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التقدی

امحلد لل اذلي عز من قائل :ختامه مسك ،1والصالة والسالم عیل س ید اخلالئق والرسل ،النب الٔمكل
والرسول الٔمجل ،القائل :اإن هللا مجیل حیب امجلالٔ 2.اما بعد:
یقول العبد الراج عفو ربه اجللیل ،یوسف بن ش بي بن ٔامحد بن اإسامعیل :جاء بعض الٔحبة الٔفاضل
اذلین یتجرون ویش تغلون ابلعطور من اململكة العربیة السعودیة عند الس ید الوادل املفيت ش بي ٔامحد حفظه
هللا تعایل ،ف ٔاوصامه بنرش املسك وتروجیه لٔنه ٔاطیب الطیب ،وكثي من الناس یزمعون ٔان العود ٔاطیب
الطیب ،ف ٔاردت حینئذ ٔان ٔامجع بعض ما ورد عن املسك يف الٔحادیث املرفوعة والٔاثر املوقوفة ،و ٔارسد
رشحا من غي تطویل ممل ول اإجیاز خمل ،حتریضا عیل اس تعامل املسك يف هذه ادلار الفانیة ،وتشویقا ملا
ٔاعده هللا لنا يف ادلار الباقیة ،وابلل التوفیق.

 1قال احلافظ ابن كثي ( :)۳٥۳/8وقال ابن مسعود يف قوهل :ختامه مسك ٔأي خلطه مسك .وقال العويف عن ابن عباس :طیب هللا هلم امخلر فاكن
أٓخر يشء جعل فهيا مسك خمت مبسك ،وكذا قال قتادة والضحاك .وقال اإبراهمي واحلسن :ختامه مسك ٔأي عاقبته مسك .وقال ابن جریر حدثنا ابن محید
حدثنا حیىي بن واحض حدثنا ٔأبو محزة عن جابر عن عبد الرمحن بن سابط عن ٔأيب ادلرداء :ختامه مسك ،قال :رشاب ٔأبیض مثل الفضة خيمتون به رشاهبم،
ولو ٔأن رجال من ٔأهل ادلنیا ٔأدخل ٔأصبعه فیه ث ٔأخرهجا ل یبق ذو روح اإل وجد طیهبا .وقال ابن ٔأيب جنیح عن جماهد :ختامه مسك قال :طیبه مسك،
انهتی  .وراجع تفسي ابن جریر ( )۲۱٥/24وتفسي القرطب ( )۲٦٥/19وحادي الٔرواح (ص .)۱۸۹
 2رواه مسمل (.)۹۱
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( )۱ابب املسك ٔاطیب الطیب
احلدیث ا ٔلول
عن ٔأيب سعید اخلدري عن النب صیل هللا علیه وسمل قال :اكنت امر ٔأة من بين إارسائیل قصية متش مع
امر ٔأتنی طویلتنی ،فاختذت رجلنی من خشب وخامتا من ذهب مغلق مطبق ،ث حش ته مساك ،وهو ٔأطیب
الطیب ،مفرت بنی املر ٔأتنی فمل یعرفوها ،فقالت بیدها هكذا .ونفض شعبة یده .رواه مسمل (.)۲۲٥۲
رسة الغزال ٔأي الظب يف وقت معلوم من الس نة مبزنل
قال ادلميي يف حیاة احلیوان ( :)۱4۳/2حقیقة املسك دم جیمتع يف ر َّ
الُسة جعلها هللا تعایل معدن للمسك ،فهیي تمثر يف لك س نة اكلشجرة اليت ٔتويت ٔأكها
املواد اليت تنصب اإیل ا ٔلعضاء ،وهذه ر ّ
لك حنی ابإذن رهبا ،انهتی بترصف یسي.
وقال النووي ( :)۸/1٥فیه ٔأنه ٔأطیب الطیب و ٔأفضهل ،و ٔأنه طاهر جیوز اس تعامهل يف البدن والثوب ،وجیوز بیعه ،وهذا كه
مجمع علیه .ونقل ٔأحصابنا فیه عن الش یعة مذهبا ابطال ،ومه حمجوجون ابإجامع املسلمنی واب ٔلحادیث الصحیحة يف اس تعامل النب
صیل هللا علیه وسمل هل واس تعامل ٔأحصابه .قال ٔأحصابنا وغيمه :هو مس تثىن من القاعدة املعروفة ٔأن ما ٔأبنی من يح فهو میت،
ٔأو یقال :اإنه يف معىن اجلننی والبیض واللب .و ٔأما اختاذ املر ٔأة القصية رجلنی من خشب حىت مشت بنی الطویلتنی فمل تعرف،
حفمكه يف رشعنا ٔأهنا اإن قصدت به مقصودا حصیحا رشعیا بأٔن قصدت ست نفسها لئال تعرف فتقصد اب ٔلذى ٔأو حنو ذكل فال
بأٔس به ،وإان قصدت به التعاظم ٔأو التش به ابلاكمالت تزویرا عیل الرجال وغيمه فهو حرام ،انهتی .
وقد حبب اإیل رسول هللا صیل هللا علیه وسمل الطیب مطلقا كام روی اثبت عن ٔانس قال قال رسول هللا صیل هللا علیه
وسمل :حبب اإيل من ادلنیا النساء والطیب ،وجعل قرة عیين يف الصالة .رواه النسائ ( )۳۹۳۹و ٔامحد ( )۱۲۲۹۳والزبار
( )٦۸۷۹وغيمه ،وحصحه احلاك ( )۲٦۷٦عیل رشط مسمل ووافقه اذلهب 3.وقوی اذلهب يف املزیان ( )۱۷۷/2حدیث
عفان عند النسائ ،وحسن ابن جحر يف التلخیص احلبي (ٔ )2٥4/3أحد طریقي النسائ .و ٔاعهل ادلارقطين يف العلل
( )4۰/12وقال :واملرسل ٔاش به ابلصواب .واحلدیث جزم بثبوته ابن القمي يف زاد املعاد ( ۱4٥/1و  )۳۰۸/4واحلافظ يف
الفتح (.)۳۹۹/3
 3قال ش یخنا حمدث العرص محمد یونس اجلونفوري يف رسالته اإرشاد اللبيب اإیل حدیث التحبيب املطبوعة يف الیواقیت الغالیة ( :)410/1هو ومه ،فاإن
س یار بن حامت ما خرج هل مسمل ،اإمنا ٔأخرج هل ٔأبو داود والتمذي والنسائ (وابن ماجه) ،فكیف یكون احلدیث عیل رشطه؟ فاإن املراد برشط الش یخنی
ٔأن یكون رجاهلام مع ابيق رشوط الصحیح ،كام رصح به احلافظ يف رشح النخبة (ص  .)13انهتی ملخصا .وقال بعد ٔأسطر :ولو سمل ٔأن مراد احلاك بكون
احلدیث عیل رشطهام ٔأو رشط ٔأحدهام ٔأن یكون رجال الإس ناد مثل رجال الش یخنی ٔأو ٔأحدهام يف ا ٔلوصاف كام هو الظاهر من خطبة كتابه املس تدرك،
وكام فهمه العرايق ،ل ٔأن یكون ٔأعیان رجاهلام ٔأو ٔأحدهام يف الس ند كام ٔأفاده احلافظ وغيه ،فكیف ساغ لذلهب موافقة احلاك عیل دعواه؟ فاإن اذلهب ل
یقول مبثلیة ا ٔلوصاف .ث قال بعد ٔأسطر :فا ٔلس ناد جید كام قال العرايق يف خترجي الإحیاء ( ،)82/2وكذا قال املناوي والعزیزي يف رشيح اجلامع الصغي،
انهتی خمترصا .وقد بسط ش یخنا يف خترجي احلدیث ،ورشحه ،وحتقیق الزايدة املشهورة عیل ا ٔللس نة :حبب اإيل من دنیاك ثالث ،وحتقیق الزايدة الواردة
يف املنهبات ونس بة املنهبات اإیل ابن جحر ،وهو حتقیق نفيس فراجعه تس تفد.
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وعن ٔأيب ٔأیوب قال قال رسول هللا صیل هللا علیه وسملٔ :أربع من سنن املرسلنی :احلیاء والتعطر والسواك والناكح .رواه
التمذي ( )۱۰۸۰وحس نه.
قال ابن القمي يف زاد املعاد ( :)۳۰۸/4واكن صیل هللا علیه وسمل یكث التطیب وتش تد علیه الراحئة الكرهية وتشق علیه.
والطیب غذاء الروح اليت يه مطیة القوى ،تتضاعف وتزید ابلطیب ،كام تزید ابلغذاء والرشاب ،وادلعة والُسور ،ومعارشة
ا ٔلحبة ،وحدوث ا ٔلمور احملبوبة ،وغیبة من تُس غیبته ،ویثقل عیل الروح مشاهدته اكلثقالء والبغضاء ،فاإن معارشهتم توهن
القوى وجتلب اهلم والغم ،ويه للروح مبزنل امحل للبدن ومبزنل الراحئة الكرهية .ولهذا اكن مما حبب هللا س بحانه الصحابة بهنهيم
عن التخلق هبذا اخللق يف معارشة رسول هللا صیل هللا علیه وسمل لتأٔذیه بذكل ،فقال :اإذا دعیمت فادخلوا فاإذا طعممت فانترشوا
ول مس تأٔنسنی حلدیث ،اإن ذلمك اكن یؤذي النب فيس تحيي منمك ،وهللا ل یس تحيي من احلق .واملقصود ٔأن الطیب اكن من
ٔأحب ا ٔلش یاء اإیل رسول هللا صیل هللا علیه وسمل .وهل تأٔثي يف حفظ الصحة ودفع كثي من الآلم ،وأٔس باهبا بسبب قوة
الطبیعة به ،انهتی .
وقال الس یوطي يف املقامة املسكیة كام يف مقامات الس یوطي (ص  :)۱۰۷وقد ورد ا ٔلمر ابلطیب يف غي ما موطن من رشائع
الإسالم اكمجلعة والعیدین والكسوفنی والإستسقاء وعند الإحرام ،ورشع مطلقا للك يح وملیت لك قبیةل ويح .وقال ٔأبو ايرس
البغدادي :الطیب من ٔأعظم ّذلات البرش ،و ٔأقوى دلواعي الوطئ وقضاء الوطر ،انهتی .

احلدیث الثان
عن ٔايب سعید اخلدري قال قال رسول هللا صیل هللا علیه وسملٔ :اطیب الطیب املسك .رواه التمذي ()۹۹۱
و ٔابو داود ( )۳۱٥۸والنسائ ( )۱۹۰٥وابن ٔايب شيبة ( )۲٦۳٥۳و ٔابو داود الطیالس ( ۲۲۷4و  )۲۲۸۳و ٔامحد
( ۱۱۲٦۹و  ۱۱۳۱۱و  )۱۱4۳۹وغيمه ،وحصحه التمذي وابن حبان ( )۱۳۷۸واحلاك (.)۱۳۳٦
وترمج علیه ٔابو داود :ابب يف املسك للمیت .وترمج التمذي :ابب يف ما جاء يف املسك للمیت .فاكٔهنام اس تحباه للمیت .قال
التمذي :والعمل عیل هذا عند بعض ٔاهل العمل ،وهو قول ٔامحد وإاحساق ،وقد كره بعض ٔاهل العمل املسك للمیت ،انهتی .
وس ی ٔايت تفصیهل يف الباب التايل اإن شاء هللا تعایل.

احلدیث الثالث
عن ابن سيین ٔانه قال :س ئل ابن معر ريض هللا عهنام عن املسك جیعل يف حنوط املیت ،قالٔ :اوليس هو
ٔاطیب طیبمك .رواه ٔابو یوسف يف الٓاثر ( )۳۸۹عن عامص عن ابن سيین .ورواه هو ومحمد بن احلسن يف الٓاثر ()۲۲٥
من طریق ٔايب حنیفة عن عامص .قال محمد :وبه ٔنخذ .ورواه ابن ٔايب شيبة ( )۱۱۰۳۲من طریق عبد الرحمي بن سلامین عن
عامص عن ابن سيین .ورواه عبد الرزاق ( )٦۱۳۹من طریق الثوري عن سلامین التمیي ،واخلادل احلذاء عن ابن سيین.
واحلدیث حصیح.
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دل احلدیث عیل ٔأن املسك ٔاطیب الطیب عند ٔاحصابنا احلنفیة رمحهم هللا تعایل ،و ٔانه جیوز اس تعامهل للمیت ،واكن ابن معر
وابن سيین یطیبان املیت ابملسك كام س ی ٔايت.
السوال املذكور يف احلدیث اكن عند وفاة سعید بن زید بن معرو ريض هللا عنه ،كام روی البهيقي يف السنن
ث الظاهر ٔان ٔ
الكبی ( )٦۷۰۸ومعرفة السنن والٓاثر ( )۲4٥/٥وابن عساكر ( )۹۱/21عن نفع قال :مات سعید بن زید بن معرو بن
نفیل ريض هللا عنه واكن بدراي .فقالت ٔأم سعید لعبد هللا بن معر ريض هللا عنهٔ :أحتنطه ابملسك؟ فقال :و ٔأي طیب ٔأطیب
من املسك؟ هايت مسكك ،فناولته اإايه .قال :ول یكن یصنع كام تصنعون ،وكنا نتبع حبنوطه مراقه ومغابنه .ورواه ابن سعد
( )۲۹4/3خمترصا .وكذا ذكره اذلهب يف السي ( )۱۳۹/1خمترصا.
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( )۲ابب اس تحباب املسك للحي واملیت
احلدیث الرابع
عن ماكل ٔاخبن حیىي بن سعید ٔان معر بن اخلطاب اكن یتطیب ابملسك املفتت الیابس .رواه محمد بن احلسن
يف املوط ٔا ( .)۹۰۹قال محمد :وهبذا ٔنخذ ،ل ٔابس ابملسك للحي واملیت ٔان یتطیب ،وهو قول ٔايب حنیفة والعامة رمحهم هللا
تعایل.
قال اللكنوي يف التعلیق املمجد ( :)4۳۰/3قوهل :ل بأٔس ابملسك ،بل یس تحب اس تعامهل بل اس تعامل الطیب مطلقا حیا ومیتا
لس تعامهل من النب صیل هللا علیه وسمل و ٔأحصابه حیا ومیتا ،بل قد ورد ٔأن الطیب مما ل یرد ،انهتی .

احلدیث اخلامس
عن معمر عن ٔایوب عن نفع عن ابن معر ٔانه اكن یطیب املیت ابملسك ریذ ّر علیه ذرورا .رواه عبد الرزاق
( ،)٦۱4۰ورجاهل رجال الصحیح.
وروی ابن ٔايب شيبة ( )۱۱۰۳۸عن ابن علیة عن ٔایوب عن نفع ٔان ابن معر حنط میتا مبسك .والظاهر ٔانه سعید بن زید بن
معرو كام تقدم .وروی عبد الرزاق ( )٦۱۳۸عن معمر عن ٔایوب ٔان ابن سيین اكن یطیب املیت ابلسك فیه املسك .وروی
ابن ٔايب شيبة ( )۲٦۳٥٦عن ابن سيین قال :ل ٔابس ابملسك للحي واملیت .وروی ابن ٔايب شيبة ( )۱۱۰۳4عن قتادة قال:
س ٔالت سعید بن املسيب عن املسك يف حنوط املیت ،قال :ل ٔابس به .وس ئل عن ذكل جابر بن زید قال :ل ٔابس به .وروی
( )۱۱۰۳٥عن عطاء ٔانه س ئلٔ :ایطیب املیت ابملسك ،قال :نعمٔ ،او ليس جیعلون يف اذلین جیمرون به املسك.

احلدیث السادس
عن معمر عن اإسامعیل بن ٔامیة عن نفع قال :اكن ابن معر یتبع مغابن املیت ومرافقه ابملسك .رواه عبد الرزاق

( ،)٦۱4۱ورجاهل رجال الصحیح.
تقدم جوازه للمیت عن محمد بن احلسن و ٔامحد بن حنبل وإاحساق بن راهویه ،واتفق علیه ٔاحصاب املذاهب ا ٔلربعة.
قال ابن مازة يف احملیط البهان ( :)۱۷۳/2ويف املنتق  :ل ٔابس ٔابن جیعل يشء من املسك يف احلنوط ،انهتی .
وجاء يف املدونة ( :)۲٦۲/1قال ابن القاس :وسأٔلت مالاك عن املسك والعنب للمیت؟ فقال  :ل بأٔس بذكل .وقال ابن القاس:
جیعل احلنوط عیل جسد املیت فامی بنی ٔأكفان املیت ول جیعل من فوقه .قال وقال ماكل :احملرم ل بأٔس ٔأن حینط اإذا اكن اذلي
حینطه غي حمرم ،ول حتنطه امر ٔأته ابلطیب .وقال ابن وهب عن ابن لهیعة عن یزید بن ٔأيب حبیب قال :اإن الس نة اإذا حنط
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املیت یذر حنوطه عیل مواضع السجود منه الس بعة .قال ابن وهب عن عطاء بن ٔأيب رابح قالٔ :أحب احلنوط اإيل الاكفور،
وجیعل منه يف مراقه وإابطیه ومراجع رجلیه مع بطنه ورفغیه وما هناكل ،ويف ٔأنفه ومفه وعینیه و ٔأذنیه وجیعل الاكفور ايبسا ،وإان
ابن معر حنط سعید بن زید فقالوا :یأٔتوك مبسك؟ فقال :نعم ،و ٔأي يشء ٔأطیب من املسك .وعن عطاء بن ٔأيب رابح وسعید
بن املسيب مثهل ،انهتی .
وقال الشيازي يف املهذب ( :)۱۹۸/٥و ٔاحب ٔان یطیب مجیع بدنه ابلاكفورٔ ،لن ذكل یقوي البدن ویشده .ویس تحب ٔان
حینط ر ٔاسه وحلیته ابلاكفور كام یفعل احلي اإذا تطیب .قال يف البویطي :فاإن حنط ابملسك فال ٔابس ملا روی ٔابو سعید ٔان النب
صیل هللا علیه وسمل :املسك من ٔاطیب الطیب .وهل جیب احلنوط والاكفور ٔام ل فیه قولن ،انهتی  .وقال البهيقي يف معرفة
السنن والٓاثر ( :)۲4٥/٥و ٔاما املسك ف ٔاخبن ٔابو سعید يف كتاب البیوع قال حدثنا ٔابو العباس قال ٔاخبن الربیع قال قال
الشافعي :وس ئل ابن معر عن املسك ٔاحنوط هو؟ فقالٔ :او ليس من ٔاطیب طیبمك .قال ٔامحد :قد روینا عن نفع ٔانه قال:
مات سعید بن زید ،فقالت ٔام سعید لعبد هللا بن معرٔ :احتنطه ابملسك؟ قال :و ٔاي طیب ٔاطیب من املسك ،هايت مساك.
قال :وكنا نش بع حبنوطه مراقه ومغابنه ،انهتی  .ث ذكر البهيقي حدیث نفع املذكور يف الباب ا ٔلول.
وقال ابن قدامة (( :)۳4۹/2وجیعل اذلریرة يف مفاصهل ،وجیعل الطیب يف مواضع السجود واملغابن ،ویفعل به كام یفعل
ابلعروس) اذلریرة يه الطیب املسحوق .ویس تحب ٔأن جیعل يف مفاصل املیت ومغابنه ،ويه املواضع اليت تنثين من الإنسان
كطي الركبتنی وحتت الإبطنی و ٔأصول الفخذینٔ ،لهنا مواضع الوس .ویتبع إابزال الوس وادلرن مهنا من احلي ،ویتبع ابلطیب من
املسك والاكفور مواضع السجودٔ ،لهنا ٔأعضاء رشیفة .ویفعل به كام یفعل ابلعروسٔ ،لنه یروى عن النب صیل هللا علیه وسمل:
اصنعوا مبواتك كام تصنعون بعرائسمك .واكن ابن معر یتبع مغابن املیت ومرافقه ابملسك .قال ٔأمحد :خيلط الاكفور ابذلریرة .وقیل
هل :یذر املسك عیل املیت ٔأو یطیل به؟ قال :ل یبايل ،قد روي عن ابن معر ٔأنه ذر علیه ،وروي عنه ٔأنه مسحه ابملسك
مسحا ،وابن سيین طیل اإنسان ابملسك من قرنه اإیل قدمه .وقال اإبراهمي النخعي :یوضع احلنوط عیل ٔأعظم السجود اجلهبة
والراحتنی والركبتنی وصدور القدمنی .قال( :ول جیعل يف عینیه اكفورا) اإمنا كره هذا ٔلنه یفسد العضو ویتلفه ،ول یصنع مثهل
ابحلي .قال ٔأمحد :ما مسعنا اإل يف املساجد .وحك هل عن ابن معر ٔأنه اكن یفعل ،فأٔنكر ٔأن یكون ابن معر فعهل وكره ذكل.

احلدیث السابع
عن عبد هللا بن املبارك عن محید عن ٔانس ٔانه جعل يف حنوطه رصة من مسك ٔاو مسك ،فیه شعر من
شعر رسول هللا صیل هللا علیه وسمل .رواه ابن ٔايب شيبة ( )۱۱۰۳۱وحصحه محمد عوامة (.)۱٥۸/7
فیه التبك ابٓاثر الرسول صیل هللا علیه وسمل وفضالته ،وقد بسطت الالكم علیه يف كتاب ا ٔلربعنی يف حب النب ا ٔلمنی صیل
هللا علیه وسمل .ذكرت فیه حدیث ٔانس ٔأن رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ملا حلق ر ٔأسه اكن ٔأبو طلحة ٔأول من ٔأخذ من
شعره ،رواه البخاري (.)۱۷۱
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وعن ٔأنس بن ماكل قال :ملا رم رسول هللا صیل هللا علیه وسمل امجلرة وحنر نسكه وحلق نول احلالق شقه ا ٔلمين حفلقه ،ث
دعا ٔأاب طلحة ا ٔلنصاري فأٔعطاه اإايه ،ث نوهل الشق ا ٔلیُس فقال :احلق ،حفلقه ،فأٔعطاه ٔأاب طلحة ،فقال :اقسمه بنی الناس،
رواه مسمل (.)۱۳۰٥
وعن عبد الرمحن بن احلارث قالٔ :أخبن الثقة ٔأن الناس یوم حلق رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ابتدروا شعره ،فبدرمه
خادل اإیل نصیته جفعلها يف قلنسوته ،رواه ابن عساكر يف اترخيه ( ،)۲4۷/1٦وذكره اذلهب يف السي (.)۳۷٥/1
وعن عبد امحلید بن جعفر عن ٔأبیه ٔأن خادل بن الولید فقد قلنسوة هل یوم اليموك ،فقال :اطلبوها ،فمل جیدوها ،ث طلبوها
فوجدوها ،وإاذا يه قلنسوة خلقة .فقال خادل :اعمتر رسول هللا صیل هللا علیه وأآهل وسمل حفلق ر ٔأسه ،وابتدر الناس جوانب
شعره ،فس بقهتم اإیل نصیته جفعلهتا يف هذه القلنسوة ،فمل ٔأشهد قتال ويه معي اإل رزقت النرص ،رواه الطبان يف الكبي
( )۳۸۰4واحلاك ( )٥۲۹۹والبیهقي يف دلئل النبوة ( )۲4۹/٦وابن عساكر ( .)۲4٦/1٦قال الهیمثي ( :)۳4۹/9رواه
الطبان و ٔابویعیل بنحوه ،ورجاهلام رجال الصحیح ،وجعفر مسع من جامعة من الصحابة فال ٔادري مسع من خادل ٔام ل ،انهتی .
وعن ابن سيین قال قلت لعبیدة :عندن من شعر النب صیل هللا علیه وسمل ٔأصبناه من قبل ٔأنس ٔأو من قبل ٔأهل ٔأنس،
فقالٔ :لن تكون عندي شعرة منه ٔأحب اإيل من ادلنیا وما فهيا ،رواه البخاري ( .)۱۷۰قال ٔابو نعمي يف معرفة الصحابة
( :)۱۹۱٦/4عبیدة بن معرو ،وقیل :ابن قيس ،السلامن املرادي ،یكىن ٔااب مسمل ،اكن یوازي رشحیا يف عمل القضاء ،خمرضم.
ٔاسمل قبل وفاة النب صیل هللا علیه وسمل بس نتنی ول یلقه ،تويف س نة اثنتنی وس تنی ،وقیل :ثالث ،و ٔاویص ٔان یصيل علیه
ا ٔلسود بن یزید ،انهتی  .وراجع الاستیعاب ( )۱۰۲۳/3وطبقات ابن سعد ( )۱٥۲/٦و ٔاسد الغابة ( )٥4٦/3وهتذیب
الكامل ( )۲٦٦/19وتذكرة احلفاظ ( )4۰/1وسي ٔاعالم النبالء (.)4۰/4
وقال عبد هللا بن ٔأمحد :ر ٔأیت ٔأيب یأٔخذ شعرة من شعر النب صیل هللا علیه وسمل فیضعها عیل فیه یقبلها ،و ٔأحسب ٔأن ر ٔأیته
یضعها عیل عینه ،ویغمسها يف املاء ویرشبه یستشفي به .ور ٔأیته ٔأخذ قصعة النب صیل هللا علیه وسمل فغسلها يف حب املاء ،ث
رشب فهيا ،ور ٔأیته یرشب من ماء زمزم یستشفي به ،وميسح به یدیه ووهجه ،كذا يف سي ٔاعالم النبالء (.)۲۱۲/11
و ٔأویص معر بن عبد العزیز ٔأن یردفن معه يشء اكن عنده من شعر النىب صیل هللا علیه وسمل و ٔأظفار من ٔأظفاره ،وقال :اإذا
مت خفذوا الشعر وا ٔلظفار ث اجعلوه يف كفين ،ففعلوا ذكل .رواه ابن سعد ( .)۳۱۸/٥وذكره النووي يف هتذیب ا ٔلسامء
واللغات ( )۲4/2وتبعه الكرمان ( )۷۲/1ث العیين (.)۱۱۳/1

احلدیث الثامن
عن هارون بن سعد عن ٔايب وائل قال :اكن عند عيل مسك ف ٔاویص ٔان حینط به .قال وقال عيل :وهو
فضل حنوط النب صیل هللا علیه وسمل .رواه احلاك ( )۱۳۳۷والبهيقي وحسن النووي يف رشح املهذب ()۲۰۲/٥
اإس ناد البهيقي .ورواه ابن سعد ( )۲۲۰/2وابن ٔايب شيبة ( )۱۱۰۳٦و ٔامحد يف فضائل الصحابة ( )۹4۳وابن عساكر
( )٥٦۳/42كهم عن هارون بن سعد عن عيل ،وليس فیه ذكر ٔايب وائل فهو منقطع ،ولعل الصواب اإثباته .ث ر ٔایت الش یخ
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محمد عوامة نبه علیه واس ت ٔانس مبا ذكره الزیلعي يف نصب الرایة ( )۲٥۹/2وابن جحر يف التلخیص احلبي (ٔ ،)۱۰۷/2لهنام مجعا
يف خترجي اخلب بنی ابن ٔايب شيبة واحلاك من طریق ٔايب وائل عن عيل .قلت :وذكر اذلهب يف اترخی الإسالم ( )٥۷۸/1والسي
(ج سية  )4۷۹/2هذا ا ٔلثر ،وفیه ذكر ٔايب وائل .ث ر ٔأیت البهيقي خرج احلدیث يف دلئل النبوة ( )249/7بطریقنی ،ونبه
عیل ذكر ٔأيب وائل يف طریق اإبراهمي بن موىس ،وعدم ذكره يف طریق ادلوريق.
دل احلدیث عیل التبك بفضل حنوط النب صیل هللا علیه وسمل وغيه ،ويف الباب ٔاحادیث كثية ذكرهتا يف كتايب املذكور.

احلدیث التاسع
عن الشعب قال :اكن سلامن ٔأصاب مساك من بلنجر ،فأٔعطاه امر ٔأته ترفعه .فلام حرض قال لهأ :أین اذلي
كنت اس تودعتك؟ قالت  :هو هذا ،فأٔتته به قال :رش یه حويل ،فاإنه یأٔتيين خلق من خلق هللا ل یأٔكون
الطعام ول یرشبون الرشاب جیدون الرحی .رواه عبد الرزاق ( ،)٦۱4۲وس یاق ابن ٔايب شيبة ( ۱۱۰۳۷و )۳۳۸۰٦
ٔاطول .وروی الطبان ( )٦۰4۳حنوه من طریق الشعب عن اجلزل عن بقية امر ٔاة سلامن .قال الهیمثي ( :)۳44/9ل ٌٔاعرفهام،
وبقیة رجاهل رجال الصحیح ،انهتی .
قال امحلوي يف معجم البدلان ( :)4۸۹/1بلنجر بفتحتنی وجمي مفتوحة وراء ،مدینة ببالد اخلزر خلف ابب ا ٔلبواب .قالوا:
فتحها عبد الرمحن بن ربیعة .وقال البالذري :سلامن بن ربیعة الباهيل ،انهتی .
وسلامن املذكور يف احلدیث هو سلامن الفارس ريض هللا عنه .وليس هو سلامن بن ربیعة ا ٔلمي يف غزوة بلنجر كام زمع عبد
التواب امللتان ،ونقشه ا ٔلعظمي يف تعلیقه عیل املصنف ( .)4۱٥/3ومن ادللیل علیه ٔان ابن ربیعة تويف هبا شهیدا ،كام ورد
مرصحا عند ابن سعد ( .)۱۸۲/٦ویدل علیه ٔان ٔااب نعمي رواه يف احللیة ( )۲۰۷/1يف ترمجته ووقع الترصحی بسلامن الفارس
عنده .وكذا ذكره اذلهب يف السي ( )٥٥۳/1يف ترمجة سلامن الفارس ريض هللا عنه .ث ر ٔایت ابن سعد ( )٦۹/4رواه يف
ترمجته ٔایضا ،فتعنی املراد.
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( )۳ابب من كره املسك
احلدیث العارش
عن عباد بن العوام عن جحاج عن فضیل عن ابن مغفل قال قال ابن معر :ل حتنطون مبسك .رواه ابن ٔايب
شيبة ( .)۱۱۰۳۹وفضیل هو ابن زید الرقايش ،صدوق ،ترمج هل ابن ٔايب حامت ( )۷۲/7وابن حبان يف الثقات ()4۹۰۸
والنووي يف هتذیب ا ٔلسامء (.)٥۱/2
ويف الباب عن سفیان بن عامص قال :شهدت معر بن عبد العزیز قال ٔلمة هل :اإن ٔلراك متتسكنی حناطي فال جتعلنی فیه ساك،
رواه ابن ٔايب شيبة ( .)۱۱۰4۰وعن عطاء ٔانه كره املسك للحي واملیت وقال :هو میتة ،رواه ابن ٔايب شيبة (.)۱۱۰4۱
وروی عبد الرزاق ( )٦۱4۳حنوه .وعن احلسن ٔانه اكن یكره املسك للحي واملیت ،رواه ابن ٔايب شيبة ( ۱۱۰4۳و
 ۲٦۳٥۹و  .)۲٦۳٥۹وعن جماهد ٔانه كره املسك للمیت ،رواه ابن ٔايب شيبة ( .)۱۱۰4۲وعن الضحاك ٔانه كره املسك يف
احلنوط ،رواه ابن ٔايب شيبة ( .)۱۱۰44وقال الضحاك :املسك میتة ودم ،رواه ابن ٔايب شيبة ( .)۲٦۳٥۷وعن جماهد ٔانه كره
ٔان جیعل املسك يف املصحف ،رواه ابن ٔايب شيبة (.)۲٦۳٥۸
وقد ذكرن من الكم النووي الإجامع عیل جواز اس تعامل املسك ،وحك احلافظ ابن جحر الإجامع علیه كام س ی ٔايت.
فاإن قیل :حدیث ابن معر هذا خيالف ما تقدم يف الباب السابق .فیجاب ٔابنه ل تعارض بنی معهل وبنی ما ٔاحب لنفسه .ولعهل
ٔامر به تعلامی بیان لعدم وجوبهٔ ،او لوجه آخرٔ .او یقال :الرواايت املذكورة ٔاحص وأكثٔ .او حیمل عیل رجوعه عند املوت اإیل القول
ابلكراهة .واللك حممتل ،وهللا ٔاعمل.
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( )4ابب املسك عند الوضوء
احلدیث احلادي عرش
عن وكیع عن اإبراهمي بن اإسامعیل یزید بن ٔايب عبید مویل سلمة عن سلمة ٔانه اكن اإذا توض ٔا ٔاخذ املسك
مفسح به وهجه ویدیه .رواه ابن ٔايب شيبة ( ،)۲٦۳٥4وفیه اإبراهمي بن اإسامعیل وهو ابن ِّمجم ّع ا ٔلنصاري ،ضعیف .ورواه
الطبان يف الكبي ( )٦۲۲۰ابإس ناد آخر ،قال :حدثنا محمد بن هشام املس متيل ثنا عيل بن املدیين ثنا حامد بن مسعدة ثنا یزید
بن ٔايب عبید ٔان سلمة بن ا ٔلكوع اكن اإذا توض ٔا ٔايخذ املسك ،فیدیفه يف یده ث ميسح بلحیته .قال الهیمثي ( :)۲4۰/1رجاهل
رجال الصحیح ،انهتی .
دل احلدیث عیل التطیب ابملسك عند الوضوء .ول ٔار من رصح ابس تحبابه ،غي ٔانه داخل يف معوم اس تحباب التطیب.
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( )٥ابب املسك للحائض وخصائصه
احلدیث الثان عرش
عن عائشة ٔأن امر ٔأة سأٔلت النب صیل هللا علیه وسمل عن غسلها من احملیض فأٔمرها كیف تغتسل ،قال:
خذي فرصة من مسك فتطهري هبا ،قالت :كیف ٔأتطهر ،قال :تطهري هبا ،قالت :كیف ،قال :س بحان هللا
تطهري ،فاجتبذهتا اإيل فقلت :تتبعي هبا ٔأثر ادلم ،رواه البخاري (.)۳۱4
قال ابن اجلوزي يف كشف املشلك ( :)۳۷۰/4هذه املر ٔاة السائةل امسها ٔاسامء بنت شلك ا ٔلنصاریة ،انهتی  .وورد امسها مرصحا
عند مسمل ( .)332قال ابن جحر ( :)41٥/1وروى اخلطیب يف املهبامت من طریق حیىي بن سعید عن شعبة هذا احلدیث،
فقالٔ :أسامء بنت یزید بن السكن ،ابملهمةل والنون ا ٔلنصاریة ،اليت یقال لها خطیبة النساء .وتبعه ابن اجلوزي يف التلقیح
وادلمیاطي ،وزاد ٔأن اذلي وقع يف مسمل تصحیفٔ ،لنه ليس يف ا ٔلنصار من یقال هل شلك ،وهو رد للروایة الثابتة بغي دلیل.
وقد حیمتل ٔأن یكون شلك لقبا ل اسام ،واملشهور يف املسانید واجلوامع يف هذا احلدیث ٔأسامء بنت شلك كام يف مسملٔ ،أو
ٔأسامء لغي نسب كام يف ٔأيب داود ،وكذا يف مس تخرج ٔأيب نعمي من الطریق اليت ٔأخرجه مهنا اخلطیب .وحك النووي يف رشح
مسمل الوهجنی بغي ترجیح ،انهتی .
وقال النووي يف رشح مسمل ( :)۱4/4و ٔأما الفرصة ،فهیي بكُس الفاء وإاساكن الراء وابلصاد املهمةل ،ويه القطعة .واملسك
بكُس املمي ،وهو الطیب املعروف ،هذا هو الصحیح اخملتار اذلي رواه وقاهل احملققون ،وعلیه الفقهاء وغيمه من ٔأهل العلوم.
وقیل :مسك بفتح املمي ،وهو اجلدلٔ ،أي قطعة جدل فیه شعر .ذكر القايض عیاضٔ 4أن فتح املمي يه روایة الٔكثین .وقال ٔأبو
عبید وابن قتیبة :اإمنا هو قرضة من مسك بقاف مضمومة وضاد معجمة ومسك بفتح املمي ٔأي قطعة من جدل .وهذا كه
ضعیف ،والصواب ما قدمناه .ویدل علیه الروایة ا ٔلخرى املذكورة يف الكتاب :فرصة ممسكة ،ويه بضم املمي ا ٔلویل وفتح الثانیة
وفتح السنی املشددةٔ ،أي قطعة من قطن ٔأو صوف ٔأو خرقة مطیبة ابملسك كام قدمنا بیانه ،انهتی  .و ٔاطال احلافظ ابن جحر يف
الفتح ( )4۱٥/1الالكم عیل لفظ املسك ف ٔافاد و ٔاجاد ،وراجع معال السنن ( )۹۷/1ورشح ابن بطال ( .)4۳۹/1وورد لفظ
املسك – بفتح الفاء  -يف معىن اجلدل والإهاب يف حدیث سودة عند البخاري ( )٦٦۸٦قالت :ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها،
احلدیث.
قال الكرمان ( :)۱۸۲/3صنیع البخاري یشعر ب ٔأن الروایة عنده بفتح املمي ٥حیث جعل ل ٔلمر ابلطیب اباب مس تقال ،انهتی .
وقال احلافظ ابن جحر ( :)4۱٥/1واقتصار البخاري يف التمجة عیل بعض ما دلت علیه ل یدل عیل نفي ما عداه .ویقوي روایة
 4راجع اإكامل املعمل (.)۱۷۱/2
 ٥ومال اإلیه ش یخنا حمدث العرص محمد یونس اجلونفوري ،ورحج فتح املمي .قال يف نباس الساري ( :)123/2قوهل خذي فرصة :واختلف عیل منصور بن
ممسكة .واختلف الرواة يف
صفیة عند الش یخنی عیل لفظه ،فرواه سفیان بن عیينة فقال :خذي فرصة من مسك ،وقال وهیب بن خادل :خذي فرصة ّ
اللفظنی كام س یأٔيت .فأٔما ال ِّفرصة فبكُس الفاء ،وقال ابن س یده :يه من القطن ٔأو الصوف مثلثة الفاء .قال ٔأبو عبید ( :)٦3/1قال ا ٔلمصعي :الفرصة
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القطعة من الصوف ٔأو القطن ٔأو غيه ،وإامنا ٔأخذ من فرصت الشء قطعته ،وللحدید اذلي تقطع هبا الفضة مفراص ٔلهنا تقطع ،انهتی  .وقال ابن قتیبة :وإامنا
ذكل قرضة  -ابلقاف والضاد املعجمة  -و ٔأراد هبا قطعة .قلت :واعتض علیه بأٔن اذلي جاء يف الروایة جاء ابلفاء ماكن القاف.
و ٔأما املسك فرواه الشافعي يف ا ٔلم ( )21٥/2و ٔأحصابه ابلكُس ،واحتج به الشافعي عیل اس تحباب الطیب يف غسل احملیض .قال عیاض يف املشارق
( :)24٥/3والكُس روایة الطبي عن مسمل وهو لبعض رواة البخاري .قال :ویدل عیل ترجیحه قوهل يف بعض ا ٔلحادیث :فاإن ل جتدي فطیبا غيه ،فاإن
ل تفعيل فاملاء اكف .وهكذا رحجه الرافعي يف رشح مس ند الشافعي وأٓخرون .ور ّد بأٔنه ل یرد هذا اللفظ يف روایة ،وإامنا هو لفظ الشافعي كام قاهل احلافظ
ابن جحر يف التلخیص احلبي ( .)2٥3/1وذكر هل احلافظ ابن جحر تأٔییدا أٓخر ،وهو ٔأنه وقع يف روایة عبد الرزاق ذریرة .وفیه ٔأنه ل یرد يف روایة وإامنا هو
تفسي من الراوي .وقال اخلطايب يف ٔأعالم السنن رشح البخاري ( :)321/1وهذا  -یعين الكُس  -ل یصح لها معىنٔ ،لهنا يف التقدیر كٔنه قال :قطعة
قطن ٔأو صوف من مسك ،وهذا ل یس تقمي اإل ٔأن یضمر فیه يشء ،فیقال قطعة من قطن ٔأو صوف مط ّیبة من مسك ،وفیه بعد .ولكن ذكر هل القايض
عیاض يف الإكامل ( )171/2عن ادلاودي معىن حصیحا ،فقال :یرید خرقة فهيا مسك .و ٔأقره عیاض ،قال :ویدل عیل حصة هذا رخصته يف احلدیث الٓخر
للحادة يف نبذة قسط ٔأو ٔأظفار عند غسلها من احلیض لیقطع بذكل راحئة دمه عهنا .قال عیاض يف الإكامل ( :)171/2وقد حیتج بقوهل يف احلدیث الٓخر:
ممسكة ،بفتح السنی املشددة بقوهل :تتبعي هبا ٔأثر ادلم ،قال :هذا كه یدل عیل الطیب ،انهتی  .ومحل النووي ( )1٥0/1هذه الروایة عیل هذا املعىن
ّ
فضبطها بضم ا ٔلویل وفتح الثانیة وتشدید السنی املفتوحة.
قلت :هذا وإان ٔأمكن عیل ٔأحد التأٔویلنی ولكن ليس هو مراد اللفظ عیل التعینی ،فاإنه حیمتل ملعىن أٓخر كام س یأٔيت .واملسك ٔأیضا ليس بكُس املمي عیل
التعینی ،فقد اختار ابن قتیبة ومن وافقه ٔأنه بفتح املمي .واملراد كام تقدم قطعة من صوف ٔأو قطن ٔأو جدل .و ٔأیده ابن قتیبة بوهجنی :ا ٔلول ٔأن ٔأهل ذكل
الزمان اكنوا خفیفي املال وليس عندمه سعة حىت یس هتینوا املسك يف غسل احلیض .والثانٔ :أنه ل جتر عادهتم ابس تعامل املسك يف غسل احلیض .قلت:
ولتجیحه وجه اثلث ،وهو ٔأنه لو اكن املسك ابلكُس مرادا لاكن ا ٔلخرص ٔأن یقول النب صیل هللا علیه وسمل للمر ٔأة :خذي فرصة من مسك ،طیب هبا
نفسك .وملا ترك هذا التعبي اخملترص الواحض و ٔأخذ ذكل التعبي الطویل غي الواحض ،حىت سأٔلت املر ٔأة مرة بعد مرة :كیف ٔأتطهر هبا ،واحتاجت اإیل التعمل
من عائشة .فهذا دلیل عیل ٔأنه صیل هللا علیه وسمل ٔأراد املسك بفتح املمي .وكٔن البخاري مال اإلیه ،وذلكل ترمج علیه :دكل املر ٔأة نفسها ،ول یتمج ابلطیب
ٔأو ما یناس به .فأٔما قوهل :فرصة من مسك ابلفتح ،فتقدم معناه عن املهلب.
ممسكة ،فاإن اكن من املسك  -ابلكُس  -فیكون معناه مطیبة كام تقدم عن النووي وغيه .وإان اكن من املسك  -ابلفتح  -فاختار بعضهم
و ٔأما قوهل :فرصة ّ
ٔأهنا مبعىن املأٔخوذة ٔأصلها من مسك شاة وهو اجلدل .ول یرى ابن قتیبة هذا املعىن حصیحا ،قال :ول نعمل يف الصوف لتتبّع ادلم معىن خيصه به دون القطن
واخلرق .قال عیاض ( :)172/1وعیل هذا فیكون مأٔخوذا من الإمساك ٔأي یقال ٔأمسكته  -من الرابعي  -ومسكته  -من الثاليث  -مبعىن واحد .قال:
قال يل ٔأبو احلسنی( :یكون) مبعىن جمدلة ٔأي قطعة صوف لها جدل وهو املسك لیكون ٔأضبط لها و ٔأمكن ملسح ٔأثر ادلم به .وهذا مثل قوهل :فرصة مسك،
ٔأو تكون ممسكة رجعل لها مساك حتبس ،اإما لیكون ذكل ٔأضبط ٔأو لئال متتلئ الید .وقال فیه بعضهمِّ :
ممسكة بكُس السنی ،ومعناه ذات مساك ٔأو ذات
جدل .قال :وقد یدل عیل حصة هذا و ٔأنه املراد به قوهل يف غي هذا احلدیثٔ :أنعت كل الكرسف فاإنه یذهب ادلم ،یرید القطن .وذهب القتیب ٔأن معىن
ممسكة ٔأي حممتةل حتتش هبأ ،أي خذي قطعة من صوف ٔأو قطن ٔأو ش به ذكل فاحمتلهيا و ٔأمسكهيا هناك لتدفع ادلم ،وكىن هبذا عن الترصحی ابلحتشاء
والاحامتل.
قلت :ویدل عیل ترجیح فتح املمي ما رواه مسمل من طریق شعبة عن اإبراهمي بن املهاجر قال :مسعت صفیة حتدث عن عائشة ٔأن ٔأسامء سأٔلت النب صیل
تصب عیل ر ٔأسها فتدلكه دلاك شدیدا حىت تبلغ شؤون
هللا علیه وسمل عن غسل احملیض فقال :تأٔخذ اإحداكن ماءها وسدرهتا فتطهر فتحسن الطهور ،ث ّ
ممسكة فتطهر هبا .فقالت ٔأسامء :كیف تطهر هبا؟ فقال :س بحان هللا تطهّرین هبا .فقالت عائشة ،كٔهنا ختفي
ر ٔأسها ،ث تصب علهيا املاء ،ث تأٔخذ فرصة ّ
ذكل :تتبعنی ٔأثر ادلم .انهتی الكم ش یخنا رمحه هللا ،وهو حتقیق نفيس.
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الكُس و ٔأن املراد التطیب ما يف روایة عبد الرزاق حیث وقع عنده :من ذریرة .وما استبعده ابن قتیبة من امهتان املسك ليس
ببعید ملا عرف من شأٔن ٔأهل احلجاز من كثة اس تعامل الطیب ،وقد یكون املأٔمور به من یقدر علیه ،انهتی  .قلت :وعیل
الطیب محهل الس یوطي يف املقام املسكیة كام يف مقامات الس یوطي (ص ٦.)۱۰۸
ث قال النووي ( :)۱۳/4اختلف العلامء يف احلمكة يف اس تعامل املسك .فالصحیح اخملتار اذلي قاهل امجلاهي من ٔأحصابنا وغيمه
ٔأن املقصود ابس تعامل املسك تطیيب احملل ودفع الراحئة الكرهية .وحك ٔأقض القضاة املاوردي من ٔأحصابنا وهجنی ٔلحصابنا:
ٔأحدهام هذا ،والثان ٔأن املراد كونه ٔأرسع اإیل علوق الودل .قال :فاإن قلنا اب ٔلول ففقدت املسك اس تعملت ما خيلفه يف طیب
الراحئة ،وإان قلنا ابلثان اس تعملت ما قام مقامه يف ذكل من القسط وا ٔلظفار وش هبهام .قال :واختلفوا يف وقت اس تعامهل ،مفن
قال اب ٔلول قال :تس تعمهل بعد الغسل ،ومن قال ابلثان قال :قبهل ،هذا أٓخر الكم املاوردي .وهذا اذلي حاكه من اس تعامهل قبل
الغسل ليس بشء ،ویكفي يف اإبطاهل روایة مسمل 7يف الكتاب يف قوهل صیل هللا علیه وسمل :تأٔخذ اإحداكن ماءها وسدرهتا
فتطهر فتحسن الطهور ث تصب عیل ر ٔأسها فتدلكه ،ث تصب علهيا املاء ،ث تأٔخذ فرصة ممسكة فتطهر هبا ،وهذا نص يف
اس تعامل الفرصة بعد الغسل .و ٔأما قول من قال :اإن املراد ا إلرساع يف العلوق فضعیف ٔأو ابطل فاإنه عیل مقتض قوهل ینبغي ٔأن
خيص به ذات الزوج احلاض اذلي یتوقع جامعه يف احلال ،وهذا يشء ل یرص اإلیه ٔأحد نعلمه ،وإاطالق ا ٔلحادیث یرد عیل من
الزتمه ،بل الصواب ٔأن املراد تطیب احملل وإازال الراحئة الكرهية ،و ٔأن ذكل مس تحب للك مغتسةل من احلیض ٔأو النفاس سواء
ذات الزوج وغيها ،وتس تعمهل بعد الغسل ،فاإن ل جتد مساك فتس تعمل ٔأي طیب وجدت ،فاإن ل جتد طیبا اس تحب لها
اس تعامل طنی ٔأو حنوه مما یزیل الكراهة ،نص علیه ٔأحصابنا .فاإن ل جتد شيئا من هذا فاملاء اكف لها ،لكن اإن تركت التطیب مع
المتكن منه كره لها ،وإان ل تمتكن فال كراهة يف حقها ،وهللا ٔأعمل ،انهتی .
وقال الس یوطي يف املقامة املسكیة كام يف مقامات الس یوطي (ص  :)۱۰۸وقد ٔأمر به رسول هللا صیل هللا علیه وسمل احلائض
اإذا طهرت واغتسلت وقدمه عیل سائر ٔأنواع الطیب حلمكة علمت ما هجلت ،وذكل ٔأنه يف ادلرجة الثانیة من احلرارة اليت
اش تعلت وما اعتدلت ،فهو یُسع اإیل العلوق فاإذا ٔأل هبا الزوج جبلت .ومن منافعه الطبیة وحماس نه الطیبة ٔأنه یطیب العرق
ویسخن ا ٔلعضاء وینفع من الرايح الغلیظة املتودلة يف ا ٔلمعاء ،ویقوي القلب ویسجع ٔأحصاب املرة السوداء ،وفیه من التوحش
تفرحی ،ومن السدد تفتیح ،ویصلح ا ٔلفاكر ،ویذهب حبدیث النفس وما فیه من الاستناكر ،ویقوي ا ٔلعضاء الظاهرة وضعا،
والباطنة رشاب ،ونهیك بذكل نفعا ،ویعنی عیل الباه وینفع من ابرد الصداع .وإاذا طيل به مع دهن اخليي ر ٔأس الإحلیل ٔأعان
عیل رسعة الإنزال وكثة امجلاع ،ویقوي ادلماغ وینفع من مجیع علهل الباردة ،ویبطل معل السموم وهنش ا ٔلفاعي ،فیا لها من
فائدة .وهو جید للغيث وسقوط القوة واخلفقان ،وللرايح اليت تعرض للعنی ويف سائر جسم الإنسان ،وجیلو البیاض الرقیق من
العنی ،ویقوهيا وینشف رطوبهتا من غي شنی ،ویعقل البطن ویزیل من الوجه الإصفرار ،وینفع من ٔأوجاع البواسي الظاهرة
طالء علهيا ابلتكرار .وإاذا اس تعمل للحرارة الغریزیة قواها ،ويف ٔأدویة احلواس ا ٔلربع كها ذاكها .وإاذا خلط اب ٔلدویة املسهةل اكن
ٔأبلغ يف اإبقاهئا ،وینفع من اإضعاف ا ٔلدویة املسهالت .وإاذا حل يف دهن البان وطيل به الر ٔأس نفع من الزنلت .وإاذا ٔأسعط به
 ٦فاحلاصل ٔأن الإمام البخاري واخلطايب وش یخنا محمد یونس اجلونفوري وغيمه رحجوا فتح املمي ،ورحج عیاض والإمام الشافعي و ٔأتباعه الرافعي والنووي
وابن جحر والس یوطي وغيمه كُس املمي.
 7رمق (.)۳۳۲
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املفلوج وصاحب السكتة الباردة نهبه .وإاذا حل يف ا ٔلدهان املسخنة وطيل به فقار الظهر نفع من اجلدري والفاجل وما ٔأش هبه.
و ٔأكث نفعه للمشاخی واملرطوبنی وخصوصا يف ا ٔلزمنة والبدلان القارة ،ویصدع الش باب واحملرورین ولس امی يف البدلان وا ٔلزمنة
احلارة ،ولعظم شأٔنه وعلو ماكنه جبته الشعراء ابلتزنیه ،ول یش هبوه بشء بل جعلوه ٔأصال للتشبیه ،فش هبوا به لون احملبوب
واخلال .وكام اس تطیب رحیه ش به به يف احلال ،قال يف اللون بعض من قال:
ٔأش هبك املسك وأٔش هبته  ،يف لونه قامئة قاعده
ل شك اإذ لونكام واحد ٔ ،أنكام من طینة واحده
وقال يف اخلال صاحب شغل احلال:
بدا يف خده احملمر خال  ،حتي فیه ٔألباب الرجال
فقلت ٔأليس ذا قلب ٔأنيس  ،وذاك املسك بعض دم الغزال
و ٔأبدع ٔأبو الطیب يف تشبهيه حیث قال يف تعظمي ممدوحه وتنوهيه:
ر ٔأیتك يف اذلي نرى ملواك  ،كٔنك مس تقمي يف حمال
فاإن تفق ا ٔلنم و ٔأنت مهنم  ،فاإن املسك بعض دم الغزال
وقال الُسوج:
يف اجلانب ا ٔلمين من خدها  ،نقطة مسك ٔأش هتیي لمثها
حسبته ملا نرى خالها  ،وجدته من حس نه معها
وقال ابن عبد الظاهر:
عنبي یروقين الفجر منه  ،ولمك فاق عاشق تفریكه
كام قلت خاهل املسك  ،قال املسك حاشاه اإنين مملوكه
وقال أٓخر:
ل جعب ٔأن مال من نشوة  ،فریقه صهباء سلسال
وكیف ل تنسب ٔأنفاسه  ،للطیب واملسك هل خال
ث ر ٔأیت بعض الشعراء ش هبه ابلش باب ،وذكل یدل عیل متزیه عند ٔأويل ا ٔللباب .قال وجیه ادلین ٔأبو احلسن بن عبد الكری
املناوي رمحه هللا تعایل:
املسك ٔأنفس طیب  ،مثل الش باب وزینه
حاكه ظرفا وحس نا  ،ويف شذاه ولونه
~ ~ 16
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اإن اكن للطیب عنی  ،فاملسك اإنسان غيه
وقال أٓخر:
للمسك فضل عیل الطیب  ،اإذا ٔأراد احتاكما
یكفیه ٔأن راح يف اخلدل  ،فاللرحیق ختاما
انهتی الكم احلافظ الس یوطي نفعنا هللا تعایل بفیوضه.
وقال احلافظ ابن القمي يف زاد املعاد ( :)۲٦۳/4املسك مكل ٔأنواع الطیب و ٔأرشفها و ٔأطیهبا ،وهو اذلي ترضب به ا ٔلمثال
ویش به به غيه ول یش به بغيه ،وهو كثبان اجلنة ،وهو حار ايبس يف الثانیة .یُس النفس ویقوهيا ،ویقوي ا ٔلعضاء الباطنة
مجیعها رشاب وشام ،والظاهرة اإذا وضع علهيا نفع للمشاخی واملبودین ،ل س امی زمن الش تاء ،جید للغش واخلفقان وضعف القوة
ابإنعاشه للحرارة الغریزیة ،وجیلو بیاض العنی وینشف رطوبهتا ،ویفش الرايح مهنا ومن مجیع ا ٔلعضاء ،ویبطل معل السموم وینفع
من هنش ا ٔلفاعي .ومنافعه كثية جدا ،وهو من ٔأقوى املفرحات ،انهتی .
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( )٦ابب املسك قبل الإحرام وبعده
احلدیث الثالث عرش
عن ا ٔلسود قال قالت عائشة ريض هللا عهنأ :كن ٔأنظر اإیل وبیص املسك يف مفرق رسول هللا صیل هللا
علیه وسمل وهو حمرم .رواه مسمل ( .)۱۱۹۰وترمج علیه ابن حبان ( :)۱۳۷٦ذكر اخلب املدحض قول من زمع ٔان املسك
جنس غي طاهر .وهكذا ورد لفظ املسك يف روایة ا ٔللو ٔلوي ٔليب داود ،ذكره ا ٔلر ٔنووط ( ،)۱٦٦/3وهو املذكور يف معال
السنن ( )۱٥۰/2والمتهید ( .)۳۰۰/19وورد يف روایة ابن داسه وكذا عند البخاري ( ۲۷۱و  ۱٥۳۸و  )٥۹۱۸لفظ
الطیب.
قال النووي ( :)۱۰۰/8الوبیص البیق واللمعان ،واملفرق بفتح املمي وكُس الراء ،انهتی .
وقال اخلطايب يف معال السنن ( :)۱٥۰/2فیه من الفقه ٔان للمحرم ٔان یتطیب قبل اإحرامه بطیب یبق ٔاثره علیه بعد الإحرام،
بقاوه بعد الإحرام ل یرضه ول یوجب علیه فدیة ،وهو مذهب أكث الصحابة ،وبه قال الشافعي و ٔامحد وإاحساق .انهتی  .قال
و ٔان ٔ
ابن عبد الب يف المتهید ( :)۳۰۳/19وإالیه ذهب الشافعي و ٔاحصابه وا ٔلوزاعي والثوري و ٔابو حنیفة و ٔابو یوسف وزفر ،وبه
قال ٔامحد بن حنبل وإاحساق و ٔابو ثور .ولك ه ٔولء یقول :ل ٔابس ٔان یتطیب قبل ٔان حیرم وبعد ريم مجرة العقبة .وقال ماكل
و ٔاحصابه :ل جیوز ٔان یتطیب احملرم قبل اإحرامه مبا یبق علیه راحئته بعد الإحرام ،وإالیه ذهب محمد بن احلسن صاحب ٔايب
حنیفة ،وهو اختیار الطحاوي ،انهتی خمترصا .قال محمد بن احلسن يف املوط ٔا ( :)۲۷٦/2ل ٔاری ٔان یتطیب احملرم حنی یرید
الإحرام اإل ٔان یتطیب ،ث یغتسل بعد ذكل .و ٔاما ٔابو حنیفة فاإنه اكن ل یری به ٔابسا ،انهتی .

احلدیث الرابع عرش
عن عائشة ريض هللا عهنا قالت :كنت ٔأطیب النب صیل هللا علیه وسمل قبل ٔأن حیرم ویوم النحر قبل ٔأن
یطوف ابلبيت بطیب فیه مسك .رواه مسمل ( .)۱۱۹۱ولفظ البخاري ( :)٥۹۲۳كنت ٔاطیب النب صیل هللا علیه
وسمل ٔابطیب ما جید حىت ٔاجد وبیص الطیب يف ر ٔاسه وحلیته.
دل احلدیث عیل خدمة الزوج ،وترمج البخاري يف موضع من الصحیح ( :)٥۹۲۲ابب تطیيب املر ٔأة زوهجا بیدهيا .وقد
بسطت الالكم حول هذا املوضوع يف رساليت الُساج الوهاج يف خدمة ا ٔلزواج.
ويف الباب عن الشعب قال :اكن عبد هللا بن جعفر یسحق املسك ث جیعهل عیل ايفوخه قبل ٔان حیرم .رواه ابن ٔايب شيبة
( ۲٦۳۳٥و  ۱۳4۸۳و  .)۲٦۳٥٥والیافوخ وسط الر ٔاس ،قال يف الصحاح ( :)4۱۸/1املوضع اذلي یتحرك من ر ٔاس
الطفل.
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احلدیث اخلامس عرش
عن احلسن العرن قال :س ئل ابن عباس عن الرجل اإذا رم امجلرة ٔایتطیب؟ فقالٔ :اما ٔان فقد ر ٔایت
املسك يف ر ٔاس رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ٔامفن الطیب هو ٔاما ل .رواه ٔامحد ( ۳4۹۱و  .)۲۰۹۰قال
ا ٔلر ٔنووط :حصیح لغيه ،رجاهل ثقات رجال الصحیح ،اإل ٔانه منقطع بنی احلسن بن عبد هللا العرن وبنی ابن عباس ،انهتی .
ويف الباب عن عائشة ريض هللا عهنا قالت :كنت ٔاطیب رسول هللا صیل هللا علیه وسمل لإحرامه حنی حیرم وحلهل قبل ٔان
یطوف ابلبيت ،رواه البخاري ( .)۱٥۳۹قال النووي يف رشح مسمل ( :)۹۹/8فیه دلل لس تحباب الطیب بعد ريم مجرة
العقبة واحللق وقبل الطواف ،وهذا مذهب الشافعي والعلامء اكفة اإل مالاك كرهه قبل طواف الإفاضة ،وهو حمجوج هبذا
احلدیث ،انهتی .
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( )۷ابب العطار وبیع املسك
احلدیث السادس عرش
عن ٔأيب موىس ريض هللا عنه عن النب صیل هللا علیه وسمل قال :مثل اجلليس الصاحل والسوء كحامل
املسك ونخف الكي .حفامل املسك اإما ٔأن حیذیك وإاما ٔأن تبتاع منه وإاما ٔأن جتد منه رحیا طیبة ،ونخف الكي
اإما ٔأن حیرق ثیابك وإاما ٔأن جتد رحیا خبیثة .رواه البخاري يف ابب املسك ( )٥٥۳4وابب يف العطار وبیع املسك
(.)۲۱۰۱
قال احلافظ ابن جحر ( :)۳۲4/4فیه جواز بیع املسك واحلمك بطهارتهٔ ،لنه صیل هللا علیه وسمل مدحه ورغب فیه .ففیه الرد
عیل من كرهه ،وهو منقول عن احلسن البرصي وعطاء وغيهام .ث انقرض هذا اخلالف واس تقر الإجامع عیل طهارة املسك
وجواز بیعه ،انهتی  .وتقدم ذكر الإجامع من الكم النووي يف الباب ا ٔلول.
وقال ابن بطال ( :)۲۳۲/٦هذا احلدیث جحة يف جوازهٔ ،لن النب صیل هللا علیه وسمل ضب مثل اجلليس الصاحل بصاحب
املسك ،وقال :ل تعدم منه ٔأن تشتیه ٔأو جتد رحیه .فأٔخب علیه السالم بعادة الناس يف رشائه ورغبهتم يف مشه ،ولو ل جیز
رشاؤه لبنی ذكل علیه السالم ،وقد حرم هللا بیع ا ٔلجناس واس تعامل رواحئ املنتة ،فال معىن لقول من كرهه .وإامنا خرج الكمه
علیه السالم يف هذا احلدیث عیل املثل يف الهنیي عن جمالسة من یتأٔذى مبجالس ته ،اكملغتاب واخلائض يف الباطل ،والندب اإیل
جمالسة من ینال يف جمالس ته اخلي من ذكر هللا تعایل وتعمل العمل و ٔأفعال الب كها .وقد روي عن اإبراهمي اخللیل ٔأنه اكن عطارا،
انهتی .
وقال ابن القمي يف اإعالم املوقعنی ( :)۱۸۲/1فهذه و ٔأمثالها من ا ٔلمثال اليت ضهبا رسول هللا صیل هللا علیه وسمل لتقریب املراد
وتفهمي املعىن وإایصاهل اإیل ذهن السامع وإاحضاره يف نفسه بصورة املثال اذلي مثل به ،فاإنه قد یكون ٔأقرب اإیل تعقهل وفهمه
وضبطه واس تحضاره هل ابس تحضار نظيه ،فاإن النفس تأٔنس ابلنظائر وا ٔلش باه ا ٔلنس التام ،وتنفر من الغربة والوحدة وعدم
النظي .ففي ا ٔلمثال من تأٔنيس النفس ورسعة قبولها وانقیادها ملا ضب لها مثهل من احلق ٔأمر ل جیحده ٔأحد ول ینكره ،وكام
ظهرت لها ا ٔلمثال ازداد املعىن ظهورا ووضوحا ،فا ٔلمثال شواهد املعىن املراد ومزكیة هل ،انهتی .
فائدة :ل جتب الزاكة يف املسك اإل اإذا اكن للتجارة .قال محمد بن احلسن يف احلجة عیل ٔاهل املدینة (ص  :)4٥۷قال ٔابو
حنیفة :ليس يف ا ٔللو ٔلو ول يف املسك ول يف العنب زاكة ،ووافقه ٔاهل املدینة ،انهتی  .قلت :رصح به ماكل يف املوط ٔا ()۸٦۱
وكذا النووي يف رشح املهذب ( ،)٦/٦ول خالف فیه كام رصح به ابن عبد الب يف الاس تذاكر (.)۱٥4/3
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( )۸ابب اإهداء املسك
احلدیث السابع عرش
عن مسمل بن خادل عن موىس بن عقبة عن ٔأمه عن ٔأم كثوم قالت :ملا تزوج رسول هللا صیل هللا علیه
وسمل ٔأم سلمة قال لها :اإن ٔأهدیت للنجايش ٔأواق من مسك وحةل ول ٔأراه اإل قد مات ،ول ٔأرى هدیيت
اليت ٔأهدیت اإلیه اإل ستد اإيل ،فاإذا ردت اإلیه فهیي كل .فاكن كام قال رسول هللا صیل هللا علیه وسمل،
مات النجايش وردت هدیته ،فلام ردت اإلیه الهدیة ٔأعط لك امر ٔأة من نسائه ٔاوقیة من ذكل املسك،
و ٔأعط سائره ٔأم سلمة و ٔأعطاها احلةل .رواه سعید بن منصور ( )4۸٥وابن سعد ( )۷٥/8و ٔامحد ( )۲۷۲۷٦وابن ٔايب
عامص يف الٓحاد واملثان ( )۳4٥۹والطحاوي يف رشح مشلك الٓاثر ( )۳4۷والطبان يف الكبي ( )۸۱/2٥و ٔابو نعمي يف
معرفة الصحابة ( )۸۰۱۹والبهيقي يف السنن ( )۱۱۱۲۷ودلئل النبوة ( .)4۱۲/4وحصحه ابن حبان ( )٥۱۱4واحلاك
( )۲۷٦٦وحس نه احلافظ يف الفتح ( ،)۲۲۲/٥لكن قال اذلهب :منكر ومسمل الزجني ضعیف ،انهتی  .وقال الهیمثي (۱4۸/4
و  :)۲۸۹/8رواه ٔامحد والطبان ،وفیه مسمل بن خادل الزجني ،وثقه ابن معنی وضعفه جامعة ،و ٔام موىس بن عقبة ل ٔاعرفها،
وبقیة رجاهل رجال الصحیح ،انهتی  .و ٔام كثوم يه بنت ٔايب سلمة كام رصح البهيقي ،ترمج لها ابن عبد الب يف الاستیعاب
( )۱۹٥۳/4واحلافظ يف الإصابة ( )4٦۱/8وساقا هذا احلدیث.
ويف الباب عن ٔايب هریرة عن النب صیل هللا علیه وسمل قال :هتادوا حتابوا .رواه البخاري يف ا ٔلدب املفرد ( )٥۹4ابإس ناد
حسن ،ورواه ادلوليب يف الكىن ( ۸4۲و  )۱۱٥4وابن عدي يف الاكمل ( )۱٦٦/٥ومتام ( )۱٥۷۷والبهيقي يف الٓداب
( )۸۱والسنن الكبى ( )۱۱۹4٦وابن عبد الب يف المتهید ( )۱۷/21وابن عساكر ( ۲۲٥/٦1و  )۲۲۷واملزي يف هتذیب
الكامل ( .)۳۱۳/13ورواه الطبان يف ا ٔلوسط ( )۷۲4۰من حدیث عائشة ،والقضاعي ( )٦٥۷من حدیث عبد هللا بن
معرو.
وعن ٔايب هریرة قال قال رسول هللا صیل هللا علیه وسمل :من عرض علیه رحیان فال یرده فاإنه خفیف احململ طیب الرحی ،رواه
مسمل ( .)۲۲٥۳وورد لفظ الطیب بدل رحیان عند ٔامحد ( )۸۲٦۳و ٔايب داود ( )4۱۷۲والنسائ ( )٥۲٥۹وابن حبان
( )٥۱۰۹والبهيقي (.)٥۹٦۸
وعن مثامة بن عبد هللا عن ٔانس ٔانه اكن ل یرد الطیب ،وزمع ٔان النب صیل هللا علیه وسمل اكن ل یرد الطیب .رواه البخاري
( ٥۹۲۹و  )۲٥۸۲وترمج علیه :ابب من ل یرد الطیب .قال ابن جحر ( )۳۷۱/10والعیين ( :)٦۱/22اكٔنه ٔاشار اإیل ٔان
الهنیي عن رده ليس عیل التحری ،انهتی  .وذكر ش یخنا حمدث العرص محمد یونس اجلونفوري ٔانه ٔاشار اإیل جواز الرد لو عرض
مانع ككون الرجل حم ِّرمأ ،او كون الطیب حم ّرما ٔاو غالیا ٔاو حنوه.
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( )۹ابب رحی املسك من رحیان يف بس تان ٔانس بن ماكل ريض هللا عنه
احلدیث الثامن عرش
عن ٔأيب خدلة قال قلت ٔليب العالیة :مسع ٔأنس من النب صیل هللا علیه وسمل؟ قال :خدمه عرش س ننی
ودعا هل النب صیل هللا علیه وسمل ،واكن هل بس تان حیمل يف الس نة الفاكهة مرتنی ،واكن فهيا رحیان اكن
جیيء منه رحی املسك .رواه التمذي ( )۳۸۳۳يف مناقب ٔانس ،ومن طریقه البهيقي يف دلئل النبوة ( )۱۹٥/٦ومن
طریقه ابن عساكر ( .)۳٥٥/9قال التمذي :هذا حدیث حسن غریب ،و ٔأبو خدلة امسه خادل بن دینار وهو ثقة عند ٔأهل
احلدیث ،وقد ٔأدرك ٔأبو خدلة ٔأنس بن ماكل وروى عنه ،انهتی  .وقال احلافظ يف الفتح ( :)۱4٥/11رجاهل ثقات.
قال عيل القاري ( :)۳۸4۰/9حاصل اجلواب ٔان من اكن هل هذه املزنل والصحبة وطول مالزمة اخلدمة ،كیف ل یسمع ول
یروي عنه ،انهتی  .ومناقب ٔانس بن ماكل ريض هللا عنه كثية ذكرها التمذي وغيه.
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( )۱۰ابب التشبیه ابملسك دلیل عیل فضهل وراحئة رسول هللا صیل هللا
علیه وسمل الطیبة
احلدیث التاسع عرش
عن محید قال سأٔلت ٔأنسا ريض هللا عنه عن صیام النب صیل هللا علیه وسمل ،فقال :ما كنت ٔأحب ٔأن
ٔأراه من الشهر صامئا اإل ر ٔأیته ول مفطرا اإل ر ٔأیته ول من اللیل قامئا اإل ر ٔأیته ول نمئا اإل ر ٔأیته ،ول م ِّسست
خزة ول حریرة ٔألنی من كف رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ،ول ِّمشمت مسكة ول عبية ٔأطیب راحئة
من راحئة رسول هللا صیل هللا علیه وسمل .رواه البخاري ( .)۱۹۷۳ولفظ مسمل ( :)۲۳۳۰ما مشمت عنبا
قط ول مساك ول شيئا ٔاطیب من رحی رسول هللا صیل هللا علیه وسمل.
قال القسطالن ( :)4۰4/3فقد اكن علیه الصالة والسالم عیل أمكل الصفات خلقا وخلقا ،فهو لك الكامل ومجةل امجلال ،انهتی .
وقال العیين (’ :)۸۷/11خزة‘ واحدة اخلز ،ويف ا ٔلصل اخلز ابلفتح وتشدید الزاي اس دابة ،ث مسي الثوب املتخذ من وبره
لثي يف الهنایة (’ :)۲۸/2خزز‘ يف حدیث عيل ٔأنه هنی عن ركوب اخلز واجللوس علیه8.
خزا ،والواحدة منه خزا .وقال ابن ا ٔ
اخلز املعروف ٔأول ثیاب تنسج من صوف وإابریسم ،ويه مباحة ،وقد لبسها الصحابة والتابعون ،فیكون الهنیي عهنا ٔلجل
التش به ابلعجم وزي املتفنی .وإان ٔأرید ابخلز النوع الٓخر ،وهو املعروف الٓن فهو حرامٔ ،لن مجیعه معمول من الإبریسم،
وعلیه حیمل احلدیث الٓخر :قوم یس تحلون اخلز واحلریر ،انهتی  .رواه ٔابو داود ( )4۰۳۹ابإس ناد حصیح وقال :وعرشون نفسا
من ٔأحصاب رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ٔأو ٔأكث لبسوا اخلز ،مهنم ٔأنس والباء بن عازب ،انهتی .
قال القسطالن (’ :)4۰4/3ول حریرة‘ ويف نسخة ول حریر .وقال’ :عبية‘ ابملوحدة املكسورة والتحتیة الساكنة ،والعبي
طیب معمول من ٔاخالط ،ولبن عساكر :ول عنبة بنون ساكنة مفوحدة مفتوحة القطعة من العنب املعروف ،انهتی  .وقال
احلافظ ابن جحر ( :)٥۷٦/٦قوهل ’عنبة‘ ضبط بوهجنیٔ ،أحدهام بسكون النون بعدها موحدة ،والٓخر بكُس املوحدة بعدها
حتتانیة ،وا ٔلول معروف ،والثان طیب معمول من ٔأخالط جیمعها الزعفران ،وقیل هو الزعفران نفسه .ووقع عند البهيقي :ول
مشمت مساك ول عنبا ول عبيا ،ذكرهام مجیعا ،انهتی  .وللس یوطي الكم نفيس حول العنب يف املقامة املسكیة (ص )۱۱۰
فراجعها تس تفد ،وس ی ٔايت الكم ابن القمي اإن شاء هللا تعایل يف ابب تراب اجلنة.

8

عن معاویة قال قال رسول هللا صیل هللا علیه وسمل :ل تركبوا اخلز ول الامنر ،رواه ٔابو داود ( )4۱۲۹ابإس ناد حصیح.
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احلدیث العرشون
عن شعبة عن احلمك قال مسعت ٔأاب حجیفة قال :خرج رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ابلهاجرة اإیل البطحاء
فتوضأٔ ث صیل الظهر ركعتنی والعرص ركعتنی وبنی یدیه عزنة .قال شعبة :وزاد فیه عون عن ٔأبیه ٔأيب حجیفة
قال :اكن مير من وراهئا املر ٔأة ،وقام الناس جفعلوا یأٔخذون یدیه فمیسحون هبا وجوههم .قال :فأٔخذت بیده
فوضعهتا عیل وهجیي ،فاإذا يه ٔأبرد من الثلج و ٔأطیب راحئة من املسك .رواه البخاري (.)۳٥٥۳
قال العیين ( :)۱۰۹/1٦قالت العلامء :اكنت هذه الرحی الطیبة صفته وإان ل ميس طیبا ،ومع هذا فاكن یس تعمل الطیب يف
كثي من ا ٔلوقات مبالغة يف طیب رحیه ملالقاة املالئكة و ٔأخذ الويح الكری وجمالسة املسلمنی ،انهتی .
وقال القسطالن ( :)۲۹/٦ولل در القائل :مفن طیبه طابت هل طرقاته .وقالت عائشة :اكن عرقه يف وهجه مثل امجلان ٔأطیب
من املسك ا ٔلذفر ،رواه ٔأبو نعمي ،انهتی  .قلت :رواه ابن سعد ( )۳۱4/1وابن ش بة يف اترخی املدینة ( )٦۰٦/2و ٔابو نعمي يف
دلئل النبوة ( )٦۳۷/1والبهيقي يف دلئل النبوة ( ۲۷4/1و  )۲۹۹وابن عساكر ( ۲٦۰/3و  .)۳٥۷قال الزرقان يف رشح
املواهب (’ :)٥۳٦/٥واكن عرقه يف وهجه مثل ا ٔللو ٔلو‘ يف البیاض والصفاء ،ففي مسمل عن ٔانس :اكن صیل هللا علیه وسمل
ٔازهر اللون ،اكن عرقه ا ٔللو ٔلو ،انهتی .
ویس تفاد من احلدیث التبك ابلنب صیل هللا علیه وسمل ،ونصب عالمة بنی یدي املصيل يف الصحراء ،وقرص الصالة يف
السفر.

احلدیث احلادي والعرشون
عن ٔأسامة بن رشیك قالٔ :أتيت رسول هللا صیل هللا تعایل علیه وسمل وعنده ٔأحصابه ٔكن عیل رءوسهم
الطي .جفاء ا ٔلعراب فسأٔلوا رسول هللا صیل هللا تعایل علیه وسمل .ث قام رسول هللا صیل هللا تعایل علیه
وسمل .وقام الناس جفعلوا یقبلون یده .فأٔخذهتا ووضعهتا عیل وهجیي ،فاإذا يه ٔأطیب من رحی املسك و ٔأبرد
من الثلج .رواه ابن ا ٔلعرايب يف القبل واملعانقة واملصاحفة ( )3واملعجم ( .)2041ورواه ابن املقرئ يف الرخصة يف تقبیل الید
( )2واخلطیب يف اجلامع ٔلخالق الراوي ( )۳۲۱واحملاميل يف ٔأمالیه ( .)247قال احلافظ يف الفتح ( )٥7/11بعد ذكر
حدیث ابن املقرئ :س نده قوي ،انهتی .
یس تفاد من احلدیث جواز تقبیل الید .وفیه ٔأحادیث ذكرهتا يف جزء يف تقبیل الید ،وذكرت فیه حمكهٔ ،أنقل خالصته هنا:
تقبیل الید عیل سبیل الإكرام واملودة مس تحب عند الشافعیة ومباح عند احلنابةل ،ومكروه يف ظاهر مذهب ماكل ،وجوزه بعض
ٔأحصابه اك ٔلهبري وابن بطال وزروق والنفراوي والصاوي .و ٔأما احلنفیة فنص عیل كراهته محمد يف اجلامع الصغي والطحاوي يف خمترصه ول
یذكرا خالفا فیه .وحك املرغینان يف الهدایة وقايض خان عن الطحاوي عن ٔأيب یوسف جوازه .واملتأٔخرون من احلنفیة ٔأابحوه اإذا اكن
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عاملا ٔأو متورعا ٔأو عادل ٔأو ممن یس تحق التعظمي والإكرام اكلوادلین واملشاخی .هذا كه اإذا ٔأمن الشهوة ول یكن ٔلمر ادلنیا .و ٔأما قبةل
الشفقة والرمحة للودل والوادل ٔأو قبةل الشهوة للزوج واملویل جفائز بال خالف.

و ٔأنفس الالكم و ٔأمجعه هو ل إالمام النووي يف رشح املهذب ( ،)٦3٦/4قال :یس تحب تقبیل ید الرجل الصاحل والزاهد والعال
وحنومه من ٔأهل الٓخرة .و ٔأما تقبیل یده لغناه ودنیاه وشوكته ووجاهته عند ٔأهل ادلنیا ابدلنیا وحنو ذكل مفكروه شدید الكراهة.
وقال املتويل :ل جیوز .فأٔشار اإیل حترميه .وتقبیل ر ٔأسه ورجهل كیده .و ٔأما تقبیل خد ودله الصغي وودل قریبه وصدیقه وغيه من
صغار ا ٔلطفال اذلكر وا ٔلنىث عیل سبیل الشفقة والرمحة واللطف فس نة .و ٔأما التقبیل ابلشهوة حفرام ،سواء اكن يف ودله ٔأو يف
غيه ،بل النظر ابلشهوة حرام عیل ا ٔلجنب والقریب ابلتفاق ،ول یس تثىن من حتری القبةل بشهوة اإل زوجته وجاریته .و ٔأما
تقبیل الرجل املیت والقادم من سفره وحنوه ،فس نة .ومعانقة القادم من سفر وحنوه س نة .و ٔأما املعانقة وتقبیل وجه غي القادم من
سفر وحنوه غي الطفل ،مفكروهان ،رصح بكراههتام البغوي وغيه .وهذا اذلي ذكرن يف التقبیل واملعانقة ٔأنه یس تحب عند
القدوم من سفر وحنوه ومكروه يف غيه هو يف غي ا ٔلمرد احلسن الوجه .فأٔما ا ٔلمرد احلسن فیحرم بلك حال تقبیهل ،سواء قدم
من سفر ٔأم ل ،والظاهر ٔأن معانقته قریبة من تقبیهل ،وسواء اكن املقبل واملقبل صاحلنی ٔأو غيهام ،ویس تثىن من هذا تقبیل
الوادل والوادلة وحنوهام من احملارم عیل سبیل الشفقة ،انهتی .

احلدیث الثان والعرشون
عن یزید بن ا ٔلسود قال :قبلت ید النب صیل هللا علیه وسمل ،فاإذا يه ٔأبرد من الثلج و ٔأطیب رحیا من
املسك .رواه ابن قانع يف معجم الصحابة ( )221/3هبذا الس یاق وحس نه الوائيل يف نزهة ا ٔللباب ( .)33٦8/٦واحلدیث
رواه غي واحد ابلطریق نفسه بأٔلفاظ خمتلفة ،وحصحه ابن خزمية ( 1279و  )1٦38وابن حبان ( ،)1٥٦4و ٔأشار اإلیه
التمذي ( )2733وخرجه ( )219وحصحه .قال احلاك ( :)892قد احتج مسمل بیعیل بن عطاء ،انهتی  .وراجع السنن الكبى
( .)3٦4٦وليس يف س یاق هؤلء ذكر التقبیل .وورد قوهل ٔأبرد من الثلج و ٔأطیب رحیا من املسك عند ٔأمحد ()1747٦
وادلاريم ( )1407وابن خزمية ( )1٦38والبهيقي يف دلئل النبوة ( )2٥8/1وادلینوري يف اجملالسة ( 13٥7و .)2777

احلدیث الثالث والعرشون
عن وائل بن رحجر قال :لقد كنت ٔأصاحف النب صیل هللا علیه وسملٔ ،أو ميس جدلي جدله ،فأٔتعرفه يف یدي
بعد اثلثة ٔأطیب رحیا من املسك .رواه الطبان ( )۳۰/22وابن ٔايب ادلنیا يف الإخوان ( )۱۲۲و ٔابو نعمي يف معرفة
الصحابة ( )۲۷۱۲/٥وابن عساكر ( .)4۷/4وذكره ابن جحر يف الفتح ( )٥۷۳/٦ول یتلكم علیه .قال احلافظ ابن طاهر
املقدس يف ٔاطراف الغرائب وا ٔلفراد ( :)۳۳٦/4تفرد به جابر اجلعفي عن عبد اجلبار عن ٔابیه ،انهتی .
قال الزرقان يف رشح املواهب (ٔ ’ :)4٥۳/٥او‘ للتنویع ل للشك ،فهو اإخبار عن حالتنی’ .ف ٔاتعرفه‘ ٔاي ف ٔاعرف ٔاثره بعد مفارقته
يل .وقال :وفیه اإشارة اإیل كامل ا ٔلعضاء النبویة حسا ومعىن ،انهتی .
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احلدیث الرابع والعرشون
عن وائل بن رحجر قالٔ :ايت النب صیل هللا علیه وسمل بدلو من ماء فرشب منه ،ث مج يف ادللو ،ث صب
يف البرئ ٔاو رشب من ادللو ،ففاح مهنا مثل رحی املسك .رواه ٔامحد ( ۱۸۸۳۸و  )۱۸۸۷4وامحلیدي ( )۹۱۰وابن
ماجه ( )٦٥۹والطبان يف الكبي ( )٥۱/22والفاكهیي يف ٔاخبار مكة ( )۱۱۳٦والبهيقي يف دلئل النبوة ( ۲٥۷/1و
 )٦۹/٦وغيمه .وذكره ابن جحر يف الفتح ( )٥۷۳/٦ول یتلكم علیه .وحس نه ا ٔلر ٔنووط .قال الس ندي يف حاش یة ابن ماجه
( :)۲۲٦/1ويف الزوائد :اإس ناده منقطع ٔلن عبد اجلبار بن وائل ل یسمع من ٔأبیه شيئا ،قاهل ابن معنی وغيه ،انهتی  .لكن قال
ا ٔلر ٔنووط يف تعلیقه عیل املس ند :ل ترض هجال الرواة اذلین حدث عهنم عبد اجلبار ٔلهنم مجع ،انهتی .
قال عيل القاري يف رشح الشفا ( )٦۷۸/1يف رشح ٔاثر آخر( :ومج) بتشدید اجلمي صب من مفه (يف دلو) ٔأي فیه ماء (من
برئ) وس بق يف روایة القايض من برئ زمزم (ث صب) بفتح الصاد ویضم ٔأي كب ادللو یعين ماءه (فهيا) يف تكل البرئ (ففاح)
ٔأي سطح وانترش (مهنا رحی املسك) ٔأي مثل رحیه تشبهيا بلیغا ،وإامنا ش به به ٔلنه ٔأعیل ٔأنواع الراحئة وإان اكن راحئة ما جمه ٔأمت
ٔأصناف الفاحئةٔ ،لن مصدرها اخلامتة والفاحتة ،انهتی .

احلدیث اخلامس والعرشون
عن ٔأنس قال :اكن رسول هللا صیل هللا علیه وسمل اإذا مر يف طریق من طرق املدینة وجد منه راحئة
املسك .قالوا :مر رسول هللا صیل هللا علیه وسمل يف هذا الطریق الیوم .رواه ٔأبو یعیل ( )۳۱۲٥والزبار (۲4۷۸
من زوائده) .وحصحه ابن جحر ( )٥۷4/٦والعیين ( )۱۰۹/1٦والقسطالن ( )۲۹/٦والزبیدي يف خترجي الإحیاء
( .)۱4۰۲/3قال الهیمثي ( :)۲۸۲/8رواه ٔابو یعیل والزبار والطبان يف ا ٔلوسط اإل ٔأنه قال :كنا نعرف رسول هللا صیل هللا
علیه وسمل بطیب راحئته اإذا ٔأقبل اإلینا ،ورجال ٔايب یعیل وثقوا ،انهتی  .وتوثیقه رجال ٔايب یعیل نقشه الش یخ محمد عوامة يف
حاش یة املصنف لبن ٔايب شيبة ( ،)4۲۱/13ول یتفرد الزبیدي بتصحیحه كام ظن الش یخ.
واكنت هذه صفته علیه الصالة والسالم وإان ل ميس طیبا كام تقدم.

احلدیث السادس والعرشون
عن لییل مولة عائشة ريض هللا عهنا قالت :دخل رسول هللا صیل هللا علیه وسمل لقضاء حاجته فدخلت
فمل ٔأر شيئا ووجدت رحی املسك .فقلت :اي رسول هللا ،اإن ل ٔأر شيئا .قال :اإن ا ٔلرض ٔأمرت ٔأن تكفیه منا
معارش ا ٔلنبیاء .رواه احلاك ( )٦۹٥۰وسكت عنه اذلهب ،ويف اإس ناده رجل ل یسمه ،وهو ٔابو عبد هللا املدن ،بدلیل قول
ابن كثي يف اترخيه ( :)۳۳۰/٥رواه ٔابو نعمي من حدیث ٔايب عبد هللا املدن وهو ٔاحد اجملاهیل .وقال ابن عبد الب يف
الاستیعاب ( :)۱۹۱۰/4لییل مولة لعائشة ليس بقامئ الإس ناد ،وروی عهنا ٔابو عبد هللا املدن وهو جمهول ،انهتی  .وحاكه
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احلافظ يف الإصابة ( )۳۰۸/8وقالٔ :اس نده املس تغفري من طریق عبد الكری اجلوار عن ٔايب عبد هللا املدن عن حاجبة
عائشة ومولهتا ،وذكر احلدیث.
ويف الباب ٔاحادیث ذكرها الس یوطي يف اخلصائص (ص  ،)۱۲۰تتقوی مبجوعها .وراجع ملعات اللبيب يف فضالت احلبيب
لردیة للس ید الوادل حفظه هللا تعایل ونفعنا بعلومه وفیوضه9.
صیل هللا علیه وسمل ،وهو ٔاتلیف وجزی اب ٔ

 9حاصهل كام ذكرته حتت احلدیث اخلامس من كتاب ا ٔلربعنی يف حب النب ا ٔلمنی صیل هللا علیه وسمل ٔأن طهارة فضالت النب صیل هللا علیه وسمل
قول امجلهور من املتأٔخرین ،جزم به من الشافعیة البغوي والقايض حسنی والس بك والزركش والبارزي وابن الرفعة والبلقیين والقااين وابن امللقن وابن
جحر العسقالن وابن جحر املك واخلطیب الرشبيين وعبد الوهاب الشعران ،ومن احلنفیة العیين وعبد احلق احملدث ادلهلوي وعيل القاري وابن عابدین
ورش ید ٔامحد اجلنجويه ،ومن املالكیة ابن العريب وادلسويق والهبويت وغيمه .وذهب الرافعي والنووي وعيل القاري يف موضع و ٔارشف عيل الهتانوي وبعض
احلنابةل وبعض املالكیة اإیل جناس هتا.
ٔأما املتقدمون فمل یتعرضوا لهذه املسأٔل ،وما نس به العیين اإیل ٔأيب حنیفة فومه .قال العالمة بيي زاده يف معدة ذوي البصائر حلل همامت ا ٔلش باه والنظائر
( :)440/1قال العالمة العیين يف رشحه للبخارئ :أبوحنیفة قال بطهارة بوهل وسائر فضالته صیل هللا علیه وسمل .ول ٔأر ٔأحدا من فقهائنا من ذكره ،انهتی .
وقال ش یخنا العالمة محمد یونس اجلونفوري يف نباس الساري يف رايض البخاري ( :)479/1ما نقهل العیين عن ٔايب حنیفة فومه من العیين ،فاإن ل ٔاجد
لهذه املس ٔال ذكرا يف كتب محمد بن احلسن :املوط ٔا والٓاثر واحلجة واملبسوط واجلامعنی والسي الكبي والزايدات ،ول ذكره الطحاوي يف املعان واملشلك
واخملترص و ٔاحاكم القرآن واختالف العلامء ،وليس هو يف املتون املعتبة اكلقدوري والكزن والنافع والوقایة واخملتار والتحفة والبدائع والهدایة وغيها ،انهتی .
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( )۱۱ابب خلوف مف الصامئ ٔأطیب عند هللا من رحی املسك
احلدیث السابع والعرشون
عن ٔأيب هریرة ريض هللا عنه ٔأن رسول هللا صیل هللا علیه وسمل قال :الصیام جنة فال یرفث ول جیهل،
وإان امرؤ قاتهل ٔأو شامته فلیقل اإن صامئ مرتنی .واذلي نفس بیده خللوف مف الصامئ ٔأطیب عند هللا تعایل
من رحی املسك ،یتك طعامه ورشابه وشهوته من ٔأجيل .الصیام يل و ٔأن ٔأجزي به ،واحلس نة بعرش ٔأمثالها.
رواه البخاري ( .)۱۸۹4وترمج علیه ابن خزمية ( :)۱۸۹٥ابب ذكر متثیل طیب رحیه بطیب رحی املسك اإذ هو ٔاطیب
الطیب.
قال احلافظ ابن جحر ( :)۱۰٥/4اختلف يف كون اخللوف ٔأطیب عند هللا من رحی املسك مع ٔأنه س بحانه وتعایل مزنه عن
اس تطابة الرواحئ ،اإذ ذاك من صفات احلیوان ،ومع ٔأنه یعمل الشء عیل ما هو علیه عیل ٔأوجه .قال املازري :10هو جمازٔ ،لنه
جرت العادة بتقریب الرواحئ الطیبة منا ،فاس تعي ذكل للصوم لتقریبه من هللا .فاملعىن ٔأنه ٔأطیب عند هللا من رحی املسك
عندكٔ ،أي :یقرب اإلیه ٔأكث من تقریب املسك اإلیمك .وإایل ذكل ٔأشار ابن عبد الب 11.وقیل :املراد ٔأن ذكل يف حق املالئكة،
و ٔأهنم یس تطیبون رحی اخللوف ٔأكث مما یس تطیبون رحی املسك .وقیل :املعىن ٔأن حمك اخللوف واملسك عند هللا عیل ضد ما هو
عندك ،وهو قریب من ا ٔلول .وقیل :املراد ٔأن هللا تعایل جیزیه يف الٓخرة ،فتكون نكهته ٔأطیب من رحی املسك ،كام یأٔيت:
امللكوم ورحی جرحه تفوح مساك .وقیل :املراد ٔأن صاحبه ینال من الثواب ما هو ٔأفضل من رحی املسك ل س امی ابلإضافة اإیل
اخللوف .حاكهام عیاض 12.وقال ادلاودي وجامعة :املعىن ٔأن اخللوف ٔأكث ثوااب من املسك املندوب اإلیه يف امجلع وجمالس اذلكر،
ورحج النووي 13هذا ا ٔلخي ،وحاصهل محل معىن الطیب عیل القبول والرضا .حفصلنا عیل س تة ٔأوجه .وقد نقل القايض حسنی
يف تعلیقه ٔأن للطاعات یوم القیامة رحیا تفوح ،قال :فراحئة الصیام فهيا بنی العبادات اكملسك .ویؤید الثالثة ا ٔلخية قوهل يف روایة
مسمل 14و ٔأمحد 1٥والنسائ 1٦من طریق عطاء عن ٔأيب صاحلٔ :أطیب عند هللا یوم القیامة .و ٔأخرج ٔأمحد 17هذه الزايدة من
حدیث بشي بن اخلصاصیة .وقد ترمج ابن حبان 18بذكل يف حصیحه ،ث قال :ذكر البیان بأٔن ذكل قد یكون يف ادلنیا ،ث
ٔأخرج الروایة اليت فهيا :مف الصامئ حنی خيلف من الطعام ،ويه عنده وعند ٔأمحد من طریق ا ٔلمعش عن ٔأيب صاحل .وميكن ٔأن
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حیمل قوهل ’حنی خيلف‘ عیل ٔأنه ظرف لوجود اخللوف املشهود هل ابلطیب ،فیكون سببا للطیب يف احلال الثان ،فیوافق
الروایة ا ٔلویل ،ويه قوهل ’یوم القیامة‘ .لكن یؤید ظاهره و ٔأن املراد به يف ادلنیا ما روى احلسن بن سفیان يف مس نده والبهيقي
يف الشعب 19من حدیث جابر يف ٔأثناء حدیث مرفوع يف فضل هذه ا ٔلمة يف رمضان .و ٔأما الثانیة فاإن خلوف ٔأفواههم حنی
ميسون ٔأطیب عند هللا من رحی املسك ،قال املنذري :20اإس ناده مقارب.
وهذه املسأٔل اإحدى املسائل اليت تنازع فهيا ابن عبد السالم وابن الصالح .فذهب ابن عبد السالم اإیل ٔأن ذكل يف الٓخرة كام
يف دم الشهید ،واس تدل ابلروایة اليت فهيا ’یوم القیامة‘ .وذهب ابن الصالح اإیل ٔأن ذكل يف ادلنیا ،واس تدل مبا تقدم ،و ٔأن
مجهور العلامء ذهبوا اإیل ذكل .فقال اخلطايب :21طیبه عند هللا رضاه به وثناؤه علیه .وقال ابن عبد البٔ :22أزىك عند هللا و ٔأقرب
اإلیه .وقال البغوي :23معناه الثناء عیل الصامئ والرضا بفعهل ،وبنحو ذكل قال القدوري من احلنفیة وادلاودي وابن العريب من
املالكیة و ٔأبو عامثن الصابون و ٔأبو بكر بن السمعان وغيمه من الشافعیة ،جزموا كهم بأٔنه عبارة عن الرضا والقبول .و ٔأما ذكر یوم
القیامة يف تكل الروایة ف ٔلنه یوم اجلزاء ،وفیه یظهر رحجان اخللوف يف املزیان عیل املسك املس تعمل دلفع الراحئة الكرهية طلبا
لرضا هللا تعایل حیث یؤمر ابجتناهبا ،فقیده بیوم القیامة يف روایة ،و ٔأطلق يف ابيق الرواايت نظرا اإیل ٔأن ٔأصل ٔأفضلیته اثبت
يف ادلارین .وهو كقوهل :اإن رهبم هبم یومئذ خلبي ،وهو خبي هبم يف لك یوم ،انهتی  .ویتتب عیل هذا اخلالف املشهور يف كراهة
إازال هذا اخللوف ابلسواك ،وس یأٔيت البحث فیه بعد بضعة وعرشین اباب حیث ترمج هل املصنف اإن شاء هللا تعایل.
ویؤخذ من قوهل ’ ٔأطیب من رحی املسك‘ ٔأن اخللوف ٔأعظم من دم الشهادةٔ ،لن دم الشهید ش به رحیه برحی املسك ،واخللوف
وصف بأٔنه ٔأطیب .ول یلزم من ذكل ٔأن یكون الصیام ٔأفضل من الشهادة ملا ل خيف  .ولعل سبب ذكل النظر اإیل ٔأصل لك
مهنام ،فاإن ٔأصل اخللوف طاهر ،و ٔأصل ادلم خبالفه ،فاكن ما ٔأصهل طاهر ٔأطیب رحیا .انهتی الكم ابن جحر.
وقال احلافظ ابن القمي يف الوابل الصيب ( :)۲۷/1قد اختلف يف وجود هذه الراحئة من الصامئ هل يه يف ادلنیا ٔأو يف الٓخرة
عیل قولنی .ووقع بنی الش یخنی الفاضلنی ٔأيب محمد بن عبد السالم و ٔأيب معرو ابن الصالح يف ذكل تنازع ،مفال ٔأبو محمد اإیل ٔأن
تكل يف الٓخرة خاصة وصنف فیه مصنفا ،ومال الش یخ ٔابو معرو اإیل ٔان ذكل يف ادلنیا والٓخرة ،وصنف فیه مصنفا رد فیه عیل
ٔأيب محمد .وسكل ٔأبو معرو يف ذكل مسكل ٔأيب حامت بن حبان ،فاإنه يف حصیحه 24بوب علیه كذكل فقال :ذكر البیان بأٔن خلوف
مف الصامئ ٔأطیب عند هللا تعایل من رحی املسك ،ث ساق حدیث ا ٔلمعش عن ٔأيب صاحل عن ٔأيب هریرة عن النب صیل هللا
علیه وسمل :لك معل ابن أٓدم هل اإل الصیام والصیام يل و ٔأن ٔأجزي به وخللوف مف الصامئ ٔأطیب عند هللا من رحی .ث قال :ذكر
البیان بأٔن خلوف مف الصامئ یكون ٔأطیب عند هللا من رحی املسك یوم القیامة ،ث ساق حدیثا من حدیث ابن جرجي عن عطاء
عن ٔأيب صاحل الزايت ٔأنه مسع ٔأاب هریرة یقول قال رسول هللا صيل هللا علیه وسمل :قال هللا تبارك وتعایل :لك معل ابن أٓدم هل
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اإل الصیام فاإنه يل و ٔأن ٔأجزي به ،واذلي نفس محمد بیده خللوف مف الصامئ ٔأطیب عند هللا یوم القیامة من رحی املسك ،للصامئ
فرحتان اإذا ٔأفطر فرح بفطره وإاذا لقي هللا تعایل فرح بصومه .قال ٔأبو حامت :شعار املؤمننی یوم القیامة التحجیل بوضوهئم يف
ادلنیا فرقا بيهنم وبنی سائر ا ٔلمم ،وشعارمه يف القیامة بصوهمم طیب خلوف ٔأفواههم ٔأطیب من رحی املسك لیعرفوا من بنی ذكل
امجلع بذكل العمل ،جعلنا هللا تعایل مهنم .ث قال :ذكر البیان بأٔن خلوف مف الصامئ قد یكون ٔأیضا من رحی املسك يف ادلنیا ،ث
ساق من حدیث شعبة عن سلامین ذكوان عن ٔأيب هریرة عن النب صیل هللا علیه وسمل :لك حس نة یعملها ٔأبن أٓدم بعرش
حس نات اإیل س بعامئة ضعف ،یقول هللا تعایل :اإل الصوم فهو يل و ٔأن ٔأجزي به ،یدع الطعام من ٔأجيل والرشاب من ٔأجيل و ٔأن
ٔأجزي به ،وللصامئ فرحتان :فرحة حنی یفطر وفرحة حنی یلق ربه تعایل ،وخللوف مف الصامئ حنی خيلف من الطعام ٔأطیب عند
هللا من رحی املسك.
واحتج الش یخ ٔأبو محمد ابحلدیث اذلي فیه تقیید الطیب بیوم القیامة .قلت :ویشهد لقوهل احلدیث املتفق علیه :واذلي نفس
بیده ما من ملكوم یلكم يف سبیل هللا وهللا ٔأعمل مبن یلكم يف سبیهل اإل جاء یوم القیامة وكمه یدم ،اللون لون دم والرحی رحی
املسك .فأٔخب صیل هللا علیه وسمل عن راحئة كم امللكوم يف سبیل هللا تعایل بأٔهنا كرحی املسك یوم القیامة ،وهو نظي إاخباره
عن خلوف مف الصامئ ،فاإن احلس یدل عیل ٔأن هذا دم يف ادلنیا وهذا خلوف هل ،ولكن جیعل هللا تعایل راحئة هذا وهذا مساك
یوم القیامة.
واحتج الش یخ ٔأبو معر مبا ذكره ٔأبو حامت يف حصیحه من تقیید ذكل بوقت اإخالفه ،وذكل یدل عیل ٔأنه يف ادلنیا .فلام قید املبتد ٔأ
وهو خلوف مف الصامئ ابلظروف وهو قوهل حنی خيلف اكن اخلب عنه وهو قوهل ٔأطیب عند هللا خبا عنه يف حال تقییده ،فاإن
املبتد ٔأ اإذا تقید بوصف ٔأو حال ٔأو ظرف اكن اخلب عنه حال كونه مقیدا ،فدل عیل ٔأن طیبه عند هللا تعایل اثبت حال اإخالفه.
قال :وروى احلسن بن سفیان يف مس نده عن جابر ٔأن النب صیل هللا علیه وسمل قالٔ :أعطیت ٔأميت يف شهر رمضان مخسا،
فذكر احلدیث وقال فیه :و ٔأما الثانیة فاإهنم ميسون ورحی ٔأفواههم ٔأطیب عند هللا من رحی املسك .ث ذكر الكم الرشاح يف معىن
طیبه وتأٔویلهم اإايه ابلثناء عیل الصامئ والرىض بفعهل عیل عادة كثي مهنم ابلتأٔویل من غي ضورة حىت كٔنه قد بورك فیه فهو
مولك به ،و ٔأي ضورة تدعو اإیل تأٔویل كونه ٔأطیب عند هللا من رحی املسك ابلثناء عیل فاعهل والرضا بفعهل وإاخراج اللفظ عن
حقیقته؟ وكثي من هؤلء ینشئ للفظ معىن ث یدعي إارادة ذكل املعىن بلفظ النص من غي نظر منه اإیل اس تعامل ذكل اللفظ
يف املعىن اذلي عینه ٔأو احامتل اللغة هل .ومعلوم ٔأن هذا یتضمن الشهادة عیل هللا تعایل ورسوهل صیل هللا علیه وسمل بأٔن مراده
من الكمه كیت وكیت .فاإن ل یكن ذكل معلوما بوضع اللفظ ذلكل املعىن ٔأو عرف الشارع صیل هللا علیه وسمل وعادته املطردة
ٔأو الغالبة ابس تعامل ذكل اللفظ يف هذا املعىن ٔأو تفسيه هل به وإال اكنت شهادة ابطةل .ومن املعلوم ٔأن ٔأطیب ما عند الناس من
الراحئة راحئة املسك .مفثل النب صیل هللا علیه وسمل هذا اخللوف عند هللا تعایل بطیب راحئة املسك عندن و ٔأعظم ،ونس بة
اس تطابة ذكل اإلیه س بحانه وتعایل كنس بة سائر صفاته و ٔأفعاهل اإلیه ،فاإهنا اس تطابة ل متاثل اس تطابة اخمللوقنی ،كام ٔأن رضاه
وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه ل متاثل ما للمخلوق من ذكل ،كام ٔأن ذاته س بحانه وتعایل ل تش به ذوات خلقه وصفاته ل
تش به صفاهتم و ٔأفعاهلم ،وهو س بحانه وتعایل یس تطیب اللكم الطیب فیصعد اإلیه والعمل الصاحل فيفعه ،وليست هذه
الاس تطابة اكس تطابتنا .ث اإن تأٔویهل ل یرفع الإشاكل اإذ ما استشلكه هؤلء من الاس تطابة یلزم مثهل الرضا ،فاإن قال رضا ليس
كرضا اخمللوقنی فقولوا اس تطابة ليس اكس تطابة اخمللوقنی ،وعیل هذا مجیع ما جیيء من هذا الباب .ث قال :و ٔأما ذكر یوم القیامة
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يف احلدیث ف ٔلنه یوم اجلزاء ،وفیه یظهر رحجان اخللوف يف املزیان عیل املسك املس تعمل دلفع الراحئة الكرهية طلبا لرضاء هللا
تعایل حیث یؤمر ابجتناهبا واجتالب الراحئة الطیبة كام يف املساجد والصلوات وغيها من العبادات ،خفص یوم القیامة ابذلكر يف
بعض الرواايت كام خص يف قوهل تعایل :اإن رهبم هبم یومئذ خلبي ،و ٔأطلق يف ابقهيا نظرا اإیل ٔأن ٔأصل ٔأفضلیته اثبت يف ادلارین.
قلت :من العجب رده عیل ٔأيب محمد مبا ل ینكره ٔأبو محمد وغيه ،فاإن اذلي فُس به الاس تطابة املذكورة يف ادلنیا بثناء هللا تعایل
عیل الصامئنی ورضائه بفعلهم ٔأمر ل ینكره مسمل ،فاإن هللا تعایل قد ٔأثىن علهيم يف كتابه وفامی بلغه عنه رسوهل صیل هللا علیه
وسمل وريض بفعهل .فاإن اكنت هذه يه الاس تطابة ٔأفتى الش یخ ٔأاب محمد ینكرها؟ واذلي ذكره الش یخ ٔأبو محمد ٔأن هذه الراحئة
اإمنا یظهر طیهبا عیل طیب املسك يف الیوم اذلي یظهر فیه طیب دم الشهید ویكون كراحئة املسك ،ول ریب ٔأن ذكل یوم
القیامة ،فاإن الصامئ يف ذكل الیوم جیيء وراحئة مفه ٔأطیب من راحئة املسك ،كام جیيء امللكوم يف سبیل هللا تعایل وراحئة دمه
كذكل ل س امی ،واجلهاد ٔأفضل من الصیام ،فاإن اكن طیب راحئته اإمنا یظهر یوم القیامة فكذكل الصامئ .و ٔأما حدیث جابر فاإنه
ميسون وخلوف ٔأفواههم ٔأطیب من رحی املسك ،فهذه مجةل حالیة ل خبیة ،فاإن خب اإمسائه ل یقتن ابلواؤ ،لنه خب مبتد ٔأ،
فال جیوز اقتانه ابلواو .وإاذا اكنت امجلةل حالیة ف ٔليب محمد ٔأن یقول :يه حال مقدرة ،واحلال املقدرة جیوز تأٔخيها عن زمن
الفعل العامل فهيا .ولهذا لو رصح بیوم القیامة يف مثل هذا فقال :ميسون وخلوف ٔأفواههم ٔأطیب من رحی املسك یوم القیامة ل
یكن التكیب فاسدا ،كٔنه قال :ميسون وهذا هلم یوم القیامة .و ٔأما قوهل خللوف مف الصامئ حنی خيلف فهذا الظرف حتقیق للمبتد ٔأ
ٔأو تأٔكید هل وبیان إارادة احلقیقة املفهومة منه ل جمازة ول اس تعارته .وهذا كام تقول :هجاد املؤمن حنی جیاهد وصالته حنی یصيل
جیزیه هللا تعایل هبا یوم القیامة ویرفع هبا درجته یوم القیامة .وهذا قریب من قوهل صیل هللا علیه وسمل :ل یزن الزان حنی یزن
وهو مؤمن ول یرشب امخلر حنی یرشهبا وهو مؤمن .وليس املراد تقیید نفي الإميان املطلق عنه حال مبارشة تكل ا ٔلفعال فقط
حبیث اإذا مكلت مبارشته وانقطع فعهل عاد اإلیه الإميان ،بل هذا النفي مس متر اإیل حنی التوبة ،وإال مفا دام مرصا وإان ل یبارش
الفعل فالنفي لحق به ،ول یزول عنه اس اذلنب وا ٔلحاكم املتتبة عیل املبارشة اإل ابلتوبة النصوح ،وهللا س بحانه وتعایل ٔأعمل.
وفصل الزناع يف املسأٔل ٔأن یقال :حیث ٔأخب النب صیل هللا علیه وسمل بأٔن ذكل الطیب یكون یوم القیامة ،ف ٔلنه الوقت اذلي
یظهر فیه ثواب ا ٔلعامل وموجباهتا من اخلي والرش ،فیظهر للخلق طیب ذكل اخللوف عیل املسك كام یظهر فیه راحئة دم
امللكوم يف سبیهل كراحئة املسك ،وكام تظهر فیه الُسائر وتبدو عیل الوجوه وتصي عالنیة ویظهر فیه قبح راحئة الكفار وسواد
وجوههم ،وحیث ٔأخب بأٔن ذكل حنی خيلف وحنی ميسون ،ف ٔلنه وقت ظهور ٔأثر العبادة ویكون حینئذ طیهبا عیل رحی املسك
عند هللا تعایل وعند مالئكته وإان اكنت تكل الراحئة كرهية للعباد .فرب مكروه عند الناس حمبوب عند هللا تعایل وابلعكس،
فاإن الناس یكرهونه ملنافرته طباعهم ،وهللا تعایل یس تطیبه وحیبه ملوافقته ٔأمره ورضاه وحمبته ،فیكون عنده ٔأطیب من رحی
املسك عندن .فاإذا اكن یوم القیامة ظهر هذا الطیب للعباد وصار عالنیة ،وهكذا سائر أٓاثر ا ٔلعامل من اخلي والرش ،وإامنا
یمكل ظهورها ویصي عالنیة يف الٓخرة .وقد یقوى العمل ویزتاید حىت یس تلزم ظهور بعض ٔأثره عیل العبد يف ادلنیا يف اخلي
والرش كام هو مشاهد ابلبرص والبصية .قال ابن عباس :إان للحس نة ضیاء يف الوجه ونورا يف القلب وقوة يف البدن وسعة يف
الرزق وحمبة يف قلوب اخللق ،وإان للسيئة سوادا يف الوجه وظلمة يف القلب ووهنا يف البدن ونقصا يف الرزق وبغضة يف قلوب
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اخللق 2٥.وقال عامثن بن عفان :ما معل رجل معال اإل ٔألبسه هللا رداءه ،اإن خيا خفي ،وإان رشا فرش 2٦.وهذا ٔأمر معلوم
یشتك فیه ويف العمل به ٔأحصاب البصائر وغيمه ،حىت اإن الرجل الطیب الب لتشم منه راحئة طیبة وإان ل ميس طیبا ،فیظهر
طیب راحئة روحه عیل بدنه وثیابه ،والفاجر ابلعكس .واملزكوم اذلي ٔأصابه الهوى ل یشم ل هذا ول هذا ،بل زاكمه حیمهل عیل
الإناكر .فهذا فصل اخلطاب يف هذه املسأٔل ،وهللا س بحانه وتعایل ٔأعمل ابلصواب ،انهتی الكم ابن القمي .وهو الكم يف غایة
النفاسة ،وذلا ٔاوردته بامتمه اإمتاما للفائدة.
وراجع رشح املهذب ( )۲۷۷/1ولطائف املعارف (ص  )۱٦۰وتنویر احلواكل (.)۲۲۷/1

ٔ 2٥اثر ابن عباس هذا ذكره ابن تمییة يف فتاویه ( )٦۳۰/10ومهناج الس نة ( )۲۷/3واجلواب الصحیح ( )4۸۹/٦بصیغة التضعیف ،ول یذكر هو ول
ابن القمي املرجع .ونس به ابن القمي يف روضة احملبنی (ص  )44۱اإیل ابن عباس و ٔانس ،ول ٔاقف عیل من خرجه .نعم ،یوجد حدیث منكر یقاربه .قال
اذلهب يف املزیان (ٔ :)٥۳۲/4ابو سفیان بن عبد ربه عن معر بن نهبان ،و ٔأبو سفیان عن سال اخلیاط جمهولن .قلت :ا ٔلول مهنام عن معر بن نهبان عن
احلسن عن ٔأنس قال رسول هللا صیل هللا علیه وسمل :وجدت للحس نة نورا يف القلب وزینا يف الوجه وقوة يف العمل ،ووجدت للخطیئة سوادا يف القلب
وشينا يف الوجه .قال ٔأبو حامت :هذا حدیث منكر ،انهتی .
 2٦رواه ابن ٔايب شيبة ( )۳٥4۲۰و ٔابو داود يف الزهد ( )۹۹موقوفا .ورواه ابن جریر الطبي يف التفسي ( )۱۲۷/10مرفوعا من روایة سلامین بن ٔارمق،
وفیه ضعف كام ذكره ابن كثي (.)4۰۱/3
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( )۱۲ابب فضل من تعمل القرآن وقام به
احلدیث الثامن والعرشون
عن ٔأيب هریرة قال قال رسول هللا صیل هللا علیه وسمل :تعلموا القرأٓن واقرءوه وارقدوا ،فاإن مثل القرأٓن ومن
حمشو مساك یفوح رحیه لك ماكن ،ومثل من تعلمه فرقد وهو يف جوفه مكثل
تعلمه فقام به مكثل جراب ّ
جراب ٔأويك عیل مسك .رواه ابن ماجه ( )۲۱۷والزبار ( )۸4۰۲والنسائ يف الكبی ( ،)۸٦۹٦وحس نه التمذي
( ،)۲۸۷٦وحصحه ابن خزمية ( )۱٥۰۹وابن حبان ( ۲۱۲٦و .)۲٥۷۸
قوهل (تعلموا القرأٓن) ٔأي لفظه ومعناه ،قاهل القاري ( )۱4۷٦/4وبسط الالكم يف حمك قراءة القرآن( .واقرءوه) ٔأي داوموا عیل
تالوته مع العمل به ،قاهل الطیب ( )۱٦٦4/٥والس ندي (( .)۹4/1وارقدوا) ٔأي اجعلوا أٓخر معلمك ابللیل قراءة يشء منه
كٓیة الكرس وسورة الاكفرون ،قاهل املناوي ( .)۲٥٥/3وقال الس ندي :ذكره للتنبیه عیل ٔأن قارئ القرأٓن ل مينع عن النوم ول
یعاقب علیه اإذا اكن مع ٔأداء حق القرأٓن ،وإامنا یعاقب علیه اإذا لزم علیه عدم ٔأداء حق القرأٓن( .فاإن مثل القرأٓن ومن تعلمه فقام
به) (ٔ )۱اي ٔادی حقه قراءة ومعال ،قاهل الس ندي )۲( .وقیل :داوم عیل قراءته ،قاهل القاري )۳( .وقیل :قام بقراءته يف
حمشو مساك
الصالة ،قاهل املناوي حممتال( .مكثل جراب) بكُس اجلمي وعاء معروف ،ويف الصحاح ( :)۹۸/1والعامة تفتحهّ ( .
یفوح رحیه لك ماكن ،ومثل من تعلمه فرقد) ٔأي نم وغفل( .وهو يف جوفه مكثل جراب ٔأويك) ٔأوكیت السقاء اإیاكء ،وهو
اخلیط اذلي تشد به ا ٔلوعیة ،قاهل الطیب.ي (عیل مسك) قال الطیب :فالتشبهيان حیمتل ٔأن یكون مفرقنی ،ش به قراءة القارئ
وتعلمیه الناس وإاسامعهم قراءته بفتح ر ٔأس اجلراب ،وش به اإس تفادة الناس من التعلمي واس تذلاهتم بسامعه والعمل مبقتضاه
ابس تنشاق اخلیاش مي عرف املسك وانتفاعهم به ،وش به الإمساك عن القراءة والتعلمي وخبهل عهنا ابإیاكء اجلراب ،وش به عدم
الاس تفادة والاس تذلاذ بعدم التضوع .وجیوز ٔأن یكون مركبنی متثیلینی جلواز انزتاع الوجه عن عدة ٔأمور متومهة ،وخص اجلراب
هنا ابذلكر دون الإهاب احتاما كام يف حدیث عقبةٔ ،لنه من ٔأوعیة املسك ،انهتی  .وقال القاري :قال املظهر :فاإن من قر ٔأ تصل
بركته منه اإیل بيته وإایل السامعنی وحیصل استاحة وثواب اإیل حیث یصل صوته ،فهو كجراب مملوء من املسك اإذا فتح ر ٔأسه
تصل راحئته اإیل لك ماكن حوهل .ومن تعمل القرأٓن ول یقر ٔأ ل تصل بركته منه ل اإیل نفسه ول اإیل غيه ،فیكون كجراب مشدود
ر ٔأسه وفیه مسك ،فال تصل راحئته منه اإیل ٔأحد ،انهتی  .وقال املناوي :فهو ل یفوح منه يشء وإان فاح فقلیل ،وهذا یشي اإیل
ٔأن املراد ابلقیام فیه قراءته يف الهتجد .و ٔأما محل القیام به عیل العمل مبا فیه فال یالمئ السوق كام ل خيف عیل ٔأهل اذلوق،
انهتی .
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( )۱۳ابب فضل ا ٔلشعرینی
احلدیث التاسع والعرشون
عن رشحبیل بن رشیك املعافري قال مسعت عيل بن رابح اللخمي یقول :قال رسول هللا صیل هللا علیه
وسمل :اإن مثل الٔشعرینی يف الناس كرصار املسك .رواه ٔامحد يف فضائل الصحابة ( )۱٦۱٥وابن وهب يف جامعه
( ،)۲۷ورجاهل ثقات لكنه مرسل.
ويف الباب عن ٔايب هریرة قال قال رسول هللا صیل هللا علیه وسملٔ :انكحوا ا ٔلشعرینی فاإهنم كرصر املسك .رواه يف اترخی
ٔاصهبان ( )۳۳۱/1يف ترمجة احلسنی بن عبد هللا الواضي ،ويف اإس ناده ابن لهیعة.
وعن ٔأيب موىس قال قال النب صیل هللا علیه وسمل :اإن ا ٔلشعرینی اإذا ٔأرملوا يف الغزو ٔأو قل طعام عیاهلم ابملدینة مجعوا ما اكن
عندمه يف ثوب واحد ث اقتسموه بيهنم يف اإنء واحد ابلسویة فهم مين و ٔأن مهنم ،رواه البخاري ( .)۲4۸٦وصفة الإیثار هذه
من ٔاوصافهم العالیة اليت تش به املسك .قال النووي ( :)٦۱/1٦معىن ’ ٔأرملوا‘ فين طعاهمم .ويف هذا احلدیث فضیةل
ا ٔلشعرینی ،وفضیةل الإیثار واملواساة ،وفضیةل خلط ا ٔلزواد يف السفر ،وفضیةل مجعها يف يشء عند قلهتا يف احلرض ث یقسم،
انهتی .
وعن معران بن حصنی ريض هللا عهنام قال :جاء نفر من بين متمي اإیل النب صیل هللا علیه وسمل فقال :اي بين متمي ٔأبرشوا .قالوا:
برشتنا فأٔعطنا .فتغي وهجه .جفاءه ٔأهل المین فقال :اي ٔأهل المین اقبلوا البرشى اإذ ل یقبلها بنو متمي .قالوا :قبلنا .فأٔخذ النب صیل
هللا علیه وسمل حیدث بدء اخللق والعرش .جفاء رجل فقال :اي معران راحلتك تفلتت لیتين ل ٔأمق ،رواه البخاري (.)۳۱۹۰
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( )۱4ابب فضل الشهید وراحئته
احلدیث الثالثون
عن ٔأيب هریرة ريض هللا عنه ٔأن رسول هللا صیل هللا علیه وسمل قال :واذلي نفس بیده ل یلكم ٔأحد يف
سبیل هللا وهللا ٔأعمل مبن یلكم يف سبیهل اإل جاء یوم القیامة واللون لون ادلم والرحی رحی املسك .رواه
البخاري (.)۲۸۰۳
قال احلافظ ابن جحر ( :)۲۰/٦قوهل والرحی رحی املسك ،يف روایة هامم :والعرف بفتح املهمةل وسكون الراء بعدها فاء ،وهو
الراحئة .و ٔلحصاب السنن وحصحه التمذي وابن حبان واحلاك من حدیث معاذ بن جبل :من جرح جرحا يف سبیل هللا ٔأو نكب
نكبة فاإهنا جتيء یوم القیامة كٔغزر ما اكنت ،لوهنا الزعفران ورحیها املسك 27.وعرف هبذه الزايدة ٔأن الصفة املذكورة ل ختتص
ابلشهید ،بل يه حاصةل للك من جرح .وحیمتل ٔأن یكون املراد هبذا اجلرح هو ما ميوت صاحبه بسببه قبل اندماهل ل ما یندمل
يف ادلنیا ،فاإن ٔأثر اجلراحة وس یالن ادلم یزول ،ول ینفي ذكل ٔأن یكون هل فضل يف امجلةل .لكن الظاهر ٔأن اذلي جیيء یوم
القیامة وجرحه یثعب دما من فارق ادلنیا وجرحه كذكل .ویؤیده ما وقع عند ابن حبان يف حدیث معاذ املذكور :علیه طابع
الشهداء .وقوهل ’كٔغزر ما اكنت‘ ل ینايف قوهل ’كهیئهتا‘ٔ ،لن املراد ل ینقص شيئا بطول العهد .قال العلامء :احلمكة يف بعثه
كذكل ٔأن یكون معه شاهد بفضیلته ببذهل نفسه يف طاعة هللا تعایل .واس تدل هبذا احلدیث عیل ٔأن الشهید یدفن بدمائه وثیابه
ول یزال عنه ادلم بغسل ول غيه ،لیجيء یوم القیامة كام وصف النب صیل هللا علیه وسمل ،وفیه نظر ٔلنه ل یلزم من غسل
ادلم يف ادلنیا ٔأن ل یبعث كذكل .ویغين عن الاس تدلل لتك غسل الشهید يف هذا احلدیث قوهل صیل هللا علیه وسمل يف
شهداء ٔأحد :زملومه بدماهئم ،انهتی  .وراجع رشح ابن بطال (.)۲۰/٥
وقال ابن هبية الوزیر يف الإفصاح ( :)4٥۲/٦يف هذا احلدیث من الفقه ٔأن هللا س بحانه وتعایل من كرامة اجملاهد عنده ٔأنه اإذا
كم ٔأو ٔأصابه ٔأثر ل یزل ذكل ا ٔلثر عن هیئته ،حىت یكون ذكل اللكم وا ٔلثر شاهدان هل يف ذكل امل ٔل الكری ،فهو ٔأحسن من
احليل عیل العروس .وكام اكن منه يشء يف وهجه ٔأو صدره هتلل هل وجه الغازي یومئذ وود ٔأن ل یغطي ،ومعاذ هللا ٔأن یكون
يشء من ذكل يف ظهره فاإنه خيجهل ویود لو ٔأنه ل یبدر  .و ٔأما قوهل ’ورحیه رحی املسك‘ فاإنه یدل عیل ٔأن لك من یبلغه رحیه بقرب
منه ویدنو اإلیه ،فأٔرى ٔأن رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ذكر هذا للغزاة لیكونوا عیل حذر من ٔأن یردوا یوم القیامة ومن
جراحم يشء يف غي وجوههم وصدورمه ،انهتی .

27

رواه ٔامحد ( )۲۲۱۱۱و ٔابو داود ( )۲٥4۱والتمذي ( )۱٦٥۷والنسائ ( )۳۱4۱وابن حبان ( )۳۱۹۱وغيمه.
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احلدیث احلادي والثالثون
عن عبد الرمحن بن كعب بن ماكل عن ٔأبیه ٔأن رسول هللا صیل هللا علیه وسمل قال یوم ٔاحد :من ر ٔأى
مقتل محزة؟ فقال رجلٔ :أعزك هللأ ،أن ر ٔأیت مقتهل .قال :فانطلق ف ٔاریناه ،خفرج حىت وقف عیل محزة فرأٓه
قد شق بطنه وقد مثل به .فقال :اي رسول هللا ،مثل به وهللا .فكره رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ٔأن
ینظر اإلیه ،ووقف بنی ظهران القتیل فقالٔ :أن شهید عیل هؤلء ،لفومه يف دماهئم ،فاإنه ليس من جرحی
جیرح يف هللا اإل جاء جرحه یوم القیامة یدم لونه لون ادلم ،ورحیه رحی املسك .قدموا ٔأكثمه قرأٓن فاجعلوه
يف اللحد .رواه ابن سعد ( )۹/3وابن ٔايب شيبة ( )۳٦۷۸۷والطحاوي يف مشلك الٓاثر ( )4۰٥۱والطبان يف الكبي
( )۸۲/19والبهيقي ( .)۱۷/4قال الهیمثي ( :)۱۱۹/٦رجال الطبان رجال الصحیح ،انهتی  .لكن قال ٔابو حامت :عبد الرمحن
بن عبد العزیز ش یخ مدن مضطرب احلدیث ،كذا يف علل احلدیث ( .)٥۰٦/3قال ابن عدي ( :)4٦۹/٥ليس هو بذكل
املعروف كام قال ابن معنی ،انهتی  .قال البهيقي :يف هذا زايدات ليست يف روایة اللیث ،ويف روایة اللیث ليست يف هذه
الروایة ،فیحمتل ٔان تكون روایته عنه عن جابر وعنه عن ٔابیه حصیحتنی ،وإان اكنتا خمتلفنی ،فاللیث بن سعد رمحه هللا اإمام
حافظ فروایته ٔاویل .وقال ابن جحر ( :)۲۱۰/3وابن عبد العزیز ضعیف ،وراجع الفتح (.)۳٥٦/1
تس تفاد من احلدیث مسائل عدیدة ،كدفن الثننی يف حلد ،وتقدی صاحب القرآن بعد املامت كقبهل ،وعدم النظر اإیل جسد من
مثل به .وترمج البخاري يف الصحیح ( )4۰۷۲ابب قتل محزة بن عبد املطلب ريض هللا عنه ،و ٔاورد فیه القصة ،وذكره ابن
سعد وغيه مفصال.

احلدیث الثان والثالثون
عن ٔأيب ادلرداء یرفع احلدیث اإیل النب صیل هللا علیه وسمل قال قال رسول هللا صیل هللا علیه وسمل :ل
جیمع هللا يف جوف رجل غبارا يف سبیل هللا ودخان هجن .ومن اغبت قدماه يف سبیل هللا ،حرم هللا سائر
جسده عیل النار .ومن صام یوما يف سبیل هللا ،ابعد هللا عنه النار مسية ٔألف س نة للراكب املس تعجل.
ومن جرح جراحة يف سبیل هللا ،خمت هل خبامت الشهداء ،هل نور یوم القیامة لوهنا مثل لون الزعفران ورحیها
مثل رحی املسك ،یعرفه هبا ا ٔلولون والٓخرون ،یقولون فالن علیه طابع الشهداء .ومن قاتل يف سبیل هللا
فواق نقة وجبت هل اجلنة .رواه ٔامحد ( )۲۷٥۰۳وابن عساكر ( )۲٦۳/8ابإس ناد منقطع ،واحلدیث حصیح بشواهده اإل
قوهلٔ :الف س نة للراكب املس تعجل .قال الهیمثي ( :)۲۸٥/٥رواه ٔأمحد ورجاهل ثقات اإل ٔأن خادل بن دریك ل یسمع من ٔأيب
ادلرداء ول یدركه.
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احلدیث الثالث والثالثون
عن عتبة بن عبد عن النب صیل هللا علیه وسمل قال :یأٔيت الشهداء واملتوفون ابلطاعون ،فیقول ٔأحصاب
الطاعون :حنن شهداء .فیقال :انظروا ،فاإن اكنت جراحهتم كجراحة الشهداء تس یل دما كرحی املسك فهم
شهداء فیجدوهنم كذكل .رواه ٔامحد ( )۱۷٦٥۱والطبان يف الكبي ( )۱۱۸/17ومس ند الشامینی ( .)۱٦۳۰قال
الهیمثي ( :)۳۱4/2رواه الطبان يف الكبي ،وفیه اإسامعیل بن ٔايب عیاش ،وفیه الكم ،وحدیثه عن ٔاهل الشام مقبول وهذا
منه ،انهتی  .وحس نه احلافظ يف الفتح (.)۱۹4/10
هذا احلدیث ٔیوید ما تقدم من الكم احلافظ ٔابن الفضل ل خيتص ابلشهید املقاتل يف سبیل هللا.
ويف الباب عن عرابض بن ساریة ٔان رسول هللا صیل هللا علیه و سمل قال :خيتصم الشهداء واملتوفون عیل فرشهم اإیل ربنا عز
وجل يف اذلین یتوفون من الطاعون ،فیقول الشهداء :اإخواننا قتلوا كام قتلنا .ویقول املتوفون عیل فرشهم :اإخواننا ماتوا عیل
فرشهم كام متنا عیل فرش نا .فیقول الرب عز وجل :انظروا اإیل جراحم ،فان ٔأش هبت جراحم جراح املقتولنی فاإهنم مهنم ومعهم،
فاإذا جراحم قد ٔأش هبت جراحم .رواه ٔامحد ( )۱۷۱٥۹والزبار ( )4۱۹4والنسائ ( )۳۱٦4وغيمه ،وحس نه الزبار واحلافظ
ابن جحر (.)۱۹4/10
فائدة :عن ٔأيب سعید اخلدري قال :كنت فمین حفر لسعد بن معاذ قبه ابلبقیع ،واكن یفوح علینا املسك كام حفرن من قبه ترااب
حىت انهتینا اإیل اللحد .رواه ابن سعد ( )۳۲۹/3والواقدي ( .)٥۲۷/2وعن محمود بن رشحبیل بن حس نة قال :اقتبض اإنسان
من تراب قبه یعين سعد بن معاذ ففتحها فاإذا يه مسك .قال رسول هللا صیل هللا علیه وسمل :س بحان هللا س بحان هللا،
حىت عرف ذكل يف وهجه .رواه ٔابو نعمي يف معرفة الصحابة ( )۱۹٦/1وإاحساق بن راهویه ( ،)۱۱۲۷وحصحه عيل املتقي
الهندي يف الكزن ( ،4۱۲/13رمق  ،)۳۷۰۹۰ورواه ابن سعد ( )۳۲۹/3خمترصا.
وقال الش یخ عبد هللا عزام الشهید يف آايت الرمحن يف هجاد ا ٔلفغان (ص  :)۱۰4حدثين معر حنیف :اكن ٔاحد اجملاهدین معنا
حافظا للقرآن وامسه س ید شاه ،عابدا جمهتدا ،واكن صاحب ٔرواي صادقةٔ ،رواه ٔاتيت كفلق الصبح ،وهل كرامات كثية .ث
استشهد س ید شاه ،ث ٔاتينا قبه بعد س نتنی ونصف ،وكنت مع ٔاخ آخر قائد اجلهبة امسه نور احلق ،فكشفنا قب س ید شاه
فوجدته كام هو اإل ٔان حلیته طالت وقد دفنته بیدي .وا ٔلجعب من هذا ٔان وجدت فوقه عباءة سوداء حریریة ل ٔار مثلها ٔابدا
يف ا ٔلرض ،ومسس هتا ،فاإذا راحئهتا ٔاطیب من املسك والعنب.
وقال (ص ٔ :)۱۲4اصبحت راحئة دم الشهداء معروفة دلی اجملاهدین و ٔاصبحوا یشموهنا عیل مسافة بعیدة .وقال :حدثين نرص
هللا منصور قال حدثين حبیب هللا املسم ايقوت قال :استشهد ٔايخ وبعد ثالثة شهور ر ٔاته ٔايم يف املنام ،فقال :لك جرويح
بر ٔات اإل جرح يف ر ٔاس .ف ٔارصت ٔايم ٔان تفتح القب ،واكن قب ٔايخ جبانب قب آخر ،فظهرت حفرة ظهر من خالهل القب
الٓخر ،فر ٔاینا ٔافع فوق املیت .فقالت ٔايم :ل حتفروا .فقلت :اإن ٔايخ شهید ول ميكن ٔان جند ٔافع  .وعندما وصلنا للجثة
فاحت العطور وعبقت يف ٔانوفنا حىت كدن نتخدر لشدة الراحئة ،ووجدن جرحه اذلي يف ر ٔاسه یزنل دما ،فوضعت ٔايم ٔاصبعها
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يف دمه ،فتعطر ٔاصبعها ول زال ٔاصبعها رمغ مرور ثالثة ٔاشهر معطرا حىت الٓن یعبق شذی طیبا .قال الش یخ :حدثين محمد
شيین :استشهد معنا ٔاربعة جماهدین يف ماكن امسه بوت وردك ،وبعد ٔاربع ٔاشهر وجدن هلم راحئة عطریة اكملسك تنبعث مهنم،
انهتی .
ويف الباب ٔاخبار كثية يف الشهداء وغيمه .قال اذلهب يف السي ( )4٦٦/12يف ترمجة الإمام البخاري :قال محمد بن ٔأيب حامت:
مسعت ٔأاب منصور غالب بن جبیل وهو اذلي نزل علیه ٔأبو عبد هللا یقول :اإنه ٔأقام عندن ٔأايما ،مفرض واش تد به املرض حىت
وجه رسول اإیل مدینة مسرقند يف اإخراج محمد .فلام واىف هتیأٔ للركوب ،فلبس خفیه وتعمم .فلام مىش قدر عرشین خطوة ٔأو حنوها
و ٔأن أٓخذ بعضده ورجل ٔأخذ معي یقوده اإیل ادلابة ليكهبا ،فقال رمحه هللأ :أرسلون فقد ضعفت .فدعا بدعوات ،ث اضطجع
فقض رمحه هللا .فسال منه العرق يشء ل یوصف ،مفا سكن منه العرق اإیل ٔأن ٔأدرجناه يف ثیابه .واكن فامی قال لنا و ٔأویص اإلینا
ٔأن كفنون يف ثالثة ٔأثواب بیض ليس فهيا مقیص ول عاممة .ففعلنا ذكل .فلام دفناه فاح من تراب قبه راحئة غالیة ٔأطیب من
املسك ،فدام ذكل ٔأايما .ث علت سواري بیض يف السامء مس تطیةل حبذاء قبه ،جفعل الناس خيتلفون ویتعجبون .و ٔأما التاب
فاإهنم اكنوا یرفعون عن القب حىت ظهر القب ول نكن نقدر عیل حفظ القب ابحلراس ،وغلبنا عیل ٔأنفس نا فنصبنا عیل القب
خش با مش باك ل یكن ٔأحد یقدر عیل الوصول اإیل القب ،فاكنوا یرفعون ما حول القب من التاب ،ول یكونوا خيلصون اإیل القب.
و ٔأما رحی الطیب فاإنه تداوم ٔأايما كثية ،حىت حتدث ٔأهل البدلة وتعجبوا من ذكل ،وظهر عند خمالفیه ٔأمره بعد وفاته .وخرج
بعض خمالفیه اإیل قبه و ٔأظهروا التوبة والندامة مما اكنوا رشعوا فیه من مذموم املذهب .قال محمد بن ٔأيب حامت :ول یعش ٔأبو
منصور غالب بن جبیل بعده اإل القلیل ،و ٔأویص ٔأن یدفن اإیل جنبه ،انهتی .
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املومن وطیب رحیه
( )۱٥ابب خروج روح ٔ
احلدیث الرابع والثالثون
عن ٔأيب هریرة قال :اإذا خرجت روح املؤمن تلقاها ملاكن یصعداهنا .قال حامد :فذكر من طیب رحیها وذكر
املسك .قال :ویقول ٔأهل السامء :روح طیبة جاءت من قبل ا ٔلرض ،صیل هللا علیك وعیل جسد كنت
تعمرینه .فینطلق به اإیل ربه عز وجل ث یقول :انطلقوا به اإیل أٓخر ا ٔلجل .قال :وإان الاكفر اإذا خرجت
روحه ،قال حامد :وذكر من نتهنا وذكر لعنا .ویقول ٔأهل السامء :روح خبیثة جاءت من قبل ا ٔلرض .قال
فیقال :انطلقوا به اإیل أٓخر ا ٔلجل .قال ٔأبو هریرة :فرد رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ریطة اكنت علیه عیل
ٔأنفه هكذا .رواه مسمل (.)۲۸۷۲
قال النووي ( :)۲۰٥/17قوهل يف روح املؤمن :ث یقول انطلقوا به اإیل أٓخر ا ٔلجل ،ث قال يف روح الاكفر :فیقال انطلقوا به
اإیل أٓخر ا ٔلجل .قال القايض :28املراد اب ٔلول :انطلقوا بروح املؤمن اإیل سدرة املنهتی  .واملراد ابلثان :انطلقوا بروح الاكفر اإیل
جسنی ،فهیي منهتی ا ٔلجل .وحیمتل ٔأن املراد اإیل انقضاء ٔأجل ادلنیا .قوهل :فرد رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ریطة اكنت علیه
عیل ٔأنفه .الریطة بفتح الراء وإاساكن الیاء وهو ثوب رقیق .وقیل :يه املالءة .واكن سبب ردها عیل ا ٔلنف بسبب ما ذكر من
ننت رحی روح الاكفر ،انهتی .

احلدیث اخلامس والثالثون
عن ٔأيب موىس قال :خترج نفس املؤمن ويه ٔأطیب رحیا من املسك .قال :فتصعد هبا املالئكة اذلین یتوفوهنا
فتلقامه مالئكة دون املاء فیقولون :من هذا معمك؟ فیقولون :فالن بن فالن ،ویذكرونه بأٔحسن معهل.
فیقولون :حیاك هللا وحیا من معمك .قال :فتفتح هل ٔأبواب السامء .قال :فيرشق وهجه .قال :فیأٔيت الرب ولوهجه
برهان مثل الشمس .قال :و ٔأما الٓخر فتخرج نفسه ويه ٔأننت من اجلیفة فیصعد هبا اذلین یتوفوهنا .قال:
فتلقامه املالئكة دون السامء فیقولون :من هذا معمك؟ فیقولون :هذا فالن ویذكرونه بأٔسوإا معهل .قال فیقولون:
ردوه ،مفا ٔأظلمهم هللا شيئا ،وقر ٔأ ٔأبو موىس :ول یدخلون اجلنة حىت یلج امجلل يف س اخلیاط .رواه ابن ٔايب
شيبة ( ۱۲۰٦۱و  )۳4۸۱۷و ٔابو نعمي يف احللیة ( ،)۲٦۲/1وحس نه الش یخ محمد عوامة ( .)4۷۲/7وعزاه الس یوطي يف
ادلر املنثور ( )4٥۳/4اإیل الطیالس والاللاكئ يف الس نة والبهيقي يف البعث ،ويف رشح الصدور (ص  )۷۲اإیل الاللاكئ
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والبهيقي ،ول جیده الش یخ محمد عوامة عندمه .قلتٔ :اخرجه الاللاكئ يف رشح ٔاصول اعتقاد ٔاهل الس نة وامجلاعة (،۱۲۲۱/٦
رمق  )۲۱٦۳والبهيقي يف اإثبات عذاب القب ( ،)۲۲۸وذكر ابن القمي يف الروح (ص  )۱۰4اإس ناد الطیالس وحدیثه.
قال احلافظ ابن القمي يف الروح (ص  :)۱۸۳فیه عرشة ٔأدلٔ :أحدها خروج نفسه .الثان طیب رحیها .الثالث انطالق املالئكة
هبا .الرابع حتیة املالئكة لها .اخلامس قبضهم لها .السادس صعودمه هبا .السابع إارشاق السموات لضوهئا .الثامن انهتاؤها اإیل
العرش .التاسع قول املالئكة من هذا ،وهذا سؤال عن عنی وذات قامئة بنفسها .العارش قوهل ردوه اإیل ٔأسفل ا ٔلرضنی ،انهتی .
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( )۱۷ابب رحی املسك قبل قیام الساعة
احلدیث السادس والثالثون
عن عبد الرمحن بن شامسة املهري قال :كنت عند مسلمة بن خمدل وعنده عبد هللا بن معرو بن العاص.
فقال عبد هللا :ل تقوم الساعة اإل عیل رشار اخللق ،مه رش من ٔأهل اجلاهلیة ل یدعون هللا بشء اإل رده
علهيم .فبیامن مه عیل ذكل ٔأقبل عقبة بن عامر ،فقال هل مسلمة :اي عقبة ،امسع ما یقول عبد هللا .فقال عقبة:
هو ٔأعمل ،و ٔأما ٔأن فسمعت رسول هللا صیل هللا علیه وسمل یقول :ل تزال عصابة من ٔأميت یقاتلون عیل ٔأمر
هللا قاهرین لعدومه ،ل یرضمه من خالفهم حىت تأٔتهيم الساعة ومه عیل ذكل .فقال عبد هللأ :أجل ،ث یبعث
هللا رحیا كرحی املسك مسها مس احلریر ،فال تتك نفسا يف قلبه مثقال حبة من الإميان اإل قبضته ،ث یبق
رشار الناس علهيم تقوم الساعة .رواه مسمل (.)۱۹۲4
قال النووي فیه رشح مسمل ( :)٦٦/13و ٔأما هذه الطائفة فقال البخاري :مه ٔأهل العمل .وقال ٔأمحد بن حنبل :اإن ل یكونوا ٔأهل
احلدیث فال ٔأدري من مه .قال القايض عیاض :29اإمنا ٔأراد ٔأمحد ٔأهل الس نة وامجلاعة ومن یعتقد مذهب ٔأهل احلدیث .قلت:
وحیمتل ٔأن هذه الطائفة مفرقة بنی ٔأنواع املؤمننی ،مهنم جشعان مقاتلون ،ومهنم فقهاء ،ومهنم حمدثون ،ومهنم زهاد وأٓمرون
ابملعروف ونهون عن املنكر ،ومهنم ٔأهل ٔأنواع ٔأخرى من اخلي ،ول یلزم ٔأن یكونوا جممتعنی بل قد یكونون متفرقنی يف ٔأقطار
ا ٔلرض .ويف هذا احلدیث معجزة ظاهرة ،فاإن هذا الوصف ما زال حبمد هللا تعایل من زمن النب صیل هللا علیه وسمل اإیل
الٓن ،ول یزال حىت یأٔيت ٔأمر هللا املذكور يف احلدیث .وفیه دلیل لكون الإجامع جحة ،وهو ٔأحص ما اس تدل به هل من احلدیث.
و ٔأما حدیث ل جتمتع ٔأميت عیل ضالل فضعیف ،وهللا ٔأعمل ،انهتی  .وراجع فیه (.)۱۳۲/2

29

راجع اإكامل املعمل (.)۳٥۰/٦
~ ~ 41

الرسالة العطرية يف األحاديث املسكية

( )۱۸ابب احلوض يف املوقف والكوثر يف اجلنة
احلدیث السابع والثالثون
عن عبد هللا بن معرو قال النب صیل هللا علیه وسمل :حويض مسية شهر ،ماؤه ٔأبیض من اللب ،ورحیه
ٔأطیب من املسك ،وكزیانه كنجوم السامء ،من رشب مهنا فال یظمأٔ ٔأبدا .رواه البخاري (.)٦٥۷۹
اختلف يف وقت الورود عیل احلوض .فقیل :احلوض بعد الرصاط ،رحجه ٔابو طالب املك وابن القمي يف زاد املعاد ()٥۹٦/3
والكشميي يف فیض الباري ( )٥۹۰/2وجزم به الغزايل يف الإحیاء ( ،)92/1وعزاه الكشميي اإیل ابن جحر وفیه نظر ،وإالیه
میل البخاري كام ذكره ابن جحر ( .)4٦٦/11ومال القرطب يف التذكرة (ص  )۷۰۳وش یخ مشاخينا محمد زكراي الاكندهلوي يف
حاش یة الالمع ( )۸۷/10اإیل ٔان احلوض قبل الرصاط ،وعزاه القرطب اإیل ٔايب احلسن القابس والغزايل يف كشف علوم
الٓخرة ،وآخر الكم ابن جحر يف الفتح ( )4٦٦/11یدل عیل میالنه اإلیه .ول حیمك الس یوطي فیه يف البدور السافرة (ص
 .)۲٥۹قال ٔابو عبد هللا القرطب يف التذكرة (ص  :)۷۰۲الصحیح ٔان للنب صیل هللا علیه وسمل حوضنیٔ :احدهام يف املوقف
قبل الرصاط والثان يف اجلنة ،والكهام یسم كوثرا ،والكوثر يف الكم العرب اخلي الكثي ،انهتی خمترصا .ويف تسمیة احلوض
يف املوقف كوثرا نظرٔ ،لن الكوثر هنر داخل يف اجلنةٔ ،افاده احلافظ يف الفتح ( .)4٦٦/11و ٔاورد القرطب هذا احلدیث يف
ابب ما جاء يف حوض النب صیل هللا علیه وسمل يف املوقف ،ث ترمج (ص  )۷۱۳ابب ما جاء ٔان للك نب حوضا ،ث ترمج
ابب ما جاء يف الكوثر اذلي ٔاعطیه صیل هللا علیه وسمل يف اجلنة و ٔاورد احلدیثنی الٓتینی .قال الش یخ محمد زكراي الاكندهلوي
( :)۸۷/10اإن اكن بعد الرصاط فكیف وصل اإلیه املرتدون اذلین حیال بينه وبيهنم ول ل یسقطوا يف هجن .وقال ٔایضا:
واملعروف ٔانه من خواص نبينا علیه الصالة والسالم ،لكن ٔاخرج التمذي 30عن مسرة مرفوعا :اإن للك نب حوضا 31.فاإن ثبت
فاخملتص بنبینا علیه الصالة والسالم هنر الكوثر اذلي یصب منه يف حوضه ،كذا يف الهامش 32.وهو الظاهر عندي ٔان اخملتص
هو هنر اجلنة واملشتك بنی ا ٔلنبیاء حوض احملرش ،انهتی  .قلت :وهذا یوافق تبویب القرطب املذكور ،وهو اذلي ذكر املناوي
( )۲۱۳/2اإذ قال :اخلصوصیة يف الكوثر ل يف مطلق احلوض.
وقال القرطب يف التذكرة (ص  :)۷۰٦ظن بعض الناس ٔأن هذه التحدايت يف ٔأحادیث احلوض اضطراب واختالف وليس
كذكل ،وإامنا حتدث النب صیل هللا علیه وسمل حبدیث احلوض مرات عدیدة ،وذكر فهيا تكل ا ٔللفاظ اخملتلفة خماطبا للك طائفة
مبا اكنت تعرف من مسافات مواضعها ،فیقول ٔلهل الشام ما بنی ٔأذرح وجراب ،و ٔلهل المین من صنعاء اإیل عدن ،وهكذا.
واترة أٓخرى یقدر ابلزمان فیقول :مسية شهر .واملعىن املقصود ٔأنه حوض كبي متسع اجلوانب والزوااي ،فاكن ذكل حبسب من
حرضه ممن یعرف تكل اجلهات ،خفاطب لك قوم ابجلهة اليت یعرفوهنا ،وهللا ٔأعمل .ول خيطر بباكل ٔأو یذهب ومهك اإیل ٔأن
 30رمق ( ،)۲44۳ورحج التمذي الروایة املرسةل .وحصح احلافظ ( )4٦۷/11الروایة املرسةل اليت رواها ابن ٔايب ادلنیا.
 31قال الطیب ( :)۳٥4۲/11جیوز ٔان حیمل عیل ظاهره فیدل عیل ٔان للك نب حوضا ،و ٔان حیمل عیل اجملاز ویراد به العمل والهدی ،انهتی  .واس تغرب
عيل القاري يف املرقاة ( )۳٥٦٥/8امحلل عیل اجملاز وجزم ابمحلل عیل احلقیقة.
 32و ٔاصهل من الكم احلافظ يف الفتح (.)4٦۷/11
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احلوض یكون عیل وجه هذه ا ٔلرض ،وإامنا یكون وجوده يف ا ٔلرض املبدل عیل مسامتة هذه ا ٔلقطار ٔأو يف املوضع تكون بدل
من هذه املواضع يف هذه ا ٔلرض ،ويه ٔأرض بیضاء اكلفضة ،ل یسفك فهيا دم ول یظمل عیل ظهرها ٔأحد قط كام تقدم ،تطهر
لزنول اجلبار جل جالهل لفصل القضاء ،انهتی .
وقال احلافظ ابن جحر ( :)4۷۲/11قوهل ورحیه ٔأطیب من املسك :يف حدیث ابن معر عند التمذئ :أطیب رحیا من املسك.
ومثهل يف حدیث ٔأيب ٔأمامة عند ابن حبان :راحئة .وزاد ابن ٔأيب عامص وابن ٔأيب ادلنیا يف حدیث بریدة :و ٔألنی من الزبد .وزاد
مسمل من حدیث ٔأيب ذر وثوابن :و ٔأحیل من العسل .ومثهل ٔلمحد عن ٔأيب بن كعب .وهل عن ٔأيب ٔأمامة :و ٔأحیل مذاقا من
العسل .وزاد ٔأمحد يف حدیث ابن معرو من حدیث ابن مسعود :و ٔأبرد من الثلج .وكذا يف حدیث ٔأيب برزة ،وعند الزبار من
روایة عدي بن اثبت عن ٔأنس ،و ٔليب یعیل من وجه أٓخر عن ٔأنس .وعند التمذي يف حدیث ابن معر :وماؤه ٔأشد بردا من
الثلج .قوهل :وكزیانه كنجوم السامء ،يف حدیث ٔأنس اذلي بعده :وفیه من ا ٔلابریق كعدة جنوم السامء .و ٔلمحد من روایة احلسن
عن ٔأنسٔ :أكث من عدد جنوم السامء .ويف حدیث املس تورد يف ٔأواخر الباب :فیه الٓنیة مثل الكواكب .وملسمل من طریق موىس
بن عقبة عن نفع عن ابن معر :فیه ٔأابریق كنجوم السامء ،انهتی .

احلدیث الثامن والثالثون
عن ٔأنس بن ماكل عن النب صیل هللا علیه وسمل قال :بيامن ٔأن ٔأسي يف اجلنة اإذا ٔأن بهنر حافتاه قباب ادلر
اجملوف .قلت :ما هذا اي جبیل؟ قال :هذا الكوثر اذلي ٔأعطاك ربك ،فاإذا طینه ٔأو طیبه مسك ٔأذفر،
شك هدبة .رواه البخاري خمترصا ( )٦٥۸۱ومطول (.)۷٥۱۷
قال القاري يف املرقاة ( :)۳٥۳٦/8قباب ادلر بكُس القاف مجع قبة ابلضم ٔأي :خمي اللؤلؤ .اجملوف :اذلي هل جوف ويف وسطه
خالء یسكن فیه .وقال ابن هبية الوزیر يف الإفصاح ( :)۳۰۰/٥ل یقترص منه لواردته عیل الرشبة فقط ولكن فیه القباب
لالستاحة والاس تظالل ،انهتی .
وقال ٔابو عبید القاس بن سالم يف غریب احلدیث ( :)۲۳٦/3اذلفر ابذلال املعجمة وفتح الفاء فاإنه یقال للك رحی ذكیة شدیدة
من طیب ٔاو ننت ،ومنه قیل :مسك ٔاذفر ،انهتی  .وحنوه يف الصحاح ( )٦٦۳/2وكشف املشلك (.)۲۱۱/3
وقال القاري ( :)۳٥۳٦/8هذا الكوثر اذلي ٔأعطاك ربك :اإشارة اإیل قوهل تعایل :اإن ٔأعطیناك الكوثر ،وهو فوعل من الكثة.
واملراد منه اخلي الكثي اذلي ٔأعطاه ربه من القرأٓن ٔأو النبوة ٔأو كثة ا ٔلمة ٔأو سائر املراتب العلیة .ومهنا املقام احملمود واللواء
املمدود واحلوض املورود .ول منافاة ،بل اللك داخل يف الكوثر ،وإان اكن اش هتاره يف معىن احلوض ٔأكث ،انهتی  .وراجع كتب
التفسي.
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احلدیث التاسع والثالثون
عن عبد هللا بن معر قال قال رسول هللا صیل هللا علیه وسمل :الكوثر هنر يف اجلنة ،حافتاه من ذهب
وجمراه عیل ادلر والیاقوت ،تربته ٔأطیب من املسك وماؤه ٔأحیل من العسل و ٔأبیض من الثلج .رواه التمذي
( )۳۳٦۱وابن ماجه ( )4۳۳4وادلاريم ( )۲۸۷۹و ٔامحد ( ٥۳٥٥و  ٥۹۱۳و  )٦4۷٦وغيمه .وحصحه التمذي و ٔاقره
املنذري ( ،)۲٥۸/4وحصحه احلاك ( )٦۳۰۸ويف ٔاول حدیثه :ملا نزلت اإن ٔاعطیناك الكوثر قال رسول هللا صیل هللا علیه
وسمل ،احلدیث.
وورد يف بعض الرواايت :و ٔابرد من الثلج ،ويف بعضهأ :ابیض من اللب ،كام تقدم.
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( )۲۰ابب تراب اجلنة
احلدیث ا ٔلربعون
عن ٔأنس بن ماكل قال :اكن ٔأبو ذر حیدث ٔأن رسول هللا صیل هللا علیه وسمل قال :فرج عن سقف بييت
و ٔأن مبكة .فزنل جبیل صیل هللا علیه وسمل ففرج صدري ث غسهل مباء زمزم ،ث جاء بطست من ذهب
ممتلئ حمكة وإاميان فأٔفرغه يف صدري ث ٔأطبقه ،ث ٔأخذ بیدي فعرج يب اإیل السامء ادلنیا ،احلدیث الطویل.
وفیه :ث ٔأدخلت اجلنة فاإذا فهيا حبایل اللؤلؤ وإاذا تراهبا املسك .رواه البخاري (.)۳4۹
قال ابن هبية الوزیر يف الإفصاح ( :)۱٥۸/2ونهیك بدار یكون ٔاعز يشء يف طیب ادلنیا هو فهيا ماكن التاب.

احلدیث احلادي وا ٔلربعون
عن ٔأيب سعید قال قال رسول هللا صیل هللا علیه وسمل لبن صائد :ما تربة اجلنة؟ قال :درمكة بیضاء
مسك اي ٔأاب القاس .قال :صدقت .رواه مسمل (.)۲۹۲۸
قال ابن اجلوزي يف كشف املشلك ( :)۱۸۱/3قال ابن قتیبة :ادلرمك احلواري .وقال ابن ا ٔلثي يف الهنایة ( :)۱۱4/2هو
ادلقیق احلواري .وقال القايض عیاض يف إاكامل املعمل (ٔ :)4۷۲/8اي اإهنا يف البیاض درمكة ويف الطیب مسك .وحدیث ابن
ٔايب شيبة هذا من ٔان ابن صیاد هو السائل للنب صیل هللا علیه وسمل عهنا ٔاظهر عند بعض ٔاهل النظر من حدیث نرص بن
عيل قبهل ٔان السائل هو النب صیل هللا علیه وسمل ،وكذا ذكره ابن ٔايب شيبة ٔایضا يف مس نده ،انهتی .
وبسط النووي ( )4٦/18يف ٔامر ابن صیاد فلياجع.

احلدیث الثان وا ٔلربعون
عن ٔأيب هریرة قال :قلنا اي رسول هللا ،ما لنا اإذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدن يف ادلنیا وكنا من ٔأهل
الٓخرة .فاإذا خرجنا من عندك فأٓنس نا ٔأهالینا ومشمنا ٔأولدن ٔأنكرن ٔأنفس نا .فقال رسول هللا صیل هللا علیه
وسمل :لو ٔأنمك تكونون اإذا خرجمت من عندي كنمت عیل حالمك ذكل لزارتمك املالئكة يف بیوتمك ،ولو ل تذنبوا
جلاء هللا خبلق جدید يك یذنبوا فیغفر هلم .قال :قلت :اي رسول هللا مم خلق اخللق؟ قال :من املاء .قلنا :اجلنة
ما بناؤها؟ قال :لبنة من فضة ولبنة من ذهب ومالطها املسك ا ٔلذفر وحصباؤها اللؤلؤ والیاقوت وتربهتا
الزعفران .من دخلها ینعم ل یبأٔس وخيدل ل ميوت ،ل تبیل ثیاهبم ول یفىن ش باهبم .ث قال :ثالثة ل ترد
دعوهتم :الإمام العادل والصامئ حنی یفطر ودعوة املظلوم یرفعها فوق الغامم وتفتح لها ٔأبواب السامء ،ویقول
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الرب عز وجل :وعزيت ٔلنرصنك ولو بعد حنی .رواه التمذي ( )۲٥۲٦وابن املبارك يف الزهد ( )۱۰۷٥و ٔابو داود
الطیالس ( )۲۷۰٦و ٔامحد ( )۸۰4۳والبهيقي يف البعث ( .)۲٥۸قال التمذي :هذا حدیث ليس اإس ناده بذاك القوي وليس
هو عندي مبتصل .وقد روي هذا احلدیث ابإس ناد أٓخر عن ٔأيب مدل عن ٔأيب هریرة عن النب صیل هللا علیه وسمل ،انهتی .
وحدیث ٔايب مدل حصحه ابن حبان ( .)۷۳۸۷فاحلدیث حصیح بطرقه وشواهده كام بسطه ا ٔلر ٔنووط يف تعلیقه عیل املس ند،
وراجع مجمع الزوائد (.)۳۹٦/10
فاإن قیل :وقع التعارض بنی كون تراب اجلنة مساك ٔاو درمكة ٔاو زعفران ،فقال احلافظ ابن القمي يف حادي ا ٔلرواح (ص :)۱۳۷
هذه ثالث صفات يف تربهتا ول تعارض بيهنا .فذهبت طائفة من السلف اإیل ٔأن تربهتا متضمنة للنوعنی املسك والزعفران .قال
ٔأبو بكر بن ٔأيب شيبة حدثنا محمد بن ٔأيب عبیدة عن ٔأبیه عن ا ٔلمعش عن ماكل بن احلارث قال قال مغیث بن مسي :اجلنة تراهبا
املسك والزعفران 33.وحیمتل معنینی أٓخرینٔ :أحدهام ٔأن یكون التاب من زعفران ،فاإذا جعن ابملاء صار مساك والطنی ترااب.
ویدل عیل هذا قوهل يف اللفظ الٓخر :مالطها املسك ،واملالط الطنی .ویدل علیه ٔأن يف حدیث العالء بن زايد :تراهبا الزعفران
وطیهنا املسك .فلام اكنت تربهتا طیبة وماؤها طیبا فانضم ٔأحدهام اإیل الٓخر حدث هلام طیب أٓخر ،فصار مساك .املعىن الثان ٔأن
یكون زعفران ابإعتبار اللون مساك ابإعتبار الراحئة ،وهذا من ٔأحسن يشء یكون الهبجة وا إلرشاق لون الزعفران والراحئة راحئة
املسك .وكذكل تش هبها ابدلرمك وهو اخلزب الصايف اذلي یرضب لونه اإیل صفرة مع لیهنا ونعومهتا .وهذا معىن ما ذكره سفیان بن
عیينة عن ابن ٔأيب جنیح عن جماهد هبذأ :أرض اجلنة من فضة وتراهبا املسك 34.فاللون يف البیاض لون الفضة والراحئة راحئة
املسك ،انهتی الكم ابن القمي .وهذا ا ٔلخي هو اذلي رحجه احلافظ ابن رجب ،قال يف لطائف املعارف (ص  :)۲۷واليت جتمتع
به هذه ا ٔلحادیث كها ٔأن تربة اجلنة يف لوهنا بیضاء ،ومهنا ما یش به لون الزعفران يف هبجته وإارشاقه ،ورحیها رحی املسك ا ٔلذفر
اخلالص ،وطعمها طعم اخلزب احلواري اخلالص ،وقد خيتص هذا اب ٔلبیض مهنا ،فقد اجمتعت لها الفضائل كها ،ل حرمنا هللا ذكل
برمحته وكرمه ،انهتی .
فائدة :قال الس یوطي يف املقامة املسكیة كام يف مقامات الس یوطي (ص  :)۱۰۷ث ٔأهيا ا ٔلمراء الثالثة املسك والعنب
والزعفران ،ثالثتمك يف الرايسة والس یادة ٔأقران ،ولهذا قام فیمك دلیل الاقتان يف الس نة اليت يه اتلیة للقرأٓن .روى ابن ٔأيب
ادلنیا من حدیث ٔأنس عن ٔأعظم نب صعد املنب :خلق هللا اجلنة مالطها املسك وحشيشها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ وتراهبا
العنب 3٥.ولكن للمسك بينمك اخلصوصیة ،وهل علیمك الفضل واملزیة ،حیث جاء ذكره يف التزنیل ،وذكل غایة الترشیف
والتبجیل ،انهتی .
وقال ابن القمي يف زاد املعاد ( :)۳۱4/4و ٔأما العنب اذلي هو ٔأحد ٔأنواع الطیب فهو من ٔأخفر ٔأنواعه بعد املسك .و ٔأخطأٔ من
قدمه عیل املسك وجعهل س ید ٔأنواع الطیب ،وقد ثبت عن النب صیل هللا علیه وسمل ٔأنه قال يف املسك :هو ٔأطیب الطیب،
 33رواه ابن ٔايب شيبة ( )۳4۰۲٥ومن طریقه ٔابو نعمي يف صفة اجلنة ( ،)۱٦۲واللفظ هنا لٔيب نعمي.
 34رواه ابن ٔايب شيبة ( )۳۳۹٥4وابن املبارك يف الزهد زوائد نعمي ( )٦۷/2وابن ٔايب ادلنیا يف صفة اجلنة ( )4۹و ٔابو نعمي يف صفة اجلنة ( ۱٦۱و
 )۲۰۷والبهيقي يف البعث ( ،)۲۸٦واللفظ هنا لٔيب نعمي (.)۱٦۱
 3٥رواه ابن ٔايب ادلنیا يف صفة اجلنة (.)۱۸
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وس یأٔيت اإن شاء هللا تعایل ذكر اخلصائص واملنافع اليت خص هبا املسك ،حىت اإنه طیب اجلنة والكثبان اليت يه مقاعد
الصدیقنی هناك من مسك ل من عنب .واذلي غر هذا القائل ٔأنه ل یدخهل التغي عیل طول الزمان فهو اكذلهب ،وهذا یدل
عیل ٔأنه ٔأفضل من املسك ،فاإنه هبذه اخلاصیة الواحدة ل یقاوم ما يف املسك من اخلواص .وبعد فرضوبه كثية ،و ٔألوانه خمتلفة،
مفنه ا ٔلبیض وا ٔلشهب وا ٔلمحر وا ٔلصفر وا ٔلخرض وا ٔلزرق وا ٔلسود وذو ا ٔللوان ،و ٔأجوده ا ٔلشهب ،ث ا ٔلزرق ،ث ا ٔلصفر،
و ٔأردؤه ا ٔلسود .وقد اختلف الناس يف عنرصه ،فقالت طائفة :هو نبات ینبت يف قعر البحر فیبتلعه بعض دوابه ،فاإذا مثلت منه
قذفته رجیعا فیقذفه البحر اإیل ساحهل .وقیل :طل یزنل من السامء يف جزائر البحر ،فتلقیه ا ٔلمواج اإیل الساحل .وقیل :روث
دابة حبریة تش به البقرة .وقیل :بل هو جفاء من جفاء البحرٔ ،أي زبد .وقال صاحب القانون :هو فامی یظن ینبع من عنی يف
البحر ،واذلي یقال :اإنه زبد البحر ٔأو روث دابة بعید ،انهتی  .ومزاجه حار ايبس ،مقو للقلب وادلماغ واحلواس و ٔأعضاء البدن،
نفع من الفاجل واللقوة وا ٔلمراض البلغمیة و ٔأوجاع املعدة الباردة والرايح الغلیظة ،ومن السدد اإذا رشب ٔأو طيل به من خارج،
وإاذا تبخر به نفع من الزاكم والصداع والشقیقة الباردة ،انهتی  .وتقدم ذكر خصائص املسك وفوائده يف ابب املسك للحائض
وخصائصه.
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( )۲۱ابب رحش ٔاهل اجلنة
احلدیث الثالث وا ٔلربعون
عن ٔأيب هریرة ريض هللا عنه قال قال رسول هللا صیل هللا علیه وسملٔ :أول زمرة تلج اجلنة صورهتم عیل
صورة القمر لیةل البدر ،ل یبصقون فهيا ول ميتخطون ول یتغوطون .أٓنيهتم فهيا اذلهبٔ ،أمشاطهم من
اذلهب والفضة وجمامرمه ا ٔللوة ورحشهم املسك .وللك واحد مهنم زوجتان یرى مخ سوقهام من وراء اللحم
من احلسن .ل اختالف بيهنم ول تباغض ،قلوهبم قلب واحد ،یس بحون هللا بكرة وعش یا .رواه البخاري
(.)۳۲4٥
الرحش العرق ،قاهل النووي (.)۱۷۲/17
وقال ابن هبية الوزیر يف الإفصاح ( :)44۷/٦يف هذا احلدیث ما یدل عیل ٔأن ٔأكث املؤمننی نورا ٔأوهلم دخول اجلنة ،و ٔأن
ٔأهل اجلنة عیل كون اجلنة جتمعهم ،فاإهنم ليسوا سواء يف دخولها ،فاإن منازهلم عیل حسب منازهلم ،واذلین یكونون عیل صورة
القمر لیةل البدر ینترش نورمه حىت یيضء هلم ولغيمه .ومعىن تشبهيهم بنور القمرٔ ،لنه نور ل ضر فیه ول وه .وقوهل :ل
یبولون ول یتغوطون ول یتفلون ول ميتخطون ،فذكل ٔلن ٔأغذیهتم ما ل تفل هل ،وإامنا يه جواهر كها ،ویعدون مهنا حبسب ما
یس تذلون ،فاإن ٔأبداهنم حینئذ معمورة عامرة ل تقبل الاهندام ،وإامنا یأٔكون الطیبات تذلذا وتنعام ل حاجة ول تقوات .وقوهل :للك
مهنم زوجتان ،یعين صیل هللا علیه وسمل بذكل نفي الغية ،فاإن الزوجتنی مظنة شدة الغية ،خبالف الثالث وا ٔلربع ،فأٔراد ٔأهنام
ل یتخاصامن ول یتغایران .وقوهل :یرى مخ سوقهام من وراء اللحمٔ ،أي عظاهمام ل یواراين مخ سوقهام من صفاهتام .وقوهل :ل
حتاسد بيهنم ،یعين ٔأن هللا تعایل نزع الغل من قلوهبم وصدورمه .ويف تفسي هذا معنیانٔ :أحدهام ٔأن یكون املراد بزنع الغل
إازالته من القلب ،والثان نزع موجباته ،و ٔأن اجلنة ل تبقي ملن یدخلها ٔأمنیة اإل ویبلغها ویزاد علهيا ث تنقطع ا ٔلمان ،والرفد عهنم
ل ینقطع ،من حالهتم هذه ل یتصور فامی بيهنم التحاسد .وقوهل :یس بحون هللا بكرة وعش یا ،جیوز ٔأن یكون الإشارة هبذا
التسبیح اإیل ٔأنه يف اجلنة ،فلكام جتددت هل نعمة من النعم س بحوا ،وقد نطق القرأٓن بأٓیتنی :رزقهم فهيا بكرة وعش یا .وجیوز ٔأن
تكن الإشارة اإیل ادلنیا ،فیكون هذا وصفا كام اكنوا علیه من تسبیحهم ابلغداة والعش .وقوهل :للك واحد مهنم زوجتان ،یعين
من احلور العنی ،فأٔما نساء ادلنیا يف اجلنة فقلیل ،انهتی خمترصا.
وقال احلافظ ابن جحر ( :)۳۲4/٦ا ٔللوة العود اذلي یبخر به .قیل :جعلت جمامرمه نفس العود ،لكن يف الروایة الثانیة :ووقود
جمامرمه ا ٔللوة ،فعیل هذا يف روایة الباب جتوز .ووقع يف روایة الصغان بعد قوهل ا ٔللوة :قال ٔأبو الامین یعين العود ،واجملامر مجع
مجمرة ،ويه املبخرة مسیت مجمرة ٔلهنا یوضع فهيا امجلر لیفوح به ما یوضع فهيا من البخور .وقال :وقد یقال اإن راحئة العود اإمنا
تفوح بوضعه يف النار واجلنة ل نر فهيا .ومن ث قال الإسامعیيل بعد خترجي احلدیث املذكور :ینظر هل يف اجلنة نر .وجیاب
ابحامتل ٔأن یش تعل بغي نر بل بقوهل :كن ،وإامنا مسیت مجمرة ابعتبار ما اكن يف ا ٔلصل .وحیمتل ٔأن یش تعل بنار ل ضر فهيا ول
اإحراقٔ ،أو یفوح بغي اش تعال .وحنو ذكل ما ٔأخرجه التمذي من حدیث ابن مسعود مرفوعا :اإن الرجل يف اجلنة ليش هتیي الطي
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فیخر بنی یدیه مشواي 3٦.وفیه الاحامتلت املذكورة .وقد ذكر حنو ذكل ابن القمي يف الباب الثان وا ٔلربعنی 37من حادي
ا ٔلرواح ،وزاد يف الطئ :أو یشوى خارج اجلنة ٔأو بأٔس باب قدرت لإنضاجه ول تتعنی النار .قال :وقریب من ذكل قوهل تعایل:
مه و ٔأزواهجم يف ظاللٔ ،أكها دامئ وظلها ،ويه ل مشس فهيا .وقال القرطب :38قد یقال ٔأي حاجة هلم اإیل املشط ومه مرد
وشعورمه ل تتسخ ،و ٔأي حاجة هلم اإیل البخور ورحیهم ٔأطیب من املسك .قال :وجیاب بأٔن نعمي ٔأهل اجلنة من ٔألك ورشب
وكسوة وطیب ،وليس عن ٔأل جوع ٔأو ظ إام ٔأو عري ٔأو ننت ،وإامنا يه ذلات متتالیة ونعم متوالیة .واحلمكة يف ذكل ٔأهنم ینعمون
بنوع ما اكنوا یتنعمون به يف ادلنیا ،انهتی .
وقال القايض عیاض يف إاكامل املعمل ( :)۱۹٥/7فیه جواز اس تعامل البخور للرجال ،واس تعامل ا ٔلراجي الطیبة من مجیع وجوهها
و ٔأنواع الطیب .وذكل مندوب اإلیه ىف الرشیعة ملن قصد به مقاصده من امتثال ٔأمر نبیه علیه السالم بذكل لیوم امجلعة وا ٔلعیاد
وجمامع الناس ،لیدفع عن نفسه ما یكره من الرواحئ ،ولیدخل عیل املؤمننی راحة ویدفع عهنم مرضة ،وما یوافق املالئكة من ذكل
يف املساجد ومظان حلق اذلكر وغيها .ولیقوي دماغه ،ویصلح خاطره ،ویطیب نفسه لتأٔثي الطیب يف تقویة هذه ا ٔلعضاء،
ولیعینه عیل ما حیتاج اإلیه من ٔأمور النساء ،فهل يف ذكل من التأٔثي ما ل ینكر .ولتطیب راحئته عند ٔأههل وإاخوانه املؤمننی،
وتظهر مروءته ونظافته وقد بين الإسالم عیل النظافة .ول یفعل هذا خفرا ٔأو رايء واختیال بدنیاه ومباهاة بوجده ،فالل ل حیب
لك خمتال خفور ،انهتی .

احلدیث الرابع وا ٔلربعون
عن جابر قال مسعت النب صیل هللا علیه وسمل یقول :اإن ٔأهل اجلنة یأٔكون فهيا ویرشبون ول یتفلون ول
یبولون ول یتغوطون ول ميتخطون .قالوا :مفا ابل الطعام؟ قال :جشاء ورحش كرحش املسك ،یلهمون التسبیح
والتحمید كام تلهمون النفس .رواه مسمل (.)۲۸۳٥
قال النووي ( :)۱۷۳/17مذهب ٔأهل الس نة وعامة املسلمنی ٔأن ٔأهل اجلنة یأٔكون فهيا ویرشبون ،یتنعمون بذكل وبغيه من
مالذ و ٔأنواع نعمیها تنعام دامئا ل أٓخر هل ول انقطاع ٔأبدا ،وإان تنعمهم بذكل عیل هیئة تنعم ٔأهل ادلنیا اإل ما بيهنام من التفاضل يف
الذلة والنفاسة ،اليت ل یشارك نعمي ادلنیا اإل يف التسمیة و ٔأصل الهیئة ،وإال يف ٔأهنم ل یبولون ول یتغوطون ول یمتخطون ول
یبصقون .وقد دلت دلئل القرأٓن والس نة يف هذه ا ٔلحادیث اليت ذكرها مسمل وغيه ٔأن نعمي اجلنة دامئ ل انقطاع هل ٔأبدا ،انهتی .
ومعىن قوهل ل یتفلون :ل یبصقون.
 3٦ل ٔاجده عند التمذي .ورواه سعید بن منصور يف التفسي من السنن ( )۱۱۷۱وابن ٔايب ادلنیا يف صفة اجلنة ( ۱۰4و  )۳۳4والزبار ()۲۰۳۲
والعقیيل ( )۲٦۸/1والشايش ( )۸٥۸وابن عدي ( )۷٥/3ومتام ( )4۷/2والبهيقي يف البعث ( ،)۳۱۸وإاس ناده ضعیف .وعزاه املنذري ()۲۹۲/4
والس یوطي يف ادلر املنثور ( ۳۹۱/7و  )۱۰/8اإیل ابن ٔأيب ادلنیا والزبار والبهيقي ل التمذي .وزاد الس یوطي نسبته اإیل ابن مردویه ( )۱۰/8وابن
املنذر ( .)۳۹۱/7قال الهیمثي ( :)4۱4/10رواه الزبار ،وفیه محید بن عطاء ا ٔلعرج وهو ضعیف ،انهتی  .وراجع املزیان (.)٦۱4/1
 37قال ش یخنا حمدث العرص محمد یونس اجلونفوري يف تعلیقاته عیل فتح الباري :كذا يف النسخ ،والصواب :الثامن وا ٔلربعنی.
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احلدیث اخلامس وا ٔلربعون
النب صیل هللا علیه وسمل رجل من الهيود ،فقال :اي ٔأاب القاسٔ ،ألست تزمع ٔأن
عن زید بن ٔأرمق قالٔ :أت َّ
ٔأهل اجلنة یأٔكون فهيا ویرشبون؟ وقال لٔحصابه :اإن ٔاقر يل هبذه خصمته .قال :فقال رسول هللا صیل هللا
علیه وسمل :بیل ،واذلي نفس بیده إان ٔأحدمه لیعط قوة مائة رجل يف املطعم واملرشب والشهوة وامجلاع.
قال :فقال هل الهيودي :فاإن اذلي یأٔلك ویرشب تكون هل احلاجة؟ قال :فقال رسول هللا صیل هللا علیه وسمل:
حاجة ٔاحدمه عرق یفیض من جلودمه مثل رحی املسك ،فاإذا البطن قد مضر .رواه ٔامحد ( )۱۹۲٦۹وابن ٔايب
ادلنیا يف صفة اجلنة ( )۱۱۲والزبار ( )4۳۰۱والبهيقي يف البعث ( )۳۱۷وغيمه ،وحصحه ابن حبان ( .)۷4۲4وقال الهیمثي
( :)4۱٦/10رواه ٔأمحد والزبار والطبان ،ورجال ٔأمحد والزبار رجال الصحیح غي مثامة بن عقبة ،وهو ثقة.
ويف بعض الطرق :فاإذا بطنه قد مضر .قال املناوي يف فیض القدیر (ٔ :)۳۳۷/2اي اهنضم وانضم ،انهتی .
املومن يف اجلنة قوة كذا وكذا من امجلاع .قیل :اي رسول هللا ٔاو
ويف الباب عن ٔانس عن النب صیل هللا علیه وسمل قال :یعط ٔ
یطیق ذكل؟ قال :یعط قوة مائة .رواه التمذي ( )۲٥۳٦وحصحه.
وقال العیين ( )۲۱۷/3يف ذكر قوة النب صیل هللا علیه وسمل :فاإذا ضبنا ٔاربعنی يف مائة صارت ٔاربع اآلف ،انهتی  .وحنوه يف
الكم القسطالن ( ۳۲٥/1و .)۱۰۷/8
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( )۲۲ابب رحی احلور العنی
احلدیث السادس وا ٔلربعون
عن ٔانس بن ماكل قال قال رسول هللا صیل هللا علیه وسمل :لقاب قوس ٔاحدك خي من ادلنیا وما فهيا ،ولو
ٔان امر ٔاة من ٔاهل اجلنة اطلعت اإیل ادلنیا مل ٔالت ما بيهنام رحی املسك ولطیب ما بيهنام ،ولنصیفها عیل ر ٔاسها
خي من ادلنیا وما فهيا .رواه ٔامحد ( )۱۲٦۰۳وحصحه ا ٔلر ٔنووط.
قاب القوس قدر طولها ،واملراد ٔان ما صغر يف اجلنة من املواضع خي من ادلنیا وما فهيا ،كذا يف رشح ابن بطال (.)۱4/٥
وقال البغوي يف رشح الس نة ( :)۲۰۸/1٥قاب القوس ما بنی الس یة واملقبض ،انهتی  .وقیل :ما بنی الوتر والقوس .وقیل:
املراد ابلقوس هنا اذلراع اذلي یقاس به ،واكٔن املعين بیان فضل قدر اذلراع من اجلنة ،كذا يف الفتح (.)۱4/٦
وروی ابن ٔايب شيبة ( )۳4۰۲۲حنوه عن احلسن مرسال ،وفیه :واذلي نفس محمد بیده لو ٔأن امر ٔأة من نساء ٔأهل اجلنة
ٔأرشفت عیل ٔأهل ا ٔلرض مل ٔلت ا ٔلرض من رحی املسك.
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( )۲۳ابب كثبان املسك
احلدیث السابع وا ٔلربعون
عن عبد هللا بن معر ريض هللا عهنام قال قال رسول هللا صیل هللا علیه وسمل :ثالثة عیل كثبان املسك ٔاراه
قال یوم القیامة :عبد ٔأدى حق هللا وحق موالیه ،ورجل ٔأم قوما ومه به راضون ،ورجل ینادي ابلصلوات
امخلس يف لك یوم ولیةل .رواه التمذي ( 198٦و  )۲٥٦٦و ٔامحد ( .)47۹۹قال التمذي :هذا حدیث حسن غریب ل
نعرفه اإل من حدیث سفیان الثوري عن ٔأيب الیقظان ،انهتی  .و ٔاخرجه الطبان يف الكبي ( )13٥84و ٔابو نعمي يف احللیة
( )۳۱۸/3بلفظ آخر :ثالث عیل كثبان املسك یوم القیامة ،ل هيوهلم احلزن ،ول یفزعون حنی یفزع الناس :رجل تعمل القرأٓن
فأٔقام به یطلب به وجه هللا وما عنده ،ورجل ندى يف لك یوم ولیةل مخس صلوات یطلب به وجه هللا وما عنده ،ومملوك ل
مينعه رق ادلنیا من طاعة ربه.
الكثبان ابلضم مجع كثيب .قال الطیب ( :)91٦/3هو ما ارتفع من الرمل اكلتل الصغي .عب عن الثواب بكثبان املسك لرفعته
وظهور فوحه وروح الناس من راحئته لتناسب حال ٔهولء الثالثة ،فاإن ٔاعامهلم متجاوزة اإیل الغي .وقال عيل القاري
( :)٥٦٦/2تبعه ابن جحر 39.وا ٔلویل امحلل عیل احلقیقة ،بل یتعنی اإن قلنا املراد بیوم القیامة ادلار الٓخرة .قال ابن املكل :اإمنا
ٔاثيبوا بذكل ٔلهنم صبوا ٔانفسهم يف ادلنیا عیل كرب الطاعة ،فروحم هللا يف عرصات القیامة ٔابنفاس عطرة عیل تالل مرتفعة من
املسك اإكراما هلم بنی الناس لعظم ش ٔاهنم ورشف ٔافعاهلم ،انهتی  .وقال الس ندي :املقصود بیان ارتفاعهم وحسن حاهلم ،انهتی .
حفمهل الس ندي عیل اجملاز اكلطیب وابن جحر املك ،لکن امحلل عیل احلقیقة هو الراحج ،و ٔیویده احلدیث القادم.
وقد رشحت هذا احلدیث يف تنش یط الٓذان من كتاب ا ٔلربعنی يف ا ٔلذان (ص  )٦۸فراجعه تس تفد.

احلدیث الثامن وا ٔلربعون
عن ٔأنس ٔأن رسول هللا صیل هللا علیه وسمل قال :اإن ٔلهل اجلنة سوقا یأٔتوهنا لك مجعة فهيا كثبان املسك،
فاذا خرجوا اإلهيا هبت رحی .قال حامد ٔأحس به قال :شامل .فمت ٔل وجوههم وبیوهتم مساك ،فزیدادون حس نا
وجامل .رواه ابن ٔايب شيبة ( ،۳4۱۱٥وراجع  )۳۳۹۷٥و ٔامحد ( )۱4۰۳٥والزبار ( )٦۹۷۳و ٔابو نعمي يف صفة اجلنة
( )4۱۷والبهيقي يف البعث ( ،)۳۷4وحصحه ابن حبان (.)۷4۲٥
واحلدیث رواه مسمل ( )۲۸۳۳وليس فیه ذكر املسك ،ولفظه :اإن يف اجلنة لسوقا یأٔتوهنا لك مجعة ،فهتب رحی الشامل فتحثو
يف وجوههم وثیاهبم ،فزیدادون حس نا وجامل فيجعون اإیل ٔأهلهيم وقد ازدادوا حس نا وجامل .فیقول هلم ٔأهلومه :وهللا لقد ازددمت
بعدن حس نا وجامل .فیقولون :و ٔأنمت وهللا لقد ازددمت بعدن حس نا وجامل.
39

یعين ابن جحر املك الهیمتي ،والكمه هو يف فتح الإهل (.)134/3
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قال ٔابو العباس القرطب يف املفهم ( :)۱۷۸/7حیمتل ٔان یكن سوق اجلنة عبارة عن جممتع ٔاهل اجلنة وحمل تزاورمه .و ٔیوید هذا
ٔان ٔاهل اجلنة ل یفقدون شيئا حىت حیتاجوا اإیل رشائه من السوق .وحیمتل ٔان یكون سوقا مش متال عیل حماسن مش هتیات
حمس نة كام جتمع يف ا ٔلسواق ،حىت اإذا جاء ٔاهل اجلنة فر ٔاوها ،مفن اش هتی شيئا وصل اإلیه من
مس تذلات جتمع هناكل مرت َّبة َّ
غي مبایعة ول معاوضة .ونعمي اجلنة وخيها ٔاعظم و ٔاوسع من ذكل كه .وخرص یوم امجلعة بذكل لفضیلته ،و ِّلام خصه هللا تعایل
به من ا ٔلمور اليت تقدم ذكرها ،و ٔلنه یوم املزیدٔ ،اي الیوم اذلي َّ
یوىف هلم ما روعدوا به من الزايدة .و ٔاايم اجلنة تقدیریة ،اإذ ل لیل
هناك ول هنار ،وإامنا هناك ٔانوار متوالیة ل ظلمة معها ،انهتی .
وابلحامتل ا ٔلول جزم النووي ( )۷۰/17تبعا للقايض عیاض يف إاكامل املعمل ( .)۳٦4/8وإالیه ذهب ابن هبية الوزیر ،قال
يف الإفصاح ( :)۳۸۸/٥يف هذا احلدیث ما یدل عیل ٔأن نعمي اجلنة ل یزال ٔأبدا يف الزايدة ،وهذه السوق اليت ذكرت فهيا فهیي
من ذكلٔ ،لهنا زايدة عیل نعمیهم ،وليست بسوق بیع ول رشاء ،وإامنا جعلت سوقا من حیث ٔان السوق موضوع للمراحبة،
فهؤلء یرحبون فهيا ویعودون وقد رحبوا من بیوهتم ٔأیضا ذكل احلسن يف الزوجات .وهذا یدل عیل ٔأن ٔأهل اجلنة یزدادون يف
لك حلظة حس نا اإیل حس هنم وجامل اإیل جامهلم زايدة ل تزال تمني بنفس خروهجم اإیل تكل السوق ،ومقاهمم فهيا یزید نساؤمه
و ٔأهلومه حس نا يف تكل الساعة .وفیه دلیل عیل ٔأن رحی الشامل مباركة يف ادلنیا والٓخرة ،انهتی  .وقال القايض عیاض (:۸
 )۳٦4وحاكه عنه النووي ( )۷۰ :۱۷واللفظ هل :وخص رحی اجلنة ابلشامل ٔلهنا رحی املطر عند العرب اكنت هتب من هجة
الشام ،وهبا یأٔيت حساب املطر ،واكنوا یرجون السحابة الشامیة .وجاءت يف احلدیث تسمیة هذه الرحی املثية ٔأي احملركةٔ ،لهنا
تثي يف وجوههم ما تثيه من مسك ٔأرض اجلنة وغيه من نعمیها ،انهتی .
ويف الباب عن سعید بن املسيب ٔأنه لقي ٔأاب هریرة ،فقال ٔأبو هریرةٔ :أسأٔل هللا ٔأن جیمع بيين وبينك يف سوق اجلنة .فقال
سعیدٔ :أفهيا سوق؟ قال :نعمٔ ،أخبن رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ٔأن ٔأهل اجلنة اإذا دخلوها نزلوا فهيا بفضل ٔأعامهلم ث
یؤذن يف مقدار یوم امجلعة من ٔأايم ادلنیا ،فزیورون رهبم ویبز هلم عرشه ویتبدى هلم يف روضة من رايض اجلنة ،فتوضع هلم
منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ايقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ،وجیلس ٔأدنمه وما فهيم من
دن عیل كثبان املسك والاكفور ،وما یرون ٔأن ٔأحصاب الكراس بأٔفضل مهنم جملسا .قال ٔأبو هریرة :قلت اي رسول هللا ،وهل
نرى ربنا؟ قال :نعم .قال :هل تامترون يف رؤیة الشمس والقمر لیةل البدر؟ قلنا :ل .قال :كذكل ل متارون يف رؤیة ربمك .ول
یبق يف ذكل اجمللس رجل اإل حاضه هللا حماضة حىت یقول للرجل مهنم :اي فالن بن فالن ٔأتذكر یوم قلت كذا وكذا؟ فیذكر
ببعض غدراته يف ادلنیا .فیقول :اي رب ٔأفمل تغفر يل؟ فیقول :بیل فسعة مغفريت بلغت بك مزنلتك هذه .فبیامن مه عیل ذكل
غشيهتم حسابة من فوقهم ،فأٔمطرت علهيم طیبا ل جیدوا مثل رحیه شيئا قط .ویقول ربنا تبارك وتعایل :قوموا اإیل ما ٔأعددت لمك
من الكرامة خفذوا ما اش هتیمت .فنأٔيت سوقا قد حفت به املالئكة فیه ،ما ل تنظر العیون اإیل مثهل ول تسمع الٓذان ول خيطر عیل
القلوب ،فیحمل لنا ما اش هتینا ليس یباع فهيا ول یشتى .ويف ذكل السوق یلق ٔأهل اجلنة بعضهم بعضا .قال :فیقبل الرجل
ذو املزنل املرتفعة ،فیلق من هو دونه وما فهيم دن ،فيوعه ما یرى علیه من اللباس ،مفا ینقيض أٓخر حدیثه حىت یتخیل اإلیه
ما هو ٔأحسن منه .وذكل ٔأنه ل ینبغي ٔلحد ٔأن حیزن فهيا .ث ننرصف اإیل منازلنا ،فیتلقان ٔأزواجنا فیقلن :مرحبا و ٔأهال ،لقد
جئت وإان بك من امجلال ٔأفضل مما فارقتنا علیه .فیقول :اإن جالس نا الیوم ربنا اجلبار ،وحیقنا ٔأن ننقلب مبثل ما انقلبنا .رواه
التمذي ( )۲٥4۹وابن ماجه ( )4۳۳٦وابن ٔايب ادلنیا يف صفة اجلنة ( )۲٥۳وابن ٔايب عامص يف الس نة ( )٥۸٥والعقیيل
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( )4۱/3وابن بطة يف ا إلابنة الكبی ( )٦٦ومتام ( ۱٥۰4و  )۱٥۸٦وابن عساكر ( )4۹/34واملزي يف هتذیب الكامل
( .)4۲۳/1٦قال التمذي :هذا حدیث غریب ل نعرفه اإل من هذا الوجه ،وقد روى سوید بن معرو عن ا ٔلوزاعي شيئا من
هذا احلدیث ،انهتی  .وقال احلاك يف كتاب ا ٔلسايم والكىن ( )۱٥٦/4يف ترمجة عبد امحلید بن ٔايب العرشین :وقد حدث عن
ا ٔلوزاعي عن حسان بن عطیة عن سعید بن املسيب عن ٔايب هریرة حبدیث منكر ،وهو حدیث سوق اجلنة ،ل ٔاعرف هل
ٔاصال من حدیث ٔايب هریرة ول يف حدیث سعید بن املسيب ول يف حدیث حسان بن عطیة ول يف حدیث ا ٔلوزاعي .وقد
اتبعه عیل روایته سوید بن عبد العزیز ،لكن متابعته الك متابعة ،وقد حیمتل ٔان یكون ٔاخذه منه وهللا یرمحهام مجیعا ،انهتی  .وذكر
اذلهب بعض الكمه يف اترخی الإسالم ( .)۲٥٦/12وقال املنذري ( :)۳۰۲/4وعبد امحلید هو اكتب ا ٔلوزاعي خمتلف فیه كام
س ی ٔايت ،وبقیة رواة ا إلس ناد ثقات .وقد رواه ابن ٔايب ادلنیا عن هقل بن زايد اكتب ا ٔلوزاعي ٔایضا ،وامسه محمد ،وقیل عبد
هللا ،وهو ثقة ثبت احتج به مسمل وغيه عن ا ٔلوزاعي .قال :نبئت ٔان سعید بن املسيب لقي ٔااب هریرة ،فذكر احلدیث ،انهتی .
قلت :وعبد امحلید ضعفه ٔابو عبد هللا القرطب يف التذكرة (ص  )۹۷۲ودحمي ،ووثقه ٔامحد وابن حبان .وقال ابن معنی
والعجيل :ل ٔابس به .وقال ٔابو زرعة :حدیثه مس تقمي وهو من املعدودین يف ٔاحصاب الزهري .وقال ٔابو حامت :ثقة اكن اكتب
دیوان ول یكن صاحب حدیث .وقال يف موضع آخر :ليس بذكل القوي .وقال البخاري :رمبا خيالف يف حدیثه .وقال النسائ:
ليس ابلقوي .استشهد به البخاري .كذا يف هتذیب الكامل ( .)4۲۰/1٦وقال ش یخ الإسالم ابن تمییة يف فتاویه (:)4۱۹/٦
قد روى هذا احلدیث ابن بطة يف ا إلابنة بأٔسانید حصیحة عن ٔأيب املغية عبد القدوس بن احلجاج عن ا ٔلوزاعي وعن محمد بن
كثي عن ا ٔلوزاعي عن عبد هللا بن صاحل حدثين الهقل عن ا ٔلوزاعي قال :نبئت ٔأنه لقي سعید بن املسيب ٔأاب هریرة فقال:
ٔأسأٔل هللا ٔأن جیمع بيين وبينك يف سوق اجلنة ،وذكر احلدیث مثل ما تقدم .وهذا یبنی ٔأن احلدیث حمفوظ عن ا ٔلوزاعي لكن
يف تكل الرواايت مس من حدثه ،ويف الرواايت البوايق الثانیة ل یسم ،فالل ٔأعمل .ومضمون هذا احلدیث ٔأن ٔأزواهجم ل تكن
معهم يف مجعة الٓخرة ول يف سوقها ،لكنه ل ینفي ٔأهنن ر ٔأین هللا يف دورهن ،فاإن الرجال قد عللوا زايدة احلسن وامجلال
مبجالسة اجلبار ،والنساء قد رشكهتم يف زايدة احلسن وامجلال كام تقدم يف ٔأحص ا ٔلحادیث ،انهتی  .وراجع علل ادلارقطين
( )۲۷٥/7ومرقاة املفاتیح ( )۳٥۹4/9وحاش یة الس ندي (.)٥۹۲/2
ويف الباب حدیث معروف حبدیث یوم املزید .وهو ما روي عن ٔأنس قال قال رسول هللا صیل هللا علیه وسملٔ :أاتن جبیل
ويف یده اكملرأٓة البیضاء فهيا اكلنكتة السوداء .فقلت :اي جبیل ما هذه؟ قال :هذه امجلعة .قال :قلت :وما امجلعة؟ قال :لمك فهيا
خي .قال :قلت :وما لنا فهيا؟ قال :تكون عیدا كل ولقومك من بعدك ،ویكون الهيود والنصارى تبعا كل .قال :قلت :وما لنا
فهيا؟ قال :لمك فهيا ساعة ل یوافقها عبد مسمل یسأٔل هللا فهيا شيئا من ادلنیا والٓخرة هو هل قسم اإل ٔأعطاه اإايهٔ ،أو ليس هل
یتعوذ به من رش هو علیه مكتوب اإل رصف عنه من البالء ما هو ٔأعظم منه.
بقسم اإل ذخر هل عنده ما هو ٔأفضل منهٔ ،أو َّ
قال :قلت هل :وما هذه النكتة فهيا؟ قال :يه الساعة ،ويه تقوم یوم امجلعة وهو عندن س ید ا ٔلايم وحنن ندعوه یوم القیامة یوم
املزید .قال :قلت :مم ذاك؟ قالٔ :لن ربك تبارك وتعایل اختذ يف اجلنة واداي من مسك ٔأبیض .فاإذا اكن یوم امجلعة هبط من
علّینی عیل كرس یه تبارك وتعایل ،ث َّ
حف الكرس مبنابر من ذهب ملكَّ ةةل ابجلواهر ،ث جیيء النبیون حىت جیلسوا علهيا ،ویزنل
ٔأهل ال رغرف حىت جیلسوا عیل ذكل الكثیب .ث ّ
یتجیل هلم رهبم تبارك وتعایل ث یقول :سلون ٔأعطمك .قال :فيسأٔلونه الرىض.
فیقول :رضائ أحلّمك داري و ٔأنلمك كراميت فسلون ٔأعطمك .قال :فيسأٔلونه الرضا .قال :فيشهدمه ٔأنه قد ريض عهنم .قال :فیفتح
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هلم ما ل تر عنی ول تسمع ٔأذن ول خيطر عیل قلب برش .قال :وذلمك مقدار انرصافمك من یوم امجلعة .قال :ث یرتفع ویرتفع معه
النبیون والصدیقون والشهداء ،ویرجع ٔأهل الغرف اإیل غرفهم ،ويه درة بیضاء ،ليس فهيا قصم ول فصمٔ ،أو درة محراء ٔأو
زبرجدة خرضاء ،فهيا غرفها و ٔأبواهبا مطرورة ،40وفهيا ٔأهنارها ومثارها متدلیة .قال :فليسوا اإیل يشء ٔأحوج مهنم اإیل یوم امجلعة
لزیدادوا اإیل رهبم نظرا ولزیدادوا منه كرامة .هذا لفظ ابن ٔايب شيبة ( )٥٥۱۷وإاس ناده ضعیف .ورواه الشافعي يف ا ٔلم
( )۲۳۹/1ومس نده (املرتب  )۳۷4والزبار ( )۲۸۸۱والطبان يف ا ٔلوسط ( ۲۰۸4و  )٦۷۱۸وابن ٔايب ادلنیا يف صفة
اجلنة ( )۹۱والطبي يف التفسي ( )4٥۷/21وابن بطة يف ا إلابنة ( )۲4واخلطیب يف اترخيه ( )4۲٥/3وموحض ٔاوهام امجلع
والتفریق ( )۲۹4/2وغيمه .قال املنذري ( :)۳۱۱/4رواه ابن ٔايب ادلنیا والطبان يف ا ٔلوسط ابإس نادینٔ ،احدهام جید قوي،
و ٔابو یعیل خمترصا ورواته رواة الصحیح والزبار .الفصم ابلفاء هو كُس الشء من غي ٔان تفصهل ،والومص ابلواو الصدع والعیب،
انهتی  .وقال الهیمثي ( :)4۲۱/10رواه الزبار والطبان يف ا ٔلوسط بنحوه و ٔابو یعیل ابختصار ،ورجال ٔايب یعیل رجال
الصحیح ،و ٔاحد اإس نادي الطبان رجاهل رجال الصحیح غي عبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن وقد وثقه غي واحد وضعفه غيمه،
وإاس ناد الزبار فیه خالف ،انهتی  .وحصح البوصيي يف الإحتاف ( )۲٦۰/2روایة ٔايب یعیل .لكن قال الش یخ محمد عوامة يف
تعلیقه عیل املصنف ( :)۱٥۸/4يف اإس ناده الصعق بن احلزن وهو قد هيم .وتلكم عیل ٔاسانید احلدیث وهو حتقیق نفيس .وقال
ابن القمي يف حادي ا ٔلرواح (ص  :)۳۱۳هذا حدیث كبي عظمي الش ٔان رواه ٔامئة الس نة وتلقوه ابلقبول ومجل به الشافعي
مس نده .وبسط الالكم ،وذكر ٔان لبن ٔايب داود جزءا مجع فیه طرقه ،وراجع زاد املعاد ( .)۳٥۸/1ولش یخه احلافظ ابن تمییة
الكم نفيس يف فتاویه ( )4۱۰/٦يف اإثبات هذا احلدیث فلياجع .ولبن عساكر جزء سامه :القول يف مجةل ا ٔلسانید الواردة يف
حدیث یوم املزید ،قال فیه :اإن حلدیث ٔانس عدة طرق يف مجیعها مقال ،انهتی .
قال العبد الضعیف عفا هللا عنه :یناسب خمت اجلزء بقطعة من القصیدة املمییة للحافظ ابن القمي رمحه هللا تعایل يف وصف
اجلنة ،ذكره يف ٔاول كتابه حادي ا ٔلرواح (ص :)۷
وما ذاك اإل غية ٔأن ینالها  ،سوى كفهئا والرب ابخللق ٔأع رمل
وإان رحجِّ بت عنا بلك كرهية  ،و رحفَّت مبا یرؤذي النفوس ویرؤ ِّل رم
ّٰ
ُسة  ،و ٔأ ِّ
صناف َّذل ةات هبا یرتن َّع رم
فلهل ما يف حشوها من م َّ
ولل بر رد ِّ
الثغر يف الروض یبس رم
العيش بنی خیاهما  ،وروضاهتا و ر
احلب لو كنت مهنم
ولل وادهيا اذلي هو موعد املـ  ،زید ِّلوفد ِّ ّ
بذ َّايكل الوادي هي رمي صبابة  ،حمب یري ٔأن الصبابة مغ رن
سمل
ولل ٔأفر راح احملبنی عندما  ،خيا ِّطهبم من فوقهم ویر ِّ ّ ر
ولل ٔأبصار ترى هللا هجرة  ،فال الض رمي یغشاها ول يه تسأٔ رم
فیا نظرة ٔأهدت اإیل الوجه نرضة ٔ ،أ ِّمن بع ِّدها یسلو احملب ال رمتیَّـ رم
ولل ك من خي ةة اإن تبسمت ٔ ،أضاء لها نور من الفجر ٔأعظ رم
40
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فیا ذلة ا ٔلبصار اإن يه ٔأقبلت  ،واي ذلة ا ٔلسامع حنی تلكَّ رم
تبس رم
واي خةل الغصن الرطیب اإذا انـ  ،ثنت واي خةل الفجرین حنی َّ
فاإن كنت ذا قلب علیلة حبهبّ ا  ،فمل یبق اإل وصلرها كل مر رمه
ول س امی يف لث ِّمها عند مضها  ،وقد صار مهنا حتت جی ِّدك معص رم
تراه اإذا ٔأبدت هل حسن وهجها  ،یذل به قبل الوصال وینع رم
العنی عند اجتالهئا  ،فواكه ش ىت طل رعها ليس یرعد رم
تفكَّ ره فهيا ر
القلب مغر رم
عناقید من كرم وتفاح جن ةة  ،ور َّمان ٔأ ة
غصان به ر
وللورد ما قد أٔلبس ته رخدو ردها  ،وللخمر ما قد َّ
مضه الر ریق والف رم
یتقس رم
تقسم مهنا ر
احلسن يف مجع واحد  ،فیا جعبا من واحد َّ
َّ
حمر رم
لها ِّفرق ش ىت من احلرسن أ ِّمجعت  ِّ ،رجبملهتِّ ا اإن السلو ّ
ترذكّ رر ابلرمحن من هو نظر  ،فینطق ابلتسبیح ل یتلع رث
اإذا قابلت جيش اهلموم بوهجها ّ ،
تویل عیل ٔأعقابه ر
اجليش هير ز رم
زمان املهر فهو املق َّد رم
فیا خا ِّطب احلس ناء اإن كنت ابغیا  ،فهذا ر
وكن مبغضا للخائنات حلهبا  ،فتحظ هبا من دوهنِّ ن وتنع رم
وكن ٔأ ِّی ّما ممَّن سواها فاإهنا  ،ملثكل يف جنات عدن تأٔ َّ ری
ر
تفوز بعید الفطر والناس رص َّو رم
ومص یومك ا ٔلدىن لعكل يف غد  ،ر
و ٔأقدم ول تقنع بعيش رمنغَّ ةص  ،مفا فاز ابلذلات من ليس یرق ِّد رم
وإان ِّ
ضاقت ادلنیا علیك بأٔرسها  ،ول ر
یك فهيا مزنل كل یرع رمل
عدن ف إاهنا  ،منازلرها ا ٔلویل وفهيا ال رمخ َّ رمي
حفي عیل جنات ة
َّ
العدو فهل ترى  ،نعو رد اإیل ٔأوطاننا ونس رمل
ولكننا س رب ِّّ
وقد زمعوا ٔأن الغریب اإذا نأٔى  ،وش َّطت به ٔأوطانره فهو رمغر رم
و ٔأي اإغت ةاب فوق غربتنا اليت  ،لها ٔأض ِّت ا ٔلعدا رء فینا حت َّ رمك
يح عیل السوق اذلي فیه یلتقي الـ  ،رم ِّحبون ذاك السوق للقوم رمع رمل
و َّ
التجار فیه و ٔاسلموا
مفا شئت خذ منه بال مثن هل  ،فقد ٔأسلف ر
وس
ويح عیل یوم املزید اذلي به  ،زاير رة ِّ ّ
رب العرش فالیوم م ِّ ر
فیح  ،وتربته من اإذفر املسك ٔأعظ رم
ويح عیل واد هناكل ٔأ ة
تقص رم
منابر من نور هناك وفض ةة  ،ومن خالص ال ِّع ِّ
قیان ل ی َّ
ثبان ة
مسك قد رجعلن مقاعدا  ،ملن دون ٔأحصاب املنابر ترعمل
و رك ر
فبینا مه يف عيشهم ورسورمه  ،و ٔأرزاقرهم جتري علهيم وترقس رم
تومه
إاذا مه بنور ساطع ٔأرشقت هل  ،بأٔقطارها اجلنّ رات ل یر َّ ر
ضحك فوق ِّ
جت َّیل هلم رب السموات هجرة  ،فی ر
العرش ث ری ِّلكّ رم
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سمل
سالم علیمك یسمعون مجی رعهم  ،بأٓذاهنم تسلمیه اإذ یر ِّ ّ ر
یقول سلون ما اش هتیمت فلك ما  ،تریدون عندي إانين ٔأن ٔأر رح
فقالوا مجیعا حنن نسأٔكل الرضا  ،فأٔنت اذلي تویل امجلیل وتر رح
هللا فالل ٔأكرم
ف ریعطهيم هذا ویرشهد مجعهم  ،علیه تعایل ر
فیا ابئعا هذا ِّببخ ةس مع َّجلة  ،كٔنك ل تدري بیل سوف تع رمل
فاإن كنت ل تدري فتكل معصیة  ،وإان كنت تدري فاملصیبة ٔأعظم

هذا آخر اجلزء ،وصیل هللا وسمل عیل س یدن محمد وعیل اآهل وحصبه ٔامجعنی .وبد ٔاته يف الیوم الثالث عرش
من شهر رجب س نة 1438ه ،وفرغت منه يف الیوم التاسع عرش .ث عرضته عیل الس ید الوادل حفظه هللا
تعایل فاس تحس نه ،وعرضت علیه امسنی لهذا اجلزء :الٔول الرسال العطریة يف الٔحادیث املسكیة ،والثان
زاد احلبيب يف ٔاطیب الطیب ،فاس تحسن الٔول فسمیته به .وآخر دعوان ٔان امحلد لل رب العاملنی.
و ٔأضفت اإیل الرسال شيئا یسيا يف شهر حمرم س نة 1440ه ،وامحلد لل ٔأول وأٓخرا.
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