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جزء يف تقبيل اليد


امحلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفره ،ونعوذ ابهلل من رشور أآنفس نا ومن سيئات أآعاملنا ،من هيده هللا فال مضل هل ،ومن يضلل فال
هادي هل ،و أآشهد أآن ال اهل اال هللا وحده ال رشيك هل ،و أآشهد أآن محمدا عبده ورسوهل ،أآما بعد:
يقول العبد املفتقر اىل ربه الباري ،يوسف بن ش بري بن أآمحد الربيطان :ملا مقت مبراجعة كتاب ا ألربعني يف حب النيب ا ألمني صیل هللا
عليه وسمل ومر يب حديث عبد هللا بن معر و أآسامة بن رشيك ريض هللا عهنم يف تقبيل يد النيب صیل هللا عليه وسمل املباركة ،تصفحت
بعض الكتب الفقهية ملعرفة حمكه .فأأردت حينئذ أآن أآمجع ا ألحاديث النبوية وآاثر الصحابة هبذا الصدد ،و أآضيف الهيا حمكه املذكور يف
كتب املذاهب ا ألربعة.
وذكرت الالكم يف الفصلني :الفصل ا ألول حيتوي عیل ا ألحاديث النبوية وآاثر الصحابة ريض هللا عهنم يف تقبيل اليد ،وذكرت معها ما
ورد يف تقبيل القدم والوجه واخلد والكشح والرسة وكذا تقبيل اجلسد من غري تعيني ،امتاما للفائدة ،و ألهنا تدل عیل جواز تقبيل اليد
عیل سبيل ا ألولوية أآو العموم .واس تفدت العداد هذا الفصل من جزء ابن املقرئ :الرخصة يف تقبيل اليد ،ومن جزء ابن ا ألعرايب :القبل
واملعانقة واملصاحفة .ومل أآذكر يف هذا الفصل اال ما روي عن النيب صیل هللا عليه وسمل و أآحصابه ولو بأأسانيد ضعيفة .أآما آاثر التابعني ومن
بعدمه فمل أآذكرها ،وان شئت أآن تطلع علهيا فراجع جزء ابن املقرئ وجزء ابن ا ألعرايب واالخوان البن أآيب ادلنيا (ص  .)١٩٥وس يذكر
بعضها مضنا يف الفصل الثان.
والفصل الثان حيتوي عیل حمك تقبيل اليد عند الفقهاء من املذاهب ا ألربعة و أآنواع التقبيل ،وابهلل التوفيق.
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الفصل ا ألول يف ا ألحاديث والاثر
( )١حديث عبد هللا بن معر
عن ابن معر قال :قبلنا يد النيب صیل هللا عليه وسمل ،رواه ابن أايب شيبة ( )۲٦۲۰٥ومن طريقه ابن ماجه ( .)۳۷۰٤وفيه قصة أآشري
الهيا يف رواية أآيب داود ( )٥٢٢٣ومن طريقه ابن ا ألعرايب يف القبل واملعانقة واملصاحفة ( )١والبهيقي ( .)١٣٥٨٤ويه ما روى ابن
معر قال :كنا يف غزوة ،حفاص الناس حيصة .قلنا :كيف نلقى النيب صیل هللا عليه وسمل وقد فرران؟ فزنلت :اال متحرفا لقتال .فقلنا :ال
نقدم املدينة فال يراان أآحد .فقلنا :لو قدمنا ،خفرج النيب صیل هللا عليه وسمل من صالة الفجر .قلنا :حنن الفرارون .قال :أآنمت العاكرون.
فقبلنا يده .قال :أآان فئتمك ،رواه البخاري يف ا ألدب املفرد ( )٩٧٢و أآبوداود يف موضع آخر ابلس ند نفسه ( )٢٦٤٧و أآمحد ()٥٣٨٤
وابن سعد ( )١٠٨/٤و أآبو يعیل ( )٤٤٦/٩وغريمه .قال الهيمثي ( :)٤٢/٨رواه أآبو يعیل ،وفيه يزيد بن أآيب زايد وهو لني احلديث،
وبقية رجاهل رجال الصحيح ،انهتىى .ويزيد هو يف الطرق لكها ،وهو يزيد بن أآيب زايد القريش الهامشي أآبو عبد هللا الكويف ضعيف يكتب
حديثه ،خرج هل مسمل مقروان واحتج به ا ألربعة .وليس هو ادلمشقي املرتوك .وس بق قمل الش يخ محمد عوامة يف حاش ية املصنف
( )٣٦٤/١٣وكذا قمل الوائيل يف نزهة ا أللباب ( )٣٣٦٨/٦حتت هذا احلديث ،كام س بق قمل االمام النووي يف رشح الكم االمام
مسمل يف مقدمته ( ،)٥١/١نهبت عليه يف تعليقايت عیل املقدمة ،وكذا يف كتاب ا ألربعني يف حب النيب ا ألمني صیل هللا عليه وسمل
حتت احلديث اخلامس.

( )٢حديث أآسامة بن رشيك
وعن أاسامة بن رشيك قال :مقنا اىل النيب صیل هللا عليه وسمل فقبلنا يده ،رواه ابن املقرئ يف الرخصة يف تقبيل اليد ( )٢واخلطيب يف
اجلامع ( )۳١٤واحملاميل يف أآماليه رواية حيىي بن البيع ( )٢٤٧خمترصا هبذا الس ياق .قال احلافظ يف الفتح ( )٥٧/١١بعد ذكر حديث
ابن املقرئ :س نده قوي ،انهتىى .ورواه ابن ا ألعرايب يف القبل واملعانقة واملصاحفة ( )٣واملعجم ( )٢٠٤١مطوال وفيه ذكر التقبيل .وحديث
أآسامة بن رشيك هذا أآجزاءه منترشة يف كتب ا ألحاديث .كام هو ظاهر مما رواه أابو داود ( ٢٠١٥و  )۳۸٥٥والنسايئ يف الكربى
( )٧٥١١و أآمحد ( )١٨٤٥٤وابن ماجه ( )٣٤٣٦وغريمه بأأجزاء خمتلفة ،وحصحه الرتمذي ( )٢٠٣٨وابن حبان ( ٤٨٦و )٦٠٦١
وابن خزمية ( ٢٧٧٤و  )٢٩٥٥واحلامك ( ٤۱٦و  ٧٤٣٠و  )٨٢٠٦ووافقه اذلهيب .ومل يذكروا التقبيل .وهل يقال :وافقه اذلهيب ،أآم
ال؟ تلكم فيه بعض املعارصين .أآرشت اليه يف هامش كتاب ا ألربعني ،كتبت هناك أآن اذلهيب ملا حىك تصحيح احلامك دل عیل أآنه موافق
هل ،لكن ا ألمر مشلك حيتاج اىل املزيد من التحقيق.
وجزم معرو عبد املنعم سلمي يف تعليقه عیل جزء ابن ا ألعرايب أآن ذكر التقبيل يف احلديث منكر لعدم وروده يف س ياق أآكرث احملدثني كام
أآشري اليه .وفيه أآن عدم ذكره ال يس تلزم نفيه ال س امي وقد روي احلديث بأألفاظ خمتلفة .و أآما س ند ابن املقرئ فناقش احلافظَ ابن جحر
وقال :بل س نده ضعيف منكر ،انهتىى .والظاهر أآن احلافظ أآخذ بقول ادلارقطين يف محمد بن احلسني بن شهراير :ال بأأس به ،ومل يوافق
ابن انجية يف تكذيبه اايه ،راجع اللسان ( .)١٣٧/٥وش يخه محمد بن يزيد بن رفاعة الرفاعي قال احلافظ يف التقريب (ص  :)٥١٤ليس
ابلقوي ،انهتىى .وقال معرو عبد املنعم سلمي :أآكرث أآهل العمل عیل تضعيفه ،انهتىى .وهو كام قال ،لكن وثقه الربقان وادلارقطين وابن حبان.
زاد ابن حبان :اكن خيطئ وخيالف ،ووصفه ابن معني والعجيل ومسلمة بأأنه ال بأأس به ،فضعفه ليس مبتفق عليه ،انظر هتذيب الكامل
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( )٢٤/٢٧وهتذيب الهتذيب ( .)٥٢٧/٩وخرج هل مسمل ( ١٠١٣و  )٢٩٠٧مقروان .فعیل هذا ال ينحط س ياق ابن املقرئ وابن
ا ألعرايب واحملاميل واخلطيب عن درجة الضعيف ،ال س امي واحملاميل يرويه عن الرفاعي مبارشة ال بواسطة محمد بن احلسني بن شهراير.
مث ر أآيت يف أآمايل احملاميل ( )٢٤٧قول محمد الرفاعي بعد احلديث :بلغين أآن سعيد بن عامر تركه قبل موته ،انهتىى .ومل أآقف عیل سبب
تركه .وسعيد بن عامر الضبعي ثقة من رجال الس تة ،انظر هتذيب الكامل ( .)٥١٠/١٠لكن قال أآبو حامت :رمبا ومه ،كذا يف التقريب
(ص  .)٢٣٧وقال أآبو حامت :واكن يف حديثه بعض الغلط ،كذا يف اجلرح والتعديل ( ،)٤٩/٤فاهلل أآعمل حبقيقة احلال.

( )٣حديث صفوان بن عسال
وعن صفوان بن عسال أآن قوما من الهيود قبلوا يد النيب صیل هللا عليه وسمل ورجليه ،رواه ابن أآيب شيبة ( )٢٦٢٠٧ومن طريقه ابن
ماجه ( )٣٧٠٥خمترصا ،وحنوه عند ابن املقرئ يف الرخصة ( .)٤ورواه ابن أآيب شيبة ( )٣٦٥٤٣ابلس ند نفسه و أآبو داود الطياليس
( )١٢٦٠و أآمحد ( ١٨٠٩٢و  )١٨٠٩٦والنسايئ ( )٤٠٧٨وغريمه مطوال ،وحصحه الرتمذي ( ٢٧٣٣و  )٣١٤٤والنووي يف رشح
املهذب ( )٦٤٠/٤واحلامك ( )٢٠ووافقه اذلهيب وابن جحر يف الفتح ( )٥٧/١١وش يخنا محمد يونس اجلونفوري يف اليواقيت (.)١٦٦/١

( )٤حديث وفد عبد القيس
وعن أآم أآابن بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع واكن يف وفد عبد القيس قال :ملا قدمنا املدينة جفعلنا نتبادر من رواحلنا ،فنقبل يد
النيب صیل هللا عليه وسمل ورجهل ،احلديث .رواه أآبو داود ( )٥٢٢٥والبخاري يف ا ألدب املفرد ( )٩٧٥والطربان يف ا ألوسط ()٤١٨
والكبري ( )٥٣١٣وابن ا ألعرايب يف القبل ( )٤٢والبهيقي ( ،)١٣٥٨٧وحس نه ابن عبد الرب يف الاستيعاب ( )٥٦٣/٢و أآقره املنذري
(.)٩١/٨
وروى البخاري يف ا ألدب املفرد ( )٥٨٧وابن أآيب عامص يف الحاد واملثان ( )١٦٩٠و أآبو يعیل ( )٦٨٥٠والطربان يف الكبري
( )٣٤٥/٢٠والبهيقي يف دالئل النبوة ( )٣٢٦/٥و أآبو نعمي يف معرفة الصحابة ( )٢٦٢٩/٥وابن املقرئ يف الرخصة ( )٦حنوه من
طريق هود بن عبد هللا بن سعد عن جده مزيدة العبدي ،وفيه أآن ا ألجش قبل يد النيب صیل هللا عليه وسمل .ورواه احلامك ( )٨٢٤٣من
طريق هود عن جده خمترصا وليس فيه ذكر التقبيل .ورواه ابن املقرئ ( )٩من طريق هود عن جده أآنه قبل يد النيب صیل هللا عليه
وسمل ،وليس فيه ذكر ا ألجش .وجيمع بني الرواايت أآن ا ألجش بد أآ ابلتقبيل مث تبعه غريه .وحديث ابن املقرئ وصفه احلافظ يف الفتح
( )٥٧/١١بأأنه من جيد مروايته يف الرخصة.

( )٥حديث يزيد بن ا ألسود
وعن يزيد بن ا ألسود قال :قبلت يد النيب صیل هللا عليه وسمل فاذا يه أآبرد من الثلج و أآطيب رحيا من املسك ،رواه ابن قانع يف معجم
الصحابة ( )٢٢١/٣هبذا الس ياق ،وحس نه الوائيل يف نزهة ا أللباب ( .)٣٣٦٨/٦واحلديث رواه غري واحد ابلطريق نفسه بأألفاظ
خمتلفة ،وحصحه ابن خزمية ( ١٢٧٩و  )١٦٣٨وابن حبان ( ،)١٥٦٤و أآشار اليه الرتمذي ( )٢٧٣٣وخرجه ( )٢١٩وحصحه .قال
احلامك ( :)٨٩٢قد احتج مسمل بيعیل بن عطاء ،انهتىى .وراجع السنن الكربى ( .)٣٦٤٦وليس يف س ياق هؤالء ذكر التقبيل.
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وورد قوهل أآبرد من الثلج و أآطيب رحيا من املسك عند أآمحد ( )١٧٤٧٦وادلاريم ( )١٤٠٧وابن خزمية ( )١٦٣٨والبهيقي يف دالئل
النبوة ( )٢٥٨/١وادلينوري يف اجملالسة ( ١٣٥٧و  )٢٧٧٧يف احلديث نفسه .وهذا التشبيه ورد يف حديث أآيب حجيفة عند البخاري
يف الصحيح ( )٣٥٣٣كام بسطته يف الرساةل العطرية يف ا ألحاديث املسكية.

( )٦حديث كعب بن مال
وعن كعب بن مال قال :ملا نزلت توبت أآتيت النيب صیل هللا عليه وسمل فقبلت يده وركبتيه .رواه ابن املقرئ يف الرخصة ( )١والطربان
يف الكبري ( .)٩٥/١٩وفيه احساق بن عبد هللا بن أآيب فروة مرتوك كام يف املزيان ( )١٩٣/١والتقريب (ص  .)١٠٢وقال الهيمثي
( :)٤٢/٨رواه الطربان ،وفيه حيىي بن عبد امحليد امحلان ،وهو ضعيف ،انهتىى .وراجع املزيان ( .)٣٩٢/٤وعزاه الس يوطي يف ادلر
املنثور ( )٣١٤/٤اىل أآيب الش يخ وابن مردويه وفيه زايدة :وكسوت املبرش ثوبني.
وقال ابن بطال ( :)٤٥/٩وقبل أآبو لبابة وكعب بن مال وصاحباه يد رسول هللا حني اتب هللا علهيم ،ذكره ا ألهبري ،انهتىى .وحاكه
احلافظ يف الفتح ( )٥٦/١١وقال :حديث كعب وصاحبيه أآخرجه ابن املقرئ ،انهتىى .وليس فيه ذكر صاحبيه ،وهللا أآعمل .وحديث لبابة
عزاه احلافظ اىل البهيقي يف ادلالئل.

( )٧حديث جابر بن عبد هللا
وعن جابر أآن معر قام اىل النيب صیل هللا عليه وسمل فقبل يده ،رواه ابن املقرئ ( )١١و أآبو الش يخ ا ألصهبان كام يف جزء فيه أآحاديث
بن حيان ( .)٧٧ويف س نده أآمحد بن احلسني جسادة وصاحل بن مبارك ،مل أآقف علهيام .وفيه عبيد هللا بن سعيد قائد ا ألمعش ،ويف
حديثه نظر ،قاهل البخاري ،كذا يف الضعفاء الكبري ( .)١٢١/٣وقال أآبو داود :عنده أآحاديث موضوعة ،كذا يف املزيان ( .)٩/٣و أآورده
ابن حبان يف الثقات ( )١٤٧/٧وقال :خيطئ .وقال يف اجملروحني ( :)٢٣٩/١كثري اخلطأأ فاحش الومه ينفرد عن ا ألمعش وغريه مبا ال يتابع
عليه ،انهتىى .وقال احلافظ يف التقريب (ص  :)٣٧١ضعيف.

( )٨حديث أآيب بزة امليك اخملزويم وامسه يسار
وعن أآيب بزة قال :دخلت مع عبد هللا بن السائب عیل رسول هللا صیل هللا عليه وسمل فقال :من هذا معك؟ قال :غاليم اي رسول
هللا .قال أآبو بزة :فدنوت اىل النيب صیل هللا عليه وسمل فقبلت ر أآسه ويده ورجهل .فقال :اس توص به خريا .فلام صار اىل الباب قال:
أآنت حر لوجه هللا عز وجل ،أآوصان بك رسول هللا صیل هللا عليه وسمل ،رواه ابن قانع يف معجم الصحابة ( .)٢٣٧/٣ورواه ابن
املقرئ ( )٢٤خمترصا وفيه ذكر التقبيل .وذكره ابن ا ألثري يف أآسد الغابة ( )٢٩/٦وابن جحر يف االصابة ( .)٣٤/٧وس نده ضعيف .أآمحد
بن محمد بن عبد هللا بن القامس بن أآيب بزة ضعيف كام يف اجلرح والتعديل ( )٧١/٢والسري ( )٥٠/١٢واملزيان ( .)١٤٤/١و أآبوه مل
أآقف عليه.

( )٩حديث عبد هللا بن عباس
وعن ابن عباس قال :صنع رسول هللا صیل هللا عليه وسمل ايل معروفا ،فقبلت يد رسول هللا صیل هللا عليه وسمل مخس مرات .رواه
ابن املقرئ ( .)٢٥ويف س ياق ابن املظفر الزباز يف غرائب مال بن أآنس ( )١٨٣أآن النيب صیل هللا عليه وسمل صنع اىل رجل معروفا
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فقبل يده مخس مرات .ويف س ندهام ليث بن أآيب سلمي ،والالكم فيه معروف .قال احلافظ يف التقريب (ص  :)٤٦٤صدوق اختلط
جدا ،ومل يمتزي حديثه فرتك ،انهتىى .والراوي عنه عبد الرمحن بن مال بن مغول ،مرتوك ،كام يف املزيان ( )٥٨٤/٢واللسان (.)١٢١/٥
ورواه ابن عدي يف الاكمل ( )١٠٦/٨من طريق معیل بن ابراهمي عن ابن أآيب جنيح عن جماهد عن ابن عباس بنحو س ياق ابن املظفر.
قال ابن عدي :معیل هذا مل أآمسع بذكره اال يف هذا االس ناد ،وهو جمهول ،و أآظن أآنه معیل بن هالل فانه يروي عن ابن أآيب جنيح مناكري،
انهتىى .ووافقه اذلهيب يف املزيان ،قال ( :)١٤/٤خربه منكر ،انهتىى.

( )١٠حديث بريدة
وعن عبد هللا بن بريدة عن أآبيه أآن رجال أآىت النيب صیل هللا عليه وسمل فقال :اي رسول هللا علمين شيئا أآزداد به يقينا .قال :فقال :ادع
تكل الشجرة .فدعا هبا جفاءت حت سلمت عیل النيب صیل هللا عليه وسمل .مث قال لها :ارجعي ،فرجعت .قال :مث أآذن هل فقبل ر أآسه
ورجليه .وقال :لو كنت آمر أآحدا أآن يسجد ألحد ألمرت املر أآة أآن تسجد لزوهجا ،رواه ابن ا ألعرايب يف القبل ( )٤٣وابن املقرئ يف
الرخصة ( )٥و أآبونعمي يف دالئل النبوة (ص  )٣٩٠واحلامك ( )٧٣٢٦وحصح س نده والس ياق هل .قال اذلهيب ووافقه ش يخنا اجلونفوري
يف اليواقيت ( :)١٦٦/١بل واه ،ويف اس ناده صاحل بن حيان مرتوك ،انهتىى .والراوي عنه حبان بن عيل ،وهو ضعيف لكنه مل يرتك
كام يف املزيان ( ،)٤٤٩/١وتفردا به كام قال الزبار ( ،٣٢٤/١٠وراجع كشف ا ألس تار  .)١٣٣/٣ولفظ الزبار :فقبل ر أآسه ويديه
ورجليه .وذكره الزيلعي يف نصب الراية ( )٢٥٩/٤وتبعه العيين يف البناية ( )١٩٨/١٢وقاال :وقال يعين الزبار :ال يعمل يف تقبيل الر أآس
غري هذا احلديث ،انهتىى .و أآجعب منه كيف غفل عن حديث االفك ،انهتىى الكهمام .وس يأأيت حديث االفك .وحديث بريدة هذا رواه
ادلاريم ( )١٥٠٥خمترصا والرواين ( )٣٧مفصال .والشطر ا ألخري روي من عدة طرق وحصحه غري واحد كام ذكرته يف الرساج الوهاج
يف خدمة ا ألزواج مفصال ،ويف كتاب ا ألربعني يف حب النيب ا ألمني صیل هللا عليه وسمل ملخصا.

( )١١حديث حاطب يف تقبيل ا ألعرايب
وعن حاطب أآن أآعرابيا أآىت النيب صیل هللا عليه وسمل فاس تأأذنه يف تقبيل ر أآسه فأأذن هل ،مث اس تأأذنه يف تقبيل يده فأأذن هل ،مث اس تأأذنه
يف تقبيل رجهل فأأذن هل ،رواه ابن أآيب ادلنيا يف االخوان ( ،)١٥٢ويف س نده بعض القرش يني جمهول .و أآمحد بن عبد ا ألعیل ش يخ ابن
أآيب ادلنيا مل يقف عليه احملقق ،و أآظن أآنه أآمحد بن عبد ا ألعیل الشيبان أآبو عبد الرمحن الشافعي ،أآورده ابن حبان يف الثقات (.)٢٠/٨

( )١٢حديث زاهر بن حرام ا ألجشعي
وعن رافع بن سلمة قال :مسعت أآيب حيدث عن سامل عن رجل من أآجشع يقال هل زاهر بن حرام ا ألجشعي قال :واكن رجال بدواي ال يأأيت
النيب صیل هللا عليه وسمل اذا أآاته اال بطرفة أآو هدية هيدهيا .فرآه رسول هللا صیل هللا عليه وسمل ابلسوق يبيع سلعة ومل يكن أآاته
فاحتضنه من ورائه بكفيه .فالتفت و أآبرص رسول هللا صیل هللا عليه وسمل فقبل كفيه .فقال :من يشرتي العبد؟ قال :اذن جتدن اي
رسول هللا اكسدا .قال :ولكنك عند هللا ربيح ،رواه ابن ا ألعرايب يف القبل ( )١٦والزبار كام يف كشف ا ألس تار ( )٢٧٣٤و أآبو عروبة
احلران يف املنتقى من كتاب الطبقات (ص  )٣٨و أآبو نعمي يف معرفة الصحابة ( )١٢٣٠/٣وابن ا ألثري يف أآسد الغابة ()٣٠٢/٢
والطربان يف الكبري ( )٥٣١٠والس ياق هل ،ويف س ياقهم مجيعا ذكر التقبيل .وس نده قوي .قال الهيمثي ( :)٣٦٩/٩رواه الزبار والطربان
ورجاهل موثقون ،انهتىى .ورافع بن سلمة أآورده ابن حبان يف الثقات ( ،)٢٤١/٨ووثقه اذلهيب يف الاكشف ( )٣٨٩/١وابن جحر يف
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التقريب (ص  .)٢٠٤ومل يذكر فيه ابن أآيب حامت ( )٤٨١/٣جرحا وال تعديال .وقال اذلهيب يف املزيان ( :)٤٠٠/٢رافع متوسط صاحل
ا ألمر ،ممن اذا انفرد بيشء عد منكرا ،انهتىى .وهجل حاهل ابن حزم وابن القطان كام يف هتذيب الهتذيب ( )٢٣٠/٣وال يرض.
قال أآبو نعمي ( :)١٢٣٠/٣رواه زيد بن احلباب عن رافع بن سلمة .ورواه عبد الرزاق عن معمر عن اثبت عن أآنس .ورواه هشام بن
يوسف عن معمر عن اثبت وعامص عن أآنس .ورواه حامد بن سلمة عن اثبت عن احساق بن عبد هللا بن احلارث ،انهتىى .قال احلافظ
يف االصابة ( :)٤٥٢/٢حامد يف اثبت أآقوى من معمر ،ولكن للحديث شاهد من رواية سامل بن أآيب اجلعد ا ألجشعي ،عن رجل من أآجشع
يقال هل زاهر بن حرام اكن بدواي ،انهتىى ،وهو هذا احلديث املذكور.
وحديث عبد الرزاق رواه يف املصنف ( )١٩٦٨٨ومن طريقه أآمحد ( )١٢٦٤٨والرتمذي يف الشامئل ( )٢٢٩والزبار ()٦٩٢٢
وغريمه والبهيقي يف الداب ( )٣٢٩والسنن ( ١١٩٤٤و  )٢١١٧٢والبغوي يف رشح الس نة ( ،)٣٦٠٤وحصحه ابن حبان ()٥٧٩٠
واحلافظ يف االصابة ( ،)٤٥٢/٢قال الهيمثي ( :)٣٦٩/٩رجال أآمحد رجال الصحيح ،انهتىى .وفيه :جفعل ال يأألو ما أآلصق ظهره بصدر
النيب صیل هللا عليه وسمل حني عرفه ،انهتىى .وليس فيه ذكر التقبيل ،غري أآنه ال مانع من امجلع بني الرواايت ،فأألصق ظهره بصدر النيب
صیل هللا عليه وسمل وقبل كفيه أآيضا.
فائدة :قال ابن حبان يف الثقات ( :)١٤٢/٣زاهر بن حرام ا ألجشعي بدري ،ويقال هل حزام ،انهتىى .وقال البهيقي ( :)٢١١٧٢قال عبد
الغين احلافظ :حرام ابلراء أآحص ،انهتىى .وقال ابن ماكوال يف االكامل ( :)٤١٣/٢وابلراء أآحص ،انهتىى.

( )١٣حديث عائشة يف ترحيب فاطمة الزهراء
وعن أآم املؤمنني عائشة أآهنا قالت :ما ر أآيت أآحدا اكن آأش به مستا وهداي ودال برسول هللا صیل هللا عليه وسمل من فاطمة كرم هللا وهجها.
اكنت اذا دخلت عليه قام الهيا فأأخذ بيدها وقبلها و أآجلسها يف جملسه ،واكن اذا دخل علهيا قامت اليه فأأخذت بيده فقبلته وآأجلس ته يف
جملسها ،رواه أآبوداود ( )٥٢١٧وحصحه الرتمذي ( )٣٨٧٢واحلامك ( ٧٧١٥و  )٤٧٣٢ووافقه اذلهيب.
قال ابن رسالن يف رشح أآيب داود (( :)٥٥٧/١٩فقبلته) يف يده أآو غريها ،وعاد الضمري عیل اليد مذكرا لكونه يف معىن الكف ،انهتىى.
وا ألوىل ارجاع الضمري اىل النيب صیل هللا عليه وسمل .وقال يف املرقاة ( :)٢٩٦٩/٧أآي عضوا من أآعضائه الرشيفة ،والظاهر أآنه اليد
املنيفة ،انهتىى .مث ر أآيت ترصحيه عند الطربان يف ا ألوسط ( )٤٠٨٩واحلامك ( )٤٧٥٣ولفظهام :وقبلت يده.
تنبيه :روى الطربان يف الكبري ( )٤٠٠/٢٢و أآبو نعمي ا ألصهبان يف اترخيه ( )١٠٨/١واذلهيب يف املزيان ( )٥١٨/٢من طريق هشام
بن عروة عن أآبيه عن عائشة قالت :كنت أآرى رسول هللا صیل هللا عليه وسمل يقبل فاطمة ،فقلت :اي رسول هللا ان أآراك تفعل شيئا
ما كنت أآراك تفعهل من قبل فقال يل :اي محرياء ،انه ملا اكن ليةل أآرسي يب اىل السامء أآدخلت اجلنة ،فوقفت عیل جشرة من جشر اجلنة مل
أآر يف اجلنة جشرة يه أآحسن مهنا حس نا وال أآبيض مهنا ورقة وال أآطيب مهنا مثرة .فتناولت مثرة من مثرهتا فأألكهتا ،فصارت نطفة يف
صليب .فلام هبطت ا ألرض واقعت خدجية حفملت بفاطمة .فاذا أآان اش تقت اىل راحئة اجلنة مشمت رحي فاطمة .اي محرياء ،ان فاطمة
ليست كنساء الدميني وال تعتل كام يعتلون .قال أآبو نعمي :غريب من حديث هشام ،مل نكتبه اال من هذا الوجه ،انهتىى .قال الهيمثي
( :)٢٠٢/٩رواه الطربان ،وفيه أآبو قتادة احلران ،وثقه أآمحد وقال :اكن يتحرى الصدق ،و أآنكر عیل من نس به اىل الكذب .وضعفه
البخاري وغريه .وقال بعضهم :مرتوك .وفيه من مل أآعرفه أآيضا ،وقد ذكر هذا احلديث يف ترمجته يف املزيان ،انهتىى .قال اذلهيب يف املزيان
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( :)٥١٩/٢هذا حديث موضوع همتوك احلال ،انهتىى .وذكر اذلهيب ( )٥٤١/١يف ترمجة احلسني بن عبيد هللا بن اخلصيب البغدادي
أآنه روى حنوه من حديث ابن عباس وهو من أآاكذيبه.
قال العبد الضعيف عفا هللا عنه :هذا حديث موضوع بال شك ،قبح هللا واضعه ،وبطالنه أآظهر من ضوء الشمس يف حضوة الهنار .مث
ر أآيت ابن اجلوزي حمك بوضعه يف املوضوعات ( )٤٠٩/١حتت عنوان :ابب يف فضل فاطمة علهيا السالم فهيا أآحاديث :احلديث ا ألول
يف النطفة الت خلقت مهنا :فيه عن معر وابن عباس وعائشة .و أآطال الالكم وهو حتقيق نفيس .ذكر فيه طريقني حلديث معر ،وطريق
حلديث ابن عباس ،و أآربعة طرق حلديث عائشة ،وبني أآحوال رواهتا وعللها .قال :هذا حديث موضوع ،ال يشك املبتدئ يف العمل يف
وضعه فكيف ابملتبحر .ولقد اكن اذلي وضعه أآهجل اجلهال ابلنقل والتارخي ،فان فاطمة ودلت قبل النبوة خبمس س نني ،وقد تلقفه منه
جامعة أآهجل منه فتعددت طرقه ،وذكره االرساء اكن أآشد لفضيحته فان االرساء اكن قبل الهجرة بس نة بعد موت خدجية ،فلام هاجر أآقام
ابملدينة عرش س نني .فعیل قول من وضع هذا احلديث يكون لفاطمة يوم مات النيب صیل هللا عليه وسمل عرش س نني و أآشهر .و أآين
احلسن واحلسني وهام يرواين عن رسول هللا صیل هللا عليه وسمل ،وقد اكن لفاطمة من العمر ليةل املعراج س بع عرشة س نة ،فس بحان
من فضح هذا اجلاهل الواضع عیل يد نفسه .ولقد جعبت من ادلارقطين كيف خرج هذا احلديث البن غيالن مث خرجه أليب بكر الشافعي
أآتراه آأجعبته حصته .مث مل يتلكم عليه ومل يبني أآنه موضوع ،وغاية ما يعتذر به أآن يقول :هذا ال خيفى عن العلامء ،وامنا ال خيفى عیل العلامء.
مفن أآين يعمل اجلهال اذلين يسمعون هذا ،وكيف يصنع بقول النيب صیل هللا عليه وسمل :من روى عنه حديثا يرى أآنه كذب فهو أآحد
الاكذبني .وامنا يذكر العلامء مثل هذا يف كتب اجلرح والتعديل ليبينوا حال وضعه .فأأما يف املنتقى والتخرجي فذكره قبيح اال أآن يتلكموا
عليه ،انهتىى الكمه وبسط الالكم .وراجع اللآلئ املصنوعة ( .)٣٦٠/١والعجب من مثل الهيمثي أآنه مل يرصح بوضعه ومل ينبه عیل بطالنه.

( )١٤حديث عكرمة يف تقبيل فاطمة الزهراء عند الرجوع من السفر
وعن عكرمة أآن النيب صیل هللا عليه وسمل اكن اذا قدم من مغازيه قبل فاطمة ،رواه ابن أآيب شيبة ( )١٧٦٥٢وابن ا ألعرايب يف القبل
( ٢٠و  ٢١و  )٤٠وابن شاذان يف الثامن من أآجزاءه ( )١٤وابن أآيب ادلنيا يف النفقة عیل العيال ( .)٢٢٥قال محمد عوامة يف حاش ية
املصنف ( :)٤٧٨/٩مرسل ،واس ناده حسن ،انهتىى .ويف س ياق عند ابن أآيب ادلنيا ( )٢٢٤بس نده عن عكرمة أآن النيب صیل هللا
عليه وسمل قدم من سفر فقبل ر أآس فاطمة ريض هللا عهنا ،انهتىى .وهو أآيضا مرسل.

( )١٥حديث أآيب ثعلبة اخلش ين يف تقبيل فاطمة الزهراء عند الرجوع من السفر
وعن أآيب ثعلبة اخلش ين يقول :قدم رسول هللا صیل هللا عليه وسمل من غزاة ،فدخل املسجد فصیل فيه ركعتني ،واكن يعجبه اذا قدم
من سفر أآن يدخل املسجد فيصيل فيه ركعتني ،مث خيرج .فأأىت فاطمة فبد أآ هبا فاس تقبلته ،جفعلت تقبل وهجه وعينيه .فقال لها رسول
هللا صیل هللا عليه وسمل :ما معك؟ قالت :اي رسول هللا أآراك قد حشب لونك .فقال لها رسول هللا صیل هللا عليه وسمل :اي فاطمة ،ان
هللا عز وجل بعث أآابك بأأمر مل يبق عیل ظهر ا ألرض من بيت مدر وال شعر اال أآدخل هللا به عزا أآو ذال حت يبلغ حيث بلغ الليل،
رواه ابن ا ألعرايب يف القبل ( )١٩والطربان يف الكبري ( )٥٩٥ومس ند الشاميني ( )٥٢٣و أآبو نعمي يف احللية ( ٣٠/٢و )١٢٣/٦
والعقييل ( )٣٥١/٣واحلامك ( ١٧٩٧و  )٤٩٣٧والس ياق هل .قال احلامك يف املوضع ا ألول :هذا حديث رواته مجمع علهيم بأأهنم ثقات ،اال
أآاب فروة يزيد بن س نان ،انهتىى .وقال يف الثان :هذا حديث حصيح االس ناد ،ومل خيرجاه .قال اذلهيب :يزيد بن س نان هو الرهاوي ،ضعفه
أآمحد وغريه ،وعقبة نكرة ال يعرف ،انهتىى .وقال الهيمثي يف مجمع الزوائد ( :)٢٦٣/٨رواه الطربان ،وفيه يزيد بن س نان أآبو فروة وهو
مقارب احلديث مع ضعف كثري ،انهتىى .ورواه العقييل ( )٣٥١/٣يف ترمجة عقبة بن يرمي اىل قوهل :ركعتني .ونقل قول البخاري :يف
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حصته نظر .وقال :وهذا يروى ابس ناد أآصلح من هذا ،انهتىى .فهذا الشطر ا ألول من احلديث رواه البخاري ( ٣٠٨٨و  ٤٤١٨و
 )٤٦٧٧وغريه من حديث كعب بن مال .ويف الباب حديث جابر عند البخاري ( ٣٠٨٧و  ،)٢٠٩٧ذكرهتام وغريه يف بعض أآجوبت.

( )١٦حديث عبد هللا بن أآيب بكر بن ربيعة السعدي
وعن أآيب فضاةل بن عبد هللا قال :حدثين أآيب عبد هللا بن أآيب بكر بن ربيعة واكن عبد هللا قد ر أآى النيب صیل هللا عليه وسمل أآن عامر
بن الطفيل انهتىى اىل رسول هللا صیل هللا عليه وسمل ،فقال هل النيب صیل هللا عليه وسمل :اي عامر ،أآسمل تسمل .قال :والالت والعزى ال
أآسمل حت تعطيين املدر و أآعنة اخليل والوبر والعمود .قال رسول هللا صیل هللا عليه وسمل :ال تصيب اي عامر بن الطفيل واحدا مهنم
حت تسمل .قال :والالت والعزى ،ألم ألن أآكنافها عليك خيال ورجاال ،وذكر الكما كثريا .مث حلق برسول هللا صیل هللا عليه وسمل فأأرسل
خطام انقته وطرح السالح و أآقبل يتعادى ،حت أآىت رسول هللا صیل هللا عليه وسمل فقبل قدميه ،قال :أآشهد أآن ال اهل اال هللا و أآنك
رسول هللا ،آمنت بك ومبا أآنزل عليك .وعقد هل رسول هللا صیل هللا عليه وسمل اللواء ،و أآسمل عیل يدي رسول هللا صیل هللا عليه
وسمل ،و أآعطاه رسول هللا صیل هللا عليه وسمل الس يف ،وقاتل بني يدي رسول هللا صیل هللا عليه وسمل ،رواه أآبو يعیل يف معجمه
( )٨٩ومن طريقه ابن املقرئ ( )١٤اذلي اخترصه والس ياق هل .قال سلمي حسن ادلاران يف تعليقه عیل املعجم :اس ناده منقطع ،عبد
هللا بن أآيب بكر بن ربيعة هل رؤية وليس هل سامع ،واس ناده مسلسل ابجملاهيل ،انهتىى.
ورواه أآبو نعمي يف معرفة الصحابة ( )١٦٤٢/٣من طريق احلسن بن سفيان عن أآم الهيمث بس ندها اىل عبد هللا بن ربيعة بن مرسوح،
وس ياقه خمترص ،ورواه احلامك ( )٦٩٨٣من حديث سلمة بن الأكوع ،وليس فهيام ذكر التقبيل .قال احلافظ ابن جحر يف االصابة ()٢٣/٤
بعد ذكر حديث أآيب يعیل :وكذا أآخرجه احلسن بن سفيان يف مس نده عن أآم الهيمث .ورواه ابن منده من وجه آخر عهنا وسامها غيثة.
وكذا أآخرجه ابن السكن من طريق صاحل جزرة عهنا ،وسامها ومسى جدها عبد هللا بن ربيعة بن مرسوح .و أآخرجه الطربان وغريه من
وجه آخر عن أآم الهيمث ،لكن قال يف نس هبا :فضاةل بن معاوية بن ربيعة اجلشمي .وميكن امجلع بني هذا الاختالف بأأن عبد هللا سقط
من رواية الطربان ،كام سقط أآبو بكر من رواية ابن السكن وغريه ،ويكون أآبو بكر امسه معاوية ،وقد أآورد ابن فتحون هذا احلديث
مس تدراك به عیل أآيب معر يف ترمجة معاوية معمتدا عیل هذه الرواية ،وال معىن الس تدراكه الحتاد اخملرج ،انهتىى.

( )١٧حديث حصني بن وحوح
وعن حصني بن وحوح أآن طلحة بن الرباء ملا لقي النيب صیل هللا عليه وسمل جفعل يلصق برسول هللا صیل هللا عليه وسمل ويقبل قدميه.
فقال :اي رسول هللا ،مرن مبا أآحببت ،ال أآعيص ل أآمرا .فضحك ذلل رسول هللا صیل هللا عليه وسمل وهو غالم حدث .فقال هل عند
ذل :اذهب اذهب ،فاقتل أآابك ،قال :خفرج موليا ليفعل .فدعاه النيب صیل هللا عليه وسمل فقال :ان مل أآبعث بقطيعة رمح .ومرض
طلحة بعد ذل ،فأأاته النيب صیل هللا عليه وسمل يعوده يف الش تاء يف برد وغمي .فلام انرصف قال ألههل :ان ألرى طلحة قد حدث عليه
املوت ،آذنون به حت أآصيل عليه وجعلوه .فمل يبلغ النيب صیل هللا عليه وسمل بين سامل حت تويف وجن عليه الليل .فاكن فامي قال:
ادفنون و أآحلقون بريب وال تدعوا رسول هللا صیل هللا عليه وسمل فان أآخاف عليه الهيود أآن يصاب يف سبيب .فأأخرب النيب صیل هللا
عليه وسمل حني أآصبح ،جفاء حت وقف عیل قربه ،فصف الناس معه ،مث رفع يديه فقال :اللهم الق طلحة تضحك اليه ويضحك اليك.
رواه ابن أآيب خيمثة ( )١٧٤/١والبغوي يف معجم الصحابة ( )١٥٦/٢و أآبو نعمي يف معرفة الصحابة ( ٨٤١/٢و  )١٥٥٢/٣والس ياق
هل .ورواه الطربان يف ا ألوسط ( )٨١٦٨والكبري ( ٣٥٥٤و  )٨١٦٣والالكابذي يف حبر الفوائد (ص  )١٩٤وابن بطة يف االابنة
الكربى ( )٩٩/٧وابن عبد الرب يف المتهيد ( )٢٧٢/٦وليس يف س ياقهم ذكر التقبيل .قال الهيمثي ( :)٣٧/٣عزا صاحب ا ألطراف
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(يعين املزي) بعض هذا اىل أآيب داود ومل أآره ،رواه الطربان يف الكبري ،واس ناده حسن ،انهتىى .وقال ( :)٣٦٦/٩رواه الطربان يف
ا ألوسط ،وقد روى أآبو داود بعض هذا احلديث وسكت عليه ،فهو حسن ان شاء هللا ،انهتىى .وذکره احلافظ يف فتح الباري ()١١٨/٣
بس ياق الطربان وسكت عليه.
واحلديث رواه أآبو داود ( )٣١٥٩وابن أآيب عامص يف الحاد واملثان ( )٢١٣٩والس نة ( )٥٥٨والطربان يف ادلعاء ( )١١٩٠واملزي
يف هتذيب الكامل ( )٥٤٩/٦خمترصا ،وبه يندفع ما ذكر الهيمثي بأأنه مل جيده يف السنن ،مع أآنه رصح بوجوده فيه يف موضع آخر كام تقدم.
ولفظ أآيب داود بس نده عن حصني بن وحوح أآن طلحة بن الرباء مرض فأأاته النيب صیل هللا عليه وسمل يعوده .فقال :ان ال أآرى طلحة
اال قد حدث فيه املوت فأذنون به وجعلوا ،فانه ال ينبغي جليفة مسمل أآن حتبس بني ظهران أآههل .قال احلافظ ابن جحر يف االصابة
( )٤٢٦/٣يف ترمجة طلحة بن الرباء :هكذا أآورده أآبو داود خمترصا كعادته يف الاقتصار عیل ما حيتاج اليه يف اببه .أآورده ابن ا ألثري من
طريقه ،مث قال بعده :وروي أآنه تويف ليال ،فقال :ادفنون و أآحلقون بريب ،وال تدعوا رسول هللا صیل هللا عليه وسمل فان أآخاف عليه
الهيود ،و أآن يصاب يف سبيب .فأأخرب رسول هللا صیل هللا عليه وسمل حني أآصبح ،جفاء حت وقف عیل قربه ،وصف الناس معه مث رفع
يديه وقال :اللهم الق طلحة و أآنت تضحك اليه وهو يضحك اليك .قلت :وفامي صنع قصور شديد ،فان هذا القدر هو بقية احلديث،
أآورده البغوي وابن أآيب خيمثة وابن أآيب عامص والطربان وابن شاهني وابن السكن وغريمه من هذا الوجه اذلي أآخرجه منه أآبو داود مطوال
وخمترصا ،يف أآوهل أآنه ملا لقي النيب صیل ّالل عليه وسمل جعل يدنو منه ويلتصق به ويقبل قدميه ،فقال هل :اي رسول هللا ،مرن مبا
أآحببت ،ال أآعيص ل أآمرا ،فعجب النيب صیل هللا عليه وسمل ذلل وهو غالم ،فقال هل :اذهب فاقتل أآابك ،فذهب ليفعل ،فدعاه
فقال :أآقبل ،فانين مل أآبعث بقطيعة رمح .قال :مفرض طلحة بعد ذل ،فذكر احلديث أآمت مما مىض أآيضا .قال الطربان ملا أآخرجه يف
ا ألوسط :ال يروى عن حصني بن وحوح اال هبذا االس ناد ،وتفرد به عيس بن يونس .قلت :اتفقوا عیل أآنه من مس ند حصني ،لكن
أآخرجه ابن السكن من طريق يزيد بن موهب عن عيس بن يونس فقال فيه :عن حصني عن طلحة بن الرباء أآنه مسع النيب صیل هللا
عليه وسمل يقول :ال ينبغي جلسد مسمل أآن يرتك بني ظهران أآههل .و أآخرج ابن السكن من طريق عبد ربه بن صاحل عن عروة بن رومي
عن أآيب مسكني عن طلحة بن الرباء أآنه أآىت النيب صیل هللا عليه وسمل فقال :ابسط يدك أآابيعك .قال :عیل ماذا؟ قال :عیل االسالم.
قال :وان أآمرتك أآن تقتل أآابك؟ قال :ال .مث عاد فقال مثل قوهل حت فعل ذل ثالاث .فقال :نعم .واكنت هل وادلة واكن من أآبر الناس هبا،
فقال :اي طلحة ان ّه ليس يف ديننا قطيعة رمح .قال :فأأسمل وحسن اسالمه ،فذكر احلديث حنوه .ورواه الطربان من هذا الوجه ،لكنه قال
فيه :وان أآمرتك بقطيعة وادليك ،وزاد فيه بعد قوهل :قطيعة رمح ،ولكن أآحببت أآال يكون يف دينك ريبة .وقال يف أآثناء احلديث :ال
ترسلوا اليه يف هذه الساعة فتلسعه دابة أآو يصيبه يشء ،ولكن اذا أآصبحمت فاقرءوه مين السالم ،وقولوا هل :فليس تغفر يل .وروى عيل
بن عبد العزيز يف مس نده عن أآيب نعمي حدثنا أآبو بكر هو ابن عياش حدثين رجل من بين مع طلحة بن الرباء من ب َ ِيل أآن طلحة أآىت النيب
صیل هللا عليه وسمل ،فذكره ابختصار .وروى أآبو نعمي من طريق أآيب معرش عن محمد بن كعب عن طلحة بن الرباء أآن النيب صیل هللا
عليه وسمل قال :اللهم الق طلحة تضحك اليه ويضحك اليك ،وهو خمترص من احلديث الطويل ،انهتىى الكم احلافظ ،وهو حتقيق نفيس.
ويس تفاد من احلديث رفع اليدين يف ادلعاء يف املقربة ،ذكرته يف بعض أآجوبت اب ألنلكزيية ،وورد يف حديث عائشة عند مسمل (:)٩٧٤
مث انطلقت عیل اثره ،حت جاء البقيع فقام ،فأأطال القيام ،مث رفع يديه ثالث مرات ،احلديث .قال النووي يف رشح مسمل (:)٤٣/٧
فيه اس تحباب اطاةل ادلعاء وتكريره ورفع اليدين فيه ،وفيه أآن دعاء القامئ أآمكل من دعاء اجلالس يف القبور ،انهتىى .ووافقه املفت عبد
الرحمي الالجفوري يف فتاوى رحمييه ( )٢٤٧/٢اب ألردية.
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تنبيه :قال احلافظ ابن جحر يف االصابة ( )٤١٤/١يف ترمجة الرباء بن مال :ذكره ابن شاهني يف الصحابة .وروى من طريق سعيد بن
عامثن البلوي عن حصني بن وحوح أآن الرباء بن مال جاء اىل النيب صیل هللا عليه وسمل فقال :مرن مبا شئت .قال :اذهب فاقتل
أآابك .فلام أآدبر قال :اندوه ،ان مل أآبعث بقطيعة ا ألرحام .قال :مث ان الرباء بن مال مرض فعاده النيب صیل هللا عليه وسمل ،فذكر احلديث
يف موته وقوهل صیل هللا عليه وسمل :اللهم الق الرباء بن مال تضحك اليه ،انهتىى .وهذه القصة امنا تعرف لطلحة بن الرباء كام س يأأيت يف
حرف الطاء .ولعل الومه يف الامس من عبد الوهاب بن الضحاك أآحد رواته عند ابن شاهني ،وامنا مل أآجزم بومهه الحامتل أآن تكون
القصة وقعت لرجلني ،انهتىى الكم احلافظ .قال ش يخنا احلافظ الناقد محمد يونس اجلونفوري يف تعليقاته عیل بذل اجملهود خبطه (،١٩٦/٤
النسخة الهندية) :وهو عندي ومه ،فان خمرج احلديث واحد ،انهتىى.

( )١٨حديث قدوم جعفر
وعن عائشة قالت :ملا قدم جعفر عیل أآحصاب رسول هللا صیل هللا عليه وسمل تلقاه رسول هللا صیل هللا عليه وسمل فاعتنقه وقبل بني
عينيه ،رواه أآبو بكر الشافعي يف الغيالنيات ( )١٠٤٧والجري يف الرشيعة ( )١٧١٦والبهيقي يف الشعب ( )٨٥٦٢وابن أآيب ادلنيا
يف االخوان ( ١٢٣و  )١٤٢وابن عدي يف الاكمل ( )٤٥٠/٧والبغوي يف معجم الصحابة ( )٤٣٦/١و أآبو يعیل يف معجمه ()١٦٦
ومن طريقه ابن املقرئ ( ،)٢١والس ياق هل .وفيه محمد بن عبد هللا بن عبيد بن معري اللييث امليك ضعيف ،راجع املزيان ()٥٩٠/٣
واللسان ( .)٢٢٧/٧قال احلافظ يف الفتح ( )٥٩/١١بعد ايراد حديث البغوي :وس نده موصول لكن يف س نده محمد بن عبد هللا بن
عبيد بن معري وهو ضعيف ،انهتىى .وقال ابن عدي :ورواه أآبو قتادة احلران عن الثوري عن حيىي بن سعيد فقال عن معرة عن عائشة.
قال ادلارقطين يف العلل ( :)٤١٥/١٤يرويه حيىي بن سعيد ا ألنصاري ،واختلف عنه .فرواه الثوري عن حيىي بن سعيد عن معرة عن
عائشة ،قاهل أآبو قتادة احلران عنه .وخالفه محمد بن عبد هللا بن عبيد بن معري ،فرواه عن حيىي عن القامس عن عائشة .والكهام غري
حمفوظ ،وهام ضعيفان ،انهتىى.
ورواه ابن سعد ( )٢٦/٤والطحاوي ( )٦٩٠٤والبهيقي ( )١٣٥٨٠وابن أآيب شيبة ( ٢٥٧٢٩و  ٣٢٢٠٦و  ٣٣٦٨٢و )٣٦٦٤٣
ومن طريقه ابن أآيب عامص يف الحاد واملثان ( )٣٦٣والطربان يف الكبري ( )١٤٦٩و أآبو داود يف السنن ( )٥٢٢٠واملراس يل ()٤٩١
ومن طريقه ابن ا ألعرايب يف القبل ( ٣٨و  )٣٩عن أآجلح بن عبد هللا الكندي عن الشعيب ،وهو حسن مرسل .قال أآبو داود يف
املراس يل ( :)٤٩١روي هذا مس ندا ومل يصح ،انهتىى .قلت :ورواه احلامك ( )٤٩٤١عن الشعيب بطريق آخر وحصحه .ورواه احلامك
والبهيقي يف دالئل النبوة ( )٢٤٦/٤عن أآجلح عن الشعيب عن جابر .ورواه البهيقي من طريق ميك بن ابراهمي الرعيين عن سفيان
الثوري عن أآيب الزبري عن جابر وقال :يف اس ناده اىل الثوري من ال يعرف ،انهتىى .ورواه العقييل ( )٢٥٧/٤من الطريق نفسه ،لكن
فيه سفيان بن عيينة بدل الثوري .قال العقييل :ميك بن عبد هللا الرعيين عن ابن عيينة ،حديثه غري حمفوظ ،وال يعرف اال به ،انهتىى.
وعیل هذا مىش اذلهيب يف املزيان ( )١٧٩/٤واحلافظ يف اللسان ( ،)١٤٩/٨ولعل سبب الالتباس أآن الثوري يروي حديث عائشة
كام تقدم ،والضعفاء يلتبسون ا ألمر.
ورواه الزبار ( )٢٢٤٩من حديث عبد هللا بن جعفر وزاد فيه :ما أآان بفتح خيرب أآشد مين فرحا بقدوم جعفر ريض هللا عنه .قال
البهيقي ( :)١٣٥٨١واحملفوظ هو ا ألول مرسل ،انهتىى ،يعين عن أآجلح بن عبد هللا الكندي عن الشعيب مرسال.
ورواه الطربان يف الكبري ( )١٠٠/٢٢وا ألوسط ( )٢٠٠٣والصغري ( )٣٠واخلطيب يف اترخيه ( )١٧٤/١٣من حديث أآيب حجيفة.
قال الطربان :مل يرو هذا احلديث عن مسعر اال خمدل ،تفرد به الوليد بن عبد املكل ،انهتىى.
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ورواه احلامك ( )١١٩٦ومن طريقه البهيقي يف ادلعوات الكبري ( )٤٤٥من حديث ابن معر ،وفيه ذكر صالة التسبيح .قال احلامك :هذا
اس ناد حصيح ال غبار عليه .لكن قال البهيقي :أآمحد بن داود املرصي ضعيف ،انهتىى .والتخرجي املذكور ملخص من نصب الراية ()٢٥٤/٤
ببعض الزايدة.
قال العبد الضعيف عفا هللا عنه :ورواه ابن بطال يف رشح البخاري ( )٤٨/٩من حديث ابن عباس .قال اذلهيب يف املزيان (:)١٦٣/٣
هذه احلاكية ابطةل واس نادها مظمل ،انهتىى .قال احلافظ يف الفتح ( :)٥٩/١١واحملفوظ عن ابن عيينة بغري هذا االس ناد ،انهتىى .وقال
يف اللسان ( :)٤٠/٦وليس يف اس ناده من ينظر يف أآمره سوى عيل (ابن يونس اللييث املدن) هذا ،والراوي عنه سعيد بن احساق
ليس هو الراوي عن الليث اذلي تقدم أآن أآاب حامت قال فيه :جمهول ،بل هو غريه .فقد ساقها ابن عساكر يف ترمجة جعفر بن أآيب طالب
من اترخيه من طريق أآخرى عن سعيد بن احساق .وقال يف روايته :عن سعيد بن احساق صاحب حسنون ،وكذا وقعت يل هذه القصة
يف مش يخة أآيب الغنامئ الرنيس .قر أآت عیل الش يخ أآيب احساق التنويخ عن محمد بن أآيب التائب سامعا ،أآخربان محمد بن أآيب بكر البلخي
عن السلفي ،أآخربان أآبو الغنامئ ،حدثنا املطهر بن محمد ،أآخربان أآمحد بن محمد بن زكراي ،حدثين جعفر بن محمد بن الربيع ا ألندليس ،حدثين
عبد هللا بن اسامعيل بن جرير احلافظ امالء ،حدثين ابراهمي بن عبد هللا الزبيدي ابلقريوان ،حدثين سعيد بن احساق صاحب حسنون
به .وهذا الس ند من سفيان فصاعدا عیل رشط الصحيح لو اكن الراوي عن سفيان موثوقا به .فلهذا قال اذلهيب :ان الس ند مظمل ،يعين
من دون ابن عيينة ،واحملفوظ عن سفيان هبذه القصة روايته عن ا ألجلح عن الشعيب مرسال .وقيل :عنه عن ا ألجلح عن الشعيب عن
عبد هللا بن جعفر عن أآبيه ،انهتىى .وذكر يف الفتح ( )٥٩/١١أآن سعيد بن احساق وعيل جمهوالن .وحديث سفيان عن ا ألجلح عن
الشعيب رواه ابن سعد ( )٢٦/٤وابن ا ألعرايب يف القبل ( )٣٩والبهيقي ( ،)١٣٥٨٠ورواه أآبو داود وغريه من طريق عيل بن مسهر
عن أآجلح عن الشعيب.
وحاصل الالكم يف املقام أآن للحديث أآصال اثبتا ان شاء هللا.

( )١٩حديث عائشة يف تقبيل النيب صیل هللا عليه وسمل بني عينهيا
وعن عائشة ريض هللا عهنا قالت :كنت قاعدة أآغزل والنيب صیل هللا عليه وسمل خيصف نعهل ،جفعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتودل
نورا .فهبت ،فنظر ايل رسول هللا صیل هللا عليه وسمل فقال :ما ل اي عائشة هبت؟ قلت :جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتودل
نورا ،ولو رآآك أآبو كبري الهذيل لعمل أآنك أآحق بشعره .قال :وما يقول أآبو كبري؟ قالت :قلت يقول:
ومرب أآ من لك غرب حيضة  ،وفساد مرضعة وداء مغيل
فاذا نظرت اىل أآرسة وهجه  ،برقت كربق العارض املهتلل
قالت :فقام ايل النيب صیل هللا عليه وسمل وقبل بني عيين وقال :جزاك هللا اي عائشة عين خريا ما رسرت مين كرسوري منك .رواه
البهيقي يف السنن ( )١٥٤٢٧واخلالفيات ( )٤١٨/٦و أآبو نعمي يف احللية ( )٤٥/٢واخلطيب ( )٢٥٢/١٣وابن عساكر ( )٣٠٨/٣يف
اترخيهام واملزي يف هتذيب الكامل ( )٣١٩/٢٨لكهم من طريق االمام البخاري .قال اخلطيب وابن عساكر :قال أآبو ذر :سأألين أآبو عيل
صاحل بن محمد البغدادي عن حديث أآيب عبيدة معمر بن املثىن أآن أآحدثه به حفدثته به .فقال :لو مسعت هبذا عن غري أآبيك عن محمد
ألنكرته أآشد االناكر ،ألن مل أآعمل قط أآن أآاب عبيدة حدث عن هشام بن عروة شيئا ،ولكنه حسن عندي حني صار خمرجه عن محمد بن
اسامعيل .و أآقره الس يوطي يف اخلصائص ( )١١٥/١وحس نه الزرقان يف رشح املواهب ( .)٥٣٥/٥وهذا حمل نظر ،ألن البخاري
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يروي الصحاح واحلسان والضعاف ،وقد قال املزي :هذا من غرائب معمر بن املثىن .فيبدو أآنه ضعيف ،ومال ا أللبان يف سلسلته
( )١٦٧/٩اىل عدم ثبوته ،وهللا أآعمل.
مث قال البهيقي :يف هذا اخلرب اكدلالةل عیل أآن ابتداء امحلل قد يكون يف حال احليض ،و أآن احليض وامحلل جيوز اجامتعهام حيث قالت:
ومرب أآ من لك غرب حيضة ،ومل ينكر النيب صیل هللا عليه وسمل ومل يقل :ان هذا ال يكون ،انهتىى .وقال اجلوهري يف الصحاح (:)٧٦٥/٢
غرب احليض :بقاايه.

( )٢٠حديث عائشة يف قدوم زيد بن اثبت
وعن عائشة قالت :قدم زيد بن حارثة املدينة ورسول هللا صیل هللا عليه وسمل يف بيت ،فأأاته فقرع الباب ،فقام اليه رسول هللا صیل
هللا عليه وسمل عرايان جير ثوبه ،وهللا ما ر أآيته عرايان قبهل وال بعده ،فاعتنقه وقبهل .رواه الطحاوي يف مشلك الاثر ( )٤١٥/٣ومعان
الاثر ( )٦٩٠٥وحس نه الرتمذي ( )٢٧٣٢والس ياق هل.
ورواه أآبو نعمي يف دالئل النبوة (ص  )٥٣٤مطوال ابلس ند نفسه ،قالت :بلغ رسول هللا صیل هللا عليه وسمل أآن امر أآة من بين فزارة
يقال لها أآم قرفة قد هجزت ثالثني راكبا من ودلها وودل ودلها .قالت :اقدموا املدينة فاقتلوا محمدا .فقال النيب صیل هللا عليه وسمل :اللهم
أآثلكها بودلها .وبعث الهيم زيد بن حارثة .فالتقوا ابلوادي ،وقتل أآحصاب زيد ،فارتث جرحيا وقدم املدينة فعاهد هللا أآن ال ميس ر أآسه ماء
حت يرجع الهيم .فبعث معه رسول هللا صیل هللا عليه وسمل بعثا فالتقوا ،فقتل بين فزارة وقتل ودل أآم قرفة وقتل أآم قرفة ،وبعث بدرعها
اىل رسول هللا صیل هللا عليه وسمل فنصبه بني رحمني ،و أآقبل زيد حت قدم املدينة ،احلديث.
ويس تفاد منه اس تحباب القيام ملن قدم من سفر ،كام أآرشت اليه يف كتاب ا ألربعني حتت احلديث ا ألربعني.

( )٢١حديث آأس يد بن حضري
وعن آأس يد بن حضري رجل من ا ألنصار قال :بيمن هو حيدث القوم واكن فيه مزاح بينا يضحكهم ،فطعنه النيب صیل هللا عليه وسمل يف
خارصته بعود فقال :أآصربن .فقال :اصطرب .قال :ان عليك مقيصا وليس عيل مقيص .فرفع النيب صیل هللا عليه وسمل عن مقيصه .فاحتضنه
وجعل يقبل كشحه .قال :امنا أآردت هذا اي رسول هللا ،رواه أآبو داود ( )٥٢٢٤ومن طريقه ابن ا ألعرايب يف القبل ( )٢٣والبهيقي
( ١٣٥٨٦و  ،)١٦٠٢١ورواه الطربان يف الكبري ( ٥٥٦و  )٥٥٧وحصحه احلامك ( )٥٢٦٢ووافقه اذلهيب .و أآورده اذلهيب يف السري
( .)٣٤٢/١وحىك السخاوي يف املقاصد (ص  )٤٣٨قول اذلهيب :اس ناده قوي ،انهتىى .ومل أآجده يف السري ( )٣٤٢/١حيث ذكر
احلديث ،فلعهل وقع السقط أآو ذكره يف مقام آخر ،فلينظر .قال البهيقي :قوهل أآصربن يريد أآقدن من نفسك ،وقوهل اصطرب معناه اس تقد،
انهتىى .والكشح :ما بني اخلارصة اىل الضلع اخللف ،كذا يف الصحاح (.)٣٩٩/١
ومال الش يخ خليل أآمحد السهارنفوري يف البذل ( )٦١٠/١٣اىل أآن هذه القصة ليست ألس يد ،وامنا ينقل قصة رجل .وذكر عن موالان
حيىي يف التقرير يعين عن درس الش يخ رش يد أآمحد اجلنجويه أآن قوهل رجل من ا ألنصار ابتداء الكم وليس صفة ألس يد .لكن قال
ش يخنا احملقق الناقد محمد يونس اجلونفوري يف تعليقاته خبطه عیل البذل ( ،٣٢٨/٥النسخة الهندية) :والظاهر من الس ياق أآن صاحب
املزاح هو آأس يد بن حضري ،وعیل ذل جرى صاحب عون املعبود ( .)٥٢٥/٤و أآخرجه الطربان عن عيل بن عبد العزيز البغوي عن
معرو بن عون ش يخ املؤلف فقال :عن آأس يد بن حضري قال بيمن هو عند النيب صیل هللا عليه وسمل ،ومل يذكر قوهل رجل من ا ألنصار.
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و أآخرجه الطربان ( )١٧٥/١أآيضا من طريق أآيب جعفر الرازي عن حصني به ،فقال :عن آأس يد بن حضري أآن رجال اكن يضحك عن
النيب صیل هللا عليه وسمل ،وهذا  ...انهتىى الكم الش يخ .وههنا بياض ،ولعل تمتته :وهذا يؤيد ر أآي السهارنفوري واجلنجويه.
قال العبد الضعيف عفا هللا عنه :وليس يف س ياق احلامك والطريق الثان للبهيقي ذكر رجل من ا ألنصار ،بل فيه ترصحي بأأن صاحب املزاح
هو آأس يد بن حضري .وميكن محل الس ياق الثان للطربان عليه كام ال خيفى ،والظاهر أآن أآحد رواته رواه ابملعىن بقرينة احتاد اخملرج
والقصة .وورد عند ابن ا ألعرايب :عن آأس يد بن حضري عن رجل من ا ألنصار ،والظاهر أآن زايدة عن من النساخ ،ألنه يرويه عن أآيب
داود بس نده ،وهللا أآعمل.

( )٢٢حديث حبان بن واسع يف تقبيل سواد بن غزية
وقال ابن احساق :حدثين حبان بن واسع عن آأش ياخ من قومه أآن رسول هللا صیل هللا عليه وسمل عدل صفوف أآحصابه يوم بدر ،ويف
يده قدح يعدل به القوم ،مفر بسواد بن غزية حليف بين عدي بن النجار ،وهو مس تنتل من الصف .فطعن رسول هللا صیل هللا عليه
وسمل يف بطنه ابلقدح ،وقال :اس تو اي سواد بن غزية .قال :اي رسول هللا ،أآوجعتين وقد بعثك هللا ابحلق ،فأأقدن .قال :فكشف رسول
هللا صیل هللا عليه وسمل عن بطنه مث قال :اس تقد .قال :فاعتنقه وقبل بطنه .فقال :ما محكل عیل هذا اي سواد؟ فقال :اي رسول هللا،
حرض ما ترى فمل آمن القتل ،فأأردت أآن يكون آخر العهد بك أآن ميس جدلي جدلك .فدعا هل رسول هللا صیل هللا عليه وسمل خبري،
احلديث .رواه الطربي يف اترخيه ( )٤٤٦/٢وابن منده يف معرفة الصحابة (ص  )٨٠٢و أآبو نعمي يف معرفة الصحابة ( )١٤٠٤/٣وابن
ا ألثري يف أآسد الغابة ( ،)٥٩٠/٢وفيه آأش ياخ جمهولون.
قال احلافظ يف االصابة ( :)١٨١/٣وروى عبد الرزاق عن ابن جرجي عن جعفر بن محمد عن أآبيه أآن النيب صیل هللا عليه وسمل اكن
يتخطى بعرجون ،فأأصاب به سواد بن غزية ا ألنصاري ،فذكر القصة ،انهتىى .وهو يف املصنف (.)٥٢٤٨

( )٢٣حديث احلسن البرصي يف تقبيل سواد بن معرو ،ويقال :سوادة بن معرو
وعن معمر عن رجل عن احلسن أآن النيب صیل هللا عليه وسمل لقي رجال خمتضبا بصفرة ،ويف يد النيب صیل هللا عليه وسمل جريدة.
فقال النيب صیل هللا عليه وسمل :حط ورس .قال :فطعن ابجلريدة يف بطن الرجل ،وقال :أآمل أآهنك عن هذا؟ قال :فأأثر يف بطنه ،وما
أآدماها .فقال الرجل :القود اي رسول هللا .فقال الناس :أآمن رسول هللا صیل هللا عليه وسمل تقتص؟ فقال :ما برشة أآحد فضل هللا عیل
برشيت .قال :فكشف النيب صیل هللا عليه وسمل عن بطنه ،مث قال :اقتص .فقبل الرجل بطن النيب صیل هللا عليه وسمل وقال :أآدعها
ل تشفع يل هبا يوم القيامة .رواه عبد الرزاق ( )١٨٠٣٨ومن طريقه ابن ا ألعرايب ( ،)٢٥وهو مرسل وفيه رجل جمهول .ورواه عبد
الرزاق ( )١٨٠٣٩عن ابن عيينة عن معرو عن احلسن ،وهو حصيح مرسل ،وفيه ترصحي سواد بن معرو .ورواه ابن ا ألعرايب ()٢٤
عن أآمحد بن زيد عن ابن أآيب معر عن ابن عيينة به ،وفيه ترصحيه .كام رواه ابن أآيب شيبة ( )١٧٦٧٧من طريق ابن علية عن أآيوب
عن احلسن خمترصا ،وفيه ترصحيه ومل يذكر التقبيل .ورصح عبد الرزاق يف موضع آخر ( )٥٢٤٨عن معمر عن رجل عن احلسن أآن
الرجل سوادة بن معرو ،وس يأأيت نص الكمه.
واحلديث وصهل البغوي يف معجم الصحابة ( )٢٣٨/٣وابن قانع يف معجم الصحابة ( )٢٩٧/١من طريق معرو بن سليط عن احلسن
عن سوادة بن معرو ا ألنصاري .كام وصهل ابن قانع ( )٢٩٧/١والبهيقي ( )١٦٠٢٠من طريق وهب بن جرير عن أآبيه عن احلسن قال:
حدثين سواد بن معرو .ويف آخر س ياق البغوي :فقال هل :اقتص .فأألقى اجلريدة وطفق يقبهل .قال احلسن :جحزه االسالم رمحه هللا مث
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استبىك ،انهتىى .ورواه البهيقي ( )١٦٠١٩من طريق ابن وهب عن مال عن أآيب النرض .قال البهيقي :هذا منقطع ،وقد روي موصوال.
مث وصهل عن طريق وهب بن جرير .مث قال :اتبعه معرو بن سليط عن احلسن عن سواد بن معرو ،انهتىى.
قال ابن عبد الرب يف الاستيعاب ( :)٦٧٣/٢وهذه القصة لسواد بن معرو ،ال لسواد بن غزية ،وقد رويت لسواد بن غزية ،انهتىى .قال
احلافظ يف االصابة ( :)١٨١/٣ال ميتنع التعدد ،ال س امي مع اختالف السبب ،انهتىى .قلت :وابن عبد الرب مل ينكره لسواد بن غزية ،امنا
قال بأأن رواية احلسن البرصي يتعلق بسواد بن معرو ،ودليهل أآنه قال يف آخر ترمجة سواد بن غزية :وهو اذلي طعنه النيب صیل هللا
عليه وسمل مبخرصة ،مث أآعطاه اايها ،فقال :اس تقد ،انهتىى .واذلي جعلهام قصة واحدة هو عبد الرزاق الصنعان ،قال ( )٥٢٤٨بعد أآن
خرج قصة سواد بن غزية اذلي تقدم ذكره يف الكم احلافظ ،مث قال :أآما معمر فأأخربان عن رجل عن احلسن أآنه قال :سوادة بن معرو،
انهتىى.
فائدة :روى الضياء املقديس يف اخملتارة ( )١٣٣/٩من طريق الطربان بس نده اىل عبد هللا بن جبري اخلزاعي قال :طعن رسول هللا
صیل هللا عليه وسمل رجال يف بطنه ،اما بقضيب واما بسواك .قال :أآوجعتين فأأقدن .فأأعطاه العود اذلي معه فقال :اس تقد .فقبل بطنه،
مث قال :بل أآعفو عنك لعكل أآن تشفع يل هبا يوم القيامة .قال الهيمثي ( :)٢٨٩/٦رواه الطربان ،ورجاهل ثقات ،انهتىى .والظاهر من
الس ياق أآن الرجل سواد بن معرو ،وحيمتل غريه ،وهللا أآعمل.

( )٢٤حديث أآيب الهيمث بن التهيان
وعن أآيب الهيمث بن التهيان أآن النيب صیل هللا عليه وسمل لقيه فاعتنقه والزتمه وقبهل ،رواه ابن املقرئ ( )٢٨و أآبو نعمي يف معرفة الصحابة
( )٢٤٥٠/٥وقامس بن أآصبغ كام يف رشح ابن بطال ( .)٤٩/٩قال احلافظ يف الفتح ( :)٦٠/١١س نده ضعيف ،انهتىى.

( )٢٥حديث اسالم نعمي بن عبد هللا النحام
وعن أآيب بكر بن عبد هللا بن أآيب هجم العدوي قال :أآسمل نعمي بن عبد هللا بعد عرشة واكن يكمت اسالمه .وامنا مسي النحام ألن رسول
هللا صیل هللا عليه وسمل قال :دخلت اجلنة فسمعت حنمة من نعمي ،فسمي النحام .ومل يزل مبكة حيوطه قومه لرشفه فهيم .فلام هاجر
املسلمون اىل املدينة أآراد الهجرة فتعلق به قومه فقالوا :دن بأأي دين شئت و أآمق عندان .فأأقام مبكة حت اكنت س نة ست فقدم هماجرا اىل
املدينة ومعه أآربعون من أآههل ،فأأىت رسول هللا صیل هللا عليه وسمل مسلام فاعتنقه وقبهل ،رواه ابن سعد ( )١٠٣/٤ومن طريقه
البالذري يف أآنساب ا ألرشاف ( )٤٧٧/١٠وابن عساكر يف اترخيه ( .)١٨١/٦٢وفيه الواقدي وس يأأيت الالكم عليه .وش يخه هو يعقوب
بن معر بن قتادة فامي أآظن ،وهللا أآعمل ،ترمج هل ابن سعد (ص  ،١٢٩ممتم التابعني) وقال :هل أآحاديث يسرية ،انهتىى .وقال أآبو حامت :ال
أآعرفه ،كذا يف اجلرح والتعديل ( )٢١١/٩واترخي دمشق (.)١٧٥/٧٤

( )٢٦حديث عائشة يف تقبيل الصبيان
وعن عائشة قالت :جاء أآعرايب اىل النيب صیل هللا عليه وسمل فقال :تقبلون الصبيان مفا نقبلهم .فقال النيب صیل هللا عليه وسمل :أآو أآمكل
ل أآن نزع هللا من قلبك الرمحة ،رواه البخاري ( )٥٩٩٨وترمج عليه :ابب رمحة الودل وتقبيهل ومعانقته.
وترمج يف ا ألدب املفرد ( :)٩٧٢ابب تقبيل اليد ،وا ألحاديث فيه ليس عیل رشطه يف الصحيح.
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( )٢٧حديث أآيب هريرة يف تقبيل احلسن بن عيل
وعن أآيب هريرة قال :قبل رسول هللا صیل هللا عليه وسمل احلسن بن عيل وعنده ا ألقرع بن حابس المتميي جالسا .فقال ا ألقرع :ان يل
عرشة من الودل ما قبلت مهنم أآحدا .فنظر اليه رسول هللا صیل هللا عليه وسمل مث قال :من ال يرمح ال يرمح ،رواه البخاري (.)٥٩٩٧

( )٢٨حديث أآيب بكرة يف تقبيل احلسن بن عيل
وقال معمر أآخربن من مسع احلسن حيدث عن أآيب بكرة قال :اكن النيب صیل هللا عليه وسمل حيدثنا يوما واحلسن بن عيل يف جحره .فيقبل
عیل أآحصابه فيحدهثم ،مث يقبل عیل احلسن فيقبهل ،مث قال :ابين هذا س يد ،ان يعش يصلح بني طائفتني من املسلمني .رواه عبد الرزاق
( )٢٠٩٨١ومن طريقه أآمحد ( )٢٠٤٧٣ومن طريقه ابن عساكر ( .)٢٣١/١٣والراوي عن احلسن جمهول .واحلديث حصيح ،خرجه
البخاري ( ٢٧٠٤و  ٣٦٢٩و  ٣٧٤٦و  )٧١٠٩وليس فيه ذكر التقبيل ،لكن ورد ذكر التقبيل عند أآيب داود الطياليس ()٩١٥
والنسايئ يف الكربى ( )١٠٠٠٩ومعل اليوم والليةل ( )٢٥١وابن الس ين ( )٣٤٦والجري يف الرشيعة ( )١٦٤٥وابن عساكر
( .)٢٣٧/١٣ويؤيده ما تقدم من حديث عائشة و أآيب هريرة وكذا احلديث اذلي بعد هذا.

( )٢٩حديث عبد هللا بن عامثن بن خثمي يف تقبيل احلس نني
وعن ا ألسود بن خلف عن النيب صیل هللا عليه وسمل ،أآنه أآخذ حس نا فقبهل ،مث أآقبل علهيم فقال :ان الودل مبخةل جمهةل جمبنة .رواه الزبار
كام يف كشف ا ألس تار ( )٣٧٨/٢واحلامك ( )٥٢٨٤والبغوي يف معجم الصحابة ( )١٨١/١ومن طريقه ابن عساكر ( .)٢١٣/١٣ورواه
أآبو موىس كام يف أآسد الغابة ( .)١٨٥/٢ولك هؤالء يروونه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد هللا بن عامثن بن خثمي عن محمد
بن ا ألسود بن خلف عن أآبيه ،زاد أآبو موىس :عن جده .قال ابن ا ألثري ما حاصهل :ال أآدري هذه الزايدة ،والصحيح بدوهنا ،انهتىى .قال
الهيمثي يف مجمع الزوائد ( :)١٥٥/٨رواه الزبار ورجاهل ثقات ،انهتىى .وس ند الزبار حس نه ا ألرنؤوط يف حاش ية السري ( ،)٢٥٦/٣وس ند
احلامك حصحه العرايق يف خترجي االحياء (ص  .)١١٦٨واحلديث يف املصنف لعبد الرزاق يف آخر اجملدل املعروف جبامع معمر ()٢٠١٤٣
بس ياق أآطول وس ند منقطع ،قال :أآخربان معمر عن عبد هللا بن عامثن بن خثمي يرويه عن النيب صیل هللا عليه وسمل :أآخذ رسول هللا
صیل هللا عليه وسمل يوما حس نا وحسينا ،جفعل هذا عیل هذا الفخذ وهذا عیل هذا الفخذ .مث أآقبل عیل احلسن فقبهل ،مث أآقبل عیل
احلسني فقبهل ،مث قال :اللهم ان أآحهبام فأأحهبام.
ورواه أآمحد ( )١٧٥٦٢والرواين ( )١٤٨٢والشهاب القضاعي ( )٢٥والطربان يف الكبري ( ٣٢/٣و  )٢٧٤/٢٢والبهيقي يف ا ألسامء
والصفات ( )٣٨٩/٢والسنن ( )٣٤٠/١٠وابن عساكر ( ٢١٢/١٣و  )١٤٩/١٤وابن أآيب شيبة يف مس نده ( )٨٠٦ومصنفه
( )٣٢١٨٠ومن طريقه ابن ماجه ( )٣٦٦٦عن عبد هللا بن عامثن بن خثمي عن سعيد بن أآيب راشد عن يعیل العامري أآنه جاء حسن
وحسني يسعيان اىل رسول هللا صیل هللا عليه وسمل ،فضمهام اليه وقال :ان الودل مبخةل جمبنة .وليس فيه ذكر التقبيل .قال الهيمثي
( :)٥٤/١٠رجال أآمحد والطربان ثقات ،انهتىى .ورواه املزي يف هتذيب الكامل ( )٤٢٧/١٠واحلامك ( )١٧٩/٣من طريق أآمحد وحصحه
عیل رشط مسمل ،ومل ينقل اذلهيب تصحيحه ومل ينتقده .وس ياق الطربان والبهيقي يف ا ألسامء :فلام جاء أآحدهام جعل يده يف عنقه ،مث
جاء الخر جفعل يده ا ألخرى يف عنقه ،فقبل هذا مث قبل هذا ،مث قال :اللهم ان أآحهبام فأأحهبام ،أآهيا الناس ان الودل مبخةل جمبنة.
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قوهل اللهم ان أآحهبام فأأحهبام ،رواه الرتمذي ( )٣٧٨٢من حديث الرباء وحصحه ،وروي عن غريه .وقوهل مبخةل جمهةل جمبنة قال السخاوي
يف املقاصد (ص  :)٧٠٧أآملمت مبعان هذه يف ارتياح الأكباد (بأأرابح فقد ا ألوالد) ،انهتىى .وهو مطبوع.
تنبيه :و أآما ما روى ابن أآيب ادلنيا يف النفقة عیل العيال ( )٢١١واخلطيب ( )٥٧/٤عن قابوس بن أآيب ظبيان عن أآبيه قال :اكن النيب
صیل هللا عليه وسمل يفرج بني رجيل احلسني ويقبل زبيبته .مفوضوع .قال اخلطيب وهو احلافظ الناقد حمدث الوقت خامتة احلفاظ :هذا
احلديث أآيضا موضوع اس نادا ومتنا .وبسط الالكم .ووافقه ابن عساكر ( )٢٢٤/١٤وابن اجلوزي يف املوضوعات ( )٤٠٩/١والس يوطي
يف اللآلئ ( )٣٥٨/١وابن عراق يف تزنيه الرشيعة ( )٤٠٨/١والشواكن يف الفوائد اجملموعة (ص  .)٣٨٨وقال احلافظ يف االصابة
( )٦١١/١بعد نقهل من اجلليس للمعاىف بن زكراي :هذا حديث غريب ،انهتىى.

( )٣٠حديث أآنس يف تقبيل ابراهمي ابن نيب هللا صیل هللا علهيام وسمل
وعن أآنس بن مال قال :دخلنا مع رسول هللا صیل هللا عليه وسمل عیل أآيب س يف القني ،واكن ظرئا البراهمي عليه السالم .فأأخذ رسول
هللا صیل هللا عليه وسمل ابراهمي فقبهل ومشه ،احلديث ،رواه البخاري (.)١٣٠٣

( )٣١حديث يف املساواة يف القبل بني البنني والبنات
وقال الزبار ( :)٦٣٦١حدثنا بعض أآحصابنا عن عبد هللا بن موىس عن معمر عن الزهري عن أآنس أآن رجال اكن عند رسول هللا صیل
هللا عليه وسمل ،جفاء ابن هل فقبهل و أآقعده عیل خفذه ،وجاءته بنية هل فأأجلسها بني يديه .فقال رسول هللا صیل هللا عليه وسمل :أآال سويت
بيهنام .وهذا احلديث ال نعلمه رواه عن معمر اال عبد هللا بن موىس ،واكن صنعانيا حتول اىل مكة ،انهتىى .قال الهيمثي ( :)١٥٦/٨قال:
حدثنا بعض أآحصابنا ،ومل يسمه ،وبقية رجاهل ثقات ،انهتىى.
ورواه الطحاوي يف معان الاثر ( )٥٨٤٧عن أآمحد بن داود قال ثنا يعقوب بن محيد بن اكسب قال ثنا عبد هللا بن معاذ عن معمر
به .أآمحد بن داود بن موىس السدويس وثقه ابن يونس ( ،)٢٣/٢ووافقه اذلهيب يف اترخي االسالم ( ،)٥٧/٢١وبه قال العيين يف
املغان ( .)٢٩/١ويعقوب صدوق رمبا هيم ،كذا يف التقريب (ص  .)٦٠٧وقال اذلهيب يف املزيان ( :)٤٥١/٤اكن من علامء احلديث،
لكن هل مناكري وغرائب ،انهتىى .ووصفه يف السري ( )١٥٨/١١ابحلافظ واحملدث الكبري .وقال :اكن من أآمئة ا ألثر عیل كرثة مناكري هل،
انهتىى .وهذا احلديث ليس من هذا القبيل .مث مال املزي يف هتذيب الكامل ( )٣٢٠/٣٢واذلهيب يف املزيان ( )٤٥١/٤والسري
( )١٥٨/١١اىل أآن البخاري خرج هل يف الصحيح يف موضعني ،وبه قال أآبو أآمحد احلامك وابن منده واحلبال والالكابذي كام يف هتذيب
الهتذيب ( )٣٨٤/١١والفتح (مقدمة ٢٤١/و  ٤٥٣و  ٣٠١/٥و  ،)٣٠٨/٧وميل احلافظ خبالفه .وعبد هللا بن معاذ الصنعان
صدوق كام يف التقريب (ص  )٣٢٤واملزيان ( .)٥٠٦/٢واتبعه عبد هللا بن موىس كام تقدم .فاحلاصل أآن س نده جيد.
وهل شاهد فامي روى عبد الرزاق ( )١٦٥٠١عن ابن جرجي قال :أآخربن من ال أآهتم أآن النيب صیل هللا عليه وسمل دعاه رجل من ا ألنصار
جفاء ابن هل فقبهل ومضه و أآجلسه اليه ،مث جاءته ابنة هل فأأخذ بيدها فأأجلسها .فقال النيب صیل هللا عليه وسمل :لو عدلت اكن خريا ل،
قاربوا بني أآبنائمك ولو يف القبل .وهو منقطع .والظاهر أآنه نفس القصة ،وحيمتل التعدد.
قال العيين يف معدة القاري ( :)١٤٥/١٣ليس هذا من ابب الوجوب ،وامنا هو من ابب االنصاف واالحسان ،انهتىى.
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( )٣٢حديث االفك
وعن عروة أآن عائشة قالت :مث قال تعين النيب صیل هللا عليه وسمل :أآبرشي اي عائشة ،فان هللا قد أآنزل عذرك ،وقر أآ علهيا القرآن .فقال
أآبواي :قويم فقبيل ر أآس رسول هللا صیل هللا عليه وسمل .فقلت :أآمحد هللا عز وجل ال اايكام ،هذا لفظ أآيب داود ( ،)٥٢١٩وهو
طرف من حديث االفك الشهري وهو يف الصحيحني ابلس ند نفسه.
قال ابن رسالن يف رشح أآيب داود ( :)٥٦٠/١٩فيه تعلمي الوادلين الودل آداب الرشيعة وان اكن كبريا مزوجا وهل أآوالد ،انهتىى.

( )٣٣أآثر عائشة يف تقبيل أآيب بكر ر أآسها يف قصة االفك
وعن جماهد أآن أآاب بكر قبل ر أآس عائشة ،رواه ابن أآيب شيبة ( )١٧٦٥٣عن وكيع عن مال بن مغول عن أآيب حصني عن جماهد .وهو
حصيح االس ناد غري أآنه مرسل .ورواه ابن ش بة يف اترخي املدينة ( )٣٣٦/١عن معرو بن عون عن وكيع ،والبالذري يف أآنساب ا ألرشاف
( )٤١٩/١عن محمد بن حامت عن عبد هللا بن منري ،الكهام عن مال بن مغول به ،وس ياقهام أآطول ،قال :ملا نزل عذر عائشة ريض هللا
عهنا قام الهيا أآبو بكر ريض هللا عنه فقبل ر أآسها .فقالت :حبمد هللا ال حبمدك ،فهال عذرتين اي أآبه؟ قال :وكيف أآعذرك اي بنية مبا ال
أآعمل؟ و أآي أآرض تقلين و أآي سامء تظلين يوم أآقول مبا ال أآعمل .هذا لفظ ابن ش بة .وبنحوه رواه ابن شاذان يف الثامن من أآجزاءه ()١٠
بس نده اىل وكيع عن مال بن مغول عن حصني عن القامس عن عائشة ريض هللا عهنا أآنه ملا نزل هللا عذرها قام أآبو بكر فقبل ر أآسها،
وذكر احلديث .ووصهل أآيضا من طريق ابن املبارك عن مال بن مغول به عن أآيب حصني عن جماهد عن عائشة.

( )٣٤أآثر الرباء يف تقبيل أآيب بكر خد عائشة
وعن الرباء يف حديث الهجرة قال :دخلت مع أآيب بكر عیل أآههل ،فاذا عائشة ابنته مضطجعة قد أآصابهتا محى ،فر أآيت أآابها فقبل خدها
وقال :كيف أآنت اي بنية ،رواه البخاري ( )٣٩١٨و أآبو داود ( )٥٢٢٢وابن أآيب عامص يف الحاد واملثان ( )٣٠٣٧والطربان يف الكبري
( )١٨٣/٢٣وابن ا ألعرايب يف القبل ( )١٨والبهيقي ( .)١٣٥٨٢وترمج عليه البهيقي وابن ا ألعرايب تبعا أليب داود :ابب قبةل اخلد.

( )٣٥أآثر عبد الرمحن بن رزين يف تقبيل يد سلمة بن الأكوع
وعن عبد الرمحن بن رزين قال :مرران ابلربذة فقيل لنا :ههنا سلمة بن الأكوع ،فأأتيناه فسلمنا عليه ،فأأخرج يديه فقال :ابيعت هباتني نيب
هللا صیل هللا عليه وسمل ،فأأخرج كفا هل خضمة كأهنا كف بعري ،فقمنا الهيا فقبلناها .رواه البخاري يف ا ألدب املفرد ( )٩٧٣و أآمحد
( )١٦٥٥١وابن ا ألعرايب ( )٣٦واخلطيب يف اجلامع ( ،)٣١٥وهو حديث حسن .ورواه الطربان يف ا ألوسط ( )٦٥٧وابن املقرئ
( )١٢خمترصا :ابيعت رسول هللا صیل هللا عليه وسمل بيدي هذه فقبلناها ،فمل ينكر ذل .قال الهيمثي يف مجمع الزوائد ( :)٤٢/٨رجال
الطربان ثقات ،ويف الصحيح منه البيعة ،انهتىى ملخصا .والقصة أآشار الهيا اذلهيب يف املزيان ( )٥٦٠/٢يف ترمجة عبد الرمحن بن رزين.

( )٣٦أآثر اثبت يف تقبيل يد أآنس بن مال
وعن ابن جدعان قال اثبت ألنس :أآمسست النيب صیل هللا عليه وسمل بيدك؟ قال :نعم ،فقبلها .رواه البخاري يف ا ألدب املفرد ()٩٧٤
و أآمحد ( )١٢٠٩٤وادلاريم ( )٥١وابن املقرئ ( )١٩وابن أآيب ادلنيا يف االخوان ( )١٤٦ابس ناد فيه ابن جدعان ،وهو ضعيف كام يف
التقريب (ص .)٤٠١
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وروى أآبو نعمي يف احللية ( )٣٢٧/٢والبهيقي يف الشعب ( )١٤٩٢و أآبو يعیل ( )٣٤٩٣ومن طريقه ابن املقرئ يف الرخصة ( )٧بس ند
ضعيف عن مجيةل أآم ودل أآنس بن مال قالت :اكن اثبت اذا أآىت أآنسا قال :اي جارية ،هايت طيبا أآمسه بيدي ،فان اثبتا اذا جاء مل يرض
حت يقبل يدي .هذا س ياق ابن املقرئ .قال الهيمثي يف مجمع الزوائد ( :)١٣٠/١مجيةل هذه مل أآر من ترمجها ،انهتىى.
وروى أآبو يعیل ( )٣٤٩١عن اثبت البنان قال :كنت اذا أاتيت أانسا خيرب مباكن ،ف أادخل عليه فاخذ يديه ف أاقبلهام و أاقول :أابيب هاتني
اليدين اللتني مس تا رسول هللا صیل هللا عليه وسمل ،و أاقبل عينيه و أاقول :أابيب هاتني العينني اللتني ر أاات رسول هللا صیل هللا عليه وسمل.
قال الهيمثي ( :)۳۲٥/٩رجاهل رجال الصحيح غري عبد هللا بن أآيب بكر املقديم وهو ثقة ،انهتى  .ويف توثيقه نظر ،أآورده حبان يف الثقات
( )٣٥٧/٨وقال :اكن خيطئ .لكن قال أآبو زرعة :ليس بيشء أآدركته ومل أآكتب عنه ،كذا يف اجلرح والتعديل ( .)١٩/٥وضعفه أآبو
يعیل يف معجمه ( )٢١٤وابن عدي يف الاكمل ( ٣٣١/١و  )٤٢٤/٥وحىك تضعيفه عن أآمحد بن عيل بن املثىن ،وحىك عن موىس
بن هارون يقول :ترك الناس حديثه يف حياته .ووافقهم ابن اجلوزي يف الضعفاء واملرتوكني ( )١١٧/٢واذلهيب يف املغين ()٣٣٣/١
واملزيان ( )٣٩٨/٢كام بسطته يف هامش كتاب ا ألربعني يف حب النيب ا ألمني صیل هللا عليه وسمل.
ويف الباب عن اثبت البنان أآنه قال :قلت ألنس بن مال :أآحب أآن أآقبل ما ر أآيت به رسول هللا صیل هللا عليه وسمل ،فأأمكنه من
عينيه ،رواه ابن املقرئ (.)١٨
وهبذه الاثر وحنوها اس تدل اذلهيب عیل جواز مس القرب النبوي وتقبيهل ،والبسط يف كتاب ا ألربعني يف حب النيب ا ألمني صیل هللا
عليه وسمل.

( )٣٧أآثر متمي بن سلمة التابعي يف تقبيل أآيب عبيدة يد معر بن اخلطاب
وعن متمي بن سلمة أآن أآاب عبيدة قبل يد معر .قال متمي :والقبةل س نة .رواه ابن أآيب شيبة ( )٢٦٢٠٨وابن ا ألعرايب ( ٤و )٨والبهيقي
( )١٣٥٨٥وابن أآيب ادلنيا يف االخوان ( )١٢٩وادلينوري يف اجملالسة ( )٢٦٥٥من طريق الثوري ،وخرجه الثوري يف جامعه كام يف
الفتح ( .)٥٧/١١وزاد عند البهيقي وادلينوري وابن ا ألعرايب وابن أآيب ادلنيا واللفظ هل :وجعال يبكيان .قال محمد عوامة يف حاش ية
املصنف ( :)٣٦٦/١٩رجاهل ثقات ،لكن متمي مل يدرك القصة ،تويف س نة مائة ،انهتىى .ورواه ابن أآيب ادلنيا يف االخوان ( )١٤٣بس ند
ضعيف عن غري طريق الثوري ،وفيه أآن معر ملا قدم الشام اس تقبهل أآبو عبيدة فزنل فقبل يده.
وقال ابن كثري يف البداية والهناية ( :)٥٥/٧فلام وصل اىل الشام تلقاه أآبو عبيدة ورءوس ا ألمراء كخادل بن الوليد ويزيد بن أآيب سفيان،
فرتجل أآبو عبيدة وترجل معر فأأشار أآبو عبيدة ليقبل يد معر ،فهم معر بتقبيل رجل أآيب عبيدة ،فكف أآبو عبيدة فكف معر ،انهتىى.

( )٣٨أآثر حيىي بن احلارث يف تقبيل يد واثةل بن ا ألسقع
وعن أآيب عبد املكل القاري قال :مسعت حيىي بن احلارث يقول :قال لنا واثةل بن ا ألسقع :ترون كفي هذه ،ابيعت هبا رسول هللا صیل
هللا عليه وسمل .قال :وقلت :انولين يدك فناولنهيا ،فأأخذهتا فقبلهتا ،رواه ابن املقرئ ( )٨ومن طريقه ابن عساكر ( .)٣٦٤/٥٧ورواه
ابن أآيب عامص يف الحاد واملثان ( )٩١٣والطربان يف الكبري ( )٩٤/٢٢و أآبو أآمحد احلامك يف الكىن ،ذكره ابن عساكر و أآورد س نده ،ومل
أآجده يف املطبوع من ا ألسايم والكىن ،وهو يدل عیل أآنه انقص كام ذكره احملقق ( .)١٤٧/١قال الهيمثي ( :)٩٤/٢٢رواه الطربان ،وفيه
عبد املكل الفزاري ومل أآعرفه ،وبقية رجاهل ثقات ،انهتىى .ورجال ابن املقرئ ثقات هكذا غري أآيب عبد املكل املرتمج هل يف اترخي دمشق
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كام س يأأيت .ش يخ ابن املقرئ محمد بن محمد بن بدر الباهيل امام معروف ،قال اذلهيب يف السري ( :)٢٩٥/١٤االمام احملدث الثبت اجملود
الزاهد القدوة ،انهتىى .وش يخه محمد بن الوزير ادلمشقي وثقه ادلارقطين كام يف هتذيب الكامل ( .)٥٨٣/٢٦وش يخه مروان هو االمام
احلافظ القدوة مروان بن محمد بن حسان ا ألسدي ،ترمج هل يف هتذيب الكامل ( )٣٩٨/٢٧والسري ( )٥١٠/٩واملزيان (.)٩٣/٤
وش يخه مروان أآبو عبد املكل القاري ترمج هل ابن عساكر ( ،)٣٦٣/٥٧ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال .وش يخه حيىي بن احلارث اذلماري
ثقة كام يف التقريب (ص .)٥٨٩
و أآما أآبو أآمحد احلامك فرواه عن أآمحد بن معري بن جوصا عن محمد بن الوزير ابلس ند املذكور .قال السلمي يف سؤاالته لدلارقطين (ص
 :)١٠٣سأألته عن أآمحد بن معري بن جوصا .فقال :تفرد بأأحاديث ومل يكن ابلقوي .مسعت دعلج بن أآمحد يقول :دخلت دمشق فكتب
يل عن ابن جوصا جزءا ،ولست أآحدث عنه ،فان ر أآيت يف داره جرو لكب صيين ،فقلت :روي عن النيب صیل هللا عليه وسمل أآنه
هنىى عن اقتناء اللكب ،وهذا قد اقتىن لكبا ،انهتىى .لكن قال اخللييل يف االرشاد ( :)٤٦٣/٢احلافظ ،مشهور ،مسع املوطأأ من عيس
بن مرثود عن عبد الرمحن بن القامس ،روى حديثا خولف فيه وخطئوه يف روايته ذل ،وهو ممن ال يسقط مبثل هذه العةل ،أآخطأأ فيه
أآو حفظه ،انهتىى .وقال اذلهيب يف السري ( :)١٥/١٥االمام احلافظ ا ألوحد حمدث الشام .وقال :وقال الطربان :ثقة .وقال :وابن جوصا
امام حافظ هل غلط كغريه يف االس ناد ال يف املنت ،وما يضعفه مبثل ذل اال متعنت ،انهتىى .وقال يف املزيان ( :)١٢٥/١صدوق ،هل
غرائب ،انهتىى .وراجع اللسان ( .)٥٦٦/١وحديث واثةل بن ا ألسقع هذا مل يتفرد به ابن جوصا ،بل اتبعه محمد بن محمد بن بدر الباهيل
عند ابن املقرئ كام تقدم ،ورواه ابن أآيب عامص والطربان بطريق آخر.

( )٣٩أآثر صهيب يف تقبيل عيل معه العباس
وعن صهيب موىل العباس قال :ر أآيت عليا يقبل يد العباس ورجليه .رواه البخاري يف ا ألدب املفرد ( .)٩٧٦وزاد يعقوب الفسوي يف
املعرفة والتارخي ( )٥١٤/١والبالذري يف أآنساب ا ألرشاف ( )٦/٤وابن املقرئ ( ١٣و  )١٥ومن طريقه ابن عساكر ()٣٧٢/٢٦
واملزي يف هتذيب الكامل ( :)٢٤٠/١٣ويقول :اي مع ،ارض عين .قال اذلهيب يف السري ( :)٩٤/٢اس ناده حسن ،وصهيب ال أآعرفه،
انهتىى .وقال احلافظ يف التقريب (ص  :)٢٧٨صدوق ،انهتىى .و أآورده ابن حبان يف الثقات (.)٣٨١/٤

( )٤٠أآثر تقبيل أآيب مال ا ألجشعي يد عبد هللا بن أآيب أآوىف
وعن أآيب مال ا ألجشعي قال :قلت لعبد هللا بن أآيب أآوىف :انولين يدك الت ابيعت هبا رسول هللا صیل هللا عليه وسمل ،فناولنهيا فقبلهتا.
رواه ابن املقرئ ( )٢٣ومن طريقه ابن عساكر (.)٤٧/٣١
ش يخ ابن املقرئ محمد بن عبد هللا بن عبد السالم بن أآيب أآيوب أآبو عبد الرمحن البريويت املعروف مبكحول احلافظ ،ثقة من أآمئة احلديث،
ترمج هل ابن عساكر ( )٣٦٧/٥٣واذلهيب يف السري ( .)٣٣/١٥وش يخه يوسف بن سعيد بن مسمل املصييص حافظ ثقة كام يف مش يخة
النسايئ (ص  )٦٦واجلرح والتعديل ( )٢٢٤/٩والثقات ( )٢٨١/٩والتقريب (ص  .)٦١١وش يخه خادل بن يزيد بن أآسد البجيل
القرسي ضعيف كام يف املزيان ( ،)٦٤٧/١وش يخه أآبو مال ا ألجشعي ثقة كام يف التقريب (ص .)٢٣١
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( )٤١أآثر عامر بن أآيب عامر يف تقبيل زيد ابن عباس
وعن عامر بن أآيب عامر أآن زيد بن اثبت ركب يوما ،فأأخذ ابن عباس براكبه ،فقال :تنح اي ابن مع رسول هللا صیل هللا عليه وسمل ،فقال:
هكذا أآمران أآن نفعل بعلامئنا وكربائنا .فقال زيد :أآرن يدك .فأأخرج يده ،فقبلها فقال :هكذا أآمران أآن نفعل بأأهل بيت نبينا صیل هللا عليه
وسمل ،رواه ابن املقرئ ( )٣٠ومن طريقه ابن عساكر ( .)٣٢٦/١٩وعزاه احلافظ يف الفتح ( )٥٧/١١اىل الطربي.
ورواه ادلينوري يف اجملالسة ( )١٣١٤عن الشعيب ،والبالذري يف أآنساب ا ألرشاف ( )٤٦/٤عن جماهد .وذكره ابن عبد الرب يف جامع
بيان العمل ( )٥١٤/١عن الشعيب.
واجلزء ا ألول اىل قوهل بعلامئنا وكرباءان رواه ابن سعد ( )٢٧٥/٢واحلامك ( ٥٧٨٥و  )٧٩٥٦والبهيقي ( )١٢١٩٦من حديث أآيب سلمة
عن ابن عباس ،وحصحه احلامك عیل رشط مسمل ،ومل ينقل اذلهيب تصحيحه ومل ينتقده.

( )٤٢أآثر عطاء يف تقبيل الصحابة يده
وعن عطاء اخلراسان أآن أآحصاب رسول هللا صیل هللا عليه وسمل اكنوا يقبلون يده ،رواه ابن أآيب ادلنيا يف االخوان ( .)١٥١وفيه أآبو
خادل الفلسطيين مل أآقف عليه .وحيمتل أآن يكون عبد هللا بن موهب اهلمدان أآبو خادل الشايم قايض فلسطني لعمر بن عبد العزيز ،فان
اكن هو فهو ثقة كام يف التقريب (ص  ،)٣٢٥لكنه حممتل .والراوي عنه بقية بن الوليد صدوق كثري التدليس ،لكنه رصح ابلتحديث.
والراوي عنه أآبو احلسن الشيبان أآظن أآنه معر بن حفص بن صبيح ،وثقه ابن حبان ( ،)٤٤٧/٨وقال ابن جحر يف التقريب (ص
 :)٤١١صدوق.

( )٤٣تقبيل عبد هللا بن الزبري أآهما قبل استشهاده
وعن خمرمة بن سلامين الواليب قال :دخل عبد هللا بن الزبري عیل أآمه حني ر أآى من الناس ما ر أآى من خذالهنم اايه .فقال :اي أآمه ،خذلين
الناس حت ودلي و أآهيل .فمل يبق معي اال من ليس عنده من ادلفع أآكرث من صرب ساعة ،والقوم يعطون ما أآردت من ادلنيا ،مفا ر أآيك؟
فقالت أآمه :أآنت وهللا اي بين أآعمل بنفسك ،ان كنت تعمل أآنك عیل حق واليه تدعو فأأمض هل ،فقد قتل عليه أآحصابك ،وال متكن من
رقبتك فتلعب بك غلامن بين أآمية .وان كنت امنا أآردت ادلنيا فبئس العبد أآنت ،أآهلكت نفسك و أآهلكت من قتل معك .قال :فدان ابن
الزبري فقبل ر أآسها ،احلديث .رواه ابن سعد ( ،٩٧/٢ممتم الصحابة ،الطبقة اخلامسة) ومن طريقه ابن عساكر ( )٢٢٦/٢٨وغريه عن
الواقدي وهو مرتوك كام يف التقريب (ص  ،)٤٩٨غري أآن يف ابب ا ألخبار التارخيية توسعا وتساهال ،ال س امي و أآن مجعا من احلفاظ
اكذلهيب وابن كثري وابن جحر قد أآوردوا أآخباره ،كام أآن هذا اخلرب نقهل اذلهيب ( )٣١٤/٥وابن كثري ( )٣٢٩/٨يف اترخيهام .وقال ش يخ
االسالم ابن تميية يف الصارم املسلول (ص  :)۹۷مع ما يف الواقدي من الضعف ال خيتلف اثنان أانه من أاعمل الناس بتفاصيل أامور
املغازي و أاخربمه أابحوالها ،وقد اكن الشافعي و أامحد وغريهام يس تفيدون عمل ذل من كتبه .وقال يف فتاويه ( :)٤٦٩/٢٧وقد عمل الكم
الناس يف الواقدي ،فان ما يذكره هو و أآمثاهل يعتضد به ويس تأأنس به ،و أآما الاعامتد عليه مبجرده يف العمل فهذا ال يصلح ،انهتى  .وقال ابن
اهلامم يف فتح القدير ( :)٢١٥/٦هو عندان حسن .وقال ( :)٥٠٣/٧اهنم يضعفون الواقدي خالفا لنا ،انهتىى .والقول قول امجلهور.
والواقدي يرويه عن عبد الرمحن بن أآيب الزاند وهو صدوق تغري حفظه ملا قدم بغداد ،كذا يف التقريب (ص  ،)٣٤٠وهو يرويه عن
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خمرمة بن سلامين ،وهو ثقة كام يف التقريب (ص  ،)٥٢٣وتويف س نة ١٣٠ه وهل س بعون س نة كام يف هتذيب الكامل (،)٣٢٩/٢٧
وقتل ابن الزبري س نة ٧٣ه كام يف هتذيب الكامل ( ،)٥١١/١٤والظاهر أآنه مل يدرك القصة ،فهو ضعيف مرسل.
ورواه الزبري بن باكر يف ا ألخبار املوفقيات (ص  )١١٧عن معه مصعب بن عبد هللا عن الواقدي ابلس ند املذكور.
ويف رواية للواقدي :مث جاء عبد هللا بن الزبري .فدخل عیل أآمه وعليه ادلرع واملغفر ،فوقف علهيا ،فسمل .مث دان فتناول يدها فقبلها
وودعها .فقالت :هذا وداع فال تبعد اال من النار .كذا يف الطبقات ( )٩٦/٢واترخي الطربي ( )١٨٩/٦واترخي دمشق ()٢٣٥/٢٨
واملنتظم (.)١٢٦/٦
وقال البالذري يف أآنساب ا ألرشاف ( :)١٢٥/٧وقال أآبو خمنف يف روايته :دخل ابن الزبري عیل أآمه فقبل يدها وعانقها واكنت معياء.
فلام مست ادلرع قالت :هذه تثقكل .فزنعها ومشر ثيابه و أآدرج مكه ،فقالت :وهللا ما أآحب أآن أآموت يويم هذا حت أآعمل اىل ما يصري
أآمرك اليه من الظفر اذلي أآرجوه ،أآو ا ألخرى ،فأأحتس بك ومتض لسبيكل عیل بصريتك ونيتك.

( )٤٤أآثر أآيب رجاء العطاردي يف تقبيل معر ر أآس أآيب بكر
وعن أآيب رجاء العطاردي قال :أآتيت املدينة فاذا الناس جممتعون ،واذا يف وسطهم رجل يقبل ر أآس رجل وهو يقول :اان فداؤك ،ولوال
أآنت هلكنا .فقلت :من املقبل ،ومن املقبل؟ قيل :ذاك معر بن اخلطاب يقبل ر أآس أآيب بكر ريض هللا عنه يف قتال أآهل الردة اذلين
منعوا الزاكة ،رواه ابن املقرئ ( )٢٩وابن عساكر ( .)٥٠٢/٤٣ورواه ابن أآيب ادلنيا يف االخوان ( )١٥٣خمترصا وفيه ذكر التقبيل.
ورجال ابن أآيب ادلنيا ثقات غري بصرية .فش يخه عبد اجلبار بن عامص ثقة كام يف الثقات ( )٤١٨/٨واترخي بغداد ( .)٤١١/١٢وش يخه
عبيد هللا ابن معرو ا ألسدي ثقة فقيه رمبا ومه ،كذا يف التقريب (ص  .)٣٧٣وش يخه بصرية مل أآقف عليه .و أآبو رجاء العطاردي خمرضم
ثقة كام يف التقريب (ص .)٤٣٠

( )٤٥أآثر انفع يف تقبيل ابن معر ابنه ساملا
وعن انفع قال :اكن ابن معر يلقى ابنه ساملا فيقبهل ويقول :ش يخ يقبل ش يخا ،رواه ابن اجلعد ( )٢١٠٣ومن طريقه ابن أآيب ادلنيا يف
النفقة عیل العيال ( )١٤٧وابن أآيب خيمثة يف اترخيه ( )٨٩٥/٢وابن عساكر يف اترخيه ( ،)٥٥/٢٠ورجال ابن اجلعد ثقات.

( )٤٦أآثر أآيب بكر بن عبد الرمحن يف تقبيل خادل بن الوليد ر أآس أآخهتا
وعن أآيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أآن خادل بن الوليد استشار أآخته يف يشء ،فأأشارت ،فقبل ر أآسها ،رواه ابن أآيب
شيبة ( )١٧٦٥٤وابن ا ألعرايب يف القبل ( )٢٢واملعجم ( )٢٤٣٢ومن طريقه ابن عساكر ( ،)٤٤/٧٠ولفظ ابن ا ألعرايب :فقبل مفها.
وترمج عليه :ابب قبةل الفم .و أآظنه كناية عن الر أآس ،أآو رواه أآحد الرواة ابملعىن ،الحتاد اخملرج والقصة ،وهللا أآعمل .وس نده قوي غري أآنه
مرسل ،ألن أآاب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث ودل يف خالفة معر بن اخلطاب كام يف طبقات ابن سعد ( )١٦٠/٥والسري (،)٤١٧/٤
وهو ثقة .والراوي عنه عبد الواحد بن زايد ال بأأس به كام يف التقريب (ص  ،)٣٦٦ووثقه ابن معني وابن حبان .والراوي عنه الفضل
بن دكني حافظ كبري معروف.

22

جزء يف تقبيل اليد

والقصة رواها محمد بن احساق ،وخرهجا الطربي ( )٤٣٦/٣وابن عساكر ( )٢٦٧/١٦يف اترخيهام وس ياقهام خمتلف .وهذا س ياق ابن
عساكر :قال محمد بن احساق ان صاحل بن كيسان أآن معر بن اخلطاب كتب اىل أآيب عبيدة بن اجلراح يف الكم بلغه عن خادل بن الوليد
أآن سل خادلا ،فان أآكذب نفسه فهو أآمري ما يليه ،وان ثبت عیل قوهل فانزع عاممته وقامسه ماهل نصفني ومق عیل اجلند قبكل .فكمت أآبو
عبيدة الكتاب ومل يقرئه خادلا حبا وتكرما حت فتح هللا علهيم دمشق يف رجب س نة أآربع عرشة .مث ان بالال مؤذن رسول هللا صیل
هللا عليه وسمل قال أليب عبيدة :ماذا كتب به معر اليك يف خادل بن الوليد؟ قال :أآمرن أآن أآنصه يف الكم بلغه عنه ،فان أآكذب نفسه
فهو أآمري عیل ما يليه ،وان ثبت عیل قوهل نزعت عاممته وقامسته ماهل نصفني .فقال بالل :فامض ملا أآمرك به أآمري املؤمنني .فقال خادل:
أآهملون حت استشري .واكنت هل أآخت ال ياكد أآن يعصهيا فاستشارها .فقالت :وهللا ال حيبك معر بن اخلطاب أآبدا ،وما يريد اال أآن
تكذب نفسك مث يعزل .فقبل ر أآسها وقال :صدقت .فثبت عیل قوهل .فزنع أآبو عبيدة عاممته ،فمل يبق اال نعاله .فقال بالل :ال يصلح
هذه اال هبذه .قال خادل :فوهللا ال أآعطهيا أآمري املؤمنني ،يل واحدة ولمك واحدة.
وروى ابن عساكر عن عدي بن سهيل قال :كتب معر يف ا ألمصار :ان مل أآعزل خادلا عن خسطة وال خيانة ،ولكن الناس فتنوا به
خفشيت أآن يولكوا اليه ويبتلوا ،فأأحببت أآن يعلموا أآن هللا هو الصانع ،و أآن ال يكونوا بعرض فتنة.
و أآخته يه فاطمة بن الوليد .رصح به ابن كثري يف اترخيه ( )١٨/٧يف هذه القصة ،قال :أآخته فاطمة اكنت حتت احلارث بن هشام،
انهتىى .و أآشار ابن عساكر يف ترمجهتا ( )٤٢/٧٠اىل هذه الاستشارة ،وتبعه احلافظ يف االصابة ( .)٢٧٨/٨وتويف احلارث يف طاعون
معواس ،فزوهجا معر بن اخلطاب ،كذا يف طبقات ابن سعد ( ،)٣/٥قال ابن عبد الرب يف الاستيعاب ( :)١٩٠٢/٤يف ذل نظر،
انهتىى .وفاطمة أآسلمت يوم الفتح ،آأس نده ابن سعد ( )٢٠٥/٨يف ترمجهتا.

( )٤٧أآثر معري بن احساق يف تقبيل أآيب هريرة احلسن بن عيل
وعن معري بن احساق قال :كنت مع احلسن بن عيل ،فلقينا أآبو هريرة فقال :أآرن أآقبل منك حيث ر أآيت رسول هللا صیل هللا عليه وسمل
يقبل .قال :فقال بقميصه .قال :فقبل رسته .رواه أآمحد ( ٧٤٦٢و  )١٠٣٩٨وابن حبان ( ٥٥٩٣و  )٦٩٦٥والطحاوي يف مشلك
الاثر ( )٤١٤/٤والجري يف الرشيعة ( )١٦٥٧والبهيقي ( )٣٢٤٧وابن ا ألعرايب ( )٢٦وابن عدي ( )١٣٣/٦واخلطيب ()٩٧/٩
وابن عساكر ( )٢٢٠/١٣بذكر الرسة .وورد تقبيل البطن يف س ياق عند أآمحد ( ٩٥١٠و  )١٠٣٢٦يف احلديث نفسه .ولفظ الطربان
( ٢٥٨٠و  :)٢٧٦٤وضع يده عیل رسته ،انهتىى.
قال الهيمثي ( :)١٧٧/٩رجال أآمحد والطربان رجال الصحيح غري معري بن احساق ،وهو ثقة ،انهتىى .واحلديث حصحه ابن حبان واحلامك
( )٤٧٨٥عیل رشطهام ووافقه اذلهيب .وتعقهبم ا ألرنؤوط يف حاش ية املس ند ( )٤٢٨/١٢ألن معري بن احساق تفرد به ،وما انفرد به
فضعيف .وحقق أآن محمدا يف اس ناد احلامك والبهيقي واخلطيب ليس مبحمد بن سريين كام ظن البهيقي ،وامنا هو أآبو محمد وهو كنية معري
بن احساق ،ووقع السقط ،وهو حتقيق نفيس .قال العبد الضعيف عفا هللا عنه :ورصح ابن عدي ( )١٣٣/٦بأأن أآاب محمد هو معري بن
احساق .مث قال :هو ممن يكتب حديثه وهل من احلديث يشء يسري ،انهتىى .وقوهل فقال بقميصه يعين رفع القميص.

( )٤٨أآثر اايس بن دغفل يف تقبيل أآيب نرضة احلسن البرصي
وعن اايس بن َد ْغ َفل قال :ر أآيت أآاب نرضة قبل خد احلسن بن عيل علهيام السالم ،رواه أآبو داود ( )٥٢٢١وابن أآيب شيبة ()٢٥٧٣٣
وعبد هللا بن أآمحد يف العلل ( )٢١٣/٢وابن أآيب ادلنيا يف االخوان ( )١٥٤وابن ا ألعرايب يف القبل ( )١٧وابن عدي يف الاكمل
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( ،)٩٣/٨وحصحه النووي يف رشح املهذب ( )٦٤٠/٤وا ألذاكر (ص  )٢٦٤وذكره هكذا منسواب اىل عيل ريض هللا عنه ،وال أآدري
أآهو من النووي أآم من الناخس.
وقال البهيقي يف السنن الكربى ( )١٣٥٨٣بعد ايراده عن طريق أآيب داود نفسه :يعين البرصي رمحه هللا تعاىل .وجزم به يف هامش
املنذري ( )٨٧/٨وتعليق ا ألرنؤوط عیل السنن ( .)٥٠٩/٧وذكر ا ألرنؤوط بأأنه جاء يف ا ألصول اخلطية املعمتدة غري منسوب .قلت:
وهو كذل غري منسوب عند املنذري يف خمترصه ( )٨٧/٨واملزي يف حتفة ا ألرشاف ( .)٤٠٢/١٣ويف رواية ابن أآيب شيبة و أآمحد وابن
أآيب ادلنيا وابن ا ألعرايب وابن عدي ذكر احلسن بدون النس بة ،غري أآن يف رواية ابن ا ألعرايب زايدة :ريض هللا عنه ،وكذا يف بعض نسخ
أآيب داود ،والظاهر أآنه من الناخس ،وان ثبت فال يدل عیل الصحايب ابجلزم وان اكن يومه ذل.
وقال ابن رسالن يف رشح أآيب داود (( :)٥٦٤/١٩قبل خد احلسن) بن عيل بن أآيب طالب .قال املنذري :املقبل امنا هو احلسن بن أآيب
احلسن البرصي .وقال يف املصباح :ما املانع من ا ألول ،فان أآاب نرضة روى عن عيل مرسال ،وقد مات احلسن بن عيل س نة مخس،
ومات أآبو نرضة س نة مائة وتسع ،ومات احلسن البرصي س نة مائة ،انهتىى .وهذا يؤكد بأأن النسخة املطبوعة للسنن يف رشح ابن رسالن
يف بداية لك ابب ال توافق نسخة ابن رسالن ،جربت هذا غري مرة.
وقال خليل أآمحد السهارنفوري يف البذل ( :)٦٠٧/١٣ويف مجيع النسخ الت عندي من املكتوبة واملطبوعة ففي مجيعها :قبل خد احلسن
ريض هللا عنه .وما ر أآيت يف نسخة من أآيب داود :خد احلسن بن عيل ريض هللا عنه .وقد رصح املنذري بأأنه احلسن بن أآيب احلسن.
ولفظ ريض هللا عنه يومه أآنه احلسن بن عيل ريض هللا عنه .و أآما ابعتبار احتاد الزمان فيحمتل أآن يكون هو احلسن بن عيل .وميكن أآن
يكون احلسن بن أآيب احلسن .وليس عندي وجه لرتجيح أآحدهام عیل الخر ،اال أآن املنذري رتبته يف احلديث يرحج قوهل .و أآما لفظ
ريض هللا عنه فميكن أآن يكون من النساخ ،انهتىى.
قال العبد الضعيف عفا هللا عنه :الراحج بل الصواب أآن املقبل هو احلسن البرصي ،وقول البهيقي فيه هو املعمتد .ومن ادلليل الواحض
عليه أآن احلسن بن عيل ريض هللا عهنام تويف س نة ٤٨ه أآو ٤٩ه أآو ٥٠ه أآو ٥١ه أآو ٥٦ه أآو ٥٨ه أآو ٥٩ه وهو غاية ما قيل
فيه ،كام يف هتذيب الكامل ( ،)٢٥٦/٦وا ألشهر ٤٩ه و٥٠ه .واايس من السابعة كام يف التقريب (ص  )١١٦ومل أآقف عیل اترخي
وفاته ،وهو يرصح بأأنه رآى أآاب نرضة يقبل خد احلسن .و أآبو نرضة من الثالثة كام يف التقريب (ص  )٥٤٦وتويف س نة ١٠٨ه أآو ١٠٩ه.
والطبقة الثالثة يه الطبقة الوسطى من التابعني اكحلسن وابن سريين .والطبقة السابعة يه طبقة كبار أآتباع التابعني كامل والثوري.
احلسن بن عيل ريض هللا عنه .واايس يروي عن احلسن البرصي وعطاء وطبقهتام كام يف التارخي الكبري
فكيف رآى اايس بن دغفل
َ
( )٤٣٧/١واجلرح والتعديل ( )٢٧٨/٢وهتذيب الكامل ( .)٤٠١/٣واكنت أليب نرضة عالقة خاصة مع احلسن البرصي ،حت أآوص
أآن يصيل عليه احلسن البرصي فصیل عليه ،كذا يف الثقات ( )٤٢٠/٥وهتذيب الكامل ( ،)٥١٠/٢٨فاذا جيزم مثل البهيقي بأأنه احلسن
البرصي وتؤيده القرائن والتارخي فهو املراد .وامنا أآوردته هنا دفعا لهذه الش هبة ،واال ليس فيه ذكر حصايب.
هذا آخر ما أآردت ايراده يف هذا الفصل .ويف الباب أآحاديث يف تقبيل امليت ،ذكره ابن ا ألعرايب يف رسالته املذكورة (ص  ،)٥٦وذكرهتا
يف بعض أآجوبت ١.وس تأأيت أآقسام القبةل من الكم الفقيه أآيب الليث واالمام النووي وغريهام فامي ييل.

 ١كتبت فيه ما ييل :عن عائشة أآن أآاب بكر ريض هللا عنه أآقبل عیل فرس من مسكنه ابلس نح ،حت نزل فدخل املسجد ،فمل يلكم الناس حت دخل
عیل عائشة ،فتميم رسول هللا صیل هللا عليه وسمل وهو مغىش بثوب حربة ،فكشف عن وهجه مث آأكب عليه فقبهل وبىك ،مث قال :بأأيب أآنت و أآيم ،وهللا ال
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جيمع هللا عليك موتتني .أآما املوتة الت كتبت عليك فقد مهتا .رواه البخاري ( .)٣٦٦٧ ،١٢٤١ ،٤٤٥٢وعهنا ريض هللا عهنا قالت :ر أآيت رسول هللا
صیل هللا عليه وسمل يقبل عامثن بن مظعون وهو ميت ،حت ر أآيت ادلموع تس يل .رواه أآبو داود ( )٣١٦٣وابن ماجه ( )١٤٥٦وحصحه الرتمذي ()٩٨٩
واحلامك ( )٤٨٦٨وابن قدامة ( ،)٣٥٠/٢وقال اذلهيب :س نده صاحل ،انهتىى .وقال احلامك يف موضع آخر ( :)١٣٣٥هذا حديث متداول بني ا ألمئة اال أآن
الش يخني مل حيتجا بعامص بن عبيد هللا ،وشاهده الصحيح املعروف حديث عبد هللا بن عباس وجابر بن عبد هللا وعائشة أآن أآاب بكر الصديق قبل النيب
صیل هللا عليه وسمل وهو ميت ،انهتىى .وعن جابر بن عبد هللا قال :ملا قتل أآيب جعلت آأكشف الثوب عن وهجه أآبيك ،ويهنون عنه ،والنيب صیل هللا عليه
وسمل ال يهنان ،جفعلت معت فاطمة تبيك ،فقال النيب صیل هللا عليه وسمل :تبكني أآو ال تبكني ،ما زالت املالئكة تظهل بأأجنحهتا حت رفعمتوه .رواه البخاري
( .)١٢٤٤وعن عامص بن هبدةل قال :ملا مات أآبو وائل قبل أآبو بردة جهبته .رواه ابن أآيب شيبة ( .)١٢٠٧٠قال احلافظ ابن جحر يف الفتح (:)١١٥/٣
ويف هذه ا ألحاديث جواز تقبيل امليت تعظامي وترباك ،انهتىى .وقال يف الفتاوى التااترخانية ( :)٧٨/٣ويف اليتمية :سأألت يوسف بن محمد معن يرفع السرت عن
وجه امليت لرياه ،قال :ال بأأس به ،انهتىى .وقال ابن جنمي يف البحر الرائق ( )١٨٧/٢والرشنباليل يف حاش ية درر احلاكم ( :)١٦١/١ويف اجملتىب :وال بأأس
بتقبيل امليت ،انهتىى .وقال الرشنباليل يف املرايق (ص ( :)٥٧٣وال بأأس بتقبيل امليت) للمحبة والتربك توديعا خالصة عن حمظور .قال الطحطاوي :الواو
مبعىن أآو ،فان تقبيهل صیل هللا عليه وسمل عامثن للمحبة ،وتقبيل أآيب بكر الرسول الأكرم صیل هللا عليه وسمل هلام معا .قوهل (خالصة عن حمظور) هذا قيد
يف اجلواز .أآما اذا اكنت لشهوة حفرام ،ولو زوجة فامي يظهر ،لقوهلم أآن الناكح انقطع مبوهتا ذلهاب حمهل ،انهتىى .وراجع فتاوى رحمييه ( .)١٢١/٧وقال ابن
حبيب :وال بأأس بتقبيل امليت قبل غسهل وبعد غسهل ،قد قبل النيب صیل هللا عليه وسمل عامثن بن مظعون ميتا ،وقبل أآبو بكر النيب صیل هللا عليه وسمل
ميتا .كذا يف النوادر والزايدات عیل ما يف املدونة من غريها من ا ألهمات ( )٥٦٦/١البن أآيب زيد القريوان ،و أآقره اخلريش يف رشح خمترص خليل (.)١٣٦/٢
وقال النووي يف رشح املهذب ( :)١٢٧/٥جيوز ألهل امليت و أآصدقائه تقبيل وهجه ،ثبتت فيه ا ألحاديث ،ورصح به ادلاريم يف الاس تذاكر والرسخيس
يف ا ألمايل ،انهتىى .وقال ابن قدامة يف املغين (( :)٣٥٠/٢وان أآحب أآههل أآن يروه مل مينعوا) و أآورد حدييث عائشة وحديث جابر املذكورة ،وقال :هذه
أآحاديث حصاح ،انهتىى .وقال الش يخ رش يد أآمحد اجلنجويه يف المع ادلراري ( )٣٠٨/٨يف رشح قول جابر وآأكشف الثوب عن وهجه :فيه دالةل عیل جواز
ذل ،غري أآنه خالف ا ألوىل اذا مل يتضمن فائدة ،ملا أآنه ال يزيد احلزن اال كرثة .ويدل عیل كونه خالف ا ألوىل هنىي الصحابة ريض هللا عهنم عن كشفه مع
أآن النيب صیل هللا عليه وسمل مل ينكر علهيم هنهيم ،انهتىى .وقد ورد يف س ياق عند البخاري ( :)١٢٩٣فذهبت أآريد أآن آأكشف عنه ،فهنان قويم ،مث
ذهبت آأكشف عنه ،فهنان قويم ،احلديث .وفيه أآيضا أآن أآابه قد مثل به ،وبه ظهر وجه منع القوم.
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الفصل الثان يف حمك تقبيل اليد وما يتعلق به
( )١أآقوال احلنفية
قال محمد يف اجلامع الصغري (ص  :)٤٧٩ويكره أآن يقبل الرجل مف الرجل أآو يده أآو شيئا منه أآو يعانقه ،انهتىى .قال املرغينان يف الهداية
( :)٣٧٥/٤ذكر الطحاوي أآن هذا قول أآيب حنيفة ومحمد .وقال أآبو يوسف :ال بأأس ابلتقبيل واملعانقة ،انهتىى .وحنوه يف فتاوى قايض
خان ( )٣١٠/٣ورشحه للجامع الصغري (ق  /٢٥٧أآ) .وقال الطحاوي يف خمترصه ( ،٩٧٨/٢طبعة ادلار املالكية) :ويكره للرجل أآن
يقبل من الرجل مفه أآو يده أآو شيئا منه .وكره أآبو حنيفة املعانقة ،ومل ير بأأسا ابملصاحفة .وقد روي عن أآيب يوسف أآنه قال :ال بأأس
ابملعانقة .قال :وبه نأأخذ ،انهتىى .وفيه أآن قول أآيب يوسف يتعلق ابملعانقة ،ومل يذكر معه التقبيل ،فلينظر.
وقال الفقيه أآبو الليث السمرقندي يف بس تان العارفني (ص  :)١١٣ال بأأس ابلقبةل للودل الصغري ،وهو مأأجور فهيا ،ألن فهيا شفقة عیل
ودله .قال النيب صیل هللا عليه وسمل :من مل يوقر كبريان ويرمح صغريها فليس منا .وروى محمد بن ا ألسود عن أآبيه أآسود بن خلف أآن
النيب صیل هللا عليه وسمل أآخذ حس نا فقبهل ،مث أآقبل عیل أآحصابه فقال :ان الودل مبخةل جمبنة جمهةل حمزنة .وروى أآشعث بن قيس
الكندي عن النيب صیل هللا عليه وسمل أآنه قال :اهنم ملبخةل حمزنة جمبنة ،واهنم لمثرة الفؤاد وقرة العني .وروي عن معر ريض هللا عنه أآنه
اس تعمل رجال عیل بعض ا ألعامل ،فدخل الرجل عیل معر فرآه قد أآخذ ودلا هل وهو يقبهل .فقال الرجل :ان يل أآوالدا ما قبلت واحدا
مهنم .فقال معر ريض هللا عنه :ال رمحة ل عیل الصغار ،فرمحتك عیل الكبار أآقل ،رد علينا عهدان .فعزهل .ويقال :القبةل عیل مخسة
أآوجه :قبةل املودة ،وقبةل الرمحة ،وقبةل الشفقة ،وقبةل التحية ،وقبةل الشهوة .فأأما قبةل املودة فهىي قبةل الوادلين لودلهام عیل اخلد .و أآما قبةل
الرمحة فقبةل الودل لوادليه عیل الر أآس .و أآما قبةل الشفقة فقبةل ا ألخت ل ألخ عیل جهبته .و أآما قبةل التحية فقبةل املؤمنني فامي بيهنم عیل اليد.
و أآما قبةل الشهوة فقبةل الزوج لزوجته عیل الفم .وكره بعض الناس قبةل الرجال فامي بيهنم عیل اليد وعیل الوجه .واحتجوا مبا روي عن النيب
صیل هللا عليه وسمل أآنه هنىى عن املاكمعة واملاكمعة ،يعين القبةل واملعانقة .ورخص فيه بعض الناس .وقد جاء يف ا ألثر أآن النيب صیل
هللا عليه وسمل قام اىل جعفر بن أآيب طالب ريض هللا عنه حني رجع من احلبشة فاعتنقه وقبهل بني عينيه .وروي عن أآحصاب النيب
صیل هللا عليه وسمل أآهنم اكنوا اذا قدموا من سفرمه يعانق بعضهم بعضا ويقبل بعضهم بعضا .وروى الرباء بن عازب عن النيب صیل هللا
عليه وسمل أآنه قال :المتسوا الودل فانه مثرة الفؤاد وقرة العني واايمك والعجوز العقمي .وروي عن النيب صیل هللا عليه وسمل أآنه قال :أآوالدان
أآكبادان .ومن هذا قال القائل :من رسه ادلهر أآن يرى كبده ،مييش عیل ا ألرض فلريى ودله ،انهتىى.
وقال ابن مازة يف احمليط الربهان ( :)٣٩٦/٥ان قدم يد نفسه لغريه فهو مكروه ،ألن ذل من فعل الفساق .وان قبل يد غريه أآو قبل
يد عامل أآو سلطان عادل لعلمه وعدهل ال بأأس به ،هكذا ذكر يف فتاوى أآهل مسرقند .وقد حص أآن عبد هللا بن عباس ريض هللا عهنام أآخذ
براكب زيد بن اثبت ريض هللا عنه ،فقال زيد :همال اي ابن مع رسول هللا ،فقال عبد هللا :هكذا كنا نصنع بعلامئنا من أآاكبر أآحصاب رسول
هللا ،فلام اس توى زيد بن اثبت عیل بغلته ،قال البن عباس :انولين يدك فناوهل ،فقبل زيد يده وقال :هكذا نصنع بأأهل بيت رسول هللا
عليه السالم .فهذا يدل عیل أآنه ال بأأس بتقبيل يد غريه لعلمه أآو رشفه .وقد حيك عن سفيان أآنه مسى تقبيل يد العامل والسلطان العادل
س نة .فقال هل عبد هللا بن املبارك :ومن حيسن هذا غريك .وان قبل يد غري العامل وغري السلطان العادل أآراد به تعظمي املسمل واكرامه فال
بأأس به .وان أآراد به عبادة هل أآو يسأأل منه شيئا من عرض ادلنيا فهو مكروه .واكن الصدر الشهيد يفت ابلكراهة يف هذا الفصل من
غري تفصيل .وعن عيل الرازي أآنه قال :كنا ندخل عیل املأأمون ونقبل يده ،وبرش يقول :هذا فسق .و أآما الالكم يف تقبيل الوجه :حيك
عن الفقيه أآيب جعفر الهندوان أآنه قال :ال بأأس بأأن يقبل الرجل الرجل اذا اكن فقهيا أآو عاملا أآو زاهدا ،يريد بذل اعزاز ادلين ،فقد حص
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أآن رسول هللا صیل هللا عليه وسمل قبل بني عيين عامثن بن مظعون بعد موته .وقبل أآبو بكر ريض هللا عنه جهبة رسول هللا صیل هللا
عليه وسمل بعد موته .وذكر يف اجلامع الصغري :ويكره أآن يقبل الرجل وجه آخر أآو جهبته أآو ر أآسه ،انهتىى .وقول سفيان الثوري آأس نده
ابن املقرئ يف الرخصة ( ١٠و .)١٦
وقال املوصيل يف اخملتار ( :)١٥٧/٤وال بأأس بتقبيل يد العامل والسلطان العادل ،انهتىى.
وقال الزيلعي يف تبيني احلقائق ( :)٢٥/٦رخص الش يخ االمام مشس ا ألمئة الرسخيس وبعض املتأأخرين تقبيل يد العامل أآو املتورع عیل
سبيل التربك .وقبل أآبو بكر بني عيين النيب صیل هللا عليه وسمل بعدما قبض .وقال سفيان الثوري :تقبيل يد العامل أآو يد السلطان
العادل س نة ،فقام عبد هللا بن املبارك فقبل ر أآسه .وما يفعهل اجلهال من تقبيل يد نفسه اذا لقي الغري فهو مكروه فال رخصة فيه .وما
يفعلون من تقبيل ا ألرض بني يدي العلامء حفرام ،والفاعل والرايض به آمثان ،ألنه يش به عبادة الوثن .وذكر الصدر الشهيد أآنه ال يكفر
هبذا السجود ألنه يريد به التحية .وقال مشس ا ألمئة الرسخيس رمحه هللا :السجود لغري هللا تعاىل عیل وجه التعظمي كفر .وذكر أآبو الليث
أآن التقبيل عیل مخسة أآوجه :قبةل الرمحة كقبةل الوادل لودله ،وقبل النيب صیل هللا عليه وسمل احلسن بن عيل ريض هللا عهنام .وقبةل
التحية كقبةل املؤمنني بعضهم بعضا .وقبةل الشفقة كقبةل الودل لوادليه .وقبةل املودة كقبةل الرجل أآخاه عیل اجلهبة .وقبةل الشهوة كقبةل الرجل
امر أآته أآو أآمته .وزاد بعضهم قبةل ادلاينة ،ويه قبةل احلجر ا ألسود ،انهتىى.
وقال العيين يف البناية ( :)١٩٩/١٢ويف الاكيف :ورخص بعض املتأأخرين رمحهم هللا تقبيل يد العامل واملتورع .قلت :كذل تقبيل يد
الوادلين وا ألس تاذ ولك من يس تحق التعظمي واالكرام ،انهتىى.
وقال احلصكفي يف ادلر اخملتار (( :)٣٨٣/٦وال بأأس بتقبيل يد) الرجل (العامل) واملتورع عیل سبيل التربك ،درر .ونقل املصنف عن
اجلامع أآنه ال بأأس بتقبيل يد احلامك واملتدين (السلطان العادل) وقيل :س نة ،جمتىب (وتقبيل ر أآسه) أآي العامل ( أآجود) كام يف الزبازية( .وال
رخصة فيه) أآي يف تقبيل اليد (لغريهام) أآي لغري عامل وعادل ،هو اخملتار ،جمتىب .ويف احمليط :ان لتعظمي اسالمه واكرامه جاز ،وان لنيل
ادلنيا كره .وقال :و أآما تقبيل يد صاحبه عند اللقاء مفكروه ابالجامع .قال ابن عابدين :قوهل :مفكروه ابالجامع ،أآي اذا مل يكن صاحبه عاملا
وال عادال وال قصد تعظمي اسالمه وال اكرامه ،وس يأأيت أآن قبةل يد املؤمن حتية توفيقا بني الكهمم ،انهتىى.
وقال محمد عابد الس ندي يف رسالته يف التقبيل و أآنواعه و أآحاكمه املطبوعة يف مجموع اجازات ورسائل االمام محمد عابد الس ندي (:)٣٢٨/٢
اعمل أآن التقبيل عیل االطالق سواء عیل الر أآس أآو عیل اليد أآو بني العينني أآو غري ذل من ا ألعضاء ال خيلو :اما أآن يكون للشهوة،
وهذا ال يشك يف حترميه اال للزوجة أآو من حيل هل وطؤها .أآو يكون للمودة والشفقة ،كتقبيل الوادل ودله ،وذل جائز لتقبيل النيب صیل
هللا عليه وسمل برسة احلسن ريض هللا عنه ،وتقبيل أآيب بكر خد بنته عائشة أآم املؤمنني حني وجدها محمومة ،كام أآخرجه أآبو داود .وهذا
القسم من التقبيل غالبه يكون للشفقة واظهار املودة .ومن ذل تقبيل النيب صیل هللا عليه وسمل جعفر بن أآيب طالب بني عينيه كام
أآخرجه أآبو داود والبهيقي يف شعب االميان .أآو يكون التقبيل لتعظمي خشص ،فال جيوز ما مل يكن لعامل أآو سلطان عادل أآو من هل رشف
ديين ،كرشافة س يد علوي تعظامي جلناب الرسول صیل هللا عليه وسمل ،وما عدا ذل فهو حرام ،مل يرد يف الرشع جوازه ،ومل جند
النصوص اال فامي ذكرانه .وليس ألحد أآن ينكر عیل من قبل يد أآحد من املذكورين ،ملا تظافرت ا ألدةل القوية الكثرية عیل وقوع التقبيل
من الصحابة يد النيب صیل هللا عليه وسمل ورجهل ،انهتىى.

27

جزء يف تقبيل اليد

( )٢أآقوال املالكية
وس ئل مال عن الرجل يقبل يد الوايل أآو ر أآسه أآو املوىل يفعل ذل بس يده؟ قال :ليس ذل من معل الناس ،وهو من معل ا ألعامج.
قيل :فيقبل ر أآس أآبيه؟ قال :أآرجو أآن يكون خفيفا .وس ئل يف رواية أآخرى :هل يقبل خد أآبيه أآو معه؟ قال :ال أآرى أآن يفعل ،وان من
العربة أآن من مىض مل يكن يفعل ذل .قيل :اكن ابن معر اذا قدم من السفر يقبل ساملا ،وقال :ش يخ يقبل ش يخا ،فأأنكر احلديث وقال:
ال تتحدثوا مبثل هذه ا ألحاديث فهتلكوا فهيا ،كذا يف اجلامع ملسائل املدونة (.)١٤٧/٢٤
وقال القريوان يف الرساةل (ص  :)١٦١وكره مال تقبيل اليد و أآنكر ما روي فيه ،انهتىى .وقال عبد الوهاب البغدادي يف املعونة
( :)١٧٠١/٣وتكره املعانقة و أآشد من ذل تقبيل اليد ،انهتىى .وقال ابن احلاج يف املدخل ( :)١٦٠/١ان اكن املقبل يده عاملا أآو صاحلا
أآو هام معا فأأنكره مال يف املشهور عنه ،و أآجازه غريه ،انهتىى.
وقال ابن رشد اجلد يف البيان والتحصيل ( :)٢٠٥/١٨وس ئل مال عن اذلي يقدم من سفر فتتلقاه ابنته فتقبهل ،قال :ال بأأس بذل.
وقيل هل :فأأخته و أآهل بيته؟ قال :ال بأأس به ،قلت هل :ال بأأس بذل لكه اي أآاب عبد هللا؟ قال يل :نعم ،امنا يه عیل وجه الرمحة ليس
قبل ذلة ،انهتىى .وقال يف املقدمات ( :)٤٤١/٣ويكره تقبيل اليد يف السالم .وقد س ئل مال عن الرجل يقدم من السفر فيتناول غالمه
أآو مواله يده فيقبلها فقال :ان ترك ذل أآحب ايل .وهو كام قال ،انهتىى.
قال ابن بطال يف رشح البخاري ( :)٤٦/٩قال ا ألهبرى :وامنا كرهها مال اذا اكنت عیل وجه التكرب والتعظمي ملن فعل ذل به .و أآما اذا
قبل انسان يد انسان أآو وهجه أآو شيئا من بدنه مامل يكن عورة عیل وجه القربة اىل هللا دلينه أآو لعلمه أآو لرشفه فان ذل جائز ،وتقبيل
يد النيب عليه السالم تقرب اىل هللا ،انهتىى .وظاهر ما تقدم يأأابه .وذلا قال ابن انيج التنويخ يف رشحه عیل الرساةل ( :)٤٧٦/٢قال
ابن بطال :امنا كره تقبيل يد الظلمة اجلبابرة ،و أآما يد ا ألب والرجل الصاحل ومن ترىج بركته جفائز ،وظاهر املذهب خالفه ،انهتىى.
وقال عيل بن خلف املنويف يف كفاية الطالب الرابن (( :)٤٧٥/٢وكره مال تقبيل اليد) أآي يد الغري ظاهره سواء اكن الغري عاملا أآو
غريه ولو أآاب أآو س يدا أآو زوجا ،وهو ظاهر املذهب ،ألنه من فعل ا ألعامج ويدعو اىل الكرب ورؤية النفس ،انهتىى.
وقال زروق يف رشحه عیل الرساةل ( :)١٠٧٠/٢امنا كرهه ملا يدعو اليه من الكرب والنخوة ورؤية النفس ومساعدهتا يف حظها ورمبا اكن
ذريعة للمكروه .وقال :ومعل الناس عیل اجلواز ملن جيوز التواضع منه ويطلب ابراره ،انهتىى .وحنوه يف الفواكه ادلوان ( )٣٢٦/٢وزاد:
وظاهر الكمه ولو اكن ذو اليد عاملا أآو ش يخا أآو س يدا أآو وادلا حارضا أآو قادما من سفر وهو ظاهر املذهب ،وحمل الكراهة اذا اكن
املقبل مسلام .و أآما لو قبل يدك نرصان أآو هيودي فال كراهة ،وامنا كره مال تقبيل اليد ملا يرتتب عليه من الكرب ورؤية النفس عظمية،
و ألن املسمل أآخو املسمل ،ولعل املقبل ابلكرس أآفضل من ذي اليد عند هللا ،وابمجلةل ال ينكر عیل من فعلها مع ذوي الرشف والفضل
لورودها يف تكل ا ألحاديث ،وملا يرتتب عیل تركها مع من يس تحقها من املقاطعة والشحناء كام هو معروف يف زماننا ،انهتىى.
وقال الصاوي يف بلغة السال (( :)٧٦١/٤و) ال يندب (تقبيل اليد) بل يكره .واملراد يد الغري .و أآما يد نفسه فليس الشأأن فعل ذل،
وان وقع فيكره .وحمل كراهة تقبيل اليد ان اكن املقبل مسلام فلو قبل يدك اكفر فال كراهة( .اال ملن ترىج بركته) وعليه محمل ما حص أآن
وفد عبد القيس ملا قدموا عیل النيب صیل هللا عليه وسمل ابتدروا يديه ورجليه .وروي أآن سعد بن مال قبل يده صیل هللا عليه وسمل
من وادل وش يخ وصاحل ،فال يكره ،بل يطلب .وحمك غري اليد من ا ألعضاء اكلر أآس والكتف والقدم اكليد هنيا وطلبا .وقال س يدي أآمحد
زروق نفعنا هللا به :ومعل الناس عیل اجلواز ملن يتواضع هل ويطلب ابراره ،انهتىى .وتقدم الكم زروق.
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( )٣أآقوال الشافعية
وقال الرواين يف حبر املذهب ( :)٤٠٦/٢اذا أآراد تقبيل يد غريه ،فان اكن يعظمه لزهده أآو علمه أآو كرب س نه مل يكره ،ملا روي أآن
أآعرابيا قعد عند رسول هللا صیل هللا عليه وسمل فاس تحسن الكمه فقال هل :ائذن يل حت أآقبل وهجك ،فأأذن هل .مث قال :ائذن يل حت
أآجسد ل فمل يأأذن هل .وان اكن يعظمه ألجل غناه أآو لسلطنته مل جيز ،لقوهل صیل هللا عليه وسمل :من تواضع لغين لغناه ذهب ثلثا دينه،
انهتىى .وس نده ضعيف ،راجع املقاصد احلس نة (ص  )٦٣٩وادلرر املنترثة (.)١٨٩/١
وقال النووي يف رشح املهذب ( :)٦٣٦/٤يس تحب تقبيل يد الرجل الصاحل والزاهد والعامل وحنومه من أآهل الخرة .و أآما تقبيل يده
لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته عند أآهل ادلنيا ابدلنيا وحنو ذل مفكروه شديد الكراهة .وقال املتويل :ال جيوز .فأأشار اىل حترميه .وتقبيل
ر أآسه ورجهل كيده .و أآما تقبيل خد ودله الصغري وودل قريبه وصديقه وغريه من صغار ا ألطفال اذلكر وا ألنث عیل سبيل الشفقة والرمحة
واللطف فس نة .و أآما التقبيل ابلشهوة حفرام ،سواء اكن يف ودله أآو يف غريه ،بل النظر ابلشهوة حرام عیل ا ألجنيب والقريب ابالتفاق ،وال
يس تثىن من حترمي القبةل بشهوة اال زوجته وجاريته .و أآما تقبيل الرجل امليت والقادم من سفره وحنوه ،فس نة .ومعانقة القادم من سفر
وحنوه س نة .و أآما املعانقة وتقبيل وجه غري القادم من سفر وحنوه غري الطفل ،مفكروهان ،رصح بكراههتام البغوي وغريه .وهذا اذلي ذكران
يف التقبيل واملعانقة أآنه يس تحب عند القدوم من سفر وحنوه ومكروه يف غريه هو يف غري ا ألمرد احلسن الوجه .فأأما ا ألمرد احلسن فيحرم
بلك حال تقبيهل ،سواء قدم من سفر أآم ال ،والظاهر أآن معانقته قريبة من تقبيهل ،وسواء اكن املقبل واملقبل صاحلني أآو غريهام ،ويس تثىن
من هذا تقبيل الوادل والوادلة وحنوهام من احملارم عیل سبيل الشفقة ،انهتىى ،وهو الكم جامع وتفصيل رائع.

( )٤أآقوال احلنابةل
وقال احساق بن منصور الكوجس ألمحد بن حنبل :يقبل الرجل يد الرجل؟ قال :عیل االخاء .قال احساق :نعم هو س نة اذا اكن عیل وجه
احلب يف هللا عز وجل وعیل غري ذل بدعة ،كذا يف مسائل االمام أآمحد واحساق بن راهويه (.)٤٨٩٩/٩
وقال صاحل بن أآمحد بن حنبل :مل يزل أآيب يصيل يف مرضه قامئا أآمسكه فريكع ويسجد ورافعه يف ركوعه وجسوده .ودخل عليه جماهد بن
موىس فقال :اي أآاب عبد هللا ،قد جاءتك البرشى ،هذا اخللق يشهدون ل ما تبايل لو وردت عیل هللا عز وجل الساعة ،وجعل يقبل
يده ويبيك وجعل يقول :أآوصين اي أآاب عبد هللا ،فأأشار اىل لسانه ،كذا يف سرية االمام أآمحد بن حنبل (ص .)١٢٧
وقال ابن مفلح يف ا ألداب الرشعية ( )٢٥٨/٢وتبعه السفاريين يف غذاء ا أللباب ( :)٣٣٢/١تباح املعانقة وتقبيل اليد والر أآس تدينا
واكراما واحرتاما مع أآمن الشهوة ،وظاهر هذا عدم اابحته ألمر ادلنيا ،واختاره بعض الشافعية ،والكراهة أآوىل .وقال املروذي سأألت أآاب
عبد هللا عن قبةل اليد فقال :ان اكن عیل طريق التدين فال بأأس ،قد قبل أآبو عبيدة يد معر بن اخلطاب ريض هللا عهنام ،وان اكن عیل
طريق ادلنيا فال اال رجال خياف س يفه أآو سوطه .وقال همنا بن حيىي :ر أآيت أآاب عبد هللا كثريا يقبل وهجه ور أآسه وخده وال يقول شيئا،
ور أآيته ال ميتنع من ذل وال يكره ،ور أآيت سلامين بن داود الهامشي يقبل جهبته ور أآسه وال ميتنع من ذل وال يكرهه ،ور أآيت يعقوب
بن ابراهمي يقبل وهجه وجهبته .وقال عبد هللا بن أآمحد :ر أآيت كثريا من العلامء والفقهاء واحملدثني وبين هامش وقريش وا ألنصار يقبلونه يعين
أآابه بعضهم يديه وبعضهم ر أآسه ،ويعظمونه تعظامي مل أآرمه يفعلون ذل بأأحد من الفقهاء غريه ،مل أآره يش هتىي أآن يفعل ذل .وقال اخلالل
أآخربن اسامعيل بن احساق الرساج قال :قلت أليب عبد هللا أآول ما ر أآيته :اي أآاب عبد هللا ائذن يل أآن أآقبل ر أآسك .قال :مل أآبلغ أآان ذاك.
وقال اسامعيل بن احساق الثقفي :سأألت أآاب عبد هللا قلت :ترى أآن يقبل الرجل ر أآس الرجل أآو يده؟ قال نعم .وقال الش يخ تقي ادلين
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(يعين ابن تميية) :تقبيل اليد مل يكونوا يعتادونه اال قليال .وذكر ما رواه أآبو داود وغريه عن ابن معر أآهنم ملا قدموا عیل النيب صیل هللا
عليه وسمل عام موته قبلوا يده .ورخص فيه أآكرث العلامء كأمحد وغريه عیل وجه ادلين ،وكرهه آخرون كامل وغريه .وقال سلامين بن حرب:
يه السجدة الصغرى .و أآما ابتداء االنسان مبد يده للناس ليقبلوها وقصده ذلل فهذا يهنىى عنه بال نزاع اكئنا من اكن ،خبالف ما اذا
اكن املقبل هو املبتدئ بذل ،انهتىى الكمه .وقال :ورصح ابن اجلوزي بأأن تقبيل يد الظامل معصية اال أآن يكون عند خوف .وقال يف
مناقب أآحصاب احلديث :ينبغي للطالب أآن يبالغ يف التواضع للعامل ويذل نفسه هل .قال :ومن التواضع للعامل تقبيل يده ،وقبل سفيان بن
عيينة والفضيل بن عياض أآحدهام يد حسني بن عيل اجلعفي والخر رجهل ،انهتىى ملخصا ،وراجعه وال بد.
وقال الهبويت يف كشاف القناع ( :)١٥٧/٢يباح تقبيل اليد والر أآس تدينا واكراما واحرتاما مع أآمن الشهوة ،وظاهره عدم اابحته ألمر
ادلنيا ،وعليه حيمل الهنىي ،قاهل املصنف يف رشح املنظومة ،انهتىى.

( )٥خالصة ا ألقوال
حفاصل ما تقدم أآن تقبيل اليد عیل سبيل االكرام واملودة مس تحب عند الشافعية ومباح عند احلنابةل ،ومكروه يف ظاهر مذهب مال،
وجوزه بعض أآحصابه اك ألهبري وابن بطال وزروق والنفراوي والصاوي .و أآما احلنفية فنص عیل كراهته محمد يف اجلامع الصغري والطحاوي
يف خمترصه ومل يذكرا خالفا فيه .وحىك املرغينان وقايض خان عن الطحاوي عن أآيب يوسف جوازه .واملتأأخرون من احلنفية أآابحوه اذا
اكن عاملا أآو متورعا أآو عادال أآو ممن يس تحق التعظمي واالكرام اكلوادلين واملشاخي .هذا لكه اذا أآمن الشهوة ومل يكن ألمر ادلنيا .و أآما قبةل
الشفقة والرمحة للودل والوادل أآو قبةل الشهوة للزوج واملوىل جفائز بال خالف.
و أآخمت اجلزء بقول وكيع بن اجلراح :اهنا صلحت حني قبلت للخرة ،واهنا فسدت حني قبلت لدلنيا ،رواه ابن ا ألعرايب ( .)١١ومبا روى
احلامك يف علوم احلديث (ص  )١١٣واخلطيب ( )١٠٣/١٣و أآبو يعیل يف طبقات احلنابةل ( )٢٧٣/١وابن عساكر ( ٦٨/٥٢و
 )٩١/٥٨عن أآيب نرص أآمحد بن محمد الوراق قال :مسعت أآاب حامد أآمحد بن محدون القصار يقول :مسعت مسمل بن احلجاج وجاء اىل
محمد بن اسامعيل البخاري ،فقبل بني عينيه ،وقال :دعين حت أآقبل رجليك اي آأس تاذ ا ألس تاذين وس يد احملدثني وطبيب احلديث يف
علهل .قال ش يخنا يف اليواقيت يف خامتة جوابه ( :)١٦٧/١ذكرته لبيان التعامل ،انهتىى.
قال العبد الضعيف عفا هللا عنه :هذا اخر اجلزء ،بد أاته يف اليوم السادس من شهر هللا احملرم س نة ١٤٤٠ه ،وفرغت منه يف اليوم
الثالث عرش بعد آأس بوع ،وامحلد هلل أآوال وآخرا ،وصیل هللا وسمل عیل س يدان محمد وعیل اآهل وحصبه أامجعني.
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