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 2 احللقة اخلامسة عشر –التجريد الصريح

 قيامة]سورة ال اَنَك{ُتَحر ِّْك بِّهِّ لِّسَ  ال}قال ابن حجر: وال منافاة بين قوله: يحرك شفتيه وبين قوله في اآلية: 
يه؟ والنهي عن تحريك اللسان، هل معنى هذا أنه يجوز له أن يحرك شفت "يحرك شفتيه"في الخبر:  [16

 ألن النهي عن تحريك اللسان دون الشفتين؟ 
 قيامة]سورة ال اَنَك{ُتَحر ِّْك بِّهِّ لِّسَ  ال}وال منافاة بين قوله: يحرك شفتيه وبين قوله في اآلية: ابن حجر:  يقول
ريك ال اللسان يلزم منه تحالحروف التي ال ينطق بها إألن تحريك الشفتين بالكالم المشتمل على  [16

ي ، فإذا نهي عن تحريك اللسان فنهي عن تحريك الشفتين؛ ألن هذا ال يتم إال بهذا، أو اكتفاللسان
ئ بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه ألنه األصل في النطق، أو األصل حركة الفم، وكل من الحركتين ناش

 ما ال به العيني بأن المالزمة من التحريكين ممنوعة علىالكرماني، وتعق  عن ذلك، وهو مأخوذ من كالم 
لى د بل مستحيل؛ ألن الفم اسم لما يشتمل عليه وعند اإلطالق ال يشتمل عيخفى، وتحريك الفم مستبعَ 

يه فتشك به ، بل هو من باب االكتفاء، والتقدير: فكان مما يحر االشفتين، وال على اللسان ال لغًة وال عرفً 
{ ولسانه، على حد قوله تعالى: طبري من وفي تفسير ال ،أي والبرد [81 ]سورة النحل }َسَراِبيَل َتِقيُكُم اْلَحرَّ

طريق جرير عن ابن أبي عائشة: ويحرك به لسانه وشفتيه، فجمع بينهما، قال ابن عباس في تفسير 
في و ة، وهذا في أكثر الروايات، ك، بالرفع على الفاعلي  جمعه: أي جمعه بفتح الميم والعين لك صدرُ 

 هللاُ نبت ، أي أالبقلَ  اليونينية: أي جمعه هللا في صدرك، وإسناد الجمع على الصدر على حد: أنبت الربيعُ 
ء ك، بسكون الميم وضم العين مصدر، ورفع راه لك صدرُ عُ . وفي رواية أبي ذر: جمْ في الربيع البقلَ 

ل، ك بفتح الجيم وإسكان الميم وزيادة في وهو يوضح األو صدرِّ ه لك في عُ مْ ك فاعل، ولكريمة: جَ صدرُ 
ه له في عُ مْ ه تعالى للقرآن صدرك، وفي رواية األصيل وحده جَ عُ مْ ه له بإسكان الميم أي جَ عُ مْ وفي روايٍة جَ 

 صدرك، بزيادة في، على كل حال المعنى ظاهر، وكله متقارب وهي ألفاظ متقاربة.
 ه لك في صدرك.عُ مْ ت عندنا جَ المقدم: والمثبَ 

 ، نعم.ه لك في صدركعُ مْ جَ 
، والفاعل محذوف مفعولللأي قراءته، فهو مصدر مضاف  [17 ]سورة القيامة }ِإنَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه{

 : -رضي هللا عنه-القراءة، كما جاء في وصف عثمان  واألصل: وقراءتك إياه، يطلق القرآن ويراد به
   وقرآنحححححححححححححححححححححححححححا ايقطحححححححححححححححححححححححححححع الليحححححححححححححححححححححححححححل تسحححححححححححححححححححححححححححبيحً     السحححححححححححححجود بحححححححححححححهضححححححححححححححوا بأشحححححححححححححم  عنحححححححححححححوان 

 

: البيضاوي  ة، وقال: أي تقرأه، بفتح الهمزة في اليونينيُقْرآَنُه{}َ في تفسير  اأي قراءة، وقال ابن عباس أيًض 
قال  ْرآَنُه{قُ ِبْع }َفاتَّ ريل أي أنزلنا إليك بواسطة جب }َفِإَذا َقَرْأَناُه{ه في لسانك وهو تعليل للنهي، إثبات قرآنِّ 

حال  ة القطع، أي كنأي فاستمع له وأنصت، بهمز  [18 ]سورة القيامة }َفاتَِّبْع{ابن عباس في تفسير 
من  ، واالستماع أخص من اإلنصات؛ ألن االستماع اإلصغاء، واإلنصات السكوت، وال يلزماقراءته ساكتً 

وله: ثم إن علينا أن تقرأه، فسره ابن عباس بق [19 القيامة]سورة  }ُثمَّ ِإنَّ َعَلْيَنا َبَياَنُه{السكوت اإلصغاء، 
 وفسره غيره: ببيان ما أشكل عليك من معانيه.
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الخطاب، كما هو الصحيح في األصول، فيستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت قال ابن حجر: 
م ي لما تقتضيه ث، وهو الصحيح عند األصوليين، ونص عليه الشافعقال القسطالني: ال عن وقت الحاجة

ة جائز، بدليل العطف بح)ثم( البيان إلى وقت الحاج [19 ]سورة القيامة }ُثمَّ ِإنَّ َعَلْيَنا َبَياَنُه{من التراخي، 
ل وثم تقتضي التراخي، لكن البيان عن وقت الحاجة هذا الذي ال يجوز عند أهل العلم، وأول من استد

أويل على ت وهذا ال يتم إالتبعوه على ذلك، قال القسطالني: ب و لذلك بهذه اآلية القاضي أبو بكر بن الطي ِّ 
ز يجو : ار حفظه له بظهوره على لسانه فال، قال اآلمديالبيان بتبيين المعنى، وإال فإذا حمل على استمر 

ع اد جميويؤيد ذلك أن المر لمجمل، يقال: بان الكوكب إذا ظهر، قال: أن يراد بالبيان اإلظهار ال بيان ا
حسين الاص لبعضه باألمر المذكور دون بعض، وقال أبو ن، والمجمل إنما هو بعضه، وال اختصالقرآ

، لستدالبيان اإلجمالي فال يتم االيجوز أن يراد البيان التفصيلي، وال يلزم منه جواز تأخير الالبصري: 
عم ضاف فيجنس م  }َبَياَنُه{ ب باحتمال إرادة المعنيين اإلظهار والتفصيل وغير ذلك؛ ألن قوله:ق ِّ عُ وتُ 

ه جميع أصنافه، من إظهاره وتبيين أحكامه وما يتعلق بها من تخصيٍص وتقييٍد ونسٍخ وغير ذلك، وهذ
 [114طه سورة ] {َوْحُيهُ  َلْيكَ َتْعَجْل ِباْلُقْرآِن ِمن َقْبِل َأن ُيْقَضى إِ  ال}وَ اآلية كقوله تعالى في سورة طه: 

- ك ومساوقته في القرآن حتى يتم الوحي، فكان رسول هللاقي الوحي من الملَ فنهاه عن االستعجال في تل
بد اه: عالمالئكة ومعن رل به على سائك الوحي المفض  بعد ذلك إذا أتاه جبريل ملَ  -صلى هللا عليه وسلم

 دهم.  عنهللامعناه عبد هللا بالسريانية ألن جبر: عبد بالسريانية، وإيل: اسم من أسماء  -يعني جبريل-هللا 
ل وروى عبد بن حميد في تفسيره عن عكرمة أن اسم جبريل: عبد هللا، واسم ميكائيل: عبيد هللا، وقا

ف ، لكن الموقو اوموقوفً  االسهيلي: جبريل سرياني ومعناه عبد الرحمن، كما جاء عن ابن عباس مرفوعً 
 هللا اسم من أسماء عبد، وأولهمقلوبة، فإيل هو ال أصح، وذهبت طائفة إلى أن اإلضافة في هذه األسماء

يت ورأه من جهة العربية، وقال العيني: تعالى، والجبر عند العجم هو إصالح ما فسد، وهي توافق معنا
وح، عبد الجليل، وكنيته أبو الفت -الة والسالمعليه الص-في أثناء مطالعتي في الكتب أن اسم جبريل 

 التي على كل حال هذا مما طالعه العيني في بعض الكتب .زاق وكنيته أبو الغنائمعبد الر  واسم ميكائيل
تحقيقه و ة به ق الصحيح من غيره، ومثل هذا ال فائدة من العنايحق ِّ ال تعتني بذكر األخبار بأسانيدها، وال تُ 
شري ر  كما جاء. وفي جبريل تسع لغات نقلها العيني عن الزمخمَ وتمحيصه وإثبات الثابت منه، إنما يُ 

 األنباري.وابن 
ل لق جبريبعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انط -صلى هللا عليه وسلم-فكان رسول هللا بعد هذا يقول: 

وألبي ذٍر  ن،بضمير المفعول أي القرآ "كما قرأه "كما قرأ، وفي روايٍة:  -عليه الصالة والسالم-ي قرأه النب
ته، ه في صدره، والثانية: تالو عُ مْ األولى جَ  والحاصل أن الحالة "كما كان قرأ"عن الكشمهني يعني: 

م، في صحيح مسل اج أيًض ج في صحيح البخاري مخر  والثالثة: تفسيره وإيضاحه، والحديث كما هو مخر  
 وجامع الترمذي وغيرهما.
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 4 رعش سةماحللقة اخلا –التجريد الصريح

يذكر  حينما في فتح الباري أنه يذكر -رحمه هللا-ظ في شرح ابن حجر  إليك، يالحَ : أحسن هللاالمقدم
كْ  ال}: يذكر الخالف الموجود في نص الحديث، كقوله هنا في الحديث: قال االحديث دائم   قطعة من  ُتَحرِ 

قال: جمعه لك في صدرك  [17-16 امة]سورة القي ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه * ِإنَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه{
 .اوتقرأه، وهنا قال: قوله: جمعه لك وصدرك، فهذه تتكرر دائم  

ن اختالف بين الشرح وبين المتن المطبوع مع الشرح، األصل أن الفتح مجرد عن المتن، لك يوجدنعم، 
ي فحافظ يختلف في كثيٍر من األحيان عن الرواية التي اعتمدها ال اف، وأدخل في الشرح متنً الطابع تصر  

ها عند شار إلى ما عدا شرحه، ألن الحافظ ابن حجر اعتمد على رواية أبي ذر كما نص على ذلك، وأ
رف قصد تجريد الشرح من المتن لئال يطول الكتاب، فتص -رحمه هللا تعالى-الحاجة، والحافظ ابن حجر 

ره اب غيال يوافق الرواية التي اعتمد عليها الحافظ في شرحه، وليته إذ تصرف في كت االطابع وأدخل متنً 
نية الثا ر عن الطبعة السلفيةو ِّ طبع، ُص  ا، ال أقولأدخل روايًة تناسب الشرح، على أن الكتاب طبع أخيرً 

مد ف في إدخال المتن هو مح، والتي تصر  -رحمه هللا-لى، طبعة سماحة الشيخ التي بعد السلفية األو 
ن لو وافقهم على ذلك، لك -رحمه هللا تعالى-فاق مع محب الدين الخطيب والشيخ فؤاد عبد الباقي باالت

نها عث حِّ شروح، لو اعتنوا برواية أبي ذر وبحثوا عنها ال إخالها معدومة، نعم بُ اختاروا رواية تناسب الم
ن لي أعلى  ر الكتاب عن الطبعة السلفية الثانية أنه وجد رواية أبي ذرو  فيما بعد، ويذكر الطابع الذي َص 

ذه هفأدخل  ظ عن كونها رواية أبي ذر بحروفها، فيه اختالف في بعض المواضع عن رواية أبي ذر،ف  حَ تَ 
هر عند ا اشتر الطبعة الثانية من الطبعة السلفية أو الثالثة أو مو  الرواية التي وقف عليها في الشرح، َص 

م ثا ثالثة، سموها الثانية فروه الطبعة السلفية صورو و  الناس وتداولوه طبعة الريان هي السلفية الثانية، ثم َص 
بعة عن السلفية الثانية وهي أسوأ من الط فرعسمونها طبعة، هي كلها يالريان وتداولها الناس و  هصور 

 السلفية األولى، الطبعة السلفية األولى أجود منها بكثير. 
ن فينبغي لطالب العلم الذي ال يستطيع الحصول على طبعة بوالق أو صورتها التي طبع عنها الكتاب أ

ما رًة، أمباش -مه هللا تعالىرح-حة الشيخ عبد العزيز أوائلها سمايعتني بالسلفية األولى التي أشرف على 
ت رَ شي نُ ت تعاليق الشيخ عليها ال بأس، وهذا شيء نافع، وإن كانت الطبعة التقلَ هذه الطبعات األخيرة نُ 

ي فقها فعن إطالق رواية أبي ذر على هذه الطبعة؛ ألنها توا امتحفظً  مع رواية أبي ذر، وإن كنتُ  اأخيرً 
 ؟!بال أدري ما السب -رحمه هللا تعالى-ت تعاليق الشيخ حيان، وفيها بعض االختالف حذفكثيٍر من األ

ى لكن مع ذلك ينبغي العناية بالصحيح، وأن يعتني اإلنسان بنسخٍة متقنٍة محررة مضبوطة، وتكون عل
ظر ح ينشر  روايٍة واحدة إن أمكن، مع العناية بالروايات األخرى لئال يتشوش القارئ، وإذا أراد أن يقرأ

 ه إلىوكل واحد من الشراح ذكر سند ؟الرواية المعتمدة في الشرح، ينظر ما الرواية المعتمدة في الشرح
ذا همثل  اإلمام البخاري فنعرف من خالل إسناده الرواية التي اعتمد عليها واعتنى بها، وحينئٍذ ال يحصل

 التفاوت بين الشرح والمشروح.
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دء ل هنا في بع األو تة مواضع، الموضفي س -رحمه هللا تعالى-البخاري  جه اإلمامث ابن عباس خر  حدي
ثنا : حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حد-رحمه هللا تعالى-الوحي، قال اإلمام 

 موسى بن أبي عائشة قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس، ومناسبة الحديث لبدء الوحي كما قال
ن رة ألن المذكور فيما مضى هو ذات بعض القرآن، وهاهنا التعرض إلى بيان كيفية التلق  العيني ظاه

 م ذلك ألن الصفات تابعة للذوات. قين، وقد  والتلْ 
يدي حمال: حدثنا -رحمه هللا تعالى-ير في سورة القيامة، قال اإلمام في كتاب التفس :والموضع الثاني

ه كر بن أبي عائشة وكان ثقًة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذقال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا موسى 
ْك ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه{ ال}. وفيه فأنزل هللا تعالى: امختصرً  ية جزء من سورة واآل [16 ةالقيام ]سورة ُتَحرِ 

 م بها. ت فيه اآلية، واآلية جزء من السورة المترجَ كرَ القيامة، فالمناسبة ظاهرة؛ ألنه ذُ 
قال: حدثنا  [17 قيامةسورة ال] }ِإنَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه{: ا باب  في كتاب التفسير أيًض  :والموضع الثالث

ية ت اآلكرَ عبيد هللا بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة به ومناسبته للباب ظاهرة، حيث ذُ 
 في الحديث. 

رحمه -ال اإلمام ق [18 امةرة القي]سو  }َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه{ :باب  في كتاب التفسير  :والموضع الرابع
 : حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة به فذكره بأطول منه-هللا تعالى

 ت اآلية في الخبر. كرَ والمناسبة ظاهرة حيث ذُ 
ا : حدثنقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال اءةباب الترتيل في القر ئل القرآن، في كتاب فضا :الموضع الخامس

إنه جرير عن موسى بن أبي عائشة فذكره بأطول منه، والمناسبة ظاهرة حيث نهي عن تعجيله بالتالوة، ف
 يقضي استحباب التأني فيه، وهو المناسب للترتيل. 

ْك ِبِه ِلَساَنَك{ُتحَ  ال} في كتاب التوحيد باب قول هللا تعالى: الموضع السادس : قال [16 ةالقيام ]سورة رِ 
ر: ة به فذكره بمثله، قال ابن حجحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائش

اآليتين  يف {ُقْرآَنهُ }ق ويراد به القراءة، فإن المراد بقوله: طلَ الحديث من أوضح األدلة على أن القرآن يُ 
 لقرآنبقراءة ا غرضه في هذا الباب أن تحريك اللسان والشفتينرآن، وقال ابن بطال: القراءة ال نفس الق

 -وسلم صلى هللا عليه-ي النبي المقصود من الباب بيان كيفية تلق ِّ عمل له يؤجر عليه، وقال الكرماني: 
سي لطيالمد واج في مسلم والنسائي والترمذي وأح، والحديث مخر  -عليه السالم- تعالى من جبريل كالم هللا

 والحميدي وغيرهم.
 -يه وسلمصلى هللا عل-قال: كان رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعنه "هللا تعالى:  رحمهالمقدم: قال 

 في كل ، وكان يلقاه-عليه السالم-أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل 
لريح اأجود بالخير من  -هللا عليه وسلمصلى -رسول هللا ليلٍة من رمضان فيدارسه القرآن، فلَ 

 "لة.المرسَ 
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 6 رعش سةماحللقة اخلا –التجريد الصريح

ر:  -رحمه هللا تعالى-قول المؤلف ي الحديث في جرت عادة المتأخرين من المصنفين  "وعنه"المختصِّ
ن ر المحتاج إليه، فتجدهم يحذفو دْ الذين يصنفون المختصرات في الحديث للحفظ أن يقتصروا على القَ 

فق ، أو على التابعي معه إن دعت الحاجة إلى ذكره، كما جرت األسانيد ويقتصرون على الصحابي 
عادتهم التكنية عن الراوي بالضمير إذا كان هو راوي الحديث السابق، فيصرحون بذكره في الموضع 

ف في د على ما التزمه المؤلرِّ بالضمير فيقولون: وعنه، وإن كان هذا يَ  عليه األول ثم يعطفون الثاني
 ن يقولأك -تعالى رحمه هللا-يعني ألفاظ البخاري  ،ألفاظه في الغالب ايلتزم كثيرً خطبة الكتاب من أنه 

 االبخاري: عن عائشة، أو يقول: عن ابن عباس أو يقول: عن عبد هللا بن عباس وكذلك ابن عمر وحينً 
- شةعائ وقد كرر ذكر عه في جميع ذلك"،بِ "فأتَّ يقول: عن أنس بن مالك، يقول:  ايقول: عن أنس، وحينً 

لعل و ، اًض ا تقدمت في الحديث الثاني أياها بأم المؤمنين رغم أنهفي الحديث الثالث وكن   -رضي هللا عنها
في  -لى تعارحمه هللا-ع لفظ البخاري بِّ ؛ أنه يت  "في الغالب"ما هنا من غير الغالب الذي أشار إليه بقوله: 

ما ب، وأة في المختصرات، وهذا هو غير الغالعلى الجاد   اا على العادة ومشيً ل ما هنا جريً الغالب، فلع
، ي الحديث السابقلى ابن عباس راو إالغالب أنه يتبع لفظ البخاري بالحرف. والضمير المجرور يعود 

سول "قال: كان ر  أي عن ابن عباس، ا عنهر، أي وأروي أيًض ، عاطفة تعطف مقد  "وعنه" والواو في قوله
 "وكانبنصب أجود خبر كان، أي أجودهم على اإلطالق،  الناس"أجود  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

: على حد قولك ا، برفع أجود اسم كان وخبرها محذوف وجوبً في رمضان""حال كونه  "أجوُد ما يكون 
 يف"، و-صلى هللا عليه وسلم-مصدرية أي أجود أكوان الرسول  "ما"، واُب ما يكون األمير قائمً أخطَ 

أنه ض بورِّ الخبر أي حاصاًل فيه، وفي رواية األصيلي: أجوَد بالنصب خبر كان وعُ  مسد   سد   "انضمر 
 "ما"و -عليه الصالة والسالم-جيب بجعل اسم كان ضمير للنبي يلزم منه أن يكون اسمها خبرها، وأُ 

ي نه فباألجودية مدة كو  امتصفً  -صلى هللا عليه وسلم-حينئٍذ مصدرية ظرفية والتقدير: كان رسول هللا 
 .-عليه الصالة والسالم- ارمضان، مع أنه أجود الناس مطلقً 

يرجح الرفع وروده الرفع والنصب، والرفع أصح وأشهر وقال ابن حجر:  يجوز في أجوديقول النووي: 
م مفهو  بدون كان عند المؤلف في الصوم، وفائدة الجملة األولى وإن كانت ال تتعلق بالقرآن االحتراس من

 -يه وسلمصلى هللا عل-"كان رسول هللا جاء أواًل بقوله:  ،أجود ما يكون في رمضان""وكان ما بعدها، 
 في رمضان وفي غير رمضان، هو أجود الناس على اإلطالق، في كل زمان ا، يعني مطلقً أجود الناس"

-، وجاء في الحديث الصحيح أنه أجود الناس، وأشجع الناس -عليه الصالة والسالم-وفي كل مكان 
 . -لصالة والسالمعليه ا

أنه في غير رمضان أنه ليس بأجود،  اه أجود ما يكون في رمضان، مفهومهمفهوم الجملة الثانية أن
رم، الك ، والجوداس من مفهوم الجملة الثانية بالجملة األولى، ومعنى أجود الناس أكثر الناس جودً فاحترَ 

 ..المحمودة، وفي الصحيحين وغيرهما وهو من الصفات
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راجح في يد الفي تحد اد على اإلخوة المستمعين أيض  رِ إشكال بسيط قد يَ  حقيقة عندناقبل ذلك  المقدم:
: الثاني توضيحها أكثر، بالنسبة للموضعفي  لعلكم تتفضلون باختصارفكون أجود بالنصب أو الرفع، 

 .ن أجودُ النووي أنها بالرفع وكا حرجَّ النصب، و ببتة عندنا في الكتاب وكان أجوَد، هذه هي المث
ان، ك، خبر "أجوَد الناس -صلى هللا عليه وسلم-"كان رسوُل هللا بالنسبة للموضع األول ما فيه إشكال، 

د ، على حاأجود اسم كان، وخبرها محذوف وجوبً  "وكان أجوُد ما يكون في رمضان"الموضع الثاني: 
، والنصب الرفعيجوز في أجود ا، النووي يقول: إذا كان قائمً يعني  ،اما يكون األمير قائمً  بُ قولهم: أخطَ 

دون بد رِّ ف في الصوم، كونه يَ وروده بدون كان عند المؤل ِّ ب، وابن حجر يرجح الرفع والرفع أصح  وأشهر
وإذا  ر،ثَ جد األجد وُ ر في الجملة، إذا وُ مع كان؛ ألن كان عامل مؤث ِّ  اال يرجح كونه منصوبً  اكان مرفوعً 
ها ر، والمعروف أن الرواية بالمعنى عند أهل العلم، بل عند الجمهور جائزة بشرطرتفع األثَ ارتفع ا

واة، ف الر بما يحيل المعاني، فلعل هذا من تصر  االت األلفاظ، عالمً بمدلو  االمعروف أن يكون الراوي عارفً 
 .إذا حذفت كان ارتفع عملها اح ما في رواية برواية أخرى؛ ألنهوعلى هذا ال يرج  

 ، والجود هو الكرم، وهو من الصفات المحمودة، وفياوعرفنا أن معنى أجود الناس أكثر الناس جودً 
صلى هللا عليه -قال: كان رسول هللا  -رضي هللا عنه-مالك  الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن

ب ي ِّ إن هللا ط»وفي الترمذي من حديث سعيد مرساًل:  أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس. -وسلم
ى من حديث روَ وهو مرسل، ويُ  «ب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجوديحب الطيْ 

أنا أجود »سعد بن أبي وقاص وهو ضعيف، على كل حال الخبر فيه مقال، وله في حديث أنس رفعه: 
ي ف اوهذا أيًض  «يل هللافنشر علمه، ورجل جاد بنفسه في سب اولد آدم، وأجودهم بعدي: رجل علم علمً 

 فقال: ال، اشيئً  -صلى هللا عليه وسلم-سنده مقال، وفي الصحيح من حديث جابر: ما سئل رسول هللا 
 .وهذا غاية في الجود


