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 م هللا الرحمن الرحيمسب

 
يئات أعمالننا، ، و نستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومنن  نإن احلمد هلل، حنمده، و نستعينه

 من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له.
 وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له.

 .وأشهد أن حممداً عبده ور وله 

 .[102]آل عمران :{ ََتُوُتّن ِإالّ َوأَنْنُتْم ّمْسِلُمونَ  أَينَُّها اّلِذيَن آَمُنواْ اتّنُقواْ اّلّلَ َحّق تُنَقاتِِه َوالَ  يَ  }
ُهَمنا  يَ  } َهنا َوبَننَّ ِمننْ ََ َهنا َْْو ٍٍ َوَخلَنَق ِمننْ نااًل  أَينَُّها النَّاُس اتنَُّقْوا َربَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم ِمْن نَنْفٍس َواِحنَد ََ ِر

 .[1]النساء :{َرِقْيباً َكِثْْياً َوِنَسآًء َواتنَُّقْوا اّللََّ الَِّذْي َتَسآَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم 
ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَنْغِفْر َلُكنْم ُذنُنوَبُكْم َوَمنن . أَينَُّها اّلِذيَن آَمُنوْا اتّنُقوْا اّلّلَ َوُقوُلواْ قَنْواًل َ ِديداً  يَ  }

ْاً َعِظيماً  َْ فَنْو  .[71-70]األحزاب : { يُِطِع اّلّلَ َوَرُ وَلُه فَنَقْد فَا
، وشنّر األمنور صنل  هللا علينه و نلم كالم هللا، وخْي اهلندي هندي حممنددين  إن أصدق احلأما بعد:  ف

 حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.
ناال  بحانه وتعاىل هللا  إن حفن  النوحي ، و هينل للسننة علن  صناحبها أفضنل الصنالٍ و السنالم َر

و ال حديثا إال إال  لكوه،  تركوا  بيال فيه حفظها و صيانتهاا، فما الذب عنه مَّ محلوا عل  كاهلهم هَ 
، و ال و ال متهما إال تركوه و ال ضعيفا إال تتبوع،  ربوه، و ال راوي إال نسبوه، و ال متقنا إال قصدوه،

أحند العلنوم الن   فلنشنلوا يف الكتن  دوننوه،كل هنذا   و وضاعا إال فضحوه، و ال مد و ا إال كشفوه،
تخر هبا األمة اإل المية و ُحقَّ هلنا أن تفتخنرإ إذ تفنردت بنه عنن  نامر األمنم علن  منر التناري  و إىل تف

مننن أشننرع العلنوم و أَلهننا، و اإلشننتغال بنه مننن أعظننم عتنرب يُ  ، الننذيينوم النندين، أال وهننو علنم احلنندين
و جيهننز احلشننود، و  د،ر مننن حننراس احلنندو و يكثنن قبننول و ا ننردود،يننز ا ذ ميإ إو أرفعهنناالقننرابت إىل هللا 

، و أابطينل ا بتندع ا نكنود، و  ين  يسلح اجلنود، لقصن  شنبهات العلمناحل احلقنود، و ا لحند اجلحنود
 اقتف  أثرهم إىل اليوم ا وعود. ومن فرحم هللا من جتنَّد و َنَّد و صرب واحتس  ا هجور ا فقود، تباعاإل

يف  ابلنننص صننل  هللا عليننه و  ننلم و اتبنناع  نننته اإلقتننداءحتننرع علنن   ننالمية اإل ةمنناألذا كاننن  و إ
  َتييز صحيحها من  قيمها. ن احلرع وحده ال يكف ، بل جي إ، فعبادته و معامالته
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ثب  القول إىل قامله، و الكتاب إىل صاحبه، و رحم هللا ابن ا بارك ح  قال: "اإل ناد فباإل ناد ن
و عضننوا عليننه  ، و لننذا اهننتم ا سننلمون هبننذا العلننممننن النندين، و لننوال اإل ننناد لقننال مننن شنناء مننا شنناء"

مشننننوا يف  الشنننندامد، و و حتملننننوا ابلنواَننننذ، و قعَّنننندوا لننننه القواعنننند، و ضننننربوا أكبنننناد اإلبننننل إىل األابعنننند،
ْهننندوا يف ا ننناء البنننارد، السنننباع و األوابننند، حتننندواو  الصننياهد،  و هجنننروا الو نننامد و اخنننتالع ا وامننند، و 
، فبينوا حدين ا كثرين و الفرامد. و أما من َهة ا نت فقد شرحوا واحدحدين  أو التثب  من لسماع

ننوهم و عالهننا، الغرامنن  و الشننوارد، و وضننحوا ا قاصنند، و ا ننتنبطوا الفوامنند دعٍو بننن، فخننالا النننور َو
 .حفظها وأدَّاهاو  اهاوعفنضَّر هللا عبًدا مسع مقال   :نبينا

ة منننع ا نننرأٍح نيمننند حسننن ، بينننن  فينننه مرتبنننة كنننل فهنننذا تعلينننق علننن  أحادينننن كتننناب  العشنننٍر الطيبننن
حدين، حسبما تقتضيه قواعد علم احلدين، ليكون القارئ عل  بيننة منن حنال أحادينن الكتناب، ال 

  يما و أن ا ؤل  ال يذكر ضعيفها و  ذع من قول احلُفَّاظ يف تعقيبهم عل  احلدين.

 

 :هذا العملأسباب 
 
  هللا عليه و  لم و الذب عنه. نيل شرع خدمة حدين ر ول هللا صل 

  ح 132يف احلندين   -رضن  هللا عنهنا-أم ا ؤمن  رؤي  إل تغراب بعض األحباب من صنيع
ال منننننن صنننننحة احلنننننندين، ألن ا ؤلننننن  ذكنننننره بصننننننيغة اجلنننننزم و  ننننناقه كمننننننا يسنننننوق حنننننندين 

إحتنناع   ن أكننرب النندوافع للتعليننق و تسننميتهالصننحيح  و هْيهننا مننن الصننحاه. وكننان هننذا منن
 . حبةاألح

  التناصح و إقبال الناس عليه، مع ما فيه من األحادين الضنعيفة و عندم التنبينه علن  ضنعفها
 و لو بصيغة التمريض.

  عدم ذكر ا ؤل  قول احلُفَّاظ كامال يف تعقيبهم عل  حدين ما، مما يوهم تصنحيحه، كقنول
ال الصحيح هْي فالن ضعي "، فيحنذع ا ؤلن   اله َر اإل نتثناء أحدهم: "رواه فالن و َر

ال الصحيح"، و هذا مما ا تغلق عل  فهمه.بقوله و يذكر أول الكالم اله َر  : "َر

  الننه ثقننات" لننيس تصننحيحا أو ننال الصننحيح" أو "َر الننه َر بيننان أن قننول اهليثمنن  و هننْيه "َر
حتسينا للحدين، كما يتبنادر إىل ذهنن بعنض النناسإ إذ ح يتحقنق يف هنذا القنول منن شنرو  

اله الصحة إال العدالة  اله َال الصحيح أو ر و الضبا. فمثال جتد  ندا َر ثقات هْي أن َر
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أو ُأخننرل لننراٍو يف الصننحيح فيننه كننالم إمننا التننابع  ال يُعننرع لننه مسنناع مننن الصننحا  ا ننذكور. 
، و مننٍر قنند ينتقنن  صنناحبا الصننحيح  مننن حديثننه مننع  ننوء قننروب بغننْيه أو متابعننة أو تعليقننام

 حفظه.

 األحادين منهج ا ؤل  يف إيراد و ب َّ أكتاب ح أَد من نبه عل  هذا ال. 

 نهجننه يف بينان منننهج ا ؤلن  يف اإل تشننهاد ابألحاديننن و نقنل أقننوال احلُفَّنناظ، لنُيعَلَم فسنناد م
 .ذلك

 .عزو احلدين لغْي صحابيه، و هو بدر 

  منهج التعليقعل   مبعد اطالعه -هللا محفظه- عدٍ مشاي  و طلبة العلمتشجيع من. 

  بصننحيح  نننة  األلفننة بنن  الننزَو لحببنن  ا سننامهة يف ه، فيننلإضننوع و احتيننال الننناس أمهينة ا و
ا شناكل بن  يف هنذا العصنر صل  هللا عليه و  لم. فال خيف  عل  مسلم  ر ول رب العا  

، و ارتفاع حاالت الطالق، و امتالء انياكم، و  ببه البعند عنن  ننة الننص صنل  هللا الزَو 
اتننننه، و قلننننة اإلهتمننننام بسننننْي أمهننننات ا ننننؤمن  و  ننننلم و منهجنننن و عليننننه َْو ه يف تعاملننننه مننننع 

هنننذا الفنننراا بقننندوات مزيفنننة فا ننندٍ،  ننناهم يف  ُملِننن َ ، حننن  -رضننن  هللا عننننهن-الصنننحابيات 
مج الساقطة، و أخبنار التنافه  انشرها اإلعالم التافه عن طريق ا سلسالت الفاضحة، و الرب 

إضنافة إىل اجلانن   ديس العادات و األعراع السيئة،و تق ، و دس األفكار اخلبيثة،السخيفة
ا ظلنننم يف مواقنننع التواصنننل اإلَتمننناع . و كمنننا هنننو معلنننوم أن منننن األ نننلحة الفتاكنننة لتننندمْي 

 اجملتمع اإل الم : ا تهداع ا رأٍ.

بصنفة خاصنة و ال شك أن هذه ا شاكل و األفكار هلا أتثْي كبنْي علن  اجملتمنع اإل نالم  و 
كما   اب عاشٍر اب عروعهم مستقبل هذه األمة، فعليك أيها األب و أيتها األم األبناء، الذين 

أمنر ربننا و علمنننا نبيننا صننل  هللا علينه و  ننلم، و اعلنم أن األلفننة بن  الننزَو  تسنر األبننناء و 
.  َتهد هلم طريق النجاه و الفاله يف الدنيا و اآلخٍر
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 :التعليق منهج

 
 توافننق تننرقيم النسنن  و الطبعننات إذا الرتقننيم ذكننر احلنندين و يف اإلقتصننار علنن  الكتنن  السننتة. 

ق مسنند اإلمنام َحنليُ  قند و إذا كنان فنارق الرتقنيم بينهنا كبنْيا. التبوين ذكنر قتصر فقنا علن  أو 
واكتفي  هبذا خشية إثقنال الكتناب ابلعنزو و األرقنام ، أمحد و ابق  كت  احلدين هبا لفامدٍ

 ، و تشجيعا ألصحاب اهلمم عل  مزيد من البحن من َهة أخرى.من َهة

   ظ عل  بعض ألفا التنبيه و أحادين الصحيح  أو أحدمها دون عزوه لغْيمها،اإلقتصار عل
 كن من لفظهما.ت، إذا ح احلدين

 د، فوععند نسبته حلدين مر  لمؤل ل التام لف ذكر مصدر ال فرمبا يذكر حديثا اب عىن  إذا ُوَِ
فمنٍر ينقنل لفظنا منن كتناب  القنوتح أو  اإلحيناءح  ده.نقله من هْيه، أو يعزوه لغْي مسننِ أو ي

كمننا عننزاه العراقنن  يف حرجيننه ألحاديننن  اإلحينناءح مننع حننذع تضننعي  العراقنن  برمتننه و يعننزوه  
فلحبننن َاهنندا عننن  و مننٍر يكننون احلنندين متشننع  الطننرق و روي ةلفنناظ  تلفننةللحنندين. 

 ذُِكر يف رواية ح اطلع عليها.لعله أو  هذا اللف  فال أَده،

  دته يف هْيها فيما طالته يدي إن ح يكن لف  ا ؤل  يف الكت  الستة أو التسعة أذكر ما َو
 من ا صادر األخرى.

   نودٍ يف مندون ، فجعلن التو ع يف بعض األحادينن الن  ح أحبنن فيهنا منن قبنل و هنْي مَو
 قندو لنذلك  تنامج البحنن بكاملهنا تفنادي لةطالنة،، و أحيناب ال أذكنر نهذا التعليق تتمة هلنا

 جتد "اخلالصة" أو "خالصة اخلالصة".

 .بيان أحوال الرواٍ، و احلكم عل  حدين ا ختل  فيه قدر اَتهادي 

 ننننة احلنننندين ونتننننامج البحننننن ا توصننننل إليهننننا يف البدايننننة  ذكننننر هننننْي تسننننهيال علنننن  القننننارئ دَر
 ا تخصص. 

 رمحنه -ت ح و  اإلرواءح لشنيخنا اجللينل العالمنة األلبناحل مناقشة بعض األحادين يف  السلسل
و اإل ننتدراكات، و هننذا مننن ابب التنبيننه و النصننيحة للقننراء ال مننن  مننع بعننض الننزيدات -هللا

كِننر مننن ابب تنوهيم مننن أفننىن حياتننه يف نصننٍر السنننة و  ،-رمحننه هللا- امسننه إذا ذُكِننر احلنندين ذ ُ
 َزاه عن األمة خْي اجلزاء.و 

 .عليها فوافقوامن قبل  -هللا محفظه- أهل العلم مجع من عل بعضها  قد عرض و 
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  إلختالع ا طابع و النس  و تسهيال  فقاسْي، ذكرت اآلية من كت  التفو إذا ذكرت قوال
 عل  من أراد التحقق.

 .التحقق من هْي ا رفوعات إذا احتوت عل  أمور هيبية، و التساهل يف هْيها 

 بثبننوت نسننبة احلنندين  يتعلننقي  الننذي معننناه صننحيح، ألن األمننر اإلشنناٍر إىل احلنندين الضننع
ال يعين عدم صنحة ا عنىنإ إذ لنيس منن ضع  السند  إىل ر ول هللا صل  هللا عليه و لم، و
ْم ضع  احلدين بطالن معناه كما   .هو معلومال

 األمساء، و هو بذر. ضبا األلفاظ و هري  بيان 

 
تنننوفْي و مجنننع الكتننن    نننخره هللا ن مننننذ الطفولنننة يفالنننذي  ،-رمحنننه هللا-أ   و ال يفنننوتين النننرتحم علننن 

فاحلمند  والذي كان يكثر من الدعاء ن ابأل نحار و يف كنل منا نبة، و كنذا أمن  حفظهنا هللا، النافعة،
 و توفيقه و إعانته و  رته. عل  فضله را و ظاهرا و أوال و آخرا، هلل 
 

 نمننن اهلجننٍر الشننريفة، ا وافننق لنن 1441 نننة مننن شننعبان السننابع  الننثالاثء و قنند بنندأت يف هننذا العمننل يننوم
هللا  جعنلعلن  األقنل. فيومينا  ناعة  12يقنارب  مبعدل، و كن  أحبن و أدون ليل هنار م 31/03/2020

فره  من مجعه  و احلياٍ الشخصية إىل أن الشغلالبحن و التوفيق ب  أعانين عل  الربكة يف الوق  و 
م، ومنن 30/07/2020لنن منن اهلجنٍر ا باركنة، ا وافنق  1441احلجة  نة  ة اخلميس التا ع من ذييوم عرف

 مقدمته صباه يوم عيد األضح  من نفس السنة.
 

ما كتبته يف ، و أن و اعلم رمحك هللا أن هذا العمل كغْيه من أعمال البشر ال خيلو من النقص و اخلطل
فضننل رب األرابب، و إن كننان هننْي هننذا التعليننق اَتهنناد، حترينن  فيننه الصننواب، فننإن كننان كننذلك فإنننه 
 ذلك فهو مين و من الشيطان، و هللا و ر وله و دينه منه برآء. 

 من قال:و صدق 
 انننننننننننننننننننننننمهذاب رم  الشط   ننننننننننننواعلم ةنك إن طلب

 اننننننننننننننننننو من له احلسىن فق  ا ننننمن ذا الذي ما  اء ق
 

د فيه بعض ا  الحظات أو التنبيهات أو وقع عل  ما ح تطله يندي منن ا صنادر، فليتفضنل هبنا فمن َو
هه الكرمي.، و أ لل هللا أن ينفع هبذا العمل ا تواضعو له مين خالص الدعاء. و   أن جيعله خالصا لَو
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 له و صحبه أمجع .آو هللا ا ستعان و هو حسص و نعم الوكيل و صل  هللا عل  نبينا حممد و عل  

 
 و آخر دعواب أن احلمد هلل رب العا  .

 
 عبد القادر بن حممد حيضر البنوري

 / بوخهولتز  أ انياحفيد -نويشتات  
 .هننن  1441العاشر من ذي احلجة 

 .....م  31/07/2020ا وافق لن 
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 الطيبة التعريف بصاحب العشرة

 
 حممد حس  عيس سم اإل :. 
 من شهر مارس  7 لنننننن ا وافق ةهجري 1355احلجة عام  يمن شهر ذ 28:   اتريخ امليالد

 .م 1937
 املؤهالت   : 

 . كندريةَامعة اإل من ليسانس احلقوق -
 . تصاد إ المإقدبلوم  -
ٍْ يف -  .ارنقالفقه ا  إَا

 كتاب مهها  و أَتماع إلا مؤلفا ىف الفقه والسٍْي وكثر من مخس  كتااب أ:  له  املؤلفات
 .العشٍر الطيبة

 
 .حضر عدٍ مؤَترات عا ية للدعٍوو  ىل هللاداعيا إافريقيا   يا وآ مريكا وأ أورواب و ْار عدٍ دول يف

 . حليلحقه ابلصا ن يتوفاه هللا مسلما وأ و أمنيته  ٍراأل حد اخلرباء ا تخصص  يفأيعد و 
 

 صفحته الرمسيةح  منقول من
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 إحتاف األحبةالتعريف بصاحب 

 
 ا غر  بن أمحد حيضر البنوري الدكانحممد عبد القادر بن :  سماإل. 
 م 1985 نونربمن شهر  1 لنننننن ا وافق ةهجري 1406عام  صفرمن شهر  17:   اتريخ امليالد 

 .ا غربية دينة  يدي بنورمب
 املؤهالت   : 

 الشرعية  ابللغة العربيةح.ماَستْي يف العلوم  -
 حتضْي الدكتوراه يف الشريعة  ابللغة األ انيةح. -
  ابللغة األ انيةح. بكالوريوس يف اهلند ة ا عمارية -

 حتضْي ا ا رت يف اهلند ة ا عمارية: البناء ابحلديد.  ابللغة األ انيةح. -
  احل لكٍر القدم.متعددٍ يف ا يدان الريض  من اإلحتاد األ واهدشدورات و  -

 املناصب : 

 خطي  مسجد األنصار مبدينة بون، أ انيا. -
 .وروابحماضر و خطي  يف عدٍ مساَد يف أ -
ا عمارية: مادٍ البناء  أ تاذ مساعد يف ا در ة العليا ا تعددٍ التقنيات بشتوتغارت: جمال اهلند ة -

 ، أ انيا.ابلط 
 مهندس معماري يف شركة "مود ابو" األ انية. -
 يسهر عل  شره عدٍ كت  علمية. -
  نة. 17مساعد مدرب حراس ا نتخ  األ احل األقل من  -
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 ولالفصل األ
 إشراق البداايت دليل التوفيق للنهاايت

 روعة اإللتقاء تستجلب الصفاء -

 قلب حمب و مجال معد -

القلبب لتسبكن  كن هلا كما حتب هي أن تكون هلا، تكن هي أفضل مما حتبب أن تكبون لبا، افبت  هلبا
هو يف القلبب فيه، دعها تر الرتحاب يف عينيا و يف امتداد ذراعيا، و يف متتمة شبفتيا، أهبو و  ب

 قبل الدار، اجعلها يف جنتها منذ الليلة ال ترى أمجل منا و ال أحب إليها منا.

  جراحة بو أمل و ال ختدير: -

للمستقبل املنشبود،  حياءها و رفقا ابلقوارير، و أودع يف خزينة قلبها رصيد اإلحرتام و التقدير أكرم 
ا صبببورإل اإلفبببرتاق و اإلقتنبببال، فكبببن م بببل إايك مبببن و ببببة و هجبببوم ازبببوع ال ريبببز  فرت ببب  يف  فسبببه

 الطبيب الذ  جير  ازراحة أ ناء التخدير بو أمل و ال تكدير.
 أفراح يف األرض و يف السماء: -

أ ببا ا ن متببر بببا  مببة هببي متعببة األذهببان و عطببر األايم، ابلببدعاء و الببركعت  يرتفبب  لكمببا الببذكر و 
  أن بورك من يف الدار.ال ناء م  أفراح السماء، و تزف البشرى للعرو  

 :ما ال يدرك ابلذوق ال يعم  إليه ابلشوق -

ال تدع طرابت اهلبوى و ربراوإل الشبهوإل و ا بتعارها تسبتخفا فيطبيل العقبل و تفقبد الردا بة  وقبدوا 
أل فسك ( قدموا التسمية و الكوم و القبلة، قالوا: التقدمي ابملوعبة و املداعبة و املوطفة و التقبيل 

  اللذإل.يزيد يف 
 جتمل يف مواطن الضرورات: -

مهمبببا تكشبببا األببببدان فبببالنفوق دومبببا مت فمبببة، ف ببباف  علبببح البببنف  و ال ي ر بببا دوال احتشبببام 
ل . ازسد،  فلباق الزفاف يتخفا منه و لكن لباق صيا ة النف  ال ُيخ

(2) 

                              
  .إن شاء هللا سيأيت الكالم عنها يف موضعها )* (

 

* 
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 روعة اإللتقاء تستجلب الصفاء 

 والدة مرتني للقلب و النفسني 

 قلب حمب و مجال معد 

  احة بال أمل و ال ختديرجر 

 و يف السماء األرض أفراح يف 

 ما ال يدرك ابلذوق ال يعظم إليه ابلشوق 

 جتمل يف مواطن الضرورات 
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 لتقاء تستجلب الصفاءروعة اإل

 

  إنه اللقاء بين زوجين. بين روحين وعقلين ونفسين وجسدين. بين شوقين في
بقللمإ إن للا روعلل  حاقللف ه  قلل    لله كللا الل للا اللل و ل للم وفللا ا لللا    للا 

ا لللاني وه للفاقه   لله الفإنللالإ إنلله ال  للع لوللدا ال  للاعف وا حا لل  إ لقللد 
ان  للم ع للد ا لل دعاء الللتف  و للاحل و،للور ال نيللمإ فللدو  الللتف  لللا اشلل    
وهوورلإ ها هو ال نيلم قفبلم لولاور ومللاع الللين حم قل  لو،لوو بيتلع و لين 

 ه. قلنهإ وعواطفه وشوقه وف انه فل
  إنه لفوع  الففح والن و  والسفورإ والقلم يففحإ نلمإ والودر يت فحإ نللمإ

والتف  ه ّل  بأجت ل  السللا، إ نللمإ وفلا اللواطلص هلفقه طف لا إ نللمإ وال فا ل  
ه  للص حنللا إ نلللمإ والوجلله ه ي للص م للاربفض ب شللفاا الفقللاإ نلللمإ وليللن م  ي للفنم 

ض ا شلل اء لللن حولتللا عيللو  ال  للاءإ ال للواء بأراربللد الللو،ا، والو،للاوإ وم  ه  لل
وم  ه فف  لواقع  يفنا هي ا  وإ،حح إ وم  هن سم لالبستا ف ندو اللؤلؤ وال فجا إ 
م فا ل نوب ب يف فقلدا إ وم   وم  ي يم الوعي عن فونه وهو يقظا إ وم  ُيتسَّ
ي للفا ح للا  فللي مع للاا الوجللدا إ وم  ي الشللم زلللا  وليللا إ وح يللدر  ريللف لللن م 

سا إ   ا لفوع  ال لا  وال يا  في لثا روح ورب لا  يل قلي في  لا زوجلا إ في إن
 في ه  ا  لن الوجدإ وه وا  لن الو،. 
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 والدة مرتين للقلب و النفسين

 

   فللي عللالم الاللل  ا وو ُولقلل  حللواء لللن ل،ع علي  للا السللالعإ فوللار ال وافلل
  محلللده ا إح للللع وال لاشللل  بلللين الللل وجين ف لللا بلللين ل،ع وحلللواء فلللال هي  لللا نفللل

اآلولللفإ بلللا يوللليف فلللا لت  لللا يللل وا ال لللول ب فارقللل  ،لللاحنه وهلللدب ال  لللا  فلللي 
لللللُيَن إاَليزَ لللللا كلي  لللللا بلللللاحل  امإ فسلللللن ا  للللللن قلللللاو   َجَ لللللا لاَ سز تزَ لللللا َزوز  َوَجَللللللَا لا

 .[ 189ا عفاف  ]
  إنه ال  اوم الفطفو قد بدمل ل ظ هإ لت  هقابلا الفقلا وهولان  الوفلااإ للن

ل وجينإ فانلقد ر لا  لقلدم ل للؤ لؤ ل  عللم ف لاب   و لت  ر لوو   لاء ا
إ ف  للف  فللي مح للاء اللل وجين نن لل  ال للو،  والفح لل  هاّللل  ،لللم   عل لله و  لللم

لت  ا علق  ال  ن  بالقلمإ وو ل  ل     اللتف  هل ض اآليل  ال لي نفلا في لا روح 
فإ إن للا وح،  جديللد  و دايلل  السللييت  إيلل انا  ب ولللد جديللد هفللفح بلله ال  للا  و لله هسلل  

جديد  ل  ا إ ولين ل ولو،إ ح يس  ا بولفو  النيلاءإ فالطفلا إيل انا  بنلدء ال  لا  
للنز  وللارم الللفحمإ بللا بفنلل  الفللفح إيلل انا  بولل ن  ا بللد  للنز لَياهاللها َم ز َوَلللَ  َلُيللمز لا َولا

للَتُيمز  للُيُتوا إاَليزَ للا َوَجَلللَا َبيز للا لاَ سز َواج  للُيمز َمزز ع   َمنزُفسا َ لل   إا َّ فاللي َ لاللَع آَلَيللال  لاَقللوز َلللَو،َّ   َوَرحز
َجلللليزنا َلَللَُّيللللمز هَلللللَ كَُّفوَ   [إ 21]الللللفوع   َيَ َفيَّللللُفوَ   َتللللا َزوز ء  َوَلقز للللنز ُفللللاّا َشللللليز  َولا

 .[ 49]ال اربال  
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 قلب محب وجمال ُمعد  

 

 ا لللن والللدين ال وجلل  ال للي بللين يللديع هللي رايلل  إعللدا، السللتين فللي فللا ع فهلل
ل نللللينإ موقفللللا ح اه  للللا ول للللاعفه ا وللال  للللا ولللللا ي ليللللا  ل للللدرم وه للللم هلللل ض 
الللللفوم بيت  لللاإ ح لللم معلللداها ف وجللل  ج يلللل  لي  لللل  الولللفال الندن للل  واللقل للل  
والتفسلل   واللاطة لل  فللي هفللا  ،للا،اإ و،و  م،نللم لقابللاإ ي للدوه ا ا لللا الينيللف 

ان ا له مي ا  ،و  مو لقابا لا،وإ م  هونح زوج  ل وم رفي  شفي  و،و،إ يقدل
بلا علا،  فلا مهللا للللفوم م  يلف،وا علللم الل وم معظلم لا،يلا  ل للا قدلله هلو ل للفا  
للللفومإ فلفو لع وللا ه للع وللا يقللدرو  هلم عل له  لل   إل لع هديل  فا لانلل إ 
مو ملانلل  فال ديلل إ ح يط لللو  لتللع فللي ريللف إكللفاع لثواهللا وقللد حللل  فللي ،ار  

   بقلن ا ال  م وج ال ا ال لّد. وان قل  إلم جوار 
  لقللد هففلل  ال وجلل  بي  للا ومهل للا ومحناب للا وجيفان للا وجللاءل إل للع هفرللم فللي

الول ن  والوللوارإ وهن ل  عللن السلين واح لل قفارإ ريلف لفرللوب عت لا لللن مهل للا 
وح لس  تم عت ا لن محناب اإ وليت ا  تن احج  اعإ وطنلا ع اح ل   اعإ ولنقلاء 

فع ال وامإ ف لل  ال وجل  فلي بي لع م ليف  السلتن فلي اف قلار إل لع ا نواعإ ل لع ش
ب ل زإ وانيسار في هففعإ هففا في ثوب لن ال  لاء فلي مب لم زبتل  للن الول ان  
واللفافإ هول  لتع لول  لن يطاعإ فأن  فارم ا حلالعإ عاشل ع ع لفا  قنلا 

او،ه لا لتل  م  هفا  فار لا   حلالع يقظ  لاإ هس   لف اآل  لللع الا لاحل ال لي ر 
ال  د وهي هس ع الدعوال وا لاني م  هونح عفو ا  في بيل  زوج لاإ فيلن ل لا 
الفارم التنياإ وحق  الا او بواقع لتلع ج يلاإ وإيلا  م  هايلم اآلللاوإ ف  ل   
للع وفارم محالل لا للم هقابللهإ بلا فلن ل لا ف لا ه لم هلي م  هيلو  ل لاإ هيلو  
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القللللم ل سلللين   لللهإ ،ع لللا هلللف هلللي مف لللا ل لللا ه لللم م  هيلللو  للللعإ افللل ح ل لللا 
ال فحللاب فللي عيت للعإ وفللي ال للدا،  رام للعإ وفللي ه   لل  شللف  عإ مهللال  و لل ال  فللي 
القلم قنا الدارإ ف ي للا هففل  ،ارهلا وحلل  عتلد  ط للا  فلي ،ارإ وليلن ط للا  
فللي  للاكن القلللمإ ول للم الوللوارإ اجلل للا فللي جت  للا لتلل  الليللل إ ح هللف  مج للا 

 لتع وح محم إلي ا لتع. 
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 جراحة بال ألم و ال تخدير

 

  لقلللد هللللدل ال  لللاعف والوجلللدانال فلللا للللألوف للللن ال لللدو،  وهولللاعدل فلللي
مروقلل  الللتف   ولللال فللا ال تايللا وا ح للاء عواطللص ل ولللد   ف القلل  وال  جلل  
واف فقلل  وهلانقلل  واف فقلل  وه للابي  وه للار   الللتف  ل  فلل   ل ف نلل  ل و للوو 

لتف  الفإن  والفهن  لع ال  اء الفطفو والوقلار ال  يللصإ وه يل م كال در   ه ا ا
مشللواا الل للف وهللدافع الللتف  اللوعللال وال  للنإ وه  للفا التللوازع ال ا  نلل  وال  نلل  
ال ي ت  إ وه يسف الليو  ح اء  واللتف  فل لا عيلو  ل لفع إ لقلد وف ل  ا ،لوال 

لقللم ال  لوهف ففحلا إ الواون  لع ففح ا ها فلي الالارمإ وارهفلل  ،قلال طنلوو ا
والللللتف  هنلللل  وهسلللل قنا علللللم لوجللللال مثيفهللللا مراربللللد ا رواح ال  نلللل  لللللع مرت لللل  
ال سلل قنا الفا للعإ ال للي ُهدنزللد  ب للا ال  للا إ فللاع ف مي للا اللل وم السللليد علللم موهللار 

 ه ض التف  ال فهف  مل ا  الو،ا، و   مشوا  ال فاعإ فالليل  ل فا الالو،.
   لفله للاإ و للطع علللم وج  للا إشللفاا فوللف ال  للا  ولقلد ،للقل  الللتف  فوللف

الوديلللد إ فيلللا للللا ي ولللا بلللالتف  هللل ض الليلللل  يفهسلللم عللللم ،لللف   اإ وبثنللل  فلللي 
ال  للاعف وال افظلل إ وفللا ج يللا في للا   سلل فجعإ إن للا ليللل  لولللد ال  نلل  ال قد لل  
للللتف إ هفهفللع في للا لللا يتنلل  ل  لل  الوفللاا والو،للاوإ فل ظاه للا هنقللم وهالللد لثللا 

 ثفب  التا،ر إ ه ،ا، لع ا يلاع      لا وال لفل عللم اق تا  لاإ لل لع مي لا القطل  ا
ال وم ال فبه ف ا يتيسلف فلي هل ض الليلل  ح يتونلف فلي بلاقي الل لفإ وللا يتولفح 
وُبادش في ه ض ال ال  ح يل ئم وفقه وجفحهإ وبا مي ا ال وم التنيلا مكلفع ح اءهلا 

،يد احح فاع وال قلديف لل سل قنا ال ت لو،إ ورفقا  بالقواربف ومو،ع في و بت  قلن ا ر 
وإيللللا  لللللن وثنلللل  وهوللللوع الوللللوع ال فبلللل وإ ف فهسللللم فللللي نفسلللل ا ،للللور  احف للللفام 
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واحق تللالإ فيللن لثللا الطنيللم اللل و يأه لله لللن  للُين ف ع للوض بفرن لله للل لله منلله 
يولللفو الوفاحللل  مثتلللاء ال الللديف بلللال مللللم وح هيلللديفإ   لقلللم  للللع الفاحللل  وللطنيلللم 

 ديف. ا جف وال ق
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 أفراح في األرض... وفي السماء

 

    ثللوب ال فللاف ال ف،للع بالو للاو وال لللد بال قللاي   ل فللاهن ا بللدا إ ونولل
وج  لللا ال   للللا ولفللله وجللله  لللاطع بالن لللف هنديللله  للل اب  ر  قللل  للللن ح لللاء وفلللفح 

 فف لا وج ح إ ونس م عليا للتف  في ن و  قو  ال  ا  ه دافع للع ربلاح لسل  ف  ه
وهثيفهللا فللوالن الفإنللال وال لل والإ وليتللع مي للا اللل وم منلل  إنسللا  اج  للل    للع 

 مر ل  منواع لن ا و،اف وهي  
 الوفال السن    والن      وال  طان  إ والف ان  . 

ومن  اآل  ه ف بع ل ظل  هلي حافظل  الل لن ال لي ح هتسلمإ فيلن النسلا  الل و 
اعإ مي لللا الللل وم النسلللا  قلللدوهع الف لللوو ينقلللم هارباللله ل لللل  ا  هلللا  وعطلللف ا يللل

اليفبم و لفع رجاو الدن ا و،فو  ال ارباإ اب سلم فلي ن لو  الفجلاو الف  لا إ وارفلع 
نو   الوجه واشيف للاال  وقا  بسم  إ و يا الففل  وال تلا  اجللا نا،لي  ا 

الل لم إنلي م لألع ويفهلا وويلف للا »ع يد  ال  تم واه ص بقلم علارف  بين م،اب
حلدي  موفجله مبلو ،او،  (1)«  عل ه ومعو  بع لن شفها وشف للا ُجنلل  عل لهُجنل

                              
فليقال: اللهام  بلفظ: )إذا تزوج أحدُكم امرأًة أو اشرتى خادماا، (2160)حديث حسن، رواه أبو داود   (1)

إين أسألك خريها وخري ما َجبَاْلتَاَها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما َجبَاْلتَاَها عليه، وإذا اشرتى بعاريا 
 و األلباين. ابن حجر، و حسنه فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك(،

يأخااذ بناتاايتها، وليقاال: بلفااظ: )إذا أفاااد أحاادُكم اماارأًة، أو خادمااا، أو دابااة، فل (1918)و رواه اباان ماجااه 
 اللهم إين أسألك من خريها وخري ما ُجِبَلْت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما ُجِبَلْت عليه( .

1 
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وابن لاجه بستد جيدإ و  لع ه م لع النفف  في ا وبو ع   بيتي لا فلي ويلفإ وإ  
مطاع  لتع التف  ورزق  ال وفي  وف ل  ال قا،د فقولا و،ل ا رفل لين ليفهفلع 

ال يلللل  ل نللللو إ و  وفيلللل    لي للللا اللللل فف والثتللللاء لللللع مفللللفاح السلللل اءإ ف لي للللا ل
وطاع للله يففحلللو  و الوللللالح للللن الل للللا يوللللدو إ وعتلللد لل للللع الللللفش يثتللللو  
وب  لللدحو إ فن للل ا الل لللا القليلللا وفلللي هللل ا الوقللل  الوليلللا ه فللل ح بففلللال السللل اء 
وا رضإ وبسلل و النسللا  فللي نفسلله وعتللد مهللله باق للدار وبتللدحف شلل طانه وه يسللف 

يل  اللتف  واللدارإ وب  لص الوجلو، بال  لد  إ م ل  ه وبايم فيدض وه لفم ال ال 
لنز َ َكلف  َموز  وُه ف الن ف  لللفو ين م  بور  لن في اللدار  ا لا لَا َ،لالا   َللنز َع ا

َ ُللو َ  َسلنا َللا َفلاُنوا َيلز َفُهمز باَأحز َبتَُّ مز َمجز ياَيتَُّه َحَ ا   َطيّاَن   َوَلَتوز ا ٌن َفَلُت ز لا   ُمنزَثم َوُهَو ُلؤز
 [.  97ت ا  ] ال

 
 
 
 
 

 
 

                                                                           
" ملاا جبلات" و بناء "خريها"، اليت تفيد التبعيض، قبل "منو أما اللفظ الذي ذكره املؤلف حبذف حرف "

ال "و مل خيرجااه عان عمارو يف الكتاابني"، و مل فاعله، فهو عند احلاكم يف املستدرك و تاححه و قا سممل يُ 
 يتعقبه الذهيب، و جود العراقي إسناده يف ختريج أحاديث )اإلحياء(.

 و احلديث رواه البخاري يف )أفعال العباد( و النسائي يف الكربى و ابن السين و غريهم أبلفاظ متقاربة. 
 .-وهللا أعلم-
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 ما ال يدرك بالذوق ال يعظم إليه الشوق

 

  مي ا ال وم السليد  ح هدع طف ال ال و  وقفاو  ال  و  وا  لارها هسل افع
  طلل   اللقللا وهفقللد الفزانلل إ ف وللنح فللي وفلل  الففاشلل  وط  لل ا عتللدلا هللف  نللور 

 التار ف  وم علي ا   يو  ح ف ا. 
ناَساُؤُفمز الم )وإبداء ال فل ج ا وشفض قاو هل فع بتورهاإن ا التار يس دفأ ب ا وبت 

لُيمز  َنزُفسا ُلوا  ا لئزُ مز َوَقلدّا َثُيمز َمنَّلم شا ٌث َلُيلمز َفلأزُهوا َحلفز [إ قلالوا قلدلوا  223] النقلف     َحفز
هو ي فح م ناب  ملسو هيلع هللا ىلصولا معظم القدو  وال للم للن فب   (2) *القنل  اليالع و ال س    و

                              
ُموا"إن كان "الكالم و القبلة" تفسريا ل )* ( ، فهاو ااالف همهاور املفسارين و معطوف على التسامية اا "َقدِ 

 َّْ ُموا أِلَسُفِساُكْم ا َواتْاُقاوا ا ُتْم م َوقَادِ  ُْْ ِشا اْ ُُُكْم َحاْرَّك ْلُكاْم فَاْأُتوا َحااْرََُكْم َأ  َواْعَلُماوا أَْسُكاام و لساياق ايياة، ِِسَساا
ااِر اْلُمااْؤِمِننَي ، و مل  أعثاار عليااه يف كتااب املفساارين املعتااربين، إال عنااد بعااض املعاتاارين، الااذين مُّاَلقُااوُه و َوَبشِ 

رضاي هللا -يفسرون القرآن علاى هاواهم، و أماا تفساريها ابلتسامية فقاد ورد ذلاك عان السالف كاابن عباا  
مان الطاعاات و العمال  ، و هو معترب؛ إذ التسمية و الدعاء عند اهماع مان مجلاة ماا يقدماه العباد-عنهما
 .-وهللا أعلم-. الصاحل

قااال البيااوي: "قولااه تعاااو: ِوقاادموا ألسفسااكم  قااال عطاااء: التساامية عنااد اهماااع، قااال  اهااد )وقاادموا 
ألسفسكم( يعين إذا أتى أهله فليدع ... وقيل قدموا ألسفسكم يعين طلب الولد ... وقال الكليب والسدي: 

ة ِواتقاوا هللا واعلماوا أسكام مالقاوه  تاائرون وقدموا ألسفسكم يعين اخلري والعمل الصاحل بدليل ساياق اييا
 إليه فيجزيكم أبعمالكم ِوبشر املؤمنني ." اهااا.

 
و قااال اباان جرياار الطااربي "والااذي هااو أوو بتأوياال اييااة، مااا روينااا عاان الساادي، وهااو أن قولااه: ِوقاادموا 

م معاادهم إو رمام، عادة ألسفسكم  أمر من هللا تعاو ذكره عباده بتقاد  اخلاري، والصااحل مان األعماال لياو 
مانهم ذلاك ألسفساهم عنااد لقائاه يف موقاف احلسااق، ف سااه قاال: تعااو ذكاره : ِومااا تقادموا ألسفساكم ماان 
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خااااري جتاااادوه عنااااد هللا  وإأااااا قلنااااا ذلااااك أوو بتأوياااال اييااااة، ألن هللا تعاااااو ذكااااره عقااااب قولااااه : ِوقاااادموا 

و أوو أبن يكااون الااذي قباال التهديااد علااى ألسفسااكم  ابألماار ابتقائااه يف ركااوق معاتاايه، فكااان الااذي هاا
املعصااااية عامااااا األماااار ابلطاعااااة عامااااا . فاااا ن قااااال لنااااا قائاااال : ومااااا وجااااه األماااار ابلطاعااااة بقولااااه : ِوقاااادموا 
ألسفسااكم  ماان قولااه : ِسسااائكم حاارَّ لكاام فااأتوا حااَركم أْ شاا تم  ق قياال : إن ذلااك مل يقصااد بااه مااا 

ريات اليت سادبناكم إليهاا بقولناا: ِيساألوسك مااذا ينفقاون قال تومهته , وإأا عىن به وقدموا ألسفسكم من اخل
مااا أسفقااتم ماان خااري فللوالاادين واألقااربني  ومااا بعااده ماان سااائر مااا سااألوا رسااول هللا تاالى هللا عليااه وساالم ، 
فااأجيبوا عنااه كااا ذكااره هللا تعاااو ذكااره يف هااذه اي ت، ه قااال تعاااو ذكااره: قااد بينااا لكاام مااا فيااه رشاادكم 

إو ماااا يرضاااي ربكااام عااانكم ، فقاادموا ألسفساااكم اخلاااري الاااذي أماااركم بااه، واختاااذوا عناااده باااه عهااادا  وهاادايتكم
لتجدوه لديه إذا لقيتموه يف معادكم، واتقوه يف معاتيه أن تقربوها ويف حدوده أن تضيعوها، واعلموا أسكم 

هللا واعلماااوا أسكااام  ال حمالاااة مالقاااوه يف معاااادكم، فمجااااإب ااسااان مااانكم تحسااااسه واملسااايء تسااااءته .واتقاااوا
 مالقوه وبشر املؤمنني." اهااا.

 
و قال القرطيب: "قوله تعاو : وقدموا ألسفسكم أي قدموا ماا يانفعكم غادا ، فحاذف املفعاول ، وقاد تارح 
به يف قوله تعاو : وما تقدموا ألسفسكم من خري جتادوه عناد هللا . فااملعىن قادموا ألسفساكم الطاعاة والعمال 

تياء الولد والنسل؛ ألن الولد خري الدسيا وايخرة ، فقد يكاون شافيعا وجناة . وقيال : هاو الصاحل . وقيل اب
التاازوج ابلعفااائف، ليكااون الولااد تاااحلا طاااهرا . وقياال: هااو تقاادم األفااراهللا، كمااا قااال الناايب تاالى هللا عليااه 

... وقاال ابان عباا  وسلم: من قدم َالَة من الولد مل يبلياوا احلناث مل هساه الناار إال الاة القسام احلاديث 
وعطاء: أي قدموا ذكر هللا عند اهماع، كما قال عليه السالم: لاو أن أحادكم إذا أتاى امرأتاه قاال بسام هللا 
اللهاام جنبنااا الشاايطان وجنااب الشاايطان مااا رإبقتنااا ف سااه إن يقاادر بينهمااا ولااد مل يضااره شاايطان أباادا. أخرجااه 

 مسلم" اهاا.
 .-رمحه هللا-اختيار البحر أيب جعفر النحا  و تفسريها ابخلري و العمل الصاحل هو 
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والطيم ال الوإ وبولا  لع ،يتلا  وقف ل . رو  علن منل  بلن لاللع ال  اع ال ناح 
ح يقلللن علللم الفمهلله ف للا هقللع الن   لل  وللل ين بيت  للا ر للوو »قللاو   ملسو هيلع هللا ىلصم  التنللي 

 .(2)«قيا  ولا الف وو يا ر وو   ؟ قاو  القنل  واليالع
 

ثللالث لللن اللول  فللي الفجللا م  يلقلم لللن ي للم للفف له قنللا م  يللللم »ملسو هيلع هللا ىلص  وقلاو 
الثاني م  ييفله محد فيف، عل ه ففال هإ والثال  م  يقارب الفجا  نسنهإ وا  ه و 

زوج لله   وللين ا قنللا م  ي للدث ا وبؤانسلل ا وبق للي حاج لله لت للا قنللا م  هق للي 
رواه للا الللدّيل ي فللي ف ابلله لسللتد الفللف،وم ورواض مبللو يللللي فللي   (3)«حاج  للا لتلله

                              
يف ختاريج أحادياث  -رمحاه هللا-حاديث ضاعيف، رواه الاديلمي يف الفاردو ، و قاال احلاافظ العراقاي ) 2 (

اإلحياء: "رواه أبو منصور الديلمي يف )مسند الفردو ( من حديث أسس، و هو منكر". و ضعفه الشيخ 
 . -رمحه هللا  –األلباين 

أن يلقى من حيب معرفته  ، لكن بعض معاسيه تحيحة، ابلنسبة للجزء األول )ضعيف حديث )3 (
ن يزيد بن سعامة ع (2392)روى الرتمذي (، فلم يصح فيها شيء مرفوع، فيفارقه قبل أن يعلم امسه وسسبه

ه إذا آخح الرجل الرجل فليسأله عن امسه وا   أبي) :رسول هللا تلى هللا عليه وسلم الضيب قال: قال
 .(وممن هو فإ ه أوصل للمودإل

وقال: "هذا حديث غريب ال سعرفه إال من هذا الوجه وال سعرف ليزيد بن سعاماة مساعاا مان النايب تالى هللا 
 عليه وسلم ويروى عن ابن عمر عن النيب تلى هللا عليه وسلم حنو هذا وال يصح إسناده".

جال فسله عن امسه واسام أبياه فا ن كاان غائباا )إذا آخيت ر  :-رضي هللا عنه-و أما املوقوف عن ابن عمر 
 .-رمحه هللا -فهو ضعيف جدا، كما قال الشيخ األلباين  حفظته وإن كان مريضا عدته وإن مات شهدته(

فقااد روى البيهقااي يف الكااربى عاان أيب سااعيد اخلاادرى أسااه (، أن يكرمااه أحااد فااريد عليااه كرامتااهو أماا الثاااين )
عليه وسلم طعاما فأاتين هو وأتحابه، فلما وضع الطعام قال رجل مان  قال: تنعت لرسول هللا تلى هللا

أفطر (، ه قال له: )دعاك  أخوك  وتكلا لك القوم "ِإين تائم" فقال رسول هللا تلى هللا عليه وسلم: )
 (.وص  مكا ه يوما إن شئا
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حاج له قنلا م  هق لي  إ ا جلالع محلدفم مهلله فل ولدق ا فل  ا ق لم»لستدض بلفؤ 
 . (4) «حاج  ا فال يلول ا ح م هق ي حاج  ا

قاو مبلو طاللم ال يلي فلي ف ابله قلول القللوب  وموفل  للا ييلو  الو لاع بيت  لا 
إ ا اهفقللللل  ال للللل وها  لت  لللللا لللللللا إ ومكثلللللف للللللا ييلللللو  ال نلللللارض بلللللين الللللل وجين 

 حو الف  ا لن طنع الن اوإ م  ييو  طنله  ابقا  لطنل ا مي ا .
الوا  ال قلللديم بال المنللل  وال دامنللل  وال الطفللل  وال قنيلللاإ ي بلللد فلللي اللللل  إ    وقللل

ال للفم  ال  لل     للو للاع معللو  علللم الللل  إ وقللد لللدح   هلللالم نسللاء الوتلل  بلل لع 
ج لع علفوب وهلي ال لفم  ال  ل لق  وال  ل     للو لاعإ   ُعُف  لا فقاو ع  وجلا  

ال ي ح هداني ا ل   لو ،ال  هتن ه عللم يقاو رجا شن  والفم  عفوبإ ف  ض الل   
 الل ال ال وعو،  في الوت إ و   لا ح يدر  بال وا ح يلظم إل ه ال وا. 

وج للاع الفجللا مهللله لللن القف للال والوللدقالإ فقللد رو  اللللاع لسلللم فللي ،لل   ه 
ولع في ج اع زوج ع مجفإ قلالوا يلا ر لوو    ميلأهي محلدنا » قاو ملسو هيلع هللا ىلص م  التني 

                                                                           
 األلباين. حسنه احلافظ ابن حجر وو 

يقضااي حاجتاااه منهااا قبااال أن  قباال أن حياادَها ويؤاسساااها، وأن يقااارق الرجااال إبوجتااه فيصااايبها ) :و الثالااث
، فقااد عااد ها أهاال العلاام ماان آداق اهماااع و ماان حقااوق املاارأة دون سساابتها إو الناايب تقضااي حاجتهااا منااه(
 تلى هللا عليه و سلم.

 .-وهللا أعلم-و عليه فاحلديث ال يصح من جهة السند، لكن بعض معاسيه تحيحة. 
 

معناه تحيح كما تقدم، رواه أبو يعلى أبلفاظ و أساسيد اتلفة رجاهلا َقات، ، لكن ضعيف إسناده )4 (
 .-هللا أعلم و-لكن إذا سلمت بقية األساسيد من اههالة، مل تسلم من تدليس بقية )بن الوليد(. 
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ن للله في للا مجللف. قللاو  مرميلل م لللو وقللل ا فللي حللفاع مكللا  عل لله وزرإ شلل وهه وبيلل
 .(5)«ع إ ا وقل ا في حالو فا  له مجففي ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .)َويف ُبْضِع َأَحدُِكْم َتَدَقة(: (1006)لفظ مسلم  لكن) 5(

ق رسااول هللا تالى هللا عليااه وسالم قااالوا لاه :   رسااول هللا ، أن انساا ماان أتاحامان حااديث أيب ذر  رواه 
 ،ذهااب أهاال الاادَور ابألجااور ، يصاالون كمااا سصاالي ، ويصااومون كمااا سصااوم ، ويتصاادقون بفضااول أمااواهلم

أولي  قد جعل هللا لك  ما تصّدقون ؟ إن لك  بكل تسبي ة صدقة، وكل تكبريإل صدقة، وكل قال: )
ويف بضب  أحبدك  ، وأمر ابملعروف صدقة، وهنبي عبن منكبر صبدقة، حتميدإل صدقة، وكل هتليلة صدقة

أرأيببت  لببو ورببعها يف (، قااالوا:   رسااول هللا ، أحيت أحاادان شااهوته ويكااون لااه فيهااا أجاار ق، قااال: ) صببدقة
 -أعلم هللاو- ( .حرام ، أكان عليه ودر ؟ فكذلا إذا ورعها يف حول كان له أجر
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 تجمل في مواطن الضرورات

 

  ل  للا هي للف  ا بللدا  فللالتفوم ،ولللا  ل  فظلل إ ف للافؤ علللم الللتف  وح ي فنللع
للا ُيللَواراو  َيللا َبتاللي لَ،عَ  زواو اح  للاع الوسللد قللاو   هلللالم   َتللا َعَللل زُيمز لاَنا   َقللدز َمنزَ لز

ا َلَللَُّ للللمز َيلللل َّكَُّفوَ   للللنز لَيللللالا  َّ للللٌف َ لاللللَع لا للللَو  َ لاللللَع َويز للللا َولاَنللللاُم ال َّقز لهاُيمز َوراب    َ للللوز
[ ف و لللا فلللي للللواطن هلللفوه ال لللفورالإ وه يللل  بألطلللاف التنلللا 26ا علللفاف  ]

تلللللع لنلللللام احح  لللللاع عتلللللد ا  ق لللللاء الن لللللفو عتلللللد نيلللللا الفإنلللللالإ وح هتللللل ع ع
َنزَلاعُ  ال اجالإ فقد  ع   مقوالا  فقاو   ل  د  ]  َيَ َ  َُّلوَ  َوَبأزُكُلوَ  َفَ ا َهأزُكُا ا ز

[إ وللللا مك لللا ال  لللفبع ال لللاللي فلللي ر طللله بلللين اللللدن ا واآلولللف  بلللين الفلللاني 12
َيلا َبتالي لَ،َع َح   لا  والناقيإ بين عالم ال يم وعالم ال  ا، إ إ  يقوو عل  للن قا

لها  َبُ َ ا َ وز َن الزَوتَّ ا َيتز اُع َعتزُ َ ا لاَناَ ُ َ ا لاُيفا َفَم َمَبَوبزُيمز لا َ ا َيفز اَتتَُّيُم ال َّ زَطاُ  َفَ ا َموز  ا
يَن َموز  لللَ اطا َتلللا ال َّ َنُ مز إانَّلللا َجَللز لللُ  َح هَلللَفوز لللنز َحيز يَن َح إانَّلللُه َيلللَفاُكمز ُهلللَو َوَقنايُللللُه لا لاَ لللاَء لالَّللل ا

ُتو َ  لا [إ فأنل  فلي موله الاوو،ل ال لسل  وحلد إ لللع 27] ا علفاف    ُيؤز
 فلفا  ي يلم عتلع   ملسو هيلع هللا ىلصلن ح هفاض وهلو يلفا إ إنله علدو لنلين لل لع شلفع للع التنلي 

اللدو فال ي  ف  و  فا  إ  لم هألن به عدو  يتظف إ فلن علي بن مبلي طاللم 
  ف للا بلين الولن وعلورال بتلي ل،ع إ ا ،ولا » قاو ملسو هيلع هللا ىلصعن التني  رقي   عته

رواض ال فلللل و وريلللفضإ وقلللاو عنلللد   بلللن منلللام  (6)(6)«اليت للل  م  يقلللوو با لللم  

                              
، و رواه الرتماذي -رضاي هللا عناه-مان حاديث علاي  (297)اجاة إساناده ضاعيف، وهاذا لفاظ ابان م (6) 

بلفظ "اخلالء" بدل "الكنيف" و مل يُْذكرا إال من طريا  حمماد بان محياد، الاذي تفارد فياه عان احلكام  (606)
بن بشري و خالف فيه حمماد بان مهاران و هاو َقاة حاافظ )مان رجاال الشايخني( و عباد الارمحن ابان احلكام 
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مو قلللدلوا  فلللف   عتلللد الو لللاع ف لللا قلللاو  (وقلللدلوا  نفسللليم)رقلللي   عت  لللا  
طا  لللو م  محللدفم إ ا مهللم الفمهلله قللاو با للم   الل للم جتنتللا ال لل »  ملسو هيلع هللا ىلصر للوو   

رواض  «وجتم ال  طا  لا رزق تا ف نله إ  يقلدر بيت  لا وللد للم ي لفض ال ل طا  مبلدا  
،ام لللا  ر للله  ملسو هيلع هللا ىلصالنالللارو ولسللللمإ لللل لع مي لللا الللل وم ال سللللم  هللللفف ه لللاف التنلللي 

يا لن مظ ف الو يلا و ل ف القنل ح »نسا  ب او ال و ا في فا محواله  ن انه ول ل
                                                                           

واياااة أبياااه. و قاااال الرتماااذي عقباااه: "وإساااناده لااايس باااذاك القاااوي". و اخُتلِاااف يف بااان بشاااري و هاااو أعلااام بر 
اإلحتجاج مذا احلديث، فهناك من ضعفه، و من حسانه، و مان تاححه وجماوع طرقاه، والصادر ينشارح 
لتضعيف إسناده بعد سرب طرقه و التأمل فيها. و روي كذلك من حديث أسس و أيب سعيد اخلدري و ابن 

، و هااذه الطاارق ال عاارب بعضااها بعضااا، ألنااا ال ختلااو ماان ضااعيف أو مااتهم، باال -عاانهم رضااي هللا-عماار 
 (ستاائج األفكاار)يف حلاافظ وقاال ايوجد يف السند الواحد أكثار مان واحاد ضاعيف إضاافة إو علال أخارى. 

الاااادارقطين: . وقااااال طاااارق احلااااديث: "فاحلاتاااال أسااااه مل يثباااات يف الباااااق شاااايء، وهللا أعلاااام" أن ذكاااار بعااااد
 ."ديث غري اثبتواحل"

 و تححه الشيخ األلباين وجموع طرقه و حسننه النووي و ضعفه غري واحد.
يرجاى ماع اإلخاتالف يف َباوت احلاديث واحلاتل أن قول )بسام هللا( عناد خلاع املالباس أو دخاول احلماام 

ن ضاااافة إو أن اهااان تيشاااى و تساااك، إأي عمااالبداياااة السااانة أن حيت ماااا قبااال ، ألن أال يكاااون فياااه أب 
 وقااديف أذيااة اهااين ل سسااي و طاارق الوقايااة كمااا يف موقعااه الرمسااي: " -رمحااه هللا-املااراحيض. قااال اباان ابإب 

بتلاابس اهااين ابإلسسااي، واليالااب يكااون هااذا أبسااباق ماان اإلسااس، إمااا بطاارح شاايء َقياال ومل  ايااؤذون أيضاا
تاح مان الادعاء، و هاو  ..." اهاا. وال ينبيي سسايان ماايسم، أو تب ماء حار ومل يسم، أو ما أشبه ذلك

)أعوذ بك من اخلُُبث و اخلبائث( بدال معجمة و اثء مثلثة، وال يُقال )أعود بك من اخلبت و اخلبائت(، 
 بين آدم؛ إذ ميكن أن يتبع النظر أذى من اهن ل سس. هنع اهن من النظر إو عورات قد  ويف هذه احلالة

: "حينما يقول اادَّ: هذا احلديث -حفظه هللا–إبمول و خطر ببايل يف هذه املسألة قول الشيخ حممد اب
الاااذي ورد يف هاااذا الااادعاء ضاااعيف. لااايس معنااااه أساااه ال عاااوإب الااادعاء باااه... إأاااا معنااااه ال تااادع معتقااادا أن 
الرسول تلى هللا عليه و سلم قاله.. و ال تعتقد أسه سنة. ف ن اعتقدت ذلك تار دعاُك به بدعة إضافية 

 .-هللا أعلمو-ك على اهواإب". و إال بقي الدعاء بذل
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فلل لع ُوُللل  ال للؤلتين يظ للفو  فللي فللا   (7)«ولللم يؤاولل  بللالوفبف  ولللم ي  للع السلل ف
ا لللور لللا هللو ج يللاإ وبسلل فو  فللا قنلل ح وح ي  يللو   لل فا  ووا،لل   لل ف ح للاء 
الللتف  ف نلله لوللا  الللدهف فللله. فلنللام ال فللاف ي افللص لتللهإ ليللن لنللام ،لل ان  

 التف  ح يالع. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                              
البيهقاي يف "األمساااء  ، رواه احلااكم وضااعيفو هاو  -عليااه الساالم-طويال هربيال  ديثجازء ماان حا )7 (

"، و هاو كماا . وقال: "وهو دعاءك حسنك ، ويف تحته عن النيب تلى هللا عليه وسلم سظر(90)والصفات" 
 :و هي كالتايلعلل فيه أربع قال و إن تححه بعض أهل العلم الفضالء. و 

 ، ف ن قال قائل: إسه من رجال الشيخني، فاهواق ابختصار: أن البخاري استقى: إمساعيل بن أيب أويس1 

 ما تفرد به من حديثه ، و مسلم احتج به يف املتابعات فقط، و مها أعلم حبديث شيوخهما.
 : أمحد بن حممد بن داود الصنعاين. 2
 : جهالة حال أفلح بن كثري.3
 . : عنعنة ابن جريج4
 .-وهللا أعلم-
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 الفصل الثاني
  فر خبري داد يف ص بة أصفح األحباب

 
 عية للص بة طوال العشرإل الزوجية:املفاتي  املر 

مببن تعاشببرها هلببا  فبب  م لببا تررببح وتسببخف وحتببب وتببب و وتفببرح وحتببزن وحتسببن وتسببيء  -
وتشعر وتتأمل وتفكر وتعقل فهي ليسا آلة للخدمة والرتفيه،  ع ... ولكن مبقابلة امل بل، بقبدر 

 ها تشقح هبا. ما تسعدها يعود ذلا عليا فبقدر ما تزرع حتصد، إن خريًا فخري وإن تشق
العمر قصري وإمنبا أ با أايم والبد يا كبدر فصبا أكبدار األايم والسبفر طويبل رتبا  إ  رفيبق  -

 أليا، وأ ي  مو وق به. 
العواطا العميمة والنوااي ا سنة املخفاإل يف داخلا ال تقن  الزوجة ولو حتققا منهبا الببد   -

صببادق  و فبالعلي  ابلبببواطن يطلببب مبن فعببل مجيبل وقببول حسببن و قبل هبباتوا برهبا ك  إن كنببت  
 عمل المواهر .

أخربها بكل إحساق حنوها مجيل دائماً، ودائمًا تكبت  مشباعرك  بري املر بوب فيهبا بقبدر مبا  -
 تطيق. 

 اجعل لا رصيدًا من االحرتام عندها، حاف  عليه إن مل تنمه األحداث.  -
امللب  وختبري لللفبا ، وجتمبل يف  ما كنا حترل عليه عند بداية العوقة بينكما من أت ق يف -

إبداء اإلعجاب واملدي ، وحرل يف إبداء وتوصيل العواطا ال ترتكبه أببدًا، ولبيكن لبا عبادإل، 
 وجه ابلبشر صبي  ولسان اب ب صري . 
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 كل شىء تراه عليه كسوة القلب 

 امأل قارورتك وا اب أن تشرق 

 واشوقاه للبدا ت 

  التعبديةاملشاعر ايدمية قبل الشعائر 

 عصا موسى يف احلياة الزوجية 

 الكنوإب املعطلة  

 فيتامينات الصحة النفسية 
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 كل شيء تراه عليه كسوة القلب

 
  لقللد م،للنح يللوع للل   للله لثللا فللي ا يللاعإ وال لل   مشللفق  ف للا فانلل  ه للفا

والتللام هللم التللام وا شلل اء هللي ا شلل اء وليللن الللتف  مشللفق  في للا شلل   ملللا 
ل اي إ فن ج يال  هلف الوجلو، ج ليال إ جلدرا  ال تل و هيلا، ه  للا جديدإ ملا فل ا ا

وا ثللللاث فأنلللله يسلللل  ي وبطلللللم ال ؤانسلللل  وم،للللوال اللوللللافيف اليللللوع فال  تئلللل إ 
واه لل از السلل ا ف يلنللف عللن الفقلل  وهتللارم ال  للاعفإ و اقللال ال هللور ملللاع ال وللف  

ب  افال الففحإ ه تارم ملوان ا وهفوح عن روع  ال  ا إ ح م جلن  ال واع هت ظم 
ك ا فا  لوتو  ليلم ،ا،قا  حين رم  قوء ال    علم بيلول ليللم مقلوم للن 

منللله فلللا  يوللللا لاشللل اء الالزلللل   ملسو هيلع هللا ىلصريفهلللاإ ومعظلللم لتللله للللا يولللح علللن ر لللولتا 
لو ن ه اللظ    م  اء ي لالا ب ا لل اإ لتاق هإ لس فه........ اللا و،لدا   

ء  إاحَّ  اللظ م   لنا َ ُ مز َوإا ز لانز َشيز َقُ لوَ  َهسز ضا َوَليانز َح َهفز دا ] ال لفاء    ُيَسنّاُح باَ  ز
44 .] 

إ  ال  لللللوع إ ا ان احللللل  علللللن القللللللم بثقل لللللا  للللل   اللللللتف إ و،لللللف  الفؤبللللل إ 
فا  قنل  لفله ا مرواح ا ش اءإ وفق   ل اه اإ ولم يود اللال  لن التلام م،للح 

فللل ( ومهللا السلللو  يقوللللو   فللي هلنيللفهم علللن  لللع فللله للللن قللول م )،للن    لنار 
 )هول   ا لور علم هوة   الودور(.

  في ه ا ال تاخ ال س ود و،اوا ه ا ال سين ال للدإ وللع للن يول نع اليلوع
 في ال دإ يندم  يف ال  ا  ال وج   ن و  لا،  الدن ا ورجاء الوت  في اآلوف . 
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 وهي  للا وفللي هلل ا الوللو الن لل نإ وهوثللم الللفوح الو يللدإ هت للو ل للاعف جديللد  
ف للللا ا ح هي  للللا إح   للللهإ وهفهللللوو   لللله ال فا لللل  ب للللا محللللا  إ وهط للللئن   لللله 

 اللواطص ب طارح  ال نيمإ وب هم عن التف  عتاء وح   الُ ف  .
  فدعتي مي ا ال وم ومن  في ن وهع محا،ثلع  لفا إ وا  سل ح زوج لع عل را إ فأنلا

ا وو للن الل لف  وبلوع للع مهيئ ل ا القلم والقالمإ ولن قنا  لارره ا فلي القسلم 
 .  وبوع.....لعا
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 امأل قارورتك بما تحب أن تشرب

 

  قاو مبو طالم ال يي  ال لفم  ه  لام إللم ف لا للدارا إ ولط فل  للن ال ي ل إ
وطلللفف للللن ال وا لللا  و لللاب للللن ال الطفللل إ واهسلللاع ،لللدر للتفقللل إ وحسلللن ولللل  

 علللارف حيللل مإ وح ولطلللص لفلللؤإ وهللل ا ح ي سلللته إح علللالم حلللل مإ وح يقلللوع بللله إح
يولح ل لع  قلي  القللمإ بايلا اليلصإ  ليء الالل إ رلل ؤ القللمإ فلؤ اللفلؤإ 
ولللو هلل وم هلل ا ُعللّ ب ول   وهللأ  إ ومنللا مقللوو لللع القا للا  إ ا فانلل  ال للفم   لليئ  

 الال  فأ وم لت ا لن ي وج ا إلم  وء الال . 
 داء في قلم بو يا ال فاوق إ ولط   ال دارا إ و،دا اللاطف  ه  ا السوب

ال وج إ ال فم  لاللوا لط ل  وبلفا للع قلن لا وبولفو إللم ريلف حلدو،إ فقل  رفقلا  
 بالقواربفإ والا قارورهع ب ا ه م م  ه فب. 

  لا معظم مو  اللل لاء ا   ل  علن   حيل  قلالوا  شلّنه   هللالم حسلن التظلاع
نزُ َ ا فاللي  والل للف  لللع ال وجلل  ب سللن الم للاع علللم الوالللدين فقللاو في  للا   َوَ،للاحا

ُفوف للا  يَثاق للا  [إ وقللاو فللي حلل  ال للفم    15] لق للا    الللْدنزَ ا    َللز للتزُيمز لا َ  لا َوَمَولل ز
للا للاحاما باالزَوتزللما  [إ وقللاو  للن انه  21]التسللاء    َرلا ظ  [  36] التسللاء   َوالوَّ

 للا اللل وم قيللا هللي ال وجلل إ وقللالوا  فل للا طاللل  الولل ن  هوفللدل ال فاعللا . فيللن مي
نللا  ل للا فللي ال للدا دإ فللن لل للا فاليللدين ه سللا  ال وللاحم ل للا زبزت للا فللي الفوللاء وَعوز
إحللداه ا بللا وف إ عالل للا بللاح فاع وهقللديف ف للا هلالللا الوللدي  ال  لل مإ ه لل ن 
لت ا ال و، إ وال يفبمإ إ ا ،ن  لتع ه    ل لاإ ورحّنل  ب لا وإ ا ه لدث  مقنلل  

 لل  ل لاإ يلدع للع قف  لا وقنول لاإ فل   القللم علي ا وم، ي  ل اإ وإ ا جلسل  مو 



 إتحاف األحبة 

 

  
36 

ملسو هيلع هللا ىلص ُجنل  علم حلم للن محسلن إلي لاإ انظلف مي لا الل وم ال سللم ،لت ع ر لوو   
للللع نفللللوم م،لللل ابه للللل للم مل لللله ف لللل  ي سللللتو  ال لالللللل  وب لل للللو  ا لللل والب 

فأولل  ملسو هيلع هللا ىلص ال للو، إ فلللن مبللي ملاللله النللاهلي رقللي   عتلله قللاو  لقيتللي ر للوو   
رواض مح لد فلي  (8)«يا مبا ملال  إ  لن ال ؤلتين َلن يلين له قلني»بيدو ثم قاو  

فللانظف ملسو هيلع هللا ىلص ال سللتد والطنفانللي ورواهلله ثقللالإ ف للا مروع ومنفللع لللن يفقلله وبق للد  بلله 
ك لل  مونللف هلل ا الولل ابي الوليللا ب نلله للله ومو،للا للله الانللف فللي هلل ا ا  لللوب 

لؤلنإ ثم مونفض م   النارعإ إ  مو  بيدض عتدلا رلضإ ب و،  ورإن إ  نه ،احم له
قلنلله يلللين لفؤب للهإ فللدال  ،لللوال   عل للع يللا  ا القلللم الللفح م ال للفبه علللم 
لللو،  ال للؤلتينإ قلللم التنللي يلللين وبللفا وبتفلللا ب وللف، رؤبلل  ،للاحنه ؟ وب واقللع 
وبانللفض ب لل ا ا لللف فللي مرقللم ،للور الاطللابإ مونللف مي للا اللل وم ،للاحن ع و،ا  للا  

                              
إساناده تاحيح، و هاذا اللفاظ عناد الطارباين يف الكباري و ابان عادي يف الكامال يف الضاعفاء، و عناد  )8 (

أمحااد يف املسااند أعلااى سااندا مااع تصااريح بقيااة ابلتحااديث بلفااظ )  أاب أمامااة، إن ماان املااؤمنني ماان يلااني يل 
قااوا"، و قااال يف لفااظ أمحااد: قلبااه(، قااال اهليثمااي يف اللفااظ الااذي ذكااره  الطاارباين: "رواه الطاارباين و رجالااه َو

 احلديث األلباين و أمحد شاكر. "رواه أمحد، و رجاله رجال الصحيح"، و تحح إسناد
فائاادة: قااال اباان كثااري يف تفسااريه بعااد ذكااره هلااذا احلااديث، "اسفاارد" و يف سسااخة "تفاارد بااه أمحااد"، سااألت 

: "الاذي يظهار هاو -حفظه هللا  –ل  ابملصطلح عن هذا األمر، فأجاق الشيخ حممد ابإبمول مرة فيما يتع
تفرده به عن أتحاق الكتب الستة، ألن ابن كثري يهتم كثرياً ابإلشارة إو ذلك يف أحاديث املساند. وهللا 

علاى سفاس الساؤال: "هاذا يقولاه ابان كثاري كثاريًا  –رمحاه هللا  –اعلم"، ه وجدت بعد ذلك جوااب إلبن ابإب 
معنااااه دون الساااتة يعاااين: دون البخااااري ومسااالم وأيب داود والرتماااذي تفساااريه، إذا قاااال: تفااارد باااه أمحاااد يف 

والنسائي وابن ماجة، وإذا قال: تفارد باه البخااري، معنااه: عان بقياة السابعة، وإذا قاال: تفارد باه ابان ماجاة 
 معناه عن بقية السبعة، وإذا قال: تفرد به النسائي كذلك عن بقية السبعة املذكورين، سعم".

 .-هللا أعلمو- 
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بيللدها ب تلا  ال  لم وقنلا يلدها رح ل  ورإنلل  بيلا ل لاعف  الو يلل  ن وهلاإ ول  
ول ن إ وقا ل لا للا فلي قلنلعإ إن لا فلي هل لص ،ا لم ل سل ع لتلع  للعإ ف نله رل اء 
قلوب ال  نينإ و لع السلو  شفع و،ين  فلن مبي ففب   ال قلدا، بلن لللد ييلفب 

 (9)«إ ا محللم الفجللا موللاض فل انللفض منلله ي نلله»قللاو  ملسو هيلع هللا ىلص رقللي   عتلله عللن التنللي 
 فلللل و ومبلللو ،او،إ وقلللاو ال فلللل و حلللدي  ،للل  حإ إنللله   الالللال  الللللل م رواض ال

بالقلهإ وهلل ا ر للوله يانللف عتلهإ وإن للا القلللوب اللط للم ل لاء القلللوبإ فلل  ا ُروبلل  
 اه  ل ور  إ ومنن   لن فا اللواطص لا هو ب  ن.

 
 
 

                              
بلفظ: )إذا أحب أحدكم أخاه  (2392)، و عند الرتمذي (5124)تحيح، و اللفظ أليب داود  )9 (

: "حديث املقدام حديث حسن تحيح غريب". و احلديث -أي الرتمذي-فليعلمه إ ه(، و قال 
  .مقبل بن هادي الوادعيتححه األلباين و 

 .-وهللا أعلم-
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 واشْوقاه للبدايات

 

 ع ال نينل  ؟ ف ل  مه فف مي ا الل وم الفاقلا ف ل  فانل  النلدايال للع زوج ل
ارهلللاح ل لللا القللللم وان لللفح ل لللا الولللدر ووجلللدل لل لللا السلللفور والفلللفحإ وم،رف لللع 

 الوح   بفقدها وإ اب ا عتع و لغ بع ال ل ص علم رؤب  ا فا لنلغ ؟؟
مه فف مي ا ال وم اليفبم فم فت  هس فجع بلد لقا ع ب ا فا قوللع وشلأنع هلل  ا  

ف م  ييللو  وه للنلا  بيللا لللا قللدل  عتللدها لللن م للناب  للف  ورها ورقللاهاإ بللا وللوز
 بدر لتع لا ي يتع عتدها. 

ملللم هيللن هسلل ليد فللا ،للور اللقللاء وهسلللد ب للا وه   لل ا بيللا محا  سلل ا لللفالإ 
وهن سللم وه لل ع ل للا مقلل يع و للف  مثتللاء اللقللاء. مي للا اللل وم اليللفبم مب للف ثللم 
مب فإ ف  ا لتع را ع وج ياإ ومن  ،احم نف  لدرفل  للو لاو ول نل  للسلفور 

راإنللل  فلللي السللللا،  للللع ال نيلللمإ وللللديع القلللدر  عللللم إ،ولللاو السلللفور عللللم للللن و 
شئ إ وعل   م  نفسع هفلفح للو يلا للن القلوو واللاطفل إ وهأكلد للديع منله فل لا 
حف،ل  علللم إ لللا، زوج لع فانلل  هللي محلفل علللم لللا هفرلم منلل    للهإ للل لع 

للل وم    للا مي للا اللل وم ال يلل م م،عللو  م  هسلل فيد لللن ر،لليد ونفهللعإ ومبللدع مي للا ا
حنا    به لن قدرال لط ف  وحلو  ول نو   ولطلو  ... في فلا وقل ... ،ا  لا  

 ول   فق  في بدايال احرهنا . 
 ح هولل ا ه ت د في حسف  وهقوو  واشوقاض للندايال
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 حل  في رعاي ع ملانل    وُمخا ا  عل لع الل لد (2) *مي ا ال وم الفاعي وال سئوو  
م  هت لللأ عتلللد  عللللم ويلللف للللا ه لللم منللل إ فقلن لللا ونفسللل ا  ال  للللؤإ وهلللي هفرلللم

،ف   ب  اءإ فسّطف   ه لت ام ح اهع ال و ه م م  ه  ا بله وعل لهإ وعّو،هلا 
واع د لل ا علم احح فاع ال  نلا،و وال ااطنل  اليفب ل إ ولفاعلا  ال للورإ وإ،ولاو 

التظلاع  السفورإ وال   ا وق  للا التف  )وللا مكثلفض ،و  م  ُيلللم  لننه(إ وحلم
وال فهيللللم فللللي فللللا شلللليء والتظافلللل إ وف للللم الفإنللللال بالشللللارال وان قللللاء ا لفللللا  
وال نارالإ وال أن  لع النساط  في ال لن  وال أكاإ وال فل علم هنلا،و ال لدايا 
الفل ب  فل ا ا  دعم مللفإ وهنلا،و الّ  ايلا ومنلارال ال ليفإ وعلدع لفارقل  طالقل  

د ال للدي  وإظ للار احه  للاع بللاآلوفإ وعللدع الوجلله فللي وجللو، ال نيللم وال نللاو عتلل
هسة ه الفمو ل  ا فا  لتطقهإ والثق  عتد ا ونارإ وال  اقي عتد حدوث بلض 
ال حلإ والونف عتد ر م اآلوفإ وهف  لواو شاولي جلدا  لرولف ح ي لدوا 
  هإ وعدع الل اح في السؤاوإ ووا،  في ملور ال او واللدووو وريلف  للع ل لا 

ل لللله زوج للللع وهل للللا،ض لل للللاإ وهلللل ض ا لللللور ل يتلللل  لللللع ال للللم ه للللم م  هلللللو، ع
واللاطف  القوب  الوا،ق  بيتي اإ  نا،ر وا  تن  في حقا حفثع لا هو، م  هوت له 
لللن بسلل ا  ع للف إ وهلاهللد ن للاءض ه لل   فللي وارف ظالللله وهللتلم بُتللَ ض ا يللاع فللي 

لللا محلللم رباقللهإ وهق طللص لللن مزهللارض وث للارض وه  للا فللي جتلل  حوا للعإ فللا    
الندايال لو ا  قال  لع ه ض ا لور لع حسن الت الإ وح ه أوف عن هل ا الايلف 

                              
 و "املس ول" إذا كان يرى كراهية توايل األمثال."املسؤول" حسب قاعدة أقوى احلركتني،  )*(
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(2) «يلل او الفجللا ي للأوف ح للم يللؤوفض  ح »ملسو هيلع هللا ىلص    فوهللع اللللو  وال للد، فقللد قللاو 

(10) 

لاُ وَ   وقاو لوحنا جا في عالض   َلُلوا الزَايزَف َلَللَُّيمز ُهفز  [. 77] ال ن    َوافز
 

                              
مل أجد هذا اللفظ املتعل  ابلتنفري و الرتهيب من مطل  التأخري يف كتب احلديث، و وردت أحادياث  )10(

دسو و الاا ،حضااور خطبااة اهمعااة الصاافوف اأُلوو، و علااى ولصااف األول أاالصااالة يف  حلااث علااىتقيااده اب
 من اإلمام.

 رأى يف أتااحابه رخااراً، فقااال هلاام: ساالم و عليااه هللا لىأن رسااول هللا تاا -هللا عنااه رضااي- عاان أيب سااعيد
 . رواه مسااالم(تقببّدموا، فببائتميبوا ل، وليببأم م بكبب  م ببن بعببدك ، ال يببزال قببوم يتببأخرون حبب  يبب خره  هللا)
   .(978) وابن ماجه (872)يف الكربى  والنسائي (680)وأبو داود  (438)

 أيب بااذكر الصااف األول، كمااا عنااد -رضااي هللا عنهااا-وه عاان أم املااؤمنني عائشااة بنحاا و يف حااديث آخاار
 و غريهم. ابن خزمية يف تحيحه، وابن حبان داود، و

عن مسرة بن  و غريه أبو داود دسو من اإلمام فقد رواهيف احلث على حضور خطبة اهمعة و الأما اللفظ  و
د بوا مبن اإلمبام، فبإن الرجبل ال ا احضبروا البذكر، وقال: ) سلم و عليه هللا لىجندق، أن رسول هللا ت

 (.يزال يتأخر ح  يخ خمر  يف ازنة و إن دخلها
و ماااان اي ت و األحاديااااث الصاااارحية الصااااحيحة، الاااايت اااااث علااااى املسااااارعة يف اخلااااريات و املسااااابقة إو 

 .-وهللا أعلم- األعمال الصاحلة و املبادرة إليها اليري املقيدة وا أسلفاه، ما ييين عن هذا.
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 اآلدمية قبل الشعائر التعبديةالمشاعر 

 

  قلاو  لا،هتا اللل للاء  حل  ال للفم  بسلنم ال فلاف  للواء فلا  عتللدض اللفم  ريفهللا مع
 –الثيلم للن  لن  ل لا الل وام  –حإ م  يؤثفها بسنع ليالإ وال وج  الثيلم بلثالث 

وه ا لا قاله ج  ور اللل اء مو رالني  م. با قاو اللاع التووو ال افلي إ   لع 
م إ ا لللم ييللن عتللدض ريفهللا وإح يوللمإ وقللاو اللللاع ال للافلي  وح محللم م  لسلل  

ي الص عن ،ال  الو اع . وح ي تله  لع لن م ا،  لفبض وح ش و، جتاز  وح 
إجابلل  ول  لل . ومفللف  بلللض فق للاء ال الي لل  فولللا لقاللله عتللدها علل را  فللي إ للقا  

ع عتللدها واجللمإ رواض مبللن الو لل  إ ا جللاءل فللي مثتللاء ال للد    ا للا  علللم م  ال قللا
2)*القا م

)

 لن ال الي   عن لالع  نه هلارض عتدض بين واجنين فقّدع ح  اآل،لي.   
                              

 كما رواه عنه ابن القاسم .   -أي خبالفه-و املشهور يف املذهب خالفه، بل وقد ترح مالك بذلك  )* (
ل ااف عاان اهمعااةق تخعاان العاارو  ياادخل أبهلااه يف ليلااة اهمعااة، أي -رمحااه هللا -ساا ل حممااد العتاايب القاارطيب 

ه قال: إذا كان َمْن يُنظار إلياه، يفايت . ماخيرج إليه قال: ال، وال عن الظهر والعصر، ال يتخل ف عنهما، و
تاالى هللا  -قااال سااحنون: وقااد قااال بعااُض الن ااا  ال خياارج، ألس ااه حاا   ماان الناايب . ابههالااة جاارت يف النااا 

 . وقال مالك: ما يعجبين للعرو  ترك الص الة كلِ ها. -عليه وسلم 
لاه أن يتخلاف عان اهمعاة و ال عان  و قال ابن رشد يف البيان و التحصيل: "قول مالاك إن العارو  لايس

يف منعاااه مااان شاااهود اهمعاااة علياااه ال حااا  للزوجاااة الصاااالة يف اهماعاااة هاااو احلااا  الاااذي ال وجاااه لساااواه، إذ 
، و ال لااه ابملقااام عناادها عااذر يف التخلااف عنهمااا، ... و لاايس عليااه أن يلاازم املقااام عناادها ليلااه و واهماعااة

وظااهر ماا حكاى ساحنون ا حيتااج إلياه مان حاوائج دسيااه، ... ناره فال خيرج إو الصالة و ال يتصارف فيما
عان بعااض الن ااا : أن  هلااا احلاا   عليااه، أن ال خياارج إو مجعاة ، وال إو غريهااا، وهااي جهالااةك ظاااهرة، كمااا قااال 

وقول مالك: ما يعجبين للعارو  تارك الص االة كل هاا، معنااه عنادي: ماا . غلطة غري خافية مالك رمحه هللا و
فااف للعاارو  تاارك الص ااالة كل هااا يف اهماعااة مااع الن ااا  يف املسااجد، وإأااا الااذي يعجبااين أن يعجبااين أن خي
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   وقللللالوا فللللي عللللل   لللللع  إنلللله حلللل  لل للللفم  علللللم اللللل وم  جللللا إيتا لللل ا وإزاللللل
)الوح لل ( عت للا ومقللوو  لللا مج للا ال للفع ال ت لل  فللي مولل  ال سللا ا ب وقللوم   

  اعف اآل،ل   قنا ال لا ف ال لندي . واع داو ب فو واه  اع بال 
ومقوو مي ا   م نوع عسا  ن  به ال الع فاع دو ال يم بدح  للن شل ف عسلا 

 ال فبإ ولا مج ا هلنيف اللال  )إ  فا  حنينع عسا لاهل سوش فله(. 

                                                                           
عاادا اهمعااة، الاايت فيمااا اهااري إو رسيسااها واسااتمالتها، وهااذا  خيفااف لااه تاارك بعضااها لالشااتيال بزوجااه، و

 " اهاا.شهودها عليه فرض، وابهلل الت وفي .
تاازوج البكاار علااى الثيااب(: "قااال اباان حبيااب: و خياارج إو  جاااء يف شاارح البخاااري الباان بطااال يف ابق )إذا

حوائجه و تالته بكرا كاست أو َيبا، كاست له إبوجة أخرى أم ال. و روى ابن أيب أويس عن مالك فيمن 
دخل على امرأته ليلة اهمعة أيتخلف عان اهمعاة ق قاال : ال ، تازوج أماري املاؤمنني املهادي ابملديناة فخارج 

. و روى ابن القاسم عن مالك يف العتبياة قاال : ال يتخلاف العارو  عان اهمعاة و ال إو الصبح و غريها 
عن حضور الصلوات. و هو قول الشافعي ، قال سحنون: و قاد قاال بعاض الناا : إساه ال خيارج، و ذلاك 

 ح  هلا ابلسنة.
ج إو الصلوات، قال املؤلف: هذا على من رول إقامته عند البكر و الثيب على العموم، و من رأى أن خير 

فتأول إقامته عندها على ما عب هلا من القسمة و املبيت دون غريها من أإبواجه، فليس ذلك واسع له من 
 حضور الصلوات كما يفعل غري العرو  يف قسمته بني سسائه، و ليس له التخلف عن اهماعة." اهاا.

ال خالف يف ذلك؛ ألنا  اهمعة فرض: ثالثة:املسألة القال ابن العريب يف أحكام القرآن يف سورة اهمعة: "
قرآسية سن ية، وهي ُظْهُر اليوم، أو بَدلك منه على ما بيناه يف كُتب الفقه، وال يُلتفت إو ما حُيَْكى يف ذلك، 
ر عن سحنون أسه قال: إن  بعَض النا  قال: عاوإب أن يتخل اف العارو  عنهاا؛ فا ن العارو   ال سيما ما يَُؤ

 " اهاا.له أن يتخل ف عن تالة اهماعة ألجل الُعْر ، فكيف عن تالة اهمعة. عندان ال عوإبُ 
 .-هللا أعلمو-
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 عصا موسى في الحياة الزوجية

 
 فم  باليل للل إ إكسلليف السللللا،  عتلللد ال للفم  هلللو .... اليل للل إ وإفسللا، طنلللا ع ال للل

فال للأ  فللا ال للأ  مي للا اللل وم ال لاشللف ل للن او اره للا نفسللع ،و  نسللاء اللللال ين 
هو م  ه سن اليلالع لل لاإ   يلو  فالللع رل اء  و،واء  ل لاإ وبيلو  لسلانع بل لع 

ل ففللم السلللا،  ال وج لل  اللل و بلله ه لل ن اللل  يم فللي مو  –عوللل  الم للا،   –هللو 
الم لا،  فل لا وافل  الثتلاء لوقلوعا . ا ل ع اهواض هفرم الو،وو إل هإ وهسل  لع 

َسلُن إا َّ  لقوو   ع  وجا   –زا،    ف  ا   – لَي َمحز و َيُقوُلوا الَّ الي ها َنا،ا َوُقاز لا ا
انزَسللا ا َعللُدو ا ُلنايت للا لل زَطاَ  َفللاَ  لا ز للَتُ مز إا َّ ال َّ للَ َُ َبيز لل زَطاَ  َيتز [إ  53] ال للفاء    ال َّ

للل للاء  فلللو فانلل  ووللل  هللي م،لللح لللنللدإ ومج للع للايللفإ ومعظللم قللاو السللا،  ا
لاجف ومعظم في القدر ومولم في ال او ومنوح في ال آو لن هل ض الاولل  ليلا  

    ن انه ملف ب ا منا،ض. 
2)*مقوو مي ا ال وم ال   نع ل د  الس اء

  هي هي اليل  إ إ  فانل  حسلت  ل ننل  (
ح هفسلللدإ وإ  فانلل  اليل للل  ريللف لس  سلللت  وح لسللالل ا فانلل  للللن   ف ولللح و 

لفرلللوب في لللا ف لللي للللن ال للل طا  يفسلللد إ يفسلللد ب لللا القللللوب وبقطلللع ب لللا للللا بلللين 
ال  نللين عللداو    ولل للؤلتين. اليل لل  لسللا ف التللام فلوللا لو للم عل لله السللالعإ 
هي ل ن للن ب ا هفوف ال وف يتاب ع ال  ا إ ول ن ح يّ نل ا هويف ح َّ  عظ  ل  

ع ح اه م. ففّوف يتاب ع الفقا وال تاء والفاح  في قلم زوج ع ح م هل رع   له هن ل
ل ن لللعإ وهلللدنو للللع ث ارهلللا ال انلللل  وهسللل ظا بلللوارف عظف لللا وهل للل  بلللألوا  وفتلللو  

                              
 .-و هللا أعلم -مثال، وترك العبارة املومهة.  كان األوو قول "هلدى رق السماء" )* (
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لنزَ ا َوابالٌا  ج ال ا  َفيزنا َفل ا ز َللمز ُيوا للز َفَ َثاا َجتَّ   باَف زَو   َمَ،لاَبَ ا َوابالٌا َفآهَل ز ُمُكَلَ لا قا
[إ وللا معظلم ال ثلا ال  لفوب فلي ف لاب   لليل ل  ال لي  265] النقلف     َطلا  فَ 

لُلَ ا َثابالٌ  َوَففزُعَ لا  هي م،لا فلا فلالع طيلم  َنل   َم،ز َنل   َفَ لَوَف   َطيّا َللَثال  َفلاَ ل   َطيّا
لين  بال ا ز ا َر ّاَ لا  هاي ُمُكَلَ لا ُفلاَّ حا لَ اءا هُلؤز [إ وعلن مبلي  25-24] إبلفاه م    فالي السَّ
والللل و نفسلللي بيلللدض ح هلللدولوا    »ملسو هيلع هللا ىلصهفبلللف  رقلللي   عتللله قلللاو  قلللاو ر لللوو   

الوتلللل  ح للللم هؤلتللللوا وح هؤلتللللوا ح للللم ه للللابوا موح مّ،ليللللم علللللم شلللليء إ ا فلل  للللوض 
رواض لسلللمإ فللأو روعلل  فللي الن للا  فللي ال للؤلتينإ « ه للابن م. مف للوا السللالع بيللتيم

 م إللم ال طللوب ل  قيل   للع فلله م مو،للفولا لف اح باب الوت  هو ال  ابم ثل
" وح ي لللي  عتلللد اللل لللاء لف لللوع إف لللاء السلللالع فلللي إلقلللاء السلللالع "إف لللاء السلللالع

إ وإ  فا  يدوا في ال دي إ وليته إف اء فا فالع ُي دث الو اعإ (1) (11) ال  فوع
وبف   القلوب في لو،  وحتا إ وب فم فلي واحل  ال ل   للل وجين ربلاحين ا للا 

 ف ن و الوتا . للسي
 

                              
 عان إنا هي الصيية الواردة يف السالم، و الصحيح الصريح ييين عن اللفاظ ااتمال و تارف املعاىن )11 (

اتقبوا النبار ولبو بشبق أن النايب تالى هللا علياه وسالم قاال: ) -رضاي هللا عناه-عن عادي بان حاا  ظاهره، 
أن النايب تالى هللا علياه وسالم قاال:  -رضاي هللا عناه-عان أيب هريارة ؛ و (مترإل، فمن مل جيبد فبكلمبة طيببة

 و مسلم. البخاري اروامه ،(الكلمة الطيبة صدقة)
 .- أعلمهللاو-
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 الكنوز المعطلة

 
  يل  د فثيف للن ال   لابين وال  ولا،قين وال  ل وجين عللم ر،ليد الثقل  فلي م

وفلللي حلللن م للللد  اآلولللفبنإ وبظلللن محلللدهم لولللدقه فلللي ال  نللل  ل وج للله ولسلللاب  
للفف  لا ل نله ل لا م   للع ييفلي ح ل دال  حنله عتلدها و قلاء عل  لا بل لعإ و للع 

   ن إ ورفل  شديد  لواقع اللالقال ال وج   ورعاي  ا. وطأ فا،ح يقدح في ال
  إ    هللللالم للللم يالللل  لتلللا اللواطلللص إح لت نا،ل لللا ون لاللللا ب لللا وبتفلللع ب لللا

بل تا النلضإ وهي فسا ف لا ولل    لتلا   له حي ل  ولتفلل إ و قلدر للا يت فلع 
اللتلمإ بقلدر للا التام بتل ه يلندونه وب يفونهإ و قدر لا يتفع اللند الال  ب ل ض 

ييو  لؤ،يا  لل اي  ال ي ُول  ل ا وولقل  ل لا اللتلمإ ونل ل  هلفاب  القللوب بال  نل  
ا  معظللم نلللم   علللم ال للؤلتين بلللد إ للالل مإ قللاو   هلللالم   َ للَ   َّ ُكللُفوا نالز َوا ز

ُ مز  لَن ز لَداء  َفلَألََّص َبليزَن ُقُللو اُيمز َفَأ،ز َوان لا  َعَلل زُيمز إا ز ُفتزلُ مز مَعز َ  الها إاوز ] لو ع لفا     باتالز
لللع م،لل ابه ومزواجلله لثللاح  لظ للار ال للو،  ملسو هيلع هللا ىلص  [إ ولقللد فللا  هللدو التنللي  103

وال لنيللللف عت للللا بيللللا و للللا ا ال لنيللللف هوللللفب ا  وهلفب للللا  وإشللللار  بللللالقوو والل للللا 
 وال اوإ وقد ُلف بتا بلض ا لثل إ و تف  بل  ا    ا  لن   ض التنو . 

 ا ال وم اللاقا لو م  إنسانا  معطاض   نل   ال او اليثيف فيت ض وللم مرمي  مي 
يس ث فضإ ولم يتف  لته علم نفسه وح علم لن يوم عل ه التفق  علي مإ للا هقلوو 
  ه؟ وها هتا  باٌا وهلطيٌا لل لاو لثلا  للع ؟ إ  ال لاو جللله   لي لداوو بلين 

تلي النايلا ان فللوا ب تلاضإ ررلم عل  لم التام ح ل ي ت وضإ وها مها  لع الفجا ال 
منلله ،للاحم فتللوز عظ  لل  ي لي للا وح يتفق للا علللي م. فلل لع فتللوز اللواطللص ال للي 
ه لي ا في قلنع ل وج عإ وح يوا لت ا إلي لا للا ييفي لا وح يقتل لا لليلع وفت هلا 
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فلللي قلنلللعإ بلللا     للليع فلللي وجو،هلللا عتلللد إ منفللل  مي لللا ال تلللي عللللم مهللللع وح 
للد   فيلل ،، لت للا بلللد إ قللا ل للا ب للاء الفللم وار للفف ل للا فللي القلللمإ ح ه فل للا رافز

هولل لا ه للف مبللدا  منلع بايلا القلللم ح لم لللو فتل   لاي اليللدإ ح هولل لا شللديد  
اللطل  ل للاء القللوب وه للّن علي لا ب للف   لللن مع لاا قلنللعإ وهلي هللف  ال للاء وح 

بئلف ع  قل  هوا إل ه  نه في ا ع اا )ك لن هلو شلديد اللطل  لل لاء وبلفاض فلي 
ح حل   له في الو،وو إلم ال اء(. ف ا هتفله رؤب  ال اء وعل ه بوجلو،ض ؟ وهلا 
علللم لللن يقللص علللم شللاطئ الن للف بوجللو، اللؤلللؤ فللي م،للدافه فللي ا ع للاا يتفللع 
،و  ا  افام اللؤلؤ وهداوله ؟. إ  قلم النلد  يلدفع اللدع إللم  لا ف مجل اء الوسلم 

ع قلللم الللفوح والللتف  حبللد م  يللدفع لللا،  ح للم ح هتقطللع عتلله لللا،  ال  للا إ وفلل ل
 ح ا  الفوح والتف  ل ن ح ح ا  لقلو  م ونفو  م إح به. 

واليل للل  الطينللل  ح لللا  ال لللفم  القلن للل  والتفسللل  إ فلللال هنالللا بيل للل  ح ُهتزقولللع وح 
 هيلفعإ وفي ا ح ا  قلم ونف . 
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 فيتامينات الصحة النفسية

 

  رالنللا إ  لل ا احنم للا، فالطفللا    نفسلل ا  ال للفم  لالقللو لط لل إ علللم الفطللف
فلللي بسلللاط  ا الفطفبللل إ ورلنللل  عواطف لللا الونّل للل  ه  لللام ل لاللللل  ر  قللل إ لط فللل إ 
بسل ط  هل لاه فللي القلدر  علللم الثتلاء والطلفاء اللل و يوافل  لوقلللا إ ومنل  مي للا 
اللل وم قللد جف لل  بال للفور   لللع وححظ لله عتللد اب للداء عالق للع ب وج للع ف للا لللّف 

حيللل  فتللل  هت قلللي فل لللال الثتلللاء والطلللفاء  لللواء علي لللا ج لللل  مو عللللم   لللابقا إ
طفبق  لللاإ مو لظ فهلللاإ مو حلللديث اإ وعل للل  مثلللف  للللع عللللم عالق ي لللا للللن القلللو  
والّ   لللللين وللللللن ففح لللللا اللظللللل م بيالللللللعإ و فرن  لللللا الدا  للللل  لسللللل اعه وإ للللل اعه 

 ،ديقاه ا. 
  ج لع بلال  م للت نإ فلال اعلم مي ا ال وم م  ه ض فطف  لالزل   و الفم إ وزو

َ قدض وه  اجللله ال لللفور   ه فل لللا الثتلللاء والطلللفاء ،ا  لللا إ  نلللع للللو للللم هفللللا  لللَ فز
مو إ ا  –الفطفبلل إ ح للم لللو لللم هف للم هللي عللن نفسلل ا  لللعإ وهللي فللي هلل ض ال اللل  

إحلد  اللفمهين  إللا من لا هولنفإ ثلم هولنف ثلم يلدرف ا  –فقدل لتع الثتلاء علي لا 
،ا مإ وإحسام بللدع الفقلاإ ررلم ررلد ال ل   إ  فلا   ال لاإ ثم هواب باك ئاب

هتا  ررد لته وررم ال لالل  ال ي هفاها من  ففب  إ وقد ه دّبف هلي فلي ملفهلا مو 
من  مو من  ا للا إ فلال ُيللفف  لنم هل ا ال للا وهل ا احك ئلاب. لقلد م،لاب القللم 

يللللل ع للللله نقلللله ال للللا،  الفّلاللللل  ال للللفورب  ل يوب للللهإ يقللللوو ا طنللللاء  إ  الوسللللم 
الفي اليتال بأقدار ، يف  جدا إ وإ ا نقو  بدل لظلاهف ومعلفاض لفقل   فثيلف  
للوسم ف  ا زّو، الوسم ب ل ا القلدر التلاقهإ  لفعا  للا يللو، لله ال يوبل  والت لا  
والقللللو . ملللللا فللللي حللللاو ال للللفم  الثان لللل   ال للللي ح هوللللد الوللللنف علللللم اف قللللا، الثتللللاء 



 إتحاف األحبة 

 

  
48 

علم الافوم بأو  نم ل س ع وُه نع نفس ا والطفاءإ ف  طف ال سييت  لل  ايا 
لن ثتاء ال ف اءإ في الطفب  مو في الل اإ مو في مو ولط  )هدول  في ل يل  
زوج لل  لللف إ واح للّد الاللالف حللوو لسللأل  وللفوم ال وجلل  للل للا وزوج للا ح يفرللم 
في وفوج ا للدع حاج  ا لل اوإ وحاج ه لوجو،هلا فلي ال تل وإ و،ه ل  ل،لفار 

ل بللال ومإ وفللا  ال وجلل  علللم ا لاللفوم للل للاإ ح للم لللع ال  ديللد بللالطالاإ فالللوز
ل ا  أل ه عتهإ ها من  لل ا، م  هقوو ل ا إ ا ارهدل فسل انا  إنله ج يلا ورا لع ؟ 
قللاو وهللو يتظللف لللي بده لل  ررللم اح فاللله لللي  ولللا ،وللا  لللع فللي ال وقللوع يللا 

عتله اآل إ م ل ا ؟ فسلأل ه هلا... هلا... فلا  للع يقلوو  حإ فقلل  لله ل لا مك لم 
وطلن  لته م  يوفب  لعإ وح يطلم لن زوج ه اآل  م  ه ف  الل اإ فلوافقتيإ 
و لد لّد  ل س  بالطوبل  مونفني م  زوج ه هفف  الل اإ وعللم حلّد هلنيلفض قلاو  

 ومنا لاشي علم الفوش  (. 
   موللي مي للا اللل وم  ل للا ا ُه للوم زوج للع    ه لل   لتللع الثتللاء؟ فللأ  هقللوو لللع

ه للله إيللله رميلللع فلللي الفسللل ا  ،ض ؟؟ ،للل ابع عولللنز م ا كلللا ؟؟  –كلللا عاجنلللع ا 
وملثللاو  لللع لللن ا  للئل  ال  يللفر  ومنلل  فللي رفللل  هاللل إ وقللد هثتللي بلللد السللؤاوإ 
ج ا    ويفا  علم ه ض الودق  لتعإ ولين مه م م  ه د يد طنل ا لع فا يوع 

لللد ح سلله وشلللورض ن للو ل  لل   لتللع اليل لل  ؟؟ لللا مباللا لثللا هلل ا اللل وم   ولللا مبز
ال   فق  وال  لط   لليل  إ اح ر م  ه طفها لل ل ا   للن ال ف لاءإ مبزل  علي لا 
ح اءهلللا و،يت لللا. واحللل ر م  يتفلللد ،لللنفهاإ وه ّللللعإ وه يلللا إللللم ريلللف إ وهلللي ح 
هدروإ ومن  اآلوف ح هود لسلوف ا هفسليفا إ هلدار  للن اآل  وارلفم للع جتل  فلي 

للاطفإ فقلد رول م للد زوجل  فلي التسلاءإ عا  ل  قلن اإ وح هناا بو يا الثتاء ال
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(12)عتهإ م  الوت  ،ار ا  لا اءملسو هيلع هللا ىلص  زوم التني 
فا،لتع جت لع وا،ول لا بسلااء  1)إ( 

اليالع الطيمإ هطم لع لل ا ال  ا  بال لللاإ وا ل ع ل ل ا ال  ل يف اللط ل  للن 
 ال اعف ل  د إ ناو 

َفللللُا  لللللد ا   ل ظلللل   يللللا ،للللاحني إ  َه ز  ل تللللل ومللللللَص ليلللللا  زا، ُبلز
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

                              
ال "قااال و الادارقطين  و و أباو الشايخ، ،اخلرائطاي و ،ابان عااديالطارباين، و أخرجاه عيف جادا، ضاا )12 (

، و حكاام عليااه الااذهيب ابلنكااارة. و روي أيضااا عاان أسااس باان اباان اهااوإبي يف املوضااوعات أورده و" ، يصااح
كال الطارق (، و إن يف اهنة بيتا يقال لاه بيات الساخاءمالك بلفظ )اهنة مأوى األسخياء(، و روي بلفظ )

 .!فلتحذر ،اإلَين عشريةو احلديث متداول بكثرة يف كتب الشيعة و  ضعيفة. و ضعفه األلباين،
 .-هللا أعلمو-
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 لثالفصل الثا
  نائ  املباهج تكون عند مراعاإل املصاحب

 
 مفاتي  القلوب ملعاشرإل احملبوب: -

 حسن اخللق م  األهل دين و كسب طيب العيل يف الد يا. -

 املودإل جوهرإل حتتا  للرعاية الدائمة ح  ال تفقد. -

 لي  حبكي  من ال يعاشر ابملعروف من لي  من معاشرته بد. -

 حب الزوجة دين و مفخرإل ال يستخذى منه و ال يستخفح. -

 طاعة الزوجة لا مفتاحها بيدك أ ا. -

املرأإل يف أعماق فطرهتا ا تكا ة للرجل و حاجة  مايته، فا تف  منها بذلا  -
 و ال تست ر متردها عليا بتنقيصا هلا.

 األهل أو  الناق منا ابملفاكهة و الت مل ممن تتعامل معه  خار  البيا. -

 
 
 
 
 



 إتحاف األحبة 

 

  
51 

 
 

 إعرتاض و إعجاب 

 مسك  و ألا مسك  .. رجل ال امرأإل له 

 ا ب املتخاذل 

 جود ا ب ال  جود الرعب  

 رمحة القسوإل 

 د  القرع ميد بره 
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 إعجاب اعتراض و

 

    َلن م،وا علم مها ملسو هيلع هللا ىلص  » عن عا    رقي   عت ا قال   قاو ر وو
13) (13)«بللا  ،و  الوتلل بيلل  لللن ال سللل ين  للفورا  لللم َيللفزض   للله ثوا

رواض الطنفانلليإ (
إ  محللللم  »قللللاو  ملسو هيلع هللا ىلص  ورو  عللللن ابللللن منللللام رقللللي   عت  للللا م  ر للللوو   

 (14) . (14)«ا ع او إلم   هلالم بلد الففا ض إ،واو السفور علم ال سلم
  مولللي ال سللللم راعلللي ا هلللا والنيللل   فلللم ييلللو  ج للليال  لتلللعإ م  هففلللع شللللار

وفبنإ ومول م مها بي عإ ف فقم ر ع قنا زوجعإ وه  ن ال الع في إ لا، اآل
الوت إ نلم يا موي  إ،واو السلفور. للا مج لله للن هلنيلفإ قنلا م  ييونله هوجي لا  
ننوبا  لل سل ينإ إنه ل وف، هفييف  في إ،واو السفور   ولم لع ال وفي  واللوز  

ع زوج للع الّف للانيإ إنلله  لل ظ ف علللم  لللوفع فللله لللن حيلل  ح هللدروإ وإنلله  لل قت
،و  مّ،ل  إقتاع بفرن ع الوا،ق  فلي إ للا،هاإ فيللين للع القللم وب ل  للع الوجله 
وه فف بع التف . ا   ع يلا مولي الل بل  إللم هل ض ال يايل  ال لي حلدث  للي فلي 
إحلللد  زبلللاراهي  لفبيلللا. فتللل  مه لللدث فلللي محلللد ال فاكللل  ال لللالل   علللن لنلللا،  

                              
"، و ضعفه فيه عمر بن حبيب القاضي وهو ضعيف"  مع الزوائد:يف اهليثمي ضعيف، قال  )13 (

 األلباين.

يف )الرتغيب و الرتهيب( وسكت عناه، لكان (، و أورده املنذري األوسط)رواه الطرباين يف ضعيف،  )14 (
أشااااااار إو ضااعفه بصاايية التمااريض، كمااا تاارح بااذلك يف مقدمااة كتابااه، و ماان ظاان سااكوت املنااذري علااى 

قاال فياه اهليثماي يف  ماع الزوائد:"فياه إمساعيال بان عمارو حديث ما حجة يف عدم تضعيفه فلم يصب. و 
قه ابن حبان وضعفه غريه  األلباين.، و ضعفه "البجلي َو
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و فللفل هلل ا ال للدي  التنللوو فللي اللالقللال احج  ام لل  فللي ال للفبل  ال للالل  إ 
لندم ال لالا بلين ال سلل ينإ وقلف   بللض ا لثلل  الل ل ل  ال لي هلدوا السلفور 
عللللم ال سلللل ينإ و للللد ان  لللاء ال  اقلللف  قلللابلتي رجلللا للللن م،لللا عف لللي ي  لللا 
الوتس   ا لفبي   وبندو منه ل لأثف بلالوو ال لا،و لل  لا  هتلا إ فسلألتي ومونفنلي 

 اقلف  معونلاض جلدا إ ا وو يوافل  عل له ه اللا إ عللم حلد عن حديثين ور،ا في ال 
وال لللدي   – نللله يلاللله مهلللم مولللالا ال لاللللا فلللي لوللل  ل م ا لفبيلللي  –قولللله 

 (15)«لن حسن إ الع ال فء هففه للا ح يلت له » يقوو  
(

15

مللا ال لدي  الثلاني الل و (

                              
فاوظ عان الزهاري عان علاى اا هاو وحكمته تحيحة و طرقه ضاعيفة، و الثابات فيهاا هاو املرسال،  )15 (

الرتمااذي  حييااي باان معااني و أمحااد وو  ضااعفه اإلمااام البخاااري، باان حسااني عاان الناايب تاالى هللا عليااه وساالم
حساانه النااووي و تااححه  . والبيهقااي واخلطيااب واباان رجااب، وغااريهم أبااو سعاايم و والاادارقطين و الطاارباين و

ابااان حباااان و األلبااااين و حسااانه شاااعيب األرساااؤوهللا يف املساااند، و ساااكت عبااادالقادر األرساااؤوهللا عااان اساااني 
النووي له يف األذكار رغم وروده من طري  قرة، يف حاني أساه علا  علاى حاديث حسانه الناووي و هاو )كال 

عبدالرمحن بان حيوئيال، و هاو تادوق لاه أمر ال يبدأ فيه ابحلمد هلل فهو أجذم( بقوله :"ويف سنده قرة بن 
 مناكري، كما قال احلافظ يف التقريب، و مع ذلك فقد حسنه املصنف، و حسنه أيضا ابن الصالح".

تفاد  ل طالة سكتفي إن شاء هللا فقط خبالتة البحث بعد سرب الطارق دون ذكار مواضاعها، و دون ذكار 
إذا ذكاران بعاض الارواة اساتدالال لطريا  ماا، فمان ابق  مجيع ماا استهاى إلياه البحاث مان الكتاب و الارواة، و

 التمثيل ال احلصر، ألن املقام ال ينبسط لذلك.
  مرسال: على بن حسنيرواية الزهري عن 
o :رواه مالك يف املوطأ، و عنه الثقات من أتحابه، و منهم 

o " :وهكذا روى غري واحد من أتحاق الزهاري  قتيبة بن سعيد و عنه الرتمذي، وقال
الزهااري عاان علااي باان حسااني عاان الناايب تاالى هللا عليااه وساالم حنااو حااديث مالااك عاان 

مرساال. وهااذا عناادان أتااح مان حااديث أيب ساالمة عاان أيب هريارة، وعلااي باان حسااني مل 
 ".يدرك علي بن أيب طالب
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o .محاد بن مسعدة و من طريقه أخرجه أبو طاهر الِسلفي يف الطيور ت 

o و اإلابسة إلبن بطة. و ابن وهب، و هو يف مسند الشهاق للقضاعي 

o .و القعنيب، و من طريقه البيهقي يف الشعب و ابن حبان يف تحيحه 

o .و حيىي بن حيىي الليثي 

o .و أبو مصعب الزهري 

o  و غااريهم ماان مجهااور أتااحاق مالااك رووه عاان مالااك عاان الزهااري عاان عاان علااي اباان
 احلسني مرسال.

o سااني كمااا رواه عبااد الاارإباق يف و اتبااع مالكااا علااى إرساااله: معماار عاان الزهااري عاان علااي اباان احل
املصااانف، و مااان طريقاااه البيهقاااي يف الشاااعب و األربعاااون الصااايرى، وقاااال :"هاااذا هاااو الصاااحيح 

 مرسال".

o .و اتبعه أيضا إب د بن سعد، و كان عاملا حبديث الزهري كما قال سفيان بن عيينة 

o   ": ني ، وشعيب بن وكذلك رواه األوإباعي ، ومعتمر ، وسفيان بن حسقال الدارقطين يف العلل
ورواه حجاج بن دينار ، عن شعيب  خالد، وغريهم، عن الزهري ، عن علي بن احلسني مرسال.

بن خالد ، عن احلسني بن علي مرسال ، عن النيب تلى هللا عليه وسلم ، ووهم فيه ، وإأاا رواه 
 شعيب بن خالد ، عن الزهري، عن علي بن احلسني.

دينااار ، عاان شااعيب باان خالااد ، عاان احلساان باان علااي ، وقاال يعلااى باان عبيااد : عاان حجاااج باان 
 فوهم أيضا فيه.

 ".والصواق من ذلك قول من قال : عن الزهري ، عن علي بن احلسني مرسال
o  مان طريا  جعفار بان حممادو عند أيب سعيم يف احللية من غري طري  الزهري مرسال أيضا، أخرجاه 

عان أبياه عان علاي بان احلساني  (بااقربن علي بان احلساني بان علاى بان أيب طالاب، أباو جعفار ال)
 مرسال.

o  و خالف الزهري يف السند الساب  موسى بن عمري فوتاله عان حمماد بان علاي )أيب جعفار( عان
أبيه عن احلسني بن علي مرفوعا، رواه ابن عدي يف الضعفاء و قال: "و موسى بن عمري هذا له 

 عليه". غري ما ذكرت أحاديث، و عامة ما يرويه كا ال يتابعه الثقات
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o  و عنااد أيب سعااايم يف احللياااة مااان غاااري طريااا  الزهاااري مرساااال أيضاااا، أخرجاااه مااان طريااا  يوساااف بااان

أسباهللا عن الثاوري عان جعفار بان حمماد عان أبياه عان علاي ابان احلساني رفعاه إو النايب تالى هللا 
عليااه و سااالم. و أشاااار إو وهااام يوسااف يف اإلساااناد بقولاااه :"وقاااد روى يوسااف مكاااان علاااي بااان 

 ابن أيب طالب و الصحيح علي بن احلسني" اهاا.احلسني؛ علي 
 

 عن علي بن احلسني عن أبيه الزهري رواية. 

o عااان مالاااك، كماااا عناااد ابااان عااادي يف الكامااال و أيب خالاااد بااان عباااد الااارمحن اخلراسااااين 
 طاهر الِسلفي يف الطيور ت و غريمها، فخالف فيه أتحاق مالك احلفاظ.

فارواه خالاد بان عباد الارمحن  لاك بان أساس؛واختلف عان ماقال الدارقطين يف العلل :" 
 املخزومي عن مالك ، عن الزهري ، عن علي بن احلسني ، عن ، أبيه.

 ".وخالفه أتحاق مالك ، فأرسلوه عن علي بن احلسني

o  ،ومهااا )أي: خالااد "وقااال: و موسااى باان داود الضاايب كمااا يف التمهيااد إلباان عبااد الاارب
ابحلجااة علااى مجاعااة رواة املوطااأ الااذين مل وموسااى( مجيعااا ال أب  ممااا إال أنمااا لاايس 

 ".يقولوا فيه عن أبيه

o  و هااو ماارتوك و عاان علااي باان احلسااني عاان أبيااهو رواه روح باان غطيااف عاان الزهااري ،
 مقدار ما يرويه من احلديث ليس وحفوظ.

o عاان علااي بااان  و خااالف مالكااا كاان دوساااه يف الضاابط كعبيااد هللا بااان عماار عاان الزهاااري
ه أيضا عبد هللا بن عمر العمري و اضطرق فياه، فمارة عان و و خالف احلسني عن أبيه

عان أبياه  عن علي بان احلساني عن أبيه و مرة عن الزهري عن علي بن احلسني الزهري
 عن جده، و مرة يواف  مالكا يف اإلرسال.

  أيب هريرة مرفوعا. قرة بن عبد الرمحن عن الزهري عن أيب سلمةحديث 

o األوإباعاي عان قارة بان عباد الارمحن عان الزهاري عان  ُمْساِنده إو رواه الرتمذي يف سننه قبل املرسال
هاااذا حاااديث غرياااب ال سعرفاااه مااان حاااديث أيب ": عقباااهوقاااال مرفوعاااا،  أيب سااالمة عااان أيب هريااارة

و سقاال احلااافظ اباان  ."عاان الناايب تاالى هللا عليااه وساالم إال ماان هااذا الوجااه ،عاان أيب هرياارة ،ساالمة
 عليها ليس فيها ذكر ذلك إال ما سقلت.  حجر اسني الرتمذي له، و النسخة املتوفر
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o .و رواه البيهقي و تحح املرسل 

o  و رواه غريمها، كابن ماجة و القضاعي يف مسند الشهاق و ابان عادي يف الكامال و غاريهم مان
 مرفوعا. األوإباعي عن قرة بن عبد الرمحن عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرةطري  

o ا قرة أوردها اخلطيب يف التاريخ من طري  علي بن حممد بان و هناك طري  أخرى اتبع مالك فيه
حفص البيدادي، َنا العبا  بن عبدهللا بن أيب عيسى َنا حممد بن املبارك َنا مالك عن الزهري 

مرفوعا، لكن علته علي بن حمماد بان حفاص، قاال فياه اخلطياب :"  عن أيب سلمة عن أيب هريرة
ويبااااري فاااال أعرفاااه، و الصاااحيح عااان مالاااك عااان علاااي بااان حمماااد بااان حفاااص إن مل يكااان هاااذا اه

 الزهري عن علي بن احلسني مرسال"، و قال فيه الذهيب "شيخ سكرة روى حديثا ابطال".

o .و اتبعه أيضا عبد الرإباق بن عمر و هو ضعيف و يف أحاديثه عن الزهري خاتة شيء 

o ابسااة و عنااه اباان و روي أيضااا عاان األوإباعااي أبساااسيد لاايس فيهااا ذكاار قاارة، كمااا رواه تاااحب اإل
البناااء ماان طرياا  بقيااة باان الوليااد، وقااال بعااض الفضااالء "أسااقط اباان البناااء ذكاار قاارة ماان السااند 
عكس شيخه"، و النسخة املتوفر عليها ل ابسة ليس فيها ذكر قرة أيضا، و معلوم عند أتحاق 

 هذا العلم أن بقية مدلس، و معروف بتدليس التسوية.

بعضاهم عان الزهاري عان أيب سالمة عان أيب هريارة عان  :"و قاالري وقال البخاري يف التااريخ الكبا
 ."سني عن النيب تلى هللا عليه وسلماحلالنيب تلى هللا عليه وسلم. وال يصح إال عن علي بن 

o  :حاادَنا عبااد هللا قااال حاادَنا إمساعياال باان حصاان أبااو سااليم قااال و قااال املخلااص يف املخلصاايات
قااال و  ...مرفوعااا  الزهااري عاان أيب ساالمة عاان أيب هرياارةحاادَنا أبااو املياارية حاادَنا األوإباعااي عاان 

 ."قال أبو بكر: هكذا حدَين به أبو سليم من حفظه مل يذكر فيه قرة"عقبه: 

و رواة هااذا السااند كلهاام َقااات، و عبااد هللا هااو أبااو بكاار عبااد هللا باان حممااد باان إب د باان واتاال 
رأيااات أحااادا أحفاااظ مااان أيب بكااار النيساااابوري، اإلماااام احلاااافظ، الاااذي قاااال فياااه الااادارقطين: "ماااا 

مل سر مثله يف مشاخينا، مل سر أحفظ منه لألساسيد واملتاون، وكاان النيسابوري"، و قال فيه أيضا: "
أفقاااااه املشاااااايخ، وجاااااالس املااااازين والربياااااع ، وكاااااان يعااااارف إب دات األلفااااااظ يف املتاااااون ، وملاااااا قعاااااد 

اق فيها ، وأمالهاا ه بعاد للتحديث قالوا : حدَّ . قال : بل سلوا ، فس ل عن أحاديث فأج
وكاااان يعااارف إب دات  ...مل ساار أحفاااظ منااه لألسااااسيد واملتااون،  "، و قولاااه :"ذلااك ابتااادأ فحاادَّ
قاال أباو بكاار: هكاذا حادَين بااه " -و هللا أعلام -" هاو مااا أشاار إلياه املخلااص األلفااظ يف املتاون



 إتحاف األحبة 

 

  
57 

                                                                           
 وَقاة،  بان حصان اعيالأباو ساليم إمس"، و كأساه اساتيربه. و أبو سليم من حفظه مل يذكر فيه قرة

قه الدارقطين و غريه من رجال الشيخني مصيعبد القدو  بن احلجاج احل هو أبو امليرية  .و َو
 
فارواه حمماد بان شاعيب، والولياد بان  ،يروياه األوإباعاي، واختلاف عناه"قال الدارقطين يف العلال: و 

عان األوإباعاي عان قارة مزيد، وعمارة بن بشري، وإمساعيل بن عبد هللا بن مساعة، وبشر بان بكار، 
أبو  ، وبقية بن الوليد، وعمر بن عبد الواحدعن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة. وخالفهم 

" إو أن فرووه، عن األوإباعي عن الزهاري عان أيب سالمة عان أيب هريارة، مل ياذكروا فياه قارة .امليرية
 ".لك هو يف املوطأواافوظ حديث أيب هريرة، وحديث علي بن احلسني مرسال، وكذقال: "

وظاااهر كااالم الاادارقطين ميياال لقبااول اإلساانادين: "واافااوظ حااديث أيب هرياارة، وحااديث علااي باان 
غري  ،كا ذكران )وكما سيأيت من قول احلافظ ابن عبد الرب( احلسني مرسال"  فرجحهما على غريه

بااان  كماااا أشاااار بقولاااه "و الصاااحيح حاااديث الزهاااري، عااان علاااي  أن الصاااحيح عناااده هاااو املرسااال
احلسااني مرساااال"، فقاااد رد باااه علاااى مااان وتاااله عااان علااي بااان احلساااني عااان أبياااه، كماااا هاااو ظااااهر 

وال يصااح فيااه عاان . و مااذا يكااون قااد وافاا  قااول احلااافظ اباان عبااد الاارب "-و هللا أعلاام-السااياق 
الزهري إال إسنادان: أحدمها: ما رواه مالك ومن اتبعه وهم أكثر أتحاق الزهري عن علاي بان 

وايخر: ما رواه األوإباعي عن قرة بن حيوئيل عن الزهري عان أيب سالمة عان أيب حسني مرسال. 
املرساال عاان علااي باان حسااني أشااهر وأكثاار. ومااا عاادا هااذين اإلساانادين فخطااأ ال  هرياارة مسااندا و

 ".يعرج عليه
وقال ابن عبد الرب: هذا احلديث حمفوظ عن الزهري "وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم:  

اد من رواية الثقات، وهذا مواف  لتحسني الشايخ لاه، وأماا أكثار األئماة، فقاالوا: لايس مذا اإلسن
هو وحفوظ مذا اإلسناد وإأا هو حمفوظ عن الزهري، عن علي بن حسني، عن النايب تالى هللا 

 ...".عليه وسلم مرسال
o  اعي من الزهري :فيبقى يف إسناد أيب امليرية و غريه إشكاالن، األول: قرة و الثاين: مساع األوإب 

o  ال حيتج به، و قد خالف الثقات يف أحاديث كثرية، و ذلاك  -أي بذكر قرة-فاألول
ماا أحاد أعلام ابلزهاري مان قارة بان عباد الارمحن بان " األوإباعاي:بعد سرب أحاديثه، قال 
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"، فتعقبه احلفاظ أن مراد األوإباعي أسه ما أحاد أعلام حباال الزهاري مان غاريه ال حيوئيل

 بضبط حديثه.
قااال أبااو إبرعااة بعااد ذكاار قااول األوإباعااي هااذا: "قاارة باان عبااد الاارمحن اباان حيوياال ذكااره أحساان ماان 

 ".األحاديث اليت يرويها مناكريحديثه" و قال أيضا: "
 ".ليس بقوي"أبو حا  الراإبي: قال فيه 
كاااان يتسااااهل يف الساااماع، ويف احلاااديث، "، ومااارة: "ضاااعيف احلاااديث"حياااىي بااان معاااني: و قاااال 

 ".وليس بكذاق
 ".يف حديثه سكارة"أبو دواد: و قال 
 ".منكر احلديث جدا"أمحد بن حنبل: و قال 
 ".قويلليس اب"النسائي: و قال 
 ". ليس بقوي يف احلديث"الدارقطين: و قال 
 ".تدوق له مناكري": حلافظاو قال 

يااا  ال  قااه أو قبلاااه وتلخاايص القاااول فيااه أن مطلااا  التَو و ميكاان اهماااع بااني قاااول ماان ضاااعفه و َو
ي  أو القبول املطل  املقيد ابملتابعات و الشواهد أو ابإلقرتان فهو الصواق، و ي ستقيم، وأما التَو

 .-وهللا أعلم-ال يُفرح وا تفرد به، فضال عن االفته للثقات. 
o  و الثاين أن يف مساع األوإباعي من الزهري مقال، قال ابان معاني يف األوإباعاي "َقاة، ماا

قااال مارة "األوإباعاي يف الزهااري لايس بااذاك"، و قاال اباان أقال ماا روى عاان الزهاري"، و 
 شيبة "األوإباعي َقة َبت، و يف روايته عن الزهري خاتة شيء".

ف ن كان هذا يف التحمل املباشر كالسماع، فنعم، و إال ف ن األوإباعي حيادَّ عان الزهاري مناولاة 
. فهل هذا احلاديث مان مع اإلجاإبة، قال األوإباعي )دفع إيل الزهري تحيفة و قال: اروها عين(

ضاامنها، فُأسااقط قاارة ماان اإلساانادق و إذا وجااد اإلحتمااال بطاال اإلسااتدالل. و األتاال أن روايااة 
 األوإباعي عن الزهري مقبولة، ما مل تظهر فيها سكارة أو شذوذ.

و للحاديث طاارق و شاواهد مل تعاارب القنطاارة، كحاديث أيب بكاار، و أسااس، و احلاارَّ باان هشااام، 
 رضي هللا عنهم.
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 إهلللو حلللدي  إ،ولللاو السلللفور  -حسلللم هلنيلللفض مي لللا   –يلونللله وح يوافللل  عل للله 

                                                                           
يه فالصحيح هو املرسل، و لو تح إسناد أيب سلمة عن أيب هريارة، لقلناا أن الزهاري واساع و عل

الرواية، فمرة حيدَّ به عن شيخ و مرة عن آخر، أو مرة يرسال و مارة يصال إذا سشاط، كماا هاو 
 معروف عليه.

األخرى مثل  قرة ضعف أحاديث أسه يف حنيو تعجبت لتصحيح الشيخ األلباين هلذا احلديث، 
( و غريهاا. فلعلاه جعال كل أمر ذي ابل، ال يبادأ فياه ابحلماد، أقطاع)و  (سنة حذف السالمال)

املرسل جابرا لطري  قرة، سيما و علي بن احلسني حفيد رسول هللا تالى هللا علياه و سالم و مان 
الثقااات و مل يعاارف عنااه اإلرسااال عاان الضااعفاء و يبعااد أن عاازم حبااديث يُاارى أسااه ال يصااح، و ال 

-رمحه هللا-أسه مسعه موتوال، فتطمأن له النفس، و هذا ما وجدته يف بعض فتاويه  كذلك  يبعد
 اين سعود حنن إو العلماء الذين احتجوا ابحلديث املرسل، ماذا كان ملحظهم.ق.: "

لاو غلاب علايهم أن  -أي: العلماء الذين تححوا املرسال-... كان ملحظهم أن هؤالء  السائل
ذه من شديد الضعف كااسوا ماا تاححوه، لكان هام إيال .ق غلاب احتمال أن يكون املرسل أخ

-علااى ابهلاام وعلااى خاااطرهم أسااه لااو كاساات هااذه الواسااطة الاايت حناان جهلناهااا شااديدة الضااعف 
أن يكون إيل.ق يروون احلديث وينسبوه للرسول عليه السالم، الذي يلقى يف النفس  -حاشاهم

لكان فياه  -ي ضعفاً شديداً احتماال قاائممع االعرتاف أبن احتمال ضعف الراو -يف هذه احلالة 
احتمال يقابله وهو األكثر اطم نان النفس عليه، وهو أسه ليس شاديد الضاعف، ولاذلك تاحح 

 ".من تحح احلديث املرسل، فنحن ال أقل أن سعتربه شاهداً وليس فقط يعين حمتجاً به
م" ، تلى هللا عليه و سال و لو تكحِ ح احلديث املرسل، الذي يقول فيه التابعي: "قال رسول هللا

 ةمسلساااال كااااون الواسااااطة بااااني التااااابعي و الصااااحايبإلحتمااااال  -و ال يُاااادرى ماااان سااااقط ذكاااارهم 
 و إن كان املرِسل َقة إماما، لبطل أهم و أجل علم تفردت به هذه األمة. -ابلتابعني

بدقائ  هذا و خالتة اخلالتة، اليت يُعتمد فيها على طريقة اادَني اههابذة املختصني العاملني 
العلاام و عللااه، أن الصااحيح هااو املرساال، و اسااينه مرجااوح، وال يتقااوى املرساال بطرياا  قاارة، ألسااه 

 حديث واحد اختلف فيه على الزهري.
 .-هللا أعلمو-
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وللاه اع فاقه وإعوابه في نف  الوق   ها بين التلام َللنز ي يتله فللا  للع 
؟ قللل   ولللم ح ؟ فقللاو  الطنللع الن للفو وواقلللع التللام هللو  إ،وللاو السللفور عللللم 
التف  ول   عللم ال يلفإ فقلل  لله للا للاوله  لقلد هو،لل  منل  إللم ال قولو، 

 لللا يسللل ولم للللن ال لللدي     للللن يلللدوا السلللفور عللللم ريلللفض ل لللن يلاشلللفهم إن
لو،ه م له وحن م واح فال م لهإ وف  م اهم عته ف ا م  ال لاشلف للع وهلو  لليد 
يلللدوا عل لللع السلللفور و لللاللي إ ز، عللللم  للللع منللله يفللللا للللا يطللللم لتللله شلللفعا  
فيفقللي ر للهإ   لللو، عل لله لللن عطايللا وإنلللاع الللفب لللا مونللف عتلله بقوللله  للن انه  

 ََسلَن ع َف َللنز َمحز النلّف ملسو هيلع هللا ىلص  » [ ولقلوو التنلي  30] الي لص    َ لال  إانَّا َح ُن ا ُع َمجز
لم   (16)«ح ينز

(

16

 وان  م حديثهإ واب سمإ و  معلم بالسفا ف. (
 
 
 
 

                              
اإله  الارب ال يبلاى ومعناه تحيح، لكنه ال يصح ال مرفوعاا و ال موقوفاا. و هاو جازء مان حاديث ) )16 (

أبااو  رواه عبااد الاارإباق و(، كما تاادين تاادان،فكاان كمااا شاا ت، -أو ال ميااوت-ت و الااد ن ال مياا ال ينسااى و
 و أبو قالبة مل يدرك أاب الدرداء؛ ،-رضي هللا عنه-أيب الدرداء  نسعيم وغريمها مرفوًعا، ورواه أمحد موقوفًا ع

هااو  و يف ساانده حممااد باان عبااد امللااك و -رضااي هللا عنااه-مرفوعاااً عاان اباان عماار  و غااريه و رواه اباان عاادي
وقاال البيهقاي وابان حجار مرسال، ويف  بل قال فيه اإلمام أمحد: "يضع احلديث و يكذق"، ،جدا ضعيف

 و احلديث ضعفه األلباين. سنده اسقطاع كما قال السخاوي يف املقاتد احلسنة.
 .-هللا أعلم و-
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 مسكين وألف مسكين .. رجل ال امرأة له

 

   الفيللف ي  للام إلللم لسللالف إ والللتف  ه  للام إلللم ل ا،ثلل  ولطارحلل إ وليللا وقلل
وقل  ال وللافا إ فلل   وجللد اللل وم لللع  لللتف  حللاو ول لل  هطلن للا وهف   للاإ ووا،لل 

ال وج  هففبح التف إ وراح  النلاو والقللمإ و ليو  اللواطلص الوّ اشل إ فل لع للن 
ليال   ونل هإ فل   لد   ح لم هف لو هللع التل ل إ ول سلارع فلي بل ر الايلف فلي 
قللللم ال وجللل إ وعلللّ ز ل ا لللت ا عتلللد إ وحنن لللا فلللي شاولللع وقف  لللا للللن قلنلللعإ 

بسل  لع   ا،هاإ وهلط ع فا رفدهاإ ل لع مي لا الل وم ال  للوء يوفو لع وّ،ها و 
ملال  بالسلا،  في ال  ا   منوح لع لن فا قلني نو    رال   لن شفي  ملين  

علللم ال وجلل  ال نينلل  لللع ال للوّ،  والفح لل إ بلاطفلل  احح للفاع وال قللديف (2) *ح ه للن
 فالقليا لته له مثف الس ف. 

  ال لللفم  ح ُهالللل  للللن مجلللا الفجلللاإ ف لللا م   مولللي و لللاللي الللل وم الفاقلللا
الفجا لم يال  لل فم إ ولين فا لت  ا ول  ل نا،   إ وقلد جللا   ليلا لت  لا 
حاج  لروفإ لل لع يولم م  ه  لفع ال لفم  نفسل اإ وهقلدر بقلدر للا هسلّد بله حاجل  

 الفجا وبقدر الفجا في عالق ه بال فم  بقدر لا يسّد حاج  ا.

                              
 التضن: أي ال تبخل. )* (
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   التسلللاء فللل ّل ّن قلللوعإ فقلللاو رقلللي   عتللله للليدنا للاوبللل   فلللف فلللي لولللل 
   ح هفللللواإ ف للا علَّللا ال لفبّضإ وح نللدب ال يلل إ وح عّ للف النيللولرقلي   عتلله

 (17)لثل نإ وح اح اج  الفجاو إلم لثل ن
(

17

) . 

                              
، و غااريه بااذكر قصااة عماارو باان العااا  و أورده اباان عبااد ربااه يف العقااد بنحااوهمل أجااد ماان أساانده،  )17 (

يف الفصاال اخلااامس و األربعااون: "فيااه  (قااوت القلااوق)يف كتابااه  بتمامااه ورده أبااو طالااب املكاايو أ معاويااة،
: "أما -رمحه هللا  -قال فيه ابن تيمية . أحكام النساء يف ذلك" ذكر التزويج و تركه أيهما أفضل و اتصر
حياااء( تبااع لااه فيمااا يااذكره ماان أعمااال القلااوق: مثاال الصاارب والشااكر ) كتاااق قااوت القلااوق( و ) كتاااق اإل

واحلااب والتوكاال والتوحيااد وحنااو ذلااك. وأبااو طالااب أعلاام ابحلااديث، واألَاار وكااالم أهاال علااوم القلااوق ماان 
قاااوت )الصاااوفية وغاااريهم مااان أيب حاماااد اليااازايل وكالماااه أساااد وأجاااود اقيقاااا وأبعاااد عااان البدعاااة ماااع أن يف 

، و قال فيه أيضا: "... و لكان ياذكر أحادياث  وموضوعة وأشياء كثرية مردودة" أحاديث ضعيفة (القلوق
كثرية ضعيفة بل موضوعة من جنس أحاديث املسبعات اليت رواها عن اخلضار عان النايب تالى هللا علياه و 
ساالم و هااو كااذق حمااض ... و يااذكر أحياااان عبااادات بدعيااة ..."، و قااال فيااه اخلطيااب: "... و ذكاار فيااه 

 رة مستشنعة يف الصفات".أشياء منك

: "قااال العتيقااي: كااان رجااال تاااحلا  تهاادا يف العبااادة، وتاانف  (النهايااة البدايااة و)اباان كثااري يف  فيااه قااالو 
كتااب مساه )قوت القلوق(، وذكر فيه أحاديث ال أتل هلا ... ودخل بيداد فاجتمع عليه النا  وعقد له 

فبدعاه الناا   ل: ليس على املخلوقني أضار مان اخلاال . لس الوعظ ما، فيلط يف كالم وحفظ عنه أسه قا
الااااذهيب يف السااااري: "قااااال اخلطيااااب: حاااادَين العتيقااااي  قااااال. و وهجاااروه، وامتنااااع ماااان الكااااالم علااااى النااااا "

خلااط يف   قاال يل أبااو طااهر العاالف: وعاظ أباو طالاب ببياداد، و واألإبهاري أساه كاان  تهادا يف العباادة، و
و أخاذ مناه اليازايل  على املخلوقني أضر من اخلال ، فبدعوه، وهجروه".كالمه، وحفظ عنه أسه قال: ليس 

قاال يف اإلحياء، و يظهر أن املؤلف رَر ونهجهما، و ال خيفى على عاقل احتجاجهماا أبحادياث ابطلاة. 
الذهيب يف السري بعد أن أَىن على اليزايل: "... قال أبو الفرج ابن اهوإبي تنف أبو حامد اإلحياء ومأله 

ألحادياااث الباطلاااة ومل يعلااام بطالنااااا، وتكلااام علاااى الكشااااف وخااارج عااان قااااسون الفقااااه، وقاااال عااان املااااراد اب
ابلكوكااب والقماار والشاامس اللااوايت رآهاان إبااراهيم أسااوار هااي ُحُجااُب هللا عااز وجاال، ومل يُاارِد هااذه املعروفااات، 

ذم  قيادة أهال السانة، ويف آخار حياتاه إو ع –رمحاه هللا -و رجاع اليازايل . وهذا من جنس كالم الباطنياة"
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ُحّنم إلّي لن ،ن اكم  الطيلم والتسلاء »   ملسو هيلع هللا ىلصوهدّبف يا ع ب و ال وم قوو التني 
18) (18)«ي الوال وقف  عيتي ف

عن من  ورواض التسا ي وال اكم ب  لتا، جيلدإ فلانظف (
إلللللم هلللل ا القلللللم اللللل و ح هالّللللله إح ل نلللل    هلللللالمإ إ ا محللللم شلللليئا   للللو    
فالطيللم والتسللاء والوللال إ وانظللف رعللا    إلللم ر طلله بللين مج للا لللا فللي الللدن ا 

للن التسلاءإ ووقل  يق ل ه  عتد ر وو  إ ربح هطيم به التف إ وعالق ه ب وجه
اللدن ا ل لاع وويلف » إ  يقلوو    ملسو هيلع هللا ىلصلع   فلي ل لفاب الولال إ مللم يانلف بلال   

19) (19)«ل اع للا ال للفم  الوللال  

إ ف سلليين وملللص لسلليين رجللا ح الللفم  لللهإ مو للله (
اللللفم  ح يسللل   ع فلللي ،ن لللاض بايفهلللاإ يالللفم للللن اللللدن ا وللللم ي ولللا عللللم حسلللن 

  ال لفم  الولال   ل سل  للن اللدن ا  ن لا قلي   عتلهر ل اع ا. قلاو  ليدنا ع لف 
(20)هفّفرلللع لرولللف 

(

20

. وقلللاو مبلللو  لللل  ا  اللللداراني  ال لللفم  الولللال   هففرلللع لرولللف  (
 وه  لع في الدن ا. 

                                                                           
يف سقااض  -رمحااه هللا -، قااال اباان تيمياة اأهلااه بعااد معرفتاه بااه و ابلفلساافة و غريها علاام الكاالم والتأويال و 

 ".(إهام العوام عن علم الكالم)املنط : " ... وإن كان بعد ذلك رجع إو طريقة أهل احلديث وتنف 

ا "ُجعلت"، ويف لفظ "َجعل" و يف آخر حديث تحيح، ُروي أبلفاظ متقاربة، و ُحذفت هن )18 (
"ُجِعل"، و وا يتعل  بلفظ "من دسياكم" يُروى مرة بلفظ "من الدسيا" و مرة بدون ذكرها. رواه النسائي و 
احلاكم وتححه و قال "تحيح على شرهللا مسلم"، و هو ليس كذلك، ألن سيار بن حا  ليس من 

ر ابأللفاظ املشار كِ و األلباين. و رواه غري الذي ذُ  (الفتح)رجال مسلم، و تححه احلافظ ابن حجر يف 
" فال تصح، و تفسد املعىن، ألن َالَّإليها، فكلها واردة إال لفظة )َالَّ( يف "حبب إيل من دسياكم 

 الصالة ليست من الدسيا.

 .(الد يا متاع وخري متاع الد يا املرأإل الصا ةبلفظ ) (1467)رواه مسلم  )19 (

(، و ذكاره الزاشاري قاوت)اليف كتاباه  بتماماه ورده أباو طالاب املكايو أ كتب احلديث،مل أجده يف   )20 (
 . و هللا أعلم .-رضي هللا عن الصحابة أمجعني-يف )ربيع األبرار و فصو  األخبار( من قول علي 
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 الحب المتخاذل

 

  موللللي اللللل وم اللاقللللا  معللللفف بلللللض التللللام يللللف  منلللله حنلللله ل وج لللله ُيللللتقه
ح ب للا فللي ا قللفا  منلله للل   قلل  فا  لللع رجول للهإ وبل  للد فللي قوال لله ال للي ي  للا،

 –إ  فللا  ل نللا   –زوج لله وب طللارح لل للا ال للم و،وام للهإ وبافللي ملللف حنلله ل للا 
ك للا يافللي عيللوب بدنللهإ وقللد ي  للازح الللنلض وب تللّدرو  ب للن ي للم زوج للهإ وقللد 
ي  للم الللنلض إ  نسللم إل لله  لللعإ ف للا لللو اه للم فللي عفقللهإ بللا إ ا ُر اللَي لللع 

إ مو ل  اشللليين فلللي ن هللل إ يسلللارع هلللو فلللي ،رء ه  للل  زوج للله فلللي جلسللل  لتفلللف،ين
ال م لل وج  ف ا لو فا  قلد ارهيلم شليئا  ريلف ل لفوعإ بلا معلفف رجلال  فاقلال  
ح يسيف في الطفب  بوانم زوج له وب قلدل ا فلأ  لولف، السليف للع ال وجل  عيلم 

 اج  اعي يتيف. 
 يد الاللل  مولي اللل ومإ ح محسلنع محللد هلؤحءإ  نللع بال لفور  قللد عل ل  م   لل

مج لين فا  ي م زوجاهلهإ وم  حنله للولديق  عا  ل  مشل ف للن م  يافلم عللم 
للا  ل  ملسو هيلع هللا ىلص لسلمإ فأعظم قو  حم عظ م بين ال سل ين فان  قول  حلم التنلي 

يوللفح ب لل ا ال للم ليللا التللامإ وفللا  م،لل ابه ملسو هيلع هللا ىلص رقللي   عت للاإ وفللا  التنللي 
ملسو هيلع هللا ىلص  بلن الللال التنلي ي  فو  يوع عا    لي دوا لله هلداياهمإ و لأو  ليدنا ع لفو 

  عا  ل إ قلل   ثلم للنإ قلاو  قاو  قل  يا ر وو   لن محم التام إل ع ؟ قاو
 (21) ال دي  في الو  ح إمبوها

(

21

ملسو هيلع هللا ىلص  . ف دّبف للي يفح ع   ف   يولفح التنلي (
ب  ا ال م ل وج هإ ومن ا محم الال  إل ه وقنلا مبي لا مبلي بيلف الولدي إ ،لةّ ه 

                              
  .(2384)ومسلم  ( 3662)رواه البخاري  )21 (
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با للل  اإ   لللا لل سلللل ين ال ل للل لين بسلللت  ملسو هيلع هللا ىلص  إ ف لللا ،لللفح للللن الفجلللاو(2) *ووليلللله
ر لللول م   ل لللا ا هل نلللفو  لولللف، ا لللم ال وجللل  نقولللا  وعينلللا  يولللم مح يللل ففإ وم  
ال م لل وج  ل ا ياولا لتلهإ وف ل  للتلا بي لاب   وقلد الل ن عليتلا بلأ  جللا 

 ه.بيتتا و ين زوجاهتا لوّ،  ورح   ؟ با  لع لن لياهه ل ن له عقا ي فيف ب
الللف م  جللللا   للللع قلنلللا  ل نلللا   فأنلللا م،علللو  يلللا مولللي الللل وم م  هلللللنإ بلللا هفز

م لللو إ بلللا احلللفل م  هيلللو  زوج لللع محلللم ملسو هيلع هللا ىلص ل وج لللع وم  للللع فلللي ر لللوو   
 التام إل ع و ال ووا. 

 

                              
 هاختاذ، ألن هللا سابحاسه أحادا مان أتاحابه خلايالليس للنيب تلى هللا عليه وسلم خليال، و مل يتخاذ  )* (

مسعااُت الناايب تاالى هللا عليااه قااال:  -رضااي هللا عنااه-باان عبااد هللا  جناادقعاان  (532)روى مساالم  .خلاايالً 
إين أببرأ إ  هللا أن يكبون م مبنك  خليببل  فبإن هللا تعبا  قببد )هاو يقااول  قبال أن مياوت خبماس و ،وسالم

، و (خليًو، ولو كناخ متمخبذاً مبن أمبل خلبيو الختبذت أاب بكبر خلبيو كما اختذ إبراهي   اختذين خليًو 
لبو كنبا ) :النيب تالى هللا علياه وسالم قاال أن -رضي هللا عنهما-ابن عبا   عن (3656روى البخاري )

لبو كنبا تلى هللا عليه و سلم ) و قوله .(متخذا من أمل خليو الختذت أاب بكر ولكن أخي وصاحيب
وهااذا ال ينااايف قااول الصااحايب، إذا قااال ، أسااه مل يكاان لااه خلياال ماان أتااحابهيبااني  (خلببيو متخببذا مببن أمببل

كماااا يف ،  إذ ال يشااارتهللا يف اخللاااة أن تكاااون مااان الطااارفني ؛خلااايالً  هاختاااذ أو لنااايب تااالى هللا علياااه "خليلاااي"ل
تح: قااال احلااافظ يف الفاا. قااال: "أوتاااين خليلااي بااثالَّ..."  -رضااي هللا عنااه-أيب هرياارة  الصااحيحني عاان

لااو كنااُت متخااذاً خلااياًل )هرياارة هااذا ال يعارضااه مااا تقاادم ماان قولااه تاالى هللا عليااه وساالم  قااول أيب و"... 
وال يقااال إن  ،؛ ألن املمتنااع أن يتخااذ هااو تاالى هللا عليااه وساالم غااريه خلااياًل ال العكااس(الختااذُت أاب بكاار

أو  ،إو أحااد اهاااسبني فااأطل  ذلااكاملخاللااة ال تااتم حاا  تكااون ماان اهاااسبني ألان سقااول: إأااا سظاار الصااحايب 
 ."لعله أراد  رد الصحبة أو اابة

 .-وهللا أعلم-
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 سجود الحب ال سجود الرعب

 

  ي لو لنلض ا زوام م  ي فف ل وج ه ب تا ن  و  يف لتا ن   م    موجم
ي ا طاع هإ وم  يل ل ا م  هتف  ملف ر  ا لله ف ط له في فا ملف وح ه  نهإ عل

وقد ييو  ه ا ال وم لع زوج ه لن مكثف التلام ه لي لا   واللف  إ علالو  عللم 
منه ح ييلو  لط للا    م،لال  مو فلي فثيلف للن مللفضإ ومو لم م  هولدا   له ليل  

َوإا ز َيُيللنز َلُ للُم  هللي قوللله هلللالم   إ مو يللدوا فللي و،للف ا بت للو لللن ا ن للاءإ و 
هَللاُبوا َمعز َيَاللاُفوَ  َم ز َي ا للَ   َُّ  مز َلللَفٌض َمعا ارز تايَن َمفاللي ُقُلللو ا ا الزَ للْ  َيللأزُهوا إاَل زللها ُللل زعا

مز َوَرُ وُلُه َباز ُموَلئاَع ُهُم الظَّالاُ وَ    [ . 49 50] التور    َعَليز ا
  مط ئتع علم حقعإ ف ا معطاض   ح يت عه محدإ فقد قاو  نلم مي ا ال وم بداي

فللي محا،يلل  عللّد  ،لل      لللع ،للفاح  وهللا  بل لل ا  عللن مبللي ملسو هيلع هللا ىلص  ر للوو   
لللو فتلل  للللفا  محللدا  م  يسللود  حللد  »قللاو  ملسو هيلع هللا ىلص هفبللف  رقللي   عتلله عللن التنللي 

22) (22)« لللفل ال للفم  م  هسللود ل وج للا

 رواض ال فللل و وقللاو حللدي  حسللن ،لل  حإ( 
فلم رقلي   عتله قلاو  ل لا قلدع لللا  بلن جنلا للن ال لاع  لود  وعن ابن مبلي موز

إ قلللاو  يلللا ر لللوو   قلللدل  ال لللاع «للللا هللل ا ؟»ملسو هيلع هللا ىلص  فقلللاو ر لللوو   ملسو هيلع هللا ىلص  للتنلللي 
فلللال »  م فلللأر،ل م  مفللللا  للللع بلللع. قلللاو  فوجلللده م يسلللودو  لنطلللارق  م وم لللاقف

م  هسللود ل وج للاإ  هفلللاإ فلل ني لللو ملللفل شلليئا  م  يسللود ل لليءإ  لللفل ال للفم  
                              

  و غريه، و هو كما قال. (1159)عند الرتمذي  )22 (
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 (23) «فم  ح  ر  ا ح م هؤ،و ح   زوج اوال و نفسي بيدض ح هؤ،و ال 
(

23

رواض بن (
  ملسو هيلع هللا ىلصلاجلل  وابللن حنللا  فللي ،لل   ه واللفللؤ لللهإ ولفللؤ ابللن لاجلل إ فقللاو ر للوو   

فللال هفللللوا فلل ني لللو فتلل  للللفا  محللدا  م  يسللود ل يللف    لللفل ال للفم  م  هسللود »
 د بيدضإ ح هؤ،و ال فم  ح  ر  ا ح م هؤ،و ح  نفس اإ ل وج اإ وال و نف  ل 

(42)«ولو  أل ا نفس ا وهي علم ق م لم ه تله
(

24

رو  ال اكم ال ففوع عتله للن  إ و(
لو مللفل محلدا  م  يسلود  حلد  للفل ال لفم  م  هسلود »حدي  للا  ولفظه قاو  

حل  زوج لاإ ل وج ا لن عظم حقه عل ه وح هود الفم  حالو  الي ا  ح م هلؤ،و 
25) (25) «ولللو  للأل ا نفسلل ا وهللي علللم ظ للف ق للم

مو وهللي فللوا ظ للف الو للا مثتللاء (
حللين مقنللا ملسو هيلع هللا ىلص  السللففإ وجللاء فللي قولل  الو للا اللل و  للود بللين يللدو ر للوو   

عل للهإ فأولل  بتا،للي ه وم،وللله الل للا بلللد م  فللا  قللد ا  ولللم علللم م،لل ابهإ 
لع ون ن نلقا فت ن محل   فقاو م، ابه  يا ر وو   ه ا ب     ح يلقا يسود

ح يولح لن ف م  يسود لن فإ وللو ،للح لن لف م  يسلود »م  نسود لعإ قاو  
لن للفإ  لللفل ال للفم  م  هسللود ل وج للا للظللم حقلله علي للاإ لللو فللا  لللن قدللله إلللم 

نح الّولديد ثلم ا ل قنل ه فل سل ه للا م،ل حقله   (26) «لففا رم ه قفح  هتنو  بلالمز

                              
 إسناده حسن، رواه ابن حبان بز دة )ح  لو سأهلا و هي على قتب مل هنعه(  كما عند ابن ماجة. )23 (

  حديث تحيح. )24 (

باين، يصلح ااااااااال "تحيح على شرهللا الشخني"، و فيه القاسم بن عوف الشياااااااااكم و قرواه احلا  )25 (
األوابني، و اختلف للشواهد و املتابعات، مل خيرج له البخاري، و روى له مسلم حديثا واحدا و هو تالة 

ه ابلسماع "حدَنا" و يف تصرحي أن شعبة بن احلجاج رآه و تركه ومل يرو عنهفه، سيما و فيه و الراجح ضع
 شيئ. و هللا أعلم. -رضي هللا عنه-من معاذ 
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والن ار بت وضإ والتسلا ي لا ولفا  وابلن حنلا  فلي ،ل   ه رواض مح د ب  تا، جيد (2)
وعلن ابلن منلام رقلي   عت  لا م  اللفم   إ"فف قولله  "للو فلا  إللم لولفضولم ي 

                              
اللفظ ألمحد و رواته َقات، و خلف بن خليفة اختلط يف آخر عمره، قال أبو بكار األَارم: مسعات ) 2 (6

أاب عبااد هللا ُيسااأل عاان خلااف باان خليفااة، فقااال: "قااد أتيتااه فلاام أفهاام عنااه"، و مااع هااذا يف املسااند "حاادَنا 
، ساكن بياداد، و خلاف ساني بان حمماد بان مارام التميمايأمحاد و خلاف راو، و هاو احل خلف"، لكن بني

ال يسمع بعامل كان   وو كان ال يفهم،  177سزهلا أيضا و أدركه أمحد مفلوجا كما ترح بذلك أسه رآه سنة 
و مسااع منااه، و لعاال احلسااني باان حممااد مسااع ماان خلااف قباال اإلخااتالهللا، و يبعااد يناازل بيااداد إال أقباال عليااه 

و حفظاه مل يتياري، و هشايم  183هاا إو أن تاويف سانة  179خالفه، ألن أمحد الإبم هشيما )بن بشر( سنة 
سانوات  3، فبقاي أمحاد بعاد وفاتاه 181سزل بيداد قدميا و مسع من خلف، و خلاف تاويف قبال هشايم سانة 

و قيال  213 قبل وفاة احلساني بان حمماد، و كاسات وفاتاه سانة 186عمع حديث البيداديني، ه رحل سنة 
214. 

و قول أمحد "حدَنا خلف"، إما سقط يف اإلسناد أو وهام مان غاريه، و كياف حيادَّ أمحاد عناه و هاو قاد 
تركه إلختالطهق أو لعله مسع منه بعد ذلك فوافا  ماا مساع مان احلساني بان حمماد، فاأراد علاو اإلساناد. قاال 

و هو أعلم حباله و  "اً فسماعه تحيحفمن كتب عنه قدمي ،وكان ال يفهم، 177رأيته مفلوجاً سنة أمحد: "
ُيتااه لعماارو باان حريااث الصااحايب، ساايما و قااد وافاا  إدراكااه  واان مسااع منااه، حاا  أسكاار عليااه اإلمااام أمحااد ر

 .-و هللا أعلم -سنوات بعد أن اختلط.  4أو  3خللف ببيداد 
عاان أسااس مااذا  قااال الباازار بعااد أن ساااقه ماان طرياا  حممااد باان ماااو األأاااطي عاان خلااف: "وال سعلمااه يااروى

اللفظ إال مذا اإلسناد، و حفص ابن أخي أسس ال سعلم حْدَّ عناه إال خلاف" و تفارد احلساني بان حمماد 
بز دة: و الاذي سفساي بياده لاو كاان مان قدماه ..."، و يف رواياة "لاو كاان مان قدماه ..."، و هلاا شااهدان 

قااه اباان معااني و غااريه، و قياال فيااه يف التقريااب "تاادوق حساان  عنااد احلاااكم؛ األول فيااه ربيعااة باان عثمااان َو
احلديث، روى عنه مجع من َقات النا "، و قال أبو حا  "منكر احلديث"، و الثاين كاد أن يعرب القنطرة 

 ابلقاسم ابن احلكم العرين لوال سليمان بن داود اليمامي.
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فقاللل  يللا ر للوو    مونفنللي لللا حلل  اللل وم علللم ملسو هيلع هللا ىلص  لللن وللثلم مهلل  ر للوو   
 وم علم ف   ح  ال»ال وج  ف ني الفم  مّيم ف   ا  طل  وإح جلس  مّي ا. قاو  

زوج ه إ   أل ا نفس ا وهي علم ظ ف ق م م  ح ه تله نفس اإ وفي ح  ال وم 
علم ال وج  م  ح هووع هطوعا  إح ب  نه فل   فللل  جاعل  وعط ل إ وح يقنلا 
  لت اإ وح هافم لن بي  لا إح ب  نله فل   فللل  للت  لا لال يل  السل اء ولال يل  

رواض (2) (27) «للللل  ح جللللفع ح مهلللل وم مبللللدا  الفح لللل  ولال يلللل  الللللل اب ح للللم هفجللللع قا
 الطنفاني ولم يلل  عل ه ال ت رو في ال فريم. 

   مولللي الللل وم ال لللفبه  هّ لللا لللللا  ن و،لللا إللللم ال قولللو، للللن هللل ض ا حا،يللل
وملثال لللاإ ليللل او بللللض الللللنز  عتلللد هلللؤحء اللللنلضإ موح  ا حا،يللل  هللل فف )حللل ( 

ولل  ح التافلل  اللل و ه فهللم عل لله وال لل  لللل وم علللم زوج لله لللا يق  لل ه اللقللد ال
لثلللارضإ وموو هللل ض ال قلللوا هلللو حلللا الل لللف  ال وج للل  وا للل   اع فلللا للللن الللل وجين 
باآلوفإ وح ي وا إح ب  ارف   ا للا إ  نه ح ي ين م  يتفف، بله محلده ا. وقلد 
                                                                           

، : "إسااناده جيااد"ل( بااذكر احلساني بااني أمحاد و خلااف و قااالبدايااة والنهاياة)اباان كثاري يف  و احلاديث أورده
قاااال اهليثماااي يف  ماااع و رواتاااه َقاااات مشاااهورون"،  ،املناااذري يف الرتغياااب والرتهياااب: "إساااناده جيااادوقاااال 

 ، و تححه األلباين."الزوائد: "رجاله رجال الصحيح غري حفص ابن أخي أسس وهو َقة
 

وته علاى احلاديث إساناده ضاعيف، أورده املناذري يف )الرتغياب و الرتهياب( و ساكت علياه، و ساك )27 (
ليس تقوية له، و إيراده بصيية التمريض تضعيف له و ال يتطرق إو التحسني، كما هو معلوم من منهجه. 

قه حصني بن فيه حسني بن قيس املعروف حبنل وهو ضعيف" :( مع الزوائديف )اهليثمي و قال  ، وقد َو
محد و ابن معني و أبو حا  و غريهم، فال "، و ضعفه اههابذة، منهم البخاري و أوبقية رجاله َقات أري،

ي  حصني. و للحديث طري  أخرى ضعيفة ال يُفرح ماا رواهاا البيهقاي يف السانن علتهاا لياث بان  يعتد بتَو
 أيب سليم.

 .-هللا أعلم و-



 إتحاف األحبة 

 

  
70 

للنَ  ُزبّاللَن لالتَّللاما ُحللمْ  جلللا   ال للفم  لفرو لل  ول لل  اضإ قللاو هلللالم   للَ َوالا لا  ال َّ
[إ ولللم يقللا  للن انه لللا يقابل للاإ للل لع يطلللم اللل وم  14]لو ع للفا     التّاَسللاءا 

زوج ه ل  ا ا لف هوفب ا  مو هل   ا إ   وم علم ال وج  طاع ه فلي  للع ه ل  
كللا الظللفوف وح للم لللو فانلل  فللي  للفف وهللي راكنلل  فللوا الق للمإ مو فانلل  ملللاع 

ا هللو ال لل  الطن لللي ف للا جللاء فللي بلللض ا حا،يلل إ هلل  –مو الفللف   –ال ّتللور 
للللل وم وهللل ا هلللو الواجلللم ال قابلللا لللله للللن ال وجللل إ ولللل لع مي لللا  ي لللفع علي لللا م  
ه تله ه ا ال   ب ول  الول اع هطّوعلا   إ مو م  ه  لن  فلي بي  لا ل ل ا ال لفض 

لللْي » ملسو هيلع هللا ىلص  ل عل لله ال لل إ وقللد قللاو التنللي ف وللوع مو هاللفم ب يللف إ   اللل وم ف فللوّ 
فا  عل ه ،يزن وحل  لرولف وب ليله فلال ي لللا بال لأويف مو لن (2) (28) «الواجد ظلم

 في م،اء ال       لع ظلم وه اطا في م،اء ال  . 

                              
يف الانفس منهاا شايء؛ إذ مل أقاف عليهاا يف مل أجاده ماذا اللفاظ يف كتاب احلاديث، و لفظاة "ظلام"  )28 (

لُّ عرضاه وعقوبتاه(، و احلاديث أخرجاه و اللفاظ التاام هاو )يَلُّ الواجاد حُيا الايت باني يادي، ،حلديثيةاملصادر ا
البخااااري تعليقاااا بصااايية التماااريض، و رواه أباااوداود والنساااائي وابااان ماجاااه والبيهقاااي وأمحاااد وابااان أيب شااايبة 

و  ه،إسااناد باان حجاارا حساانو رواه غااري الاذي ذكااران.  والطارباين والطحاااوي، و رواه احلاااكم و تااححه، و
كالبخااري يف كتااق اإلساتقراض ابق: لصااحب احلا  مقااال، و قاد أورده أهال العلام يف املعاامالت املالياة،  

و ال ابن ماجة يف الصادقات: ابق: احلابس يف الادين و املالإبماة، و النساائي يف البياوع ابق: مطال الياين، 
  .، و كذا احلديث الذي بعدهأدري ما مناسبته هنا

 (2287)(، و عند البخاري أتبع أحدكم على مليء فليتبع إذا مطل اليين ظلم، و)صحيحني بلفظ و يف ال
يف   (33)..."، ابلفااااء، يف كتااااق احلوالاااة، و مسااالم أتباااع أحااادكم إذافبببأتباااع..." و كاااذلك " و مبببنبلفاااظ "

 كتاق: املساقاة .
السيل اهرار املتدف  )كاين يف ، كما عند الشو عند بعض الشراحأو  اءو قد جتد لفظ املؤلف يف كتب الفقه

 بلفظ )يَلُّ الواجد ظلم، حيلُّ عرضاه وعقوبتاه(، وحسان األلبااين هاذا اللفاظ يف اإلرواء (على حدائ  األإبهار
و ساااكت عااان لفظاااة "ظلااام"، و أماااا أهااال احلاااديث فقاااد أساااندوه بلفاااظ )يَلُّ الواجاااد حيااالُّ عرضاااه  (1434)
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  موي و،ديقي ال وم ال   فع  هم م  لع الطاع  علم زوج ع في فلا حلاوإ
وم  لللع علي للا ال قللديف وال نويللا لدرجلل  لللو م  فللا  الن للف يسللود محللدهم لروللف 

إ إ  القاعللللد  الفطفبلللل  م  ال  للللم لط للللعإ وم  ليللللا  علللللم ال وجلللل  السللللوو، لللللع
النسا  عند الحسا إ ف ا م    الل بل   لن انه وهللالم ولقتلا ومنللم عليتلا فلا 
انللم وهو رتي عّتا وعن طاع تلا للهإ ا ل وجم الطاعل  والسلوو، لله وللن عولاض 
ولللم يطللله قنللا علل رض وهو  للهإ ولللد للله لللن الل للف ولللن الللتلم ولللم ي تللله ف لللهإ 

ففلف بله وعوللاض رح له وقنلا هو  للهإ ه نلم إليتلا بسللا ف اللتلم ومعلّد لتللا ،ارا   ول  لا
بووارض في ا ن  م ا بدإ و،عانا إلي لاإ وهلو قلاهف ع بل  قلا،ر للو شلاء لق فنلا عللم 
طاع للهإ وليتلله  للن انه ه نللم إليتللا ومرشللدنا وعلل رناإ ف للا يللا موللي ال نيللم اللل و 

نل  إلي لا؟ هلا عل ره ا وقنلل  يطلم لن زوج له الطاعل  لدرجل  السلوو،إ هلا ه ن
ال  نلل  قللفب وهقللديم  علل رهاإ هللا لللن ولقللع لل للا النلللاع وال يللفبمإ موللي اليللفبم 

اجلل للللا موح   (2) (29) «وح يلللل او عنللللدو ي قللللفب إلللللّي بالتوافللللا ح للللم محنلللله»القف للللال  
 ه نعإ محنتي ومحنع  . 

   في ل  ح  كانل  زوج له محلم الالل  إل لهإملسو هيلع هللا ىلص  ع ب و ال وم  الف لوو القلدو
هط لللله زوج للله   ظلللا هللل ا ال لللم ال لللالف ؟ إ  مر،ل للللن زوج لللع الطاعللل   للللف 
                                                                           

يف تعليقاه علاى )الروضاة "ظلام" علاى لفظاة  -رمحاه هللا-ين و بعدها وجدت تعليا  الشايخ األلباا وعقوبته(.
 : "ال أتل هلا يف شيء من مصادر احلديث اليت وقفت عليها". -رمحه هللا-، و قال (3/196)الندية( 

 .-و هللا أعلم -

إن هللا قاال: مان عاادى يل وليااً فقاد آذستاه ابحلارق، وماا تقارق إيل عبادي : )(6502) رواه البخااري )29 (
أحب إيل كا افرتضت عليه، وما يزال عبدي يتقرق إيل ابلنوافل ح  أحبه، ف ذا أحببته كنت مسعه  بشيء

الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطل ما، ورجلاه الايت ميشاي ماا، وإن ساألين ألعطيناه، 
 .(...ول ن استعاذين ألعيذسه
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إ فأطع الف وو وهأمَّ من  بهإ لم هأو  لالع وح هؤ،و لا عل عإ فلن ملسو هيلع هللا ىلص الف وو 
عا،ح  فاللدو م ام نظاع ال  ا  فل ا و  يألف بهإ وها لف بلع    لا عل ل  مو 

إل للللهإ وهللللا جلللل اء الحسللللا  إح قللللفمل مو  لللل ل  م  إنسللللانا  ي للللم لللللن ي للللن ض 
الحسا  ؟ لف اح طاع  ال وج  لع من  ه ليه وهو بيد إ فاف ح قلن ا لع يتف حإ 
وليا شيء لف لاح و ل ود فتلوز اللواطلص ومطايلم ث لار للا زرعل  منل . منولح 

 لع بودا ح ه  ع الوق  وابدم ولو بيل  . 
 ل اقللللفال فللللي محللللد الللللدروم بأحللللد لسللللاجد ال لللليتدرب  مونفهتللللي إحللللد  ا

ُلسلل ف    قاللل   زوجللي مملل   لللله لتلل  فلل ا وفلل ا ولللي لتلله موح، وب نتللي ومحنللهإ 
ومثت  فثيفا  عل ه ج اها   ويلفا إ قالل   وليتله لتل  للّد  بلدم يقلوو ل لا بسلنم وللو 
بس   ولل ا، )... ه له... مر لم عل لعا وهنلال ال ال يل  هللتلعإ مو يقلوو  منل  

فهلللا للللن ال  ديلللدال( و لللأل تي  ،للل  ح للللو عارفللل  زعللللي يل لللا   يلللي إيلللهإ وري
لتف هلوش فا طلنه هللتي ال ال ي ؟إ ومح انا  بينقم روم عتي   وط أن  هل ض 

 السيد  الفاقل  ونو   ل ا بلض التوا ح وح م،رو لا   فلا ب  ا. 
إ  بلض ا زوام قد يظن م  ال فع قد معطاض لفاه ح الوت  والتلارإ لله م  يلدوا 

هللو »لحللد  ال وجللال عللن زوجللدها  ملسو هيلع هللا ىلص  ي ت  للاإ نلللم قللاو التنللزوج لله لللا شللاء ل
يتو  ا م  ه سن في م،اء حقلوا الل وم منلا،  ليتفل لا  للع (2) (30) «جت ع ونار ا 

                              
كذا رواه مالك بن أسس و محاد بن إبيد و حديث تحيح، رواه أمحد و احلاكم و قال: "ه )30 (

قال اهليثمي يف  مع الزوائد: الدراوردي عن حيىي بن سعيد و هو تحيح، و مل خيرجاه" و وافقه الذهيب، و 
، و هو حصني بن حمصن اخلطمي. و رواه النسائي أيضا، و "رجاله رجال الصحيح خال حصني وهو َقة"

و تححه األلباين يف  .النسائي تسنادين جيدين" رواه أمحد و" (:الرتغيب والرتهيب)قال املنذري يف 
 .-هللا أعلم و-تحيح الرتغيب. 
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فلي ،وول لا الوتلل  ومح هقولف فلي  لللع    لفها عتلد ال طالنلل  ب قلوا ال نلا، يللوع 
 ال لا، ف قوف حستاه ا وباص لي ان ا ف دوا التار. 

تلللامإ وبولللم ال تن للله عل للله للللع الللل وم وا،للل  ل لللا  لللن  للللن وهللل ا للللع فلللا ال
ا  للناب قفبنللا إ وقللل  فللي نفسللي إ   لللع لللن عولل  هلل ا اللل وم م  ي و،للا إلللم 
حقوقه ب  ا ا  لوب ال  ديدو ال و مو م للله م  يو،لا ال وجل  للن ض هلدو 

 ملسو هيلع هللا ىلص.التني 
فلاءإ وه ففل ال قابا اللط   ال لتلم جلدا  الل و م لّف للي بله محلد ا ،لدقاء الظف 

حي  مونفني م  زوج ه ه  افا وه تلاوع بل فاء ا نثلم فثيلفا  فلال ه يتله للن ق لاء 
وطفض لل اإ وم   للع مكثلف للا يه ظله لت لاإ ثلم إ ا هل فف م  ر لنه  ل ولم  ع 
ولدض وللن هنيل  للله الللتل إ   سلارع وبسلال  ا ووفلا  علي لا. فقلل  ؟  لن ا    

 . (2)*     في ولقه شئو  

 
 
 
 

                              
 "شؤون" حسب قاعدة أقوى احلركتني، و "ش ون" إذا كان يرى كراهية توايل األمثال.) * (
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 القسوة !! رحمة

 

   ه    ال فم  في رحاب  حتا  والدي ا وم فه ا ح لم الل وامإ و لاطفل  ،لا،ق
هدر  من ا هت  ي ع وبا  واج  ام ا  وعاطة ا  لني  مهل لا وليلن يول م  للع لتل  
 ن ال  يي إ شلور بال وا لع القل  ال تيف لالاإ بأن لا  ل ت قا إللم بيل  لولف 

   . وح ا  موف إ ا   ا ال  ا  ال وج
  مي لللا الللل وم ال لللفوا  منللل  ل لللا ال  لللا  ا ولللف إ فيلللن ل لللا الوتللل  ال ألولللل إ

 وم، ن ا في ررد جت ع ح م هوا لل ا إلم لوعو،   الو،و، في جت  الالو،. 
   ،مولللي الللل وم  لقلللد هففللل  منللل  مي لللا  ،للل ن  واللللدين ومهللللعإ و لللي ففع موح

ارقللع  للو  ال وجلل إ فلل   وبسلل قلو  ب  للاه م وح ينقللم للللع ،للاحم لللالزع ح يف
ان ظفهلع فلي اآلولف  لول ن  ا بلدإ  –بللد ع لف لديلد  لليد  – نقع ب لا ال لول 

وإ   نق  من  لم ينع عل ع لثل ا. جاء في  يف  ويف التام في م، اب التني 
م  مهللا ال ديتلل  وفجللوا يسلل قنلو  وب سللّ لو  مونللار رلل و  محللدإ فقللالوا لحللد  ملسو هيلع هللا ىلص 

هس فجع رقي   عت ا ح م قالوا ل ا فلي الفابلل  التساء  اح سني ... وفا  لع 
إ  زوم ال للفم  لت للا » عتللد  لللع  ملسو هيلع هللا ىلص  اح سللني زوجللعإ َفوَلوللل إ فقللاو ر للوو   

 (31)«لن يا 
(2) . 

                              
، و إسناده ضعيف، و اللفظ إلبان اساحاق يف السارية عان أبياه عان أشايا   هاولني مان باين سالمة  )31 (
اه ابن ماجة و احلاكم تسناد ضعيف فيه عبدهللا بن عمر العمري و إسحاق بان حمماد الفاروي، و لفظاه رو 

و قاال الاذهيب يف و ساكت علياه احلااكم و مل يتعقباه الاذهيب. "إن للزوج من املرأة لشعبة، ما هاي لشايء". 



 إتحاف األحبة 

 

  
75 

  مي ا الفاقا  إن ا هس ظا بظا ح اي ع ورعاي عإ وهل  د في للظم شلئون ا
  الفللفخ بللين جتللاح عل للعإ وه لللف ،ا  للا  ب اج  للا ل سللاندهع وهسلل يين لللع ا لل يان

الفح للل  للللن مللللهإ وللللع  للللع ف لللي ال لللي ه لللّوو موقاهلللع لسلللفالإ وهنلللّدو ه وللللع 
وهسللل عإ ومنلل  لللو فتلل   للا م السلللو  لل للا  لل ود نفسللع عتللد ا لل فاح  الللتف  
لل لللا نا  لللا  فلللي حوفهلللا وواقللللا  رم لللع عللللم فاللل ها ف لللا فتللل  هفللللا للللع مللللع 

نففا،هلللا ب  اي لللع ل لللا للللن ال تلللو إ و لللفرم ا للل يان  ا للللع وا   للللاف ا لللللعإ وا
اآلولللفبن وحن لللا ل ظلللاهف القلللو  والفجولللل    لللع هفبلللد م  هلللألن قّوهلللع علي لللاإ ومح 
يل ق ا لتع قسو  القو  إ  لم هفح  اإ إن ا ه  ا فطف  الطفل  وح ه او هفرلم فلي 

 ، ن  لن ي  ي اإ وه م   ع بنفاء إ الليو  ال لو  والقو  ال ي ه ّد الوناو. 
    ف   ف م اللل اء عن   في قوله هلالم  انظف رعا   َّن َولالفّاَجاوا َعَليز ا

رجل  الطفبل   قارع لهإ وا ،لا   له  َ،َرَجٌ   إ قاو اللاع القفطني  مو لت ل  ولدز
ا ع لفهمإ ولت لا الدرجل  ال لي ُيفهقلم علي لا. وبقلاو   الّطّيإ يقاو  َ،َرجلواإ مو َطلووز

مرجلللا اللللفجليزن مو مقواه لللاإ وفلللفم رجيلللاإ مو  رجلللا بلللّين الّفجلللل  مو القلللو إ وهلللو
للا لقوه للا علللم ال  لليإ ف بللا،  ،رجلل  الفجللا بقوهلله وعقللله وقدرهلله  قللووإ ولتلله الّفجز

 علم النفاا والو ا،. 
قللاو القفطنللي مي للا   قللاو ابللن منللام  الدرجلل  إشللار  إلللم حللّض الفجللاو علللم 

 للللا يتن للللي م  حسلللن الل للللف إ وال و للللع للتسللللاء فلللي ال للللاو والاُللللل إ مو م  ا ف

                                                                           
ا لقاان، وكتبااه بعااد أن ذكاار قااول أيب حااا : "تاادوق، ولكاان ذهااب بصااره، فروااإسااحاق باان حممااد الفااروي 

 قلت )أي الذهيب(: "القول ما قاله فيه أبو حا ". ،تحيحة"
 أخذ عنه من كتابه قبل ذهاق بصره و استقى مان أحاديثاه كماا فعال ماعهو من رجال البخاري، و لعله  و

 . و احلديث ضعفه األلباين.-وهللا أعلم-. إمساعيل بن أيب أويس
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ي  الا علم نفسلهإ قلاو ابلن عط ل  ال فسلف  وهل ا قلوو حسلن بلارع. ان  لم فلالع 
 القفطني رح ه  إ وقد قاو ال اعف  

  ***     مهللين ل للم نفسللي ليللي ييفلوهللا
  

 ولللللن هيللللفع الللللتف  ال للللي ح ُه للللا ُ 
 

 وقاو لوف 
 ***ح يللللتقه الياللللللا لللللن ف الللللله 

  
 لللللللن جللللللّف لللللللن نفللللللع إلللللللم م اللللللله

 
 يدنا ع ف رقي   عته  يتن ي للفجا م  ييو  في مهله لثا الونّيإ وقاو 

َد رجال    . (2) (32) ف  ا ال  سوا لا عتدض ُوجا
 

                              
-عمار  التيماي و(، وفيه اسقطاع باني إباراهيم اتريخ دمش )أخرجه ابن عساكر يف إسناده ضعيف،  )32 (

و له  92، و إبراهيم بن يزيد التيمي الكويف العابد، َقة كثري التدليس و اإلرسال، تويف سنة -رضي هللا عنه
، و باني مولاده و وفااة عمار 52، أي أن إبراهيم ُولد سنة 23سنة  -رضي هللا عنه-عمر سنة، و تويف  40

 سنة. 29بن اخلطاق 
)ليعجبين الرجل أن يكون يف أهل بيته كالصيب، ف ذا ابُتيي منه ُوِجَد و رواه أيضا البيهقي يف الشعب بلفظ 

، و هو أبو جنيح يسار املكي، َقة كان يرسل -رضي هللا عنه-عمر  و ، و فيه اسقطاع بني أيب جنيحرجاًل(
 عن عمر.

 .-هللا أعلمو-
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ه  (2)* َزي  القَْرع يِِمد  بَر 

 

  مونلللفل مو قلللفمل م  ليلللا ل  لللف  للللع لولللف للللن ال للللا،و يلللل ع ل  لللا لللللّين
ال للفار  ال للي ه وّلللد لللن وللطللص ييللو  بيت  للا ح للم ح ي للآكال مو يتيسللفا لللن مثللف 

احح يللا  بيت  للاإ وهللو لللا يطللل  عل لله مهللا الوللتل  )ال  لل  م وال ّ بيلل ( فاطللف 
بنالي م  ه ا ا لف للّله  ّت  لن قوانين الوجو، فله ح م لع الن ف ولين بوور 

 لتا ن . 
ولللللا  للللع يالحلللؤ فلللي هلديلللد م لللاليم التولللا ح ال لللفم   علللن ال لللفاحم والنلللف 

 إ ل اة لل   لل ؤ حللفار  ال لالللا بللين التللامإ وهلل ففل ب يللم والوللل  وحسللن الاللل
هللداعي ا فيللار م  محللوم لللا ييللو  ل فاعللا  هلل ض السللت  احج  ام لل  عتللدلا ييللو  
ال لالا واحح يلا  فثيلفا  و،ا  لا إ لثلا ال  ل اللين فلي الل لا مو السلفف مو الدار ل  

 شف  ال وج  . والني  ومه  ا ومكثفها حاج إ هو ال لالا واحح يا  في ال لا
  موللي اللل وم ال لاشللف ال للالزع لل وجلل  ال نينلل   لللللع م،رفلل  لللا مرلللي إل للهإ

زوج لللع ،لللاحم للللالزع وبلللل ع ،للل ن  ا إللللم م  يق لللي   مللللفضإ وهللل ا ي  لللام 
بال لللفور  لتلللع م  ه لاهلللد اللالقللل  بيتي لللا بال لّطفلللال ال سللل يل   ح لللم ح ه آكلللا 

إ و لوف مطلللع إ  شلاء   فلي فولوو اللالق  مو هتقطع ب يلم احح يلا  اللدا م
لقنلللل  عللللم ثلللفوال للللن هللل ض ال لّطفلللال وليلللن ال قولللو، اآل  م  هللللفف مه ي  لللا 

 وال اج  إلي ا. 

                              
 ن إو غري أقاربه.َمَثل شعيب مصري يقال ملن حيس) * (
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   مي لللا الفاقلللا  منللل  ب يلللف نوللل    للللن محلللد ه لاللللا بللللين ورفللل  ولواللللل
ولسللال   ولفاك لل  لللع فللا التللام.. وللارم بي للع ح للم ولللو فتلل  ل للطفا  ل لل ا 

م  هسللّيف ملللور  لل للمإ و للالطنع هلل ا ي  للام لتللع إلللم طاقلل   السلللو إ لللن مجللا
نفسلل   فنيللف  وإلللم ،للنف ييللا، يتفللد لتللع فللي رالللم ا حللواوإ وهلل ا لللا يوللللع يللا 
لسلليين ه  للام ب وللف، و،للولع إلللم النيلل  إلللم راحلل  نفسلل  إ وإلللم هلنئلل  روح لل  

 وعاطة   ح م هس فجع لا فقد لتع وارم الني     
 دي إ لا  نم ال وج  ال ي يطوو ان ظارهلا للع فلي موي ال وم  ا،دقتي ال 

شوا ومن  وارم النيل إ إن لا ه لأل للع اللتف  قنلا النيل  ومعلّدل للع فلي ،لنف 
وهلللللم فللللا لللللا يفب للللع ولللللا هفرللللم   للللهإ وإ  فللللا  لللللع موح، ف للللي فللللي رعللللاي  م 
وولدل  م وه   للا فلا لللا يوللدر للت م ح للم بللغ لت للا ال لللم النلدني والتفسللي لللا 

... بس   وفل   ول سل  حتلا إ في لدم لت لا الوجلدا إ ول لا ا مي لا  ه  ام لتع إلم
الل وم الللا،و ح هلطللي ل وج لع ل للا فتل  ه لفل علللم ب لله ل للن ه لاللا لل للم 
وللارم النيلل  ؟ َلللن محلل  بلل لع ؟ َولللن مكثللف للاشللف  ومحللوم للل لع ؟ ملللف عويللم 

وح للللنلض ا زوام م  يولللنفوا وبسلللال وا ح لللم ل لللن م لللاء إللللي م ولللارم النيللل إ 
ي   لو  شيئا  ل ن محست  إلي م لن زوجاه م وبواللو  وب الطفو  لع زلال  مإ 
وجلسلللا  م ولللارم النيللل  وب وّ  لللو  وبلنئلللو  وبي لللفو  وبناللللو إ ح لللم باليل للل  

 ال لو  لل نين  ال تون  ال  فان   في ودل  م في بيوه م. 
 ولا م،دا ال ثا اللالي علم و،ف م  )زو القفع ي ّد بّفض (.
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 رابعالفصل ال

 بذل اجملهود يف أت ي  احملبوب
  ف ات الرتقيق للمجال  و الرفيق

 
احبببرل أن يكبببون وجبببودك  يف املنبببزل مر بببواب فيبببه و ببببو  قبببل، و أال يفتقبببدو ا  -

 لطول  يابا عنه  فتدرك  الوحشة و امللل.

 

شارك يف البيا بقليل العمل، إكراما و عرفاان لعمبي  خدمبة الزوجبة لبا، تسبتزيد  -
 نها العمل، بو تربم و كلل، و يص  منها ازس  و النف  بو شكوى و علل.م

 

النفببوق و القلببوب مببا ببب  قبببو و بسببف و إدابر و إقبببال، و األحببوال مواهببب  -
البببرب، و دوام ا بببال مبببن احملبببال، و للزوجبببة م بببل مبببا لبببا مبببن قلبببب و  فببب  و 

 وجدان، فارع حاهلا م  حالا يتفق لا منها كل حال.

 

ن ال ربنب: العبوق و التكشري، و العتب و التوبيخ، و البخل ابملبال و احذر فإهن -
 الكوم، و اإلرتياب و التجس ، و اإلمهال هلن و التنقيص.
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 أبو درع فما أبو درع 

 جرب و ابتس  من فضلا 

 ادخلوها بسوم 

 إن هللا مجيل رب ازمال 

 شا  يف البلكو ة .. و صدق  لمان 

   كمل  الطعامعملا القليل يف املنزل 

 و ع  السخف تبد  املساواي 

 م  تصدق دوجتا؟ 

 تريد أن متلكا .. لتسعدك 

 فكان كعب ال ينساها لطل ة 

 حديث خرافة 
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 أبو زرع فما أبو زرع ؟

 
  علللن عا  للل  رقلللي   عت لللا قالللل   جلللل  إحلللد  ع لللف  اللللفم  للللن الللل  ن

إ فللفول ال للدي  و  لله  ف لاهللد  وهلاقللد  م  ح ييلل  ن لللن مونللار مزواج للن شلليئا  
 قال  ال ا،  ع ف  

زوجي مبلو زرعإ ف لا مبلو زرع ؟ مَنلاَم للن ُحللي ُم نلّيإ وللا للن شل م ع لدوإ 
ّ  فوللتي في مها ، يا  َوَجَ تي َ َنَوَ  ز إالّي نفسيإ وجدني في مها ُرَت ز   با ا

إ فلتدض مقوو فال ُمَ ّنحإ ومرقد فأهونَّحإ ومشفب فأ  (2). * هَقّ حومط   و،ا   وُلَت  

                              
) َأان  ِمن ُحِلي  أُُذيَن (: أي ألبسين احللي يف أذين فهو يتدو و يتحرك، يُاَقال: انَ  الشيُء يَنو   -) * (

سَاْوساً وسَاْوساانً: ِإذا ار ك متدلِ ياً. و عند البخاري عن ابن عمر: "دخلت علاى حفصاة و سوسااتا تنطاف"، 
 رية مذا اإلسم، ألنا تتحرك بتحرك املرأة.أي ظفائرها تقطر ماء. و مسيت الظف

 ) َوَمأَلَ ِمْن َشْحم َعُضِدي (: أي أكرمين ح  أمسنين . -
 )َوََبَْحيِن فَاَبِجَحْت ِإيَلْ سَاْفِسي(: عظمين فَاَعُظْمت عند سفسي و تْدقت. -
(: غنيمااة: تصاايري الياانم، و بشاا : حيتماال  -  أيأسااه مكااان، أو شاا  جباال، )َوَجااَدين يف أَْهاال ُغنَاْيَمااة ِبِشاا   

 .-أعلموهللا - ،ضي  العيل
فنقلاين إو رغاد العايل و كاان إبوجهاا مان أهال معنااه )َفَجَعَليِن يف أَْهل َتاِهيل َوَأِطايط َوَدائِاس َوُمنَا    (:  -

 إبرع.خيل و 
أول  الصااابحة أي ُح(: أانم إو)َوأَْرقُاااُد َفأََتَصااابْ  - ) َفِعْناااَدُه أَقُاااوُل فَااااَل أُقَااااْبح (:  يقبااال قاااويل و ال يقبحاااه. -

 ،و هاذا دليال علاى أناا مكفياة وان خيادمها أانم فاال أُوقَاظ و ال أسبْاه حا  أقضاي وطاري مان الناوم، ،النهار
 فتنام .

)َوَأْشااااَرُق فَااااأَتَاَقْمُح(: يقااااال بعااااري قااااامح: إذا ورد املاااااء فرفااااع رأسااااه إبهاااادا فيااااه، و يف روايااااة )فَااااأَتَاَقْنح( أي  -
 ابمليم، و هو الصحيح". َفأَتَاَقْمحُ قال البخاري: "قال بعضهم  الشرق بعد الري.تكارهت على 
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 )ُعُكوُمَها َرَداح، َوبَاْيتَها َفَساح(:  تقصد كثرة اخلري والنعمة و سعة البيت. -
سااه أموضااع سومااه، أو  فلعلهااا تقصااد طهااارةمضااجعه،  تااير قاادر ) َمْضااَجعه َكَمَساالِ  َشااْطَبة (: تشااري إو -

رشي  اهسم كما يسلُّ السيف من غمده أو كم ُتسلُّ الشطبة أو العود الواحد مان احلصاري، للحم ا خفيف
فيبقى املكان فارغا، و هو دليل على النشاهللا و احليوية، و مثل هذا هادح العارق باه أو بضادده، و تقصاد 

ألَااْف إذا مااا ُرْعتَااُه اهتاااَج   --ولْسااُت ِبَعاال   شاارُُّه دوَن خااريِِه بااه الشااجاعة؛ جاااء يف الميااة العاارق للشاانفرى: 
، واألل ف هو السمني الذي ال يقدر على النهوض لتداين فخذياه، أو تااحب اهسام الثقيال السامني أْعَزلُ 

الذي إذا طلبته حلاجة أو استنصرته مل يقدر علاى النهاوض، أو العااجز الضاعيف، فنفاى الشانفرى عناه مثال 
أو اإلقتصاااد و عاادم التبااذير رغاام فساااحة البياات و كثاارة اخلااري، و أنااا إشااارة إو التواضااع  أوهااذه األشااياء. 

 . -و هللا أعلم–أنم ال حمون ابلرتف املبالغ فيه رغم أنم أهل خيل و إبل و إبرع. 
) َوُتْشِبُعُه ِذرَاع اْهَْفَرة (: واهفرة هي األسثى من أوالد املعز، وقيل : من الضأن ، وهاي ماا بليات أربعاة   -

هللا و-، و عاادم شاراهته و إفراطااه يف األكاال رغام كثاارة اخلااري لت عان أمهااا، و تقصااد قلاة أكلااهفصاا أشاهر و
 .-أعلم
 )َوِمْلء ِكَسائَِها(: تشري إو سعمة جسمها. - ) َطْوع أَبِيَها َوَطْوع أُم َها (: مطيعة. -
 من النعم.)وَغْيظ َجاَرتَا(: قيل ضرتا و قيل جارتا على احلقيقة، يييظها ما ترى منها  -
 )ال تَاُبثُّ َحِديثَنا تَاْبِثيثًا(: تكتم احلديث و األسرار و ال تفشيها. -
)و ال تُانَاقِ اااُث ِمريَتنَاااا تَاْنِقيثًاااا( : أي ال تفساااد الطعاااام أو ال خترجاااه مااان البيااات ألماستهاااا، ويف رواياااة )و ال  -

 (.تُانَاقِ ُث ِمريَتَنا َتقِشيًشا( و يف أخرى )و ال تيل طعامنا َتيِشيًشا
ال َتقل بَاْيتَنا َتقِشيًشا(، و لفظ البخاري و مسلم ابلعني ) َواَل َهْأَلُ  )وال َهْأَلُ بَاْيتَنا َتقِشيًشا(: و روي )و -

بَاْيتَنا َتعِشيًشا( و إباد البخاري: "قاال ساعيد بان سالمة قاال هشاام )و ال تعال بيتناا َتعِشيًشاا("، أي مهتماة 
كما يقال يف البيت املهجور و يُقَصد    امعشش ال ترتكهو ، القمامة فيهال ترتك الكناسة و و بنظافة البيت 

، و قيل ال ختونم يف الطعام بتخب ته، و يقال عل اخلبز إذا اإلمهال وعدم القيام وتطلبات املنزل و ترتيبه به
تتحادَّ ، وقيل من النميمة أي ال كذلك  ، و يف رواية )َتيِشيًشا( من اليل، قيل يف الطعامفسد و اخضر

 ، و قيل أنا ال رتيهم بشر أو تمة.كناية عن عفة فرجها، و قيل  بنميمة
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مع مبلي زرع ف لا مع مبللي زرع ؟ ُعيول لا َرا،حإ و ي  للا فسلاح. ابللن مبلي زرع ف للا 
ف .  ن إ وب نله  راع الوفز وُلُه ف اَسّا َشطز  ابن مبي زرع ؟ ل ز

بتللل  مبلللي زرع ف لللا بتللل  مبلللي زرع ؟ طلللوزع مبي لللا وطلللوزع مل لللاإ فسلللا  ا وإللل ؤ 
 جاره ا. 

ح هنللْ  حللديثا  هنثيثللا إ وح ُهتّقلل  ليفهتللا جاربلل  مبللي زرع ف للا جاربلل  مبللي زرع ؟ 
هتقيثللا إ وح ه للا بي تللا هق   للا . ال للدي إ وفللي موللفض قاللل  عا  لل   قللاو ر للوو   

 رواض النااروإ ولسلمإ وريفه ا. « كت  لعا فأبي زرع  ع زرعملسو هيلع هللا ىلص  » 
وللتم بلض فل ال ال لدي   قول لا مبلو زرع ف لا مبلو زرع  مو شلأنه اللظل مإ 

ام لللن حلللّي م نللي مو حللّف  ومثقللا م ني للا لللن مقللفا  اللل هم واللؤلللؤإ وللتللم منلل
بوّ تي  نو  ز إلّي نفسي مو قدرني وعظ تلي فلظ ل  نفسليإ وجلدني فلي مهلا 
رت    ب لّ  مو مهلا رعلا  رلتم لو لو،ينإ ،ل يا ومطل   و،ا ل  ولتلّ  مو مهلا 

ا قللوو وح ويللا وإبللا وطلللاع لت قللم ولتاللووإ مقللوو فللال م للنح مو ُم،ّلللا فللال ُيللف، ل لل
يمللنح علي للا شلليء هأه للهإ ومرقللد فأهوللنح  مو هتللاع فللي الوللنح فللال هللوقؤإ ومشللفب 
فللأهق ح  مو مشللفب اللللنن وج  للع ا شللف   ح للم مرهللوو علللم َل للاإ عيول للا ر،اح 
حقين  ل اع ا فنيف  ،ليا ال تمإ و ي  ا فساح  مو وا عإ ل وُل  ف سّا شطن   

لس  . والوفف  ُمنثم ال ل   ر لل  مشل ف مو يتاع فال يأو  ليانا   و  قدر ر د ا
ف و وة   الوطأ  ظفب  لط  . ح هن  حديثا   مو ه فؤ السفإ وح هتّقل   مو 

 ه افؤ علم ال ا،إ هق   ا   مو ل     بالني  وهتظ فه وهفهينه. 
     موللي اللل وم اليللفبم  لللا محسللن لالطفلل  التنللي ل وج لله عا  لل  رقللي   عت للا

ت  لعا فأبي زرع ك»ل ا وحسن للاشفهه لل ا ب واقع  إكفاله وهو يقّفر ملال ا 
إ ولللا مج للا م  هيللو  منلل  ل وج للع فللأبي زرع  ع زرعإ بللا ف للا فللا  «زرع  ع
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ن إح فللفبمإ وللللا لللا مكلللفل  »إ ا يقلللوو ملسو هيلع هللا ىلص ل وج لله. و،لللدا ر للوو   ملسو هيلع هللا ىلص التنللي 
(33)«مهان ن إح لئ م

(2). 
رقي   عته قاو  قاو ر لوو    ف هان  ال وج  عالل  الاّس . وعن مبي هفبف 

رواض النل ارإ فيلن ل لا (2) (34)« الي لا  بلا  ال لو،، إللم التلام رمم اللقا بلد»  ملسو هيلع هللا ىلص
ا للاللاإ و لاهفا  لل للاإ وقلابال  للللللاإ هالدلع وهولونعإ وإ ا ن لل  بلع لؤنلل    لا،َّ

 هليتعإ وإ ا لد،ل يد  بايف قدرهه لع. 

 
 

                              
لشايخ ل (السلسالة الضاعيفةو اسظار ) (.اترياخ دمشا )رواه ابان عسااكر يف موضاوع، أي مكاذوق.  )33 (
 .(845) حديث رقم -رمحه هللا– أللباينا

 

ال عقااب إسااناده للحااديث، قااال الباازار: إسااناده ضااعيف، قاال املؤلااف "رواه الباازار" و مل ينقاال مااا قاا )34 (
عبياد بان عمارو لايس ابحلاافظ وال سايما إذا  رواه هشيم عن علي بن إبياد عان ساعيد بان املسايب مرساال و"

قااال البيهقااي يف ". قااال عبااد هللا: "مسعاات أيب يقااول: مل يساامعه هشاايم ماان علااي باان إبيااد". خااالف الثقااات
قال اهليثمي: "فيه عبيد هللا بن عمرو أو ابان عمار  الشعب: "يف إسناده ضعف" و مرة "مرسل حمفوظ"، و

القيسااي وهااو ضااعيف"،  و قااال اباان القيسااراين يف الااذخرية: "روي مرسااال وماان طرياا  آخاار بلفااظ: مااداراة 
  قال الذهيب يف املهذق: "مرسل ضعيف".. النا  فيه النخعي سليمان بن عمرو كذاق"

 .-رمحهم هللا أمجعني-و ضعفه األلباين. 
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ب وابتسم من فضلك  جر 

 
  فوم والدووو إلم الني  ملف ل يفر ولألوفإ وليته للع ال وجل  وا هلا الا

 إ اب واف قا،إ وح ور وا  تام. 
وللللع اف قلللا، الللل وم وإ ابللله علللن النيللل إ هس   لللف ال وجللل  فلللا للللا يسلللّفها للللن 
و للاوإ ووج للع الطَّللل  النا للم مي للا ال نيللم هللو مّوو لللا يفهسللم فللي فؤا،هللا وب للف 

ول اكا الل ا وارم الني  ه ا نفسعإ وفالو  بااطفهاإ ومن  يا لسيين ل  وع
الوسللم وه نلله يفهلل  الوجلله وبفقللدض حيوب للهإ منلل  ل  للام إلللم الفاحلل  وال للدوء موح  
ح م هس ليد ن اطع وحيوب عإ ل لع هدوا بي ع ب  ا ال لم والرهاا وال م ال و 

 ،لد لن التف  َفَلال الوجه. 
ال وجل  ال يلدو،  فلي ع لا النيل   با  عل لع مي لا الل وم الففيل إ للا ال لأ  للع

واح  او ا وح،إ وقد هّ أل للع اللتف  قنلا النيل  والطللاع ؟ قلد هقلوو ومنل  عللم 
 ح   ولا ا مفلا لل ا ومنا علم ال او ال ي  ففل ؟ . 

مقوو يلا مولي هلّو  عل لع فلا لف يسليفإ اب سلم للن ف للعإ وفقل إ هيللص  للع 
علم نفس ا مّوو لا هف  ُل ّ ا  ي با ح م هل ا،ض عتد فا ،وووإ فوقع اب سال ع 

ه ول للا وبليللد حيوب  للا وبللن ن نفسلل اإ وبسلل افم لت للا إشللفاقال الللوّ، وال فحللابإ 
و  ود نفسع ل و  مي ا  ريف ل  وع وح لو و، ل ا يتالع لن عواطف لا ال  دفقل  
وال  نو   طواو إ ابع وارم الني إ إنله فللا ي لنه فللا ال  لار الي ف لا ي الل و 

ولللا مقلللاءإ وح هسللل نلد هللل ا ا ثلللف لالب سلللال إ وا،للل  عتلللد اللللدووو عللللم إ ا اه
 ا هاإ وجفب   مقاء   بويفهع. 
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  لن مرفب لا   ل ه في ه ا ال أ إ لا   ل ه لن زليل  فاقل  في الل اإ
كانللل  قلللد ه وجللل  ثلللالث للللفالإ طلقللل  وهلللي ،للل يف  للللن ا ووإ وللللال عت لللا 

وهثتلي عل لهإ قالل   عتلدلا يلدا جلفم  الثانيإ وزوج ا الثالل  رجلا ،لالح ه نله
النللاب فللي لوعللد عللو،  زوجلليإ و للدو  هفييللف وح  للاب   فللفإ مجللد ،للور  زوجلل  
الثاني ال و هوفاض   عتد عو،هه وهو ين سم هسن  إلم فؤا،و وم فع فلي ل فل  ثلم 
مه فف في ال او منه لم يلد زوجي بلد م  لال. و الطنع فان  هسلألتي هلا  للع 

 ا ا هفلا ؟ ولن ج  ي نو   ا بأهم ملفبن  وطأ لت ا ؟ ول
 موح   مح هانف ب لع زوج ا ه   مو ظفف. 

والثللللاني  م  ه لطللللص لللللع زوج للللا ح للللم هلللللّو،ض م  ين سللللم فل للللا ،وللللا علي للللاإ 
فأقس   لي من ا ه لم زوج لا جلدا  ومن لا ح هقولد للا ي لدث ل لاإ فلل ره ا وقلل  

لللن عاشلف وللم هفهسلم للله  فلي نفسلي  للال للن لللال وللم ه ل  اب سلال هإ وعاشلف
 ،ور  في قلم زوج ه. 

إ  هقلللوو عا  للل  رقلللي   عت لللا  " ا للل أ ن  ملسو هيلع هللا ىلص وهللل ففل ال نيلللم اللللَوفّي ل  لللد 
فللفف ا ل ئ ا  وديول  فارهلاح ملسو هيلع هللا ىلص هال  بت  ووبلد مول  وديول  عللم ر لوو   

فلي  ملسو هيلع هللا ىلصفيلم فلا  ،لدا قللم التنلي  (2) (35) «الل لم هالل  بتل  ووبللد »لل لع فقلاو   
(2)*حنه ل وج ه وديو  ال ي هوّفاهلا   ح لم يفهلاعوفا ه و 

ف لا جلاء فلي لفلؤ لولف   

                              
  بلفاظ )الْلُهاْم ياعلبصاورة التو اللفظ لاه، و أورده البخااري  (2437)، ومسلم (3821)البخاري  رواه )35 (

 هاَلة(.

، فاراتع: من الْرْوع ، و هو الفزع، و املراد الفزع، الذي سببه الفرحة و البهجة. و هو البخاريلفظ  )* (
(، فاالرُّوع هااو القلاب و العقال و الااذهن و رخْوعببي إن ُروَح الُقاُد  سَاَفاَث يفغاري  )الارُّوع( كماا يف احلااديث )
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علل    **وبفهللاح وز ل وللف،  لل اع ،للول مو  للا هسلل أ   فللي الللدووو عل للهإ إن للا الفَّ
 الفا ل إ وال وا ال فبحإ والدرم ال فيدإ والودا في ال  اعف. 

                                                                           
 ِفَاَلْمااا َذَهااَب َعااْن ِإبْااارَاِهيَم الااْرْوُع َوَجاَءتْااُه اْلُبْشااَرُى الاانفس، وأمااا الااْرْوع فهااو الفاازع و اخلااوف، كقااول ربنااا: 

 . [74]هود 
 .-و هللا أعلم- لفظ مسلم، فاراتح، أي اهتز سرورا و فرحا. )** (
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 ادخلوها بسالم

 

  يللا بتللي إ ا »ملسو هيلع هللا ىلص  ر للوو   عللن منلل  بللن لالللع رقللي   عتلله قللاو  قللاو لللي
 رواض ال فل و.  (2)  (36)«،ول  علم مهلع فسّلم ييو  بفف  عل ع وعلم مهلع

                              
ه، رواه الرتماذي، و قاال "هاذا حاديث حسان غرياب" و يف سساخة "حسان تاحيح" حسن بشواهد )36 (

خبط الكروخي، هكذا قال ابن حجر و أتبعه بقوله: "و فيه سظر، ف ن علي بن إبيد و إن كان تدوقا لكنه 
سااايء احلفااااظ، و أطلاااا  عليااااه مجاعاااة الضااااعف بساااابب ذلااااك"، و يف أخااارى "حساااان تااااحيح غريااااب"، و 

، ألسه ذكر عاني اإلساناد يف كتااق العلام: ابق ماا جااء يف ث حسن غريب""حدي -و هللا أعلم-الصواق 
و قاال فياه "حسان غرياب" و قاال يف علاي بان إبياد:  (2678)األخذ ابلسنة و اجتناق البادع، حاديث رقام 

"تدوق إال أسه روا يرفاع الشايء الاذي يوقفاه غاريه. و مسعات حمماد بان بشاار يقاول: قاال أباو الولياد: قاال 
لي بن إبياد و كاان رفاعاا. و ال سعارف لساعيد بان املسايب عان أساس رواياة إال هاذا احلاديث شعبة: حدَنا ع

بطوله. و قد روى عباد بن ميسرة املنقاري هاذا احلاديث علاي بان إبياد، عان أساس و مل ياذكر فياه عان ساعيد 
فلام يعرفاه، و مل يعارف لساعيد بان املسايب، عان  -البخااري-بن املسيب. و ذاكرت باه حمماد بان إمساعيال 

 أسس هذا احلديث و الغريه".
و و رواه عند أيب يعلى يف املسند بطوله، و هو إسناد مسلسل ابلضاعفاء،  و طري  عباد بن ميسرة املنقري

ال ياروى عان أساس ماذا التماام إال ماذا اإلساناد، تفارد باه مسالم األسصااري و  يري، و قال: "صالطرباين يف ال
 كان َقة".

ن طرياا  أخاارى بنحااوه و قااال: "و هااذا املااط ال يعاارف لااه طرياا  عاان أسااس و أورده العقيلااي يف الضااعفاء ماا
يثباات"، و اباان عاادي يف الكاماال، و يف ساانديهما سااعيد باان إبون التيلاايب البصااري، ضااعفه احلفاااظ، و قااال 

 النسائي مرتوك، و اتمه احلاكم ابلوضع. 
و فيه حمماد بان احلسان بان أيب يزياد و أورده اهليثمي يف  مع الزوائد و عزاه أليب يعلى و الطرباين و قال: "

 و هو ضعيف".
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النففللل إ للللا مج لللا النففللل إ وللللا محوجتلللا إلي لللا فلللي بيوهتلللاإ ولف اح لللا م  هلللدوا 
 بسالع وحّيي مهلع عتد الدووو. 

                                                                           
و َبات " :و ساقه ابن القيم يف الازاد )فصال: يف هدياه تالى هللا علياه و سالم عناد دخولاه إو منزلاه( بقولاه

...". و ضعفه األلباين عند الرتماذي و قاال يف تايحيح الرتغياب عنه تلى هللا عليه و سلم أسه قال ألسس
 و الرتهيب "حسن ليريه".

 
يف كتاااق األذكار:"يسااتحب أن يقااول: بساام هللا، وأن يكثاار ماان ذكاار هللا تعاااو،  -رمحااه هللا-قااال النااووي 

 وأن يسلم سواء كان يف البيت آدمي أم ال؛ لقول هللا تعاو: ِفَِ َذا َدَخْلُتْم بُاُيواتً َفَسلِ ُموا َعَلى أَسْاُفِسُكْم اَِْيةً 
ِّْ ُمَبارََكًة طَي ِ   [.61َبة ". ]النور:ِمْن ِعْنِد ا

ِّْ  اختلاف أهال ال يْاًة ِماْن ِعْناِد ا تأويال و قال الطربي: "وقوله: ِفَِ َذا َدَخْلُتْم بُاُيواًت َفَسلِ ُموا َعَلى أَسْاُفِسُكْم اَِ
 يف ذلك. فقال بعضهم: معناه: ف ذا دخلتم أيها النا  بيوت أسفسكم، فسلموا على أهليكم وعيالكم.

 عناه: ف ذا دخلتم بيوات ليس فيها أحد، فسلموا على أسفسكم.... وقال آخرون: م
... وأوو األقوال يف ذلك ابلصواق، قاول مان قاال معنااه: فا ذا دخلاتم بياوات مان بياوت املسالمني، فليسالم 

 بعضكم على بعض.
ُه قال:  مان ذلاك بيتاا دون ومل خيصاص   فَِ َذا َدَخْلُتْم بُاُيواتً ِوإأا قلنا ذلك أوو ابلصواق ألن هللا جل  َنا

يعين: بعضكم على بعض، فكاان معلوماا إذ مل خيصاص ذلاك علاى   َفَسلِ ُموا َعَلى أَسْاُفِسُكمْ ِبيت، وقال: 
َفَساالِ ُموا َعلَااى ِبعااض البيااوت دون بعااض، أسااه معااين  بااه مجيعهااا، مساااجدها وغااري مساااجدها.ومعىن قولااه: 

 ". مْ َوال تَاْقتُاُلوا أَسْاُفَسكُ ِسظري قوله:   أَسْاُفِسُكمْ 
و قااال القاارطيب يف تفسااريه: "وقااال القشااريي يف قولااه : إذا دخلااتم بيااوات: واألوجااه أن يقااال إن هااذا عااام يف 
دخول كل بيت، ف ن كان فيه ساكن مسلم يقول السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، وإن مل يكن فيه ساكن 

من ليس وسلم قال السالم على من اتبع يقول السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني، وإن كان يف البيت 
 اهلدى ، أو السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني".

 .-و هللا أعلم -
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 ولللا معظللم شللفع ي للفعه رب رحلل م و،و، ح للم يولللا فللي قفلنلله طفبقلل  الللدووو
ُوُلوا ُبُيوه ا َريزلَف ُبُيلوهاُيمز َح َّلم  للنيول منا،  هقفم وه فؤ   يَن لَلُتوا َح َهدز َيا َمْيَ ا الَّ ا

َ أزناُسوا َوُهَسلّاُ وا َعَلم مَهزلاَ ا َ لاُيمز َويزٌف َلُيلمز َلَللَُّيلمز هَلَ كَُّفو َ  [إ ف لا  27] التلور    َهسز
يوللوو  فللف اللنللد وفيللفضإ وبللللم حاج لله  بللين ويللف ليللمإ و ففلل  عل للع وعلللم مهلللع

ل  ا السلو  ال نار إ إنه لل   فقل  بي لع ومهللعإ بلا بيلول ال يلف ي اهلا السلالع 
 بالايف. 

دوا عللللم مهلللله ل و  لللا  ،لللال ا  ؟   لللا مي لللا الللل وم ال سللللم هلللا يليللل  بللل وم م  يللل
ح التفومإ اجللوا السالع لت  فا  هت فح الودورإ وهفها(2)  (37)«مف وا السالع بيتيم»

 وهل ف النيول بالايف والنفف . 

لقللد ع لل  لللع منللام طينللين فللي مربللاف بال،نللاإ فللانوا يللدولو  وبافجللو  ،و  م  
يسل وا علم مهل مإ وفي الوق  ال و يسلم الو يف قنا الينيلف وال لفم  قنلا الفجلا 
علللم َلللن يلقونلله وللارم بيللوه مإ وفللأ  هسللل م الفجللا علللم زوج لله لللن قنيللا الليللم 

  فجللو  لتلله. فللال محسللنع يللا ع بلل و ب يللم احع  للا، ح هسلللم علللم مهلللعإ اللل و ي
وإ  فتل  ل للن ي  فجللو  لللن فللا  لللعإ فابللدم بسللالع واب سلاع هللدوا قلللم جّت للعإ 

إ ا ال قللم ال سللل ا  ف وللاف ا »مو زوج للع بسللالع واح للفاع. وقللد جللاء فللي الانللف 
وفللي (2) (38)«ف نسللم محللده ا إلللم ،للاحنه ه اهلل   نو   للا ف للا ي  للال ورا ال للوف

                              
ال تادخلون اهناة حا  تؤمناوا، وال تؤمناوا حا  :"-رضي هللا عنه -رواه مسلم من حديث أيب هريرة  )37 (

 ."بينكم اابوا، أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه ااببتمق أفشوا السالم

التاام  ماذا اللفاظ تاحيح علاى وجاود حاديث املتاوفرة باني يادي يف املصاادر احلديثياة أعثار حسن، مل )38 (
"وروينااا يف اخلاارب: إذا : طالااب املكااي يبأل (القااوتمرفوعااا، و وجدتااه هااو و الااذي بعااده بتمامااه يف كتاااق )

ماا يتحاات ورق الشاجر، ويف لفاظ التقى املسلمان فتصافحا، فتبسام أحادمها إو تااحبه ااتات ذسومماا ك
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و كااأن  احلااديث ايخاار: قساامت بينهمااا مائااة رمحااة تسااعة وتسااعون يسسااهما بصاااحبه وأحساانهما بشاارًا".

 املؤلف سقلهما منه كما هي عادته. 
حدَنا عبد هللا بن ااااا  و روى ابن أيب الدسيا يف )اإلخوان( بنحو احلديث األول عن معاذ بن جبل موقوفا: "

إذا التقاى املسالمان فضاحك كال واحاد ) حدَنا أبو معاوية، عن ليث، عن  اهد، عن معاذ، قاال:اهليثم، 
، ليث بان أيب ساليم و فيه .(منهما يف وجه تاحبه، ه أخذ بيده ااتت ذسومما كما يتحات ورق الشجر

ل قاااا. روى لااه مسااالم مقااروان أبيب إسااحاق الشاايباين و استشااهد باااه البخاااري يف تااحيحهو هااو ضااعيف، 
الااذهيب "قلاات: بعااض األئمااة حيساان لليااث، وال يبلااغ حديثااه مرتبااة احلساان، باال عااداده يف مرتبااة الضااعيف 

 املقارق. فريوى يف الشواهد واالعتبار، ويف الرغائب والفضائل، أما يف الواجبات، فال".

وعاا، و قاال و رواه ابن عبد الرب يف )التمهيد( بنحوه من وجه آخر من طري  الوليد بان رابح عان معااذ مرف
 عقبه: "حديث معاذ هذا إسناده ليس ابلقوي".

اااااا و أخاارج أساالم باان سااهل الاراإبي الواسااطي املعااروف ببحشاال ماان طريا  عبااد هللا باان ساافيان الواسااطي عاان 
األوإباعاي عان عبادة بان أيب لبابااة عان  اهاد عان ابان عبااا  بنحاوه مرفوعاا دون ذكار الضاحك و التبساام : 

سل ، فأخذ بيده فصباف ه، تنبا رت خطاايمهبا مبن بب  أصبابعهما كمبا يتنبا ر إذا لقي املسل  أخاه امل")
(، قااال عباادة: فقلاات إاهااد: إن هااذا ليسااري، فقااال  اهااد: ال تقولااوا هااذا؛ فاا ن هللا ورق الشببجر ابلشببتاء
يًعا ْما أَْلْفَت َبنْيَ قُاُلوِمِْم تعاو قال يف كتابه:ِ انَاُهمَلْو أَسَفْقَت َما يف اأْلَْرِض مجَِ َّْ أَلْاَف بَاياْ  ، فعرفات َولَُِكاْن ا

 فضل علمه على غريه".
و رواه ابن أيب الدسيا يف )اإلخوان( مقطوعا بسند رجاله َقاات مان طريا  بشار بان بكار عان عان عبادة بان 

فمشااى أحاادمها إو ، عااز وجاال املتحاااابن يف هللا واخاااإذا تأيب لبابااة، قااال: حاادَين  اهااد باان جاارب، قااال: ")
( قلااات: إن هاااذا ليساااري كماااا يتحاااات ورق الشااجر   ضااحك إلياااه، ااتااات خطا مهاااففأخاااذ بياااده، ، ايخاار

...". و ُيْشِكل على املرفوع أن املقطوع ورد بنفس احلوار، و لواله لقنا أن عبدة روا روى عان  اهاد هاذه 
 ة و سندها واحد.الفضيلة مرة مرفوعة موتولة و مرة مقطوعة، و بتعبري آخر أسه اخُتِلف يف سفس الواقع

و يف سند املرفوع عبد هللا بن سفيان الواسطي، قال فيه العقيلي "ال يتابع على حديثه"، و قال اهليثمي يف 
حديث آخر يف سنده عبدهللا بن سفيان بعد أن ذكر قول العقيلي: "و قد ذكره ابن حبان يف الثقات". و 

إن املببب من إذا لقبببي حاااديث حذيفاااة مرفوعاااا: )للحاااديث شاااواهد، منهاااا ماااا رواه الطااارباين يف األوساااط مااان 
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(، أورده املناذري يف امل من فسل  عليه، وأخذ بيده فصاف ه تنبا رت خطاايمهبا كمبا يتنبا ر ورق الشبجر

؛ ولكااان يشاااكل علاااى إساااناده أمحاااد ابااان ورواتاااه ال أعلااام فااايهم  روحااااوالرتغياااب و الرتهياااب و قاااال عقباااه: 
، ُتكلِ م فيه و متهم ابلكذق. بن احلجاج بن رشدين بن سعد أمحد بن حممدرشدين، شيخ الطرباين، و هو 

( عاول علاى قاول املناذري و مل ينتباه لشايخ الطارباين، أو أساه مقبااول 526و لعال الشايخ األلبااين )الصاحيحة 
. لكن يشكل عليه أسه ضعفه و تكلام فياه يف السلسالة (2692)يف الصحيحة  -رمحه هللا–عنده كما أشار 

يف الضعيفة أيضا(؛ و سقال قاول ابان عادي فياه:  3983و أشار إليه يف احلديث  47 الضعيفة )حديث رقم
يف الصااحيحة  503"كااذبوه، و أسكاارت عليااه أشااياء"، و يف آخاار كالمااه علااى حااديث )طااو  للشااام( رقاام 

رواه الطاارباين، و رجالااه رجااال ومعلقااا علااى كااالم اهليثمااي، بعااد أن قااال يف حااديث فيااه أمحااد باان رشاادين: 
و حا  العباارة أن تتباع بقولاه: "غاري أمحاد بان رشادين.."، ف ساه لايس مان تعقبه األلباين بقوله: ) ؛والصحيح

رجال الصحيح، بل هو من شيو  الطرباين الضاعفاء!. و كثاريا ماا يصانع اهليثماي مثال هاذا التعمايم املخال، 
حلديثه شاهدا، مل يبني ضاعفه  ( اهاا؛ أو روا ملا رأى أن فكن منه على ذكر تاَْنجُ إن شاء هللا تعاو من اخلطأ

طريقااه يف املتابعااات و الشااواهد، إذا كااان اباان رشاادين يف  -رمحااه هللا–كمااا لااو اسفاارد حبااديث، أو أسااه يااورد 
رمحااه -سااند رواتااه َقااات و ال يوجااد فيااه ضااعيف غااريه، و ال يُعاارف لااه اااالف. و مثاال هااذا لاايس بصاانيعه 

ضعفه و تعقب اهليثمي مع أن حديث ابن رشدين شاهد  ، فقد بنْي 503كما يف احلديث املشار إليه   -هللا
  .-و هللا أعلم وراد الشيخ –فقط. 

، مان طريا  ابان وهاب عان ابان هليعاة عان الولياد بان أيب -كما قاال-و ذكر له طريقا أخرى إسنادها جيد 
قه أبو إبرعة وغريه من احلُفاظ.الوليد  ، و الوليد هذا َو

 الربيع الكالعي يف )املسلسالت( و علتها مصعب بن اثبت. و له طري  أخرى رواها البزار و أبو

حدَنا ابن أري أخربان مالك عن أيب داود قال لقيت بسند ال يُفرح به: " 18457ااااا و روى أمحد يف املسند 
تادري مل فعلات هاذا باك قاال قلات ال  :قال ،أخذ بيدي وضحك يف وجهي الرباء بن عاإبق فسلم علي و

ففعال يب مثال الاذي  ،إساه لقياين رساول هللا تالى هللا علياه وسالم :قال ،فعلته إال خلري لكن ال أراك أدري و
مببا مببن مسببلم  يلتقيببان فيسببل  أحببدمها علببح ) :فقلاات مثاال الااذي قلاات يل فقااال ،فعلاات بااك فسااألين

(. و أبااو داود هااو سُفيااع باان صبباحبه وذخببذ بيببده ال ذخببذه إال   عببز وجببل ال يتفرقببان حبب  ي فببر هلمببا
 رَّ األعمى، ضعفه احلفاظ و كذبه بعضهم. احلا
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دون ذكااار  الااارباءسفاااس احلاااديث مااان طريااا  األجلاااح عااان أيب إساااحاق عااان  (18456)و روى اإلماااام أمحاااد 

مببا ماان سفااس الطرياا  بلفااظ ) (2727)و الرتمااذي  (3703)، و اباان ماجااة (5212)القصااة، و رواه أبااو داود 
( و قاال: "حسان غرياب مان حاديث عان أن يتفرقبامن مسلم  يلتقيبان فيتصباف ان إال  خفبر هلمبا قببل 

، وقد روي عن الرباء مان غاري وجاه، و األجلاح هاو ابان عبادهللا بان حجياة بان عادي الرباءأيب إسحاق عن 
ا  و مضاعف، و هنااك علتاان مان جهاة أيب اساحاق؛ األوو:  الكندي"، و اخُتلِاف يف األجلاح ماا باني مَو

اختالطاااه، فااااال يُاااادرى هااال مساااااع األجلااااح مناااه قباااال أو بعااااد أساااه ماااادلس و مل يصااارح ابلسااااماع، و الثاسيااااة: 
 اإلختالهللا. و اتبع األجلح غري واحد، لكن يبقى مدار احلديث على مساع أيب اسحاق من الرباء.

( منها.." التمهيد)يف املصافحة أحاديث حسان ، ذكران كثريا منها يف وقال ابن عبدالرب يف )اإلستذكار(. "
 و ذكر طري  األجلح.

دت طريقا أخرى رواها ابن أيب الدسيا يف )اإلخوان( فيه راو  بني أيب إسحاق و الرباء، و هو أبو داود ه وج
سُفيع بن احلارَّ األعمى، سب  ذكره، ضعفه احلفااظ و كذباه ابان معاني، و قاال فياه ابان عباد الارب ملخصاا 

". و أباو إساحاق مادلس، و أمجعوا على ضعفه وكذبه بعضهم، وأمجعوا علاى تارك الرواياة عناهالكالم فيه: "
 قد عنعن، فمرة يرويه معنعنا عن الرباء، و مرة بواسطة أيب داود، سيما و قد اتبعه مالك عن أيب داود.

ه إين وجدت يف سسخة أخارى للرتماذي أساه قاال: "هاذا حاديث غرياب مان حاديث عان أيب إساحاق عان 
 ...".الرباء

ااْخري عاان الاارباء بنحااوه كمااا عنااد اباان أيب و روي عاان الاارباء ماان طرياا  أيب العااالء يزيااد باان  - عباادهللا باان الشِ 
الاادسيا و غااريه، و فيااه عماارو باان محاازة، ضااعيف ال يصاالح إال يف الشااواهد و املتابعااات. ذكااره اباان عاادي يف 

ال يتابع عليه. مسعت  تلى هللا عليه وسلمالضعفاء و قال: "مسع منذر بن َعلبة عن أيب العالء، عن النيب 
ه عن البخاري" إو أن قال "ولعمرو بن محزة من الروا ت غري ما ذكرت قليل، و مقدار ماا ابن محاد يذكر 

 يرويه غري حمفوظ".
و روي من طري  إبهري بن معاوية، عن أيب بلج حيىي بن أيب سليم، قال َنا أبو احلكم علي البصري، عن  -

لاج، عان إبياد أيب احلكام العنازي، عان أيب حبر، عان الارباء مرفوعاا بنحاوه، و رواه هشايم بان بشاري، عان أيب ب
الرباء مرفوعا كماا عناد أيب داود و الادواليب يف )الكاىن و األمسااء( كالمهاا مان طريا  عمارو بان عاون، و أباو 

يف )املسلسااالت( ماان طرياا  اباان أيب  البلنسااييعلااى تاااحب املسااند ماان طرياا  خالااد السااراج، و الكالعااي 
 إبيااد و الاارباء؛ فالسااند األول إبيِااَد فيااه أبااو حباار و مُسِ ااي أبااو شاايبة، كلهاام عاان هشاايم، و مل يااذكر أاب حباار بااني



 إتحاف األحبة 

 

  
94 

                                                                           
احلكم عليا، و أبو حبر قال فيه أبو حا   هول، و السند الثاين رغم َقة هشيم و ضبطه إال أساه كاان كثاري 

 التدليس و اإلرسال اخلفي، لكن سيأيت تصرحيه.
 ،حادَنا أباو احلجااج يوساف بان عباد هللا" و اتبع هشيما أبو عواسة كما أسند الكالعي يف )املسلساالت(:

أان  ،قال : ان أبو سعيم احلافظ ،عن أيب عمرو بن أيب بكر ،كتب إليه  ،أن أاب حممد بن عتاق ،بقراءيت عليه
عان أيب  ،وأباو عواساة ،قاال: ان هشايم ،ان أباو داود، ان أبو بشر ابان ياوسس بان حبياب ،أبو حممد ابن فار 

إذا لقببي )أن الناايب تاالى هللا عليااه وساالم  قااال:  ،عاان الاارباء باان عاااإبق ،جلاايعاان إب د أيب احلكاام الب ،بلااج
 .(" فر هللا هلما ،وا ت فراه ،ومحدا هللا ،املسل  أخاه فصاف ه

قال: وقال موسى، ان أبو عواسة، و قال كذلك بعد أن أسند طري  إبهري بذكر أيب حبر بسند رجاله َقات: "
 وقاد روي هاذا احلاديث أيضاا اء، عان النايب تالى هللا علياه وسالم.عن أيب بلج، حدَين أبو احلكم، عن الارب 

 ."عن الرباء ،عن أيب إسحاق السبيعي

فحدَنا أبو عبد هللا حممد عند أيب الربيع الكالعي كذلك بقوله: "و ترح هشيم ابلسماع من أيب بلج كما 
ذر اهلروي كتاب إلياه، قاال: أان  عن أيب عبد هللا أمحد بن حممد اخلوالين، أن أاب ،إذان ،بن سعيد بن  اهد

أبو بكر ابن عبدان، أان حممد بان ساهل، قاال: وقاال يعقاوق بان إباراهيم: ان هشايم، أان أباو بلاج، عان إبياد 
 ".يعين حل  ما تقدم ،ابن أيب الشعثاء أبو احلكم العنزي، عن الرباء، عن النيب تلى هللا عليه وسلم

يعقوق بن سعد القرشي أم  يعقوق بن إبراهيم، هل هو هشيم عن الراوي يعقوق بن إبراهيمو مل يتبني يل 
 بن كثري العبدي، و كالمها َقة. بن إبراهيم

قاه يف -وهللا أعلام–سقال عن الذهيب )كماا يف امليازان  ابن أيب الشعثاءو أعله الشيخ األلباين َبهالة  (، و َو
قه ابن حبان.  )الكاشف(، و هو مقبول كما عند احلافظ، و َو

قه غري واحد كالدارقطين و النسائي و ابن سعد.  و اختلف يف أيب بلج، قال فيه البخاري "فيه سظر"، و َو
وقال أبو حا : "تاحل احلاديث، ال أب  باه"،  وقاال ابان حجار "تادوق رواا أخطاأ"، و ال أذكار أيان مار 

ي  ابن عبد الرب له. و قال ابن حبان مل يفحل خطؤه كان كن خيطئ، "روى عنه شعبة و هشيم،   علي تَو
ح  استح  الرتك، وال أتى منه ما ال ينفاك البشار عناه فيسالك باه مسالك العادول، فاأرى أن ال حياتج واا 

 ".اسفرد من الرواية وهو كن أستخري هللا فيه
 .-و هللا أعلم  -ف ن ُقِصد التفرد على احلديث بعينه فهو مل ينفرد به وله طرق أخرى. 



 إتحاف األحبة 

 

  
95 

                                                                           
)اإلخاوان( طريقاا أخارى، قاال "حادَنا ساريج بان ياوسس، حادَنا حياىي بان ساليم و أورد ابن أيب الدسيا يف  -

تاافح  النيب تلى هللا علياه وسالمالطائفي، عن الربيع بن فالن ابن أخي الرباء بن عاإبق، قال: "بليين أن 
إن ): النايب تالى هللا علياه وسالمالرباء بن عاإبق، فقال له الرباء: إان كنا سصنع هاذا كفعال األعااجم، فقاال 

(. و هاذا مرسال، و الربياع بان تنبا رت خطاايمهبا بب  أيبديهما بلطا وت دإلاملسلم  إذا التقيا و تبسما 
 فالن هو بن لوهللا، و ال يُدرى أمسع من الرباء أم ال.

 و للحديث شواهد أخرى عن أسس، و ابن مسعود. -
o  بان ِساَياه،  و غريه من طريا  ميماون بان عجاالن، عان ميماون 4139حديث أسس رواه أبو يعلى

ما من مسلم  التقيا فأخذ أحدمها بيد صاحبه إال كان حقا علح هللا عبز عن أسس مرفوعا: )
(. و اتبااع ابااَن عجااالن ميمااوُن باان وجببل أن رضببر دعاءمهببا، وال يفببرق بينهمببا حبب  ي فببر هلمببا

ة موسااى الاااَمرَائي  عاان باان سااياه مصاارحا ابلسااماع كمااا عنااد أمحااد، فأمنااا تدليسااه. و هااذه متابعاا
جياادة، لكاان يشااكل عليااه قااول املنااذري "و رواة أمحااد كلهاام َقااات، إال ميمااون املرائااي، و هاااذا 

إال  احلديث كا أسكر عليه"، و يشكل عليه أيضا الكاالم يف ميماون بان ِساَياه و قاد تفارد باز دة )
قه أبو حا ، كان حقا على هللا عز وجل أن حيضر دعاءمها وقال ابن (، و ضعفه ابن معني و َو

لعال لايس لاه مان احلاديث  وميمون بان ساياه هاو أحاد مان كاان يعاد يف إبهااد البصارة، و"دي: ع
 ."الزهاد ال يضبطون األحاديث كما عب، وأرجو أسه ال أب  به غري ما ذكرت، من املسند، و

إذا  ،حتجاج خباربهكن ينفرد ابملناكري عن املشاهري ال يعجبين اإل": يف )اإروحني(قال ابن حبان 
، كان ابن فأما فيما واف  الثقات ف ن اعترب به معترب من غري احتجاج به مل أر بذلك أبسا ،داسفر 

فقاد  -رمحاه هللا– هاذا ماا تانعه البخااريلعال . و "ومارة "خيطائ وخياالف "معني سايئ الارأي فياه
 أخرج له متابعة.

o  .و هناك طري  أخرى ألسس علتها ُدُرست بن محزة 

o  علي بن عابس.و أما حديث ابن مسعود فعلته 

يزياد بان الارباء فائدة: ذكر الكالعي الطرق الساالفة شااهدا حلاديث املسلسال باااا )أخاذ بيادي( تساناده إو 
 ،فرحاب يب ،قاال: دخلات علاى رساول هللا تالى هللا علياه وسالم ،الرباء بن عااإبق وقال: أخذ بيدي أب أسه

ال "قال:  ،قال: قلت: خريا   سيب هللا "أتدري ألي شيء أخذت بيدكق ،  براء"ه قال يل:  ،وأخذ بيدي
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  آلنس  ا بولاحنه ومحسلت  ا ُقّس   بيت  ا لا   رح  إ هسل  وهسلو »لفؤ لوف 
ثالثلل  فل للم »قللاو  ملسو هيلع هللا ىلص وعللن مبللي ملاللل  رقللي   عتلله عللن ر للوو   (2) (39)«ب للفا  

                                                                           
وحخاااذه بياااده، إال تنااااَرت الاااذسوق بينهماااا كماااا يتنااااَر ورق  ،يلقاااى مسااالم مسااالما فيبشااار باااه، ويرحاااب باااه

 ". و هو إسناد طويل و مل أجد ترمجة بعض رواته.الشجر اليابس
خرجااه البخاااري يف و قااد َبتاات مشااروعية املصااافحة يف أحاديااث أخاارى غااري اتلااف يف تااحتها، منهااا مااا أ

: أكاساات املصااافحة يف -رضااي هللا عنااه-ماان طرياا  قتااادة، قااال: قلاات ألسااس  (6263): (ابق املصااافحة)
 ق قال: سعم.-تلى هللا عليه وسلم-أتحاق النيب 

قال: "دخلت  [،(2769)مسلم  ،(4418)]البخاري الطويل  -رضي هللا عنه-ويف حديث كعب بن مالك 
، فقااام إيْل طلحااة باان عبيااد هللا يهاارول حاا  تااافحين -تاالى هللا عليااه وساالم  -املسااجد فاا ذا برسااول هللا 
 .-و هللا أعلم - اتصرا معلقا بصيية اهزم.قبل حديث أسس  (ابق املصافحة)وهنأين"، و أورده أيضا يف 

 إسناده ضعيف، رواه الطرباين بنحوه و غريه بسند ضعيف، و اخلطيب البيدادي بسند فيه وضاع.  )39 (
 : "رواه الطرباين تسناد فيه سظر".و الرتهيب ل املنذري يف الرتغيبقا

بقيااة  مل أعرفااه، و فيااه احلساان باان كثااري باان عاادي و مااع: "رواه الطاارباين يف األوسااط، واإوقااال اهليثمااي يف 
 .رجاله رجال الصحيح"

لنيب تلى هللا علياه و رواه البزار أيضا بنحوه من حديث عمر بن اخلطاق مرفوعا، و قال: "ال سعلمه عن ا
و سلم إال من هذا الوجه مذا اإلساناد، مل يتاابع عمار ابان عماران علياه"، و الصاواق عمار ابان عاامر، كماا 

و فياه مان  رواه البازار،": وقال اهليثمييف )التمهيد( حلافظ امليرق، غري أسه قال "تسعون منها للذي بدأ"، 
 مل أعرفهم".

املساتخرج علاى تاحيح البخااري( يف )املعجام( مان رواياة الربقااين، و و رواه أبو بكر اإلمساعيلي )تااحب 
هقاااي: عباااد هللا بااان يو يف إساااناد البرواه أيضاااا البيهقاااي يف )الشاااعب(؛ كالمهاااا مااان طريااا  عمااار ابااان عاااامر، 

إسحاق بان إباراهيم بان عباد العزياز اخلراسااين البياوي، ليناه الادارقطين. و يف إساناد اإلمسااعيلي: إباراهيم بان 
غلااط يف أحاديااث"، و ذكااره اباان  ،ن إسااحاق باان أيب اهحاايم،  قااال فيااه  الاادارقطين: "ال أب  بااهحممااد باا

 .(الثقات)حبان يف 
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قلللالن عللللم   إ  علللاش ُرزاَا وُففالللَي وإ  للللال ،ولللا الوتللل   رجلللا ،ولللا بي للله 
 ف فف ال دي  ورواض ابن حنا  في ،   ه. (2) (40)«لن علم  بسالع ف و قا

  إ ا ،وللا الفجللا بي لله »يقللوو  ملسو هيلع هللا ىلص عللن جللابف رقللي   عتلله منلله  لل ع التنللي
ف فف   عتد ،وولهإ وعتد طلالله قلاو ال ل طا   ح لنيل  ليلمإ وح ع لاءإ وإ ا 
،وللا فلللم يلل فف   عتللد ،ووللله قللاو ال لل طا   م،رفلل م ال نيلل إ وإ ا لللم يلل فف   

رواض لسلللللمإ ومبللللو ،او،إ  «اللللله قللللاو ال لللل طا  م،رفلللل م ال نيلللل  والل للللاءعتللللد طل
 (41) وال فل و والتسا يإ وابن لاج 

(2) . 

                                                                           
و قااال العراقااي يف ختااريج أحاديااث اإلحياااء: "رواه الباازار يف )مساانده( و اخلرائطااي يف )مكااارم األخااالق( و 

 اللفظ له و البيهقي يف )الشعب( و يف إسناده سظر".
مرة أخرى فوضع له إسناداً  -أي األشناين -ب من طري  األشناين الوضاع، و قال "وقد رواه و رواه اخلطي
 غري هذا".

رواه أبااو داود، و احلاااكم و تااححه، و مل يتعقبااه الااذهيب بشاايء، و البخاااري يف األدق تااحيح،  )40 (
هم ضامن على هللِا إن املفرد، و ابن حبان يف تحيحه، و غريهم، من حديث أيب أمامة مرفوعا: )َالَةك كلُّ 

عااااُ ُرإبِق وُكفاااي وإن ماااات أدَخلاااه هللاُ اهنْاااَة: َمااان دَخااال بيتَاااه فساااْلم فهاااو ضاااامنك علاااى هللِا وَمااان خااارَج إو 
و اللفااظ إلباان حبااان غااري أن  املسااجِد فهااو ضااامن علااى هللا وَماان خاارَج يف ساابيِل هللا فهااو ضااامن علااى هللا(

؛ و يف بعااض الااروا ت دون ذكاار )ُرإبِق( و يف غريهااا ( اهنااةأدَخلااه هللاُ لفااظ املؤلااف )دخاال اهنااة( عااوض )
حساااانه النااااووي يف األذكااااار و قااااال: "رواه أبااااو داود تسااااناد حساااان، و رواه آخاااارون"، و  أبلفاااااظ متقاربااااة.
 تححه األلباين.

و أما قوله "و الرتماذي"، فهاو لايس كاذلك، و كاان األوو قاول "رواه مسالم و أتاحاق السانن إال  )41 (
 .-و هللا أعلم- مذي".الرت 
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َلللن  للّفض م  ح يوللد »قللاو  ملسو هيلع هللا ىلص وعللن  للل ا  الفار للي رقللي   عتلله عللن التنللي 
 «ال لل طا  عتللدض طلالللا  وح لقلليال إ وح لني للا  فل سلللم إ ا ،وللا ول سللمّا علللم طلاللله

 . (2) (42) نيرواض الطنفا

  إ فللاعلم ب قللين ملسو هيلع هللا ىلص موللي اللل وم ال للؤلن  إنللع للتلل  بال يللم و،للّدق  ر للولع
م  للع عدوا  لنيتا  ح يفارقعإ وله معلوا  يف،لدونع عتلد ،ووللع بي لع وهلم مشلد 
حف،ا  علم إفسا، بي ع وإ هاب ال وّ،  لتهإ لن حف،ع علم إ،الح ملف  للع 

 ال وج إ وإ،الح للاشع. 
ننوبا  ح ي  فني هافبوه وح م فف لظانه فأ  افجهإ لا للتاض   وقد قفمل حديثا  

إ ا ،وللا الفجللا بي لله فلللم يلل فف   مولل  ال لل طا  بنوللفض فللأراض لللا ييللفض لللن بي لله 
 .(2) (43)ومهله

                              
إسناده ضعيف جادا، رواه الطارباين مان حاديث سالمان الفارساي، ضاعفه ابان حجار يف )الفتوحاات  )42 (

الرابسياااة(، و أشاااار املناااذري إو ضاااعفه يف الرتغياااب بصااايية التماااريض، و قاااال اهليثماااي يف اإماااع: "فياااه أباااو 
حلاااديث تركااوه"، و قاااال ابااان معاااني "لااايس الصااباح عباااد اليفاااور و هاااو مااارتوك"، قااال فياااه البخااااري "منكااار ا

بشيء"، و قال ابن حبان: "كان يضع احلديث على الثقات، ال حيل كتب حديثاه إال علاى التعجاب"، و 
الااراوي عاان أيب الصااباح خااربه ابطاال كمااا قااال الااذهيب و قااال أمحااد "ال  خلااف باان عبااد احلميااد السرخسااي

 .- أعلمو هللا-أعرفه". و حكم الشيخ األلباين عليه ابلوضع. 

عان النايب تالى هللا علياه و سالم، ال  وقاد حبثات جاهاداً يف هاذه املساألة فلام أقاف علاى شايء فيهاا )43 (
تحيح و ال ضعيف، بل وال ح  موضوع. و أما إذا كان يقصاد ماا ذكاره بعاض املفسارين و عانهم بعاض 

ئفهم، و منها "داسم" و ( من تعيني أمساء أوالد الشيطان و وظا41الشراح حلديث مسلم )سب  ذكره برقم 
هو شيطان يدخل البيت و حكل مع اإلسساان إن مل يسالم و ياذكر هللا، و ععلاه يارى مان أهلاه ماا يكاره و 
يسااعى يف إاثرة اخلصااام بااني الرجاال و أهاال بيتااه، فكاال هااذا مل يثباات منااه شاايئ عاان الناايب تاالى هللا عليااه و 

يَعثُاااُر  لااه التاابس علااى املؤلااف أسااه ماان املرفااوع، فقاادساالم، و ال عااوإب سساابته إليااه تاالى هللا عليااه و ساالم. فلع
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  موي ال وم  ا ل ح للي م  مقله عل لع هل ض القول  لللا   يتفلتلي وبتفللع
ففل وللالو الللدرم ال للدي  ب للا  فتلل  ملقللي بلللض الللدروم فللي محللد ال سللاجد فلل 

ا ويفإ وفي الدرم الثانيإ و لد ان  ا ه ومثتاء وفوجي معطاني محد ال اقلفبن 
ورقل  وقللاو لللي  اقفمهلا وللل  عللاي  رّ،إ وفلي النيلل  قللفمل اآلهلي  منلله هللأوف وللارم 
ال ت و في محد الل الي وعتد ح ورض م،ر  ب وف، ،ووله النيل  م  زوج له نا  ل إ 

م  هظلا فلي ان ظلارضإ وزا، فلي إ ظله لت لا منله شلاهد النيل  وفا  قد هفاهم لل لا 
اإ فل هم  ريف لفهم وهو لا يه ظه جدا إ ونظف إلم ال ا لد  فللم يولد الل لاء ُلللدَّ
وناع وهفف ا نا    وهو ل ه ؤ لت لا جلدا إ وظلا ل  قظلا  يفيلف    لا يفللله للع هل ض 

بد لان لفارق  اإ وعتلد ال وج  ال يإ وال يإ وال يإ وهوّ،ا مويفا  وح ع ملفض منه ح
 لع   ع زوج ه بواننه ه يلم وهي نا   إ وا   ف  لع ل ظال وفوأ  وجد نفسله 
يوقظ لللا فلللال هسللل  قؤ فلا،ه لللاإ ف لللا هتنللله م  ،رجللل  حفاره لللا عال للل  جلللدا إ زوج للله 
ل  ول  ول   لل ا إح  إ وهو ل أوف لع م، ابه وارم ال ت و. ثلم يقلوو للي 

 ال ه  )قا ل م إ  ال وجال رالب ( فو اض   ويفا . ه ا ال وم الظفب  في ر 
   التام يتقس و  إلم قس ين لن حي  ال نه بنلض ال الوقال 

القسللم ا وو  َلللن لديلله ليللوو ُ باّب لل  وطنللا ع ُ للفل  إ فاللل باب ح يقللع إلللم علللم 
القا ورالإ وح يت  ا إح بالاسا الإ ول لع يت قا علن طلفبق م ال لفض ال لؤ،و 

ق للا ال  للا إ ولللت م َلللن ح يلللل ق  إح ال  فوفللال وال  للاحل لثللا َلللن يطلللل  إلللم 

                                                                           
ق. و هناااك أحاديااث تااحيحة عنااه تاالى هللا عليااه و ساالم يف تعيااني ال خيطاائو  وماان منااا ال ينسااى، اهااواد

بعض وظائف الشيطان كحاديث التحاريل باني الناا  و وضاع إبلايس عرشاه علاى املااء، أو تعياني و ظيفاة 
 م.الشيطان و امسه كحديث خنزق عند مسل

 .-و هللا أعلم -
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فلللو فللا  محللدهم فللي ،اوللا حديقلل  مزهللارإ ح هقللع عيتلله وح  –ال  للالو   -علللي م  
 يل ق  إح ال  احل ولا يلفظه التام لن مل ل  م. 

عللن القسللم الثللاني  لللدي م ليللوو ن ل لل  وطنللا ع علوّبلل إ لثللا الت للل  ح هن لل  إح 
وهلو ملسو هيلع هللا ىلص ال هف والور،إ وح هقع إلم علم مج ا لا في ال دا  إ و،دا ر لوو   

لثللا ال للؤلن ف ثللا الت للل إ هقللع فللال هيسللفإ وهأكللا فللال »يوللص ال للؤلن بقوللله  
إن ا مولالا ال لؤلتين وشلفا ع رب الللال ينإ فيلن  (2)إ(44)«هفسدإ وح ه ع إح طّين ا

                              
حسن، ومل أعثر على لفظ املؤلف بتمامه، أخرجه أمحد بنحوه مطوال من طري  أيب سربة، و هو أبو  )44 (

:"قلااات: و هاااذا إساااناد  2288ساااربة بااان سااالمة اهلاااذيل، قاااال الشااايخ األلبااااين يف الصاااحيحة حاااديث رقااام 
قه غري ابن حبان، و قال ابن معني: ال أع ال "ابان معاني:  رفه" استهاى، و أماا قاولضعيف، أبو سربة، مل يَو

جااء يف اهارح و التعاديل إلبان  آخر، وهو: أبو سربة النخعاي الكاويف، ولايس هاذا. راو يففقد قاهلا  "أعرفه
ساه قاال: أباو ساربة أأيب حا : "حدَنا عبد الرمحن قال ذكره أيب عن إسحاق بن منصور عن حيىي بن معني 

، و قال فيه أبو حا  " هول"، عمل ال اعرفه"ألاالذى روى عنه  ،يالذي روى عن حممد بن كعب القرظ
ثار كفقد ذكار عناه ابناه يف كتاباه )اهارح والتعاديل( أساه قاال يف أ، -و هللا أعلم–و ال يقصد جهالة العدالة 

و مااا يتعلاا   ؛، باال فاايهم ِماان الصااحابةروى عاانهم و هلاام الشاايخانماان ألااف راوي: " هااول"، وفاايهم ماان 
وهللا أعلااام - ، ألنااام كلهااام عااادولأو جهالاااة أق الصااحايب أو سسااابه حماااول علاااى قلاااة الرواياااةابلصااحابة فم

 ، ويف غريهم ليس ابلضرورة قدحا، وعىن أسه ال يعرف حاله، لكن قد يعرفه غريه.-وقصوده

قه ابن حبان".  قال اهليثمي يف طري  أمحد: "رجاله َقات غري أيب سربة، و قد َو
"أبو سربة اهلذيل وهو اتبعي كبري، مبني ذكره يف املساسيد والتواريخ، غري مطعون  وقال احلاكم يف مستدركه:

 فيه".
و يف السااند مطاار باان طهمااان الااوراق، تاادوق كثااري اخلطااأ، و قااول احلفاااظ أسااه ضااعيف يف حااديث عطاااء 

 املتابعات. إو أن حديثه يف غري عطاء تاحل، إذا مل خُياَلف، و يعترب به يف الشواهد و -و هللا أعلم–يشري 

و اتبعاه حسااني املعلاام كماا عنااد احلاااكم يف املسااتدرك "عان عبااد هللا باان برياادة قاال ذكاار يل أن أاب سااربة اباان 
سلمة اهلذيل مسع بن إب د يسأل عن احلوض ... و مثل املؤمن كمثل النحلة أكلت طيباا و وضاعت طيباا، 
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ة )قال ذكر يل(، و ال يعرف من الذي فلم تفسد ومل تكسر ..."، لكن يشكل عليه قول عبد هللا بن بريد

 ذكر له، و عند غريه معنعنا بدون قول )ذكر يل(. وتحح احلاكم إسناده و مل يتعقبه الذهيب.
و رواه احلاكم و البزار يف املسند من طري  قتادة عن ابن بريدة عن أيب سربة اهلذيل أبطول من هاذا و ذكار 

أبو سربة عن عبدهللا بن عمرو إال هذا احلديث، وال رواه عن  "وال سعلم روىقصة الصحيفة، و قال البزار: 
 ، وقال احلاكم "تحيح اإلسناد"، لكن يشكل عليه عنعنة قتادة.أيب سربة إال عبدهللا بن بريدة"

و للقصاة شااهد قاوي بساند تاحيح كماا عناد أمحاد و غاريه مان طريا  يزياد بان هاارون، و الساياق ألمحاد: 
د بن مهازم العنازي* عان أيب طاالوت العنازي* قاال: مسعات أاب بارإبة و خارج مان "َنا يزيد بن هارون أان حمم

ماا كنات أظان أين أعايل حا  أخلاف يف قاوم يعاريوين بصاحبة  :فقاال عند عبيدهللا بان إب د و هاو ميضاب
إن حمماديكم هاذا لدحاداح مسعات رساول هللا تالى هللا علياه وسالم يقاول  :حممد تلى هللا عليه وسلم قالوا

 ."(فمن كذب فو  قاه هللا تبارك وتعا  منه) :يف احلوض
األعمااال عااان أيب  قاااال: أخاااربانعبااادالرمحن بااان مياااراء الدوساااي و رواه البااازار يف املساااند اتصااارا مااان طريااا  

ال تقوم الساعة ح  يمهر الف بل وقطيعبة البرح  و بوء )بلفظ: مرفوعا  عن عبدهللا بن عمرو **أيوق
 تكسبر، وقعا فل  ***كالن لة)ق قاال: يوم ذ ل هللا فكيف املؤمن، قيل:   رسو (ازوار، وُيون األم 

وقااال البازار: "ال سعلاام إال هاذا الطرياا ، وال روى األعمال عاان أيب (. وورببعا طيببا فسبدأكلبا فلبب  ت و
  أيوق، إال هذا اإلسناد".

ق جاااء يف التقريااب: "تاادو و فيااه عباادالرمحن باان ميااراء، و أسكاارت عليااه أحاديااث يرويهااا عاان األعماال، 
كمااا يف علاال   عبااد هللا باان كاسااب، لكاان اتبعااه حساان احلااديث، إال يف روايتااه عاان األعماال فهااو ضااعيف"

أمحد، و عبد هللا مل يذكر فيه البخاري يف )التاريخ الكبري( و ابن أيب حا  جرحا و ال تعديال، و ذكره ابن 
 حبان يف الثقات.

عبد هللا: س ل أيب عان حاديث األعمال عان أيب وقال " ُسِ ل اإلمام أمحد عن هذا احلديث كما يف العلل:
ّْ عليه وسلم-أيوق، عن عبد هللا بن عمرو، عن النيب  قال: "ال تقوم الساعة ح  يظهر الفحل -تلى ا
 وقطيعة الرحم"؛ قال: من روى هذا عنهق

 قالوا: عبد هللا بن كاسب.
 قال: ال أدري من أبو أيوق هذا.
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 روى عنه قتادةققيل له: تراه حيىي بن مالك الذي 

 ". اها.قال: ال أدري
 لكن يبقى اإلشكال يف أيب أيوق من هوق

قال ابن منده يف "يف فتح الباق يف الكاىن و األلقااق": "أباو أياوق: عان عبادهللا بان عمارو يف الفاط، رواه 
 أبو إبهري، عن األعمل ال يعرف له اسم".

 ميياث بان مساي األوإباعاي  بان عمارو، مانهمو هناك أكثار مان راو يكاىن أبيب أياوق باني األعمال و عبادهللا
الراوي عن عبدهللا، لكن بينه و بني األعمل واسطة، و األعمل مدلس؛ و هناك ميمون بن مهران، لكن 

 قال أيب: سألت ميمون بن مهران: َمن أبو أيوقق"جاء يف"الكىن" للدواليب أن عبد هللا قال: خيرجه ما 
 ك امسه حيىي بن مالك.قال: أبو أيوق تاحب قتادة، من العتي

 ****". اها.قال أيب : حدَين به أمية
، لكن ال يُعرف لاه ُبشري بن كعب بن أيب احلمريي العدويو هناك أبو أيوق آخر يروي عنه قتادة، و هو 

 .-و هللا أعلم  –مساع من عبد هللا يف املصادر اليت بني يدي و مل أجد من ذكر مساعه من عبد هللا. 
املراغاي البصاري، ألساه لاو   العتكاي األإبدي حيىي بن مالاكهو  -رمحه هللا-الشيخ األلباين  و يبقى ما رجحه

كان غريه، لسأل ميمون بن مهران أيهماق الذي روى عنه قتادة أم األعملق. فلعله ُعِرف بصاحب قتادة 
"ال سعلاام إال هااذا ه ملالإبمتااه لااه و كثاارة الروايااة عنااه أكثاار ماان األعماال، و روااا هااذا مااا أشااار إليااه الباازار بقولاا

 .-وهللا أعلم-. الطري ، وال روى األعمل عن أيب أيوق، إال هذا اإلسناد"
العباادي، و كااذلك  يب حاااإبمأعبااد السااالم باان *هكااذا وقااع يف النسااخة، و الصااواق العباادي، أبااو طااالوت 

عااة يف العباادي، هكااذا ذكااره اباان حبااان يف الثقااات، و سبااه علااى ذلااك اباان العراقااي أبااو إبر  حممااد باان مهاازم
 (.املستفاد من مبهمات املط واإلسناد)

ها هاي الايت وقعات باني يادي الشايخ األلبااين اااااارى عن أياوق، ولعلااا** هكذا هي النسخة عندي، و يف أخ
 .-رمحه هللا-

 .-وهللا أعلم-*** وقع عندي يف النسخة )النخلة( ابخلاء املعجمة و الصواق ابحلاء املهملة. 
 .(201البصري )املتوىف سنة  د بن االسود األإبديو هو أمية بن خال****
ميمون بن مهران فسأله، ألن كنياة ميماون بان مهاران يف السند هو  "أاب أيوق" وقع يف سفس أمية أنفلعله 

ميمااون باان . و يلازم ماان هااذا أن يكاون أميااة مان املعماارين، أو يقاارمم، ألن -وهللا أعلاام-أيضاا أبااو أياوق. 
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ا مول   وهففلعإ فلال هن ل  علن الليللوب مي لا الل وم الفشليد لؤلتلا  فالت لل  فلي فلل
 وا وطاء ال ي لن ال وج إ مو ح هف  الليوب وه فا ال  ايا  

 

 ***  مْي لللللللل ا ال للللللللاكي ولللللللللا بللللللللع ،اءٌ 
 *** وهللف  ال للوز  فللي الللورو، وهل للم
  *** مي للللللللل ا ال لللللللللاكي وللللللللللا بلللللللللع ،اءٌ 

  

 ك للللللللل  ه لللللللللدو إ ا رلللللللللدوَل علللللللللليال ؟
ق لللللللللللا التَّلللللللللللد  إكلللللللللللليال  م  هلللللللللللف  فوز

   الوجلللللللو، ج للللللليالكلللللللن ج للللللليال  هلللللللف 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
، و لااو اعتااربان علااى أقاال تقاادير أن أميااة باادأ السااماع ماان 117أو  116 ساانة و تااويف 40ُولااد ساانة  مهااران

. 77أو  76سانة، ألساه تاويف و عماره  72يقاارق  112ميمون يف سن اخلامسة، لكان ُعمر ميمون يف سنة 
فلاااو ُرإبِق أمياااة احلفاااظ و الفهااام مناااذ طفولتاااه، بااال و الكاااالم يف الرجاااال، لساااارت باااذكره الركباااان و لعاااين باااه 

 .-هللا أعلمو-سنة . 11ملا تحح سند شيخه و هو ابن  -رمحه هللا- ء، كما هو شأن البخاريالعلما
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 إن هللا جميل يحب الجمال

 

   قلللاو الللللاع القفطنلللي عتلللد هفسللليف قولللله هللللالم   َّن و َعَلللليز ا لللُا الَّللل ا ثز َوَلُ لللنَّ لا
ُفوفا  مو ول ن لن حقوا ال وج ل  عللم الفجلاو لثلا للا للفجلاو عللي نإ   باالزَ لز

ف ا ه  بن لليإ وللا محلم  قاو ابن منام رقي   عت  ا  )إني  ه بن حلفمهي
اللل و لللي علي للا ف سلل وجم حق للا اللل و ل للا  –مو لولل  فللا حقللي  –م  م لل تظص 

ُفوفا  علّيإ      هلالم قاو   نَّ  بالالزَ لز و َعَلليز ا ثزُا الَّل ا مو زبتل  للن   َوَلُ نَّ لا
 ريف لأثم. 

   لع علم  قاو القفطني  ملا زبت  الفجاو فللم هفاول محوال مإ ف ن م يل لو 
وفلل  الل اقلل  والوفللااإ فف  للا فانلل  زبتلل  هليلل  فللي وقلل  ح هليلل  فللي وقلل إ وإن للا 
يل للا الال لل  والوفللاا ل يللو  عتللد الفمهلله فللي زبتلل  هسللفها وبلف للا عللن ريللفض لللن 
الفجاو. قلاو  ثلم عل له م  ي لووم موقلال حاج  لا إللم الفجلاو   لف لا علن ال طللع 

 إلم ريفض. ان  م. 
 ح يدوا » قاو  ملسو هيلع هللا ىلص  سلو، رقي   عته  عن ر وو   عن عند   بن ل

الوتلل  لللن فللا  فللي قلنلله لثقللاو  ر  لللن فنللفإ وح يللدوا التللار لللن فللا  فللي قلنلله 
فقاو رجا  يا ر لوو    الفجلا ي لم م  ييلو  فلي ثو له   «لثقاو  ر  لن إي ا 

ينلف للن إ    ج يا ي لم الو لاوإ ال »ملسو هيلع هللا ىلص  حستا  ونلله حستا إ فقاو ر وو   
 رواض لسلم.(2) (54)«بطف ال   ور   التام

                              
ة من ر يف قلبه مثقال ذ من كانوال يدخل النار من حديث ابن مسعود دون ذكر ) (91)لفظ مسلم  )45 (

ال يادخل ع بلفاظ )( و بلفاظ )الِكارْبُ: َبطَاُر احلا  و َغْماُط الناا (، و يف رواياة مساتقلة يف سفاس املوضاإميان
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  مولي الل وم ال  لل ب  منل  إنسللا  بفطفهلع ه لم الو للاوإ ف ل فف م  زوج للع
ل ا نف  ه م الو او لثلعإ با التساء ع ولا  ح ي  ل ن  لو  الو لاوإ وه لم 
م  هللفا  فللي عيت للا وعيللو  التللام ج لليال إ بللا ه للفل علللم هيئ للع فللي ال لللن  

التللامإ ملللم هللف اه  ال للا بللع عتللد الاللفوم وحف،لل ا علللم نظافلل   وال ظ للف ملللاع
ولظ ف ال الب  ؟ ف  ا فان  ه م م  يفا  ريفها لع شد  ريفه ا عل لع ج ليال  
ل تللدلا إ في لل  ب ن للا م  هللفا  لتفسلل ا ؟ وللل لع قللاو  لليدنا ع للف  ه بتللوا لتسللا يم 

 افلص وعلدع ال يللص فال ينلغ بلع ال (2) إ(64)ف ن ن ي ننن لتيم لثا لا ه نو  لت ن
ملسو هيلع هللا ىلص  فللي بي للع مح ه و للا ل للن هلاشللفها ف للا ه للم لت للا  لللع. ولللع فللي ر للوو   

م لللو  فقلللد فلللا  ج للليال  فلللي ولق للله وللللع  للللع فلللا  يي  لللا وبلللدهن شللللفض وبفجلللله 
 بال    وبففقه.

يي  ا في فا عين   ملسو هيلع هللا ىلصكا  ر وو   » فلن ابن منام رقي   عت  ا قاو  
كا  يفلا  لع فا ليل إ وعته ملسو هيلع هللا ىلص  فل و وابن لاج إ وجاء منه رواض ال (2) (74)«ثالثا  

                                                                           
خااردل ماان   حبااةيف قلبااه مثقااال أحااد اهنااة  ال ياادخل ، ويف قلبااه مثقااال حبااة خااردل ماان إميااان أحااد النااار
 ء(. و اللفاااظ الاااذي ذكاااره املؤلاااف عناااد ابااان خزمياااة يف )التوحياااد( و ابااان حباااان يف تاااحيحه غاااري أن كااارب 

 جحاده وو)بطار احلا ( أي: ؛: احتقاار الناا و هاو وكالمها وعىن واحدلفظهما )غمص( عوض )غمط(، 
 .-هللا أعلمو-. إبطاله

، روى ساعيد بان منصاور يف ساننه بساند -رضاي هللا عناه-مل أجده مسندا مذا اللفظ من قول عمار  )46 (
 .ل: )ال ُتكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح، ف نن حُيبنَب ما ُابون(قاعمر بن اخلطاق  تحيح و غريه عن

َِوهَلُااااْن ِمثْااااُل الْااااِذي َعلَااااْيِهْن يف تفسااااري قولااااه تعاااااو  -رضااااي هللا عنهمااااا-  اباااان عباااااو أسااااند الطااااربي إو 
 .-هللا أعلمو- (.كما أحب أن تتزين يل  ،إين أحب أن أتزين للمرأةأسه قال: ) اِبْلَمْعُروِف 

الرتماذي  إسناده ضعيف، و هو جاااااااازء من حديث طويل علاااااته عباد بان منصاور ، و احلدياااااث رواه )47 (
غااااري أن جاااازء اإلكتحااااال ابإلوااااد تااااحيح، و رواه اباااان أيب شاااايبة يف املصاااانف و عنااااه اباااان ماجااااة  (2048)



 إتحاف األحبة 

 

  
106 

                                                                           
. و رواه احلاكم يف املستدرك و قال "تحيح و مل خيرجاه، و عباد بن منصاور مل ياتكلم فياه حبجاة" (3499)

بن منصور عن عكرمة عن ابن وتعقبه الذهيب بقوله "و ال هو حجة"؛ و رواه غريهم، كلهم من طري  عباد 
 عبا . و تححه أمحد شاكر يف مسند أمحد، و ضعفه األلباين. 

 و سأل ابن أيب حا  أابه عن هذا احلديث فقال:
"و هاااذا حاااديث منكااار، يقاااال: إن عبااااد بااان منصاااور أخاااذ جااازءا مااان إباااراهيم بااان أيب حياااىي، عااان داود بااان 

  فهو من ذاك".حصني، عن عكرمة، عن ابن عبا ، فما كان من املناكري
و قال العقيلي: "حدَنا حممد بن موسى، قال: حدَنا حممد بن سليمان قال: مسعت أمحد بن داود احلداد 
يقول: مسعت علي بن املديين يقول: مسعت حيىي بن سعيد القطان يقول: قلات لعبااد بان منصاور النااجي: 

ق فقال: حدَين ابن كان يكت ل  واثما مررت مبل من املوئكة، و النيب صلح هللا عليه و  ل   مسعت 
 أيب حيىي، عن داود بن حصني، عن عكرمة، عن ابن عبا ".

و يف سااند روايااة العقيلااي "حممااد باان سااليمان" غااري منسااوق و دون ذكاار لقبااه، أو كنيتااه، و رجااح الشاايخ 
نفس ال ( أسااه أبااو جعفاار املصيصااي املعااروف باااااا: لااوين؛ لكاان الاا633األلباااين )يف الصااحيحة، حااديث رقاام 

و هللا –هو حممد بن سليمان أبو بكر الباغندي األإبدي الواسطي  -وهللا أعلم–تطمأن لذلك، و الصواق 
، ألسااه ُسِسااب يف غااري موضااع أبساااسيد تااحيحة، منهاا مااا أساانده اباان حبااان يف )اإااروحني( يف ترمجااة -أعلام

، قال بن  ليمان البا ند  حممدعباد بن منصور الناجي: "حدَين حممد بن اسحاق الثقفي، قال حدَنا 
 مسعت أمحد بن داود يقول: مسعت علي بن املديين يقول...".

َناا عثماان بان  (1)و أسنده كذلك اخلطيب البيدادي يف )الساب  و الالح (: "أخاربان احلسان بان أيب بكار
 يقول: قال: مسعت أاب سعيد اخلراإب يقول: مسعت علي بن املديين حممد بن  ليمان الوا طيَنا  (2)أمحد

مبا مبررت مببل مبن مسعت حيىي بان ساعيد القطاان يقاول: ساألت عبااد بان منصاور: عمان مسعات حاديث )
( فقال: حدَين ابن أيب حيىي، عن داود كان صلح هللا عليه و  ل  يكت ل ابلليل(، و حديث )املوئكة

 بن حصني، عن عكرمة، عن ابن عبا  عن النيب تلى هللا عليه و سلم".

بع أبو سعيد اخلراإب )و هو أمحد بن عيسى الصويف( أمحَد بن داود احلدادق فيكون حممد بن مسألة: فهل ات
سااليمان رواه عنهمااا، أم هااو تصااحيفق و لعلااه كااذلك، ألسااه وقااع يف )اتريااخ دمشاا ( إلباان عساااكر ]دار 

ل )أبااو احلااداد، فكااان األتاا -و هللا أعلاام–الفكاار، الطبعااة األوو[ احلااراإب، و يف سسااخة احلاارار، و الصااواق 
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كلا  التنلي »قلاو    وعن منل  رقلي   عتله (2) (48)«كا  يففا شلف رم ه»مي ا  
 (49)«يلللدهن ال للللف وبفجللللهملسو هيلع هللا ىلص 

كلللا  ييثلللف ،هلللن رم للله »رواض ال فلللل و و  للله عتللله  (2)

                                                                           
سعيد احلداد( فلما ذُكر دون )بن داود( ُتحِ ف يف ساند اخلطياب فأتابح )أباو ساعيد اخلاراإب(، ألن األول 

 أبو سعيد أمحد بن داود احلداد و الثاين أبو سعيد أمحد بن عيسى اخلراإب. 
الشاايخ و إن كااان الصااواق هااو حممااد باان سااليمان أبااو بكاار الباغناادي األإبدي الواسااطي، غااري الااذي رجااح 

ُهم أكاااادار، وف ،-رمحااااه هللا-أللباااااين ا ، و املاااااء إذا جاااااوإب القلتااااني مل حيماااال اخلبااااث العلماااااء حبااااار، وأخطااااا
 سبحان من ال يسهو.

و خالتة البحث أن هذا اهزء أو احلديث ال يصح، ألن مداره على عباد بن منصور،  كان سيء احلفظ 
ن جهة الرأي؛ إذ أسه كان قادر ، فاال و مدلس و تيري أبخرة، فهو ضعيف من جهة احلفظ و الضبط ال م

كان ر ول صلح هللا عليه و ل  يكت ل ابإلمثد، و حيتج حبديثه إذا دلس و اسفرد، فكيف إذا خولف، )
(، فيجعلها وترا، و احلديث رواه أبو الشيخ األتبهاين يف يك ل اليمىن  وث مراود، و اليسرى م رِود ين

رضاي -ن جعفار، عان عماران بان أيب أساس، عان أساس بان مالاك األخالق موتوال من طري  عبد احلميد ب
 عن النيب تلى هللا عليه و سلم. و أما ما رواه و له متابعات و شواهد فُيلح  بدرجتهم. -هللا عنه

 : هو احلسن بن أمحد بن شاذان.(1)
 .-وهللا أعلم- : هو ابن السماك الدقاق.(2)

رضي هللا -عن ابن عبا  هامه و اللفظ للبخاري ، و (4432) و مسلم (5706)رواه البخاري  )48 (
كان النيب تلى هللا عليه وسلم حيب موافقة أهل الكتاق فيما مل يؤمر فيه، وكان أهل )أسه قال:  -عنهما

ُوسهم، فسدل النيب تلى هللا عليه وسلم انتيته ه  الكتاق يسدلون أشعارهم وكان املشركون يفرقون ر
 .(فرق بعد

، ابق: -رضاي هللا عنهماا-اد، رواه الرتمذي يف الشمائل من حديث أسس بن مالاك ضعيف اإلسن )49 (
ما جااء يف ترجال رساول هللا تالى هللا علياه و سالم، و ابق: ماا جااء يف تقناع رساول هللا تالى هللا علياه و 

ن كان رسول هللا تلى هللا عليه وسلم يكثار دهان رأساه، وتساريح حليتاه، ويكثار القنااع كاأسلم، و لفظه: )
ضااااعفه احلااااافظ العراقااااي يف شاااارح الساااانة للبيااااوي، و الشاااايخان: األلباااااين و شااااعيب و  (.َوبااااه َااااوق إب ت

ُوهللا   .-هم هللارمح-األران
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ملسو هيلع هللا ىلص   كللا  ر للوو  »إ وعللن ابللن منللام رقللي   عت  للا قللاو  «وهسللفبح ل ي لله
 رواض لسلم وهو هط يف الفم وا  تا  بلو، مو ففشا .  «يس ا  بالليا لفارا  

رواض (2) (50)«كللا  ح يفللارا لوللالض  للواكه ول للطه»وعللن عا  لل  رقللي   عت للا 
 الطنفاني.

رجللا ثللا ف الللفممإ ملسو هيلع هللا ىلص  ،وللا علللم التنللي »قللاو    وعللن جللابف رقللي   عتلله
رواض مبلللو ،او،  (2) (51) «سلللين بللله شللللفضمشلللل  الل  للل إ فقلللاو  مللللا فلللا  ل للل ا ،هلللن ي

 وال فل و وابن حنا . 

                                                                           
 كما ورد يف أحاديث أخرى تحيحة.إكرامه،   ترجيله و و و هذا ال ينايف تسريح الشعر

خترعه ألحاديث اإلحياء  ضعيف اإلسناد، رواه الطرباين يف األوسط، و قال احلافظ العراقي يف )50 (
كان ال يفارقه املشط واملدرى يف   -تلى هللا عليه وسلم  -ويف اخلرب املشهور إسه معلقا على قول املؤلف ]

كان ال يفارق )ابن طاهر يف كتاق تفة التصوف من حديث أيب سعيد  هأخرج": [سفر وال حضر
ئشة وإسنادمها ضعيف وسيأيت يف آداق ورواه الطرباين يف األوسط من حديث عا (مصاله سواكه ومشطه

 ".السفر مطوال

تحيح املعىن ضعيف اللفظ، مل أجده مذا اللفظ التام يف كتب احلديث إال يف اإلحياء لليزايل،  )51 (
فلعل املؤلف سقله منه و حذف جزء )ه قال: يدخل أحدكم كأسه شيطانق(، و عزوه للرتمذي ال يستقيم. 

نسخة اليت بني يدي: "أخرجه أبو داود و النسائي و ابن حبان من حديث جابر قال احلافظ العراقي يف ال
-تسناد جيد"، فلعل املؤلف سقله من النسخة، اليت فيها الرتمذي، و كذا وقع بني يدي الشيخ األلباين 

 ، و أشار إو تصحيفه.-رمحه هللا
مان حاديث جاابر  (4062)يب داود و ال وجود لذكر اللحية و الدهن يف لفظ من عزا هلم احلديث، فلفظ أ

أما كان جيبد ) :ه فقالق شعرُ أاتان رسول هللا تلى هللا عليه وسلم فرأى رجال شعثا قد تفرْ ) بسند تحيح:
أما كان هذا جيبد مباء ي سبل ببه )ق ورأى رجال آخر وعليه َياق وسخة فقاال:  (ههذا ما يسكن به شعر  

األوإباعااي مقتصارا علاى اهاازء األول. و جااء ذكار اللحيااة و ق((، و رواه النساائي يف الكااربى مان طريا   وببه
 .-وهللا أعلم- مرسال. عطاء بن يسارالتشبيه ابلشيطان يف حديث 
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 (2) (52)«لن فا  له شلف فل يفلله»ملسو هيلع هللا ىلص  وعن مبي هفبف  رقي   عته  عن التني 

إ    ي للم لللن عنلللدض م  »قللاو  ملسو هيلع هللا ىلص  وعللن عا  لل  رقللي   عت للا علللن التنللي 
 رواض ابن عدو. (2) (53)«ي و ا لووانه إ ا وفم إلي م

                              
و آخرون، و فيه ابن أيب الزاند و هو عبدالرمحن املدين، و رواه  (4163)حسن، رواه أبو داود  )52 (

عمارة بن غزية، عن القاسم بن حممد عن  البيهقي يف )الشعب( من طريقه و أعقبه حبديث آخر من طري 
(. و حسن سنده احلافظ ابن حجر و النووي و غريمها، و إذا كان ألحدك  شعر فليكرمهعائشة مرفوعا )
 تححه األلباين.

ضعيف جدا، إن مل يكن موضوعا. رواه ابن عدي يف الكامل يف الضعفاء يف ترمجة أيوق بن مدرك  )53 (
يف العلاال، و علتااه أيااوق هااذا، و هااو ماارتوك، باال مااتهم ابلكااذق و الوضااع، و احلنفااي و عنااه اباان اهااوإبي 

أعجب ملن ينقل األحاديث مان كتااق ككتااق ابان عادي ُتُكلِ ام يف رجالاه، فيأخاذ احلاديث و ال ينقال ماا 
كفاهم البحث، و لو اكتفوا بنقل احلاديث ماع كاالم ابان عادي يف   -رمحه هللا-قيل فيهم مع أن ابن عدي 

و رحاام هللا أئمااة هااذ  ماان أحااال فقااد برئاات ذمتااه. ماان أسااند فقااد أحااال وساانده لربئاات ذمااتهم، فرواتااه أو ب
 الشأن فقد مجعوا بني احلسنيني.

 و احلديث أورده اليزايل يف )اإلحياء(، و قال العراقي معلقا عليه "منكر".
ابان حباان: و رغم سكارة حديث أيوق فللحديث آفات أخرى: إرسال مكحول، و رواية أيوق عنه، قال 

 ".روى عن مكحول سسخة موضوعة ومل يره"
تااااحب )شااارف املصاااطفى( دون  هاااا( 406 ت)النيساااابوري  اخلركوشااايو أورد احلاااديث أيضاااا أباااو ساااعيد 

فتاااااوح مصاااااار )يف  هاااااا( 207 ت)حمماااااد بااااان عماااااار بااااان واقاااااد الواقااااادي سااااانة  200 و قبلاااااه بنحاااااو ساااااند، 
قوقس ملك اإلسكندرية، و فيهاا منااكري و خلاط يف قصة طويلة حلاطب بن أيب بلتعة مع امل (واإلسكندرية

رضاي هللا - يف الروا ت، كجعل حديث الدابء من فعل حاطب و هو ألسس كما يف الصحيحني و غريمهاا
( يف هولناادا، و  Leiden)لَْياادن ةااالليدسيا ةاااسالخز، و أتاال النسااخة يف املكتبااة أو ا-عاان الصااحابة أمجعااني

ه عليم؛ إذ تكلف بنسخها مستشارقون فنساخوا ابان أيب َعلباة عاوض ما هللا بف الفاحل فيها من التصحي
باان أيب بلتعااة، و هااذا علااى ساابيل املثااال ال احلصاار، فمااا إبادوا الكتاااق إال تنفااريا. و ُوإب ِعاات هااذه النسااخة ا

اهلوالسدياة، و املكتباة الوطنياة النمسااوية يف مديناة فييناا (Gent) مكتبات أورواب، كياست  أكربلألسف يف 
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يلل تلا ف ل  ن  لا للع ملسو هيلع هللا ىلص  لع مي ا ال وم الل ب إ وه ا  يدنا التنلي مح يية ع  
ال وجللال والتللامإ وهللو لللن هللو فللي منا،هلله وزهللدض و للته الينيللفإ فللاحفل هللدا  

   للايف ح م هف  مثف  لع علم زوج ع. 
  *** ُهفبلللللع عيونلللللا  ناطقلللللال ،لللللوال ا

  
للئ  لللن ووللا وللا شللئ  لللن  لل ف  ف لا شا

 
 

                                                                           
كمكتباااااااة جامعاااااااة ميشاااااااييان األمريكياااااااة، و مكتباااااااة جامعاااااااة    وفاااااااة وكتباااااااة الااااااابالهللا، و يف غاااااااري أورواباملعر 

ال يُفارح حبديثاه إذا أساند، هذا يف كندا يف موسرت ل مقاطعة كيبيك، وغريها. والواقدي   (McGill)ماكجيل
 .-و هللا املستعان-د. إذا مل ُيسنِ  كيفف
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 صَدَق سلمانشاي في البلكونة .. و

 
  جللاء علللم لسللا   لليدنا علللي بللن مبللي طالللم رقللي   عتلله و،للص التنللي

ولتلله   فللا  إ ا مو  إلللم لت للله جلل م نفسلله ثالثلل  مجلل اء  جلل ء  إ وجلل ء  هلللهإ 
 وج ء لتفسهإ ثم ج م نفسه بيته و ين التام. 

 ،ا لم الن لفإ  ل ا الالل  للين الوانلمإ لل   بفلؤملسو هيلع هللا ىلص وقاو مي ا   فلا  ر لوو   
وح رللل ؤ وح ،للااب وح فللاح  وح م للابإ وح للل احإ ي  افللا ع للا ي لل  مإ وح 
يايلللم فئللل إ قلللد هلللف  نفسللله للللن ثلللالث  فلللا  ح يللل ع محلللدا إ وح يليلللفضإ وح يطللللم 

 ان  م.(2) .(54)عورهه

فولللم   عل لله و لللمإ فقللد جلللا   موح إ ثللم مهللله قنللا نفسللهإ بللا جلللا وقلل  
  لليدنا  للل ا  الفار للي حيلل م التوللفان   وال للالع نفسلله بيتلله و للين التللام. وهلل ا

يتوح مواض في    يدنا مبا الدر،اء رقي   عت  لا يقلوو لله  )إ  لف لع عل لع 

                              
مجيااع باان عماار العجلااي قااال:  عاانكبااري و األحاديااث الطااوال إسااناده ضااعيف، رواه الطاارباين يف ال )54 (

، قاال: ساألت خاايل هناد ابان أيب هالاة" :احلسن بن علاي حدَين رجل وكة عن ابن أيب هالة التميمي عن
و كان وتافا عن حلية النيب تلى هللا عليه و سلم و أان أشتهي أن يصف يل شي ا أتعل  به ...."، و من 

ئل، و رواه ايجااري يف الشااريعة عاان ساافيان باان وكيااع باان اهااراح قااال حاادَنا مجيااع طريقااه أبااو سعاايم يف الاادال
العجلي، أماله علينا مان كتاباه قاال: حادَين: رجال مان باين هايم، مان ولاد أيب هالاة إبوج أخات خدعاة. و  
 كذا رواه ابن حبان يف )الثقات( و قال: "أخربان عمر بن سعيد بن سنان الطائي، خيرب تسناد ليس لاه يف
القلب وقع، َنا سفيان بن وكيع بن اهراح ...". و رواه الرتمذي يف الشمائل و غريهم، و ذكره اهليثمي يف 

 ) مع الزوائد( و قال: "رواه الطرباين و فيه من مل يسم". و ضعفه الشيخ األلباين يف الشمائل.
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حقللا إ وإ  لتفسللع عل للع حقللا إ وإ   هلللع عل للع حقللا إ فللأع  فللا  و حلل  حقللهإ 
 رواض الناارو. «،دا  ل ا » ف فف  لع له فقاو التني  ملسو هيلع هللا ىلص فأهم التني 

  ال وم اللاقا  لن ف لعإ ان نه ل ا مقلوو ،و  م  ه  لم لتليإ  ل للم موي
   مني محنع في   ولن مجا  لع منوح لع في   

للتوع وهقلديم الوجنلال ورسلا وفلي ال البل إ  –لوفاندض  –ال ت و يا موي ل   
وال سللاب هدفللله موللف ال لل ف   إنلله لت لللع لللع زوج للعإ   لله لللن ي نللع وب  اجللع 

 للعإ ال تلل و ..  للين لتفسللع و للين ل وج للعإ وللل   لقوللو،ض ل للال  وللله حلل  عل
ل يواءإ با  ين و ييت  ليا شيء   لع وفلي زوج لعإ ال تل و علالم ج يلا و  له 
مرلم ومحم ال ففبالإ ال ت و ع  ا ففاح ال ي ه وللد لتي لا لللا  وهلدرم   له فلي 

 ظا ال تا  وال م والن و  والفعاي  لتي ا للا .
منلللع حلللفبه عللللم هلللوفيف فلللا شللليء ل لللم وح ه للللم ولللارم  منلللا معلللفف يلللا مولللي

ال ت و وهلو، ل  نا  إح لن مجل لمإ وليلن محللص ريلف حانل إ جلسل  للع ال وجل إ 
وإ  فا  موح،إ ولع ا وح،إ ي لفو  في ا بوجو،  لل لمإ وبلفو  حنلع بليلون مإ 

 مهم لن فثيف ل ا هوففض ل م. 
تطقلل  لللاإ و،ار حللدي  ج ل تللي الظللفوف لللّف  لللع ل تللدم طيللم بسلل   فللي ل

و للللا يولللم عللللم الللل وم ن لللو زوج للله بالللالف التفقللل  علي لللاإ ومثتلللاء ال لللدي   حلللوز
للا وقللاو  عل للا  فللدض لفاهللي ،ا  للا  هقللوو  قللاطلتي وهللو ي لل ع إ ز هلل فف شلليئ ا ل   
لي  نفسي مقلد للا إ مقوو ل ا لا هو منا قاعد مهو ؟  هقوو لي   إ عاوزض مقلد 

ا  شاوإ هودا يا موي الل وم منتلي ب ولف،  ل اعي للا  في النليون  ن فب  وب
ل  ا اليالع لته ن ل  للن عيتلي ،للل  شلفق  عللم هل ض ال سلييت إ ينلدو منله م،ر  
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وهلأثف لدرجلل  منله قللاو للي  وللالل يلا م لل ا  ،و لولف لللّف  وحاشلفب للاهللا شللاو 
 في النليون  لن ريف لا هطلمإ فو اض   ويفا  فأ أو   له ال وفي . 

 تظللل  ا  لليدو رقللي   عتلله قللاو  لقيتللي مبللو بيللف رقللي   عتلله عللن ح
فقاو  ف ل  منل  يلا حتظلل ؟ قلل   نلاف  حتظلل    قلاو   لن ا   إ للا هقلوو ؟  

يل ففنا بالوتل  والتلار فأنَّلا رمو الللينإ فل  ا وفجتلا  ملسو هيلع هللا ىلصقل   نيو  عتد ر لوو   
لَتا ا زوام وا وح، وال ل لملسو هيلع هللا ىلص للن عتلد ر لوو    الإ نسليتا فثيلفا . قلاو مبلو عاَفسز

بيف رقي   عته   و  إنا لتلقم لثا ه اإ فانطلق  منلا ومبلو بيلف ح لم ،ولتلا 
ولا » ملسو هيلع هللا ىلص  فقل   ناف  حتظل  يا ر وو      فقاو ر وو   ملسو هيلع هللا ىلص علم ر وو   

قل   يا ر وو   نيو  عتد  ه ففنا بالتار والوت  فأّنا رمو اللينإ ف  ا   « ا ؟
ا لللن عتللد  عافسللتا ا زوام وا وح، وال لل لالإ نسلليتا فثيللفا إ فقللاو ر للوو وفجتلل

واللل و نفسللي بيللدض م  لللو منيللم هللدولو  علللم لللا هيونللو  عتللدو وفللي » ملسو هيلع هللا ىلص    
الللل فف لولللاف  يم ال ال يللل  عللللم ففشللليم وفلللي طلللفقيمإ وليلللن يلللا حتظلللل   لللاع  

 ا. ثالث لفال رواض لسلمإ وللتم عافستا مو عالوتا وحعنت «و اع 
يقّف الودي  مبا بيف ملسو هيلع هللا ىلص فانظف رعا    إلم هدو ال العإ ف  ا نني ال الع 

وفاهم وح ه وش يد ال الع حتظل إ علم لالمنل  ولدامنل  ال وجل  وا وح،إ وم  
ك ا  ل للم ملسو هيلع هللا ىلص  لع له وق ه وال فف والللم وال نا،  ل ا وق  ا. وه ا فا  فلا التني 

 وجللل  فللللا ا نن لللاء وال للل داء والولللديقين. بلللا إ  شلللاء  إ ف المنللل  ولدامنللل  ال
علللللم ل ابللللل  م،لللل ابه للللل لع ا لللللف وهلللللل   م ال المنلللل  ملسو هيلع هللا ىلص كللللا  حللللفل التنللللي 

وال  للاحي  عظ  للا إ فقللد رو  الناللارو ولسلللم عللن جللابف بللن عنللد   رقللي   
مبيلللفا  مع »قلللل   نللللم. قلللاو   «؟هلللا ني للل »ملسو هيلع هللا ىلص  عت  لللا   " قلللاو للللي ر لللوو   

قلل   يلا ر لوو   ُق لا  «؟ف ال بيلفا  هالعن لا وهالمنلع». قاو  قل   ثيم «؟ثينا  
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  مبي يوع محدإ وهف  هسع بتالإ فيفه  م  مج ع إلي ن وفقاء لثل نإ ولين الفم 
ه للللاحيع وه للللاحي ا  »وفللللي روايلللل   إ"ه  للللط ن وهملللل م علللللي ن. قللللاو  م،للللن 

تله قلاو شّد، في  لعإ قاو مبو ملاله رقلي   ع ملسو هيلع هللا ىلصبا إنه  «وهالعن ا وهالمنع
إ قلالوا  يلا ر لوو   وف ل  ييلو  «شف التام ال ّي  علم مهلله»ملسو هيلع هللا ىلص  ر وو   

إ »قلل قا  علللم مهللله؟ قللاو   الفجللا إ ا ،وللا بي لله و للل  الفمهلله وهللفب ولللدض وفللفَّ
رواض الطنفانليإ فلال هلت  يلا  (2) (55) «ف  ا ولفم قل ي  الفمهله وا ل أن  مهلا بي له 

 ،احني من ن ييفهن ال ي يف. 
  اللللللل وم  ح هلوللللللم ل ف،للللللي علللللللم هلللللل ا ا لللللللف وإيللللللفا، فللللللا هلللللل ض موللللللي

اح    ا،الإ ف   بيوهتلا ح ه ل ع في لا السللا،  بالقلدر اللالزع الل و يلوّففض وب سلفض 
،يتتللا ال ت لل  اللل و جلللا ل للو النسللا  ال سلللم لللع ا هللا لللن الللدين ال لل  اللل و 

 يليته علم ملف الدن ا واآلوف . 
علن عا  ل  رقلي     (2)إ(65)وم،ل اب السلتنفقد رو  اللاع مح لد فلي لسلتدض 

فسللنق هإ فلنثتلا ح لم إ ا مرهقتللي الل لم  للابق ه ملسو هيلع هللا ىلص عت لا قالل   ) للابقتي ر لوو   
 رواض مح د ومبو ،او،.  «ه ض ب لع السنق »فسنقتيإ فقاو  

 

                              
عن رسول هللا تلى هللا عليه ال يروى هذا احلديث ضعيف جدا، رواه الطرباين يف األوسط و قال: " )55 (

"، و ذكره اهليثمي يف ) مع الزوائد( و قال: "رواه الطرباين يف وسلم إال مذا اإلسناد تفرد به حممد بن عبد
 ". و قال الشيخ األلباين: "ضعيف جدا".فيه عبد هللا بن يزيد بن الصلت وهو مرتوكاألوسط و 

الرتمذي ، )فلبثنا( عند أمحد و ابن حبان و )هاذه بتلاك تحيح، رواه أمحد و أتحاق السنن إال  )56 (
 .-وهللا أعلم-ود، و عند الباقني )هذه بتلك(. السبقة( عند النسائي و أيب دا
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كا شيء يل لو بله ابلن ل،ع ف لو باطلاإ إح »قاو  ملسو هيلع هللا ىلص ورو  مح د مي ا  م  التني 
(2)« هإ وهأ،ينه فف هإ ولالعن ه مهلهإ ف ن ن لن ال  ثالثا  رل ه عن قو 

وجاء  (57)

                              
بطوله من طري  معمار  (17270)حسن تحيح، رواه أمحد يف غري موضع و هذا لفظ احلديث رقم  )57 (

 بااان إبياااد األإبرق قاااال: "كاااان عقباااة بااان عاااامر عااان حياااىي بااان أيب كثاااري، عااان إبياااد بااان ساااالم، عااان عباااد هللا
 اههين...". قال العراقي يف خترعه ل حياء: "فيه اضطراق".

o  حيىي بن أيب كثري الطائي َقة َبت، كان يدلس و يرسل، و قال حسني املعلم: "قال يل حياىي بان
حياىي بان أيب كثري: كل شيء عن أيب سالم إأا هو كتاق"، و قال معاوية بن ساالم: "أخاذ ماين 

أيب كثري كتب أخي إبيد بن سالم". و قال ابن معاني: "مل يلا  حياىي بان أيب كثاري إبياد بان ساالم، 
وقدم معاوية بن سالم عليهم فلم يسمع حيىي بن أيب كثاري مناه شاي ا، أخاذ كتاباه عان أخياه، و مل 

 يسمعه فدلسه عنه".

 و يف علل أمحد:
 ى عن حيىي بن أيب كثريققال ابن هاسئ: قلت له: أميا أحب إليك فيمن رو "

 قال: هشام أحب إو فيمن روى عن حيىي بن أيب كثري.
 قلت: فحسني املعلم وحرق بن شداد وشيبانق

 قال: هؤالء َقات.
 قلت له: فهمامق

 ."قال: ليس منهم أتح حديثًا وال أحب إيل  من هشام
 و جاء يف سؤاالت أيب داود ألمحد: 

  َقة مأمون.مسعت أمحد يقول: حيىي بن أيب كثري "
 ومسعت أمحد ذكره مرة أخرى، فقال: بخ بخ سقي احلديث جدًّا، وجعل يطريه.

 ."قال أمحد: ال سكاد جند يف حديثه شيً ا

o  إبيد بن ساالم بان أيب ساالم كطاور األساود احلبشاي )حابل بطان مان محاري(، روى عان جاده أيب
 و أباو إبرعاة و غريمهاا. و روى سالم كطاور احلبشاي و عباد هللا بان إبياد األإبرق، و َقاه الادارقطين

 عنه أخوه معاوية بن سالم و حيىي بن أيب كثري.
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o  ."قه ابن حبان و سكت عنه ايخرون، و يف التقريب "مقبول  عبد هللا بن إبيد األإبرق َو

كذلك ابختالف يسري مان طريا  حياىي بان محازة، عان عبادالرمحن بان يزياد أن أاب ( 17254)و أخرجه أمحد 
ماان طرياا  هشااام عاان ( 17233)عاان عقبااة، و كااذلك يف حااديث  خالااد باان إبياادحاادَين سااالم حدَااه قااال: 

 أبو سالم، عن عبد هللا األإبرق عن عقبة بن عامر اههين. حدَناحيىي بن أيب كثري، قال: 
َقة كذلك. و اختلف يف خالد بن إبيد علاى حياىي بان أيب  و حيىي َقة، و عبدالرمحن بن يزيد هو ابن جابر

عبدهللا بان إبياد، و فارق البخااري و أباو حاا  و غريمهاا بيناه و باني خالاد بان إبياد اههاين،  كثري، فقال مرة:
الذي يروي عن أبيه يف اللقطة، وقال اخلطيب و ابن عساكر أنما واحد. و اختلف يف اسم أبيه )بن إبيد( 

ن طريااا  أو )بااان يزياااد(، و وقاااع عناااد ابااان ماجاااة يف كتااااق الكفاااارات: ابق )مااان ساااذر ساااذرا و مل يسااامه( مااا
 ( بز دة  ء. يزيدإمساعيل ابن رافع عن )خالد بن 

فااااالطري  األوو ليحااااىي ال يُعااااول عليهااااا، ألسااااه ياااادلس و يرساااال و قااااد عاااانعن، لكنااااه توبااااع ابلطرياااا  الثاسيااااة 
و احلااااكم و تاااحح  (2513)، طريااا  عبااادالرمحن بااان يزياااد كماااا عناااد أمحاااد و أيب داود يف السااانن (17254)

 إسنادها و وافقه الذهيب.
، اليت ترح فيها ابلتحديث، و هشام الدستوئي إمام حافظ و (17233)و كذلك الثالثة، من طري  هشام 

أَباات النااا  يف حيااىي بشااهادة احلُفاااظ، و مااا مينااع حيااىي ماان السااماع ماان أيب سااالمق ساايما و أن حيااىي رأى 
يف  قاال ابان أيب حاا  أسسا، و ُعمِ ر أبو سالم دهارا. فلعلاه مساع مان أيب ساالم و دلاس عان إبياد بان ساالم.

"روى عنه حيىي بن أيب كثري وابن ابنه إبيد بن سالم وحيىي بن أيب عمرو الشيباين وعتبة أباو أمياة  أيب سالم:
 . -و هللا أعلم- مسعت أيب يقول ذلك".

ف ن قال قائل: تشكل عليه عنعنة أيب سالم و هو مدلس، سقول: فقد ترح ابلسماع يف الطري  الثاسية من 
 خالد.

يقاا خلالاد بان إبياد اههااين يف   و عباد هللا بان إبياد األإبرق و خالاد باان إبياد مان رجاال التقرياب، ه وجاادت تَو
الذي يروي  خالد بن ديد ازهينكتاق )التذييل على كتاق تذيب التهذيب(: "ذكر يعقوق بن سفيان 

 عن عقبة بن عامر يف فضل الرمي يف َقات املصريني". 
 ق )املعرفة و التاريخ(، و ليس يل سسخة ورقية منه، إأا إلكرتوسية.و يعقوق بن سفيان تاحب كتا
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فلللي ال لللدي  الطوبلللا علللن ،للل ص إبلللفاه م ولو لللم علي  لللا السلللالع علللن مبلللي  ر 
وعلللم اللاقللا لللا لللم ييللن ل لو للا  علللم »ملسو هيلع هللا ىلص  ال فللارو رقللي   عتلله عللن التنللي 

لل  ل لللاشإ مو للل   فللي  عقللله مح ييللو  ظاعتللا  إح فللي ثللالث  هلل ّو، ل لللا،إ مو لفلَّ
 و رواض ابن حنا  في ،   هإ نللم يلا مولي فل   هلفوبح اللتف (2) (58) «ريف ل فع

                                                                           
و خالتة اخلالتة: إذا افرتضنا أن خالد بن إبيد هو عبادهللا، فلايس هاذا اضاطرااب؛ ألساه اخاتالف يف اسام 

 سفس الراوي، و أدْ ما قيل فيه مقبول. 
 كما تقدم.  و إذا كان خالد بن إبيد غري عبدهللا، فاألول َقة و الثاين مقبول

و الظاهر أنما راو ن اَنان ملا بني اإلمسني من تباعد يف اخلط و اللفظ، )عبدهللا( و )خالد(، و هو الذي 
تطمأن النفس إليه، و إذا رمل املرء يف أحاديثهما عد أن عبدهللا بن إبيد األإبرق حادَّ ماذا احلاديث عان 

يروي حديث الرمي عن عقباة يف رواياة دون قصاة و  خالد بن إبيد أو عن غريه، ألن عبدهللا بن إبيد األإبرق
يف أخرى يروي القصة بني عقباة و رجال آخار )وال يبعاد أساه خالاد(، و خالاد يرويهاا عان سفساه سايما وقاد 
جاء يف بعض الاروا ت كماا يف املصانف إلبان أيب شايبة عان خالاد قاال: "كنات رجاال رامياا، فكاان ميار يب 

تعااال    خالااد، فقااال: أبطااأت عنااهبنااا سرمااي، فلمااا كااان ذات يااوم  أخاارج   خالاادعقبااة باان عااامر فيقااول: 
أن مياااال فقااااال: أال  فكأسااااه كاااااد كااااان يسااااتتبعهأخااااربك ..."، و يف روايااااة عبااااد هللا باااان إبيااااد األإبرق "... و  

 أخربك..."، فلفظ )و كان يستتبعه( تعود على عقبة، و )فكأسه كاد أن ميل( تعود على خالد. 
 .-و هللا أعلم-

عد أن يكون أبو سالم مسعه من عبدهللا بن إبيد األإبرق مرة بنزول فدلسه، ه مسعه من خالد بن إبيد و ال يب
 بعلو فصرح ابلسماع. 

-ديث شواهد كثرية مجعها الطرباين و عليه فقد يقال أن طري  خالد تحيحة تقوي طري  األإبرق، و للح
 .- أعلمهللاو-ل مساه )فضل الرمي و تعليمه(. يف كتاق مستق -رمحه هللا

إسناده ضعيف جدا، و هاو جازء مان حاديث طويال رواه ابان حباان يف تاحيحه كماا قاال املؤلاف،  )58 (
وفياه إبااراهيم بان هشااام بان حيااىي بان حيااىي اليسااين الدمشااقي، كذباه أبااو حاا  و أبااو إبرعاة، و قااال الااذهيب: 

خرى ضعيفة بني بعضها "أحد املرتوكني الذين مشاهم ابن حبان فلم يصب". و للحديث طرق و شواهد أ
 (.1910الشيخ األلباين يف الضعيفة )حديث رقم 
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إيتا  ا بال والس  لل وج  والتظف وال دامن إ إراح  للقلم وهقوب  له علم ال نا، إ 
وهت للل   للللل هن والنلللد  ح للل لا،  القلللو  للل لللا الوديلللدإ فللل   اللللتف  لللللووإ فللل  ا 

ط  وقوبلل إ واح لل ئتام بال وجلل  يللوفف فللا ُرّوحلل  بالللل ال بلللض ا وقللال ن لل
 لعإ في ا ي  ام الوسم إلم التوع للفاح إ وإللم الطللاع للقلو إ فل   اللتف  ه  لام 

 اللّ   ال  فوع  لن لد  حي م عل م.  إلم اح  فواح و
                                                                           
و روي أيضا من طريا  حياىي بان ساعيد عان ابان جاريج كماا عناد ابان عادي و ابان حباان يف )اإاروحني( و 

تفرد باه حياىي أيب سعيم يف )احللية( و غريهم، و فيه حيىي بن سعيد السعدي، و قيل ابن سعد، و يف احللية "
وروى هذا احلديث احلسن بان إباراهيم البياضاي، ج". قال فيه ابن عدي: "العبشمي عن ابن جري بن سعيد

يج، عاان عطااااء فااذكر هاااذا جاار ىي باان ساااعد السااعدي، عاان ابااان حيااحممااد باان غالاااب هتااام، قاااال: حااادَنا  و
وقوهلما حيىي بن سعد هو الصواق وهذا حديث منكر من هذا الطري ، عن ابن جاريج،  احلديث تسناده.

 ذر وهااذا احلااديث لاايس لااه ماان الطاارق إال ماان روايااة أيب إدريااس يب، عاان أن ُعمااريعاان عطاااء، عاان عبيااد باا
  ."وهذا أسكر الروا ت ريج ذر والثالث حديث بن جيبمد، عن أاخلوالين والقاسم بن حم

حيال و قال ابن حبان: "حيىي بن سعيد يروي عن ابن جريج املقلوابت و عان غاريه مان الثقاات امللزقاات ال 
 اإلحتجاج به إذا تفرد، و ليس هذا من حديث ابن جريج و ال عطاء و ال عبيد بن عمري".

و رواه أيضااا الطاارباين يف الكبااري، و ايجااري يف األربعااني، و اخلرائطااي يف املكااارم، و اباان عساااكر يف اتريااخ 
ن اهاوإبي طريقاا دمش  يف "ذكر من امسه شيت" بلفظ )و على العاقل أن يكون طالبا لثالَّ(. و روى اب

( بلفظ: "و على العاقل أال يكون طاغياا إال املنتظم يف اتريخ امللوك واألممأخرى أليب ادريس اخلوالين يف )
 يف َالَّ".

و للحديث طرق أخرى واهية ال ينجرب ما، كطري  أيب عمرو الشامي عن عبيد بن اخلشخاُ عن أيب ذر 
  جعفر بن الزبري كما عند الطرباين يف التااريخ، و غريهاا مان عند الطيالسي و عنه البيهقي و البزار، و طري

األساسيد اليت ال ختلو من ضعيف أو مرتوك أو كن مل يسم. و أفضل سند هلذا اهزء من حيث الثقات هاو 
بسند رجاله َقات مقطوعا على و هب بن منبه، ذكاره يف حكماة آل ( 4352)ما رواه البيهقي يف الشعب 

اق، كما للُمْسَنِد قليلة، و إأا غزارة علمه يف اإلسرائيليات، و من تحائف أهل الكت داود، و رواية وهب
 .-هللا أعلمو-قال الذهيب يف السري. 
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 عملك القليل في المنزل كملح الطعام

 

  لالعإ ها علم قاو اللاع القفطني  قاو ابن ُوَوبز  لتدا،  او لص م، اب
 ال وج  ودل  مو ح ؟

فقللاو الللنلض  للل   علللم ال وجلل  ودللل إ و لللع م  اللقللد ي تللاوو اح لل   اع ح 
الادللللل إ مح هللللف  منلللله للللل   بلقللللد إجللللار  وح ه لللللع ر نلللل  وإن للللا هللللو عقللللد علللللم 
اح    اعإ واللقد بله اح ل   اع ،و  ريلفضإ فلال هطاللم بلأكثف لتلهإ مح هلف  إللم 

نَّ َ نايال  فَ  قوله هلالم   َتُيمز َفاَل َهنزُ وا َعَليز ا  [.  34] التساء    ا ز َمَطلز
وقاو النلض اآلولف  علي لا ودلل  لثل لاإ فل   فانل  شلفبف  ال  لا ل سلار  مبلو  
مو هفّفه فللي ا ال دبيف لل ت و ومللف الالا،عإ وإ  فانل  ل و لط  ال لاو فللي لا م  

فللي للللا م  َهقلللمَّ النيلللل  وهطللللنا  هفلللفش الفللللفاش ون لللو  لللللعإ وإ  فانلللل  ،و   للللع
وه سا. قالوا  وقد جف  ُعلفف ال سلل ين فلي بللدان م فلي قلديم ا للف وحديثله ب لا 

وم،لللل ابه فللللانوا ي يلفللللو  الط للللين والانيلللل  ملسو هيلع هللا ىلص  ففنللللاإ مح هللللف  م  مزوام التنللللي 
والطنلل ا وفللفش الفللفاش وهقفبللم الطلللاع ومشللناض  لللعإ وح نللللم الللفم  ال تللل  لللن 

ل لللا احل تلللاعإ وفلللانوا يطلللالنوهن بللل لعإ فللللوح من لللا لسللل  ق  ل لللا  للللعإ وح يسلللَو 
 طالنوهن. 

   موللي اللل وم  قللد هقللفم لثللا هلل ا وريللفض لللن فللالع  للا،هتا الفق للاءإ وهللم ين ثللو
ب ثوهم الفق    ال وف، إ وا،  عتد رفع والف ملاع القاقيإ ون لن فلي ح اهتلا 

مو ي للا حفاللا إ ح يليل   ال  لارف علي اإ واللفف للن ال لفع للا للم ي لفع حلالح  
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بتللا وقللع ال للواب  الفق  لل  حسللم ف  تللاإ ووا،لل  علللم ال لللفوف لللن ح اهتللا. 
 مقوو  لع  لفبن  

 ا وو  منه وال  د   ح ل اكا وح والف حوو وجوب الل ف  بال لفوف. 
 الثاني  م  ف م النلض يقوف مح انا  في ف م لفا، الفق اء. 

عوينلللا   فتللل   لللننا  فلللي زوام قفبنللل  للللي ل لللاه  ووللل  عللللم  للللع للللثال  واق  لللا  
ل للّدين  و وللل إ و للافف ب للا إلللم بلللد عف للي وعللاش لل للا هتللا  فللي و للاع وحسللن 
،لل ن إ وفللي زبللار  ل  للا ل وللف ح للفا إلللم لت للليإ و للأل تي زوج لله ملاللله عللن 
حقلللوا ال وجللل إ فسلللأل  ا منلللا وقلللل   للللا السلللنم وقلللد للللّف عللللم زواجي لللا  لللتوال؟ 

ا  يوالسلتي وبيلو  بيتلي و يتله للن ال لدي  و لا ف ا للور قال   زوجي فال  فل
لللا ييللو  بللين اللل وجينإ ولتلل  شلل فبن فقلل  و للدو  م للناب لللم يلللد ي لالللا للللي 
كلا،هللله ا وللللم وبقلللوو للللي  لللل   للللع عتلللدو  لللو  اليسلللو  والتفقللل  للللن الطللللاع. 
فتظفل إل ه وهو يس ع حديث ا وفلأني م ل تطقهإ فقلاو  بيتلي و يت لا حلدي  التنلي 

ف  ا فا حق ا عتدوإ ونظف  (59) (2)«يطل  ا ل ا يطلم وبيسوها ل ا يلن »  ملسو هيلع هللا ىلص 
إلي للا وقللاو  ا للأل ا هللا منللا قوللفل لل للا فللي شلليء لللن  لللع؟ فقللل  للله  وعلللم 

                              
و  (1850)حسن، مل أجد هذا اللفظ يف كتب احلديث، ولعله يقصد ما رواه أبو داود و ابان ماجاة  )59 (

حكيم بن معاوية الُقشريي عن أبيه. و لفظ أيب  غريمها، من حديث أيب قزعة الباهلي سويد بن ُحجري عن
، و تكسوها إذا اكتسيا ) (2142)داود  و ال تضبرب الوجبه،  -أو اكتسببا–أن تطعم ها إذا ط ِعما 

(، و هااو حسان ألجاال حكايم باان معاويااة بان حياادة الُقشااريي، و يف و ال تقبب ، و ال هتجببر إال يف البيببا
، و اكسخبها د ابان بشاار العبادي: )بسند حسن من طريا  حمما (2143)لفظ آخر له  وأطعمهبا إذا طعمبا 
ُوهللا(، و احلديث حسنه السيوطي و األلباين و مقبل الوادعي و حسن إسناده إذا اكتسيا   . شعيب األران

 .-و هللا أعلم-
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ففض م   لع لل وج  ول   للاا،عإ لا ال و حدث بيتي ا ح م  لي  لل ا ه ا 
 . السلو ؟ قاو  ح شيء ولين ه ا شفع   ولوجم عقد ال وام

فأثارني وفدل مر، عل ه ب ا ح يلي  بلأ،ب ال ل اف  وهولّنفلإ وقلل  لله  وهلا 
لن حقع ب وجم عقلد الل وام م  هالدلع زوج لع وهالدع موح،  وقليوفع وهف لي 
لللع ا وح، و.... و ..... فسللي  وقللاو لللي بل ولل  مهللا النلللد اللف للي اللل و فللا  

فلي  لف،ض فثيلف فا لد إ ي      ه  الاو إي  يا م ل ا  ؟ وجلف  فلالع طوبلا لل   
وليللن مهللم لللا ُ كللف قللولي للله  لقللد َحَفلللَ  نفسللع ومهلللع السلللا،  وظتتلل  م   لللع 
شللفع   ومنللا،  بسللنم إ للقا  فللالع الفق للاء علللم حال للع بللال فقللهإ وا لللف اآلوللف 
ال و  فلف هلو منتلي عل ل  لتله منله للم ي لدث مو شليء للن زوج له يوللله ي يلف 

هلو  ل اعه  حلد اللل لاء فلي ال سلود وهلو ي لفح للالل ه لل لاإ وم  الل و ريلّفض 
 ال دي . 

  مي للا اللل وم اليللفبم  بلللد هلل ا الوللو الفق للي ال وللف، هّ للا للللا  نسلل فوح فللي ظللا
ال لاشللف  التنوبلل  باو وللار شللديد اآل   فلللن الوللّديق  بتلل  الوللدي  زوم مف للا 

رواض  «كللللا  ييللللو  فللللي ل تلللل  مهللللله» ه يللللي  لللللوفه فللللي بي لللله هقللللوو  ملسو هيلع هللا ىلص الاللللل  
كللا  ياوللص نلللله وبالل   ثو للهإ وبل للا فللي بي لله ف للا يل للا محللدفم »  إاللارو الن

مر ا إليتلا لو » . وعت ا  (60) (2) رجاو الو  ح رواض مح د في لستدض و « في بي ه
(2)رواض مح د «ملسو هيلع هللا ىلصمبي بيف بقا    شا  ليال إ فألسي  وقّطع ر وو   

 (61). 

                              
 .-هللا أعلمو- تحيح، و لعله أراد قول "و رجاله رجال الصحيح". )60 (
 محيدا ال يُعرف له مساع من عائشة، و املتصل ضعيف.  رجال إسناده رجال الصحيح، إال أن )61 (

: )أو قالاات: فأمسااك رسااول هللا -رضااي هللا عنهااا-، و إباد الااراوي عاان عائشااة (24512)رواه أمحااد مطااوال 
 تلى هللا عليه و سلم و قطعت(.
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 قال املنذري: "رواه أمحد و رواته رواة الصحيح"، و قال اهليثمي: "رجاله رجال الصحيح".

أمحد عن مز عن سليمان بن امليرية عن محيد بن هالل قال: "قالت عائشة ..."، لكان يشاكل علياه رواه 
 أن محيد بن هالل مل يُذكر يف الرواة عن عائشة، و هو محيد بن هالل العدوي كنيته أبو سصر.

اباان  بنحااوه تصاريح محيااد ابلسااماع ماان عائشااة، قااال إلباان جرياار الطااربي (461)( تااذيب اياثر)و جااء يف 
جرير: "حدَين حممد بن عمارة األسدي قال، حدَنا عبدهللا بن موسى قال، أخربان شيبان، عن األعمل، 

عائشااة رضااي هللا عنهااا تقااول:..."، كااذا رواه اباان سااعد يف  مسعااتعاان عماارو باان ماارة، عاان أيب سصاار قااال، 
 املنفااردات ويف ) )الطبقاات الكااربى( غااري أساه وقااع يف النسااخة عنادي "عاان أيب سضاار" بضااد معجمااة، كمااا

 ( ملسلم تاحب الصحيح.الوحدان و ( أو )األفرادالوحدان

 .اهملي املراديهو عمرو بن مرة و 
 و شيبان هو ابن عبدالرمحن التميمي النحوي.
 عبيدهللا بن موسى ابن أيب املختار العبسي. -و هللا أعلم-و عبدهللا بن موسى هكذا وقع، و الصواق 

بعلااو، قااال: "أخااربان  (1191)األعماال كمااا رواه اسااحاق باان راهويااه يف مساانده  و اتبااع جريااُر شاايباَن عاان
عائشة، قالات...". وابان جريار هاو  حدَتناجرير، عن األعمل، عن عمرو بن مرة قال: ان أبو سصر قال: 

 ابن عبد احلميد.
لكااان تشاااكل علياااه أماااور، و ال أقاااول علااال، ألن ذاك شاااأن الكباااار و مصاااطلح مااان كاااان علمهااام كبحاااار  

 أمواجها تنطح، و ما أان إال كقطريات ماء  ما يُنَضح، و لعلها جتف قبل أن ُهَسْح.
 : جرير بن عبداحلميد و إن كان َقة فلم يكن ابلضابط عن األعمل.األول
: عنعنة األعمال، و لاو عانعن عمان أكثار عانهم حلُملات روايتاه علاى الساماع. قاال علاي بان املاديين: ال اين

يار كأيب إساحاق، و حبياب بان أيب اثبات، و سالمة بان كهيال لايس باذلك، و "حديث األعمل عن الص
 احلكم بن عتيبة و أشباههم كثري الوهم يف أحاديثم".

، و شايخه يف هاذا احلاديث 115هااا و احلكام بان عتيباة سانة  119قلت: و حبيب بن أيب اثبت تاويف سانة 
 .118هاا و قيل  116هو عمرو بن مرة تويف سنة 

بنحاااوه، قاااال: حااادَنا  (731)يب سااانان عااان عمااارو كماااا رواه هنااااد بااان الساااري يف )الزهاااد( و هنااااك طريااا  أ
إساااحاق الاااراإبي، عااان أيب سااانان، عااان عمااارو بااان مااارة، عااان امااارأة مااان أهااال البصااارة قالااات: "دخلااات علاااى 

 عائشة...".



 إتحاف األحبة 

 

  
123 

                                                                           
قه ابن معني، و قال أبو  و إسحاق الراإبي هو إسحاق بن سليمان أبو حيىي الراإبي، أخرج له البخاري و َو

 حا : "تدوق و ال أب  به".
قه ابن معني و الدارقطين، و قال أبو حا :   و أبو سنان هو سعيد بن سنان الشيباين الكويف سزل الري، َو

"تدوق َقة"، و قال أمحد: "ليس ابلقوي"، و قال مرة "كان رجال تااحلا، و مل يكان يقايم احلاديث"، و 
لاه أحادياث غرائاب وأفاراد وأرجاو أساه كان ال يتعماد " :عاديقاال ابان قال ابن حجر: "تدوق له أوهاام". 

 ".الكذق والوضع ال إسنادا، وال متنا ولعله إأا يهم يف الشيء بعد الشيء وروا ته اتمل وتقبل
 .-و هللا أعلم  -قلت: و إن جاإب احلديث القنطرة أبيب سنان، أشكل عليه من مل يسم. 

باان حماارإب فقااال: ال باال كاال شااهرين" بعااد أن ساااق قااول أم  : قااول محيااد سفسااه: "فااذكرت لصاافوانال الببث
هللا و-بخون قدرا(، و كاأن هنااك واساطة املؤمنني )إسه ليأيت على آل حممد الشهر ما خيتبزون خبزا و ال يط

، و إن سُِفيت، فِمن أين مسع محيد رواية الشهرق فلو مسعها مان عائشاة مباشارة حلااج ماا تافوان، و -أعلم
اري أنا قالت: )إن كنا لننظر إو اهلالل، ه اهلالل، ه اهلالل، َالَاة أهلاة يف شاهرين(، قد جاء عند البخ

 و املراد ابهلالل الثالث هالل بداية الشهر الثالث بعد اسقضاء الشهرين.
"، و إذا كااان ياادلس عاان كثاريا مااا يرساال"أبااو إبرعااة: و محياد كااان ياادلس كمااا قااال البخااري و غااريه، وقااال 

رضاي -فال يبعد تدليسه عمن تويف قبل ذلاك، إذ باني وفااة أساس و وفااة عائشاة  93سنة أسس و قد مات 
ساانة، و تااويف محيااد يف خالفااة خالااد باان عبااد هللا علااى العااراق، و قااال  35مااا يقااارق  -هللا عاان الصااحابة

 و "، و بااني وفاااة أم املااؤمننياحااتج بااه اهماعااة 120الظاااهر أسااه بقااي إو قريااب ساانة الااذهيب يف )السااري(: "
و هللا -سنة، و مل أجد سنة والدته أو عمره عند وفاتاه فيماا طالتاه يادي مان املصاادر.  60محيد ما يقارق 

 . -أعلم
أن الواقعاة والرواياة تعاددت، فمارة اصال يف شاهرين، و مارة يف الشاهر،  -و العلم عناد هللا-و الذي يظهر 

غاري هاذه الطريا  و بادون قصاة قائماة مان  -رضاي هللا عنهاا-بل و يف سصف الشهر )كما ورد ذلك عنها 
الشااة(، و ال منافااة، كرواياة عاروة عان عائشاة كماا يف الصاحيح )ماا شابع آل حمماد تالى هللا علياه و ساالم 

رين كماا يف حا  مضاى لسابيله(، و لعال تافوان وتالته رواياة الشاه َالاثمن خبز...( و يف أخرى ) يومني
 .-هللا أعلمو-الصحيح دون الشهر. 

رباين يف )األوسااط( عاان شاايخه مقاادام عاان أسااد باان موسااى، و أبااو إسااحاق املزكااي يف الفوائااد و أخاارج الطاا
)املزكيات من استقاء الدارقطين( قال: "أخربان حممد بن املسيب، َنا الربيع بن سليمان، َنا أسد بن موسى، 
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هففللعإ و يللا  لل ول  وبسللف إ ا  ال وجلل  هل للا فللي النيلل  واللل وم ي لللاو إ و للال 
إلللم ع للوع قول للا رقللي   ال للالع هسلليف ال  للا  ال  للا  فللي مج للا و للاع. وانظللف 

يل ا في بي ه ف ا يل ا محدفم فلي بي له(إ إقلفار للن ال سلل ال فلي ح لا  عت ا  )
الو اب  ولل م نني مإ وانظف إلم النساط  والي احل في قول ا  فألسي  وقطع 

                                                                           
هال( َنا عدي بن الفضل، عان ياوسس بان عبياد، عان محياد بان هاالل، عان هصاان بان كااهن )وقيال بان كا

قال: أخربتين عائشة قالت: )أهدَي لناا ذات ليلاة ياد شااة مان بيات أيب بكار، قالات: فاوهللا إين ألمساكها 
على رسول هللا تلى هللا عليه و سلم و هو حيزها، أو ميسكها علْي رسول هللا تلى هللا عليه و سالم و أان 

مصباح ألكلناه، إن كان لياأيت علاى  أحزها. قلت:   أم املؤمنني على مصباحق قال: قالت: لو كان عندان
 آل حممد الشهُر ما خيتبزون فيه خبزا و ال يطبخون فيه برمة(".

و قاااال عقباااه: "حاااديث غرياااب، عااان ياااوسس بااان عبياااد، ال أعلااام رواه غاااري أساااد بااان موساااى عااان عااادي بااان 
 الفضل".

ال تعاارف لااه  و علتااه عاادي باان الفضاال، و هااو ماارتوك، لكاان يبقااى إشااكال مساااع محيااد ماان أم املااؤمنني؛ إذ
رواياة عنهاا، و هاو مشاهور بروايتاه عان هصاان بان كااهن، و قاد مساع مان عائشاة و روى عناه محياد كماا يف 
التهااذيب، وذكاار مساالم يف )األفااراد( أن كاان تفاارد ابلروايااة عاان هصااان هااو محيااد، و كااان محيااد ياادلس كمااا 

 سلف.
ق كماا جااء يف تصارحيه -هللا عنهاارضاي -فهل مسع محيد هذا احلديث من هصانق أم فعال من أم املؤمنني 

 ابلسماع منها. ومل يشر أبو إبرعة إو ذلك يف )افة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل(.
"، و أَاااىن علياااه احلااااكم يف مقباااول"ذكاااره ابااان حباااان يف الثقاااات و قاااال احلاااافظ ابااان حجااار و هصاااان هاااذا 

 حا  ذكر قرة بن خالاد فايمن املستدرك عقب حديث )ما على األرض سفس هوت...( و قال أن ابن أيب
ي  اتج الدين السبكي يف )طبقات الشافعية الكربى(   .(1/45)روى عن هصان كذلك، و وجدت تَو

رضاي -و احلديث ضعفه الشايخ شاعيب األرساؤوهللا يف ختاريج املساند و أعلاه ابإلسقطااع باني محياد و عائشاة 
 . -هللا أعلمو-و تححه األلباين يف الرتغيب.  ،-هللا عنها
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هو  نني  إ ور    ،ولل  فلا ال سلل ينإ وقا لد الويلوش إ وهو َلن ملسو هيلع هللا ىلصر وو   
ال للالل   ولللا مكثفهللا فللي  لللع الوقلل  وقاقللي وحللاكم ال سللل ين فللي فللا وللالف 
بيللت مإ ولللع  لللع يوللد الوقلل  الث للين فللي ودللل  ول تلل  مهللا بي للهإ ف للا معظللم لللن 

 ملسو هيلع هللا ىلص.لللمإ ولا مرفع لقاله في اللال ين 
َوَ  ومنزقَه َلن ي ففع عن فل  يفلله.ملسو هيلع هللا ىلص ا فا  ر وو   ولا م،ز

وم،علللو  مي لللا الللل وم ال سللللم م  هنلللدم إ  للللم هيلللن فللل لعإ وه لللار  بفقلللا نفللل  
زوج للع بقليللا لللن الل للاإ ومع قللد من للا لللن هللدعع هفلللاإ  ن للا  لل قدر  وه  فلللع 
وهسللارع هللي فلللي فلللا ال للليءإ وليللن وهلللي  للليد  بلللع جللدا إ وقلللد زاو عت للا فلللا 

يل إ لولف، هقلديف لتلعإ بل لا قليلا هلدوع هلمإ وعل   منلع هقلدر ولدل  ا فلي الن
 لع السلا،  وهسل  لع الم ا، . 
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 (2)وَعْين السخط تبدي المساويا

 

   عا،ال التام ها لص لن بلد إلم بلدإ ولن لتطق  إلم موف إ وللن لسل و
ل   ي إلم لوفإ ولن زلا  إلم زللا إ بلا وللن شلاه إللم لولفإ وفثيلف للن 

للفف بلللا،ا ل لليتلل إ وبيللو   لللع فللي ال لللن  وال أكللا والطفبقلل  ال للي النيللول ُهلز
يؤ،  ب ا  لعإ ومنواع ا وملوان اإ وريف  لع لن ا لور إلم للا ح ن ايل إ فلالفيف 
والتللوع والولللوم والسلليف إلللا. ومنلل  مي للا اللل وم قللد ها لللص فللي قليللا مو فثيللف لللع 

م لله ال لاقلا  زوج ع في عا،  مو مكثفإ ولن اللا،ال ال االف  ل نسا  للا هسلن
مو حفجا  مو قوفا إ ولن اللا،ال لا ي ين ال فاهم حوله وال دي    هإ ولت لا للا 
 ي  فم ال فء لن ال دي    هإ ولن اللا،ال لا يس ا ه ييفها ولا يولم هففه. 

   زوج لللع ،لللاحن ع الل لللف فللللهإ و،لللاحم للللالزعإ (2)  **مولللي الللل وم ال وللل
وقلد هيللو  ل للا علا،ال ح هلونللعإ وقللد وقفبلم ل للار إ وح لتلال لللن ال لاشللف إ 

 ح يلون ا بلض عا،اهعإ فأنوح لع 

موح   الللللا،ال ال للللي ح هلللفوا لللللع فللللي زوج لللع ح هسللللي  علي لللا وهسللللي  فللللي 
نفسلللعإ فللل    للللع للللن ا للللور ال لللي هلللؤ،و وهسلللنم فلللي اللللن ض وال  لللاكاإ وللللو 

 ُعولو  ب ي  إ مو ُ،ّفح ب ا ليا  ا لف لا لفا . 
                              

 و قيل لعبد هللا بن معاوية بن جعفر الطاليب. ،-رمحه هللا-أبيات تُنسب للشافعي  )* (
 ولكن عنَي السخط تبدي املساو   *** وعني الرضا عن كل عيب كليلة 

ومعىن البيت: عندما تكون راضًيا عان شاخص ماا، ف ساك ال تارى إال حماسانه و إعابياتاه، و تياض الطارف 
 جتد هلا مربرا. و أما إذا غضبت منه فال ترى إال العيوق و املساوئ.عن إساءته، بل و روا 

 كيم، ذكي، متَعقِ ل، جيد الرأي.ح )** (

* 
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لفب  زوج ع ب  ا ا للفإ فلأ  ه يلي ل لا حيايل  هف لم لت لا ثان ا   هلطص في ه
 لعإ مو م  ه  ع ب م ومن  ه لدث ا علن عا،ه لا ال لي قلد ح هلللم من لا هؤ يلع 
وهطلللللم لت للللا م  ه للللدو إل للللع لللللا ح يلون للللا لللللن عا،اهللللعإ وم  ه للللفح ل للللا م  

  ال وفبح ب لع ويف لن إوفا ه ل ا ي فهم عل ه علم هف  الللا،  للن زبلا،  ا لفل
 واح   سا  ل ا. 

ومقللوو للللع بدايللل  إ  مثلللف  للللع فلللي الندايلل  قلللد ح يفقلللي زوج لللعإ وليلللن ا ثلللف 
الو يا لن إزال  فا لا يليف ،فو ال و، إ وفي طوو ال  ا  ال وج ل  يتسلم هل ا 

 ا ثف ال ؤق . 
ومرا  ب ف،لع عللم إ لللا، اآلولفبنإ ووا،لل  زوج لعإ  لل  فل عللم للففلل  

 لو ان ن   ل  اعفها ن و  لوفع.  لا هيفهه زوج ع لن عا،اهعإ
ومحيلي لللع واقللل  ه لوللم لت للا اللقللوو  طّلل  محللد للللارفي زوج للهإ وفللا  وقللع 
هلل ا الطللالا فللي ،ا للف  للارفلله لسلل  ف ا  جللدا إ ح  نلله طللالا اع للا، التللام م  ح 
ي قنلونللهإ وليللن للللللم منلله فللا  قللد ه وج للا بلللد قولل  حللم وحف،لله علللم اللل وام 

إ وفان  ال وج  ج يل  وهو ب ا للومإ ولم يسل ع محلد لت ا مر م بلض  وبه
عن والف بيت  اإ فا  لع ،علانم فلي محلد لقلاءاهي للله م  م  فسلف علن  لنم 

 طالقهإ وإ ا به معوم وموفم  ننا    ل  به  " َعَفُق ا ح يطاا " . 
وهفاه   لله ررم وقع ال فاجأ  عللم لسلالليإ ل لا ا للم هانفهلا بل لع للن بدايل  

عللللم الللل اله لتللله ب لللفاء ل بلللا  *(2)ه ؟ ول لللا ا للللم هل لللا منللل  ب ولللاف عاللللللم بللل
لللللفا وإهدا لله إلي للا؟ قللاو  لللم مجللفؤ علللم إونارهللاإ وليتللي اشلل فب  للل بال  لللللفا 

                              
 فطنتك و ذكائك.ب )* (
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وللللم هسللل ل له إح للللفهين هقفبنلللا  ورلن  لللا عا،ه لللا فلللي إه لللاو  للللع وللللم هت نللله إللللم 
 اش ئ ازو لن عفق ا. 

ل   ال  لليإ وليتلي م،لن   ل لوهفا  جلدا  فل لا  وقاو  لقد فا  ا لف في النداي 
اق ف للل  لت لللا وا،للل  من لللا ر بلللف  الللللفا. وللللم معلللد بللللد  للللع مح  ل لللاإ ح لللم فلللي 

 لالطف  ا لي. 
وقاو  لقد م،ن   مر  فا الفم  ج يل  ومقوو في نفسلي )زللا  عفق لا وحل ( 

 وقل  منا في نفسي  وعين الْسا  هندو ال ساوبا. 
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 ؟ متى تصد قك زوجتك 

 

  لتللم طفبق ه في ملسو هيلع هللا ىلص مي ا ال وم الل ب   َه َّا ندوا بأ  اعتا إلم بيول التني
 شأ  لا يؤفا في بي ه. 

يأكا لا ح ف وح ملسو هيلع هللا ىلص فقد مور، اللاع ال  الي في إح اء علوع الدينإ قاو  فا  
يفّ، لا وجدإ وإ  وجد ه فا  ،و  ون  مكلهإ وإ  وجد ونَ  ُبف مو شليف مكللهإ وإ  

ا  مو عسال  مكللهإ وإ  وجلد لنتلا  ،و  ونل  اك فلم بلهإ وإ  وجلد بط الا  مو وجد حلو 
رطنا  مكله. قاو اللاع اللفاقي في هافبن محا،ي  الح اء  هل ا فلله لللفوف للن 

ملسو هيلع هللا ىلص إ ثللم مور، ا حا،يللل  ولت للا  علللن جللابف رقلللي   عتلله م  التنلللي ملسو هيلع هللا ىلص موالقلله 
ُع فقلللالوا  للللا عتلللدنا إح ولللاإ فلللدعا  «  نللللم ا ،ُع الالللا» بللله وقلللاو   لللأو مهلللله اُ ،ز

رواض لسلمإ وعتد ال فل و قو  شني   يوع ف ح لي إ إ  ،وا علم مع هلانئ بتل  
معتلللد  »فقلللاو  ملسو هيلع هللا ىلص مبلللي طاللللم رقلللي   عتللله جا للللا إ قالللل   ،ولللا عللللّي التنلللي 

هلللللال نللللللم ا ،ع »قلللللل   ح. إح فسلللللفال ونللللل  يلللللاب  وولللللاإ فقلللللاو   « شللللليء؟
(2)«الاللا

لللا عللاب طلالللا  ُقللدع إل لله قلل إ إ  اشلل  اض مكلللهإ  منللهملسو هيلع هللا ىلص ف للا ور، عتلله  (62)

                              
قالاات: دخاال علااْي رسااول هللا : "(1841)حساان ليااريه وفيااه خلااط بااني الااروا ت، و لفااظ الرتمااذي  )62 (

قربيبه ت: ال، إال ِكَسارك  بساةك وخال  ، فقاال النايب )( ق فقلاهبل عنبدك  شبيءتلى هللا عليه وسلم فقاال: )
 : "هااذا حااديث حساان غريااب ماان هااذا الوجااه...و"، و قااال الرتمااذي(فمببا أقفببر بيببا مببن أدم فيببه خببل

 . عن هذا احلديث قال: ال أعرف للشعيب مساعا من أم هاسئ ". -يعين اإلمام البخاري-سألت حممدا 
ر باان عياااُ و كالمهااا ضااعيف. و للحااديث شااواهد ذكرهااا الشاايخ و يف ساانده أبااو محاازة الثمااايل و أبااو بكاا

 .(2220) ( حديث رقمسلسلة األحاديث الصحيحةاأللباين يف )
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للا علاب ر لوو   »وإ  عاف ه نفسه هففه. فلن مبي هفبلف  رقلي   عتله قلاو  
 رواض الناارو ولسلم. « طلالا  ق  إ  اش  اض مكلهإ وإ  ففهه هففهملسو هيلع هللا ىلص 
  موللي اللل وم الفاقللا  لقللد ع لل  ،هللفا  فللي بيلل  مهلللع ومحننلل  لللا فللا  يقللدع

فللي بي للعإ وزوج للع فانلل  فللي بيلل  لوللف للله نظاللله وطفبق لله فللي  لللعإ وهللا منلل 
ط لللي الطللللاعإ قلللد يلونلللعإ وقلللد ح يلللفوا للللعإ ف ّيلللا  مي لللا اللاقلللا م  هقلللوو وللللو 
لي( فل   هل ض اليل ل  وملثال لا  لازحا  عتدلا ه ع زوج ع الطلاع )  يفح لع يلا ملّا

ه ل للا هتلل و علللم ،للدر زوج للع ف للا لللو ُقللف   بسلليينإ وقللد ييللو   لللع وملثاللل
يولل للا ه للي  بألللع ال ال لل إ بللا وقللد ه سللنم فللي ففاهي  للا ح للم ولللو فانلل  قللد 

 هوفاها   إلم رح  ه. 
 وا  ع لتي ه س  في م نع  إ ا لم يلونع ملفا  لن ،تع زوج ع فأ،ع لدح ا  

 موح    نع   ودا نفسع لع ال يفار. 
و ن للا فللللال   ثان للا   هللي ل للطف  ل وللديقع ل اج  للا وففح لللا للثتللاء لللن ج لل إ

    اوو ه سيته وهقدي ه فا لف  بأحسن ف ة   لن ج   موف  ل س ديم الثتاء. 
و ال تا للن  مي للا اللل وم اللاقللاإ الللدن ا فل للاإ والتللام ج  لللا  فللي حاجلل  إلللم هلل ا 

 ا  لوبإ ول    لع لن باب ال  اح. 
  هللهإ و  تا ن  الطلاع يتن ي لفب الني  مح يس أثف ب يء لن الطللاع ،و  م

 ف    لع ل ا يورف الودورإ وبسق  َلن يفلا  لع لن الليو . 

                                                                           
( ليس لفظ الرتمذي من حديث أم هاسئ، و روى قبل حاديثها يف سفاس هات سعم األدم اخللو أما لفظ )

بنحاو ماا ذكار املؤلاف عناد مسالم  ( و عب  اإلدام اخلبل) -رضاي هللا عنهماا-الباق حديثا هاابر و عائشاة 
 .-هللا أعلمو-( فنع  األدم  اخلل وه،هاتمن حديث جابر ) (2052)
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  قاو اللاع  ة ا  الثورو رح ه    بل تا م    ولال ي ه يولو  علم مها
 (2) . ان  م.(63) بي  يأكلو  ج اع 

عن وح ي بن حفب رقي   عتهإ م  م، اب ملسو هيلع هللا ىلص ومنا م فف حدي  ر وو   
« فللليللم هف فقللو ؟»ر للوو  إإنللا نأكللا وح ن للنع ؟ قللاو  قللالوا  يللا ملسو هيلع هللا ىلص ر للوو   

رواض  «اج  لوا عللم طللاليمإ وا فلفوا ا لم   ينلار  ليلم   له »قالوا  نلم. قاو  
 (2) .(64)مبو ،او،

فاحفل يا مولي عللم نل وو النففل  إللم بي لعإ وم،ولا الفلفح عللم       

                              
 مل أجده مرفوعا يف كتب احلديث، و ذُِكر يف كتايب )القوت( و )اإلحياء( من قول سفيان كذلك. )63 (

 

و غريهم  (16023)و اإلمام أمحد  (3286)و ابن ماجة  (3764)حسن بشواهده، رواه أبو داود  )64 (
من طري  وحشي بن حرق عن أبيه عن جده، قال ابن عبد الرب يف )اإلستيعاق( يف ترمجة وحشي معلقا 
على هذا اإلسناد: "و هو ليس ابلقوي حيت وناكري"، و قال ابن حجر "يف تحته سظر"، و قال ابن 

يف وحشي بن حرق  القطان الفاسي يف حرق بن وحشي بن حرق: "ال يعرف حاله". و قال ابن حجر
 "مستور" و قال الذهيب: "لني". 

( معقباا علااى اساني العراقااي لاه: "ولاايس حبسان ... لكاان احلاديث حساان 664و قاال األلبااين )الصااحيحة 
 ليريه(، و قال شعيب األرسؤوهللا يف خترعه لسنن أيب داود "حسن ليريه".

 و اسني الشيخ أمحد شاكر إلسناده يف املسند ليس حبسن.

 يث شواهد أذكر منها:و للحد
كلبوا مجيعبا علته عمرو بن دينار قهرمان آل الازبري بلفاظ: ) (3287)اااااا حديث عمر مرفوعا عند ابن ماجة 
 (.و ال تفرقوا فإن الربكة م  ازماعة

(، قاال احلاافظ اهليثماي يف اإماع: "رواه الطارباين يف كلوا مجيعا و ال تفرقوااااااا و حديث ابن عمر مرفوعا )
الكبااااري و األوسااااط بنحااااوه، ويف إسااااناد األوسااااط حباااار السااااقاء، ويف ايخاااار أبااااو الربيااااع الساااامان و كالمهااااا 

 ضعيف".
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هللي فللي حاجلل  ل لل ا  مهلللعإ واج  للع لللع زوج للع علللم الطلللاع ولللع موح، إ فيللم
ا للف جلدا إ وفلم هلي حاجل  موح،  للل لعإ فلال ه لفل مإ ح حفللع   للن  لللا،  

 الداربن. 

   موي ال وم  هلا جف ل  نفسلع للف إ فأول ل ه  لا للع زوج لع وموح،  لن ل
الطللللاع فلللي للللفح ووّفللل إ للللع لسلللالف  لط فللل  للللع ال وجللل إ وثتلللاء عللللم طلال لللا 

اليلللوعإ ومنلللع ه لللم را   للله ،و  روا لللح مطل للل  وررن لللع   لللهإ وان ظلللار  لللله طلللواو 
 الويفا  وه ي ض وه   ي ه ض الفا    ؟ 

                                                                           
إن أحببب الطعببام إ  هللا و اباان عاادي يف )الكاماال(: ) (2045)اااااااا و حااديث جااابر مرفوعااا عنااد أيب يعلااى 

بن جريج و أيب الزبري، و قال ابن (، فيه عبد اإيد بن أيب رواد و عنعنة اما ك رت عليه األيد  *]تعا [
و له عن  -أي عبداإيد-عدي: "وكل هذه األحاديث غري حمفوظة على أسه يتثبت يف حديث ابن جريج 

 ابن جريج أحاديث غري حمفوظة، وعامة ما أسكر عليه اإلرجاء".
حادَنا إبهاري،  و غاريه بساند علاى شارهللا الشايخني، قاال أباو يعلاى (3108)اااااا و حديث أسس عناد أيب يعلاى 

تلى هللا عليه وسالم مل عتماع عناده غاداء  رسول هللا حدَنا عفان، حدَنا يزيد، حدَنا قتادة، عن أسس أن
 .-و هللا أعلم -. و من معاين الضفف قيل هو اجتماع النا . ففَ وال عشاء من خبز وحلم إال على ضَ 

أمحاااد أورده ابااان كثاااري يف  ائااال  و هاااو عناااد أمحاااد و الرتماااذي يف الشااامائل مااان طريااا  عفاااان، و مااان طريااا 
، وقال: "و رواه الرتمذي يف الشمائل عن عبدهللا بن عبدالرمحن الادارمي، عان تلى هللا عليه وسلمالرسول 

 عفان، وهذا إسناد على شرهللا الشيخني".
أساااه علاااى شااارهللا مسااالم، ألن عبااادهللا بااان عبااادالرمحن الااادارمي لااايس مااان رجاااال  -و هللا أعلااام-و الصاااواق 
 البخاري .

 * عند ابن عدي.
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لللو فلللل    موللاف فقلل  م  يتسلليم الطلللاع لللن يللد ال وجلل  ال للي يطيللف عقل للا 
ففحا  عتد  للع. مؤفلد للع بلأ  زوج لع للن ه ل يي ه نلا إ بلا للن ه  لام إللم م،وبل  

 وعفض علم الطنيم إ  فان  ه يو لفقا . 
   ب تا ن  الطلاعإ م فف منتي فت  معوم لن حلفل واللدوَّ رح ل     ومي ا

ح لم ح  –لقفلوو  –علي  ا علم لطالن تا مثتاء الطلاع بلأ  ن  لغ الطللاع والفلم 
 ُيس ع لل  غ ،ول لؤ  لروفبنإ ف ا رميع من  مي ا ال وم في ه ا ا لف ؟ 

فللا زوج لع  إ  فت  هفلا    سن ا و  ب  ض التو   إ وإ  فت  ه لأ   للن
للل لعإ فطنلللا  عل للع بللال لطص فللي إونارهللا ح للم ح هؤ ي للا فللي شلللورها ب ف،للع 

 علم لتل ا    ا يؤ و شلور . 
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 تريد أن تملكك .. لتُسعدك

 
    يقلوو  ملسو هيلع هللا ىلص عن اللف لاض بلن  لارب  رقلي   عتله  قلاو   ل ل  ر لوو
ي  لا فسلقي  ا وحلدث  ا قلاو  فأه  (65)« (2)إ  الفجا إ ا  قم الفمهه للن ال لاء ُمجلف» 

 ب ا   ل  لن ر وو   إ رواض مح د والطنفاني في ال لوم الينيف والو يف. 
إ ولللا م للفع م رقللي   عللت م فللي ار تللاع ملسو هيلع هللا ىلصف للا مج للا هلل ا الّ لّقللي عللن التنللي 

التوا ح وهتفي هاإ ولا مروع   ل ول  ال  لا  وانسل اب نفو ل م للع زوجلاه مإ و لال 
 با م اليفال  والفجول  والوقار واحح  اع.  حواج  ي ل ا النلض ج ال  

ملسو هيلع هللا ىلص ك لا رول الّسلَيُفإ م  التنلي ملسو هيلع هللا ىلص وال و يفوا  لع روع  للا فلا  يفللله التنلي 
كلللا  ي  لللف  لوقلللع شلللفب عا  للل  للللن النلللاء وب لللفب للللن هللل ا ال وقلللع ومللللاع 

 (2) .(66)ملسو هيلع هللا ىلصالتامإ ح م ي لل وا وب أ،بوا بأ،به 

                              
 حسن بشواهده. )65 (

رضي هللا -و غريهم من حديث عائشة  (643)و ابن ماجة ( 259)و أبو داود  (300)رواه مسلم  )66 (
، كنت أشرق وأان حائض، ه أانوله النيب تلى هللا عليه وسلم ، فيضع فاه على موضع يف  "قالت:  -عنها

". و أما وله النيب تلى هللا عليه وسلم فيضع فاه على موضع يف  ق، وأان حائض، ه أانرْ فيشرق وأتعرق العَ 
قول املؤلف "أمام النا " ففيه سظر، ف ن كان يقصد ابلنا  غري عائشة، فلم أجد رواية تدل على ذلك، و  

 كل الروا ت فيها )قالت عائشة(.
عظاااَم، و َعَرقاااُت، و ( أي آخاااذ ماااا علياااه مااان اللحااام ابألسااانان، و يقاااال: تعرْقااات الكنااات أتعااارققوهلاااا ) و

العظم الذي عليه اللحم، و قيل  ،اللحم بقيةعليه هو عظم ، ق(: بفتح العني وسكون الراءرْ )العَ  اعرتقته، و
خالفاا  غريمهاا الفام و أعضااءها مان الياد و طهاارةوهذا يدل على جاواإب مؤاكلاة احلاائض و الساتها، وعلاى 

 .-و هللا أعلم  -لليهود. 
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 او و ّ و في ال لاشف      ا  إ ثم يا  إ ف ا بلد  لع ج 
   علللن ع لللفو بلللن مل للل  رقلللي   عتللله قلللاو  للللف عث لللا  بلللن عفلللا  مو عنلللد

وا   الض. قاو ف ف به عللم ع لفو بلن مل ل   –الفح ن بن عوف ب ف  مو فساء 
فاش فاض فيساض الفمهه  ايل  بت  عنيد إ ف ف به عث ا  مو عند اللفح ن فقلاو  للا 

  هولّدق  بله عللم  لايل  بتل  عنيلد  فقلاو  فلا ال ف  ال و اب ل ؟ قاو ع فو
يقللوو ملسو هيلع هللا ىلص إ  فللا لللا ،للتل  إلللم مهلللع ،للدق  ؟ قللاو ع للفو   لل ل  ر للوو   

،لدا ع لفوإ فلا للا ،لتل  » فقلاو  ملسو هيلع هللا ىلص  لع. ف فف للا قلاو ع لفو لف لوو   
 (2). (67)رواض مبو يللي والطنفانيإ ورجاله ثقال «إلم مهلع ف و ،دق  علي م
إ ا منفل  الفجلا » قلاو  ملسو هيلع هللا ىلص رقي   عتله علن التنلي وعن مبي لسلو، الندرو 

 (2). (68). رواض الناارو ولسلم«علم مهله نفق  ي  سن ا ف ي له ،دق  
،يتار منفق له فلي  لنيا  »قاو  ملسو هيلع هللا ىلص وعن مبي هفبف  رقي   عته قاو  قاو التني 

  إ و،يتار منفق ه في ر ن إ و،يتار هودق  به علم لسيينإ و،يتار منفق له عللم
 (2) .(69)رواض لسلم «مهلعإ معظ  ا مجفا  ال و منفق ه علم مهلع 

                              
فيه املنذري يف الرتغيب و الرتهيب: "رواه أبو يعلى و الطارباين و رواتاه َقاات"،  إسناده حسن، قال )67 (

عبااد هللا باان  يعقااوق باان عمارو وو قاال اهليثمااي يف اإماع: "رجالااه َقااات كلهام"، و إسااناده حساان ألجال 
 ومها مقبوالن عند احلافظ و ذكرمها ابن حبان يف الثقات. عمرو

مببا أعطببح بلفااظ: ) عبااد هللا باان عماارومااد باان أيب محيااد املاادين عاان و روى أمحااد املرفااوع فقااط ماان طرياا  حم
بن أمية كما  عمرو(، وفيه حممد بن أيب محيد و هو ضعيف، و اتبعه الزبرقان بن الرجل امرأته فهو صدقة

 .-وهللا أعلم-عند النسائي و البخاري يف الكبري، و الزبرقان َقة. و حسنه السيوطي و األلباين. 

 .(1002)، مسلم (5351)البخاري  )68 (

 .(995)مسلم  )69 (
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ف ا معظم ه ا الدينإ ولا مرحم رب ه ا الدينإ بال سل ينإ إ  جلا ع ل م للن 
مجا التفق  علم م ال م و وب لم فلي  لنيا   لثلا ال واهلدينإ ف لا جللا نفقل  م 

معظم لن التفق  في علم لن ي نو  وب طفو  للتفق  علي م ب يم الفطف  ،دق  
ملسو هيلع هللا ىلص   نيا  .   ولين يا موانا الل ب  ل   هتا  عظ ل  فلوا للا مونلف عتله ننيتلا 

وإنللع لللن هتفلل  هن  للي ب للا وجلله   إح »  لللد بللن مبللي وقللال رقللي   عتلله  
 (2) .(70)رواض الناارو ولسلم «مجفل ب ا ح م لا هولا في فاّي الفمهع 

شللفح هلل ا ال للدي إ قللالوا  ظللاهف ال للدي   وا لل ع لللا قاللله  للا،هتا اللل للاء فللي
لقوللو،إ وهللو م  ي للع الفجللا الطلللاع فللي فللم الفمهللهإ وقللد ور،  لللع ،للفب ا  فللي 

   فللي  لللع هطيينللا   (71) « (2) للم اللق لل  هففل للا إلللم فللّي الفمهللعح»روايلل  الناللارو 
 لتفس اإ ولدامن  لل وج  وإ،واو السفور وال فح علي ا. 

 ء  للا،  الن للفب  وعظ اؤهللا و يللت م مشللفف الاللل إ موللي اللل وم ال نيللم  هللؤح
وهلل ا لللت و م فللي ال لاشللف  ال وج لل   يسللقي ا بيللدض ال للاءإ وب  للف  لوقللع شللف  ا 
لللن النلللاء وب لللفبإ وب لللع فلللي ف  لللا الطللللاع. فسلللن ا    وال  لللد   م  جللللا 
،يتتللا  لللا،  وحللم ولللفح ولدامنلل  ولالطفلل  و للااء لللع ا هللاإ ثللم مثابتللا عل لله 

 الثواب. الوت  و 

                              
 و اللفظ للبخاري. (1628)، مسلم (1295)البخاري  )70 (
 .(5354)، (2742)البخاري  )71 (
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 ملسو هيلع هللا ىلص  م  التنلي  موي ال وم  رو  ابن لاج  عن مبي  ر ال فارو رقي   عته
ملسو هيلع هللا ىلص إ وعن مبي اللدر،اء رقلي   عتله علن التنلي  (72)« (2) ح عقا فال دبيف»  قاو 

للن فقلله الفجللا رفق لله فللي ل   لل ه» قللاو   رواض مح للدإ ورو  الطنفانللي عللن  (73)«(2) لا
الففلل  فللي » التنللي رقللي   عتلله  يقللوو  جللابف رقللي   عتلله  قللاو   لل ل  

لللنز  وقلللاو   هللللالم   (74)«(2)ال    للل  ويلللف للللن بللللض ال ولللار  لاُيتزفاللل ز ُ و َ لللَل   لا

                              
 .(58)إسناده ضعيف جدا، سب  ذكره يف  )72 (
إسناده ضعيف، ضعفه اهليثمي، والسيوطي، و ابن عدي، و األلباين، و أمحد شاكر و شعيب  )73 (

 و غريهم. األرسؤوهللا،
إسناده ضعيف، رواه كذلك البيهقي يف )الُشعب( من طري  عبدهللا بن تاحل عن ابن هليعة، و  )74 (

عبدهللا هو كاتب الليث اتلف فيه، و ضعفه مجاعة، قال ابن حجر: "تدوق كثري اليلط، َبت يف  
 أسه اتلف فيه، تدوق، ومل يثبت عليه ما يسقط له حديثه، إالكتابه"، قال ابن القطان الفاسي: "

"، و اتبع عبَدهللا احلجاُج بن سليمان كما عند ابن عدي و الشيخ األتبهاين يف األمثال و فحديثه حسن
مستقيم، حيدَّ عن الليث وابن هليعة أحاديث منكرة، وهذه األحاديث يتفرد "بن عدي: غريمها، و قال ا

ال من قبل حجاج، ف ن ابن هليعة له أحاديث  ما حجاج عن ابن هليعة ولعلنا قد أتينا من قبل ابن هليعة
منكرات يطول ذكرها إذا ذكرانها، وإذا روى حجاج هذا عن غري ابن هليعة فهو مستقيم إن شاء هللا 

"؛ و قال أبو إبعة "منكر احلديث". و كاد احلديث أن يعرب القنطرة بعبدهللا، لوال أن مدار احلديث تعاو
سوا من العبادلة على قول من فصل يف قبول روايته و قال روايتهم عن ابن على ابن هليعة، و الرواة عنه لي

 .170هليعة مقبولة؛ إذ أن كتبه احرتقت سنة 
فعلى قول من فصال يف قباول روايتاه قبال و بعاد احارتاق كتباه، يلازم قباول رواياة الياري الضاعيف، الاذي روى 

 قبل ذلك و مل يسمع منه بعدها. أي قبل احرتاق كتبه، أو من مسع منه 170عنه و مات قبل سنة 
 و كن روى عنه من األئمة و مات قبل احرتاق كتبه:

 هااا( و غريهم كااااااا: 161هااا(، و الثوري ) 157هااا(، و األوإباعي ) 160شعبة بن احلجاج ) -
 .َقة حافظ 164مهام بن حيىي بن دينار تويف سنة  -
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لا إاحَّ َللا  س  لا لهَلاُض  َُّ َح ُيَيلّالُص  َُّ َنفز ُقُه َفلزُيتزفال ز لا َّ زز َر َعَل زها را  لَهاَهلا  َ َل اها َوَلنز ُقدا
[ فالي للاو فللي احع للداوإ ف للدبف ،ا  للا  ملللف التفقلل  ولللع ال وجلل  بلقللا  7الطللالا  ]

 وح ه طف  ال واقص م  هيلص نفسع باو  ار  فوا طاق  ا. 

لللفاُفوا  وهللل فف قلللوو   هللللالم   لللَفُ وا َوَح ُهسز [إ وقلللد 31] ا علللفاف   َوُفُللللوا َواشز
آلولف نفل  ال وقلص  ييو  ال فاف بالتسن  لع مح انا  هو إنفاا جت هإ وقد ييلو  

 لا   جت ه ل س  إ فافا إ ومنوح لع بألفبن 
مول  للا  ح هتظللفإ وح هولللا زوج للع هتظللف إلللم ريللف  فللي قللدر التفقلل  مو    للا 
يق تي في النيل إ فيلا  لله ظفوفله وعللم قلدر طاق لهإ وح لم ح هلور  اللنلض فلي 

                                                                           
 .َقة 149كهمس بن احلسن التيمي تويف سنة   -
 .َقة حافظ 149عمرو بن احلارَّ بن يعقوق بن عبد هللا بن األشج  األسصاري  تويف سنة  -
 .َقةوقيل قبل ذلك،  133و قيل  135 تويف سنة حيىي بن حيىي اليساين -
 .، يصلح للمتابعات168و قيل  163حيىي بن أيوق اليافقي تويف سنة  -

تج مم و ماتوا قبل احرتاق كتبه برواياة العبادلاة، ماع فقد أحل  بعض أهل العلم رواية هؤالء و غريهم كن حيُ 
تفاوت بينهما، أي أن رواية العبادلاة تبقاى أعادل و أجاود، و ذهاب بعضاهم إو تصاحيح رواياة العبادلاة و 

 تضعيف غريها و لو ماتوا قبل احرتاق كتبه. و ذهب غريهم إو تضعيفه مطلقا.
  احلصر:و أما من مسع منه قدميا، على سبيل املثال ال

 الوليد بن مزيَد، قال الطرباين يف الصيري: "كن مسع ابن هليعة قبل احرتاق كتبه". -
 "، أسنده العقيلي يف الضعفاء.153بشر بن بكر، قال: "مل أمسع من ابن هليعة شي ا بعد سنة  -
بان هليعاة إسحاق بن عيسى، قال الذهيب يف امليزان: "قال أمحاد: حادَين إساحاق بان عيساى، أساه لقاي ا -

 ".-169أي - 69، و أن كتبه احرتقت سنة 164سنة 
 .-و هللا أعلم -و احلديث ضعفه ابن عدي و األلباين. 
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ن اي  قدرهعإ  اق تاء مش اء بالديزن فأقتع زوج ع وفن حا  ا  لل ا في  لع ل لفف
 وفي نف  الوق  ح ه فل ا إ  فت  قا،را . 

ا للللف الثلللاني  هلللو م  فللل ح هللل ا النلللاب لللل   لللله رلللل  وه لللأهم لتللله فثيلللف للللن 
 ال  اكا ال وج  . 

اجلللا نفق للع لللع قللدرهع ل الزلللينإ    اليثيللف لللن التللام يولللا نفق لله مكنللف لللن 
و ال  لا  ال وج ل  ولل   يلفبح مو ي سلف ال للاي . ف لا جلاء  قدرهه وه ا ييلدر َ،لفز

رواض  (75)«(2)وح فلل ح عنللٌد بللاب لسللأل  إح فلل ح   عل لله بللاب فقللف»  فللي ال للدي   
 ال فل و وهو ،  ح. مو فل ا هو ع اللند في ال طلم فل ا اح ام واف قف مكثف. 

كفلم بلال فء إث لا  م  ي ل ع » ملسو هيلع هللا ىلص  ولين ح يولا إللم ال ق يلف فقلد قلاو ر لوو   
رواض مبللو ،او، ريللفض ورو  لسلللم للتللاض. وللل ين لسللا  حالللع لللع  (76)« (2)لللن يقللول

 ا ها  

 ***ل م ُجْا لا لي إ  ه ابع لي رتم
 

 وإ  قللللللللّا لللللللللالي لللللللللم مكللللللللن ل للللللللم رفللللللللدا  
 

  ال للفم  ولقلل  بطنللع حللم ال  لللع بقللدر مكنللف لللن الفجللاإ ولللن لظللاهف  لللع
رض وعواطفلهإ حن ا في ه لع  وق  ال ومإ و فضإ وجينهإ ونقو،ضإ وقلنهإ وفا شللو 

ولللل لع هلللو، م  هللللفف َللللن ال لللي فلللا  ي ن لللا زوج لللا قنل لللا؟ وَللللن ال لللي ي يلللن م  
 ي  وج ا لن بلدها إ  لاه  هلي قنلله ؟؟ إن لا هفرلم م  ه للع الل وم نفسله ح لم

ليي هسلدض وهااف عل ه   ل لع يا موي او لص  ا،هتا اللل اء حوو لسلأل   هلا 
                              

 (.-هاأو كلمة حنو -ابق فقر غري أسه قال ) )75 (
من طري  خيثمة بن عبدالرمحن عن عبد هللا بن عمرو مرفوعاا  (996)إسناده تحيح، و عند مسلم  )76 (

 .(مثا أن رب  عمن ميلا قوتهكفح ابملرء إ)بلفظ 
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 فظ لله مع ح؟ وج  للور السلللص فللا  ُيطلللع الفجللا زوج لله علللم ملواللله ولللا فللي ل
يو،لللي م  ي للل فؤ الللل وم بللل لع ،و  إطلللالع ال وجللل إ ولللللا معلللفاف التلللام فلللي 
ف  لفاح  لا ولي بلد الثقل  عتلدهاإ وا،ل  فلي هل ض ا زلتل   إطالع ال وج  اللاقل  موز
ال ي وفج  ال فم  في ا للل ا ولل يسم لثا الفجاإ وح م ي م ال فاهم بيت  لا فلي 

 ي ،وا فا لت  ا. ك ة   ال وفف ف
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 .. فكان كعب ال ينساها لطلحة

 

   لا ا ه م يا موي الل ب  م  هفلله للع زوج ع إ  عدل إلم بي ع ل  ولا
ل  ونللا  ل لليء حلللدث لللع ومنلل  ولللارم النيلل  ؟ ولللا ا ه لللو  لللن  لللو  ال وجللل  
ح الع عتدلا هلو، َففحا  لت فح الودر  لف م ف  ومففحع؟ وللا هلي ررن لع إ  

م النيلل  ومنلل  فللي رايلل  الرهللاا وال لللم؟ ولللا ا ه وقللع م  هفام لله للللع عللدل إللل
زوج للع إ  فتلل  ل لل وح  ب وقللوع ل للم جللدا  ي للا عل للع مقطللار نفسللع؟ وهيلل ا يللا 
موللي اللل وم يت للاب فللا إنسللا  محللواو لللن الفللفح وال لللم وال لل ا وريللف  لللع لللن 

اآلولفبنإ  ا حواوإ وعلا،  النسلا  م  ي ل   حالله هلوإ ،و  وقلع اع نلار حالل 
مو قللد يلل ها عللن  لللع ل للا هللو   لله. وح للم ح نوللدع لللع َلللن نلاشللفضإ ووا،للل  
ال وجلل إ   وللم لفاعللا  حللاو اآلوللفبنإ وللل   حللاو الللتف  وفقلل إ    اآلوللف للله 

 نف  وبل فب ا لثلع محواوإ وقد ح هيو  محوالع ل وافق  لع حاو اآلوف. 
  مح انللا   –ف الفجللا وللال –موللي اللل وم  ال للفم  ل للا ظللفوف ل اج لل  هل فب للا

بسنم للا ي لدث ل لا للن ه يلفال مثتلاء للّد  ال ل ضإ وقلد هطلووإ و سلنم ال  لا 
والللوح،  والفقللاع إ وف للفال لللا ُهسلل م بسللن ال للأمإ وريللف  لللع ل للا ي لللل  ب للا 
كللأنثم. وُباطللئ لللن ح ي لللفف فللي زوج لله هلللع ا لللورإ وح يفاعللي محوال للا عتللد 

 ا فان  هفلله في حال  ا اللا،ي إ ناه ع ع ا  لعإ وب لالا لل اإ با وبطالن ا ب
 يل ق ا لن ا حواو الساب   ففها ف نسا . 

فللي بلللض هلل ض ا حللواوإ ملسو هيلع هللا ىلص وانظللف يللا موللي هللدانا   وإيللا  إلللم  لللو  التنللي 
وهي حاو ال  ض ال و يل فو ال وج  وب يفرإ وقلد هظلن من لا ريلف لفرو ل  للن 
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إ هقلوو عا  ل  رقلي   عت لا  )كانل  زوج اإ مو منه ي  فؤ لت ا وب وتن ا هق را  
م  يناشللللفها ملفهللللا م  ه لللل ر ثللللم  ملسو هيلع هللا ىلصإحللللدانا إ ا فانلللل  حا  للللا  فللللأرا، ر للللوو   

. رواض (78) (2) ي لللع إر لله( ملسو هيلع هللا ىلصيناشللفهاإ قاللل   ومييللم ي لللع إر لله ف للا فللا  ر للوو   
الناارو ولسلمإ وال لفا، بال ناشلف  هتلا ال قلاء الن لفهين عللم مو وجله فلا إ و للع 

و  الو ء في الففمإ وهو لا عت ه السيد  عا    رقي   عت ا بقول ا  )ومييلم ،
ي لللع إر لله(. فال وافقلل  فللي هلل ض ا حللواو لللن ملسو هيلع هللا ىلص ي لللع إر لله ف للا فللا  ر للوو   

 ملسو هيلع هللا ىلصحسلللن الوللل ن  والل لللف إ إ  ال االفللل  لوح للل إ ولللللا فلللي حلللدي  ر لللوو   
للا ي  لا هل ا ال لتلم ال و رواض ال اكم وقاو ،  ح علم شلف  النالارو ولسللم 

فللللل   الل لللللف  وا لفللللل  ه  لللللام   (79)«(2)ولللللالقوا التلللللام بلللللأوالق مملسو هيلع هللا ىلص  » حيللللل  قلللللاو 
 لل والل  وهطييم القلم. 

    وهلو محللد الثالثلل  الل ين هاّلفللوا عللن  ملسو هيلع هللا ىلصعلن فلللم بللن لاللعإ شللاعف ر للوو
ف لاب   عل  وجلا عل له ومنل و هلو   م فلي القلفل إ قلاو   ملسو هيلع هللا ىلصال  و لع ر وو   

ا ي تئوني بال و   وبقوللو  للي )وان ا فوج   طلق  مهألَُّم ر وو   ي لقاني التام فوج 
                              

 .(...ه يباشرها، يف فور حيضتها ها أن تتزرر )أمو فيه  (302)و اللفظ للبخاري  )87 (
وشْبَك ق   أاب ذر كيف أست إذا كنت يف ُحثَالة  )من حديث أيب ذر مرفوعا إسناده ضعيف جدا،  )79 (

(، موخالفوهم يف أعماهل ،قوا الناَ  أبخالقهمخال، اترب، اترب ،ما رمرين قال اترب: فقلت ،بني أتابِعه
ال هو على شرهللا البخاري و ال على شرهللا مسلم، فيه يزيد ابن ربيعة الرحيب، أبو كامل، وتعقبه الذهيب 
بقوله: "يزيد مل خيرجوا له، قال النسائي و غريه مرتوك"، و مثله قال الدارقطين و العقيلي، بل و مل خيرج له 

 و قال فيه البخاري: "أحاديثه مناكري". أحد من أتحاق السنن،
واحلديث أخرجه كذلك البيهقي يف )الزهد الكبري(، و البزار يف )املسند(، و الطرباين يف )األوسط(، و قال 

 ".فيه يزيد بن ربيعة الرحيب وهو مرتوك" مع:إا يف اهليثمي
 (: "ضعيف جدا".1187وقال األلباين يف )الضعيفة 
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جللللال  حوللللله ملسو هيلع هللا ىلص ل  تللللع هو لللل    عل للللعإ ح للللم ،وللللل  ال سللللود فلللل  ا ر للللوو   
ُي لفوو ح لم ،لاف تي وهتللأنيإ  التلامإ فقلاع طل ل  بلن عنيلد   رقللي   عتله

م ح يتسللللاها لطل لللل ( رواض و  لللللا قللللاع رجللللا لللللن ال  للللاجفبن ريللللفض. فيللللا  فللللل
 (2). (80)الناارو ولسلم

فانظف يا موي لا راعاض رقي   عته لن ظفوف وحاو فللم للن الفلفح و  الله 
وهلنيلفض علن ففحله للله وللهإ وانظلف ل لل ض ال ففل  الو يلل  الاة فل  ال لي للم هيلللص 
طل لل  ريللف الم للاع وال سللارع  فللي ا لل مناله فلللم يللت  فلللم هلل ا ال وقللص للله   إ  
ال واقص ال فبف  ال ي ُيفاعم في ا الااطف ح ُهتسلم وهاللد لولدق ا و ن لا وفجل  

 لن نف  زف   را   .

                              
فا ذا رساول هللا تالى )، و اللفاظ ملسالم، غاري أن هاام احلاديث (2769)و مسالم  ،(4418)البخااري  )80 (

 .(...حوله النا  املسجد ويف  هللا عليه و سلم جالس

)...( 
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 حديث خرافة

 
    َث ر لللوو   نسلللاءض  ال ليلللل  حلللديثا  علللن عا  للل  رقلللي   عت لللا قالللل حلللدَّ

مهللدرو  لللا » فقاللل  الللفم  لللت ن  يللا ر للوو   فللأ  ال للدي  حللدي  وفافلل . قللاو  
إ  وفاف  فا  رجال  لن مها ع ر  م فهه الون فلي الواهل ل  ف يل  فلي م وفاف  ؟ 

،هفا  طوبال  ثم رْ،وض إلم الن إ فيا  ي دث التام ب ا رم  في م لن ا عاجيمإ 
رواض مح لد ومبلو يلللم والنل ار. ورو  الطنفانلي فلي  (81)«فقاو التام حدي  وفافل 

ث ا بملسو هيلع هللا ىلص ا و لل  عللن عا  لل   " م  ر للوو     للدي  وهللو لل للا فللي ل للافإ حللدَّ
فقاللل   بللأبي وملللي يللا ر للوو  إ لللوح حللدث تي ب لل ا ال للدي  لظتتلل  منلله حللدي  

قلل   ال ليء إ ا للم « ولا حلدي  وفافل  يلا عا  ل  ؟ » ملسو هيلع هللا ىلص  وفاف . فقاو الف وو 
إ  م،لللدا ال للدي  حلللدي  وفافلل  فلللا  » ملسو هيلع هللا ىلص  ييللن قيلللا وفافلل . فقلللاو ر للوو   
ا  لل مإ فل لا ا ل فقوا السل ع مونلفوض فانلف بله رجا لن بتي ع ر   ن ه الون وف

 (2).  (82)«التام   ودونه ف ا قاو

  للع مهلله ملسو هيلع هللا ىلص موي ال وم ال نيم  لا مج ا هلع ا وقلال ال لي يق لي ا التنلي
 في ه ا الوو اللط  إ هلع ال وقوعال ال  ق  ال ي هس  وو التسلاءإ وللا معظلم

                              
إسنادمها ضعيفان، األول ألجل  الاد و اإلخاتالف يف وتاله و إرسااله و الثااين ألجال علاي  )82 ( )81 (

أمحد، و أبو يعلى، و البزار، و روى الطرباين يف األوسط...، و بن أيب سارة. قال اهليثمي يف اإمع: "رواه 
رجال أمحد َقات، و يف بعضهم كالم ال يقدح، و يف إسناد الطرباين علي بن أيب سارة و هو ضعيف". و 
احلديث ضعفه اإلمام الذهيب و ابن كثري و ابن اهوإبي و غريهم ألجل  الاد. و ضاعفه كاذلك األلبااين يف 

 يب األرسؤوهللا يف اقي  املسند.الضعيفة و شع
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 لل  رقللي   عت للا وه للا فللي وهللو يالطللص زوج لله عا ملسو هيلع هللا ىلص هلل ا الاللل  الفا للع لتلله 
ل اف واحدإ ي اورها وه لاورضإ وبوا،هلاإ وفلم للن مزوام مقلا رهنل  وف لال  وشل ال  

ي سنو  م  لثلا ال لدي إ ولثلا هل ض ال سلالف إ ه لي ع للوقل  ملسو هيلع هللا ىلص لن ر وو   
 وح  لن ففال  م. 

  موي و،ديقي  لللع ومنل  هق لي للظلم وق لع فلي مع اللع ومشل الع ولارم
ل فلل  إلللم م  ال وجلل  للظللم ميال للا ومكثللف وق  للا ،اوللا النيلل إ و  يللم النيلل إ ح ه

الفطللف  وهقسلل م الواجنللال ي للطف فللا لتي للا إلللم  لللع. وليللن هللا هفيللفل منللع إ  
؟ ي يتع بس ول  م  هفجع إلم النيل  م،ابع للا و آل  لن وجو،  وارم الني 

للم ه للف مو اللي  ي يتلع الالفوم وق  لا هفبلد للن النيل  بسلنم و  يلف  لنم ؟ م
ررللم هتقلللع لللن وإلللم ا لللاكن ال ا لفلل  ه  للام مح انللا  إلللم ق للا هلل ا ال لللا و للآل  
ال يفار لل يء الواحدإ و لع بالفإن  في قطع  لع بت ه  ولو في وقل  قليلا وفلي 
ليا  ولو قفبم ل ا هسل فوح   له اللتف ؟ زوج لع يلا مولي هفرلم فلي لثللع   بلا 

فثلف  ل لارل ا   لهإ وليثلف  إ ابلع منل  هي مشلد حاجل  لل لعإ ل الزل  لا النيل إ و 
 عت ا مي ا    

فلي     رجا لؤلن ي م  و ه لا ي م لتفسهإ با واجم ال وم م  ي لفل 
علللم هلاهللد  لللع ا لللف لللع زوج لله ف للا ي لليف  يللا موللي لللو نّفسلل  عللن زوج للع 
وعتع مي ا  بت ه  وارم الني إ و ولس  فت  هول  لثل ا للع نفل  زوج لع ميلاع 

 لل ا   الندايال
ل لا ا ح هالفم لل للا  ليفا  عللم ا قللداع ح لم فلي لتطقلل   ليتع ،و  م  ييلفللع 
 للللع مللللواح  ؟؟ ملللل   للللن الو يلللا الفا لللع م،اء زبلللار   هل لللا مو  هللللع لللللا  فلللي 

 ، ن  ول ا،ث  ومن  ل سع بيدها مثتاء  يفف ا ؟ 
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 إ  ال لللفم  ه للللف ب للللور را لللع وج يلللا للللو ملسلللي  يلللدها وح هسللل  فب للللن هللل ض
ا لللورإ وا للأو إ  شللئ  التسللاء إ  فتللل  هفيللف بأحا لل   الفجللاو. وح هقللا لقلللد 

 كنفلإ مو م  ه ا ول  ال نابإ وا  ع قوو ال ّوفب  
إ ا شللللللاب قلللللللم ال للللللفء شللللللاب 
 رجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاؤض

 

وشلللللاب هلللللواض وهلللللو فلللللي قللللل و  
 الل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللف

 
،علا رجلا فار ليإ » قلاو  ملسو هيلع هللا ىلص ولا،ع التنلي  رقلي   عتلهوعن من  بن لاللع 

منا وعا  ل  ؟ قلاو ح. فقلاو  فلال. ثلم مجابله ملسو هيلع هللا ىلص  إ فقاو التني علم طلاع ملسو هيلع هللا ىلصالتني 
رواض اللللاع لسلللم.  (83)« (2)ي سللاوقا إ فَقللفَّب إلي  للا إهاللل  بلللدإ فلل هم هللو وعا  لل 

علم ا،ط اب زوج ه  إلم ملسو هيلع هللا ىلص ف ا بلد ه ا السلو  التنوو ال فب  لن حف،ه 
ملسو هيلع هللا ىلص ها للن التنلي الطلاع الل و ،علاض إل له هل ا الفجلا للن فلارمإ وهل ا ال لفح ال ل 

وهلو يسللارع ال  للي يسللاب  السليد  عا  لل  فللي الطفبلل إ وانظلف إلللم هلل ا ا  لللوب 
" مو وقلللع   "فقلللفب إلي  لللا إهالللل فللي ال لاشلللف  فلللي و،لللص منللل  رقللي   عتللله

                              
 ، فال يستقيم من وجوه:(2037)إذا كان يشري إو حديث مسلم  )83 (
 : اللفظ ليس ملسلم. و إأا سقله برمته من اإلحياء، دون أن ينظر يف حديث مسلم.1
 أتياا : )يتساوقان( ال وجود هلذا اللفظ عند مسلم، و الصواق )قاال سعام يف الثالثاة، فقاماا يتادافعان حا 2

 منزله(.
: استهت رواية مسلم عند )...ح  أتيا منزله( ومل يذكر أسه قرق إليهما إهالة. و اإلهالة يف حديث آخر 3

يف دعوة اليهودي لرسول هللا تلى هللا عليه و سلم  و عند حفر اخلندق كما عند أمحد من حديث أسس، 
اري، و عليها دعاه خياهللا و كان فيها قارع كماا و مشى ما إو النيب تلى هللا عليه و سلم  كما عند البخ

 .-وهللا أعلم-ن حبان يف تحيحه. عند اب
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عتد ال  ل   وملالله ملسو هيلع هللا ىلص إ مو مكا التني *(2)ملال  ا للا  الطلاع لن الل م الس ين
للللن ،للل ن ه وجلسللل ه ح لللم عتلللد  وزوج لللهإ وللللم ي فل لللاملسو هيلع هللا ىلص وقلللد ييلللو  للللله هلللو 

 ا رفاب     ا لسل و   لا محوجتا إلم هدو ال الع وبسفضإ با وعظ  ه. 
وم فف لع يا موي واقل  بس ط  حدث  لليإ ح منساها لاطوره لا  ،ولل  إللم 
بي لللي يوللللا  ومنلللا ليلللدو، لو لللد و لللوا،ر للللفض التقلللفم الللل و يللللاو،ني قلللد بلللدملإ 

الطللاعإ وليتللي ححظل  م  زوج لي ح هأكللا وجلسل  للع زوج للي وموح،و ل تلاوو 
ول وقفللل  علللن هتلللاوو الطللللاعإ فلللدعوه ا ل تاولللله فقالللل  للللي  )علللاوزض مروح بلللاكوم 
ومجي( و اكوم هي  وا طلالتلا ول ل فواهتا للن الا لار والفاك ل إ فقلل  ل لا  
اآل ؟  فللللم هلللف،إ فف  للل  من لللا هفبلللد الالللفوم وفقللل إ واهفقتلللا عللللم )فسللل  ( رلللدا إ 

 هلتي هفاه تا اللا ليإ ال د ال فم للفإن  في الافوم. و،ارل باكوم 
  موللي  مولل م للللع هلل ا الفوللا بللنلض ل،اب ال لاشللفإ لت للاإ مح ه للدوا لل للا

الادللل  فللي النيلل إ  **فللي ال لل بن وشللئو   (2)**فللي بلللض لللا يلتي للا لثللا شللئون ا
ف واهلللف  ل لللا لولللاح  ه للللف   للله م  ل لللا ،ورا  وشاولللي  ا وحفب  لللاإ ولت لللا مح هيثللل

احع لللفاض عللللم لرا  لللا ورإناه لللا وطلناه لللا وحلللاوو مح هيسلللف بااطفهلللاإ وهلطلللص 
لل لللا عتلللد ال لللفور  إ ا لللل ع ا للللف فلللي احع لللفاض. ولت لللا  لللقو  ال يللللص للللع 
احح  اع الال   لدواع الو ن إ ولت ا  الل  الودر وإزال  لا به ح لم ح ي لفاكم 

                              
وقوله اإلهالة هي الطعام من اللحم السمني، فيه سظر، فاإلهالة ما أذيب من الشحم، و قيل: الشحم  )* (

ُُتِدم به، و قال ابن املبارك: الدسم إذا مجد على رأ  املرقة  .-وهللا أعلم- .و الزيت، و قيل: كل دهن أ

شؤون، سب  الكالم عنها وقلنا حسب قاعدة أقوى احلركتني، و "ش ون" إذا كان يرى   –شؤونا  )** (
 كراهية توايل األمثال.
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ا  ل سلع فلي ا للف. ولت لا مح فيؤ   فوأ . ولت لا مح هل ل لا ب لا هيلفض طال لا هتل
 هيثف لساءل  ا لن مين وإلم مينإ إح لا فا  يافم ب ا عن حد اللفف وال فع. 

ولت للا مح هيلف للا لللا ي لل  علي للا. ولت للا مح ه لللفها منللع لفهفللع علي للا مو من للا 
 ،ونع  واء لن التاح   احج  ام   مو الثقا    مو ال لل     .. وريف  لع. 

  اجلا ع لع لل ا  وم،بلع ،  قلا . وبفبلدو  للن  للع م  الكثلار فلي ومويفا  قالوا
 ا ،ب لع الل ا القليا ويف لن الل ا اليثيف الاالي لن ا ،ب. 
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 خامسالفصل ال
 املودإل جوهرإل رقيقة حتتا   را ة 
 و هي معررة لآلفببببببببببببببببببببببببببببببببببببات

 
 اذير و موادين حتف  العشرإل ب  املتصادف حم

 

من طلب  فيسبا خباطر بنفبي ، و مبن ر بب يف ر ببة ببذل هلبا مر بواب. فمبن أرفبق  -
 مبعاشره ح  ينال من املباح، عوض منه فوق ما ير ب، و من شره ا رتاح.

احملبة الدائمة و األلفبة الودمبة للعشبرإل، يفسبدها العتباب، و ال يفسبد البوداد م بل  -
ب، فإ ه يو ر الصدور، و جيد ما يكره من األمور، و هبو مبعبث اخلصبام بب  العتا

 األحباب.

القلوب تتقلب إذا ا تجمعا  لياان، و الكرمي من ت افل و حتمبل عيبوب النباق،  -
و قبببل أعببذاره  و مل يب ضببه ، ملعرفتببه أن مببا كببان مببنه  مببن كيببد  و أقببال ع ببراهت 

 الشيطان اخلناق.

ه بوفببور عواطببا املببرأإل و رقتهببا، فعواطببا املببرأإل م ببل مببن وفببور عقببل الرجببال علمبب -
الزهببرإل الرقيقببة ازميلببة، يشببمها و ينمببر إليهببا و ال حتتمببل الفببرك، و إال فسببدت 

 عليه.

عو  املرأإل خلقبة فيهبا، فقبد ولبدت و معهبا عبذرها الفطبر ، و مبن قصبد أن يقبي   -
د أهببل العببو  شببوه اخللقببة كمببن قصببد إقامببة عببو  األ ببا و ا ببتدارإل العبب ، فعنبب

 النمر يخرى ازمال يف العو ، و من كره خلقا أحب آخر.
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 حماذير و موادين حتف  العشرإل 

 الت افل حسن اخللق 

 مجخ  الزمان فكان يوم رراك 

 العفو يف اليوم  بع  مرإل 

 دارها تعل هبا 
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 محاذير وموازين تحفظ العشرة

 
  للت إ و،للالح  قللاو السللا،  اللل للاء  للل ين لللن ن لل  اللل وم فللي اللل وام  إقاللل 

القللللمإ و لللالل  اللللدينإ ورلللض النولللفإ وه ولللين الفلللفمإ وبقولللد  للللع ل وج للله 
 مي ا . 

  ورللللْض النوللللف وه وللللين الفللللفم هللللو ال قوللللو، ا وو لللللن اللللل وامإ    فللللي
ملسو هيلع هللا ىلص الو للاع هفوب للا  للقلللمإ وهسللفب ا  لل للمإ وهتم  للا  للفللؤا،. وللللا فللي إرشللا، التنللي 

هو جابف بن عند   رقي   عت  لا   حد شناب الو اب  في زواجه ا ووإ و 
رواض النالارو ولسللمإ  « هال بيفا  هالعن لا وهالمنلع» بأ  ي  وم بيفا  إ  قاو له  

إ ا نظللف إلي للا » ملسو هيلع هللا ىلص  للللا فللي  لللع هل   للا  إلللم هلل ا ال قوللو،إ ولتلله مي للا  قوللله 
ال للدي إ بللا ا لل  م اللل للاء  لللع ف للا قللاو اللللاع التللووو  يسلل  م  (84)« (2) للفهه

                              
ماان حااديث اباان عبااا  ضااعيف، و حساان بلفااظ  (1664)إسااناد حااديث هااذا اهاازء عنااد أيب داود  )84 (

( من حديث أيب هريرة  الل تسخريبه إذا  مر(ق قال: ))قيل لرسول هللا تلى هللا عيه و سلم: أي النساء خري
 و غريمها.  (9553)و أمحد  (5324)كما عند النسائي يف الكربى 

 رواه أبو داود و غريه بطوله و بسند ظاهره الصحة، بل و على شرهللا مسلم، غري أن يف اإلسناد علتان:
لواساطي( راو، و هاو عثماان بان عماري : بني غيالن )ابن جامع( و جعفر بن إ   )أبو بشار اليشاكري ا1

 (.1319يف الضعيفة  -رمحه هللا-أبو اليقظان، و هو ضعيف. )بينه الشيخ األلباين 
قاال عباد هللا: حادَين أيب : رواية جعفر بن إ   عن  اهد، جاء يف علل أمحد من رواية ابنه عبد هللا: "2

أي: شااعبة: -وقااال ، بشاار، عاان  اهاادقااال: حاادَنا حيااىي باان سااعيد قااال: كااان شااعبة يضااعف حااديث أيب 
 ."مل يسمع منه شيً ا": -أي شعبة-"، وبنحوه رواه األَرم. و قال مرة حديث الطري هو حديث املنهال
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: فهااال تضاااعيف شاااعبة لرواياااة أيب بشااار عااان  اهاااد مطلااا ، أم فقاااط يف بعاااض األحادياااث كحاااديث  ببب ال
 الطريق 

، أُراه كااان شااعبة يضااعف حااديث أيب بشاار، عاان  اهاادحاادَنا حيااىي قااال:  قااال عبااد هللا: "حاادَين أيب قااال: 
 يعين حديث الطري، مر بقوم سصبوا دجاجة يرمونا".

. [مسعات  اهاًدا]قال أبو طالب: قلت: يروي سصر بن علي عن أبيه، يعين عن شعبة عان أيب بشار قاال: 
 قال: قال حيىي: كان شعبة يضعف حديث أيب بشر عن  اهد.

ه شااعبة يف حديثااه عاان  اهااد قااال ماان تااحيفة ]مسعاات  اهاادا["، فصاارح و قااال اباان معااني: "طعاان علياا
 بسماعه من  اهد.

إو العلااااة الثاسيااااة، فهاااال اكتفااااى فقااااط ابألوو  1319يف الضااااعيفة  -رمحااااه هللا-و مل يشاااار الشاااايخ األلباااااين 
و مل يعتد لتضعيف اإلسنادق أم أسه مل يقع على تضعيف شعبة لرواية أيب بشر عن  اهدق أم أسه وقع عليها 

 ماق
 على كل حال يبقى مدار اإلسناد على أيب اليقظان عثمان بن عمري.

البل تسخبريبه و أما حاديث أيب هريارة قاال: )قيال لرساول هللا تالى هللا عياه و سالم: أي النسااء خاريق قاال: )
الكااربى و ( أخرجااه النسااائي يف إذا  مببر، و تطيعببه إذا أمببر، و ال ختالفببه يف  فسببها و ال مالببه مبببا يكببره(

أمحد و احلاكم، و قال: "تاحيح علاى شارهللا مسالم" و وافقاه الاذهيب، و تاحح سانده العراقاي، و تعقابهم 
( بقوله: "بل هو حسن فقط كما ذكران، ف ن ابن عجالن متكلم فيه خاتاة 1838األلباين يف الصحيحة )

 إال متابعة..." . يف روايته عن سعيد عن أيب هريرة، و هو يف سفسه تدوق ... ه مل يرو له مسلم

 .-رحم هللا اهميع-و تحح أمحد شاكر إسناده يف املسند، والصواق ما ذهب إليه الشيخ األلباين 
 مسألة: ف ذا قال قائل و ما الفرق بني الروايتنيق سقول فرقنا بينهما لدوافع منها:

قارئ بصحتها و ال يشتبه عليه : أن املؤلف مل يلتزم ابلصحيح، و أشران إو رواية أيب داود لكي ال ييرت ال1
 احلديثان.

الببل : التقااد  و التااأخري يشااري إو أن اهاازء ماان حااديث أيب داود الضااعيف، و كمااا ساالف َباات بلفااظ )2
 (.و إذا  مر إليها  رته( ال بلفظ )خري النساء من تسر إذا  مر( و عند احلاكم )تسخريبه إذا  مر

 .-رضي هللا عنهم-أيب هريرة و ابن عبا  : اختالف سبب احلديث، و سياقه بني حديث 3
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نيللاح ال للاب   ن للا ال  وللل  ل قا،للد التيللاحإ ف ن للا مللل  ا لل   اعا  ومطيللم ني لل  
ومررللللم فللللي اح لللل   اعإ ومحسللللن ع للللف إ ومفيلللله ل ا،ثلللل إ ومج للللا لتظللللفا إ وملللللين 

 لل سا إ ومقفب إلم م  ُيَلوّ،ها زوج ا ا والا ال ي يفه ي ا .

  لللازوام ملسو هيلع هللا ىلص لللا يللدر  باللل وا يلظللم إل لله ال للواإ وللللا إونللار ونوللح التنللي
إ ا زبن ال  طا  ل م ال فاع م  يسارعوا إلم زوجاه م ليف،وا عل ه فيدضإ لا ي لفي 

 التف  وبقتل ا بال  اع ه ض التو   . 
إ  ال فم  هقنا في ،ور  » قاو  ملسو هيلع هللا ىلص م  التني  رقي   عته (85) (2)فلن مبي هفبف 

فل للأل  شلل طا إ وهللدبف فللي ،للور  شلل طا إ فلل  ا رم  محللدفم لللن الللفم  لللا يلونلله
رواض لسللم ومبلو ،او، وال فلل وإ وبؤول  للن هل ا  «مهلهإ ف    لع يفَ، لا في نفسله

ال لللدي  م  ال للل طا  للللن ه بيتللله للفجلللا م  يفبللله فلللي ريلللف زوج للله للللا هلللو فلللي 
زوج هإ ولا هو ي ليه بال الوإ ولين يايلا إل له للن  ل ف ال ل طا  من لا محسلن 

إن لا شل و  ل بتل  بولور  شل طان  إ ومج اإ ف  ا مهم مهله لم هلد ف لع في نفسهإ 
يقوو اللاع ابن لفلح ال تنلي  إ  اللين هف  ريف ال قدور عل له عللم محسلن للا 
هو عل ه. مو هف  ال  توع شفعا  مج ا ومطيم ومرفل  ومف لا ل لا عتلدهم وهقلدر 
عل لله لللن ال للالو الطيللمإ ف للا م  ال للدي    لله م  إه للا  ال وجلل  يط للف القلللمإ 

  يفها إ ا هلاهد ملف الو اع فل ا وطفل بناله وواطف السوء. وبفّ، فا إعواب ب

   قاو ابن ح ع الظاهفو  ُففض علم الفجا م  يوالع الفمهه  وم،نم  لع للف
وإح ف للو عللال   هلللالم  و فهللا   لللع قوللله  إفللي فللا ط للف  إ  قللدر علللم  لللع

للللُ  َمَلللللَفُكمُ  هلللللالم   للللنز َحيز َ  َفللللأزُهوُهنَّ لا للللفز [  وقللللاو  222] النقللللف     َُّ  َفلللل اَ ا َهَط َّ
                              

رضي هللا عن الصاحابة -هذا احلديث من رواية جابر بن عبد هللا، و مل أجده من حديث أيب هريرة  )85 (
 .-أمجعني
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ال افلي  ح يولم  للع عل له  وقلاو مح لد  إ   للع لقلدر بأر لل  مشل ف  روو م  
 فا  يطوف في ال ديت  فس ع الفم  هت د  ع ف بن الاطاب 

 *** مح طللاو هلل ا الليللا وا للو، جاننلله
 *** فللللللو   لللللللوح   ح شلللللليء ريللللللفض

 ***لاافلللللللل  ر للللللللي وال  للللللللاُء ييْفتللللللللي 
  

 ومّرقتللللللللللللللي م  ح حنيللللللللللللللم محمنلللللللللللللله
 لُ علللللل ع للللللللن هلللللل ا السلللللللفبف جواننللللللله
 وإكللللللللللفاع بللللللللللللي م  ُهتللللللللللاو لفاكنلللللللللله

 
ثَ  به  فل ا فا  ال د ا  دعم ع ف هلع ال فم  وقاو ل ا  مين زوجع؟ فقال   بلز
إلللم اللللفاا   فا لل دعم ع للف نسللاء  فسللأل ن  فللم لقللدار لللا هوللنف عللن زوج للا؟ 

وبتفللد ،للنفها فللي مر للل  مشللل ف   إمشلل ف وبقللا ،للنفها فللي ثالثللل  إفقلللن  شلل فبن
فللل  ا ل للل  مر لللل  مشللل ف ا للل ف،َّ  إفوللللا ع لللف للللّد  إ لللاب الللل وم مر لللل  مشللل ف

 ال ازبن ووجه بقوع لوفبن.
  وليتلي »ملسو هيلع هللا ىلص  قاو اللل اء  وال س  م لله م  ح ُياّلي لا للن الو لاع لقلوو التنلي

 « (2)  لتليف لن ررلم علن  لت ي فلل  إومللْ  التسلاء إوم،للي ومنلاعإ م،وع ومفطف
،و  م   إو لع الوالء ل ا قد ييو   ننا  لفسا،ها مو لللداو  وال قاا بيت  ا (86)

وبي لن  إوهي عا،  ح هفوح عن ررن  لا فلي  للع إي لف هو مو ي فطن ل اج  ا
فللي نفسلل ا لللا يليللف وبتيللد م  لل  ا ،و  للفف لله ا  للناب الظللاهف . عللن عا  لل  

لللا لللن يللوع إح وهللو يطللوف عليتللا ملسو هيلع هللا ىلص  رقللي   عت للا قاللل   ) فللا  ر للوو  
ي إلم ال ي هو يول ا فيدنو وبل   لن ريف لس   ح م يف  إج  لا  الفم  الفم  

                              
أمببا وهللا إين ألخشبباك    وأتقبباك  ) و اللفااظ للبخاااري: (1401)و مساالم ( 5063)رواه البخاااري  )86 (

(، و لفاظ أتزو  النساء، فمن ر ب عن  نل فلي  مين أصلي وأرقد، و أفطر، و له، لكين أصوم و
 ما ابل أقوام قالوا كذا و كذا؟ لكين أصلي و أانم، و أصوم و أفطر،...(.مسلم: )
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إ وفلللللي (87) (2) ومبلللللو ،او،( رواض مح لللللد والني قلللللي وال لللللاكم و،للللل  ه فينيللللل  عتلللللدها
ف ،ولا عللم نسلا ه فيلدنو للن كا  إ ا انوفف لن ،ال  اللوالناارو ولسلم )

فولم   عل ه و لم. ف ا فا  حفبوا  علم جنلف ولواطف التسلاء  (88) ((2) إحداهن
وإشللللاع  اللداللللل  وال  نلللل   إوإزاللللل  فللللا مثللللف لللللن وللللواطف ال لللل طا  لللللن نفو لللل ن

وال الطفلل  بال  للاع ال للالو فللي النيللول  ح للم ي فللَف فللْا لواجناهلله  فق للاء الوقلل  
 .في ال  ع ال الو ويف ومنفع لن ق اع الوق  في ال  اكا وا عطاو

  هقللوو  إ   رقللي   عتللهجللاءل الللفم  إلللم مليللف ال للؤلتين ع للف بللن الاطللاب
زوج للا ،للوَّاع قللّواع يقللوع الليللا يوللافي جتنلله عللن ففاشلله لللن الم للاع وبوللوع الت للار 

فأعلا،ل عل له  إفأثتم علي لا ومثتلم عللم ،لدق ا فلي الونلار علن ،لالحه وهقلواض 
  ثم ل   وهي هقوو  مشيو فأعا،ل لف  ثالث إفأثتم عل ه ع ف إنل ه لف  موف  

بثلللي إللللم  . فقلللاو محلللد جلسلللا ه  لقلللد شلللي  إل لللع زوج لللا فللللم ه لللي ا يلللا مليلللف 
فللأهوا ب للا وا لل لا،ها لللا قاللل  وعلل ع علللم ،للاحنه م   إال للؤلتين. فقللاو علللمَّ ب للا

                              
، و يف إساناده عباد الارمحن بان أيب الازاند، تكلام فياه. قاال (24646)إساناده حسان، و اللفاظ ألمحاد  )87 (

" و استشهد به البخاري و روى لاه تيري حفظه ملا قدم بيداد وكان فقيهاتدوق، "ابن حجر: فيه احلافظ 
 مسلم يف مقدمة تحيحه.

و رواه احلاكم بنحوه و تححه، و مل يتعقبه الذهيب. و حسنه الوادعي، و حسن إسناده شعيب األرساؤوهللا 
 و األلباين يف اإلرواء، وقال يف أيب داود "حسن تحيح".

 و اللفظ للبخاري. (1474)مسلم  و( 5216)رواه البخاري  )88 (
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فق لم م  يل نلف  إيس دعي زوج ا وم  ي يم بيت  ا لا ،اع هو ال و ف لم شليواها
 (2) .(89) ل ا ليل  فا مر ع،احم مر ع زوجال   يو  

 إح بفقللم فللا واحللد   إإ ا فانلل  للله زوجللال فللال يو للع بيللت ن فللي لسللين واح
للت ن عللم حللد .    فللا  لللع يسلنم ال يللف  وب للل ا  وبللت ه ال ل   وبف للم 

وللل   لللن شللف  اللللدو فللي القسلل   بللين ال وجللال ال سللوب  فللي  إإلللم الاوللولال
ت ن في الو ء  نه ال قوو،. فل   وطلئ ريف م  ال س  م م  يساوو بي إالو ء

وقللد ه يللا ال لل و   إبل لل ن ،و  بلللض لللم يللأثم بلل لع    الللو ء طفبُقلله ال لل و 
ُلوا َبللليزَن  إللللم بل للل ن ،و  بللللض  ول للل ا قلللاو هللللالم   لللدا لللَ طا ُلوا َم ز َهلز َوَللللنز َهسز

للُ مز   إوالو للاع[ قيللا فللي ال فسلليف  فللي ال للم  129] التسللاء   التّاَسللاءا َوَلللوز َحَف،ز
فا  يقسلم بلين  ملسو هيلع هللا ىلصوقد رو  م، اب الستن عن عا    رقي   عت ا م  التني 

 (90)«(2)للع فلال هل تلي    لا ه للع وح ملللعالل لم هل ا قسل ي    لا مل»نسا ه وبقلوو  

                              
رويت من طري  الشعيب و قتادة و أيب سلمة بن عبد الارمحن كماا يف )مصانف( عبادالرإباق يف )ابق  )89 (

حاا  املاارأة علاااى إبوجهااا و يف كاام تشاااتاقق(، و ماان طريااا  الشااعيب كااذلك يف )معرفاااة الصااحابة( أليب سعااايم 
حممد بن سريين كما يف )اإلستيعاق( إلبن عبد الارب و  ألتبهاين و )أسد اليابة( إلبن األَري، و من طري 

فيه حوار أببيات شعرية، و كلهم عن عمار بان اخلطااق أبلفااظ و ساياقات اتلفاة، و )أحاد جلساائه( هاو  
كعااب باان سااور األإبدي. و كلهااا منقطعااة، و قااال الااذهيب يف والدة أيب ساالمة باان عبااد الاارمحن: "ُولااد ساانة 

سانة  -رضاي هللا عناه-سنة، و ماات عمار  72عن  94، ألسه مات سنة 22بضع وعشرين"، و تقريبا سنة 
 ، فيكون بني والدته و وفاة عمر حوايل سنة.23
وقد أعلاه كباار  هذا احلديث ُروي موتواًل ومرساًل،إسناده ضعيف، رواه أتحاق السنن و غريهم،  )90 (

قااااال  .و الاااوادعي األلباااااينكاااذلك   إبرعااااة، والنساااائي، والاااادارقطين، و أيب، و الرتماااذيكابإلرسااااال،   احلفااااظ
الرتمذي: "حديث عائشة هكذا رواه غاري واحاد عان محااد بان سالمة عان أياوق عان أيب قالباة عان عبادهللا 
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فلللا  ي لللفل عللللم الللللدو بلللين ال وجلللال    لللا ُفللللص بللله للللن التفقللل   ملسو هيلع هللا ىلصمو منللله 
 داهن مكثف لن ريفها.إلم إح ملسو هيلع هللا ىلصوليته ي ل ر عن ليا قلنه  إوال ني 

  وقللد ي للطف الفجللا فللي بلللض ا حللواو إلللم هللف  و ء ال وجلل  لللنلض  لللوف ا
ف لا فللا  إهأ،ينلا  ل لا وإشللارا  ل لا بللدع رقلاض علن هل ا السللو  إلله مو لع ريلفض

) منله حلن  ملسو هيلع هللا ىلصفلن ،لة   بتل  حيلم زوم التنلي  إلع بلض مزواجه ملسو هيلع هللا ىلصر وو   
  فل لع ملسو هيلع هللا ىلصفساا ب ن فأ فع فقاو التنلي  بتسا ه ح م إ ا فا  بنلض الطفب  ن و

 إفنيت ا هم يسيفو  بف  بوة   بتل  حيلم ج ل لا إيلتي التساء إ وقع بالقواربف
ح لم ُمونلف  ملسو هيلع هللا ىلص نيل  وجلاء ر لوو    –مو رفو ل   –وفان  لن محسلت ن ظ لفا  

فل للا مكثللفل  إبلل لع  فولللا ي سللح ،لوع للا بيللدض وجلللل  هلل ،ا، بيللاء  وهللو يت اهللا
قالل    إوان  فهلا ومللف التلام فت للوا وللم ييلن يفبلد م  يتل و –هلا مو زجف  –ز فها 

قال  فلم م،ر  إو،وا   ه ملسو هيلع هللا ىلصفل ا ن لوا ُقفب وناء ر وو    إفت لوا وفا  يولي

                                                                           
بن يزيد عن عائشة: أن النيب تالى هللا علياه وسالم كاان يقسام. ورواه محااد بان إبياد وغاري واحاد عان أياوق 

 لم كان يقسم. وهذا أتح من حديث محاد بن سلمة".عن أيب قالبة مرساًل: أن النيب تلى هللا عليه وس
  ، كابن حبان، واحلاكم، وابن كثري.غريهموتححه 

و هنااا مسااألة يف قااول احلاااكم: "علااى شاارهللا مساالم" و فيااه سظاار بيااض النظاار عاان علااة اإلرسااال، ألن اإلمااام 
عن أياوق شايء،  مسلم روى حلماد بن سلمة عن اثبت ومل حيتج بروايته عن أيوق؛ إذ يف رواية ابن سلمة

قال اإلمام أمحد: "يسند محاد بن سالمة عان أياوق أحادياث ال يساندها الناا  عناه"، و سايما إذا اجتمعاا 
 يف أيوق، فيُاَقْدم ابن إبيد لشدة معرفته به، ألسه كان يكثر  السته، أو كما قال اإلمام أمحد.

فرد محاد بن سلمة أبحايث خيالف و قول أمحد أسه يسند عن أيوق أحاديث ال يسندها النا  عنه، أي ين
فيها أتحاق أيوق، كهذا احلديث مثال، و حديث )أذن بالل مرة بليل(، رواه ابن سلمة موتوال و رواه 

 أتحاق أيوق موقوفا.
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فانطلقل  إللم  إفا ي  م  ييو  فلي نفسله شليء ملسو هيلع هللا ىلصعلم لا مهوم لن ر وو   
 إب ليء مبلدا   ملسو هيلع هللا ىلص عا    فقل  ل ا  هلل ين مني لم مكلن  ب لع يلولي للن ر لوو  

فقال   نلم. فأو ل عا     إعّتي ملسو هيلع هللا ىلصوإني وهنُ  يولي لع م  هفقي ر وو   
ثم انطلقل  إللم ر لوو    إو ارا  ل ا قد ثف،هه ب عففا  ففش ه بال اء لي فم رب ه

فففللل  طللف فالانللاء فقللاو  لالللع يللا عا  لل  إ  هلل ا للل   بيولللع   قاللل   لللع  ملسو هيلع هللا ىلص
و للع مهلله. فل لا فلا  عتلد اللفواح قلاو ل بتلم بتل  فقلا إف ا   يؤه ه لن ي لاء

 –فقالل   ) منلا مفقلف  إ وفان  لن مكثفهن ظ فاإج   مفقفو مو ع ،ة   ج ال  
حلللين  للل ع  للللع لت لللا ف وفهلللا فللللم  ملسو هيلع هللا ىلصي و،ي لللع؟ ( ف  لللم التنلللي  –مو معطلللي 

ييل  ا ح م قدع لي  ومياع لتم في  ففض ح لم رجلع إللم ال ديتل  وال  لفع و،لفف 
فل لا فلا  شل ف ر  لع ا وو ،ولا علي لا  إوللم يقسلم ل لا ح لم يئسل  لتلهفلم يأه ا 

 ملسو هيلع هللا ىلص   فلدوا التنلي ملسو هيلع هللا ىلصففمل ظلَُّه فقال   إ  ه ا لظا رجا وللا يلدوا عللمَّ التنلي 
 -فل للا ،وللا قاللل   يللا ر للوو   لللا م،رو لللا م،للتع حللين ،وللل  علللمَّ   قاللل  

ف  لللم  إ  للللعفقالللل   فالنللل ملسو هيلع هللا ىلصوفانللل  ل لللا جاربللل  وفانللل  هانئ لللا للللن ر لللوو   
إلم  فبف زبتم وفا  قد ُرفع فوقله بيلدض ثلم م،لاب مهلله ورقلي  ملسو هيلع هللا ىلصر وو   

. ومرجللو مح يفوهللع يللا موللي (91) (2)رجاللله ثقللال   عللت م ( رواض مح للد فللي لسللتدض و

                              
من طري  اثبت الُبناين عن مسية ( 26744)رجال إسناده َقات غري  يسة أو مسية، رواه اإلمام أمحد  )91 (

ك يف مساند عائشاة و كاذا الطارباين يف األوساط و ابان ساعد يف الطبقاات مان طريا  عن تافية و رواه كاذل
عفااان باان مساالم عاان محاااد باان ساالمة عاان اثباات عاان  يسااة عاان عائشااة بنحااوه. قااال اهليثمااي يف اإمااع يف 

"، و روى هلا أباو داود وغاريه ومل يضاعفها أحاد، وبقياة رجالاه َقاات ،فيه مسيةحديث تفية: "رواه أمحد، و 
هااا أحااد، رحروى هلااا أبااو داود وغااريه ومل ع ،فيااه مسيااة حااديث عائشااة: "رواه الطاارباين يف األوسااط، و قااال يف

 ".وبقية رجاله َقات
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اللل وم ومنلل  هقللفم هلل ا ال للدي   بلللض روا للع السلللو  التنللوّو لثللا ) فولللا ي سللح 
ف  ق  ) لاللع يلا عا  ل  إ  هل ا لل   بيوللع  ( ،لوع ا بيدض ( مو ه ض ال دامن  ال

ولللا مج للا هلل ا الللف، لللن عا  لل  رقللي   عت للا و،حل للا ورقللاها النللالغ )  لللع 
 ف ا   يؤه ه لن ي اء (.

  فللي السللوا إ   ملسو هيلع هللا ىلصقللاو  ) بيت للا ن للن لللع ر للوو    رقللي   عتللهعللن جللابف
 إ  زوجلللي ح اللللفم  موللل ل بلتلللا  ،اب للله وهلللو عللللم ح لللار فقالللل   يلللا ر لللوو  

فقلاو  لاللع ول لا؟ جلاءل  ملسو هيلع هللا ىلصوللفَّ زوج لا فلدعاض التنلي  إيقف تي ففلّفا بيتلي و يتله
ه ليو لتلع منلع ح هقف  لا. قلاو  يلا ر لوو   والل و مكفللع إ   إه يو لتلع حقلا  

ف نلله لللن  إع للدو ب للا ب لل ض الليللل . و يلل  ال للفم  فقاللل   فلل ب  فللّفا بيتللي و يتلله
ثللم موللل  بفم لله ورم للل ا فو للع بيت  لللا  ملسو هيلع هللا ىلصر لللوو    ف نسللم إمب للض وللل    إللللمّ 

وقللاو  الل للم ُم،  فللا واحللد لت  للا لللن ،للاحنه. قللاو جللابف  فلنثتللا لللا شللاء   م  
لللا فل للا رمهلله طفحلل   إنلنلل  ثللم لللفَّ ر للوو   بالسللوا فلل  ا ن للن بللال فم  ه  للا ُم،ز

ا وللل    فقاللل   يلا ر للوو   والل و بلثللع بلال   للل ملسو هيلع هللا ىلصا ،ع ومقنلل  إلللم التنلي 
 (2) .(92) لن ب ف محم إلّم لته إح من  ( رواض مبو يللم وهو حدي  ،  ح

                                                                           
 خباالف هاذه َقاة، ةسافيه  ي: "و مجلة القول: أن (3205)وقال الشيخ األلباين يف الصحيحة حديث رقم 

، و السايما ن كاستا واحدة فاحلديث تاحيحف  وكالمها اتبعية بصرية تروي عن عائشة، ، فهي  هولة،مسية
 و مجلة القوارير منه تحيحة". وقال أمحد شاكر: "إسناده تحيح، إن كاست  يسة". 

إسناده ضعيف، و قول املؤلف "حاديث تاحيح" فياه سظار. رواه أباو يعلاى عان شايخه عبياد هللا بان  )92 (
عاان جاابر بااه. قااال اهليثمااي يف اإمااع: معااذ قااال: ذكاار أيب، عاان يوساف باان حممااد باان املنكادر، عاان أبيااه، 

قه أبو إبرعة وغريه، و ضعفه  رجال الصحيح رجاله"رواه أبو يعلى، و  غري يوسف بن حممد بن املنكدر، َو
 مجاعة". و قال البوتريي: "رواه أبو يعلى بسند منقطع".
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   قللاو اللللاع التللووو فللو قوللله هلللالم  للئزُ مز َثُيمز َمنَّللم شا مو لوقللع  َفللأزُهوا َحللفز
ال رع لن ال فم  وهو قنل ا الل و يل رع   له ال تلي حب  لاء الوللد. قلاو  و  له إباحل  

وملللا  إشللاء بللين يللدي ا وإ  شللاء لللن ورا  للا وإ  شللاء لينو لل  وطئ للا فللي قنل للا إ 
 الدبف فل   هو ب فث وح لوقع زرع.

  إ  لللن »   ملسو هيلع هللا ىلصقللاو  قللاو ر للوو    رقللي   عتللهعللن مبللي  للليد الاللدرو
شللف التللام عتللد   لت للل  يللوع الم اللل  الفجللا ُيف للي إلللم الللفم  وهف للي إل لله ثللم 

و فلي شلفحه  ه لفبم إف لاء الفجلا للا يولف  وقاو التوو  إرواض لسلم «يت ف  فها 
بيتله و لين الفمهلله للن ملللور اح ل   اع وو،للص هفا،ليا لللا يولف  لللن ال لفم    لله 

فأللا لوللف،  فللف الو للاع فلل   للم هيللن   لله فا للد  وح إل لله  إللن قللوو مو فلللا ون للوض
 حاج  ف يفوض  نه والف ال فوء .

 
 
 

                                                                           
نكادر هاذا لااه و أورده ابان عادي كاذلك يف الضاعفاء ماان طريا  أيب يعلاى و قاال: "يوساف باان حمماد بان امل

 غري هذه األحاديث اليت ذكرها هام النسخة اليت سسختها، و أرجو أسه ال أب  به".
و ضعفه أبو داود و الذهيب و ابن حجر و غريهم، و قال النسائي "مرتوك"، و قال العقيلي "ال يتابع على 

 حديثه".
احلديث: "وال أُراين مسعته من  فاحلديث ال يعرب القنطرة بيوسف، فكيف إذا أضيف له قول عبيد هللا عقب

أيب"، و لعااال هاااذا ماااا أشاااار إلياااه البوتاااريي ابإلسقطااااع. و علياااه فاااال يرتقاااي إو درجاااة احلسااان فضاااال عااان 
 .-و هللا أعلم  -الصحيح. 

 



 إتحاف األحبة 

 

  
161 

 
 التغافل حسن الخلق

 
   إ    علل  ملسو هيلع هللا ىلص  » عتلله قللاو  قللاو ر للوو    عللن  لل ا بللن  لللد رقللي

رواض  (93)« (2)وجلللللا فلللللفبم ي لللللم اليفللللللاء وب لللللم لللللللالي ا للللللور وبيلللللفض  فسلللللاَف ا
الطنفانللليإ ولللل لع قلللاو الللللاع مح لللد بلللن حتنلللا  هسلللل  مع لللار حسلللن الالللل  فلللي 
ال  افللا. وللتللم ال  افللا هيلللص ال فللل  لللع الللللم وال،را  ل للا ي  افللا عتلله  هيفلللا  

عن  فساف ا لورإ وقد فا  لن الو،ص الل و ُللدح بله  ليدنا عللي بلن  وهففلا  
مبللي طالللم منلله فللا  فللي بي لله فالثللللم ووارجلله فالليلل إ مو منلله فللا  فال  تللاوع 

لللع إ،راكلله وعل لله ب للاإ  إهعللن ُلوفبللال ا حللداث ال للي هقللع حولللالُ  ز للم عيتللا  
اللل و يفهلل  شلللورهم  إكفالللا   هللله  ومّح يللوقل م فللي حللفمإ ومح يللفو  لتلله ال  نللع

  ح يواجله  وب د محا  س م. وقاو من  بن لالع رقي   عتله  ) فلا  ر لوو
(2) (محدا  ب يء ييفهه

 رواض مبو ،او، وال فل و والتسا ي. (94) 

                              
تاحيح، و رواه احلااكم كاذلك بطاريقني و ابخاتالف يساري و تاححهما، و مل يتعقباه الاذهيب. قاال  )93 (

 رجاله الطرباين يف الكبري و األوسط بنحوه إال أسه قال: )حيب معايل األخالق(، و اهليثمي يف اإمع: "روا
 الكبري َقات". 

قلت: و رجال األوسط هم رجال الكبري، غري أسه قرن يف الكبري شيَخه إبراهيم بن شريك األسدي وحمد 
 ححه األلباين.بن أيب شيبة. و لفظ الطرباين يف الكبري )حيب الكرم( عوض )حيب الكرماء(. و ت

إسناده ضعيف، فوقع هنا )التزمذي( و هو خطاأ مطبعاي، و احلاديث رواه الرتماذي يف )الشامائل(،  )94 (
سلم ألن مثل هذا العزو يوهم أسه يف السنن أو اهامع، و رواه النسائي يف )اليوم و الليلة(. و علة احلديث 

  .بن قيس العلوي
 و أورده األلباين يف الضعيفة.و ضعف العراقي سنده يف ختريج اإلحياء 
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إنه ال  اقي اليفبم ح م ح ي فم ال  لاعف مو ييسلف الالاطفإ و هل ا بلالطنع 
ر ال للي هلللارف علي للا الللنلض فللي ريللف ال لا،للي و ل اقللم  . و لللن ا لللو 

ررم لاالف  ا ل  ا ال وج ه التنوو قوو اللنلض  "منلا مقلوو لاعلور منل  معلور فلي 
عيتللله" و يقولللد بللل لع النطولللل  و ال  لللا،ح. مو يقلللوو اللللنلض  "منلللا للللا اه  لللل  
مشوف حاجل  عوجل  و ا لي "إ و هل ض ا قلواو و ا فللاو نفسل ا هلي ال لي يولم 

 ا قوو القا ا  و موْص لن بلض الدواء الداء.مح يسي  علي ا و يودا في 
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 ُجمع الزمان فكان يوم رضاك

 

   مو،للم عنللد   بللن جلفللف بللن مبللي طالللم رقللي   عللت م محللد بت لله فقللاو
 إيا  وفثف  الَل زم ف نه ُيَوّرث الن  اء.

     للللا موللللي اللللل وم اليللللفبم  ولللل  لللللن عل للللاء مهللللا بيلللل  التنللللو  هلللل ض التولللل  
   الل لاب ي لطف الُ لاهلم إللم ال نفبلف واليل ب رالنلا  للالفوم  والو،   ال ال  

ل ا يلاهم عل ه  وبف ح باب اللولن والاولول   وبولد، ل لاعف هيلو  قلد ُنسلي   
 ُ ليد  لع نف  ا  ناب ال ي مف   إللم للا يلاهلم   له. وللا مكثلف للا لَّلف بيلا 

الل لاب   له. ولللّا  واحد لتا لن لواقص مّ،  الل اب في ا إلم ملور مشتع ل ا بلدم
لا ياطف فلي النلاو هلو  منتلا نلاهلم ح لم يللفف ال اطلئ وطلأض في وتنله   يلو  
الل اب   ه فا د   وليتتا ُنلاهم للدع رقلانا ب لا وقلع فلي ال اللم  وإ ا فتلا نفرلم 
فلي هل ض الفا لد   فا ف لا ه لين الوقل   وطلفح ال وقلوع فلي شليا ريلف الل لاب 

  ال لتلم وال لفض وفللي جلو وم للوب للن ال للفح ك يايل  قول  مو واقلل  في للا نفل
 والوفاء ل وتم لا هيفهه التفوم.

 ومقوو لع لع القا ا 
 *** ُولللللل  لللللللن وليلللللللع لللللللا ،للللللفا
    *** فلللللالل ف مقولللللف للللللن للاهنللللل 

 و ر الللللللللللللللللللل و   للللللللللللللللللله اليلللللللللللللللللللدر
 الاليللللللللللللللللللللللا علللللللللللللللللللللللم ال َيللللللللللللللللللللللف

 

 ومقوو مي ا  وم فف لع القا ا 
 ،لللللللافه وال لان لللللللاوإ  مكثلللللللفوا مو     *** ولا ال لم إح طاعل  وهولاوز

 

 با م،عو  إ  ظت  زوج ع منع ه   ا لن ع اب ا هي لع م  هانفها بقولع 
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ُل فلللا لنانللل  للللن ولللاطفو   *** وَل لللوز
    *** ح مل  لن ع ف ال لا  وح رلد

 ونسلللللللللليُ  فللللللللللا هلاهللللللللللم وه للللللللللاكي
 ُج للللللَع ال لللللللا  فيللللللا  يللللللوع رقللللللا 

 

 ووا،لل   إ يللففللال هلاهللم ملللاع ال إموللي الل بلل   إ ا فللا  ح بللد لللن الل للاب
وال و  ا لا فا  بين التام. وح هطلع محدا   إف   الل اب لا فا  في ولو  إا وح،

ورالنا  لا يتلدع عل له  إف    لع ل   لن ال فوء  إفي عيم زوج ع ولا فا  لت ا
 لن يفلله.
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 العفو في اليوم سبعين مرة

 
  ال طللل    موللي اللل وم  هللا  لل ل  مو عل لل  م  إنسللانا  ح ياطللئ؟ فالي للاو

هلالم وحدض واللو   لانن اء فق . ومن  بالطنع ف يف  هقع    ا يقع   ه الن ف  
وليللا واحللد لللن التللام عللدو لللن ال لل اطين ُيسللوو للله الاطللأ وبوقللله   لله  وهللو ح 
يفللارا قفبتلله وب وللم فللي ل ظللال قلللص الللتف . ولسلل  فللي حاجلل  م  م فللف  م  

طللأ وبيفللي ليللا واحللد يلاشللف محللدا  م  َلللن هلاشللفها إنسللان  لثلللع يوللوز علي للا الا
يللم منه ُيين له الايف وح يقود في ال الم الي اء  ل لع شفع لتا الدين ال ت ل  
ال سال   وقنوو احع  ار إلم ال د ال و يلوم له اللقا. و  علم  نيا ال ثاو 

ملسو هيلع هللا ىلص جللاء رجللا إلللم ر للوو   ن ابللن ع للف رقللي   عت  للا قللاو  هلل ا ال للدي  علل
اعلُص عتله فلا يلوع »ثلم قلاو   إر لوو   فلم نلفلو علن الالا،ع؟ فول   فقاو  يا

وقاو حدي  حسن ،  ح. ف  ا يالدع  إرواض مبو ،او، وال فل و(2) (95) « نلين لف 

                              
من طريقني؛ األوو من طري  رشادين بان  (1949)، و الرتمذي (5164)رجاله َقات، رواه أبو داود  )95 (

سعد، و هو ضعيف و الثاسياة مان طريا  عبادهللا بان وهاب، و كالمهاا عان شايخه قتيباة عنهماا، و أماا قاول 
لصواق "حسن غريب"، كذا ورد يف النسخ املتوفرة املؤلف أن الرتمذي قال "حسن تحيح" ففيه سظر، و ا

غاري أن يف الثااين  (5899و ) (5635)اليت بني يدي. و رواه كذلك اإلمام أمحد يف موضعني و من طريقني 
 ابن هليعة.

و قد اختلف يف تحايب احلديث بني عبدهللا بن عمر بن اخلطاق و عبدهللا بن عمارو بان العاا ، و قاال 
ح. وقد ضعف احلديَث بعض األفاضال بادعوى اإلسقطااع باني عباا  احلجاري و ابان البيهقي ابن عمر أت

عمر، مستدلني بقول أيب حا  "ال أعلام مساع مان ابان عمار شاي ا"، و هاذا اليضار، علاى قاول مان قاال أساه 
عاتره و ترح ابلسماع كما عند أيب داود، إن ترجح أسه ابن عمر. وقول أيب حا  حيمل يف طياته ترجيح 
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بللأجف  وبسلل    اللفللو فللي اليللوع الواحللد  للنلين لللف   فأطلللم لتللع مي للا اللل وم م  
هاطئ  نلين للف   هانفني فم لف  هس    ال وج  لتع اللفو؟؟ وها هتا  زوج 

 يول ا ؟؟ 

لا نقول  ،لدق  للن » قاو  ملسو هيلع هللا ىلص وعن مبي هفبف  رقي   عته م  ر وو   
«  لاوإ ولا زا،   عندا  بلفو إح ع ا إ ولا هواقع محلد   إح رفلله   عل  وجلا

 رواض لسلم.

                                                                           
مااارو، و ذكااار عقااب قولاااه الساااالف كمااا يف علااال ابناااه يف حااديث اهاااار: "وقاااد مسااع مااان عبااادهللا بااان اباان ع

عمرو"، ف ن كان كذلك فاحلديث تحيح، و يؤياد هاذا أن يف بعاض سساخ أيب داود )ابان عمارو( ال )ابان 
 ، و أورد املزي حديث أيب داود يف مسند ابن عمرو، وقال: "رواه غريه فقال: عن ابن عمر".عمر(

ذكر البخاري طرقه يف الكبري و قال: "فيه سظر"، ف ن كان من حديث ابان عمار فهاو كماا قاال، فيكاون  و
اإلساااناد منقطعاااا باااني احلجاااري و ابااان عمااار لقاااول أيب حاااا ، و إن كاااان مااان حاااديث ابااان عمااارو فاحلاااديث 

 و هللا- تااحيح لثبااات مسااااع احلجااري مناااه كمااا قاااال أبااو حااا  و البخااااري. و اباان عمااارو أقاارق للصاااواق
 .-أعلم

 و تحح إسناده األلباين و أمحد شاكر يف املسند و شعيب األرسؤوهللا عند أيب داود.
( "أخرجااه أبااو 488مالحظااة: جاااء يف السلسااة الصااحيحة لأللباااين عنااد ذكااره هااذا احلااديث )حااديث رقاام 

: ماان طرياا  اباان وهااب قااال: أخااربين أبااو هاااسئ اخلااوالين عاان العبااا  باان جليااد احلجااري قااال (1564)داود 
يقول: ..."، فوقع عمرو، أي ابن العا ، قلت: ه ذكر قول أيب حاا  "ال أعلام  عمرومسعت عبدهللا بن 

 ".عمرومسع عبا  بن جليد من عبدهللا بن 
، ألن أاب حااا  تاارح هااو سفسااه بسااماع عمببروال يف عباادهللا باان  عمببرو هااذا قالااه أبااو حااا  يف عباادهللا باان 

تعقباه بقولاه: "و  -رمحاه هللا-أظنه خطأ مطبعي، ألن الشايخ األلبااين . و ال عمرواحلجري من عبدهللا بن 
 .-و هللا أعلم-يرده تصرحيه ابلسماع منه يف هذا السند". 
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، رواض مبلللللو ،او  (2) (96)« لللللن مقللللاو لسللللل ا  عثفهلللله مقاللللله   يللللوع الم اللللل  »وقللللاو  
 وال اكم.

الللل و يالللال  التلللام وبولللنف عللللم م اهلللم ويلللف للللن الللل و ح يالللال  » وقلللاو   
 رواض ال فل و وابن لاج  عن ابن ع ف. (2) (97) «التام وح يونف علم م اهم 

  موللي اليللفبم  قلللد ي نللا،ر إلللم  هلللن الللنلض م  هلل ض الس ا للل  لللع التسلللاء ح
ال فلللاهم وقنلللوو اللللل ر ح لللم هوللللح وقلللد هفسلللدهم  ومنلللا ح مللللانع للللن ال فاجللللال و 

ي هم لا في التف   وليتلي مقلوو  ،لدا   اللظل م و،لدا ر لوله اليلفبم  فل   
وإ  اللفلو ح ي بلد ،لاحنه إح عل ا  فلي اللدن ا  إاللفو ،ين ولن ش م اليفاع والتنالء

 واآلوف   با ي بد ال وم الَلّفو اح فالا  وهقديفا  عتد ال وج .

                              
يف كتااق البياوع: ابق يف فضال اإلقالاة بساند تاحيح بلفاظ )مان  (3460)تاحيح، رواه أباو داود  )96 (

ظ يف كتاااق البيااوع، و قااال: "تااحيح علااى شاارهللا أقااال مساالما أقالااه هللا عثرتااه( و رواه احلاااكم باانفس اللفاا
يف ابق اإلقالة على شرهللا الشايخني بلفاظ  (2199)الشيخني و مل خيرجاه" و هو كذلك؛ و رواه ابن ماجة 

 )من أقال مسلما أقاله هللا عثرته يوم القيامة(. 

.(، و معاىن )مان و روي أبلفاظ اتلفة مثل )من أقال مسلما بيعته...( و يف أخرى )من أقال أخاه بيعا..
أقال مسلما( أي: وافقه على سقض البيع، و قاد ذكاره أهال العلام يف كتااق البياوع ال يف النكااح أو األدق 

 .-و هللا أعلم- و األخالق.

أُمم الصحابااااااااااي  (2507)، و هذا اللفظ ليس للرتمذي وال البن ماجة. وفااااي سند الرتمذي تحيح )97 (
م إذا كان خيالط النا  ويصرب على أذاهم خري من املسلم الذي ال خيالط النا  و ال و رواه بلفظ: )املسل

يصرب على أذاهم( وقال عقبه: "قال ابن أيب عدي: كان شعبة يرى أسه ابن عمر"، و هو كذلك عند ابن 
بلفظ: )املؤمن الذي خيالط النا ، ويصرب على أذاهم، أعظم أجرا من املؤمن الذي ال  (4032)ماجة 

 خيالط النا  و ال يصرب على أذاهم(. و تححه األلباين.
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بفل   جلاء إللّم محلد الل لالء فلي الل لا وطللم لتلي و أحيي لع ه ض القول  الطف 
بالسؤاو عل   منه علم والف ،ا م للع زوج له وقلاو   و(2) *م  مك م له )حواب(

                              
، و أن  كان األوو أن يعل  قلبه ابحلفيظ اإيد و يعلمه التوحيد، و يبني له حرمة احلجب و التمائم )* (

 .هللاو التضرع إو  حيجب قلبه عن كل ما يزعزع التوحيد و اإلميان
فيصد قلوق ضعاف اإلميان عن التوجه إو هللا و ععلها  و أما التساهل يف هذا األمر و عدم التحذير منه

 ، و هذا خطر عظيم على األمة. فاحلجب وهي ما يكتب يف أوراق تعل  على املريض ه سبحاسهتتعل  بيري 
أو ععلها يف مكان ما، كأن يكتب آ ت لدفع العني و احلسد أو السحر فهذا ال عوإب،  أو على األغراض

الف، لكنه قول ضعيف ومرجوح. و أما من غري اي ت كاألمساء اإهولة و وإن كان يف املسألة خ
عمال بعموم األحاديث وسدًا لذرائع التعويذات ، الطالسم و اخلميسة و غريها فهذا حرام منهي عنه

الشركية. و قد استيل السحرة هذا الباق و فسدوا يف األرض ابسم احلجاق و التميمة الشركية امللي ة 
قال النيب تلى  ؛و أمساء اهن الوطة ببعض اي ت القرآسية ليومهوا ضعاف القلوق أنا شرعية ابلطالسم

 .(* و مل يستثن تلى هللا عليه وسلم من التمائم شي امن علق متيمة فقد أشركهللا عليه و سلم )
 -فقيهاا  فذهب ماا يب"، فكال سااحر أتابح يف العارفالفالين و أما قول بعض النا  "ذهبت إو الفقيه 

، فااال سقااول إال مااا قااال الفقيااه احلقيقااي عباادهللا باان -، و هااذا ال ينفااي أن هناااك رقاااة َقاااتو هللا املسااتعان
إن الرقبح والتمبائ  والتو لبة لزوجه إبينب ملاا ذكار قاول رساول هللا تالى هللا علياه ) -رضي هللا عنه-مسعود 
نات أختلاف إو فاالن اليهاودي يارقيين فا ذا (، قالت: "مل تقول هذا ق وهللا لقد كاست عيين تقذف وكشرك

: "إأا ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده ف ذا رقاها كف عنها -رضي هللا عنه-رقاين سكنت" ، فقال 
أذهب البأق رب الناق اشا )إأا كان يكفيك أن تقويل كما كان رسول هللا تلى هللا عليه وسلم يقول 

 ".** ( ي ادر  قماً أ ا الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال
 *يف مسند أمحد و )بيية الباحث عن إبوائد مسند احلارَّ( و غريمها تسناده تحيح.

و املرفااوع األول رواه احلاااكم، و قولااه  .باانفس اإلسااناد (3530( واباان ماجااه )3883أبااو داود )**رواه 
د بان سالمة مل خيرجاوا "على شرهللا الشيخني" فيه سظر، ألن حيىي بن اهزار ليس من رجال البخاري، و حمم

له، و قال فيه أبو حا : "هو شيخ ال أعرفه، و حديثه ليس ونكر"؛ و أخرجه كذلك مان طريا  قايس بان 
 السكن األسدي عن ابن مسعود و تححه و هو كذلك.
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)م،للا لل للوو لتللا ع للا( يقوللد السللل ف  ولللن وللالو ال للدي  لللله  وهللو رجلللا 
علالي  م،رفلل  من للا والفللال هاف ل  وليتلله يقسللو علللم زوج له وب ا للن ا علللم فللا 

لم حد قوله  فقل  له  شوف يا عم علي   منا  أطلم لتع مللفا  ، يف  وفنيف  ع
بس طا   عل ع هتفي ض موح  و لدين مع لا للع فلا الل و هطلنله لتلي. فقلاو  )قلو  يلا 
 لليدنا( فقللل   هسللالح زوج للع وه فللاهم لل للا بيللالع حلللو لللن اللللّي التسللاء ه ّنلله 

ففنيتلللي يلللا وشلللوف هلللي راي للل  هل لللا لللللا  إيللله؟ فقلللاو بلفوبللل   لللفبل  )راي للل  ه
م للل ا   ( فقلللل   ل لللا ا يلللا علللم عللللي؟ قلللاو  )التسلللوا  فلللدض  إ  وطيللل  يففنلللو (  

و للد م لنوع  –عَللم  لنيا ال وف ل  –وح م ح مطيا القو   مويفا  اق تع عم علّي 
هقفبنا  ،وا علّم ال ي م وهو ين سم وبدعو لي وقاو  )ه اع   يتَّور عل ع( و لد 

 الع يا م  ا    من  عل  تي حاج  لا عفف  اش  ش ف في لقابل  موف  قاو  )يا
ومنا ل ووز بقالي و س  وثالثلين  لت ( فلأرجو للع يلا مولي الل وم م  هيلو  م للد 
حظا  لن عم علي. فاللفو  نيا لدواع ال  ن  وهو ال و يولا الل ف  قوب  ،ا  ل  

ملسو هيلع هللا ىلص   نله يل هم ال لل ا ن  فللن ابللن ع لف رقللي   عت  لا قللاو  قلاو ر للوو   
 رواض الن ار.(2) (98)« هلافوا هسق  ال  ا ن بيتيم»

                                                                           
، -رضي هللا عنه-من حديث عائشة ( 2191)و مسلم  (5743)و املرفوع الثاين يشهد له ما رواه البخاري 

 من حديث أسس.( 5742)البخاري وكذلك عند 

حممد بن عبد الرمحن البيلماين ضعيف احلديث ضعيف جدا إن مل يكن موضوعا، قال البزار عقبه: " )98 (
"، و قاال اهليثمااي يف اإمااع بنحااوه، و أعجاب للمؤلااف كيااف ينقال احلااديث و ياارتك حكاام عناد أهاال العلاام

 من رواه و ما قال فيه. 
حاادَّ عاان أبيااه بنسااخة شاابيها وااائيت حااديث كلهااا "بااد الاارمحن البيلماااين: حممااد باان ععاان  باان حبااانقااال ا

"ال : قال يف روايته عن أبيه ، و"موضوعة ال عوإب االحتجاج به وال ذكره يف الكتب إال على جهة التعجب
 ".يضع على أبيه العجائبعب أن يعترب بشيء من حديثه  إذا كان من رواية ابنه حممد ألن ابنه 
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  قللد يقللع النسللا  فللي وطللأ ن للو لوللف  إح منلله  للفعا  لللا يثللوب إلللم رشللدض
وب للفل علللم إزاللل  لللا وقللع لتلله وبلوللأ إلللم احع لل ار لل للاه اللل و موطللأ فللي 
حقه  وه ا لته ،ليا علم ،لدا ال لو،  وال لفل علي لا والفإنل  فلي إرقلاء هل ا 

ي للطف لرقللا ه باليلل ب وال توللا ل للا وقللع لتلله وللل لع فللا  هللد   اآلوللف  وقللد
فللي  لللع  ال للْض علللم قنللوو احع لل ار فللي ج  للع ا حللواو   للواء فللا  ملسو هيلع هللا ىلص التنللي 

 ،ا،قا  مو فا با إ ل قا  مو لنطال .
ّفلوا علن نسلاء التلام ملسو هيلع هللا ىلص  » فلن مبي هفبف  رقي   عته قاو  قلاو ر لوو    عا

ّص نساؤفم  و فوا لباءكم هنففم مبتاءكم ولن مهاض مووض ل توال  فل قنا لتله  للع  َهلا
( 2)«ل قلا  فلا  مو للنطال   فل   للم يفللا للم يلف، عللّم ال لوض

 

رواض ال لاكم وقلاو  (99)
وللللن اع للل ر إللللم مو للله » ،للل  ح ال لللتا،. ورواض الطنفانلللي علللن عا  للل  و  للله  

                                                                           
 

-جدا، رواه احلااكم مان طريا  ساويد بان إباراهيم، عان قتاادة، عان أيب رافاع، عان أيب هريارة  ضعيف )99 (
مرفوعااا، و تااحح إسااناده، وتعقبااه الااذهيب بقولااه: "باال سااويد ضااعيف"، و هااو سااويد باان  -رضااي هللا عنااه

قااال اباان عاادي: إبااراهيم اهحاادري، أبااو حااا  احلناااهللا، اخلياااهللا، تاادوق، إال أسااه ساايئ احلفااظ، لااه أغااالهللا. 
"حديثااه عاان قتااادة لاايس بااذاك، أحاديثااه بعضااها مسااتقيمة وبعضااها ال يتابعااه أحااد عليهااا وإأااا خيلااط علااى 
قتااادة وحيت أبحاديااث عنااه ال حيت بااه أحااد عنااه غااريه وهااو إو الضااعف أقاارق"، و قااال اباان حبااان: "يااروي 

 املوضوعات عن الثقات، وهو تاحب حديث الربغوَّ".
ة قتاااادة. و لاااه شاااواهد ال يُفااارح ماااا؛ إذ ال ختلاااو مااان ضاااعيف أو  فاحلاااديث ضاااعيف لضاااعف ساااويد و لعنعنااا

 كذاق. 
  .(2039)و ضعف األلباين احلديث و شواهده يف الضعيفة 
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بلللن لاجللل  علللن ورواض مبلللو ،او، وا (2) «ال سللللم فللللم يقنلللا عللل رض للللم يلللف، عللللّم ال لللوض
لن اع  ر إلم مو ه ال سللم فللم يقنلا لتله فلا  » جو،ا  رقي   عته  ولفظه  

و،للاحم ال يل  الل و يأولل  ا للواو ب يللف  (100)« عل له للا علللم ،لاحم ليل 
 ح .

ف ي ا مي ا ال وم اليفبم  فن عفوا  لع ال وج  ال ي قد يقع لت ا لا يولل ا هقنا 
ع  ونو   ي لع مي ا الل وم اليلفبم  افل ح عل ع وه فل علم لو،هع وهل  ر إل 

ل للا بابللا  لالع لل ار  وح هلوئ للا للل لع إلوللاء  ب لت للع لل للا ولاا،لل   ا وريللف  لللع 

                              
إسااناده ضاعيف، و قاول املؤلاف رواه أباو داود فيااه سظار، ألن هاذا العازو يااوهم أن أاب داود رواه يف  )100 (

بسند رجاله  (3718)سيل(، و رواه ابن ماجة يف السنن السنن، و هو ليس كذلك، إأا رواه يف كتاق )املرا
َقات إال أسه مرسل، قال أبو حا : "جودان ليست له تحبة و هو  هول"، كما يف )املراسايل( إلبناه، و 

يدل على رأيه أبسه اتبعي، و ذكره ابن حبان يف َقات التابعني.  -أي إخراجه يف املراسيل-تنيع أيب داود 
عنااد اباان ماجااة و اباان حبااان يف )روضااة العقااالء( و الطاارباين يف )الكبااري(، و وقااع يف  و )جااودان( كااذا وقااع

 )املراسيل( أليب داود "ابن جودان".

رحااام هللا -و قااال املنااذري: "رواه أباااو داود يف املراساايل، و اباان ماجاااة تساانادين جياادين"، وتعقباااه األلباااين 
س َبيد، لتدليس ابن جريج، و كالمه يوهم أن (: "كذا قال، ولي1907يف الضعيفة )حديث رقم  -اهميع

شاااهدا مان حااديث جااابر عنااد  -رمحااه هللا-لاه طااريقني و إساانادين عان جااودان و لاايس كااذلك...(، فاذكر 
الطرباين يف )األوسط( من طري  ابن أعني عن أيب عمر العبدي، عن أيب الزبري، عن جاابر مرفوعاا، و أعلاه 

 تبراهيم بن أعني". 
رأى تضااعيف  -رمحااه هللا-أخاارى و هاي عنعنااة أيب الازبري و هااو مادلس، فلعاال األلبااين  قلات: و هناااك علاة

، و ما هذا بصنيعه.   .-و هللا أعلم -اإلسناد اببن أعني كاف 
و توبع أبو عمر عن أيب الزبري، و هي متابعة ال يُفرح ما، من طري  سيف بن حممد عن احلسن بن عمارة، 

إلبن حبان و )بيية الباحث عن إبوائد مسند احلارَّ(، و سايف بان حمماد  عن أيب الزبري كما يف )الثقات(
 (.1907يف الضعيفة )حديث رقم  و ضعفه األلباين متهم ابلكذق، و احلسن بن عمارة مرتوك.
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لن ا  اليم  واعللم م  ال لفم  بولف  عالل   إح للن رحلم ر ليإ للدي ا لقلدر  فنيلف  
 علم اللتا، والونف عل ه  ف ا لدي ا ع   مح انا  هأو ها إلم وفاب النيول.

فين رام ا  ولسئوح  ورح  ا  وعفوا  ففب لا   و لوف هولد إ  شلاء   الللو  لتلهإ بلا 
  ود ه ض ال الوق  اللتيد  ال   د،  ال  ل ز إ ب وف، قليا للن الللين وال سلال    
قد عا،ل   ل  لل  ر  لتيسف  ُلَ طالَتَ  لع طا ل  ليا ملف إ و،لدا ر لوو   

ومعيللد وم فللف يللا  (101) «(2)ا  للايللف لا القللا  لل للفطللو م ل للن جلللله   لف احللملسو هيلع هللا ىلص  » 

                              
و أباو داود الطيالساي، و فياه حمماد بان أيب محياد، و هاو  (237)ضاعيف اإلساناد، رواه ابان ماجاة  )101 (

 ضعيف.

وغااريه ماان طرياا  عباادالرمحن باان إبيااد باان  (238 يُفاارَح بااه كمااا عنااد اباان ماجااة سفسااه )و للحااديث شاااهد ال
أسلم عن أيب حاإبم، عن سهل بن سعد مرفوعاا ماع اخاتالف يساري يف اللفاظ. وفياه عبادالرمحن بان إبياد بان 

 أسلم، و هو ضعيف جدا.
 (.1332و احلديث ضعفه الشيخ األلباين، ه تراجع و أورده يف الصحيحة )حديث رقم 

 مناقشة:
(: " وعبااادالرمحن بااان إبياااد بااان أسااالم 1332يف الصاااحيحة )حاااديث رقااام  -رمحاااه هللا-قاااال الشااايخ األلبااااين 
. و رجالااه (250)عقبااة باان حممااد عاان إبيااد باان أساالم بااه. أخرجااه اباان أيب عاتاام  اتبعااهضااعيف جاادا، لكاان 
 َقات غري عقبة هذا".

َنا معتمر بان ساليمان، عان عقباة بان حمماد، حممد بن حيىي بن ميمون العكي، قلت: و سند احلديث )َنا 
 مرفوعا(. عن إبيد بن أسلم، عن أيب حاإبم، عن سهل بن سعد الساعدي

روى عان عبادالرمحن بان  عقباة بان حممادأن  -و هللا أعلام-و يف هذا السند إما وهم أو سقط، و الصاواق 
 يف اإلسناد. حممد بن حيىي بن ميمونإبيد بن أسلم، و مل يتابعه. فقد خولف 

بااااانفس الساااااند، عااااان  (136)و ابااااان أيب الااااادسيا يف ماااااداراة الناااااا   (7526)روى أباااااو يعلاااااى يف مسااااانده  -
عبداألعلى بن محاد النرسي، َنا معتمر، قال: مسعت عقبة بن حممد املديين حيادَّ عان عبادالرمحن بان إبياد 

 مرفوعا. أيب حاإبم، عن سهل بن سعد الساعديبن أسلم، عن 
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مولي اللل وم بللأ  ح هلاهن للا ع للا هل لل ر عتله  واقنللا علل رها  بللا منوللح لللع  ل  للا 
كلا  الاطلأ م  هتسلم فللا للا ي ولا بله وفأنلله للم ييلن  فقلد هقنللا اللل ر لؤق لا  ثللم 

                                                                           
اد أباو إساحاق الطالقااين إباراهيم بان إساحاق كماا يف مساند احلاافظ أيب بكار و اتبع عبَد األعلى بن محا -

ان العباااا ، ان أباااو إساااحاق الطالقااااين، ان معتمااار بااان ساااليمان ، عااان ، قاااال: "(1049)بااان هاااارون الااارو ين 
رفعاه إو النايب تالى هللا علياه  قال: حدَين عبد الرمحن بن إبيد، عن أيب حاإبم ، عن سهل بان ساعد ،عقبة
 م قال:...".و سل

 قالأيب حاإبم ، عن سهل بن سعد، عن النيب تلى هللا عليه و سلم  ، و قال البخاري يف الكبري: "عن  -
حممد  مسعمعتمر بن سليمان،  عن: *. قال يل علي(إن عند هللا خزائن اخلري والشر ، مفاتيحها الرجال): 

عن عبدالرمحن بن ، عن عقبة بن حممدر، معتم ن، ععن عبد األعلى بن محاد: أبو بكريل  قال. و بن عقبة
 .": ال يصح حديثهالرمحن: وعبد أبو عبد هللا قالأيب حاإبم. عن ، إبيد بن أسلم

 هو علي بن املديين.*
و قال أبو سعيم يف احللية: "غريب مان حاديث ساهل مل ياروه عناه إال أباو حااإبم تفارد باه عناه عباد الارمحن  -

 بن إبيد بن أسلم".
يف الكامل بعد أن ساق احلديث من طري  إمساعيل بن إبكر ، َنا عبد الرمحن بن إبيد  و أورده ابن عدي -

، عن سهل بن سعد مرفوعا، و قاال عقباه: "وهاذا رواه معتمار عان عقباة بان حمماد أيب حاإبمبن أسلم، عن 
املديين، عن عبد الرمحن بن إبيد بن أسلم"، فساق سند حديث عبد األعلى بن محاد من طري  احلسن بان 

 عبد اإيب.
 و عليه فعقبة مل يتابع عبد الرمحن كما عند ابن أيب عاتم يف السنة، و إأا روى عنه.

وبيض النظر عن ذلك فمدار هذا السند على عقبة بان حمماد )و يقاال حمماد بان عقباة كماا عناد البخااري 
ا ال يشبه حديثاه منكر احلديث ينفرد عن أيب حاإبم ويف الكبري(، سكت عنه البخاري، وقال ابن حبان: "
  ".ال حيتج به إذا واف  الثقات فكيف إذا اسفرد أبوابد

يف عقبة: "والظااهر  -رمحه هللا-قول الشيخ و اخلالتة أن احلديث مذه الطرق ال يرتقي إو احلسن. وأما 
كويف، أسه أخو أسباهللا بن حممد، قال ابن أيب حا  عن أبيه: ال أعرفه"، فهو غريه، ألن من ذكره أبو حا   

 .-و هللا أعلم - و هذا مديين.
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هللل ففض مو هؤاوللل  بللله فلللي وقللل  لولللف  و  للل ا ح هيلللو  قلللد قنلللل  اللللل ر  بلللا مجلللل  
ال ؤاو   عل ه لوق  حح   وقد ي  ام  للع لتلع إللم ،لنف وحللمإ وليلن عواقلم 

  لع مف ا ف ا قاو ال اعف 
 

 *** وح هقطلللللللع مولللللللا  للللللللع عتلللللللد  نلللللللم
لللللللللللللللللللع رهللللللللللللللللللله بَفقز  *** وليلللللللللللللللللللن ،اوا َعوز
  *** وح هولللللل ع لفبللللللم الللللللدهف وا،للللللنف

  

 فللللللللللللللللل   الللللللللللللللللل نم ي فلللللللللللللللللفض اليلللللللللللللللللفبم
 ك لللللللللللا قللللللللللللد يفقللللللللللللع الَالاللللللللللللُ  القللللللللللللديم

  لللللللللل مفللللللللل   الولللللللللنف فلللللللللي اللقنلللللللللم 
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 داِرها تَعْش بها

 

    ح يفللف  لللؤلن ملسو هيلع هللا ىلص  » عللن مبللي هفبللف  رقللي   عتلله قللاو  قللاو ر للوو
رواض لسللم وللتلم ح « لؤلت   إ  ففض لت ا ولقا  رقلم لت لا لولف مو قلاو  ريلفض 

 يفف   مو ح ين ض.
قللاو اللللاع التللووو فللي شللفح ال للدي   هلل ا ن للي  مو يتن للي م  ح ين  لل ا   نلله 

وجللد في للا ولقللا  ييفهلله وجللد في للا ولقللا  لفقلل ا   بللأ  هيللو  شف لل  الاللل  ليت للا  إ 
،يت  مو ج يل  مو عة ف  مو ر  ق  به مو ن و  لع.   ا مي ا ال وم الل ب   لن لان 
التللام هوللفو ل للار ه؟ وَلللن لللن التللام اك  للل    لله شلل ا له؟ ومنللا ومنلل  وللظللم 

و   وفيتللا لللا ييفهللو    وقللاو التنللي التللام إ  لللم ييللن فل للم  فيتللا لللا ي نلله اآلوللف 
رواض ال فلل و وابلن (2)(102)« كلا ابلن ل،ع وطلاءإ وويلف الاطلا ين ال وابلو  ملسو هيلع هللا ىلص  » 

                              
و غاريهم، و  واحلااكم (4251)وابان ماجاه  ،(2499)الرتماذي ضعيف اإلساناد تاحيح املعاىن، رواه  )102 (

، و علااي باان مسااعدة مرفوعااا -رضااي هللا عنااه-عاان قتااادة عاان أسااس مااداره علااى علااي باان مسااعدة الباااهلي 
ه، ضاعيف يف احلاديث، و خلاص احلاافظ القاول فهو تدوق يف سفسااختلف فيه و هو إو الضعف أقرق، 

 فيه بقوله: "تدوق له أوهام". 
هاااذا "وقاااال الرتماااذي: ، الاااذهيب بقولاااه: "علاااي لاااني"و تعقباااه  وقاااال احلااااكم "تاااحيح اإلساااناد ومل خيرجااااه "

بعاد أن استقاد علياه  وقاال ابان عادي". ال سعرفه إال من حديث علي بان مساعدة عان قتاادة ،حديث غريب
 . غري حمفوظة" و لعلي بن مسعدة غري ما ذكرت عن قتادة، ولكنها: "ا منهماحديثني و هذ

وقال ابن حبان: " كان كن خيطئ على قلة روايته، وينفرد وا ال يتابع عليه، فاستح  ترك االحتجاج به وا 
 . ال يواف  الثقات من األخبار"

اقيااا  الااادكتور حمماااد جاااالل  175 )تااافحة اإلماااام أمحاااد يف الزهااادوقاااول ابااان حباااان هاااذا يعضاااده ماااا رواه 
حدَنا عبد الوهاق اخلفاف أسبأان سعيد عن قتادة، قال اخلفاف: ومسعت موسى األسواري أيضا ": شرف(
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لاج  وال اكم  ف ي ق    فل   لم ُيس ثن لت ا محد لن بتي ل،ع. فل ا ييفض الل وم 
مو يو،لتا  إوالتو    ال طلو   عتدلا نود لا يدعونا إزوج ه ل ا   ه هو لثله؟ 

م  ن للل فف ل لللا الولللفال والفللللاو الو يلللل إ وا وقلللال ال للللو   إم ب لللض ال وجللل إلللل
ح للللم نلللدحف ال للل طا  اللللل و ح يللل ففنا إح بالسلللوء ولللللا  إالسلللليد  ال لللي ع لللتاها

                                                                           
قال: أوحى هللا تبارك وتعاو إو سيب من أسبياء بين إسرائيل عليهم السالم أن: )كل بين آدم خطاءون وخري 

 ."اخلطاءين التوابون(
بة كان كثري املالإبمة لقتادة و أحفظ أتحابه، و روايته عن قتادة أخرجها البخااري يف و سعيد بن أيب عرو 

 تحيحه، سواء يف التفسري أو غريه.
أعلم النا  حبديث سعيد، كما قال اإلماام أمحاد مان رواياة حياىي بان أيب طالاب، و  عبد الوهاق اخلفافو 

 من رواية األَرم: "كان عاملا بسعيد". )اتريخ بيداد(.
 هو كن مسع من سعيد قبل اإلختالهللا، قال أمحد: "عبدالوهاق أقدم".)سؤاالت ايجري(.و 

: اباان سااواء أحااب إليااك أو روح يف  -أي ألمحااد-"وقااال أبااو داود قياال لااه : وجاااء يف "سااؤاالت أيب داود
 سعيدق

 قال: ما أقرمما.
 قلت: اخلفافق

 ."قال: اخلفاف، إال أسه كان أقدم منهما، وأعلم بسعيد
 ."هذا حديث منكر"كما يف املنتخب من العلل للخالل:   يف هذا احلديث ل اإلمام أمحدوقا

 و علي بن مسعدة تفرد مذا احلديث و خالف من هو أَو  و أحفظ و أكثر مالإبمة لقتادة منه.
و خالتاااة اخلالتاااة بعاااد النظااار يف أقاااوال أهااال العلااام يف علاااي بااان مساااعدة و أحاديثاااه يتباااني أساااه ضاااعيف 

 أسااه تاادوق يف سفسااه تاااحل يف القصااص و األخبااار و يسااتأسس بااه فيهااا و ال يُعتمااد عليااه يف احلااديث، إال
، قاال فياه: "فياه سظار"، و مل خيارج لاه يف الصاحيح -وهللا أعلام-املرفوعات، و لعل هذا هو تنيع البخاري 

وهااو -" رداألدق املفااال عاان قتااادة و ال عاان غااريه وإأااا أخاارج لسااعيد عاان قتااادة، و أخاارج لعلااي فقااط يف "
، و يف ساانده ماان ال يُعاارف، فكيااف واان أم طلاا  يف قصااةعاان عباادهللا الرومااي  -لاايس علااى شاارهللا الصااحيح

 .-و هللا أعلم- عرفه و ضعفهق 



 إتحاف األحبة 

 

  
177 

يو،للا إلللم القط للل  والن  للاء  وإح يللا موللي اللل وم  وقلتللا ال لل طا  فللي الل للا 
  فللا ويللف  للن  لللن اللل و ح ُي للْم لللن التسللاء وهللو )كفللفا  الل لليف( مو نسلل ا

 ال وم الل يف.
  نول تا فلأزوام ب لا ي لم لتلا و  لا ي لم ر تلا ملسو هيلع هللا ىلص مي ا الل وم اللاقلا  إ  التنلي

لتللا و  للا يوللل تا و  للا ن لللم بلله عللدونا ال لل طا . ولللن  لللع لللا و،للص لتللا لللن 
طنا ع ولق  ال فم  و،ويل  ا ح م نيو  موح  علم بيت  لن ملفهاإ وح م ح نظل  ا 

ا  و،للوا ملسو هيلع هللا ىلص  » ن وقللع لللا هللو فللوا قللدره ا وريللف طن ل  للا فقللاو  ونطلللم لت للا مو
فل    هنل   إوإ  معلوم للا فلي ال للع معلالض إبالتساءإ ف   ال فم  ولق  لن قلع

رواض الناللللارو «  فا  و،للللوا بالتسللللاء إوإ  هفف لللله لللللم يلللل و معللللوم إهم  لللله فسللللفهه
و للللللع ل للللللف ن  إولسللللللم. مو هوا،لللللوا مي لللللا الفجلللللاو فلللللي حللللل  التسلللللاء بلللللالايف

 ن للا ولقلل  لللن قلللع  إاح  للاج ن إلللم الوللنف علللي ن والففلل  والحسللا  إلللي نو 
فطلللم  –معلوم  ف لو هلليللا ل لا قنلله  وللل لع معلا، نفلل  الو،ل   فلي ن ايلل  فاللله 

 –م  ُناالق ا بأوالق ا ال لفوف إ    ع رها ح يفارق ا  نه م،ا في ولق  لا ملسو هيلع هللا ىلص 
ال لاحل  ف ولاوز ال وقلص ف   رمي  لت ا عوجا  في بلض ا وقال مو في بللض 

ُنللف هلل ا اللللوم ح للم ح يتيسللف فللال ُيونللف    فسللفض طالق للاإ وح لط للع فللي  إواعز
ا  قال  اللوم  ف للا فسلفض وإللا للم يل و معلوم. فالطفقل  ال ثللم نأول ها مي لا الل وم 

إ فللن  ل ف  بلن جتلدب رقلي   ملسو هيلع هللا ىلصاللاقا لن ال فبه عليتا وهو  ليدنا التنلي 
إ  ال للفم  ولقلل  لللن قلللع فلل   مق   للا فسللفه اإ  »ملسو هيلع هللا ىلص    عتلله قللاو  قللاو ر للوو 

رواض ابللن حنللا  فللي ،لل   ه. نلللم ،ارهللا هللل  ب للا  وح (2) (103) «فللدارها هللل  ب للا

                              
تااحيح، رواه اباان حبااان و احلاااكم وغريمهااا و ذكاارا ماان أُماام يف غااري إسااناديهما، و هااو أبااو رجاااء  )103 (

شرهللا الشيخني"، و وافقه الذهيب. وقد جتد من ضعفه يف العطاردي و قال احلاكم: "تحيح اإلسناد على 
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ولللا منفللع  إ للنيا لللع ريللف هلل ا  ال للدارا   لفللؤ ج يللا و لللو  ح يللد وو،لل   رال لل 
ح ييلو  قوو اللال  في ه ا ال وطن )َطّت ( ولن نافلل  القلوو م  نل فف م   للع 

 في للو   شفم  .

   مي ا ال وم ال فبه علم السللا،   ح يلتلي  للع فلله م  ال  لا  للع التسلاء
ل س    ل  مو ل يت  بال ل اعم  في ا رمي  للن مونلار السل اء  إوه ض طن ل  ن

عت ن م  هلع طن ل  في ن ج  لا   ولع  لع فيم لن السلا،  وراح  النلاو وطيلم 
 للفم   لللو ُمحسللن ال فللاهم وال لّقللا لل للن  فللال ي تللع هلل ا ال لل   فللا  وبيللو  لللع ال

الو،للص ل للن لللن ال   للع ب للن ولل للن ف للا ،للفح بلل لع نفلل  ال للدي  فللي روايلل  
إ  ال لللفم  ولقللل  للللن قللللع للللن هسللل م م للللع عللللم طفبقللل   فللل   » الللللاع لسللللم 

وفسلللفها  وإ   هنللل  هم   لللا فسلللفه اإ إا للل   ل  ب لللا ا للل   ل  ب لللا وفي لللا علللوم
م لللع حسللم الطفبقلل  ال للي بللالفطف  في للا هلل ا اللللوم اللل و لللن يسلل م ف للي  «طالق للا

فا    ع ب ا لع ه ا الللوم  واقنلا  للع لت لا  فل   ط لل  فلي إقال  لا  هفاها من إ
ف   ط ل  في ريفها وا  ندال ا بأوف   فسلوف  إعلم ريف فطفه ا فا  الطالا

 هلللالم ال لللي ح وهيللل ا فاقنللا ا لللف  ن للا  للت    إهوللد من للا مي للا  بطنللع ال للفم  
 ه  وو وح ه  يف.

  إن لللن   » ملسو هيلع هللا ىلصولللللا هللل ا الللللوم يلللا مولللي الللل وم هلللو ال لتلللم فلللي قلللوو التنلللي
وح يسللفع إلللم فللؤا،  م  نقوللا  اللقللا والللدين ي للنه لللا  إ«ناقوللال عقللا و،يللن

نلل لله عللن نقوللا  اللقللا عتللد الفجللا وفلل لع نقوللا  الللدين  فقللد جللاء فللي هفسلليف 
فلللن عنللد   بللن ع للف رقللي   عت  للا عللن  إل للدي اللقللا والللدين ونقوللان  ا ا

                                                                           
غاري تاحيح ابان حباان و مساتدرك احلااكم و أعلاه واان ال يُعارف، لكان ُعارف عناد مان ذكاران و غااريهم. و 

 تححه األلباين.
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يا لل ف التساء هودقن ومكثف  اح   فار ف ني رميل ين » منه قاو  ملسو هيلع هللا ىلص ر وو   
لللٌ   ولللا لتللا يللا ر للوو   مكثللف مهللا التللار؟ قللاو   «مكثللف مهللا التللار فقللاو الللفم  َج ز

م لل و للم ُهيثف  الللن وهيفف  الل يف  ولا رمي  لن ناقوال عقا و،ين مرلل»
مللا نقولا  اللقلا ». قال   يا ر وو   ولا نقوا  اللقلا واللدين؟ قلاو  «لتين

 إوه يل  الل لالي للا هوللي إف  ا،  الفمهين هلدو ش ا،  رجا ف  ا نقوا  اللقا
 رواض الناارو ولسلم  وه ض رواي  لسلم. «ف  ا نقوا  الدين إوهفطف في رل ا 

م  الطاعللال ُهسلل م إي انللا  و،يتللا   وم  و فللف اللللاع التللووو فللي شللفح ال للدي  
 لص به ف ف  ال ا ض الوال  والولوعإهف  الطاعال قد ييو  علم وجه هو لي

وهلللا هثلللاب عللللم هللل ا ال لللف  زللللن ال للل ض  ف لللا يثلللاب ال لللفبض وبي لللم لللله فلللي 
 لفقه لا فا  يفلله في ،  ه؟ فة ه ب وث للفق اء.

قللا ف لل ا،  الللفمهين هلللدو شلل ا،  ملللا نقوللا  اللملسو هيلع هللا ىلص   قوللله *(2)وقللاو اللللاع ال للاز،و
وهو لا ننه   هلالم فلي ف ابله بقولله هللالم   إعلم لا وراءضملسو هيلع هللا ىلص هتن ه لته  إرجا

   لَف ُوز لَداُهَ ا ا ز َداُهَ ا َف ُلَ كّاَف إاحز اَّ إاحز مو من لن قلليالل ال لن  فلي م،اء  َم ز َه ا
 ال  ا، .

 ل لللل   لقللللد وللللل    هلللللالم ال للللفم  ووللللل  الفجللللا و  ي لللل  با  َوَللللل زَ  اللللل ََّكُف
ُنزَثم  َللللُم َللللنز َوَللللَ  َوُهلللَو اللَّطا لللُ  الزَانايلللُف   إَكلللا ز فالفجلللا لؤهلللا بالق للله  َمَح َيلز

للللدور اللل و ُوللل  للله  وفلل لع ال للفم   فللالقو  والوللنف علللم ال لانللا  ليسللم ال لل   
والونف علم  ول ار   الفجاوإ ح يقو  عل ه إح الفجاوإ وال تا  ووُفور اللاطف 

                              
ر وهي بليدة على الساحل اهنويب من جزيرة تقلية تقابل  ال شرق سسبة إو ماإبَ املاإبري، ابلزاي  )* (

ّ  حممد بن علي بن عمر بن حممد التميمي  يس املاإبدي ابلدال. و هو اإلمام البحر، و لتوسس أبو عبد ا
 ها(.536املاإبري املالكي )ت 
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ل للاع ا وح، وا زوام ورعللاي  م بالادللل  وال ت للئ  ح يؤ،يلله إح التسللاء واح لل ثتاء 
في فا  لع وار، لل اج  وال فور  ل لع فا  وفور اللاطف  وال فق  والفح   لي   
ال للفم  وحيللل  طنل للا و لله ُه للدح وح هُلل عإ و لللع عتللدها هللو  للنم قللل  ال لللص فللي 

قل للاإ وح ،وللا ل لل ا فللي قللو   فا  للا وإ،راك للا وعل  للا ال لل ا،  اللل و هللو نقلله ع
 وف   ا. 

 
با قد هيو  بلض التساء معقا لن بلض الفجاوإ وقد هيو  ا نثم مكلفع عتلد 

   ل قواها لن ال ففإ فاو الف الطنا ع ل ي   بال   وهو الي او في الال . 
 فف و   ض ال تا ن  م فف م  محد ال لالء  فف لي واقل  هس    ال 

قاو  جلس  يولا  لع ابتي الفق ع وح م ه  ف زوج ي للن ل  ل  اقلطفه ا 
للالللفوم وهلللف  طفل لللا فلللي رعلللاي يإ قلللاو  وفتللل  فلللي الندايللل   لللليد ب لللفح الطفلللا 
ولالعن للهإ وليللن  للفعا  لللا ه يللف الوقللع عتللدلا بللدم الطفللا ينيللي ثللم يوللفخ ثللم 

 إ ثللم مرجللع ي لل د ،للفاوهإ فللأوفم إلللم النليونلل  ومنظللف لسلل لوال  ح للور ال وجلل
له ال الب إ  –مريف  –للطفا ومقع يدو ف  ا النلا لن بوله و فازضإ وحاول  م  

و لد ج لد ا ل طل   للعإ إح منله للم يتقطلع بيلاؤضإ وطالل  اللدقا   ال لي هلأوفل 
وب للف بالنللاإ ومشللف  –ع ل له  –في ا ال وج إ وفوجئ  بلد قليا ب عا،  الطفا 

مبيللليإ وح لللفل ال وجللل  وه للل دلإ وفلللي  منلللا بالحنلللا  ال لللديد ح لللم فلللدل م 
 ل ظال  ي  الطفا وفأ  لل ا الس ف. 

وقلللل  منلللا فلللي نفسلللي  للللن مجلللا  للللع هنيلللي ال وظفلللال عتلللدلا يوللللم عللللي ن 
ال وقللص فللي ال للفف  ال للي مع للا في للاإ ف للا فللا، ،للاحني هلل ا ينيللي عتللدلا ُوقللع 

فلللي ل لي  لللا فلللي ليلللا  ال لللفم إ إ  ال لللفم  بفطفه لللا في لللا ل يللل ال ال،ار  وال تفيللل  
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وشلللئو  بي  لللاإ و     لللا و،ورهلللا فلللي هي يلللا وهو يلللا ال  لللا إ ب عطلللاء ا وح، زا، 
الوسم والتف  ل ا هس  ف به ال  ا إ و سّدها الالا والتقه في وجدا  وعواطص 
الفجللا اللل و يلللو، لني لله ل سلل فوح وبسلل ليد ر اطلل  جأشلله وهللدوء نفسلله لللن مّللله مو 

الوفف  لن اللواطص وال تا  والفح   ال لي قلد  زوجه مو مو ه ال ي حناهن   ه ض
  عتلللد م،ا  للا وهلللو للللا مطلللل  عل للله هقلللا للللن قلللدره ا عللللم ال للن  وإهقلللا  ال للل ا،

" وم فللف حللديثا  ،ار بيتللي و للين إحللد  الف للل ال لللن التسللاء حللوو "نقوللا  عقل للا
ش ا،  ال فم  ول ا ا هي علم التوص لن ش ا،  الفجا. وفت  معلم حن لا ال لديد 

ي بالللل همإ فقلللل  ل لللا  وه للل دين عل للله بللل لع؟ قالللل   نللللمإ وهلللا فلللي  للللع لل  لللل
شلللع   فقلللل  ل لللا  إ   بتلللاء  عللللم  للللع  لللوف هقطلللع يلللدض   فقالللل  باره لللاع  ) إ 
حلللفاع( فقلللل  ل لللا  ،لللدا   ور لللولهإ لللل لع فلللا  الفجلللاو مهلللال  للق لللاء وال يلللم 

هللن فللي ال  للا إ والللار  ،و  التسللاءإ وح يللتقه  للع لللن قللدر التسللاء وح للن ،ور 
 وقاو علي بن مبي طالم رقي   عته       فا الف  لا ي سن لن ع ا. 

ثف عاقا إح» قاو   ه  ملسو هيلع هللا ىلص ومو م ب دي  لف وو     منا ال اهد علم   م  ح َيلز
(2)«رفله   ح م يولا لويفض الوت 

 

 رواض الطنفاني إ تا،ض حسن.  (104)

                              
، شايخ فياه لاني، قالاه أباو إبرعاة، و قاال فياه حمماد بان عمار بان عباد هللا بان فاريوإبإساناده ضاعيف،  )104 (

رواه ان يف الثقاااات. قاااال احلاااافظ اهليثماااي: "احلاااافظ "لاااني احلاااديث"، و ضاااعفه أباااو داود، و ذكاااره ابااان حبااا
رواه الطارباين يف الصايري ، و إسناده حسن" و أعاده يف موضع آخار بقولاه: "الطرباين يف الصيري و األوسط

قاه ابان حباان وضاعفه مجاعاة وبقياة رجالاه َقاات "، فتحساينه و األوسط و فيه حممد بن عمر بان الروماي َو
]دار الكتاب العلمياة، اقيا  ( 8/26)متاأخر  حممد بن عمار بان الرومايو كالمه يف  (6/318)للسند متقدم 

تنباه إلياه بعاد ذلاك. و قاال يف  ماع البحارين: "مل ياروه عان  -و هللا أعلام-حممد عبدالقادر عطا[، و كأسه 
 ميسرة إال الطائفي، و ال عنه إال الرومي، تفرد به أبو يوسف".
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يف إذا حادَّ مان حفظاه. و بعاد النظار يف أقاوال أهال و فيه كاذلك حمماد بان مسالم، وهاو الطاائفي، ضاع

العلااام و تااانيعهم ميكااان القاااول: إذا تباااني أساااه حااادَّ مااان كتاباااه فاااال أب  باااه، و إذا مل يتباااني فيصااالح فقاااط 
بن مسالم عان بان أيب جنايح  حممدذكره البخاري يف الصحيح يف اسشقاق القمر بقوله: "واتبعه للمتابعات. 

. و -و هللا أعلام-و أخارج لاه مسالم حاديثا واحادا يف املتابعاات.  هللا".عن  اهد عان أيب معمار عان عباد 
 ضعفه الشيخ األلباين.
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 سادسالفصل ال
 ل ريإل و عند حاالت ال ضبالصرب علح بلوى ا

 يخسرّي  فن السعادإل ب ري توقا و ال عطب
 

ال ببريإل فطبببرإل و مببببدؤها فكببرإل م بببل جر ومبببة املبببرض، و جببرا ي  ال بببريإل: الشبببا و  بببوء  -
إل شببب ال عبببن البببزو ، و ك بببرإل اإلعجببباب المبببن، و قبببص ال قبببة، و فتبببور العوقبببة، و ا

 اب خرين، و الت يب الك ري عن البيا.

 

لعواطببا و حترقهببا، و تببذهب ابلنببوم و الراحببة، و العقببل، و تعببّرض لقالببة ال ببريإل تلببته  ا -
 السوء يف  ري حاالت الريبة، و تفسد ما ب  احملب ، و المن أكذب ا ديث.

 

رعاية للزو  أبلطا السلوك و جماموت القلبوب و تعاهبد النفبوق و مراعباإل اخلباطر، ال -
 متن  عوئق المن ابحملبوب. تزرع ال قة و تنقي القلوب من الدخن و الدم ل و

 

ئببه م ببل ل ضببب جببذوإل مببن انر الشببيطان تنضبب  ا قببد و ا سببد و اإل تقببام، و ال يطفا -
 السكوت أو لطيا الكوم، و يزيد اشتعاله ازدل و التووم و زج اخلصام.

 
ال ضب تتعدى انره إ  القلبوب، و تنتشبر أربراره فتنهبدم البيبوت، و حماصبرإل النبار و  -

 ب يدرك ابلعقول. و صرب  اعة مين  كدر  ن .إطفاؤها واج

 
بعد ال ضب يخبرتك العتبب عليبه و ا سباب، فإعبادإل الكبوم عنبه تعيبد أ ببابه أبكبرب ممبا   -

 كان، و ت مر العناد و تستمر به األ كاد.
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 ال تك ر ال ريإل علح أهلا، فرتمح ابلسوء من أجلا 

 إذا ظننا فو تت قق 

 و ال شخص أ ري من هللا ... 

 لة علح بيا النيب صلح هللا عليه و  ل إطو 

 الزوا  أبخرى ... جده جد هزله جد 

  ال ت ضب .. و لا ازنة 

 معم  النار من مستص ر الشرر 
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 ال تكثر الغيرة على أهلك

 فَتُرمى بالسوء من أجلك

 
  .مو،م عند   بن جلفف محد بت ه فقاو  إيا  وال يلف  ف ن لا لف لاح الطلالا

القولللد هنل لللواإ فاحع لللداو فلللي فلللا مللللف لفرلللوب ول  لللو، عوا نلللهإ  نللللم فالقولللد
 واح  ف او لع ال يف  يؤ،و إلم لا ح ه  د عمناضإ وف ا قاو ال اعف 

 *** م   الف للللللللللللللللللم فللللللللللللللللللي قلنلللللللللللللللللله
 

 حيتللللللللللللللللا  وحيتللللللللللللللللا  فللللللللللللللللي ُن للللللللللللللللاض
 

فلو م،ل م النسلا  ل لواج  اللتف  ون رلال ال ل طا  وملم اهله  ،لنح م  له 
وللع هل ا ح يتن لي م  ُن  لا لنلا،  ا للور ال و،لل   لفا  وهت و  عل ه ح اهله.

لللم  إلللم الوقللوع فللي مو وطللأإ ون سللالح فللي بلللض ال واقللص وال وللففال ح للم ُيفز
يوث الل و ح ينللالي ب لن يلدوا علللم مهلله. فال لل ر واجلم لللن  ا بللد بو،لص الللدَّ

ح كال الطففينإ فال ننالغ في ال يف  وال  نلع ح لم نفسلد حالتلا وحلاو للن نلاشلفضإ و 
 ن ساها    ا ُياالص ال فع واللفف ال فعي. 

  إ  للن ال يلف  للا » قلاو   ملسو هيلع هللا ىلصعن التنلي  رقي   عتهرو  جابف بن ع  ع
ي نه   هلالم ولت ا لا ين  ه   هلالمإ فألا ال يف  ال ي ي ن ا   فال يف  في 

 فاحع لللداو فلللي(2)  (510)« الّفبنللل إ وال يلللف  ال لللي ين  للل ا   فلللال يف  فلللي ريلللف ربنللل 

                              
، و النساائي، و أمحاد، وغاريهم كلهام مان (2659)حسن بشواهده يف أدْ األحوال، رواه أبو داود  )105 (

ياه. و اختلاف طرق عن حيىي بن أيب كثري، عن حممد بن إبراهيم عان ابان جاابر بان عتياك األسصااري عان أب
يف الصحايب و ابنه، و إن كان اإلختالف يف الصحايب ال يضار، ألن الصاحابة كلهام عادول، لكان وجاب 
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هنااا معرفتااه لروايااة ابنااه عنااه، الااذي ماادار هااذا احلااديث عليااه. و رجااح احلااافظ يف )اإلتااابة( أسااه جااابر باان 

 عتيك، و تحح سنده يف ترمجته، و سكت عنه يف )الفتح(.
ابن جابر: "إن مل يكن عبدالرمحن بن جاابر بان عتياك فهاو أ  لاه"، و ذكار ابان حباان أساه  و قال املزي يف
 أبو سفيان. 

o ."أبو سفيان بن جابر بن عتيك: قال عنه أبو حا : " هول احلال 

o .عبدالرمحن بن جابر بن عتيك:  هول، قاله ابن حجر و ابن القطان الفاسي 

ديث ضعيف بسبب اههالاة. و هللا تعااو أعلام"، و حسانه حباديث و قال الشيخ األلباين يف اإلرواء: "فاحل
 ابن عامر اههين من طري  عبدهللا بن إبيد األإبرق عنه، و هو مقبول عند احلافظ إذا توبع.

بساند رجاال َقاات، قاال:  (718)قلت: وقد َبت أن ابن جابر هو عبد هللا كما عند ابن مندة يف التوحيد 
يوساف، َناا حمماد باان إساحاق الصاياين* َناا عفااان بان مسالم ،َناا أابن، َنااا  "أخاربان حمماد بان يعقاوق باان

، عان جاابر بان عباد هللا(حيىي بن أيب كثري، عن حممد بن إبراهيم التيمي، عن ابن جابر بن عتياك، و هاو )
 عتيك مرفوعا..."، و عبد هللا هذا قال فيه ابن حجر: "مقبول"، فهو أحسن حاال من األولني.

قاه ابان معاني و أباو حاا  وغريمهاا، وعلياه فاإلساناد ظااهره ف ن كان عبد  هللا هو عبد هللا بن عبد هللا فقد َو
الصااحة، و وقااع عنااد اباان حجاار يف )اإلتااابة( عنااد حديثااه عاان سااند )عبااد هللا باان عبااد هللا باان جااابر باان 

 بان عباد عتيك عن أبيه عن جده( قال: "ورواه ابن مندة من وجه آخر عن أيب العميس فقال عن عبد هللا
هللا بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده، و فيه اخاتالف كثاري و رواياة مالاك هاي املعتمادة و يرجحهاا ماا 
روى أبو داود و النسائي من طري  حممد بن ابراهيم التيمي عن ابن جابر بن عتيك عن أبيه مرفوعا إن من 

مل يتحاادَّ عاان اباان جااابر هاال هااو الياارية مااا ياابيض هللا احلااديث، وإسااناده تااحيح". فصااحح اإلسااناد و 
عباادهللا باان عباادهللا أم عباادهللا أم غااريه، و تاانيعه هااذا ياادل علااى أسااه مل ياارجح مااا ذهااب إليااه املاازي و اباان 

 حبان. ف ن تح أنما واحد، فسند احلديث تحيح، كما قال احلافظ.
عبااد  -3213رة(: "هاااا( يف )كتاااق التاذكرة وعرفااة رجااال الكتااب العشاا 765قاال أبااو اااساان احلساايين )ت 

هللا بن جابر بن عتيك: عان جاده ألماه عتياك بان احلاارَّ. و عناه مالاك. هكاذا وقاع يف بعاض الاروا ت: 
>عبد هللا بن جاابر  سسابة إو جاده، و هاو >عباد هللا بان عباد هللا بان جاابر  و قيال: >ابان جارب بان 

 عتيك ".
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ال يللف  هللو م  ح ي  افللا عللن لنللا،  ا لللور ال للي ُها للم روا ل للاإ وح ينللالغ فللي 
 إ اء  الظن وال لت  وهوس  النواطن. 

فال يف  حبد لت اإ ولين لت ا ال   لو، ولت لا ال ل لوع الل و ين  له   هللالمإ 
  هللي عتللدلا وال للدي  يللدلتا علللم م  ال يللف  ال   للو،  وال للي ي ن للا   لللن منللا،

هيللو  هتللا  م للناب لفبنلل  هللدعونا  ولل  لوقللصإ وملللا م  ن للار لللن ريللف م للناب 
لفبن  وظاهف  بتفس اإ ف  ا لن ُملزم ال ال  طا  فلي اللتف  ل فسلد عللم ال لؤلتين 
ح اه مإ    ال يف  إ ا ه يت  لن التف  ن و  فا م   وفلدرل ،لفو الوقل  

 والتف إ وه ض هي ،ور  ال و ي ار  
  *** فللللي ا رض ا َرللللّن هللللف  وبسلللليف 

 *** إ ز نللللاع لللللم هفقللللد هللللواج  روحلللله
 *** كالتلللللللار يلللللللل  م اللواَطلللللللص عقللللللللهُ 

 

 عيتلللللللاض ريلللللللف ال لللللللو  فلللللللي مرجا للللللله
 وإ ا ا لللللللللللللللللل فاا رمّي لللللللللللللللللله فال َّا لللللللللللللللللله
    ي  للللللللللا وب للللللللللول فللللللللللي ،لللللللللل فا ه

 
وال يف  ال ل دل  ه ن ا ال وج  لتع  ن ا ،ليا عتلدها عللم اه  اللع ب لا ول بلد 

ا  الفجوللل  ال للي هقللّدرها ال للفم إ ملللا إ  زا،ل عللن ال للد ال طلللوبإ حنللع ل للا وعتللو 
وفانلل  بللال  للنم لفبللم فلل   ال للفم  ه للوهف ح اه للا وب بللد قلق للا وووف للا لتللع ولللن 
عواقم ال يف إ با قد ُهفلم بالسوء بسلنم ال نال ل  فلي ال يلف إ فللن عللي بلن مبلي 

للم بالسلوء للن مجللع( قاو  )ح هيثلف ال يلف  عللم مهللع َف ف  رقي   عتهطالم 

                                                                           
و أما إذا كان من رواية اإهولني فهاو حسان و إن كان عبدهللا غري عبد هللا بن عبد هللا، فاحلديث حسن. 

 ليريه كما قال الشيخ األلباين.
 .-و هللا أعلم-و عليه فاحلديث حمتج به يف كل األحوال 

 *جاء يف بعض الطبعات )الصنعاين( و الصواق )الصاغاين(. 
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فو ان  فا لا ُيادش ال فف مو َي  ز ن اليفال  وبلّفض الس ل  لقال  السلوء للن 
 ال يف  ال ي ي ن ا  . 

للا ُفلل ام عتللع ف للو لللن ال وسلل  ال ت للي عتللهإ بللا هللو  ملللا زبللا،  ال  نللع والن لل  ع َّ
بلل  رواض لسلللمإ ف للا قللاو للاو  « هلللع ال  تطلللو  »   ملسو هيلع هللا ىلصهتطللع وقللد قللاو ر للوو   

إنللع إ  اهنللل  عللورال التسللاء مفسللدل مو »   ملسو هيلع هللا ىلصقللاو ر للوو    رقللي   عتلله
  (610) «كدل هفسدهم 

 رقلي   عتلهرواض مبو ،او، ب  تا، ،  ح. وعلن ثو لا   (2)
ح هلللؤ وا منلللا،   وح ُهلّيللللفوهم وح هطلنلللوا علللوراه م ف نللله َلللللن  »  ملسو هيلع هللا ىلصعلللن التنلللي 

رواض مح للد (2)  (710) «يف لل ه فللي بي لله هطلَّللم عللور  ال سلللم طلللم   عورهلله ح للم
 ورجاله رجاو الو  ح. 

  مي ا ال وم ال فبه  ،عتا نتظف  لوبا  فلي ا  لناب ال لي هلؤ،و إللم ال يلف إ
ومع قد م  نقله الثقل  مو انللدال اإ  لواء فلي النسلا  مو فلي الطلفف اآلولف هلو 

الثقللل  بلللين  اللاللللا القلللوو فلللي إشللللاو ال يلللف  واننلاث لللا فلللي اللللتف إ وهاّللللص هللل ض
الطلللففين هلللؤ،و هلللي ا ولللف  إللللم اللاللللا ال لللؤثف فلللي ال يلللف  وهلللو إ لللاء  الظلللنإ 
وهتللا  عوالللا هال لل   مو ريللف لناشللف  لثللا إبللداء العوللاب بللاآلوفبنإ مو ف للور 
اللالق  الفوا    ،و  م ناب للفوفل إ مو ال  يلم علن ال تل و عللم ريلف ال ل لا،إ 

                              
اء: " كلماة مسعهاا و غريه، و إباد يف آخره: )فقال أبو الدرد (4888)و هو كما قال، رواه أبو داود  )106 (

معاوية من رسول هللا تالى هللا علياه و سالم سفعاه هللاُ تعااو ماا"(. و احلاديث تاححه األلبااين، و شاعيب 
 .-رمحهم هللا- .مقبل بن هادي الوادعياألرسؤوهللا، و 

تحيح ليريه، و قول املؤلف )رجاله رجال الصحيح( ال يستقيم، ألن يف سنده ميمون بن  )107 (
ه فهو حسن لذاته تحيح ليريه. قال اهليثمي يف اإمع: "رواه أمحد، و رجاله رجال عجالن، و علي

 الصحيح، غري ميمون بن عجالن، و هو َقة". و احلديث تححه األلباين، و شعيب األرسؤوهللا.
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فللي الوللت  اآلوللفإ مو وجللو، لظللاهف مو احرهنللا  بلالقللال ع للا مو ريللفض يوجللد 
ارهنلا  فلي بلللض ال واقلص يللفهن  هفسليفها بوجلو، الوللت  اآلولفإ وريللف  للع لللن 

 ا  ناب ال ي لو مُه ل  ررم هال ي  ا ل  ا   ومشلل  ال يف . 
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 إذا ظننت فال تتحقق

 
 

  انلقلللدل بيتي لللا فانللل  ن  وللل  ال لللم مولللي الللل وم ال وللل    إ  الثقللل  ال لللي
الوا،ا ال و مقتع فا لتي ا ب م اآلوف لهإ وه ض ال  ن  ل ا لظاهفهلا وث ارهلا 
وعاللال ،دق اإ ف  ا او ف  مو نقو  هل ض ال ظلاهف وهللع اللالقلال هالالل  
لد فلا الثقل إ و ال لالي هنلدم هلواج  ال يلف  ه  لا الفلفَا  عقدُ  الثقل إ وقلد هت لا وهُفقز

ب وف، انسالب الثق إ لل لع ي  لام الفجلا ال لفبه م  ي يلئ ا  لناب  في التف 
ال قتللل  لل وجلل  ب نلله ل للا الللدا م والوللا،اإ ولللن ناح لل  موللف  ح يسلللع السلللو  
ال و ُيساء الظن   ه لن قنا ال وج . وه ا    ا يؤفد ثق  ال وج    ه هوإ ملا لا 

في لللا وقطلللع و لللوام يؤفلللد ثقللل  الللل وم فلللي زوج لللهإ فلللأوو  للللع علللدع إ لللاء  الظلللن 
ال لل طا  موَّح  بللَأووإ ب وللارح  ال وجلل  بأ للناب ظتونلله إ ا فانلل  واق  لل  ول سلل  
لوللف، وللواطف نفسلل  إ وعللدع هأوبللا هوللففاه ا ،ا  للا  علللم الت للو اللل و يؤفللد  للوء 
الظنإ ومح ي ام بلض ا لور ال ي هقع عفوبا  ح م لو فان  ،ليال  عللم ظتلهإ 

ا لل قال هإ وقللد و،لللص    و ل ثللم يلللو، ل لدنلله   فللا إنسللا  هقللع لتلله ال فللوا
إا َّ  هلالم ال  قين ب فلو  ال ل طا  ل لم ثلم يسلارعو  لل قلو  فقلاو عل  للن قا لا  

َن ال َّ زَطا ا َهَ كَُّفوا َف اَ ا ُهمز  ُ مز َطا اٌص لا ا إاَ ا َلسَّ يَن اهََّقوز ُفوَ    الَّ ا ا علفاف  ] ُلنزوا
رواض الناللللارو  « ن فلللل   الظللللن مكلللل ب ال للللدي إيللللاكم والظلللل »  ملسو هيلع هللا ىلص [إ وقللللاو 201

.   وم م  ي ع النسا  ا لف علم رقي   عتهولسلم لن حدي  مبي هفبف  
محسلللته ح لللم يويئللله للللا ي لنللله عل لللهإ ووا،للل  للللع للللن ي لللم وبلاشلللفإ فيلللم للللن 
،واهللي وقللل  بللين زوجللين ولللم ييللن لللا اننتلل  عل لله للله م،للا وليللن موقل للا  للوء 

ف لللا ه   للا. وال نللدم ال للاللي السللاب  اللل و جلللا الظللن مو ح للا ال للوا،ث ريلل
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لَن الظَّلنّا  الظن مك ب ال دي إ وف ا قاو هلالم   َ تاُنوا َفثايلف ا لا يَن لَلُتوا اجز َمْيَ ا الَّ ا
لَض الظَّللنّا إاثزللٌم  ا للل  إ ا موقللع  ملسو هيلع هللا ىلص[إ ولل لع نوللح التنللي  12] ال وللفال   إا َّ َبلز

وب  نللع ل ا،يتللهإ وبقطللع ا لللف ب ففللهإ فلللن ال لل طا  محللدهم فللي الظللن مح ي ققلله 
ثلللالٌث حزللللال »   ملسو هيلع هللا ىلصقلللاو  قلللاو ر لللوو    رقلللي   عتلللهحارثللل  بلللن التل لللا  

مل للي  الطيللف  وال سللد و للوء الظللن. فقللاو رجللا  لللا يلل هن ن يللا ر للوو   ؟ ل للن 
هلللن   للله ؟ قلللاو  إ ا حسلللدل فا للل  فف  إ وإ ا ظتتللل  فلللال ه  قللل إ وإ ا هطيلللفل 

رواض الطنفانلللليإ ووا،لللل  إ ا بل للللع عت للللا شلللليئا  فللللال ه  يللللف لللللن (2)  (810)« فللللالض
و حل  ل لا عل لع محَّ ه يلم علي لا إح بنيتل إ وقللد  ناحي  لا ح لم يويئلع ال قلينإ فلأوَّ
قاو ع ف بن عند الل بل  لقاقل ه  للن جلاء  وإحلد  عيت له عللم يلدض فلال هقلض 

 لهإ فف  ا جاء  وو ه وعيتاض علم يدض. 
 

                              
حسااان، رواه الطااارباين يف )املعجااام الكباااري( و ابااان أيب عاتااام يف )ايحااااد و املثااااين(، مااان طريااا   )108 (

ااة باان إمساعياال باا ن قاايس األسصاااري، حاادَين عبااد الاارمحن باان حممااد باان أيب الرجااال عاان أبيااه عاان جااده حاَر
فيااه إمساعياال باان قاايس النعمااان مرفوعااا، و فيااه إمساعياال باان قاايس منكاار احلااديث. قااال اهليثمااي يف اإمااع: "

 . ". وشيخ الطرباين حممد بن عبد هللا القرمطي ذكره ابن حبان يف )الثقات(األسصاري وهو ضعيف
 و للحديث شواهد بنحوه مرسلة و موتولة، فاملرسلة قوية و املوتولة ضعيفة.

منها مرسل إمساعيل بن أمية املكي املدين كما عند عباد الارإباق و مرسال احلسان البصاري كماا عناد ابان أيب 
 .-و هللا أعلم- الدسيا يف )ذم احلسد(، و يظهر أن املخرج اتلف إلختالف الرجال و البلدان.

وتولة من حديث أيب هريرة من طرق، األوو علتها عبادالرمحن بان ساعد ضاعيف و عبادهللا بان ساعيد و امل
املقربي مرتوك، و الثاسياة مان طريا  حياىي بان الساكن، واألخارى اختلاف فيهاا يف الوتال و اإلرساال، و أماا 

  .(1/299 من حديث ابن عبا  ففيه عبد الكر  بن أيب املخارق. )اسظر أسيس الساري
: "و مع ذلك؛ ف ين أميل إو َبوت احلديث لشاواهده". (3942)احلديث قال فيه األلباين يف الصحيحة  و
 .-و هللا أعلم-
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 ر من هللا.. وال شخص أغي

 
   م  ه طلللللم عثللللفال ملسو هيلع هللا ىلص ن للللم ر للللوو   » عللللن جللللابف رقللللي   عتلللله قللللاو

ن لللم  »رواض الطنفانلللي فلللي ا و للل  وعتللله رقلللي   عتللله قلللاو  (2)  (910)« التسلللاء
رواض لسللمإ «  م  يطفا الفجا مهله لليال  يالون م مو يطللم عثلفاه مملسو هيلع هللا ىلص ر وو   

                              
إساناده ضاعيف، رواه الطارباين يف )األوساط( كماا قاال املؤلاف و اخلطياب يف)اترياخ البيادادي( يف  )109 (

مايل(، كلهم من طري  احلسن بن قتيبة ، و أبو احلسني بن مسعون يف )األ-حممد بن علي بن مروان-ترمجة 
املدائين، قال فيه الذهيب: "هالك"، و ضعفه الدارقطين و قال مرة: "مارتوك"، و ضاعفه غريمهاا، و قاال ابان 

 ".سه ال أب  بهأله أحاديث غرائب حسان وأرجو عدي: "
رهللا بساااااند علاااااى شااااا (4182)و ابااااان حباااااان  (715)و تاااااح بنحاااااوه إو سااااافيان الثاااااوري كماااااا عناااااد مسااااالم 

الصااحيحني. و ذكاار مساالم بعااد أن رواه )يف ابق كراهااة الطااروق، و هااو آخاار ابق يف اإلمااارة( قااول عبااد 
الاارمحن عاان ساافيان أسااه قااال: )ال أدري هااذا يف احلااديث أم ال، يعااين "أن يتخااونم أو يلااتمس عثااراتم"(، و 

يب تالى هللا علياه و روى بعده تسنادين من غري طري  سفيان، )عن شعبة عن حمارق، عن جابر، عان النا
-سلم، بكراهة الطروق، و مل يذكر: "يتخونم أو يلتمس عثراتم"(؛ و كأسه أشاار إو اإلدراج يف احلاديث 

 . -و هللا أعلم
و أعجب لفقه البخاري و ذكائه يف التبويب و الرتمجة، فقد روى احلديث من طري  شعبة بكراهة الطروق 

: )ابق ال -رمحاااه هللا-راتم" يف املرفاااوع وإأاااا يف الرتمجاااة، فقاااال فقاااط، و مل ياااذكر "يتخاااونم أو يلاااتمس عثااا
يطاارق أهلااه لاايال إذا أطااال الييبااة اافااة أن يتخااونم أو يلااتمس عثااراتم(. ه حيت ماان ال يفاارق بااني )أمل( يف 

 و يقول "عنادي فياه سظار"، و ال أقاول لاه سورة البقرة و الشرح يطعن يف إمام هذا العلم و عمدة اادَني،
: "أست أهل أن يكون لك )عند(ق". و يكفيه مفخرة أسه -حفظه هللا-إال كما قال الشيخ سعيد الكملي 

ر عند أهل احلديث و لو مل يقل يف راو شي ا، كقوهلم "ذكره البخاري يف كذا و مل يذكر فيه جرحا و ال يُذكَ 
 تعديال"، و هذا دليل على أن قوله تشرئب له أعناق أهل الصنعة. 
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يال . وللتلم يطلفا مو يقلدع عللم وهو عتد الناارو لق وفا  عللم علدع الطلفوا لل
إ ا قللدع بأ،لل ابه لللن  للفف م  يتلل و ب للم ملسو هيلع هللا ىلص  مهللله للليال إ وفللا  لللن هللدو التنللي 

علم لقف   لن ال ديت  وبف ا لن يانف بقدول م و ين  ننا  لوف والف للا  فلف 
هتلللاإ وهلللو م  ه   للل  ال للللث  وهسللل  د ال ليتللل إ مو هوللللح التسلللاء للللن شلللئون ن 

ج للن بلللد إ للاب. وقللد رو  عنللد   بللن ع للف رقللي   ا لل لدا،ا  ح لل مناو مزوا
ح هطفقلوا مهليلم »كلا  فلي رل و فقلاو قنلا ،ولول م ال ديتل   ملسو هيلع هللا ىلص  عت  ا م  التنلي 

إ قلللاو  فاالفللله رجلللال  فسللل  ا إللللم لت ل  لللاإ فلللفم  فلللا واحلللد فلللي بي للله للللا «لللليال  
يلد    »فلي قولله  ملسو هيلع هللا ىلص  رواض مح د بستد جيد. ولا مج ا هوج ه التنلي (2)  (101)(ييفض

رواض مبلو ،او، (2)  (111) «اونلاإ فل  ا هااونلا رفلع يلدض عت  لاعلم ال لفبيين للا للم ي ا
 وال اكم وهو ،  ح ال تا،. 

                              
إسناده تحيح، و هو ليس بعني هذا اللفظ يف املساند. قاال العراقاي يف ختاريج أحادياث اإلحيااء:  )110 (

"رواه أمحد من حديث ابن عمر بسند جيد"، و قال اهليثمي يف اإمع: "رواه أمحاد و البازار و الطارباين، و 
 رجاهلم َقات".

عن أ   ،عن أبيه ،  حيان التيمىعن أ ،من طريا  حممد بن الزبرقانإسناده تحيح، أخرجاه  )111 (
إن هللا يقول: أان اثلث الشريك ، ما مل ُين أحدمها صاحبه، فإذا خا ه خرجا مرفوعا بلفظ: ) هريرة

 (، و لفظ املؤلف )يد هللا على الشريكني...( ليس من حديثهما.من بينهما
، و ضااعفه -رحام هللا اهمياع-عي احلاديث رواه احلااكم و تاححه و مل يتعقباه الاذهيب، و مل يتعقبهماا الاواد

يف اإلرواء بعلال  -رمحاه هللا-ابن القطان الفاسي بعلتني و سقله عناه غاريه، و ضاعفه كاذلك الشايخ األلبااين 
 ابن القطان بقوله: 

 وأقول: بل ضعيف اإلسناد، وفيه علتان:]
 د، أورده الاااذه  يف( اههالاااة، فااا ن أاب حياااان التيماااى امساااه حياااىي بااان ساااعيد بااان حياااان. وأباااوه ساااعياألو )

ْقه العجل . وأما احلافاظ ، فقال يف"ال يكاد يُعرف، وللحديث عْلة")امليزان( وقال :   . ي)التقريب( : َو
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يقاه، وإال هازم باه فقاال:  يا ، ولاذلك مل يتاانب احلاافظ تَو ؛  "َااقة"قلت: وهو من املعروفيان ابلتساهل ىف التَو

ي  العجلى له .كما هى عادته فيمن يراه َقة ، فأشار   إو هذا ألسه ليس كذلك عنده، أبن حكى تَو
وتاااله. فااارواه ابااان الزبرقاااان هكاااذا موتاااواًل، وهاااو تااادوق يهااام كماااا قاااال احلاااافظ،  ( االخاااتالف يفال ا يبببة)

وخالفااه جرياار فقااال )عاان أ  حيااان التيمااى عاان أبيااه قااال قااال رسااول هللا تااْلى هللا عليااه وسااْلم : فااذكره( 
 قطىن من طريا  لويان حممد بن سليمان ، ه قال : مل يسنده أحد إال أبو مهام وحده.أخرجاه هكذا الدار 

قلت: وأبو مهام فيه ضعف، ولعل االفه جرير، وهو ابن عبد احلميد الض  خري مناه، فقاد ترمجاه احلاافظ: 
 )َقااة تااحيح الكتاااق ، وقيااال : كااان ىف آخاار عمااره يهاام ماان حفظااه(. ومجلااة القااول أن احلااديث ضااعيف،

 ".لالختالف ىف وتله وإرساله، وههالة راويه(
 مناقشة ازهالة:
قه كما هو معلوم العجلي، و قول  سعيد بن حيان " ال يعد جترحيا، ال يكاد يُعرف": يهالذه  فالتيمي، َو

ي  أحد األئمة، كصنيعه يف )سوح بن املختار( يف )ميزان اإلعتادال( بعاد  فقد ترتفع اههالة عند الذهيب بتَو
قه(.ذ   كر قول أيب حا  "ال يعرف" قال عقبه: )قوله "ال يعرف" ليس َبرح، فقد عرفه حيىي و َو

قه واحد من األئمة و مل يرو عنه إال راو واحد، كالقول يف )عمرو بن وهب الثقفي( تفرد  و قد يَو  من َو
قاه النساائي، و كاذلك يف التاابعي )قرفاة بان مايس العادوي أيب الا دمهاء البصاري( روى عناه ابان ساريين و َو

قاه ابان معاني، وقولاه كاذلك يف )أميان احلبشاي املكاي(: "ماا روى عناه ساوى ولاده  عنه محياد بان هاالل و َو
اا  سااعيد باان حيااان يف  قااه أبااو إبرعااة"، و غااريهم ماان الاارواة، باال و قااد َو عبااد الواحااد، ففيااه جهالااة، لكاان َو

 )الكاشف( بصريح العبارة.
)وأمااااا كمااااا يف )ديااااوان الضااااعفاء(: )  التااااابعني أو أوساااااطهمكبااااار إضااااافة إو قاعدتااااه يف اإهااااولني ماااان  

اإهولون من الرواة، ف ن كان الرجل من كبار التابعني أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقاى حبسان الظان، إذا 
، وهاذه القواعاد توافا  باني القاولني "ال يكااد يعارف" و "َقاة" و سلم من االفة األتول وركاكة األلفااظ((

. و ما يعضد ارتفاع اههالاة عناه أو عادم القادح فياه هاو -و هللا أعلم-أى التناقض من تعجبه، خترج من ر 
" و قال يف ال يكاد يُعرفعدم تعقبه للحاكم يف تصحيحه ل سناد، فقد قال فيه كما سلف يف )امليزان( "

 720ر سانة مان رمضاان بعاد العصا 17)الكاشف( "َقة" مع أسه استهى من رليف )الكاشف( يوم اهمعاة 
 هااا، و استمر يف مراجعته و تنقيحه ما يقارق أربع سنوات. 724هااا، و استهى من )امليزان( سنة 
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" كماا قاال يف هاود بان عبادهللا ال يكااد يُعارفومعلوم عنده جهالة من روى عنه إال راو واحاد و قولاه فياه "

قاه أحا ال يكاد يُعرف:" د مان األئماة، فيبقاى قولاه يف ساعيد تفارد عناه طالاب بان حجاري"، و هاذا إذا مل يَو
يقااه ال يكاااد يُعاارف:" " لاايس تضااعيفا و ال قاادحا فيااه كمااا هااو معلااوم ماان منهجااه الااذي أساالفنا و هااو تَو

قه واحد من األئمة.   للراوي الذي مل يرو عنه إال راو واحد و َو

يقااااه: "-رمحااااه هللا-و أمااااا قااااول الشاااايخ األلباااااين  قااااول احلااااافظ يف  " عنااااد ذكاااارولااااذلك مل يتااااانب احلااااافظ تَو
ْقه العجل: "تقريب(ال) ي"، فكالم احلافظ بتمامه يف )التهاذيب( ياومئ بعادم تضاعيفه عناده، قاال احلاافظ َو
: "سااااعيد باااان حيااااان التميمااااي روى عاااان علااااي، وأيب هرياااارة، و احلااااارَّ باااان سااااويد، و شااااريح -رمحااااه هللا-

ذكره ابن حبان يف )الثقات( و قال  القاضي، و مر  بنت طارق و غريهم. و عنه ابنه: أبو حيان التميمي.
ي  العجلي فزعم أسه  هاول"،  اعلام رمحاين و إ ك أن  والعجلي: كويف َقة، و مل يقف ابن القطان على تَو

 .)التهذيب( لكتاق تقريب( اختصارال)
ياا  العجلااي فاازعم أسااه  هااول"  و قااول احلااافظ "وقااال العجلااي: كااويف َقااة، و مل يقااف اباان القطااان علااى تَو

يا  العجلاي لُعاِرف حاال ساعيد عناده، كماا رد  -و العلم عند هللا- يظهر أساه لاو اطلاع ابان القطاان علاى تَو
يا  العجلاي بعادما جْهلاه عباد  ابن القطان جهالة )كثري بن أيب كثري البصري موو عبدالرمحن بن مسارة( بتَو

 .-و هللا أعلم-احل  اإلشبيلي و ابن حزم. 
 

كذلك احلارَّ بان ساويد، لكان يشاكل علياه أن احلاارَّ بان ساويد مان و ذكر ابن حبان أن من روى عنه  
، و ال عاربة -رمحاه هللا-شيو  سعيد ال العكس كماا يف )التااريخ الكباري( و )التهاذيب(. و كاذا قاال املازي 
على ذلاك  -رمحه هللا-ون اعرتض عليه، إال إذا كان دليل يثبت أن سويدا روى عن سعيد. و سبه احلافظ 

 .-و هللا أعلم-. يف )التهذيب(
 و اإلر ال: وصلال االختوف يفمناقشة 

قاااه ابااان املاااديين و األهاااواإبي أباااو مهاااام حمماااد بااان الزبرقاااان ، احاااتج باااه البخااااري و مسااالم يف تاااحيحيهما، َو
" و تااحل وساط"أباو إبرعاة: "، و قاال تااحل احلاديث، تادوق"أباو حاا  الاراإبي: الدارقطين و غريمها، قال 
 ص احلافظ القول فيه بقول: "تدوق روا وهم".قيل فيه غري هذا، و خل
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   موللللي اللللل وم اللاقللللا  لقللللد جاءهللللع زوج للللع باللللاهم الفطللللف  و،ليللللا اللفلللل إ بيللللفا
بااه  لللاإ وللللم هيلللن قنلللا م  ه  وج لللا علي لللا رقيلللم بللللد   إح قللل يفها وط فهلللا 

                                                                           
فرواه ابن الزبرقان هكذا موتواًل، وهو تدوق يهم كما قال احلافظ، : ]-رمحه هللا-و قول العالمة األلباين 

"[ فيه عن أ  حيان التيمى عن أبيه قال قال رسول هللا تلى هللا عليه وسلم : فذكره" :وخالفه جرير فقال
 سظر من وجهني: 

(، بل قول احلافظ خالف ذلك و هو "تدوق روا وهام"، وهو تدوق يهم كما قال احلافظول: قوله )األ
 كثرة الوهم، بل اللزوم، و من الثاسية فقط قلته و عدم مالإبمته.  -أي قول األلباين-فُيفهم من األوو 

ل علياه مان روى عنهماا، ، أشاكحممد بن الزبرقاانالثاين: إعالله برواية جرير، فلو سلمنا أن جريرا أَو  من 
فااالراوي عاان اباان الزبرقااان حممااد باان سااليمان املصيصااي املعااروف بلااوين و هااو َقااة، و الااراوي عاان جرياار يف 

َانا هبرية بان حممد باان أمحاد : قاالي كما عند الدارقطين يف السنن: )أبو ميسرة النهاوسدالطري  املرسلة هو 
رسااول هللا تاالى هللا عليااه عاان عاان أ  حيااان التيمااى عاان أبياه ان جريار  ي،ان أبااو ميساارة النهاوسااد ،الشايباْ
حدَّ عن الثقات ابملناكري وحيدَّ عمان ال "بن عدي: ي هذا قال فيه اميسرة النهاوسد ...(، و أبووسلم

 ".يعرف ويسرق حديث النا 
قوام حيت عن الثقات وا ليس من حديث األَبات، ويسرق أحاديث الثقات، ويلزقها أب"بن حبان: و قال ا

 ".حيدَّ من حفظه، فيهم، وليس كن يتعمد الكذق"الدارقطين: "، و قال حتجاج بهأَبات ال حيل اإل
و هااذا بيااض النظاار عاان تاادليس جرياار، وهااو جرياار باان عبااد احلميااد باان قاارهللا الضاايب، أبااو عبااد هللا الااراإبي 

قه العجلي كذلك و غريه.  الكويف، َو
ابإلرساااال  الاادارقطين يف عللاااهديث جيااد اإلساااناد ... و أعلاااه )هااذا احلاااقااال ابااان امللقاان يف )البااادر املناااري(: 

وأعلاه " "...( و قاال يف )اخلالتاة(:الصاواق هساإ": حيث رواه جرير عان أيب حياان عان أبياه مرساال، وقاال
 "، و مل يشر إو ضعف الراوي عن جرير.ابن القطان وا ابن أسه ليس بعلة

ة يف ذلاااك، الساااند إو جريااار و الفااارق الكباااري باااني و خالتاااة األمااار أن الوتااال أقااارق للصاااواق، و العماااد
الراويني عن جرير و ابن الزبرقان، وحديث الدارقطين املرسل الواهي ال يُعرتض به على حديث الثقة، الذي 
اا  منااه. و عليااه فاحلااديث تااحيح اإلسااناد كمااا قااال احلاااكم و حمااتج بااه، مااا مل يثباات  مل خيااالف ماان هااو أَو

 .-و هللا أعلم-قان. مرسل أتح من سند ابن الزبر 
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ن ولق للللاإ وفانلللل  ب يللللف زوم وهللللي فللللي شللللناب ا وقوه للللاإ ف للللا اللللل و يولللللا وحسلللل
الو وام وال يف  ه طفا إلم لثل ا وقد معفف  ا ومحنن  ا ومولو  ل لا؟؟ إ  ال لفم  
إ ا محنلل  مولولل إ وإ ا مولولل  وفلل  ل للن ه للم. وللل لع هي فللي ب يللم فطفه للا 

يفهلله مو ي  لليع و  للفع   هلللالم بلل وم واحللدإ ولللن مجللا  لللع مقللوو ل للن هلل ،ا، ر
رقي   في زوج ه  اه م نفسع وإوال،ع وثق ع في نفسع موح إ فقد فا  ع ف 

. وقلاو ابلن ال نلار   *(2)إنلي مر  مثلف  ننلي فلي ولل  زوج لي وولا،لي يقوو  عته
 لن معطم م ناب الف ت  لن نفسه موح إ لم يتن لت ا وإ  جاهد. 

 لللد بللن منللا،   لللو رميلل   عللن ال  يللف  بللن شلل ن  رقللي   عتلله  قللاو  قللاو 
ملسو هيلع هللا ىلص  رجلللال  للللع الفمهلللي ل لللف  ه بالسللل   ريلللف لولللفح عتللله. فنللللغ  للللع ر لللوو   

مهلونو  لن ريف   لد ؟  و   نا مريف لته و  مريف لتيإ لن مجلا  »فقاو  
ريللف    حللفع الفللواح  لللا ظ للف لت للا ولللا بطللنإ وح شللاه مريللف لللن  إ وح 

إ لن مجا  لع بل  ال ف لين لن فبن ولتل ربنإ شاه محم إل ه الل ر لن  
رواض لسللمإ  « وح شاه محم إل ه ال دح  لن  إ لن مجا  لع وعد   الوتل 

قاو التووو  الل ر هتلا ب لتلم العل ار والنل ار قنلا مول هم باللقو ل  ول ل ا بلل  
 ال ف لين. 

  ربنل إ ول سل  ال يلف  ومقوو  ال يف  هتا هي ال ي ي ن لا   هللالم إ ا فانل  هتلا
في ريف ربن  وال ي ين   ا  إ فلن علي بن مبلي طاللم رقلي   عتله  قلاو  
كثف علم لارب  المنط   في  نطي ابلن علم ل لا فلا  ي ورهلا وبا للص إلي لاإ فقلاو 

                              
، ومل أجاد مان ذكرهاا موقوفاة علاى عمار -رمحه هللا-سسبها كثري من أهل العلم إو الفضيل بن عياض ) * (
 وهللا أعلم.  .-رضي هللا عنه-
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. قللاو  «ولل  هلل ا السلل   فللانطل  فلل   وجدهلله عتللدها فاق للله» ملسو هيلع هللا ىلص  لللي ر للوو   
لللف  إ ا مر للل تي فالسللي  ال   للا  ح يثتيتللي شلليء قللل  يللا ر للوو   مكللو  فللي م

ح للم مل للي ل للا ملفهتللي بلله ؟ ملللا ال للاهد يللف  لللا ح يللف  ال ا للم ؟ قللاو  بللا 
ال اهد يف  لا ح يف  ال ا م. فأقنل  ل وش ا  السل   فوجدهله عتلدها فاو فطل  
الس  إ فل ا رلنلي مقنلل  ن لوض علفف منلي مربلدض فلأهم نالل  ففقلم ثلم رللم بتفسله 

ف  ا هو مجم ملسح لاله قليا وح فثيلفإ  –مو رفل ا  –قفاض ثم ش ف بفجله  علم
ال  لد   الل و يولفف » فأونفههإ فقاو  ملسو هيلع هللا ىلص  ف  دل الس   ثم مهي  ر وو   

 (121) «عتلللا مهلللا النيللل 
رواض النللل ار وموفجللله ال للل اء فلللي محا،يثللله ال ا لللار  عللللم (2)

 الو  ح.
                              

  إسناده حسن، حسنه احلافظ يف )اتصر إبوائد البزار(، و جوده األلباين. )112 (
قال ابن القيم رمحاه هللا فيحاول الطعن فيه أو يف سنده،  و قد يشكل على بعض النا  فهم هذا احلديث،

"وقااد أشااكل هااذا القضاااء علااى كثااري ماان النااا ، فطعاان بعضااهم يف احلااديث، ولكاان لاايس يف  :(الاازاد)يف 
 .إسناده من يتعل  عليه"
"قد سازه هللا حرماة النا  تالى هللا علياه وسالم أن يثبات شايء مان ذلاك  :-رمحه هللا-وقال القاضي عياض 

 جهتها، واخلرب معلوم أسه كان قبطياا، وكاان يتحادَّ إليهاا حبكام اهنساية، فاتكلم يف ذلاك، ومل حت أساه يف
أسلم، وأن النيب ناه عن التحدَّ إليها، فلما خالفه استح  باذلك القتال؛ إماا للمخالفاة، أو لتاأذي النايب 

ّ  عليه وسلم بشيء  ّ  عليه وسلم بسببه، ومن آذى النيب تلى ا  .ملعون كافر استح  القتل"تلى ا
ط السبب؛ فلعله تلى هللا س"الظاهر أن هذا احلديث فيه حذف ب :(املعلميف ) -رمحه هللا-قال املاإبري و 

عليه وسلم َبت عنده ابلبينة ما أوجب قتله، فلما رأى علي  كوسه  بواب، أبقاه لرياجع النيب تالى هللا علياه 
 ، ، لعلم وسلم فيه، ومل يذكر ما قال له علي  ولو ذكر السبب املوجب لقتله، وجواق النيب عليه السالم لعلي 

 ولعل الرجل أيضا كان منافقا كن حيل قتله فيكون هذا السبب حمركا على قتله". منه وجه الفقه.
"وقد محله بعضهم على أن القبطي مل يكن أسلم بعد، وأن املعاهد إذا فعل  :-رمحه هللا-قال ابن رجب  و

وقااال بعضااهم: باال كااان  ساالمني، اسااتقض عهااده، فكيااف إذا آذى الناايب تاالى هللا عليااه وساالمقمااا يااؤذي امل
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مسلما، ولكنه ني عن ذلك فلم ينته، ح  تكلم النا  بسببه يف فراُ النيب تالى هللا علياه وسالم، وأذى 

  باراءة مارياة، لكان ملاا ظهارت براءتاه ابلعياان، تباني للناا النيب تلى هللا عليه وسالم يف فراشاه، مبايح للادم.
 .فزال السبب املبيح للقتل"
"يف هذا اللفظ إشاكال، وهاو: أساه تالى هللا علياه وسالم   :(املفهميف ) -رمحه هللا-قال أبو العبا  القرطيب 

كياف حماار بضاارق عناا  هاذا الرجاال، ومل يكاان هناااك موجابك للقتاال، وقااد ظهاار ذلاك حااني اسكشااف حااال 
-ديث رواه أبو بكر البزار ، وساق أكمل من هذا، وأوضاح ، ويزول هذا اإلشكال: أبن هذا احل الرجلق

فهااذا ياادل علااى أن أمااره بقتلااه، إأااا كااان بشاارهللا أن عااده عناادها، علااى حالااة تقتضااي ...  -ذكر احلااديثفاا
  .قتله. وملا فهم عنه علي رضى هللا عنه ذلك سأله، فبنْي له بياان شافيا، فزال ذلك اإلشكال"

 .-و هللا أعلم-
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 بي إطاللة على بيت الن

 

  م  ي م الفجا زوج ه وبلل  ا ب لعإ ح ييفي    هي  لا الثقل  عتلدهاإ وليلن
حبد لن إبداء الفإن  الدا    في ا ومن ا لفرو   فلي فلا الظلفوفإ وا،ل  موقلال 
ح  اه ا ال  يفر  وال ي هل فب ا في ا محواو نفس   وقلص جسدوإ وهل ا للا ننله 

رقللي   عللت نإ فلللن عا  لل  رقللي ب ديلله الل لللي لللع زوجاهلله ملسو هيلع هللا ىلص  عل لله التنللي 
   لع فلاض عللم ملسو هيلع هللا ىلص  كتل  مشلفب ومنلا حلا ض ثلم مناولله التنلي »   عت ا قالل   

كللا  »رواض لسلللمإ وعت لا رقللي   عت لا من للا قالل    (131)« لوقلع فلليَّ    لفب
 لا رواض لسلمإ وعت (141) (2)«ي يئ في حوفو ومنا حا ض   قفم القفل ملسو هيلع هللا ىلص  ر وو   

فللا  التنللي إ ا اع يللص ُيللدني إلللّي رم لله فأرجلللهإ  » عت للا قاللل   مي للا  رقللي  
 رواض لسلمإ وهفجيا ال لف هسفب ه.« وفا  ح يدوا الني  إح ل اج  النسا 

   موي ال وم  ها هظن م  رجال  يفلا لثا هل ا للع زوج له يلداول ا شلع فلي
تلللدها عللللم حنللله ل لللا وررن للله في لللا ؟ وح ينقلللم ل للل طان ا لولللاو لشللللاو ال يلللف  ع

زوج لللا ؟ فللل  ا وثقللل  للللن حلللم زوج لللا ل لللا مولوللل  لللله واك فللل  ب ظ لللا لتلللهإ 
و ال لللالي وثللل  زوج لللا في لللا وللللم يللللد شللل طانه هلللو اآلولللف يداولللله ب لللع مو ريلللف . 

كا  يفلا  لع و ْته حلوالي السل ين للن ملسو هيلع هللا ىلص  ومحم م  ملف  التظف إلم م  التني 
عت ا ه يف إللم م   للع  ع فض ال فب إ وم  ،    الفواي  عن عا    رقي  

كا   لوفا  لل لا،ا  ول سل  واقلل  حلدث  وللم ه يلفرإ ف لا مج لا ومهتلأ ال ل   بلين 
زوجلللين ي لللفل فلللا لت  لللا عللللم إظ لللار حّنللله لرولللف فلللي من لللا   للللوف   را  للل  

                              
 و البخاري كذلك. )114 ( )113 (
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وللنف  بودا عن ال و،  والفح   والفإن  وال والل  ال   وج  بالوقار اللاطفيإ 
 ين .. فلللي حلللن م و للللوف م للللع لولللا،قين الولللالوبلللا  للللد وهتلللاء للللن يق لللدو با

 .مهل م
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 الزواج بأخرى .. جدُّه جد  وهزله جد  

 

  للا ال لالللل إ ال للفل علللم ل للاعف لللن هلاشللفضإ فللال مي للا اللل وم الللوفّي  لللن ُننز
ه فجه مو هؤ يه مو هوفف ح يلي  مو يادش ا حا   إ وللن مهلم هل ض ا للور 

 فف ل ا ن الفم  موف إ ح م ولو فانل  مع  بالتسن   و الفم إ ووا،  ال وج إ
فا  ر وو    »  إ فقال  عا    رقي   عت ا  ال وم مو فان  ال ي ه دح لي

إ ا  فللف وديولل  مثتللم فأحسللن الثتللاءإ قاللل   ف للفل يولللا  فقللل   لللا مكثللف لللا ملسو هيلع هللا ىلص  
َقيزن قللد مبللدلع   ويللفا  لت للا. قللاو لللا مبللدلتي   ويللفا   لت للاإ قللد هلل فف ح للفاء الّ للدز

ق تي إ ز فل بتي التلامإ ووا ل تي ب ال لا إ  حفلتلي  للت  بي إ ز ففف التامإ و،لدَّ
رواض مح لللللد وإ لللللتا،ض  (2) (151)  «  موح،هللللا وحفلتلللللي موح، التللللامالتللللامإ ورزقتلللللي 

 حسن. وللتم ح فاء ال دقين مو عووز. 

 ع لوقلوع مي ا ال وم اللاقا  إيا  ثم إيا إ با مرجو إ ح ه فف مللاع زوج ل
الللل وام بلللأوف  وللللو فتللل  لازحلللا إ ف للل ض ال سلللأل  م،لللن   عقلللد  عتلللد نسلللاء هللل ا 
اللوللفإ ف وج للع ح هتسللم مبللدا  منللع هفرللم فللي اللل وام لللن ريفهللاإ ول احللع فللي 
ه ا ال وقوع جْدض جّد وه له جد عتدهاإ و لوف هفسلف فلا لوقلص وحففل  ونظلف  

لل . وإ ا  فلف ملاللع محلد علم منع للم هللد هي فلي ب لاإ ومنلع  لوف ه ل وم ح ل ا

                              
و هو كما قال. قال اهليثمي يف اإمع: "رواه أمحد، و إسناده حسن"، و قال ابن كثري يف )البداية  )115 (

و النهاية(: "تفرد به أمحد أيضا. إسناده ال أب  به، و  الد روى له مسلم متابعة، و فياه كاالم مشاهور و 
. وسااب  (2437)، ومساالم بصااورة التعلياا  (3821) البخاااري ههللا أعلاام". و هااو يف الصااحيحني اتصاارا، روا

 .)35 (يف
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منللله هللل وم بلللأوف  فلللال ُهظ لللف لوافق لللع مو هأييلللد  لللله. وإ ا  لللأل ع زوج لللع ع لللن 
 للوف ه  وج للا إ  لاهلل  هلليإ ورالنللا  فللا زوجلل  ه للفل علللم هلل ا السللؤاوإ فللال 
هانفها منع   فلا ب لعإ وال  ر فلا ال ل ر م  هسلّ ي ل لا اللفم  فلي هل ا ال لأ . 

 ع عن لوقوعال مو ل اكا ل ليالل لع في ك ا منو ع مح ه  دث ملاع زوج
الل ا ح م لو فان  هي السا ل  عن  لعإ فسؤال ا لع عن  لع له للتم وال 

 عتدها ل  و،ا لقودها. 
واعلللم م  زوج للع هيللو  شللديد  ال الحظلل  لللع و لل فاء فطللفو عتللد وجللو، الللفم  

ي موف  للع مو ح م مثتاء السيف لل لا فلي الطفبل إ بلا عتلد ل لاهد  الولور فل
 ال والل مو ل اهد  ال ل ف بو . 

   لن ال سا ا ال ي ي ف  علي ا الو  ع م  ال فم  هااف فنلف السلنإ وح ه لم م
يقللاو ل للا من للا عوللوز مو فقللدل شللناب اإ بللا ه للفل م  هنللدو م،لل ف لللن ع فهللا 
ال م قللي ،ا  للا إ واللل وم اللاقللا يلطللي هلل ا الحسللام ل وج لله ليفب  للا لللن عتللاء 

ل افص لن َرلزواء ريفه ا عل ه. ولن نوا،ر للا ُي يلم فلي  للع  لقاول  ال لنإ مو
لللع مللله مع  للل م رقللي   عت للا ملسو هيلع هللا ىلص  لللا رواض  لليدنا منلل  بللن لالللع وللا،ع التنللي 

ييفل للا وبقيللا ملسو هيلع هللا ىلص  وهللي لللن اللللاقالل لللن التسللاء الولل اب الإ وفللا  ر للوو   
لللل  وهلللو ل   -زوم مع  لللل م  –فلللي بي  لللا. يقلللوو منللل    ،ولللل  ،ار مبلللي طل للل  

الناب علم مع  ل م وهو ي ف  اإ وهي مع من  بن لالعإ يقوو  فتا،ي  لن وراء 
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النلاب  للا هفبلد إللم هل ض اللولوز ف  لف  ا ؟ فتلا،هتي للن وراء النلاب فقالل  لللي  
َ    ُرَكَنع.  رواض الطنفاني.  (2) (161) هقوو عووز   َعوَّ

 

                              
فيه حممد بن خوات بن شعبة ومل أعرفه، وبقية رجاله رواه يف الكبري و قال اهليثمي يف اإمع: " )116 (

قه اخلطيب يف َقات ". و يف سسخة "حممد بن جواق"،و أما إذا كان "حممد بن جوان بن شعبة" فقد َو
 و هللا أعلم. اتريخ بيداد.
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 ال تغضب ولك الجنة

 

 ح اء  قو  ال  لم ل ل لا القللمإ وللتاهلا رل لا  يقوو اللاع ال  الي في ال
،ع القلللم يطلللم احن قللاع. وإن للا ه وجلله هلل ض القللو  عتللد ثوران للا إلللم ،فللع ال ؤ يللال 
قنا وقوع ا وإلم ال َّ ّفي واحن قاع بلد وقوع ا. فاحن قلاع ُقلول هل ض القلو  وشل وه ا 

اقلطفال ا مع ل  و  ه ل اه ا وح هسين إح بهإ ول  ا اش دل نار ال  م وقو  
،احن ا وم،  ه عن فا لوعظ إ ف  ا ُوعؤ لم يس ع با زا، ر نه. وللن لثلار 
ال  للم فللي الظللاهفإ ه يللف اللللو إ وشللد  الفعللد  فللي ا طللفافإ ووللفوم ا فلللاو 
عللللن ال فهيللللم والتظللللاعإ واقللللطفاب ال ففلللل  واليللللالعإ وح للللم يظ للللف ال  للللد علللللم 

ح النللاطن فللي هلل ض ال للاو م للنح دااإ وهسلل  يا الالقلل إ وُ للنز شللا شللداا وه  للف ا 
فلي  لن  نح الظاهف. ومثفض في اليلالع ال ل مإ وفلي ا ع لاء ال لفب واليسلفإ و

 إق ار السوء.  ال سد و القلم ال قد و
  ح »  مو،لللتي قلللاو  ملسو هيلع هللا ىلصعلللن مبلللي هفبلللف  رقلللي   عتللله م  رجلللال  قلللاو للتنلللي

م،ل اب رواض النالارو. وعلن رجلا للن « ح ه  لم »فف،، للفارا  قلاو  « ه  م
قلللاو  «. ح ه  لللم» قلللاو  " قلللاو رجلللا  يلللا ر لللوو   مو،لللتي قلللاو   ملسو هيلع هللا ىلصالتنلللي 

رواض ( 2) (171) لا قاوإ ف  ا ال  لم يو لع ال لف فلله" ملسو هيلع هللا ىلصففيفل حين قاو ر وو   
  لللا يناعللدني لللن ملسو هيلع هللا ىلصمنلله  للأو التنللي   للد. وعللن ابللن ع للف رقللي   عت  للا مح

                              
و قااال . قااال املنااذري يف )الرتغيااب والرتهيااب(: "رواتااه حمااتج ماام يف الصااحيح"إسااناده تااحيح.  )117 (

ُوهللا يف  اهليثمي يف اإمع: "رجاله رجال الصحيح". و تححه األلباين، و قال أمحد شاكر و شعيب األران
 خترعهما للمسند: "إسناده تحيح".
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واض مح لللد وابلللن حنلللا  فلللي ر  (2) (181)« ح ه  لللم» ر لللم   عللل  وجلللا ؟ قلللاو  
،لتلي  ملسو هيلع هللا ىلصقلاو رجلا لف لوو   قلاو  " رقلي   عتله،   ه. وعلن مبلي اللدر،اء 

(2)«ح ه  للم وللللع الوتللل »   ملسو هيلع هللا ىلصعلللم ع لللا ُيللدولتي الوتللل إ قللاو ر لللوو   

 

(191) 
 رواض الطنفاني ب  تا،ين محده ا ،  ح. 

 وا نهإ ل لع هي ا يا موي ال وم  ال  م نار ي لي لته ،ع القلم ح ُه  د ع
ف و يو ع وواو ال ف فل اإ ف لن لللع نفسله عتلد ال  لم نولا للن ال لف وللن 
ر م   ع  وجاإ ولا مكثف حفل هل ا الول ابي وهلو ُيولف عللم ا ل افام 

فللال يوللد إح التولل    ال  يللفر   ح ه  للم.  ملسو هيلع هللا ىلصالو،لل   التافللل  لللن علللم التنللي 
. ف نلد عن ر لم الونلارإ ف ال مو ل ب لع التو    ل  تم ويفو الدن ا واآلوف 

 وهتلم لع مهلع في ه ض الدار. 
  موي الل وم  للن ه لاع الالقل  م  للن ا    لم ي  لمإ وليلن فظلم الهل ؤ

واللفللو هللو ف للاو الاللل  اللل و نللدبتا إل لله وفطفهتللا هطاوعتللا عل لله إ  ا لل لتا بللا  
م ونفلل نا شللفعه. والتللام ل فللاوهو  فللي القللدر  علللم  لللعإ فللا والا مرزاا ولواهلل

                              
وفياه ابان هليعاة وهاو لاني احلاديث وبقياة رجالاه رواه أمحاد، ماي يف اإماع: "قاال اهليثتاحيح لياريه.  )118 (

قد ترح ابن هليعة ابلتحاديث، و رواه ابان حباان و ابان عباد الارب يف التمهياد مان غاري طريا  ابان و  َقات".
هليعة، كالمها عن عمرو بن احلارَّ، عان درْاج، عان عبادالرمحن بان ُجباري باه. و دراج هاذا هاو عباد الارمحن 
بن مسعان السهمي، أبو السمح القرشي موالهم املصري القاضي، حديثه مستقيم إال عن أيب اهليثم. وعليه 

 ف سناد احلديث حسن و شواهده سب  ذكرها.
، ألسااه يصااحح حااديث اباان للمسااند: "إسااناده تااحيح"يف خترعااه تااححه األلباااين، و قااال أمحااد شاااكر و 

 هليعة مطلقا.

رواه قال اهليثمي يف اإمع: " تسنادين أحدمها تحيح" قول املنذري. و و قول "رواه الطرباين )119 (
 رجاله َقات".الطرباين يف الكبري و األوسط و أحد إسنادي الكبري 
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وقس   بين بتي ل،عإ فلن مبي  ليد الادرو رقي   عته  قاو  قاو ر لوو   
مح إ  بتلللي ل،ع ولقلللوا عللللم طنقلللالإ مح وإ  للللت م بطلللئ ال  لللم  لللفبع   » ملسو هيلع هللا ىلص

الفلليءإ ولللت م  للفبع ال  للم بطللئ الفلليءإ مح وإ  ال  للم ج للف  فللي قلللم ابللن 
يء للن  للع فليلول  ل،ع ملا رمي م حفلل  عيت له وان فلاخ مو،اجله ؟ ف لن محل  ب ل

رواض ال فل و وقاو  حدي  حسن. والل و قسلم بيتتلا موالقتلا ف لا  (2) (201) «با رض
قسللم بيتتللا مرزاقتللا هللو  للن انه وهلللالمإ اللل و ملفنللا ب  ف لل  الللتف  بللال لم وفظللم 

للفَّاءا  الهلل ؤإ بللا بللاللفو ع للن ظل تللاإ قللاو علل  لللن قا للا   يَن ُيتزفاُقللوَ  فاللي السَّ الَّلل ا
للللفَّ  للللتايَن َوال َّ سا للللْم الزُ  ز يَن الزَهلللل زَؤ َوالزَلللللافايَن َعللللنا التَّللللاما َو َُّ ُي ا ] لو  اءا َوالزَيللللاظا ا

[إ فس ي لن يفلا  لع ل ستا  ومويفا  منه ي نه ل لع. ومعظم الن ا  134ع فا   
لن عاللال الفجول  والقو  والف و إ فلن مبلي هفبلف  رقلي  ملسو هيلع هللا ىلصل لع لا  ففض التني 

للل   ال لللديد بالوللفع  إن للا ال لللديد اللل و ي للللع »  قلللاو  ملسو هيلع هللا ىلص م  التنللي   عتلله  
رواض الناللارو ولسللللمإ ورواض ابللن حنللا  فلللي ،لل   ه بلفلللؤ « نفسلله عتللد ال  لللم

الُولفع   و(2) (211)« ل   ال لديد للن رللم التلامإ وإن لا ال لديد للن رللم نفسله»

                              
بطولاه، و يف سساخة "حسان تاحيح" و فياه علاي بان إبياد  (2191)إسناده ضعيف، عناد الرتماذي  )120 (

املؤلف شواهد، و لعل الرتمذي حسنه ألجل أحاديث  بن جدعان. ولبعض أجزاء احلديث الذي مل يذكرها
الباااق أو لشااواهده الاايت روياات متفرقااة أو ألن عليااا تاادوق عنااده كمااا تاارح بااذلك يف كتاااق العلاام: ابق 
)األخذ ابلسنة و اجتناق البدع( بعد حديث أسس من طري  علي هذا عن ابن املسيب عن أسس: "... و 

. و لعاال -وهللا أعلام-"، أو ألجلهماا معاا الشاايء الاذي يوقفاه غاريهتادوق، إال أساه رواا رفاع علاي بان إبياد 
احلاااااافظ حس ااااان احلاااااديث لشاااااواهده كاااااذلك، و إال فعلاااااي ضاااااعيف عناااااده و ال يصااااالح إال يف الشاااااواهد و 

 املتابعات. و احلديث ضعفه األلباين يف الرتغيب.
 .(الرتغيب)يف  إسناده تحيح على شرهللا مسلم، لكن دون لفظ )النا (، و هي عند املنذري )121 (
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ب للم الللفاء ب للم الوللا، وفلل ح الللفاء هللو اللل و يوللفع فثيللفا  بقوهللهإ وملللا الوللفع  
 ف و ال     ال و يوفعه التام فل م. 

  موي ال وم اللاقا  ال  طا  عدو لنين موقص فلا قلواض عللم هليل  النسلا إ
وهللو لسللل  علللم فللا بتللي ل،عإ وهلل ا لللللوع بال للفور إ وليللن ال فللل  عللن عداوهلله 
والو ا بطفا فيدض وشنا  ،يدض ي ف ال سلم اللاقلا الل و بلين لله ال لفع طلفا 

لن ال  طا  وإبطاو فيدض و،فع قفرضإ ومو لع مبلواب ال ل طا  لللتف  هلو التوا  
ال  للمإ فطال للا النسللا  لللم ي  للم هظللا مبللواب الللتف  ل لقلل  ملللاع ال لل طا إ 
وفل ا ر م النسا    ا لل  طا  الس طف  علم النسا  وم،نح لؤ،يا  ولتف ا  

 عتله قلاو  " ليا لا يطلنه وبألف بله ال ل طا إ فللن  لل  ا  بلن ،لف، رقلي  
فولللللا محللللده ا ي  للللم وب  للللف وج لللله وهتلللل فا   ملسو هيلع هللا ىلصا لللل م رجللللال  عتللللد التنللللي 

إنلي  عللم فل ل  للو قال لا لل هم عتله  اإ معلو  » فقلاو   ملسو هيلع هللا ىلصمو،اجهإ فتظف التنلي 
فقلاو  هلا   ملسو هيلع هللا ىلصإ فقاع إلم الفجا رجا ل ن  ل ع التنلي «با  لن ال  طا  الفج م
قاو  إني  علم فل   للو قال لا لل هم لنفا  ؟ قاو  ح.   ملسو هيلع هللا ىلصهدرو لا قاو ر وو   

عتلله  اإ معللو  بللا  لللن ال لل طا  الللفج م. فقللاو للله الفجللا  ملوتونللا  هللف  ؟ " رواض 
 الناارو ولسلم. 

نلللم يللا مولليإ إ  هلل ا ال لل طا  وقللد ه يللن لللن القلللم بلللد ال  للم ح يدفللله إح 
يظلن اللو  لن   بال قو إ ولين ال و يولم ا لف م  ال اقم وق  ر لنه 

منللله ي ولللفف هولللففا  للقلللوح  ومنللله يسللل طف عللللم نفسلللهإ وهللل ا للللن رلللالض فيلللد 
ال لل طا  لللهإ فللل لع قل للا يقنللا التوللح وقلل  ال  للمإ فقللد رو  للللا  بللن جنللا 

ف  لللم محلللده ا ر لللنا    ملسو هيلع هللا ىلصرقلللي   عتللله  قلللاو  " ا للل م رجلللال  عتلللد التنلللي 
إنلللي   »  ملسو هيلع هللا ىلصشللديدا  ح لللم ويلللا للللي م  منفلله ي  للل ع للللن شلللدض ر للنه فقلللاو التنلللي 
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فقللاو  لللا هللي يللا ر للوو «  علللم فل لل  لللو قال للا للل هم عتلله لللا يوللد لللن ال  للم
قلاو  فوللا لللا  «. الل لم إنلي معلو  بلع للن ال ل طا  اللفج م»  ؟ قاو  هقوو  

 رواض مبو ،او، وال فل و والتسا ي. (2) (221) "ألفض فأبم وق ع وجلا ي ،ا، ر نا  ي

  لن نارإ وفا  ال  طا  يوفو للن  م  ييو  ال  م لن ال  طا إ ومنه ج ف
ابن ل،ع ف ا يوفو   ه ،لهإ ف ا جاء في ال دي إ ف  ض مللور رين ل  نولدا ب لا 
ب ق  للم الي للا  بال يللمإ وح  للنيا لللقللا فللي هلل ا إح الللللم والهنللاعإ ف لللا مح 
ن  للم ونواهللد الللتف إ وإلللا إ ا ر للنتا ن نللع لللا جللاء بلله ال للفعإ ول للا جللاء بلله 

بوانلللم اح للل لا   بلللا  للللن ال للل طا  اللللفج مإ م  ي وقلللأ للللن ال لللفع فلللي  للللعإ 
م،ابه ر م مو م  يلو  نفسه با رض ف ا لف قفبنا  لن ال لدي إ مو يولل  

                              
تحيح ليريه، و أعل الرتمذي إسناده ابإلسقطاع بني عبدالرمحن بان أيب ليلاى و معااذ بان جبال، و  )122 (

رواه النسائي كذلك من طري  عبد امللك بن عمري، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن أيب بن كعب، و هذا 
ساااريه يف )الكاااالم علاااى تفساااري اإلساااتعاذة(  متصاال، كاااذا قاااال املناااذري. وهاااذه الرواياااة عزاهاااا اباان كثاااري يف تف

كااذلك للنسااائي يف اليااوم و الليلااة و للحااافظ أيب يعلااى تاااحب املسااند و ذكرهااا بسااندها، لكاان مل أعثااار 
أي ابان  -عليها يف سسخ مسند أيب يعلى اليت بني يدي، و قال بعدما ذكر قول الرتماذي )مرسال(: "قلات 

من أيب بن كعب، كما تقدم و بليه عن معاذ بن جبل، ف ن  : و يكون عبدالرمحن بن أيب ليلى مسعه-كثري
 هذه القصة شهدها غري واحد من الصحابة، رضي هللا عنهم". 

يف )األحاديااث املختااارة( و قااال عقااب حااديث أيب باان   ضااياء الاادين املقدساايو ماان طرياا  النسااائي رواهااا 
الناايب تاالى هللا علياااه و كعااب: "هلااذا احلااديث شاااهد يف الصااحيحني ماان حااديث سااليمان باان ُتااَرد عاان 

 سلم".
 و حسنه احلافظ يف )األمايل املطلقة(.

و أما اللفظ فهو أليب داود دون قول )فضحك( فلايس يف النساخ الايت اطلعات عليهاا، و مل أجاده إال عناد 
و الصواق )حمك(، أي و يف اخلصومة و ااك هاو  -وهللا أعلم-املنذري يف الرتغيب، و لعله من الطابع 

 اإبعة يف الكالم.نة واملاملشارْ 
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إ  فا  قا  لا إ وإح فل  لطوع. فللن مبلي  ر ال فلارو رقلي   عتله  م  ر لوو 
إ ا ر للم محللدفم وهللو قللا م فللل ول  فلل    هللم عتلله ال  للمإ » قللاو    ملسو هيلع هللا ىلص  
رواض مبللو ،او، وابللن حنللا  فللي ،لل   ه. وعللن مبللي وا للا (2) (231)«  فل  للطوعوإح

                              
أباو حاارق باان أيب األساود ال حيفااظ لاه مساااع ماان أيب رجاهلمااا َقااات إال أن يف سانديهما إسقطاااع،  )123 (
. و رواه أمحاد مطاوال ماان طريا  أيب معاوياة، عاان داود بان أيب هناد، أيب حاارق بان أيب األساود، عاان أيب ذر

 ره. األسود، عن أيب ذر مرفوعا، و هذا إسناد تحيح يف ظاه
قال العراقي يف ختاريج اإلحيااء: "رواه ابان أيب الادسيا وفياه مان مل يسام وألمحاد تساناد جياد يف أَنااء حاديث 

-إن رسااول هللا  :فقااال قمل جلساات ه اضااطجعت :اضااطجع فقياال لااه ا فجلااس هفيااه وكااان أبااو ذر قائماا
الييظ وإال فليضطجع  قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ف ن ذهب عنه -تلى هللا عليه وسلم

 واملرفوع عند أيب داود وفيه عنده اسقطاع سقط منه أبو األسود".
 "إسناده تحيح". :و قال اهليثمي: "رجال أمحد رجال الصحيح"، و قال أمحد شاكر يف ختريج املسند

ه أباو داود، عان "و روابعد ذكر حديث أمحاد:  َِواْلَكاِظِمنَي اْلَيْيَظ و قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاو 
: ابان أيب حارق، الصب ي أمحد بن حنبل تسناده، إال أسه وقع يف روايته: عان أيب حارق، عان أيب ذر، و 

 .عن أبيه، عن أيب ذر، كما رواه عبد هللا بن أمحد، عن أبيه"
عان  ،خالادو تحح املزي املرسل و أبو داود كذلك بعد هذا احلديث، قال: "حدَنا وهب بن بقياة، عان 

: "وهاااذا أتاااح عقباااهقاااال ف. "أن النااايب تااالى هللا علياااه وسااالم بعاااث أاب ذر ماااذا احلاااديث عااان بكااار: ،داود
، مااع أن عبااد الاارحيم باان سااليمان خااالف خالاادا فاارواه عاان داود عاان بكاار عاان أيب ذر كمااا عنااد احلااديثني"

 الديلمي، و فيه إسقطاع بني بكر و أيب ذر.
د األولق و مل يطلاااع علاااى رواياااة املساااند املوتاااولةق فهااال تاااحح أباااو داود املرسااال ألجااال اإلسقطااااع يف السااان

 فتكون رويت مرة هكذا و مرة هكذاق أم هو وهم من أحد رواة املسندق
حارق بان  عان أيبأباو معاوياة، عان داود،  فارواه، عناه اختلف و ،داود بن أيب هند وقال الدارقطين: "يرويه

، و خالفاه غاري واحاد، عان ، عان أيب معاوياةذلاك العباا  بان يزياد قال األسود، عن أبيه، عن أيب ذر، يبأ
 أيب معاوية، فأرسله".

 : "رواه احلفاظ، عن داود، عن أيب حرق، عن أيب ذر".-أي الدارقطين-و قال كذلك 
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 فقد تححه من اعترب أن أاب األسود سقط ذكره* من سنديهما، و ضعفه من اعترب أن املرسل أتح.

يف ترمجة أيب حرق، و هذا فيه سظر، فالوهم ليس من أيب داود، فقد و وْهم املزي أاب داود كما يف التهذيب 
 رواه سريج بن يوسس و هناد ابن السري عن أيب معاوية كرواية أيب داود. 

هللا -هااال الاااوهم مااان أيب معاوياااة أم مااان داود بااان أيب هناااد، و هااال رواه أحااادمها مااارة هكاااذا و مااارة هكاااذاق 
 .-أعلم

د، ألسه روي من غري طريقه منقطعا ) كما أسلفنا رواه سريج بن يوسس و يُنفى الوهم كذلك عن اإلمام أمح
 و هناد(.

 و ذكرت أاب معاوية و هو حممد بن خاإبم الضرير ألن روايته هنا ليست عن األعمل:
o .أبو معاوية 
 "يف غري حديث األعمل مضطرق ال حيفظها حفظا جيدا"أمحد بن حنبل: قال 
 ".رة: َقةَقة يف األعمل، وم"النسائي: وقال 

َقااة، قااد رمااي ابإلرجاااء، أحفااظ النااا  حلااديث األعماال، قااد يهاام يف حااديث "اباان حجاار: وقااال احلااافظ 
 ".غريه

أباااو معاوياااة الضااارير تااادوق وهاااو يف األعمااال َقاااة، ويف غاااري "عباااد الااارمحن بااان يوساااف بااان خاااراُ: وقاااال 
 ".األعمل فيه اضطراق

قااول: "كااان أباو معاويااة ال يضاابط شاي ا ماان حديثااه و قاال عبااد هللا بان إبااراهيم باان قتيباة :مسعاات اباان أاري ي
 ضبطه حلديث األعمل، كان يضطرق يف غريه اضطرااب شديدا".

o داود بن أيب هند: 

كااان ماان خياااار أهاال البصاارة ماان املتقنااني يف الاااراو ت إال أسااه كااان يهاام إذا حاادَّ مااان "حبااان:  قااال اباان
 ".حفظه
 ".حديثرجل البصرة إال أسه خولف يف غري "أبو دواد: وقال 

 ".َقة َقة" ومرة "كان كثري اإلضطراق واخلالف"أمحد: وقال اإلمام 
 ".َقة متقن كان يهم أبخرة"ابن حجر : و قال احلافظ 

 و إو هنا ميكن القول أن الوهم قد حيت من أحدمها مع َقتهما.
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 :يتايقد اختلف على داود بن أيب هند يف إسناده ك و

 منقطع احلديث اتصرا أبو ذر - أبو حرق بن أل هند داود أبو معاوية أمحد أبو داود
 متصل احلديث مطوال أبو ذر أبو األسود أبو حرق داود بن أل هند أبو معاوية أمحد 
 منقطع احلديث اتصرا أبو ذر - أبو حرق داود بن أل هند أبو معاوية سريج بن يوسس أبو يعلى
 منقطع احلديث مطوال أبو ذر - أبو حرق داود بن أل هند أبو معاوية بن السري هناد 
 أن النيب بعث - بكر بن عبد هللا داود بن أل هند خالد بن عبد هللا وهب بن بقية أبو داود

 أاب ذر
 مرسل

عبدالرحيم بن  ابن أيب شيبة 
 سليمان

 منقطع احلديث اتصرا أبو ذر بكر داود بن أل هند

 

ضبط حديث أيب حرق عن أيب ذر، و وهم أحد رواة املسند يف  أن داود بن أيب هند -وهللا أعلم-فيظهر 
 وتله، ولكن مل يضبط روايته عن بكر بن عبد هللا املزين. 

و هذا كله فقط من ابق اخلطأ اليسري و الوهم القليل، الذي ال يوجب الرتك، و من له العصمة بعد النايب 
إن كان من احلفاظ املتقنني، وإأا ترك أهل العلم تلى هللا عليه وسلمق و الوهم القليل ال يسلم منه أحد و 

 من كثر ومهه و الإبمه.
 احلديث بعد تصحيحه. -رمحه هللا-و ضعًّف الشيخ األلباين 

 و بناء على ما سلف يبقى قول احلفاظ الكبار اههابذة األقرق إو الصواق:
o :قال الدارقطين 

ياة، عاان داود، عان أيب حارق باان أيب األساود، عاان فاارواه أباو معاو  يروياه داود بان أيب هنااد، واختلاف عناه؛"
 وخالفه غري واحد، عن أيب معاوية، فأرسله. قال ذلك العبا  بن يزيد، عن أيب معاوية. أبيه، عن أيب ذر.

 وقيل: عن داود بن أيب هند، عن بكر املزين، عن أيب ذر.
 قاله حفص بن غياَّ، وخالد الواسطي، عن داود.

 ".األسود، املرسل عن أيب ذروالصحيح حديث أيب حرق بن 
 ، فيكون واف  رواية املسند.العبا  بن يزيدو مل أقف على طري  

o :قال ابن حجر يف األمايل 
"هذا حديث حسن ... و وقع يف املسند من رواية عبد هللا بان أمحاد عان أبياه فياه إب دة راو يف إساناده، و 

 هي إب دة غري حمفوظة". قال عن أيب حرق بن أيب األسود، عن أبيه، عن أيب ذر، و
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قللاو  "،ولتللا علللم عللفو  بللن ل  للد السلللدو فيل لله رجللا فأر للنه فقللاع ف وقللأإ 
إ   »  ملسو هيلع هللا ىلصفقاو  حدثتي مبي عن جدو عط   رقي   عته قاو  قاو ر لوو   

ار بال لاءإ فل  ا ال  م لن ال  طا  وإ  ال  طا  ول  للن التلار وإن لا هطفلأ التل
علللن ابلللن منلللام رقلللي    و رواض مبلللو ،او،.( 2) (241) «ر لللم محلللدفم  فلي وقلللأ

عل للللوا وبسللللفوا وح هلسللللفوا وإ ا ر للللم محللللدفم » قللللاو    ملسو هيلع هللا ىلصعت  للللا عللللن التنللللي 
رواض مح لللد والطنفانللللي. ومللللا هلللل ض ( 2) (251)« فل سلللي  وإ ا ر لللم محللللدفم فل سلللي 

الوللدي  ف للي هنللين لتللا ف لل  يللل م  القولل  الطفبفلل  ال للي وقللل  لسلليدنا مبللو بيلللف
اللو  لن   عتد ال  مإ فلن مبي هفبف  رقي   عته م  رجال  ش م مبا بيف 

جلال إ فوللا التنلي يلونله وبن سلمإ فل لا مكثلف ر، عل له بللض قولللهإ   ملسو هيلع هللا ىلصوالتنلي 
وقاعإ فل قه مبو بيفإ فقاو  يلا ر لوو    فلا  ي ل  تي ومنل    ملسو هيلع هللا ىلصف  م التني 

                                                                           
وللحااديث شاااواهد تباااني أن للمساااألة أتااال، وهاااذه وتاااية عظيماااة تعاااني علااى كظااام اليااايظ والسااايطرة علاااى 

القائم متهيئ للحركة والبطل، والقاعد "قال اخلطايب: النفس و كبح مجاحها وترفها عما يريده الشيطان، 
ن النايب تالى هللا علياه وسالم إأاا أماره ابلقعاود دوسه يف هذا املعىن، واملضطجع كنوع منهما، فيشبه أن يكاو 

و قااال اباان العااريب: "واليضااب يهاايج  ."لاا ال تباادر منااه يف حااال قيامااه وقعااوده ابدرة يناادم عليهااا فيمااا بعااد
ُه اإلضطجاع". ُه السكوت، و اهوارح ابإلستطالة اثسيا، و دوا  األعضاء: اللسان أوال، و دوا

خنا رداب ماع الارواة، و خصوتاا يف تعرياف املرسال، فيقاال "ساقط : سقط ذكره: تعلمناهاا مان شايو فائدإل*
 ذكر الصحايب" وهي أكثر أداب من قول "سقط الصحايب".

ساليمان بان ُتاَرد يف إسناده ضعيف، و من شواهد أن اليضب من الشيطان ما سب  من حديث  )124 (
 الصحيحني. وضعف إسناده األلباين و شعيب األرسؤوهللا.

رجال أمحد ، قال اهليثمي يف اإمع: "رواه أمحد و الطرباين و الليث بن أيب سليموفيه  حسن ليريه، )125 (
. وقاال شاعيب األرساؤوهللا يف خترعاه للمساند "حسان لياريه"، و "ألن ليثا ترح ابلسماع من طاوو  ،َقات

 . أعلمهللا-، ألن ليثا َقة عنده. تححه األلباين، و قال أمحد شاكر يف خترعه للمسند "إسناده تحيح"
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إنله فلا  لللع لللع » عل ه بلض قوله ر ن  وق   ؟ قلاو   جال  فل ا ر،،ل
يللللف، عتللللع فل للللا ر،،ل عل لللله بلللللض قوللللله وقللللع ال لللل طا  فلللللم مكللللن  قلللللد لللللع 

 رواض مح د والطنفاني ومبو ،او، ورجاو مح د رجاو الو  ح. (2) (261)«ال  طا 

                              
و مرساال  (4897)حسن بشواهده، ورواه أباو داود كاذلك بنحاوه مان طريا  ابان عجاالن متصاال  )126 (
رجال الصاحيح"، و فياه رجال أمحد . قال اهليثمي يف اإمع: "رواه أمحد و الطرباين يف األوسط و (4896)

 الشاواهد، و يف روايتاه عان حممد بن عجالن، أخرج له البخاري تعليقا و مسلم َالَة عشر حديثا كلهاا يف
 سعيد بن أيب سعيد املقربي كالم. 

لاااه يف حمماااد بااان ( الضاااعفاء)وقاااد أورد البخااااري يف كتااااق ": الساااري يف ترمجاااة ابااان عجاااالن يفقاااال الاااذهيب 
عجااالن، قااول حيااىي القطااان يف حممااد، وأسااه مل يااتقن أحاديااث املقااربي عاان أبيااه، وأحاديااث املقااربي عاان أيب 

 و بنحوه قال ابن حبان، و ابن املديين، و غريهم. ."روا اختلط عليه هذا مذاهريرة، يعين أسه 
و إبد على هذا أسه خالف من هو أَبت منه يف سعيد، و هو الليث بن سعد، فرواه عان ساعيد، عان بشاري 
بن اارر، عن سعيد بن املسايب مرساال كماا عناد أيب داود. و تاحح البخااري املرسال يف اترخياه الكباري و 

 دارقطين يف العلل.ال
لِاَك َلِماْن َعاْزِم اأْلُُماورِ و قال ابن كثري يف تفسريه يف قوله تعااو ِ وكاذا رواه أباو   : "َوَلَمان َتارَبَ َوَغَفاَر ِإْن ذَُ

داود ، عن عبد األعلى بن محاد ، عن سفيان بن عيينة قال: ورواه تفوان بن عيساى ، كالمهاا عان حمماد 
 يث، عن سعيد املقربي، عن بشري بن اارر، عن سعيد بان املسايب مرساال.بن عجالن ورواه من طري  الل

 .رضي هللا عنه" سب للصدي مناوهذا احلديث يف غاية احلسن يف املعىن، وهو 
 -115وقااااال شااااعيب األرسااااؤوهللا يف خترعااااه للمسااااند: "حساااان ليااااريه"، و يف خترعااااه لسااااري أعااااالم الناااابالء )

د األلباين إسناده، و قال أمحاد شااكر يف خترعاه للمساند "إساناده السُّليماين(: "و هذا سند حسن"، و جو 
 تحيح".
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 معظم النار من مستصغر الشرر

 

 ي لا شل طان ا وم،لن   طا لل  مي ا الل وم الل بل   إ ا ر لن  زوج لع فقلد ه ل
لهإ ف ا ا من  فاعا ؟ ها هيو  عونا  لل  طا  علي ا ؟ وقد هقوو  وها يلقا م  
معللين عللدوو وعللدوها علي للا؟ بال أكيللد منلل  ح هقوللدإ وليللن الواقللع منتللا نفلللا  لللع 
ب فللللل  لتللللاإ إ  ن  للللم عتللللدلا نسلللل ع ال وجلللل  ال  للللن إ وقللللد وقللللل  فللللي شللللنا  

ه لللم مو هفللللا للللا ي  لللنتاإ وهيللل ا فتيلللو  قلللد معتلللا  شللل طان ا وهلللي هللل يلم ب لللا ح
ال للل طا  عللللم ال وجللل  ومعتلللا شللل طانتا عليتلللاإ والت  وللل  م  فلللال ال للل طانين يفلللفح 
وبللفقه علللم التللار ال  لل لل  فللي التفسللينإ بللا فللي النيلل  فلللهإ وقللد هللأهي عل لله 

ن عونلللا  ح هيللل» قلللاو   ملسو هيلع هللا ىلصعلللن التنلللي  رقلللي   عتللله ف اف للله. علللن مبلللي هفبلللف 
 (271)« علللم مو للعلل لل طا  

رواض الناللارو. وم،للور هلللع ال م قلل  فللي اآلهللي  إ ا (2)
إ  ال  م ج لف  للن    » ملسو هيلع هللا ىلصر ن  ال وج  فاش لل  ب ا التارإ ف ا  فف التني 

( 2)«نلللار

 

إ فالواجلللم عل لللع ب يلللم عقللللع ولسلللئول اهع م  هطفلللئ هللل ض التلللارإ ح (281)
ع مو بلدن ا ف لا ه ناطللأ ه بلدهاإ ه اللا  ف لا للو رميلل  نلارا  ه سلع فلي لالبلل  زوج ل

في الل ا عللم إطفلاء التلار وإنقلا  ال وجل ؟ وهلا يقنلا لتلع م  هلقلم علي لا للوا، 
ه بللد لللن اشلل لاو التللار في للا؟ إنللع يللا موللي إ ا لللم هسللارع فللي إو للا، نللار ر للن ا 

                              
 (.ال تكو وا عون الشيطان علح أخيك ولفظ البخاري: ) )127 (
وإن اليضب مجرة يف قلب مل أجد هذا اللفظ بتمامه، و لعل مستنده حديث الرتمذي، الذي فيه ) )128 (

الثاااين و ( 120)ر التعلياا  عليهماا: األول يف حااديث (، أو حااديث عطيااة، فا ن كااان كااذلك فقاد مااابان آدم
 .(124)حديث عطية 
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فأنلل  لقوللفإ ف للا بالللع لللو فلللل  لللا ي بللد لللن نللار ر للن ا ؟ . للل لع قللاو مبللو 
وإ ا رمي للع ر للني  ه  إ ا رمي تلي ر للن  ففقلتيإل وج لل رقللي   عتلهاللدر،اء 

 رقي ع. ف ا منفع ه ض الو،   لو فان  بين فا زوجين.
  واعلم يلا مولي م  التلار هأكلا بل ل ا بل لا  ثلم هتطفلئإ إح إ ا ُللدَّل بطلال لا

لن الوقو، ف س  ف وه ،ا،إ وف لع ه لاع نلار ال  لمإ ف طفلأ بال لاءإ وال لاء الل و 
و م  هس فقلللم ال   لللم ح لللم ي لللدم وبفقلللمإ وللللاء يطفلللئ ال  لللم ونلللارض هللل

اح  فقللاء هللو اليل لل  ال قنوللل  وال طلو لل  ل لل ا ال وقللص ولللو فلل با . وال لل ر فللا 
ال  ر لن اليل   ال ثيف  وريف ال قنول  وق  ال  مإ فال اء  ا ا لطفئ للتلارإ 
والنتلل بن  للا ا ل لللا للتللارإ إ   للتن ا لللور ه طلللم  لللعإ ف للا يفلللا ،للاحم 

  عتللدلا يسللان لوهورهللاإ فلل لله م  يوقللص ،ورانلله ثللم يلطللص حفارهلله بال للاءإ السلل ار 
فلل  ا عللا،ل حللفار  ال وهللور ل لللدل ا الطن لللي م،ارض وحففلله و للار بسلل ارههإ إ  لللم 
يفلا  لع اح فا ال وهور وهلطلا هلو علن السليف ووسلف  ل ارهه. وال لفم  يلا مولي 

 ا  لللفبل  اح للل  واء الل بللل  ل لللا جنلللل  عل للله للللن وفلللور اللاطفللل  وهوقلللد حسا لللي 
لل  للمإ وليت للا لللتف  السللنم  للفبل  اح  فقللاء عللا، إ وللل لع قللاو عت للا التنللي 

اطلللل  فللي التللار فلل  ا فثللف مهل للا التسللاءإ ييفللف  الل لليف لللو محسللن إلللم    » ملسو هيلع هللا ىلص
رواض (2) (291)« إحلللداهن اللللدهف ثلللم رمل لتلللع شللليئا  قالللل   للللا رميللل  لتلللع ويلللفا  قللل 

عت  ا. ف ي ا اليففا  لت ا للل وم ح ييلو  إح  الناارو عن ابن منام رقي  
وهلل ا مي لا اللل وم هللو طنلع التسللاء ول سلل   –رمل لتلع شلليئا   –عتلد ال  للم لتلله 

زوج لللع فقللل إ بلللا هللل ا لت لللا للللع الل للليف ال  سلللن للللد  اللللدهفإ وليتللله ال  لللم 

                              
أخرِيباخ النبار  فبإذا أك بر : )(29)رواه البخاري يف غري ما موضع مطوال و اتصرا، و لفظ املختصار  )129 (

؟ قال: ي ْكفخْرن  العشري، وي ْكفخْرن  اإلحسان، لو أهلها النساء، يكفرن،  ...(. أحسنا قيل: أي ْكفخْرن  ابَّللِم
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يل ي وبتسيإ وه ا الانف التنوو يلدعو    له إللم الولنف عللي ن فل   الولنف ح 
حللفبهإ ولللن عللفف ف للا ال  للا  ال وج لل  الوللا    ،للنف لل وجلل  يسلل  تم عتلله 

وحلم واح  ا ل ا ليتاو اللو، والفح ل  وفلا للا يؤللله لت لاإ َفُ لنز ل وج لع وح هطلع 
َجلُه  ال  طا  في ملفهلاإ وا ل لن بلا  ف لو الل و يقلوو   َتا َللُه َزوز لَل ز وفلا   َوَم،ز

 نن ا  . 

لم ل لم وب  افلا علت م للم يسللم للت مإ وقد قيلا  للن للم يظللم نفسله للتلام وب ظلا
وال وجلل  مولللم بلل لعإ وقللد قللالوا ونولل وا  لللن حق للا م  ه وللاوز هللال عللن ثللالث  
ظلللم ال  للمإ وظلللم ال فللو إ وظلللم الداللل . ولللن التوللا ح ال للي  لل ل  ا وحفظ  للا 
عللن ال  للم مي للا إ م  التللار فللي لنللد  ا هيللو  قلل  ف  يطفؤهللا قللدر قليللا لللن 

ف، التفا بالفم بقليا ال واءإ وليت ا إ ا هفف  قوب  وب بدها ال اء. وقد يطفؤها لو
التفا نفسه اش لاح إ وللظلم التلار للن لس ول ف ال لفر.  ناليل ل  الول يف  ال لي 
هافج ا بس ول  لن ف ع هس ط ع في بلدايال ال  لم م  هطفلئ نلارضإ وقلد هيلو  

ا  عللن ر للم اليل لل  بلللد  لللع ه بللدض اشلل لاح إ وقللد قللفب لللي محللدهم لثللاح  را للل
ال وج  بال ال فقاو  يل د محد التام عتدلا يتقطع ال  ار الي ف ا ي بلال ت و إللم 
ه ييف ج  ع الل نال الي ف   إ با وه ييف ال و،يالل وح يلو، ال لوء الي ف لا ي 
لل تللل وإ  نللله يو لللا اللللللم بللل لعإ وا للللف فلللي رايللل  ال سلللفإ ال طللللوب ه ييلللف للللا 

ق  واحد  و ال فلف  يلو، ال  ار الي ف ا ي ل ولفاض. في ،   –شلف  الفيوز  –يس م 
وف لع يفلا للن عتلدض عللم ب  لم التسلاءإ يس فقلي ال وجل  ال   لن  بيلا للا 
يفقللي ا لللن فاللللا   لل ال  حلللوا  يليللدها لالق للا الطن لللي وح ييلفلله عتللاء ال  للم 
والاواع ولا هو مكنلف للن الاولاعإ و ل لع ي لا التلور بلدح  للن الظلالعإ وبللو، 
الو للاعإ وف للا يقللوو ال ثللا اللللالي )يللا ،ار لللا ،ولللع شللف( وبيللو  ج لليال  لتللع م  
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وهانفهلا بقلوو  رقلي   عتلهه ف  لل ا ف لا فللا الول ابي الوليلا مبلو اللدر،اء 
 ال اعف  

هي  *** ولل و اللفللو لتللي هسلل دي ي لللو،َّ
 *** وح هتقفبتلللللللللي نقلللللللللف  اللللللللللْدفَّ للللللللللفَّ 
 *** وح هيثلللفو ال للليو  ف للل هم بلللالقو  

 ***  ني رمي  ال م في القلم وا   ف

 وح هتطقلللللي فلللللي  لللللورهي حلللللين مر لللللم
يللللللللللللللم  ف نللللللللللللللع ح هللللللللللللللدربن ف لللللللللللللل  ال  َّ
 وبأبللللللللللللللللا  قلنللللللللللللللللي والقلللللللللللللللللوب هقلللللللللللللللللم
 إ ا اج  لللللللللا لللللللللم يلنلللللللل  ال للللللللم يلللللللل هم

 
  الوللللدو وال فاجللللل  هللللورث التفللللف  واليفاهلللل  والي للللاش بللللين ال   للللابينإ وللظللللم

ف عللم  للع ميسلف للن عواقلم ال  لم ح يلأهي إح للن لوا،لل  ولفاجلل إ والولن
رقي   ال  م. عن ابن منام رقي   عت  ا قاو  قاو ع ف بن الاطاب 

  )كتا لل ف قفب  قولا  ه لم التساءإ فل ا قدلتا ال ديتل  وجلدنا قوللا  ه للن م عته
نسلللاؤهمإ فطفللل  نسلللاؤنا يللل لل ن للللن نسلللا  م. قلللاو  وفلللا  لت للللي فلللي بتلللي ي بلللد 

للن  يو  لللا  علللم الفمهللي فلل  ا هللي هفاجلتللي فللأنيفل م  هفاجلتلليإ بللاللواليإ َفَ   َّ
ليفاجلتلهإ وه ولفض إحلداهن  ملسو هيلع هللا ىلصفقال   لا هتيف م  مراجلعإ  لو  إ  مزوام التنلي 

ملسو هيلع هللا ىلص اليوع في الليا. فانطلق  فدول  علم حفو  فقل  ل ا  مرهلفاجلين ر لوو   
قلل   قلد ولاب ؟ فقال   نلم. فقل   مه وفض إحداكن اليوع في الليا؟ قال   نللمإ 

لن فلا  لع لتين ووسلفإ مف لألن إحلداكن م  ي  لم   علي لا ل  لم ر لوو 
وح هسللأل ه شلليئا  و للليتي لللا  ملسو هيلع هللا ىلصفلل  ا هللي قللد هليلل ؟ ح هفاجلللي ر للوو    ملسو هيلع هللا ىلص  

يفبلد  –بدا لعإ وح ي فنع م  فان  جارهع هي مو لم ومحلم إللم ر لوو   لتلع 
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 (301)( عا  لل 
 ملسو هيلع هللا ىلصفللأو ،للنف ومو حلللم فللا  لللن ر للوو   رواض الناللارو ولسلللمإ (2)

ال للفوف عتله ال لد إ بلا هتلا  للا هلو  رقلي   عتلهوم، ابهإ ووا،  ع لف 
مشللد لللن ال فاجللل  وال وللفإ فقللد رول عا  لل  رقللي   عت للا )من للا ر للن  لللف  

 ملسو هيلع هللا ىلصم منللع ننللي ؟  ف نسللم ر للوو   فقاللل  للله  ومنلل  اللل و هلل ع ملسو هيلع هللا ىلصعتللد ر للوو   
مبو ال  ا في ف اب ا لثاو.  موفجه مبو يللم في لستدض و (2) (311) ولم يقا شيئا (

                              
 و لفظ البخاري )أوضأ منك و أحب ...(. )130 (

، يدلس عن الضعفاء واإهولني، قال ابن حجر عند أيب يعلى فيه عنعنة حممد بن إسحاقمنكر،  )131 (
يف )طبقات املدلسني(: "حممد بن إسحاق بن يسار املطليب املدين، تاحب املياإبي، تدوق، مشهور 

 هولني وعن شر منهم، وتفه بذلك أمحد والدارقطين وغريمها ".ابلتدليس عن الضعفاء واإ
و فيه كذلك سلمة بن الفضل، قال علي بن املديين: "ما خرجنا من الري ح  رمينا حبديث سلمة"، وقال 
أبو حا  الاراإبي: "حملاه الصادق، يف حديثاه إسكاار، يكتاب حديثاه وال حياتج باه". قاال ابان معاني مان رواياة 

بقولااه:  و خلااص احلااافظ أقااوال أهاال العلاام فيااه وكااان يتشاايع قااد كتباات عنااه ولاايس بااه أب ". العبااا : "راإبي
 ".تدوق كثري اخلطأ"

، (اإلحيااء)و خص ابن اهوإبي يف )املنتظم يف اتريخ امللاوك واألمام( هاذا احلاديث ابلاذات يف بياان أغاالهللا 
ألحيااااء أبغاااالهللا اإلحيااااء((، فقاااال يف  ترمجاااة أيب حاماااد: "وقاااد مجعااات أغاااالهللا الكتااااق ومسيتاااه ))إعاااالم ا

وأشرت إو بعض ذلك يف كتايب املسمى ))بتلبيس إبليس(( مثل ما ذكر يف كتاق النكاح أن عائشة رضي 
 هللا عنها قالت للنيب تلى هللا عليه وسلم: أست الذي تزعم أسك رسول هللا . وهذا حمال".

يف، تركاه حياىي بان ساعيد أبخارة"، و قاال و يف السند ايخر أسامة بن إبيد الليثي، قال اإلماام أمحاد: "ضاع
ابنه عبد هللا: "ليس بشيء، إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيها، وروى عان انفاع أحادياث منااكري"، و 

قااه آخاارون. استشااهد بااه البخاااري ،قااال أبااو حااا : "يكتااب حديثااه وال حيااتج بااه"  و و ضااعفه غااريهم و َو
 تدوق يهم" و مرة: "اتلف فيه وعل  له البخاري قليال".أخرج له مسلم يف املتابعات. وقال احلافظ: "

و حيملاون الازعم  -رضاي هللا عنهاا-و الُضال ل يصححون هذا احلديث والاذي بعاده للطعان يف أم املاؤمنني 
 على التكذيب.
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فلالع ح لم م،ولال بيت  لا  ملسو هيلع هللا ىلصك ا رول رقي   عت ا منه جف  بيت ا و ين التني 
فقالل   « هيل ين مو مهيلم ؟   » ملسو هيلع هللا ىلصحي ا إ فقاو ل ا التني  رقي   عتهمبا بيف 

ه ا وقاو  يا عدو  نفس اإ با هيلم وح هقا إح حقا إ فلط  ا مبو بيف ح م ،لم فو 
وقلللدل وللللص ظ للفضإ فقللاو لللله  ملسو هيلع هللا ىلصمو يقللوو ريللف ال لل  ؟ فا للل وارل بف للوو   

ُعع ل ل ا وح مر،نلا لتلع هل ال  » ملسو هيلع هللا ىلصالتني  رواض الطنفانلي فلي ا و ل  (2) (321) «م ندز
                              

منكر، قال العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء: "أخرجه الطرباين يف األوسط و اخلطيب يف التاريخ  )132 (
حديث عائشة بسند ضعيف"، و كأين ابملؤلف يذكر عزو العراقي للحديث و حيذف حكمه علياه، و من 

 هذا ليس َبيد.
و من ذكر هذين احلديثني دون بيان ضعفهما و إبعم أسه يُاَعلِ م النا  حسن العشرة ماع الزوجاة، فقاد أسااء 

ماان جحااورهم و جاارأهم علااى ماان حيااث ال ياادري؛ إذ أخاارج الطاااعنني  -رضااي هللا عنهااا-إو أم املااؤمنني 
الطاهرة الصديقة بنت الصدي ، وجعلها عرضة للتنقيص مان الطوائاف الزائياة، بال و حا  مان أحبابناا مان 
اغاارت مااذا العاازو و الروايااة بصاايية اهاازم َقااة ابملؤلااف، و رأياات اسااتيرامم لصاانيع أم املااؤمنني بعيااين و مسعتااه 

يه. و ال أقصااد املؤلااف بعينااه، باال كاال ماان تاانع مثاال أبذين، و هااذا كالااذي يريااد إتااالح بياات فهاادم سااوار 
 تنيعه.

فاا ذا كااان احلااديث شااديد الضااعف ال جتااوإب روايتااه و ال ذكااره إال مقاارتان ببيااان ضااعفه، فمااا ابلااك حبااديث 
مشكوك فيه خيالف العقيدة الصحيحة و أتول أهل السنة؛ إذ من أتوهلم سالمة ألسنتهم و قلومم ألهل 

 .-رضي هللا عنهم أمجعني-عليه و سلم وتحابته بيت رسول هللا تلى هللا 
و هذا احلديث ال تطمأن النفس إو روايته دون بيان ضعفه ولو بسنده أو بصيية التمريض ههل كثري من 

 .-وهللا املستعان-النا  مذا العلم، فكيف بصيية اهزم 
رضااي هللا -إو أم املااؤمنني  و ال أقااول ملاان ذكاار هااذين احلااديثني ابلااذات دون بيااان ضااعفهما إال مااا سساابوه

 يف هذا احلديث املنكر: "ات  هللا و ال تقل إال حقا". -عنها
قصد" و كذا ابن عساكر يف )اتريخ دمش ( من طري  مبارك بن فضالة عن عبيد هللا ارواه اخلطيب بلفظ "

رسال"، ومارة بن عمر. وهاو مادلس وقاد عانعن، قاال أمحاد: "كاان يرفاع حاديثا كثاريا" ومارة: "كاان املباارك ي
، "يدلس"، قال احلافظ: "تدوق يدلس ويسوي"، و تدليس التساوية مان أخطار أساواع التادليس و أخفاهاا
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مبااارك باان ، حاادَنا بااو عماار العمااريأحفااص باان عماار غااري أسااه تاارح ابلتحااديث عنااد اخلطيااب ماان طرياا  "

مجاة و ال يُعارف لااه ..."، و يشاكل عليااه العماري هاذا مل أجاد لااه تر  عبيااد هللا بان عمار قاال: حادَين فضاالة
 الضرير بو عمرأحفص بن عمر َقة، و  احلوضي بو عمرأحفص بن عمر رواية عن املبارك، فقد روى عنه 

تاادوق. إضااافة إو أسااه خااالف غااري واحااد يف اإلسااناد ابلعنعنااة، و ماارة عاان املبااارك عاان عباادهللا و ماارة عاان 
موسى عند ابن عساكر، و مرة يُاروى اتصارا  عبيد هللا، و مرة يُبهم القاسم بن حممد كما يف رواية أسد بن

 ( أم143عثمان عبيد هللا بن عمر بن حفص الثقاة )ت  أيب مقتصرا على ذكر عمر. فهل روى املبارك عن
 ق.(171عبد الرمحن عبد هللا بن عمر بن حفص الضعيف )ت  أيب عن
مصااارحا  العناااربي ن ساااعيدعباااد الاااوارَّ بااابسااانده إو رواه ابااان حيوياااه اخلااازاإب يف )الثالاااث مااان مشااايخته( و 

، فكياف مساع منهاا و 58سانة  -رضاي هللا عنهاا-عائشاة  و وفااة 102سنة  تهدوالو  ابلسماع من عائشة،
 سنةق 44قد ُوِلد بعد وفاتا حبوايل 

و حممد بن إمساعيل ، حممد بن الزبري احلنظلي، مرتوك، و فيه اتصرابسنده  (الكامل)رواه ابن عدي يف و 
 ال.اخلشوعي  هول احل

و قااال: "مل ياارو هااذا احلااديث عاان األعماال إال  ،يف األوسااط اتصاارا ماان غااري هااذا الطرياا رواه الطاارباين  و
تاااحل باان أيب األسااود"، و قااال اهليثمااي يف اإمااع: "وفيااه تاااحل باان أيب األسااود، وهااو ضااعيف"، و وهااااه 

 الذهيب و ابن حجر.
، ساق له الذهيب حديثا ابطال  ضعيف احلديثعباد بن سعيد اهعفي الكويف  كذلك شيخ الطرباين  فيه و

 و قال: "ابطل، و السند ظلمات". -رضي هللا عنه-يف فضل علي 
ظاااهره رمحااة الناايب و ابطنااه الطعاان يف  -أي هااذا احلااديث-و ساابحان هللا! حااديث يف فضاال علااي و آخاار 

بان أيب  ول عن تاحليب البهلأحممد بن عثمان بن عن  عباد بن سعيد اهعفيالصحابة، وكالمها من طري  
األسود، و هو سند مظلم كذلك إو األعمل، و روى الطرباين بعد هذا احلديث و كذا يف املعجم الصيري 
و باانفس السااند إو هاشاام باان الربيااد ماان حااديث أم ساالمة مرفوعااا: )علااي مااع القاارآن، و القاارآن معااه، ال 

طريا  علاي بان هاشام بان الربياد عان أبياه  يفرتقان ح  يردا علاى احلاوض(. و رواه احلااكم يف املساتدرك مان
مطوال و تحح سنده، و قال: "أبو سعيد عقيصاء َقة مأمون"، و هو ليس كما قاال،  فاأبو ساعيد يقاال 
لااه دينااار شاايعي جلااد، قااال اهوإبجاااين "غااري َقااة"، و قااد تركااه الاادارقطين، و قااال يف الضااعفاء: "عاان علااي 
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-ال العقيلاي: "كاان مان الرافضاة"، و كاان يشاتم عثماان مناكري، رماه أبو بكر بن عيااُ ابلكاذق"، و قا

 ، و أجود ما يُقال فيه لني.-رضي هللا عنه
و اثبااات ماااوو أيب ذر مل أجاااد لاااه ترمجاااة و ال يُعااارف َبااارح و ال تعاااديل، ه وجااادت أن الرافضاااة هجاااده، و 

ذا احلاااديث ، فيسااتدلون مااا-رضاااي هللا عنهاااا-خصوتااا يف ذكااارى هلااام جنسااة تطعااان يف أم املاااؤمنني عائشااة 
 املناقاب للخاوارإبمي عان شاهر بان حوشابمنسواب للحاكم متممني القصة من بعض مصادرهم الواهياة مان 

كنت عند أم سلمة فسلم رجل فقيل: من أستق قال: أان أبو اثبت موو أيب ذر، قالت: مرحبا ": أسه قال
 أبيب اثبت، أدخل فدخل فرحبت به.

 طايرهاقفقالت: أين طار قلبك حني طارت القلوق م
ولقااد بعثاات ابااين ...."، فااذكرت احلااديث، فقالاات بعااده حسااب إبعمهاام: " قااال: مااع علااي باان أيب طالااب

وأمرتما أن يقااتال ماع علاي مان قاتلاه، ولاوال أن رساول هللا أماران أن  -أيب أمية  -عمر وابن أخي عبد هللا 
 ".سقر يف حجالنا أو يف بيوتنا، خلرجت ح  أقف يف تف علي

 -رضاي هللا عنهاا-بعد أن انل من أم املاؤمنني عائشاة  -عليه من هللا ما يستح -اخلبيث  ه ختم شيخهم
 ".  أيها املسلم! الفرتة ما إبالت متاحة لتتدارك سفسك كما تدارك أبو اثبت سفسهبقوله: "

-و أخشى أن يكون هذا احلديث "ات  هللا و ال تقل إال حقا" أو "اقصد" مدسوساا حلاجاة يف سفوساهم. 
 .- أعلمو هللا

، و النساائي يف (4999)، و أبو داود (18306)و ما تح يف هذا الباق هو ما رواه اإلمام أمحد يف املسند 
جاء " قال:أسه  و اللفظ ألمحد -رضي هللا عنهما-النعمان بن بشري  من حديث (9110 – 8441)الكربى 

رافعاة تاوتا علاى رساول هللا تالى  أبو بكر يستأذن على النيب تلى هللا عليه وسالم ، فسامع عائشاة وهاي
هللا عليه وسلم، فأذن له، فدخل، فقال:   ابنة أم رومان وتناوهلا، أترفعني توتك على رسول هللا تلى هللا 
عليه وسلم ق قال: فحال النيب تلى هللا عليه وسلم بينه وبينها، قال: فلما خرج أبو بكر جعل النيب تلى 

، قاال: ه جااء أباو بكار، (أال ترين أين قبد حلبا بب  الرجبل وبينبا)اها: هللا عليه وسلم، يقول هلا يرتضا
فاسااتأذن عليااه، فوجااده يضاااحكها، قااال: فااأذن لااه، فاادخل، فقااال لااه أبااو بكاار:   رسااول هللا أشااركاين يف 

)قاد فعلناا(  تلى هللا عليه وسلم"، و إباد النسائي يف آخره قول النيب سلمكما، كما أشركتماين يف حربكما
 داود )قد فعلنا، قد فعلنا(. و أبو
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إ ررللم شللد  ريفهلله رقللي   عتلله والاطيللم الن للدا،و فللي ال للاربا. وفللا  ع للف 
بتل  زبلد رقلي   عت لاإ فيلا  إ ا ولفم إللم الولال  يونف علم زوج ه عاهي  

إ ا »قلاو   ملسو هيلع هللا ىلصهنل هإ فيا  ييفض وفوج ا وبيفض لتل اإ وفلا  ي لدث م  ر لوو   
 رواض مح د في لستدض. (2) (331) «ا  أ نيم نساؤفم إح الوال  فال ه تلوهن

   مولللي الللل وم  للللن ا وطلللاء ال لللا ل  م  ي ا لللم ال   لللم ع لللا قالللله حالللل
ون ن قد عففتا م  النسا  في حال  ال  م ييو  ش طانه هو ال   يم  ر نهإ

  للله وهلللو الللل و ي لللدض ب لللا يقلللوو. فلللالواقع م  الللل و يولللم م  ن ا لللنه هلللو علللدونا 
ال  طا  ول   ال   مإ وفا لا ي يلن  فلفض هلو ال تن له مح ي للص للف  مولف  

ال للل طا  وقللل  ل للل طانه وب للل ر لتلللهإ وال لللا ع منتلللا نليلللد ال لللف الللل و ملقلللاض بيتتلللا 
 ال  م   يو   لع  ننا  في إعا،  ال  م وجّوض لف  موف إ و لع قود اللدو. 

   موللي اللل وم  اللل و فللا  َيفزرللم وَب ز للد فللي حاللل  ال  للم ل سلل  زوج للع وإ
جلللف  عللللم لسلللان اإ إن لللا هلللو ال للل طا  الللللدو فلللال هقلللع فلللي حنا لللله للللف  مولللف  

                              
إن كان فيه  إسناده جيد و، قال ابن كثري: "-رضي هللا عنه-إسناده منقطع بني سامل و جده عمر  )133 (

 ".اسقطاع
قاال: كاسات امارأة لُعمار تشاهد تاالَة  أسه -رضي هللا عنهما-عن انفع عن ابن عمر  (900)روى البخاري 

، فقياال هلااا: ملَ خَتااُرجنَي وقااد َتعلمااني أن عماار يكااره ذلااك وييااارق! الصاابح والعشاااء يف اهماعااة يف املسااجد
قالات: وماا مينعاه أن ينهااينق قاال: مينعاه قاوُل رساول هللا تالى هللا علياه وسالم: )اَل َهَنعاوا إمااَء هللِا مساااِجَد 

اباان و بنحااوه ماان طرياا  سااامل، كالمهااا عاان كااذلك ماان طرياا  انفااع   منااه املرفااوع (442)و روى مساالم  ،هللا(
 عمر.

، أن النايب تالى -رضاي هللا عنهماا-عن سامل عن أبيه ابان عمار  (442)، ومسلم (5238)و روى البخاري 
 .هللا عليه وسلم قال: )إذا استأَذسْت أحدَكم امرأتُه إو املسجِد، فال مَينعها(
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لن ح يللللدَ للللن ج لللف ب  ا لللن  ال وجللل  عللللم للللا ييلللو  وقللل  ال  لللمإ فلللال ؤ 
  ع ف   ب ف ال  طا  ع ي . تلفهين. فأحيم  في
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 سابعالفصل ال
 ابقة من ألوان األدهار
 تتزين هبا أركان الدار

 
يببباإل الطيبببببة ممكنببببة يف ظببببل فهبببب  صبببب ي  و قصببببد  ببببلي  ببببب  الببببزوج ، و الشببببعار ا  -

داراإل، فيسببر  السببعادإل مطلوبببة و ممكنببة( بشببحء مببن التعقببل و الصببرب و ا ببرل و املبب
 علح  فسا األمور و علح  ريك، ييسرا لا و عليا.

يدخلببه يداخلببه  بيببا املسببل  متميببز بشببيوع احملبببة و الفرحببة و الكببرم و اإل ببتقرار، مببن -
السرور و يقابل علبح السبعة و الرتحباب، جيبد فيبه مطلببه أو يبرد بكبرمي اللقباء و مجيبل 

 الكوم.

فصببله، و تعببرف عليببه، و شبباركه يف  هببو جببارك، مببن يسببرع لنجببدتا إن انديتببهأقببرب  -
 أفراحه و أتراحه، و ال هتمل من ذلا شيئا.

هل فكرت أن تدعو دوجتا علح ال داء أو العشاء؟ لبو فعلبا لكبان رائعبا و ابرعبا و  -
 لو بدون تكلا كبري .. جرب و  وف تدعو م ابخلري.

  خاصبة ال تسأم من دعوإل أهل دوجتا و مدحه  و ال ناء عليه ، و توطيد الصبلة هبب -
 الوالدإل، فإن ذلا ال يكلا شيئا و له أ ر ابلغ علح حياتا الزوجية.

ال تمهر خوفاتا م  دوجتا م  أهلكما أو م  أوالدك، ببل أظهبر أمبامه  الكلمبات  -
   حياتكما بو ملل.ازميلة احملببة للزوجة، و ال ختجل أن تقوهلا أمامه  ... تصب

 



 إتحاف األحبة 

 

  
226 

 
 

 
 السعادإل مطلوبة و ممكنة 

  أمسح لدارك جاراطوىب ملن 

 ا كيب أم  نبلة 

 مرحبا أبم ها ئ 

 من أ دى لا معروفا فكافئه 

 مي اق الزو  م  الزوجة 
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 السعادة مطلوبة وممكنة
 

  ال  للللا  الطينلللل  ل يتلللل  فللللي ظللللا ف للللم ،لللل  ح وقوللللد  للللل م بللللين اللللل وجين
سللللم هلللو  الولللاحنين بالوتلللمإ وال للللار الللل و يولللم م  يففلللفف عللللم النيللل  ال 

السلا،  لطلو   ول يت إ ب يء لن ال لقا والونف وال فل وال دارا . إ  ال  ا  
فللي لو ل للا قولليف إ وليت للا لثيللف  ول للوق  ب واقف للا ولفاجآه للا ال   ال لل . والتللام 
رُض وَقللَدرض ب للا محسللن فللي لواقللص ح اهللهإ ورالنللا   مقللدرها فللي ال واقللصإ والنسللا  َقللدز

إن ا اللنف  فلي التواحلال مو فلي الف لا فلي للالول   ن ن ح نوتع هلع ال واقصإ
َد في ا مهل اإ وموف  َشقم في ا التام.   ال واقص. وهتا بيول َ لا

وفم لن ح ا   ليد  وناج   ولوفق إ وفم لن مع او انق   في شلقاء وَعَتل  
بفرم م  م، اب ا  وال عقلوو وليت لا هتاط ل  وهتلاففلإ وفلم للن بسلطاء فقلفاء 

لم وال او والواض وليت م وُفقوا في ح اه م ال وج   ب ا يقسم ل م للن لن م ناب الل
 حؤ ال وفي  و  ول  ال لالل  وال لاشف . 

قلوح  ينلدو من لا ه ال ض  –   لا معللم  –ولقد   ل  لن زوجل   لليد  فلي ح اه لا 
لنللدم ل  اه للا قاللل   ) و،لل   ملللي لللي لتلل  ه وجلل  هللي  فنَّفب للا هينللف ،للّ فب ا 

 وق   لت ا ال لتم ف    من ا هقود ال  لاكا وال واقلص ال لي هو ف( ول ا ا 
ه للف بللال وجينإ مو م  فللا ل لليل  مولل ه ا علللم من للا فنيللف  ول  لل  هوللنح فنيللف إ 
وإ  نظللفل إلي للا علللم من للا ،لل يف  وح هسلل    احه  للاع النللالغ ،لل فل وانق لل  

 بسفع . 
 فهللللع وهقي  للللع نلللللم مي للللا اللللل وم السللللليد  منلللل  اللللل و ُه للللدّ، وز  ا لللللورإ بتظ

واه  العإ   سف في نفسع ا لور وعلم ريلف  ي سلف   للع وعل لعإ وقلد نولح 
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حلدي   (134) (2)«يسفوا وح هلسفواإ و  فوا وح هتففوا» في  لع بقوله  ملسو هيلع هللا ىلص  ا لين 
 ،  ح. 

 
 
 

                              
 .(1732)ومسلم  (69)البخاري  اهرو  )134 (
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 طوبى لمن أمسى لدارك جاراً 

 
 الظلا ال سلم في نفسه وفي بي ه وفي فا ملورض ج يلا ل ل ب ل نلوبإ وة ل  

للللل   بثقيللللا علللللم محللللدإ فللللي فاللللللهإ وفللللي طلالللللهإ وفللللي للنسلللله وفللللي لدوللللله 
ولافجهإ وفي حفف ه و يونهإ لع نفسله وللع مهللهإ للع جلارض وزوارض. وللا مج لا 

محسلتوا »فلي لثلا قولله   ملسو هيلع هللا ىلصال طالم ال ي ح تَّا علي ا ُقدو  الال  اليلفاع ل  لد 
وفلي قولله   (135) (2)«ين التلاملنا يمإ وم،ل وا رحاليمإ ح م هيونوا فأنيم شلال  بل

                              
ُوهللاخ ، كذا قال الشايإسناده حمتمل للتحسني )135 ( داود  يف خترعاه لسانن أيب -رمحاه هللا- شاعيب األران
رواه احلاكم و تحح إساناده، و غريمهاا، كلهام  و ، رواه بطوله و هو يف اهزء األخري من احلديث،(4089)

 . رضي هللا عنه-ليسا أليب الدرداء من طري  هشام بن سعد عن قيس بن بشر التيليب عن أبيه أسه كان ج
بقولااه: "و قاايس باان بشاار عاان أبيااه قااال الااذهيب سفسااه يف املياازان: ال  -رمحااه هللا-لباااين و ضااعفه الشاايخ األ

 يعرفان".
-قلت: فقد عرفهما غريه، و مر معنا مانهج الاذهيب يف هاذا األمار، و لعلاه هلاذا السابب مل يتعقاب احلااكم 

 .-وهللا أعلم
وإأا علة احلديث من أبيه ف ساه  و قال يف اقي  ر ض الصاحلني: "قيس بن بشر مل أر من ترح بتضعيفه،

 ال يعرف".
 ".ما أرى حبديثه أبسا"أبو حا  الراإبي: قال فيه  قيس بن بشر التيليبف

رجااال "هشاااام بااان ساااعد املااادين: "، و قاااال روى عااان أبياااه، روى عناااه هشاااام بااان ساااعد"بااان حباااان: و قاااال ا
 ".تدق
 لقة(."، و حسن إسناد احلديث يف )األمايل املطمقبول"ابن حجر: و قال 

تاادوق وقااال يف "اباان حجاار: (، و قااال الثقااات)و أبااوه بشاار باان قاايس، اتبعااي كبااري ذكااره اباان حبااان يف 
 ".اإلتابة له إدراك
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إنيللللم ح هسللللللو  التللللام بلللللألواليمإ وليلللللن ل سللللل م للللللتيم بسلللل  الوجللللله وحسلللللن »
  (2). (136)«الال 

                                                                           
تاحل يف الشواهد و و  ،ضعيف إال يف إبيد بن أسلم ، وهوهشام بن سعد القرشي يشكل على سندهلكن 

 ". ورمي ابلتشيعتدوق له أوهام، املتابعات، و حسن عند الذهيب، قال ابن حجر: "
ُوهللاو هشااام مل خُياااَلف هنااا و للمرفوعااات شااواهد اثبتااة ذكرهااا الشاايخ  يف خترعااه  -رمحااه هللا- شااعيب األران

 هلذا احلديث.
الصااااحلني: "رواه أباااو داود  وقاااال الناااووي يف ر ضو احلاااديث ذكاااره السااايوطي يف الصااايري و رماااز لصاااحته، 

 ".سناده حسنت

ى األقال. روي مان َالَاة طارق، اَناان منهاا ضاعيفة جادا، و األخارى تاحيح أو حسان علاإساناده  )136 (
 رجاهلا َقات.

حممد بن عبد هللا املخرمي، َنا أسود بن سامل، َنا  روى ابن أيب الدسيا يف موضعني و كذا البزار، كالمها عن
 عبد هللا بن ِإدريس، عن أبيه، عن جده، عن أيب هريرة مرفوعا.

 م رواه عن ابن ادريس إال أسود، و كان َقة بيداد ".و قال البزار عقبه: "ال سعل
"، و أسند إو كان معروفا ابخلري، يذكر مع معروف الكرخي": يف )اتريخ بيداد( اخلطيب البيداديو قال 

 ".فاضال ا،َقة ورع"كان  :أسه قال بن جرير الطربيا
ا عاان عباادهللا باان سااعيد، و و رواه احلااكم ماان طرياا  الفضاال باان موساى و ماان طرياا  ساافيان الثااوري، كالمها

وهاه الذهيب. و رواه كذلك أبو يعلى من طري  حممد بن فضيل دون قول )وحسن اخلل (، و ابن أيب شيبة 
من طري  عبدهللا بن إدريس، و ابن عدي يف الكامل و البزار، و البيهقي، و اسحاق بن رهويه، كلهم من 

 طري  عبدهللا بن سعيد املقربي، و هو مرتوك.
البوتريي: "رواه أبو بكر بن أيب شيبة، و أبو يعلى املوتلي، و البزار و مدار إسناديهما على عبادهللا قال 

و رواه الباازار ماان طرياا  آخاار ال يُفاارح مااا، علتهااا طلحااة باان عماارو باان  باان سااعيد املقااربي و هااو ضااعيف".
 عثمان املكي و هو مرتوك كذلك.
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لللل  ل ن للللي لل   للللابين فللللي وال  نللللا لين فللللي  »عللللن رب الللللل    ملسو هيلع هللا ىلص   للللا رواض و  حقَّ
قلللللاو ابلللللن منلللللام رقلللللي   عت  لللللا  )للللللن مف لللللا  و(2) (137)« وال  وللللافين فلللللي

                                                                           
تفيااا بطرياا  عباادهللا باان سااعيد، و قااول البيهقااي "تفاارد بااه مك( 634) -رمحااه هللا-و ضااعفه الشاايخ األلباااين 

ن طارق أحادها عبدهللا بن سعيد املقربي عن أبيه"، و معرتضا على قول املنذري: "رواه أبو يعلى و البزار م
 ".حسن جيد

ن طاارق قلاات: فقااول البيهقااي ال يعااين أسااه مل ياارد ماان غااري طرياا  املقااربي عاان أبيااه، و لعاال قااول املنااذري "ماا
 .-وهللا أعلم-، أسود بن سامل" يشري إو طري  حسن جيدأحدها 

و لعلها هي اليت أشار إليها كذلك الزبيدي سقال عن العراقاي بقولاه: "رواه البازار و أباو يعلاى و الطارباين يف 
 مكارم األخالق من حديث أيب هريرة و بعض طرق البزار رجاله َقات"، ه ذكر قول املنذري السالف.

 )الفتح(: "و للبزار بسند حسن مان حاديث أيب هريارة رفعاه..."، ه ذكار احلاديث، و و قال ابن حجر يف
كا يدل على أسه اطلع علاى الطاريقني، أساه قاال يف )إاااف املهارة( يف ساند عبادهللا بان ساعيد املقاربي: "واه 

 جدا".
، و ابان عادي يف فكل من ضعف احلديث، أعله من طري  عبدهللا بن سعيد املقربي، كالذهيب يف )امليزان(

 )الكامل(، و اهليثمي يف )اإمع(، و غريهم.

إسناده تحيح، رواه أمحد و احلاكم يف املستدرك و قال على شرهللا الشيخني، و هو ليس كذلك،  )137 (
ألن يعلى بان عطااء و الولياد بان عبادالرمحن احلمصاي ليساا مان رجاال البخااري، غاري أن لفاظ )املتصاافني( 

-ني يدي، و إأا )املتصادقني(، كاذا عناد أمحاد و احلااكم مرفوعاا مان حاديث عباادة ليس يف النسخ اليت ب
  دقحقما حمببل للمت باب  يفم، وحقمبا حمبمبل للمتبباذل  يفم، وحقمبا حمببل للمختصبا: )-رضي هللا عنه

 . -املتزاورين أوشك شعبة: يف املتواتلني - (املتواصل  يفم و
 ".املتزاورين ويف املتواتلني (، و قال: "شك شعبة املتزاورينللمتصادقني( )و إباد احلاكم بعد لفظ )

رضاااي هللا -مااان حاااديث معااااذ  (5128)ه وجااادت لفاااظ )املتصاااافني( عناااد الطحااااوي يف )مشاااكل اياثر( 
حْقاااات حمباااايت للمتصااااافني يْف أو  يْف، و حْقاااات حمباااايت للمتاااازاورين يْف، و نيباااايت للُمتحااااابحمحْقاااات : )-عنااااه
 .(نَي يفْ تالقامل
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(2)إ(138) لولسلللاء(ال سلللتال إكلللفاع ا

ال  نللل   بيللل  ال سللللم ل  يللل  علللن ريلللفض  ب للليوع 
والففحلللل  واليللللفع واح لللل قفارإ لللللن يدوللللله يداوللللله السللللفور وُبقابللللا علللللم السللللل  

 قد قاو ال اعف   وال فحابإ يود   ه لطلنه مو ُيف،َّ بيفبم اللقاء وج يا اليالعإ و

                              
( بسنده إو ابن عبا  ستمالءمالء واإلأدق اإليف ) بو سعد السمعاينإسناده ضعيف جدا، رواه أ )138 (
 من طري  احلافظ العامل اهليل ابن حبان تاحب املصنفات.  -رضي هللا عنهما-
 2األدياااب أان أمحاااد بااان حمماااد بااان أمحاااد، بكشاااميهن 1أخاااربان أباااو جعفااار حنبااال بااان علاااي الصاااويفقاااال: " 

َناا  ،أان أباو حاا  حمماد بان حباان التميماي ،ببسات 3أان أمحد بن حممد بان عباد هللا الشاروطي ،بسجستان
َنااا املفضاال باان  ،َنااا سااعيد باان كثااري باان عفااري ،َنااا حممااد باان سااهل باان عسااكر ،حممااد اهلمااذاين عماار باان
 ".سنات تكرمة اهلساءأن من أفضل احل :قال -رضي هللا عنهما-عن بن عبا   ،عن أيب مجرة ،املختار

ذكاااره الاااذهيب يف )اترياااخ اإلساااالم( و  سجساااتاين،ال بااان احلساااني بااان احلسااان أباااو جعفااار حنبااال بااان علاااي 1
" و إباد يف )التاريخ( شيخا، و قال السمعاين: "شيخ تبور على القراءة وكان كيسا ظريفا)السري( م قال: "

 عليه".
ن احلسني البوسنجي )من قرى ترمذ( أو البوشنجي )مان و قال األمري القاضي أبو عبدهللا حممد بن سصر ب

بان احلساني البخااري  أباو جعفار حنبال بان علايضواحي هراة(: "أخربان الشيخ اإلمام الزاهد عفياف الادين 
 الصويف رمحه هللا...".

، هكاذا ُسِساب يف غاري هاذا املوضاع و كاذا سسابه تلمياذه حنبال -التوين- أمحد بن حممد بن أمحد األديب 2
( بقولاه: "أخاربان الشايخ أباو حمماد أمحاد روضة العقالء و سزهة الفضاالءعلي يف سند كتاق ابن حبان )بن 

( ساتمالءماالء واإلأدق اإلهااا .."، و رأيات مان در  و حقا  كتااق ) 479بن حممد بن أمحد التوين سنة 
 قال هو "ابن مردويه"، و هو ليس كذلك.  
ه يف ضبط أمساء الرواة و أسسامم و ألقامم و كناهم( فقال: "و و ذكره ابن انتر الدين يف )توضيح املشتب

أمحاااد بااان حمماااد بااان أمحاااد التاااوين الساااجزي األدياااب، عااان علاااي بااان بشااارى الليثاااي، و عناااه حنبااال بااان علاااي 
 .-وهللا أعلم-السجزي". 

عن ، مل أجد من ترجم له، و من هذه الطري  روي كتاق )الروضة( أمحد بن حممد بن عبد هللا الشروطي 3
 .-رحم هللا اهميع-ابن حبان، أي ما بينه و بني السمعاين 
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  *** للقللللللللللللللللللللم عللللللللللللللللللللم القللللللللللللللللللللم
 

 ،ليلللللللللللللللللللللللللللللللا حلللللللللللللللللللللللللللللللين يلقلللللللللللللللللللللللللللللللاض
 

                                                                           
ه أبااو تااكني  ،الفضاال باان املختااار الليثااي البصااريهااو  باان املختااار )و الصااواق الفضاال( املفضاال و يف ساانده

 ، منكر احلديث.سهل
 ابطيل".حاديثه منكرة حيدَّ ابألأقال أبو حا : "هو  هول و 

ا: "وهااذه األحاديااث مااذا اإلسااناد الااذي ذكرتااه ال يرويهااا غااري و ذكاار لااه اباان عاادي أحاديااث و قااال عقبهاا
 الفضل بن اتار وبه تعرف وعامتها كا ال يُاَتابَع عليه".

 و قال يف آخر ترمجته:
 ، ال يُاَتابَع عليه إما إسنادا وإما متنا".كا"وللفضل بن املختار غري ما ذكرت من احلديث وعامته 

قااه الاادارقطين و قااال أبااو حااا  و اباان حجاار  و بقيااة رجااال السااند َقااات غااري سااعيد باان كثااري باان عفااري، َو
 "تدوق".

ذكاره تااحب )القااوت( و كاذا الياازايل يف )اإلحيااء( يف آداق األكاال، غاري أسااه جااء يف )اإلحياااء( : "و و 
 قد قال ابن عبا  رضي هللا عنهما: من أفضل احلسنات إكرام اهلساء ابإلفطار...".

ند ماان حااديث اباان مسااعود مرفوعااا بلفااظ )أفضاال احلساانات تكرمااة اهلساااء(، و و رواه القضاااعي يف املساا
ابلوضااع ألجاال شاايخ القضاااعي و قااال: "ومااا بينااه و بااني وكيااع مل  -رمحااه هللا-حكاام عليااه الشاايخ األلباااين 

 أعرفهم".
و أما من أعل احلديث ابحلسن بن إب د الكويف فقط على أسه اللؤلؤي )أبو علاي(، فهاو لايس كاذلك، ألن  
كنية من يف الساند )أباو عبادهللا( و اللؤلاؤي مان أقاران وكياع كماا يف )اترياخ بياداد( للخطياب يف ترمجاة أيب 
علي، و أما أبو عبدهللا فبينه و بني وكيع راو، ومل أجد من ترجم له، ولعل هذا ما أشار إليه الشيخ األلباين 

 بقوله "وما بينه و بني وكيع مل أعرفهم". -رمحه هللا-
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لللن فللا  يللؤلن بللا  واليللوع » هللو  لل   مهللا النيلل   ملسو هيلع هللا ىلص تنللي  لللع م  هللدو ال
اآلوف فل  سن إلم جارضإ ولن فا  يؤلن با  واليوع اآلوف فل يلفع قل  إ وللن 

 رواض الناارو ولسلم. ( 2) (139)« كا  يؤلن با  واليوع اآلوف فل قا ويفا  مو ل و  
 إ وفلتلا ي فلؤ حلدي  جيفا  الني  ال سلم يول م لن منوارض وويفض وحسن جلوارض

 (140)«لللا زاو جنفبللا يو،لليتي بالوللار ح للم ظتتلل  منلله  لليورثهملسو هيلع هللا ىلص  »ر للوو   
(2 )

وهلل ا مي للا اللل وم الل بلل  فللي الوللار لللن التللام اللل و بيتللع و يتلله جللدار ومحوللارإ 
في للل  بالولللار ال ولللاحم للللع فلللي نفللل  اللللدارإ ففعايللل  جلللوارض وإكلللفاع قف للله محللل  

حسن لواور  للن جلاور  هيلن لسلل ا إ ومحسلن مملسو هيلع هللا ىلص  » ومولم. وقد قاو ر وو   
رواض ال فلل و وابلن لاجل . وللا م،لدا (2) (141) «ن ،لاحنع هيلن لؤلتلا  لواحن  ل

 قوو ال اعف عن جيفا  ال سلم  

                              
من كان ي من اب  واليوم ا خر فو ي ذ : )( 6475 - 6136 - 6018)ولفظ البخاري  )139 (

 .(48-47)مسلم و  ...(،جاره

عناد مسالم مان حاديث ابان عمار ، و مان حاديث عائشاة (2624مسلم ) و (6014)رواه البخاري  )140 (
 .-رضي هللا عنهم أمجعني-كذلك،  (2625)

س للرتماذي و ال إلبان ماجاة، و هاو يف مساند القضااعي غاري أساه حسن ليريه، و اللفاظ بتماماه لاي )141 (
، قال أبو حا : "ضعيف احلديث"، و قال ابن عدي: سليمان بن أيب كرميةقال )أحسن جوار...(، و فيه 

". واحلاديث روي مان غاري هاذا الطريا  أبسااسيد جيااد و بلفاظ )أحاب للناا ...( ال عامة أحاديثه مناكري"
 .(.بلفظ )أحسن مصاحبة..

وأحااااب للنااااا  مااااا اااااب لنفسااااك تكاااان  ،وأحساااان إو جااااارك تكاااان مؤمنًااااا: )..(2305)ولفااااظ الرتمااااذي 
مؤمناا، و أحسان جاوار  ماا ااب لنفساك تكان وأحاب للناا : ).. (4217)..(؛ و لفظ ابان ماجاة مسلما

مان جاااورك تكاان مسالما..( ماان طرياا  مكحاول عاان واَلااة عان أيب هرياارة مرفوعااا، و قاال البوتااريي: "هااذا 
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 *** إنللللللي  حسللللللد جللللللارفم لوللللللوارفم
  *** يلللا ليللل  جلللار  بلللاعتي للللن ،ارض

 

 طللللللللو م ل للللللللن ملسللللللللم لللللللللدار  جللللللللارا  
 شلللللللللللللللللللللنفا  فأعط للللللللللللللللللللله ب لللللللللللللللللللللنف ،ارا

 

 وم  مقللفب لللن يسللفع لتوللدهع إ  نا،ي لله هللو جللار إ فوللله وهلللفف موللي اللل 
عل للله وشلللارفه فلللي مففاحللله ومهفاحللله وح ه  لللا للللن  للللع شللليئا . ه نلللم إللللم موح،ض 
ومعط م بلض ال دايا الو يف  اللط فل  فسلوف يولن و  رجلاح  وبقلدرو  للع فلا 

  لع. 
م وو وللا  وح هللت  فللي فللا ال تا للنال وا م للا، م  ه تللئ م وهللدا النللاب علللي 

ل لع ح م يل ا،وا لتع  لع وب ففو  بهإ وإ  فت  ،لاحم ل تل  مو فلي وظ فل  
وهسلل ط ع م  هفيللدهم فللاحفل علللم  لللع و،و  م  يطلنللوا هللم لتللع هلل ض الفا للد . 
وبيلللو  ج للليال  لتلللع م  هلللدعوهم إللللم لت للللع فلللي ال تا لللنال الاا،للل إ مو عللللم 

ومن  ب لع ل لند   في طلاعإ مو علم شيء لن ال لو إ وهظ ف احه  اع ب مإ 
إكفال مإ و وف هود لثار  للع فلله فلي هللالل م لللع وللع زوج لع وللع موح، إ 

                                                                           
ناد حسااان"، غاااري أن فياااه تااادليس، و هاااو عناااد اخلرائطاااي كاااذلك يف املكاااارم، و تاااحح األلبااااين إساااناد إسااا

 اخلرائطي.
يب هرياارة أأخرجااه الرتمااذي واباان ماجااه واللفااظ لااه ماان حااديث قااال العراقااي يف ختااريج أحاديااث اإلحياااء: "

وقاال  (،ن مسالماحاب للناا  ماا ااب لنفساك تكاأو )قاال  (،مؤمناا) :وقال الرتماذي ،ول فقطابلشطر األ
"، و قاال الادارقطين واحلاديث اثبات ورواه القضااعي يف مساند الشاهاق بلفاظ املصانف (مؤمنا) :ابن ماجه

 ...".اثبت ورواه القضاعي  ريواحلديث يف )إااف السادة( للزبيدي: "
حلديث وابهملة فا( بعد أن ذكر طرقه: "930يف الصحيحة )حديث رقم  -رمحه هللا-وقال الشيخ األلباين 

(: 2/160) (ختاريج اإلحيااء)علاى ماا يف  مذه الطرق حسن على أقال األحاوال ولعلاه لاذلك قاال الادارقطين
 .". وهللا أعلم(و احلديث اثبت)
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فللي ح اهللع و لللد ل اهللعإ فللي ح للور  وفللي إ ابللعإ ومقللا  لللع ومنفللله لللعإ م  
 ُه فؤ لن م اهم وهألن جانن م. 
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 اْسُكبي أمَّ ُسْنبلة

 

  ملسو هيلع هللا ىلص مكنف ا  ناب ح ل والب ال  نل  والولداق  هنلا،و ال لدايا. وفلا  التنلي لن
يقنللا ال ديلل  وب للدوإ رو  منلل  بللن لالللع رقللي   عتلله  )م  مبللا طل لل  بللل  

 (142)فقنللله( ملسو هيلع هللا ىلص بللور  مرنللم مو فالل ها إلللم ر للوو   
رواض الناللارو ولسلللمإ ف للا ( 2)

هديلل  لللن ل للمإ ولللا معظ  للا بففلل  هلللع القطللل  الولل يف  لللن مرنللم إ ا فانلل  
وهللو  و القللدر اللظلل م عتللد ال سللل ين إ  ي قنللا لثللا هلل ا ملسو هيلع هللا ىلص معظللم هواقللع التنللي 

لللن محللدهم. فللاللنف  يللا موللي اللل وم ل سلل  فللي    لل  ال ديلل  ال ا،يلل إ إن للا القللدر 
اللظ م    ن محم فأهلد  ل لا ي للع ل لن ي لم. ولل لع ل لا  لأل  مع حيل م بتل  

؟ يللا ر للوو   هيللفض ر، اللطلللصفقالللل   ملسو هيلع هللا ىلص ي و،اع الا ام لل  رقللي   عت للا التنلل
(2)«لا م ن ه لو مُهد  إلي ُففاع لقنل  ولو ُ،عي  إلم  راع  جن »قاو  

 

رواض  (143)

                              
 مسالمفقِبلَاه(، و  -أو فخاذيها قاال: فخاذيها ال شاك فياه-بلفاظ )بوركهاا  (2572)رواه البخااري  )142 (
 (.، و يف رواية له )بوركها و فخذيها(1953)

إسناده ضعيف، مسلسل ابإهوالت، رواه الطارباين يف )الكباري(، وأباو سعايم يف )معرفاة الصاحابة(،  )143 (
و غريمها، كلهام مان طريا  موساى بان إمساعيال، قاال: "حادَتنا حباباة بنات عجاالن اخلزاعياة، حادَتين أماي 

رواه ثماي يف )اإماع(: "حفصة عن تفية بنت بنت جريار عان أم حكايم بنات وداع اخلزاعياة باه". قاال اهلي
"، و قاال البوتاريي يف )املصاباح(: "مجياع مان ذكار يف هاذا اإلساناد الطرباين يف الكباري، وفياه مان ال يعارف

قهن".  من النساء مل أر من جرحهن و ال َو
ُدِعياُت إو ذراع أو كاراع  من حديث أيب هريرة مرفوعا دون سؤال أم حكيم: )لو (2568)البخاري  ىو و ر 
ُت، ولاو باُدِعياُت إو كاراع ألج )لاو (5178) كذلك بلفاظو (، ولو أهدَي إيَلْ ذراع أو كراع لقبلتُ  ُت،بألج

 (.أهدَي إيَلْ كراع لقبلتُ 
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لنتلا  فللم ملسو هيلع هللا ىلص الطنفاني  وقال  عا    رقي   عت لا  "مهلدل مع  لتنل  لف لوو   
ب. فللدوا قللد ن انللا م  نأكللا لللن طلللاع ا عللفاملسو هيلع هللا ىلص هوللدضإ فقللل  ل للا  إ  ر للوو   

قاللل   لللنن « لللا هلل ا للللع يللا مع  للتنل ؟» ومبللو  بيللف لللله فقللاو  ملسو هيلع هللا ىلص ر للوو   
نلاولي مبلا »إ فسين إ فقاو  «ا يني يا مع  تنل » مهدي ه لع يا ر وو  . قاو  

«. فقلللاو نلللاولي عا  للل » فسلللين . «. ا للليني مع  لللتنل » ففللللل . فقلللاو  «. بيلللف
ملسو هيلع هللا ىلص فسللللين  فتاول لللله ر للللوو   «. ا لللليني مع  للللتنل » فتاول  للللا ف للللف  . فقللللاو  

ي للفب لللن لللنن م لللم ومبف،هللا علللم الينللدإ ملسو هيلع هللا ىلص ف للفب. قاللل  عا  لل   ور للوو   
ث  منللع ن يلل  عللن طلللاع ا عللفاب. فقللاو   يللا »فقللل   يللا ر للوو   قللد فتلل  حللدَّ

عا    هم ل سوا بأعفاب هم مها با،ي تا ون ن حاقلفه م وإ ا ُ،ُعلوا مجلابوا فل سلوا 
رواض مح للللد ومبللللو يللللللم والنلللل ار ورجللللاو مح للللد رجللللاو الولللل  ح. ( 2) (144)«" بلللأعفاب

و نم الت ي عن طلاع ا عفاب لا رواض ابن منام رقي   عت  اإ م  معفاب لا  
وهللم لف للوو   هنلل  فأثابلله علي للاإ فقللاو للله التنللي  مرقللي  ؟ قللاو  نلللم. فقللاو 

ارو مو   إح لللللن قفشللللي مو منولللللقللللد ه  لللل  م  ح مه للللم هنلللل» ملسو هيلع هللا ىلص  ر للللوو   
ملسو هيلع هللا ىلص رواض مح للللللد والنلللللل ار والطنفانللللللي. ولللللللن لطللللللا ص للاشللللللف  التنللللللي (2) (145)«ثقفللللللي

                              
إسناده تحيح، و العزو و احلكم الذي ذكر املؤلف قاول اهليثماي. ورواه كاذلك احلااكم ابخاتالف  )144 (

 .-رمحهم هللا أمجعني-: "وهو كما قاال". يسري و تحح إسناده و وافقه الذهيب، و قال األلباين

، و رواه البزار و الطرباين يف الكبري و ابن حبان كلهم  على شرهللا الشيخني إسناد أمحد تحيح )145 (
 من طري  يوسس بن حممد عن محاد بن إبيد عن عمرو بن دينار عن طاوو  عن ابن عبا  مرفوعا. 

 زار و الطرباين يف الكبري و رجال أمحد رجال الصحيح".قال اهليثمي يف )اإمع(: "رواه أمحد و الب
و رواه أبو داود و النسائي من حديث أيب هريرة بنحوه دون القصة، و الرتمذي من طريقني، يف إحداها  
كما عند احلاكم أن الثواق كان ست بكرات، و تححه احلاكم على شرهللا مسلم، و عند الرتمذي أن 

 لفظ )لقحة(. و رواه غريهم.املهداة )انقة( و عند احلاكم ب
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م  رجللال  فللا  يلقللم ح للارا  وفللا  ا رواض ابللن ع للف رقللي   عت  للا " ،لل ابه للل
للل نإ والليلللل  للللن اللسللللاإ  –وعللللاء جللللد  –الليللل  ملسو هيلع هللا ىلص ي لللدو لف للللوو    لللللن السَّ

  قلوو  يلا ملسو هيلع هللا ىلص إللم ر لوو    ي  فب اإ ف  ا جلاء ،لاحن ا ي قاقلاض اللث ن جلاء بله
عللم م  ين سلم وبلألف بله ملسو هيلع هللا ىلص ر وو   مع  ه ا ث ن ل اعه. ف لا ي بلد ر لوو   

 (146)"  ُ لزطم
رواض مبلو يلللي ورجالله رجلاو الول  ح. وعلن منل  رقلي   عتله ( 2)

،لل  بيلت مإ فقلاو ر لوو ملسو هيلع هللا ىلص )كلا  ال سلل و  ي  لا،و  عللم ع لد ر لوو    :قاو
فانليإ وعلن رواض الطن( 2) (147) "(«اقل فم لم التام ل  ا،وا للن ريلف  لو قد» ملسو هيلع هللا ىلص    

                                                                           
يف  (1603)يف الصاحيحة و قاال يف اإلرواء  (1684)طريا  أيب هريارة  -رمحاه هللا-و تحح الشيخ األلباين 

"، و كذا الشيخ شعيب األرساؤوهللا يف على شرهللا الشيخني إسناد أمحد و ابن حبان: "و هذا إسناد تحيح
 .-رمحهم هللا أمجعني-ختريج املسند 

قال البوتريي يف )اإلااف(: ذكر املؤلف قول اهليثمي. و  حيح، و العزو و احلكم الذيإسناده ت )146 (
 "و هذا إسناد تحيح". و ذكره احلافظ يف )اإلتابة( بنحوه و عزاه أليب يعلى.

 -رواه الطرباين يف الصيري، وقال يف الكبري: كان النيب إسناده ضعيف، قال اهليثمي يف )اإمع(: " )147 (
 .(لاو قااد أسالم الناا  تااادوا مان غاري جااوع)حماار ابهلدياة تالة بااني الناا  ويقاول:  -علياه وسالم  تالى هللا

قه مجاعة، وضعفه آخرون، وبقية رجاله َقات  ."وفيه سعيد بن بشري؛ وقد َو
ابان حباان: "رديء احلفاظ و سعيد هذا مكثر و تدوق، لكنه ييرق و يهم، و خصوتا عن قتاادة، قاال 

قتادة ماال يتابع عليه"، و قال إبكر  بن حيىي الساجي: "حدَّ عن قتادة وناكري"، فاحل اخلطأ يروي عن 
 و قال ابن معني من رواية ابن حمرإب: "عنده أحاديث غرائب عن قتادة".

و هذا احلديث تفرد به سعيد عن قتاادة كماا قاال احلاافظ اهليثماي يف ) ماع البحارين(: "ال ياروه عان قتاادة 
 اهماهر".  إال سعيد، تفرد به أبو

يف الشاواهد واملتابعاات، و ميكن تلخيص حاله بعد التأمل يف أقوال أهل العلم أسه تاحل يف التفسري و كذا 
 .-وهللا أعلم-ابحلديث.  فرداس إذاوال حيتج به 
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رواض (2) (148)« ه لللللا،وا هللللل ،ا،وا حنلللللا  » م  التنلللللي قلللللاو   عا  للللل  رقلللللي   عت لللللا 
يا نساء ال ؤلتين ه ا،وا ولو بفف ن » ملسو هيلع هللا ىلص  الطنفاني. وعت ا قال   قاو ر وو   

 رواض الطنفاني. (2) (149) «نف نه يثن  ال و،  وب هم ال  ا   -مو ظلص  –شا  

                              
فيه املثىن أبو حا  ومل أجاد إسناده ضعيف، قال اهليثمي يف )اإمع(: "رواه الطرباين يف األوسط، و  )148 (
فيااه حممااد باان ".، وقااال احلااافظ يف )التلخاايص(: "وإسااناده غريااب ن ترمجااه وكااذلك عبيااد هللا باان اليياازارماا

 ". وال أعرفه :سليمان قال ابن طاهر
و ذكار ابان أيب حاا  يف "، ال يتاابع علاى حديثاه"قاال العقيلاي: و املثىن بن بكر العطار تركاه الادارقطين، و 

إن كاان املااإبين  عبيد هللا بن الييزارو  يب إبرعة : "بصري ال أب  به".)اهرح( قول أبيه: " هول"، و قول أ
قه حيىي القطان.  فقد َو

إن كاااان احلاااراين )أباااو عبااادهللا( فقاااد قاااال فياااه احلاااافظ سفساااه: "تااادوق"، و إن كاااان  حمماااد بااان ساااليمانو 
قه.  املصيصي )أبو جعفر( املعروف بلوين فقد َو

 : "ضعيف جدا".(3421)و قال الشيخ األلباين يف الضعيفة 
 من حديث أيب هريرة: )تادوا اابوا(. (594)و روى البخاري بنحوه يف )األدق املفرد( 

تادوا اابوا رواه البخاري يف األدق املفرد والبيهقي وأورده ابن طاهر "يف )التلخيص( كذلك: قال احلافظ 
باان وردان عاان أيب هرياارة  يف مساند الشااهاق ماان طرياا  حممااد باان بكااري عاان ضامام باان إمساعياال عاان موسااى

 و حسنه الشيخ األلباين. ".وإسناده حسن
العدوياة ال تُعاَرف، قاال الطارباين يف األوساط عقباه:  عمارة بنات أرطاأة البصاريةإسناده ضعيف، فياه  )149 (
مل يرو هذا احلديث عن عمرة بنت أرطأة وهي العدوية بصرية وليست بعمرة بنات عباد الارمحن إال الطياب "

 ". املؤدق ويكىن أاب حذيفة بصري َقة بن سليمان

قه الطرباين و ضعفه الدارقطين".فيه الو قال اهليثمي يف )اإمع(: "و   طيب بن سليمان َو
و هو ضعيف"، و  الطيب بن سليمانيف حديث النهي عن الوتال: "رواه أبو يعلى و فيه اهليثمي و قال 

 ".الطيب بن سلمانيف سسخة: "
حباان يف )الثقاات(، و ابان أيب حاا  يف )اهارح و التعاديل( و مل ياذكره َبارح و ال و الطيب هذا ذكره ابن 

 تعديل.
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 مرحباً بأم هانئ

 

  النساط  وعدع ال يلص ووا،  ل ن اع ا، زبارهع و، ن عإ ،ليلا عللم ،لدا
الوللداق  واحره للاح لل لل  إ وإكللفاع ال لل   ح يلتللي ال يلللص للله ب للا ح ي   للا. 
فللللن عنلللد   بلللن عنيلللد قلللاو  ،ولللل  عللللم جلللابف رقلللي   عتللله فلللي نفلللف للللن 

ملسو هيلع هللا ىلص فقللدع إلللي م ونلل ا  ووللال  فقللاو  فلللوا فلل ني  لل ل  ر للوو   ملسو هيلع هللا ىلص  م،لل اب التنللي
نللللم ال،اع الالللاإ إنللله هلللال  بالفجلللا م  يلللدوا عل للله التفلللف للللن إووانللله »يقلللوو  

 (150)«هال  بالقوع م  ي  قفوا لا قلدع إللي م     قف لا في بي ه م  يقدع إلي مإ و
رقي   عته ظفبفا  ي م  مبو يللم. وفا   يدنا  ل ا  رواض مح د والطنفاني و(2)

                              
، روى مسالم و غااريه )سعام اإلدام اخلال( فقاط، ومااا -وهللا أعلام-إسااناده ضاعيف و يف متناه إدراج  )150 (

لم، و املؤلاف إبِيد عليه كما عند أمحد و أيب يعلى و مان وافقهماا لايس مان كاالم النايب تالى هللا علياه و سا
 سقل عزو املنذري و حذف ابقي كالمه كما هي عادته، و هذا ليس من ابق األماسة العلمية يف شيئ.

قاال املناذري يف )الرتغياب(: "رواه أمحاد و الطارباين و أباو يعلاى إال أساه قاال و كفاى ابملارء شارا أن حيتقار ماا 
ح، و لعاال قولااه إسااه هااالك ابلرجاال إو قاارق إليااه و بعااض أساااسيدهم حساان، و سعاام اإلدام اخلاال يف الصااحي

 آخره من كالم جابر مدرج غري مرفوع و هللا أعلم". 
عباد هللا بان عبياد  رواه أمحد و البيهقي يف )الكاربى( و غريمهاا مان طريا  عبياد هللا بان الولياد الوتاايف، عان

 عن جابر به )كما أورده املؤلف(. بن عمري
بان  جاابر وعان حماارق بان داثر قاال: دخال إالولياد الوتاايف،  و رواه أمحد كذلك من طريا  عبياد هللا بان

 فا ين مسعات ،قاال: كلاوافق إلايهم خبازا وخاال، ر ، فقاتلى هللا عليه وسلمعبد هللا أان  من أتحاق النيب 
 (. و هو مواف  للصحيح. ع  اإلدام اخلل) تلى هللا عليه وسلم يقول:هللا  رسول
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)سعام اإلدام من طري  الوتايف عن جابر موقوفا دون قاول  (1095)ائ ( و رواه ابن املبارك يف )الزهد و الرق

، قال: "أخربان الوتايف عان عبادهللا بان عبياد عان جاابر بان عباد هللا قاال: )هاالك ابلرجال أن يادخل اخلل(
مَ عليه الرجل من إخواسه فيحتقر ما يف بيته أن يقدمه إليه، و هالك ابلقوم أن حيتقروا ما   إليهم(". ُقدِ 

عبيد هللا قال: َنا ، الفضل بن دكني عن أيب سعيمللربجالين  (الكرم واهود وسخاء النفو كذا ورد يف )  و
بن عمري، قال: قال رجل يُاَرى أسه جابر بن عبد هللا:  عبدهللا بن عبيد ين، قال: حدَبن الوليد الوتايف

يقدمه إليه، و هالك ابلقوم أن عليه الرجل من إخواسه، فيحتقر ما يف بيته أن إذا دخل هالك ابلرجل "
 .إليهم" ُقدِ مَ حيتقروا ما 

 

 املدرج املرفوع املوقوف السند
 ✓ - - جابر عبدهللا بن عبيد الوتايف أسباهللا بن حممد أمحد )املسند(

 - ✓ - جابر حمارق بن داثر الوتايف حممد بن ُعبَاْيد أمحد )املسند(
 - - ✓ جابر عبيدعبدهللا بن  الوتايف ابن املبارك - )الزهد(
 - - ✓ جابر عبدهللا بن عبيد الوتايف الفضل بن دكني لربجالينا )الكرم(

عبياااد هللا بااان الولياااد الوتاااايف، فمااارة يروياااه موقوفاااا دون املرفاااوع، و مااارة مرفوعاااا  فتباااني أن اإلضاااطراق مااان 
 .-وهللا أعلم-كالصحيح دون املوقوف، و مرة يروي املرفوع مع جعل املوقوف مرفوعا، 

 
عناد الطارباين يف )األوساط( فيهاا املادرج كاذلك )كرواياة  الوتاايف وهايو هناك طري  أخرى من غري طريا  

، ماان طرياا  حممااد باان النضار األإبدي، قااال: ان يزيااد باان عباادالرمحن املعاين: َنااا عباادالرمحن باان حممااد املؤلاف(
 كره.اااريب، عن عبد الواحد بن أمين، عن أبيه، قال: سزل َبابر ضيف له... فذ 

و أعلهاااا بتاادليس عبااادالرمحن بااان حمماااد  (5389)ذكرهاااا يف الضاااعيفة  -رمحااه هللا-فوجاادت الشااايخ األلبااااين 
 اااريب.

شاايخا،  125عباادالرمحن هااذا ياادلس و يااروي عاان اإاهياال، و رملاات يف شاايوخه، فأحصاايت مااا يقااارق و 
الوتاايف، و أخشاى أن يكاون سصفهم ضعفاء و  اهيل، ه إين وجدت أن من شيوخه عبيد هللا بن الوليد 

مسع منه هذا احلديث فدلسه. فأشكل على احلديث أن عبدالرمحن مل يصرح ابلتحديث و مل يُاَتابَع عليه من 
 .-وهللا أعلم-طري  معتمدة. 
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و أما حديث أيب يعلى من طري  إبراهيم بن عيينة عن أيب طالب القا ، عن حمارق بان داثر، عان جاابر 
 اخلل، و كفى ابملرء شرا أن يسخط ما قُارِ ق إليه(". مرفوعا: )سعم اإلدام

هو يف الصحيح ابختصار. رواه أمحد، والطرباين يف األوسط، وأبو يعلى، إال أسه قال اهليثمي يف )اإمع(: "
. ويف إساناد أيب يعلاى أباو طالاب القاا ، ومل أعرفاه، وبقياة (وكفاى ابملارء شارا أن حيتقار ماا قارق إلياه)قال: 

قوارجال أيب ي  ."على َو
: "وسألته عنه يف )اهرح و التعديل( حا  أيبهو حيىي بن يعقوق بن مدرك، قال ابن  أبو طالب القا و 

فقال: حمله الصدق مل يارو شاي ا منكارا وهاو َقاة يف احلاديث، أدخلاه البخااري يف كتااق الضاعفاء فسامعت 
 ."أيب يقول: حيول من هناك

"، و قال يف )الضعفاء الصيري(: "يتكلمون فيه"، و قال نكر احلديثم": يف )التاريخ الكبري( البخاري قال
يروي عن الثقات األشياء املقلوابت على قلاة روايتاه حا  رواا ساب  إو قلاب مان يسامعها أساه  "بن حبان: ا

 ".كان املعتمد لذلك ال عوإب االحتجاج به
حلاافظ ابان حباان بعاد قولاه األخاري يف و إب دة )و كفى ابملرء شارا أن يساخط ماا قُاارِ ق إلياه( مدرجاة، قاال ا

سعم  تلى هللا عليه و سلمقال رسول هللا  :الذي روى عن حمارق بن داثر عن جابر قال هوو أيب طالب: "
أخااربانه أباو يعلاى قاال حاادَنا عباد هللا بان عمار باان  ،ابملارء شارا أن يتشااحط ماا قادم إلياه كفاىل و اإلدام اخلا

أيب طالااب القااا  عاان حمااارق باان داثر إباد فيااه هااذا الكااالم األخااري  أابن قااال حاادَنا إبااراهيم باان عيينااة عاان
وإأا احلديث حاديث عباد هللا بان حمماد األإبدي قاال  تلى هللا عليه وسلم،الذي ليس من كالم رسول هللا 

شعبة عن حمارق بن داثر عن جابر بن  سفيان و حدَنا عبد هللا بن هاشم قال حدَنا إبراهيم بن مسعر و
 ". ع  اإلدام اخلل تلى هللا عليه وسلم:قال النيب  :عبد هللا قال

و هو ضعيف، ألن أاب هيلة حيىي  إبراهيم بن عيينةقلت: و هذه الز دة ليست من أيب طالب، و لعلها من 
قال: دخلنا على جابر فقرق إلينا خبزا  حمارق بن داثربن واضح وهو َقة رواه عن أيب طالب القا  عن 

(. رواهاا الادواليب لسعام اإلدام اخلا) تالى هللا علياه وسالم يقاول:رسول هللا  ين مسعت و خال و قال: كلوا ف
 ، غري أسه وقع عنده القاضي عوض القا .(1201)يف )الكىن واألمساء( يف ابق حرف الطاء 

  عاان حمااارق باان داثرو مل يااذكر إب دة: )و كفااى ابملاارء شاارا أن يسااخط مااا قاارق إليااه(، و كااذا رواه اهماعااة 
  .(3317)كر ابن حبان، و غريهم كقيس بن الربيع كما عند ابن ماجة كما ذ 
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َلللحإ يقللوو شللقي  بللن  للل    )،وللل  منللا و،للاحم لللي علللم  للل ا  الفار لليإ  ال ا
ن لم علن ال يللص ل يلفل  ليلمإ ثلم جلاء بانل  ملسو هيلع هللا ىلص فقاو  لل ا   للوح م  ر لوو   

ولالحإ فقاو ،احني  لو فا  في لل تا عتقف؟  نل   ل ا  ب ط فهله ففهت لا ثلم 
،لللاحني  ال  لللد   الللل و قتلتلللا ب لللا رزقتلللا. فقلللاو  جلللاء بلتقلللف. فل لللا مكلتلللا قلللاو

رواض الطنفانلللي (2) (151)  لللل ا   للللو قتلللل  ب لللا رزقلللع للللم هيلللن لط فهلللي لفهونللل   (

                                                                           
 

 املدرج املرفوع املوقوف السند
إبراهيم بن  عبدهللا أبو يعلى

 عيينة
 ✓ - - جابر حمارق بن داثر القا 

 - ✓ - جابر حمارق بن داثر القا /القاضي أبو هيلة ← الدواليب
 - ✓ - جابر حمارق بن داثر اهماعة

 .-وهللا أعلم-، إبراهيم بن عيينةهر أن هذه الز دة من فيظ
و إبااراهيم هااذا ضااعفه مجهااور اااادَني كالبخاااري و أمحااد و الاادارقطين و غااريهم، و قااال احلااافظ: "تاادوق 

 يهم".

 بقول اهليثمي كامال. -لهلنا و غفر هللا -إسناده حسن، و هنا أيضا مل حت املؤلف  )151 (
رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح، غري حممد بن منصور الطوسي، وهو (: "قال اهليثمي يف )اإمع

 ".َقة
، ضعفه السواد األعظم من احلفاظ، و منهم: احلاكم و الذهيب و ماع ذلاك أخارج لاه سليمان بن قرم و فيه

 هذا احلديث يف املستدرك و تحح اإلسناد، و مل يتعقبه الذهيب.
يف اباان قاارم: "فحديثااه حيتماال التحسااني" و قااال  (2392)يف الصااحيحة  -رمحااه هللا-و قااال الشاايخ األلباااين 

بعد ذكر قول اهليثمي: "و الظاهر أسه عند الطرباين من طريا  ابان قارم هاذا. ه ركاد ماا اساتظهرته بعاد أن 
 (".6085و  6084/  6/288طبع )املعجم الكبري( فهو فيه )

:تاحيح اإلساناد. و وافقااه  -أي احلااكم-"و قاال بعاد ذكار حاديث احلاااكم:  (1957)و قاال يف )اإلرواء( 
: كال ف ن سليمان بن قرم أورده الذهيب سفسه يف )الضعفاء( ..." و قال بعد -أي األلباين-الذهيب! قلت 
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: "لعلااه ماان غااري طرياا  سااليمان باان قاارم، وهللا  )وأحااد أساااسيد الكبااري رجالااه رجااال الصااحيح( قااول اهليثمااي

 أعلم".
، فقد ساب  قولاه رجالاه رجاال الصاحيح غاري ابان حممد بن منصور الطوسيري طري  قلت: بال، فلعله من غ

 منصور الطوسي.
حمماد بان منصاور الطوساي، قاال ف ن كان يقصد قصة الرهن، فهي من طريقه، و هاي يف الكباري مان طريا  

فاذكرها. و أماا عان شاقي  بان سالمة األعمال، ، قال حادَنا ساليمان بان قارم، عان مدحدَنا حسني بن حم
 بدونا هي اليت من غري طريقه. النهي عن التكلف

و أما قول )رجاله رجال الصحيح( ال يُقصد به التصحيح عند كال ااادَني، فقاد يكاون يف الاراوي مقاال، 
لكن ُأخرج له يف الصحيح إما مقروان بيريه أو متابعة أو تعليقا كما يفعل البخاري، و مرة يكون فايهم مان 

قااد ينتقاي تااحبا الصااحيحني مان حديثاه، و َمان رماال مانهج اهليثماي علاام أن طعان احلفااظ يف ضابطه، و 
 .-وهللا أعلم-قوله )رجاله رجال الصحيح( أو )رجاله َقات( ليس تصحيحا أو اسينا للحديث. 

و ابن قرم هذا أخرج له مسلم متابعة و استشهد به البخاري، و ضعفه مجهور احلفاظ، منهم ابن معني، و 
 حجر. النسائي، و ابن

وساليمان  ،كان أيب يتبع حديث قطبة بان عباد العزياز"قال عبد هللا: و كان اإلمام أمحد حسن الرأي فيه، 
ويزياد بان عباد العزياز بان ساياه، وقاال: هاؤالء قاوم َقاات، وهام أ  حاديثًا مان سافيان وشاعبة، هام  ،بن قارم

 ."أتحاق كتب، وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم
وهاذه األحادياث عان األعمال أحادياث عان األعمال و قاال: " -رمحاه هللا-عادي و ذكار لاه احلاافظ ابان 

رضاي -"، و ذكار لاه أحادياث يف فضاائل أهال البيات وغريها كا مل أذكرها أحاديث ال يُاتَاابَع ساليمان علياه
، و قاااال: "و هاااذه األحادياااث يف الفضاااائل ويف مثالاااب غاااريهم يرويهاااا -هللا عااانهم و عااان الصاااحابة أمجعاااني

ويف هاذه األحادياث كاا قاد شاورك فياه ويادل تاورة ساليمان هاذا علاى أساه ن قرم عن من ذكرتاه، سلميان ب
ولسليمان بن قرم أحاديث غري ما ذكرت عن الكوفيني "، ه ختم بقوله بعد سرب حديثه: "مفرهللا يف التشيع

 ".والبصريني وأحاديث حسان إفرادات، وهو خري من سليمان بن أرقم بكثري
 ".أحاديث حسان إفرادات" ليس َبرح بدليل قوله أن له"يُاَتابَع الفتبني أن قول "

وأماااا "عنقااار" فلااام أجاااده ماااذا اللفاااظ، إال باااراء  معجماااة "عنقاااز"، و عناااد الطااارباين يف الكباااري و البيهقاااي يف 
 .-وهللا أعلم-)الشعب( "تعرت" و عند احلاكم "سعرت". 
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م  ن يللص لل ل   للا ملسو هيلع هللا ىلص ن انا ر لوو    »ورجاله رجاو الو  حإ وفي رواي   
 (2) .(152)«ل   عتدنا

                              
، عاان حسااني باان 1بااراهيم باان سااعيد اهااوهريتااحيح ليااريه، رواه الطاارباين يف الكبااري ماان طرياا  إ )521 (
عان سالمان باه. و رواه البخااري يف  4، عن عبدالرمحن بن مساعود3، عن حسني بن الرما  العبدي2حممد

)الكبري( و فيه )وأن سقدم ما حضر(، و احلاكم يف املستدرك عن علي بن عبد هللا، عن العبا  بان حمماد، 
دان( و لااني الااذهيب إسااناده، و بلفااظ احلاااكم رواه الطاارباين  عاان احلسااني باان حممااد، دون قااول: )مااا لاايس عناا

مرفوعاا. ، عان األعمال، عان شاقي ، عان سالمان سليمان بان قارم، عن كذلك من طري  حسني بن حممد
 األعمل عن عنومن سفس الطري  رواه البزار يف )املسند( و بقول )ما ليس عندان( و ذكر شقيقا بكنيته )

 (.أيب وائل
محد و الطرباين يف الكباري و األوساط و ابان املباارك يف )الزهاد( بنحاوه ماع الشاك يف شاقي ، و رواه اإلمام أ

لكاان يف اإلساااناد عثماااان بااان شاااابور  هاااول و قااايس بااان الربياااع األسااادي خلاااص احلاااافظ قاااول احلفااااظ فياااه: 
 ".تدوق تيري ملا كرب، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدَّ به"
 َقة إبراهيم بن سعيد اهوهري: 1
َقااة، و ضااعف إسااناد احلاااكم الشاايخ  التميمااي املااروإبي حسااني باان حممااد باان ماارامهااو  حسااني باان حممااد: 2

حسااني هااذا، و كأسااه سااعد باان عباادهللا باان عباادالعزيز آل محيااد يف )اتصاار املسااتدرك( إلباان امللقاان َبهالااة 
متعقبا قول ابن أيب حا  وقف على قول أيب حا  أو ابن املديين فقط، وقد عرفه غريمها، و قال ابن حجر 

 فروى عن أبيه أسه  هول". حا  ظن أسه غري املروإبيابن أيب  فكأنعن أبيه: "
حساني باان الرمااا  العبادي: قااال فيااه أمحااد: "ماا أرى بااه أبسااا" كمااا أساند اخلطيااب البياادادي يف )اتريااخ  3

 )اهاارح و التعااديل( دون أن بيااداد( يف ترمجااة اباان الرمااا ، و ذكااره البخاااري يف الكبااري و اباان أيب حااا  يف
 يذكرا فيه جرحا و ال تعديال. و قال الشيخ سعد يف )املختصر(  هول كذلك، و هو ليس كذلك.

عبدالرمحن بن مسعود: و هو أبو اهويرية العبدي، مل خيرج له أحد من أتحاق الكتب التسعة، قال فيه  4
 .(7/90)ه ابن حبان يف َقات التابعني (: "مقبول، من السادسة"، وذكر 8028)احلافظ يف التقريب 

أتحاق أمري املؤمنني عمر بن اخلطاق، سزل املدائن، و ذكره اخلطيب البيدادي يف )اتريخ بيداد( أسه من 
 . وحدَّ ما عن علي بن أيب طالب، وعن سلمان الفارسي
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 لل اء ؟ لو هلوم موي ال وم  ها فيفل م  هدعو زوج ع علم ال  اء مو ا
لن  ؤالي النفوء ف و ل   رفبنا إ إن ا فق  من  لم ه لو،  لعإ ولو فللل  ليلا  
را لللا  و ارعللا إ ولللو فللا  بللدو  هيلللص فنيللفإ ومقللوو لللع  جللفب و للوف هللدعو لللي 

 بالايف. 
  فقللاو ل للا    ملسو هيلع هللا ىلص فسللل   علللم التنللي ملسو هيلع هللا ىلص ،وللل  السلليد  مع هللانئ بتلل  عللم التنللي
فأكفل لا فقيلا ملسو هيلع هللا ىلص رواض لسلم. و،ول  عووز علم التني ( 2) (153)« لفحنا  بأع هانئ»

إن لللللا فانللللل  هأهيتلللللا ميلللللاع وديوللللل إ وإ  حسلللللن الل لللللد للللللن »لللللله فلللللي  للللللع فقلللللاو  
و،للل  ه. وعلللن منللل   ارواض ال لللاكم علللن عا  للل  رقلللي   عت للل(2) (154)«الي لللا 

                                                                           
الفارج، حادَنا ياوسس أخربان احلسن بن أيب بكر، أخربان أمحد بن كامل القاضي، حدَنا حممد بان ه قال: "

حدَنا حسني بن الرما  قال: مسعت عبد الرمحن بن مسعود وسليم بن رابح وإبكار  بان ، بن حممد املؤدق
أحبد لضبيفه مبا ال يقبدر  ال يبتكلفن)إسحاق، حيدَون عان سالمان عان النايب تالى هللا علياه وسالم قاال: 

 ".إبكر  بن إسحاق عن سلمان كذا قال سليم بن رابح و(.  عليه
يف )اإلرواء( يف هااذين األخااريين: "واحلساان هااذا وشاايخه عباادالرمحن مل  -رمحااه هللا-ال الشاايخ األلباااين و قاا

، و رمحة هللا -وهللا أعلم-أعرفهما"، فلعل الشيخ فاته ما ذكره اإلمام أمحد و احلافظ، فجْل من ال يسهو، 
 عليه و على من خدم السنة و جزاهم هللا عن األمة خريا.

 .(336)، مسلم (6158 – 3171 – 357)خاري كذلك يف َالَة مواضع و الب )153 (

حديث تحيح )وقال احلاكم: ]:  (216)يف الصحيحة  -رمحه هللا-حسن ، قال الشيخ األلباين  )154 (
 .(فقد اتفقا على االحتجاج برواته يف أحاديث كثرية وليس له علة ،على شرهللا الشيخني

مل خياارج لااه البخاااري يف  -وهااو أبااو عااامر اخلاازاإب البصااري  - ن رسااتمكااذا قااال ! ووافقااه الااذهيب ! وتاااحل باا
فقاااال الاااذهيب سفساااه يف  ،ه هاااو اتلاااف فياااه ،أيضااااً  (األدق املفااارد)وأخااارج لاااه يف  ،إال تعليقااااً  (تاااحيحه)
قه أبو داود" :(الضعفاء)  ... "ضعيف احلديث. وقال أمحد: تاحل احلديث وقال ابن معني: .َو

: "وهااو عناادي ال أب  يفقااد قااال اباان عااد ؛هااو حساان احلااديث إن شاااء هللا تعاااو: ف-أي األلباااين- قلاات
 ..ومل أر له حديثاً منكراً جداً ". ،به
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 ا ا فألف له ب  لف  فللم يأول ها وموحل  ب لا. ملسو هيلع هللا ىلص مهم التني  قاو  رقي   عته 
قلاو  ملسو هيلع هللا ىلص      وجاء لوف فألف له ب  ف  قاو   ن ا      ه ف  للن ر لوو   قاو

معط للله ا ر للللين ،ره لللا  ال لللي  ا هنلللي إللللم مع  لللل   و» لواربللل   ملسو هيلع هللا ىلص فقلللاو التنلللي 
 رواض مح د ورجاله رجاو الو  ح. (2) (155)« عتدها

                                                                           
  .-رمحه هللا-. استهى كالمه [...ألسه مل يتفرد به ،فاحلديث تحيح ،لكنه على كل حال و

بان وااال الصاانعاين: َنااا ه ذكار لااه طريقااا أخرجهاا أبااو عبااد الاارمحن السالمي يف )آداق الصااحبة( عاان حممااد 
: "وحممااد باان وااال و شاايخه عبااد -رمحااه هللا-عبااد املااؤمن باان حيااىي باان أيب كثااري عاان أيب ساالمة بااه، و قااال 

 املؤمن؛ مل أجد هلما ترمجة".
قلت: أما عبد املؤمن فقد ذكره ابن حبان يف الثقات، و ابن وال وقع يف ساند مساند الشاهاق عان ساعيد 

مااد باان ميااان الصاانعاين ابلرهااا...(، و مل أجااد ماان تاارجم لااه، ه وجاادت لااه طريقااا باان عثمااان التنااوخي )ان حم
أخرى يف )األمايل( ليحىي بن احلسني اهرجاين مقروان بسعيد التنوخي، غري أسه قال: "... وحممد بن أأال 

مد بن وال الصنعاين، قاال حدَنا عبد املؤمن..."، و من هذه الطري  كاد السند أن يعرب القنطرة إلقرتان حم
)أو ابن ميان أو ابن أأال( بسعيد لاوال جهالاة الاراوي عنهماا، و هاو يعقاوق بان أمحاد بان َواباة احلضارمي، 

 أبو القاسم احلمصي، مل أجد من ترجم له فيما طالته يدي.
و ذكر احلافظ املزي يف )التهذيب( يف ترمجة ُسحيم املدين موو بين إُبهرة حديث )ييزو هذا البيات جايل، 

، ه ذكر طري  عماران بان بكاار عان بشار و هاو شايخ يعقوق بن أمحد ُيخسف مم يف البيداء( من طري ف
 .-وهللا أعلم-قاربة. تالنسائي، و من هذه الطري  أخرجه يف سننه، واحلديث يف الصحيحني أبلفاظ م

جااوإب كااان امسهااا إلبنتااه "حساااسة". و الع -رمحااه هللا-و هااذا احلااديث كااان سااببا يف تساامية الشاايخ األلباااين 
 "جثامة" فيرْي النيب تلى هللا عليه و سلم امسها إو "حساسة".

إسناده ضعيف، و هنا كذلك مل حت املؤلف بقول اهليثمي كامال، و هذا مان اإلختصاار املاذموم،  )155 (
 و أرجو أال يكون للمؤلف كتب أخرى بنفس هذا املنهج.

قاااه مجاعاااة وضاااعفه رواه أمحاااد ورجالاااقااال اهليثماااي يف )اإماااع(: " ه رجاااال الصاااحيح غاااري عماااارة بااان إباذان َو
فياه عماارة بان إباذان وهاو َقاة وفياه كاالم ال يضار وبقياة رجالاه "، و قال يف موضع آخر متقادم: "الدارقطين

 ".رجال الصحيح
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و احلديث مل خيرجه من أتحاق الكتب التسعة إال أمحد، و رواه البيهقي يف )الشاعب( كاذلك مان طريا  

يكتب حديثاه وال حياتج باه، "أبو حا : "، و قال روا يضطرق يف حديثه"البخاري: ، قال ن إباذانعمارة ب
وهاو عنادي ال أب  باه، كان "بان عادي: "، و قاال فياه اضعيف يعتارب باه"الدارقطين: "، و قال ليس ابملتني

ياه، ألن مان ، و خصوتاا يف حاديث أساس ماا مل يُتاابَع عل-و هللا أعلام-"، و الاراجح ضاعفه يكتب حديثاه
أمحاد بان  "، و هو اإلمااميروي عن أسس أحاديث مناكري": " هو الذي قالشيخ َقة ما به أب ": قال فيه
 ".تدوق كثري اخلطأ"ابن حجر: . و قال احلافظ -رمحه هللا- حنبل

و للحاااديث طريااا  أخااارى بنحاااوه دون ذكااار أم سااالمة و اهارياااة رواهاااا البيهقاااي يف )الشاااعب( و البااازار يف 
القاا  لايس بصااحب  تااحل بان بشاري املاريعن احلسن عن أسس و علتها  تاحل املري( من طري  )املسند

رجال تااحل قال ماا يوافا  فيماا يروياه عان احلساان حاديث، ضاعفه احلفااظ، و مانهم الادارقطين و قاال مارة: "
(، و كثاري  أوماا علمات أن فيهاا مثاقيال ذر"، و يف رواية البيهقي قول النيب تلى هللا علي و سلم )واهريري

** بن إبجنويه، كما أسنده املروإبي* يف )الرب و الصلة( و ا -رضي هللا عنهم-قد وردت عن بعض الصحابة 
 .-رضي هللا عنها-( إو أم املؤمنني عائشة األمواليف )

 .-وهللا أعلم-من القليل الذي أشار إليه الدارقطين.  تاحل املريو أرجو أن يكون حديث 
يف ختااريج أحاديااث املسااند: "إساناده ضااعيف"، و قااال الشاايخ  -رمحاه هللا-رسااؤوهللا و قاال الشاايخ شااعيب األ

، وهااو و إن  عمااارة باان إباذانماان املسااند: "إسااناده تااحيح، ألجاال  (13666)أمحااد شاااكر يف احلااديث رقاام 
و حساان ساانده، و هااو ماان طرياا  اباان  (12512)احلااديث رقاام كااان خيطاائ إال أسااه متااابع هنااا" و أشااار إو 

إال أساه متاابع هناا"، رغام أن مادار الساندين علاى ابان : "-رمحاه هللا-استيل  علي معاىن قولاه إبادان أيضا، ف
 إبادان.

املاروإبي: أخاربان حممااد بان أيب عادي، قااال: حادَنا شاعبة، عاان أيب إساحاق، قاال: دخلاات امارأيت وأم ولااد *
مثاقيال ذر خاري   إبيد بن أرقم وامرأة أخرى على عائشة، فجااء ساائل فساأل فأعطتاه حباة وقالات: "إن فيهاا

 .كثري"
ابن منجويه: َناا حمماد بان يوساف، َناا ياوسس بان أيب إساحاق، حادَتين أماي: أناا دخلات علاى عائشاة **

وقد أهدي هلا َسْلة من عنب، فجاء سائل فأمرت له حببة من عناب، وسساوة يف البيات، فنظار بعضاهن إو 
 فقالت: "هذا أَقل من مثاقيل ذر كثري".، بعض، ففطنت هلن

  ، تدوق حسن احلديث.وسس بن أيب إسحاق السبيعي أبو إسرائيليو 
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  مولللي الللل وم  هللل ض ،لللور  ،لللاحم النيللل  ال سللللم للللع للللن يلللدولو  عل لللهإ
الن اشلللل  والكللللفاع واليللللفعإ فللللل ين يللللا موللللي فللللي بي للللع ل سللللع لاهللللا ال فحللللاب و 

وال ا لفبنإ ولي سللع ،لدر  وبتطللل  وج للع عتلد ا لل منال مإ فقللد رقلم اللاللل  لللن 
التللام ب سللن اللقللاء وطيللم اح لل مناو بللأكنف لللن إكللفال م بوللتع الطلللاع فقللالوا  

 )لقيتي وح ه ديتي(. 
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 أسدى لك معروفاً فكافئهمن 

 

  مقللارب ال وجلل  ووالللداها هللم مقللفب التللام ل وج للعإ وبوللم م  ييونللوا فلل لع
عتد  بلد مهلعإ وال وج  شديد  ال سا ل   فلي ا للور ال لي ه ولا بأهل لاإ وفلي 
نفللل  الوقلللل  شللللديد  ال للللأثف واللففللللا   و ج يللللا ُيوللللتع لل للللمإ فللللاحفل علللللم 

بيلل  م مو علللم ا قللا بيلل  ابتلل  م ال للي هللي إكللفال م فللي بي للع ومشلللفهم م  النيلل  
زوج ع ح م ح ي لفوا ب لور ال ف اء في بي  ابت  مإ وبوم عل ع م  هوالس م 
وهفحلللم ب لللم وح ه لللفف م للللع ال وجللل  وفلللأ  زبلللاره م ح هلت لللع مو فأنلللع ح ه للل م 
بوجو،همإ وبيو  ج يال  م  ه يلص ل لم قلليال  ب ح لار بللض الفواكله وال فطنلال 

وو ولللا  ل لللم ح لللم للللو فلللا   للللع عللللم ريلللف رإنللل  ال وجللل إ إ  م   ون لللو  للللع
ال وجللل  فلللي لثلللا هللل ض ال لللاحل ها لللم عللللم الللل وم وللللا ي يلفللله  هل لللا   لللناب 
وة  إ لثا م  يسأع ال وم ل ا ي يلفه لل مإ مو و    م  يتف  لثا  لع مو مكثلف 

 وم علللم مهللله وقللد هيللفض هللي  لللع  لللور ح هوللفح ب للا. ف للا يوللم م  يفاعللم اللل
عدع  فف مها ال وج  ب لا هيلفضإ بلا يل ففهم بلالايف مللال م وللن ورا  لا فل    للع 
ُيففح للا جللدا  ح للم ولللو فللا  بيتلله و يللت م والفللال. ولللن واجللم ال وجلل  مي للا  م  
يلللللين ال وجلللل  علللللم بللللف والللللدي ا و،للللل  رح  للللاإ  للللواء ب بللللاره مإ وا ف للللا م  

بلللض الفواكلله وال للدايا يولل ن ا فللي لثللا هلل ض ال بللارالإ وم  ي للفل علللم ح للا 
كل ا ملين. ولن م ناب هوطيد الول  واللالق  بأها ال وج  ووا،  واللده ا. م  
ي  دح ال وج  مللال مإ ف لا ي  لدح للا يقلدع لله للن طللاع وبانلفهم منله ي لم هل ض 
الوللتاع  ل لل ا الطلللاع الللل و هلل  لله زوج لله لللن مل لللا وب لليفها علللم  لللع ومن لللا 

    زوج ه علم فا لا ي  تاض في ال وج . كان  السنم في  لا،هه وهف 



 إتحاف األحبة 

 

  
252 

  مولللي الللل وم  ح هسلللأع هللل ض اليل لللال م  هقول لللا وم  هيثلللف للللن هيفارهلللا عللللم
لسالع مها زوج عإ ف    لع ح ييلفع شيئا  ولله مثلف بلالغ عللم ح اهلع ال وج ل . 
وفي الدعو  لل تا نال الطين  في بي لع احلفل م  ييلو  مهلا زوج لع قنلا ،علو  

 مهلع. 
 قللل  زوج لللع بأهللللع هقلللو  وه للللص بقلللدر قلللو  عالق لللع بأهل لللا وقللللف ا عال

ع ولللا إ وليللن إ ا اح للام مهلللع لللنلض ال للاو لتللع مو ظتلل  ال وجلل  منللع هلطللي م 
فلل    لللع يسللنم فثيللفا  لللن الاالفللال لل للم وللللعإ وقللد ه للفل هللي علللم قطللع 

ل قطلللع علللت م هللل ا ال لللد،إ و للللع م  شللللور ال لللفم   –إ  مليلللن  –اللالقللل  لل لللم 
ررن  ا في ال  لع ليا لا ي وا ب وج ا ف ا لف بتا  ابقا إ يولل ا قلق  ول لوهف  و 

ل لل ا ا لللف. وعللالم  لللع بالوللنف وال وللارح  والقتللاعإ    إه للاو  لللع بللدعو  
وطأ ال وج  في ه ا ا لف يولل ا هافي ال وقوع وهف لا م نابا  موف  للالالف 

و،للا إلللم ه سللين اللالقلل  وبلللو، لللع ا هللاإ فلل  ا لللم هلللالن هلل ض ا  للناب ح ه 
الالللالف لوجلللو، م لللنابه الاة للل إ وع وللللا  إرقلللاء ا هلللا عللللم حسلللاب إر لللاب 

 ال وج  ل   حال إ وح عي   لع ب رقاء ال وج  وإر اب ا ها. 
ل لدو،     لا بيتلع  –إ  وجلدل  –لن ال فيد جدا  م  هظلا الاالفلال ال وج ل  

،ا  لا . وللن ال فيلد م  هثل  زوج لع فلي  و ين ال وج إ وح هلوأ إلم مهل ا مو مهللع
م  الاالفللال ح يللللم ب للا مهلللع مو ريللفهم. وال وجلل  ه للم مح ي للدوا محللد بيت للا 
و ين زوج اإ إح إ ا فانل  ،لديق  عاقلل  ومليتل  لل وجل  ف ن لا هفيلد فلي هو ل ط ا 

 عتد وقوع بلض ال  اكاإ وعا،  هقنا ال وج  عفض ا لف علي ا. 
 و  م و اكللفه م شللديد  ال للأثف بالاالفللال لللع مل للمإ   وللم موح،  الولل ار قللل

عل ع م  ه وتم ال دي  في ه ض ال سا ا ملال م مو علم لس ع لت م. واعلم م  
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ا طفاو يدرفو   لع جيدا  ررم ، ف  لت مإ فلال ه فلا علن  للعإ وا،ل  مطفلاو 
هلل ا الويللا اللويللمإ فلل   ل للم قللدر  علللم ف للم ل للاعف ال للي  لللن وجللوض وعيللو  

بقلل  حللدي  الوالللدين للللا إ وبظ للف مثللف فللا  لللع ففحللا  وقلل قا  ور للنا  علللم وطف 
  لوف م و،   م ونول م وللن م ول اكفه م. 

  هلل للو  ع للال   -وهللم فللي الو للا، فللي  للنيا    –قللاو ابللن ال نللار  لووانلله  
مف للا ل للا ن للن   لله ؟ قللالوا  لللا نللللم.  ا  ج للا، فللي  للنيا   وق للاو  عدا للهإ 

مف للا لتلله ؟ قللاو  ليتللي معلللم. قللالوا  لللا هللو ؟ قللاو  رجللا ل لفللص  و مو شلليء 
م للاوإ قللاع لللن الليللا فتظللف إلللم ،للن انه ن الللا  لتي للفين فسلل فهم ورطللاهم بثو للهإ 

 (2). *فل له ه ا مف ا لن ج ا،نا في  نيا   ع  وجا

                              
مل أجده مسندا فيما طالته يدي، ذكاره أباو طالاب املكاي يف )القاوت( و اليازايل يف )اإلحيااء(، و يف  )* (

النفس منه شيئ. و من رمل يف كتابه )اههاد( تبني له ذلك، روى بسنده حديث النايب تالى هللا علياه و 
ساابيل هللا أو غاادوة خااري ماان الاادسيا و مااا فيهااا( و هااو يف الصااحيحني، وإباد )أو عليهااا(، و   ساالم )روحااة يف

ماا مان سفاس هاوت، هلاا عناد هللا خاري، يسارها أناا ترجاع إو الادسيا، وال أن هلاا الادسيا وماا كذلك حديث )
كاذلك قاول النايب   (، وفيها، إال الشهيد، ف سه يتمىن أن يرجاع، فيقتال يف الادسيا ملاا يارى مان فضال الشاهادة

تلى هللا عليه و سلم )و لوددت أين أقاتل يف سبيل هللا، فأقتل ه أحياا ه أقتال ه أحياا ه أقتال(. و روى 
من طري  شهر بن حوشب عن ابن غنم عن معاذ مرفوعا )ما شاحب وجاه و ال اغارب قادم يف عمال يبتياي 

و هو عند أمحاد و البازار و الطارباين اتصارا، به درجات اهنة بعد الصالة املفروضة كجهاد يف سبيل هللا(، 
 و قال اهليثمي: "وفيه شهر بن حوشب، و هو ضعيف، و قد حيسن حديثه".

يف اههاد و كان يدعو إليه و حيث غريه عليه، بل و   -رمحه هللا-و كان مرابطا شجاعا و كان جل أوقاته 
 كان ينكر على العباد النساك القاعدين عن اههاد بقوله:

 و أضحى يُاَعد يف العباااااااااااااااد ***ا الناسك الذي لبس الصوف أيه
 ليس بيداد مسكن الزهااااااااااااااد ***الزم الثياااااااااااار و التعبد فااااااااااااااااااااااياااااااااااااه 

 و قال كذلك ملا كان مرابطا بطرسو :
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  وقللاو مبللو طالللم ال يللي  ُيقللاو م  موو َلللن ي لللل  بالفجللا يللوع الم اللل  زوج لله
دضإ فيوقفونه بين يدو   ع  وجا وبقولو   يا ر تا ُو ز لتا حقتا لن ه ا ف نله وول

لللللا عل تللللا لللللا نو للللا وفللللا  يطل تللللا ال للللفاع ون للللن ح نللللللم. قللللاو    قلللل ه ل للللم 
  (2).**لته
  اليل ال الو يل  ال  نن  لل وج  حبد م  ُهل زلا، مللاع موح،  وللن يالالطونيم

ول للللا ملللللال م وإ  هيللللن جف لللل   لللللع فابللللدم وح ح للللم يل ا،ون للللاإ وح هاوللللا م  هق
ه لللأوفإ ف للل ا رللل اء و،واء وحلللافؤ للللن هلللدوا ال للل اطين. احفلللؤ بللللض ا شللللار 
اللط ف  وا  ل ا ل وج عإ اك م ل ا الف لا ا إ   لاففل مو ه يلم عت لا وقل ت ا 

 لا ه  فؤ به وه فف  بهإ قا ل ا  
   يللللللا جتلللللل  ال للللللم و،ن للللللا الُ تللللللم

 
للا ا  *** لز تللي ملفز  فللي لقل للينلللا وا

 
                                                                           

 بادة تلعبلعلمت أسك يف الع ***  عابد احلرمني لو أبصرتنا 
يقاتل و يبلي بالء حسنا، ف ذا جاء و قت القسمة غاق،  -رمحه هللا-و من أروع ما قرأت له أسه كان 

أروع األمثال يف العلم و العمل  -رمحه هللا-"، ضرق لنا يعرفين الذ  أقاتل لهفقيل له يف ذلك، فقال: "
 و األدق و الشجاعة.

 .-وهللا أعلم- 

اللفااظ. و تااح أن الرجاال مسااؤول عاان أهاال بيتااه، و أمااا هااذه التفاتاايل فلاام  مل أجااده مرفوعااا مااذا )** (
 أجدها مرفوعة إو النيب تلى هللا عليه و سلم.

ول عن رعيته، اإلمبام   كلك  راع، وكلك  مس): كما يف الصاحيحني  قال رسول هللا تلى هللا عليه وسلم
 (.هول عن رعيت  ول عن رعيته، والرجل راع يف أهله، وهو مس  راع ومس

إن هللا  ببائل كببل راع عمببا ا ببرتعاه، ): و غااريه الكااربى النسااائي يفكمااا عنااد   وقااال تاالى هللا عليااه وساالم
 .-وهللا أعلم- (.أحف  ذلا أم ري ؟ ح  يسأل الرجل عن أهل بيته
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 قا ل ا  
 قللللللللد ي للللللللو  الل للللللللف إح  للللللللاع  

 
للللللا   ***  وه لللللو  ا رض إح لوقز

 
 قا ل اإ وقا ل ا وح ه ّا القوو ل اإ هونح ح اهع وح اه ا بال للا.

    ثللالثإ فللا  يلل يلم ب للن ح للم يللل لولن ملسو هيلع هللا ىلص فللا  لوللف لللا مو،للم بلله ر لللوو
 (156) (2)«تلدفم.. ال لدي     فلي التسلاء فل ن ن علوا  ع» لسانه ووفلم فاللله  

 رواض التسا ي وابن لاج . ولوف ،عوانا م  ال  د   رب اللال ين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                              
إسناده حسن، غري أين مل أجد هذا اللفظ بعينه إال يف )اإلحياء(، و لفظ النسائي يف الكربى  )156 (
ا توصوا ابلنساء خريا، فإمنا هن عوان ن حديث سليمان بن عمرو بن األحو  مرفوعا )م (9124)

(. فإهنن عندك  عوان...غري أسه وقع تقد  و رخري ) (1851)(، و هو كذلك عند ابن ماجة عندك ...
 . (3087-1163)و رواه الرتمذي كذلك 

حااديث جااابر كااابن قدامااة يف )امليااين( و ( ملساالم و أيب داود ماان عببوان عنببدك لفااظ )الو أمااا ماان عاازا هااذا 
األلباااين يف )اإلرواء( كالمهااا يف ابق النفقااات ، فلاام أجااده يف النسااخ الاايت بااني ياادي، و إأااا لفظهمااا ماان 

اتقوا هللا يف النسباء، فبإ ك  أخبذمتوهن أبما بة هللا، وا بت للت  فبروجهن بكلمبة ) حديث جابر الطويل:
 .(1905)و سنن أيب داود  (1218)سظر تحيح مسلم (. و اعوان عندك ( دون لفظ )...هللا
 .-وهللا أعلم-
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 . و هو آخر حديث يف هذا الكتاق، و احلمد هلل على منِ ه و توفيقه.(134)تقدم  )157 (

157 
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 فهرق األحاديث
 

 248   سائل فأمر له بتمرة فلم حخذها وأوحل ماملسو هيلع هللا ىلص تى النيب أ
 144        أتدرون ما خرافة

 197       أتعجبون من غرية سعد ق
 234     أحب للنا  ما اب لنفسك تكن مسلما

 234     أحسن  اورة من جاورك تكن مسلماً 
 229  نا أحسنوا لباسكم، وأتلحوا رحالكم، ح  تكوسوا كأسكم شامة بني ال

 131     اجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم هللا
 37     إذا أحب الرجل أخاه فليخربه أسه حيبه

ُكم إال الصالة فال هنعوهن  223     إذا استأذسكم سسا
 90   إذا التقى املسلمان فتصافحا فتبسم أحدمها إو تاحبه ااتت

 135    ةإذا أسف  الرجل على أهله سفقة حيتسبها فهي له تدق
 26    إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ف ذا قضى حاجته

 97  إذا دخل الرجل بيته فذكر هللا عند دخوله، وعند طعامه قال الشيطان
 98   إذا دخل الرجل بيته فلم يذكر هللا أخذ الشيطان ببصره فأراه

 210     إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس
 151       إذا سظر إليها سرته

 248    ذهيب إو أم سلمة و أعطيه األربعني درمهاً اليت عندهاا
 255       استوتوا ابلنساء خريا

 177     استوتوا ابلنساء، ف ن املرأة خلقت من ضلع
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 238       اسكيب   أم سنبلة
 121     أرسل إلينا آل أيب بكر بقائمة شاة ليالً 

 216      أُرِيُت الناَر ف ذا أكثر أهلها النساء
 216     اطلعت يف النار ف ذا كثر أهلها النساء

 165      اعُف عنه كل يوم سبعني مرة
 90       أفشوا السالم بينكم

 207      أال إن بين آدم خلقوا على طبقات
 167     الذي خيالط النا  ويصرب على أذاهم خري

 198     احلمد هلل الذي يصرف عنا أهل البيت
 137     خري من بعض التجارةالرف  يف املعيشة 

 21     اللهم إين أسألك خريها وخري ما ُجبلت عليه
 209     اللهم إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم

 86       اللهم هالة بنت خويلد
 156      اللهم هذا قسمي فيما أملك

 179    أما سقصان العقل فشهادة امرأتني تعدل شهادة
 181     يَاْعثر عاقل إال رفعه هللاأان الشاهد على هللا أن ال

 237  فقبلهملسو هيلع هللا ىلص أن أاب طلحة بعث بورك أرسب أو فخذها إو رسول هللا 
 52  إن أحب األعمال إو هللا تعاو بعد الفرائض إدخال السرور على املسلم

 49       أن اهنة دار األسخياء
 134     إن الرجل إذا سقى امرأته من املاء أُجر

 215       ة من  انرإن اليضب مجر 
 213    إن اليضب من الشيطان وإن الشيطان خل  من النار
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 219      أست الذي تزعم أسك سيب ق!
 239   العكةملسو هيلع هللا ىلص أن رجالً كان يلقب محاراً وكان يهدي لرسول هللا 

 188   إسك إن اتبعت عورات النساء أفسدت أو كدت تفسدهم
 230      إسكم ال تسعون النا  أبموالكم

 104       إن هللا مجيل حيب اهمال
 161      إن هللا عز وجل كر  حيب الكرماء

 153      إن املرأة تقبل يف تورة شيطان
 177     إن املرأة خلقت من ضلع ف ن أقمتها كسرتا

 74       إن إبوج املرأة منها لبمكان
 185    إن من اليرية ما حيبه هللا تعاو ومنها ما يبيضه

 136    تنف  تبتيي ما وجه هللا إال أجرت ما إسك لن
 247   إنا كاست رتينا أ م خدعة، وإن حسن العهد من اإلميان

 157    أسه حج بنسائه ح  إذا كان ببعض الطري  سزل
 215      إسه كان معك ملك يرد عنك

 178       دين إنن انقصات عقل و
 209   د من اليضبإين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما ع
 190     إ كم والظن ف ن الظن أكذق احلديث

 220     بل تكلم وال تقل إال حقاً، فلطمها أبو بكر
 159  يف السوق إذ امرأة أخذت بعنان دابتهملسو هيلع هللا ىلص بينما حنن مع رسول هللا 

 105   تزينوا لنسائكم ف نن حيبنب منكم مثل ما ابون منهن )موقوف(
 169      بينكم تعافوا تسقط الضيائن

 240        تادوا تزدادوا حباً 
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 191    َالَّك الإبمات أميت: الطرية واحلسد وسوء الظن
 25       َالَّ من العجز يف الرجل

  155    جاءت امرأة إو عمر تقول: إن إبوجها تْوام قو ام
 63   ُحب ب إيل  من دسياكم: الطيب والنساء وقرة عيين يف الصالة

 136      ترفعها إو يف  امرأتكح  اللقمة 
 231    حْقت حمبيت للمتحابني يف واملتباذلني يف واملتصافني يف

 142       خالقوا النا  أبخالقهم
 198       خذ هذا السيف فاسطل 

 108    رجل اثئر الرأ ، أشعث اللحيةملسو هيلع هللا ىلص  دخل على النيب 
 135    دينار أسفقته يف سبيل هللا، ودينار أسفقته يف رقبة

 84     رأ  العقل بعد اإلميان ابهلل التودد إو النا 
 28  سرت ما بني اهن وعورات بين آدم إذا دخل الكنيف أن يقول ابسم هللا

 114       شر النا  الضي   على أهله
 112        تدق سلمان

 135   تدق عمرو، كل ما تنعت إو أهلك فهو تدقة عليهم
 172    حاً للخري ِميالقاً للشرطو  ملن جعله هللا مفتا

  204       َعْجَز هللا رَُكَبك )موقوف(
ُكم, وبروا آابءكم تربكم أبناءكم  170   ِعف وا عن سساء النا  َتِعف  سسا

 117  على العاقل ما مل يكن ميلوابً على عقله أال يكون ظاعناً إال يف َالَّ
 213   علموا ويسروا وال تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت

 68  ف ن ح  الزوج على إبوجته إن سأهلا سفسها وهي على ظهر قتب
 143      فكان كعب ال ينساها لطلحة
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 68  فقالت   رسول هللا: أخربين ما ح  الزوج على الزوجة ف ين امرأة أ   
 146       فَقْرق إليهما إهالة

 66    فال تفعل، ف ين لو أمرت شي اً أن يسجد لشيء
 67    وا ف ين لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ليري هللافال تفعل

 113      فهال بكراً تالعبها وتالعبك
 134    فيضع فاه على موضع يف ، فيشرق وأتعرق الَعْرق

 96 ُقس مت بينهما مائة رمحة، تسعة وتسعون يسسهما بصاحبه وأحسنهما بشراً 
 201     كان النيب إذا اعتكف يُدين إيل  رأسه فأرجله

 107      يدهن الشعر ويرجلهملسو هيلع هللا ىلص كان النيب 
 202   إذا ذكر خدعة أَىن فأحسن الثناءملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول هللا 

 161     كان رسول هللا ال يواجه أحداً بشيء يكرهه
 154  ما من يوم إال وهو يطوف علينا مجيعاً امرأة امرأةملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا 
 120   قرأ القرآنيتكئ يف حجري وأان حائض فيملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول هللا 
 105    يكتحل يف كل عني َالاثً ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول هللا 
 108     يستاك ابلليل مراراً ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول هللا 

 108     كان ال يفارق مصاله سواكه ومشطه
 121      كان خيصف سعله وخييط َوبه

 107       كان يفرق شعر رأسه
 139      كفى ابملرء إواً أن يضيع من يقوت

 175     بن آدم خطاء، وخري اخلطائني التوابونكل ا
 115    كل شيء يلهو به ابن آدم فهو ابطل، إال َالاثً 

 218      كنا معشر قريل قوماً تيلب النساء
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 120     ملسو هيلع هللا ىلصكنت أشرق وأان حائض ه أانوله النيب 
 81      كنت لِك كأيب إبرع ألم إبرع

 205        ال تيضب
 206       ال تيضب ولك اهنة
 193       ال تطرقوا أهلكم ليالً 

 215      ال تكنوا عون الشيطان على أخيك
 137        ال عقل كالتدبري

وهم وال تطلبوا عوراتم  188    ال تؤذوا عباد هللا وال تُعري 
 104     ال يدخل اهنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب

 40      ال يزال الرجل يتأخر ح  يؤخره هللا
 71     ال يزال عبدي يتقرق إيل  ابلنوافل ح  أحبه

 67  ال يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو تلح لبشر أن يسجد لبشر
 25      ال يقعن على امرأته كما تقع البهيمة

 238   لقد مهمت أن ال أتب هبة إال من قرشي أو أسصاري أو َقفي
 67   سجد لزوجهالو أمرت أحداً أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن ت

 239     لو قد أسلم النا  لتهادوا من غري فاقة
 66  لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها

 56      لو كنت متخذا من أميت خليال
 244    نى عن التكلف لتكلفت لكمملسو هيلع هللا ىلص لوال أن رسول هللا 

 70        يلُّ الواجد ظلم
 207  إأا الشديد الذي ميلك سفسه عند اليضب ليس الشديد ابلصرعة

 237      ما أقبحه لو أُهدى إيل ُكراع لقبلت
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 84     ما أكرمهن إال كر ، وما أهانن إال ل يم
ه  234    ما إبال جربيل يوتيين ابهار ح  ظننت أسه سيوَر

 100   مثل املؤمن كمثل النحلة، تقع فال تكسر، وركل فال تفسد
 247        هاسئ مرحباً أبم

 52 َمن أدخل على أهل بيت من املسلمني سروراً مل يَاْرض هللا له َواابً دون اهنة
 230     من أفضل احلسنات إكرام اهلساء )موقوف(

 171   من اعتذر إو أخيه املسلم فلم يقبل عذره مل يرد على  احلوض
 167     من أقال مسلماً عثرته أقاله هللا يوم القيامة

 53     ن حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيهم
 137      ِمن فقه الرجل رفقته يف معيشته

 234    من كان يؤمن ابهلل واليوم ايخر فليحسن إو جاره
 234   من كان يؤمن ابهلل واليوم ايخر فليقل خرياً أو ليصمت

 234    من كان يؤمن ابهلل واليوم ايخر فليكرم ضيف
 129        لسعم األدُم اخل

 241   سعم اإلدام اخلل، إسه هالك ابلرجل أن يدخل عليه النفر
 192  أن يطرق الرجل أهله لياًل خيونم أو يطلب عثراتمملسو هيلع هللا ىلص نى رسول هللا 
 246    أن ستكلف للضيف ما ليس عندانملسو هيلع هللا ىلص ناان رسول هللا 

 114        هذه بتلك السبقة
 188        هلك املتنطعون
 72        ركِ هو جنتك وان

 113   والذي سفسي بيده أن لو أسكم تدومون على ما تكوسون عندي
 142    ميلك إربهملسو هيلع هللا ىلص وأيكم ميلك إربه كما كان رسول هللا 
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 139    وال فتح عبدك ابق مسألة إال فتح هللا عليه ابق فقر
 154    ولكين أتوم وأفطر، وأتلي وأانم، وأمسُّ النساء

 144      ة قوما حديث خرافة   عائش
 36       أاب أمامة إن من املؤمنني َمن يلني له قليب

 88    بين إذا دخلت على أهلك فسل م يكون بركة عليك وعلى أهلك
 239        رسول هللا أعط هذا ون متاعه

 238         عائشة هم ليسوا أبعراق
 29  ك السرت  من أظهر اهميل وسرت القبيح ومل يؤاخذ ابهريرة ومل يهت

 240       سساء املؤمنني تادوا ولو بفرسن شاة
 193      يد هللا على الشريكني ما مل يتخاوان
 228       يسروا وال تعسروا، وبشروا وال تنفروا
 120      يطعمها كا يطعم ويكسوها كا يلبس

 76    ينبيي للرجل أن يكون يف أهله مثل الصيب  )موقوف(
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 الكتاب قفهر 
 املوروع:

 

 3       التعلي  قدمةم 

 )9     مقدمة الناشر )الطبعة األوو 

 
 

 ولالفصل األ
 إشراق البداايت دليل التوفيق للنهاايت

 
 51      روعة اإللتقاء تستجلب الصفاء   

 61      والدة مرتني للقلب و النفسني 

 71         قلب حمب و مجال معد 

 91       جراحة بال أمل و ال ختدير 

 21        و يف السماء األرض أفراح يف 

 23      ما ال يدرك ابلذوق ال يعظم إليه ابلشوق 

 82      جتمل يف مواطن الضرورات 

 
 الفصل الثاني

  فر خبري داد يف ص بة أصفح األحباب
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 33     كل شىء تراه عليه كسوة القلب 

 53     امأل قارورتك وا اب أن تشرق 

 83       ا تواشوقاه للبد  

 41     املشاعر ايدمية قبل الشعائر التعبدية 

 43     عصا موسى يف احلياة الزوجية 

 54        الكنوإب املعطلة 

 74      فيتامينات الصحة النفسية 

 

 
 لثالفصل الثا

  نائ  املباهج تكون عند مراعاإل املصاحب
 

 52      إعرتاض و إعجاق 

 61    مرأة لهمسكني و ألف مسكني .. رجل ال ا 

 64       احلب املتخاذل 

 66     سجود احلب ال سجود الرعب 

 74       رمحة القسوة 

 77       إبي القرع ميد بره 

 

 رابعالفصل ال
 بذل اجملهود يف أت ي  احملبوب
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 18      أبو إبرع فما أبو إبرع 

 85      جرق و ابتسم من فضلك 

 88       ادخلوها بسالم 

 104      همالإن هللا مجيل حيب ا 

 111    شاي يف البلكوسة .. و تدق سلمان 

 191    عملك القليل يف املنزل كملح الطعام 

  261     و عني السخط تبدي املساو 

 291      م  تصدق إبوجتكق 

 341     تريد أن هلكك .. لتسعدك 

 411     فكان كعب ال ينساها لطلحة 

 441       حديث خرافة 

 
 خامسالفصل ال

 ودإل جوهرإل رقيقة حتتا   را ة امل
 و هي معررة لآلفببببببببببببببببببببببببببببببببببببات

 
 511     حماذير و مواإبين افظ العشرة 

  161      التيافل حسن اخلل 

 631     مُجع الزمان فكان يوم رضاك 

 651      العفو يف اليوم سبعني مرة 

 751       دارها تعل ما 

 



 إتحاف األحبة 

 

  
274 

 
 

 سادسالفصل ال
 الصرب علح بلوى ال ريإل و عند حاالت ال ضب
 يخسرّي  فن السعادإل ب ري توقا و ال عطب

 
 851   ال تكثر اليرية على أهلك، فرتمى ابلسوء من أجلك 

  901      إذا ظننت فال تتحق 

 921     ... و ال شخص أغري من هللا 

 200    إطاللة على بيت النيب تلى هللا عليه و سلم 

 .. 202    . جده جد هزله جدالزواج أبخرى 

 205       ال تيضب .. و لك اهنة 

 215     معظم النار من مستصير الشرر 

 

 سابعالفصل ال
 ابقة من ألوان األدهار
 تتزين هبا أركان الدار

 
 227       السعادة مطلوبة و ككنة 

 229     طو  ملن أمسى لدارك جارا 

 237        اسكيب أم سنبلة 

 241       مرحبا أبم هاسئ 
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 512     من أسدى لك معروفا فكاف ه 

 562       ميثاق الزوج مع الزوجة 

 

  632        األحاديث فهر 

 
  271        الكتاق فهر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Book-ID: GGKEY:CJWJ03NKGDN 

            
 
Email: Abdelkader_haider@live.de 

 


