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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم
 المقدمة

من شرور أنفسنا، ومن  باهللونعوذ  ونستعينو ونستغفره،إف اٟتمد هلل ٨تمده 
سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف 

  .، وأشهد أف ٤تمداً عبده ورسولوال إلو إال اهلل، وحده ال شريك لو

      ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ 

 {201}آل عمران:                                                                     

پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ 
  ژڤ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٺٿ ٺ  ٺ

 {2}النساء:                                                                                          

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ے   ے  ۓ  ۓ  ژ 
  {.02-00:}األحزاب ژ ﮽﮻  ﮼  ﮵  ﮶ ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮲ ﮳﮴
 : أما بعد

، وشر األمور وخَت ا٢تدي ىدي ٤تمد ، فإف أصدؽ اٟتديث كتاب اهلل
 .وكل ضبللة يف النار ،وكل بدعة ضبللة، وكل ٤تدثة بدعة، ٤تدثاهتا
 : وبعد
، وجعل ا٠تبيث كالزبد يذىب جفاء،ز ا٠تبيث من الطيبهلل الذي مي  اٟتمد 

والصبلة ، اً بطي  ب ال يقبل إال ىو سبحانو طي  و ، يبوجعل الصحيح كالوابل الص
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على آلو وأصحابو األبطاؿ و  ،والسبلـ على من بعثو ربو فرقانًا بُت اٟتق والباطل
برىة اإلسبلمية فبقت األمة ، ربوا كل باطلبوا عن اإلسبلـ وحان ذالذي، البواسل

وكثر ، العلم وقل   ،ؿ العهدطامث ١تا  ؛ليلها كنهارىا، من الزمن على مثل البيضاء
والكذب على اهلل واال٨ترافات، والدعايات  واإلشاعات ،انتشرت األباطيل ،اٞتهل
، ناس ال يشعروف، فانتشرتولكن أكثر ال وعلى الناس،، وعلى رسولو  سبحانو
والقصص ، حاديث واآلثار الضعيفة وا١توضوعةوجالت األ ،وصالت، واشتهرت
رفة، سربت من خبل٢تا األفكار ا١تنحوت ,ا١تهزوزة وا١تكذوبة بل واألشعارالواىية،

ا٢تائل من األباطيل يف جوانب  ، فتأثرت العامة وا٠تاصة هبذا الكم  والعقائد الضالة
 :منها ،شىت
با١توضوعة اؿ واالنشغالصحيحة الثابتة،  حاديثؾ العمل باألتر  (ٔ)

حاديث ا١تخالفة لؤلحاديث وأخطر من ذلك العمل باأل، (ٔ)والضعيفة

                                                           

 هبذا القوؿ: واٟتديث الضعيف ال يُعمل بو مطلقاً على القوؿ الصحيح من أقواؿ أىل العلم،وقد قاؿ (ٔ)
والظػاىر أنػػو ابػن العػػرمل ا١تػالكا، والشػػوكآف، وصػديق حسػػن خػاف، والشػػهاب ا٠تفػاجا، و٭تػػِت بػن معػػُت، 

،وشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، واأللبآف، وشيخنا مقبل الوادعا. مذىب البخاري ومسلم،وىو مذىب ابن حـز
امل "ا١تلخص النفيس ا١تيسر وكت (ٕٚ-ٕٓوانظر "القوؿ ا١تنيف يف حكم العمل باٟتديث الضعيف" )ص:

 . (ٛ٘يف مصطلح اٟتديث واألثر" )ص:
 عمل باٟتديث الضعيف يف فضائل األعماؿ بشروط:وقد ذىب ٚتهور أىل العلم: إُف أنو يُ 

أف يعمػػل بػػو يف خاصػػة نفسػػو  (ٖ)أف ينػػدرج ٖتػػت أصػػل ثابػػت.  (ٕ)أف ال يكػوف شػػديد الضػػعف.  (ٔ) 
( ٜٜٕ-ٜٕٛ/ٔ). "تػدريب الػراوي" د العمػل بػو ثبوتػو عػن النػ  ال يعتقػد عنػ (ٗ)وال يدعو الناس إليو. 

وعند التحقيق ٕتد أف مػن يعمػل باٟتػديث الضػعيف ال يُطبػق  (.ٜ٘-ٕٜ)ص:و"قواعد يف علـو اٟتديث" 
    ىذه الشروط اليت ذكرىا اٞتمهور.
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حث اإلسبلـ على وقد  .(ال سبلـ على طعاـ): مثل حديث، الثابتة
 .حالة الطعاـ السبلـ وَف يستثنِ 

د لو اعتق): مثل حديث، دةلوقوع يف بعض االعتقادات الفاسا (ٕ)
فيو دعوة إُف عبادة األحجار دوف  فاٟتديث .(دكم ْتجر لنفعوأح

قد  :ا١تنسوب لؤلخطل النصرآف مثل البيت ا١تكذوبو  .الواحد القهار
فيؤولوف  مهراؽ ودـٍ أمن غَت سيف     اؽ  استوى بشر على العر 

فيقولوف  .{5}طه: ژژ  ژ  ڑ ڈژ    يف قولو تعاُفاالستواء 
   .ىذا باطل، و ُفو ستٔتعٌت ا )استوى(

مثل ، ل ا١تمنوعودعوهتم إُف التوس ،صرؼ الناس عن التوسل ا١تشروع (ٖ)
 .(توسلوا ّتاىا فإف جاىا عند اهلل عظيم): حديث

مثل اسم ، نةُف َف تثبت يف الكتاب والستعا إثبات بعض األٝتاء هلل (ٗ)
التقوى ) :وذلك يف األثر الضعيف ا١تشهور عن علا ، )اٞتليل(

 .(ٍفإ...ا٠توؼ من اٞتليل

 ،منهم شاء من التقصَتصرؼ الناس عن الصبلة والعبادة إذا حصل  (٘)
ر فبل عن الفحشاء وا١تنك من َف تنهو صبلتو) :مثل اٟتديث الضعيف

 .صبلة لو(

)من شم الطيب فليصل   :مثل حديث ،لسننانتشار البدع واندثار ا (ٙ)
، : اللهم صل على ٤تمديقوؿ، فأصبح من شم طيباً، أو ر٭تاناً  (علا  
ت إذا طن  ) وحديث: السبلـ. يكن ىذا من ىديو عليو الصبلة و َفو 
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هلل من ذكرٓف : ذكر ا، وليقلوليصل  علا  ، أذف أحدكم فليذكرٓف
 . (يزرٓف فقد جفآفمن حج البيت وَف : ). وحديث(ٓتَت

: )حب الوطن من ، مثل حديثإلٯتاف يف اإلٯتافإدخاؿ ما ليس من ا (ٚ)
 .(اإلٯتاف

: ، مثل اٟتديث الذي ال أصل لوصوؿ الشريعةتأصيل أصوؿ ٥تالفة أل (ٛ)
   .ـ االختبلؼوىو ٥تالف للنصوص اليت تذ (ختبلؼ أميت رٛتةا)

أبغض اٟتبلؿ إُف اهلل ) :مثل حديث، لعز وجها اهلل أحل  ٖترٔف أشياء  (ٜ)
    .الطبلؽ(

على  مثل القصة ا١تفًتاة، يو صور الصحابة رضواف اهلل عليهمتشو  (ٓٔ)
 وتركو للصبلة.،يف منعو للزكاة ن حاطبالصحامل اٞتليل ثعلبة ب

رحيل ببلؿ من الشاـ  وقصة ،باٞتنب  اف بن ثابتوقصة رما حس  
  بعد موتو.  وأذانو و٘ترغو بقرب الرسوؿ  ،إُف ا١تدينة

ب شىت من الدين دليل على خطر يف جوان وىذا االنتشار الواسع
بار ا١توضوعة واألخح كثَت من ىذه األباطيل ا١تكذوبة، حىت أصب ،مداىِ 

 
ُ
قبل فيها اٞتداؿ والنقاش ومن الثوابت الصحيحة اليت ال يُ ، ماتل  سَ من ا١ت

وراف الرأس صاب بالدىشة وديُ  الواحد منهم ، بل إف من الناسعند كثَت
، أو ىذا أثر ال ىذا حديث ضعيف :قيل لو إذا !ويتعجب كل العجب

أو ىذه اقط، ، أو سندىا س، أو ىذه قصة ليس ٢تا إسنادفبلفيثبت عن 
ال تثبت  ويرموف هبا بريئاً ، فوا١تثقفو  واألدباء ّف هبا الشعراءاألبيات اليت يًت 
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ألنك ىدمت لو  ؛شدهو يُ  ،ويرتج عليو، صدـ هبذا ا٠تربيُ  ،إليو نسبتها
، عديدة وأعواماً ، مديدة ومعلومات عاشت معو دىوراً  ،ال شك فيو يقيناً 

، التليدة توأفسدت عليو ثقاف، دةؤتعلومة فري، فجئتو أنت بفائدة جديدة
وما  يتوصف  ، وبنيت وما ىدمت ،والصحيح أنك أصلحت وما أفسدت

گ  گ  ژ، ، وماذا بعد اٟتق إال الضبلؿتبعواٟتق أحق أف يُ ، كدرت
  .{2١األنبياء:} ژ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 والقصص واآلثار ٢تذه األحاديث، ار الكبَتعلم أف ىذا االنتشامث 
 ،والنساء الرجاؿمن ، يف ٚتيع مستويات وطبقات الناس، شعارواأل

، وخطباء ا١تساجد، بل على مستوى بعض الدعاة، روالكبا والصغار
 :                                                                  ما يلا سببو ،وا١تدرسُت، وا١تثقفُت
 .اٞتهل (ٔ)

 .القنوات اليت تبث برامج دينية (ٕ)

 .عات اإلسبلميةاإلذا (ٖ)

 .جملبلتاٞترائد وا (ٗ)

 .   يعتٍت مؤلفوىا بالصحيح والضعيفالكتب اليت ال (٘)

بُت الصحيح  الذين ال ٯتيزوف، فخطباء ا١تساجد واحملاضرو  (ٙ)
 .          والضعيف
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 .على الطبلب والطالبات يف ا١تدارسا١تناىج الدراسية ا١تقررة  بعض (ٚ)

حاديث اليت األ عدـ سؤاؿ العلماء العا١تُت هبذا الفن عن تلك (ٛ)
وىناؾ مصادر أخرى انتشرت من خبل٢تا ، ادرٝتعها من ىذه ا١تص

اكتفيت ٔتا أشرت ، واألشعار الواىية والقصص واآلثار ديثاألحا
 .اإلطالة خشية إليو

 :خطة البحث
ف أقـو بجمع بعض حرصت منذ سنُت أوغَتىا األسباب فلهذه 
 ثر انتشارىااليت ك،واألشعار والقصص واآلثار األحاديثمن ،راتالمشته

يف كتامل  وحرصت أف ال أذكر ،يف عصرنا ىذاواشتهارىا يف أوساط الناس 
ع أىل العلم أو أٚت، أو ال أصل ٢تا، بأسانيد واىية، ىذا إال أخباراً ساقطة
أو ذىب أكثر احملققُت من أىل العلم باٟتديث إُف ، بالنقل على بطبلهنا

حاد َف أجد من تكلم عليو إال آا٦ت ،وأما غَت ذلك فقليل نادر، فهاتضعي
، وحاولت أف أٚتع ما أمكن بُت علماء من ا١تتقدمُت أو ا١تتأخرينال

أو ، أو القصة، أو األثر، (ٔ)وا١تتأخرين يف اٟتكم على اٟتديث ا١تتقدمُت
وذلك ، علماء الدعوة السلفية ا١تعاصرين ، وٓتاصةاألبيات الشعرية

                                                           

ديبع والبػَتو  قد يقوؿ قائل: لقد أكثرت من النقل عمن َف يشػتهر بعلػم اٟتػديث كػالعجلوٓف وابػن الػ( ٔ)
وغػػػَتىمو. واٞتػػػواب: إ٪تػػػا فعلػػػت ذلػػػك الٖتػػػاد موضػػػوع كتػػػامل مػػػع موضػػػوع كتػػػبهم، وىػػػو ٚتػػػع األحاديػػػث 

 ا١تشتهرة.
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كيف ال ، وا١تسلمُترة يف خدمة اإلسبلـ وا١تشكو ، ٞتهودىم ا١تبذولة ا١تشهورة
  وإفساد ا١تفسدين.، اسة قلعة السنة من عبث العابثُتر وىم ا١تقي ضوف ٟت

والتسليم ألحكامهم ، هلل ٢تم من القبوؿ يف قلوب الناسما جعل اولِ 
خا٘تة : مثل .ط الناس ٓتَت خلف ٠تَت سلفلَتتب وكذلك، وفتاويهم
 وقوة، طبلعاال ةسعو ، ؿ الباعصف بطو من وُ ، اٟتديث يفوصَتَ ، احملدثُت

، اإلماـ حقاً كذا و ، احملدث ٤تمد ناصر الدين األلبآفالعبلمة ، قناعاإل
شيخنا العبلمة و ، عبد العزيز بن باز ، ٝتاحة العبلمةوشيخ اإلسبلـ صدقاً 
ة العربية، واٞتزير ، ٤تدث الديار اليمنية ،وقامع البدعة،اجملاىد سيف السنة

شيخنا  ،ْتر العلـو والعبلمة ا١تتفنن البارع ،(ٔ)لوادعاادي امقبل بن ى
 . لجنة الدائمة ا١تبجلة حرسها اهللوال، ٤تمد بن صاٌف العثيمُت

 اجملامع ُأخاإذا ٚتعتنا يا لئك أشياخا فجئٍت ٔتثلهم        أو 
هلل من وحفظ ا ،مات منهم وسقاىم من سلسبيل اٞتنةرحم اهلل من 

 .بقا ومتع بو

                                                           

تكػن  ذا لػو أل ػَف طالػب علػم يف األحاديػث ا١تشػتهرة العصػرية الػيت َففقد كاف يقوؿ رٛتو اهلل: )يا حب (ٔ)
     .(ٖٔٓاٟتديث" )ص:ثيث شرح اختصار علـو يف زمن ا١تتقدمُت (. "السَت اٟت
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 :سيم البحث إلى أربعة أقساـمت بتقوقد ق
 األحاديث. القسم األوؿ:

 .(ٔ)القسم الثآف: اآلثار

 القسم الثالث: القصص.

                                                           

 ، حيث قػاؿ أبػو إسػحاؽ: توقفػتجواباً على رسالة أمل إسحاؽ اٟتويٍتقاؿ العبلمة األلبآف رٛتو اهلل  (ٔ)
طويبلً يف اٟتكم على اآلثار اليت يوردىا ابن كثَت: ىل أخضعها لقواعد احملدثُت من النظر يف رجاؿ السند، 

تساىل يف ذلك ، وأد آف البحث والتأمل أنو البد من إخضاع  واعتبار ما قيل فيهم من جرح وتعديل ، أـ أ
كل ذلك لقواعد احملدثُت، إذ الكل نقٌل، وأصوؿ اٟتديث إ٪تا وضعها العلمػاء لػذلك. وألٓف أشػعر ٓتطػورة 
األمػػر عرضػػت مػػا وصػػلت إليػػو علػػى مػػن أثػػق بعلمػػو ورأيػػو مػػن شػػيوخا وإخػػوآف، فكتبػػت لشػػيخنا الشػػيخ 

عبػد الػرٛتن ناصػر الػدين األلبػآف حفظػو اهلل تعػاُف ومتػع بػو أذكػر لػو مػا انتهػى إليػو  اإلماـ حسنة األياـ أمل
ىػػ فأجػابٍت إُف مػا أردت بػرغم مرضػو ْ٘ٔٗٔتثا، وما اخًتتو منهجاً ِف يف العمل، وذلك يف آخػر شػواؿ 

 عافاه اهلل ورفع عنو.                                            –آنذاؾ  –الشديد 
سالة شيخنا حفظو اهلل: ...وإذا كاف من ا١تعلـو ومػن ا١تتفػق عليػو أنػو ال سػبيل إُف معرفػة الصػحيح وىاؾ ر 

ا١تنقوؿ من ضعيفو، سواء كاف اٟتديث مرفوعاً أو أثراً موقوفاً إال بإسناد، ولذلك قاؿ بعض السلف: لو ال 
احملققػُت أهنػم ال يعتػربوف  اإلسناد لقاؿ من شاء ما شاء، فكيػف يصػح أف يُنسػب إُف ابػن تيميػة وغػَته مػن

األسػػانيد يف نسػػبة األقػػواؿ إُف قائليهػػاو وكيػػف ٯتكػػن معرفػػة الصػػحيح مػػن غػػَته إال باإلسػػناد، ال سػػيما ويف 
اآلثػػػػار قسػػػػم كبػػػػَت لػػػػو حكػػػػم الرفػػػػع بشػػػػروط معروفػػػػة، ال ٣تػػػػاؿ اآلف لػػػػذكرىا، مػػػػن أ٫تهػػػػا أف ال يكػػػػوف مػػػػن 

 اإلسرائيليات. 
ضاع أسانيد التفسَت كلها للنقد العلما اٟتػديثا، وبػذلك نػتخلص مػن  وختاماً: فإٓف أرى أنو ال بد من إخ

كثػػَت مػػن اآلثػػار الواىيػػة الػػيت التػػزاؿ يف بطػػوف كتػػب التفسػػَت، ومػػا كػػاف سػػكوت العلمػػاء عنهػػا إال لكثرهتػػا 
 وصعوبة التفرغ ٢تا، وعليو أقًتح حصر النقد ٔتا ال بد منو من اآلثػار ا١تتعلقػة بالتفسػَت ٔتػا يعػُت علػى الفهػم
الصحيح، أو يصرؼ غػَته تصػحيحاً وتضػعيفاً، واإلعػراض عمػا ال حاجػة لنػا بػو مػن اآلثػار... وكتبػو ٤تمػد 

  ( للحويٍت ط.ابن اٞتوزي.       ٛ/ٔناصر الدين األلبآف ."ٖتقيق تفسَت ابن كثَت" )
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 .(ٔ)القسم الرابع: األشعار
  إال ، التحقيق من باب األمانة والتوثيقوقد ذكرت مصادر البحث و

  .اعاً من شيخنا الوادعا رٛتو اهللأو كاف ٝت، ما ندر
  (موضوع)أو ،(ضعيف)ديث كلمة استخدمت يف حكما على اٟتو 

ما شاهبها من  أو، (بحديث ليسأو) ،(منكر)، أو(ال أصل لو)أو
، مع أف اٟتديث تسهيبًل ٢تم ا١تصطلحات ا١تعروفة عند كثَت من القراء

 ذلك يف الكبلـ بُت  ... فأُ كوف معضبًل، أو مرسبًل، أو منقطعاً،قد ي
 على علة اٟتديث.

 باب بعض األحاديث الضعيفة وقد أذكر أحيانًا ٖتت حديث ال
  اليت يف معناه. 

  وقد قمت بالتعليق بعد التخريج والتحقيق على كل حديث ٔتا
ؤيده وأتيت ٔتا يُ  ،نصرتو وبينتو اً فإف كاف معناه صحيح، ناسبويُ 

                                                           

 قد يقوؿ قائل: حىت األبيات الشعرية يُنظر يف سندىا، ويف صحة نسيبتها إُف قائلها و!  (ٔ)
واٞتواب: نعم يُنظر يف سندىا، ويف صحة نسبتها إُف قائلها. قاؿ شيخنا العبلمة احملدث وصا اهلل عباس: 

 مث إف ا١تسػػاجبلت الشػػعرية وا١تكاتبػػات االفتخاريػػة الػػيت تَػْنَتِحػػل بعػػض كتػػب األدب والتػػاريخ إُف علػػا 
أمثاؿ ىذه الروايات يُنقل بدوف  ٢تا من أبشع ما يُنقل ويُنسب إليهما. وال شك أف كثَتاً من ومعاوية 

ُخُطم وال أزِم ة وبدوف أسانيد وإف كانت مسندة فبل ٕتدىا إف شاء اهلل سا١تة من متهم بالكذب، أو منكر 
فيجب أف ال تقبل الروايات من أي نوٍع كانػت إال مػا تبػت منهػا بروايػة اٟتديث....مث قاؿ حفظو اهلل: 

. اىػػػػ. "ا١تسػػػجد اٟتػػػراـ تارٮتػػػو  قبػػػوؿ الروايػػػات لامػػػة تقػػػات لػػػدوؿ لاػػػى ميػػػداف نقػػػد المحػػػدتين فػػػ 
  ( .    ٜ، ٛوأحكامو" )ص:
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، وإف َف يكن معناه من األحاديث الصحيحة غٍت عنوويُ 
فجاء  ،فيونت وجو الصواب وبي  ، نبهت على ذلك اً صحيح
من ، معاٞتًا ألمراض شىتالوىاب  ا١تلكاهلل بفضل  الكتاب

، واآلثار من الضعيف يف اٟتكم على األحاديثبياف الصحيح 
بعض ىذه األخبار من  وبياف ما ٖتملو، واألشعار والقصص
وا٨ترافات ، وسلوكيات شاذة، ومفاىيم خاطئة، دةعقائد فاس

 ، أىلوشوىت ٚتاؿ اإلسبلـ عند غَت، ٥تالفة للكتاب والسنة
  .ذف اهلل يف التعليق على األحاديثكل ذلك ٕتده بإ

فيو ما ٚتعت  ،وفقهًا وفَتاً ، يراً واٟتق أف ىذا التعليق ٭تمل علمًا غز 
، كالعذب الزالؿ لكل شارب ووارد  فأصبح،الفوائد والشواردتفرؽ من 

تها التقط، ئق ذات هبجة فيها من كل زوج هبيجكأزىار متناثرة يف حداأو 
   .نصيب كتاب عجيب لو من اٝتو أعظمفهو   ،منها القريب والبعيد ليستفيد

 اؼِ اإلسعَ يف  ُىِديَت الرشدَ فاقرأ       األَشَراؼِ   منازؿَ   أردت وإذا 
 اؼِ انأ بنفسك عن ذوي اإلجحو      مواردا الزالؿِ  من العذبِ هنل او 

، ظر فيو لك غنمو وعلا  غرمو، ولك صفوه وعلا  كدرهافيا أيها الن
فإف ، زؼ إليكض عليك، وبنات أفكارنا تُ عر ىذه بضاعتنا ا١تزجاة تُ و 
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إف  و  ،بإحساف اً ، أو تسر٭تصادفت كفؤاً كرٯتاً َف تعدـ منو إمساكاً ٔتعروؼ
 .(ٔ)١تستعافكاف غَت ذلك فاهلل ا

  .نشئوا١تتصفح للكتاب أبصر ٔتواقع ا٠تلل فيو من مُ  :قاؿ الصوِف وقدٯتاً 
: إٓف رأيت أنو ال يكتب إنساف كتاباً  القائلحم اهلل العماد األصفهآفور 

، ولو زيد كذا لكاف يف غده: لو غَتت ىذا لكاف أحسن يف يومو إال قاؿ
لكاف أٚتل، وىذا من  ىذا ؾَ رِ ، ولو تُ ـ ىذا لكاف أفضلد  يستحسن، ولو قُ 

  .لى استيبلء النقص على ٚتلة البشر، وىو دليل عأعظم العرب
-    قرأت كتاب "الرسالة" على اإلماـ الشافعا   :-رٛتو اهلل-وقاؿ ا١تزٓف 

ٙتانُت مرة، فما من مرة إال وكاف يقف على خطأ، فقاؿ الشافعا: ىيو  -رٛتو اهلل
 .(ٕ)صحيحاً غَت كتابو أىب اهلل أف يكوف كتاب –أي حسبك واْكُففْ –

 :         قاؿ أحدىم
 لحُتوُ وقلُت يف نفػسا أص كم من كتاٍب قد تصف حُتُو           

 انياً            وجدُت تصحيفاً فصححُتوُ ػث العتو ػط إذا  حىت 
بشري يعًتيو  ذا جهدوى، يف تناوؿ ىذا ا١توضوع سلفاً  بالتقصَت وإٓف ١تعًتؼ

  .(ٖ)(وأفضل الصدقة جهد ا١تقل) والنقص. ا٠تطأ

                                                           

  (.ٕٔمقتبس من كبلـ ابن القيم رٛتو اهلل . "حادي األرواح" )ص: (ٔ)

 (.ٓٛصحيح "جامع بياف العلم وفضلو" )ص: (ٕ)

  (. ٜٚٛ( و"اإلرواء" )ٙٙ٘أخرجو أبو داود والبغوي وانظر "الصحيحة" رقم ) (ٖ)
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 ،ر ا١تبارؾفْ إ٧تاز ىذا الس   واهلل أسأؿ أف يبارؾ يف كل من ساىم يف
طاىرًا من شوائب ، نو أف ٬تعلو خالصًا لوجهو الكرٔفحاسب وأسألو
، والباحثُت عنها، ورواد اٟتقيقة، وأف ينفع بو طال  اٟتق، اإلحباط

أف ٬تعلو ، والعمل الصاٌف يرفعو، يصعد الكلم الطيبإليو وأتضرع إُف من 
ومفارقة ، بعد إدراجا يف األكفاف عٍت من األعماؿ اليت ال ينقطع نفعها

ل بو إذا ُسئ ، كما أسألو سبحانو باٝتو األعظم الذيألوطافاألىل وا
 أف ٬تعل ىذا العمل حجابًا ِف يف اٟتياة من، عا بو أجابوإذا دُ أعطى، 
وحجاباً من النار يـو ال ينفع ماؿ ، ا ظهر منها وما بطنم، الفنت مضبلت

لو سبحانو وْتمده الشكر عدد و  ،بنوف إال من أتى اهلل بقلب سليم وال
، اتو على ما وفق وأسدىومداد كلم، وزنة عرشو، ورضا نفسو، خلقو

على عبده وصلى اهلل وسلم وبارؾ  ،صىٖتُ  عد والتُ  وعلى نعمو اليت ال
وأصحابو مصابيح وعلى آلو  ،ورسولو ا١ترتضى، ونبيو اجملتىب، ا١تصطفى
                     .             ُتاٟتمد هلل رب العا١تدعوانا أف  وآخر ،وأئمة ا٢تدى، الدجى

 ورضوانو كتبو الفقير إلى رحمة ربو
  محمد بن لبد اهلل باموسى أبو لمار

 مركد السالـ العام  - الحديدة –اليمن 
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 القسم األول
 
 

 ) األحاديث (
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 حديث: )آخر الدواء الك (.                  (ٔ)
ليس )                                                      

 (بحديث
 لقد اشتهر ىذا الكبلـ على ألِسنة كثٍَت من الناس على أنو حديث

 :وانظر، وليس كذلك، وإ٪تا ىو من أمثاؿ العرب نبوي
 .إنما ىو من أمثاؿ العرب:قاؿ اٟتافظ (٘ٗٔ/ٓٔ)تح الباري""ف (ٔ)

 .(ٜٔٗٗحديث رقم ) ( ٖتتٕٖٕ/ٗ"فيض القدير" ) (ٕ)

 .(ٔنة" رقم )"ا١تقاصد اٟتس (ٖ)

 .(ٙ)ص: "التمييز" (ٗ)

 .(ٔيث يف بياف ماليس ْتديث" رقم )"اٞتد اٟتث (٘)

 .(ٔة يف األحاديث ا١تشتهرة" رقم )"الشذر  (ٙ)

 .(ٓٔمعرفة اٟتديث ا١توضوع" رقم ) "ا١تصنوع يف (ٚ)

 .  (ٚ"كشف ا٠تفاء" رقم ) (ٛ)

 .(ٚ"النوافح العطرة" رقم ) (ٜ)

 .(ٖٙٙا١تسلمُت" رقم ) "ٖتذير (ٓٔ)
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 (.ٕٗ/ٔ"معجم األمثاؿ العربية" ) (ٔٔ)
  :التعايق
يف آخر ، الصحيحة لكن جاء ذكر الكا يف بعض النصوص: قات

شربة لسل, وشرطة :الشفاء ف  تالتة): ومرحلة للعبلج كما يف قول
 . (ٔ)أخرجو البخاري (نهى أمت  لن الك , وأمحجم, وكية بنار

كا، فهو أف وأما النها عن ال :-رٛتو اهلل- (ٕ)قاؿ العالمة ابن القيمو 
فنهاىم عنو ، ىلك يعتقدوف أنو مىت َف يكتوِ  اوكانو ، يكتوي طلبًا للشفاء
 رضا اهلل عنهما : إ٪تا هنى عنو عمراف بن حصُتلوقي .ألجل ىذه النية

فيشبو ، راً، فنهاه عن كيووكاف موضعو خط ،نو كاف بو ناصور، ألخاصةً 
 . ، واهلل أعلما١توضع ا١تخوؼ منو أف يكوف النها منصرفاً إُف

 : الكا جنساف :-رٛتو اهلل- بن قتيبةاوقاؿ 
وكل من لم يت): قيل فيوالذي  ، فهذاكا الصحيح لئبل يعتل  : األوؿ
 . نو يريد أف يدفع القدر عن نفسو، أل(اكتوى

 .، ففا ىذا الشفاءُ عَ طِ : كا اٞترح إذا نَِغَل، والعضو إذا قُ والثان 

                                                           

  ( كتاب الطب، وغَته. ٓٛٙ٘( رقم )ٖٗٔ/ٓٔ) "الفتح" (ٔ)

 .(٘ٙ/ٗ"زاد ا١تعاد" )( ٕ)
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أف ال ينجع و٬توز  ،الكا للتداوي الذي ٬توز أف ينجع وأما إذا كاف
 .ىة أقرب.اىػالكر فإنو إُف ا

 :ابوثبت يف الصحيح يف حديث السبعُت ألفاً الذين يدخلوف اٞتنة بغَت حس
 (, ولاى ربهم يتوكاوفوال يتطيروف ,وال يكتووف ,ن ال يسترقوفم الذيى)

 . (ٔ)ومسلم أخرجو البخاري
 : نت أحاديث الك  أربعة أنواعد تضم  فق

: قاؿ بن معاذ ف  أكحاورُم  سعد ): قاؿ ؛ ١تا رواه جابر: فعلوأحدىا
   .رواه مسلم .كواه، أي:حسمو(...بيده بمشقص فحسمو النب  

إف كاف ف  ): قاؿ عن الن   ؛ ١تا رواه جابر : عدـ ٤تبتو لوالثان 
 .رواه البخاري ومسلم (وما أحب أف أكتوي...ش ء من أدويتكم

 .: الثناء على من تركوالثالث
 . : النها عنوالرابع

ـ ٤تبتو لو ال ، وعدوازه، فإف فعلو يدؿ على جها ْتمد اهلل تعاُفبينوال تعارض 
يدؿ على ا١تنع منو، وأما الثناء على تاركو، فيدؿ على أف تركو أوُف وأفضل، وأما 

إليو فيفعل  ، أو عن النوع الذي ال ٭تتاجالنها عنو  فعلى سبيل االختيار والكراىة
 .لمواهلل أع .خوفاً من حدوث الداء

                                                           

 (.  ٕٕٓ(، ومسلم )ٜٕٚ/ٓٔ"البخاري مع الفتح" )( ٔ)
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لعبلمة ، وا"الفتح"يف  -و اهللرٛت-افظ ابن حجرلم على ىذه ا١تسألة اٟتوقد تك
من اكتوى أو استرقى فقد ) :الصحيحة" ٖتت حديثيف " -رٛتو اهلل-األلبآف 

 .(ٕ)، بكبلـ نفيس فارجع لو إف شئت(كلبرئ من التو 

 : )آفة العام النسياف...(.    حديث (ٕ)

          ()ضعيف                                                            
( ٚ( كتاب األدب رقم )ٜٓٔ/ٙبة يف "ا١تصنف" )رواه ابن أمل شي (ٔ)

 مرسالً  (ٕٛٙ( رقم )ٓٚٔ)ص: ، ورواه الدارمامرسالً عن األعمش 
 .(ٕ٘ٙ( رقم )ٛٛ/ٔشكاة ا١تصابيح" )كما يف "م

 (ٗٗٛ) مرق (ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٔيف "التاريخ الكبَت" )والبخاري  (ٕ)
 .العام النسياف( ة, وآفلكل ش ء آفة) :اؿق  ودعن ابن مسع
من  ديث لند أحدن ف  العراؽ ىذا الحلم يك: قاؿ ٤تمد

 . ، سألٍت عنو عباس العنربيأصحاب سفياف

رد تف :وقاؿ (،ٚٗٙٗ( رقم )ٚ٘ٔ/ٗ)"عبش  اليف "والبيهقا  (ٖ)
 . اهلل الحبط  لن شعبة وليس بالقويلبد  بو محمد بن

 .سنده ضعيف: (ٖٕ:اٟتسنة" )ص اوي يف "ا١تقاصدقاؿ السخ (ٗ)

 .سنده ضعيف: (ٙٔ/ٔالعجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" )قاؿ  (٘)

                                                           

 (.ٕٗٗ(، و"الصحيحة" )ٗٙٔ/ٓٔ"الفتح ")( ٕ)
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: رواه أبو سعيد (ٖٖٓٔ)ضعيفة" قاؿ العبلمة األلبآف يف "ال (ٙ)
: حدثنا أبو أسامة عن األعمش قاؿ( ٔ/ٕٕٕديثو )ج يف حاألش

ُت األبنوسا يف . ورواه أيضًا أبو اٟتسفذكره قاؿ رسوؿ اهلل 
حدثنا أبو داود عن  :اؿعن علا بن اٟتسُت ق( ٕ/ٕٗ"الفوائد")

 ، والوقف أصح،فذكره وَف يرفعو: قاؿيُ  : كافاألعمش قاؿ
ديث ىذا الح :-هللرٛتو ا-وقاؿ  .والمرفوع ضعيف معضل

, وال ش لم يسمع من أحد من الصحابةمعضل فإف األلم
 .(ٔ).من أنس وإنما رآه فقط

 : التعايق
نو صحيح لكىذا اٟتديث، تبُت لك أخا الكرٔف ضعف : قات
د ؛ وقجلوٓف وغَت٫تا من أىل العلمكما ذكر ذلك السخاوي والع،  ا١تعٌت
 .آثار كثَتة عن السلف تدؿ على ذلكوردت 
 ,ام وغائاتو وإضالتوآفة الع): -رٛتو اهلل- (ٕ)قاؿ ابن عبد الربو 

 :(وكراىية وضعو لند من ليس بأىل

                                                           

 (.ٓٔ، و"ضعيف اٞتامع" )( حاشيةٛٛ/ٔ"ا١تشكاة" ) وانظر كذلك( ٔ)

 (.ٕٛٔ-ٕ٘ٔ"جامع بياف العلم وفضلو" )( ٕ)
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أف يًتؾ العاَف  ، فمن غوائلوئلقاؿ: إف للعلم غوا -رٛتو اهلل-عن الزىري 
غوائلو الكذب فيو وىو شر  ؛ ومنحىت يذىب بعلمو؛ ومن غوائلو النسياف

 . غوائلو
 .ب العلَم النسياف وترؾ ا١تذاكرة: إ٪تا يُذىِ وعنو قاؿ

 َف إف، فإنكم اؿ ِف علٌا: تذاكروا ىذا اٟتديثق وعن ابن بريدة قاؿ:
 .رواه الدارما. تفعلوا يُْدرس
يف  اهلل بن بريدة أف دغفل بن حنظلة قاؿ ١تعاوية  وعن عبد

 .لم النسياف: إف غائلة العث ذكرهديح
رواه  .ئلة العلم النسياف وترؾ ا١تذاكرةغا :-رٛتو اهلل- وقاؿ اٟتسن

  .الدارما

 عليو رٔفم بنا: حدثٍت أبو فروة أف عيسى وعن معاوية بن صاٌف قاؿ
أىلو ، وال تضعو عند غَت تأمثالسبلـ كاف يقوؿ: ال ٘تنع العلم أىلو ف

 .قاً يضع دواءه حيث يعلم أنو ينفع، وكن طبيباً رفيفتجهل
 .لوال النسياف لكاف العلم كثَتاً  :-رٛتو اهلل- وقاؿ اٟتسن
: أف إف ٢تذا العلم ٙتناً، قيل: وما ٙتنوو قاؿ :-رٛتو اهلل- وقاؿ عكرمة
  .فظو واليضيعوتضعو عند من ٭ت



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٕٙ 

يانو وأىلو وَف اٟتكماء كاف ٭تدث بعلمو صب: إف بعض فإف قاؿ قائل
 .فعل ذلك من فعلو منهم لئبل ينسى : إ٪تايل لو. قيكونوا لذلك بأىل
ف : أف إٝتاعيل بن رجاء كاف ٬تمع صبيا-رٛتو اهلل-وعن األعمش

 .الكتاب ٭تدثهم لئبل ينسى حديثو
: أف خالد بن يزيد بن معاوية كاف إذا َف وعن سعيد بن عبد العزيز

 أىللو ب : إٓف ألعلم أنكن  لسنت  دثو ٭تدث جواريو، مث يقوؿأحدًا ٭ت٬تد 
 اىػ..يريد بذلك اٟتفظ
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                                          .(أبغض الحالؿ إلى اهلل الطالؽ) :( حديثٖ)
 ()ضعيف                                                            

يهقا يف والب (،ٕٛٔٓ) رقم ووابن ماج، (ٕٛٚٔ ،ٕٚٚٔ)و أبو داود أخرج
اكم يف "ا١تستدرؾ" واٟت (،ٜٙٛٗٔ، ٜ٘ٛٗٔ، ٜٗٛٗٔ"السنن الكربى" )

 .(ٕٕٕ/ٛ، وابن عدي يف "الكامل" )(ٖٕ٘ٛ)

ما : وىذا اٟتديث على شهرتو الكبَتة يف أوساط الناس ضعيف كقات
ح ، ورج  ووإرسالفقد اختلفوا يف وصلو  ،على ذلك أئمة ىذا الشأف نص  

 : منهم ،ٚتع من اٟتفاظ إرسالو
 .الدارقطٍت (ٔ)

 .قاالبيه (ٕ)

 . (ٕ٘ٓ/ٖ" )التلخيص اٟتبَت"  . حامت أبو (ٖ)

  الوإرس صحح البيهق : (ٖٓ:يف "ا١تقاصد" )صقاؿ السخاوي  (ٗ)
إف المتصل ليس : ، وقاؿ-(ٜ٘ٛٗٔو" )ننما يف "سك-

 .ح أبو حاتم الرازي المرسلورج  محفوظاً, 
 وى  لبيد اهلل بن،  علة اإلرساؿأخرى غَتويف اٟتديث علة : قات

 .وىو متروؾ ,د الوصاف الولي
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 :(٘ٙٓٔم )( رقٖٛٙ/ٕ)" يف "العلل ا١تتناىيةابن اٞتوزي  قاؿ (٘)
ليس صاف  الو : معُت قاؿ ٭تِت بن. ىذا حديث ال يصح

    .متروؾ الحديثقاؿ الفبلس والنسائا فيو: و ، بش ء

 .(٘ٓٔ/ٔ)ا١تناوي يف "فيض القدير"  وضع ف الحديث (ٙ)

(، ٕٓٗٓيف "إرواء الغليل" )عبلمة األلبآف الوضع ف اٟتديث  (ٚ)
 . (ٔ)واستوىف الكبلـ على علتو وناقش من قاؿ بصحتو

و على "ا١تستدرؾ" رقم شيخنا العبلمة مقبل الوادعا يف تعليقو  (ٛ)
 .ىذا الحديث ضعيف والراجح إرسالوقاؿ: ( ٖٕ٘ٛ)

( و"دروس ٕٛٗ/ٓٔيف "ا١تمتع" )عثيمُت العبلمة ابن وقاؿ  (ٜ)
 .الحديث ىذا ضعيف(: ٛٗٓٔوفتاوى يف اٟتـر ا١تكا" )ص:

 : التعايق

وال يشك عاقل ؛ الكتاب والسنة واإلٚتاع ل يف جواز الطبلؽ: األصقات
ولو مصاٌف إذا كاف يف ، إذا كاف يف غَت موضعو، أف الطبلؽ لو مفاسد

د وإليك بعض مصالح ومفاس، عو، وديننا شرع النكاح وشرع الطبلؽموض
 :الطالؽ

                                                           

(، و"ضعيف سنن ابن ٖٗٚ( و )ٖٖٚ( رقم )ٕٕٛ/ٓٔوانظر كذلك "ضعيف سنن أمل داود" )( ٔ)
(، و"الصحيحة" ٕٖٓٛ(، و"ا١تشكاة" رقم)ٗٗٔ(،و"ضعيف اٞتامع"رقم)ٜٖٗ( رقم)٘٘ٔماجو")ص:

 ( ترتيب مشهور بن حسن.ٖٕٛٔ( رقم )ٜٙٚ/ٕ(، و"الًتغيب والًتىيب" )٘ٔ/٘)
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رة ، وتكوين األسكاح البقاء والدواـ، وبناء بيت الزوجيةلنالغرض من ا (ٔ)
 . اليت نواهتا الزوجاف

١تا ٬تره من ، وإزالة ١تعا١توؽ ىدـ ٢تذا البيت، ونقض لدعائمو، الطبل (ٕ)
 . و١تا يسببو من ا١تصاعب وا١تفاسد، الويبلت، و١تا يعقبو من النكبات

، من تكوين األسرةتعددة، ١تالطبلؽ إبطاؿ ١تصاٌف النكاح ا (ٖ)
 . وؿ األوالد وتكثَت سواد ا١تسلمُتوحص

، وىمٌّ بعد فرح، ويأٌس بعد أمٍل  الطبلؽ تفرٌؽ بعد وفاؽ سعيد (ٗ)
 . كبَت

، بعد رتُت، وبُت األسوجُتالطبلؽ يسبب العداوة والبغضاء بُت الز  (٘)
 . قارب والتآلف والتعارؼالت

، وتربيتو، ا قياـ األب، ويفقدىم إموجودينالطبلؽ يشتت األوالد ا١ت (ٙ)
 . ، ورعايتها، وعطفهاوتعليمو، وتوجيهو، وإما يفقدىم حناف األـ

، إال حينما وال تربز حكمة شرع اهلل فيو ،الطبلؽ ال يكوف ٤تموداً  (ٚ)
بة وا١تودة ويكثر الشقاؽ وا٠تبلؼ وتفقد احمل، وء العشرة الزوجيةتس

، يكوف الطبلؽ  ذئوال ٯتكن االجتماع، فحين ويصعب التفاىم والتبلـؤ
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ ، ويكوف التفرؽ نعمة قاؿ تعاُف رٛتة

ژ  ڑ    ژوقاؿ تعاُف  .{112}البقرة: ژې  ى  ى  ائ   ائەئ 
  {.230}النساء: ژڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  
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وأهنا ا١توافقو للعقل  ،ولدين، وٝتو تشريعاتوهبذا يعرؼ جبلؿ ىذا ا (ٛ)
 .  العامة وا٠تاصةتمشية مع ا١تصاٌف، ومالصحيح

قامة بلؽ مكروه يف حاؿ است: أٚتعوا على أف الطقاؿ الوزير (ٜ)
 .نيفة فهو عنده حراـ مع االستقامة، إال أبا حالزوجُت

 :الطالؽ تجري فيو األحكاـ التكايفية الخمسة (ٓٔ)
 .عند اٟتاجة إليو كسوء خلق ا١ترأةيُباح  -ٔ

اٟتالة اليت وىا ، ُيستحب إذا كانت الزوجة متضررة باستدامة النكاح -ٕ
 ٖتوجها إُف ا١تخالعة. 

ٖ-  
ُ
ض مراجعتها بعد رفو )أي أف من آال من زوجتو وِف الفيئة ٬تب إذا أىب ا١ت
و ٬تب عند ترؾ أحد الزوجُت العفة، : أنوكذلك الصواب، (انتهاء ا١تدة

 .أو الصبلة، وغَتىا من حقوؽ اهلل تعاُف

، أو يف ساء، أو نفبلؽ وكانت حائضاً ، وىا إذا أوقع الط٭تـر للبدعة -ٗ
َف يتخللهن ، أو بكلمات مة واحدةأو بالثبلث بكل، ع فيوطهر جام

 .اح وال رجعةنك

 .      (ٔ)يكره لعدـ اٟتاجة إليو -٘

                                                           

 (. ٓٛٗ-ٜٚٗ/٘"توضيح األحكاـ" )( ٔ)
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                   .(اكواإف لم تبكوا فتب)ابكوا ف: ( حديثٗ)
 (ضعيف)                                                            

لى يف وأبو يع ،(ٖ٘ٔد يف "الزىد" )ص:أٛتو ( ٖٖٚٔ) رواه ابن ماجو
 ( رقمٕٖٙ/ٕوالبيهقا يف "الشعب" )(، ٘ٛٙ( رقم )ٖٖٓ/ٔ"مسنده" )

 .عن سعد بن أمل وقاص  (ٖٕٔ/ٓٔ"السنن الكربى" )، و(ٕٔ٘ٓ)
ولفظو: )إف ىذا القرآف نزؿ ْتزف وكآبة فإذا قرأ٘توه فابكوا فإف َف تبكوا 

 فتباكوا(.
رافع, وىو إسماليل بن رافع األنصاري, وىو  وف  إسناده: أبو

  .وىو مدلس والوليد بن مسام ضعيف كما ف  "التقريب",
 .(ٔ)(ٔٔ٘ٙيف "الضعيفة" ) بلمة األلبآفالع :وضع ف الحديث

 (. ٕٗ( رقم )ٜٕ/ٔوذكره العجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" )
 : التعايق
وع أمر تو وا٠تشترتيل القرآف والتغٍت بو وٖتسُت الصوت عند قراء: قات
يأمر بتحسُت  ، فقد كاف الن  دلت عليو أدلة أخرىوقد  ،مطلوب

                                                           

(، و"الًتغيػػػػػػب ٕٓ٘(، و"ضػػػػػعيف سػػػػػنن ابػػػػػن ماجػػػػػو" )ٕٕ٘ٓ"ضػػػػػعيف اٞتػػػػػامع" )وانظػػػػػر كػػػػػذلك ( ٔ)
 .حسن( ترتيب مشهور بن ٚٚٛ)رقم ( ٜٙ٘/ٕوالًتىيب" )
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, فإف الصوت الحسن رآف بأصواتكمالق زينوا): الصوت بالقرآف، فيقوؿ
  .(ٔ)(د القرآف حسناً يدي

الذي إذا , فإف من أحسن الناس صوتًا بالقرآ): ويقوؿ الن  
  .(ٕ)(يخشى اهلل سمعتموه يقرأ حسبتموه

ذكر ْتثًا نفيسًا يف فقد  -رٛتو اهلل-لؤللبآف  (ٖ)نظر "صفة الصبلة"وا
 .ىذا ا١توضوع

                                                           

و٘ت ػاـ الرازي بسندين صحيحُت كما قاؿ العبلمة  ،واٟتاكم ،والدارما ،وأبو داود ،رواه البخاري تعليقاً ( ٔ)
 .-رٛتو اهلل-األلبآف 

 يف "أخبػػػػػار أصػػػػػبهاف"، والضػػػػػياء يف رواه ابػػػػػن ا١تبػػػػػارؾ يف "الزىػػػػػد"، والػػػػػدارما، وابػػػػػن نصػػػػػر والطػػػػػربآف (ٕ)
 "ا١تختارة".

 (.ٕٚٔ-ٕٗٔ:)ص( ٖ)
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 .                    شر من أحسنت إليو( : )اتقِ حديث (٘)
ليس )                                                      

 (بحديث
, ال ألرفو( ٕ٘) ( رقمٜٖيف "ا١تقاصد اٟتسنة" )ص: قاؿ السخاوي

 . وف من كالـ بعض السافشبو أف يكيُ 
 ونقل كالـ السخاوي المتقدـ:

( ٘ٗنوع" )ص:القاري يف "ا١تصو  ،(ٜالديبع يف "التمييز" )ص:ابن 
يف والصعدي  ،(ٙ) ( رقمٖٛ)ص: يف "اٞتد اٟتثيث"العامري و  ،(ٔرقم )

كآف يف "الفوائد اجملموعو" الشو و  ،(ٕٖ) ( رقمٜٔ:)ص النوافح العطرة
 .(ٛ٘قم )( ر ٔٛ:)ص

 : التعايق
سنة" ىذا الكبلـ ليس على : قاؿ السخاوي يف "ا١تقاصد اٟتقات

وؿ على اللئاـ غَت الكراـ، ويشهد لذلك مايف إطبلقو، بل ىو ٤تم
أنو قاؿ: الكرٔف يلُت إذا  "اجملالسة" للدينوري عن علا بن أمل طالب 

 .، واللئيم يقسو إذا ألطفاستعطف
 .ما وجدت لئيماً إال قليل ا١تروءة: قاؿ وعن عمر بن ا٠تطاب 
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 :وقد أحسن من قاؿ
 وإف أنت أكرمت اللئيم ٘تردا      أكرمت الكرٔف ملكتو إذا أنت

من  كن  :ٮتاطب بعض أصحابو وقاؿ أبو عمرو بن العبلء أحد األئمة
م إذا أكرمتو، ومن العاقل إذا أحرجتو، يذر إذا أىنتو، ومن اللئ على حالكرٔف

من األدب أف ٕتيب  ٛتتو، ومن الفاجر إذا عاشرتو، وليسومن األٛتق إذا ر 
 . نصت لكن اليدث م، أوٖتألك، أو تسأؿ من ال٬تيبكمن ال يس

فقد بدؿ  ،ن إليو: من أساء إُف من أحسيقوؿ اهلل ،ويف اإلسرائيليات
 ، فقد أخلص ِف شكراً.ن أساء إليو، ومن أحسن إُف منعميت كفراً 

شر : اتق مد بن حامت ا١تظفري، قاؿ"الشعب" عن ٤توعند البيهقا يف 
قاؿ وما  ، وَف يباؿ مانقطعت عنو َف يعذر، فإهنا إذا ابك لنائلةمن يصح
 . قيل فيو

قاؿ بعض : " من طريق ابن عائشة عن أبيو قاؿوللدينوري يف "اجملالسة
، ، وال فاجركماء: ال تضع معروفك عند فاحش، وال أٛتق، وال لئيماٟت

فارزؽ  ،ما أتيت عفاً، واألٛتق اليعرؼ قدرفإف الفاجر يرى ذلك ض
 . معروفك أىلو ٖتصل بو شكراً 

 .اىػ.١ترفوع ما يشهد لؤلخَتويف ا
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، ليعبدوه شهد لذلك فاهلل تعاُف خلق العبادنعم ويف الوحا ما ي: قات
، فخَت اهلل إُف الغالب سواه، وشكر غَته ، فعبد الكثَتا٠تليقة ليشكروهورزؽ 
 ،فاءواٞت ،والنكراف ،ألف طبيعة اٞتحود ،ليو صاعدوشرىم إ ،ازؿالعباد ن

ژ                          ، قاؿ تعاُف، إال ما رحم رملوس البشريةغالبة على النف ،وكفراف النعم
 .{23}سبأ: ژۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  

  .(ٔ)(ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس): وقاؿ 
 جحدواو  ك،لأخا إذا وجدت ىؤالء قد كفروا ٚتيفبل ُتصدـ يا 

ق اٟتقد ، ورموؾ ٔتنجنيبل رٔتا ناصبوؾ العداء ونسوا معروفك، ،إحسانك
ڦ  ڦ  ڦ ڄ  ڄ  ژ إال ألنك أحسنت إليهم ، اءلش، ال الدفُت

  .{07}التوبة: ژڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ
وقلب فبل تذىب نفسك عليهم حسرات، وطالع سجل العاَف ا١تشهود، 

، وأطعمو، وغذاه وكساه،  ابنوىب  فصولو قصة أٍب ر ، فإذا يف خحات التاريصف
ما طر  ، فلليشبع، وتعب لَتتاحاع ، وجبو، وعلمو، وسهر ليناـ، وأدوسقاه

، استخفافاً، ، أصبح لوالده كالكلب العقوروقوي ساعده، شارب ىذا االبن
ل جزاء ى، ، اللهم سلٍّم سلم، عذابًا وبيبلً ازدراًء، مقتاً، عقوقًا صارخاً 

أال  وجفاؼ ا١تشاعر، ،٨تن يف زمن العقوؽ حقاً ، إلحساف إال اإلحسافا

                                                           

 .(ٜٔٚٚرواه أٛتد، وأبو داود، وابن حباف، عن أمل ىريرة،وصححو األلبآف يف "صحيح اٞتامع" )( ٔ)
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، ت أوراؽ ٚتيلهم عند منكوسا الفطر، و٤تطما اإلراداتفليهدأ الذين احًتق
  .نووليهنأوا بِعوض ا١تثوبة عند من ال تنفد خزائ

، َتوعدـ اإلحساف للغ وؾ لًتؾ اٞتميلإف ىذا ا٠تطاب اٟتار ال يدع
، فبل حسافر ٢تذا اٞتميل واإلك، والتنحودار اٞتوإ٪تا يوطنك على انتظ
  .{6}المجادلة: ژۈئ  ېئ  ېئېئ  ژ  ،وفتبتئس ٔتا كانوا يصنع

، يف اٟتاؿ ويف تعاُف، ألنك الفائز على كل حاؿاعمل ا٠تَت لوجو اهلل 
  .(ٔ)()خير الناس أنفعهم لاناس :  ا١تآؿ وليكن على بالك دائما قولو
د اهلل واٛت ،ن جحدؾ، وال جحود ممث ال يضر غمط من غمطك

ٹ  ڤ  ژ  ىواليد العليا خَت من اليد السفل، وىو ا١تساءألنك احملسن،
   .{2}اإلنسان: ژڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  
وكأهنم ما بل ة اٞتحود عند الغوغاء،وقد ذىل كثَت من العقبلء عن ج

 ھ  ھ  ے  ژ  ردهوىو ينعا على الصنف عتوه و٘ت، ٝتعوا الوحا اٞتليل
  .{21}يونس:   ژے  ۓ    ۓ  ﮲﮳  

، أو منحت ب بو ىجاءؾ ظلماً ال تفجأ إذا أىديت بليدًا قلمًا فكت
، ىذا ىو يتوكأ عليها ويهش هبا على غنمو، فشج هبا رأسك اً جافيًا عص

                                                           

 (.ٜٕٖٛاأللبآف يف "صحيح اٞتامع" )، وحسنو العبلمة رواه القضاعا وغَته عن جابر ( ٔ)
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ن اٞتحود مع باريها جل  يف البشرية احملنطة يف كف األصل عند كثَت من ىذه
 {.20}األعراف:   ژگ  گ   گ  ک ژ    عبله، فكيف هبا معا ومعك

 : وهلل َدر  من قاؿ
 رمآف فلما اشتد ساعده           يـو كل  أعلمو الرماية 

 ىجآف ية وكم علمتو نظم القوايف          فلما قاؿ قػاف
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و ينظر بنور راسة المؤمن, فإن)اتقوا ف :حديث (ٙ)
  .(اهلل

     (ضعيف)                                                            
( ٖٖٙٗ) والًتمذي ،(ٖٗ٘/ٔ/ٗاريخ الكبَت" )يف "الترواه البخاري 
  .عن أمل سعيد 
 .امة عن أمل أم ،(ٚٗٔ/ٛكامل" )ي يف "الدوابن ع

 ،(ٕٕٔ٘ٔ،ٕٕٓ٘ٔ،ٜٕٕٗٔم )( رقٕٛ٘/ٚيف "التفسَت" )بن جرير وا
  .ن عمر رضا اهلل عنهماعن اب

 .واىيةو رقطُ وكل وجاء عن غَتىم، 
وجماة : (ٔ)(ٕٔٛٔ)يف "الضعيفة"  -رٛتو اهلل-قاؿ العبلمة األلبآف 

القوؿ أف الحديث ضعيف ال حسن وال موضوع, وإليو ماؿ الحافظ 
 (. ٖٕ" رقم )السخاوي ف  "المقاصد الحسنة

  :الحديث ماؿ إلى تضعيفو كذلكقات: و 
  .(ٜابن الديبع يف "التمييز" )ص:

  .(ٓٛ( رقم )ٕٗ/ٔاء" )العجلوٓف يف "كشف ا٠تفو 
                                                           

 (.ٚٓٙ( و"ضعيف سنن الًتمذي" )ٕٚٔ"ضعيف اٞتامع"، ) وانظر كذلك ( ٔ)
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 (اتقوا فراسة المؤمن): اؿ( قٖٙٗص:يف "فوائد الفوائد" )اٟتل  و 
، وعزا ٗتريج اٟتديث إُف رسالتو "كشف ا١تتواري من حديث ضعيف
اوؿ البعض تصحيح حد : وق(. قاؿٕٕ–ٜٔماري" )ص:تلبيسات الغ

و يف رسالة ولعّلا أتعقب ،َف يفلحكنو ول ،١تْلَم لو ما ظن و يقويوو  ،اٟتديث
 .اىػ .ح يف الوقتوفس ،إذا َنَسأَ اهلل يف العمر ،مفردة

 : التعايق
إف هلل لبادًا يعرفوف ) :نو حديثغٍت عويُ  ،ومعٌت اٟتديث صحيح: قات

 ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ ويقوؿ اهلل تعاُف  .(ٔ)(مالناس بالتوس
  ة.م أف ىذه اآلية يف أىل الِفراسَ ذكر عدد من أىل العل .{05}الحجر:

، يو ا١تلتـز سنة نب ،قلب عبده ا١تؤمن : نور يقذفو اهلل يفوالِفراَسة
سدد ، فيُ مستداًل عليو بظاىر األمر ،يكشف لو بعض ما خفا على غَته

دوف أف  ،والصادؽ والكاذب،هبذه الِفراسة بُت اٟتق والباطل ، يفرؽويف رأي
 .  يستغٍت بذلك عن الشرع

ف  حوؿ الِفراسة انظرىا إف شئت المة ابن القيم كالـ نفيس ولاع
 .(ٖٙٗ-ٕ٘ٗ/ٕ"مدارج السالكين" )

                                                           

صػػػػحيح "(، وٖٜٙٔ، وحس ػػػػنو العبلمػػػػة األلبػػػػآف يف "الصػػػػحيحة" )رواه البػػػػزار وغػػػػَته عػػػػن أنػػػػس ( ٔ)
 (. ٕٛٙٔ) "اٞتامع
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              .(آلو... جتهد رأِي  والأ...: )( حديثٚ)
 (ضعيف)                                                            
مع "عوف  داودوأبو  ،(ٕٕٔٙٔ( و)ٕٕٛٙٓ) رجو أٛتد يف "ا١تسند"أخ
 (ٚ٘٘-ٙ٘٘/ٗ)تحفة"المع " والًتمذي، (ٖٚٛ٘قم )( ر ٖٛٙ/ٜ) ا١تعبود"
، وابن عدي (ٕٕٙ( رقم )ٕ٘ٔ/ٔ) فاء"والعقيلا يف "الضع ،(ٕٖٗٔرقم )
اـ يف ، وابن حـز يف "اإلحك(ٖٓٛ( رقم )ٙٙٗ-٘ٙٗ/ٕ"الكامل" ) يف

 .(ٕٗٓ-ٖٕٓ/ٕأصوؿ األحكاـ" )
حُت بعثو إُف  أف الن    عن أصحاب معاذ بن جبلمن طرؽ 

)كيف تقض  إذا لرض لك قضاء؟ قاؿ: أقض  بما ف    :ون قاؿ لاليم
: بسنة رسوؿ اهلل كتاب اهلل, قاؿ: فإف لم يكن ف  كتاب اهلل؟ قاؿ

فإف لم يكن ف  سنة رسوؿ اهلل , قاؿ :أجتهد رأِي  وال ؟ قاؿ :
 .. فذكره(صدره وؿ اهلل رس : فضربقاؿ آلو,

سَت ابن كثَت" يقو على "تفيف تعل -رٛتو اهلل-قاؿ شيخنا الوادعا 
: إف  , فمنهم من يقوؿاختاف الناس ف  ىذا الحديث: (ٔ)(ٔٔ/ٔ)

 سنده جيد.
 .كاٟتافظ ابن كثَت (ٔ)

                                                           

 (.ٛ٘/ٕوانظر كذلك "غارة األشرطة" )( ٔ)
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 .وشيخو ابن تيمية (ٕ)

 .القيم يف "إعبلـ ا١توقعُت" ويؤيد ذلك ابن (ٖ)

 .والشوكآف يف "إرشاد الفحوؿ" (ٗ)
 : ومنهم من حكم لايو بالوضع

 (ٔٓٔ) ( رقمٕ٘ٗ-ٖٕٗ/ٔناكَت" )يف "األباطيل وا١تكاٞتوزقآف  (ٔ)
 .إٍف…ىذا حديث باطلقاؿ: 

 . يف "اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ"ابن حـز  (ٕ)
  .ال يثبت سنداً وال متناً  تم قاؿ رحمو اهلل: والحق أنو

وجماة  :(ٔ)(ٔٛٛ)ف  "الضعيفة"  -ٛتو اهللر -وقاؿ العالمة األلبان  
 :فقد ألل  بعال تالث ,القوؿ أف الحديث ال يصح إسناده

 .اإلرساؿ (ٔ)

 .جهالة أصحاب معاذ (ٕ)

 .جهالة اٟتارث بن عمرو (ٖ)

                                                           

(، و"ضعيف ٕٜٖ٘(، و"ضعيف أمل داود" )ٖٖٚٚ( رقم )ٖٓٔٔ/ ٕشكاة" )وانظر كذلك "ا١ت( ٔ)
 (.ٖٓ٘ٔسنن الًتمذي" )
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،  لو ذلك فبهاة هبذا العلم الشريف، وتبُت  فمن كاف عنده من ا١تعرف
، فيزوؿ فوأٝتاء األئمة الذين صرحوا بتضعي وإال فحسبو أف يستحضر

 : ، وأقرهبا إُف القراء الكراـذا أسردىا، وىأنالشك من قلبو

 . البخاري (ٔ)

 . الًتمذي (ٕ)

 . العقيلا (ٖ)

 . رقطٍتالدا (ٗ)

 .ابن حـز (٘)

 . ابن طاىر (ٙ)

 . ابن اٞتوزي (ٚ)

 . الذى  (ٛ)

 . السبكا (ٜ)

 . ابن حجر، وغَتىم (ٓٔ)
 .اىػفوا ىذا الحديث.قد ضع   –ستحضرىموغيرىم ممن ال ن–كل ىؤالء 

قم بر  -رٛتو اهلل-: و١تزيد من التوسع انظر "الضعيفة" للعبلمة األلبآف قات
بًل يف ىذا اٟتديث، ورد  على متكام اٟتديث السابق، فقد ذكر ْتثاً قيماً نفيساً 

 كل من ماؿ إُف تصحيحو، كالكوثري وغَته. 
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 التعايق:
ما يتعلق اٟتديث صحيح ا١تعٌت في :-رٛتو اهلل-قاؿ العبلمة األلبآف 

، ولكنو ليس فقداف النص، وىذا ٦تا الخبلؼ فيو ، وعندباالجتهاد
و إياه ال، وإنز ما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآفصحيح ا١تعٌت عندي في
يف و ال٬توز االجتهاد مع وجود النص ، فكما أنمعو منزلة االجتهاد منهما

، إال إذا َف يوجد يف الكتاب ، فكذلك ال يؤخذ بالسنةلسنةالكتاب وا
اجب النظر يف الكتاب ، بل الو ريق بينهما ٦تا اليقوؿ بو مسلموىذا التف

 ٣تمل القرآف، لسنة تبُت  م من أف الِ ، ١تا عُ والسنة معاً، وعدـ التفريق بينهما
 .وتقيد مطلقو، وٗتصص عمومو
: ومنت اٟتديث يفيد أننا النرجع إُف -رٛتو اهلل-وقاؿ شيخنا الوادعا 

السنة إال إذا َف ٧تد يف كتاب اهلل، مع أف السنة قد تكوف مقيدة ١تطلق 
القرآف ومبينة جململو، و٥تصصة لعامو، فالواجب الرجوع يف القضية إُف 

 ٚتيعاً.         سنة رسوؿ اهلل الكتاب و 
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                              .(ؤكم لاى الفتيا أجرؤكم لاى النارأجر ): حديث (ٛ)
 ()ضعيف                                                            

طريق عبيد اهلل بن أمل جعفر  ( منٖٚ-ٕٚص:أخرجو الدارما يف سننو )
 : فذكره.  : قاؿ رسوؿ اهللقاؿ

وىذا سند ضعيف : (ٔ)(ٗٔٛٔ)يف "الضعيفة" -رٛتو اهلل-قاؿ العبلمة األلبآف
فبينو وبُت  ،ىػ(ٖٙٔمات سنة ) ،فإف عبيد اهلل ىذا من أتباع التابعُت ,إللضالو
 .أو أكثر واسطتاف الن  

وقاؿ: ( ٖٔٔ( رقم )ٔ٘/ٔواٟتديث ذكره العجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" )
 رسالً.رواه ابن لدي م

 .ف ىذا الحديثضع  يُ  -رٛتو اهلل-وادعا : وقد ٝتعت شيخنا القات
  (.ٕٔٚٔ( فتوى رقم )ٚٔ/٘كذلك اللجنة الدائمة )ضع فو و 

 : التعايق
وكاف : )كراىة العلماء التسرع يف الفتوى( :-رٛتو اهلل- (ٕ)قيمقاؿ ابن ال

د  كل واحد منهم ، ويَػوَ لتابعُت يكرىوف التسرع يف الفتوىلف من الصحابة واالس
بذؿ اجتهاده يف معرفة حكمها من  ،فإذا رأى هبا قد تعينت عليو أف يكفيو غَته،
 . أو قوؿ ا٠تلفاء الراشدين مث أفىت ،الكتاب والسنة

                                                           

 (.ٚٗٔ"ضعيف اٞتامع" ) وانظر كذلك( ٔ)

 (.ٕٛ-ٕٚ/ٔ"إعبلـ ا١توقعُت" )( ٕ)
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عن  ،: حدثنا سفياف عن عطاء بن السائبارؾوقاؿ عبد اهلل بن ا١تب
هلل : أدركت عشرين من أصحاب رسوؿ ا، قاؿعبد الرٛتن بن أمل  ليلى

ث إال ود  أف أخاه كفاه ، فما كاف منهم ٤ُتَد  ، أراه قاؿ يف ا١تسجد
 . خاه كفاه الفتيا، وال مفٍت إال ود  أف أاٟتديث

عن عبد الرٛتن  ،طاء بن السائب: حدثنا جرير عن عوقاؿ اإلماـ أٛتد
من األنصار من أصحاب رسوؿ اهلل  أدركت عشرين ومائة: ، قاؿبن أمل ليلى

، ث حديثاً ، وال ٭تدعن شاء إال ود  أف  أخاه كفاه رجل ُيسأؿ مامنهم
 . إالود  أف  أخاه كفاه

اوية بن أمل أف األشج أخربه عن مع :ِت بن سعيدوقاؿ مالك عن ٭ت
، فجاء٫تا ، وعاصم بن عمرعياش أنو كاف جالسًا عند عبد اهلل بن الزبَت

ة طل َق امرأتو لبادي: إف رجبًل من أىل ا، فقاؿ٤تمد بن إياس بن البكَت
، فاذىب مر مالنا فيو قوؿ: إف ىذا األفماذا تريافو فقاؿ عبد اهلل بن الزبَت

، فإٓف تركتهما عند عائشة زوج الن   ،د اهلل بن عباس وأمل ىريرةإُف عب
أفتو يا أبا فقاؿ ابن عباس ألمل ىريرة  ،، فذىبت فسألتهمامث ائتنا فأخربنا

ثبلث ، والتبينها : الواحدةفقاؿ أبو ىريرةلة، ىريرة فقد جاءتك معض
 . ٖترمها حىت تنكح زوجاً غَته

: إف كل من أفىت عيد قاؿ: قاؿ ابن عباسوقاؿ مالك عن ٭تِت بن س
ود ٍت عن ابن مسع: وبلغنو عنو جملنوف. قاؿ مالكالناس يف كل ما يسألو 
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عن  ،عن عبد بن ٛتيد ،بن عديوسف عن ي ،، رواه ابن وضاحمثل ذلك
ورواه حبيب بن أمل  ود. بن مسععن عبد اهلل ،عن شقيق ،مشاألع

 عن عبد اهلل . ،عن أمل وائل ،يوسف
، يكوف سر الناس على الفتيا أقلهم علماً : أجسحنوف بن سعيدوقاؿ 

  .يظن أف اٟتق كلو فيو ،عند الرجل الباب الواحد من العلم
، فإذا عتوارتو وس: اٞترأة على الفتيا تكوف من قلة العلم أومن غز قات

سعت ، وإذا اتسع علمو اتسأؿ عنو بغَت علم عن كل ما يُ قل  علمو أفىت
فتاواه ف إ، وقد قيل اس من أوسع الصحابة فتيا، و٢تذا كاف ابن عبفتياه
، وكانوا يد بن ا١تسيب أيضاً، واسع الفتيا، وكاف سعراً فْ عت يف عشرين سَ ٚتُِ 
١ترادي عن أمل سمونو كما ذكر ابن وىب عن ٤تمد بن سليماف ايُ 

وإنو ليدخل يسأؿ عن  ،اف: كنت أرى الرجل يف ذلك الزمقاؿ ،إسحاؽ
يد بن دفع إُف ٣تلس سعحىت يُ  ،س إُف ٣تلسالشىء فيدفعو الناس عن ٣تل

 . سيب اٞتريءبن ا١ت، كراىية للفتيا. قاؿ: وكانوا يدعونو سعيد ا١تسيب
من ٙتانية  واؿما فيو ٙتانية أق حفظ مسائل منها: إٓف ألوقاؿ سحنوف
الـ و فَِلَم أُ ا٠ترب، فكيف ينبغا أف أعجل باٞتواب قبل أئمة من العلماء
 و وابعلى حبس اٞت

بد اهلل بن عوف عن ابن : حدثنا أشهل بن حامت عن عوقاؿ ابن وىب
سخ من سَتين قاؿ: قاؿ حذيفة: إ٪تا يفىت الناس أحد ثبلثة: من يعلم مانُ 
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ابن سَتين:  ق متكلف، قاؿ: فرٔتا قاؿالقرآف، أو أمَت ال٬تد بداً، أو أٛت
)انتهى كبلـ ابن  .أف أكوف الثالث ، وال أحبفلست بواحٍد من ىذين

 (.-رٛتو اهلل-القيم 
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       (. لى اهلل ما ُلب َد وُحم دَ األسماء إ حبأحديث: ) (ٜ)
 (ال أصل لو)                                                        
مع شهرتو الكبيرة ف  أوساط الناس إال أنو ال أصل  ىذا الحديث

 : منهم العاماءح بذلك غير واحد من كما صر  لو  
 .(ٕٚٔدرر ا١تنتثرة" )السيوطا يف "ال (ٔ)

  .(٘ٙ( ٖتت حديث رقم )ٓٙ" )ص:يف "ا١تقاصدالسخاوي  (ٕ)

 . (ٙٔيف "التمييز" )ص:ابن الديبع  (ٖ)

 .(ٓ٘ٔ( رقم )ٜٗ"اٞتد اٟتثيث" )ص: العامري يف (ٗ)

   .(ٕٗٗ) ( رقمٜ٘/ٔا٠تفاء")لوٓف يف "كشف العج (٘)

 .(ٛٓٚ( رقم )ٖٙٔوافح العطره" )ص: الصعدي يف "الن (ٙ)

 .(ٙٗٔديث رقم )( ٖتت حٕٗالبَتو  يف "أسٌت ا١تطالب" )ص: (ٚ)

 .(ٙٗٗ) ( رقمٖٗٔ)ص: األزىري يف "ٖتذيرا١تسلمُت" (ٛ)

كما ل لو ال أص قاؿ: (ٔٔٗيف "الضعيفة" ) العبلمة األلبآف (ٜ)
( ٘ٛٚ/ٕيف "الًتغيب" ) يضاً وقاؿ أ. وغَته صرح بو السيوطا

ب األٝتاء إُف اهلل ما أح) :: وىنا يف األصل زيادة نصهاحاشية
, وطة وغيرىاوى  زيادة باطاة لم ترد ف  المخط عبد وٛتد(
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, فإنو ال أصل لو ساخوالظاىر أنها مدرجة من بعض جهاة الن
أ ٠تط( وكنت نسبت أٔٗكما بينتو يف "الضعيفة" )  ظبهذا الاف

ن ٔتحقق الكتاب إحسانًا مٍت الظ -رٛتو اهلل-ىناؾ إُف ا١تؤلف 
 . اهلل من ذلك وعفا عنا وعن ٤تققو ستغفرفأ

 (.ٔ٘)ص:" نزىة النظر"العبلمة ابن عثيمُت يف شرح  (ٓٔ)
 : التعايق

إُف اهلل  أحب األٝتاءيث: )غٍت عن ىذا اٟتديث الضعيف حدويُ : قات
 .بن عمر رضا اهلل عنهماا رواه مسلم عن عبد اهلل وعبد الرٛتن(

 . عز وجل فهذا أمر ٤تـر ال ٬توزأما تعبيد األٝتاء لغَت اهلل
ل اسم : نقل ابن حـز االتفاؽ على ٖترٔف ك-رٛتو اهلل- (ٔ)المة األلبان قاؿ الع

ابن القيم يف "ٖتفة  ، وأقره العبلمة، وعبد الكعبومعبد لغَت اهلل كعبد العزى
كما ىو بػ: عبد علا، وعبد اٟتسُت،   يةالتسم ل  ( وعليو فبل ٖتٖٚ)ص:د"ا١تودو 

ا يفعلو بعض اٞتهلة من أىل ، وعبد الرسوؿ كمعبد الن  ؛ والمشهور عند الشيعة
        اىػ..السنة

 : ٝتاء استحباباً وجوازاً : مراتب األفائدة
 و٫تا أحب ، ين االٝتُت عبد اهلل وعبد الرٛتناستحباب التسمية هبذ

 .تعاُفاالٝتاء إُف اهلل 
                                                           

 (.ٔٔٗ"الضعيفة" ) (ٔ)
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 بد ألي من أٝتاء اهلل اٟتسٌت مثل: عبد استحباب التسمية بالتع
 .العزيز، وعبد ا١تلك

 فالتسمية  ،ادة بٍت آدـٝتاء أنبياء اهلل ورسلو ألهنم سية بأالتسم
ع العلماء على ، وقد أٚتر هبم وبأوصافهم اٞتميلةذك  بأٝتائهم تُ 

 .جواز التسمية هبا

 سلمُت فقد ثبت من حديث التسمية بأٝتاء الصاٟتُت من ا١ت
أهنم كانوا ُيسموف بأٝتاء ) :عن الن   ا١تغَتة بن شعبة 

وصحابة رسوؿ اهلل . رواه مسلم والصاٟتُت من قبلهم(األنبياء 
 ىم رأس الصاٟتُت يف ىذه األمة(ٔ)  . 

                                                           

 .(ٖٚ-١ٖٕتولود" لبكر أبو زيد )ص: "تسمية ا (ٔ)
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رب , والقرآف , ألن  ل)أحبوا العرب لثالث: ( حديثٓٔ)
                                      .     , وكالـ أىل الجنة لرب (لرب 

   (موضوع)                                                           
يلا يف والعق (،ٛٚٓٚ) رقم (ٖٛٔ/ٗ) درؾ""ا١تستو اٟتاكم يفأخرج

 . (ٓٔٙٔو) (ٖٖٗٔوالبيهقا يف "الشعب" رقم ) ،(ٖٛٗ/ٖ"الضعفاء" )

  , ومنهم من كذ بو.لاى ضعفو, مجمع : العالء بن لمرووف  سنده
  قات: وقد نص  جمع من العاماء لاى بطالف ىذا الحديث منهم:

 .منكر ال أصل لو: قاؿ (ٖٛٗ/ٖالعقيلا يف "الضعفاء" ) (ٔ)

 .(ٜ٘ٛ( رقم )ٕٜٕ/ٕ "ا١توضوعات" )ابن اٞتوزي يف (ٕ)

، ىذا حديث كذب: قاؿ(ٖ٘ٚ/ٕأبو حامت يف "العلل" ) (ٖ)
 ."كما نقل عنو ا٢تيثما يف "اجملمع

 .وأظن الحديث موضولاً  :قاؿ يف "تلخيصو للمستدرؾ" الذى  (ٗ)

فيو العالء بن : قاؿ (ٕ٘/ٓٔثما يف "٣تمع الزوائد" )ا٢تي (٘)
 لمرو وىو مجمع لاى ضعفو. 

 . (ٖٔ( رقم )١ٕٗتقاصد اٟتسنو" )ص:السخاوي يف "ا (ٙ)

 . (ٗٓٗ/ٔ" )ا١تصنوعةئ لوطا يف "الآلالسي (ٚ)
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 . (ٕٔقم )( ر ٖٓ/ٕ"تنزيو الشريعة" )ابن عراؽ يف  (ٛ)

 .(ٚٙٔ( رقم )ٖٚٙوئد اجملموعة" )ص:الشوكآف يف "الف (ٜ)

( و"ضعيف ٓٙٔرقم ) (ٜٛٔ/ٔبلمة األلبآف يف "الضعيفة" )الع (ٓٔ)
 .(ٖٚٔاٞتامع" )

 .(ٖٚٔرقم )(ٖٛٔ/ٗعلى ا١تستدرؾ) يف تعليقوشيخنا الوادعا  (ٔٔ)

 : ايقالتع
ف والقرآ )أنا عرمل، :ٖتت حديث -رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ العبلمة األلبآف

ة ىذا اٟتديث و٦تا يدؿ على بطبلف نسب :ة عرمل(اف أىل اٞتن، ولسعرمل
وىذا شاء غريب يف الشرع اإلسبلما  ،روبتوبع فيو افتخاره أف إليو 

 .{23}الحجرات:ژ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ   اليلتئم مع قولو تعاُف
 (ٕ)رواه أٛتد إال بالتقوى(…)ال فضل لعرمل على عجما :وقولو 

  .(ٖ)ابن تيمية يف "االقتضاء" ما قاؿك؛  بسند صحيح
وجل  إف اهلل عز: )خار باآلباء وىو قولو عن االفت وال مع هنيو 

، الناس من آدـ وآدـ من تراب ،كم عيبة اٞتاىلية وفخرىا باآلباءأذىب عن

                                                           

 (.ٔٙٔ( رقم )ٜٜٕ/ٔ"الضعيفة" )( ٔ)

(ٕ )(٘/ٗٔٔ.) 

 (.ٜٙ)ص:( ٖ)



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٖ٘ 

ف برجاؿ إ٪تا ىم فحم من ، لينتهُت أقواـ يفتخرو تقا وفاجر شقامؤمن 
عبلف اليت تدفع الننت اهلل من اٞتأوليكونن أىوف على ، فحم جهنم
  .(ٔ)بأفواىها(

قل أف ٮتالفهم إُف ما ألمتو فكيف يع فإذا كانت ىذه توجيهاتو 
      و!.وهنى عن

أف جنس العرب أفضل  نة واٞتماعة: لكن الذي عليو أىل السقات
فإف الذي عليو أىل  :(ٕ)، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميةمن جنس العجم
 العجم عربانيهمس عتقاد أف جنس العرب أفضل من جنا السنة واٞتماعة

، وأف بٍت ف قريشًا أفضل العرب، وأوفرسيهم وغَتىم وسريانيهم وروميهم
أفضل  و، فهأفضل بٍت ىاشم وأف رسوؿ اهلل  ،اشم أفضل قريشى

، وليس فضل العرب مث قريش مث بٍت ىاشم باً ا٠تلق نفسًا وأفضلهم نس
، بل ىم يف أنفسهم كاف ىذا من الفضل  وإف ،منهم ٔتجرد كوف الن  

فضل نفسًا ونسبًا وإال لـز أنو أ وبذلك يثبت لرسوؿ اهلل  ،أفضل
 .  (ٖ)الدور

                                                           

 (. ٖ٘،ٜٙ)ص: يف "االقتضاء" وصححو ابن تيمية رواه أبو داود والًتمذي وحسنو؛( ٔ)

 (. ٕٓٗ-ٜٔٗ/ٔيف "اقتضاء الصراط ا١تستقيم" )( ٕ)

 (.ٖٛٔ/ٚاوى ورسائل ابن عثيمُت" )وانظر كذلك "٣تموع فت( ٖ)
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 .                        (اختالؼ أمت  رحمة: )حديث( ٔٔ)
 (ال أصل لو)                                                                  

ل رة ف  أوساط الناس إال أنو ال أصشهرتو الكبيىذا الحديث مع 
 : منهم بذلك جمع من أىل العامح كما صر   لو

ولم أقف لو لاى ، ليس ٔتعروؼ عند احملدثُت: ، قاؿالسبكا (ٔ)
  .(ٕٗٚ/ٔ)دير""فيض الق .صحيح وال ضعيف وال موضوعسند 

ليس : قاؿ (ٔٙ/ٕ)اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ"ابن حـز يف " (ٕ)
 .باطٌل مكذوب: موضع آخر وقاؿ يف. بحديث

بغير إسناد : ذكره البيهقا يف "رسالتو األشعرية" ، قاؿالعراقا (ٖ)
 .(ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٔ) "إٖتاؼ السادة ا١تتقُت" . بهذا الافظ 

 (.ٕٜ-ٜٓالفتٍت يف "تذكرة ا١توضوعات" )ص: (ٗ)

، ل لوال أص :قاؿ (ٚ٘)( رقم ٔٗٔ/ٔيف "الضعيفة" )األلبآف  (٘)
(ٔ)لو على سند فلم يقفوا أف يقفواولقد جهد احملدثوف يف 

.  

 (ٜٔ٘،ٖ٘ٔ:)ص"إجابة السائل" ( وٜ)ص: يف "ا١تقًتح"الوادعا  (ٙ)
 .                            وال يثبت لن النب  سندال يوجد لو : قاؿ

                                                           

حاشية، و"صفة الصبلة" ( ٗٔ)ص: ، و"إصبلح ا١تساجد"(ٖٕٓوانظر كذلك "ضعيف اٞتامع" ) (ٔ)
 (. ٛ٘)ص:
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 (ٕٙوى ومقاالت متنوعة" )٣تلدموع فتايف "٣تبن باز ا اـاإلم (ٚ)
من كبلـ ،ض السلفىذا من كبلـ بع, ليس بصحيح :قاؿ
، قاؿ: وما سم بن ٤تمد يف اختبلؼ أصحاب الن  القا

 .وليس بحديث أظنو إال رٛتة،
 :قاؿ (ٙٔٔ:)آية"تفسَت سورة البقرة"  يفعثيمُت يخنا ابن ش (ٛ)

 .ال يصح
)اختبلؼ أصحامل  قالت: (ٚٓٗ/ٗاللجنة الدائمة لئلفتاء ) (ٜ)

   .ضعيف لكم رٛتة(

اديث أل ف ف  األحوقد ذكر ىذا الحديث جمع من العاماء ممن 
وي يف "ا١تقاصد السخا، و (ٙ)وطا يف "الدرر ا١تنتثرة" السي :المشتهرة منهم

والصاٟتا يف "الشذرة" ، (ٔٔ:التمييز" )صوابن الديبع يف "، (ٜٖاٟتسنة" )
و  يف "أسٌت ا١تطالب" والبَت (، ٖ٘ٔ)وٓف يف "كشف ا٠تفاء"والعجل، (ٖٚ)
(ٚ٘) . 

 : التعايق
ديث مبينًا أف معاقًا لاى ىذا الح -هللرٛتو ا– (ٔ)قاؿ العالمة األلبان 

كر عند ستن: مث إف معٌت ىذا اٟتديث مُ االختالؼ شر وليس برحمة

                                                           

 .(ٜ٘" )ص:( و"صفة صبلة الن  ٚ٘"الضعيفة" )( ٔ)
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اؿ العبلمة ابن حـز يف "اإلحكاـ يف أصوؿ ، فقاحملققُت من العلماء
ذا من أفسد : وى( بعد أف أشار إُف أنو ليس ْتديثٗٙ/٘األحكاـ" )
، وىذا ماال فاؽ سخطاً ف االتكاف االختبلؼ رٛتة لكالو   ، ألنوقوؿ يكوف
 . م، ألنو ليس إال اتفاؽ أو اختبلؼ، وليس إال رٛتة أو سخطيقولو مسل

بو أف كثَتًا من ا١تسلمُت يقروف بسبوإف من آثار ىذا اٟتديث السيئة 
ع ، وال ٭تاولوف أبدًا الرجو شديد الواقع بُت ا١تذاىب األربعةبلؼ الاالخت

 بل إف، كما أمرىم بذلك أئمتهم ،  هبا إُف الكتاب والسنة الصحيحة
، يقولوف إ٪تا ىا كشرائع متعددة ة أولئك لَتوف مذاىب ىؤالء األئم

ها إال ق بينن اختبلؼ وتعارض ال ٯتكن التوفيىذا مع علمهم ٔتا بينها م
ىذا ما ال و  ،وقبوؿ بعضها اآلخر ا١توافق لو ،برد بعضها ا١تخالف للدليل

ل على أنو ! وىو وحده دليلشريعة التناقضبوا إُف اوبذلك فقد نسيفعلوف! 
ڇ    ژ                              يف حق القرآفليس من اهلل عز وجل لوكانوا يتأملوف قولو تعاُف 

 .{١1}النساء: ژڇ     ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

، فكيف يصح إذًا جعلو ر٭تة يف أف االختبلؼ ليس من اهللفاآلية ص
ذا اٟتديث و٨توه ظل أكثر ا١تسلمُت وبسبب ىولةنز  ورٛتة مُ عة متبعة شري
من ا١تسائل االعتقادية   يف كثَتاألئمة األربعة إُف اليـو ٥تتلفُتبعد 

ه ، كما قاؿ ابن مسعود وغَت بلؼ شر، ولو أهنم كانوا يروف أف ا٠توالعملية
   لسعوا إُف و اآليات القرآنية، واألحاديث النبويةودلت على ذم ،
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تفاؽ وألمكنهم ذلك يف أكثر ىذه ا١تسائل ٔتا نصب اهلل تعاُف عليها اال
مث عذر  ،اطل، واٟتق من البلصواب من ا٠تطأعرؼ هبا امن األدلة اليت يُ 

روف أف ، ولكن ١تاذا ىذا السعا وىم يبعضهم بعضًا فيما قد ٮتتلفوف فيو
ت وإف شئ ىب على اختبلفها كشرائع متعددةووأف ا١تذا ،بلؼ رٛتةاالخت

فانظر إُف كثَت من ا١تساجد ٕتد ، صرار عليوذا االختبلؼ، واإلأف ترى ى
! ولكل منهم ٚتاعة صلا فيها أربعة من األئمةيُ  فيها أربعة ٤تاريب

م أصحاب أدياف ٥تتلفة! وكيف ال ينتظروف الصبلة مع إمامهم كأهن
! يفعلوف ذلك وىم يعلموف تعددةإف مذاىبهم كشرائع م: وعا١تهم يقوؿ

، رواه مسلم وغَتهوبة( أقيمت الصبلة فبل صبلة إال ا١تكتإذا : ) ولوق
؛  وغَته ٤تافظة منهم على ا١تذىب زوف ٥تالفة ىذا اٟتديثولكنهم يستجي

عليو الصبلة  وظ أكثر من أحاديثوكأف ا١تذىب ٤تًـت عندىم و٤تف
 !.والسبلـ

منو ص ب ٤تاولة التخلفالواج، ف االختبلؼ مذمـو يف الشريعةؿ: إوٚتلة القو 
ٻ  ٻ   ژ ، ألنو من أسباب ضعف األمة كما قاؿ تعاُفما أمكن

  .{76}األنفال: ژپ  پ  پپ

اآليات الكرٯتة ا١تصرحة بذمو  فخبلؼ  تو رٛتة،وتسمي، أما الرضا بو
   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ژ قاؿ تعاُفكما 
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وم: ژجب       يئ    ىئ    مئ    ی  جئ    حئ   ی    ی  ی  {31-32}الرُّ
 {222-22١}هود: ژپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ   ژاؿ تعاُف وق

 .عن رسوؿ اهلل  ال أصل لوذا اٟتديث الذي ند ٢تم إال ىوال مست
حابة قد اختلفوا وىم أفاضل الناس، وىنا يرد سؤاؿ وىو أف الص

 و ـ ا١تذكورأفيلحقهم الذ
حق ما يل. كبل :"اؿ يف "اإلحكاـفق -رٛتو اهلل-عنو ابن حـز وقد أجاب 

، سبيل اهلل ووجهتو اٟتق رى، ألف كل امرئ منهم ٖتن ىذااء مأولئك ش
فع عنهم ، وقد رُ ٠تَتإرادة اور أجرًا واحدًا لنيتو اٞتميلة يف فا١تخطئ منهم مأج

 ،، وال استهانوا بطلبهمدوه، وال قصيتعمدوه يف خطئهم ألهنم َف اإلمث
يما خفا لقيامة فلم إُف يـو ا، وىكذا كل مسوا١تصيب منهم مأجور أجرين

، ١تن ترؾ التعلق عيد ا١تنصوص، وإ٪تا الذـ ا١تذكور والو عليو من الدين وَف يبلغو
اٟتجة ، وقياـ بعد بلوغ النص إليهم  بل اهلل تعاُف وىو القرآف وكبلـ الن ْت

داعيًا إُف عصبية وٛتية ، مقلدًا عامدًا لبلختبلؼ بو عليو وتعلق بفبلف وفبلف
، فإف وافقها لسنة إليها، ومتحريًا يف دعواه برد القرآف واللفرقةاٞتاىلية، قاصداً 

فهؤالء  ، وترؾ القرآف وكبلـ الن  ذ بو، وإف خالفها تعلق ّتاىليتوالنص أخ
 . ىم ا١تختلفوف ا١تذموموف
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ما  ، وقلة التقوى إُف طلبوطبقة أخرى، وىم قـو بلغت هبم رقة الدين
 قوؿ كل عاَفا كاف رخصة يف أخذوف م، فهم يوافق أىواءىم يف قوؿ كل قائل

 . .اىػالبُت ما أوجبو النص عن اهلل وعن رسولو غَت ط،مقلدين لو
ذ قوؿ ، وىو أخا١تعروؼ عند الفقهاء (التلفيق) ويشَت يف آخر كبلمو إُف

 ،زه، وقد اختلفوا يف جواخصوى، أو الر وإ٪تا اتباعًا لله العاَف بدوف دليل
اآلف لبياهنا، وٕتويزه مستوحى من ىذا اٟتديث،  وه ال ٣تاؿواٟتق ٖترٯتو لوج

ىذا من آثار  وكل، لماً من قاد لالمًا لق  اهلل سا: وعليو استند من قاؿ
ڤ    ڤ  ڤ  ژ  فكن يف حذر منها إف كنت ترجو النجاة، األحاديث الضعيفة

 .   {١2-١١}الشعراء: ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  
أما االختبلؼ ىل ىو  :-رٛتو اهلل- (ٔ)لوادل المة اوقاؿ شيخنا الع
 رٛتة أـ ليس برٛتةو 

پ  ڀ   ژليس برٛتة ألف اهلل عز وجل يقوؿ يف كتابو الكرٔف 
ة ـو اآلية الكرٯتمفه {222-22١}هود: ژڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  
 ُت":يقوؿ كما يف "الصحيح والن   أف الذين رٛتهم اهلل الٮتتلفوف،

مسائاهم واختالفهم  كثرة,  إنما أىاك من كاف قباكمف ,ما تركتكم ذرون )
 (.لاى أنبيائهم

                                                           

 (.ٖٙٔ-ٖ٘ٔ"إجابة السائل" )ص:( ٔ)
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يقوؿ كما يف "صحيح البخاري" من حديث عبد اهلل  والرسوؿ 
 : أنو اختلف ىو ورجل يف القراءة فأتيا إُف الرسوؿ بن مسعود ا

  (.ذين من قباكم فتهاكوا كما ىاكوافا كما اختاف الاقرأا وال تختافقاؿ: )
 نلتسووف صفوفكم أو ليخالفقاؿ: ) ح أيضًا أف الن  ويف الصحي
  (.بكمالفن اهلل بين قاو أوليخ(، ويف رواية: )اهلل بين وجوىكم

: قاؿ قاؿ لبة ا٠تشٍت وروى اإلماـ أٛتد يف "مسنده" عن أمل ثع
األشجار يف غزوة من د رأى أصحابو متفرقُت ٖتت وق رسوؿ اهلل 
، وذا كاف يف تفرؽ األجساـ فما (شيطافإف تفرقكم من ال) :الغزوات فقاؿ
ڦ  ڄ  ڄ  ژ زة يقوؿ يف كتابو الكرٔف ورب العالقلوب، ظنك بتفرؽ 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ  ويقوؿ {203}آل عمران:ژ  ڄ  ڄ  ڃ
، مث بعد ذلك النظر إُف الواقع {252}األنعام: ژڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ

من قرأ التاريخ و أـ أصبحت معارؾو  ،ةإخوآف يف اهلل ىل االختبلؼ رٛت
أيضًا بُت الزيدية  اً ووجد اصطدام ابلة والشافعية،بُت اٟتن وجد اصطداماً 
السنة فعلى استمرار ، أما االصطداـ بُت الشيعة وأىل وسائر الفرؽ

 .اهلل أف  ٬تمع مشل ا١تسلمُت آمُتأؿ ، نسالتاريخ



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٙٔ 

و ىو اختبلؼ التضاد الذي  عد ىبلكاً االختبلؼ الذي يُ  :(ٔ)أيضاً  اؿوق
كما يف "صحيح   ، اختبلؼ التضاد قاؿ والصحابة كاف ينكره الن  

رجبًل يأكل  : رأى الن  قاؿ بن األكوع امسلم" من حديث سلمة 
)ال استطعت(،  :، قاؿ لو قاؿ: ال أستطيع ،)كل بيمينك( لو: ، فقالوبشمالو

  ، ما منعو إال الكرب.فما رفعها إُف فيو
 الصحيح" من حديث أمل ىريرة كما يف "  ل الن  وأيضًا دخ

خ الكبَت: ، فقاؿ الشي: )طهور(  ، فقاؿ لو النعلى شيخ وىو مريض
: )فنعم إذاً(، اؿ الن  ، فقبل ٛتى تفور، على شيخ كبَت، تزيره القبور

، وىو أف ًا آخر قد ذكرنا لكم قصتو؛ ورجل أيضوُحـر بركة الدعوة النبوية
إحدا٫تا األخرى يف بطنها  ، فضربتافلكم الرجل عند أف تضاربت امرأتذ

، فجاء ٛتل بن مالك ، )عبد(غرةب ، فقضى فيها رسوؿ اهلل فأسقطت
شرب وال أكل وال تكلم وال  يا رسوؿ اهلل كيف ندي من ال:اؿ، وقالنابغة
نو أراد ، أل، فغضب الن  فمثل ذلك يطل –أو هبذا ا١تعٌت-، استهل

ا ىذا من إخواف الكهاف( من أجل أف يبطل حكم اهلل بسجعو، فقاؿ: )إ٪ت
رأيو فهذا ب ؛ وأما إنكار أىل العلم على من رد سنة رسوؿ اهلل سجعو

ىذا يف "شرعية الصبلة يف ، وقد ذكرت ٚتلة من أمر ال يتسع لو ا١تقاـ

                                                           

 (.ٕٔ٘– ٜٔ٘"إجابة السائل" )ص:( ٔ)
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علم على الطاعنُت يف حديث ، ويف "ردرود أىل اليف آخرىا ،النعاؿ"
 .    السحر"، واٟتمد اهلل رب العا١تُت

إف االختبلؼ ليس  :-رحمو اهلل- (ٔ)وقاؿ شيخنا العالمة ابن لثيمين
: أنو قاؿ ، وبو نعرؼ أف ما يُروى عن الن رٛتة، بل إنو شقاؽ وببلء

، بل قاؿ اهلل )اختبلؼ أميت رٛتة(، ال صحة لو، وليس االختبلؼ برٛتة
 {222-22١}هود: ژپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ   ژ سبحانو وتعاُف

: أف من خالف اٟتق ٔتعٌت ،م ليسوا ٥تتلفُت، نعم االختبلؼ رٛتةأي فإهن
من ىذه األمة إف أصاب فلو  ، فاجملتهدجتهاد فإنو مرحـو بعفو اهلل عنوال

قاؿ ىكذا ، وأما أف يُ عنو ، وا٠تطأ معفوأجراف، وإف أخطأ فلو أجر واحد
، الختبلؼفهذا مقتضاه أف نسعى إُف ا ،إف االختبلؼ رٛتة طبلؽ:على اإل

فالصواب أف االختبلؼ  الرٛتة على مقتضى زعم ىذا ا١تروي!ألنو ىو سبب 
 .شر

                                                           

 (.ٙٔٔتفسَت سورة البقرة" )آية " (ٔ)
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                     .(ث: )أدبن  رب  فأحسن تأديب حدي (ٕٔ)
 (ضعيف)                                                            

: قدـ قاؿ كري يف "األمثاؿ" عن علا : رواه العسقاؿ السخاوي
وذكر خطبتهم ،ناؾ من غور هتامةأتي:فقالوا بن زيد على الن  هند  بنو

يف ونشأنا  ،قالوا: يا ن  اهلل ٨تن بنو أٍب واحد ،وما أجاهبم بو الن  
إف اهلل ): فقاؿ  ،ساف ما نفهم أكثرهوإنك لتكلم العرب بل ،بلد واحد
 . (ف  بن  سعد بن بكر بن  فأحسن تأديب , ونشأتُ لد وجل أد
ص  لاى ذلك جمع من : ىذا الحديث ضعيف ال يثبت كما نقات

 :العاماء, منهم
 (ٖ٘ٚ/ٛٔ "٣تموع الفتاوى" )يف -رٛتو اهلل-بلـ ابن تيمية يخ اإلسش (ٔ)

     .(ٔ)عرؼ لو إسناد تابتال يُ ناه صحيح لكن : معقاؿ

 .(٘ٗ) وأي ده السخاوي يف "ا١تقاصد" (ٕ)

 (.ٛرة" )ثالسيوطا يف "الدرر ا١تنت (ٖ)

 .(ٕٗ) "الشذرة" الصاٟتا يف (ٗ)

 . (ٗٙٔ( رقم )ٕٙ/ٔ "كشف ا٠تفاء" )العجلوٓف يف (٘)

                                                           

 .البن تيمية (ٖٙ( رقم )ٖٗوانظر كذلك "األحاديث الضعيفة والباطلة" )ص:( ٔ)
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 .(ٛٙدي يف "النوافح العطرة" )الصع (ٙ)

( باب ٕ٘( رقم )ٕٜٕ:وكآف يف "الفوائد اجملموعة" )صالش (ٚ)
 .فضائل الن  

 .(ٙٛ) "أسٌت ا١تطالب"بَتو  يف ال (ٛ)

 .(ٜٕٗ( و"ضعيف اٞتامع" )ٕٚ)يف "الضعيفة" بلمة األلبآف الع (ٜ)

 : قالتعاي
 اجتمع يفوال شك أنو قد  تبُت لك ضعف ىذا اٟتديث،: قات
، عدٌّ  يط بو أحد وال ٭تصرهمن خصاؿ الكماؿ ما ال ٭ت رسوؿ اهلل 

 ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   ژ  اهلل تعاُف عليو يف كتابو الكرٔف فقاؿ أثٌت
، فدؿ  اللفظ على أنو مستعٍل على ىذه لبلستعبلء (علىوكلمة ) {7}القلم:
صف هبا كة نفسانية يسهل على ا١تتمل :وا٠تُلقُ  .، ومستوٍؿ عليهاؽاألخبل

 .   اإلتياف باألفعاؿ اٞتميلة
فقاؿ  ،ٔتا يرجع إُف قوتو العلمية بأنو عظيم وقد وصف اهلل نبيو 

 ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ژ   تعاُف 
ژ اؿ تعاُف ية بأنو عظيم فقملووصف ما يرجع إُف قوتو الع .{223}النساء:

فدؿ  ٣تموع ىاتُت اآليتُت على أف  {7}القلم: ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   
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و فيما بُت األرواح البشرية عظيمة عالية الدرجة كأهنا لقوهتا وشدة  روح
   .س أرواح ا١تبلئكةكانت من جنكما٢تا  

م مع أف الغالب وصف ظيبالع : وإ٪تا وصف ُخلقو قاؿ اٟتليما
قو لُ ، وَف يكن خُ راد بو السماحة والدماثةلق يُ ا٠تُ  ألف كـر، ا٠تلق بالكـر

 على  شديداً  ،ؤمنُت رفيقًا هبممًا با١تمقصورًا على ذلك بل كاف رحي
صورًا بالرعب منهم من ،مهيبًا يف صدور األعداء ،فار غليظًا عليهمالك

اف وصف ُخلقو بالعظيم أوُف ليشمل: اإلنعاـ، ، فكعلى مسَتة شهر
 . واالنتقاـ
نو َف يكن لو ٫تة سوى اهلل عظيماً أل : وإ٪تا كاف ُخلقو اٞتنيدوقاؿ 
 تعاُف. 
بقلبو. وقيل: الجتماع عاشر ا٠تلق ٓتلقو وباينهم  : ألنو وقيل

 . (ٔ): )بعثت أل٘تم حسن األخبلؽ(، قاؿ مكاـر األخبلؽ فيو
دب بالقرآف كما فإنو أُ  ،فجميع األخبلؽ اٟتميدة كلها كانت فيو 

٣تبواًل  ، وقد كاف هلل عنها: )كاف خلقو القرآف(رضا اقالت عائشة 
لو ذلك َف ٭تصل  ،على األخبلؽ الكرٯتة يف أصل خلقتو الزكية النقية

                                                           

( رقم ٔٔٗٔ/ٖمالك يف "ا١توطأ" وأٛتد عن أمل ىريرة ، وحسنو األلبآف رٛتو اهلل يف "ا١تشكاة" ) رواه( ٔ)
(ٜ٘ٓٙ.) 
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، و٢تذا َف تزؿ تشرؽ أنوار ا١تعارؼ يف قلبو حىت برياضة نفس بل ّتوٍد إ٢تا
ميدة ل ىذه ا٠تصاؿ اٟت، وأصاية العلية وا١تقاـ األسٌتوصل إُف الغ
، ضائل وٕتتنب الرذائلقل ألف بو تقتبس الفاجمليدة كماؿ العوا١تواىب 

اف البصَتة، والبصَتة للروح ٔتثابة القلب، والعقل فالعقل لساف الروح وترٚت
: لكل شاء جوىر وجوىر اإلنساف العقل ٔتثابة اللساف. قاؿ بعضهم

 .(ٔ)وىر العقل الصربوج

                                                           

 ( بتصرؼ.ٜٜ-ٜٛوانظر "الزىور الندية يف خصائص وأخبلؽ خَت الربية" )ص :  (ٔ)
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تكم األمور فعاكيم بأصحاب : )إذا أليحديث (ٖٔ)
                                 .(بأىل القبورنوا فاستعي) أو( بورالق

  (موضوع)                                                           
 :ىل العام, منهمألاى ذلك  ىذا الحديث موضوع كما نص  

يف "٣تموع الفتاوى"  -رٛتو اهلل-شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  (ٔ)
 كذب مفترى لاى النب  ديث اٟت ذا: ىقاؿ( ٖٙ٘/ٔ)

طرار من دين علم باالضوىذا ٦تا يُ  ,بإجماع العارفين بحديثو
 ،لماء بذلكوَف يروه أحد من الع ،وأنو غَت مشروع ،اإلسبلـ
 .ب اٟتديث ا١تعتمدةوجد يف شاء من كتوال يُ 

( ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٔيف "إغاثة اللهفاف" ) -رٛتو اهلل- اٞتوزية قيم بنا (ٕ)
: هبا االفتتاف يف القبورية أوقعت اليت ياءاألش يعدد وىو قاؿ:
 من ،األصناـ عباد أشباه وضعها ٥تتلقة مكذوبة أحاديث ومنها
 :كحديث بو جاء وما دينو تناقض  اهلل رسوؿ على ا١تقابرية

 ىذه وأمثاؿ ...(القبور بأصحاب فعايكم األمور أليتكم إذا)
 كوفا١تشر  وضعها، اإلسبلـ لدين مناقضة ىا اليت األحاديث
 .والضبلؿ اٞتهاؿ من أشباىهم على وراجت
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 :قاؿ (ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٙيف "روح ا١تعآف" ) -رٛتو اهلل– األلوسا (ٖ)
 العارفُت بإٚتاع  اهلل رسوؿ لاى مفترى حديث وىو
 كتب شىء ىف واليوجد العلماء من أحد يروه َف،ْتديثو
 .ا١تعتمدة اٟتديث

( قاؿ: ٕ٘ٙيف "السنن وا١تبتدعات" )ص: -رٛتو اهلل– الشقَتي (ٗ)
 مختاق مكذوب.

 (ٜٕٚيف "قاعدة جليلة" )ص: -حفظو اهلل-ا١تدخلا ربيع  العبلمة (٘)
 : ْتثت عنو فلم أجده إال يف "كشف ا٠تفاء")حاشية( قاؿ

األمور فاستعينوا بأصحاب إذا ٖتَتمت يف ) :بلفظ للعجلوٓف
 .القبور(

على العجلوٓف يف إيراده فقد شن ع  -رٛتو اهلل-شيخنا مقبل الوادعا  (ٙ)
يف  فقاؿ. عنو وتو ىذا اٟتديث يف كتابو "كشف ا٠تفاء" وسك

 يذكر وال اٟتديث يذكر رٔتا والعجلوٓف :(ٕٚٔ"ا١تقًتح" )ص:
 أعيتكم إذا: )حديث مثل بالعقيدة ٥تبلا  حديثًا يكوف ورٔتا اٟتكم،
 دعوة وىو عليو، وسكت ذكره (القبور بأصحاب فعليكم األمور
 .(ٔ)الشركية العقيدة وإُف ا١توتى، بأتربة التمسح إُف

                                                           

 (.ٖٓٓ)ص: وانظر كذلك "السَت اٟتثيث"( ٔ)
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 :     التعايق

ٹ   ژ   اُفوقد قاؿ تع: -رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
 ژٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄ  ڄ 

 ،علم باالضطرار من دين اإلسبلـ أنو غَت مشروعوىذا ٦تا يُ  {5١}الفرقان:
ذ القبور مساجد و٨تو اأقرب من ذلك عن اٗتما ىو ع وقد هنى النىب 

فإف ذلك أصل عبادة األوثاف كما  ،ولعن أىلو ٖتذيًرا من التشبو هبم ،ذلك
ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ژ قاؿ تعاُف 

فلما  ،فإف ىؤالء كانوا قومًا صاٟتُت ىف قـو نوح {13}نوح: ژۓ  ﮲  
كما   ،صورىم مث صوروىم مث اٗتذوا األصناـ على ماتوا عكفوا على قبورىم

فمن فهم معٌت  ،تقدـ ذكر ذلك عن ابن عباس وغَته من علماء السلف
عرؼ أنو ال يعُت على  {5}الفاتحة: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ قولو 

عاف با١تخلوؽ فيما يقدر وأنو يست اهلل وحده، العبادة اإلعانة ا١تطلقة إال
گ    ژ   عليوإالل اليكوف والتوك ،ستغاثة ال تكوف إال باهللوكذلك اال ،عليو

فالنصر ا١تطلق وىو َخْلُق ما  {216آل عمران:} ژگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
 ىذا القدر كفاية ١تن ىداه اهلل، وىف ،يُغلب بو العدو ال يقدر عليو إال اهلل

 .          واهلل أعلم
                                                           

 .(ٖٗٙ، ٖٚ٘/ٔ"٣تموع الفتاوى" )( ٔ)
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وىف شرائع  ،من ىذا الشرؾ ىو كذلك وىذا الذى هنى عنو النىب 
أف موسى عليو السبلـ هنى بٌت إسرائيل عن  ياء ففى التوراةغَته من األنب
وذكر أف ذلك من أسباب عقوبة  ،وغَت ذلك من الشرؾ ،دعاء األموات
د وإف تنوعت ء عليهم السبلـ واحوذلك أف دين األنبيا ،اهلل ١تن فعلو

إنا أنو قاؿ: ) عن النىب  كما ىف الصحيح عن أىب ىريرة   ،شرائعهم
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ژاؿ تعاُف د ق، وقاألنبياء ديننا واحد( معشر

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  
 .{ 23}الشُّورى: ژک   ک  ک  کگ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  

 ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھژ   تعاُف اؿوق
 .{ 15-15}المؤمنون : ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ    ڭ       ۇ  ڭ   ڭ ژ    تعاُفوقاؿ 
ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ               ۋۋ  

    ۈئ  ۈئ  ېئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ 
ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  یی  جئ    حئ   ېئ  ېئ  

وم: ژمئ  ىئ  يئ  جب و دين اإلسبلـ الذى ال وىذا ى. {31-30}الرُّ
ليو ىف سط الكبلـ عكما قد بُ   ،رينيقبل اهلل دينًا غَته من األولُت واآلخ

 .   غَت ىذا ا١توضع
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ىف حق  ، وما هنى اهلل عنو ورسولو وإذا تبُت ما أمر اهلل بو ورسولو 
الرسل وخامت  ،وسيد ولد آدـ ،ا٠تلق وأكرمهم على اهلل عز وجلرؼ أش

مهم جاىًا عند وأعظ ،منزلةوأرفع الشفعاء  ،اآلخرينُت و وأفضل األول ،والنبيُت
شَرؾ ياء والصاٟتُت أوُف بأف ال يُ األنب، تبُت أف من دونو من  تبارؾ وتعاُفاهلل
 .         ف اهلل ال ىف حياتو وال ىف ٦تاتووال يُدعى من دو ، بدوال يتخذ قربه وثناً يُع، بو

مثل  ،ُتوال ا١تيت، يستغيث بأحد من ا١تشايخ الغائبُتوال ٬توز ألحد أف 
و٨تو ، نا ىف حسبكأو أ،  وانصرْف وادفع عٌتيا سيدى فبلنًا أغثٌت: أف يقوؿ
علم وٖترٯتو ٦تا يُ  ،ن الشرؾ الذى حـر اهلل ورسولوبل كل ىذا م، ذلك

وا١تيتُت عند قبورىم ا١تستغيثوف بالغائبُت وىؤالء  ،باالضطرار من دين اإلسبلـ
صار الشيطاف يضلهم ويغويهم   ،وغَت قبورىم ١تا كانوا من جنس عب اد األوثاف

غاث تصور الشياطُت ىف صورة ذلك ا١تستفت ،ويغويهم ضل عب اد األوثافكما ي
 ،وٗتاطبهم بأشياء على سبيل ا١تكاشفة كما ٗتاطب الشياطُت الكهاف ،بو

كذب بل الكذب لكن البد أف يكوف ىف ذلك ما ىو   ،وبعض ذلك صدؽ
وتدفع عنهم  اهتمالشياطُت بعض حاج أغلب عليو من الصدؽ، وقد تقضا

فيظن أحدىم أف الشيخ ىو الذى جاء من الغيب حىت  ،رىونوبعض ما يك
، ويقوؿ  صو ر ملكًا على صورتو فعل ذلكيظن أف اهلل تعاُف، أو فعل ذلك

ليضل ، ل على صورتوشيخ وحالو وإ٪تا  ىو الشيطاف ٘تث  أحدىم ىذا سر ال
ناـ وتكّلم عابديها األصخل الشياطُت ىف ا١تشرؾ بو ا١تستغيث بو كما تد

و وى ،كما كاف ذلك ىف أصناـ مشركى العرب  ،حوائجهمبعض  وتقضا
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وأعرؼ من ذلك وقائع   ،اليـو موجود ىف ا١تشركُت من الًتؾ وا٢تند وغَتىم
أو ذاؾ  ،م فرأوْفكثَتة ىف أقواـ استغاثوا ىب وبغَتى ىف حاؿ غيبتنا عنه

و١تا حدثوْف  ،اثوا بو قد جئنا ىف ا٢تواء ودفعنا عنهماآلخر الذى استغ
ورة غَتى من م أف ذلك إ٪تا ىو شيطاف تصّور بصورتى وص٢ت نتُ ك بي  بذل

ليظنوا أف ذلك كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم الشيوخ الذين استغاثوا هبم 
وىذا من أكرب األسباب الىت هبا  ، االستغاثة بالشيوخ الغائبُت وا١تيتُتيف

 بشيوخهم، وكذلك ا١تستغيثوف من النصارى دة األوثافكوف وعبأشرؾ ا١تشر 
ًا من يأتى على صورة ذلك الشيخ الذين يسموهنم العبلمس يروف أيض

وىؤالء الذين  ،النصراْف الذى استغاثوا بو فيقضا بعض حوائجهم
 يستغيثوف باألموات من األنبياء والصاٟتُت والشيوخ وأىل بيت النىب 

أو ٭تكا ٢تم بعض ىذه  ،ض ىذه األمورري لو بعغاية أحدىم أف ٬ت
ؤالء ومن ى ،وخرؽ عادة بسبب ىذا العملفيظن أف ذلك كرامة األمور 

من يأتى إُف قرب الشيخ الذى يشرؾ بو ويستغيث بو فينزؿ عليو من ا٢تواء 
طعاـ أو نفقة أو سبلح أو غَت ذلك ٦تا يطلبو فيظن ذلك كرامة لشيخو 

بدت هبا وىذا من أعظم األسباب الىت عُ  ،وإ٪تا ذلك كلو من الشياطُت
ڤ  ڦ    ڤ  ڤ ژ  :وقد قاؿ ا٠تليل عليو السبلـ ،وثافاأل

كما . {36-35}إبراهيم: ژڄ  ڃڃ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ     
 . قاؿ نوح عليو السبلـ
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، وَف اقتضى ضبل٢تم بسببٍ  ـو أف اٟتجر ال يضل كثَتًا من الناس إالومعل
ا  بل إ٪ت ،د من عب اد  األصناـ يعتقد أهنا َخَلَقت السماوات واألرضيكن أح

 :     بابألس كانوا يتخذوهنا شفعاء ووسائط

 .  ورىا على صور األنبياء والصاٟتُتمن ص :منهم
 من جعلها ٙتاثيل وطبلسم للكواكب والشمس والقمر.  :ومنهم
 . من جعلها ألجل اٞتن :ومنهم
فا١تعبود ٢تم ىف قصدىم إ٪تا ىو  ،من جعلها ألجل ا١تبلئكة :ومنهم

س األمر م ىف نفوى ،أو القمر وف أو الشمسياء والصاٟتا١تبلئكة واألنب
يعبدوف الشياطُت فهى الىت تقصد من اإلنس أف يعبدوىا وُتظهر ٢تم ما 

     پ    ٻ     ٻ     ٻ    ٻ      ٱ    ژ  يدعوىم إُف ذلك كما قاؿ تعاُف
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ      ڀ       ڀ    پ         پ     پ

وإذا   {72-70}سبأ: ژڤ    ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ
وه أنو إ٪تا يدعو األنبياء أو٫ت ،ادة الشياطُتابد ٦تن ال يستحل عبكاف الع

٦تن ٭تسن العابد ظنو بو وأما إف كاف ٦تن ال  ،والصاٟتُت وا١تبلئكة وغَتىم
 . ـ عبادة اٞتن عر فوه أهنم اٞتن٭تر  

أو أف  ،ورة اإلنساف أف يسجد لووقد يطلب الشيطاف ا١تتمثل لو ىف ص
أو أف يقرب ٢تم  ،ويشرب ا٠تمر ،أو أف يأكل ا١تيتة ،احشةيفعل بو الف
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وإما  من ٮتاطبهم إما مبلئكة نوف أفوأكثرىم ال يعرفوف ذلك بل يظ،يتةا١ت
أولياء اهلل  ، ويظنوف أف رجاؿ الغيبرجاؿ من اٞتن يسموهنم رجاؿ الغيب

ىف أو رؤيت  ،وأولئك جن ٘تثلت بصور اإلنس ،غائبوف عن أبصار الناس
ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک      ڎ  ڈ  ژ وقاؿ تعاُف  ،اإلنس غَت صور

دىم بواد ٮتاؼ كاف اإلنس إذا نزؿ أح  {6}الجّن: ژک   ک  ک  گ  
وكانت اإلنس تستعيذ  ،وادى من سفهائوأعوذ بعظيم ىذا ال :أىلو قاؿ

وكذلك ! ، وقالت: اإلنس تستعيذ بناذلك سببًا لطغياف اٞتنباٞتن فصار 
وف الرقى والعزائم األعجمية ىى تتضمن أٝتاء رجاؿ من اٞتن يُدع

قسم عليهم ٔتن يعظمونو فتطيعهم الشياطُت بسبب ويُ  ،وُيستغاث هبم
ژ     قاؿ تعاُف وىذا من جنس السحر والشرؾ ،ذلك ىف بعض األمور

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
    ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ   ٺ      ٺ    ٺ    ڀ      ٺ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ      ٹٹ       ٹ
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڃ

    ک    ژ  ڑ  ڑک  ک  ک   ڈ  ڈ   ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ    ڳ  ڳڳ       گ  ڳ     گ   گ  گ

 .{201}البقرة: ژڻ  ڻ  ڻ  
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وتذىب بو  ،كوف الشياطُت قد ٛتلتواء وتو وكثَت من ىؤالء يطَت ىف ا٢ت
ا ٦تا فرض ع ذلك زنديقًا ٬تحد الصبلة وغَتىويكوف م ،إُف مكة وغَتىا
وإ٪تا يقًتف بو  ،اـر اليت حرمها اهلل ورسولوويستحل احمل ،اهلل ورسولو 

حىت إذا آمن باهلل  ،العصيافو أولئك الشياطُت ١تا فيو من الكفر والفسوؽ 
ىبت تلك طاعة اهلل ورسولو فارقتو تلك الشياطُت وذ ولو وتاب والتـزورس

؛ وأنا أعرؼ من ىؤالء عدداً  األحواؿ الشيطانية من اإلخبارات والتأثَتات
راؽ وخراساف والرـو رة والعا اٞتزي، وأمالشاـ ومصر واٟتجاز واليمنكثَتًا ب

فار من ا١تشركُت ، وببلد الكَتىار ٦تا بالشاـ وغففيها من ىذا اٞتنس أكث
يطانية اليت أسباهبا األحواؿ الش وإ٪تا ظهرت ىذه ،ىل الكتاب أعظمأو 

اإلٯتاف فحيث قوي  ،ف ْتسب ظهور أسباهباوؽ والعصياالكفر والفس
عفت ىذه ونور الفرقاف واإلٯتاف وظهرت آثار النبوة والرسالة ض ،والتوحيد

صياف قويت ىذه ث ظهر الكفر والفسوؽ والعوحي،األحواؿ الشيطانية
، والشخص الواحد الذى ٬تتمع فيو ىذا وىذا الذى الشيطانية األحواؿ

كوف فيو من ىذا اٟتاؿ تكوف فيو مادة ٘تده لئلٯتاف ومادة ٘تده للنفاؽ ي
 . وىذا اٟتاؿ
سبلـ مثل البخشية والطونية والبدى  يدخلوا ىف اإلكوف الذين َفوا١تشر 

ن الًتؾ لكفار مو ذلك من علماء ا١تشركُت وشيوخهم الذين يكونوف لو٨ت
، ويصعد واؿ الشيطانية فيهم أكثروا٢تند وا٠تطا وغَتىم تكوف األح
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يغٍت ٢تم بو م ىف ا٢تواء و٭تدثهم بأمور غائبة، ويبقى الدؼ الذى أحدى
، وال يروف رب رأس أحدىم إذا خرج عن طريقهم، ويض ا٢تواءٯتشى ىف

روف من يطوؼ اإلناء الذى يشربوف منو عليهم وال ي، و أحدًا يضرب لو
منهم عنده ضي فو طعاماً  ، ويكوف أحدىم ىف مكاف فمن نزؿ٭تملو

 . يكفيهم، ويأتيهم بألواف ٥تتلفة
أو من غَتىا  ،وذلك من الشياطُت تأتيو من تلك ا١تدينة القريبة منو

ص اإلٯتاف وىذه األمور كثَتة عند من يكوف مشركاً أو ناق ،تسرقو وتأتى بو
 .ذا أنواع كثَتةد التتار من ى، وعنمن الًتؾ وغَتىم
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إذا اغتاب أحدكم أخاه فايستغفر لو ) :حديث (ٗٔ)
 (.       فإنها كفارة لو

                    (موضوع)                                                           
: رواه ابن عدي يف (ٕٕٔاجملموعة" )ص: وكآف يف "الفوائدقاؿ الش
وضعو سايماف : بن سعد مرفوعاً، وقاؿ( عن سهل ٕٕٕ/ٗ"الكامل" )
  .بن لمرو

  .فوعاً مر   وقد رواه ابن أمل الدنيا عن أنس
 . متروؾ ,نبسو بن لبد الرحمن القرش ل :وف  إسناده

 .إسناده ضعيفوقاؿ:  .لشعب" من طريقوورواه البيهقا يف "ا
 . لاى تضعيفوذلك اقتصر العراقا يف "ٗتريج اإلحياء" وك

تفرد بو  :مرفوعًا وقاؿ رضا اهلل عنهما عن ابن عباس قطٍتر ورواه الدا
 .)الشوكآف( اىػ.وىو ضعيف ,يا بن لمر األحفص 

 بألفاظ أخرى كلها ال تصح. ورد واٟتديث
قات: وقد نص  جمع من العاماء لاى بطالف ىذا الحديث, 

 منهم:
 ابن لدي. (ٔ)
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 البيهق . (ٕ)

 العراق . (ٖ)

 الدارقطن . (ٗ)

 .(ٗٛ٘ٔ،ٖٛ٘ٔ( رقم )ٕٖٗ/ٖا١توضوعات" )" ابن اٞتوزي يف (٘)

 . (ٗٓٛ( رقم )ٖ٘ٚ:" )صالمقاصد الحسنةالسخاوي يف " (ٙ)

 . (ٕٙ٘/ٕ) " الآللئ المصنولةالسيوطا يف " (ٚ)

 .(ٚ٘قم )( ر ٜٕٕ/ٕ" )تنديو الشريعةراؽ يف "ابن ع (ٛ)

 (.ٕٔٔ"التمييز" )ص: ابن الديبع يف (ٜ)

 (. ٖٜٔ"الغماز على اللماز" ) السمهودي يف (ٓٔ)

 (.ٚٛٙ"الشذرة" )الصاٟتا يف  (ٔٔ)

 (.ٜٙٔ"تذكرة ا١توضوعات" )ص:لفتٍت يف ا (ٕٔ)

 (.ٙٚٓٔ"أسٌت ا١تطالب" )البَتو  يف  (ٖٔ)

 (.ٜٖٚٔ"النوافح العطرة" )الصعدي يف  (ٗٔ)
  (. ٕٕٔالشوكآف يف "الفوائد اجملموعة" )ص: (٘ٔ)

 .(ٕٓ٘ٔ( و)ٜٔ٘ٔ( و)ٛٔ٘ٔ) يف "الضعيفة" العبلمة األلبآف (ٙٔ)
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 : التعايق
 . ة ٤ترمة بالكتاب والسنة واإلٚتاعالِغيب: قات

 : أما الكتاب العديد

ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ژ فقولو تعاُف 
   {.21}الحجرات: ژٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

 : المطهرة وأما السنة
, ابًا أدناىا مثل إتياف الرجل أمووف بالربا اتناف وسبع: )فقولو 
  .(ٔ)(لربا استطالة الرجل ف  لرض أخيووإف أربا ا

: واإلٚتاع على أهنا من -رٛتو اهلل-اؿ القرط  : فقد قجماعوأما اإل
 .الكبائر وأنو ٬تب التوبة منها

: يف تفسَت سورة اٟتجرات: الغيبة ٤ترمة -رٛتو اهلل- وقاؿ ابن كثَت
 باإلٚتاع.

فيها : -رٛتو اهلل-(ٕ)أما مسألة كفارة من اغتبتو فإليك كالـ اإلماـ النووي
 :(منها والتوبة الغيبة كفارة باب)حيث قاؿ: 

                                                           

( ٖٖٚ٘وصػػػػػػػححو األلبػػػػػػػآف يف "صػػػػػػػحيح اٞتػػػػػػػامع" ) آف يف "األوسػػػػػػػط" عػػػػػػػن الػػػػػػػرباء رواه الطػػػػػػػرب ( ٔ)
 (.ٔٚٛٔو"الصحيحة" )

 (.ٖٔٗ-ٜٕٗ"األذكار" )ص: (ٕ)
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 من والتوبة منها، التوبة إُف ا١تبادرة لزمو معصية ارتكب من كل أف اعلم
 وأف اٟتاؿ، يف ا١تعصية عن يقلع أف: أشياء ثبلثة فيها شًتطيُ  تعاُف اهلل حقوؽ
 .إليها يعود أال يعـز وأف فعلها، على يندـ

 رد وىو :ورابع الثبلثة، ىذه فيها شًتطيُ  اآلدميُت حقوؽ من والتوبة
 على فيجب ،منها واإلبراء لنها لفوه باط أو صاحبها إلى الظالمة
 من بد وال آدما، حق الغيبة فأل األربعة، األمور هبذه التوبة ا١تغتاب

 حل، يف فاجعلٍت اغتبتك قد: يقوؿ أف يكفيو وىل اغتابو، من استحبللو
 بوو اغتابو ما يبُت أف بد ال أـ

 : -اهلل همرٛت- الشافعا ألصحاب وجهاف فيو
 أبرأه لو كما يصح، َف بيانو غَت من أبرأه فإف بيانو، يشًتط :أحدىما

 .٣تهوؿ ماؿ عن
 ٓتبلؼ علمو يشًتط فبل فيو، يتسامح ٦تا ىذا فأل يشًتط ال :والثان 

 غيبة، دوف غيبة عن بالعفو يسمح قد اإلنساف فأل أظهر، واألوؿ .ا١تاؿ
  .منها الرباءة ٖتصيل تعذر قدف غائباً  أو ميتاً  الغيبة صاحب كاف فإف

 ويكثر والدلاء لو الستغفارا من يكثر أف ينبغ  :العاماء قاؿ لكن
 .الحسنات من
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 ذلك عليو ٬تب وال منها يربئو أف الغيبة لصاحب يستحب أنو اعلم
 استحباباً  لو يستحب ولكن خَتتو، إُف فكاف حق، وإسقاط تربع ألنو

 ىو ويفوز ا١تعصية، ىذه وباؿ من ا١تسلم أخاه ليخلص اإلبراء متأكداً 
 تعاُف اهلل قاؿ وتعاُف، سبحانو اهلل و٤تبة العفو يف تعاُف اهلل ثواب بعظيم

 ژٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿژ 
 ىذا أف نفسو ريذك   أف بالعفو نفسو تطبيب يف وطريقو {237}آل عمران:

 أخا خبلصو  ثوابو أفوت أف ينبغا فبل رفعو، إُف سبيل وال وقع، قد األمر
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  ژ  تعاُف اهلل قاؿ وقد ا١تسلم،

 {.222}األعراف: ژڄ  ڃ ژ  تعاُف وقاؿ { 73}الشورى:  ژحئجئ
 .كثَتة ذكرنا ما بنحو واآليات

 ما العبد عوف يف واهلل): قاؿ  اهلل رسوؿ أف الصحيح اٟتديث ويف
  .(أخيو عوف يف العبد كاف

 .شيطاف فهو يرضَ  فام استرض  من: -اهلل رٛتو- الشافعا قاؿ وقد
 :ا١تتقدموف أنشد وقد
 عار الذؿ على الفىت ومقاـ          فبلف إليك أساء دػق :ِف يلَ قِ 

 االعتذار  عندنا الذنب دية          عذرا وأحدث جاءنا قد :قلت
                                                           

 مسلم.رواه  (ٔ)
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 .الصواب ىو الغيبة عن اإلبراء على اٟتث من ذكرناه الذي فهذا
 .ظلمٍت من أحلل ال: قاؿ أنو ا١تسيب نب سعيد عن جاء ما وأما
 الغيبة حـر تعاُف اهلل فأل لو، فأحللها عليو أحرمها َف :سَتين ابن وعن
 غلط، أو ضعيف فهو ،اً أبد تعاُف اهلل حرمو ما الحلل كنت وما عليو،
 نصوص تظاىرت وقد لو، ثبت حقاً  يسقط وإ٪تا ،٤ترماً  ٭تلل ال ا١تربئ فإف

 با١تسقط، ا١تختصة اٟتقوؽ وإسقاط العفو باباستح على والسنة الكتاب
 فإف صحيح وىذا ،اً أبد غيبيت أبيح ال أٓف على سَتين ابن كبلـ ٭تمل أو

 على ٭تـر بل ،مباحاً  يصر َف اغتابٍت ١تن عرضا أْتت: قاؿ لو اإلنساف
 .غَته غيبة أحد كل

 خرج إذا كاف ضمضم كأمل يكوف أف أحدكم أيعجز): اٟتديث وأما
  .(ٔ)(الناس على بعرضا تصدقت إٓف ؿقا بيتو من

 وىذا اآلخرة، يف وال الدنيا يف ال ظلمٍت ٦تن مظلميت أطلب ال: فمعناه
 .اإلبراء قبل موجودة كانت مظلمة إسقاط يف ينفع

 اىػ. .التوفيق وباهلل بعدىا، جديد إبراء من بد فبل بعده، ٭تدثما  فأما

 : ما يلاوقد ذكر العلماء أنو ُيستثٌت من الغيبة : قات

                                                           

( و"ضعيف ٖٕٙٙوضعفو األلبآف يف "اإلرواء" ) ، رواه أبو داود وابن السٍت من حديث أنس ( ٔ)
   (.ٕ٘ٛٔاٞتامع" )
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 التظلم، كالتظلم للسلطاف والقاضا. 

 االستفتاء، كأف يقوؿ للمفيت ظلمٍت فبلف. 

 تغيَت منكر أو رفع ببلء عن مسلم االستعانة على. 

 ر با١تسلمُت، و٦تن يضر ا١تسلمُت ونصحهم من أصحاب الشرٖتذي.  

 عة ببدعتو ليعرفو الناس و٭تذروه، أو صاحب البدذكر اجملاىر ٔتا فيو.   

 لقب معُت كاألعرج واألصم بريف إف كاف اإلنساف معروفًا التع
 .واألعمى
وأكثر ىذه األسباب مجمع لاى جواز  :-اهلل رحمو- قاؿ النووي

  . (ٔ)الغيبة بها
 :ءت ىذه األمور يف بيتُت من الشعروقد جا

 ٍؼ و٤تػذرِ متظلػٍم ومعػر            ستةٍ  القػدُح ليس بغيبة يف 
 (ٕ)إزالة  منكر طلب اإلعانة يف          ومن فسقاً ومستفتٍ  و١تظهرٍ 
 : تنبيو

ن الناس يتكلم يف أعراض ا١تسلمُت، بدوف روية، أو لكن ٕتد الكثَت م
األمر با١تعروؼ والنها ، أو ْتجة النصيحة، أو اٞترح والتعديل ،ضوابط شرعية

                                                           

 (.ٕٕ٘-ٖٕٗ)ص: "األذكار" (ٔ)

 (.ٖٓٚ/ٗ"سبل السبلـ" ) (ٕ)
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ـ يكوف ألمراض ، أو الغَتة على الدين، ويف حقيقة األمر الكبلعن ا١تنكر
، فبا٢توى ب الربيةلم هبا إال ر ، ال يعضايا شخصية، وشهوة خفية، وقيةنفس

أمل كثَتاً من أَْلِسَنة ىؤالء فمن ت، وبا٢توى واإلعجاب ٯتدح، واإلعجاب يقدح
ألسنة تزرع  ، ويا٢تا منر، وال تُػَعم  ، وأفاعا تلدغ وتدمروجدىا نارًا ٤ترقةً 

، وٖتصد الشرور ، فنعوذ ب، وتثمر الغما٢تمـو  . اهلل من ا٢توى والغرورـو
تاج فيو إُف أقصى درجة من التدين والورع ، ٭تفاٞترح أمر صعب

 . -رٛتو اهلل-والتقوى واالحتياط، كما قاؿ ا١تباركفوري 
أنو ٤تاسب  ولَتاقب الذي يعلم السر وأخفى، وليعلم، فليتق اهلل ا١ترءأال 

ليدع و  {2١}ق: ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ على كل كلمة 
، وليشغل من العلماء األتقياء أىل الورع والدينىذا الباب ألىلو وفرسانو،

هبذا  قياـنفسو فال ، وإصبلحبأولويات العلم، وأّتديات الطلبنفسو 
، كما قرر ذلك سقط عن اآلخرين ائا إذا قاـ بو ما يكفااألمر أمر كف

 . اإلسبلـ علماء
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                   .       إذا بايتم فاستتروا(: )حديث (٘ٔ) 
ليس بحديث بهذا )                                     
  (الافظ

 : وانظر
  .(ٙ٘( رقم )ٙ٘ا١تقاصد اٟتسنة" )ص:" (ٔ)

 .(ٗٔ"التمييز" )ص: (ٕ)

 .(ٙ٘( رقم )ٚٛ/ٔ"كشف ا٠تفاء" ) (ٖ)
 : التعايق
 ،اجتنبوا ىذه القاذورات اليت هنى اهلل عز وجل عنها) غٍت عنو حديث:: يُ قات
لنا صفحتو نقم عليو كتاب  فإنو من يبدِ  ،ًت بسًت اهلل عز وجلأَف  فليستفمن 
 . بعد رجم ماعز  قا٢تا  (ٔ)اهلل(

، وإف من اجملاىرة أف يعمل الرجل كل أميت معاىف إال اجملاىرين: )وقاؿ 
لُت البارحة كذا وكذا وقد : يا فبلف عمفيقوؿ عمبًل بالليل مث يصبح وقد سًته اهلل

 . متفق عليو( بح يكشف سًت اهلل عنوه ربو ويصبات يسًت 

                                                           

، وصححو األلبآف يف "الصحيحة" رقػم رواه البيهقا واٟتاكم والطحاوي يف "مشكل األثار" والعقيلا عن ابن عمر ( ٔ)
 (.ٜٗٔ( و"صحيح اٞتامع" )ٖٙٙ)
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عاصا والذنوب أف يستًت : أنو إذا ابتلا بشاء من ا١تب على ا١تسلمجفالوا
با١تعصية معصية  ، فإف اجملاىرةهللويتوب إُف اهلل عبلـ الغيوب فيما بينو وبُت ا

 .      لعافية والسًت يف الدنيا واآلخرةنسأؿ اهلل العظيم العفو وارى، أخ

َعشاء والِعشاء فابدأوا : )إذا حضر الحديث (ٙٔ)
 (. بالَعشاء
   (ال أصل لو)                                                        

كما نص  لاى ذلك أىل لو بهذا الافظ   ىذا الحديث ال أصل
 :العام منهم

ال أصل : قاؿ مذي"،اٟتافظ العراقا يف "شرحو على سنن الًت  (ٔ)
 . (ٔ)افظلو بهذا ال

 .(ٜٓٔ/ٕيف "فتح الباري" )تلميذه اٟتافظ ابن حجر  (ٕ)
 .(١ٙٔتقاصد اٟتسنة" )يف "االسخاوي  تلميذ ابن حجر (ٖ)
 .(ٕ٘:يف "التمييز" )ص الديبع ابنتلميذ السخاوي  (ٗ)
 .(ٜٙطا يف "الدرر ا١تنتثرة" )السيو  (٘)
 .(ٕٗٔي يف "تذكرة ا١توضوعات" )ص:الفتٍت ا٢تند (ٙ)

                                                           

 (.ٜٓٔ/ٕ"الفتح" )( ٔ)
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 .(ٛٔ) "، و"ا١تصنوع(ٕ٘" )يف "األسرار ا١ترفوعة  القاري (ٚ)
 .(ٕٕ٘( رقم )ٜٔ-ٜٓ/ٔكشف ا٠تفاء" )العجلوٓف يف " (ٛ)
( كتاب ٓٔ) رقم (ٙٗٔ:)ص يف "الفوائد اجملموعة"شوكآف ال (ٜ)

 . األطعمة واألشربة
 .(٘ٔٔطالب" )البَتو  يف "أسٌت ا١ت (ٓٔ)

 :التعايق
وأقيمت الصبلة فابدأوا إذا حضر الَعشاء : ): ويغٍت عنو قولو قات
 .(ٔ)(بالَعشاء

دة وار أعم من أف تكوف صبلة الِعشاء ال صبلة(وأقيمت ال: )فقولو 
، فقد جاء يف اٟتديث ا١تشهور على األلسن، أو أف تكوف صبلة ا١تغرب
ؿ: )ال قا يف صحيح مسلم من حديث عائشة رضا اهلل عنها أف الن  

ىاىنا نكرة يف سياؽ النفا تفيد  فظ )صبلة(فل …(صبلة ْتضرة طعاـ
، وغَتىا  صلوات ا٠تمس، فتعم كل صبلة من العند علماء األصوؿ ـالعمو 

ل  أحد ْتضرة طعاـ يتوؽ : ال ُيصَ ٔتعٌت النها، أيفا ىاىنا كما أف الن
، فإف صلى شاءً رًا أو مغربًا أو عبلة ظهرًا أو عصإليو سواء كانت الص

  ونفسو تتوؽ إُف الطعاـ فقد ذىب ٚتهور العلماء إُف صحة الصبلة مع
                                                           

 ٨توه. ( عن عائشة رضا اهلل عنها وعن ابن عمر ٚٙٛ( ومسلم )ٖٔٙرواه البخاري )( ٔ)
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ذا اٟتديث نفا : إف نفا الصبلة يف ىها على ىذا اٟتاؿ، وقالواكراىت
 . لكما٢تا ال لصحتها

لم يصححوا بالبطبلف ف بن تيميةوقالت الظاىرية وشيخ اإلسبلـ ا
دوا الصبلة باطلة ، وعالطعاـ وال مدافعة أحد األخبثُت الصبلة مع وجود

اىرية شذوا والظ، اـَف ُيِصح ها مع اٟتاجة إُف الطعخ اإلسبلـ يإال أف ش
 .(ٔ)فلم يصححوىا مطلقاً 

                                                           

 (.ٛٛٔ/ٕلحافظ ابن حجر العسقبلٓف )"فتح الباري" ل( ٔ)
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إذا حضرت المالئكة ىربت ) حديث: (ٚٔ)
 .(الشياطين

)ليس                                                  
    (بحديث

لقد اشتهر ىذا الكالـ لاى ألسنة كثير من الناس لاى أنو حديث 
  , كما ذكر ذلك:نبوي, والصحيح أنو ليس بحديث

: كبلـ قاؿ (ٕٕٙ( رقم )ٜٔ/ٔٓف يف "كشف ا٠تفاء" )العجلو  (ٔ)
 .٬تري على ألِسنة الناس وليس ْتديث

 .(ٚٔيف بياف ما ليس ْتديث" ) "اٞتد اٟتثيث العامري يف (ٕ)

 .(ٙٔ) "ٖتذير ا١تسلمُتاألزىري يف " (ٖ)

 (.ٖٓٗٛٔتت حديث ) "الضعيفة" األلبآف يف (ٗ)

 :التعايق
شيطاف ال ٬تتمع مع : لكن يف اٟتديث الصحيح ما يدؿ على أف القات
 والن   أف رجبًل سب  أبا بكر  عن أمل ىريرة ، وىو ما صح ا١تلك

وات بعو أبو  ، فلما سكت ذىب أبو بكر يتكلم فقاـ جالس ال يقوؿ شيئاً 
قمَت، ذىبُت  أتكلم أنت جالس فلما : يا رسوؿ اهلل كاف يسبٍت و بكر فقاؿ
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لك ووقع الشيطاف ىب ا١تإف ا١تلك كاف يرد عنك فلما تكلمت ذ) :قاؿ
  .(ٔ)فكرىت أف أجلس(

 .ُف أف ا١تلك والشيطاف ال ٬تتمعافففا اٟتديث إشارة إ
وكذلك عدـ ، يطاف يـو بدر عندما رأى ا١تبلئكةوكذلك قصة ىروب الش

ة رفقة معهم كلب ، وال تصحب ا١تبلئكو كلب أو صورةدخوؿ ا١تبلئكة بيتاً في
 إٍف....(ٔ)أو جرس

 فيو يكوف أف ٬توز ال ا١تسلم فالبيت :-رحمو اهلل-(ٕ)بان قاؿ العالمة األل
 أف فيجب الصور، ىذه كانت مهما -يُقاؿ ما أقل ىذا- ظاىرة صور
 ٯتنعُ  الظهور ىذا ألف بيوتنا؛ يف الصور إظهار ٧ُتنب أف اٟترص كل ٨ترص
 حضرت إذا: )يقولوف العامة ألف جداً؛ خطَت ىذا ومعٌت ا١تبلئكة، دخوؿ

 إذا اٟتديث، ىذا من مستنبط كأنو شاء فهذا (الشياطين تىرب المالئكة
 ٢تؤالء اٞتو خبل إذا إذفو يدخلو فمن البيت تدخل ال ا١تبلئكة كانت

 اٗتذت فإذا ٘تاماً، متعاكسة فالقضية البيوت، ىذه إُف سارعوا الشياطُت
 اٗتذت فقد دارؾ؛ إُف وجل عز اهلل مبلئكة الستجبلب الشرعية الوسائل
 إذا ٘تاماً؛ بالعكس والعكس بيتك، عن الشياطُت إبعاد يف جداً  قوياً  سبباً 

                                                           

 (.ٛ٘ٚٙ( و"صحيح اٞتامع" )ٖٕٙٚرواه أبو داود وحسنو العبلمة األلبآف يف "الصحيحة" )( ٔ)

 (.ٜٔ/ٔوانظر "كشف ا٠تفاء" )( ٔ)

 مفرغة. صوتية دروس (ٕ)
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 إُف ا١تبلئكة دخوؿ لعدـ األسباب واٗتذت الشرع فخالفت تساىلت
 .إليو الشياطُت لدخوؿ اجملاؿ أفسحت فقد بيتك؛
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د المساجد فاشهدوا ل يعتاالرجإذا رأيتم ) :حديث( ٛٔ)
                               .         لو باإليماف(

 (ضعيف)                                                            
( ٕٓٛ) وابن ماجو ،(ٕٓ٘ٚوالًتمذي ) ،(ٔ٘ٙٔٔأٛتد )رواه 
( عن أمل ٖٚٚواٟتاكم ) ،(ٕٓ٘ٔ) وابن خزٯتة ،(ٕٛٚ/ٔوالدارما )

 . سعيد ا٠تدري 
 . السمح : در اج بن سمعاف أبويف ف  سندهوالحديث ضع

 .اج كثير المناكيردر  : عنو الذى  قاؿ
 .أحاديثو مناكير: وقاؿ اإلماـ أٛتد وغَته

صدوؽ ف  روايتو لن أب  : (ٕٗٛٔوقاؿ ابن حجر يف "التقريب" )
  . الهيثم ضعف

 .: وىذا اٟتديث منهاقات
ق علي( و"ا١تستدرؾ" بتٕٗ/ٕو"ا١تيزاف" ) (ٙٛٔ/ٖ) "هتذيب التهذيب"

 .(ٖٕٕ/ٔ( و"ا١تغٍت يف الضعفاء" )ٖٚٚ( رقم )ٜٖٔ/ٔ)الوادعا  شيخنا
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 :ف ىذا الحديثلاى ضع وممن نص  
  . (ٔ) (ٖٕٚ) يف "ا١تشكاة" بلمة األلبآفالع (ٔ)

قو ( وتعلئٗٔ/ٔيف "غارة األشرطة" )ة الوادعا شيخنا العبلم (ٕ)
 . (ٖٚٚعلى "ا١تستدرؾ" )

 . (ٖٗٗ/ٗاللجنة الدائمة ) (ٖ)

 .(ٛٗ/ٕيمُت يف "اجملموع الثمُت" )العبلمة ابن عث (ٗ)
( وابن ٗٙ( رقم )ٓٙواٟتديث ذكره السخاوي يف "ا١تقاصد" )ص:

 (.ٖٕ٘"كشف ا٠تفاء" رقم )العجلوٓف يفو ( ٙٔ)ص:يف "التمييز"الديبع 
 :التعايق
, وقد سئل شيخنا ابن اٟتديث ضعيف لكن معناه صحيحقات: 

 و باإلٯتاف ٔتجرد اعتياده ا١تساجد ىل ُيشهد للرجل: -رٛتو اهلل- (ٕ)لثيمين
الشك أف الذي ٭تضر الصلوات يف ا١تساجد،  نعم: ب بقولوفأجا

حضوره لذلك دليل على إٯتانو، ألنو ما ٛتلو على أف ٮترج من بيتو ويتكلف 
  اىػ.ا١تشا إُف ا١تسجد إال اإلٯتاف باهلل عز وجل.

                                                           

(، ٜٓٗ"ضعيف الًتمذي" )( وٗ٘ٔ)( و"ضعيف ابن ماجو" ٛٙوانظر كذلك "ضعيف أمل داود" )( ٔ)
( و"٘تػػػػاـ ا١تنػػػػة" ٜٓ٘و"ضػػػػعيف اٞتػػػػامع" ) (ٕٛٙٔ( و"الضػػػػعيفة" ٖتػػػػت حػػػػديث رقػػػػم )ٔٓٙ)، (ٓٓٙ)

 (. ٖٕٓ( رقم )ٔٛٔ/ٔ( و"الًتغيب والًتىيب" )ٜٕٔ)ص:

 .(ٛٗ-ٚٗ/ٕ) "اجملموع الثمُت" (ٕ)
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   ڳ ڱ  ژ  اٟتديث معناه صحيح قولو تعاُفو٦تا يدؿ على أف : قات
  {.2١}التوبة: ژ    ڻ  ڻ     ں   ں    ڱ    ڱ    ڱ

 : -رٛتو اهلل– (ٔ)قاؿ العالمة الشنقيط 
 ها. بالعبادات وذكر اسم اهلل في :نويةالعمارة المع

أف ا١تؤمنُت ال من من بنائها وترميمها ىذا كلو من ش :والعمارة الحسية
 ژ ں   ں    ڱ    ڱ    ڱ   ڱ    ڳ     ژ ذا قولو تعاُفوى ،شأف الكفار

، ال الكافر الذي عملو ضد ١تا اجد اهللالذي يعمر مس الذي آمن باهلل ىو
اجد ال ٯتكن أف يكوف عامرًا للمس ،، فهذا تناقضنيت لو ا١تساجدبُ 

 .وعملو ضد ما بنيت لو ا١تساجد
)أي من يعتاد  ,شهدوا لو شهادة ظاىرة: اأبو بكر بن العرب  وقاؿ
 ،و ظاىراً دؿ عليها وتعاىد ا١تساجد يدؿ على إٯتانألف فعلو ي ا١تساجد(

 . وعبل أما حقيقة الباطن فها عند اهلل جل  
إٓف َف أؤمر أف أنقب عن قلوب الناس وال : )…: وقد قاؿ قات

 . متفق عليو من حديث أمل سعيد أشق بطوهنم( 

                                                           

 .(ٕٖٖ– ٖٖٔ/٘"العذب النمَت يف ٣تالس التفسَت" ) (ٔ)
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ِل ذكرن  وليصدكم فايأحت أذف )إذا طن   :حديث (ٜٔ)
 .(لا   

                                                                                 (موضوع)                                                     
، (ٙٙٔ( رقم )ٖٙوالليلة" )ص:أخرجو ابن السٍت يف "عمل اليـو 

" والعقيلا يف "الضعفاء ،(ٕٛٓ/ٛ، )(ٕٔٚ/ٚدي يف "الكامل" )وابن ع
( رقم ٕٕٖ/َٔت")الكبو" (ٕٓٔ/ٕ) الصغَت"، والطربآف يف "(ٕٔٙ/ٗ)
 (. وغَتىم عن أمل رافع.ٕٜٛٔ( رقم )ٗٓٔ/ٓٔط" )( و"األوسٜٛ٘)

جر يف واٟتافظ ابن ح(. ٖٛٔ/ٓٔيف "٣تمع الزوائد" )ا٢تيثما ذكره و 
 .(ٖٖٗٙ( رقم )ٖٕٙ/ٖالب العالية" )"ا١تط

 .يد اهلل بن أب  رافع, متهم بالوضعمحمد بن لب :وف  سنده
 .منكرة: يرواية ابنو معمر عنو قاؿ ابن عدو 

وقد نص  جمع من أىل العام لاى بطالف ىذا الحديث, قات: 
 منهم:
  .(ٓٓ٘ٔ) رقم (ٕٙٙ/ٖ) اٞتوزي يف "ا١توضوعات"بن ا (ٔ)
: كل قاؿ (ٜٔٔرقم ) (٘ٙ)ص: "القيم يف "ا١تنار ا١تنيفابن  (ٕ)

 .حديث ف  طنين األذف فهو كذب
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 (، ٕٕٙ/ٖابن كثَت يف "التفسَت" ) (ٖ)

  وي.كما نقل عنو السخا ،العقيلا (ٗ)
  .(ٓٚ( رقم )١ٕٙتقاصد اٟتسنة" )ص:السخاوي يف "ا (٘)

 . (ٚٔالديبع يف "التمييز" )ص:ابن  (ٙ)

 .(ٕٕٗ/ٕالسيوطا يف "الآلُفء ا١تصنوعة" ) (ٚ)

 .(ٕٜٕ( رقم )ٓٔٔ/ٔ"كشف ا٠تفاء" ) العجلوٓف يف (ٛ)

 .(ٙٙٔا١توضوعات" )ص:يف "تذكرة الفتٍت  (ٜ)

 .(٘ٙ( رقم )ٙ٘/ٔا يف "الشذرة" )الصاٟت (ٓٔ)

 .(ٖٓٔ( رقم )ٌٖٗت ا١تطالب" )ص:أسالبَتو  يف " (ٔٔ)

 .(ٖٜٕ/ٕعراؽ يف "تنزيو الشريعة" )ابن  (ٕٔ)

 (ٙٔ( رقم )ٖٗاز على اللماز" )ص:السمهودي يف "الغم (ٖٔ)

 .(ٖٛٔ( رقم )ٖ٘الصعدي اليمٍت يف "النوافح العطرة" )ص: (ٗٔ)

 .(ٕٓرقم ) (ٕٗٓعة" )ص:الشوكآف يف "الفوائد اجملمو  (٘ٔ)

 .(ٕٓ( رقم )ٕٗٓوائد اجملموعة" )ص:ا١تعلما يف ٖتقيق "الف (ٙٔ)
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  .(ٔ)موضوع: (ٖٕٔٙ)يف "الضعيفة"  العبلمة األلبآف (ٚٔ)

 (.ٗٗاز يف "التحفة الكرٯتة" )العبلمة ابن ب (ٛٔ)

 .(ٔٙ/ٕيف "غارة األشرطة" )شيخنا الوادعا  (ٜٔ)

  .(ٓ٘ٗ/ٗإلفتاء )اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا (ٕٓ)
 :التعايق

م وك ،رٔف أف ىذا اٟتديث اليصح عن رسوؿ اهلل تبُت لك أخا الك
 ،وىو منها براء واألقواؿ واألفعاؿ تنسب إُف رسوؿ اهلل من األحاديث 

 ،وكم من خرافات وتراىات وظنوف وأوىاـ ما أنزؿ اهلل هبا من سلطاف
سبيل فمن ذلك لاى  ،واهلل ا١تستعاف نسب إُف سيد ولد عدناف تُ 

 :المثاؿ
  :(... إذا طنت أذف أحدكم)ىذا الكبلـ الذي بُت يديك. 

 (ى رجاًل يحبو وإذا رمشت لينو رمشت العين اليمنى أنو سير  إذا
 .ال أصل لو سرى يرى رجالً ال يحبو (الي

 (إذا حكت اليد يقول)وف سوؼ يأتينا ماؿ أو غيره.    

 (إذا كانت الحذاء مقاوبة يعدلونها)(ٔ). 

                                                           

 .(ٜٙٓالنضَت" )( و"الروض ٕٕ( ، و"التوسل" )ص:ٙٛ٘ع" )"ضعيف اٞتامانظركذلك و ( ٔ)
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 .الت  ال أصل لها ف  الشريعة اإلسالميةمن الخرافات  وغير ذلك

                                                                                                                                                    

و"ا٠تطػػب ا١تنربيػػة" للسػػدحاف (،ٖٖٖ)ص:وا١تبتػػدعات"(، و"السػػنن ٖٕ-ٕٕ)ص:وسػػل" لؤللبػػآف"الت (ٔ)
 (.ٕٔٗ(، و"معجم البدع" )ص:ٛٚٗ-ٚٗٗ/ٕ)
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ٜٜ 

 بر ولدؾ واخيو(.: )إذا كحديث (ٕٓ)
ليس )                                                      

                     (بحديث
اشتهر ىذا الكالـ لاى ألسنة كثير من الناس لاى أنو حديث نبوي, 
وليس كذلك إنما ىو من كالـ العامة كما ذكر ذلك غير واحد من أىل العام, 

 منهم:  

، ىو من كالـ العامة قاؿ: (ٕٔ) "ثٟتثيالعامري يف "اٞتد ا (ٔ)
 .: )واخيو( ٟتن وصوابو )آِخو(وقو٢تم

 (. ٖٚ( رقم )ٗٙالسخاوي يف "ا١تقاصد اٟتسنة" )ص: (ٕ)

 (.ٛٔابن الديبع يف "التمييز" )ص: (ٖ)

قاؿ  قاؿ: (ٕ٘٘( رقم )ٜٜ/ٔالعجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" ) (ٗ)
  .ىو من كالـ العامة :النجم

 التعايق:
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ىذا الكبلـ حديث ضعيف عن أمل جبَتة  ٌتوقد جاء يف مع: قات
اؾ عند الطربآف وغَته بسند ضعيف: )الولد سبع سنُت سيد بن الضحا

 .            (ٔ)بع سنُت عبد وأسَت، وسبع سنُت أخ ووزير(، وسوأمَت
، فالولد لدين أف يراعوهر بالواوتقدير مراحل العمر لؤلوالد ىذا ٦تا ٬تد

وتفكَته ن و لس وف معاملتو مبلئمةف تكفبل بد  أ يكرب وينمو تفكَته
 . وأف اليعامل على أنو صغَت دائماً  ،واستعداده

                                                           

 (.ٓٗٔ" ٖتت حديث رقم )أسٌت ا١تطالب" (ٔ)
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ٔٓٔ 

 .         اليمن(ب)إذا كثرت الفتن فعايكم : ( حديثٕٔ)
 (موضوع)                                                          

 
 :(ٖٗٛ/ٛٔ)يف "٣تموع الفتاوى" قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  (ٔ)

 . ىذا الافظ اليعرؼ

: (: قاؿ ابن تيميةٖٔ٘/ٕلشريعة")بن عراؽ يف "تنزيو ااقاؿ  (ٕ)
  . موضوع

 ديث: ح(ٓٚٗيف "إجابة السائل" )ص:الوادعا قاؿ شيخنا  (ٖ)
.                                    موضوع ليس لو سند اليمن(إذا جاءتكم الفنت فعليكم ب)
إذا ىاجت : )يثا حد: وأم(ٛٔٗؿ يف ٖتفة اجمليب )ص:وقا

فهو حديث موضوع مكذوب ال يثبت  اليمن(بالفنت فعليكم 
 . لن رسوؿ اهلل

 :التعايق
ىذا اٟتديث، ومعناه كذلك  صحةتبُت لك أخا الكرٔف عدـ : قات

الواجب عند ف فاليمن كغَتىا من البلداف مليئة بالفنت، ،ليس بصحيح
  منها. العمل بأسباب النجاة الفنتحصوؿ 
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تعبد ا٢تجرة، فإذا َف تستطع أف  :منها اة من الفنت كثَتة،وأسباب النج
 .اهلل يف أرض فهاجر إُف أرض تستطيع تعبد اهلل فيها

 أو مفروضاً  منها بقا ما سواء- ا٢تجرة أنواع نلخص أف ونستطيع
 :التالية النقاط يف -ذلك غَت ىو وما نسخ،
 اـأي يف فرضاً  وكانت :اإلسالـ دار إلى الحرب دار من الهجرة 

 واليت القيامة، يـو إُف مفروضة باقية ا٢تجرة وىذه ، الن 
 يف أسلم فمن،كاف حيث الن  إُف القصد ىا بالفتح انقطعت

 .اإلسبلـ دار إُف ا٠تروج عليو وجب اٟترب دار

 ال :مالك اإلماـ قاؿ :إلى أرض السنة البدلة أرض من الخروج 
 .السلف فيها سب ببلد يقيم أف ألحد ٭تل

 فرض اٟتبلؿ طلب فإف :الحراـ لايها غاب أرض لن الخروج 
: تيمية ابن اإلسالـ شيخ يقوؿ الشأف ىذا وف  .مسلم كل على
 وتارة مسلماً، تارة الرجل فيكوف العباد كأحواؿ الببلد أحواؿ
. شقياً  فاجراً  وتارة تقياً، براً  وتارة منافقاً، وتارة مؤمناً، وتارة كافراً،
 الكفر مكاف من اإلنساف فهجرة ،اسكاهن ْتسب ا١تساكن وىكذا

 الكفر من وانتقالو ،كتوبتو والطاعة اإلٯتاف مكاف إُف وا١تعاصا
 .القيامة يـو إُف باؽ أمر وىذا والطاعة، اإلٯتاف إُف وا١تعصية
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 أرخص وجل عز اهلل من فضل وذلك :البدف ف  األذية من الفرار 
 لو سبحانو اهلل أذف فقد موضع يف نفسو على ا١ترء خشا فإذا فيو،
 من وأوؿ احملذور، ذلك من ليخلصها بنفسو والفرار عنو، ا٠تروج يف
ژ  ژ : قاؿ قومو من خاؼ ١تا السبلـ عليو إبراىيم ذلك فعل

ى  ى   ائ  ائ    ەئ  ەئ  ژ .{16}العنكبوت: ژ ژ  ڑ  ڑ
مب  ىب  ژ  فيو اهلل قاؿ السبلـ عليو وموسى {.22الصافات:} ژوئ  

 {.12القصص:} ژمث  ىث   يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت  جث    

 األرض إلى منها والخروج الوخمة, البالد ف  المرض خوؼ 
 ا١تدينة استوٜتوا حُت ذلك يف للعرنيُت  الن  أذف وقد :الندىة
 ذلك من استثٍت وقد ،يصحوا حىت فيو فيكونوا ا١ترج، إُف ٮترجوا أف

 .الصحيح اٟتديث ذلك قرر كما الطاعوف من ا٠تروج

 كحرمة ا١تسلم ماؿ حرمة فإف :الماؿ ف  ةاألذي خوؼ الفرار 
 .(ٔ)آكد أو مثلو واألىل دمو،

                                                           

 .بتصرؼ ( .ٕٛٛ-ٕٙٛ" )ص:الوالء والرباء يف اإلسبلـ"( ٔ)
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 .: )اذىبوا فأنتم الطاقاء(حديث (ٕٕ)
                         (ضعيف)                                                            

( وعنو ٕٖ–ٖٔ/ٗ)رواه ابن إسحاؽ يف "السَت" :قاؿ العالمة األلبان 
 .(ٕٓٔ/ٖربي يف "التاريخ" )لطا

, وىو لند ابن ديث لاى شهرتو ليس لو إسناد تابت: ىذا الحتم قاؿ
فقو السَتة" بينتو يف "ٗتريج  ، كمافو الحافظ العراق وقد ضع   ,ىشاـ معضل

 .( حاشية٘ٔٗ:)ص
ألف شيخ ابن  ,ذا سند ضعيف مرسلوى: (ٖٙٔٔ) وقاؿ يف "الضعيفة"

، فهو ابن إسحاؽ: حدثٍت بعض أىل العلموقد قاؿ  ،إسحاؽ لم ُيسم  
إسحاؽ َف يدرؾ أحدًا من  ، ألف ابنمث ىو ليس صحابياً  وؿمجه

 . مرسل أو معضل، وىو بل ىو يروي عن التابعُت وأقراهنم، الصحابة
 .(ٔٗ:)ص "دفاع عن اٟتديث النبوي والسَتة"                          

 يتكلموا عليو وَف (ٔ)علموقد ذكر ىذا اٟتديث ٚتع من أىل ال قات:
يف الرد على البوطا جة كما قاؿ العبلمة األلبآف ، واٟتصحة أوضعفاً 

                                                           

 يف "البدايػػة ابػػن كثػػَت(،و ٘ٗٗ/ٕ(، وابػػن خلػػدوف يف "التػػاريخ" )ٔٙٔ/ٕالطػػربي يف "تارٮتػػو" ) مػنهم:( ٔ)
وا١تنػػاوي يف (، ٕٔٙ/ٚوابػػن حجػػر يف "الفػػتح" ) (،ٛٓٗ/ٖوابػػن القػػيم يف "الػػزاد" ) (،ٖٓٓ/ٗوالنهايػػة" )
لصػػػنعآف يف "سػػػبل ا(، و ٘ٚٗ/ٖخػػػاف يف "الروضػػػة النديػػػة" )وصػػػديق حسػػػن  (،ٕٛٔ/٘دير" )"فػػػيض القػػػ
 (. ٓٙ/ٕ) "فتح القدير"الشوكآف يف و  (،ٜٜٔ/ٔالسبلـ" )
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ذا اٟتديث صحيح أف ى -أي البوطا–: إف كاف يرى (ٕٗ-ٔٗ)ص:
: كن لو من الشاكرين، أـ ىو ٬تري على القوؿ ا١تشهورفليثبت لنا ذلك ن

 .(مشهور خير من الصواب المهجورطأ الالخ)
 :التعايق

 ، إال أنو وإف كاف ىذا اٟتديث ال يصح عن الن  ت: قا
صاحب ا٠تلق العظيم والقلب الرحيم، والعفو العميم، والصفح اٞتميل، 

عن الكافرين بو ا١تقاتلُت احملاربُت لو، يف أشد ما  وحسبك صربه وعفوه 
وجهو يـو أحد  جَ ْتيث ُكِسَرت رباعيتو وشُ  نالوه بو من اٞتراح واٞتهد،

شق ذلك على أصحابو الدـ يسيل على وجهو الشريف، حىت  حىت صار
)اللهم اىد قوما فإهنم ال  ، فقاؿ:لو دعوت عليهم :شديدًا وقالوا

 .(ٔ)يعلموف(
( )اللهم اىد قوما:هو عفا وقاؿ١تا شج وج وىهنا دقيقة وىا أنو

( امؤل بطوهنم ناراً اللهم ) وحُت شغلوه عن الصبلة يـو ا٠تندؽ قاؿ:
الشجة وما ٖتمل ، اٟتاصلة يف وجو جسده الشريف فتحمل الشجة
، ح حق خالقو على حقوالصبلة فرج   نو، فإف وجو الدين ىواٟتاصلة يف دي

واعلم أف الصرب على األذى جهاد النفس، وقد جبل اهلل تعاُف النفس 
نسبتهم لو إُف اٞتور يف  ، ٢تذا شق عليو ٔتا يفعل هبا على التأَف

                                                           

 رواه البخاري. ( ٔ)
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ة والسبلـ َحُلَم على القائل وصرب ١تا علم جزيل القسمة لكنو عليو الصبل
على األذى إ٪تا ىو  ثواب الصابر، وأف اهلل يأجره بغَت حساب، وصربه 

فيما كاف من حق نفسو، وأما إذا كاف هلل فإنو ٯتتثل فيو أمر اهلل تعاُف من 
ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ژ  الشدة كما قاؿ لو تعاُف:

 {.2}التحريم:   ژڎ
جعها السبلـ أنو غضب ألسباب ٥تتلفة مر الصبلة ليو وقد وقع لو ع

، وأظهر الغضب فيها ليكوف أوكد يف الزجر، إُف أف ذلك كاف يف أمر اهلل
 .   (ٔ) فصربه وعفوه إ٪تا كاف فيما يتعلق بنفسو الشريفة 

                                                           

 ( .ٖٓٔ-ٕٓٔ"الزىور الندية يف خصائص وأخبلؽ خَت الربية " )ص:( ٔ)
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 .ـو بأيهم اقتديتم اىتديتم(كالنجأصحاب   )( حديث: ٖٕ)
        (موضوع)                                                         

، وابن حـز يف (ٜٔ/ٕلرب يف"جامع بياف العلم")أخرجو ابن عبد ا
 . رضا اهلل عنهما مرفوعاً  ( عن جابرٕٕ٘-ٕٔ٘/ٕ"اإلحكاـ" )
  .سالـ بن سايماف مجمع لاى ضعفو ف  سنده:

  .كذ اب  بل قاؿ ابن خراش:
 .روى أحاديث موضولةوقاؿ ابن حباف: 

 قد نص  جمع من أىل العام لاى بطالف ىذا الحديث, منهم:قات: و 
 . ىذا إسناد ال تقـو بو حجة: ، قاؿ ابن عبد الرب (ٔ)

ىذه رواية قاؿ:  (ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٕ) يف "اإلحكاـ" ابن حـز (ٕ)
ماف يروي األحاديث الموضولة وىذا ساقطة وسالـ بن ساي

 . منها بال شك

  ابن ا١تلقن يف ا٠تبلصة. (ٖ)

 .اٟتافظ يف "التلخيص" ا نقل عنوكم  ،البيهقا (ٗ)

 .(ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٚ) شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف "منهاج السنة" (٘)
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 .(ٜٕٛٓرقم ) (ٜٓٔ/ٗيص اٟتبَت" )ابن حجر يف "التلخ (ٙ)

  .(ٖٕٛ/ٔابن اٞتوزي يف "العلل ا١تتناىية" ) (ٚ)

 .(ٛ٘) يف"الضعيفة" العبلمة األلبآف (ٛ)

 (.ٕٗٙٗٔ( رقم الفتوى )ٕٙٔ/ٜٕاللجنة الدائمة ) (ٜ)
 :التعايق
 ال الرواية ىذه أف ظهر فقد: حـز ابن قاؿ: (ٔ)العالمة األلبان قاؿ 
 نبيو صفة يف يقوؿ تعاُف اهلل ألف مكذوبة، أهنا شك ال بل أصبل، تثبت
  {7 -3}النجم: ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ژ.  

 وواجباً  كلو حقاً  الشريعة يف والسبلـ الصبلة عليو كبلمو كاف فإذا
 لقولو ،فيو ٮتتلف فبل تعاُف اهلل من كاف وما شك، ببل تعاُف اهلل من فهو
 {،١1}النساء: ژڇ    ڇ    ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  تعاُف

ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  بقولو واالختبلؼ التفرؽ عن تعاُف هنى وقد
 من قائل كل باتباع  رسولو يأمر أف احملاؿ فمن ،{76}األنفال:  ژپ

 كاف ولو ٭ترمو، وغَته الشاء ٭تلل من وفيهم ،عنهم اهلل رضا الصحابة
 أكل ولكاف ، جندب بن بسمرة اقتداءً  حبلالً  ا٠تمر بيع لكاف ذلك
 منهم، بغَته اقتداءً  وحراماً  ، طلحة بأمل اقتداءً  حبلالً  للصائم الربد

                                                           

 (.ٔٙ) "الضعيفة"( ٔ)
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 و أيوب وأمل وطلحة وعثماف بعلا واجباً  اإلكساؿ من الغسل ترؾ ولكاف
 عندنا مروى ىذا وكل عمر وابن بعائشة اقتداءً  راماً وح ،كعب بن أمل

 .الصحيحة باألسانيد
 فيها وأخطأوا الصحابة من صدرت اليت اآلراء بعض بياف يف أطاؿ مث
   .٦تاتو وبعد  حياتو يف وذلك السنة،
 !.ويصيبوفو ٮتطئوف قـو تقليد ٬توز فكيف: قاؿ مث

 اتباع علينا فرضال وإ٪تا: (االختبلؼ ذـ) باب ٖتت ذلك قبل وقاؿ
 صح ما و اإلسبلـ، دين لنا شرع الذي ،تعاُف اهلل عن القرآف بو جاء ما
 أف فصح...الدين ببياف تعاُف اهلل أمره الذي ، اهلل رسوؿ عن

 االختبلؼ): فقالوا قـو غلط قد و ،أصبلً  يراعى أف ٬تب ال االختبلؼ
 اقتديتم يهمبأ كالنجـو أصحامل):  الن  عن روي ٔتا واحتجوا ،(رٛتة

 (.اىتديتم
 .ضرورية لوجوه الفسق أىل توليد من مكذوب باطل اٟتديث وىذا: قاؿ

 .النقل طريق من يصح َف أنو :أحدىا
 قد السبلـ عليو ىو و عنو، هنى ٔتا يأمر أف ٬تز َف  أنو :والثان 

 يف عمر -أي خطأ– بكذ   و فسره، تفسَت يف أخطأ قد بكر أبا أف أخرب
 فمن العدة، يف هبا أفىت فتيا يف السنابل أبا وخطأ ا٢تجرة، يف تأولو تأويل
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 قد ما باتباع يأمر السبلـ عليو يكوف أف البتة ٬توز ال الذي ا١تمتنع احملاؿ
 .خطأ أنو أخرب

 ىذه من لو وحاشا ذلك، عن اهلل تعاُف ،با٠تطأ أمر حينئذ فيكوف
 أف ٬توز بلف ٮتطئوف، أهنم أخرب قد والسبلـ الصبلة عليو وىو الصفة،
 رووا ١تا نقلهم أراد السبلـ عليو يكوف أف إال ٮتطاء، من باتباع يأمرنا
 نقل، أيهم فمن ثقات، كلهم عنهم اهلل رضا ألهنم صحيح فهذا ،عنو
 .الناقل اىتدى فقد

 ا١تشبو وتشبيو اٟتق، قولو بل الباطل، يقوؿ ال  الن  أف :والثالث
 مطلع جهة أراد من ألنو ىر،ظا وكذب فاسد تشبيو بالنجـو للمصيبُت
 بعيداً  ضبلالً  ضل قد بل يهتد، َف السرطاف مطلع جهة -إتو– فأـ اٞتدي،
 فبطل طريق، كل يف هبا يهتدى النجـو كل وليس ،فاحشاً  خطأ وأخطأ
 .ضرورياً  وضوحاً  وسقوطو اٟتديث ذلك كذب ووضح ،ا١تذكور التشبيو

 ،اٟتديث على كبلمو ختم بووأقره،و " ا٠تبلصة" يف ا١تلقن ابن خبلصتو ونقل
 اىػ..قط يصح َف باطل موضوع مكذوب خرب: حـز ابن وقاؿ: فقاؿ

تبُت لك أخا الكرٔف عدـ صحة اٟتديث، وعدـ صحة معناه، : قات
لى وأف من سار ع، رضا اهلل عنهمال يشك مسلم يف فضل الصحابة لكن 

 مدًا ، فإف اهلل سبحانو وتعاُف قد بعث ٤تهنجهم واقتفى أثرىم اىتدى
واختار لو أصحاباً   ،ًا منَتاً ىاديًا إُف اهلل بإذنو وسراج ،لُتُت وا١ترسيخامت النب
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 ،وؿ اهلل وىم الواسطة بيننا وبُت رس ،كانوا ٧تـو االىتداء وأئمة االقتداء
وبلغوىا ،ونقلوىا إُف كل من جاء بعدىم ،حفظوا كتاب اهلل وسنة نبيو 

ثبتت  ،لقروف وخَت أمة أخرجت للناسفهم خَت ا ،ا ناصحُت ٤تتسبُتوأدوى
وال أعدؿ ٦تن  ، عز وجل عليهم وثناء رسوؿ اهللعدالة ٚتيعهم بثناء اهلل

، وال تزكية أفضل من ذلك وال ونصرتة ارتضاه اهلل عز وجل لصحبة نبيو 
وما اتصفوا بو من  ،عرؼ أحوا٢تموىم أوُف الناس بأف تُ  ،أكمل منهاتعديل 

إذ يف معرفة ذلك إضاءة الطريق أماـ ا١تؤمن  ،لةة وصفات نبيأخبلؽ عالي
استنادًا إُف ما جاء يف الكتاب  ،الذي أحب أف يسَت إُف اهلل على بصَتة

ومن ىنا كاف لزامًا على كل مسلم ومسلمة  ،والسنة وعمل السلف الصاٌف
على بصَتة  حىت يقتدى هبم، أخبارىم وأحوا٢تم على وجو الدقة معرفة

              .  (ٔ)ُتوينشرىا بُت ا١تسلم
عبد عن  (ٕ)ومسلم بخاريال وأخرجما  ومن فضائل أصحاب رسوؿ اهلل 

مث الذين  (ٖ)قرٓف الناسخَت ؿ: )اق رسوؿ اهلل  عن  بن مسعود اهلل
   .(م مث الذين يلوهنميلوهن

                                                           

 (.ٚ/ٔ"معرفة الصحابة" ألمل نعيم ) (ٔ)

 (.ٔٓٙٗ( ومسلم )ٕٛ٘ٗالبخاري )( ٕ)

قاؿ شيخنا  اشتهر ىذا اٟتديث على كثَت من ألسنة الناس بلفظ: )خَت القروف قرٓف...( )تنبيو(: لقد (ٖ)
(: )خَت القروف...( هبذا اللفظ ليس ٢تا أصل.وقاؿ العبلمة األلبآف ٗ٘ٗالوادعا يف"السَت اٟتثيث" )ص:

 (: ىكذا اشتهر اٟتديث على األلسنة.ٕٛٓ/ٕ"التنكيل" )
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 :قاؿ رضا اهلل عنهما عن أبيو عن أمل بردة يف صحيحو (ٔ)وأخرج مسلم
: لوجلسنا حىت نصلا معو ، مث قلناؿ اهللو صلينا ا١تغرب مع رس)

قلنا:  زلتم ىا ىناو( ما) اؿ:، فخرج علينا فققاؿ: فجلسنا ،العشاء
اؿ: ، قعك العشاء، صلينا معك ا١تغرب مث قلنا نصلا ميارسوؿ اهلل
كثَتًا ما يرفع ، وكاف  : فرفع رأسو إُف السماءقاؿأو أصبتم(  ،)أحسنتم

ذىبت النجـو أتى  ا، فإذـ أمنة للسماءرأسو إُف السماء، فقاؿ: النجو 
،فإذا ذىبُت أتى أصحامل ما املوأنا أمنٌة ألصح،السماء ما توعد

 . ما يوعدوف( ذىب أصحامل أتى أميتوأصحامل أمنة ألميت فإذا ،يوعدوف
يأ  )  وؿ اهلل : قاؿ رسقاؿ عن أمل سعيد ا٠تدري (ٕ)وروى البخاري

و وؿ اهلل : فيكم من صاحب رسس فيقولوفالناعلى الناس زماف فيغزو فئاـ من 
: ، مث يأ  على الناس زماف فيغزو فئاـ من الناس فيقاؿفيفتح ٢تم : نعمفيقولوف

مث يأ   ،: نعم فيفتح ٢تمو فيقولوفاب رسوؿ اهلل فيكم من صاحب أصح
: ىل فيكم من صاحب من صاحب زماف فيغزو فئاـ من الناس فيقاؿ على الناس

 .و فيقولوف: نعم فيفتح ٢تم( أصحاب رسوؿ اهلل
:  : قاؿ رسوؿ اهللقاؿ وجاء عند ابن أمل شيبة عن واثلة بن األسقع 

َت ماداـ فيكم من ، واهلل ال تزالوف ٓتٓتَت ماداـ فيكم من رآٓف وصاحبٍتوف زالال ت)
 .احب من صاحبٍت( وىو حديث حسنرأى من رآٓف وص

                                                           

(ٔ) (ٕٖ٘ٔ). 

(ٕ) (ٖٜٙٗ). 
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                   .)اطابو العام ولو بالصين( :( حديثٕٗ)
 (باطل)                                                               

اف العلم" وابن عبد الرب يف "جامع بي ،(ٛٛٔ/٘مل" )رواه ابن عدي يف "الكا
 ،(ٖٙٙٔ( رقم )ٕٗ٘/ٕالشعب" )والبيهقا يف " ،(ٚٔ( رقم )ٕٔ)ص:

يخ" طيب يف "التار وا٠ت ،(ٚٚٚ( رقم )ٖٕٓ/ٕفاء" )والعقيلا يف "الضع
 . مرفوعاً  ( عن أنس ٖٗٙ/ٜ)

 وحاتم الرازي.الحسن بن لطية ضع فو أبف  سنده: و 
 ايماف, قاؿ البخاري: منكر الحديث.طريف بن س :وفيو

 .ث: ذاىب الحديوقاؿ أبو حاتم
 : ليس بثقو.ائ وقاؿ النس

 وقاؿ الدارقطن  وغيره: ضعيف.
 :منهم ,اماءبطالف ىذا الحديث جمع من العوقد حكم ب

  .ال أصل لو ىذا الحديث باطل: قاؿ "اجملروحُت"ابن حباف يف  (ٔ)

( ٕٛٗ( و)ٕٚٗرقم ) (ٖٚٗ/ٔ) "ا١توضوعات"يفبن اٞتوزي ا  (ٕ)
 .ديث اليصحىذا ح: قاؿ (ٜٕٗو)

 . (ٕ٘ٔرقم ) (ٙٛ)ص: "ا١تقاصد اٟتسنة" السخاوي يف (ٖ)
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 . (٘ٚٔ/ٔ) ا١تصنوعة"السيوطا يف "الآللئ  (ٗ)

 .(ٕٗ)ص: "ابن الديبع يف "التمييز (٘)

 . (ٕٛ( رقم )ٕٛ٘/ٔتنزيو الشريعة" )ابن عراؽ يف " (ٙ)

 .(ٜٖٚ( رقم )ٗ٘ٔ/ٔ"كشف ا٠تفاء" ) العجلوٓف يف (ٚ)

 . (ٔ( رقم )ٕٚٗ" )ص:يف "الفوائد اجملموعةالشوكآف  (ٛ)

 .(ٔ)(ٙٔٗ( رقم )ٖٔٗ/ٔضعيفة" )يف "الاأللبآف  (ٜ)

 : التعايق
صفات ىذه  : الشك أف الرحلة يف طلب اٟتديث من أبرزقات

فقد بذؿ السلف الصاٌف غاية الوسع والطاقة يف الرحلة لطلب  ،ألمةا
يايف ويتجاوز الف ،فكاف الواحد منهم يرحل ا١تسافات الشاسعة ،اٟتديث
 ق الثيابويلبس خلْ  ،، ويكتفا بالطعاـ اٞتلفيأتدـ ا٠تبز اليابس،والقفار

بل طلب مسألة من العلم أولسماع  ،لعلمويعآف األىواؿ للفوز بطلب ا
 .دحديث واح

 ،وٖتفًا نادرةً  ،بةإلماـ اٟتافظ أبو بكر ا٠تطيب أخبارًا عجيوقد ٚتع ا
شعبة بن اٟتجاج يرحل شهرًا يف طلب حديث  فهذام،هتمن أخبار رحبل

                                                           

 (.ٙٛ( رقم )ٓ٘( و"ٗتريج مشكلة الفقر" )ص:ٜٚٓ( و)ٜٙٓ"ضعيف اٞتامع" )ر كذلك انظو ( ٔ)
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، وىذا جابر ب يف "الرحلة"ا٠تطيكما ذكر   ،طريق َف ٯتر عليوٝتعو من 
رجل من  : بلغٍت عنيقوؿ ،صحامل جليل رضا اهلل عنهما اهلل بن عبدا

، َف أٝتعو منو حديث ٝتعو من رسوؿ اهلل  أصحاب رسوؿ اهلل 
فابتعت بعَتًا فشددت علا  رحلا فسرت إليو شهرًا حىت أتيت  :قاؿ
ابراً ج نصاري قاؿ: فأرسلُت إليو أففإذا ىو عبد اهلل بن أنيس األ ،الشاـ

ت: و فقلبر بن عبد اهلل: جا، قاؿ: فرجع إِف  الرسوؿ فقاؿعلى الباب
: قلت: اؿق ،يو فخرج إِف  فاعتنقٍت واعتنقتوع الرسوؿ إلفرج: نعم. قاؿ

أف أموت  يف ا١تظاَف فخشيت رسوؿ اهلل  تو منحديثًا بلغٍت أنك ٝتع
 . أو ٘توت قبل أف أٝتعو
لفيايف على األقداـ  مد بن نصر وغَتىم يقطعوف اوىذا أبو زرعة و٤ت

سافات الشاسعة اليت ا١تفهم يقطعوف  ،كل ىذا يف سبيل ٖتصيل العلم
، ء الطريقذلك من التعب وعنا يصاحب مع ما ا١تطاتنقطع دوهنا رقاب 

م أنستهم عناء قلوهبل يف ع ذلك فإف لذة العلم اليت وضعها اهلل عز وجوم
 . الطريق وبعد الشقة

فكم قد حدثنا التاريخ أف بعض الرح الة يف طلب العلم اشتد بو اٞتوع 
سو ا٢تبلؾ وانقطعت ، وخشا على نفاري والقفارالصح وضاع يف ،والظمأ

من أنفق كل ومنهم  ،ومنهم من باؿ دماً  ،فمنهم من شرب بولو ،بو السبل
 ومنهم من ترؾ أىلو وأوالده  ،لة يف طلب العلملرحأموالو يف ا
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 :قاؿ أحدىمحتى 
 برنػات يا ابن ا١تػبارؾ تبكيٍت عرسا يـو السَت باكػية      خلفتُ 

 شػبو كػيات ها ويف فؤادي من يف النـو َف أرىػا     حراً خلفتها س
 وسرت ٨توؾ يف تلك ا١تػفازاتوعرسا وصبيآف تركتهُم        أىلا
 حػيات دغ ل  وما أمنت هبا من    واهلل قطاع الطريػق هبا    أخاؼ
 ل سػاعاتأخاؼ صولتها يف ك    وىة   ػتوفزات هبا رقط  مشمس

 ف  ذاؾ وإال بالعػشػياتإف خ       كراً  لنا كل يـو ساعة باجلس 
 بأبيػات نػاكػم نا وإال  رميع        بكفكم رو أعيػنونا ل ميا أى
 سوى رب السماوات وليس نرجو  ضجرونا فإنا معػشر صرب     ال ت

 :وقاؿ بعضهم
 وسافر ففا األسفار ٜتس فوائد عن األوطاف يف طلب العلى    تغرب 
 وآداب وصحػبة ماجد م وعل    معيشػة   سابواكت ج ىػم يتفر 
 :وقاؿ آخر

 رؽارحل بنفسك من أرض تضاـ هبا     وال تكن من فراؽ األىل يف ح
 غرب ٤تمػوؿ على  العنقويف الت   مواطنو     ػرب ا٠تاـ روث يف فالعن

 يف أرضو وىو مرما على  الطرؽنوع من األحجار تنظره       والكحل
 مل بُت اٞتفػن واٟتدؽفصار ٭ت     أٚتعو    الفضل حػاز  ب ا تغر  ١ت
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مل دًا واللدنياؾ كأنك تعيش أبمل ال) حديث: (ٕ٘)
                                                        .آلخرتك كأنك تموت غداً(

 (ال أصل لو)                                                        
ىذا الحديث : (ٛ)يف "الضعيفة"-رٛتو اهلل- قاؿ العبلمة األلبآف (ٔ)

                                                                                  .(ٔ)ال أصل لو وإف اشتهر لاى األلسنة ف  األزمنة المتأخرة

 :(ٖٜٖٚٔ) ( رقمٜٕٙ/ٜٕ) يف "الفتاوى" قالت اللجنة الدائمة (ٕ)
 . الرسوؿ لن مرفوع بحديث ليس ذلك

 :(ٜٖٔ)ص: "شرح األربعُت النووية"قاؿ شيخنا ابن عثيمُت يف  (ٖ)
   .بحديث ليس ولكنو  النب  لن حديثاً  يروى وىذا

 القوؿ ىذا (:ٖٕٗ/ٕ) الدرب""فتاوى نورعلى  يف وقاؿ أيضاً 
 األحاديث من فهو  النب  لن يصح ال المشهور
 .الموضولة

اصرين بعنواف: وقد أفرد ىذا اٟتديث برسالة مستقلة أحد ا١تع قات:
( قرر يف ىذه الرسالة عدـ وجود إياؾ أف تغتر بحديث المل لدنياؾ)

 . اٟتديث هبذا النص إُف رسوؿ اهلل أصل ٢تذا

                                                           

 (.ٛٙ"إصبلح ا١تساجد" )ص:وانظر كذلك ( ٔ)
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 :التعايق
 مث: (ٔ)معلقًا على ىذا اٟتديث -رٛتو اهلل- العالمة األلبان  قاؿ: قات

 بل ،للدنيا العمل ىو فيو ا١تذكور العمل أف يف نصاً  ليس السياؽ ىذا إف
 االستمرار على اٟتض منو والغرض لآلخرة، العمل يعٍت أنو منو الظاىر
 أحب) : كقولو فهو عنو، االنقطاع وعدـ الصاٌف العمل يف برفق

  .عليو متفق (قل وإف أدومها اهلل إُف األعماؿ
 ال ا١تشهور القوؿ ىذا: -رٛتو اهلل- (ٕ)نا العالمة ابن لثيمينشيخوقاؿ 

 ىو ليس معناه إف مث،ا١توضوعة األحاديث من فهو  الن  عن يصح
 بأمور  والتهاوف الدنيا بأمور العناية من،الناس من كثَت أذىاف إُف ا١تتبادر
 أعماؿ إ٧تاز يف وا١تسارعة ا١تبادرة وىو ،العكس على معناه بل ،اآلخرة
 كأنك لدنياؾ اعمل) :قولو ألف ،الدنيا أمور إ٧تاز يف والتباطؤ ،اآلخرة
 ال والذي ،غداً  ينقضا اليـو ينقضا ال الذي الشاء أف يعٍت (أبداً  تعيش
 اليـو فات لو ،تسرع وعدـ بتمهل فاعمل ،غدٍ  بعد ينقضا غداً  ينقضا
 كأنك خرتكآل فاعمل) خرةاآل أما ،وىكذا غداً  يأ  اليـو يفوت فما
 أقوؿ بل غداً  ٘توت وقدركأنك ،تتهاوف وال بالعمل بادر أي (غداً  ٘توت

 قاؿ وقد ،ا١توت يأتيو مىت يدري ال اإلنساف ألف ،غد قبل وت٘ت قدركأنك
                                                           

 (. ٖٙ/ٔ"الضعيفة")( ٔ)

 (.ٖٕٗ/ٕ"فتاوى نور على الدرب" )( ٕ)
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 أمسيت وإذا ،ا١تساء تنتظر فبل أصبحت إذا) :عنهما اهلل رضا عمر ابن
 ىذا (١توتك حياتك ومن ،١ترضك صحتك من وخذ ،الصباح تنتظر فبل
 رسوؿ عن يصح ال ىذا أف فاٞتواب إذف ،ا١تشهور القوؿ ىذا معٌت ىو
 عمل إحكاـ من الناس من كثَت يفهمو كما ليس همعنا وأف ، اهلل

 ،اآلخرة أعماؿ يف ا١تبادرة معناه بل ،اآلخرة عمل إحكاـ وعدـ ،الدنيا
 ال ما واسع فيها فاألمر الدنيا أعماؿ وأما ،فيها والتساىل التأخَت وعدـ
 .وىكذا غداً  ينقضا اليـو ينقضا
  ىذه الدنيا يف : الشطر الثآف من اٟتديث يدعو إُف قصر األملقات

ما يف ابن عمر رضا اهلل عنهمنها، حديث  األدلة الصحيحةوىذا تدعمو 
كن يف الدنيا كأنك ٔتكن  فقاؿ: ) : أخذ رسوؿ اهلل قاؿ ،(ٔ)البخاري

فبل تنتظر  : إذا أمسيتَ وكاف ابن عمر يقوؿ .ابر سبيل(غريب أو ع
ومن  فبل تنتظر ا١تساء، وخذ من صحتك ١ترضك صبحتَ وإذا أ،باحالص

 .حياتك ١توتك
كن ) البن عمر:   : قاؿ النرحمو اهلل(ٕ)قاؿ العالمة ابن لثيمين

وامع سبحاف اهلل أعطى اهلل نبيو جل( يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبي
ٯتكن أف تكونا نرباسًا يسَت اإلنساف عليو يف  ،الكلمتاف الكلم ىاتاف

                                                           

 .(ٖٕٚ/ٔٔ)"البخاري مع الفتح"  (ٔ)

 .(ٖٛٔ/ٕشرح رياض الصاٟتُت" )" (ٕ)
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والفرؽ بينهما أف عابر ، يل(كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سب) حياتو
ا الغريب فهو مقيم فيها حىت ، وأمبالقرية وىو ماش منها ٯتر السبيل ماشٍ 

وكل منهما َف  ،يرٖتل عنها يقيم فيها يومُت أو ثبلثة أو عشرة أو شهراً 
وؿ الرسوؿ عليو الصبلة ، فيقيت ىو فيها وطنًا وسكنًا وقراراً يتخذ القرية ال

يب ، فالغر لرجل، إما غريب أو عابر سبيلن يف الدنيا كهذا اك والسبلـ
، لو أف ُف أىلو وإُف بلدهأف يذىب إ د، يريوعابر السبيل ال يستوطن

شمراً كاف دائمًا مامل نفسو يف ىذه الدنيا هبذه ا١تعاملة لاإلنساف ع
، وال يكوف أماـ عينيو إال اآلخرة حىت يسَت إليها لآلخرة ال يريد إال اآلخرة

: إذا أصبحت فبل تنتظر وؿ، وكاف ابن عمر يقطلوبوبو إُف مسَتًا يصل 
أنك ال تؤمل أنك إذا ا١تعٌت ظر الصباح، ا١تساء وإذا أمسيت فبل تنت

أصبحت أمسيت، وإذا أمسيت أصبحت، فكم من إنساف أمسى وَف 
، وكم من إنساف لعو إال الغاسل، وكم من إنساف لبس ثوبو وَف ٮتيصبح
ن إنساف ناـ كم م، و و عشاءه وَف يأكلوأوا لو غداءه أرج من أىلو قد ىيخ

يكن بل  ،هم أف اإلنساف ال ينبغا لو أف يطيل األملا١ت، وَف يقم من فراشو
إذا أصبحت فبل تنتظر ا١تساء :)ٌت قولوىذا مع ،حذرًا حاذقًا حازمًا كيساً 

 .إٍف (…ذا أمسيت فبل تنتظر الصباحوإ
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 .فعمياواف أنتما ألستما تبصرانو() أ :( حديثٕٙ)
             (ضعيف)                                                           
وأٛتد يف  ،(ٜٕٓٗوالًتمذي ) (،ٙٓٔٗ) مع العوف و أبو داودأخرج

 (ٕٛٛ) رقم (ٕ٘ٙ/ٔ) اآلثار"والطحاوي يف"مشكل  ،(ٖٕٚ٘ٙ) ند""ا١تس
أـ ن ع (ٕٓ/٘)وي يف "شرح السنة"والبغ ،(ٜٔ/ٚ"الكربى" ) والبيهقا يف

إذ أقبل ابن  كنت أنا وميمونة عند الن   الت:ق رضا اهلل عنها سلمة
ا : احتجب فقاؿ ،جابوذلك بعدما أمرنا باٟت ،فدخل عليوأـ مكتـو 
: يا رسوؿ اهلل أليس ىو أعمى ال يبصرنا وال يعرفناو فقاؿ رسوؿ منو فقلت

 .(وتبصرانو أفعمياواف أنتما ألستما): اهلل 
وىو المخدوم  أبو يحيى  ,نبهاف :لاتوضعيف  إسناد قات: ىذا

عنو الذى  يف كما قاؿ ابن حـز ونقلو  .المدن  مولى أـ سامة مجهوؿ
 . ( وأقرهٗٙٙ/ٕ) "ا١تغٍت"
 . نو سوى الزىري و٤تمد بن عبد الرٛتن موُف آؿ طلحةع  يرووَف

 :ديث  ىذا الحديث وحنبهاف روى حديثين لجيبين يعن :وقاؿ أٛتد
 . (حداكن مكاتب فاتحتجب منوإذا كاف إل)

  .ال يُعرؼ إال برواية الدىري لنو نبهاف مجهوؿ: وقاؿ ابن عبد الرب
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 منهم: ,جمع من أىل العام الحديث ضع فوو 
  .-رٛتو اهلل- (ٔ)اإلماـ أٛتد (ٔ)

" مسلم كتاب تلخيص من أشكل ١تا ا١تفهم" يف -رٛتو اهلل- القرط  (ٕ)
 عن يوراو  ألف ،لالنق لأى عند يصح ال اٟتديث ىذا :قاؿ (٘ٛ/ٙ)
 .ْتديثو ٭تتج ال ٦تن وىو ،موالىا نبهافُ  سلمة أـ

( و"اإلرواء" ٜٛ٘٘فة" )يف "الضعي -رٛتو اهلل- مة األلبآفبلالع (ٖ)
(ٔٛٓٙ)(ٕ).  

  .-رٛتو اهلل-شيخنا الوادعا  (ٗ)

 . (ٛٔيف "التحفة الكرٯتة" ) -رٛتو اهلل-بن باز االعبلمة  (٘)

 .(ٕٕٛ/ٗ"شرح رياض الصاٟتُت" ) يف -رٛتو اهلل-العبلمة ابن عثيمُت (ٙ)

( رقم ٖٚٛ/ٕٔح ابن حباف" )يصحاألرنؤوط يف "ٖتقيق  (ٚ)
 .(ٕ٘ٙ/ٔكل اآلثار" )مش، و"ٖتقيق (٘ٚ٘٘)

 . (ٙٗٔ/ٖبلِف يف "هبجة الناظرين" )سليم ا٢ت (ٛ)

 .(ٕٕ٘/٘) "النساء أحكاـ" يف العدوي (ٜ)

                                                           

 (.ٜٛ٘٘ت ىذا حديث )وانظر "الضعيفة" ٖت( ٔ)

( و"ضػػعيف ٔٔ( و"جلبػاب ا١تػػرأة ا١تسػػلمة" )ص:ٖٙٔٔ( رقػػم )ٖٜٗ/ٕ"ا١تشػػكاة" ) :وانظػر كػػذلك (ٕ)
( و"غايػػػة ا١تػػػػراـ" ٗٗ( و"فقػػػو السػػػَتة" )ص:ٕٙ٘( و"ضػػػعيف سػػػنن الًتمػػػػذي" )ٕٔٔٗسػػػنن أمل داود" )

 .(ٖٙ/ٔم")، و"الرد ا١تفح(ٛٗ٘٘( رقم )ٔٗٔ/ٛ( و"التعليقات اٟتساف" )ٖٕٓ( رقم )ٔٔٔ)ص:
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 :       التعايق

 .األجنب  الرجل إلى المرأة نظر حكم مسألة:
 :حالُت من نظر ا١ترأة إُف الرجل ٮتلو ال: الجواب
 الرجل، من والركبة السرة بُت ما إُف ا١ترأة نظر يكوف أف :األولى الحاؿ

تو ماد ْتسم الشريعة جاءت ٦تا فهذا الرجل، عورة إُف تنظر ا١ترأة أف ٔتعٌت
 أو بشهوة النظر ىذا كاف سواء ،باالتفاؽ حراـ النظر فهذا حكمو، وبياف
 .شهوة بغَت
 من الركبة وٖتت السرة فوؽ ما إُف ا١ترأة نظر يكوف أف :ةالثاني حاؿال
 النظر ىذا كاف فإف. شهوة بغَت أو بشهوة يكوف أف إما النظر وىذا الرجل،
 .السؤاؿ موطن فهو شهوة ببل كاف وإف ،اً واحد قوالً  أيضاً  فهوحراـ بشهوة
 إُف أةا١تر  بنظر ا١تتعلقة النصوص ٬تمع من إف :يقاؿ لايو ولاجواب 
 صار و٢تذا يظهر، فيما متعارضة متقابلة ٬تدىا والسنة الكتاب من الرجل
 .متقابلُت قولُت العلماء آراء ٤تصلة

 كاف سواء مطلقاً  ٤تـر األجن  الرجل إُف ا١ترأة نظر فإ :األوؿ القوؿ
 ذىب وقد: تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ ،شهوة بغَت أو بشهوة إليها النظر
 الرجاؿ من األجانب إُف تنظر أف للمرأة ٬توز ال أنو إُف العلماء من كثَت
 .أصبلً  شهوة بغَت وال بشهوة
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ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ  تعاُف قولوا١تانعوف ب استدؿ: وقد قات
  ک  ک      ڑ  ڑ  ژ    ڈ  ژ     ڈ ڎ      ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ

 .{32-30}النور: ژگ  گ  ڳ      گ   گ    ک        ک
 .شهوة بغَت أو بشهوة كاف سواء نظر كل يف اـع ىنا البصر بغض فاألمر

 واستدلوا،شهوة ببل كاف إذا جائز للرجل ا١ترأة نظر إف :الثان  القوؿ
 :يلا ما أشهرىا بأدلة ذلك على
 الن  أمر يف قيس بنت فاطمة حديث  أـ ابن بيت يف بالعدة ٢تا 

، أـ ابن عند اعتدي) :بقولو مكتـو  تضعُت أعمى، رجل فإنو مكتـو
، أـ ابن عند بالسكٌت ٢تا صريح أمر وىذا .رواه مسلم (...ابكثي  فلو مكتـو

 بالسكٌت ٢تا أمره عقب عنو بصرىا بغض ألمرىا حراماً  الرجل إُف  النظر  كاف
 للن  سؤا٢تا بدليل مكة فتح بعد  الن  حياة آخر يف اٟتادثة وىذه عنده،
 معاوية منهم طبوىاخ رجاؿ نكاح يف لو واستشارهتا ،عدهتا انقضاء بعد 
 .الفتح مسلمة من  ومعاوية سفياف، أمل بن

  اهلل رسوؿ رأيت لقد) :قالت عنها اهلل رضا عائشةحديث   ًعلى يوما 
 أنظر بردائو يسًتٓف اهلل ورسوؿ ا١تسجد، يف يلعبوف واٟتبشة حجر  باب
 متفق عليو. (لعبهم إُف

 ببل الرجاؿ إُف نظرال أف على دليل فيو لعائشة  الن  من اإلذف وىذا
 .٤تـر غَت شهوة
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 :والمنع بالتحريم القائاين مناقشة
   گ    ک     کژتعاُف قولو بأف با١تنع القائلُت أدلة مناقشة وٯتكن

 إذا والعاـ خاصة، الرجاؿ إُف النظر تبيح اليت واألحاديث عاـ ژگ  گ
 ىويبق ذلك، يف حجة فبل ا١تخصص بالدليل يعمل وإ٪تا بو يعمل فبل خص
  .عنو البصر بكف النساء أمر ٦تا عمومو على بقا فيما اآلية عمل

 ژگ  گ   گ    ک     کژىا معنا يف سعدي ابن قاؿ وقد
 .ذلك و٨تو بشهوة والرجاؿ العورات إُف النظر عن

 : أف اٟتديث ال يصح.عنو اٞتواب فيمكن سلمة أـ حديث وأما
 :بالجواز القائاين مناقشة
 أف ٯتكن بأهنا ،قيس بنت فاطمة حديث وىو ،األوؿ الدليل إُف وجو
 .بعده ٮتفى وال عنو، بصرىا وتغض تساكنو
 تنظر إُف لعبهم وال تنظر إليهم. كانت هناإ :فقالوا عائشة حديث وأما

 فاقدروا): قو٢تا بدليل ،تبلغ َف صغَتة وقتئذهنا كانت إ وقالوا أيضاً:
 أف تذكر األخرى ياتالروا بأف عليو وأجيب. (السن اٟتديثة اٞتارية قدر
 من السابعة السنة يف كاف اٟتبشة ووفد اٟتبشة، وفد قدـو بعد ذلك
 .بالغاً  فكانت سنة، عشرة ست حينئذ عائشة عمر فيكوف ا٢تجرة
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 الترجيح:
، فقد أمر العلا العليم الذي والقوؿ الراجح ىو القوؿ بالمنع مطاقاً 

 اء بغض أبصارىميعلم خائنة األعُت وما ٗتفا الصدور الرجاؿ والنس
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ژ  وحفظ فروجهم

      گ   گ    ک        ک  ک  ک      ڑ  ڑ  ژ    ڈ  ژ     ڈ ڎ      ڎ
  .{32-30}النور: ژگ  گ  ڳ  

 ووجوب غض البصر. ،فدؿ على أف النساء كالرجاؿ يف ٖترٔف النظر
د كثَتة، وىذا فالنظر ٬تر إُف مفاس ,من باب سد الذريعة والمنع أيضاً 

 واهلل أعلم. .(ٔ)القوؿ ىو الذي عليو أكثر أىل العلم

                                                           

لفتاوى" البن تيمية ( و"٣تموع اٖٕٛ/ٖ) "ابن كثَت و"تفسَت(  ٜٓ٘( رقم )ٙٔ٘/ٕ"فتح الباري" ) (ٔ)
ُت" لشػػػػػػيخنا ابػػػػػػن عثيمػػػػػػُت ( و"شػػػػػػرح ريػػػػػػاض الصػػػػػػاٟتٙٗٔ/ٖ"هبجػػػػػػة النػػػػػػاظرين" )و (ٜٖٙ-ٕٜٖ/٘ٔ)
 (.ٛٔ)لئلماـ ابن باز  و"التحفة الكرٯتة"( ٕٕٛ/ٗ)
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: المؤذف ( لند قوؿدامهاأقامها اهلل وأ) :حديث (ٕٚ)
 . (قامت الصالةقد )

                                                                                                  (ضعيف)                                                            
 ،(ٜٓٗٔ( رقم )٘ٓٙ/ٔوالبيهقا يف "السنن" ) ،(ٕٛ٘رواه أبو داود )

 عن أمل أمامة  (ٗٓٔ( رقم )ٔٗوابن السٍت يف "عمل اليـو والليلة" )ص:
 . صحاب الن  أو عن بعض أ
ؿ قا (قد قامت الصبلة): أف ببلاًل أخذ يف اإلقامة فلما بلغ و٘تامو

  دامها(.أقامها اهلل وأ) : الن 
 :وف  سنده

 .سمرجل مجهوؿ لم يُ  (ٔ)
 .ضعيف ,شهر بن حوشب (ٕ)
 .ضعيف ,العبدي محمد بن تابت وىو (ٖ)

 : جمع من أىل العام, منهم والحديث ضع فو

 .(ٜٓٗٔ( رقم )٘ٓٙ/ٔلسنن الكربى" )البيهقا يف "ا (ٔ)
 . (ٖٓٔ/ٖالنووي يف "اجملموع" ) (ٕ)
 .(ٕٔٔ/ٔيف "التلخيص اٟتبَت" ) -هللرٛتو ا-اٟتافظ ابن حجر  (ٖ)
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( رقم ٜٕ٘–ٕٛ٘/ٔ"إرواء الغليل" ) العبلمة األلبآف يف (ٗ)
ىو وقاؿ:  (ٔ)(ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٔو"الثمر ا١تستطاب") (ٕٔٗ)

 .حديث ضعيف اتفاقاً 
 . (ٙٗيف "إجابة السائل" )ص:الوادعا عبلمة شيخنا ال (٘)

( ٕٔٓ/ٕٔالفتاوى" )شيخنا العبلمة ابن عثيمُت يف "٣تموع  (ٙ)
 .(ٜٕ-ٕٛ:و"ا١تناىا اللفظية" )ص (ٖٓٔ) مرق سؤاؿ

 : التعايق
تبُت لك ضعف ىذا اٟتديث، وأنو ليس من السنة قوؿ: )أقامها : قات

اهلل وأدامها( عند إقامة الصبلة، بل ىو من البدع احملدثة كما قرر ذلك أىل 
 العلم فتنبو. 

ذف ابة ا١تقيم كإجابة ا١تؤ إجلكن السنة أف تقوؿ ما يقولو ا١تقيم، فإف 
عتم إذا ٝت: ) لقولو ،(قد قامت الصبلة) :يقوؿ مثل قوؿ ا١تقيمو  ،سواء

)بُت   : واإلقامة أذاف لقولو، رواه مسلم وغَتها١تؤذف فقولوا مثل ما يقوؿ( 
 .مسلمالبخاري و رواه  كل أذانُت صبلة(
: وعلى من يسمع اإلقامة مثل ما على -رٛتو اهلل-لبآفقاؿ العبلمة األ
وطلب الوسيلة لو ،  والصبلة على الن  من اإلجابة من يسمع األذاف

                                                           

  (.ٓٚٙ( )ٕٕٔ/ٔ( و"ا١تشكاة" )ٓ٘ٔ( و"٘تاـ ا١تنة" )ص:ٗٓٔد" )وانظر كذلك "ضعيف سنن أمل داو ( ٔ)
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وألف اإلقامة أذاف عتم ا١تؤذف فقولوا مثل ما يقوؿ( إذا ٝت) : لعمـو قولو
: )بُت كل أذانُت صبلة( يعٍت أذاناً  لغة وكذلك شرعًا لقولو

  .اىػ.(ٔ)وإقامة

                                                           

 (.ٕٗٔ/ٔ"الثمر ا١تستطاب" ) (ٔ)
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 .                  اقرأوا لاى موتاكم يس() :( حديثٕٛ)
 (ضعيف)                                                            
 ،(ٛٗٗٔاجو )وابن م ،(ٕٖٔٔوأبو داود ) ،(ٖٕٔٓٓد )اه أٛترو 

( ٕٕٚٔواٟتاكم يف "ا١تستدرؾ" )، (ٕٖٓٓ)( رقمٜٕٙ/ٚاف )وابن حب
 .عن معقل بن يسار 

 :وىذا الحديث ضعيف فيو تالث لال
 .لثماف, وليس بالنهدي جهالة أب ( ٔ)
 .جهالة أبيو( ٕ)
 (.ٖٗٚ( رقم )ٗٓٔ/ٕ"التلخيص اٟتبَت" )   االضطراب.( ٖ)

 :, منهمالحديث ىذا لاى تضعيفجمع من العاماء  نص   وقد
 .(ٖٗٚ( رقم )ٗٓٔ/ٕتلخيص اٟتبَت" )كما يف "الابن القطاف  (ٔ)

ىذا حديث : عن الدارقطٍت أنو قاؿ نقل أبو بكر بن العرمل (ٕ)
 يصح ف  الباب حديث. ف اإلسناد مجهوؿ المتن والضعي

 .(٘ٗٗ) ( رقمٕٜٔيف "األذكار" )ص: ويالنو  (ٖ)

 .(ٙٛٔ/ٕالصنعآف يف "سبل السبلـ" ) (ٗ)
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 . (ٜٖٙٔ) ( رقمٜٕ/ٗالشوكآف يف "نيل األوطار" ) (٘)

  .(ٔ)(ٛٛٙرقم ) (ٓ٘ٔ/ٖيف "إرواء الغليل" )األلبآف  (ٙ)

 .(ٕ)(ٕٕٚٔ)عليقو على "ا١تستدرؾ" شيخنا الوادعا يف ت (ٚ)

 .(ٕٗ -ٔٗ/ٗاللجنة الدائمة ) (ٛ)

 .(ٖٕٔٓٓط يف ٖتقيق "ا١تسند" )شعيب األرنؤو  (ٜ)
 :التعايق
، وعلى ف ال يصحلك أخا الكرٔف أف ىذا اٟتديث ضعي: تبُت قات

ليتذكر  ،فا١تراد بو قراءتو على من حضرتو الوفاة ،تقدير صحة ىذا اٟتديث
آف ال قراءهتا على من مات ويكوف آخر عهده بالدنيا ٝتاع تبلوة القر 

 .بالفعل
قب حديث : قاؿ ابن حباف يف صحيحو ع(ٖ)حجراؿ اٟتافظ ابن ق

تو ا١تنية ال أف ا١تيت أراد بو من حضر  )اقرأوا على موتاكم يس( معقل قولو:
 .(ٗ)وبهذا قالت الاجنة الدائمةيُقرأ عليو. 

                                                           

( و"ضعيف ابن ٕٕٙٔ( رقم )ٜٓ٘/ٔ( و"ا١تشكاة" )ٕٚٓٔوانظر كذلك "ضعيف اٞتامع" )( ٔ)
 (. ٖٛٙ( و"ضعيف أمل داود" )ٖٛٓماجو" )

 (.ٕٔٗ،ٜٔ( و"إجابة السائل" )ص:ٜٛٔ،ٜٗ/ٕو"غارة األشرطة" )( ٕ)

 (.ٗٓٔ/ٕ"التلخيص اٟتبَت" )( ٖ)

 (.ٕٗ/ٗ"الفتاوى" )( ٗ)
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 ؟ القرآف لاميت ىل يصل إليو أـ ال أما مسألة إىداء تواب قراءة
 :لك للموتى على قسمُتلقرآف وجعل ذأف قراءة ا: فالجواب
  .على منعو بُت العلماء متفق: أحدىما
 ٥تتلف فيو . : والثان 

  .فقراءة القرآف للموتى بأجرة :أما القسم المتفق لاى منعو
؛ كما قاؿ شيخ ماءللموتى الينتفع هبا ا١توتى باتفاؽ العل فقراءتو بأجرة
 (ٕ) "شرح الطحاوية"يف لعزابن أمل ا وكذلك -رٛتو اهلل- (ٔ)ميةاإلسبلـ ابن تي

من  : وأما استئجار قـو يقرأونو ويهدونو للميت فهذا َف يفعلو أحداؿق
ى ، واالستئجار علة الدين وال رخص فيووال أمر بو أحد من أئم ،السلف

 .نفس التبلوة غَت جائز ببل خبلؼ
د العزيز بن سة الشيخ العبلمة عببرئا (ٖ)وقد سئلت اللجنة الدائمة لئلفتاء

يت أو لاى لقرآف لاى قبر المرأ الن حكم استئجار من يق: -اهللٛتو ر -باز 
 . إٍف…بعدـ الجواز :فأجابت ؟ روحو

لن  :-و اهللرٛت- (ٗ)وسئل فضيلة الشيخ العبلمة ٤تمد بن صاٌف العثيمُت
 ؟ الكريم لاى روح الميت حكم استئجار قارئ ليقرأ القرآف

                                                           

 (.ٖ٘ٔ/ٕٗ"٣تموع الفتاوى" )( ٔ)

(ٕ )(ٕ/ٕٙٚ.) 

 (.ٜٗ-ٛٗ/ٜ"الفتاوى" )( ٖ)

 (.ٕٛٙ،ٕٚٙ"فتاوى العقيدة")ص:( ٗ)
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 .إٍف...: أف ىذا من البدعفأجاب رحمو اهلل
 .  بعدـ الجواز :عن ىذه ا١تسألة فقاؿ -رٛتو اهلل-(ٔ)ئل شيخنا الوادعاوس

: وىا قراءة القرآف للميت وإىداء ثواهبا لو أما الجدء الثان  من ىذه المسألة
 .بغير أجرة

تقدـ فمنهم من منع فهذه ا١تسألة قد اختلف فيها العلماء قدٯتًا وحديثًا كما  
 : ومنهم من أجاز

 وبو قاؿ، قراءة القرآف وإىداء ثواهبا جائزوأف  ,الجواز فذىب الجمهور إلى
 .بلـ ابن تيمية وتلميذه ابن القيمشيخ اإلس
 : , منهمىب بعض أىل العام إلى لدـ الجوازوذ
 رٛتو اهلل- إلماـ الشافعاا-. 

 رٛتو اهلل- اإلماـ مالك- . 

  رٛتو اهلل- (ٕ)النووياإلماـ-.   

  رٛتو اهلل- (ٖ)ابن كثَتاإلماـ-.  

 رٛتو اهلل- (ٗ)ابن باز ماـاإل-. 

                                                           

 (.ٜٔ-ٜٓ"إجابة السائل" )ص:( ٔ)

 (.ٜٗ/ٙ"شرح مسلم" )( ٕ)

 (.ٖٖٓ/ٗ"التفسَت" )( ٖ)

 (.ٖٔٗ، ٜٖٖ،  ٖٖٗ/ ٗت متنوعة " )" ٣تموع فتاوى ومقاال( ٗ)



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٖٔٗ 

 لقرآف من الولد إال أف تكوف قراءة ا :-رٛتو اهلل- (ٔ)العبلمة األلبآف
 ألنو من كسب أبيو.

 رٛتو اهلل- (ٕ)العبلمة الوادعا-. 

 اهلل حفظو- (ٖ)العبلمة الفوزاف-.  

مئ  ىئ  يئ  ژما ذكره اإلماـ ابن كثَت ٖتت قولو تعاُف : والخالصة
، كذلك ال أي كما ال ٭تمل عليو وزر غَته  {32النَّجم:} ژجب   حب  خب  مب  

ومن ىذه اآلية استنبط اإلماـ  ،٭تصل من األجر إال ما كسب ىو لنفسو
ألنو  ،وتىاءة ال يصل إىداء ثواهبا إُف ا١تومن اتبعو أف القر  -رٛتو اهلل-الشافعا 

 وال ،أمتو وؿ اهلل و٢تذا َف يندب إليو رس ،لهم وال كسبهمليس من عم
وَف ينقل عن أحد من الصحابة  ،و وال أرشدىم إليو بنص وال إٯتاءحثهم علي

، وباب القربات مقتصر فيو على النصوصَتًا لسبقونا إليوولو كاف خ ،، 
فأما الدعاء والصدقة فذلك ٣تمع على  ،تصرؼ فيو بأنواع األقيسة واآلراءوال ي

  .اىػ.ليهماعومنصوص من الشارع  ،وصو٢تما

                                                           

 .( حاشيةٕٕٔ:اٞتنائز" )ص"أحكاـ ( ٔ)

 .(ٜٔ-ٜٓ"إجابة السائل" )ص:( ٕ)

 . (ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٕى من فتاوى الفوزاف" )"ا١تنتق( ٖ)
ا١تسػػػألة ٤تمػػػد أٛتػػػد عبػػد السػػػبلـ مػػػن علمػػػاء مصػػػر يف رسػػالة مسػػػتقلة ٝت اىػػػا: "حكػػػم القػػػراءة أفػػرد ىػػػذه  *

 إليهم" و وقد أجاد رٛتو اهلل يف ا١توضوع. لؤلموات ىل يصل ثواهبا 
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 (.                عروؼ)األقربوف أولى بالم :( حديثٜٕ)
 (ال أصل لو)                                                        

اشتهر ىذا الكالـ لاى ألسنة كثير من الناس لاى أنو حديث لن 
, والصحيح أنو ال أصل لو بهذا الافظ ف  كتب السنة, كما النب  

 قاؿ ذلك أىل العام, منهم:  
 .(ٔٗٔ( رقم )١ٜٙتقاصد اٟتسنة" )ص:السخاوي يف "ا (ٔ)

 .(ٖٙٚ( رقم )ٖٛٔ/ٔ" )العجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء (ٕ)

  .(ٖٙٗ" )أسٌت ا١تطالب"يف البَتو   (ٖ)

 .(ٖٙٚ( رقم )ٖٚٚ/ٔيف "الضعيفة" )األلبآف  (ٗ)
 :التعايق
، تاب وىذا غلط: يتوىم بعض العامة أف ىذا الكبلـ آية يف كقات

 ژىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ژ اُف وإ٪تا يف القرآف قولو تع
ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۋ ٴۇژ وقولو تعاُف{.125}البقرة:

 .{2١2}البقرة: ژى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ې ې 
: )أرى أف قاؿ ألمل طلحة  وجاء يف صحيح البخاري أف الن  

 .ٕتعلها يف األقربُت(
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ژ                             ل يف التنزي اإلشارة، وإليو ذا كلو إذا أوقف أو أوصى ألقاربووى
 .(5){6}األحزاب: ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   
 .فيكوف معنى ىذا القوؿ صحيحاً, واهلل ألام

                                                           

 (.ٙٛٗ( و"كشف ا٠تفاء" )ٖٙٚوانظر "الضعيفة" )( ٔ)
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 .          ثروا ذكراهلل حتى يقولوا مجنوف(أك: )حديث (ٖٓ)
 (ضعيف)                                                            

 ( رقمٖٓٔ/ٕوأبو يعلى يف "مسنده" ) ،(ٗٚٙٔٔأخرجو أٛتد )
تدرؾ" واٟتاكم يف "ا١تس ،(ٚٔٛ( رقم )ٜٜ/ٖاف )وابن حب ،(ٖٔٚٔ)
والبيهقا  ،(ٔٔ/ٗدي يف "الكامل" )وابن ع ،(ٜٔٛٔ( رقم )ٖٛٙ/ٔ)

 . أمل سعيد ا٠تدري  عن (ٕٙ٘( رقم )ٜٖٚ/ٔيف "الشعب" )
 يتوف  روا ,المصري محالس در اج بن سمعاف أبووف  سنده: 

  .اكيرهير , وىذا من جماة مناكاج ذو منودر   ؛لن أب  الهيثم ضعف
 .(ٙٔ/ٗ" )ابن عدي يف "الكاملكما قاؿ 

 : وقد ضع ف ىذا الحديث
 .(ٙٚ/ٓٔا٢تيثما يف "٣تمع الزوائد" ) (ٔ)
  .(ٔ)(ٚٔ٘يف "الضعيفة" رقم )بلمة األلبآف الع (ٕ)

رقم  (ٖٛٙ/ٔى "ا١تستدرؾ" )يف تعليقو عل شيخنا الوادعا (ٖ)
(ٜٕٔٛ). 

  .(ٖٗٚٙٔٔتقيق ا١تسند" رقم )"ط يف شعيب األرنؤو  (ٗ)
                                                           

 (.ٜٔٓ( رقم )ٗٔٙ/ٕ( و"الًتغيب" )ٛٓٔٔ"ضعيف اٞتامع" )انظر كذلك و ( ٔ)
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 :التعايق
، فقد جاء يف الكتاب والسنة : وإف كاف ىذا اٟتديث ضعيفاً قات

ن فقد أمر اهلل يف كتابو عباده ا١تؤمنُت باإلكثار م ،غٍت عنوالصحيحة ما يُ 
ويف  ، ويف الرب والبحر،، بالليل والنهارذكره قيامًا وقعودًا وعلى جنوهبم

السفر واٟتضر، ويف الغٌت والفقر، ويف الصحة والسقم، ويف السر والعلن، 
، وٚتيل ويف كل حاؿ، ورتب على ذلك جزيل األجر، وعظيم الثواب

    حئ  مئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    ژ ا١تآب قاؿ اهلل تعاُف
حت         جت      يب     ىب    مب       خب      جب  حب    يئ   ىئ    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ        يث    مث  ىث   خت  مت  ىتيت  جث
 .{77-72:}األحزاب ژپ  پ  پ  پ       ڀ  

، وبياف ما ث على اإلكثار من ذكر اهلل تعاُفففا ىذه اآليات اٟت
   مب       خب      حب ژوخَت عميم وقولو  ،يًتتب على ذلك من أجر عظيم

الًتغيب يف اإلكثار من ذكر اهلل، وأحسن  فيو أعظم    ژيب ىب
أنو سبحانو َيذُكركم فاذكروه أنتم فهو نظَت قولو  :أي ،ذلكحظ على 

ۋ    ۋ      ٴۇ  ۈ         ۈ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ژ تعاُف

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ۅ         ۅ

  .{251-252:البقرة} ژائ  ائ  ەئ  ەئ    وئوئ
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، اهلل يف نفسو ذكره اهلل يف نفسو ، فمن ذكرفاٞتزاء من جنس العمل
، مؤٍل ذكره اهلل يف مؤٍل خَت منو، ومن نسا اهلل نسيو اهلل ومن ذكر اهلل يف

كمل من ذكر اهلل فا١تكثروف من ذكر اهلل ٢تم اٟتظ األوفر والنصيب األ
 . ووصبلتو عليهم ومبلئكت ،٢تم

عنهما يف معٌت اآلية أنو قاؿ: فإذا فعلتم روي عن ابن عباس رضا اهلل 
 . م ىو ومبلئكتولى اهلل عليكاهلل ص : أكثرمت من ذكرذلك، أي
كثَتاً   ة أخرى مبينًا فضل الذاكرين اهللوؿ اهلل تعاُف يف آيويق
 ژ    نًا لعظيم أجرىم وثواهبم، معليًا لذكرىم مبيات، منوىًا بشأهنموالذاكر 

 ژۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ
وألعما٢تم الصاٟتة األجر  ىيأ لذنوهبم الصفح والغفراف، أي: {35األحزاب:}
، ٦تا ال عُت رأت وال أذف ٝتعت وال درجات العالية يف اٞتنافوال ،عظيمال

 .ر على قلب إنسافخط
ُفر دوف السابق، الذاكراتإف الذاكرين اهلل كثَتًا و 

، وف إُف ا٠تَتاتىم ا١ت
عن أمل ىريرة  لم يف صحيحوروى مس وف بأرفع الدرجات وأعلى ا١تقامات،احملظوظ
 كاف رسوؿ اهللقاؿ :  ٚتداف مر على جبل يقاؿ لو: كة فيسَت يف طريق م

( قالوا: وما ا١تفردوف و قاؿ: ىذا جمداف, سبق المفردوفسيروا فقاؿ: )
ا١تفردين بأهنم الذاكروف   رسوؿ اهلل د فسروق (كروف اهلل كثيرًا والذاكراتالذا )
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: الذين ىلك أقراهنم وؿ ابن قتيبة وغَته، وأصل ا١تفردين كما يقلذاكراتاهلل كثَتاً وا
 فردوا عنهم وبقوا يذكروف اهلل تعاُف.وان

إف من يتأمل ىذه النصوص وغَتىا من النصوص الكثَتة الواردة يف 
، وما أعد اهلل الذاكرين اهلل كثَتاً والذاكرات، وجزيل ثواهبم بياف عظيم أجر
، والثواب الكبَت يـو القيامة لتتحرؾ نفسو شوقاً يمم ا١تق٢تم من النعي

أىل ىذا ا١تقاـ الرفيع  ،ورغباً يف أف يكوف من ىؤالء وطمعاً ويهتز قلبو حباً 
 و لكن بَم يناؿ العبد ذلك. لة العاليةوا١تنز 

, وقد كل مسام أف يقف لنده ويعرؼ جوابوىذا سؤاؿ لظيم يجدر ل
  :منها ,جاء لن الساف ف  معنى الذاكرين اهلل كثيرا والذاكرات نُػُقوٌؿ لديدة

: ا١تراد يذكروف اهلل يف ما أنو قاؿابن عباس رضا اهلل عنهما روي عن 
 ،وكلما استيقظ من نومو، وغدوًا وعشيًا ويف ا١تضاجع ،أدبار الصلوات

 وكلما غدا أو راح من منزلو ذكر اهلل تعاُف.
اهلل : ال يكوف من الذاكرين اهلل كثَتاً والذاكرات حىت يذكر وقاؿ ٣تاىد

 . قائماً وقاعداً ومضطجعاً 
صبلح فيما نقلو النووي عنو يف كتاب وقد سئل أبو عمرو بن ال

"األذكار" عن القدر الذي يصَت بو العبد من الذاكرين اهلل كثَتاً 
: إذا واظب على األذكار ا١تأثورة ا١تثبتة صباحاً ومساء يف فقاؿ ووالذاكرات
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عمل اليـو "مبينة يف كتاب وىا  ،واألحواؿ ا١تختلفة ليبًل وهناراً األوقات 
 .ثَتا والذاكراتذاكرين اهلل ك، كاف من ال"والليلة

يف "تيسَت  -رٛتو اهلل-دي ويقوؿ الشيخ العبلمة عبد الرٛتن بن سع
 ،: وأقل ذلك أف يبلـز اإلنساف أوراد الصباح وا١تساء الكرٔف الرٛتن"
اومة ذلك ، وينبغا مدوعند العوارض واألسباب ،وات ا٠تمسوأدبار الصل

ذلك عبادة يسبق هبا العامل ، فإف يع األحواؿيف ٚتيع األوقات على ٚت
َت، وكف اللساف وف على ا٠توع ،٤تبة اهلل ومعرفتووداع إُف  ،وىو مسًتيح

 .عن الكبلـ القبيح
ن الذاكرين اهلل  أسأؿ اهلل سبحانو بأٝتائو اٟتسٌت أف ٬تعلٍت وإياكم م

 ، إنو علىعد اهلل ٢تم مغفرة وأجرًا عظيماً ، من الذين أكثَتا والذاكرات
  اىػ..(ٔ)اإلجابة جديرذلك قدير وب
 : ماحوظة

الكتب أنو  لقد اشتهر بين العامة أف من أكثر من القراءة ف 
 . صاب ف  لقاو بالجنوفيُ 

لم النافعة وجل ويف كتب الع ذا جنوف، فإف القراءة يف كتاب اهلل عزوى
 . ، ففا العلم شفاء ويف الكتب النافعة دواءتزيد يف العقل والدين

                                                           

  .(ٗٗ– ٜٖ:د الرزاؽ بن عبد احملسن البدر )صعب الدكتور "فقو األدعية واألذكار" لفضيلة الشيخ (ٔ)
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حر ف فهذا نتيجة القراءة يف كتب السقلو باٞتنو اب يف عصوأما من يُ 
ب ضبلؿ مليئة ا كتشعوذة فها تسبب اٞتنوف والصرع وا٢توس ألهنوال

شمس كتاب "  مثل: ،ات والشركيات وا٠تزعببلتباحملرمات وا١تخالف
و"نتيجة فاك   ,و "السبعة العهود" ,و"المندؿ السايمان " ,عارؼ"الم

الزيغ فنعوذ باهلل من  .ر والضالؿوغيرىا من كتب السح ,"بيت الفقيو
 الضبلؿ.و 
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 : )إكراـ الميت دفنو(.حديث (ٖٔ)
                           (ال أصل لو)                                                        

لقد اشتهر ىذا الكالـ لاى ألسنة كثير من الناس لاى أنو حديث لن 
 كما قاؿ ذلك غير واحد من أىل العام, منهم:  , وال أصل لو مرفولاً  النب  

لم : قاؿ (ٓ٘ٔ( رقم )ٔٓٔ)ص:السخاوي يف "ا١تقاصد اٟتسنو"  (ٔ)
لدنيا من جهة أيوب ، وإ٪تا أخرجو ابن أمل او مرفولاً أقف لاي

ميت لاى أىاو تعجياو رامة المن ك): :كاف يُقاؿالسختيآف قاؿ
 .(إلى حفرتو

 .(ٖٓ)ص: ابن الديبع يف "التمييز" (ٕ)

 .(ٗٓ٘( رقم )ٜٔٔ/ٔ) "كشف ا٠تفاء"لعجلوٓف يف ا (ٖ)

 . (ٜٕٗ) البَتو  يف "أسٌت ا١تطالب" (ٗ)

  .(ٕٗالعبلمة األلبآف يف "أحكاـ اٞتنائز")ص : (٘)
 :التعايق
إال أف ُيخاؼ من  اتفق العاماء لاى استحباب اإلسراع بالجنازة :قات

 .(ٔ)ؽ ابن قدامةذكر االتفا .ار الميت ونحوهراع انفجاإلس

                                                           

 .(ٜٖٗ/ٍٖت" )"ا١تغ( ٔ)
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لناس اليـو يف اٞتنائز : و٦تا يفعلو ا(ٔ)ماـ أبو شامة الشافعاوقاؿ اإل
 .إٍف… السنة من ترؾ اإلسراع هبا، و٥تالفة ١تا ثبت يفبدع كثَتة

يف  اؽ ىدي الن  يف معرض سي (ٕ)يموقد قاؿ اإلماـ ابن الق
ا دبيب ، وأميرملوف هبا رمبلً إف كانوا وكاف يأمر باإلسرع هبا حىت و : اٞتنائز
منة للتشبو ومتضخطوة فبدعة مكروىة ٥تالفة للسنة،  ليـو خطوةالناس ا

 بأىل الكتاب اليهود. 
ٟتديث يعٍت حديث ود امقص: قاؿ القرط : (ٖ)ٓفوقاؿ اإلماـ الصنعا

يتباطأ با١تيت عن الدفن وألف البطء رٔتا أدى إُف ، أف الأسرعوا باٞتنازة
 .اىػ.  اىا واالختياؿالتب

أخرجو  (…أسرعوا باٞتنازة): زة قولو واألصل يف اإلسرع باٞتنا
 . الشيخاف وأصحاب السنن األربع عن أمل ىريرة 

على أعناقهم فإف  ، واحتملها الرجاؿ : )إذا وضعت اٞتنازةقولو و 
 .أخرجو البخاري وغَته عن أمل سعيد  (كانت صاٟتة قالت: قدموٓف قدموٓف

ٛتن بن ت يف جنازة عبد الر كن: وعن عبد الرٛتن بن جوشن قاؿ
شوف على أعقاهبم أماـ السرير، مث ، فجعل زياد ورجاؿ من مواليو ٯتٝترة

                                                           

 (.ٕٓٚاعث على إنكار البدع واٟتوادث" )ص:يف كتابو "الب (ٔ)

 .(ٚٔ٘/ٔ"زاد ا١تعاد" ) (ٕ)

 .(ٕ٘ٔ/ٕ"سبل السبلـ" ) (ٖ)
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ك فلحقهم أبو بكرة يف بعض سك ُرويدًا بارؾ اهلل فيكم، : ُرويداً يقولوف
خلوا والذي : )وقاؿ ،لبغلة وشد عليهم بالسوط، فحمل عليهم باا١تدينة

اد أف نرمل هبا لنك لقد رأيتُنا يف عهد الن   أكـر وجو أمل القاسم 
 .(ٔ)رمبًل(

                                                           

يف "أحكاـ أخرجو أبو داود والنسائا والطحاوي والبيهقا وأٛتد وغَتىم. وصححو العبلمة األلبآف  (ٔ)
 .(ٜٗاٞتنائز" )ص:
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 : )أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدبهم(.حديث (ٕٖ)
                         )ضعيف جدًا(                                                  

( رقم ٕٗٔ/ٔوالعقيلا يف "الضعفاء" ) ،(ٖٔٚٙ) ورواه ابن ماج
  مرفوعاً.  ( عن أنس ٕٛٛ/ٛوا٠تطيب يف "التاريخ" ) ،(ٕٔٙ)

  :هسندف  و 
( ٕٔٙ) ( رقمٕٗٔ/ٔ) عقيلاروى ال .الحارث بن النعماف (ٔ)

وساؽ لو ىذا  .منكر الحديث: اؿ فيوعن البخاري أنو ق
 . اٟتديث

: وقاؿ ابن حـز، متروؾ :األزديقاؿ  .سعيد بن لمارة (ٕ)
: جائد وقاؿ الذى  : ضعيف.وقاؿ اٟتافظ مجهوؿ.

 "الكاشف"قرب قولو يف واألالحديث. قاؿ العالمة األلبان : 
  مستور. 

 "ا١تيزاف"،و(ٖٕٓٛ"التقريب" )و (،ٕٓٙٗ( رقم )ٜ٘/ٗذيب التهذيب" )"هت   
  .(ٕٖٗٗ( رقم )ٖ٘ٔ/ٕ)

   : جمع من أىل العام, منهم ىذا الحديث ضع فد وق
 البخاري كما نقل عنو العقيلا وغَته. (ٔ)
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 .(ٕٔٙ( رقم )ٕٗٔ/ٔيف "الضعفاء" )العقيلا  (ٕ)

 (.ٖ٘ٔ/ٕزاف" )الذى  يف "ا١تي (ٖ)

 (.ٕٕٕ/ٕالبوصَتي يف "مصباح الزجاجة" ) (ٗ)

 .(ٜ٘/ٗ)  ابن حجر يف "هتديب التهذيب" (٘)

 (.ٜٔٗٔ) مع الفيض "اٞتامع الصغَتالسيوطا يف " (ٙ)

 (.٘ٔٔ/ٕيف "فيض القدير" ) ا١تناوي (ٚ)

 .(ٔ)(ٜٗٙٔ) يف "الضعيفة"األلبآف  (ٛ)
 : التعايق
 .صحيح، لكن معناه ىذا اٟتديث ال يصح عن رسوؿ اهلل  قات:

 رياضة تعلموىم بأف(آدابهم وأحسنوا أوالدكم أكرموا):(ٕ)قاؿ ا١تناوي
 ا١تطلوبات على و٘ترنوىم الفضائل يف وٗترجوىم ،األخبلؽ و٤تاسن النفس
  .وشهواهتا الدنيا بزينة إكرامهم يرد وَف ،الشرعية

 األشياء وضع أو ،ا٠تَت خصاؿ واجتماع وفعبلً  قوالً  ٭تمد ما استعماؿ واألدب
 تعظيم أو ،مستحسن كل مع الوقوؼ أو ،األخبلؽ ٔتكاـر األخذ أو ،وضعهام

                                                           

 (.ٖٕٔٔ( رقم )ٚٛٚ/ٕ( و"الًتغيب والًتىيب" )ٖٛٚابن ماجو" )"ضعيف سنن انظر كذلك و ( ٔ)

 (.٘ٔٔ/ٕ"فيض القدير" )( ٕ)
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 على ا٠تلق ٣تالسة أو ،التنازؿ وحسن الظرؼ أو ،دونك ٔتن والرفق ،فوقك من
 .العبلئق بقطع اٟتقائق ومطالعة ،الصدؽ بساط

 يف الدنيا أىل أدب طبقات فأكثر طبقات األدب :العارفُت بعض قاؿ
 رياضة الدين أىل وأدب ،العرب وأشعار العلـو فظوح ،والببلغة الفصاحة
 اىػ..القلوب طهارة ا٠تواص وأدب ،الشهوات وترؾ النفس

وتربيتهم الًتبية اإلسبلمية ، ك أف اإلسبلـ أمر بإكراـ األوالدال ش قات:

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ژ قاؿ تعاُف، ورتب على ذلك األجر العظيم ،حةالصحي
 {.6}التَّحريم: ژۋ   ۅ   ۅ  

، فإف أحسنوا ف أماـ اهلل عن تربية ىذا اٞتيلو مسؤول باء واألمهاتفاآل
ف الوزر ، وكاَسِعَد وسعدوا يف الدنيا واآلخرة، وإف أ٫تلوا تربيتو شقاتربيتو 

كم وكلكلم راع كل):واء يف اٟتديث ا١تتفق علي، و٢تذا جيف أعناقهم
نساف : )إذا مات اإلبقولو  بشرى لكم أيها اآلباءف ،مسؤوؿ عن رعيتو(

انقطع عملو إال من ثبلث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بو، أو ولد صاٌف 
  رواه مسلم. يدعو لو( 

عند األوالد  ، فاَٟتَسنقبل كل شاء األبفليكن إصبلحك لنفسك أيها 
أماـ األوالد  وإف ُحسن سلوؾ اآلباء واألمهات ،ما تركت ، والقبيحفعلتما 

 اٟتسنة، يف نظر األبناء. القدوة األف األبوين ٫ت ،أفضل تربية ٢تم
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  :األوالد تربية ف  موجهاً اآلباء قاؿ بعض العاماء

 بركة ال اٟتراـ من اٟتاصل اللنب فإف اٟتراـ تأكل ال صاٟتة إال يرضع ال
 آداب يعلمو مث ا٠تبائث، من يناسبو ما إُف طبعو ماؿ منو رضع وإذا لو،

 سيئ عنده ويذـ بو،وثو  يده يلطخ وال اللقم يواِف ال ْتيث األكل
 إُف يقدـ أف ٬تب مث أخبلقهم، حساف وٯتدح الصبياف، من األخبلؽ
 الصلحاء، ومناقب األنبياء أحاديث عنده ويذكر القرآف، لتعليم ا١تكتب
 القبائح عن جوارحو وال الفحش عن لسانو يضبط ال عمن و٭تفظو

 ٔتا وعلي و٬تازى يكـر حسن فعل أو ٚتيل خلق منو صدر فإذا ،كالشعراء
 وال يتغافل أحيانا ذلك خالف فإف الناس، أظهر بُت بو وٯتدح بو يفرح

 يكثر وال ،عظيماً  األمر و٬تعل ويهدده سراً  يعاقب ثانياً  عاد فإف يكشف،
 بالقبائح، وتزجره باألب ٗتوفو واألـ حُت، كل يف بالعقاب التخويف
 واإلكراـ اٟتلمو  التواضع ويعود وا١تفرش، وا١تلبس الطعاـ من ا٠تشونة ويعود
 إليو ويقبح ،أحد كل من األخذ وٯتنع العطاء ويعلم عاشره، من لكل

 كثرة من وٯتنع الناس عند اٞتلوس آداب ويعلم والطمع، والدنانَت الدراىم
 ذكاؤه يذىب لئبل اليسَت باللعب التعليم أو ا١تكتب بعد ويؤذف ،الكبلـ
 سناً  أكرب ىو ومن ؤدبووم معلمو وطاعة الوالدين طاعة ويعلم ،قلبو وٯتوت
 حدود من ويعلمو ٤تضرىم يف اللعب من وٯتنع إكرامهم وقواعد ،منو

 وفحشيات والكذب الغيبة ٨تو ومن واٟتراـ السرقة ٨تو من وٮتوفو الشرع،



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٔ٘ٓ 

 ويرغبو ،ساعة كل يف منتظر ا١توت وأف وزوا٢تا الدنيا فناء ويعلمو الكبلـ،
 إف ويقوؿ إليها باعثاً  يكوف وما لنارا وٮتوفو إليها، يدعو وما اٞتنة نعيم يف

 .وفاسقاً  جاىبلً  كاف ١تن والنار وعا١تاً  قارئاً  كاف ١تن اٞتنة
 وإ٪تا ،ٚتيعاً  والشر للخَت للنقش قابلة جوىرة خلق الص  أف واعلم

 فطرة على يولد مولود كل) : قاؿ ،اٞتانبُت أحد إُف بو ٯتيبلف أبواه
 الولد لكوف منشأ اٟتراـ فأكل (وٯتجسانو وينصرانو يهودانو فأبواه اإلسبلـ
 كل إُف مائبل الولد طبع يكوف اٟتراـ من اجتناهبما عدـ عند فإهنما شريراً 
 من حصو٢تم من ىو إ٪تا وفاسقاً  شريراً  الناس أكثر الزماف ىذا ويف الشر،
 ٭تتاج وما عقل إذا الكتاب ويعلم ،الشرعة ويف التبيُت يف كذا اٟتراـ لقمة
 وأف ،طيباً  إال يرزقو وال ،والرما السباحة ويعلم ،والسنن فرائضال من إليو
 وعرضو، دينو صيانة يف فيجتهد ،مطهراً  طاىراً  إياىا أودعو اهلل أمانة الولد
 عنو مسئوؿ فإنو القرب من كثَت من لو خَت ذلك فإف ،اهلل بآداب ويؤدبو
 إلو اللتوحيد كلمة ا أوالً  يعلمو تكلم فإذا بالتقصَت، ومؤاخذ القيامة يـو
 يف أوالده بُت ويسوي للوالد، وثوابو ا٠تَتات فعل على ويعوده ،اهلل إال

 ورأفة شفقة عن ويقبلهم واللُت، والعطف با١ترٛتة األوالد ويعاشر العطاء،
 وسلم عليو تعاُف اهلل صلى وكاف ،ا١تباح واللعب الكبلـ يف ويباسطهم

  يفرح. نولسا ٛترة الص  رأى فإذا ،للحسن لسانو يدلع
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 أكرموا لمتكم النخاة(.                       حديث: ) (ٖٖ)
 (موضوع)                                                     

ابن عدي و  ،(ٖ٘ٛٔ( رقم )ٕٙ٘/ٗو العقيلا يف "الضعفاء" )أخرج
( ٕٖٔ/ٙوأبو نعيم يف "اٟتلية" ) ،(ٜٓٔٔ)( رقمٖٛٔ/ٛيف "الكامل" )

: : قاؿ رسوؿ اهلل قاؿ عن علا بن أمل طالب  (ٚٙٓٛرقم )
س ، وليكم آدـت من فضلة طينة أبي، فإهنا ُخلق)أكرموا عمتكم النخلة

، شجرة ولدت ٖتتها مرٔف بنت عمراف من الشجر شجرة أكـر على اهلل من
    كن رطباً فتمراً(.، فإف َف ينساءكم الوالد الرطب طعموافأ

  .سعيد التيم مسرور بن : ف  إسناده حديثوال
وابن حباف يف  ،كما قاؿ ابن عدي يف "الكامل"  وىو منكر الحديث

 "اجملروحُت".

قات: وقد حكم جمع من أىل العام ببطالف ىذا الحديث, 
 منهم:
ىذا : قاؿ (ٜٓٔٔ( رقم ) ٖٛٔ/ٛل" )ابن عدي يف "الكام (ٔ)

ليس  , ولروة بن رزيم لن لا منكر ديث لن األوزال ح
مع بذكره إال , لم أسغير معروؼ سعيد, ومسرور بن بالمتصل

 .ف  ىذا الحديث
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ٕٔ٘ 

 .(٘ٗ-ٗٗ/ُٖت" )حابن حباف يف "اجملرو  (ٕ)

 .(ٖ٘ٛ( رقم )ٜٕٓ/ٔ)ابن اٞتوزي يف "ا١توضوعات"  (ٖ)

 (.ٓٙٔ/ٖابن كثَت يف "التفسَت" ) (ٗ)

 .(ٙ٘ٔ)( رقم ٘ٓٔاوي يف "ا١تقاصد" )ص:السخ (٘)

  .(ٕٗٔ/ٔ) "لئ ا١تصنوعةالسيوطا يف "الآل (ٙ)

  .(٘ٚ) ( رقمٜٕٓ/ٔيف "تنزيو الشريعة" )ابن عراؽ الكنآف  (ٚ)

 .(ٔٔ٘( رقم )ٜ٘ٔ/ٔا٠تفاء" )العجلوٓف يف "كشف  (ٛ)

 .(ٓٙ( رقم )ٖٚٗ" )ص:آف يف "الفوائد اجملموعةالشوك (ٜ)

( ٖٕٙ، ٕٔٙ( رقم )ٖٕٛ، ٕٕٛ/ٔاأللبآف يف "الضعيفة" ) (ٓٔ)
 .(ٖٙٔٔو"ضعيف اٞتامع" )

رواه  (… ةأحسنوا إلى لمتكم النخا): وجاء اٟتديث عن ابن عمر بلفظ
 ( .ٖٛٗ( رقم )ٓٓٗ/ٕابن عدي يف "الكامل" )

 , وض اع  .جعفر بن أحمد بن لا  الغافق : ويف إسناده
 .شك أنو وضع ىذا الحديثأال : قاؿ ابن عدي

 : التعايق
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ٖٔ٘ 

يف  ىناؾ ما يُغٍت عن ىذا اٟتديث الذي َف يثبت عن الن  : قات
الرزاؽ بن عبد احملسن قد ذكر الشيخ الفاضل الدكتور عبد فضل النخلة، ف

 :كبلمًا نفسيًا ٖتت عنواف  (ٔ)يف كتابو "الفوائد ا١تنثورة" -حفظو اهلل-البدر 
 . (مماتاة المؤمن لانخاة)

ليت ىا ا –النخلة–الشجرة الكرٯتة ا١تباركة أعٍت  : إف-حفظو اهلل-قاؿ
، قد جعلها اهلل يف كتابو الكرٔف مثبًل لعبده أفضل الشجر وأطيبو وأحسنو

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ژ ؤمن يقوؿ اهلل تعاُف ا١ت

 پپ     ٻ    ٻ     ٻ     ٻ     ٱ     حئ      جئ    ی    ی    ی    ی    ىئ
  .{15-17}إبراهيم: ژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ ٺ 

إف من ) :: قاؿ رسوؿ اهلل وعن ابن عمر رضا اهلل عنهما قاؿ
   (.ثل ا١تسلم حدثوٓف ماىاو، وإهنا مرقهارة ال يسقط و ر شجالشج

 . فوقع الناس يف شجر البوادي
 . قاؿ عبد اهلل: فوقع يف نفسا أهنا النخلة، فاستحييت

  .(ٕ)()ىا النخلة :قالوا: حدثنا ما ىا يا رسوؿ اهللو قاؿمث 

                                                           

 .(ٙٗ)ص:( ٔ)

 .(ٕٔٔٛ( ومسلم )ٔٙرواه البخاري ) (ٕ)
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ٔ٘ٗ 

: يقوؿ : ٝتعت رسوؿ اهلل وعن ابن عمر رضا اهلل عنهما قاؿ
 . (ٖ)(من شاء نفعك، ما أخذت منها نخلةمثل ا١تؤمن مثل ال)

، بقناع عليو رطب : أ  رسوؿ اهلل قاؿ س بن مالك وعن أن
    ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئژ  اؿ:فق

     ٻ    ٻ     ٻ     ٻ     ٱ     حئ      جئ    ی    ی    ی    ی
  .{15-17}إبراهيم:ژٺ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    پپ
  لة(.النخ)ىا : قاؿ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺ  ٺ    ٺ   ژ
  .)ىا اٟتنظل(: قاؿ .{16إبراهيم: }  ژڤ  ڤ   ڤ 

  .(ٔ)دؽ وأحسن: صفقاؿ ،: فأخربت أبا العاليةؿقا

اهلل  والنخلة إ٪تا حازت ىذه الفضيلة العظيمة بأف جعلت مثبًل لعبد
، ويكفيها فضيلة أهنا ُخصت من ، ألهنا أفضل الشجر، وأكثره عائدةً ا١تؤمن

ع ، ٦تا يدؿ على كرٔف فضلها ورفينالشجر بأف جعلت مثبًل للمؤمبُت سائر 
، ، وإيتائها أكلها كل حُت، وتنوع فضائلها كثبات أصلها وارتفاع فرعهاقدرىا

                                                           

 .( ٛٗٛ٘لبآف يف "صحيح اٞتامع" ) ( وصححو العبلمة األٖٗٔ٘ٔرواه الطربآف ) (ٖ)

بآف: ضعيف مرفوعاً، وصحيح موقوفاً. "ضعيف ( مرفوعاً وموقوفاً. قاؿ األلٜٖٔٔرواه الًتمذي )( ٔ)
 (.٘ٓٙالًتمذي" )
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ٔ٘٘ 

، و٨تو ذلك ٦تا يدؿ على  نفعذ منها شاء إالووصفها بالربكة وأهنا اليؤخ
كلمة بو يف قلامت ، وتشاهبها مع ا١تؤمن ا١تطيع هلل الذي قلنخلة و٘تيزىال افض

 .ر الثمار اليانعة وا٠تَت ا١تتنوع، وأخذت تثماإلٯتاف وانغرست يف صدره
نهما أوجهًا من الشبو  ، ٬تد بيمل يف النخلة وا١تؤمن ا١تطيع هللومن يتأ

 : منهاكثَتة 
، وكذلك اإلٯتاف ؽ وفروع وورؽ وٙترأف النخلة البد ٢تا من عروؽ وسا

، ا١تعروفة اإلٯتاف بأصوؿ اإلٯتاف الستة، فأصلو و من أصل وفروع وٙترالبد ل
وٙتراهتا كل خَت  ،العديدةت اٟتة والطاعات ا١تتنوعة والقرباوفروعو األعماؿ الص

  .واآلخرة ادة  يف الدنياوكل سع ،٭تصلو ا١تؤمن
وال تنمو إال إذا  ، فهى الٖتياادة تسقيها وتنميهاوالنخلة ال تبقى إال ٔت

، ا١تاء ذبلت، وإذا قطع عنها ٘تامًا ماتتاء، فإذا ُحبس عنها سقيت با١ت
 ، إال بسقام لو حياتواٟتياة اٟتقيقية وال تستقي ال ٭تياوىكذا الشأف يف ا١تؤمن 

قاؿ اهلل  وكبلـ رسولو من نوع خاص وىو سقا قلبو بالوحا كبلـ اهلل، 
ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ژ تعاُف 

 .{211}األنعام: ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
ا  إف َف يتعاىدىا صاحبها يف سقياى وهبذا يُعلم أف شجر اإلٯتاف يف القلب

 . إال أوشكت أف تيبس ، ووقت بالعلم النافع والعمل الصاٌفكل 
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: قاؿ رسوؿ اهلل ما قاؿبن عمرو بن العاص رضا اهلل عنه عن عبد اهلل
: ( اهلل أف إف اإلٯتاف ليخلق يف جوؼ أحدكم كما ٮتلق الثوب فاسألوا

  .(ٔ)٬تدد اإلٯتاف يف قلوبكم (
ومن أوجو الشبو بُت ا١تؤمن والنخلة أف النخلة شديدة الثبوت كما قاؿ 

، شأف يف اإلٯتاف إذا رسخ يف القلبلوىكذا ا ژی   ی ژ اهلل تعاُف
كوف ثابتاً  ، بل يكوف من الثبات ال يزعزعو شاءفإنو يصَت يف أشد ما ي
 . كثبوت اٞتباؿ الرواسا

: نعم حىت يكوف مثل عن اإلٯتاف أيزيدو قاؿ -رٛتو اهلل-ا زاعُسئل األو 
 . قيل: أينقصو قاؿ: نعم حىت ال يبقى منو شاء ،اٞتباؿ

ا فه ،طيبة الًتبة تنبت إال يف أراضٍ  بل ال ،والنخل ال تنبت يف كل أرض
، ويف يف بعضها تنبت لكن ال تثمر، و يف بعض األماكن ال تنبت مطلقاً 

، ب النخلة، فليست كل أرض تناسالثمر ضعيفاً ولكن يكوف  بعضها تثمر
، وإ٪تا يثبت يف قلب من  ت يف كل قلبوىكذا الشأف يف اإلٯتاف فهو ال يثب

، وبعضها  لو ا٢تداية وشرح صدره لئلٯتاف، والقلوب أوعية متفاوتةكتب اهلل
  أوعى من بعض. 

 م من طيب ا١تنظر، وىذا أعاآلية بأهنا شجرة طيبةوقد وصفت النخلة يف 
، وا١تؤمن كذلك ا١تنفعةوالصورة والشكل ومن طيب الريح وطيب الثمر وطيب 

                                                           

 (.٘ٛ٘ٔ( وحسنو األلبآف يف "الصحيحة" )ٗ/ٔرواه اٟتاكم )( ٔ)
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ويف ظاىره وباطنو ويف  ،يب يف شؤونو كلها وأحوالو ٚتيعهاو الطأجل صفات
 . سره وعلنو

ې  ژ ٢تمدخل ا١تؤمنوف اٞتنة تتلقاىم خزنتها قائلة و٢تذا عندما ي
مر: ژې  ې  ې  ى  ى     {.03}الزُّ

ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ڭ  ژ  وقاؿ تعاُف
 .{31}النحل: ژۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  

، كما يف حديث بأهنا ما أخذت منها من شاء نفعك والنخلة وصفت
 . ابن عمر ا١تتقدـ
النسبة للمؤمن مع إخوانو ، وىكذا الشأف باء يف النخلة ينفعفكل ش
لة ، وا١تعامةرٯتة، واآلداب الرفيع؛ ال يرى فيو إال األخبلؽ الكوجلسائو

بل . وال يصل إليهم منو ما يضر اٟتسنة، والنصح ٞتلسائو وبذؿ ا٠تَت ٢تم
 .ال يصل إليهم منو إال ما ينفع

مث إف قلب النخلة وىو اٞتمار من أطيب القلوب وأحبلىا إذ ىو حلو 
ال  ،اا١تذاؽ، وكذلك قلب ا١تؤمن من أطيب القلوب وأحسنه لذيذالطعم 

 تقامة والصبلح والسبلمة . ٭تمل إال ا٠تَت وال يبطن سوى االس
، وكذلك نيها حبلوةوٙترة النخلة من أنفع ٙتار العاَف ولو حبلوة ال تدا

 . ولذة ال يذوقها إال صحيح اإلٯتافبلوة اإلٯتاف لو ح
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: أف افثبلث من كن فيو وجد حبلوة اإلٯت) :قاؿ عن الن   عن أنس 
، وأف يكره رء ال ٭تبو إال هللب ا١توأف ٭ت ،سولو أحب إليو ٦تا سوا٫تايكوف اهلل ور 

  .(ٔ)(كما يكره أف يقذؼ يف الناربعد أف أنقذه اهلل منو  أف يعود يف الكفر 

ت النخيل يف ، فليستفاوت عظيم يف شكلو ونوعو وٙتره نومث إف النخل بي
، اوت والتمايز الشاء الكثَتمستوى واحد يف اٟتسن واٞتودة بل بينو من التف

ليسوا يف اإلٯتاف ، و نُت، فا١تؤمنوف متفاوتوف يف اإلٯتافأف بُت ا١تؤموىكذا الش
كما قاؿ ،  التفاوت والتفاضل الشاء الكثَت، بل بينهم من على درجة واحدة

      ڤ    ڤ    ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ژ    اهلل تعاُف
ڄڄ  ڃ  ڃ      ڄ      ڄ   ڦ    ڦ   ڦ      ڦ      ڤ

 {.31}فاطر: ژڃ  ڃ  چ  
ا ، وكذلك ا١تؤمن إذاؿ عمرىا ازداد خَتىا وجاد ٙترىالما طوالنخلة ك

 . طاؿ عمره ازداد خَته وحسن عملو
رسوؿ اهلل من خَت الناسو : يا أف أعرابيًا قاؿ عن عبد اهلل بن بسر 

  .(ٔ)(حسن عملومن طاؿ عمره و : )قاؿ
بتأملها قلب  ا٭تي ،جو الشبو بُت ا١تؤمن وبُت النخلةفهذه بعض أو 

 و قاؿ اهلل تعاُفويعظم شكره وٛتده لرب ،ينووى يقيزيد إٯتانو ويق، و ا١تؤمن
                                                           

 (.ٖٗ( ومسلم )ٙٔرواه البخاري )( ٔ)

 (.ٜٛٛٔيف "صحيح سنن الًتمذي" ) ( وصححو األلبآف  ٜٕٖٕرواه الًتمذي )  (ٔ)



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٜٔ٘ 

    ی    ی       ىئ    ېئ  ېئ      ىئ   ىئ    ېئ      ۈئ    ۈئ      ۆئ    ۆئژ 
   پ  پ  پپ     ٻ    ٻ     ٻ     ٻ     ٱ     حئ      جئ    ی    ی

   .{15-17}إبراهيم: ژڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
، كثَتة الثمر دة، عظيمة النفع غزيرة الفائاركةشجرة مب علم أف اإلٯتافٔتا تقدـ يُ 

أما مكاهنا  ،و٢تا أصل وفرع وٙتار ،خاص و٢تا سقا ،٢تا مكاف خاص تغرس فيو
وأما  ،عهافيو توضع بذورىا وأصو٢تا ومنو تتفرع أغصاهنا وفرو  ،ب ا١تؤمنفهو قل

لشجرة، وال قى ىذه افبو تس : كتاب اهلل وسنة رسولو سقيها فهو الوحا ا١تبُت
اإلٯتاف  ، وأما أصلها فهو أصوؿ اإلٯتاف الستة ، وأعبلىاحياة ٢تا وال ٪تاء إال بو

 . ةصوؿ ىذه الشجرة ا١تبارك، فهو أصل أتعاُفباهلل 
العديدة اليت ات والقربا١تتنوعة،  اعاتاٟتة والطوأما فروعها فها األعماؿ الص

 . يقـو هبا ا١تؤمن
ٙتار  ا٢تا ا١تؤمن يف الدنيا واآلخرة فهو ٙترة منوأما ٙترىا فكل خَت وسعادة ين

 . اإلٯتاف ونتيجة من نتائجها
 أف يعظم ٪تاء ىذه الشجرة الكرٯتة ا١تباركة يف قلوبنا وأف وإنا لنسأؿ اهلل الكرٔف

نو سبحانو خَت ، فإعلنا من عباده ا١تؤمنُت ا١تتقُت، وأف يصلح لنا شأننا كلو٬ت
 اىػ..مسؤوؿ وأفضل مأموؿ
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ار قبل ق قبل الطريق والجالرفي ا)التمسو : حديث( ٖٗ)
 (.الدار
 (جداً  ضعيف)                                                      

وأبو الشيخ يف "األمثاؿ" عن رافع بن  ،أخرجو الطربآف يف "الكبَت"
 خديج عن أبيو عن جده مرفوعاً.

  :وف  إسناده
  تروؾ.شيخ مقاؿ الذى :  .بن المحبر أباف (ٔ)

ال قاؿ األزدي:  غير معروؼ. ,سعيد بن معروؼ بن رافع (ٕ)
 . تقـو بو حجة

 وضع ف ىذا الحديث:
 .(ٗٙٔ/ٛا٢تيثما يف ٣تمع الزوائد ) (ٔ)

بن ( ترٚتة سعيد ٜٗ/ٖظ ابن حجر يف لساف ا١تيزاف )اٟتاف (ٕ)
 .بن رافع بن خديج األزديامعروؼ 

 (.ٖٙٔالسخاوي يف "ا١تقاصد اٟتسنة" ) (ٖ)

 (.ٖٔ٘ا٠تفاء" ) العجلوٓف يف "كشف (ٗ)
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 (.ٕ٘ٙالبَتو  يف "أسٌت ا١تطالب" ) (٘)

 .(٘ٙ٘ٔ( رقم )ٜٚٔ/ٕ) "فيض القدير" ا١تناوي يف (ٙ)

و"ضعيف اٞتامع"  (ٖٖٔٓ) رقم األلبآف يف "الضعيفة" (ٚ)
 (. ٖٕٗٙ( و)ٚٗٔٔ)
 : التعايق
دعا إليو اإلسبلـ ورغب  ،الشك أف اختيار الصديق أمر مطلوب: قات

  ة التحذير.يا، وحذر من رفيق السوء غفيو
لصفات ا١تشروطة فيمن ٗتتار فصل يف بياف ا): -رٛتو اهلل- (ٔ)ةقاؿ ابن قدام

 : صحبتو(
دكم من على دين خليلو فلينظر أح ا١ترء) :أنو قاؿ روينا عن الن  

  .(ٕ)ٮتالل(
ات ، وال بد أف يتميز ا١تصحوب بصفكل أحد  واعلم أنو اليصلح للصحبة

لفوائد وتشًتط تلك ا٠تصاؿ ْتسب ا ،بسببها يف صحبتو وخصاؿ يرغبُ 
 : ا١تطلوبة من الصحبة، وىا

اورة ٔتجرد االستئناس با١تشاىدة واحمل، أو : كاالنتفاع با١تاؿ واٞتاهإما دنيوية
 .وليس ذلك غرضنا

                                                           

 .(ٕٚٔ-ٕٙٔ)"٥تتصر منهاج القاصدين"( ٔ)

 (. ٜٔٓ٘ "ا١تشكاه" )( وغَتىم وحسنو األلبآف يفٜٖٕٚ( والًتمذي )ٖٖٛٗرواه أبو داود )( ٕ)
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ٕٔٙ 

 : : وٕتتمع فيها أغراض ٥تتلفةوإما دينية

 . منها: االستفادة بالعلم والعمل
ء من يكدر القلب ويصد عن ن إيذا: االستفادة من اٞتاه ٖتصينًا عومنها
تفاء بو عن تضييع األوقات يف طلب ومن االستفادة من ا١تاؿ لبلك العبادة،
  .القوت

 .ائب وقوة يف األحواؿ، وتكوف عدة يف ا١تص١تهمات: االستعانة باومنها

: استكثروا من اؿ بعض السلف، كما قومنها: انتظار الشفاعة يف اآلخرة
 .شفاعةواف فإف لكل مؤمن اإلخ
 . كل فائدة شروطاً ال ٖتصل إال هبافهذه فوائد تستدعا   

 : ف يكوف فيمن تؤتر صحبتو خمس خصاؿوف  الجماة فينبغ  أ
 .يكوف لاقالً أف  (ٔ)
 . حسن الخاق (ٕ)
 . غير فاسق (ٖ)
 . وال مبتدع (ٗ)
 . وال حريص لاى الدنيا (٘)

نو يريد أف األٛتق أل، وال خَت يف صحبة : فهو رأس ا١تاؿأما العقل
، األمور على ما ىا عليو إما بنفسو، ونعٍت بالعاقل الذي يفهم ينفعك فيضرؾ
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عاقل  ب  ، إذ رُ م، وأما حسن ا٠تلق فبلبد منووإما أف يكوف ْتيث إذا أفهم فه
   .توشهوة فيطيع ىواه وال خَت يف صحب يغلبو غضب أو

ؤمن غائلتو وال اهلل ال ت، ومن ال ٮتاؼ اؼ اهلل: فإنو ال ٮتوأما الفاسق
  .يوثق بو
 .فيخاؼ من صحبتو بسراية بدعتو :تدعا المبوأم

 : وهلل َدر  من قاؿ

 ال تصػػػػػػػػػػػػػػحب أخػػػػػػػػػػػػػػا اٞتهػػػػػػػػػػػػػػل
 فكػػػػػػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػػػػػن جاىػػػػػػػػػػػػػػػػل أردى
 يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس ا١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرء با١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرء
 وللشػػػػػػػػػػػػػػػػاء علػػػػػػػػػػػػػػػػى  الشػػػػػػػػػػػػػػػػاء
 وللقلػػػػػػػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػػػػػػػى  القلػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 

 وإيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ وإيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه 
 حليػػػػػػػػػػػػػػػماً حػػػػػػػػػػػػػػُت  آخػػػػػػػػػػػػػػػػاه
 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػا ا١تػػػػػػػػػػػػػػػرء  مػاشػػػػػػػػػػػػػػػػاه
 اهمػقػايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس وأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 (ٔ)دليػػػػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػػػػػػُت يػلػػػػػػػػػػػػػػػقاه

 

، ليك بإخواف الصدؽ تعش يف أكنافهم: عقاؿ عمر بن ا٠تطاب 
لى أحسنو حىت خيك ع، وضع أمر أة يف الرخاء وعدة يف الببلءفإهنم زين

تزؿ عدوؾ، واحذر صديقك إال األمُت، وال أمُت ، واع٬تيئك ما يقليك منو
وره، وال تطلعو على ج، وال تصحب الفاجر فتتعلم من فإال من ٮتشى اهلل

 . واستشر يف أمرؾ الذين ٮتشوف اهلل، سرؾ
                                                           

 (.ٜٚٔ/ٕاألبيات ذكرىا ا١تناوي يف "فيض القدير" )( ٔ)
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: بئس الصديق ٖتتاج أف تقوؿ لو اذكرٓف يف قاؿ ٭تِت بن معاذ
 .ائك، وأف تعيش معو با١تداراة، أو ٖتتاج أف تعتذر إليودع

عضهم يأكل من فاكهة ، فجعل بودخل ٚتاعة على اٟتسن وىو نائم
 .واهلل فعل اإلخواف هلل، ىذا: رٛتك ااؿيف  البيت فق

ده يف كم أخيو فيأخذ منو : أيدخل أحدكم يوقاؿ أبو جعفر ألصحابو
 .ما يريدو قالوا: ال. قاؿ: فلستم بإخواف كما تزعموف

عيسى التمار فلم  ويروى أف فتحاً ا١توصلا جاء إُف صديق لو يقاؿ لو
فقاؿ: للخادمة أخرجا ِف كيس أخا، فأخرجتو فأخذ ، ٬تده يف ا١تنزؿ

كنت منزلو فأخربتو اٞتارية بذلك فقاؿ: إف  ، وجاء عيسى إُف و در٫تُتمن
                . نت حرة ، فإذا ىا قد صدقت فأعتقتصادقة فأ
وذ عاللهم إٓف أ) : ويغٍت عن حديث الباب الضعيف قولو : قات

ار ومن ج ،ومن صاحب السوء ،لة السوءومن لي ،بك من يـو السوء
 .(ٔ)(وء يف دار ا١تقامةالس

، فإف ةاللهم إٓف أعوذ بك من جار السوء يف دار ا١تقام) :وقولو 
  .(ٕ)(البادية يتحوؿ جار

                                                           

 .(ٜٜٕٔٞتامع" )صحيح ا"وحسنة األلبآف يف   رواه الطربآف عن عقبة بن عامر( ٔ)

 .(ٜٕٓٔلبآف يف "صحيح اٞتامع" )مة األوحسنو العبل رواه اٟتاكم عن أمل ىريرة ( ٕ)
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من جار  اٌف واستعاذة الن  و٦تا تقدـ علمت أ٫تية الرفيق الص
المسكن و , المرأة الصالحة :ربع من السعادةأ) :، قاؿ السوء
 .المركب الهن ءو , الجار الصالحو         ,الواسع

 .المركب السوءو , الجار السوءو  ,المرأة السوء :من الشقاء وأربع
  .(ٔ)(المسكن الضيقو 

منهم يشعر   جَتافبُتئلنساف أف يكوف ل تعاُف اهلل قوإف من توفي
 ق اهلل للعبدتوفي ، ومن قلةقدير واحملبة لووالتاللطف بو، و عليو، ف العطب

لو ا١تكائد  ، ويدبروفيضمروف الشر لو والعدوافأف يكوف بُت جَتاف 
بو يف  لو جَتاف سوء يضروف، فالشخص الذي ويذمروف عليو ا٠تصـو

 منغصٌ ٕتده ، ئم والدواىالو العظا ٭تيكوف، و و أو مالو أو عرضونفس
إف دخل أو ، قلق منهم غَت مرتاح ،وال ينعم ٔتاؿ نأ لو باؿ، ال يهعيشو
جار مقطب الوجو، كل ذلك من  ،٤تزوف النفس، مكلـو الفؤاد ، تراهرجخ

ما بوضع أذية يف ، وإده، إما من قبل التسلط على أىلو أو على أوالالسوء
 عليو، وإما بنظر س عليو، أو بتجسٍد على ملكوعَ تػَ ، أو بِ و، أو يف بيتطريقو

، ىمن أنواع األذوه اٟتصا و٨تب، أو رما من نافذة، أو باب، أو سطح
عض من ابتلا ، كما ذكر بإُف بيع منزلو من أجل جار السوء ورٔتا اضطر

 :  ذلكقاؿ يف ،ّتار سوء اضطره إُف بيع ملكو
                                                           

 (.ٚٛٛ" )صحيح اٞتامع"وصححو األلبآف يف  رواه اٟتاكم وغَته عن سعد  (ٔ)
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 يلومػػػػونٍت أف بعػػػػت بػػػػالرخص منػػػػزِف
                فقلػػػػػػػػت ٢تػػػػػػػػم كفػػػػػػػػوا ا١تػػػػػػػػػبلمة فػػػػػػػػػإ٪تا

 وَف يعلمػػػػػػػوا جػػػػػػػاراً ىنػػػػػػػاؾ يػػػػػػػنغص 
 ّتَتاهنػػػػػػػا تغلػػػػػػػػو الػػػػػػػديار وتػػػػػػػػرخص

 

 :وقاؿ آخر

           اطلػػػػػب لنفسػػػػػك جَتانػػػػػاً تسػػػػػر هبػػػػػم

 اٞتػارال تصلح الدار حػىت يصػلح  
 

 

 



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٔٙٚ 

ور كاها ن لاقبتنا ف  األم)الاهم أحس :( حديثٖ٘) 
 وأجرنا من خدي الدنيا ولذاب اآلخرة(.                                         

 (ضعيف)                                                            
كم ٟتا ، وا(ٜٜٗ( رقم )ٖٕٓ/ٖ(، وابن حباف )ٕٛٙٚٔأخرجو أٛتد )

، (ٕٜٔٔ( رقم )ٖٕٔ/ٕيخ" )اري يف "التار ، والبخ(ٚٛ٘ٙ( رقم )ٚٔ/ٗ)
د" "٣تمع الزوائا٢تيثما يف ذكره و ، (ٖ٘ٔ/ٕ)امل" وابن عدي يف "الك

 ت رسوؿ اهلل : ٝتعر بن أمل أرطاة القرشا قاؿ( عن ُبسْ ٛٚٔ/ٓٔ)
 .فذكره

 .ة ىذا الحديث: بسر بن أب  أرطاة القرش ولاقات: 
يكوف لو  وأىل المدينة ينكروف أف ,سر رجل سوءكاف بُ : قاؿ ٭تِت

  .صحبة
 .وبسر صغير لم يسمع منو قبض النب  : وقاؿ الواقدي

 .(٘ٙٙ( رقم )ٜٙ-ٜ٘/ٗذيب الكماؿ" )"هت                                    

 .  , وقيل اللو صحبة فيما قيل: (ٛٙٔٔ)رقم  "ا١تيزاف" يف الذى وقاؿ 

دونو يف إسناد ىذا اٟتديث ففا بعضهم كبلـ ىذا حاؿ بسر أما من 
 .              لمألىل الع



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 
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 : ف الحديثوقد ضع  
"التعليقات اٟتساف على و (ٜٚٓ)يف "الضعيفة"  العبلمة األلبآف (ٔ)

 .(ٜ٘ٗ( رقم )ٖٕٛ/ٕحيح ابن حباف" )ص

تعليقو على ا١تستدرؾ" رقم أشار إُف تضعيفو شيخنا الوادعا يف " (ٕ)
 .(ٜٕٓ/ٔثَت )وتفسَت ابن ك (ٚٛ٘ٙ)

 : التعايق
ا اليمنية قبل اإلقامة مباشرة ىذا الدعاء يقولو كثَت من ا١تؤذنُت يف ببلدن

ىذا ، والصواب أف صحيح ثابت عن رسوؿ اهلل جة أف ىذا اٟتديث ْت
، فهؤالء مؤذنو رسوؿ وإف صح ليس ىذا موضعو ،حاٟتديث ضعيف اليص

 : األربعة اثناف با١تدينة و٫تا اهلل 
: لمرو بن أـ والثان  . وىو أوؿ من أذ َف لرسوؿ اهلل ن رباحبالؿ ب

مولى  , وىو سعد القرظ: بقباءوالثالث. مكتـو القرش  العامري األلمى
أوس بن المغيرة ة, وىو , أبو محذور : بمكةوالرابع. لمار بن ياسر

 .    (ٔ)الجمح 
: مةكاف واحد منهم يقوؿ قبل اإلقا  ىل ىؤالء ىم مؤذنو رسوؿ اهلل 

وشر  َت ا٢تدي ىدي ٤تمد و فخ(هم أحسن عاقبتنا يف األمور كلهاالل)
 .    األمور ٤تدثاهتا

                                                           

 .(ٕٗٔ/ٔ"زاد ا١تعاد" )  (ٔ)
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نا اف وباغبارؾ لنا ف  رجب وشع)الاهم ب: ثحدي (ٖٙ)
 . (رمضاف

 (موضوع)                                                               
وابن السٍت يف  ،(ٖ٘ٔٛ( رقم )ٖ٘ٚ/ٖرواه البيهقا يف "الشعب" )

إذا دخل  كاف الن    ) :بلفظ ( عن أنس ٜ٘ٙ"عمل اليـو والليلة" )
 .اٟتديث…(  قاؿ: رجب

 .لرُّقاد الباىا  أبو معاذ البصري: زائدة بن أب  اوف  سنده
 : منكر الحديث. قاؿ البخاري

 .(ٖٕٙٓ"هتذيب التهذيب" رقم )     .وجهاو جمالةقات: 
 :وممن ضع ف ىذا الحديث

 .(ٖ٘ٔٛيهقا يف "شعب اإلٯتاف" )الب (ٔ)

 . (٘ٙٔ/ٕيثما يف "٣تمع الزوائد" )ا٢ت (ٕ)

 .(ٕٚ٘( رقم )ٕ٘ٗيف "األذكار" )ص: النووي (ٖ)

  .(ٕٔٔابن رجب يف "لطائف ا١تعارؼ" )ص: (ٗ)

  .(ٔ)(ٕٔ-ٔٔاٟتافظ ابن حجر يف "تبيُت العجب" )ص: (٘)

                                                           

 (. ٕٔٗ-ٔٔٗ/ٕة للحافظ ابن حجر" )"ا١توسوعة اٟتديثي( ٔ)
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 .(ٖٛٔ/ٔو"الدر ا١تنثور" ) ،امع الصغَت"السيوطا يف "اٞت (ٙ)

 .(ٛٚٙٙ( رقم )ٚٙٔ/٘ "فيض القدير" )ا١تناوي يف (ٚ)

 .(ٚٔٔ)ص: "تذكرة ا١توضوعات"الفتٍت يف  (ٛ)

 .       (ٜٖٙٔ) ( و"ا١تشكاة"ٜٖ٘ٗ) "امعضعيف اٞت"األلبآف يف  (ٜ)

 : التعايق

 ,ىناؾ بدع تحصل ف  شهر رجب ما أندؿ اهلل بها من ساطاف
 : منها
 ليلة السابع والعشرين قراءة قصة ا١تعراج واالحتفاؿ هبا يف. 

 صبلة أـ داود يف نصف رجب. 

 لفية اليت يف أوؿ رجب ونصف شعبافالصبلة األ. 

 من رجبٚتعة عشرية يف أوؿ ليلة  الصبلة االثنا. 

 صبلة الرغائب يف رجب . 

 اليت يف ليلة سبع وعشرين من رجب الصبلة. 

 شهر الثبلثة رجب وشعباف ورمضافالتصدؽ عن روح ا١توتى يف األ.  

 صياـ رجب     . 
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ٔٚٔ 

 رجب وشعباف ورمضاف كلها ٥تًتعةاليت تقاؿ يف األدعية . 

  زيارتو يف شهر رجب . 

  يوما العيدين ورجب وشعباف ورمضافالذىاب إُف ا١تقابر يف(ٔ) . 

مل ٤تمد اٟتسن بن ٤تمد أل (فضائل شهر رجب)وىناؾ رسالة يف 
تبيُت العجب ٔتا ورد يف فضل ": ورسالة للحافظ ابن حجر بعنواف ،ا٠تبلؿ
 . رجب"
واألحاديث  ،د ردا يف رسالتيهما على كثَت من البدع واحملدثاتوق

 . يف فضل شهر رجب َف تصحاآلثار اليت و 

                                                           

 (. ٕٙ٘-ٕ٘٘"معجم البدع" )ص:( ٔ)
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, ك أفطرتصمت ولاى رزق )الاهم لك :حديث (ٖٚ)
                                                                                                                    .قبل منا إنك أنت السميع العايم(الاهم ت

 (ضعيف)                                                          
 "الكبَت" يف الطربآف رواه( ٙ٘ٔ/٣ٖتمع الزوائد" )ما يف "ا٢تيث قاؿ
 .ضعيف وىو ىاروف بن الماك لبد وفيو
 .ضعيف وىو الدبرقاف بن داود وفيو ،األوسط يف الطربآف رواهو 

و"ا١تراسيل" وابن أمل  ،: واٟتديث جاء عند أمل داود يف "السنن"قات
وابن السٍت يف "عمل اليـو  ،وابن ا١تبارؾ يف "الزىد" ،شيبة يف "ا١تصنف"

كاهم والبغوي يف "شرح السنة"  ،والبيهقا يف "السنن الكربى" ،والليلة"
 من طريق حصين لن معاذ بن زىرة مرساًل.   

 :والحديث ضع فو
 .  (ٙ٘ٔ/ٖيثما يف "٣تمع الزوائد" )ا٢ت (ٔ)
 .(ٔ٘/ٕبن القيم يف "زاد ا١تعاد" )ا (ٕ)
 . (ٜٔٔ( رقم )ٕٕٓ/ٕتلخيص اٟتبَت" )اٟتافظ ابن حجر يف "ال (ٖ)
( و"ضعيف ٜٜٔ) ( رقمٖٙ/ٗالعبلمة األلبآف يف "اإلرواء" ) (ٗ)

 .(ٜٜٗٔ( رقم )ٕٔٙ/ٔ( و"ا١تشكاة" )ٖٕٛ٘أمل داود" )



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٖٔٚ 

"لقاءا  مع الشيخُت ابن باز ابن باز كما ذكر ذلك الطيار يف  (٘)
 .وابن عثيمُت"

 : التعايق
و عند اإلفطار : إذا كاف ىذا اٟتديث ضعيفًا إذًا ماذا نقوؿقد يقوؿ قائل

فيها استحباب الدعاء   ىناؾ نصوٌص صحيحة ثابتة عن الن  :نقوؿ لو
تالث دلوات ) :منها قولو من أوؿ النهار إُف آخره، الصياـ حاؿ 

, ودلوة المسافر ,ة الصائممستجابات: دلو    .(ٔ)(ودلوة المظاـو
أنو كاف  فإف من سنتو  ،وعند اإلفطار تقوؿ ما كاف يقوؿ الن    

 .   (ٕ)(العروؽ وتبت األجر إف شاء اهلل ب الظمأ وابتاتِ ذىإذا أفطر قاؿ: )

                                                           

، وصػػححو العبلمػػة األلبػػآف يف يف "الشػػعب" عػػن أمل ىريػػرة  رواه العقيلػػا يف "الضػػعفاء" والبيهقػػا( ٔ)
 (. ٖٖٓٓ) "صحيح اٞتامع"

، (ٖٜٜٔ(، و"ا١تشػػػػكاة" )ٛٚٙٗاٞتػػػػامع" ) ؛ وحسػػػػنو األلبػػػػآف يف "صػػػػحيحرواه أبػػػػو داود واٟتػػػػاكم( ٕ)
 .(ٕٜٓو"اإلرواء" )
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 (.أنا ابن الذبيحين: )حديث (ٖٛ)
                                  (ضعيف)                                                            

، وابن جرير (ٜٗٓٗقم )( ر ٕ٘ٙ/ٕ" )ا١تستدرؾأخرجو اٟتاكم يف "
عن الصناْتا أنو قاؿ: ( ٖٜٕٓ٘( رقم )ٗٔ٘/ٓٔ)" َتتفساليف "

، فتذاكر القـو إٝتاعيل وية بن أمل سفياف رضى اهلل عنهما)حضرنا ٣تلس معا
ؿ عليهم السبلـ فقاؿ: بعضهم الذبيح إٝتاعيل، وقاابٍت إبراىيم  وإسحاؽ

، كنا عند الن  : سقطتم على ا٠تبَت، فقاؿ معاوية بعضهم: بل إسحاؽ
  فأتاه أعرامل فقاؿ: يارسوؿ اهلل خلفت الببلد يابسة، وا١تاء يابساً، ىلك

: ا١تاؿ، وضاع العياؿ، فعد علا  ٦تا أفاء اهلل عليك )يا ابن الذبيحُت(، قاؿ
: ، وَف ينكر عليو، فقلنا: يا أمَت ا١تؤمنُت ومن الذبيحافو قاؿبسم الن  فت

ف سهل لو أمرىا أف ينحر بعض ولده، إف عبد ا١تطلب ١تا حفر زمـز نذر هلل إ
ذْتو فمنعو أخوالو من  ، فأرادفأخرجهم فأسهم بينهم، فخرج السهم لعبد اهلل

، وقالوا: أرِض ربك وافد ابنك قاؿ: ففد اه ٔتائة ناقة، فهو الذبيح، بٍت ٥تزـو
 .    وإٝتاعيل الثآف(

 قات: وقد ضع ف ىذا الحديث جمع من أىل العام, منهم: 
ىذا حديث غريب  :قاؿ (ٕ٘/ٗ) "يف "التفسَت اٟتافظ ابن كثَت (ٔ)

 جداً. 

   الذى ، كما نقل عنو شيخنا الوادعا يف تعليقو على ا١تستدرؾ.  (ٕ)
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عرؼ يُ  ف  إسناده من ال: قاؿ (ٖ٘/ٕالسيوطا يف "الفتاوى" ) (ٖ)
 .(ٕٔٛ/٘يف "الدر ا١تنثور" ) وضع فو .حالو

( ٕٚٔ/ٗ)( ؤٖٖرقم ) (ٖٖٙ/ٔفة" )لبآف يف "الضعياألالعبلمة  (ٗ)
 .ال أصل لو: قاؿ (ٚٚٙٔرقم )

( رقم ٕ٘ٙ/ٕ)يف تعليقو على "ا١تستدرؾ" شيخنا الوادعا  (٘)
(ٜٗٓٗ.) 

ى لكن ال رو يُ : قاؿ "ور على الدرببن باز يف "فتاوى ناالعبلمة  (ٙ)
وف    ىذا ما روي لنو: وقاؿ يف فتوى أخرى. ألرؼ صحتو
 . , لكنو مشهورصحتو نظر

( رقم ٕٖالسخاوي يف "ا١تقاصد اٟتسنة" )ص: ذكره: واٟتديث قات 
ابن الديبع و ، (ٙٓٙ( رقم )ٖٕٓ/ٔ"كشف ا٠تفاء" ) والعجلوٓف يف، (ٖٔ)

 .(ٚص:يف "التمييز" )

 : التعايق
فهو  ،لكن معناه صحيح ،ت عن الن  : ىذا اٟتديث َف يثبقات
 وا١تراد بالذبيحُت ؛كابن الذبيحُت وال ش : 

قصتو معروفة مشهورة يف كتب ، و : أبوه عبد اهلل بن عبد ا١تطلباألوؿ
 .السَت
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إسحاؽ بن إبراىيم  ىو : اختلف فيو العلماء ىلالذبيح الثان 
 و السبلـ مااعيل بن إبراىيم عليه، أـ إٝتعليهما السبلـ
 . وربلـ خبلفاً للجمهٝتاعيل عليو الصبلة والس: أنو إوالصواب

وؿ الصواب وإٝتاعيل ىو الذبيح على الق: -رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ ابن القيم
 . ماء الصحابة والتابعُت ومن بعدىمعند عل

ت شيخ ، وٝتعاطل بأكثر من عشرين وجهاً وأما القوؿ بأنو إسحاؽ فب
: ىذا القوؿ إ٪تا ىو متلقى عن يقوؿ ـ ابن تيمية قّدس اهلل روحواإلسبل
إف اهلل أمر إبراىيم أف ): إف فيو، فتاب، مع أنو باطل بنص كتبهمأىل الك
اب مع ا١تسلمُت واليشك أىل الكت بكره(. ويف لفظ: )وحيده(. يذبح ابنو

وراة لتوؿ أف يف ا، والذي غر  أصحاب ىذا القبكر أوالدهأف إٝتاعيل ىو 
ة من ٖتريفهم : وىذه الزيادك إسحاؽ. قاؿاليت بأيديهم: اذبح ابن

ود حسدت ، ولكن اليهاذبح بكرؾ ووحيدؾ :ض قولو، ألهنا تناقوكذهبم
، ، وأف يسوقوه إليهمرؼ، وأحبوا أف يكوف ٢تمبٍت إٝتاعيل على ىذا الش

وكيف  .اهلل إال أف ٬تعل فضلو ألىلو ويأىب، و٭تتازوه ألنفسهم دوف العرب
ر أـ إسحاؽ بو ، واهلل تعاُف قد بش  حاؽإس : إف الذبيحيسوغ أف يُقاؿ

: إهنم قالوا إلبراىيم ١تا أتوه فقاؿ تعاُف عن ا١تبلئكة ،ابنو يعقوبوب
                                                           

، (ٖٜٜٔة" )(، و"ا١تشكاٛٚٙٗاٞتامع" ) ؛ وحسنو األلبآف يف "صحيحرواه أبو داود واٟتاكم( ٔ)
 .(ٕٜٓو"اإلرواء" )
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ېئ     ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  ژ  بالبشرى
 { .02-00}هود: ژجئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    ی  ی 

ال ريب أف ، و ْتو، مث يأمر بذمحاؿ أف يبشرىا بأف يكوف ٢تا ولدف
ارة إلسحاؽ ويعقوب فتناوؿ البشيف البشارة، بلـ داخليعقوب عليو الس
 . ، وىذا ظاىر الكبلـ وسياقويف اللفظ واحد
)يعقوب( ٣تروراً عطفًا على  لو كاف األمر كما ذكر٘توه لكاففإف قيل: 

: ويعقوب من أي   ژ جئ  حئ  مئ      ىئ ژكانت القراءة ، فإسحاؽ
 . سحاؽوراء إ
ارة قوؿ ع الرفع أف يكوف يعقوب مبشرًا بو، ألف البشٯتن: ال قيل

 . صادؽ ٥تصوص، وىا أوؿ خرب سار

ٚتلة متضمنة ٢تذه القيود،    ژ جئ  حئ  مئ      ىئ ژ وقولو تعاُف
و١تا كانت البشارة ، حقيقة البشارة ىا اٞتملة ا٠تربية، بل فتكوف بشارة

: وقلنا ؿ، كأف ا١تعٌتاٟتكاية بالقو بًا على قواًل كاف موضع ىذه اٞتملة نص
رُت فبلنًا بقدـو أخيو : بش  ائل إذا قاؿ، والقا: من وراء إسحاؽ يعقوب٢ت

 . منو إال بشارتو باألمرين ٚتيعاً  وثَػَقِلِو يف أثره َف يعقل
و البتة مث ُيضعف اٞتر  أمر آخر، وىو ىذا ٦تا ال يسًتيب ذو فهم في

عاطف يقـو مقاـ وألف ال ،بعده عمرو: مررت بزيد وِمن ضعف قولك
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رؼ اٞتار ح، فبل يفصل بينو وبُت اجملرور كما ال يفصل بُت حرؼ اٞتر
 . واجملرور

ح يف قصة إبراىيم وابنو الذبي أف اهلل سبحانو ١تا ذكر: ويدؿ عليو أيضاً 
پ  پپ  ڀ   ٱٻٻٻٻپژ ؿقاالصافات  ورةس

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ڀ  ڀڀ
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  

فات ژڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    .{222-203:}الصَّ

فات: ژڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ژ  :مث قاؿ   .{221}الصَّ

ذا وى ،ِمَر بورًا على صربه على ما أُ فهذه بشارة من اهلل تعاُف لو شك
 . بل ىو كالنص فيوظاىر جداً يف أف ا١تبش ر بو غَت األوؿ 

 األب على ما ، أي ١تا صربوقعت على نبوتوة : فالبشارة الثانيفإف قيل
 .النبوةأمر بو وأسلم الولد ألمر اهلل جازاه اهلل على ذلك بأف أعطاه 

، ة وقعت على اجملموع، على ذاتو ووجوده وأف يكوف نبياً ار : البشقيل
، فبل ٯتكن إخراج : مقدرًا نبوتو، أيعلى اٟتاؿ ا١تقدر (نبياً )و٢تذا نصب 

اؿ التابعة اٞتارية ٣ترى الفضيلة، مث ٗتص باٟت ل،ى األصة أف تقع علار البش
، فوقوعها على شراة على نبوتوت الب، بل إذا وقعىذا ٤تاؿ من الكبلـ

، ولذلك جعلت كةوأيضاً فبل ريب أف الذبيح كاف ٔت، وده أوُف وأحرىوج
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وا١تروة ورما اٞتمار فا ، كما جعل السعا بُت الصحر هبابُت يـو النالقرا
إٝتاعيل وأمو ٫تا ، ومعلـو أف ف إٝتاعيل وأمو وإقامة لذكر اهللألشتذكَتًا 

كة دوف إسحاؽ وأمو و٢تذا اتصل مكاف الذبح وزمانو يف اللذاف كانا ٔت
، وكاف النحر ٔتكة من اشًتؾ يف بنائو إٝتاعيل وإبرىيم البيت اٟتراـ الذي

، ولو  مكاناً ٘تاـ حج البيت الذي كاف على يد إبراىيم وابنو إٝتاعيل زماناً و 
، لكانت عم أىل الكتاب ومن تلقى عنهمكاف الذبح يف الشاـ كما يز 

 . رابُت والنحر يف الشاـ ال ٔتكةالق
م ٦تن أسلم ًا فإف اهلل سبحانو ٝتى الذبيح حليمًا ألنو ال أحلوأيض

ۆ  ژ . و١تا ذكر إسحاؽ ٝتاه عليمًا فقاؿ تعاُف نفسو للذبح طاعة لربو
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   

ى  ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
 ژېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ   ىئ  

 .{1١-17الذاريات: }
إٝتاعيل وىذا إسحاؽ ببل ريب ألنو من امرأتو وىا ا١تبش رة بو وأما 

 . فمن الس ر ي ةِ 
ٓتبلؼ  ن الولد وىذا: فإهنما بشرا بو على الكرب واليأس موأيضاً 

 إٝتاعيل فإنو ولد قبل ذلك. 
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األوالد أحب ر إف اهلل سبحانو أجرى العادة البشرية أف بك: فوأيضاً 
فإبراىيم عليو السبلـ ١تا سأؿ ربو الولد ووىبو لو  ،دهإُف الوالدين ٦تن بع

اُف قد اٗتذه خليبًل وا٠تلة منصب واهلل تع ،قت شعبة من قلبو ٔتحبتوتعل
، وأف ال يشارؾ بينو وبُت غَته يد احملبوب باحملبة للمحبوبا توحيقتض
َتة ا٠تلة تنتزعها من فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غ ،فيها

٤تبة اهلل  وكانت بذبح احملبوب فلما أقدـ على ذْتوفأمره  قلب ا٠تليل
ت ا٠تلة حينئذ من شوائب ا١تشاركة فلم ص، خلولدأعظم عنده من ٤تبة ال

يف العـز وتوطُت النفس حة إ٪تا ىا ، إذ كانت ا١تصليف الذبح مصلحة يبق
دؽ ا٠تليل ، وصعليو، وقد حصل ا١تقصود فنسخ األمر، وفدي الذبيح

 . الرؤيا وحصل مراد الرب
ل عند أوؿ مولود وَف ومعلـو أف ىذا االمتحاف واالختبار إ٪تا حص

د ا١تولود اآلخر ٭تصل عنبل َف  ،يكن ليحصل يف ا١تولود اآلخر دوف األوؿ
 . األمر بدفعو وىذا يف غاية الظهورة ا٠تلة ما يقتضا من مزاٛت
، ر وابنها أشد الغَتةغارت من ىاج : أف سارة امرأة ا٠تليل وأيضاً 

، فإهنا كانت جارية فلما ولدت إٝتاعيل وأحبو أبوه اشتدت غَتة سارة
مكة  أرض ، ويسكنها يفعد عنها )ىاجر( وابنهافأمر اهلل سبحانو أف يب

ره ، فكيف يأملتربد عن سارة حرارة الغَتة، وىذا من رٛتتو تعاُف ورأفتو
، ىذا مع رٛتة اهلل سبحانو بعد ىذا أف يذبح ابنها، ويدع ابن اٞتارية ْتالو



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٔٛٔ 

ابنها دوف ابن  ٢تا وإبعاد الضرر عنها وجربه ٢تا فكيف يأمر بعد ىذا بذبح
يرؽ ، فحينئذ بذبح ولد الس ر ي ةت أف يأمر تو البالغة اقتضبل حكم ،اٞتارية

، ويظهر ٢تا بركة قلب السيدة عليها وعلى ولدىا، وتتبدؿ قسوة الغَتة رٛتة
لَُتَي عباده ، و يع بيتًا ىذه وابنها منهم، وأف اهلل ال يضاٞتارية وولدىاىذه 

اجر وابنها على ، وأف عاقبة صرب ىطفو بعد الشدة، ولجربه بعد الكسر
لت إُف ما آلت إليو من لغربة والتسليم إُف ذبح الولد آالبعد والوحدة وا

، متعبدات ٢تم إُف أقدامهما مناسك لعباده ا١تؤمنُت ا ومواطئجعل آثار٫ت
عليو بعد من يريد رفعو من خلقو أف ٯتن  ، وىذه سنتو تعاُف فيـو القيامةي

 . استضعافو وذلو وانكساره

 ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ ژ قاؿ تعاُف 

 { .5}القصص: ژەئ  وئ  وئ  ۇئ   
 .                                  و من يشاء واهلل ذو الفضل العظيمذلك فضل اهلل يؤتي

  .(ٔ)وهبذا القوؿ أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                                                           

 (.ٕٜٕ-ٜٕٛ/ٗ)"الفتاوى" ( ٔ)
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  .حديث: )أنا أفصح َمْن نطق بالضاد( (ٜٖ)
   (ال أصل لو)                                                        

 : , منهمكما ذكر ذلك جمالة من أىل العام  ىذا الحديث ال أصل لو
, ومعناه لو ال أصل: قاؿ (ٗ٘/ٔ" )التفسَتافظ ابن كثَت يف "اٟت (ٔ)

 صحيح .
 . (٘ٛٔ( رقم )ٕٕٔالسخاوي يف "ا١تقاصد اٟتسنة" )ص: (ٕ)
 .(ٖٚيوطا يف "الدرر ا١تنتثرة" )الس (ٖ)
 .(ٖ٘" )ص:يزالتمي"الديبع يف ابن  (ٗ)
 . (ٚٛفتٍت يف "تذكرة ا١توضوعات" )ص:ال (٘)
 . (ٜٓٙ( رقم )ٕٖٕ/ٔ" )كشف ا٠تفاء"العجلوٓف يف  (ٙ)
 .(ٓ٘( رقم )ٚ٘يف "اٞتد اٟتثيث" )ص:العامري  (ٚ)
 .(ٔٗ" )ا١تصنوع "القاري يف  (ٛ)
 .(ٕٙ( رقم )ٖٛٗفوائد اجملموعة" )ص:ال"الشوكآف يف  (ٜ)
 .(ٖٙٛ" )أسٌت ا١تطالب"البَتو  يف  (ٓٔ)
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( و"أحكاـ اٞتنائز" ٗٓٔ)ص:بآف يف "النصيحة" لالعبلمة األ (ٔٔ)
فالصفة ا١تذكورة معروفة ...ال أصل لو: ( حاشية قاؿٜٕٕ)ص:
 .اىػ.٭تتاج مثبتها إُف مثل ىذا اٟتديث، ما إٚتاعاً  فيو 

 (.    ٙ٘" )ةالكرٯت بلمة ابن باز يف "التحفةالع (ٕٔ)
 : مثل : وقد جاء ىذا الحديث بألفاظ كاها التصح لنو قات

 . (ٖٖٓٔ) "ضعيف اٞتامع" (أنا ألربكم أنا من قريش) (ٔ)
 .(أنا أفصح العرب) (ٕ)
 . (ٖٚٓٔ"ضعيف اٞتامع" ).   (أنا ألرب العرب) (ٖ)

 : التعايق
 :أنو قاؿ ت عنو غٍت عن ىذا اٟتديث الضعيف ما ثب: ويُ قات

  .(ٔ)و(أعطيت فواتح الكلم وجوامعو وخوا٘ت)
بُعثت ّتوامع ): اب قوؿ الن  : بب البخاري يف "صحيحو"وقد بو  

  (.الكلم
متفق ..( قاؿ: )بعثت ّتوامع الكلم. أف رسوؿ اهلل  فعن أمل ىريرة 

 . عليو
                                                           

ورواه . رواه ابن أمل شيبة يف مصنفو والطربآف يف "الكبَت" وأبو يعلى يف "مسػنده" عػن أمل موسػى ( ٔ)
( ٛ٘ٓٔاإلمػػػػاـ أٛتػػػػد يف "مسػػػػنده" عػػػػن ابػػػػن عمػػػػرو ؛ وصػػػػححو العبلمػػػػة األلبػػػػآف يف "صػػػػحيح اٞتػػػػامع" )

 .(ٖٛٗٔو"الصحيحة" ) 
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 : جوامع الكام ف  األحاديث النبويةومن أمثاة 
من عمل عمبلً ): قاؿ حديث عائشة رضا اهلل عنها أف الن  

 .رواه مسلمرد(  ليس عليو أمرنا فهو
 .متفق عليوط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل( شر  كلوحديث: )

رواه رتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم( إذا أم: )وحديث أمل ىريرة 
 . البخاري وغَته

  .(ٔ)مؤل ابن آدـ وعاًء شراً من بطنو(ما : )وحديث ا١تقداـ 

                                                           

(.                   ٗٚٙ٘أخرجػػػػػػػػو األربعػػػػػػػػػو، وصػػػػػػػػححو ابػػػػػػػػػن حبػػػػػػػػاف واٟتػػػػػػػػػاكم واأللبػػػػػػػػآف يف "صػػػػػػػػػحيح اٞتػػػػػػػػػامع" )( ٔ)
 (.ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٖٔوانظر "فتح الباري" )
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 (.                حديث: )أندلوا الناس منازلهم (ٓٗ)
 (ضعيف)                                                            

يف "معرفة علـو اٟتديث" اٟتاكم و  ،(ٕٗٛٗأخرجو أبو داود )
 مر هبا سائل فأعطتو كسرة أنو ،عائشة رضا هلل عنها( عن ٜٗص:)

جل عليو ثياب وىيئة فأقعدتو فأكل، فقيل ٢تا يف ذلك ، ومر هبا ر خبز
 . ز٢تم(: )أنزلوا الناس منا: قاؿ رسوؿ اهلل فقالت

 :ىذا الحديث ضعيف لسببين
 .االنقطاع بين ميموف بن أب  شبيب ولائشة رض  اهلل لنها (ٔ)

 .ميموف لم يدرؾ لائشة: -رٛتو اهلل-قاؿ أبو داود 
 .ُمدلس وقد لنعن :حبيب بن أب  تابت (ٕ)

 (ٓٚٔ/ٔ) ذكره اإلماـ مسلم يف مقدمة صحيحواٟتديث و : قات
  . الصحيحيف ا١تقدمة ليس كشرطو يف ، وشرطوتعايقاً 

ا اهلل عنها أهنا عن عائشة رض : ويُذكروقد أشار لضعفو بقولو
 .ذكرهقالت...ف

 :وقد ضع ف الحديث أيضاً 
 .(ٖٕٙٚ) (وٖٕ٘ٚ( رقم )٘ٚ/ٖالقدير" )يف "فيض ا١تناوي  (ٔ)
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   .(ٔ)(ٜٗٛٔ)و (ٕٜٛٔ)يف "الضعيفة" العبلمة األلبآف  (ٕ)
 ،(ٜٚٔ( رقم )ٛٔٔقاصد اٟتسنة" )ص:واٟتديث ذكره السخاوي يف "ا١ت

يف "التمييز"  الديبع ابن و  ،(ٜٕٙ( رقم )ٕٔٗ/ٔ)والعجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء"
 . (ٖٗ)ص:

 : التعايق
مراعاة مراتب الناس ال شك أف معٌت ىذا اٟتديث صحيح، ف: قات

زيز، ويُقاؿ ، فُيكـر الكرٔف ويُعز العومكانتهم، وإعطاء كل ذي حٍق حقو
ليتمم  ، وبُعث ر نادت بو الشريعةي ا٢تيئات عثراهتم، ىذا أمو لذ

 .مكاـر األخبلؽ
كل أحد : احفظوا حرمة  )أنزلوا الناس مناز٢تم( أي :(ٕ)قاؿ ا١تناوي

بلئم حالو يف دين وعلم وشرؼ، فبل تسووا بُت ، وعاملوه ٔتا يعلى قدره
، والرئيس وا١ترؤوس  .إنو يورث عداوة وحقداً يف النفوس، فا٠تادـ وا١تخدـو

أمتو من إيفاء الناس  : ىذا ٦تا أدب بو ا١تصطفى وقاؿ العسكري
، وإكراـ ذي الشيبة وإجبلؿ الكبَت وقهم من تعظيم العلماء واألولياءحق
 .أشبو ذلك وما

                                                           

 (.ٕٖٓٔ(، و"ضعيف أمل داود" )ٖٗٗٔ(، )ٕٖٗٔو انظر كذلك "ضعيف اٞتامع" )( ٔ)

 (.٘ٚ/ٖ)"فيض القدير"  (ٕ)
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، وال العاِف القدر عن درجتو : فبل يقصر بالرجلاؿ اإلماـ مسلموق
كل ذي حق فيو حقو من قولو ، ويعطى  ع القدر فوؽ منزلتويرفع متض
ىذا يف بعض و  {06}يوسف: ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ژتعاُف 

ص واٟتدود ، وقد سوى الشرع بينهم يف القصااألحكاـ أو أكثرىا
 . (ٔ)وأشباىها ٦تا ىو معروؼ

 : فائدة
وغَته عن عائشة رضا اهلل عنها أف الن   -رٛتو اهلل-جاء عند أمل داود 

 ذوي الهيئات لثراتهم إال الحدود(أقياوا ): قاؿ(ٕ).  
ا ا٢تيئات وذوو ى البيهقا عن الشافعا أنو قاؿ: )رو : -رٛتو اهلل-ؿ وقا

 . عرفوف بالشر، فيزؿ أحدىم الزلةالذين ليسوا يُ  الذين يقالوف عثراهتم(
جواز الشفاعة فيما ستفاد منو : ويُ يف "الفتح" -رٛتو اهلل-قاؿ اٟتافظ و 

ل فيو ، ويدخابن عبد الرب وغَته فيو االتفاؽ ، وقد نقليقتضا التعزير
ىا ٤تمولة على ما ، و الواردة يف ندب السًت على ا١تسلمحاديث سائر األ

 .  (ٖ)َف يبلغ اإلماـ

                                                           

 (.ٕٚٔ/ُٕت بشرح رياض الصاٟتُت" )( و"دليل الفاٟتٓٚٔ/ٔوانظر مقدمة "صحيح مسلم" ) (ٔ)

 (.ٖٛٙوصححو العبلمة األلبآف رٛتو اهلل يف "الصحيحية" ) (ٕ)

 (.  ٜٖٕ/ٕوانظر "الصحيحة" ) (ٖ)
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                     .(جنابة إف تحت كل شعرةحديث: ) (ٔٗ)
  (ضعيف)                                                            

 ،(ٜٛ٘، ٜٚ٘) ون ماجواب ،(ٙٓٔ) والًتمذي ،(ٕٛٗود )رواه أبو دا
 ،( من حديث أمل ىريرة ٕٛٗٚ( رقم )ٜٔ/ٖب"  )والبيهقا يف "الشع

( عن أمل أيوب ٔٔ٘( رقم )ٓٛٗ/ٔوابن نصر يف "تعظيم قدر الصبلة" )
 .األنصاري 

 ., وىو ضعيفومداره لاى الحارث بن وجيو
 . ليس بش ءقاؿ ابن معُت: 

  .حديثو منكر, وىو ضعيف: ودو داوقاؿ أب
 .(ٜٗٔ/ٕذيب التهذيب" )"هتانظر    .شيخ ليس بذاؾ: الًتمذي وقاؿ
 :  , منهمف ىذا الحديثجمع من أىل العام لاى ضعنص   وقد
 .ىذا الحديث ليس بثابتاإلماـ الشافعا قاؿ:  (ٔ)
 :أنكره أىل العام بالحديث, كػ: قاؿ البيهقا (ٕ)
 . البخاري (ٖ)

( ٕٙٚ-ٕٓٚ/ٔ"سنن البيهقا" )انظر  .اىػ .موأمل داود وغَتى (ٗ)
 .(ٕٗٔ/ٔو"التلخيص اٟتبَت" )
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 .(ٖٚٔ( رقم )ٖٛٔقاصد اٟتسنة" )ص:السخاوي يف "ا١ت (٘)

 .(ٓٗابن الديبع يف "التمييز" )ص: (ٙ)

 .(ٕٜ٘و)( ٕٛٙرقم )العجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء"  (ٚ)

  .(ٔ)(ٖٔٓٛة" )يفالعبلمة األلبآف يف "الضع (ٛ)
( ٖٖٗ-ٕٖٗ)ص:يف "قمع ا١تعاند"  شيخنا العبلمة الوادعا (ٜ)

 .(ٜٓ:اة ا١تسلمة" )ص"فتاوى ا١تر و

من ترؾ موضع شعرة : )علا  عن جاء عند أمل داود وغَتهو  قات:
  يغسلها فعل اهلل بو كذا وكذا من النار(. من جنابة َف
ف   -رحمو اهلل-العالمة األلبان   ىذا الحديثف وقد ضع  
 . (ٖٖٔ( واإلرواء )ٖٜٓ)"الضعيفة" 
 :التعايق

: وقد ثبت يف غَت ما حديث صحيح -رٛتو اهلل-قاؿ العبلمة األلبآف 
، فالرجل مثلها إف  أة أف تنقض شعرىا يف غسل اٞتنابةأنو ال ٬تب على ا١تر 

واليـو أيضاً  ،كاف لو شعر مظفور كما ىو معروؼ من عادة العرب قدٯتاً 
وأما يف اٟتيض فيجب نقضو ىذا ىو األرجح الذي  ،القبائلعند بعض 

                                                           

( و"ضػػػػعيف سػػػػنن ٖٗٗ( رقػػػػم )ٖٛٔ/ٔ( و"ا١تشػػػػكاة" )ٚٗٛٔوانظػػػػر كػػػػذلك "ضػػػػعيف اٞتػػػػامع" )( ٔ)
 .    (ٛٔٔ" ) يف سنن ابن ماجو( و"ضعٙٗ( و"ضعيف سنن أمل داود")٘ٔالًتمذي" )
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أف  عنهارضا اهلل  فعن عائشة ،باباألحاديث الواردة يف ىذا ال تقتضيو
 . قاؿ ٢تا يف اٟتيض : )انقضا شعرؾ واغتسلا( الن  

: استدؿ الصنعآف باٟتديث على أف نقض الشعر -رحمو اهلل-وقاؿ 
الندب لذكر  من ا١ترأة اٟتائض يف غسلها ليس واجبًا عليها بل ىو على

رينة على ل بوجوهبما فهو قإذ ال قائاؿ: )، قا٠تطما واألشناف فيو
 .الندب(
ى ما : وإذا عرفت ضعف اٟتديث فاالستدالؿ بو عل)األلبآف( قات

ت من حديث عائشة أف الن  ال سيما وقد ثب ،ذكر الصنعآف غَت صحيح
  و٢تذا كاف أقرب  عرؾ واغتسلا(انقضا شاٟتيض: )قاؿ ٢تا يف

 ، وبُتبُت غسل اٟتيض فيجب فيو النقضا١تذاىب إُف الصواب التفريق 
ائشة يف ، كما بينت ذلك يف الكبلـ على حديث عسل اٞتنابة فبل ٬تبغ

 .(ٛٛٔاألحاديث الصحيحة )
ومذىب الجمهور أنو إذا وصل الماء إلى جميع شعرىا : قات

 ظاىره وباطنو من غير نقض لم يجب النقض.
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وؼ يدخل الجنة ن بن لإف لبد الرحمحديث: ) (ٕٗ)
 .حبوًا(

  (ضعيف جداً )                                                      
 ،(ٖٔٔ)( رقم ٕٗٔ/ٔوأبو نعيم يف "اٟتلية" ) ،(ٕٕٗٛٗد )أخرجو أٛت

( ٕٖٔ/ٖ) طبقات"وابن سعد يف "ال ،(ٚٓٗ٘)و (ٕٗٙلطربآف يف "الكبَت" )وا
عَت لعبد الرٛتن بن عوؼ، قاؿ:  تْ مَ دِ : قَ رزوؽ قاؿعن حبيب بن أمل م

 و نها: ما ىذا، فقالت عائشة رضا اهلل عج ةفكاف ألىل ا١تدينة يومئذ ر 
: أما قيل ٢تا: عَت لعبد الرٛتن قدمت، فقالت عائشة رضا اهلل عنها

 بعبد الرٛتن بن عوؼ على كأٓفيقوؿ: ) إٓف ٝتعت رسوؿ اهلل 
: فبلغ الصراط، ٯتيل بو مرة ويستقيم أخرى، حىت يفلت وَف يكد، قاؿ

اؿ: وما كاف ، قدقةعليها ص : ىا ومان بن عوؼ، قاؿذلك عبد الرٛت
 .   (عليها أفضل منها، قاؿ: وىا يومئذ ٜتسمائة راحلة

, بل زوؽ لم يدرؾ لائشة رض  اهلل لنهاحبيب بن أب  مر  :قات
 . بو أبو داود وجمالة, كذ  (: متروؾٜ٘ٓٔاؿ ف  "التقريب" )ق

 ( أفٕ٘ٗ٘( رقم )ٕٖٛ-ٖٔٛ/ٖأخرجو اٟتاكم ) ،ومن طريق أخرى
األغنياء ولن تدخل اٞتنة إال يا ابن عوؼ إنك من اؿ: )ق رسوؿ اهلل 
ربأ ٦تا تتقرض اهلل يطلق قدميك(، قاؿ: فما أقرض اهللو قاؿ: )أزحفًا ف
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عو قاؿ: )نعم( فخرج ابن عوؼ : يا رسوؿ اهلل من كلو أٚتأنت فيو(، قاؿ
فقاؿ: ، آف جربيلأت، فقاؿ: )، فأرسل إليو رسوؿ اهلل وىو يهّم بذلك

، وليعِط السائل وليبدأ ، ويطعم ا١تسكُتؼ فليضف الضيفمر ابن عو 
 . ذا فعل ذلك كاف تزكية ما ىو فيو(إنو إ، فٔتن يعوؿ

 .: ف  سنده خالد بن يديد بن أب  مالكوىذا الحديث ضعيف جداً 
 .ليس بش ء: قاؿ أٛتد

 .غير تقة: وقاؿ النسائا
 . ضعيف: وقاؿ الدارقطٍت
 . , وقد اتهمو ابن معينضعيف مع كونو فقيهاً : وقاؿ اٟتافظ
 .(ٜٛٙٔ"التقريب" )(.ٕ٘ٚٗ( رقم )٘ٗٙ/ٔ"ميزاف االعتداؿ" )              

  .أخرجو أٛتد ومن طريق أخرى
، وقد وىو يروي المناكير ،بن زاذافلماره  وف  إسناده :قاؿ الشوكآف

 .كذب منكر  ىذا حديث: قاؿ أٛتد
 . الحديث موضوع: وقاؿ النسائا

: ورد من حديث ٚتاعة من "الًتغيب والًتىيب"وقاؿ ا١تنذري يف 
  .وؼ يدخل اٞتنة حبواً لكثرة مالو(أف عبد الرٛتن ابن ع)الصحابة 

  .( ٖٚ٘-ٖٙ٘جملموعة" )ص:"الفوائد ا . وال يسام أجودىا من مقاؿ
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لدـ التوسع ف  الكالـ  والذي أراه: ظ يف "القوؿ ا١تسدد"وقاؿ اٟتاف
 .(٘ٔ/ٕتنزيو الشريعة" البن عراؽ )" .بأنو كذبنا شهادة اإلماـ أحمد فإنو يكفي

 .باطل: (ٕٛٗ-ٕٚٗ/ٕ"ا١توضوعات" ) : قاؿ ابن اٞتوزي يفقات
(: ٜٕٔ–ٕٛٔ/ٔٔ"يف ٣تموع الفتاوى" )وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

 .كالـ موضوع ال أصل لو
  .(ٕٚٚٔ "الضعيفة" )يفالعبلمة األلبآف  ديثوقد ضّعف الح

 .(ٕ٘ٗ٘يقو على "ا١تستدرؾ" )تعلوشيخنا الوادعا يف 
 : التعايق

: ما روي أف ابن عوؼ -رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
، فإنو قد ثبت يف الكتاب والسنة ل اٞتنة حبوًا كبلـ موضوع ال أصليدخ

والعشرة مفضلوف على  ،لرضوافمث أىل بيعة ا ،أف أفضل األمة أىل بدر
 .غَتىم

ديث الباطل يتعلق جهلة : ؤتثل ىذا اٟت-اهلل ورٛت- (ٕ)وقاؿ ابن اٞتوزي
إذا كاف ابن  :ف ا١تاؿ مانع من السبق إُف ا٠تَت، ويقولوف، ويروف أا١تتزىدين

 .ألجل مالو كفى ذلك يف ذـ ا١تاؿ عوؼ يدخل اٞتنة زحفاً 
                                                           

 .(ٕٛٔ/ٔٔ"٣تموع الفتاوى" )( ٔ)

 .(ٕٛٗ-ٕٚٗ/ٕ"ا١توضوعات" ) (ٕ)
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، الذي شهد بدراً شهود لو باٞتنة: حاشا عبد الرٛتن بن عوؼ ا١تقات
ف ، ألأف ٯتنعو مالو من السبق وؿ اهلل وا١تشاىد كلها مع رس ،وأحداً 

ـو كسبو من غَت وجهو، ومنع اٟتق الواجب ، وإ٪تا ا١تذمباحٚتع ا١تاؿ م
: )نعم ا١تاؿ اؿ الن  ، وقد قف سببًا يف صدؾ عن ا٠تَت، وأف يكو فيو

 .رواه أٛتد وغَتهالصاٌف للرجل الصاٌف( 
هلل عز ثَت اإلنفاؽ يف سبيل اك  وقد كاف عبد الرٛتن بن عوؼ 

 .  ، أعتق يف يـو واحد ثبلثُت عبداً وجل
  .(ٔ)ة بيعت بعده بأربعُت ألف دينار(وأوصى ألمهات ا١تؤمنُت ْتديق)

                                                           

( ٖتػػت حػػديث ٕٙٗ/ٗحة" )رواه اٟتػػاكم يف "ا١تسػػتدرؾ" وغػػَته وحسػػنو العبلمػػة األلبػػآف يف "الصػػحي (ٔ)
يف "الصػػػحيح ا١تسػػػػند مػػػن فضػػػػائل الصػػػػحابة"  .وانظػػػػر فضػػػائل عبػػػػد الػػػرٛتن بػػػػن عػػػػوؼ (٘ٗٛٔرقػػػم )

 (.                ٚٚٔ-ٗٚٔللعدوي )ص:
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  .(إف اهلل ال ينظر إلى الصف األلوج: )حديث (ٖٗ)
            (ال أصل لو)                                                        

نة كثَت من األئمة عند تسويتهم على ألسِ  لقد اشتهر ىذا اٟتديث
 .وىو حديث اليصح وال يثبت عن الن   ،للصفوؼ يف الصبلة

كما نقل عنو الطيار  ال أصل لو.: -رٛتو اهلل-قاؿ العبلمة ابن باز  (ٔ)
 يف "لقاءا  مع الشيخُت ابن باز وابن عثيمُت" اللقاء السادس.  

بة يف "ا١تقًتح يف أجو  -رٛتو اهلل-الوادعا  قاؿ شيخنا احملدث مقبل (ٕ)
االئمة عند تسوية بعض :…(ٕٔ-ٔٔبعض أسئلة ا١تصطلح" )ص:

 .(استووا فإف اهلل الينظر إلى الصف األلوج)الصفوؼ يقوؿ: 
؛ فإف الن  ووا: استويكفا أف تقوؿ ،وىذا اليثبت لن النب  

 ( :لُتَسو ف  صفوفكيقوؿ)م أو ليخالفن  اهلل بُت قلوبكم . 
ابو يف كت -رٛتو اهلل-العثيمُت العبلمة ٤تمد بن صاٌف  قاؿ شيخنا (ٖ)

وىاىنا حديث  :(ٗٔ/١ٖتمتع على زاد اا١تستقنع" )العظيم "الشرح ا
ر إُف إف اهلل الينظ: )وىو ,مشهور بين الناس وليس لو أصل

سألة . وتكل م رٛتو اهلل بكبلـ عظيم عن مالصف األعوج(
 .تسوية الصف فانظره إف شئت
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( رقم الفتوى ٕٖٛ/ٕٖ) "الفتاوى"يف الدائمة قالت اللجنة  (ٗ)
 لاى مشتهر :الصفوؼ تسوية يف اللفظ ىذا (:ٗٗٚٙٔ)

 يقاؿ أف يشرع فبل ، النب  لن لو أصل ال وىو األلسنة,
 ذلك، يف  الن  عن ثبت ٔتا ويكتفى بو، الصفوؼ لتسوية
  .و٨تو٫تا (اعتدلوا استووا):  قولو مثل

ىذا (: ٕٗٔا١تصلُت" )ص:يف "أخطاء الشيخ مشهور قاؿ  (٘)
 بل ال أصل لو. الحديث لم يصح ولم يثبت لن رسوؿ اهلل 

 :التعايق
عند خطاهبم للمصلُت  كثَت من أئمة ا١تساجد يستدلوف بو: قات

، فالواجب على اإلماـ أف يتحرى الصحيح عن رسوؿ (ٔ)وؼبتسوية الصف
وص كثَتة ، وىناؾ نصعد عن األحاديث الضعيفة والواىية، وأف يبتاهلل 
  .ذا اٟتديث الذي ال أصل لو األمر بتسوية الصفوؼ تغٍت عن ىيف

وب "باب وج :(ٕ)يف "الصحيحة" -رٛتو اهلل-وقد بوب العبلمة األلبآف 
 .إقامة الصفوؼ ف  صالة الجمالة"

، وأقبل علينا رسوؿ اهلل )أقيمت الصبلة :قاؿ فعن أنس بن مالك 
 صوا فإٓف أراكم من وراء ظهري(، وترابوجهو فقاؿ: أقيموا صفوفكم . 

                                                           

 .للفائدة: انظر رسالة "تسوية الصفوؼ وأثرىا يف حياة األمة" للعوايشة( ٔ)

 .(ٕٖ( و)ٖٔرقم ) (ٕ)
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اس على الن : أقبل رسوؿ اهلل قاؿ شَت وعن النعماف بن ب
 وفكم أو، واهلل لَُتِقيُمن  صف-ثبلثًا –بوجهو فقاؿ: )أقيموا صفوفكم 

 .ليخالفن اهلل بُت قلوبكم(
 : فف  ىذين الحديثين فوائد ىامو: -رٛتو اهلل-قاؿ 

 لؤلمر بذلك يتها والًتاص فيهاو : وجوب إقامة الصفوؼ وتساألولى
، والقرينة ىنا ال لقرينة كما ىو مقرر يف األصوؿ، إواألصل فيو الوجوب

فإف مثل ىذا  : )أو ليخالفن اهلل بُت قلوبكم(تؤكد الوجوب وىو قولو 
 .قاؿ فيما ليس بواجب كما ال ٮتفىالتهديد ال يُ 
وحافة القدـ  نكب: أما التسوية ا١تذكورة إ٪تا تكوف بلصق ا١تالثانية
ذا ىو الذي فعلو الصحابة رضا اهلل عنهم حُت أِمروا ، ألف ىبالقدـ

ذا قاؿ اٟتافظ يف الفتح بعد أف ساؽ ، و٢تؼ والًتاص فيهابإقامة الصفو 
وأفاد ىذا التصريح أف ، الزيادة اليت أوردهتا يف اٟتديث األوؿ من قوؿ أنس

ياف حتجاج بو على بوهبذا يتم اال ،الفعل ا١تذكور كاف يف زمن الن  
  ا١تراد بإقامة الصف وتسويتو.

لموف بل اوف هبا ا١تسد هتوية قة من التسن  ومن ا١تؤسف أف ىذه الس  
ل اٟتديث ، فإٓف َف أرىا عند طائفة منهم إال أىأضاعوىا إال القليل منهم
ىػ( حريصُت على التمسك هبا كغَتىا من ٖٛٙٔ)فإٓف رأيتهم يف مكة سنة
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َتىم من أتباع ا١تذاىب ٓتبلؼ غ، ليو الصبلة والسبلـسنن ا١تصطفى ع
ذه السنة عندىم فقد صارت ى -ال أستثٍت منهم حىت اٟتنابلة-األربعة 

، ذلك ألف أكثر عنها ، بل إهنم تتابعوا على ىجرىا واإلعراضنسيًا منسياً 
ت على أف السنة يف القياـ التفريج بُت القدمُت بقدر أربع مذاىبهم نص

بًل يف الفقو على ا١تذاىب األربعة زاد كره كما جاء مفص، فإف أصابع
، وإ٪تا ىو ٣ترد رأي، ولو لسنةوالتقدير ا١تذكور ال أصل لو يف ا ،(ٕٚٓ/ٔ)
ض بو ىذه السنة ح لوجب تقييده باإلماـ وا١تنفرد حىت ال يعار ص

 . يو القواعد األصوليةالصحيحة كما تقتض
أئمة ا١تساجد اٟتريصُت  اصةإنٍت أىيب با١تسلمُت وخ: وؿوخالصة الق

، أف يعملوا هبذه الس ن ة واكتساب فضيلة إحياء سنتو  على اتباعو 
، حىت ٬تتمعوا عليها ٚتيعًا وبذلك ينجوف عليها ويدعوا الناس إليهاو٭ترصوا 
 .)أو لُيخالفن  اهلل بُت قلوبكم(من هتديد 

يهو ف من   عن أحد الدعاة أنو: لقد بلغٍتقوؿوأزيد يف ىذه الطبعة فأ
 ، وأقرىم الن  العملية اليت جرى عليها الصحابة أف ىذه الس ن ةش

أعلم إُف إياىم وَف ينتبو واهلل  مو ، ويلمح إُف أنو َف يكن من تعليعليها
، وذلك كاٍؼ عند قد أقرىم عليو ثانياً  ، وأنو أف ذلك فَػْهم منو أوالً 

وىم ، ائبى ماال يرى الغذلك ألف الشاىد ير أىل السنة يف إثبات شرعية 
 .القـو ال يشقى مت بع سبيلهم
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من  ، وىا رؤيتو : يف اٟتديث األوؿ معجزة ظاىرة للن  الثالثة
، إذ َف يف الصبلة كن ينبغا أف يُعلم أهنا خاصة يف حالة كونو ورائو ول

رى كذلك خارج الصبلة أيضاً. واهلل يرد يف شاء من الس ن ة أنو كاف ي
 . أعلم
: يف اٟتديثُت دليل واضح على أمر ال يعلمو كثَت من الناس رابعةال
 ، وىو أف فساد الظاىر يؤثر يف فسادإف كاف صار معروفًا يف علم النفسو 

ذا ا١تعٌت أحاديث كثَتة لعلنا نتعرض ، ويف ىالباطن، والعكس بالعكس
 . مناسبة أخرى إف شاء اهلل تعاُفٞتمعها وٗتر٬تها يف 

قد ) : تكبَتة اإلحراـ عند قوؿ ا١تؤذفاإلماـ يف أف شروع: الخامسة
ؿ على ذلك ىذاف ، كما يددعة ١تخالفتها للس ن ة الصحيحةب بلة(قامت الص
؛ فإهنما يفيداف أف على اإلماـ بعد إقامة ما األوؿ منهما، ال سياٟتديثاف
، ر الناس بالتسوية مذكرًا ٢تم هباو أم، وىغا عليو القياـ بواجبًا ينبالصبلة و 

 .(ٔ)…(كم راع وكلكم مسؤوؿ عن رعيتو كلفإنو مسؤوؿ عنهم: )

                                                           

 (.ٖٛ٘-ٖٙ٘/ٔ) وانظر كذلك "نظم الفرائد"( ٔ)
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ٕٓٓ 

  .إف اهلل يحب المؤمن المحترؼ(: )يثحد (ٗٗ)
               (ضعيف)                                                           
وابن عدي يف  ،(ٜٕٜٛوسط" )( و"األٕٖٓٓٔرواه الطربآف يف "الكبَت" )

( رقم ٜٓ٘-ٜٛ٘/ٕ" )وزي يف "العلل ا١تتناىيةوابن اٞت ،(ٓ٘/ٕ"الكامل" )
( رقم ٛٛ/ٕقا يف "الشعب" )والبيه ،(ٓٚ٘ردوس" )والديلما يف "الف ،(ٜٛٙ)
(ٕٖٔٚ). 

 .الربيع الس م اف أبو :وف  سنده
 . كاف يكذب: قاؿ ىشيم

 .(ٕٙ/ٗانظر "٣تمع الزوائد" )   .  متروؾ: وقاؿ الدارقطٍت
 : ديثف ىذا الحوممن ضع  

 .(ٜٛٙ( رقم )ٜٓ٘-ٜٛ٘/ٕيف "العلل ا١تتناىية" )ابن اٞتوزي  (ٔ)

 (.ٕٙ/ٗا٢تيثما يف "٣تمع الزوائد" ) (ٕ)
 .(ٖٙٚ( ٖتت حديث )ٜٕٔ/ٔ) "كشف ا٠تفاء"يف العجلوٓف  (ٖ)

 .( كتاب ا١تعامبلتٖٔ) رقم (ٖٔ)ص:يف "الفوائد اجملموعة" وكآف الش (ٗ)

 . (ٖٗٓٔ)( و"الًتغيب والًتىيب" ٖٔٓٔيف "الضعيفة" )األلبآف  (٘)
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 :التعايق
غٍت عن ىذا اٟتديث الضعيف ما جاء يف "صحيح البخاري" ويُ : قات
عامًا قط ما أكل أحد طقاؿ: ) ن معد يكرب عن الن  عن ا١تقداـ بوغَته 

اهلل داود كاف يأكل من لمل , وإف نب  ل يدهخيرًا من أف يأكل من لم
 . (يده

  .(ٔ)ه(سب الرجل كسباً أطيب من عمل يدما ك: )وقاؿ 
ب أحدكم ألف ٭تتط: ): قاؿ رسوؿ اهلل قاؿ وعن أمل ىريرة 

رواه البخاري أف يسأؿ أحدًا فيعطيو أو ٯتنعو(  حزمة على ظهره خَت لو من
 . ومسلم وغَت٫تا

                                                           

 (.٘ٛٙٔرواه ابن ماجو وأٛتد وصححو األلبآف يف "الًتغيب والًتىيب" )( ٔ)
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  الماحين ف  الدلاء(. حبإف اهلل ي)حديث:  (٘ٗ)
                                                          (باطل)                                                               
يف "الكامل"  ، وابن عدي(ٕ٘ٗ/ٗ) يف "الضعفاء" العقيلارواه 

 عن عائشة رضا اهلل عنها." الدعاءآف يف "الطرب ، و (ٓٓ٘)
 .ابكذ  وىو   ,يوسف بن السفر :وف  سنده

 كاف يكذب.قاؿ البخاري: 
 .ؾ الحديثكاف مترو وقاؿ أبو زرعة: 
 .(ٓٓ٘-ٜٚٗ/ٛ"الكامل" )   متروؾ الحديث.وقاؿ النسائا: 

  :, منهميثىذا الحد بطالفلاى جمع من أىل العام  نص   وقد
 حديث ىذا: أىب قاؿ وقاؿ( ٕٚٛٓابن أمل حامت يف "العلل" ) (ٔ)

 .األوزالى لن ضعيف لن دلسو بقية أف نرى منكر

 .(ٕ٘ٗ/ٗ" )الضعفاءيف " العقيلا (ٕ)
 .(ٓٓ٘) الكامل"يف " عديابن  (ٖ)
 (.ٜٓٔٔ( رقم )ٖٛ/ٕالبيهقا يف "شعب اإلٯتاف" ) (ٗ)

 .(ٕٕٙ/ٕ" )التلخيص اٟتبَت" ابن حجر يف (٘)
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 (.ٖٖٓ) "أسٌت ا١تطالب"البَتو  يف  (ٙ)

 (.ٚٚٙ، و"اإلرواء" )(ٖٚٙ" )الضعيفةيف " األلبآف (ٚ)
 : التعايق

، أما من يثبت عن الن   تبُت لك أخا الكرٔف أف ىذا اٟتديث ال
 من ذلك ثبتقد ، و تكراره الدعاء يف اإلٟتاح من ا١تقصود فإف جهة ا١تعٌت

  الن  كاف): قاؿ  مسعود ابن عن مسلمكما عند  ، الن  فعل
 (.ثبلثاً  سأؿ سأؿ وإذا ،ثبلثاً  دعا دعا إذا

 .ثبلثاً  الدعاء تكرير استحباب فيو :-اهلل رٛتو- (ٔ)النووي قاؿ
 . توكيداً  اللفظ الختبلؼ عطفو لكن، الدعاء ىو( سأؿ وإذا: )وقولو
 حديث فيو ذكر مث الدعاء، تكرير باب :-اهلل رٛتو-البخاري وقاؿ
 سحره ١تا الدعاء وكرر تعاُف، اهلل دعا  الن  أف :اعنه اهلل رضا عائشة
  .اليهودي األعصم بن لبيد

 ليلة ذات أو ،يـو ذات كاف إذا حىت): رضا اهلل عنها عائشة قالت
 ومسلم البخاري رواه. اٟتديث...( دعا مث دعا مث  اهلل رسوؿ دعا

 .(ٕ)لو واللفظ

                                                           

 (.ٜٗٚٔ( رقم )ٜٖٗ/ٕٔ)شرح صحيح مسلم  ( ٔ)

 (ٜٕٛٔ( ومسلم )ٜٖٔٙالبخاري )( ٕ)
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  .الدعاء يف اإلٟتاح: األدوية أنفع ومن: -اهلل رٛتو-(ٔ)القيم ابن وقاؿ
 ما: مورؽ قاؿ قتادة عن: -اهلل رٛتو- أٛتد لئلماـ (ٕ)"الزىد" كتاب ويف
، يارب: يدعو فهو خشبة على البحر يف رجبلً  إال مثبلً  للمؤمن وجدت

 و.ينجي أف اهلل لعل ،ربيا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(ٕ٘ :ص) "والدواء الداء( "ٔ)

 (.ٖ٘ٓ)ص: ( ٕ)
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  .(بف  الغي ك ماما ف  الجيب يأتأنفق : )حديث (ٙٗ)
ليس )                                                      

   (بحديث
 حديث لن لاى أنو, نة كثير من الناسالكالـ لاى ألسِ  لقد اشتهر ىذا

 ا قاؿ:, وليس كذلك إنما ىو من كالـ الناس, كمالنب  
 . (ٖٕٓ( رقم )ٖٔٔ" )ص:نة"ا١تقاصد اٟتسالسخاوي يف  (ٔ)
 .(ٗ٘( رقم )ٛ٘" )ص:العامري يف "اٞتد اٟتثيث (ٕ)
 . (ٖٚ"التمييز" )ص:ابن الديبع يف  (ٖ)
 .(ٔٗٙ( رقم )ٕ٘ٗ/ٔ"كشف ا٠تفاء" )العجلوٓف يف  (ٗ)
 .(ٕٛٔ( رقم )ٓٗٔ/ٔ"الشذرة" )الصاٟتا يف  (٘)
 .(ٖٓٗ"أسٌت ا١تطالب" )البَتو  يف  (ٙ)
 .(ٓٗٔ"األسرار ا١ترفوعة" )ص: القاري يف (ٚ)
 .(ٕٛٛالنوافح العطرة" )الصعدي يف " (ٛ)

 : التعايق

ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ          ژ غٍت عنو قولو تعاُف: ويُ قات
متفق عليو عن  نفق عليك(فق أُ أنْ واٟتديث القدسا: ) .{32سبأ:}  ژجب    حب   

  .أمل ىريرة 
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   .متفق عليو عن أمل ىريرة  اً تلفاً(عِط منفقاً خلفاً و٦تسكاللهم أ) وحديث:

  .(إنك ال تخاف الميعاد)...-زيادة  -: حديث (ٚٗ)
                (اذةش)                                                              

رقم  (ٖٓٙ/ٔ) :البيهقا يف "السنن الكربى" اأخرجه ىذه الديادة 
الذي د ف  جميع طرؽ الحديث وى  شاذة ألنها لم تر  ،(ٖٖٜٔ)

 . يُقاؿ بعد األذاف
كلهم بدوف   وأصل اٟتديث عند أٛتد والبخاري واألربعة عن جابر 

: اللهم قاؿ: )من قاؿ حُت يسمع النداء ، أف الن  ادةذكر ىذه الزي
 ،آِت ٤تمدًا الوسيلة والفضيلة رب ىذه الدعوة التامة والصبلة القائمة

 .الذي وعدتو حلت لو شفاعيت(موداً بعثو مقاماً ٤توا
 :ف ىذه الديادةوقد ضع  

 (.ٕٗ٘السخاوي يف "ا١تقاصد اٟتسنة" )ص: (ٔ)

 .(ٜٕٛٔ( رقم )ٖٛٗ/ٔ"كشف ا٠تفاء" )العجلوٓف يف  (ٕ)

 .    (ٖٙٔ( رقم )ٜٜ"اٞتد اٟتثيث" )ص: العامري يف (ٖ)

ا تفرد به ادةزي ( قاؿ:ٖٕ٘)ص: يف "الشفاعة"شيخنا الوادعا  (ٗ)
بن  ٤تمد، و أٛتد، و البخاري د خالف, وقمحمد بن لوؼ الطائ 
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، اٞتوزجآف، وإبراىيم بن يعقوب وىو سهل بن عسكر البغدادي
العباس بن الوليد و  ،٤تمد بن ٭تِت وىو الذىلاو  ،عمرو بن منصورو 

، عبد الرٛتن بن عمرو الدمشقا، و ٤تمد بن أمل اٟتسُتو  ،الدمشقا
ش . ىؤالء عشرة يرووف اٟتديث عن علا بن عياموسى بن سهلو 

ويُعتبر محمد بن لوؼ  ذه الزيادة: )إنك الٗتلف ا١تيعاد(وليس فيو ى
 . شاذاً وُيحكم لاى زيادتو بالضعف؛ واهلل ألام الطائ 

قاؿ: زيادة )إنك ال ( ٕٓٙ/ٔيف "اإلرواء" ) العبلمة األلبآف (٘)
, ألنها لم وى  شاذةيف آخر اٟتديث عند البيهقا  ٗتلف ا١تيعاد(

وقاؿ أيضاً  .لن لا  بن لياشترد ف  جميع طرؽ الحديث 
وأما : (ٖٔٔ"إصبلح ا١تساجد" للقاٝتا )ص:يف ٖتقيقو لكتاب 

فبدلة لم  )إنك ال تخاف الميعاد(و ادة )الدرجة الرفيعة(زي
  .(ٔ)ترد

 . (ٖٖٛ –ٕٖٛ)ص: بكر أبو زيد يف "تصحيح الدعاء"العبلمة  (ٙ)

 شية .( حاٜٙع ا١تدخلا يف ٖتقيقو "للتوسل والوسيلة" )ص:العبلمة ربي (ٚ)

 .(٘ٚٔ-ٗٚٔ/ٛ "شرح سنن النسائا" )يفالعبلمة ٤تمد بن آدـ األتيومل  (ٛ)

 .  (ٛٚٔ–٘ٚٔصا يف "كتاب األذاف" )ص:القو  (ٜ)

 . (ٖٛٔمشهور بن حسن يف "أخطاء ا١تصلُت" )ص: (ٓٔ)

                                                           

   ( حاشية.ٜ٘ٔ/ٔ"الًتغيب والًتىيب" )وانظر كذلك ( ٔ)
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 . ( أشار إُف بدعيتهآٗتدعات" )ص:"السنن وا١تبيف  الشقَتي (ٔٔ)
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 التعايق:
  .ىذا أوالً   الن  على يصلا أف وغَته للمؤذفا١تشروع بعد األذاف 

 ٤تمًدا آت القائمة، والصبلة التامة الدعوة ىذه رب اللهم) :يقوؿ مث
  الن  عن ثبت ١تا (وعدتو الذي ٤تموًدا مقاًما وابعثو والفضيلة، الوسيلة

 من فإنو ،علا صلوا مث يقوؿ ما مثل فقولوا ا١تؤذف ٝتعتم إذا): قاؿ أنو
 ،الوسيلة ِف اهلل سلوا مث ،عشرا هبا يوعل اهلل صلى واحدة صبلة علا صلى
 أنا أكوف أف وأرجو ،اهلل عباد من لعبد إال تنبغا ال اٞتنة يف منزلة فإهنا
 .مسلم رواه (الشفاعة لو حلت الوسيلة ِف سأؿ فمن ،ىو

ىئ  ىئ  ی  ژ : إف اهلل يقوؿ يف كتابو الكرٔف قد يقوؿ قائل :تنبيو
  .{2آل عمران:} ژجب  حب  خب  مب  ىب يبژ  {227آل عمران:}ژی 

، لكن ىل أمرؾ اهلل أف تقوؿ ىذا اٞتواب: نعم إف اهلل ال ٮتلف ا١تيعاد
 ذافو بعد األ

، فما ثبت قلناه وما : ال ألنو َف يثبت ذلك عن رسوؿ اهلل اٞتواب
 ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہژ َف يثبت تركناه 

 .وخَت ا٢تدي ىدي ٤تمد  .{0}الحشر:
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اض الجنة قبر روضة من ريإنما ال…) :حديث (ٛٗ)
.(أو حفرة من حفر النار
 (يفضع)                                                         

 عن أمل سعيد ا٠تدري ، وغَته (ٕٛٚ٘) -مع التحفة- رواه الًتمذي
أما إنكم : )كأهنم يكتشروف قاؿ  اً مصبله فرأى ناس ل رسوؿ اهلل : دخقاؿ
 ا أرى، فأكثروا من ذكر ىاذـ اللذاتو أكثرمت ذكر ىاذـ الل ذات لشغلكم عمل

، أنا ربةأنا بيت الغال تكلم فيو فيقوؿ ا١توت، فإنو َف يأِت على القرب يـو إ
، أنا بيت الًتاب، وأنا بيت الدود، فإذا ُدفن العبد ا١تؤمن قاؿ لو بيت الوحدة

 ا، فإذنَت ألحب من ٯتشا على ظهري إِف  ، أما إف كمرحبًا وأىبلً : القرب
و باب فيتسع لو مد  بصره ويُفتح لليـو وصرَت إِف  فسًتى صنيعا بك وليتك ا
، لو القرب: ال مرحبًا وال أىبلً  د الفاجر أو الكافر قاؿوإذا دفن العب إُف اٞتنة،

اليـو وصرت إُف  وليتك  اأما إف كنَت ألبغَض من ٯتشا على ظهري إُف  فإذ
: قاؿ يو حىت يلتقا عليو وٗتتلف أضبلعو.: فيلتئم علفسًتى صنيعا بك. قاؿ

: ابعو فأدخل بعضها يف جوؼ بعض قاؿبأص قاؿ رسوؿ اهلل 
ي ض لو سبعوف ََ ََ ََ ََ لو أف واحدًا منها نفخ يف األرض ما أنبتت  تِن يناً  ويَُق

: حىت يُفَضى بو إُف اٟتساب. قاؿٮتدشنو فينهشنو و  ،شيئًا ما بقيت الدنيا
و حفرة من حفر نما القبر روضة من رياض الجنة أإ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 .  (النار
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  وف  سنده:
 كما قاؿ المنذري.  لبيد اهلل بن الوليد الوص اف , وىو واهٍ ( ٔ)
 . لطية العوف , ضعيف مدلس( ٕ)

 : والحديث ضع فو
 . (ٖ٘ٛٔم )( رقٛٔٔ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )العجلوٓف يف  (ٔ)

 .(ٜٕٛ يف "الفوائد اجملموعة" )ص:الشوكآف (ٕ)

  .(ٔ)(ٜٜٓٗفة" )ة األلبآف يف "الضعيالعبلم (ٖ)

 :التعايق

فإف القرب إما روضة ، ىذا اٟتديث ضعيف لكن معناه صحيح :قات
نار ألىل ر ال، وإما حفرة من حفل اإلٯتاف والصبلحمن رياض اٞتنة ألى

القرب ونعيمو يف عذاب  عن الن  رت األخبار ، فقد تواتالكفر والفساد
يجب اعتقاد ثبوت ذلك واإلٯتاف . ف١تن كاف لذلك أىبًل، وسؤاؿ ا١تلكُت

كيفيتو لكونو ال عهد على  قل وقوؼ ، إذ ليس للعال تتكلم يف كيفيتو، و بو
كنو قد يأ  ٔتا ، ولالعقوؿ، والشرع ال يأ  ٔتا ٖتيلو لدارلو بو يف ىذه ا
 . ٖتار فيو العقوؿ

                                                           

( و"ضػػػعيف سػػػنن ٖٔ٘٘( رقػػػم )ٓٚٗٔ/ٖ( و"ا١تشػػػكاة" )ٖٕٔٔ"ضػػػعيف اٞتػػػامع" )وانظػػػر كذلك( ٔ)
 .(ٜٗٗٔ( رقم )ٕٚٓٔ/ٖب" )ب والًتىي( و"الًتغيٖٚٗالًتمذي" )
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ٕٕٔ 

، بل تُعاد ليس على الوجو ا١تعهود يف الدنياعود الروح إُف اٞتسد  فإف
 . غَت اإلعادة ا١تألوفة يف الدنيا الروح إليو إعادة

 : أنواع من التعاق متغايرة األحكاـفالروح لها بالبدف خمسة 
 . جنيناً  : تعلقها بو يف بطن األـأحدىا
 .لقها بو بعد خروجو إُف وجو األرض: تعالثان 
، فلها بو تعلق من وجو، ومفارقة من ثالثال : تعلقها بو يف حاؿ النـو
 .وجو

، فإهنا وإف فارقتو وٕتردت عنو فإهنا َف : تعلقها بو يف الربزخالرابع
، فإنو ورد ردىا إليو ث ال يبقى ٢تا إليو التفات البتوتفارقو فراقًا كليًا ْتي

َسل م وقت
ُ
 . ولوف عنوق نعا٢تم حُت ي، وورد أنو يسمع خفسبلـ ا١ت

 . يوجب حياة البدف قبل يـو القيامةوىذا الرد إعادة خاصة ال 
مل أنواع تعلقها ، وىو أك: تعلقها بو يـو بعث األجسادالخامس

، إذ ىو تعلق ال يقبل البدف بة ١تا قبلو من أنواع التعلق بو، وال نسبالبدف
يزح عنك فتأمل ىذا و ا١توت ، فالنـو أخال نومًا وال فساداً معو موتًا و 

ليس السؤاؿ يف القرب للروح وحدىا، كما قاؿ ابن حـز ، و إشكاالت كثَتة
وغَته، وأفسد منو قوؿ من قاؿ: إنو للبدف ببل روح! واألحاديث 

 . الصحيحة ترد القولُت
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وكذلك لذاب القبر يكوف لانفس والبدف جميعًا باتفاؽ أىل السنة 
 . صاة بوس وتعذب مفردة لن البدف مت, تنعم النفوالجمالة

و مستحق ، فكل من مات وىذاب الربزخواعلم أف عذاب القرب ىوع
ؽ حىت صار ، أو احًت للعذاب نالو نصيبو منو )قرب أو َف يُقرَب(، أكلتو السباع

نو من ، وصل إُف روحو وبدصلب أو غرؽ يف البحر، أو رماداً ونسف يف ا٢تواء
 . ..العذاب ما يصل إُف ا١تقبور

لرجلُت، أحد٫تا يُدفن إُف جنب صاحبو، وىذا ذا أف ابل أعجب من ى
من ىذا إُف جاره ، ال يصل يف حفرة من النار، وىذا يف روضة من رياض اٞتنة

 وال من ىذا إُف جاره شاء من نعيمو.  ،شاء من حّر ناره
 ولكن النفوس ُمولعة بالتكذيب ٔتا َف، وقدرة اهلل أوسع من ذلك وأعجب

 . ٖتط بو علماً 
 . ن ىذا بكثَتيف ىذه الدار عجائب قدرتة ما ىو أبلغ م وقد أرانا اهلل

، ولو وَغي بو عن غَته ده أطلعو،على ذلك بعض عبا أف يُطلع اهلل اءوإذا ش
ا مة التكليف واإلٯتاف بالغيبأطلع اهلل على ذلك العباد كلهم لزالت حك

َ
، و١ت

أف  وا لدعوت اهللتدافن : )لوال أفتدافن الناس كما جاء يف الصحيح عنو 
فية يف حق ، و١تا كانت ىذه اٟتكمة منتيسمعكم من عذاب القرب ما أٝتع(

 . (ٔ)البهائم ٝتعتو وأدركتو
                                                           

 ( بتصرؼ.ٖ٘ٗ-ٓ٘ٗ:"شرح العقيدة الطحاوية" )ص (ٔ)
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ك من المالئكة أف  أوحى اهلل إلى ما: )يثحد (ٜٗ)
 ب فيها لبدٌ : يا ر , فقاؿذا لاى أىاهااقاب مدينة كذا وك

, فإف ايهم: اقابها لايو ولقاؿ, لم يعصك طرفة لين
بو  أفر ف   سالة قط( وف  رواية: )يتمع لم وجهو
 .                                                  (...فابدأ

 (ضعيف جداً )
 . (ٔ/ٜٜٔابن األعرامل يف "معجمو" )رواه 

 . : لمار بن سيفوف  إسناده
                      .متروؾ: قطٍت وغَتهوقاؿ: قاؿ الدار ، "الضعفاء"يف أورده الذى  

 (.ٜٗٓٔ) "الضعيفة"                                                                

  :ىذا الحديثلاى ضعف  : وقد نص  قات
 . (ٜ٘٘ٚ( و )ٜٗ٘ٚيهقا يف "الشعب" )الب (ٔ)
 .(ٖٗٗ/ٕ" )ا١تغٍت"اإلحياء وبذيلو    .اٟتافظ العراقا (ٕ)
 . (ٕٓٚ/ٚ"٣تمع الزوائد" )يثما يف ا٢ت (ٖ)
 . (ٜٗٓٔ رٛتو اهلل يف "الضعيفة" )العبلمة األلبآف (ٗ)
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  .(ٕٚ)ص:اٟتل  يف تعليقو على "الداء والدواء" (٘)
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 : التعايق
 األمر با١تعروؼ والنها عن ا١تنكرمن ا١تقرر عند أىل العلم أف : قات

، خريناإلمث عن اآل ، إذا قاـ بو ما يكفا سقطواجب من الواجبات الكفائية
السنة الصحيحة الصر٭تة يف  الن   ، وأمر بود أمر اهلل عز وجل بووق

 كر فإف ىذا سبباألمر با١تعروؼ والنها عن ا١تن ، وإذا ترؾ الناسا١تتواترة
ڦ  ڦ  ڦ     ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤژ قاؿ تعاُف، ٢تبلكهم

ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  
 ژ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

فالواجب التحذير من ا١تنكرات ّتميع صورىا وعدـ حضور  .{02-0١}المائدة:
ٹ  ٹ  ٹ  ژ أماكنها، فإف ىذا من أسباب النجاة بإذف اهلل. قاؿ تعاُف 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
أما حضور ا١تنكرات وعدـ  .{265}األعراف: ژڃ ڃ ڃڃ

عياذ باهلل، إذ أف حاضر ا١تنكر كفاعلو  إنكارىا فإف ىذا من أسباب ا٢تبلؾ وال
 وال: -اهلل رٛتو- (ٔ)تيمية ابن اإلسالـ شيخ قاؿكما ىو مقرر يف الشريعة. 

 أنو اٟتديث يف كما ضرورة، لغَت باختياره ا١تنكر ٣تالس ٭تضر أف ألحد ٬توز
 اعليه يشرب مائدة ىعل ٬تلس بلف خراآل واليـو اهللب يُؤمن كاف من): قاؿ
 (.ا٠تمر

                                                           

 (.ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٕٛ"٣تموع الفتاوى" ) (ٔ)
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: لو فقيل ّتلدىم، فأمر ا٠تمر، يشربوف قـو العزيز عبد بن لعمر فعور  
ې  ې  ژ : يقوؿ اهلل ٝتعتم أفما ،بو ابدءوا: فقاؿ ،اً صائم فيهم إف

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  
{.270}النساء: ژ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی

 المنكر حاضر جعل اهلل أف عنو اهلل رضا العزيز عبد بن عمر بُّت 
 َف والزمر كا٠تمر منكر فيها وليمة إُف عادُ  إذا: العلماء قاؿ و٢تذا ،كفالاو

 اإلمكاف، ْتسب ا١تنكر بإنكار أمرنا قد تعاُف اهلل أف وذلك حضورىا، ٬تز
 من بو أمره ما بًتؾ ورسولو، اهلل عصى فقد ينكره وَف باختياره حضر فمن
 ا٠تمر ٣تالس ٭تضر الذي فهذا كذلك، فكا وإذا عنو، والنها إنكاره بغض

 ف  الفساؽ شريك ىو اهلل أمره كما ا١تنكر ينكر وال ضرورة غَت من باختياره
 .اىػ. بهم فياحق فسقهم

من شارؾ أىل الباطل وأىل  :-رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ العبلمة ابن عثيمُتو 
م البغا والعدواف فإنو يكوف معهم الصاٌف والطاٌف، العقوبة إذا وقعت تع

ۇئ  ژ  وال تًتؾ أحداً، مث يـو القيامة يُبعثوف على نياهتم قاؿ تعاُف
ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

 {.15}األنفال: ژی  ی 
                                                           

 (.ٜٔ/ٔ"شرح رياض الصاٟتُت" )( ٔ)
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قد لاى الن ار ألف سنٍة حتى و أُ : )حديث (ٓ٘)
ت تم  أوقد ٍة حتى ابيضأوقد لايها ألف سن ر ت تم  احم

 (.ء مظامةسنٍة حتى اسودت فه  سودا لايها ألف
                                                        (ضعيف)                                                           

 .( عن أمل ىريرة ٕٖٓٗ) ، وابن ماجو(ٕٚٔٚأخرجة الًتمذي )

, وىو سيئ اهلل النخع  القاض  : شريك بن لبدوف  سنده
 الحفظ. 

 :ا الحديثىذف وقد ضع  
 . (ٔ)(ٖ٘ٓٔ)يف "الضعيفة"  -رٛتو اهلل-العبلمة األلبآف  (ٔ)
 .-رٛتو اهلل-ادعا شيخنا العبلمة مقبل الو  (ٕ)

 ( عن أنس ٜٜٚ"شعب اإلٯتاف" )وجاء عند البيهقا يف :قات
     .{ 17}البقرة: ژی  جئ  حئمئ   ژ : رسوؿ اهلل اؿق :قاؿ

لئ ا يف "الآلىذا اٟتديث ذكره السيوطو  ...(فقاؿ: )أوقد عليها
 .(ٓٔٗ-ٜٓٗ/ٔاألحاديث ا١توضوعة" )ا١تصنوعة يف 

                                                           

( ، و"ضعيف سنن ابن ٘ٛٗ( ، و"ضعيف سنن الًتمذي" )ٕٕ٘ٔ"ضعيف اٞتامع" )انظر كذلك و ( ٔ)
 .(ٕٖٕٔ( رقم )ٖٖٔٔ/ٖب والًتىيب" )( و"الًتغئٜٗماجو" )
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 : التعايق
ف ما جاء يف كتاب اهلل الكرٔف غٍت عن ىذا اٟتديث الضعي: ويُ قات

، وما جاء يف السنة الصحيحة من يات الكثَتة يف وصف النارن اآلم
ىذه جزء ناركم قاؿ: ) أحاديث تصف النار من ذلك أف رسوؿ اهلل 

إف كانت لكافية. قاؿ: : ( قيل يارسوؿ اهللمن نار جهنم اً جزء ُتعمن سب
متفق عليو عن كلهن  مثل حرىا(   اً ُت جزءفإهنا فضلت عليها بتسعة وست)

 . أمل ىريرة

وضربت يف يف "صحيحو" والبيهقا فزادوا فيو: ) ورواه أٛتد وابن حباف
 . *لك ما جعل اهلل فيها منفعة ألحد(البحر مرتُت ولوال ذ

ٖتسبوف أف نار جهنم مثل ) قاؿ: رواية للبيهقا أف رسوؿ اهلل ويف 
 .. والقار: الزفت*ىذه و ىا أشد سواداً من القار(ناركم 

كاف يف ىذا ا١تسجد مائة لو قاؿ: ) أف الن   وعن أمل ىريرة 
هبم نفسو الحًتؽ دوف وفيهم رجل من أىل النار فتنفس فأصايزيألف أو 

 .و يعلىرواه أب *ا١تسجد ومن فيو(

                                                           

 (.         ٖٖٓٔ/ٖوٚتيع ىذه األحاديث صححها العبلمة األلبآف رٛتو اهلل يف "الًتغيب والًتىيب" )* 
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نعم؛ فقيل  من جبانًا؟ قاؿ:أيكوف المؤ حديث: ) (ٔ٘)
أيكوف  :يل لونعم؛ فققاؿ:؟  ف المؤمن بخيالً أيكو  لو:

  .                    ؟ فقاؿ: ال( المؤمن كذاباً 
                                                             (ضعيف)                                                       

( باب ما جاء يف الصدؽ ٜٔ)( رقم ٙ٘ٚ)ص: رواه مالك يف "ا١توطأ"
( عن صفواف ٕٔٛٗ( رقم )ٕٚٓ/ٗ)والبيهقا يف"شعب اإلٯتاف". والكذب

 .بن سليما
ال أحفظ ىذا  :(ٖٖٚ/ٙٔيف "التمهيد" )-رٛتو اهلل-قاؿ ابن عبد الرب  (ٔ)

حديث حسن وىو ، من وجو ثابتديث مسندًا هبذا اللفظ اٟت
 . مرسل

 .مرسل: (ٖٛٓٔ/ٖ) "الًتغيب والًتىيب" يف  -اهلل رٛتو–قاؿ ا١تنذري  (ٕ)

( رقم ٖٛٓٔ/ٖ) ب"يف "الًتغيب والًتىي -رٛتو اهلل-ة األلبآفبلمقاؿ الع (ٖ)
 مرسل ضعيف.: (ٕٙٛٗ( رقم )ٖٗٙٔ/ٖة )، وا١تشكا(ٕ٘ٚٔ)

ديث مرسل ىو ح: (ٕٖٗ/ٗيف فتاوى اللجنة ) اللجنة الدائمة قالت (ٗ)
 ، وا١ترسل من قسم األحاديث الضعيفة. قاؿ ا١تنذري كما

 )ٝتاعاً(. .فيضع :-رٛتو اهلل-شيخنا الوادعا قاؿ  (٘)

 . : ضعيف(ٛٔ٘/ِٗف يف ٖتقيقو "للموطأ" )سليم ا٢تبلقاؿ  (ٙ)
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 : التعايق
ديث أف ا١تؤمن ال يكوف  : ومعٌت اٟت(ٔ)-رٛتو اهلل-الرب عبد قاؿ ابن 

يصدؽ ، ىذا ليس  حىت ال يكاد ،بًا يريد أنو ال يغلب عليو الكذبكذا
يدؿ  : أنو يكوف جبانًا وٓتيبًل ىذامن أخبلؽ ا١تؤمن، وأما قولو يف ا١تؤمن

، قد يف ا١تؤمن و٫تا خلقاف مذموماف افدعلى أف البخل واٞتنب قد يوج
 فهذا معناه إف صح أف ا١تؤمن قد يكوف فيو ،منهما استعاذ رسوؿ اهلل 

ألف البخل واٞتنب مذموماف بكل ، من األخبلؽ ما ال ٭تمد وال يرضى
 .اىػ.، ومن ُجبل عليهما فقد ُجبل على خلق غَت ٤تمودافلس

 مطلقاً  أو بالطبع أي جباناً  ا١تؤمن أيكوف: "مرقاة ا١تفاتيح"وقاؿ يف 
 وال يكوف أي نعم :قاؿ الشجاع ضد ا١توحدة وٗتفيف اٞتيم بفتح وىو
 بالطبع أي ٓتيبلً  ا١تؤمن أيكوف  اهلل لرسوؿ أي :لو فقيل اإلٯتاف ينايف
 ما بإخراج أو {511اإلسراء:} ژۀ  ہ  ہ  ہ  ژ  تعاُف قاؿ كما
 ينافيو وال يكوف أي نعم قاؿ ،الكماؿ وجو على ١تيلو ا١تاؿ من عليو ٬تب
 كثَت أي كذاباً  ا١تؤمن أيكوف لو أي :فقيل ،كمالو أو اإلٯتاف مطلق
  اىػ. .ال :قاؿ قةوا٠تل الطبع ْتسب كذب ذا أو فيو مبالغاً  الكذب

                                                           

 .(ٖٖٚ/ٙٔ"التمهيد" )( ٔ)
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ف إال ل تنتظرو : ى)بادروا باأللماؿ سبعاً  :ثحدي (ٕ٘)
, غنًا مطغيًا, أو فقرًا منسياً  , أووىرمًا مفنداً  ,ًا مفسداً مرض

 الة, أو السأو موتًا مجهدًا, أو الدجاؿ فشر منتظر
                                                والسالة أدىى وأمر(.         

                                               (ضعيف جداً )                                                
وابن  ،(ٕٕٛٔ( رقم )ٖٕٓ/ٗيلا )والعق ،(ٖٕٙٓرواه الًتمذي )

 . ( عن أمل ىريرة ٜٚٛٚواٟتاكم ) ،(ٜٙٔ/ٛعدي )
 .محرز بن ىاروف وىو متروؾ وف  سنده:

 . محرز بن ىاروف منكر الحديث: البخاري قاؿ العقيلا: قاؿ
 . منكر الحديث: وقاؿ النسائا
 .ليس بالقوي: وقاؿ أبو حامت
ل , ال تحيروي لن األلرج ما ليس من حديثو: وقاؿ ابن حباف

   ., وال االحتجاج بوالرواية لنو
 .ضعيف: وقاؿ الدارقطٍت
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وذكره العقيلا وابن عدي يف  منكر الحديث.: وقاؿ الساجا
 .(ٕٓٛٙ( رقم )ٜٗ/ٓٔذيب التهذيب" )"هت.     عفاءالض

 :فووالحديث ضع  
 .(ٔ)(ٙٙٙٔيف "الضعيفة" ) -رٛتو اهلل-بلمة األلبآف الع (ٔ)
"ا١تستدرؾ" رقم  يف تعليقو على -رٛتو اهلل-شيخنا الوادعا  (ٕ)
 ( بلفظ: )ما ينظر أحدكم إال غناً مطغياً...(.ٜٚٛٚ)

 :التعايق
، وأما معناه فقد اٟتديث ال يصح عن الن   تبُت لك أف ىذا  قات:
 سابقوا أي( سبعاً  باألعماؿ بادروا): يف "فيض القدير" -رٛتو اهلل-قاؿ ا١تناوي 

  .احلو٢ت قبل هبا واىتموا ،الصاٟتة باألعماؿ باإلشتغاؿ الفنت وقوع
  .فجأة يأتيكم مث نسيتموه أي( منسياً  فقراً  إال نتظروفت ىل)

 {.0 -6العلق:} ژگ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ژ يأ( مطغياً  غٌت أو)
 موقعاً  أي( مفنداً  ىرماً  أو) .للحواس مشغبلً  للمزاج( مفسداً  مرضاً  أو)
  .وا٢تذياف ا٠ترؼ من الصحة سنن عن احملرؼ الكبلـ يف

                                                           

(،و"الًتغيب والًتىيب" ٓٓٗ(رقم )ٕٓٙ(، و"ضعيف الًتمذي" )ص:ٖٕ٘ٔو"ضعيف اٞتامع" )( ٔ)
 (.ٜٚ٘ٔ( رقم )ٕٗٔٔ/ٖ)
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 كقتل مرض بسبب يكن َف ما فجأة يعٍت سريعاً  أي( ٣تهزاً  موتاً  أو)
  .قتلو أسرعت اٞتريح على أجهزت من ،وبةالت على يقدر ال ْتيث وىدـ
  .ا١تنتظرة الشرور أعظم ىو بل( منتظر شر) خروجو أي( الدجاؿ أو)
  .(وأمر أدىى والساعة الساعة أو)

 قبل باألعماؿ البداءة على اٟتث األخبار ىذه مقصود: العالئ  قاؿ
 من  كاف وقد ،اآلفات ىجـو قبل األوقات واغتناـ ،اآلجاؿ حلوؿ
 حىت اهلل رضا يف قاـ األوىف، واٟتظ األٝتى باحملل ذلك على فظةاحملا

 اىػ..قدماه تورمت
 كل ها األشياء ىذه أف   ىذا من وا١ترادُ  :-رٛتو اهلل- (ٔ)ابن رجبقاؿ و 
 كفقره اإلنساف، خاّصة يف إم ا عنو، يشغل فبعُضها األعماؿ، عن تعوؽُ 
ٌّ، وبعُضها وموتو، وىرمو ومرضو وغناه  الدجاؿ، وخروج الساعة، ـكقيا عا
 كقطع فتناً  باألعماؿ بادروا) حديث يف جاء كما ا١تزعجُة، الفنتُ  وكذلك
 ( .ا١تظلم الليل

ٺ  ژ تعاُف قاؿ كما عمٌل، بعدىا ينفع ال العاّمة األمور ىذه وبعضُ 
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ    

. {25١األنعام:}     ژڄ

                                                           

 (.ٖٗٛ" )ص:مجامع العلـو واٟتك"( ٔ)
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 الس اعةُ  تقوـُ  ال: )قاؿ ، الن  عن ُىريرة، أمل عن "الصحيحُت" يفو 
 أٚتعوف، آمنوا الناس، ورآىا طلعت فإذا مغرهبا، من الشمسُ  تطلع حىّت 
 يف كسبت أو قبل من آمنت تكن َف إٯتاهُنا نفساً  ينفع ال حُتَ  فذلك
 .(خَتاً  إٯتاهنا
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تعفُّ , ولفوا اؤكمبروا آباءكم تبركم أبن) :حديث (ٖ٘)
 .اؤكم(نس

 (جداً  ضعيف)                                                      
ن عمر رضا اهلل ( عن ابٙٓٓٔ( رقم )ٛ/ٕرواه الطربآف يف "األوسط" )

( ٕ٘ٙ/ٗ) واٟتاكم يف "ا١تستدرؾ" ،(ٖٙٙ/ٙ" )م يف "اٟتلية، وأبو نعيعنهما
 "الضعفاء" لعقيلا يفوا ،(ٖٗ٘/ٙوابن عدي يف "الكامل" ) ،(ٜٖٖٚرقم )

 .عن جابر  (ٜٕٗٔ( رقم )ٜٕٗ/ٖ)

 .: لا  بن قتيبة الرفال وف  سنده
 .ابكذ  : (ٖ٘ٚقاؿ عنو الذى  يف "تلخيص ا١توضوعات" )

 . كاف ضعيفاً وال يثبت حديثو ىذا: وقاؿ الدارقطٍت
لا  بن قتيبة : (ٕٚٗٔ) ( رقمٜٕٗ/ٖيف "الضعفاء")وقاؿ العقيلا 

 . لثقات بالبواطيل, وما ال أصل لولرفال  يحدث لن اا
لا  بن قتيبة الرفال  : (ٖٗ٘/ٙقاؿ ابن عدي يف "الكامل" )و 

    .(ٜٛٔ/ٕ"الضعفاء وا١تًتوكُت" ) وانظر      . منكر الحديث
 : والحديث ضع فو

 .(ٙٔ٘ٔ( رقم )ٖٕٛ/ٖ"ا١توضوعات" ) ابن اٞتوزي يف (ٔ)
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  .أصل لوال : ( قاؿ٘ٓٗ، ٗٓٗ/٘يف "التمهيد" )ابن عبد الرب  (ٕ)

  .(ٜٖٔ/ٛا٢تيثما يف "٣تمع الزوائد" ) (ٖ)

 .(ٔٙٔ/ٕ" )ةلئ ا١تصنوعالسيوطا يف "الآل (ٗ)

  (. ٕٔٙ-ٕٓٙ/ٖض القدير" )ا١تناوي يف "في (٘)

( ٜٚ/ٕ( و )ٜٓٓ)( رقم ٖٖ٘/ٔ)العجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء"  (ٙ)
 . (ٖٛٚٔرقم )

 ( وٗ( رقم )ٖ٘ٔ)ص:الشوكآف يف "الفوائد اجملموعة"  (ٚ)
 .(ٖٓٔ( رقم )ٖٕٗ)ص:

 .(ٔ)(ٜٖٕٓ،ٖٕٗٓ) لعبلمة األلبآف يف "الضعيفة"ا (ٛ)
 . (ٜٖٖٚيف تعليقو على "ا١تستدرؾ" )شيخنا الوادعا  (ٜ)

 : التعايق
: تبُت لك أيها القارئ الكرٔف ضعف ىذا اٟتيث لكن ىل معناه قات
  .صحيح

، يف الرجل الذي يزٓف -رٛتو اهلل- (ٕ)قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
ر  وَيدع ا٦تِ  َىَذا َكاف الن اسِ  بِنَساء ٓف يَز  افَ كَ  إَذا وُ فِإنبنساء الناس: 

َ
 إُف أَةَ ا١ت

                                                           

 (.ٜٚٗٔ)( رقمٖٜٗ/ٕو"الًتغيب والًتىيب")( ٖٖٕٓ-ٜٕٖٕوانظر كذلك"ضعيف اٞتامع")( ٔ)

 (.ٕٓٔ/ٗ"الفتاوى الكربى" )( ٕ)
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َرُه، اِمنه ُ٘تَك نَ  َأف ، الناس اءِ بنس يزٓف نم أَرَ  فلم ،اً كثَت  الواقع ىو اكم َغيػْ
  .ةً َومغايظ َذِلكَ  لىع ةً ُمقابل بِغَته ٓفَ َتز  َأف ىعل امرأَتو فيحمل إال

 يف امرأَتو يكف فلم ا،بالبغاي ٌتغتاس نَاالز  عادتو كاف افِإذ :اً وأَيض
 .االزن إُف فتحتاج ،اإلعفاؼ
 ىو اكم ،بنسائو وايزن َأف اسالن طلب الناس بنساء زْف افِإذ: اً َوأَيض

 اهللُ  مور ح ام تلاستح فإو  ،كثَتة وجوه من زانية َتتص الزآف فامرأَة ،عاقالو 
 يكاد فبل ،ذلك وغَت ابعينه زنت ابفرجه تزف َف فإو  ة؛مشرك كانت
 امرأَة منو وايتوب َف الذين االزن ىعل ينر ا١تص الزناة الرجاؿ نساء يف يعرؼ
 ازوجه رَأت اإذ اأَلجانب ؿجالر ا إُف ويدع ا١ترأَة وطبع ،تامة سبلمة سليمة
 اىػ. .اأَلجانب ءاالنس إُف يذىب
ما زنى لبد ) :تحت حديث -رٛتو اهلل-(ٔ)االلبان  العالمةقاؿ و 

  .ابتا  ف  أىل بيتو( اى الدنا إالفأدمن ل
، وىذا وقوع الزنا يف أىل الزآفد يؤكو٦تا يؤيد بطبلف ىذا اٟتديث أنو 

  ژمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  ژناىف مع األصل ا١تقرر يف القرآف يت

  .{32}النَّجم:                                                                           

                                                           

 .(ٖٕٚ"الضعيفة" )( ٔ)
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ر بالزنا ويفعلو يف بيتو فرٔتا سرى ذلك إُف ، إف كاف الرجل ٬تهنعم
 ،ذلك ْتتم كما أفاده ىذا اٟتديثولكن ليس  و والعياذ باهلل تعاُف،أىل

  .فهو باطل.اىػ
يف أكثر من  بو اهلل قد أمرف واإلحساف إليهما : أما بر الوالدينقات

 يف األحاديث الصحيحة ا١تتواترة  وكذلك الن  آية يف كتابو الكرٔف،
 واٞتزاء من جنس العمل، والواقع يشهد بذلك. عنو.
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 , والديافواإلتم ال يُنسى ,حديث: )الِبرُّ ال يباى (ٗ٘)
 كما تدين ُتداف ( . ,ئت, فكن كما شيموتال 

                                                                                                                                                           (ضعيف)                                                            
، وابن (ٕٖٔ( رقم )ٜٚٔ/ٔاء والصفات" )أخرجو البيهقا يف "األٝت

، وعبد (ٕٓٔوابن اٞتوزي يف "ذـ ا٢توى" )، ( ٖٛٗ/ٚكامل" )عدي يف "ال
عن أمل قبلبة قاؿ:  (ٕٕٕٙٓ( رقم )ٜٚٔ-ٛٚٔ/١ٔٔتصنف" )الرزاؽ يف "ا

 : فذكره.  قاؿ رسوؿ اهلل 

  .اإلرساؿ :الحديث ولاة ىذا
  .تابع  وقد أرساو الجرم ,اهلل بن زيد  فإف أبا قالبة لبد

 .والحديث لو طرؽ أخرى معاولة
 :ف ىذا الحديثوممن ضع  

( قاؿ ٕٖٔ) ( رقمٜٚٔ/ٔصفات")البيهقا يف "األٝتاء وال (ٔ)
  .مرسل :ذكرهد عب

 .(ٜٜٖٔسيوطا يف "اٞتامع الصغَت" )ال (ٕ)

 (.ٕٜٔٚ( رقم )٘ٙ –ٗٙ/ٚاٟتافظ يف "اإلصابة" ) (ٖ)

 .(ٜٜٖٔ( رقم )ٕ٘ٛ/ٖ"فيض القدير" )ا١تناوي يف  (ٗ)
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 .(ٖٗٛ)والسخاوي يف "ا١تقاصد اٟتسنة"  (٘)

 . (ٕ٘ٔابن الديبع يف "التمييز" )ص: (ٙ)

 .(ٕٜٓ( رقم )ٖٖٙ/ٔ"كشف ا٠تفاء" ) العجلوٓف يف (ٚ)

( و ٙٚ٘ٔ( رقم )ٚٚ/ٗيفة" )يف "الضعبلمة األلبآف الع (ٛ)
 .(ٜٖٕٙ(، و"ضعيف اٞتامع" )ٕٗٔٗ)

 : التعايق 
 . صحيح : ىذا اٟتديث ضعيف لكن معناهقات
: )الرب(، بالكسر )ال يبلى( أي: ال ينقطع -رٛتو اهلل- (ٔ)ا١تناوي قاؿ

  .اؽ عند اهلل، بل ىو بثوابو وال يضيع
ال ، اإلحساف وفعل ا٠تَت :أي : )الرب ال يبلى(ا١تراد بقولو  :وقيل

: ال بد أف نب ال ينسى( أيالذناؤه وذكره يف الدنيا واآلخرة و)لى ثيب
ونبو بو على شاء  {15}طه: ژپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ  ژ٬تازى عليها 

دقيق يغلط الناس فيو كثَتًا وىو أهنم ال يروف تأثَت الذنب فينساه الواحد 
 : ؿال يغَت بعد ذلك وأنو كما قا ومنهم ويظن أن

  حائط يف وقوعو         فليس لو بعد الوقوع غبارإذا َف يغَت

                                                           

 (.ٕٙٛ-ٕ٘ٛ/ٖ)" فيض القدير" ( ٔ)
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لبلية من ىلكت ىذه اأ كم: سبحاف اهلل  -رٛتو اهلل-ابن القيم  قاؿ
ًتين هبا ثر ا١تفك، وما أة، وكم جلبت من نقمةمن نعموكم أزالت ، ا٠تلق

نقض ولو بعد أف الذنب ي ، وَف يعلم ا١تفًتيفضبًل عن اٞتهاؿمن العلماء 
ال ٯتوت( فيو  ، )والديافندمل على دغلاٞترح ا١تحُت كما ينقض السم و 

اعمل ما على اهلل سبحانو وتعاُف لو صح ا٠ترب(، ) (ٔ)جواز إطبلؽ الدياف
:  ت، كما تدين تداف( أيفكن كما شئ): ة، ويف روايشديد هتديد شئت(
ما ومن ذكره الديل .أي: جزيتو، ع: دنتو ٔتا صنى، يقاؿازَ ي ٕتَُ ازِ كما ٕتَُ 

مواعظ اٟتكماء: عباد اهلل اٟتذر، فواهلل لقد سًت حىت كأنو غفر، ولقد 
 .أمهل حىت كأنو أ٫تل

آف جربيل فقاؿ: يا ٤تمد أت: ): وقريبًا من ىذا اٟتديث قولو قات
عمل ما ا، و عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقو

لليل وعزه استغناؤه با واعلم أف شرؼ ا١تؤمن قيامو ،شئت فإنك ٣تزي بو
 .(ٕ)عن الناس(

                                                           

ٓف" قاؿ شيخنا العبلمة العباد يف "قطف اٞتٌت الدآف شرح مقدمة رسالة ابن أمل زيد القَتوا( ٔ)
عراة غراًل هبما،  -أو قاؿ الناس–: )٭تشر اهلل العباد دليلو قوؿ رسوؿ اهلل  الدياف(: ٚٛ-ٙٛ)ص:

قاؿ: قلنا: ما هبماو قاؿ: ليس معهم شاء، مث يناديهم بصوت يسمعو من بعد كما يسمعو من قرب: أنا 
وصححو وأقره  (،ٗٚ٘/ٗ( ، )ٖٛٗ/ٕا١تلك أنا الدياف( أخرجو اٟتاكم يف ا١تستدرؾ يف موضعُت )

 (.   ٙٗٚ( واأللبآف يف صحيح األدب ا١تفرد)ٗٚٔ/ٔالذى ، وحسنو اٟتافظ يف "الفتح" )

 (.ٖٚرواه اٟتاكم والبيهقا وحسنو األلبآف يف "صحيح اٞتامع" )( ٕ)
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 .                      حديث: )تحية البيت الطواؼ( (٘٘)
 (ال أصل لو)                                                        
 .(و بالطواؼمن أتى البيت فايحي) :وجاء بلفظ

 :كثير من العاماء منهم  لاى لدـ تبوت ىذا الحديث نص   قدو 
أشار ( ٔٚٔٗ( رقم )ٔ٘/ٖ" )نصب الرايةافظ الزيلعا يف "اٟت (ٔ)

 . أنو ال أصل لو بقولو: غريب جداً إلى 

 .لم أجده: ( قاؿٕٜٔبن حجر يف "الدراية" )ص:اٟتافظ ا (ٕ)

 كما  لم أره بهذا الافظ :السخاوي يف "ا١تقاصد اٟتسنة" قاؿ (ٖ)
 .(ٖٗ٘/ٔالعجلوٓف يف كشف ا٠تفاء" )نقلو عنو "

 .(ٚ٘يز" )ص:ابن الديبع يف "التمي (ٗ)

ليس  :( قاؿٔٓٔ( رقم )ٙٚد اٟتثيث" )ص:العامري يف "اٞت (٘)
 .بحديث

ال  :( قاؿٕٔٓٔ( رقم )ٖٚ/ٖ"الضعيفة" )العبلمة األلبآف يف  (ٙ)
, وال ألام ف  نة, وإف اشتهر لاى األلسالً ألام لو أص

 . السنة القولية أو العماية ما يشهد لمعناه
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 :التعايق
ة ا١تسجد إف ٖتي): هر من قو٢تميظ والذي :قاؿ الحافظ ف  "الفتح"

، قادـ ليكوف أوؿ شاء يفعلو الطواؼإ٪تا ىو يف حق ال (اٟتراـ الطواؼ
وأما ا١تقيم فحكم ا١تسجد اٟتراـ وغَته يف ذلك سواء، ولعل قوؿ من أطلق 

واؼ يعقبو صبلة الركعتُت ا١تسجد اٟتراـ بالطواؼ لكوف الط أنو يبدأ يف
جد اٟتراـ ، وٮتتص ا١تسلبًا وىو ا١تقصودلصبلة غافيحصل شغل البقعة با

 . بزيادة الطواؼ
: وال أعلم يف السنة القولية أو -رٛتو اهلل- (ٔ)وقاؿ العالمة األلبان 

ردة يف الصبلة قبل اٞتلوس يف ابل عمـو األدلة الو  ،العملية ما يشهد ١تعناه
واؼ والقوؿ بأف ٖتية البيت الط ،سجد اٟتراـ أيضاً ا١تسجد تشمل ا١ت

ما وقد قبل إال بعد ثبوهتا وىيهات ال سيللعمـو ا١تشار إليو فبل ي فال٥ت
د اٟتراـ الطواؼ كلما دخل ة أنو ال ٯتكن للداخل إُف ا١تسجثبت بالتجرب

ھ  ھ    ژ ا١تسجد يف أياـ ا١توسم واٟتمد هلل الذي جعل يف األمر سعة
أف ىذا وإف ٦تا ينبغا التنبو لو  {0١}الحج: ژھ   ھ  ے   ے  ۓۓ    ۈئ   

أف يبدأ بالطواؼ مث  اٟتكم إ٪تا ىو بالنسبة لغَت احملـر وإال فالسنة يف حقو
                                                       .بالركعتُت بعده

                                                           

 (.ٗٚ-ٖٚ/ٖ"الضعيفة" )( ٔ)
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البيت يبدأ بالطواؼ : نعم ىذه ىا السنة للمحـر أنو إذا أتى قات
رضا اهلل عنها ن حديث عائشة رج البخاري يف صحيحو مفقد أخ ،أوالً 

ـ مكة أنو توضأ مث طاؼ حُت قد أوؿ شاء بدأ بو الن  قالت: )
 .اٟتديث…( بالبيت
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موسى لايو  ة ومعها لصارج الدابتخديث: )ح (ٙ٘)
و السالـ فتخطم الكافر وخاتم سايماف لاي, السالـ
 .اتم وتجاو وجو المؤمن بالعصا(بالخ
  (ضعيف)                                                       

ذي والًتم ،(ٕٗٙ٘( رقم )ٖٖٗأخرجو أبو داود الطيالسا )ص:
( ٗ٘ٙ/ٗواٟتاكم ) ،(ٖٜٚٚوأٛتد ) ،(ٙٙٓٗ) ووابن ماج ،(ٖٙٔٗ)

 . ( عن أمل ىريرة ٜ٘٘ٛرقم )
 : وف  سنده

 .(ٛٙٚٗ) "التقريب"كما ف   .ضعيف ,لا  بن زيد بن جدلاف -ٔ

 (. ٜٚ٘" )"التقريبكما ف   مجهوؿ. أوس بن خالد, -ٕ

 لو لن أب  ىريرة : وقاؿ ابن القطاف، الضعفاءوذكره البخاري يف 
 .(ٗٗٓٔ( رقم )ٕٚٚ/ٔ"ا١تيزاف" )  .ةتالتة أحاديث منكر 
 :والحديث ضع فو

  .(ٔ)(ٛٓٔٔيف "الضعيفة" ) -رٛتو اهلل-بلمة األلبآف الع (ٔ)

                                                           

 .(ٔٔٛ)( و"ضعيف ابن ماجو" ٕٕٙ( و"ضعيف الًتمذي" )ٖٕٔٗوانظر كذلك "ضعيف اٞتامع" )( ٔ)
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( ٗ٘ٙ/ٗيف تعليقو على "ا١تستدرؾ" ) -رٛتو اهلل-شيخنا الوادعا  (ٕ)
 . (ٜ٘٘ٛرقم )

( رقم ٕٖٔ/ٖٔ) شعيب األرنؤوط يف ٖتقيق"مسند أٛتد" (ٖ)
(ٜٖٚٚ). 

 : التعايق
، عبلمة على قرب الساعةور دابة األرض يف آخر الزماف : ظهقات

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ قاؿ تعاُف  ،ة بالكتاب والسنةوىذه العبلمة ثابت
 ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ          گ  گ  گ  ڳ  

  {.١1}النمل:
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ژثبلث إذا خرجن : )وقاؿ 

طلوع الشمس من مغرهبا،  : {25١األنعام:}  ژڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ ڄڄ  
 . رواه مسلم عن أمل ىريرة  والدجاؿ، ودابة األرض(

     : قاؿ يرفعو إُف الن   وروى اإلماـ أٛتد عن أمل أمامة 
  -أي يكثروف –مهم مث يغمروف الناس على خراطي ٗترج الدابة فتسم)

البعَت فيقوؿ ٦تن اشًتيتو فيقوؿ: من الرجل  فيكم حىت يشًتي الرجل
 . (ٔ)ا١تخطم(

                                                           

 ( .ٕٜٕٚ) "صحيح اٞتامع"صححو العبلمة األلبآف يف ( ٔ)
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 .  واألحاديث ف  ىذا الباب كثيرة
أما خروج الدابة ومعها عصا موسى عليو السبلـ وخامت سليماف فإف 

ف عن مكا، و والكبلـ عن الدابة، وعن صفتها ،ىذا َف يثبت عن الن  
نو يف الكتب اليت ْتثت أشراط الساعة ، مظاوعن عملها، خروجها

 .      جعها إف شئت غَت مأمور وال ٣تبورفرا
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 .   (: )تخيروا لنطفكم فإف العرؽ دساسحديث (ٚ٘)
 (ال يصح)                                                

من حديث  ه ابن ماجو: روا-رٛتو اهلل– قاؿ الحافظ العراق قات: 
 . رؽ دساس(فإف العضا اهلل عنها ٥تتصراً دوف قولو: )عائشة ر 

: وروى أبو منصور الديلما يف "مسند الفردوس" من حديث أنس 
 . جر الصاٌف فإف العرؽ دساس(تزوجوا يف اٟت)

طناع ع العمر واألياـ يف اصيكتابو "تضي  وروى أبو موسى ا١تديٍت يف
تضع  وانظر يف أي نصاب: )عمر  ا١تعروؼ إُف اللئاـ" من حديث ابن

 .الىما ضعيفوك ساس(ولدؾ فإف العرؽ د
(.ٜ٘/ٕ" )اإلحياء وبذيلو ا١تغٍت

ألفاظًا متقاربة ٢تذا اٟتديث يف "العلل  -رٛتو اهلل- ذكر ابن الجوزيو 
 . ىذه األحاديث ال تصح( وقاؿ: ٘ٔٙ-ٕٔٙ/ٕا١تتناىية" )

(: وأورده ابن ٕٜ/ٕيف "فيض القدير" ) -ٛتو اهللر - ناويقاؿ المو 
ش حراً، وأقل من الذنوب يهن عليك ل من الد ين تعأقاٞتوزي بلفظ: )

ىذا : اس( وقاؿاب تضع ولدؾ فإف العرؽ دسانظر يف أي نص، و ا١توت
 . حديث ال يصح
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( ألفاظاً ٙٛٔيف "ا١تقاصد اٟتسنة" )ص: -رٛتو اهلل– وذكر السخاوي
 . فهاوضع  ذا اٟتديث كثَتة ٢ت
(  ٖٔٓٗيف "الضعيفة" ) -و اهللرٛت- ف الحديث العالمة األلبان وضع  

 .موضوع :بل قاؿاٟتجر الصاٌف فإف العرؽ دساس(  تزوجوا يف ظ: )بلف

كما يف "فتاوى نور على   -رٛتو اهلل- وسئل العالمة لبد العديد بن باز
ف العرؽ تخيروا لنطفكم فإ): حديث صحيح ذاىل ى، الدرب"
 (.دساس؟

بلة والسبلـ على مد هلل والصاٟت الرحيم،بسم اهلل الرٛتن  فأجاب:
فالحديث  بعد:أما  ،وعلى آلو وأصحابو ومن اىتدى هبداه رسوؿ اهلل

  .بمعتمدفايس  صحيح,غير  أىل العام لاى أنو المذكور نص  

 :        التعايق
، يح فإف العرؽ دساسناه صحاف ىذا اٟتديث ضعيفًا إإل أف مع: وإف كقات
  .(ٔ)هم(، وأنكحوا إلينكحوا األكفاء، فأنطفكمٗتَتوا ل: )فقد قاؿ 

 : جاء رجل من بٍت فزارة إُف الن  أنو قاؿ وعن أمل ىريرة 
 (وإبلمن ىل لك : ). فقاؿ الن  إف امرأ  ولدت غبلمًا أسود :فقاؿ
ف فيها من اؿ: ٛتر. قاؿ: )فهل يكو ق (وقاؿ: )فما لوهنا. ؿ: نعمقا

                                                           

 . (ٕٜٕٛ( و"صحيح اٞتامع" )ٚٙٓٔرواه ابن ماجو واٟتاكم والبيهقا وصححو األلبآف يف "الصحيحة" )( ٔ)
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اؿ: عسى أف ق (وأتاىا ذلك فأْف: ). قاؿ( قاؿ: إف فيها لورقاً وأورؽ
 .يكوف نزعة عرؽ. قاؿ: )وىذا عسى أف يكوف نزعة عرؽ( متفق عليو

زارة غبلـ خالف لونو ومعٌت ىذا اٟتديث: أنو ولد لرجل من قبيلة ف
ضاً ُمَعر   ، فذىب إُف الن  يو وأمو فصار يف نفس أبيو شك منولوف أب

مراده من  ففهم الن  ، بلـ أسودغولد لو و ه بأن، وأخرب وبقذؼ زوج
فضرب لو مثبًل ٦تا يُعرؼ  ،أف يقنعو ويزيل وساوسو ، فأراد تعريضو
( قاؿ: و: )فما ألواهنالك إبلو( قاؿ: نعم. قاؿىل : )، فقاؿ ويُؤلف

ا َف ٮتلص سواده وإ٪ت األسود الذي - (و)فهل فيها من أورؽ: ٛتر. قاؿ
تاىا ذلك فمن أين أ): فقاؿ: إف فيها لورقًا اهناو قاؿ٥تالف أللو  -فيو غربه

صل : عسى أف يكوف جذبو عرؽ وأالرجل ، قاؿ(واللوف ا١تخالف أللواهنا
 كوف يف آبائكعسى أف ي كذلك  بنك: فاوأجداده، فقاؿمن آبائو 
، م، فقنع الرجل هبذا القياس ا١تستقيمن ىو أسود فجذبو يف لونووأجدادؾ 

 .(ٔ)وزاؿ ما يف نفسو من ا٠تواطر
 -التشديدب-أي دخ اؿ : )فإف العرؽ دساس(ٖتت قولو (ٕ)قاؿ ا١تناوي

، ومنو إذا أخفيتو وأٜتلتو الشاء، يُقاؿ دسست ألنو ينزع يف خفاء ولطف
أٜتل نفسو  :أي {20}الشمس: ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ژ  قولو تعاُف

                                                           

 (.ٕٓٚ/ٕ" تيسَت العبلـ شرح عمدة األحكاـ" )( ٔ)

 .(ٖٚٔ/ٖ) "فيض القدير"( ٕ)
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كل من أخفيتو وقللتو و  ، خفا قليل،وأٓتس حضها، وقيل معٌت: دساس
، وا١تعٌت أف الرجل إذا تزوج يف منبت صاٌف ٬تاء الولد يشبو فقد دسستو

 .  عمل واألخبلؽ و٨توىا وعكسو بعكسوأىل الزوجة يف ال
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  .يغنكم اهلل(: )تدوجوا فقراء حديث (ٛ٘)
  (ال أصل لو)                                                        

يف األحاديث "الضعيفة  -رٛتو اهلل-سبلـ ابن تيمية قاؿ شيخ اإل (ٔ)
 .ال ألرفو (:ٗ٘والباطلة" رقم )

( "تفسَت سورة ٖٖٛ/ٖيف تفسَته ) -رٛتو اهلل-قاؿ ابن كثَت  (ٕ)
ده كثير من الناس لاى أنو حديث وأما ما يور النور": 

فال أصل لو ولم أره بإسناد قوي )تدوجوا فقراء يغنكم اهلل( 
 . , وف  القرآف غنية لنوإلى اآلف وال ضعيف

( ٛٓٔاصد اٟتسنة" )ص:أشار إُف عدـ ثبوتو السخاوي يف "ا١تق (ٖ)
 .(ٖٖٓ( رقم )ٚٛٔ( و )ص:ٕٙٔرقم )

  .ال يُعرؼ(: ٘ٙٔقاؿ السيوطا يف "الدرر ا١تنتثرة" ) (ٗ)

ىذا من كالـ : (ٖٔ،ٛ٘ابن الديبع يف "التمييز" )ص:قاؿ  (٘)
 العواـ.

 .    ال يُعرؼ: (ٚٚالعامري يف "اٞتد اٟتثيث" )ص:قاؿ  (ٙ)

 .ال يُعرؼ (:ٕٜٚ،ٕٛ٘) قاؿ العجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" (ٚ)

 .ليس بحديث :(ٕٗٙ"أسٌت ا١تطالب" )قاؿ البَتو  يف  (ٛ)
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 ال يعرؼ بهذا الافظ. :(ٕٔ٘)نوافح العطرة"قاؿ الصعدي يف "ال (ٜ)

   نة العواـ.لسِ لاى أ يدور: (ٗٗ"ٖتذير ا١تسلمُت" )قاؿ األزىري يف  (ٓٔ)
ار وغَته عن رواه البز  نساء فإهنن يأتُت با١تاؿ(زوجوا الت: )وجاء بافظ

" يف "الضعيفة -رٛتو اهلل-وضعفو العبلمة األلبآف  .عائشة رضا اهلل عنها
 .(ٕٕٚٗ( و "ضعيف اٞتامع" )ٖٓٓٗ)

 : التعايق

ٱ  ژ  قولو تعاُف غٍت عن ىذا اٟتديث الذي ال أصل لو: ويُ قات
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

   .{31}النور: ژٿ  ٿ  ٿ     ٺٺ  ٺ
رغبهم اهلل يف اهلل عنهما:  اؿ علا بن أمل طلحة عن ابن عباس رضاق

پ   ڀ   ژاألحرار والعبيد ووعدىم عليو الغٌت، فقاؿ  ر بوالتزويج وأم
  .ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  
: أطيعوا اهلل قاؿ : بلغٍت أف أبا بكر الصديق وقاؿ ابن أمل حامت
پ    ژ            كم ما وعدكم من الغٌت قاؿ تعاُفنكاح ينجز لفيما أمركم بو من ال

 .ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  
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پ   ڀ   ژ الغٌت يف النكاح يقوؿ اهلل تعاُف: التمسوا  وعن ابن مسعود
 . رواه ابن جرير، وذكر البغوي عن عمر بنحوه ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  

 ىريرة  وعن الليث عن ٤تمد بن عجبلف عن سعيد ا١تقربي عن أمل
ثبلثة حق على اهلل تعاُف عوهنم: اجملاىد يف ) :: قاؿ رسوؿ اهلل قاؿ

  .(ٔ)(والناكح يريد العفاؼ، سبيل اهلل، وا١تكاتب الذي يريد األداء
، فقاؿ لو الن  لرجل الذي َف ٬تد عليو إال إزارهذلك ا وقد زوج الن  

( : ًالتمس ولو خا٘تا )سعد متفق عليو عن سهل بن  من حديد . 
مع ىذا فزوجو بتلك ا١ترأة وجعل ، و وَف يقدر على خامت من حديد

 . من القرآف معوداقها عليو أف يعلمها ما ص
 .  (ٕ)من كـر اهلل تعاُف ولطفو أف يرزقو ما فيو كفاية ٢تا ولووا١تعهود 

 تعاُف بل أصيب كم من شخص قد تزوج وَف يغنو اهلل: وقد يقوؿ قائل
ٱ  ژ  ، وبُت قولو تعاُفبُت ىذا الواقعف ٕتمع ، فكيبفقر شديد مدقع

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
   .{31}النور: ژٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

 : ألىل العام ف  ذلك أقواؿ: الجواب

                                                           

 .( ٖٓ٘ٓيف "صحيح اٞتامع" )النسائا وابن ماجو وحسنو األلبآف رواه اإلماـ أٛتد والًتمذي و ( ٔ)

 .(ٖٖٛ/ٖ) "تفسَت ابن كثَت"وانظر ( ٕ)



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٕٗٙ 

، كما ٔتعٌت يغنهم اهلل من فضلو إف شاءبا١تشيئة  : أف ذلك مقيدأحدىا
 ژڃڃ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ژ  قاؿ تعاُف

 {.1١}التوبة:
  {.72األنعام:} ژڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ژ  وكما قاؿ تعاُف

 . : أف ىذا يف الغالب، فأغلب من يتزوج يرزقو اهللالثان 
 .يد بتزوجو العفاؼ فإف اهلل يغنيو: إف كاف ا١تتزوج ير الثالث
ا اهلل : أف ا١تراد إف ىم اتقوا اهلل وأخذوا باألسباب اليت شرعهالرابع

 .بحانو وتعاُف ٢تمس
 .: أف ا١تراد بالغٌت غٌت النفسالخامس
 . فضلو باٟتبلؿ ليتعففوا عن الزنا : أف ا١تراد يغنهم اهلل منالسادس
 .(ٔ)٬تتمع مع رزؽ الزوجة عند الزواج : أف رزؽ الزوجالسابع

 

                                                           

       (.ٖٖٕ-ٕٖٕ)ص: وانظر "التسهيل لتأويل التنزيل" تفسَت سورة النور( ٔ)
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 .                  حديث: )تاقين الميت بعد الدفن( (ٜ٘)
  (ضعيف جداً )                                                      

حديث سعيد بن عبد اهلل  ( من ٜٜٚٚرواه الطربآف يف "الكبَت") 
مت  ا: إذا أنيف النزع فقاؿوىو  اؿ شهدت أبا أمامة الباىلا األودي ق
 أمرنا رسوؿ اهلل  ،أف نصنع ٔتوتانا وا مل كما أمر رسوؿ اهلل فاصنع
خوانكم فسويتم الًتاب عليو، فليقم أحدكم على د من إإذا مات أحاؿ: )فق

، مث ليقل يا فبلف ابن فبلف بن فبلنة، فإنو يسمع وال ٬تيبمث ، رأس قربه
بن فبلنة، ا: يا فبلف توي قاعداً، مث يقوؿ، فإنو يسبن فبلنةا: يا فبلف وؿيق

شعروف، فليقل: اذكر ما خرجت ، ولكن ال تفإنو يقوؿ: ارشدنا رٛتك اهلل
ك ندًا عبده ورسولو وأ، وأف ٤تم، شهادة أف ال إلو إال اهللالدنياعليو من 

، فإف منكراً نبياً، وبالقرآف إماماً   ، ؤتحمدرضيت باهلل رباً، وباإلسبلـ ديناً 
: انطلق بنا ما نقعد عند من لقن يأخذ كل منهما بيد صاحبو ويقوؿ ونكَتاً 
اسم هلل فإف َف يعرؼ : يا رسوؿ افيكوف اهلل حجيجو دوهنما، قاؿ رجل حجتو

  .بن حواء(افينسبو إُف حواء يا فبلف : أموو قاؿ
 : يث ضع فو جمع من أئمة الحديث: ىذا الحدقات
يف "٣تموع الفتاوى"  -رٛتو اهلل-خ اإلسبلـ ابن تيمية قاؿ شي (ٔ)

: عن مسألة التلقُت بعد ا١توت فقاؿ( عندما سئل ٜٕٙ/ٕٗ)
 .بصحتولكنو مما ال يحكم  فيو حديث لن النب  
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 "الروح"و (ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٔيف "الزاد" ) -رٛتو اهلل-قاؿ ابن القيم  (ٕ)
"حاشيتو على وقاؿ يف  .ذا حديث ال يصحى: (ٕٔ)ص:

يف تغيَت  ( )بابٔٛٚٗ داود" ٖتت حديث )سنن أمل
ق متف –أي حديث التاقين–الحديث  ولكن ىذا: (األٝتاء

عارض بو ما لن أف يُ لاى ضعفو فال تقـو بو حجة فضاًل 
 . صح منوأىو 

لم : (ٜٙيف "فتاواه" )ص: -رٛتو اهلل-ـ قاؿ العز بن عبد السبل (ٖ)
 .ين ش ء وىو بدلةيصح ف  التاق

 .إلى تضعيفو (ٚٓٔار القرط  يف "التذكرة" )ص:أش (ٗ)
 .(٘ٙ/ٕ) "الضعيفة" . ليس إسناده بالقائم: قاؿ ابن الصبلح (٘)

 (.٘ٚٔ/٘"اإلحياء وبذيلو ا١تغٍت " )  .منكروقاؿ اٟتافظ العراقا:  (ٙ)

قاؿ اٟتافظ ابن حجر يف "أماِف األذكار" بعد ٗتر٬تو فيما ذكره ابن  (ٚ)
حديث غريب وسند : (ٜٙٔ/ٗيف "الفتوحات الربانية" ) عبلف

 .( حاشيةٖٕ٘/ٔ) "زاد ا١تعاد" .الحديث من الطريقين ضعيف جداً 

رواه (: ٘ٗ/ٖيف "٣تمع الزوائد" ) -رٛتو اهلل- قاؿ ا٢تيثما (ٛ)
 سناده جمالة لم ألرفهم.الطبران  ف  الكبير وف  إ
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ٕٜٗ 

إسناده (: ٖٗٓ/٘يف "اجملموع" ) -رٛتو اهلل-قاؿ النووي  (ٜ)
 (: ضعيف.ٗ٘)ص: "فتاواه"ف   وقاؿ ضعيف.

سنده  :(ٜٙٗنتثرة" )يف "الدرر ا١ت -رٛتو اهلل-قاؿ السيوطا (ٓٔ)
 . ضعيف

 .ضعيف: (ٖٙٗ)يف "ا١تقاصد اٟتسنة"  -رٛتو اهلل- قاؿ السخاوي (ٔٔ)

فو ابن ضع  : (ٔٙيف "التمييز" )ص: -رٛتو اهلل- الديبعابن قاؿ  (ٕٔ)
العراق  وابن حجر ف  بعض الصالح تم النووي وابن القيم و 

 .تصانيفو
: (ٙٔٓٔيف "كشف ا٠تفاء" ) -رٛتو اهلل-العجلوٓفقاؿ  (ٖٔ)

 .إسناده ضعيف
ك الحديث  ال يش: (ٕٚٚ/ٔيف "ا١تنار" ) -رٛتو اهلل-قاؿ ا١تقبلا (ٗٔ)

 .عوف ألفاظ ذلك الحديث تدؿ لاى وضبل العاقل أ
إف : "ا١تنار": قاؿ يف يف "سبل السبلـ" -رٛتو اهلل-قاؿ الصنعآف (٘ٔ)

 يشك أىل المعرفة بالحديث ف  وضعو.حديث التاقين ال 
ئمة التحقيق أنو حديث ضعيف : ويتحصل من كالـ أتم قاؿ
 . بو بدلة وال يغتر بكثرة من يفعاومل والع



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٕ٘ٓ 

ألحاديث ئد اجملموعة يف ايف "الفوا -رٛتو اهلل-أورده الشوكآف (ٙٔ)
 . (ٜٓٔ/ٗ( و"نيل األوطار" )ٜٓٔقم )( ر ٕٕٗوعة" )ص:ا١توض

: (ٜٜ٘) و"الضعيفة" (ٖ٘ٚ) اإلرواء""يف -رٛتو اهلل– قاؿ األلبآف (ٚٔ)
 .ضعيف

موع فتاوى ومقاالت" يف "٣ت -رٛتو اهلل-العبلمة ابن باز  قاؿ (ٛٔ)
دفن أي ف  التاقين بعد ال –ورد ف  ذلك : (ٕٙٓ/ٖٔ)
 . أصلأحاديث موضولة ليس لها  –

 بعد ا١تيت لقُتت :(ٛٓٗٚفتوى ) وقالت اللجنة الدائمة (ٜٔ)
 الراشدوف، خلفاءه وال يفعلو َف  الرسوؿ ألف بدعة؛ الدفن
 ف  الواردة واألحاديث ,عنهم اهلل رضا الصحابة بقية وال

 .صحيحة غير ذلك
يف "إجابة السائل" كما   -رٛتو اهلل-وسئل شيخنا الوادعا  (ٕٓ)

ىذا : لتلقُت يف القربو فقاؿل ورد حديث يف ا( ىٜٖ٘)ص:
, والحديث موجود ف  كتاب "الروح" يفورد بو حديث ضع

 . البن القيم وف  "سبل السالـ" لاصنعان 

 "فتاوى أركاف اإلسبلـ" يف -رٛتو اهلل-قاؿ العبلمة ابن عثيمُت  (ٕٔ)
 . ال يثبت: (ٗٓٗ)ص:
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ٖتقيقو "ا١تعجم الكبَت" الشيخ ٛتدي السلفا يف  فوضع   (ٕٕ)
(ٛ/ٜٔٗ.)  

 .(ٖٕ٘/ٔيف ٖتقيقو "زاد ا١تعاد" ) شعيب األرنؤوط فوضع   (ٖٕ)
القوؿ المبين ف  ضعف حديث اٟتل  يف رسالتو " فوضع   (ٕٗ)

 ."التاقين

 :  التعايق
ذا اٟتديث وأف أئمة ىذا الشأف قد : بعد الكبلـ على إسناد ىقات

اٟتل  حفظو اهلل وجوه د ذكر ، فقتضعيفو بقا الكبلـ على متنوأطبقوا على 
القوؿ المبين ف  ضعف  ىذا اٟتديث يف رسالة لو قيمة بعنواف "د منتنق

 ."حديث التاقين
أف نصنع  كما أمرنا رسوؿ اهلل : قوؿ أمل أمامة يف أولو: )قاؿ: أوالً 

ة رضواف اهلل فهذا األمر النبوي لو كاف صحيحًا ثابتًا لسارع الصحاب ٔتوتانا(
وت واقعة ال يكاد ٮتلو منها ١توٓتاصة أف اعليهم إُف العمل بو، والدعوة إليو 

و فعل ذلك بل ا١تنقوؿ عنهم قل عن أحد منهم بالسند الصحيح أن، وَف ينيـو
 . بطبلنو نقيضو فدؿ ىذا على

 ٥تالف لواقع الن   : أف قولو يف اٟتديث: )يا فبلف ابن فبلنة(تانياً 
ي بخار ، بل عند الناس ونسبتهم ألبائهم دوف أمهاهتموصحابتو يف تسمية ال
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 األولُت واآلخرين يـو القيامة، إذا ٚتع اهللاً: )يف صحيحو عن ابن عمر مرفوع
 .ه غدرة فبلف بن فبلف(: ىذيرفع لكل غادر لواء فيقاؿ

، فالصواب عندنا أف : قولو: )فإنو يسمعو( ٥تالف لنصوص شرعية كثَتةتالثاً 
وا لسؤاؿ ئيليته، فيسمعوف قرع نعا٢تم الناساألموات ال يسمعوف إال إذا توُف عنهم 

اآليات البينات "، ويف ا١تسألة تفصيل أوسع وأعظم تراه ٣تموعًا يف كتاب ا١تلكُت
شيخنا  " للعبلمة نعماف األلوسا وىو مطبوع بتحقيقعدـ ٝتاع األمواتيف 

 .األلبآف وموشى بتعليقاتو

تو فيكوف انطلق ما نقعد عند من قد لقن حجكُت: ): أف قوؿ ا١تلرابعاً 
وقد ساقها ابن كثَت يف الف للنصوص الكثَتة ا١تتظافرة ٥ت دوهنما( اهلل حجيجو
يف أف الذي يسأؿ الناس يف قبورىم ٫تا ا١تلكاف ا١توكبلف بذلك "تفسَته" 

 . اف على ا١تسؤوؿ إذا لقن و٨تو ذلكلقد منهما وأهنما ينطوليس يف واح
سأؿ األموات يف : حديث أف اهلل سبحانو ىو الذي يوليس أيضًا يف أي

 .قبورىم إذا لقنوا
ين ا١تلكُت : والقائلوف هبذا اٟتديث يلزمهم أف يعطلوا عمل ىذخامساً 
 .ا١توكلُت

                    .اىػ.زمهم التسوية بُت الطائع والعاصا: يلسادساً 
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كم جمالة من فقد ح ,أما حكم تاقين الميت بعد الدفن: قات
ومن ىؤالء  لنب  لم يكن لاى لهد ا ,تدع محدثالعاماء بأنو أمر مب

 :العاماء
 ال : (ٕٚٗيف "فتاواه" )ص:قاؿ  -رٛتو اهلل– العز بن عبد السبلـ

 . ين ش ء وىو بدلةيصح ف  التاق

  ولم : (ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٕزاد ا١تعاد" )يف "قاؿ  -رٛتو اهلل–ابن القيم
يجاس يقرأ لند القبر وال ياقن الميت   -أي الن  - يكن

 .كما يفعاو الناس اليـو

 ن ويتحصل م :(ٖٕٓ/ٕ) يف "سبل السبلـ"قاؿ  -رٛتو اهلل– الصنعآف
كالـ أئمة التحقيق أف حديث التاقين ضعيف والعمل بو بدلة وال 

  .يغتر بكثرة من يفعاو

 (ٜٛٔ-ٜٚٔيف أحكاـ اٞتنائز )ص: -رٛتو اهلل- األلبآف.  

 بدلة  ...:(ٕٙٓ/ٖٔ) "٣تموع فتاواه"يف قاؿ  -رٛتو اهلل-بن باز ا
وت وإنما التاقين يكوف قبل فال ياقن بعد الم وليس لو أصل

 .الموت

  (ٜٖ٘يف "إجابة السائل" )ص: قاؿ -رٛتو اهلل-الوادعا شيخنا 
ف اٟتديث، فضع  و ىل ورد حديث يف التلقُت يف القربسئل  عندما
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يأمرنا بتاقين   , الرسوؿفهذا التاقين يكوف لند موتو: وقاؿ
 . إال اهلل : لقنوا موتاكم ال إلوتضر, يقوؿالمح

 قاؿ يف "فتاوى أركاف اإلسبلـ"  -رٛتو اهلل-العثيمُت  ابن شيخنا
دـ تبوت التقاين بعد الدفن فإنو بدلة لع وأما: (ٗٓٗ)ص:

ف يفعل ما ولكن الذي ينبغ  أ ,ف  ذلك الحديث لن النب  
غ من دفن الميت وقف إذا فر  رواه أبو داود حيث كاف النب  

 ؿ(.م وساوا لو التثبيت فإنو اآلف يسأكاستغفروا ألخي) لايو وقاؿ:
 .وأما القراءة لند القبر وتاقينو فهذا بدلة ال أصل لو

 اواه" سئل كما يف "ا١تنتقى من فت -حفظو اهلل-صاٌف الفوزاف  شيخنا
ذا ما يسمى ى: فقاؿ و( عن تلقُت ا١تيت بعد الدفنٜٛٔ/ٔ)

 فال يجوز فعاو ويجب  ديث لن النب بالتاقين ويروى فيو ح
أنو إذا فرغ من دفن  ابت عن الن  والث ., ألنو بدلةإنكاره

م وسلوا ا١تيت وقف على قربه ىو وأصحابو وقاؿ استغفروا ألخيك
: اللهم اغفر لو اللهم يقاؿ وذلك باف ،ؿلو التثبيت فإنو اآلف يسأ

 .      يت ويلقن كما يفعل ىؤالء اٞتهاؿوال ينادى ا١ت ،ثبتو

لد إُف بلد ا١تيت يف قربه بعد موتو من ب: وٗتتلف صيغ تلقُت قات
إذا جاءؾ ا١تلكاف و ي: يقاؿ يا عبد اهلل يا ابن عبدفعندنا يف اليمن مثبل

 . إٍف…ا١توكبلف
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 .  ال باهلل العلا العظيمإ واهلل ا١تستعاف وعليو التكبلف وال حوال وال قوة
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   .اى  لند اهلل لظيم(وا بجاى  فإف جتوساحديث: ) (ٓٙ)
 (ال أصل لو)                                                  

, بتداعل االلقد شاع ىذا الحديث وذاع بين كثير من الجهاة وأى
 .أصل لو ال حديث باطل مكذوب موضوع وىو
كربى" يف "الفتاوى ال -رٛتو اهلل- بلـ ابن تيميةقاؿ شيخ اإلس (ٔ)

 وما يرويو بعض العامة من: (ٜٖٔ/ٔ( و"الصغرى" )ٖٖٗ/ٕ)
ه بجاى  فإف جاى  لند اهلل لو أإذا سألتم اهلل فاسأنو قاؿ: )

لم يروه أحد من أىل العام  فهو حديث كذب موضوع لظيم(
        .تمدة ف  الدين ء من كتب المسامين المعوال ىو ف  ش

وما يرويو  :(ٓٚ,ٖٓٔ/ٔف  الرد لاى البكري ) -رٛتو اهلل-وقاؿ 
بجاى  فإف جاى  لند اهلل  هلو إذا سألتم اهلل فاسأ) امةبعض الع
ديث المشينات الت  ليس لها اكذب موضوع ومن األح  لظيم(

اديث أح : للناس-رٛتو اهلل-ماـ أٛتد قاؿ اإل .وال خطاـ ـزما
 ، وقد حـر اهللأبواب دورىم ما ٝتعنا بشاء منها يتحدثوف هبا على

 قوؿ عليو ، والقوؿ على رسوؿ اهلل علينا أف نقوؿ عليو ما َف نعلم
ف قد قاؿ لكنا من أمر فاهلل أمرنا بو فلو كا ألف ما قالو الرسوؿ 
، أمرنا ماَف نعلم أف اهلل أمر بو وز أف نقوؿ إف اهللمأمورين بو وال ٬ت
و فكيف إذا كاف أىل ا١تعرفة ذكره عاَف وال عارؼفكيف إذا َف ي
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 ،لو، والعلم بذلك علم ُمَسلٌم ألىيقطعوف أنو كذب موضوعديث باٟت
          (ٔ).يو طرؽ ومعارؼ ٮتتصوف هبا٢تم ف

يد يف إخبلص كلمة در النضيف "ال -رٛتو اهلل-قاؿ الشوكآف  (ٕ)
, لم موضوع: : )توسلوا ّتاىا(حديث (٘ٙالتوحيد" )ص

 .يختاف ف  وضعو اتناف
 .ال أصل لو: (ٕٕيف "الضعيفة" ) -رٛتو اهلل-قاؿ األلبآف  (ٖ)
( ٖٚفة الكرٯتة" )ص:التحيف " -رٛتو اهلل-قاؿ العبلمة ابن باز  (ٗ)

 .ىذا حديث كذب :(٘ٔرقم )
 :  التعايق 

 ك فيو أف جاىو و٦تا ال ش: -رٛتو اهلل- (ٕ)قاؿ العالمة األلبان 
ڻ  ڻ  ڻ  ژ  ، فقد وصف اهلل تعاُف موسى بقولوومقامو عند اهلل عظيم

، موسىمن أفضل  ٤تمداً ومن ا١تعلـو أف نبينا  {62}األحزاب: ژۀ  ڻ
، لكن ىذا شاء والتوسل جو منو عند ربو سبحانو وتعاُفأو  فهو ببل شك

، إذ أف التوسل ليق ا٠تلط بينهما كما يفعل البعض، فبل يشاء آخر ّتاىو 
، وىذا أمرال ٯتكن معرفتو و من يفعلو أنو أرجى لقبوؿ دعائويقصد ب ّتاىو 

فيو من  كها فبل بدا بالعقل إذ أنو من األمور الغيبية اليت ال ٣تاؿ للعقل يف إدر 
                                                           

 (.ٕٕ٘(، و"التوسل والوسيلة" )ص:ٖٛٔ/ٕ"اقتضاء الصراط ا١تستقيم" )وانظر كذلك ( ٔ)

 .(ٜٜ-ٙٚ/ٔفة" )يف "الضعي (ٕ)
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، فإف ا ال سبيل إليو البتة، وىذا ٦تالنقل الصحيح الذي تقـو بو اٟتجة
، أما تنقسم إُف قسمُت: صحيح وضعيف األحاديث الواردة يف التوسل بو 

، ستسقاءيف اال الصحيح فبل دليل فيو البتة على ا١تدعا مثل توسلهم بو 
، و١تا كاف بذاتو ال ّتاىو وال  فإنو توسل بدعائو  وتوسل األعمى بو 
بعد انتقالو إُف الرفيق األعلى غَت ٦تكن كاف بالتاِف التوسل  التوسل بدعائو 

، و٦تا يدؿ على ىذا أف الصحابة رضا بعد وفاتو غَت ٦تكن وغَت جائز بو 
، وَف يتوسلوا العباس توسلوا بعمو  اهلل عنهم ١تا استسقوا يف زمن عمر 

ف معٌت التوسل ا١تشروع وىو ما ذكرناه من وما ذلك إال ألهنم يعلمو  بو 
،  بدعاء عمو ألنو ٦تكن ومشروع ولذلك توسلوا بعده  التوسل بدعائو 

ذلك ألف  ،ن العمياف توسل بدعاء ذلك األعمىكذلك َف ينقل أف أحدًا م
وأتوجو إليك بنبيك ن   اللهم إٓف أسالكالسر ليس يف قوؿ األعمى: )

إياه  لو كما يقتضيو وعده  دعائو يف وإ٪تا السر األكرب …( الرٛتو
أي : أقبل شفاعتو  : )اللهم شفعو يف (ائو، ويشعر بو قولو يف دعدعاء لوبال
 أي أقبل شفاعيت أي دعائا يف قبوؿ دعائو  ٍت فيو(أي دعاءه يف  )وشفع
  للقارئ الكرٔف يف  فموضوع اٟتديث كلو يدور حوؿ الدعاء كما يتضح

٢تذا أنكر االماـ أبو ، و ا١تبتدع، فبل عبلقة للحديث بالتوسل هبذا الشرح ا١توجز
ر ا١تختار" وغَته من  كما يف "الد  حنيفة فقاؿ: )أكره أف يسأؿ اهلل إال باهلل(

 . كتب اٟتنفية
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( وتوسل اإلماـ الشافعا بأمل ٖٔٛوأما قوؿ الكوثري يف "مقاالتو" )ص:
من مبالغاتو بل .فأوائل "تاريخ ا٠تطيب" بسند صحيح حنيفة مذكور يف

مغالطاتو فإنو يشَت بذلك إُف ما أخرجو ا٠تطيب من طريق عمر بن إسحاؽ 
بن ميموف  نبأنا علا: نبأنا عمر بن إسحاؽ بن إبراىيم قاؿ إبراىيم قاؿ بن

إٓف ألتربؾ بأمل حنيفة وأجاء إُف قربه يف كل يـو قاؿ ٝتعت الشافعا يقوؿ: )
، وسألت إُف قربهيت ركعتُت وجئت فإذا عرضت ِف حاجة صل –يعٍت زائراً  –

ذه رواية ضعيفة بل فه ،(اهلل تعاُف اٟتاجة عنده فما تبعد عٍت حىت تقضى
ليس لو ذكر يف شاء فإف عمر بن إسحاؽ بن إبراىيم غَت معروؼ و ، باطاة

ابن إسحاؽ بن  -بفتح العُت-من كتب الرجاؿ، و٭تتمل أف يكوف ىو عمرو 
 مد التونسا وقد ترٚتو ا٠تطيبإبراىيم بن ٛتيد بن السكن أبو ٤ت

ىػ( وَف يذكر فيو ٖٔٗ( وذكر أنو ٓتاري قدـ بغداد حاجًا سنة )ٕٕٙ/ٕٔ)
إذ أف وفاة ، ويبعد أف يكوف ىو ىذا فهو ٣تهوؿ اٟتاؿ وال تعديبلً  جرحاً 

( على أكثر األقواؿ فبُت وفاتيهما ٨تو ىػٕٚٗ) نةشيخو علا بن ميموف س
فة ال يقـو ، وعلى كل حاؿ فها رواية ضعيوعد أف يكوف قد أدركمائة سنة ويب

 . على صحتها دليل
الرواية مث  معٌت ىذه "قتضاء الصراط ا١تستقيم"إوقد ذكر شيخ اإلسبلـ يف 

االضطرار عند من : ىذا كذب معلـو كذبو ب(٘ٙٔأثبت بطبلهنا فقاؿ )ص:
ء دعاغداد َف يكن ببغداد قرب ينتاب لل، فالشافعا ١تا قدـ بلو معرفة بالنقل

، وقد رأى الشافعا يف عنده البتة وَف يكن ىذا على عهد الشافعا معروفاً 
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من قبور األنبياء والصحابة والتابعُت من  جاز واليمن والشاـ والعراؽ ومصر اٟت
كاف أصحاهبا عنده وعند ا١تسلمُت أفضل من أمل حنيفة وأمثالو من العلماء 

ب أمل حنيفة الذين أدركوه إف أصحا َف يتوخ الدعاء إال عنده و! مث فما بالو
مثل أمل يوسف و٤تمد وزفر واٟتسن بن زياد وطبقتهم َف يكونوا يتحروف 

مث قد تقدـ عن الشافعا ما ىو ثابت يف   دعاء ال عند أمل حنيفة وال غَته.ال
كتابو من كراىة تعظيم قبور ا١تخلوقُت خشية الفتنة هبا وإ٪تا يضع مثل ىذه 

ن ىذه اٟتكايات عن وإما أف يكوف ا١تنقوؿ م ،نواٟتكايات من يقل علمو ودي
 .٣تهوؿ ال يعرؼ

فها أحاديث ضعيفة تدؿ  :التوسل وأما القسم الثان  من أحاديث
تحذير منها والتنبيو اىرىا على التوسل ا١تبتدع فيحسن يف ىذه ا١تناسبة البظ

اهلل الذي يح  ويميت وىو ح  ال يموت اغفر ألم  ) :عليها فمنها
يك واألنبياء مدخاها بحق نب احجتها ووسع لايه ولقنها فاطمة بنت أسد

 .(الذين من قبا  فإنك أرحم الراحمين
ألك : الاهم إن  أس)من خرج من بيتو إلى الصالة فقاؿ: و حديث

وال  بحق السائاين لايك وأسألك بحق ممشاي ىذا فإن  لم أخرج أشراً 
  .لف ماك(أقبل اهلل لايو بوجهو واستغفر لو أ… بطرا

ب أسألك بحق محمد : يار )لما اقترؼ آدـ الخطيئة قاؿ: ديثوح
: خاقو؟ قاؿاؿ اهلل يا آدـ وكيف لرفت محمدًا ولم ألما غفرت ل  فق
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ك رفعت رأس  فرأيت لاى يارب لما خاقتن  بيدؾ ونفخت ف   من روح
وؿ اهلل فعامت أنك لم مكتوبًا ال إلو إال اهلل محمد رسلعرش قوائم ا

أحب الخاق إليك فقاؿ اهلل صدقت يا آدـ إنو تضف إلى اسمك إال 
 (ألحب الخاق إل   ادلن  بحقو فقد غفرت لك ولوال محمد ما خاقتك

 .فهذه األحاديث ال يصح منها شاء
(: وعلى ٖ٘ٗ/ٕيف "٣تموع فتاواه" ) -اهلل ورٛت-قاؿ شيخنا ابن عثيمُت 

 : ـثبلثة أقسا : التوسل بالرسوؿ ىذا نقوؿ
و وىذا جائز يف حياتو وبعد توسل باإلٯتاف بو واتباعأف ي :القسم األوؿ

 ٦تاتو.
أف يدعو  ب من الرسوؿ : أف يتوسل بدعائو أي بأف يطلالقسم الثان 

 . بعد ٦تاتو ألنو بعد ٦تاتو متعذر لو فهذا جائز يف حياتو ال
: أف يتوسل ّتاىو ومنزلتو عند اهلل فهذا ال ٬توز ال يف القسم الثالث
ساف إُف مقصوده اتو ألنو ليس وسيلة إذ أنو ال يوصل اإلنحياتو وال بعد ٦ت
 .ألنو ليس من عملو

اٟتجة والربىاف يف كل زماف : ىذا كبلـ أىل العلم واإلتقاف و قات
 .     ومكاف
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 .                   حديث: )التوبة تجب ما قباها( (ٔٙ)
  ( أصل لوال)                                                        

أنو حديث على  ،الناس ىذا القوؿكثَت من : اشتهر على ألسنة  قات
 وليس كذلك بل ىو من كبلـ الناس. عن رسوؿ اهلل 

رؼ لو ال أل: (ٜٖٓٔيف الضعيفة ) -رٛتو اهلل-آف قاؿ العبلمة األلب
 .أصالً 

 :التعايق
 .(اإلسالـ َيُجب ما قباو)غٍت عنو حديث: : ويُ قات

والحج  ,ن الذنوبهجرة تجب ما كاف قباها موإف ال)وحديث: 
 .يهدـ ماكاف قباو(
 .(ٔ))التائب من الذنب كمن ال ذنب لو(وحديث: 

التائب )ف  مسألة  العظيموإليك أخ  الكريم ىذا الكالـ الماتع 
 كاف إذا العبد فإ حيث قاؿ: -رٛتو اهلل- (ٕ)لإلماـ ابن القيم (من الذنب

 ىل ،ذنبو من تاب مث ارتكبو ذنب إُف عنو نزؿ مث اهلل مع مقاـ أو حاؿ لو

                                                           

 ( .ٖٛٓٓ( و)ٕٚٚٚو"صحيح اٞتامع" )( ٕٓٛٔ( رقم )ٕٗٔ-ٕٔٔ/٘انظر "اإلرواء" )( ٔ)

 (.ٕٕ٘-ٕٕٓ"طريق ا٢تجرتُت وباب السعادتُت" )ص:( ٕ)
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 من أندؿ إلى رجع رجع إف بل يعود, ال أو كاف؟ ما مثل إلى يعود
  كاف؟ مما خيراً  يعود أو رتبتو؟ من وأنقص مقامو

 من التائب فإف اأُلوُف حالو مثل إُف بالتوبة يعود :طائفة فقالت
 كعدمو وجوده صار بالتوبة الذنب أثر ٤تى وإذا لو، ذنب ال كمن الذنب
 . حالو مثل إُف فيعود يكن، َف فكأَنو

 ا١تعصية فإف منو، اإلباؽ بعد اهلل إُف الرجوع ىى التوبة وأَلف: قالوا
 التوبة مسمى كاف وإذا إليو رجع فقد اهلل إُف تاب فإذا ربو، من العبد إباؽ
 تامة، توبتو تكن َف اهلل مع اأُلوُف حالتو إُف يعد َف فلو الرجوع، ىو
 .النصوح التوبة ىف ىو ِإ٪تا لكبلـوا

 وىف عنو باإلقبلع اٟتاؿ ىف الذنب أثر ترفع كما التوبة وألف: قالوا
 ومن ٚتلة، ا١تاضى ىف أثره ترفع فكذلك يعود ال أف على بالعـز ا١تستقبل

 ارتفاع من فبلبد عنده، ونقصانو اهلل عند منزلتو ا٨تطاط ا١تاضى ىف أَثره
 .حالو مثل إُف عاد هبا ارتفع وإذا بالتوبة، األثر ىذا

 كما التوبة بعد منزلتو عن منحطاً  مرتبتو من نازالً  بقى لو وألَنو: قالوا
 شيئاً، ا١تاضى ىف أفادت وال الذنب أثر ٤تت قد التوبة تكن َف قبلها كاف
 فلو بالتوبة كاف إ٪تا الدرجة تلك فبلوغو يبلغها وَف منزلتو دوف إُف عاد وِإف

 تلك تبليغو عن لضعف اأُلوُف منزلتو إُف إعادتو عن بةالتو  تْأثَت ضعف
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 تلك تبليغو عن التْأثَت ضعيفة التوبة تكن َف وإف إليها، وصل الىت ا١تنزلة
 .األوُف ا١تنزلة إُف ِإعادتو عن التْأثَت ضعيفة تكن َف ا١تنزلة

 األسباب ربط ،باألعماؿ اٞتزاء ربط سبحانو فاهلل وأيضاً : قالوا
 رجوعاً  بقلبو اهلل إُف التائب رجع فكما العمل، جنس من ٞتزاءفا ٔتسبباهتا،

 اهلل رجع حىت اهلل إُف العبد رجع ما بل وحالو، ٔتنزلتو عليو اهلل رجع تاماً 
 بتوبتُت ٤تفوفة العبد فتوبة ثانياً، عليو وتاب إليو اهلل فرجع أوالً  إليو بقلبو
 . ورضى قبوالً  عليو اهلل وتاب العبد، هبا فتاب و٘تكيناً  إذناً  منو توبة: اهلل من

 وبره سبحانو عنايتو على يدؿ وىذا اهلل، من توبتُت بُت العبد فتوبة
 إُف والرب اللطف ىذا مع يعيده ال إنو: يقاؿ فكيف التائب، بعبده ولطفو
  حالوو
 ا١تؤمنُت على وأوجبها الطاعات أجل   من التوبة فإف وأيضاً : قالوا
 أحب من وىى شئ، كل من أحوج ليهاإ وىم عنهم، عناءً  وأعظمها
 تاب إذا عبده بتوبة ويفرح التوابُت، ٭تب فإنو سبحانو اهلل إُف الطاعات

 ىو ٔتا آت هبا فاآلتى ا١تثابة هبذه كانت وإذا وأكملو، فرح أعظم إليو
 ا٨تطاط با١تعصية لو حصل قد كاف فإذا الطاعات، وأجل القربات أفضل
 درجتو تكن َف فإف درجة، وعلو تقدـ مزيد لو ٭تصل فبالتوبة مرتبة ونزوؿ
 .أنزؿ تكوف ال فإهنا أعلى التوبة بعد
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 وجدنا بالتوبة والتقرب ا١تعصية جناية بُت قابلنا إذا فإنا وأيضاً : قالوا
 ىف ىو إ٪تا والكبلـ ا١تعصية من اٟتاصل األثر من أرجح التوبة من اٟتاصل
 آحاد العدؿ جانب من كاف و٢تذا العدؿ وجانب الكاملة، النصوح التوبة
 سبعمائة إُف بعشرات آحاد الفضل جانب من أرجح الفضل وجانب بآحاد
 وكذلك وغلبتو، الفضل جانب رجحاف على يدؿ وىذا كثَتة، أضعاؼ إُف

 .غضبو تغلب الرب رٛتة فإف والرٛتة الغضب من مصدر٫تا
 إذا دوالعب العافية، ٔتنزلة والتوبة ا١ترض، ٔتنزلة فالذنب وأيضاً : قالوا
 رٔتا بل كانت، ما إُف صحتو رجعت عافيتو وتكاملت عوىف مث مرض
 العافية حاؿ ىف معو كاف رٔتا ألنو عليو، كانت ٦تا وأكمل أقوى رجعت
 ٚتلة بالعافية زالت مث األسقاـ تلك ظهرت اعتل فإذا كامنة، وأسقاـ آالـ
 :الشاعر قاؿ ىذا مثل وىف وأكمل، كانت ٦تا خَتاً  قوتو فتعود

 بالعلل األجساـ صحت ورٔتا          عواقبو ٤تمود عتبك لعل
 ٦تا بالتوبة خَتاً  يعود أنو: قاؿ من بو احتج ما أحد ىو الوجو وىذا
 اهلل من ٤تبة للعبد تثمر التوبة بأف أيضاً  لقو٢تم واحتجوا التوبة قبل كاف
 لو حصل وإف حصو٢تا، ىف شرط التوبة بل التوبة، بدوف ٖتصل ال خاصة
 بغَتىا، تناؿ ال بالتوبة لو اٟتاصلة فاحملبة الطاعات من بغَتىا خرىأُ  ٤تبة
 فرح أعظم أحدىم بتوبة فرحو ٢تم ٤تبتو ومن التوابُت، ٭تب اهلل فإف

 كاف الىت طاعاتو إُف هبا ورجع احملبة ىذه التوبة لو أٙترت فإذا وأكملو،
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 لو صلفح األثراف فقوى الطاعات تلك أثر إُف أثرىا انضم أوالً  عليها
 من بربو معرفتو نقصت من يظنو ما ٓتبلؼ وىذا والوسيلة القرب من ا١تزيد
 قبل منو لو كاف الذى الود يعود ال فإنو ذنبو لعبده غفر إذا سبحانو أنو

 عليو لداود قاؿ اهلل أف مكذوب إسرائيلى بأثر ذلك ىف واحتجوا اٞتناية،
 (.يعود فبل دالو  وأما غفرناه، فقد الذنب أما داود، يا): السبلـ
 فإنو كاف، ٦تا أعظم النصوح التوبة بعد يعود الود فإف قطعاً، كذب وىذا
 يفرح فإنو وأيضاً  ٤تبتو، لو حصلت ١تا الود يعد َف ولو التوابُت، ٭تب سبحانو
 .٭تبو ال وىو وأكملو فرح أعظم هبا يفرح أف و٤تاؿ التائب، بتوبة

ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ژ  تعاُف قولو ىف االٝتُت ىذين اقًتاف سر وتأمل
 على واإلنكار الرد من فيو ٕتد {27 -23البروج:} ژے     ے         ۓ   ۓ   

 القرآف كنوز من ىو ما أبداً، لعبده منو واحملبة الود يعود ال: قاؿ من
 و٬تعلو ٔتجامعو ويْأخذ السليم القلب يهيج ما ذلك وىف فهمو، ولطائف
 احملب عكوؼ -سواه لو رب وال وى إال إلو ال الذى -ربو على عاكفاً 
 ضرورتو تندفع وال منو لو بد وال عنو، لو غٌت ال الذى ٤تبوبو على الصادؽ
 .أبداً  بغَته

 ا٠تطيئة قبل منو خَتاً  التوبة بعد يكوف قد العبد بأف أيضاً  واحتجوا
 والتضرع هلل والتذلل واالنكسار وا٠تشية ا٠توؼ من لو ٭تدث الذنب ألف
 من ىو ما واإلشفاؽ واألسف عليها والندـ خطيئتو على ءوالبكا يديو بُت
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 األُمور ىذه تكن وَف وآخرتو، دنياه ىف لو وأنفعها العبد أحواؿ أفضل
 من ٭تب واهلل ٤تاؿ، الزمة بدوف ا١تلزـو حصوؿ إذ أسباهبا بدوف لتحصل
 ويغفر عنو يعفو أف وسؤالو واستعطافو يديو بُت وذلو وتضرعو كسرتو عبده
 ىذه عليو فًتتبت بالذنب عليو قضى فإذا وخطيئتو، جرمو عن وزويتجا لو

 .للمؤمن إال ذلك وليس لو، خَتاً  القضاءُ  ذلك كاف لو احملبوبة اآلثار
 ١تا إليو األشياءِ  أحب التوبة تكن َف لو :السلف بعض قاؿ و٢تذا
 .عليو ا٠تلق أكـر بالذنب أصاب
 داود، يا: السبلـ عليو لداود تعاُف اهلل يقوؿ اآلثار بعض ىف إف: وقيل
 دخوؿ على تدخل واليـو ا١تلوؾ، على ا١تلوؾ دخوؿ على تدخل كنت
 .ا١تلوؾ على العبيد

 منو خَتاً  التوبة بعد داود كاف: السلف من واحد غَت قاؿ وقد: قالوا
ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ژ : سبحانو قاؿ و٢تذا: قالوا ا٠تطيئة، قبل

  {.15:ص} ژۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  
 فيها قاؿ وقد منو القرب درجة وىى الزلفى: أمرين ا١تغفرة على دهفزا
 أراد ومن وفراخهم، اٞتهمية عقوؿ ٖتتملو ال ما وأئمتها األُمة سلف
 . السلف بتفاسَت فعليو معرفتها

 . اهلل عند ا١تْأوى وطيب ا١تنقلب حسن وىو ا١تآب حسن: والثاْف
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 صحة علم ا١تغفرة بعد دداو  أعطيها الىت القرب زيادة تأمل ومن: قالوا
 .كاف ٦تا خَتاً  يعود التوبة بعد العبد وأف قلنا، ما

 ٖتصل ال وكماالت وأسراراً  وأحكاماً  لواـز للعبودية فإف وأيضاً : قالوا
 ٭تب سبحانو اهلل فإف الرحيم، للعزيز الذؿ مقاـ تكميل ٚتلتها ومن هبا إال
 واشتقاقها بوديةالع حقيقة ىى وىذه لو، الذؿ مقاـ يكمل أف عبده من
 .األقداـ بوطءِ  مذلل أى معب د طريق: تقوؿ العرب فإف ذلك، على يدؿ

  .حملبوبو احملب ذؿ أكملها: أنواع والذؿ
  .١تالكو ا١تملوؾ ذؿ: الثاْف
  .لو ا١تالك إليو احملسن عليو ا١تنعم يدى بُت اٞتاْف ذؿ: الثالث
 عليها القادر ىيد بُت وحاجاتو مصاٟتو ٚتيع عن العاجز ذؿ: الرابع

 .وبأمره يده ىف ىى الىت
 . ينفعو ما لو ٬تلب أف ىف لو ذؿ: أحد٫تا :قسماف ىذا وتحت
 ىذا ىف ويدخل. الدواـ على يضره ما عنو يدفع أف ىف لو ذؿ: والثاْف

 .واحملن الببلء وأنواع وا١ترض كالفقر ا١تصائب ذؿ
 ينبغى ماك وشهدىا حقها العبد وفاىا إذا الذؿ من أنواع ٜتسة فهذه
 من لذلو شاىداً  ٢تا مستصحباً  ربو يدى بُت وقاـ منو بو يراد ما وعرؼ
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 الكثَت مقاـ قائماً  أعمالو قليل كاف وجبللو وعظمتو ربو ولعزة وجو كل
 .غَته أعماؿ من

 فبل منها لو نصيب ال فمن الكبلـ، ٔتجرد تدرؾ ال أسرار وىذه: قالوا
 .باريها قوسال ويعطى وحاديها، ا١تطى ٮتلى َأف يضره

 .وأجفاف َأكباد وللمحبة           خلقوا ٢تا أَقواـ فللكثافة
 هللُ ): قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النىب عن ثبت فقد وأيضاً : قالوا
  .(راحلتو ضل أحدكم من عبده بتوبة فرحاً  َأشد  

 ىذه صاحب فإف وأكملو، الفرح من يكوف ما أعظم وىذا: قالوا
 الذى مركبو وىى والشراب، الطعاـ من حياتو ادةم عليها كاف الراحلة
 مع عدـ إذا فكيف طريقو ىف النقطع عدمو فلو سفره، مسافة بو يقطع
 . وشرابو طعامو مركبو
 لو يْأوى من وال معُت وال هبا أَنيس ال دّوية أرض ىف عدمها إنو مث
 ياةاٟت من أَيس فلما طعاـ، وال هبا ماءَ  ال مهلكة إهنا مث و٭تملو ويرٛتو
 منو، ودنت عليو أشرفت قد براحلتو ىو إذا ا١توت، ينتظر وجلس بفقدىا
  ىذاو فرحة تعدؿ فرحة فَأى

 ىذا ومع ، النىب بو ١تثل ىذا من أعظم فرح الوجود ىف كاف ولو
 ىذا وٖتت براحلتو ىذا فرح من أعظم إليو تاب إذ عبده بتوبة اهلل ففرح
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 حجابو غلظ ٦تن كنت ففإِ  يشاُء، من بفهمو اهلل ٮتتص عظيم سر
 عن للكلم احملّرفُت وادى وىو ا٠تفا بوادى فعليك وطباعو نفسو وكثفت
 وتفرقوا خلق سلكو قد واد فهو منو، ا١تراد غَت على لو الواضعُت مواضعو،

 ركن إُف منو ٞتؤوا وال قدـ فيو ٢تم تستقر وَف ومتاىاتو وطرقو شعابو ىف
 .السيل وحاطم الليل كحاطب ىم بل وثيق،
 يليق فكيف وأوجزىا، عبارة بأحسن ا١تعٌت ذلك عن التعبَت على قدرتو مع

 ىف األُمة ويوقع لئلٚتاؿ، ا١تزيل لئلشكاؿ الرافع البياف مقتضى عن يعدؿ َأفْ  بو
 .عظيم هبتاف ىذا سبحانك والتجويزات، االحتماالت شعاب التْأويبلت أودية

 كبلمو بنس من قدره حق مرسلو أو قدره حق الرسوؿ قدر وىل
 وعلمو وبيانو الرسوؿ ففصاحة ذلكو مثل إُف رسولو كبلـ أو سبحانو
 ٭تملو ما كبلمو من مراده يكوف أف عليو ٭تيل وشفقتو ونصحو ومعرفتو
 كبلمو يكوف وأف تْأويلو، غَت لو ا١تتأولوف مواضعو عن للكلم احملرفوف عليو
 .العا١تُت رب هلل واٟتمد. واألحاجى األلغاز جنس من
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  .بوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم(جن) حديث: (ٕٙ)
   (ضعيف)                                                            

، (ٜٖٙ( رقم )ٖٚٔ/ٕٓلكبَت" )، والطربآف يف "ا(ٓ٘ٚ) ورواه ابن ماج
( ٖٛٗ-ٖٚٗ/ٖ، والعقيلا يف "الضعفاء" )(ٖ٘ٚ/ٙدي يف "الكامل" )وابن ع

، وعبد (ٕٕٛٙٓ( رقم )ٚٚٔ/ٓٔنن الكربى" )يهقا يف "الس، والب(ٜٖٚٔم )رق
 .(ٕٙٚٔ( رقم )ٕٗٗ-ٔٗٗ/ٔ"ا١تصنف" )الرزاؽ يف 

 .: الحارث بن نبهافولاة ىذا الحديث
 . .اىػوىو متفق لاى ضعفو: -رٛتو اهلل-قاؿ شيخنا الوادعا 
 . العالء بن كثير الدمشق : ويف بعض طرقو أيضاً 

 . الحديثمنكر : -رٛتو اهلل-قاؿ البيهقا
 .ضعيف: -رٛتو اهلل-وقاؿ ابن ا١تديٍت

 .ليس بش ء: -رٛتو اهلل-وقاؿ أٛتد
 . ضعيف الحديث: -رٛتو اهلل-وقاؿ أبو حامت

 (.ٖٚٗ٘( رقم )ٗٙٔ/ٛ"هتذيب التهذيب" )                                         

  من العاماء:جمع  ىذا الحديثلدـ تبوت نص  لاى  قدو 
 . (ٜٜٛ( رقم )ٔٗ/ٕ)"إٖتاؼ ا٠تَتة ا١تهرة " البوصَتي يف (ٔ)
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  . ال أصل لو: قاؿ ،البزار (ٕ)
 .حاشية (ٜٖٔ/ٔ) لؤللبآف "الن   صبلةأصل صفة "                        

 .(ٖٓٗ-ٕٓٗ/ٔ "العلل ا١تتناىية" )ابن اٞتوزي يف (ٖ)
 .(ٕ٘/٢ٕتيثما يف "٣تمع الزوائد" )ا (ٗ)

 .(ٛٙٔ/ٔي يف "الًتغيب والًتىيب" )ا١تنذر  (٘)

 . ال أصل لو: قاؿبد اٟتق اإلشبيلا ع (ٙ)
 .حاشية (ٜٖٔ/ٔ) لؤللبآف "الن   صبلةأصل صفة "                               

 . ( سورة النورٜٖٔ/ٖيف "تفسَته" ) اٟتافظ ابن كثَت (ٚ)

 .(ٕٔ٘/ٕٔ/ٙٞتامع ألحكاـ القرآف" )القرط  يف "ا (ٛ)

لخيص "الت( وٛٙٔ/ٖٔو) (ٗ٘ٙ/ٔ) يف "الفتح"اٟتافظ ابن حجر  (ٜ)
( ٕٛٛٓ( رقم )ٛٛٔ/ٗ( و)ٜٖٓٔم )( ٖتت رقٚٙ/ٖاٟتبَت" )

 .(ٖٚ٘، ٓٓٔ/ٔو"ا١تطالب العالية" )

 . (ٕٖ٘/ٗيف "عمدة القاري" )العيٍت  (ٓٔ)
 .(ٕٖٚ( رقم )ٕٓٔقاصد اٟتسنة" )ص:السخاوي يف "ا١ت (ٔٔ)

 .(ٖٔٓٙ( رقم )ٖٙٗ-ٕٙٗ/ٖا١تناوي يف "فيض القدير" ) (ٕٔ)

 . (٘ٙالديبع يف "التمييز" )ص:ابن  (ٖٔ)
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 . (ٚٚٓٔ( رقم )ٓٓٗ/ٔشف ا٠تفاء" )ٓف يف "كالعجلو  (ٗٔ)

 . (ٜٚٔ( قم )ٙٓٔدرر ا١تنتثرة" )ص:السيوطا يف "ال (٘ٔ)

و"نيل  (ٖٛ)( رقم ٘ٗ)ص: اجملموعة" "الفوائد الشوكآف يف (ٙٔ)
 .(ٗٗٔ/ٕ) األوطار"

 .(ٖٕٖ/ٔبل السبلـ" )الصنعآف يف "س (ٚٔ)

( ٜٖٔ/ٔ")أصل صفة صبلة الن   "العبلمة األلبآف يف (ٛٔ)
  .(ٔ)تج بو اتفاقاً ضعيف ال ٭ت قاؿ:

 .(ٜٔٔيف "إجابة السائل" )ص:شيخنا الوادعا  (ٜٔ)
 .(ٕٙٛيف "أخطاء ا١تصلُت" )ص:مشهور بن حسن  (ٕٓ)
 :التعايق 

ارض ىذين اٟتديثُت الضعيفُت وقد ع...:-رٛتو اهلل– (ٕ)قاؿ الشوكآف
كنا ) قاؿ: ، وحديث أمل ىريرة تقدـ وىو متفق عليوحديث أمامة ا١ت

جد وثب اٟتسن واٟتسُت على العشاء فإذا س نصلا مع رسوؿ اهلل 
 رواه أٛتد.  ...(ظهره

                                                           

غيػػب والًتىيػػب" ، و "الًت (ٗٙٔ(، و"ضػػعيف ابػػن ماجػػو" )ٖٕٙٙ)"ضػػعيف اٞتػػامع" وانظػػر كػػذلك  (ٔ)
(، و "إصػبلح ا١تسػاجد" ٜٛٙ/ٕيف فقو السػنة والكتػاب" )، و "الثمر ا١تستطاب (ٙٛٔ( رقم )ٛٙٔ/ٔ)

 (.ٗٔٔ(، و "األجوبة النافعة" )ص:ٓٔٔ)ص:

 .(ٗٗٔ/ٕ"نيل األوطار")(ٕ)
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بكاء الص  وأنا يف  إٓف ألٝتع) قاؿ: وحديث أنس أف الن  
 .( متفق عليو أموافة أف تُفنتالصبلة فأخفف ٥ت

: وبٌت كثَت من العواـ على ىذا اٟتديث اعتقاد منع الصبياف بيوت قات
جل يأ  بالص  إُف عن الر  -رٛتو اهلل-ك د ُسئل اإلماـ مال، وقاهلل عز وجل
: إف كاف قد بلغ موضع األدب وعرؼ ذلك وال و قاؿب ذلكا١تسجد أيستح

ال يِقّر فيو ويعبث فبل أحب  َتاً ، وإف كاف صغسجد فبل أرى بأساً يعبث با١ت
 . ذلك

: ا١تعٌت ىف ىذه ا١تسألة مكشوؼ ال يفتقر إُف بياف ذلك إذ وقاؿ ابن رشد
ېئ  ېئىئ  ىئ   ژ   تعاُفإباحة دخوؿ الولد إُف ا١تسجد قاؿ ال إشكاؿ يف 

 .{30}آل عمران: ژىئ  ی   ی  ی
جوز يف الصبلة يسمع بكاء الص  يف الصبلة فيت وكاف رسوؿ اهلل 
ذا كانوا ال يقروف فيو إ ا١تسجد، وإال فالكراىة يف دخو٢تم ٥تافة أف تفنت أمو

 .اهلل التوفيق.اىػوضع العبث واللعب وبف ا١تسجد ليس مويعبثوف أل
ىذا وقد شهدت خطر ىذا اٟتديث الواىا عندما رأيت بعض العامة من 

هبذا اٟتديث وينفروهنم من  اٞتهلة يطردوف الناشئة من بيوت اهلل ٤تتجُت
صدرىا  ة واألندية وأماكن الفساد١تؤسسات التبشَتي، على حُت تفتح االدين

             . (ٔ)وذراعيها ألبناء ا١تسلمُت
                                                           

 (.ٕٚٛانظر "أخطاء ا١تصلُت" )ص:( ٔ)
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ٕٚ٘ 

: والصحيح عدـ جواز إبعاد -رٛتو اهلل-(ٔ)قاؿ العالمة ابن لثيمينو 
  عن مكانو يف الصف ٟتديث ابن عمر رضا اهلل عنهما أف الن  الص
 (الرجل من مقعده مث ٬تلس فيوال يقيم الرجل ) :قاؿ(ٕ).  

, وتنفيرًا لو لن سرًا لقابو, وكفيو التداء لاى حق الصب  وألف
 …اء والحقد ف  قابو, وزرلاً لابغضالةالص

ال ٯتنع الصبياف من الصبلة يف الصف األوؿ من  :-رٛتو اهلل-وقاؿ 
، أما ما داموا مؤدبُت فبل ٬توز إخراجهم يوا١تسجد إال إذا حصل منهم أذ
من سبق إُف ما َف يسبق إليو مسلم ): قاؿ من الصف األوؿ ألف الن  

 . رواه أبو داود وغَته (فهو أحق بو 
 اٍف..مفكانوا أحق بو من غَتى، ليو أحدوا إُف ما َف يسبقهم إوىؤالء سبق

حكم دخوؿ األطفاؿ  لن( ٕ٘ٚ/ٙوقد سئات الاجنة الدائمة )
 والمجانين المسجد؟

عن : على وِف أمر اجملنوف منعو من دخوؿ ا١تسجد دفعًا ألذاه فقالت
ا١تسجد وا١تصلُت، والسعا يف عبلجو، أما األطفاؿ فبل ٯتنعوف من دخوؿ 

١تسجد مع أولياء أمورىم أو وحدىم إذا كانوا ٦تيزين وىم أبناء سبع سنُت ا
  فأكثر، ليؤدوا الصبلة مع ا١تسلمُت. 

                                                           

 (.     ٕٙ-ٕ٘/ٖٔ"٣تموع فتاوى ورسائل الشيخ ٤تمد بن صاٌف العثيمُت" )( ٔ)

 (.ٕٚٔٔ، ٕٚ( ومسلم )ٜٔٔرواه البخاري )( ٕ)
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ٕٚٙ 

من شئن  )الجنة تحت أقداـ األمهات :حديث (ٖٙ) 
 (.                 أدخان ومن شئن أخرجن

  (موضوع)                                                      
 رضا اهلل عنهما. عن ابن عباس  (ٗٙ/ٛ) ابن عدي يف "الكامل"أخرجو 

وف  سنده : موسى بن محمد بن لطاء الدمياط , وىو ممن 
 اتفقت كامات األئمة لاى تكذيبو واطراح حديثو. 

 (.ٖٗٚٔ( و "الضعفاء" للعقيلا )ٚٙٔ-٘ٙٔ/ٙ) "لساف ا١تيزاف"                    

 ." وا٠تطيب يف "اٞتامع" عن أنس وأخرجو القضاعا يف "مسند الشهاب

 , ال يعرفاف.وف  سنده: منصور بن المهاجر وأبو النضر األبار  
 وقد نص  لاى لدـ تبوت ىذا الحديث جمع من أىل العام منهم :

 .(ٙ٘"األحاديث ا١توضوعة والباطلة" ) يف اإلسبلـ ابن تيمية شيخ (ٔ)
 .(ٖٖٚكما يف "ا١تقاصد" ) ابن طاىر (ٕ)
 (.ٖٖٚ( رقم )ٕٕٔ-ٕٔٔقاصد اٟتسنة" )ص:يف "ا١ت السخاوي (ٖ)

 .(ٙٙيز" )ص:يالديبع يف "التمابن  (ٗ)
 .(ٛٚٓٔ( رقم )ٔٓٗ/ٔ"كشف ا٠تفاء" )العجلوٓف يف  (٘)
 (.ٕٙٙٙ) و"ضعيف اٞتامع" (ٖٜ٘)يف "الضعيفة" العبلمة األلبآف  (ٙ)



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٕٚٚ 

 : التعايق
  (ٔ)(الجنة م  ها فثَ الـد رجا): قولو غٍت عن ىذا اٟتديث : ويُ قات
 . : األـيعٍت(ٕ)(لدمها فإف الجنة تحت أقدامهاا) :قولو و 

  .اٞتنة لدخوؿ سببكوف فإنو ي يهن  وترض   ٢تن   التواضع وا١تراد من اٟتديثُت
 ٖتت كالًتاب وخدمتها برىا يف يكوف أنو ا١تراد بعض العلماء: قاؿو 
 لتحملها ،اهلل عباد كل بر على برىا مؤثراً  ،ىواه على ٢تا مقدماً  ،قدميها
 .ووتربيت ورضاعو ٛتلو شدائد

  

                                                           

 . (ٕٛٗٔيف"صحيح اٞتامع" )رواه ابن ماجو عن معاوية بن جا٫تة وحسنو األلبآف رٛتو اهلل ( ٔ)

( ٜ٘/ٕ)( و"الضعيفة"ٜٕٗٔ"صحيح اٞتامع" )رواه أٛتد والنسائا عن جا٫تة وحسنو األلبآف يف  (ٕ)
 وجو د إسناده ا١تنذري.            
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                 .(حب الدنيا رأس كل خطيئة) :حديث (ٗٙ)
  (موضوع)                                                         

 وعبد(، ٛ٘ٗٓٔرقم ) (ٖٕٖ/ٚأخرجو البيهقا يف "شعب اإلٯتاف" )
 .(ٕٜد يف "الزىد" )ص:اهلل بن أٛت

نو ال أصل ام لاى بطالف ىذا الحديث وأىل العجمع من أ وقد نص  
 منهم: ,لو لن النب  

 .(ٔ)يخ اإلسبلـ ابن تيميةش (ٔ)

 .(ٜٜٕيف "جامع العلـو واٟتكم" )ص:ب ابن رج (ٕ)

 العراقا يف "شرح األلفية". كما نقل عنو السيوطا. (ٖ)

 كما نقل عنو ا١تناوي.   ."ا١توضوعات"ابن اٞتوزي يف  (ٗ)

 كما نقل عنو ا١تناوي..البيهقا (٘)

 (. ٕٚٛيف "تدريب الراوي" )ص: السيوطا (ٙ)

 . (ٕٖٙٙ( رقم )ٚٛٗ/ٖ"فيض القدير" )يف  ا١تناوي (ٚ)

 (.ٖٗٛ( رقم )ٕٛٔالسخاوي يف "ا١تقاصد اٟتسنة" )ص: (ٛ)

 .(ٕٕٙٔاأللبآف يف "الضعيفة" ) (ٜ)

                                                           

 .(ٜٕٔ/٘ربى" )(، و"الكٖٕٔ/ٛٔ( ،)ٚٓٔ/ٔٔ"٣تموع الفتاوى" )( ٔ)
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ٕٜٚ 

  .(ٔ٘يمُت يف "شرح نزىة النظر" )ص:شيخنا ابن عث (ٓٔ)

 : التعايق
دنيا رأس كل : )حب ال(ٔ)اويقاؿ ا١تنمعٌت ىذا اٟتديث صحيح،  :قات

، يدعو إُف كل خطيئة ظاىرة وباطنة فإف حبها، خطيئة( بشاىد التجربة وا١تشاىدة
بها عن علمو بتلك ا٠تطيئة ها فُيسكر عاشقها حتوقف ٖتصيلها عليسيما خطيئة ي

 مث يف ا١تكروه مث يف وقبحها، وعن كراىتها واجتناهبا، وحبها يوقع يف الشبهات،
، وطا١تا أوقع يف الك إ٪تا ٛتلهم على   بة ألنبيائهمبل ٚتيع األمم ا١تكذ  ، فراحملـر

هبا حب  ففإف الرسل ١تا هنوا عن ا١تعاصا اليت كانوا يلتمسو ، كفرىم حب الدنيا
وال ، خطيئة يف العاَف أصلها حب الدنيافكل ، الدنيا ٛتلهم على حبها تكذيبهم

يس فإف سببها طيئة إبل، وال تنسى خيئة األبوين فإف سببها حب ا٠تلودتنسى خط
ا فحبه، وكفر فرعوف وىاماف وجنود٫تا، اليت ىى شر من حب الدنيا، حب الرياسة

ومن مث قيل ، الذي عمر اٞتنة بأىلها وبغضها ىو، ىو الذي عمر النار بأىلها
ال يف عسكر ا١توتى فمن شرب منها َف يفق من سكرهتا إ، الدنيا ٜتر الشيطاف

        .      خاسراً نادماً 
الكبلـ س يف ْتث نفي كآف رٛتو اهللوللعبلمة ٤تمد بن علا الشو : قات

اإلماـ على ىذا اٟتديث انظره إف شئت يف "الفتح الربآف" من فتاوى 
 .(ٜٔٛٔ-ٔٛٚٔ/ٗالشوكآف )

                                                           

 (ٚٛٗ/ٖ"فيض القدير" ) (ٔ)
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ٕٛٓ 

 .                     حديث: )حب الوطن من اإليماف( (٘ٙ)
  (موضوع)                                                         

ديث نة كثَت من الناس على أهنا حلقد اشتهرت ىذه ا١تقولة على ألسِ 
 . ذلك بل ىا من كبلـ الناس، وليست كنبوي شريف
 . لن النب   ن أىل العام لدـ تبوت ىذه المقولةوقد بي  

 .موضوع: (ٔٛ( رقم )ٚٗيف "ا١توضوعات" )ص: قاؿ الصاغآف (ٔ)

  . أصل لو لند الحفاظ: ال(ٙٓٔقاؿ القاري يف "ا١تصنوع" ) (ٕ)
   (.ٓٛٔ"األسرار ا١ترفوعة" )ص:.   لم أقف لايو: قاؿ الزركشا (ٖ)

 . لم أقف لايو :(ٖٙٛقاصد اٟتسنة" )قاؿ السخاوي يف "ا١ت (ٗ)
قاؿ شيخنا لم أقف : (ٛٙالديبع يف "التمييز" )ص:ابن قاؿ  (٘)

 .لايو

( ٕٓٔٔ( رقم )ٖٔٗ/ٔلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" )ذكره العج (ٙ)
 .وي والصاغآفخاونقل كبلـ الس

 . ليس بحديث: (ٕ٘ٔ"اٞتد اٟتثيث" ) قاؿ العامري يف (ٚ)
اشتهر بين الناس (:ٜٕٙ" )ص:ي يف "ظفر األمآفقاؿ اللكنو  (ٛ)

 .ال أصل لو :قاؿ ف  مجمع البحار
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 . موضوع: (ٔ٘٘)قاؿ البَتو  يف "أسٌت ا١تطالب"  (ٜ)
 .  لم أقف لايو: (ٖٖٗ)قاؿ الصاٟتا يف "الشذرة"  (ٓٔ)
 .موضوع(: ٖٙ( رقم )٘٘/ٔلضعيفة" )يف "اقاؿ األلبآف  (ٔٔ)
ىذا حديث قد : (ٜ" )ص:يف "ا١تقًتحقاؿ شيخنا الوادعا  (ٕٔ)

 . شاع وذاع ولم يثبت لن النب 
ليس بحديث وإنما ىو  : (ٙٙٗ/ٗقالت "اللجنة الدائمة" ) (ٖٔ)

 .كالـ جرى لاى ألسنة الناس
ليس لو : (ٔ٘يف "شرح نزىة النظر" )ص:قاؿ شيخنا ابن عثيمُت  (ٗٔ)

   .  كتاب "العلم": مكذوب على الن  وقاؿ يف . أصل

 : التعايق
 ىل معنى ىذا الحديث صحيح؟لكن قات: 
 . معناه صحيحقاؿ السخاوي:اختلف أىل العلم يف صحة معناه، ف الجواب:

ونازعو يف حكمو بصحة  :معقبًا على كبلـ السخاوي (ٔ)قاؿ اللكنوي
، ويرده إلٯتافال مبلزمة بُت حب الوطن واناه بعضهم بأنو عجيب إذ مع

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ        ٱ  ٻ  ٻژ قولو تعاُف 

                                                           

 .(ٕٓٚ-ٜٕٙ"ظفر األمآف" )ص:( ٔ)
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ٕٕٛ 

هم فإنو داؿ على حبهم وطن {66}النساء: ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ
يس يف ، وأجيب عنو بأنو لم باإلٯتاف فإف الضمَت للمنافقُتمع عدـ تلبسه
ف حب الوطن ال ، وإ٪تا فيو أب الوطن إال ا١تؤمناوي أنو ال ٭تكبلـ السخ

، بعض رسائلو بأف ىذا اٞتواب مدخوؿالقاري يف على ، ورده اإلٯتاف ينايف
، أراد أنو جاء يف القرآف حكاية ظر الصحيح معلوؿ فإف السخاويويف الن

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  ژ عن أىل اإلٯتاف 
 ٱ  ٻ  ٻژ      فعارضو بقولو {176}البقرة:  ژچ  چڇ

إلنساف خصوصية الوطن من فدلت اآليتاف على أف حب ا ،اآلية ژٻ
يبعد أف ، وال ف عبلمة عليوفبل يصح أف يكو  ،ال من خصوصية أىل اإلٯتاف
: صحيح ا١تعٌت أف يقصد بالوطن اٞتنة فإهنا يكوف مراد السخاوي بقولو

ـ  قرى العاَف.ا١تسكن األوؿ آل   .اىػدـ أو مكة فإهنا أ
يم إذ أف حب ستقاه غَت م: ومعن-رٛتو اهلل- (ٔ)وقاؿ العالمة األلبان 

و وال ٯتدح ْتب ذلك غريزي يف اإلنساف الالوطن كحب النفس وا١تاؿ كل 
 ، أال ترى أف الناس كلهم مشًتكوف يف ىذا اٟتب الىو من لواـز االٯتاف

 وفرؽ يف ذلك بُت مؤمنهم وكافرىم

                                                           

 .(٘٘/ٔ"الضعيفة" ) (ٔ)
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وىذا اف، اه فهو أف حب الوطن بعض من اإلٯت: وأما معنوقاؿ بعضهم
ستوي يا ل  بِ ألف حب الوطن أمر طبيعا جِ  ،الشرعية يستقيم من الناحية ال

، والعبلقة لو بالدين وإال  للـز منو أف يكوف فيو الفاسق وا١تؤمن والكافر
، ة وعلى األخص ا١تدينة ا١تنورةالعربيسلماف الفارسا الذي أحب الببلد 

ا و وأباؤه وأجداده فيها وترىب فيها واليت ىالذي ولد فيو ى ب فارسوَف ٭ت
 . ٯتانونو ومسقط رأسو أف يكوف قد نقص جزء من إوط

بة بن ربيعة وغَت٫تا من كفار عتكما أنو سيلـز أف يكوف أبو جهل و 
، ألهنم كانوا ٯتاف أو اتصفوا ّتزء من اإلٯتافقريش قد ملكوا جزءًا من اإل

 . كة ، والبلـز باطل وكذلك ا١تلزـو٭تبوف وطنهم م
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  ف  حديث  )تالث( –زيادة لفظة– :حديث (ٙٙ)
, وجعات النساء, والطيب :تالث ن دنياكمم ُحب َب إل ّ )

 .                                           قرة لين  ف  الصالة(
ال أصل )                                                        

 (لها
 نواوبي   لعلم على ىذه الزيادة وىا لفظة )ثبلث(: لقد تكلم أىل اقات

ل ىا مفسدة للمعٌت كما ال ب ،من طرؽ اٟتديث أنو ال أصل ٢تا يف شاء
 . ألف الصبلة ليست من أمور الدنيا ،ٮتفى

وىذه الديادة لم يقف لايها الحفاظ ف  ش ء من كتب السنة كما 
 :وا لاى ذلكنص  

 . (ٖٔ/ٕٛيمية يف "٣تموع الفتاوى" )شيخ اإلسبلـ ابن ت (ٔ)
 .يف األحاديث ا١تشهورة"رة لئ ا١تنثو الزركشا يف "الآل (ٕ)
 .       نقل عنو ا١تناوي يف "فيض القدير"كما   "أماليو"العراقا يف  (ٖ)
                         .(ٖ٘ٗٔ( رقم )ٙٔٔ/ٖلخيص اٟتبَت" )"التاٟتافظ ابن حجر يف  (ٗ)
 .(ٙٛٔ( رقم )ٜٓٔا١تنتثرة" )ص:السيوطا يف "الدرر  (٘)
 . (ٜٛٗ/ٖا١تناوي يف "فيض القدير" ) (ٙ)
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 .(ٖٓٛ( رقم )ٕ٘ٔقاصد اٟتسنة" )ص:يف "ا١ت السخاوي (ٚ)
 .(ٚٙ:يبع يف "التمييز" )صابن الد (ٛ)

 .(ٜٛٓٔ( رقم )٘ٓٗ/ٔالعجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" ) (ٜ)

 .(ٕٗٔ "تذكرة ا١توضوعات" )ص:الفتٍت يف (ٓٔ)

 ."ة١ترفوع، و"األسرار ا(ٖٓٔ)" القاري يف "ا١تصنوع (ٔٔ)

اب ( كتٖٕ( رقم )ٛٔٔ-ٚٔٔص:الشوكآف يف "الفوائد اجملموعة" ) (ٕٔ)
 .(ٖٙٔ/ٔو"نيل األوطار" )، النكاح

  .(ٛٗ٘)( رقمٕٕٔب" )ص:يف "أسٌت ا١تطالالبَتو   (ٖٔ)
 . (ٕٔٙ٘( رقم )ٛٗٗٔ/ٖ "ا١تشكاة" )األلبآف يف (ٗٔ)

 شيخنا الوادعا )ٝتاعاً(. (٘ٔ)

 : التعايق
من جهة  يف اٟتديث غَت صحيحة)ثبلث(  وبناًء على ىذا فزيادة لفظة

"الكشاؼ"، والغزاِف يف ا الز٥تشري يف ٪تا أوردى، وإالرواية ومن جهة الدراية
أمور الدنيا مثل ن وزيادهتا تفسد ا١تعٌت حيث تكوف الصبلة م ،"اإلحياء"

  الطيب والنساء.



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 
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ب إل   من دنياكم النساء والطيب, وجعات حب): واٟتديث الصحيح
 بدوف زيادة لفظة )ثبلث(. .(ٔ)(قرة لين  ف  الصالة

جامعة لفضائل ١تا كانت الصبلة  :للطيف البغداديقاؿ ا١توفق عبد ا
، وثٌت ، وقدـ الطيب إلصبلحو النفسها بزيادة صفة، خصالدنيا واآلخرة

هنا ٖتصل حينئذ صافية ، وثلث بالصبلة ألنبالنساء إلماطة أذى النفس هب
 .عن الشوائب، خالصة عن الشواغل

 :فوائد من ىذا الحديث
 وأنو ال ينايف مقاـ النبوةة حب النساءيمشروع ،. 
   ما كاف عليو الن وجل حيث َف يؤثر فيو  من قوة ٤تبتو هلل عز

 .بو القرب من اهلل تعاُف والزلفى، بل ازداد و للنساءحب  
  ليس من جنس احملبة اجملردة أنو يدؿ على أف ٤تبتو للنساء والطيب

، بل لكونو طريقاً لنشر الشريعة اليت ال ة، كسائر عامة الناسالشهوي
   يبلزمنو يفن طرؽ األزواج الآل، بل مجاؿطرؽ الر تنقل من 

 والو اليت يكوف عليها من، وسائر أحنومو، ويقظتو وأكلو وشربو
 .حُت يدخل بيتو إُف أف ٮترج منو

                                                           

 (.ٕٖٗٔ"صحيح اٞتامع" )وصححو األلبآف يف  رواه أٛتد والنسائا واٟتاكم والبيهقا عن أنس ( ٔ)
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 اء إُف اإلخبلؿ بأد ، وسائرمبلذ الدنيا إذا َف يؤدّ بياف أف ٤تبة النساء
 . (ٔ)ودية ال يكوف نقصاً حقوؽ العب

                                                           

لشيخنا ٤تمد آدـ  (٘ٚٔ-ٗٚٔ/ ٕٛ) "ذخَتة العقىب يف شرح اجملتىب"ا١تسمى  شرح سنن النسائا وانظر ( ٔ)
 حفظو اهلل.
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   .(م  ويصمء يعحبك الش : )حديث (ٚٙ)
  (ضعيف)                                                            

، والبخاري (ٖٓٔ٘) نن""السوأبو داود يف  ،(ٕٛٗ٘ٚ،ٜٕٗٙٔد )رواه أٛت
(، وابن عدي يف ٖٙ٘ٗ(، والطربآف يف "األوسط" )ٖ٘ٛٔ)يف "التاريخ الكبَت" 

 "فتح الوىاب"كما يف ، والقضاعا يف "مسند الشهاب"(ٕٕٔ/ٕ"الكامل" )
 .مرفوعاً  ( عن أمل الدرداء ٓ٘ٔ( رقم )ٕٜٔ/ٔ)

 .أبو بكر بن أب  مريم, فإنو كاف اختاط مع سوء حفظو :وف  سنده 
 :,منهملاى لدـ تبوت ىذا الحديثجمع من أىل العام   نص   قدو 
وي يف ؛ كما نقل عنو ا١تناإسناده ضعيف: اٟتافظ العراقا، قاؿ (ٔ)

 .(ٖٜٗ، ٕٜٗ/ٖ"فيض القدير" )
  .روي من طرؽ ف  كل منها مقاؿ: قاؿ ،الزركشا (ٕ)
 وقد: قاؿ( ٖٔٛ)( رقمٕٙٔيف "ا١تقاصد اٟتسنة" )ص:السخاوي  (ٖ)

 . بالغ الصاغان  وحكم لايو بالوضع
 .   (ٖٚٗما ليس ْتديث" )ذكره العامري يف "اٞتد اٟتثيث يف بياف  (ٗ)
وزي : ذكره ابن اٞتقاؿ( ٕٖٕالشوكآف يف "الفوائد اجملموعة" )ص: (٘)

يف, بسند ضع والصاغآف يف "ا١توضوعات" وىو يف "سنن أمل داود"
 .وىما ضعيفاف وليسا ممن يضع ,م, وابن أب  مريفيو بقية
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  . (ٕٖٕ)ص: تعليقو على"الفوائد اجملموعة"يفا١تعلما  فوضع   (ٙ)
 .(ٔ)(ٛٙٛٔ( رقم )ٖٛٗ/ٗاأللبآف يف "الضعيفة" ) (ٚ)
 :( قاؿٖٕٙ/ٔ)"تفسَت ابن كثَت" يق الوادعا يف ٖتقنا شيخ (ٛ)

 .ن أجل أب  بكر بن أب  مريم مختاطالحديث ضعيف م
: قاؿ (ٓٔ( رقم )ٖٔاز يف "التحفة الكرٯتة" )ص:بن باالعبلمة  (ٜ)

 . ف  إسناده أبا بكر ابن أب  مريم, وىو ضعيف ضعيف ألف
كما يف   على أمل الدرداء اء ىذا اٟتديث موقوفاً : وقد جقات

 . (ٚٓٔ/ٕالكبَت" للبخاري )التاريخ و" ،(ٜٕٗٙٔ"مسند أٛتد" )
اؿ إليو وم -أي: الوقف-وىو أشبو  :طا يف "الدرر ا١تنتثرة"قاؿ السيو 

 .(ٕ)-رٛتو اهلل-األلبآف 
صحيح : (ٜٕٗٙٔ" )أٛتد سندرنؤوط يف ٖتقيق "موقاؿ شعيب األ

.موقوفا ًَ   
 : التعايق

كن معناه : ول-رٛتو اهلل-بن باز عبد العزيز بن عبد اهلل قاؿ العبلمة 
 . صحيح نسأؿ اهلل العافية

                                                           

 (.ٜٚٓٔ( و "ضعيف سنن أمل داود" )ٕٛٛٙوانظر كذلك "ضعيف اٞتامع" )( ٔ)

 (. ٜٙٗ-ٛٙٗ/ٕ( و"مفتاح دار السعادة")ٛٙٔٔوانظر "الضعيفة" ) (ٕ)
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لشاء يعما ويصم، أي ٬تعلك ك ا: حب" -رٛتو اهلل- (ٔ)وقاؿ ا١تناوي
ح فعلو وال ، أصم عن ٝتاعها حىت ال تبصر قيبأعمى عن عيوب احملبوب
 بيح منو حسنًا وتسمع منو ا٠تنا ٚتيبلً ، بل ترى القتسمع فيو هنا ناصح
ن  مساويو ويصم األذف عثَت يعما العُت عند النظر إُفوىذا معٌت قوؿ ك

وفائدتو النها  ،أو عن طرؽ ا٢تدى، أو يعما ويصم عن اآلخرة العذؿ فيو
، وىذا اٟتديث قد عده العسكري عن حب ماال ينبغا اإلغراؽ يف حبو

احملبوب وتصمو عن ٝتاع ما عن رؤية غَت ، واٟتب لذة تعاألمثاؿ من
 : فاتو وقاؿ القائلن صإذا استولت على القلب سلبتو عواحملبة ، العذؿ فيو
 ولكن عُت السخط تبدي ا١تساويا      الرضا عن كل عيب كليلة   وعُت

 :وقاؿ بعضهم
 وأٝتعت أذٓف فيك ما ليس تسمع  وكذبت طريف فيك والطرؼ صادؽ  

 : وقاؿ أيضا
 يورث الصمما بٍّ حِ  ب  فمن رأى حُ   ٍت اٟتب إال عن تسارره      م  صَ أَ 

 امَ تِ واٟتػب يعما وفيو القتل إف كُ     رعايتو     إال عن  ٍت اٟتب وكف  

                                                           

 (.ٖٗٚٙ( رقم )ٖٜٗ–ٕٜٗ/ٖ"فيض القدير" )( ٔ)
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ه الجيش القادـ تراب ف  وجو و الثْ حَ : )حديث (ٛٙ)
 :, فيقوؿ رار ف  سبيل اهلل: يا ف, وقولهممن غدوة مؤتة
 .                                                   (هم كرار إف شاء اهلل, ولكنليسوا بفرار

  (يفضع)                                                            
 بن ىشاـ يف "السَتة"( واٜٛ/ٕ) أخرجو ابن سعد يف "الطبقات"

اؿ ابن إسحاؽ حدثٍت ٤تمد بن جعفر بن الزبَت عن ( قٕ٘–ٕٗ/ٗ)
 وؿ ا١تدينة تلقاىم رسوؿ اهلل : ١تا دنوا من حة بن الزبَت قاؿعرو 

مقبل مع القـو  وؿ اهلل يشتدوف ورس: ولقيهم الصبياف قاؿوا١تسلموف 
بعبد عطوٓف ابن جعفر فأ  خذوا الصبياف فاٛتلوىم وأ): قاؿعلى دآبة ف

 ،اٞتيش الًتابعلى وف : وجعل الناس ٭تثُ اهلل فأخذه فحملو بُت يديو( قاؿ
ليسو : ): فيقوؿ رسوؿ اهلل ، قاؿ: يا فرار فررمت يف سبيل اهللفويقولو 

 . (إف شاء اهلل كرارالبالفرار ولكنهم 
وىذا مرسل : ذا اإلسنادبعد أف ساؽ ى -رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ ابن كثير
م يف ىذا ف ابن إسحاؽ قد وى، وعندي أوفيو غرابة من ىذا الوجو,

وإ٪تا كاف الذين فروا حُت التقى ، السياؽ فظن أف ىذا اٞتمهور اٞتيش
 وؿ اهلل صروا كما أخرب بذلك رسا بقيتهم فلم يفروا بل نُ اٞتمعاف وأم

                                                           

 .(ٜٙٗ–ٛٙٗ/ٖ"السَتة النبوية" ) (ٔ)
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مث أخذ الراية سيف من سيوؼ اهلل ففتح ا١تسلمُت وىو على ا١تنرب بقولو: )
وإ٪تا تلقوىم  د ذلكرار بعفما كاف ا١تسلموف ليسموهنم ف و(اهلل على يدي

ب للذين فروا وتركوىم الًتا ا، وإ٪تا كاف التأنيب وحثإكرامًا وإعظاماً 
  .   (ٔ)ىنالك

يف "الدفاع عن اٟتديث النبوي  -رٛتو اهلل-المة األلبان  وقاؿ الع
 والسَتة يف الرد على جهاالت الدكتور البوطا يف كتابو فقو السَتة"

 ،ىذا منكر بل باطل ظاىر البطالف: ( تعليقًا على ىذه اٟتادثةٓٗ)ص:
ف يُعقل أف يقابل اٞتيش ا١تنتصر مع قلة َعَدده وُعَدده على جيش إذ كي

ف يُعقل أف ُعَدد أضعافًا مضاعفة، كيالالرـو ا١تتفوؽ عليهم يف الَعَدد و 
ار من رّ ىهم ورميهم بالفُ الناس ا١تؤمنُت ْتثو الًتاب يف وجو من ابل ىؤالء يق

ل ثبتوا ثبوت األبطاؿ حىت نصرىم اهلل وفتح عليهم  اٞتهاد وىم َف يفروا ب
ن سيوؼ اهلل حىت حىت أخذ الراية سيف م…)كما يف حديث البخاري 

 . فتح اهلل عليهم(.اىػ
ويف ىذا داللة  (حىت فتح اهلل عليهم: )وموطن الشاىد قولو قات: 

توُف خالد القيادة  على أف النصر والفتح كاف حليف ا١تسلمُت حُت
 .وتسلم الراية

                                                           

 (.ٕٓ٘–ٕٛٗ/ٗ"البداية والنهاية" )( ٔ)
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        (. جة الجمعة باتنتين وسبعين حجةح) :حديث (ٜٙ)
  (ال أصل لو)                                                        

اض وأما ما استف: (٘ٙ/ٔيف "زاد ا١تعاد" ) -ٛتو اهللر -قاؿ ابن القيم  
فال   (حجة الجمعة)أي نة العواـ بأنها تعدؿ تنتين وسبعين حجة لاى ألسِ 

 .وال لن أحد من الصحابة والتابعين أصل لو لن رسوؿ اهلل 
 . ال أصل لو: (ٖٜٔٔيف "الضعيفة" ) -رٛتو اهلل-وقاؿ العبلمة األلبآف

عة حجة الجم): حديث آخر ف  فضل حجة الجمعة بافظجاء قات: 
اديث الضعيفة ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف "األح ة المساكين(حج

 .(ٖ٘والباطلة" )
ن رواه القضال  لن اب :(ٓٓٗ/ٔ)لوٓف يف "كشف ا٠تفاء" وقاؿ العج
 .  : موضوع. وقاؿ الصاغان لنهما وف  سنده مقاتل ضعيف لباس رض  اهلل

 :التعايق
عة ليس لو مـو الجقات: وال يعن  ضعف الحديث أف الوقوؼ بعرفة ي

 . مدية بل لو مدية
ـو عرفة : و٢تذا كاف لوقفة اٞتمعة ي-رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ العبلمة ابن القيم

 :     على سائر األياـ من وجوه متعددة مزية
                                                           

 (.٘ٙ-ٓٙ/ٔ) ""زاد ا١تعاد (ٔ)
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 .      فضل األياـ: اجتماع اليومُت اللذين ٫تا أأحدىا
أنو اليـو الذي فيو ساعة ٤تققة اإلجابة وأكثر األقواؿ أهنا آخر  :الثان 

       .هم إذ ذاؾ واقفوف للدعاء والتضرعساعة بعد العصر وأىل ا١توقف كل
 .  : موافقتو ليـو وقفة رسوؿ اهلل الثالث
: أف فيو اجتماع ا٠تبلئق من أقطار األرض للخطبة وصبلة الرابع

فة بعرفة فيحصل من اجتماع ىل عرفة يـو عر اٞتمعة ويوافق ذلك اجتماع أ
والتضرع ما ال ٭تصل يف يـو اجدىم وموقفهم من الدعاء ا١تسلمُت يف مس

 .     سواه
: أف يـو اٞتمعة يـو عيد، ويـو عرفة يـو عيد ألىل عرفة، الخامس

هنى ): قاؿ ، ويف النسائا عن أمل ىريرة ولذلك كره ١تن بعرفة صومو
, فإف مهدي وف  إسناده نظر( يـو عرفة بعرفةـو عن ص وؿ اهلل رس
ت يف الصحيح ، ولكن ثببن حرب العبدي ليس بمعروؼ ومداره لايوا

أف ناساً ٘تاروا عندىا يـو عرفة يف صياـ رسوؿ اهلل ) :من حديث أـ الفضل
 :ليس بصائم فأرسلت إليو  فقاؿ بعضهم: ىو صائم، وقاؿ بعضهم

 .    (ة فشربوبعَته بعرف بقدح لنب وىو واقف على
 : حكمة استحباب فطر يـو لرفة بعرفةوقد اختاف ف  

 . دعاء، وىذا ىو قوؿ ا٠ترقا وغَته: ليتقوى على الفقالت طائفة
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و عيد أن: اٟتكمة فيو يخ اإلسبلـ ابن تيمية، منهم شاؿ غَتىموق
ث الذي يف : والدليل عليو اٟتدي، قاؿة فبل يستحب صومو ٢تمألىل عرف

 . حر وأياـ مٌت عيدنا أىل اإلسبلــو عرفة ويـو الن: يقاؿالسنن عنو أنو 
جتماعهم فيو رفة الوإ٪تا يكوف يـو عرفة عيدًا يف حق أىل ع :قاؿ شيخنا

ىو العيد يف  ، فكافار فإهنم إ٪تا ٬تتمعوف يـو النحرٓتبلؼ أىل األمص
       .و إذا اتفق يـو عرفة ويـو ٚتعة فقد اتفق عيداف معاً ، وا١تقصود أنحقهم

٘تاـ : أنو موافق ليـو إكماؿ اهلل تعاُف دينو لعباده ا١تؤمنُت وإالسادس
، قاؿ ح البخاري عن طارؽ بن شهابنعمتو عليهم كما ثبت يف صحي
، فقاؿ يا أمَت ا١تؤمنُت آية تقرؤوهنا جاء يهودي إُف عمر بن ا٠تطاب 

فيو  يف كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليـو الذي نزلت
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ژ قاؿ أي آية قاؿ الٗتذناه عيداً 

 .{3}المائدة: ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
: إٓف ألعلم اليـو الذي نزلت فيو وا١تكاف فقاؿ عمر بن ا٠تطاب 

معو بعرفة يـو ٚتعة و٨تن واقفوف  الذي نزلت فيو نزلت على رسوؿ اهلل 
 .    بعرفة

ظم يـو القيامة فإف كرب وا١توقف األعأنو موافق ليـو اٞتمع األ: السابع
ـو طلعت عليو الشمس خَت ي: )اٞتمعة كما قاؿ الن   القيامة تقـو يـو
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اعة عة فيو خلق آدـ وفيو أدخل اٞتنة وفيو أخرج منها وفيو تقـو السيـو اٞتم
و٢تذا شرع اهلل  َتاً إال أعطاه إياه(وفيو ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأؿ اهلل خ

دأ وا١تعاد واٞتنة والنار ٬تتمعوف فيو فيذكروف ا١تب عاُف لعباده يوماً وتسبحانو 
وادخر اهلل تعاُف ٢تذه األمة يـو اٞتمعة إذ فيو كاف ا١تبدأ وفيو ا١تعاد و٢تذا كاف 

، الشتما٢تما على على اإلنساف ، وىل أتىالن  يقرأ يف فجره سور  السجدة
وا١تعاد ودخوؿ اٞتنة  وذكر ا١تبدأ ىذا اليـو من خلق آدـا يكوف يف ما كاف وم

فيو وما يكوف فهكذا يتذكر  والنار فكاف يذكر األمة يف ىذا اليـو ٔتا كاف
واقف الدنيا وىو يـو عرفة ا١توقف األعظم بُت يدي الرب اإلنساف بأعظم م

 مناز٢تم وأىل سبحانو يف ىذا اليـو بعينو وال يتنصف حىت يستقر أىل اٞتنة يف
 .     مالنار يف مناز٢ت

أكثر  عةا١تسلمُت يـو اٞتمعة وليلة اٞتم : أف الطاعة الواقعة منالثامن
ائر األياـ حىت إف أكثر أىل الفجور ٭تًتموف يـو اٞتمعة وليلتو منها يف س

رأ فيو على معاصا اهلل عز وجل عجل اهلل عقوبتو وَف ويروف أف من ٕت
ك لعظم اليـو ارب وذللو وىذا أمر قد استقر عندىم وعلموه بالتجٯته

يب أف وشرفو عند اهلل واختيار اهلل سبحانو لو من بُت سائر األياـ وال ر 
 .    وقفة فيو مزية على غَتهلل

يو أىل : أنو موافق ليـو ا١تزيد يف اٞتنة وىو اليـو الذي ٬تمع فالتاسع
ؤلؤ ومنابر من ذىب ومنابر من اٞتنة يف واد أفيح وينصب ٢تم منابر من ل
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لى روف إُف رهبم تبارؾ وتعاُف ويتجعلى كثباف ا١تسك فينظ زبرجد وياقوت
م إُف ا١تسجد وأقرهب ويكوف أسرعهم موافاة أعجلهم رواحاً  و عياناً م فَتون٢ت

نة مشتاقوف إُف يـو ا١تزيد فيها ١تا ينالوف فيو منو أقرهبم من اإلماـ فأىل اٞت
ة مزيوافق يـو عرفة كاف لو زيادة من الكرامة وىو يـو ٚتعة فإذا 

 .     واختصاص وفضل ليس لغَته
: أنو يدنو الرب تبارؾ وتعاُف عشية يـو عرفة من أىل ا١توقف العاشر

د غفرت ٢تم فيقوؿ ما أراد ىؤالء أشهدكم أٓف قمث يباىا هبم ا١تبلئكة 
 ال يرد فيها سائبلً وٖتصل مع دنوه منهم تبارؾ وتعاُف ساعة اإلجابة اليت 

ب منهم عائو والتضرع إليو يف تلك الساعة ويقرُ ربوف منو بدفيق يسأؿ خَتاً 
رب أحد٫تا قرب اإلجابة احملققة يف تلك الساعة تعاُف نوعُت من القُ 

والثآف قربو ا٠تاص من أىل عرفة ومباىاتو هبم مبلئكتو فتستشعر قلوب 
 ورجاءً  وابتهاجاً  وسروراً  أىل اإلٯتاف ىذه األمور فتزداد قوة إُف قوهتا وفرحاً 

فضلت وقفة يـو اٞتمعة على  ا وكرمو فبهذه الوجوه وغَتىالفضل رهب
 .غَتىا.اىػ
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 (.                   )حجوا قبل أف ال تحجوا: حديث (ٓٚ)
                                          )موضوع(                                                           

نن والبيهقا يف "الس ،(ٛٗٙٔ( رقم )ٛٔٙ/ٔ)يف "ا١تستدرؾ" رجو اٟتاكم أخ
حجوا قبل أف ال مرفوعاً: ) عن علا ( ٛٙٙٛ( رقم )ٙ٘٘/ٗالكربى" )

 .(بيده معوؿ يهدمها حجراً حجراً  نظر إُف حبشا أصمع أفدعفكأٓف أ ،ٖتجوا

 .حصين بن لمر األحمس وف  سنده: 
  حصين واٍه.: اؿ الذى ق

 .ابكذ  : وقاؿ ابن خراش وغَته
 . روى الموضولات لن األتبات: بن حبافوقاؿ ا

 .(ٜٗٗٔ( رقم ) ٖٚٗ/ٕيب التهذيب" )"هتذ                                
حجوا قبل أف ال تحجوا يقعد )جاء بلفظ آخر: واٟتديث  قات:

  .إلى الحج أحد( وىو حديث باطل ألرابها لاى أذناب أوديتها فال يصل
 . ( وغَتهٕٓٚٛ( رقم ) ٚ٘٘/ٗكربى" )أخرجو البيهقا يف " ال

 .ف  سنده: محمد بن أب  محمد المدن و 
محمد بن أب  : (ٖٜٙٔ( رقم )ٖ٘ٔ/ٗيف "الضعفاء" )قاؿ العقيلا 

 .وال يتابع لايو وال يعرؼ إال بو وؿ بالنقلمحمد مجه
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قاؿ : (ٕٜٙ( رقم )ٗٙ٘/ٕ" )لل ا١تتناىيةوقاؿ ابن اٞتوزي يف "الع
رؼ ىذا الحديث إال النقل وال يعبن أب  محمد مجهوؿ بالعقيا  محمد 

 . وال يصح ف  ىذا ش ء , يتابع لايوبو وال
( رقم ٕٕٓقاصد اٟتسنة" )ص:السخاوي يف "ا١ت ونقل كبلـ العقيلا كذلك

"كشف ا٠تفاء" والعجلوٓف يف (، ٛٙابن الديبع يف "التمييز" )ص:و (، ٜٖٔ)
 .(ٓٔٔٔ( رقم )ٛٔٗ/ٔ)

 :فووالحديث ضع  
 ( رقمٜٙٗ/ٖ)صغَت"، وا١تناوي يف "فيض القدير"السيوطا يف "اٞتامع ال

 .(ٖٗٛٙ( و )ٖٖٛٙ)
ف  كما  بالوضع.: -رٛتو اهلل-لعبلمة األلبآف كم على اٟتديثُت اوح

 .(ٜٕٚٙ،ٜٕ٘ٙ) ( و"ضعيف اٞتامع"ٗٗ٘، ٖٗ٘ضعيفة" )"ال
 :التعايق
فإف أحدكم ال  –يعٍت الفريضة–تعجلوا إُف اٟتج ) :غٍت عنو حديثويُ  :قات
  .(ٔ)(يعرض لويدري ما 

من أراد الحج فايتعجل فإنو قد يمرض المريض وتضل الضالة ): وحديث
  .(ٕ)(عرض الحاجةوت

                                                           

 (.ٜٕٚ٘"صحيح اٞتامع" ) د عن ابن عباس وصححو األلبآف يفرواه أٛت( ٔ)

 (. ٗٓٓٙرواه أٛتد وابن ماجو عن الفضل وحسنو العبلمة األلبآف يف "صحيح اٞتامع" )( ٕ)
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لوه، ، فإذا استحوأىلو ىم ا١تسلموف ،ال يستحل البيت اٟتراـ إال أىلو :فائدة
 ،فإنو يصيبهم ا٢تبلؾ، مث ٮترج رجل من أىل اٟتبشة، يقاؿ لو: ذو السويقينت

، وذلك ردىا كسوهتا، و٬تا حجرًا حجراً، ويسلبها حليتهاه، وينقضفيخرب الكعبة
مر ، ولذلك ال يُعبقى يف األرض أحد يقوؿ اهلل اهلل، حُت ال يافيف آخر الزم

 .ذلك األحاديث الصحيحة، كما جاءت بالبيت بعد ىدمو أبداً 
 : ٝتعت أبا ىريرة د يف مسنده عن سعيد بن ٝتعاف قاؿروى اإلماـ أٛت

اـ ولن يستحل يبايع لرجل بين الركن والمق) قاؿ:ف رسوؿ اهلل أٮترب أبا قتادة 
, سأؿ لن ىاكة العرب, تم تأت  الحبشة, فإذا استحاوه فال يُ ىاوالبيت إال أ

 .(ٔ)(وىم الذين يستخرجوف كنده ,بونو خراباً ال يعمر بعدىا أبداً فيخر 
ذو  ب الكعبةيخر ) :يقوؿ ت رسوؿ اهلل وعن عبد اهلل بن عمر قاؿ : ٝتع

ها ولكأن  أنظر , ويسابها حايتها ويجردىا من كسوتالسويقيتن من الحبشة
 .(ٕ)(, أُفيدع يضرب لايها بمسحاتو ومعولوإليو : ُأصياع

: : قاؿ رسوؿ اهلل قاؿ وروى اإلماـ أٛتد والشيخاف عن أمل ىريرة 
 .(الكعبة ذو السويقيتن من الحبشةرب خي)

عن ابن عباس رضا اهلل عنهما عن الن  وروى اإلماـ أٛتد والبخاري أيضًا 
 يعٍت الكعبة( (ضها حجراً حجراً أسود أفحج ينق كأٓف أنظر إليو) :قاؿ(. 

                                                           

 (.ٜٚ٘صححو األلبآف رٛتو اهلل يف "الصحيحة" )( ٔ)
 ٛتد شاكر .روه أٛتد وصححو أ( ٕ)
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چ  چ  ڇ  ڇ  ژ  فإف قيل إف ىذه األحاديث ٗتالف قولو تعاُف 
 .{60}العنكبوت: ژڇ  ڇ 

، وَف بة، وَف ٯتكن أصحابو من ٗتريب الكعواهلل تعاُف قد حبس عن مكة الفيل
 .ف صارت قبلة للمسلمُتفكيف يسلط عليها اٟتبشة بعد أ ة،إذ ذاؾ قبلتكن 

ف خراب الكعبة يقع يف آخر الزماف، قرب قياـ : إعلى ذلك قيل جواباً 
، و٢تذا جاء يف رواية اإلماـ اهلل، اهلل :يف األرض أحد يقوؿ ، حُت ال يبقىالساعة

هو حـر آمن ، فبداً ال يعمر بعده أ) :أٛتد السابقة عن سعيد بن ٝتعاف قولو 
 . على استمرار األمن ا١تذكور فيها . وليس يف اآلية ما يدؿ(ما َف يستحلو أىلو

القرامطة يف ع من ، وأعظم ذلك ما وقة مرات عديدةوقد حدث القتاؿ يف مك
ألسود ، جر ا، وقلعوا اٟتا١تسلمُت يف ا١تطاؼ، حيث قتلوا القرف الرابع ا٢تجري
يكن ما حدث ، ومع ذلك َف وه بعد مدة طويلةدعا، مث أوٛتلوه إُف ببلدىم
، فهو بأيدي ا١تسلمُت ا١تنتسبُت إليهم ، ألف ذلك إ٪تا وقعةمعارضًا لآلية الكرٯت
، فوقع  أىلوحل البيت اٟتراـ إالرواية اإلماـ أٛتد من أنو ال يستمطابق ١تا جاء يف 

خرى ، حُت ، ال يعمر مرة أع ذلك يف آخر الزماف، وسيقخرب الن  ذلك كما أ
 . (ٔ)ى على ظهر األرض مسلمال يبق

                                                           

                    .(ٖٕ٘–ٖٕٔلساعة" ليوسف الوابل )ص:"أشراط ا( ٔ)
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      .(بالسيف ر ضربةٌ احالس   حدّ ) حديث: (ٔٚ)
  (ضعيف)                                                           

دي وابن ع ،(٘ٙٙٔ)َت" والطربآف يف "الكب ،(ٔٓ٘ٔذي )أخرجو الًتم 
 ،(ٕٔٔ( رقم )ٗٔٔ/ٖو" )والدارقطٍت يف "سنن ،(ٕٙٗ/ٔيف "الكامل" )

نن والبيهقا يف "الس ،(٘٘ٔٛ( رقم )ٕٔ٘/ٗتدرؾ" )واٟتاكم يف "ا١تس
رآف" كاـ القواٞتصاص يف "أح ،(ٓٓ٘ٙٔرقم ) (ٖٕٗ/ٛالكربى" )

عن ( ٙٓٛ( رقم )ٛٙ٘/ٔالغابة" ) وابن األثَت يف "أسد ،(٘ٙ-ٗٙ/ٔ)
 .جندب ا٠تَت بو مرفوعاً 

 .إسماليل بن مسام المك  :وف  إسناده
 . ضعيف الحديث: (ٜٛٗ) "التقريب"قاؿ اٟتافظ يف 
يل ولًا إال من ىذا الوجو وإسمالىذا حديث ال نعرفو مرف :وقاؿ الترمذي
 , والصحيح لن جندب موقوفًا.ضعف ف  الحديثبن مسام المك  يُ 

 : جمع من أىل العام, منهم ثف ىذا الحديضع   قدو 
 .(ٜٛٗ/ٖ) ا١تناوي يف "فيض القدير"البخاري كما نقل عنو  (ٔ)
 .(ٔٓ٘ٔ) الًتمذي يف "جامعو" (ٕ)

 .(ٖٕٗ/ٛبيهقا يف "السنن الكربى" )ال (ٖ)

 .الصحيح أنو من قوؿ جندب( قاؿ:ٖٖ)ص: "الكبائر" الذى  يف (ٗ)
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الصحيح أنو موقوؼ على  قاؿ: (ٕٙ/٘) ابن القيم يف "الزاد" (٘)
  . جندب

: الصحيح قاؿ (ٕٚٔم" )ص:ابن رجب يف "جامع العلـو واٟتك (ٙ)
 . فو على جندبوق

 .(ٕٙٗ/ٔابن عدي يف "الكامل" ) (ٚ)

 .(ٕٚٗ/ٓٔاٟتافظ يف "الفتح" ) (ٛ)

 .(ٜٛٗ/ٖا١تناوي يف "فيض القدير" ) (ٜ)

 .(ٗٔٔ/ٖ" )يف "التعليق ا١تغٍت على الدارقطٍتمشس الدين العظيم أبادي  (ٓٔ)

 . (ٔ)(ٙٗٗٔالعبلمة األلبآف يف "الضعيفة" ) (ٔٔ)

( ٘٘ٔٛرقم ) (ٕٔ٘/ٗ) ا يف تعليقو على"ا١تستدرؾ"نا الوادعشيخ (ٕٔ)
      اً والحديث ال يصح رفعو.إسماليل بن مسام ضعيف جد :قاؿ

 :التعايق
 .حكم الساحر ف  الشرع 

  . ل العام لاى قتل الساحرأكثر أى(ٕ)قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
  .قتل ألجل الكفريُ  :ماءوقاؿ بعض العل

                                                           

 (.ٖٔ٘٘( و "ا١تشكاة" التحقيق الثآف )ٕٗٗ( و"ضعيف سنن الًتمذي" )ٜٜٕٙ( وانظر كذلك "ضعيف اٞتامع" )ٔ)

 (.ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ"السياسة الشرعية" )ص: (ٕ)
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 .قتل ألجل الفساد يف األرضوقاؿ بعضهم: يُ 
 .اً. اىػلكن اٞتمهور يروف قتلو حد

الصحيح أنو  (يفد الساحر ضربة بالسح) :(ٔ)وقاؿ ابن القيم
 .موقوؼ على جندب بن عبد اهلل 

 عنها ، وصح عن حفصة رضا اهللأنو أمر بقتلو وصح عن عمر 
، ذ فعلتو دوف أمرهإ ، فأنكر عليها عثماف أهنا قتلت مدب رة سحرهتا

مدب رة سحرهتا، وروي أهنا اً أهنا قتلت وروي عن عائشة رضا اهلل عنها أيض
 .باعتها، ذكره ابن ا١تنذر وغَته
، فأخذ هبذا ليهودَف يقتل من سحره من ا وقد صح أف الرسوؿ 

أٛتد رٛتهما اهلل فإهنما ، و وأبو حنيفة رٛتهما اهلل، وأما مالك ،افعاالش
، واحتج بأف ، أف ساحر أىل الذمة ال يقتل، ولكن منصوص أٛتديقتبلنو
 ، ومن قاؿ بقتلرهبن األعصم اليهودي حُت سح يقتل لبيدَف  الن  

 ، وبأنو خشا ساحرىم ٬تيب عن ىذا بأنو َف يقر، وَف يقم عليو بينة
 .حر من البئر، فكيف لو قتلو.اىػأف يثَت على الناس شراً بًتؾ إخراج الس

 : )حدتوا الناس بما يعرفوف أتريدوف أفحديث (ٕٚ)
 .(كذب اهلل ورسولويُ 

                                                           

 (.ٖٙ-ٕٙ/٘) "زاد ا١تعاد"( ٔ)
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                                                                                    (ضعيف)                                                            
( وقاؿ ٛٔٔٔ( رقم )ٕٔٗ/ٔ"كشف ا٠تفاء") قاؿ العجلوٓف يف

: قاؿ مرفوعاً.  الغرس: خرجو الديلما يف مسند الفردوس عن علا
 .اىػ.   : موضوع, بل قيلناده واهٍ وإس
 .          (ٕٔٓٚ) بآف يف "ضعيف اٞتامع"العبلمة األل وفضع   الحديث و

أمرت أف أخاطب الناس لاى قدر ):بافظ الحديث وجاء
 .  (لقولهم

يف "٣تموع الفتاوى"  -رٛتو اهلل-قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
ين الذين يعتمد ىذا لم يروه أحد من لاماء المسام :(ٖٖٛ/ٛٔ)

 . لايهم ف  الرواية وليس ف  ش ء من كتبهم
: عزاه ابن (ٓٛٔ( رقم )ٜٔٔقاصد اٟتسنة" )ص:وقاؿ السخاوي يف "ا١ت
 أمرنا) :بلفظياف عن ابن عباس رضا اهلل عنهما حجر ١تسند اٟتسن ابن سف

 . وإسناده ضعيف جداً : ( قاؿاطب الناس على قدرعقو٢تم٩تأف 
طرؽ منها لن ابن لباس  ول: (ٖ٘التمييز )ص:الديبع يف  ابن وقاؿ

 .رفعو بو وكاها ضعيفو رض  اهلل لنهما
رواه (: ٕٜ٘( رقم )ٕٕ٘/ٔقاؿ العجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" )و 

بعد عزوه  "الآللئ"، ويف الديام  بسند ضعيف لن ابن لباس مرفولاً 
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وف  إسناده  :قاؿرضا اهلل عنهما عن ابن عباس  "١تسند الفردوس"
 مجهوؿ.ضعيف و 
ن سفياف عن اٟترب اٟتسن ب : خرب(ٓٓ٘/ٖ) "فيض القدير"يف  وقاؿ ا١تناوي

سنده كما قاؿ  (أمرت أف أخاطب الناس على قدر عقو٢تم)ابن عباس يرفعو 
 .ابن حجر ضعيف جداً 

 : التعايق
حدتوا الناس بما يعرفوف ) :والصحيح ىو ا١توقوؼ على علا : قات

العلم باب من كتاب خرجو البخاري يف  أ (أتريدوف أف يكذب اهلل ورسولو
، وأخرج مسلم يف مقدمتو عن يفهموف م قومًا دوف قـو كراىية الخص بالعل

غو عقو٢تم إال كاف ما أنت ٔتحدث قومًا حديثًا التبل) :ابن مسعود 
 . (لبعضهم فتنة

يف :  -رحمو اهلل-(ٔ)محمد بن لبد الوىابسايماف بن لبد اهلل بن  العالمةقاؿ 
 . لعامةثر دليل على أف ا١تتشابو ال ينبغا أف يذكر عند اىذا األ

لغو عقو٢تم ما أنت ٤تدث قومًا حديثًا َف تب: )ومثلو قوؿ ابن مسعود 
 . رواه مسلمإال كاف لبعضهم فتنة( 

                                                           

 (ٖٗٗ-ٖٖٗميد شرح كتاب التوحيد" )ص:"تيسَت العزيز اٟت (ٔ)
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بعض أٛتد يف األحاديث اليت : و٦تن رأى التحديث ببعض دوف قاؿ
ات، وأبو يوسف السلطاف ومالك يف أحاديث الصف ا ا٠تروج علىظاىرى

اد كما تقدـ عنو يف اٞترابُت وأف ا١تر   ، ومن قبلهم أبو ىريرة يف الغرائب
ٖتديث أنس  ، وعن اٟتسن أنو أنكرذيفة، و٨توه عن حما يقع من الفنت

ة نو اٗتذىا وسيلة إُف ما كاف يعتمده من ا١تبالغ، ألللحجاج بقصة العرنيُت
 . يف سفك الدماء بتأويلو الواىا

, وظاىره ف  ةأف يكوف ظاىر الحديث يقوي البدل وضابط ذلك
يو األخذ بظاىره األصل غير مراد فاإلمساؾ لنو لند من يخشى لا

  .مطاوب.اىػ
، ا أظنو يثبت عن مالكوما ذكر عن مالك يف أحاديث الصفات م

و فهل ر من آيات الصفات اليت يف القرآففات أكثوىل يف أحاديث الص
لى على ات الصفات ال تت: إف آيإلسبلـوغَته من علماء ا يقوؿ مالك

ن بعدىم ومَ  ، وما زاؿ العلماء قدٯتًا وحديثًا من أصحاب الن  العواـ
، بل وخواصهم، وأحاديثها ْتضرة عواـ ا١تؤمنُت يقرأوف آيات الصفات

، وصفات كمالو اليت وصف هبا نفسو يف  و اإلٯتاف باهللشرط اإلٯتاف ى
ؤمنُتو بل يف يكتم ذلك عن عواـ ا١ت، فككتابو أو على لساف رسولو 

حرجاً من  . ومن وجد يف قلبون َف يؤمن بذلك فليس من ا١تؤمنُت: منقوؿ
ين ينفوف ولكن ىذا من بدع اٞتهمية وأتباعهم الذ ذلك فهو من ا١تنافقُت،
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 ،مهوا أحاديث الصفات مبطلة ١تذىبأ، فلما ر صفات الرب تبارؾ وتعاُف
، وا ضبل٢تمعن عواـ ا١تؤمنُت، لئبل يعلم قامعة لبدعهم تواصوا بكتماهنا

أنو إذا خشا ضرر من  . ويف األثر دليل علىم ذلكوفساد اعتقادىم فاعل
على  س ذلك، وليما يعرفوف فبل ينبغا ٖتديثهم بو ضٖتديث الناس ببع

ا حدثوا بو كذبوا ، فإذمن الدين والسنن ٬تهلو الناس ، وإف كثَتاً طبلؽإلا
لمهم برفق ويدعوىم باليت ، بل يعثهمالعاَف ٖتديوه فبل يًتؾ بذلك وأعظم
 . ىا أحسن

حدثوا : ): قولو يف أثر علا -رٛتو اهلل-(ٔ)وقاؿ العالمة ابن لثيمين
 .( أي: كلموىم با١تواعظ وغَت ا١تواعظالناس

غو عقلوىم حىت ال رفوه وتبلقولو: )ٔتا يعرفوف( أي: ٔتا ٯتكن أف يع
إنك لن ٖتدث قومًا حديثاً (: قاؿ ، و٢تذا جاء عن ابن مسعود يفتنوا
و٢تذا كاف من اٟتكمة يف الدعوة  نة(تبلغو عقو٢تم إال كاف لبعضهم فت ال

دًا رويدًا حىت ويدعوىم ر ، بل تناس ٔتا ال ٯتكنهم إدراكوأال تباغت ال
ألف  ،( أي: ٔتا يعرفونو من قبلٔتا يعرفوفتستقر عقو٢تم، وليس معٌت )

  .اٟتاصل لتحديث بو من ٖتصيلكوف االذي يعرفونو من قبل ي
: ورسولوو( االستفهاـ لبلستنكار، أي أتريدوف أف يكذب اهللقولو: )

ا ال يعرفوف أف يكذب اهلل ورسولو، ألنك إذا أتريدوف إذا حدثتم الناس ٔت
                                                           

 .(ٖٜٔ-ٕٜٔ/ٕ"القوؿ ا١تفيد على كتاب التوحيد" ) (ٔ)
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ذا كذب، إذا كانت عقو٢تم : ىكذا، قالوااؿ اهلل وقاؿ رسولو كذا و : ققلت
ديث تنسبو إُف ، ولكن يكذبونك ْتسولوف اهلل ور ، وىم ال يكذبو ال تبلغو

، ال مباشرة ولكن بواسطة ، فيكونوف مكذبُت هلل ورسولواهلل ورسولو
 .الناقل

وؿ الناس وإف كانوا ىل ندع التحديث ٔتا ال تبلغو عق :فإف قيل
 ،ولكن ٨تدثهم بطريق تبلغو عقو٢تم ،ال ندعو :أجيبو ٤تتاجُت لذلك

، وال تقبلوا ىذا اٟتديث ويطمئنوا إليو يوذلك بأف تنقلهم رويداً رويداً حىت
  .ندع ماال تبلغو عقو٢تم

، ومثل ذلك العمل بالسنة ىذا شاء مستنكر ال نتكلم بو ونقوؿ:
عد أف ٩تربىم فإننا نعمل هبا ولكن ب ،يت ال يعتادىا الناس ويستنكروهناال
 . ىت تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها، حهبا

اٟتكمة يف الدعوة إُف اهلل عز وجل وأنو  ذا األثر أ٫تيةويستفاد من ى
 .              ا١تدعوين وينزؿ كل إنساف منزلتو ٬تب على الداعية أف ينظر يف عقوؿ
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وف   (لامو بحال  حسب  من سؤال ) حديث: (ٖٚ)
 .                          غن  لن سؤال (و بحال  يُ لاملفظ: )

 (ال أصل لو)                                                        
يف "التوسل والوسيلة"  -اهللرٛتو -قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  (ٔ)

يق قاؿ لو ا١تنجنروى أف ا٠تليل ١تا ألقا يف وما ي(: ٘٘)ص:
س لو لي )حسب  من سؤال  لامو بحال (قاؿ:  .: سلجربيل

  .(ٜٖ٘/ٛ"٣تموع الفتاوى" )وانظر     .سناد معروؼ وىو باطلإ
ياء ( سورة األنبٕٖٚ/٘تفسَته" )يف " -رٛتو اهلل-ر البغوي أشا (ٕ)

أف إبراىيم  : روي لن كعب األحبارإلى ضعفو حيث قاؿ
ر استقبلو جربيل ١تا رموا بو يف ا١تنجنيق إُف الناعليو السبلـ... 

قاؿ: أما إليك فبل، قاؿ جربيل: و فقاؿ يا إبراىيم: ألك حاجة
 . اِف علمو ْتاِف(فسل ربك فقاؿ إبراىيم: )حس  من سؤ 

: قاؿ ابن (ٕٓ٘/ٔ" )وعةراؽ يف "تنزيو الشريعة ا١ترفقاؿ ابن ع (ٖ)
 .موضوع: تيمية

، أورده ال أصل لو :( حديثٕٔ)"الضعيفة"  قاؿ األلبآف يف (ٗ)
وىو من بعضهم من قوؿ إبراىيم ا٠تليل عليو السبلـ 

 .مرفوعوال أصل لو ف  ال اإلسرائيايات
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 يف ٖتقيق "التوسل -اهللحفظو -ربيع ا١تدخلا  شيخناقاؿ  (٘)
قاؿ شيخ اإلسالـ ليس لو  األمر كما :(٘٘والوسيلة" )ص:

 . إسناد معروؼ وىو باطل
( ٜٖٛ)ص: قاؿ الشيخ بكر أبو زيد يف "معجم ا١تناىا اللفظية" (ٙ)

يو فإذا مررت بو ف  : ولاتضعيفودـ يف بعد إيراده لكبلـ من تق
 . "الورد المصطفى المختار" فاشطب لايو

، (ٖٙٔٔ( رقم )ٕٚٗ/ٔ"كشف ا٠تفاء" )ذكره العجلوٓف يف واٟتديث 
 .(ٖٔٛ/٘( و )ٖٓٚ/ٕ"فيض القدير" ) وا١تناوي يف

 :التعايق
عل دعاء : ومن ىؤالء من ٬ت-رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

، وسؤاؿ العبد اهلل ومسألتو نقصاً، وىو مع ذلك يسأؿ الناس ويكديهم
، وقد أمر العباد طريق أنبياء اهلل ات وىولربو حاجتو من أفضل العباد

 {.31}النساء: ژڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ژفقاؿ  سبحانو بسؤالو
، ومن الدعاء ما ىو فرض على كل ةومدح الذين يدعوف رهبم رغبة ورىب

، ومن ىؤالء من ٭تتج ٔتا يروى عن ا١تذكور يف فاٖتة الكتاب ، كالدعاءلممس
: أما جربيل: )ىل لك من حاجةو( فقاؿ١تا ألقا يف النار قاؿ لو  ا٠تليل أنو
 . (حس  من سؤاِف علمو ْتاِف) :قاؿ ،، قاؿ: )سل(إليك فبل

                                                           

 .(ٜٖ٘-ٖٛ٘/ٛ"٣تموع الفتاوى" )( ٔ)
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، وقد ثبت يف ، وىو قولو أما إليك فبلوأوؿ ىذا اٟتديث معروؼ
ن عباس رضا اهلل عنهما يف قولو: )حسبنا اهلل ن اب"صحيح البخاري" ع

حُت  ، وقا٢تا ٤تمد رقا٢تا إبراىيم حُت ألقا يف الناأنو  ونعم الوكيل(
  {.203}آل عمران: ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      ژ قاؿ لو الناس 

فكالـٌ باطل خالؼ ما  وأما قولو: )حس  من سؤاِف علمو ْتاِف(
ذكره اهلل لن إبراىيم الخايل وغيره من األنبياء من دلائهم هلل 

ؤا٢تم لو من ، وىو خبلؼ ما أمر اهلل بو عباده من سومسألتهم إياه
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ژ :صبلح الدنيا واآلخره، كقو٢تم

 {.102}البقرة: ژۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   
سباب كما يقدره ودعاء اهلل وسؤالو والتوكل عليو عبادة هلل مشروعة بأ

وصلى و واهلل أعلم د العلم مسقطًا ١تا خلقو وأمر بو، فكيف يكوف ٣تر هبا
 ..اىػ (ٔ)اهلل على ٤تمد وسلم

د أخذ ىذا ا١تعٌت بعض من : وق-هللرٛتو ا- (ٕ)ة األلبآفوقاؿ العبلم
على طريق الصوفية فقاؿ: )وسؤالك منو( يعٍت اهلل تعاُف يف اٟتكمة ف صن  

م هل كاف األنبياء صلوات اهلل عليه! ف)اهتاـ لو(. وىذه ضبللة كربى

                                                           

 (.ٙ٘-٘٘وانظر كذلك "التوسل والوسيلو" )ص: ( ٔ)

 .(٘ٚ/ٔ"الضعيفة" ) (ٕ)
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 السبلـ يقوؿبراىيم عليو إذا هو فُت لرهبم حُت سألوه ٥تتلف األسئلةمِ هِ ت  مُ 
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ژ 

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ء يف ياإُف آخر األيات وكلها أدعية، وأدعية األنب {30}إبراهيم: ژڱ  ڱ   

قد غفل عن كوف الدعاء الذي  ، والقائل ا١تشار إليوالكتاب والسنة ال تكاد ٖتصى
النظر عن ما ىية اٟتاجة عبادة عظيمة بغض  لتجاء اُف اهلل تعاُفىو تضرع وا

ڀ  ٺ  ژ  و تعاُف، مث تبل قول(لدعاء ىو العبادةا: )، و٢تذا قاؿ ا١تسؤولة
ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  

إليو ومسكنتو ذلك ألف الدعاء يظهر عبودية العبد لربو وحاجتو  {60}غافر: ژڤ  
، فبل جـر حانو وتعاُفغب عن عبادتو سب، فكأنو ر بُت يديو، فمن رغب عن دعائو

من ال يدع : )واٟتض عليو حىت قاؿ ، افرة يف األمر بوجاءت األحاديث متض
  .(ٔ)ب عليو(يغضاهلل 

 .وىو حديث حسن: قات
ييسره َف وجل إف َف  ، فإف اهلل عزهلل كل شاء حىت الشسعا اسلو : )وقاؿ 
 . (ٕ)يتيسر(

السبلـ ال يصدر من مسلم الصبلة و اىيم عليو وباٞتملة فهذا الكبلـ ا١تعزو إلبر 
                         و!فكيف يقولو من ٝتانا ا١تسلمُتيف اإلسبلـ يعرؼ منزلة الدعاء 

                                                           

 ( وصححو ووافقو الذى  . ٜٔٗ/ٔأخرجو اٟتاكم )( ٔ)

 ( وغَته.ٕٜٕ/ٗعند الًتمذي )  بسند حسن، ولو شاىد من حديث أنس  (ٜٖٗأخرجو ابن السٍت )( ٕ)
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كل الحسنات  جد يأديث ف  المسالححديث: ) (ٗٚ)
 .كما تأكل النار الحطب(

 (  )ال أصل لو                                                   
لم  :اقاوقاؿ ٥ترجو اٟتافظ العر  .ورده الغزاِف يف "اإلحياء"أ (ٔ)

 (. ٕٚٓ/ٔ) ا١تغٍت" وبذيلو "اإلحياء  . أقف لو لاى أصل
 .لم يوجد: (ٖٙيف "تذكرة ا١توضوعات" )ص:قاؿ الفتٍت  (ٕ)
لم  (:ٚٗٔ-٘ٗٔ/ٗقاؿ السبكا يف "طبقات الشافعية" ) (ٖ)

 .أجد لو إسناداً 
: (ٕٔٔٔرقم ) (ٖٕٗ/ٔفاء" )قاؿ العجلوٓف يف "كشف ا٠ت (ٗ)

 .أنو لم يوجد اري نقاًل لن المختصر:الققاؿ 
لم : قاؿ الفَتوزأبادي: (ٜٕ)ص:موعة" فوائد اجملقاؿ الشوكآف يف "ال (٘)

 .يوجد

       : (ٗ( رقم )ٓٙ/ٔالضعيفة" )قاؿ العبلمة األلبآف يف " (ٙ)
ديث يف ا١تسجد يأكل اٟتسنات كما تأكل البهائم اٟت)

باح الكبلـ ا١تور على األلسنة )، وا١تشهال أصل لو (اٟتشيش
. ل اٟتسنات كما تأكل النار اٟتطب( وىو ىويف ا١تسجد يأك
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ور لاى أما الحديث المشه: (ٖٛٙ/ٕ" )وقاؿ يف "الثمر ا١تستطاب
ل اٟتسنات كما تأكل النار الكبلـ يف ا١تسجد يأك: )األلسنة
( ٖٙٔ/ٔ، وقد أورده الغزاِف يف "اإلحياء" )ال أصل لو، اٟتطب(

هائم اٟتديث يف ا١تسجد يأكل اٟتسنات كما تأكل الب) :ظبلف
 . لحافظ العراق  لم أقف لو لاى أصلقاؿ مخرجو ا اٟتشيش(

 :التعايق
اَف يكن فيو تشويش على ، مَف ٯتنع الكبلـ ا١تباح يف ا١تسجدإف اإلسبلـ 

، و تشاغل عنهاأف ال يكوف فيو إعراض عن الصبلة أ، ولكن على ا١تتعبدين
الصحابة رضا اهلل عنهم أهنم كانوا يتكلموف على مسمع من  وقد ثبت عن
، ويف ىذا اىلية فيضحكوف ويبتسم الن  يف أمور اٞت رسوؿ اهلل 

ا من ، وبأمور الدنيا وغَتىا١تسجد مشروعية التحديث باٟتديث ا١تباح يف
اؾ بن ، عن ٝتغَته ما داـ مباحاً ا١تباحات وإف حصل جواز ما فيو ضحك و 

،  قاؿ: نعمو أكنت ٕتالس رسوؿ اهلل لت ٞتابر بن ٝترة: )حرب قاؿ: ق
ىت تطلع ، حه الذي يصلا فيو الصبح أو الغداةكثَتًا كاف ال يقـو من مصبل

اىلية ، وكانوا يتحدثوف فيأخذوف يف أمر اٞتالشمس فإذا طلعت الشمس قاـ
 . فيضحكوف ويبتسم( أخرجو مسلم

للصبلة  جد أف يكوفىذا مع مبلحظة أف األصل يف اٞتلوس يف ا١تس
ـ ، وعدوالتبلوة والذكر والتفكر، أو تدريس العلم، بشرط عدـ رفع الصوت

 . التشويش على ا١تصلُت والذاكرين
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اجد طرقًا إال ال تتخذوا ا١تسابن عمر رضا اهلل عنهما مرفوعاً: ) عنف
  .(ٔ)لذكر أو صبلة(

 ، فبلم مناج ربوأال إف كلك): مرفوعاً  وعن أمل سعيد ا٠تدري 
، أو قاؿ ، وال يرفعن بعضكم على بعض يف القراءةؤذين بعضكم بعضاً ي

  .(ٕ)يف الصبلة(
الزماف قـو سيكوف يف آخر : )رفعو إُف الن   وعن ابن مسعود 

بل ٕتالسوىم فإنو ليس هلل قًا حلقًا إمامهم الدنيا ف٬تلسوف يف ا١تساجد حل
  .(ٖ)ة(فيهم حاج

لق، واٞتلوس بعض الناس من اٟتِ علو ففا ىذا اٟتديث النها عما يف
على  وما جرى ،وما جرى لفبلف ،يف أمر الدنيا، للحديث ٚتاعة يف ا١تسجد

  .(ٗ)مقهى أومايشبو ا١تقهى جد من أف يصبح، فينبغا أف ينزه ا١تسفبلف

                                                           

 (.ٔٓٓٔ)أخرجو الطربآف يف "الكبَت" و "األوسط" وحسنو األلبآف يف "الصحيحة" ( ٔ)

 (.ٖٓٙٔ، ٜٚ٘ٔ" )الصحيحة"، وانظر جو أٛتد وأبو داود وإسناده صحيحأخر ( ٕ)

 (. ٖٙٔٔلصحيحة" )ا"أخرجو ابن حباف يف "صحيحو" والطربآف وانظر ( ٖ)

 .        (ٜٛٔ-ٛٛٔظر "أخطاء ا١تصلُت" )ص:وان( ٗ)
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)الحسد يأكل الحسنات كما تأكل  :حديث (٘ٚ)
                                         .الحطب( النار
  (ضعيف)                                                            

، (ٖٗٗٙ( رقم )٘/ٗ، وأبو يعلى يف "مسنده" )(ٕٓٔٗ) رواه ابن ماجو
وابن عدي يف  ،(ٙٗٔ/ٔع والتفريق" )وا٠تطيب البغدادي يف "موضح أوىاـ اٞتم

 .( وغَتىم عن أنس ٖٔٛ/ٛ( و)ٖٖٗ/ٙ"الكامل" )

ن أب  ليسى الحناط متروؾ كما ف  ليسى ب وف  سنده:
 ( .ٕٖ٘٘"التقريب" )

 :والحديث ضع فو
   .(ٜٕٗ/ٖا١تغٍت " ) "اإلحياء وبذيلو     . العراق الحافظ 

  .(ٔ)(ٜٔٓٔفة" )يف "الضعي والعالمة األلبان 
إياكم والحسد فإف الحسد يأكل )وجاء ىذا اٟتديث بلفظ:  :قات

( وعبد بن ٖٜٓٗو أبو داود )أخرج ا تأكل النار الحطب(الحسنات كم
( ٙٚٛ( رقم )ٕٕٚ/ٔ/ٔ، والبخاري يف "التاريخ" )ٛتيد يف "ا١تنتخب"

 .مرفوعاً  بن أمل أسيد عن جده عن أمل ىريرة اعن إبراىيم 

                                                           

 (.ٜ٘ٚ" )( و"ضعيف ابن ماجؤٕٛٚ"ضعيف اٞتامع" )انظر كذلك و ( ٔ)
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 .اليصح: (ٙٚٛ( رقم )ٖٕٚ/ٔ/ٔيف التاريخ ) قاؿ البخاري
جد : (ٚٙٔ/ٖٔعنو صاحب "عوف ا١تعبود" )وقاؿ اٟتافظ كما نقل 

 .  أسيد ال يعرؼبن أب إبراىيم
وفيو : ( قاؿٕٜٓٔيف "الضعيفة" ) اٟتديث العبلمة األلبآف فوضع  

 .                  جد إبراىيم وىو مجهوؿ ألنو لم يسم
 :التعايق
 .حراـ بالكتاب والسنة واإلٚتاع اٟتسد قات:

 {5}الفلق: ژچ  چ     چ  چ  ڇ ژ   فقولو تعاُف أما الكتاب:

 ٟتسد كثَتة.واآليات يف ذـ ا
 ،تَػَقاطَُعوا َوال ،تَػَباَغُضوا َوال ،َٖتَاَسُدوا ال): فقولو  وأما السنة:

، واآلحاديث يف ذـ  عن أنس ( متفق عليوِإْخَوانًا الل وِ  ِعَبادَ  وَُكونُوا
 اٟتسد كثَتة.

     فإف األمة ٣تمعة على ٖترٔف اٟتسد. وأما اإلجماع: 
مرض غالب فبل ٮتلص منو  ، وىوواٟتسد مرض من أمراض النفوس

لكن اللئيم  ،بل جسد من حسد: ما خيل من الناس، ٢تذا قيلإال القل
أف  ، واٟتسد ذميم قبيح حيث أف اهلل أمر رسولو يبديو والكرٔف ٮتفيو
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اؿ اهلل تعاُف، كما أمر باإلستعاذة من شر الشيطاف قيتعوذ من شر اٟتاسد
 . {5}الفلق: ژچ  چ     چ  چ  ڇ ژ 

أكل اٟتسنات كما تأكل النار اٟتطب، وإف َف يصح ي واٟتسد
  اٟتديث، لكن معناه صحيح. 

 أثرىا وٯتحو و٭ترقها يذىبها أي :اٟتسنات يأكل اٟتسدقاؿ ا١تناوي: 
 اغتياب إُف بصاحبو يفضا ألنو اليابس أي( اٟتطب النار تأكل كما)

 مظاَف ذلك وكل دمو سفك يف يسعى أو مالو يتلف وقد وشتمو احملسود
 . حسنات ذلك عوض يف ويذىب اآلخرة يف منها يقتص

 نعمػة لاػى حسػده ألف لػذابين بػين لنفسػو جمػع الحاسػد: الغدال  قاؿ( تنبيو)
 اآلخػرة فػ  لػذابا إليػو أضػاؼ حتػى بػذلك قنػع ومػا بالحسد معذبا وكاف الدنيا
 نفسػو ولػدو صػديقو فهػو حسػناتو إليػو وأىػدى نفسو فأصاب محسوده فقصد
 : قيل فقد محسوده فضل انتشار سبب هحسد كاف وربما
 حسود لساف ٢تا أتاح ويتػط          لةػفضي رػنش  اهلل أراد وإذا 
 العود نشر طيب يعرؼ كاف ما         جاورت فيما النار اشتعاؿ لوال 

 :قات: وقد أحسن من قاؿ
، وألبستو امو، وناولتو شرابو، وأحضرت لو طعاٟتاسد لو قدمت لو حذاءه 
تو، فإنك ال تزاؿ ، وكنست لو بيوىيأت لو وضوءه، وفرشت لو بساطوبو، ثيا

و علمك أو أدبك ، وىو فضلك أعدوه أبداً، ألف سبب العداوة ال زاؿ فيك
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و الصلح معو وأنت َف تتب من مواىبكفكيف تطلب أو مالك أو منصبك، 
 . ٌت مىت هتوي، ويتمتتعثر، ويتحرى مىت تسقط واٟتاسد ينظر مىت
، وأسعد ساعاتو يـو يـو ٘ترض، أٚتل لياليو يـو تفتقرأحسن أيامو 

أتعس ، و مهمومًا مغمومًا حزينًا منكسراً  ، وأحب وقت لديو يـو يراؾبكَ نْ تػُ 
ظع خرب عنده إذا علوت، وأشد كارثة لديو إذا ، وأفٟتظة عنده إذا اغتنيت

احك فشل لديو، ينسى كل ، و٧تبكاٌء لو، وعيدؾ مأمت لو ، ضحككارتقيت
ؾ الصغَت ، خطؤ ل أمر فيك إال الزالتل عن ك، ويغفك إال ا٢تفواتشاء عن

ت ، لو كنثهبلفجبل ، وذنبك اٟتقَت لديو أثقل من عنده أثقل من جبل أحد
من حامت  ولو كنت أسخى من باقل، ، فأنت عنده أعِتأفصح من سحباف 

الشافعا فهو يراؾ أٛتق من  ، ولو كنت أعقل منفأنت لديو أٓتل من مادر
الذي ، و ذاب، والذي يثٍت عليك لديو منافق، الذي ٯتدحك عنده كىبقنة

يذب عنك يف ٣تسلو ثقيل حقَت، يصدؽ من يسبك، و٭تب من يبغضك، 
ويقرب من يعاديك، ويساعد من يكرىك و٬تافيك، األبيض يف عينك سواد 

، ال ٕتعلو حكمًا بينك وبُت اآلخرين عنده، والنهار يف نظرؾ ليل يف نظره
على سرؾ فأكرب  ، وال تطلعوالدعوى وحضور البينةقبل ٝتاع فيحكم عليك 

، ويسجل عليك الغلطة ف يشاع ويذاع، و٭تفظ عليك الزلة ليـو اٟتاجة٫تو أ
االختفاء عن نظره والبعد ، و فاقة ال حيلة فيو إال العزلة عنو، والفرار منو ليـو ال

 .عن بيتو، واالنزواء عن مكانو
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ذي أسهره وأضناه، أنت الذي جلب ال، أنت أنت الذي أمرضو وأسقمو
، لكن يكفيك ما ىو  لو ٫تو، وحزنو وتعبو ووصبو، وىو الظاَف يف صورة مظلـو

حزاف، وما يذوقو من ، وما يعاٞتو من أيعايشو من آالـ، وما فيو من غصص
 .        ويبلت

 : وهلل در من قاؿ

 أال قػػػػػػػػػػل ١تػػػػػػػػػػن ظػػػػػػػػػػل ِف  حاسػػػػػػػػػػداً 
     أسػػػػػػػػػػػػػػأت علػػػػػػػػػػػػػػى اهلل يف حكمػػػػػػػػػػػػػػِو          

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخزاؾ  رمل  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف  زادٓف                        
 

 أتػػػػػػدري علػػػػػػى مػػػػػػن أسػػػػػػأت األدب 
 إذ أنػػػػػػػت َف تػػػػػػػرَض ِف مػػػػػػػا  وىػػػػػػػب
 وسػػػػػػػػػػػد عليػػػػػػػػػػػػك وجػػػػػػػػػػػوه  الطلػػػػػػػػػػػب

 

 العتاىية : وقاؿ أبو

 فيػػػػػػػػػػػا  رب   إف  النػػػػػػػػػػػاَس  ال  ينصػػػػػػػػػػػفونٍت
 وإف كػػػػػػػػػاف ِف شػػػػػػػػػاٌء َتصػػػػػػػػػػد وا ألخػػػػػػػػػذهِ 

 وإف نػػػػػػا٢تم بػػػػػػذِف فػػػػػػبل  ُشػػػػػػَكر  عنػػػػػػدىم    
 وإف طػػػػػػػػػػػػػػػػرقتٍت نكػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌة فكُهػػػػػػػػػػػػػػػػػوا هبػػػػػػػػػػػػػػػػا   
         سأمنػػػػػػػػػػػػػػػػػُع قلػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أف ٭تػػػػػػػػػػػػػػػػن  إليػػػػػػػػػػػػػػػػػهُمو   

 فكيػػػػػػػػػػف ولػػػػػػػػػػو أنصػػػػػػػػػػفُتهم ظلمػػػػػػػػػػوٓف 
 وإف شػػػػػػػػئُت أبغػػػػػػػػا شػػػػػػػػيَئهم منعػػػػػػػػوٓف
 وإف أنػػػػػػػػػػػا َف أبػػػػػػػػػػػُذؿ ٢تػػػػػػػػػػػػم شػػػػػػػػػػػتموٓف
 وإف َصػػػػػػػػػػػػػػِحبتٍت نعػػػػػػػػػػػػػػػمٌة َحَسػػػػػػػػػػػػػػدوٓف
 وأحجػػػػػػػػب عػػػػػػػػنهم نػػػػػػػػاظري وجفػػػػػػػػوٓف

 

 : وقد أحسن من قاؿ

 اصػػػػػػػػػػػرب علػػػػػػػػػػػى حسػػػػػػػػػػػِد  اٟتسػػػػػػػػػػػػودِ 
 فالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكل بعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها                           

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربؾ قاتلُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 إف َف ٕتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تاكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
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دىا ث وجالحكمة ضالة المؤمن حي) حديث: (ٙٚ)
 .فهو أحق بها(

  (ضعيف جداً )                                                      
يف يلا عقوال ،(ٜٙٔٗ) وابن ماجو ،(ٕٓٗٛرواه الًتمذي )

 كما يف "مسند الشهاب" ( والقضاعا يفٙ٘( رقم )ٓٙ/ٔاء" )ف"الضع
 وغَتىم( ٔٓٔ( رقم)٘ٗٔ/ٔ)"اديث الشهابفتح الوىاب بتخريج أح"

 .عن أمل ىريرة 
أجمعوا لاى  ،: إبراىيم بن الفضل المخدوم ولاة ىذا الحديث

 . , ولم أر أحداً وتقواد الحديث, وقد ضع فو كل نقتركو
  .(ٗٓٔ/ٔ( و"اجملروحُت" )ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔ"هتذيب التهذيب" )                       

 :ديثالحىذا ضع ف قد و 
 .(ًٕٓٗٛتمذي يف "سننو" )اإلماـ ال (ٔ)
 .(ٗٔٔ( رقم )ٜٙ-ٜ٘/ٔا١تتناىية" ) وزي يف "العللابن اٞت (ٕ)
 . (٘ٔٗ( رقم )ٕٕٛقاصد اٟتسنة" )ص:السخاوي يف "ا١ت (ٖ)
 .(ٕٚالديبع يف "التمييز" )ص:ابن  (ٗ)
 ( .ٜ٘ٔٔ( رقم )ٖ٘ٗ/ٔلعجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" )ا (٘)
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  .(ٔ)(ٙٓ٘العبلمة األلبآف يف "ضعيف سنن الًتمذي" ) (ٙ)
 : التعايق

: يعٍت أف اٟتكيم يطلب اٟتكمة فإذا -رٛتو اهلل-قاؿ السيد ٚتاؿ الدين 
ه هبا من ليس ٢تا بأىل مث وقعت إُف أىلها فهو أحق هبا من قائلها من تفو  
أو ا١تعٌت أف الناس يتفاوتوف يف  ،دهخساسة من وجدىا عنلتفات إُف َت اغ

بة واستكشاؼ األسرار ا١ترموزة فينبغا ا١تعآف واستنباط اٟتقائق احملتجفهم 
يات ودقائق األحاديث ر من قصر فهمو عن إدراؾ حقائق اآلأف ال ينك

على من رزؽ فهماً وأ٢تم ٖتقيقاً كما ال يُنازع صاحب الضالة يف ضالتو إذا 
تفحص جدىا أو كما أف الضالة إذا وجدت مضيعة فبل تًتؾ بل تؤخذ ويو 

امع إذا ٝتع كبلمًا ال يفهم معناه ، كذلك السعن صاحبها حىت ترد عليو
وال يبلغ كنهو فعليو أف ال يضيعو وأف ٭تملو إُف من ىو أفقو منو فلعلو 

ع ل مننو ال ٭ت، أو كما أيفهمو وال يستنبطو ىو يفهم أو يستنبط منو ما ال
ال ، كذلك العاَف إذا سئل عن معٌت صاحب الضالة عنها فإنو أحق هبا

 .(ٕ)داداً لفهمو٭تل لو كتمانو إذا رأى يف السائل استع

                                                           

و"ضػػعيف اٞتػػامع" ( ٘ٚ/ٔشػػكاة ا١تصػػابيح" )( و"مٕٜٔوانظػػر كػػذلك "ضػػعيف سػػنن ابػػن ماجػػو" )( ٔ)
 (.ٕٖٓٗ،  ٖٔٓٗرقم )

 (.ٖٔٛ/ٚ"ٖتفة األحوذي" )( ٕ)
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فهو  ا: اٟتكيم يطلب اٟتكمة أبدًا وينشدى-رٛتو اهلل-وقاؿ العسكري 
، مث أسند عن مبارؾ بن فضالة قاؿ: خطب ٔتنزلة ا١تضل ناقتو يطلبها

 ، فليتو كفانابطلب اآلخرة وكفانا مؤنة الدنيا : إف اهلل أمرنااٟتجاج فقاؿ
مؤنة اآلخرة وأمرنا بطلب الدنيا، قاؿ: يقوؿ اٟتسن: ضالة ا١تؤمن عند 

 . فاسق فليأخذىا
وري وحاـز بن خزٯتة : كنت مع سفياف الثوعن يوسف بن أسباط قاؿ

عسَت : إف يومًا أسكر الكبار، وأشاب الصغار، ليـو از، فقاؿ حٮتطب
أخرج شر٭تة  . مثشره مستطَت، فقاؿ سفياف: حكمة من جوؼ خرب

 يعٍت ألواحاً فكتبها. 
 .(ٔ)(فرب مبلغ أوعى من سامع) و٨توه:

 

                                                           

 .(ٜٕٕ"ا١تقاصد اٟتسنة" )ص: (ٔ)
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 .                  حديث: )الح  أفضل من الميت( (ٚٚ)
ليس )                                                 

 (بحديث
( رقم ٛٛف ما ليس بحديث" )ص:ف  بيا "الجد الحثيث وانظر

 .(ٛ٘ٔٔقم )( ر ٗٗٗ/ٔو"كشف الخفاء" ),  (ٖٚٔ)
 :التعايق

ح معناه وال يصليس ْتديث : قاؿ النجم: -رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ العجلوٓف
، بل إف أريد بو اٟتا إذا تساوى مع ا١تيت يف فضلو  على اإلطبلؽ

عماؿ فإف من األ كاإلسبلـ والعلم كاف اٟتا أفضل من ا١تيت ٔتا يكسبو
 :يف حديث عن أمل ىريرة  ذي أراده الن  ، وىو المعناه صحيح

 أسلما مع رسوؿ اهلل   -حا من قضاعة –كاف رجبلف من يَلاٍّ 
فأريت  :بيد اهلل، قاؿ طلحة بن عاآلخر سنة خرأُ ، و فاستشهد أحد٫تا

، فتعجبت لذلك يدر منهما أدخل اٞتنة قبل الشهفرأيت ا١تؤخ  ، اٞتنة
وؿ ، فقاؿ رسكر لرسوؿ اهلل أو ذُ  ،ن  لفذكرت ذلك ل فأصبحت

                                                           

 .(٘ٗٗ-ٗٗٗ/ٔ"كشف ا٠تفاء" )( ٔ)
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ؼ ركعو، وكذا ، وصلى ستة آالقد صاـ بعده رمضافس ألي: )اهلل 
  .(ٕ)وكذا ركعة صبلة سنة(

 ،وؿ منوحباف من حديث طلحة بنحوه لكنو أطوابن  ماجووأخرج ابن 
  .(ٔ)هما أبعد ٦تا بُت السماء واألرض(وكاف بين: )وزاد يف آخره

، ورواهتما رواة نو عن طلحةند أٛتد عن عبد اهلل بن شداد وأمل يعلى عوع
: ، فقاؿ الن  فأسلموا الن   ايح أف نفرًا من بٍت ُعذرة ثبلثة أتو الصح

، بعثاً  ، قاؿ فكانوا عند طلحة فبعث الن  أنا :اؿ طلحةو فق)من يكفيهم
ستشهد مث مات فار ، مث بعث بعثًا فخرج فيو آخستشهددىم فافخرج فيو أح

الثبلثة الذين كانو عندي يف  فرأيت ىؤالء: الثالث على فراشو، قاؿ طلحة
، ستشهد أخَتًا يليوورأيت الذي ا ،شو أمامهم، فرأيت ا١تيت على فرانةاٞت

، وفذكرت ذلك ل : فدخلٍت من ذلك فأتيت الن  م آخرىم قاؿورأيت أو٢ت
من مؤمن يعمر يف هلل و ليس أحٌد أفضل عند اوما أنكرت من ذلك :فقاؿ

 . حة وتكبَته وهتليلو، لتسبياإلسبلـ
قاؿ كاف رجبلف أخواف  وعند أٛتد والنسائا عن سعد بن أمل وقاص 

د٫تا قبل صاحبو بأربعُت ليلة فذكرت فضيلة األوؿ منهما عند الن  ىلك أح
  فقاؿ رسوؿ اهلل( :قالو: بلى، وكاف البأس أَف ي )كن اآلخر مسلماًو
، إ٪تا مثل الصبلة  : )وما يدريك ما بلغت بو صبلتوؿ رسوؿ اهلل ، فقابو

                                                           

 (.ٕٖٚصحيح  الًتغيب والًتىيب" )صححو األلبآف يف "( ٕ)

 . (ٖٙٔٔيف "صحيح اٞتامع" )األلبآف العبلمة صححو  (ٔ)
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ف ذلك رات ما ترو ـ ٜتس مو فيو كل يعذب بباب أحدكم يقتحم  كمثل هنر
  .(ٕ)دروف ما بلغت بو صبلتو(و فإنكم ال تيبقا من درنو

                                                           

 ( .ٖٔٚ"صحيح الًتغيب والًتىيب" )صححو األلبآف يف  (ٕ)



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٖٕٛ 

 .حديث: )خادـ القـو سيدىم( (ٛٚ)
                      (ضعيف جداً )                                                      

أخرجو  :(ٔ)(ٕٓ٘ٔ( رقم )ٓٔ/ٗ) يف "الضعيفة" -رٛتو اهلل-قاؿ األلبآف 
 " اري يف جزء "بي لفوائد" وابن أمل شريح األنصص يف "قطعة من اا١تخل  

  وإسناده ضعيف جداً.
جمعوا لاى ضعفو كما سْام بن سالم وىو الباخ  الداىد أ :لاتوو 

  .ايا قاؿ الخ
  .أيضاً وىو ضعيف  (سيد القـو خادمهم): وجاء بلفظ

  :وانظر
  .(ٖٜٕ"ا١تقاصد اٟتسنة" )ص:  (ٔ)
  .(ٜٔ)ص: "يزالتمي" (ٕ)
 .(٘ٔ٘ٔم ) ( رقٔٙ٘/ٔ"كشف ا٠تفاء" ) (ٖ)
 ( .ٔٙٔ/ٗ"فيض القدير" ) (ٗ)
 (.ٙٙٚ"أسٌت ا١تطالب" ) (٘)
  (.ٕٓ٘ٔ"الضعيفة" ) (ٙ)

                                                           

 (.ٕٖٖٗ،ٖٕٖٖوانظر كذلك "ضعيف اٞتامع" )( ٔ)



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٖٕٜ 

 : التعايق
ألف السيد ىو  (القـو خادمهمسيد ) :ٖتت حديث -رٛتو اهلل-قاؿ ا١تناوي 

 . يف النوائب فيتحمل األثقاؿ عنهم زع إليوالذي يف
 :قاؿ الشاعر

 وأْفضبل اً أبر  م        إلخػوانو نفسأذ٢ت   كاف  اإلخواف  إذا اجتمع
 ولكن فضل ا١ترء أف يتفضبل   فسو    وما الفضل يف أف يؤثر ا١ترء ن

 :وقاؿ آخر
 لينفعك  ومن يضر نفسو         ن يسعى معك  إف أخا اإلحساف م

 َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ شّتت صػدعْك            ومن إذا رْيُب الزماِف
 فيك مشْلُو لْيجمعك

ل قد يخدـ فإف الفاض: -رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
ره فإف )سيد اعلم أف منفعة األعلى لؤلدْف غَت مستنك: ، فنقوؿالمفضوؿ

التقرب إُف اهلل ٭تصل  ، و٘تاـتو يعود إليو ثواهبان منفعولكالقـو خادمهم( 
 .بنفع خلقو.اىػ

                                                           

 (ٖٗٙ/ٗ"٣تموع الفتاوى" )( ٔ)
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 قاؿ: لن  ، فإف ا، وإف كاف اٟتديث ضعيفاً أف ا١تعٌت صحيح : يعٍتقات
  .(ٕ))خَت الناس أنفعهم للناس(

                                                           

وحسػػػنو  أخرجػػػو الطػػػربآف والػػػدارقطٍت والبيهقػػػا يف "الشػػػعب"وابن عسػػػاكر والقضػػػاعا عػػػن جػػػابر ( ٕ)
 (.  ٕٙٗ( و"الصحيحة" ) ٜٕٖٛاأللبآف يف "صحيح اٞتامع" )
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 .(شطر دينكم لن ىذه الحميراء خذوا)حديث: (ٜٚ)
 (ال أصل لو)                                                        

ة الناس ال وجود لو يف دواوين الس ن  ىذا اٟتديث على شهرتو يف أوساط 
، وال وجود لو يف كتب وال ضعيفا١تطهرة ال بسند صحيح وال حسن 

والصاغآف  ها ا١تتقدموف من علماء اٟتديث كابن اٞتوزيفَ ا١توضوعات اليت ألّ 
 .وغَت٫تا من ا١تتقدمُت

 : يثوممن نفى وجود ىذا الحد
 .(ٜٔ( رقم )ٔٙ-ٓٙص:يف "ا١تنار ا١تنيف" ) -رٛتو اهلل-ابن القيم (ٔ)

بوؿ" يف "ا١تنقوؿ واحملك ا١تميز بُت ا١تردود وا١تقوقاؿ 
و يا حميراء, أو ذكر الحميراء فهو  يث فيدل حوك: (ٔ٘)ص:

إنو يورث كذا يا ٛتَتاء ال تأكلا الطُت ف: )مثل. كذب مختاق
 . عن اٟتمَتاء(وحديث: )خذوا شطر دينكم  وكذا(،

  كل حديث فيو يا حميراء فهو موضوع: قاؿ -رٛتو اهلل- ا١تزي (ٕ)
 .(ٚٓٗ) "ا١توضوعمعرفة اٟتديث  ا١تصنوع يف"   .عند النسائا إال حديثاً 

( قاؿ: ٜٙ/ٛيف "البداية والنهاية" ) -رٛتو اهلل–اٟتافظ ابن كثَت  (ٖ)
فأما ما يلهج بو كثَت من الفقهاء وعلماء األصوؿ من إيراد 

( فإنو ليس لو ديث )خذوا شطر دينكم عن ىذه اٟتمَتاءح
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أصل, وال ىو مثبت ف  ش ء من أصوؿ اإلسالـ وسألت 
 .لنو شيخنا أبا الحجاج المدي فقاؿ: ال أصل لو

 نقل عنو اٟتافظ ابن كثَت. اكم -رٛتو اهلل-الذى   (ٗ)

ولم أَر ف  حديث : ( قاؿ٘ٔ٘/ٕ)" يف "الفتح -رٛتو اهلل– اٟتافظ (٘)
رواية النسائا من  ، بعد أف ذكرذاإال يف ى لحميراءصحيح ذكر ا

-وقاؿ      .(.)دخل اٟتبشة ا١تسجد يلعبوف.. سلمة:طريق أمل 

ال ألرؼ : (خذوا شطر دينكم عن اٟتمَتاء: حديث )-رٛتو اهلل
وال رأيتو ف  ش ء من كتب الحديث إال ف  النهاية  ,لو إسناداً 

"موسوعة   .خرجوف  غريب الحديث البن األتير ولم يذكر من 
 .(ٖ٘٘/ٖاٟتافظ ابن حجر اٟتديثية" )

اإلجابة فيما استدركت عائشة يف كتابو " -رٛتو اهلل-الزركشا (ٙ)
 .الصحابة"على 

( ٕٖٗ( رقم )ٖٕٚاٟتسنة" )ص: يف "ا١تقاصد -رٛتو اهلل– السخاوي (ٚ)
 .ردوس" بغير إسناد وبغير ىذا لافظذكره ف  "الف: قاؿ

( ٕٓٔ( رقم )٘ٔٔ)ص:١تنتثرة" ا يف "الدرر -رٛتو اهلل- السيوطا (ٛ)
   .ةكذا ف  المرقا ,لم أقف لايو: قاؿ

 .(ٖٚيف "التمييز" )ص: -رٛتو اهلل– الديبعابن  (ٜ)
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 . يف "٥تتصر ا١تقاصد" -رٛتو اهلل–الزرقآف  (ٓٔ)

  .(ٚٓٗ) ، و"ا١تصنوع""األسرار ا١ترفوعة" يف -رٛتو اهلل– اريقال (ٔٔ)

 .(ٜٛٔٔ)يف "كشف ا٠تفاء"   -رٛتو اهلل– العجلوٓف (ٕٔ)

 .(ٓٓٙ) ٌت ا١تطالب"يف "أس -رٛتو اهلل–البَتو   (ٖٔ)

 .(ٓٗٗ" )ٖتذير ا١تسلمُتيف " -رٛتو اهلل– األزىري (ٗٔ)

 .(ٖٔٛ/ٓٔيف "ٖتفة األحوذي" ) -رٛتو اهلل– فوريا١تبارك (٘ٔ)

 .(ٓٓٔيف "تذكرة ا١توضوعات" )ص:  -رٛتو اهلل– الفتٍت (ٙٔ)

 .(ٔٗٔ)يف "اٞتد اٟتثيث"  -رٛتو اهلل– العامري (ٚٔ)

( رقم ٖ٘٘د اجملموعة" )ص: يف "الفوائ  -اهللرٛتو – الشوكآف (ٛٔ)
(ٖٜٔ). 

 (.ٓٔ/ٔيف "اإلرواء" )  -رٛتو اهلل– العبلمة األلبآف (ٜٔ)

 : التعايق
ويف  رضا اهلل عنها شة: ال يشك مسلم عاقل يف فضل عائقات

ح ىذا اٟتديث فقد زخرت السنة بأحاديث يص  َف علمها ومكانتها وإف
 .ٞتوانبصحيحة يف فضلها من ٚتيع ا
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: فإنو َف يكن (ٖٚٔ/ٕيف "السَتة النبوية" ) -هللرٛتو ا-قاؿ ابن كثَت 
وعلمها وفصاحتها وعقلها  يف األمم مثل عائشة رضا اهلل عنها يف حفظها

، ونزلت براءهتا ٭تب أحدًا من نسائو كمحبتو إياىا وؿ وَف يكن الرس
 .يو.اىػمباركاً فمن فوؽ سبع ٝتاوات ، وروت بعده عنو علماً ٚتاً كثَتاً 

، ا٫تت بتصحيح ا١تفاىيمرضا اهلل عنها بعلمها ودرايتها سفها 
هنا لؤلخذ وقد كاف أىل العلم يقصدو  والتوجيو التباع سنة رسوؿ اهلل 

من علمها الغزير فأصبحت بذلك نرباسًا منَتًا يضيئ على أىل العلم 
 بلبو كما أهنا رٛتها اهلل استدركت على الصحابة رضا اهلل عنهم بعضوط

اإلجابة فيما استدركت عائشة "ا١تسائل كما ذكر ذلك الزركشا يف كتابو 
 . "على الصحابة

ة كر الصديق عبد اهلل بن عثماف زوجتلكم ىا عائشة بنت أمل ب
علمهن بالقرآف واٟتديث والفقو و نساء ا١تسلمُت وأوأفق رسوؿ اهلل 

ضا اهلل مًا كثَتًا وقد بلغ مسند عائشة ر عل روت عن الرسوؿ الكرٔف 
 .حديثاً  (ٕٕٓٔعنها )

اف مسروؽ إذا روى عنها روى عنها الرواة من الرجاؿ والنساء وك
 .ةلصديقة بنت الصديق الربيئة ا١تربأدثتٍت ا: حيقوؿ

كمل من الرجاؿ كثَت وَف يكمل من النساء : )وىا اليت قاؿ عنها 
فضل ائشة على النساء ك، وفضل عنت عمراف وآسية امرأة فرعوفإال مرٔف ب
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 أخرجو البخاري ومسلم عن أمل موسى األشعري . (الثريد على سائر الطعاـ
. 

( للهجرة ليلة الثبلثاء ٛ٘يل )( وقٚ٘توفيت رضا اهلل عنها سنة )
 رة ليلة خلت من رمضاف . لسبع عش

ونزؿ  وأمرت أف تدفن بالبقيع ليبًل ودفنت وصلى عليها أبو ىريرة 
أمل بن ا٤تمد  الزبَت والقاسم وعبد اهلل ابنا سة عبد اهلل وعروة ابناقربىا ٜت

 .بكر وعبد اهلل بن عبد الرٛتن
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 .                        حديث: )خير األمور أوسطها( (ٓٛ)
 (ضعيف)                                                            

  .(ٕٓٔٙ( رقم )ٖٚٛ/ٖسنن "الكربى" )رواه البيهقا يف ال
 .قطعبسند من

 :منهم نص  جمع من أىل العام لاى لدـ صحة ىذا الحديثو 
 .منقطع: قاؿ البيهقا يف "السنن الكربى" (ٔ)

نقل عنو ا١تناوي يف ، كما منقطع: قاؿ الذى  يف "ا١تهذب" (ٕ)
 ."فيض القدير"

: قاؿ (٘٘ٗ( رقم )ٕ٘ٗقاصد اٟتسنة" )ص:السخاوي يف "ا١ت (ٖ)
مجهوؿ لن عان  ف  ذيل تاريخ بغداد بسند رواه ابن السم

 .مرفولاً  لا  

 .(ٕٕ٘/ٖوبذيلو ا١تغٍت " ) اإلحياء"العراقا، قاؿ: معضل.      (ٗ)

 .( و"اٞتامع الصغَت"ٖٜٔ/ٔنثور" )ا١ت السيوطا يف "الدر (٘)

 .(ٖٕٚ/ٕا١تناوي يف "فيض القدير" ) (ٙ)

 .(ٙٚالديبع يف "التمييز" )ص:ابن  (ٚ)

 .(ٕٚٗٔ) ( رقمٜٙٗ/ٔلعجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" )ا (ٛ)
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: ىو ( قاؿٔ٘ٔ( رقم )ٜٗد اٟتثيث" )ص: اٞتالعامري يف " (ٜ)
 .اٞتعفا ، ويزيد بن مرةمطرؼ بن عبد اهلل من كبلـ

  .(ٜ٘( رقم )ٕٕٛائد اجملموعة" )ص:الشوكآف يف "الفو  (ٓٔ)

 (.ٕٕ٘ٔالعبلمة األلبآف يف "ضعيف اٞتامع" ) (ٔٔ)

 : التعايق
ود ، فإف الوسط ٤تمحيح: ىذا اٟتديث ضعيف لكن معناه صقات

 . راط والتفريط مذموماف يف كل شاءفيف كل شاء واإل

  ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ : : ٖتت قولو تعاُف(ٔ)قاؿ القرط 
، سط األرض كذلك جعلناكم أمة وسطاً وكما أف الكعبة و  {273}البقرة:

وأصل ىذا أف : العدؿ اكم دوف األنبياء وفوؽ األمم، والوسطأي جعلن
يف قولو  ن  ، روى الًتمذي عن أمل سعيد عن الأٛتد األشياء أوسطها

ؿ ىذا حديث قا .عدالً  :قاؿ ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ ژ تعاُف
 .أي: أعد٢تم وخَتىم {1١}القلم:ژگ  گ ژ:حسن صحيح ويف التنزيل

 :قاؿ زىَت
 إذا نزلت إحدى اللياِف ُٔتْعًظم وسط يرضى األناـ ْتكمهم      ُىم

                                                           

 .(ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٔ/ٔ"اٞتامع ألحكاـ القرآف" )( ٔ)
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 :وقاؿ آخر 
 ألن إف سألت شططاً ألمور فرطاً          التسػال تذىنب يف ا

 وكن من الناس ٚتيعاً وسطاً 
، و١تا كاف الوسط وماء موضع فيو وأكثر كؤلً  : خَتالوادي ووسط

، أى ىذه األمة َف تغل غلوالنصارى يف اً ٣تانبًا للغلو والتقصَت كاف ٤تمود
: ، وفيو عن علا قصروا تقصَت اليهود يف أنبيائهم وال أنبيائهم ،

، وإليو يرتفع النازؿ، وفبلف من عليكم بالنمط األوسط، فإليو ينزؿ العاِف
 .أوسط قومو، وإنو لواسطة قومو، أي من خيارىم وأىل اٟتسب منهم

أي الذي ال ترجيح ألحد  ور أوسطها(وخَت األم): (ٔ)وقاؿ ا١تناوي
تو اٞتوانب كلها إليها ، ألف الوسط العدؿ الذي نسبآلخرجانبيو على ا

ريف اإلفراط والتفريط سواء فهو خيار الشاء والعدؿ ىو التوسط بُت ط
 :قاؿراط واألوساط ٤تمية بأطرافها ا تطرؽ إُف اإلفواآلفات إ٪ت

َحّما فاكتنفت كانت ِىاَ 
ُ
 فاً رَ أصبحت طَ  هبا اٟتوادث حىت     الوسط ا١ت

ٞتور ا١توقع ومىت زاغ عن الوسط حصل ا ،ومالك الوسط ٤تفوظ الغلط
       .يف الضبلؿ عن القصد

                                                           

 (.ٖٕٚ/ٕ"فيض القدير" ) (ٔ)
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: )خيار وف  لفظ (لاجاويث: )خير البر حد (ٔٛ)
 .(البر لاجاو

ليس )                                                      
  (بحديث

ليس : (ٜٕٕٔ( رقم )ٔٙٗ/ٔ"كشف ا٠تفاء" )قاؿ العجلوٓف يف 
 .: ال يصح مبناهاري؛ وقاؿ القبحديث

( ٘ٚ( و"التمييز" )ص:ٛٗٗ( رقم )ٕٕٗ)ص: قاصد اٟتسنة"وانظر "ا١ت
  .(ٜٗٔ( رقم )ٜٗا ليس ْتديث" )ص:ٟتثيث يف بياف مد ا"اٞتو

 :يقالتعا
، وقد رغب اإلسبلـ يحىذا القوؿ وإف َف يثبت حديثًا إال أف معناه صح

ٻ  ٻ   ژ يف ا١تسابقة يف فعل ا٠تَتات وا١تسارعة إليها قاؿ تعاُف
  {.233}آل عمران: ژٻ  ٻ  پ  

 .{12}الحديد: ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ ژ  وقاؿ اهلل تعاُف

ې   ې  ى  ى  ائ      ائ  ژ وقولو تعاُف 
  .{20}األنبياء: ژەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   
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    {.22-20:}الواقعةژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ  وقولو تعاُف

ففين: ژۉ  ۉ  ې  ې      ې   ژ وقولو تعاُف     .{16}المطَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ژ وقاؿ تعاُف 
  .{2}الجمعة: ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

 ژھ  ے  ے  ھ  ھ    ژأسرع موسى للقاء ربو وقاؿ  ولقد
 { .١7}طه:

عماؿ فتناً  بادروا باأل: )أما نصوص السنة فكثَتة أيضًا منها قولو 
 .(ٔ)…(كقطع الليل ا١تظلم

ٜتسًا قبل ٜتس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل  اغتنم) :وقولو 
  .(ٕ)…(، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل ىرمكسقمك

 .(ٖ)…( واحرص على ما ينفعك واستعن باهلل… ): وقولو 
كانوا ف ىذه الدروس من رسوؿ اهلل  م أصحاب الن  ولقد تعل  

من  افسوف فيما بينهم يف مرضات اهلل تعاُف فحُت طلب رسوؿ اهلل يتن
قلت اليـو ، فدي ماالً : فوافق ذلك عن، قاؿ عمر الصحابة أف يتصدقوا

                                                           

 .عن أمل ىريرة رواه مسلم وغَته ( ٔ)

رواه اٟتاكم والبيهقا يف "الشعب" عن ابن عباس رضا اهلل عنهما وصححو األلبآف يف "صحيح ( ٕ)
 (.ٚٚٓٔاٞتامع")

 . رواه مسلم وغَته عن أمل ىريرة ( ٖ)
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: )ما ، فقاؿ رسوؿ اهلل ف ماِففجئت بنص، أسبق أبا بكر، إف سبقتو يوماً 
يا أبا : ، فقاؿ أبقيت ألىلكو فقلت: مثلو؛ وأتى أبو بكر بكل ماعنده

إُف شاء  ابقكال أس :تل، قلكو فقاؿ: اهلل ورسولوبكر ما أبقيت ألى
 . (ٔ)(أبداً 

                                                       ة، فاهلل يقوؿ يف اآلخر ُف الدنيا فلم يرغب اإلسبلـ فيهاأما ا١تسابقة إ
 .{2}الجمعة: ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ژ

 .{25}الملك: ژڤ  ڤ  ڤ  ژ وقاؿ يف أمر الدنيا يف آخر اآلية 

 . (ٕ) يف كل شاء إال يف عمل اآلخرة(التؤدة خَت: )ويقوؿ 
عمل يف "فيض القدير": أي مستحسن و٤تمود إال يف  (ٖ)قاؿ ا١تناوي

 . ف التؤدة غَت ٤تمودةاآلخره فإ
العواقب حىت  ةعلم أهنا ٤تمود: معناه أف أمور الدنيا ال يوقاؿ الطي 

 .خروية، ٓتبلؼ األمور األىت يتأخر عنهاومة حومذم، يتعجل فيها
 لو األنفاس ىا فإ٪تا ،ا١تبادرة ا١تبادرة :موعظتو يف يقوؿ-اهلل رٛتو-اٟتسن وكاف
 امرأ اهلل رحم ،جل و عز اهلل إُف هبا ربوفتتق اليت األعماؿ عنكم انقطعت حبست

                                                           

( و ٕٜٕٓوىو  حديث حسن . وانظر "صحيح الًتمذي" رقم ) رواه الًتمذي وغَته عن عمر ( ٔ)
 (.         ٛٚٙٔ"صحيح أمل داود")

 (ٜٖٓٓرواه أبوداود واٟتاكم والبيهقا يف "الشعب" وصححو األلبآف يف "صحيح اٞتامع" ) (ٕ)

 (.ٖ٘ٙ/ٖ"فيض القدير" )( ٖ)
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مريم: }  ژگ  گ  گ  گ  ڳ  ژ  اآلية ىذه قرأ مث ،ذنبو على وبكى لنفسو نظر

  .أىلك وفراؽ نفسك خروج العدد آخر ،األنفاس يعٍت{ ١7
 ذكر واقتطع ،العمل وإمكاف ،األجل تنفس اغتنم :الصلحاء بعض وقاؿ
  .٦تدود غَت وعمر ،معدود ونفس ،٤تدود أجل يف فإنك ،والعلل ا١تعاذير
 ،يعدوؾ ليس ليـو ،٭تدوؾ ا١توت حادي فإف ا١ترٖتل عمل أعمل :غَته وقاؿ 

  .يرجوؾ وال أحد فيها ٮتافك ال حفرة يف فيطرحك
 ،يقظة واآلخرة ،حلم الدنيا فإف بعد أما :إخوانو بعض إُف رجل وكتب 
  .والسبلـ أحبلـ أضغاث يف و٨تن ،بينهما متوسط وا١توت
 إليك أٛتد فإٓف عليك سبلـ :لو أخ إُف -اهلل رٛتو- يوسف بن ٤تمد وكتب 
 إقامتك دار إُف منقلبك دار من ٤تذرؾ فإٓف :بعد أما ،ىو إال إلو ال الذي اهلل

 ونكَت منكر فيأتيك ،ظهرىا بعد األرض باطن يف فتصَت ،أعمالك وجزاء
 يكن وإف ،وحشة وال بأس وال ،فاقو فبل معك اهلل يكن فإف ،وينتهرانك فيقعدانك

 تبلغك مث ،مضجع وضيق مصرع سوء من أخا يا وإياؾ اهلل فأعاذٓف ذلك غَت
 األرض وامتؤلت ،القضاء لفصل ا٠تبلئق وقياـ ،الصور ونفخة ،النشور صيحة
 ،ا١توازين ووضعت ،النار وسعرت ،األسرار فباحث ،بسكاهنا والسموات ،بأىلها
 هلل اٟتمد وقيل ،باٟتق بينهم وقضا والشهداء ،بالنبيُت وجاء ،الدواوين ونشرت
  .العا١تُت رب
 ليت فيا ،وناج ىالك من وكم ،ومرحـو ومعذب ،ومستور مفتضح من فكم 
 عن وسلى ،اللذات ىدـ ما ىذا يف فإف ،يومئذ وحالك حاِف ما شعري
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 ىذا على وإياؾ اهلل أعاننا ،الغافل ونبو ،النائم وأيقظ ،األمل من وقصر ،الشهوات
 لو ٨تن فإ٪تا ،ا١تتقُت قلوب من موقعها وقل  قلبك من الدنيا وأوقع ،العظيم ا٠تطر
 .والسبلـ وبو

 .                      (حديث: )الدلاء سالح المؤمن (ٕٛ)
 (موضوع)                                                       

( رقم ٗٚٙ/١ٔتستدرؾ" )اكم يف "اواٟت ،(ٖ٘ٗ) بو يعلى يف "ا١تسند"أخرجو أ
" والقضاعا يف "مسند الشهاب ،(ٕٖٚ/ٚوابن عدي يف "الكامل" ) ،(ٗٙٛٔ)

 .( عن علا ٜٛ( رقم )ٖٗٔ/ٔ)"فتح الوىابكما يف "

 :والحديث فيو لاتاف
 .  االنقطاع بين لا  بن الحسين وجده لا  بن أب  طالب: االولى

بو بعض األئمة محمد بن الحسن بن أب  يديد الهمدان  كذ  : الثانية
 (.ٕٖٛٚ)( و ٕٖٚٚ" )االعتداؿ ميزاف".         وتركو آخروف

 :لدـ تبوت ىذا الحديث حكم لاى وقد
 .(ٚٗٔ/ٓٔا٢تيثما يف "اجملمع" ) (ٔ)

 .(ٔ)(ٜٚٔ"الضعيفة" ) يفاأللبآف  (ٕ)

                                                           

 .(ٖٕ٘ٛ( رقم )ٔٚٙ/ٕ( و"الًتغيب والًتىيب" )ٖٔٓٓوانظر كذلك"ضعيف اٞتامع" رقم )( ٔ)
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( رقم ٗٚٙ/ٔى "ا١تستدرؾ" )الوادعا يف تعليقو علشيخنا  (ٖ)
(ٖٔٛٙ) . 

 .(ٓٔ)ص: يف ٖتقيقو للداء والدواءاٟتل   (ٗ)
  (.ٖٕوصاحب "تبييض الصحيفة بأصوؿ األحاديث الضعيفة"رقم ) (٘)

 (،ٖٖٖٔ( رقم )ٕٕٙ/ٖالب العالية" )واٟتديث ذكره اٟتافظ يف "ا١تط
وابن الديبع يف التمييز  (،٘ٛٗ( رقم )ٕ٘٘يف "ا١تقاصد" )ص:والسخاوي 

 .(ٕٜٕٔ( رقم )٘ٛٗ/ٔ"كشف ا٠تفاء" )والعجلوٓف يف  (،ٜٚ)

 :التعايق
ت من الناحية معنى ىذا الحديث صحيح وإف كاف ال يثبقات: و 

  .الحديثية

ة وىو عدو ع األدويالدعاء من أنف: -رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ العبلمة ابن القيم
 المؤمنوىو سالح زولو ويرفعو أو ٮتففو إذا نزؿ ، وٯتنع نالببلء يدافعو ويعاٞتو

 :ولو مع الببلء ثبلث مقامات
 بلء فيدفعو.أف يكوف أقوى من الب: أحدىا
، العبد، فيقوى عليو الببلء فيصاب بو ف من الببلءأف يكوف أضع: الثان 

 .ولكن قد ٮتففو وإف كاف ضعيفاً 

                                                           

 .(ٕٔ-ٓٔ"الداء والدواء" )ص: (ٔ)
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 أف يتقاوما وٯتنع كل واحد منهما صاحبو. : لثالثا
وإف  ،عاء ينفع ٦تا نزؿ وما َف ينزؿ، والدال يغٍت حذر من قدر): قاؿ 

  .(ٕ)(إُف يـو القيامة الببلء لينزؿ فليقاه الدعاء فيعتلجاف
نزؿ فعليكم عباد اهلل الدعاء ينفع ٦تا نزؿ و٦تا َف ي: )وقاؿ 
  .(ٔ)بالدعاء(
  .(ٕ)إال الرب( مريف الع ، وال يزيد: )ال يرد القضاء إال الدعاءوقاؿ 

 يدافع الببلءبو يعٍت أنو  (بلح ا١تؤمنالدعاء س) :(ٖ)وقاؿ ا١تناوي
 . حويعاٞتو كما يدافع عدوه بالسبل
ارب بو ال ْتده فقط فمىت  السبلح يض، ففنزؿ الدعاء منزلة السبلح

 كاف السبلح تامًا ال آفة بو والساعد قوي وا١تانع مفقود حصلت بو
، فإذا كاف لف واحد من الثبلثة ٗتلف التأثَتومىت ٗت ،النكاية يف العدو

ٙتة  و كافداعا َف ٬تمع بُت قلبو ولسانو ، أالدعاء يف نفسو غَت صاٌف وال
 . مانع من اإلجابة َف ٭تصل التأثَت

                                                           

 ( . ٜٖٚٚبآف يف "صحيح اٞتامع" )عائشة رضا اهلل عنها وحسنو األل رواه اٟتاكم من حديث( ٕ)

بػػػآف يف صػػػحيح رواه اٟتػػػاكم وصػػػححو مػػػن حػػػديث ابػػػن عمػػػر رضػػػا اهلل عنهمػػػا وحسػػػنو العبلمػػػة األل( ٔ)
 ( .ٜٖٓٗاٞتامع )

 (  ٗ٘ٔالصحيحة )( و ٚٛٙٚوحسنو األلبآف يف "صحيح اٞتامع" ) رواه الًتمذي واٟتاكم عن سلماف ( ٕ)

 .(ٕٕٚ/ٖ"فيض القدير" ) (ٖ)
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ل ألضاء الدلاء الذي يقاؿ لند غس)حديث : (ٖٛ)
 .                                                 الوضوء(
         (باطل)                                                               

ُت يديو إناء من ماء فقاؿ وب : دخلت على رسوؿ اهلل قاؿ عن أنس 
ما أف فل ، فدنوت من رسوؿ اهلل س ادُف مٍت أعلمك مقادير الوضوءيا أنِف: 
، فلما استنجى  قوة إال باهلليديو قاؿ: بسم اهلل، واٟتمد هلل، وال حوؿ وال غسل
ا ويسر ِف أمري، فلما أف ٘تضمض واستنشق قاؿ: اللهم حصن ِف فرجقاؿ: 
وجهو قاؿ: اللهم بيض  لَ سَ غَ  ، فلما أفْ نةرمٍت رائحة اٞتلقٍت حجتك وال ٖتاللهم 

، وجها يـو تبيض الوجوه، فلما أف غسل ذراعيو قاؿ: اللهم أعطٍت كتامل بيميٍت
نا برٛتتك وجنبنا عذابك، فلما أف اللهم تغشيديو على رأسو قاؿ: فلما أف مسح 

الذي و : الن  ، مث قاؿ ثبت قدما يـو تزؿ فيو األقداـ اللهمغسل قدميو قاؿ: 
ن خلل أصابعو قطرة ما من عبد قا٢تا عند وضوئو َف يقطر م، بعثٍت باٟتق يا أنس
واب ذلك ملكًا يسبح اهلل عز وجل سبعُت لسانًا يكوف ثإال خلق اهلل منها 

 .إُف يـو القيامةلو التسبيح 

 ىذا حديث باطل ف  سنده:
قاؿ ابن المدين : ذىب حديثو؛ وقاؿ  لب اد بن صهيب. (ٔ)

البخاري والنسائ : متروؾ؛ وقاؿ ابن حباف: يروي المناكير 
 .الت  يشهد لها بالوضع
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 الدارقطن . أحمد بن ىاشم. اتهمو  (ٕ)

 وقد نص  جمع من أىل العام لاى بطالف ىذا الحديث منهم:
( رقم ٖٖٛ/ٔناىية" )يف "العلل ا١تت -رٛتو اهلل– ٞتوزيابن ا (ٔ)

(٘٘ٗ). 

   .(ٕٓٔ:ا١تنيف" )ص يف "ا١تنار -رٛتو اهلل– ابن القيم (ٕ)

يف "الروضة" كما نقل عنو اٟتافظ يف  -رٛتو اهلل–النووي  (ٖ)
 .اٟتبَت" التلخيص"

  (.ٓٓٔ/ٔيف التلخيص اٟتبَت ) -رٛتو اهلل– ابن حجر (ٗ)

 (.ٕٙٚ/ٕ) يف "البدر ا١تنَت" -رٛتو اهلل–ابن ا١تلقن  (٘)

 (.ٕٖ-ٖٔيف "تذكرة ا١توضوعات")ص: -رٛتو اهلل–الفتٍت  (ٙ)

 (.ٔٚ-ٓٚ/ٕ) "تنزيو الشريعة"يف  -رٛتو اهلل–ابن عراؽ  (ٚ)

( رقم ٜٔ"الفوائد اجملموعة" )ص: يف -رٛتو اهلل– الشوكآف (ٛ)
(ٖٖ.) 

 (.ٖٓ-ٜٕتدعات" )ص:بيف "السنن وا١ت -رٛتو اهلل–الشقَتي  (ٜ)

 .(ٖٓيف "إجابة السائل" )ص: -رٛتو اهلل–الوادعا يخنا مقبل ش (ٓٔ)

  .(ٕ٘ٓ/٘) اللجنة الدائمة لئلفتاء (ٔٔ)
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 : التعايق
دعاء أثناء الوضوء عند غسل األعضاء  يثبت عن الن  َف  قلت:

 .(ٔ)وما ذكر من األدلية ف  ذلك مبتدع ال أصل لوأو مسحها، 
وء ١تن َف ال وض: )لقوؿ الن  أولو يف وإ٪تا ا١تعروؼ شرعًا التسمية  

  .(ٕ)يذكر اسم اهلل عليو(
ا جاء يف صحيح مسلم من حديث عمر ١ت والنطق بالشهادتُت بعده

أحد يتوضأ فيسبغ  ما منكم) :: قاؿ رسوؿ اهلل قاؿ ن ا٠تطاب با
 وحده ال شريك لو وأشهد أف : أشهد أف ال إلو إال اهللالوضوء مث يقوؿ

اٞتنة الثمانية يدخل من أيها دًا عبده ورسولو إال فتحت لو أبواب ٤تم
 علٍت من: )اللهم اجعلٍت من التوابُت واجمث يقوؿ بعد الشهادتُت .(ٖ)شاء(

 ا١تتطهرين(.

                                                           

 (.ٕ٘ٓ/٘) فتاوى اللجنة الدائمة( ٔ)

وغَته ، وصححو األلبػآف يف صػحيح "اٞتػامع"  أخرجو ابن ماجو والًتمذي وغَت٫تا عن أمل ىريرة ( ٕ)
(ٖٚ٘ٚ. ) 

اللهم )واٟتديث أخرجو كذلك أبو داود والًتمذي والنسائا وابن ماجو وعند الًتمذي زيادة صحيحة  (ٖ)
( وصػػحيح سػػنن أمل ٜٙ)"إرواءالغليػػل"صػػححها األلبػػآف يف  التػػوابُت واجلعػػٍت مػػن ا١تتطهػػرين( مػػن اجعلػػٍت
 ( .ٕٙٔداود )
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ف  الدلاء  )الدرجة الرفيعة( -زيادة  - :حديث (ٗٛ) 
 .قاؿ بعد األذافالذي يُ 

ال أصل )                                                        
 (لها

، وىو ما رواه ء ا١تسنوف الذي يُقاؿ بعد األذافجاءت ىذه الزيادة يف الدعا
من قاؿ حُت يسمع : )ؿ رسوؿ اهلل : قاقاؿ البخاري وغَته عن جابر 

ذه الدعوة التامة والصبلة القائمة آت ٤تمدًا الوسيلة النداء اللهم رب ى
 .دتو حلت لو  شفاعيت يـو القيامة(والفضيلة وابعثو مقاماً ٤تموداً الذي وع

       كلمة   لة والفضيلة(الوسيد قولو: )عس يف ىذا الدعاء بفيزيد بعض النا
 . ى  زيادة ال أصل لهاو  عة()والدرجة الرفي

وليس : (ٕٓٔ/ٔيف "التلخيص اٟتبَت" )قاؿ اٟتافظ ابن حجر  (ٔ)
 .)الدرجة الرفيعة(  ء من طرقو ذكرف  ش

( رقم ٕٗ٘د اٟتسنة" )ص:قاؿ اٟتافظ السخاوي يف "ا١تقاص (ٕ)
المدرج فيما يقاؿ بعد  ديث )الدرجة الرفيعة((: حٕٗ٘)

 ., لم أره ف  ش ء من الرواياتاألذاف
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لم أره ف   :(: قاؿ السخاوئٕٖ" )القاري يف "ا١تصنوع قاؿ (ٖ)
 .ش ء من الروايات

( ٔتا قالو السخاوي ٖٛٗ/ٔقاؿ العجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" ) (ٗ)
  .            يف "ا١تقاصد"

: وقد (ٜٔٔ/ٔيف "الثمر ا١تستطاب" )قاؿ العبلمة األلبآف  (٘)
وى  ء يف ىذا الدعا اشتهر على األلسن زيادة: )الدرجة الرفيعة(

وقد قاؿ  .زيادة ال أصل لها ف  ش ء من األصوؿ المفيدة
لم أره ف  ش ء من : افظ السخاوي يف "ا١تقاصد اٟتسنة"اٟت

ظ العسقبلٓف يف "التلخيص وقاؿ شيخو اٟتاف. الروايات
نعم  .(رجة الرفيعةالد)ر وليس ف  ش ء من طرقو ذك: اٟتبَت"
  أقطع بأنها , ولكننىذه الديادة ف  رواية ابن السن  تذكر 

سخ مدرجة من بعض النُّساخ ألنها لو كانت تابتة ف  الن
الصحيحة من ابن السن  لما خفيت لاى مثل ىذين 

ويؤيد ذلك أف ابن السٍت . افظين العسقالن  والسخاويالح
الزيادة يف سننو ىذه  ترواىا من طريق النسائا كما سبق وليس

 .                  (ٔ)فثبت أهنا مدرجة

                                                           

 (.ٖٔٔ( و"إصبلح ا١تساجد")ص:ٕٔٙ/ٔوانظر كذلك "اإلرواء" ) (ٔ)
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يخ علا بن آدـ اإلتيومل يف ر شيخنا العبلمة ٤تمد بن الشأشا (ٙ)
 .إلى لدـ تبوتها( ٜٙٔ/ٛ"شرح سنن النسائا" )

عظيم "تصحيح الدعاء" قاؿ العبلمة بكر أبو زيد يف كتابو ال (ٚ)
الية العالدرجة (: زيادة )الدرجة الرفيعة( أو )ٕٖٛ-ٖٔٛ)ص:

يا أرحم أو )العالية الرفيعة يف اٞتنة آمُت(  الدرجةالرفيعة( أو )
 . من ىذه األلفاظ ف  دلاء الوسياة ال يثبت ش ء الراٛتُت(

قو "للتوسل والوسيلة" قاؿ العبلمة ربيع ا١تدخلا يف ٖتقي (ٛ)
 .مدرجة كلمة )الدرجة الرفيعة(: (ٜٙ)ص:

)الدرجة زيادة  :(ٛٗي يف "السنن وا١تبتدعات" )ص:قاؿ القشَت  (ٜ)
 . بدلة الرفيعة(

إلى أف زيادة : (ٚٚٔف" )ص:أشار القوصا يف كتابو "األذا (ٓٔ)
 .مدرجة (الدرجة الرفيعة)

زيادة  :(ٗٛٔ-ٖٛٔ)ص:يف "أخطاء ا١تصلُت" مشهورقاؿ  (ٔٔ)
  .)الدرجة الرفيعة( شاذة ال أصل لها
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 .                      حديث: )الدلاء مخ العبادة( (٘ٛ)
 (ضعيف)                                                        

 .( عن أنس ٖٔٔٙلًتمذي )رواه ا
ال نعرفو إال من حديث  ىذا حديث غريب من ىذا الوجو: قاؿو 

 .ابن لهيعة
 . , لند جمهور المحدتين: ولبد اهلل بن لهيعة ضعيفقات
 : قد نص  لاى ضعف ىذا الحديث جمع من العاماء منهمو 
                         .(ٕٙ٘ٗ"فيض القدير" )    .السيوطا يف "اٞتامع الصغَت" (ٔ)
 .(ٔ)(ٜٙٙ) "ضعيف سنن الًتمذي" يفالعبلمة األلبآف  (ٕ)

التعليقات البازية على كتاب "يف  بازالعبلمة عبد العزيز بن  (ٖ)
 (.ٕٕ/ٔ) "التوحيد

 (.ٜٖٗ/ٕ) "فتاوى نور على الدرب"ابن عثيمُت يف شيخنا  (ٗ)

 .  "سنن أمل داود"عبد احملسن العباد يف شرح شيخنا  (٘)

 (.ٕٔ:)ملزمة "الثبلثةشرح األصوؿ "آؿ الشيخ يف الشيخ صاٌف  (ٙ)

                                                           

 (.ٙٔٓٔ( و"ضعيف الًتغيب والًتىيب" )ٖٕٕٔ(، و"ا١تشكاة" )ٖٖٓٓوانظر كذلك "ضعيف اٞتامع" )( ٔ)



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٖٖ٘ 

 .(ٜٔٔ)ص: "جمليدفتح ا"عبد القادر األرنؤوط يف ٖتقيقو  (ٚ)
 : التعايق
 : عن الن   الصحيح الثابتو  ,اٟتديث هبذا اللفظ ال يصح :قات

 .(ٔ))الدلاء ىو العبادة(
وقد تقدـ الكبلـ عن الدعاء وفضلو ٖتت حديث )الدعاء سبلح 

 ا١تؤمن( واٟتمد هلل.  

                                                           

ٛتد وأبو داود والنسائا يف "الكربى" وابن ماجو والبخاري يف "األدب ا١تفرد" وابن ا١تبارؾ يف أخرجو أ (ٔ)
"الزىد" وابن أمل شيبة والطيالسا وابن حباف والطربآف يف "الصغَت" واٟتاكم  يف "ا١تستدرؾ" والقضاعا يف 

رح السػنة" وا١تػزي يف "هتػذيب "مسػند الشػهاب" وأبػو نعػيم يف "اٟتليػة" والبغػوي يف "معػاَف التنزيػل" ويف "شػ
السػخاوي يف "الفتوحػات الربانيػػة" و قػاؿ ابػن حجػػر يف الكمػاؿ" وصػححو النػووي يف "األذكػػار" وحسػنو  

 (.          ٖٚٓٗيف "صحيح اٞتامع" )وصححو العبلمة األلبآف .: إسناده جيد"الفتح"
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 .                           حديث: )الدين المعاماة( (ٙٛ)
ليس )                                                      

 (بحديث
الناس على أنو حديث كثَت من على ألسنة  ىذا الكبلـ لقد اشتهر 
 ذلك إ٪تا ىو من كبلـ الناس. وليس ك عن رسوؿ اهلل 

… :(ٔٔ/٘ف  "الضعيفة" ) -هللرٛتو ا-قاؿ العالمة األلبان   (ٔ)
٢تم من ورقتُت أحاديث كتبها، أو   – أي خطيب ا١تسجد –ويقرأ 

ق على بعضها من ، وكاف يعلوأكثرىا ضعيف ال يصح ،ُكتبت لو
؛ وىا:، ذاكرتو، ويرفع بذلك صوتو  فذكر ٚتلة متداولة اليـو

ونسبها إليو أكثر من ،  فكذب لاى النب  )الدين المعاماة(
وأف الن  ، اد الطين باة وزلم أنها من مفاخر اإلسالـ, بل ز مرة
 لو اشتبو ولع متُت فقط )الدين ا١تعاملة(حصر اإلسبلـ يف كل

وال يف ، ل لذلكوال أص (الدين النصيحة: )عليو بقوؿ الن  
 .   . واهلل ا١تستعافوعةاديث ا١توضاألح

 :ه ا١تقولةعن ىذ -رٛتو اهلل- وسئل العبلمة الشيخ عبد العزيز بن باز (ٕ)
 .ى  من كالـ الناس :فقاؿو ىل ىا حديث (الدين ا١تعاملة)
 . ( -رٛتو اهلل-تو من بعض أشرطة الشيخ ٝتع)
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( و"ا٠تطب ٕٙٔ)ص: ه السدحاف يف كتابو "ٖتت اجملهر"وذكر  (ٖ)
 .(ٔٗٔ/ٖ)ا١تنربية" 

 : التعايق
، من كبلـ الناس، الصحيح أنو ليس ْتديث وإ٪تا ىو : الدين ا١تعاملةقات

عامبلت اإلنسانية  وا١ت با١تعاملة اٟتسنة مع ٚتيع ا٠تلق،أمر أىلو قد سبلـ اإلو 
، ولذلك ال ٗتلو ٕتاىات، وىا متشعبة االمتنامية ومتطورة، بل كثَتة ومتنوعة

، وىذه ىا سنة من التعامل ا١تتبادؿ مع اآلخرين ات األفراد يف اجملتمعمييو 
 ر صفوىا وال ٯتضا أىلها يفياة يتعك، غَت أف ىذه اٟتااٟتياة وطبيعة الدني
، انية واألخبلؽ الساميةما تغيب أو تضعف الروح اإلنس ٖتقيق أىدافهم عند

لو والعلو ، حيث يسود الغبٍت آدـ واألذواؽ الرفيعة يف ا١تعامبلت ا١تتبادلة بُت
فور بدؿ ا١تعاملة السمحة اليت رفع من شأهنا والن والغلظة والشدة واٞتفاء

ٟتياة الكرٯتة يف اجملتمع ، ومن دعائم اعبلمات اإلٯتافبلـ وجعلها من اإلس
، يقوؿ افرًا من اإلٯتاف والتدين الصحيح، من ٖتلى هبا فقد ناؿ حظًا و ا١تسلم
( :أفضل اإليماف الصبر والسماحة)(ٔ).  

، فإف وإذا كاف للتدين أشكاؿ وصور تتجلى يف سلوكيات الناس
وف عليها ا١تسلم الغيور على عاملة أعظم صورة ٬تب أف يكالسماحة يف ا١ت

                                                           

  يف التاريخ عن عمَت الليثاوالبخاري   رواه الديلما يف "مسند الفردوس" عن معقل بن يسار( ٔ)
 (.ٜٚٓٔ"صحيح اٞتامع" )( وٜ٘ٗٔ، وجاء عن غَتىم وصححو األلبآف يف "الصحيحة" )
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أي األدياف أحب إلى اهلل لد وجل؟ قاؿ: : )دينو فقد سئل الن  
  .(ٕ)(الحنيفية السمحة

نا ، أننا ال نرى التدين مهماً يف معاملة بعضومن العوج الذي أصاب تديننا
، ٨تاكم عليها الناس، ونقيمهم ونزهنم هبا أعماؿفا بأشكاؿ و ، ونكتبعضاً 

ل تديننا إُف معامبلتنا يف أسواقنا ووسائل نقلنا ومقاعد دراستنا وإف َف ينتق
املة يبقى يف واد و٨تن يف واٍد آخر ، فإف الدين ا١تعاجدنا وإدارتناو٣تالس مس

-  يًا ال يرضاه لنا اهلل وال رسولوال يلتقياف إال تظاىرًا ورياًء ونفاقًا اجتماع
، نعمة للعبد السمح السهللرٛتة وال، وىو الذي دعا با-إال من رحم اهلل

رحم اهلل رجاًل املة اٟتسنة يف أربعة أشياء فقاؿ: )عندما ضرب مثبًل للمع
 ( .ترى وإذا اقتضىاً إذا باع وإذا اشسمح

 .  عن جابر  رواه البخاري وابن ماجو إذا قضى(و ويف رواية: )
 .يف سياؽ واحد فهذه مواضع أربعة ذكرىا الرسوؿ 

 كثَتة يف اٟتث على السماحة يف ا١تعامبلت معونصوص القرآف والسنة  
مع عاَف اٟتيواف ، بل وحىت اإلنساف مسلمًا كاف أو غَت مسلم، حيًا أو ميتاً 

 . والنبات واٞتماد
قا لُ وقد بٌت اإلسبلـ ا١تعاملة اٟتسنة على أسس وقيم نفيسة تدور حوؿ خُ 

جملاىدة وا١تمارسة ا، إذا َف يوطن األفراد أنفسهم على التحلا هبا بالرٛتة واللُت
                                                           

 .(ٜٓٓٔرواه الطربآف يف "األوسط" عن ابن عباس وحسنة العبلمة األلبآف يف "صحيح اٞتامع" )( ٕ)
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، ولن تسود فيو ظاىر ا١تعاملة الطيبة بُت أفرادهمع م، لن يرى اجملتواحملاولة
معآف الطمأنينة والسبلمة والراحة اليت ٘تتد إُف يـو القيامة كجزاء للراٛتُت 

, أندؿ منها رحمة واحدة بين الجن إف هلل مائة رحمة) :والراٛتات يقوؿ 
وبها تعطف الوحش لاى ولدىا  ,فبها يتراحموف والبهائم والهواـ واإلنس
رواه مسلم وابن  (حمة يرحم بها لباده يـو القيامةر اهلل تسعًا وتسعين ر وأخ  
 . عن أمل ىريرة  ماجو

للمؤمنُت بالسماحة درس للمسلمُت ا١تتدينُت  ويف وصف الرسوؿ 
 الذين يصروف على تقدٔف صورة مشوىة للدين من خبلؿ معامبلهتم اليت

، وا١تعاملة اٟتسنة اليت ٖتلى هبا أسبلفنا الف الدين اٟتكيم والشرع القؤفٗت
: )ا١تؤمنوف ىي نوف اؿ ناس يف دين اهلل أفواجًا ٔتعاملتهم اٟتسنة قفدخل ال
  .(ٔ)إف ِقيَد انقاد، وإذ أنيخ على صخرة استناخ(كاٞتمل األنف ،لي نوف،
  .(ٕ)ن ال يألف وال يؤلف(وال خَت فيم ،: )ا١تؤمن يألف، ويؤلفاؿ وق
  .(ٖ)اس(خَت الناس أنفعهم للن: )اؿ وق

 ،والغش ،اغضوالتب ،وعمليًا سلوكيات التنافر لقد آف لنا أف نذـ نظرياً 
وأف نشيع نظريًا وعمليًا معامبلت  ،، والتعسفوالغلظة ،وا٠تداع ،والتدليس

                                                           

( و"صػػػػحيح ٖٜٙصػػػحيحة" )رواه البيهقػػػا عػػػن ابػػػن عمػػػر رضػػػػا اهلل عنهمػػػا وحسػػػنو األلبػػػآف يف "ال( ٔ)
 (.ٜٙٙٙاٞتامع" )

 (. ٕٙٙٙيف "صحيح اٞتامع" ) -اهللرٛتو -وحسنو األلبآف  رواه الدارقطٍت عن جابر ( ٕ)

 .  (ٜٕٖٛأللبآف يف "صحيح اٞتامع" )وحسنو ا رواه القضاعا وغَته عن جابر ( ٖ)
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، لة التعاملوسهو  ،وطبلقة الوجو ،ولُت اٞتانب ،وانشراح الصدر ،طيب النفس
 . والتيسَت والتواضع والصدؽ

ولو َف يكن من فضٍل للسماحة بالنسبة للمؤمن باهلل واليـو اآلخر إال 
بًل عن ا١تصاٌف الدينية فض، و لنار اليت وقودىا الناس واٟتجارةالنجاة من ا

ينًا لينًا حرمو بًل ىمن كاف سه): وؿ لدنيوية للسماحة لكفتو لقوؿ الرسوا
  .(ٔ)ار(اهلل على الن
النار غدًا على كل لُت قريب أال أخربكم ٔتن ٖتـر عليو : )وقاؿ 
  .(ٕ)سهل(

فمن كاف يؤمن با١تصلحة الدنيوية فقط ففا السماحة وا١تعاملة اٟتسنة 
، ومن كاف يؤمن با١تصلحة جتماعاقيق ألىدافو كما يشهد الواقع االٖت

ىدافو بشهادة الرسوؿ الدينية فقط ففا السماحة وا١تعاملة اٟتسنة ٖتقيق أل
رة فعليو بالسماحة وا١تعاملة ومن كاف يؤمن ٓتَتي الدنيا واآلخ الكرٔف 

ٻ   ژاٟتسنة ففيها ٖتقيق ا١تسلم اإلنساف الذي اٗتذ من قولو تعاُف 
ۈ  ٴۇ  ۋ    ژ و تعاُفػوقول .{30}البقرة: ژپ  پ  پ  پڀ 

                                                           

 ( .ٗٛٗٙيف "صحيح اٞتامع" )لبآف وصححو العبلمة األ رواه اٟتاكم والبيهقا عن أمل ىريرة  (ٔ)

وابػػػن حبػػػاف واإلمػػػاـ أٛتػػػد  والًتمػػػذي والطػػػربآف عػػػن ابػػػن مسػػػعود  رواه أبػػػو يعلػػػى عػػػن جػػػابر  (ٕ)
 (.ٖٜٛ( و "الصحيحة" )ٜٕٓٙٞتامع" )وصححو العبلمة األلبآف يف "صحيح ا
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 ژۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   
 .  يف اٟتياة شعاراً لو {515}البقرة:
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  (....رأس الحكمة مخافة اهلل...حديث: ) (ٚٛ)
  (ضعيف)                                                            
 ،والعسكري يف "األمثاؿ" ،(ٕٕٗ/٘رواه البيهقا يف "الدالئل" )

والقضاعا يف "مسند  .والديلما يف "مسنده" عن عقبة بن عامر 
لد بن زيد ( عن خاٛٚ( رقم )ٜٔٔ/ٔ) "فتح الوىاب" معالشهاب" 

 . اٞتهٍت عن أبيو عن جده
زوة : خرجنا إُف غقاؿ واٟتكيم الًتمذي من رواية عقبة بن عامر 

أصدؽ أما بعد فإف ): ، وذكر حديثًا طويبًل فيو قوؿ الرسوؿ تبوؾ
مر ة ٥تافة اهلل، وا٠توى، ورأس اٟتكم، وخَت الزاد التقاٟتديث كتاب اهلل

 .…(ٚتاع اإلمث
( عن ابن ٗٗٚ( رقم )ٔٚٗ-ٓٚٗ/ٔورواه البيهقا يف "الشعب" )

 . مسعود 
 : جميع طرؽ الحديث ال تخاو من ضعف.قات
 : نص  جمع من أىل العام لاى ضعف ىذا الحديث منهموقد 

 .(ٖٗٚ) ( رقمٓٚٗ/ٔالشعب" )البيهقا يف " (ٔ)
   (.ٕٕٓ/ٗ"اإلحياء" وبذيلو "ا١تغٍت" )  العراقا. (ٕ)
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غريب  ذا حديثى: ( قاؿٖٔ/٘ "البداية والنهاية" )بن كثَت يفا (ٖ)
 . وفيو نكارة وف  إسناده ضعف

 (.ٙٓ٘/ٕالذى  يف "ميزاف االعتداؿ" ) (ٗ)

 .(ٜٙٚ/ٖا١تناوي يف "فيض القدير" ) (٘)

    (.ٖٜٙوالبَتو  يف "أسٌت ا١تطالب" ) (ٙ)

 (. ٖٙٙٓ) و"ضعيف اٞتامع" (ٜٕ٘ٓ"الضعيفة" ) يفاأللبآف  (ٚ)
، والسخاوي يف (ٕٕ٘/ٕر ا١تنثور" )ذكره السيوطا يف "الدوىذا اٟتديث 

يبع يف "التمييز" الدابن ، و (ٚٓ٘( رقم )ٕ٘ٙاصد اٟتسنة" )ص:"ا١تق
، (ٖٓ٘ٔ( رقم )ٚٓ٘/ٔف ا٠تفاء" )، والعجلوٓف يف "كش(ٕٛ)ص:

 .  (ٖٜٙ( رقم )ٜٗٔأسٌت ا١تطالب" )ص:والبَتو  يف "
 :  التعايق
كما عند البيهقا   ى ابن مسعود وقد صح اٟتديث موقوفًا عل: قات

 جل وؼ من اهللال شك أف رأس اٟتكمة ىو ا٠توابن أمل شيبة وغَت٫تا. و 
، ومن ٝتات ت األنبياء عليهم الصبلة والسبلـ، فا٠توؼ من اهلل من ٝتاوعبل

الذين ىم خَت القروف، ومن ٝتات الصاٟتُت األبرار،  صحابة الرسوؿ 
ملك على أداء ما أوجب اهلل عليك، . ا٠توؼ الذي ٭توالعلماء األخيار

 .واجتناب ما هناؾ اهلل عنو
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وؼ ما ٛتل القدر الواجب من ا٠ت: -رٛتو اهلل-اإلماـ ابن رجب  قاؿ
اد على ذلك ْتيث صار باعثاً ؛ فإف ز لى أداء الفرائض واجتناب احملاـرع

الطاعات واالنكفاؼ عن دقائق ا١تكروىات ل للنفوس على التشمَت يف نواف
، كاف ذلك فضبًل ٤تمودًا فإف تزايد على ذلك سط عن فضوؿ ا١تباحاتوالتب
ورث مرضًا أو موتًا و٫تًا الزماً، ْتيث يقطع عن السعا يف اكتساب بأف أ

 .إُف اهلل َف يكن ٤تموداً  الفضائل ا١تطلوبة احملبوبة
, ولو التداؿ, لخوؼ لو قصور, ولو إفراط: اوقاؿ بعض العاماء
 داؿ والوسط . والمحمود منو ىو االلت

ر بالباؿ عند ، ٮتط: فهو الذي ٬تري ٣ترى رقة النساءفأما القاصر منو
، وكذلك عند مشاىدة لقرآف فيورث البكاء وتفيض الدموعٝتاع  آية من ا

ذلك السبب عن اٟتس رجع القلب إُف الفضيلة ىائل، فإذا غاب  سبب
 . خوؼ قاصر قليل اٞتدوى ضعيف النفعفهذا 

رج إُف ، حىت ٮتو الذي يقوى و٬تاوز حد االعتداؿنفإ :وأما المفرط
 . مذمـو أيضاً ألنو ٯتنع من العمل اليأس والقنوط وىو

ا١تعاصا ويقيدىا  فهو الذي يكف اٞتوارح عن: وأما خوؼ االلتداؿ
 .بالطاعات

ركة خاطر ال يستحق أف وما َف يؤثر يف اٞتوارح فهو حديث نفس وح
 . يسمى خوفاً 
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ل من ، بس ا٠تائف الذي يبكا وٯتسح عينيوي: لقاؿ بعض الحكماء
 .يًتؾ ما ٮتاؼ أف يعاقب عليو

،  صا احملبوبة عنده مكروىة، فتصَت ا١تعافا٠توؼ ٭ترؽ الشهوات احملرمة
الشهوات ، فتحًتؽ ما يصَت العسل عند من يشتهيو إذا عرؼ أف فيو ٝتاً ك

ة انأدب اٞتوارح و٭تصل يف القلب ا٠تشوع والذؿ واالستكوتت با٠توؼ،
             اىػ..ومفارقة الكرب واٟتقد واٟتسد
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 .       حديث: )رب قارئ لاقرآف والقرآف ياعنو( (ٛٛ)
  (ال أصل لو)                                                        

( بدوف ٖٖٚ/ٔىذا الحديث ذكره الغدال  ف  "اإلحياء" ):قات
 سند.
(: حديث ٜٕٗات" )ص:"السنن وا١تبتدعالشقَتي يف قاؿ  (ٔ)

 ىذا ليس من كالـ النب  )رب قارئ للقرآف والقرآف يلعنو(
 وإ٪تا ذكره يف "اإلحياء" من قوؿ أنس ، فظ: )رب بل
 .اىػ…(.تاؿٍ 

، يف ديثعن ىذا اٟت -رٛتو اهلل-بن باز سئل العبلمة عبد العزيز  (ٕ)
و أف تتفضلوا بشرح : أرج(ٔٙ/ٕٙ" )تاوى ومقاال"٣تموع فت
كيف يلعن   نو(ف ياعرب قارئ لاقرآف والقرآ)ية: اٞتمل التال

ال ألام صحة : -رٛتو اهلل-أجاب ف وقارئو و١تاذا القرآف
ولو صح  ،َته، وال حاجة إُف تفس الحديث لن النب 

 أف يف القرآف ما يقتضا ذمو ولعنو لكونو يقرأ لكاف ا١تعٌت
 ،كتاب اهلل يرتكب نواىيو فهو يقرأرآف وىو ٮتالف أوامره أو الق

بو وسب أمثالو ألهنم خالفوا األوامر ا يقتضا سويف كتاب اهلل م
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ح عن الن  ، ىذا ىو األقرب يف معناه إذا صوارتكبوا النواىا
 ، ولكن ال ألام صحتو لن النب  . 

 لن ىذا -حفظو اهلل-الفوزاف سئل شيخنا العالمة صالح و  (ٖ)
لقرآف يلعنو( ىل ىذا اٟتديث : )رب قارئ للقرآف واالحديث
الذي ألرفو أف : -حفظو اهلل-ا و قاؿ شيخنوما معناه صحيح،

تثل ما نهى لنو ناه أنو ال يم, ومعىذا من كالـ الساف
و يكذب فمثبًل القرآف هنى عن الكذب وى. القرآف أو أمر بو
 ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ژ  واهلل تعاُف يقوؿ

 ژڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  ، القرآف قاؿ اهلل فيو{62}آل عمران:
   .(ٜٛٗٓٔ"فتاوى الفوزاف" ) …ظلموىو ي .{77عراف:}األ
 التعايق: 

، لكنو من كبلـ بعض السلف قلت: ىذا اٟتديث ال يصح عن الن   
 شرار من فإنو منو الشاء إُف يرعوي وال القرآف إذا تلى اإلنساف ومعناه أف

 اهلل لعنة أال يقرأ ،فيو نفسو ويلعن ،يلعنو والقرآف القرآف يقرأ الرجل فإف ،الناس
 وىو الكاذبُت على اهلل لعنة ويقرأ ،نفسو فيلعن يظلم وىو الظا١تُت على

 الصفة ذـ فيها باآلية روٯت ،تبلوتو يف نفسو ويلعن ،القرآف فيلعنو ،يكذب
 الصفة ٛتد فيها باآلية وٯتر ،عنها نتهاي فبل ،هبا موصوؼ وىو القبيحة
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  قاؿ ،لو ال عليو حجة آفالقر  فيكوف ،هبا يتصف وال هبا يعمل فبل اٟتسنة
 (.عليك أو لك حجة القرآف) عنو الثابت يف
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غر إلى الجهاد هاد األصرجعنا من الج)حديث:  (ٜٛ)
 .األكبر(

  (ضعيف)                                                            
د" والبيهقا يف "الزى ،(ٖٜٗ/ٖٔو ا٠تطيب يف "تارٮتو" )أخرج
 :بلفظ ( عن جابر بن عبد اهلل رضا اهلل عنهماٖٖٚم )( رق٘ٙٔ)ص:

ا: وما الو ق ،ٞتهاد األصغر إُف اٞتهاد األكربمن ا ،قدمتم خَت مقدـ)
 .(٣تاىدة العبد ىواهاٞتهاد األكربو قاؿ: 

 .وىذا إسناد فيو ضعف :-رٛتو اهلل- قاؿ البيهقا (ٔ)
 يف "٣تموع الفتاوى" -رٛتو اهلل- يةقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيم (ٕ)

: أما اٟتديث الذي يرويو بعضهم يف غزوة تبوؾ (ٜٚٔ/ٔٔ)
, ل لوفال أص (اٞتهاد األصغر إُف اٞتهاد األكربرجعنا من )

 . (ٔ)وأفعالو ولم يروه أحد من أىل المعرفة بأقواؿ النب  

هاد األصغر إُف رجعنا من اٞت): حديث -رٛتو اهلل-اؿ العراقا ق (ٖ)
 ن حديث جابر م "الزىد"رواه البيهقا يف اٞتهاد األكرب( 

 (.ٜ/ٖ"ا١تغٍت" ) وبذيلوحياء" "اإل    .ىذا إسناد ضعيفو 

                                                           

 (.ٗٛ( رقم )ٖ٘)ص:البن تيمية وانظر كذلك "األحاديث الضعيفة والباطلة" ( ٔ)
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( عن ٕ٘ٗ( رقم )ٕٗٔنقل السيوطا يف "الدرر ا١تنتثرة" )ص: (ٗ)
أنو قاؿ يف كتاب "تسديد القوس"  -رٛتو اهلل-اٟتافظ ابن حجر 
, وىو اى األلسنةوىو مشهور ل :ىذا اٟتديثيف كبلمو على 

         "الكٌت للنسائا". ف  من كالـ إبراىيم بن أب  لباة

 .: ضعيف(ٜٔٔالفتٍت يف "تذكرة ا١توضوعات" )ص: قاؿ (٘)

: رواه بعد أف أورد اٟتديث( ٜٙٙ/ٗيف "فيض القدير" ) قاؿ ا١تناوي (ٙ)
 . وقاؿ: إسناده ضعيف؛ وتبعو العراق ، اب "الزىد"البيهقا يف كت

 .(ٕٖٙٔ( رقم )ٔٔ٘/ٔكشف ا٠تفاء" )العجلوٓف يف "فو وضع   (ٚ)

 .(ٜٜٛ( رقم )ٕٓٓأسٌت ا١تطالب" )ص:و  يف "البَت و  (ٛ)
  .(ٕٕ٘ٔ( رقم )ٕٕٗفح العطرة" )ص:والصعدي يف "النوا (ٜ)

و"ضعيف  (ٕٓٙٗم )"الضعيفة" رقيف بلمة األلبآف العقاؿ و  (ٓٔ)
 . منكر :(ٓٛٓٗاٞتامع" )

  . (ٜرقم )(ٖٓ-ٜٕ)ص:بن باز يف "التحفة الكرٯتة"االعبلمة  فوضع  و  (ٔٔ)

 .(ٖ٘ٗ/ٗمية واإلفتاء )لبحوث العلواللجنة الدائمة ل (ٕٔ)

 :التعايق

 تبُت لك أف ىذا اٟتديث ضعيف، ومعناه كذلك ال يصح.   قات:
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اد الكفار من أعظم : وجه-رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
 ٻ ٱژ   قاؿ اهلل تعاُف ،بل ىو أفضل ما تطوع بو االنساف، األعماؿ

 ٺٺ     ڀ   ڀ   ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ 
ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ٹ   ٿ     ٿ ٿ        ٿ    ٺ   ٺ

  .{25}النساء: ژڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

ۈ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ژ  وقاؿ تعاُف
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  
ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   

ٱ  ٻ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ   
پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٻ  ٻ  ٻ  

   {.11-22}التوبة: ژٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

: قاؿ وغَته عن النعماف بن بشَت رضا اهلل عنهما وثبت ىف صحيح مسلم
بعد  مل عمبلً ال أعف أ : ما أباِففقاؿ رجل  كنت عند منرب رسوؿ اهلل

سبلـ عمبًل بعد اإلأعمل ال أف  : ما أباِفاإلسبلـ إال أف أسقا اٟتاج، وقاؿ آخر
، قلتم: اٞتهاد ىف سبيل اهلل أفضل ٦تا آخر، وقاؿ إال أف أعمر ا١تسجد اٟتراـ

إذا كن ول : ال ترفعوا أصواتكم عند منرب رسوؿ اهلل وقاؿ عمر  فزجرىم
                                                           

 .(ٜٜٔ-ٜٚٔ/ٔٔوع الفتاوى" )"٣تم( ٔ)
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ڭ  ڭ   ڭ  ژ  تعاُف ىذه اآلية فأنزؿ اهلل  فسألو سألتو، الصبلة قضيت
 .  ژۅ  ۉۉ    ۋ  ۅۇ  ۇ  ۆ  ۆ        ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
 أي: قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل وىف الصحيحُت عن عبد اهلل بن مسعود 

 و، قلت: مث أي األعماؿ أفضل عند اهلل عز وجلو قاؿ: )الصبلة على وقتها(
: حدثٌت هبن  قاؿ: )اٞتهاد ىف سبيل اهلل(، قاؿ وي: مث أقاؿ: )بر الوالدين(، قلت

 . ولو استزدتو لزادْف رسوؿ اهلل 
األعماؿ أفضلو قاؿ: )إٯتاف باهلل وجهاد   الصحيحُت عنو أنو سئل: أيوىف

 .   ىف سبيلو( قيل: مث ماذاو قاؿ: )حج مربور(
 بعمل يعدؿ اٞتهاد ىف بًل قاؿ لو يا رسوؿ اهلل: أخربْف: أف رجوىف الصحيحُت

ىل تستطيع سبيل اهللو قاؿ: )ال تستطيعو أو ال تطيقو( قاؿ: فأخربْف بوو قاؿ: )
  .اىػ.(وف تصـو وال تفطر وتقـو وال تفًتا خرج اجملاىد أإذ

ال شك أف الجهاد ف  سبيل اهلل من ألظم األلماؿ, بل ىو أفضل : قات
, أحببت ذا الدمافر الجهاد بالنفس ف  ىتعس   ما تطوع بو االنساف, ولكن لما

نة جاء بها القرآف والس (ٔ)واع أخرى من الجهادبأن ر المحبين لاجهادأف أذك  
 , منها:لن الجهاد بالنفس لّ قِ ال تَ 

فهو قرين للجهاد بالنفس   : بإنفاقو يف سبيل اهللالجهاد بالماؿ (ٔ)
ں  ڻ   ڻ  ڻ  ژ يف مواضع كثَتة يف كتابو الكرٔف تعاُف ر اهلل كما ذك

                                                           

 أشار إُف ىذا ا١توضوع فضيلة الشيخ ساَف بن سعد الطويل حفظو اهلل يف مقاؿ لو.( ٔ)
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ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  
ف: ژ﮺  ﮻           ﮵     ﮶     ﮷  ﮸   ﮹  ﮲       ﮳﮴    . {22-20}الصَّ

 .ومة واألكثر تقدٔف اٞتهاد بالنفسيات كثَتة معلواآل
 عن الن    : عن فضالة بن عبيدوالهوى اد النفسجه (ٕ)
  .(ٔ)(المجاىد من جاىد نفسو ف  اهلل) : اؿأنو ق

فضل الجهاد أف يجاىد الرجل أقاؿ: ) أف الن   وعن أمل ذر 
  .(ٕ)(نفسو وىواه

: إف أعدى أعداء بٍت آدـ الشيطاف الرجيم قاؿ جهاد الشيطاف (ٖ)
ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ تعاُف 

 .{6}فاطر: ژچ  چ    چ  

ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ژ  وقاؿ تعاُف

 {.26١}البقرة: ژۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  

، واٟتذر من  ال بد من جهادهفأمر اهلل تعاُف أف يتخذوه عدواً، والعدو 
 . فتو وحبالو وشباكو ودعوتوكيده وخطواتو وتزيينو وزخر 

                                                           

 (.٘٘٘ٙرواه الًتمذي وابن حباف وصححو العبلمة األلبآف يف "صحيح اٞتامع" )( ٔ)

 ( ٜٜٓٔ) ( و "صحيح اٞتامع"ٜٙٗٔ)رواه ابػن النجار وغَته وصححو األلبآف يف "الصحيحة"  (ٕ)
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تعاُف كتابًا كبَتًا نافعًا ٝتاه "إغاثة  -رٛتو اهلل-ولقد كتب ابن القيم 
للهفاف من مكائد الشيطاف" بُت فيو ما فعلو الشيطاف يف الناس، وما زاؿ ا

اه "تلبيس إبليس" ٝتبًا كتايفعلو، وكتب ابن اٞتوزي يف الباب نفسو  
 .م اٞتهاد ا١تفروض على كل مسلموا١تقصود أف جهاد الشيطاف من أعظ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   : قاؿ تعاُفجهاد المنافقين (ٗ)
  .{03}التوبة: ژٻ  پ  پپ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ويظهر ا٠تَت ويبطن  ،بطن الشرؾو١تا كاف ا١تنافق يظهر اإلسبلـ وي
اىد الكافر وذلك ألنو بظاىره لقتاؿ كما ٬تَُ كن جهاده باالشر، فبل ٯت

وجهاد  ،عرؼ هبالكن لو عبلمات يُ  ،يستحق أف يعامل معاملة ا١تسلمُت
ا١تنافقُت يكوف ٔتناقشتهم وإقامة اٟتجة عليهم وبياف باطلهم والتحذير 

 .للمنافقُت مشهور ومعلـو وجهاد الن   ،منهم
 الشرؾ وخطرىا عظيمالبدعة قرينة :جهاد أىل البدع واألىواء (٘)

وإذا كاف ا١تشرؾ ينقض شهادة  ،وخطر ا١تبتدع ال يقل عن خطر الكفار
بل قلما  ، رسوؿ اهلل ادة أف ٤تمداً  إلو إال اهلل فا١تبتدع ينقض شهأف ال

نس ا يكوف االبتداع يف الدين من جيسلم ا١تبتدع من التلبس بالشرؾ ورٔت
﮴  ﮵   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ھ  ے ژ الشرؾ لقولو تعاُف

 .{12}الشُّورى: ژ﮶  ﮷  ﮸﮹  
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يريها ونشرىا والرد على ويكوف جهاد أىل البدع ببياف الس ن ة وتقر 
 .بدعهم وضبلالهتم وتفنيد شبههم

  .الراد لاى أىل البدع مجاىد: -رٛتو اهلل- قاؿ شيخ اإلسبلـ 
 ب لن السنة أفضل من الجهاد. الذ  : -رٛتو اهلل- وقاؿ ٭تِت بن ٭تِت

ك : أعٍت هبم أولئاد المشركين الذين ينتسبوف إلى اإلسالـجه (ٙ)
لو إال اهلل إال بدوف األولياء والصاٟتُت فهم وإف كانوا يشهدوف أف ال إالذين يع

فيدعوف غَت اهلل ويذْتوف لغَت اهلل وينذروف لغَت  ،اءأهنم ينقضوهنا صباح مس
ہ  ہ  ہ  ھ   ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ہژاهلل قاؿ تعاُف 

مر: ژۓ   ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ھھ  ھ  ے  ے     .{75}الزُّ
وبياف بطبلف  ،وجهاد ىؤالء يكوف بالتمسك بالتوحيد ونبذ الشرؾ وأىلو

م ٔتا هوبياف شركهم وكشف حقيقتهم واٟتكم علي ،عبادة األولياء والصاٟتُت
ئة كبَتة جدًا اليـو يف ببلد وىذه الف ،ودحض عا١تهم ،وتعليم جاىلهم ،يناسبهم

رة فبل بد من اٞتهاد ببياف حقيقة التوحيد وفضلو وشروطو ونواقضو مُت ومنتشلسا١ت
 ،د من التحذير منووالب ،نواعومن اٞتهاد ببياف الشرؾ ومعناه وأ والبد ،ومنقصاتو

 . عظم اٞتهاد يف سبيل اهلل تعاُفوىذا أيضاً من أ

بلدنا ويف ببلد ا١تفسدوف يف ب: جهاد المفسدين ف  األرض (ٚ)
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ژ  رىم اهلل قاؿ تعاُفال كث  ١تسلمُت كثَتوف ا
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  

ىؤالء يقطعوف  {.33}المائدة: ژڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  
ويهتكوف  ،ويأكلوف أموا٢تم ،ويسفكوف دماءىم ،اآلمنُتالطرؽ ويروعوف 

ويأتوف با١تنكر إُف ببلد  ،ويأمروف بالفواحش ،وينشروف الفساد ،أعراضهم
ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ژ  قاؿ تعاُف ،ا١تسلمُت

 ژی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خب  مب 
ا١تسكرات من اٞتهاد يف فكيف ال تكوف ٤تاربة ٕتار ا١تخدارت و  .{22}النور:

 سبيل اهللو 
: فعن أمل أمامة لند ساطاف جائر مة حقمن الجهاد ف  سبيل اهلل كا (ٛ)
 وؿ اهلل : قاؿ رسقاؿ( :هادأفضل اٞت  )كلمة حق عند سلطاف جائر(ٔ). 

 أو با١تشافهة اٟتق الظاَف السلطاف إببلغ أف معناه: (ٕ)قالت الاجنة الدائمة
 ألف: "الصغَت اٞتامع شرح" يف ا١تناوي قاؿ اٞتهاد، أنواع أفضل و٨تو٫تا الكتابة
 كثَت، خلق إُف النفع أوصل فقد كفو فإذا غفَت، جم إُف سريي السلطاف ظلم

 .ىػا. الكافر قتل ٓتبلؼ

                                                           

 .(ٓٓٔٔرواه أٛتد وغَته وصححو األلبآف يف صحيح اٞتامع )( ٔ)

 .(ٕٓ٘ٛ) رقمفتوى ( ٕ)
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 واٟتلم العلم مع عليو، قدر ١تن زماف كل يف األمور والة مناصحة من وىو
 اىػ..والصرب

 فضلو أبو بكر الصديق : وىذا الذي حاز جهاد المرتدين (ٜ)
ينا اإلسبلـ مرتدين ١تا وصل إلحابة ولوال اهلل تعاُف ثبتهم يف جهادىم للوالص

 .    فهو جهاد عظيم أيضاً 
اد يف سبيل اهلل الوالدين مقدـ على اٞته : برالجهاد ببر الوالدين (ٓٔ)

: أي اؿ سألت الن  : ققاؿ ن عبد اهلل بن مسعود " فعالذي ىو "القتاؿ
بر )تعاُفو قاؿ: )الصبلة على وقتها(، قلت: مث أيو قاؿ: اهلل العمل أحب إُف 

  . متفق عليو اد يف سبيل اهلل(اٞته(، قلت: مث أيو قاؿ: )الوالدين
  أقبل رجل إُف ن): اص رضا اهلل عنهما قاؿوعن عبداهلل بن عمرو بن الع

جرة واٞتهاد أبتغا األجر من اهلل. قاؿ: فهل لك : أبايعك على ا٢تفقاؿ اهلل 
اُفو  األجر من اهلل تعفتبتغا قاؿ: نعم بل كبل٫تا، قاؿ:  ومن والديك أحد حا

وىذا لفظ مسلم ويف ، ومتفق علي سن صحبتهما(فارجع إُف والديك وأحقاؿ: 
 :)جاء رجل يستأذنو يف اٞتهاد فقاؿ: أحا والداؾو قاؿ: نعم، قاؿ :رواية ٢تما

 .(ففيهما فجاىد
وى القتاؿ كما حىت للمرأة جهاد س: الحج جهاد الضعيف والمرأة (ٔٔ)

عن  و ١تا سألت عائشة رضا اهلل عنها رسوؿ اهلل روى البخاري يف صحيح
  . مربور( أحسن اٞتهاد وأٚتلو حج ن  لكُ اد فقاؿ: )اٞته
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اؿ: فق جاء رجل إُف الن  ): اٟتسن بن علا رضا اهلل عنهما قاؿوعن 
  .(ٔ)ال شوكة فيو اٟتج( إُف جهادٍ  : ىلم  إٓف جباف وإٓف ضعيف، فقاؿ

ياليت الذين يسفكوف دماء  :نيكالسع  لاى األرماة والمس (ٕٔ)
ياليتهم اجتهدوا  ،األبرياء وورطوا ا١تسلمُت باٟتروب ا٠تاسرة مع الكفار

 ،ُتوا٢تم وجهدىم على األرامل وا١تساكُت وما أكثرىم يف ببلد ا١تسلمبأم
: قاؿ رسوؿ اهلل قاؿ فإف ىذا كاٞتهاد يف سبيل اهلل ٟتديث أمل ىريرة 

( :أو  مسكين كالمجاىد ف  سبيل اهللالسال  لاى األرماة وال
 ( متفق عليو.القائم الايل الصائم النهار

 ال  :-رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ شيخنا ابن عثيمُت( تعام العام وتعايمو: ٖٔ)
 والسهاـ، وا٠تيل، اإلبل،: أشياء ثبلثة يف إال )أي:الرىاف( السبق ٬توز
 ألف العلم؛ طلب يف أيضاً  و٬توز: قاؿ -اهلل رٛتو- اإلسبلـ شيخ ولكن
  ژ : تعاُف قولو يف للجهاد قسيماً  اهلل جعلو وقد الجهاد, أنواع من العام

ې  ى   ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ی    ۈئ  ېئ   ۈئ 

  .اإلسبلـ شيخ قالو ما والصحيح {211}التوبة: ژ

                                                           

 ( . ٜٛٓٔرواه الطربآف يف "الكبَت" و "األوسط" وعبد الرزاؽ وصححو األلبآف يف "الًتغيب والًتىيب" )( ٔ)

 (.ٕٗٔ/ٙباب أىل الزكاة ) "الشرح ا١تمتع"( ٔ)
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 .        لرؼ قدر نفسو( رحم اهلل امرأً حديث: ) (ٜٓ)
ليس )                                                      

  (حديثب
 ،الناس على أنو حديث نبويكثَت من نة  ىذا الكبلـ شائع على ألسِ 

، وَف أجده يف  ديث ال صحيح وال حسن وال ضعيفأنو ليس ْت يحوالصح
ى آلو وصحبو أفضل الصبلة كتب السنة النبوية ا١تطهرة على صاحبها وعل

، بل َف انيد وال ا١تعاجم واألجزاء، وال يف ا١تس األمهات الست؛ ال يفوالسبلـ
١تشتهرة على ألسنة الناس األحاديث ا ّتمعاليت اعتنت أجده حىت يف الكتب 

"كشف ا٠تفاء" ، وثرة""الدرر ا١تنت، و"اٟتسنة "ا١تقاصدو وعة"،لئ ا١تصن"كالآل
يو يف َف أعثر علبل حىت  ، ىذا ا١توضوعوغَتىا من الكتب اليت تكلمت يف

روا الناس ديث ا١توضوعة ليحذ  ا١تؤلفات اليت ٚتع أصحاهبا ومصنفوىا األحا
 وىا ليست كذلك، وبأهنا من أحاديث رسوؿ اهلل ، عتقاد هبان االمنها وم

ار الشنيعة "تنزيو الشريعة ا١ترفوعة عن األخبن اٞتوزي و"كا١توضوعات" الب
"الفوائد وبن طاىر ا٢تندي عات" ال"تذكرة ا١توضو بن عراؽ، وا١توضوعة" ال
ب أو َتىم ٦تن أل ف يف ا١توضوعات مرتبًا على األبواغو لشوكآف اجملموعة" ل

كتب ، وَف أعثر عليو يف  حروؼ ا١تعجم كالسمهودي والقاري واألزىري وغَتىم
بلمة احملدث ٤تمد ناصر الدين األلبآف رٛتو اهلل علمائنا ا١تعاصرين ككتب الع
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ىذا واهلل  رٛتو اهلل العبلمة احملدث مقبل بن ىادي الوادعاا نأوكتب شيخ
 . وحده أعلم

"فتاوى نور لاى ف   -رٛتو اهلل- سئل شيخنا ابن لثيمينوقد 
 ىل (نفسو قدر لرؼ امرأً  اهلل رحم) الحديث ىذا صحةلن الدرب" 

 ؟األحاديث ف  در او  ىو وىل أصل لو
 .صحيح همعنا لكن أصال لو ألام ال :-اهلل رٛتو- فأجاب
 التعايق: 

، تبُت لك أخا القارئ الكرٔف: أف ىذا اٟتديث ال يثبت عن الن  
 بألف خا٘تاً  اشًتى ابنو أفأنو بلغو  العزيز عبد بن عمر ولكن يروى عن

 وأطعم فبعو درىم، بألف خا٘تا اشًتيت أنك بلغٍت إنو: إليو فكتب درىم
 اهلل رحم) عليو واكتب بدرىم، حديد من خا٘تا واشًت جائع، ألف منو
 .(ٔ)(نفسو قدر عرؼ امرأ

إذا عرؼ ا١ترء قدر نفسو صاهنا عن الرذائل، وحفظها من أف : و قات
هُتاف، وجن بها مواطن الذؿ وا٢تواف، وذلك بأف ال ٭تم لها ما ال تطيق، أو 

 يضعها فيما ال يليق.

                                                           

 (.ٔٛ/ٓٔ" )"اٞتامع ألحكاـ القرآف( ٔ)
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 نفسو قدراإلنساف  عرؼ إذا :-رٛتو اهلل-قاؿ شيخنا ابن لثيمين 
 وإذا ،عُت طرفة ربو عن لو غٌت ال أنو وعرؼ ،بعبادتو وقاـ ،بولر  خضع
 يتكرب ال أف على ا١تعرفة ىذه فتحملو ،الناس بُت قدره عرؼ نفسو عرؼ
 من الناس وغمط ،الذنوب كبائر من الكربياء ألف ،٭تتقرىم وال ،عليهم
 ناكل اهلل رسوؿ يا قالوا ،الكرب من  الن  حذر ١تا و٢تذا ،احملرمة األمور
 ٭تب ٚتيل اهلل إف):  فقاؿ ،حسناً  ونعلو حسناً  ثوبو يكوف أف ٭تب
 وغمط رده يعٍت اٟتق فبطر (ٔ)(الناس وغمط اٟتق بطر الكرب ،اٞتماؿ
 عرؼ نفسو قدر اإلنساف عرؼ فإذا، وازدراءىم احتقارىم يعٍت الناس
 ومن ،وجل عز اهلل ٠تلق فتواضع منزلتها نفسو ونزؿ ،الناس بُت منزلتو
 .اهلل رفعو هلل ضعتوا

                                                           

 .رواه مسلم عن عبد اهلل بن مسعود ( ٔ)
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 .  حديث : )رحم اهلل قبرًا ال يُعرؼ( (ٜٔ)
ليس )                                                      

  (بحديث
لاى أنو  العواـاشتهر لاى ألِسنة ىذا حديث ال يُعرؼ وإف كاف 

 .   حديث نبوي, والصحيح أنو ليس بحديث, ولم أقف لو لاى مرجع
 : التعايق
ومعناه كذلك ليس  ،ليس ْتديث ٦تا تقدـ أف ىذا الكبلـ تبُت
هلل ضا امعروؼ وكذلك قرب أمل بكر وعمر ر   ، فإف قرب الن بصحيح
والقبور إذا َف تُعرؼ ُتداس وهُتاف، وعليو فإف تعليم القرب مشروع ، عنهما

من أجل أال ٮتفى موضعو ولُيعلم أنو قرب ١تيت فُيصاف وال يُهاف، ويُزار 
 ،م على صاحبُو وىذا ال شك فيو نفع للميت ا١تقبور فكاف مستحباً ويًتح
، أمر نفِ خرج ّتنازتو فدُ عوف أُ : ١تا مات عثماف بن مظديث ا١تطلب قاؿٟت
 رجبًل أف يأتيو ْتجر فلم يستطع ٛتلو فقاـ إليها رسوؿ اهلل    الن

ا١تطلب قاؿ الذي ٮتربٓف ذلك عن رسوؿ اهلل  :قاؿ ،وحسر عن ذراعيو
:  نظر إُف بياض ذراعا رسوؿ اهلل كأٓف أ حسر عنهما  حُت



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٖٛٔ 

, وأدفن إليو من مات من أتعا ُم بها قبر أخ ) :وقاؿ ،فوضعها عند رأسو
 . (ٔ)أىا (

وىذا  أعلم قرب عثماف  داللة واضحة على أف الن  ا ويف ىذ
ر بذلك كما جاء يف أم يفيد االستحباب ألنو  الفعل من الن  

ا يدؿ فلم يستطع ٛتلو مث فعلو ىو ٦تأمر رجبًل أف يأتيو ْتجر  اٟتديث أنو
عملو ىذا بأنو يتعرؼ فيو على  على تأكد ىذا العمل وقد علل الن  

قرب أخيو وذلك ليزوره ويسلم عليو وألجل أف يدفن إليو من مات بعده من 
  . وأىل

  :الطريقة الشرلية إللالـ القبرو 
بقرب    أس القرب كما فعل النعند ر  صشاخ حجرأف يكوف بوضع 
قهاء الذين قالوا ّتواز وىذا ىو قوؿ أكثر الف عثماف بن مظعوف 
وذكروا أيضًا أنو ٬توز اإلعبلـ بوضع ا٠تشبة والعود  .التعليم أو باستحبابو

ولعل ىذا من باب القياس على اٟتجر الوارد ذكره يف اٟتديث . و٨تو ذلك
  .ا١تتقدـ

  وزخرفتها فبدع محدتة. بناء لايهاوال د القبوريأما تشي

                                                           

 (.ٜٚٔٓف يف "أحكاـ اٞتنائز" )ص:رواه أبو داود وحسنو األلبا( ٔ)
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 وال ،القبور تعلية  ىديو من يكن وَف: -رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ ابن القيم
ٍَ لَ و  ْتجرٍ  وال ،بآُجرّ  بناؤىا تشييدىا وال تطيينها، وال بناء القباب  وال، نِبٍ
 .  ٢تديوِ  ٥ُتَالَِفةٌ  مكُروىةٌ  بدعة فكل ىذا ،عليها

 ،طمسو إال ٘تثاالً  يدع أال اليمن ُفإ  طاِلب َأمل بن علا بعث وقد
 وهنى ،كلها ا١تشرفة ورِ بالقُ  ىذه تسوية  فسنُتوُ  ،سواه إال ُمشرِفًا قربًا وال
 . عليو يكتب وأف ،عليو يبٌت وأف ،القرب ٬تصص أف

 كرٔفال قربه كاف اوىكذ ،ئةطِ ال وال ،مشرفة ال أصحابو وربق وكانت
 مبٍت ال ،راءماٟت العرصة حاءببط مبطوح مسنم  فقربه ،وِ صاحبي وقرب
 .صاحبيو قرب كاف اوىكذ ،مطُت وال

  ؼ قربه بصخرة.ر  عَ م قرب من يريد تػَ علِ وكاف يُ 
 ،اهيعل السرج وإيقاد ،مساجد القبور اٗتاذ عن   اهلل رسوؿ ىهنو 
 ىوهن ،ورلقبا إُف ةالصبل عن ىوهن ،فاعلو لعن حىت ذلك يف هنيو واشتد
 . وربالق زّوراتِ  ولعن ،اً عيد هرب ق واتخذي أف أمتو

 ،اعليه أَ ويتك اعليه لس٬تُ  وأال ،تُوطَأَ و  القبور افهت ال أف ىديو وكاف
 .اً وأوثان اً أعياد وتتخذ اوإليه اعندى ىفيصل مساجد تتخذ ْتيث تُػَعّظم وال

                                                           

 (.ٕٙ٘-ٕٗ٘/ٔزاد ا١تعاد )( ٔ)
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  .(لناس غاية ال تدرؾرضى ا) حديث: (ٕٜ)
ليس )                                                      

  (بحديث
نة كثير من الناس لاى أنو من كالـ النب  ىذا الكالـ شائع لاى ألسِ 

وإنما ىو من كالـ بعض أىل العام , وىذا ليس بصحيح  . 
ذكر ا٠تطامل يف  :(ٕٙ٘( رقم )ٕٕٚيف "ا١تقاصد" )ص: قاؿ السخاوي
  (..رضى الناس غاية ال تدرؾ..): و قاؿم بن صيفا أن"العزلة" عن أكث

: اؽ: يا أبا إسحيونس بن عبد األعلىافعا أنو قاؿ لالش طريق ومن
ما فيو ر ، فانظوليس إُف السبلمة من الناس سبيل ،اية ال تدرؾاس غرضى الن)

 . (نفسك الزمو ودع الناس وما ىم فيوصبلح 
  :وانظر كذلك

 .(ٕٔٚ( رقم )ٕ٘ٔ" )ص:"أسٌت ا١تطالب (ٔ)

 .(ٜٖٔٔ( رقم )ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٔ"كشف ا٠تفاء" ) (ٕ)

  .(٘ٛييز" )ص:"التم (ٖ)

 .(ٖٓٔ( رقم )ٕٜ"ٖتذير ا١تسلمُت" )ص: (ٗ)

 (.ٕٔٛ( رقم )٘٘ٔح العطرة" )ص:"النواف (٘)
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 (.ٔٙٗ( رقم ) ٕٖٔ/ٔالشذرة " )" (ٙ)

 (.ٚٛٔ"اٞتد اٟتثيث" ) (ٚ)

 . (ٕٓٗ/ٔ"٣تمع األمثاؿ" للميدآف ) (ٛ)

 :التعايق
واهلل إرضاء الناس ليس يف  ، نعمرضى الناس غاية ال تدرؾ: قات
ا٢توى ، يعًتيهم علمهم قاصر، وألف عقو٢تم ٤تدودةاف أبداً، ألف اإلمك

، فمن ىميف الفهم واإلدراؾ فبل ٯتكن إرضاؤ اوتوف ، ويتفويعًتيهم النقص
  .ذفو ارِض اهلل جل وعبلرضا إنُ 

 فعليك ،تدرؾ ال غاية الناس رضى: -رٛتو اهلل-يقوؿ اإلماـ الشافعا 
 ال ا٠تلق إرضاءف ،تعانو فبل سواه ما ودع فالزمو ،يصلحك الذي باألمر
 .(ٔ)ومأمور مقدور ا٠تالق وإرضاء ،مأمور وال مقدور

يخ أٛتد بن ا١تقري التلمسآف يف كتابو "نفح الطيب يف وذكر الش
موسى بن  عن الشيخ أمل اٟتسن علا بن (ٕ)غصن األندلس الرطيب"

: أخذت مع والدي يومًا يف اختبلؼ مذاىب -رٛتو اهلل-سعيد أنو قاؿ 
أف يسلم لك  : مىت أردتموف ألحد يف اختياره، فقاؿسل  يُ الناس وأهنم ال 

                                                           

 (.ٕٚٙ)ص: البن أمل العز "شرح العقيدة الطحاوية"( ٔ)

(ٕ) (ٕ/ٖٕٚ). 
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، ض أتبعت نفسك باطبلً رَ تػَ عْ تػُ وال  -أعٍت ا١تغرب-أحد يف ىذا التأليف 
رجبًل من عقبلء : ٭تكى أف ت غاية ال ُتدرؾ، وأنا أضرب لك مثبلً وطلب

عليك أشياء ، ما للناس ينتقدوف الناس كاف لو ولد، فقاؿ لو يوماً: يا أمل
، إنك نقدىم، فقاؿ: يا بٍتمت من و ولو سعيت يف ٣تانبتها سلعاقل وأنت
َف ٕترب األمور، وإف رضى الناس غاية ال ُتدرؾ، وأنا أوقفك على حقيقة  ِغرٌّ 

كب ىذا اٟتمار وأنا أتبعك ماشياً، فبينما : ار ذلك، وكاف عنده ٛتار، فقاؿ لو
، يركب وٯتشا أبوه٫تا كذلك إذ قاؿ رجل: انظر، ما أقل ىذا الغبلـ بأدب، 

نزؿ أركب أنا وامش : افقاؿ لوه لكونو يًتكو ٢تذا، لف والدوانظر ما أشد ٗت
أنت خلفا، فقاؿ شخص آخر: انظر ىذا الشخص، ما أقلو بشفقة، ركب 
وترؾ ابنو ٯتشا، فقاؿ لو: اركب معا، فقاؿ شخص: أشقا٫تا اهلل تعاُف، 

، نزؿ بنا: اية، فقاؿ لوف واحد منهما كفا، وكاانظر كيف ركبا على اٟتمار
، انظر  ليو راكب، فقاؿ شخص: ال خفف اهلل تعاُف عنهماوقدماه وليس ع

، ؿ: يا بٍت، ٝتعت كبلمهم، فقااٟتمار فارغًا وجعبل ٯتشياف خلفوكيف تركا 
   .اىػاض الناس على أي حالة كاف.داً ال يسلم من اعًت وعلمت أف أح

 :وهلل در من قاؿ

 ضػحكُت فقالوا أال ٖتتشم
 بسػمُت فقالوا يػرائا هبا        
 حلمُت فقالوا  صنيع  اٞتباف       

 بسػلُت فقالوا لطيػش  بو

 بكيػُت فػقالػوا أال تبتػسم 
 عبسػُت فقػالوا بػدا ما كتم
 ولػو كػاف مقػتدرًا النتػقم
 ومػا كػاف ٣تػًتءًا لو حكم
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      فػأيقنت  أٓف  مهػما  أرد         

 بلبد  أف أذـرضى الناس يومًا ف
 

 : وىذا آخر يقوؿ

 وإف يسألوا عن مذى  َف أبح بو
 فإف حنفيًا قلت قػالوا  بأننػا

 وإف  مالكيًا  قلت  قالوا   بأنٍت      
 وإف  شافعيًا قلت   قالوا   بأنٍت
 وإف  حنبليًا   قلت   قالوا   بأنٍت

 وإف قلت من أىل اٟتديث وحزبو                       
        ن ىذا الزماف   وأىػلوتعجبت م

 وأكتمو  كتػمانو  ِف أسػلمُ  
 أبيح الطبل وىو الشراب احملـر
 أبيح ٢تم ٟتم الكبلب وىم ُىمُ 
 أبيح نكاح البنت والبنت  ٖتـر
 ثقيل  حلوِف   بغيػض   ٣تسم
 يقولوف تيس ليس يدري  ويفهم
 فما أحد من ألسن الناس يسػلم

 

 :فىم وكفارِض اهلل جل ولال أخ  المسا

 فلسػت بناج من  مقػالة  طاعن

 ومن ذا الذي ينجو من الناس سا١تاً 

 

 ولو كنت يف غار على جبل وعر 
 ولوغاب عنهم بُت خافييت نسػر

 

اس من أرضى اهلل بسخط الن: )رضائهم قاؿ ة الناس إلاخا يف ٣تار وإياؾ أ
 عليو اهلل، ومن أرضى الناس بسخط اهلل سخط رضا اهلل عنو وأرضى عنو الناس

  .(ٔ)وأسخط عليو الناس(
                                                           

الضعفاء" وأبو نعػيم يف "اٟتليػة" وصػححو رواه ابن حباف يف "صحيحو" وعبد بن ٛتيد والعقيلا يف "( ٔ)
 ( .ٓٔٓٙيف "صحيح اٞتامع" ) -اهلل رٛتو-العبلمة األلبآف 
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 ژۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ژ وربنا يقوؿ : 
 { .226}األنعام:

: أف طفلة صغَتة من بيت يف كتابو "مواقف" وذكر الشيخ عمر األشقر
وعليها سحابة حزف وكآبة وىم وغم،  ٤تافظ تعود ألمها من ا١تدرسة ذات يـو
ة أخرى إف مدرسيت ىددتٍت إف جئت مر : فتسأ٢تا أمها عن سبب ذلك فتقوؿ

 .ٔتثل ىذه ا١تبلبس الطويلة
 .١تبلبس اليت يريدىا اهلل جل وعبل: ولكنها افتقوؿ األـ

 .ىايد: لكن ا١تدرسة ال تر فتقوؿ الطفلة
درسة القالت األـ

ُ
و الذي خلقك تريد واهلل يريد فمن تطيعُت إذف : ا١ت

 . وال نفعاً  لوقاً ال ٯتلك لك ضراً وصورؾ وأنعم عليك أـ ٥ت
 .فقالت الطفلة بفطرهتا السليمة: ال.. بل أطيع اهلل وليكن ما يكوف

، فلما رأهتا ا١تعلمة بلبس وتذىب هبا إُف ا١تدرسةويف اليـو الثآف تلبس تلك ا١ت
، وال ا، وال تستجيب لطلبها، تؤنب تلك الفتاة اليت تتحدى إرادهتجرت غاضبةانف
، و١تا زادت ا١تعلمة يف عليها من الكبلـ اؼ من هتديدىا ووعيدىا، أكثرتٗت

ظيم ء عر على الطفلة الربيئة ا١تسكينة فانفجرت يف بكاب والتبكيت ثقل األمالتأني
حق ٗترج من كفت دموعها وقالت كلمة ، مث كفشديد مرير أليم أذىل ا١تعلمة

 و!! اهلل ال أدري من أطيع أنِت أـ ىوو  :، تقوؿفمها كالقذيفة
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خلقك : اهلل رب العا١تُت الذي خلقٍت و ن ىوو!! قالتقالت ا١تعلمة: وم
عو وأعصيك ، أـ أطيو ىوا تريدين وأغضب، أأطيعك فألبس موصورٓف وصورؾ

 . أنِت، ال ال، سأطيعو وليكن ما يكوف
ىل ىا تتكلم مع طفلة أـ مع و ، ذىلت ا١تعلمة وشدىت وسكنت

، ويف اليـو ةمَ علِ ، وسكتت منها ا١توقعت منها الكلمات موقعاً عظيماً ، و راشدة
ظة لقد وعظتٍت ابنتك أعظم موع: البنت وتقوؿالثآف تستدعا ا١تعلمة أـ 

دًا هلل ، فقد جعلت نفسا نإُف اهلل بتُ ، لقد تبت إُف اهلل وأُ ٝتعتها يف حيا 
 .          حىت عرفتٍت ابنتك من أنا، فجزاؾ اهلل من مربية خَتاً 
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 .واف()رض - تسمية خازف الجنة -: حديث (ٖٜ)
                  (موضوع)                                                           

عند  -رضواف- خازف اٞتنة لقد اشتهرت ىذه التسمية وىو أف اسم
ورٔتا اعتمد أكثرىم على ما ذكره اٟتافظ ابن كثَت يف  كثَت من الناس،

-:     قاؿ لونة ملك يُ ( حيث قاؿ: وخازف اٞت٘ٗ/ٔلبداية والنهاية" )"ا
 .جاء مصرحاً بو يف بعض األحاديث.اىػ -رضواف

ما  :وافاليت صرحت أف خازف اٞتنة اٝتو رض: ومن األحاديث قات
  مل بن كعب( عن أُ ٖٙٓٔأخرجو القضاعا يف مسند الشهاب )

وأٯتا مسلم قرأ وىو س...ف قلب القرآف يوإ ،اً إف لكل شاء قلبمرفوعاً: )
خازف  رضواف ىت ٬تيئو١توت روحو حقبض ملك اَف يَ يف سكرات ا١توت 
 . اٟتديث اٞتنة يبشره...(
 .مخاد بن لبد الواحد :وف  إسناده

: منكر الحديث (ٜٙٓٔقاؿ ابن حباف ف  كتاب "المجروحين" )
 .جداً 
 .(ٓٚٛ٘) "الضعيفة". ضعبالو لايو األلبان  حكم الحديث و 

وابن عساكر  (ٖٖٗ ،ٕٖٗجو الواحدي يف "أسباب النزوؿ" )ص:وما أخر 
ژ ، بالفاقة  ا١تشركوف رسوؿ اهلل ١تا عَت  ): عن ابن عباس رضا اهلل عنهما قاؿ



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٖٜٓ 

حزف  {7}الفرقان: ژگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱڱ
: أبشر يا ٤تمد ىذا معزيًا لو...فقاؿنزؿ جربيل من عند ربو ف رسوؿ اهلل 
 . واف...( اٟتديثبل رض، فأقازف اٞتنة قد أتاؾ بالرضا من ربكرضواف خ
 : (ٔ)تالث لالضعيف جداً فيو الحديث وىذا  

    .عيف جداً ، وىو ابن سعيد األزدي أبو القاسم البلخا ض: جويرباألولى
 . (ٜٜٗ"التقريب" )                                                      

  .عنهماَف يلَق ابن عباس رضا اهلل ،بن مزاحم ا٢تبلِف: الضحاؾ الثانية
 ( ٖٛٚٓ( رقم )ٛٔٗ-ٚٔٗ/ٗ"هتذيب التهذيب" )                              

       . (ٙٛٔ/ٔزاف " )يا١ت" .     إسحاؽ بن بشر الكاىلا مًتوؾ: الثالثة

 : التعايق
؛  رضواف""أنو ال يصح حديث يف تسمية خازف اٞتنة ، وا٠تبلصة: قات

  .كما سيأ  "لدرائيل"كما أنو ال يصح حديث يف تسمية ملك ا١توت 
يف القرآف الكرٔف ويف السنة الصحيحة التصريح ببعض أٝتاء  جاء وقد

 :وىم ا١تبلئكة الكراـ
 .جبريل (ٔ)

                                                           

 (.  ٙ/ٖ"االستيعاب يف بياف األسباب" )( ٔ)
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ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ    قاؿ تعاُف( ميكائيل. ٕ)
 .{ 2١}البقرة: ژڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

 ژٹ  ٹ  ٹ ٹ  ڤڤژ  قاؿ تعالى .( مالك خازف جهنمٖ)
خرف:  .{00}الزُّ

إذا قاـ من الليل افتتح صبلتو اللهم رب  )كاف  .إسرافيل (ٗ)
  رواه مسلم. ...(وإسرافيلجربائيل وميكائيل 

إذا ) :رسوؿ اهلل : قاؿ قاؿ  أمل ىريرة عن منكر ونكير. (٘)
, ولآلخر ألحدىما المنكرتاه ملكاف أسوداف أزرقاف يقاؿ قرب ا١تيت أ

  .(ٔ)...(النكير

                                                           

 (.  ٕٗٚرواه الًتمذي وحسنو العبلمة األلبآف رٛتو اهلل يف "صحيح اٞتامع" )( ٔ)
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ديث: ( ف  ح)الرائش -ظة ادة لفزي -: حديث (ٜٗ)
  والمرتش  والرائش: الذي يمش  ن اهلل الراشلع)

 .بينهما(
                           (منكرة)                                                             

(، والبزار رقم ٜٜٖٕٕرقم )، وأٛتد (ٚٗٔٚ( رقم )ٖٕٓ/ٗأخرجو اٟتاكم )
 .  ( عن ثوباف ٘ٔٗٔآف يف "ا١تعحم الكبَت" )، والطرب (ٖٖ٘ٔ)

 وف  سنده: 
 ضعيف الختالطو, وقد تفرد بهذه الديادة. ث بن أب  سايم:لي (ٔ)
 البدار والذىب قاؿ عرؼ كما : مجهوؿ ال يُ شيخو أبو الخطاب (ٕ)

 . وغيره والهيثم  المنذريو 

ف ميزاو"( ٚٚ/ٕٔو) (ٙٓٗ/ٛ) و"هتذيب التهذيب"( ٕٗٛ/ٖٖ) "هتذيب الكماؿ" 
 (ٓٛٔ/ٖ) "الًتغيب والًتىيب"و( ٖٖ٘ٔوكشف األستار ) (،ٕٓ٘/ٗ) االعتداؿ"

 .(ٜٜٔ، ٜٛٔ/ٗ"٣تمع الزوائد" )

 :ف ىذا الديادةضعنص  لاى  وقد
  (.  ٜٜٔ، ٜٛٔ/ٗيف "اجملمع" ) الهيثم  (ٔ)
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 (.ٖٕ٘ٔ( رقم )ٖٔٛ/ٖ) (ٔ)يف "الضعيفة" األلبان  (ٕ)
  .شيخنا الوادل  (ٖ)

         (.ٜٜٖٕٕ) يف "مسند أٛتد" شعيب األرنوؤط (ٗ)
 :التعايق

 واإلٚتاع. ،والسنة ،: الرشوة ٤ترمة بالكتابقات 

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ژ  فقولو تعاُف :أما الكتاب
 ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

  .{2١١}البقرة:
، فإذا سرت ىذه من صفات اليهود ا١تستحقُت للعنة بل الرشوة

رة الشنعة إُف أىل اإلسبلـ، صار فيهم صفة ا١تنك ا٠تصلة الذميمة القبيحة
يف أخذىم ما استحقو اليهود  ةاستحقوا من اللعن، و من صفات اليهود

 {.71}المائدة: ژٻ  ٻٻ  ژ قاؿ تعاُف يف اليهود ، الرشوة

 : األحاديث ف  تحريم الرشوة فكثيرةأما 
وىو حديث صحيح بدوف  )لعن اهلل الراش  والمرتش (منها حديث: 

 .الزيادة
                                                           

( ، و"ضػػػػعيف ٖٗٗٔ( رقػػػػم )ٚ٘ٛ/ٕىيػػػػب" )، و"الًتغيػػػػب والًت (ٕٕٔٙانظػػػػر كػػػػذلك "اإلرواء" )و ( ٔ)
 .(ٜٕٕ-ٕٕٛ/ٖ( ، و "التعليقات الرضية" )ٗٛٙٗاٞتامع" )
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فقد أٚتع أىل العلم على ٖترٔف الرشوة بل ىا من   :وأما اإلجماع
ف ، واللعن ال يكو لعن آخذىا ومعطيها الذنوب ألف رسوؿ اهلل  كبائر

والتوسط فيها وعليو فيحـر بذ٢تا وأخذىا  ،إال على كبَتة من كبائر الذنوب
أكل أمواؿ  ألنو منو  ،ألف ىذا من التعاوف على اإلمث والعدواف ،انة عليهاواإلع

؛ ما أنزؿ اهلل، واٟتكم بغَت ، مع ما فيو من تغيَت حكم اهلل تعاُفالناس بالباطل
نفسو، ظلم احملكـو لو، وظلم احملكـو عليو، والظلم ظلمات  فقد ظلم بأخذىا

 . يـو القيامة
 : محرمة ألمورالرشوة ... :(ٔ)العالمة ابن لثيمينشيخنا قاؿ 
ن الراشا وا١ترتشا، واللعن ىو الطرد لع : للحديث الصحيح أف الن  أوالً 

 . أف تكوف الرشوة من كبائر الذنوب ، وىذا يقتضامن رٛتة اهلل

ا كانوا ٭تكم ٢تم ْتسب الرشوة ، فإف الناس إذ: أف فيها فساد ا٠تَلقتانياً 
 . يتباىوف فيها أيهما أكثر رشوة د الناس صاروافس

يعة اٟتاؿ و ألنو بطبيف ذلك، كلتغيَت حكم اهلل عز وجل : أهنا سببتالثاً 
حكم بغَت ما ، فإذا أُعطا رشوة النفس حي افة مي الة، ٘تيل إُف من أحسن إليها

 . ٟتكم اهلل عز وجل اً ، فكاف ىذا تغيَت أنزؿ اهلل

                                                           

 .(ٜ٘ٗ-ٜٗٗ/ٔٔ"الشرح ا١تمتع " )( ٔ)



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٖٜ٘ 

لراشا على خصمو يف ا، ألنو إذا حكم : أف فيها ظلماً، وجوراً رابعاً 
ف اٞتور ، وأيـو القيامةف الظلم ظلمات ، وال شك أفقد ظلم ا٠تصم ،غَتحق 

 .من أسباب الببليا العامة، كالقحط وغَتىا
تسليطًا على أكل ا١تاؿ بالباطل ، أو : أف فيها أكبًل للماؿ بالباطلخامساً 

 و ق القاضا أف يأخذ شيئاً على حكموو ىل من حكيف ذلك،

أف ٭تملو على ذه القاضا إما : ىذا الذي أخ: ال، ألننا نقوؿالجواب
، وإما عليو عوضًا دنيوياً ، واٟتكم باٟتق ال ٬توز لو أف يأخذ حكمو باٟتق

خبلؼ اٟتكم باٟتق، أو عن اٟتكم ٓتبلؼ اٟتق، وىذا ملو على أف ٭ت
وبذ٢تا إعانة ألكل ، أخذ الرشوة أكبًل للماؿ بالباطل ، فكافأشد وأشد
 . ا١تاؿ بالباطل
 ََ م ال واٟتاك، ؤلمانات، وأف اإلنساف ال يؤ٘تن: أف فيها ضياعًا لسادسًا

و ٔتا معو من اٟتق، أو ٭ُتكم عليوو وىذا ، واإلنساف ال يدري أ٭ُتكم ليؤ٘تن
 . ا١ترتشا لعنة اهلل والعياذ باهلل. لذلك استحق الراشا و فساد عظيم

اء المستحق حقو إال ببذؿ ولكن ما تقوؿ فيما إذا تعذر إلط
 , فهل يدخل ىذا ف  الرشوة؟ الدراىم

، نساف يريد أف يتوصل هبا إُف حقوألف اإل، : نعم، ىا رشوةالجواب
٢تا ليستخرج حقو بذلكن إٙتها على اآلخذ دوف ا١تعطا ألف ا١تعطا إ٪تا 

على  ، وقد نص  كوف اللعن على ا١ترتشا اآلخذ، ويحىت ال يضيع حقو
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وصوؿ إُف حقو نوا أف من بذؿ شيئًا للوبي   -رٛتهم اهلل- (ٔ)ذلك أىل العلم
، إما من يقوؿ لئلنساف الذي يطالب ْتقواآلف ويوجد ، فليس عليو شاء

وٯتاطلو   أقضا لك حاجتكٍت كذا وكذا صراحة وإال فاصرب حىتأف تعطي
، ما يريد من الرشوةدفع لو وال ٯتكنو من أخذ حقو حىت ي ،اٟتقفيما لو من 

 -والعياذ باهلل-م يأكلوف السحت ، ألهنأمر مٌر ومفسد للَخلق وألدياهنم وىذا
 .            لى القاضا أف يأخذ الرشوة مطلقاً عو٢تذا ٭تـر 

كوف دراىم، وقد تكوف : والرشوة قد ت-حفظو اهلل-(ٔ)الفوزاف وقاؿ شيخنا
، منفعة أنو يسكن بيتو، أو أنو يركب سيارتو، أو تكوف الرشوة يف صورة ىدية

ىدية من أجل العمل الذي يقـو بو، اليسميها رشوة يسميها  يهدي إليو
 ، و١تا أرسل الن  ا حق تعب، بأي اسم ٝتيت ىا الرشوةىدية، يسميه

: ىذا لكم وىذا اؿ لو: ابن "اللتبية" جاء وقاؿ، يقرجبًل على الصدقات
نوليهم على ما والنا  ما باؿ قـوغضب وخطب وقاؿ: ) أىدي إِّف فالن  

ىذا يف بيت أمو أفبل جلس  ،اهلل عليو يأ  يقوؿ ىذا لكم وىذا أىدي إِفّ 
 . من حديث أمل ٛتيد الساعدي  ومسلمرواه البخاري   ىل يهدى لو(فرأى 

ر حقوؽ ، أو ليؤخ، سواء ليأخذ غَت حقوفما يعطى للمسؤولُت فإنو رشوة
وة يف ، وما فشت الرش، فهذا كلو من الرشوة، ويقدـ حقو يف اإل٧تازالناس

أىُت وظهر فيو األشرار و  ،قدت فيو العدالة، وف٣تتمع إال فسد ىذا اجملتمع
                                                           

 وىو قوؿ ٚتهور أىل العلم. قلت:( ٔ)

 .(ٜٚ/ٙ"تسهيل اإل١تاـ" )( ٔ)
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، واألشرار يدفعوف الرشوة وف الرشوة فيهانوفاألخيار ال يدفع ؛األخيار
ها رشوة القاضا ، ومن أعظم، فالرشوة خراب يف اجملتمعويكرموففيقدموف 

 .من أجل أف ٭تكم لو على خصمو
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 .(سالة لقابك وسالة لربك) :حديث (ٜ٘)
هذا اليصح ب)                                               

 (الافظ
من الناس على أنو من كبلـ  نة كثَتٍ ىذا اللفظ على ألسِ لقد شاع 
)ساعة لقلبك  َف يقل: وىذا ليس بصحيح فإف الرسوؿ  رسوؿ اهلل 

ولكن : )أنو قاؿ ٟتنظلة  ، وإ٪تا الذي ورد عن الن  وساعة لربك(
  .رواه مسلم( يا حنظاة سالة وسالة

 التعايق:
، ومعناه رٔف أف ىذا الكبلـ ليس ْتديثتبُت لك أخا الك قات:

دي يسظلة األُ عن حنيف"صحيح مسلم" والذي جاء  أيضًا غَت صحيح
  أنو لقا أبا بكر الصديق فقاؿ: كيف أنت يا حنظلةو قلت :

نكوف عند رسوؿ اهلل  :نافق حنظلة قاؿ: سبحاف اهلل، ما تقوؿو! قلت
  ُجنا من عند رسوؿ اهلل فإذا خر ، نا باٞتنة والنار كأنا رأي عُتذكر ي 

إنا : فواهلل قاؿ أبو بكر، األوالد والضيعات نسينا كثَتاً عافسنا األزواج و 
 ، فانطلقت أنا وأبو بكر حىت دخلنا على رسوؿ اهلل مثل ىذا لنلقى

: قلت ووما ذاؾ :، فقاؿ رسوؿ اهلل فقلت: نافق حنظلة يا رسوؿ اهلل
عُت فإذا خرجنا نا رأي كأواٞتنة  تذكرنا بالنار يا رسوؿ اهلل نكوف عندؾ 
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ؿ اهلل و فقاؿ رس ،عات نسينا كثَتاً ؾ عافسنا األزواج واألوالد والضيمن عند
 :(ويف الذكر دي ذي نفسا بيده لو تدوموف على ما تكونوف عنوال

 ولكن يا حنظاة سالة ،ويف طرقكمعلى فرشكم لصافحتكم ا١تبلئكة 
 . ( ثبلث مراتوسالة

)ولكن يا حنظلة  :-رحمو اهلل- (ٔ)بن لثيمينقاؿ شيخنا العالمة ا
يعٍت: ساعة للرب عز وجل وساعة مع األىل واألوالد، …( ساعة وساعة

وساعة للنفس حىت يعطا اإلنساف للنفس راحتها ويعطا ذوي اٟتقوؽ 
 حقوقهم.اىػ.
أف الساعة اليت تقضيها مع أىلك وأوالدؾ ومع  -رٛتك اهلل-فانظر 

فإف ٞتسدؾ عليك حقاً، وإف : )…لو ضيوفك أنت مأمور هبا لقو 
عليك -ضيفك-لعينيك عليك حقاً، وإف لزوجك عليك حقاً، وإف لزورؾ 

 اٟتديث وىو يف الصحيحُت.…( حقاً 
فقاؿ لو سلماف: إف … ويف قصة سلماف وأمل ذر رضا اهلل عنهما:

لربك عليك حقاً، وإف لنفسك عليك حقاً، وألىلك عليك حقاً، فأعط  
: )صدؽ فذكر ذلك لو، فقاؿ الن   أتى الن  كل ذي حق حقو، ف

 سلماف( رواه البخاري.     

                                                           

 .(ٜٙ٘/ٔ"شرح رياض الصاٟتُت" )( ٔ)
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  .فها مقولة غَت صحيحة (ربكوسالة ل لقابك)سالة أما قوؿ القائل: 
 : ألنو قدـ حق النفس على حق اهلل.أوالً 
القوؿ مشتق من ا١تقولة اليت يقو٢تا النصارى أف عيسى عليو  ا: ىذتانياً 

 لقيصر لقيصر وما هلل هلل(.)دع ما  السبلـ قاؿ:
، فها جداً فيها أجرموا ـو الذين يقولوف ىذه العبارة ىؤالء القإف : تالثاً 

 ،ساعة القلب على اٟتقيقة ىا ساعة ذكر للرب تبارؾ وتعاُفف ،عبارة ٥تذولة
، لكن ال يعٍت دوا أهنا تعٍت الشرؾولو تأملوا وأدركوا ىذه العبارة وبعدىا لوج

، ألنٍت يف قوؿ: إف مآؿ ىذه العبارات إُف الشرؾبل ن أف من يقو٢تا مشرؾ
ويف وقت  ، أي يف وقت أطيع اهللر قد أعبد ا٢توىوقت أعبد اهلل ويف وقت آخ
، فمآؿ ىذا القوؿ إذا ُوضع قاعدة يف اٟتياة وا١تعصية آخر أطيع ا٢توى والشهوة

دخل فيو أنو يعٍت أنٍت أشرؾ فأجعل لو وقتًا فقط وأقوؿ لو الوقت اآلخر ال تت
ومن ىنا نعرؼ خطورة  واآلف أنا يف وقت )لنفسا( (لرمل) ألف ىذا الوقت

 ذا لربك،، أي ىذا لنفسك وىىا ٔتعٌت آخرمثل ىذه الشعارات وىؤالء جعلو 
 .ساعات لو، وليس لربو ساعةالنتيجة أف كل الو 

، ونفسك الطماعة علمها القناعة، اعةأف الدنيا ساعة اجعلها ط :وا٠تبلصة
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ژ    اهللة نت ساعة فلتكن يف طاعوإذا كا

  .(ٔ)(...افعلوا ا٠تَت دىركم: )قاؿ و  {.261}األنعام: ژۆ  ۈ

                                                           

 .     (ٜٓٛٔنو العبلمة األلبآف رٛتو اهلل يف "الصحيحة" )وحس رواه الطربآف يف "الكبَت" عن أنس ( ٔ)
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الرلد بحمده  )سبحاف الذي يسبححديث:  (ٜٙ)
 .والمالئكة من خيفتو(

  (ضعيف)                                                           
 عن أمل ىريرة  (ٕٕٓٙٓ( رقم )ٖٓٙ/ٚ"التفسَت" ) جرير يف رواه ابن

رفعو: أنو كاف إذا ٝتع الرعد قاؿ: )سبحاف الذي يسبح الرعد ْتمده وا١تبلئكة من 
 خيفتو(. 

 .: رجل مجهوؿوف  إسناده
 :التعايق
، والصحيح  : تبُت لك أف ىذا اٟتديث َف يصح مرفوعًا إُف الن قات

كاف عبد اهلل بن الزبَت رضا ) :بلفظ اهلل عنهما وقفو على عبد اهلل بن الزبَت رضا
الرعد ْتمده  : سبحاف الذي يسبحاٟتديث، وقاؿاهلل عنهما إذا ٝتع الرعد ترؾ 
 . (ٔ): إف ىذا لوعيد شديد ألىل األرضوا١تبلئكة من خيفتو، مث يقوؿ

الرعد ْتمده يسبح  الذيسبحاف  ) :بلبأس ١تن ٝتع الرعد أف يقوؿف ولايو:
 فإنو كما سبق صح عن الصحامل اٞتليل عبد اهلل بن الزبَت من خيفتو( وا١تبلئكة

 .رضا اهلل عنهما

                                                           

( والبخػاري يف "األدب ٕٙم )عػت الرعػد رقػرواه مالك يف "ا١توطأ" كتاب الكػبلـ، بػاب القػوؿ إذا ٝت( ٔ)
( و ٙ٘ٙ( رقػػػػم )ٕٛٙحيح"األدب ا١تفػػػػرد" )ص:صػػػػوصػػػػححو العبلمػػػػة األلبػػػػآف يف ،(ٖٕٚا١تفػػػػرد" رقػػػػم )

 (. ٜٕٔرقم ) (ٚٛ"صحيح الكلم الطيب" )ص:
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  فائدة:
حيحة أف الرعد ملك ، فقد جاء يف السنة الصلربؽوأما بالنسبة للرعد وا

، ف من آثار زجره ىذا الصوت الشديد، فيكو أمر اهلل تعاُفيزجر السحاب ب
، وأنو إذا ضرب وؽ هبا السحاباريق يس بعض الروايات أف معو ٥توجاء يف

، الذي ىو الرعد ١تخراؽ ُٝتع لو ىذا الصوت الشديدىذا السحاب هبذا ا
رج الًتمذي يف "جامعو" وأٛتد ، فقد خاآلذاف من شدة صوتويصم  الذي قد

ة" عن ابن يف "مسنده" والطربآف يف "الكبَت" والضياء ا١تقدسا يف "ا١تختار 
الرعد ملك من ا١تبلئكة موكل  ) :أنو قاؿ اس رضا اهلل عنهما عن الن  عب

بالسحاب بيده أو يف يده ٥تراؽ من نار يزجر بو السحاب والصوت الذي 
 .(ٔ)ه السحاب حىت ينتها إُف حيث أمره(ُيسمع منو زجرُ 
، أحسن النطقإف اهلل عز وجل ينشئ السحاب فينطق ) :وقاؿ 

  .(ٕ)(ويضحك أحسن الضحك
ؾ السحاب معلموف أف الرعد ىو أثر احتكاويف ىذه األزمنة يدعا ا١تت

، وأف السحابتُت إذا تقابلتا واصطدمت إحدا٫تا باألخرى فمن ضبعضو ببع
 ، ال شك أف ىذا قوؿ باطل ليسثار ىذا االصطداـ ٭تدث ىذا الصوتآ

  ل.عليو دلي
                                                           

 .(ٖٖ٘٘)  "صحيح اٞتامع"( وٕٚٛٔ)  "الصحيحة"وصحح اٟتديث العبلمة األلبآف يف ( ٔ)

( و ٘ٙٙٔ" )أخرجو أٛتد والبيهقا يف "األٝتاء والصفات" وصححو العبلمة األلبآف يف "الصحيحة (ٕ)
 (.ٕٜٓٔ"صحيح اٞتامع" )
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 .             حديث: )ساماف منا أىل البيت( (ٜٚ)
  (ضعيف جداً )                                                      
وابن جرير يف  ،(ٖٕٔ/ٚ( و)ٕٙ/ٗرواه ابن سعد يف "الطبقات" )

 ،(ٛٔٙٙ( رقم )ٕ٘/ٗواٟتاكم يف "ا١تستدرؾ" ) ،(ٜٕٙ/ٓٔ"التفسَت" )
( وغَتىم من حديث عمرو بن عوؼ ا١تزٓف ٓٗٓٙوالطربآف يف "الكبَت" رقم )

. 
وىو  ,ؼ المدن بن لو  : كثير بن لبد اهلل بن لمرودهوف  إسنا
 . اؿ فيو الشافع  وأبو داود: ركن من أركاف الكذب, بل قضعيف جداً 

  .متروؾ متهم: وقاؿ اٟتافظ ابن حجر
 . كثير متروؾ: وقاؿ الذى  يف "السَت"

 . "طبقات األصبهانيُت" من طريق آخرواٟتديث رواه أبو الشيخ يف 
 :ادهوف  إسن

 .منكر الحديث فيو البخاري:قاؿ  ,ر بن حميدالنض (ٔ)
 . : تركو النسائ  والدارقطن سعد االسكاف  (ٕ)

  .كاف يضع الحديث لاى الفور: وقاؿ ابن حباف
( و"الضعفاء للعقيلا" ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٖ)( وٖٚٙ-ٖٙٙ/ٛ"هتذيب التهذيب" )

 .(ٔٚٛٛ)( رقم ٜٕٓ-ٕٛٓ/ٙ( و"لساف ا١تيزاف" )ٖٛٛٔ( رقم )ٜٕٛ/ٗ)
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 :لاى  ضعف ىذا الحديث نص   وقد
( حيث قاؿ: حديث ٖٓٔ/ٙ"٣تمع الزوائد" )ا٢تيثما يف  (ٔ)

كثير بن لبد اهلل   وفيو .رواه الطربآفيت( سلماف منا أىل الب)
(: حديث ٛٔٔ/ٜ). وقاؿ أيضًا فو الجمهورضع   ,المدن 

 .متروؾ ,ر بن حميد الكنديفيو النض )سلماف منا أىل البيت(

ىذا : قاؿ (ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٗوالنهاية" ) ابن كثَت يف "البداية (ٕ)
 . غريب حديث

: قاؿ (ٙ٘ٚ( رقم )ٓٙٔأسٌت ا١تطالب" )ص:و  يف "البَت  (ٖ)
 .ذكر أحد أنو موضوعضعيف ولم ي

: قاؿ (٘ٓ٘ٔرقم)( ٛ٘٘/ٔالعجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" ) (ٗ)
 . ضعيف

امع" ( و"ضعيف اٞتٖٗٓٚيف "الضعيفة" )العبلمة األلبآف  (٘)
 . ضعيف جداً  :قاؿ( ٕٕٖٚ)

( رقم ٕ٘/ٗ)  تعليقو على "ا١تستدرؾ"يفشيخنا الوادعا  (ٙ)
( ٛ٘ؿ يف "رياض اٞتنة " )ص:. وقا: معضلقاؿ( ٛٔٙٙ)

 . ال يثبت: حاشية
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 : التعايق
: قد صح اٟتديث موقوفاً  "الضعيفة"يف -رٛتو اهلل-قاؿ العبلمة األلبآف 

نعيم يف "اٟتلية"  وابن سعد وأملكما عند ابن أمل شيبة   على علا 
: ذاؾ أمير منا س ؟ فقاؿاماف الفار : ُسئل لا  لن سوابن عساكر أنو

العلم األوؿ وأدرؾ العلم  كم ٔتثل لقماف اٟتكيم َعِلمَ من ل ،أىل البيت
 .          الكتاب اآلخر وكاف ْتراً ال ينزؼ، وقرأ الكتاب األوؿ و اآلخر

  .متفق عليو ند الثريا لتناولو رجاؿ من فارس(اف علو كاف اإلٯت: )وقاؿ 

اف اإلٯتاف عند الثريا لذىب بو لو ك: )وقاؿ  عن أمل ىريرة 
 .رواه مسلم عن أمل ىريرة  (رجل من فارس حتى يتناولو

  .(ٔ)(لا  ولمار وسامافإف اٞتنة لتشتاؽ إُف ثبلثة : )وقاؿ 
 نا عن ىذا اٟتديث الضعيف. ومناقب سلماف كثَتة جداً تغني

                                                           

 ( .ٜٛ٘ٔصحيح اٞتامع" )وحسنو األلبآف يف " رواه الًتمذي واٟتاكم عن أنس ( ٔ)
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 .      (أخرسالساكت لن الحق شيطاف ) حديث: (ٜٛ)
ليس )                                                 

  (بحديث
، بل تناقلتها وسائل ا١تقولة على ألسنة كثَت من الناسلقد اشتهرت ىذه 

بها إُف وبعضهم ينس شيطاف أخرس( الساكت لن الحق)وىا: اإلعبلـ 
ليس بصحيح وإ٪تا ىا ٣ترد مقولة ، وىذا على أهنا حديث نبوي الن  

 . يف كتب السنة أساس تناقلها الناس وليس ٢تا
 بأصوؿ الصحيفة ضيتبي" كتابو ف  الاطيف لبد لمرو محمد قاؿ

 ضعيف وال صحيح أصل لاى لو أقف لم (:ٔٚ/ٕ" )فةعيالض األحاديث
 ومتقدم  التابعين أو الصحابة من أحد لاى موقوفاً  وال , النب  لن

 اديثاألح" يف ا١تصنفُت من أحداً  رأيت وال لايهم, اهلل رضواف الساف
 أيامنا يف جداً  اشتهاره من الرغم لىع إثبات، أو بنفا لو تعرض" ا١تشهورة
 هبا ُصد ر قد ا١تقاالت من كثَتاً  وجد بانتظاـ اٞتادة الصحف طالع ومن. ىذه
  ...إٍف.اٞتـز بصيغة لصاقاً إ  بالن  وألصق الكبلـ، ىذا

 : التعايق
معناىا صحيح  (رسالساكت عن اٟتق شيطاف أخ) وىا ىذه العبارة: قات

  .بلـ رسوؿ اهلل وإف َف تكن من ك
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 وقد ذكرىا النووي يف "شرح صحيح مسلم" ٖتت حديث )من كاف يؤمن باهلل
 واليـو اآلخر فليقل خَتاً...(.

والعبلمة بكر أبو زيد يف ، (ٕٖٗ/ٖوابن العماد يف "شذرات الذىب" )
   ."ىجر ا١تبتدع" على أهنا من كبلـ أمل علا الدقاؽ

رحمو - (ٔ)نفيسًا لإلماـ ابن القيم كالماً   أذكر لك ىنا المناسبةبو 

 .من قوؿ الباطل أو السكوت لن الحقحوؿ حفظ الاساف  -اهلل
أي -: مث يقوؿ اذنا اهلل منوحكاية عن الشيطاف أع -رٛتو اهلل-اؿ ق

غر قوموا على ث –اعو وجنوده ويوصيهم بوصاياالشيطاف وىو ٮتطب يف أتب
جروا عليو من الكبلـ ما فأ ،ثغر األعظم وىو قبالة ا١تلكال ، فإنولسافال

 ،وامنعوه أف ٬تري عليو شاء ٦تا ينفعو من ذكر اهلل ،يضره وال ينفعو
، ويكوف ، أو التكلم بالعلم النافعتو عبادهونصيح ،وتبلوة كتابو ،واستغفاره

 ف عظيماف ال تبالوف بأيهما ظفرمت:لكم يف ىذا الثغر أثرا
إخوانكم ومن فإ٪تا ا١تتكلم بالباطل أخ من  ،بالباطل : التكلمأحدىما

 . أكرب جندكم وأعوانكم
ق أخ لكم فإف الساكت لن الح ،: السكوت عن اٟتقالثان 
اف األخ الثآف أنفع إخوانكم ورٔتا ك ،كم ناطقكما أف األوؿ أخ ل  ،أخرس

                                                           

 .(٘٘ٔ-ٗ٘ٔ"الداء والدواء" )ص:( ٔ)
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اكت والس ,المتكام بالباطل شيطاف ناطق :، أما ٝتعتم قوؿ الناصحلكم
غر أف يتكلم ْتق ، فالرباط الرباط على ىذا الثلحق شيطاف أخرسلن ا

وخوفوه من ، ينوا لو التكلم بالباطل بكل طريق، وز أو ٯتسك عن باطل
 كَ ىلِ أف ثغر اللساف ىو الذي أُ  ، واعلموا يا بٍت  التكلم باٟتق بكل طريق

ل وأسَت ، فكم ِف من قتيمناخرىم يف النارآدـ وأكبهم منو على  بٍتمنو 
 ق أحدكم، وأوصيكم بوصية فاحفظوا لينطغروجريح أخذتو من ىذا الث

ويكوف اآلخر على لساف السامع  ،على لساف أخيو من اإلنس بالكلمة
 ،، ويطلب من أخيو إعادهتااستحساهنا وتعظيمها والتعجب منهافينطق ب

واقعدوا ، وادخلوا عليهم من كل باب ونوا أعواناً على اإلنس بكل طريقوك
 .مرصد ٢تم كل
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 .                  حديث: )شاوروىن  وخالفوىن ( (ٜٜ)
  (ال أصل لو)                                                        

لقد اشتهر ىذا الحديث ف  أوساط كثير من الناس لاى أنو من  
  لن النب   لو أصلال  , والصحيح أنو باطلكالـ رسوؿ اهلل 

 ذلك جمع من العاماء, منهم: لاى  كما نص  
 ابن حجر كما نقل عنو يف "التمييز". (ٔ)

 .(٘ٛ٘( رقم )ٜٕٚالسخاوي يف "ا١تقاصد اٟتسنة" )ص: (ٕ)

 (.ٕٜابن الديبع يف "التمييز" )ص: (ٖ)

 .(ٕٚٙ( رقم )ٖٔٔنتثرة" )ص:وطا يف "الدرر ا١تيالس (ٗ)

  .(ٖٚٗ/ٗا١تناوي يف "فيض القدير" ) (٘)

 . (ٖٔٔ)ص:"ا١تصنوع" القاري يف  (ٙ)

 . (ٕٔٔودي يف "الغماز على اللماز" )ص:السمه (ٚ)

 . (ٜٕٜٔ( رقم )ٗ/ٕ "كشف ا٠تفاء" )العجلوٓف يف (ٛ)

 . (ٗٛٚ( رقم )٘ٙٔأسٌت ا١تطالب" )ص:البَتو  يف " (ٜ)

 (.ٕٛٔابن طاىر يف "تذكرة ا١توضوعات" )ص: (ٓٔ)
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 .(ٕٕٔ:الشوكآف يف "الفوائد اجملموعة" )ص (ٔٔ)

 .(ٜٜٛ( رقم )ٜٙٔالصعدي يف "النوافح العطرة" )ص: (ٕٔ)

     .(ٖٓٗ( رقم )ٜٕٗ/ٔيف "الضعيفة" ) لبآفاأل (ٖٔ)

 : التعايق
من اإلجحاؼ يف  : )شاوروىن  وخالفوىن (ا القوؿ: ال شك أف ىذقات

بعد اهلل -ٞتأ  ففا كثَت من األحياف إذا أصاب الرجل ا٢تم   ،حق النساء
كواه ا ش؛ أو رٔتا ٞتأ إُف حليلتو يبثهو طالباً منها ا١تشورة والدعاءأمِ إُف  -تعاُف

 . فتخفف عنو من ٫تو
 ١تا رجع من الغار بعد أف جاءه ا١تلك رجع  تأملوا حاؿ رسوؿ اهلل 

زملوٓف زملوٓف، )خل على خد٬تة رضا اهلل عنها فقاؿ: ترجف بوادره حىت د
أي خد٬تة ماِفو قاؿ: لقد خشيت )فزملوه حىت ذىب عنو الروع، مث قاؿ: 

زيك اهلل أبداً، واهلل إنك هلل ال ٮت. أبشر فوا: كبلقالت لو خد٬تة. على نفسا
، وتقري  ،دؽ اٟتديث، وتصلتصل الرحم وٖتمل الكل، وتكسب ا١تعدـو

حىت ، فانطلقت بو خد٬تة رضا اهلل عنها الضيف، وتعُت على نوائب اٟتق
 . رواه البخاري ومسلم (…أتت بو ورقة ابن نوفل

أ من روعو وطمأ فمن آزر الرسوؿ  هلل عنها نو إال خد٬تة رضا اوىد 
ؼ ٢تا حقها يعر  ، ولذا كاف رسوؿ اهلل صاحبة العقل والرأي السديد

 . وقدرىا حىت بعد موهتا
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 وقد استشار  ،ستشار ا١ترأة إذا كانت أىبل للمشورةكيف ال تُ 
يف  ا١ترأة وأخذ ٔتشورهتا يف قضية هتم ا١تسلمُت بل قد أ٫تت رسوؿ اهلل 

 .يـو مشهود من أيامو 
حابة عن حلق رؤوسهم يـو عن إحجاـ الص :-كم اهللرعا -أما ٝتعتم 

 . قوموا فا٨تروا مث احلقوا: ٢تم ، فلما قاؿ رسوؿ اهلل اٟتديبية
؛ فلما قاؿ ذلك ثبلث مرات : فواهلل ما قاـ منهم رجل حىتوياقاؿ الر 

ا ما لقا من م منهم أحد دخل على أـ سلمة رضا اهلل عنها فذكر ٢تَف يق
خرج مث ال تكلم أحداً و اب ذلكيا ن  اهلل أٖت :فقالت أـ سلمة. الناس

، ىت تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فأخذ ٔتشورهتامنهم كلمة ح
فحلقو،  : ٨تر بُدنَو ودعا حالقووَف يكلم أحداً منهم حىت فعل ذلكفخرج 

بعضاً، حىت كاد بعضهم عل بعضهم ٭تلق ، وجفلما رأوا ذلك قاموا فنحروا
 . البخاري يف الصحيحيقتل بعضاً. كما عند 

و ومن فيو الرأي الرشيد بأمرٍ  فمن الذي أشار على رسوؿ اهلل 
، فقد و وليست ىذه حادثة فريدةس رسوؿ اهلل الذي أزاح ا٢تم عن نف
، فقد خطر القضايارى يف قضية تُعد من أامرأة أخ استشار رسوؿ اهلل 

، فكة رضا اهلل عنها بعد حادثة اإلسأؿ زينب بنت جحش عن عائش
 : وكاف رسوؿ اهلل من ا٢تم. قالت عائشة وما جرى فيها لرسوؿ اهلل 

فقاؿ: ما علمِت أو ما مري، عن أ سأؿ زينب بنت جحش زوج الن  
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، ، واهلل ما علمت إال خَتاً : يا رسوؿ اهلل أٛتا ٝتعا وبصريرأيِتو فقالت
 بالورع. فعصمها اهلل ن أزواج الن  اميٍت معائشة وىا اليت كانت تسقالت 

 . متفق عليو
د : واهلل ما كنا يف اٞتاىلية نعأنو قاؿ بل وثبت يف البخاري عن عمر 

قسم وبينما أنا وقسم ٢تن ما  ،النساء شيئًا حىت أنزؿ اهلل تعاُف فيهن ما أنزؿ
وِلَما  الت ِف امرأ  لو صنعت كذا وكذا فقلت ٢تا مالِك أنتيف أمر أأ٘تره فق

: عجبًا يا ابن ا٠تطاب ما تريد أف ، فقالت ِفدهأريىاىنا وتكلفك يف أمر 
فأخذت  ،و غضبافل يومحىت يظ ع أنت وإف ابنتك لًتاجع رسوؿ اهلل راجَ تُ 

إنك لًتاجعُت رسوؿ  أدخل على حفصة فقلت ٢تا يا بنيو...ردائا مث انطلقت 
 . : إنا واهلل لنراجعو. رواه البخاريفقالت وحىت يظل يومو غضباف اهلل 

د يف أمر موسى الرجل الصاٌف أشارت على أبيها بالرش ذلك ابنتوقبل 
ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ژ  عليو السبلـ فقالت

 .فأصابت وأخذ برأيها {16}القصص: ژ﮳       ﮴  
ما استشَتت احبة رأي وعقل ودين وفهم فيوكل ىذا إذا كانت ا١ترأة ص

ت عقل النساء ناقصأف ا ، وإال فقد أخرب الن  فبل بأس أف تستشار ،فيو
رواه )لن يفلح قـو ولوا أمرىم امرأة(  :وقاؿ ، ودين كما يف الصحيحُت

 البخاري. 
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 .                          )شراركم لدابكم( :حديث (ٓٓٔ)
  (ضعيف)                                                            

والطربآف يف "األوسط"  ،(ٖٕٛٓ) ( رقمٜٖٚ/ٕى يف "مسنده" )رواه أبو يعل
 .( عن أمل ىريرة ٛٚٗ/ٖوابن عدي يف "الكامل" ) ،(ٖٚٗٗ)

 .لمخدوم  وىو متروؾخالد بن إسماليل ا :وفيو
 ,ديث لاى تقات المسامينبن إسماليل يضع الح الدخ: قاؿ ابن عدي

 .ولامة أحاديثو موضولة
( ٔٚٔ/ٙ" )( وعبد الرزاؽ يف "ا١تصنفٕٓ٘ٗٔورواه أٛتد يف "مسنده" )

 . ( من حديث أمل ذر ٖٚٛٓٔرقم )
 .ضعيف لجهالة الرجل الراوي لن أب  ذر  وىو

 .                   ( عن عطية بن بسر ا١تازٓفٓٛٗ٘)ورواه البيهقا يف "الشعب" 
 . وبقية بن الوليد وقد لنعن. : معاوية بن يحيى الصدف  وىو ضعيفوفيو
 :ن العاماء منهمجمع م ىذا الحديثنص  لاى ضعف  وقد
( و"العلل ٕٓ٘ٔ) ( رقمٖٗ/ٖابن اٞتوزي يف "ا١توضوعات" ) (ٔ)

 (.ٜٜٜ( رقم )ٛٓٙ/ٕا١تتناىية" )

 . (٘ٛ٘ٔ( رقم )ٖٙ-ٖٓ/ٕابن حجر يف "ا١تطالب العالية" ) (ٕ)
 ( .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٗا٢تيثما يف "اجملمع" ) (ٖ)
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 (.ٖ٘ٚٓ( رقم )ٜ/ٗ)"البوصَتي يف "إٖتاؼ ا٠تَتة ا١تهرة  (ٗ)
 (. ٕٛٙ( و"الدرر ا١تنتثرة" )ٖٙٔ/١ٕتصنوعة")السيوطا يف "الآللئ ا (٘)

 (.ٕٚٓ/ٗا١تناوي يف "فيض القدير" ) (ٙ)
 (.ٜٛ٘( رقم )ٜٜٕ" )ص:اٟتسنة  السخاوي يف "ا١تقاصد (ٚ)
 (. ٖٜابن الديبع يف "التمييز" )ص: (ٛ)
  .(ٖٜٛٔالعجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" ) (ٜ)
 .(ٍٕ٘ٔت يف "تذكرة ا١توضوعات" )ص:الفت (ٓٔ)
 . (ٕ٘ٔ( رقم )ٕٕٔ)ص: ز"السمهودي يف "الغماز على اللما (ٔٔ)
 .(٘( رقم )ٖٔٔ)ص:الشوكآف يف "الفوائد اجملموعة"  (ٕٔ)
 .(ٛٙٔ/ٗكفوري يف "ٖتفة األحوذي" )ا١تبار  (ٖٔ)
 (ٖٖٚٛ) اٞتامع" "ضعيفو (ٕٔٔ٘) "الضعيفة" يف األلبآفالعبلمة  (ٗٔ)

  .(ٖٖٛٛ)و
 : التعايق
وقد جاءت  ،الشك أف ىذا اٟتديث باطل ال يصح عن الن   قات:
 :منها اً،لة وال تصح أيضاديث يف ىذا ا١توضوع وىا باطحٚتلة من األ

 : ذكره من األعزب(  تاف من ا١تتزوج خَت من سبعُت ركعةركع)حديث
 .ت"الموضولاابن الجوزي ف  "
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 موضوع: حديث: )فراش األعزب من النار( قاؿ ابن تيمية. 

 ( :خرىا العزابخَت أميت أو٢تا ا١تتزوجوف وآحديث)…   وف  إسناده
 .ابكذ  

 ( :ما قيل: يا رسوؿ اهلل ،خَتكم يف رأس ا١تأتُت ا٠تفيُف اٟتاذّ حديث ،
                  . ال أصل لو (من ال أىل لو وال ماؿاذو قاؿ: )خفة اٟت

 . البن عثيمُت (ٖٖٔ"حاشية شرح اجملموع" )ص:                                     

(: أحاديث مدح ٕٙٛف" )ف  "المنار المني -رٛتو اهلل-قاؿ ابن القيم 
 . العدوبة كاها باطل

 : فائدة
 زواجب عن الغِ رَ من الطريف أنو وجد من أىل العلم والفضل وغَتىم ٦تن يػُ 

 حىت قاؿ أحدىم يف الًتغيب عن الزواج:

 قالوا تزوج فبل دنيػا ببل امػرأة
 ١تا تزوجت طاب العيش ِف وحبل
 جاء البنوف  وجػاء ا٢تم  يتبعهم

             ذي قاؿ الرسوؿ لناىذا الزماف ال

 وراقب  اهلل واقػرأ آي  ياسينا 
 وصرت بعد وجود ا٠تَت مسكينا
 مث التفت فػبل دنيػا وال دينػا
 خفوا الرجاؿ  فقد فاز  ا١تخفوف

 

وقاؿ اإلماـ النووي يف مقدمة "اجملموع": قاؿ ا٠تطيب البغدادي يف كتابو 
ما أمكنو لئبل  لاطالب أف يكوف لدباً ُيستحب "اٞتامع آلداب الرواي والسامع": 

 يقطعو االشتغاؿ ْتقوؽ الزوجة واالىتماـ با١تعيشة عن إكماؿ طلب العلم. 



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٗٔٙ 

 وعن إبراىيم بن أدىم: من تعود أفخاذ النساء َف يفلح. 
 إذا تزوج الفقيو فقد ركب البحر، فإف ولد لو فقد كسر بو. وعن سفياف:

: ما تدري ما أنت فيو من وقاؿ سفياف لرجل: تزوجتو قاؿ: ال. قاؿ
 العافية.

كيف   ىذا ال نوافق لايو اطالقاً : -رٛتو اهلل-(ٔ)قاؿ العبلمة ابن عثيمُت
٭تث الشباب على الزواج: )من استطاع منكم الباءة فليتزوج(  والرسوؿ 

و٨تن نقوؿ: يا معشر الطبلب ال تتزوجوا، ىذا قوؿ بعيد عن الصواب، بل 
وجة خَت معُت لو على علمو، لكن مطلق الفردية ال قاؿ تزوج ورٔتا تكوف الز يُ 

 نوافق عليو اطبلقاً.
مث قاؿ: أنا أعجب أف ٗترج ىذه الكلمات من ىؤالء األجلة، مع أف 

٭تث على الزواج وأف نتزوج، وقاؿ: )خَتكم خَتكم ألىلو( وإذا   الرسوؿ 
 اىػ.…كاف أعزب فأين األىل

: ىل تزوجتو قاؿ: يقوؿ لسعيد بن جبَت وىذا ابن عباس  قات:
 ال. قاؿ: فتزوج فإف خَت ىذه األمة أكثرىا نساًء.

يقوؿ: لو َف يبق من الدىر إال ليلة ألحببت أف  وىذا ابن مسعود 
 يكوف ِف يف تلك الليلة امراة.  

                                                           

 .(ٖٖٔ-ٕٖٔ"شرح مقدمة اجملموع" )ص:( ٔ)
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 فائدة:
جماة من األلالـ الذين لم  -رٛتو اهلل- (ٔ)ذكر العالمة بكر أبو زيد 

ح، وإبراىيم بن بن أمل ٧تيا، وعبد اهلل بن دينارمالك  :منهم ,يتدوجوا
سُت بن علا ، وحلض  موالىم، ويونس بن حبيب أبو عبد الرٛتن اأدىم

، وىن اد بن ن اٟتارث بن عبد الرٛتن بن عطاء، وبشر باٞتعفا موالىم
، كار بن قتيبة بن عبد اهلل الثقفا، وبتميما، وأبو اٞتنيد ا٠تتلاالسري ال

ن إٝتاعيل ، وسعدوف با بن عبد اهلل الوراؽوٛتد بن أمل جعفر بن عل
باإلسرائيلا، وأبو جعفر وإسحاؽ بن سليماف الطبيب ا١تعروؼ ، األندلسا
لقاسم، وعلا بن عبد الرٛتن بن ، وابن األنباري أبو بكر ٤تمد بن االطربي
، أمل ديلم، وابن أٛتد بن ٤تمد بن رجاء النيسابوريم بن ، وإبراىيصيف

، د الفارسا، و٤تمد بن يزيد البطليوساٟتسن بن أٛتوأبو علا الفارسا ا
عبد ربو  د الرحيم بن، وعبزدي التاكر ذ بن داود األو أبو عمرو معو 

ن ر السجزي عبيد بن سعيد الوائلا م، وأبو نصالربعا ا١تعروؼ بالزاىد
أبو اٟتسُت بن علا ، و أعبلـ أىل السنة اٟتفاظ، وأبو سعد السمعآف

ية، والسخاوي، وغَت ، وابن تيموالز٥تشري، والنووي، الفاسا، والشَتزاي
 . ىؤالء كثَت

                                                           

 .(ٕٕٛ-ٕٕ٘النظائر" )ص:( ٔ)
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وسطو أاف أولو رحمة, و شهر رمض.).. :ثحدي (ٔٓٔ)
 .                مغفرة, وآخره لتق من النار(

 (ضعيف)                                                            
واحملاملا يف  ،(ٚٛٛٔ( رقم )ٕٜٔ/ٖ)يف "صحيحو" رواه ابن خزٯتة 

 .( عن سلماف ٖٜٕ"أماليو" )
كم شهر عظيم، يا أيها الناس قد أظللفظو: ) ،وىو حديث طويل

فريضة ، جعل اهلل صيامو شهر مبارؾ، شهر فيو ليلة خَت من ألف شهر
ضة لة من ا٠تَت كاف كمن أدى فري، من تقرب فيو ٓتصوقياـ ليلو تطوعاً 

، ف كمن أدى سبعُت فريضة فيما سواهاة ك، ومن أدى فيو فريضفيما سواه
و رزؽ وشهر يزاد في، اساةشهر ا١تو ، و الصرب، والصرب ثوابو اٞتنةوىو شهر 

، وكاف رقبتو من النار، وعتق فطر فيو صائمًا كاف مغفرة لذنوبو، من ا١تؤمن
ره من غَت أف ينتقص من أجره شاء، قالوا: ليس كلنا ٧تد ما لو مثل أج

على ٘ترة أو  عطا اهلل ىذا الثواب من فطر صائماً : ييفطر الصائم، فقاؿ
وض شربة ال ، ومن أشبع صائمًا سقاه اهلل من اٟتشربة ماء، أو مذقة لنب
, وآخره مغفرة طو, ووسوىو شهر أولو رحمة، يظمأ حىت يدخل اٞتنة

ا ربكم : خصلتاف ترضوف هب، فاستكثروا فيو من أربع خصاؿلتق من النار
هبا ربكم شهادة ، أما ا٠تصلتاف اللتاف ترضوف هاوخصلتاف ال غٌت بكم عن
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، وأما ا٠تصلتاف اليت ال غٌت بكم عنهما أال إلو إال اهلل، وتستغفرونو
 .سألونو اٞتنة وتتعوذوف من النار(ت

 . ضعيف ,لا  بن زيد بن جدلاف: وف  سنده
 .ف وال يحتج بوفيو ضع: قاؿ ابن سعد
 .ليس بالقوي: وقاؿ أٛتد
 .عيفض :بن معُتوقاؿ ا

 . كل ش ءضعيف ف   : مل خيثمةوقاؿ ابن أ
 . ال يحتج بو لسوء حفظو: وقاؿ ابن خزٯتة

 .(ٕٙٚ-ٕٗٚ/ٚ"هتذيب التهذيب" )                                                 

 :, منهمجمع من أىل العام ف ىذا الحديثضع   قدو 
 .ابن خزٯتة (ٔ)

 . مع".كما نقل عنو السيوطا يف "ٚتع اٞتوا  ابن حجر (ٕ)

 .(ٖٕٚ/ٗلسيوطا يف "ٚتع اٞتوامع" )ا (ٖ)

أنو  :(ٜٕٗ/ٔ) عن أبيو يف "علل اٟتديث"نقل ابن أمل حامت  (ٗ)
 .حديث منكر
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 .(ٔٚٛ( رقم )ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٕ) (ٔ)العبلمة األلبآف يف "الضعيفة" (٘)

 سليم ا٢تبلِف . (ٙ)

 (.ٔٔٔ-ٓٔٔيف رمضاف" )ص: "صفة صـو الن  يف  علا اٟتل  .  (ٚ)

, وآخره لتق وأوسطو مغفرة ,ضاف رحمةأوؿ شهر رم) :جاء بلفظو 
عدي يف  وابن ،(ٕٙٔ/ٕعفاء" )أخرجو العقيلا يف "الض من النار(
وغَتىم عن  ،(ٜٗٔ/ٕب يف "ا١توضح" )( وا٠تطيٕٖ٘/ٗ"الكامل" )

مل الصلت عن الزىري عن أمل سلمة عن أسبلـ بن سوار عن مسلمة بن 
 .ىريرة 

لندي منكر ىو  سالـ بن سايماف بن سوار :قاؿ ابن لدي
 ., وكذا قاؿ الذىب ليس بمعروؼ ة, ومسامالحديث

 متروؾ الحديث.مسامة : وقاؿ ابن أب  حاتم
 . ال أصل لو من حديث الدىري وقاؿ العقيا :
  :فووالحديث ضع  

 (.ٗٛٔ/ٔر" )السيوطا يف "الدر ا١تنثو  (ٔ)

 (.ٖٕ٘ٔ(، و"ضعيف اٞتامع" )ٜٙ٘ٔاأللبآف يف"الضعيفة" ) (ٕ)

                                                           

 .(ٜٛ٘( رقم )ٕ٘ٗ/ٔغيب والًتىيب" )وانظر كذلك "الًت  (ٔ)
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 : التعايق
ومغفرة,  ,شك أف شهر رمضاف من أولو إلى أخره رحمةال : قات

، خبلفًا ٢تذا اٟتديث الضعيف الذي قيد ا١تغفرة يف أولو، ولتق من النار
 والرٛتة يف وسطو، والعتق من النار يف آخره.

: )إذا جاء رمضاف فتحت أبواب اٞتنة( متفق  فقولو أما الرحمة: 
 .           ة()فتحت أبواب الرحمعليو، ويف رواية ١تسلم: 

غفر اهلل : )من صاـ رمضاف إٯتانًا واحتسابًا فقولو وأما المغفرة: 
 . ( متفق عليو عن أمل ىريرة لو ما تقدـ من ذنبو

ف صفدت إذا كاف أوؿ ليلة من شهر رمضا) :فقولو : أما العتق
، وفتحت ت أبواب النار فلم يفتح منها بابوغلق،الشياطُت ومردة اٞتن

ا ا٠تَت أقبل ويا ، وينادي مناد يا باغفلم يغلق منها باب نةأبواب اٞت
  .(ٔ)(وهلل لتقاء من النار وذلك ف  كل لياة، باغا الشر أقصر

                                                           

بآف رٛتو أللوحسنو العبلمة ا رواه الًتمذي وابن ماجو وابن خزٯتة واٟتاكم والبيهقا عن أمل ىريرة ( ٔ)
 . اهلل يف "صحيح اٞتامع"
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شهر رمضاف معاق بين السماء ) :حديث (ٕٓٔ)
 .          يرفع إلى اهلل إال بدكاة الفطر(واألرض وال

 (ضعيف)                                                            
  .والضياء عن جرير  ابن شاىُت يف "ترغيبو"،رواه 
 . محمد بن لبيد وىو مجهوؿ :ندهف  سو
 :جمع من أىل العام, منهم الحديثىذا ف ضع  قد و 
 .(ٕٛٗ( رقم )ٜٜٗ/ٕابن اٞتوزي يف "العلل ا١تتناىية" ) (ٔ)

 (.ٜٚٚٚ( رقم )ٕٚٚ/٘ابن حجر يف "لساف ا١تيزاف" ) (ٕ)

 . امع الصغَت"السيوطا يف "اٞت (ٖ)

( رقم ٜٕٔ/ٗ( و )ٕٕٚٛرقم )( ٛٚ٘/ٕ)" ض القديرا١تناوي يف "في (ٗ)
(ٜٗٓ٘). 

  (.ٜ٘ٚالبَتو  يف "أسٌت ا١تطالب" ) (٘)

  .(ٔ)(ٖٗ)( رقم ٜ٘/ٔعيفة" )األلبآف يف "الض (ٙ)

  .(٘ٚٛ)ُت يف "دروس وفتاوى اٟتـر ا١تكا" ابن عثيم (ٚ)

                                                           

 .(ٗٙٙ( رقم )ٗٙٗ/ٔغيب والًتىيب" )( و"الًت ٖٖٔٗ( و )ٛٙٚٔوانظر كذلك"ضعيف اٞتامع" )( ٔ)
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 : التعايق
إف ىذا اٟتديث لو صح لكاف ظاىر : مث -اهلل رٛتو- (ٔ)قاؿ العبلمة األلبآف

فمن َف  ،الداللة على أف قبوؿ صـو رمضاف متوقف على إخراج صدقة الفطر
 . ألام أحداً من أىل العام يقوؿ بووال  ،ٮترجها َف يقبل صومو

ذا اٟتديث على الناس  أقوؿ ىذا وأنا أعلم أف بعض ا١تفتُت ينشر ى
نا نطمع يف أف ٭تذروا ، وذلك من التساىل الذي كافكلما أتى شهر رمض

 اىػ..مالناس منو فضبًل عن أف يقعوا فيو ىم أنفسه
               : أما حكم زكاة الفطر فواجبة بالسنة واإلجماع.قات

 اهلل  رسوؿ فرض: )قاؿ عنهما الل وُ  رضا عمر نعن ابف أما السنة:
 واألنَثى والذ َكرِ  واٟتر العبد على ،شعَتٍ  من َصاًعا أَو ،َ٘تر من َصاًعا الفطر زكاة

( الصبلة ُفإ الن اس خروج قبل تُؤد ى َأف هبا وأََمرَ  ا١تسلمُت من َتبوالكَ  والصِغَتِ 
 متفق عليو.

: فقد نقلو غَت واحد من أىل العلم، كابن عبد الرب وابن وأما اإلجماع
 ا١تنذر وغَت٫تا.
ىذه  ذىب ٚتهور أىل العلم إُف جواز إخراج زكاة الفطر من غَت فائدة:

من قوت أىل البلد  ألجناس ا١تذكورة يف اٟتديث، فقالوا: ٬توز إخراجها ا
 واٟتنطة وغَت ذلك.ألرز والدقيق والدخن اك

                                                           

 (.ٓٙ/ٔ) "الصحيحة"( ٔ)
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 .                   صاوا خاف كل بٍر وفاجر(: )حديث (ٖٓٔ)
  (ضعيف)                                                            

" نن الكربىسالوعنو البيهقا يف " ،(ٖٖٕ٘و )( ٜٗ٘رواه أبو داود )
( عن مكحوؿ ٚ٘-ٙ٘/ٍٕت يف "السنن" )والدارقط ،(ٕٖٛٙ( رقم )ٜٕ/ٗ)

 . مرفوعاً  عن أمل ىريرة 

 .ولاة الحديث: اإلنقطاع بين مكحوؿ وأب  ىريرة 
  وقد ضع ف الحديث جمع من أىل العام, منهم:

 ."اإلماـ أٛتد كما نقل عنو اٟتافظ يف "التلخيص (ٔ)

 .(ٚ٘-ٙ٘/ٕيف "السنن" ) الدارقطٍت (ٕ)
 (.ٜٕ/ٗالبيهقا يف "السنن الكربى" ) (ٖ)

 .(ٕٚ-ٕٙ/ٕيلعا يف "نصب الراية " )قاؿ الز  (ٗ)

 . (ٕ٘ٗ –ٛٔٗ/ٔ"العلل ا١تتناىية" ) ابن اٞتوزي يف (٘)

 (.ٚٚ٘( رقم )ٖ٘/ٕ) ابن حجر يف "التلخيص اٟتبَت" (ٙ)

 (.ٖٛٔالسخاوي يف "ا١تقاصد اٟتسنة" )ص: (ٚ)

 . (ٔٔٙٔ( رقم )ٖٚ/ٕا٠تفاء" ) العجلوٓف يف "كشف (ٛ)
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 .(ٔ)(ٕٚ٘) اإلرواء"آف يف "العبلمة األلب (ٜ)

  (.ٖٖٓ/ٗالعبلمة ابن باز يف "٣تموع فتاوى ابن باز" ) (ٓٔ)

  .(ٜٗٗ)ص: مشهور يف "أخطاء ا١تصلُت"  (ٔٔ)
 : التعايق
 ، والفبل ٕتوز نسبتو إليو َف يصح عن الن  : ىذا اٟتديث قات

ال ٕتوز ٔتجرد تضعيف ىذا  راجيتو٫تن متوىم أف الصبلة خلف الف
يصلا خلف  أنو كاف: ، فقد أخرج البخاري عن ابن عمر اٟتديث

 . اٟتجاج بن يوسف الثقفا
صلى خلف مرواف  أف أبا سعيد ا٠تدري : وأخرج مسلم وأىل السنن

 .بلة العيد يف قصة تقدٯتو ا٠تطبة على الصبلة وإخراجو منرب الن  ص

ر األوؿ من إٚتاع أىل العص : ثبت-و اهللرٛت- (ٕ)آفقاؿ اإلماـ الشوك
على  يبعد أف يكوف قولياً  وال، معهم من التابعُت إٚتاعًا فعلياً الصحابة ومن 

ألعصار كانوا أئمة الصلوات لك األف األمراء يف ت ،ة خلف اٞتائرينالصبل
، وكانت ال أمراؤىم يف كل بلدة فيها أمَتفكاف الناس ال يؤمهم إ، ا٠تمس

  .هم ال ٮتفى، وحا٢تم وحاؿ أمرائيةاؾ لبٍت أمالدولة إذ ذ

                                                           

 (.ٖٖٚ(و"ٗتريج الطحاوية" )ص:ٕٓٔ( و"ضعيف أمل داود")ٖٛٚٗوانظر كذلك "ضعيف اٞتا مع" )( ٔ)

 .(ٜ٘ٔ-ٜٗٔ/ٖ"نيل األوطار" )( ٕ)
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أنو ٬توز للرجل أف  ،وإيانااعلم رٛتك اهلل : -رٛتو اهلل- (ٔ)وقاؿ ابن أمل العز
وليس من شرط ، باتفاؽ األئمة يصلا خلف من َف يعلم منو بدعو وال فسقاً 

بل يصلا  وفيقوؿ ماذا تعتقد، وال أف ٯتتحنو، اـ أف يعلم ا١تأمـو اعتقاد إمامواالئتم
أو فاسق ظاىر ، إُف بدعتو ولو صلى خلف مبتدع يدعو، خلف ا١تستور اٟتاؿ

ة والعيدين الفسق وىو اإلماـ الراتب الذي ال ٯتكنو الصبلة إال خلفو كإماـ اٞتمع
يصلا خلفو عند عامة و٨تو ذلك فإف ا١تأمـو ، ج بعرفةواإلماـ يف صبلة اٟت

فاجر فهو مبتدع عند خلف اإلماـ ال ومن ترؾ اٞتمعة واٞتماعة، السلف وا٠تلف
 .أكثر العلماء

فإف الصحابة رضا اهلل عنهم كانوا ، والصحيح: أنو يصليها وال يعيدىا 
بن وال يعيدوف كما كاف عبد اهلل ، يصلوف اٞتمعة واٞتماعة خلف األئمة الفجار

كما ،  وكذلك أنس ، يصلا خلف اٟتجاج بن يوسف رضا اهلل عنهما عمر
يصلوف خلف الوليد بن عقبة بن  وغَته، ن مسعود عبد اهلل ب وكذلك، تقدـ

مث قاؿ  حىت إنو صلى هبم الصبح مرة أربعاً ، وكاف يشرب ا٠تمر، طأمل معي
 .ادةما زلنا معك منذ اليـو يف زي: عودفقاؿ لو ابن مسو أزيدكم
فسأؿ ، ى بالناس شخصصر صل١تا حُ  ويف الصحيح أف عثماف بن عفاف  

خا فقاؿ يا ابن أو وىذا الذي صلى بالناس إماـ فتنة ك إماـ عامةسائل عثماف إن
ناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساؤوا إف الصبلة من أحسن ما يعمل ال

صلى ا١تأمـو  فإذا، سها صحيحة، والفاسق وا١تبتدع صبلتو يف نفنب إساءهتمفاجت
با١تعروؼ  ألمرالكن إ٪تا كره من كره الصبلة خلفو ألف ، خلفو َف تبطل صبلتو

                                                           

 .(ٖ٘ٚ-ٖٗٚ"شرح الطحاوية" )ص:( ٔ)
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ظهر بدعة وفجوراً ال يًتتب ، ومن ذلك أف من أوالنها عن ا١تنكر واجب
فإف أمكن ىجره حىت ، حىت يتوب ًا للمسلمُت فإنو يستحق التعزيرإمام

وإذا كاف بعض الناس إذا ترؾ الصبلة خلفو وصلى ، اف حسناً يتوب ك
و ينتها أ، أو يعزؿ، وبر ذلك يف إنكار ا١تنكر حىت يتأث  خلف غَته 

بلة خلفو كاف يف ذلك فمثل ىذا إذا ترؾ الص، الناس عن مثل ذنبو 
وأما إذا كاف ترؾ ، وَف تفت ا١تأمـو ٚتعة وال ٚتاعة، مصلحة شرعية

الصبلة خلفو يفوت ا١تأمـو اٞتمعة واٞتماعة فهنا ال يًتؾ الصبلة خلفو إال 
قد رتبو وكذلك إذا كاف اإلماـ ، تدع ٥تالف للصحابة رضا اهلل عنهممب

فهنا ال يًتؾ ، فو مصلحة شرعيةوالة األمور ليس يف ترؾ الصبلة خل
ـ د  قَ فإذا أمكن اإلنساف أف ال يػُ ، فو بل الصبلة خلفو أفضلالصبلة خل

لكن إذا واله غَته وَف ٯتكنو ، ب عليو ذلكمظهرًا للمنكر يف اإلمامة وج
أعظم  بشرٍّ  ة إالاف ال يتمكن من صرفو عن اإلمامصرفو عن اإلمامة أو ك

فع الفساد القليل بالفساد من ضرر ما أظهر من ا١تنكر فبل ٬توز د ضرراً 
ت فإف الشرائع جاء،  دفع أخف الضررين ْتصوؿ أعظمهماوال، الكثَت

، اإلمكاف بقدر، وتعطيل ا١تفاسد وتقليلها، بتحصيل ا١تصاٌف وتكميلها
اإلماـ قتداء فيهما بمع واٞتماعات أعظم فسادًا من االفتفويت اٞت

فيبقى تعطيل  ،ال سيما إذا كاف التخلف عنها ال يدفع فجوراً ، الفاجر
 .     حة الشرعية بدوف دفع تلك ا١تفسدةا١تصل
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نفاف من أمت  إذا صاحا صاح ص) :حديث (ٗٓٔ)
 .   وإذا فسدا فسد الن اس: العاماء واألمراء( ,الناس
                                     (موضوع)                                                           

وابن عبد الرب يف "جامع بياف  ،(ٓٓٔ/ٗرواه أبو نعيم يف "اٟتلية" )
 . ( عن ابن عباس رضا اهلل عنهماٗٛٔ/ٔالعلم وفضلو" )

 .  وف  سنده: محمد بن زياد اليشكري
 . اب ألور يضع الحديثكذ  : قاؿ اإلماـ أٛتد
 .مثاو: والدارقطٍت وقاؿ ابن معُت

 .(٘ٗٔٙ( رقم )ٙٗٔ-٘ٗٔ/ ٜتهذيب" )هتذيب ال"                           
 وقد حكم جمع من العاماء لاى لدـ تبوت ىذا الحديث, منهم:

 ، كما نقل عنو الزبيدي وا١تناوي. فظ العراقااٟتا (ٔ)

 ، كما نقل عنو ا١تناوي.السيوطا (ٕ)

 .(ٕٙٚ/ٗ"فيض القدير" )يف  ١تناويا (ٖ)

 . (ٛٚ/ٖٔتاؼ السادة ا١تتقُت" )ي يف "إدالزبي (ٗ)

 . (ٜٖ٘ٗو"ضعيف اٞتامع" )( ٙٔاأللبآف يف "الضعيفة" ) (٘)
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 (. ٖٔ" )ص:يف "ا١تقًتحشيخنا العبلمة الوادعا  (ٙ)

 (.ٕٚٗ/ٗ) اللجنة الدائمة (ٚ)

 :التعايق
  الحديث معناه صحيح.: قات
وبفساد  ،واألمراء صبلح الناس لماءح العبل: فبص(ٔ)ياؿ ا١تناو ق
يف أفعالو وأقوالو إف ، فالعاَف يقتدي بو الناس ء واألمراء فساد الناسلماالع

م أو اس على ما يفسدى، واألمَت ٭تمل النوإف شرًا فشر، خَتًا فخَت
  اىػ..يصلحهم، وال ٯتكن ٥تالفتو

 : وهلل در ابن ا١تبارؾ حُت قاؿ
 وأحبار سوء ورىباهنا           وىل أفسد الدين إال ا١تلوؾ

تصلح : (ٕ)بن ٤تمد ابن عبد الكرٔف ا١توصلا الشافعا٤تمد  وقاؿ
ادؿ ، وكما أنو ليس فوؽ رتبة السلطاف العدؿد بالسلطاف العاالببلد والعبا

، وكما أف ألف شره يعم ذلك ليس فوؽ رتبة السلطاف الشرير رتبةفكرتبة 
كذلك بالسلطاف اٞتائرتفسد الببلد   ،بالسلطاف العادؿ تصلح الببلد والعباد

إذا عدؿ انتشرالعدؿ يف وكذلك السلطاف  ،ا١تعاصا واآلثاـ قًتؼاد وتوالعب

                                                           

 (ٕٙٚ/ٗ"فيض القدير" )( ٔ)

 .(ٛٙ-ٗٙ)ص: "حسن السلوؾ اٟتافظ دولة ا١تلوؾ" (ٕ)
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وتعاطوا اٟتق فيما بينهم ولزموا قوانُت العدؿ،  ،قاموا الوزف بالقسط، فأالرعية
فمات الباطل، وذىب رسـو اٞتور، فأرسلت السماء غيثها، وأخرجت األرض 

درت أرزاقهم، اسلت أنعامهم، و ، وتنت ٕتاراهتم، وزكت زروعهم، و٪تبركتها
، وأعَتت ضيت اٟتقوؽ، وقرٔف، وأفضل الكورخصت أسعارىم، فواسى البخيل

، وذؿ بعد اف كل اٟتطاـ لكثرتو، فهعُت، وهتادوا فضوؿ األطعمة والتحفواا١ت
 . عزتو فتماسكت على الناس مروءاهتم، وحفظت عليهم أدياهنم

وعلى  ،العدؿورعلى ما يتعاطاه من إقامة وهبذا يتبُت لك أف الواِف مأج
 . مايتعاطاه الناس بسببو
أدياهنم،  تْ ق  رَ ، فػَ اف انتشر اٞتور يف الببلد، وعم العبادوإذا جار السلط
، عاصا وذىبت أماناهتم، وفشت فيهم ا١توقست قلوهبم ،واضمحلت مروءاهتم

وا عن إقامة اٟتق فتعاطوا الباطل، ، فضعففوس، وقنطت القلوبفضعفت الن
، وأمسكت السماء اف، وروجوا البهرج، فرفعت منهم الربكةوٓتسوا الكيل وا١تيز 

ها وَف ٗترج األرض زرعها ونباهتا، فقل يف أيديهم اٟتطاـ، فقنطوا وأمسكوا غيث
وٓتلوا  ،فمنعوا الزكوات ا١تفروضة ،وتناجزوا على ا١تفقود ،الفضل ا١توجود

، وفشت فيهم األٯتا  ،ف الكاذبةبا١تواساة ا١تسنونة، وقبضوا أيديهم عن ا١تكاـر
فيظل أحدىم ، قتضاءاء واال، وا١تكر واٟتيل يف القضاءوا٠تتل يف البيع والشر 

كذلك فبطن ، ومن عاش  عاريَا من ٤تاسن دينو، متجردًا من جلباب مروءتو
 .األرض خَت لو من ظهرىا
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، أدخل اهلل بو م  ىَ  واِف باٞتور أوْ : إذا عمل القاؿ وىب بن منبو
 م  ، وكذلك إذا ىَ الزرع والضرع وكل شاء٦تلكتو من  النقص يف أىل

 بالعدؿ أوعمل بو أدخل اهلل الربكة يف أىل ٦تلكتو .
قاؿ عمر بن عبد العزيز: هتلك العامة بذنب ا٠تاصة، وهتلك ا٠تاصة 

 .بعمل العامة

     ۇئ  ۆئ  ۆئژوا٠تاصة ىم الوالة ويف ىذا ا١تعٌت قاؿ اهلل تعاُف  
 { .15}األنفال: ژۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  

إف صلح   إٓف ألعلم رجبلً  ألمل جعفر ا١تنصور: وقاؿ سفياف الثوري
 .صلحت األمةو قاؿ: ومن ىوو قاؿ: أنت

 من ا١تلوؾ خرج يسَت يف إف ملكاً  :قاؿ ابن عباس رضا اهلل عنهما
، فراحت فحلبت لو وزف ثبلثُت فنزؿ على رجل لو بقرة٦تلكتو مستخفياً، 

ك من ذلك وحدث نفسو ا١تل فعجب، (بقرة )واهلل على كل شاء قدير
 : مااؿ ا١تلك، فقاحت عليو من الغد حلبت على النصف، فلما ر بأخذىا

. ولكن مسو فقاؿ: الأرعيت يف غَت مرعاىا باأل، باؿ حبلهبا انتقص
ظلم أو ىم بظلم ، فإف ا١تلك إذا نا ىم بأخذىا فنقص لبنهاكَ لِ أظن أف مَ 

من الغد ، وراحت يأخذىا أال و، فعاىد اهلل سبحانو يف نفسذىبت الربكة
 .لك وعاىد ربو ليعدلنا ما بقا، فتاب ا١تبقرةفحلبت حبلب ثبلثُت 
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ومن ا١تشهور يف أرض ا١تغرب أف السلطاف بلغو أف امرأة ٢تا حديقة فيها 
منها تعصر قدحاً، فعـز على أخذىا  ، وأف القصبة الواحدةالقصب اٟتلو

إهنا عصرت قصبة فلم تعصر مث ، الت: نعممث أتاىا وسأ٢تا عن ذلك فق، منها
إال أف ، ا: أين الذي كاف يُقاؿو فقالت: ىو الذي بلغكفقاؿ ٢ت. نصف قدح

، فتاب السلطاف السلطاف عـز على أخذىا مٍت فارتفعت الربكة منها يكوف
أمرىا فعصرت قصبة فجاءت ملء  مثنيتو هلل تعاُف أال يأخذىا أبداً،  وأخلص
 .قدح

سكندرية، والصيد با٠تليج شهدت أنا باإل: و احب سراج ا١تلوؾقاؿ ص
 مث ،مطلق للرعية، والسمك فيو يغلب ا١تاء كثرة، ويصيده األطفاؿ با٠ترؽ

فذىب السمك حىت ال تكاد توجد منو  ،حجره الواِف ومنع الناس من صيده
 .واحده بعد الواحده إُف يومنا ىذاإال ال

، ئرىم إُف الرعيةماسرائر ا١تلوؾ وعزائمهم ومكنوف ض : وىكذا تتعدىقاؿ
 . إف خَت فخَت، وإف شر فشر

يف اس كانوا إذا أصبحوا أصحاب التواريخ يف كتبهم أف الن : وروىقاؿ
من قتل البارحةو ومن صلبو ومن جلدو ومن  أياـ اٟتجاج يتساءلوف
 .قطع و وأمثاؿ ذلك

ناس يتساءلوف يف زمانو كاف ال، فلوليد صاحب ضياع واٗتذ مصانعوكاف ا
 .وغرس األشجار، وشق األهنار، والضياع، وا١تصانع، فياعن البن
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، فكاف عبد ا١تلك وكاف صاحب نكاح وطعاـ و١تا وِف سليماف بن
وف يف األطعمة الرفيعة ويتخذوهنا، ويتوسعوف يف األنكحة الناس يتحدث
 .ويعمروف ٣تالسهم بذكر ذلك، والسراري

و: كم ٖتفظ انعزيز كاف الناس يتساءلوف يف زمو١تا وِف عمر بن عبد ال
و وأمثاؿ ذلك.  اىػ.                          من القرآفو وكم وردؾو وكم ٭تفظ فبلفو وكم يصـو

، حهم صبلح العباد والببلدفبصبل: وأما الصنف الثان  وىم العاماء
 .اد العباد والببلدوبفسادىم فس
م أعظم فإف شرى، وءغًتار بعلماء الس: احذر من االالعلماء قاؿ بعض

تزاع اطُت بواسطتهم يتصيدوف إُف انيالشإذ ، ى الدين من شر الشياطُتعل
 . الدين من قلوب ا١تؤمنُت

يزؿ زلة فَتجع ، األتباع : ويل للعاَف منقاؿ ابن عباس رضا اهلل عنهما
  ؽ.فاذىبوف يف اآلعنها ويتحملها الناس في

 .كثَت  قمعها خلويف منثوراٟتكم: زلة العاَف كانكسارالسفينة تغرؽ ويغرؽ 
 . ـ: من أشد الناس فتنةو قاؿ: زلة عاَف: لعيسى عليو السبلقيل

الناس ببدعتو مث تاب وعمل ويف اإلسرائيليات أف عا١تًا كاف يضل 
ا بيٍت وبينك اف ذنبك فيملو ك: اهلل تعاُف إُف نبيهم قل لو فأوحى، صاٟتاً 

 و م النارلكن كيف ٔتن أضللتو من عبادي فأدخلته، لغفرتو لك
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، ه إف وقعخفاؤ ، مث إترؾ الذنب، وعليهم وظيفتاف، علماء خطرال فأمر
م على اٟتسنات فيضاعف عقاهبم على الذنوب وكما يتضاعف ثواهب

دنيا قنع منها بالقليل ومن ، والعاَف إذا ترؾ ا١تيل إُف العوابِ والسيئات إذا ات  
م، ثواهبعامة فكاف لو مثل ، اقتدى بو القلِ الطعاـ بالقوت ومن الكسوة با٠تَ 
لدنيا مالت طباع وإف ماؿ إُف التوسع يف ا بنص خرب )من سن سنة حسنة(

ع اٟتطاـ وٚت، ة الظلمةوال يقدروف على ذلك إال ٓتدم، بو شبومن دونو إُف الت
، فحركات العلماء يف طوري الزيادة ذلك بب يففيكوف ىو الس، اٟتراـ

  .تضاعف آثارىا إما بربح أو خسرافوالنقصاف ت
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 .)صوموا تصحوا( :حديث (٘ٓٔ)
                               (ضعيف)                                                       

مل ىريرة عن أنبوي" "الطب الطربآف يف "األوسط" وأبو نعيم يف رواه ال
          . 

وىو ضعيف  .ىير بن محمد أبو المنذر الخرسان ز  وف  سنده:
 . شاميين لنوف  رواية ال

 بن : ٝتعت أٛتد ذكر رواية الشاميُت عن زىَتـرقاؿ أبو بكر األث
 . مناكير ىؤالء أحاديث يرووف لنو: اؿق ،٤تمد

وكاف حديثو بالشاـ أنكر من  ف  حفظو سوء,: وقاؿ أبو حامت
 . حديثو بالعراؽ لسوء حفظو

وىذه األحاديث الت  يرويها أىل الشاـ لنو ليست : وقاؿ العجلا
     جبن . تع

 .(ٖٛٓ/ٖيب التهذيب" )و"هتذ (ٛٔٗ-ٗٔٗ/ٜالكماؿ" ) "هتذيب              
, فروايتو ديث ٤تمد بن سليماف وىو شاماوالذي روى عنو ىذا اٟت

 . (ٔ)لن زىير كما نص  األئمة منكرة وىذا منها

                                                           

 .(ٕٔٔ-ٔٔٔ)ص: "لسليم ا٢تبلِف وعلا اٟتل  ( "صفة صـو الن  ٔ)
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  :جمع من أىل العام, منهم الحديثىذا ف ضع  قد و 
 (.ٚٔٔ/ٖغٍت" )"اإلحياء وبذيلو ا١ت . العراقا (ٔ)
 (. ٕٚالصاغآف يف "ا١توضوعات" ) (ٕ)

 (.ٕٕٚ/ٖابن عدي يف "الضعفاء" ) (ٖ)

 (ٓٙٓ٘ا١تناوي يف "فيض القدير" ) (ٗ)

 .(ٓٚيف "تذكرة ا١توضوعات" )ص:الفتٍت  (٘)

 (.ٜٕٛالبَتو  يف "أسٌت ا١تطالب" ) (ٙ)

  .(ٓٔ) ( رقمٙٛ:شوكآف يف "الفوائد اجملموعة" )صال (ٚ)

 (. ٜٕٗص:الشقَتي يف "السنن وا١تبتدعات" ) (ٛ)

 .(ٖٗٓ٘و"ضعيف اٞتامع" ) (ٖٕ٘) لبآف يف "الضعيفة"األ (ٜ)

 شيخنا ابن عثيمُت يف "فتاوى نور على الدرب". (ٓٔ)

 سليم ا٢تبلِف. (ٔٔ)

 (.ٕٔٔ-ٔٔٔ" )ص:"صفة صـو الن  علا اٟتل .      (ٕٔ)
، (ٜٗ٘( رقم )ٕٕٛيف "ا١تقاصد" )ص: السخاوي واٟتديث ذكره

"كشف ا٠تفاء" لوٓف يف والعج، ( ٛٛالديبع يف "التمييز" )ص:ابن و 
 . (ٜٚٗ) " "الشذرةوالصاٟتا يف. (٘٘ٗٔ( رقم )ٜٖ٘/ٔ)
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 :التعايق
فإف يف الصـو صحة اً، وإف كاف ضعيف، الحديث معناه صحيح :قات

ـو ، فالصصحة بدنية حسية وصحة روحية معنوية عظيمة ّتميع معانيها
 عدة وجهازا١ت راحةوإ ،٬تدد حياة اإلنساف بتجدد ا٠تبليا وطرح ما شاخ منها

غَت ا١تهضومة  لص من الفضبلت ا١تًتسبة، واألطعمةا٢تضم وٛتية اٞتسد والتخ
أكثر األطباء من ، ولقد ات اليت تًتكها األطعمة واألشربةوالعفونات أو الرطوب
ويطهر األمعاء من ، فظ الرطوبات الطارئةأنو ٭ت: و٦تا قالوه، ذكر فوائد الصـو

وىا ، ؿ دوف كثرة الشحم يف اٞتوؼ، و٭تو اد السمـو اليت ٖتدثها البطنةفس
الذي يزيدىا قوة على الكر  فهو كتضمَت ا٠تيل، لبشديدة ا٠تطر على الق

 والفر
ائمُت إُف ا ما يورثو الصـو من توجيو الصفه: نوية الروحيةوأما الصحة ا١تع
وإعدادىم ، اية من خلقهمومعرفة الغ، وحسن مراقبتو، اهلل سبحانو وتعاُف

اليت تقيهم من ا٠تزي والذؿ وا٠تسراف يف الدنيا قوى وسائل الت لؤلخذ ّتميع
الذي ومرض الشهوات ، هاتوتشفى من مرض الشب، فتصح قلوهبم، ةواآلخر 

 .ابتلى بو كثَت من الناس
ياـ فوائد  : ويف الص-رحمو اهلل- العديد بن باز يقوؿ سماحة الشيخ لبد
من األخبلؽ زكيتها تطهَت النفس وهتذيبها وت: كثَتة وحكم عظيمة منها

،  وتعويدىا األخبلؽ الكرٯتة والبخل،كاألشر والبطر مة،السيئة والصفات الذمي
 . ا اهلل ويقرب إليوواٞتود والكـر و٣تاىدة النفس فيما يرضكالصرب واٟتلم 
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، ، وضعفو وفقره لربورؼ العبد نفسو وحاجتوومن فوائد الصـو أنو يع
ًَ ، ويذكره ويذكره بعظيم نعم اهلل عليو فيوجب لو ، ْتاجة إخوانو الفقراء أيضَا

الفقراء  إخوانو ومواساة، انة بنعمو على طاعتوستعواال، انوحذلك شكر اهلل سب
ومن فوائد الصـو أيضًا أنو يطهر البدف من األخبلط الرديئة  .واإلحساف إليهم

من  باء وعاٞتوا بو كثَتاً األطَت من ثة، اعًتؼ بذلك الكويكسبو صحة وقو 
 . .اىػ(ٔ)األمراض

                                                           

لفائػػدة والتوسػػع يف فوائػػد الصػػـو الصػػحية: انظػػػر (. و١تزيػػد إ٘-ٔ٘صػػياـ أحكػػاـ وآداب" )ص :"ال( ٔ)
 .( لبلستانبوِفٕٛ-ٚٚصـو رمضاف" )ص:"
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ٖٜٗ 

 .                 رج(تاح الفالصبر مفحديث: ) (ٙٓٔ)
 (ال أصل لو)                                                        

نة كثير من الناس لاى أنو حديث اشتهر ىذا الكالـ لاى ألسِ 
جمع من ذلك ذكر كما   , والصحيح أنو ال أصل لو لن النب  نبوي

 : م, منهأىل العام
 :(ٙٔٙ( رقم )ٜٖٓقاصد اٟتسنة" )ص:السخاوي يف "ا١ت (ٔ)

 .(ٕٔٛ( رقم )ٖٙٔدرر ا١تنتثرة" )ص:السيوطا يف "ال (ٕ)

 .(ٜٙ "التمييز" )ص:الديبع يفابن  (ٖ)

 .(ٜٓ٘ٔ( رقم )ٕٚ/ٕ"كشف ا٠تفاء" ) العجلوٓف يف (ٗ)

 .(ٖ٘ٓ٘( رقم )ٖٚ٘/ٔ" ) الصاٟتا يف "الشذرة (٘)

 .(ٖٔٛ( رقم )ٗٚٔأسٌت ا١تطالب" )ص:البَتو  يف " (ٙ)
 :منها ,اديث الضعيفة ف  الصبروقد جاءت طائفة من األحقات: 

 (الصرب  )لم يف ٗتريج اإلحياءقاؿ العراقا  .كنز من كنوز اٞتنة :
 .(ٜٛ٘ٔ) "كشف ا٠تفاء"   .أجده

 (الصرب من  )ضعيف  .ضعيف جداً اإلٯتاف ٔتنزلة الرأس من اٞتسد"
 .(ٖٖ٘٘اٞتامع" )
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 (صف اإلٯتاف واليقُت اإلٯتالصرب ن)ضعيف اٞتامع"  .ضعيف اف كلو"
(ٖٖ٘ٙ). 

 (ل اهلل صاحبهن ل من عتق الرقاب ويدخحتساب أفضالصرب واال
  (.ٖٖٚ٘) "ضعيف اٞتامع" .  ضعيف جداً  اٞتنة بغَت حساب(

 :التعايق
إنما ىو و  ،عن الن   اٟتديث ال يصحتبُت لك أف ىذا  :قات 
 ،كما قيل الفرج، مفتاح الصربف لكن معناه صحيح ،السائرة األمثاؿ من
 .الرخاء يأ  الببلء اشتداد عندو  الظفر، الصرب ثمرةف

 .انقطع ا٠تناؽ اشتد إذا: قاؿيُ و  .تنفرجا تضايقا: قاؿيُ  وكاف
 بطلب اٟتياة، على واحرص ا١تنع، موضع من النفع، ارج: يقاؿو 
 البقاء، إيثار سببو فناء ومن الفناء، استدعاء سببو بقاء من فكم ا١توت،
 .الفزع قبل من األمن يأ  ام وأكثر

 .خياراً  الشر يف إف: تقوؿ والعرب
 .بعض من أىوف الشر بعض أف معناه،: األصمعا قاؿ
 أجل يكوف قد أنو فاعلم مصيبة، أصابتك إذا معناه،: عبيدة أبو وقاؿ
 .مصيبتك عليك فلتهن منها،
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 ٤تبوب فرب الغيوب، يف تتشابو األمور، عواقب: اٟتكماء بعض قاؿ
 من ومرحـو داؤه، ىا بنعمة مغبوط وكم ٤تبوب، يف ومكروه روه،مك يف
 .شفاؤه ىو داء

 .ضر من ونفع شر، من خَت ب  رُ : قاؿيُ  وكاف
 فرٔتا قدحك، إف الشر على اصرب: لو كبلـ يف السهما وداعة وقاؿ
 .الصريح اللنب الرغوة وٖتت يفرحك، عما أجلى
 عليها وجل عز اهلل فأٛتد با١تصيبة، ألصاب إٓف: القاضا شريح قاؿو 
 الصرب رزقٍت إذ وأٛتده ىا، ٦تا أعظم تكن َف إذ أٛتده مرات، أربع

 َف إذ وأٛتده الثواب، من فيو أرجو ١تا لبلسًتجاع، وفقٍت إذ وأٛتده عليها،
 .ديٍت يف ٬تعلها

 .(ٔ)فرج ساعة إُف ساعة منوكاف يقاؿ: 
 وقد أحسن من قاؿ:

 لكن عواقبو أحلى من العسلِ             الصرب مثل اٝتو مٌر مػذاقتو
 

 وقاؿ آخر :

           اصرب قليبًل فبعد العسر  تيسَت

 وكل شاء لو وقت وتدبػَت 
 

                                                           

 "الفرج بعد الشدة" للقاضا التنوخا.( ٔ)
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 وقاؿ آخر:

 ياصاحب ا٢تم إف ا٢تم منفرج
                      واهلل ما لك غَت اهلل من أحد

 

 ابشػر ٓتَت فإف الفارج اهلل 

 فحسبك اهلل يف كٍل لك اهلل
 

 :خروقاؿ آ

 إذا ضػاقت بػك الدنيػا
            فػعػسر بيػن ُيسريػن          

 فػفػكػر يف ألػم نشرح 

 مىت تػذكػرىػما تفػرح

 

 :وقاؿ آخر

 إذاكنت يف ىم وضيق  وفاقػة    
      فصل  على ا١تختار من آؿ ىاشم

 وأصبحت مكروباً وأمسيت يف حرج 
 وسػلم  فإف اهلل يػأتيك بالفػرج

 

 :روقاؿ آخ

 ٙتانية ال بد منها على  الفىت
            سروُر وىُم واجتماع وفرقة          

 وال بد أف ٕتري عليو الثمانيو    
 

 ويسر وعسر مث سقم  وعافيو
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 .             حديث: )الصالة لماد الدين( (ٚٓٔ)
             (ضعيف)                                                            

يلهجوف بو يف  نة كثَت من الوعاظ،ىذا اٟتديث مشهور على ألسِ  
٫تية الصبلة ومنزلتها يف ا١تناسبات وا٠تطب واحملاضرات وىم يتحدثوف عن أ

ة الالص) ذا السياؽهب، والصحيح أف ىذا اٟتديث َف يثبت البتة اإلسبلـ
ا يف "الشعب" ا أخرج البيهقوإ٪ت (من أقامها فقد أقاـ الدين ،لماد الدين

( الصالة لماد الدين) ( اٞتزء األوؿ من ىذا اٟتديثٕٚٓٛ( رقم )ٜٖ/ٖ)
 .رفعو من طريق عكرمة بن عمار عن عمر بن ا٠تطاب 

: لكرمة لم يسمع و فيما نقاو لن شيخو الحاكمبَ قِ   لَ قاؿ البيهق
 . من لمر 
 :جمع من أىل العام, منهم ضع ف الحديثقد و قات: 

  .(ٕٓٓ/ٔ)"ء وبذيلو ا١تغٍت حيا"اإل  العراقا . (ٔ)

 النووي يف "التنقيح" كما نقل عنو اٟتافظ يف "التلخيص". (ٕ)

 (.ٖٚٔ/ٔاٟتافظ ابن حجر يف "التلخيص اٟتبَت" ) (ٖ)

 .(ٕٖٙ( رقم )ٖٙٔقاصد اٟتسنة" )ص:السخاوي يف "ا١ت (ٗ)

 . (ٕٓٛ) ا١تنتثرة" السيوطا يف "الدرر (٘)



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٗٗٗ 

 . (٘ٛٔ٘( رقم )ٕٖٙ/ٗ"فيض القدير") ا١تناوي يف (ٙ)

 ." يف "الفوائد فَتوز أبادي يف "ا١تختصر" كما نقل عنو الشوكآفال (ٚ)

 .(ٖٛندي يف "تذكرة ا١توضوعات" )ص:الفتٍت ا٢ت (ٛ)
 .(ٕٙٙٔ( رقم )ٓٗ–ٜٖ/ٕشف ا٠تفاء" )العجلوٓف يف "ك (ٜ)
 . (ٖٗٛ( رقم )ٙٚٔأسٌت ا١تطالب" )ص:البَتو  يف " (ٓٔ)

 .(ٜٖٔ( رقم )ٖٔٔز على اللماز" )ص:السمهودي يف "الغما (ٔٔ)

 .(ٔ٘٘( رقم ) ٖٙٙ/ٔ "الشذرات" )يف الصاٟتا (ٕٔ)
 .(ٜٛٚرقم ) (ٕٛٔيف "النوافح العطرة ")ص:الصعدي  (ٖٔ)
 .(ٜٗ( رقم )ٖٔفوائد اجملموعة" )ص:الشوكآف يف "ال (ٗٔ)
 (.ٖٙٙ٘يف اٞتامع"  )"ضعو (ٖ٘ٓٛ) "الضعيفة " األلبآف يف (٘ٔ)

 .(ٓ٘ٗ" )ص:"القوؿ ا١تبُت يفمشهور  (ٙٔ)
 : التعايق
معاذ  (ٔ)حديث ويغٍت عنو ،ضعيف نعم ىذا اٟتديث هبذا اللفظ :قات
 باعدٓف عن ، ويأخربٓف بعمل يدخلٍت اٞتنة :وؿ اهللقلت يا رس): اؿق

 ،ٌَت على من يسره اهلل تعاُف عليو، وإنو ليسالنار، قاؿ: لقد سألت عن عظيم
بلة، وتؤ  الزكاة، وتصـو رمضاف، وٖتج ، وتقيم الصتشرؾ بو شيئاً عبد اهلل ال ت

                                                           

 (.            ٖٙٔ٘رواه أٛتد والًتمذي واٟتاكم والبيهقا وابن ماجو، وصححو األلبآف  يف "صحيح اٞتامع" )( ٔ)
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فئ ، والصدقة تطأدلك على أبواب ا٠تَتو الصـو جنةأال  :البيت، مث قاؿ لو
ژ  ، مث تبلصبلة الرجل يف جوؼ الليل، و ا٠تطيئة كما يطفئ ا١تاء النار

: ، مث قاؿژھ ژحىت بلغ  {26}السجدة: ژگ  گ   ڳ  ڳ
رأس األمر وعموده وذروة سناموو قلت: بلى يا رسوؿ اهلل قاؿ: أال أخربؾ ب

نامو اٞتهاد، مث قاؿ: أال ، وذروة سالصالةولموده ، رأس األمر اإلسبلـ
اؿ: كف ، فأخذ بلسانو مث قيا رسوؿ اهلل: بلى أخربؾ ٔتبلؾ ذلك كلوو قلت

ٔتا نتكلم بوو فقاؿ: ثكلتك : يا ن  اهلل وإنا ١تؤاخذوف )عليك( ىذا، قلت
على  :ل يكب الناس يف النار على وجوىهم، أو قاؿ، وىأمك يا معاذ

          سنتهم(.مناخرىم إال حصائد أل
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الة ف  بيت المقدس بخمسمائة الص) حديث: (ٛٓٔ)
   .صالة(

 (ضعيف)                                                           
ب ، وا٠تطي(ٗٗٔٗ( رقم )ٙٛٗ/ٖاف" )أخرجو البيهقا يف "شعب اإلٯت

 .جابر عن يف "ا١تتفق وا١تفًتؽ" 
"الجامع قاؿ السيوط  ف  كما .واهٍ وفيو إبراىيم بن أب  حية وىو  

 الكبير". 
  :جمع من أىل العام, منهم الحديثىذا ف وقد ضع  

 (.ٜٕٙٓ( رقم )ٜٚٔ/ٗاٟتافظ يف "التلخيص اٟتبَت" ) (ٔ)

 السيوطا يف "اٞتامع الكبَت". (ٕ)
 (.ٜٕٔ/ٛالشوكآف يف "نيل األوطار" ) (ٖ)

 .(ٔ)(ٖ٘٘٘"الضعيفة" رقم ) يف العبلمة األلبآف (ٗ)

 (.ٖٕٙ-ٕٕٙاء ا١تصلُت" )ص:"أخط مشهور يف (٘)

                                                           

( ٚ٘ٚقػػم )( ر ٙٓ٘/ٕ( و"الًتغيػػب والًتىيػػب" )ٖٓٔٔ( رقػػم )ٖٖٗ-ٖٔٗ/ٗوانظػػر كػػذلك"إرواء الغليػػل" )( ٔ)
 (.ٕٖٔ٘( و "ضعيف اٞتامع" )ٕٜٕ، و"٘تاـ ا١تنة" )ص: 
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ٗٗٚ 

 ت المقدس بمائة ألف صالة(إف الصالة ف  بي)حديث:  :فائدة
( ٜٕٗ"٘تاـ ا١تنة" )ص:     .والعبلمة األلبآف الو اإلماـ الذى كما ق  حديث منكر

 . 

واه ابن ر  المسجد األقصى بخمسين ألف صالة(وصالة ف  )وحديث: 
 .ضعيف جداً ( ٙ٘ٚالًتىيب"  )بلمة األلبآف يف "الًتغيب و ، قاؿ العماجو

 :التعايق
يف ا١تسجد األقصى ٓتمسمائة الصبلة تبُت لك أخا الكرٔف أف حديث: ) 
والصحيح احملفوظ ىو أف الصبلة  ،ليس بصحيح بل ىو ضعيف كما رأيت صبلة(

 ،يما سواه إال مسجد مكة وا١تدينةقصى تعدؿ ٜتسُت ومئيت صبلة فيف ا١تسجد األ
ن لند تذاكرنا ونح: قاؿ عن أمل الدرداء  (ٔ)لصحيحاٟتديث افقد جاء يف 
دس فقاؿ أـ بيت المق أيهما أفضل أمسجد رسوؿ اهلل   رسوؿ اهلل

صالة ف  مسجدي أفضل من أربع صاوات فيو ولنعم ): رسوؿ اهلل 
المصاى ىو, وليوشكن أف يكوف لارجل مثل شطن فرسو من األرض حيث 

  نيا جميعاً(.المقدس خير لو من الديرى منو بيت 
 :ما يا  ف  فضل الصالة ف  المساجد الثالتة تبتفماخص ما 

 أف الصالة ف  المسجد الحراـ بمائة ألف صالة .( ٔ)

                                                           

أخرجو ابن طهماف يف "مشيختو" ومن طريقو اٟتاكم يف "مستدركو" وابن عساكر يف "تػاريخ دمشػق" ( ٔ)
( ، ٜٕٗوالطحاوي يف "مشكل اآلثػار"والبيهقا، وصػححو الشػيخ األلبػآف رٛتػو اهلل يف "٘تػاـ ا١تنػة" )ص: 

 ( .ٕٗٙا١تصلُت" )ص:  ومشهور يف "أخطاء
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ٗٗٛ 

 الصالة ف  المسجد النبوي بألف صالة .( ٕ)
 الصالة ف  المسجد األقصى بمائتين وخمسين صالة .( ٖ)

 .ينصر االسالـ والمسامين آمينف وأ ,أسأؿ اهلل العظيم أف يحرره من اليهود المعتدين
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ٜٗٗ 

 .(وأرسل ضم  وسربل( أو) )ضم   :حديث (ٜٓٔ)
                                                 (ال أصل لو)                                                         

وأما  :(ٖٖٔص:" )يف "رياض اٞتنة -رٛتو اهلل-لوادعا شيخنا ا قاؿ
جـد بذلك ابن لبد البر كما  ,فام يثبت لن رسوؿ اهلل اإلرساؿ 

ر كما ف  ومحمد بن إبراىيم الوزي ,(ٖٛٗ/ٔ) ف  "سبل السالـ"
  ."يرالروض النض"

عن  -رٛتو اهلل-شى على القائل ذلك أف يتناولو ما رواه اإلماـ أٛتد فيخ
 ومن قاؿ ياكم وكثرة اٟتديث عٍتإ) :أنو قاؿ عن الن   أمل قتادة 

  .(النارمقعده من  لا  ماَف أقل فليتبوأع
وال ٭تل ١تسلم أف  زى إُف رسوؿ اهلل جب ىوالتثبت فيما يُعافالو 
 ..اىػشيئاً حىت يعلم ثبوتو عنو  يعزو

 : التعايق
، والذي صح : تبُت لك أف ىذا اٟتديث ال يصح عن رسوؿ اهلل قات

ى والرسغ : )أنو كاف يضع اليمٌت على ظهر كفو اليسر وثبت عنو 
 . (ٔ)وكاف يضعهما على الصدر()والساعد( ، )وأمر بذلك أصحابو(، 

                                                           

 (.ٛٛللعبلمة األلبآف" )ص: "صفة صبلة الن  ( ٔ)
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ٗ٘ٓ 

: َف يأِت عن -رٛتو اهلل-: قاؿ ابن عبد الرب -رٛتو اهلل-قاؿ الصنعآف 
فيو خبلؼ أي يف ضم اليدين يف القياـ حاؿ الصبلة، وىو قوؿ  الن  

 . (ٔ)ٚتهور الصحابة والتابعُت
من القوؿ باإلرساؿ  -رٛتو اهلل-مالك  وأما ما ينسب إُف اإلماـ قات:

 فليس بصحيح.
النسبة إُف مذىب اإلماـ  : شهرة-رٛتو اهلل-(ٕ)أبو زيدقاؿ الشيخ بكر 

وىذا غلط عليو يف فهم عبارة ، القوؿ باإلرساؿ يف الصبلة -رٛتو اهلل-مالك 
 
ُ
 ."القبض"ح بو يف "ا١توطأ" ا١تصر  ،" وخبلؼ منصوصونةو  دَ "ا١ت

ا ٚتع من ا١تالكية وغَتىم من مؤلفات مفرده د كشف عن ىذوق 
  .ا١تطوالت.اىػابعة يف الشروح و تقارب ثبلثُت كتاباَ سوى األْتاث الت

 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٜٓٔ-٘ٓٔ"أخطاء ا١تصلُت" )ص:( ٔ)

 (.ٕٓٔ-ٜٔٔ"اجملموعة العلمية" )ص:( ٕ)
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ٗ٘ٔ 

و خديجة تسمية العاـ الذي ماتت في: حديث (ٓٔٔ) 
 . )لاـ الحدف(بػ  رض  اهلل لنها وأبو طالب

                                                                                 (ال يصح)                                                           
خد٬تة رضا اهلل  بعد وفاة لقد اشتهر عند كثَت من الناس أف الن  

ا و أطاق لاى ىذأن ،ووفاة أمل طالب يف العاـ العاشر من بعثتو  ،عنها
 .ن الشدائد يف سبيل الدعوةد فيو مابلشدة ما ك )لاـ الحدف( :العاـ

 لم تثبت لنو لايو الصالة والسالـ.وىذه التسمية 
دفاع عن اٟتديث النبوي والسَتة النبوية يف يف " -رٛتو اهلل-مة األلبآف قاؿ العبل

ىذه  (:ٕٚ-ٕٙ" )ص:لسَتةالرد على جهاالت الدكتور البوطا" يف كتابو "فقو ا
١تصدر الوحيد الذي رأيتو قد أورده إ٪تا على ذلك أف ا و٦تا يدؿ ,التسمية ال تصح

وصاعد  صاعدفيما ذكره  واىب اللدنية" فلم يزد على قولو:ىو القسطبلٓف يف "ا١ت
( فما حاؿ ٕٗٗ/ٔو عليو )جلا كما قاؿ الزرقآف يف شرحىذا ىو ابن عبيد الب

 و صاعد ىذا
يث إذا افظ إُف أنو لُت اٟتدبل أشار اٟت ،وَف يوثقو أحد ،إنو ٣تهوؿ ال يعرؼ

صاعد : وذكره ، على أف قوؿ القسطبلٓفما ىو حالو يف ىذا ا٠تربك َف يتابع
، معلقًا بدوف إسناد فيكوف معضبًل، فيكوف ا٠ترب ضعيفًا ال يصح و ذكرهيشعر أن

 .يهات ىيهات.اىػروفاً بالثقة واٟتفظ وىاف صاعداً معحىت ولو ك
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ٕٗ٘ 

  :التعايق
يف عاـ  ا١تتتالية ٞتساـا بعد ىذه األحداث نعم عاش الن  : قات

و إُف تسمية الن  وإ٪تا النقد موج ،ال ٩تتلف يف ذلكغ واحد يف حزف بال
 نعم لقد تراكمت  ،فإف ىذه التسمية ال تصح ،ىذا العاـ بعاـ اٟتزف

، وقعت ىاتاف وأمل طالباهلل عنها  األحزاف بعد موت خد٬تة رضا
مشاعر اٟتزف واألَف يف بلؿ أياـ معدودة، فاىتزت اٟتادثتاف ا١تؤ١تتاف خ

، فقد ٕترأوا عليو، تزؿ تتواُف عليو ا١تصائب من قومو، مث َف قلب الن  
، كاؿ واألذى بعد موت أمل طالب، فازداد غمًا على غموكاشفوه بالن

 بوا لدعوتو أو يؤووه، وخرج إُف الطائف، رجاء أف يستجييئس منهمحىت 
د ش، وآذوه مع ذلك أاصراً َف ير نو  اً ؤوي، فلم ير موينصروه على قومو

، كما اشتدت وطأة أىل مكة م ماَف ينلو من قوـٍ آخرينمنه ، وناؿاألذى
أ رفيقو أبو بكر الصديق ، حىت ٞتاشتدت على أصحابوو  على الن  

 ٟتبشة، فأرجعو ، يريد اىت بلغ برؾ الغمادإُف ا٢تجرة من مكة فخرج ح
َتة" البن ىشاـ "الس، قاؿ ابن إسحاؽ كما يف ابن الدغنة يف جواره

 من األذى ىلك أبو طالب نالت قريش من الن   (: ١تاٛ٘-ٚ٘/ٕ)
، حىت اعًتضو سفيو من سفهاء قريش ما َف تطمع بو يف حياة أمل طالب

فقامت إحدى ، والًتاب على رأسو على رأسو تراباً، ودخل بيتو فنثر
٢تا ال يقوؿ  ورسوؿ اهلل  ،كافجعلت تغسل عنو الًتاب وىى تب،بناتو
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ٖٗ٘ 

نالت مٍت  ما: )ويقوؿ بُت ذلك قاؿ .فإف اهلل مانع أباؾ ،تبكا يابنية
 .قريش شيئاً أكرىو حىت مات أبو طالب(

فقد وضع  ،: ولك أخا الداعية قدوة حسنة يف رسوؿ قات
، وحوصر يف الشعب حىت ى رأسو وأدميت قدماه، وشج رأسوالسلى عل

ورما عرض زوجتو  رت ثنيتو،، وكسوطرد من مكةكل ورؽ الشجر، أ
ثر بناتو يف حياتو، ، وفقد ابنو وأكسبعوف من أصحابو، وقتل الشريف

شاعر وساحر وكاىن و٣تنوف   ، واهتم بأنووربط اٟتجر على بطنو من اٞتوع
 ژپ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ژ ،كذاب
زكريا،  لُ بْ ، وقد قتل قػَ عظيم جداً ، و٘تحيص وىذا ببلء البد منو، {5}الكهف:

ذبح ٭تِت، وىجر موسى، ووضع ا٠تليل يف النار، وسار األئمة على ىذا و 
لا، وُجلدت ظهور ع قُِتلَ ، و ج عمر بدمو واغتيل عثماف، فُضِر الطريق
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ ، وُنِكل باألبرار خيارَن األ، وُسجِ األئمة

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  
 ژۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ     ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ 

 {.127}البقرة:
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ٗ٘ٗ 

    .()لدرائيل -ك الموتتسمية ما -حديث:  (ٔٔٔ)
          (يصح ال)                                                      

ربعُت تابو "اإلمتاع باأليف ك -اهلل رٛتو-قاؿ اٟتافظ ابن حجر  (ٔ)
ا١توت (: وأما تسمية ملك ٛٓٔص:اع" )ا١تتباينة بشرط السم

عت مبهمات فقد اشتهر ذلك بُت الناس وقد راج زرائيل(بع)
، مث راجعت القاسم السهيلا فلم أجد ذلك فيو القرآف ألمل

" وَف ذكر أف اسم ملك ا١توت "عزرائيل دتوفوج تفسَت القرط 
 الثعل  مث راجعت تفسَت،  ذكر فيو أثراً ينسبو لقائل وال

فسَت مقاتل وتفسَت فوجدتو حكى أف اٝتو عزرائيل وعزاه لت
لعظمة" ار يف ذلك فوجدت يف كتاب "االكل  مث تتبعت األث
بن ٤تمد بن ااؿ ثنا أٛتد ( قٔٙٔ-ٓٙٔألمل الشيخ )ص:

كر بن أمل الدنيا عمر ثنا عبد اهلل بن ٤تمد بن عبيد وىو أبو ب
يد ثنا حكاـ وىو بن ساَف الرازي عن عنبسة ثنا داود بن رش

سأؿ ) :لرازي عن أشعث قاؿوىو ابن سعيد بن الضرير ا
ناف ولو عي ،(لدرائيل) إبراىيم عليو السبلـ ملك ا١توت واٝتو

ذا  إ ياملك ا١توت ما تصنع :اؿفق ،عُت يف وجهو وعُت يف قفاه
 وأ ،ووقع الوباء بأرض ،كانت نفس با١تشرؽ ونفس با١تغرب
دعو األرواح بإذف اهلل أ: التقى الزحفاف كيف تصنعو قاؿ
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ٗ٘٘ 

ت مثل : ودحيت لو األرض فربكىاتُت قاؿ فتكوف بُت اصبعا
ورجاؿ ىذا السند  فضعي. الطست يتناوؿ منها حيث شاء(

ىو ابن جابر الحران   خ لنبسةموتقوف ولكن أشعث شي
 .والحديث معضل.اىػ تابع  صغير

 :(ٕٗ/ٔيف "البداية والنهاية" ) -رٛتو اهلل– قاؿ اٟتافظ ابن كثَت (ٕ)
ف  القرآف وال ف  وأما ماك الموت فايس بمصرح باسمو 

   .األحاديث الصحاح

لم أقف لاى  :(ٖٓ/ٖيف "فيض القدير" ) -رٛتو اهلل– ناويقاؿ ا١ت (ٖ)
 .درائيل(بع)تسمية ماك الموت  يأ, تسميتو بذلك ف  الخبر

وأما  :(ٜٜٔأحكاـ اٞتنائز" )ص:يف " -رٛتو اهلل-قاؿ األلبآف  (ٗ)
لما خالفًا  ,فمما ال أصل لو سمية ماك الموت )بعدرائيل(ت

       .(ٔ)لند الناس ولعاو من اإلسرائياياتىو المشهور 

تابو العظيم "معجم يف ك -رٛتو اهلل-قاؿ العبلمة بكر أبو زيد  (٘)
خالصة كالـ أىل العام ف  : (ٜٖٓية" )ص:ا١تناىا اللفظ

وال  (بعدرائيلأنو ال يصح ف  تسمية ماك الموت ) ىذا
 .غيره حديث واهلل ألام

                                                           

 (.ٚ٘( وانظر كذلك انظر "الفتاوى ا١تدنية واإلماراتية" )ص:ٔ)
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لتراضات "االاٝتو يف ىذه ا١تسألة  اً أف ىناؾ مؤلف -رٛتو اهلل-مث أشار 
 .لعبد اٟتا الكنآف ن سمى ماك الموت بعدرائيل"والعراقيل لم
 :التعايق

 ىذا البحث أف تسمية ملك ا١توت )بعزرائيل( تبُت لك أخا الكرٔف بعد
ی  ی    ی    ژاؿ لو ملك ا١توت كما قاؿ تعاُف قوإ٪تا يُ  ال تصح

 .{22}السجدة: ژحب   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب 
 .)...تم يجاس ماك الموت لند رأسو(:يف حديث الرباء الطويل وقولو 
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ٗ٘ٚ 

           .(…)لشر خصاؿ لماتها قـو لوط :ثحدي (ٕٔٔ)
 (موضوع)                                                           

 .كر يف "تارٮتو" عن اٟتسن مرفوعاً رواه ابن عسا 
: وط بها أىاكوا وتديدىا أمت  بخاةخصاؿ لماتها قـو للشر ) :بافظ

لحماـ, , ولعبهم بااً, ورميهم بالجالىق, والخذؼهم بعضإتياف الرجاؿ بعض
ارب, والصفير , وطوؿ الشور, وقص الاحية, وشرب الخموضرب الدفوؼ

 .(ت  بخاة إتياف النساء بعضهن بعضاً , وتديدىا أموالتصفيق, ولباس الحرير
 سحاؽ بن بشر أبو حذيفة البخاري وىو كذ اب. وف  سنده: إ

 (.٘ٙٗ/ٔ( "ولساف ا١تيزاف" )ٜٛٔ-ٗٛٔ/ٔ"ميزاف االعتداؿ" )                     

الخذؼ ف   :أخالؽ قـو لوطلشر من وقد روي اٟتديث بلفظ آخر: )
, الحماـ, و غ العاك, والسواؾ لاى ظهر الطريق, والصفير, ومضالنادي

, وحل ناء, والطريف بالحلت  اليتاحى بها, والسكينةجالىق والعمامة اوال
رواه الديلما عن ابن  (  ف  األسواؽ واألفخاذ بادية, والمشزرار األقبيةأ

 وىو موضوع. عباس رضا اهلل عنهما مرفوعاً.
 .ابإسماليل بن يديد الشام  وىو كذ   سنده:ف  

( ٖٖٕٔيف "الضعيفة" ) -رٛتو اهلل-وقد حكم العبلمة األلبآف 
 .بالوضع لاى الحديث( ٖٔٔٚ) و"ضعيف اٞتامع"
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امع والقرط  يف "اٞت ،(ٕٖٗ/ٗنثور" )يوطا يف "الدر ا١تالس ذكره اٟتديثو 
وذكره ، (ٜ٘/ٚٔلوسا يف "روح ا١تعآف" )واأل، (ٖ٘ٔ/ٖٔ/ٚألحكاـ القرآف" )
 .(ٜٜوط يف ٖترٔف فعل قـو لوط" )ص:اٟتكم ا١تضبصاحب كتاب "

 :التعايق
قـو لوط، حديث يث الذي ذُكرت فيو صفات : ىذا اٟتدقات

 .لك تبُتكما   وؿ اهلل موضوع مكذوب على رس
   :د ف  القرآف الكريم ذكر صفات قـو لوط منهار قد و و 
ـو قاؿ اهلل تعاُف عن ق، إتياف الرجاؿ ف  أدبارىم دوف تستر (ٔ)

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ژ   وطل
     {55-57}النمل: ژۇئ   ۇئ ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ 

بعضهم بعضًا يف نوا يأتوف : فمن قائل أهنم كا(ٔ)قاؿ اٟتافظ ابن كثَت
                                                                    .٣تاىد ، قالوا١تؤل

، قالتو عائشة رضا اهلل عنها ارطوف ويتضاحكوفكانوا يتض  :ومن قائل
 .نهم وكانوا شراً من ذلكوكل ذلك يصدر ع: لقاسم، مث قاؿوا

ہ  ہ   ژ  قاؿ تعاُف ,ن صفاتهم أنهم كانوا قط اع طريقوم (ٕ)

ھ  ھ   ھ   ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  
                                                           

 .(ٙٗ٘/ٖ)التفسَت ( ٔ)
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 ژ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻
 {.12-1١}العنكبوت:
 .يق على ا١تارة بالقتل وأخذ ا١تاؿ: تقطعوف الطر أي

 .  الناس يقتلوهنم ويأخذوف أموا٢تم طريق أي كانوا يقفوف يف: قاؿ ابن كثَت

                                                           قاؿ تعاُف، أنهم كانوا يتعاطوف أنوالًا من المنكر ف  مجالسهم (ٖ)
  .{12}العنكبوت: ژ﮼   ﮽  ﮾  ﮿﯀ ژ 

: أي ژ﮼   ﮽  ﮾  ﮿﯀ ژ : قاؿ بعض العاماء
نكرات علنًا وجهاراً أماـ كم ما ال يليق من أنواع ا١تتفعلوف يف ٣تالسكم ونوادي

 .حىت ضممتم إليو قبح اإلظهار ، أما كفاكم قبح فعلكما١تؤل
: كانوا ٮتذفوف باٟتصى من مر هبم مع وقاؿ ابن عباس رضا اهلل عنهما

 .زار والصفَت وغَت ذلك من القبائحوحل اإل ،الفحش يف ا١تزاح

                                                قاؿ تعاُف , رجاؿ دوف النساءهم الجنس  لاومن صفاتهم ميا (ٗ)
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ژ 

   {.266-265}الشعراء: ژڍ   ڌ   ڌ  

﮳   ﮴  ژوقاؿ تعاُف عن لوط  ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  
﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁         ﮸  ﮷   ﮵   ﮶ 

  {.02-0١}هود:  ژ                   
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   ژائ  ەئ  ەئ   وئ ژ قاؿ تعاُف عنهم  ,سراؼومن صفاتهم اإل (٘)

  {.١2}األعراف:                                                                       
پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ژ  ، قاؿ تعاُفومن صفاتهم الظام (ٙ)

    .{32}العنكبوت: ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ ، قاؿ لوط عليو السبلـ ومن صفاتهم الفساد (ٚ)
 .{30}العنكبوت: ژۈئ   ېئ  ېئ   

  ژڦ    ڦ       ڦ  ڦ   ڄژ  قاؿ تعاُف ,تهم الفسوؽومن صفا (ٛ)

 {.07}األنبياء:                                                                         

 {.611}الشعراء:ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ژ قاؿ تعاُف,صفاتهم العدوافومن  (ٜ)

 ژوئ  وئ  ۇئ   ۇئژ قاؿ تعاُف, ومن صفاتهم الجهل (ٓٔ)
 {.55}النمل:

    ڤ  ڤ  ڦ   ژ  قاؿ تعاُف ,ومن صفاتهم اإلجراـ (ٔٔ)
  .{١7}األعراف: ژڦ  ڦ  ڦ   

ٹ   ژ قاؿ تعاُفومن صفاتهم أنهم كانوا يعماوف الخبائث  (ٕٔ)
 . (ٔ){ 07}األنبياء: ژڤٹ  ڤ      ڤ    ٹ   ٹ 

                                                           

 (.  ٔٙ-ٜ٘(، "وال تقربوا الفواحش" )ص:ٕٕٙ-ٕٕ٘ؾ األمم" )ص:( و"أسباب ىبلٕ٘ٙ)ص: "الداء والدواء"( ٔ)
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وقب بو العقاب الذي لوقب بو قـو لوط كاف أشد مما ل :فائدة
  : غيرىم فقد جمع اهلل لايهم

   .{03}الحجر: ژٺ  ٺ  ٺژ  قاؿ تعاُف لصيحةا (ٔ)

  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ژ  قاؿ تعاُف قاب الديار (ٕ)

 {.١1}هود:                                                                            
ڀ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ژ  قاؿ تعاُف الحجارة (ٖ)

 {.  ١3-١1}هود: ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ 

 {. 33}الذاريات: ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ژ وقاؿ تعاُف 
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 .    ها(الفتنة نائمة لعن اهلل من أيقظ) :حديث (ٖٔٔ)
         (ضعيف)                                                       
قاؿ  (:ٚٔٛٔ( رقم )ٛٓٔ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )قاؿ العجلوٓف يف

 .: رواه الرافعا يف "أماليو" عن أنس النجم
و ة ف  أوساط الناس إال أنو الواسع: ىذا الحديث لاى شهرتقات

, أىل ىذا الشأف لاى ذلك كما نص    ال يصح لن رسوؿ اهلل 
 :  نهمم

 .(ٜ٘ٚ٘السيوطا يف "اٞتامع الصغَت" ) (ٔ)

 السخاوي كما نقل عنو البَتو . (ٕ)

 .(ٕٛٔ" )ص:الصعدي يف "النوافح العطرة (ٖ)
 .(ٌٜٛٔت ا١تطالب")ص:و  يف "أسالبَت  (ٗ)

قاؿ: وىذا  تم .منكر: قاؿ (ٕٖٛ٘يف "الضعيفة" )األلبآف  (٘)
 .من دوف أنس لم ألرفهم جميعاً  إسناد ضعيف مظام بمرة

 (ٕٗٓٗامع" )"ضعيف اٞتو

 شيخنا الوادعا.                                                  (ٙ)

 .(ٚٙٛٚٔ)( رقمٕٕ٘/ٜٕاللجنة الدائمة ) (ٚ)
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 :التعايق
ضعيف ال تصح نسبتو إُف : تبُت لك أخا الكرٔف أف ىذا اٟتديث قات

٤تـر  عا بالفتنة والفساد بُت ا١تؤمنُت أمرلكن اعلم أف السو ، وؿ اهلل رس
 تعاُفات شياطُت اإلنس واٞتن قاؿ اهلل من صف ، بل ىووالسنة واإلٚتاع تاببالك

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ 
 .{221}األنعام: ژڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    ژژوقاؿ تعاُف 

  {.5-7}الناس: ژگ  گ  گ   

بل ومن أما كوف السعا بالفتنة بُت ا١تؤمنُت من صفات شياطُت اإلنس 
ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ صفات منافقيهم فلقولو تعاُف 

ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  
  {.70}التوبة: ژائ  ەئ

 :نة بُت ا١تؤمنُت من صفات شياطُت اٞتن فلقولو وأما كوف السعا بالفت
( إف الشيطاف قد أيس أف يعبده ا١تصلوف يف جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم)

  رواه مسلم.
ق عليو متف كما شراً(إٓف خشيت أف يقذؼ الشيطاف يف قلوب: )وقوؿ الن  

  عن صفية رضا اهلل عنها.
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ژ ولقولو تعاُف 
ژ        ولقولو تعاُف  .{53}اإلسراء: ژڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک  گ  

ا ويدؽ بل إف الذي يشعل الفنت ويؤجج نارى {11}األعراف: ژېئ  ېئېئ 
وىا الوزغ اليت كانت تنفخ ، ؤمنُت فيو شبو ببعض فواسق الدوابفتيلها بُت ا١ت

من  "البخاري"فقد جاء يف ، دوابُت سائر العلى نار إبراىيم عليو السبلـ من ب
على إبراىيم عليو  إف الوزغ كاف ينفخ النارحديث أـ شريك رضا اهلل عنها: )

، َف يكن يف أف إبراىيم ١تا ألقا يف النار: )وجاء عند أٛتد وابن ماجو (.السبلـ
  .(ٔ)إال الوزغ فإهنا كانت تنفخ عليو(، ت عنواألرض دابة إال أطفأ

فانظر رعاؾ اهلل لفعل ىذه الدابة الفويسقة كيف تنفخ يف النار لتزيدىا 
، وكم واهلل وباهلل وتاهلل من الناس من لن  الكرٔف إبراىيم عليو السبلـاشتعااًل على ا

ف تظهر ـو بدورىا القبيح يف إشعاؿ نار الفتنة بُت ا١تؤمنُت، فما أا ويقل فعلهيفع
اء ودعاة ومصلحُت وغَتىم حىت يظهر ىذا العاطل فتنة بُت ا١تؤمنُت من علم

األمر ال يف العَت وال يف وىم يف حقيقة  ،دعوةوالليذكيها ْتجة الدفاع عن السنة 
هم وبُت روا إف بينمن السنة نف  بل ، رواسبلـ نصروا وال للبدعة كسال لئل، النفَت

. ذ الفنت ومشائخ الفرقة واالختبلؼفهم ْتق تبلمي، ا١تشرقُت دَ عْ العلم والدعوة بػُ 
وْتبها  ،م، ويف الفتنة قائمئ، أنك تراه يف ا٠تَت ناومن أبرز صفات ىذا الصنف

 .ىائم، واهلل ا١تستعاف

                                                           

 (.ٔٛ٘ٔصححو العبلمة األلبآف رٛتو اهلل يف "الصحيحة" )( ٔ)
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 . (ل ظاىر كفيو إليوف إذا استعاذ جعكا):حديث(ٗٔٔ)
       (ضعيف)                                                            

بن السائب األنصاري ( عن خبلد ٖٙ٘ٙٔرواه أٛتد يف "ا١تسند" )
)كاف إذا سأؿ اهلل جعل باطن كفيو إليو, وإذا استعاذ جعل  .مرفوعاً 

 .ظاىرىما إليو(
 وف  سنده:

"التقريب"  خالد مختاف ف  صحبتو, قاؿ الحافظ ف  (ٔ)
      .ن الثالثة ووىم من زلم أنو صحاب تقة م (ٕٚٚٔ)
 من التوثيق وىذا: (ٜٜٔٗيف "الضعيفة" ) العبلمة األلبآفاؿ ق

 من ٚتاعة عنو روى تابعا أنو  وجهو وكأف منو، اجتهاد اٟتافظ
 عن توثيقو" التهذيب" يف ٭تك َف فهو وإال ٬ترح، وَف الثقات،
                            .نعرفو ما :قاؿ نوأ العجلا عن نقل بل أحد،

 .س ء الحفظ ,ابن لهيعة (ٕ)
 :جمع من أىل العام, منهم ضع ف الحديثقد و 
 . (ٛٙٔ/ٓٔيثما يف "٣تمع الزوائد" )ا٢ت (ٔ)
 (.ٔٚٔ/٘) ابن ا١تلقن يف "البدر ا١تنَت" (ٕ)
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 .(ٖٕٚ) يف "التلخيص اٟتبَت"ابن حجر  (ٖ)

 .(ٖٔ/ٗ) الشوكآف يف "نيل األوطار" (ٗ)

 .(ٚٔٗٗ( و"ضعيف اٞتامع" )ٜٜٔٗبآف يف "الضعيفة" )األل (٘)
 .(ٜٛ-ٜٚ/ٕٚوط يف "ٖتقيق مسند أٛتد" )األرنؤ  (ٙ)

 :التعايق
يدين عند  لك أخا الكرٔف أف ىذه الصفة وىا قلب ال: تبُتقات

ىذا بالنسبة  ستعاذة يف الدعاء ليست بصحيحة وَف تثبت عن الن  اال
 ما تقدـ.للشطر األخَت من اٟتديث َف يثبت وعلتو 

أما الشطر األوؿ من اٟتديث فقد جاءت لو شواىد تقويو، بل قد  
)إذا : ثبت األمر بذلك والنها عن السؤاؿ بظهور األكف، قاؿ 

 . (ٔ)(سألتم اهلل فاسألوه ببطوف أكفكم وال تسألوه بظهورىا
 رواه مسلم.فأشار بظهر كفيو إُف السماء(  )استسقى  أماحديث:

أي من شدة الرفع بيده كأف  :-رٛتو اهلل- (ٕ)و زيدأبقاؿ العالمة بكر 
يع أحاديث الرفع ٚت وىذا ىو الذي يلتقى مع ،٨تو السماءكفيو ظهور  

بن يسار االك ، ومع حديث مّتعل بطوهنما إُف السماءاليت فيها التصريح 
                                                           

  (.ٜ٘٘رواه أٛتد وأبو داود وصححو العبلمة األلبآف يف "الصحيحة" )( ٔ)

 .(ٜٔٔ-ٛٔٔ"تصحيح الدعاء" )ص:( ٕ)
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: ( إذا سألتم اهلل فاسألوه)رواه  ببطوف أكفكم وال تسألوه بظهورىا
  .أٛتد وأبو داود

بلـ ابن شكاؿ على ىذا الوجو إال شيخ اإلساإل ىذا وَف أجد من حل  
تيمية رٛتو اهلل تعاُف فيما نقلو عنو العبلمة ا١ترداوي رٛتو اهلل تعاُف يف 

ماء ( حينما ذكر ا١تذىب ّتعل ظهور يديو ٨تو السٕٖٔ/ٕ"اإلنصاؼ" )
 ، وأف ظاىر كبلـ كثَت من األصحاب أفيف االستسقاء ألنو دعاء رىبة

. قاؿ ما دعاء االستسقاء كغَته يف كونو ٬تعل بطوف أصابعو ٨تو السماء
كفو ٨تو السماء لشدة الرفع : صار  نصو: واختاره الشيخ تقا الدين، وقاؿ

فغَته ، وإ٪تا كاف يوجو بطوهنما مع القصد وأنو لو كاف قصده دًا لوال قص
و يرفع د ٦تن يرى رفعهما يف القنوت إن: وَف يقل أحأوُف وأشهر، قاؿ

 . ظهور٫تا بل بطوهنما.اىػ
فيو ، ا١تتآلف باطناً ، ظاىراً  وىو نقل عزيز َحل  ىذا اإلشكاؿ ا١تتعارض

 . راً وباطناً واٟتمد هللتآلفت السنن ظاى
ؿ ذِ ، وقو٢تم ال يَ : وتقليب أيديهم يف دعاء القنوت(ٔ)قاؿ الشقيريو 
 .بدعة وحركة يف الصبلة سيئة ليت؛من وا

                                                           

 .(ٕ٘"السنن وا١تبتدعات" )ص:( ٔ)
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تعش ى لم  اعش  وإذم يتف إذا تغدى لكاحديث: ) (٘ٔٔ)
 .يتغد (

                                  (عيفض)                                                            
( ٖٔٚ/ٖ) "اٟتلية" وأبو نعيم يف ،(ٕٔٗ) رواه ابن بشراف يف "األماِف"

إُف  عيد ا٠تدري س عطاء ابن أمل رباح قاؿ ُدعا أبو عن (ٜٖٓٗرقم )
كاف إذا  أما تعلموف أف رسوؿ اهلل ): وليمة فرأى صفرة وخضرة فقاؿ

، وإذا تعش ى َف يتغد (.   تغدى َف يتعش 
 :ولاة الحديث

 (.ٛ٘ٗٚ) تقريب التهذيب""    س ء الحفظ. ( الوضين بن لطاء:ٔ)
 . ( اإلرساؿ, ألف لطاء لم يوصاو لن أب  سعيدٕ)

 والحديث ضع فو:
"إٖتاؼ السادة  . لم أجد لو أصاًل ف  المرفوعقاؿ: عراقا، ال (ٔ)

(ٚ/ٜٗٓ). 

 (.ٗٚٗ/ٕا١تناوي يف "التيسَت شرح اٞتامع الصغَت") (ٕ)
 (. ٖ٘/ٔ) " أحاديث األحياء اليت ال أصل ٢تا" السبكا يف (ٖ)

 .(ٜٕٛٔ( رقم )ٖٕ٘" )ص:الصعدي يف "النوافح العطرة (ٗ)

 (.ٖٗٔالفتٍت يف "تذكرة ا١توضوعات" )ص: (٘)
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 .(ٖٓٙٗ(، و"ضعيف اٞتامع" )ٕٓ٘) فة"يف "الضعي األلبآف (ٙ)
 :التعايق

 ،ديث ضعيف ال تصح نسبتو للن  تبُت لك أخا الكرٔف أف ىذا اٟت
ط يف األكل من اإلفرا لكن جاءت أحاديث صحيحة حذرنا فيها الن  

 ، من ذلك ما جاء عن أمل جحيفة عتداؿ فيهماو٣تاوزة حد اال ،والشرب
: أكففو أي-أقصر عنا جشاءؾ لرجل يف ٣تلسو: ) قاؿ أف رسوؿ اهلل 

  .(ٔ)ا أكثرىم جوعاً يـو القيامة(فإف أكثر الناس شبعاً يف الدني -وامنعو عنا
رب فعن ا١تقداـ بن ا١تيزاف ا١تعتدؿ يف األكل والش وقد بُت لنا الرسوؿ 

، شرًا من بطنو ما مؤل ابن آدـ وعاءً قاؿ: ) عن الن   معد يكرب 
مات يقمن صلبو فإف كاف ال ٤تالو فثلث لطعامو وثلث آدـ لقيحسب ابن 

  .(ٕ)(لشرابو وثلث لنفسو
حبوىا وطلبوىا وأأقوامًا اٗتذوا السمنة ىدفًا وغاية ٢تم  وقد ذـ الن  
قاؿ:  أف الن   رضا اهلل عنهما ن عمراف بن حصُتوحرصوا عليها فع

، و٭تبوف السمن ،تسمنوفمث يأ  قـو ي …ن يلوهنمخَت الناس قرٓف مث الذي)
  .(ٖ)ويعطوف الشهادة قبل أف يسألوىا(

                                                           

 .  (ٜٚٔٔأللبآف يف "صحيح اٞتامع" )اكم يف "ا١تستدرؾ" وحسنو العبلمة ارواه اٟت( ٔ)

( ٕٕ٘ٙم )رواه الًتمػػذي وابػػن ماجػػو وأٛتػػد واٟتػػاكم وصػػححو العبلمػػة األلبػػآف يف و"الصػػحيحة" رقػػ( ٕ)
 (.ٗٚٙ٘"صحيح اٞتامع" )و (ٖٜٛٔو"اإلرواء" )

 ( .ٜٕٖٗرواه اٟتاكم والًتمذي وصححو األلبآف يف "صحيح اٞتامع" )( ٖ)
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ولها طيأخذ من لحيتو من  كاف حديث: ) (ٙٔٔ)
 . (ولرضها

 (موضوع)                                                          
( رقم ٕٕٔ-ٕٕٓ/٘"الشعب" ) ، والبيهقا يف(ٕٜٕٗرواه الًتمذي )

عفاء" والعقيلا يف "الض ،(ٔٙ/ٙ) لكامل"وابن عدي يف "ا ،(ٜٖٗٙ)
 .ث عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده( من حدئٕٜٔ( رقم )ٜٗٔ/ٖ)

 .ولاة الحديث: لمر بن ىاروف بن يديد الثقف 
 .: متروؾ(ٗٔٓ٘بن حجر يف "التقريب" )اقاؿ اٟتافظ 

 .ليس بش ء: وقاؿ ابن معُت
 .ابن كذ  ابن معي: قاؿ (ٜٕٕ-ٕٕٛ/ٖزاف" )وقاؿ الذى  يف "ا١تي

 . اب تم ذكر لو ىذا الحديثكذ  : صاٌف جزرة وقاؿ
  .(ٕٚٗ-ٕ٘ٗ/ٚلتهذيب" )"هتذيب ا                                  

, لحديثلاى لدـ تبوت ىذا اجمع من أىل العام نص   وقد
 : منهم
وٝتعت  ،يث غريبحد :بعد أف ساؽ اٟتديثقاؿ  ،الًتمذي (ٔ)

عمر بن ىاروف : ي يقوؿالبخار  -يعٍت-٤تمد بن اٝتاعيل 
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 أو ،سناد أصبلً مقارب اٟتديث ال أعرؼ لو حديثًا ليس لو إ
 يتفرد بو إال ىذا اٟتديث. قاؿ:

 .(ٕٗٔٔ( رقم )ٙٛٙ/ٕل ا١تتناىية" )ابن اٞتوزي يف "العل (ٕ)
  .السيوطا يف "اٞتامع الصغَت" (ٖ)
  .(ٓ٘ٔ/ٔشوكآف يف "نيل األوطار")ال (ٗ)
 .(ٔ)و بالوضعحكم علي (ٕٛٛيف "الضعيفة" ) األلبآف (٘)
رطة" ارة األش( و"غٜٕٔة السائل" )جابشيخنا الوادعا يف "إ (ٙ)

ىاروف  ال يثبت ألنو لن لمر بن: قاؿ (ٜٓٔ-ٛٓٔ/ٕ)
 .الباخ  وقد كذ بو ابن معين

( و"التحفة ٖٗٗ/ٗالعبلمة ابن باز يف "٣تموع الفتاوى" ) (ٚ)
ىذا الحديث باطل لند أىل العام : قاؿ (ٗ٘" رقم )الكرٯتة

 . النب  وال يصح لن

باطل ال صحة : قالت (ٜٕٙٔ( رقم )ٓٗ/ٕاللجنة الدائمة ) (ٛ)
 .سناده راوياً متهماً بالكذبألف ف  إ لو لن النب  

                                                           

 (.ٜٖٗٗ( و "ا١تشكاة" )ٕ٘٘( و"ضعيف سنن الًتمذي" )ٚٔ٘ٗ"ضعيف اٞتامع" )وانظر كذلك ( ٔ)



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٕٗٚ 

: وقد جاءت طائفة من األحاديث الضعيفة والموضولة ف  قات
 :تحقير من الاحى وجواز األخذ منها, من ذلكمسألة ال

"الشعب" أخرجو البيهقا يف  )خذ من لحيتك ورأسك(: حديث (ٔ)
قاؿ   .( من حديث جابر بن عبد اهلل رضا اهلل عنهمآٗٗٙ( رقم )ٕٕٔ/٘)

 .ضعيف جداً : (ٖٕ٘٘( رقم )ٖ٘ٚ/٘يف "الضعيفة" )العبلمة األلبآف 

 رواه ابن عدي يف )من سعادة المرء خفة لحيتو(: حديث (ٕ)
"الضعيفة"   .وىو حديث ال يصحوأمل ىريرة ، "الكامل" عن ابن عباس 

(ٜٖٔ.)  

ه ء من ينبغ  لارجل إذا خرج إلى أصحابو أف يُ ): ثحدي (ٖ)
 ال يصح, , فإف اهلل جميل يحب الجماؿ(.لحيتو ومن رأسو

  .( عن عائشة رضا اهلل عنهاٗٔٔٔذكره ابن اٞتوزي يف "العلل ا١تتناىية )

؛ ذكره ال أصل لو (.طوؿ الاحية دليل لاى قاة العقل): حديث (ٗ)
 .بدوف سند(  ٚٚٙٔ) ( رقمٓٙ/ٕالعجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" )

ال أصل .نك طوؿ الاحى فإف التيس لو لحية(ال يغر ): حديث (٘)
  .(ٔ)(ٚٚٙٔ( ٖتت حديث رقم )ٔٙ/ٕذكره العجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" ) لو؛

والام أنو لم يثبت ف   (:ٖ٘ٚ/ٖقاؿ األلبآف يف "الضعيفة" )
 . األخذ من الاحية قواًل وال فعالً  حديث صحيح لن النب  

                                                           

 حكػػػم (، و"إشػػراقة أوِف النهػػا يفٜٖٗ-ٜٕٖ"اٞتػػامع يف أحكػػػاـ اللحيػػة" )ص: ١تزيػػد الفائػػدة انظػػر( ٔ)
 (.ٜ٘-٘٘األخذ من اللحى" )ص: 
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 :التعايق
ال  )كاف يأخذ من ٟتيتو من طو٢تا وعرضها( تبُت لك أف حديث قات:

 حلقها.من اللحية وال اٟتق يف ىذه ا١تسألة أنو ال ٬توز األخذ و  ؛يصح

ف حلق : اإلٚتاع على أ(ٔ)ابن حـز يف "مراتب اإلٚتاع"ل نقوقد 
 .اللحية ال ٬توز

٭تـر حلق اللحية  :-رٛتو اهلل- قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيميةو 
 . م يُبحو أحدوللؤلحاديث الصحيحة 

للبحوث العلمية واإلفتاء زادىا اهلل توفيقاً  (ٕ)سئات الاجنة الدائمةو 
 و       ما حكم حاق الاحية أو أخذ ش ء منها:  وسداداً 

: وبعد…لصبلة والسبلـ على رسولو وصحبو: اٟتمد هلل وحده وافأجابت
ـو ، لعمالصحيحة واألخبار لك من األحاديثا ورد يف ذ؛ ١تحلق اللحية حراـ

 . لنصوص الناىية عن التشبو بالكفارا

 قاؿ: فمن ذلك حديث ابن عمر رضا اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل 
  حفوا الشوارب(.، وألفوا ا١تشركُت، وفروا اللحىخا)

 . للحى(عفوا اأحفوا الشوارب وأويف رواية: )

                                                           

 (.ٚ٘ٔ)ص:( ٔ)

 .(ٚٙٙقم )( فتوى ر ٖ٘ٔ-ٖٖٔ/٘) ""فتاوى اللجنة( ٕ)
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، على حا٢تا ذا ا١تعٌت، وإعفاء اللحية تركهاوفيو أحاديث أخرى هب
 .قص منها شاءأو يُ  ،أو تنتف ،ف ٖتلقوافرة من دوف أىا قاءإبوتوفَتىا 
 ب وإعفاء اللحية فرضاإلٚتاع على أف قص الشار  حكى ابن حـز 

ديث زيد ، وْتحاديث منها حديث ابن عمر السابقاأل واستدؿ ّتملة من
 .الًتمذيصححو ( من َف يأخذ من شاربو فليس منا): اؿق بن أرقم أف الن  

يعٍت -يغة عند أصحابنا وىذه الص :"الفروع" يفوقاؿ ابن مفلح 
 .تقتضا التحرٔف -اٟتنابلة

: وقد دؿ الكتاب والسنة -رٛتو اهلل- قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
؛ ألف ا عن مشاهبتهم يف اٞتملةخالفة الكفار والنهواإلٚتاع على األمر ٔت

ألخبلؽ واألفعاؿ ا١تذمومة بل مشاهبتهم يف الظاىر سبب ١تشاهبتهم يف ا
، كما  أف احملبة بة ومواالة يف الباطن، فها تورث ٤تيف نفس االعتقاداتو 
 . الباطن تورث ا١تشاهبة يف الظاىر يف

وال ، ناو بغَت ليس منا من تشب): قاؿ وروى الًتمذي أف الرسوؿ 
ه روا( من تشبو بقـو فهو منهم): ويف لفظ تشبهوا باليهود وال النصارى(.

 . أٛتد
 . شهادة من ينتف ٟتيتو عمر بن ا٠تطاب  ورد  
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لو إال ٭تـر حلق اللحية وال يفع :-رٛتو اهلل– وقاؿ ابن لبد البر
كثَت   وكاف الن  ) ،، يعٍت بذلك ا١تتشبهُت بالنساءا١تخنثوف من الرجاؿ

( ويف كثيف اللحية): ويف رواية.رواه مسلم عن جابر  (شعر اللحية
وال ٬توز أخذ شاء منها، لعمـو أدلة . ( وا١تعٌت واحدحيةكث الل): أخرى
 . ا١تنع

 . على نبينا ٤تمد وآلو وصحبو وسلم ، وصلى اهللوباهلل التوفيق
د من سلمت فطرتو : ٦تا ال ريب فيو عن-رٛتو اهلل- (ٔ)األلبان وقاؿ 

وب األدلة السابقة الذكر كاٍؼ إلثبات وج وحسنت طويتو أف كبًل من
 .حلقها فكيف هبا ٣تتمعة حية وحرمةالل

اجباً، حية يعترب و إعفاء الل: -رحمو اهلل- (ٕ)نا الوادل وقاؿ شيخ
حفوا أ) يقوؿ: ، ألف الن  رب فاسقاً ، وحالق اللحية يعتوحلقها حراـ

 . )ارخوا اللحى(: ويقوؿ الشوارب وأعفوا اللحى(. 
هلل ل لبعض الصحابة رضا ا، وقيصدره ٘تؤل رسوؿ اهلل  وكانت ٟتية

 . ضطراب ٟتيتو: بايقرأو قالوا تعرفوف الن   عنهم بَ 
وحلق اللحية يعترب تشبهًا بالنساء ، ويعترب تشبهًا بالكفار، واألخذ من 

 .           عف كما أمرؾ رسوؿ ، اترؾ ٟتيتك وأطو٢تا وعرضها َف يثبت
                                                           

 .(ٕٕٔ-ٕٚٓ"آداب الزفاؼ" حاشيو )ص:( ٔ)

 .(ٜٕٔ"إجابة السائل" )ص:( ٕ)
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اـ ألنو مشاهبة حلق اللحية حر  :-رٛتو اهلل-ابن لثيمين  شيخنااؿ وق
، وألنو )من تشبو بقـو فهو منهم(: ، وقد قاؿ الن  مشركُت واجملوسلل
.. فحلقها خروج عن لشيطافَت ٠تلق اهلل سبحانو وتعاُف وىو من أمر ايتغ

، وتقصَتىا عصياف لُت وغَتىمىدي عباد اهلل الصاٟتُت من األنبياء وا١ترس
 (.اللحى رخواأ)وقاؿ:  (،وفروا): عفوا(، وقاؿأ): حيث قاؿ ألمر الن  

 ،فإف ىذا يدؿ على أف من قص منها شيئًا كاف واقعًا يف معصية الن  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  ُففقد عصى اهلل لقولو تعا ومن عصى الن  

 .{١0}النساء: ژٻ  پپ 

  .(ٔ){36}األحزاب: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹژ ولقولو  
ألحاديث أف ء يف اوجا :-حفظو اهلل- (ٕ)الفوزافصالح وقاؿ الشيخ 

ومن الناس من يقص …من خصاؿ الفطرة: إعفاء اللحية وىو توفَتىا
من  ، وىذا ٮتالف ما أمر بو الرسوؿ قا منها إال شئياً يسَتاً ٟتيتو وال يب

املة من غَت تعرض ٢تا بقص اؤىا ك، فإف معٌت ذلك إبقتوفَتىا وإعفائها
ة اكتفى منو بإزالة بالكلي ، ولكن الشيطاف ١تا َف يدرؾ منو إزالتهاأو نتف
 .ريد منو ٥تالفة السنة على أي وجو، ألنو يبعضها

                                                           

 .    (ٜٙٔانظر "اٞتامع يف أحكاـ اللحية " )ص:( ٔ)

 .(ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕ"ا٠تطب ا١تنربية" )( ٕ)
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 :الخالصة أف حاق الاحية محـر من خمسة أوجو قات:
 . ٠تلق اهللَت: أهنا تغيالوجو األوؿ
 .بإعفائهاأمر الشرع أف : الوجو الثان 
 : حلقها تشبو بالنساء. الوجو الثالث
 .: حلقها تشبو بالكافرينالوجو الرابع

 .: إٚتاع العلماء على حرمة حلقهالوجو الخامسا
ىل البدع مث سرى إُف بعض وا٠تبلؼ يف التحرٔف حدث من بعض أ

 .  عتد بو باتفاؽبلؼ حادث بعد اإلٚتاع فبل يُ ا٠توىذا ، العلماء
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ا  الضحى حتى نقوؿ يص كاف ): حديث (ٚٔٔ)
 .    , ويدلها حتى نقوؿ ال يصايها(ال يدلها

                                        (ضعيف)                                                            
وأبو  (،ٓٛٗالًتمذي )و  ،(ٕٖٔٔٔ)( و٘٘ٔٔٔ)"ا١تسند"  أٛتد يفأخرجو 

 .(ٕٓٚٔيعلى يف "ا١تسند" )

 .سلطية العوف  وىو س ء الحفظ ومدل :وف  سنده 
 والحديث ضع فو:

 .(ٔ)(ٓٙٗرواء")"اإل لبآف يفالعبلمة األ (ٔ)
( ٕٖٔٔٔ( و)٘٘ٔٔٔ"ا١تسند" ) وشعيب األرنؤوط يف ٖتقيق (ٕ)

 .(ٜٖٗ/ٔوٖتقيق "زاد ا١تعاد" )
 :التعايق
وأما صبلة الضحى فقد  ،: ىذا اٟتديث ال يصح عن الن  قات

األقواؿ يف ذلك  -رٛتو اهلل-وقد ٚتع ابن القيم  ،اختلف العلماء يف حكمها
 : فبلغت ستة أقواؿ

  سنة مستحبةأهنا. 

                                                           

 (.ٕٛ٘(، و"٘تاـ ا١تنة" )ص: ٖٔٗ/ٔو"ا١تشكاة" )، (ٕٚ"ضعيف سنن"الًتمذي")وانظر كذلك ( ٔ)
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 ال تشرع إال لسبب. 

  ًال تستحب أصبل. 

 ارة وتركها تارة فبل يواظب عليهايستحب فعلها ت. 

 يستحب ا١تواظبة عليها يف البيوت. 

 أهنا بدعة.   
وأرجح األقواؿ أهنا ، ىنالك مستند كل قوؿ -رٛتو اهلل-وقد ذكر : قات

ودلت عليو وىو قوؿ اٞتمهور  ،ُسن ة مستحبة كما قرره ابن دقيق العيد
 . (ٔ)دلة الصحيحة الصر٭تة واهلل أعلماأل

                                                           

ـ بفوائػد عمػدة األحكػاـ" ، و"اإلعػبل(ٖ٘/ٕ)( و"سبل السػبلـ" ٖٓٙ-ٖٔٗ/١ٔتعاد" )وانظر "زاد ا( ٔ)
(٘/ٔ٘ٓ.) 
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, )كاف ُيكبر بين أضعاؼ الخطبة حديث: (ٛٔٔ)
 .ثر التكبير ف  خطبة العيدين(كيُ 

                                                         (ضعيف)                                                            
" واٟتاكم يف "ا١تستدرؾ ،(ٜٜٕ/ٖقا يف "السنن الكربى" )رواه البيه

والطربآف يف  ،(ٕٚٛٔيف "سننو" ) وابن ماجو ،(ٖٖٙٙ( رقم )ٖٛ-ٖٚ/ٗ)
عن عبد الرٛتن بن سعد بن عمار ( ٖٗٔ/ٕ)"الصغَت" ( وٛٗٗ٘)"الكبَت" 
 .ؤذف حدثٍت أمل عن أبيو عن جده بوبن سعد ا١ت

 .بن سعد المؤذف ضعيف سعد بن لمار : لبد الرحمن بن  سندهفو 
 .-رحمو اهلل- (ٔ)فاف كما قالو األلبان عر وأبوه وجده ال يُ 

 : ف الحديثوضع  

 العبلمة األلبآف كما تقدـ. (ٔ)
 .(ٖٖٙٙ"ا١تستدرؾ" )شيخنا الوادعا يف تعليقو على  (ٕ)

 .(ٛٗٗ/ٔيف ٖتقيق "زاد ا١تعاد" ) طشعيب األرنؤو  (ٖ)

 .(٘٘:"أحكاـ العيدين" )صكتابو اٟتل  يف   (ٗ)

 .(ٛٗٗ٘( رقم )ٜٖ/١ٙتعجم الكبَت" )ي السلفا يف ٖتقيق "اٛتد  (٘)
                                                           

، و"ضػػػػػػعيف اٞتػػػػػػامع" (ٖٔ٘(، "و٘تػػػػػػاـ ا١تنػػػػػػة" )ص: ٚٗٙ( رقػػػػػػم )ٕٓٔ-ٜٔٔ/ٖ"اإلرواء" )انظػػػػػػر ( ٔ)
 .(ٖٖٚ(، و"الروض النضَت" رقم )ٖٕٗ" رقم )( و"ضعيف سنن ابن ماجوٜٚ٘ٗ)
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 :التعايق
وال عن أحد من أصحابو أنو كرب  يف  صح عن رسوؿ اهلل : نعم َف يقات

  يستفتح ٚتيع خطبو باٟتمد.  ، وال افتتحها بالتكبَت، وإ٪تا كافأثناء خطبة العيد
 كلها طبوخ يفتتح  كاف: -رحمو اهلل– ابن تيمية االسالـ شيخ قاؿ
 ،باالستغفار االستسقاء خطب يفتتح أنو: الفقهاء من كثَت قوؿ وأما هلل، باٟتمد
 تقضا والسنة البتة،  الن  عن سنة فيها معهم فليس بالتكبَت العيدين وخطبة
 .هلل باٟتمد ا٠تطب ٚتيع افتتاح وىو خبلفو،
 وَف ،هلل باٟتمد كلها خطبو يفتتح  كاف: -رحمو اهلل– القيم ابن قاؿو 
 .بالتكبَت العيد خطبيت يفتتح كاف أنو واحد حديث يف عنو ٭تفظ

 على)أي اٟتديث(  يدؿ ال أنو ومع: -رحمو اهلل- (ٔ)وقاؿ العالمة األلبان 
 االحتجاج يجوز فال...ضعيف إسناده فإف بالتكبَت العيد خطبة افتتاح مشروعية

  .الخطبة أتناء ف  التكبير سنية لاى بو

حة ماذىب إليو شيخ اإلسبلـ وتلميذه ابن القيم والعبلمة والظاىر ص: قات
 ومن بدأ األلبآف ومن قاؿ هبذا القوؿ من احملققُت وخَت ا٢تدي ىدي ٤تمد 

 نزاع ألنو اجتهاد أكثر أىلطل ا٠تطبة بو وال ٭تصل بسببها فرقة و بالتكبَت فبل تب
 . (ٕ)العلم

                                                           

 .(ٖٔ٘"٘تاـ ا١تنة" )ص:( ٔ)

(، ٖٓٗ-ٜٕٗ/ٙ(، و"شرح مسلم" )ٛٗٗ/ٔ(، و "زاد ا١تعاد" )ٓٗٙ/ٔوانظر "السيل اٞترار" )( ٕ)
 (.ٖٕ/٘و"اجملموع" ) ،(ٖٜٗ/ٕ، و"اٟتاوي" )(ٜٖٛ-ٜٖٚ/ٔو"األـ" )
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ف يايو ف  الصالة الرجاؿ تم كا) :حديث (ٜٔٔ)
 .  ياف تم النساء(بالص

                                                               (ضعيف)                                                            
 ،(ٜٚ/ٖ) ربى"والبيهقا يف "السنن الك ،(ٚٚٙرواه أبو داود يف "سننو" )

   .عري ( عن أمل مالك األشٜٕٕٙٛد يف "ا١تسند" )وأٛت

 . : شهر بن حوشب, وىو ضعيف لسوء حفظووف  سنده
 :ضع فو الحديثو 
 (.ٜٚ/ٖيف "الكربى" ) البيهقا (ٔ)
  .(ٔ)(ٚٚٙ) "أمل داود "سنناأللبآف يف ضعيف  (ٕ)
 .(ٜٕٕٙٛرنؤوط يف ٖتقيق "ا١تسند" )شعيب األ (ٖ)

 : التعايق
وىو جعل الصبياف  ،ذا اٟتديث ضعيف ال يصح أف ىكرٔفتبُت لك أخا ال

ذا اٟتديث الذي ال هب ، ويستدؿ من يفعل ذلكصفوؼ خاصة خلف الرجاؿيف 
مع الرجاؿ متفرقُت  والصحيح أف الصبياف يقفوف، يصح نسبتو إُف رسوؿ اهلل 

 . حبذا لو يكوف كل صغَت بُت كبَتينضبطوا من الكبار ويا بُت الصفوؼ حىت يُ 

                                                           

 .(ٚٙٔ-ٙٙٔ( و"٘تاـ ا١تنة" )ص:ٕ٘ٙٗ( و"ضعيف اٞتامع" )٘ٔٔٔ( رقم )ٖٛٗ/ٔانظر كذلك "ا١تشكاة" )( ٔ)
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أنسًا وغبلماً أف )جاء يف الصحيحُت  :-رٛتو اهلل-قاؿ العالمة األلبان  
  ليس كا١ترأة فهذا يدؿ على أف الص (.يتيمًا وقفا صفًا واحدًا وراء الن  

أما إذا كثر  ، بل لو أف يقف مع الرجل.دىا وراء الرجاؿحيف وقوفها ولو و 
داً ولو َف يكمل صف هل ُيسن أف يقف الصبياف صفًا واحالرجاؿ والصبياف ف

وت حديث الباب، وَف يثبت كما ى ثبفهذا يتوقف عل والرجاؿ الذي يتقدمهم
 .عرفت

والصبياف مع الرجاؿ وإهنم يصفوف  :-رٛتو اهلل-وقاؿ الحافظ ابن حجر 
رجاؿ وأما صف النساء وحدىن  خلف صفوؼ ال ،معهم وال يتأخروف عنهم

 . فقد وردت بذلك أحاديث صحيحة
 الص  إبعاد جواز عدـ لصحيحا :-رحمو اهلل-وقاؿ شيخنا ابن لثيمين 

 ال) قاؿ:  الن  أف عنهما اهلل رضا عمر ابن ٟتديث الصف يف مكانو عن
 حق على اعتداء فيو وألنو (.فيو ٬تلس مث مقعده من الرجل الرجل، يقيم

 .قلبو يف واٟتقد للبغضاء وزرعاً  الصبلة، عن لو وتنفَتاً  لقلبو، وكسراً  الص ،
 يف الجتمعوا وؼالصف آخر إُف الصبياف تأخَت ّتواز قلنا لو وألننا...
 بزحزحتو بأس ال لكن الصبلة، يف والعبث اللعب منهم وحصل واحد صف
 .(ٔ)اللعب منهم خيف إذا بينهم للتفريق مكانو عن

                                                           

أخطػػاء "( وٕٙ-ٕ٘/ٖٔ) "٣تمػػوع فتػػاوى ابػػن عثيمػػُت"( وٕٓٓ/ٔ) "اودصػػحيح سػػنن أمل د"انظػػر ( ٔ)
 (.ٜٙٗ-ٜ٘ٗ/ٕ) "توضيح األحكاـ"( وٕٕٕ)ص: "ا١تصلُت
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اكم وخبر ما كتاب اهلل فيو نبأ ماقبحديث: ) (ٕٓٔ)
 .  بعدكم وحكم ما بينكم(

                                                                                                                                                                      (عيفض)                                                            
"شرح  غوي يفوالب ،(ٕٖٖٖوالدارما )(، ٕٖٛٓ) أخرجو الًتمذي

وا٠تطيب يف "الفقيو وا١تتفقو"  ،(ٜٖ/ٔ) و"التفسَت" (ٓٔ-ٜ/ٖ) السنة"
  .عن علا بن أمل طالب  ( ٘٘/ٔ)

يقوؿ: أال إهنا ستكوف فتنة، فقلت ما  قاؿ: ٝتعت رسوؿ اهلل 
، وخرب ما )كتاب اهلل فيو نبأ ما قبلكما١تخرج منها يا رسوؿ اهللو قاؿ: 

، وىو الفصل ليس با٢تزؿ، من تركو من جبار وحكم ما بينكم ،بعدكم
، والذكر  غَته أضلو اهلل، وىو اٟتبل ا١تتُتتغى ا٢تدى يف، ومن ابقصمو اهلل

س بو ، وال تلتبتزيغ بو األىواء اٟتكيم وىوالصراط ا١تستقيم ىو الذي ال
، وال تنقضا وال ٮتلق من كثرة الرد ،، وال يشبع منو العلماءاأللسن
ڀ   ڀ    ڀ  ڀ   ژوىو الذي َف تنتو اٞتن إذ ٝتعتو حىت قالوا  ،وعجائب

من قاؿ بو  {1-2}الجّن:ژٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ     ٺ  ٺ  ٺ    
من دعا إليو ىدي إُف و  ،ومن حكم بو عدؿ ،ومن عمل بو أجر ،صدؽ

 .  صراط مستقيم(
 :الحديث ضعيف ف  إسناده تالث لال ىذا
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وقاؿ أبو . يعرؼ ال: قاؿ ابن ا١تديٍت. أبو المختار الطائ  (ٔ)
حديثو ف  وقاؿ الذى : .ؿال ألرفو, فهو مجهو زرعة: 

( رقم ٔٚ٘/ٗعتداؿ" )"ميزاف اال . منكر العديد ففضائل القرآ
(ٔٓ٘ٛ٘). 

 .وىو مجهوؿ أيضاً  .  الحارث األلورابن أخ (ٕ)

 بالكذب واتهمو بعضهم , هور لاى توىينوالجم :اٟتارث األعور (ٖ)
 .(ٖ٘ٗ/ٔعتداؿ" )ميزاف االو"( ٖ٘ٔ-ٖٖٔ/ٕتهذيب" )"هتذيب ال .ورم  بالرفض

 : جمع من أىل العام, منهم ف ىذا الحديثضع   وقد
ىذا : ي حيث قاؿ بعد سياقو ٢تذا اٟتديثالًتمذاإلماـ  (ٔ)

, وإسناده مجهوؿ وف  رفو إال من ىذا الوجوالحديث ال نع
 .مقاؿ الحارث األلور

 :قاؿ (٘ٔ)ص: ن كثَت يف "فضائل القرآف"اباٟتافظ  (ٕ)
وا والحديث مشهور من رواية الحارث األلور وقد تكام

 .بو بعضهم من جهة رأيو والتقادهبل كذ   ,فيو
 اإلماـ الذى  يف "ا١تيزاف" كما تقدـ. (ٖ)

 (. ٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٚا٢تيثما يف "٣تمع الزوائد" ) (ٗ)

 .(ٚٚ-ٙٚ)ص: "تذكرة ا١توضوعات" الفتٍت يف (٘)
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 .(ٔ)(ٗ٘٘) يف "ضعيف الًتمذي" العبلمة األلبآف (ٙ)

 .(ٓٔنؤوط يف ٖتقيق "الطحاوية" )ص:شعيب األر  (ٚ)
 :التعايق
تبُت لك أف ىذا اٟتديث ضعيف وال شك أف كتاب اهلل فيو  :قات

نبأ ما قبلنا، وخرب ما بعدنا، وحكم ما بيننا، وىو الفصل ليس با٢تزؿ، من 
تركو من جبار قصمو اهلل، ومن ابتغى ا٢تدى يف غَته أضلو اهلل، وىو اٟتبل 

األىواء، ا١تتُت، والذكر اٟتكيم وىوالصراط ا١تستقيم ىو الذي ال تزيغ بو 
وال تلتبس بو األلسن، وال يشبع منو العلماء، وال ٮتلق من كثرة الرد، وال 

، ومن حكم بو ومن عمل بو أجر تنقضا عجائبو، من قاؿ بو صدؽ،
و هف، ة جداً كثَت و  فضائلو ،عدؿ، ومن دعا إليو ىدي إُف صراط مستقيم

 .قـو وأفضل وأحسن وأكمل يف كل شاءلليت ىا أ يهدي

ٺ  ٺ  ٺ  ژ يف قولو تعاُف  :-رٛتو اهلل- (ٕ)الشنقيطاقاؿ العبلمة 
ية الكرٯتة أف ذكر جل وعبل يف ىذه اآل {2}اإلسراء: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

، ، وأٚتعها ٞتميع العلـوب السماويةىذا القرآف العظيم الذي ىو أعظم الكت
أي الطريقة  -يهدي لليت ىا أقـو-رىا عهدًا برب العا١تُت جل وعبل  وآخ

 .سد وأعدؿاليت ىا أ
                                                           

 (.ٔٚ(  التحقيق الثآف، وٖتقيق "الطحاوية" )ص:ٖٕٛٔ"ا١تشكاة" )انظر و ( ٔ)

 (.ٜٓٗ/ٖ"أضواء البياف" ) ( ٕ)
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: للحاؿ اليت ىا أقـو اٟتاالت وىا وقاؿ الزجاج والكل  والفراء
ية الكرٯتة أٚتل اهلل جل وعبل فيها ، وىذه اآلد اهلل واإلٯتاف برسلوتوحي
، فلو تتبعنا رؽ وأعد٢تا وأصوهبادى إُف خَت الطايف القرآف من ا٢تُ م

مو٢تا ٞتميع لش ،ع القرآف الكرٔفكماؿ ألتينا على ٚتيتفصيلها على وجو ال
 .             آلخرةادى إُف خَتي الدنيا و مافيو من ا٢تُ 
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 .كذب المنجموف ولو صدقوا() :حديث (ٕٔٔ)
ليس )                                                      

            (بحديث
الناس على أنو حديث نبوي، كثَت من نة  ىذا الكبلـ شائع على ألسِ 

ب ، وَف أجده يف كتْتديث ال صحيح وال حسن وال ضعيف ليسأنو والصحيح 
ى آلو وصحبو أفضل الصبلة والسبلـ، ال السنة النبوية ا١تطهرة على صاحبها وعل

جده حىت يف ، بل َف أ ا١تسانيد وال ا١تعاجم واألجزاء، وال يفيف األمهات الست
شتهرة على ألسنة ث ا١تع مصنفوىا فيها األحاديالكتب اليت اعتنت ٔتثل ىذا وٚت

كشف "و "التمييز"و "الدرر ا١تنتثرة"و "ا١تقاصد"و "لئ ا١تصنوعةالناس "كالآل
تبت يف ىذا ا١توضوع بل حىت َف أعثر عليو يف وغَتىا من الكتب اليت كُ  "ا٠تفاء

ومن  ،ة ليحذروا الناس منهاا١تؤلفات اليت ٚتع مصنفوىا األحاديث ا١توضوع
 ،، وىا ليست كذلكيث رسوؿ اهلل ا وبأهنا من أحادعتقاد هباال

ة ا١ترفوعة عن األخبار الشنيعة عات" البن اٞتوزي و"تنزيو الشريعو "كا١توض
"الفوائد بن طاىرا٢تندي، و"تذكرة ا١توضوعات" الو، اؽا١توضوعة" البن عر 

ب أو على األبوارتبًا ف يف ا١توضوعات مغَتىم ٦تن أل  ، و لشوكآفاجملموعة" ل
 .ىمهودي والقاري واألزىري وغَت حروؼ ا١تعجم كالسم
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  رحمو اهلل-ماـ لبد العديد بن باز اإلوقد سئل لن ىذا الحديث-

)كذب المنجموف ولو ف  "فتاوى نور لاى الدرب"  :
 .لهذا الحديث لن النب   ال ألام أصالً  :فقاؿ .صدقوا(

  يف "لقاء الباب  -رٛتو اهلل-وسئل عنو فضيلة شيخنا ابن عثيمُت
 ال لكن, بصحيح ليس ىذا ( فقاؿ:ٜٔٔء رقم )ا١تفتوح" لقا

 .المنجمين يصدؽ أف لإلنساف يجوز

  يف "٣تموع  -حفظو اهلل–شيخنا صاٌف الفوزاف فضيلة وسئل عنو
 السند, ناحية من أصالً  لو ألرؼ ال :فقاؿ (ٕٖ/ٔ)فتاوى الفوزاف" 

 .لايو أقف ولم
 :التعايق
 .تبين لك أف ىذا ليس بحديث, لكن معناه صحيح: قات

قد لام الخاصة والعامة  :(ٔ)-رٛتو اهلل- قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
ذب الت  يحكم بها المنجموف يكوف الكاألحكاـ  بالتجربة والتواتر أف

وقد ثبت يف ، من أنواع الكهاف ، وىم يف ذلكفيها أضعاؼ الصدؽ
  : منا قوًما يأتوف الكهاف، فقاؿ إف : أنو قيل لو الصحيح عن الن  

 إهنم ٭تدثونا أحيانا بالشاء ،رسوؿ الّلو يا  : ، فقالوا م ليسوا بشاء(إهن)
                                                           

 .(ٓٛٔ-ٕٚٔ/ٖ٘"٣تموع الفتاوى" ) (ٔ)
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تلك الكلمة من اٟتق يسمعها اٞتٍت ) :فقاؿ رسوؿ الّلو  فيكوف حقاً،
قضى باألمر ضربت ا١تبلئكة  أف الّلو إذا): ، وأخرب )يقرىا يف أذف وليو

   ڀ  ڀ  ڀ  ڀژ ، كأنو سلسلة على صفواف،تها خضعانًا لقولوبأجنح
ٮتربوف أىل  وأف كل أىل السماء  ژٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 وىناؾ مسًتقة ا،، حىت ينتها ا٠ترب إُف السماء الدنيتليهمالسماء اليت 

، ورٔتا دركو الشهابة قبل أف ي، فرٔتا ٝتع الكلمالسمع بعضهم فوؽ بعض
, ر لاى وجهوفاو أتوا باألم)  :قاؿ . ( بعد أف يلقيها أدركو الشهاب

   .( يديدوف ف  الكامة مائة كذبة ولكن

 ، وحضر عندي رؤساؤىم ،بدمشق حىت إٓف خاطبتهم  المنجموف  وىكذا 
   . بصحتها وبينت فساد صناعتهم باألدلة العقلية اليت يعًتفوف

 ., حتى نصدؽ ف  كامةواهلل إنا نكذب مائة كذبة  : رئيس منهمقاؿ 
 وىا قصة علا، ينقصة تدؿ لاى كذب المنجم: -رٛتو اهلل-مث ذكر 

  : اؿ ا٠توارج عرض لو منجم فقاؿ١تا أراد أف يسافر لقت بن أمل طالب ا
، فإنك إف سافرت يف العقرب مرفإف الق، ، ال تسافرَت ا١تؤمنُتيا أم

بل أسافر   : علا فقاؿ -أو كما قاؿ-حابك والقمر يف العقرب ىـز أص
السفر،  ر فبورؾ لو يف ذلك، فسافثقة بالّلو، وتوكبًل على الّلو، وتكذيباً لك

حيث كاف قتالو ، حىت قتل عامة ا٠توارج، وكاف ذلك من أعظم ما سر بو
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ال تسافر  :قاؿ ض الناس أف الن  وأما ما يذكره بع  الن   ٢تم بأمر
    اىػ.. ، فكذب ٥تتلق باتفاؽ أىل اٟتديثوالقمر يف العقرب
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 .   ظًا(الوت و كفى بالمحديث: ) (ٕٕٔ)
   (ضعيف)                                                            

(، ٙ٘٘ٓٔ( رقم )ٖٖ٘/ٚ، والبيهقا يف "شعب اإلٯتاف" )رواه الطربآف
،  وأبو سعيد بن األعرامل يف "معجمو" (ٓٔٗٔ) والقضاعا يف "مسند الشهاب"

  .بن ياسر اعن عمار ( ٕٜٙ)

 الربيع بن بدر وىو متروؾ. وف  سنده:
 :جمع من أىل العام, منهم الحديثىذا  ضع ف قدو 
 . (ٖٔٛٙيف "ا١تغٍت" ) اٟتافظ العراقا (ٔ)

 .(ٖٛٓ/ٓٔيف "٣تمع الزوائد" ) ا٢تيثما (ٕ)

 .العبلئا (ٖ)

 . ا١تنذري (ٗ)

  .السيوطا (٘)

 .(٘/٘"فيض القدير" )                                    ا١تناوي. (ٙ)
 .(ٖٙٚيف "ا١تقاصد اٟتسنة" ) السخاوي (ٚ)

 .(ٙٗٔ/ٕشف ا٠تفاء" )لعجلوٓف يف "كا (ٛ)
 .(ٕٔٔ)ص: ع يف "التمييز"بيالدابن  (ٜ)
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 . (ٖٕٔدي يف "تذكرة ا١توضوعات" )ص:الفتٍت ا٢تن (ٓٔ)

   .(ٔٛٓٔ( رقم )ٌٕٙٔت ا١تطالب" )ص:البَتو  يف "أس (ٔٔ)

 .(ٜٖٔ( رقم )ٕٔ٘نوافح العطرة" )ص:الصعدي يف "ال (ٕٔ)

 .(٘ٛٔٗ( و"ضعيف اٞتامع" )ٕٓ٘فة" )األلبآف يف "الضعي (ٖٔ)
 أمل وابن( ٙٚٔ) "الزىد" يف أٛتد كما عند  ،موقوفاً  لكنو صح :قات
 عن سليماف بن جعفر عن صحيح بسند(  ٖٔ) "اليقُت كتاب" يف الدنيا
 غَت موقوفاً  فذكره: يقوؿ  ياسر بن عمار ٝتع من حدثٍت :قاؿ يونس
  .عمرفو 
 مسعود ابن عن( ٛٗٔ) "ا١تبارؾ ابن زىد زوائد" يف ٛتاد بن نعيم رواهو 
  ً(. ٕٓ٘"الضعيفة" )   . موقوفا 

موضولة ف  الترىيب جاءت جماة من األحاديث الضعيفة والوقد قات: 
 :من الموت منها

 ( ًكفى بالدىر والظًا وبالموت مفرقا)  رواه ابن السٍت يف "عمل اليـو
( ٚٛٓٗ)وضع فو العبلمة األلبآف يف "الضعيفة"  ،والليلة" عن أنس 
 .(ٔٚٔٗو"ضعيف اٞتامع" )

  (موت مدىدكفى بال)رواه ابن أمل شيبة  ًا ف  الدنيا ومرغبًا ف  اآلخرة
وضعفو األلبآف " عن الربيع بن أنس مرسبلً. الزىد"وأٛتد يف  "مصنفو"يف 
 .(ٗٛٔٗ( و"ضعيف اٞتامع" )ٜ٘ٓٗ"الضعيفة" )يف 
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 :التعايق
 :أنو قاؿ غٍت عن ىذه األحاديث الضعيفة ما صح عن الن  ويُ قات: 

، إال وسعو فإنو َف يذكر يف ضيق من العيش، اذـ اللذاتر ىأكثروا من ذك)
  .(ٔ)و(ذكر يف سعة إال ضيقها علي وال

ٛتد  أو  مسلم رواه (إف ا١توت فزع فإذا رأيتم اٞتنازة فقوموا: )وقولو 
 .بو داود عن جابر وأ

بة العظمى ، كيف ال وىو ا١تصيوال ريب أف ا١توت أعظم واعظوالشك 
ذكره وقلة التفكَت فيو  منو الغفلة عنو واإلعراض عنوالرزية الكربى وأعظم 

 و وأف فيو وحده لعربة ١تن اعترب وفكرة ١تن افتكر. وترؾ العمل ل
و وجعل فنزؿ عن ،ل فخر اٞتمل ميتاً إف أعرابيًا كاف يسَت على ٚت: قيل

، مالك ال  ، ما لك ال تقـو يطوؼ بو ويتفكر فيو ويقوؿ: ما لك ال تقـو
، ما لك ال تن ، ما ىذه أعضاؤؾ كاملة وجوارحك سا١تة، ما شأنك ،بعثتقـو

و مث تركو ذي عن اٟتركة منعك، ما الرعك، ما الذي صاف يبعثكالذي ك
  : وانصرؼ متفكراً يف شأنو متعجباً يف أمره وأنشأ يقوؿ

ُنوِف إشارٌة          فَػَهوى َصرِيعاً لليدين وللَفمِ 
َ
 جاءتو ِمْن ِقَبِل ا١ت

، فسد ا١توت على أىل النعيم نعيمهم: قد أ-هللرٛتو ا-قاؿ اٟتسن 
 .عيشاً ال موت معوفالتمسوا 

                                                           

 (.ٕٔٔٔوحسنو األلبآف يف "صحيح اٞتامع" ) والبزار عن أنس  ابن حباف عن أمل ىريرة رواه البيهقا و ( ٔ)
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 .وسرور كل نعيم، : ذىب ذكر ا١توت بلذة كل عيشوقيل
 ،ا١تصائبكفى با١توت مزىدًا يف الدنيا ومرغبًا يف اآلخرة ألنو أعظم ف

قالك من فتفكر يا ابن آدـ يف مصرعك وانت، بلياوأشنع الب، وأبشع الرزايا
وىجرؾ ، والرفيقوخانك الصاحب ، قوإذا انتقلت من سعة إُف ضي، كموضع

، فيا جامع ا١تاؿ، ادؾونقلت من مه ،وأخذت من فراشك، ألخ والصديقا
، بل ىو للخراب، لك إال األكفافليس لك من ما، واجملتهد يف البنياف

وانقطع عن األىل ، ت الثرىفاعترب يا مسكُت ٔتن صار ٖت، للًتابمك وجس
وٚتع ، نافس األصحاب والعشائرو ، د أف قاد اٞتيوش والعساكربع، بواألحبا

وليتأمل ، وىوؿ َف يرتقبو، فجاء ا١توت يف وقت َف ٭تتسبو، األمواؿ والذخائر
، الذين بلغوا اآلماؿ، ودرج من أقاربو وخبلنو، حاؿ من مضى من إخوانو

ى الًتاب و٤ت، تغن عنهم أموا٢تموَف ، كيف انقطعت آما٢تم،وٚتعوا األمواؿ 
ّؿ ومشل ذ، وترملت نساؤىم، وتفرقت يف القبور أجزاؤىم، وىهم٤تاسن وج

 . (ٔ)ريفهم وتبلدىمواقتسم غَتىم ط، اليتم أوالدىم

                                                           

 ( بتصرؼ.ٙ-ٗ/٘) "فيض القدير"( ٔ)
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 .                   كل إناء بما فيو ينضح(: )حديث (ٖٕٔ)
ليس )                                                      

  (بحديث
لاى أنو حديث  الناس كثير من  ائع لاى ألسنةىذا الكالـ ش

لك مجمولة ممن كتب والصحيح أنو ليس بحديث كما قاؿ ذ ,نبوي
 : منهمف  األحاديث المشتهرة, 

( ٖتت حديث رقم ٖٛٚ:)ص السخاوي يف "ا١تقاصد اٟتسنة" (ٔ)
 ( .ٕٓٛ( رقم )ٖٓٛ)ص:( وٓٔٛ)

 (. ٕٕٔالديبع يف "التمييز" )ص:ابن  (ٕ)

( ٖتت حديث رقم ٓ٘ٔ-ٜٗٔ/ٕ)اء" العجلوٓف يف "كشف ا٠تف (ٖ)
 . (ٜٚٙٔ( )ٚ٘ٔ/ٕ( و)ٖٜٗٔ)

 .(ٖٖٗ( رقم )ٓٚٔ"اٞتد اٟتثيث" )ص:العامري يف  (ٗ)

 .  (ٜٙٔ( رقم )ٛٙٔز على اللماز" )ص:السمهودي يف "الغما (٘)

  .(ٕ٘ٙص:( و "األسرار ا١ترفوعة" )ٖ٘ٔالقاري يف "ا١تصنوع" )ص: (ٙ)

  .(ٗٙٔ( رقم )ٕٓٔذير ا١تسلمُت" )ص:"ٖتيف األزىري  (ٚ)

 .(ٓٔٗٔ( رقم )ٕٗ٘وافح العطرة" )ص:"النيف الصعدي  (ٛ)

 .(ٖٜٙ( ٖتت حديث رقم )ٜٖ/ٕذرة ")الصاٟتا يف "الش (ٜ)
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 .(ٜٖٔاوقجا يف "اللؤلؤ ا١ترصوع" )الق (ٓٔ)
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 : التعايق

، فإف اإلنساف مهما ال شك أف معٌت ىذا الكبلـ صحيح: قات
حاوؿ إخفاء ما يف نفسو سوؼ يظهر ولو بعد حُت على فلتات لسانو 

ڎ  ڎ    ڈ   ڌ  ڌژ  قاؿ تعاُف, أقوالو وأفعالو وحركاتو وسكناتوو 
 .{01البقرة:} ژڈ   

 : وقد أحسن من قاؿ
 علمِ ى على الناس تُ فَ وإف خا٢تا ٗتُْ      عند امرئ من خليقة  ومهما تكن

 . فى عنا بدعتو َف ٗتف علينا ألفتو: من أخوقاؿ أحد السلف
 . ء بالذي فيو ينضحقيل: اللساف مغراؼ القلب؛ وكل إناوقد 

پ  پ   پ  ڀڀ   ژ :قاؿ ابن كثَت رٛتو اهلل ٖتت قولو تعاُف
 .{30}محمد: ژڀ  ڀ      ٺ  ٺ  

إال أبداىا  : ما سر أحد سريرةقاؿ أمَت ا١تؤمنُت عثماف بن عفاف 
 . وفلتات لسانو، اهلل على صفحات وجهو
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 .  ة فهو ربا(منفع ل قرض جرك: )ثحدي (ٕٗٔ)
              (ضعيف)                                                       

 .( عن علا ٖٛٓ/ٔرواه اٟتارث بن أسامة يف "مسنده" )
كوف  أبو لبد اهلل األلمى : سوار بن مصعب الهمدان  الوف  إسناده

 .المؤذف
  .متروؾ: أٛتد والدارقطٍت : قاؿقاؿ الذى 

 .منكر: وقاؿ البخاري
 . متروؾ: غَتهوقاؿ النسائا و 
 . ليس بثقة: وقاؿ أبو داود

 .(ٓٙ/ٗ( و"نصب الراية" )ٖٖٔٙ)( رقم ٕٙٗ/ٕعتداؿ" )"ميزاف اال

 : منهم ,ف ىذا الحديثجمع من أىل العام لاى ضع وقد نص  
ىذا إسناد ساقط؛ وسوار : ، قاؿابن عبد ا٢تادي يف "التنقيح" (ٔ)

  .متروؾ الحديث

   .(ٔ)اٟتافظ ابن حجر (ٕ)

                                                           

 .(ٔٔٗ/ٔ( و"ا١تطالب العالية" )ٖٗ/ٖ( و"التلخيص اٟتبَت" )ٕٕ٘"بلوغ ا١تراـ" )( ٔ)
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 نقل عنو ا١تناوي يف "الفيض".كما  السخاوي. (ٖ)
                                        . السيوطا يف "اٞتامع الصغَت" (ٗ)
  (.ٖٖٙٙ( رقم )ٖٙ/٘) "فيض القدير"ا١تناوي يف  (٘)
 . (ٗٙٔ/ٕلعجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" )ا (ٙ)
 ( . ٕٗٔالديبع يف "التمييز" )ص:ابن  (ٚ)

 .  (ٜٗٓٔ) ا١تطالب"البَتو  يف "أسٌت  (ٛ)

 . (ٖٙٗٔ( رقم )ٜٕ٘)ص: "النوافح العطرة" الصعدي يف (ٜ)

 .(ٕٙٓ( رقم )ٖٚٔز على اللماز" )ص:السمهودي يف "الغما (ٓٔ)

 .(ٕٗٗٗو"ضعيف اٞتامع" ) (ٜٖٛٔ) يف "اإلرواء"األلبآف  (ٔٔ)

 (.ٜٕٗ/ٜٔ) "العبلمة بن باز يف "٣تموع فتاوى (ٕٔ)

 (.ٜٓٔ/ٜ) شيخنا ابن عثيمُت يف "شرح زاد ا١تستقنع" (ٖٔ)

هقا يف فًا عن فضالة بن عبيد كما رواه البيوقد جاء اٟتديث موقو : قات
كعب وعبد اهلل بن سبلـ ن الكربى" عن ابن مسعود وأمل بن  "السنو"ا١تعرفة" 

 (.ٖٗ/ٖ) "تلخيص اٟتبَت"ال .عنهم موقوفاً عليهموابن عباس رضا اهلل 
 : التعايق

 بت ْتديث صحيح عن الن  : إف ٖترٔف ربا القرض َف يثقد يقوؿ قائل
 و ضعيف فهو ربا( كل قرض جر منفعة)فإف حديث 
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، حابةوآثار عن الص ،ة من الكتاب والسنةأف ىناؾ أدل :والجواب
ديث ضعيفًا فإف إف كاف اٟت، فل العلم على ٖترٔف ربا القرضوإٚتاع أى
واإلٚتاع يغٍت عن ، (ٔ) القرض الذي جر منفعةقد قاـ على ٖترٔف اإلجماع

  ىذا اٟتديث الضعيف.
    . الفقوكتب سألة فلَتجع إليها يف مواضعها من  زادة يف ىذه ا١تو١تن أراد االست

                                                           

 (.ٕٜٜٗٔ) رقم فتوى "اللجنة الدائمةانظر "فتاوى ( ٔ)
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لبس ما يعجب ما يعجبك وا )ُكل: حديث (ٕ٘ٔ)
 . الناس(

ليس )                                                      
   (بحديث

البعض أنو  وقد يظن ،نة كثَت من الناساشتهر ىذا الكبلـ على ألسِ 
: ينبغا و من كبلـ بعض األدباء حيث قالواحيح أنوالص ،نبوي حديث

 : ، كما قيللئلنساف أف يأكل ما يشتها ويلبس ما يشتهيو الناس
 ُكْل ما اشتهيت والبسن ما تشتهيو الناس      نصيحة قالت هبا األكياس  نصيحة
 (.ٖ٘ٔ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )                                                           

 :التعايق
ويلبس ما يريد يف حدود  ،والصحيح أف اإلنساف يأكل ما يريد :قات

، الشرع، فإف ا١تسلم ٤تكـو بالشرع، فما كاف يف الشرع حسن فهو حسن
 ،بالناس اً وليس اإلنساف ٤تكوم، وما كاف يف الشرع قبيح فهو قبيح

درؾ   ت، فإف إرضاء الناس غاية الاهتم وشهواهتم وأىوائهم وطبقاهتموبرغب
للشرع فمن السنة أف توافق  اً باس الناس موافق، لكن إذا كاف لكما تقدـ

، وال افقة قومو يف لباسهميف مو  كما فعل رسولنا   ،الناس يف لباسهم
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ٟتاؿ ىذه أف تدخل يف لباس نهم بلباسك فيخشى عليك واتشذ ع
 .   الشهرة، واهلل أعلم
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  .كاوا واشربوا ولاى الحق تحاسبوا(): حديث (ٕٙٔ)
ليس )                                                      

  (بحديث
، على مرجعىذا من كبلـ الناس وقد ْتثت عنو كثَتًا فلم أقف لو 

شاع وذاع يف  ولكن، بلـ ا١تتأخرين يف ىذا العصركوالذي يظهر أنو من  
و حىت ظنو البعض حديثًا أ امة خاصةبلدنا اليمنية عامة ويف صفوؼ العب

 آية قرآنية.    
 : التعايق
كنتم ٣تموعة   يقصدوف بو أنو إذا: ىذا الكبلـف : الذين يقولو قات

دفع حصتو بدوف خجل أو ركتم يف شراء طعاـ أو شراب فكل يفتشا
وتسلم القلوب والنفوس من ، حىت يضمن كل واحد منهم حقو، استحياء
بخسو أف صاحبو يوال يظن الصاحب ، احملبة بينهموتبقى األلفة و ، الضغينة

ل بُت األصدقاء إُف غَت ذلك ٦تا ٭تص، ويهضمو ويستغلو و٭تتاؿ عليو
 . واإلخوة والزمبلء

ىو أعم من ذلك يف معامبلت الناس،  وقد تستخدـ ىذه ا١تقولة فيما
 .     واهلل أعلم



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

٘ٓ٘ 

 .يولى لايكم()كما تكونوا  :حديث (ٕٚٔ)
                    (ضعيف)                                                            

( من طريق ٜٖٔٚ) ( رقمٖٕ-ٕٕ/ٙرواه البيهقا يف "الشعب" )
 .مرسالً ٭تِت عن يونس بن أمل إسحاؽ 

 . ةضعيف ورواية يحيى بن ىشاـ ذا منقطع,ى: قاؿ البيهقا
عن أمل بكرة عن  (ٚٚ٘)وأخرجو القضاعا يف "مسند الشهاب" 

 . مرفوعاً  الن  
     .وف  إسناده مجاىيل: (ٖ٘ٗ/ٟٔتافظ يف "الكايف الشايف" )قاؿ ا

 .(ٕٔٔ/ٖاٟتديثية" )"موسوعة اٟتافظ                                          
 :       والحديث ضع فو

 .( كما تقدـٖٕ-ٕٕ/ٙا يف "الشعب" )البيهق (ٔ)
 . ( كما تقدـٖ٘ٗ/ٔحجر يف "الكايف الشايف" ) اٟتافظ ابن (ٕ)

( رقم ٗ٘ٔر ا١تنتثرة" )ص:( و"الدر ٙٗ/ٖ"الدر ا١تنثور" ) يفالسيوطا  (ٖ)
                           . (ٙٓٗٙو"اٞتامع الصغَت" )( ٜٕٖ)

  .(ٓٙ/٘)ا١تناوي يف "فيض القدير"  (ٗ)
 .(ٖ٘ٛ( رقم )ٖ٘ٛقاصد اٟتسنة" )ص:السخاوي يف "ا١ت (٘)
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 . (ٕ٘ٔالديبع يف "التمييز" )ص:ابن  (ٙ)

 . (ٜٜٚٔ( رقم )ٙٙٔ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )العجلوٓف يف  (ٚ)

 . (ٕٛٔيف "تذكرة ا١توضوعات" )ص:الفتٍت  (ٛ)

  .(ٛٓٔٔ( رقم )ٌٕٕٔت ا١تطالب" )ص:البَتو  يف "أس (ٜ)

 .(ٗٔٚ( رقم )ٜٗ/ٕا يف "الشذرة ")الصاٟت (ٓٔ)

 (.ٓ٘ٗٔ( رقم )ٕٔٙيف "النوافح العطرة" )ص: الصعدي (ٔٔ)

 . (ٕٔٓ( رقم )ٓٚٔ)ص:ز على اللماز"السمهودي يف "الغما (ٕٔ)

 .(ٓٔ( رقم )ٕٜٔئد اجملموعة" )ص:واالشوكآف يف "الف (ٖٔ)

 (ٕ٘ٚٗ( و"ضعيف اٞتامع" )ٕٖٓ) آف يف "الضعيفة"األلب (ٗٔ)
 . (ٖٚٔٚ( رقم )ٜٚٓٔ/ٕو"ا١تشكاة" )

 : التعايق
ديث ضعيف ال تصح نسبتو تبُت لك أخا الكرٔف أف ىذا اٟت: قات
ژ        ناه صحيح فإف اهلل يقوؿ يف كتابو الكرٔفلكن مع ،إُف رسوؿ 

 .{212}األنعام: ژ﮳     ﮴  ﮵           ﮶  ﮷   ے  ۓ  ۓ  ﮲ 
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ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ژ ويقوؿ سبحانو 
   .{265}آل عمران:  ژ جت  جبحب   خب  مب  ىب  يب

جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ جب  حب      ی  یژ ويقوؿ سبحانو 
وم: ژخب       مب  ىب   يب  جت  حت  خت      .{72}الرُّ

 ژ﮴  ﮵﮶    ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳ ژ ويقوؿ سبحانو 
 .وما قاؿ: )ما ْتاكمهم( {22}الرعد:

ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ژ وقاؿ سبحانو وتعاُف 
  .{30}الشُّورى: ژىئ  يئ  جب  حب          خب  
 . إُف غَت ذلك من اآليات

، فإف كاف الشعب صاٟتًا كاف اٟتاكم وىل اٟتاكم إال من الشعب
 .     اً ب ظا١تاً كاف اٟتاكم ظا١تعْ صاٟتاً وإف كاف الش  

 أنت اٞتآف فعبلـ الصرخ           يداؾ أوكتا وفوؾ نفخ
صور القضية  حيثوقد أحسن وأبدع غاية اإلبداع العبلمة ابن القيم 

يف كتابو العظيم  -رٛتو اهلل- (ٔ)أحسن تصوير وبينها أٚتل بياف حيث قاؿ
 مفتاح دار السعادة": "

                                                           

(ٔ )(ٕ/ٔٚٚ-ٔٚٛ:) 
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ىم ووالهتم من وأمراءباد وتأمل حكمتو تعاُف يف أف جعل ملوؾ الع
فإف ، ا٢تم ظهرت يف صور والهتم وملوكهمأف أعمبل ك، جنس أعما٢تم

وإف جاروا جارت ، دلت عليهموإف عدلوا عَ ، ا استقامت ملوكهماستقامو 
وإف منعوا ، ذلكف ظهر فيهم ا١تكر وا٠تديعة فوالهتم كوإ، ملوكهم ووالهتم
، ٢تم عندىم من اٟتقمنعت ملوكهم ووالهتم ما وٓتلوا هبا ، لديهمحقوؽ اهلل 

ملتهم عاال يستحقونو يف م ن يستضعفونو ماوإف أخذوا ٦ت، لوا هبا عليهموٓت
، وضربت عليهم ا١تكوس والوظائف، لوؾ ما ال يستحقونوأخذت منهم ا١ت

فعم ا٢تم ظهرت ، ضعيف يستخرجو ا١تلوؾ منهم بالقوةوكلما يستخرجونو من ال
رار الفجار إال ة أف يوُف على األشٟتكمة اإل٢تيوليس يف ا، أعما٢تميف صور 

ا كانت ف وأبر ىو١تا كاف الصدر األوؿ خيار القرو ، من يكوف من جنسهم
هلل تأىب أف يوِف علينا يف ا فِحكمة، فلما شابوا شيبت ٢تم الوالة، والهتم كذلك

عن مثل أمل بكر  فضبلً ، ذه األزماف مثل معاوية وعمر بن عبد العزيزمثل ى
األمرين وكل من ، ووالة من قبلنا على قدرىم، نا على قدرناالتُ بل وُ ، وعمر

 .موجب اٟتكمة ومقتضاىا
وىذا الكبلـ احملرب النفيس من أعظم قواعد التغيَت اليت يتنازع تبن يها : قات

 الكثَت من اإلسبلمُت.
يف  ديثاٟتىذا ت قاؿ ٖت فقد -رٛتو اهلل-األلبآف  عبلمةلوأما ا

ٟتديث معناه غَت صحيح على إطبلقو : مث إف ا(ٕٖٓ"الضعيفة" )
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عقب أمَت غَت صاٌف،  فقد حدثنا التاريخ توِف رجل صاٌف ،عندي
 .والشعب ىو ىو
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 .حديث :)كن مع اهلل يكن اهلل معك( (ٕٛٔ)
ليس )                                                 

              (بحديث
البعض أنو  ويظن اس،اشتهر ىذا الكبلـ على ألِسنة كثَت من الن

 )من كاف مع اهلل كاف اهلل معو(: وبعضهم يذكره بلفظ، نبوي حديث
  .ىو من كبلـ الناسإ٪تا و ليس ْتديث،  والصحيح أنو

 .(ٖٕٕٙ( رقم )ٜٖٙ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )                                            
 التعايق : 

  .ريب بالس بحديث لكن معناه صحيح ىذا الكالـ لي: قات

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ژ : قاؿ تعاُف-مو اهللرح-قاؿ ابن رجب 
 {.21١}النحل: ژيئ  جب  حب  خب   

هلل معو فمعو الفئة اليت ال تغلب ، ومن يكن ا: من يتق اهلل يكن معوقاؿ قتادة
 . ، واٟتارس الذي ال يناـ، وا٢تادي الذي ال يضل

ك فمن ٗتاؼ، وإف  إف كاف اهلل مع: فإُف أخ لو أما بعد كتب بعض السلف
، وىذه ا١تعية ا٠تاصة ىا ا١تذكورة يف قولو تعاُف ١توسى كاف عليك فمن ترجو
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 ، {76}طه: ژٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ژ وىاروف عليهما السبلـ 
   .{61}الشعراء: ژڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ           ڀژ وقوؿ موسى 

ثنُت اهلل ما ظنك باا يف الغار: )و٫ت ألمل بكر  ويف قوؿ الن  
النصر والتأييد  تضافهذه ا١تعية ا٠تاصة تق ثالثهما ال ٖتزف إف اهلل معنا(

قو وجده أمامو وٕتاىو على  ا حقو ، فمن حفظ اهلل وراعواٟتفظ واإلعانة
  .(ٔ)بو عن خلقو وكن معو يكن معك نِ ، فاستأنس بو واستغكل حاؿ

اس بالدنيا، ٌت النإذا استغ :-رٛتو اهلل- (ٕ)وقاؿ العالمة ابن القيم
هلل، وإذا أنسوا ، وإذا فرحوا بالدنيا، فافرح أنت بافاستغِن أنت باهلل

وتقربوا ك باهلل، وإذا تعرفوا إُف ملوكهم وكربائهم، حباهبم، فاجعل أنسبأ
، تنل ، وتودد إليوزة والرفعة، فتعر ؼ أنت إُف اهللإليهم، لينالوا هبم الع

 .والرفعة.اىػ لك غاية العزبذ

                                                           

 .( بتصرؼٛٛٔ-ٚٛٔ)ص:  "جامع العلـو واٟتكم"( ٔ)

 .(ٕٚٔ"الفوائد" )ص:( ٕ)
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 .       ور الحور العين(َكْنُس المساجد مهديث: )ح (ٜٕٔ)
   (موضوع)                                                          

كنس  فضل  نة كثَت من الناس يفاشتهر ىذا اٟتديث على ألسِ د لق
 .  و حديث موضوع ال تصح نسبتو إُف رسوؿ اهللوى، ا١تساجد وتنظيفها

، وقاؿ: (ٛٓٛٔ( رقم )ٓٛ٘/ٖا١توضوعات" )ابن اٞتوزي يف "رواه 
 ىذا الحديث ال يصح من جميع جهاتو.

فيو مجاىيل : قاؿ ابن اٞتوزي: (ٕٚ/٘يف "فيض القدير" ) قاؿ ا١تناوي
 ولبد الواحد بن زيد متروؾ. 

 :  بطالف ىذا الحديث, منهملاى  جمع من العاماء نص   قدو 
 كما تقدـ.ابن اٞتوزي   (ٔ)

( ٕٜٙ) ( رقمٕٖ٘ضوعات" )ص:الذى  يف "تلخيص ا١تو  (ٕ)
 . ناده مظام إلى لبد الواحد بن زيد, وىو متروؾإس: قاؿ

فيو  ,ال يصح: قاؿ( ٖٖٛ/ٕابن عراؽ يف "تنزيو الشريعة" ) (ٖ)
 .مجاىيل ولبد الواحد بن زيد متروؾ

 السيوطا يف "اٞتامع الصغَت". (ٗ)

 (.ٕٖٗٙ( رقم )ٕٚ/٘يف "فيض القدير" ) ا١تناوي (٘)
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( "ضعيف ٚٗٔٗ( رقم )ٕٚٔ/ٜلضعيفة" )"ا يفبآف العبلمة األل (ٙ)
  .موضوع( قاؿ: ٕٓٛٗاٞتامع" )

( قاؿ ا٢تيثما: ٜ/ٕالزوائد" )كما يف "٣تمع   والحديث جاء بافظ آخر
ابنوا ا١تساجد وأخرجوا القمامة منها فمن بٌت هلل مسجدًا بٌت اهلل لو حديث )

لطريقو  على ا، وىذه ا١تساجد الىت تبٌتاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل، فقيف اٞتنة بيتاً 
 رواه الطربآف يف "الكبَت" .  امة منها مهور اٟتور العُت(، وإخراج القمقاؿ: نعم

  .وف  إسناده مجاىيل
" يف األحاديث ا١توضوعة لئ ا١تصنوعةالسيوطا يف "الآلواٟتديث أورده 

  .(٘ٚٙٔرقم ) (ٓٚٔ/ٗيف "الضعيفة" ) األلبآف، و(ٖٙٚ/ٕ)
 : التعايق
وص يف الكتاب والسنة يف اٟتث على تطهَت وردت بعض النص قات:

 :غٍت عن ىذا اٟتديث الضعيف، منهاا١تساجد وتنظيفها تُ 

ى  ائ   ائ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ژ قولو تعاُف 
  {. 215}البقرة: ژۇئ  ۆئ    ۆئ      ۈئ  
كما   على عهد رسوؿ اهلل  تقمُّ المسجدوكانت ىناؾ امراة سوداء 
 . عن أمل ىريرةجاء عند البخاري ومسلم 
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إف ىذه المساجد ال ): ي باؿ يف ا١تسجدلؤلعرامل الذ وقاؿ الن  
، إ٪تا ىا لذكر اهلل عز وجل ن ىذا البوؿ وال القذراح لش ء متص

 .رواه مسلم عن أنس  (والصبلة وقراءة القرآف

رجو أخ (خطيئة وكفارتها دفنها البداؽ ف  المسجد) :وقاؿ الن  
 .أنس  عن ومسلم البخاري 

ا  أعماؿ أميت حسنها وسيئها عرضت عل): أنو قاؿ عن الن   وورد
جدت يف مساوئ وو ، أعما٢تا األذى ٯتاط عن الطريق دت يف ٤تاسنفوج

 .  عن أمل ذر  رواه مسلم( جد ال تدفنالنخالة تكوف ف  المسأعما٢تا 

  .(ٔ)(وأف تنظف وتطيبا١تساجد يف الدور  ببناء: )وأمر الن  

                                                           

سنن "صحيح  وصححو األلبآف يف. رواه أٛتد وأبو داود والًتمذي من حديث عائشة رضا اهلل عنها( ٔ)
 (.                ٘٘ٗأمل داود" )
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 .        لكبر لاى أىل الكبر صدقة(حديث: )ا (ٖٓٔ)
ليس )                                                      

    (بحديث
ويظنو بعضهم حديثاً ، نة كثَت من الناسذا الكبلـ اشتهر على ألسِ ى

 . إ٪تا ىو من كبلـ الناس، وليس كذلك عن رسوؿ اهلل 
 .)التكبر لاى المتكبر صدقة(: وجاء بلفظ

 . , وليس بحديثىو من كالـ الناس: الرازي قاؿ
 :وانظر 
 .(ٔٔٓٔرقم ) (ٖٗٚ/ٔ"كشف ا٠تفاء" ) (ٔ)
  .(ٜٔ٘( رقم )ٙٔٔطالب" )ص:"أسٌت ا١ت (ٕ)

 . (ٖٙٔرار ا١ترفوعة" )"األس (ٖ)
 : لتعايقا

وكها كثَت من الناس : تبُت لك أخا الكرٔف أف ىذه ا١تقولة اليت يلقات
وإ٪تا ىا من  ، الن   ت ْتديث نبوي شريف مأثور عنبألسنتهم ليس
ع قبلناه وما فما وافق الشر ، وكبلـ الناس يوزف ٔتيزاف الشرع ،كبلـ الناس

ال على أىل الكرب لكرب وىذه ا١تقولة اليت تدعو إُف ا، خالف الشرع تركناه
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أنو  تبت لن النب   لكنالوحيُت. لنصوص شك أهنا مقولة مصادمة 
قاؿ:  أف الن   تيك فعن جابر بن ع ز الخيالء ف  موضعينو  ج

)إف من الغَتة ما ٭تب  اهلل، ومنها ما يُبِغُض اهلل، وإف من ا٠تيبلء ما ٭تب 
اهلل، ومنها ما يُبِغُض اهلل، فأما الغَتة اليت ٭تبها اهلل فالغَتة يف الريبة، وأما 

وأما الخيالء الت  يحبها اهلل الغَتة اليت يُبِغُض اهلل فالغَتة يف غَت الريبة، 
وأما الخيالء الت  ، ختياؿ الرجل ف  القتاؿ, واختيالو لند الصدقةفا

  .(ٔ)يُبِغُض اهلل فاختياؿ الرجل ف  البغ  والفخر(
  :فائدة

 ,وبين الصيانة والتكبر ,يخاط كثير من الناس بين المهابة والكبر
 والتواضع والمهانة. 

ىو يفرؽ لك و  -رٛتو اهلل- ابن القيماإلماـ وإليك ىذا الكبلـ القيم من 
 :  بُت ما تشابو عليك

  لكبر.الفرؽ بين المهابة وا: أوالً 

                                                           

 .(ٕٕٕٔٓف يف "صحيح اٞتامع" )داود والنسائا وابن حباف، وحسنو العبلمة األلبا رواه أٛتد وأبو( ٔ)
) إهنا ١تشية يبغضها اهلل  يف غزوه أحد أماـ ا١تشركُت ، وقوؿ الن    : قصة تبخًت أمل دجانة فائدة 

وفيػػػو مػػن لػػػم (: رواه الطػػربآف ٜٓٔ/ٙورسػػولو إال يف ىػػذا ا١تػػػوطن ...( قػػاؿ ا٢تيثمػػا يف "٣تمػػػع الزوائػػد" )
 (.  ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٔ أعبلـ النببلء" )فبل تصح ىذه الرواية، وانظر "سَتألرفو, 
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فإذا امتؤل ، اهلل و٤تبتو وإجبللو ر امتبلء القلب بعظمةأثر من آثا: المهابة
كتسى فا ، بس رداء ا٢تيبةوأل، ليو السكينةونزلت ع، فيو النور القلب بذلك حل  

، فحنت إليو األفئدة، ة ومهابةفأخذ ٔتجامع القلوب ٤تب، وجهو اٟتبلوة وا١تهابة
، و٥ترجو نور، ومدخلو نور، و نورفكبلم، أنست بو القلوبو ، وقرت بو العيوف

 .                       وإف تكلم أخذ بالقلوب واألٝتاع، وعملو نور، وإف سكت عبله الوقار

، ؤل باٞتهل والظلمفأثر من آثار العجب والبغا من قلب قد امت :وأما الكبر
 ومشيو بينهم، فنظره إُف الناس شزر، ونزؿ عليو ا١تقت، وديةلت منو العبترح
ذاىب بنفسو ، ال اإليثار وال اإلنصاؼ، تئثارومعاملتو ٢تم معاملة االس، تبخًت
ال ، وإف رد عليو رأى أنو قد بالغ يف اإلنعاـ عليو، ال يبدأ من لقيو بالسبلـ، تيهاً 

و على ويرى حقوق، يرى ألحد عليو حقاً وال ، وال يسعهم خلقو، وجهوينطلق ٢تم 
ومن الناس ، ال يزداد من اهلل إال بعداً ، رى فضلووي، وال يرى فضلهم عليو، الناس
                                                        .غاراً أو بغضاً إال ص

                                      .الفرؽ بين الصيانة والتكبر: تانياً 

فهو ، ذا ٙتن البياض انق جديداً  نزلة رجل قد لبس ثوباً ٔت لنفسو أف الصائن
والطبوع وأنواع ، وسخ والغبارفهو يصونو عن ال، ل بو على ا١تلوؾ فمن دوهنميدخ

شى حب تعزز وىروب من ا١تواضع اليت ٮتفًتاه صا، اء على بياضو ونقائواآلثار إبق
وإف أصابو شاء ، علو ثوبوطبع وال لوث يفبل يسمح بأثر وال ، منها عليو التلوث

و ودينو تراه وىكذا الصائن لقلب، لتو و٤تو أثرهلى غرة بادر إُف قلعة وإزامن ذلك ع
ع القلب طبوعًا وآثارًا أعظم من الطبو فإف ٢تا يف ، ٬تتنب طبوع الذنوب وآثارىا 

يوف غشاوة أف تدرؾ تلك ولكن على الع، الفاحشة يف الثوب النقا للبياض
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ويتباعد من ٗتالطهم ، لقو٭تًتس من ا٠ت، اه يهرب من مظاف التلوثفًت ، لطبوعا
ُت والذباحُت والطباخُت صل لقلبو ما ٭تصل للثوب الذي ٮتالط الدباغ٥تافة أف ٭ت
يقصد أف ٓتبلؼ صاحب العلو فإنو وإف شابو، ىذا يف ٖترزه وٕتنبو،فهو ، و٨توىم

  .ؾ لوففهذا لوف وذاقدمو،و٬تعلهم ٖتت يعلو رقاهبم 

                                       لفرؽ بين التواضع والمهانة.ا: اتالثً 

وت يتولد من بُت العلم باهلل سبحانو ومعرفة أٝتائو وصفاتو ونع أف التواضع
لها ومن معرفتو بنفسو وتفاصيلها وعيوب عم، جبللو وتعظيمو و٤تبتو وإجبللو

، ب هللوىو انكسار القل، ىو التواضعخلق  لوفيتولد من بُت ذلك ك، وآفاهتا
د وال يرى لو عن، لى أحد فضبلً فبل يرى لو ع، لذؿ والرٛتة بعبادهوخفض جناح ا

وىذا خلق إ٪تا يعطيو ، واٟتقوؽ ٢تم قبلو، بل يرى الفضل للناس عليو، اً أحد حق
                                                         .يكرمو ويقربواهلل عز وجل من ٭تبو و 

فها الدناءة وا٠تسة وبذؿ النفس وابتذا٢تا يف نيل حظوظها  :وأما المهانة
وتواضع ، وتواضع ا١تفعوؿ بو للفاعل،يف نيل شهواهتم ةع السفلكتواض،  وشهواهتا

، ضع واهلل سبحانوفهذا كلو ضعة ال توا، طالب كل حظ ١تن يرجو نيل حظو منو
أف تواضعوا  إِف   وأوحا) يف الصحيح عنو:و هانة ٭تب التواضع ويبغض الضعة وا١ت

  .                                      (خر أحد على أحد وال يبغا أحد على أحدحىت ال يف

 والتواضع المحمود لاى نولين:
النفس فإف ، وعند هنيو اجتناباً ، اضع العبد عند أمر اهلل امتثاالً : تو النوع األوؿ

وتثبت ، من العبودية ىرباً ، فيبدو منها نوع إباء وشراد، هلطلب الراحة تتلكأ يف أمر 
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فإذا وضع العبد نفسو ألمر اهلل وهنيو فقد ، عند هنيو! طلبا للظفر ٔتا منع منو
 .                         تواضع للعبودية

فكلما  ،تواضعو لعظمة الرب وجبللو وخضوعو لعزتو وكربيائو :والنوع الثان 
وغضبو الشديد على من ، لرب تعاُف وتفرده بذلكة امشخت نفسو ذكر عظم

، واطمأف ٢تيبتو، وانكسر لعظمة اهلل قلبو ،سوفتواضعت إليو نف، نازعو ذلك
، وىو يستلـز األوؿ من غَت عكس، عفهذا غاية التواض، وأخبت لسلطانو
(ٔ)ة من رزؽ األمرين واهلل ا١تستعافوا١تتواضع حقيق

 

                                                           

 .(ٖٕٔ-ٕٓٔ"الروح" )ص:انظر  (ٔ)
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ل لما بعد من داف نفسو ولم سالكيحديث: ) (ٖٔٔ)
نى لاى اهلل و ىواىا وتموالعاجد من أتبع نفس الموت
 (.                      األمان 

 (ضعيف)                                                           
يالسا ومن طريقو أخرجو الط (ٔٚٔ)أخرجو ابن ا١تبارؾ يف "الزىد" 

 ماجون ، واب( مع "التحفة"ٕٚٚ٘)والًتمذي  ،(ٕٕٔٔرقم )( ٖ٘ٔ)ص:
، (ٖٗٔٚ) ربآف يف "الكبَت"، والط(ٖٕٔٚٔ)يف "ا١تسند"  وأٛتد، (ٕٓٙٗ)

، وأبو نعيم يف "اٟتلية" (ٕٓٚٚ) ( رقمٕٖٛ/ٗواٟتاكم يف "ا١تستدرؾ" )
والقضاعا يف "مسند  (،ٕٖٛٔٔ( رقم )٘ٛٔ/ٛ( و)ٜٙٛ)( رقم ٖٖ٘/ٔ)

( رقم ٖٓ٘/ٚ( و"الشعب" )ٜٖٙ/ٖيف "السنن" )، والبيهقا "الشهاب
وي يف "السنة" ، والبغ(ٓ٘/ٕٔ( وا٠تطيب يف "التاريخ" )ٙٗ٘ٓٔ)
، وابن عدي يف (ٖ٘ٓ/ٖ( و"التفسَت" )ٕٔٓٗ،  ٔٔٓٗ( رقم )ٖٖٖ/ٚ)

 . رضا اهلل عنهما عن شداد بن أوس( ٕٕٔ/ٕ"الكامل" )

  ف  سنده: أبو بكر بن أب  مريم الغسان , وىو ضعيف.و 
 :منهم, ف ىذا الحديثأىل العام لاى ضع جمع من د نص  وق
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 .نو على شرط البخاريحيث تعقب اٟتاكم عندما قاؿ إالذى   (ٔ)
نده أبا بكر بن أب  مريم وىو ال واهلل إف ف  س :الذى قاؿ 
 .واه

 .(ٓٛٔ/ٙ) ""موسوعة اٟتافظ اٟتديثية         اٟتافظ ابن حجر. (ٕ)

 . (ٔ)(ٜٖٔ٘"الضعيفة" )يف العبلمة األلبآف  (ٖ)

 .(ٕ)(ٕٖٛ/ٗيف تعليقو على "ا١تستدرؾ" )شيخنا الوادعا  (ٗ)

  .(ٖٕٔٚٔ( رقم )ٖٓ٘/ٕٛ"ا١تسند" ) شعيب األرنؤوط يف ٖتقيق (٘)

 ،(ٓ٘ٛ)(رقمٜٖٛاٟتسنة")ص: السخاوي يف "ا١تقاصد :ذكرهوالحديث 
، والعجلوٓف يف "كشف (ٕٖٖ( رقم )٘٘ٔيوطا يف "الدرر ا١تنتثرة" )ص:والس

والبَتو   ،(ٕٚٔ)ص:الديبع يف "التمييز"ابن و  ،(ٜٕٕٓ)رقم(ٛٚٔ/ٕ)ا٠تفاء"
والصعدي يف "النوافح العطرة"  ،(ٕٖٔٔ( رقم )ٕٕ٘)ص:يف "أسٌت ا١تطالب"

 .(ٕٙٚ( رقم )ٗ٘/ٕا يف "الشذرة" )( والصاٟتٙٚٗٔ( رقم )ٕ٘ٙ)ص:

 : التعايق
كما قاؿ شيخنا   فو إال أف معناه صحيحوىذا اٟتديث مع ضع :قات

 .-رٛتهم اهلل-ن أىل العلم الوادعا وغَته م

                                                           

( ٕ٘ٛ٘( و"ا١تشػػػػكاة" )ٖٜٛ( و"ضػػػػعيف" ابػػػػن ماجػػػػو )ٖٙٗوانظػػػػر كػػػػذلك "ضػػػػعيف الًتمػػػػذي" )( ٔ)
  .(ٖ٘ٓٗ( و"ضعيف اٞتامع" )ٖٙ٘و"الروض النضَت" )

 .(ٗ٘/َٔت )( و"تفسَت" ابن كثٓٔ( و"ا١تقًتح" )ص:٘ٚٗ/ٔ"غارة األشرطة" )انظر كذلك و ( ٕ)
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 . و حسن التأٓف يف األمور، وىأي العاقل (الكيس): (ٖ)قاؿ ا١تناوي
ل نفسو يعٍت جع، حاسبها وأذ٢تا واستعبدىا وقهرىا أي )من داف نفسو( 

 . مطيعة منقادة ألوامر رهبا
 ،قبل نزولو ليصَت على نور من ربوأي  لمل لما بعد الموت(و )

واألٛتق من عما  ،ر العاقبةفالكيس من أبص، نياقبة أمور الدفا١توت عا
 .شهوات والغفبلتوحجبتو ال ،عنها

 ور.ا١تقصر يف األم )والعاجد(
وَف ٯتنعها عن ، فلم يكفها عن الشهوات (ن أتبع نفسو ىواىام)

 .ت واللذاتمقارفة احملرما
و واتباع شهوات أي فهو مع تقصَته يف طاعة رب (وتمنى لاى اهلل)
بل يتمٌت على اهلل العفو والعافية ، عد وال يعتذر وال يرجعال يست، نفسو

 .اإلصرار وترؾ التوبة واالستغفار واٞتنة مع
  خرجوا من الدنيا وما ٢تم حسنة. إف قوماً أ٢تتهم األمآف حىت :قاؿ اٟتسن

 وكذب لو أحسن الظن، ن الظن برمل: إٓف أحسويقوؿ أحدىم
ڇ    چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ژ ألحسن العمل 

لت: ژڍڍ    .{13}فصِّ
                                                           

 بتصرؼ. (ٚٛ -ٙٛ/٘"فيض القدير" )( ٖ)
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ف التمٍت اء فمحمود ألوأما الرج، أف التمٍت مذمـوقد أفاد ا٠ترب 
و تعليق القلب ٔتحبوب ٓتبلؼ الرجاء فإن، يفضا بصاحبو إُف الكسل

 . ٭تصل حاالً 
 ،والتمٍت ال يكوف على أصل، ل: والرجاء يكوف على أصوقاؿ بعضهم
، أف يتقبل اهلل مٍت ىذا اليسَتجو أر : هد يف الطاعات يقوؿفالعبد إذا اجت

غفل وترؾ  وأما إذا، ذا رجاءويعفو وأحسن الظن فه، ىذا التقصَتويتم 
: مث أخذ يقوؿ، وَف يباؿ بوعد اهلل وال وعيده، الطاعة وارتكب ا١تعاصا
اىا رجاء ٝت، فهذه أمنية ال طائل ٖتتها، ن النارأرجو منو اٞتنة والنجاة م

 . وحسن ظن وذلك خطأ وضبلؿ
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ير القسطنطينية فانعم األم ن  حَ تَ فْ لتػُ ) :حديث (ٕٖٔ)
  .أميرىا ولنعم الجيش ذلك الجيش(
                                                 (ضعيف)                                                            

 (،ٜٖٙٛ( رقم )ٗٛ٘/ٗواٟتاكم يف "ا١تستدرؾ" )، (ٜٜٚٛٔرواه أٛتد )
( رقم ٔٛ/ٕ) والبخاري يف "التاريخ الكبَت"، (ٕٙٔٔالطربآف يف "الكبَت" )

 .عن بشر الغنوي( ٓٙٚٔ)

فقد  ,اهلل بن بشر الغنوي لجهالة لبد :ناده ضعيفإس لحديثوا
ولم يؤتر توتيقو لن  ,انفرد بالرواية لنو الوليد بن المغيرة المعافري

 .غير ابن حباف
 : والحديث ضع فو

: قاؿ (ٔ)(ٛٚٛرقم ) (ٕٛٙ/ٕة" )"الضعيف يفأللبآف العبلمة ا (ٔ)
طمئناف إُف دي لعدـ االٚتلة القوؿ أف اٟتديث َف يصح عنو 

اهلل بن بشر  ىذا وىو غَت عبد ،توثيق ابن حباف للغنوي
 ا٠تثعما الثقة الذي أخرج لو الًتمذي والنسائا كما ماؿ إليو

 .. بتصرؼ يسَتاىػالعسقبلٓف كما يف تعجيل ا١تنفعة.

  .(ٗٛ٘/ٗى "ا١تستدرؾ" )شيخنا الوادعا يف تعليقو عل (ٕ)

                                                           

 .(٘٘ٙٗوانظر كذلك "ضعيف اٞتامع" )( ٔ)
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 .(ٜٚ٘ٛٔرنؤوط يف ٖتقيق "ا١تسند" )شعيب األ (ٖ)
 :التعايق
غٍت عن ىذا اٟتديث الضعيف ما جاء يف صحيح مسلم عن أمل ويُ : قات
نها يف الرب وجانب ٝتعتم ٔتدينة جانب م): قاؿ رسوؿ اهلل  :قاؿ ىريرة 

: ال تقـو الساعة حىت يغزوىا ، قاؿرسوؿ اهللالوا: نعم يا قو منها يف البحر
يرموا  ، فلم يقاتلوا بسبلح، وَفحاؽ فإذا جاؤوىا نزلواسبعوف ألفًا من بٍت إس
قاؿ ثور أحد -أحد جانبيها  ، فيسقطاهلل واهلل أكرب بسهم، قالوا: ال إلو إال

لو إال : ال إالثانية ، مث يقولوا-قاؿ الذي يف البحرال أعلمو إال رواة اٟتديث: 
و إال اهلل واهلل أكرب فيفرج : ال إلولوا، مث يققط جانبها اآلخر، فيسرباهلل واهلل أك

، وف الغنائم، إذ جاءىم الصريخ، فبينما ىم يقتسموىا، فيغنموا، فيدخل٢تم
 .قد خرج فيًتكوف كل شاء ويرجعوف( إف الدجاؿ :فقاؿ

الرـو يف  د قتاؿديث أف ىذا الفتح يكوف بعىذا اٟتو دؿ عليوالذي ي
فعندئذ يتوجهوف إُف مدينة  وانتصار ا١تسلمُت عليهم، ربى،ا١تلحمة الك

 .قتاؿ، سبلحهم التكبَت والتهليلدوف فيفتحها اهلل للمسلمُت بنطينة ،القسط



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٕ٘ٙ 

 (.        لعن اهلل الشارب قبل الطالبحديث: ) (ٖٖٔ)
ليس )                                                      

 (حديثب
و أنك إذا ، وىنة كثَت من الناسمة على ألسِ ذا الكبلـ شهرة عظيلقد اشتهر ى

ة تصك بدأت بإعطاء الشراب لشخص غَت الطالب لو تسمع مباشرة ىذه ا١تقول
عن اهلل الشارب قبل ل): قاؿ رسوؿ اهلل  أذنك من أحد اٞتالسُت يقوؿ:

ىو كبلـ بل  ضعيف،وال  ،وال حسن ،ليس ْتديث صحيحوىذا الكبلـ  (الطالب
ة على دثت عن األحاديث ا١تشتهر الكتب اليت ٖت ، وقد ْتثت عنو يفال أصل لو
علم بالصواب واهلل أ ،ائص ببلدنا اليمنيةمن خصولعلو  فلم أجده ،ألسنة الناس

 .  وإليو ا١ترجع وا١تآب
( ٖٛٔ/ٗف  "فتاوى إسالمية" ) -رٛتو اهلل-وقد سئل شيخنا ابن لثيمين 

 صحيح حديث ىذا ىل (الطالب قبل الشارب اهلل لعنيث )عن ىذا اٟتد
 الناسو من كثَت ألسنة على يًتدد وأنو خاصة

 اليت األحاديث من ولكنو ، الن  عن يصح َف اٟتديث ىذا :فقاؿ
 يتحرى أف اإلنساف على والواجب...أصل ٢تا وليس الناس ألسنة على اشتهرت

 بالكذب ليس   عليو الكذب ألف فعل أو قوؿ من  ؿالرسو  إُف ينسبو عما
 .وتعاُف سبحانو اهلل شريعة على كذب ألنو منا، أحد على
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 ىذا ...كذب حديث ىذا (:ٛٙٔوقاؿ ف  لقاء الباب المفتوح, الاقاء )
 بل عليو، أحدٌ  يتقدـ أف ماءً  اإلنساف طلب إذا األدب من ليس لكنو .لو صحة ال

 .ٯتينو عن الذي يعطا الطالب مث الطالب يعطى
 : لتعايقا

نعم نبدأ بسقيا  أف ىذه ا١تقولة ليست ْتديث.أخا الكرٔف  تبُت لك: قات
ىل أنت  ، لكن إذا بدأت بغَت الطالبلب الشراب قبل غَته ىذه ىا السنةمن ط
  وملعوف

 عليو، أحدٌ  يتقدـ أف ماءً  اإلنساف طلب إذا األدب من ليس لكن ،: الالجواب
 ،سألة قد بينها الن  ا١تىذه و  .ٯتينو عن الذي يعطا الطالب مث الطالب يعطى بل

: أ  بلنب قد شيب با١تاء وعن أف الن   فقد جاء يف الصحيحُت عن أنس 
 . )األٯتن فاألٯتن( ، فقاؿ:كر فشرب مث أعطى األعراملٯتينو أعرامل وعن يساره أبو ب

ب لكاف ط  إ٪تا كاف ألنو  : إف بدء الساقا بالن  قاؿ العالمة االلبان 
، فبل يصح االستدالؿ بو على أف السنة البدء بكبَت القـو مطلقًا كما السقيا
َف يفعل ذلك بل أعطى األعرامل الذي كاف عن  ، كيف وىو ع اليـوىوالشائ

 . (ٔ)( األٯتن فاألٯتن)مث بُت ذلك بقولو: اف عن يساره،ٯتينو دوف أمل بكر الذي ك
طاء اإلناء إذا أراد أف يعطا : ٔتن يبدأ يف إعقاؿ العالمة ابن لثيمينو

فقاؿ: ىات  ،الناس قد طلب الشراب: إذا كاف أحد من نقوؿالشراب أحدًا و 

                                                           

 (.ٔٚٚٔ"الصحيحة" ٖتت حديث رقم ) ( ٔ)
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مث  ،و، فإنو يبدأ باألكرب، وإذا َف يكن أحد طلبفإنو يبدأ بو األوؿ، ا١تاء مثبلً 
  . (ٕ)، يناولو من على ٯتينواألكرب

                                                           

 .(ٔٓٙ-ٓٓٙ/ٕ"شرح رياض الصاٟتُت" ) (ٕ)
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ن ػؤمورة المإلى ل)لعن اهلل الناظر  :حديث (ٖٗٔ)
 .     منظور إليو(وال

                                                        (موضوع)                                                          
رضا  عن عمراف بن حصُت( ٜٖ٘/ٔرواه ابن عدي يف "الكامل" )

 . مرفوعاً  اهلل عنهما
 . وف  سنده: إسحاؽ بن نجيح

 . و من المعروفين بالكذب ووضع الحديثوى: قاؿ ابن معُت
 :, منهمالعامجمع من أىل  ىذا الحديث بطالفلاى  وقد نص  

  ."الكامل"يف  ابن عدي (ٔ)

  .(ٔ٘ٗ) رقم (ٕٓ٘القاري يف "ا١تصنوع" )ص: (ٕ)

 (.  ٕٕٓ-ٕٓٓ/ٔيف" ا١تيزاف" ) الذى  (ٖ)

  .(ٜٗٔ)ص: يوطا يف "ذيل األحاديث ا١توضوعة"الس (ٗ)

( ٖٙٓ) رقم (ٚٚٗ-ٙٚٗ/ٔ) عيفة""الض يف لبآفالعبلمة األ (٘)
  .( ٕٖ٘ٔ( رقم )ٖٜٙ/ٕو"ا١تشكاة" )

 .(٘يف "التحفة الكرٯتة " ) العبلمة ابن باز (ٙ)
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 : التعايق
وأما النظر  ،صح نسبتو إُف الن  : ىذا اٟتديث موضوع ال تقات

، وال ا١ترأة إُف )ال ينظر الرجل إُف عورة الرجل :إُف العورات فقد قاؿ 
رواه مسلم عن أمل  ا الرجل إُف الرجل يف ثوب واحد( يُفضوال ،عورة ا١ترأة

 . سعيد ا٠تدري 

  :-رٛتو اهلل-قاؿ النووي 
 ُف عورة الرجلفيو ٖترٔف نظر الرجل إ . 

 وىذا ال خالؼ فيو. ة إُف عورة ا١ترأةوا١ترأ . 

 وكذلك نظر الرجل إُف عورة ا١ترأة . 

 . حراـ باإلجماعوا١ترأة إُف عورة الرجل . 

، مائهماألزواج مع أزواجهم والسادة مع إلتحرٔف يف حق غَت وىذا ا
  .(ٔ)أو ما ملكت ٯتينك( احفظ عورتك إال من زوجتك) : لقولو

                                                           

  .(ٜٖ( وآداب الزفاؼ )ص:ٙٓٚٔرقم )ٖتت حديث  "الصحيحة"حسنو العبلمة األلبآف يف ( ٔ)
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ط من جاس وس ن رسوؿ اهلل لع) :حديث (ٖ٘ٔ)
 .الحاقة(

                                                         (ضعيف)                                                                
 ،(ٕٙٛٗو داود )وأب ،(ٖٖٕٙٗو) (ٖٕٖٖٕ) "ا١تسند"د يف رواه أٛت
 . ( عن حذيفة ٖ٘ٛٚ( رقم )ٛٔٗ/ٗواٟتاكم ) ،(ٖٜٕٔوالًتمذي )

جاد لم فإف أبا م,  : بين أب  مجاد وحذيفةولاة الحديث االنقطاع
 . يدرؾ حذيفة

يف ترٚتة  (ٕٔٛٚ( رقم )ٔ٘ٔ/ٔٔ) فقد ذكر اٟتافظ يف "هتذيب التهذيب"
عن ابن  ، وفيو قاؿ الدوريأمل ٣تلز الحق بن ٛتيد، قاؿ: وأرسل عن عمر وحذيفة

   .لم يسمع من حذيفة: معُت
 ة الحق بنيف ترٚت( ٜٕٙ)ص: يف "جامع التحصيل"ٟتافظ العبلئا قاؿ ا

 ., أي الحق بن حميدلم يدرؾ حذيفة: قاؿ شعبة بن اٟتجاج :ٛتيد

 : ديثلحوضع ف ا
 .    (٘ٓٗ/ٔيف "اآلداب الشرعية" )ابن مفلح  (ٔ)

  .(ٔ)(ٖٛٙ( رقم )ٜٚ/ٕيف "الضعيفة" )العبلمة األلبآف  (ٕ)

                                                           

و"ضػػػعيف سػػػنن ( ٕٛٓٔسػػػنن أمل داود"  )( و "ضػػػعيف ٜٗٙٗف اٞتػػػامع" )"ضػػػعيانظػػػر كػػػذلك و ( ٔ)
 .(ٕٕٚٗ( و"ا١تشكاة" )ٖٕ٘الًتمذي")
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( رقم ٛٔٗ/ٗ) تدرؾ"الوادعا يف "تعليقو على ا١تس شيخنا العبلمة (ٖ)
 .(ٛٔٔ)ص: ديث معلة ظاىرىا الصحة""أحا( وٖ٘ٛٚ)

  . د"شيخنا العبلمة عبد احملسن العباد يف "شرح سنن أمل داو  (ٗ)

 :والحديث ذكره
قاصد اٟتسنة" والسخاوي يف "ا١ت، (ٕٛٔ) السيوطا يف "الدرر ا١تنتثرة"

والعجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" ، (ٗٙوابن الديبع يف "التمييز" )ص:، (ٖٕٙ)
يف "الشذرة" ا والصاٟت، (ٗٙٔ)ص:يف "تذكرة ا١توضوعات"والفتٍت ، (ٔٙٓٔ)
 .(ٖٚ٘أسٌت ا١تطالب" )والبَتو  يف "، (ٕٕٖ)

 : التعايق
يف  ف  "شرح سنن أب  داود" -حفظو اهلل-قاؿ شيخنا لبد المحسن العباد 

 وجلس واحد جاء مث مستديرين، حلقة يف الناس كاف ذاإشرح ىذا اٟتديث: 
 الرقاب، ٗتطى أوالً  أنو وذلك ينبغا، ال شاء منو حصل قد ىذا فإف بينهم،
 ٦تن أمامهم من رؤية نع قبلو جاءوا من ٭تجب أيضاً  مث الناس، إُف وأساء
 اٟتاضرين إُف إساءة فيو وسطهم و٬تلس يأ  اإلنساف فكوف اٟتلقة، إُف سبقوا

 واٟتديث. أخرى جهة يف أمامهم يكوف الذين ٭تجب وبكونو أواًل، بالتخطا
 مث حلقة، الناس يكوف عندما أنو جهة من صحيح ا١تعٌت ولكن،...ضعيف
 من شاء فيو ىذا أف شك ال م،وسطه يف و٬تلس اٟتلقة ىذه إنساف يتخطى
 ىذه وراء تكوف ثانية حلقة يف ٬تلس أف عليو وإ٪تا للناس، اٟتسنة ا١تعاملة عدـ



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٖٖ٘ 

 فيها ليس اٟتلقة ىذه وأف جدراف، إال وراءىم ليس يكوف أف إال اللهم اٟتلقة،
 كاف وإذا الوسط، يف أخرى حلقاً  يكونوا أف ٯتكن فإنو الوسط، يف إال ٣تلس
 الطريقة، هبذه إال يتم ال ذلك فإف ودخو٢تم، و٣تيئهم لوسهمج يستدعا األمر
 دخلوا الذين يًتكوا أو يتقدموا أف إما فاألولوف عدداً  يكونوف حيث وىذا

 أف فإما ىذا، مثل إال فيها ٯتكن ال اٟتالة ىذه مثل ألف أمامهم؛ ٬تلسوف
 ٭تدثهم، من يدي بُت كانوا إذا ٭تدثهم، ٦تن قريباً  يصَتوا حىت األولوف يتقدـ
 ال وىذا اٟتلقة، تلك داخل يف أخرى حلقاً  الناس يتحلق ولكن يبقوف أهنم أو
 وأف يدخلوا أف إُف ٤تتاجوف وىم للناس، يتسع ال ا١تكاف يكوف حيث بو بأس
 يف ما على العدد زاد فإذا يدخل، ١تن مفتوح وا١تكاف ا١تكاف، ىذا يف يكونوا
 يتقدموا أف سبقوا الذين أراد إذاو  الوسط، يف الناس ٬تلس أف فيمكن اجمللس

 فليًتكوا اٞتدراف، على ويتكئوف أماكنهم يف يبقوا أف أرادوا وإف يتقدموف،
 اىػ..أمامهم فيجلس بعدىم جاء ١تن الفرصة

آداب المجالس ذكرىا العاماء ف   ف   نفائسىناؾ آداب قات: 
  :كتبهم منها

رسوؿ  قاؿ: قاؿ أب  ىريرة تعميرىا بذكر اهلل تعالى, لن  (ٔ)
تعاُف اهلل  فيذكرو  يقوموف من ٣تلس ال)ما من قـو :  اهلل

وكاف ذلك اجمللس عليهم  قاموا عن مثل جيفة ٛتارفيو إال 
 . أبو داود واٟتاكم وصححو األلبآفرواه حسرة يـو القيامة( 
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 :قاؿ عن الن   عن أمل موسى  اختيار الرفيق الصالح, (ٕ)
١تسك ونافخ الكَت، فحامل مثل اٞتليس الصاٌف والسوء كحامل ا)

ا١تسك إما أف ٭تذيك، وإما أف تبتاع منو، وإما أف ٕتد منو ر٭تاً 
طيبة، ونافخ الكَت إما أف ٭ترؽ ثيابك، وإما أف ٕتد ر٭تًا خبيثة( 

 .متفق عليو

رضا  عن عبد اهلل بن عمرالنه  لن إقامة الرجل من مجاسو,  (ٖ)
٣تلسو و٬تلس  هنى أف يقاـ الرجل من) :أف الن   اهلل عنهما

فيو آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا(، وكاف ابن عمر يكره أف يقـو 
  البخاري.رواه الرجل من ٣تلسو مث ٬تلس مكانو. 

أف رسوؿ اهلل  ، عن أمل ىريرة إذا رجع إلى مجاسو فهو أحق بو (ٗ)
 ( :رواه مسلم.من قاـ من ٣تلسو مث رجع إليو فهو أحق بوقاؿ ) 

جابر رضا اهلل عنهما قاؿ: مر  عن رفع األذية لن الجاساء, (٘)
: )أمسك رجل يف ا١تسجد بسهاـ فقاؿ لو رسوؿ اهلل 

 رواه البخاري ومسلم.بنصا٢تا( 

أف رسوؿ  عن أمل ىريرة السالـ ف  القدـو والذىاب,  (ٙ)
لس فليسلم فإف بدا لو اجمل: )إذا انتهى أحدكم إُف قاؿ اهلل 

أحق وُف ، فليست األأف ٬تلس فليجلس، مث إذا قاـ فليسلم
  وغَتىم وصححو األلبآف. الًتمذي وأبو داود أٛتد رواه من اآلخرة(
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عن شيبة بن عثماف أف يجاس حيث ينته  بو المجاس,  (ٚ)
  قاؿ: قاؿ إذا انتهى أحدكم إُف اجمللس فإف وسع لو( :

رواه فليجلس، وإال فلينظر إُف أوسع مكاف يراه فليجلس فيو( 
 الشعب" وحسنو األلبآف. البغوي والطربآف والبيهقا يف "

عن عبد اهلل بن عمرو رضا اهلل عنهما أف ال يفرؽ بين اتنين,  (ٛ)
قاؿ: )ال ٭تل للرجل أف يفرؽ بُت اثنُت إال بإذهنما(  رسوؿ اهلل 

 .وصححو األلبآف الًتمذي وأبوا داودأٛتد و رواه 

عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ  عن أمل ىريرة دلاء كفارة المجاس,  (ٜ)
س يف ٣تلس فكثر فيو لغطو فقاؿ قبل أف : )من جل اهلل 

وْتمدؾ أشهد أف ال ربنا سبحانك اللهم :يقـو من ٣تلسو ذلك
إلو إال أنت استغفرؾ وأتوب إليك إال غفر لو ما كاف يف ٣تلسو 

 .وابن حباف واٟتاكم وصححو األلبآف رواه الًتمذيذلك( 

عن علا بن بريدة النه  لن الجاوس بين الظل والشمس,  (ٓٔ)
بُت الظل  الرجل هنى أف يقعد) :أف الن   عن أبيو
 وصححو األلبآف.  رواه ابن ماجو واٟتاكم عن أمل ىريرة  والشمس(

عن ابن عمر رضا اهلل التحوؿ من المجاس لند النعاس,  (ٔٔ)
يقوؿ: )إذا نعس أحدكم يف  عنهما قاؿ: ٝتعت رسوؿ اهلل 
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وصححو  داودأبو رواه الًتمذي و   غَته(ا١تسجد فليتحوؿ من ٣تلسو ذلك إُف
 .األلبآف

عن ابن عباس رضا اهلل عنهما النه  لن التسمع لاى اآلخرين,  (ٕٔ)
.. من استمع إُف حديث قـو وىم لو كارىوف أو قاؿ: ) عن الن  
 ( رواه البخاري.صب يف أذنو اآلنك يـو القيامة.. يفروف منو

عن  النه  لن تناج  اتنين إذا كانوا تالتة بدوف إذف الثالث, (ٖٔ)
: )إذا كنتم ثبلثة فبل قاؿ: قاؿ الن   اهلل بن مسعود  عبد

يتناجى رجبلف دوف اآلخر حىت ٗتتلطوا بالناس فإف ذلك ٭تزنو( 
 .رواه البخاري ومسلم

ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ژ قاؿ تعاُف  التفسح ف  المجاس, (ٗٔ)
 .{22المجادلة: }    ژىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ

هنى أف  هما: )أف الن  رضا اهلل عن وعن عبد اهلل بن عمر
يقاـ الرجل من ٣تلسو و٬تلس فيو آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا( 

 رواه البخاري ومسلم.

 بينما الن  ) قاؿ: عن أمل ىريرة لدـ مقاطعة المتحدث,  (٘ٔ)
يف ٣تلس ٭تدث القـو جاءه أعرامل فقاؿ: مىت الساعةو فمضى 

: ٝتع ما قاؿ فكر  رسوؿ اهلل  ه ما ٭تدث، فقاؿ بعض القـو
قاؿ، وقاؿ بعضهم: بل َف يسمع، حىت إذا قضى حديثو قاؿ: أين 

اهلل، قاؿ: فإذا ؿ أراه السائل عن الساعةو قاؿ: ىا أنا يا رسو 
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ضيعت األمانة فانتظر الساعة، قاؿ: كيف إضاعتهاو قاؿ: إذا 
 رواه البخاري.وسد األمر إُف غَت أىلو فانتظر الساعة( 

كن بعض ل ,ضعيفالحديث , الجاوس ف  وسط الحاقة (ٙٔ)
 يكره ذلك.كاف السلف  

عن  ,النه  لن االتكاء لاى إلية اليد اليسرى خاف الظهر (ٚٔ)
وأنا جالس ىكذا، أي  الشريد ابن سويد قاؿ: )مر مل رسوؿ اهلل 

ت على إلية يدي أوقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، واتك
 .وصححو األلبآف رواه أبو داودفقاؿ: ال تقعد قعدة ا١تغضوب عليهم( 

 أف رسوؿ اهلل  عن أمل سعيد تجنب طرؽ الناس,  (ٛٔ)
قاؿ: )إياكم واٞتلوس يف الطرقات، قالوا يا رسوؿ اهلل: البد 

: فإذا أبيتم إال من ٣تالسنا نتحدث فيها، فقاؿ رسوؿ اهلل 
وما حق الطريق يا رسوؿ  عطوا الطريق حقو، قالوا:فا اجملالس

ـ، واألمر اهللو قاؿ: غض البصر وكف األذى، ورد السبل
                    رواه البخاري ومسلم.   با١تعروؼ والنها عن ا١تنكر( 
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ولروس القرآف روس لكل ش ء ل) حديث: (ٖٙٔ)
 .الرحمن(

      (منكر)                                                              
   .ا ( عن علٜٕٗٗ)( رقمٜٓٗ/ٕ) رواه البيهقا يف "شعب اإلٯتاف"

ده الذىب  ف  الضعفاء " لُدبَػْيسن ": لا  بن الحسوف  سنده 
 . والمتروكين

 .  منكر الحديث: وقاؿ ا٠تطيب .: ليس بثقةوقاؿ الدارقطٍت
    :ضع فو الحديثو 
 ."اٞتامع الصغَت"السيوطا يف  (ٔ)

 (.ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/٘) ا١تناوي يف "فيض القدير" (ٕ)

 . (ٔ)(ٖٓ٘ٔ) ضعيفة"العبلمة األلبآف يف "ال (ٖ)
 : تعايقال

: تبُت لك أخا الكرٔف أف ىذا اٟتديث يف فضل سورة الرٛتن ال قات
  .(ٕ)لضعفو يصح نسبتو إُف الن  

                                                           

 (. ٕٓٛٔ( رقم )ٛٙٙ/ٔ( و"ا١تشكاة" )ٜٕٚٗوانظر كذلك "ضعيف اٞتامع" )( ٔ)
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 اهلل رضا اهلل عبد بن جابر عنيف سورة الرٛتن ما جاء  والذي صح
 الرٛتن سورة عليهم فقرأ أصحابو على  اهلل رسوؿ خرج) :قاؿ ماعنه
 على قرأهتا لقد سكوتاً  أراكم ِف ما: ؿفقا فسكتوا، آخرىا، إُف أو٢تا من
 قولو على أتيت كلما منكم،كنت مردوداً  أحسن فكانوا اٞتن ليلة اٞتن

 نكذب ربنا نعمك من بشاء وال: قالوا ژھ  ھ  ھ  ھ ژ 
  .(ٔ)(اٟتمد فلك
 الرٛتن سورة قرأ  اهلل رسوؿ أف) ما:عنه اهلل رضا عمر ابن عنو 
 منكمو لرهبا جواباً  أحسن اٞتن أٝتع ِف ما: فقاؿ ،فسكتوا أصحابو على
 شاء ال: قالوا الإ ژھ  ھ  ھ  ھ  ژ  اهلل قوؿ على أتيت ما
 .(ٕ)(اٟتمد فلك نكذب ربنا آالئك من

                                                                                                                                                    

 انظػػػػػر "االسػػػػػتيعاب يف بيػػػػػاف األسػػػػػباب". وللفائػػػػػدة:َف يصػػػػػح يف سػػػػػبب نػػػػػزوؿ سػػػػػورة الػػػػػرٛتن شػػػػػاء( ٕ)
 أسباب النزوؿ " لشيخنا الوادعا رٛتو اهلل. ( و"ٖٗٔ -ٖٖٔ/ٖ)

 يف والبيهقػػا مردويػػو وابػػن وصػػححو واٟتػػاكم "العظمػػة" يف الشػػيخ وأبػػو ا١تنػػذر وابػػن الًتمػػذي وأخرجػػ( ٔ)
 ".الدالئل"

وحسنة  "تارٮتو" يف وا٠تطيب مردويو وابن "األفراد" يف والدارقطٍت ا١تنذر وابن جرير وابن البزار وأخرج (ٕ)
 (.ٖٛٔ٘( و"صحيح "اٞتامع" )ٕٓ٘ٔ" )الصحيحةيف " -رٛتو اهلل-لبآف العبلمة األ
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 .    حديث: )لكل مجتهد نصيب( (ٖٚٔ)
س لي)                                                      

  (بحديث
ر من الناس, ويظنو بعضهم حديثًا اشتهر ىذا الكالـ لاى ألِسنة كثي

غير واحد  , والصحيح أنو ليس بحديث كما ذكر ذلكلن رسوؿ اهلل 
  من العاماء, منهم:

 .(ٖٔٔ"التمييز" )ص:ابن الديبع يف  (ٔ)
 (. ٕٗٗ"ا١تصنوع يف معرفة اٟتديث ا١توضوع" )القاري يف  (ٕ)

 (.ٕ٘ٙٓ( رقم )ٜٔٔ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )العجلوٓف يف  (ٖ)
  .(ٗٗٚ)ة يف األحاديث ا١تشتهرة" "الشذر الصاٟتا يف  (ٗ)
 .(ٗ٘ٔٔ( رقم )ٜٕٕسٌت ا١تطالب" )ص:"أالبَتو  يف  (٘)

  (.ٕٖٛالعامري يف "اٞتد اٟتثيث يف بياف ماليس ْتديث" ) (ٙ)
 : التعايق

صحيح وىا أف كل من اجتهد يف شاء ال بد أف ٭تصل  اىذ ا١تقولة معناى
 . من الشر فتأملوقد يكوف ىذا النصيب من الخير وقد يكوف ، وعلى شاء من

 من جد وجد، ومن ًف  وًفَ. : ويف معناه قاؿ القاري:
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  ا١تطلوب.  الصدؽ ضامن ٟتصوؿ :رفُتده قوؿ بعض العاويؤي :قاؿ ابن الغرس

 .(كل مجتهد مصيب) : قالدةفائدة
، أف كل وىذه القاعدة عند كثَت من الناس ،اشتهرت ىذه ا١تقولة

 . ا باطلة بأدلة الكتاب والسنةة فه٣تتهد مصيب فإذا كانت من اإلصاب

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ژ فمن الكتاب قولو تعاُف 
 ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہہ

  .{02-0١}األنبياء:

، إذ أف داود وسليماف فهذه اآلية فيها داللة على بطبلف ىذه القاعدة
 ژ                               اجتهدا يف اٟتكم فكاف الصواب مع سليماف دوف داود لقولو تعاُف

إذا اجتهد اٟتاكم ) :ومن السنة قوؿ الن   .ژہ  ہہ
 . اجتهد فأخطأ فلو أجر(أجراف وإذا فأصاب فلو 

، أولو قوؿ بأف كل ٣تتهد مصيب: ال(ٔ)وقاؿ أبو إسحاؽ االسفرائيٍت
 .اىػ .سفسطة وآخره زندقة

 اطاة.ه القالدة لاـد منها لواـز بولو قانا بصحة ىذقات: 

                                                           

 .(ٖ٘٘/ٚٔ"سَت أعبلـ النببلء" )( ٔ)
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 حق كلها األقواؿ أف ادعى ومن: (ٓٚ/ٔ) قاؿ ابن حـز يف "احمللى"
 إٚتاع وال سنة وال قرآف بو يأت َف قوالً  قاؿ فقد مصيب ٣تتهد كل وأف
  .باطل فهو ىكذا كاف وما معقوؿ وال

 فلو فأخطأ اٟتاكم اجتهد إذا: )اهلل  رسوؿ قوؿ أيضاً  ويبطلو 
  ئ.ٮتط قد اجملتهد فأ والسبلـ الصبلة عليو فنص   (أجر

  وقد رد  ىذه القالدة:

  (ٕٙ-ٜٔ/ٕٓيف "٣تموع الفتاوى" )شيخ االسبلـ ابن تيمية . 

 (ٛٔٔ-ٚٔٔ/ٔ "أحكاـ أىل الذمة" )ابن القيم يف . 

 ( "ٔابن حـز يف "احمللى/ٚٓ.) 

 ( "ٔالشوكآف يف "الفتح الربآف/ٔ٘ٚ. ) 

 :( .ٖٙاأللبآف يف "صفة الصبلة" )ص 

 (ٗٙٗ-ٜ٘ٗجم ا١تناىا اللفظية" )ص:"مع بكر أبو زيد يف . 
 وغيرىم من أىل العام.
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 (لن يغاب لسر يسرين) :حديث (ٖٛٔ)
                                                    (ضعيف)                                                           

( ٕٙٓ/ٚ) "شعب، والبيهقا يف "ال(ٛٓٓٗرقم )( ٕٔٙ/ٕرواه اٟتاكم )
 .البصري عن اٟتسن (ٕٛٙ-ٕٚٙ/ٕٔ)الطربي يف "التفسَت" و  ،(ٖٔٓٓٔ) مرق

ذات يـو  الن   خرجقاؿ:  ژۋ       ۈ     ٴۇ  ۋژ   وجل اهلل عزيف قوؿ 
إف مع  ،إف مع العسر يسراً  ،لن يغلب عسر يسرين): حك ويقوؿوىو يض

 .(العسر يسراً 
ف اٟتسن البصري رفعو قلت: ىذا اٟتديث ضعيف علتو اإلرساؿ، فإ

 دوف ذكر الواسطة. إُف الن  
, لاى لدـ تبوت ىذا الحديث أىل العامجمع من  نص  وقد 

 :منهم
 . مرسل: قاؿ .اٟتاكم (ٔ)

 . مرسل قاؿ: .الذى  (ٕ)

 .مرسالً جاء عن اٟتسن  :قاؿ .(ٜٚٙ/ٗابن كثَت يف "التفسَت" ) (ٖ)

 وَف يصحإسناده ضعيف،  قاؿ: .(ٕٛ٘/ٛاٟتافظ يف "الفتح" ) (ٗ)
 . حديث مرفوع )أَف نشرح( يف سورة 
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 .:ضعيفقاؿ. (ٚٚٛ)يف "ا١تقاصد اٟتسنة" السخاوي  (٘)
 .(ٕٖٔابن الديبع يف "التمييز" )ص: (ٙ)
 . ضعيف :قاؿ( ٜٕٚٓ)لعجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" ا (ٚ)

رُوي لن الحسن : قاؿ .(ٕٙٔٔرقم )  ا١تطالب"البَتو  يف "أسٌت (ٛ)
مثل  الحسن لندىممراسيل : . قاؿ العراقا, ولو طرؽ ضعيفةمرسالً 
 .الريح

( ٗٛٚٗ( و"ضعيف اٞتامع" )ٕٖٗٗاأللبآف يف "الضعيفة" ) (ٜ)
 . لاة الحديث اإلرساؿضعيف و  :قاؿ

: رجالو ثقات قاؿ .(ٜ/ٖشعيب األرنؤوط يف ٖتقيق "الزاد" ) (ٓٔ)
 . لكنو مرسل

وقد  ,ال يصح منها ش ء مرفولاً ة ألفاظ د  بعِ الحديث وقد جاء قات: 
          . ي ف  "المقاصد الحسنة"يها السخاو بسط القوؿ ف
 :التعايق
معناه صحيح لقولو  أف ال شكو  اٟتديث،ىذا تبُت لك ضعف  :قات

 {.6 -5}الشرح: ژۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ ژ  سبحانو وتعاُف

فإف اليسر  :(ٜٕٗلم" )ص: ابن لثيمين ف  تفسير "جدء شيخناقاؿ 
، ألف القاعدة أنو إذا كرر االسم مرتُت بصيغة مرةتكرر مرتُت والعسر 
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كَت ، وإذا كرر االسم مرتُت بصيغة التناألوؿ إال ماندرالتعريف فالثآف ىو 
الكرٯتتُت ، فهو غَت األوؿ، إذاً يف اآليتُت كرةلثآف نفالثآف غَت األوؿ ألف ا

 ..اىػيسراف وفيهما عسر واحد
 : وقد أحسن الشاعر حُت قاؿ

 بك الدنيا         ففكر يف أَف نشرحإذا ضاقت 
 فعسر  بُت  يسرين          مىت تذكر٫تا تفرح

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ژ  تعاُف قاؿو 
الق: ژۀہ  {.3-1}الطَّ

الق: ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ىئ   ۇئ  ژ سبحانو  قاؿو   {.7}الطَّ

الق: ژڑ  ک  ک  ک  ک    گ  ژ  سبحانو قاؿو   .{0}الطَّ

 {.51}المائدة:ژڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ژسبحانو قاؿ و 

، ومهما ضاقت فإف أبشر فإف العسر أسَت بُت يسرين :فيا أخ  الحبيب
ومهما اشتدت فإف بشائر الفرج قد الحت بالفرج وا١تخرج،   الفرج قريب،

   ۇ  ۇ  ۆژ يف النار فقاؿ اهلل ٢تا فهذا ا٠تليل إبراىيم عليو السبلـ ُرما 
 .{62}األنبياء: ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۆ 
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ہہ ۀژ يف الغار فقاؿ اهلل وأحاط ا١تشركوف بالن  

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴    ہ  ہ  ھ  ھ 

 {.70}التوبة: ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ ﮵  
، وأحاط أىل الكفر ٔتوسى ومن ظلمات ثبلث و٧ت ى اهلل يونس من

ٻ  ٻ  پ  ژ  لفومعو من ا١تؤمنُت فاصطدـ بالبحر أمامو وبالعدو خ
پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  
ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ      ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

   {.66-62}الشعراء: ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ژ قولو سبحانو ول
 . {220}يوسف: ژائ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى     

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      ژ  وقاؿ سبحانو
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   

 {.207-203عمران:}آل  ژپ  پ  پ  

 :الشاعرقاؿ 

 عسى ما ترى أف ال يدـو وأف ترى
 عسػى فرجػًا يأ  بػو اهلل إنػو
                       إذا الح عسػر فػارج يسرًا فإنو

 لو فرجًا ٦تا ألػح بػو الدىر 
 لو كل يـو يف خليقػتو أمػر
 قضى اهلل إف العسر يتبعو يسر
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 : وقاؿ آخر

 أيا فارج ا٢تم عن  نوح وأسرتو
 وفالق البحر عن موسى وشيعتو
 وجاعل  النار  إلبراىيم  باردة
 إف األطباء ال يغنوف عن وصب

             

 بِ وصاحب اٟتوت موُف كل مكرو  
 ومذىب اٟتزف عن ذي البيت يعقوبِ 

 ورافع السػقم عن أوصػاؿ أيوبِ 

 أنت الطبيب طبػيب غَت مغػلوبِ 

 

 :وقاؿ آخر

 ٙتانية البد منها على  الفىت
             سرور وىم واجتماع وفرقة            

 وال بد أف ٕتري عليو الثمانيو 

 وعسر  ويسر مث سقم وعافيو
 

، إف بيد اهلل من قبل ومن بعديو األمور فإف األمر فأبشر يا من تعسرت عل
وأف ىناؾ لطفاً  ، ويسرًا بعد عسر،اؾ فتحًا مبيناً، ونصرًا قريباً، وفرجًا بعد شدةىن

، ووعداً وُمستقببًل حافبلً ، ديك ومن خلفك، وىناؾ أمبًل ُمشرقاً خفيًا من بُت ي

وم: ژٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ   ًَ  صادقاً    {.6}الرُّ

نـو ، وبعد السهر د الظمأ ريٌّ وبع، فبعد اٞتوع شبع :أخ  الحبيبأبشر 
، ويزوؿ الظلم ،، وبعد ا١ترض عافية، سوؼ ينقشع الظبلـ ويأ  الضياءىنيئ

ر الليل بصبح صادؽ يطارده على رؤوس اٞتباؿ ومسارب ويسود العدؿ، بش  
اشتد سينقطع، انية، واعلم أف اٟتبل إذا ر ا٢تمـو بفرج مفاجئ وكف حة، بش  األودي

 الفزع سكينة.   بعدو ، اً ا٠توؼ أمن بعدو ، الدمعة بسمة بعدواعلم أف 
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 لنفعو(.                كم بحجر أحد التقد  لو) حديث: (ٜٖٔ)
 (موضوع)                                                           

ـ باطل وىو كبل ،نة العواـ ا١تغرر هبمعلى ألسِ  رىذا الكبلـ مشته
 .والوثنيةعاطل ساقط يدعو إُف الكفر 

 "٣تموع الفتاوى" يف -رٛتو اهلل–شيخ اإلسبلـ ابن تيمية قاؿ  (ٔ)
وقاؿ  .ىو من كالـ أىل الشرؾ والبهتاف :(ٖٔ٘/ٔٔ)
 :(ٙٗٔ/ٜٔ) وقاؿ. ىو من المكذوبات :(ٖٖ٘/ٕٗ)

 .إنما ىذا قوؿ بعض جهاؿ الكفار

( رقم ٜٖٔنيف" )ص:يف "ا١تنار ا١ت -رٛتو اهلل-قاؿ ابن القيم  (ٕ)
ىو من وضع المشركين : (ٖٕٗ/ٔوإغاثة اللهفاف ) ،(ٜٖٔ)

 .لباد األوتاف

 :(ٖٛٛرقم ) (ٕٓٗقاؿ السخاوي يف "ا١تقاصد اٟتسنة" )ص: (ٖ)
نو إ , ونحوه قوؿ شيخنا ابن حجر:بنو كذ: إقاؿ  ابن تيمية

 .ال أصل لو

قات: وقد نقل كالـ الحافظ ف  الحكم لاى الحديث          
  كذلك:
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 .(ٖٖٔالديبع يف "التمييز" )ص:ابن  (ٗ)

 .(ٕٚٛٓ( رقم )ٜٛٔ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )العجلوٓف يف  (٘)

 .(ٗ٘ٚ( رقم )ٓٚ/ٕ" )الصاٟتا يف "الشذرة (ٙ)

 .(ٕٛٗ( رقم )ٚٗٔيف "ا١تصنوع" )ص: القاري (ٚ)

 (.ٔٛ٘( رقم )ٕٙٔاألزىري يف "ٖتذير ا١تسلمُت" )ص: (ٛ)

 (.٘ٙٔٔ( رقم )ٖٕٔالبَتو  يف "أسٌت ا١تطالب" )ص: (ٜ)

 .كذب: (ٕٛيف "تذكرة ا١توضوعات" )ص:لفتٍت ا قاؿ (ٓٔ)

( و"التوسل" ٓ٘ٗ( رقم )ٙٗٙ/ٔفة" )قاؿ األلبآف يف "الضعي (ٔٔ)
 .موضوع: (ٖٕ-ٕٕ)ص: 

 :التعايق
دكم ظنو ْتجر لواعتقد أحوحديث ) :-رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ ابن القيم

وضعها  وأمثاؿ ىذه األحاديث اليت ىى مناقضة لدين اإلسبلـ، لنفعو(
 ، واهلل بعث رسولو بلؿجت على أشباىهم من اٞتهاؿ الضشركوف وراا١ت

، وجنب أمتو الفتنة بالقبور بكل طريق كما جاربقتل من حسن ظنو باألح
 تقدـ.

                                                           

 .(ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٔ"إغاثة اللهفاف" )( ٔ)
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بالقرب : أف فبلنًا استغاث و حكايات حكيت ٢تم عن تلك القبورومن
  .الفبلٓف يف شدة فخلص منها

نزؿ بو ضر فاسًتجى  ، وفبلناً وفبلناً دعاه أو دعا بو يف حاجة فقضيت لو
كثَت   ، وعند السدنة وا١تقابرية من ذلك شاءرب فكشف ضرهصاحب ذلك الق

، والنفوس اهلل تعاُف على األحياء واألمواتلق ، وىم من أكذب خيطوؿ ذكره
، بأف قرب فبلف ترياؽ ٣ترب ، وإزالة ضروراهتا ويسمعحوائجهامولعة بقضاء 
  إُف الدعاء عنده فيدعوه العبدطف يف الدعوة فيدعوه أوالً والشيطاف لو تل

، لقرباب اهلل دعوتو ١تا قاـ بقلبو ال ألجل عنده ْترقة وانكسار وذلة ، فيجي
ظن اٞتاىل ، فيمارة واٟتماـ والسوؽ أجابوفإنو لو دعاه كذلك يف اٟتانة وا٠ت

ولو كاف  ، واهلل سبحانو ٬تيب ا١تضطر قرب تأثَتًا يف إجابة تلك الدعوةأف لل
ڃ   ڃڃ  ڃ  چ           ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ژ د قاؿ اهلل تعاُف، وقكافراً 

 .{10}اإلسراء: ژ چ  چ  چ 

  ژی   ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبخب  ژ وقد قاؿ ا٠تليل 

 .{216}البقرة:                                                                         
جت     حت  خت  مت  ىت        مب  ىب   يب ژ فقاؿ اهلل سبحانو وتعاُف 

 {.  216}البقرة: ژيت  جثمث  ىث            يث      حج   

، فإنو عنو، وال ٤تبًا لو بفعلو ل من أجاب اهلل دعاءه يكوف راضياً فليس ك
٬تيب الرب والفاجر، وا١تؤمن والكافر، وكثَت من الناس يدعو دعاء يعتدي فيو، 
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سأؿ، فيحصل لو ذلك أو أو يشًتط يف دعائو، أو يكوف ٦تا ال٬توز أف ي
هلل ويكوف ٔتنزلة من أملا لو وأمد با١تاؿ بعضو، فيظن أف عملو صاٌف مرضا 

ژ       وىو يظن أف اهلل تعاُف يسارع لو يف ا٠تَتات وقد قاؿ تعاُف  ،والبنُت
، {77}األنعام: ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ 

مسألة تنقضا بو حاجتو قد يكوف و ، اء يكوف عبادة فيثاب عليو الداعافالدع
ا أف يعاقب ٔتا ٭تصل لو ، أو تنقص بو درجتو ، فيقضا ويكوف مضرة عليو إم

و من إضاعتو حقوقو وإعتداء حدوده، عاقب على ماجرى عليحاجتو وي
و ، وأنو أرجح منبلطف كيده ٭تسن الدعاء عند القرب: أف الشيطاف وا١تقصود

ذلك عنده نقلو درجة أخرى ، فإف تقرر يف بيتو ومسجده وأوقات األسحار
وىذا أعظم من الذي  ،اء عنده إُف الدعاء بو، واإلقساـ على اهلل بومن الدع

خلقو وقد أنكر  أف اهلل أعظم أف يقسم عليو أو يسأؿ بأحد منقبلو ، فإف ش
 .أئمة اإلسبلـ ذلك
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ل الاوط  بماء البحر لم لو اغتس) :حديث (ٓٗٔ)
 .  ىء يـو القيامة إال جنباً(يج
                                                        (موضوع)                                                          

 .(ٙٚٔ٘أخرجو الديلما يف "الفردوس" )
 .اب: محمد بن العباس بن سهيل وىو كذ  وفيو
 : (ٚٙ٘ٔ)( رقم ٖٖٓ/ٖوضوعات" )قاؿ ابن اٞتوزي يف "ا١ت (ٔ)

الرجاؿ المذكوروف ف  إسناد ىذا الحديث   :با٠تطيقاؿ 
 .ل وىو الذي وضعويبن سها كاهم تقات غير

 :(ٛٛٚ( رقم )ٜٕٔيف "تلخيص ا١توضوعات" )ص:قاؿ الذى   (ٕ)
 .بن العباس بن سهيل كذابافيو محمد 

: ابن سهيل (ٛٙٔ/ٕ) لئ ا١تصنوعة" "الآلقاؿ السيوطا يف (ٖ)
 .ىو الذي وضع ىذا الحديث

ابن سهيل  :(ٕٕٓ/ٕالشريعة " )نزيو قاؿ ابن عراؽ يف "ت (ٗ)
 .ىو الذي وضع ىذا الحديث

 .باطل :(ٚٛٛقاصد اٟتسنة" )قاؿ السخاوي يف "ا١ت (٘)
 .باطل(: ٖٗٔ-ٖٖٔ "التمييز" )ص:الديبع يفابن قاؿ  (ٙ)
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 .لوباطل ال أصل  :(ٜٕٗ)يف "ا١تصنوع"  قاؿ القاري (ٚ)
 .باطل ال أصل لو : (ٚٙٔٔ)" قاؿ البَتو  يف "أسٌت ا١تطالب (ٛ)

 باطل ال أصل لو. :(٘٘ٚا يف "الشذرة" )الصاٟتقاؿ  (ٜ)

 .باطل ال أصل لو :(ٔٙٔيف "ٖتذير ا١تسلمُت" )ص:ىري األز  قاؿ (ٓٔ)

 .: ضعيف(ٖٛ٘ٔ)قاؿ الصعدي يف "النوافح العطرة"  (ٔٔ)
وما : (ٖٖٙقاؿ شيخنا الوادعا يف "إجابة السائل" )ص: (ٕٔ)

فهو  :جاء أف الاوط  لو اغتسل بماء البحر لما طهر
  .واهلل ألام لن النب   صححديث مكذوب ال ي

( ٖٓٗ٘( رقم )ٜٖ٘/ٗوأخرج البيهقا يف"شعب اإلٯتاف" ) :قات
 ٨تو اٟتديث ا١تتقدـ وال يصح أيضاً.

 . وكل ما ف  معناه باطل: (ٖٓٗؿ السخاوي يف "ا١تقاصد" )ص: قا
 : التعايق
لكن الغسل من اٞتنابة ثابت  ،: ىذا اٟتديث ال يصح كما تبُت لكقات

  سواء كانت جنابة لواط أو زنا..., عسنة واإلٚتا بالكتاب وال
عن الفاعل وا١تفعوؿ بو بعد إدراكهما ما  -رٛتو اهلل- (ٔ)سئل شيخ اإلسبلـ وقد

 ؟ , وما ينوياف لند الطهارهوما يطهرىما ،٬تب عليهما
                                                           

 (ٔٛٔ/ٖٗ"٣تموع الفتاوى" )( ٔ)
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غتساؿ تفع الجنابة من االنابة وتر غتساؿ من الجلايهما اال...:فأجاب
 اٍف....لذنب إال بالتوبةراف من نجاسة الكن ال يطه

 :فه  من أقبح الجرائم وأشنعها ,فعل قـو لوطوأما حكم جريمة 

ل ا١تلل أف التلوط من ٚتع ا١تسلموف من أىوأ: -رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ الذى 
چ  چ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چژ  الكبائر قاؿ تعاُف

 {.  266-265}الشعراء: ژڌ  چ ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ 
)اقتاوا : قاؿ و ، (ٕ)عمل قـو لوط(بف من لمل و اعم) :  قاؿ

 . (ٖ)الفالل والمفعوؿ بو(

 ىذه ومقاريف اٞترٯتة، ىذه مرتكب أحق وما :-رٛتو اهلل- الشوكان  قاؿ
 يكسر تعذيباً  عذبويُ  للمعتربين، عربة هبا يصَت عقوبة عاقبيُ  بأف الذميمة الرذيلة
 من أحد من هبا سبقهم ما ـوق بفاحشة أتى ٔتن فحقيق، ا١تتمردين الفسقة شهوة

 لعقوبتهم، مشاهبا والشناعة الشدة من يكوف ٔتا العقوبة من يصلى أف العا١تُت،
 .وثيبهم بكرىم العذاب بذلك واستأصل هبم، تعاُف اهلل خسف وقد

 الفرد يف وأضرارىا السيئة آلثارىا اٞترٯتة ىذه عقوبة يف االسبلـ شدد وإ٪تا
 .واٞتماعة

                                                           

 (ٔٛ-ٓٛ"الكبائر" )ص:( ٔ)

 (.ٜٔٛ٘) رواه أٛتد عن ابن عباس وصححو العبلمة األلبآف يف "صحيح اٞتامع" (ٕ)

 (.ٜٛ٘ٙرواه أٛتد واألربعة عن ابن عباس رضا اهلل عنهما وصححو األلبآف يف "صحيح اٞتامع" )( ٖ)
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  :يا  فيما" والطب االسالـ :كتاب من ماخصة ىانذكر  ضراراأل وىذه
 يبلغ وقد ا١ترأة، عن الرجل تصرؼ أف اللواطة شأف من :المرأة لن الرغبة 

 من وظيفة أىم تتعطل وبذلك مباشرهتا، عن العجز حد إُف مراأل بو
 فإف يتزوج، أف الرجل ىذا ١تثل قدر ولو .النسل إ٬تاد وىا الزواج، وظائف
 وال با١تودة، وال بالسكن، تظفر فبل الضحايا، نم ضحية تكوف زوجتو
 الىا معلقة، معذبة حياهتا فتقضا الزوجية، اٟتياة دستور ىا اليت بالرٛتة
 .مطلقة وال متزوجة

 عصاباأل يف وتؤثر النفس، تغزو العادة ىذه وإف :لصاباأل ف  التأتير 
 فرد،ال خلق يف النفسا باالنعكاس صابةاإل نتائجو أحد ،خاصاً  تأثَتاً 
 إُف الشعور وينقلب ،رجبلً  ليكوف خلق ما بأنو فؤاده صميم يف فيشعر
 بٍت إُف ٔتيل فيشعر ،غريباً  انعكاساً  البلئط شعور ينعكس بو شذوذ،
 أف تستطيع ىذا ومن .التناسلية أعضائهم إُف ا٠تبيثة أفكاره وتتجو جنسو،
 وتقليدىم ينالتز  يف الساقطُت الشباف بعض إسراؼ يف اٟتقيقية العلة تتبُت
 الظهور و٤تاولتهم وجوىهم، على ا١تختلفة ا١تساحيق وضع يف النساء
 مشيتهم، يف وتثنيهم حواجبهم، وتزجيج أصداغهم، بتحمَت اٞتماؿ ٔتظهر
 كثَت يف أبصارنا عليو وتقع، مكاف كل يف ٚتيعاً  نشاىده ٦تا ذلك غَت إُف
 تتعلق اليت لغريبةا الوقائع من كثَتاً  الطب كتب أثبتت ولقد .االحياف من
 إصابة على مراأل يقتصر وال .ذكرىا عن صفحاً  أضرب الشذوذ هبذا

 من الفاحشة ىذه تسببو ما ىنالك بل النفسا، باالنعكاس البلئط
 جعلو من ٖتدثو وما كذلك، الشخص يف الطبيعية النفسية القوى إضعاؼ
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 لذة تفقده شائنة، نفسية وعلل شاذة عصبية بأمراض صابةلئل عرضة
 خاصة، وراثية لوثات فيو فتحيا والرجولة، نسانيةاإل صفة وتسلبو اٟتياة،
 إُف وتدعو الفاحشة، ىذه تبديها كامنة عصبية آفات عليو وتظهر
 .عليو تسلطها

 توازف يف كبَتاً  اختبلالً  يسبب ذلك ّتانب واللواط :المخ لاى التأتير 
 وببلىة تصوراتو، يف غريباً  وركوداً  تفكَته، يف عاماً  وارتباكاً  ا١ترء، عقل

 قلة إُف لَتجع ذلك وإف .إرادتو يف شديداً  وضعفاً  عقلو، يف واضحة
 وغَتىا الكلى، فوؽ والغدد الدرقية، الغدة تفرزىا اليت الداخلية فرازاتاإل
 وإنك .وظائفها وٗتتل عملها فيضطرب ،مباشراً  تأثراً  باللواط يتأثر ٦تا

 بينهما، غريباً  وارتباطاً  واللواط،( تانياالنيورس) بُت وثيقة عبلقة ىنالك لتجد
 .والرشاد العقل وضياع الفكر وشرود والعبط بالبلو البلئط فيصاب

 يغدو أو السويداء مرض ظهور يف سبباً  يكوف أف إما واللواط :السويداء 
 شديدة وسيلة الفاحشة ىذه أف وجد ولقد .وبعثو إظهاره على قوياً  عامبلً 
 ،عراضوأل تعقيدىا وزيادة ،لو مضاعفتها حيث نم الداء ىذا على التأثَت
 على تأثَتىا وسوء ا١تنكرة الفاحشة ٢تذه الوظيفا للشذوذ ذلك ويرجع
 .اٞتسم أعصاب

 العاطفة شباعإل كافية غَت وطريقة شاذة، علة واللواط :الاواط كفاية لدـ 
 بإرضاء تقـو ال الطبيعية، ا١تبلمسة عن صلاأل بعيدة هناأل وذلك ،اٞتنسية
 على التأتَت سيئة العضلا، اٞتهاز على الوطأة شديدة العص ، اجملموع
  .البدف أجزاء سائر
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 عضاءاأل تؤديها اليت الطبيعية والوظيفة اٞتماع فسيولوجيا إُف نظرنا وإذا 
 الفرؽ وجدنا اللواط، يف ٭تدث ٔتا ذلك قارنا مث ا١تباشرة، وقت التناسلية
 وفقد ا١توضع صبلحية بعدـ ناىيك ،شاسعاً  اٟتالتُت بُت والبوف بعيداً 

 .الشاذ للوضع مبلءمتو

 من اللواط إُف نظرت إذا وإنك :وتمدقو المستقيم لضالت ارتخاء 
 عضبلتو وارٗتاء أنسجتو وىتك ا١تستقيم ٘تزؽ يف سبباً  وجدتو أخرى ناحية
 استطاعة وعدـ الربازية ا١تواد على السيطرة وفقد أجزائو، بعض وسقوط
 ا١تتعفنة ا١تواد هبذه التلوث دائما الفاسقُت ٕتد لذلكو  عليها، القبض
 .شعور أو إرادة بغَت منهم ٗترج ْتيث

 خطَت، نفسا ومرض أخبلقية لوثة واللواط :باالخالؽ الاواط لالقة 
 ٯتيزوف يكادوف ال الطباع، فاسدي ا٠تلق سيئا بو يتصفوف من ٚتيع فتجد
 ضمَت وال يؤنبهم وجداف ٢تم ليس رادةاإل ضعيفا ،والرذائل الفضائل بُت

 على السطو عن نفسا، رادع يردعو وال أحدىم، يتحرج ال يردعهم،
 الفاسدة عاطفتو الشباع والشدة العنف واستعماؿ والصغار طفاؿاأل

 يف أخبارىا ونطالع ،كثَتاً  عنها نسمع اليت اٞترائم ارتكاب على والتجرؤ
 كتب ويف احملاكم يف حوادثها تفاصيل و٧تد غَتىا، ويف السيارة اٞترائد
 .الطب

 مقًتفيو يصيب ذكرت ما فوؽ واللواط :العامة بالصحة ولالقتو الاواط 
 العاـ الضعف من ْتاؿ ويًتكهم .القلب ٓتفقاف ويرزؤىم الصدر بضيق

 .وصابواأل العلل ١تختلف هنبة و٬تعلهم مراضاأل بشىت صابةلئل يعرضهم
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 نزاؿاإل مراكز كذلك اللواط ويضعف :التناسل ألضاء لاى التأتير 
 على ويؤثر فيو، ا١تنوية اٟتيوية على القضاء على ويعمل اٞتسم يف الرئيسية
 إ٬تاد على القدرة بعدـ الزمن من قليل بعد مراأل ينتها مث ا١تٍت مواد تركيب
 .والزواؿ باالنقراض البلئطُت على ٭تكم ٦تا بالعقم صابةواإل النسل،

 ذلك ّتانب يسبب اللواط إف: وؿنق أف ونستطيع :ارياتوالدوسن التيفود 
 اليت ا٠تبيثة مراضاأل من وغَت٫تا ،ارياتوالدوسن التيفودية باٟتمى العدوى
 بشىت ا١تملوءة اٞتراثيم، ٔتختلف ا١تزودة الربازية با١تواد التلوث بطريق تنتقل
 .واالمراض العلل أسباب

 نتشرت أف ٯتكن بالزنا تنتشر اليت مراضاأل أف ٮتفى وال: الدنا أمراض 
 فتبلا ،ذريعاً  فتكاً  هبم فتفتك أصحابو اللواط،وتصيب بطريق كذلك

 يف سبلمااإل التشريع حكمة نتبُت تقدـ ٦تا .أرواحهم وٖتصد أجسامهم،
 بالقضاء مرواأل ٔتقًتفيو، التنكيل يف أحكامو دقة وتظهر اللواط، ٖترٔف
 .(ٔ)شرورىم من العاَف وٗتليص عليهم

                                                           

 ( بتصرؼ.ٕٛٗ/ٕ) "فقو السنة"( ٔ)
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  لخشعت جوارحو(.  )لوخشع قاب ىذا:حديث(ٔٗٔ)
       (موضوع)                                                           

و اٟتكيم الًتمذي يف "نوادر األصوؿ اؿ السيوطا يف "اٞتامع الصغَت" أخرجق
                       .    (ٕٖ٘، ٖٚٔ، ٗٛٔ)ص: ديث الرسوؿ"عرفة أحايف م

 .اهلل بن وىب أبو داود النخع  لبد : سايماف بن لمرو بنوف  سنده
: اجتمعوا لاى أنو يضع (ٜٕٔ/ٗقاؿ ابن لدي ف  "الكامل" )

 . الحديث
 :منهم ,فو جمالة من العاماءحديث ضع  وال
 .(ٖٕ/ٖٖتاؼ السادة ا١تتقُت" )"إ  .حياء"العراقا يف "ٗتريج اإل (ٔ)

 .(ٕٔجب يف "ا٠تشوع يف الصبلة" )ص:ابن ر  (ٕ)
 َت".السيوطا يف "اٞتامع الصغ (ٖ)

 .(ٚٗٗٚرقم )( ٙٓٗ/٘ا١تناوى يف "فيض القدير" ) (ٗ)
، كما نقل عنو يف تعليقو على "تفسَت البيضاوي" زكريا األنصاري (٘)

 .األلبآف يف "الضعيفة"
 .موضوعوقاؿ:  (ٔ)(ٓٔٔ( رقم )ٕٕٚ/ٔ) يف "الضعيفة" األلبآف (ٙ)

 .: ال يثبتقاؿ (ٕ)(ٖٛٔ/ٔيف "غارة األشرطة" )شيخنا الوادعا  (ٚ)
                                                           

 (.ٕٔٛٗ(، و"ضعيف اٞتامع")ٖٖٚ( رقم )ٕٜ/ٕوانظر كذلك "اإلرواء" )( ٔ)
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: ىذا قاؿ( ٖٖٕ/ٖيمُت يف "الشرح ا١تمتع" )شيخنا ابن عث (ٛ)
 . الحديث ضعيف ال يحتج بو

قوفًا على حذيفة بن اليماف وعمر : وقد روي ىذا اٟتديث مو قات
  .عنهم بن ا٠تطاب رضا اهللا

( رقم ٜٗٔ/ٔر الصبلة" )ابن نصر ا١تروزي يف "تعظيم قد فقد أخرج
: رأى يزيد قاؿوليد بن مسلم عن ثور بن دثنا إسحاؽ ثنا ال: ح(ٓ٘ٔ)

لو خشع قلب ىذا  ) :اؿليماف رجبًل يصلا يعبث بلحيتو فقحذيفة بن ا
 .(لسكنت جوارحو 

 :ىذا األتر إسناده واٍه فيو لاتافو  
التسوية ولم يصرح الوليد بن مسام يدلس تدليس : األولى
  .بالتحديث
  .رض  اهلل لنهمااالنقطاع بين تور بن يديد وحذيفة بن اليماف : الثانية

موع الفتاوى" فذكره ابن تيمية يف "٣ت عمر بن ا٠تطاب  وأما أثر
 .ولم ينسبو( ٖٕٚ/ٛٔ)

                                                                                                                                                    

 (.٘ٓٔ(، و"رياض اٞتنة" )ص:ٖٔوانظر كذلك "ا١تقًتح" )ص: ( ٕ)
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بارؾ يف "الزىد" مقطوعًا على سعيد بن ا١تسيب أخرجو ابن ا١توروي 
( ٜٗٔ/ٔ، وابن نصر ا١تروزي يف "تعظيم قدر الصبلة" )(ٛٛٔٔرقم )
 .م فاإلسناد ضعيفسَ لم يُ  ف  سنده راوٍ و  .(ٔ٘ٔرقم )

 . : أتر سعيد لم يثبت -رٛتو اهلل-خنا الوادعا قاؿ شي
( عن ٖٖٛٓ( رقم )ٕٙٙ/ٕ) "ا١تصنف"الرزاؽ يف  وأخرجو عبد

 .معمر بو ولكنو ٝتى الرجل أباف
  .وأباف ىو ابن أب  لياش متروؾ فاإلسناد ضعيف جداً 

: ثوري عن رجل قاؿ( عن الٜٖٖٓالرزاؽ أيضًا رقم ) وأخرجو عبد
لو خشع قلب ىذا ) :ٟتصى يف الصبلة فقاؿيب أعبث بارآٓف ابن ا١تس

 . وإسناده ضعيف فيو رجل لم يسم .(٠تشعت جوارحو
مرفولًا وال وبهذ التخريج يتبين لك أف ىذا الحديث ال يصح 

 .موقوفاً وال مقطولاً 
 . (ٔ)ديث ال يصح مرفوعاً وال موقوفاً : واٟت-رٛتو اهلل-قاؿ األلبآف 

 : التعايق

                                                           

                                ( لسليم ا٢تبلِف.    ٖٜ-ٜٔأثره يف بناء األمة" )ص:"ا٠تشوع و  (ٔ)
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أو ا٠ترب  ،أو األثر ا١توقوؼ ،ا١ترفوع صح اٟتديث: وإف َف يقات
أال وإف يف ): فإف ا١تعٌت صحيح ألف البدف تابع للقلب قاؿ  ،ا١تقطوع

 .(سد مضغة إذا صلحت صلح سائر اٞتسداٞت
 : ؽ بين خشوع اإليماف وخشوع النفاؽر الف: -رٛتو اهلل- (ٕ)قاؿ ابن القيم

 ،اروالوق ،جبلؿواإل ،عظيمخشوع القلب هلل بالت ىو: أف خشوع اإلٯتاف
اٟتب فينكسر القلب هلل كسرة ملتئمة من الوجل وا٠تجل و ، واٟتياء ،بةوا١تها
ب ال ٤تالة فيتبعو خشوع فيخشع القل ،اياتو ىووجن، وشهود نعم اهلل، واٟتياء
  .اٞتوارح

تصنعًا وتكلفًا والقلب غَت  وارحفيبدو على اٞت: وأما خشوع النفاؽ
: قيل لو، اؽأعوذ باهلل من خشوع النف :بة يقوؿوكاف بعض الصحا، خاشع

فا٠تاشع ، غَت خاشع أف يرى اٞتسد خاشعاً والقلب: قاؿو وما خشوع النفاؽ
 ،٧تلى الصدرفا، وسكن دخاهنا عن صدره، وتوهلل عبد قد ٜتدت نَتاف شه

النفس للخوؼ والوقار الذي حشا فماتت شهوات  ،وأشرؽ فيو نور العظمة
سكينة اليت نزلت ره بالوذك، لقلب واطمأف إُف اهللوتوقر ا ،وٜتدت اٞتوارح، بو

فإف ا٠تبت من األرض ما ، بت: ا١تطمئن(وا١تخ)، ار ٥تبتًا لوفص، عليو من ربو
خبت قد خشع واطمأف كالبقعة فكذلك القلب ا١ت، مأف فاستنقع فيو ا١تاءاط

 وعبلمتو أف يسجد بُت،  ٬تري إليها ا١تاء فيستقر فيهاا١تطمئنة من األرض اليت

                                                           

 .(ٜٕٓ)ص: "الروح" (ٕ)



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٖ٘ٙ 

سو عنها حىت سجدة ال يرفع رأ، ووذاًل وانكسارًا بُت يدييدي ربو إجبلاًل 
ة من األرض عة رابيكرب فإنو قد اىتز بتكربه وربا فهو كبقوأما القلب ا١تت، يلقاه

فاؽ فهو اإلٯتاف وأما التماوت وخشوع الن فهذا خشوع، ال يستقر عليها ا١تاء
نفسو يف الباطن شابة طرية و ، ةومراءا حاؿ عند تكلف إسكاف اٞتوارح تصنعاً 

ة رابض فهو ٮتشع يف الظاىر وحية الوادي وأسد الغاب ،هوات وإراداتذات ش
 .بُت جنبيو ينتظر الفريسة
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لامرء من صالتو إال ما لقل  ليسحديث: ) (ٕٗٔ)
  .منها(

                                                      (يصح مرفولاً  ال)                                                  
  (.ٕٚٔ/ٔأورده الغزاِف يف "اإلحياء" )

  .رفولاً لم أجده م :العراق  قاؿو 
من رواية عثماف بن  "الصبلة"كتاب ٤تمد بن نصر ا١تروزي يف   وروى
 .(بٍد عمبلً حىت ٭تضر قلبو مع بدنوال يقبل اهلل من ع) :مرسالً أمل دىرش 

ما يف "مسند الفردوس" من حديث أمل بن  ورواه أبو منصور الديل
 .  كعب

على عمار: )ال يكتب للرجل من  موقوفاً والبن ا١تبارؾ يف "الزىد" 
 (.ٕٚٔ/ٔحياء مع ا١تغٍت" )اإل"   اىػ.صبلتو ما سها عنو(.

، (ٕٔٙ/ٕٕيف "٣تموع الفتاوى" )شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ذكره  وقد
على ابن عباس رضا  اً فموقو ( ٕٔ٘/ٔوابن القيم يف "مدارج السالكُت" )

 .اهلل عنهما
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 :التعايق
رب ) :: اٟتديث ال يصح لكن معناه صحيح ويغٍت عنو قولو قات

لو من صومو إال اٞتوع والعطش ورب قائم ليس لو من قيامو صائم ليس 
  .(ٔ)(إال السهر
إف الرجل لينصرؼ من صبلتو وما كتب لو إال عشر ): وقولو 

 .(ٕ)(بعها سدسها ٜتسها ربعها ثلثها نصفهاصبلتو تسعها ٙتنها س
 تو إال جزءاً : فإذا َف يعقل من صبل-رٛتو اهلل-قاؿ العبلمة ابن القيم 

 .ك اٞتزء وإف برئت ذمتو من الصبلةر بقدر ذلواحداً كاف لو األج
 أنو لاى العاماء أجمعت زيد بن الواحد عبد قاؿ: (ٖ)الغزاِف وقاؿ

 ىذا من نقل وما ،إٚتاعاً  فجعلو ,منها للق ما إال صالتو من لاعبد ليس
 .٭تصى أف من أكثر اآلخرة علماء وعن ا١تتورعُت الفقهاء عن اٞتنس

                                                           

( و"ا١تشػػػػكاة" ٖٛٛٗوصػػػػححو األلبػػػػآف يف "صػػػػحيح اٞتػػػػامع" ) رواه ابػػػػن ماجػػػػو عػػػػن أمل ىريػػػػرة  (ٔ)
 .(ٖٛٓٔ، و"صحيح الًتغيب" ) (ٕٗٔٓ)

وحسنو العبلمػة األلبػآف رٛتػو  ،عمار بن ياسر رضا اهلل عنهماوابن حباف عن  ،وأبو داود ،رواه أٛتد (ٕ)
 (.ٕٙٙٔاهلل يف "صحيح اٞتامع" )

 .(ٜٕٔ/ٔ) "اإلحياء"( ٖ)
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٘ٙٙ 

 .()ليس من امبر امصياـ ف  امسفر: حديث (ٖٗٔ)
 (شاذ بهذا الافظ)                                                  

سنن الكربى" بيهقا يف "ال، وال(ٜٖٕٚٙرجو أٛتد يف "مسنده" )أخ
( وغَتىم عن  ٖٙ/ٕ، والطحاوي يف "شرح معآف األثار" )(ٕٕٗ/ٗ)

 .كعب بن عاصم األشعري 
ند ٦تا ليس يف يف "الصحيح ا١تس -رٛتو اهلل-قاؿ شيخنا الوادعا 

ليس من امرب امصياـ يف ): وعند اإلماـ أٛتد (ٜٚٔ/ٕالصحيحُت" )
 (. السفرليس من الرب الصياـ يف)رين ، ومن طريقُت آخ(امسفر
 . -رٛتو اهلل-دار الحديث لاى الدىري وم

كفاية" للخطيب تصحيف كما يف "ال (ليس من امبر) :ورواية
  .بن حجر"التلخيص اٟتبَت" الو

 (ياـ ف  امسفرامبر امص ليس من) أٝتعو أنا بل قاؿ الزىري: َف
فعام من ىذا أف الحديث  (ٖٔٛ/ٕكما عند اٟتميدي يف "مسنده" )

 ..اىػلم يثبت
( و"الضعيفة" ٛ٘/ٗرواء" )يف "اإل -رٛتو اهلل-بآف وقد حكم األل

 .ى ىذا الحديث بهذا الافظ بالشذوذلا (ٖٓٔٔ( رقم )ٕٗٙ/ٖ)
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 :التعايق
 ليس منتبُت لك أخا الكرٔف أف ىذا اٟتديث هبذا اللفظ ): قات

ء يف جا ما الصحيح ظاللفو  .ال يصح امبر امصياـ ف  امسفر(
ليس من البر الصياـ ف  ) :قاؿ الن   أف الصحيحُت عن جابر 

  .(السفر
 .ور لاى األحكاـ التكايفية الخمسةوأما الصياـ ف  السفر فإنو يد

إف شئت فصم وإف شئت ) :و فقاؿ أصـو يف السفر وقد سئل 
 .            ري ومسلم عن عائشة رضا اهلل عنهارواه البخا (فافطر

 .  (ٔ)السفر واٞتمهور على جواز الصياـ والفطر يف

                                                           

( ٕٔ٘/ٗ( و "نيػػػل االوطػػػار" )ٖٕٓ/ٚ( و"شػػػرح مسػػػلم" للنػػػووي )ٖٛٔ/ٗوانظػػػر "فػػػتح البػػػاري" )( ٔ)
 (.ٚٗ٘/ٔو"الروضة الندية" )
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 مسيرة بين كل سماٍء وسماء)ما  :يثحد (ٗٗٔ)
 .(خمسمائة سنة

     (ضعيف)                                                            
، (ٖٙٛٗ(، واٟتاكم يف "ا١تستدرؾ" )ٓٚٚٔسند" )أخرجو أٛتد يف "ا١ت

د ا١تطلب عن العباس بن عب (ٕٛٙٙ( رقم )ٜٗٔ/ٙنده" )وأبو يعلى يف "مس
 قاؿ رسوؿ اهلل قاؿ : :(قلنا  :و قاؿىل تدروف كم بُت السماء واألرض

اٍء إُف ٝتاٍء ، ومن كل ٝتاهلل ورسولو أعلم، قاؿ: بينهما مسَتة ٜتسمائة سنة
وؽ السماء السابعة ، وفسمائة سنة، وكثف كل ٝتاء مسَتة ٜتسمائة سنةٜت
رش بُت مث فوؽ ذلك الع، لو وأعبله كما بُت السماء واألرضر بُت أسفْت
فى عليو من ، واهلل فوؽ ذلك ليس ٮتلو وأعبله كما بُت السماء واألرضأسف

 .  (أعماؿ بٍت آدـ  شاء

 وف  سنده: 
قاؿ عمرو بن علا يحيى بن العالء. وىو الرازي البجا .  (ٔ)

:  وقاؿ أٛتد: متروؾ الحديث. الفبلس، والنسائا، والدارقطٍت
 : ضعفوه.داود وقاؿ أبوكذ اب يضع الحديث . 

اى لادتو ف  غير ابن حباف ل , مجهوؿ لم يوتقوبن لميرةلبد اهلل  (ٕ)
وذكره العقيا  وابن لدي ف  جماة  .توتيق المجاىيل

 .ال يعرؼ :وقاؿ الذى الضعفاء.
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قاؿ البخاري: . األحنفلم يسمع من  ةلبد اهلل بن لمير  :االنقطاع (ٖ)
  . من األحنف اً عام لو سمالال نلبد اهلل بن لميرة 

قات: والحديث لو طرؽ أخرى لن أب  ىريرة وأب  ذر رض  اهلل لنهما 
 . (ٔ) ال يصح منها ش ء

 :منهم ,غير واحد من أىل العام وضعفنص  لاى وقد 
 .(ٕٚ/ٜ) ابن عدي يف "الكامل" (ٔ)

أمور تاقفت من أىل : اؿقالعرمل يف شرحو "للًتمذي"  ابن (ٕ)
 .ليس لها أصل من الصحة الكتاب

 .(ٕٓٔ-ٜٕٓ/ٔ"األباطيل" )زقآف يف اٞتو  (ٖ)

 .(ٕ٘-ٕٗ/ٔيف "العلل ا١تتناىية" ) ابن اٞتوزي (ٗ)

 . والخبر منكر: قاؿالذى  يف "التذكرة"  (٘)

إسناده نظر, وف  يف قاؿ:( ٜٖٛ/ٗابن كثَت يف "التفسَت" ) (ٙ)
  .متنو غرابة ونكارة

 أٛتد شاكر يف ٖتقيق "ا١تسند" . (ٚ)

                                                           

وعػػاؿ: ٚتػػع وعػػل، بفػػتح الػػواو وضػػمها مػػع كسػػر العػػُت، ، واأل( ىػػذا اٟتػػديث يسػػمى ْتػػديث األوعػػاؿٔ)
-ٜٚٔ/٘وأصلو تيس اٞتبل، وا١تراد ىنا مبلئكة على صورة األوعاؿ، على ما قالو ابن األثَت يف "النهاية" )

ٔٛٓ.) 
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  .(ٔ)(ٕٚٗٔ( رقم )ٜٖٛ/ٖالعبلمة األلبآف يف "الضعيفة" ) (ٛ)

"اٞتمع و ،(ٖٙٛٗ) "تعليقو على ا١تستدرؾ" الوادعا يفشيخنا  (ٜ)
ولم يثبت : -رٛتو اهلل-( قاؿٔٔٔيف السفر" )ص:بُت الصبلتُت 

, وال ما ف  تقدير ما بين السماء واألرض ش ء لن النب  
 . سماءينبين كل 

قيق ، وٖت(ٖ٘ٙ)ص:  تعليقو على "الطحاوية"األرنؤوط يف (ٓٔ)
 . (ٓٚٚٔم )رق( ٕٜٕ/ٖسند" )ا١ت"

 :التعايق
الكرٔف يف القرآف ، و عف ىذا اٟتديث: تبُت لك أخا الكرٔف ضقات 

فهو ، قدست أٝتاؤهوالسنة الصحيحة ما يبُت عظمة اهلل جل جبللو وت
١تعرفة اهلل واإلقرار بعظمتو  ، وال طريقجلت عظمتو عن الوصفالعظيم 

، أو عآف ىذه اآلياتوالتدبر يف م، تلوةوجبللو إال بالنظر يف آيات اهلل ا١ت
حثنا  وقد ،والتأمل يف عظيم صنع اهلل تعاُف، النظر يف آيات اهلل الكونية
بارؾ وتعاُف يف تدبر آيات القرآف ، فقاؿ ا١توُف تالقرآف الكرٔف على األمرين

  .{17}محمد:       ژگ  ڳ  ڳ ک  گ  گ  گ ژالعظيم:
                                                           

( ، و"ضعيف سنن" أمل ٔ٘ٙ، و"ضعيف سنن" الًتمذي )(ٖٜٓٙامع" )"ضعيف اٞتانظر كذلك و ( ٔ)
( و"ٗتػػػػريج ٖ٘ٚ٘( رقػػػػم )ٜٛ٘ٔ/ٖ) و"ا١تشػػػػكاة" (،ٖٗ) بن ماجػػػػو(، و"ضػػػػعيف سػػػػنن"اٖٕٚٗ) داود

 . (ٕٚٚ)ص:  الطحاوية"
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ڤ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ وقاؿ سبحانو 
  .{30}ق: ژڤ  ڤ  ڦ  

ڈ  ژ  ژ  ژ  وقاؿ سبحانو يف اٟتث على التفكر يف آيات الكوف
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

  ژں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   

                                     .{222-220}آل عمران:                                          

ڱ  ں  ں   ڻ ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ژ  ؿ سبحانووقا
  .{12-10}الذاريات: ژہ  ہ

٦تا ، وقدرتو الباىرةظمة ا٠تالق من اآليات الدالة على عففا األرض 
، اٞتباؿ والقفار واألهنار والبحارقد ذرأ فيها من صنوؼ النبات واٟتيواف و 

ما يدؿ على عظيم قدرة اهلل تعاُف ، وقاتعظم من ا١تخلوما دؽ وما 
 وبديع صنعو الذي ٖتار فيو العقوؿ. 

، فقد بناىا ا٠تبلؽ رضوما يف السماء من آيات أعظم ٦تا يف األ
وزينها بالنجـو  وبغَت عمد رفعها وأقامها، ،وة وأوسع خلقهاالعظيم بق

 ووالكواكب، حىت إف الناظر إليها بأعظم وسائل التقنية من تلسكوب أ
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 ۆئ  ۈئ    ۇئ  ۇئ  ۆئژ  من عظمتها وسعتهايحار أقمار صناعية ل
   {.70}الذاريات:  ژۈئ  

، مروإذا كاف العلماء قد استطاعوا تقدير ا١تسافة بُت األرض وبُت الق
، مستخدمُت يف ذلك سرعة الضوء كوحدة وبُت األرض وبُت الشمس

السماء أو د للقياس، فإهنم ال يزالوف يعلنوف عن عجزىم عن ٣ترد رؤية أبعا
 . يعربوف عنها بأهنا فضاء ال هنائا، و٢تذا تصور سعتها

النفوس كوامن التعظيم هلل عز وجل، وقد اىتم أىل السنة ٔتا يثَت يف 
اد على طريقة ندر أف ٕتد كتابًا من كتب االعتق، ويفكتبوا يف ذلك وصنفوا

بعض ، وعظمة بوابًا يف عظمة اهلل تعاُفالسلف الصاٌف إال وٕتد فيو أ
ة على عظمتو سبحانو كاٟتديث عن ا١تبلئكة ومنهم ٛتلة ٥تلوقاتو الدال
  .، واٟتديث عن الكرسا والعرش وعظم خلقهمان حولوالعرش وم

فكتبوا يف  ،ف يف موضوع العظمة ذاتوماء السلف من صن  ومن عل
، ومن أشهر ١تنظورة وآياتو ا١تتلوة ا١تسموعةدالئل عظمة اهلل تعاُف يف آياتو ا

كتب يف موضوع "العظمة" أبو ٤تمد عبد اهلل بن ٤تمد األصبهآف   من
و أٛتد العساؿ ا١تتوىف بلو أب، ومن قىػٜٖٙا١تتوىف سنة بأمل الشيخ  ا١تعروؼ
 .ىػٜٖٗسنة 
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وال ندـ من اب من استخار ما خ) :حديث (٘ٗٔ)
   .استشار(

  (وعموض)                                                          
والقضاعا  ،(ٖٕٙٙ) "األوسط"و، (ٛٚ/ٕالطربآف يف"الصغَت") أخرجو
"فتح كما يف  ق الطربآف من رواية عبد القدوس،ند الشهاب " من طرييف "مس

 .(ٙٓ٘( رقم )ٓ٘/ٕالوىاب" )

 .ابكذ    ,القدوس بن حبيب : لبدف  سندهو 
 :الحديث ضعف ىذاقد نص  لاى و 
: وسنده حيث قاؿ( ٛٛٔ/ٔٔاٟتافظ ابن حجر يف "الفتح" ) (ٔ)

 .(ٗٔٔ/ٖموسوعة اٟتافظ اٟتديثية" )".        واٍه جداً 
 .(ٕٓٛ/ٕيثما يف "٣تمع الزوائد" )ا٢ت (ٕ)
 .(ٕٕ٘ٓ( رقم )ٕٕٗ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )العجلوٓف يف  (ٖ)
، و"ضعيف اٞتامع" (ٔٔٙ( رقم )ٛٚ/ٕيف "الضعيفة" )األلبآف  (ٗ)

 .موضوعقاؿ: ( ٙ٘ٓ٘)
، والسخاوي يف (ٗٙٔ/ٛالسادة ا١تتقُت" ) "إٖتاؼ واٟتديث ذكره الزبيدي يف

(، ٘ٗ)ص: الديبع يف "التمييز"ابن ، و (ٜٗ٘( رقم )ٖٓٗقاصد اٟتسنة" )ص:"ا١ت
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( رقم ٚٓٔ/ٕ)، والصاٟتا يف "الشذرة" (ٜٓ/ٕا١تنثور") والسيوطا يف "الدر
البَتو  يف (، و ٖٕ٘ٔ( رقم )ٖٛٓ، والصعدي يف "النوافح العطرة" )ص:(ٜٔٛ)

 (.ٖٕ٘ٔ( رقم )ٕٚٗ)ص: "أسٌت ا١تطالب"

 :التعايق
 .: اٟتديث ال يصح لكن معناه صحيحقات
خارة ، واالستب من استخار اهلل تعالىما خا: -رٛتو اهلل-(ٔ)ا١تناويقاؿ 

يار إليو سبحانو فإنو طلب ا٠تَتة يف األمور منو تعاُف، وحقيقتها تفويض االخت
بل إذا دعاه أف ٮتَت لو فعلى ما ىو خَت ١تستخَته  َتىا للعبد والقادراألعلم ٓت
 فر ٔتطلوبو. ، وا٠تائب من َف يظٮتيب أملو

 . الكبلـ مع من لو تبصرة ونصيحةأي أدار  :)وال ندـ من استشار(
ا قاؿ اٟتراِف: وا١تشورة أف يستخلص من حبلوة الرأي وخالصو من خباي

 ويف بعض األثار نقحوا عقولكم با١تذاكرة، الصدور كما يشور العسل جانبو
 . ستعينوا على أموركم با١تشاورةوا

إذا من كماؿ عقلك استظهارؾ على عقلك، وقالوا:  :وقاؿ اٟتكماء
ي العقبلء وافزع ور وتغَت لك اٞتمهور فارجع إُف رأأشكلت عليك األم

 . تأنف من االسًتشاد وال االستمدادإُف استشارة الفضبلء وال 

                                                           

 .(ٗٙ٘/٘"فيض القدير" )( ٔ)
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ئم أو الغافل فإنو يكوف وقاؿ بعض العارفُت: االستشارة ٔتنزلة تنبيو النا
 . بشاء يعتقد أنو صواب وىو ٓتبلفو جازماً 

 :وقاؿ بعضهم
 ي تشَت على الصحبوإف كنت ذا رأ     فاستشر فيو صاحباً  أمر إذا عزّ 

 بالشه  ماقد حل يف موضع وتدرؾ      ا هفإٓف رأيت العُت ٕتهل نفس

 :وقاؿ األرجآف
 إف كنت من أىل ا١تشوراتيوماً و  ة    ائبػن ذا نابتػك شاور سواؾ إ
 ػرآةها إال ٔتػػنفس ترى  وال      كفاحاً من نأى ودْففالعُت تلقى  

رأى ع أىل الرة م، وا١تشاو ع اهللستخارة مواال :(ٔ)ابن لثيمين شيخنا قاؿ
قد ، فقصَت، واإلنساف خلق ضعيفاً نده قصور أو ت، وذلك أف اإلنساف عوالصبلح
أو  ،و فمثبًل ىم  أف يشًتي سيارةاذا يصنع، فمايو األمور، وقد يًتدد فيهتشكل عل

أشبو ذلك ولكنو مًتدد فماذا يصنعو نقوؿ لو أو ما  ،أو أف يصاىر رجبلً  ،بيتاً 
 طريقاف:

يكوف وما َف يكن لو كاف  ذي يعلم ما استخارة رب العا١تُت ال :الطريق األوؿ
 .كيف يكوف

  ڤ ژ  تعاُفقاؿ ، شارة أىل الرأي والصبلح واألمانةاست :الطريق الثان 

  .ژڦ  ڦڦ  
                                                           

 (.ٚ٘٘ -٘٘٘/ٕ) "شرح رياض الصاٟتُت " (ٔ)
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  قاؿ اهلل تعاُف وىذا خطاب للن  
 .{252عمران: }آل ژڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

يستشَت أصحابو يف  وأصوهبم صواباً  ،الناس رأياً  وىو أَسد   وكاف الن  
ن بعده كانوا يستشَتوف أىل ه ماؤ ألمور اليت تشكل عليو، كذلك خلفبعض ا
 ي والصبلح، وال بد من ىذين الشرطُت فيمن تستشَته: الرأ

 .وتجربة ولدـ تسرع أف يكوف ذا رأي وخبرة ف  األمور وتأف
ألف من ليس بصاٌف يف دينو ليس  .الحًا ف  دينووأف يكوف ص

يكن صاٟتاً يف  ، إذا َفذكياً وعاقبلً و٤تنكاً يف األموربأمُت، حىت وإف كاف 
، ألنو إذا كاف من أىل ا١تشورة ألف يكوف ، وليس أىبلً دينو فبل خَت فيو

، أو ويشَت ٔتا فيو الضرر -والعياذ باهلل- صاٌف يف دينو فإنو رٔتا ٮتوف َتغ
، من الشر والفساد ما اهلل بو عليميشَت ٔتا ال خَت فيو فيحصل بذلك 
جور فبل ٬توز أف تستشَته اجملوف والفولنفرض أنو رجل من أىل الفسق و 

نو كاف رجبًل صاٟتًا دينًا أمينًا لك ا٢تبلؾ كذلك لو  ألف ىذا يوقعك يف
ًا ال ٖترص على أيض، فهذا ال خربة لو اً ، ما يعرؼ األمور أو متسرعمغفل

مور يأخذ األمور ، ألنو رٔتا إذا كاف مغفبًل ال يدري عن األاستشارتو
يئًا ٦تا وراء الظواىر، كذلك إذا كاف متسرعًا فإنو رؼ شعبظواىرىا، وال ي

 خَت فيو فبل بد أف يكوف ذا ليك ٔتا الا ٭تملو التسرع على أف يشَت عرٔت
 . دينالوذا رأي وصبلح يف  خربة
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 {.3١}الشُّورى: ژں  ں  ڻ  ژ  وقاؿ اهلل تبارؾ وتعاُف

اٞتهاد مثبًل فإنو شورى ، كعيعٍت أمرىم ا١تشًتؾ الذي ىو للجمي
ماً للمسلمُت فإنو عا ، فإذا أراد وِف األمر أف ٬تاىد أو أف يفعل شيئاً بينهم

حدث لو أمر يًتدد  اف إذكوف ا١تشورةو ا١تشورة تكو يف تكيشاروىم ولكن  
يهم وصبلحهم ماـ من يرى أهنم أىل للمشورة برأع اإلفيو، ٚت

 .واستشارىم
ف ربو إذا ىم ، يستخَت اإلنسالوج : فها مع اهلل عزستخارةما االأ

، ستخارةفعليو باال، يدري مستقبلواقبتو وال بأمر وىو ال يدري ع
 . معناىا طلب خَت األمرين: تخارةسواال

يصلا اإلنساف ركعتُت من غَت  ذلك بأف إُف وقد أرشد الن  
فواتو قبل خروج وقت  ، إال يف أمر ٮتشىريضة يف غَت وقت النهاالف

 .س أف يستخَت ولو يف وقت النهاالنها فبل بأ
، فبل تخَت يف وقت النهاأف يسأما ما كاف فيو األمر واسعًا فبل ٬توز 

الفجر حىت ترتفع الشمس بلة العصر وكذلك بعد صبلة يستخَت بعد ص
عند زوا٢تا حىت تزوؿ ال يستخَت، إال يف أمر قد يفوت  ، كذلكمقدار رمح

اللهم إٓف فريضة مث يسلم وإذا سلم قاؿ: )يصلا ركعتُت من غَت ال ،عليو
 ،العظيمفضلك وأسألك من  ،واستقدرؾ بقدرتك ،استخَتؾ بعلمك
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ف كاف هم إ، اللنت عبلـ الغيوب، وأوتعلم وال أعلم ،قدر وال أقدرإنك تف
، أو قاؿ: مريًا ِف يف ديٍت ومعاشا وعاقبة أ، خَت ىذا األمر ويسميو
 ،فاقدره ِف ويسره ِف -يعٍت إما أف تقوؿ ىذا أو ىذا-عاجل أمري وآجلو 
ؿ: عاجل ، أو قارير ِف يف ديٍت ومعاشا وعاقبة أموإف كنت تعلم أنو ش

ِف ا٠تَت حيث كاف مث ، فاصرفو عٍت واصرفٍت عنو واقدر أمري وآجلو
 .وينتها أرضٍت بو(

، ـمث بعد ذلك إف انشرح صدره بأحد األمرين باإلقداـ أو اإلحجا
، فإف َف ينشرح صدره لشاء لوب، يأخذ  ٔتا ينشرح بو صدرهفهذا ا١تط

ا َف ، مث بعد ذلك ا١تشورة إذلثةثاستخارة مرة ثانية و عاد اإلوبقا مًتددًا أ
، مث ما يتبُت لو شاء بعد اإلستخارة، فإنو يشاور أىل الرأي والصبلح

عاُف قد ال ٬تعل يف قلبو ، ألف اهلل ت بو عليو فهو ا٠تَت إف شاء اهللأشَت
اهلل تعاُف ميل قلبو ، فيجعل بًل إُف شاء معُت حىت يستشَتباالستخارة مي
 .بعد ا١تشورة

 ؟ ىل المقدـ المشورة أو اإلستخارة ف العاماءوقد اختا
إذا ): لقولو  االستخارة، فقدـ أواًل ستخارةدـ االوالصحيح أف ا١تق

يتبُت لك  مث إذا كررهتا ثبلث مرات وَف (ىم أحدكم باألمر فليصل ركعتُت
عليك بو فخذ بو، وإ٪تا قلنا: إنو يستخَت ثبلث  شَتاألمر فاستشر، مث ما أ

ستخارة دعاء، ، واالأنو إذا دعا دعا ثبلثاً  ادة الن  مرات ألف من ع
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نساف خَت األمرين من أوؿ مرة، بل قد يتبُت يف أوؿ مرة، وقد ال يتبُت لئل
                 .ثالثة وإذا َف يتبُت فليستشرأو يف الثانية، أو يف ال

 فائدة:
 اتاحملرم ترؾ يف وال وا١تستحبات، اتالواجب فعل يف ستخاريُ  ال
فيما  و  ،وإ٪تا تكوف االستخارة يف الواجب وا١تستحب ا١تخَت ،اتوا١تكروى

 .(ٔ)كاف زمنو موسعاً 

                                                           

 (.ٛٛٔ/ٔٔ) "فتح الباري"( ٔ)
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نًا فهو لند اموف حسما رآه المسحديث: ) (ٙٗٔ)
 .اهلل حسن(

  (ال أصل لو مرفولاً )                                               
طيب ا٠ت، و (ٖٖ، والطيالسا يف "مسنده" )ص: (ٖٓٓٙأخرجو أٛتد )

 .عن أنس  (ٔ)فقيو وا١تتفقو""اليف 

ذا األتر إف ى: (ٚٙٔروسية" )ص:قاؿ ابن القيم يف "الف (ٔ)
وإ٪تا يضيفو إليو من ال علم  ،الـ رسوؿ اهلل ليس من ك
  .ا ىو ثابت عن ابن مسعود من قولووإ٪ت ،لو باٟتديث

 ،نس بإسناد ساقط: روي مرفولًا لن أا٢تادي قاؿ ابن عبد (ٕ)
  .(ٕ٘ٗ/ٕ) "كشف ا٠تفاء".  قفو على ابن مسعودواألصح و 

: (ٗٓٛٙ( رقم )ٖٖٔ/ٗ"نصب الراية" )قاؿ الزيلعا يف  (ٖ)
 .على ابن مسعود  ًَ غريب مرفوع ولم أجده إال موقوفا

(: ٕ٘ٗ( رقم )ٕٔٛ/ٔقاؿ ابن اٞتوزي يف "العلل ا١تتناىية" ) (ٗ)
، مث كاف يضع الحديثقاؿ أٛتد بن حنبل:  .تفرد بو النخع 

 .   ن مسعودذا الحديث إنما يعرؼ من كالـ ابوىقاؿ: 

                                                           

 .(ٕٚٙ( رقم )ٔٙٔ"صحيح الفقيو وا١تتفقو" )ص:( ٔ)
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ال (: ٖٖ٘( رقم )ٚٔ/ٕقاؿ العبلمة األلبآف يف "الضعيفة" ) (٘)
 .وإ٪تا ورد موقوفاً على ابن مسعود  أصل لو مرفولاً 

 :(ٕٓٗ/ٔ) قاؿ شيخنا الوادعا يف "٣تموع فتاوى" الوادعا (ٙ)
  ولكنو جاء عن ابن مسعود ، لم يثبت لن رسوؿ اهلل

 .مسند" أٛتد بسند حسنكما يف "

 ،(ٖٓٓٙاألرنؤوط يف ٖتقيق "ا١تسند" ) ف الحديثوضع   (ٚ)
وحس ن األثر ا١توقوؼ على ابن (، ٜ٘ٚ/٘وٖتقيق "الزاد" )

وصحح ا١توقوؼ أٛتد شاكر يف ٖتقيق  ،مسعود 
 .(ٖٓٓٚ"ا١تسند")
والسخاوي يف ، (ٕٓٗ" )السيوطا يف "الدرر ا١تنتثرة :والحديث ذكره

( ٜٓٔ/ٕا يف "الشذرة" )الصاٟت، و (ٜٜ٘رقم )( ٖٔٗ" )ص:"ا١تقاصد اٟتسنة
، (ٖٙٚٔ( رقم )ٖٓٔ" )ص:والصعدي يف "النوافح العطرة، (ٕٗٛرقم )

( ٕٚٗسٌت ا١تطالب" )ص:البَتو  يف "أ، و (ٖٕٗوالعامري يف "اٞتد اٟتثيث" )
 .(ٕٚ٘ٔرقم )

  :التعايق
ٖتسُت ما على األىواء ثَت من أىل البدع و : ىذا اٟتديث يستدؿ بو كقات
 حسن.فهو عند اهلل  ناً وأف ما رآه ا١تسلموف حس، نو حسنجة أابتدعوه ْت

 :والجواب لاى ىذا من أوجو
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 .: اٟتديث ال يثبت كما تبُت لكأوالً 
كبلـ أحد من الناس ب عارض كبلـ رسوؿ اهلل : ال ٬توز أف يُ ًَ تانيا

 .كائناً من كاف
راجع إُف الصحابة فهم  للعهد وىو( ا١تسلموفأف )اؿ( يف قولو ): تالثاً 

إف اهلل نظر يف قلوب ) :ا١تقصودوف ىنا كما يدؿ لو سياؽ األثر حيث قاؿ
، فابتعثو فاصطفاه لنفسو بادخَت قلوب الع ، فوجد قلب ٤تمد العباد
ابو د قلوب أصح، فوجمث نظر يف قلوب العباد بعد قلب ٤تمد  برسالتو

ه ا١تسلموف و، فما رآعلى دين علهم وزراء نبيو يقاتلوف، فجخَت قلوب العباد
 .(سيئاً فهو عند اهلل ساء فهو عند اهلل حسن، وما رأوه حسناً 

عًا أف وقد رأى الصحابة ٚتي): ض الروايات زيادة وىااء يف بعوقد ج
مُت يف ىذا األثر ففا ىذا داللة على أف ا١تراد با١تسل (يستخلفوا أبا بكر

 الصحابة. 
نفُت للحديث ىذا األثر يف  ألئمة ا١تص٦تا يدؿ على ىذا كذلك إخراج او 

عرفة رجو يف مد أخكما فعل اٟتاكم يف "ا١تستدرؾ" فقكتاب الصحابة  
فهذا  وَف يورد أولو بل ذكره من قولو )ما رأى ا١تسلموف حسناً...(الصحابة 

، وإذا كاف األمر  هم أف ا١تقصود با١تسلمُت الصحابةبد اهلل فيدؿ على أف أبا ع
ـ البدع كلها واف اهلل عليهم ٣تمعوف على ذلصحابة رضذلك فقد علم أف اك

 .عن أحد منهم ٖتسُت شاء من البدع وتقبيحها، وَف يروَ 
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لبلستغراؽ  ىنا ليست للعهد وإ٪تا ىا )اؿ(على القوؿ أف  :رابعاً 
 . اع، واإلٚتاع حجةيكوف ا١تراد بو اإلٚت

أىل  راد با١تسلمُت: إف صح اٟتديث فا١ت(ٔ)السبلـ اؿ العز بن عبدق
 . اإلٚتاع

: ىل دعة حسنةين بوىنا نقوؿ ١تن استدؿ هبذا األثر على أف يف الد
إف ىذا من و ة واحدة أٚتع ا١تسلموف على حسنهاتستطيع أف تأ  ببدع
بل  ،س ىناؾ بدعة أٚتع  ا١تسلموف على حسنها، فليا١تستحيل وال شك
األمر على ، وال زاؿ  القروف األوُف أف كل بدعة ضبللةانعقد اإلٚتاع يف
 ذلك وهلل اٟتمد.

ٖتسُت شاء كيف يستدؿ بكبلـ ىذا الصحامل اٞتليل على   خامساً:
ن أشد الصحابة هنيًا عن البدع وٖتذيرًا منها، وقد من البدع مع أنو كاف م
 (تدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضبللةاتبعوا وال تب: )سبق النقل عنو أنو قاؿ

 .(ٕ)(اً يف النها عن البدع كثَت جد وكبلمو 

                                                           

 .(ٜ( رقم )ٕٗ" )ص:"الفتاوى( ٔ)

 .( بتصرؼٖٓ-ٕٙ( و "اللمع يف الرد على ٤تسٍت البدع" )ص:ٜٔ-ٚٔ/ٕ)"الضعيفة"  (ٕ)
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 . يقنت حتى فارؽ الدنيا(ما زاؿ ) :حديث (ٚٗٔ)
                    (منكر)                                                              

( ٓٔٔ/ٖ) صنف""ا١توعبد الرزاؽ يف  ،(ٕٚ٘ٙٔ" )أخرجو أٛتد يف "ا١تسند
نن" ارقطٍت يف "الس، والد(ٕٔٔ/ٕ) نف"بة يف "ا١تص، وابن أمل شي(ٜٗٙٗرقم )

(، والطحاوي يف ٕٔٓ/ٕربى" )والبيهقا يف "السنن الك(، ٕٓ) ( رقمٔٗ/ٕ)
( رقم ٔٗٗ/ٔتناىية" )(، وابن اٞتوزي يف "العلل ا١تٕٗٗ/ٔ" )ثار"شرح معآف اآل

 . ( عن أنس ٓٗٙ( رقم )ٕٗٗ/ٕرح السنة" )وي يف "شوالبغ(، ٖ٘ٚ) 
 .وىو ساء اٟتفظ ،أبو جعفر الرازي عيسى بن ماىاف: وف  سنده

 .كاف يخاط: قاؿ ابن ا١تديٍت
 .كاف يهم كثيراً : وقاؿ أبو زرعة
 . كاف ينفرد بالمناكير لن المشاىير: وقاؿ ابن حباف

و"تاريخ  ،(ٜ٘٘ٙ( رقم )ٕٖٓ/ٖعتداؿ" )و"ميزاف اال ،(ٕٙٚ-ٕ٘ٚ/ٔا١تعاد" )"زاد 
 (.ٜٗ/ٕٔ"هتذيب التهذيب" )و، (ٙٗٔ/ٔٔبغداد" )

 :من أىل العام, منهم و جمعفضع  والحديث 
و"التحقيق يف أحاديث ،(ٔٗٗ/ٔاىية" )نتوزي يف "العلل ا١تابن اٞت (ٔ)

 . ( رقمٗٙٗ-ٕٙٗ/ٔا٠تبلؼ" )

 .(ٕٙٚ-ٕ٘ٚ/ٔقيم يف "زاد ا١تعاد" )ابن ال (ٕ)
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 .    (ٕ٘ٗ/ٔحجر يف "التلخيص اٟتبَت" )اٟتافظ ابن  (ٖ)

 (.ٖٕٕٗ-ٕٕٕٗ( رقم )ٖٙٔ/ٕالزيلعا يف "نصب الراية" ) (ٗ)

 .(ٔٓٗ-ٓٓٗ/ٕنيل األوطار" )ٓف يف "الشوكا (٘)

 .(ٖٖٗ/ٕكفوري يف "ٖتفة األحوذي" )ا١تبار  (ٙ)

 .(ٖٕٛٔ( رقم )ٖٗٛ/ٖيف "الضعيفة" )العبلمة األلبآف  (ٚ)

 .(ٕٚالوادعا يف "رياض اٞتنة" )ص:العبلمة  شيخنا (ٛ)

 .(ٕٚ٘ٙٔنؤوط يف "ٖتقيق ا١تسند" )ر شعيب األ (ٜ)

 .(ٛٚٔ/ٗٔلفتاوى" )امُت يف "٣تموع العبلمة ابن عثيشيخنا  (ٓٔ)

 .(ٕ٘ٙ/ٕيف "تسهيل اإل١تاـ " )مة الفوزاف العبلشيخنا  (ٔٔ)

 .(٘ٗ-ٕٗ/ٚاللجنة الدائمة ) (ٕٔ)

 .(ٕٙي يف "السنن وا١تبتدعات" )ص:الشقَت  (ٖٔ)

 .(ٕٙٔ)ص: يف "أخطاء ا١تصلُت"مشهور بن حسن  (ٗٔ)
 : التعايق
 بُت : ىذه ا١تسألة من ا١تسائل اليت طاؿ فيها النزاع واشتد فيها ا٠تبلؼقات
 :   تعاُفنة قاؿ والنزاع الرجوع إُف الكتاب والس د ا٠تبلؼواٟتكم عن ،ا١تسلمُت

 .{65}النساء: ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ژ 
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اب تركت فيكم ما إف ٘تسكتم بو لن تضلوا بعدي أبداً كت): وقولو 
 . اهلل وسنيت(

ح ذي لو صال والذي ترجح يف ىذه ا١تسألة ىو ضعف حديث أنس 
طواؿ حياتو  اؿ أف يواظب عليو الن  و٤تَُ ، عيف ٤تل النزا  لكاف فيصبلً 
ا من بل يأتين ،نوف على دعائو كل فجر مث ال يتواتر ذلك عنوؤم  يدعو وىم يُ 

دث وبدعة، بل قاؿ : إنو ٤تحابةبل يقوؿ بعض الص ،طرؽ ضعيفة واىية
َف يزؿ يقنت حىت فارؽ ) :: لو فرضنا صحة ىذا اٟتديثبعض العلماء

إنو ليس فيو أف القنوت ، فل على ىذا القنوت ا١تعُت البتويَف يكن فيو دل(الدنيا
فإف القنوت يطلق على القياـ والسكوت ودواـ العبادة والدعاء  ،ىذا الدعاء

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ژ  والتسبيح وا٠تشوع كما قاؿ تعاُف
وم: ژڤ  ڤ  ڤ   ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ژ  وقاؿ تعاُف {16}الرُّ

مر:}ال ژەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ     .{2زُّ

    .{21}التَّحريم: ژۇئۆئۆئۈئۈئېئ ۇئژتعاُفوقاؿ 

 ژپ  پ   پ  پ ژ  ١تا نزؿ قولو تعاُف :وقاؿ زيد بن أرقم
 .الكبلـعن أمرنا بالسكوت وهنينا  {13١}البقرة:

اللهم اىدٓف ) َف يقل َف يزؿ يقنت بعد الركوع رافعًا صوتو وأنس 
اٟتمد ربنا ولك ) :ولوف قوال ريب أن من خلفو، م  ؤَ ويػٌ .( ..فيمن ىديت
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الدعاء والثناء ( ...بعد شاء شئت من موات وملء األرض وملء ماملء الس
، وىذا الدعاء ا١تعُت قنوت، ذا الركن قنوتو قنوت وتطويل ىالذي كاف يقول
 ،ائر أقساـ القنوتعُت دوف سا أراد ىذا الدعاء ا١تف أنسًا إ٪تأفمن أين لكم 

 يل على إرادةدوف غَتىا من الصلوات دل القنوت بالفجر ٗتصيصو :وال يقاؿ
، ر وغَتىاالدعاء ا١تعُت إذ سائر ما ذكرمت من أقساـ القنوت مشًتؾ بُت الفج

: إنو الصلوت بالقنوت وال ٯتكن أف يقاؿئر ص الفجر دوف ساوأنس خ
دعاء للمستضعفُت من ا١تؤمنُت ألف أنسًا أخرب أنو  الدعاء على الكفار ال ال
ركو فتعُت أف يكوف ىذا الدعاء الذي داـو عليو ىو كاف قنت شهرًا مث ت
 القنوت ا١تعروؼو 

 :والجواب من وجوه
لفجر وا١تغرب كما ذكره كاف يقنت يف ا  : أف أنسًا قد أخرب أنو أحدىا
، وكذلك ذكر الرباء بن عازب سواء. فلم ٮتصص القنوت بالفجر، البخاري

نوتاً ف قنوتًا للنوازؿ ال ق، فإف قلتم ا١تغرب كافما باؿ القنوت اختص بالفجر
قنوت الفجر ، و و قاؿ منازعوكم من أىل اٟتديث: نعم كذلك ىو قنوتاً راتب

ويدؿ على أف قنوت الفجر كاف قنوت نازلة ال قنوتاً  :و قالوارؽسواء وما الف
، وأنس كم يف القنوت الراتب إ٪تا ىو أنسوعمدت ،راتبًا أف أنسًا أخرب بذلك
قنت ) :قاؿ ة مث تركو ففا الصحيحُت عن أنس أخرب أنو كاف قنوت نازل

 .(شهراً يدعوا على حا من أحياء العرب مث تركو الن  
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: أف أنسًا أخرب أهنم َف يكونوا يقنتوف وإف بدء القنوت ىو قنوت الثان 
 من حديث عبد العزيز ُتففا الصحيح ،على رعل وذكواف يدعو الن  

رجبًل ٟتاجة يقاؿ  سبعُت  بعث رسوؿ اهلل) قاؿ: بن صهيب عن أنس 
: بئر رعل وذكواف عند بئر يقاؿ لوي اف من بٍت سليم ٢تم القراء فعرض ٢تم حَ 

ن ٣تتازوف يف حاجة لرسوؿ اهلل ـ واهلل ما إياكم أردنا وإ٪تا ٨تمعونة فقاؿ القو 
 فذلك بدء القنوت  رسوؿ اهلل شهراً يف صبلة الغداة(عليهم  فقتلوىم فدعا

ماً، وقوؿ القنوت دائ فهذا يدؿ على أنو َف يكن من ىديو  وما كنا نقنت
دليل على أنو أراد  (قنت شهرًا مث تركو): مع قولو )فذاؾ بدء القنوت(: أنس
ت يف وىذا كما قن، وىو الذي وقتو بشهر، ن القنوت قنوت النوازؿأثبتو مٔتا 

ت يف قن) :أف رسوؿ اهلل  ديث أمل ىريرة صبلة العتمة شهراً كما يف ح
 نجِ ، اللهم أالوليد بن الوليد نجِ اللهم أ ،صبلة العتمة شهرًا يقوؿ يف قنوتو

نج ا١تستضعفُت من ، اللهم أأمل ربيعةياش بن ع نجِ ، اللهم أسلمة بن ىشاـ
 يهم سنُت كسٍتلهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عل، الا١تؤمنُت
و فقاؿ: م فذكرت ذلك ل٢ت : وأصبح ذات يـو فلم يدعُ ىريرة قاؿ أبو يوسف(

 .(ٔ)أوما تراىم قد قدموا

                                                           

ُت يف أخطػػػػػػػاء بػػػػػػػ( و"القػػػػػػػوؿ ا١تٔٓٗ-ٓٓٗ/ٕ)( و "نيػػػػػػػل األوطػػػػػػػار" ٕٙٚ-ٕ٘ٚ/ٔ"زاد ا١تعػػػػػػػاد" )( ٔ)
(. وللتوسػػع يف ىػػذه ا١تسػػألة انظػػر رسػػالة "إسػػفار الصػػبح بتفصػػيل القػػوؿ يف قنػػوت ٖٓٔ-ٕٙٔا١تصػػلُت" )

 .  الصبح" جملدي بن عبد ا٢تادي
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من لامائنا  ف  صالة الفجر القنوتشرلية : وممن قاؿ بعدـ قات
 :  -رحمهم اهلل-المعاصرين 

  (٘ٗ-ٕٗ/ٚيف "الفتاوى" )اللجنة الدائمة. 

  (ٕٗٗ-ٖٕٗيف "٘تاـ ا١تنة" )ص:العبلمة األلبآف. 

  (ٕٚيف "رياض اٞتنة" ) الوادعاالعبلمة شيخنا. 

  (ٛٚٔ/ٗٔيف "٣تموع الفتاوى" ) ابن عثيمُتشيخنا  . 
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  ولكن ما وسعن  سمائ  وال أرض: )حديث (ٛٗٔ)
 .المؤمن( يوسعن  قاب لبد

                                                         (ال أصل لو)                                                        
وىو حديث باطل ال أصل لو  (ٜٔ/ٖ) "اإلحياء"دال  ف  ذكره الغ

 منهم:بل ىو من اإلسرائيايات كما ذكر ذلك جمع من أىل العام,  ,مرفولاً 
 .(ٖٕٗ/ٚ"اٖتاؼ السادة ا١تتقُت" )  .العراقا (ٔ)

و"الصغرى" (، ٚٛ/٘) "الفتاوى الكربى" يف ابن تيميةشيخ اإلسبلـ  (ٕ)
 .(ٔو"األحاديث الضعيفة والباطلة") (،ٕٕٔ/ٛٔ)

 .(ٚٔالتذكرة" )ف  " ركشاالز  (ٖ)

 .(ٖٗٙاٟتكم" )ص:ابن رجب يف "جامع العلـو و  (ٗ)

  .(ٕٙٓ/ٔ) الفتاوى اٟتديثية""ابن حجر يف  (٘)

 (ٜٜٓ( رقم )ٖٛٗ"ا١تقاصد" )ص:السخاوي يف  (ٙ)

 .(٘ٗ( رقم )ٛٗٔ/ٔتنزيو الشريعة" )ابن عراؽ يف " (ٚ)

 .(ٖٓيف "تذكرة ا١توضوعات" )ص:الفتٍت  (ٛ)

  .(ٖٖٙ) ( رقم٘ٙٔ:درر ا١تنتثرة" )صالسيوطا يف "ال (ٜ)

  .(ٓ٘ٔع يف "التمييز" )ص:بالديابن  (ٓٔ)
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 .(ٕٕٙ٘( رقم )ٕ٘٘/ٕ"كشف ا٠تفاء" )العجلوٓف يف  (ٔٔ)

 .(ٖٓٗ( رقم )ٕٔٓ-ٕٓٓالعامري يف "اٞتد اٟتثيث" )ص: (ٕٔ)

 .(ٖٜٕ( رقم )ٗٙٔالقاري يف "ا١تصنوع" )ص: (ٖٔ)

 .(ٜٕٛٔ( رقم )ٕٕ٘البَتو  يف "أسٌت ا١تطالب" )ص: (ٗٔ)

 .(ٜٗٛ( رقم )ٚٔٔ/ٕالصاٟتا يف "الشذرة" ) (٘ٔ)

 .(ٜٓٙرقم ) (ٙٙٔاألزىري يف "ٖتذير ا١تسلمُت" )ص: (ٙٔ)

 .(ٚٚٔ/ٔا الوادعا يف "غارة األشرطة" )نشيخ (ٚٔ)

 (.ٕٗٚ/ٜٕاللجنة الدائمة ) (ٛٔ)

 : التعايق
وإذا ، ل اٟتلوؿويف ىذا اٟتديث نزعة من كبلـ أى: (ٔ)بَتو قاؿ ال

، اهلل من يسع ويقبل ما ورد من عندكاف معناه أف قلب ا١تؤ  اٟتديثصح 
بل  ،سالف ىوى النففيتسع قلبو وال ينفر من شاء خ، ارويسلم لؤلقد

 .   ٭تملها على الصرب والرضى
 . وسع قلبو ٤تبيت ومعرفيت :(ٕ)وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

                                                           

 .(ٕٕ٘)ص: "أسٌت ا١تطالب"( ٔ)

 (.ٚٛ/٘( و"الكربى" )ٕٕٔ/ٛٔصغرى" )"الفتاوى ال (ٕ)
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رفيت، وإال ، و٤تبيت ومعوسع قلبو اإلٯتاف ملومعناه  :(ٔ)وقاؿ الصاٟتا
أكفر من النصارى الذين  اس فهو: إف اهلل ٭تل يف قلوب النفمن قاؿ

، وكأنو أشار ٔتا يف اإلسرائيليات إُف ما أخرجو وا ذلك با١تسيح وحدهخص
إف اهلل فتح السموات ٟتزقيل ): نبو قاؿمعن وىب بن  "الزىد"يف أٛتد 

فقاؿ  رب،ظمك يا سبحانك ما أع :اؿ حزقيلحىت نظر إُف العرش فق
 قلب ا١تؤمن الوادع ووسعٍت ٍتنعإف السموات واألرض ضعفن أف يس :اهلل

وٓتط ابن الزركشا: ٝتعت بعض أىل العلم يقوؿ: ىذا يعٍت  اللُت(.
، وأكثر ما يرويو ع ا١تبلحدةحديث الًتٚتة حديث باطل وىو من وض

: عند ١تقاصد يقصدىا، ويقوؿ اى رؤوس العواـ علا بن وفا١تتكلم عل
 .      ببيت ربكم ا: طوفو الوجد والرقص

                                                           

 .(ٜٗٛ( رقم )ٚٔٔ/ٕ"الشذرة" ) (ٔ)
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 .         من نكح يده( حديث: )ماعوف (ٜٗٔ)
            (ضعيف)                                                            

، وال ينظر إليهم يـو القيامة، ويقاؿ ٢تم: سبعة لعنهم اهلللفظ: )ويف 
ادخلوا النار مع الداخلُت: الفاعل، وا١تفعوؿ بو يف عمل قـو لوط، وناكح 

اٞتامع بُت ا١ترأة وبنتها، والزآف ْتليلة جاره، ، و وناكح يدهالبهيمة، 
أخرجو أبو ( وا١تؤذي ٞتاره حىت يلعنو، والناكح للمرأة يف دبرىا إال أف يتوب

 اهلل ابن عمر مرفوعاً. الشيخ ابن حياف، وابن بشراف يف "أماليو" عن عبد

  , وىو ضعيف.اإلفريق ف  سنده: لبد الرحمن بن زياد و 
   .عن أنس  (ٓٚٗ٘( رقم )ٖٛٚ/ٗالشعب" )وأخرجو البيهقا يف "

 .مسامة بن جعفر :سنده وف 
 .يجهل ىو وشيخو (:ٛٓٔ/ٗقاؿ الذى  يف "ميزاف االعتداؿ" )

 ضعيف. وقاؿ األزدي: 
 جمع من أىل العام ,منهم: الحديثىذا ضع ف قد و 
 (.ٓٚٗ٘( رقم )ٖٛٚ/ٗالبيهقا يف "شعب اإلٯتاف" ) (ٔ)

 . (ٖٗ٘/ٔابن كثَت يف "تفسَته" ) (ٕ)

 (.ٙٗٓٔ( رقم )ٖٖٙ/ٕابن اٞتوزي يف "العلل ا١تتناىية" ) (ٖ)
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 .(٘ٗ٘ٔ( رقم )ٛٛٔ/ٖلخيص اٟتبَت" )ابن حجر يف "الت (ٗ)

 الُرىاوي يف "حاشية ا١تنار" كما نقل عنو العجلوٓف.   (٘)
 (.ٖٕٛٛ( رقم )ٖٔٗ/ٕالعجلوٓف يف "كشف ا٠تفاء" ) (ٙ)

 (.ٖٛٚ( رقم )ٜٜٔالقاري يف ا١تصنوع )ص: (ٚ)

 . (ٕٔ-ٜٔ:)صستمناء"ٌت يف حكم اال"بلوغ ا١تشوكآف يفال (ٛ)

 .(ٕٔٓٗ، و"اإلرواء" )(ٔ٘ٛٗو)(ٜٖٔ) األلبآف يف "الضعيفة" (ٜ)

 . (ٙٚٔص:) )جزء تبارؾ( "ل التنزيللتأوييف "التسهيل العدوى  (ٓٔ)

 : فائدة
 كل حديث جاء ف  نكح اليد القاؿ بعض لاماء الحديث:  

 يصح.
 :التعايق
ور وىو قوؿ ٚته ،العلم ستمناء باليد ٤تـر يف أصح قوِف أىلال: اقات
كاأللبآف وابن باز والعثيمُت والوادعا وغَتىم لعمـو   ناعصر ر علماء كباو ، السلف

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ژ  قولو تعاُف
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 {.0-5}المؤمنون: ژچ  چ  
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أو تو بحانو على من حفظ فرجو فلم يقض وطره إال مع زوجفأثٌت س
متجاوز  ما وراء ذلك أيًا كاف فهو عادٍ وحكم بأف من قضى وطره في ،أمتو

و على ذلك ستمناء باليد كما نبمـو ذلك االويدخل يف ع ،١تا أحلو اهلل لو
 . اٟتافظ ابن كثَت وغَته

ستمناء أما اال :"٣تموع الفتاوى" وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف
 ء وىو أصح القولُت يف مذىب أٛتدباليد فهو حراـ عند ٚتهور العلما

 .ولذلك يعدر من فعاو
ديث توجيو نبوي كرٔف ١تعاٞتة ويف اٟت:...-رٛتو اهلل- (ٔ)وقاؿ العبلمة األلبآف

دوف زواجًا أال وىو الصياـ فبل مة الشهوة يف الشباب الذين ال ٬تالشبق وعرا
  عدة من قيل ٢تم( ألنو قاستمناء باليدم أف يتعاطوا العادة السرية )اال٬توز ٢ت

  .{62}البقرة: ژۆڭ ڭ  ڭ  ۇ ۇژ

ستمناء يف ذاتو ليس من صفات ا١تؤمنُت الذين وصفهم اهلل يف وألف اال
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ژ القرآف الكرٔف 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
 {.0-5}المؤمنون: ژچ  چ  

                                                           

 .(ٙٗٗ/ٗ"الصحيحة" )( ٔ)
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ٜ٘ٙ 

 :ة أضراراً منهائيسد ذكر أىل العام لهذه العادة ال: وققات
 ف اٞتهاز التناسلا وعدـ استقامتوضع. 

 افة وفقد األمل و٤تاولة االنتحارفقد شهية الطعاـ والنح. 

  التوتر العص. 

 خروج ا١تٍت بشعور وبدوف شعور . 

 سرعة اإلنزاؿ وعدـ االنتصاب. 

 ا٨تناء العضو. 

 وصاً اإلحليل وا٠تصيتُتأنو يقف ٪تو األعضاء خص. 

  يف فقار الظهر وىو الصلبث أ١تاً أنو يور. 

 .أنو يورث رعشة يف بعض األعضاء كالرجلُت 

  ث صفرة على الوجو تنذر ْتلوؿ السلأنو يور(ٔ) . 

                                                           

( و ٙٛٔ-ٕٛٔ( وكتػاب "الزنػا" )ص:ٓ٘"ٖتفة الشػاب الربػآف يف الػرد علػى اإلمػاـ الشػوكآف" )ص:( ٔ)
 .( ٖٖٔٛ- ٖٖٓٛ/ٚاشية  )لشوكآف" ح"الفتح الربآف لئلماـ ا

 



                                  لم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعارإسعاف األخيار بما اشتهر و 

 

 

ٜ٘ٚ 

( حديث: )من أحيا ليات  العيدين لم يمت قابو ٓ٘ٔ)
 يـو تموت القاوب( .

 )موضوع(                                                                
 (.ٔٓٔصفهآف يف "الًتغيب" )ص:أخرجو األ

وجاء بلفظ: )من أحيا ليلة الفطر، وليلة األضحى، َف ٯتت قلبو يـو 
(: رواه الطربآف يف ٜٛٔ/ٕ٘توت القلوب( قاؿ ا٢تيثما يف "اجملمع" )
 ."الكبَت" و"األوسط" عن عبادة بن الصامت 

 وف  سنده: لمر بن ىاروف الباخ  , وىو كذ اب. 
قاـ ليليت العيدين ٤تتسبًا هلل َف ٯتت قلبو يـو ٘توت وجاء بلفظ: )من 

 . القلوب( أخرجو ابن ماجو عن أمل أمامو 
 . فيو بقية بن الوليد وىو مدلس, وقد لنعنقاؿ يف "الزوائد": 

 . إسناده ضعيف (:ٕٖٛ/ٔوقاؿ العراقا يف "ٗتريج اإلحياء" )
بت لو بلفظ: )من أحيا اللياِف األربع وج وجاء من حديث معاذ 

 . وىو موضوعاٞتنة،ليلة الًتوية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر( 
وجاء بلفظ: )من أحيا ليليت العيد والنصف من شعباف َف ٯتت قلبو 

 . وفيو مرواف بن سالم, وىو متهم بالكذبيـو ٘توت القلوب( 
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ٜ٘ٛ 

 وقد ضع ف ىذه األحاديث:
 اٟتافظ العراقا يف ٗتريج اإلحياء. (ٔ)
( و"موسوعة ٓٛ/ٕبن حجر يف "التلخيص اٟتبَت" )اٟتافظ ا (ٕ)

 (.ٗٚ٘/ٔاٟتافظ اٟتديثية" )

 (.ٕٙ٘/ٕابن اٞتوزي يف العلل ا١تتناىية" ) (ٖ)

 (.ٜٛٔ/ٕا٢تيثما يف "٣تمع الزوائد" ) (ٗ)

 (.ٚٗ:يف "تذكرة ا١توضوعات" )صالفتٍت  (٘)

 (.ٜٙٛٔ) الصعدي يف "النوافح العطرة" (ٙ)

 (.ٕٔٔ) ( رقمٗ٘:شوكآف يف "الفوائد اجملموعة" )صال (ٚ)

( ٕٕ٘( و )ٕٔ٘( و)ٕٓ٘)رقم العبلمة األلبآف يف الضعيفة"  (ٛ)
 .     (ٔ)(ٖٙٔ٘و)
 التعايق: 

: إف كثَتاً من ا٠تطباء والوعاظ يلهجوف ْتث الناس على التقرب قات
إُف اهلل سبحانو وتعاُف بإحياء ليليت العيدين، فيلهبوف ا١تشاعر واألحاسيس 

                                                           

( رقػػػػػػػػػػم ٘ٙٗ-ٗٙٗ/ٔ( و"الًتغيػػػػػػػػػب والًتىيػػػػػػػػػب" )ٖٔٙ٘كػػػػػػػػػذلك "ضػػػػػػػػػعيف اٞتػػػػػػػػػامع" ) انظػػػػػػػػػرو ( ٔ)
 (. ٖٖ٘( و"ضعيف سنن" ابن ماجو )ٛٙٙ،ٚٙٙ،ٙٙٙ)
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ؤالء ْتث  الناس على ذلك، بل هبذه األحاديث الباطلة، وال يكتفا ى
فضبًل عن مشروعية العمل بو ودعوة الناس إُف  ينسبوهنا إُف رسوؿ اهلل 

تطبيقو، فينيغا أف يقاؿ ىذه اللياِف من ٚتلة اللياِف اليت تشملها األدلة 
 العامة يف فضل قياـ الليل.
ىديو يف ) -رٛتو اهلل-قاؿ ابن القيم  :-رٛتو اهلل-قاؿ العالمة األلبان  

  ليلة النحر من ا١تناسك(: مث ناـ حىت أصبح وَف ٭تا تلك الليلة وال
 .(ٔ)صح عنو يف إحياء ليليت العيدين شاء

      
 
 
 
 
 

 (ٔ٘ٔانتهى اٞتزء األوؿ ويليو اٞتزء الثآف من حديث رقم )
 

                                                           

 .(٘ٙٗ/ٔو"الًتغيب والًتىيب" ) (ٕٚٗ/ٕ( "زاد ا١تعاد" )ٔ)


