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 .  قيم(من أذن فهو ي) :يث( حدٔ٘ٔ)
                        (ضعيف)                                                                

 د ُب ، وأٛت(ٗٔٚ(، وابن ماجو )ٗٔ٘(، وأبو داود )ٜٜٔرواه الًتمذي )
 ،(ٓٙ٘/ٔ) ُب "السنن الكربى"والبيهقي ، (ٙٗ٘ٚٔ-٘ٗ٘ٚٔ)"ا١تسن د"
ابن أيب شيبة ُب و ، (ٖٖٛٔ)( رقمٙٚٗ-٘ٚٗ/ٔنف")رزاؽ ُب "ا١تصوعب د ال

عن زياد  (ٕٗٔ/ُٔب "شرح معاشل األثار" ) ، والطحاوي(ٕ٘ٗ/ٔ"مصنفو" )
 . بن اٟتارث الص دائي ا

 .ب د الرٛتن بن زياد اإلفريقي ضعيفع :وفي سنده
 :     جمع من أىل العلم، منهم ف ىذ الحديثوقد ضع  

  .ىذا حديث منكربنو: قاؿ ال( ٕٖٙ)ُب "العلل"  أبو حاًب (ٔ)
 (. ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٖماـ النووي )البغوي كما ُب "اَّموع" لئل (ٕ)

 .(ٚٛ٘-ٙٛ٘/ٔ)ُب "السنن الكربى" أشار إذل ضعفو البيهقي  (ٖ)

  .(ٔ)(ٖ٘)( رقم ٛٓٔ/ٔالعبلمة األلباشل ُب "الضعيفة" ) (ٗ)

 .(ٖٛ٘ٚٔ-ٖٚ٘ٚٔ)األرنؤوط ُب "ٖتقيق ا١تسن د" (٘)

                                                           

( و"ضػػػػػعيف يبػػػػػنن ٕٓٔ( و"ضػػػػػعيف يبػػػػػنن أيب داود" )ٖٚٚٔ"ضػػػػػعيف اٞتػػػػػام " ) انظػػػػػر كػػػػػذل و ( ٔ)
( و"اإلرواء" ٛٗٙ( رقػػػػم )ٕٗٓ/ٔ( و"ا١تشػػػػكاة" )ٕ٘ٔ( و"ضػػػػعيف يبػػػػنن ابػػػػن ماجػػػػو" )ٕٖالًتمػػػػذي" )

 .(ٖٕٚ( رقم )ٕ٘٘/ٔ)
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 (. ٖٕٓص:)مشهور ُب "أخطاء ا١تصلُت"  (ٙ)

 : التعليق

ثار ىذا اٟت ديث السيئة أنو : ومن آ-هللرٛتو ا- (ٔ)قال العالمة األلباني
تأخر وذل  حُت ي ،بُت ا١تصلُت كما وق  ذل  غَت مرةيببب إلثارة النزاع 

، ويري د بعض اٟتاضرين أف يقيم الصبلة ا١تؤذف عن دخوؿ ا١تسج د لعذر
 ، ودل ي درِ ًا ُّذا اٟت ديثو ٤تتجفما يكوف من أح دىم إال أف يعًتض علي

فضبًل عن أف ٯتن  بو الناس  ، ال ٬توز نسبتو إليو ا١تسكُت أنو ضعيف
           .اىػمن ا١تبادرة إذل طاعة اهلل تعاذل، أال وىي إقامة الصبلة.

ة أيضًا ما حصل ُب ببلدنا اليمنية ئومن آثار ىذا اٟت ديث السي :قلت
ٍب ذىب إذل البيت ليتوضأ وتأخر أف رجبًل أذف للصبلة  ،ُب بعض القرى

فحاف وقت الصبلة، فأقاـ رجٌل آخر وصلى بالناس، فجاء ا١تؤذف وىم ُب 
ا الصبلة صاح ا١تؤذف بالذي أقاـ و ، فلما قضفاغتاض من ذل الصبلة 

اـ شجار أدى إذل أف أطلق ا١تؤذف الرصاص على الذي أق افحصل بينهم
لثأر من القاتل فحصل بينهم تري د األخذ بافقتلو، فقامت قبيلة ا١تقتوؿ 

 .  (ٕ)قتيبًل وتسعة وأربعُت مصاباً قتاؿ عظيم كاف ضحيتو عشرين 

                                                           

 .(ٓٔٔ/ٔ"الضعيفة" ) (ٔ)
 . (ٖٓٔومبكيو" )ص:"القصص ا١تيو ما بُت مضحكة ( ٕ)
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وال يعٍت كوف اٟت ديث ال يصح أف يتجرأ شخص على إقامة : تنبيو
للمؤذف أف يقيم الصبلة إذا تأخر ا١تؤذف بغَت إذف اإلماـ، بل ال ينبغي 

فعلى ا١تصلُت ، من ذل   با١تن، وغَت ا١تؤذف أوذل ماـبلة بغَت إذف اإلالص
، فبل يت دخل أح د ُب أمر عرفوا ىذا اٟتق لئلماـمراعاة ذل  وعليهم أف ي

 .وفق اهلل اٞتمي  ١تا ٭تبو ويرضاه، قامة الصبلة حىت يأذف ُّا اإلماـإ
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  .(كذبلين نفسو فمن أراد أن يلعحديث: ) (ٕ٘ٔ)
بهذا  ليس لو أصل)                                            

  (اللفظ
نو ح ديث نبوي ناس على أنة كثَت من الاشتهر ىذا الكبلـ على ألسِ 

  شريف أو آية قرآنية، والصحيح أنو من كبلـ الناس.
وق د يبئل عنو شيخنا العبلمة ابن عثيمُت ُب "لقاء الباب ا١تفتوح" 

 ال يصح.( فقاؿ: ٕٔٔاللقاء )
، و ليس بحديثوىو كاف مازحاً( ب ولالعن اهلل الكذلفظ: )جاء بو 

 : منهم ،كما ذكر ذلك غير واحد ممن ألف في األحاديث المشتهرة
 (. ٖٙٛ( رقم )ٜٖٗ"ا١تقاص د اٟتسنة" )ص:السخاوي ُب  (ٔ)
 ( . ٖٓٔ"التمييز" )ص:ابن ال ديب  ُب  (ٕ)
 ( . ٕٓ٘ٓ( رقم )ٚٛٔ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )العجلوشل ُب  (ٖ)
 . (ٖٖٚما ليس ْت ديث" )بياف  ُب"اٞت د اٟتثيث العامري ُب  (ٗ)
 .(ٜٖٕ( رقم )٘ٗٔ"ا١تصنوع" )ص:لقاري ُب ا (٘)
 (.ٗٗٔٔ( رقم )ٕٕٚ"أيبٌت ا١تطالب" )ص:البَتوٌب ُب  (ٙ)
 (. ٖٖٚ( رقم )ٕٙ/ٕ"الشذرة" )الصاٟتي ُب  (ٚ)
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 (. ٓٔ٘ٔ( رقم )ٕٕٚ"النوافح العطرة" )ص:الصع دي ُب  (ٛ)
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 : التعليق
ورد لعن ، وق د نة وإٚتاع األمة: الكذب ٤تـر بالكتاب والسقلت

، وُب ردت أحاديث كثَتة ُب ٖترصل الكذبوو ، الكرصل الكاذب ُب القرآف
رصل الكذب وأنو من  األدلة الصحيحة الصر٭تة ما يكفي لل داللة على ٖت

ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ  قاؿ تعاذل، كبائر الذنوب
 .{16عمران: }آل ژېئ  ىئ   

، ويل لو، ويل  ويل): وقاؿ  للذي ٭ت دث فيكذب ليضح  بو القـو
١تن ترؾ ا١تراء وإف كاف ٤تقاً،  نةا زعيم ببيت ُب ربض اٞتأن): وقاؿ . (ٔ)لو(
بيت ُب أعلى ، و نة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً يت في وسط الجوبب

  .(ٕ)اٞتنة ١تن حسن خلقو(
قاع د  دعتٍت أمي يومًا وريبوؿ اهلل ): قاؿ وعن عب د اهلل بن عامر 

أردِت أف تعطيو؟  : وما، فقاؿ ٢تا ريبوؿ اهلل : تعاؿ أعطي ، فقالتبيننا
ُكتبت علي   : أما أن  لو دل تعطو شيئًا  اهلل  ؿ، فقاؿ ٢تا ريبو : ٘تراً قالت
  .(ٖ)كذبة(

                                                           

شل ُب "صػحيح وحسنو العبلمػة األلبػا رواه أٛت د وأبو داود والًتمذي واٟتاكم عن معاوية بن حي دة ( ٔ)
 . (ٖٙٔٚاٞتام " )

 .(ُٗٙٗٔب "صحيح اٞتام ") وحسنو العبلمة األلباشل رواه أبو داود وغَته عن أيب أمامة ( ٕ)
( ٛٗٚ) ه أٛتػػػػ د وأبػػػػو داود عػػػػن عبػػػػ د اهلل بػػػػن عػػػػامر بػػػػن ربيعػػػػة وحسػػػػنو األلبػػػػاشل ُب "الصػػػػحيحة"روا( ٖ)

 (. ٜٖٔٔو"صحيح اٞتام " )
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وال  ،مؤمن أف يتحرى الص دؽ حىت يكتب عن د اهلل ص ديقاً فينبغي لل
، علم أف الص دؽ منجاةوي ،حىت ال يكتب عن د اهلل كذاباً  يتحرى الكذب

ودمار وصفة من الكذب ىبلؾ ، وأف خياروأنو من صفات ا١تؤمنُت األ
 شرار.          صفات ا١تنافقُت األ



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕٔ 

ان من غير رمضًا من من أفطر يومحديث: ) (ٖ٘ٔ)
ر كلو وإن عنو صيام الدى رخصة رخصها اهلل لو لم يقضِ 

 .صامو(
                                 )ضعيف(                                                       
(، وابن ماجو ٕٙٚ)والًتمذي  (م  العوف،ٖٜٖٕ)رجو أبو داود أخ

هقي ُب "الكربى" بيوال ،(ٜٚٛٔ( رقم)ٖٕٛ/ٖ)ن خزٯتة ، واب(ٕٚٙٔ)
  دوأٛت( ٖٗ٘ٙ( و)ٖٖ٘ٙ)( رقم ٖٛٔ/ٖعب" )( و"الشٕٕٛ/ٗ)
( رقم ٖٖٔوأبو داود الطيالسي )ص:( ٜٛٔ/ٗ) رزاؽال( وعب د ٜٗٔٓ)
 وغَته. ( عن أيب ىريرة ٕٓٗ٘)

 ٞتهالة أيب ا١تطوس وأبيو.  :ده ضعيفوإسنا
 . : عب د اهلل بن ا١تطوسيزي د بن ا١تطوس، وقيل وايبم أيب ا١تطوس

 وقد ضع ف ىذا الحديث جمع من أىل العلم، منهم:
 .ويُذكرالبخاري، أشار إذل تضعيفو بقولو:  (ٔ)
 .ابن خزٯتة (ٕ)
 .يا١تنذر  (ٖ)
 .البغوي (ٗ)
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 .القرطيب (٘)
 . الذىيب (ٙ)
 .(ٔٓٔ/ٙ "فيض الق دير" )ا١تناوي ُبنقل عنهم كما . ال دمَتي (ٚ)
 .(ٖٛٔ/ٙ) ابن حـز ُب "احمللى" (ٛ)
لو  وذكر( ٜٔٔ-ٜٓٔ/ٗاٟتافظ ابن حجر ُب "فتح الباري" ) (ٜ)

نقطاع للشك ىل سمع ، واالطراب، والجهالة: االضثالث علل
 ؟أم ال يزيد بن المطوس من أبي ىريرة 

 .(ٛٗٔ/ٕ) ابن عراؽ ُب "تنزيو الشريعة" (ٓٔ)
 .(ٔٔٔوعة" )ص:ُب "الفوائ د اَّم الشوكاشل (ٔٔ)
  .(ٔ)(ٔٛٔ( رقم )ٖٕٛ/ٕالعبلمة األلباشل ُب "الضعيفة" ) (ٕٔ)

 .وقد جاء الحديث من طرق أخرى كلها ضعيفة ال تصحقلت: 
 :التعليق

ن أفطر عام دًا من لكن ال يعٍت ىذا أف م، : نعم اٟت ديث اليصحقلت
فق د جاء ، حقو عقوبة من اهلل يببحانو وتعاذلنو ال تلاف أغَت عذر ُب رمض

                                                           

( و"ضػػػعيف يبػػػنن أيب ٘ٔٔ( و"ضػػػعيف يبػػػنن الًتمػػػذي" )ٕٙٗ٘"ضػػػعيف اٞتػػػام " )انظػػػر كػػػذل  و ( ٔ)
( ٕٙٙ/ٔ)( و"ا١تشػػكاة"ٜٖٙ( و"٘تػػاـ ا١تنػػة" )ص:ٖٛٙ( و"ضػػعيف يبػػنن ابػػن ماجػػو" رقػػم )ٚٔ٘داود" )
 .(٘ٓٙو"الًتغيب والًتىيب" )( ٖٕٔٓرقم )



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٔٗ 

كيف ف، الشمسوعي د الش دي د األكي د الرىيب ُب حق من أفطر قبل غروب لا
 فعن أيب أمامة الباىلي ، اللهم يبلم يبلم، من غَت عذر ٔتن دل يصم أصبلً 
، فأتيا )بينا أنا قائم أتاشل رجبلف، فأخذا بضبعي: يقوؿ قاؿ ٝتعت النيب 
يبنسهلو ل ،  : إنااصع د، فقلت: إشل ال أطيقو، فقاال يب جببًل وعرًا فقاال

ىذه فصع دت حىت إذا كنت ُب يبواء اٞتبل إذا بأصوات ش دي دة قلت: ما
يب فإذا أنا بقـو معلقُت  قَ لِ نطُ ٍب ا ،ل الناراألصوات؟ قالوا ىذا عواء أى

من ىؤالء؟  :لتقاؿ: ق ،ة أش داقهم، تسيل أش داقهم دماً بعراقيبهم مشقق
 . (ٔ): الذين يفطرون قبل تحلة صومهم(قال

ذاف كما أي قبل غروب الشمس وليس قبل األ :-رحمو اهلل-ني لباقال األ
 .يظن بعض اٞتهلة.اىػ

 :وق د اختلف العلماء ُب مسألة من أفطر عام دًا من غَت عذر ُب رمضاف
والكفارة، وىي  ،العلم من قاؿ بوجوب القضاء عليو م  التوبة فمن أىل

وىو اٟتق إف شاء  (ٕ)اإلطعاـ عن كل يـو مسكيناً، وُّذا أفتت اللجنة ال دائمة
 اهلل.

                                                           

 (.٘ٓٓٔالًتغيب والًتىيب" )رواه ابن خزٯتة وابن حباف ُب صحيحيهما وصححو األلباشل ُب "( ٔ)

 .(ٕٗٔ-ٔٗٔ/ٓٔ)"فتاوى اللجنة" ( ٕ)
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ده أمسى مل يمن أمسى كااًل من عحديث: ) (ٗ٘ٔ)
 .      مغفورًا لو(

    (ضعيف)                                                                
 .( عن ابن عباس رضي اهلل عنهماٙٔ٘ٚويبط" )رواه الطرباشل ُب "األ

 . فيو جماعة لم أعرفهم :(ٖٙ/ٗ) ئ د"قاؿ ا٢تيثمي ُب "٣تم  الزوا (ٔ)

 .لضعفو( ٕٓٚٗنذري ُب "الًتغيب" )أشار ا١ت (ٕ)

 (.ٕٛٔ/ٕ" )"اإلحياء وبذيلو ا١تغٍت.  فيو ضعف: العراقي قاؿ (ٖ)

 .(ٔ)ضعيف: (ٕٕٙٙعبلمة األلباشل ُب "الضعيفة" )القاؿ  (ٗ)
،  د طعامًا أحب إذل اهلل من ك د ي دهما أكل العب): وجاء اٟت ديث بلفظ: قلت

رواه ابن عساكر ُب "تاريخ دمشق"  ي ده بات مغفورًا لو( عمل ومن بات كااًل من
 . عن ا١تق داـ بن مع د كرب 

 . (ٕ)منكر(: ٜٗٚٔقاؿ األلباشل ُب "الضعيفة" )
 :التعليق

لكن ديننا اإليببلمي  ،: نعم ى دا اٟت ديث ضعيف ال يصح عن النيب قلت
 .اٟتنيف ي دعو للعمل و٭تارب البطالة

                                                           

 (. ٗٗٓٔ( و"الًتغيب والًتىيب" )٘ٛٗ٘وانظر كذل  "ضعيف اٞتام " )( ٔ)

 (.ٖٓ( رقم )ٕٙ( و"ٗتريج مشكلة الفقر" )ص:ٖٔٓ٘ " )وانظر كذل  "ضعيف اٞتام( ٕ)



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٔٙ 

  تغني عن ىذا الحديث الضعيف منها:الصحيحة  حاديثوىناك طائفة من األ 

، وإف نيب اهلل أح د طعامًا قط خَتًا من عمل ي ده ما أكل):   قولو
 . رواه البخاري وأٛت د عن ا١تق داـ (داود كاف يأكل من عمل ي ده

، من إيصاؿ النف  إذل الكايبب وغَتهووجو ا٠تَتية ما فيو  :(ٔ)قاؿ ا١تناوي
والتعفف عن ذؿ ، فس بودية إذل الفضوؿ وكسر النوالسبلمة عن البطالة ا١تؤ 

 : منها وىو متضمن لفوائ د كثَتة، وفيو ٖتريض على الكسب اٟتبلؿ، السؤاؿ
ذل وإيصاؿ النف  إ، إيصاؿ النف  آلخذ األجرة إف كاف العمل لغَته

 من ٨تو زرع وغرس وخياطة وغَت ذل .، الناس بتهيئة أيبباُّم
 . واللهو لم عن البطالة: أف يشتغل الكايبب بو فيسومنها
  يقل طغياهنا ومرحها.لنفس بو ف: كسر اومنها
تسب أف ، وشرط ا١تكحتياج اذل الغَتواالالتعفف عن ذؿ السؤاؿ  :ومنها

وحرص ، ٍب أك د ذل  من الكسب، بل من الرزاؽ ذي القوة ال يعتق د الرزؽ
ل دروع ُب ا (اهلل داود كاف يأكل من عمل ي ده وإف نيب): عليو وزاد تقريراً بقولو
، وخص داود لكونو اقتصر ُب أكلو على عمل ي ده دل من اٟت دي د ويبيعو لقوتو
كسب ال ، وفيو أف الف خليفة ُب األرض بل أراد األفضليكن ٟتاجة ألنو كا

                                                           

 .(ٖٗ٘/٘"فيض الق دير" ) ( ٔ)
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 لمَ عَ  إذْ  ،لو أوق  ُب النفس وجواز اإلجارةيناُب التوكل وأف ذكر الشيء ب دلي
  اىػ.الي د أعم من كونو لغَته أو نفسو

ألف يأخذ أح دكم حبلو فيأٌب ْتزمة حطب على ظهره ):  وقاؿ
 متفق عليو. ن أف يسأؿ الناس أعطوه أو منعوه( ُّا وجهو خَت لو م يكف

ت ياريبوؿ اهلل : وأن، قالواما بعث اهلل نبيًا إال ورعى الغنم):  وقاؿ
رواه البخاري عن أيب ىريرة  راريط ألىل مكة(: نعم كنت أرعاىا على ققاؿ
. 

بكم وإف أوالدكم من كس ،كلتم من كسبكمإف أطيب ما أ): وقاؿ 
  .(ٔ)اً(ئفكلوه ىنيئاً مري

                                                           

 (. ٓ٘( رقم )ٖٖيج مشكلة الفقر" )ص:صححو األلباشل ُب "ٗتر ( ٔ)
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 . حديث: )من تعلم لغة قوم أمن مكرىم( (٘٘ٔ)
                                        (ال أصل لو)                                                           

نة كثير من الناس، على أنو حديث عن النبي ألسِ  اشتهر ىذا الكالم على
 :والصحيح أنو ال أصل لو، كما قال ذلك أئمة العصر ، 

ُب "الفتاوى  -رٛتو اهلل-قاؿ العبلمة ٤تم د بن إبراىيم آؿ الشيخ  (ٔ)
 ىذا أف أعلم واهلل يظهر والذي، أعرفو ال: (ٜٙ/ٖٔ) والريبائل"
 . الصيغة هىذ ٔتثل يأٌب ال فإنو ، النيب ح ديث من ليس

( ٖتت ٖٙٙ/ٔيحة" )ُب "الصح -رٛتو اهلل-قاؿ العبلمة األلباشل  (ٕ)
اٟت ديث ا١تت داوؿ   ديث ُب معٌتوىذا اٟت: (ٚ٘ٔح ديث رقم )
ن ال أعلم لو ولك (ن تعلم لساف قـو أمن مكرىمم)على األلسنة 

 األحاديث ا١تشتهرة ف ُبوال ذكره أح د ٦تن أل   ،أصاًل بهذا اللفظ
 ُب األزمنة ا١تتأخرة.   نو إ٪تا اشتهر، فكأعلى األلسنة

 ُب "شرح يبنن أيب -حفظو اهلل–قاؿ شيخنا عب د احملسن العباد  (ٖ)
  .حديث بهذا ثبت أنو نعلم ما :داود"

 :(ٕٔٔ، ُٔٔب "ا١تقًتح" )ص: -اهللرٛتو -قاؿ شيخنا الوادعي  (ٗ)
ىذا الحديث بحث عنو  (من تعلم لغة قوـٍ أمن مكرىم)

 .الً أص الباحثون فلم يجدوا لو
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(: ٘ٛ٘ى رقم )( فتو ٖٙٗ-ٖٗٗ/ٗقالت اللجنة ال دائمة ) (٘)
 لم نجده فيما اطلعنا (ـو أمن مكرىممن تعلم لغة قح ديث )

  . وؿ بعض السلفولعلو ق ،عليو من كتب أىل الحديث
 من): (ٖاللقاء الشهري ) ُب -رٛتو اهلل- قال شيخنا ابن عثيمين (ٙ)

 ذوب،مك موضوع الحديث فهذا( مكرىم أمن قـو لغة تعلم
 اؿ ُب لقاءات الباب ا١تفتوح لقاءوق . النبي عن بصحيح ليس
  .ىً معن وال سنداً  ال يصح ال (:ٜٗٔ)

 :التعليق
: قاؿ ن خارجة بن زي د قاؿما جاء ع  ديثغٍت عن ىذا اٟتويُ  :قلت

شل واهلل : إوقاؿ، فتعلمت لو كتاب يهود أمرشل ريبوؿ اهلل)زي د بن ثابت: 
حذقتو  لمتو فلم ٯتر يب إال نصف شهر حىتفتع ما آمن يهود على كتايب،

 . (ٔ)(ليوذا كتب وأقرأ لو إذا ُكِتَب إفكنت أكتب لو إ
أٖتسن  –أي لزي د بن ثابت  - قاؿ رل ريبوؿ اهلل ): وجاء بلفظ

؟ فقلت: ال. قاؿ: فتعلمها فإنو يأتينا كتب، فتعلمتها ُب يببعة السريانية
  .(ٕ)عشر يوماً(

                                                           

 (.ٚٛٔرقم )أخرجو أبو داود والًتمذي وأٛت د واٟتاكم وصححو العبلمة األلباشل ُب "الصحيحة" ( ٔ)

 (.ٓٙٔ( رقم )ٙ٘ٔ/ٔالصحيح ٦تا ليس ُب الصحيحُت" ) ُب "اٞتام صححو شيخنا الوادعي ( ٕ)
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ه صحيح، )أن من تعلم لغة قوٍم أمن مسألة: ىل ىذا الحديث معنا
 مكرىم(؟

المعاصرين في صحة معنى ىذا  أىل العلم: اختلف الجواب
 الحديث على قولين: 

 األول: قالوا بصحة معنى ىذا الحديث:القول 
وإف كاف معناه صحيحاً  :ُب "ا١تقًتح" -اهللرٛتو - قال شيخنا الوادعي

 .إال ماثبت عنو  لكن ال ٬توز لنا أف نضيف إذل ريبوؿ اهلل 
ومعناه صحيح، فإف من تعلم لغة قوـٍ فجالسهم  اللجنة الدائمة:وقالت 

  لم ما يتح دثوف فيو فأمن مكرىم بو.ع
 القول الثاني: قالوا بعدم صحة معنى ىذا الحديث:

 ُب شرح يبنن أيب داود: -حفظو اهلل- قال شيخنا عبد المحسن العباد
 وىو بو ٯتكروا أف ٯتكن بل مكرىم، نم يؤمن ال القـو لغة تعلم ٣ترد ...
 . و٬تي دىا لغتهم يعرؼ

 با١تعٌت حىت :..."اللقاء الشهري"ُب  -رٛتو اهلل- وقال شيخنا ابن عثيمين
 اآلف ٨تن و٢تذا. ال مكرىم؟ أمنت قـو لغة تعلمت إذا أنت ىل يصح، ال

 .لغتهم أىل من إننا م  نأمن، ال بنا؟ العرب مكر نأمن ىل عرب
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 بلى العربية؟ اللغة نعرؼ ألسنا ا١تعٌت، حىت:..."لباب المفتوحا"وقال في 
 صاحب مع  يكوف ٯتكن أال. ال: اٞتواب العرب؟ نأمن ٨تن ىل نعرفها،
 .يبن داً  وال معٌتً  ال يصح ال ىذا اٟت ديث وٮتون ؟ الص داقة ل  يظهر

 في تعلم اللغة اإلنجليزية. فائدة:
 األجنبية اللغة تعلم: -و اهللرٛت- قال العالمة محمد بن إبراىيم آل الشيخ

 . ال دين إلببلغ كمزي د اٟتاجة دعت إذا إال الكراىية، فيها( األعاجم رطانة)

 ؟  ژ ۀ  ۀ  ہژ  :بًتٚتة البخاري مراد: س
 على الرد ومراده صورة، كل ال الرطانة جنس وا١تراد اٞتواز، مراده :ج
 . سالفر  كبلـ من والكلمتُت بالكلمة التكلم بكراىة قاؿ من

 ؟(مكرىم أمن قـو لغة تعلم من): س
 وكذا، كذا منو يرى ىذا خالطهم فإذا شرىم، أمن ما مكرىم أمن إف: ج
 .ألقواـ وق  كما الردة إذل ذل  جر رٔتا بل

 وٛتامة غراباً  رأى رجبلً  إف: يقوؿ أمثاؿ صاحب باز بن احملسن عب د
 ق د فإذا فتفكرت قاؿ اٟتمامة؟ من الغراب أين فتعجب ٚتيعاً  ٯتشياف
 ا١تشاُّة: يقاؿ كما.كذا ٬تمعهم الذين فكذل  العرجة، بينهما ٚتعت
 إنساف كل ٕت د ولذل . باألوادـ فكيف البهائم ُب وج د ىذا. الضم علة
 بعض، م  بضعهم ال دخاف أىل فتج د رابطة، وبينو بينو من إذل يصبو
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 اللساف يعرؼ أح د٫تا اثناف كاف لو وكذا، واللغة،وكذا، الزي، فكذل 
 ويكا١تو، يبيضاحكو فأح د٫تا أعجمياً  لقيا فإذا يعرفو ال واآلخر العجمي
 والشريعة العجمي، اللساف يعرؼ ال من ٓتبلؼ الكفرة يبغض كاف وإف

 اىػ..اٟتنيفية ُب والكافرين،كأصلها الكفرة عن البع د ُب ىي ا١تطهرة
من الًتغيب ُب  )اٟت ديث( وأما ما يقتضيو :قالت اللجنة الدائمة

أمر  للغات األجنبية فإنو مشروع عن د اٟتاجة، فق د ثبت أف النيب تعلم ا
موثوقة بُت  أف يتعلم لساف اليهود ليكوف وايبطة مأمونة  زي د بن ثابت

 اىػ.اليهود ُب نقل كبلمو إليهم وكبلمهم إليو.
 ؟عن حكم تعلم اللغة اإل٧تليزية  :(ٔ)سئل شيخنا ابن عثيمين

ليها كويبيلة ُب فإذا كنت ٤تتاجًا إ، تعلمها ويبيلة  :-رٛتو اهلل- قال
، وإف دل تكن ٤تتاجًا إليها فبل باً فق د يكوف تعلمها واج، ال دعوة إذل اهلل 

، والناس ٮتتلفوف ُب حاجتهم ٔتا ىو أىم وأنف واشتغل ، ت  ُّاتشغل وق
تعلم لغة زي د بن ثابت أف ي  ، وق د أمر النيباللغة اإل٧تليزيةإذل تعلم 
غة اإل٧تليزية ويبيلة من الويبائل إف احتجت إليها تعلمتها ، فتعلم اللاليهود
 .     ٖتتج إليها فبل تضي  وقت  فيها.اىػوإف دل

                                                           

 (.ٓٗٔو )ص: (ٕٗٔكتاب "العلم" )ص: (ٔ)
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بة حصلت لشيخنا العبلمة ٤تم د بن وأذكر ىنا قصة لطيفة ُّذه ا١تنايب
 .""العلم العثيمُت ذكرىا ُب كتاب صاحل

   دة موأذكر لكم قصة ح دثت ُب مسج د ا١تطار ّت :-رٛتو اهلل-قال 
وأنو ، بع د صبلة الفجر عن مذىب التيجاشلنتح دث ، رجاؿ التوعية اإليببلمية

فجاءشل رجل ، ا أعلم عنووجعلت أتكلم ٔت، مذىب باطل وكفر باإليببلـ
ف دخل ، ن  فًتجم: ال مافقلت ،اأف تأذف رل أف أترجم بلغة ا٢تويب : أري دفقاؿ

: وقلت، تيًتجم عن  ٯت دح التيجانية ف دىش ذا الرجل: ىرجل مسرع فقاؿ
اللغة ما كنت أحتاج إذل  لو كنت أعلم مثل ىذه، فهلل وإنا إليو راجعوفنا إ

فاٟتاصل أف معرفة لغة من ٗتاطب ال ش  أهنا مثل ىؤالء الذين ٮت دعوف 
ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ژاذل صاؿ ا١تعلومات قاؿ اهلل تعُب إيمهمة 

 .{4}إبراهيم:   ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں
 ق د بل حراماً، ليس فهذا العربية غَت اللغة تعلم أما :(ٔ)-رٛتو اهلل- وقال
 أف ٯتكن ال أننا ٔتعٌت لغتو، تعلم على العريب غَت دعوة توقفت إذا واجباً  يكوف
 كفاية؛ فرض لغتو تعلم صار ُّا لنخاطبو لغتو عرفنا إذا إال لئليببلـ ن دعوه
 دين -بعرب ليسوا ما باألعاجم وأعٍت- األعاجم ىؤالء نبلغ أف ب د ال ألنو
ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ژ: تعاذل قاؿ كما بلغتهم ويبيلة؟ وبأي هللا

 األجنبية اللغة تعلم يكوف فأحياناً  {4إبراهيم:}  ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں
                                                           

 اللقاء الشهري اٞتزء الثالث.( ٔ)
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 أنكره الذي لكن. لغتهم تعلم على اللغة ىذه أىل دعوة توقفت إذا واجباً 
 وأرب  يبنُت ا٠تمس ذوي الصغار أبناءنا نعلم أف منو خطر على أننا وأرى
 ا١تستقبل، ُب الطي  لساهنم تكوف حىت اإل٧تليزية اللغة ذل  أشبو وما يبنُت
 ل دعوة اإل٧تليزية اللغة تعلم إذل اٟتاجة دعت إذا وإال أنكره، الذي ىو ىذا
 دنيوية ألمور اٟتاجة دعت وإف كفاية، فرض صارت اإليببلـ إذل الناس
 . مباحاً  تعلمها صار مباحة
 اليهود، لغة يتعلم أف ابتث بن زي د أمر أنو  النيب عن ثبت وق د
 والريبوؿ   الريبوؿ إذل اليهود من ريبائل تأٌب وكانت عربية، اليهود ولغة
 منهم يرد ما يقرأ حىت لغتهم تعلم إذل فاحتاج بالريبائل، إليهم يبعث 

 . إليهم يص در ما ٢تم ويكتب
 يقوؿ يوماً، عشر يبتة ُب تعلمها ثابت بن زي د إف: اإليببلـ شيخ قاؿ
 من قريبة العربية اللغة ألف الوجيزة؛ ا١ت دة ىذه ُب تعلمها: ـاإليببل شيخ
 منا أحسن كانوا يببق فيما العرب إف ٍب صحيح، وىذا العربية، اللغة
 ٍب بيت مائة تبلغ قصي دة يلقي الشاعر يأٌب حفظاً، وأقوى أفهاماً  وأصح
 جاءوا طلبة على واح د بيت ألقي لو اآلف ٨تن الناس، و٭تفظها ينصرؼ
 . أح د ال أو واح د ٯتكن منهم؟ ٭تفظو كم واح دة، مرة للتعلم
 أف ىو منو خطر على أننا وأرى أنكره الذي إف: أقوؿ حاؿ كل على
 وٮتشى ٢تم، لساناً  يبتكوف ألهنا اإل٧تليزية، اللغة الصغار أبناءنا نعلٍّم
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 ٣ترد على التعلم ىذا يقف ىل اإل٧تليزية اللغة تعلم من أيضاً  عليهم
 األدب ويقرأ اإل٧تليزية باللغة ا١تؤلفة الكتب يأخذ يبوؼ اً،أب د. ال النطق؟
 فليس كثَت، شر و٭تصل اللغة ُب وافقهم ٦تن غَتىم أدب أو اإل٧تليزي
 ىذه من اليت الكتب يطال  أف يري د اإلنساف. ال يتغَت، اللساف أف ٣ترد
 على اللساف يتمرس وحىت اللغة، ىذه ُب القراءة على يتمرف حىت اللغة
 اليت الكتب عن ويذكروف الكتب، ىذه وراء ما ن دري وما ُّا، النطق
 اىػ..يبيئة أشياء اإل٧تليزية اللغة تعليم أجل من تكتب
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اد أمتي ك بسنتي عند فسمن تمس) :حديث (ٙ٘ٔ)
 (.فلو أجر مائة شهيد

                                                                 (ضعيف)                                                                
وابن بشراف ُب ( ٓٙٗ( رقم )ٗٚٔ/ٖرواه ابن ع دي ُب "الكامل" )

 . عن ابن عباس رضي اهلل عنهما (ٓٓٚ، ٔٓ٘"األمارل" رقم )
  .اٟتسن بن قتيبة ا٠تزاعي :وفي سنده

 . متروكقاؿ ال دارقطٍت: 
 . ضعيف: وقاؿ أبو حاًب
 .الحديثواىي وقاؿ األزدي: 
 .(ٜٔ٘-ٛٔ٘/ٔ"ا١تيزاف" )             . كثير الوىموقاؿ العقيلي: 

الضعيفة" ُب " -رٛتو اهلل- العالمة األلباني ضع فو الحديثو 
( و"الًتغيب والًتىيب" ٙٚٔ)ة" شكا( و"ا١تٕٖٚ)( رقم ٜٚٗ/ٔ)
(ٖٓ.) 

نتي عند فساد أمتي فلو من تمسك بس): ق د جاء اٟت ديث بلفظو  
ضعيف أيضاً: وىو  .(ٕٓٓ/ٛجو أبو نعيم ُب "اٟتلية" )أخر  أجر شهيد(

                (.ٕٖٚ"الضعيفة" )    .و محمد بن صالح العذري وىو مجهولفي
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 :التعليق
  بت عن النيبغٍت عنو ما ثوي ،بُت ل : ىذا اٟت ديث ضعيف كما تقلت
إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيها أجر خمسين شهيداً ): أنو قاؿ

  .(ٔ)(نكمم
: يا أبا ثعلبة كيف ألت أبا ثعلبة ا٠تشٍت فقلت: يبعن أيب أمية الشعباشل قاؿو 

ژ ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ تقوؿ ُب ىذه اآلية 
بل ائتمروا ): فقاؿ  د يبألت عنها ريبوؿ اهلل : أما واهلل لققاؿ {601}المائدة:
ودنيا  ،وىوى متبعاً  ،حىت إذا رأيتم شحًا مطاعاً  ،وتناىوا عن ا١تنكر ،با١تعروؼ
، ودع عن  العواـ -يعٍت بنفس -وإعجاب كل ذي رأي برأيو فعلي    ،مؤثرة

للعامل منهم مثل أجر  ،، الصرب فيها مثل قبض اٞتمرفإف من ورائكم أياـ الصرب
  .(ٕ)(ٜتسُت رجبلً يعملوف مثل عملو

 ؟كوف أجر البلحق أضعاؼ أجر السابق: كيف يوق د يقوؿ قائل
ُب ترٚتة أيب بكر بن  (ٖ)ليت نقلها ا١تقريذه الفائ دة ادون  ى: قلت
نا أيب بكر ت با١تسج د األقصى م  شيخاكر تذ: قاؿ -رٛتو اهلل-العريب

ف من ورائكم أياـ إ): رطوشي ُب ح ديث أيب ثعلبة ا١ترفوعالفهري الط
                                                           

 (.ٖٕٕٗ( و"صحيح اٞتام " )ٜٗٗوصححو األلباشل ُب "الصحيحة" )  رواه الطرباشل عن ابن مسعود ( ٔ)

 نعػػػيم والبغػػػػوي ُب "شػػػػرح السػػػػنة" والطحػػػػاوي ُب رواه أبػػػو داود والًتمػػػػذي وابػػػػن ماجػػػػو والنسػػػػائي وأيب( ٕ)
 ."مشكل اآلثار" وغَتىم وىو صحيح بشواى ده

 .(ٜٖ-ٖٚ/ٕ"نفح الطيب" ) (ٖ)
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بل منكم ) ( فقالوا: بل منهم فقاؿ:امل فيها أجر ٜتسُت منكمالصرب للع
 .ا٠تَت أعواناً وىم ال٬ت دوف( ف علىألنكم ٕت دو 
لصحابة م  من يأٌب من األمة أضعاؼ أجر ا : كيف يكوف أجروتفاوضنا

، تحوا األمصار، وافتأهنم ق د أيبسوا اإليببلـ، وعض دوا ال دين، وأقاموا ا١تنار
م كل لو أنفق أح دكُب الصحيح: ) ، وق د قاؿ بيضة، ومه دوا ا١تلةوٛتوا ال

، وٖتصل ما فًتاجعنا القوؿ (يفوأح دىم وال نصيـو مثل أح د ذىبًا ما بلغ م د 
انت ٢تم أعماؿ ال : أف الصحابة كح الصحيح وخبلصتوأوضحناه ُب شر 

عماؿ يبواىا من فروع ال دين ، وأم فيها أح د وال ي دانيهم فيها بشريلحقه
ياء م فيها من أخلص إخبلصهم، وخلصها من شوائب الب دع والر يساويه
، نكر باب عظيم ىو ابت داء اإليببلـعن ا١ت نهي، واألمر با١تعروؼ والبع دىم

، صعب ا١تراـ ، لغلبة ق د كاف قليبًل ُب ابت داء اإليببلـ، و ىو أيضًا انتهاؤهو 
 ماف أيضًا يعود كذل  لوع د الصادؽ الكفار على اٟتق، وُب آخر الز 

ب ديل والتغيَت على ، وايبتيبلء الت، وغلبة الباطل، وظهور الفنتبفساد الزماف
، وركوب من يأٌب يبنن من مضى من أىل الكتاب كما قاؿ قاٟتق من ا٠تل

( :  أف أح دىم بذراع حىت لو اً بلكم شرباً بشرب وذراعقكاف لًتكنب يبنن من 
جام  امرأتو بالطريق  ، وحىت لو أف أح دىمضب ل دخلتم جحر دخل

  .(ٔ)لفعلتموه(

                                                           

 .(ٚٙٓ٘" )صحيح اٞتام "رواه اٟتاكم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما وصححو األلباشل ُب ( ٔ)
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عن  وغَته رواه مسلم (عود غريبًا كما ب دأغريبًا ويبي ب دأ اإليببلـ):  وقاؿ
أف يرج   ،فبل ب د واهلل تعاذل أعلم ْتكم ىذا الوع د الصادؽ، أيب ىريرة 

، ويضعف األمر با١تعروؼ والنهي عن ما ب دأ من واح داإليببلـ إذل واح د ك
، وباع نفسو من اهلل تعاذل قاـ بو قائم م  احتوائو با١تخاوؼحىت إذا  ،ا١تنكر

يو معانًا عل ،تمكنًا منوجر أضعاؼ ما كاف مكاف لو من األ  ،ُب ال دعاء إليو
لى ا٠تَت أعوانًا وىم ألنكم ٕت دوف ع) :وذل  قولو ،بكثرة ال دعاة إذل اهلل تعاذل

 .ال ٬ت دوف(
 : حىت ينقط  ذل  انقطاعًا باتًا لضعف اليقُت وقلة ال دين كما قاؿ

، أخرجو مسلم عن أنس  حىت ال يقاؿ ُب األرض اهلل اهلل(ال تقـو الساعة )
، ى معٌت ال يبقى يُذكر اهلل عز وجل، فالرف  علء ونصبهايروى برف  ا٢تا

أخاؼ  :والنصب على معٌت ال يبقى آمر با١تعروؼ وال ناٍه عن منكر يقوؿ
ر ال تقـو الساعة حىت ٯت) :نئٍذ يتمٌت العاقل ا١توت كما قاؿ ، وحياهلل

 متفق عليو عن أيب ىريرة (ياليتٍت كنت مكانو :الرجل بقرب الرجل فيقوؿ
.ػىا.(ٔ). 

 جوانب من جانب كل ُب وب دلت األمة غَتتو٨تن ُب زماف ق د  قلت:
 العبادة جانب ُبو  ،العقي دة جانب ُب ب دلت، وعبل جل رب  رحم من إال ال دين،
 ،الوضعية القوانُت والفروج واألمواؿ األعراض ُب وحكمت التشري ، جانب ُبو 

 ،ا١تلح دين من ،البشر من ا١تهازيل صن  مناليت ىي  ،األرضية وا١تناىج
                                                           

 يبليم ا٢تبلرل.( ٖٗ-ٕٖاٞتمر" )ص: "القابضوف على ( ٔ)
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 عنهم قاؿ ٦تن والتافهُت، بل ،والساقطُت ،والعلمانيُت ،وال دٯتقراطيُت ،والشيوعيُت
 يبنوات الناس على يأٌب: )وغَته أٛت د رواه الذي الصحيح ح ديثو ُب ا١تصطفى
 وٮتوف ا٠تائن فيها ويؤ٘تن الصادؽ، فيها ويكذب الكاذب فيها يص دؽ خ داعات،

 الرجل: قاؿ اهلل؟ ريبوؿ يا الرويبضة ومن: قيل يبضة،الرو  فيها وينطق األمُت فيها
 أمر ُب بل العواـ أمر ُب ال التافهوف تكلم لق د وواهلل( العامة أمر ُب يتكلم التافو
 .والسبلـ الصبلة عليو النيب وشريعة وعبل جل اهلل دين

 ٖتكيم عن الناس أعرض ١تا: حين قال -رحمو اهلل- (ٔ)وهلل در ابن القيم
 اذل وع دلوا، ُّما االكتفاء ع دـ واعتق دوا، ليهماإ واحملاكمة سنةوال الكتاب
 ُب فساد ذل  من ٢تم عرض، الشيوخ وأقواؿ وااليبتحساف والقياس اآلراء
 ىذه وعمتهم ،عقو٢تم ُب و٤تق، أفهامهم ُب وك در، قلوُّم ُب وظلمة، فطرىم
 فلم ،الكبَت عليها وىـر، الصغَت فيها ريب حىت، عليهم وغلبت األمور ىذه
 والنفس، السنن مكاف الب دع فيها قامت أخرى دولة فجاءهتم. منكراً  يروىا
، ا١تعروؼ مقاـ وا١تنكر، ا٢ت دى مقاـ والضبلؿ، الرش د مقاـ وا٢توى، العقل مقاـ
 والكذب، اٟتق مقاـ والباطل ،خبلصاإل مقاـ والرياء، العلم مقاـ واٞتهل
 ال دولة فصارت. الع دؿ قاـم والظلم، النصيحة ـمقا وا١ت داىنة، الص دؽ مقاـ
، وكانت قبل ذل  ألض دادىا، ليهمإ ا١تشار ىم وأىلها، األمور ٢تذه والغلبة

 وراياتو، أقبلت ق د األمور ىذه دولة رأيت ذاإف وكاف أىلها ىم ا١تشار إليهم،
 للوقُ ، ظهرىا من خَت واهلل األرض فبطن، ركبت ق د وجيوشها، نصبت ق د

                                                           

 (.ٛٛص:) "الفوائ د"( ٔ)
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 اقشعّرت .الناس ٥تالطة من أيبلم الوحش ةو٥تالط، السهوؿ من خَت اٞتباؿ
، الفجرة ظلم من والبحر الرب ُب الفساد وظهر، السماء وأظلمت األرض
 فسق من اٟتياة وتك درت، الوحوش وىزلت،ا٠تَتات وقّلت،الربكات وذىبت
، الفظيعة واألفعاؿ ا٠تبيثة األعماؿ من الليل وظلمة النهار ضوء بكى،الظلمة
 ا١تنكرات وغلبة الفواحش كثرة من رُّم ذلإ وا١تعقبات الكاتبوف الكراـ وشكا
 ق د ببلء بليل ومؤذف، غمامو انعق د ق د عذاب بسيل منذر واهلل وىذا. والقبائح
 ٦تكنةما دامت التوبة  نصوح بتوبة السيل ىذا الطريق عن فاعزلوا. ظبلمو أد٢تم
 علق وق د وباٞتناح غلق وق د وبالرىن، أغلق وق د بالباب وكأنكم. مفتوح وباُّا

 {.٢٢٢الشعراء:} ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ژ 
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لصالة عاقبو اهلل من تهاون با) :حديث (ٚ٘ٔ)
 ....(ةعشرعقوببخمسة 
  (موضوع)                                                               
، عقوبة من هتاوف بالصبلة عاقبو اهلل ٓتمسة عشراٟت ديث: ) و٘تاـ
، وثبلث عن د وثبلث عن د القرب ،وثبلث عن د ا١توت ،ال دنيا: يبت ُب منها

 :الستة اليت تصيبو ُب ال دنيا فهي أما خروجو من القرب،
 .ينزع اهلل الربكة من عمره (ٔ)
 .ٟتُت من وجهوالصا امييبٯتسح اهلل  (ٕ)
 .كل عمل ال يؤجر عليو من اهلل (ٖ)
 .السماء ال يرف  لو دعاء إذل (ٗ)
 .٘تقتو ا٠تبلئق ُب ال دنيا (٘)
 . دعاء الصاٟتُتليس لو حظ ُب (ٙ)

 :أما الثالث التي تصيبو عند الموت

 .أنو ٯتوت ذليبلً  (ٔ)
 .أنو ٯتوت خائفاً  (ٕ)
   .روي من عطشو ْتار ال دنيا ماأنو ٯتوت عطشاناً ولويبقي مياه  (ٖ)
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 :أما الثالث التي تصيبو في قبره

 .لوعويضيق عليو قربه حىت ٗتتلف ض (ٔ)
ًً يوق د اهلل عليو نار  (ٕ)  .ُب ٚترىا ًا
ؾ يضربو على تر ، انًا يسمى الشجاع األقرععليو ثعبيسلط اهلل  (ٖ)

ى تضي  صبلة الظهر وعل، صبلة الصبح من الصبح إذل الظهر
 . راعاً غوص ُب األرض يببعُت ذوىكذا كلما ضربو ي، عصرإذل ال

 :أما التي تصيبو يوم القيامة

 .من يسحبو إذل جهنم على ٚتر بوجهويسلط اهلل عليو  (ٔ)
 .ساب فيق  ٟتم وجهوالغضب وقت اٟت ينظر اهلل إليو بعُت (ٕ)
٭تايببو اهلل تعاذل حساباً ش دي داً ما عليو من مؤي د ويأخذ بو إذل  (ٖ)

 .النار وبئس القرار
 قلت: وقد حكم أىل العلم على ىذا الحديث بالبطالن:

 (ٖ٘ٛٚ( رقم )ٜٕٗ/٘) ٟتافظ ابن حجر ُب "لساف ا١تيزاف"ا (ٔ)
بن على بن العباس البغ دادي  : ىو من تركيب ٤تم دقاؿ
عن الربي   أبا بكر بن زياد النيسابوري أخذهعم أف ز  ،طارالع

 عن الشافعي عن مال  عن ٝتي عن أيب صاحل عن أيب ىريرة
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 وىو ظاىر البطالن من  (..وف بصبلتو.من هتا) :رفعو
 .أحاديث الطريقة

 .(ٜٜٙٚ)( رقم ٖ٘ٙ/ٖ) الذىيب ُب "ا١تيزاف" (ٕ)
 .السيوطي (ٖ)
 (.ٕٚٔ/١ٖتنربية" للس دحاف )"ا٠تطب ا.ُب ا١توضوعات ا، ُب تصانيفهمالعراقي (ٗ)

 .(ٜٗرقم ) (ٗٔٔ-ٖٔٔ/ٕ) "تنزيو الشريعة"ابن عراؽ ُب  (٘)
 بلمة ابن باز ُب "التحفة الكرٯتة ُب بياف بعض األحاديثعال (ٙ)

من ...: عقوبة تارؾ الصبلة( قاؿٗٔ)الضعيفة والسقيمة" 
، كما بين ذلك األحاديث الباطلة المكذوبة على النبي 

والحافظ  كالحافظ الذىبي -هم اهللرٛت-الحفاظ من العلماء 
: فكيف يرضى مؤمن -رٛتو اهلل-ٍب قاؿ  .ابن حجر وغيرىما
أنو  وق د صح عن النيب  ،موضوع لنفسو بًتويج ح ديث

وىو يرى أنو كذب فهو أح د من روى عٍت ح ديثًا ) :قاؿ
 (ٜٚ/ٔ) "الفتاوى" في وقال .خرجو مسلم ُب صحيحو( الكاِذبُت

 أيباس ال  النيب على مكذوب اٟت ديث ىذا: (ٚٗٔ/ٗ)و
 ُب -اهلل رٛتو- الذىيب اٟتافظ ذل  بُّت  كما الّصحة، من لو
 من كثَت ويقـو ."ا١تيزاف لساف" ُب حجر ابن واٟتافظ "ا١تيزاف"

 على وتوزيعو اٟت ديث ىذا بطب  البل داف من كثَت ُب الّناس
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 وجد لمن ينبغي: وقال !الّصبلة تارؾ جـر بياف بغية الّناس،
 يحرقها، أن إليو المشار الحديث عليها التي لورقةا ىذه
  لسنتو وٛتاية ، النيب عن دفاعاً  يوزعها وج ده َمنْ  ويّنبو
 والسّنة العظيم القرآف ُب ورد وفيما. ابُتالكذ   كذب من

 عن والتحذير الّصبلة، شأف تعظيم ُب  النيب عن الصحيحة
 عن ويغٍت. يويكف يشفي ما ذل  فعل َمنْ  ووعي د ُّا الّتهاوف
 .الكّذابُت كذب

 (ٜٛٙٛ( رقم الفتوى )ٓٚٗ-ٛٙٗ/ٗجنة ال دائمة )لال (ٚ)
 . على ىذا الحديث بالبطالن حكمت

 قاؿ: (ٙٚ-٘ٚ/ُٕٔب "٣تموع فتاواه" ) العبلمة ابن عثيمُت (ٛ)
 فال اهلل  رسول على مكذوب موضوع الحديث ىذا

 يكون حتى موضوع أنو ببيان مقروناً  إال نشره ألحد يحل
 .منو بصيرة على الناس

  .حديث باطلقاؿ:  (ٚٗٗ)ص: مشهور ُب "أخطاء ا١تصلُت" (ٜ)
 :التعليق

وبة تارؾ الصبلة ما ُب شأف عق وق د جاء ُب الكتاب والسنة: قلت
  عن ىذا اٟت ديث الباطل.ويشفي  يكفي
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ہ  ہ  ہ   ھ ھ  ھ  ھ  ےے   ژ قاؿ اهلل تعاذل
 .{15}مريم: ژۓ  ۓ  ﮲   ﮳  

مج  جح    مح  جخ     حخ  مخ  جس     حس    خس   ژ  روقاؿ تعاذل عن أىل النا
ثر: ژمسحص      .{44-4٢}المدَّ

وقاؿ  ،اليت دخلوا ُّا النار ترؾ الصبلة جرائمهمفذكر يببحانو من 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ تعاذل ُب التحذير من ترؾ الصبلة 

 .{1-4}الماعون :  ژچ  چ  چ   ڇ  
الصبلة فمن  العه د الذي بيننا وبينهم) : وأما األحاديث فقولو

 . (ٔ)(تركها فق د كفر
 .رواه مسلم( جل وبُت الشرؾ والكفر ترؾ الصبلةبُت الر ) :وقولو 

 .إذل غَت ذل  ٦تا صح عن النيب 
نا العالمة ابن ة ذكرىا شيخوىناك أحكام تترتب على تارك الصال

كاف لو وإلي  ىذه األحكاـ ا١تخيفة وا١ترعبة ١تن   :(ٕ)-و اهللرٛت-عثيمين 
 :و ألقى السم  وىو شهي دقلب أ

                                                           

 .(ٖٗٔ٘وصححو العبلمة األلباشل ُب "صحيح اٞتام " ) أخرجو األربعة وأٛت د عن بري دة  ( ٔ)
 .(ٚ٘-ُٕ٘ب ريبالتو "من أحكاـ الصبلة" )ص:( ٕ)
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في دعى إذل اإليببلـ فإف  ،رتدين عن اإلسالمأنو يكون من الم (ٔ)
 .)من ب دؿ دينو فاقتلوه(: عاد وإال وجب قتلو لقولو 

ہ  ہ  ہ  ژ اذل ولو تعلق مةأنو ال يصح أن يزوج بمسل (ٕ)
ھ   ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴ ﮵   

    ﯀   ﯁  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﮸   ﮹   ﮺﮻   ژ ﮶   ﮷ 
 .{60ممتحنة:}ال

تزوج وىو يصلي فإن النكاح  أنو إذا ترك الصالة بعد أن (ٖ)
مادل ، ويكوف منها ٔتنزلة األجنيب ف ا١ترأة حرامًا عليوو وتك ،خينفس

ذا يعرب عنو الفقهاء ُب باب نكاح ، وىيع د إذل اإليببلـ ويصلي
 د الزوجُت ارت د أحفإنو إذا  ،ٔتا إذا ارت د الزوجاف أو أح د٫تا الكفار
وال ٭تتاج إذل طبلؽ وال يعاد العق د إذا تاب ، كاحوانفسخ ن

 ، فإف العق د من أصلووىو ال يصلي لى ٓتبلؼ الذي عق د لووص
 .غَت صحيح ، وإذا صلى يعاد العق د

ـ أف و٭تر  ، وال يصلى عليو، وال يكفنأنو إذا مات ال يغسل (ٗ)
، وٮترج بو إذل مكاف من األرض، ي دعو لو أح د بأف يرٛتو اهلل

الناس برائحتو أو أىلو  يها لئبل يتأذىة ويرمى فحفر و٭تفر لو 
﮴   ژ ، ألنو الحرمة لو قاؿ ٔتشاى دتو ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

﮵  ﮶   ﮷   ﮸  ﮹﮺  ﮻  ﮼       ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  
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والعلة بًتؾ الصبلة عليو ىي . {44}التوبة: ژ﯁     
الكفر وال ن دعو لو بالرٛتة ألنو من باب االعت داء ُب ال دعاء 

 {11}األعراف:ژھ    ے  ے  ۓ  ۓ  ژ  وق د قاؿ تعاذل
ليس  وكاف ال دعاء لو بالرٛتة من باب االعت داء ُب ال دعاء ألنو

عاذل ماال يكوف وق د قاؿ ، فأنت ق د يبألت اهلل تأىبًل للرٛتة
ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ژ تعاذل 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
 .{664}التوبة: ژڃ  ڃ  

ينا أف أي لو ذبح الذي ال يصلي حراـ عل ،حلأن ذبيحتو ال ت (٘)
نأكل ذبيحتو ولو ذبح يهودي أو نصراشل حل لنا أف نأكل 

إال إذا كاف الذابح أىبلً ذبيحتو وذل  ألنو ال تباح الذبيحة 
، للذكاة، واألىل للذكاة ثبلثة: ا١تسلم، واليهودي والنصراشل
فهؤالء الثبلثة ٖتل ذبيحتهم ومن ع داىم من ا١تشركُت 

  .لح دين وا١ترت دين ال ٖتل ذبيحتهموا١ت
 -أي الذي ال يصلي- أنو لو مات أحد من أقاربو فال يرثو (ٙ)

ابن عم لو بعي د لكنو ، وعن لومات رجل عن ابن لو ال يصليف
ذي بع ده من ذا ا١تيت مثبًل ألف مليوف وكاف اليصلي وترؾ ى
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، وابن عم مسلم يصلي فالذي يرث ىو ابن أقاربو ابناً ال يصلي
ف االبن الذي مات ، وكذل  لو كاهو اليرثعم أما االبن فال

، فالذي يرثو ىو عمو مات عن أب ال يصلي، وعن عم يصلي
سلم الكافر ال يرث ا١ت): وليس أبوه ودليل ذل  قوؿ النيب 

 ىذا قاؿ بل ىناؾ دليل من القرآف يشَت إذل وال الكافر ا١تسلم(
ىئ  يئ  جب  حب   حئ  مئ       ژ  ربو نوح عليو السبلـ داعياً 

قاؿ اهلل لو  {41}هود: ژخب  مب  ىب  يب  جت  حت   
 .{ٙٗ}ىود:ژ  ٻ       ٻ  ٻ  پژ 

نتو فبل ٯتل  أف يزوج اب ،أنو ال يكون وليًا على أحد من بناتو (ٚ)
لو أف رجبًل لو بنات وىو ال يصلي، فخطبهن أح د من الناس ، ف

إ٪تا و ، م، ألنو ال والية لكافر على مسلفإنو ال يعق د النكاح ٢تن
ثاؿ لو أف امرأة ٢تا أب ، وعلى يببيل ا١تيزوجهن أقرب األولياء بع ده
ىذه ا١ترأة، فإف عمها ىو الذي ، وخطبت ال يصلي، وعم يصلي

 . والية ٢تذا الذي ال يصلي عليها، ألنو اليزوجها
رجل ال ، فلو كاف ىذا الأنو ال حضانة لو على أح د من أوالده (ٛ)

زوجتو فالذي ٭تضن  يصلي ولو أوالد، وانفسخ نكاحو من
ىؤالء األوالد ىي األـ وليس األب، ألنو ال حضانة لكافر على 

شأنًا ٦تا ذكرنا، مثل وىناؾ أحكاـ أخرى لكنها أقل  .مسلم
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 ، وإذا كاف النيب وجوب ىجره، وأال يسلم عليو ألنو كافر
ىجر كعب بن مال  وصاحبيو لتخلفهم عن غزوة تبوؾ وىذا 

  ؟فكيف ٔتن كاف كافراً  ي إذل الكفرالعمل ال يؤد
 :ثانياً: األحكام األخروية
بن ايب فإنو ٭تشر يـو القيامة م  فرعوف وىاماف وأُ  :أما أحكامو األخروية

، وإذا حشر م  ىؤالء الذين عن النيب  (ٔ)، كما جاء بذل  اٟت ديثخلف
فيا ، ا والعياذ باهللىم رؤوس الكفرة فإف مقره نار جهنم خال دًا ٥تل دًا فيه

 ..اىػ دي د وعظيم وشأف الصبلة كبَت ج داً اشل األمر شإخو 

                                                           

( وشػعيب األرنػوؤط ٖ٘/ٔرواه أٛت د والطرباشل ُب "الكبَت" و"األويبط" وحسنو األلباشل ُب "الثمر ا١تستطاب" )( ٔ)
 (.ٙٚ٘ٙ( )ُب ٖتقيق "مسن د أٛت د
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حديث: )من حج فزار قبري بعد موتي كان   (ٛ٘ٔ)
 .كمن زارني في حياتي(

                                                                    (موضوع)                                                               
ن ع دي (، وابٖٓٓٗ( و"األويبط")ٜٖٚٗٔالكبَت" )الطرباشل ُب "أخرجو 
، والبيهقي ُب (ٕٛٚ/ٕ(، وال دارقطٍت ُب "يبننو" )ٕٕٚ/ٖامل" )ُب "الك
ن عمر رضي اهلل عنهما ( عن عب د اهلل بٕٗٚٓٔ( رقم )ٖٓٗ/٘"الكربى")
 . مرفوعاً بو

 :والحديث فيو علتان
تميز حديثة اختلط جدًا ولم يضعف ليث بن أبي سليم فإنو قد  (ٔ)

 (.ٕٔٚ٘) "التقريب"   .فترك

  .الغاضري :قال لوويُ  ،حفص بن سليمان وىو القارئ (ٕ)

اباً قاؿ ابن معُت:    .(ٕ٘ٚ-ٕٛٙ/ٖ)"الكامل"كما قاؿ ابن ع دي ُب ، كان كذ 

 (. ٛٚٗٔ"هتذيب التهذيب" )  .كذ اب يضع الحديثوقاؿ ابن خراش: 
   .روك الحديثمت :(ٗٔٗٔ)بن حجر ُب "التقريب" ااٟتافظ  وقاؿ

 .قاؿ الطرباشل وابن ع دي والبيهقي وق د تفرد ُّذا اٟت ديث كما
  :جمع من العلماء، منهم: وقد حكم على ىذا الحديث بالوضع قلت
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( ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٕٚية ُب "٣تموع الفتاوى" )شيخ اإليببلـ ابن تيم (ٔ)
 .(ٜ٘اديث الضعيفة والباطلة" رقم )و"األح

 .(ٖٙٛٔرقم ) (ٕٛٙ" )ص:البَتوٌب ُب "أيبٌت ا١تطالب (ٕ)
 . (ٓٔٔ ُب "الفوائ د اَّموعة" )ص:الشوكاشل (ٖ)

( و"ضعيف ٕٛٔٔ) ( و"اإلرواء"ٚٗ) لباشل ُب "الضعيفة"األ (ٗ)
 .(ٖ٘٘٘اٞتام " )

 .(٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٗ)اللجنة ال دائمة  (٘)
، من بهذا المعنى ال يصح منها شيء وقد جاءت أحاديث أخرى

  :ذلك

 .ن حج البيت ودل يزرشل فق د جفاشل(م) (ٔ)
 لو شفيعاً شهي داً يـو القيامة(.١ت دينة ٤تتسباً كنت ن زارشل بام) (ٕ)

 .(من زار قربي فق د وجبت لو شفاعيت) (ٖ)
  واح د ضمنت لو على اهلل اٞتنة(. من زارشل وزار أيب ُب عاـ) (ٗ)

ة ن( و"فتاوى اللجٛٙٔٔ( رقم )ٜٚ٘/ٕانظر "ا١توضوعات" البن اٞتوزي )
 .(٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٗال دائمة" )

( ُٖٖٔب "قاع دة جليلة" )ص: -اهلل رٛتو-قاؿ شيخ اإليببلـ ابن تيمية
ال يعتمد على  كلها ضعيفة  وأحاديث زيارة قبر النبي :(ٙٓٗرقم )

 .شيء منها في الدين
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األحاديث  :(ُٙٗٔب "إجابة السائل" )ص: -رٛتو اهلل-وقاؿ شيخنا الوادعي 
 .الزيارة ال يثبت منها حديث واحد في شأن

 التعليق : 
ا  : فإف ىذبع د ذكر ىذا اٟت ديث -و اهللرٛت- (ٔ)قاؿ شيخ اإليببلـ: قلت

ُب حياتو وكاف مؤمنًا بو كاف  ، فإف من زاره كذبو ظاىر ٥تالف ل دين ا١تسلمُت
 ، وق د ثبت عنو من ا١تهاجرين إليو اَّاى دين معومن أصحابو ال يبيما إف كاف 

ذىباً  ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بي ده لو أنفق أح دكم مثل أح د): أنو قاؿ
من بع د الصحابة لغ م د أح دىم وال نصيفو( أخرجاه ُب الصحيحُت، والواح د ماب

ال يكوف مثل الصحابة بأعماؿ مأمور ُّا كاٟتج واٞتهاد والصلوات ا٠تمس 
يعٍت زيارة قربه -عمل ليس بواجب باتفاؽ ا١تسلمُت فكيف ب والصبلة عليو 

- مسج ده للصبلة إذل  ، وأما السفر شرع السفر إليو بل ىو منهي عنوبل وال
 .اىػ.فيو فهو مستحب

يظن كثَت من الناس أف شيخ اإليببلـ  :-رٛتو اهلل-العالمة األلباني قال و 
، وافًتاءوىذا كذب ، ومن ٨تى ٨توه من السلفيُت ٯتن  من زيارة قرب النيب 

، وكل من لو اطبلع على كتب -رٛتو اهلل-ابن تيمية  وليست أوؿ فرية على
وايبتحباُّا إذا دل  يقوؿ ٔتشروعية زيارة قرب النيب  شيخ اإليببلـ يعلم أنو

مثل ش د الرحاؿ والسفر إليها لعمـو ، ًتف ُّا شيء من ا١تخالفات والب دعيق
وا١تستثٌت منو ُب ىذا ، تش د الرحاؿ إال إذل ثبلثة مساج د( ال): قولو 

                                                           

 .(ٖ٘ٔ-ٖٗٔ)ص: "التويبل والويبيلة"( ٔ)



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗ٘ 

اٟت ديث ليس ىو ا١تساج د فقط كما يظن كثَتوف بل ىو كل مكاف يقص د 
رواه أبو ىريرة  ، ب دليل مافيو يبواء كاف مسج دًا أو غَت ذل  اهللللتقرب إذل 

 من أين :فلقيت بصرة بن أيب بصرة الغفاري فقاؿ) :قاؿ ُب ح ديث لو 
، ما خرجت: لو أدركت  قبل أف ٗترج إليو فقاؿ ،: من الطور؟ فقلتأقبلت

أخرجو أٛت د  (ال تعمل ا١تطي إال إذل ثبلثة مساج د): يقوؿ ٝتعت النيب 
 . غَته بسن د صحيحو 

فهذا دليل صريح على أف الصحابة فهموا اٟت ديث على عمومو، 
ف لَ يبَ  مْ هُ ويؤي ده أنو دل ينقل عن أح د منهم أنو ش د الرحل لزيارة قرب ما، فػَ 

، فمن طعن فيو فإ٪تا يطعن ُب السلف الصاحل ابن تيمية ُب ىذه ا١تسألة
 :عنهم ورحم من قاؿ رضي اهلل

 (ٔ)وكل شر ُب ابت داع من خلف    لف تباع من يبوكل خَت ُب ا
 دل التي النبوية المدينة في تزاريشرع أن  التي األماكن: تنبيو

 .خمسة ال سادس لها الدليل عليها
  :النبوي المسجد: أوالً 
 ،اٟتراـ ا١تسج د ،مساج د ثبلثة إذل إال الرحاؿ تش د ال): قاؿ 

 .عليو متفق (األقصى وا١تسج د ،ىذا ومسجدي

                                                           

 (.ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٔ"الضعيفة" )( ٔ)
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  :عمر و بكر أبي صاحبيو وقبرا ، النبي قبر: ثانياً 
 يوقرب  ، النيب قربيشرع ١تن زار ا١تسج د النبوي أف يذىب إذل 

 اهلل ريبوؿ يا علي  السبلـ :ويسلم عليهم فيقوؿ عمر و بكر أيب صاحبيو
  يا عمر. علي  السبلـ بكر، أبا يا علي  السبلـ ،وبركاتو اهلل ورٛتة

 هما.   نلو ابن عمر رضي اهلل عكما كاف يفع  ،ٍب ينصرؼ وال يقف
 : البقيعمقبرة : ثالثاً 
 منا ا١تستق دمُت اهلل يرحم): يقوؿ البقي  زار اإذ النيب  كاف

 رواه مسلم. (الغرق د بقي  ألىل اغفر اللهم وا١تستأخرين

 عليكم السبلـ) يقولوا أف القبور زاروا إذا أصحابو يعلم  النيب وكاف
 اهلل نسأؿ الحقوف بكم اهلل شاء إف وإنا سلمُتوا١ت ا١تؤمنُت من ال ديار أىل
 .مسلم أخرجو (العافية ولكم لنا

  :قباء مسجد: رابعاً 
 يزور  النيب كاف) :قاؿ عمر ابن ح ديث من الصحيحُت ُب ١تا
 . (ركعتُت فيو ويصلي وماشياً  راكباً  قباء مسج د
 ُب تطهر من)  اهلل ريبوؿ قاؿ: قاؿ  حنيف بن يبهل وعن
 أٛت د رواه (عمرة كأجر لو كاف صبلة فيو فصلى قباء مسج د ىأت ٍب بيتو

  .ماجة وابن والنسائي
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 : أحد شهداء: خامساً 
: قاؿ  عامر بن عقبةفعن ، ٢تم وي دعو يزورىم كاف  النيب ألف
 لؤلحياء كا١تودع يبنُت ٙتاشل بع د أح د قتلى على  اهلل ريبوؿ صلى

 عليكم وإشل ،فرط أي ديكم بُت إشل) :فقاؿ ا١تنرب إذل طل  ٍب ،واألموات
 لست وإشل ،ىذا مقامي من إليو ألنظر وإشل ،وضاٟت موع دكم وإف ،لشهي د
رواه  (تنافسوىاأف  ال دنيا عليكم أخشى ولكٍت ،تشركوا أف عليكم أخشى
 البخاري.
 السبعة ا١تساج د أما ا١تنورة، ا١ت دينة ُب تزار اليت ا١تواض  ىي ىذه: قلت
 ا١تنايب  ُب ا١تؤلفُت بعض يذكر اليت ١تواض ا من وغَتىا ،القبلتُت ومسج د
 دوف االتباع ىو دائماً  للمؤمن وا١تشروع عليو، دليل وال لذل  أصل فبل زيارهتا
 .االبت داع
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 .(من حفر حفرة ألخيو وقع فيهاحديث: ) (ٜ٘ٔ)
  (ال أصل لو)                                                            

نة كثَت من الناس، وبعضهم يظنو ح ديثاً ر على ألسِ ىذا الكبلـ اشته
كمة  ُب كتب السنة، وإ٪تا ىو مثل وح لو أصلفبل نبويًا وليس كذل ، 

 .كما قاؿ ذل  اٟتافظ ابن حجر وتلميذه اٟتافظ السخاوي
 : جاء بألفاظ أخرى كلها ال أصل لهاوقد 

 .قليباً أوقعو اهلل فيو قريباً( من حفر ألخيو) (ٔ)

 .أوقعو اهلل فيو منكباً(حفر جباً من ) (ٕ)

 .و حفيرًا أوقعو اهلل فيو قريباً(من حفر ألخي) (ٖ)

   .فر بئراً ألخيو أوقعو اهلل فيو(من ح) (ٗ)

 : وانظر
 . (ٗٔٔٔ) ( رقمٓٛٗ"ا١تقاص د اٟتسنة" )ص: (ٔ)

  .(ٙٙٔ"التمييز" )ص: (ٕ)
 .(ٕٗٙٗ( رقم )ٕٖٔ/ٕاء" )"كشف ا٠تف (ٖ)
  .(ٕٗٓعات" )ص:"تذكرة ا١توضو  (ٗ)
  .(ٖٖٔ) م( رقٕٛٔ:"ا١تصنوع" )ص (٘)
  .(ٚٓ٘( رقم )ٕٕٛ"اٞت د اٟتثيث" )ص: (ٙ)
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   .(ٖٛٛٔ( رقم )ٕٛٙ" أيبٌت ا١تطالب" )ص: (ٚ)
  .(ٜٔ٘( رقم )ٙٙٔ/ٕ"الشذرة" ) (ٛ)
   .(ٖٕٓٔ( رقم )ٖ٘ٚح العطرة" )ص:"النواف (ٜ)

 (. ٕٙٙرقم )( ٜٙٔ"ٖتذير ا١تسلمُت" )ص: (ٓٔ)

  التعليق 
 : ن عليون فيو كُ : ثالث من كُ قال بعض السلف

  {.٢4}يونس:  ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ژقاؿ تعاذل  :البغي
 {.60}الفتح:  ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ قاؿ تعاذل  :النكث

 .{44}فاطر:  ژۉ  ې  ې   ې   ې  ىژ قاؿ تعاذل : المكر
انة في المكر والخديعة والخي): قاؿ جاء ُب اٟت ديث أف النيب ق د و 

  .(ٔ)(النار
، خاطرال  وا١ته األمور الفواقر أصحاُّا ُب ا١تهوكم أوقعت ىذ: قلت

 ، فهوخزي، وطوقتو طوؽ من موارد ا٢تلكات فسيحات ا١تصادروضاقت عليو 
ف، فما لو من قوة وال وورطة حت وقعتو ُب خسف، وأادرعلى فكها غَت ق

 .ناصر

                                                           

، "ا١ترايبػػػيل"عن اٟتسػػػن مريبػػػبلً  وأبػػػو داود ُب رواه أبػػػو نعػػػيم وابػػػن عػػػ دي والعقيلػػػي عػػػن أيب ىريػػػرة ( ٔ)
 ( ٕٙٚٙ( و"صحيح اٞتام " )ٚ٘ٓٔ) وصححو العبلمة األلباشل رٛتو اهلل بشواى ده كما ُب"الصحيحة"
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 : وق د أحسن من قاؿ
 وأف على الباغي ت دور ال دوائر          قضى اهلل أف البغي َيصرع أىلو
 يبيوق  ُب البئر الذي ىو حافر َته         ومن ٭تتفر بئراً ليوقػ  غػ

 : وقاؿ آخر
 فإن   فيها أنت من دونػو تقػ    ػ د  ُّا  أخػا وال َٖتِفرْف بئراً تري
   (ٔ)صن   ما ُتصيبو على رغٍم عواقُب يبغي على الناس ظا١تا      كذاؾ الذي

                                                           

 .(ٕٕٖ/ٕشف ا٠تفاء" ) "ك (ٔ)
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من حفظ على أمتي أربعين حديثًا ) :حديث (ٓٙٔ)
ت لو يوم القيامة شافعاً  فقيهًا وكنفي أمر دينها بعثو اهلل

 .وشهيدًا(
                     (موضوع)                                                               

( عن أيب ٕٙٚٔ( رقم )ٕٓٚ/ٕأخرجو البيهقي ُب "شعب اإلٯتاف" )
 .ال درداء 

 .: عبدالملك بن ىارون بن عنترةوفي سنده
  اب.كذ  : قاؿ ابن معُت
 ضعيف.: وقاؿ أٛت د

 ، ذاىب الحديث.متروك الحديث: وقاؿ أبو حاًب
 .عامة حديثو كذبوقاؿ صاحل بن ٤تم د: 

  .ابال كذ  دج  :  ديوقاؿ السع
 حاديث موضوعة.روى عن أبيو أوقاؿ اٟتاكم ُب ا١ت دخل: 

 (.ٜٕ٘٘رقم )  (ٙٙٙ/ٕ) "ميزاف االعت داؿ"                                         
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، وقد نص  جمع من أىل العلم على عدم ثبوت ىذا الحديث
 :منهم
عن ٚت  من الصحابة  : وق د روي ىذا اٟت ديث، قاؿابن عساكر (ٔ)

 . (ٔ)كلها مقال ليس منها للتصحيح مجالانيد فيها  بأس
وبين ضعف ( ٗٛٔ( و)ٔٙٔابن اٞتوزي ُب "العلل ا١تتناىية" ) (ٕ)

 .جميع طرقو
 (.ٕ٘ٙٗ"كشف ا٠تفاء" )    .ا ضعيفوطرقو كلهال دارقطٍت قاؿ:  (ٖ)

 كما نقل عنو الفتٍت..ُب "جام  بياف العلم وفضلو" ابن عب د الرب (ٗ)

 ُب "ٗتريج اإلحياء". العراقي (٘)

 (.ٕٔٚ-ٕٓٚ/ٕ"شعب اإلٯتاف" ) .لبيهقيا (ٙ)

 .(ٖٚٗ-ٖٙٗ/ٖ( و)ٖٚ٘/ٔ "الكامل" )ابن ع دي ُب (ٚ)

 .حديث باطلقاؿ:  ،ا١تزي ُب "هتذيب الكماؿ" (ٛ)

  . باطلقاؿ:  ،االعت داؿ" الذىيب ُب "ميزاف (ٜ)

جميع طرق : قاؿ ،(٘ٗاٟتافظ ابن حجر ُب "األربعُت العوارل" ) (ٓٔ)
نجبر بها ديث ضعيفة وبعضها أشد من بعض وأنو ال يىذا الح

قلو النووي في مقدمة كما ن  .بل ىو ضعيف باتفاق الحفاظ
 (:ٖ٘ٚٔ( رقم )ٖٜ/ٖ) ٟتبَت"وقاؿ ُب "التلخيص ا ."األربعين"

                                                           

 (.ٙ"ا١تعُت على تفهم األربعُت" البن ا١تلقن. نقبلً من "الواُب شرح األربعُت" )ص:( ٔ)
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أفرد ابن المنذر : لى أميت أربعُت...(ح ديث )من حفظ ع
وقد لخصت القول فيو ثم  ،الكالم عليو في جزء مفرد

ليس فيها طريق تسلم من علة زء جمعت طرقو في ج
  .قادحة

االتفاق على ضعف نقل ( ٙ٘/ٔير" )ا١تناوي ُب "فيض الق د (ٔٔ)
 . (من حفظ على أمتي أربعين حديثاً ): حديث

 . (ٖٛٛ) السيوطي ُب "ال درر ا١تنتثرة" (ٕٔ)

 (.٘ٔٔٔ( رقم )ٓٛٗقاص د اٟتسنة" )ص:السخاوي ُب "ا١ت (ٖٔ)

 .(ٙٙٔال ديب  ُب "التمييز" )ص:ابن  (ٗٔ)

 .(ٕ٘ٙٗ( رقم )ٕٕٖ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )العجلوشل ُب  (٘ٔ)

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

 .(ٖٕٔٔ( رقم )ٖ٘ٚوافح العطرة" )ص:الصع دي ُب "الن (ٚٔ)

 .(ٕٜ٘( رقم )ٙٙٔ/ٕي ُب "الشذرة" )الصاٟت (ٛٔ)

 .(ٜٖٛٔ( رقم )١ٕٙٛتطالب" )ص: َتوٌب ُب "أيبٌت االب (ٜٔ)

  .(ٕٛ٘( رقم )ٖٕٓ)ص:السمهودي ُب "الغماز على اللماز" (ٕٓ)

 . (ٛٛٔالصنعاشل ُب "توضيح األفكار" )ص: (ٕٔ)
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" قاؿ:  (ٕٕ)  من الحديث ىذاص ديق حسن خاف ُب "أّت د العلـو
 عليو يعتمد ال الحديث أىل محققي عند ضعيف طرقو جميع

  .قدمو الحديث علم في يرسخ لم من إال إليو يصير وال
ق والح :قاؿ (ٔ)(ٜٛ٘ٗ( رقم )ٜٚ/ٓٔاأللباشل ُب "الضعيفة" ) (ٖٕ)

ن اشتهرعند العلماء وعملوا من أن الحديث عندي موضوع وإ
ولو كان صحيحًا لما قيض اهلل لروايتو  ،ينأجلو كتب األربع

  .ابين والوضاعينوالتفرد بو تلك الكثرة من الكذ  

 :التعليق
ل  أخي الكرصل أف ىذا اٟت ديث ق د اتفق اٟتفاظ على تبُت  :قلت

طائفة من اآلثار  ا١تطهرة ق د ورد ُب السنةو  ،ع دـ ثبوتو عن النيب 
  بُت فضل تعلم العلم الناف  من كتاب اهلل ويبنة ريبولولصحيحة اليت تا
 .مل ىذا العلم من كل خلف ع دولو(٭ت): : قولو منها ،

  (..ا وأداىا كما ٝتعها.مقاليت فوعاىٝت   رحم اهلل امرءاً : )وقولو 
 . ال دين(و ُب همن يرد اهلل بو خَتاً يفق): وقولو 
 ؟كالنووي وغيره  كتب األربعينيات،  ف العلماء: لماذا أل  مسألة

                                                           

و ( ٙٛ/ٔ( و "ا١تشػػػػكاة" )ٖٔ( و "٘تػػػػاـ ا١تنػػػػة" )ٔٙ٘٘،ٓٙ٘٘"ضػػػػعيف اٞتػػػػام " ) كػػػػذل   وانظػػػػر( ٔ)
 (.ٕٔٔ"دفاع عن اٟت ديث النبوي" )
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 عنهم اهلل رضي العلماء فصن   ق د :-رٛتو اهلل-قاؿ النووي : الجواب
 ىو فيو صّنف علمتو من فأوؿ ا١تصنفات من ٭تصى ال ما الباب ىذا ُب
 اٟتسن ٍب الرباشل، العادل الطويبي أيبلم بن ٤تم د ٍب ا١تبارؾ، بن اهلل عب د
 األصفهاشل، إبراىيم بن ٤تم د وأبو اآلجّري بكر وأبو النسائي يبفياف بنا

 يبعي د وأبو السُّلمي، الرٛتن عب د وأبو نعيم، وأبو اٟتاكم،و  وال دارقطٍت،
 بكر وأبو األنصاري، ٤تم د بن اهلل وعب د الصابوشل، عثماف وأبو ا١تاليٍت،
 اهلل استخرت وقد وا١تتأخرين، ا١تتق دمُت من ٭تصوف ال وخبلئق البيهقي،

 وحفاظ األعالم األئمة بهؤالء اقتداءً  حديثاً  أربعين جمع في تعالى
 .اإلسالم
 .األعمال فضائل في الضعيف بالحديث العمل جواز على العلماء اتفق وقد

 )من حفظ على أميت...(  اٟت ديث ىذا على اعتمادي فليس ىذا وم 
 . (الغائب منكم الشاى د ليُبلغ) :الصحيحة األحاديث ُب  قولو على بل

 .(ٝتعها كما فأداىا فوعاىا مقاليت ٝت  أمرأً  اهلل نّضر):  وقولو
 الفروع، ُب وبعضهم ال دين، أصوؿ ُب األربعُت ٚت  من العلماء من ٍب
 ُب وبعضهم اآلداب، ُب وبعضهم ى د،الز  ُب وبعضهم اٞتهاد، ُب وبعضهم
 .اىػ.قاص ديها عن اهلل رضي صاٟتة مقاص د وكلها ا٠تُطب،
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 .(اشر قوماً أربعين يوماً صار منهم: )من عحديث (ٔٙٔ)
ليس )                                                          

     (بحديث
يظن البعض س، و القد اشتهرت ىذا المقولو شهرة عظيمة في أوساط الن

وليس كذالك وإنما ىي حكمة ومقولة  ،قالو النبي  أن ىذا حديث
  .(ٕٙٔ/ٜ"ا١تنتظم" )و( ٕٚٔ/ٕٔ"الب داية والنهاية" ) .شتهرت بين الناس قديماً وحديثاً ا

 ُب "فتاوى نور على ال درب" -رٛتو اهلل-يبئل شيخنا ابن عثيمُت وق د 
 ؟(منهم صار يوماً  ربعينأ قوما عاشر من) :العبارة ىذه صواب مدى ما

:  النيب قاؿ وق د ،العبارة ىذه صحيحة ليست :-رٛتو اهلل- فقاؿ
 عاشرىم ولو ،منهم فهو قوماً  أحب فمن ،(منهم فهو قوماً  أحب من)

 عن دىم بقي لو فهو ،احملبة ُب صلو وبينهم بينو ليس ومن ،واح داً  يوماً 
 .صحيحة ليست العبارة فهذه ،شهراً  أربعُت

 :التعليق
ين خليلو فلينظر أح دكم ا١ترء على د: ) غٍت عن ىذا الكبلـ قولوويُ  :قلت
كمثل صاحب   ،مثل اٞتليس الصاحل واٞتليس السوء): وقولو . (ٔ)من ٮتالل(

إما أف تشًتيو أو ٕت د منو  ال يع دم  من صاحب ا١تس  ،ا١تس  وكَت اٟت داد

                                                           

 (.ٜٔٓ٘العبلمة األلباشل ُب "ا١تشكاة" رقم )رواه أٛت د والًتمذي وأبو داود وحسنو ( ٔ)
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رواه البخاري عن  خبيثة(أو ثوب  أو ٕت د منو ر٭تًا ، وكَت اٟت داد ٭ترؽ بيت  ر٭تاً 
 . أيب مويبى

الصاحب لمخالطة، وكما قيل : واإلنسان بطبعو يتأثر بالمجالسة وا
  .ساحب

 : قال الشاعر
 عن ا١ترء ال تسل ويبل عن قرينو
    إذا كنت ُب قوـٍ فصاحب خيارىم

 ت ديػارف  يقػل قرين با١تقػفك 
 وال تصحب األردى فًتدى م  الردي

 

تسب نساف يتأثر ٔتصاحبة البهائم ويكأف اإل :-رٛتو اهلل- د ذكر ابن القيموق
ين دالفخر وا٠تيبلء ُب أىل ا٠تيل واإلبل والف دا)...:  من طباعها وايبت دؿ بقولو

 . رواه البخاري ومسلم عن أيب ىريرة  أىل الوبر، والسكينة ُب أىل الغنم(

بات فبل يلوي ، ٯتر بالطيطبع خنزيرالناس من طبعو ومن  :(ٔ)-رٛتو اهلل- قاؿ
  من  ويرى وىكذا كثَت من الناس يسم، إذا قاـ اإلنساف عن رجيعو قموف ،عليها

فإذا رأى  ،اؼ ا١تساوئ فبل ٭تفظها وال ينقلها وال تنايببومن احملايبن أضعاؼ أضع
 .لويبقطة أو كلمة عوراء وج د بغيتو وما ينايببها فجعلها فاكهتو ونق

زين بالريش و إال التطوس والتليس ل ،طبع الطاووسمن ىو على  :ومنهم
 .وليس وراء ذل  من شيء

 .أحق د اٟتيواف، وأغلظو كب داً ، طبيعة الجملمن ىو على  :ومنهم

                                                           

 .(ٙٓٗ،  ٗٓٗ/ٔ) "م دارج السالكُت"( ٔ)
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  .طبيعة القرد، وعلى أبكم خبيث ،طبيعة الدبمن ىو على  :ومنهم
نفويباً، رؼ اٟتيوانات ، اليت ىي أشطبائع الخيل :وأٛت د طبائ  اٟتيوانات
ه اٟتيوانات وكل من ألف ضربًا من ضروب ىذ، لغنماوأكرمها طبعاً، وكذل  

اكتسب من طبعو وخلقو، فإف تغ دى بلحمو كاف الشبو أقوى ، فإف الغاذي شبيو 
، ١تا تورث آكلها من شبو ، وجوارح الطَتـو السباعذا حـر أكل ٟت، و٢تبا١تغتذي

 نفويبها ُّا.
ا وٛتاىا شب  ألف كلب لوق  عليهلوصادؼ جيفة تُ  ،نفسو كلبيةمن  :ومنهم

ا الكبلب إال على كره منو فبل تقرُّ ،منها ونبح كل كلب ي دنو،يبائر الكبلب من
 ميتة أو :، و٫تو شب  بطنو من أي طعاـ اتفق، وال يسمح لكلب بشيء منهاوغلبة
ٖتمل عليو يلهث أو تًتكو  فإ ،وال يستحي من قبيح ،أو طيب خبيث، مذكى
 .ؾ ونبح إف منعتو ىر  و  ،إف أطعمتو بصبص بذنبو ودار حول  ،يلهث

لما زي د ُب علفو زي د ، كلق إال للك د والعلفدل ٗتُ ،نفسو حماريةمن  :ومنهم
 ثل اهلل يببحانو وتعاذل بو من ٛتلوو٢تذا م ،بصَتة اكم اٟتيوانات وأقله، أبُب ك ده

 .عرفة وال فقهاً وال عمبلً كتابو فلم ٭تملو م
، تسبيحو بلساف ورهمفس د ١تا جا ،فايبق بطبعو ،نفسو فأرية: من ومنهم

 .اٟتاؿ: يببحاف من خلقو للفساد
وصلت ا تو الع دواف على الناس وقهرىم ٔتغضبية ٫ت ،نفسو سبعية: من ومنهم
 اىػ..كتقاضي طبيعة السب  ١تا يص در منو، طبيعتو تتقاضى ذل   إليو ق درتو
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)من عشق فكتم وعف فمات فهو  :حديث (ٕٙٔ)
 (.شهيد

    (موضوع)                                                              
وابن عساكر  ،"بغ داد تاريخب ُب "ا٠تطيو  ،ابن حباف ُب "اَّروحُت" رواه

 .ابن عباس وعائشة رضي اهلل عنهمعن  موغَتى ،ُب "تاريخ دمشق"
عن سويد بن سعيد الحدثاني: ثنا علي ىذا الحديث من طرق قد روي و 

 .عن مجاىد عن ابن عباس مرفوعاً  بن مسهر عن أبي يحيى القتاتا

 :علتان وىذا السند فيو
 .واحد غير فوضع   اٝتو زاذاف، وقيل: غَت ذل ، ،القتات ٭تِت أبو (ٔ)

 (.ٕٛٗ/ٕٔ"هتذيب التهذيب" )                                                       

 بن يبعي د. يبوي د (ٕ)
٭ت دث ْت ديث )من قاؿ  قاؿ أبو زرعة: قلنا البن معُت: إف يبوي داً 

ىو  برأيو فاقتلوه( فقاؿ ٭تِت: ينبغي أنو يُب دأ بسوي د فيقتل. وقاؿ أيضاً:
ألنو ٕترأ ُب رواية  ،لو أف رل فريبًا ور٤تًا لغزوت يبوي داً  ،ساقط كذ اب

 األحاديث الضعيفة. 
 .متروك الحديثقاؿ اإلماـ أٛت د ُب يبوي د بن يبعي د: و 
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 .ليس بثقةقاؿ النسائي: و 
 .كان قد عمي فتلقن ماليس من حديثوبخاري: قاؿ الو 

( ٕ٘ٛٚ( رقم )ٕٚٗ/ٗهذيب" )، و"هتذيب الت(ٕٓ٘-ٕٛٗ/ٕ داؿ" )"ميزاف االعت
 (.ٛٗٛ( رقم )ٜٙٗ/ٗو"الكامل" )

 :منهم ،لحديثىذا ا بطالننص  جمع من أىل العلم على وقد 

 أبو بكر بن ع دي. (ٔ)

 .البيهقي (ٕ)
 اٟتاكم . (ٖ)

 ابن طاىر. (ٗ)

 ٭تِت بن معُت. (٘)

 (ٕٗٔ/ٕكما نقل عنهم اٟتافظ ُب "التلخيص اٟتبَت" )   ابن حباف. (ٙ)

 .(ٔٚٚ/ٕابن اٞتوزي ُب "العلل ا١تتناىية" ) (ٚ)
 .(ٖٖٔ/ٓٔ( و )ٕٛٓ/ٗٔوع الفتاوى" )ابن تيمية ُب "٣تم (ٛ)
 .(ٕٖٔ( رقم )١ٔٗٓتنار ا١تنيف" )ص:ابن القيم ُب "ا (ٜ)
 .(ٔٛٔ/ٖ) ا١تغٍت عن ٛتل األيبفار""اإلحياء وبذيلو    . العراقي (ٓٔ)

 .(ٕٚٗ/ٗ( و"التهذيب" )ٕٗٔ/ٕ) ر ُب "التلخيص اٟتبَت"ابن حج (ٔٔ)
 .(ٖٗٙ/ٕعراؽ ُب "تنزيو الشريعة" )ابن  (ٕٔ)
 . (ٜٖ٘( رقم )ٖٚٔالسيوطي ُب "ال درر ا١تنتثرة" )ص: (ٖٔ)
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 . (ٖ٘ٔٔ( رقم )ٜٔٗقاص د اٟتسنة" )ص:السخاوي ُب "ا١ت (ٗٔ)

 . (ٓٚٔ"التمييز" )ص:ال ديب  ُب ابن  (٘ٔ)

 . (ٙٚٔ/ٙا١تناوي ُب "فيض الق دير" ) (ٙٔ)

 .(ٖٕٛ٘( رقم )ٖ٘ٗ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )لوشل ُب العج (ٚٔ)
 . (ٜٗٛ( رقم )ٔٛٔ/ٕي ُب "الشذرة" )الصاٟت (ٛٔ)

 . (ٖٕٕ٘( رقم )ٖٜٖوافح العطرة" )ص:الصع دي ُب "الن (ٜٔ)

 . (ٖٚٗٔرقم ) (ٕٚٚ)ص: البَتوٌب ُب "أيبٌت ا١تطالب" (ٕٓ)

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

 . (ٕٛٛقم)( ر ٕٙٔ"الغماز على اللماز" )ص:السمهودي ُب  (ٕٕ)

 .(ٗٔٔ( رقم )ٕٖٕائ د اَّموعة" )ص:الشوكاشل ُب "الفو  (ٖٕ)
 (. ٜٛٙ٘، )(ٜٚٙ٘( و"ضعيف اٞتام " )ٜٓٗ)األلباشل ُب "الضعيفة"  (ٕٗ)

 .(ٔٚ/ٔ) "غارة األشرطة"و (ٜ)ص: "ا١تقًتح" الوادعي ُبشيخنا  (ٕ٘)
 . (ٖٚٛ) رقم فتوى( ٛ٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٗمة )اللجنة ال دائ (ٕٙ)

 : التعليق
وال ، ف ىذا اٟت ديث ال يصح عن النيب أخي الكرصل أُت ل  تب: قلت
من حيث معناه  -رٛتو اهلل- ق د أنكره العبلمة ابن القيمو  كذل ،  معناه يصح
صح عن ال ي وفإن، ى ريبوؿ اهلل غًت باٟت ديث ا١توضوع عليُ : وال (ٔ)فقاؿ

                                                           

 .(ٕٚٚ-ٕ٘ٚ/ٗ"زاد ا١تعاد" )( ٔ)
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الشهادة درجة عالية عن د فإف ، وال ٬توز أف يكوف من كبلمو ،ريبوؿ اهلل 
ىي و ، حصو٢تاو٢تا أعماؿ وأحواؿ ىي شروط ُب ، ةيقي  الص دٍّ  قرونة ب درجةماهلل 
والعامة ٜتس مذكورة ، اصة الشهادة ُب يببيل اهللفا٠ت، خاصة وعامة: نوعاف

ف يكوف العشق الذي ىو وكي ،منها اً ُب اٟت ديث الصحيح ليس العشق واح د
رجة بو د وفراغ عن اهلل و٘تلي  القلب والروح واٟتب لغَته تناؿُ ، شرؾ احملبة
فساد عشق الصور للقلب فوؽ كل إفساد بل إفإف ،، ىذا من احملاؿالشهادة

وحبو والتلذذ ٔتناجاتو ىو ٜتر الروح الذي يسكرىا ويص دىا عن ذكر اهلل 
ب د ١تعشوقو بل فإف قلب العاشق متع ،، ويوجب عبودية القلب لغَتهواألنس بو

فكيف يكوف ،تعظيمهنا كماؿ الذؿ واٟتب وا٠تضوع وال، فإالعشق لب العبودية
ويباداهتم وخواص  ،تعب د القلب لغَت اهلل ٦تا تناؿ بو درجة أفاضل ا١توح دين

وال يحفظ  ،فلو كاف إيبناد ىذا اٟت ديث كالشمس كاف غلطًا وو٫تا، األولياء
ٍب إف العشق منو  ،ظ العشق من حديث صحيح البتةلف عن رسول اهلل 
على كل عاشق يكتم  و ٭تكمأن ، فكيف يظن بالنيب حبلؿ ومنو حراـ
بغايا يناؿ داف والأو يعشق ا١تر  ،امرأة غَتهأفَػًَتى من يعشق  ،ويعف بأنو شهي د

 وىل ىذا إال خبلؼ ا١تعلـو من دينو  ،بعشقو درجة الشه داء
انو ٢تا من شق مرض من األمراض اليت جعل اهلل يببحكيف والعبالضرورة،

، وإما اماً كاف عشقًا حر   ، والت داوي منو إما واجب إفاألدوية شرعًا وق دراً 
 كم ريبوؿ اهلل وأنت إذا تاملت األمراض واآلفات اليت ح ،مستحب

كا١تطعوف وا١تبطوف   ،اهتا من األمراض اليت ال عبلج ٢تألصحاُّا بالشهادة وج د
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بليا من فإف ىذه ب ،قتلها ول دىا ُب بطنهاومنها ا١ترأة ي ،واَّنوف واٟترؽ والغرؽ
وال يًتتب عليها  ،وال عبلج ٢تا وليست أيبباُّا ٤ترمة ،اهلل ال صن  للعب د فيها

ىذا ُب  من فساد القلب وتعب ده لغَت اهلل ما يًتتب على العشق، فإف دل يكفِ 
فقل د أئمة اٟت ديث العا١تُت بو  إبطاؿ نسبة ىذا اٟت ديث إذل ريبوؿ اهلل 

بل وال  نو شه د لو بصحةهم قط أفإنو ال ٭تفظ عن إماـ واح د من ،وبعللو
ظائم كيف وق د أنكروا على يبوي د ىذا اٟت ديث ورموه ألجلو بالع،سنْت

 . وايبتحل بعضهم غزوه ألجلو
معلقًا على كبلـ ابن القيم: وخبلصة الكبلـ أف  (ٔ)أللباشلاوقاؿ العبلمة 

  .ابن القيماٟت ديث ضعيف اإليبناد موضوع ا١تنت كما جـز بذل  

                                                           

 .(ٜٗ٘-ٖٜ٘/ٔ"الضعيفة" )( ٔ)
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  .    (من علمني حرفاً كنت لو عبداً حديث: ) (ٖٙٔ)
ليس )                                                          

       (بحديث
على أنو ح ديث عن  ،نة كثَت من الناساشتهر ىذا الكبلـ على ألسِ 

 .األمثلة من مثلٌ  لكنوو  ،وليس كذل  ،ريبوؿ اهلل 
من علم عبدًا آية من كتاب اهلل فهو ): وق د جاء ح ديث ٔتعناه بلفظ

و فعل قصم فإن ى ،وال يستأثر عليو ،نبغي لو أن يخذلوال ي ،مواله
 .عروة من عرى اإلسالم(

 : رواه الطرباشل ُب "الكبَت"(ٕٛٔ/ٔ)قاؿ ا٢تيثمي ُب "٣تم  الزوائ د" 
 .(ٕٛ٘ٚ( رقم )ٕٔٔ/ٛ)

 .ذقي ولم أَر من ذكره.اىـ: عبيد بن رزين الالوفي سنده
( ٕٕٗٔ( و)ٖٕٕٔرقم )( ٙٓٗ/ٕب" )وأخرجو البيهقي ُب "الشع

 .(ٛٚٗ/ٔ)امل"ابن ع دي ُب "الكو 
 :، منهموقد حكم جمع من أىل العلم على الحديث بالوضع

 (.ٖ٘ٗ/ُٛٔب "٣تموع الفتاوى" )  شيخ اإليببلـ ابن تيمية (ٔ)

 (.ٕٗٛ/ٔابن عراؽ ُب "تنزيو الشريعة" ) (ٕ)
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 . (ٖٕٗ٘( رقم )ٖٚٗ/ٕكشف ا٠تفاء" )العجلوشل ُب " (ٖ)

 . (ٛٔتٍت ُب "تذكرة ا١توضوعات" )ص:الف (ٗ)

 .(ٖٔ٘( رقم )ٜٓٔالقاري ُب "ا١تصنوع" )ص: (٘)
 ( . ٕٙ٘الشوكاشل ُب "الفوائ د اَّموعة" )ص: (ٙ)

 (.ٖٔٓ( رقم )ٕٕٔعلى اللماز" )ص: ازالسمهودي ُب "الغم (ٚ)

  . (ٖٓ٘بكر أبو زي د ُب "معجم ا١تناىي اللفظية" )ص: (ٛ)
ابن و  (،٘٘ٔٔ) ص د اٟتسنة"ُب "ا١تقا وق د ذكر ىذ اٟت ديث السخاوي

 (،ٜٖٗٔ) ا١تطالب" "أيبٌت(، والبَتوٌب ُب ٔٚٔييز" )ص:ال ديب  ُب "التم
 . (ٜٚٛ)والصاٟتي ُب "الشذرة"  (،ٕٕٓٗفح العطرة" )والصع دي ُب "النوا

 : التعليق
إذا ٛتل على ، يث الذي ال يصح مرفوعًا عن النيب ىذا اٟت د :قلت

 ١تخالفتو إٚتاع ا١تسلمُت.    ،يباقط ،عاطل ،ظاىره فهو باطل
شيء من الكتب : ليس ىذا ُب -رٛتو اهلل- (ٔ)ابن تيمية قاؿ شيخ اإليببلـ

فإف من عل َم غَته ال يصَت  ،الستة وال ُب غَتىا، بل ٥تالف إلٚتاع ا١تسلمُت
، ومن اعتق د ىذا فإنو يستتاب فإف إف شاء باعو وإف شاء أعتقو لو الكاً بو م

  اهلل ، ويبي د معلم الناس ريبوؿؽّ سًتَ تاب وإال قتل ، واٟتر ا١تسلم ال يُ 
، وم  ىذا فهم أحرار دل كمة وىو أوذل ُّم من أنفسهمعلمهم الكتاب واٟت

                                                           

 .(ٖ٘ٗ/ٛٔ"٣تموع الفتاوى" )( ٔ)
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رار خبلؼ حكمو فيما  يستعب دىم بل حكمو ُب أمتو األحيسًتقهم ودل
مؤمنة ببل عق د  ١تؤمنات ملكًا لو ٞتاز أف يطأ كل، ولو كاف املكت ٯتينو

ىذا ال يقولو ، و ، ولكاف ١تن علم امرأة من القرآف أف يطأىا ببل نكاحنكاح
 .اىػ.مسلم

عًتاؼ بالفضل واٞتميل للمعلم إذا أري د بو ا١تعٌت اآلخر وىو االو  :قلت
ويرحم صغَتنا ويعرؼ  ليس منا من دل ٬تل كبَتنا):  قاؿ ،فهذا معٌت طيب
  .(ٔ)لعا١تنا حقو(

حسان  لكرصل ملكتو، أي أصبح أيبَتًا إلذا أنت أكرمت ا: إ د قيلوق
 وٚتيل  بع د اهلل .

لم اإلنساف من العادل وايبتفاد منو الفوائ د : إذا تعُب "الفقيو وا١تتفقو"قاؿ 
وىو يوش   {10}الكهف: ژائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ  فهو عب د قاؿ اهلل تعاذل

فجعلو اهلل فتاه ، بن نوف ودل يكن ٦تلوكًا لو وإ٪تا كاف تلميذًا لو متبعًا لو 
ساف ىنا عب د اإلحوكلمة فتاه ال تطلق إال على العب د لكن ا١تراد بو لذل ، 
الرجل اٟت ديث كنت لو  ٝتعت من كنت إذا  بن اٟتجاج :، قاؿ شعبة والفضل
 . (ٕ)ييعب داً ما ح

                                                           

 .(ٖٗٗ٘أللباشل ُب "صحيح اٞتام " )صححو الًتمذي وحسنو ا١تنذري وا٢تيثمي وا( ٔ)
 (.ٖٚٗ/ٕ) "كشف ا٠تفاء" (ٕ)
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خو ُب : على طالب العلم أف ينقاد لشي(ٖ) -رٛتو اهلل– وقاؿ ابن ٚتاعة
 ،ا١تاىركوف معو كا١تريض م  الطبيب بل ي ، ٮترج عن رأيو وت دبَتهأموره وال

، ويتقرب ويبالغ ُب حرمتو اه فيما يتعم ده،تحرى رض، ويفيشاوره فيما يقص ده
، وتواضعو ر، وخضوعو لو فخو لشيخو ِعزٌ ويعلم أف ُذلّ  إذل اهلل تعاذل ٓت دمتو،

رب إذل فإف ذل  أق م أف ينظر شيخو بعُت اإلجبلؿوعلى طالب العل ،لو رفعة
نسى فضلو وأف يعظم حرمتو و، وال يوعليو أف يعرؼ للشيخ حق نفعو بو...

ل  اَّلس، وينبغي أف ، فإف عجز عن ذل  قاـ وفارؽ ذ، ويغضبد ِغيَبتووير 
 ،بع د وفاتو -هأىل ود- ءهاخ م دة حياتو، ويرعى ذريتو وأقاربو وأُود  ي دعو للشي

ويسل  ُب السمت وا٢ت دي تغفار لو، والص دقة عنو، ويتعم د زيارة قربه وااليب
 .  ، ويراعي ُب العلم وال دين عادتومسلكو

 .ود الشرع من غَت إفراط وال تفريط  ُب ح د: كل ذلقلت
 :وق د أحسن من قاؿ

 أق دـ أيبتاذي على نفس وال دي
                فذاؾ مريب الروح والروح جوىر

 وإف نالٍت من وال دي الفضل والشرؼ 
 وىذا مريب اٞتسم واٞتسم كالص دؼ

 

  :وقاؿ آخر

 وأوجبو حفظًا على كل   مسلم  رأيت أحق اٟتق حق ا١تعلمِ 

                                                           

 .(ٜٛ-ٚٛ"تذكرة السام  وا١تتكلم ُب أداب العادل وا١تتعلم" )ص:  (ٖ)
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          لو اٟتق أف يُه دى إليو كرامة  

 لتعليم حرؼ واح ٍد ألف درىم
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اء ـمن لم تنهو صالتو عن الفحش) :حديث (ٗٙٔ)
 (.عداً والمنكر لم يزدد من اهلل إال بُ 

                                                              (ضعيف)                                                                
فتح والقضاعي ُب "مسن د الشهاب"  ،(ٕ٘ٓٔٔ) رواه الطرباشل ُب "الكبَت"

عن  (ٖٓ٘ٙٔ) "التفسَت"ُب  وابن أيب حاًب ،(ٕٖٗ( رقم )ٜٖٗ/ٔالوىاب" )
 ابن عباس رضي اهلل عنهما.

 "هتذيب التهذيب"  .وفي سنده: ليث بن أبي سليم وىو ضعيف
(ٜ٘ٔٔ).  

 : منهم ،ا الحديثىذ ماء على ضعفن العلوقد نص  جماعة م
 . (ٕ٘ٓ/ٔ" )ا١تغٍت "اإلحياء وبذيلو    .إسناده لينقاؿ: العراقي،  (ٔ)
 (. ٕٛ٘/ٕا٢تيثمي ُب "٣تم  الزوائ د" ) (ٕ)

ۉ  ې  ې  ژ   ٖتت قولو تعاذلُب "تفسَته"  ابن كثَت (ٖ)
 {.41لعنكبوت:}ا          ژ ې  ې     ى

ىذا الحديث . قاؿ: شيخ اإليببلـ ابن تيمية ُب بعض فتاويو (ٗ)
 . كما نقل عنو العبلمة األلباشل.ليس بثابت

( عن ابن اٞتني د أنو قاؿ ُب ٖٜٕ/ٖنقل الذىيب ُب "ا١تيزاف" ) (٘)
 . كذب وزورىذا اٟت ديث: 
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ٚٓ 

باطل وىو قاؿ: ، (ٜ٘ٛ)( و ُٕب "الضعيفة" ) (ٔ)األلباشلالعبلمة  (ٙ)
قبل إسناده وال من جهة  مع اشتهاره على األلسن ال يصح من

    و.متن

 روى الحديث ىذا ( قالت:ٖٗٛٔاللجنة ال دائمة فتوى رقم ) (ٚ)
 طريق من يثبت ولم  النبي عن مختلفة بألفاظ عدة طرق من

 وٚتاعة، واٟتسن عباس وابن مسعود ابن عن وروي .صحيح
  .الصحيح ىو وا١توقوؼ

  .(ُٙٗٗب "أخطاء ا١تصلُت" )ص:مشهور  (ٛ)
وقفو على : قاؿ (ٜٕ)ص:تصحيح ال دعاء" "بكر أبو زي د ُب  (ٜ)

 . أصح  ابن مسعود

( ٖٔٗ( رقم )ٜٚٔ)ص: السيوطي ُب"ال درر ا١تنتثرة" واٟت ديث ذكره
ُب "الشذرة"  ( والصاٟتيٕٕٓٙ( رقم )ٖٗٙ/ٕوالعجلوشل ُب "كشف ا٠تفاء" )

 . (ٚٓٓٔ( رقم )ٕٜٔ)ص:

 : التعليق
ألف ، فإنو ال يصح: وأما منت اٟت ديث -رٛتو اهلل- (ٕ)المة األلبانيقال الع

ْتيث أف الشرع ٭تكم عليها ، بلة بشروطها وأركاهناىره يشمل من صلى صظا

                                                           

 (.ٖٗٛ٘ضعيف اٞتام " )" وانظر كذل ( ٔ)

 .(ٜ٘-ٚ٘/ٔ"الضعيفة" ) (ٕ)
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ٚٔ 

، فكيف يكوف ا١تصلي ال يزاؿ يرتكب بعض ا١تعاصيوإف كاف ىذا  بالصحة،
، ٦تا ال يعقل وال تشه د لو الشريعةا ؟ ىذال يزداد ُّذه الصبلة إال بع داً  بسببها
ف ما ترؾ إذا كا  بع داً()دل يزدد إال :ولو شيخ اإليببلـ ابن تيمية بقولوذا تأو٢ت

أكثر ٦تا  ظم ٦تا فعلو أبع ده ترؾ الواجب األكثر من اهللمن الواجب منها أع
الواجب األعظم منها . وىذا بعي د عن دي ألف ترؾ قربو فعل الواجب األقل

ركاف وحينئذ فليس لو بلة إال بو كالشروط واألتصح الص ال ض مامعناه ترؾ بع
، راد ُب اٟت ديث ا١ترفوع وا١توقوؼي ا١تصبلة ىال وال يب دو أف ىذه، صبلة شرعاً 

بل ا١تراد الصبلة الصحيحة اليت دل تثمر ٙترهتا اليت ذكرىا اهلل ُب كتابو ُب قولو 
 .{41}العنكبوت: ژ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىژ 

إف فبلنًا يصلي الليل كلو فإذا أصبح : )١تا قيل لو  ريبوؿ اهلل وأك دىا
  .(ٔ))يبتمنعو صبلتو(: ، أو قاؿ( فقاؿ: يبينهاه ما تقوؿيبرؽ

ل يبينتهي عن السرقة بسبب أخرب أف ىذا الرج فأنت ترى أف النيب 
فيها والت دبر ُب إذا كانت على الوجو األكمل طبعًا كا٠تشوع –صبلتو 
فثبت ، ن السرقةم  أنو ١تا ينتو ع ُّا إال بع داً(اليزداد قل: )أنو ودل ي –قراءهتا

 .أعلمواهلل  ومتناً  بما تقدم ضعف الحديث سنداً 
ب د السبلـ نقل أثر ابن يخ أٛت د بن ٤تم د عز ال دين بن عٍب رأيت الش
: ن تفسَت اٞتاربردي وقاؿع"النصيحة فيما أب دتو القر٭تة"  ابوعباس ىذا ُب كت

                                                           

( وأبػػو بكػػر ٔ/ٜٚ/ٜرواه أٛتػػ د والبػػزار والطحػػاوي ُب "مشػػكل األثػػار" والبغػػوي ُب حػػ ديث علػػى بػػن اٞتعػػ د )( ٔ)
 .  بإيبناد صحيح من ح ديث أيب ىريرة  (ٔ/ٜٙ/ٔ/ٖٔاآلثار" ) الكبلباذي ُب "مفتاح معاشل
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ذل  ليس من األركاف غي أف ٭تمل على الته دي د ١تا تقرر أف ومثل ىذا ينب
)يبتمنعو صبلتو(، ١تتق دـ:اٍب أيبت دؿ على ذل  باٟت ديث ، والشرائط
وقاؿ: ال يصح ٛتلو على ، بردي ىذاالشيخ أٛت د كبلـ اٞتار  وايبتصوب
تق دمة من أف حة ا١تاألحاديث الصحي، ألف ظاىره معارض ١تا ثبت ُب ظاىره

يزداد ُّا بع دًا ىذا ٦تا ال ، فكيف تكوف مكفرة و الصبلة مكفرة للذنوب
 ...يعقل

أنو موقوؼ  ته دي د ٦تكن على اعتباروٛتل اٟت ديث على ا١تبالغة وال: قلت
فهو بعي د عن دي واهلل  وأما على اعتباره من كبلمو ، على ابن عباس أو غَته

: ويشه د لذل  ما ثبت ُب البخاري أف رجبًل أصاب من امرأة قبلة أعلم، قاؿ
  ژ ۓ   ڭ  ڭ  ڭژ فأنزؿ اهلل  فذكر ذل  للنيب 

 {.664}هود:
: ىذا اٟت ديث ليس قاؿ ُب بعض فتاويوبلـ ابن تيمية ٍب رأيت شيخ اإليب

ء وا١تنكر كما ذكر اهلل ُب  فحشالكن الصبلة تنهى عن ال، بثابت عن النيب 
ل الذي يصلي خَت من ب، اؿ فالصبلة ال تزي د صاحبها بع داً كل حوب، كتابو

 .وأقرب إذل اهلل منو وإف كاف فايبقاً ، الذي ال يصلي
، ث معناه أيضاً وىو اٟتق ديث من حينو يشَت إذل تضعيف اٟت: فكأقلت

نو قاؿ ُب ىذا اٟت ديث: كذب عن ابن اٞتني د أ يزاف"وق د نقل الذىيب ُب "ا١ت
  اىػ..وزور
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  ىذا اٟت ديثمعٌت أف العلماء بعض ذكر :(ٔ)وقالت اللجنة الدائمة
 الذنوب ٘تحو الصلوات أف على ال دالة الصحيحة النصوص ١تنافاتو فايب د
 صحة من ٯتن  ال ٟتيتو ا١تصلي حلق أف يتبُت ىذا وعلى ،السيئات وتذىب
 وجهو على منها بو أتى ما بق در صبلتو ثواب من لو بل قبو٢تا من وال صبلتو
 صاحل وعمل إٯتاف من فيو ٔتا مؤمًنا ويكوف ٟتيتو، حلق إٍب وعليو الشرعي،
 عن تنهى إ٪تا الصبلة أف ذل  من ويعلم ،ا١تعاصي من فيو ٔتا وفايبًقا
 .والسنة الكتاب ُب اهلل شرع كما أقيمت اإذ وا١تنكر الفحشاء

                                                           

 .(ٖٗٛٔفتوى رقم )( ٔ)
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  .: )من لم يخف اهلل خف منو(ثحدي (٘ٙٔ)
ليس )                                                          

              (بحديث
  وينسبونو إلى النبي  ،نة كثير من الناسكالم على ألسِ اشتهر ىذا ال

ك من أل ف في األحاديث ذل كما ذكر ،س بحديثو لييح أنوالصح
 المشتهرة، منهم:

 .(ٙٚٔٔ( رقم )ٓٓ٘قاص د اٟتسنة" )ص:"ا١تالسخاوي ُب  (ٔ)
 .(ٗٚٔ"التمييز" )ص:ابن ال ديب  ُب  (ٕ)
 .(ٕٓٓٙ( رقم )ٖٖٙ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )العجلوشل ُب  (ٖ)
 . (ٖٛ٘( رقم )ٖٕٙ"اٞت د اٟتثيث" )ص:العامري ُب  (ٗ)

 (.ٖٖٙ( رقم )ٖٜٔ"ا١تصنوع" )ص:القاري ُب  (٘)

 .(ٜٕٕٙ( رقم )٘ٓٗ"النوافح العطرة" )ص: دي ُب الصع (ٙ)
 . (ٛٓٓٔ( رقم )ٕٜٔ/ٕ"الشذرة" )الصاٟتي ُب  (ٚ)

 . (ٜٛٗٔ( رقم )ٕٚٛيبٌت ا١تطالب" )ص:"أالبَتوٌب ُب  (ٛ)

 ( . ٕٛٚ( رقم )ٖٕٔ"الغماز" )ص:السمهودي ُب  (ٜ)

 . (ٖٛٙ( رقم )ٓٚٔذير ا١تسلمُت" )ص:"ٖتاألزىري ُب  (ٓٔ)
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من خاف اهلل : )بلفظ جاء ُب الباب ح ديث ال يصح أيضاً  قلت:
 (.خوف اهلل منو كل شيء، ومن لم يخف اهلل خوفو اهلل من كل شيء

 وقد ضع ف ىذا الحديث: 
 (.ٕٕٔ/ٕ"اإلحياء وبذيلو ا١تغٍت" ) العراقي.   (ٔ)
 (.ٕٓالفتٍت ُب "تذكرة ا١توضوعات" )ص: (ٕ)
 (.٘ٛٗاأللباشل ُب "الضعيفة" ) (ٖ)

 : التعليق
ا اٟت ديث ىذ أف معٌت لسخاوي والعجلوشل وغَت٫تاذكر ا :قلت
 ،، يوق  صاحبو ُب كل ٤تظور ومكروهفإف ع دـ ا٠توؼ من اهلل ،صحيح

 ،ٗتاؼ من مكرهفتخاؼ منو على نفس ، وعلى عرض ، ومال ، 
 .وال ُب غَتؾ، ألنو ال ٮتشى اهلل في ، وخيانتو، وكذبو، وغشو، وكي ده

ذل إف اهلل أوحى إ :قيل : )ح دثوا عن بٍت إيبرائيل وال حرج(ومن باب
أخاؼ ، قاؿ: نعم يا رب أح داً غَتي؟يا داود ٗتاؼ ): داود عليو السبلـ
 . من ال ٮتاف (
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حديث:)من لم يهتم بأمرالمسلمين فليس (ٙٙٔ)
    .منهم(

 (ضعيف)                                                                
صغَت" ( ، و"الٜٙٗٚ( رقم )ٖٕٓ/ٛ"األويبط" )أخرجو الطرباشل ُب

يفة بن عن حذ (ٕٕ٘/ُٕب "أخبار أصبهاف" ) و نعيم وعنو أب ،(ٓ٘/ٕ)
 .مرفوعاً  اليماف رضي اهلل عنهما

فاف  جعفر الرازي وأبيو فإهنما ضعي: عب د اهلل بن أيبوعلة الحديث
 .واألب أش د ضعفاً من االبن

 : ضع ف ىذا الحديث وقد
 . (ٚٛ/ٔوائ د" )ا٢تيثمي ُب "٣تم  الز  (ٔ)
 (. ٕٚٙ/ٕ" )لئ ا١تصنوعةلآل"ا ُبالسيوطي  (ٕ)

  (.ُٜٙب "تذكرة ا١توضوعات" )ص:الفتٍت  (ٖ)
 .(ٓٙ( رقم )ٔٛفوائ د اَّموعة" )ص:الشوكاشل ُب "ال (ٗ)
 . (ٖٔٛتقيق "الفوائ د اَّموعة" )ص:ا١تعلمي ُب  (٘)

 (. ٜٕٗ٘( و"ضعيف اٞتام " )ٕٖٔ) "الضعيفة" األلباشل ُب (ٙ)

 . (ٜ٘ٗ/ٗ) شيخنا الوادعي ُب "تعليقو على ا١تست درؾ" (ٚ)
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ابن و  ،(ٕٛٔٔرقم ) السخاوي ُب "ا١تقاص د اٟتسنة" :والحديث ذكره
( ٖٛٙ/ٕوالعجلوشل ُب "كشف ا٠تفاء" ) ،(ٗٚٔ)ص: ال ديب  ُب "التمييز"

والبَتوٌب ُب  ،(ٗٔٓٔرقم ) (ٜ٘ٔ/ُٕب"الشذرة" ) والصاٟتي ،(ٕٚٔٙ) رقم
 . (ٜٜٗٔ( رقم )ٕٛٛيبٌت ا١تطالب" )ص:"أ

من ) :من ذلك ها شيء،من عدة طرق ال يصح من والحديث جاء
فليس ال يهتم بالمسلمين ح ومن أصب ،غير اهلل فليس من اهلل أصبح وىمو

  ( عن ابن مسعودٜٓٚٚ( رقم )ٜ٘ٗ/ٗت درؾ" )س"ا١ت رواه اٟتاكم ُب منهم(
 . ( عن أنس ٙٛ٘ٓٔ( رقم )ٖٔٙ/ٚ) والبيهقي ُب "الشعب"

 :فوضع  ، قلت: وىذا اللفظ ضعيف أيضاً 
 . (ٖٔٙ/ٚ) البيهقي ُب "الشعب" (ٔ)
 كما نقل عنو ا١تناوي.  .ابن اٞتوزي (ٕ)
 (.ٜ٘ٗ/ٗالذىيب ُب "تلخيص ا١تست درؾ" ) (ٖ)
 .(ٖ٘ٗٛرقم )( ٚٛ/ٙ) "فيض الق دير" ُبا١تناوي  (ٗ)
 .(ٕٖٔ( و)ٖٔٔ( و)ٖٓٔو) (ٜٖٓ) األلباشل ُب "الضعيفة" (٘)

 : التعليق
 اء من طرؽأف ىذا اٟت ديث ق د ج تبُت ل  أخي الكرصل ا١تنصف

، رأيت ُحكم األئمة من علماء ىذا الشأف عليهااليصح منها شيء كما 
، ن معناه صحيحولك ، بل يصح نسبتو إذل ريبوؿ اهللوعلى ىذا ف
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ۈ  ٴۇ  ژ  ىتماـ بأمرا١تسلمُت وق د قاؿ اهلل تعاذلوالشريعة ت دعو لبل
 {60}الحجرات: ژۋ   ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې 

 .{٢5}الفتح: ژٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀژ  تعاذل وقاؿ

  (عضو بعضاً كالبنياف يش د ب  ؤمنللم ا١تؤمن): أنو قاؿ  ثبت عنوو 
 .متفق عليو عن أيب مويبى 

 د مثل اٞتسدىم وتراٛتهم وتعاطفهم مثل ا١تؤمنُت ُب توا):  وقاؿ
رواه مسلم  (بالسهر واٟتمىت داعى لو يبائر اٞتس د  إذا اشتكى منو عضوٌ 
 .عن النعماف بن بشَت

متفق عليو عن  ..(خو ا١تسلم ال يظلمو وال يسلموم أا١تسل) :وقاؿ 
 .ابن عمر رضي اهلل عنهما

 .رواه البخاري عن أنس  ظلوماً(م و)انصر أخاؾ ظا١تاً أ:  وقاؿ

رواه الطرباشل وغَته عن ابن  ٯتاف ا١تواالة ُب اهلل(أوثق عرى اإل):  وقاؿ
 .وصححو األلباشل عباس رضي اهلل عنهما وغَته

اؿ إذل اهلل عهم، وأحب األعمحب الناس إذل اهلل أنفأ): وقاؿ 
أو ، أو تقضي عنو ديناً ، بةأو تكشف عنو كر ، يبرور ت دخلو على مسلم

أف وألف أمشي م  أخي ا١تسلم ُب حاجة أحب إرل من ، وعاً تطرد عنو ج
ف غضبو يبًت ومن ك، شهراً  -يعٍت مسج د ا١ت دينة- أعتكف ُب ا١تسج د
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ٜٚ 

مضاه مؤل اهلل قلبو رضاً ولو شاء أف ٯتضيو أظًا ومن كضم غي، اهلل عورتو
ومن مشى م  أخيو ا١تسلم ُب حاجتو حىت يثبتها لو أثبت اهلل  ،يـو القيامة
ليفس د العمل كما يفس د ا٠تل وإف يبوء ا٠تلق  ،ق دمو يـو تزؿ األق داـتعاذل 
  .(ٔ)العسل(

 : أنواعؤمنُت : ا١توايباة للم-رٛتو اهلل- (ٕ)عالمة ابن القيمقال ال
 .وايباة با١تاؿم (ٔ)
 . وموايباة باٞتاه (ٕ)
 . وموايباة بالب دف وا٠ت دمة (ٖ)
 . وموايباة بالنصيحة واإلرشاد (ٗ)
 . وموايباة بال دعاء وااليبتغفار ٢تم (٘)
 ،ٯتاف تكوف ىذه ا١توايباة، وعلى ق در اإلوموايباة بالتوج  ٢تم (ٙ)

 ،وكلما قوي قويت، ف اإلٯتاف ضعفت ا١توايباةفكلما ضع
اعو ، فؤلتببذل  كلوايباة ألصحابو أعظم الناس مو  وكاف 

 من ا١توايباة ْتسب اتباعهم لو.

                                                           

( ٜٙٓيحة" )ُب "الصح  عنهما وحسنو األلباشلروه الطرباشل ُب "الكبَت" وغَته عن ابن عمر رضي اهلل( ٔ)
 .(ٙٚٔو"صحيح اٞتام " )

 (.ٜٖٗ"فوائ د الفوائ د" )ص:( ٕ)
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ٛٓ 

 .)من مات فقد قامت قيامتو( :حديث (ٚٙٔ)
                 (ضعيف)                                                                

: رواه ابن أيب ال دنيا ُب كتابو ُب "ٗتريج اإلحياء" قاؿ اٟتافظ العراقي
 بسن د ضعيف.    ث أنس"ا١توت" من ح دي
كما ُب "ا١تقاص د اٟتسنة" رواه العسكري وال ديلمي   ومن ح ديثو

  )إذا مات أح دكم فق د قامت قيامتو(. بلفظ: (ٖٛٔٔ)
 :ف ىذا الحديثوضع  

 (.ٖٓٛٙالعراقي ُب "ٗتريج اإلحياء" ) (ٔ)
 (. ٕ٘ٔ:صالفتٍت ُب "تذكرة ا١توضوعات" ) (ٕ)

 . (ٜٛٔ)م(رقٕٕٗالشوكاشل ُب "الفوائ د اَّموعة" )ص: (ٖ)

 (.ٙٙٔٔ( رقم )ٜٖٓ/ٖالعبلمة األلباشل ُب "الضعيفة" ) (ٗ)

  شيخنا عب د احملسن العباد ُب " شرح يبنن أيب داود". (٘)
ٖتاؼ والزبي دي ُب "إ ،(ٕٛٔٙ) ء"ا٠تفا"كشف العجلوشل ُب واٟت ديث ذكره

 (،ٖٕٔٔ( رقم )ٚٓٗافح العطرة" )ص:والصع دي ُب "النو (، ٔٔ/ٜ" )السادة ا١تتقُت
 ا١تطالب" البَتوٌب ُب "أيبٌتو  (،٘ٔٓٔ) ( رقمٜ٘ٔ/ٕ"الشذرة" )ُب والصاٟتي 

 (. ٔٓ٘ٔ( رقم )ٜٕٛ)ص:

 التعليق: 
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ٛٔ 

 عض العلماء ا١توت ٝتى ب لكن، : اٟت ديث ضعيف كما تبُت ل قلت
 ففي حينو، وحاف قيامتو، قامت فق د مات من فكل، القيامة الصغرى

 جفاة اباألعر  من ؿارج كاف): قالت عائشة عن ومسلم البخاري صحيح
 إف: فيقوؿ أصغرىم إذل ينظر فكاف الساعة، مىت فيسألونو  النيب يأتوف
 .(يباعتكم عليكم تقـو حىت ا٢تـر ي دركو ال ىذا، يعش

 عادل ُب ودخو٢تم قرهنم، ا٩تراـ وا١تراد: (ٔ)-رٛتو اهلل- كثير ابن قال
: يقوؿ الناس وبعض اآلخرة، حكم ُب دخل فق د مات من فإف اآلخرة،
 يقوؿ وق د، صحيح ا١تعٌت ُّذا الكبلـ وىذا قيامتو، قامت ق دف مات من
 الساعة فأّما الباطل، من آخر شيء إذل بو ويشَتوف ا١تبلح دة، بعض ىذا

 ما فهذا واح د، صعي د ُب واآلخرين األولُت اجتماع وقت وىي العظمى،
 .اىػ.وقتو بعلم اهلل ايبتأثر
 موتو، الرجل قيامة اوإ٪ت القيامة :يقولوف :قاؿ  شعبة بن ا١تغَتة عنو 

 ،قيامتو قامت فق د ىذا أما ميت عن جبَت بن ويبعي د علقمة قاؿ وكذل 
 .(ٕ)النار أو اٞتنة اذل صار أي

                                                           

 (.ٖٔ/ٔ"النهاية ُب الفنت وا١تبلحم" ) ( ٔ)

 (، والنبوات لشيخ اإليببلـ ابن تيمية.ٕٛٔٙ" ٖتت ح ديث )كشف ا٠تفاء" (ٕ)
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ٕٛ 

يببحانو عن  ٍب أخرب :ق(في كالمو عن سورة ) -رٛتو اهلل-قال ابن القيم
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ژ القيامة الصغرى وىي يبكرة ا١توت بقولو 

 .{ٜٔ}ؽ: ژچ  چ  چ   چ   
وعرض الروح عليو ،  ه يببحانو والق دـو عليووأهنا ٕتيء باٟتق وىو لقاؤ 

 .(ٔ)عقاب الذي عجل ٢تا قبل القيامة الكربىوالثواب وال
 كا١توت (صغرى) القيامة:-رٛتو اهلل-(ٕ)وقال شيخنا العالمة ابن عثيمين

  .قيامتو قامت فق د مات من فكل
 بذل  وٝتيت، اٞتزاءو  للحساب البعث بع د الناس قياـ وىي (كبرى)و
 .األشهاد وقياـ الع دؿ وقياـ فيها الناس لقياـ

                                                           

 (.ٖ٘ٔ"فوائ د الفوائ د" )ص:( ٔ)

 (.ٜٓٗ/ٛ"٣تموع فتاوى وريبائل ابن عثيمُت" ) (ٕ)
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ٖٛ 

على رأس يتيم لم يمسحو  )من مسح حديث: (ٛٙٔ)
 .                                 ا يده حسنات(كان لو بكل شعرة تمر عليهإال هلل  

 (ضعيف)                                                                
يبط" و "األ ُبوالطرباشل  ،(ٖٕٕٚٗ)و (ٕٕٕ٘ٔ)"ا١تسن د"  د ُب رواه أٛت

 .أيب أمامة  عن( ٜٖٓٔ) رقم (ٕٔٔ/ٗ)
"التقريب"    زيد األلهاني وىو ضعيف.يبن علي  :وفي سنده

(ٗٛ٘ٓ). 
 :ف ىذا الحديثوقد ضع  

 (.ٜٕٔ/ٙو"إٖتاؼ السادة " ) (ٕٜٕ/ٕ"اإلحياء وبذيلو ا١تغٍت ") العراقي. (ٔ)
 .(ٓٙٔ/ٛ "٣تم  الزوائ د" )ا٢تيثمي ُب (ٕ)
 .(٘٘ٔ/ٔٔافظ ابن حجر ُب "الفتح" )اٟت (ٖ)
 (.٘ٚٗ/ٕٕ) العيٍت ُب "عم دة القاري" (ٗ)
 .(ٖٔ٘ٔم )( رقٕٜٙ/ٕاأللباشل ُب "الًتغيب والًتىيب" ) (٘)
 .(ٕٕٕٗٛ( و)ٖٕٕ٘ٔرنؤوط ُب ٖتقيق "ا١تسن د" )األ (ٙ)

 :التعليق
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ٛٗ 

 ، ل  من كبلـ األئمة اٟتفاظ: ىذا اٟت ديث ضعيف كما تبُتقلت
 : ورٛتتو والعطف عليو منها، اؾ أحاديث صحيحة ُب كفالة اليتيموىن

  .رواه البخاري عن يبهل  (وكافل اليتيم كهاتين في الجنة...أنا ): ح ديث

: ل يشكو قسوة قلبو قاؿرج : أتى النيب قاؿ وعن أيب ال دراداء 
وامسح رأسو ، اليتيم ارحم؟ حب أن يلين قلبك وتدرك حاجتكأت)

  .(ٔ)(وتدرك حاجتك، امك يلن قلبكطع وأطعمو من
 أف رجبًل شكا إذل ريبوؿ اهلل  وجاء عن د أٛت د عن أيب ىريرة 

  .(ٕ)(امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين): قسوة قلبو فقاؿ

                                                           

 (.ٕٗٗ٘الًتغيب والًتىيب" )رواه الطرباشل وحسنو األلباشل ُب " (ٔ)

 (.     ٕ٘ٗ٘ب" )حسنو العبلمة األلباشل ُب "الًتغيب والًتىي (ٕ)
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ٛ٘ 

لس عقلو من نام بعد العصر فاخت) حديث: (ٜٙٔ)
 .ال يلومن إال نفسو(ف

            (ضعيف)                                                                
 (.ٕٓٗ-ٜٖٕ/٘أخرجو ابن ع دي ُب "الكامل" )
 وفيو ابن لهيعة: وىو ضعيف. 

 عن عائشة رضي اهلل عنها. (ٜٚٛٗ) ( رقمٔٗٗ/ٗرواه أبو يعلى )و 

  .روكعمرو بن الحصين وىو متوفي سنده: 
 اب.عمرو بن الحصين ىذا كذ  : قاؿ ا٠تطيب وغَته

  (ٖٕٗ/ٜ( و ٕٕٓ٘/ٛ"هتذيب التهذيب" )                                      

 وزي ُبومن طريقو ابن اٞت( ٖٕٛ/ٔحُت" )اف ُب "اَّرو ابن حب ورواه
 "ا١توضوعات".

 .ابن راىويو والسع ديقالو  ،اب: خالد بن القاسم وىو كذ  وفيو
 . كمترو : وقاؿ البخاري والنسائي

 .(ٓٛٗٔ( رقم )ٕٕ٘/ٖالبن اٞتوزي )"ا١توضوعات"                                  

 .(ٖٚٓٔ( رقم )ٜٜ/ٖ"مشكل اآلثار" )ورواه الطحاوي ُب 
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 وفيو انقطاع.
 : منهم ،أىل العلمف ىذا الحديث جمع من وقد ضع  

 . (ٕ٘ٚ( رقم )ٕٕٚص ا١توضوعات" )ص:يخالذىيب ُب "تل (ٔ)
 (.ٕٔ/ٔ) بن حجر ُب "التلخيص اٟتبَت"ااٟتافظ  (ٕ)
 .(ٙٔٔ/٘اَّم " )ا٢تيثمي ُب " (ٖ)
         .( و"اٞتام  الصغَت"ٖٕٙ/ٕ) لئ ا١تصنوعة"السيوطي ُب "الآل (ٗ)

 . (ٜٜٕ/ٙلق دير" )ا١تناوي ُب "فيض ا (٘)

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

 . (ٍٚٙٔت ُب "تذكرة ا١توضوعات" )ص:الفت (ٚ)

 . (ٜٚٔ ُب "الفوائ د اَّموعة" )ص:لشوكاشلا (ٛ)

 ( .ٜٚٔفوائ د اَّموعة" )ص:ا١تعلمي ُب تعليقو على "ال (ٜ)

 . (ٔٙٛ٘) ( و"ضعيف اٞتام "ٜٖ)لباشل ُب "الضعيفة" األ (ٓٔ)

 .(ٓٓٔ-ٜٜ/ٖٖتقيق "مشكل األثار" ) األرنؤوط ُب (ٔٔ)
 : التعليق

 . ُٛتقٌ : ُخلٌق وُخرٌؽ و : قيل أف نـو النهار ثبلثة-رٛتو اهلل-قال ابن القيم 
   .  ، وىي خلق ريبوؿ اهلل: نومة ا٢تاجرةفالخلق

 . حى، تشغل عن أمر ال دنيا واآلخرة: نومة الضقوالخر 
 . : نومة العصروالحمق
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  .من ناـ بع د العصر فاختُلس عقلو فبل يلومن إال نفسو :قاؿ بعض السلف

 : قاؿ الشاعر
 خباالً ونومات العصَت ُجنوفُ    ث الفىت ومات الضحى تور أال إف ن

زاقها وىو ة أر ، ألف ذل  وقت تطلب فيو ا٠تليقونـو الصبحة ٯتن  الرزؽ
ج داً ارض أو ضرورة، وىو مضر ، فنومو حرماف إال لعوقت قسمة األرزاؽ
، بلت اليت ينبغي ٖتليلها بالرياضةاده للفضوإفس ،ب دفبالب دف إلرخائو ال

 اىػ. .(ٔ)فيح دث تكسراً وعياً وضعفاً 
: يا أبا فق د قيل لليث بن يبع د، : ومن أىل العلم من يرى غَت ىذاقلت

 د  العصر وق د ح دثنا ابن ٢تيعة عن عقيل عن مكحوؿ عن اٟتارث تناـ بع
 (؟لس عقلو فبل يلومن إال نفسومن ناـ بع د العصر فاخت):  النيب

 . ٢تيعة عن عقيلدع ما ينفعٍت ْت ديث ابن : أفقاؿ
(ٕ)قال العالمة األلباني

الليث ىذا فإنو ي دؿ : ولق د أعجبٍت جواب -رٛتو اهلل– 
وإشل ألعلم ، فقهاء ا١تعروفُتا١تسلمُت والأئمة  وال عجب فهو منعلى فقو وعلم، 

فإذا ، بع د العصر ولو كانوا ْتاجة إليو أف كثَتًا من مشايخ اليـو ٯتتنعوف من النـو
ضائل قيل لو اٟت ديث فيو ضعيف أجاب  على الفور يعمل باٟت ديث الضعيف ُب ف

 .  لف وعلم ا٠تلففتأمل الفرؽ بُت فقو الس، األعماؿ

                                                           

  .(ٕٕٗ/ٗ"زاد ا١تعاد" ) ( ٔ)
 .(ٖٔٔ/ٔ"الضعيفة" ) (ٕ)
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ٛٛ 

ن في أذنو فأذ  ود، من ولد لو مولحديث: ) (ٓٚٔ)
 .                                 و اليسرى، لم تضره أم الصبيان(اليمنى وأقام في أذن

  (ضعيف)                                                          
ٍت ُب"عمل ، وابن الس(ٚٗٚٙ( رقم )ٓٛٔ/ٙ" )لى ُب "مسن دهأخرجو أبو يع

( ٜٖٓ/ٙ"شعب اإلٯتاف" ) والبيهقي ُب (،ٖٕٙ) رقم (ٕٕٓ)ص: لة"اليـو واللي
اهلل  رضيبن علي ا( عن اٟتسُت ٕٗ/ٜوابن ع دي ُب "الكامل" ) ،(ٜٔٙٛ) رقم
 ا.معنه

 :والحديث في سنده
 . (ٜٛٛ) "التقريب"      .وىو ضعيف، ُجبارة بن ا١تغلس (ٔ)
 (.ٛٙٙٚ) "التقريب" .رمي بالوضع٭تِت بن العبلء الرازي،  (ٕ)
 (.ٗٔٙٙ) "التقريب"    . متروك ،ف بن يبادل الغفاريمروا (ٖ)

 :، منهموقد ضع ف ىذا الحديث جمع من أىل العلم
 .(ٜٖٓ/ٙالبيهقي ُب "الشعب" ) (ٔ)
 .(ٕٗ/ٜابن ع دي ُب "الكامل" ) (ٕ)
  .(ٚٚ/ٕ" )وبذيلو ا١تغٍت "اإلحياء  . اٟتافظ العراقي (ٖ)

  .(ٜ٘/ٗ) ا٢تيثمي ُب "٣تم  الزوئ د" (ٗ)
  .(ٔٙ)ص: يببلـ ُب "الكلم الطيب"شيخ اإلأشار إذل تضعيفو  (٘)
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ٜٛ 

 (.ٕٕ)ص: ابن القيم ُب "ٖتفة ا١تودود" (ٙ)

  .(ٜٗٔ/ٗاٟتافظ ُب "التلخيص اٟتبَت" ) (ٚ)
 (.ٜٖٓ/ٙا١تناوي ُب "فيض الق دير" ) (ٛ)

 .(ٛ-ٚ/ٗٔآبادي ُب "عوف ا١تعبود" )العظيم  (ٜ)
( ٕٖٔ، و"الضعيفة" )(ٗٚٔٔ) بلمة األلباشل ُب "اإلرواء"الع (ٓٔ)

    .(ٔ)موضوع قاؿ:  (ٕٔٔٙ)و
 .خنا الوادعيشي (ٔٔ)

 : التعليق
اؾ يبنن فهن ،اً ف األذاف واإلقامة ُب أذف ا١تولود ضعيف: إف كاقلت
 : ىتماـ ُّا منهالسُّن ة ُب حق ا١تولود ينبغي االثبتت ُب ا

 ٖتني  ا١تولود يـو والدتو . 

 العقيقة عنو يـو يبابعو. 
 شعره حلق رأس ا١تولود والتص دؽ بزنة. 
 ختاف ا١تولود. 
 ولود التسمية اٟتسنةتسمية ا١ت. 

                                                           

الصبلة( أذ ف ُب أذف اٟتسن حُت ول دتو فاطمة ب رأيت ريبوؿ اهلل ): قاؿ أما ح ديث أيب راف  ( ٔ)
. ٍب ( وقػاؿ: حسػن إف شػاء اهللٖٚٔٔلبػاشل ُب "اإلرواء" )ىػذا اٟتػ ديث ذكػره العبلمػة األ. رواه أٛت د وغَته

 ( القسم األوؿ. ٕٕٚ/ٖٔ"الضعيفة" ) . انظراج  عن ٖتسينو إذل القوؿ بتضعيفوتر 
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ٜٓ 

حي من ال يستحي من الناس ال يست) :حديث (ٔٚٔ)
 .من اهلل(

 (موضوع)                                                               
 .( عن أنس ٘٘ٔٚ( رقم ) ٛٚ/ٛرواه الطرباشل ُب "األويبط" )

حمد : عبد اهلل بن إبراىيم بن أبي عمرو الغفاري أبو موفي سنده
 ، وىو متروك.المدني

متروك : (ٖٖٛٓ( رقم )ٖٕٔ/٘ذيب التهذيب" )قاؿ اٟتافظ ُب "هت
  .نسبو ابن حبان إلى الوضع

  .جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة يروي عن: وقاؿ اٟتاكم
 .فيو جماعة لم أعرفهم: (ٕٚ/ٛقاؿ ا٢تيثمي ُب "اَّم " )

 .موضوع: (ٕٖٖٛ) رقم (ٜٕٗ/ٛ)  "الضعيفة"وقاؿ األلباشل ُب
 :التعليق

كرصل وخَت للفرد واَّتم  ١تا فاٟتياء خلق   واٟت ديث معناه صحيح، :قلت
الشرع  وا١تراد من اٟتياء الذي م دحو، ل عليو من فعل اٟتسن وترؾ القبيحم٭ت

عنو اإلخبلؿ باٟتقوؽ وا٠توؼ من  ياء الذي ينشؤوأما اٟت، اٟتياء الشرعي
، وإف بل عجز ومهانة وخورشرعيًا  اءً ة من يرتكب ا١تنكرات فليس حيهمواج



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٔ 

حث  ونبينا الكرصل ، لحياء الشرعي ُب الصورة ا٠تارجيةي حياء ١تشاُّتو لٝتُ 
و عن متفق علي ياء ال يأٌب إال ٓتَت(اٟتؿ: )على اٟتياء ورغب فيو حيث قا

 .رضي اهلل عنهما عمراف بن حصُت

 .لو خَت(اء كاٟتي –أو قاؿ  –كلو   اٟتياء خَتٌ وُب رواية ١تسلم: )
األوذل إذا دل تستح  ةكبلـ النبو ا أدرؾ الناس من  إف ٦ت): وقاؿ 

 .رواه البخاري عن أيب مسعود  صن  ما شئت(فا
تستحي من الرجل  من اهلل كما يأوصي  أف تستح: )وقاؿ 

  .(ٔ)الصاحل من قوم (
 الحياء لزوم نفسو يعودّ  أن العاقل على الواجب: (ٕ)قاؿ ابن حباف

 احملمودة ا٠تصاؿِ  ركوبَ  النفس تعوي دَ  بركتو أعظم من وإف ،الناس من
 الفوز اهلل من الحياء بركة أعظم من أن   كما ا١تذمومة، ا٠تبلؿَ  و٣تانبَتها

 مطبوع آدـ ابن ألف ؛عنو اهلل نهى ما مجانبة عند الحياء بلزوم النار من
 وبُت بينو والعشرةَ  اهلل وبُت بينو ا١تعاملة ُب معاً  واللـؤ الكـر على

 حياؤه ضعف وإذا لؤمو، كرمو،وضعف قوى حياؤه قوى ا١تخلوقُت،وإذا
 :البسامي ٤تم د بن عليّ  أنش دشل ولق د كرمو، وضعف لؤمو قوى

                                                           

رواه الطرباشل والبيهقي وأٛت د ُب "الزى د" وا٠ترائطي ُب "مكاـر األخبلؽ" عن يبعي د بن يزي د بن األزور ( ٔ)
 ( .ٕٔٗ٘( و"صحيح اٞتام ") ٔٗٚوصححو العبلمة األلباشل ُب "الصحيحة" )

 .زىة الفضبلء""روضة العقبلء ون( ٕ)
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ٜٕ 

 يشاءُ  كما األمور ُب تقّلب      َوقَاحاً  َوْجهاً  الفىت ُرزؽ إذا     
 َغَناء   وػفي وػب اٞتوػيع      لشيء وال  دواءػلل ي  ودل     
 اءػالعن إال لوجهو اءػحي       ال الذي  متابعة ُب ل  فما     
 مساويَو، ودفن ِعرضو، صاف حياؤه أشت د إذا ا١ترء إف: حاًب أبو قاؿ
 ىاف يبروره ذىب ومن يبروره، ذىب حياؤه ذىب ومن ٤تايبنو، ونشر
 فق د حزف ومن حزف، أوذي ومن أوذي، ُمِقت ومن وُمِقَت، الناس على
 ال ١تن دواء وال لو، ال عليو قولو أكثرُ  كاف عقلو ُب أصيب ومن عقلو،
 حياؤه قل ومن لو، إخاء ال ١تن وفاء وال لو، وفاء ال ١تن حياء وال لو، حياء
 اىػ..أحب ما وقاؿ شاء ما صن 

، وخلق اٟتياء من أفضل األخبلؽ :-رٛتو اهلل-(ٔ)وقال العالمة ابن القيم
فمن ال حياء ، اإلنسانية اصةبل ىو خ، ها ق درًا وأكثرىا نفعاً وأجلها وأعظم

 ما أنو ليسك  ،اللحم وال دـ وصورهتما الظاىرة فيو ليس معو من اإلنسانية إال
ؤد ودل تُ ، وؼ بالوع دودل يُ ، قر الضيفولوال ىذا ا٠تلق دل يُ ، معو من ا٠تَت شيء

 ،، والقبيح فتجنبواٞتميل فآثرهى الرجل ر  ، وال ٖتَ ودل يقض  ألح د حاجة، أمانة
، وكثَت من الناس لوال اٟتياء الذي فيو   من فاحشةوال امتن، عورةوال يبًت لو 

، ١تخلوؽ حقاً، ودل يصل لو رٛتاً  رعَ ودل ي، ا١تفًتضة عليومن األمور  شيئاً  يؤددل 
ا ديٍت وىو رجاء عاقبتها ، فإف الباعث على ىذه األفعاؿ إموال بر لو وال داً 

                                                           

 .(ٖٕٛ-ٖٕٚ/ٕ"مفتاح دار السعادة"  ) (ٔ)
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ٜٖ 

أنو لوال   فق د تبُت، ٠تلقي علوي وىو حياء فاعلها من اوإما دنيو اٟتمي دة، 
 .أو من ا٠تبلئق دل يفعلها صاحبها، اٟتياء إما من ا٠تالق

: إف لئلنساف آمرين وزاجرين، آمر وزاجر من جهة -رٛتو اهلل-ٍب قاؿ 
وزاجر من جهة ولو آمر ، أطاعو امتن  من فعل كل ما يشتهي فإذا، اٟتياء

ع آمر ا٢توى والشهوة وال ه أطا   آمر اٟتياء وزاجر فمن دل يط، ا٢توى والطبيعة
 .   .بتصرؼاىػب د.
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ٜٗ 

غلب  إال ما و شيءال ينجس ورالماء طه)حديث:  (ٕٚٔ)
  .(على ريحو أو طعمو أو لونو

                                                   (ضعيف)                                                                
( ٕٓٙ-ٜٕ٘/ٔ) هقي( والبيٜٕ/ٔ) ( وال دارقطٍتٕٚ٘) ماجوبن أخرجو ا

 .ضي اهلل عنهماعن أيب أمامة الباىلي وثوباف ر 

 .في سنده: رشدين بن سعد وىو ضعيفو 
 :منهم ،لمحدثون على ضعف ىذا الحديثوقد اتفق ا

  (.ٔ٘/ٔالشافعي ُب "األـ" ) (ٔ)
 (.ٜٕ/ٔال دارقطٍت ُب "السنن" ) (ٕ)
 (. ٜٜٖ-ٜٖٛم )( رقٜ٘-ٜٗ/ٔلراية" )الزيلعي ُب "نصب ا (ٖ)

  .(ٖٔٔ/ٔالبوصَتي ُب "مصباح الزجاجة" ) (ٗ)
  .(ٕٗٔ/ٔا٢تيثمي ُب "٣تم  الزوائ د" ) (٘)
 .(ٖ( رقم )ٙٔ-ٗٔ/ٔتلخيص اٟتبَت" )ابن حجر ُب "ال (ٙ)
 .(ٗٗ-ٖٗ/ٔنعاشل ُب "يببل السبلـ" )الص (ٚ)
 "ٗتريج األحاديث الضعاؼ من اٟتافظ أبو ٤تم د اٞتزائري ُب (ٛ)

 .(ٖٗ)ص: "ال دارقطٍت يبنن
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ٜ٘ 

  .(ٔ)(ٕٗٗٙ)"الضعيفة"باشل ُب األلالعبلمة  (ٜ)
 : التعليق

، وق د اتفق األئمة نعم ىذا اٟت ديث ضعيف كما ىو موضح: قلت
ال أصل اٟت ديث فإف ، بالتضعيف رواية االيبتثناءعلى تضعيفو وا١تراد 

ولكن  (طهور ال ينجسو شيء الماء)ر األوؿ من اٟت ديث صحيح الشط
 ،و أو طعمو أو لونو()إال ما غلب على ريح الضعيفة ىي زيادةال
  . د أٚت  العلماء على القوؿ ْتكمهاقو 

أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا قاؿ ابن ا١تنذر: 
 .طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجسوقعت فيو نجاسة فغيرت لو 

ىذه  ، الثبلثةة ما تغَت أح د أوصافو الفاإلٚتاع ىو ال دليل على ٧تايب
 .اٟت ديث الزيادة الضعيفة ُب

فتلخص أف االيبتثناء ا١تذكور ضعيف فتعُت  :قال في البدر المنير
 . (ٕ)٫تااالحتجاج باإلٚتاع كما قاؿ الشافعي والبيهقي وغَت 

                                                           

 .(٘ٓٔ" )( و"ضعيف يبنن ابن ماجوٜٜٛ٘"ضعيف اٞتام " )انظر كذل  و ( ٔ)
 .(٘ٔ-ٗٔ/ٔ( و "التلخيص اٟتبَت" )ٜ٘-ٜٗ/ٔ( و"نصب الراية" )ٗٗ/ٔ"يببل السبلـ" )( ٕ)
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ٜٙ 

فضل ألحد على  وة الالمسلمون إخحديث: ) (ٖٚٔ)
 .أحد إال بالتقوى(

                                                               (موضوع)                                                             
 .ن حبيب بن خراش العصريع (ٕ٘/ٗ) رواه الطرباشل ُب "الكبَت"

 .و متروك: عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة وى وفي سنده
 .ابكذ  قاؿ الذىيب:

  .كان يكذب فضرب على حديثووقاؿ أبو حاًب: 
        (.ٕٜٛٗ"ميزاف اإلعت داؿ" رقم ) .ديثمتروك يضع الحوقاؿ ال دارقطٍت: 

 الحديث: ىذا ببطالنحكم وقد 
 .(ٕٛ٘ٔ( رقم )ٙٔ/ٕ) "اإلصابة"فظ ُب اٟتا (ٔ)
 (.ٗٛ/٢ٛتيثمي ُب "٣تم  الزوائ د" )ا (ٕ)

 (. ٚٚٙٗ)عيفة" باشل ُب "الضاألل (ٖ)

 : التعليق

ڄ  ڃ  ژ  ح يقوؿ اهلل تعاذلىذا اٟت ديث ضعيف لكن معناه صحي :قلت
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ     ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ

 .{64}الحجرات:  ژ ڌ



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٚ 

ذبو كل ا١تسلم أخو ا١تسلم ال ٮتونو وال ٮتذلو وال يك): ويقوؿ 
 .(ٔ)رضو ومالو ودمو...(ا١تسلم على ا١تسلم حراـ ع

إال أن تفضلو ٛتر وال أيبود انظر فإن  لست ٓتَت من أ): وقاؿ 
 .(ٕ)(بتقوى
أال ال  ،واح د، وإف أباكم واح د )يا أيها الناس أال إف ربكم: قاؿ و 

 ،وال ألٛتر على أيبود ،وال لعجمي على عريب ،فضل لعريب على أعجمي
  .(ٖ)أيبود على أٛتر إال بالتقوى أبلغت...(وال 

                                                           

 (.ٕٓ٘ٗ" )ء( و"اإلرواٙٓٚٙ" )وصححو األلباشل ُب "صحيح اٞتام  رواه الًتمذي عن أيب ىريرة ( ٔ)

 .(٘ٓ٘ٔوحسنو األلباشل ُب "صحيح اٞتام " ) رواه أٛت د عن أيب ذر ( ٕ)
 "اٞتػػام  شػيخنا الػوادعي ُب( و ٖٜٕٙاأللبػػاشل ُب "صػحيح الًتغيػب والًتىيػػب" )صػححو رواه أٛتػ د و ( ٖ)

  (.ٖٖٕٙ٘( واألرنؤوط ُب ٖتقيق "مسن د أٛت د" )ٗٔ( رقم )ٖٕ/ٔالصحيح" )
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داء والحمية رأس ـدة بيت الـ)المع: حديث (ٗٚٔ)
 . الدواء(

  (صل لوال أ)                                                            
لق د اشتهرت ىذه ا١تقولة على ألِسنة كثَت من الناس على أهنا ح ديث نبوي 
شريف، وليست كذل  بل ىي من كبلـ بعض األطباء كما ذكر ذل  ابن القيم 

 . رٛتو اهلل وغَته من أىل العلم
كما ذكر ذلك   ،قد جاء بألفاظ أخرى مرفوعة ال يصح منها شيءو 

 أىل االختصاص بهذا الفن:
  .(ٖٓٓٔ( رقم )ٜٔ/ٖات" )ٞتوزي ُب "ا١توضوعابن ا (ٔ)
 (.٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٗابن القيم ُب "زاد ا١تعاد" ) (ٕ)

 .(ٙٛ/٘يثمي ُب "٣تم  الزوائ د" )ا٢ت (ٖ)
 . قل عنو اٟتافظ ُب "لساف ا١تيزاف"كما ن .العقيلي (ٗ)

 .(ٛٛ( رقم )ٜٖٔ/ٔاٟتافظ ابن حجر ُب "لساف ا١تيزاف" ) (٘)
 .(ٚٔٔ/ٖ) "ا١تغٍت "اإلحياء  وبذيلو    .اٟتافظ العراقي (ٙ)
 .(ٖ٘ٓٔ( رقم )٘٘ٗ)ص:"ا١تقاص د اٟتسنة" السخاوي ُب (ٚ)
  .(ٕٖٚ( رقم )ٛٙٔالسيوطي ُب "ال درر ا١تنتثرة" )ص: (ٛ)
 .(ٙ٘ٔال ديب  ُب "التمييز" )ص:ابن  (ٜ)
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 .(ٕٖٕٓ( رقم )ٜٕٚ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )العجلوشل ُب  (ٓٔ)
 .   (ٕٙٗ( رقم )ٖٕٔاٞت د اٟتثيث" )ص:العامري ُب " (ٔٔ)

 . ( ٖٙٓ( رقم )ُٕٚٔب "ا١تصنوع" )ص:القاري  (ٕٔ)
 . (ٕٜٓٔ( رقم )ٖٖٚافح العطرة" )ص:الصع دي ُب "النو  (ٖٔ)

 . (ٚٛٛ( رقم )ٖٙٔ/ٕي ُب "الشذرة" )الصاٟت (ٗٔ)

 . (ٛٛ٘ٔ( رقم )ٖٖٓيبٌت ا١تطالب" )ص:البَتوٌب ُب "أ (٘ٔ)

 . (ٕٓٙ( رقم )ٕ٘ٓللماز" )ص:االسمهودي ُب "الغماز على  (ٙٔ)

 . (ٚٔٙ( رقم )ٚٙٔذير ا١تسلمُت" )ص:األزىري ُب "ٖت (ٚٔ)

 . (ٕٙٔ( رقم )ٖٕٛائ د اَّموعة" )ص:اشل ُب "الفو الشوك (ٛٔ)

 . (ٕٜٙٔ( رقم )ٚٛٔ/ُٗب "الضعيفة" )األلباشل  (ٜٔ)

  .(ٔ٘ابن عثيمُت ُب "شرح نزىة النظر" )ص:شيخنا  (ٕٓ)
 : التعليق

وإف كاف  ،ٚت  أىل الطب على صحة معٌت ىذا اٟت ديثلكن أ :قلت
  .ال يصح رفعو إذل النيب 
ة ُب عَ رْ ا١تع دة عضو عصيب ٣توؼ كالقَ  :-رٛتو اهلل- (ٔ)قاؿ ابن القيم

ظايا دقيقة عصبية تسمى مؤلفة من ش، ركب من ثبلث طبقاتم، شكلها
رى بالعرض إح دى الطبقات بالطوؿ واألخ، ُّا ٟتم وليف و٭تيطالليف، 

                                                           

 .(ٜٔٔ-ٛٔٔ/ٗا١تعاد" ) "زاد( ٔ)



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٔٓٓ 

، وُب باطنها ٜتل، وقعرىا أكثر ٟتماً عصبًا  وفم ا١تع دة أكثر، والثالثة بالورب
خلقت على ىذه  ،ن قليبلً أميل إذل اٞتانب األٯتويبط البطن و وىي ٤تصورة ُب 

وكانت ، يت ال داءوىي ب، لطيفة من ا٠تالق اٟتكيم يببحانو ة ٟتكمةالصف
كب د وفيها ينضج الغذاء وينح در منها بع د ذل  إذل ال، ٤تبًل للهضم األوؿ

زت القوة ا٢تاضمة عن ٘تاـ ويتخلف منو فيها فضبلت ق د عج، األمعاءو 
ترتيب ُب ايبتعمالو أو َّموع غذاء أو لرداءتو أو لسوء إما لكثرة ال، ىضمها
فتكوف ا١تع دة ، الباً ء بعضها ٦تا ال يتخلص اإلنساف منو غوىذه األشيا، ذل 

نفس   إذل اٟتث على تقليل الغذاء ومن  اللذل  وكأنو يشَت بذل، بيت ال داء
 كالطبيعةوأما العادة فؤلهنا  ، بلتعن الفض والتحرز، ن اتباع الشهواتم
حىت إف ، وىي قوة عظيمة ُب الب دف، عادة طب  ثافولذل  يقاؿ ال، نسافلئل

وإف  ، إليها إذا قيس إذل أب داف ٥تتلفة العادات كاف ٥تتلف النسبة أمرًا واح داً 
ة حارة مثاؿ ذل  أب داف ثبلث، رىكانت تل  األب داف متفقة ُب الوجوه األخ

د تناوؿ والثاشل عوٍّ ، اٟتارة ؿ األشياءد تناو وٍّ ا عُ أح دى، ُب يبن الشباب ا١تزاج
مىت تناوؿ  فإف األوؿ، د تناوؿ األشياء ا١تتويبطةوالثالث عوٍّ ، ياء الباردةاألش

فالعادة  ،والثالث يضر بو قليبلً ، ضر بووالثاشل مىت تناولو أعسبًل دل يضر بو، 
  جاء العبلج النبوي ولذل، فظ الصحة ومعاٞتة األمراضركن عظيم ُب ح

 .دوية وغَت ذل لى عادتو ُب ايبتعماؿ األغذية واألع دف بإجراء كل ب
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ق وإذا قيل لو دَ : )المؤمن إذا قال صَ حديث (٘ٚٔ)
 .د ق(صَ 

ليس )                                                          
   (بحديث

ذا الكالم في أوساط الناس شهرة عظيمة حتى ظنو لقد اشتهر ى
وليس كذلك كما ذكر ذلك علماء ،  البعض أنو من كالم رسول اهلل

 ،نة الناسفوا في األحاديث المشتهرة على ألسِ ىذا الشأن الذين صن  
 : منهم
 .(ٜٕٔٔ) نة"اٟتافظ السخاوي ُب "ا١تقاص د اٟتس (ٔ)
 .(ٓٛٔال ديب  ُب "التمييز" )ص:ابن  (ٕ)
 .(ٕٗٚٙ( رقم )ٖ٘ٛ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )العجلوشل ُب  (ٖ)
 . (ٕٓٙ)القاري ُب "ا١تصنوع"  (ٗ)

 .(٘٘٘( رقم )ٕٓٗاٞت د اٟتثيث" ) ص:امري ُب "الع (٘)
 (.٘ٗ٘ٔ( رقم )ٜٕٙالبَتوٌب ُب "أيبٌت ا١تطالب" )ص: (ٙ)

 .(ٙٗٓٔ( رقم )ٜٕٓ/ُٕب "الشذرة" ) الصاٟتي (ٚ)
 .(ٕٖٕٙ( رقم )ٙٔٗافح العطرة" )ص: الصع دي ُب "النو  (ٛ)
 .(ٜٕٙعلى اللماز" ) السمهودي ُب "الغماز (ٜ)
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 .(ٕٗٙ)( رقم ٔٚٔذير ا١تسلمُت" )ص:األزىري ُب "ٖت (ٓٔ)
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 التعليق : 
بثابت عن ريبوؿ ليس ذا اٟت ديث : تبُت ل  أخي الكرصل أف ىقلت
 .ما يغٍت عنو ، وُب كتاب اهلل ويبنة ريبولو اهلل 

أن المؤمن إذا قال )، ناه صحيحمع لشطر األوؿ من اٟت ديثلكن ا
أن )وىو  ،فمعناه غَت صحيح ، وأما الشطر الثاشل من اٟت ديث(صدق

 .وال يقوؿ بو عاقل فهذا ليس على إطبلقو (صّدق قيل لوالمؤمن إذا 

 ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹژ  قاؿ اهلل تعاذل
 .ص دقوا :ما قاؿ {1}الحجرات:

 :فالُمخبر إما أن يكون :-رٛتو اهلل-(ٔ)قال العالمة السعدي
 .فيقبل خربه صادقاً  (ٔ)
 فَتد خربه . كاذباً أو   (ٕ)
  .اىػفيتوقف فيو. أو فايبقاً  (ٖ)

بلً بلـ رأى رجرصل عليو الصبلة والسهذا عيسى بن م: فلكن ق د يقوؿ قائل
  .كبل والذي ال إلو إال ىو  :قاؿ ؟يسرؽ فقاؿ: لو أيبرقت

رواه البخاري ومسلم وغَت٫تا عن  يٍت.آمنت باهلل وكذبت ع :عيسى فقاؿ
  .أيب ىريرة 

                                                           

 .(ٜٙ/٘"تيسَت الكرصل الرٛتن" )( ٔ)
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 اب؟فق د ص د ؽ الرجل وىو كذ  
: واٟتق قاؿ أنو ابن القيم عن (ٔ): ما نقلو اٟتافظ ابن حجرفالجواب

ف دار األمر بُت ، كاذباً   لف بو أح د٫تاأف اهلل كاف ُب قلبو أجل  من أف ٭ت
ؽ كما ظن آدـ ِص دْ   ،التهمة إذل بصره فرد ،الف وهتمة بصرههتمة اٟت

 . إبليس ١تا حلف لو أنو ناصح
: ظاىر قوؿ عيسى لو يبرقت أنو خرب عما -رٛتو اهلل-وقاؿ القرطيب 

، عليو لكونو رآه أخذ مااًل لغَته السرقة وكأنو حقق، ل من السرقةفع
، أي ال ، وقوؿ الرجل: كبلـ حذفت ٫تزتو وحذفها قليلل أنو ايبتفهامو٭تت

أي  ،آمنت باهلل وكذبت نفسي: وؿ عيسى، وقنفي ٍب أك ده باليمُت
فيحتمل أف يكوف ، لسرقةما ظهر من ظاىر ا بتُ من حلف وكذ   قتُ ص د  

 . (ٕ)أو أخذه لتغلبو، احبو إذفوف لصأو يك، يو من حقأخذ مالو ف

                                                           

 .(٘ٙ٘/ٙ"الفتح" )( ٔ)
 (.  ٛ/ٗ"فيض الق دير" )( ٕ)
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مك في )المؤمن في المسجد كالس ( حديث:ٙٚٔ)
 .ير في القفص(الماء والمنافق في المسجد كالط
ليس )                                                          

 (بحديث
و : لم أعرف(ٜٕٛٙ) رقم (ٖٛٛ/ٕالخفاء" ) قال العجلوني في "كشف

نقل  قدف، و أن يكون من كالم مالك بن دينارويشب ،هر بذلكشتحديثًا وإن ا
 .ون في المسجد كالعصافير في القفصنافق: المعنو أنو قال :المناوي

 : التعليق
 ،تبُت ل  أف ىذا الكبلـ ليس ْت ديث وإ٪تا ىو من كبلـ الناس :قلت

ا١تسج د بيت كل ): ا قاؿ ا١تسج د بيت كل مؤمن كم وال ش  أف
 . (ٔ)ن(مؤم

ومعلم من  ،بقعة مباركة ُب أرض اهلل وىو حصن ال دين القوصل سج دوا١ت
مئ  ىئ  ژ  اؿ يببحانوواإلٯتاف ق نةومنار يفيض بالطمأني ،ا١تو العظميةمع

 ژيئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  يت  
 .{41}النور:

                                                           

 .(ٕٓٚٙحسنو العبلمة األلباشل ُب "صحيح اٞتام " )و  رواه أبو نعيم ُب "اٟتلية" عن يبلماف ( ٔ)
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ما ): وا١تسج د يتجم  فيو ا١تسلموف لينهلوا من كل فضيلة قاؿ 
يت من بيوت اهلل يتلوف كتاب اهلل ويت داريبونو بينهم إال جتم  قـو ُب با

وذكرىم اهلل  ،وحفتهم ا١تبلئكة ،وغشيتهم الرٛتة ،نزلت عليهم السكينة
 .رواه مسلم عن أيب ىريرة  فيمن عن ده(
 .رواه مسلماع إذل اهلل مساج دىا( أحب البق): وقاؿ 

فما ، القيامةعب د ا١تؤمن من أىواؿ يـو وىو أح د األيبباب اليت ٖتمي ال
، من يـو يشت د الكرب وتضطرب النفوسا١تلجأ اآل ظن  ٔتكاف يهيئ

ق قلبو فيكوف الذي تعل، ويبحث ا٠تلق عن مأوى ٭تميهم ويستظلوف بظلو
لو يـو ال عة يظلهم اهلل ُب ظيبب): قاؿ ، با١تسج د ُب أماف واطمئناف

 . متفق عليو عن أيب ىريرة  ظل إال ظلو...(
، والفرح، نسواأل، والسعادةف، واالطمئناة، احففي ا١تسج د الر 

 ،والتسبيح والتهليل، وتعلم العلم، واالنشراح بتبلوة القرآف، والسرور
من  ،وا٠تطب واٞتلوس م  الصاٟتُت، وال دروس، اضراتواحمل، والصبلة

، وضجيج أىل ال دنيا، خب اٟتياةصوالبع د عن ، ادب  علماء وطلبة علم وعُ 
 .ل مؤمن كما قاؿ فواهلل إف ا١تسج د بيت ك

م  أمثالو وأضرابو إال وال ينشرح ص دره وأما ا١تنافق: فبل يسًتيح 
ژ  قاؿ تعاذل     وأشكالو، فإذا دخل ا١تسج د ضاؽ ص دره واكتئب فؤاده
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  
 {.6٢1:نعام}األ ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ

  .(حذر نحديث : )المؤمن َكيٌِّس فط (ٚٚٔ)
                   (موضوع)                                                               

 . مرفوعاً  عن أنس بن مال   (ٕٛٔ) رواه القضاعي ُب "مسن د الشهاب"

  :وفي سنده
قاؿ ابن ع دي ُب سليمان بن عمرو أبو داود النخعي.  (ٔ)

                                         .وضاعاً أجمعوا على أنو كان (: ٕٕٛ/ٗ) "الكامل"

 .(ٓٔ/ٔ" )اإلعت داؿ ميزاف"   .ي عياش متروك متهمأبان بن أب (ٕ)
 :الحديثىذا  بطالننص  على  وقد

 (: )ال يل دغ ا١تؤمن...(.ٛٙٙ٘" ٖتت ح ديث )ابن حجر ُب "الفتح (ٔ)

 .(ٖٕٛٙ( رقم )ٖٚٛ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )العجلوشل ُب  (ٕ)
 .(ٓ٘٘ٔ( رقم )ٜٕٙا١تطالب" )ص:يبٌت البَتوٌب ُب "أ (ٖ)
 ."اٞتام  الصغَت"السيوطي ُب  (ٗ)
 . (ٖٖٗ/ٙ) "فيض الق دير"ا١تناوي ُب  (٘)
  .(ٜٗٓ٘) "ضعيف اٞتام "( وٓٙٚ) "الضعيفة"األلباشل ُب  (ٙ)
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"النوافح العطرة" ُب  والصع دي (ٓٛٔ  ُب "التمييز")ص:ال ديبابن : واٟت ديث ذكره
 .(ٓ٘ٓٔ) ُب "الشذرة" ( والصاٟتيٖٕٙٙ)
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 :عليقالت
حيح وإف دل يصح اٟت ديث فإف ، ىذا ص: نعم ا١تؤمن كيس فطنقلت
متفق عليو عن أيب ىريرة  (ال يل دغ ا١تؤمن من جحر مرتُتقاؿ: ) النيب 
. 

 : (ا١تؤمن... ال يل دغُ )تعليقًا على ح ديث  (ٔ)-رٛتو اهلل-قال المناوي 
ل الغفلة معناه ا١تؤمن ا١تتيقظ اٟتاـز ال يؤتى من قب (نفي)برف  الغُت 
  .بع د أخرى فيخ دع مرة

ع د وقوعو أي ليكن فطنًا كيسًا لئبل يق  ُب مكروه ب (هني)وبكسرىا 
 .فيو مرة قبلها

 :: )لست خبًا وال ا٠تب ٮت دعٍت( أيوقاؿ عمر بن ا٠تطاب  
 ..اىػر وا١تخادع ٮت دعٍتا١تاك وال، لست ماكراً و٥تادعاً 
ا١تؤمن أنو )فات من صالصحيح أف  جاء ُب اٟت ديث :لكن ق د يقوؿ قائل

 . (ٕ) كما قاؿ   (والفاجر خٌب لئيمغركرصل، 
                                                           

 . (ٛٛ٘/ٙ"فيض الق دير" )( ٔ)
ــو ء بقصػػة أيب عػػزة اٞتمحػػي الشػػاعر عنػػ د شػػرح حػػ ديث )ال يلػػ دغ ايبتشػػه د ا١تنػػاوي وغػػَته مػػن العلمػػا :تنبي

بػل أمػر بقتلػو  أف يعفو عنو للمرة الثانية، فلػم يعػف عنػو  ا١تؤمن من جحر...( وأنو طلب من النيب 
" التلخػػػػيص اٟتبػػػػَتف ىػػػػذه القصػػػػة اٟتػػػػافظ ابػػػػن حجػػػػر ُب "ضػػػػع  والقصػػػػة مشػػػػهورة ُب كتػػػػب السػػػػَت. وقػػػػ د 

 (.ٕ٘ٔٔ( رقم )ٔٗ/٘) "إرواء الغليل"لباشل ُب ( والعبلمة األٕٕٔٗ)( رقم ٕٓٚ/٘)

 (.ٖ٘ٙٙ)وحسنو العبلمة األلباشل ُب"صحيح اٞتام " رواه أبو داود والًتمذي عن أيب ىريرة  (ٕ)
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 يتبُت ل  من شرح اٟت ديث.  اٞتواب:
 .(مكر)و  (نُكر: أي ليس بذي )الغر

وليس ذلك منو جهالً ، قلة الفطنة للشر وترك البحث عنو :والغرارة
 .وغباءً 

 ليس الغيب بسي ٍد ُب قومو          لكن يبي د قومو ا١تتغايب
، ، والتوغل ُب معرفة الشرمن عادتو ا٠تبث وال دىاءف: الفاجرأما 

  . (ٔ)وليس ذا منو عقبلً 

                                                           

 .( بتصرؼٖٖٓ/ٙ( و"فيض الق دير" )ٙٙٙ)ص: "النهاية ُب غريب اٟت ديث" (ٔ)
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أكل حتى نجوع وإذا وم ال ننحن قحديث : ) (ٛٚٔ)
 ( . بعأكلنا ال نش

                                                                             (ال أصل لو)                                                            
لق د اشتهرىذا اٟت ديث بُت الناس شهرة عظيمة فبحثت عنو ُب كتب 

 .العلماء فوج دت أنو ال أصل لو كما قاؿ ذل 
 .(ٕٜٖٗرقم )ث ت ح ديٖت ُب "الصحيحة"العبلمة األلباشل  (ٔ)
-(: قاؿ ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٗ) العبلمة ابن باز ُب "٣تموع الفتاوى" (ٕ)

، يروى وفي سنده ضعفوى عن بعض الوفود ير  ىذا: -رٛتو اهلل
أهنم مقتص دوف ويراج  يعنوف  (...ن قـو ال نأكل٨ت):قالوا مأهن

 ىػ.ا.عاد والب داية والنهاية البن كثَتُب زاد ا١ت

 المذكور اللفظ ىذاقالت:  (ٕٚٓٛٔ) رقم فتوى اللجنة ال دائمة (ٖ)
 .نعلم فيما حديثاً  ليس

 : التعليق
وىذا ينف  ، ذ ا١تعٌت صحيحى :-اهلل رٛتو-(ٔ)قال العالمة ابن باز

وإذا أكل ال يسرؼ ُب ، حاجةاإلنساف إذا كاف يأكل على جوع أو 
فالناس  ، ما الشب  الذي ال يضر فبل بأس بو، أكل ويشب  الشب  الزائ داأل

                                                           

 (ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٗ"٣تموع الفتاوى" ) (ٔ)
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ٕٔٔ 

لكن ٮتشى من و ، وُب غَته وا يأكلوف ويشبعوف على عه د النيب كان
بعض األحياف ي دعى إذل والئم  ُب ، وكاف النيب الشب  الظاىر الزائ د

 عوف ٍب يأكل بع د ذل  كل فيأكلوف ويشباألويضيف الناس ويأمرىم ب
يـو  أف جابر دعا النيب  وُب عه ده ثبت، ن بقي من الصحابةوم

وعلى  )يبخلة(عاـ على ذبيحة صغَتة األحزاب يـو غزوة ا٠تن دؽ إذل ط
ي دعو عشرة ل جعم و ط  ا٠تبز واللحأف يق فأمر النيب  ،شيء من شعَت

كذا فبارؾ اهلل ٍب ٮترجوف ويأٌب عشرة آخروف وى ،فعشرة فيأكلوف ويشبعو 
غفَت وبقي منها بقية عظيمة حىت وأكل منها ٚت  ، وُب السخلة ُب الشعَت
أبو  فة لبنًا قاؿقى أىل الصًا يبذات يـو أيض ، والنيب َتافصرفوىا للج

يا أبا ىريرة قاؿ  اشرب: اؿ النيب ٍب ق،  روواىتفسقيتهم ح :ىريرة
و والذي بعث  باٟتق ال أج د ل: ٍب قاؿ، فشربت، اشرب: اؿٍب ق، شربت
وىذا ي دؿ على جواز  ،ما بقي وشرب  ٍب أخذ النيب ، مسلكاً 

 .  وجواز الري لكن من غَت مضرة ،لشب ا
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ٖٔٔ 

      .(ني الشيوخنصرني الشباب وخذل) حديث : (ٜٚٔ)
     (ال أصل لو)                                                            

وليس لو أصل ُب   ،نة ا١تثقفُت والعواـلق د اشتهر ىذا الكبلـ على ألسِ 
 -رٛتو اهلل-عبلمة الوادعي وأك د ىذا شيخنا ا٢تماـ ال كتب أىل العلم الكراـ،

  .ال أصل لوحيث قاؿ: 
وخ كتب الرافضة فلعلو من وضعهم ليطعنوا ُب شيكر ُب بعض  ذُ وق د 

رضي اهلل  شيخُت أيب بكر وعمروُب مق دمتهم الطعن ُب ال ،الصحابة الكراـ
والتقم اٟتجر من طعن ُب أيب بكر وعمر فرضي اهلل  وق د كذب وفجر عنهما،

 .عنهما وعن بقية الصحابة الكراـ

 : التعليق
إذا كاف مراد واض  ىذا اٟت ديث الطعن ُب أيب بكر وعمر قلت: 

 و ٔتا يلي:رضي اهلل عنهما فَتد علي
فق د ول د بع د النيب  ،ُب ب داية ال دعوة كاف شاباً   : إف أبا بكرأوالً 
 ( يبنة، وأيبلم عمر ٖٛبعامُت وأيبلم وعمره ) ( ٖٖوعمره )
 .(ٔ)يبنة

                                                           

( يبػنة. "الػواُب ٕٚ) ، وكػاف عمػره حػُت بعػث البعثػة مػن ةيبػالساد نةالس ُب  عمر إيببلـ كاف( ٔ)
 ( و "الطبقات" البن يبع د.ٖٙٚ٘بالوفيات" للصف دي و"فتح الباري" ٖتت ح ديث )
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ٔٔٗ 

ىم شباب  إف كاف مراد الواض  بالشباب الذين نصروه  ثانياً:
 ىم شيوخ ا١تشركُت كأيب جهل وأيب ، وبالشيوخ الذين خذلوه ابةالصح

 ٢تب وأمية بن خلف وغَتىم فهذا حق، والواق  أكرب شاى د. 
إف كاف مراد الواض  أف شيوخ الصحابة الكراـ كأيب بكر وعمر  ثالثاً:

فهم ٛتاة اإليببلـ الذين ضحُّوا من  ،فهذا كذب وُّتاف خذلوا ريبوؿ اهلل 
شبابهم وبع د موتو، نصروه وآزوره ُب  أجلو بكل غاٍؿ ونفيس، ُب حياتو 

، وكانوا وزراءه وخلفاءه فواهلل وباهلل وتاهلل ما خذلوه يومًا من كبرىم  وفي
 .  (ٔ)حُت قاؿ: )الربكة م  أكابركم( وص دؽ  ال دىر،

                                                           

 (  ٕٗٛٛرواه ابن حباف واٟتاكم والبيهقي ُب الشعب عن ابن عباس، وصححو األلباشل ُب صحيح اٞتام  )( ٔ)
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ٔٔ٘ 

 .   ر السُّبَحة(كِّ نِعَم الُمذَ : )حديث (ٓٛٔ)
                    (موضوع)                                                               

 .جو ال ديلمي ُب "مسن د الفردوس" عن علي ر أخ
وإسناده ظلمات  موضوع (:ٖٛ) "الضعيفة"ُب العبلمة األلباشلقاؿ 

 .ل رواتو مجهولون بل بعضهم متهمجُ  ،بعضها فوق بعض
 (يسبح باٟتصى )كاف  :بلفظ وق د جاء ُب ىذا الباب ح ديث آخر

   .(ٕٓٓٔ"الضعيفة"  ).    موضوع أيضاً  :وىو ح ديث
 : قالتعلي
 :  السبحة من وجوه : بين العلماء بدعيةقلت

وإ٪تا  ،السبحة بدعة ألنها لم تكن في عهد النبي : األولالوجو 
أخذت عن أىل الكتاب. قاؿ ٤تم د رشي د رضا: كنا نرى السبح ُب أي دي 

ونسم  أهنا مأخوذة عن الربا٫تة، من النصارى والرىباف والراىبات،  القسيسُت
ـ( رأيت فيها بعض الصوفية من الربا٫تة ٕٜٔٔالسنة )و١تا زرت ا٢تن د ىذه 

وا١تسلمُت ورأيتهم ٭تملوف السبح ويعلقوهنا ُب رقاُّم، والظاىر أف ا١تسلمُت 
أخذوىا أواًل عن النصارى ال عن الربا٫تة، ألهنم ما عرفوا الربا٫تة فيما يظهر إال 

ُب -ظهوره كانوا ُب مه د اإليببلـ عن د عن دما فتحوا ا٢تن د، وأما النصارى ف
أف يكوف ق د أخذوا وُب الببلد اَّاورة ٢تا كالشاـ ومصر، فبل ب د  -عربجزيرة ال
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ٔٔٙ 

السبحة عنهم فيما أخذوه من اللباس والعادات، واألمر ُب السبحة ينبغي أف 
            .  (ٔ)ًً  يكوف أش د من أخذ غَتىا عنهم ألهنا ت دخل ُب العبادة وتع د شعارا

، أقره بعض األحاديث التسبيح باٟتصى وإنو : ق د جاء ُب إن قال قائلف
سلم ىذا ق د ي :كما قاؿ الشوكاشل. قلتبالسبحة التسبيحفبل فرؽ حينئٍذ بينو وبُت 

 وليس كذل  بل ىي ضعيفة كما تبُت ل .     ،لو أف األحاديث ُب ذل  صحيحة

بامرأة  ود مر ابن مسع :قاؿ (ٕ)روى ابن وضاح القرطيب : الوجو الثاني
فضربو برجلو صى مر برجل يسبح ْتٍب  ،قطعو وألقاهتسبيح تسبح بو فومعها 
.  ٤تم د ولق د غلبتم أصحابأ ب دعة ظلماً ركبتم  لق د يببقتم :قاؿٍب  ًً  علمًا

       :قاؿ عب د اهلل بن عمرو،السبحة ٥تالفة ٢ت دي النيب  الوجو الثالث:
 .(ٖ)(يعق د التسبيح بيمينو رأيت ريبوؿ اهلل )

عليكن بالتسبيح ) :حيث قاؿ لسبحة ٥تالفة ألمر النيب ا: الوجو الرابع
اعق دف باألنامل فإهنن و  : الرٛتة(وُب روايةغفلن فتنسُت التوحي د )والتهليل وال ت

 رواه أبو داود وغَته وىو ح ديث حسن. (مسؤوالت ومستنطقات
  السنة،: إف الع دد باألصاب  كما ورد ُبق د يقوؿ قائل الوجو الخامس:

 ؟ ضبط بو الع دد إذا كاف كثَتاً ال ٯتكن أف ي

                                                           

 " للشيخ على اٟتليب.لتهاشلكاـ ا١تباشل ُب نقض وصوؿ اإح"( ٔ)

 .(ٕٔ)ص: "الب دع والنهي عنها" (ٕ)
 .الًتمذي وأبو داود، وإيبناده صحيحرواه ( ٖ)
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ٔٔٚ 

ىي ذكر اهلل ُب كاؿ من ب دعة أخرى و : إ٪تا جاء ىذا اإلشفالجواب
ىذه الب دعة ب دعة أخرى  ، فتطلبتبو الشارع اٟتكيم دل يأتع دد ٤تصور 
ُب الع دد ُب السنة الصحيحة ىو فيما ا جاء فإف أكثر م ،وىي السبحة
سهولٍة ١تن كاف ذل  صاب  بذا ٯتكن ضبطو باألوى ،ائة(م) أذكر اآلف
ت على يبنة بحة إال يبيئة واح دة وىي أهنا قض، ولودل تكن ُب السعادتو
، وكل خَت م  اتفاقهم على أهنا األفضل لكفىكادت   أو ،باألصاب  الع دّ 

 . (ٔ)اع وكل شٍر ُب االبت داعُب االتب
 

                                                           

اـ ا١تبػػػػػاشل ُب نقػػػػػض وصػػػػػوؿ ( و"إحكػػػػػٖٓٗ-ٕٕٗ/ٕ( و"نظػػػػػم الفرائػػػػػ د" )ٖٛوانظػػػػػر "الضػػػػػعيفة" ) (ٔ)
مػػػن ٚتيػػػ  جوانبهػػػا  وللعبلمػػػة بكػػػر بػػػن عبػػػ د اهلل أبػػػو زيػػػ د ريبػػػالة عظيمػػػة ماتعػػػة ُب السػػػبحة ْتثهػػػا التهػػػاشل".

 ."ىا كذل  ُب كتابو "تصحيح ال دعاء، وذكر انظرىا إف شئت وأبطلها عقبًل وشرعاً 
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يح وعملو نوم الصائم عبادة وصمتو تسب) :حديث (ٔٛٔ)
   .بو معفور(مضاعف ودعاؤه مستجاب وذن

                             (فضعي)                                                                
( ٖٜٖٛ( و)ٖٜٖٚ) رقم( ٙٔٗ-٘ٔٗ/ٖ) البيهقي ُب "الشعب" رواه

 .رضي اهلل عنهمان أيب أوَب ( عن عب د اهلل بٜٖٜٖو)

 اب.ذ  ك  ،نخعيوىو أبو داود ال ،: سليمان بن عمروسنده وفي
 . و ضعيفمعروف بن حسان وى :وتابعو 

 : وقد ضع ف ىذا الحديث
 (.ٙٔٗ/ٖالبيهقي ُب"الشعب" ) (ٔ)

 .(٘ٙٗ،ٖ٘ٔ/ٔ" )ا١تغٍتوبذيلو  "اإلحياء      العراقي. (ٕ)
 .( و"اٞتام  الصغَت"ٓٛٔ/ٔنثور" )السيوطي ُب "ال در ا١ت (ٖ)
 .(ٖٛٚ/ٙا١تناوى ُب "فيض الق دير" ) (ٗ)
 .(ٕٛٔلمُت" )ص:ىري ُب "ٖتذير ا١تساألز  (٘)
     . (ٕٜٚ٘( و"ضعيف اٞتام " )ٜٙٙٗ) "الضعيفة" ُباأللباشل  (ٙ)

 : التعليق
 داً ومتناً.يصح سن ىذا الحديث ال :قلت
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ٜٔٔ 

ار عن النوم طوال النه :(ٔ)-رٛتو اهلل-شيخنا العالمة ابن عثيمين  ُسئلوقد  
فما قظ ألداء الفرض ثم ينام ام إذا كان يستيوما حكم صيام من ين ؟ما حكمو

 ؟ حكمو
 : : ىذا السؤاؿ يتضمن حالُتفأجاب
ذا جاف على وال ش  أف ى ،رجل يناـ طواؿ النهار وال يستيقظ :األولى

وإذا كاف من أىل اٞتماعة نفسو، وعاٍص هلل عز وجل بًتكو الصبلة ُب أوقاهتا، 
ومثلو  و،رؾ اٞتماعة أيضًا وىو حراـ عليو ومنقص لصومفق د أضاؼ إذل ذل  ت

وأف يقـو  ، دـ مصراً، فعليو أف يتوب إذل اهلل عز وجل قصرًا ويهمثل من يبٌت
 .الصبلة ُب أوقاهتا حسبما أمر بو ويؤدي

: وىي حاؿ من يقـو ويصلي ا١تفروضة ُب وقتها وم  ةأما الحال الثاني
، ألنو ينبغي للصائم أف ت على نفسو خَتًا كثَتاً اٞتماعة فهذا ليس بآٍب لكنو فو  

يامو ُب ص حىت ٬تم ، وقراءة القراف الكرصل ،وال دعاء ،لذكروا ،يشتغل بالصبلة
اؿ د نفسو ومرهنا على أعماؿ العبادات ُب حواإلنساف إذا عو   ،عبادات شىت

فسو الكسل وا٠تموؿ والراحة صار ال يألف د ن، وإذا عو  الصياـ يبهل عليو ذل 
٢تذا أال صيحيت ، فندات واألعماؿ ُب حاؿ الصياـوصعبت عليو العبا ،إال ذل 

يسر اهلل واٟتم د هلل ُب  ، وق ديامو ُب نومو فليحرص على العبادةيستوعب وقت ص
فات وغَتىا ٦تا يهوف عليو ذا للصائم ما يزيل عنو مشقة الصياـ من ا١تكيوقتنا ى
 .          الصياـ

                                                           

 .(ٔٚٔ-ٓٚٔ"فتاوى أحكاـ الصياـ"  )ص:( ٔ)
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    (.: )نية المؤمن خير من عملوثحدي (ٕٛٔ)
                 (ضعيف)                                                                

رضي اهلل عنهما، ( عن يبهل بن يبع د ٕٜٗ٘) رواه الطرباشل ُب "الكبَت"
 .(ٕ٘ٓٙ( رقم )ٖٓٚ/ُٕب "اٟتلية" ) وعنو أبو نعيم

 وفي سنده: 
(: ٔٙٔ،ٜٓٔ/ٔا٢تيثمي ُب "اَّم " )قاؿ  .حاتم بن عباد بن دينار (ٔ)

 .لم أعرفو

ودل  ُب "اٞترح والتع ديل" ورده ابن أيب حاًبأ .يحيى بن قيس الكندي (ٕ)
 .مستور :وقاؿ اٟتافظ ُب "التقريب"  يذكر فيو جرحاً وال تع ديبلً.

 .  النواس بن ٝتعاف عن (ٛٗٔ)ورواه القضاعي ُب "مسن د الشهاب" 

 وفي سنده: 

 . عثمان بن عبد اهلل الشامي، اتهم (ٔ)
 .، مدلس وقد عنعنبقية بن الوليد (ٕ)

  التاريخ" من طريق آخر.ا٠تطيب ُب "ورواه 
 .، وىو كذ ابمان بن عمرو أبو داود النخعيسلي وفي سنده:

  .وضعفو، عن أنس ( ٖٖٗ/٘رواه البيهقي ُب "الشعب" )و 
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ٕٔٔ 

 :جمع من أىل العلم، منهم الحديث ىذا وقد ضع ف
 .(ٖٖٗ/ُ٘ب "الشعب" )البيهقي  (ٔ)
  .(ٜ/٘ا١تغٍت ")وبذيلو اإلحياء "      اٟتافظ العراقي.  (ٕ)

 .(ٕٙٗ( رقم )ٖٛٔ درر ا١تنتثرة" )ص:"اللسيوطي ُب ا (ٖ)
 . (ٕٓٙٔ( رقم )ٕٙ٘" )ص:اٟتسنة "ا١تقاص دُب السخاوي  (ٗ)

 .(٘ٛٔ"التمييز" )ص:ابن ال ديب  ُب  (٘)
 .(ٖٕٙٛ( رقم )ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٕ)"كشف ا٠تفاء" عجلوشل ُب ال (ٙ)
 .(ُٛٛٔب "تذكرة ا١توضوعات" )ص:الفتٍت  (ٚ)
 (.ٛٔٙٔ-ٚٔٙٔ( رقم )ٖٛٓ)ص:البَتوٌب ُب "أيبٌت ا١تطالب"  (ٛ)

 ( .ٜٚٚ٘( و"ضعيف اٞتام " )ٕٕٙٔ)األلباشل ُب "الضعيفة" (ٜ)

 : التعليق
رؾ ُّا ما معناه أف النية ق د ي د :(ٔ)-رٛتو اهلل- قال العالمة ابن عثيمين

، ويتمٌت أنو أف يكوف رجل عاجز عن فعل الطاعةمثل  ،ال ي دركو بالعمل
، و٢تذا جاء ُب ىذه ق د تكوف خَتًا من العمل، ي درؾ ىذه الطاعة فينويها

 ة من النفاؽ(ودل ٭ت دث نفسو بالغزو مات على شعب ن دل يغزُ )م :اٟت ديث
 . رواه مسلم وغَته

                                                           

 .(ٜ٘ٔ"ا١تناىي اللفظية" )ص:( ٔ)
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ؽ فإنو يناؿ منزلة من يبأؿ اهلل الشهادة بص د): أنو قاؿ وثبت عنو 
 .رواه مسلمات على فراشو( الشه داء وإف م

فبل  لكن دل يعمل، و ذا كاف اإلنساف قادرًا على العملويستثٌت منو إ
ألنا لو قلنا ىذا بقى اإلنساف  ،تو أفضل من عملونقوؿ ىذا رجل ني

 .وؿ: النية خَت من العمل.اىػطيعاً للطاعة ال يفعل الطاعة ويقمست
١تا  أبلغ من عملو( -وُب رواية- )نية ا١تؤمن خَت :(ٔ)وقال المناوي

فرادىا وألف النية بان ،ُب عمل ونيتو عن د فراغو لعمل ثافوألف ا١تؤمن  ،تقرر
ب العمل وألهنا ىي اليت تقل ،مل بانفرادهتوصل إذل ما ال يوصلو الع

ويثاب عليها أضعاؼ ما يثاب  ،والفايب د صاٟتًا مثابًا عليو ،الصاحل فايب داً 
 .ويعاقب عليها ما يعاقب عليو فكانت أبلغ وأنف  ،على العمل

و الناس من تكوف نيتو و٫تت ومن ،إذا فس دت النية وقعت البلية :وقيل
فالنية تبلغ  ،وآخر نيتو و٫تتو من أخس نية و٫تة ، دنيا وما عليهامن ال ل  أج

من طلب العلم  فأين نية ،لوال يبلغو عم ها ُب ا٠تَت والشر مابصاحب
 ،وحيتاف البحر ،وتستغفر لو دواب الرب ،وعلمو ليصلي اهلل عليو ومبلئكة

بُت من يري د  مويببحاف اهلل ك ،من طلبو ١تأكل أو وظيفة كت دريسنية  إذل
وبُت ،ع دف يو وٝتاع كبلمو وتسليمو عليو ُب جنةوالنظر إل ،بعلمو وجو اهلل

 . ت دريس أو غَته من العرض الفاشلمن يطلب حظاً خسيساً ك
                                                           

 .(ٖٓٛ/ٙ"فيض الق دير" )( ٔ)



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕٖٔ 

)نية المرء : عن قولو  -رٛتو اهلل-وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  أبلغ من عملو(

ه مرفوعاً وبيانو من م يذكر ، وبعضه: ىذا الكبلـ قالو غَت واح دفأجاب
  :وجوه

، والعمل اَّرد عن النية نية اَّردة من العمل يثاب عليها: أف الأحدىا
األئمة أف من عمل ، فإنو ق د ثبت بالكتاب والسنة واتفاؽ ال يثاب عليو

وق د ثبت ُب  ،ة بغَت إخبلص هلل دل يقبل منو ذل األعماؿ الصاٟت
سنة فلم من ىم ْت): ؿأنو قا الصحيحُت من غَت وجو عن النيب 

 . يعملها كتبت لو حسنة(
وعجز عن إكمالو كاف ، أف من نوى ا٠تَت وعمل منو مق دوره: الثاني

إف با١ت دينة )أنو قاؿ:  كما ُب الصحيحُت عن النيب   لو أجر عامل
وىم با١ت دينة!  :، قالوااً إال كانوا معكموال قطعتم وادي لرجااًل ما يبرًب مسَتاً 
 .(نة حبسهم العذرقاؿ: وىم با١ت دي

     :عن النيب    وق د صحح الًتمذي ح ديث أيب كبشة األ٪تاري
، اعة اهللمل فيو بطل آتاه اهلل مااًل وعلماً فهو يعرج أنو ذكر أربعة رجاؿ:)

ورجل آتاه اهلل علمًا ودل يؤتو مااًل فقاؿ: لو أف رل مثل ما لفبلف لعملت 
آتاه اهلل مااًل  جر يبواء، ورجل: فهما ُب األ. قاؿفيو مثل ما يعمل فبلف
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، ورجل دل يؤتو اهلل مااًل وال علماً ودل يؤتو علماً، فهو يعمل فيو ٔتعصية اهلل
فقاؿ: لو أف رل مثل ما لفبلف لعملت فيو مثل ما يعمل فبلف، قاؿ: فهما 

 .(ُب الوزر يبواء
اف لو من من دعا إذل ى دى ك): قاؿ وُب الصحيحُت عن النيب 

ن دعا ، ومَت أف ينقص من أجورىم شيئاً ، من غر من تبعواألجر مثل أجو 
عو من غَت أف ينقص من إذل ضبللة كاف عليو من الوزر مثل أوزار من اتب

 .ئاً(أوزارىم شي
إذا مرض العب د أو يبافر كتب لو من )وُب الصحيحُت عنو أنو قاؿ: 

 . عمل ما كاف يعملو وىو صحيح مقيم( وشواى د ىذا كثَتةال
، فإذا طاب ا١تل  ودهلقلب مل  الب دف واألعضاء جن: أف االثالث
وإذا خبث ا١تل  خبتث جنوده والنية عمل ا١تل  ٓتبلؼ ، طابت جنوده

 .اؿ الظاىرة فإهنا عمل اٞتنوداألعم
ىل السنة كتوبة : إف توبة العاجز عن ا١تعصية تصح عن د أالرابع

بة أصل التو ، و ة ا١تقطوع اللساف عن القذؼ وغَته، وكتوباَّبوب عن الزنا
 .عـز القلب وىذا حاصل م  العجز

، فإف خلها فساد ٓتبلؼ األعماؿ الظاىرة: أف النية ال ي دالخامس
وىذا ىو بنفسو ٤تبوب هلل ، ها حب اهلل وريبولو وإرادة وجهوالنية أصل
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ومادل ولريبولو، مرضي هلل ولريبولو، واألعماؿ الظاىرة ت دخلها آفات كثَتة، 
ل من ذا كانت أعماؿ القلب اَّردة أفض؛ و٢تتسلم منها دل تكن مقبولة

 . أعماؿ الب دف اَّردة
فو ُب جسمو، وقوة : قوة ا١تؤمن ُب قلبو وضعكما قاؿ بعض السلف
 . (ٔ)بو، وتفصيل ىذا يطوؿ واهلل أعلما١تنافق ُب جسمو وضعفو ُب قل

                                                           

 (.                  ٕ٘ٗ-ٖٕٗ/ٕٕ"٣تموع الفتاوى" )( ٔ)
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ن المشط وإنما يتفاضلون الناس كأسنا) :حديث (ٖٛٔ)
   .افية...(بالع

  (موضوع)                                                              
 .( عن أنس ٖٖٚ( رقم )ٕٕ٘/ٗرواه ابن ع دي ُب "الكامل" )

، وابن (ٜ٘ٔ) القضاعي ُب"مسن د الشهاب" ومن طريق ابن ع دي رواه
 (.ٛٓ٘ٔ( رقم )ٕٗٚ-ٖٕٚ/ٖ)اٞتوزي ُب ا١توضوعات 

 مرو على إسحاق.سليمان بن ع قال ابن عدي: ىذا حديث وضعو
 قال أحمد: وأجمعوا على أنو كان يضع الحديث.

       قلت: والحديث جاء من عدة طرق ال يصح منها شيء.
 :بالبطالن جمع من العلماء، منهم الحديثىذا  حكم علىقد و 
 .(ٛٓ٘ٔ( رقم )ٕٗٚ-ٖٕٚ/ٖ) "ا١توضوعات" وزي ُبابن اٞت (ٔ)
 .(ٜٓٙٔ)( رقم الًتٚتة ٔ٘/ٕيزاف" )اٟتافظ ُب "لساف ا١ت (ٕ)
 (.ٕٛٓ)ص السخاوي كما نقل عنو الشوكاشل ُب "الفوائ د" (ٖ)

 .(ٕٙٗ/ٕلئ ا١تصنوعة" )السيوطي ُب "الآل (ٗ)
 .(ٚٗٛٗ( رقم )ٖٖٗ/ٕالعجلوشل ُب "كشف ا٠تفاء" ) (٘)
 .(ُٕٛٓب "الفوائ د اَّموعة" )ص: الشوكاشل (ٙ)
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 (.ٕٛٓ)ص:  ا١تعلمي ُب تعليقو على "الفوائ د اَّموعة" (ٚ)

 .(ٜٙ٘( رقم )ٓٙ/ٕ ُب "الضعيفة" )األلباشل (ٛ)
 : التعليق

الناس  من ب أف ننبو على أف٬ت :-رٛتو اهلل-(ٔ)ثيمينقال العالمة ابن ع
، وال يقاؿ: مساواة، ألف ا١تساواة ا١تساواة وىذا خطأ: من يستعمل ب دؿ الع دؿ

ومن أجل ىذه  ،ااٟتكمة تقتضي التفريق بينهم ،ق د تقضي التسوية بُت شيئُت
يبووا بُت  ؟فرؽ بُت الذكر واألنثىا يقولوف أيُّ ة صارو إذل التسويائرة ال دعوة اٞت

؟ : أيتحىت إف الشيوعية قال، الذكر واألنثى وال  فرؽ بُت اٟتاكم واحملكـو
، ليس للوال د ُت الوال د والول دكن أف يكوف ألح د يبلطة على أح د حىت بٯت

 .لم جراوى يبلطة على الول د...
ىذا يستحقو زاؿ  طاء كل ذي حق ما: وىو إعلكن إذا قلنا بالع دؿ

: إف اهلل يأمر احملذور وصارت العبارة يبليمة، و٢تذا دل يأت ُب القرآف أب داً 
ۅ  ۉ  ژ  {50}النحل: ژچ  چ  چ  ڇ     ژبالتسوية ولكن جاء 

: إف وأخطأ على اإليببلـ من قاؿ {14}النساء: ژۉ   ې  ې  ې  ې
بُت  ، وىو اٞتم ساواة بل دين اإليببلـ دين الع دؿاإليببلـ دين ا١ت

أصاب ري د با١تساواة الع دؿ فيكوف والتفريق بُت ا١تتفرقُت إال أف يا١تتساويُت 
، و٢تذا كاف أكثر ما جاء ُب القرآف نفي ا١تساواة ُب اللفظ ُب ا١تعٌت وأخطأ

                                                           

 .(ٖٕٓ-ٜٕٕ/ٔلوايبطية")"شرح العقي دة ا( ٔ)
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مر: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئژ قاؿ تعاذل   وقولو .{5}الزُّ
 ژک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳژ 

{ 60}الحديد: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئژ  ووقول .{61}الرعد:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ  وقولو
ودل ، {51}النساء: ژ ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

أب دًا إ٪تا يأمر بالع دؿ وكلمة  ا١تساواةحرؼ واح د ُب القرآف يأمر ب أتي
 ىػ.ا.أيضاً ٕت دوهنا مقبولة ل دى النفوس (الع دؿ)

واؿ : وخبلصة أق-حفظو اهلل- (ٔ)هلل اإلماـا ٤تم د بن عب د وقاؿ الشيخ
ائل وا١تكاـر تقضي على الفض، ادية إباحية: أف ا١تساوة دعوة إٟتأىل العلم

، ومن خبلؿ ا إذل حيوانات ُّيميةلهَ ؿ من قبوٖتوٍّ ، ألخبلؽ اٟتمي دةوا
فر فيها أنواع   دعوات كفراً، فالكعلى أبعاد ا١تساواة فهي أويب  ال اطبلعي
، وىي أوؿ ت على اإلطبلؽ ايبتيعابًا للرذائلوىي أكثر ال دعوا، كثَتة

ولو - د ٣تتمعاً ، فبل ٧تالعادل النسوي ُب ببلد ا١تسلمُت دعوة إجرامية غزت
، فهي خزي وعار وشنار على  د وصلت إليو ىذه ال دعوةإال وق -صغَتاً 

ن اعتق د صحة دعوة أصحاُّا ُب ال دنيا واآلخرة إال من تاب إذل اهلل فم
 . ١تساواة فهو مرت د عن دين اإليببلـا

                                                           

 .(ٛٛٔ"اإليضاحات ا١توثقة ُب بياف بوائق دعوة ا١تساواة ا١تطلقة" )( ٔ)
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 . ى على سابع جار(وص   : )النبي حديث (ٗٛٔ)
  (ليس بحديث)                                                    

لناس على أنها حديث نبوي د اشتهرت ىذه المقولة بين كثير من الق
دور على ألسنة ، وإنما ي عن النبي ال أصل لو والصحيح أنو ،شريف

 .ىػ (ٖٔٗٔ/شواؿ/٘ٔ)( ٔٗالة" الع دد الراب  )ص:"٣تلة األص  .لفظالعامة بهذا ال

قلت: وقد جاءت عدة أحاديث تحدد الجار بأربعين على الجهات 
 (.ٕٚٚ،ٕٙٚ،ٕ٘ٚ،ٕٗٚ"الضعيفة" )    ربع وكلها ال تصح أيضاً.األ

 : التعليق
قولة ا١تشتهرة بُت الناس ال : تبُت ل  أخي ا١تسلم أف ىذه ا١تقلت

 ،وصى باٞتار لكن ثبت أف الريبوؿ ، تصح مرفوعة إذل النيب 
 .و الناس أنو جار فهو جارر ٤تكـو بالعرؼ فكل ما تعارؼ علياواٞت

لكن ٖت دي د الساب   ،باٞتار ثابتة بالكتاب والسنة واإلٚتاع يةوالوص
   .             ال أصل لو مرفوعاً إلى النبي منها 

صري أنو يبئل سن البعن اٟت (ٔ)ُب "األدب ا١تفرد" ذكر البخاري :فائدة
ن ٯتينو وأربعُت أربعُت داراً أمامو وأربعُت داراً خلفو وأربعُت ع): عن اٞتار فقاؿ

  ساره(.عن ي
                                                           

 (.ٙٙ( وحسنو العبلمة األلباشل ُب "صحيح األدب ا١تفرد" )ص:ٙٙ)ص:( ٔ)
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 .  مان(: )النظافة من اإليحديث (٘ٛٔ)
 ليس)                                                          

                          (بحديث
وتناقلو األجياؿ جيبلً  ،فاض بل وتواتروذاع وايبت الكبلـلق د شاع ىذا 

ُب  ويلقى ،وتص در بو كلمات ومقاالت ،وعرفو الكبار والصغار ،ع د جيلب
الطرقات على أنو و  ستشفياتا١تيعلق ُب احملافل والتجمعات وا١ت دارس و 

 .وليس كذل  عن النيب صحيح ح ديث 
 :ونص  على عدم ثبوت وقد

 (.ٓٚٔ/ٔ) "ا١تغٍت وبذيلواإلحياء ".     العراقي (ٔ)
ليس : قالت( ٜٕٖ٘)رقم ( فتوى ٙٙٗ/ٗ)اللجنة ال دائمة  (ٕ)

 .وإنما كالم جرى على ألسنة الناس بحديث

 يصح ال ُب "فتاوى نور على ال درب" قاؿ: شيخنا ابن عثيمُت (ٖ)
 .الناس عند مشهوراً  كان وإن  النبي عن

في ىذا الموضوع ال يصح حاديث وقد جاءت طائفة من األ: قلت
  :منها شيء

فو األلباشل ُب رواه ابن حباف وضع   (الم نظيفتنظفوا فإن اإلس) (ٔ)
 .(٘٘ج أحاديث اٟتبلؿ واٟتراـ" )ص:"غاية ا١تراـ ٗتري
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( ٖٕٙ/ٔعزاه ا٢تيثمي ُب "اَّم " ) (النظافة تدعو إلى اإليمان) (ٕ)
قاؿ ابن ع دي ُب . وفيو إبراىيم بن حياف. إذل الطرباشل ُب "األويبط"

وقاؿ العبلمة األلباشل  .أحاديثو موضوعة: (ٓٔٗ/ٔلكامل" )"ا
  .ضعيف جداً (: ٔٚ "غاية ا١تراـ" )ُب

"اإلحياء . م أجده ىكذال:اقيقاؿ العر  (بني الدين على النظافة) (ٖ)

 ،(ٚ٘ٔالسيوطي ُب "ال دررا١تنتثرة" ) :فووضع  . (ٓٚٔ/ٔوبذيلو ا١تغٍت"  )
شل ُب "كشف والعجلو  ،(ٛٔالشوكاشل ُب "الفوائ د اَّموعة" )ص:و 

ابن و  ،(ٖٔا١توضوعات" )ص: والفتٍت ُب "تذكرة ،(ٕٕٜ) ا٠تفاء"
هودي ُب "الغماز على اللماز" ( والسم٘٘ال ديب  ُب "التمييز" )ص:

األلباشل ُب ضعيف و  ،(ٕٖٓ)ي ُب ا١تقاص د اٟتسنة والسخاو  ،(ٚٙ)
 . (ٕ٘ٛٗاٞتام  )

ره السخاوي ُب "ا١تقاص د" ذك( نظيف يحب النظافة إن اهلل) (ٗ)
  .راويو ضعيف: ( وقاؿٕٖٓت ح ديث رقم )ٖت (ٙٚٔ)ص:

)تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن اهلل تعالى بنى اإلسالم على  (٘)
ضع فو األلباشل ُب  (كل نظيفولن يدخل الجنة إال   النظافة،

 (. ٕ٘ٛٗ) "ضعيف اٞتام "
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 : التعليق
)النظافة من  ف معٌت ىذه الكلمة صحيحا١تؤك د أ : لكن منقلت
ففي صحيح مسلم عن  ،وص صحيحة أخرىوىو مقتبس من نص ،اإليمان(

 . (الطهور شطر اإلٯتاف): قاؿ أف النيب  أيب مال  األشعري 
ة ُب اإليببلـ تشمل الطهارة ، والطهار طهارةبضم الطاء ىو ال (الُطهور)و
وىي  .سيةهارة اٟتكما تشمل الطوية من رجس الكفر وا١تعصية والرذيلة  ا١تعن

نت الطهارة من اٟت دث تعٍت النظافة، وىي شرط لصحة الصبلة، يبواء كا
غسل أـ من ا٠تبث بالتنظيف ا١تنايبب، وىي طهارة الثوب والب دف بالوضوء وال
 وا١تكاف. 

ألنو م دخل  ،و٢تذا كاف باب الطهارة أوؿ ما ي درس ُب الفقو اإليببلمي
  .نة الصبلة ومفتاح الصبلة الطهورومفتاح اٞت ،ضروري للصبلة

رواه مسلم وغَته  صبلة بغَت طهور(اهلل ال يقبل ): وُب اٟت ديث الصحيح
 .هماعن ابن عمر رضي اهلل عن

ژ          وق د أثٌت القرآف على أىل قبا ٟترصهم على التطهر وحبهم هلل قاؿ تعاذل
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

 .{604}التوبة: ژڌ  ڌ  ڎ   ڇڍ   ڍ 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ژ وقاؿ تعاذل ُب يبياؽ التطهر بع د اٟتيض 
 {. ٢٢٢}البقرة: ژۋ     ۅ   
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السنة النبوية وج د فيها حش دًا من األحاديث الصحاح  ومن درس
ونظافة  ،نظافة اإلنساف ،واٟتساف ٖتث على النظافة ُب كل ا١تستويات

سل يـو اٞتمعة بغالسنة  ة اإلنساف أمرتوُب نظاف ريق،ونظافة الط ،البيت
عة واجب غسل اٞتم) :واجبال ُب بعض األحاديث بلفظحىت عرب عنو 
 . عن أيب يبعي د  متفق عليو على كل ٤تتلم(

ة أياـ يـو حق اهلل على كل مسلم ُب كل يببع)وُب ح ديث آخر 
 . متفق عليو عن أيب ىريرة  يغسل فيو رأيبو وجسمو(

حىت ال  ،أيببابو من العرؽ والويبخ و٨توه ويتأك د ذل  إذا وج دت
ينة وأك دت السنة وش ددت على أجزاء مع ،يكوف مص در إيذاء ١تن ٮتالطو

مر ومن ٍب كاف األ ،من اٞتسم ٖتتاج إذل عناية خاصة مثل الفم واأليبناف
رهتم ق على أميت ألملوال أف أش): بالسواؾ وتأكي د ايبتحبابو قاؿ 

  .و عن أيب ىريرة متفق علي بالسواؾ عن د كل صبلة(
 . أي أمر إ٬تاب وإلزاـ

  .(ٔ)(فم مرضاة للربطهرة للمالسواؾ ): اؿ وق
  .(ٕ): )من كاف لو شعر فليكرمو(ومن ذل  نظافة الشعر وفيو جاء اٟت ديث

                                                           

 ، وصححو األلباشل ُب "صحيح اٞتام " رواه أٛت د والنسائي وابن حباف واٟتاكم والبيهقي وابن ماجو( ٔ)

   .وصححو األلباشل ُب "صحيح اٞتام " أبو داود عن أيب ىريرة رواه ( ٕ)
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زائراً  يبوؿ اهلل ر أتانا ): قاؿرضي اهلل عنهما وعن جابر بن عب د اهلل 
: أما كاف ٬ت د ىذا ما ه فقاؿى رجبًل شعثًا ق د تفرؽ شعر رأُب منزلنا ف
ا كاف ٬ت د ىذا : أمليو ثياب ويبخة فقاؿوع شعره ؟ ورأى رجبلً يسكن بو 

 . (ٔ)ما يغسل بو ثيابو(

وتكميبًل لذل  جاءت األحاديث ٔتا عرؼ بايبم يبنن الفطرة اليت 
افظة على والتجمل واحمل ،ت دؿ على م دى حرص اإلنساف على النظافة

ونتف  ،ص الشاربوق ،ارفظتقليم األ وتشمل: ،الصحة والزينةنعمة 
  . ، و٨تو ذل  وىي ُب الصحيحُتوحلق العانة ،اإلبط

فبل ب د من تنظيفو من كل األقذار ، البيت نظافة، بو و٦تا عنيت السنة
وُب اٟت ديث الذي رواه ، واألخباث اليت يسوء منظرىا ويضر ٥تربىا

  .(ٕ)ا باليهود(ظفوا أفنيتكم وال تشبهو ن): قاؿ الًتمذي عن أيب يبعي د 
اد ٭تفظها ومن األحاديث الشهَتة اليت يك ،ومثل ذل  نظافة الطريق

متفق عليو عن أيب ىريرة )إماطة األذى عن الطريق ص دقة( ٚتي  ا١تسلمُت 
 . 

لتخلي ُب الطريق ومواض  ا)و٦تا حذرت منو السنة أش د التحذير 
لعنة اهلل أـ  يبواءً  ،٦تا ٬تلب اللعنة على صاحبوأنو    د أخربوق (الظل

                                                           

 .رواه أٛت د وأبو داود وابن حباف واٟتاكم( ٔ)
 .(ٜٛحسنو األلباشل ُب "غاية ا١تراـ" )ص:( ٕ)
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نُت الذي يتخلى ُب طريق الناس وُب اتقوا البلع): الناس فقاؿ  لعنة
 . عن أيب ىريرة مسلم رواه  (ظلهم

ُب ا١توارد وقارعة الطريق اتقوا ا١تبلعن الثبلث الرباز ):  ح ديث آخروُب
  .(ٔ)والظل(

ومثل ذل   ،تلوثوُّذا يببقت السنو باٟتث على ٛتاية البيئة من ال
ال دائم  ا١تاء ال يبولن أح دكم ُب): ، قاؿ اريؿ ُب ا١تاء الراك د أو اٞتالبو 

 . متفق عليو عن أيب ىريرة  ٍب يغتسل فيو(

وٛتايتها من أيبباب  ،كما حثت السنة على العناية بالطعاـ والشراب
عن النيب  ما جاء ُب الصحيحُت من ح ديث جابر وُب ىذا  ،التلوث
 بواب واذكروا ايبم اهلل، فإف الشيطاف ال وأغلقوا األ ...: )أنو قاؿ

قربكم واذكروا ايبم اهلل، وٜتروا آنيتكم واذكروا ايبم اهلل، يفتح باباً، وأوكوا 
    ، وأطفئوا مصابيحكم(.ولو أف تعرضوا عليو شيئاً 

 ال يصحص غنية عن ىذا اٟت ديث الذي و : أليس ُب ىذه النصوأخَتاً 
 !.(؟النظافة من اإلٯتاف):  ديثوىو ح

                                                           

 وحسنو األلباشل ُب "صحيح اٞتام " . رواه أبو داود وابن ماجو واٟتاكم والبيهقي عن معاذ ( ٔ)
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   .(النظر في المصحف عبادة) :حديث (ٙٛٔ)

                           (موضوع)                                                         
بن أخرجو ا( ٕٓٚٗ( و)ٖٙ٘الضعيفة" )ُب " -رٛتو اهلل-لباشل قاؿ األ

 .أيب الفراٌب عن جابر
 .و معروف بالوضعدينار الغالبي وى محمد بن زكريا بن :وفي سنده

 ،أيضاً  ديث في ىذا الموضوع ال تصحوقد جاءت جملة من األحا: قلت
 :منها

بو الشيخ عن عائشة رضي رواه أ (بة عبادةالنظر إلى الكع) (ٔ)
، (ٕٛ٘ٛ)"كشف ا٠تفاء"  :انظر] .و حديث ضعيفوى: اهلل عنها

 ،(ٖٕٛ/ٖٗتاؼ السادة ا١تتقُت" )و"إ ،(ٜٖٙٔ)و"أيبٌت ا١تطالب" 
   [(ٜٜٓ٘( و"ضعيف اٞتام " )ٔٓٚٗ) "الضعيفة"و

أورده ابن اٞتوزي ُب  (النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة) (ٕ)
 .(ٕٗٔ/ٕوعات" )"ا١توض

رة في وجو عالم أحب إلى اهلل من عبادة ستين سنة نظ) (ٖ)
( رقم ُٕٕ٘ب "ا١تقاص د" )ص:قاؿ السخاوي  (صيامًا وقياماً 

  .(ٔٔٚ" )ير ا١تسلمُت"ٖتذ وانظر  .ليس لو سند يصح: (ٕٔ٘ٔ)
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ئل عنو يبُ : قاؿ ابن القيم (النظر إلى الوجو الجميل عبادة) (ٗ)
"ا١تنار  .كذب باطل على رسول اهلل ن تيمية فقاؿ : شيخنا اب

 .(ٖٖٛ( رقم )ٕٕٓ( و"ا١تصنوع" )ص:ٜٜ( رقم )ٕٙا١تنيف" )ص: 

 : تعليقال
تبُت ل  أخي الكرصل ضعف األحاديث اليت فيها أف النظر عبادة وأنو 

 الكعبة أو ، أويبواٌء ح ديث النظر إذل ا١تصحف ،منها شيء دل يثبت
فبل نتعب د اهلل إال ٔتا شرع لنا، والعبادة توقيفية قاؿ  ،العادل أو غَت ذل 

 : الناظم
 واألصل ُب األشياء حلٌّ وامن         عبادة إال بإذف الشارع

  .لكن إذا كاف النظر ُب ا١تصحف نظر قراءة فهذه عبادة الش  فيها
: ومن العجيب أف الذين قالوا -رٛتو اهلل- (ٔ)شيخنا ابن عثيمين قال

ينظر إذل الكعبة، علل بعضهم ذل  بأف النظر إذل الكعبة عبادة، وىذا 
ألن التعليل ٭تتاج إذل دليل، فمن أين لنا أف النظر إذل الكعبة عبادة؟ 

 . دة ال أصل لها من الشرع فهو بدعةإثبات أي عبا

                                                           

 .(ٔٗ/ٖ) "ا١تمت "( ٔ)
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ة سهم من سهام إبليس من النظر : )حديث (ٚٛٔ)
جد حالوتو في تركها من أجل مخافتي أبدلتو إيمانًا ي

   .(قبلو
                                (ضعيف)                                                               

اهلل عن عب د  (ٕٖٙٓٔ( رقم )ٖٚٔ/ُٓٔب الكبَت ) رواه الطرباشل 
  .بن مسعود ا

 .ي سنده: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطيوف
 اتفقوا على تضعيفو.قاؿ النووي: 

واٟتاكم ُب "ا١تست درؾ" ( ٕٜٕ)القضاعي ُب "مسن د الشهاب"ورواه 
  .عن حذيفة  (ٜٙ٘ٚ( رقم )ٙ٘ٗ/ٗ)

 وفي سنده: 
 وىو ضعيف. عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي (ٔ)
: لحافظا على أبو قال .الموصلي القرشى الواحد عبد بن إسحاق (ٕ)

 (.ٜ٘ٔ/ٔ) "ميزاف االعت داؿ"     .الحديث متروك
 :على تضعيف ىذا الحديث وقد نص  
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 (.ٖٙ/ٛا٢تيثمي ُب "اَّم " ) (ٔ)

 .(ٕٙٚ/ٕري ُب "الًتغيب والًتىيب")ا١تنذ (ٕ)
 .(ٜٗٔٔ) و"الًتغيب والًتىيب"(٘ٙٓٔ"الضعيفة") ُباأللباشل  (ٖ)
 .(ٜٙ٘ٚ( رقم )ٙ٘ٗ/ٗ)ا١تست درؾ""تعليقو على  شيخنا الوادعي ُب (ٗ)

: وقد جاءت جملة من األحاديث تدعو إلى النظر إلى الوجو قلت
 : هامن ،كلها ال تصح  ،الحسن وإلى كل شيء حسن

النظر إلى الوجو الحسن يجلو البصر، وإلى الوجو القبيح ) (ٔ)
؛ رواه أبو نعيم ُب : صفرة تعلو األيبناف. والقلح(يورث القلح
 .بسند ضعيف"اٟتلية" 

القلب ويجلي  يوالخضرة والماء يحي النظر إلى الوجو الحسن) (ٕ)
 .(ٕٕٕ/ٕ"الشذرة" )   .  ال يصح (عن البصر الغشاوة

قاؿ  .(النظر إلى المرأة الحسناء والخضرة يزيدان في البصر) (ٖ)
األلباشل ُب  قاؿو  .خبر باطل (:ٕٚٙ/ٖ)زاف" ُب "ا١تيالذىيب 
 . موضوع: (ٜٜٔ٘( و"ضعيف اٞتام " )ٖٖٔيفة" )"الضع

"الضعيفة"  .موضوع (د حسان الوجوهاطلبوا الخير عن) (ٗ)
  .(ٜٗٓ،ٖٜٓ)( و"ضعيف اٞتام " ٜٕٚٚ( و )ٕ٘٘ٛ)
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: وكل (ٕ٘ٔ، ٖٙ)ص:ُب "ا١تنار ا١تنيف"  -رٛتو اهلل- القيمقال ابن  
ناء عليهم أو األمر بالنظر إليهم، أو التماس ، والثح ديث فيو ذكر اٟتساف

 . مفترى فكذب مختلق وإفك ال ٘تسهم ، أو أف الناراٟتوائج منهم
   .ليس في ىذا الباب شيء يثبت عن النبي  وقال العقيلي:

 :قاؿ أف النيب  جاء ُب مسن د البزار عن بري دة للفائ دة  :قلت
  .(ٔ)فابعثوه حسن الوجو حسن االيبم( إذا أبردًب إرل  بري داً )

 : التعليق
ر فق د أم ،ٍت عن ىذا اٟت ديث الضعيفُب الكتاب والسنة ما يغ :قلت
  .{40}النور: ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍژ البصر فقاؿ بغض اهلل 

 .{46}النور: ژک  ک    گ  گ  گ  ژ  وقاؿ يببحانو
  .(ٕ)...()...وغضوا أبصاركم :وقاؿ 

إال وللشيطاف وما من نظرة ، )اإلٍب حواز القلوب :وقاؿ ابن مسعود 
  .(ٖ)فيها مطم (

                                                           

 .ٜٕ٘( وصحيح اٞتام  رقم )ٙٛٔٔم )رق "الصحيحة"صححو العبلمة األلباشل رٛتو اهلل ُب ( ٔ)
يػػػػب والًتىيػػػػب" أخرجػػػػو أٛتػػػػ د وغػػػػَته مػػػػن حػػػػ ديث عبػػػػادة بػػػػن الصػػػػامت وىػػػػو حسػػػػن بشػػػػواى ده "الًتغ( ٕ)
 .          (ٜٔٓٔ( رقم )ٕٙٚ/ٕ)

 .(ٜٚٓٔ( رقم )ٖٙٚ/ٕىيب" )( و"الًتغيب والًت ٖٕٔٙ"الصحيحة" ) (ٖ)
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ة اليت ينهى عن إف غض البصر عن الصور  :(ٗ)-رٛتو اهلل-وقال ابن تيمية 
 ثالث فوائد جليلة القدر:النظر إليها كا١ترأة واألمرد اٟتسن يورث ذل  

، فإف اليت ىي أحلى وأطيب ٦تا تركو هلل األولى: حالوة اإليمان ولذتو
 من ترؾ شيئاً هلل عوضو اهلل خَتاً منو.

پ  پ  ژ قاؿ تعاذل عن قـو لوط  نور القلب والفراسة،: الثانية
فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل  {.٢٢الحجر:} ژڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

  وعمى البصَتة ويبكر القلب بل جنونو.
، فيجعل اهلل لو يبلطاف البصَتة قوة القلب وثباتو وشجاعتوالثالثة: 

   م  يبلطاف اٟتجة.
عامة اٟتوادث اليت تصيب  ظر أصلوالن: (ٔ)-رٛتو اهلل-وقال ابن القيم 

، ٍب تول د الفكرة ة ٍب تول د ا٠تطرة فكرةر طْ ، فإف النظره تول د خَ اإلنساف
عزٯتة جازمة، فيق  الفعل وال  ٍب تقوى فتصَت ،شهوة، ٍب تول د الشهوة إرداة

أيسر من   د، ما دل ٯتن  منو مان ، وُب ىذا قيل: الصرب على غض البصرب
  .الصرب على أدل ما بع ده

 :قال الشاعر

                                                           

 .(ٕٙٗ-ٕٓٗ/٘ٔ) "٣تموع الفتاوى" (ٗ)
 .(ٖٕٙ-ٖٕٗ"ال داء وال دواء" )( ٔ)
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 كل اٟتوادث مب داىا من  النػظر
 ب صاحبهاكم نظرة بلغت من قل

 والعب د ما داـ ذا طػرؼ يقلػبو
                         يسر مقلتػو ما ضػر مهجػتو

 ومعظم النار من مستصغر الشرر 
 كمبلغ السهم بُت القوس  والوتر
 ُب أعُت الغَت موقوؼ على ا٠تطر
 ال مرحبًا بسرور عاد  بالضػرر

 

 
، فَتى العب د اتزفرات واٟترقات النظر: أنو يورث اٟتسرات والفومن آ

، أف ترى ماال و وال صابرًا عنو، وىذا من أعظم العذابما ليس قادرًا علي
 . صرب ل  عنو وال عن بعضو وال ق درة ل  عليو

 :قال الشاعر
 وكنت مىت أريبلت طرف  رائ داً 
                       رأيت الذي ال كلو  أنت  قادرٌ 

 لقلبػ  يومًا أتعبت   ا١تناظر 
 بعضو أنت صابر عليو وال عن

 
 

: أن  ترى ما ال تصرب عن شيء مراده، و وىذا البيت ٭تتاج إذل شرح
 نفي عليو( ال كلو أنت قادر) :و، فإف قول در على شيء منومنو وال تق

، وكم ٦تن بنفي الق درة على كل واح د رتو على الكل، اليت ال تنبغي إالق دل
 : كما قيل  إال وىو يتشحط بينهن قتيبلً  أريبل ٟتظاتو فما أقلعت

            يا ناظرًا ما أقعلت ٟتظاتو

 حىت تشحط بينهن قتيبلً  

 

 :ولي من األبيات
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 مل  السبلمة فاغت دت ٟتظاتو
            ما زاؿ يتب  إثره  ٟتظػاتو                   

 وقفًا على طلل ُيَظنُّ ٚتيبل 

 حىت تشحط بينهن  قتيبل

 

 يتبوأ ال يصل إذل ا١تنظور إليو حىت: أف ٟتظة الناظر يبهم ومن العجب
 .مكاناً من قلب الناظر

 :ولي من قصيدة
 يا راميًا بسهاـ اللحظ   ٣تته داً 
                 وباعث الطرؼ يرتاد الشفاء لو

 أنت القتيل ٔتا  ترمي فبل  تصب 
 احبس ريبول  ال يأتي  بالعطب

 

رحًا على ج، فيتبعها جرحاً : أف النظرة ٕترح القلب وأعجب من ذل 
ة من ايبت دعاء تكرارىا، ورل أيضًا ُب ىذا ، ٍب ال ٯتنعو أدل اٞتراحجرح
 :ا١تعٌت

 مازلت تتػب   نظرة  ُب  نظػرة
 وتظن ذل  دواء جرح  وىو

 فذْتت نفس   باللحاظ  وبالبكا           
 

 ُب إثر كل  مليحة  وملػيح 

 ُب التحقيق  ٕتريح  على  ٕتريح
 فالقلب من  ذبيح أي ذبيح

 

          .اىػبس اللحظات أيسر من دواـ اٟتسرات.وق د قيل: ح
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: ( في حديثومسلمة) -زيادة لفظة-: حديث (ٛٛٔ)
 .                                   )طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة(

ال أصل )                                                            
 (لها

نة كثَت من العلماء هرت ىذه الزيادة )ومسلمة( على ألسِ لق د اشت
وطبلب العلم والعامة، يزي دوهنا ُب آخر اٟت ديث الصحيح )طلب العلم 

 فريضة على كل مسلم(. 
 ىل العلم:  ال أصل كما نّص على ذلك جمع من أ وىذه الزيادة

ق د أٟتق : (ٕٖٛص: د اٟتسنة" )ُب "ا١تقاصقاؿ اٟتافظ السخاوي  (ٔ)
وليس لها ذكر ، ومسلمة(): ىذا اٟت ديث خرفُت بآبعض ا١تصن

 .وإف كاف معناىا صحيحاً  ء من طرقوفي شي
ض ٟتق بعوق د أ: (ٚ٘/ٕشف ا٠تفاء" )ُب "كقاؿ العجلوشل  (ٕ)

وليس لها ذكر في شيء  (مسلم)و : ( بع د قولوومسلمة): احملققُت
 .وإف كانت صحيحة ا١تعٌت من طرقو

أٟتق بعض ا١تصنفُت  وق د (:ٜٖٚ/ٔ)" ُب "الشذرةقاؿ الصاٟتي  (ٖ)
 وليس لها ذكر في شيء من طرقو، (ومسلمة: )خر اٟت ديثبآ

 .وإف كانت صحيحة ا١تعٍت
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 .كبلـ السخاوي وأقره  (ٜٛ/ٔالزبي دي ُب "شرح اإلحياء" )نقل  (ٗ)
 (ومسلمة): وأما زيادة: (ٙٚ/ُٔب "ا١تشكاة" )بلمة األلباشل قاؿ الع (٘)

ذا قاؿ ُب ٗتريج وك .فال أصل لها البتواليت اشتهرت على األلسن 
"حقوؽ النساء ُب (، وُب تعليقو على ٕٙ"مشكلة الفقر" )ص:

 .(ٛٔاإليببلـ" )ص:

اٟتليب ُب تعليقو على "جزء فيو طرؽ ح ديث )طلب العلم فريضة  (ٙ)
  .ٗتريج اٟتافظ السيوطي( ٚعلى كل مسلم( )ص:

بدون  )طلب العلم فريضة على كل مسلم(: ديثوأما حقلت: 
عن  "الشعب"والبيهقي ُب  ،"الكامل"ه ابن ع دي ُب روا فق د مة(مسل)زيادة 
وا٠تطيب عن اٟتسُت بن علي رضي اهلل عنهما  ،"الصغَت"والطرباشل ُب  ،أنس 

عن  "الكبَت"والطرباشل ُب  ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما "األويبط"والطرباشل ُب 
 "بالشع"والبيهقي ُب  "األويبط"والطرباشل ، وا٠تطيب عن علي  ،ابن مسعود

 .عن أيب يبعي د 
وممن حكم بثبوتو  من السلف والخلف،ن العلماء جمع مبثبوتو حكم و  

     .من علمائنا المتأخرين
شيخنا الوادعي ُب "ا١تقًتح" )ص:  (.ٖٜٖٔالعبلمة األلباشل ُب "صحيح اٞتام " )

 .-رحم اهلل اٞتمي - (ٔ)(ٚ
                                                           

جػزء فيػو طػرؽ حػ ديث طلػب العلػم فريضػة علػى   ٗتػريج ىػذا اٟتػ ديث واٟتكػم عليػو انظػر "وللفائ دة ُب( ٔ)
 .  " للسيوطي تعليق علي اٟتليبكل مسلم
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 التعليق:
 ديث ُب اٟت (لمةومس: )زيادة لفظة تبُت ل  أخي الكرصل أف قلت:

ة على كل طلب العلم فريض): صل، وأف اٟت ديث الذي صح ىو٢تا أ ليس
وىذا اٟت ديث يشمل ا١تسلمات باتفاؽ  (ومسلمة)ب دوف زيادة:  (مسلم
 وأما متنو فصحيح (سلمةوم)اء اإليببلـ وإف دل يرد فيو لفظ علم

(ٔ)باإلٚتاع
.  

ب العلم فريضة طل)وىو يبُت معٌت ح ديث  (ٕ)قاؿ البيهقي ُب "ا١ت دخل"
ع البالغ العاقل العلم الذي ال يس -واهلل أعلم-، أراد: (على كل مسلم

أو أراد أنو فريضة على كل مسلم حتى ، أو علم ما يطرأ لو خاصة، جهلو
 . يقوم بو من فيو الكفاية

: ليس ىذا الذي ن تفسَته فقاؿٍب أخرج عن ابن ا١تبارؾ أنو يبئل ع
من أمر دينو فيسأؿ أف يق  الرجل ُب شيء نوف إ٪تا طلب العلم فريضة، تظ

 . عنو حىت يعلمو
طلب  :(حكم طلب العلم) :-رٛتو اهلل-ابن عثيمين العالمة وقال شيخنا

، نةقاـ بو ما يكفي صار ُب حق اآلخرين يبالعلم الشرعي فرض كفاية إذا 
اإلنساف عينًا أي فرض عُت، وضابطو وق د يكوف طلب العلم واجبًا على 

                                                           

 ( للسيوطي.ٛ-ٚم")ص:"جزء طلب العلم فريضة على كل مسل (ٔ)

 .(ٕٖٛ"ا١تقاص د اٟتسنة")ص:السخاوي ُب  كما نقل عنو (ٕ)
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ا، فإنو ٬تب معاملة يري د القياـ ُّ أو ،رفة عباده يري د فعلهايو معأف يتوقف عل
 ،عرؼ كيف يتعب د اهلل ُّذه العبادة وكيف يقـو ُّذه ا١تعاملةعليو ُب اٟتاؿ أف ي

غي لطالب العلم أف يشعر نفسو أنو ، وينبذل  من العلم ففرض كفاية وما ع دا
م  التحصيل  اعل الفرضقائم بفرض كفاية حاؿ طلبو ليحصل لو ثواب ف

األعماؿ، بل ىو من اٞتهاد ُب وال ش  أف طلب العلم من أفضل  العلمي،
 اَّتم  اإليببلمي ما ُب وقتنا ىذا حُت ب دأت الب دع تظهر ُبي، واليبيل اهلليبب

، وب دأ اٞتهل الكثَت ٦تن يتطل  إذل اإلفتاء بغَت علم وب دأ اٞت دؿ وتنتشر وتكثر
لى الشباب أف ٭ترص على تم عكلها ٖت، فهذه ثبلثة أمور  الناسمن كثَت من 
 ..اىػ(ٔ)طلب العلم

 ىو ما منو :قسمين على الشرعي العلم :(ٕ)وقالت اللجنة الدائمة
 عقي دتو اإلنساف بو يصحح ما معرفة وىو :ومسلمة مسلم كل على فرض

 أصوؿ ومعرفة الشرؾ، وض ده التوحي د كمعرفة جهلو، يسعو ال وما وعبادتو،
 من والطهارة الوضوء وكيفية الصبلة أحكاـ ومعرفة ـ،اإليببل وأركاف اإلٯتاف
 فريضة العلم طلب) ا١تشهور اٟت ديث فسر ا١تعٌت ىذا وعلى ذل ، و٨تو اٞتنابة
  .(مسلم كل على

 وال دين، العلم أبواب يبائر معرفة وىو ،كفاية فرض: اآلخر والقسم
 .األمة باقي عن اإلٍب يبقط البعض بو قاـ فإذا وأدلتها، ا١تسائل وتفصيبلت

                                                           

 .(ٕٔكتاب "العلم" )ص:( ٔ)
 (.ٜٗٛٛٔفتوى رقم )( ٕ)
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)ونستهديو( في  -زيادة لفظة- :ديثح (ٜٛٔ)
 .بة الحاجةخط

ال أصل )                                                           
  (لها

(كتاب ٖٙٗ/ٔجاءت ىذه الزيادة عن د اإلماـ الشافعي ُب "األـ" )
خطب  الصبلة )باب ا٠تطبة( عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف النيب 

ونستنصره، ونعوذ  ونستهديو،ًا فقاؿ: )إف اٟتم د هلل نستعينو، ونستغفره، يوم
 باهلل من شرور أنفسنا، ومن يبيئات أعمالنا(.

 وفي سنده:

 قاؿ اٟتافظ ،كما متروكىيم بن ٤تم د بن أيب ٭تِت األيبلمي: إبرا
، مثل ٭تِت القطاف، بل كذ بو كبار األئمةابن حجر ُب "التقريب". 

 ا١ت ديٍت.وابن معُت، وابن 
 أيضاً كما  متروك ،إيبحاؽ بن عب د اهلل بن أيب فروة األموي موالىم
 .الو اٟتافظ ُب "التقريب"ق

 وقد حكم جمع من أىل العلم بعدم ثبوت ىذه الزيادة، منهم:
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منكر ( قاؿ: ُٕ٘٘ٙب "الضعيفة" ) -رٛتو اهلل- العبلمة األلباشل (ٔ)
 :(ٛٛ) يحة"ُب "النص. وقاؿ جدًا بزيادة االستهداء واالستنصار

ل لها في زيادة ال أص  التنبيو على أف لفظ )نسته ديو(وال يفوتٍت
 أٝتعها كثَتاً  (نسته ديوذه الزيادة )، وىشيء من طرق الحديث

لـز من بعض ا٠تطباء ا١ترموقُت ُب بعض الببلد العربية، ولذل  
و معلـو من السنة ار واألوراد توقيفية كما ىالتنبيو عليها ألف األذك

: حاشية (ٔ/٘)وقاؿ ُب "الصحيحة" أيضًا  .ل السنةعن د أى
و٨تن ُب الوقت  ت غَت واح د من ا٠تطباء يزي د ىنا )ونسته ديو(ٝتع

الذي نشكرىم فيو على إحيائهم ىذه ا٠تطبة ُب خطبهم ودوريبهم 
ىذه الزيادة ال أصل لها في شيء من نرى لزاماً علينا أف نذكر بأف 

 )خطبة اٟتاجة( طرق ىذه الخطبة
(ٔ).  

 .ىذه الزيادة التصح: -رٛتو اهلل-قاؿ شيخنا الوادعي  (ٕ)

 :(ٙٚ٘ٛٔ) رقم فتوى( ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕٗال دائمة )قالت اللجنة  (ٖ)
ولم  ،عن ريبوؿ اهلل  لم تصح (ونسته ديو) ىذه اللفظة

 .طبة الحاجة الذي ذكرىا أئمة الحديثفي أحاديث ختثبت 

ادة زيعن ( ٚ٘/ُٙٔب "٣تموع الفتاوى" )خنا ابن عثيمُت يبئل شي (ٗ)
      .الحاجة خطبة في ترد لم: فقالونسته ديو( )

                                                           

 (.ٗ٘/ٔ( و"الًتغيب والًتىيب" )٘وانظر كذل   "الرد ا١تفحم" )ص:  (ٔ)
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 : التعليق
إف اٟتم د هلل ): اجو الثابتة عن ريبوؿ اهلل وىاؾ نص خطبة اٟت :قلت
، ، ويبيئات أعمالنامن شرور أنفسنا ونستغفره، ونعوذ باهلل،ونستعينو ،٨تم ده

إال ال إلو ه د أف ، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشلومن يه ده اهلل  فبل مضل 
  .(وأشه د أف ٤تم د عب ده وريبولو  اهلل وح ده ال شري  لو،

       ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 
 { .60٢}آل عمران:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 
  {6}النساء: ژٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ 
 { .٢6-٢0}األحزاب:  ژ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼    ﮴﮲    ﮳

، وأحسن ا٢ت دي ى دي ٤تم د أما بع د: فإف أص دؽ اٟت ديث كتاب اهلل
وكل ، وشر األمور ٤ت دثاهتا، وكل ٤ت دثة ب دعة، وكل ب دعة ضبللة ،

        .رواه مسلم والنسائي وغَت٫تا (ضبللة ُب النار
 د ىذه الخطبة العظيمة :من فوائ

 ىذه ا٠تطبة وردت من ح ديث جابر  ( :إف النيبقاؿ فيو  
ل  وذ ،كما رواىا مسلم والنسائي وغَت٫تا ،(بيقوؿ ذل  إذا خط
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طبة اٞتمعة، فق د جاء يشمل ا٠تطب كلها، وبصورة خاصة خ
طباء أف ٭تيوا ، فعلى ا٠تعن د مسلم ُب رواية لوالتنصيص عليها 

 .-رٛتو اهلل-األلباشل ذكره . ىذه السنة

 ذة عن د قراءة األيات أثنا ا٠تطبةيستفاد من ا٠تطبة ع دـ االيبتعا، 
دل يستعذ عن د  ، أو غَتىا ألف الريبوؿ راتأوالكبلـ أو احملاض

 .تعاذة شرعت عن د قراءة القرآف فقطوااليبقراءهتا،
  ليل على فيو د ژٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹژقوؿ اهلل تعاذل

يسأؿ بوجو اهلل إال ال )، وأما ح ديث اذلجواز السؤاؿ باهلل تع
٤تموؿ على األمور تو فهو ، وعلى فرض صحفضعيف اٞتنة(
 .(ٜٖ/ٔره األلباشل ُب "الضعيفة" )ذك. اٟتقَتة

 ار على جزء من أوؿ ا٠تطبة كما فعل الريبوؿ ٬توز االقتص  ُب
ىذه ىي خطبة اٟتاجة اليت كاف الريبوؿ ، (ضمادبلـ الصحايب )إيب
 و أف يقولوىا بُت ي دي كبلمهم ُب أوؿ أمور دينهم يعلم أصحاب
 .واء كانت خطبة نكاح، أو ٚتعة، أو ٤تاضرةيب
  ."خطبة اٟتاجة": يبالة مطبوعة بعنواف: وللعبلمة األلباشل ر قلت

 :خطبة الحاجة وتأثيرىا على النفوسأىمية 
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وكاف من أزد ،  دـ مكةعباس رضي اهلل عنهما أف ضمادًا قعن ابن 
إف فسم  يبفهاء من أىل مكة يقولوف ، رقي من ىذه الريحة وكاف يشنوء
اهلل يشفيو على ي دي، ىذا الرجل لعل  ، فقاؿ: لو أشل رأيتم د ًا ٣تنوف٤ت

على  يشفي و فقاؿ: يا ٤تم د إشل أرقي من ىذه الريح وإف اهللقاؿ: فلقي
اٟتم د هلل ٨تم ده  إف): فقاؿ ريبوؿ اهلل  ؟ي دي من شاء فهل ل 

وأشه د  ،ومن يضلل فبل ىادي لو ،بل مضل لواهلل ف من يه ده ،ونستعينو
أما بع د  ،ولوأف ال إلو إال اهلل وح ده ال شري  لو، وأف ٤تم دًا عب ده وريب

قاؿ:  .ثبلث مرات فأعاد عليو  ،كلمات  ىؤالء  أع د علي  : فقاؿ:قاؿ
فما ٝتعت ،وقوؿ الشعراء ،وقوؿ السحرة ،ة: لق د ٝتعت قوؿ الكهنفقاؿ

قاؿ: فقاؿ: ىات ي دؾ  .ولق د بلغن ناعوس البحر ،مثل كلمات  ىؤالء
وعلى  :قاؿ ؟قوم وعلى   قاؿ فبايعو فقاؿ: .  على اإليببلـأبايع
رية يبرية فمروا بقومو فقاؿ صاحب الس قاؿ: فبعث ريبوؿ اهلل  .قومي
أصبت منهم :فقاؿ رجل من القـو ؟ً يئا: ىل أصبتم من ىؤالء شللجيش
 . رواه مسلم( ـ ضمادفقاؿ: ردوىا فإف ىؤالء قو  .مطهرة



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٖٔ٘ 

والذي زين الرجال باللحى والنساء ) حديث: (ٜٓٔ)
 .(ذوائببال

       (موضوع)                                                              
من طريق اٟتاكم عن عائشة رضي  "مسن د الفردوس"رواه ال ديلمي ُب 
 . والنساء بالذوائب()سبحان من زين الرجال باللحى اهلل عنها بلفظ: 

 ، وض اع.البلخي وفي سنده: الحسين بن داود بن معاذ
 من طرق أخرى كلها ال تصح.الحديث وقد جاء 

 :جمع من أىل العلم، منهم ىذا الحديث بطالنقد نص  على و 
 .(ٖٓٛ/٘"ا١تيزاف" ) كما ُب .ابن عساكر (ٔ)
 (.ٜٛٓٛ( رقم )ٖٓٛ/٘ف" )ا١تيزا ابن حجر ُب "لساف (ٕ)

 .(ٕٚٗ/ٔ)  "تنزيو الشريعة"ابن عراؽ ُب (ٖ)
  .(ٓٙٔالفتٍت ُب "تذكرة ا١توضوعات" )ص: (ٗ)
 .(ٕ٘ٓٙالعبلمة األلباشل ُب "الضعيفة" ) (٘)
ىذا : ( قاؿٖٙٔ/ُٔب "غارة األشرطة" )شيخنا الوادعي  (ٙ)

رمين ولم نقف الحديث بحثنا عنو عند أن كنا في أرض الح
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لو تعاذل قو  وق د ذكره بعض ا١تفسرين ُب تفسَت .على عين وال أثرلو 
 .(ٔ)لكن أحداً منهم لم يسنده {٢0}اإلسراء: ژک  ک    ک  گ  ژ 

 : التعليق
: تبُت ل  أخي الكرصل ع دـ صحة ىذا اٟت ديث، لكن معناه قلت

صحيح، وق د مضى التعليق على حكم حلق اللحية أو تقصَتىا ٖتت 
ح ديث: )كاف يأخذ من ٟتيتو من طو٢تا وعرضها( بكبلـ نفيس، فانظره  

 مور وال ٣تبور. غَت مأ
  الرأس شعر من ا١تضفور الشعر وىي ذؤابة ٚت فهي  :الذوائبوأما 

 أش د امرأة إشليبلمة: ) أـ ح ديث ومنو ،كما ُب "النهاية ُب غريب األثر"
 .ا١تضفورة الذوائب وىي ،ضفائر شعرىا تعمل أي (رأيبي فرض

 وال ش  أف زينة ا١ترأة و٘تاـ ٚتا٢تا ُب طوؿ شعرىا، فبل ٬توز حلقو
 والعبث بو لغَت مصوغ شرعي. 

 نساء لمع من ليس رأيبها ا١ترأة حلقو  :(ٕ)-رٛتو اهلل-قال الشنقيطي 
 مكابر، إال فيو ٮتالف يكاد ال معروؼ، أمر فهو بع دىم، فمن الصحابة،
 وُب، ا١تعروؼ سلمُتا١ت عمل من ليس ٔتا قائل للمرأة اٟتلق ّتواز: فالقائل

                                                           

"فػػػتح  و(، ٛٓٔ/٘" )البغػػػوي "تفسػػػَت و(،ٕٗٙ/ٓٔ/٘وانظػػػر "اٞتػػػام  ألحكػػػاـ القػػػرآف" للقػػػرطيب )( ٔ)
 .(ٚٗٗٔ( رقم )ٖٛ٘/ٔو"كشف ا٠تفاء" ) (ٜٔ/ٙالق دير" ) (، و"فيضٕٗٗ/ٖالق دير" )

 ( بتصرؼ.ٕٓٙ-ٜٓ٘/ ٘" )أضواء البياف"( ٕ)
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 يشمل فاٟت ديث( رد فهو أمرنا عليو سلي عمبلً  عمل من) :الصحيح اٟت ديث
 حاؿ ُب حلقو ٢تا يبح دل وإذا ش ، ببل للمحرمة بالنسبة اٟتلق عمومو
  .أوذل األحواؿ من فغَته النس ،
 أف ش  وال واضح، فهو بالرجاؿ تشبهاً  رأيبها ا١ترأة حلق كوف وأما
 دوف مُّ ا٠تاصة صفاهتم من اٟتلق ألف بالرجاؿ، متشبهة رأيبها اٟتالقة

 .عادة إلناثا
 أنواع أحسن من رأيبها شعر ألف فواضح، ثلةمُ  ا١ترأة رأس حلق كوف وأما
 الذين وعامة السليم، اٟتس ي دركو ٠تلقتها،كما وتشويو ٢تا تقبيح وحلقو ٚتا٢تا
 األيبود ا١ترأة عرشَ  أف على مطبقوف وكبلمهم أشعارىم، ُب النساء ٤تايبن يذكروف
 أشعارىم ُب وىو ،طبقاهتم ٚتي  ُب همبين ذل  ُب نزاع ال زينتها أحسن من

  ـ...إ١تا أدسل لو من كل يعلمها ايبتفاضة مستفيض

 من كثَت ُب جارياً  صار الذي العرؼ أف تعلم وبو: -رٛتو اهلل-ثم قال 
 عليو كاف ١تا ٥تالفة ،إفر٧تية يبنة أصولو قرب إذل رأيبها شعر ا١ترأة بقط  الببلد
 اليت اال٨ترافات ٚتلة من فهو بلـ،اإليب قبل العرب ونساء ا١تسلمُت نساء
  .ذل  وغَت والسمت وا٠تلق، ال دين ُب ُّا البلوى عمت
 من يأخذف كن  ، النيب أزواج)أف  :مسلم صحيح ُبما ثبت  وأما
 (....(ٔ)كالوفرة تكوف حىت رؤويبهن

                                                           

 من األذنُت على يباؿ ما: وقيل الرأس، على اَّتم  الشعر: الوفرة :قاؿ ابن منظور ُب "لساف العرب" (ٔ)
 .األذف شحمة إذل الشعرة الوفرة:  وقيل الشعر
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 كن   ألهنن   ، وفاتو بع د رؤويبهن رفقص   إ٪تا النيب أزواج:إف الجواب
 حكم فلهن   ، وفاتو بع د أما،شعرىن   زينتهن   أٚتل ومن حياتو، ُب لو يتجملن  
 انقطاع وىو األرض، أىل ٚتي  نساء من واح دة امرأة فيو تشاركهن   ال ُّن   خاص
 ٮتالطو أف ٯتكن ال الذي اليأس منو ويأيبهن التزويج، من اكليً  انقطاعاً  أملهن  
ەئ  ەئ       ژ  تعاذل قاؿ.  ا١توت إذل  بسببو احملبويبات كا١تعت دات فهن طم ،

ىئ   ی  ی  ی    ىئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ
 يببباً  يكوف ق د بالكلية، الرجاؿ من واليأس {14}األحزاب: ژی  جئ  حئ  

 .السبب ذل  لغَت ٖتل ال الزينة، من بأشياء اإلخبلؿ ُب للًتخيص
  :ذكرنا ما غير أمور بخمسة رؤوسهن النساء حلق عدم ويعتضد

 ُب لشرع ٢تن ٬توز اٟتلق كاف ولو اٟتج، ُب حلقهن ع دـ على اإلٚتاع: األول
 حلق الأنو  على أٚتعوا: ا١تنذر ابن قاؿ ،"ا١تهذب شرح" ُب النووي قاؿ .اٟتج
 حقهن، ُب ب دعة ألنو اٟتلق ٢تن ويكره التقصَت، عليهن وإ٪تا ،ُب اٟتج النساء على
 .مثلة وفيو

 .اٟتلق عن ساءالن بنهي جاءت أحاديث: الثاني
 .رد فهو أمرنا عليو ليس عمبلً  عمل ومن عملنا، من ليس أنو :الثالث
 .حراـ وىو بالرجاؿ، تشبو أنو: الرابع

قاؿ: َمث ل بالقتيل ا١تثلة: ىي التشويو، يُ )و  .ٕتوز ال وا١تثلة ثلةمُ  أنو: الخامس
 شوه بو(.  أي:
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افر ويل واٍد في جهنم يهوي فيو الك: )حديث (ٜٔٔ)
 .بعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره(ر أ

                                                   (ضعيف)                                                                
 ،(ٚٙٗٚوابن حباف ) ،(ٜٖٖٛ)والًتمذي  ،(ٕٔٚٔٔ)رواه أٛت د 

واٟتاكم  ،(٘ٔٔ/ٔفسَت" )و"الت ،(ٔٙ٘/ٚ) السنة" "شرح ُب والبغوي
 .عن أيب يبعي د  (ٖٜٖٓرقم ) (ٜٙ٘/ٕ)

عن أبي  في روايتوو  وىو ذو مناكير، بن سمعان، اج: در  وفي سنده
 .(ٙٛٔ/ٖ) "هتذيب التهذيب" ضعف. الهيثم

 :، منهمف ىذا الحديث جمع من العلماءوقد ضع  
 وىذا :بع د إيراد اٟت ديث قاؿ (ٙٙٔ/ٔ) "تفسَته" ابن كثَت ُب (ٔ)

 .مرفوع منكرناد اٟت ديث ُّذا اإليب
( رقم ٜٙ٘/ٕ) ت درؾ""تعليقو على ا١تس نا الوادعي ُبشيخ (ٕ)

 ،ضعيف :قاؿ (ٕٕٓ/ٔ) تفسَت ابن كثَت"،وُب ٖتقيق "(ٖٜٖٓ)
ير وفي روايتو عن أبي اج أبي السمح فهو ذو مناكن أجل در  م

 . الهيثم ضعف
 .(ٔ)(ٚٔٙنن الًتمذي" )ف يبُب "ضعي العبلمة األلباشل (ٖ)

                                                           

  (.ٕٗٗٚ( و"التعليقات اٟتساف على صحيح ابن حباف" )ٖٕٙٔ( و"الًتغيب والًتىيب" )ٛٗٔٙوانظر "ضعيف اٞتام " )( ٔ)
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وٖتقيق  ،(ٕٔٚٔٔ) "أٛت د سن دقيق "ماألرنؤوط ُب ٖتشعيب  (ٗ)
 .(ٛٓ٘/ٙٔ"صحيح ابن حباف" )

 :التعليق
ويل  :وعليو فبل يصح أف نقوؿ ،ثتبُت ل  ضعف ىذا اٟت دي :قلت

 ُب جهنم، ألف ىذا من علم الغيب ٭تتاج إذل دليل. واد
  فق د اختلف العلماء ُب معناىا. (ويلوأما كلمة )

 : لقاضي عياض ستة أقوالها احكى في( ويلٌ : )(ٔ)قال ابن الملقن
 .: أهنا ١تن وق  ُب ا٢تبلؾأحدىا
 .يبتحقو: ١تن اثانيها
 .: أهنا ا٢تبلؾ نفسوثالثها
 .العذاب : مشقةرابعها

 .: اٟتزفخامسها
 .يبلت فيو اٞتباؿ ١تاعت منو من حرهٍد ُب جهنم لو أر : واسادسها
 )ويلو مسعر :منو قولو  ،: وتكوف تفجعًا وتكوف تعجباً غويقاؿ الب
 ىػ.ا.حرب(

                                                           

 .(ٖٕ٘/ٔ) "اإلعبلـ"( ٔ)
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 : والخالصة
 ومنو على القوؿ الصحيح، والتخويف ،تأٌب للته دي د (ويل)أف كلمة 

ور: ژې  ې  ې   ې  ژ  تعاذل قولو  .{66}الطُّ
 .)ويلُ  للعرب من شٍر ق د اقًتب( :قولو و 

 .)ويل لؤلعقاب من النار( :وقولو 
ويل  ، ويل لوليضح  بو القـوفيكذب ويل للذي ٭ت دث ) :وقولو 

 .   وغَتىا من األدلة( لو
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خير من جليس السوء، الوحدة ) حديث: (ٕٜٔ)
ير خير من ، وإمالء الخصالح خير من الوحدةوالجليس ال

 .، والسكوت خير من إمالء الشر(كوتالس
                                                                             (ضعيف)                                                                

والبيهقي ُب  ،(ٖٖ٘٘( رقم )ٕٓٗ/ٖرواه اٟتاكم ُب "ا١تست درؾ" )
 .( عن أيب ذر ٖٜٜٗ-ٕٜٜٗ( رقم )ٕٚ٘-ٕٙ٘/ٗ) "الشعب"

 والحديث فيو ثالث علل: 
: قال الحافظ شري  وىو ابن عب د اهلل القاضي: يبيئ اٟتفظ. (ٔ)

 .لكوفةء باولي القضا ير حفظو منذصدوق يخطئ تغ
 مجهول الحال.: معفس بن عمراف بن حطاف (ٕ)
 .(ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٗ"الضعيفة" )      .  مجهولأبو السنية:  (ٖ)

 ف ىذا الحديث:وقد ضع  
ال يصح وال قاؿ:  ُب "تلخيص ا١تست درؾ" -رٛتو اهلل- الذىيب (ٔ)

 .(ٕٓٗ/ٖ"ا١تست درؾ" )           صححو الحاكم.

و"ضعيف  (ٕٕٕٗ)و (ٖ٘ٛٔ)ُب "الضعيفة"  -رٛتو اهلل- اشلاأللب (ٕ)
 .(ٔ٘ٔٙ)اٞتام " 
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( ٕٓٗ/ٖ) ُب "تعليقو على ا١تست درؾ" -رٛتو اهلل- لوادعيشيخنا ا (ٖ)
 .(ٖٖ٘٘رقم )

والسيوطي ُب "ال درر ( ٗٙٛٗالتربيزي ُب "ا١تشكاة" ) :والحديث ذكره
ابن ال ديب  ُب "التمييز" و  ،(ٕٔٙٔوالسخاوي ُب "ا١تقاص د" ) ،(ٖٖٗ)ا١تنتثرة" 
 والصاٟتي ُب "الشذرة"  ،(٘ٗٗ/ُٕب "كشف ا٠تفاء" )والعجلوشل (، ٙٛٔ)ص:
 .(ٜٕٓٗ" )ُب "النوافح العطرة  والصع دي، (ٖٜٓٔ)

 :التعليق
 ،تبُت ل  أخي الكرصل ضعف ىذا اٟت ديث لكن معناه صحيح: قلت

 ،ا١تاؿ رأس وىي ،السبلمة من الوح دة ُب ١تا، )فالوحدة خير من جليس السوء(
 أمارة والنفس ،يبوءه يب دي السوء وجليس ،شئ بالسبلمة يع دؿ ال :قيل وق د

 .شغل  نفس  عنو كففت وإف ،شارك  إليو ملت فإف ،بالسوء

وذكر ح ديث (، العزلة راحة من خالط السوء): وترجم البخاري بقولو
ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربو ويدع الناس من ): رفعو  أيب يبعي د

 .(شره
 قاؿ الشاعر: 

 ف داـ األنس رل و٪تى  السرور     أنست بوح دٌب ولزمت بييت    
 وأدبٍت الزماف فػبل أبػارل         ىجػرت فبل أزار وال أزور

 ولست بسائل ما دمت يوماً         أيبار اٞتيػش أـ ق دـ  األمَت
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وغَته  "صحيح البخاري"فق د ثبت ُب  (الوحدة من خير الصالح والجليس)
أعلم ما سار راكب بليل لو يعلم الناس من الوحدة ما ) قاؿ: أف النيب 

 (.وحده
 تعذرت إذا الوح دة إيثار على حث وفيو وربح، مةغنيالصاٟتُت  ة٣تالس فإف 
 .الصاٟتُت صحبة
 خير) وأقوال  أفعال  من الذي يكتب اٟتسنات ا١تل  على (الخير وإمالء)

 ،علي  أو ل  فإما نطقت فإذا ،يبكت ما يببلمة ُب أنت أثر وُب (السكوت من
 .ٗتفى ال وأمثلتو ،السكوت و٭تـر إلمبلءا ٬تب ق د بل

 ا٠تَت ل  يتهيأ دل مىت أنو اٟت ديث وفائ دة (الشر إمالء من خير والسكوت)
 .بالسبلمة تظفر الشر عن فأمس 

 ؟ خالطة الناس: ىل العزلة خير أم ممسألة
أف العزلة واالختبلط ٮتتلفاف  :ُب كتاب "العزلة" -رٛتو اهلل- ذكر ا٠تطايب

جتماع على ما يتعلق فتحمل األدلة ُب اٟتض على اال، قاهتماتبلؼ متعلباخ
فًتاؽ باألب داف وأما االجتماع واالُب عكسو، بطاعة األئمة وأمور ال دين وعكسها 

دينو فاألوذل لو االنكفاؼ عن  نفسو ُب حق معاشو و٤تافظةفمن عرؼ االكتفاء ب
وحقوؽ ا١تسلمُت  ،والسبلـ والرد ،افظ على اٞتماعةبشرط أف ٭ت ،٥تالطة الناس

حبة ١تا وا١تطلوب إ٪تا ىو ترؾ فضوؿ الص و٨تو ذل ، ،وشهود اٞتنازة ،العيادة من
الجتماع ٔتنزلة و٬تعل ا ،ل الباؿ وتضيي  الوقت عن ا١تهماتُب ذل  من شغ
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ب دف ح للفهو أري ،قتصر منو على ماال ب د منوفي ،العشاءاء و االحتياج إذل الغ د
 . والقلب واهلل أعلم

لعزلة أف يعتق د يببلمة الناس طريق من آثر ا :"الرسالة"شيري في وقال الق
  .ن شره ال العكسم

  .جو ايبتصغار نفسو وىي صفة التواض ينت :فإن األول
 .لى غَته وىذه صفة ا١تتكربشهوده مزية لو ع :والثاني

  .: وق د اختلف السلف ُب أصل العزلة-رٛتو اهلل- (ٔ)وقاؿ اٟتافظ
١تا فيو من اكتساب الفوائ د ال دينية للقياـ  ،ط أولىاالختال :ال الجمهورفق

من إعانة  ،ليهموإيصاؿ أنواع ا٠تَت إ ،اد ا١تسلمُتوتكثَت يبو  ،بشعائر اإليببلـ
 وإغاثة وعيادة وغَت ذل .

 .حقق السبلمة بشرط معرفة ما يتعُتلت زلة أولىالع: وقال قوم
غلب على ظنو أنو  ييل ا١تخالطة ١تن الا١تختار تفض: -رٛتو اهلل- وقاؿ النووي

 . صية فإف أشكل األمر فالعزلة أوذليق  ُب مع
، رضا اختلف باختبلؼ األوقاتاإف تعف ،َته: ٮتتلف باختبلؼ األحواؿوقاؿ غ

يجب عليو إما نكر فمن كانت لو ق درة على إزالة ا١ت ؟ةفمن يتحتم عليو المخالط
يغلب على ظنو أنو  من ؟وممن يترجح .ْتسب اٟتاؿ واإلمكاف ،عينًا وإما كفاية

من  ؟ستويوممن ي .سلم ُب نفسو إذا قاـ ُب األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكري

                                                           

 .(ٖٓٗ-ٖٖٛ/ٔٔ) و (ٙٗ/ٖٔ"الفتح" ) (ٔ)



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٔٙٗ 

 ،نة عامةوىذا حيث ال يكوف ىناؾ فت ،أنو ال يطاعقق يأمن على نفسو ولكنو يتح
فيها غالباً من الوقوع ُب احملذور، وق د تق   عت الفنتة ترجحت العزلة ١تا ينشأفإف وق

ۇئ  ۆئ  ژ الفتنة فتعم من ليس من أىلها كما قاؿ تعاذل العقوبة بأصحاب 
ىئ  ىئ  ی  ی  ی    ىئۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ

  {٢1}األنفال:  ژی   
اس ويصرب على الذي ٮتالط الن ا١تؤمن) :وق د ورد ُب الباب ح ديث :قلت
  .(ٔ)لناس وال يصرب على أذاىم(الذي ال ٮتالط ا خَت من ا١تؤمن، أذاىم

 ىل األفضل للسالك :-رٛتو اهلل-(ٕ)م ابن تيميةوقد سئل شيخ اإلسال
  ة؟العزلة أم الخلط

زاعًا كليًا وإما نزاعاً س يتنازعوف فيها إما ن: ىذه ا١تسألة وإف كاف النافأجاب
، والشخص الواح د ق د ة األمر أف ا٠تلطة تارة تكوف واجبة أومستحبةيققفح ،اً حالي
يها اع ذل  أف ا١تخالطة إف كاف ف، وٚتةنفراد تار وباال ،كوف مأموراً با١تخالطة تارةي

 دواف ف كاف فيها تعاوف على اإلٍب والعتعاوف على الرب والتقوى فهي مأمور ُّا، وإ
، فاالختبلط با١تسلمُت ُب جنس العبادات كالصلوات ا٠تمس فهي منهي عنها

واٞتمعة والعي دين وصبلة الكسوؼ وااليبتسقاء و٨تو ذل  ىو ٦تا أمر اهلل بو 
 .وريبولو 

                                                           

رواه أٛتػػػػ د والبخػػػػاري ُب "األدب ا١تفػػػػرد" والًتمػػػػذي وابػػػػن ماجػػػػو عػػػػن ابػػػػن عمػػػػر صػػػػححو األلبػػػػاشل ُب ( ٔ)
 ( .ٔ٘ٙٙ) "صحيح اٞتام ( و "ٜٖٙ"الصحيحة" )

 .(ٕ٘ٗ/ٓٔ"٣تموع الفتاوى" ) (ٕ)
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ُب غزو الكفار وا٠توراج ا١تارقُت، وإف كاف وكذل  االختبلط ُّم ُب اٟتج و 
االجتماع الذي ، وكذل  أئمة ذل  فجاراً، وإف كاف ُب تل  اٞتماعات فجار

 .، وإما لنفعو لو و٨تو ذل إما النتفاعو بو ،اناً يزداد العب د بو إٯت
وصبلتو وتفكره  ُب دعائو وذكره ،ات ينفرد ُّا بنفسووال ب د للعب د من أوق

 ،، وما ٮتتص بو من األمور اليت ال يشركو فيها غَتهبة نفسو وإصبلح قلبوو٤تايب
نعم صومعة : وسو إما ُب بيتو كما قاؿ طا ،فهذا ٭تتاج فيها إذل انفراده بنفسو

 .، وإما ُب غَت بيتويكف فيها بصره ولسانو ،الرجل بيتو
د مطلقًا خطأ، وأما مق دار ما نفرا١تخالطة مطلقًا خطأ، واختيار االفاختيار ا

فهذا ٭تتاج إذل صلح لو ُب كل حاؿ وما ىو األ ،٭تتاج إليو اإلنساف من ىذا وىذا
 اىػ..نظر خاص كما تق دـ

 : فائدة
: ومن لطيف ما يقي د قوؿ بعضهم :-رٛتو اهلل-(ٔ)قال الشيخ بكر أبو زيد

 .(علة)الزى د  (زاي)، ومن غَت (زلة)العلم  (عُت)والعزلة من غَت 

                                                           

  .(ٕٚٔ)ص:مطبوع ضمن "اَّموعة العلمية" "حلية طالب العلم"  (ٔ)
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 . الولد سر أبيو(: )حديث (ٖٜٔ)
                                (ال أصل لو)                                                            

س إال أنو ال أصل لو كما قال النا في أوساطىذ الحديث على شهرتو 
 : ذلك
     .             (ٕٛٙٔ( رقم )ُٖٓ٘ب "ا١تقاص د" )ص:السخاوي  (ٔ)
 .(ٖٗٗ( رقم )ٙٛٔ درر ا١تنتثرة" )ص:السيوطي ُب "ال (ٕ)
 .(ٕٔٔالزركشي ُب "التذكرة" ) (ٖ)
 .(ٜالصاغاشل ُب "ا١توضوعات" ) (ٗ)
 .(ٚٛٔابن ال ديب  ُب "التمييز" )ص: (٘)
 .(ٜٕٔٔ( رقم )ٔ٘ٗ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )العجلوشل ُب  (ٙ)
 .(ٍٖٓٔت ُب تذكرة "ا١توضوعات" )ص:الفت (ٚ)
 .(ٜٙ٘رقم ) (ٖٕ٘"اٞت د اٟتثيث" )ص:العامري ُب  (ٛ)
 .(ٕٖٙاري ُب "األيبرار ا١ترفوعة" )الق (ٜ)
 .(ٕٙٔاوقجي ُب "اللؤلؤ ا١ترصوع" )الق (ٓٔ)
 .(ٜٜٓٔ( رقم )ٖٕٙ/ُٕب "الشذرة" ) الصاٟتي (ٔٔ)
 .(ٛ٘ٙٔ( رقم )ٖٗٔيبٌت ا١تطالب" )ص:البَتوٌب ُب "أ (ٕٔ)
 .(ٖٕٓ٘( رقم )ٕٗٗعطرة" )ص:الصع دي ُب "النوافح ال (ٖٔ)
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 .(ٖٙٚم )( رقٗٛٔذير ا١تسلمُت" )ص:األزىري ُب "ٖت (ٗٔ)
 .(ٕٛٔ ُب "الفوائ د اَّموعة" )ص:الشوكاشل (٘ٔ)
 .(ٛٗ( رقم )ٕ٘ٔ/ٔ ُب "الضعيفة" )األلباشل (ٙٔ)

 : التعليق
 ،ول د يتعلم من أبيو ويسرؽ من طباعوإف ال: -رٛتو اهلل-(ٔ)خاويقال الس

 .فيسرؽ من طباعو ُب ا٠تَت والشر بل ق د يصحب ا١ترء رجبلً 
ففي األنبياء ، ومعناه ليس مطرداً  :-رٛتو اهلل- (ٕ)وقال العالمة األلباني
يهم من  ، وفبراىيم عليو السبلـر وال د إمثل آز  ،من كاف أبوه مشركًا عاصياً 

 .بن نوح عليو السبلـمثل ا ،كاف ابنو مشركاً 

                                                           

 .(ٖٓ٘"ا١تقاص د" )ص:( ٔ)
 .(ٕ٘ٔ/ٔ"الضعيفة" )( ٕ)
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حديث: )ال أحل المسجد لحائض وال  (ٜٗٔ)
   .جنب(

           (ضعيف)                                                                
 .( عن عائشة رضي اهلل عنهإٖٕ)رواه أبو داود 

 وفي سنده: جسرة بنت دجاجة.
  .عندىا عجائبقاؿ البخاري ُب "التاريخ": 

 .ين جسرة ىذهيإلى تل: (ٜٗٙٛأشار اٟتافظ ُب "التقريب" )وق د 
ف ىذا الحديث جماعة من أىل الحديث من وقد ضع  قلت: 

 هم: من ،المتقدمين والمتأخرين
 (. ٖٖٙ/ُٔب "شرح السنة" )كما نقل عنو البغوي ، أٛت د اإلماـ (ٔ)
 (.ٖٕٖٗ)( رقم ٕٕٙ-ٕٓٙ/ٕ)"السنن الكربى"  البيهقي ُب (ٕ)

 .قال عنو: باطل( ٙٛٔ-ٗٛٔ/ُٕب "احمللى" )ابن حـز  (ٖ)
 .(ٜٗٔ/ٔالزيلعي ُب "نصب الراية" )كما نقل عنو  عب د اٟتق اإلشبيلي، (ٗ)

    ث جماعة.ا الحديف ىذوقد ضع  قال:  ،ا٠تطايب (٘)

 .(ٚٙٙ/ٔ( و"تفسَت ابن كثَت" )ٜٗٔ/ٔ"نصب الراية" )                         
 .(ٚٙٙ/ٔابن كثَت ُب "تفسَته" ) (ٙ)
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( ٕٖ) رقم )األصل( "ضعيف يبنن أيب داود"ُب  (ٔ)العبلمة األلباشل (ٚ)
 وللحديث شاىدان ال :قاؿ .(ٖٜٔ)( وٕٗٔ)و"اإلرواء" 

 . اباً ا متروكاً واآلخر كذ  دىمينهضان لتقويتو ودعمو ألن في أح
 .(ٕٖٚ/َٕت ابن كثَت" )على "تفس الوادعي ُب تعليقوشيخنا  (ٛ)
 . (ٜٛٔ-ٜٙٔ/ٔجام  أحكاـ النساء" )الع دوي ُب " (ٜ)

 التعليق :
فًا ُب مسألة دخوؿ اٟتائض : لق د اختلف العلماء يبلفًا وخلقلت
كر ويبوؼ نورد بعض أدلة ا١تبيحُت ٢تا ب دخوؿ ا١تسج د ٍب نعقب بذ ، ا١تسج د
 : ُت بع دـ جواز ذل  من باب الفائ دةالقائل

 بجواز دخول الحائض المسجد:  : من قالأوالً 
: وق د ذىب إذل جواز دخوؿ اٟتائض -رٛتو اهلل-(ٕ)قاؿ الشوكاشل

، وحكاه ا١تسج د إذا أمنت من تويبيخ ا١تسج د: زي د بن ثابت 
 رحم ا٠تطايب عن مال  والشافعي وأٛت د وأىل الظاىر وابن ا١تنذر وا١تزشل

 .  (ٖ)اهلل اٞتمي 
                                                           

( و"٘تػػػاـ ا١تنػػػة" ٘٘ٚ-٘ٗٚ/ٕ"الثمػػػر ا١تسػػػتطاب" )و( ٓٗ"ضػػػعيف يبػػػنن أيب داود" )وانظػػػر كػػػذل   (ٔ)
 .(ٚٔٔٙ( و"ضعيف اٞتام " )ٜٔٔ-ٛٔٔ)
 .(ٕٙٛ/ٔ"نيل األوطار" ) (ٕ)
 و"فػػػػتح (ٕٙٛ/ٔ)( و"نيػػػػل األوطػػػػار" ٗٛٔ/ٕو"احمللػػػػى") (ٖٗٙ/ٔ)سػػػػنة" للبغػػػػوي انظػػػػر "شػػػػرح ال (ٖ)

 .(ٜٛٔ-ٜٔٔ/ٔكاـ النساء للع دوي )(  و"جام  أحٜٓ٘/ٖ" )الباري
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 . -رٛتهما اهلل- (ٕ)، وشيخنا الوادعي(ٔ)األلباشل وقاؿ بو من ا١تتأخرين:

 : الحائض المسجدائلين بإباحة دخول أدلة الق
، الرباءة األصلية: ومعناىا ىنا أنو دل يرد هني ينهانا عن دخوؿ ا١تسج د (ٔ)

 .(أٯتا رجل من أميت أدركتو الصبلة فليصل: )وق د قاؿ 

ت ا١ترأة السوداء اليت كانت تقم ا١تسج د ُب ا١تسج د على مبي (ٕ)
أمرىا وقت حيضتها أف  رد عنو أنو ودل ي ،عه د ريبوؿ اهلل 
 . رواه البخاري .تعتزؿ ا١تسج د

و اٟتاج غَت أف ال تطوُب بالبيت( فعلي ما يفعلا): قوؿ النيب  (ٖ)
فمنعت  ،: إ٪تا منعت من الطواؼ ألف الطواؼ بالبيت صبلةقالوا
و١تا جاز  ،ج دمن دخوؿ ا١تس لطواؼ فقط ودل ٯتنعها من ا

 . ج د جاز ٢تا أف ت دخل ا١تسج دللحجيج أف ي دخلوا ا١تس

 . متفق عليو )إف ا١تؤمن ال ينجس(: قوؿ النيب  (ٗ)

 .ا١تسج د ومنهم من ٭تتلم وىو نائم مبيت أىل الصفة ُب (٘)

 من ومن ا١تعتكفُت ،ا١تعتكفات ُب ا١تسج د و مبيت ا١تعتكفُت (ٙ)
 . كفات من ٖتيضومن ا١تعت ،بن٭تتلم فيج

                                                           

 .(ٕٖٕ( و"الفتاوى ا١ت دنية واإلماراتية" )ص:٘٘ٚ/ٕ"الثمر ا١تستطاب" ) (ٔ)
 (.ٖٓٔائل" )ص:"إجابة الس (ٕ)
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ناوليٍت ا٠تمرة من ا١تسج د قالت: إشل ): لعائشة قوؿ النيب  (ٚ)
 .)إف حيضت  ليست ُب ي دؾ(حائض فقاؿ: 

 :دخول الحائض المسجدثانياً: من قال بعدم جواز 

رحم - (ٕ)ن عثيمينواب ،(ٔ)وىم الجمهور وبقولهم أفتت اللجنة الدائمة
  .-اهلل الجميع

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ژ و تعاذل بقول :استدلواو 

  .{44}النساء: ژ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ﮲    ﮳  ﮴  ﮵
وق د من  منها اٞتنب إال ُب حالة  ، ا١تراد بالصبلة ىنا مواض  الصبلةفقالوا 
ألف ، ب وىو بعي د واهلل أعلموقايبوا اٟتائض على اٞتن، بر يببيلكونو عا

أما  ،ة حث لو على اإليبرع ُب التطهريففي اآل، اٞتنب بي ده أف يتطهر
 اٟتائض فبل ٘تل  أمرىا. 

١تا أمر النساء با٠تروج إذل ا١تصلى فقاؿ:   بقولو  :استدلوا كذلكو 
 .اٟتيض ا١تصلى( ويعتزؿ)

 :فأجاب أصحاب القول األول بقولهم

با٠تروج  وإال ١تاذا أمرىم النيب  ،سهاأف ا١تراد با١تصلى ىنا الصبلة نف
 .إذل ا١تصلى

                                                           

 (ٜٛٗٙ( رقم الفتوى )ٜٖٛ/٘) (ٔ)
 (. ٖٜ٘وفتاوى ُب اٟتـر ا١تكي")ص:"دروس  (ٕ)
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ٕٔٚ 

 .م من الصفوؼ حىت ال يقطعن الصفوؼقالوا أمر بإخراجهو 
ي دشل رأيبو لعائشة رضي اهلل عنها كاف  أف النيب  :واستدلوا كذلك

 وىو ُب ا١تسج د وىي خارجو حىت ترجلو وىي حائض.
أف يطل   : ق د يكوف ُب ا١تسج د رجاؿ دل ٭تب النيب والجواب

 .الرجاؿ على حرمو
 . دة ُب تنظيف ا١تسج د من القاذوراتوار األوامر الب :كذلك واستدلوا

: ىذا ليس نصًا ُب ا١تن  إ٪تا ىو ُب ذا بقو٢تمورد العلماء على ى
ويبيخ ا١تسج د فبل بأس تنظيفها من القاذورات فإذا أمنت اٟتائض من ت

 . ّتلويبها فيو
ولكنو  (وال جنب أحل ا١تسج د ٟتائضٍ  ال) : : بقولواستدلوا كذلكو 

 .  ل ضعيف كما تبُت
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ٖٔٚ 

و خيك فيعافيألال تظهر الشماتة حديث : ) (ٜ٘ٔ)
      .-وفي رواية )بأخيك( - اهلل ويبتليك(

                                                                                            (ضعيف)                                                                
( رقم ٖ٘ٔ/٘"الشعب" )والبيهقي ُب  ،(ٕٕٔٙ) ذيرواه الًتم

 ( و"األويبط"ٕٚٔرقم ) (ٖ٘/ٕٕ) رباشل ُب "الكبَت"والط ،(ٚٚٚٙ)
"فتح  " م مسن د الشهاب"ُب والقضاعي ، (ٖٔ٘ٚ( رقم )٘ٗٗ/ٗ)

 مرق (ٖٓٗ/ٖ) زي ُب "هتذيب الكماؿ"وا١ت، (ٗٛ٘م )رق الوىاب"
( عن ٘٘ٚٔ) ( رقمٕٛ٘/ٖت" )وابن اٞتوزي ُب "ا١توضوعا، (ٓٙ٘)

 . بن األيبق  واثلة 
: ىذا الحديث ال يصح عن في "الموضوعات" قال ابن الجوزي

 .عد: ال ي: عمر بن إسماعيلإسناده في رسول اهلل 
  .رجل سوء خبيث اب،ليس بشيء، كذ  : قاؿ ٭تِت

 .متروكوقاؿ ال دارقطٍت: 
بن حباف من ح ديث القايبم بن أمية اٟتذاء عن وق د رواه أبو حاًب 

 .جوز االحتجاج بالقاسموقال: ال يفص بن غياث، ح
 .قال: وىذا ال أصل لو من حديث رسول اهلل 
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ٔٚٗ 

( بعد إيراده لكالم ابن ٖٖ٘/ٙقال المناوي في "فيض القدير")
 اٞتوزي كابن وضعو وزعم ا١تصابيح على القزويٍت انتق ده ٦تا وىذا...الجوزي
 -وض أي ُب حكمهما على اٟت ديث بال- .العبلئي ونازعهما
 :الحديث جمع من العلماء، منهم ىذا حكم بعدم ثبوتوقد 

 (.ٖٕٔ/ٕأبو حاًب ُب "اَّروحُت" ) (ٔ)

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

 . (ٕٜٔ( رقم )ٜٖٖص:الذىيب ُب "تلخيص ا١توضوعات" ) (ٖ)
 .ا نقل عنو الفتٍتكم. الصاغاشل (ٗ)
 .(ٜٖٙ/ُٕب "تنزيو الشريعة" ) ابن عراؽ (٘)
 ، و"اٞتام  الصغَت". (ٖٙ٘/ٕ) لئ "ي ُب "الآلالسيوط (ٙ)

 .(ٕٚٔالفتٍت ُب "تذكرة ا١توضوعات" )ص: (ٚ)
 .(ٜٚٔ( رقم )ٕٓٗائ د اَّموعة" )ص:الشوكاشل ُب "الفو  (ٛ)
 .(ُٕٓٗب تعليقو على "الفوائ د" )ص:ا١تعلمي  (ٜ)
  .(ٔ)(ٕٙٗ٘"الضعيفة" ) ُب األلباشل (ٓٔ)

ُب "ا١تقاص د" والسخاوي ( ٖٖٗالنووي ُب "األذكار" )ص: :والحديث ذكره
"كشف والعجلوشل ُب (، ٜٔٔال ديب  ُب "التمييز" )ص:ابن و ، (ٔٗ٘)ص:

 (.ٜٚٗ/ٕا٠تفاء" )
                                                           

( و"ضعيف ٓٚٗٔ( رقم )ٖٜٚ/ٕ( و"الًتغيب والًتىيب" )ٕ٘ٗٙ"ضعيف اٞتام " )وانظر كذل  ( ٔ)
 .(ٙ٘ٛٗ( رقم )ٖٖٙٔ/ٖ( و"ا١تشكاة" )ٓ٘ٗيبنن الًتمذي" )
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ٔٚ٘ 

ر أخاه بذنب، لم من عي  ): وق د جاء ح ديث آخر ٔتعناه وىو: قلت
( ٖ٘ٔ/٘والبيهقي ُب "الشعب" ) (ٕ٘ٓ٘)رواه الًتمذي  (يمت حتى يعملو
 . (ٔ)وىو موضوع. عن معاذ بن جبل 

 : التعليق
اإليببلـ جاء بالتحذير من عيب اإلنساف  :(ٕ)-رٛتو اهلل-ال الشيخ البسام ق

 داً بعينو إال ، فإنو دل يعب أحالذنوب، أو عيب من العيوبأخاه ا١تبتلى بذنب من 
، والعجب ناشيء من نفسو و من العجب بسبلمتو من ذل  العيب١تا ٬ت د ُب نفس

ن اهلل تعاذل الذي ال م ،دتومن العيب جاءتو من قوتو وإرا ألنو يرى أف عصمتو
 .صرؼ عنو السوء

لة عن عيوُّم اشتغاالً وىذا دليل على ٖترصل الشماتة بالناس ووجوب الغف
 . عيوب الناس، فطوىب ١تن شغلو عيبو عن بعيب نفسو

ۆئ  ژ وق د جاءت النصوص اليت تنهى عن ىذا ا٠تلق الرذيل قاؿ اهلل تعاذل 
ىئ    مئی  جئ  حئ   ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی

  .{65}النور: ژيئ    جب    حب    خب  مب  
ألخيو ما ٭تب لنفسو، فإف إظهار الشماتة ليس من خلق ا١تسلم الذي ٭تب 

 .اىػخر.اآلبعض، ويفرح بعضهم لفرح سلمُت أف يتأدل بعضهم لفإف خلق ا١ت

                                                           

 .(ٓٔٚ٘( و "ضعيف اٞتام " )ٛٚٔة" )ف( و "الضعيٜٗٗ"ضعيف يبنن الًتمذي" ) (ٔ)
 .(ٔٚٗٓٚٗ/ٚ) "توضيح األحكاـ"( ٕ)
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ٔٚٙ 

وىي الفرح  (ال تظهر الشماتة ألخي ) :-رٛتو اهلل-(ٔ)وقال المناوي
 .( رغماً ألنف فَتٛتو اهللاديو أو يعادي  )ن تعببلية م

 ،ورفعت منزلت  ، حيث زكيت نفس (اهلل ويبتلي  فيعافيو): وُب رواية
 بو، وق د أخذ قـو من ىذا ا٠ترب أف ُب الشماتة بالع دو تّ ومش ،ومشخت بأنف 
ن عب د السبلـ: بأنو ال مبلـ ُب الفرح نعم أفىت اب ،ٟتذر اٟتذرغاية الضرر فا

      .اىػ.ضرره اع شره عنو وكفايةمن حيث انقط  دؤتوت الع
 :في "منشور لو" -حفظو اهلل-وقال شيخنا العالمة عبد العزيز آل الشيخ 

إف ا١تؤمن يسًت العيوب، ويقيل العثرات، ويسمح الزالت، و٭تاوؿ إ٬تاد 
ال يسره ذل ، إ٪تا و فهو ال يفرحو أخطاء األمة ،ذل  يببيبلً وج د لاألعذار ما 
لى الطريق ا١تستقيم، وإف و أف يراىم عاألمة أفراداً وٚتاعة، ويفرح حيسره صبل
وأما الشماتة باآلخرين و٤تاولة  فاإلصبلح لو طرقو وويبائلو، رأى خطأً 

 ال يري د ا٠تَتمة فتل  طريقة من األعلى  التح دث ليشفي ما ُب قلبو من غل  
يبًته اهلل ُب  اً من يبًت مسلم): ، ولذا جاء ُب اٟت ديثوال يقص د ا٠تَت وال ٭تبو

 .خرة(ال دنيا واآل
اب  الرٛتن يقلبها  أف قلوب العباد بُت أصبعُت من أصإف ا١تؤمن يعلم 

ٗتشى اهلل  ة ويا من تفرح بأخطاء األمة، أالشاء، فيا من تشمت باألمكيف 
  .فتق  ُب الباطل الذي كنت ٖتذره ،أف يقلب قلب  ويزيغو بع د إذ ى داه

                                                           

 .(ٖٖ٘/ٙ) "فيض الق دير"( ٔ)
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ٔٚٚ 

ـو أخطائها وا١تًتبصُت ال دوائر ىم ق بإف الشامتُت باألمة والفرحُت
، وتقمصوا ما ليس ٢تم وادعو ما ال لصادؽخلت قلوُّم من اإلٯتاف ا

ُّا ا٠تَت وىو على  حذر ا١تؤمن أف يكوف خادعًا لنفسو ظاناً فلي ،يبلغونو
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ژ بلؼ ويعلم اهلل منو خخبلؼ ذل  

تسم  قوالً  .{٢01}البقرة: ژڱ  ں  ں    ڱڱ  ڱ  ڳڳ
، ولكن اهلل يعلم من قلوب أولئ  أف ا١تقص د غَت صحيح طيبًا جي داً 

ة ونشرًا ألي عيب وطعنًا ُب فبلف ، ألن  ترى مشاتوا٢ت دؼ غَت صحيح
، وىذا ، وىذا باإلٟتادوفبلف، ورمي فبلف ُّذا وُّذا ووصف ىذا بالنفاؽ

ومن  ةيّ يصفوف ُّا بعض الناس من غَت رو  ُّذا الوصف وغَته، أوصاؼ
م ما ال يعلموف ، ولكن ا٢توى يُعمي وُيصم، فيقولوف بألسنتهغَت بصَتة

ڦ  ڦ  ژ ف يقولوا ويفًتوا الكذب ن ا٢توى ٭تملهم أوال يوقنوف، ولك
ڃ  چ  چ   چ    ڃڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

  . {601}النحل: ژ
ه،إذا أراد اإلصبلح ا ال ٖتم د عقبافليحذر ا١تسلم من أف يزؿ لسانو ٔت

طرُقو إذا أراد التوجيو، وإذا أراد ٤تبة األمة، فللنصح والتوجيو ، و والنصح
من يري دوف الشماتة باآلخرين، والتح دث عن عيوب السليمة ا١تعروفة، وأما 

اآلخرين، ويتنايبوف أنفسهم، ولو عادوا إليها لوج دوا النقص ُب أنفسهم 
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ٔٚٛ 

، اهلل ٯتس  لسانو أف يقوؿ باطبلً  حقيقة، إف ا١تسلم وىو يغار على دين
إنسانًا مسلمًا ٔتا ىو بريء منو؛ لكي يكوف على  ، أو يرميفوه ٓتطأأو يت

      اىػ..بصَتة من دينو
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ٜٔٚ 

، وال تحفروا وا: )ال تمارضوا فتمرضحديث (ٜٙٔ)
 .قبوركم فتموتوا(

                 (منكر)                                                                  
اهلل  : يبألت أيب عن ح ديث عب د(ٕٖٔ/ٕيب حاًب ُب "العلل" )ابن أقاؿ 

 .وركم فتموتوا(، وال ٖتفروا قبضوا فتمرضواال ٘تار ) :بن عباس رضي اهلل عنهماا
  .ىذا الحديث منكرقاؿ أيب: 
 .ة ىذا الحديث: محمد بن سليمان الصنعاني: وعل  قلت

الحديث ، و مجهول: (ٕ٘ٙٚرقم )( ٔٚ٘/ٖقاؿ الذىيب ُب "ا١تيزاف" )
 . )ال ٘تارضوا فتمرضوا...( :يعٍت ىذا اٟت ديث ،الذي رواه منكر

 :في الحكم على الحديث  ونقل كالم ابن أبي حاتم
 (.  ٕٚٛٔرقم ) السخاوي ُب "ا١تقاص د اٟتسنة" (ٔ)

 .(ٜٛٔال ديب  ُب "التمييز" )ص:ابن  (ٕ)
  .(ٕٙٓالفتٍت ُب "تذكرة ا١توضوعات" )ص: (ٖ)
 (.ٜٜٕٓرقم ) (ٛٙٗ/ٕالعجلوشل ُب "كشف ا٠تفاء" ) (ٗ)

 .(ٓٚٙٔ( رقم )ٌٖٙٔت ا١تطالب" )ص: البَتوٌب ُب "أيب (٘)
 . (ٕٕٗ٘( رقم )٘ٗٗوافح العطرة" )ص:الصع دي ُب "الن (ٙ)

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

 .(ٖٕٚ ُب "الفوائ د اَّموعة" )ص:الشوكاشل (ٛ)
  .(ٜٕ٘( رقم )ٕ٘ٗ/ٔالعبلمة األلباشل ُب "الضعيفة" ) (ٜ)

 ذلك: الكما ق توا فتدخلوا النار ( فال أصل لها) فتمو : أما زيادة
 .(ٕٚٛٔ( رقم )ٕٛ٘)ص:سنة" السخاوي ُب "ا١تقاص د اٟت (ٔ)

 .(ٜٛٔ  ُب "التمييز" )ص:ال ديبابن  (ٕ)

  .(ٜٜٕٓ( رقم )ٛٙٗ/ٕ)العجلوشل ُب "كشف ا٠تفاء"  (ٖ)

  .(ٓٓٙ( رقم )ٕ٘٘-ٕٗ٘)ص:العامري ُب "اٞت د اٟتثيث"  (ٗ)

 (.ٕٙٓ)ص:الفتٍت ا٢تن دي ُب "تذكرة ا١توضوعات"  (٘)

 التعليق: 
والتمارض  : اٟت ديث ال يصح كما ظهر ل  من كبلـ أىل العلم.قلت

نعمتو أثر يرى ب أف ٭ت تعاذل إف اهلل): وادعاء ا١ترض كذب ال ٬توز قاؿ 
  .(ٔ)على عب ده(

حى: ژڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ   ژ وقاؿ تعاذل   .{66}الضُّ

 ،ذه اٟتالةوتنعكس عليو ى، والذي يتمارض ق د يصاب ُّذا ا١ترض
ؾ ٝتعاً ، وأعطا أعطاؾ بصرًا فبل تتظاىر بالعمىفاهلل، فيصاب ٔتا ادعاه

                                                           

 (.ٚٛٛٔ)ُب "صحيح اٞتام " حسنو األلباشل و رواه الًتمذي واٟتاكم عن عب د اهلل بن عمرو ( ٔ)
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ٔٛٔ 

تظاىر أن  أبكم ال تستطي  ، وأعطاؾ لسانًا فبل تفبل تتظاىر بالصمم
ة فبل تتظاىر ، وأعطاؾ صحوأعطاؾ عقبًل فبل تتظاىر باٞتنوف، الكبلـ
 . النعم ، فق د يعاقب  اهلل ْترمان  من ىذهبا١ترض
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ٕٔٛ 

   .من صالح دعائك( خي  ال تنسنا يا أُ حديث: ) (ٜٚٔ)
                      (ضعيف)                                                                

( ٜٛٗٔوأبو داود ) ،(ٜٕٕ٘( و)ٜ٘ٔأخرجو أٛت د ُب "ا١تسن د")
وابن السٍت ُب  ،(ٜٕٚٗ) ماجووابن  ،"( م  "التحفةٖٖٖٙوالًتمذي )

والبيهقي ُب "السنن الكربى"  ،(ٖ٘ٛ( رقم )ٖٚٔل اليـو والليلة" )ص:"عم
وابن يبع د ُب"الطبقات"  ،(ٜٜ٘ٓ( رقم )ٕٓ٘/ٙو"الشعب" ) ،(ٕٔ٘/٘)
ل" وابن ع دي ُب "الكام ،(ٗمسن ده" )ص:والطيالسي ُب " ،(ٕٚٓ/ٖ)
ُب العمرة  : ايبتأذنت النيب قاؿ ( عن عمر بن ا٠تطاب ٜٖٔ/ٙ)

كلمة ما   فقاؿ كنا يا أخي في دعائك وال تنسنا()أشر : فأذف رل وقاؿ
 .يسرشل أف رل ُّا ال دنيا

عاصم بن عمر بن الخطاب  : عاصم بن عبيد اهلل بنفي سندهو 
 .وىو ضعيف

 .: أحمد وابن معين ويعقوب بن شيبةفوضع  
  .منكر الحديث: اري وأبو حاًبوقاؿ البخ

بالضعف إال ور ال نعلم مالكًا روى عن إنسان مشهوقاؿ النسائي: 
 .(ٖٓٚٔ( رقم )ٗٗ/٘"هتذيب التهذيب" )     .عاصم بن عبيد اهلل
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 :ف ىذا الحديثوقد ضع  
 .(ٜٕٕ٘( و )ٜ٘ٔقيقو "مسن د أٛت د" )أٛت د شاكر ُب ٖت (ٔ)
  .(ٔ)(ٕٕٖاأللباشل ُب "ضعيف يبنن أيب داود" ) (ٕ)
 . (ٜٕٕ٘( و )ٜ٘ٔقيقو "مسن د" أٛت د )األرنؤوط ُب ٖت (ٖ)

 .(ٚٚٔ/ٕياض الصاٟتُت" )ر ابن عثيمُت ُب "شرح  ناشيخ (ٗ)
 (.ٚٛ-ٙٛبكر أبو زي د ُب "معجم ا١تناىي اللفظية" )ص: (٘)
 . (ٓٗٗ-ٜٖٗ/ٔيبليم ا٢تبلرل ُب "ُّجة الناظرين" ) (ٙ)

 : ليقالتع
لكن ىنا  . ديث ال يثبت عن النيب : تبُت ل  أخي الكرصل أف ىذا اٟتقلت

 ؟ لو أخيو المسلم الدعاء مسألة ىل يجوز للمسلم أن يطلب من

على مشروعيتها  نص  سلم من األمور اليت من ا١ت دعاء طلب ال ب:الجوا
 .(ٕ)المحققينجماعة من 

وقد  .يطوؿ ا١تسألة والكبلـ عن ىذه ، وجاء ُب ذل  نصوص وآثار
حيث  -رٛتو اهلل-(ٖ)العالمة بكر أبو زيد لخص الجواب عن ىذه المسألة

 ُب أمر ألنو آخر؛ مسلم من لو ال دعاء ا١تسلم طلب جواز األصل قال:
                                                           

( و"ضػػػػعيف ٘ٔٚ( و"ضػػػػعيف يبػػػػنن الًتمػػػػذي" )٘ٚ٘"ضػػػػعيف يبػػػػنن ابػػػػن ماجػػػػو" )انظػػػػر كػػػػذل  و ( ٔ)
 (.ٕٕٛٗ( و"ا١تشكاة" )ٕٛٚٙ " )اٞتام

   (.ٖتقيق يبليم ا٢تبلرل. ٖٙٗعلى مشروعيتو.  األذكار)ص:  دعى النووي اإلٚتاعاو ( ٕ)
 (.ٚٛ-ٙٛمعجم ا١تناىي اللفظية )ص:  (ٖ)
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 من مواض  ُب -اهلل رٛتو- تيمية ابن اإليببلـ شيخ ب ينو كما ا١تخلوؽ، مق دور
 رل اهلل يبلوا ٍب): وفيو ،ا١تؤذف إجابة ح ديث األصل، ٢تذا وي دؿ ."الفتاوى"

 .  مسلم رواه (اهلل عباد من لعب د إال تنبغي ال اٞتنة ُب منزلة فإهنا الويبيلة
   النيب قاؿ وفيو، القرشل ا١ترادي أويس خرب ُب  عمر وح ديث

 .مسلم رواه (فافعل ل  يستغفر أف ايبتطعت فإف):  لعمر
 فيو -اهلل رٛتو- تيمية ابن اإلسالم لشيخ الغير من الدعاء وطلب

 نفعو، مقص ده يكوف أف غَته من لو ال دعاء طالب على أف ُب :تفصيل
 مقابل لو ال دعاء يطلب ال وأف لو، ال دعاء على أجره بتكثَت ال داعي؛ ونف 
 .والصبلح ا٠تَت أىل من الطلب يكوف وأف لو، بذلو معروؼ
 ادعُ ): الوداع عن د وٓتاصة الغَت، من ال دُّعاء طلب ُب الناس تويب  وق د
 عن جاء وق د. ماجناً  فايبقاً  بو ا١تخاطب كاف ولو حىت ،(دعوات ) ،(لنا

 .كراىتو السلف بعض
 منو ُيطلب أف رهيك السلف من كثَت وكاف: -اهلل رٛتو- رجب ابن قاؿ
 عمر ذل  عنو روي و٦تن أنا؟ شيء أي: ال دعاء يسألو ١تن ويقوؿ ال دعاء،
 بن مال  وكذل  -عنهما اهلل رضي- اليماف بن وحذيفة ا٠تطاب بن
 يسألو أٛت د إذل رجل وكتب. ال دعاء ُيسأؿ أف يكره النخعي وكاف. دينار
  اىػ.لنا؟ ي دعو فمن ٢تذا، ٨تن دعونا إذا: أٛت د فقاؿ ال دعاء،
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وابو عن سؤال قدم لو في ج -رٛتو اهلل-شيخنا ابن عثيمين وقال 
 :(ٔ)فقالالمسلم من أخيو المسلم الدعاء لو...حول طلب 
ونو وإما لك، إما لصبلحو، ل دعاء من الرجل الذي ترجى إجابتوطلب ا

لسفر واٟتج والعمرة وما ن ترجى فيها إجابة ال دعاء كايذىب إذل أماك
ا إذا كاف ٮتشى منو ٤تذور كم ألصل ال بأس بو لكن، ىو ُب اأشبو ذل 

تكبلً عاء ا١تطلوب، وأف يكوف دائمًا ملو خشي من اتكاؿ الطالب على د
بو ربو أو ٮتشى منو أف يعجب ا١تطلوب بنفسو، على غَته فيما ي دعو 

فهذا ٯتن   ،ويظن أنو وصل إذل ح د يطلب منو ال دعاء فيلحقو الغرور
 فيو اٞتوازإذا دل يشتمل على ٤تذور فاألصل الشتمالو على ٤تذور وأما 
، ألنو ليس من عادة الصحابة رضي اهلل بغيلكن م  ذل  نقوؿ ال ين

 .بعضهم بال دعاءعنهم أف يتواصى 
ال دعاء فمن  وأما يبؤاؿ بعض الصحابة رضي اهلل عنهم لريبوؿ اهلل 

وإال فق د طلب منو عكاشة  ،ا١تعلـو أنو ال أح د يصل إذل مرتبة النيب 
فجعلو من الذين ي دخلوف اٞتنة ببل حساب وال  لو بن ٤تصن أف ي دعو

  .لمأخرجو البخاري ومس )أنت منهم(: اؿفق ،عذاب
رواه البخاري . ؿ اهلل الغيث ٢تم فسألوودخل رجل يسألو أف يسأ

 .ومسلم
                                                           

 (.ٛٔٔ-ٚٔٔ/ٕ(، و"شرح رياض الصاٟتُت" )ٕٕٔ"لقاء الباب ا١تفتوح" ) (ٔ)
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ال بأس بطلب ال دعاء ٦تن ترجى  : أنوأف نقوؿ :الجواب وخالصة
تركو أفضل وم  ىذا فإف ، وراً رط أال يتضمن ذل  ٤تذبش ،ابتوإج
   .ػاى.وأوذل

مجموعة كبيرة من األدلة  -رٛتو اهلل- وقد حشد شيخنا الوادعي: قلت
 . (ٔ)على جواز طلب الدعاء من الغير

                                                           

 ت ا١تستجابة."الصحيح ا١تسن د من دالئل النبوة" ُب ال دعوا( ٔ)
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 . ال حياء في الدين(: )حديث (ٜٛٔ)
ليس )                                                         
  (بحديث

: مامدى إجابة على سؤال قدم لو -رحمو اهلل-لباني قال العالمة األ
 )ال حياء في الدين؟(.: ولصحة الق

كلمة   –صواباً  مَ هِ فُ  إفْ -: ٧ت د دليل مثل ىذا القوؿ ُب فأجاب بقولو
رحم اهلل نساء )ة رضي اهلل عنها وىو قوؿ عائش، مأثورة ُب صحيح مسلم

ج إذل ىذا القوؿ ٭تتا  ولكن نعهن حياؤىن أف يتفقهن ُب ال دين(األنصار دل ٯت
 : أثورة يفسر بعضها بعضاً فنقوؿ ، ألف األقواؿ ا١تالتقيي د

أو ُب يبياؽ التفقو ُب  ،إذا قيلت ىذه الكلمة ٔتنايببة ْتث علمي يبؤاؿ
ال حياء ): ، أما أف يقاؿأو وضعت ُب مكاف منايبب فهي صحيحة ،ال دين

  .ا يقوؿ الريبوؿ كم(اٟتياء من اإلٯتاف( من غَت تقيي د فبل، ألف )ُب ال دين
 .(ٜٙص:)ٗٔٗٔ/صفر /٘ٔ( الع دد السادس ٙ-ٔ"٣تلة األصالة" الع دد )

 التعليق:    
 وز للشخص أف يقوؿ قبل يبؤالو: )ال حياء ُب ال دين(: بقي ىل ٬تقلت

 وىل يصح االعًتاض على من يقوؿ ذل  ؟ 
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: ىذا اإلنكار ليس ُب أىل العلم عن ىذا السؤال فقالوا أجاب بعض
عتذار ُّذا و كاال منو فهِتشعر بأف السؤاؿ ٦تا يستحذه التق دمة توى، ٤تلو

إف اهلل ) :٢تا عن حكم احتبلـ ا١ترأة بقو٢تا، وق د ق دمت أـ يبليم بسؤاالسؤاؿ
ٔتا  )ال حياء في الدين(: عن قوؿ القائل فلو ايبتعَت ي من اٟتق(يال يستح

ل ىذا القوؿ ل اٟتامل ٢تذا الذي ينكر مث، ولعق دمت بو أـ يبليم لكاف أوذل
، ولكن ظ ٣تمل ٭تتمل حقًا وباطبلً لف)ال حياء في الدين( : القائل وىو قوؿ

وال ينبغي أف  ،ة ال دينقائل أنو ال يشرع اٟتياء ُب معرفا١تعلـو من قص د ال
ف ُب دينو إذ ال حرج عليو ُب يكوف مانعًا من السؤاؿ عما ٭تتاج إليو اإلنسا

وىو اهتامو أنو يقص د أف اٟتياء ليس  ،وأما االحتماؿ اآلخر فهو بعي د ،ذل 
لكن الذي ، اء شعبة من شعب اإلٯتاففهذا ليس بصحيح بل اٟتي، ن ال دينم

ي كوف اٟتياء ليس من ال يري د نف )الحياء في الدين(: قولويق دـ لسؤالو ب
إذا كاف ، ن  من السؤاؿ عما يستحيا من ذكرهٯتال دين بل يري د أف اٟتياء ال 

ا ٭تتاج ١تسلم مأمور ٔتعرفة دينو والسؤاؿ عنو فيسأؿ عمفإف ا،  دينيتعلق بال
 كنت)حيث قاؿ:  كما فعل علي بن أيب طالب ،  إليو إما بنفسو أو بغَته

نعم نساء األنصار )وؿ عائشة رضي اهلل عنها وق رجبًل مذاًء فايبتحييت...(،
 .عهن اٟتياء من التفقو ُب ال دين(دل ٯتن

  .كربالعلم مستحي وال متيناؿ  : ال-رٛتو اهلل- وقاؿ ٣تاى د



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٔٛ 

 ال) )أي السائل( قولو أما :-رٛتو اهلل-(ٔ)وقال شيخنا ابن عثيمين
 كما اٟتق، من يستحيي ال اهلل إف: يقوؿ أف فاألحسن (الدين في حياء
 من يستحيي ال اهلل إف اهلل ريبوؿ يا: )عنها اهلل رضي يبليم أـ قالت
  .(احتلمت؟ ىي إذا غسل من ا١ترأة على فهل اٟتق،
: قاؿ  النيب ألف فايب داً؛ معٌتً  توىم فهذه (الدين في حياء ال) أما

 ال): القائل غرض لكن اإلٯتاف، من ال دين ُب فاٟتياء( اإلٯتاف من اٟتياء)
 تسأؿ أف ُب: أي ال دين، مسألة ُب حياء ال أنو يقص د (الدين في حياء
 أف منو فخَت ا١تقصود ىو ىذا كاف إذا: فيقاؿ منو، يستحيا أمر عن
 .اٟتق من يستحيي ال اهلل إف: يقوؿ

                                                           

  (.ٖٚاللقاء الشهري اٞتزء ) (ٔ)
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 .ال سالم على طعام(: )حديث (ٜٜٔ)
ليس )                                                          

  (بحديث
 . : )ال سالم على أكل(وجاء بلفظ

متفق عليو بُت  (ال يببلـ على طعاـ د أصبح ىذا الكبلـ ): لققلت
وىو كبلـ ليس  ،األناـ عليو الصبلة والسبلـالعواـ على أنو من كبلـ خَت 
كما ذكر  .إذل ريبولنا عليو الصبلة والسبلـ لو خطاـ وال زماـ وال مستن د

 ذلك بعض من أل ف في األحاديث المشتهرة، منهم: 
 .(ٖٙٓٔ( رقم )ٗٗ٘قاص د اٟتسنة" )ص:"ا١تالسخاوي ُب  (ٔ)
 .(ٖٜٔ"التمييز" )ص:ابن ال ديب  ُب  (ٕ)
 .(ٖٛٙٓ( رقم )ٛٛٗ/ٕاء" )"كشف ا٠تفالعجلوشل ُب  (ٖ)
 .(٘ٔٙ( رقم )ٕٛ٘"اٞت د اٟتثيث" )ص:العامري ُب  (ٗ)
 .(ٗٓٚٔ( رقم ) ٕٕٖ"أيبٌت ا١تطالب" )ص:البَتوٌب ُب  (٘)
 (.ٕٕٕٙ( رقم )ٕٙٗ"النوافح العطرة" )ص: الصع دي ُب  (ٙ)

 (.ٕٚٔٔ( )ٕٔ٘/ٕ"الشذرة" )الصاٟتي ُب  (ٚ)

 (.ٖٚٙ"األيبرار ا١ترفوعة" )القاري ُب  (ٛ)

 .(ٕٕٔا١ترصوع" )"اللؤلؤ القاوقجي ُب  (ٜ)
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 .(ٕٗٚ( رقم )٘ٛٔذير ا١تسلمُت" )ص:"ٖتاألزىري ُب  (ٓٔ)
 : التعليق

 ديث ال يصح مرفوعًا إذل النيب : تبُت ل  أخي الكرصل أف ىذا اٟتقلت
، وكبلـ الناس ال يؤخذ منو األحكاـ وإ٪تا تؤخذ ، وإ٪تا ىو من كبلـ الناس

ناؾ كبلـ لبعض أىل ولكن ى، راـ من الكتاب والسنةاألحكاـ ُب اٟتبلؿ واٟت
 : ـ على الطعاـ أحب أف أطلع  عليوالعلم ُب مسألة السبل
: معناه صحيح إذا كانت اللقمة ُب فم اآلكل -رٛتو اهلل-(ٔ)قاؿ السخاوي

فإف ، ويٍت إماـ اٟترمُتاإلماـ اٞتقو إليو ويبب، ا قي ده بو النووي ُب األذكاركم
كاف على األكل وليست   أما إذا، واباً يبلم عليو واٟتاؿ ىذه ال يستحق ج

 . ـ و٬تب الردمة ُب الفم فبل بأس بالسبلاللق
فمن ذل  ، ا األحواؿ اليت يكره فيها السبلـوأم: -رٛتو اهلل-(ٕ)وقاؿ النووي

سل م عليو مشتغبًل بالبإذا  
ُ
، م عليوسلّ وؿ أو اٞتماع أو ٨تو٫تا فيكره أف يُ كاف ا١ت

ومن ذل  ، ائمًا أو ناعساً كاف نومن ذل  من  ، وإف يبلم ال يستحق جواباً 
ُب ٛتاـ أو  أو كاف، أو إقامتو الصبلة ،أو مؤذناً ُب حاؿ أذانو ،ن كاف مصلياً م

ومن ذل  إذا كاف يأكل ، عليو فيهايت دل يؤثر السبلـ ال ٨تو ذل  من األمور

                                                           

 .(ٗٗ٘"ا١تقاص د" )ص:( ٔ)
 .(ٖٚٔ-ٖٙٔ"األذكار" )ص:( ٕ)
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أما إذا كاف ، ُب ىذه األحواؿ دل يستحق جواباً  واللقمة ُب فمو فإف يبلم عليو
 .واب أي: الردت اللقمة ُب فمو فبل بأس بالسبلـ و٬تب اٞتعلى األكل وليس

، ن السبلـ على من كاف يأكل الطعاـ: ليس ُب ا١تسألة نص ٯتن  مقلت
  .فالسبلـ مشروع وع دـ الرد ٦تنوع من غَت عذر

ث على ي دبح بعض الناس يتعم د اٟتحىت أص رىذا وق د ايبتفحل األم
 طعاـ من فعل اليهود .الطعاـ بزعم أف السكوت وع دـ اٟت ديث على ال

إف تعم د : يقول في أحد أشرطتو -رٛتو اهلل-األلباني  وسمعت العالمة
والصحيح أف  وتعم د السكوت على الطعاـ ب دعة، اـ ب دعة،الكبلـ على الطع

 تكلم،يدل يكن ىناؾ داع للكبلـ فبل وإف : إذا وج د داعي للكبلـ تكلم يقاؿ
الطويل وىو على الشفاعة  كما ُب الصحيحُت ْت ديث  وق د ٖت دث النيب 

 . الطعاـ
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صالة لجار المسجد إال في  )ال: حديث (ٕٓٓ)
 .(المسجد
  (ضعيف)                                                               

واٟتاكم ُب "ا١تست درؾ"  ،(ٕٓٗ/ُٔب "السنن" )أخرجو ال دارقطٍت 
( رقم ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ/ٖ" )والبيهقي ُب "السنن الكربى ،(ٜٔٓم )( رقٕٖٙ/ٔ)
 ، عن جابر وأيب ىريرة رضي اهلل عنهما.(ٕٙٗ٘)

 .ليمان بن داود اليمامي ضعيف جداً : سفي سندهو 
  ليس بشيء.قاؿ ابن معُت: 
: فال تحل منكر، ومن قلت فيو منكر الحديث: وقاؿ البخاري

 .(ٜٖٗٗ( رقم )ٕٕٓ/ٕعت داؿ" )"ميزاف اال    . رواية حديثو
ال صالة لمن سمع النداء ثم لم يأِت إال ظ: )بلف طٍتورواه ال دارق

  .وىو ضعيفمن طريق ٤تم د بن يبكُت الشقري:  (من علة
 (ٙٛٔ/٘" )لساف ا١تيزاف"                                                  

ع ديل" ويباؽ لو ىذا اٟت ديث ٍب ابن أيب حاًب ُب "اٞترح والت ذكرهو 
 .نكرديث مسمعت أبي يقول ىو مجهول والح: قاؿ
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ال يعرف وخبره  (:ٜٓٙٚ( رقم )ٚٙ٘/ُٖب "ا١تيزاف" )وقاؿ الذىيب 
  .ىو ضعيف :قاؿ: قاؿ ال دارقطٍت ٍب يباؽ لو ىذا اٟت ديث ٍب ،منكر

 :، منهمجمع من أىل العلم ف ىذا الحديثضع  وقد 
 ( .٘ٔ/ٕ)لئ"كما نقل عنو السيوطي ُب "الآلفة" البيهقي ُب "ا١تعر  (ٔ)
 .(ٜ٘ٙ،ٜٗٙ،ٖٜٙرقم ) (ٔٔٗ-ٓٔٗ/ٔا١تتناىية" )ابن اٞتوزي ُب "العلل  (ٕ)
 (.ٙٗ٘ابن حـز كما نقل عنو السخاوي ُب "ا١تقاص د" )ص: (ٖ)

 .(ٖٔ/ٕو"التلخيص اٟتبَت" ) ،(ٕٗ٘/ٔافظ ُب "الفتح" )اٟت (ٗ)
 .(ٙٓٔٛ( رقم )ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٗالراية" ) الزيلعي ُب "نصب (٘)
  .( و"اٞتام  الصغَت"٘ٔ/ٕلئ ا١تصنوعة" )السيوطي ُب "الآل (ٙ)
 .(ٜٖٓٔ( رقم )ُٙٗ٘ب "ا١تقاص د" )ص:السخاوي  (ٚ)
 .(ٜٗٔ-ٖٜٔابن ال ديب  ُب "التمييز" )ص: (ٛ)
 .(ٖٖٚٓ( رقم )ٜٔٗ/ٕ"كشف ا٠تفاء" )العجلوشل ُب  (ٜ)
 .(ٕٖٛ( رقم)ٖٕٗ"الغماز على اللماز" )ص:السمهودي ُب  (ٓٔ)
 .(ٜٓٚٔ) ( رقمٖٕٖ-ٕٕٖ)ص: "أيبٌت ا١تطالب" البَتوٌب ُب (ٔٔ)
 .(ٖٓٔٔ( رقم )ٖٕ٘/ُٕب "الشذرة" ) الصاٟتي (ٕٔ)
 .(ٕٕ٘ٙ) ( رقمٕٙٗنوافح العطرة" )ص:الصع دي ُب "ال (ٖٔ)
 .(ٕٙشل ُب "الفوائ د اَّموعة" )ص:الشوكا (ٗٔ)
 .(ٕٙص:ا١تعلمي ُب "ٖتقيق الفوائ د اَّموعة" ) (٘ٔ)
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 .(ٔ)(ٖٛٔ( رقم )ٖٖٙ-ٖٕٖ/ٔة" )األلباشل ُب "الضعيف (ٙٔ)
 .(ٕٔ"٣تموع فتاوى ومقاالت متنوعة" )ج:العبلمة ابن باز ُب  (ٚٔ)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .شيخنا العبلمة الوادعي (ٛٔ)
 .(ٕٖ/٘ٔمُت ُب "٣تموع الفتاوى" )العبلمة ابن عثيشيخنا  (ٜٔ)
 . (ٚٗٗ-ُٙٗٗب "أخطاء ا١تصلُت" )ص: مشهور (ٕٓ)

 : التعليق
 ل  من كبلـ أىل العلم. اٟت ديث ال يصح كما ظهر: قلت

غٍت عنو ما رواه ابن ماجو وابن لكن يُ  :-رٛتو اهلل-(ٔ)قال العالمة ابن باز
من ) :حباف واٟتاكم بإيبناد حسن عن ابن عباس رضي اهلل عنهما مرفوعاً 

 .(ٕ)(سمع النداء فلم يأت فال صالة لو إال من عذر
مى يبأؿ أف رجبًل أع): لم ُب صحيحو عن أيب ىريرة وما رواه مس

ىل تسم  الن داء بالصبلة؟ : فقاؿ لو النيب  ،أف يصلي ُب بيتو النيب 
 .فأجب(قاؿ:  ،: نعمقاؿ

تص با١تسج د بل ، أما ُب النافلة فبل ٗتوىذا ُب الفرائض كما ىو معلـو
 .     على ايبتثنائو دؿ  ما  ، إالىي ُب البيت أفضل

                                                           

 (.ٜٔٗ( رقم )ٕ٘٘-ٕٔ٘/ٕ( و"اإلرواء" ) ٜٕٚٙ"ضعيف اٞتام " )انظر كذل  و ( ٔ)

 

 .(ٕٗ٘/ُٔب تعليقو على "فتح الباري" )( ٔ)
 .(ٖٓٓٙ " )صححو العبلمة األلباشل رٛتو اهلل ُب "صحيح اٞتام( ٕ)
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على أنو ال صبلة  رض صحتو فمعناه ٤تموؿ وعلى ف :-رٛتو اهلل-(ٖ)وقال
اديث الصحيحة ق د دلت على ، ألف األحا١تسج د إال ُب ا١تسج دكاملة ٞتار 

ألف الصبلة ُب  ،صحة صبلة ا١تنفرد لكن م  اإلٍب إف دل يكن لو عذر شرعي
ألحاديث أخرى غَت اٟت ديث ا١تسئوؿ  (ٔ)ا١تسج د م  ٚتاعة ا١تسلمُت واجبة

، (ٕ)بل صبلة لو إال من عذر(لم يأتو فمن ٝت  الن داء ف):  مثل قولو ،عنو
لؤلعمى الذي ايبتأذنو أف يصلي ُب بيتو واعتذر بأنو ليس لو قائ د  ولقولو 

( فأجب قاؿ: .نعم :قاؿ ؟ىل تسم  الن داء بالصبلة )يقوده إذل ا١تسج د 
 .أخرجو مسلم

                                                           

 .(ٕٔ"فتاوى ومقاالت متنوعة" )ج: (ٖ)
: والشػافعية وا١تالكيػة اٟتنفيػة مػن طائفػة فػذىبت -ٔ: اٞتماعػة صبلة حكم ُب العلماء اختلف: قلت (ٔ)
 يكفػػى، مػػن ُّػػا قػػاـ إذا كفايػػة، فػػرض أهنػػا إذل ىػػؤالء مػػن أخػػرى طائفػػة وذىبػػت -ٕ .مؤكػػ دة يبػػنة أهنػػا إذل

 وبالغػػت -ٗ .عػُت فػرض أهنػا إذل اٟتػػ ديث، وأىػل وأتباعػو، أٛتػ د اـاإلمػػ وذىػب -ٖ .البػاقُت عػن يبػقطت
 وشػػيخ اٟتنبلػػي، عقيػػل بػػن الوفػػاء أبػػو القػػوؿ ىػػذا واختػػار .الصػػبلة لصػػحة شػػرط أهنػػا إذل فػػذىبوا الظاىريػػة،
 (.ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٔ"تيسَت العبلـ" )".تيمية ابن" اإليببلـ

 يببق ٗتر٬تو.( ٕ)
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 . ال عزاء فوق ثالث(: )حديث (ٕٔٓ)
                                (ال أصل لو)                                                            

( ٜٕٓفي "أحكام الجنائز" )ص: -هللرٛتو ا-ال العالمة األلباني ق
 الذي )ال عزاء فوق ثالث(وأما حديث: ( ٓٔٔتحت حديث رقم )

 . عرف لو أصليتداولو العوام فال يُ 
 : التعليق

 دد م دة العزاء ال الذي ٭ت ذا اٟت ديثتبُت ل  أخي الكرصل أف ى :قلت
إذاً فتح دي د ثبلثة  ،، واألصل ُب العبادات التوقف حىت يأٌب النصأصل لو
 .لعزاء يبنة مطلقة ال تقي د إال بنصويبقى أف ا ،من السنة ليسزاء أياـ للع

 ٖت د التعزية بثبلثة أياـ ال وال :-رٛتو اهلل-قال العالمة األلباني
أنو ): تى ُّا فق د ثبت عنو بالتعزية أ بل مىت رأى الفائ دة ،جاوزىايت

حُت ايبتشه د  عفر ُب ح ديث عب د اهلل بن ج ثبلث...(لعزى بع د ا
 ،اذكرنا من أف التعزية ال ٖت د ْت د، وق د ذىب إذل مجعفر ُب مؤتة...

: ألف ُب مذىب الشافعي قالواوىو وجو  ،ٚتاعة من أصحاب اإلماـ أٛت د
٭تصل م  وذل   ،رب والنهي عن اٞتزعالغرض ال دعاء واٟتمل على الص

كاه إماـ اٟترمُت وبو قط  أبو العباس القاص من أئمتهم ، حطوؿ الزماف
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وإف أنكره عليو بعضهم فإ٪تا ذل  من طريق ا١تعروؼ من ا١تذىب ال 
 .                           (ٔ)ال دليل

، ليس ٢تا لة ٖت دي د العزاءُب مسأ :-رٛتو اهلل- (ٕ)وقال العالمة ابن باز
شروعة من حُت موت ا١تيت بل ىي م ،ال أياـ ٥تصوصةت ٥تصوص و وق

رة ُّا أفضل وٕتوز بع د وا١تباد ،قبل الصبلة وبع دىا وقبل ال دفن وبع ده
 .ت ا١تيت لع دـ ال دليل على التح دي دو ثبلث من م

                                                           

 (.ٖٙٓ/٘" )( و"اَّموعٕٓٔ-ٜٕٓ"أحكاـ اٞتنائز" )ص: (ٔ)

 (.ٖٔ)ج"٣تموع فتاوى ومقاالت متنوعة" ( ٕ)
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لده وال د زنا وال و ال يدخل الجنة ولحديث: ) (ٕٕٓ)
 (.  ولد ولده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (موضوع)                                                               
من طريق  (ٗٙ٘ٔ( رقم )ٕٖٛ/ٖ)ابن اٞتوزي ُب "ا١توضوعات" رواه 

اٟتافظ ال دارقطٍت، ومن طريق اٟتافظ أيب نعيم ُب "اٟتلية" عن أيب ىريرة 
  . 

 في سنده: و 
 . بركة الحلبي كذ اب (ٔ)
  (.ٜٕٔ"تلخيص ا١توضوعات")ص:          .واهٍ  يلأبو إسرائ (ٕ)

 وقد حكم ببطالن ىذا الحديث جمع من أىل العلم، منهم:
 .(ٗٙ٘ٔ( رقم )ٕٖٛ/ٖ"ا١توضوعات" )ابن اٞتوزي ُب  (ٔ)
 .(ٚٛٚ( رقم )ٜٕٔ"تلخيص ا١توضوعات" )ص:  الذىيب ُب (ٕ)

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

 (.ٖٕٚٛوى رقم )( فتٜٖٙ-ٜٖ٘/ٕٓ) اللجنة ال دائمة (ٗ)
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 صح منهاأحاديث في ىذا الباب ال يوقد جاءت عدة قلت: 
  .(ٜٕٖ/ٖكما قال ابن الجوزي في "الموضوعات" )  شيء
 )البن اٞتوزي ""ا١توضوعات موضوع. )ال يدخل الجنة ولد زنية (ٖ/ٖٕٙ).  

 ( الجنة من نسلو إلى سبعة آباءال يدخل ولد الزنا وال شيء) باطل . 
 .(ٕٚٛٔ"الضعيفة" )و( ٜٕٖ/ٖبن اٞتوزي )"ا١توضوعات" ال

 (فرخ الزنا ال يدخل الجنة) ( ٕٖٛ/ٖ"ا١توضوعات" ) ذكره ابن اٞتوزي ُب
 .(٘ٙ٘ٔرقم )

 (أوالد الزنا يحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير) 
 (.ٕٖٙ/ٖالبن اٞتوزي ) ا١توضوعات"" موضوع.

 : التعليق
ُب ذل  أحاديث ليس فيها شيء   د وردوق: -اهلل رٛتو-قاؿ ابن اٞتوزي

 . {64}فاطر: ژۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉژ يصح وىي معارضة بقولو تعاذل 
: ليست معقبًا على كالم ابن الجوزي -رٛتو اهلل-(ٔ)قال ابن القيم
يثة فإنو دل ٭تـر اٞتنة بفعل وال ديو بل ألف النطفة ا٠تب ،معارضة ٢تا إف صحت

، فإف كانت اٞتنة إال نفس طيبة ال يتخلق منها طيب ُب الغالب، وال ي دخل
 . ، وكاف اٟت ديث من العاـ ا١تخصوصُب ىذا اٞتنس طيبة دخلت اٞتنة

                                                           

 (.ٖٖٔ"ا١تنار ا١تنيف" )ص:( ٔ)
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 ومعناه وىو ح ديث حسن. (ٔ))أنو شر الثالثة(ذمو وق د ورد ُب 
رض وىذا نطفة خبيثة فشره ُب فإف شر األبوين عا ،صحيح ُّذا اإلعتبار

           .                 أصلو، وشر األبوين من فعلهما
( زنية )ال ي دخل اٞتنة ول د :وقولو :-رٛتو اهلل-(ٕ)وقال العالمة األلباني

ٖتقق بالزنا حىت صار غالبًا عليو، ليس على ظاىره بل ا١تراد بو من 
ىو ابن لو كما ينسب  :، فيقاؿفايبتحق بذل  أف يكوف منسوبًا إليو

، وكما ققهم ُّاوٖتعملهم : بنو ال دنيا ب، فيقاؿ ٢تمف بال دنيا إليهااحملققو 
قق : ول د زنية وابن زنية قيل ١تن ٖت، فمثل ذل بن السبيلا قيل للمسافر:

، فهو ا١تراد عليو ، وصار الزنا غالباً ، حىت صار ٖتققو منسوبًا إليوزنابال
 دخل اٞتنة( ودل يرد بو ا١تولود من الزنا، ودل يكن ىو من ذوي ال ي) :بقولو

 .الزنا...اىػ
 ولد يدخل ىل(: ٜٖٙ-ٜٖ٘/ٕٓلدائمة )وقد سئلت اللجنة ا

 ال؟ أو إثم عليو وىل ال؟ أو اهلل أطاع إن الجنة الزنا
 وما ُّا، زنا ومن وال دتو زنا جراء من إٍب يلحقو ال الزنا ول د :فأجابت

 على إٙتهما بل كسبو، من ليس ذل  ألف الزنا؛ جرٯتة من ارتكباه
                                                           

حة" وصححو األلباشل رٛتو اهلل ُب "الصحي  رواه أٛت د وأبو داود والبيهقي واٟتاكم عن أيب ىريرة   (ٔ)
 (.ٕٓٔٚ( وصحيح اٞتام " )ٔٚٙ)

 .(ٖٕٛ/ٕ"الصحيحة" ) (ٕ)
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 {٢41بقرة:ل}اژ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ  تعاذل لقولو أنفسهما؛
 شأف مصَته ُب وشأنو {64}فاطر: ژۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉژ  تعاذل وقولو
 وإف اٞتنة، فلو اإليببلـ على ومات الصاٟتات وعمل اهلل أطاع فإف غَته،
 صاٟتاً  عمبلً  خلط وإف النار، أىل من فهو الكفر على ومات اهلل عصى
 عاقبو، شاء وإف لو غفر شاء إف اهلل، إذل فأمره مسلماً  ومات يبيئاً  وآخر
 ي دخل ال) أنو ُب الوارد اٟت ديث وأما ورٛتة، اهلل من بفضل اٞتنة إذل ومآلو
 وآلو ٤تم د نبينا على اهلل وصلى التوفيق، وباهلل .فموضوع (زنا ول د اٞتنة

 .ويبلم وصحبو
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 .حديث: )ال يسأل بوجو اهلل إال الجنة( (ٖٕٓ)
                            (ضعيف)                                                                

( رقم ٕٔٗ/ٗوابن ع دي ُب"الكامل" ) ،(ٔٚٙٔرواه أبو داود )
 . ن عب د اهلل رضي اهلل عنهما( عن جابر بٖ٘ٚ)

وىو ضعيف  ،وفي سنده: سليمان بن قـَْرم بن معاذ، وقد تفرد بو
  .يالذىبو  ال ابن عديكما ق  لسوء حفظو فال ُيحتج بو،

 .ليس بشيء: عُتقاؿ ابن مو 
 .ضعيفقاؿ عب د اٟتق وابن القطاف: و 

 . سيء الحفظوقاؿ اٟتافظ: 
( و"الكامل" البن ع دي ٖٜٔ/ٗ( و"هتذيب التهذيب" )ٕ٘ٔٙ"التقريب" )

 (.ٜٜٖ٘( رقم )ٕٕٓ-ٜٕٔ/ٕ" للذىيب )( و"ا١تيزافٕٔٗ/ٗ)
 :ىذا الحديث فوقد ضع  

 .(ٗٗٚٔ( رقم )ٜٕٖيبٌت ا١تطالب" )ص:البَتوٌب ُب "أ (ٔ)
 .(ٔ)"("حاشيةٜٖ/ٔالضعيفة" )ُب "العبلمة األلباشل  (ٕ)

                                                           

( و"الًتغيػب والًتىيػب" ٖٔ٘ٙ( و"ضعيف اٞتام " )ٖٛٙداود" ) "ضعيف يبنن أيبانظر كذل   و( ٔ)
 .(ٜٗٗٔ( رقم )٘ٓٙ/ٔ( و"ا١تشكاة" )ٙٓ٘( رقم )ٕٖٚ/ٔ)
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ٕٓٗ 

 .(ٖٛٔ"معجم ا١تناىي اللفظية" )ص: العبلمة بكر أبو زي د ُب (ٖ)
 (. ٕٛٓ/ٖ" )يبليم ا٢تبلرل ُب "ُّجة الناظرين (ٗ)

 :والحديث ذكره

 ،(ٜٙٔال ديب  ُب "التمييز" )ص:وابن  ،(ٜٗ٘"السخاوي ُب ا١تقاص د" )ص:
 .(ٕٙ٘ٙوافح العطرة" )نوالصع دي ُب "ال ،(ٕٓ٘/٠ٕتفاء" )والعجلوشل ُب "كشف ا

 : التعليق
ما ذىب لوصح اٟت ديث دل ي دؿ على  :-رٛتو اهلل-(ٔ)قال العالمة األلباني
ؿ بو تعاذل شيئًا من ن السؤا، ألف ا١تتبادر منو النهي عوازإليو من رأى ع دـ اٞت

نة فبل يب دو ، أما أف يسأؿ بو ا٢ت داية إذل اٟتق الذي يوصل إذل اٞتحطاـ ال دنيا
 روذكا ما قالو اٟتافظ العراقي: ويؤي دشل ُب ىذ ،رل أف اٟت ديث يتناولو بالنهي

 أؿ اهلل، فبل يسمور العظاـ ال للتخصيصاٞتنة إ٪تا ىو للتنبيو بو على األ
بلؼ األمور العظاـ ٖتصيبًل أو دفعاً كما يشَت إليو ، ٓتبوجهو ُب األمور ال دنيئة

 .اوي وأقرهقالو ا١تن ايبتعاذة النيب 
ىة ا: باب كر ب النووي للح ديث بالكراىة ال بع دـ اٞتواز فقاؿبو  وق د 

 اىػالشافعية للتنزيو.، والكراىة عن د غَت اٞتنةو اهلل أف يسأؿ اإلنساف بوج

 .بتصرؼ يسَت

                                                           

 .(٘ٓٙ/ُٔب تعليقو على "ا١تشكاة" )( ٔ)
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اخلتف في المراد بذلك على  :-رحمو اهلل-(ٔ)وقال العالمة ابن عثيمين
 : قولين

، فإذا أردت أف تسأؿ أح داً و اهللتسألوا بوجأف ا١تراد ال  :القول األول
ا٠تلق ، و ٞتنةا اهلل ألنو ال يسأؿ بوجو اهلل إال من ا١تخلوقُت فبل تسألو بوجو
ويظهر أف  ،إذًا ال يسأؿ بوجو اهلل مطلقاً ، فال يق دروف على إعطاء اٞتنة

باب ال يرد ُب شرح اٟت ديث ولذل  أعقبو بقولو: ا١تؤلف يرى ىذا الرأي 
 .باهللمن سأل 

ستلـز دخو٢تا فبل حرج اٞتنة وما ي إذا يبألت اهلل أن  :القول الثاني
 ،و اهللئًا من أمور ال دنيا فبل تسألو بوج، وإف يبألت شيو اهللأف تسأؿ بوج

خرة ر اآل، فأمو ن أف يسأؿ بو شيء من أمور ال دنياألف وجو اهلل أعظم م
والنيب ، من النارٍت ه  أف تنجأيبأل  بوج :ثبلً كقول  م  ،تسأؿ بوجو اهلل

  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ ايبتعاذ بوجو اهلل ١تا نزؿ قولو تعاذل
﮴   ژ أعوذ بوجه  : قاؿ {11}األنعام:ژے   ے  ۓ ۓ  ﮲  ﮳ 

﮻ ژ  أعوذ بوجه  :قاؿ ژ قاؿ:   ژ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    ﮺ 
 . ىذا أىوف أو أيسر
 .تمل ا١تعنيُت لكاف لو وجو.اىػولو قيل: إنو ٭ت

                                                           

 .(ٖٚ٘-ٖٙ٘/ٕ"القوؿ ا١تفي د" ) (ٔ)
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ٕٓٙ 

يشه د لعمـو النهي  لكن :-رٛتو اهلل-(ٔ)بكر أبو زيدوقال العالمة 
وجو ملعوف من يبأؿ ب) :قاؿ أف ريبوؿ اهلل   ح ديث أيب مويبى

قاؿ  ( رواه الطرباشل.  يبائلو ىجراً ، وملعوف من يبئل بوجو اهلل ٍب مناهلل
 . (ٕ)العراقي: إيبناده حسن

 :جوو اهلل يتلخص في أربعة أو وحاصل السؤال بوج :-رٛتو اهلل-ثم قال
 ذا صحيحوى هو أمراً دينياً أو أخروياً يبؤاؿ اهلل بوج. 
 هو أمراً دنيوياً وىذا غَت جائزيبؤاؿ اهلل بوج. 
 هلل أمراً دنيوياً وىذا غَت جائزيبؤاؿ غَت اهلل بوجو ا . 

 وع ٭تتاج إذل زيادة . وا١توضؿ غَت اهلل بوجو اهلل أمر دينياً يبؤا
 .   ٖترير.اىػ

                                                           

 .(ٖٛٔ"معجم ا١تناىي اللفظية" )ص: (ٔ)
 (. ٜٓٛ٘باشل ُب "صحيح اٞتام " )األلالعبلمة  حسنو ( ٕ)
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ٕٓٚ 

  .(م مصليكمكال يشغل قارئ) حديث: (ٕٗٓ)
ال يصح بهذا )                                                  

 (اللفظ
ق على ج دراف لٍّ وعُ  ،الناس نة كثَت منىذا الكبلـ على ألسِ  لق د اشتهر

 . وليس كذل  ،ا١تساج د على أنو من كبلـ ريبوؿ اهلل 
 وقد جاء بألفاظ أخرى مثل: 

قاؿ العجلوشل ُب "كشف  )ال يشوش قارئكم على مصليكم(.حديث: 
. وىكذا قال العامري اللفظ بهذا يعرف ال :النجم قاؿ(: ٜٖٗٔ) ا٠تفاء"

 (.ٕٕٙفي "الجد الحثيث" )

 ال يُعرف كما قال ذلك:  )ما أنصف القارئ المصلي(ومثل حديث: 
  .كما نقل عنو السخاوي  اٟتافظ ابن حجر. (ٔ)

 .(ٖٜٚ( رقم )ٕ٘ٗ)ص:" ا١تقاص دُب "السخاوي  (ٕ)

 (.ٕٗٔ  ُب "التمييز" )ص:ابن ال ديب (ٖ)

 (.ٕٕٙ( رقم )ٕٓٙالعامري ُب "اٞت د اٟتثيث" )ص: (ٗ)

 (.ٕٔٛٔالعجلوشل ُب "كشف ا٠تفاء" ) (٘)

 (.ٕٓٗٔالبَتوٌب ُب "أيبٌت ا١تطالب" ) (ٙ)
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ٕٓٛ 

 .(ٔٛالفتٍت ُب "تذكرة ا١توضوعات" )ص: (ٚ)
 المعنى ىذا في يسأل ما وكثيراً : قاؿ السيوطي ُب "تنوير اٟتوال " (ٛ)

 . لو أصل وال (المصلي القارئ أنصف ما) األلسنة على اشتهر عما

: ( حاشية، قاؿُٕٗٙب إصبلح ا١تساج د )ص: العبلمة األلباشل (ٜ)
 . ال أصل لو بهذا اللفظ

 : التعليق
)ال ٬تهر بعضكم  :ح ديثاليت ال تصح  غٍت عن ىذه األحاديثويُ  :قلت

، فرف  الصوت بالقرآف إذا شوش على ا١تصلُت فإنو ال (ٔ)على بعض بالقراءة(
 : ج ال دين الفزاري ال دمشقي الشافعيوُب فتاوى اإلماـ تا  ،وز٬ت

عة يقرأون القرآن بأصوات مرتفعة بحيث يشوشون : جمامسألة
 على الناس ىل يجوز لهم ذلك أم ال ؟

 .ف ال يفعل ذل  واألوذل ا١تن  منواألوذل أ :أجاب تاج الدين
رل ذل  وعلى و ل ال ٭ت :الشخ زين الدين الزواوي المالكي وأجاب

 .، وعن مال  ٮترج من ا١تسج د من يفعل ذل األمر ا١تن  من ذل 
 .ريباً من ذل ق وأجاب الشيخ شمس الدين القاضي الحنبلي

                                                           

رواه مال   ُب "ا١توطأ" وأبو داود ، وصححو اٟتافظ ابن حجر والعبلمة األلباشل كما ُب "صحيح أيب ( ٔ)
 .(ٗٚ(  و"إصبلح ا١تساج د" )ص:ٜٖٕٙ(  و"صحيح اٞتام " )ٕٖٓٔداود" )
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 .كذل   وأجاب القاضي الحنفي
: مسألة: في والرضوان مام ابن تيمية عليو الرحمةاوى اإلوفي فت

 ثم على باب المسجد ،بكرة وعشيةمسجد يقرأ فيو القرآن والتلقين 
 ؟ ش على القراء فهل يجوز ذلك أم الويقع التشوي ،ثرون الكالمشهود يك

أو  ،أو القراءة ،ليس ألح د أف يؤذي أىل ا١تسج د أىل الصبلة :الجواب
فليس ألح د أف يفعل ُب ،ساج د لوو٨تو ذل  ٦تا بنيت ا١ت أوال دعاء ،الذكر
 لنيب بل ق د خرج ا ،ى بابو قريبًا منو ما يشوش على ىؤالءسج د وال علا١ت

ناس كلكم يناجي ا الأيه): ف و٬تهروف بالقراءة فقاؿعلى أصحابو وىم يصلو 
لي أف ٬تهر ا١تص هنىفإذا كاف ق د  ض بالقراءة(ربو فبل ٬تهر بعضكم على بع
أو فعل  ،ومن فعل ما يشوش بو على أىل ا١تسج د، على ا١تصلي فكيف بغَته

 . (ٔ)إذل ذل  من  من ذل  واهلل أعلمما يفضي 

                                                           

 (.    ٕٗٔ-ٖٕٔ"إصبلح ا١تساج د من الب دع والعوائ د" )ص:( ٔ)
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ٕٔٓ 

ئًا من ال يقرأ الجنب وال الحائض شي) :حديث (ٕ٘ٓ)
 .        (القرآن

                                                                     (ضعيف)                                                                
كربى" نن الوالبيهقي ُب "الس ،(ٜ٘٘) وابن ماجو ،(ٖٔٔ)رواه الًتمذي 

وابن ع دي ُب "الكامل"  ،(ٚٔٔ/ٔننو" )وال دارقطٍت ُب "يب ،(ٜٛ/ٔ)
وابن اٞتوزي ُب "التحقيق ُب  ،(ٜٓ/ٔ)لي ُب "الضعفاء"والعقي ،(ٖٛٗ/ٔ)

 .اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أحاديث ا٠تبلؼ" عن عب د

 وفي سنده: إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي.
وىذا اٟت ديث ، ديث مناكَتيروي عن أىل اٟتجاز وأىل العراؽ أحا

 .(ٖٜٕ-ٜٕٓ/ٔ"هتذيب التهذيب" )   منها. 

 : منهم ،جمع من أىل العلم على ضعف ىذا الحديث نص  وقد 
 .(ٖٜٕ/ٔ"هتذيب التهذيب" )  قاؿ: باطل. اإلماـ أٛت د. (ٔ)

  ـ البخاري كما نقل عنو الًتمذي والبيهقي.اإلما (ٕ)

 (.ُٖٔٔب "جامعو") الًتمذياإلماـ  (ٖ)

( و"معرفة السنن ٜٛ/ٔي ُب "السنن الكربى" )البيهقاإلماـ  (ٗ)
 (.ٕٚٔواآلثار" )
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ٕٔٔ 

 (.ٖٛٗ/ٔابن ع دي ُب "الكامل" ) (٘)

: قاؿ (ٓٙٗ/ُٕٔب "٣تموع الفتاوى" )شيخ اإليببلـ ابن تيمية  (ٙ)
 ىذا الحديث ضعيف باتفاق أىل المعرفة.

 (.ٖٛٔ( رقم )ٖٛٔ/ٔ) ُب "التلخيص اٟتبَت"اٟتافظ ابن حجر  (ٚ)

 (.ٚٚٔ/ٕ) "اإلماـ النووي ُب "اَّموع (ٛ)

 .(ٜٜٕ( رقم )ٕٗٛ/ُٔب "نيل األوطار" ) العبلمة الشوكاشل (ٜ)

  .(ٔ)(ُٔٙٗب "ا١تشكاة" ) العبلمة األلباشل (ٓٔ)
 . (ٖٗٛ/ٗ" )ع فتاوى ومقاالتُب "٣تمو العبلمة ابن باز  (ٔٔ)

 التعليق: 
من المسائل التي  للجنب والحائض توقراءمس القرآن و  :مسألة

  .قديماً وحديثاً  اشتهر فيها الخالف
 -رٛتو اهلل-باز  ابنشيخنا اإلماـ عب د العزيز  (ٕ)وق د ٠تص ىذه ا١تسألة

، لى غير وضوء عند جمهور أىل العلمع ال يجوز مس القرآن :حيث قاؿ
 ،وىو الذي كاف يفيت بو أصحاب النيب  ،وىو الذي عليو األئمة األربعة

                                                           

( و"اإلرواء" ٚٔٔ( و"ضػػػػػعيف يبػػػػػنن ابػػػػػن ماجػػػػػو" )ٛٔ"ضػػػػػعيف يبػػػػػنن الًتمػػػػػذي" ) كػػػػػذل   وانظػػػػػر( ٔ)
 (.ٖٗٙٙو"ضعيف اٞتام " )( ٕٜٔ( رقم )ٕٛٓ-ٕٙٓ/ٔ)

 (.ٖٗٛ/ٗ"٣تموع فتاوى ومقاالت" )( ٕ)
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ٕٕٔ 

عن  بن حـز اوق د ورد ُب ذل  ح ديث صحيح ال بأس بو من ح ديث عمرو 
وىو ح ديث  (ٔ)ف ال ٯتس القرآف إال طاىر(أ)ب بو إذل أىل اليمن: كت  لنيب ا

وز مس القرآف إال على علم أنو ال ٬ت، وبذل  يُ اً بعضها بعضجي د لو طرؽ يش د 
اف كذا نقلو من مكاف إذل مكاف إذا ك، وىُت األكرب واألصغرثَ  دَ طهارة من اٟتَ 

طة كأف يأخذه ُب لفافة أو بوايبلكن إذا كاف مسو أو نقلو ،الناقل على غَت طهارة
فبل ٬توز ، أما أف ٯتسو مباشرة وىو على غَت طهارة ة أو بعبلقتو فبل بأسُب جرب

  .ذي عليو ٚتهور أىل العلم ١تا تق دـعلى الصحيح ال

أو يقرأ وٯتس   ،بفبل بأس أف يقرأ وىو ٤ت دث عن ظهر قل ةوأما القراء
  بذل .فتح عليو فبل بأس لو القرآف من يرد عليو وي

 ألنو ثبت عن النيب  احب الحدث األكبر ال يقرألكن الجنب ص
١تن ليس ّتنب أما ىذا ) :أنو خرج من الغائط وقرأ شيئًا من القرأف وقاؿ

صحف وال  أف ذا اٞتنابة ال يقرأ ال من ا١توا١تقصود  ية(اٞتنب فبل وال آ
 عن ظهر قلب حىت يغتسل.

وال  أف يقرأ عن ظهر قلب ليس ّتنب فلووأما احمل دث ح دثًا أصغر و 
  .(ٕ)ٯتس ا١تصحف

                                                           

 (.ٓٛٚٚرواه الطرباشل ُب "الكبَت" عن ابن عمر رضي اهلل عنهما وصححو األلباشل ُب "صحيح اٞتام " )( ٔ)

: أٚتػػػػ  ا١تسػػػلموف علػػػػى جػػػػواز قػػػػراءة القػػػػرآف للمحػػػػ دث (ٛٛٔ/ٕقلػػػت: قػػػػاؿ النػػػػووي ُب "اَّمػػػػوع" )( ٕ)
 اٟت دث األصغر، واألفضل أف يتوضأ.
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ىل ، ذا األمر وىي مسألة الحائض والنفساءوىنا مسألة تتعلق به
 ؟ ن أم ال تقرآنرآن القرآتق

  .ال تقرآف وأٟتقهما باٞتنب :، منهم من قاؿُب ذل  خبلؼ بُت أىل العلم

والقوؿ الثاشل: أهنما تقرآف عن ظهر قلب دوف مس ا١تصحف ألف م دة 
 ، ألف اٞتنب يستطي  أف يغتسل ُبيض والنفاس تطوؿ وليستا كاٞتنبٟتا

نفساء فبل تستطيعاف ذل  إال بع د طهر٫تا فبل ، أما اٟتائض والاٟتاؿ ويقرأ
  .ب ١تا تق دـيصح قيايبهما على اٞتن

يس ىذا ىو األرجح ألنو ل ،  من قراءهتما عن ظهر قلب: أنو ال مانفالصواب
فق د ثبت ُب الصحيحُت عن ،ا ي دؿ على ذل فيها مبل  ،ُب األدلة ما ٯتن  ذل 

فعلي ما يفعل اٟتاج ا)        :اضتقاؿ لعائشة رضي هلل عنها ١تا حأنو  النيب 
، ودل يستثنو النيب  ،القرآف واٟتاج يقرأ (تطهري َت أف ال تطوُب بالبيت حىتغ

٤تم د ا ول دت وىكذا قاؿ ألٝتاء بنت عميس ١ت ،ل  على جواز القراءة ٢تاف دؿ ذ
فهذا ي دؿ على أف اٟتائض والنفساء ٢تما  ،بن أيب بكر ُب ا١تيقات ُب حجة الوادع
 قراءة القرآف لكن من غَت مس ا١تصحف.

قراءة القرآن للحائض والنفساء فيها ثالثة  مسألةقلت: والخالصة أن 
 :أقوال ألىل العلم

 .ف مطلقاً ببل حاجةقراءة القرآ ام٢ت ٬توز (ٔ)
 . ف للحاجةقراءة القرآا م٢ت٬توز  (ٕ)
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 .(ٔ)ا قراءتو مطلقاً ولو كاف ٟتاجةم٭تـر عليه (ٖ)
 ا١تصحف ا قراءة القرآف ب دوف مسمأنو ٬توز ٢ت :والراجح والعلم عند اهلل

واز عن الطربي وابن اٞت (ٕ)ونقل ابن حجر قوؿ اإلماـ مال ، وىو ،على الصحيح
علمائنا ومن  ،(ٖ)وتلميذه ابن القيم اختيار شيخ اإليببلـوىو  ا١تنذر وداود،

 العبلمة األلباشلقاؿ و ، (٘)ابن عثيمُتنا شيخو  (ٗ)العبلمة ابن باز المعاصرين
 .(ٙ): ّتواز قراءة القرآف ومسو للحائضشيخنا الوادعيو 

 :فائدة
وذل  ألف أمر  ،ش دد العلماء ُب حكم اٞتنب أكثر من اٟتائض والنفساء

ائض والنفساء س اٟتبعك ،يستطي  أف يغتسل فَتف  اٞتنابة عن نفسو ،اٞتنب بي ده
 .ي ديهمابأ فإف أمر٫تا ليس
ذل  عن ابن عباس  ويروى ،فا١تسيب وعكرمة للجنب قراءة القرآ وجوز ابن
 . رضي اهلل عنهما

أما ا١تستحاضة فتمس القرآف وتقرأه باإلٚتاع كما نقلو ابن جرير : فائدة
 .-رٛتو اهلل- الطربي

                                                           

 .(ٕ٘٘)ص:( و"فتاوى أركاف اإليببلـ" ٔٙٗ-ٜ٘ٗ/ٕٔ"٣تموع فتاوى شيخ اإليببلـ" ) (ٔ)
 .(ٛٓٗ/ٔ"فتح الباري" )( ٕ)
 . (ٜٔسو إال ا١تطهروف" )انظر ريبالة "ال ٯت(. و ٜٛٔ/ٕٙ"٣تموع الفتاوى" )( ٖ)

 (  .ٖٗٛ-ٖٖٛ/ٗومقاالت متنوعة" ) موع فتاوى"٣ت( ٗ)

 .(ٕ٘٘"فتاوى أركاف اإليببلـ" )ص:( ٘)
 للوادعي. (ٜٔفتاوى ا١ترأة ا١تسلمة" )ص:( .و ٙٓٗ)( و"الصحيحة" ٜ٘"الفتاوى ا١ت دنية" رقم )(ٙ)
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تى يكون ىواه دكم حؤمن أح: )ال يحديث (ٕٙٓ)
 . عاً لما جئت بو(تب

 (ضعيف)                                                                
 "شرح والبغوي ُب ،(٘ٔ( رقم )ٕٔو ابن أيب عاصم ُب "السنة" )ص:أخرج
 .( عن عب د اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهماٗٓٔ( رقم )٘ٛٔ/ٔالسنة" )

 : نعيم بن حماد الخزاعي ضعيف. وفي سنده
 : منهم جمع من العلماء، ف ىذا الحديثع  وقد ض

ُب "جام  العلـو واٟتكم"  -رٛتو اهلل-ٟتافظ ابن رجب اٟتنبليا (ٔ)
تصحيح ىذا الحديث بعيد  :قاؿحيث  (ٖٚٛ-ٖٙٛ)ص:

: أنو ينفرد بو نعيم بن ٛتاد ا١تروزي، ونعيم منها ،جدًا من وجوه
أئمة ر ج لو البخاري فإف ىذا وإف كاف وثقو ٚتاعة من األئمة وخ

كانوا ٭تسنوف بو الظن لصبلبتو ُب السنة وتش دده ُب الرد اٟت ديث  
على أىل األىواء، وكانوا ينسبونو إذل أنو يتهم ويشبو عليو ُب 
بعض األحاديث، فلما كثر عثورىم على مناكَته حكموا عليو 
بالضعف، فروى صاحل بن ٤تم د عن ابن معُت أنو يبأؿ عنو فقاؿ: 

قاؿ صاحل: وكاف ٭ت دث من  نة.ليس بشيء إ٪تا ىو صاحب يب
حفظو، وعن ده مناكَت كثَتة ال يتب  عليها. وقاؿ أبو داود: عن د 
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وقاؿ ليس ٢تا أصل.   نعيم ٨تو من عشرين ح ديثًا عن النيب
تفرده عن  النسائي: ضعيف، وقاؿ مرة: ليس بثقة، وقاؿ مرة: ق د كثر
وقاؿ ج بو. األئمة ا١تعروفُت ُب أحاديث كثَتة فصار ُب ح دٍّ من ال ٭تت

أبو زرعة ال دمشقي: يصل أحاديث يوقفها الناس، يعٍت يرف  
وقاؿ أبو  ا١توقوفات. وقاؿ أبو عروبة ا٠تواُب: ىو مظلم األمر.
ونسبو بعضهم يبعي د بن يونس: روى أحاديث مناكَت عن الثقات، 

وأين كاف أصحاب عب د الوىاب الثقفي إذل أنو يض  اٟت ديث،
حىت ينفرد بو نعيم بن ٛتاد.  ديث، وأصحاب ابن يبَتين عن ىذا اٟت

أف ُب إيبناده  ومنها: أنو ق د اختلف على نعيم ُب إيبناده. ومنها:
عقبة بن أوس الس دويبي البصري، ويقاؿ: فيو يعقوب بن أوس 
أيضاً، وق د خرج لو أبو داود والنسائي وابن ماجو ح ديثًا عن عب د 

يبناده، اهلل بن عمرو، ويقاؿ: عب د اهلل بن عمر وق د اضطرب ُب إ
وق د وثقو العجلي وابن يبع د وابن حباف. وقاؿ ابن خزٯتة: روى 
عنو ابن يبَتين م  جبللتو.وقاؿ ابن عب د الرب: ىو ٣تهوؿ. وقاؿ 
الغبليب ُب تارٮتو: يزعموف أنو دل يسم  من عب د اهلل بن عمرو وإ٪تا 

عمر فعلى ىذا تكوف رواياتو عن عب د اهلل ابن يقوؿ: قاؿ عب د اهلل بن 
 قطعة واهلل أعلم.عمرو من

( وُب تعليقو على ُٓٔب "ا١تقًتح" )ص: -رٛتو اهلل-شيخنا الوادعي (ٕ)
وما أكثر ما ق د ح دثنا ُّذا  قاؿ: (ٜٔٗ/ٕ) "تفسَت ابن كثَت"
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اٟت ديث، يقوؿ اٟتافظ ابن رجب ىو من طريق نعيم بن ٛتاد وىو 
: أنو اختلف على نعيم بن ٛتاد الثانية .ألولىضعيف ىذه العلة ا

: أنو ال ي درى أٝت  التابعي وىو عقبة بن أوس الثالثة ُب شيخو.
 الس دويبي من الصحايب أـ دل يسم .

( و"شرح السنة" ٜ٘/ُٔب "ا١تشكاة" ) -رٛتو اهلل-العبلمة األلباشل (ٖ)
  .(٘ٔ( رقم )ٕٔ)ص:

 النووية"ُب "شرح األربعُت  -رٛتو اهلل-ابن عثيمُتالعبلمة شيخنا  (ٗ)
 (.ٚ٘/ٙٔ( و"٣تموع الفتاوى" )ٜٖ٘-ٜٖٗ)ص:

 (. ٕ٘٘" )"إيقاظ ا٢تمميبليم ا٢تبلرل ُب  (٘)

 :التعليق
 من اٟتقيقة ُب ىذا اٟت ديثو  :-رٛتو اهلل-(ٔ)قال شيخنا ابن عثيمين

 الريبوؿ بو جاء ١تا تبعاً  يكن دل إذا اإلنساف ىوى ألف صحيح؛ ا١تعٌت حيث
  ش  ببل ناقص فإٯتانو. 

البن القيم ن" تين من "روضة المحبيأخي الكريم ىذا الكالم الم وإليك
وىذا ، وا٢توى ميل الطب  إذل ما يبلئمو :-رٛتو اهلل-حيث قال، إمام الواعظين

فإنو لوال ميلو إذل ا١تطعم وا١تشرب ، ا١تيل خلق ُب اإلنساف لضرورة بقائو
كما أف   ،ا ١تا يري دهفا٢توى مستحث ٢ت، وال شرب وال نكح وا١تنكح ما أكل

                                                           

 (.ٕٕ)ج "اللقاء الشهري"( ٔ)
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كما ،  ذـ ا٢توى مطلقاً وال م دحو مطلقاً  فبل ينبغي، الغضب داف  عنو ما يؤذيو
وىو ، ُتوإ٪تا يذـ ا١تفرط من النوع، مطلقاً وال ٭تم د  أف الغضب ال يذـ مطلقاً 

الغالب من مطي  ىواه  و١تا كاف، زاد على جلب ا١تناف  ودف  ا١تضارما 
هوة بو أنو ال يقف فيو على ح د ا١تنتف  بو أطلق ذـ ا٢توى والشوشهوتو وغض
ُب ذل  ويقف  ع دؿألنو ين در من يقص د الغلبة الضرر ، والغضب لعمـو

بل ال ب د من غلبة ، ُب األمزجة ا١تزاج ا١تعت دؿ من كل وجو كما أنو ين در  ،عن ده
فحرص الناصح على تع ديل قوى الشهوة ، أح د األخبلط والكيفيات عليو

، وىذا أمر يتعذر وجوده إال ُب حق أفراد من العادل، والغضب من كل وجو
وكذل  ُب السنة دل ٬تئ إال ، تابو إال ذمو يذكر اهلل تعاذل ا٢توى ُب ك  دلفلذل

أح دكم حىت يكوف ىواه تبعاً ال يؤمن ): كقولو  إال ما جاء منو مقي داً ، مذموماً 
وٝتي ىوى ألنو : قاؿ الشعيب .ؤمنا٢توى كمُت ال يُ : وق د قيل ئت بو(.١تا ج
ث و٭ت، ُب العاقبة غَت فكرٟتاضرة من إذل اللذة ا ومطلقو ي دعو، صاحبويهوي ب
فلل دنيا ، وآجبلً  ظم اآلالـ عاجبلً ألع باً وإف كانت يبب ،نيل الشهوات عاجبلً على 

وا١تروءة وال دين  ،مبلحظتها وا٢توى يعمي صاحبو من، عاقبة قبل عاقبة اآلخرة
وؿ ا يقمفكل منه، وشهوة تورث ن دماً ، عقب أ١تاً ل ينهى عن لذة توالعق

ى أف الطفل يؤثر أال تر ، والطاعة ١تن غلب،  تفعليللنفس إذا أرادت ذل  ال
ال دين لو ن وم، لف لضعف ناىي العقل عن دهإذل الت ما يهوى وإف أدى بو

ومن ال ، ىبلكو ُب اآلخرة لضعف ناىي ال دينإذل يؤثر ما يهواه وإف أدى 
فأين ، وإف ثلم مروءتو أو ع دمها لضعف ناىي ا١تروءة ،مروءة لو يؤثر ما يهواه
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لو علمت أف ا١تاء البارد يثلم مروءٌب ١تا : ن قوؿ الشافعي رٛتو اهلل تعاذلم ىذا
 وكاف كل وقت، وى من بُت يبائر البهائمو١تا امتحن ا١تكلف با٢ت، شربتو

وأمر أف ، اكم ال دينعقل وححاكم ال، ٖت دث عليو حوادث جعل فيو حاكماف
وينبغي ، مهماوأف ينقاد ٟتك، ا٢توى دائمًا إذل ىذين اٟتاكمُت وادثيرف  ح

أف يتمرف على دف  ا٢توى ا١تأموف العواقب ليتمرف بذل  على ترؾ ما تؤذي 
، اوات يصَتوف إذل حالة ال يلتذوف ُّوليعلم اللبيب أف م دمٍت الشه، وعواقب

ألهنا ق د صارت عن دىم ٔتنزلة العيش الذي  وىم م  ذل  ال يستطيعوف تركها
ماع ال يلتذ بو عشر معشار التذاذ و٢تذا ترى م دمن ا٠تمر واٞت،  د ٢تم منوال ب

 فيلقي نفسو ُب، غَت أف العادة مقتضية ذل ، ُب األحياف  من يفعلو نادراً 
و زاؿ عنو رين ا٢توى لعلم أنو ق د شقي ول، ١تهال  لنيل ما تطالبو بو العادةا

وأدل من حيث أراد ، واغتم من حيث ظن الفرح، ر السعادةمن حيث ق د  
ىو ناؿ اٟتبة وال ىو ٗتلص ٦تا ١تخ دوع ْتبة القمح ال فهو كالطائر ا، اللذة
   .فيو   وق

 .(ٔ) وجهاً، ١تن أراد التخلص من ا٢توىٜتسُت  -رٛتو اهلل-ٍب ذكر 

                                                           

 (.ٕٛٗ-ٚٙٗ:انظرىا إف شئت ُب "روضة احملبُت" )ص (ٔ)
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السًا في يا أبا أمامة مالى أراك ج)حديث:  (ٕٚٓ)
يا  زمتني وديون: ىموم لالمسجد في غير وقت صالة؟ قال

                              .      رسول اهلل(
 (ضعيف)                                                                

  .( عن أيب يبعي د ٘٘٘ٔأخرجو أبو داود )
فإذا ىو برجل من األنصار  ،ا١تسج د ذات يـو دخل ريبوؿ اهلل قاؿ: 
 . أبو أمامة :ويقاؿ ل
 ؟ ةَت وقت صبلبا أمامة مارل أراؾ ُب ا١تسج د ُب غيا أ :فقاؿ

 اهلل. قاؿ: ٫تـو لزمتٍت وديوف يا ريبوؿ 
أذىب اهلل عز وجل ٫ت  وقضى إذا أنت قلتو  : أفبل أعلم  كبلماً قاؿ
  .: بلى يا ريبوؿ اهللاؿ قلتدين ؟ ق
اللهم إشل أعوذ ب  من ا٢تم واٟتزف، ) :: قل إذا أصبحت وإذا أمسيتقاؿ

أعوذ ب  من و  ،، وأعوذ ب  من اٞتنب والبخلعوذ ب  من العجز والكسلوأ
  .(ٔ)(رجاؿغلبة ال دين وقهر ال

                                                           

ُب  : ىػػػذا اٟتػػػ ديث تقػػػ دـ(ٖٖٖرقػػػم )( ٕ٘ٔاأللبػػػاشل ُب ضػػػعيف يبػػػنن أيب داود )ص: قػػػاؿ العبلمػػػة  (ٔ)
نهػػا يبػػػوى كػػاف يسػػتعيذ منهػػا أو يػػأمر بااليبػػتعاذة م  : أف ريبػػوؿ اهلل صػػحيح أيب داود باختصػػار السػػن د

 اٟتكاية والصباح وا١تساء.
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 وقضى عٍت ديٍت.  ،يعز وجل ٫ت اهلل : قلت ذل  فأذىبقاؿ

 .مازني البصري: غس ان بن عوف الفي سندهو 
 .: الساجي واألزديضع فو

 .ال يتابع على كثير من حديثووقاؿ العقيلي: 
 .لين الحديثوقاؿ اٟتافظ: 

 .(ٖٜٖ٘و"التقريب" )( ٕٗٔ/ٛ"هتذيب التهذيب" )                                      
 :جمع من أىل العلم، منهم وقد ضع ف ىذا الحديث

يبألت أبا داود عن : جري عنو حيث قاؿأبو داود ُب رواية اآل (ٔ)
 ديث ال دعاء فقاؿ شيخ الذي ٭ت دث ْت وفغس ان بن ع

 .(ٕٗٔ/ٛ"هتذيب التهذيب" )  . ريببصري وىذا ح ديث غ
 وىو بصري ضعيف غس ان بن عوفُب إيبناده قاؿ:  ،١تنذريا (ٕ)

 .(ٜٕٛ/ٗاحب "عوف ا١تعبود" )كما نقل عنو ص
جو أبو داود ُب : ح ديث غريب أخر قاؿ ،اٟتافظ ابن حجر (ٖ)

 . (ٔ)ويبكت عنو "السنن"

  .(ٕ)(ٖٖٖ)األلباشل ُب "ضعيف يبنن أيب داود" بلمة الع (ٗ)

                                                           

شػػػػػػرح ( و ٔٙ/ٙ( و"مويبػػػػػػوعة اٟتػػػػػػافظ ابػػػػػػن حجػػػػػػر اٟت ديثيػػػػػػة" )ٜٖٚ-ٖٚٚ/ٕ"نتػػػػػػائج األفكػػػػػػار" )( ٔ)
 (.ٖٕٔ/ٖبن عبلف )"األذكار" ال
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 : عليقالت
، ال يصح صةُّذه الق: تبُت ل  أخي الكرصل أف ىذا اٟت ديث قلت

لزمتو ا٢تمـو لكن ىناؾ ٚتلة من األدعية النبوية الصحيحة يقو٢تا من 
 : منها ،و ٫تو وغم و ودينو بإذف اهللن عفيذىب اهلل والغمـو وال ديوف

   : كنت أٝتعو قاؿ ما أخرجو البخاري من ح ديث أنس  (ٔ)
 ،لوالعجز والكس ،اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن)يكثر أف يقوؿ: 

 .وضلع الدين وغلبة الرجال( ،والجبنوالبخل 
اللهم إني أعوذ بك من المأثم ):  صبلتو كثَتاً يقوؿ ُب وكاف  (ٕ)
 . رواه البخاري (-الدين –غرم والم
مكاتبيت عن : ق د عجزت أف مكاتبًا جاءه فقاؿ  وعن علي (ٖ)

لو كان  أال أعلمك كلمات علمنيهن رسول اهلل ): فأعٍت قاؿ علي 
م اكفني بحاللك : اللهقل ،ليك مثل جبل "صبير" دينًا أداه اهلل عنكع

  .(ٔ)لك عمن سواك(، واغنني بفضعن حرامك
  قط عب د قاؿ ما:  اهلل ريبوؿ قاؿ: قاؿ  مسعود ابن عن( ٗ)
 ناصيتي أمتك، ابن عبدك ابن عبدك إني اللهم): حزف أو ىم أصابو إذا

                                                                                                                                                    

 (.ٖٚٗ( رقم )٘ٙٔ-ٗٙٔ( و"غاية ا١تراـ" )ص: ٔٗٔٔ"الًتغيب والًتىيب" ) انظر كذل و ( ٕ)

 .(ٕٓٙٙرقم )( ٖٖٚ/ٕرواه الًتمذي واٟتاكم ، وحسنو األلباشل ُب "الًتغيب والًتىيب" )( ٔ)
 .ولعلو اٞتبل الذي ُب م دينة تعز(قلت:) .قاؿ ابن األثَت: ىو جبل ُب اليمن)جبل صرب( : وُب رواية
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ٕٕٖ 

 لك، ىو اسم بكل لكأسأ قضاؤك، في عدل حكمك، في ماض بيدك،
 أو خلقك، من أحدا علمتو أو كتابك، في أنزلتو أو نفسك، بو سميت

 بصري، ونور قلبي، ربيع القرآن تجعل أن عندك، الغيب علم في بو استأثرت
  .(ٔ)(فرحاً  حزنو مكان وأبدلو ىمو اهلل أذىب إال ىمي، وذىاب حزني، وجالء

 ال): الكرب عن د يقوؿ كاف  اهلل ريبوؿ أف عباس ابن عن( و ٘)
 اهلل إال إلو ال ،العظيم العرش رب اهلل إال إلو ال ،الحليم العظيم اهلل إال إلو

 متفق عليو. (الكريم العرش ورب األرض ورب ،السموات رب

                                                           

 (.٘ٓٔرواه أٛت د وصححو األلباشل ُب " الكلم الطيب" )( ٔ)
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بادتي فال تلعب، يا ابن آدم خلقتك لعحديث: ) (ٕٛٓ)
، فإذا وقسمت لك رزقك فال تتعب، وفي أكثر منو فال تطمع

، موداً ت لك أرحت نفسك وكنت عندي محقسم رضيت بما
وإن لم ترض بما قسمت لك فوعزتي وجاللي ألسلطن  عليك 

وال تنال منها  ،بريةتركض فيها كما يركض الوحش في ال ،الدنيا
 .                   ال ما قسمت لك وكنت عندي مذموماً...(إ

      (موضوع)                                                               
 ،نة كثَت من ا٠تطباءعلى ألسِ ىذا اٟت ديث من األحاديث ا١تشتهرة 

 ،ج دق على حيطاف ا١تسالٍّ وق د عُ ،  والعامة وغَتىم ،وا١تثقفُت ،اظوالوع
   .على أنو ح ديث ق ديبي ،نازؿوج دراف ا١ت ،واحملبلت التجارية

 بويةة ليس لو أصل ُب كتب السنة النواٟت ديث رغم شهرتو الكبَت 
ن وإ٪تا ىو م وال ُب ما بُت أي دينا من أجزاء اٟت ديث ا١تنثورة، ،ا١تشهورة

  .(ٔ)اليت تروى عن كعب األحبار ،األخبار اإليبرائيلية
ليس كل ما ُنسب إذل كعب األحبار  :-رحمو اهلل-قال المعلمي 
 ابُت من بع ده ق د نسبوا إليو أشياء كثَتة دل يقلها.  بثابت عنو، فإف الكذ  

                                                           

 "الفتوحات ا١تكية". وصاحب كتابذكره صاحب كتاب "ا١تستطرؼ ُب كل فن مستظرؼ" ( ٔ)
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 . بع دة روايات كلها ال تصحىذا اٟت ديث وق د ورد : قلت
" اوىُب "٣تموع الفت -رٛتو اهلل-بلـ ابن تيمية يبشيخ اإلقاؿ  (ٔ)

م خلقتك لعبادتي يا ابن آد) ليديث إسرائيوفي ح: (ٕ٘/ٛ)
 ..(فال تلعب..

: (٘ٗ)ص: ُت""طريق ا٢تجرتُب  -رٛتو اهلل-العبلمة ابن القيمقاؿ   (ٕ)
  .فذكره ،وفي أثر إلهي

 وقد: (ٖٗٓ/ُٗب "تفسَته" ) -رٛتو اهلل-اإلماـ ابن كثَت  قاؿ (ٖ)
 . ورد في بعض الكتب اإللهية فذكره

ىذا : -رٛتو اهلل-بن صاحل العثيمُت  شيخنا العبلمة ٤تم دقاؿ  (ٗ)
 . الحديث غير صحيح

 .(ٖٙ/ٖ"فتاوى الشيخ الصادرة من مركز ال دعوة بعنيزة النشرة ا٠تامسة" )                

 :التعليق
     قاؿ:  أف النيب  غٍت عنو ما رواه الًتمذي عن أنس : ويُ تقل
ي لبو وٚت  مشلو، وأتتو ال دنيا وىو جعل اهلل غناه ُب قخرة ٫تاآل من كانت)

ينيو، وفرؽ عليو مشلو، راغمة، ومن كانت ال دنيا ٫تو جعل اهلل فقره بُت ع
  .(ٔ)(و من ال دنيا إال ما ق در لوودل يأت

                                                           

( و ٓٔ٘ٙوصػػػححو العبلمػػػة األلبػػػاشل رٛتػػػو اهلل ُب "صػػػحيح اٞتػػػام " ) رواه الًتمػػػذي عػػػن أنػػػس ( ٔ)
   .(ٜٓ٘( و )ٜٜٗ) "الصحيحة"
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ول اهلل أرأيت ىذا المنزل أمنزل يا رس): حديث (ٜٕٓ)
أنزلكو اهلل ليس لنا أن نتقدمو، وال نتأخر عنو، أم ىو الرأي 

  .والحرب والمكيدة؟ قال: بل ىو الرأي والحرب والمكيدة(

                                                                                            (ضعيف)                                                                
 عن ثتدِ فحُ : إيبحاؽ ابن قاؿ (ٕٓٙ/ٕاـ ُب "السَتة" )ابن ىشقاؿ 

: يا قاؿ اٟتباب بن ا١تنذر بن اٞتموح أف :ذكروا أنهم سلمة بني من رجال
 ، وال نتأخرريبوؿ اهلل أرأيت ىذا ا١تنزؿ أمنزؿ أنزلكو اهلل ليس لنا أف نتق دمو

 ىو الرأي واٟترب وا١تكي دة؟ أـ  ،عنو
   .: بل ىو الرأي والحرب والمكيدةقال

يس ٔتنزؿ، فاهنض بالناس حىت نأٌب أدسل ماء إف ىذا ل ففقاؿ يا ريبوؿ اهلل
ء ٍب نبٍت عليو حوضًا فنملؤه ما ،بر ما وراءه من الُقلُ وٍّ غَ من القـو فننزلو، ٍب نػُ 

، فنشرب وال يش   .ربوفٍب نقاتل القـو
ومن معو  فنهض ريبوؿ اهلل  ،: لق د أشرت بالرأياهلل فقاؿ ريبوؿ 

ب لُ ٍب أمر بالقُ  ،فسار حىت أتى أدسل ماء من القـو نزؿ عليو ،من الناس
 .نيةٍب قذفوا فيو اآل ،عليو فملئ ماءً  ليب الذي نزؿوبٌت على القَ  ،رتوٍّ فغُ 

 ( الجهالة.ٕ( اإلرسال.      )ٔوعلة الحديث: )
 وقد ضعف ىذا الحديث:
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 (.ٖ٘)ص: "دفاع عن اٟت ديث النبوي" .حديث منكر: ، قاؿذىيبال (ٔ)

، (ُٖ٘ب "دفاع عن اٟت ديث النبوي والسَتة" )ص: العبلمة األلباشل (ٕ)
فُح دثت  :: ىو عن د ابن ىشاـ ُب "السَتة" قاؿ ابن إيبحاؽقاؿ

 عن رجاؿ من بٍت يبلمة أهنم ذكروا أف اٟتباب بن ا١تنذر...إخل.
يف، وقد وصلو بعضهم وىذا إسناد: مرسل مجهول فهو ضع

                   .(ٔ)وفيو من ال يُعرف، وآخر كذ اب

 (ٕ)غزوة ب در "٣تالس شهر رمضاف"ُب  :شيخنا العبلمة ابن عثيمُت (ٖ)
 .ومتناً  سنداً  جداً  ضعيفة الحباب وإشارة :قاؿ

 . مرسل: قاؿ (ٖٓٙ/ٕالعمري ُب "السَتة النبوية" ) (ٗ)

 : التعليق
فإف مب دأ الشورى ثابت بنصوص القرآف م ضعف ىذه الرواية : رغقلت
ال فيما تشَت أصحابو يس فكثَتًا ما كاف النيب  ،نة الصحيحةالكرصل والس

 ،وحي فيو من الكتاب والسنة تعوي دًا ٢تم على التفكَت ُب ا١تشاكل العامة
٢تي ورغبة ُب تطبيق األمر اإل ،١تسؤليةوحرصًا على تربيتهم على الشعور با

 . ألمة على ٦تاريبتهاوتعوي د ا ،بالشورى
                                                           

 ( ٖتقيق األلباشل.ٕٓٗوانظر كذل  "فقو السَتة النبوية" )ص:( ٔ)

 - واإلرشاد وال دعوة  واألوقاؼ اإليببلمية الشئوف وزارة: الناشر األوذل: الطبعة" رمضاف شهر ٣تالس" (ٕ)
 .ٔ: األجزاء ع ددٙٚٔ: الصفحات ع دد ىػٜٔٗٔ:النشر تاريخ السعودية العربية ا١تملكة
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ي "منهاج السنة النبوية" بن تيمية فقال شيخ اإلسالم ا
مهم على أشياء ويستفي دىا موف ينبهوف معلٍّ مازاؿ ا١تتعلٍّ : (ٕٗٚ/ٛ)
مو م من األصوؿ تلقاىا من معلّ م  أف عامة ما عن د ا١تتعلّ  ،م منهما١تعلّ 

 .اع وغَتىمن  وكذل  ُب الصُ 
ائل وىو أفضل منو، من ا٠تضر ثبلث مس ق د ايبتفاد عليو السبلـ مويبىو 
 ژی  ی    ی  ی  جئ  حئ ژ ايبتم  نيب اهلل يبليماف لله دى د و 

، كاف يشاور أصحابو   ، ونبيناوليس ا٢ت دى د قريبًا من يبليماف، {٢٢}النمل:
 . . والصور ُب ذل  كثَتةُب الرأي وكاف أحياناً يرج  إليهم
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تجاب ب مطعمك تكن مس)يا سعد أط: حديث (ٕٓٔ)
 .(لدعوة...ا

  (ضعيف جداً )                                                          
 (ٜٔٗٙرقم )( ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٚجم األويبط" )ُب "ا١تعأخرجو الطرباشل 

 .عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
حتياطي، ومنهم من يسميو : الحسين بن عبد الرحمن االفي سنده

 .الحسن

 .ليس بثقة(: ٓٛٛٔ( رقم )ٕٓ٘/ُٔب "ا١تيزاف" )قاؿ الذىيب 
  .الحديث وال يشبو حديثو أىل الصدقيسرق : وقاؿ ابن ع دي

  .اباً لجازلو قلت كذ  دي: وقاؿ األز 
وىو ثم قال الذىبي:  ،بعض الرواة يسميو الحسين :قاؿ ابن اٞتوزي

  .ولو مناكير مقرئ
 : جمع من أىل العلم، منهم وقد ضع ف ىذا الحديث

 .(ٚٗ٘/ٕغيب والًتىيب" )ري ُب "الًت ا١تنذ (ٔ)
 .(ٜٕٔ/ٓٔا٢تيثمي ُب "اَّم " ) (ٕ)
 (.ٜٜابن رجب ُب "جام  العلـو واٟتكم" )ص: (ٖ)
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 .(ٔٚٓٔيب والًتىيب" )غو"الًت ( ٕٔٛٔ) ضعيفة"األلباشل ُب "ال (ٗ)
 .(ٕٖٚ/ٔعلى "تفسَت" ابن كثَت ) ُب تعليقو شيخنا الوادعي (٘)
  .(ٕٕٛٚٔ)( فتوى رقم ٜٕ٘/ٜٕاللجنة ال دائمة ) (ٙ)

  :التعليق
لكن  ،ن النيب ل  أف ىذا اٟت ديث ضعيف ال يصح ع : تبُتقلت

هلل إف اأيها الناس )غٍت عنو ح ديث: ، ويُ أىل العلمناه صحيح كما قاؿ مع
 ، وإف اهلل أمر ا١تؤمنُت ٔتا أمر بو ا١تريبلُت فقاؿتعاذل طيب ال يقبل إال طيباً 

 ژہ  ھ     ھ  ھ  ھ    ہڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہژ 
   .{16:}المؤمنون
 {6٢٢}البقرة: ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ژ  وقاؿ

 ،يارب ياربٍب ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ٯت د ي ديو إذل السماء 
رواه  (، فأنى يستجاب لذلكوغذي بالحرام ،ومشربو حرام ،ومطعمو حرام

 .عن أيب ىريرة  مسلم
 وموانع إجابة الدعاء كثيرة منها:

  :اٟت ديث.كما تق دـ ُبأكل الحرام  

  :فعن أيب ىريرةاالستعجال وعدم الصبر  قاؿ: قاؿ ريبوؿ اهلل
( : يستجاب ألحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم

 متفق عليو. يستجب لي(
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  :قاؿ الدعاء باإلثم أو قطيعة الرحم : ال يزال يستجاب(
متفق أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل...(  للعبد مالم يدع بإثم

 عليو

 :أيب ىريرة  عن الغفلة  قاؿ: قاؿ ريبوؿ اهلل : ادعوا اهلل(
وأنتم موقنون باإلجابة، فإن اهلل ال يستجيب دعاء من قلب 

  .(ٔ)غافل(

 ھہ  ہ  ھ   ھژ : قاؿ تعاذل االعتداء في الدعاء  
 {.11األعراف:} ژھ         ے  ے  ۓ  ۓ  

 :قاؿ  ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والذي(
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن نفسي بيده 

  .(ٕ)اهلل أن يبعث عليكم عقاباً منو فتدعونو فال يستجيب لكم(
 م  ،عملت بأيبباب إجابة ال دعاءو  ،فإذا وفق  اهلل وجنب  ىذه ا١توان 

حضور القلب وٚتعيتو بكليتو على ا١تطلوب وصادؼ وقتًا من أوقات اإلجابة 
 الستة وىى: 

 .خَت من الليلالثلث األ (ٔ)
                                                           

 (.ٕ٘ٗ) "صحيح اٞتام "خرجو الًتمذي واٟتاكم وحسنو األلباشل ُب أ( ٔ)

 (.     ٓٚٓٚ) "صحيح اٞتام "وحسنو األلباشل ُب  رواه الًتمذي وأٛت د والبغوي عن حذيفة ( ٕ)
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ٕٖٕ 

 عن د األذاف. (ٕ)
 بُت األذاف واإلقامة. (ٖ)
 .أدبار الصلوات ا١تكتوبات (ٗ)
رب حىت تقضى الصبلة عن د صعود اإلماـ يـو اٞتمعة على ا١تن (٘)

 .من ذل  اليـو
وصادؼ خشوعًا ُب  .وآخر يباعة بع د العصر من يـو اٞتمعة (ٙ)

وايبتقبل ال داعي رعًا ورقة، دي الرب وذلة لو وتضالقلب بُت ي
وب دأ باٟتم د هلل  ،ورف  ي ديو إذل اهلل ،اف على طهارةوك ،القبلة

ٍب  ،ٍب ثٌت بالصبلة على ٤تم د عب ده وريبولو  ،والثناء عليو
هلل وأحل ٍب دخل على ا،ق دـ بُت ي دي حاجتو التوبة وااليبتغفار

وتويبل إليو بأٝتائو  ، و٘تلقو ودعاه رغبة ورىبةعليو ُب ا١تسألة
إف ىذا ال دعاء ال ف ،قةوصفاتو وتوحي ده، وق دـ بُت دعائو ص د

 وال يبيما إف صادؼ األدعية اليت أخرب النيب يكاد يرد أب داً،
  .(ٔ) ، أو أهنا متضمنة لبليبم األعظمأهنا مظنة اإلجابة

                                                           

 .(٘ٔ-ٗٔ"ال داء وال دواء" )ص:( ٔ)
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ٕٖٖ 

ينك واجلس وأنا أع : )يا عبدي اسعَ حديث (ٕٔٔ)
 .وأنا أىينك(

ليس )                                                          
  (يثبحد

العواـ، خاصة ُب نة كثَت من ى ألسِ لق د اشتهرت ىذه ا١تقولة عل
 اوىذ، الو ربنا يببحانو وتعاذلق اً ق ديبي اً ح ديث ٣تتمعنا اليمٍت، وينسبونو

أو ُب الكتب اليت ٚتعت  ، ديثوليس لو أصل ُب كتب اٟت ،ليس بصحيح
  .اديث الق ديبيةاألح

 :التعليق
ـ ليس من كبلـ اهلل، وال من  تبُت ل  أخي الكرصل أف ىذا الكبل: قلت

، فينبغي للمسلم أف يتحرى الصحيح من اٟت ديث، ويتقي كبلـ ريبوؿ اهلل 
كبَتة من كبائر الذنوب، واهلل   اهلل ربو فالكذب على اهلل وعلى ريبولو 

 ا١تستعاف وعليو التكبلف، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
، ومنها األخذ ُب ٚتي  األمورذ باأليبباب نعم اإليببلـ أمر باألخ 

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ژ ، قاؿ تعاذل بأيبباب الرزؽ
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ٕٖٗ 

ڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ وقاؿ تعاذل ، {٢1}مريم: ژىئ  يئ   
   .{61}الملك: ژڄڄ

   .{٢0}المزمل:ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ  وقاؿ تعاذل

 {60}الجمعة: ژڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ  وقاؿ تعاذل
 . لتحصيل الرزؽ وا١تعاشاإلنساف للسعي ُب األرض  اآليات وغَتىا ت دعو وىذه

ن رجل جلس ُب بيتو أو مسج ده ع -رٛتو اهلل-وق د يبئل اإلماـ أٛت د 
  .ٍت رزقيشيئاً حىت يأت : ال أعملوقاؿ

هلل جعل إف ا): أما ٝت  قولو ، : ىذا رجل جهل العلم دفقاؿ أٛت
 . (ٔ)(رزقي ٖتت ظل ر٤تي

وكاف أصحاب  ،(تغ دو ٜتاصًا وتروح بطاناً )ر الطَت: اؿ حُت ذكوق
 ر ويعملوف ُب ٩تلهم والق دوة ُّم.يتجروف ُب الرب والبح ريبوؿ اهلل 

 : دة ُأجمل لك ىنا بعض أسباب الرزقوللفائ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ قاؿ تعاذل  :على الدين امةستقاال (ٔ)
 .{61}الجّن: ژٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

                                                           

بػػػاشل رٛتػػػو اهلل العبلمػػػة األلرواه أٛتػػػ د والطػػػرباشل وأبػػػو يعلػػػى عػػػن ابػػػن عمػػػر رضػػػي اهلل عنهمػػػا وصػػػححو ( ٔ)
 (.ٖٕٔٛ( و"صحيح اٞتام " )ٜٕٙٔ"اإلرواء" )ُب
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ٕٖ٘ 

ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ    ٱ ژ قاؿ تعاذل  :اإليمان والتقوى (ٕ)

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 {  .51}األعراف: ژٺ   ٿ  ٿ  

حق توكلوف على اهلل كم لو أن): قاؿ  :التوكل على اهلل (ٖ)
  .(ٔ)(...توكلو لرزقكم كما يرزؽ الطَت

  ڄڦ  ڄڦڦڦڤژ قاؿ تعاذل :الشكر (ٗ)
  .{٢}إبراهيم: ژڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

ۈئ    ۆئ  ۈئ ژ قاؿ تعاذل  :سبحانو العمل بطاعتو وذكره (٘)
 ژېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  

 .{6٢4}طه:

...ودل ٯتنعوا زكاة أموا٢تم إال منعوا ): قاؿ  :أدآء الزكاة (ٙ)
  .(ٕ)وا(بهائم دل ٯتطر ولوال ال ،القطر من السماء

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ قاؿ تعاذل  :الصدقات والنفقات (ٚ)
ىئ    مئحئ ی   ی  ی  ی  جئ   ىئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

ما من يـو يصبح ):  وقولو .{45}سبأ: ژحب  يئ    جب
                                                           

وصػػػححو العبلمػػػة األلبػػػاشل ُب "الصػػػحيحة"  واٟتػػػاكم عػػػن عمػػػر  رواه الًتمػػػذي وابػػػن ماجػػػو وأٛتػػػ د( ٔ)
 .(ٕٜٗ٘( و"صحيح اٞتام " )ٖٓٔ)
( و"صػػحيح ٙٓٔوصػػححو األلبػػاشل ُب "الصػػحيحة" ) رواه اٟتػػاكم والبػػزار وابػػن ماجػػو عػػن عمػػر ( ٕ)

 (.ٜٛٚٚاٞتام " )
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ٕٖٙ 

منفقاً  فيقوؿ أح د٫تا اللهم أعطِ  ،ف ينزالفإال وملكا فيو العباد
  .(ٖ)٦تسكاً تلفاً( آلخر اللهم أعطِ ويقوؿ ا ،خلفاً 

 ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ قاؿ تعاذل  :الدعاء (ٛ)
   .{10}غافر:

ٺ  ژ  ابقاؿ تعاذل عن أىل الكت :بالكتاب والسنة العمل (ٜ)
ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   

 .{11}المائدة: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ی  ی   ی  ی       جئ   حئ  ژ  قاؿ تعاذل :ستغفاراال (ٓٔ)
ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          مئ   

   {.6٢-60}نوح: ژڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
 وينسأ ،ط لو ُب رزقون أحب أف يبسم):قاؿ  :صلة الرحم (ٔٔ)

 .متفق عليو عن أنس  فليصل رٛتو( رهأثلو ُب 

                                                           

وصػححو العبلمػة  ، وأٛت د وابن حباف واٟتػاكم عػن أيب الػ درداء  رواه ابن ماجة عن أيب ىريرة  (ٖ)
 (.ٜٚٚ٘( و"صحيح اٞتام " )ٖٜٓاأللباشل ُب اؿ"الصحيحة" )
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ٕٖٚ 

)يا عم واهلل لو وضعوا الشمس في  :حديث (ٕٕٔ)
على أن أترك ىذا األمر حتى  ،والقمر في يساري ،يميني

 يظهره اهلل أو أىلك فيو ما تركتو(.

                                      (ضعيف)                                                                
يب أف قريشًا ١تا قالوا أل: (ٓٚٔ/ٔأخرجو ابن إيبحاؽ ُب"ا١تغازي" )

طالب إف ل  يبنًا وشرفًا ومنزلًة فينا، وإنا ق د ايبتنهيناؾ من ابن أخي  
ائنا، وتسفيو فلم تنهو عنا، وإنا واهلل ال نصرب على ىذا من شتم آب

ياؾ ُب ذل  حىت يهل  ، أو ننازلو وإحىت تكفو عنا أحبلمنا، وعيب آ٢تتنا
فعظم على أيب طالب  .، ٍب انصرفوا عنو، أو كما قالوا لوأح د الفريقُت

 .يببلـ ريبوؿ اهلل وال خذالنوقومو وع داوهتم، ودل يطب نفسًا بإفراؽ 
أخي إف قوم  ق د جاءوشل  فقاؿ لو: يا ابن وؿ اهلل بعث إذل ريبف

  وال ٖتملٍت من و، فأبق علّى وعلى نفسفقالوا كذا وكذا الذي قالوا ل
وأنو  ،أنو ق د ب دا لعمو فيو ب دو قاؿ فظن ريبوؿ اهلل  .األمر ماال أطيق

قاؿ: فقاؿ لو  .اذلو ومسلمو، وأنو ق د ضعف عن نصرتو والقياـ معوخ
والقمر في  ،الشمس في يمينيو وضعوا ياعم واهلل ل) :ريبوؿ اهلل 

فيو ما ظهره اهلل أو أىلك على أن أترك ىذا األمر حتى ي ،يساري
  .تركتو(
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ٕٖٛ 

فلما وذل ناداه أبو  ،اـٍب ق ،فبكى : ٍب ايبتعرب ريبوؿ اهلل قاؿ
فقاؿ: اذىب يا ابن  فأقبل عليو  ،اؿ: أقبل يا ابن أخيفق .طالب

  بت فو اهلل ال أيبلم  لشيء أب داً.أخي فقل ما أحب
 .(ٙٗ/ٕ، و"الب داية والنهاية" )(ٕٙٙ/ٔابن ىشاـ ) ةوانظر يبَت                       

رجو ابن إسحاق ىذا حديث ضعيف أخ :-و اهللرٛت-قاؿ العبلمة األلباشل
ويعقوب ىذا  بن المغيرة بن األخنس وإسناده معضل،عن يعقوب بن عتبة 

 .و من أتباع التابعينمن الصحابة فه اً لم يدرك أحد
  وقال في الصحيحة :ليس لو إسناد ثابت.

   (.ٜ٘ٔ/ٔ"الصحيحة" )و ،(ٖٓٔ/ٕ) "( و"الضعيفةٗٔٔ)ص:"فقو السَتة"          
 التعليق: 

لى أن أدع ما أنا بأقدر ع): أنو قاؿ ثبت عنو : ويغٍت عنو قلت
 يعٍت الشمس. لوا لي منها شعلة(ذلك منكم على أن تستشع

وىو شاى د عياف مشارؾ ُب -اؿ عقيل ابن أيب طالب قو٘تامو:  
خي  ىذا ق د جاءت قريش إذل أيب طالب فقالوا إف ابن أ) :-اٟت ديث

. م دهنو عنا، فقاؿ: يا عقيل، انطلق فائتٍت ٔتحآذانا ُب نادينا ومسج دنا فا
ًٍ فانطلقت إليو فا اء بو ُب الظهَتة فج -بيت صغَت-يبتخرجتو من كبسٍي
فلما  .فجعل يطلب الفيء ٯتشي فيو من ش دة اٟتر الرحض ،ُب ش دة اٟتر
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ٕٖٜ 

تؤذيهم ُب أتاىم قاؿ أبو طالب: إف بٍت عم  ىؤالء ق د زعموا أن  
صره إذل بب وؿ اهلل ق ريبفحل   هم ومسج دىم فانتو عن أذاىم.نادي

على  أنا بأقدرفما )قاؿ: . قالوا: نعم .أتروف ىذه الشمس :السماء فقاؿ
 .(ٔ)ى أن تستشعلوا منها شعلة(أن أدع ذلك منكم عل

                                                           

 (: رواه الطرباشل ُب "األويبط" و"الكبَت" وأبو يعلى باختصار من أولو٘ٔ/ٙقاؿ ا٢تيثمي ُب "اَّم " )( ٔ)
( ٕٜ( رقػػم )ٜ٘ٔ-ٜٗٔ/ٔورجػػاؿ أيب يعلػػى رجػػاؿ الصحيح.وحسػػنو العبلمػػة األلبػػاشل ُب "الصػػحيحة" )

(.وصػػػػػػػححو العمػػػػػػري ُب "السػػػػػػػَتة النبويػػػػػػػة الصػػػػػػػحيحة" ٖٓٔ( و"الضػػػػػػػعيفة" )ٗٔٔو"فقػػػػػػو السػػػػػػػَتة")ص:
(ٔ/ٔٙٓ.) 
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ٕٗٓ 

 .ويل من ضحك اليتيم كيف من بكاه(حديث: )يا  (ٖٕٔ)
        (ليس بحديث)                                                          

يو ـ على أنو من كبلـ خَت األناـ علنة العواىذا الكبلـ على ألسِ  لق د اشتهر
نة العواـ وليس وىذا ليس بصحيح بل ىو كبلـ جرى على ألسِ ، الصبلة والسبلـ

 لو خطاـ وال زماـ.
 : التعليق

أف إضحاؾ ، ا١تشهور بُت الناس ـالكبلىذا أف  تبُت ل  أخي ا١تسلم :قلت
 إذاً ماذا يفعل معو؟  ،ه ال ٬توزوز وإبكاءاليتيم ال ٬ت

ب بو  إذل ذل  فق د اج ؟ بلى ٭تت تأديب وتربية وتوجيوأال ٭تتاج اليتيم إذل
 (.أدب اليتيم) :بابو "األدب المفرد" البخاري في كتاب

اهلل عنها  يكر أدب اليتيم عن د عائشة رضعن مشيسة العتكية قالت: ُذ 
 ،و االنبطاح: ا١تراد بنبساطواال .(ٔ)ني ألضرب اليتيم حتى ينبسط(إ): فقالت
عامل بو، وعلى ىذا ال بأس مت داد على األرض من الغضب وع دـ الرضا ٔتا يواال
ويعرؼ من نفسو ص دؽ احملبة  ،اف يرى فيو مصلحتوضرب اليتيم إذا كأف يُ 

  .(ٕ)وال لغَت٫تا يم وال لول دؾيتأما الظلم فبل ٬توز ال لل ،عليووالشفقة 
 اليتيم ضرب ٬توز (:...ٕٖٚٛٔ( فتوى رقم )ٕٓ٘/ٗٔ) قالت اللجنة ال دائمة

  .إذالؿ أو أذى أو بو ضرر إٟتاؽ بغَت لتأديبو
                                                           

  (.ٙٚوصححو العبلمة األلباشل رٛتو اهلل ُب "صحيح األدب ا١تفرد" )ص: (ٔ)
 (.                                      ٖٛشرح األدب ا١تفرد" )ص:"رش الربد ( ٕ)
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ٕٗٔ 

 : )يخلق من الشبو أربعين(.               حديث (ٕٗٔ)
ليس )                                                         

 (حديثب
ىذا الكبلـ شائ  على ألِسنة الناس على أنو ح ديث نبوي، والصحيح أنو 
ليس ْت ديث ال صحيح وال حسن وال ضعيف، ودل أج ده ُب كتب السنة 
النبوية ا١تطهرة على صاحبها وعلى آلو وصحبو أفضل الصبلة والسبلـ؛ ال ُب 

ج ده حىت ُب األمهات الست، وال ُب ا١تساني د وال ا١تعاجم واألجزاء، بل دل أ
ألسنة الناس "كالآللئ الكتب اليت اعتنت ّتم  األحاديث ا١تشتهرة على 

وغَتىا  و"كشف ا٠تفاء"،و"التمييز"و"ا١تقاص د"، و"ال درر ا١تنتثرة"،  ا١تصنوعة"،
من الكتب اليت تكلمت ُب ىذا ا١توضوع، بل حىت دل أعثر عليو ُب ا١تؤلفات 

وضوعة، ليحذٍّروا الناس منها ومن اليت ٚت  أصحاُّا ومصنفوىا األحاديث ا١ت
وىي ليست كذل ،  االعتقاد ُّا، وبأهنا من أحاديث ريبوؿ اهلل 

"كا١توضوعات" البن اٞتوزي، و "تنزيو الشريعة ا١ترفوعة عن األخبار الشنيعة 
ا١توضوعة" ال بن عراؽ، و"تذكرة ا١توضوعات" البن طاىر ا٢تن دي،و"الفوائ د 

ن أل ف ُب ا١توضوعات مرتبًا على األبواب، أو اَّموعة" للشوكاشل وغَتىم ٦ت
حروؼ ا١تعجم كالسمهودي والقاري واألزىري وغَتىم، ودل أعثر عليو ُب كتب 

، أوكتب شيخنا العبلمة ين،ككتب العبلمة احمل دث األلباشلعلمائنا ا١تعاصر 
 احمل دث الوادعي ىذا واهلل وح ده أعلم. 
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 التعليق: 
( ٮتلق من الشبو أربعُت)ىذه ا١تقولة: : تبُت ل  أخي الكرصل أف قلت

لناس، ٍب إف ُب ىذا ، وإ٪تا ىي من كبلـ اليست ح ديثًا عن النيب 
   :ألف قول  عن دما ترى شخصًا يشبو شخصا آخر ،ًا بالغيبالكبلـ رٚت

ورة جـز وإخبار بأف اهلل خلق  على صففي ىذا  (ٮتلق من الشبو أربعُت)
علم  بغَت وىذا فيو قوؿ على اهلل، يشبهوآخر  ىذا اإلنساف أربعُت إنساناً 

لتح دي د ليس لو أصل بو بُت الناس لكن ىذا ا، نعم يوج د الش  وفيو ٣تازفة
 .، واهلل أعلمُب الشرع
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: )يُدعى الناس يوم القيامة بأسماء حديث (ٕ٘ٔ)
 .وجل عليهم( سترًا من اهلل عزأمهاتهم 

                                                        (موضوع)                                                               
والطرباشل  ،( عن أنس ٛ٘٘/ٔأخرجو ابن ع دي ُب "الكامل" ) 

 .( عن ابن عباس رضي اهلل عنهمإَٕٗٔٔت" )ُب "الكب
 :وفي سنده

  .إيبحاؽ بن ابراىيم الطربي (ٔ)
 .إيبحاؽ بن بشر (ٕ)
 . لثاشل: ُب ع داد من يض  اٟت ديثمنكر اٟت ديث، وا :فاألوؿ 

  .(ٗٛٔ،ٚٚٔ/ٔ"ا١تيزاف" )و ،(ٛ٘٘، ٛٗ٘/ٔ"الكامل" )                                

 :جمع من أىل العلم، منهم ىذا الحديثنص  على بطالن وقد 
الحديث منكر  وىذا: ( قاؿٛ٘٘/ٔع دي ُب "الكامل" )ابن  (ٔ)

 .المتن بهذا اإلسناد
: ( قاؿٜٛٚٔ) ( رقمٓٚ٘/ٖعات" )وزي ُب "ا١توضو ابن اٞت (ٕ)

 .الطبري بو إسحاق بن إبراىيم مَ تهِ ىذا حديث ال يصح اُ 
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،  (ٕٜ٘( رقم )ٖٓ٘ص ا١توضوعات" )ص:الذىيب ُب "تلخي (ٖ)
 .منكرقاؿ:  (ٚٚٔ/ٔوميزاف اإلعت داؿ )

 .باطل :( قاؿُٜٖٔب "ا١تنار ا١تنيف" )ص: ابن القيم (ٗ)
 منكر. :قاؿ (ٖٗٔ/ٔ) "لساف ا١تيزاف"اٟتافظ ابن حجر ُب  (٘)

 (.ٕٗٗ( رقم )ٕ٘ٔالسخاوي ُب "ا١تقاص د" )ص: (ٙ)

 .(ٙٗال ديب  ُب "التمييز" )ص:ابن  (ٚ)
 . (ٙٔ( رقم )ٖٔٛ/ٕتنزيو الشريعة" )ابن عراؽ ُب "  (ٛ)

 ( . ٗ٘ٚ( رقم )ٕٛٛ/ٔالعجلوشل ُب "كشف ا٠تفاء" ) (ٜ)

 .(ٙ٘( رقم )ٜ٘اٞت د اٟتثيث" )ص: " العامري ُب (ٓٔ)
 .(ٕٖٖ( رقم )ٕٛيبٌت ا١تطالب" )ص:البَتوٌب ُب "أ (ٔٔ)
 (.ٕٕٗا١توضوعات" )ص: الفتٍت ُب "تذكرة (ٕٔ)

 .(ٕٕٓ( رقم )ٗٙٔ/ٔي ُب "الشذرة" )الصاٟت (ٖٔ)
 (.ٖ٘( رقم )ٚٙعلى اللماز" )ص: السمهودي ُب "الغماز (ٗٔ)

 .(ٕٖٙ( رقم )ٖٚنوافح العطرة" )ص: الصع دي ُب "ال (٘ٔ)
 .(ٖٖٗ( رقم )ٕٔٙ/ُٔب "الضعيفة" ) األلباشل (ٙٔ)

 : التعليق
نة كثَت لسِ ذا اٟت ديث ا١تت داوؿ على أف ىأ الكرصل أخي: تبُت ل  قلت

بل ثبت ما ٮتالفو من كتاب اهلل ، من الناس ال يثبت عن ريبوؿ اهلل 
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 ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ قاؿ اهلل  ،ويبنة ريبوؿ اهلل 
ىذا ىو الصواب الذي  ،بائهم دعوف يـو القيامة بآوا٠تلق يُ  {1}األحزاب:

فقاؿ  ،وغَته البخاريكعليو األئمة   ونص   ،دلت عليو السنة الصحيحة
 مهاتهم(دعى الناس يوم القيامة بآبائهم ال بأيُ  باب ما) :-رٛتو اهلل-البخاري

إذا ) :قاؿ: قاؿ: ريبوؿ اهلل  عنهما ٍب يباؽ ح ديث ابن عمر رضي اهلل
فيقاؿ ىذه  ،واءخرين يـو القيامة يرف  لكل غادر لٚت  اهلل األولُت واآل
إف العب د ) :لرباء بن عازب وكذل  ح ديث ا ،(غدرة فالن بن فالن

خرة... فتقوؿ ا١تبلئكة روح من إذا كاف ُب انقطاع من ال دنيا وإقباؿ من اآل
ب أسمائو التي كان روح فالن بن فالن بأح :فيقولوف ؟بةىذه الطي
 .(ٔ)(يدعى بها

                                                           

رواه أٛت د وابن خزٯتة والبيهقي والضياء وصححو العبلمة األلباشل رٛتو اهلل ُب صحيح "يبنن "أيب داود ( ٔ)
 (.ٕٜ-٘ٛ دة انظر ٖتفة ا١تودود" )ص:و١تزي د "الفائ(.  ٜٛٔكاـ اٞتنائز" )ص:( و"أحٖ٘ٚٗ)
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   . ديث : ) يوم صومكم يوم نحركم (ح (ٕٙٔ)
                      (ال أصل لو)                                                       

إذل ح ديثًا نبويًا و ننسبو يو  ،نة الناسعلى ألسِ ىذا الكبلـ لق د اشتهر 
ث باتفاق علماء الحدي وليس لو أصل عن ريبوؿ اهلل  ،ريبوؿ اهلل 

 وأذكر لك منهم ما يلي:
 .وشل ُب "كشف ا٠تفاء"لكما نقل عنو العج.ال أصل لوقاؿ:  اإلماـ أٛت د (ٔ)
 .ُب "كشف ا٠تفاء"نو العجلوشل ع نقلكما  .يالزركش (ٕ)
 ال: قال( ٓٛٔ/ٕ٘ة ُب "الفتاوى" )يببلـ ابن تيميشيخ اإل (ٖ)

 .قط عالم رواه وال ،اإلسالم كتب من شيء في عرفيُ 
 .(ٕٗٓ/ٕ( و"الب دائ " )ُٜٕٚب "ا١تنارا١تنيف" )ابن القيم  (ٗ)
 باتفاق منكر بل ضعيف( قاؿ: ٖٕٛ/ٙ) "اَّموع"النووي ُب  (٘)

 .حفاظال

 .(ٕٛٗ-ٕٚٗ د واإليضاح" )ص:يالعراقي ُب "التقي (ٙ)
 .(ٚٔٗ( رقم )ُٜٕٔب "ا١تصنوع" )ص: القاري (ٚ)
 .(ٖ٘٘ٔ( رقم )ٜ٘٘قي "ا١تقاص د" )ص:السخاوي  (ٛ)
( و"ت دريب ٖٙٗ( رقم )ٜٗٔالسيوطي ُب "ال درر ا١تنتثرة" ) (ٜ)

 .كذب ال أصل لوقاؿ:  (ٙٚٔ/ٕالراوي" )
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: قاؿ( ٖٕٖٙ( رقم )ٓٗ٘/ٕالعجلوشل ُب "كشف ا٠تفاء" ) (ٓٔ)
    .كما قالو اإلمام أحمد وغيره كالزركشي والسيوطيال أصل لو  

 (.ٕٕٓال ديب  ُب "التمييز" )ص:ابن  (ٔٔ)

 .(٘ٗٙ( رقم )ٕ٘ٙالعامري ُب "اٞت د اٟتثيث" )ص: (ٕٔ)
 (.ٚٚٚٔ( رقم )ٖٖ٘البَتوٌب ُب "أيبٌت ا١تطالب" )ص: (ٖٔ)

 (.ٜٙٔٔ( رقم )ٕٔٚ/ٕالصاٟتي ُب "الشذرة" ) (ٗٔ)

 (.ٕٗٔٚ( رقم )ٓٛٗرة" )ص:الصع دي ُب "النوافح العط (٘ٔ)

 .(ٖٔ٘رقم ) (ٖٕٗ)ص: السمهودي ُب"الغماز على اللماز" (ٙٔ)
 .(ٓٙٚ( رقم )ٛٛٔذير ا١تسلمُت" )ص:األزىري ُب "ٖت (ٚٔ)
: ( قاؿٜ٘ٗ/ُٕب تعليقو على الباعث اٟتثيث )األلباشل  العبلمة (ٛٔ)

وقد صرح بذلك ، تفاق علماء الحديثاو بأصل لديث ال ىذا الح
وممن جزم بأن السيوطي والسخاوي والزركشي و  أحمداإلمام 

  .حافظ العراقي في شرح علوم الحديثالحديث ال أصل لو ال
 .(ٜٔٗ-ٜٓٗ/ٙ) ٣تلة ا١تسلموف""

 (ٜٖٙ/ُٕٙب "٣تموع فتاوى ومقاالت متنوعة" )العبلمة ابن باز  (ٜٔ)
علم أنو ورد في ذلك وال أ ،اً شرعي : ال أعلم لو أصالً قاؿ

 .حديث يعتمد عليو
( قاؿ: ُٓٚت ُب "شرح ا١تنظومة البيقونية" )ص:العبلمة ابن عثيم (ٕٓ)

  .لو أصل ال وىو صحيح، حديث أنو على العامة، عند مشهور
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 : التعليق
، ومعناه  تبُت ل  أف ىذا اٟت ديث ال يصح عن النيب  :قلت

، ومعٌت يـو صومكم يـو ٨تركم أي: اليـو الذي نصـو كذل  غَت صحيح
 د اآلضحى، فإذا صمنا يـو فيو شهر رمضاف يكوف اليـو نفسو يـو عي

، وىذا الكبلـ ليس على ا٠تميس مثبًل يكوف عي د األضحي يـو ا٠تميس
   إطبلقو.

وغالب ىؤالء يوجبوف أف يكوف رمضاف  :(ٔ)يةقال شيخ اإلسالم ابن تيم
  .ٯتنعوف أف يكوف تسعة وعشرين.اىػو  ،تاماً 

 يعةالش بعض عن يا١تاورد حكي :(ٖٕٛ/ٙ)" المجموع"قال النووي في و 
 شهرا):الصحيحُت ُب السابق للح ديث الع دد واعتم دوا ىلةاأل حكم يبقطواأ هنمأ

 .(٨تركم يـو صومكم) ي:ا١ترو  وباٟت ديث ،(ينقصاف ال عي د

 : السابقة حاديثاأل م  ىنا ا١تذكورة حاديثاأل عليهم ودليلنا
 أف الصحيحُت ُب ا١تشهورة حاديثواأل( لرؤيتو وافطروا لرؤيتو صوموا)
 وَب وعشرين تسعاً  يكوف ق د أي (وعشروف تس  الشهر) :اؿق النيب
 وحبس العشر صابعوأب وأشار وىكذ وىكذا ىكذا الشهر): روايات
  .ومسلم البخاري رواه (الثالثة ُب ُّاـاإل

                                                           

 .(ٓٛٔ/ٕ٘اوى")"٣تموع الفت( ٔ)
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 نكتب ال أمية أمة إنا): قاؿ  النيب عن عنهما اهلل رضى عمر ابن وعن
 رواه (ثبلثُت ومرة رينوعش تسعة مرة يعٍت وىكذا ىكذا الشهر ٧تسب وال

  .ٔتعناه ومسلم بلفظو البخاري
   اهلل ريبوؿ م  صمنا ١تا) :قاؿ عنو اهلل رضي مسعود ابن وعن
  .والًتمذي داود أبو رواه (ثبلثُت صمنا ٦تا كثرأ وعشرين تسعاً 

    اهلل ريبوؿ م  صمت ما): قالت عنها اهلل رضي عائشة وعن
 وقاؿ ال دارقطٍت رواه (ثبلثُت معو صمت ٦تا كثرأ وعشرين تسعاً  ويبلم عليو
  .ماجو ابن رواه مثلو ىريرة ىبأ وعن .صحيح حسن يبنادهإ

 ال أو ،جر٫تاأ ينقص ال أي (ينقصاف ال عي دٍ  شهرا) عن: والجواب
 .غَت٫تا م  فيو التأويبلف ىذاف يببق وق د،غالبا معاً  واح دة يبنة ُب ينقصاف

 منكر بل عيفض نو( أ٨تركم يـو صومكم) ح ديث عن :والجواب
 النيب فأ  ىريرة ىبأ ح ديث ىذا ُب الصحيح اٟت ديث ٪تاإو  ،اٟتفاظ باتفاؽ
 ( تضحوف يـو ضحىواأل ،تفطروف يـو والفطر ،تصوموف يـو الصـو) :قاؿ
 يـو الفطر)و ولفظ ،حسن يبنادإب داود أبو ورواه ،حسن ح ديث:وقاؿ الًتمذي رواه

  .(تفطروف
 يفطر يـو الفطر) : اهلل ريبوؿ قاؿ: قالت عنها اهلل رضى عائشة وعن
 حسن ح ديث ىو :وقاؿ ،الًتمذي رواه( الناس يضحى يـو ضحيواأل ،الناس
 .علمأ تعاذل واهلل صحيح
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 انمضى انثاٍَ
 
 

 ) اِثـار (
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لني وأي أرٍض أي سماٍء تظ): أثر أبي بكر  (ٔ)
                  (.                  إذا قلت في كتاب اهلل ماال أعلم لنيتق

  (ضعيف)                                                                

 :(ٜٔٙ/ٗ)في "الكافي الشاف" -رٛتو اهلل- حجرقال الحافظ ابن 
                                    .(ٔ)وابن أيب شيبة ،وعب د بن ٛتي د ،"ائلوفض"أخرجو أبو عبي د ُب 

وعزاه ٤تققو إذل  ،(ٜٖٖ/ٛ) "التفسَت"بغوي ُب : وأخرجو القلت
 .   ُب "جام  بياف العلم وفضلو"وابن عب د الرب ،الطربي

يمي وأبي بكر نقطاع بين إبراىيم التاإل: علتو ،وىذا األثر ضعيف
 .التيمي لم يسمع من أبي بكر الصديق  فإن إبراىيم ،الصديق 

وال أدرؾ  ،وال من عائشة ،دل يسم  من حفصةقطني:قال الدار 
  (. ٓٙٔ/ٔ"هتذيب التهذيب" )  زماهنما.

إذا كاف دل ي درؾ زماف عائشة وحفصة رضي اهلل عنهما، فهو دل قلت: 
 قطعاً. ي درؾ زماف الص ديق 

 :ضع ف ىذا األثر وقد

                                                           

 (.ٖٓٔ/ٔاٟت ديثية" ) "مويبوعة اٟتافظ ابن حجر( ٔ)
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 (ٔ)َت""مق دمة التفس ُب -ٛتو اهللر -شيخ اإليببلـ ابن تيمية  (ٔ)
  .إسناده منقطع: قاؿ( ٖٗٔ:)ص

( ٖتت قوؿ اهلل ٛٓٙ/ٗتفسَته" )ُب " -رٛتو اهلل- َتاٟتافظ ابن كث (ٕ)
يببلـ بن عبي د القايبم  قاؿ أبو {46}عبس:ژوئ  ۇئژ اذلتع

 .واـ بن حوشب عن إبراىيم التيميح دثنا ٤تم د بن يزي د ح دثنا الع
 ژۇئوئژوؿ اهلل تعاذلعن ق : يُبئل أبو بكر الص ديق قاؿ
 ما ف قلت ُب كتاب اهلل: )أي ٝتاٍء تظلٍت وأي أرٍض تقلٍت إؿفقا

 : وىذا منقطع بين إبراىيم التيمي والصِّدِّيققال .(ال أعلم
اىػ.. 

 .ىذا منقطع: قاؿ"الكاُب الشاؼ"  ُب -رٛتو اهلل- ظ ابن حجراٟتاف (ٖ)
( ٙٔ/ٔقو على "تفسَت ابن كثَت" )ُب تعلي -رٛتو اهلل-الوادعي  شيخنا (ٗ)

 .: منقطعقال

  :التعليق
ًٍ  اٍء تظلٍت وأيأي ٝت: )أنو قاؿ  : ق د صح عن أيب بكرقلت أرِض

  )ُب كتاب اهلل(.ب دوف ذكر  ال أعلم( تقلٍت إذا قلت ما
أنو ١تا نزؿ  ،ة رضي اهلل عنهاصحيح عن عائش  د أخرج البزار بسن دٍ فق

  .رأيبها ل أبو بكر قب   عذرىا ُب )قصة اإلف (
                                                           

  .شرح ابن عثيمُتب( ٔ)
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 ؟  فقالت: أال عذرتٍت
ًٍ تقلٍتوأي  ،أي ٝتاٍء تظلٍت)اؿ: فق  . علم(ال أ إذا قلت ما ،أرِض

 فإف األثر الضعيف جاء عن د ،مرٮتتلط علي  األ ذكرُت ىذا حىت ال
  .ژوئۇئژ  عن تفسَت قولو تعاذل  ديق ما يبئل الص
 ة رضي اهلل عنهاوبراءة عائشحادثة اإلف ،  الصحيح جاء بع دواألثر 
 .(ٔ)واهلل أعلم

                                                           

 (.ٕٚٓ٘( و"الصحيحة" ٖتت ح ديث )ٕٖٗ/ٛٔ، ٚٔ( و"روح ا١تعاشل" )ٖٖٗ/ٛ"فتح الباري" )( ٔ)
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)وددت أني شعرة في جنب  :أثر أبي بكر  (ٕ)
 .عبٍد مؤمن(

  (ال يصح)                                                      
: قاؿ ،ن أيب عمراف اٞتوشل( عٖ٘ٔ:صرجو أٛت د ُب "الزى د" )أخ

 .فذكره قاؿ: أبو بكر الص ديق 
دل ي درؾ  ،بيب األزديىو عب د ا١تل  بن ح ،عمراف اٞتوشل وأبو :قلت

فاألثر  (ىػٜٕٔ) :( وقيلٕٛٔ) فق د توُب يبنة ،أبا بكر الص ديق 
 . (ٕٖ٘ٗ( رقم )ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٙالتهذيب") "هتذيب  .قطعمن

  :ىذا األثر وقد ضع ف
طاع فيو انق: قالوا( ٙٙٓٚ) رقم ( فتوىٕٜٖ/ٗ) اللجنة الدائمة

 . بي عمران الجوني وأبي بكر الصديق بين أ
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ت ىذه واهلل لوددت أني كن) :أثر أبي بكر  (ٖ)
 .(الشجرة تؤكل وتعضد
                     (ال يصح)                                                         

 ن أيب بكر ( بسن ده عن اٟتسن عٜٖٔه أٛت د ُب "الزى د" )ص:روا
 .فذكره

سن بن أيب اٟتسن ىو اٟتو  ،اٟتسنفإف  ىذا األثر منقطع،: قلت
الفة حيث أنو ولد لسنتين من خ ،لم يسمع من أبي بكر البصري 

 .(ٜٕٚٔ( رقم )ٖٕٗ/ٕذيب" )ذيب الته"هت . عمر
 وقد ضع ف ىذا األثر: 

ىذا األثر غير  :قالوا (ٙٙٓٚرقم )فتوى ( ٕٜٖ/ٗ)اللجنة الدائمة 
 .  صحيح ألن الحسن لم يدرك أبا بكر الصديق 
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سكم قبل حاسبوا أنف): أثر عمر بن الخطاب  (ٗ)
                                                    .(…وا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزناأن تحاسبو 

  (ضعيف)                                                                
(، وأٛت د ُب ٖٓ-ٜٕ)ص: "٤تايببة النفس"بن أيب ال دنيا ُب ا رواه

 . (ٖ٘ٔ( رقم )ٛٛ/ٔ)" اٟتلية"(، وأبو نعيم ُب ٕٓٔ)ص: "الزى د"
من ( ٖ٘ٔ-ٖٗٔ)ص: : "ريبَتة ومناقب عمُب " ابن اٞتوزيوعلقو 

 .بو  عمر بن اٟتجاج عنعن ثابت طريق جعفر بن بُرقاف 

لم يسمع من عمر بن الحجاج ثابت قلت: ىذا األثر منقطع، 
، ( "رواية ٙٙٛ( رقم )٘/ٕفق د ذكر لو اٟتافظ ُب "هتذيب التهذيب )

  .عن بعض الصحابة ليس منهم عمر 
و رواية إال عن بعض التابعُت، بل إف البخاري وابن أيب حاًب دل يذكرا ل

(. ٕٚٔ/ٙولذل  أورده ابن حباف ُب أتباع التابعُت من كتابو "الثقات" )
 وقاؿ: روى عن ٚتاعة من التابعُت.

من طريق جعفر بن  (ٜٗٔ/ٛ) ابن أيب شيبة ُب "مصنفو"وأخرجو 
ظاىر السند فإن  وكما ىو .و عن عمر برقاف عن رجٍل دل يكن يسم

 ال يُعرف. فيو رجاًل مبهاً 
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عن بالغاً  عن مال  بن مغوؿ( ٖٙٓ) "الزى د" ابن ا١تبارؾ ُبأخرجو و 
 . عمر 

بصيغة التمريض  وق د ذكر ىذا األثر اإلماـ الًتمذي ُب "جامعو"
  .ويُروى عن عمر بن ا٠تطاب  فقاؿ:

 (. ٖٙٗ( ٖتت ح ديث رقم )ٜٕٚ"ضعيف يبنن الًتمذي" )ص:            

  :ف ىذا األثرضع  قد و 
 .(ٕٔٓٔرقم )( ٖٙٗ/ٖضعيفة" )"الُب  -رٛتو اهلل-أللباشل ا (ٔ)
  (.ٛٚٗ/ٔأبو إيبحاؽ اٟتويٍت ُب "ٗتر٬تو لتفسَت ابن كثَت" ) (ٕ)

 : التعليق
فإن  ترى أف مطلب ا١تتعاملُت  ،: ال ش  أف معٌت األثر صحيحقلت

 .لبضائ  عن د احملايببة يببلمة الربحُب التجارات ا١تشًتكُت ُب ا
جر بو ٍب حىت يت   عُت بشريكو فيعطيو ا١تاؿتاجر يستوكما أف ال 

ْتو تزكية وإ٪تا مطلبو ور  ،٭تايببو، فكذل  العقل ىو التاجر ُب طريق اآلخرة
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  تعاذل، قاؿ اهلل النفس ألف بذل  فبلحها

، ففبلحها باألعماؿ الصاٟتة .{60-5}الشمس: ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ
فيما  إذ يستعملها ويسخرىا ،ةىذه التجار والعقل يستعُت بالنفس ُب 
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جر ُب مالو، وكما أف ي يت  يزكيها، كما يستعُت التاجر بشريكو وغبلمو الذ
، ارطو أوالً يصَت خصمًا منازعًا ٬تاذبو ُب الربح فيحتاج إذل أف يش ري الش

تاج إذل العقل ٭تو ، عاتبو رابعاً أو ي ،، ويعاقبوثاً ، و٭تايببو ثالويراقبو ثانياً 
ط ويشرط عليها الشرو ،أواًل فيوظف عليها الوظائفلنفس مشارطة ا

ـز عليها األمر بسلوؾ تل  الطرؽ، ٍب ال ، و٬تويرش دىا إذل طريق الفبلح
ي  رأس و لو أ٫تلها دل يَر منها إال ا٠تيانة وتضييغفل عن مراقبتها ٟتظة، فإن

 .ن إذا خبل لو اٞتو وانفرد با١تاؿ، كالعب د ا٠تائا١تاؿ
إف أف ٭تايببها، ويطالبها بالوفاء ٔتا شرط عليها، فٍب بع د الفراغ ينبغي 

وغ يب درة ا١تنتهى م  األنبياء ىذه ٕتارة رْتها الفردوس األعلى، وبل
ُب والشه داء، فت دقيق اٟتساب ُب ىذا م  النفس أىم كثَتًا من ت دقيقو 

، ٍب كيفما كانت تقرة باإلضافة إذل نَِعم العقىا م  أهنا ٤تأرباح ال دني
، بل شر ال ي دـو ال ي دـو خَت ُب خَتٍ  التصـر واالنقضاء، والَتىا إذل فمص

ط  بقي الفرح ألف الشر الذي ال ي دـو إذا انق ،ـخَت من خَت ال ي دو 
بقى األيبف على ، وا٠تَت الذي ال ي دـو يضى الشربانقطاعو دائماً وق د انق

 ، وق د انقضى ا٠تَت ولذل  قيل:انقطاعو  دائماً 
 تَػيَػق َن عنو صاحبو انتقاال          أش د الغم عن دي ُب يبرور

ل عن ٤تايببة ـز آمن باهلل واليـو اآلخر أف ال يغفعلى ذي ح فحتمٌ 
، فإف ، وخطواهتاوخطراهتا ،ويبكناهتا ،ُب حركاهتا والتضييق عليها ،نفسو
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َفٍس من أنفاس العمر ًَ ال عوض ٢تا ٯتكن أف  ،جوىرة نفيسة كل َف
، فانقباض ىذه نعيمو أب د اآلباد ناىىْشتَػَرى ُّا كنز من الكنوز ال يتيُ 

، راف عظيم ىائلخس -مصروفة إذل ما ٬تلب ا٢تبلؾ ضائعة أو- األنفاس
فإذا أصبح العب د وفرغ من فريضة الصبح ينبغي  ،ال تسمح بو نفس عاقل

كما أف التاجر عن د تسليم البضاعة   ،أف يفرغ قلبو يباعة ١تشارطة النفس
. فيقوؿ للنفس: مارل بضاعة إال طتوري  العامل يفرغ اَّلس ١تشار إذل الش

العمر، ومهما فٍت فق د فٍت رأس ا١تاؿ، ووق  اليأس من التجارة وطلب 
  فيو، وأنسأ ُب أجلي وأنعم عليالربح، وىذا اليـو اٞت دي د ق د أمهلٍت اهلل

يرجعٍت إذل ال دنيا يومًا واح دًا حىت أعمل  بو، ولو توفاشل لكنت أ٘تٌت أف
أف ٍب إياؾ   ق د ُرِددِت فإياؾِ ، ٍبق د تُػُوفٍّيتِ  ، فاحسيب أن ِ فيو صاٟتاً 

  (ٔ)٢تا قيمة نفس من األنفاس جوىرةكل فإف   ،تضيعي ىذا اليـو
 ج دوؿ وض : ىناؾ بعض ا١تخالفات ُب ٤تايببة النفس منها تنبيو
 الفجر صليت ىل، مثل: الشهر أياـ ع دد على مقسمة أيبئلة صيغة على
 وىل قمت الليل؟ ؟رأت القرآفق وىل ؟صليت الضحى وىل اٞتماعة؟ ُب

 .وىكذاو٬تيب بنعم أو ال، 
 طريقة الناس بعض يتب  :-اهلل رٛتو- عثيمين ابن ناشيخ سئل وقد
 يض  أف وىي الرواتب، والسنن ا١تفروضة الصلوات أداء ُب أنفسهم حملايببة

                                                           

 (.         ٖٖٛٔ/ٛ( و"نظرة النعيم" )ٜٜ-ٜٛ-ٜٚ/ٔ"إغاثة اللهفاف" البن القيم )( ٔ)
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 أيببوع خبلؿ الصلوات ئوآألد ٤تايببة عن عبارة اٞت دوؿ ىذا ج دوالً،
 واآلخر للفرض أح د٫تا مربعُت، صبلة وقت كل اـأم يض  ْتيث واح د،
 درجة، تل  لصبلتو وض  اٞتماعة م  الفرض صلى فإذا الراتبة، نةللسُّ 
 درجة يض  دل يصل دل وإذا أيضاً، درجة ٢تا وض  الراتبة صلى وإذا

 على الورقة وتشتمل ال درجات، ٣تموع ٮترج األيببوع آخر ُب ٍب وىكذا،
 على تعُت الويبيلة ىذه مثل إف: ىؤالء قوؿوي .واح د لشهر ج داوؿ أربعة
 . والسنن الفرائض أداء على احملافظة
 وما ال؟ أم مشروعة ىي ىل الطريقة؟ ىذه في فضيلتكم رأي فما
 اهلل؟ أثابكم نشرىا في رأيكم

 معٌت القلب تسلب ورٔتا ب دعة، فهي مشروعة، غَت الطريقة ىذه: فأجاب
 وُب يقولوف كما روتينية أعماؿ هناكأ العبادات وتكوف تعاذل، هلل التعب د

 فإذا ا١تسج د  اهلل ريبوؿ دخل :قاؿ  مال  بن أنس عن الصحيحُت
  ؟(ىذا ما: )فقاؿ يباريتُت، بُت ٦ت دود حبل

: فقاؿ بو أمسكت فًتت أو كسلت، فإذا تصلي لزينب حبل: قالوا
 .(فليقع د فًت أو كسل، فإذا نشاطو أح دكم ليصلِ  حلوه،)

 فاضلة تكوف ٍب ،األصل ُب مفضولة أعماؿ لو يعرض ق د اإلنساف إف ٍب
 لكاف الظهر صبلة راتبة عن بو نزؿ ضيف بإكراـ اشتغل فلو لسبب، حقو ُب

 .الراتبة صبلة من أفضل بذل  اشتغالو
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 على التنشيط ُب األيباليب ىذه ايبتعماؿ من شبابنا أنصح وإشل
 يبنتو عاتبا  على حث حيث ،ذل  مثل من رحذ    النيب ألف العبادة؛
 يعٍت ضبللة، ب دعة كل أف وبُت   الب دع، من روحذ   الراش دين، ا٠تلفاء ويبنة
 وأصحابو خلفائو ى دي وال ،ى ديو من يكن ودل مبت دعوىا، ايبتحسنها وإف
  .اىػ.(ٔ)ىذا مثل عنهم اهلل رضي
  

                                                           

 .(ٔٔٔ/ٙٔ" )عثيمُت ابن ىفتاو  ٣تموع( "ٔ)
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ن الجنة لو قيل كل الناس يدخلو :) عمر  أثر (٘)
 (. إال رجاًل لظننت أنو أنا

 (ال يصح)                                                               

 من الوعاظ ُب باب الًتىيب نة كثَت د اشتهر ىذا األثر على ألسِ لق
  .ا األثر فلم أج دهوق د ْتثت عن ىذ ،والتخويف من عذاب اهلل

سئلت  (ٙٙٓٚ) فتوى رقم( ٖٜٖ/ٗة الدائمة )ثم رأيت اللجن
بل ىذا ال ، قاؿ ذل  فيما نعلمأنو   دل يثبت عن عمر عنو فقالت:
 وحسن ظنو بربو ورجائو فيو. ،وة إٯتاف عمر يتفق م  ق
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لناس وقد ولدتهم متى استعبدتم ا): أثر عمر  (ٙ)
                                                                                                    (.                                                                                                         أمهاتهم أحراراً 

 (ضعيف)                                                                
 :قاؿ (ٜٕٓوأخبارىا" )ص:أخرجو ابن عب د اٟتكم ُب "فتوح مصر 

ثنا عن أيب عب دة عن   . فذكره س ي د عن أنالبناشل وٛتُ ثابت ُح دٍّ
 قلت: ىذا األثر ضعيف، في سنده:

، البصري العتكيبن ثابت أبو عب دة، يويبف بن عب دة  (ٔ)
لو أحاديث مناكير عن حميد قاؿ اإلماـ أٛت د:  ضعيف.
 (.ٖٗٙ/ٔٔ" )هتذيب التهذيب"وثابت. 

فالوايبطة بُت ابن عب د اٟتكم وأيب عب دة ٣تهولة : االنقطاع (ٕ)
 غَت معروفة.

 . (ٖ/ٕالسيوطي ُب "حسن احملاضرة ُب أخبار مصر والقاىرة" ) األثر ذكرو 

 األثر لو قصة ذكرهتا ُب قسم القصص وعلقت عليها.و 
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في تعريف التقوى  أثر على بن أبي طالب  (ٚ)
واالستعداد  ،والعمل بالتنزيل ،من الجليلالخوف ) :ىي

 ليوم الرحيل(.              
  (ضعيف)                                                                
 وغيرىم اةنة كثير من طلبة العلم والدعألثر على ألسِ لقد اشتهر ىذا ا

  .في تعريف التقوى
نا وق د ٝتعت شيخ، عليو ثَتًا فلم أعثروق د ْتثت عن ىذا األثر ك

 . ال يثبتيقوؿ: أكثر من مرة  -رٛتو اهلل-لوادعي ا
، فكيف ليل( لم يثبت أنو اسم هلل تعالىالجسم )على ىذا أن ا دزِ 

، وىذا هلل تعاذل ىذا االيبم هلل عز وجل وىو ليس بايبم ينسب علي 
 . واهلل أعلم حة نسبة ىذا األثر لو ٦تا ي دؿ على ع دـ ص
وأف هلل  ،كر األٝتاء اٟتسٌت الطويلُب ح ديث ذِ  (اٞتليل) وق د ورد ايبم

 (.اٞتليل)وذكر منها  ،ٞتنةتسعة وتسعُت اٝتاً من أحصاىا دخل ا
األٝتاء "م والبيهقي ُب واٟت ديث أخرجو الًتمذي وابن حباف واٟتاك 

 . عن أيب ىريرة  "والصفات
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( ٜ٘ٗٔ) "ضعيف اٞتام "ُب  -رٛتو اهلل- العبلمة األلباشل فووضع  
 . (ٔ)وغَته من أىل العلم
توقيفية ال فاتو أف أٝتاء اهلل تعاذل وص): اتاء والصفوالقاع دة ُب األٝت
 .(٣تاؿ للعقل فيها

 ما دؿ الكتاب والسنة فبل نثبت هلل تعاذل من األٝتاء والصفات إال
 .(ٕ)على ثبوتو

                                                           

 (. ٘ٙ-ٗٙ"األحاديث الضعاؼ وا١توضوعات ُب األٝتاء والصفات" )ص:( ٔ)

 (. ٖٛ، ٙٔ"القواع د ا١تثلى ُب صفات اهلل وأٝتائو اٟتسٌت" )ص:( ٕ)



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕٙٛ 

يوشك أن تنزل ) :أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما (ٛ)
 ،: قال رسول اهلل ولماء أقعليكم حجارة من الس

 . (وتقولون: قال أبو بكر وعمر
ال أصل لو بهذا )                                           

  (اللفظ
 (ٕ٘ٔ/ٕٓ)شيخ اإليببلـ ابن تيمية ُب "٣تموع الفتاوى"  أورد ىذا األثر

و"زاد ا١تعاد"  (ٛٙٔ/ٕيم ُب "إعبلـ ا١توقعُت" )وابن الق ،(ٕٔٛ،ٓ٘/ٕٙو)
يخ اإليببلـ ٤تم د بن عب د وش ،(ٖٙٓٔ/ٖو"الصواعق ا١تريبلة" ) ،(ٜ٘ٔ/ٕ)

ا اع العلماء واألمراء  ُب ٖترصل ممن أط" )باب: التوحي د كتاب "الوىاب ُب
 .ُّذا اللفظ (أحل اهلل وٖتليل ما حـر اهلل

بهذا اللفظ في كتب السنة، فال وقد بحثُت عن ىذا األثر فلم أجده 
 .ظبهذا اللفاألثر يصح 

لنضيد في الدر اذلك صالح العصيمي في كتابو "وقد نب و على ىذا ك
 .(ٜٕٔص:" )تخريج كتاب التوحيد

  .ىذا األثر ال يصح :وؿيق -رٛتو اهلل-وق د ٝتعت شيخنا مقبل الوادعي 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕٜٙ 

عباس رضي اهلل عنهما ىو ما  واللفظ الذي صح  عن ابن: قلت
 وابن عب د الرب ُب "جام  بياف ،(ٕٖٔٔ) "مسن ده"و اإلماـ أٛت د ُب أخرج

 "الفقيوُب  ب البغ داديوا٠تطي ،(ٕٓٗ-ٜٖٕ/ٕ) العلم وفضلو"
 ،م سيهلكونأراى): باس رضي اهلل عنهما قاؿأف ابن ع (ٔ)"وا١تتفقو

لعبلمة صححو ا (أبو بكر وعمر قولون: قالوي ،قال النبي  :أقول
  .(ٕٖٔٔ) ن د"أٛت د شاكر ُب ٖتقيق "ا١تس

ن ، أحدثكم عتهين حتى يعذبكم اهللواهلل ما أراكم من: )بلفظوجاء 
 زاد ا١تعاد"صححو ٤تققا ". (وتحدثونا عن أبي بكر وعمر رسول اهلل 

 .( شعيب األرنؤوط وعب د القادر األرنؤوطٕٙٓ/ٕ)
 : التعليق

: وق د كاف بعض الناس يناظر ابن -رٛتو اهلل-(ٕ)قاؿ شيخ اإليببلـ ابن تيمية
تنزؿ عليكم  كر وعمر فقاؿ: يوش  أف: قاؿ أبو بس ُب ا١تتعة فقاؿ لوعبا

بكر  أبوقاؿ  :وتقولوف قاؿ ريبوؿ اهلل  :أقوؿ ،حجارة من السماء
  ؟(ٖ)وعمر

                                                           

 (.ٕٕ٘( رقم )ٗٗٔ:)ص "صحيح الفقيو وا١تتفقو"( ٔ)

 .(ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٕٓ) "٣تموع الفتاوى"( ٕ)
 األثر ُّذا اللفظ ال يصح.  وق د يببق التنبيو على أف( ٖ)
 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕٚٓ 

أمر ُّا فعارضوا بقوؿ ١تا يبألوه عنها فرضي اهلل عنهما وكذل  ابن عمر 
ر ، فأٟتوا عليو فقاؿ ٢تم: أمونويرد ما يقولدل   ٢تم أف عمر، فبُت عمر 
بكر  لم الناس أف أبا؟ م  ع أحق أف يتب  أـ أمر عمر  اهلل ريبوؿ
 وابن عباس. أعلم ٦تن ىو فوؽ ابن عمر رضي اهلل عنهما وعمر

، ويبقى كل  وريبولوولو فتح ىذا الباب لوجب أف يعرض عن أمر اهلل
لل دين يشبو ما عاب  ُب أمتو، وىذا تب ديل اعو ٔتنزلة النيب إماـ ُب أتب
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ژ  ارى ُب قولواهلل بو النص

ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
   {.46}التوبة: ژۇئېى   ى  ائ  ائ ەئەئ  وئوئ  ۇئ

  يببحانو وتعاذل أعلم واٟتم د هلل وح ده.    واهلل
وجوب العمل : "ُب ريبالة لو بعنواف -رٛتو اهلل-وقاؿ العبلمة ابن باز 

ج الناس على ابن عباس و١تا احت :"وكفر من أنكرىا بسنة ريبوؿ اهلل 
ُب  رضي اهلل عنهما بكر وعمر هلل عنهما ُب متعة اٟتج بقوؿ أيبرضي ا

)يوش  أف تنزؿ عليكم حجارة من  ابن عباس: قاؿ ،ٖتبيذ إفراد اٟتج
  .(أبو بكر وعمر قاؿ :وتقولوف ،أقوؿ: قاؿ ريبوؿ اهلل  ،السماء
إذا كاف من خالف السنة لقوؿ أيب بكر وعمر ُٗتشى عليو العقوبة ف

   .واجتهاده ، أو َّرد رأيوفكيف ْتاؿ من خالفهما لقوؿ من دوهنما



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕٚٔ 

عمر رضي اهلل عنهما ُب بعض و١تا نازع  بعض الناس عب د اهلل بن 
 ؟ع عمر أو اتباع السنة: ىل ٨تن مأموروف باتبا السنة، قاؿ لو عب د اهلل

، وىو ن كتاب اهللح دثنا ع :و١تا قاؿ رجل لعمراف بن حصُت 
، ، وقاؿ: إف السنة ىي تفسَت كتاب اهلل، غضب نة٭ت دثهم عن الس

، ودل تافالفجر ركعرب ، وا١تغرب ثبلث، و ولوال السنة دل نعرؼ أف الظهر أ
تفصيل  ، إذل غَت ذل  ٦تا جاءت بو السنة مننعرؼ تفصيل أحكاـ الزكاة

بة رضي اهلل عنهم ُب تعظيم السنة، ووجوب حاعن الص ثار، واآلاألحكاـ
 . والتحذير من ٥تالفتها كثَتة ج داً ، العمل ُّا

اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ١تا ح دث بقولو من ذل  أيضًا أف عب د 
 :(قاؿ بعض أبنائوال ٘ت .)هلل لنمنعهنوا): نعوا إماء اهلل مساج د اهلل 

 ،قاؿ ريبوؿ اهلل  : أقوؿاؿوق ،يو عب د اهلل ويببو يببًا ش دي داً فغضب عل
  (.تقوؿ واهلل لنمنعهنو 

بعض  من أصحاب ريبوؿ اهلل  وىو زشل و١تا رأى عب د اهلل ا١ت
، ن ا٠تذؼع هنى : إف النيب أقاربو ٮتذؼ هناه عن ذل ، وقاؿ لو

ويفقأ  ،ولكنو يكسر السن ،ع دواً وال ينكأ  ،إنو ال يصي د صي داً ): وقاؿ
خربؾ أف واهلل ال كلمت  أب داً، أُ )فقاؿ:  .بع د ذل  ٮتذؼ ُت( ٍب رآهالع

  (.ينهى عن ا٠تذؼ ٍب تعود ريبوؿ اهلل 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕٕٚ 

وأخرج البيهقي عن أيوب السختياشل التابعي اٞتليل أنو قاؿ: إذا ح دثت 
 .نو ضاؿفاعلم أ ،وأنبئنا عن القرآف ،فقاؿ: دعنا من ىذا ،ةسنالالرجل ب

أطلقو،  د ما ، أي تُقيٍّ السنة قاضية على الكتاب: -رٛتو اهلل-وقاؿ األوزاعي 
ٿ  ٹ     ٹ  ژ ، كما قاؿ يببحانو أو بأحكاـ دل تذكر ُب الكتاب

 {.44}النحل: ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  
 قرآف ومثلو معو(.: )أال إشل أوتيت الق قولو ويبب

إ٪تا ): ض الناسأنو قاؿ لبع -رٛتو اهلل- وأخرج البيهقي عن عامر الشعيب
 .. يعٍت بذل  األحاديث الصحيحة(كتم ُب حُت تركتم اآلثارىل

إذا )أنو قاؿ لبعض أصحابو:  -رٛتو اهلل-وأخرج البيهقي عن األوزاعي 
  يبوؿ اهلل ، فإياؾ أف تقوؿ بغَته، فإف ر ح ديث بلغ  عن ريبوؿ اهلل 
 . (كاف مبلغاً عن اهلل تعاذل

أنو  -رٛتو اهلل-وأخرج البيهقي عن اإلماـ اٞتليل يبفياف بن يبعي د الثوري 
 .(ثارلو  العلم باآللعلم كإ٪تا ا)قاؿ: 

 إال صاحب ىذا ،د عليومامنا إال راد ومردو ): -رٛتو اهلل-وقاؿ مال  
 .رب ريبوؿ اهلل وأشار إذل  ق (القرب

فعلى  إذا جاء اٟت ديث عن ريبوؿ اهلل ): -رٛتو اهلل-فة وقاؿ أبو حني
 . الرأس والعُت(



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕٖٚ 

ح ديثًا صحيحاً  وؿ اهلل مىت رويت عن ريب): -رٛتو اهلل-افعي وقاؿ الش
 .، فأشه دكم أف عقلي ق د ذىب(فلم آخذ بو

ٓتبلفو  إذا قلت قواًل وجاء اٟت ديث عن ريبوؿ اهلل )وقاؿ أيضاً: 
 .(ٔ)(فاضربوا بقورل اٟتائط
تقل دشل وال تقل د  ال) لبعض أصحابو: -رٛتو اهلل-أٛت د وقاؿ اإلماـ 
 .وخذ من حيث أخذنا( ،افعيمالكاً وال الش
 عجبت لقوـٍ عرفوا اإليبناد وصحتو عن ريبوؿ اهلل ): وقاؿ أيضاً 

ڑ  ک    ک  ک  ژ  ، واهلل يببحانو يقوؿيذىبوف إذل رأي يبفياف
: قاؿ ٍب .{14ر:}النو ژک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  

ق  ُب قلبو أف ي ، لعلو إذا رّد بعض قولو : الشرؾأت دري ما الفتنة؟ الفتنة
 . شيء من الزيغ فيهل (

ُب قولو  بن جرب التابعي اٞتليل أنو قاؿ وأخرج البيهقي عن ٣تاى د
 {.15}النساء: ژجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  ژ يببحانو 

الرد إذل  ، والرد إذل ريبوؿ اهلل قاؿ: الرد إذل اهلل الرد إذل كتابو
 .السنة

                                                           

 من كائناً  أح د لقوؿ ي دعها أف لو فليس السنة لو ايبتبانت من أف على الناس أجمع: الشافعي قاؿ( ٔ)
 . "كشف غياىب الظبلـ عن أوىاـ جبلء األفهاـ" لسليماف بن يبحماف.كاف



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕٚٗ 

علمائنا  كاف من مضى من) وأخرج البيهقي عن الزىري أنو قاؿ:
 . نة ٧تاة: االعتصاـ بالسيقولوف
وؿ اؿ موفق ال دين ابن ق دامة ُب كتابو "روضة الناظر ُب بياف أصوق
، وقوؿ " ما نصو: واألصل الثاشل من األدلة يبنة ريبوؿ اهلل األحكاـ
 ،وألمر اهلل بطاعتو ،ة ل داللة ا١تعجزة على ص دقوحج اهلل ريبوؿ 
 . انتهى ا١تقصود من ٥تالفة أمره. وٖتذيره

ڑ  ک    ژ ُب تفسَت قوؿ اهلل تعاذل  -رٛتو اهلل-وقاؿ ابن كثَت 
 {14}النور: ژک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  

ويبنتو   وىو يببيلو ومنهاجو وطريقتو، ،عن أمر ريبوؿ اهلل أي: 
وما ، فما وافق ذل  قُِبل، واألعماؿ بأقوالو وأعمالووزف األقواؿ وشريعتو، فتُ 

الصحيحُت وغَت٫تا ما  ثبت ُب ك  ،كاف  ود على قائلو كائناً منخالفو فهو مرد
ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو  من أح دث): أنو قاؿ عن ريبوؿ اهلل 

  رد(.
: فهو رد( أييو أمرنا من عمل عمبًل ليس عل)وُب رواية ١تسلم: 
بهم باطنًا وظاىرًا أف تصي الف شريعة الريبوؿ فليخش وليحذر من خ

، أو يصيبهم  عذاب أو ب دعة ،أو نفاؽ ،رفتنة، أي: ُب قلوُّم من كف
كما روى اإلماـ أٛت د   ،أو ٨تو ذل  ،أو حبس،، أي: ُب ال دنيا بقتلأليم



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕٚ٘ 

كم كمثل رجل ومثلمثلي ): وؿ اهلل قاؿ: قاؿ ريب عن أيب ىريرة 
ئي آلل الفراش وىذه  ال دواب الجع ،فلما أضاءت ما حو٢تا ،ً ايبتوق د نارا

قاؿ:  ،فيها فيقتحمنن ويغلبنو وجعل ٭تجزى ،يقعن فيها يقعن ُب النار
 (موف فيهاوشل وتقتحأنا آخذ ْتجزكم عن النار فتغلب ،لي ومثلكمفذل  مث

 .الرزاؽ أخرجاه من ح ديث عب د
ٞتنة ُب مفتاح ا" ُب ريبالتو ا١تسماة -رٛتو اهلل- يوطيوقاؿ الس

و: اعلموا رٛتكم اهلل أف من أنكر أف كوف االحتجاج بالسنة" ما نص
،  بًل بشروطو ا١تعروفة ُب األصوؿ حجةقواًل كاف أو فع ح ديث النيب 

من  ، أو م ، وحشر م  اليهود والنصارىكفر وخرج عن دائرة اإليببلـ
 . ا١تقصوداهلل من الفرؽ الكافرة. انتهى شاء 

ُب تعظيم  ىل العلملصحابة والتابعُت ومن بع دىم من أواآلثار عن ا
ف ، وأرجو أحذير من ٥تالفتها كثَت ج داً ، والتالسنة ووجوب العمل ُّا
كفاية ومقن  لطالب   ،واآلثار ،واألحاديث ،يكوف ما ذكرنا من اآليات

لسبلمة من ، واق ١تا يرضيواهلل لنا وٞتمي  ا١تسلمُت التوفيونسأؿ  ،اٟتق
ي  قريب، وصلى اهلل ف يه دينا صراطو ا١تستقيم إنو ٝتأيبباب غضبو، وأ
  .تباعو بإحسافلى آلو وأصحابو وأوريبولو نبينا ٤تم د وعويبلم على عب ده 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕٚٙ 

صقر ا١ت دشل اٟتنفي ُب منظومتو  يبعي د بنقاؿ العبلمة ٤تم د بن : فائدة
 : (ٔ)"ريبالة ا١ته دي"

 وقوُؿ أعبلـِ ا٢تػ دى  ال يُعملُ 
 و دليػُل األخِذ باٟت ديثِ في

ـُ           قػاَؿ  أبػو  حنػيفة  اإلما
 أخٌذ بأقوارل حتػى  تُعػرَضا
ـُ  داِر  ا٢تجػرةِ   ومالٌ  إمػا
 كُل كػبلـٍ  منػُو ُذو  قَػُبوؿِ 
 والشػافعيُّ قػاؿ إف  رأيتم
 من اٟت ديِث فاضػربوا اٞت دارَ 
 وأٛت ُد  قاؿ ٢تم ال تكتػبوا

 ألربعةفاٝت  مقاالِت ا٢ت داة ا
 تَػَعصُّبِ  ِذي لِقمػِعَها لكلٍّ 

                                                           

 بقولِنا بػ ُِدوِف نص    يُقبػلُ  
 وذاَؾ ُب القػ دصِل  واٟت ديثِ 
 ال ينبغي لػمن لػو  إيببلـُ 
 على الكتاِب واٟت ديِث ا١ترتضى
 قاؿ وق د أشار ٨تو اٟتػجرةِ 

 َوى الريبػوؿِ ومنُو مرُدوٌد يِبػ
 قورل ٥تػالفًا  ١تػا رويتػم
 بقورل  ا١تخػالَف األخبَػارَا
 ما قلُتُو بل أصُل ذاؾ فاطلُُبوا
 واعمل ُّا فإف  فيػها منَفَعػة
نصفوَف يكتفػوَف بالنػيبٍّ 

ُ
 وا١ت

 

 

                                                           

 (.ٕٓٛ/ٔ"غوث ا١تك دود بتخريج منتقى ابن اٞتارود" ) (ٔ)



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕٚٚ 

                        في قولو تعالى: أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما  (ٜ)
يض وجوه أىل السنة تبقال:  ژۈۈۇۆۆ  ۇژ

                                                          .ةوتسود وجوه أىل البدع
 (موضوع )                                                               

وا٠تطيب البغ دادي  (ٜٖٔ٘،ٜٖٓ٘)"تفسَته"أيب حاًب ُب  أخرجو ابن
       .(ٜٚ/ٔ)"شرح اإلعتقاد"كائي ُب ل(، والآلٜٖٚ/ٚ" )تارٮتو"ُب 

 وفي سنده: 
 الوكيل.  الجزري علي بن قدامة (ٔ)

لم يكن البائس ممن إذل لُت فيو بقولو: أشار ابن معُت        
 .يكذب
 (.ٔ٘ٔ/ٖ"ا١تيزاف" )  .ليس بقويوقاؿ أبو حاًب الرازي:         

اب كذ    ،سي ثم البصري التراسبن عبد ربو الفار  ةميسر  (ٕ)
 . يل غير محفوظةثو بواطوأحادي
 .(ٛٚٔ/ٙو"لساف ا١تيزاف" )  (ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٗ" الضعفاء " للعقيلي )                 

 .وىو منكر الحديث ،مجاشع بن عمرو (ٖ)
 .(ٜٛ٘ٛ( و" ا١تيزاف "رقم )ٕٗٙ-ٖٕٙ/ ٗ"الضعفاء " للعقيلي )                   

  . اليصح ىذا األثر :-رحمو اهلل-قال شيخنا الوادعي  قلت:
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 ، وىو ال يصح أيضاً.مرفوعاً إلى النبي  ىذا األثر وقد جاء
-ٛ٘ٔ/ٗ)ُب "جام  أحكاـ القرآف"  -رٛتو اهلل-القرطيب  قاؿ (ٔ)

واه مال  بن ذا ر قوؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما ى :(ٜ٘ٔ
 ن ناف  عنساف عن مال  بن أنس عيبليماف ا٢تروي أخو غ
    ۇ  ۇ  ۆ  ۆژ وؿ اهلل ابن عمر قاؿ: قاؿ ريب

، وتسود وجوه أىل نةيض وجوه أىل الس: يعٍت تبقاؿ ژۈۈ  
كر من:  د بن على ا٠تطيب، وقاؿ فيوكر أٛتالب دعة. ذكره أبو ب
 ..اىػمن حديث مالك

: إف (ٕٗٛ:صوعة" )الفوائ د اَّمُب " -رٛتو اهلل-شل قاؿ الشوكا (ٕ)
 :، وا١تراد بقولوىم أىل السنة ژۇ  ۇ  ۆژولو راد بقا١ت

ىو : اؿ ُب الذيلأىل الب دعة. ق ىم ژۆ    ۈۈ  ژ 
 ..اىػموضوع

اإلتقاف ُب علـو "و ،(ٖٙ/ٕ) "ال در ا١تنثورقاؿ السيوطي ُب " (ٖ)
بسند  "مسن د الفردوس": وأخرج ال ديلمي ُب (ٕٚٔ/ٗ) القرآف"
ۇ  ۇ  ۆ  ژ ُب قولو  عن ابن عمر عن النيب  ضعيف

أىل السنة وتسود وجوه أىل قاؿ: تبيض وجوه  ژۆ    ۈۈ 
         .  الب دعة
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 : التعليق
فأىل  ،أما الذين تبيض وجوىهم يـو القيامة :(ٔ)"التسهيلقال في "

القيامة ىل تري دوف شيئاً التوحي د واإلٯتاف، فاهلل عز وجل يسأ٢تم يـو 
 .اٟت ديث…( ألم تبيض وجوىنا): فيقولوف

وىم أوؿ زمرة ت دخل اٞتنة كما  ،أقواـ يزداد بياض وجوىهم: ومنهم
 ،أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر) : قاؿ النيب

 .لذين على إثرىم كأشد كوكب إضاءة(وا
   : ا١تبلغوف لو، لقوؿ النيب  : حفظة ح ديث ريبوؿ اهلل ومنهم

  .(ثم أداىا كما سمعها ،ي ثم وعاىامع مقالتنضر اهلل امرًءا س)
 : علماءلل أما الذين تسّود وجوىهم يوم القيامة ففيهم جملة أقوالٍ 

 .أىل البدع واألىواء من ىذه األمةإنهم من قاؿ:  فمنهم
وشاى دىم على ذل  ، إنهم المرتدون من ىذه األمة: من قاؿ ومنهم
 .{601}آل عمران: ژۅ  ۉ  ۉ       ژ قولو تعاذل 

أف ال إلو إال اهلل : إهنم ا١تنافقوف فهم ق د شه دوا ومن أىل العلم من قال
 .ٍب ارت دوا

                                                           

، و"النكت والعيوف" تفسَت (ٕٓ٘-ٕٛٗلتنزيل" )تفسَت يبورة آؿ عمراف ( )ص:التسهيل لتأويل ا"( ٔ)
 (.٘ٔٗ/ٔا١تاوردي )
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ٹ   ٹ  ژ لقولو تبارؾ وتعاذل  ىم عموم الكفار :من قاؿ ومنهم
ڃ    ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ

 ژڃ  ڃ  چ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
 وا٠تلود ال يكوف إال م  الكفر. {٢٢}يونس:

حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس    يث    ژ  ولقولو تعاذل

  .{4٢-40}عبس: ژمس  حص   

  ؟ ژۅ  ۉ  ۉ  ژ   تعاذلقولو  يلتئم ىذا م   أما كيف

هم وىم ُب صلب أبيهم اإلٯتاف ا١تأخوذ علي ،اإلٯتاف ىنافإف ا١تراد ب
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ وا١تذكور ُب قوؿ اهلل تعاذل  آدـ،

  .{6٢٢}األعراف: ژڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ 
 ؟ألرضلسماوات واأو اإلٯتاف الذي أقروا بو ١تا يبئلوا من خلق ا

ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ژ ، كما قاؿ يببحانو اهلل :وافقال
مر: ژہ  ھ  ھھ ۆئ  ۆئ  ۈئ       ژ وكما قاؿ يببحانو  .{44}الزُّ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی    ی  جئ  
  {.45 -44}المؤمنون :  ژحئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب   
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، وعلل كفار  الأنو عٌت بذل  ٚتي -رٛتو اهلل-واختار ابن جرير الطربي 
وذل  أف اهلل جل ثناؤه جعل ٚتي  أىل اآلخرة  :ولوابن جرير ذل  بق

، فمعلـو إذ دل يكن ضًا وجوىوواآلخر بي ،يقُت، أح د٫تا يبودًا وجوىوفر 
ود يبُ من  أف ٚتي  الكفار داخلوف ُب فريق  ىناؾ إال ىذاف الفريقاف

فبل وجو إذاً  ، وأف ٚتي  ا١تؤمنُت داخلوف ُب فريق من بُيض وجهو،وجهو
 ،وف بعضبعض الكفار د ژۅ  ۉ  ۉ   ژ  :يعٌت بقولو لقوؿ قائل،

ٍب  ،، وإذا دخل ٚتيعهم ُب ذل عاً عنهم ٚتي ربوق د عم اهلل جل ثناؤه ا٠ت
ة  الة واح دٍب ارت دوا كافرين بع د إال ح ،عهم حالة آمنوا فيهادل يكن ٞتمي

 . كاف معلوماً أهنا ا١ترادة بذل 
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ليس اإليمان ): بصري رحمو اهللأثر الحسن ال (ٓٔ)
ي القلب وصدقو لي ولكن ما وقر فبالتمني وال بالتح

                                       (.العمل
                            (ضعيف)                                                                
( من ٖٜ( رقم )ٕٖ-ٖٔ:)ص أخرجو ابن أيب شيبة ُب كتاب "اإلٯتاف"

إف اإلٯتاف ليس ) فر بن يبليماف، نا زكريا قاؿ: ٝتعت اٟتسن يقوؿ:طريق جع
 .(القلب، وص دقو العملولكن ما وقر ُب  ،بالتحلي وال بالتمٍت

( رقم ٚٚٔا٠تطيب البغ دادي ُب كتابو "إقتضاء العلم العمل" )ص: وأخرجو  
(٘ٙ). 

ٖتقيقو لكتاب "اإلٯتاف" البن أيب  ُب -رٛتو اهلل-قال العالمة األلباني 
وال ، (: ىو موقوؼ على اٟتسن البصريٖٜرقم ) (ٕٖ-ٖٔشيبة )ص:
  ، كما قاؿ الذىيب.ىالكف زكريا ىو ابن حكيم اٟتبطي إف، يصح عنو
ض الضعفاء عن  د رواه بع( وقٕٛٔ/ٖ"الضعيفة" )ُب  -رٛتو اهلل-وقاؿ 

 رقم "اإلٯتاف"ة ُب كتاب بن أيب شيباٟتسن البصري موقوفًا عليو، أخرجو ا
 .-ا١تتق دـ-من أجل زكريا  ضعيف وسنده( ٖٜ)
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: قال  النبىأن  مرفوعاً   أنسوقد جاء عن الحسن عن  :قلت
 ،القلب فى وقر ما ىو ولكن بالتحلى، وال بالتمني، اإليمان ليس)

  ".تارٮتو" َب البخاري وكذا النجار ابن أخرجو .(العمل وصدقو
 . العابد الحص بن مالسال عبدوفي سنده: 

  .متروك: النسائى قاؿ
  (.ٖ٘ٗ/٘"فيض الق دير") .ضعفو على مجمع :ع دى ابن وقاؿ

  العالئي. ةر انكبالوقد حكم على ىذا الحديث 
 .بالوضع: (ٜٛٓٔ)في "الضعيفة" العالمة األلباني حكم عليو و 

"نشر ، (ٓٚ٘ٚ)"فيض الق دير" ، (ٓٛٛٗ"ضعيف اٞتام " )وانظر كذل  
 (. ٖٖ)الصحيفة 

 التعليق:
فق د  ،صحيح عناهلكن مىذا األثر دل يثبت موقوفاً وال مرفوعاً، : قلت

ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ژ آية النساء  ُب تفسَت -رٛتو اهلل-قاؿ ابن كثَت 
 {.6٢4}النساء: ژڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 
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ولكن ما  ،التمٍتب دين ليس بالتحلي وال : أف اليةُب ىذه اآل وا١تعٌت
وليس كل من ادعى شيئًا حصل لو  ،(ٔ) دقتو األعماؿب، وصالقلوقر ُب 
ق ٝت  قولو ٔتجرد ذل  حىت نو على اٟتإواه، وال كل من قاؿ ٔتجرد دع

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  ، ٢تذا قاؿ تعاذليكوف لو برىاف من اهلل
س لكم وال ٢تم النجاة : ليأي ژڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 

، واتباع ما شرعو على و وتعاذلالعربة بطاعة اهلل يببحان، بل ٍتٔتجرد التم
 ..اىػل الكراـألسنة الريب

تفَضل على ىذه األمة  -يببحانو وتعاذل-، لكن اهلل فهذا ىو األصل
ىو عاجز عن العمل، إذا علم ص دؽ نيتو، وحرصو احملم دية، فأثاب من 

ي دخل على كثَت من الناس من ىذه  يطاف ق دالعاملُت. إاّل أف الشثواب 
الفضيلة، فبل ينفكوف  يوجب ىذهم أف ٣ترد ٘تٍت ا٠تَت الثغرة، فيسوٍّؿ ٢ت

ًً م  .بذل  حازوا فضبلً كبَتاً  ، ويظنوف أهنمن قيود التمٍت ليبلً وال هنارَا
بل -َلتو مود يرى قِ : أف ا١تتأمل للنصوص الواردة ُب التمٍت احملقواٟت
ل إلينا ُب أحاديث نق ؤمنُت الصادقُت، فهذ الريبوؿ عن د ا١ت -ن درتو
 أنو ٘تٌت: بينما أعمالو ال  ٖتصى كثرة.  ،يسَتة

                                                           

 العلم، أىل من واح د غَت ،وعمل وقول اعتقاد اإلٯتاف أف على السلف اتفاؽ حكى وق د: قلت( ٔ)
( ٜٗ/ٔ)" االعتقاد ١تعة شرح االعتقاد تيسَت" .والبغوي ،الرب عب د وابن ،والبخاري ،وأٛت د ،كالشافعي

 .اللهيمي د ٤تم د بن سليمافل
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لى أف اإلكثار من ٘تٍت وىكذا ا١تتمنوف من الصحابة والتابعُت. ف دَؿ ع
منا من شروط بل ىو ٝتة البطالُت، ولق د ق د ،دأب الصاٟتُت ا٠تَت ليس
، والعجز عن العمل، فلعل ُب ىذين الشرطُت ما التمٍت ا١ت م دوح: العـز

، وما أحسن ما قاؿ أبو لشيطاف ُب ىذا البابيقط  بو ا١تبتلوف نفثات ا
 :٘تاـ

 روض األماشل دل يزؿ مهزوال      من كاف مرعى عزمو و٫تومو
: ا١تتمنُت" أف يبعي د بن ا١تسيب قاؿق د روى ابن أيب ال دنيا ُب كتاب "و 

 . ألتو ريب، فقاؿ: إذا عرض رل شيء يب ذل فقيل لو ُب ما ٘تنيت قط.
بل يغوروف ، يقتصروف على ٘تٍت أعماؿ الرباس ال ىذا وإف كثَتاً من الن

زارع...وال ريب أف ىذا شّر ، وا١ت، وا١تراكبٍت ا١تباحات كا١تساكنُب ٘ت
  .(ٔ)ديناً ودنياً  وببلء على قلب ا١تسلم، وحاضره ومستقبلو

                                                           

 .-رٛتو اهلل-(. للشيخ عب د السبلـ بن برجس ٗٗ-ٓٗكتاب "التمٍت" )ص:( ٔ)
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 انمضى انثانث
 
 

 ) انمصض (
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 طاب ، وقول عمر بن الخ: )ابن األكرمينقصة (ٔ)
عبدتم الناس وقد ولدتهم : متى استاص لعمرو بن الع

 .                                             ؟(أمهاتهم أحرارًا 
   (ال تصح)                                                              

، قاؿ: أتى رجل من أىل مصر إذل عمر بن عن أنس بن مال  
 ،عاذاً ائذ ب  من الظلم، قاؿ: عذَت مع، فقاؿ: يا أمَت ا١تؤمنُت ا٠تطاب 

ويقوؿ: فجعل يضربٍت بالسوط  ،اص فسبقتوقاؿ: يبابقت ابن عمرو بن الع
، ويق دـ  دـو عليوبالق يأمره رو إذل عم  أنا ابن األكرمُت، فكتب عمر

، فجعل وط فاضرب: أين ا١تصري؟ خذ الس، فقاؿ عمر بابنو معو فق دـ
، قاؿ رمُت: اضرب ابن األكطاب بن ا٠تايضربو بالسوط، ويقوؿ عمر 

: فواهلل لق د ضربو و٨تن ٨تب ضربو، فما أقل  عنو حىت ٘تنينا أنو يرف  أنس 
ن العاص، فقاؿ: يا أمَت عنو، ٍب قاؿ عمر للمصري: ض  على صلعة عمرو ب

 . ، وق د اشتفيت منوا ابنو الذي ضربٍتا١تؤمنُت إ٪ت

تم الناس وقد بدكم استع  : مذلعمرو بن العاص  فقاؿ عمر 
 : يا أمَت ا١تؤمنُت دل أعلم ودل يأتٍت.ًً ؟ قاؿولدتهم أمهاتهم أحرارا

  .(ٜٕ)ص: "فتوح مصر وأخبارىا"ب د اٟتكم ُب ىذه القصة أخرجها ابن ع
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( ٖ/ٕوالقاىرة" ) وأوردىا السيوطي ُب "حسن احملاضرة ُب أخبار مصر
 .فذكر القصة  كم عن أنسعن ابن عب د اٟت

( ٛٛ/ٕ) ن يويبف الكان دىلوي ُب "حياة الصحابة"وأوردىا ٤تم د ب
قاؿ: وأخرج ابن عب د اٟتكم عن أنس أف  (وأصحابو ع دؿ النيب )باب 

ذا ُب "منتخب كنز العماؿ" ٍب قاؿ: ك ، فذكر القصة.رجبًل من أىل مصر
(ٗ/ٕٗ). 

 ، ومتنها منكر. ضعيفقلت: ىذه القصة سندىا 
 أما علة اإلسناد:

ابن عب د اٟتكم وأيب عب دة ٣تهولة غَت  : فالوايبطة بُتاالنقطاع (ٔ)
ثنا عن أيب عب دة معروفة.  مبٍت -      فقوؿ ابن عب د اٟتكم ُح دٍّ
ابن عب د  الذي أخذ عنو ، وُّذا دل يُعرؼ َمِن الشيخ-للمجهوؿ
 .وتلقى عنو ىذه القصة اٟتكم

يويبف بن عب دة بن ثابت العتكي البصري، وىو أبو عب دة،  (ٕ)
ميد أحاديث مناكير عن حُ قال اإلمام أحمد: لو ضعيف. 

 (.ٖٗٙ/ٔٔ"هتذيب التهذيب" ) .وثابت
  :وأما نكارة متن ىذه القصة



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕٜٔ 

بن  عمروخذ حيث آ بالظلم ،طعن في أمير المؤمنين عمر ال ىو
 بذنب ولده،  العاص
 واهلل تعاذل يقوؿ ض،البع يظن كما عمر ع دؿ علىالقصة  ت دؿ بلف 

 {. 614}األنعام :   ژ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یژ 

، وال حدأي ال يحمل أ :ُب "تفسَته" -اهللرٛتو -ؿ اإلماـ ابن كثَت قا
 . يجني جاٍن إال على نفسو

: أي ال ٖتمل ُب "اٞتام  ألحكاـ القرآف" -رٛتو اهلل-وقاؿ القرطيب 
، بل كل نفس غيرىاأي ال تؤخذ نفس بذنب ، ل أخرىحاملة ثق

 . مأخوذة ّترمها، ومعاقبة بإٙتها
( عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف ٕٛٛٙوُب "صحيح البخاري" )

، ومبتغأبغض الناس إذل اهلل ثبلثة: )قاؿ النيب  ُب  : ملح د ُب اٟتـر
 .         (ٔ)(بغَت حق ليهريق دمو ءٍ ب دـ امر ومطل، اإليببلـ يبنة اٞتاىلية

                                                           

 "يبلسلة ٖتذير ال داعية من القصص الواىية" القصة الثالثة. و١تزي د الفائ دة انظر( ٔ)
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أبي حنيفة أنو مكث أربعين سنة يصلي ) :قصة (ٕ)
                                                                            (.وء العشاءالصبح بوض

ال أصل )                                                            
  (لها

 (.ٖ٘٘/ٖٔ) "تاريخ بغ داد"القصة ذكرىا ا٠تطيب البغ دادي ُب 
ذا ى (:ٔ/ٗٗ)روز أبادي في "الرد على المعترض"قال الفي (ٔ)

اليت ال تليق نسبتها إذل اإلماـ،  اضحةاذيب الو من جملة األك
ذا اإلماـ أف يأٌب ، وكاف األوذل ٔتثل ىفما ُب ىذه فضيلة تذكر

 صبلة أفضل وأًبباألفضل، وال ش  أف ٕت دي د الطهارة لكل 
ذا إف صح أنو يبهر طواؿ الليل أربعُت يبنة متوالية، ، ىوأكمل

ات بعض المتعصبين وىو من خرافوىذا أمر باحملاؿ أشبو، 
وكل ذلك مكذوب.                         جهال، قالوه في أبي حنيفة وغيره،لا

: حاشية(ٕٔٔ-ٕٓٔ"صفة الصبلة" )ص: ُب انيقال العالمة األلب (ٕ)
، ولو  ...يكره إحياء الليل كلو دائماً أو غالباً ألنو خبلؼ يبنتو 

، وخَت ا٢ت دي ى دي ٤تم د فاتو  ياء كل الليل أفضل ١تاكاف إح
، عُت يبنة يصلي ، أنو مكث أربٔتا ُروي عن أيب حنيفة ًتوال تغ

 .فإنو مما ال أصل لو عنوالصبح بوضوء العشاء، 
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، ثم ا ابن السوداءأنو قال لبالل: ي : )أبي ذر قصة (ٖ)
، وطلب من بالل أن يطأ خده اعتذر لو ووضع خده في األرض

  .(بقدمو
  (ال تصح)                                                               

: وقيل إف الرجل (ٛٓٔ/ُٔب "الفتح" ) -رٛتو اهلل-فظقال الحا (ٔ)
، روى ذل  الولي د موذل أيب بكر ؤذن ىو بالل الم، ا١تذكور

 .منقطعاً  بن مسلما
 ( رقمُٕ٘ٔب "غاية ا١تراـ" )ص: -رٛتو اهلل- قال العالمة األلباني (ٕ)

ليس فيو  كما ترى (: بع د ذكر اٟت ديث الصحيح وىوٖٚٓ)
 .ذكر لبالل 

)يا ابن  :تبين لك أخي الكريم عدم ثبوت ىذه المقولة: قلت
ألحد  وإنما قالها أبو ذر  ،مؤذن النبي  ،لبالل السوداء( 

 الموالي.
: رأيت أبا ذر بن يبوي د، قاؿ عن ا١تعرور لممسثبت ُب البخاري و  فق د
 نو يباب  رجبلً ألتو عن ذل ، فذكر أ، وعلى غبلمو مثلها فسوعليو حلة

ه بأمو، فقاؿ النيب  على عه د ريبوؿ اهلل  إن  امرٌؤ في  جاىلية، ): فعَت 
م إخوانكم خولكم، جعلهم اهلل ٖتت أي ديكم، فمن كاف أخوه ٖتت ي ده ى
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، فإف كلفتموىم يغلبهم فليطعمو ٦تا يأكل، وليلبسو ٦تا يلبس، وال تكلفوىم ما
  .فأعينوىم(

ك الت : )أبي معلق قصة (ٗ) ََ اجر الذي نزل الَمَل
 .               (اذه من اللص الذي أراد قتلوإلنق

  (موضوعة)                                                          
ح دثٍت عيسى  (ٖٙايب ال دعوة" )ص:ُب "٣ت -رٛتو اهلل-قاؿ ابن أيب ال دنيا 

بن ورداف امويبى  بن عب د اهلل التميمي، أخربشل فهَت بن زياد األيب دي، عن
قاؿ: كاف  عن أنس  عن اٟتسن -وليس بصاحب التفسَت-عن الكليب 

ار يكٌت أبا معلق، وكاف تاجراً يتجر ُب من األنص رجل من أصحاب النيب 
، فخرج مرة فلقيو لص كًا ورعاً ، يضرب بو ُب اآلفاؽ، وكاف نايبماؿ لو ولغَته

! قاؿ: أما إذا أبيت  : ض  ما مع  فإشل قاتلمقن  ُب السبلح، وقاؿ لو
، ٍب صلى أرب  ، فتوضأفذرشل أصلي أرب  ركعات، قاؿ: صل ماب دا ل 

من دعائو ُب آخر يبج دة أف قاؿ: يا ودود، يا ذا العرش  ، فكافركعات
زؾ الذي ال يراـ، وملك  الذي ال يضاـ،  د، يا فعاؿ ١تا يري د، أيبأل  بعاَّي
ذا اللص، يا مغيث أغثٍت، ر ىؾ الذي مؤل أركاف عرش ، أف تكفيٍت شوبنور 

ىو بفارس!!  ، فإذايا مغيث أغثٍت، ثبلث مرات، قاؿ: دعا ُّا ثبلث مرات
 فلما بصر بو اللص أقبل ٨توه ق د أقبل بي ده حربة واضعها بُت أذشل فريبو،

! قاؿ: من أنت بأيب أنت وأمي؟ فق د : قم! ٍب أقبل إليو فقاؿعنو فقتلوفط
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، قاؿأغاثٍت اهلل ، دعوت ب دعائ  َل  من أىل السماء الرابعةأنا مَ :  ب  اليـو
ئ  الثاشل فسمعت ، ٍب دعوت ب دعااألوؿ فسمعت ألبواب السماء قعقعة

، دعاء مكروب :ب دعائ  الثالث فقيل رل، ٍب دعوَت ألىل السماء ضجة
 فسألت اهلل تعاذل أف يوليٍت قتلو. 

، ودعا ُّذا ، وصلى أرب  ركعات: فاعلم أنو من توضأقاؿ أنس 
 .، مكروباً كاف أو غَت مكروبيب لوعاء ايبتجال د

والقصة رواىا الآللكائي ُب "شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة واٞتماعة" 
(، وابن األثَت ُب "أيب د ٖٖٔ/ٚوذكرىا اٟتافظ ُب "اإلصابة" )، (ٙٙٔ/ٜ)

 (. ٜٕٛ/ٙالغابة" )

 موضوع(: ُٖٚٚ٘ب "الضعيفة" ) -رٛتو اهلل- قاؿ العبلمة األلباشل (ٔ)
وىذا إسناد قاؿ: ..ٍب .ظاىرة عليو والصنع ضعالو  لوائح

مظلم، لم أعرف أحدًا ممن دون الحسن، غير موسى بن 
 وردان وىو مختلف فيو. 

متنوعة"  "٣تموع فتاوى ومقاالتُب  -رٛتو اهلل-باز ابنمة العالقال  (ٕ)
ذا ما وقفت على ىيبئل عن ىذه القصة:  عن دما( ٜٕٙ/ٕٙ)

خبر اللص فخبر فيو وأما  ،الكالم الذي فيو أربع ركعات
 . ضعف

 .(ٖٕٗ)ص:"كرامات األولياء" ُبب د الرقيب الشيخ عالقصة  ضع ف (ٖ)
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أصوؿ "شرح  ُب ٖتقيق ال دكتور أٛت د بن يبع د الغام دي هافضع   (ٗ)
  .(ٙٙٔ/ٜ) "لسنة واٞتماعةاعتقاد أىل ا

 ن التي عبر بها: )إحراق طارق بن زياد للسفقصة (٘)
            مع جيشو إلى األندلس(.             

ال أصل )                                                            
     (لها
، وىي بشأف ة إذل فاتح األن دلس طارؽ بن زيادنسب ىذه القصتُ 

 ُّا م  جن ده من الشاطئ اإلفريقي إذل شواطئ شبو رَب إحراؽ السفن اليت عَ 
 .إيربياجزيرة 

 وخالصة ىذه القصة: 
ط  على كي يق  ،حرؽ السفن اليت أقلت و عرب ا١تضيقزياد أ أف طارؽ بن
، لي دفعهم إذل االيبتبساؿ ُب القتاؿو  ،ُب العودة إذل إفريقية اٞتيش كل أمل

  .وأخربىم أف البحر خلفهم والع دو أمامهم
إلى إبطال الرواية التي يذكر  المحققين وقد ذىب بعض المؤرخين

 : منها لذلك بأدلة تدلون، ويسحرق السفنفيها 
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وإ٪تا ، يذكره أح د من جن ده أو معاصريو أف خرب اإلحراؽ دل (ٔ)
 .قيلت بع ده بقروف

، وإ٪تا فهم ت بذل إشل أحرقت السفن أو أمر  :دل يقل طارؽ (ٕ)
: أيها الناس أين رين ذل  من خطبتو اليت ورد فيهابعض ا١تتأخ
؟! فهموا من ىذا من ورائكم، والع دو أمامكم ا١تفر البحر

م إذل هوليس فيو ويبيلة نقل تنقل ،وراءىم الكبلـ أف البحر
 .فيو شيء من السقم ، وىو فهمٌ الع دوة ا١تغربية

 السفن ليست ملكاً لطارؽ حىت يتصرؼ ُّا كيف يشاء . (ٖ)
 د العاـ مويبى قًا أح د من قادتو يبواء كاف القائدل ٭تايبب طار  (ٗ)

 .ابن نصَت، أـ ا٠تليفة الولي د بن عب د ا١تل 
فن فتعود إذل الع دوة ا١تغربية ليصل أال ٯتكن لطارؽ أف يأمر بالس (٘)

ل من أف ٭ترقها وٮتسرىا وذل  أفض،إذل النتيجة نفسها
 . ا١تسلموف

يتوق  طارؽ طلب م دد، وىذا ما ح دث، فعلى أي شيء  أال (ٙ)
 .انتقل ىذا ا١ت دد، لق د انتقل على السفن نفسها

من أين جاء مويبى بن نصَت بالسفن اليت انتقل عليها إذل  (ٚ)
لذين ٞتيش عن دما خاؼ على ا١تسلمُت ااألن دلس م  بقية ا

 .توغلوا بعي داً داخل األن دلس؟ لق د انتقل على السفن نفسها
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 ينظر إذل ا١تستقبل، ال ٯتكن لقائ د بعي د النظر مثل طارؽ أف ال (ٛ)
من ورائها  واليت ،َت ُب ببلد األن دلس الوايبعةجيشو الصغفيًتؾ 
صة اق دة ا١تًتبوبُت ٥تالب دولة القوط اٟت،ربا ت دعمهاأو 

 با١تسلمُت اليت تنتظر الفرصة لتعمل ٥تالبها فيهم.

دل تكن عملية إحراؽ السفن بالطريقة اليت تلقي اٟتمايبة ُب  (ٜ)
ن جهادىم التذكَت بإح دى فق د عرؼ م، نفوس ا١تسلمُت

 .اٟتسنيُت
 . يفي د عن دما ٭ت دث ا٢تل  ُب النفوسإحراؽ السفن ال  (ٓٔ)

رة التضحية كة وضعها بعضهم إلبراز فلسفن فريراق اوقضية إح
لهم أىداف واإلقدام عند طارق، ورو جها أو أسهم في وضعها الذين 

يام بمثل ىذه والق ،ين على مخالفة اإلسالمبعيدة في تشجيع المسلم
 .(ٔ)األعمال االنتحارية

                                                           

 "اإليببلمي لتاريخا ُب األيبايبي ا١تنطلقو" ،اٟتجي الرٛتن عب د ل دكتورل (ٕٙ:ص) "األن دلسي التاريخ"( ٔ)
 (.  ٘ٚ-ٖٚ( و"ٖتت اَّهر" )ص:٘ٓٔ-ٜ٘/ٖ. "قصص ال تثبت" )شاكر ٤تمود (ٕٓ،ٙٔ:ص)
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مدينة مبنية وأنها  م ذات العمادر : )إقصة (ٙ)
 بالذىب، تنتقل من مكان إلى مكان!!(.  

 (باطلة)                                                                  
كما   ظاىرة اعليه والصنع الوضع لوائح ىذه قصة باطلةقلت: 

   نص  على ذلك جمع من أىل العلم:
وإ٪تا (: ٘٘ٙ/ٗتعاذل ُب "تفسَته" ) -رٛتو اهلل-اإلماـ ابن كثَت قاؿ  (ٔ)

فسرين عن د نبهت على ذل  لئبل يغًت بكثَت ٦تا ذكره ٚتاعة من ا١ت
)إـر ذات العماد، مبنية بلنب : من ذكر م دينة يقاؿ ٢تا ،ىذه اآلية

باءىا آللئ وأف حصالذىب والفضة، قصورىا ودورىا وبساتينها، 
، يباقطة، وٙتارىا ، وأهنارىا يبارحةوتراُّا بنادؽ ا١تس ، واىروج
، واُّا تصفر ليس ُّا داع وال ٣تيبورىا وأب، ويبدورىا ال أنيس ُّاو 
ا تتنقل فتارة تكوف بأرض الشاـ، وتارة باليمن، وتارة بالعراؽ، هنوأ

ىذا كلو من خرافات  فإن وتارة بغَت ذل  من الببلد(.
، من وضع بعض زنادقتهم، ليختبروا بذلك عقول اإلسرائيليين

وذكر الثعلبي      .ذلك الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع
ابن قبلبة ُب زماف هلل ، وىو عب د ا: أف رجبًل من األعرابوغيره
ذىب ُب طلب أباعر لو شردت ،فبينما ىو يتيو ُب   معاوية
، ف دخلها مة ٢تا يبور وأبوابة عظي، إذ اطل  على م دينابتغائها
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الذىبية اليت تق دـ فوج د فيها قريبًا ٦تا ذكرناه من صفات ا١ت دينة 
ا١تكاف الذي قاؿ  ، وأنو رج  فأخرب الناس فذىبوا معو إذلذكرىا
قصة إـر ذات العماد : وقد ذكر ابن أبي حاتم. يروا شيئاً  فلم
، ولو صح ح إيبنادىافهذه اٟتكاية ليس يص .ىنا مطولة ج داً ىا

ابو نوع من فق د يكوف اختلق ذل ، أو أنو أص إذل ذل  األعرايب
، ل  لو حقيقة ُب ا٠تارج وليس كذل ا٢توس وا٠تباؿ، فاعتق د أف ذ

 "البداية والنهاية"ي وقال ف .يقطع بعدم صحتووىذا ٦تا 
 ُب فتارة ،األرض ُب ت دور م دينة ـرإ أف زعم ومن :(ٖٔٔ/ٔ)

 أبعد فقد غَتىا ُب وتارة ،اٟتجاز ُب وتارة ،اليمن ُب وتارة،  الشاـ
 مستند وال عليو يعول برىان وال عليو دليل ال ما وقال ،النجعة

 .  إليو يركن

 (:ٕٚ٘/ٛ) "يفتح البار "ُب  -رٛتو اهلل-قاؿ اٟتافظ ابن حجر  (ٕ)
 ال قبلبة بن اهلل عب د وراويها ،منكرة ألفاظ فيها بع د ذكر القصة

 .لهيعة بن اهلل عبد إسناده وفي يعرف

 دل ا١ت دينة وىذه(: ٕٙ/ُٔب "ا١تق دمة" ) -رٛتو اهلل- قاؿ ابن خل دوف (ٖ)
 عن ينقل دلو  ،األرض بقاع من ءشي ُب يومئذ من خرب ٢تا يسم 
 ،األمم من وال، اإلخباريُت من  دأح ذكرىا وال ،خرب ا١ت دينة ىذه
 أف إال ،أشبو لكاف اآلثار من درس فيما دريبت أهنا قالوا ولو

 أهنا إذل ببعضهم ا٢تذياف ينتهي ق دو  ،موجودة أهنا ظاىركبلمهم
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 وأشب كلها مزاعم ،والسحر الرياضة أىل عليها يعثر وإ٪تا ،غائبة
 .بالخرافات

(: وق د ذكر ٖ٘ٗ/٘" )ُب "فتح الق دير -رٛتو اهلل-قاؿ الشوكاشل  (ٗ)
لذىب ٚتاعة من ا١تفسرين أف إـر ذات العماد ايبم م دينة مبنية با

باءىا جواىر، وتربتها ، وأف حصوالفضة، قصورىا ودورىا وبساتينها
ال تزاؿ  ، وأهناآدـ وال فيها يباكن من بٍت ،، وليس ُّا أنيسمس 

، تتنقل من موض  إذل موض ، فتارة تكوف باليمن، وتارة بالشاـ
وىذا كذب بحت ، بلد، وتارة تكوف بسائر الببالعراؽتارة تكوف و 

 د وزاد الثعليب ُب تفسَته: أف عب .ال ينفق على من لو أدنى تمييز
لى  وىذا كذب ع، ُب زماف معاوية دخل ىذه ا١ت دينة اهلل بن قبلبة

 تراء على افتراء، وقد أصيب اإلسالم وأىلو بداىية، وافكذب
ابين ؤالء الكذ  من أمثال ى ،ة كبرى، ورزي، وفاقرة عظمىدىياء
الكذب تارة على بني إسرائيل، الذين يتجرؤن على  ،الينالدج  

، تارة على رب العالمينارة على األنبياء، وتارة على الصالحين، و وت
الشر وزاد كثرة بتصدر جماعة من الذين ال علم ذا وتضاعف ى

للتصنيف  ،عهاو لهم بصحيح الرواية من ضعيفها من موض
 ،ات المختلفةـذه الخرافـفأدخلوا ى والتفسير للكتاب العزيز،

ير كتاب اهلل ـ، في تفساطير المفتعلةـواألس ،واألقاصيص المنحولة
 ، فحر فوا وغي روا وبد لوا . سبحانو
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ة د أبناء الخنساء األربعة في معرك)استشها :قصة (ٚ)
 .           القادسية(

 (ال تصح)                                                               
(: وذكر الزبَت بن ٔٔٔ/ُٛب "اإلصابة" ) -رٛتو اهلل-افظ ابن حجر قاؿ اٟت

أحد - الةبابن زب وفوىو المعر  ،بكار، عن ٤تم د بن اٟتسن ا١تخزومي
 قاؿ: عب د اهلل، عن أيب وجزة، عن أبيوبن  ، عن عب د الرٛتن-المتروكين

ومعها بنوىا أربعة  ،مرو السلمية حرب القاديبيةحضرت ا٠تنساء بنت ع
على القتاؿ وع دـ الفرار، وفيها: إنكم وٖتريضهم  ،رجاؿ، فذكر موعظتها ٢تم

، ما وأـ واح دة ،وإنكم لبنو أب واح د ،ين، وىاجرًب ٥تتار أيبلمتم طائعُت
لقتاؿ واح دًا بع د ، فلما أصبحوا باشروا اىجنت أباءكم وال فضحت أخوالكم

 .اىػتلوا.واح د حىت ق
، محمد بن الحسن المخزومي :في سندىا ال تصح ىذه القصة: قلت

   و متروك، كما أشار الحافظ.المعروف بابن زبالة وى

عدم صحة قصة استشهاد أوالد  ويستدل بعض المتأخرين على
 بما يلي:  األربعة في معركة القادسية (ٔ)ساءالخن

                                                           

ا٠تنساء ىي: ٘تاضر بنت عمرو الشري د السلمية الشاعرة ا١تشهورة.قاؿ ُب "االيبتيعاب" ( ٔ)
 م  قومها من بٍت يبليم فأيبلمت معهم، وكاف ريبوؿ اهلل  (: ق دمت على النيب ٕٚٛٔ/ٗ)

 ا شعرىا. وقاؿ: أٚت  أىل العلم بالشعر أنو دل تكن امرأة قبلها وال بع دىا أشعر منها. ينش دى
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عة يستن د إذل أوالدىا األرب ، وقتلساءأف كل من كتب عن ا٠تن (ٔ)
وليست للخنساء  ،رأة ٩تعيةنما تل  الوصية ١ت، بيوصيتها ٢تم

. و٦تا يؤك د ىذا ما ذكره إماـ ا١تفسرين ابن جرير الطربي لميةالس
  ٢تا بنوف أربعة : كانت امرأة من النخقاؿ ُب "تارٮتو" عن دما

ذل أف قالت ُب وصيتها: واهلل إنكم لبنو رجل ،... شه دوا القاديبية
: إنكم لبنو رجل واح د، وا١تعروؼ أف د قولهاوالشاى ػ.اى.واح د

للخنساء ثبلثة أبناء ذكور وبنتًا واح دة من زوجها مرداس، وابنًا واح داً 
، وكنيتو أبو شجرة، وىو وايبم ىذا االبن عب د اهلل من زوجها رواحة،

نَػَهَره لشعر قالو  اريخ، وق د ذكروا أف عمر مشهور عن د أىل الت
نما القاديبية  بي ،ىػ(ٖٕ) يبنة ربو حىت مات عمرودل يق ،فهرب منو

 .ىػ(ٗٔكانت ُب يبنة )
كبَتة،   اً بأمكم عجوز : ٍب جئتم قو٢تا ُب الوصية :من األدلة أيضاً و  (ٕ)

ساء ُب وقت القاديبية عجوز كبَتة، ويضاؼ أيضاً أف ودل تكن ا٠تن
روفة ولو مواقف مع ،إيببلمو وبع دهدايبًا شاعر مشهور قبل ابنها مر 

ايبتشه د لذكره ا١تؤرخوف ، أو القاديبيةارؾ ُب ، ولو شم  الريبوؿ 
فكيف يتنايبوف شاعرًا مثلو وق د ذكروا من ىو أقل شعراً ، لشهرتو
 .(ٔ)ومن

                                                           

 (.ٛٙ-ٚٙ)ص: "ٖتت اَّهر" (ٔ)
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وأن  ،ندق)إسالم نعيم بن مسعود يوم الخ :قصة (ٛ) 
ركين أوصاه أن يكتم إسالمو، ورده على المش النبي 

ا إن ل عنو: إنما أنت رجل واحد فخذِّ ليوقع بينهم، وقال ل
 .        استطعت فإن الحرب خدعة.. إلخ(

 (ال تصح)                                                               
م ن دٯتًا ُب ، وكاف ٢تبن مسعود ذىب حىت أتى بٍت قريظة وفيها أف نعيم
، وخاصة ما بيٍت وبينكم ،ا بٍت قريظة، ق د عرفتم ودي إياكماٞتاىلية، فقاؿ: ي

كأنتم، إف قريشًا وغطفاف ليسوا  :ٔتتهم، فقاؿ ٢تم : ص دقت، لست عن دناقالوا
ال تق دروف على أف ٖتولوا منو إذل  ،اؤكم ونساؤكم، فيو أموالكم وأبنالبل د بل دكم

، وق د ظاىر٘توىم عليو، م د وأصحابوجاءوا ٟترب ٤ت غَته، وإف قريشًا وغطفاف
تم، إلف رأوا هنزة أصابوىا، وإف  َته، فليسوا كأنوبل دىم وأموا٢تم ونساؤىم بغ
، وال طاقة وخلوا بينكم وبُت الرجل ببل دكم ،كاف غَت ذل  ٟتقوا بببلدىم

، فبل تقاتلوا م  القـو حىت تأخذوا رىنًا من أشرافهم، لكم  بو إف خبل بكم
ثقة لكم على أف تقاتلوا معهم ٤تم دًا حىت تناجزوه، فقالوا  يكونوف بأي ديكم،
، ؿ أليب يبفياف ومن معوقريشاً، فقا ، ٍب خرج حىت أتىأيلو: لق د أشرت بالر 

ر رأيت علّي حقًا أف ، وإنو ق د بلغٍت أمراقي ٤تم داً ق د عرفتم ودي لكم وف
 نفعل، قاؿ: تعلموف أف معشر:اأبلغكموه، نصحًا لكم فاكتموا عٍت، فقالو 
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ق د : إنا ، وق د أريبلوا إليوم ديهود ق د ن دموا على ما صنعوا فيما بينهم وبُت ٤ت
، ، قريش وغطفافل يرضي  أف نأخذ ل  من القبيلتُتفهلنا، ن دمنا على ما فع

؟ فأريبل إليهم أف نعم، فإف فتضرب أعناقهم رجااًل من أشرافهم ونعطيكهم،
ت دفعوا إليهم منكم  فبل ،بعثت إليكم يهود يلتمسوف منكم رىنًا من رجالكم

 .رجبًل واح داً 
غطفاف إنكم أصلي وعشَتٌب عشر يا مٍب خرج حىت أتى غطفاف، فقاؿ: 

ب الناس إرل ، وال أراكم تتهموشل، قالوا: ص دقت، ما أنت عن دنا ٔتتهم، وأح
، وحذرىم ما ٍب قاؿ ٢تم مثل ما قاؿ لقريش ،نفعل قاؿ: فاكتموا عٍت، قالوا:

 . حذرىم
ولو كاف من صن  اهلل لريب  ،فلما كانت ليلة السبت من شواؿ يبنة ٜتس

، ن أيب عكرمة ب ،رؤوس من غطفاف إذل بٍت قريظةو  ،ل أبو يبفيافأف أريب
، فقالوا ٢تم: إنا لسنا ب دار مقاـ، ق د ىل  جهل ُب نفر من قريش وغطفاف

جز ٤تم دًا ونفرغ ٦تا بيننا وبينو، فأريبلوا فاغ دوا للقتاؿ حىت ننا ا٠تف واٟتافر،
 د كاف أح دث فيو ، وقو شيئاً ىو يـو ال نعمل في، و بتاليـو يـو الس: إف إليهم
 ، ولسنا م  ذل  بالذي نقاتل معكمعضنا ح دثًا فأصابو ما دل ٮتف عليكمب

فإنا ٩تشى إف  ،رجالكم يكونوف بأي دينا ثقة لنا٤تم دًا حىت تعطونا ُرىنًا من 
وتًتكونا  ،ت د عليكم القتاؿ أف تنشمروا إذل ببلدكمواش ،ضريبتكم اٟترب

م الريبل ٔتا قالت لما رجعت إليهف ،الرجل ُب بل دنا، وال طاقة لنا بذل  منوو 
بنو قريظة، قالت قريش وغطفاف: واهلل إف الذي ح دثكم نعيم ابن مسعود 
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،  واح دًا من رجالنا قريظة، إنا واهلل ال ن دف  إليكم رجبلً ٟتق، فأريبلوا إذل بٍت
حُت انتهت إليهم ، فقالت بنو قريظةفاخرجوا فقاتلوا،  فإف كنتم تري دوف القتاؿ

فإف رأوا ، ما يري د القـو أف يقاتلوا، نعيم ٟتق إف الذي ذكر لكم ذاالريبل ُّ
 . كاف غَت ذل  انشمروا إذل ببلدىم  وإف، فرصة انتهزوىا

 (ٕٕٗ-ٕٓٗ/ٖوعنو ابن ىشاـ ) روى ىذه القصة ابن إيبحاؽ ُب "السَت"
الب داية "وابن كثَت ُب  (،٘ٛٗ-ٔٛٗ/ٕ)" ا١تغازي"ُب والواق دي  ،بدون إسناد

 (. ٖٔٔ/ٗ) "والنهاية
 :(ُٕٖٕب تعليقو على "فقو السَتة" )ص:مة األلباشل قاؿ العبل (ٔ)

 ،وعنو ابن ىشاـ بدون إسنادذه القصة ابن إيبحاؽ ذكر ى
رواه  ،صحيح متواتر عنو  )اٟترب خ دعة(: لكن قولو 

وقاؿ ُب  . وغَت٫تا، الشيخاف من ح ديث جابر وأيب ىريرة
  .(ٔ)جداً  ضعيف (:ٖٚٚٚ) "الضعيفة"

 "السَتة النبوية الصحيحة"ُب  لعمريقاؿ ال دكتور أكـر ضياء ا (ٕ)
 ،ةيوىذه الروايات ال تثبت من الناحية الحديث :(ٖٓٗ/ٕ)

 في كتب السير. تولكنها اشتهر 

                                                           

حس ن ىذه القصة الشيخ عب د اهلل ال دويش ُب كتابو "تنبيو القاري على تقوية ما ضعفو :تنبيو (ٔ)
 (. ٖٚٚٚف ما ايبت دؿ بو كما ُب الضعيفة )األلباشل".ورد عليو األلباشل ٖتسينو للقصة وبُت ضعفها،وضع  
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 ثعلبة بن حاطب الصحابي الجليل قصة: ) (ٜ) 
 (.منعو للزكاةتركو للصالة و  في المفترى عليو

  (ضعيفة جداً )                                                           
اهلل ادعو اهلل أف يرزقٍت  وؿ: يا ريبفقاؿ أتى النيب  وىي أف ثعلبة 

شكره خَت من  و٭ت  يا ثعلبة، قليل تؤدي): : فقاؿ ريبوؿ اهلل مااًل، قاؿ
فوالذي نفسي بي ده لو  ،ا ترضى أف تكوف مثل نيب اهللكثَت ال تطيقو، أم
ق ذي بعث  باٟت، فقاؿ: والتىبًا لسالعي اٞتباؿ فضة وذشئُت أف تسيل م

: وؿ اهلل وتُت كل ذي حق حقو، فقاؿ ريبألُ  لئن دعوت اهلل أف يرزقٍت ماالً 
، فاٗتذ غنمًا فنمت كما ينمو ال دود، فضاقت عليو ارزؽ ثعلبة مااًل(اللهم )

، حىت جعل يصلي الظهر والعصر نحى عنها فنزؿ واديًا من أوديتهافت ،ا١ت دينة
وا٫تا، ٍب ٪تت وكثرت حىت ترؾ الصبلة إذل اٞتمعة، وىي ُب ٚتاعة، ويًتؾ ما يب
فقاؿ: ما فعل  فسأؿ ريبوؿ اهلل  ، حىت ترؾ اٞتمعة،تنمو كما ينمو ال دود

رجلُت  ؟ فقالوا: اٗتذ غنمًا فضاقت عليو ا١ت دينة...، فبعث ريبوؿ اهلل ثعلبة
 فخذا ،، رجل من بٍت يبليمف: مرا بثعلبة، وبفبلوقاؿ ٢تماعلى الص دقة،...

وأقرآه كتاب ريبوؿ اهلل  ،ما، فخرجا حىت أتيا ثعلبة فسأاله الص دقةص دقاهت
، أرى رأيي، ما أدري ما ىذا انطلقا...حىت فقاؿ: ما ىي إال جزية ،

، ، قبل أف يتكلماويح ثعلبةيا :ما رآ٫تا قاؿ، فلفانطلقا حىت أتيا النيب 
گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ : عز وجل فأنزؿ اهلل
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ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڱ  ڱ 
ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ﮲   ﮳  ﮴ ﮵   

 فخرج ثعلبة حىت أتى النيب ، { ٢٢-٢1:}التوبة ژ﮶  ﮷  ﮸    
،...وقبض ٍت أف أقبل ص دقت إف اهلل منعألو أف يقبل منو ص دقتو، فقاؿ:)فس

ُب خبلفتو فلم  ر ، وفيو أتى أبا بكودل يقبل منو شيئاً...( ريبوؿ اهلل 
 . ُب خبلفتو ، وعثماف ُب خبلفتو يقبلها منو، وىكذا عمر 

 :ومتناً  اً لت: ىذه القصة ضعيفة جداً، سندق
  أما علة اإلسناد:

 .علي بن يزيد األلهاني، اتفق أىل العلم على ضعفو (ٔ)
 ٖٖ٘– ٖٖٗ/ٚ"هتذيب التهذيب" )                                      
.) 

 . رفاعة السالمي، لين الحديث معان بن (ٕ)
 .(ٜ٘ٚٙ"تقريب التهذيب" )                                                     

 تتلخص في أمرين:و المتن نكارة ثانياً : 
، حيث جاء القرآف ٥تالفتها للقرآف الكرصل ولسنة الريبوؿ  (ٔ)

وجاءت السنة بقبوؿ توبة التائب، مهما كاف عملو ما دل يغرغر، 
 أو تطل  الشمس من مغرُّا، وتفي د ىذه القصة أف الريبوؿ 
 وأصحابو الثبلثة رضي اهلل عنهم دل يقبلوا توبة ثعلبة بن حاطب.
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حيث جاء  ،٥تالفتها لؤلحاديث الثابتة الواردة ُب مان  الزكاة (ٕ)
 ،ُب أف مان  الزكاة تؤخذ منو الزكاة اٟت ديث عن ريبوؿ اهلل 

 ويؤخذ منو شطر مالو.     
 : جمع من أىل العلم، منهم ضع ف ىذه القصة وقد

  .إخل...باطل بال شك ىذا :(ٖٚٔ/ٕٔ) احمللى""حـز ُب ابن قاؿ  (ٔ)
وىو مشهور بُت  ،في إسناد ىذا الحديث نظر :قاؿ البيهقي (ٕ)

 .(ٛٛٙ/ٗا١تناوي ُب "فيض الق دير" )؛ نقلو عنو أىل التفسَت
 .ال تصح :قاؿ اإلماـ ابن عب د الرب (ٖ)
 . : ال تصح(ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٗالتفسَت" )قاؿ القرطيب ُب " (ٗ)
 :(ٖٕٙ( رقم )ٙٙ/ٔقاؿ الذىيب ُب "ٕتري د أٝتاء الصحابة" ) (٘)

 .إنو حديث منكر بمرة
 .(ٖ٘ٔ/ٖراقي ُب "ٗتريج اإلحياء" )الع فهاضع   (ٙ)
وفيو ( رواه الطرباشل ٕٖ/ٚقاؿ ا٢تيثمي ُب "٣تم  الزوائ د" ) (ٚ)

  .، وىو متروكعلي بن يزيد األلهاني
وال  :( بع د ذكر خرب القصةٙٔ٘/ٔصابة" )ُب "اإل قاؿ اٟتافظ (ٛ)

لكنو حديث (: ٖٖٔ/ٖوقاؿ ُب "الفتح" ) .ظنو يصحأ
 . ضعيف ال يحتج بو

 . سندىا ضعيف :(ٕٔٙ-ٕٓٙ/ُٖب "ال در ا١تنثور" )قاؿ السيوطي  (ٜ)
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 . (ٛٛٙ/ٗ دير" )ا١تناوي ُب "فيض الق فهاوضع   (ٓٔ)

تفسَت الطربي" شاكر معلقًا على ىذا ا٠ترب ُب " قاؿ أٛت د (ٔٔ)
، وليس لو شاىد من وىو ضعيف كل الضعف: (ٖٖٚ/ٗٔ)

 .  ، وفي بعض رواتو ضعف شديدغيره
 . (ُٕٔٔٗب "ضعيف اٞتام " ) األلباشل فهاضع   (ٕٔ)
النزوؿ" ( و"أيبباب ُٓٔب "ا١تقًتح" )ص: شيخنا الوادعيو  (ٖٔ)

 . (ٕٔ-ٔٔ)ص:

   (.ٖٛ)ص:"التفسَت"شرح أصوؿ ُب شيخنا ابن عثيمُت ُب و  (ٗٔ)

 .(ٜٗ-ٖٗ/ٔتثبت" )عتيق ُب "قصص ال يويبف الو  (٘ٔ)
 .(ٕٛٛ-ٕٚٛمشهور ُب "أخطاء ا١تصلُت" )ص:و  (ٙٔ)
"ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى في كتابو  ع داب اٟتمشو  (ٚٔ)

 .عليو"
لثاقب في الذب عن ثعلبة في رسالتو "الشهاب ا يبليم ا٢تبلرلو  (ٛٔ)

 .بن حاطب"
جمهور المحدثين والمحققين من ضع فها القصة أن ىذه  :والخالصة

 العلماء 
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فقد ذكروىا في تفسير سورة التوبة عند مهور المفسرين، بخالف ج
گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ قول اهلل تعالى 

 .ژڱ  ڱ  ں
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الحارث بن ىشام، وعكرمة بن أبي ) :قصة (ٓٔ)
ل واحد ، وإيثار كن أبي ربيعة، يوم اليرموكوعياش بجهل 
ن أن وموتهم دو ،صاحبو بالماء الذي دعا بو ليشربومنهم 

 .                                              واحد منهم من الماء(يشرب 
 (ال تصح)                                                                

 (ٕٗٔ٘( رقم )ٖٜٕ/ٖ "ا١تست درؾ" )رواىا اٟتاكم ُبصة ىذه الق
 ثنا ٤تم د بن ،بن إيبحاؽ ثنا ٤تم د ،أخربشل أبو اٟتسن العمري قاؿ:
 ، دثٍت أبو يونس القشَتيح ،ثنا ٤تم د بن عب د اهلل األنصاري ،ا١تثٌت
ارث بن ىشاـ، وعكرمة بن أيب أف اٟت دثٍت حبيب بن أيب ثابت: )ح

، ، ف دعا اٟتارث ٔتاء ليشربوَتموؾارتئوا يـو ال ،جهل، وعياش بن أيب ربيعة
ن ظر إليو عياش ب: ادفعوه إذل عكرمة، فناٟتارثفنظر إليو عكرمة، فقاؿ 
ا وصل إذل عياش، وال إذل ، فم: ادفعوه إذل عياشأيب ربيعة، فقاؿ عكرمة

  ماتوا وما ذاقوه. أح د منهم حىت
ثابت لم يدرك اليرموك، أبي فإن حبيبًا بن  ،انقطاعوفي سندىا: 

 ،كما قال الحافظ. ثقة كثير التدليس واإلرسال وىو
 .(ٚٛٓٔ) "ذيبتقريب الته"( و٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٕ)" هتذيب التهذيب"           
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 . منها شيء صحال يوالقصة جاءت من طرق أخرى قلت: 
 ف ىذه القصة:ضع  قد و 

وحبيب ، : رواه الطرباشلقاؿ (ٖٕٔ/ٙ) ا٢تيثمي ُب "٣تم  الزوائ د" (ٔ)
 . وفي اإلسناد من ال أعرفو ،لم يدرك اليرموك

: وىذا الحديث قال (ٖٙٗ-ٕٙٗ/ٔ) ابن قتيبة ُب "عيوف األخبار" (ٕ)
يذكرون أن عكرمة قتل يوم أىل السيرة  ألن ،دي موضوععن

مات في الشام في طاعون أجنادين، وعياش بمكة، والحارث 
 .عمواس

 (.ٕٖٓ-ٖٔٓ/٘) ا١تزي ُب "هتذيب الكماؿ" (ٖ)

 (ٕٗٔ٘( رقم )ٖٜٕ/ٖرؾ" )"ا١تست د على ُب تعليقةيخنا الوادعي ش (ٗ)
 .منقطع ألن حبيباً لم يدركهم: قاؿ

( ٕٕ) الع دد "العلمية البحوث٣تلة "ُب كما ال دائمة  ة اللجن (٘)
خالصة و ،وعلى طرقهاتكلمت على ىذه القصة  (ٜٖ-ٖٓ:)ص

       .بحث اللجنة: أن القصة لم تثبت
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 .                         لة بنت األزور(خو ) :قصة (ٔٔ)
ال أصل )                                                            

 (لها

 خيها ضرار من األيبرنقاذ أت األزور ُب إة خولة بنلق د اشتهرت قص
 . ...إخل، ووضعت لثاماً لتخفي وجههاىاوادعن دما ركبت ج

نقاذ وقضية إ ،ورولة بنت األز ذىب بعض الباحثين إلى أن خ وقد
التي ال تستند على برىان  ،لو من األخبار الواىيةأخيها من األسر ك

 : يالتي ساقها في تأييد قولو ما يلومن األدلة  ،قوي
 .قريب وال من بعي د إذل ترٚتة خولةكتب السَت ال تشَت من  (ٔ)
ال ُب أخبار  ،لًتاجم اليت تًتجم لضرار ال تشَت إذل خولةكتب ا (ٕ)

فمثبًل اٟتافظ ابن  ، وال ُب تراجم النساء الصحابيات،هاأخي
بلقًا ضمن من أحصى من طحجر ُب "اإلصابة" دل يذكرىا إ

 .لقب صحابياتولئ  البلٌب دل ينلن حىت أ ،النسوة
 ،ذكر ٜتسة عشر خولة "الطبقات٤تم د بن يبع د صاحب " (ٖ)

  .ليس فيهن خولة بنت األزور
، ةا أي كتاب من أمهات الكتب األدبيأما ا١تصادر األدبية فلم يذكرى (ٗ)

، يبت خوالت ليست بنت األزور بينهن "األغاشل" ذكرفصاحب
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ُب الكتب  أفالشوكذل   ،"الشعر والشعراء"وكذل  صاحب كتاب 
كتاب "ببلغات صة مثل  ليت اىتمت ق دٯتًا بأخبار النساء بصفة خاا

 . ىػ(ٕٓٛور ا١تتوُب يبنة )النساء" البن طيف
أحصى ا٠توالت من  موس احمليط""القافصاحبكتب اللغة كذل    (٘)

فلم يذكرىا أح د ابيات وايبت درؾ عليو صاحب"تاج العروس" الصح
 االثنُت.

 . لغة ٚتيعاً تب التاريخ واألدب والوىكذا أغفلت ذكرىا ك (ٙ)

، فق د ذكر "األعبلـ" للزركلي ٍب ذكر الباحث أنو وج د ٢تا ترٚتة ُب كتاب
ب و ٓتال د بن شت األزور األيب دي، وذكر أهنا تُ خولة بن صاحب "األعبلـ"
َتة ُب فتوح الشاـ، وُب و٢تا أخبار كث ،خت ضرار، وىي أالولي د ُب ٛتبلهتا

أعبلـ و٢تا ترٚتة ُب كتاب "، شعرىا جزالة، توفيت ُب أواخر عه د عثماف 
وكلها تعتم د على كتاب "ال در ا١تنثور" لزينب  ،النساء" لؤليبتاذ عمر كحالة

، وكتاب "شرح ديواف بنت فواز العامرية، وكتاب "فتوح الشاـ" للواق دي
 . ا٠تنساء"

فوج د  ربات ا٠ت دور""ال در ا١تنثور ُب ذكريات وق د رج  الباحث إذل كتاب 
ذا فبل ٭تتج ىػ( ولٕٖٖٔىػ( إذل )ٕٙٚٔما بُت ) اب عاشتأف مؤلفة الكت

بت خولة إذل كن ده م  ، وق د أخطأت صاحبة الكتاب فنسبقو٢تا ألهنا معاصرة
 . أهنا من أيب د
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م مؤلفو أو جام  رؼ ايبعوأما كتاب "شرح ديواف ا٠تنساء" فليس يُ 
يباقو الواق دي ُب كتاب "فتوح الشاـ" وعلى ىذا مادتو، وىو يعتم د على ما 

  الوحي د ىو كتاب "فتوح الشاـ" للواق دي، والواق دي ىو ٤تم د ا١ترج فيكوف
ث بالكبلـ على  ج الباح. ٍب عر  واق د السهمي األيبلمي بالوالءبن عمر بن 

 ،الكتاب فيو ش  بالنسبة لنسبتو للواق ديأف وذكر  ،كتاب "فتوح الشاـ"
تاب ٮتالف أيبلوب الواق دي وذكر أف من األدلة على ذل  أف أيبلوب الك

فيو تناقض ، فهذا الكتاب أشبو بكتاب لسرد األيباطَت واٟتكايات، و ا١تعروؼ
، ٍب أف الكتاب إف كاف للواق دي فق د حصل فيو   توصل إذلوتباين ُب ا١تعلـو

 .      (ٔ)زيادات وتشويو
ىنا ذكر فائ دة نفيسة، وىي أف  : ومن ا١تنايبب(ٕ)بن حسن وقاؿ مشهور
ها في ال وجود ل  أخيها ضرار ها البطولية م، وقصصخولة بنت األزور

، بل وال في  لها البتة في كتب التراجم والسيربل إن خولة ال ذكر  ،الواقع
وكل من يثبت  ،، فهي على الراجح شخصية وىميةدبكتب اللغة واأل

ساء" وق د شرح ديواف ا٠تن" عنها شيئاً، فإ٪تا اعتماده على الواق دي وعلى 
ا ال يعتم د على ما ، فإهنما ٦تُتاؿ ىذين الكتابح -أخي القارئ-علمت 
 .           فيهما

                                                           

 .(ٓٚ-ٛٙ"ٖتت اَّهر" )ص: ( ٔ)
 .(ٜٕٔ/ٕ"كتب حذر منها العلماء" )( ٕ)
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 ب بامرأةوأنو أعج ،داود عليو السالم) :قصة (ٕٔ)
 .فقتل زوجها ليتزوجها( ،قائد الجند

  (باطلة)                                                               
 ،فَػَهم  ُّا أف داود عليو السبلـ حُت نظر إذل ا١ترأة،) :وخبلصة القصة

: إذا حضر وأوصى صاحب البعث، فقاؿ ،فقط  على بٍت إيبرائيل بعثاً 
 دي التابوت، قاؿ: وكاف قاؿ: فضربو بُت ي .، وٝتاهالع دو فاضرب فبلناً 

بُت ي دي التابوت دل  ابوت ُب ذل  الزماف يستنصر بو، فمن ق دـذل  الت
ونزؿ  ،وج ا١ترأةأو ينهـز عنو اٞتيش الذي يقاتلو، فقتل ز  ،تليرج  حىت يق

 (.١تلكاف على داود فقصا عليو القصةا
 أىل العلم على ىذه القصة بالبطالن:جمع من : وقد حكم قلت

رواه ابن أيب  (:ٔٗ/ُٗب "تفسَته" ) -رٛتو اهلل-قاؿ ابن كثَت  (ٔ)
 ألنو من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ،ح سندهوال يصحاًب 
، و ضعيف حين لكنويزيد الرقاشي وإن كان من الصال

 .الحديث عند األئمة

١تا وأما قو٢تم إهنا  (:ٔٗ/ٗقاؿ ابن العريب ُب "أحكاـ القرآف" ) (ٕ)
فهذا باطل  ، دصل زوجها للقتل ُب يببيل اهللقر بتأعجبتو أم

 نفسو. دل يكن لَتيق دمو ُب غرض  فإف داود  عاً،قط
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 ،قاؿ السيوطي ُب "اإلكليل": القصة اليت ٭تكوهنا ُب شأف ا١ترأة (ٖ)
وأنو أريبل زوجها ُب البعث حىت  ،أعجبت داود عليو السبلـوأهنا 
 .ما ضعيفاشي وكالىفي سندىا ابن لهيعة ويزيد الرق ،قتل

 .عدم صحتها إلىأشار ابن حـز ُب "الفصل"  (ٗ)
 .أنها من كذب اليهود أشار البقاعي ُب "تفسَته"و  (٘)
اذل ٖتت قوؿ اهلل تع (ٕٗ/ٚقاؿ الشنقيطي ُب "أضواء البياف" ) (ٙ)

 .{٢4}ص: ژ  ې   ى    ى  ې  ې  ې       ۉ  ۅ  ۉژ 
٦تا ال يليق  ه كثَت من ا١تفسرين ُب ىذه اآليةواعلم أف ما يذكر 

ى لو راجع إلك  ،اود عليو وعلى نبينا الصبلة والسبلـٔتنصب د
، وال ما جاء منو اإلسرائيليات، فال ثقة بو، وال معول عليو

 .، ال يصح منو شيءمرفوعاً إلى النبي 

وقصة  :(ٖٗٔ،ٖٖٔرقم )( ٕٖ٘/ٔ) ُب "الضعيفة"اشل قاؿ األلب (ٚ)
مشهورة مبثوثة  ،نظره إذل امرأة اٞتن دي أوريااف داود عليو السبلـ بافتت
عاقل  وال يشك مسلم، ب التفسَتاألنبياء وبعض كتكتب قصص ُب  

 بة ما ال يليق ٔتقاـ األنبياء عليهم الصبلة١تا فيها من نس ،في بطالنها
ها للقتل ليتزوجها من بع ده، وق د تعريض زوج والسبلـ، مثل ٤تاولة

، فوجب ذكرىا والتحذير منها رويت ىذه القصة ٥تتصرة عن النيب 
على : )أف داود عليو السبلـ حُت نظر إذل ا١ترأة فَػَهم  ُّا فقط  وىي

نوادر "رواه اٟتكيم الًتمذي ُب ل باط: ...إخل(بٍت إيبرائيل بعثاً 
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كما ُب "تفسَت القرطيب" س مرفوعًا  يزي د الرقاشي عن أن عن "األصوؿ
اىر أنو من اإليبرائيليات اليت نقلها أىل الكتاب ، والظ(ٚٙٔ/٘ٔ)

، أخطأ يزي د الرقاشي فرفعو إذل ياءالذين ال يعتق دوف العصمة ُب األنب
 .النيب 

( ٜٜٕ-ٜٕٛ/ٗ) للجنة ال دائمة للبحوث العلمية واإلفتاءا يبئلت (ٛ)
ر من المفسرين عن قصة ما يذكره كثي :فقالت .ىذه القصة عن

غير صحيحة  ،داود عليو السالم في عشق امرأة قائد الجند
 .وأنها من اإلسرائيليات

لى أن ىذه إ (:ٕٚ)ص: "ال داء وال دواء"ار اٟتليب ُب ٖتقيق أش (ٜ)
 .القصة من اإلسرائيليات
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ول اهلل الل بن رباح مؤذن رسرحيل ب: )قصة (ٖٔ)
، وفاة رسول اهلل  بعد ورجوعو إلى المدينة ،إلى الشام
  بعد رؤيتو رسول اهلل وأذانو بها ،في المنام، 
ول لبكاء لتذكرىم األذان في حياة رسبا ،جاج المدينةوارت
 ( .                              اهلل 

   (موضوعة)                                                              
ىذه اٞتفوة يا  : ما، وىو يقوؿ لوو النيب امونصها أف ببلاًل رأى ُب من

، فركب راحلتو ، خائفاً وجبلً  ،بلؿ؟ فانتبو حزيناً   أف تزورشل يابببلؿ؟ أما آف ل
فجعل يبكي عن ده وٯترغ وجهو عليو، وأقبل  ، ، فأتى قرب النيبوقص د ا١ت دينة

ما،  فقاال لو: يا ببلؿ نشتهي نسم  فجعل يضمهما ويقبله، سن واٟتسُتاٟت
عل فعبل يبطح ُب السحر، فف ان  الذي كنت تؤذنو لريبوؿ اهلل أذ

ت عج )اهلل أكرب( ، فلما أف قاؿ:وا١تسج د، فوقف موقفو الذي كاف يقف في
، فلما أف قاؿ: ( زاد عجيجهاأشه د أف ال إلو إال اهلل) ، فلما قاؿ: ا١ت دينة

عث ريبوؿ أب ، فقالوا:)أشه د أف ٤تم داً ريبوؿ اهلل(، خرج العواتق من خ دورىن  
من ذل   يـو أكثر باكيًا وال باكية بع د ريبوؿ اهلل  ؟ فما رؤياهلل 
 . اليـو
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عن إبراىيم  ،تفرد ُّا ٤تم د بن الفيض الغساشل موضوعة : ىذه قصةقلت
وإبراىيم بن محمد ىذا ، بن ببلؿ عن أبيو عن ج ده بن ٤تم د بن يبليماف

، هور بالروايةوال مش ،بل ىو مجهول غير معروف بالنقل ،يخ لم يعرفش
 ، روى عنو ىذا األثر المنكر.ولم يرو عنو غير محمد بن الفيض

                 وقد نص  على بطالن ىذه القصة جمع من أىل العلم: 
إسنادىا لين : (ٖٛ٘-ٖٚ٘/ُٔب "السَت" ) قاؿ اإلماـ الذىيب (ٔ)

 .وىو منكر
ىي قصة : (ٕٚٓ/ٔا١تيزاف" ) ُب "لساف قاؿ اٟتافظ ابن حجر (ٕ)

 . الوضع بينة

  .بوضعها ""ا١تصنوعُب  القاريحكم  (ٖ)
(  ٕٙ( رقم )ُٕٙب "الفوائ د اَّموعة" )ص: قاؿ الشوكاشل (ٗ)

  .ال أصل لها: كتاب الصبلة
 ""دفاع عن اٟت ديث النبوي والسَتةاأللباشل ُب العبلمة قاؿ  (٘)

، ولوائح ذه الرواية باطلة موضوعةفه :(٘ٓٔ-ٗٓٔ)ص:
     :اـأذكر أىمهدة ـرة من وجوه عديـالوضع عليها ظاى

( فإنو يصورلنا أف فجعل يبكي عن ده )فأتى النى  :: قولوأوالً 
 ا١تقابر ٯتكن لكل أح د أف قربه كاف ظاىرًا كسائر القبور الىت ُب

 ، وىذا باطل ب داىة عن د كل من يعرؼ تاريخ دفن النيب يأتيو
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ُب حجرة عائشة رضى اهلل عنها، وبيتها الذى ال٬توز ألح د أف 
، فق د البإذف منها، كذل  كاف األمر ُب عه د عمر ي دخلو إ

هلل أف يذىب إذل عائشة ويقوؿ أمر ابنو عب د ا ثبت أنو ١تا طعن 
، فإشل يق علي وال يض ،إف كاف ال يضرؾ): وؿ ل : إف عمر يق٢تا

، وال ، فقالت: إف ذل  ال يضرشلأحب أف أدفن م  صاحيب
ٍب  .(ٖٜ/ٖاكم )أخرجو اٟت( ، قاؿ: فادفنوشل معهمايضيق علي  
كنت أدخل البيت ) :بإيبناده الصحيح عنها قالت( ٚ/ٗأخرج )
ا مش دود علي  ثيايب واهلل ما دخلتو إال وأن ،ن معهما عمرالذي دف

ُب بيت عائشة إذل ما  القرب الشريفتمر ولق د ايب( حياء من عمر
ٍب أدخلوا البيت ل إذل آخر الصحابة رضي اهلل عنهم، ، ببع د وفاهتا
ا١تسج د على النحو  إذل ا١تسج د لتويبعتو، فصار بذل  ُبووضعوه 

ا ١ت ، فيظن من ال علم عن ده ْتقيقة األمر أف النيب ا١تشاى د اليـو
، وإ٪تا دفنوه لصحابة ُب ا١تسج د وحاشاىم من ذل ات دفنو ام

خبلفًا ١تا يظنو كثَت من  ،ُب البيت ٍب ح دث بع د ذل  ما ذكرنا
ذي أعطى صورة للقرب ٥تالفة ال، ، ومنهم واض  ىذه القصةاؿاٞته
و شيخ اإليببلـ كما شرح  ،  يومئٍذ وللصحابة رضي اهلل عنهمللواق

، وذكرت طرفًا منو ُب كتايب "ٖتذير الساج د من وغَته من احملققُت
وٯترغ وجهو ) :قولو: ثانياً  .ذ القبور مساج د" فلَتاجعو من شاءاٗتا
هل وج وىذا دليل آخر على وض  ىذه القصة :قلت( عليو
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من أولئ  اٞتهلة الذي ال  ، فإنو يصور لنا أف ببلاًل واضعها
ا ما ال٬توز يقفوف عن د ح دود الشرع إذا رأوا القبور فيفعلوف عن دى

وتقبيلو وغَت  ،والتمسح بو،يات، كتلمس القربمن الشركيات والوثن
، وهذل  ٦تا ىو مذكور ُب ٤تلو، وإف كاف ٬تيز ذل  بعض ا١تتفق

٦تن  ،وُّمم بالكتاب والسنة ينَت بصائرىم وقلالذين ال علم عن دى
 .                َتاً من ضبلالهتم٢تم كثوائهم فيربروف يسايروف العامة على أى
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  .إلى نهر النيل( رسالة عمر بن الخطاب ) :قصة (ٗٔ) 
  (ال تصح)                                                           
من طريق ...(:ٕٙٔ/ٜ) "شرح اإلعتقاد"لكائي ُب روى ىذه القصة البل

: ١تا قاؿ ابن ٢تيعة عن قيس بن اٟتجاج عمن ح دثواهلل بن صاحل ح دثٍت  عب د
من أشهر -ل بؤنة حُت دخ  افتتحت مصر أتى أىلها عمرو بن العاص

قاؿ: وما ذاؾ؟  ،ن ة ال ٬تري إال ُّايبُ : يا أيها األمَت لنيلنا ىذا فقالوا -العجم
 عم دنا إذل جارية بكر ،ن ىذا الشهرإذا كانت اثنتا عشرة ليلة خلت م :قالوا
ٍب  ،يكوف ينا أبويها وجعلنا عليها من اٟتلي والثياب أفضل ماأرضف ،أبويهامن 

 ،إف ىذا ٦تا ال يكوف ُب اإليببلـ :، فقاؿ ٢تم عمرو ألقيناىا ُب ىذا النيل
، وال كثَتاً حىت ٫توا باٞتبلء بلً والنيل ال ٬تري قليإليببلـ يه دـ ما قبلو، ...إف ا

ب إليو إن  ق د فكت ،ل بذ إذل عمر بن ا٠تطاب  فكتب عمرو 
فألقها ُب النيل  ،، وإشل ق د بعثت إلي  بطاقة داخل كتايبأصبت بالذي فعلت

فإذا فيها من عب د اهلل عمر أمَت  ،البطاقة فلما ق دـ كتابو أخذ عمرو 
فإف كنت إ٪تا ٕتري من قبل  ومن أمرؾ  د: أما بع ،ا١تؤمنُت إذل نيل أىل مصر

 ، د القهاركنت إ٪تا ٕتري بأمر اهلل الواح  وإف ،فبل حاجة لنا في  ،فبل ٕتري
اهلل تعاذل أف ٬تري ، قاؿ: فألقى البطاقة ُب النيل، فنسأؿ  ،وىو الذي ٬تري 

 ،ـو السبت وق د أجرى اهلل النيل يبتة عشر ذراعًا ُب ليلة واح دةفأصبحوا ي
 .السنَة على أىل مصر إذل اليـو وقط  اهلل
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"الب داية والنهاية" و ،(ٖٔٙ/ٖ) "التفسَت" القصة ذكرىا ابن كثَت ُبو 
تاريخ "وابن عساكر ُب  (،ٗٓٔ/ٖٔ) "التفسَت"والقرطيب ُب  ،(ٕٓٔ/ٚ)

(، والسيوطي ُب ٕ٘ٗٔ/ٗ)" العظمة"(، وأبو الشيخ ُب ٖٖٚ/ٗٗ) "دمشق
 (.٘ٔٔ/ٔ)" تاريخ ا٠تلفاء"

 :يفة في سندىاضع القصة: و قلت
 ، صدوق يخطئ.عبد اهلل بن صالح كاتب الليث (ٔ)

 .ابن لهيعة وىو ضعيف  (ٕ)

لم يذكر قيس بن الحجاج اسم الذي حدثو، وقيس لم يدرك  (ٖ)
-ٜٔ/ٕٗ"هتذيب الكماؿ" )   .(ٜٕٔفقد توفي سنة )  عمر
ٕٔ.) 

 :ف ىذه القصةوقد ضع  
( ٕٕٔ/ُٕب "غارة األشرطة" ) -رٛتو اهلل- شيخنا مقبل الوادعي (ٔ)

وقد ذكره ابن عبد الحكم في "تاريخ مصر" وىو من طريق : قاؿ
 .ابن لهيعة وىو ضعيف

 . (ٕٙٔ/ٜ) "عتقاد أىل السنةشرح أصوؿ إ"ق يقالغام دي ُب ٖت (ٕ)

 (. ٔٚ)ص: "كرامات األولياء"الشيخ عب د الرقيب اإليب ُب  (ٖ)

      (.ٖ٘ٗ)ص: "بن كثَتاتفسَت " ُب ٗتريجالعزازي  (ٗ)
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  .المريضة لزينب رضي اهلل عنها( اةرؤيا الفت) :قصة (٘ٔ)
    (باطلة)                                                                   

ذل  ا٠ترب  ،ًا ولفظاً لق د شاع وذاع بُت كثَت من الناس، وتناقلوه خط
، مر ثبلث عشرة يبنةأف فتاة تبلغ من الع :خبلصتو كذوب،ا١تمجوج ا١ت

حىت ، فبكت اء، وُب ليلة زاد عليها أدل ا١ترضاألطب أصاُّا مرض ش دي د أعجز
، فرأت ُب منامه ا زينب رضي اهلل عنها،  فوضعت ُب فمها غلبها النـو

  دت أهنا ق د شفيت، فذكرت أف زينبات، وبع د ايبتيقاظها من النـو وجقطر 
اء ُب ، وجتقـو بتوزيعها على ا١تسلمُتو  ( مرة،ٖٔأوصتها أف تكتب الرؤيا )

ا ووزعها، وبع د ُمِضّي ف تل  الورقة وقعت ُب ي د فقَت فكتبهذل  ا٠ترب أ
( ٖٔإذل عامل فأ٫تلها وبع د مضي ) ًا أصبح غنياً، ووصلت الورقة( يومٖٔ)

( يومًا فَػَق َد ٖٔفأ٫تلها، وبع د مضي ) ووصلت إذل تاجر يومًا فَػَق َد عملو،
 .ء ُب تل  النشرة الساذجة الباطلةثروتو...إخل ىذه فحوى ماجا

اء فيها، وىذا ٦تا ب تسابق بعض اٞتهبلء إذل تص ديق وتطبيق ما جوالعج
و، وكاف الواجب عليهم ، ألهنم أق دموا على أمر ال علم ٢تم بيعرضهم لئلٍب

تنتشر فاٟتذر اٟتذر من تل  النشرات اليت  (فاء العّي السؤاؿفإ٪تا ش)السؤاؿ 
ذه األمور ، فإف التعجل ُب مثل ىهابُت اٟتُت واٟتُت دوف التثبت من ص دق

      .(ٔ)اً يزي د اٞتهل ش دة وانتشار 
                                                           

 (.ٛٔٔ:ص) "ٖتت اَّهر"( ٔ)
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( المجموعة الثانية ٕ٘ٚ/ٔللجنة الدائمة )ا سئلتوقد قلت: 
 : ، فأجابت بالتاليىذه القصة ( عنٕٚٓٓٔ) رقم فتوى

نشرة باطلة ىذه الورقة اليت يقـو بنشرىا بعض الناس بُت حُت وآخر، 
الذين  الدجالينكذابين و ال أساس لها من الصحة، وىي من مفتريات ال

يري دوف صرؼ ا١تسلمُت عن االعتماد على رُّم يببحانو ُب جلب النف  
ات اليت ما اـ وا٠تراف، وتعلقهم باألوىمن ا١تخلوقُتودف  الضر إذل غَته 
لم أف ال يغًت ُّذه النشرة ب على ا١تس، والواجافأنزؿ اهلل ُّا من يبلط

 ، د التحذير منهاأح ، وا١تتعُت على كل، وأمثا٢تا من النشراتا١تكذوبة
أو أعاف على ذل  فهو  ،قاـ بتوزيعها دىا، ومن كتبها أو واتبلفها مىت وج

، ١تا تسببو ىذه النشرة من فسو لعقوبة اهلل العاجلة واآلجلةمعرض ن ،آٍب
 . الشرؾ والب دع ُب دين اهلل تعاذل فتح باب

  وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا ٤تم د وعلى آلو وصحبو ويبلم .
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 .                                     (سبب الوضوء من أكل لحوم اإلبل: )قصة (ٙٔ)
   (ضعيفة)                                                           

 ق"تاريخ دمش، وابن عساكر ُب "(ٓٓٗ) "أخرجو أبو عبي د ُب "الطهور
( ثبلثتهم ٖٔ٘رقم )( ٓٗٔ/ٔ"ا١تصنف" ) عب د الرزاؽ ُبو  ،(ٕ/ٖٙ/ٚٚٔ)

 كاف ريبوؿ اهلل ): ، عن ٣تاى د قاؿعن واصل بن أيب ٚتيل ،عن األوزاعي
فلم  ،: ليقم صاحب ىذه الريح فليتوضأفوج د ر٭تًا فقاؿ ، نفر من أصحابوُب

،  قاؿ: إف اهلل ال يستحي من اٟتقٍب ،راتيقم أح د حىت قاؿ ذل  ثبلث م
، قاؿ ريبوؿ اهلل ريبوؿ اهلل فنتوضأ أنقـو كلنا يا :باس بن عب د ا١تطلبفقاؿ الع
: .)ىذا لفظ أيب عبي د قوموا كلكم فتوضؤا. 

وفيها نكارة من حيث  ،إلسنادىذه القصة ضعيفة من حيث اقلت: 
  .المتن

  :حيث اإلسنادمن  أواًل:
 :(ٜٕٙ٘/ٛ) ُب "التاريخ"ؿ البخاري قا ضعيف. ،واصل بن أبي جميل (ٔ)

اؿ اٟتافظ ُب "هتذيب وق .روى عنو األوزاعي وأحاديثو مرسلة
: بن حنبلاجم ابن األعرايب عن أٛت د َب مع (:ٜٔ/ٔٔ) التهذيب"

ال ُت: وقاؿ ابن مع .ل مجهول ما روى عنو غير األوزاعىواص
 .(ٕٖٛ/ٗ"ا١تيزاف" )  .شيء

 .(ٖ٘ٙٚ"التقريب" ) .ضعيف ،يحيى بن عبد اهلل البابلتي (ٕ)
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 اإلرسال: أرسلها مجاىد بن جبر. (ٖ)

 ىذه القصة:  ضعفوقد 
وىذا سند ( قاؿ: ُٕٖٔٔب "الضعيفة" ) -رٛتو اهلل-العبلمة األلباشل 

ضعيف مسلسل بالعلل: اإلرسال من مجاىد وىو ابن جبر، وضعف 
 . واصل بن أبي جميل والبابلتي

النكارة  -رٛتو اهلل-العالمة األلباني فقد بين من حيث المتن:  ثانياً:
َت من العامو ت داولو كثويشبو ىذا اٟت ديث ما ي التي في متنها، فقال:

،كاف ٮتط  زعموا: أف النيب  ،وبعض أشباىهم من ا٠تاصة  ب ذات يـو
 د أكل الناس، وكاف ق بُت خرج من أح دىم ريح فايبتحيا أف يقـو منف

 م جزور فليتوضأ(من أكل ٟت): يبًتاً عليو ٟتم جزور، فقاؿ ريبوؿ اهلل 
 .، فتوضأوالوا من ٟتموفقاـ ٚتاعة كانوا أك

، وال فى كتب السنة  صة مع أنو ال أصل لها في شىء منوىذه الق
دًا فى فإن أثرىا سيئ ج، قو والتفسير فيما علمتغيرىا من كتب الف

كل من أكل من ل ،النيب  ن العمل بأمرفإهنا تصرفهم ع ،الذين يروونها
 ...، كما ثبت ُب صحيح مسلم وغَتهٟتم اإلبل أف يتوضأ

ًتاً على ذل  ريح بأنو إ٪تا كاف يبر الصحيح الصفهم ي دفعوف ىذا األم
وليت شعري كيف يعقل ىؤالء مثل ىذه القصة  ،الرجل ال تشريعاً 
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رع القوصل؟ فإهنم لو تفكروا والش ، م  بع دىا عن العقل السليمؤمنوف ُّاوي
أف يأمر بأمر  و فإنو ٦تا ال يليق ب ،قلناه بوضوح فيها قليبًل لتبُت ٢تم ما
كما   ،يصَت األمر شريعة أب دية حىت ،اس تل  العلةلعلة زمنية ٍب ال يبُت للن

ولو أنو  ،فق د عمل بو ٚتاىَت من أئمة اٟت ديث والفقو ،  ُب ىذا األمروق
  حىت ال يضل ىؤالء  ،كاف أمر بو لتل  العلة ا١تزعومة لبينها أًب البياف

كل عصر   ُب ا١تطلق؟ ولكن قبح اهلل الوضاعُت باتباعهم لؤلمراٞتماىَت 
بع دت كثَتًا من ا١تسلمُت عن فإهنم من أعظم األيبباب اليت أ ،وكل مصر

 ،اىَت العاملُت ُّذا األمر الكرصلاهلل عن ٚت ورضي ،مل بسنة نبيهم الع
كل يبنة صحيحة واهلل ورل   وُب اتباع ،ووفق اآلخرين لبلقت داء ُّم ُب ذل 

 .          التوفيق
 (ٖٜ-ٜ٘/ٕ) "قصص ال تثبت"ُب بن حسن  مشهور ذكرىاالقصة و 

         .ن بطالنهاوبي  
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ورميهم إياه  ل الطائف رأس النبي شج أى) :قصة (ٚٔ)
وقلة  ،ف قوتياللهم إليك أشكو ضع) :بالحجارة ودعائو 

 ،د اس النصرانيتو مع عوقص واني على الناس...(وى ،لتيحي
  .يُقبل رأسو ويديو وقدمو(  وانكباب عد اس عليو
 (ال تصح)                                                           

لبوطي ُب تعليقو على "فقو السَتة" ل -رٛتو اهلل-األلباشل  قاؿ العبلمة
بسند ( ٕٕٙ-ٕٓٙ/ٔلقصة ابن إيبحاؽ )ه اأخرج ىذ :اشيةح (ٕٖٔ:)ص

ن كعب القرضي  أريبلو، واٟت ديث:  )اللهم ، ٤تم د برسلصحيح لكنو م
 . بعداس ساقها بدون إسنادولقاؤه إلي  أشكو ضعف قوٌب( 
 ( من طريق ابن إيبحاؽ. ٔٛ-ٓٛ/ٔوكذل  رواه ابن جرير )

"الكبَت" من ح ديث عب د اهلل بن جعفر وروى ىذه القصة الطرباشل ُب 
 .                   صراً وفيو ال دعاء ا١تذكور بنحوه٥تت

وبقية رجالو ثقات ، س ثقةلقال الهيثمي: وفيو ابن إسحاق وىو مدو 
  .(ٔ)ث ضعيففالحدي
لم ترد رواية  :(٘ٛٔ/ٔ) "السَتة النبوية الصحيحة"قاؿ العمري ُب و 

 .-أي في رحلة الطائف-فيها  صحيحة
                                                           

 (.ٕٛ-ٕٚ(، و"دفاع عن اٟت ديث النبوي" )ص:ٖٖٜٕ"الضعيفة" )( ٔ)
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أوردىا كت اب ا١تغازي كابن ىشاـ  ،رحلة الطائف تفاصيل يبائر تنبيو:
من طريق ٤تم د بن كعب القرظي وىو  (ٔ)وغَته بإيبناد صحيح لكنو مريبل

 لومات رحلة الطائف.ئيسي عن دىم ١تعا١تص در الر 
يبوى أف عائشة رضي اهلل  ،ُب رحلة الطائف ولم ترد رواية صحيحة

؟ أش د علي  من يـو أح د ىل أتى علي  يـو كاف) :عنها يبألت النيب 
إذ عرضت  ،لق د لقيت من قوم  وكاف أش د مالقيت منهم يـو العقبة فقاؿ:

فانطلقت  ،دتنفسي على ابن عب د ياليل بن عب د كبلؿ فلم ٬تبٍت إذل ما أر 
فرفعت رأيبي فإذا  ،وأنا مهمـو على وجهي فلم ايبتفق إال وأنا بقرف الثعالب

إف اهلل عز وجل ق د ) :فقاؿ ،فنظرت فإذا فيها جربيل ،أنا بسحابة ق د أظلتٍت
وق د بعث إلي  مل  اٞتباؿ لتأمره ٔتا وما ردوا علي   ،ٝت  قوؿ قوم  ل 

: يا ٤تم د إف اهلل ق د ، ٍب قاؿعلي  فناداشل مل  اٞتباؿ ويبلم : قاؿ .شئت فيهم
 وق د بعثٍت رب  إلي  لتأمرشل بأمرؾ ،وأنا مل  اٞتباؿ ،ٝت  قوؿ قوم  ل 

بل أرجو أف ٮترج  ف شئت أف أطبق عليهم األخشبُت؟ فقاؿ: ال.فما شئت إ
  .رواه البخاري ومسلم عب د اهلل وح ده ال يشرؾ بو شيئاً(اهلل من أصبلُّم من ي

، ورد أىل وىذه  الرواية تكفي إلثبات اٟتادث من حيث وقوع الرحلة
ورغبتو  ،ورٛتتو ُّم ،عرض عليو من عقوبتهم وما ،عليو بش دةالطائف 

 .بايبتبقائهم، وأخَتاً ذكرى الرحلة األليمة ُب نفسو رغم مرور السنوات

                                                           

 .ٚتهور احمل دثُتوا١تريبل ضعيف عن د ( ٔ)
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صفة قتل الحجاج لسعيد بن جبير رحمو قصة:) (ٛٔ)
   .اهلل(

 (ال تصح)                                                          
 ،اج بن يويبف الثقفي كثَتاً من العلماء والصلحاء واألخيارلق د قتل اٟتج

 .-رٛتو اهلل-تل يبعي د بن جبَت فكاف ٦تن ق
 .صحر كثيرة في صفة مقتلو أكثرىا ال تلكن وردت آثا

ا ضرب م، فلبالعودتل يبعي د بن جبَت دعا وملخصها أف اٟتجاج ١تا أراد ق
 .بالعود ونفخ ُب الناي بكى

 ؟ ي ، أىو اللهوما يبك :فقاؿ اٟتجاج
ُب الصور، وأما العود فشجرة قاؿ: بل اٟتزف؛ أما النفخ فذكرشل يـو النفخ 

. ة يبعث اهلل ُّا مع  يـو القيامةت من غَت حق، وأما األوتار فأمعاء شاقطع
 . : ويل  يا يبعي دفقاؿ اٟتجاج
 ١تن زحزح عن اٞتنة وأدخل النار.  قاؿ: الويل

 : اخًت أي قتلة تري د أف أقتل .قاؿ
  .إال قتلت  مثلها ُب اآلخرة واهلل ما تقتلٍت قتلة ،س  يا حجاجاخًت لنف:قاؿ

 ؟  قاؿ اٟتجاج: أفًتي د أف أعفو عن 
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 قاؿ: إف كاف العفو فمن اهلل وأما أنت فبل إرادة ل  وال عذر. 
خرب اٟتجاج فلما خرج من الباب ضح  فأُ  ،قاؿ: اذىبوا بو فاقتلوه

 ، فأمر برده. بذل 
 ؟ فقاؿ: ما أضحك 

 وحلمو عن  فأمر بالنط  فبسطت.  عجبت من جرأت  على اهلل:قاؿ
 : اقتلوه. فقاؿ

 . ت وجهي للذي فطر السماوات واألرضفقاؿ: وجه
 .: ش دوا بو لغَت القبلةقاؿ
 . : فأينما تولوا فثم وجو اهللقاؿ
 . وجهو: كبوه لقاؿ

 . فيها نعي دكم ، ٍب دعا على اٟتجاجقاؿ: منها خلقناكم و 
يلة ٍب وقعت ُب بطنو اآلكلة وقيل: إف اٟتجاج عاش بع دىا ٜتسة عشر ل

 .فمات
كاية منكرة غير ح ىذه :(ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٗ" )ُب "النببلء اؿ الذىيبق (ٔ)

 .صحيحة
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بع د  (ٗٓٔ-ٕٓٔ/ُٜب "الب داية والنهاية" ) افظ ابن كثَتقاؿ اٟت (ٕ)
بن  يبعي د أي-، ثار غريبة ُب صفة مقتلو: وق د رويت آةلقصاذكر 
 .ىا ال يصحأكثر  -جبَت

ألختو فاطمة وزوجها   ضرب عمرقصة: ) (ٜٔ) 
 .          (لما أسلما رضي اهلل عنهمسعيد بن زيد 

   (منكرة)                                                                 
وأخرج  :(ٔٓٔ-ٓٓٔ"تاريخ ا٠تلفاء" )ص: ُب -هللرٛتو ا- قاؿ السيوطي

 والبيهقي ُب "ال دالئل" عن أنس بن مال   ،واٟتاكم ،وأبو يعلى ، دابن يبع
قاؿ: خرج عمر متقل دًا يبيفو،  فلقيو رجل من بٍت زىرة فقاؿ: أين تعم د يا 

وبٍت  ،تأمن من بٍت ىاشم عمر؟ فقاؿ: أري د أف أقتل ٤تم داً، قاؿ: وكيف
بل أدل  على : أفقاؿ ،إال ق د صبأت: ما أراؾ لت ٤تم داً؟ فقاؿ، وق د قتزىرة

فأتا٫تا  ،يبعي داً وأخت  ق د صبآ وتركا دين ، فمشى عمر إف ختن  ؟العجب
بيت، ف دخل، فقاؿ: ما ىذه ، فلما ٝت  ْتس عمر توارى ُب الوعن د٫تا خب اب

فلعلكما  ، قاال: ما ع دا ح ديثًا ٖت دثناه بيننا، قاؿ:انوا يقرؤوف طووك ا٢تينمة؟
، لو ختنو يبعي د بن زي د: يا عمر، إف كاف اٟتق ُب غَت دين ، فقاؿ صبأ٘تا
جها فنفحها ، فجاءت أختو لت دفعو عن زو وثب عليو عمر فوطئو وطئاً ش دي داً ف

 وإف كاف اٟتق ُب غَت دين  :نفحة بي ده ف دمى وجهها، فقالت وىى غضى
: مرفقاؿ ع ه وريبولو(، وأشه د أف ٤تم دًا عب دإشل أشه د أف ال إلو إال اهلل)
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فقالت ، وشل الكتاب الذي ىو عن دكم فأقرأه، وكاف عمر يقرأ الكتابأعط
 . إخل القصة...ال ٯتسو إال ا١تطهروف قم فاغتسل وإنو ،إن  ٧تس :أختو

 ومدارىا على القاسم بن عثمان البصري.: قلت
      .: لو أحاديث ال يتابع عليهاقاؿ البخاري

 :، منهم ع من العلماءجم ف ىذه القصةوقد ضع  
 منكرة ج داً. : قاؿ (ٖ٘ٚ/ٖاالعت داؿ" )الذىيب ُب "ميزاف  (ٔ)
 (.ٕٔٚ/ٛ) "اإلصابة"ُب و  (ٕٖٔ/ٔ)" التلخيص اٟتبَت"اٟتافظ ُب  (ٕ)

 (. ٕٜٛٔ/ٗ" )اإليبتيعاب"الرب ُب  ابن عب د (ٖ)

ىا إذل ضعفها، ودل يذكر  : أشار(ٖٔ٘ٙالعبلمة األلباشل ُب الضعيفة ) (ٗ)
  . ُب قصة إيببلـ عمر  النبوية"ُب كتابو "صحيح السَتة 

 ( .             ٓ٘ٔ/ٗشيخنا الوادعي ُب تعليقو على "ا١تست درؾ" ) (٘)

  .(ٓٛٔ/ٔ" )أكـر ضياء العمري ُب "السَتة النبوية الصحيحة (ٙ)
 .(ٓٔٔ)ص:إبراىيم العلي ُب كتابو "صحيح السَتة النبوية"  (ٚ)

 أخرى برواية ولكن عمر، إسالم قصة العلم أىل بعض دجو   تنبيو:
 :ونصها السابقة عن تماماً  مختلفة
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: قاؿ عمر ابن عن عمر، بن عب داهلل موذل ناف  وح دثٍت: إيبحاؽ ابن قاؿ
 معمر بنا ٚتيل: لو فقيل للح ديث؟ أنقل قريش أى: قاؿ عمر أيب أيبلم ١تا

 ما وأنظر أثره، أتب  فغ دوت: عمر بن اهلل عب د قاؿ. عليو فغ دا: قاؿ .ياٞتمح
 ٚتيل يا أعلمت: لو فقاؿ جاءه، حىت رأيت، ما كل قلأع غبلـ وأنا يفعل،
 رداءه ٬تر قاـ حىت راجعو ما اهلل فو ٤تم د؟ دين ُب ودخلت أيبلمت ق د أشل
: صوتو بأعلى صرخ ا١تسج د باب على قاـ إذا حىت أيب، واتبعت عمر، واتبعو
 ق د ا٠تطاب بن عمر إف أال -الكعبة حوؿ أن ديتهم ُب وىم- قريش معشر يا
 أف وشه دت أيبلمت، ق د ولكٌت ،كذب: خلفو من عمر ويقوؿ :قاؿ. صبأ
 ويقاتلونو، يقاتلهم برح فما إليو وثاروا. وريبولو عب ده ٤تم داً  وأف اهلل، إال إلو ال
 وىو رأيبو على وقاموا فقع د وطل  :قاؿ. رؤويبهم على الشمس قامت حىت
 لق د ،رجل مئة ثبلث كنا ق د لو أف باهلل فأحلف لكم، ب دا ما افعلوا :يقوؿ
 من شيخ أقبل إذ ذل  على ىم فبينما: قاؿ لنا، تركتموىا أو لكم تركناىا
 شأنكم؟ ما: فقاؿ ،عليهم وقف حىت موشى وقميص حربة حلة عليو قريش،
 بٍت أتروف تري دوف؟ فماذا أمراً  لنفسو اختار رجل فمو؟: قفاؿ عمر، صبأ: قالوا
 اهلل فو: قاؿ. الرجل عن خلوا! ىكذا صاحبهم لكم يسلموف كعب بن ع دي
 يا: ا١ت دينة إذل ىاجر أف بع د أليب فقلت: قاؿ. عنو كشط ثوباً  كانوا لكأ٪تا
 يقاتلون ؟ وىم أيبلمت، يـو ٔتكة عن  القـو زجر الذي الرجل من أبت،
 .السهمى وائل بن العاص بٍت، يأ: فقاؿ
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 ُب ىشاـ وابن ،(ٕٛٔ/ٕ" )الظمآف موارد" ُب حباف ابن أخرجها
 .٥تتصرة( ٘ٛ/ٖ" )ا١تست درؾ" ُب واٟتاكم ،(ٖٖٕ/ٔ" )السَتة"

 جيد إسناد وىذا: (ٜٖ/ٕ" ) والنهاية الب داية"  ُب كثَت ابن اٟتافظ قاؿ
 وىو أح د يـو عرض عمر ابن ألف عمر؛ إيببلـ تأخر على ي دؿ وىو قوي،
 يـو ٦تيزاً  كاف وق د ا٢تجرة، من ثبلث يبنة ُب ح دأُ  وكانت ،يبنة عشرة أرب  ابن
 البعثة بع د وذل  يبنُت، أرب  من بنحو ا٢تجرة قبل يببلموإ فيكوف أبوه، أيبلم
 .ىػ.ا.أعلم واهلل يبنُت تس  بنحو

 (ٕٔٛٔ" )الظمآف موارد صحيح"ُب األلباني العالمة إسنادىا نوحس  
 . (ٜٔٔ)ص: "صحيح السَتة النبوية"و

 (.ٖٛ -ٕٛ:ص)"الصحابة فضائل من المسند الصحيح" في والعدوي
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 قو بالشهادتينو وتعسر نطقو ألمعلقمة وعقو ) قصة: (ٕٓ)
                       .عند االحتضار(

 (ال تصح)                                                        
وكاف كثَت  ،شاب يسمى علقمة كي أنو كاف ُب زمن النيب حُ 

 ،فمرض واشت د مرضو، لص دقةُب الصبلة والصـو وا ،اعة اهللاالجتهاد ُب ط
ي علقمة ُب النزع، فأردت أعلم  يا أف زوج يب لت امرأتو إذل النفأريب

وقاؿ: امضوا إليو  ،بًا وببلالً عمارًا وصهي فأريبل النيب  ،ريبوؿ اهلل ْتالو
لوا فجع ،عليو فوج دوه ُب النزع األخَتفمضوا إليو ودخلوا  ،هادةولقنوه الش
 ،إذل ريبوؿ اهلل  فأريبلوا ،ولسانو ال ينطق ُّا( ال إلو إال اهلل)يلقنونو 

 د : من أبويو أح، فقاؿ ريبوؿ اهلل ق لسانو بالشهادةٮتربونو أنو ال  ينط
، وقاؿ فأريبل إليها ريبوؿ اهلل  ،َتة السن: أـ كبحي؟ قيل يا ريبوؿ اهلل

وإال فقري ُب ا١تنزؿ  وؿ اهلل : إف ق درت على ا١تسَت إذل ريب٢تاللريبوؿ قل 
سي فقالت: نف ،بقوؿ ريبوؿ اهلل  حىت يأتي ، قاؿ: فجاء إليها الريبوؿ

 وأتت ريبوؿ اهلل  ،فتوكأت وقامت على عصا ،لنفسو ف داء أنا أحق بإتيانو
ٍت جاء وقاؿ: يا أـ علقمة اص دقيٍت وإف كذبتي ،ها السبلـفسلمت فرد علي

: كثَت ؟ قالت يا ريبوؿ اهللاؿ ول دؾ علقمةالوحي من اهلل تعاذل، كيف كاف ح
قالت:  فما حال ؟  :وؿ اهلل ، قاؿ ريبَت الص دقةكث  ،، كثَت الصياـالصبلة

ريبوؿ اهلل  كاف يؤثر علي   : يا: ودِلَ؟ قالت، قاؿيا ريبوؿ اهلل أنا عليو يباخطة
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أـ علقمة حجب لساف  : إف  يبخط، فقاؿ ريبوؿ اهلل و ويعصيٍتزوجت
 . هادةعلقمة عن الش

اهلل وما  : يا ريبوؿ، قالتٍب قاؿ لببلؿ: انطلق واٚت  رل حطبًا كثَتاً 
، ال يول د تصن ؟ قاؿ: أحرقو بالنار بُت ي دي ، قالت: يا ريبوؿ اهلل

: يا أـ علقمة عذاب اهلل أش د ار بُت ي دي، قاؿ٭تتمل قليب أف ٖترقو بالن
فوالذي نفسي بي ده ال  ،فإف يبرؾ أف يغفر اهلل لو فارضي عنو ،قىوأب

يباخطة،  ت عليوما دم ،ص دقتووال ب ،وال بصيامو ،ينتف  علقمة بصبلتو
ومن حضرشل من  ،ومبلئكتة ،ذل: يا ريبوؿ اهلل إشل أشه د اهلل تعاقالت
: انطلق فقاؿ ريبوؿ اهلل  ،أشل ق د رضيت عن ول دي علقمة ،ُتا١تسلم

؟ فلعل أـ ر ىل يستطي  أف يقوؿ: ال إلو إال اهلل أـ اليا ببلؿ إليو وانظ
مة   علق، فانطلق ببلؿ فسممٍت علقمة تكلمت ٔتا ليس ُب قلبها حياءً 

ؤالء إف : يا ىال إلو إال اهلل ف دخل ببلؿ فقاؿ :ؿمن داخل  ال دار يقو 
وإف رضاىا أطلق لسانو عن ،يبخط أـ علقمة حجب لسانو عن الشهادة

فأمر بغسلو  ،ٍب مات علقمة من يومو فحضره ريبوؿ اهلل  .الشهادة
: يا ، وقاؿٍب قاـ على شفَت قربه ،وحضر دفنو ،لى عليوٍب ص ،وكفنو
من فض ل زوجتو على أمو فعليو لعنة اهلل  ،ر ا١تهاجرين واألنصارمعش

إال أف يتوب  ،وال ع دالً  ،صرفاً  وا١تبلئكة والناس أٚتعُت، ال يقبل اهلل منو
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رضاىا فرضى اهلل من  ،ويطلب رضاىا ،و٭تسن إليها ،إذل اهلل عز وجل
 . ويبخط اهلل من يبخطها

، (ٜٔٔٗٔ-ٜٓٔٗٔ) "ا١تسن د"ُب أخرج القصة عب د اهلل ابن اإلماـ أٛت د 
( للطرباشل، وا١تنذري ُب ٛٗٔ/ٛ) "٣تم  الزوائ د"وعزاه ا٢تيثمي ُب 

 (ٜٛٔ/ٙ) "شعب اإلٯتاف"ُب (، والبيهقي ٖٖٔ/ٖ) "الًتغيب والًتىيب"
، وابن اٞتوزي ُب (ٚٗٔٔ/ٖ) "الضعفاء"، والعقيلي ُب "دالئل النبوة"و
 .(ٖٛ/ٖ) "ا١توضوعات"

  .ىذه القصة ال تصحقلت: 
كما   ائد بن عبد الرحمن الكوفي أبو الورقاء العطارف : دارىا علىم

تفرد بو فائد أبو : ( فقاؿٜٛٔ/ٙالبيهقي ُب "الشعب" )صرح بذل  
 الورقاء وفائد ىذا متروك.

 .متروك الحديث: قاؿ عب د اهلل بن أٛت د عن أبيو 
 .ليس بثقة وليس بشيءوقاؿ ال دوري عن ابن معُت: 

 . ال يشتغل بو: ت أيب وأبا زرعة يقوالفاؿ ابن أيب حاًب: ٝتعوق
 .وفائد ذاىب الحديث ال يكتب حديث: قاؿ وٝتعت أيب  يقوؿ

  .متروك الحديث: اؿ ُب موض  آخر. وقليس بثقة: وقاؿ النسائي
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 و"هتذيب التهذيب" (ٓٗٔ-ٖٚٔ/ٖٕ) ماؿ""هتذيب الك               
(ٛ/ٕٕٖ).  

 :      منهم ،ءذه القصة جمع من العلماف ى: وقد ضع  قلت
  .(ٜٔٔٗٔ( و)ٜٓٔٗٔاإلماـ أٛت د فيما نقلو عنو ابنو عب د اهلل "ا١تسن د" ) (ٔ)
 .(ٚٗٔٔ/ٖ" )العقيلي ُب "الضعفاء (ٕ)
 .(ٜٛٔ/ٙلبيهقي ُب "شعب اإلٯتاف" )ا (ٖ)
 ( .ٖٛ/ٖابن اٞتوزي ُب "ا١توضوعات" )  (ٗ)

 (.ٖٖٔ/ٖا١تنذري ُب "الًتغيب والًتىيب" ) (٘)

 .(ُٗٚٛب "ترتيب ا١توضوعات" ) الذىيب (ٙ)
 .(ٛٗٔ/ٛيثمي ُب "٣تم  الزوائ د" )ا٢ت (ٚ)
 .(ٜٕٚ-ٜٕٙ/ُٕب "تنزيو الشريعة" ) ابن عر اؽ (ٛ)
 .(ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٕ"الآللئ ا١تصنوعة" ) السيوطي ُب (ٜ)
 .(ٕٔ٘ ُب "الفوائ د اَّموعة" )ص:الشوكاشل (ٓٔ)
 .على "الفوائ د اَّموعة"ا١تعلمي ُب تعليقو  (ٔٔ)
 .(ٖٖٛٔأللباشل ُب "الضعيفة" )ا (ٕٔ)
 .(٘٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٕٖو ١تسن د أٛت د )ٖتقيق شعيب األرنؤوط ُب (ٖٔ)
 .(ٜٖ-ٜٔ/ٖتثبت" )قصص ال مشهور ُب " (ٗٔ)
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مع اليهودي   البعلي بن أبي ط): قصة (ٕٔ)
 .(اضي شريح في شأن الدرعوالق

  (ضعيفة جداً )                                                       
ىيم إبراعن : (٘ٛٓ٘( رقم )ٖ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٗلية" )يم ُب "اٟتقاؿ أبو نع

 وديعلي بن أيب طالب درعًا لو عن د يه: وج د بن يزي د التيمي عن أبيو قاؿ
 : درعي يبقطت عن ٚتل رل.فقاؿ .التقطها فعرفها

دي: بيٍت وبين  قاضي . ٍب قاؿ لو اليهو فقاؿ اليهودي: درعي وُب ي دي
فأتوا شر٭تاً، فلما رأى علياً ق د أقبل ا٨ترؼ عن موضعو وجلس علي ا١تسلمُت، 

، ولكٍت : لو كاف خصمي من ا١تسلمُت لساويتو ُب اَّلساؿ عليقٍب  ،فيو
س وأٞتئوىم إذل أضيق ال تساووىم ُب اَّل)يقوؿ:  ريبوؿ اهلل  ٝتعت
ٍب قاؿ شريح: ما تشاء إف ضربوكم فاقتلوىم، ، ف، فإف يببوكم فاضربوىمالطرؽ

  ؟يا أمَت ا١تؤمنُت
 . وديل رل أورؽ والتقطها ىذا اليه: درعي يبقطت عن ٚتقاؿ

 فقاؿ شريح: ما تقوؿ يا يهودي ؟
 . قاؿ: درعي وُب ي دي
، ولكن ال ب د من هلل يا أمَت ا١تؤمنُت إهنا ل درع ، وافقاؿ شريح: ص دقت

 ن بن علي وشه دا أهنا ل درعو. اى دين، ف دعا قنرباً مواله واٟتسش
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وأما شهادة ابن  ل  فبل أما شهادة موالؾ فق د أجزناىا، فقاؿ شريح: 
اب يقوؿ: قاؿ ريبوؿ : ثكلت  أم ، أما ٝتعت عمر بن ا٠تطعلي فقاؿ. ٧تيزىا
 .ن واٟتسُت يبي دا شباب أىل اٞتنة(اٟتس): اهلل 

 : اللهم نعم. قاؿ
يفا قاؿ: أفبل ٕتيز شهادة يبي د شباب أىل اٞتنة؟ واهلل ألوجهن  إذل بان

 . تقضي بُت أىلها أربعُت يوماً 
 : خذ ال درع. ٍب قاؿ لليهودي
 ،أمَت ا١تؤمنُت إهنا ل درع  يبقطت عن ٚتل ل  التقطتها فقاؿ اليهودي: يا

 . و إال اهلل وأف ٤تم داً ريبوؿ اهللأشه د أف ال إل
 ، وقتل معو يـو صفُت. فوىبها لو علي وأجازه تسعمائة

 ،فقاؿ علي: ال درع ل  وف، وقاؿ عب د اهلل بن يبليماف:والسياؽ حملم د بن ع
 . صفُتمعو حىت قتل يـو   يزؿٍب دل ،و تسعمائةذا الفرس ل ، وفرض لوى

 : في سندىا ضعيفة جداً : ىذه القصة قلت
 .أبو سمير (ٔ)حكيم بن خذام 
 منكر الحديث. :قاؿ البخاري

 .منكرقاؿ أبو أٛت د اٟتاكم: و 
                                                           

 . -رٛتو اهلل-لياء وغَتىا إذل )حزاـ( كما نب و على ىذا شيخنا الوادعي وق د تصح ف اٝتو ُب حلية األو ( ٔ)
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 .                                                             منكر الحديثوقاؿ أبو عب د اهلل اٞتوزقاشل: 
األباطيل وا١تناكَت" "( وٖٛٛ/ٕ"لساف ا١تيزاف" )( وٕٕٛٔت داؿ )ميزاف اإلع"
 .(ٕٛ٘رقم ) (ٜٕٚ-ٜٕٙ)

، (ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٓٔ) "السنن الكربى"كذل  ُب والقصة رواىا البيهقي 
 .وىي ضعيفة أيضاً 

 :منهم ،جمع من العلماءف ىذه القصة ضع  على  وقد نص  
 (.ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٓٔ) إلماـ البيهقي ُب "السنن الكربى"ا (ٔ)

 .(ٕٛ٘( رقم )ٜٕٚ-ٜٕٙاألباطيل" )ص:زقاشل ُب "اٞتو  (ٕ)
 . (ٓٙٗٔ( رقم )ٔٚٛ/ٕل ا١تتناىية" )ابن اٞتوزي ُب "العل (ٖ)
 (.ٜٖ٘ٙٗ) "جام  األحاديث"السيوطي ُب  (ٗ)
   (.ٕٗٓٔ( رقم )ٜٙٗ/ٗ) "التلخيص اٟتبَت"اٟتافظ بن حجر ُب  (٘)
                    (.ٕٔٛ/ٔ)" السيل اٞترار"الشوكاشل ُب  (ٙ)
: ىذه قاؿ( ٓٗٔ-ٜٖٔ" )ص:نةرياض اٞتوادعي ُب "الل شيخنا مقب (ٚ)

عازيًا ٢تا إذل "اٟتلية"  ،أهتا ُب "يببل السبلـ للصنعاشل"القصة قر 
 د  أميز بُت الصحيح وا١توضوع، وق، وكنت آنذاؾ الوأعجبت ُّا

ت ُب ذىٍت ١تا اشتملت عليو من الع دؿ واإلنصاؼ من أمَت ارتسم
، وبع د -رٛتو اهلل- دي الكن ، وقاضيو شريح بن اٟتارثا١تؤمنُت علي 

زمن طويل طالعت كتاب "األباطيل" للجوزقاشل، فإذا ىو يذكر القصة 
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طيل، و١تا رأيت الناس معجبُت ُّذه القصة كما أعجبت ُّا، ُب األبا
وآخر يذكرىا ُب  ، وآخر ينشرىا ُب ٣تلتو ها ُب ٤تاضرتوفذاؾ يلقي

لعلم ُب ىذه ر ما قاؿ أىل ارأيت أف أذك ،والقصة ال تصحابو، كت
: ( وقاؿٜٕٚ-ٜٕٙ)ص: ذكرىا في "األباطيل"فالجوزقاني : القصة
إذل آخر  ،ديث باطل، تفرد بو أبو سمير، وىو منكر الحديثىذا ح
وذكر  ،(ٖٛٛ/ٕوذكرىا ابن الجوزي في "العلل المتناىية" ). ما ذكره

. "وذكرىا اإلمام الذىبي في "ميزان االعتدال .٨تو ما ذكره اٞتوزقاشل
 .من طريق أيب ٝتَت حكيم بن خذاـ م ُّذا أهنا ضعيفة ج داً فعل

 .(ٜٗ-ٜٖ/ٗبت" )"قصص التث يويبف العتيق ُب (ٛ)
 غَت من معلومة اإليببلـ وع دالة تثبت، ال القصةا أف ذُّ فعلم: قلت
 .هلل واٟتم د الباطلة القصة ىذه
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، والمرأة التي راجعتو في مسألة : )عمر قصة (ٕٕ)
 .                                        أفقو منك ياعمر( أحد كل  :ل، فقاالمغاالة في المهور

  (تصح ال)                                                               
عن الشعيب ...:(ٚٙٔ-ٙٙٔ/ٔر ُب "يبننو" )أخرجها يبعي د بن منصو 

ال ال : أ، وقاؿالناس فحم د اهلل وأثٌت عليو : خطب عمر بن ا٠تطاب قاؿ
تغالوا ُب ص داؽ النساء، فإنو ال يبلغٍت عن أح د يباؽ أكثر من شيء يباقو 

ٍب نزؿ  ،، أو يبيق إليو إال جعلت فضل ذل  ُب بيت ا١تاؿريبوؿ اهلل 
اب اهلل عز وجل أحق كتُت  لو امرأة من قريش فقالت: يا أمَت ا١تؤمن فعرضت

لت: هنيت الناس ؟ قاوجل فما ذاؾ أف يتب  أـ قول ؟ قاؿ: بل كتاب اهلل عز
ژ                                                            :وؿ ُب كتابوواهلل عز وجل يق ،ُب ُص ُدؽ النساءآنفًا أف يغالوا 

  .{٢0}النساء: ژپ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ 

، ٍب رج  إذل ل أح د أفقو من عمر مرتُت أو ثبلث: كفقاؿ عمر 
فليفعل الرجل  أال ،م أف تغالوا ُب ص دؽ النساء: إشل هنيتكا١تنرب، فقاؿ للناس
 . ُب مالو ما ب دا لو

  : والقصة ال تثبت سنداً وال متناً:قلت
 من ناحية اإلسناد: أواًل: 

 .ث ولد لسٍت خلون من خالفتوحي ،والشعبي االنقطاع بين عمر  (ٔ)



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٖٗٛ 

فو البخاري والنسائي والدارقطني وابن ضع   ،مجالد بن سعيد (ٕ)
 (.ٖٚ-ٖ٘/ٓٔ"هتذيب التهذيب" )    .لحافظعدي وابن معين وا

 ثانياً: نكارة المتن:
، فق د أخرج أبو داود أنو دل يرج  عن قولو فق د ثبت عن عمر : أوالً 

: أال فقاؿ والًتمذي والنسائي عن أيب العجفاء السلمي قاؿ: خطبنا عمر 
اهلل  فإهنا لو كانت مكرمة ُب ال دنيا، أو تقوى عن د ،ال تغالوا بُص ْدؽ النساء
امرأة من نسائو، وال  ، ما أص دؽ ريبوؿ اهلل لكاف أوالكم ُّا النيب 

(ٔ)أوقيةامرأة من بناتو أكثر من ثنيت عشر ُأْص ِدقت 
. 

ُب اٟتث على ع دـ ا١تغاالة ُب  القصة ١تا صح عن النيب  ٥تالفةثانياً: 
 ا١تهور، وأمره بتيسَت الص داؽ.

  ايبتشه دت ُّا ا١ترأة.عٌت اآلية اليت ١تالقصة  ٥تالفةثالثاً: 

، ألف التمثيل ال تعطي اآلية جواز ا١تغاالة: -رٛتو اهلل- قال القرطبي
إ٪تا ىو على جهة ا١تبالغة، كأنو قاؿ: وآتيتم ىذا الق در العظيم الذي  بالقنطار
بٌت هلل مسج دًا ولو كمفحص قطاة(  من) :وىذا كقولو ، أح د ال يؤتيو

  اىػ.اة.ومعلـو أنو ال يكوف مسج د كمفحص قط

                                                           

قاؿ الًتمذي: ىذا ح ديث حسن صحيح، وقاؿ اٟتاكم: صحيح اإليبناد ودل ٮترجاه، ووافقو الذىيب، ( ٔ)
 (.ٕٜٚٔ( رقم )ٖٚٗ/ٙوصححو العبلمة األلباشل رٛتو اهلل ُب "اإلرواء" )
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ال  ژپژيها على ا١تغاالة ألف قولو تعاذلال داللة فوقاؿ بعضهم: 
 ،ـ من جعل الشيء شرطًا لشيء آخري دؿ على جواز إيتاء القنطار، وال يلز 

من قُتل لو قتيل فأىلو ): كوف ذل  الشرط ُب نفسو جائز الوقوع كقولو 
 .(ٔ)...(بُت خَتتُت

 منهم: ،ف ىذه القصة جمع من العلماءوقد ضع  
 .(ٖٖٕ/ٚ) "السنن الكربى"ُب البيهقي  (ٔ)

 .(ٜٕٓ/ٜ) "الفتح"اٟتافظ ابن حجر ُب  (ٕ)
  .(ٖٛٗ/ٙ) ُب"اإلرواء"األلباشل العبلمة  (ٖ)

  (.ٕٕٚ-ٕٓٚ( )ص:ٕٗيببلمية" الع دد )"٣تلة البحوث اإل الصياصنة ُب (ٗ)
 .(ٖٔ-ٕٚ/ٔ) "قصص ال تثبت"يويبف العتيق ُب  (٘)

 عبلمةر ذل  الوللح ديث طرؽ أخرى كلها ال تصح كما ذك: قلت
 .-رٛتو اهلل-األلباشل 

 مغاالة المهور.الفائدة: حول 
وا١تستحب ُب الص داؽ م  : -رٛتو اهلل-(ٕ)ابن تيميةشيخ اإلسالم قال 
يب وآجلو ال يزي د على مهر أزواج الني  عاجلو ، أف يكوف ٚتة واليسارالق در 

                                                           

 (. ٕٕٚ-ٕٓٚ( )ص:ٕٗد )"٣تلة البحوث اإليببلمية" الع د( ٔ)
 .(ٜٗٔ/ٕٖالفتاوى" )"٣تموع  (ٕ)
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  ،صةالخال وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراىموال بناتو(ٔ) ،
ُب  وؿ اهلل من فعل ذل  فق د ايبنت بسنة ريب ،فهذه يبنة ريبوؿ اهلل 
عشر  نا ريبوؿ اهلل كاف ص داقنا إذ كاف في): الص داؽ، قاؿ أبو ىريرة 

، وىذا لفظ "مسن ده"رواه أٛت د ُب  ، وطبق بي ديو ذل  أربعمائة درىم(أواؽ
 . "يبننو"أيب داود ُب 

تو على صداق بنات رسول فمن دعتو نفسو إلى أن يزيد صداق ابن
اللواٌب ىن  خَت خلق اهلل ُب كل فضيلة، وىن أفضل نساء العا١تُت ُب   ،اهلل 

، وكذل  ص داؽ أمهات ا١تؤمنُت، ىذا م  الق درة ق جاىلأحمكل صفة فهو 
غي لو أف يص دؽ ا١ترأة إال ما يق در على فأما الفقَت و٨توه فبل ينب ،ليساروا

 داؽ كلو للمرأة قبل ال دخوؿ إذا تعجيل الص. واألوذل وفائو من غَت مشقة
أمكن، فإف ق دـ البعض وأخر البعض فهو جائز، وق د كاف السلف الصاحل 

 داؽ من تكثَت صالطيب يرخصوف الص داؽ، والذي نقل عن بعض السلف 
، وكانوا يعجلوف الص داؽ كلو ا كاف ذل  ألف ا١تاؿ اتس  عليهمفإ٪ت ،النساء

يسار ووج د فأحب أف منو شيئاً، من كاف لو  قبل ال دخوؿ، دل يكونوا يؤخروف
پ   پ  ژ  كما قاؿ تعاذل  ، داقاً كثَتاً فبل بأس بذل يعطي امراتو ص

 .{٢0:}النساء ژپ  ڀ  ڀ  ڀ
                                                           

(:كانت ٕٓٙ"فتاوى علماء البل د اٟتراـ" )ص: -رٛتو اهلل-قاؿ ٝتاحة العبلمة عب د العزيز بن باز  (ٔ)
أربعمائة درىم تعادؿ  ٜتسمائة درىم تعادؿ اليـو مئة وثبلثُت ريااًل تقريباً، ومهور بناتو  مهور نسائو 
    .{ٕٔ}األحزاب: ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ       وئ  ۇئ ژ باً، وق د قاؿ اهلل مئة لاير تقري
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 (.                                                   قصة: )الغرانيق (ٖٕ)
 (لةباط)                                                                   

٘تٌت ُب نفسو أف ال ينزؿ عليو  ،١تا شق عليو إعراض قومو عنو وىي أنو 
شيء ينفرىم عنو ٟترصو على إٯتاهنم، فكاف ذات يـو جالسًا ُب ناٍد من 

 {.6}النَّجم: ژٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ژ أن ديتهم وق د نزؿ عليو يبورة 

ۓ    ھ  ے  ے  ۓ ژ  فأخذ يقرأىا عليهم حىت بلغ قولو

لى وكاف ذل  التمٍت ُب نفسو فجرى ع {٢0-65}النَّجم: ژ﮲  ﮳  ﮴  
فلما  (ى، وإن شفاعتهن لترتج)تلك الغرانيق الُعاللسانو ٦تا ألقاه الشيطاف عليو 

ُب قراءتو حىت ختم السورة، فلما  ومضى ريبوؿ اهلل  ،رحواٝتعت قريش ذل  ف
لمُت وا١تشركُت، فتفرقت يبج د ُب آخرىا يبج د معو ٚتي  من ُب النادي من ا١تس

ق د ذكر ٤تم د آ٢تتنا بأحسن الذكر، فأتاه جربيل  :، وقالواقريش مسرورين بذل 
 ،، فحزف ريبوؿ اهلل ت على الناس مادل آت  بو عن اهلل؟ تلو فقاؿ: ما صنعت
 .ش دي داً، فأنزؿ اهلل ىذه اآلية وخاؼ خوفاً 

 : منهم ،بطالن ىذه القصة جمع من العلماءبقلت: حكم 

ڈ  ڈ  ژ  ژ     َت قوؿ اهلل عز وجلُب تفس -رٛتو اهلل-كثَت   ابن (ٔ)
 ژژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  

وما   ،قصة الغرانيقق د ذكر كثَت من ا١تفسرين ىهنا  :قاؿ {1٢}الحج:
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ًا منهم أف رة إذل أرض اٟتبشة ظنرجوع كثَت من ا١تهاج من كاف
من طرق كلها مرسلة، ولم ولكنها ، مشركي قريش ق د أيبلموا

 اىـ.أرىا مسندة من وجو صحيح.

وقد  :قال (ٖٕٓ/ٛٔ-ٚٔ) ُب "روح ا١تعاشل" -رٛتو اهلل-األلويبي  (ٕ)
ذه : ىأنكر كثير من المحققين ىذه القصة، فقال البيهقي

 .القصة غير ثابتة من جهة النقل

و دل : يكفي  ُب توىُت اٟت ديث أنقاؿ القاضي عياض ُب "الشفاء" (ٖ)
وال رواه ثقة بسند صحيح سليم ،  د من أىل الصحةٮترجو أح

لو ا١تفسروف وا١تؤرخوف ا١تولعوف بكل وإ٪تا أول  بو ؤتث، متصل
  .١تتلقفوف من الصحف كل صحيح ويبقيمغريب ا

بن اوُب البحر أليب حياف أف ىذه القصة يبئل عنها اإلماـ ٤تم د  (ٗ)
ا من وضع الزنادقة ىذ: بوية" فقاؿَتة النجام  "الس إيبحاؽ

  ."صنف في ذلك "كتاباً و 

 (٘ٚ/ٕٔ"اٞتام  ألحكاـ القرآف" )ُب  -رٛتو اهلل- العبلمة القرطيب (٘)
ليس منها شيء ، حاديث ا١تروية ُب نزوؿ ىذه اآليةاأل :قاؿ

 . يصح
ولم يصح : قاؿ (ٕٙٗ/ٖ)ُب "فتح الق دير" -رٛتو اهلل-وكاشلالش (ٙ)

بل عدم صحتو ، ومع ، وال ثبت بوجو من الوجوهشيء من ىذا
ژ  :قاؿ اهلل ،بكتاب اهلل يببحانوفق د دفعو احملققوف  ،نوبطال
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ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  

 ژڀ  ڀ   ڀ  ٺژ  :وقولو .{41-44}الحاقَّة: ژگ       گ
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ  ۈئ  ژ  :وقولو .{4}النَّجم:

ا١تقاربة للركوف فضبًل عن فنفى  {٢4}اإلسراء: ژۈئ  ېئ
  ىذا حديث ال نعلمو يروى عن النبي :البزار، قاؿ الركوف

  .          بإسناد متصل
: أنو قاؿ -رٛتو اهلل- األلويبيكما نقل عنو   -رٛتو اهلل-البيهقي  (ٚ)

، ٍب أخذ يتكلم أف رواة ىذه القصة غير ثابتة من جهة النقل
       ىذه القصة مطعوف فيهم.                                                     

: أنو قاؿ -رٛتو اهلل-كما نقل عنو الشوكاشل  -رٛتو اهلل-خزٯتة  ابن (ٛ)
 . إن ىذه القصة من وضع الزنادقة

: اعلم قاؿ (ٖٓٚ/ُ٘ب "األضواء" ) -رٛتو اهلل-بلمة الشنقيطي الع (ٜ)
رآن على ، وداللة القمع استحالتها شرعاً ألة الغرانيق أف مس

، وصرح بعدم لالحتجاج بطالنها، لم تثبت من طريق صالح
 .ر من علماء الحديث كما ىو الصوابثبوتها خلق كثي

طرؽ ىذه القصة وتكلم عليها ٚت   -رٛتو اهلل-العبلمة األلباشل  (ٓٔ)
: "نصب المجانيق لنسف ُب ريبالة مستقلة بعنواف بالتفصيل

 .قصة الغرانيق"
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: قصة قالت (ٙٗ٘ٔ( رقم )ٖ٘ٔ-ٕٖٔ/ٗ)للجنة الدائمة ا (ٔٔ)
سلة، ولم ترد مسندة من طرق رويت من طرق مر الغرانيق 
 ُب تفسَته، -رٛتو اهلل-،كما قاؿ ذل  اٟتافظ ابن كثَت صحيحة

وكلها مرسالت ىذه القصة بطرقها قاؿ بع دىا:  فإنو ١تا يباؽ
 .إن ىذه القصة من وضع الزنادقة: وقاؿ ابن خزٯتة .ومنقطعات

واستنكرىا أيضًا أبو بكر بن العربي والقاضي عياض وآخرون 
ومما تقدم يتبين أن روايات  ...ثم قالت اللجنة: .ناً سندًا ومت

، وأنو ليس للشيطاف يبلطاف أف قصة الغرانيق ليست صحيحة
، ًا من الباطل فيتلوه أو يتكلم بوئشي يلقي على لساف النيب 

يتكلم بو الشيطاف  ورٔتا ألقى الشيطاف قواًل أثناء تبلوة النيب 
يباوس يلقيها ُب نفوس أو يويبوس الشيطاف و  ،عو اٟتاضروفويسم
بها أولئ  من الوحي فيحس ،ومرضى القلوب من ا١تنافقُت ،الكفار

وليست منو فيبطل اهلل ذل  القوؿ الشيطاشل، ويزيل الشبو و٭تكم 
رٛتو -ويتبُت أيضًا أف ما قالو الشيخ ٤تم د بن عب د الوىاب ،آياتو
قى قواًل أو ، من أف الشيطاف ألىو قوؿ ٚتهور العلماء -اهلل
وال ُب  ،، ولكنها ليست على لساف النيب ويبة أثناء التبلوةويب

ف قاء الشيطا، إ٪تا ذلكم إلال ُب نفس من ص دؽ إٯتانو بونفسو و 
هم ، أو ح ديث نفس وق  ُب أٝتاعأثناء التبلوة ُب أٝتاع الكفار
أف يزيل الباطل ، وتأىب حكمة اهلل إال وقلوُّم فحسبوه قرآنًا متلواً 
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، لعباد واهلل عليم حكيم، ورٛتة باحقاقًا للحقو٭تكم اهلل آياتو؛ إ
ُب كل ما وق د أٚت  علماء اإليببلـ كلهم على عصمة الريبل ٚتيعاً 

، لتوفيق وصلى اهلل على نبينا ٤تم دوباهلل ا .يبلغونو عن اهلل عز وجل
                                                .وآلو وصحبو ويبلم
ذكر غير واحد أنو يلزم القول : -رٛتو اهلل-سي تنبيو: قال العالمة األلو 

 بسبب إلقاء الشيطان الملبس بالملك أمور: بأن الناطق بذلك النبي 
 تسلط الشيطاف عليو منها : وىو معصـو باإلٚتاع من الشيطاف ،

وق د قاؿ  ال يبيما ُب مثل ىذا من أمور الوحي والتبليغ و االعتقاد.
 ژں ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ژ  يببحانو وتعاذل

 ژہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ژوقاؿ تعاذل  {4٢}الحجر:
 .                                إذل غَت ذل  {55}النحل:

 زيادتو ومنها : وذل  ٦تا يستحيل  ،ُب القرآف ما ليس منو
 .١تكاف العصمة عليو 

 اعتقاد النيب  :ومنها م  كونو بعي د  ،ما ليس بقرآف أنو قرآف
ال ينبغي  ،وىو خطأ شني  ،٦تتزج ا١ت دح بالذـ ،االلتئاـ متناقضاً 

 .أف يتساىل ُب نسبتو إليو 
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 أنو إما أف يكوف عليو الصبلة والسبلـ عن د نطقو بذل  ومنها :
معتق دًا ما اعتق ده ا١تشركوف، من م دح آ٢تتهم بتل  الكلمات، وىو  

، وإما أف يكوف معتق دًا معٌت آخر ٥تالفًا ١تا كفر ٤تاؿ ُب حقو 
ه، ومباينًا لظاىر العبارة،ودل يبينو ٢تم م  فرحهم وادعائهم أنو اعتق دو 

أف يٌِقر على  م دح آ٢تتهم، فيكوف مقراً ٢تم على الباطل، وحاشاه 
 ذل .

 كونو ومنها:  ، اشتبو عليو ما يلقيو الشيطاف ٔتا يلقيو عليو ا١تل
على غَت بصَتة فيما يوحى إليو، ويقتضي أيضاً  وىو يقتضي أنو 

،وال يصح تصور الشيطاف بصورة ا١تل  ملبسًا على النيب جواز 
ذل  كما قاؿ ُب "الشفاء": ال ُب أوؿ الريبالة وال بع دىا واالعتماد 

تصور الشيطاف ُب صورة  وقال ابن العربي: ُب ذل  دليل ا١تعجزة.
كتصوره ُب صورة النيب ملبساً على ا٠تلق،   ا١تل  ملبساً على النيب 
لو على ذل  كتسليطو ُب ىذا، فكيف يسوغ ُب وتسليط اهلل تعاذل 

 لب يبليم ايبتجازة ذل .

 التقوؿ على اهلل تعاذل إما عم داً أو خطًأ أو يبهواً، وكل ذل  ومنها :
، وق د اجتمعت األمة على ما قاؿ القاضي عياض ٤تاؿ ُب حقو 
، فيما كاف طريقو الببلغ من األقواؿ عن االخبار على عصمتو 

  داً وال يبهواً.ٓتبلؼ الواق  ال قص
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 اإلخبلؿ بالوثوؽ بالقرآف فبل يؤمن فيو التب ديل والتغيَت، ومنها :
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ  وال ين دف  كما قاؿ البيضاوي بقولو

، ألنو أيضاً {1٢}الحج: ژڱ   ڱ   ڱ  ں  ںڻ  
 انتهى كبلـ األلويبي رٛتو اهلل من تفسَته. ٭تتمل إذل غَت ذل . 
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 بن الجراح  : )قتل أبي عبيدة عامرقصة (ٕٗ)
 .                                 لوالده في غزوة بدر(

 (ال تصح)                                                                
(، والبيهقي ُب "الكربى" ٕٖٔ/ٖ) ُب "ا١تست درؾ"أخرجها اٟتاكم 

(  ٘ٗٔ/ٔ" )(، وأبو نعيم ُب "اٟتليةٖٗٙ(، والطرباشل ُب "الكبَت" )ٜٕٔٛٔ)
ينصب  : جعل أبو أيب عبي دة بن اٞتراحعن عب د اهلل بن شوذب قاؿكلهم 
فلما أكثر  ،، وجعل أبو عبي دة ٭تي د عنو دة يـو ب درأليب عبي (اٟتربةاألؿ )

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ فأنزؿ اهلل تعاذل  ،اٞتراح قص ده أبو عبي دة فقتلو
پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 .{٢٢}المجادلة: ژ ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ
      .ألن عبد اهلل بن شوذب من تابعي التابعين: ىذه القصة معضلة، قلت

 .(ٕٕٛ/٘"هتذيب التهذيب")                                                          
 :جمع من أىل العلم، منهم ف ىذه القصةوقد ضع  

 منقطع.( قاؿ: ٖٔٙٚٔالبيهقي ُب السنن الكربى ) (ٔ)

 قول على مرسل وىذاقال: ( ٜٚ/ٜبن ا١تلقن ُب "الب در ا١تنَت" )ا (ٕ)
 التابعين من إال يكون ال المرسل أن زعم من قول وعلى ،األكثر
  .التابعين عن يروي إنما ىذا اهلل عبد ألن ؛معضالً  يكون
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: قاؿ (ٕٓٔ/ٗ) "التلخيص اٟتبَت"ُب -رٛتو اهلل-راٟتافظ ابن حج (ٖ)
فلم  يب تل أباه حُت ٝتعو يسب النٞتراح قروي أف أبا عبي دة بن ا

. أخرجو أبو داود ُب "ا١ترايبيل" والبيهقي من صنيعو يب ينكر الن
 ىذا مبهم .: ةص. ٍب قاؿ اٟتافظ بع د يبياؽ القال  بن عمَترواية م

:  بن شوذب قاؿعن عب د اهلل منقطعاً  : وروى اٟتاكم والبيهقيوقال
وجعل  ،يب عبي دة يـو ب دربن اٞتراح ينعت األ٢تة ألي دة جعل أبو أيب عب

: قال الحافظ. أبو عبي دة فقتلوثر قص ده فلما أك ،أبو عبي دة ٭تي د عنو
 . وىذا معضل

مات وال د أيب عبي دة قبل اإليببلـ، كما نقل  :ؿاقو  ،أنكرىاالواق دي  (ٗ)
  .عنو اٟتافظ

 .معضلقاؿ:  (ٜٕٛ/ٜٔ) "اَّموع"النووي ُب  (٘)
 (ٕٛٔ٘( رقم )ٕٖٔ/ٖ درؾ" )ُب تعليقو على "ا١تست نا الوادعيشيخ (ٙ)

ي التابعين كما في ىو معضل، ألن عبد اهلل بن شوذب من تابع: قاؿ
 . "تهذيب التهذيب"

ورة ( يبٜ٘ٔ٘تفسَت ابن كثَت" رقم )ث ٗتريح أحادي" العزازي ُب (ٚ)
نزلت  {٢٢}المجادلة: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ اَّادلة عن د قولو 

 . ناداً متصالً مرسل لم يذكر لها إس: قاؿىذه اآلية ُب أيب عبي دة، 
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 (.                  المرأة المتكلمة بالقرآن: )قصة (ٕ٘)
 (ال تصح)                                                                

 .(ٜٗابن حباف ُب "روضة العقبلء" )رواىا مسن دة 
 :   ومتن ىذه القصة

ارة قرب وزي ،اٟتراـ : خرجت حاجًا إذل بيت اهللاؿ عب د اهلل بن ا١تبارؾق
إذ أنا بسواد  ،فبينما أنا ُب بعض الطريق، نبيو عليو الصبلة والسبلـ

 ن صوؼ وٜتار من صوؼميزت ذاؾ فإذا ىي عجوز عليها درع مفت
 .السبلـ علي  ورٛتة اهلل وبركاتو :فقلت

 .{14}يس: ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ : فقالت
 ؟كاف  اهلل ما تصنعُت ُب ىذا ا١ت: يرٛتفقلت ٢تا

 .{641}األعراف: ژۉ  ې  ې  ې   ې  ىى ژ : قالت
 ؟  فقلت ٢تا: أين تري دين

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ژ : قالت
 . {6}اإلسراء: ژڀ  ڀ 

 ؟ فقلت ٢تا: أنِت منذ كم ُب ىذا ا١توض 
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 . {60}مريم: ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ : قالت
 !قلت: ما أرى معِ  طعاماً تأكلُتف

 . {٢5}الشعراء: ژوئ     ەئ  ەئ  وئ ژ : قالت
 : فبأي شيء تتوضئُت؟فقلت

 .{1}المائدة: ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ: قالت
 ؟ ف معي طعاماً ، فهل لِ  ُب األكل: إفقلت ٢تا

 .{64٢}البقرة: ژڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ   ژ :قالت
 : ليس ىذا شهر رمضاف!قلت

 .  {614}البقرة: ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ژ : فقالت
 . : ق د أبيح لنا اإلفطار ُب السفرفقلت

  {.644}البقرة: ژڳ     ک  ک  ک   گگ  گ  گژ :فقالت
 ؟فقلت: دِلَ ال تكلمينٍت مثلما أكلم 

 .{64}ق: ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ : قالت
 ؟ فقلت: فمن أي الناس أنتِ 
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وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ژ  :قالت
  .{41}اإلسراء: ژی  جئ    ی  ی          ی 

 . فاجعليٍت ُب حل : ق د أخطأتُ فقلت

﮶﮷  ﮸  ﮹  ژ : قالت ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲﮳  ﮴  ﮵  
  .{5٢}يوسف: ژ﮺  ﮻   

 ؟ل  على ناقيت ىذه فت دركي القافلة: فهل لِ  أف أٛتفقلت

 .{65٢}البقرة: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹژ : فقالت
 فأ٩تت ناقيت .

  .{40النور:} ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍژ : فقالت
 . فغضضت بصري عنها

 .وقلت ٢تا: اركيب
 . ف تركب نفرت الناقة فمزقت ثياُّافلما أرادت أ

 ژی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  ژ : فقالت
 .{40}الشُّورى:

 .فقلت ٢تا: اصربي حىت أعقلها



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٖٖٙ 

 .{٢5}األنبياء: ژہ  ہہ  ژ  :فقالت
 . فعقلت الناقة

 .وقلت ٢تا: اركيب

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڃ   ژ فلما ركبت قالت 
خرف:  ژڇ  ڇ  ڇ       ڍ   ڍ  ڌ                                                                                                                                                                    .{64-64}الزُّ

 . أيبرع وأصيح ت بزماـ الناقة وجعلتفأخذ

ىب  يب  جت   حت  خت  متىت  يت      جث مث  ژ :فقالت
  .{65}لقمان: ژىث  يث    حج   
 . مشي روي داً روي داً وأترزل بالشعرفجعلت أ

  .{٢0}المزمل: ژڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ   ژ: فقالت
 .فقلت ٢تا: لق د أوتيت خَتاً كثَتاً 

 .{٢15}البقرة: ژۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ   ژ : فقالت

 .ُّا قليبلً فلما مشيت 
 ؟قلت: ألِ  زوج
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﮷   ﮸  ژ : قالت ﮶   ﮵    ﮴    ژے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳ 
 . {606}المائدة:

 . ودل أكلمها حىت أدركت القافلة فسكتُّ 
 : ىذه القافلة فمن لِ  فيها؟ فقلت ٢تا

 .{64}الكهف: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ ژ : فقالت
 .فعلمت أف ٢تا أوالداً 

 ؟ فقلت: وما شأهنم ُب اٟتج

  .{61}النحل: ژڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ژ: قالت
 . فعلمت أهنم أدالء الركب، فقص دت ُّا القباب والعمارات

 ؟ فقلت: ىذه القباب فمن ل  فيها

   .{6٢1}النساء: ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ : قالت

ٱ  ٻ  ژ  {614}النساء: ژچڃ  چ  چ   چژ 
 .{6٢}مريم: ژٻ  ٻٻ  

 .فناديت: يا إبراىيم يا مويبى يا ٭تِت
 بشب اف كأهنم األقمار ق د أقبلوا ، فلما ايبتقر ُّم اٞتلوس. فإذا 
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ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ژ : قالت
  .{65}الكهف: ژې   ې  ى  ى  ائ  

 . مضى أح دىم فاشًتى فق دمو بُت ي ديّ ف

 ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ ژ : فقالت
 .{٢4}الحاقَّة:

 . امكم علي حراـ حىت ٗتربوشل بأمرى: اآلف طعافقلت
: ىذه أمنا منذ أربعُت يبنة دل تتكلم إال بالقرآف ٥تافة أف تزؿ فقالوا

 .ن فسبحاف القادر على ما يشاءيسخط عليها الرٛتف

 ژڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ ے  ژ  :فقلت
            .(ٔ){٢6}الحديد:

 :على عدم ثبوت ىذه القصة نص  وقد 
 . -رٛتو اهلل– شيخنا مقبل بن ىادي الوادعي (ٔ)

فيو رجل اٝتو ٤تم د  ،إسنادىا واٍه جداً : ، قاؿبن حسن  مشهور (ٕ)
. : متهم بالوض قال عنو الدارقطنيوىذا الرجل  ،بليببن زكريا الغ

ىذه القصة رواىا ، و يروي عن المجاىيل: وقال ابن حبان عنو
                                                           

(، "ٖتت اَّهر" ٛٛ-ٚٛ/ٔ(، "ا١تستطرؼ" )ٕٕٙ-ٕٕٗوانظر القصة ُب "جواىر األدب" )ص:( ٔ)
 (.ٖٕٔ -ٕٕٔ)ص:
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يب ىذا فكذب فيها على فالقصة ركبها الغبل .عن بعض المجاىيل
 . ارؾابن ا١تب األصمعي الذي يرويها عن

 (ٕٕٔ)ص: ُب كتابو القيم "ٖتت اَّهر"عب د العزيز الس دحاف الشيخ  (ٖ)
: أوالً     وال ش  أف تل  القصة باطلة من وجوه كثَتة منها: حيث قاؿ:

-ىذه ا١ترأة  ٚتي  من ترجم البن ا١تبارؾ دل يذكروا قصتو م 
وضوح التكلف ُب تركيب السؤاؿ : ثانياً . -ا١تتكلمة بالقرآف

فعلها ذاؾ خاصة  -رٛتو اهلل-ع دـ إنكار ابن ا١تبارؾ : ثالثاً  .بواواٞت
 ن التخاطب بالقرآف.من العلماء هنى عأف كثَتاً 

 فائدة: حكم التكلم بالقرآن.
ُب "٣تموع فتاوى  -رٛتو اهلل- العبلمة عب د العزيز بن بازيبئل ٝتاحة 

إذا يبلم  عن حكم التكلم بالقرآف بُت الناس، فمثبلً  (:ٖٖٛ/ٕٗ) ومقاالت"
كما   .{14}يس: ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ :بعض الناس يقوؿ

 ؟ اليت حكاىا عب د اهلل بن ا١تبارؾ فعلت ا١ترأة ُب القصة
: ا١تعروؼ عن د أىل العلم أنو ال ينبغي اٗتاذ القرآف ب داًل -رٛتو اهلل-قال 

 من الكبلـ، بل الكبلـ لو شأف والقرآف لو شأف، وأقل أحوالو الكراىة،وعليو
يقوؿ:  يفعل وأصحابو  يسلم السبلـ العادي، ىكذا كاف النيب  أف

 . السبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو
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ُب "شرح مق دمة التفسَت"  -رٛتو اهلل- شيخنا العبلمة ابن عثيمُتقاؿ و 
ًا لمرأٍة يسمونها المتكلمة ومنو نعرف خطأ ما نُقل مدح(:ٗٗٔ)ص:

: إهنا منذ ، وقيلإال بالقرآف لمرأة ال تتك؛ ام "جواىر األدب"ُب رآنبالق
وأظن  ،الرٛتن هاة أف تزؿ فيغضب علي يبنة دل تتكلم إال بالقرآف ٥تافأربعُت

 نزؿ القرآف على غَت ما أراد اهلل.، ألهنا ُّذا تفعلها ىذا زلة

: وق د (ٖٔ٘/ٙ) "الشرح ا١تمت  على زاد ا١تستقن " ُب -رٛتو اهلل-وقال 
زمن  ، وأنا رأيت ُبب داًل من الكبلـ ٭تـر جعل القرآف قاؿ أىل العلم:

، وتعجب عن امرأة ال تتكلم إال بالقرآفالطلب قصة ُب"جواىر األدب" 
نة دل تتكلم إال : ٢تا أربعوف يبمن حو٢تاالناس الذين ٮتاطبوهنا، فقاؿ ٢تم 

 . ٥تافة أف تزؿ فيغضب عليها الرٛتن، بالقرآف
 .إخلن الكبلـ... ٬ُتعل ب داًل م، فالقرآف ال: ىي زل ت اآلفولنق
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 .قصة: )ىاروت وماروت مع الزىرة( (ٕٙ)
ال أصل )                                                             

 (لها
ليو الصبلة والسبلـ ١تا أىبط إذل أف آدـ ع :ذه القصةوملخص ى

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ األرض قالت ا١تبلئكة أي رب 
 ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  

 . ـ: ربنا ٨تن أطوع ل  من بٍت آدقالوا . {40}البقرة:
 ؟ ، ننظر كيف يعملوف: ىُلّموا ملكُت من ا١تبلئكةقاؿ اهلل للمبلئكة

 . اروت وماروت: ىقالوا ربنا
 . قاؿ: اىبطا إذل األرض

  ،٢تما الزىرة امرأة من أحسن البشر، فجاآىا يسأالهنا نفسهافتمثلت 
 . ىت تكلما ُّذه الكلمة من اإلشراؾواهلل ح: ال فقالت

 . قاال: واهلل ال نشرؾ باهلل أب داً 
 . ا صيب ٖتملو، فسأالىا نفسهاعهٍب رجعت إليهما وم ،فذىبت عنهما

 . فقالت: ال واهلل حىت تقتبل ىذا الصيب
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 . فقاال: واهلل ال نقتلو أب داً 
 .  دح من ا٠تمر ٖتملو فسأالىا نفسهافذىبت ٍب رجعت بق

 . الت: ال واهلل حىت تشربا ا٠تمرفق
  .فشربا فسكرا، فوقعا عليها، وقتبل الصيب، فلما أفاقا

اه علي  إال فعلتماه حُت : واهلل ما تركتما من شيء أبيتمقالت ا١ترأة
. فخَتا عن د ذل  بُت عذاب ال دنيا وعذاب اآلخرة ، فاختارا يبكر٘تا
   .اب ال دنياعذ

ابن عمر  ن حباف وابن السٍت عنأخرج ىذه القصة اإلماـ أٛت د واب
 .رضي اهلل عنهما مرفوعاً 

 . األنصاري المدني الحذ اء : موسى بن جبيروفي سندىا
 .: ال يعرف حالوقاؿ فيو ابن القطاف 

-ٕٖٓ/ٓٔ) "هتذيب التهذيب"  ويخالف. ئإنو يخط: وقاؿ ابن حباف
ٖٖٓ). 

 منهم: ،ف ىذه القصة جمع من العلماءوقد ضع  
 .منكر: قاؿ (ٜٙ/ٕ) ُب "العلل" -و اهللرٛت-أبو حاًب  (ٔ)
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وأما ما : قاؿ (ٖٖ/ٔ) ُب "الب داية والنهاية" -رٛتو اهلل-ابن كثَت  (ٕ)
يذكره كثَت من ا١تفسرين ُب قصة ىاروت وماروت ُب أف الزىرة  

نو من وضع فهذا أظ ،كانت امرأة فراوداىا على نفسها فأبت
قاه عنو طائفة من لوت ،إف كاف ق د أخرجو كعب األحبارو  ،اإلسرائيليين

وقاؿ . إيبرائيلالسلف فذكروه على يببيل اٟتكاية والتح ديث عن بٍت 
لها راجع في وحاص… :(ٔٗٔ/ُٔب "تفسَته" ) -رٛتو اهلل-

إذ ليس فيها حديث مرفوع  ،ار بني إسرائيلأخبتفصيلها إلى 
الذي ال  ،متصل اإليبناد إذل الصادؽ ا١تص دوؽ ا١تعصـو صحيح

ة من غَت بسط يبياؽ القرآف إٚتاؿ القص وظاىر ،ينطق عن ا٢توى
 ،تعاذل فنحن نؤمن ٔتا ورد ُب القرآف على ما أراده اهلل ،وال إطناب

  .واهلل أعلم ْتقيقة اٟتاؿ
: قاؿ (ٔ٘/ٕ/ُٔب "اٞتام  ألحكاـ القرآف" ) -رٛتو اهلل-القرطيب  (ٖ)

، وال يصح منو وبعيد عن ابن عمر وغيره ،ذا كلو ضعيفى
كة الذين ىم أمناء اهلل على األصوؿ ُب ا١تبلئ؛ فإنو قوؿ ت دفعو يءش

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ ، ويبفراؤه إذل ريبلووحيو
ڤ  ٹ  ٹ  ڤڤ ژ {1}التَّحريم: ژۇئ  ۇئ 

 {٢٢-٢1}األنبياء: ژڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ 

وأما العقل  {.٢0}األنبياء: ژ﮵ ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴ژ
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ما كلفوه، بلؼ ويوج د منهم خ ،ر وقوع ا١تعصية من ا١تبلئكةفبل ينك
؛ ومن ىذا ـوإذ ُب ق درة اهلل تعاذل كل موى ؛وٮتلق فيهم الشهوات

ائز ، لكن وقوع ىذا اٞتياء واألولياء والفضبلء والعلماءخوؼ األنب
. و٦تا ي دؿ على ع دـ صحتو: أف اهلل ودل يصح ال ي درؾ إال بالسم 

 :لق السماء ففي ا٠تربخلق النجـو وىذه الكواكب حُت خ تعاذل
 ،وا١تشًتي ،زحل :خلق فيها يببعة دّوارة ،ء ١تا خلقتأف السما)

اهلل ، وىذ معٌت قوؿوالقمر ،والشمس ،والزىرة ،طاردوع ،وُّراـ
فثبت ُّذا أف الزىرة {44}األنبياء: ژى  ائ  ائ  ەئ  ژتعاذل

ڱ  ڱ ں  ژ ويبهيبًل ق د كانا قبل خلق آدـ؛ ٍب إف قوؿ ا١تبلئكة
؛ وىذا كفر نعوذ باهلل تنتناعورة: ال تق در على ف{64}الفرقان: ژں

؛ وق د الكراـ صلوات اهلل عليهم أٚتعُت منو ومن نسبتو إذل ا١تبلئكة
وف عن كل ما ذكره ونقلو ا١تفسروف، يببحاف نزىناىم وىم ا١تنزى

 .رب  رب العزة عما يصفوف
وقد أنكر : قاؿ (ٜٖٗ/ٕ) ُب "كشف ا٠تفاء" -رٛتو اهلل-العجلوشل (ٗ)

 .ىذه القصة الرازي والقرطبي
ا : إنهالخازنرازي والبيضاوي وأيب السعود وقاؿ ا١تفسروف كالفخر ال (٘)

 داره رواية ، فبل تعويل على ما نُقل فيها ألف مبنقل معتبر لم تثبت
  .و من ا١تخالفة ألدلة العقل والنقلاليهود م  ما في
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  .(ٕٖٔص:ا١تطالب" )"أيبٌت                                                                 
 (.ٖٔٗ/ٔ) "روح ا١تعاشل"ُب  -رٛتو اهلل- األلويبي (ٙ)
 (.ٖٕٔ/ٔ) "فتح الق دير"ُب  -رٛتو اهلل-الشوكاشل  (ٚ)

 ُب "الويبيط ُب علـو ومصطلح اٟت ديث" -رٛتو اهلل- قاؿ أبو شهبة (ٛ)
أنها ال أصل  قون من العلماء علىوالمحق :(ٕٛٚ-ٕٚٚ)ص:

الم باإلسألصقت  ،سرائيليات المكذوبةوإنما ىي من اإل ،لها
 زوراً قصد اإلساءة إليو. 

  .(ٖٜٔ( و)ٕٜٔ) "الضعيفة"ُب -رٛتو اهلل-العبلمة األلباشل  (ٜ)

( ٜٖٔ/ٕ) ١تست درؾ""ا تعليقو على ُب -رٛتو اهلل- الوادعيشيخنا  (ٓٔ)
 قصة باطلة.( قاؿ: ٖٓٔٔ) رقم
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 .                                         (علناً  ىجرة عمر : )قصة (ٕٚ)
 (ال تصح)                                                           

بن ايًا غَت عمر إال متخف وفيها أنو ما ىاجر أح د من أصحاب النيب 
أنو ١تا ىم  با٢تجرة، تقل د  :روى علي بن أيب طالب  ، فق دا٠تطاب 
من أراد أف )قاؿ:  ، وتنكب قويبو، وانتضى ُب ي ده أيبهماً؛ وفيو أنويبيفو
قاؿ علي  (فليلقٍت وراء ىذا الوادي و، أو يوًب ول ده، أو ترمل زوجتو،ثكل أمي
: هوعلمهم ما أرش دىم ٍب مضى لوج فما تبعو إال قـو من ا١تستضعفُت . 

ابن و  (ٕ٘-ٔ٘/ٗٗ)" تاريخ دمشق"ابن عساكر ُب  ذكر ىذه القصة
 .(ٗٗٔ/ٗ) " "أيب د الغابةاألثَت ُب

 ا:إسنادى وفي قلت:
 .العثماشل خال د بن ٤تم د بن الزبَت (ٔ)
 .األيلي القايبم بن اهلل عب د (ٕ)
 . تراجم لهم أجد لم .القايبم أبيوو  (ٖ)

ُب "دفاع عن اٟت ديث النبوي  -رٛتو اهلل-قال العالمة المحدث األلباني 
: م داره على الزبَت بن ٤تم د بن خال د العثماشل :(ٖ٘-ٕ٘)ص: والسَتة"

عن أبيو  -و األيلىكذا األصل، ولعل-بن القايبم األملى اهلل ح دثنا عب د 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٖٚٗ 

فإن أحدًا من أىل ، وىؤالء الثالثة في عداد المجهولين ،بإيبناده إذل علي
 .م مطلقاً الجرح والتعديل لم يذكرى

 الصحيحة" "السَتة النبوية ُب وقال الدكتور أكرم ضياء العمري
رتو وهت دي ده من يلحق بو ٢تج وأما ما روي من إعبلف عمر  :(ٕٙٓ/ٔ)

 .صحفلم ي ...بثكل أمو
 ،ىشاـ ابنال و  ،إيبحاؽ ابن يذكرىا دل على شهرهتا، القصة وىذه :قلت

 ُب حجر ابنال و  ،"السَتة" ُب الذىيبال و  ،"السَتة" ُب كثَت ابنال و 
 . عمر ٢تجرة ذكرىم ُب "اإلصابة"

   :ث بها بنفسوكما حد    الذي صح في ىجرة عمر تنبيو: 
 بنا اهلل عب د عن عمر بن هللا عب د موذل ناف  ح دثٍت: إيبحاؽ ابن اهرو  ما
 ،ا١ت دينة إذل ا٢تجرة أردنا ١تا اتع دت :قاؿ  ا٠تطاب بن عمر أبيو عن عمر
 من التناضب ،السهمي وائل بن العاص بن وىشاـ ،ربيعة أيب بن وعياش أنا
 فليمضِ  حبس فق د عن دىا يصبح دل أينا: وقلنا يبرؼ، فوؽ غفار بٍت أضاة

 .صاحباه
 ٢تشاـ وفطن ،التناضب عن د ربيعة أيب بن وعياش أنا فأصبحت: قاؿ
 .فافتنت وفنت ا٢تجرة عن فحبسوه قومو
 ق دما حىت خرجا -ذل  بع د وأيبلم- ىشاـ بن واٟتارث جهل أبا إف ٍب
 عمهما ابن وكاف ،ربيعة أيب بن لعياش :فقاال ٔتكة،  اهلل وريبوؿ ا١ت دينة،
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 وال ،راؾت حىت مشط رأيبها ٯتس أال نذرت ق د أم  إف: المهما وأخا٫تا
 .٢تا فرؽ تراؾ، حىت مشس من تستظل

 دين  عن ليفتنوؾ إال القـو يري دؾ إف واهلل إنو عياش يا: لو فقلت
 عليها اشت د ق د ولو متشطت، ال القمل أم  آذى ق د لو اهلل فو فاحذرىم،

 .اليبتظلت مكة حر
 .فاخذه ماؿ ىنال  ورل ،أمي قسم أبر: فقاؿ
 وال ،مارل نصف فل  ماالً  قريشاً  ثرأك ١تن أشل لتعلم إن  واهلل: فقلت
 .معهما ٮترج أف إال علي فأىب ،معهما تذىب
 فإهنا ىذه ناقيت فخذ فعلت ما فعلت ق د إذا أما: قلت ذل  إال أىب فلما
 فخرج عليها، فانج ريب القـو من راب  فإف ظهرىا، فالـز ذلوؿ ٧تيبة ناقة

 أخي يا واهلل: جهل بوأ لو قاؿ الطريق ببعض كانوا إذا حىت معهما، عليهما
 .بلى: قاؿ ىذه؟ ناقت  على تعقبٍت أفبل ىذا، بعَتي ايبتغلظت لق د

 فأوثقاه عليو ع دوا باالرض ايبتووا فلما عليها، ليتحوؿ وأناخ فأناخ: قاؿ
 ىكذا مكة أىل يا: قاال ٍب ،موثقاً  هناراً  مكة بو ودخبل ،فافتنت وفتناه ،رباطاً 
 .ىذا هنابسفي فعلنا كما بسفهائكم والفافع

 وال ع دالً  وال صرفاً  افتنت ٦تن بقابل تعاذل اهلل ما: نقوؿ فكنا: عمر قاؿ
 .أصاُّم لببلء الكفر إذل رجعوا ٍب اهلل عرفوا قـو توبة،

 .نفسهم ال ذل  يقولوف وكانوا: قاؿ
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 نفسهم ال وقو٢تم قولنا وُب فيهم تعاذل اهلل أنزؿ ا١ت دينة   النيب ق دـ فلما
﮲        ےہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ژ ۓ  ۓ 

﮺ ﮻   ﮼ ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁   ﮶    ﮷    ﮸      ﮹      ﮵﮴   ﮳
                                

  ژ        ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

 .{11–14}الزمر:                                                                            
 إذل ُّا وبعثت صحيفة ُب بي دي فكتبتها:  ا٠تطاب بن عمر قاؿ
 .العاصي بن ىشاـ
 فيو ُّا أصع د ،طوى بذي أقرؤىا جعلت أتتٍت فلما: ىشاـ فقاؿ: قاؿ
 قليب ُب تعاذل اهلل فألقى: قاؿ ،فهمنيها  اللهم: قلت حىت أفهمها وال وأصوب
 .اأنفسن ُب نقوؿ كنا وفيما فينا أنزلت إ٪تا أهنا
  . (ٔ) اهلل بريبوؿ فلحقت عليو فجلست بعَتي إذل فرجعت: قاؿ

 كانت  ا٠تطاب بن عمر ىجرة أف ُب واضحة القصة داللة :تنبيو
 ُب تواع دىم إف بل ا٢تجرة، إعبلف إذل إشارة أي فيها فليس يبرية،

                                                           

(. بإيبناد حسن لذاتو، حيث صرح ابن إيبحاؽ بالتح ديث، ومن طريق ابن ٛٔٔ/ٕ"يبَتة ابن ىشاـ" )( ٔ)
أخرجها اٟتاكم ُب "ا١تست درؾ" وقاؿ: ح ديث صحيح على شرط مسلم ودل ٮترجاه وأقره الذىيب، وابن كثَت  إيبحاؽ

( رواه البزار ورجاؿ ثقات، وصححها ٔٙ/ٙ(. وقاؿ ا٢تيثمي ُب"٣تم  الزوائ د ")ٕٕٓ-ٜٕٔ/ُٕب "السَتة النبوية")
( ٘ٙٔ-ٗٙٔالسَتة النبوية")ص: (. وانظركذل  "صحيحٜٙٛٛ( رقم )ٖٕٗ/ٙاٟتافظ ابن حجر ُب "اإلصابة" )

 (.ٕٙٓ/ٔإلبراىيم العلي، و"السَتة النبوية الصحيحة" للعمري )
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 ليؤك د -مكة من أمياؿ عشرة على وىي- غفار بٍت أضاة من التناضب
 .ُّجرهتم إيبرارىم
 "طبقاتو" ُب يبع د ابن ذكرىا رواية ُب صر٭تاً  األمر جاء فق د ىذا ؽوفو 

 من ٨تواً  يباؽ حيث يبراً،  ا٠تطاب بن عمر ىجرة حوؿ( ٕ٘ٓ/ٖ)
 .(...سراً  نخرج وكنا): عمر قوؿ فيها وزاد -السابقة- إيبحاؽ ابن رواية
وق د أعلن إيببلمو يـو أخفاه  ، وىيبتو عمر شجاعة ننكر ال و٨تن 
 وثبت. صح ٔتا العربة ولكن ،اهلل ا١تسلمُت بإيببلمووأعز  ،الناس
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 .قصة: )وامعتصماه( (ٕٛ)
  (ال تصح)                                                              
كانت   ،احب عمورية من ملوؾ الرـو: أف صوخالصة ىذه القصة

 .(هوامعتصما) :فصاحت ،ورة ُب خبلفة ا١تعتصم فعذُّاعن ده شريفة مأيب
 .قيأٌب ا١تعتصم ٠تبلص  إال على أبل: ال فقاؿ ٢تا

وخرج وُب  ،فبلغ ذل  ا١تعتصم فنادى ُب عسكره بركوب ا٠تيل البلق
 . أتى عمورية فحاصرىا وخلص الشريفةو  ،مق دمة عسكره أربعة آالؼ أبلق

وُب أشل جئت ٠تبلص   ،: اشه دي رل عن د ج دِؾ ا١تصطفى وقاؿ
 . مق دمة عسكري أربعة آالؼ أبلق

وابن  ،(ٕٙ/ٕ) "شذرات الذىب"وق د ذكر ىذه القصة ابن العماد ُب 
القلقشن دي ُب "صبح و  بن اٞتوزي ُب "ا١تنتظم"،او  "تارٮتو"، خل دوف ُب
 ، وغَتىم.(ٕٚٙ/ٖاألعشى" )

ُب "شرح  -حفظو اهلل- يخالش قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل
ؤرخون، ىذه ذه ال يثبتها المالقصة ى :(ٕٖ:)ص األصوؿ الثبلثة"

، وأخبار التاريخ كما ىو معلوم ال يمكن أخذ ليست ثابتة تاريخياً 
 اىـ..التثبت منها
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٣تلة "عن ىذه القصة كما ُب  -حفظو اهلل- قال الشيخ سعد الحصينو 
 : (ٕ٘-ٓ٘)ص:ىػ ٕٓٗٔ/شواؿ/٘ٔ( ٕٗالع دد ) "الةاألص

ريخ ألف التا ،أمور الشريعة لح مرجعًا ُبالتاريخ ا١ت دوف وح ده ال يص
ي ُب الكتاب ظن كاتبو وعاطفتو، والشريعة مبنية على يقُت الوحمبٍت على 

النفس البشرية إال ما رحم ولكن  ،والسنة وفقو األئمة األولُت ُب نصوصو
طباء ووعاظ جاب أكثر خويثقل عليها اٟتق وق د ايبت ،الباطليل إذل ريب ٘ت

اعي ا٢توى والعاطفة ل دو  ُب العقود الثبلثة األخَتة،ة القصص والفكر واٟتركي
فحولوا أكثر دروس  ،ودواف  النفث والتسويل من الشيطاف ،من النفس
ب التاريخ ي وحلق الذكر وخطب اٞتمعة إذل أيباطَت من كتالعلم الشرع
تبع ده عن  ،، حىت إذا جاءىا وج دىا ألواناً من السرابآف ماءً ٭تسبها الظم

األيباطَت أيبطورة ومن ىذه ،  ده عن الصراط ا١تستقيم إليووتص ،ا١تاء
رع اهلل ٠تطبة وأضاعت ش ،وعواطفهم ،وحناجرىم،اس الشبابأ٢تبت ٛت
، ١تسلمُت أحكاـ اإليببلـليم ا فرضها اهلل مرة ُب األيببوع لتعاٞتمعة اليت
مل و٣ت ، دادىم للقائو وحسابو وجزائووإع ،م بأياـ اهلل وآالئووتذكَتى

، صاحت وامعتصماهف، مسلمة رأةاماأليبطورة أف علجًا من الرـو أىاف 
جيش ا١تسلمُت أرض الرـو فأوطأ ،صم وغضبوصرختها غَتة ا١تعتفحركت 

األيبطورة تق دصل مثل صاحل وى دؼ  ،أخذًا بثأر ا١ترأة اليت ايبتنج دت بو
ق د تكوف واح دة من -ود لئليببلـ عزتو لتع ،ق دوة لقادة ا١تسلمُت
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التغٍت ُّا ، ُب ٨تتها و اليت يتفنن وعاظ وخطباء الفكر والقصص –الروايات
اهلل عنا وعنو ق دوة ، ولكن ذل  ال ٬تعل ا١تعتصم نفسو ٕتاوز صحيحة

  وال للرعية ا١تسلمة لؤليبباب التالية: ،لمصاٟتة للراعي ا١تس
 بل قالت عنو   ،دل يُذكر ا١تعتصم ٕتاوز اهلل عنا وعنو بالعلم الشرعي

  .كره العلم ُب صغره ومات شبو أمي  : أنوكتب األعبلـ

 ببلد الرـو وفتح عمورية كما يذكر التاريخ ليس من  زو ا١تعتصمغ
فجيش  ،إذا ص دؽ ُكت اب التاريخ ُب الرواية ،القتاؿ ُب يببيل اهلل

 ،ا١تسلمُت وأنفسهم وأموا٢تم ال تعر ض لؤلخطار واألىواؿ غضباً 
وإ٪تا يكوف القتاؿ  ،وال إلظهار الشجاعة ،وال من أجل اٟتمية

اؿ اهلل تعاذل ق ،ي العليا د أف تكوف كلمة اهلل ىلغرض واح
ڭ ڭ ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ژ

{ . 45}األنفال: ژۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

وُب  ،ويقاتل ٛتية ،اتل شجاعةالرجل يق :وقيل لريبوؿ اهلل 
من قاتل ): ويقاتل غضبًا فمن ُب يببيل اهلل؟ فقاؿ النيب  :رواية

 .متفق عليو( اهلل ىي العليا فهو ُب يببيل اهلللتكوف كلمة 
 ٕتاوز اهلل عنا –تح مثااًل ٭تتذا لكاف يزي د لو كاف ٣ترد الغزو والف

قة فهو من كبار الطب ،و باٗتاذه ق دوةأوذل من ابن معاوية  -وعنو
وثاشل والة ا١تسلمُت بع د عصر ا٠تلفاء الراش دين  ،األوذل من التابعُت
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 ،عنهماعاوية بن أيب يبفياف رضي اهلل عه د إليو بالوالية وال ده م
، ايبتكتبو ريبوؿ اهلل  ،ورواة اٟت ديث ،ار الصحابةأح د كب

 ،أٚتعُت وعمر وعثماف  ملو ُب القيادة والوالية أبو بكرايبتعو 
وٓتارى  ،وفتح اهلل ُب عه د يزي د على ا١تسلمُت ا١تغرب األقصى

َت جيش ا١تسلمُت وكاف أم، وىو أوؿ من غزا القسطنطينية، وخوارـز
مثل أيب أيوب  ،ن بينهم بعض الصحابةاف موك ،ُب ىذا الغزو
ُت يقفوف من نهم أٚتعُت، ولكن العلماء احملققوع األنصاري 

اوز هنم ٕتفهم ال ٭تبوهنم وال يسبو ،أمثاؿ يزي د وا١تعصتم موقفاً ويبطاً 
 . باهلل شيئاً  ال يشرؾ اهلل عم ن مات

  ا١تعتصم ٕتاوز اهلل عنا وعنو أح دث من الفتنة ُب ال دين شرًا ٦تا
پ        ژ ، قاؿ اهلل تعاذلمن القتل ُب ا١ت دينة النبوية سب إذل يزي دنُ 

وكذل  ما افًتاه عليو بعض فرؽ  .{656}البقرة: ژڀ  ڀ  ڀڀ
ق د امتحن ا١تعتصم علماء و  .الضبلؿ من األمر بقتل اٟتسُت 
بفتنة خلق القرآف  ،بن حنبل رٛتو اهللاإليببلـ وٓتاصة اإلماـ أٛت د 

ابنو  ه وعه د، وايبتمرت ُب عه ديو ا١تأموف دأت ُب عه د أخاليت ب
ـ السنة ، وانتصر للسنة وإلماالواثق، حىت جاء ابنو ا١تتوكل فأزا٢تا

ورفعو إذل ا١تقاـ  -ا وعنهمٕتاوز اهلل عن-وأخرجو من يبجن الثبلثة 
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 عن جزا٫تا اهلل، ، ُب ص در ٣تلس ا١تل  واٟتكمةبو الذي يليق
 .اإليببلـ وا١تسلمُت خَت اٞتزاء

 فكيف يُقُر من وىبو اهلل ا ٔتا أورده ا١تؤرخوف عن ىذا كلونمإذا يبل ،
ظنية عن  نعمة اإليببلـ والعقل أف انتصار ورّل أمر ا١تسلمُت لرواية

الع دؿ واإلٯتاف من انتصار للسنة  امرأة ٣تهولة اٟتاؿ أرجح ُب ميزاف
 ومنهاج السنة وأئمة السنة ؟!

أكثر  -لعلم والتثبتبهما من ابقلة نصي-لق د أوصل الفكر واٟتركية 
إذل مثل ما أوصل اٞتهل والتقلي د من قبلهم شباب الصحوة ُب العقود األخَتة 
ب ا٢ت دؼ األدسل على غلفت  ؛ ال دين وال دعوةمن الضٌّبل ؿ عن منهاج النبوة ُب

على األىم ُب علمهم وعملهم، ُب  -بل غَت ا١تهم-هم ، وا١تا٢ت دؼ األعلى
ققًا للقضايا اليت وايبتقراءًا ٤ت ،رة صادقةوإف نظ. خطبهم ودعوهتم وكفاحهم
سلمُت وجهودىم ، وبذلوا فيها أمواؿ ا١تة وأتباعهمٖتر ؾ ٢تا دعاُة الفكر واٟتركي

:   أف احملرؾ األوؿ واألخَتَتين، لتبُّت ُب العق دين األخ، بل ودماءىم وٛتايبهم
أكثر ا١تسلمُت كاد ! ال ال دين نفسو الذي ال يكسب األرض بايبم ال دين

! ودل تكن ىذه األرض بأوثاهنا أو ب دعها أو إٟتادىا ٖترؾ رؼ وجو اٟتق فيويع
أف يثور ل ِمن قَػبْ  ،األلسن وا٢تمم واألقبلـيباكنًا من القلوب واألب داف و 

ُت ٚتيعًا إذل دينهم رداً . رد اهلل ا١تسلموالية عليوا٠تبلؼ على الًتاب وال
  اىػ..ٚتيبلً 
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شاعر النبي  وصف حس ان بن ثابت ) قصة: (ٜٕ)
 بالجبن)              . 

 (ال تصح)                                                           
أنو اشتهر عن د كثَت من ا١تؤرخُت والكتاب أف  :وخالصة القصة
 .كاف جباناً   حس اف بن ثابت 

كاف ُب حصٍن م  النساء والصبياف    وايبت دلوا أف حس اف بن ثابت
فطلبت صفية بنت عب د  ،ل من اليهود فجعل يطوؼ باٟتصنفجاء رج

: فاعتذر حّساف وقاؿ ،ف ينزؿ فيقتلوا١تطلب رضي اهلل عنها من حس اف أ
ٍب   ،مت صفية وش دت ويبطها وأخذت عموداً فقا ،ما أنا بصاحب ىذا

 .نزلت إليو فضربتو حىت قتلتو
ت ف ُب رمي حس اف بن ثابىذا ملخص القصة اليت اعتم دىا كثَتو 

  .باٞتنب
 :، منهمأىل العلم ىذه القصةجمع من ف : وقد ضع  قلت

 : ٣تمل ىذا اٟت ديث عن د الناس على أف، قاؿ-رٛتو اهلل- السهيلي (ٔ)
دفع ىذا بعض العلماء  وقد ،حساف كاف جبانًا ش دي د اٞتنب

 . حديث منقطع اإلسناد نوألوأنكره وذلك 
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: وقاؿ قاؿ (ٖٛٗ/ٔ) يبتيعاب""اال ُب -رٛتو اهلل- ابن عب د الرب (ٕ)
، َت: إف حسانًا كاف من أجنب الناسأكثر أىل األخبار والس
حكاىا  ىا عن الزبَت أنوو اء مستشنعة أوردوذكروا من ُجبنو أشي

ومن ذكرىا قاؿ: إف حسانًا دل  .كرىت ذكرىا لنكارتهاعنو،
وأنكر بعض شيئًا من مشاى ده ٞتبنو،  يشه د م  ريبوؿ اهلل 

.                                     .اىػا: لو كان حقاً لهجي بوبالخبر ذلك  وقالو  أىل العلم
ف ما : إقاؿ ما معناه -رٛتو اهلل- بن بازاٝتاحة الشيخ العبلمة  (ٖ)

وال يجوز أن  ،حكذب ال يصُب حس اف ووصفو باٞتنب  قاؿيُ 
، وأشعاره ت دؿ على فهو أح د الصحابة ا١تشهورين يقال عنو
 . (ٔ)أعلم لها أصالً  الأما قصتو مع صفية ف، شجاعتو

( ٜٖٔ/ٗقو على "ا١تست درؾ" )ُب تعلي -رٛتو اهلل-نا الوادعيشيخ (ٗ)
 .(ٜٙٗٙ-ٜ٘ٗٙرقم )

لنقاد نقض إفتراءات المؤرخين وا"أٛت د بن مسفر الزىراشل ُب  (٘)
 .حول شخصية حس ان بن ثابت"

س ان بن ثابت لم يكن ح"يبليماف بن صاحل ا٠تراش ُب كتابو  (ٙ)
  جباناً".

                                                           

 .(ٔٗٔ-ٓٗٔ)ص: ٖتت اَّهر" (ٔ)
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بالجبن في أكثر من   د وصف حس ان بن ثابتوقد ور قلت: 
 : ؛ منهاال تصحرواية كلها 

عواـ عن أبيها عن ج دىا عن أـ عروة بنت جعفر بن الزبَت بن ال (ٔ)
خلفهن  ُب فارع  ،نساءه يـو أح د : ١تا خلف ريبوؿ اهلل قاؿ

لب وخلف فيهن  حساف بن وفيهن  صفية بنت عب د ا١تط
أعبلـ النببلء"  ُب "يبَت ذىيبذكر ىذا ا٠ترب ال. ...إخلثابت
وىذه الرواية مسلسلة  .اكر ُب "تارٮتو"وابن عس( ٕٔ٘/ٕ)

رف فهي عروة بنت جعفر ال تع فأم ،مجاىيلبالضعفاء وال
، وجد أم عروة ال يعرف ،مجهولة، ووالد أم عروة ال يعرف

 .فهذه الرواية ضعيفة جداً 

رىا . ذكإخلعن ىشاـ عن أبيو عن صفية...عن يونس بن بكَت  (ٕ)
ىشام  ،فة( وىي ضعيٕٕ٘/ُٕب "السَت" ) -رٛتو اهلل-الذىيب 

(ٔ)وأبوه مجهوالن
 . 

                                                           

 للحازمي.  ( ٖٚ/ٔ"اهتامات كاذبة" )( ٔ)
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للشيخ أحمد خادم  الوصية المنسوبة) :قصة (ٖٓ)
 .         (الحجرة النبوية

 (لةباط)                                                                  
، زعموا أنو كاف خادماً  دأف رجبًل اٝتو أٛت: وملخص ىذه الوصية
 –ليلة اٞتمعة–يارل وأنو يبهر ليلة من الل ،للحجرة اليت فيها قرب النيب 

فناداه باٝتو  فرأى النيب  ،، وبع د ذل  أخذتو يبنة من النـويتلو القرآف
فذكر أٛت د أف ريبوؿ : لبي  يا ريبوؿ اهلل...، فقاؿيا شيخ أٛت دوقاؿ:...
 . كثَت من ا١تعاصي ويبرد بعضهات ُب  ذكر لو أف أمتو وقع اهلل 

و إف ليكتبها ويريبلها من بل د إذل بل د فوُب ختاـ الوصية ذكر أف من 
 ...ةقصراً ُب اٞتن

ي "مجلة يد رضا فرشذكر ىذه الوصية المكذوبة محمد ( ٔ)
ء جواب لو عن سؤال عن فقال في أثنا ...المنار" في مواضع متفرقة

 : ىذه الوصية
ا معزوة إلى اسم وكله ،ا أمثال لها كثيرةسبقه ،قةىذه الوصية ملف

أو خادم الحجرة النبوية  ،الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف
 .الطاىرة
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، ين يلفقوف ىذه الوصايا من اٞتهاؿ: والظاىر أف الذوقال أيضاً 
، وأهنم يقص دوف يم ُب ا١تسلمُتأنو رٔتا يكوف لنشرىا تأثَت عظ يظنوف
،كما كاف إليو تعم د الكذب على النيب  ويستحلوف ُب التويبل ،النف 
م  علم أولئ  بقولو  ،عل بعض الوضاعُت بأحاديث الًتغيب والًتىيبيف
( :فإنو روي متواتراً م داً فليتبوأ مقع ده من النارمن كذب علي متع )  ُب

 ، ٍبي د وا١تعاجم عن عشرات من الصحابةالكتب الستة وغَتىا من ا١تسان
 ، ويطبعوهنا ُب مثل ىذه الببلد مطاب ينسخها بعض العواـ حيث ال

لتص ديقهم ٔتا ُب آخرىا من الوع د والوعي د، ومن العجب أف الذين 
٬ت ددوف تلفيق الوصية ال يًتكوف ايبم الشيخ أٛت د، كأنو خال د ُب  اٟتـر 

وكأنو أعطي خ دمة اٟتجرة الطاىرة خال دة تال دة ال تؤثر  ،النبوي الشريف
كرٌب سنُت وال تغَت اٟتكومات، ويلوح ُب ذا فيها أح داث الزماف وال مرور ال
لم ٬ت د الشيخ أٛت د ىذا منذ يبنُت كثَتة ف أف بعض زوار ا١ت دينة يبأؿ عن

 . ُب اٟتـر النبوي من يعرفو
ومن دالئل كذب ىذه الوصية أسلوبها العامي، على أن الوصية 

 .بقها في اللحن واصطالحات العاميةالجديدة دون ما س
صار ٤تجوبًا عن ربو  يب م ٥تتلقها أف الن: زعومنها وىو أقواىا

بسبب ذنوب الناس وىذه أعظم العقوبات اليت توع د اهلل  ،وعن ا١تبلئكة
ففين: ژڌ   ڌ    ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ ُّا الفجار الكفار بقولوتعاذل   {61}المطَّ
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ذب على ي  ما نعاه على ا١تسلمُت من ا١تعاصي ىو دوف الكفجم
نو عاقب أفضل أ على اهلل بزعموكذب بأصل الوصية وال ،الريبوؿ 

، وىو مغفور لو بنص كما يعاقب الكفار ُب اآلخرة  ،لو بذنب غَتهريب
   (.ٜٔٗ -ٛٔٗ/ٕ٘"٣تلة ا١تنار" )    .  كبلموإخل… القرآف

ي ال يختلف ف ،والوصية مكذوبة قطعاً : وقال في موضع آخر
، ألميين، وإنما يصدقها البلداء من اذلك أحد شم رائحة العلم والدين

ولذل   ،غة العربيةالذين دل يتعلموا الل واضع لها من العواموال شك أن ال
، فهذا حاجة إذل بياف أغبلطها بالتفصيل وضعها بعبارة عامية يبخيفة ال

األٛتق ا١تفًتي ينسب ىذا الكبلـ السخيف إذل أفصح الفصحاء وأبلغ 
م د لكذُّا : وال ش  أف واض  ىذه الوصية متعاؿإذل أف ق .الببلغاء 

   .(٘ٔٙ/ٚ"٣تلة ا١تنار" ) ؟ اؾ رجل يسمى الشيخ أٛت د أـ الوال ن دري أىن
رسالة مستقلة  -رٛتو اهلل-ز ولسماحة اإلمام عبد العزيز بن با (ٕ)

يخ أحمد خادم للش: "تنبيو ىام على كذب الوصية المنسوبة بعنوان
بعة أر  الحرم النبوي الشريف" في إبطال ىذه الوصية وبيان نكارتها من

 : ، وإليك نص ىذه الرسالةأمور
لى من يطلع عليو من المسلمين من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إ

، اىم من شر مفتريات الجهلة الطغامالم، وأعاذنا وإيسهم اهلل باإلحفظ
 : اتوعليكم ورحمة اهلل وبركآمين سالم 
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 : أما بعد
اٟتـر النبوي ت على كلمة منسوبة إذل الشيخ أٛت د خادـ فق د اطلع
خ أحمد ىذه وصية من المدينة المنورة عن الشي)عنواف: الشريف ب

 .(خادم الحرم النبوي الشريف
وبع د تبلوة  ،: كنت يباىرًا ليلة اٞتمعة أتلو القرآف الكرصلقال فيها

يأت للنـو فرأيت صاحب فلما فرغت من ذل  هت،راءة أٝتاء اهلل اٟتسٌتق
كاـ الشريفة ي أتى باآليات القرآنية واألحالذ، الطلعة البهية ريبوؿ اهلل 
 .رٛتة بالعا١تُت يبي دنا ٤تم د 

، : لبي  يا ريبوؿ اهلل يا أكـر خلق اهلل. قلت: يا شيخ أٛت دفقال
 ،ودل أق در أف أقابل ريب ،: أنا خجبلف من أفعاؿ الناس القبيحةفقاؿ رل

لى غَت ألف من اٞتمعة إذل اٞتمعة مات مائة ويبتوف ألفًا ع ،وال ا١تبلئكة
 . بعض ما وق  فيو الناس من ا١تعاصيٍب ذكر  ،دين اإليببلـ
 ر بعض أشراطٍب ذك ،من العزيز اٞتبار: فهذه الوصية رٛتة ُّم ثم قال
  الساعة.

ألهنا منقولة بقلم  ،ٛت د ُّذه الوصية: فأخربىم يا شيخ أإلى أن قال
ومن ٤تل  ، بل دومن يكتبها ويريبلها من بل د إذل ،وظالق در من اللوح احملف

حرمت عليو  ،أو يريبلها ،ومن دل يكتبها ،ر ُب اٞتنةلو قص ، بٍتإذل ٤تل
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وناً كاف م دي أو ،ومن كتبها وكاف فقَتًا أغناه اهلل ،يـو القيامة شفاعيت
 ،بربكة ىذه الوصية ،أو عليو ذنب غفر اهلل لو ولوال ديو ،قضى اهلل دينو
 . اآلخرةا من عباد اهلل أيبود وجهو بال دنيا و ومن دل يكتبه

اذباً أخرج من ال دنيا وإف كنت ك ،العظيم ثبلثاً ىذه حقيقة : واهللوقال
ب ُّا  ومن كذ   ،ومن يص دؽ ُّا ينجو من عذاب النار ،على غَت اإليببلـ

 كفر. 
: ولق د  ىذه خالصة ما في الوصية المكذوبة على رسول اهلل

بُت  تنشر ،منذ يبنوات متع ددة ،ا١تكذوبة مرات كثَتة ٝتعنا ىذه الوصية
وُب ألفاظها  ، من العامةَتوتروج بُت الكث ،الناس فيما بُت وقت وآخر

  .اختبلؼ
وُب  ،يةُب النـو فحم لو ىذه الوص : أنو رأى النيب وكاذبها يقول

 ىذه النشرة األخَتة اليت ذكرناىا ل  أيها القارئ.
 . حُت هتيأ للنـو ال ُب النـو : أنو رأى النيب زعم المفتري فيها
 .فا١تعٌت أنو رآه يقظة

ح : أشياء كثَتة ىي من أوضزعم ىذا المفتري في ىذه الوصية
، ًا ُب ىذه الكلمة إف شاء اهلليبأنبه  عليها قريب ،وأبُت الباطل ،الكذب
 وضحت للناس أهنا من أوبين ،ت عليها ُب السنوات ا١تاضيةنبهولق د 
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خَتة ترددت ُب ىذه النشرة األعت على فلما اطل ،وأبُت الباطل ،الكذب
وما   ،لظهور بطبلهنا وعظم جراءة مفًتيها على الكذب ،تابة عنهاالك

، أو فطرة يبليمة  ،كنت أظن أف بطبلهنا يروج على من لو أدسل بصَتة
 ،ت على كثَت من الناساإلخواف أنو ق د راج ولكن أخربشل كثَت من

ى أجل ذل  رأيت أنو يتعُت عل فمن ،وت داولوىا بينهم وص دقها بعضهم
حىت  ،وأهنا مفًتاة على ريبوؿ اهلل  ،لبياف بطبلهنا ،الكتابة عنها ارلأمث

أو ذوي الفطرة  ،ذوي العلم واإلٯتاف ها منومن تأمل ،ال يغًت ُّا أح د
ولق د  ،من وجوه كثَتة ،عرؼ أهنا كذب وافًتاء ،والعقل الصحيح ،السليمة

ه الوصية عن ىذ ،يبألت بعض أقارب الشيخ أٛت د ا١تنسوبة إليو الفرية
والشيخ  ،أصبلً  دل يقلهاوأنو  ،فأجابٍت بأهنا مكذوبة على الشيخ أٛت د

أو من  ،ورأف الشيخ أٛت د ا١تذكفرضنا  ولو ، دةأٛت د ا١تذكور ق د مات من م
وأوصاه ُّذه  ،لنـو أو اليقظةُب ا زعم أنو رأى النيب  ،ىو أكرب منو

ليس  ،ذل  شيطافأو أف الذي قاؿ لو  ،لعلمنا يقينًا أنو كاذب ،يةالوص
 :لوجوه كثَتة ىو الريبوؿ 

 ومن ،ظة بع د وفاتو رى ُب اليقال يُ  أف الريبوؿ : الوجو األول
 أو أنو ٭تضر ا١تول د أو ،ُب اليقظة رى النيب زعم من جهلة الصوفية أنو يُ 

  ُب ووق، ولبس عليو غاية التلبيس ،بو ذل  فق د غلط أقبح الغلطما أش
ألف ا١توتى إ٪تا  ،نة وإٚتاع أىل العلموالس وخالف الكتاب ،خطأ عظيم
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بلؼ ذل  فهو  ومن قاؿ خ ،القيامة ال ُب ال دنيا ٮترجوف من قبورىم يـو
دل يعرؼ اٟتق الذي عرفو السلف  ،أو غالط ملبس عليو ،كاذب كذباً بيناً 

 .وأتباعهم بإحساف حاب الريبوؿ ودرج عليو أص ،الصاحل
ؼ اٟتق ال ُب حياتو وال خبلال يقوؿ  : أف الريبوؿ الوجو الثاني

كما   ،وىذه الوصية ٗتالف شريعتو ٥تالفة ظاىرة من وجوه كثَتة ،وُب وفات
ن رآه ُب ا١تناـ على صورتو الشريفة وم ،رى ُب النـوق د يُ  وىو  .يأٌب

بذل  اٟت ديث  ما جاءك  ،لشيطاف ال يتمثل ُب صورتوألف ا ،فق د رآه
 ،وص دقو ،الرائيإٯتاف  ف ُبولكن الشأف كل الشأ ،الصحيح الشريف

أو ُب  ،ورتوُب ص وىل رأى النيب  ،وأمانتو ،وديانتو ،وضبطو ،وع دالتو
 ديث قالو ُب حياتو من غَت طريق الثقات ح يب ولو جاء عن الن ،غَتىا

اء من طريق الثقات أو ج ،ودل ٭تتج بو ،م د عليوالع دوؿ الضابطُت دل يعت
 كن٥تالفة ال ٯت ،منهم وأوثقىو أحفظ الضابطُت ولكنو ٮتالف رواية من 

 والثاشل ،معها اٞتم  بُت الروايتُت لكاف أح د٫تا منسوخًا ال يعمل بو
وإذا دل ٯتكن ذل  ودل ٯتكن  ،ذل  بشروطو نايبخًا يعمل بو حيث أمكن
 واٟتكم ،وأدسل ع دالة  ،ل حفظاً ية من ىو أقاٞتم  وجب أف تطرح روا

عرؼ صاحبها الذي ة ال يُ ف بوصيفكي ،عليها بأهنا شاذىا ال يعمل ُّا
فهي واٟتالة ىذه  ،عرؼ ع دالتو وأمانتووال تُ ، لها عن ريبوؿ اهلل نق

 ،وإف دل يكن فيها شيء ٮتالف الشرع ،لتفت إليهاطرح وال يُ حقيقة بأف تُ 
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وأهنا  ،على بطبلهنالى أمور كثَتة ت دؿ فكيف إذا كانت الوصية مشتملة ع
وق د  ،أذف بو اهللي  دين دل يومتضمنة لتشر  ،مكذوبة على ريبوؿ اهلل 

 .              أ مقع ده من النار(و بمن قاؿ علي  ما دل أقل فليت): قاؿ 
وكذب  ،ما دل يقل  على ريبوؿ اهلل وقد قال مفتري ىذه الوصية

وما أحقو بو إف  ،ه ُّذا الوعي د العظيمفما أحرا ،ليو كذبًا صر٭تًا خطَتاً ع
الوصية على ريبوؿ اهلل  هأنو ق د كذب ىذوينشر للناس  ،دل يبادر بالتوبة

، و إال ألف من نشر باطبًل بُت الناس ونسبو إذل ال دين دل تصح توبتو من
بإعبلهنا وإظهارىا حىت يعلم الناس رجوعو عن كذبو وتكذيبو لنفسو لقوؿ 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ژاهلل عز وجل 
﮶    ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵ 

﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮽﮾  ﮿  ﯀  ﯁    ﮷  
ة أف فأوضح اهلل يببحانو وتعاذل ُب ىذه اآلية الكرٯت {610-615}البقرة: ژ

 ،ح توبتو من ذل  إال بع د اإلصبلح والتبيُتمن كتم شيئًا من اٟتق دل تص
 ،واهلل يببحانو ق د أكمل لعباده ال دين وأًب عليهم النعمة ببعث ريبولو 

إليو إالبع د اإلكماؿ  ودل يقبضو ،الشرع الكاملوما أوحى اهلل إليو من 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ اؿ عز وجل كما ق  ،والتبيُت

 { .4}المائدة: ژڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ 
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ق د جاء ُب القرف الراب  عشر يري د أف يلبس على  تري ىذه الوصيةومف
وحرماف  ،وؿ اٞتنة ١تن أخذ بتشريعو، يًتتب عليو دخالناس دينًا ج دي داً 

ويري د أف ٬تعل ىذه الوصية اليت ، ودخوؿ النار ١تن دل يأخذ بتشريعو ،اٞتنة
حيث افًتى فيها أف من كتبها وأريبلها  ،افًتاىا أعظم من القرآف وأفضل

ومن دل يكتبها ويريبلها  ،أو من ٤تل إذل ٤تل بٍت لو قصر ُب اٞتنة ،إرل بل د
من و  ،وىذا من أقبح الكذب ،يـو القيامة حرمت عليو شفاعة النيب 

وعظم  ،ريهاوقلة حياء مفت ،لى كذب ىذه الوصيةأوضح الدالئل ع
وأريبلو من بل د إذل بل د  ألف من كتب القرآف الكرصل،جرأتو على الكذب

 ،ل إذل ٤تل دل ٭تصل لو ىذا الفضل إذا دل يعمل بالقرآف الكرصلأو من ٤ت
ومن دل يكتب  ،فكيف ٭تصل لكاتب ىذه الفرية وناقلها من بل د إذل بل د

إذا كاف مؤمناً بو  رآف ودل يريبلو من بل د إذل بل د دل ٭تـر شفاعة النيب الق
وىذه الفرية الواحدة في ىذه الوصية تكفي وحدىا  ،تابعًا لشريعتو

وغباوتو وبعده عن ،ووقاحتو ،وكذب ناشرىا ،للداللة على بطالنها
 .من الهدى جاء بو الرسول  معرفة ما
أخرى كلها تدل على وفي ىذه الوصية سوى ما ذكر أمور  

ولو  ،ولو أقسم مفًتيها ألف قسم أو أكثر على صحتها ،بطالنها وكذبها
وأش د النكاؿ على أنو صادؽ دل يكن  ،دعا على نفسو بأعظم العذاب

وأقبح  ،الكذببل ىي واهلل ٍب واهلل من أعظم  ،ودل تكن صحيحة ،صادقاً 
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  ومن اطل ،ةحانو ومن حضرنا من ا١تبلئكو٨تن نشه د اهلل يبب ،الباطل
أن ىذه ،قى ُّا ربنا عز وجلعلى ىذه الكتابة من ا١تسلمُت شهادة نل

وعاملو  ،أخزى اهلل من كذُّا ،كذب وافًتاء على ريبوؿ اهلل   الوصية
  .ٔتا يستحق

  :ةويدل على كذبها وبطالنها سوى ما تقدم أمور كثير 
ويبتوف ألفاً معة مات مائة )ألف من اٞتمعة إذل اٞت : قولو فيها:األول منها

ق د انقط  عنو  والريبوؿ  ،( ألف ىذا من علم الغيبَت دين اإليببلـعلى غ
فكيف بع د وفاتو لقوؿ اهلل  ،وىو ُب حياتو ال يعلم الغيب ،الوحي بع د وفاتو
 ژں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ ژ يببحانو وتعاذل 

 ژڦڦ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ وقولو تعاذل  {.10}األنعام:
 .{11}النمل:

اؿ عن حوضي يـو ذاد رج)يُ  أنو قاؿ: وُب اٟت ديث الصحيح عن النيب 
ن  ال ت دري ما أح دثوا : إ. فيقاؿ رليا رب أصحايب أصحايب :فأقوؿ ،القيامة

ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ژ: ما قاؿ العب د الصاحلبع دؾ، فأقوؿ ك
   .{66٢}المائدة:  ژۉ  ې      ې  ې      ېى  ى  ائ  ائ           ەئ  ەئ  

و وأهنا كذب قول ،لة على بطبلف ىذه الوصية: من األمور ال داالثاني
أو عليو  ،نًا قضى اهلل دينوأو م ديو  ،: )من كتبها وكاف فقَتًا أغناه اهللفيها

 .  لو ولوال ديو بربكة ىذه الوصية( إذل أخرهفر اهللذنب غ
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وقلة  ،يهاوأوضح ال دالئل على كذب مفًت  ،وىذا من أعظم الكذب
ألف ىذه األمور الثبلثة ال ٖتصل ٔتجرد كتب  ،حيائو من اهلل ومن عباده

وإ٪تا يري د ىذا  ،الباطلة فكيف ٖتصل ١تن كتب ىذه الوصية ،صلالقرآف الكر 
ويتعلقوا  قهم ُّذه الوصية حىت يكتبوىاوتعلي ،ا٠تبيث التلبيس على الناس

وجعلها  ،اهلل لعباده ُّذا الفضل ا١تزعـو وي دعوا األيبباب اليت شرعها
اب فنعوذ باهلل من أيبب ،موصلة إذل الغٌت وقضاء ال دين ومغفرة الذنوب

 .ا٠تذالف وطاعة ا٢توى والشيطاف
 : الوصية قولو فيها: من األمور ال دالة على بطبلف ىذه األمر الثالث

 .هلل ايبود وجهو ُب ال دنيا واآلخرة(بها من عباد اومن دل يكت)
ومن أبُت األدلة على بطبلف ىذه  ،الكذبوىذا أيضًا من أقبح 
٬توز عقل عاقل أف من دل يكتب ىذه  ، كيفالوصية وكذب مفًتيها

يفًتيها على ريبوؿ  ،رء ُّا رجل ٣تهوؿ ُب القرف الراب  عشالوصية اليت جا
بها  ومن كت ،وجهو ُب ال دنيا واآلخرة ويزعم أف من دل يكتبها يسود اهلل 

و ما ومغفورًا ل ،و عليوًا من ال دين بع د تراكمويبليم ،كاف غنيًا بع د الفقر
أف األدلة والواق  يشه داف و  يببحان  ىذا ُّتاف عظيم. ،جناه من الذنوب

 ،اسلة حيائو من اهلل ومن النا١تفًتي وعظم جرأتو على اهلل وق ذابكذب ى
وىهنا جم غفَت ال  ،ا فلم تسود وجوىهمفهؤالء أمم كثَتة دل يكتوبوى

 ،دل يزؿ فقرىمهم و ْقَض دينيػُ ة فلم  د كتبوىا مرات كثَت ٭تصيهم إال اهلل ق
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ذه صفات وجزاءات دل يأت وى ،غ القلوب ورين الذنوبفنعوذ باهلل من زي
 ،رآف الكرصلالشريف ١تن كتب أفضل كتاب وأعظمو وىو القرع ُّا الش

 ،مشتملة على أنواع من الباطل ،فكيف ٖتصل من كتب وصية مكذوبة
يببحاف اهلل ما أحلمو على من اجًتأ عليو ،لكفروٚتل كثَتة من أنواع ا

 بالكذب.
طل الباطل : من األمور ال دالة على أف ىذه الوصية من أبواألمر الرابع

و من عذاب النار، ومن : )ومن يص دؽ ُّا ينجوأوضح الكذب قولو فيها
  .(كذب ُّا كفر

ي دعو ىذا  ،وىذا أيضًا من أعظم اٞترأة على الكذب ومن أقبح الباطل
ويزعم أهنم بذل  ينجوف من  ،فًتي ٚتي  الناس إذل أف يص دقوه بفريتوا١ت

لى اهلل اب عم واهلل ىذا الكذ  لق د أعظ ،ب ُّا كفروأف من كذ   ،لنارعذاب ا
ؽ ُّا ىو الذي يستحق أف يكوف  أف من ص د   -اٟتق واهلل غَت-، وقاؿ الفرية

 ،و من الصحةألهنا فرية وباطل وكذب ال أيباس ل ،كافرًا ال من كذب ُّا
اب يري د أف يشرع مادل يأذف وأف مفًتيها كذ   ،و٨تن نشه د اهلل على أهنا كذب

واهلل ق د أكمل ال دين وأ٘تو ٢تذه األمة  ،وي دخل ُب دينهم ما ليس منو ،بو اهلل
وإياكم  ،فانتبهوا أيها القراء واإلخواف ،من قبل ىذه الفرية بأربعة عشر قرناً 

فإف اٟتق عليو  ،وأف يكوف ٢تا رواج فيما بينكم ،توالتص ديق ٔتثل ىذه ا١تفًتيا
وايبألوا أىل العلم عما أشكل  ،فاطلبوا اٟتق ب دليلو ،ونور ال يلتبس على طالب
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ُت ألبويكم على أنو فق د حلف إبليس اللع ،ابُتًتوا ْتلف الكذ  وال تغ ،عليكم
 كى اهللابُت كما حوأكذب الكذ   ،أعظم ا٠تائنُتوىو  ،٢تما من الناصحُت

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ژ عنو ذل  ُب يبورة األعراؼ حيث قاؿ يببحانو
فاحذروه واحذروا أتباعو من ا١تفًتين فكم  { .٢6}األعراف: ژۈئ    ۈئ   

واألقواؿ ا١تزخرفة لئلغواء  ،والعهود الغادرة ،لو و٢تم من األٯتاف الكاذبة
وفنت  ،عصمٍت اهلل وإياكم ويبائر ا١تسلمُت من شر الشياطُت ،والتضليل

وتلبيس أع داء اهلل ا١تبطلُت الذين يري دوف أف يطفئوا نور  ،ُتغ الزائغوزي ،١تضلُتا
واهلل متم نوره وناصر دينو ولو كره  ،همعلى الناس دينويلبسوا  ،اهلل بأفواىهم

 . ديناطُت وأتباعهم من الكفار وا١تلحأع داء اهلل من الشي
والقرآف  ،اق من ظهور ا١تنكرات فهو أمر و  ،وأما ما ذكره ىذا المفتري

  .وفيهما ا٢ت داية والكفاية ،التحذيرالكرصل والسنة ا١تطهرة ق د حذرا منها غاية 
 ،اع اٟتقن عليهم باتبٯتوأف  ،صلح أحواؿ ا١تسلمُتأف يُ  ونسأؿ اهلل

والقادر  الرحيم فإنو التواب ،إذل اهلل من يبائر الذنوبوااليبتقامة عليو والتوبة 
 على كل شيء .

فق د أوضحت األحاديث النبوية ما  ،روط الساعةوأما ما ذكر من ش
فمن أراد أف  ،وأشار القرآف الكرصل إذل بعض ذل  ،يكوف من أشراط الساعة

وليس  ،افومؤلفات أىل العلم واإلٯت ،السنة يعلم ذل  وج ده ُب ٤تلو من كتب
وحسبنا  ،بالباطل ا ا١تفًتي وتلبيسو ومزجو اٟتقبالناس حاجة إذل بياف مثل ىذ
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واٟتم د هلل رب  ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم،نعم الوكيلاهلل و 
 وعلى آلو ،وصلى اهلل ويبلم على عب ده وريبولو الصادؽ األمُت ،العا١تُت

  .ال دين وأصحابو وأتباعو بإحساف إذل يـو

فتوى تبين  (ٜٜٜ( رقم )ٙٓٔ/ٖ) أصدرت اللجنة الدائمة (ٖ)
 . الوصية والتحذير منها ن ىذهالبط

المحدث مقبل بن سئل عن ىذه الوصية شيخنا العالمة  (ٗ)
: ( فقال٘ٗ٘–ٗٗ٘ي إجابة السائل )ص:ف -و اهللرٛت-ىادي الوادعي 

حفظو -وقد كتب فيها الشيخ عبد العزيز بن باز  ،ىذه الوصية باطلة

 إلخ.  ت مجاناً فننصح إخواننا بقراءتها...رسالة فوزع -اهلل
خطبة في ىذه الوصية  -رٛتو اهلل-خياط وللشيخ عبد اهلل بن  (٘)

 . (الوصية المفتراه على خير األنام تنوير األذىان لمناسبةوان: )بعن
 .(ٕٙٔاَّموعة الثانية )ص: "ا٠تطب ُب ا١تسج د اٟتراـ"                                 
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ل نبالوضاع الذي كذب على أحمد بن حقصة: ) (ٖٔ)
 .                                                                              غداد(بن معين في مسجد الرصافة بب ويحيى

 (ال تصح)                                                                
يا ُب مسج د الرصافة أف أٛت د بن حنبل و٭تِت بن معُت صل ىيو

قاال:  ،٭تِت بن معُتقاص فقاؿ: ح دثنا أٛت د بن حنبل و  ببغ داد، فقاـ
: قاؿ ريبوؿ قاؿ  أخربنا معمر عن قتادة عن أنسح دثنا عب د الرزاؽ 

نقاره من م ،اؿ ال إلو إال اهلل خلق اهلل لو من كل كلمة منها طَتاً : من ق
فجعل أٛت د  ،ة ٨تو عشرين ورقةوأخذ ُب قص ،وريشو من مرجاف ،ذىب

 ،ا ٝتعنا ُّذا إال الساعةم :يقوالف٭تِت و٭تِت ينظر إليو، و٫تا  ينظر إذل
ٍب قع د ينتظر  )درا٫تهم(، وأخذ قطاعهم كتا حىت فرغ من قصصوفس
فقاؿ:من ح دث  ُّذا  ،٬تيزه ار إليو ٭تِت فجاء متو٫تًا لنواؿفأش ،بقيتها
، فقاؿ: أنا ٭تِت وىذا أٛت د ما  ٝتعنا ُّذا ؟ فقاؿ: أٛت د وابن معُتاٟت ديث

نا، فقاؿ: أنت ٭تِت بن معُت؟ قط، فإف كاف وال ب د من الكذب فعلى غَت 
مت إال وما عل ،  أف ٭تِت بن معُت أٛتققاؿ: نعم، قاؿ: دل أزؿ أٝت

، كتبت ، كأنو ليس ُب ال دنيا ٭تِت بن معُت وأٛت د بن حنبل غَتكماالساعة
، قاؿ: فوض  أٛت د كمو بل و٭تِت بن معُتنعن يببعة عشر أٛت د بن ح

 . ئ ُّما، فقاـ كا١تستهز وقاؿ: دعو يقـو ،على وجهو
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، وىي مشتهرة بُت طلبة العلم غَت واح د من احمل دثُتىذه القصة  ذكر
وقل من يفوت ذكرىا من ي درس علم مصطلح اٟت ديث أو  ،ُب زماننا
وال يبيما عن د التعرض للوض ، وطار ذكرىا بتسطَت أٛت د  ،يكتب فيو
 .(٢ٛ٘تا ُب كتاب "الباعث اٟتثيث" )ص: شاكر

، ومن ىؤالء يب زكريا ٭تِت بن معُتن ترجم ألوذكرىا غَت واح د ٦ت
 .(ٜ٘٘-ٛ٘٘/ٖتابو "هتذيب الكماؿ" )ا١تزي ُب ك

: إبراىيم بن عبد الواحد البكري في إسنادىا ضعيفةىذه القصة و 
 (.ٚٗ/ٔ"ا١تيزاف")  .مجهول

 :منهم ،جمع من العلماء ىذه القصة نص  على بطالنوقد 
الواح د  إبراىيم بن عب د: قاؿ (ٚٗ/ٔالذىيب ُب "ا١تيزاف" ) (ٔ)

ال تكون من بحكاية أخاف أأتى أدرى من ىو ذا، ال البكري 
ىذه الحكاية اشتهرت  (:ٙٛ/ٔٔ)" السَت"وقاؿ ُب  .وضعو

عرف ، أظن البلدي وضعها ويُ و ىي باطلة نة الجماعة،على ألسِ 
 . بالمعصوب

 .(ٖٕ( رقم )ٖٗ-ٕٖ/ٔ"ا١توضوعات" )ابن اٞتوزي ُب  (ٕ)
 . (٘ٛ/ٔابن حباف ُب "اَّروحُت" ) (ٖ)

 (.ٜٕٔ/ٕ" )ُب األحاديث ا١توضوعة السيوطي ُب "الآللئ ا١تصنوعة (ٗ)
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 (.ٕٕ، ٗٔ/ٔ) "تنزيو الشريعة"ابن عراؽ ُب  (٘)

 (. ٓ٘)ص:" ا١تنار ا١تنيف"ابن القيم ُب  (ٙ)

 (.ٙ٘/ٕ) الصنعاشل ُب "توضيح األفكار" (ٚ)

" شريط على لساف ا١تيزافالتعليقات اٟتساف " شيخنا الوادعي ُب (ٛ)
 .(ٔرقم )

 .(٘ٚ/ٔزي د ُب "التأصيل" ) أبوبكر العبلمة  (ٜ)
 (.ٜٜ-ٜٗ/ٕمشهور ُب "قصص ال تثبت" ) (ٓٔ)

 .(ٖٚ)ص: الس دحاف ُب "ٖتت اَّهر" (ٔٔ)

 . (ٜٕ٘/ٔ) األلباشلتعليق  على "الباعث اٟتثيث" اٟتليب ُب تعليقو (ٕٔ)
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 انمضى انزابع

 
 
 ار () األشع
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أبي إلى كعب بن زىير بن األبيات المنسوبة  (ٔ)
 :      ُسلمى

 مكبول متيم إثرىا لم يفد د فقلبي اليوم متبول   بانت سعا
  (ال تصح)                                                               

 األبيات لها قصة:وىذه 
(: قاؿ ابن ٕ٘٘-ٕٓ٘/ٖ) "ا١تعاد زاد" ُب -رٛتو اهلل- قال ابن القيم 

زىَت إذل أخيو   من الطائف، كتب ُّتَت بن إيبحاؽ: ١تا ق دـ ريبوؿ اهلل 
قتل رجااًل ٔتكة ٦تن كاف يهجوه ويؤذيو، وأف  كعب ٮُتربه أف ريبوؿ اهلل 

من بقي من شعراء قريش ابن الزٍّبَعَرى، وىبَتة بن أيب ٢تب ق د ىربوا ُب كل 
، فإنو ال يقتل وجو، فإف كنت ل  ُب نفس  حاجة، َفِطر إذل ريبوؿ اهلل 

 د وكاف كعب قفانُج إذل ٧تائ   تفعل، وإف أنت دل أح دًا جاءه تائبًا مسلماً،
 :      قاؿ

 الة      ىل ل  فيما قلت و٭ت  ىل لكاأال أبلغا عٍت ُّتػَتاً ريب
 :إذل قولو
 كاػأموف منػها وعلّ أيباً رويٍّة      فأهنل  ا١تقاؾ ُّا ا١تأموف كيب
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، كره أف يكتمها ريبوؿ اهلل وبعث ُّا إذل ّتَت، فلما أتت ّتَتاً  :قاؿ
إياىا، فقاؿ ريبوؿ اهلل نش ده ، فأ :(دؽ وإنو يبقاؾ ا١تأموف، ص 

   :ا ٝت أموف(، و١ت، أنا ا١تلكذوب
 خلق دل تلف أماً وال أباً عليو      ...................... على
 ، قاؿ: دل يلف عليو أباه وال أمو. ل: أجفقاؿ

               :                                                   ٍب قاؿ ُّتَت لكعب
 تلـو عليها باطبلً وىي أحـز    ىل ل  ُب اليت   باً من مبلغ كع

 إذل قولو :                                                                          
 وِديػن أيب يُبلمى علي  ٤تـرف ِدين زىٍَت وىو ال شيء ِدينو      

وأشفق على نفسو، ، رضضاقت بو األفلما بلغ كعبًا الكتاب، 
وأرجف بو من كاف ُب حاضره من ع دوه، فقاؿ: ىو مقتوؿ، فلما دل ٬ت د 

، وذكر خوفو من شيء ب داً، قاؿ قصي دتو اليت ٯت دح فيها ريبوؿ اهلل 
  فنزؿ على رجل ،وإرجاؼ الوشاة بو من ع دوه، ٍب خرج حىت ق دـ ا١ت دينة

  دا بو إذل ريبوؿ اهلل ، كما ذُِكر رل، فغكانت بينو وبينو معرفة من جهينة

فصلى م  ريبوؿ اهلل حُت صلى الصبح ، ٍب أشار إذل ريبوؿ اهلل ،
 فقم إليو فايبتأمنو، فذُِكر رل أنو قاـ إذل ريبوؿ ذا ريبوؿ اهلل: ىفقاؿ ،
ال  ، وكاف ريبوؿ اهلل ، حىت جلس إليو، فوض  ي ده ُب ي دهاهلل 
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يستأمن  تائباً ق د جاء يعرفو، فقاؿ: يا ريبوؿ اهلل إف كعب بن زىَت 
 ، فهل أنت قابل منو إف جئت  بو؟ مسلماً 

 ريبوؿ اهلل كعب بن زىَت.                                        ، قاؿ: أنا يا: نعمقاؿ ريبوؿ اهلل 
أنو وثب عليو  ،: فح دثٍت عاصم بن عمر بن قتادةقاؿ ابن إيبحاؽ

ضرب عنقو، فقاؿ رجل من األنصار، فقاؿ يا ريبوؿ اهلل دعٍت وع دو اهلل أ
: دعو عن ،فق د جاء تائبًا نازعًا عما كاف عليو، قاؿ ريبوؿ اهلل 

، وذل  فغضب كعب على ىذا اٟتي من األنصار ٔتا صن  بو صاحبهم
تو البلمية اليت ، فقاؿ قصي دم فيو رجل من ا١تهاجرين إال ٓتَتنو دل يتكلأ

                 :                  أو٢تااليت  .و وناقتويصف فيها ٤تبوبت
 وؿُ بػػػػػػمت  اليػػػػػػوـَ   ليبػفقػػػػػػ ادُ ػيبعػػػػػػ  بانػػػػػػتْ 
 رحلػػػػػػػػػوا إذ البػػػػػػػػػُتِ  غػػػػػػػػػ داةَ  يبػػػػػػػػػعادُ  ومػػػػػػػػػا
 ابتسػػمتْ   إذا  ظلػػمٍ  ذي وارضَ عػػ ٕتلػػو

 ٤تنيػػػػػةٍ   مػػػػػاءِ  مػػػػػن شػػػػػبمٍ  بػػػػػذي ُشػػػػػج تْ 
 وأفرطػػػػػػػو  عنػػػػػػػو القػػػػػػػذى الرٍّيػػػػػػػاحُ  تنفػػػػػػػي
ػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػو خل ػػػػػػػػػةً  ٢تػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػا  صػػػػػػػػػ دقتْ   أهن 
 دمهػػػػػػا مػػػػػػن يبػػػػػػيطَ  قػػػػػػ د خل ػػػػػػةٌ   لكن هػػػػػػا
 ُّػػػػػػػا تكػػػػػػػوفُ  حػػػػػػػاؿٍ  علػػػػػػػى وـُ تػػػػػػػ د فمػػػػػػػا
ػػػػػػػ ُ  ومػػػػػػػا  زعمػػػػػػػتْ  الػػػػػػػذي بالعهػػػػػػػ دِ  ٘تس 
 وعػػػػػػ دتْ  ومػػػػػػا من ػػػػػػتْ  مػػػػػػا يغر نػػػػػػ َ  فػػػػػػبل

 وؿُ ػمكب   دَ ػيُف دل اػإثرى مٌ ػمتي   
 مكحوؿُ  الطرؼِ  ضُ ػغضي  أغن   إالّ 
 لوؿُ ػمع  ر احِ ػبال لٌ ػمنه أن وُ ػك

 مشموؿُ  وىو أضحى بأبطحَ  صاؼٍ 
 يعاليلُ  بيضٌ  اريةٍ ػيب وبِ ػص من
 مقبوؿُ  النُّصحَ  أف   وػل أو  ادىاػميع
 وتب ديلُ  بلؼٌ ػوإخ  ٌ ػوول  ٌ ػفج
 وؿُ ػالغ واُّاػأث ُب تلوُّفُ  اػكم
 رابيلُ ػالغ ا١تاءَ   ُ ػٯتس اػكم إالّ 
 لُ ػتضلي بلَـ ػواألح اشل  ػاألم إف  
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 مػػػػػػػثبلً   ٢تػػػػػػػا عرقػػػػػػػوبٍ  عواقػػػػػػػبُ  كانػػػػػػػتْ 
 مود هتػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػ دنو أف وآمػػػػػػػػػػػػػػلُ  أرجػػػػػػػػػػػػػػو
 يبلٍّغهػػػػػػػػػػػا ال بػػػػػػػػػػػأرضٍ  يبػػػػػػػػػػػعادُ  أمسػػػػػػػػػػػتْ 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذافرةٌ  إالّ  يبلٍّغهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن
 عرقػػػػػتْ  إذا الػػػػػذٍّفرى نض ػػػػػاخةِ  كػػػػػلٍّ  مػػػػػن
 ٢تػػػػػػػػػقٍ   مفػػػػػػػػػردٍ  بعيػػػػػػػػػٍتْ  الغيػػػػػػػػػوبَ  يرمػػػػػػػػػي
 مقي ػػػػػػػػػػػػػػ دىا فعػػػػػػػػػػػػػػمٌ  مقل ػػػػػػػػػػػػػػ دىا ضػػػػػػػػػػػػػػخمٌ 
نػػػػةٍ   مػػػػن  أبوىػػػػا  أخوىػػػػا  حػػػػرؼٌ   مهج 
 يزلقػػػػػػػػػػػػػػػوُ  ٍب   عليهػػػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػػػرادُ  ٯتشػػػػػػػػػػػػػػػي
 ُعػػػػػػرضٍ  عػػػػػػن  بػػػػػػالل حمِ  قػػػػػػذفتْ  عَتانػػػػػػةٌ 
 ومػػػػػػػػذْتها عينيهػػػػػػػػا  فػػػػػػػػاتَ  مػػػػػػػػا كػػػػػػػػأف  
 خصػػػػػػلٍ  ذا الن خػػػػػػلِ  عسػػػػػػيبِ  مثػػػػػػل ٘تػػػػػػرُّ 

 ُّػػػػػػػػػػػػػػػا للبصػػػػػػػػػػػػػػػَتِ  حر تيهػػػػػػػػػػػػػػػا ُب قنػػػػػػػػػػػػػػػواءُ 
 الحقػػػػةٌ   وىػػػػي يسػػػػراتٍ   علػػػػى  ٗتػػػػ دي
 زٯتػػػػػاً  اٟتصػػػػػى  يػػػػػًتكنَ  الُعجايػػػػػاتِ  ٝتػػػػػرُ 
 مصػػػػػػػػػطخما اٟتربػػػػػػػػػاءُ  بػػػػػػػػػو يظػػػػػػػػػلُّ  ومػػػػػػػػػاً 
 عرقػػػػػػػػػػػػػػػػتْ  إذا ذراعيهػػػػػػػػػػػػػػػا أوبَ  كػػػػػػػػػػػػػػػأف  
 جعلػػػػػػػتْ  وقػػػػػػػ د حػػػػػػػاديهم للقػػػػػػػوـِ  وقػػػػػػاؿ
 معولػػػػػػػػػػػةٍ   مشطػػػػػػػػػػػاءَ  فاقػػػػػػػػػػػ دٍ  يػػػػػػػػػػػ ديْ  أوبُ 

 ٢تػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػيس الض ػػػػػػػػػبعُتِ  رخػػػػػػػػػوة نو احػػػػػػػػػةٌ 

 لُ ػاألباطي إالّ   دهُ ػمواعي اػوم
 لُ ػتنوي ال د ىرِ  واؿَ ػط ن  ػ٢تا وم
 رايبيلُ ػا١ت باتُ ػالنجي اؽُ ػالعت إالّ 
 يلُ ػوتبغ اؿٌ ػإرق األينِ  على اػمنه

 ٣تهوؿُ  األعبلـِ  امسُ ػط اػعرضته
 لُ ػوا١تي ز افُ ػاٟت  دتِ ػتوق   إذا
 تفضيلُ  حلِ الف بناتِ  عن اػخلقه ُب
 لُ ػمشلي وداءُ ػق ا٢تاػخ هاػوعمُّ 
 لُ ػزىالي رابٌ ػوأق افٌ ػلب اػعنه
 مفتوؿُ  الز ورِ  اتِ ػبن نػع اػمرفقه
 برطيلُ  الل حيُتِ  ومن خطمها من
 اليلُ ػاألح وُ ػو نػٗت دل ارزٍ ػغ ُب
 لُ ػتسهي  د ينِ ػا٠ت وُب مبُتٌ  قٌ ػعت
 لُ ػٖتلي األرضَ  ن  ػمس ه لٍ ػذواب
 لُ ػتنعي مُ ػاألك هاػيتع ال أرب ٍ ػب
 وؿُ ػ٦تل نارِ ػبال احيةُ ػض أف  ػك
 اقيلُ ػالعس ورِ ػبالق  َ ػتلف    دػوق
 قيلوا اٟتصى يركضنَ  اٞتنادبِ  ورؽُ 
 لُ ػمثاكي  دٌ ػنك فجاوُّا امتْ ػق
 معقوؿُ  الن اعوفَ  اػبكرى ىػنع اػ١ت
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ٗٔٓ 

 ومػػػػػػػػػػػػ درعها بكف يهػػػػػػػػػػػػا الل بػػػػػػػػػػػػافَ  تفػػػػػػػػػػػػري
 وقػػػػػػػػػػػػػو٢تمُ  ّتنبيهػػػػػػػػػػػػػا الوشػػػػػػػػػػػػػاةُ  يسػػػػػػػػػػػػػعى
 آملػػػػػػػػػػػوُ  كنػػػػػػػػػػػتُ  خليػػػػػػػػػػػلٍ  كػػػػػػػػػػػلُّ  وقػػػػػػػػػػػاؿَ 
 لكػػػػػػػػػمُ  أبػػػػػػػػػا ال يبػػػػػػػػػبيلي خلُّػػػػػػػػػوا فقلػػػػػػػػػتُ 
 يبػػػػػػبلمتوُ  طالػػػػػػتْ  وإف أنثػػػػػػى ابػػػػػػن كػػػػػػلُّ 

 أوعػػػػػػػػػػػػػػػػػ دشل اهلل ريبػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ أف   أُنبئػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ 
 ػالػػػػػ نافلػػػػػةَ  أعطػػػػػاؾَ  الػػػػػذي ىػػػػػ داؾَ  مهػػػػػبلً 
 ودل الوشػػػػػػػػػػػػػػػػػاةِ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػأقواؿِ  تأخػػػػػػػػػػػػػػػػػذشلٍّ  ال

 بػػػػػػػو  يقػػػػػػػوـُ   لػػػػػػػو  مقامػػػػػػػاً   أقػػػػػػػوـُ  لقػػػػػػػ د
 لػػػػػػػػػػػػػػػو يكػػػػػػػػػػػػػػػوفَ  أف إالّ  يرعػػػػػػػػػػػػػػػ دُ  لظػػػػػػػػػػػػػػػل  
 أنازعػػػػػػػػػػػوُ  ال  ٯتيػػػػػػػػػػػٍت  وضػػػػػػػػػػػعتُ  حػػػػػػػػػػػىت  
 أكلٍّمػػػػػػػػػػوُ   إذ  عنػػػػػػػػػػ دي أىيػػػػػػػػػػبُ  لػػػػػػػػػػذاؾَ 
 ٥تػػػػ درهُ   اأُليبػػػػ دِ  ضػػػػراءِ  مػػػػن ضػػػػيغمٍ  مػػػػن
 عيُشػػػػػػػػهما  ضػػػػػػػػرغامُتِ  فػػػػػػػػيلحمُ  يغػػػػػػػػ دو
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  ٭تػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ  ال قرنػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  يسػػػػػػػػػػػػػػػػػاورُ  إذا
 ضػػػػػػػػػامزةً  الػػػػػػػػػوحشِ  ٛتػػػػػػػػػَتُ  تظػػػػػػػػػلُّ  منػػػػػػػػػو
 ثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بواديػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿُ  وال
 بػػػػػػػػػػػوِ  ُيستضػػػػػػػػػػػاءُ  لسػػػػػػػػػػػيفٌ  الريبػػػػػػػػػػػوؿَ  إف  
 قػػػػػػائلهمْ   قػػػػػػاؿ قػػػػػػريشٍ  مػػػػػػن عصػػػػػػبةٍ  ُب
 كشػػػػػػفٌ   وال أنكػػػػػػاسٌ  زاؿ  فمػػػػػػا زالػػػػػػوا

 ابيلُ ػرع اػتراقيه نػع قٌ ػمشق  
 ١تقتوؿُ  ىػيبلم أيب ابنَ  اػي إن  َ 
 وؿُ ػمشغ  ػعن إشل ين  أ٢ت ال
 وؿُ ػمفع الرٛتنُ  ق د رَ  ما لُّ ػفك
 ٤تموؿُ  ح دباءَ  ةٍ ػآل لىػع اً ػيوم

 مأموؿُ  اهلل وؿػريب عن د والعفوُ 
 لُ ػوتفصي ظٌ ػمواعي هاػفي قرآفِ 
 األقاويلُ  عٍتٍّ  كثرتْ  وػول أذنبْ 
 الفيلُ  يسم ُ  لو اػم  ُ ػوأٝت أرى
 لُ ػتنوي اهلل إذفػب وؿِ ػالريب من
 القيلُ  لوُ ػقي ماتٍ ػقن ذي كفٍّ  ُب
 ؤوؿُ ػومس ورٌ ػمسب  ػإن   لَ ػوقي
 لُ ػغي وُ ػدون لٌ ػغي رَ ػَ عثّ  ببطنِ 
 خراذيلُ  ورٌ ػمعف وـِ ػالق نػم ٟتمٌ 
 مفلوؿُ  وػوى إالّ  رفَ ػالق يًتؾَ  أف
 لُ ػاألراجي وػواديػب يػ٘تشٍّ  وال
 وؿُ ػمأك افِ ػوال دٍّريب البزٍّ  ر حِ ػمط
 مسلوؿُ  اهلل وؼِ ػيبي نػم  دٌ ػمهن  
 واػزول واػأيبلم ١تا ةَ ػمك   نِ ببط
 لُ ػمعازي يلٌ ػم وال اءِ ػاللٍّق عن دَ 
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ٗٔٔ 

 لبويبػػػػػػػػػػػػػػهمُ  أبطػػػػػػػػػػػػػػاؿٌ  العػػػػػػػػػػػػػػرانُتَ  شػػػػػػػػػػػػػػمُّ 
 حلػػػػػقٌ   ٢تػػػػػا شػػػػػك تْ  قػػػػػ د يبػػػػػوابغُ  بػػػػػيضٌ 
 يعصػػمهمْ   الزُّىػػرِ  اِٞتمػػاؿِ  مشػػيَ  ٯتشػػوفَ 
 رمػػػػػػػػػػػػػػػاحهمُ  نالػػػػػػػػػػػػػػػتْ  إذا يفرحػػػػػػػػػػػػػػػوفَ  ال
 ٨تػػػػػػػػػػػػػػػػػورىمُ  ُب إالّ  الط عػػػػػػػػػػػػػػػػػنُ  يقػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  ال

 

 يلُ ػيبراب ا٢تيجا ُب داودَ  نسجِ  من
 ٣ت دوؿُ  اءِ ػالقفع قُ ػحل اػكأهن  
 الت نابيلُ  ودُ ػالسُّ  ر دَ ػع إذا ضربٌ 
 واػنيل إذا اً ػ٣تازيع وليسو قوماً 
 هتليلُ  ا١توتِ  حياضِ  عن ٢تمْ  إفْ  ما

 

، والبيهقي ُب (ٗ/ٗاٟتاكم ُب "ا١تست درؾ" )أخرج ىذه القصي دة 
اآلحاد وا١تثاشل" ابن أيب عاصم ُب "و ( ٕٔٗ/ٓٔ"السنن الكربى" )

اٟتافظ ( و ٖٗٗ/ُ٘ب "اإلصابة" ) راٟتافظ ابن حج وذكرىا( ٛٙٔ/٘)
 .(ٖٔٚ/ُٗب "الب داية والنهاية" )ابن كثَت 

 ، ولها طرق أخرى كلها ال تصح.وىي مسلسلة بالمجاىيل 
 :     منهم ،جمع من العلماء ف ىذه القصيدةضع  قد و 
 ث قاؿ:(: حئٖٚ/ٗ"الب داية والنهاية" )ُب  -رٛتو اهلل- ابن كثَت (ٔ)

ابن ىشاـ ىكذا أورد ٤تم د بن إيبحاؽ ىذه القصي دة قاؿ: 
ُب "الب داية والنهاية"  وقال أيضاً  .ولم يذكر لها إسناداً 

، لكن لم أَر ذا من األمورالمشهورة جداً وى :(ٖٖٚ/ٗ)
مشهورة بإسناد أرتضيو فاهلل ذلك في شيء من الكتب ال

  .أعلم
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ٕٗٔ 

ال قد َرويناىا من طرق : وىذه القصي دة قاؿ -رٛتو اهلل-العراقي  (ٕ)
         إلخ. ا ابن إسحاق بسند منقطع...وذكرى يصح منها شيء
  .(ٕٙٚ/ٕ"ٖتفة األحوذي" )

كبلـ  :نقل (ٙٛٔ/ُٕب "نيل األوطار") -و اهللرٛت-الشوكاشل  (ٖ)
 .ولم يتعقبو بشيءافظ العراقي على القصي دة اٟت

أنا قد  ال تصح ليس لها سند صحيحقاؿ:  -رٛتو اهلل- األلباشل (ٗ)
ذكر ىذا ُب بعض أشرطتو ) .تكلمت في بعض المطبوعات عليها

        .(ا١تسجلة 

( ٗ/ٗؾ" )ت در قو على "ا١تسُب تعلي -رٛتو اهلل-شيخنا الوادعي  (٘)
، وفيها الحجاج ذا اإلسناديدة مرسلة وال تثبت بهالقص :قاؿ

بة بن عبد الرحمن بن كعب ابن زىير بن أبي الرقي بن ذيا
م ، والحجاج وأبوه وجده لأبيو عن جده سلمى المزني عن

                                                                                 .اىػ.د تراجمهمأج
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ٖٗٔ 

ا مرأة التي خرج زوجهإلى ال األبيات المنسوبة: (ٕ)
 :هادللج

 وأرقني أن ال خليل أالعـبوتطاول ىذا الليل واسود جانبو    

 (ضعيفة)                                                                 
 األبيات لها قصة: ىذه و 

خرج من الليل يعس كعادتو فسم  امرأة  وىو أف عمر بن ا٠تطاب 
 تقوؿ: 

 الليل وايبود جانبو           وأرقػٍت أف ال خليل أالعبوتطاوؿ ىذا 
 فواهلل لػوال اهلل  أشل  أراقػبو          ٟترؾ من ىذا السرير جوانبو

 : وجاءت األبيات بألفاظ أخرى منها
 تطاوؿ ىذا اللػيل وازور جػانبو      وأرقٍت أف ال خليل   أالعػبو

 قمراً ُب ظلمة الليل حاجبوأالعبػو طػوراً وطػوراً كػأ٪تا      ب دا 
 يسربو مػن كاف يلهػو  بقػربو      لطيف اٟتشا ال ٭تتويو   أقاربو

 فواهلل لوال اهلل الذي ال شيء غَته        لُنقض من ىذا السرير  جوانبو
 ولكنػٍت أخشػى رقيػباً موكبًل       بأنفػايبنا ال يفًت ال دىركاتبو

 وإكراـ بعلي أف تناؿ  مراكبو  ٥تافػة ريب  واٟتػياء  يصػ دشل      
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ٗٔٗ 

كم تصرب ا١ترأة على  ابنتو حفصة رضي اهلل عنها: فسأؿ عمر 
 فقالت: يبتة أشهر.  زوجها؟

 .حبس أح داً من اٞتيوش أكثر من ذل : ال أفقاؿ عمر 

باب  (ٔ٘-ٓ٘/ٜ) البيهقي ُب "السنن الكربى" :ذكر ىذه األبيات
ٖتت  (ٔٗ٘/ٔ) "تفسَته" َت ُبواٟتافظ ابن كث ،اإلماـ ال ٬تمر بالغز ى

وابن اٞتوزي ُب ، {٢٢1}البقرة: ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ ژ قوؿ اهلل تعاذل
وطي ُب "تاريخ والسي ،(ٜٙ:)ص "يبَتة ومناقب عمر بن ا٠تطاب" 

 .(ٕٙٔ:ا٠تلفاء" )ص
ألنها من طريق عمرو بن دينار  :ذه األبيات في سندىا إنقطاعوى

 .المكي عن عمر بن الخطاب 
فهي  ار المكي لم يسمع من عمر بن الخطاب وعمرو بن دين

 .(ٖٚٔ:ص) للعراقي "التحصيل ٖتفةو" ،(ٕ٘/ٛ"هتذيب التهذيب" )      .منقطعة

 .كلها ال تصحألبيات من طرق أخرى  وقد ُرويت ىذه ا
  :ىذه األبيات ضعف وقد

 (.ٕٕٓ-ٜٕٔ/ٖ) اٟتافظ ابن حجر ُب "التلخيص اٟتبَت" (ٔ)

 (.ٕٓٔالعبلئي ُب "جام  التحصيل" )ص: (ٕ)
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ٗٔ٘ 

 :التعليق
 عن مسألة معاشرة: -رٛتو اهلل- (ٔ)ابن القيمبلمة لم العوق د تك :قلت

لف الفقهاء ىل يجب على الزوج اختوقد : -رٛتو اهلل-الرجل لزوجتو فقاؿ
  مجامعة امرأتو؟

فإف شاء ايبتوفاه، وإف  : ال ٬تب عليو ذل  فإنو حق لو،فقالت طائفة
وىذا تركها. يبكنها، وإف شاء  شاء   إف دارًا  شاء تركو، ٔتنزلة من ايبتأجر 

 . قرآف والسنة والعرؼ والقياس يردهمن أضعف األقواؿ، وال

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ژ أما القرآف فإف اهلل يببحانو وتعاذل قاؿ 
فإذا  ي عليها،أف للمرأة من اٟتق مثل الذ فأخرب، {٢٢4}البقرة: ژڱڱ   

 .الزوج بنص القرآففهو حق ٢تا على ، للزوج عليهاكاف اٞتماع حّقاً 
 . واج أف يعاشروا الزوجات با١تعروؼوأيضاً فإنو يببحانو وتعاذل أمر األز 

ل أو الرجشهوة   ده شاب ة شهوهتا تع دؿومن ض د ا١تعروؼ أف يكوف عن
 . واح دةً ا بأضعاٍؼ مضاعفة وال يذيقها لذة الوطء مرًة تزي د عليه
 .من ا١تعروؼ كفاه طبعو رداً عليو من زعم أف ىذاو 
سائهم على ىذا الوجو ال اهلل يببحانو وتعاذل إ٪تا أباح لؤلزواج إمساؾ نو 

 .{٢٢5}البقرة: ژہ  ھ  ھ  ھ  ھےژ  تعاذل اؿفق على غَته

                                                           

 .(ٕٜٖ-ٜٖٛ/ٔ"الضوء ا١تنَت على التفسَت" )( ٔ)
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ٗٔٙ 

٬تب عليو وطؤىا ُب العمر مرة واح دًة ليستقر ٢تا : وقالت طائفة
فإف  ،وىذا باطل من وجو آخر ،جنس األوؿ من ذا، وى داؽالص بذل 

تعظيماً والص داؽ دخل ُب العق د  ،با١تعروؼاشرة و ا١تعىا١تقصود إ٪تا 
من وجوب  وىكاح أقفوجوب ا١تقصود بالن بُت السفاح،ٟترمتو وفرقاً بينو و 

 الص داؽ.
وا واحتج ،مرةليو أف يطأىا ُب كل أربعة أشهر ٬تب ع: وقالت طائفة

رأة  ا١ت، وخَت  رل تربص أربعة أشهر يببحانو وتعاذل أباح للمو اهلل أف على ذل  ب
كاف ٢تا حق فلو  ، وإف شاءت أف تفارقو قيم عن ده د ذل  إف شاءت أف تعب

وىذا القوؿ وإف  تل  ا١ت دة  ُب  و ء أكثر من ذل  دل ٬تعل للزوج تركُب الوط
عروؼ حيح ، فإنو غَت ا١تًا بصأيض ، فليسالقولُت اللذين قبلو كاف أقرب من
  الذي ٢تا وعليها.

 ، فإف الرجللؤلزواج يببحانو منو راً فنظ أشهرٍ  وأما جعل م دة اإليبلء أربعة
يبفر، أو تأديب، أو راحة  من لعارض م دة امرأتو  إذل ترؾ وطء  ٭تتاج ق د

وال أشهر،  أربعة جعل اهلل يببحانو وتعاذل لو أجبلً ، فنفس، أو اشتغاؿ ٔتهم
 .ة أشهر مرةيكوف الوطء مؤق تاً ُب كل أربع يلـز من ذل  أف

عليها يطأىا با١تعروؼ كما ينفق  أف عليو ٬تب بل: وقالت طائفة أخرى
، وق د أمر ومقصودىاعم دة ا١تعاشرة  ذاى بل، ويكسوىا ويعاشرىا با١تعروؼ
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ٗٔٚ 

وطء داخل ُب ىذه ا١تعاشرة وال فال ،نو وتعاذل أف يعاشرىا با١تعروؼاهلل يببحا
 .ب د

 يشبعها: وعليو أف يشبعها وطئًا إذا أمكنو ذل  كما عليو أف قالوا
 . يرجح ىذا القوؿ وٮتتاره -تعاذل اهللرٛتو -وكاف شيخنا  ،قوتاً 

ال دواء ورغب فيو وعلق عليو ذا على ايبتعماؿ ى النيب وق د حض 
ومن تراجم   دقة(وُب بض  أح دكم ص) وجعلو ص دقة لفاعلو فقاؿ: األجر

ر ىذا اٟت ديث ففي ىذا  ٍب ذك ُب ا١تباضعة(الًتغيب ) النسائي على ىذا:
اب ، وثو اٟتبيبة وحصوؿ األجراإلحساف إذل ، وكماؿ كماؿ اللذة

وذىاب   كارىا الرديئة عنها وخفة الروح،، وفرح النفس وذىاب أفالص دقة
  ا١تواد ودفحة ، واعت داؿ ا١تزاج وجلب الصاٞتسمكثافتها وغلظها وخفة 

  .ىػالرديئة ...ا



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٔٛ 

 . -رحمو اهلل- صمعيلألبيات المنسوبة األ (ٖ)
يِر البُـْلُبل َِ ْلبِ  َصْوُت َصِف  َي الَثِمـلِ َىي َج قـَ

   (ال تصح)                                                               
 ،ذه القصي دة: لق د شاعت وذاعت وانتشرت ُب عصرنا ىذا، ىقلت

ا١تتهافتة ا١تعاشل وا١تباشل، وأصبح الشباب يتن د روف ُّا ُب اَّالس وا١تنايببات 
عطوف اٞتوائز والعطايا ١تن لرحبلت ويواألفراح، ويتفكهوف ُّا ُب احملافل وا

ُيشار إليو  ،وب دراً يباطعاً  ، دة ٧تماً المعاً ، وأصبح من ٭تفظ ىذه القصيحفظها
 بالبناف رٔتا أكثر ٦تن ٭تفظ القرآف وا١تتوف العلمية نظماً ونثراً . 

-وىذه القصي دة منسوبة لئلماـ اٞتليل األصمعي عب د ا١تل  بن قريب 

 . لهذه القصيدة قصة أكثر تهافتاً من القصيدة، وقد صنعت -رٛتو اهلل
أف أبا جعفر ا١تنصور كاف ٭تفظ الشعر من مرة وخالصة ىذه القصة: 
، فكاف إذا مرتُت وجارية ٖتفظو من ثبلث مراتواح دة، ولو ٦تلوؾ ٭تفظو من 

من أوؿ مرة ولو   رٯت دح أبا جعفر ُّا حفظها أبو جعفجاء شاعر بقصي دة 
ت ل  وىاؾ اٝتعها مٍت، : إف القصي دة ليسؿ لو!! ٍب يقو كانت ألف بيت

ملوؾ ٭تفظها وىذا ا١ت  ينش دىا كاملة ، ٍب يردؼ قائبًل:فأنا أحفظها من قبل ٍب
الشاعر ومرة من ا٠تليفة فينش دىا،  ، مرة من د ٝتعها  ا١تملوؾ مرتُت، وقأيضاً 

اٞتارية ٖتفظها كذل ، وق د ٝتعتها اٞتارية ثبلث ذه ٍب يقوؿ ا٠تليفة: وى
باً ُمتَػَهماً اتمر    .، فتنش دىا فيخرج الشاعر ُمَكذ 
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ٜٗٔ 

لسائو ون دمائو، فعرؼ حيلة : وكاف األصمعي من جقال الراوي
فة فعم د إذل نظم  أبيات صعبة، ٍب دخل على ا٠تليفة وق د غَت  ىيئتو ا٠تلي

 منو يبوى عينيو فأنش ده القصي دة ، دل ينبُب صفة أعرايب غريب ملثم
 ا١تذكورة .

 ا٠تليفة وال ا١تملوؾ وال اٞتارية.لم ٭تفظ القصي دة : فقال الراوي
ت ما كتبتو فيو نعطي  وزنو فقاؿ ا٠تليفة لؤلصمعي: يا أخا العرب ىا

كتبتها على ، فأخرج قطعة رخاـ وقاؿ: إشل دل أج د ورقًا أكتبها فيو فذىباً 
اه وزنو ذىبًا فنف د ما ، فلم يس  ا٠تليفة إال أف أعطىذا العمود من الرخاـ

 .انتوُب خز 
 :األبيات

 َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوُت َصِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَِِت البُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْلُبل
َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُء والز ْىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر  َمَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 

        ا١ت
 َوأنْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يَبيٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َد    رل 
 فَكػػػػػػػػػػػػػػػػْم  َفَكػػػػػػػػػػػػػػػػْم   تَػي ػَمػنِػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 قَػط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْفُت ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن  َوْجنَػتِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 فػػػػػػػػػػػػػػػََقاَؿ  بَػػػػػػػػػػػػػػػْس  َبْسػػػػػػػػػػػػػػػَبْسَتٍِت       
 فَػَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ اَل اَل اَل اَل الَ 

 ُد  َمالَػػػػػػػػػػػػػػػْت  َطَربَػػػػػػػػػػػػػػػاً ُوالػُخػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 ػْليبَ الثَػِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ َىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَج قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
َقػػػػػػػػػػػػػػػلِ 
ُ
 مػػػػػػػػػػػػػػػََ  زىػػػػػػػػػػػػػػِر َٟتْػػػػػػػػػػػػػػِظ   ا١ت

ذل لػػػػػػػػػػػػػػػػػِي ًَ  َويَبػيٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػ دي  َوَمػػػػػػػػػػػػػػػػْو
َقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ُغػَزيٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل  َعػَقػيػْ
فَػػػػػَلْم  ِمػػػػْن لَثْػػػػػِم َوْرِد   ا٠تَػػػػػَجلِ 

 يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّج ْد  بالُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبلِ 
 َوقَػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْد َغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َدا  ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَهْروؿِ 
 ِمػػػػػػػػػػْن فِػػػػػػػػػػػػْعِل َىػػػػػػػػػػػَذا الر ُجػػػػػػػػػػػػلِ 
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ٕٗٓ 

 فَػَولْػَولَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت  َوَولْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوَلتْ 
 فَػُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُت  ال   تُػَولْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِورل 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رَأَتْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو    َأمْشَػطَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َلم 
 َوبَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َدُه   اَل  يَػْكتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِفي
 قَػػػػػػػػػػػػػاَلْت لَػػػػػػػػػػػػػُو  ِحػػػػػػػػػػػػػُْتَ  َكػػػػػػػػػػػػَذا
 َوفِػْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيٍة       يَبػَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوَنٍت
 َشػَمػْمػتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَها بػأنْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِفي

ُب َويْبػػػػػػػِط ُبْسػػػػػػػَتا  ٍف    ُحلِػػػػػػىًِ
 َوالُعػػػػػػػػػػػػػػوُد َدْف   َدنْػػػػػػػػػػػػػػ َدَف لِػػػػػػػػػػػػػػي
 َوالس ْقػػػػػػػػُف قَػػػػػػػ ْد  يَبْقَسػػػػػػػَق لػػػػػػػػِي
 َشػػػػػػػػػػػػػَوى َشػػػػػػػػػػػػػػَوى  َوَشػاِىػػػػػػػػػػػػػػشُ 
 َوَغػػػػػػػػػػػػػػػر َد  الِقْمػػػػػػػػػػػػػػػِر   َيِصػػػػػػػػػػػػػػػيحُ 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو تَػَرانِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  رَاِكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباً 
 ٯَتْػِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َعلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ثَػػبلَثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 َوالن ػػػػػػػػػػػػػػػاُس تَػْرِجػػػػػػػػػػػػػػػْم  َجػػػػػػػػػػػػػػػَمِلي
 َوالػػػػػػػػػػػػػػػػُكلُّ َكْعػَكػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َكِعَكػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ 
 لِكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن َمَشػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت َىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارِباً 
 إلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لِػَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِء   َملِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ 

 فَػَولْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوَلْت َوَولْػَولَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتْ 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؤرَل وَ  ًُ  بَػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍِت  الُلػْؤ

َر الػُقػبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ   يُرِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُد  َغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػْ
 إال  ِبِطيػػػػػػػػػػػػػػػػِب  الَوْصػػػػػػػػػػػػػػَل  رل 
 انْػَهػػػػػػػػػػػػػػْض َوِجػػػػػػػػػػػػػػ ْد  بِالنػ َقػػػػػػػػػػػػػػلِ 
 قَػْهػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوًة َكػالَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػَسَل لِػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 أزَْكػػػػػػػػػػػػػػػػػى  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْن الَقػََرنْػُفػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ 
 بالز ْىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر والُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروُر رل 
 َوالط ػػػػػػػػػػػػْبُل طَػػػػػػػػػػػػْب  طَب ػػػػػػػػػػػَل رل 

  ْد  طَْبطَػػػػػَب  رل َوالػػػػر ْقُص   قَػػػػ
 َعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَى َوَرْؽ يبػَِفرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ 
 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْن َملَػػػػػػػػػػػػػػػػٍل   ُب  َملػػػػػػػػػػػػػػػػلِ 
 َعلَػػػػػػػػػػػػى  ِٛتَػػػػػػػػػػػػػاٍر     أىػػػػػػػػػػػػػَزؿِ 
 َكػَمْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيِة الَعَر٧ْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ 
 ُب   الُسػػػػػػػػػػػػػػػوِؽ  بالُقػْلُقػػػػػػػػػػػػػػػػَللِ 
 َخلِفػػػػػػػػػػػي َوِمػػػػػػػػػػػْن   ُحػػػػػػػػػػػػػَوْيلِلي
َقِلي  ِمػػػػػػػػػْن   َخْشػػػػػػػػػػَيِة  الَعقػػػػػػػػػػَنػْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ   ُمػَعػظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم   ُمبَػج 
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ٕٗٔ 

 يَػأُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  بِػَخْلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعةٍ 
 أُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ ِفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَها    َمػاِشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 
 أنَػػػػػػػػػػػػػػػػػا اأَلديْػػػػػػػػػػػػػػػػػُب األلْػَمػػػػػػػػػػػػػػػػػِعي

 نَػظػػػػػػػػػػػػػػػْمُت قِػػػػػػػػػػػػػػػطعاً ُزْخرِفَػػػػػػػػػػػػػػْت   
 أقُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوُؿ   ُب  َمػطْػَلعِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَها

                                        

ـْ   َدَملػػػػػػػػػػػػػػيَٛتْػػػػػػػػػػػػػػراْء كَ   ػالػػػػػػػػػػػػػػػ د 
ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ   ُمبَػْغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِدَداً لػلػذٍّ
 ِمػػػػػػػػػْن َحػػػػػػػػػػيٍّ أْرِض اُلمْوِصػػػػػػػػػلِ 
 يػػػػػػػػػػػػػػػَْعِجُز َعْنػػػػػػػػػػػػػػػَها  األْدُب رل 
 َصػػػػػػػػػػػْوُت   َصفػػػػػػػػػػػَِت  البُػْلبُػػػػػػػػػػلِ 

 

وىذه القصة م  األبيات ذكرىا صاحب كتاب "إعبلـ الناس ٔتا وق  
( وىو ٓٓٔٔ:( حملم د دياب اإلتلي دي )ت٘ٛ/ٔ) للربامكة م  بٍت العباس"

 ٣تهوؿ دل يزد من ترٚتوا لو على ذكر وفاتو وأنو من القصاص.
   (.ٕٕٔ/ٙعبلـ للزركلي" )"األ                                                             

 ائق العرب" للويس شيخو"٣تاشل األدب من ح د صاحب كتابذكرىا و 
ٌت أكثر كتبو على ب وىو رجل متهم، ويكفي أنو (ٖٙٗٔ:)تاليسوعي 

            (.ٖٕ/ٔ"تاريخ األدب العريب" ) (،ٕٙٗ/٘عبلـ للزركلي" )"األأيباس فايب د.   

 التعليق على األبيات والقصة :
 : والنظم الركيك كذب ال يصح ألمور أقول ىذه القصة السقيمة

  .ؽأف القصة ا١تذكورة دل ترد ُب مص در موثو  (ٔ)
ور ال بأيب جعفر ا١تنص اروف الرشي دأف صلة األصمعي كانت ُّ (ٕ)

 .توُب قبل أف ينبغ األصمعي ويشتهرالذي 
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ٕٕٗ 

: كاف األصمعي أعلم الناس بالشعر وكاف ٯتيز الغث قاؿ األخفش (ٖ)
ؼ ال، كاف ٭تفظ أكثر من عشرة آالعرب من السمُت وكاف راوية

 فإذا عرفنا ىذه ا١تنزلة .الشعر لكنو دل يكن شاعرًا أب داً  أرجوزة غَت
احة والبياف ٍب رأينا ما احتوتو صمعي من الفصاليت وصل إليها األ

ىذه القصي دة من الركاكة واليت ىي أشبو ما تكوف برقى السحرة 
 من الشعراء واألدباء وُّذا . و٢تذا انتق دىا كثَتلطفوليةوالتمثيليات ا

عي إذ ال تص در ىذه من عاقل يتضح لنا وجو االفًتاء على األصم
  .ليلفضبًل عن عادل حجة ج

و ا١تنصور افئقل أف يكض أف األصمعي قا٢تا ىل يعوعلى فر  (ٗ)
، لعظيمةعلى مثل ىذه الطنطة وال دن دنة ٔتثل ىذه ا١تكافأة ا

ق درة على ٘تييز فصاحة و  ر ُب ا١تنزلة اليت يعرفها اٞتمي وا١تنصو 
( بال دوانقي): نصور كاف يُلقب، ٍب إف ا١تالسقيم من الصحيح

نفق أمواؿ ، فهل يا ترى يعلى أمواؿ ال دولة ولش دة حرص
 سلمُت ىكذا ُّذه الصورة الساذجة ا١ت

لفات شرعية يُنزّه عنها إف الناظر ُب ىذه القصي دة يرى فيها ٥تا (٘)
: ذكر العادل اٞتليل اٟتجة مثل -عب د ا١تل  بن قريب-األصمعي 

 .       ...إخلالطبل والطرب والخمر والرقص
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ٕٖٗ 

األصمعي  داع سب فيها من كذب وتزوير وخكذل  ما نُ  (ٙ)
، والكذب عليهم كل ىذا ، وخ داع ا١تنصور للشعراءللمنصور

 .      افتاً ووىناً على وىنوغَته يزي د القصة واألبيات هت
عن  -رٛتو اهلل-بل الوادعي سئل شيخنا العالمة المحدث مق (ٚ)

 : ال تصح.  ىذه  القصيدة فقال
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ٕٗٗ 

بيات التي نسبت ألطفال ونساء األنصار في استقبال األ (ٗ)
 :عند قدومو المدينة  رسول اهلل

 من ثنـيات الوداعلع البدر عليـنا      ـط
 للـو داع  ما دعا     علينا   وجب الشكر 

  (ال تصح)                                                               
 يبعي د أبوو  ،(ٚٓ٘-ٙٓ٘/ٕ) "دالئل النبوة"األبيات رواىا البيهقي ُب 

 فتح" كما نقل ذل  اٟتافظ ُب "فوائ ده"ُب وا٠تَِلعي ،"ا١تصطفى شرؼ" ُب
 ،(ٜٛٗ/ٙ) ا١تتقُت السادة إٖتاؼوالزبي دي ُب  ،(ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٚ) "الباري
 ا٠تبلؿو  ،(ٕٖٔ/ٔ) "الل دنية ا١تواىب"كما ُب   "الشمائل" ُب ا١تقرئ بكر وأبو
 ،(ٕٕٙ/ٔ) "الوفا وفاءُب " رزين اوذكرى ،(ٗٗٔ/ٔ) "النضرة الرياض" ُب
كما نقل ذل    "اٟتلبيات" ُب والسبكي ،(ٖٙٛ/ٖ) "والرشاد ٢ت دىا يببلو"

 ،(ٖٕ/٘) "والنهاية الب داية" وابن كثَت ُب ،(ٜٕٔ/ٛ) "الباري فتح"اٟتافظ ُب 
 .٨توه بو عائشة ابن طريق من كلهم

 عدد منو سقط ،العراقي اٟتافظ ذل  ذكر كما معضل إسناده قلت:
 بن عمر بن حفص بن ٤تم د بن هللا عبي د: اٝتو ىذا عائشة فابن ؛الرواة من

 .ومائتُت وعشرين ٙتاف يبنة مات التيمي، معمر بن اهلل عبي د بن مويبى
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ٕٗ٘ 

 طلحة، بنت عائشة ذرية من وىو ،والنسائي والًتمذي، داود، أبو لو روى
 ىذه وأىل العاشرة، الطبقة كبار من ثقة، وىو .(عائشة ابن) :لو قيل ولذل 
 دل ٦تن األتباع، تب  عن اآلخذين كبار هنمبأ حجر ابن اٟتافظ وصفهم الطبقة
         .مفاوز  اهلل رسول وبين عائشة ابن فبين .حنبل بن كأٛت د التابعُت؛ يلق

 .(ٔٗ-ٓٗ/ٚ"هتذيب التهذيب" )

  :منهم ،جمع من العلماء بياتوقد ضع ف ىذه األ
: وما حيث قاؿ (ٜٙٔ/ُٕب "الفتاوى" )كما  بلـ ابن تيميةشيخ اإليب (ٔ)

النجار ١تا ق دـ إذل ا١ت دينة خرجن بنات بٍت  ن النيب يروونو ع
                   من ثنػيات الػوداع     طل  الب در علينا بال دفوؼ وىن يقلن:

فمما ال يعرف  .ىذا الحديث: إذل آخر الشعر فقاؿ ٢تن 
 . عنو 

( عن د ذكر ىذه األبيات ٔ٘٘/ُٗب "الزاد" ) ماإلماـ ابن القي (ٕ)
ر ألن : وىو وىٌم ظاى، قاؿها ُب ا٢تجرةردًا على من يثبت

يراىا القادم من مكة ام ال ثنيات الوداع إنما ىي ناحية الش
 .، واليمر بها إال إذا توجو إلى الشامإلى المدينة

يث قاؿ: ( حٖٕٔ/ٕ"ٗتريج اإلحياء" )ُب اٟتافظ العراقي (ٖ)
ذكر  وليس فيومعضاًل "، النبوة دالئل"أخرجو البيهقي ُب 

 .فلل دؼ واألٟتا
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ٕٗٙ 

: وأخرج أبو قاؿ( ٖٚٓ/ُٚب "الفتح" ) الحافظ ابن حجر (ٗ)
ورويناه ُب "فوائ د" ا٠تلعي من  ،يبعي د ُب "شرؼ ا١تصطفى"
ا١ت دينة  يب ١تا دخل الن منقطعاً طريق عبي د اهلل بن عائشة 

. ل  الب در علينا        ........ األبيات: طجعل الوالئ د يقلن
. من غزوة تبوؾُب ق دومو  ، ولعل ذل  كافوىذا سند معضل

ُب  بسند منقطع د روينا وق (ٖ٘ٚ/ُٚب "الفتح" )وقاؿ 
         ناطل  الب در علي :ا١ت دينة وؿ النسوة ١تا ق دـ النيب "اٟتلبيات" ق

 .فقيل: كاف ذل  عن د ق دومو من ا٢تجرة، وقيل: من غزوة تبوؾ
: رواه قاؿ (ٜٙٔ" )ص:ُب "تذكرة ا١توضوعات الفتني الهندي (٘)

 . دؼ واألٟتافدوف ذكر ال معضالً قي لبيها
( و ٖٖٔ/٘حة" )( و"الصحيُٜٛ٘ب "الضعيفة" ) األلباني (ٙ)

                                                      ........طلـع البـدر عليـنا :قاؿ( ٖٕٔ"آالت اللهو والطرب" )
( وكذا ٕ/ُٜ٘ب "الفوائ د" )لعي : رواه أبو اٟتسن ا٠تضعيف
( عن الفضل بن اٟتباب ٖٖٕ/ٕ) نبوة "قي ُب "دالئل الالبيه
ذا وى،  ره: فذكعب د اهلل بن ٤تم د بن عائشة يقوؿ عت: ٝتقاؿ

لكنو معضل سقط من إسناده ، رجالو ثقات إسناد ضعيف
، فإف ابن عائشة ىذا من شيوخ أٛت د وق د ثالثة رواة أو أكثر

ياء" ل  أعّلو اٟتافظ العراقي ُب "ٗتريج اإلحأريبلو، وبذ
ىذه القصة بزيادة : أورد الغزارل -رٛتو اهلل-ل وقا .(ٕٗٗ/ٕ)
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شار لذل  اٟتافظ العراقي كما أ  ل لهاوال أص، بال دؼ واألٟتاف
ادة اغًت ُّذه الزي، وق د ؼ واألٟتافوليس فيو ذكر لل دبقولو 

ألناشي د النبوية بعضهم فأورد القصة مست داًل ُّا على جواز ا
، فيقاؿ لو: أثبت العرش ٍب ان ، على أنو لو قشا١تعروفة اليـو

وقال أيضًا  .اف فيها حجة على ما ذىبوا إليوصحت القصة ١تا ك
 ىزوا غرابيلكم بارؾ اهللح ديث ) : ٖتت(ٜٚٗ/ٔ"الضعيفة" ) في
ُب  -رٛتو اهلل-. قاؿ شيخ اإليببلـ ابن تيمية ال أصل لو (فيكم
١تا ق دـ إذل ا١ت دينة  ن النيب : وما يروونو ع(ٜٙٔ/ٕالفتاوى" )"

طلع البدر  :بٍت النجار بال دفوؼ وىن يقلن ناتخرجن ب
ىذا  إذل آخر الشعر فقاؿ ٢تن                .......ناعلي

 .   فمما ال يعرف عنواٟت ديث، 
الع دد  "مية٣تلة البحوث اإليببل"كما ُب إسماعيل األنصاري  (ٚ)

 .ىػ(ٜٖٚٔلعاـ ) (ٕٖٔ-ٜٕٚ)ص: الثالث
 .شيخنا مقبل الوادعي (ٛ)
( ٜٕٔ/ٔلنبوية الصحيحة" )لسَتة اُب "ا أكرم ضياء العمري (ٜ)

:   بنشي د : أما تل  الرويات اليت تفي د ايبتقبالو حيث قاؿ
 .فلم ترد بها رواية صحيحة( )طل  الب در علينا
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غَت" والبيهقي ُب أخرج الطرباشل ُب "ا١تعجم الص ،للفائدة :قلت
 ْتي بٍت النجار وإذا  قاؿ: مر ريبوؿ اهلل  عن أنس "دالئل النبوة" 

 ر يضربن بال دؼ يُقلن: جوا
 ٨تن جوار من بٍت النجار           يا حبذا ٤تم د من جار

  .(ٔ)(ن  )اهلل يعلم أف قليب ٭تبك: فقاؿ النيب 
ولكن ليس فيو أف ذل  كاف عن د  :-رٛتو اهلل- (ٕ)قاؿ العبلمة األلباشل

، بل ُب رواية أف ذل  كاف ُب عرس وىو الراجح كما ا١ت دينة ق دومو 
، واهلل ( من "الصحيحة"ٖٗ٘ٔرقم ) ٗتريج ح ديث أنس  تق دـ ُب

 يببحانو وتعاذل أعلم. 
المصحوبة باأللحان  بالنسبة لما يسمى اليوم باألناشيد اإلسالمية: تنبيو

 :فقد أفتى كبار علماء العصر بتحريمها، من ىؤالء العلماء والمشابهة لألغاني
 (.ٔٛٔ)ص:العبلمة األلباشل ُب "ٖترصل آالت اللهو والطرب"  (ٔ)

 (.ٖٕٔالعثيمُت ُب "الصحوة اإليببلمية" )ص: ابنشيخنا العبلمة  (ٕ)

العبلمة صاحل بن فوزاف الفوزاف كما ُب "٣تلة ال دعوة" الع دد  (ٖ)
 ىػ.ٛٔٗٔ/ٕٔ/ٚ( ٕٖٙٔ)

                                                           

( وعزاه ٖٚٓ/ُٚب "الفتح" ) (، وذكره اٟتافظٖٗ٘ٔصححو العبلمة األلباشل ُب "الصحيحة" )( ٔ)
 للحاكم ويبكت عنو.  

 .(ُٛٓ٘ٙب "الضعيفة" ٖتت ح ديث )( ٕ)
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 (.ٜٙالعبلمة بكر أبو زي د ُب "تصحيح ال دعاء" )ص: (ٗ)

 "شرح يبنن أيب داود" شيخنا العبلمة عب د احملسن العباد. (٘)

 (.ٜٙٔأٛت د النجمي ُب "ا١تورد العذب الزالؿ" )ص:شيخنا العبلمة  (ٙ)

العبلمة صاحل بن عب د العزيز آؿ الشيخ كما ُب "القوؿ ا١تفي د ُب  (ٚ)
 .(ٔ)(ٗٗحكم األناشي د" )ص:

                                                           

 انظر كتاب "القوؿ ا١تفي د ُب حكم األناشي د" لعصاـ ا١تري. ة:فائ دال١تزي د و ( ٔ)



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٖٗٓ 

 البيت المنسوب لألخطل النصراني:         (٘)
 على العراق    من غير سيف أو دم مهراقِ  قد استوى بشر

  (باطل)                                                                   
 ، ٔتعٌت: االيبتيبلء، فيقولوفيست دؿ بو الذين يؤولوف االيبتواء ىذا البيت

وىذا : ٔتعٌت ايبتوذل ايبتوى {1}طه: ژڑ ڈ  ژ  ژ  ڑژ 
 .قول باطل

واًل، ومن وىذا البيت من الشعر باطل من جهتين، من جهة ثبوتو أ
   ما نص  على ذلك جمع من أىل العلم:ك  اً جهة اللغة العربية ثاني

  "٣تموعُب كما  -رٛتو اهلل- الم ابن تيميةيخ اإلسقال ش( ٔ)
بمعنى  اللغة   استوى في لفظ   لم يثبت: (ٚٗٔ-ٙٗٔ/٘اوى" )الفت

        :قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور إذ الذين ،استولى
 مهراؽِ  من غَتيبيف ودـ   ٍب ايبتوى بشر على العراؽ         
وكاف غَت واح د من أئمة اللغة ودل يثبت نقل صحيح أنو شعر عريب، 

لم أنو لو احتج عرؼ ُب اللغة، وق د عُ الوا: إنو بيت مصنوع ال يُ كروه وقأن
يف ببيت من الشعر ال فكإذل صحة  اجحتال وؿ اهلل ْت ديث ريب
  .، وق د طعن فيو أئمة اللغةيعرؼ إيبناده
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: يبئل و ا١تظفر ُب كتابو "اإلفصاح" قاؿا٠تليل كما ذكره أب وذكر عن
 ايبتوذل؟  ا٠تليل ىل وج دت ُب اللغة ايبتوى  ٔتعٌت

ىذا ما ال تعرفو العرب، وال ىو جائز ُب لغتها، وىو إماـ ُب : فقاؿ
 .ئذ ٛتلو على ما ال يعرؼ ٛتل باطل؛ فحيناللغة على ما عرؼ حالو
ايبتوى ٔتعٌت  ال ٬توز: ٚتاعة من أىل اللغة أهنم قالواوأنو روي عن 

و ال يعجزه شيء. ، واهلل يببحانإال ُب حق من كاف عاجزًا ٍب ظهر ايبتوذل
اؿ، فامتن  أف يكوف ٔتعٌت ايبتوذل، فإذا تبُت ىذا، والعرش ال يغالبو ُب ح

 فقوؿ الشاعر:
 ...........................ايبتوى بشر على العراِؽ      ٍب 

م  قرينة ت دؿ على إرادتو،  لفظ ٣تازي ال ٬توز ٛتل الكبلـ عليو إال
واللفظ ا١تشًتؾ بطريق األوذل، ومعلـو أنو ليس ُب ا٠تطاب قرينة أنو أراد 

 باآلية االيبتيبلء.
ذل إال فيما كاف : ال يكوف ايبتوى ٔتعٌت ايبتو وأيضًا فأىل اللغة قالوا

منازعًا مغالباً، فإذا غلب أح د٫تا صاحبو قيل ايبتوذل، واهلل دل ينازعو أح د 
، فلو ثبت ايبتعمالو ُب ىذا ا١تعٌت األخص م  النزاع ُب إرادة شُب العر 

وؿ بعض أىل اللغة م  تنازعهم ا١تعٌت األعم دل ٬تب ٛتلو عليو ٔتجرد ق
ُب القرآف ُب ، وااليبتواء نو ٔتعٌت ايبتوذل ُب اللغة مطلقاً ىؤالء ادعوا أفيو، و 
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 {٢4}المؤمنون: ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پژ غَت موض  ، مثل قولو 
خرف: ژڤڤ  ڤژ ،{44}هود: ژۈئ  ېئېئ  ۈئژ   . {64}الزُّ

ابتو فلما وض  رجلو ُب أٌب ب د  دي أف ريبوؿ اهلل عوُب ح ديث 
وأنو لو  (اٟتم د هلل): لى ظهرىا قاؿفلما ايبتوى ع )بسم اهلل(: الغرز قاؿ

و  اء، ولثبت أنو من اللغة العربية دل ٬تب أف يكوف من لغة العرب العرب
 العرباء دل ٬تب أف يكوف من لغة ريبوؿ اهلل  ظ بعض العربكاف لف
تو لكاف با١تعٌت ا١تعروؼ ُب الكتاب والسنة وىو ؛ ولو كاف من لغوقولو
     اد بو وال ٬توز أف يراد معٌت آخر.اىػ.الذي ير 

 : ( ٘ٚٙ-ٗٚٙ/ٕ) ُب "الصواعق ا١تريبلة" -اهللرٛتو -قال ابن القيم  (ٕ)

 .........................قد استوى بشر على العراق        ...
ذا شعر مولد حدث بعد كتاب اهلل، ولم يكن معروفًا قبل نزول القرآن، فه

وال في عصر من أنزل عليو القرآن فحملوا لفظ القرآن على الشعر المولد 
    اىـ..م يكن من لغة من نزل القرآن عليوالحادث بعد نزولو، ول

وؿ" ُب "معارج القب -رٛتو اهلل-قال العالمة حافظ حكمي  (ٖ)
:  وكما تأولوا االيبتواء بااليبتيبلء وايبتشه دوا ببيت (ٕٜٕ-ٜٕٔ/ٔ)

  .األخطل النصراني ب إذلينس وىو ما ،وجهو مجهول مروي على خالف
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 ق د ايبتوى بشر على العراؽ            من غَت يبيف ودـ مهراؽِ 
 ضدليل من التنزيل إذل بيت ينسب إذل بع من ألففع دلوا عن أكثر 

 األىواء، فطفق أىل ة العربليس على دين اإليببلـ وال على لغ لوجلعا
و٭تملونو عليو، م  إنكار عامة أىل اللغة  يفسروف بو كبلـ اهلل عز وجل
  .ف ٔتعٌت االيبتيبلء من الوجوه البتةلذل  وأف االيبتواء ال يكو 

لغة ُب زمانو فقاؿ: العرب ال وق د يبئل ابن األعرايب وىو إماـ أىل ال
، فأيهما غلب ل ايبتوذل على الشيء حىت يكوف لو فيو مضادللرج تقوؿ

 ، واهلل يببحانو وتعاذل ال مغالب لو.اىػ. قيل ايبتوذل
( ٚٓ٘-ٙٓ٘/ُٔٔب "الضعيفة" ) -رٛتو اهلل-قال العالمة األلباني ( ٗ)

 :الشعر بذاؾ يستشه دوف وىم ... (:ٕٖٖٓ٘تت ح ديث رقم )
 ! مهراؽ دـ وال يبيف بغَت        العراؽ على بشر ايبتوى ق د
 ! كبَتاً  علواً  الظا١توف يقوؿ عما اهلل تعاذل
 نقلو كما متأخريهم بعض فقاؿ عنو؛ انفكوا عليهم؛ ىذا أورد فلما
 وايبتيبلء ا١تخلوؽ ايبتيبلء بُت الفرؽ علي  ٮتفى ال ولكن :األزىري ىذا
 .!ا٠تالق
 معٌت على ٛتلو ومن ":األٝتاء" على تعليقو ُب الكوثري وقاؿ

 !ا١تغالبة معٌت من بتجري ده عليو ٛتلو يبتيبلء؛اال
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 تأويلكم أبطلتم فق د ا١تغالبة؛ معٌت من (االيبتيبلء) جردًب إذا: فأقوؿ
 ا١تشار البيت عليو ت دؿ كما عادة ا١تغالبة يبلزمو االيبتيبلء ألف أصلو؛ من
 قاؿ كما قلتم فهبل بالتنزيو؛ ٘تسكاً  التجري د من ب د ال كاف فإذا إليو،

 باهلل يليق ال ما كل من االيبتعبلء جردًب ٍب ؛(ايبتعلى: ايبتوى): السلف
 من الـز غَت وذل  يبيما ال ذل ، و٨تو وااليبتقرار، كا١تكاف، تعاذل؛

 وم  عليها، ومستعلية األرض فوؽ السماء ا١تخلوؽ؛ ُب حىت االيبتعبلء
 ال بأف أوذل تعاذل فاهلل إليها، ْتاجة ىي وال عليها، مستقرة غَت فهي ذل 
 إليها حاجتو أو عليها، ايبتقراره كلها ا١تخلوقات على ايبتعبلئو من ـزيل

 .العا١تُت عن الغٍت وىو يببحانو،
 وأعلم أيبلم السلف مذىب أف اللبيب للقارىء يتبُت ىذا؛ مثل ومن
 .الكبلـ علماء من ا١تتأخرين عن د اشتهر ١تا خبلفاً  العكس؛ وليس وأحكم،

فة ى "التنبيهات اللطيُب تعليقو عل -رٛتو اهلل-قال العالمة ابن باز  (ٗ) 
إثبات : (ٖٗا١تباحث ا١تنيفة" )ص: توت عليو العقي دة الوايبطية منعلى ما اح

قو وايبتوائو  على عرشو، وإقرار العقوؿ بذل  أمر فطري علو اهلل على خل
 ويبنة م  من كتاب اهلل، وأما االيبتواء فأثبتو السفطر اهلل العباد عليو

 . لعقوؿ ما ٮتالف ذل ، وليس ُب اريبولو 
الكيفية فذل  ٦تا اختص اهلل  : االرتفاع م  العلو وأما عنتو لغةوحقيق

 : منها، فهو باطل من وجوه كثيرة، وأما تفسَت االيبتواء بااليبتيبلء لموبع
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ذا كاف مغلوبًا على عرشو ٍب غلب وى  أنو يتضمن أف اهلل جل وعبل
، لى العرش فما دونومستويًا ع اذل دل يزؿ قاىراً ٞتمي  خلقو، ألنو تعباطل

: ايبتوذل، فبل (ايبتوى)على أف معٌت  ألخطل الذي يست دلوف بووأما بيت ا
 حجة فيو والبيت ىو: 

 قد استوى بشٌر على العراق           من غير سيف ودم مهراق
روؼ ُب لغة العرب، ٔتعٌت: ايبتوذل، غَت مع )ايبتوى(ألف ايبتعماؿ 

اهلل، وأما ا١تخلوؽ   ٬تز ايبتعمالو ُب حقوألف ذل  لو  وج د ُب اللغة دل
ًا ومغلوباً، كِبْشر ىذا فإنو كاف مغلوبًا على أمر العراؽ ٍب فيكوف غالب
 غلب.اىػ.

(:... ٕٔ:ُب "ا١تصارعة" )ص -رٛتو اهلل-قال شيخنا الوادعي  (٘)
وؿ لو ألف اهلل عز وجل يقتؤمن بأف اهلل مستو على عرشو ايبتواء يليق ّتبل

وإياك إياك  {1}طه: ژژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈ   ژ كرصل ابو الُب كت
                                                                                                                                                       :             أن تستدل بقول األخطل النصراني

 من غير سيف ودم مهراق    لعراق    قد استوى بشر على ا
ه فايبتوذل عليها م  ٖتت ي دفبشر كاف ُب معركة وكانت العراؽ ليست 

لكن رب العزة ما يببقو أح د  ذا البيت من حيث ىو،ى أنو مشكوؾ ُب
  .{4}الحديد: ژۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ژ 
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" يةي دة الوايبط"شرح العق ُب -رٛتو اهلل-قال العالمة ابن عثيمين  (ٙ)
ک  ک  ک  ژ  :(ٖٕٗ-ٕٖٕص:"شرح العقي دة السفارينية" )، و(ٖٛٚ/ٔ)

: ؛ وقالوافسره أىل التعطيل بأف ا١تراد بو االيبتيبلء {14}األعراف: ژگ 
 :؛ وايبت دلوا بقوؿ الشاعرٍت ٍب ايبتوذل عليويع ژک  ک  ک  گ ژ   معٌت

 اققد استوى بشر على العراق           من غير سيف ودم مهر 
وىذا بيت عريب وال  :واقال ،وى يعٍت ايبتوذل على العراؽبشر بن مرواف ايبت

ال يبيما أنو  ،ٯتكن أف يكوف ا١تراد بو ايبتوى على العراؽ أي عبل على العراؽ
 .. لى العراؽ فيها.ُب ذل  الوقت ال طائرات ٯتكن أف يعلو ع

 وأما استداللهم بالبيت فنقول لهم: -رحمو اهلل-ثم قال 
 ة رجالو؟ ولن ٬ت دوا إذل ذل  يببيبللنا يبن د ىذا البيت وثق اثبتوا. 
 ألف كل  ،كن أف يكوف قالو بع د تغَت اللساف؟ أفبل ٯتمن ىذا القائل

 ،ب دليلقوؿ يست دؿ بو على اللغة العربية بع د تغَت اللغة العربية ليس 
ث اتسعت الفتوح ودخل العجم م  العرب ألف العربية ب دأت تتغَت حي

 .فيو احتماؿ أنو بع د تغَت اللساف ، ىذافاختلف اللساف
 ألنو من  ،تفسَتكم ايبتوى بشر على العراؽ تفسَت تعض ده القرينة

ا١تتعذر أف بشرًا يصع د فوؽ العراؽ فيستوي عليو كما يستوى على 
 َته بايبتوذل.فلهذا نلجأ إذل تفس ،ى ظهر ال دابةالسرير أو عل
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  .لعلي بن أبي طالب : بيات المنسوبة األ (ٙ)
 وحمزة سيد الشهداء عمي       محمد النبي أخي وصهري

    (منقطعة)                                                                
 وىذه األبيات لها قصة: 

و (: قاؿ أبٓٔ-ٜ/ٛاية والنهاية )ُب الب د -رٛتو اهلل-قاؿ اإلماـ ابن كثَت 
قاؿ: كتب معاوية إذل  ،أيب عبي دة دماد عنقاؿ: وأخربنا عن  ،بكر بن  دري د

، وصرُت رل فضائل كثَتة، وكاف أيب يبي دًا ُب اٞتاىلية ن إفعلي: يا أبا اٟتس
، فقاؿ ، وخاؿ ا١تؤمنُت، وكاتب الوحيالنيب  ، وأنا صهرملكًا ُب اإليببلـ
 : ـ: اكتب يا غبلؿائل يفخر علي  ابن آكلة األكباد؟ ٍب قاعلي: أبالفض

 ػهري٤تم د النيب أخي وص
 وجعفر الذي ٯتسي ويضحي           
 وبنت ٤تم د يبكٍت وعريبي            
 ويببطا ٤تم د ول داي منػها           
             يببقتكم إذل اإليببلـ  طػراً         

 وٛتزة يبي د الشه داء عػمي 
 يطَت م    ا١تبلئكة ابن أمي
 منوط  ٟتمها  ب دمي  وٟتمي
 فأيػكم  لو يبهم كسهػمي

 (ٔ)ما بلغت  أواف حلمي صغَتاً 
 

                                                           

"الصواعق ُب  (، وا٢تيتمئٕ٘/ٕٗ( و )ٗ٘/ٖٕابن عساكر ُب "تاريخ دمشق" ) ذكر ىذه األبيات (ٔ)
(، والزبي دي ٜٙ/ٖٔ(، وا٢تن دي ُب "كنز العماؿ" )ٕٗٓالرفض والضبلؿ والزن دقة" )ص:احملرقة على أىل 
 (. ٓٛٙٙ/ُٔب "تاج العروس" )
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الشاـ فيميلوف إذل ابن أيب  : اخفوا ىذا الكتاب ال يقرأه أىلقاؿ: فقاؿ معاوية
 . طالب
 .: وىذا منقطع بين أبي عبيدة وزمان علي ومعاويةابن كثير ثم قال 

"ا١تسج د اٟتراـ تارٮتو ُب كتابو  -حفظو اهلل- وقال شيخنا الدكتور وصي اهلل عباس
قال ابن كثير وىذا منقطع بين أبي عبيدة وزمان علي (: ٜوأحكامو" )ص:

 ومعاوية. 
ابن دريد، ليس ممن يفرح بروايتو، وَمن دماد ذاك ال يدرى من : ضاً وفيو أي

 ىو؟
وقاؿ الزبَت بن : قاؿ ،: ذكر ابن كثَت أبياتًا أخرى ُب فضائل علي قلت
بن مال   بن كعب ن الزىري عن عب د الرٛتن: ح دثٍت بكر بن حارثة عبكار وغَته

 :   يسم  ينش د وريبوؿ اهلل : ٝتعت علياً عن جابر بن عب د اهلل قاؿ

 أنا أخو ا١تصطفى ال ش  ُب نسيب
 ج دي وجػ د ريبػوؿ اهلل منفرد
 ص دقتو وٚتػي  الناس ُب بُػُهػمٍ 

              فاٟتم د هلل شكرًا ال  شري   لو                  

 معو ربيت ويببطاه ٫تا ول دي 

 م زوجيت ال قوؿ ذي فن دِ وفاط

 من الضبللة واإلشراؾ والنك د

 الرب  بالعب د والباقي ببل   أم د

 

 ص دقت يا علي(. وقاؿ: ) قاؿ فتبسم ريبوؿ اهلل 
وبكر ، قال الحافظ ابن كثير: وىذا بهذا اإلسناد منكر والشعر فيو ركاكة

 ل منو تفرده بهذا السند والمتن واهلل أعلم.  ىذا ال يقب
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 :   بن حجاج : للمرأة المتغزلة في نصريات المنسوبةاألب (ٚ)
 أم  من سبيل إلى نصر بن حـجاج   ىل من سبيل إلى خمر فأشربها   

 ملجاج  ل المحـيا كريـم غيرسهفتى ماجد األعراق مقتبل        إلى
 (ال تصح)                                                               

 :لها قصة األبياتىذه و 
، عن عب د اهلل بن بري دة األيبلمي، قاؿ: بينما عمر بن ا٠تطاب 

 يعس ذات ليلة، فإذا امرأة تقوؿ: 
 أم  من سبيل إلى نصر بن حجاج       ىل من سبيل إلى خمر فأشربها 

يبليم، فأريبل إليو فإذا ىو من بح يبأؿ عنو، فإذا ىو من بٍت فلما أص
أف ٬تم َشعره، ففعل،  أمر عمر ف أحسن الناس َشعراً وأصبحهم وجهاً،

، ، فازداد حسناً ، فأمره عمر أف يعتم ففعلفخرجت جبهتو فازداد حسناً 
لو ، فأمر ي بي ده ال ٬تامعٍت بأرض أنا فيها: ال والذي نفسفقاؿ عمر 

ه إذل البصرة  . ٔتا يصلحو ويبَت 
وابن اٞتوزي ُب  ،(ٕٙٔ/ٖ" )الكربى الطبقات" ُب يبع د ابن اأخرجه
 بنا اهلل عب د طريق من( ٔٚ)ص: ومناقب عمر بن ا٠تطاب  "يبَتة
 .األيبلمي بري دة
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لم يسمع  ألن عبد اهلل بن بريدة األسلمي، ،عا نقطىا ادوفي سن
 .من عمر  بن الخطاب 

عب د اهلل بن بري دة  :قاؿ أبو زرعة :"ا١ترايبيل"قاؿ ابن أيب حاًب ُب 
 .(ٔٗٔ/٘)"هتذيب التهذيب"       .لم يسمع من عمر األيبلمي

وابن عساكر  ،واألبيات ذكرىا ا٠ترائطي ُب "اعتبلؿ القلوب" قلت:
  من طرق أخرى كلها ال تصح.ُب "تاريخ دمشق" 

عب د العزيز بن ٤تم د  وقد أشار إلى ضعف ىذه األبيات مع قصتها
ئل أمَت ا١تؤمنُت كتاب "٤تظ الصواب ُب فضا  ُب ٖتقيق ابن عب د احملسن
  .(ٖٜٖ/ٔ) عمر بن ا٠تطاب"
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اهلل بن المبارك التي أرسلها  األبيات المنسوبة لعبد (ٛ) 
 :جهاد للفضيل بن عياض في مكةمن أرض ال

 يا عابد الحرمين لو أبصرتنا      لعلمت أنك بالعـبادة تلعب
  (ال تصح)                                                             

                                                     :    وىذه األبيات لها قصة وىي

رٛتو -مكث للعبادة ُب اٟترمُت، وابن ا١تبارؾ  -رٛتو اهلل-الفضيل بن عياض  أف

، فلما وصلت إليو خرج  إذل اٞتهاد وأريبل ىذه األبيات للفضيل يعاتبو فيها -اهلل
  .وقاؿ: ص دؽ أبو عب د الرٛتن ،ناهقرأىا فذرفت عي

 :يات التي أرسل بها ابن المبارك للفضيلومتن األب
 يا عاب د اٟترميػن لو أبصػرتنا
 من كاف ٮتضب خػ ده ب دموعو
 أو كاف يتعب خيلو فػي باطل

 ريح العبَت لكػم و٨تن عبَتنا         
 ولق د أتانا مػن مقػاؿ نبيػنا        
 ال يستوي غبار خػيل اهلل ُب          

                                  ىػذا كتاب اهلل ينطػق بيننا   

 لعلػػػػػػػػػػػػمت أنػػػػػػػػػػػ  بالعػػػػػػػػػػػػبادة تلعػػػػػػػػػػػب                          
 فنحورنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ب دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائنا تتخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 فخيولنػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػـو  الصبػػػػػػػػػػيحة  تتعػػػػػػػػػب

 وىػػػػػػػػػج السػػػػػػػػػناب  والغبػػػػػػػػػار الطيػػػػػػػػػػب                    
 قػػػػػػػػوؿ صػػػػػػػػحيح صػػػػػػػػادؽ ال يكػػػػػػػػػذب

 اْنػػػػػػػػف امػػػػػػػػرئ ودخػػػػػػػػاف نػػػػػػػػػار تلهػػػػػػػػب                   
(ٔ)الشػػػػػػهي د ٔتيػػػػػػت ال يكػػػػػػذب لػػػػػػيس

 
                                                           

( ترٚتة عب د اهلل بن ا١تبارؾ. وابن كثَت ُب "تفسَته" ٜٗٗ/ٕٖاٟتافظ ابن عساكر ُب "تاريخ دمشق" ) واألبيات ذكرىا: (ٔ)
 آخر باب )من الشرؾ إرادة اإلنساف بعملو ال دنيا(. (، وعب د الرٛتن بن حسن ُب "فتح اَّي د"ٖٕٙ/ٕ)
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( ٕٔٗ/ٛأعبلـ النببلء" ) يبَتذكر ىذه األبيات اإلماـ الذىيب ُب "
عن ٤تم د بن إبراىيم بن أيب م د قاضي نصيبُت اهلل بن ٤ت طريق عب د من

أملى علي  عب د اهلل بن ا١تبارؾ ىذه األبيات بطرطوس،  :، قاؿيبكينة
للخروج وأنش دىا معي إذل الفضيل بن عياض ُب يبنة يببعُت وودعتو 
 وُب رواية يبنة يبب  ويببعُت ومائة.  ،ومائة

 قلت: ىذه القصيدة ضعيفة سنداً، ومنكرة متناً:
  في سندىا:

يد بن يحيى القاضي أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن سع (ٔ)
 .                    (ٜٗٗ/ٕٖ"تاريخ دمشق" )    .بنصيبين مجهول

سكينة الحلبي، ويقال: أحمد بن محمد بن إبراىيم بن أبي  (ٕ)
أحاديثو باطلة تدل على  قاؿ أبو حاًب:  .إبراىيم بن أبي سكينة

 .(ٖٔ/٘و"لساف ا١تيزاف" )( ٔٛ/ٔ"ميزاف اإلعت داؿ" )  . كذبو
 ىذا من حيث السند.

  (.لعلمَت أن  بالعبادة تلعب)في قولو: ف :أما نكارة المتن
من  -رٛتهم اهلل-حاشا السلف الصاحل ة، وتسميتها لعباً، و فيو ٖتقَت للعباد

بلة والصـو وقراءة اشا ابن ا١تبارؾ وىو العادل اٞتليل أف ٬تعل الص، وحذل 
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بادتو على غَته والذكر ُب بيت اهلل اٟتراـ لعباً، وحاشاه أف يفتخر بعالقرآف 
 ضبفنحورنا ب دمائنا تتخ          من كاف ٮتضب خ ده ب دموعو:  فيقوؿ
ُب تعليقو  -رٛتو اهلل-الوادعي قد ضع ف ىذه القصيدة شيخنا مقبل و 

بن ا: واألبيات من طريق ٤تم د ( حيث قاؿٖٕٙ/ٕ" )ابن كثَت على "تفسَت
 .   السن د.اىػإبراىيم بن أيب يبكينة وما وج دت ترٚتتو وينظر بقية 

يها بو الف داء، ودل يعلق علورد ىذه اٟتكاية برمتها اٟتافظ أ: ىكذا أقلت
 ٦تن يعتم دوف على صنيعو ىذا ٚتاىَت من الوعاظ وا٠تطباء، بشيء! فأوىم

ية! فتناقلوىا ُب ٣تالس تفسَته" و٭تتجوف بأقوالو، أو٫تهم ص دؽ ىذه اٟتكا"
ناشي دىم ، وُب أىاز٬تهم وألوعظ والتذكَتوالًتىيب وعلى منابر ا الًتغيب

ولعّل أكثرىم دل ينظر  هاد وا١ترابطة، ترغيبًا ُب اٞتيهيجوف ُّا عواطف الناس
ولو مرة واح دة، ُب مص در اٟتكاية و٥ترجها، اعتمادًا على نقل اٟتافظ إياىا، 

على مقامات الرفعة ومراتب  ويبكوتو عنها، ودل تتمعر وجوىهم غَتة
فضلها مبلزمة اٟترمُت الشريفُت مكة وطيبة، زاد٫تا اهلل تشريفاً ، وأافاإلحس

 وتكرٯتاً ومهابة وعزاً.       
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بن ها لعمر : لألعرابي التي قالاألبيات المنسوبة (ٜ)
 : نو العطاء لبناتو وأمهن  يطلب م الخطاب 

 يا ُعَمَر الَخيِر ُجزِيَت الَجن و          َجهِّز بـُنَـي اتي واكُسُهن و
 أقسم باهلل لََتفَعَلن و
  ( تصحال)                                                               

 األبيات لها قصة: وىذه 
 :لرجزفقاؿ ا  وىي أف أعرابياً وقف على عمر بن ا٠تطاب

 يا ُعَمَر ا٠َتَِت ُجزِيَت اٞتَن و          َجهٍّز بُػنَػي اٌب واكُسُهن و
 أقسم باهلل لََتفَعَلن و

 ؟ فإف دل أفعل يكوف ماذا يا أعرايب:  قاؿ عمر
 . : أقسم باهلل ألمِضيَػن وقاؿ

 ؟ : فإف مضيَت يكوف ماذا يا أعرايبقاؿ
سػَأالت  َعن وقاؿ: 

َ
 واهلل عن حػارل  لَُتسأَلَن و          ٍُب  تكوُف ا١ت

 والواِقُف  ا١تسؤوُؿ بَينَػُهن و          إم ػا إذل نػاٍر  وإم ا جن و        
حىت اخضلت ٟتيتو ب دموعو، ٍب قاؿ: يا غبلـ أعِطو  فبكى عمر 

 ىذا لذل  اليـو ال لشعره، واهلل ما أمل  قميصاً غَته.   قميصي
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، (ٕٖٔ/ٗأخرج ىذه األبيات م  القصة ا٠تطيب ُب "تاريخ بغ داد" )
وابن األثَت ُب "أيب د الغابة"  ،( ٜٖٗ/ٗٗابن عساكر ُب "تاريخ دمشق" )و 
 .( ترٚتة عمر ٘٘ٔ/ ٗ)

لعماؿ" ا١تتقي ُب "كنز ا، و (ٜٕٔ/ٖ) "التفسَت"وذكرىا القرطيب ُب 
(ٕٔ/ٛٓٙ) . 

 في سندىا:ذه األبيات ال تصح ىقلت: 
 ومنهم من كذ بو. .ضعيف محمد بن يونس الكديمي (ٔ)

       (. ٜ٘ٗٙ"تقريب التهذيب" )                                              
ليس لو رواية عن عمر بن  قسامة بن زىير المازني البصري، (ٕ)

 (  ٕٖٚ/ ٛالتهذيب" )  يب"هتذ.   فهي منقطعة، الخطاب 

 
 
 
 

ُّذا الق در أكتفي، وصلى اهلل ويبلم على نبينا ٤تم د وعلى آلو وصحبو 
 ويبلم، واٟتم د هلل رب العا١تُت. 
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ٗٗٙ 
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ٗٗٚ 

 

 ارسانفه
 

 .فهرس اآليات 
 الواردة داخل البحث. فهرس األحاديث الصحيحة 

 الواردة داخل البحث. فهرس األحاديث الضعيفة 

 بحث.الواردة داخل ال فهرس اآلثار 

 .فهرس القسم األوؿ: األحاديث 

 .فهرس القسم الثاشل: اآلثار 

 .فهرس القسم الثالث: القصص 

 .فهرس القسم الراب : األشعار 

 . فهرس ا١تصادر وا١تراج 

 .فهرس فوائ د التعليقات 

   .فهرس موضوعات الكتاب 
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ٗٗٛ 
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ٜٗٗ 

 

 فهزس اَِاث انمزآَُت

 تانصفذ اَِــــت                                  

 صىرة انفاحتت

 1/46 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ 

 صىرة انبمزة

 1/913،362   ژ                                                                                                                            ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب   ژ 

 9/349                                                                                                                                                                                                                                                                    ژ                            ٻ پ پ پ پڀژ
 674/ 1                    ژ                                                                                                                            ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ژ 

 663، 1/79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ڈ  ڈ   ژ 
 1/372                                                       ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 1/73                            ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ژ 

 1/624 .ژائ       ەئ  ەئ  وئ    ى  ائ  ژ 

 1/639 .ژی   ی    ی  جئ  ژ 

 667، 1/396 .                                   ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ ژ 

 1/136   ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ 

 9/366    ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    ژ

 9/367 ژڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہژ 

 1/343 ژ ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئژ 
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ٗ٘ٓ 

 9/996 ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ 

 1/139 ژٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ ژ 

 9/366 ژک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ  ڳ  ژ 

 9/366 ژڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ژ 

 634، 1/369                                   ژڱ  ڱ  ڱ  ں   ں ژ 

 9/376 ژپ       ڀ  ڀ  ڀڀ   ژ

 9/364 ژٿ   ٹ  ٹٹ    ٿ  ٿ  ٿ ژ

 179/ 9 ژک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ ژ 

 663/ 1 ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ ژ 

 1/139 ژىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ

 1/96    ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائەئ   ژ

 362، 1/336            ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ

 9/197   ژۋ     ۅ     ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ

 9/632  ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ

  ژ         ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹژ 
9/636 

          ژڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ژ 
9/632 

  ژپ  پ   پ  پ   ژ
1/647 

 1/974 ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ژ 
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ٗ٘ٔ 

 9/367  ژۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ    ژ

 صىرة آل عًزاٌ

 1/936  ژخب  مب  ىب  يب    جب   حب ژ 

 1/946 ژېئ  ېئىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ژ

 9/2، 1/366 ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ژ

 ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ژ 
1/6 ،9/166 

 1/62 ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ ژ 

 9/979 ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ ژ 

 ژگ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ
1/46 

 1/333 ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ژ 

 1/63  ژ  ٹٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹژ 

 1/667 ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ ژ 

 1/623 ژی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب ژ 

 1/696 ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی ژ 

 1/669 ژڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ 

 1/936  ژىئ  ىئ  ی  ی  ی   ژ 

 صىرة انُضاء

 9/166، 1/6 ژڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژ 
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ٕٗ٘ 

 9/361                                        ژ                                                  پ   پ  پژ 

 ژڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ژ  
1/336 

 9/144 ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ژ 

 9/199 ژۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ژ 

               ژمئ  ىئ  يئ  جب       حب  خبجئ  حئ   ژ 
9/946 

  ژۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ژ 
1/644 

 ژٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ   ژ 
1/976 

 1/643 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  ژ 

 ژڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 
1/66 ،136 

 9/193، 1/366 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ژ 

 ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یی ژ 
1/43 

 9/976 ژٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ژ 

 ژں  ں  ڻ          ڻ  ڻ  ژ 
9/366 

 1/96 ژژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ ژ 

 1/919 ژې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئژ 

 9/366 ژڃ  چ  چ   چ  چ  ژ 

 صىرة ادلائدة

 9/366، 1/966 ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇژ 
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ٖٗ٘ 

 9/366 ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ژ 

 1/349 ژچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ ژ 

 1/697 ژڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ ژ 

 9/931 ژٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ژ 

 1/911 ژٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ 

 9/94 ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ژ 

 9/366 ژے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸ ژ 

 9/362 ژۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ ژ 

 صىرة األَعاو

 1/961 ژڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ژ 

 1/666 ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      ژ 

 9/362 ژں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ژ 

 9/933 ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓژ 

 623، 1/663 ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ 

 1/376 ژۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ژ 

 1/169 ژڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ ژ 

 9/139 ژ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ 

 1/614 ژے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     ﮴  ﮵           ﮶  ﮷  ژ 
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ٗ٘ٗ 

 1/62 ژڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ژ 

 1/366  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ژ 

 9/912  ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ 

 9/164 ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ژ

 صىرة األعزاف

 1/36 ژک  گ  گ   گ  گ   ژ

 9/329 ژۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ   ژ 

 1/661 ژېئ  ېئېئ  ژ 

 1/366 ژڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ

 9/633 ژک  ک  ک  گ  ژ

 994، 9/37 ژھ   ھھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ    ہ  ہژ 

 1/667 ژائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ     ژ

 671، 1/667 ژڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ ڦ  ژ

 9/992 ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ 

 1/633 ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ژ 

 9/976 ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ 

 9/366 ژۉ  ې  ې  ې   ې  ىى ژ 

 َفالصىرة األ
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ٗ٘٘ 

 9/162، 1/612                  ژۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ ژ 

 9/376 ژڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ ژ 

 136، 1/64 ژٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ژ 

 صىرة انتىبت

 1/29 ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ژ 

 1/366 ژڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ       ژ

 1/963 ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ژ

 9/946 ژۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ژ

 1/696 ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ژ 

 1/663 ژۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ژ 

 1/341 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ژ 

 1/36 ژڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ ژ

 9/333 ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ژ

 9/34 ژ﮸  ﮹﮺  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ژ 

 9/197 ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ژ

 9/137 ژٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ ژ 

 1/346 ژ ې  ى            ى  ائ   ائژ 

 صىرة َىَش
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ٗ٘ٙ 

 1/36 ژھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲ ژ 

 9/67 ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ژ

 9/976 ژٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ژ 

 دصىرة هى

 9/694  ژۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی   ژ

 9/36 ژمئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ژ

 1/176 ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ     ېئ   ىئ  ىئ  ژ 

 1/664 ژھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ژ

 9/42 ژۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ   ژ

 66، 1/67                                                                            ژپ  ڀ  ڀ   ڀ   ژ

 صىرة َىصف

 1/166 ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ 

 9/364 ژے  ے  ۓ  ۓ   ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶ ژ 

 1/696 ژڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ژ 

 صىرة انزعد

 1/621 ژھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ﮲  ﮳  ﮴  ﮵﮶  ژ 

 9/193 ژک  ک  گ  گ  گ   ژ

 صىرة إبزاهُى
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ٗ٘ٚ 

 9/99 ژڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں ژ 

 9/933  ژڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ژ 

 1/163 ژۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ ژ 

 1/161 ژٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ ژ 

 1/71 ژڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ

 1/334 ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک ژ 

 جزصىرة احل

 9/134 ژپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ 

 1/666 ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 1/36 ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ 

 صىرة انُذم

 9/366 ژڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ژ 

  ژڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ 
1/166 

 9/944 ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ

 9/199 ژچ  چ  چ  ڇ   ڇ   ژ

 ژھ  ے  ے      ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھژ 
9/362 

 9/179 ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ژ 

 1/623 ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   ژ 
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ٗ٘ٛ 

 صىرة اإلصزاء

 9/366 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ژ 

 1/673 ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ژ 

 1/639 ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃژ  

 9/364 ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ژ 

 1/661 ژڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڇ  ڇ ژ 

 9/162 ژک  ک        ک  گ    ژ

 9/367 ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ                ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ 

 1/917  ژۀ  ہ  ہ  ہ  ژ 

 انكهف

 1/663 ژپ         ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ژ

 9/362 ژۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ژ 

 9/366 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ ژ 

 9/46 ژەئ  وئ  وئ  ۇئ  ائ  ەئ ژ 

 صىرة يزَى

 9/366 ژۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ژ

 9/366 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ژ 

 9/996 ژی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   ژ 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٗ٘ 

 9/36 ژہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے   ژ

 صىرة طه

 692، 9/696                                                                                                                                                                                                                               ژ                                     ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ 

 1/623 ژې   ې    ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉژ 

 1/994 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ 

 1/331 ژہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ         ھ  ے  ے  ژ 

 9/933 ژۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئژ 

 صىرة األَبُاء

 1/2  ژگ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ژ 

 9/346 ژۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ژ 

 9/346 ژەئ   ى           ائ  ائ  ەئ   ژ

 9/916 ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ  ﮲  ژ 

 1/697 ژۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ژ 

 1/667 ژڦ    ڦ       ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ... ژ

 1/693 ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ ژ 

 9/367 ژہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ ژ 

 1/333 ژ ې   ې  ى  ى  ائ ژ

 صىرة احلج



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٙٓ 

 361، 9/366ژ                                                                                  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   ژ 

 1/992 ژھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵    ژ

 صىرة ادلؤيُىٌ

 1/674 ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ 

 9/694 ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  ژ 

 9/996، 1/42 ژڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ ژ 

 صىرة انُىر

 9/173، 1/334 ژۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی     ژ 

                   ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ ژ 
1/121 ،2/131 ،
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 9/136 ژک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳژ 

 963، 1/932                         ژٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  ژ 

 9/942 ژڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  ژ 

 صىرة انفزلاٌ

 1/376 ژگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱڱ   ژ 

 9/346 ژڱ  ڱ              ں  ں ژ 

 1/46 ژٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڄ  ژ 

 صىرة انشعزاء

 1/667  ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ژ 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٙٔ 

 1/696 ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ 

 1/629 ژڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 9/366 ژائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ژ 

 1/66 ژڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ 

 634، 1/664 ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ 

 9/33  ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ژ 

 صىرة انًُم

 9/993 ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ        ژ

 1/666 ژۅ  ۉ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ژ 

 1/667 ژوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ     ژ

 9/362 ژٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ژ 

 1/939 ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ژ 

 صىرة انمصض

 1/176 ژې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائژ 

 1/133 ژ  مب  ىب  يب  جتژ 

 1/633 ژھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳       ﮴    ژ

 انعُكبىث صىرة
 1/666  ژہ  ہ   ھ  ھ   ھ   ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ژ 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕٗٙ 

 1/133  ژک    ک    ک      گ     گ    کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑژ 

 1/667              ژ                                                                                                                 ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ   ژ 

 1/667 ژپ  پ     پ  ڀ  ڀڀ    ژ

 1/926 ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ژ 

 46، 9/44 ژۉ  ې  ې  ې  ې     ىى   ژ

 صىرة انزوو

 1/692 ژٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ژ 

 1/647 ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ 

 1/42 ژڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ ژ 

 1/64  ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ژ 

 1/621،614 ژی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  ژ 

 صىرة نمًاٌ

 9/367 ژىب  يب  جت   حت  خت  متىت ژ 

 صىرة انضجدة

 1/663 ژی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   ژ 

 1/133 ژگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ 

 صىرة األدزاب

 9/963 ژڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ ژ 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٖٗٙ 

 1/133 ژى    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ژ

 1/134 ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ژ  

 1/643 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ   ژ

 1/136 ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ        حئ  ژ 

 9/161 ژ ەئ  ەئ             وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ژ 

 1/961 ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ژ 

 1/6،9/166 ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ 

 صىرة صبأ

 1/36 ژۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ   ژ

 1/939،9/933 ژی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ        جب    حب   ژ 

 1/79 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ 

 صىرة فاطز

  ژڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ ژ 

 ژۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉې  ژ 

1/343 
 

9/126 

 1/166 ژٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ ژ 

 9/67 ژې  ى   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې      ې ژ 

 صىرة َش

 343، 9/366 ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٙٗ 

 صىرة انصافاث

 1/133  ژى  ى   ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  ژ 

 1/176 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ژ 

 1/176 ژڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ژ 

 صىرة ص

 9/319  ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې   ى    ى   ائ    ژ

 1/941  ژەئ  ەئ  وئژ 

 رة انزيزصى

 1/647 ژې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ   ژ 

 9/193 ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ژ

  ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ژ 
1/349 

  ژ  ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ژ
9/373 

 1/163 ژې  ې  ې  ې  ى  ى     ژ

 صىرة غافز

 9/931، 1/334 ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ ژ 

 صىرة فصهج

 1/636 ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ژ 

 صىرة انشىري



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٙ٘ 

 1/42 ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ ژ 

 1/349 ژھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ ژ 

 9/364، 1/621 ژی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  ژ 

 9/666 ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ژ

 1/63  ژ ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ   حئ ژ 

 صىرة انزخزف

 694، 9/367 ژڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ   ژ

 1/363 ژٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ژ 

 صىرة حمًد

 1/661 ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ 

 1/663 ژپ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ژ 

 صىرة انفتخ

 9/67 ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ

 9/76 ژٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ   ٱژ 

 صىرة احلجزاث

 22، 9/76 ژۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ ژ 

 1/76 ژٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ژ

 9/23 ژڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ ژ 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٙٙ 

 1/61 ژ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ 

 صىرة ق

 1/63                                  ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ 

 1/669 ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ژ 

 صىرة انذارَاث

 1/669 ژڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ژ 

 1/174 ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   ژ 

 1/666 ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ژ 

 1/663 ژۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ 

 صىرة انطىر

 9/166 ژې  ې  ې   ې  ژ 

 صىرة انُجى

 9/366 ژٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ژ 

 9/367، 1/136 ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 9/366 ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ژ 

 993، 1/131 ژمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ژ 

 صىرة انىالعت

 1/333 ژڭ  ۇ  ۇ  ژ 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٙٚ 

 صىرة احلدَد

 9/633   ژۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ژ 

 9/193 ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی ژ 

 1/333 ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ژ 

 9/362  ژہڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہژ 

 صىرة اجملادنت

 1/36              ژ                                                                                                                            ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی  ی  ی     ژ

 1/616 ژېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ژ 

 9/363 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ ژ 

 صىرة احلشز

 1/936 ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 صىرة ادلًتذُت

 9/34  ژہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ےے ژ 

 صىرة انصف

 1/343 ژں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ژ 

 اجلًعتصىرة 

 1/331 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ژ 

 9/923 ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ژ 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٙٛ 

 صىرة انطالق

 1/697 ژڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ژ

 1/697 ژۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ                 ىئ   ژ

 1/697 ژڑ  ک  ک  ک  ک    گ   ژ

 صىرة انتذزَى

 9/346، 9/166 ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ ۈ  ژ 

 1/133  ژڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ژ 

 1/647 ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ژ

 صىرة ادلهك

 9/996، 1/339 ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ژ

 صىرة انمهى

 1/43 ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   ژ 

 1/396 ژگ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ژ 

 صىرة احلالت

 9/362 ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ    ڭ  ڭژ 

 9/367ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ 

 صىرة َىح

 9/931 ژی  ی   ی  ی       جئ    حئ  مئ   ژ 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٗٙ 

 1/46 ژۀ   ہ  ہ  ہ  ژ 

 صىرة اجلٍ

 1/671 ژڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ژ 

 1/73 ژڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  گ  ژ 

 9/992 ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ژ 

 صىرة ادلزيم

 9/992 ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ

 صىرة ادلدثز

 9/36 ژمج  جح    مح  جخ       حخ  ژ 

 صىرة اإلَضاٌ

 1/36 ژٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  ژ 

 صىرة عبش

 9/962 ژوئ  ۇئ  ۇئ  ژ 

 9/976 ژحج  مج  جح  مح   يث       ژ 

 صىرة انضذً

 9/176 ژڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ   ژ 

 صىرة انشزح

 694، 1/696 ژۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ژ 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٚٓ 

 

 صىرة انعهك

 1/916  ژگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ژ 

 صىرة ادلاعىٌ

 9/36 ژڃ  ڃ  ڃ  ژ 

 صىرة انفهك

 1/311 ژچ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   ژ 

 صىرة انُاس

 1/663 ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٚٔ 

 

 فهزس األدادَث انصذُذت انىاردة داخم انبذث
 انصفذت طزف احلدَث 

 دزف األنف
، ومبتغ  ٕٙٛ/ٕ  .......................أبغض الناس إذل اهلل ثبلثة : ملح د ُب اٟتـر

 ٜٕٔ/ٕ .............زائراً ُب منزلنا فرأى رجبلً شعثاً ق د تفرؽ أتانا ريبوؿ اهلل 
 ٕٕٚ/ٔ  .................................أتاشل جربيل فقاؿ يا ٤تم د عش ما شئت
 ٔٛ/ٕ  ....................................أٖتب أف يلُت قلب  وت درؾ حاجت 

 ٛٔ/ٕ .......................................................أٖتسن السريانية
 ٜٖٙ/ٔ .....................................................أتعلم ُّا قرب أخي

 ٖٓٔ/ٕ .....................اتقوا البلعنُت الذي يتخلى ُب طريق الناس وُب ظلهم
 ٖٓٔ/ٕ  ....................................اتقوا ا١تبلعن الثبلث الرباز ُب ا١توارد

 ٔ٘ٔ/ٔ .........................................أٌب ريبوؿ اهلل بقناع من رطب
 ٖ٘ٔ/ٕ اإلٍب حواز القلوب....................................................

 ٗٛ/ٔ  ................................اجتنبوا ىذه القاذورات اليت هنى اهلل عنها
 ٘ٔٔ/ٔ ..........................................أحب األعماؿ إذل اهلل أدومها
 ٕٓٔ/ٕ .........................................أحب البقاع إذل اهلل مساج دىا

 ٛٗ/ٔ  ...................................................أحب األٝتاء إذل اهلل
 ٘ٚ/ٕ .....................أحب الناس إذل اهلل أنفعهم ، وأحب األعماؿ إذل اهلل

 ٕٔ٘/ٔ .........................................إال من زوجت  احفظ عورت 
 ٓٙٗ/ٔ  ......................................................أحفوا الشوارب
 ٖٗٙ/ٔ ..........................................................أحٌي وال داؾ

 ٖ٘ٔ/ٕ ....................................................إذا أبردًب إرل بري داً 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕٗٚ 

 ٖٕ٘/ٔ .............................................إذا اجته د اٟتاكم فأصاب
 ٙ٘/ٔ ..........................................إذا أقيمت الصبلة فبل صبلة .

 ٔٛٔ/ٔ ..................................إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما ايبتطعتم 
 ٙٔ٘/ٔ ..................................إذا انتهى أح دكم إذل اَّلس فليسلم..
 ٚٔ٘/ٔ ................................إذا انتهى أح دكم إذل اَّلس فإف ويب  لو

 ٜٓٗ/ٔ ..........................................إذا جاء رمضاف فتحت أبواب
 ٕٓٗ/ٕ  ...........................ألولُت واآلخرين يـو القيامة يرف إذا ٚت  اهلل ا

 ٙٛ/ٔ .......................................إذا حضر العشاء وأقيمت الصبلة
 ٖ٘ٗ/ٔ إذا يبألتم اهلل فايبألوه ببطوف أكفكم....................................

 ٕ٘ٔ/ٔ ...................................إذا ٝتعتم ا١تؤذف فقولوا مثل ما يقوؿ 
 ٖٓٛ/ٔ .............................................إذا قرب ا١تيت أتاه ملكاف ..

 ٜٓٗ/ٔ ......................................إذا كاف أوؿ ليلة من شهر رمضاف
 ٛٔ٘/ٔ ...........إذا كنتم ثبلثة فبل يتناجى رجبلف دوف اآلخر.................

 ٘ٗٔ/ٔ ..............................إذا مات اإلنساف انقط  عملو إال من ثبلث
 ٜٔٔ/ٕ ................................إذا مرض العب د أو يبافر كتب لو من ...

 ٚٔ٘/ٔ إذا نعس أح دكم......................................................
 ٜ٘٘/ٔ ...................................م باألمر فليصل ركعتُتإذا ىم أح دك

 ٔٗٔ/ٔ ....................................الرجاؿ اإذا وضعت اٞتنازة واحتمله
 ٕٕٙ/ٕ ادعوا اهلل وأنتم موقنوف باإلجابة........................................

 ٕٖٔ/ٔ .............................................أرى أف ٕتعلها ُب األقربُت
 ٕٙٔ/ٔ ..................................................أرب  من السعادة ...

 ٕٙٗ/ٔ .........................................................أرخوا اللحى
 ٖ٘ٗ/ٔ .........................................فأشار بظهر كفيو ايبتسقى 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٖٗٚ 

 ٜٕٗ/ٔ .....................................ايبتغفروا ألخيكم ويبلوا لو التثبيت
 ٖٜٔ/ٔ اعت دلوا.......................................................ايبتووا و 

 ٔٗٔ/ٔ   .......................................................أيبرعوا باٞتنازة
 ٕٙ٘/ٔ ..................................................ب ما قبلواإليببلـ ٬ت

 ٚٓٔ/ٔ .........................................اشرب يا أبا ىريرة قاؿ شربت
..............................................  ٕٔٔ/ٔ اعت دي عن د ابن أـ مكتـو

 ٓٛٔ/ٔ ..................................أعطيت فواتح الكلم وجوامعو وخوا٘تو
 ٕٔٔ/ٕ .......................................اعق دف باألنامل فإهنن مسؤوالت

 ٖٖٔ/ٔ .................................................اغتنم ٜتساً قبل ٜتس
 ٖٙٗ/ٔ ..........................................سماحةأفضل اإلٯتاف الصرب وال

 ٖٓٙ/ٔ ..........................................أفضل اٞتهاد أف ٬تاى د الرجل
 ٖٖٙ/ٔ ...............................أفضل اٞتهاد كلمة حق عن د يبلطاف جائر
 ٖٛٛ/ٔ .............................افعلوا ا٠تَت دىركم وتعرضوا لنفحات ربكم

 ٘ٙٔ/ٕ ............................َت أف ال تطوُب بالبيتافعلي ما يفعلو اٟتاج غ
 ٖٙ٘/ٔ ...............................................اقتلوا الفاعل وا١تفعوؿ بو

 ٛ٘/ٔ ........................................................اقرأا وال ٗتتلفا
 ٙ٘ٗ/ٔ .....................................................أقصر عنا جشاءؾ
 ٗٛٔ/ٔ ....................................................أقيلوا ذوي ا٢تيئات
 ٜٗٔ/ٔ .............................................-ثبلثاً  –أقيموا صفوفكم 

 ٜٗٔ/ٔ ..............................................أقيموا صفوفكم وتراصوا
 ٓٛٗ/ٔ أكثروا ذكر ىاذـ.....................................................

 ٖٛٓ/ٔ .............................قاؿ نعم كثَتاً   أكنت ٕتالس ريبوؿ اهلل 
 ٜٖٗ/ٔ أال أخربكم ٔتن ٖتـر عليو النار.........................................



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٚٗ 

 ٕٚٔ/ٕ منيهن ريبوؿ اهلل.................................أال أعلم  كلمات عل
 ٜٖٓ/ٔ ر........................................أال إف كلكم مناج ربو فبل ٬ته

 ٕٚٙ/ٕ يت القرآف ومثلو معو.........................................أال إشل أوت
 ٖ٘٘/ٔ ........................و.......................أال وإف ُب اٞتس د مضغ
 ٕٓٗ/ٔ ....................ن ح دي د........................التمس ولو خا٘تاً م

 ٕٔٚ/ٔ ..........................................يها فثم اٞتنة .......لالـز رج
 ٕٔٚ/ٔ ..............................ف اٞتنة ٖتت أق دامها............الزمها فإ

 ٕٕٗ/ٔ ............................................. اهلل يعلم أف قليب ٭تبكػن  
 ٜٖٖ/ٔ .........وابُت واجعلٍت من .........................اللهم اجعلٍت من الت
 ٕٕٓ/ٔ .....................خلفاً ........................... اللهم أعط منفقاً 

 ٕٓٔ/ٔ ء بطومهم ناراً ..............................................اللهم أمبل
 ٕٓٔ/ٔ اللهم أى دي قومي ....................................................
 ٕٕ٘/ٔ اللهم إشل أيبأل  وأتوجه  ...........................................

 ٛ٘٘/ٔ .................................اللهم إشل ايبتخَتؾ ..................
 ٕٚٔ/ٕ ...........................اللهم إشل أعوذ ب  من ا١تأٍب ................

 ٕٚٔ/ٕ ...............اللهم إشل أعوذ ب  من ا٢تم واٟتزف والعجز والكسل .....
 ٔٙٔ/ٔ .........اللهم إشل أعوذ ب  من يـو السوء ............................
 ٔٙٔ/ٔ .........اللهم إشل أعوذ ب  من جار السوء ............................

 ٕٚٔ/ٕ اللهم إشل عب دؾ ......................................................
 ٕٕ٘/ٔ ........اللهم شفعو ُبًّ  ..............................................

 ٕٗٚ/ٕ ................................................وجوىنا ....أدل تبيض 
 ٜٖٔ/ٔ .......................أدل يكن اآلخر مسلماً .........................

 ٜٕٔ/ٕ .........................عن الطريق ص دقة ...............إماطة األذى 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٚ٘ 

 ٕٕ٘/ٔ .................................ببناء ا١تساج د ُب ال دور... أمر النيب 
 ٜٖٙ/ٔ .............أف يأتيو ْتجر ......................... رجبلً  أمر النيب 

 ٛٔ/ٕ .........فتعلمت لو كتاب يهود ..................  أمرشل ريبوؿ اهلل 
 ٔٛ/ٕ ..........امسح رأس اليتيم وأطعم ا١تسكُت.............................

 ٙٔ٘/ٔ أمس  بنصا٢تا........................................................
 ٔ٘ٗ/ٔ ............ُب النار دل يكن ......................... أف إبراىيم ١تا ألقي

 ٖٜٖ/ٔ ...............................تشتاؽ إذل ثبلثة ..............إف اٞتنة ل
 ٙٔ/ٕ ........................م ...............كأكلتم من كسب اإف أطيب م

 ٕ٘ٔ/ٔ .........................ُب جوؼ أح دكم............ إف اإلٯتاف ليخلق
 ٙٚٗ/ٔ ....................أف اهلل إذا قضى باألمر ضربت ا١تبلئكة بأجنحتها ....

 ٜٕٕ/ٕ .........................ي ٖتت ظل ر٤تي ............إف اهلل جعل رزق
 ٖٛٙ/ٔ إف اهلل ٚتيل ٭تب اٞتماؿ..............................................

 ٔ٘/ٔ ..........ذىب  عنكم عيبة اٞتاىلية ..................إف اهلل عز وجل أ
 ٜٖٓ/ٔ ...............ينشئ السحاب فينطق .................. عز وجلإف اهلل 

 ٖٙ٘/ٔ إف اهلل نظر ُب قلوب العباد.............................................
 ٖٛٔ/ٕ ....................إف اهلل ال يستحيي من اٟتق .......................

 ٘ٚٔ/ٕ .. ٭تب أف يرى أثر نعمتو على عب ده..............................إف اهلل
 ٛٔٔ/ٕ  ........................ما يبرًب مسَتاً وال قطعتم وادياً إف با١ت دينة لرجااًل 
 ٜ٘/ٔ ............................................الشيطاف ..إف تفرقكم من 

 ٘ٙٔ/ٕ ............................................إف حيضت  ليست ُب ي دؾ
 ٗٗٔ/ٕ ........................إف اٟتم د هلل ٨تم ده............................

 ٜٙ/ٕ .............................أصاب من امرأة قبلة فذكر ذل .. أف رجبلً 
 ٜٙ٘/ٔ ...........................قنت ُب صبلة العتمة شهراً   أف ريبوؿ اهلل 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٚٙ 

 ٙٗ٘/ٔ ..........إف الرجل لينصرؼ من صبلتو وما كتب لو ...................
 ٛٗ٘/ٔ .........شئت فصم وإف شئت فأفطر .............................. إف

 ٗٚٗ/ٔ ..........إف الشيطاف ق د أيس أف يعب ده ا١تصلوف .......................
 ٕٓٗ/ٕ ..........إف العب د إذا كاف ُب انقطاع من ال دنيا وإقباؿ على اآلخرة ......

 ٛٙ/ٕ ...........صبح يبرؽ ...................إف فبلناً يصلي الليل كلو فإذا أ
 ٕٕ/ٔ ........إف كاف ُب شيء من أدويتكم .................................
 ٖٛ/ٔ .........إف هلل عباداً يعرفوف الناس بالتويبم ............................
 ٖٚٗ/ٔ ............إف هلل مائة رٛتة ..........................................

 ٛٛ/ٕ ........إف ٦تا أدرؾ الناس من كبلـ النبوة .............................

 ٖٔ/ٔ .........إف من أحسن الناس صوتاً بالقرآف ... ........................

 ٓ٘ٔ/ٔ .........إف من الشجر شجرة ال يسقط ورقها .........................
 ٜٜٗ/ٔ ة ما ٭تبو اهلل...............................................إف من الغَت 
 ٕٙ/ٕ ............................ئكم أياـ الصرب .................إف من ورا

 ٛٛ/ٔ ............ن  ...................................إف ا١تل  كاف يرد ع
 ٓٛٗ/ٔ ..................................زع فإذا رأيتم ............إف ا١توت ف

 ٘ٙٔ/ٕ .............إف ا١تؤمن ال ينجس......................................
 ٕٚٛ/ٔ ........................ أف نايباً ٘تاروا يـو عرفة ُب صياـ ريبوؿ اهلل 

 ٓٔ٘/ٔ ................يب با١تاء ....................أٌب بلنب ق د ش أف النيب 
 ٜٚٗ/ٔ .. د ال تصلح لشيء من ىذا..............................إف ىذه ا١تساج

 ٔ٘ٗ/ٔ ...........إف الوزغ كاف ينفخ النار على إبراىيم عليو السبلـ ...........
 ٕٗٗ/ٕ إنا أمة أمية...........................................................

 ٜ/ٕ ٔٔ/ٕ ..........................................ببيت ُب ربض اٞتنة. أنا زعيم
 ٜٙ/ٔ ..........................................إنا معشر األنبياء ديننا واح د .



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٚٚ 

 ٔٛ/ٕ .......................................أنا وكافل اليتيم كهاتُت ُب اٞتنة 
 ٓٛٔ/ٕ ..........................................أنت منهم..................

 ٘ٚ/ٕ ...........................................ظلوماً اؾ ظا١تاً او مانصر أخ
 ٜٗ/ٕ ...........انظر فإن  لست ٓتَت من أٛتر وال أيبود ....................
 ٕٕٓ/ٔ ..............انفق أنفق علي ........................................

 ٚٛٔ/ٔ ...............................................يانقضي شعرؾ و اغتسل
 ٕٛٛ/ٕ م إخوانكم خولكم ..........................إن  امرٌؤ في  جاىلية ، ى

 ٓٙ/ٔ .................إ٪تا ىذا من إخواف الكهاف ...........................
 ٕٜٔ/ٕ ......................................... د الثبلث ........أنو عزى بع

 ٕٙٙ/ٕ ...................إنو ال يصي د صي داً وال ينكأ ع دواً ...................
 ٜٗ/ٔ .........أهنم كانوا يسموف بأٝتاء األنبياء والصاٟتُت من قبلهم ..........

 ٙٚٗ/ٔ ................................................إهنم ليسو بشيء .....
 ٜٗٔ/ٕ إشل امرأة أش د ضفر رأيبي.............................................

 ٕٛٙ/ٔ ...............إشل ألٝت  بكاء الصيب وأنا ُب الصبلة ....................
 ٓ٘ٗ/ٔ ...........إشل خشيت أف يقذؼ الشيطاف ُب ..........................
 ٕٜ/ٔ ...........إشل دل أؤمر أف أنقب عن قلوب الناس .......................
 ٘ٚ/ٕ ..........أوثق عرى اإلٯتاف ا١تواالة ُب اهلل  ............................
 ٛٛ/ٕ .........أوصي  أف تستحي من اهلل كما تستحي من الرجل ............

 ٗٚٗ/ٕ ..........نة على صورة القمر ليلة الب در ............أوؿ زمرة ت دخل اٞت
 ٖٕٓ/ٔ ............حُت ق دـ مكة ................... أوؿ شيء ب دأ بو النيب 

 ٖٙٗ/ٔ .........أي األدياف أحب إذل اهلل .....................................
 ٜٔ٘/ٔ .......................إياكم واٞتلوس ُب الطرقات.....................

 ٖٙٗ/ٔ ..........إياكم وكثرة اٟت ديث عٍت ...................................



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٚٛ 

 ٗٙٔ/ٕ ..........أٯتا رجل من أميت أدركتو الصبلة فليصل .....................
 ٜٖ٘/ٔ .............إٯتاف باهلل وجهاد ُب يببيلو................................

 ٓٔ٘/ٔ ...................األٯتن......................................فاألٯتن 
 ٛٔ٘/ٔ ............................................أين أراه السائل عن الساعة

 ٕٕ٘/ٕ ......................................أيها الناس إف اهلل تعاذل طيب.....
 ٕٗٓ/ٕ .........يناجي ربو فبل ٬تهر بعضكم على بعض ....... أيها الناس كلكم

 دزف انباء
 ٜٕٔ/ٔ ..........بادروا باألعماؿ فتناً ........................................
 ٕٛ/ٕ .............ب دأ اإليببلـ غريباً ................... ...................

 ٓٛٔ/ٕ .......................................بعثت ّتوام  الكلم ...........
 ٗٙ/ٔ ...............بعثت أل٘تم حسن األخبلؽ ............................

 ٜٙ٘/ٔ .............يببعُت رجبًل ............................ بعث ريبوؿ 
 ٕٙ/ٕ ................بل ائتمروا با١تعروؼ ..................................

 ٖ٘/ٕ ............بُت الرجل وبُت الشرؾ والكفر ترؾ الصبلة .................
 ٕ٘ٔ/ٔ ..........................................بُت كل أذانُت صبلة........

 ٖٔ/ٕ .............................بلف .... ............بينا أنا قائم أتاشل رج
 ٜٓٔ/ٕ بركم....................................................الربكة م  أكا

 ٜٚٗ/ٔ .................................البزاؽ ُب ا١تسج د خطيئة .............
 دزف انتاء

 ٕٗٔ/ٔ ..........ٖتسبوف أف نار جهنم مثل ناركم ىذه .......................
 ٕٖٕ/ٔ ........................................ٗترج ال دابة فتسم الناس .......

 ٖٕ٘/ٔ ....................................َتوا لنطفكم فأنكحوا األكفاء... ٗت
 ٜٙ٘/ٔ ..........................تركت فيكم ما إف ٘تسكتم .................



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٗٚ 

 ٕٜٕ/ٔ ............تعجلوا إذل اٟتج..........................................
 ٜٕٕ/ٕ .............................تغ دو ٜتاصاً وتروح بطاناً ................

 ٕٖٖ/ٔ ....................التؤدة خَت ُب كل شيء ..........................
 ٕٙ٘/ٔ التوبة ٕتب ما قبلها...................................................

 نثاءدزف ا
 ٕٖٕ/ٔ ..............................ثبلث إذا خرجن ال ينف  نفساً إٯتاهنا  ....

 ٕٓٗ/ٔ ......................................ثبلثة حق على اهلل تعاذل عوهنم ..
 ٓٚٔ/ٔ ...........................عوات مستجابات ..................ثبلث د

 ٗ٘ٔ/ٔ ...................ن حبلوة اإلٯتاف ...........ثبلث من كن فيو وج د ُّ
 ٜٚٔ/ٕ ٍب يبلوا اهلل رل الويبيلة.................................................

 ٖٖٗ/ٔ ........................................ٍب ٬تلس مل  ا١توت عن د رأيبو 
 دزف احلاء

 ٜٕٚ/ٔ ..........علت قرة عيٍت ........حبب إرّل من دنياكم النساء والطيب وج
 ٕ٘ٛ/ٔ .............حىت أخذ الراية يبيف من يبيوؼ اهلل .....................

 ٖ٘ٓ/ٔ ................... -قا٢تا إبراىيم عليو السبلـ -حسبنا اهلل ونعم الوكيل 
 ٕٛٔ/ٕ ...............حق اهلل على كل مسلم ُب كل يببعة أياـ يـو يغسل ......

 ٕٚ٘/ٕ حلوه ليصِل أح دكم نشاطو............................................
 ٖٔٓ/ٕ ....................................................اٟترب خ دعة ....

 ٖٖٛ/ٕ .............................اٟتسن واٟتسُت يبي دا شباب أىل اٞتنة ...
 ٛٛ/ٕ  ........................................................اٟتياء خَت كلو

 ٗٛٔ/ٕ اٟتياء من اإلٯتاف......................................................
 ٛٛ/ٕ  ..................................................اٟتياء ال يأٌب إال ٓتَت



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٛٓ 

 دزف اخلاء
 ٓٙٗ/ٔ .......................................خالفوا ا١تشركُت وفروا اللحى ..

 ٕٗٔ/ٔ ................................ خلوا والذي أكـر وجو أيب القايبم 
 ٗٓٗ/ٔ  ..................................................خَتكم خَتكم ألىلو

 ٖ٘/ٔ  ...............................................خَت الناس أنفعهم للناس
 ٛٓٔ/ٔ  ...............................................خَت الناس قرشل ٍب الذين

 ٕٛٛ/ٔ ............................................خَت يـو طلعت فيو الشمس
 دزف اندال

 ٖٕٖ/ٔ ٖٙٓ/ٔ ...........................................دخل اٟتبشة ا١تسج د يلعبوف
 ٜ/ٕ دعتٍت أمي يوماً.......................................................

 ٖٗٗ/ٔ  .....................................................ال دعاء ىو العبادة
 ٖٖٙ/ٔ ٖٛٔ/ٔ ......................................وما دل ينزؿ.. ال دعاء ينف  ٦تا نزؿ

 دزف انذال
 ٛ٘/ٔ .........ذروشل ما تركتكم فإ٪تا أىل  من كاف قبلكم .................

 ٓٚٔ/ٔ ...........................................ذىب الظمأ وابتلت العروؽ
 دزف انزاء

 ٔٔٔ/ٕ .........................................رأيت ريبوؿ اهلل يعق د التسبيح
 ٙٗ٘/ٔ ........................و إال اٞتوع  والعطشرب صائم ليس لو من صوم

 ٛٔٔ/ٕ لماً فهو يعمل فيو بطاعة اهلل........................رجل آتاه اهلل ماالً وع
 ٕ٘/ٕ .مقاليت فوعاىا وأداىا كما ٝتعها...................... رحم اهلل امرأ ٝت 

 ٖٚٗ/ٔ ..................................................رحم اهلل رجبًل ٝتحاً 
 ٕٛٔ/ٕ ...........رحم اهلل نساء األنصار دل ٯتنعهن حياؤىن أف يتفقهن ُب ال دين.



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٛٔ 

 ٕٕ/ٔ  ..........................................رمي يبع د بن معاذ ُب أكحلو
 ٛٚ/ٔ  الربا اثناف ويببعوف باباً................................................

 ٜٖٓ/ٔ  ...............................الرع د مل  من ا١تبلئكة موكل بالسحاب
 دزف انزاٌ

 ٜٖٛ/ٔ ........................................................زملوشل زملوشل
 ٖٔ/ٔ ................................................زينوا القرآف بأصواتكم

 دزف انضني
 ٕٓٔ/ٕ ..............................يببعة يظلهم اهلل ُب ظلو يـو ال ظل إال ظلو

 ٖٙٓ/ٔ يبلوا اهلل كل شيء....................................................
 ٛٓ٘/ٔ .........................................ٝتعتم ٔت دينة جانب منها ُب الرب

 ٖٙٔ/ٔ ................................................... .يبَتوا ىذا ٚت داف
 ٜٖٓ/ٔ ....................................... يبيكوف ُب آخر الزماف قـو ...

 ٖ٘ٙ/ٔ ........الساعي على األرملة وا١تسكُت ................................
 ٕٛٔ/ٕ ................السواؾ مطهرة للفم مرضاة للرب ......................

 ٗٗ/ٕ ىل ال ديار..............................................السبلـ عليكم أ
 دزف انشني

 ٖٕٕ/ٕ شهرا عي د ال ينقصاف..................................................
 ٕٔ/ٔ  ......................................................الشفاء ُب ثبلثة.

 ٖٕٗ/ٕ الشهر تس  وعشروف..................................................
 ٖٕٗ/ٕ الشهر ىكذا وىكذا...................................................

 دزف انصاد
 ٖٚٛ/ٔ .........................................................ص دؽ يبلماف



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕٗٛ 

 ٘ٗ/ٕ لى قتلى أح د..........................................ع صلى النيب 
 ٖ٘ٗ/ٔ ...........................................صبلة ُب مسج دي أفضل من

 ٜٖ٘/ٔ  .....................................................الصبلة على وقتها
 ٕٗٗ/ٕ .....................الصـو يـو تصوموف..............................

 دزف انطاء
 ٓٗٔ/ٕ  ......................................طلب العلم فريضة على كل مسلم

 ٓٙ/ٔ ................................................................طهور
 ٕٚٔ/ٕ ..............................................الطهور شطر اإلٯتاف ....

 دزف انعني
 ٜٚٗ/ٔ .....................................عرضت على  أعماؿ أميت حسنها .

 ٔٔٔ/ٕ   ......................عليكن بالتسبيح والتهليل وال تغفلن فتنسُت التوحي د
 ٖ٘/ٕ .........................................العه د الذي بيننا وبينهم الصبلة

 انغني دزف
 ٕٛٔ/ٕ ..................................غسل اٞتمعة واجب على كل ٤تتلم ..

 دزف انفاء
 ٖ٘ٗ/ٔ فإف ايبتطعت أف يستغفر...............................................
 ٖٚٛ/ٔ .فإف ٞتس دؾ علي  حقاً ..............................................

 ٖ٘ٗ/ٔ زكاة الفطر....................................... فرض ريبوؿ اهلل 
 ٖٗٙ/ٔ فهل ل  من وال دي  أح د حي.........................................

 ٘٘/ٕ ...............................الفخر وا٠تيبلء ُب أىل ا٠تيل واإلبل .....
 ٕ٘ٗ/ٕ ......................الفطر يـو يفطر الناس...........................

 دزف انماف



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٖٗٛ 

 ٛٙ٘/ٔ ...........شهراً ي دعو على حي من أحياء العرب......... قنت النيب 
 ٖٕٗ/ٔ ...............................................قوموا فا٨تروا  ٍب احلقوا

 ٖ٘٘/ٔ ..القرآف حجة ل  أو علي ...........................................
 دزف انكاف

 ٗٙ/ٔ .....................................................كاف خلقو القرآف
 ٖٗٗ/ٕ ................عشر أواؽ ...... كاف ص داقنا إذ كاف فينا ريبوؿ اهلل 

 ٖٓٛ/ٔ إذا قاـ من الليل......................................... كاف النيب 
 ٕٙٗ/ٔ .................كثَت شعر اللحية .......................   كاف النيب
 ٗٗ/ٕ يزور مسج د قبا......................................... كاف النيب 

 ٓٙٗ/ٔ كاف يض  اليمٍت على اليسرى..........................................
 ٖٜٕ/ٔ ............................................كأشل أنظر إليو أيبود أفحج

 ٗٛ/ٔ ..كل أميت معاَب إال اَّاىرين..........................................
 ٜ٘/ٔ ..........................................................كل بيمين 

 ٔٛٔ/ٔ .................................كل شرط ليس ُب كتاب اهلل فهو باطل
 ٘ٗٔ/ٔ  ..................................كلكم راع وكلكم مسؤوؿ عن رعيتو

 ٕٖ٘/ٔ .............................................كمل من الرجاؿ كثَت ...
 ٓ٘ٔ/ٕ يأخذف من رؤويبهن............................... كن أزواج النيب 

 ٙٔٔ/ٔ  .............................................كن ُب ال دنيا كأن  غريب
 ٕٚٙ/ٔ ....................................العشاء كنا نصلي م  ريبوؿ اهلل 

 ٖٛٔ/ٕ ...........................................كنت رجبًل مذاًء فايبتحييت
 ٖٛ٘/ٔ ..........................: ما أبارل..فقاؿ رجل كنت عن د منرب النيب 

 دزف انالو
 ٙٔ/ٕ  ..............................ألف يأخذ أح دكم حبلو فيأٌب ْتزمة حطب



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٛٗ 

 ٜٛٔ/ٔ .......................................... ألف ٭تتطب أح دكم حزمة .
 ٕٚ/ٕ ...........................................لًتكنب يبنن من كاف قبلكم

 ٜ٘/ٔ ....................................و ليخالفن اهلل ...صفوفكم أ فلتسوُّ 
 ٕٖٛ/ٔ .........................................لعن اهلل الراشي وا١ترتشي ....

 ٕٔٔ/ٔ يوماً على باب حجرٌب......................... لق د رأيت ريبوؿ اهلل 
 ٙ٘ٗ/ٔ .................................................لق د يبألت عن عظيم 

 ٕٖٙ/ٕ .........لق د لقيت من قوم  وكاف أش د ما لقيت منهم يـو العقبة.......
 ٖٗٙ/ٔ لكن أحسن اٞتهاد وأٚتلو.............................................

 ٕٔ/ٔ ...............................................دل يتوكل من اكتوى..
 ٓٓٗ/ٔ .................. ............................لح قـو ولوا أمرىملن يف

 ٕٚ/ٕ ............................. ........لو أنفق أح دكم كل يـو مثل أح د
 ٖٕٓ/ٕ ..أنكم تتوكلوف على اهلل حق توكلو................................. لو

 ٖٜٖ/ٔ ..................................جاؿلتناولو ر  الو كاف اإلٯتاف عن د الثري
 ٖٜٖ/ٔ لذىب بو رجل من فارس...................... الو كاف اإلٯتاف عن د الثري

 ٕٗٔ/ٔ .......................................لو كاف ُب ىذا ا١تسج د مائة ألف
 ٕٛٔ/ٕ ..........................لوال أف أشق على أميت ألمػرهتم بالسواؾ عن د

 ٜٕٓ/ٔ ........................................لوال أف ت دافنوا ل دعوت اهلل ....

 ٚ٘ٔ/ٕ ........................................لو يعلم الناس ما ُب الوح دة ...
 ٛٗ٘/ٔ ليس من الرب الصياـ ُب السفر..........................................

 ٔٙٗ/ٔ ....من تشبو بغَتنا............................................ ليس منا
 ٗٙ/ٕ ...................................ليس منا من دل ٬تل كبَتنا ويرحم ..

 دزف ادلُى
 ٖٖٔ/ٔ ...................................................ما أبقيت ألىل  ..



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٛ٘ 

 ٔٓٔ/ٕ .....................بيوت اهلل يتلوف كتاب اهللما اجتم  قـو ُب بيت من 
 ٜٛٔ/ٔ ................................ما أكل أح د طعاماً قط خَت من أف يأكل

 ٖٖٕ/ٕ ما انا بأق در على أف أدع ذل .........................................
 ٖٖ٘/ٔ .....................................ما باؿ قـو نوليهم على ما والنا اهلل
 ٙٔ/ٕ ...................................... ما بعث اهلل نبياً إال ورعى الغنم .

 ٜٓٔ/ٔ ...............................................ما زلتم ىاىنا ؟ قلنا نعم
 ٜٗٗ/ٔ ..............................................ما ظن  باثنُت اهلل ثالثهما
 ٜٛٔ/ٔ ..............................................ما كسب الرجل كسباً .

 ٕٔ٘/ٔ ما رل أراكم يبكوتاً...................................................
 ٕٔ٘/ٔ ما رل أٝت  اٞتن.......................................................

 ٔٛٔ/ٔ  ......................................وعاًء شراً من بطنوما مؤل ابن آدـ 
 ٘ٔ٘/ٔ ما من قـو يقوموف من ٣تلس...........................................

 ٖٕٓ/ٕ ...........................ما من يـو يصبح فيو العباد إال وملكاف ينزالف
 ٓٗٗ/ٔ ..............................ما نالت مٍت قريش......................

 ٜٖٖ/ٔ .........................................ما منكم أح د يتوضأ .........
 ٙٔ٘/ٕ ................................ مثل اٞتليس الصاحل واٞتليس السوء ...

 ٓ٘ٔ/ٔ   .................................................مثل ا١تؤمن مثل النخلة
 ٘ٚ/ٕ ..........................مثل ا١تؤمنُت ُب توادىم وتراٛتهم وتعاطفهم ..

 ٜٕٙ/ٕ ..................................مثلي ومثلكم كمثل رجل ايبتوق د ناراً 
 ٕٔٓ/ٕ .......................................... ملعوف من يبأؿ بوجو اهلل ..

 ٖٙ٘/ٔ ل قـو لوط.........................................ملعوف من عمل عم
 ٖٕٔ/ٕ ................................من أحب أف يبسط لو ُب رزقو وينسأ ..

 ٕٕٙ/ٕ ......................................من أح دث ُب أمرنا ما ليس منو .



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٛٙ 

 ٕٜٕ/ٔ ............................................ من أراد اٟتج فليتعجل ..
 ٖ٘ٚ/ٔ .من أرضى اهلل بسخط الناس ..........................................

 ٗٓٗ/ٔ ............................................ من ايبتطاع منكم الباءة .
.............................................  ٛٔ٘/ٔ من ايبتم  إذل ح ديث قـو

 ٖٕ/ٔ .......................... كتوى أو ايبًتقى فق د برئ من التوكل ..من ا 
 ٖ٘/ٕ من ب دؿ دينو فاقتلوه...................................................

 ٕٖٗ/ٕ ..................................من بٌت هلل مسج داً ولو كمفحص قطاة
 ٔٙٗ/ٔ ............................................ من تشبو بقـو فهو منهم .

 ٗٗ/ٕ من تطهر ُب بيتو ٍب أتى ا١تسج د........................................
 ٚٔ٘/ٔ  .....................................من جلس ُب ٣تلس فكثر فيو لغطو.
 ٜٔٔ/ٕ ....................................من دعا إذل ى دى كاف لو من األجر 
 ٖٖ/ٕ  ................................من روى عٍت ح ديثاً وىو يرى أنو كذب
 ٚٔٔ/ٕ ................................. من يبأؿ اهلل الشهادة بص دؽ فإنو يناؿ.

 ٜٕٙ/ٔ ........................................ من يببق إذل ما دل يسبق إليو ..
 ٔٚٔ/ٕ .............................اهلل ُب ال دنيا واآلخرة  من يبًت مسلماً يبًته

 ٜٔٔ/ٕ .........................من ٝت  الن داء فلم يأت فبل صبلة لو إال من عذر
 ٙٗٗ/ٔ ....................................................من يبن يبنة حسنة

 ًً من صاـ رمضاف إٯتانَا
  ........................................واحتساباً 

ٔ/ٜٗٓ 

 ٘٘ٔ/ٔ ..من طاؿ عمره وحسن عملو.........................................
 ٘٘ٔ/ٔ ..................................من عمل عمبًل ليس عليو أمرنا فهو رد

 ٖٗٚ/ٕ .................من قاتل لتكوف كلمة اهلل ىي العليا فهو ُب يببيل اهلل....
 ٖٕٓ/ٔ .ن داء اللهم رب ىذه ال دعوة التامة.................من قاؿ حُت يسم  ال



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٛٚ 

 ٖٚٛ/ٕ ..........................من قاؿ علي  ما دل أقل فليتبوأ مقع ده من النار .
 ٙٔ٘/ٔ من قاـ من ٣تلسو.....................................................

 ٖٖٗ/ٕ ....................................أىلو بُت خَتتُت ..قُتل لو قتيل فمن 
 ٜٖٗ/ٔ ...........................................من كاف يبهبلً ىيناً ليناً ....

 ٕٛٔ/ٕ .من كاف لو شعر فليكرمو.............................................
 ٕٔٔ/ٔ على مائ دة يشرب فيها ا٠تمر... من كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر فبل ٬تلس

 ٕٕٓ/ٕ  ...................من كانت اآلخرة ٫تو جعل اهلل غناه ُب قلبو وٚت  مشلو
 ٖٔٛ/ٕ من كذب علي متعم داً................................................

 ٖٙٓ/ٔ ........................................من ال ي دع  اهلل يغضب عليو ..
 ٔٙٗ/ٔ  ........................................من دل يأخذ من شاربو فليس منا
 ٙٔٔ/ٕ ..........................................من دل يغُز ودل ٭ت دث نفسو...

 ٛٔٔ/ٕ  ...............................من ىم ْتسنة فلم يعملها كتبت لو حسنة
 ٕ٘/ٕ ....................................اً يفقو ُب ال دين ..من يرد اهلل بو خَت 

 ٜٖٔ/ٔ ...من يكفيهم فقاؿ طلحة أنا..........................................
 ٜ٘ٔ/ٕ  ........................................ا١تؤمن الذي ٮتالط الناس ويصرب

 ٕٜ/ٕ ..............................ا١تاء طهور..............................
 ٖٓٙ/ٔ .......................................اَّاى د من جاى د نفسو ُب اهلل ..

 ٛ٘ٔ/ٔ  ...........................ا١ترء على دين خليلو فلينظر أح دكم من ٮتالل
 ٔٓٔ/ٔ ..............................................ا١تسج د بيت كل مؤمن .

 ٜٗ/ٕ  ...................................ا١تسلم أخو ا١تسلم ال ٮتونو وال ٮتذلو
 ٘ٚ/ٕ  ...................................ا١تسلم أخو ا١تسلم ال يظلمو وال ٮتذلو

 ٘ٚ/ٕ ...............................ا١تسلم للمسلم كالبنياف يش د بعضو بعضاً.
 ٚٗ/ٕ .........................................عة وا٠تيانة ُب النارا١تكر وا٠ت دي



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٗٛٛ 

 ٜ٘ٔ/ٕ ...............................................ا١تؤمن الذي ٮتالط الناس
 ٗٓٔ/ٕ .....................................ا١تؤمن غر كرصل والفاجر خٌب لئيم.
 ٘ٚ/ٕ .....................................ا١تؤمن للمؤمن كالبنياف...........

 ٖٛٗ/ٔ ...................................................ا١تؤمن يألف ويؤلف
 ٖٛٗ/ٔ ..................................................نوف لينوفا١تؤمنوف ىي

 دزف انُىٌ
 ٕٗٔ/ٔ .........................ناركم ىذه جزء من يببعُت جزءاً من نار جهنم 

 ٖ٘/ٕ ..........................................نضر اهلل امرءاً ٝت  مقاليت ...
 ٜٕٔ/ٕ .ظفوا أفنيتكم وال تشبهوا باليهود.....................................ن

 ٜٔٔ/ٔ ........................................نعم ا١تاؿ الصاحل للرجل الصاحل
 ٖٛٔ/ٕ ............................نعم نساء األنصار دل ٯتنعهن اٟتياء من التفقو

 ٙٔ٘/ٔ هنى أف يقاـ الرجل من ٣تلسو.......................................... 
 ٚٔ٘/ٔ هنى أف يقع د الرجل بُت الظل والشمس.................................

 دزف اذلاء
 ٕٚٓ/ٕ ............................ س ّتنب أما اٞتنب فبل وال آية ..ىذا ١تن لي

 ٜٖ٘/ٔ .........................................ىل تستطي  إذا خرج اَّاى د .
 ٜٓٔ/ٕ  .......................أجبف: نعم قاؿ : ن داء بالصبلة ؟ قاؿىل تسم  ال
 ٖٕٙ/ٔ ...............................إبل........................ ىل ل  من

 ٖ٘ٙ/ٔ .........................................ىلم إذل جهاد ال شوكة فيو ..
 ٕٕ/ٔ ................................................ىم الذين ال يسًتقوف 

 دزف انىاو
 ٖٖٔ/ٔ ...............................................واحرص على ما ينفع 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٗٛ 

 ٖٓٔ/ٕ وأغلقوا أبوابكم.......................................................
 ٕٙ٘/ٔ .........................................وإف ا٢تجرة ٕتب ما كاف قبلها

 ٘ٔ/ٕ وأف نيب اهلل داود......................................................
 ٕٕٙ/ٕ ...................................نفسي بي ده لتأمرف با١تعروؼ .والذي 

 ٖٚٛ/ٔ ...................والذي نفسي بي ده لو ت دوموف على ما تكونوف عن دي 
 ٓٛ/ٔ واهلل ُب عوف العب د....................................................

 ٔٓ٘/ٔ ...............................وأوحي إرل أف تواضعوا.................
 ٙ٘ٔ/ٕ . ..................ورجل ُب شعب من الشعاب يعب د ربو وي دع الناس ..

 ٕٗٔ/ٔ .وضربت ُب البحر مرتُت..............................................
 ٖ٘ٔ/ٕ ........................... وغضوا أبصاركم.........................

 ٔٔٗ/ٕ ........................................... وُب بض  أح دكم ص دقة ..
 ٜٖٔ/ٔ .....................................وكاف بينهما أبع د ٦تابُت السماء ..

 ٖٕٓ/ٕ ...............................ودل ٯتنعوا زكاة أموا٢تم إال منعوا القطر ..
 ٙٙٔ/ٕ ................................................ويعتزؿ اٟتيض ا١تصلى 

 ٗ٘ٔ/ٕ .............................................ويل لؤلعقاب من النار ...
 ٜ/ٕ ............................ويل للذي ٭ت دث فيكذب ويل لو ٍب ويل ...

 ٗ٘ٔ/ٕ .........................................ويلُ  للعرب من شٍر ق د اقًتب
 ٖ٘ٔ/ٕ حرب..................................................... ويلو مسعر

 دزف انالو أنف
 ٕٛٔ/ٕ ال إلو إال اهلل العليم....................................................

 ٖٔٔ/ٔ ...............................................ال ٖتايب دوا وال تباغضوا
 ٜٖٓ/ٔ .........ال تتخذوا ا١تساج د طرقاً .....................................

 ٓٗٔ/ٕ .............................................ال تسبوا أصحايب........



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٗٓ 

 ٕٗ/ٕ ..................................ال تش د الرحاؿ  إال إذل ثبلث مساج د
 ٖٗ/ٕ .....................................ي إال إذل ثبلثة مساج دال تعمل ا١تط

 ٜٔ٘/ٔ ال تقع د قع دة ا١تغضوب عليهم..........................................

 ٕٕٓ/ٔ ال تقـو الساعة حىت تطل  الشمس......................................
 ٕٛ/ٕ ...........................................ال تقـو الساعة حىت ال يقاؿ

 ٕٛ/ٕ ..................................ال تقـو الساعة حىت ٯتر الرجل بقرب ..
 ٕٙٙ/ٕ ...........................................ال ٘تنعوا إماء اهلل مساج د اهلل
 ٙٛ/ٔ ..............................................ال صبلة ْتضرة طعاـ ...

 ٔ٘/ٔ ..........................................ال فضل لعريب على عجمي ..
 ٜٖٖ/ٔ ..............................................ال وضوء ١تن دل يذكر ..

 ٖٓٔ/ٕ ......................................ال يبولن أح دكم ُب ا١تاء ال دائم ..
 ٖٕٓ/ٕ ........................................لى بعض ...ال ٬تهر بعضكم ع

 ٚٔ٘ ال ٭تل للرجل أف يفرؽ بُت اثنُت.......................................
 ٖٛ/ٕ ...............................ال يرث ا١تسلم الكافر وال الكافر ا١تسلم .

 ٖٖٙ/ٔ ............................................ال يرد القضاء إال ال دعاء ..
 ٕٕٙ/ٕ ال يزاؿ يستجاب ألح دكم ما دل ي دع بإٍب...............................

 ٖٗ/ٔ .......................................ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس
 ٜٕٗ/ٔ ..................................................ال يعمر بع ده أب داً ..
 ٖٖ٘/ٔ ..................................................ال يغٍت حذر من ق در
 ٕٕٚ/ٕ ...................................................اليقبل اهلل صبلة ..

 ٜٕٙ/ٔ ....................................ال يقيم الرجل الرجَل من مقع ده ..
 ٗٓٔ/ٕ ........................................حر مرتُتال يل دغ ا١تؤمن من ج

 ٕٚٓ/ٕ ...........................................ال ٯتس القرآف إال طاىر ....



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٗٔ 

 ٕٔ٘/ٔ ......................................ال ينظر الرجل إذل عورة الرجل ..
 دزف انُاء

 ٜٗ/ٕ ....................................يا أيها الناس أال إف ربكم واح د....
 ٜٓٔ/ٔ .....................................يأٌب على الناس زماف فيغزو فئاـ ..

 ٜٕ/ٕ يأٌب على الناس يبنوات خ داعات.......................................
 ٗٛٔ/ٕ .....يا ريبوؿ اهلل ىلى على ا١ترأة من غسل إذا ىي احتلمت..............

 ٖٜٕ/ٔ ......................................يباي  لرجل بُت الركن وا١تقاـ ...
 ٕ٘/ٕ ...........من كل خلف ع دولو........................ ٭تمل ىذا العلم

 ٖٜٕ/ٔ ..........................................ٮترب الكعبة ذو السويقتُت .
 ٜٖٛ/ٕ ................يـو القيامة فأقوؿ يا رب أصحايب يذاد رجاؿ عن حوضي

 ٗٗ/ٕ يرحم اهلل ا١تستق دمُت..................................................
 ٕٕ٘/ٕ يستجاب ألح دكم ما دل يعجل.........................................

 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٕٗ 

 

 فهزس األدادَث انضعُفت انتٍ وردث داخم انبذث
 انصفذت احلدَثطزف 

 دزف األنف
 ٜٙٗ/ٔ ابنوا ا١تساج د وأخرجوا القمامة منها.................................... 
 ٛٗٔ/ٔ أحسنوا إذل عمتكم النخلة ............................................

 ٚٙ/ٔ ................................ .إذا ٖتَتًب ُب األمور...................
 ٖ٘ٗ/ٔ إذا يبألتم اهلل فايبألوه ببطوف أكفكم ...................................
 ٕٓ٘/ٔ إذا يبألتم اهلل فايبألوه ّتاىي...........................................
 ٕٕٗ/ٔ إذا مات أح د من إخوانكم فسويتم  الًتاب .............................

 ٚٚ/ٕ .....................................قيامتوامت إذا مات أح دكم فق د ق
 ٜٛ/ٔ إذا ىاجت الفنت فعليكم باليمن ........................................
 ٚٚٔ/ٕ أشركنا يا أخي ُب دعائ  وال تنسنا ...................................

 ٖٗٔ/ٕ ................... اطلبوا ا٠تَت عن د حساف الوجوه .....................
 ٖٕٗ/ٔ أقل من ال دين تعش حراً .............................................. 
 ٕٗ٘/ٔ اهلل الذي ٭تي وٯتيت وىو حي ال ٯتوت ................................ 
 ٜٜٕ/ٔ أمرت أف أخاطب الناس............................................... 
 ٜٕٛ/ٔ أمرنا أف نكلم الناس على ق در عقو٢تم...................................

 ٖٖ٘/ٕ ................أف أبا عبي دة بن اٞتراح قتل أباه حُت ٝتعو يسب النيب 
 ٖٗٗ/ٔ ............................إف الصبلة ُب بيت ا١تق دس ٔتائة ألف صبلة ..

 ٕٙ/ٔ .......... .............................. أدبٍت فأحسنعز وجل  إف اهلل
 ٕٙٔ/ٕ إف اهلل نظيف ٭تب النظافة ............................................
 ٖٛٚ/ٔ إف لكل شيء قلباً وقلب القرآف .......................................



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٖٗ 

 ٖٓ/ٔ ...............إف ىذا القرآف نزؿ ْتزف ...............................
 ٓٛٔ/ٔ ...................................................أنا أعرب العرب ..

 ٓٛٔ/ٔ أنا أعربكم أنا من قريش .. ...... ....................................

 ٓٛٔ/ٔ أنا أفصح العرب .. ..................................................
 ٜٜٗ/ٔ ١تشية يبغضها اهلل وريبولو .........................................إهنا 

 ٛٓٗ/ٔ أوؿ شهر رمضاف رٛتو وأويبطو مغفرة ................................
 ٜ٘ٔ/ٕ أوالد الزنا ٭تشروف يـو القيامة ُب صورة القردة وا٠تنازير.................

 ٖٓٔ/ٔ ......................................إياكم واٟتس د فإف اٟتس د .......
 ٔٛ/ٔ أيعجز أح دكم أف يكوف كأيب ضمضم..................................

 دزف انباء
 ٕٙٔ/ٕ ....................................بٍت ال دين على النظافة ............

 دزف انتاء
 ٖٕٗ/ٔ ............................تزوجوا ُب اٟتجر الصاحل .. ..............

 ٜٖٕ/ٔ تزوجوا النساء فإهنن يأتُت با١تاؿ .......................................
 ٕ٘ٔ/ٕ تنظفوا فإف اإليببلـ نظيف.............................................
 ٕٙٔ/ٕ ....تنظوا بكل ما ايبتطعتم............................................

 دزف اخلاء
 ٜ٘ٗ/ٔ خذ من ٟتيت  ورأيب  .. ............................................
 ٕٓٗ/ٔ خَت أميت أو٢تا ا١تتزوجوف .............................................. 
 ٛٓٔ/ٔ خَت القروف قرشل......................................................

 ٕٓٗ/ٔ ................................................. كم ُب رأس ا١تأتُتخَت 
 دزف انزاء



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٗٗ 

 ٕٓٗ/ٔ ركعتاف من ا١تتزوج خَت من يببعُت ركعة............................... 
 دزف انضني

 ٓٓٗ/ٕ .......................أموف.وب ، أنا ا١تيبقاؾ ا١تأموف ، ص دؽ وإنو لكذ
 ٖٖٔ/ٔ خادمهم ................................................... يبي د القـو

 ٕٚٗ/ٔ الصرب كنز من كنوز اٞتنة .............................................
 ٕٚٗ/ٔ الصرب من اإلٯتاف ٔتنزلة الرأس ..........................................

 ٕٛٗ/ٔ ....................................الصرب نصف اإلٯتاف ..............
 ٕٛٗ/ٔ الصرب واالحتساب أفضل من عتق الرقاب .............................. 

 دزف انطاء
 ٜ٘ٗ/ٔ طوؿ اللحية دليل على قلة العقل ....................................... 

 دزف انعني
 ٗٗٗ/ٔ ............................عشر من أخبلؽ قـو لوط .................

 دزف انفاء
 ٕٓٗ/ٔ فراش األعزب من نار.................................................
 ٜ٘ٔ/ٕ فرخ الزنا ال ي دخل اٞتنة ..............................................

 دزف انماف
 ٖٙ٘/ٔ .......................ق دمتم خَت مق دـ ..............................

 دزف انكاف
 ٓٔٔ/ٕ يسبح باٟتصى............................................... كاف 

 ٛٛٔ/ٔ كأشل بعب د الرٛتن بن عوؼ ...........................................
 ٜٚٗ/ٔ ... كفى بال دىر واعظاً وبا١توت مفرقاً...................................

 ٜٚٗ/ٔ كفى با١توت مزى داً ُب ال دنيا .. .......................................



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٗ٘ 

 ٜٖ/ٔ كيف تقضي إذا عرض ل  قضاء ...................................... 
 ٖٚٓ/ٔ الكبلـ ا١تباح يأكل اٟتسنات ..........................................

 دزف انالو
 ٕٕٔ/ٕ ت بالرأي فنهض .............................................لق د أشر 

 ٕٗ٘/ٔ ١تا اقًتؼ آدـ ا٠تطيئة قاؿ .............................................
 ٖٛٚ/ٔ بالفاقة ................................. ١تا عَت ا١تشركوف ريبوؿ اهلل 

 دزف ادلُى
 ٗٔ/ٕ .................................................ما أكل العب د طعاماً..

 ٕٕٓ/ٕ ما أنصف القارئ ا١تصلي  .............................................
 ٖٕٕ/ٔ ما زسل عب د فأدمن الزنا ...............................................

 ٛٚ٘/ٔ .......................من أحيا ليليت العي د و النصف من................
 ٛٚ٘/ٔ من أحيا الليارل األرب  ................................................
 ٗٚ/ٕ من أصبح و٫تو غَت اهلل فليس من اهلل ومن أصبح.........................
 ٙٛٔ/ٔ من ترؾ موض  جنابة..................................................
 ٔٗ/ٕ من حج البيت ودل يزرشل ..............................................
 ٙٗ/ٕ من حفر بئراً ألخيو أوقعو اهلل فيو ......................................

 ٙٗ/ٕ من حفر جباً أوقعو اهلل فيو منكباً ...................................... 
 ٙٗ/ٕ أوقعو اهلل فيو قريباً................................ من حفر ألخيو حفَتاً 

 ٔٚ/ٕ من خاؼ اهلل خوؼ اهلل منو كل شيء ومن.............................
 ٕٗ٘/ٔ من خرج من بيتو إذل الصبلة ..........................................

 ٔٗ/ٕ .................................. من زار قربي فق د وجبت لو شفا عيت
 ٔٗ/ٕ من زارشل با١ت دينة ٤تتسباً كنت..........................................
 ٔٗ/ٕ من زارشل وزار أيب ُب عاـ واح د .......................................



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٗٙ 

 ٜ٘ٗ/ٔ من يبعادة ا١ترء خفة ٟتيتو .............................................
 ٕٙ/ٕ من علم عب داً آية من كتاب اهلل فهو مواله ال ينبغي لو....................
 ٓٚٔ/ٕ من عَت أخاه بذنب...................................................
 ٛٚ٘/ٔ من قاـ ليليت العي دين ..................................................

 ٕٗٗ/ٕ ...ثبلثُت معو صمت ٦تا كثرأ وعشرين تسعاً   ما صمت م  ريبوؿ اهلل 
 دزف انُىٌ

 ٖٔٔ/ٕ نظرة ُب وجو عادل أحب إذل اهلل من عبادة...............................
 ٕٚٛ/ٔ عن صـو يـو عرفة بعرفة............................ هنى ريبوؿ اهلل 

 ٕٙٔ/ٕ .........................النظافة ت دعو إذل اإلٯتاف ......................
 ٖٔٔ/ٕ النظر إذل علي بن أيب طالب عبادة .....................................
 ٖٔٔ/ٕ النظر إذل الكعبة عبادة ................................................

 ٖٗٔ/ٕ .....النظر إذل ا١ترأة اٟتسناء وا٠تضرة يزي داف ُب البصر ..................
 ٖٔٔ/ٕ النظر إذل الوجو اٞتميل عبادة ... ......................................
 ٖٗٔ/ٕ النظر إذل الوجو اٟتسن وا٠تضرة .......................................

 دزف اذلاء
 ٜٗ٘/ٔ ىل ت دروف كم بُت السماء واألرض....................................

 انىاو دزف
 ٖٕٗ/ٔ وانظر ُب أي نصاب تض  ول دؾ .......................................

 ٖ٘ٗ/ٔ .....................سج د األقصى ٓتمسُت ألف صبلة ....وصبلة ُب ا١ت
 ٕٖٓ/ٕ و٭ت  يا ثعلبة ، قليل تؤدي شكره خَت من كثَت ال تطيقو ...............

 ٜٙ/ٔ .........................................الول د يبب  يبنُت يبي د وأمَت ...
 دزف انالو أنف



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٗٚ 

 ٘ٛٔ/ٕ ال يببلـ على أكل ....................................................
 ٜ٘ٔ/ٕ ال ي دخل اٞتنة ول د زنية................................................

 ٜ٘ٔ/ٕ إذل يببعة آباء ................ ال ي دخل ول د الزنا اٞتنة وال شيء من نسلو
 ٕٕٓ/ٕ ال يشوش قارئكم على مصليكم "......................................
 ٜ٘ٗ/ٔ ال يغرن  طوؿ اللحية ................................................
 ٘ٗ٘/ٔ .. ال يقبل اهلل من عب د عمبًل حىت ٭تضر قلبو.............................

 دزف انُاء
 ٛٛٔ/ٔ يا ابن عوؼ إن  من األغنياء .........................................
 ٖٖٚ/ٔ يا أنس أدف مٍت أعلم  مقادير الوضوء ................................
 ٙٓٗ/ٔ يا أيها الناس ق د أظلكم شهر عظيم ....................................

 ٔٓٗ/ٕ .......................................اهلل إف كعب بن زىَت  يا ريبوؿ
 ٜ٘ٗ/ٔ ينبغي للرجل إذا خرج ألصحابو ......................................

 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٗٛ 

 

 فهزس اِثار انىاردة داخم انبذث
 انصفذت طزف األثز

 دزف األنف
 ٗٙ٘/ٔ  ....................................................اتبعوا وال تبت دعوا 

 ٖٖ/ٔ .. اتق شر من يصحب  لنائلة...........................................
 ٜ٘ٔ/ٔ . ..................................بقناع عليو رطب أٌب ريبوؿ اهلل 

 ٗ٘/ٔ الناس على الفتيا أقلهم علماً ....................................أجسر 
 ٓٚٔ/ٔ ..............................................أخرجي رل كيس أخي .

 ٗٗ/ٔ ............................أدركت عشرين من أصحاب ريبوؿ اهلل 
 ٗٗ/ٔ أدركت عشرين ومائو من األنصار......................................

 ٙٔٔ/ٔ  .........................ا أمسيت فبل تنتظر الصباح .................إذ
 ٕٚٙ/ٕ  ............ح ديث ، فإياؾ أف تقوؿ بغَته .. إذا بلغ  عن ريبوؿ اهلل 

 ٕٚٙ/ٕ .................فعلى الرأس والعُت . إذا جاء اٟت ديث عن ريبوؿ اهلل 
 ٜٔٗ/ٔ ......... ..............................إذا عمل الوارل باٞتور أو ىم بو 

 ٕٚٙ/ٕ ..........ٓتبلفو فاضربوا . إذا قلت قواًل وجاء اٟت ديث عن ريبوؿ اهلل 
 ٕٗ٘/ٔ وا اهلل فيما أمركم بو من النكاح....................................أطيع

 ٕٙٙ/ٕ .. ........................وتقوؿ واهلل لنمنعهن   أقوؿ : قاؿ ريبوؿ اهلل 
 ٕٛٙ/ٔ  ..........................................إال باهلل ..أكره أف يسأؿ اهلل 

 ٖٚٗ/ٔ . ا٠ت دري صلى خلف مرواف صبلة العي د.....................أف أبا يبعي د 
 ٘ٓ٘/ٔ .... ........................................ ...أف أقواماً أ٢تتهم أالماشل
 ٕٙ/ٔ . ..............................................إف غائلة العلم النسياف .

 ٗٗ/ٔ ......................إف كل من أفىت الناس ُب كل ما يسألونو عنو َّنوف



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜٜٗ 

 ٕ٘/ٔ ......... .........................................إف ٢تذا العلم ٙتناً ..
 ٕٗ/ٔ . ............إف للعلم غوائل فمن غوائلو أف يًتؾ العادل حىت يذىب بعلمو 

 ٖٚٔ/ٔ ... .........................................إف اهلل أمرنا بطلب اآلخرة 
 ٜٔٗ/ٔ ........ يسَت ................................إف ملكاً من ا١تلوؾ خرج 

 ٗٗ/ٔ  ......إف ىذا األمر ما لنا فيو قوؿ......................................
 ٖٔٓ/ٔ .. ........................................   لن ٖت دث قوماً ح ديثاً .إن

 ٕٚٙ/ٕ ... .........................................إ٪تا العلم كلو  العلم باآلثار
 ٕ٘ٙ/ٕ . ......................................إ٪تا ىلكتم ُب حُت تركتم اآلثار 

 ٕٗ/ٔ ........ سياف.......................................إ٪تا يذىب العلم الن
 ٙٗ/ٔ .. ...........................................إ٪تا يفيت الناس أح د ثبلثة 

 ٖٔٗ/ٔ  ..........................................أنو كاف يصلي خلف اٟتجاج
 ٘ٗ/ٔ  ...........................مسائل منها ما فيو ٙتانية أقواؿ....إشل ألحفظ 

 ٖٕ٘/ٕ  إشل ألضرب اليتيم حىت ينبسط..........................................
 ٕ٘/ٔ .... ............................إشل ألعلم أنكن لسنت لو بأىل .. .....

 ٜٔٗ/ٔ .إشل ألعلم رجبًل لو صلح .............................................
 ٕٛٛ/ٔ .... ................................شل ألعلم اليـو الذي نزلت فيو ....إ

 ٕٓ٘/ٕ أال عذرتٍت ؟ فقاؿ................................... ................
 ٕٖٗ/ٕ  داؽ النساء ، فإنو ال يبلغٍت عن .......................أال ال تغالوا ُب ص
 ٔٙٔ/ٔ . ...................................ي ده ُب كم أخيو ... أي دخل أح دكم

 دزف انباء
 ٔٙٔ/ٔ . ....................................بئس  الص ديق ٖتتاج أف تقوؿ لو ..

 ٚٚٗ/ٔ  ................................................بل أيبافر ثقة باهلل ....
 ٕٔٔ/ٔ ح ديث ٝتعو................. وؿ اهلل بلغٍت عن رجل من أصحاب ريب



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

٘ٓٓ 

 دزف انتاء
 ٕٗ/ٔ  ......................تذاكروا ىذا اٟت ديث فإنكم إف دل  تفعلوا  ي درس .

 ٜٔٗ/ٔ هتل  العامة بذنب ا٠تاصة.............................................
 ٜٖٕ/ٔ . ...........................................التمسوا الغٌت ُب النكاح ..

 دزف احلاء
 ٜٜٕ/ٔ ح دثوا الناس ٔتا يعرفوف................................................

 ٖٚٔ/ٔ ... ...........................................حكمة من جوؼ خرب 
 دزف انذال

 ٖٜٖ/ٔ ......... .......................................أىل البيتذاؾ أمَت منا 
 دزف انضني

 ٕٙٙ/ٕ . ..........................السنة قاضية على الكتاب ، أي تقيي د ما أطلقو
 دزف انضاد

 ٖٚٔ/ٔ  .......................................ضالة ا١تؤمن عن د فايبق فليأخذىا
 دزف انعني
 ٕٛٙ/ٕ .......، يذىبوف...عجبت لقوـٍ عرفوا اإليبناد وصحتو عن ريبوؿ اهلل 

 ٓٙٔ/ٔ بإخواف الص دؽ تعش ُب أكنافهم ................................علي  
 ٜٕٕ/ٔ . عليكم بالنمط األويبط ..............................................

 دزف انغني
 ٕ٘/ٔ .غائلة العلم النسياف..................................................

 دزف انكاف
 ٖٔٗ/ٔ ....................................كاف عب د اهلل بن الزبَت إذا ٝت  الرع د



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

٘ٓٔ 

 ٖٚٗ/ٔ كاف عب د اهلل بن عمر يصلي خلف اٟتجاج..............................
 ٕٛٙ/ٕ كاف من مضى من علمائنا يقولوف : االعتصاـ بالسنة ٧تاة 

 ٖٔٗ/ٕ . ................من عمر مرتُت أو ثبلثاً ، ٍب رج  إذل ا١تنرب كل أح د أفقو
 ٖٖ/ٔ كن من الكرصل على حذر إذا أىنتو......................................

 ٖٙٔ/ٕ  ............... كنت أدخل البيت الذي دفن  معهما عمر واهلل ما دخلتو.
 ٘ٗ/ٔ .............................كنت أرى الرجل ُب ذل  الزماف..........

 ٕٖ/ٔ الكرصل يلُت إذا ايبتعطف...............................................
 دزف انالو

 ٗٓٔ/ٕ ......................................لست خباً وال  ا٠تب  ٮت دعٍت ..
 ٖٕ/ٔ .....................................لكل شيء آفة وآفة العلم النسياف 

 ٕ٘/ٔ .........................................لوال النسياف لكاف العلم كثَتاً 
 ٗٓٗ/ٔ ...........................................لو دل يبق من ال دىر إال ليلة 

 دزف ادلُى
 ٜٜٕ/ٔ ...........................................ما أنت ٔتح دٍث قوماً ح ديثاً 

........................................  ٖٛٗ/ٔ ما زلنا مع  ُب زيادة منذ اليـو
 ٛٓ٘/ٔ  ....................................................ما يبر أح د يبريرة 

 ٕٚٙ/ٕ  ........................ما منا إال راد ومردود عليو إال صاحب ىذا القرب 
 ٕٖ/ٔ .......................................إال قليل ا١تروءة ما وج دت لئيماً 

 ٕٚٙ/ٕ ...........................ح ديثاً صحيحاً  مىت رويت عن ريبوؿ اهلل 
 ٛٓ٘/ٔ ...............................من أخفى  عنا ب دعتو دل ٗتَف علينا ألفتو 

 ٗٓٗ/ٔ ...........................من تعود أفخاذ النساء دل يفلح..............
 دزف انُىٌ



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕ٘ٓ 

 ٖ٘ٔ/ٔ  .............................................نعم حىت يكوف مثل اٞتباؿ
 دزف اذلاء

 ٗٓٗٛٔ ...............................................ىل تزوجت ؟ قاؿ : ال
 دزف انىاو

 ٓٓٗ/ٔ ....................................واهلل ما كنا ُب اٞتاىلية نع د النساء 
 ٕٗٙ/ٕ .......................واهلل ما أراكم منتهُت حىت يعذبكم اهلل ، أح دثكم

 ٕٙٙ/ٕ ............................واهلل ال كلمت  أب داً ، أخربؾ أف ريبوؿ اهلل 
 ٕٔٗ/ٔ ............ويل للعادل من األتباع.....................................

 دزف انالو أنف
 ٖٖ/ٔ ال تض  معروف  عن د فاحش وال أٛتق ................................
 ٕٛٙ/ٕ ال تقل دشل وال تقل د مالكاً وال الشافعي وخذ من حيث أخذنا ............. 
 ٕ٘/ٔ ال ٘تن  العلم أىلو فتأٍب ................. .............................
 ٖٚٔ/ٔ ال يكوف من الذاكرين اهلل كثَتاً حىت يذكر اهلل.......................... 
 ٖٛٔ/ٕ ال يناؿ العلم مستحي وال متكرب ....................................... 
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ٖ٘ٓ 

 

 انمضى األول فهزس
 ) األدادَث (

 انصفذت                                                  دَثـزف احلـط  انزلى

 ٕٓ/ٔ حديث : ) آخر الدواء الكي ( .................................  ٔ

 ٖٕ/ٔ  .حديث : ) آفة العلم النسيان ، وإضاعتو أن تحدث بو غير أىلو ( ٕ

 ٕٙ/ٔ حديث : ) أبغض الحالل إلى اهلل الطالق (  ..................... ٖ

 ٖٓ/ٔ اكوا ( . .......................حديث : ) ابكوا فإن لم تبكوا فتب ٗ
 ٕٖ/ٔ حديث : ) اتق شر من أحسنت إليو ( . ........................ ٘

 ٖٚ/ٔ حديث : ) اتقوا فراسة المؤمن فإنو ينظر بنور اهلل ( . ............ ٙ

 ٜٖ/ٔ حديث : ) اجتهد رأيِّ وال آلو ( . ............................  ٚ

 ٖٗ/ٔ أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار ( . .......... حديث : ) ٛ
َد ( ................ ٜ  ٚٗ/ٔ حديث : ) أحب األسماء إلى اهلل ما ُعبَِّد وُحمِّ

 ٓ٘/ٔ حديث : ) أحبوا العرب لثالث ألني عربي والقرآن عربي ... ( ... ٓٔ

 ٖ٘/ٔ .......حديث : ) اختالف أمتي رحمة ( . ....................... ٔٔ

 ٕٙ/ٔ حديث : ) أدبني ربي فأحسن تأديبي ( .......................... ٕٔ

 ٙٙ/ٔ حديث : ) إذا أعيتكم األمور فعليكم بأصحاب القبور ( ........  ٖٔ

 ٙٚ/ٔ حديث : ) إذا اغتاب أحدكم أخاه فليستغفر لو ( ............... ٗٔ

 ٗٛ/ٔ ............................حديث : ) إذا بُليتم فاستتروا ( . .. ٘ٔ

 ٘ٛ/ٔ حديث : ) إذا حضر الَعشاُء والِعشاء فابدأوا بالَعشاء ( .......... ٙٔ

 ٛٛ/ٔ حديث : ) إذا حضرت المالئكة ىربت الشياطين ( .............. ٚٔ

 ٜٓ/ٔ حديث : ) إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا لو باإليمان ( . ٛٔ

 ٖٜ/ٔ إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصِل علي  ( ....... حديث : )  ٜٔ
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٘ٓٗ 

 ٜٙ/ٔ حديث : ) إذا كِبر ولدك واخيو ( . ............................ ٕٓ

 ٜٛ/ٔ ....................اليمن ( ) إذا كثرت الفتن فعليكم ب حديث : ٕٔ

 ٔٓٔ/ٔ ....حديث : ) اذىبوا فأنتم الطلقاء ( .......................... ٕٕ

 ٗٓٔ/ٔ حديث : ) أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اىتديتم ( ........... ٖٕ

 ٓٔٔ/ٔ الصين ( . ......................ب حديث : ) اطلبوا العلم ولو  ٕٗ

 ٗٔٔ/ٔ حديث : ) اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ... ( ................ ٕ٘

 ٛٔٔ/ٔ صرانو ( ....................حديث : ) أفعمياوان أنتما ألستما تب ٕٙ

 ٕٗٔ/ٔ حديث : ) أقامها اهلل وأدامها ( ................................  ٕٚ

 ٕٚٔ/ٔ حديث : ) اقرأوا على موتاكم يس ( . ......................... ٕٛ

 ٕٖٔ/ٔ حديث : ) األقربون أولى بالمعروف ( . ......................... ٜٕ

 ٖٗٔ/ٔ : ) أكثروا ذكر اهلل حتى يقولوا مجنون ( . ............... حديث ٖٓ

 ٓٗٔ/ٔ حديث : ) إكرام الميت دفنو ( . ............................... ٖٔ

 ٖٗٔ/ٔ حديث : ) أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدبهم ( . ................. ٕٖ

 ٛٗٔ/ٔ ..........حديث : ) أكرموا عمتكم النخلة ( . ................ ٖٖ

 ٚ٘ٔ/ٔ حديث : ) التمسوا الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار ( ....... ٖٗ

 ٗٙٔ/ٔ حديث : ) اللهم أحسن عاقبتنا في األمور كلها وأجرنا ... ( ....  ٖ٘

 ٙٙٔ/ٔ حديث : ) اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ( .....  ٖٙ

 ٜٙٔ/ٔ ى رزقك أفطرت ... ( .........حديث : ) اللهم لك صمت وعل ٖٚ

 ٔٚٔ/ٔ حديث : ) أنا ابن الذبيحين ( . ................................ ٖٛ

 ٜٚٔ/ٔ ........ ................(  حديث : ) أنا أفصح من نطق بالضاد ٜٖ

 ٕٛٔ/ٔ حديث : ) أنزلوا الناس منازلهم ( . ............................ ٓٗ

 ٘ٛٔ/ٔ : ) إن تحت كل شعرة جنابو ( . ........................حديث  ٔٗ
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٘ٓ٘ 

 ٛٛٔ/ٔ حديث : ) إن عبدالرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً ( .......... ٕٗ

 ٕٜٔ/ٔ حديث : ) إن اهلل ال ينظر إلى الصف األعوج  ( ................ ٖٗ

.......حديث : ) إن اهلل يحب المؤمن المحترف ( ................. ٗٗ
 ٔ/ٜٔٚ 

......... .............( يحب الملحين في الدعاءحديث : ) إن اهلل  ٘ٗ
 ٔ/ٜٜٔ 

 ٕٕٓ/ٔ ك ما في الغيب ( . .............حديث : ) أنفق ما في الجيب يأت ٙٗ

 ٖٕٓ/ٔ حديث : ) إنك التخلف الميعاد ( . .............................  ٚٗ

 ٕٙٓ/ٔ من رياض الجنة أوحفرة من حفر النار ( حديث : )إنما القبر روضة  ٛٗ

 ٕٓٔ/ٔ حديث : ) أوحى اهلل إلى ملك من المالئكة أن اقلب مدينة كذا..(  ٜٗ

 ٖٕٔ/ٔ حديث : ) أوقد على النار ألف سنة حتى أحمرت ثم أوقد عليها (   ٓ٘

 ٕ٘ٔ/ٔ ….( .......حديث : ) أيكون المؤمن جباناً ؟ قال نعم . فقيل :  ٔ٘

 ٕٚٔ/ٔ يث : ) بادروا باألعمال سبعا : ىل تنتظرون إال مرضاً ...( . حد ٕ٘

 ٕٕٔ/ٔ حديث : ) بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم ( .  ٖ٘

 ٕٕ٘/ٔ حديث : ) البر ال يبلى واإلثم الينسى والديان ال ينام ... ( ......  ٗ٘

 ٕٕٛ/ٔ .............حديث : ) تحية البيت الطواف ( . ................ ٘٘

 ٖٕٔ/ٔ حديث : ) تخرج الدابة ومعها عصى موسى عليو السالم ... ( .. ٙ٘

 ٖٕٗ/ٔ حديث : ) تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ( . ................ ٚ٘

 ٖٕٛ/ٔ حديث : ) تزوجوا فقراء يغِنكم اهلل ( . ........................ ٛ٘

 ٕٕٗ/ٔ دفن ( . ...........................حديث : ) تلقين الميت بعد ال ٜ٘

 ٕٓ٘/ٔ حديث : ) توسلوا بجاىي فإن جاىي عند اهلل عظيم ( . .......... ٓٙ

 ٕٙ٘/ٔ ..............................قبلها ( .حديث : ) التوبة تجب ما  ٔٙ
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٘ٓٙ 

 ٕ٘ٙ/ٔ حديث : ) جنبوا مساجدكم صبيانكم ( . ......................  ٕٙ

 ٕٓٚ/ٔ يث : ) الجنة تحت أقدام األمهات ( .........................حد ٖٙ

 ٕٕٚ/ٔ حديث : ) حب الدنيا رأس كل خطيئو ( ....................... ٗٙ

 ٕٗٚ/ٔ حديث : ) حب الوطن من اإليمان ( ............................ ٘ٙ

 ٕٛٚ/ٔ ..... حديث : ) حبب إلي من دنياكم ثالث النساء والطيب ... (  ٙٙ

 ٕٔٛ/ٔ حديث : ) حبك الشيء يعمي ويصم ( . ....................... ٚٙ

 ٕٗٛ/ٔ حديث : ) حثو التراب في وجوه الجيش ...( ................... ٛٙ

 ٕٙٛ/ٔ ين وسبعين حجة ( .................تحديث : ) حجة الجمعة باثن ٜٙ

.....................   حديث : ) حجوا قبل أن ال تحجوا ( . .... ٓٚ
 ٔ/ٕٜٔ 

 ٜٕ٘/ٔ حديث : ) حد الساحر ضربة بالسيف ( . .....................  ٔٚ

 ٜٕٛ/ٔ حديث : )حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب اهلل ورسولو ( ٕٚ

حديث : ) حسبي من سؤالي علمو بحالي ( . .....................  ٖٚ
 ٔ/ٖٖٓ 

في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب(  ) الحديثحديث :  ٗٚ
 ٔ/ٖٓٚ 

 ٖٓٔ/ٔ حديث : ) الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ( ..... ٘ٚ

 ٖ٘ٔ/ٔ حديث : ) الحكمة ضالة المؤمن ( . ............................. ٙٚ

 ٖٛٔ/ٔ حديث : ) الحي أفضل من الميت ( . ........................... ٚٚ

 ٕٖٓ/ٔ حديث : ) خادم القوم سيدىم ( . ............................. ٛٚ

 ٕٕٖ/ٔ حديث : ) خذوا شطر دينكم عن ىذه الحميراء ( . ............. ٜٚ

 ٕٖٚ/ٔ حديث : ) خير األمور أوسطها ( . ................. ........... ٓٛ

 ٖٖٓ/ٔ .................حديث : ) خير البر عاجلو ( . ................ ٔٛ
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٘ٓٚ 

 ٖٖٗ/ٔ حديث : ) الدعاء سالح المؤمن ( . ............................ ٕٛ

 ٖٖٚ/ٔ   ..........( )الدعاء الذي يقال عند غسل أعضاء الوضوءحديث :  ٖٛ

 ٖٓٗ/ٔ حديث : ) الدرجة الرفيعة ( . ................................. ٗٛ

 ٖٖٗ/ٔ العبادة ( . ..............................حديث : ) الدعاء مخ  ٘ٛ

 ٖ٘ٗ/ٔ حديث : ) الدين المعاملة ( . ................................... ٙٛ

 ٖٓ٘/ٔ حديث : ) رأس الحكمة مخافة اهلل ( . ........................... ٚٛ

 ٖٗ٘/ٔ  حديث : ) رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنو ( . ................. ٛٛ

 ٖٙ٘/ٔ حديث : ) رجعنا من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر ( .........  ٜٛ

 ٖٙٙ/ٔ حديث : ) رحم اهلل امرأ عرف قدر نفسو ( . ................... ٜٓ

 ٜٖٙ/ٔ حديث : ) رحم اهلل قبراً ال يعرف ( . .......................... ٜٔ

 ٕٖٚ/ٔ ( ......................... حديث : ) رضى الناس غاية ال تدرك  ٕٜ

 ٖٛٚ/ٔ رضوان ( ................... -تسمية خازن الجنة  -حديث : )  ٖٜ

 ٖٔٛ/ٔ " الرائش " ( .......................  -زيادة لفظة -حديث : )  ٜٗ

 ٖٙٛ/ٔ حديث : ) ساعة لقلبك وساعة لربك ( . ...................... ٜ٘

 ٜٖٛ/ٔ الذي يسبح الرعد بحمده والمالئكة من خيفتو (  حديث : ) سبحان ٜٙ

 ٜٖٔ/ٔ البيت ( . .......................... أىل احديث : ) سلمان من ٜٚ

 ٜٖٗ/ٔ حديث : ) الساكت عن الحق شيطان أخرس ( . ................ ٜٛ

 ٜٖٚ/ٔ حديث : ) شاوروىن  وخالفوىن  ( ........... ................. ٜٜ

 ٔٓٗ/ٔ حديث : ) شراركم عزابكم ( . ............................... ٓٓٔ

 ٙٓٗ/ٔ : )شهر رمضان أولو رحمو ووسطو مغفرة وآخره عتق من النار ( حديث  ٔٓٔ

 ٓٔٗ/ٔ حديث : ) شهر رمضان معلق بين السماء واألرض...( ..........  ٕٓٔ

 ٕٔٗ/ٔ ............. حديث : ) صلوا خلف كل بر وفاجر ( ........... ٖٓٔ



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

٘ٓٛ 

 ٙٔٗ/ٔ حديث : ) صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس ... ( ........ ٗٓٔ

 ٖٗ/ٔ حديث : ) صوموا تصحوا ( . ................................. ٘ٓٔ

 ٕٚٗ/ٔ حديث : ) الصبر مفتاح الفرج ( . .............................  ٙٓٔ

 ٖٔٗ/ٔ ين ( . .............................حديث : ) الصالة عماد الد ٚٓٔ

حديث : ) الصالة في بيت المقدس بخمسمائة صالة ( . .......... ٛٓٔ
 ٔ/ٖٗٗ 

 ٖٙٗ/ٔ ضم وأرسل ( .  ............... –حديث : ) ضم وسربل ، أو  ٜٓٔ

 ٖٛٗ/ٔ حديث : ) عام الحزن ، العام الذي ماتت فيو خديجة ...( ........ ٓٔٔ

 ٔٗٗ/ٔ : ) عزرائيل اسم ملك الموت ( ......................... حديث ٔٔٔ

 ٗٗٗ/ٔ حديث : ) عشر خصال عملتها قوم لوط ( . ................... ٕٔٔ

 ٜٗٗ/ٔ حديث : ) الفتنة نائمة لعن اهلل من أيقظها ( .....................  ٖٔٔ

 ٕ٘ٗ/ٔ ...........حديث : ) كان إذا استعاذ جعل ظاىر كفيو إليو ( ... ٗٔٔ

 ٘٘ٗ/ٔ حديث : ) كان إذا تغدى لم يتعَش وإذا تعشى لم يتغَد ( ..........  ٘ٔٔ

 ٚ٘ٗ/ٔ يأخذ من لحيتو من طولها وعرضها ( .........  حديث : ) كان  ٙٔٔ

 ٘ٙٗ/ٔ يصلي الضحى حتى نقول ال يدعها ... ( ....  حديث : ) كان  ٚٔٔ

 ٚٙٗ/ٔ ف الخطبة ... ( ..................حديث : ) كان يكبر بين أضعا ٛٔٔ

 ٜٙٗ/ٔ حديث : ) كان يليو في الصالة الرجال ثم الصبيان ثم النساء ( ...  ٜٔٔ

 ٔٚٗ/ٔ حديث : ) كتاب اهلل فيو نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم ... ( ..... ٕٓٔ

 ٘ٚٗ/ٔ حديث : ) كذب المنجمون ولو صدقوا ( ....................... ٕٔٔ

 ٛٚٗ/ٔ حديث : ) كفى بالموت واعظاً ( . .............................  ٕٕٔ

 ٕٛٗ/ٔ حديث : ) كل إناء بما فيو ينضح ( . ........................... ٖٕٔ

 ٗٛٗ/ٔ حديث : ) كل قرض جر منفعة فهو ربا ( . .................... ٕٗٔ
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ٜ٘ٓ 

 ٚٛٗ/ٔ ............حديث : ) كل ما يعجبك وألبس ما يعجب الناس (  ٕ٘ٔ

 ٛٛٗ/ٔ حديث : ) كلوا واشربوا وعلى الحق تحاسبوا ( .................  ٕٙٔ

 ٜٛٗ/ٔ عليكم ( . .........................  حديث : ) كما تكونوا يولى ٕٚٔ

 ٖٜٗ/ٔ حديث : ) كن مع اهلل يكن معك ( . .......................... ٕٛٔ

 ٜ٘ٗ/ٔ مهور الحور العين ( . .................حديث : ) كنس المساجد  ٜٕٔ

 ٜٛٗ/ٔ ..حديث : ) الكبر على أىل الكبر صدقة ( . ................... ٖٓٔ

حديث : ) الكيس من دان نفسو وعمل لما بعد الموت ... ( ......   ٖٔٔ
 ٔ/ٖ٘ٓ 

 ٚٓ٘/ٔ حديث : ) لتفتحن القسطنطينية فلنعم األمير أميرىا ...( ........  ٕٖٔ

 ٜٓ٘/ٔ حديث : ) لعن اهلل الشارب قبل الطالب ( . ...................   ٖٖٔ

 ٔٔ٘/ٔ حديث : )  لعن اهلل الناظر إلى عورة المؤمن والمنظور إليو ( ....... ٖٗٔ

 ٖٔ٘/ٔ من جلس وسط الحلقة ( .........  حديث : ) لعن رسول اهلل  ٖ٘ٔ

 ٕٓ٘/ٔ الرحمن ( .........حديث : ) لكل شيء عروس وعروس القرآن  ٖٙٔ

 ٕٕ٘/ٔ حديث : ) لكل مجتهد نصيب ( ................................  ٖٚٔ

 ٕ٘٘/ٔ حديث : ) لن يغلب عسر يسرين ( ............................   ٖٛٔ

 ٖٓ٘/ٔ حديث : ) لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعو ( ...................... ٜٖٔ

 ٖٗ٘/ٔ اللوطي بماء البحر ... ( ..................  حديث : ) لو اغتسل ٓٗٔ

 ٔٗ٘/ٔ حديث : ) لو خشع قلب ىذا لخشعت جوارحو ( ..............  ٔٗٔ

 ٘ٗ٘/ٔ حديث : ) ليس للمرء من صالتو إال ما عقل منها ( ............. ٕٗٔ

 ٚٗ٘/ٔ حديث : ) ليس من أمبر امصيام في امسفر ( ....................  ٖٗٔ

حديث : ) ما بين كل سماء وسماء خمسمائة سنة ( ................ ٗٗٔ
 ٔ/ٜ٘ٗ 
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٘ٔٓ 

 ٗ٘٘/ٔ حديث : ) ما خاب من استخار وال ندم من استشار ( .......... ٘ٗٔ

 ٔٙ٘/ٔ و عند اهلل حسن (..........ديث : ) ما رآه المسلمون حسناً فهح ٙٗٔ

 ٘ٙ٘/ٔ ................حديث : ) مازال يقنت حتى فارق الدنيا ( ..... ٚٗٔ

)ما وسعني سمائي وال أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن( حديث :  ٛٗٔ
 ٔ/٘ٚٔ 

 ٗٚ٘/ٔ حديث : ) ملعون من نكح يده ( .............................. ٜٗٔ

 ٛٚ٘/ٔ .حديث :) من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبو يوم تموت القلوب ( ٓ٘ٔ

 ٘/ٕ ...............................فهو يقيم ( .أذ ن حديث : ) من  ٔ٘ٔ
 ٛ/ٕ حديث : ) من أراد أن يلعن نفسو فليكذب( . .................. ٕ٘ٔ
 ٔٔ/ٕ حديث : ) من أفطر يوماً من رمضان من غيررخصة ...( ........ ٖ٘ٔ

 ٗٔ/ٕ حديث : ) من أمسى كااًل من عمل يده بات مغفوراً لو ( ....... ٗ٘ٔ

 ٚٔ/ٕ ................... ث : ) من تعلم لغة قوم أمن مكرىم ( .حدي ٘٘ٔ

 ٕ٘/ٕ حديث : ) من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فلو أجر مائة شهيد (  ٙ٘ٔ

 ٖٔ/ٕ  .حديث : ) من تهاون بالصالة عاقبو اهلل بخمسة عشر عقوبو ....( ٚ٘ٔ

 ٓٗ/ٕ (  حديث :)من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي ٛ٘ٔ

 ٙٗ/ٕ حديث : ) من حفر حفرة ألخيو وقع فيها ( .................... ٜ٘ٔ

 ٜٗ/ٕ حديث : ) من حفظ على أمتي أربعين حديثاً في أمر دينها ...( ... ٓٙٔ

 ٗ٘/ٕ حديث : ) من عاشر قوما أربعين يوما صار منهم ( .............. ٔٙٔ

 ٚ٘/ٕ يداً ( ...........حديث : ) من عشق فكتم فعف فمات مات شه ٕٙٔ

 ٕٙ/ٕ حديث : ) من علمني حرفاً صرت لو عبداً  ( ................... ٖٙٔ

 ٙٙ/ٕ حديث : ) من لم تنهو صالتو عن الفحشاء والمنكر لم يزدد ... ( . ٗٙٔ

 ٔٚ/ٖ حديث : ) من لم يخف اهلل خف منو ( . ......................... ٘ٙٔ
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٘ٔٔ 

 ٖٚ/ٕ بأمر المسلمين فليس منهم ( .............. حديث : ) من لم يهتم ٙٙٔ

 ٚٚ/ٕ حديث : ) من مات فقد قامت قيامتو ( . ...................... ٚٙٔ

 ٓٛ/ٕ حديث :) من مسح على رأس يتيم لم يمسحو إال هلل ... ( ....... ٛٙٔ

 ٕٛ/ٕ حديث : ) من نام بعد العصر فاختلس عقلو فال يلومن إال نفسو (  ٜٙٔ

 ٘ٛ/ٕ …( .... حديث : ) من ولد لو مولود فأذن في أذنو اليمنى وأقام  ٓٚٔ

 ٚٛ/ٕ حديث : ) من ال يستحي من الناس ال يستحي من اهلل ( ........ ٔٚٔ

 ٜٔ/ٕ حديث : ) الماء طهور ال ينجسو شيء إال ما غلب على ريحو ... (  ٕٚٔ

 ٖٜ/ٕ وى ( .حديث : ) المسلمون إخوة ال فضل ألحد على أحدإال بالتق ٖٚٔ

 ٜ٘/ٕ حديث : ) المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء ( .............. ٗٚٔ

 ٜٛ/ٕ حديث : ) المؤمن إذا قال صدق وإذ قيل لو صدق ( ............ ٘ٚٔ

حديث : ) المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق ... ( .... ٙٚٔ
 ٕ/ٔٓٔ 

 ٖٓٔ/ٕ .............................حديث : ) المؤمن كيس فطن ( . .. ٚٚٔ

 ٙٓٔ/ٕ حديث : ) نحن قوم ال نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا ال نشبع ( .... ٛٚٔ

 ٛٓٔ/ٕ حديث : ) نصرني الشباب وخذلني الشيوخ ( .................. ٜٚٔ

 ٓٔٔ/ٕ ............................ .حة ( .بسال حديث : ) نعم المذكر ٓٛٔ

 ٖٔٔ/ٕ    .نوم الصائم عبادة وصمتو تسبيح وعملو مضاعف ...(حديث : ) ٔٛٔ

 ٘ٔٔ/ٕ حديث : ) نية المؤمن خير من عملو ( . ......................... ٕٛٔ

 ٕٔٔ/ٕ حديث : ) الناس كأسنان المشط وإنما يتفاضلون بالعافية ....( ... ٖٛٔ

 ٕٗٔ/ٕ ....وصى على سابع جار ( ................ حديث : ) النبي  ٗٛٔ

 ٕ٘ٔ/ٕ حديث : ) النظافة من اإليمان ( . ............................... ٘ٛٔ

 ٖٔٔ/ٕ ......................... (  المصحف عبادة فيحديث : ) النظر  ٙٛٔ



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٕ٘ٔ 

 ٖٖٔ/ٕ حديث : ) النظرة سهم من سهام ابليس ... ( . ................   ٚٛٔ

 ٜٖٔ/ٕ مسلمة ( . ......................و    -زيادة لفظة  -حديث : ) ٛٛٔ

 ٖٗٔ/ٕ ونستهديو  ( ......................  -زيادة لفظة  -حديث : )  ٜٛٔ

 ٛٗٔ/ٕ حديث : ) والذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب ( ...... ٜٓٔ

 ٕ٘ٔ/ٕ حديث : ) ويل واٍد في جهنم يهوي فيو الكافر أربعين خريفاً ...(.  ٜٔٔ

 ٘٘ٔ/ٕ ديث : ) الوحدة خير من جليس السوء ...( .................. ح ٕٜٔ

 ٔٙٔ/ٕ حديث : ) الولد سر أبيو ( . ...................................  ٖٜٔ

 ٖٙٔ/ٕ حديث : ) ال أحل المسجد لحائض وال جنب ( .................. ٜٗٔ

 ٛٙٔ/ٕ تليك ( ........حديث : ) التظهر الشماتة بأخيك فيعافيو اهلل ويب ٜ٘ٔ

 ٗٚٔ/ٕ حديث : ) ال تمارضوا فتمرضوا ( . ............................  ٜٙٔ

 ٚٚٔ/ٕ .............. دعائك ( . صالح حديث : ) ال تنسنا يا أخي من  ٜٚٔ

 ٕٛٔ/ٕ حديث : ) ال حياء في الدين ( . ............................... ٜٛٔ

 ٘ٛٔ/ٕ على طعام ( . ..............................حديث : ) ال سالم  ٜٜٔ

حديث : ) ال صالة لجار المسجد إال في المسجد ( ............... ٕٓٓ
 ٕ/ٔٛٛ 

 ٕٜٔ/ٕ حديث : ) ال عزاء فوق ثالث ( . ............................. ٕٔٓ

 ٜٗٔ/ٕ لده ( ....: ) ال يدخل الجنة ولد زنا وال ولده وال ولد و حديث  ٕٕٓ

 ٜٛٔ/ٕ حديث : ) ال يسأل بوحو اهلل إال الجنة ( ........................ ٖٕٓ

 ٕٕٓ/ٕ كم مصليكم ( . .......................حديث : ) اليشغل قارئ ٕٗٓ

 ٕ٘ٓ/ٕ حديث : ) ال يقرأ الجنب وال الحائض شيئاً من القرآن ( ........ ٕ٘ٓ

 ٕٓٔ/ٕ ..اه تبعاً لما جئت بو ( حديث : ) ال يؤمن أحدكم حتى يكون ىو  ٕٙٓ

 ٕ٘ٔ/ٕ حديث : ) يا أبا أمامة مالي أراك  جالسا في المسجد ...( ........ ٕٚٓ
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ٖ٘ٔ 

 ٜٕٔ/ٕ  ..............( . خلقتك لعبادتي فال تلعبحديث : ) ياابن آدم  ٕٛٓ

 ٕٕٔ/ٕ حديث : ) يا رسول اهلل أرأيت ىذا المنزل أمنزل أنزلكو اهلل....( . ٜٕٓ

 ٕٕٗ/ٕ ث : ) يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ...( ...حدي ٕٓٔ

 ٕٕٛ/ٕ سَع وأنا أعينك واجلس وأنا أىينك ( ......حديث : ) يا عبدي ا ٕٔٔ

 ٕٖٕ/ٕ ...( ي يميني والقمر في يساري)يا عم واهلل لو ضعوا الشمس فحديث : ٕٕٔ

 ٖٕ٘/ٕ ..حديث : ) يا ويل من ضحك اليتيم كيف من بكاه ( .......... ٖٕٔ

 ٖٕٙ/ٕ ............................حديث : ) يخلق من الشبو أربعين ( . ٕٗٔ

 ٖٕٛ/ٕ .ء أمهاتهم ستراً من اهلل عليهم() يدعى الناس يوم القيامة بأسماحديث :  ٕ٘ٔ

 ٕٔٗ/ٕ .........................حديث : ) يوم صومكم يوم نحركم ( . ٕٙٔ

 
 فهزس انمضى انثاٍَ

 () اِثار 
 انصفذت                                                        زــاألثطزف    انزلى

 ٕٛٗ/ٕ : ) أي سماٍء تظلني وأي أرض تقلني ... (.. أثر أبي بكر الصديق  ٔ

 ٕٔ٘/ٕ : ) وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن (......... أثر أبي بكر  ٕ

 ٕٕ٘/ٕ (........ كنت ىذه الشجرة  : ) واهلل لوددت أني أثر أبي بكر  ٖ

 ٖٕ٘/ٕ : )حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم ... ( أثر عمر  ٗ

 ٜٕ٘/ٕ ) لو قيل كل الناس يدخلون الجنة إال رجاًل لظننت أنو أنا (:  أثر عمر  ٘

 ٕٓٙ/ٕ ستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً (: ) متى ا أثر عمر  ٙ

 ٕٔٙ/ٕ : ) التقوى ىي الخوف من الجليل والعمل ... (....... علي أثر  ٚ

 ٖٕٙ/ٕ أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما : ) يوشك أن تنزل عليكم حجارة ( . ٛ
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٘ٔٗ 

َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه(أثر ابن عباس في قولو تعالى  ٜ ........  )يـَْوَم تـَبـْ
 ٕ/ٕٕٚ 

إليمان بالتمني وال بالتحلي (  .اليس  أثر الحسن البصري رحمو اهلل : ) ٓٔ
 ٕ/ٕٚٚ 
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٘ٔ٘ 

 فهزس انمضى انثانث
 ( انمصض) 

 انصفذت                                                     تــمصانطزف   انزلى

                                           ٕٗٛ/ٕ    ..............................(...... ... ابن األكرمين) قصة :       ٔ 
         ...(.   الصبحأبي حنيفة أنو مكث أربعين سنة يصلي ) قصة :  ٕ
ٕ/ٕٛٚ 

 ٕٛٛ/ٕ   (..........  …الل يا ابن السوداء أنو قال لب أبي ذر ) قصة :  ٖ

 ٜٕٛ/ٕ . ............. ...(أبي معلق التاجر ونزول الملك إلنقاذه ) قصة :  ٗ

 ٜٕٔ/ٕ   ...(......................ارق بن زياد للسفن إحراق ط) قصة :  ٘

 ٜٕٗ/ٕ .....................................قصة : ) إرم ذات العماد (  ٙ

 ٜٕٚ/ٕ .....قصة : ) استشهاد أبناء الخنساء األربعة في معركة القادسية (  ٚ

 ٜٜٕ/ٕ ...................قصة : ) إسالم نعيم بن مسعود يوم الخندق (  ٛ

 ٕٖٓ/ٕ ................................(  قصة : ) ثعلبة بن حاطب  ٜ

 ٖٙٓ/ٕ .........قصة : ) الحارث بن ىشام ، وعكرمة بن أبي جهل ...(  ٓٔ

 ٖٛٓ/ٕ ..................................قصة : ) خولة بنت األزور (  ٔٔ

 ٖٔٔ/ٕ  ......( ة قائد الجندود عليو السالم وأنو أعجب بامرأقصة : ) دا ٕٔ

 ٖٗٔ/ٕ ...........(   : ) رحيل بالل بن رباح مؤذن رسول اهللقصة  ٖٔ

 ٖٛٔ/ٕ ........................النيل ( نهر إلى  قصة : ) رسالة عمر  ٗٔ

 ٕٖٓ/ٕ ............قصة : ) رؤيا الفتاة المريضة لزينب رضي اهلل عنها (  ٘ٔ

 ٕٕٖ/ٕ ..................لحوم اإلبل ( أكل من  قصة : ) سبب الوضوء ٙٔ

 ٕٖ٘/ٕ ................… (  قصة : ) شج أىل الطائف رأس النبي  ٚٔ

 ٕٖٚ/ٕ ..........قصة : ) صفة قتل الحجاج لسعيد بن جبير رحمو اهلل (  ٛٔ
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٘ٔٙ 

 ٜٕٖ/ٕ .............. ( فاطمة وزوجها ألخته قصة : ) ضرب عمر  ٜٔ

 ٖٖٖ/ٕ ...........مو وتعسر نطقو بالشهادتين ( ألمة وعقوق قصة : ) علق ٕٓ

 ٖٖٚ/ٕ ...مع اليهودي والقاضي شريح (  قصة : ) علي بن أبي طالب  ٕٔ

والمرأة التي راجعتو في مسألة المغاالة في المهور ( . قصة : ) عمر  ٕٕ
 ٕ/ٖٗٔ 

 ٖ٘ٗ/ٕ . ............................................قصة : ) الغرانيق (  ٖٕ

 ٕٖ٘/ٕ .............................لوالده (  قصة : ) قتل أبي عبيدة  ٕٗ

 ٖٗ٘/ٕ . ...............................قصة : ) المرأة المتكلمة بالقرآن (  ٕ٘

 ٕٖٙ/ٕ .........................مع الزىرة (  قصة : ) ىاروت وماروت ٕٙ

 ٖٚٙ/ٕ .................................ناً ( عل قصة : ) ىجرة عمر  ٕٚ

 ٕٖٚ/ٕ .........................................قصة : ) وامعتصماه (  ٕٛ

 ٖٚٚ/ٕ .....بالجبن ( شاعر النبي  قصة : ) وصف حسان بن ثابت  ٜٕ

 ٖٓٛ/ٕ ....لشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية ( الوصية المنسوبة لقصة : )  ٖٓ

 ٜٖٗ/ٕ ى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ( ة : ) الوضاع الذي كذب علقص ٖٔ
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٘ٔٚ 

 فهزس انمضى انزابع
 ) األشعار (

 انصفذت                                                     ألبُاثاطزف    و

 ٓٓٗ/ٕ ...........................) بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ...(   ٔ

 ٚٓٗ/ٕ .........................سود جانبو ... ( ىذا الليل وا ول) تطا  ٕ

 ٕٔٗ/ٕ . ...................................) صوت صفير البلبل ... (   ٖ

 ٛٔٗ/ٕ .......................................) طلع البدر علينا ... (   ٗ

 ٕٗٗ/ٕ ...........................) قد استوى بشر على العراق ... (   ٘

 ٖٔٗ/ٕ . .............................) محمد النبي أخي وصهري ... (   ٙ

 ٖٖٗ/ٕ ..........................) ىل من سبيل إلى خمر فأشربها ... (   ٚ

 ٖ٘ٗ/ٕ ...........................) يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ... (   ٛ

 ٖٛٗ/ٕ ............................الجنة ... ( ) يا عمر الخير جزيت   ٜ
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٘ٔٛ 

 فهرس المصادر والمراجع
  ىػ، ا١تكتبة اإليببلمية.ٜٓٗٔآداب الزفاؼ، ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، ط، األوذل 

  إٖتاؼ ا٠تَتة ا١تهرة، أٛت د بن أيب بكر إٝتاعيل البوصَتي، ٖتقيق دار ا١تشكاة، ط: األوذل
 ىػ، دار الوطن.ٕٓٗٔ

  السادة ا١تتقُت، للمرتضى الزبي دي، دار الفكر بَتوت . إٖتاؼ 

  ىػ، دار الشريف.ٕٔٗٔإهتامات كاذبة، إبراىيم اٟتازمي، ط ، األوذل 

  ىػ دار اٟترمُت القاىرة .ٙٔٗٔإجابة السائل، مقبل بن ىادي الوادعي، ط: األوذل 

  ة اإليببلمية. ىػ ا١تكتبٓٔٗٔاألجوبة النافعة، ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، ط: األوذل 

  ىػ، دار اآلثار ٕٔٗٔأحاديث معلة ظاىرىا الصحة، مقبل بن ىادي الوادعي، ط: الثانية
 صنعاء.  

  ىػ، مكتبة ا١تعارؼ الرياض.ٕٔٗٔأحكاـ اٞتنائز، ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، ط: األوذل 

 .أحكاـ العي دين، علي بن حسن اٟتليب 

 ،ٖتقيق: عب دالرزاؽ ا١ته دي، ط: األوذل  أحكاـ القرآف، ٤تم د بن عب داهلل بن العريب
 ىػ، دار الكتاب العريب. ٕٔٗٔ

 الكرصل بن صاحل ا١تقرف،  عب د ٚت : ، ٤تم د بن صاحل العثيمُت،أحكاـ من القرآف الكرصل
 ىػ، دار طويق السعودية. ٘ٔٗٔط: الثانية 

  .إحكاـ ا١تباشل ُب نقض وصوؿ التهاشل، علي بن حسن بن عب داٟتمي د 

 ىػ ٕٙٗٔالشريعة اإليببلمية، عب داهلل بن عمر السحيباشل، ط: األوذل  ُب أحكاـ ا١تقابر
 دار ابن اٞتوزي ا١تملكة العربية السعودية . 

  : إحياء علـو ال دين، للغزارل، وبذيلو ا١تغٍت عن ٛتل األيبفار، ٖتقيق: ٤تم د تامر، ط
 ىػ، مؤيبسة ا١تختار.ٕٗٗٔاألوذل 

 .األحاد وا١تثاشل 

 اطلة، ابن تيمية.   األحاديث الضعيفة والب 
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  ،األحاديث الضعاؼ وا١توضوعات ُب األٝتاء والصفات، زكريا بن غبلـ قادر الباكستاشل
 ىػ دار ابن حـز بَتوت، ودار ا٠تراز السعودية.ٕٕٗٔط: األوذل 

  .ط: دار الكتب العلمية ،  اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ، علي بن أٛت د بن يبعي د بن حـز

  ىػ، دار ابن القيم .٘ٔٗٔحسن يبلماف، ط: الثالثة أخطاء ا١تصلُت، مشهور بن 

  ىػ دار األرقم.ٗٓٗٔأدلة ٖترصل حلق اللحية، ٤تم د بن أٛت د بن إٝتاعيل، ط: الثالثة 

  .اآلداب الشرعية وا١تنح ا١ترعية، ٤تم د بن مفلح ا١تق ديبي، ط: مؤيبسة قرطبة 

  ىػ، مكتبة ٜٔٗٔاألدب ا١تفرد، للبخاري، ٖتقيق: ٝتَت أمُت الزىَتي، ط: األوذل
 ا١تعارؼ.  

  ىػ، ا١تكتب اإليببلمي بَتوت.٘ٓٗٔإرواء الغليل، ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، ط: الثانية 

  أيبباب نزوؿ القرآف، علي بن أٛت د الواح دي، ٖتقيق: كماؿ بسيوشل زغلوؿ، ط: األوذل
 ىػ ، دار الكتب العلمية بَتوت. ٔٔٗٔ

 :ىػ، دار ابن اٞتوزي. ٕٓٗٔاألوذل  أيبباب ىبلؾ األمم، يبعي د ٤تم د بابا يبيبل، ط 

  أيب د الغابة، عز ال دين ابن األثَت، ٖتقيق وتعليق: علي ٤تم د معوض وعادؿ أٛت د
 عب دا١تقصود، ط: دار الكتب العلمية بَتوت. 

  أيبٌت ا١تطالب، ٤تم د بن درويش اٟتوت، ترتيب: عب دالرٛتن بن ٤تم د اٟتوت، ط: األوذل
 ىػ، دار الكتب العلمية بَتوت.ٛٔٗٔ

  :االيبتيعاب ُب بياف األيبباب، يبليم بن عي د ا٢تبلرل و٤تم د ابن مويبى آؿ نصر، ط
 ىػ دار ابن اٞتوزي السعودية. ٕ٘ٗٔاألوذل 

  .األيبرار ا١ترفوعة، علي القاري ا٢تروي 

  ،األٝتاء والصفات، لئلماـ أيب بكر أٛت د بن اٟتسُت البيهقي، ٖتقيق: عب د اهلل اٟتاش دي
 لسوادي ج دة. ىػ مكتبة أٖٗٔط: األوذل 

 .أشراط الساعة، يويبف  الوابل 

  إشراقة أوذل النهى ُب حكم األخذ من اللحى، حسن بن قايبم اٟتسٍت، ط: األوذل
 ىػ دار اإلماـ أٛت د القاىرة. ٕٙٗٔ
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  أصل صفة صبلة النيب ىػ مكتبة ٕٚٗٔ، ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، ط: األوذل
 ا١تعارؼ الرياض.

  العوائ د، ٤تم د ٚتاؿ ال دين القاٝتي، ٖتقيق: ٤تم د ناصر إصبلح ا١تساج د من الب دع و
 ىػ، ا١تكتب االيببلمي بَتوت.   ٖٓٗٔال دين األلباشل، ط: ا٠تامسة 

  اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة البن حجر العسقبلشل، ٖتقيق: عادؿ عب د ا١توجود وعلي ٤تم د
 ىػ دار الكتب العلمية بَتوت.  ٘ٔٗٔمعوض، ط: األوذل 

 م د األمُت الشنقيطي، ط: عادل الكتب بَتوت.أضواء البياف، ٤ت 

 .إعبلـ الناس ٔتا وق  للربامكة م  بٍت العباس 

  :ىػ، ٚٔٗٔإعبلـ ا١توقعُت، ابن قيم اٞتوزية، رت بو وضبطو، ٤تم د عب دالسبلـ إبراىيم، ط
 دار الكتب العلمية بَتوت.

 م ا٢تبلرل، ط: اإلعتصاـ أليب إيبحاؽ إبراىيم بن مويبى بن ٤تم د للشاطيب، ٖتقيق: يبلي
 ىػ دار ابن عفاف ا٠ترب السعودية. ٕٔٗٔاألوذل 

  ـ، دار العلم للمبليُت بَتوت. ٕ٘ٓٓاألعبلـ ٠تَت ال دين الزركلي، ط: الساديبة عشر 

  العذب النمَت من ٣تالس الشنقيطي ُب التفسَت، ٤تم د األمُت بن ٤تم د ا١تختار الشنقيطي
 عادل الفوائ د.  ىػ دارٙٔٗٔ، ٖتقيق خال د السبت، ط: الثانية 

  :ىػ، دار الكتب ٛٓٗٔإغاثة اللهفاف، ابن قيم اٞتوزية، ٖتقيق: ٤تم د حام د الفقي، ط
 العلمية. 

  إقتضاء الصراط ا١تستقيم، ابن تيمية، ٖتقيق: ناصر بن عب دالكرصل العقل، ط: الساديبة
 ىػ، دار العاصمة السعودية. ٜٔٗٔ

  :٤تم د ناصر ال دين األلباشل، ط: اقتضاء العلم العمل، للخطيب البغ دادي، ٖتقيق
 العمومية ب دمشق. 

  .اإلمتاع باألربعُت ا١تتباينة السماع، ابن جحر 

 .األمثاؿ، أبو الشيخ 
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  :اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ، عبلء ال دين علي بن يبليماف ا١ترداوي، اعتٌت بو
 بَتوت.   ىػ إحياء الًتاث العريبٜٔٗٔمكتب ٖتقيق دار إحياء الًتاث، ط األوذل 

  إيقاظ ا٢تمم ا١تنتقى من جام  العلـو واٟتكم، يبليم بن عي د ا٢تبلرل، ط: الثالثة
 ىػ، دار اٞتوزي السعودية.    ٚٔٗٔ

 .الآللئ ا١تنثورة ُب األحاديث ا١تشهورة، للزركشي 

  ىػ، دار الكتب العلمية ٖٔٗٔاألـ، للشافعي، ٖتقيق: ٤تمود مطرجي، ط: األوذل
 بَتوت.

 ىػ، دار ٕٕٗٔناكَت، للجوزقاشل، ٖتقيق: ٤تم د حسن إٝتاعيل، ط: األوذل األباطيل وا١ت
 الكتب العلمية بَتوت.  

  .اإلٯتاف، ابن أيب شيبة، ٖتقيق: ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، ط: العمومية ب دمشق 

  ىػ، مكتبة دار الفيحاء و مكتبة ٚٔٗٔبلوغ ا١تراـ، أٛت د بن علي بن حجر، ط: الثانية
 دارالسبلـ. 

 ُّ ىػ، دار ابن اٞتوزي ٛٔٗٔجة الناظرين شرح رياض الصاٟتُت، يبليم ا٢تبلرل، ط: الثالثة
 السعودية . 

  ىػ، دار الكتب العلمية.  ٖٓٗٔالباعث اٟتثيث، أٛت د ٤تم د شاكر، ط: األوذل 

  .الباعث على إنكار الب دع واٟتوادث، أليب شامة 

  وفؤاد  ،وعلى ٧تيب ،أبو ملحمالب داية والنهاية، ابن كثَت، دقق أصولو وحققو: أٛت د
 ىػ، دار الرياف. ٛٓٗٔالساتر، ط: األوذل  وعلى عب د ،ومه دي ناصر ال دين ،السي د

  الب دع والنهي عنها، ٤تم د بن وضاح القرطيب، ٖتقيق: ٤تم د أٛت د د٫تاف، ط: رئايبة
 ادارات البحوث العلمية واإلفتاء وال دعوة واإلرشاد با١تملكة العربية السعودية.  

 لعروس، للزبي دي.تاج ا 

  ىػ، دار الكتب العلمية ٖٔٗٔتاريخ ابن خل دوف، عب دالرٛتن بن خل دوف ط: األوذل
 بَتوت.  

  .تاريخ دمشق، ابن عساكر 
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  .تاريخ الطربي 

 .تاريخ األدب العريب 

 .تاريخ بغ داد، ا٠تطيب البغ دادي 

 يب، ط: تاريخ ا٠تلفاء، جبلؿ ال دين السيوطي، اعتٌت بو وعلق عليو: ٤تمود رياض اٟتل
 ىػ دار ا١تعرفة. ٕٓٗٔالرابعة 

  .تبيض الصحيفة بأصوؿ األحاديث الضعيفة 

  ىػ مطاب  الفسطاط.  ٕٖٓٗٔتت اَّهر، عب دالعزيز لس دحاف. ط: األوذل 

  ،ٖتذير ا١تسلمُت من األحاديث ا١توضوعة على يبي د ا١تريبلُت، ٤تم د بشَت ظافر األزىري
 . ٖتقيق: فواز زمررل، ط: دار الكتاب العلمية

  ىػ مكتبة ٖٙٔٗٔترصل آاَلت اللهو والطرب، ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، ط: األوذل
 ال دليل. 

  ٖتفة األحوذي، ٤تم د عب دالرٛتن ا١تباركفوري، أشرؼ على مراجعة أصولو: عب د الوىاب
 عب داللطيف، ط: دار الفكر، ا١تكتبة التجارية. 

  دار األثار.  ىػ ٕٖٔٗٔتفة اَّيب، مقبل ىادي الوادعي، ط: األوذل 

  ىػ مكتبة دار ٖٗٔٗٔتفة ا١تودود، ابن قيم اٞتوزية، ٖتقيق: بشَت ٤تم د عيوف، ط: الرابعة
 البياف ومكتبة ا١تؤي د. 

  ىػ ا١تكتب ٘ٓٗٔٗتريج أحاديث مشكلة الفقر، ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، ط: األوذل
 اإليببلمي.

  .ٗتريج األذكار، ابن حجر 

 داب العادل وا١تتعلم، ابن ٚتاعة. تذكرة السام  وا١تتكلم ُب آ 

  ىػ دار إحياء الًتاث ٘ٔٗٔتذكرة ا١توضوعات، ٤تم د طاىر الفتٍت ا٢تن دي، ط: الثالثة
 العريب.  

  تسهيل اإل١تاـ، صاحل الفوزاف، اعتٌت بإخراجو عب دالسبلـ بن عب داهلل السليماف، ط: األوذل
 ىػ.ٕٚٗٔ
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 ىػ، دار العاصمة الرياض.ٜٔٗٔوذل تصحيح ال دعاء، بكر بن عب د اهلل أبو زي د، ط: األ 

   .تضيي  العمر واألياـ ُب اصطناع ا١تعروؼ م  اللئاـ 

  ،تعظيم ق در الصبلة، ٤تم د بن نصر ا١تروزي، ٖتقيق: عب دالرٛتن بن عب د اٞتبار الفريوائي
 ىػ، مكتبة ال دار با١ت دينة ا١تنورة. ٙٓٗٔط: األوذل 

 ىػ، دار الكتب العلمية بَتوت. ٕٓٗٔلثة تفسَت الطربي، ٤تم د بن جرير الطربي، ط: الثا 

  ىػ، دار السنة.٘ٔٗٔتفسَت يبورة آؿ عمراف، مصطفى الع دوي، ط: األوذل 

  :اهلل النمر ٤تم د عب دتفسَت البغوي "معادل التنزيل" اٟتسُت بن مسعود البغوي، ٖتقيق، 
 . ار طيبة، دىػٙٔٗٔ، ويبليماف مسلم، ط: الثالثة، وعثماف ٚتعة

 ٝتاعيل بن كثَت، تق دصل، عب د القادر األرنؤوط، ط: األوذل ، إعظيمتفسَت القرآف ال
 . دار الفيحاء و مكتبة دار السبلـ، مكتبة ىػٗٔٗٔ

  ىػ، مكتبة مكةٔٔٗٔتفسَت يبورة النور، مصطفى الع دوي، ط: األوذل. 
 شباؿ صغَت أٛت د شاغف ، ٖتقيق: أيب األب، أٛت د بن علي بن حجرتقريب التهذي

 .ىػ، دار العاصمةٙٔٗٔوذل األ :ط ،الباكستاشل
 دار الكتاب العريب.   :تلخيص ا١تست درؾ، للذىيب، ط 

 األوذل ط، تلخيص ا١توضوعات، للذىيب، درايبة وٖتقيق: يايبر بن ابراىيم بن ٤تم د :
 .  ىػ مكتبة الرش د، وشركة الرياضٜٔٗٔ

 :ىػ، دار الرايةٜٓٗٔالثالثة  ٘تاـ ا١تنة، ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، ط . 

 ىػ، دار الكتاب العريب. ٘ٓٗٔيز الطيب من ا٠تبيث، عب د الرٛتن بن علي ال ديب ، ط: ٘تي 

 وعة عن األخبار الشنيعة ا١توضوعة، البن عراؽ الكناشل، ٖتقيق: تنزيو الشريعة ا١ترف
 .  ىػ، دار الكتب العلميةٜٜٖٔعب دالوىاب عب د اللطيف، األوذل 

 ىػ، مكتبة األيب دي ٖٕٗٔـ، ط: األوذل يح األحكاـ، عب د اهلل بن عب د الرٛتن البساتوض
 . مكة

 األوذل  :قيق، مصطفي عب د القادر عطا، ط، ٖتهتذيب التهذيب، أٛت د بن علي بن حجر
 .ىػ، دار الكتب العلمية بَتوت٘ٔٗٔ
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 ىػ ، ٘ٔٗٔب الكماؿ ،ٚتاؿ ال دين يويبف ا١تزي، ٖتقيق: بشار عواد، ط ، الرابعة هتذي
 .  مؤيبسة الريبالة بَتوت

  الوىاب، خرج ح ديثو وعلق  اهلل بن ٤تم د بن عب د ، يبليماف بن عب ديز اٟتمي دتيسَت العز
 .   ىػ دار الفكر بَتوتٕٔٗٔعليو: عرفات العشا، ط: 

 :ىػ، ٗٔٗٔ تيسَت الكرصل الرٛتن، عب د الرٛتن السع دي، تق دصل: ٤تم د زىري النجار، ط
 .دار الذخائر

 األوذل  يق: عب د العزيز ٥تتار، ط:العزيز بن عب د اهلل بن باز، ٖتق ، عب دالتحفة الكرٯتة
 . مركز البحوث وال درايبات اإليببلميةىػ ٕٛٗٔ

 التاريخ الكبَت، للبخاري، ط: دار الكتب العلمية بَتوت . 

  ىػ دار العاصمةٖٔٗٔالتأصيل، بكر بن عب د اهلل أبو زي د، ط: األوذل   . 

 د عامر، ط: األوذل ١توتى وأمور األخرة، للقرطيب، ٖتقيق: ٤تم د ٤تمالتذكرة ُب أحواؿ ا 
 . ىػ، دار ال دعوة اإليببلميةٕٓٗٔ

  الًتغيب والًتىيب، للمنذري، ٖتقيق: األلباشل، اعتٌت بو: مشهور حسن، ط: األوذل
 ىػ، مكتبة ا١تعارؼ.  ٕٗٗٔ

 ناصر ال دين األلباشل، ط" األوذل ، ٤تم د عليقات اٟتساف على صحيح ابن حبافالت
 .ىػ، دار باوزيرٕٗٗٔ

 ىػ، دار ابن عفافٕٓٗٔ، ط: األوذل٤تم د ناصر ال دين األلباشل ،ةالتعليقات الرضي  . 

 :دار ا١تعرفة التلخيص اٟتبَت، أٛت د بن علي بن حجر، اعتٌت بو: عب د الوىاب ىاشم، ط  . 

 ىػ دار أىل اٟت ديث الرياض، ودار ٖٔٗٔذل األو  ط: ،التمٍت، عب د السبلـ بن برجس
 .العاصمة الرياض

 الفاروؽ اٟت ديثةٕٓٗٔبراىيم، ط: األوذل : أيبامة إقيقٖت ،، ابن عب د الربالتمهي د ،  . 

 ، ضبط وٗتريج :  التنبيهات اللطيفة ، عب دالرٛتن السع دي ، تعليق : عب دالعزيز بن باز
 .   القيم ا١تملكة العريبة السعودية ىػ دار ابنٜٓٗٔاألوذل  علي بن حسن اٟتليب، ط:
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 ىػ، ا١تكتب ٙٓٗٔلباشل، ط: ا٠تامسة التويبل أنواعو وأحكامو، ٤تم د ناصر ال دين األ
 .اإليببلمي

 :ىػ دائرة ٖٜٖٔ األوذل الثقات، ٤تم د بن حباف البسيت، ٖتت مراقبة: ٤تم د عب دا١تعي د، ط
 .ا١تعارؼ العثمانية

  ىػ مؤيبسة غراسٕٕٗٔالثمر ا١تستطاب، ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، ط: األوذل . 

 ىػ دارالسنةٖٔٗٔ ، ط: األوذل، مصطفى الع دويام  أحكاـ النساءج . 

 :ىػ مؤيبسة الكتب الثقافيةٓٔٗٔنية الثا جام  العلـو واٟتكم، ابن رجب، ط . 

 "األوذل : ، طعلى حسن عب د اٟتمي د ، تعليق :، للسيوطيجزء "طلب العلم فريضة
 ىػ دارعماف األردف . ٛٓٗٔ

 عليق: عرفات العشا، ط، ٗتريج وتاٞتام  ألحكاـ القرآف، ٤تم د بن أٛت د القرطيب :
 .  ىػ دار الفكر بَتوتٗٔٗٔ

 ٞتام  ألخبلؽ الراوي وآداب السم ا. 
  ىػ ٕ٘ٗٔاٞتام  ُب أحكاـ اللحية، علي بن ٤تم د بن حسن الرازحي، ط: األوذل

 .   داراآلثار صنعاء

 ىػ ٕٚٗٔ الثانيةام  الصحيح ٦تا ليس ُب الصحيحُت، مقبل بن ىادي الوادعي، ط: اٞت
 . دار اآلثار

 اف ما ليس ْت ديث، أٛت د بن عب دالكرصل الغزي، ٖتقيق: فواز أٛت د ٞت د اٟتثيث ُب بيا
 . ىػ دار ابن حـزٛٔٗٔزمررل، األوذل 

 م د بن ٤تم د بن عب دالكرصل ا١توصلي، درايبة ، ٤تحسن السلوؾ اٟتافظ دولة ا١تلوؾ
 . ىػ دار الوطنٙٔٗٔ األوذل وٖتقيق: فؤاد عب دا١تنعم أٛت د، ط:

 رة، للسيوطي، وض  حواشيو: خليل ا١تنصور، ط: أخبار مصر والقاىحسن احملاضرة ُب 
 . ىػ دار الكتب العلميةٛٔٗٔاألوذل 

 ياء ، أليب نعيم أٛت د بن عب د اهلل، درايبة وٖتقيق: مصطفى عب دالقادر عطاحلية األول ،
 . ىػ دار الكتب العلمية بَتوتٕٚٗٔ الثالثة
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 حياة الصحابة. 
  وعادؿ عب دا١تقصود، لي ٤تم د معوض: ع، علي بن ٤تم د ا١تاوردي، ٖتقيقاٟتاوي الكبَت ،

 . ىػ دار الكتب العلمية بَتوتٜٔٗٔط : 

 عبي دكم ا١تضبوط ُب ٖترصل فعل قـو لوط، مشس ال دين ٤تم د بن عمر الغمري، ٖتقيقاٟت : 
 .    ىػ دار الصحابة للًتاث بطنطآٜٗٔاألوذل  اهلل ا١تصري، ط:

 بن ىادي ا١ت دخلي شيخ زي د بن ٤تم د، للياة ُب ظل العقي دة اإليببلميةاٟت . 

 :ىػ دار ابن اٞتوزي السعوديةٕٔٗٔ الثانية ا٠تشوع وأثره ُب بناء األمة، يبليم ا٢تبلرل، ط. 
 :لبناف –ىػ مؤيبسة الريبالة بَتوت ٕٕٗٔالعاشرة  ا٠تطب ا١تنربية صاحل الفوزاف،ط.   

 ( ٕا٠تطب ُب ا١تسج د اٟتراـ اَّموعة)  ىػ مكتبة ٙٓٗٔعب د اهلل خياط، ط: الرابعة
 .ج دة

 و٤تم د علي، : ٤تم د يبامحدروس وفتاوى اٟتـر ا١تكي، ٤تم د بن صاحل العثيمُت، راجعها ،
 . ط: دار ابن اٞتوزي مصر

 :ىػ العلميةٙٔٗٔاألوذل  دفاع عن اٟت ديث والسَتة، ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، ط.   

 دالئل النبوة للبيهقي. 
 :دار الفكر، ال دراية دليل الفاٟتُت شرح رياض الصاٟتُت، ٤تم د بن عبلف، ط. 
 ىػ دار ابن ٚٔٗٔالثانية  : على بن حسن اٟتليب، ط:، ٖتقيقال داء وال دواء، ابن القيم

 . اٞتوزي السعودية

 :ؼ بَتوتا١تعار  ال در ا١تنثور، جبلؿ ال دين السيوطي، ط . 

 األوذل  :يمي، طاهلل العص ، صاحل بن عب د در النضي د ُب إخبلص كلمة التوحي دال
 .خزٯتةىػ دار ابن ٖٔٗٔ

 ىػ ٘ٔٗٔط: األوذل ٤تم د لطفي الصباغ،  :ال درر ا١تنتثرة، جبلؿ ال دين السيوطي، ٖتقيق
 الوراؽ الرياض. 

 .ذـ ا٢توى 

  ىػ دار اٟترميٛٓٗٔط: األوذل  ، أيبامة بن عب د اللطيف القوصي،األذاف . 
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  :األذكار، لئلماـ النووي وبذيلو ٖتفة األبرار بنكت األذكار للحافظ ابن حجر ٚتعها
 –ىػ مكتبة دار ا١تؤي د دمشق ٗٔٗٔالسيوطي، حققو: بشَت ٤تم د عيوف، ط: الثانية 

 بَتوت.  

 ار ال داعي ، دىػٕٙٗٔلفي، ط: األوذل ، ٤تم د لقماف السرش الربد شرح األدب ا١تفرد
 .  للنشر والتوزي  الرياض

 ي، ٖتقيق: ٤تم د روح ا١تعاشل ُب تفسَت القرآف والسب  ا١تثاشل، لئلماـ شهاب ال دين ٤تمود األلويب
 ىػ دار إحياء الًتاث العريب لبناف. ٕٓٗٔاآلم د وعمر السبلمي، ط: األوذل 

 روضة العقبلء. 
 الرابعة السي د اٞتميلي، ط ، حققو:شتاقُت ، لئلماـ ابن قيم اٞتوزيةروضة احملبُت ونزىة ا١ت :

 .  ىػ، دار الكتاب العريب بَتوتٜٔٗٔ

 د العزيز رباح، وأٛت د يويبف ال دقاؽ، طعب، ٖتقيق رياض الصاٟتُت، لئلماـ النووي  :
 .  ىػ دار ا١تأموف للًتاث دمشق، بَتوتٕٔٗٔ الثالثة عشر

 لرد على البكري، ابن تيميةا. 
 الرد على ا١تعًتض، الفَتوز أبادي. 
 ىػ دار القلم بَتوتٖٓٗٔالثانية  ، ط:قيم اٞتوزية، لئلماـ ابن الروح . 

 .الروض النضَت 

  وعب د القادر : شعيب األرنؤوطالعباد، ابن القيم، ٖتقيقزاد ا١تعاد ُب ى دي خَت ،
 . ىػ مؤيبسة الريبالة بَتوتٗٔٗٔشروف : السابعة والعاألرنؤوط، ط

 ىػ مكتبة الفرقاف عجمافٖٕٗٔوذل : األالزنا، أحكامو، أٛت د بن حسن الرٯتي، ط  . 

 ار الكتب العلمية، دالزى د، ابن ا١تبارؾ، ٖتقيق: حبيب الرٛتن األعظمي. 
 ىػ، دار الكتب العلمية بَتوتٗٔٗٔ: الثانية بن حنبل، ط، أٛت د زى دال   . 

 األوذل عامر أٛت د حي در، ط: لبيهقي، حققو، أليب بكر أٛت د بن اٟتسُت االزى د :
 .   ناف ومؤيبسة الكتب الثقافية بَتوتىػ دار اٞتٛٓٗٔ
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  وذل خَت الربية، أٛت د بن ٤تم د طاحوف، ط: األالزىور الن دية ُب خصائص وأخبلؽ
 . ىػ٘ٔٗٔ

 ٤تم د بن إٝتاعيل األمَت الصنعاشل، تعليق: فواز زمررل ، يببل السبلـ شرح بلوغ ا١تراـ
 . ىػ دار الرياف للًتاث االيبكن دريةٚٓٗٔ: الرابعة وإبراىيم اٞتمل، ط

  ، يبلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائ دىا، ٤تم د ناصر ال دين األلباشل
 لرياض. ىػ مكتبة ا١تعارؼ ا٘ٔٗٔط: 

  وا١توضوعة وأثرىا السيء ُب األمة، ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، يبلسلة األحاديث الضعيفة
 . ىػ مكتبة ا١تعارؼ الرياضٕ٘ٗٔوذل : األط

 ( ٖيبلسلة ٖتذير ال داعية من القصص الواىية رقم)علي بن إبراىيم حشيش ،. 
 ط: دار إحياء اقي، ٖتقيق ٤تم د فؤاد عب د البيبنن ابن ماجو ٤تم د بن يزي د القزويٍت ،

 . الًتاث

 يبنن البزار، البزار. 
 أٛت د ٤تم د بن يبورة، ٖتقيق يبنن الًتمذي " اٞتام  الصحيح " لئلماـ ٤تم د بن عيسى :

 .، ط: دار الكتب العلمية بَتوتشاكر
 ي ال دين عب د اٟتمي دراجعو: ٤تم د ٤ت ،ود يبليماف بن األشعث السجستاشليبنن أيب دا ،

 .يةط: دار إحياء السنة النبو 
 ىػ دارٗٔٗٔ: األوذل : يبع د بن عب د اهلل آؿ ٛتي د، ط، ٖتقيقيبنن يبعي د بن منصور 

 .  الصميعي الرياض

 ار قطٍت " أليب الطيب يبنن ال دارقطٍت علي بن عمر "وبذيلو التعليق ا١تغٍت على يبنن ال د
 .    ىػ عادل الكتب بَتوتٖٔٗٔ: الثالثة ٤تم د آبادي، ط

 رٛتن ال دارمي، ٖتقيق: ال دكتور ٤تمود أٛت د عب د احملسن، ط: يبنن ال دارمي عب د اهلل بن عب د ال
 .   ىػ دار ا١تعرفة بَتوتٕٔٗٔاألوذل 

 ىػٖٖٛٔماـ أيب عب د الرٛتن شعيب النسائي، ط : األوذل يبنن النسائي اَّتى لئل  . 
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 ىػٗٔٗٔ: العاشرة ، ط: شعيب األرنؤوطقيق، ٖتلئلماـ للذىيب ،يبَت أعبلـ النببلء 
 . بَتوتمؤيبسة الريبالة 

 ىػ، دار الفجر القاىرةٕٗٔوذل : األ، ط، البن اٞتوزييبَتة ومناقب عمر ابن ا٠تطاب   . 

 ط:  دعات ا١تتعلقة باألذكار والصلوات، ٤تم د عب د السبلـ خضر للقشَتيالسنن وا١تبت ،
 . ػ دار اٞتيل بَتوتىٛٓٗٔ

 د القادر عطاأيب بكر أٛت د بن اٟتسُت البيهقي، ٖتقيق: ٤تم د عب السنن الكربى لئلماـ  ،
 .  ىػ دار الكتب العلمية بَتوتٗٔٗٔ ط: األوذل

 قي للعبلمة وبذيلو اٞتوىر النأيب بكر أٛت د بن اٟتسُت البيهقي،  السنن الكربى لئلماـ
 . ىػ دار ا١تعرفة بَتوتٖٔٗٔ: ، طعبلء ال دين ا١تارديٍت

 د الواح د، ط: مصطفى عب :ماـ أيب الف داء إٝتاعيل بن كثَت، ٖتقيق، لئلالسَتة النبوية 
 . ار ا١تعرفة للطباعة والنشر بَتوت، دىػٖٔٗٔ

  ىار لئلماـ ٤تم د بن علي الشوكاشل، ٖتقيق: ٤تم د السيل اٞترار ا١تت دفق على ح دائق األز
 .  ىػ دار ابن كثَت دمشق، بَتوتٕٔٗٔ: األوذل ط، صبحي حبلؽ

 وعب د اٟتفيظ شليبوإبراىيم االبياري ، مصطفى السقا :، ٖتقيقالسَتة النبوية البن ىشاـ.  
 ىػ مكتبة العبيكاف ٕٙٗٔيبة : السادالسَتة النبوية الصحيحة، أكـر ضياء العمري، ط

 .  الرياض

 بن اٟتسن البللكائي، ٖتقيق: أٛت د ابن ، ىبة اهلل عةشرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة واٞتما
 .ىػ، دار طيبةٕٓٗٔيبع د الغام دي ط، الساديبة 

 ط خ العبلمة ٤تم د بن صاحل العثيمُتفضيلة الشي :، شرحوشرح رياض الصاٟتُت للنووي ،
 . ـ دار البصَتة االيبكن دريةٕٔٓٓية :الثان

  .شرح صحيح مسلم، لئلماـ النووي، مراجعة خليل ا١تيس، ط: األوذل دار القلم بَتوت 

 علي بن آدـ ، للعبلمة ٤تم د بن سمى ذخَتة العقى ُب شرح اَّتىشرح يبنن النسائي ا١ت
 .    ىػ دار آؿ برـو السعوديةٕ٘ٗٔذل األو  ، ط :األتيويب
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 األوذل و العبلمة ٤تم د بن صاحل العثيمُت، ط، شرحشرح األربعُت النووية للنووي :
 .  ار الثريا للنشر والتوزي  الرياضىػ دٕٗٗٔ

 آؿ الشيخ " ملزمة " ، صاحل بن عب د العزيزشرح األصوؿ الثبلثة . 

 ط٤تم د ناصر ال دين األلباشل :رج أحاديثها، خالعقي دة الطحاوية البن أيب العز شرح ، :
   .ىػ ا١تكتب اإليببلمئٜٖٔالرابعة 

 عب د اهلل الًتكي وشعيب األرنؤوط، ط :العقي دة الطحاوية البن أيب العز، ٖتقيق شرح :
 .ىػ مؤيبسة الريبالة بَتوتٗٔٗٔاديبة الس

 د زىري : ٤تم، ٖتقيق٤تم د الطحاوي، لئلماـ أيب جعفر أٛت د بن شرح معاشل اآلثار 
 . ػ دار الكتب العلمية بَتوت لبنافىٚٓٗٔ: الثانية النجار، ط

 األوذل ، ط: : العبلمة ٤تم د بن صاحل العثيمُت، شرحوشرح مق دمة التفسَت البن تيمية
 .ىػ دار الوطن الرياض٘ٔٗٔ

 م د : صبحي ٤تشرح مق دمة اَّموع للنووي، شرحو: ٤تم د بن صاحل العثيمُت، تعليق
 . ، ط: دار ابن اٞتوزيصبحي وأٯتن ال دمشق

  شرح نزىة النظر ُب توضيح ٩تبة الفكر، شرحو: العبلمة ٤تم د بن صاحل العثيمُت، وُّامشو
 . دار اآلثار القاىرة ىػ،ٕٙٗٔتعليقات اإلمامُت األلباشل وابن باز، ط: األوذل 

 ي، ٖتقيق: ٤تم د السعي د زغلوؿشعب اإلٯتاف لئلماـ أيب بكر أٛت د بن اٟتسُت البيهق ،
 .   ىػ دار الكتب العلمية بَتوتٓٔٗٔ : األوذلط

  ،الشذرة ُب األحاديث ا١تشتهرة، ٤تم د بن طولوف الصاٟتي، ٖتقيق: كماؿ بسيوشل زغلوؿ
 ىػ دار الكتب العلمية. ٖٔٗٔاألوذل : ط

  ىػ دار ابن ٕٕٗٔ : األوذل، ط، ٤تم د بن صاحل العثيمُتالشرح ا١تمت  على زاد ا١تستقن
 . اٞتوزي السعودية

 عياض، للقاضي الشفاء. 
 ىػ مكتبة دار األرقم ٖٓٗٔ : الثانيةالشفاعة، العبلمة مقبل بن ىادي الوادعي، ط

 .  الكويت
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 ػ ا٢تيئة ا١تصرية ى٘ٔٗٔ: عة اإلنشا، أٛت د بن علي القلقشن دي، طصبح األعشى ُب صنا
 .العامة للكتاب

 ىػ ٗٔٗٔانية : الثصحيح ابن حباف بًتتيب ابن بلباف، ٖتقيق: شعيب األرنؤوط، ط
 . مؤيبسة الريبالة بَتوت

 ية : الثانط، ن خزٯتة، ٤تم د بن إيبحاؽ ابن خزٯتة، ٖتقيق: ٤تم د األعظميصحيح اب
 .  ىػ ا١تكتب اإليببلمي بَتوتٕٔٗٔ

  أبو األشباؿ الزىَتي، ط، اختصرهبياف العلم وفضلو البن عب د الرب صحيح جام : :
 .  ىػ مكتبة ابن تيمية القاىرةٙٔٗٔ األوذل

 ىػ ا١تكتب ٛٓٗٔثة : الثاليح اٞتام  الصغَت وزيادتو، ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، طصح
 .  اإليببلمي بَتوت

 ىػ دار الص ديق ٗٔٗٔ: األوذل ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، ط، صحيح األدب ا١تفرد
 .  اٞتبيل السعودية

  ىػ ٛٔٗٔاألوذل  :عادؿ العزازي، ط ، اختصرهالفقيو وا١تتفقو للخطيب البغ داديصحيح
 .    دار الوطن الرياض

  ىػٚٓٗٔصحيح الكلم الطيب، ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، ط: الثامنة . 

 ىػ دار النفائس األردفٕ٘ٗٔساديبة : الالسَتة النبوية، إبراىيم العلي، ط صحيح  . 

  صفة صبلة النيب   ط تراىا، ٤تم د ناصر ال دين األلباشلمن التكبَت إذل التسليم كأن ،
 .  ىػ مكتبة ا١تعارؼ الرياضٔٔٗٔ وذل: األ

  صفة صـو النيب ػ ىٚٔٗٔ: الساديبة ، وعلي بن حسن، ط، يبليم ا٢تبلرلُب رمضاف
 . ا١تكتبة اإليببلمية عماف األردف

 ١تصطفى الع دوي، طالصحيح ا١تسن د من أحاديث الفنت وا١تبلحم وأشراط الساعة ، :
 . ىػ دار ا٢تجرة الرياضٕٔٗٔاألوذل 

  ٖٔٗٔمن أيبباب النزوؿ، مقبل الوادعي، ط: األوذل الصحيح ا١تسن د.  ىػ، دار ابن حـز

 الصواعق احملرقة، ابن حجر ا٢تيتمي. 
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 البن قيم اٞتوزية، ٖتقيق: علي بن ٤تم د ال دخيل الصواعق ا١تريبلة على اٞتهمية وا١تعطلة ،
 .   ىػ دار العاصمة الرياٛٔٗٔلثالثة : ااهلل، ط

 ىػ ا١تكتب ٓٔٗٔالثالثة  :ناصر ال دين األلباشل، ط ضعيف اٞتام  الصغَت وزيادتو، ٤تم د
 .اإليببلمي بَتوت

 ىػ مكتبة ا١تعارؼ ٚٔٗٔ: األوذل ، ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، طضعيف يبنن ابن ماجو
 الرياض . 

 ىػ ا١تكتب ٕٔٗٔذل : األو  د ناصر ال دين األلباشل، ط، ٤تمضعيف يبنن أيب داود
 .اإليببلمي بَتوت

 ىػ ا١تكتب ٔٔٗٔذل : األو ناصر ال دين األلباشل، ط ضعيف يبنن الًتمذي، ٤تم د
 .   اإليببلمي بَتوت

 الضعفاء وا١تًتوكُت. 
  مؤيبسة ،طم د الصاٟتي: علي اٟتم د احملء ا١تنَت على التفسَت البن القيم، ٚتعوالضو :

 . النور للطباعة، عنيزة

  بَتوت. ىػ، دار الكتب العلميةٚٓٗٔطبقات الشافعية، عب د الرٛتن األيبنوي، ط: األوذل 

 أليب عبي دالطهور ،.  
 صري ا١تعروؼ بابن يبع د، ٖتقيق: ٤تم د عب د حملم د بن يبع د ا٢تامشي الب ،الطبقات الكربى

 . الكتب العلمية بَتوتىػ دار ٓٔٗٔ: األوذل القادر عطا، ط

  األماشل ُب ٗتريج ٥تتصر اٞترجاشل، ٤تم د عب د اٟتق اللكنوي، ٖتقيق: تقي ال دين ظفر
 .  ىػ دار القلم ديب٘ٔٗٔالن دوي، ط: األوذل 

 علل ابن أيب حاًب. 
 ط: األوذل ب در ال دين ٤تمود بن أٛت د العيٍت لئلماـ ،عم دة القاري شرح صحيح البخاري ،

 .   ىػ دار الكتب العلميةٕٔٗٔ

 لطيب ٤تم د مشس اٟتق العظيم آبادي، طللعبلمة أيب ا ،عوف ا١تعبود شرح يبنن أيب داود :
 .   علمية بَتوتىػ دار الكتب ال٘ٔٗٔ الثانية
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 ٖتقيق: أيبي ا١تعروؼ بابن السٍت، أٛت د بن ٤تم د بن إيبحاؽ ال دينور عمل اليـو والليلة ، 
 .  ىػ مؤيبسة الكتب الثقافية بَتوتٛٓٗٔ: األوذل ٤تم د يبادل السلفي، ط

 عيوف األخبار، ابن قتيبة. 
 م د فارس٤تم د بن جعفر ا١تعروؼ بأيب الشيخ، ٖتقيق: ٤ت، لئلماـ عب د اهلل بن العظمة ،

 . ىػ دار الكتب العلمية بَتوتٗٔٗٔ ط: األوذل

 األوذلج عب د الرٛتن بن اٞتوزي، طاليب الفر  ،العلل ا١تتناىية ُب األحاديث الواىية : 
 .   ىػ دار الكتب العلمية بَتوتٖٓٗٔ

 للعبلمة مقبل بن ىادي الوادعي، ط: األوذل غارة األشرطة على أىل اٞتهل والسفسطة ،
 .  ٟترمُت مصرىػ دار أٜٗٔ

 ػ دار ىٛٓٗٔاألوذل  ١تك دود بتخريج منتقى ابن اٞتارود، أبو إيبحاؽ اٟتويٍت، ط:غوث ا
 .  الكتاب العريب بَتوت

 ى اللماز ُب ا١توضوعات ا١تشهورات، لنور ال دين السمهودي، ٖتقيق: ٤تم د عب د الغماز عل
 .   ىػ دار الكتب العلمية بَتوتٙٓٗٔ : األوذلالقادر عطا ط

  األوذل : فه د بن ناصر السليماف، ط، ٚت ، للعبلمة ابن عثيمُتأحكاـ الصياـفتاوى :
 .  ىػ دار الثريا الرياضٖٕٗٔ

 ىػ دار الثريا الرياضٕٔٗٔاألوذل : ، للعبلمة ابن عثيمُت، طفتاوى أركاف اإليببلـ . 

 فتاوى السيوطي. 
 فتاوى العز بن عب د السبلـ. 
 ىػ مكتبة السنة بالقاىرةٕٔٗٔوذل األ: فتاوى العقي دة، للعبلمة ابن عثيمُت، ط  . 

 ٛت د بن عب د اهلل ال دويش، طأ :، ٚت للبحوث العلمية واإلفتاء فتاوى اللجنة ال دائمة :
 .  ىػ دار ا١تؤي د الرياض٠ٕٔٗٗتامسة ا

  بو عب د اهلل ا١تصنعي، طأ :، ٚتعهاي، للعبلمة مقبل بن ىادي الوادعا١تسلمةفتاوى ا١ترأة :
 .صنعاء األثرية ىػ مكتبةٕٔٗٔوذل األ
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 األوذل للحافظ أٛت د بن علي بن حجر، ط ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري :
 .  ىػ دار الرياف للًتاث القاىرةٚٓٗٔ

 لئلماـ ٤تم د بن علي فتح الق دير اٞتام  بُت فٍت الرواية وال دراية من علم التفسَت ،
 .ىػ دار الفكر بَتوتٜٓٗٔالشوكاشل، ط: 

 سٍت الغماري، ، أٛت د بن ٤تم د بن الص ديق اٟتيث الشهابالوىاب بتخريج أحاد فتح
 ىػ عادل الكتب بَتوت. ٛٓٗٔ: األوذل ٖتقيق: ٛت دي بن عب د اَّي د السلفي، ط

 حسن يبلماف : مشهور بنقيق، ٖتفضائل الرمي، إيبحاؽ القراب. 
 .فضائل القرآف 

 ىػ دار ابن ٜٔٗٔ: األوذل عب د الرزاؽ بن عب د احملسن الب در، ط ،فقو األدعية واألذكار
 عفاف السعودية.

 فقو السَتة، ٤تم د بن يبعي د البوطي، ٕتقيق: ٤تم د ناصر ال دين األلباشل . 

 ىػ دار ٛٔٗٔ ، ط : الثانيةفوائ د الفوائ د البن قيم اٞتوزية، ترتيب علي بن حسن اٟتليب
 .   ابن اٞتوزي السعودية

  رؤوؼ ا١تناوي ، عب د ال، ٤تم د أحاديث البشَت النذيرفيض الق دير شرح اٞتام  الصغَت من
 .   ىػ دار الكتب العلمية بَتوت٘ٔٗٔ : األوذلط

 ٤تم د صبحي ، ٖتقيقلرباشل ُب فتاوى اإلماـ الشوكاشل، ٤تم د بن علي الشوكاشلالفتح ا :
   .ىػ مكتبة اٞتيل اٞت دي د صنعاءٖٕٗٔ: األوذل حسن حبلؽ، ط

 الفتوحات الربانية، ابن عبلف. 
 ىػ دار ٕٙٗٔ :، ابن القيم اٞتوزية، ٖتقيق: طالب عواد، طاإليببلـ الفرويبية الشرعية ُب

 . الكتاب العريب بَتوت

 الفصل، ابن حـز. 
 أليب اٟتسن ا٠تلعي. الفوائ د ، 

 الفوائ د، لؤلبنويبي. 
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 عب د الرٛتن بن ٭تِت ، لئلماـ الشوكاشل، ٖتقيقالفوائ د اَّموعة ُب األحاديث ا١توضوعة :
 . ر مصرىػ دار اآلثاٖٕٗٔمي، ط: األوذل ا١تعل

 وشرحها ، ٚتعهااحمل دث ٤تم د ناصر ال دين األلباشلالعبلمة  ،الفتاوى ا١ت دنية واإلماراتية :
 .   ىػ دار الضياء مصرٕٚٗٔعمرو عب د ا١تنعم يبليم، ط: األوذل 

 فى عب د ومصط ،: عب د القادر عطا، لشيخ اإليببلـ ابن تيمية، ٖتقيقالفتاوى الكربى
 .   بَتوت القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية

  قاع دة جليلة ُب التويبل والويبيلة، شيخ اإليببلـ ابن تيمية، ٖتقيق: الشيخ ربي  بن ىادي
 . ىػ مكتبة لينة دمنهورٕٔٗٔاألوذل : ا١ت دخلي، ط

 اض: دار الصميعي الري، وا٠تراشي، طوالعتيق ،قصص ال تثبت، ١تشهور بن حسن . 

 ىػ، مكتبة ٕٛٗٔط: الثانية بكية،أٛت د بن مشبلف، القصص ا١تية ما بُت مضحكة وم
 . اإلماـ األلباشل

 اٞتوزي ىػ دار ابن ٕٔٗٔالثانية  ، يبليم بن عي د ا٢تبلرل، ط:القابضوف على اٞتمر
 . ا١تملكة العربية السعودية

 ػ دار إحياء ىٕٔٗٔ، ط األوذل ٤تم د بن يعقوب الفَتوزآبادي، ٣ت د ال دين القاموس احمليط
 . الًتاث العريب بَتوت

 على بن حسن اٟتليب.  ُت ُب ضعف ح ديث التلقُتلقوؿ ا١تبا ، 

 ىػ ٜٔٗٔ : الثالثة، للعبلمة ٤تم د بن صاحل العثيمُت، طالقوؿ ا١تفي د على كتاب التوحي د
 .   دار ابن اٞتوزي السعودية

 ىػ دار الثريا الرياضٚٔٗٔلثانية : اكتاب العلم للعبلمة ابن عثيمُت، ط . 

 ىػ دار الفكر بَتوت. ٙٓٗٔ د الرٛتن اٟتريري ، ط :كتاب الفقو على ا١تذاىب األربعة، عب 

  كتب حذر منها العلماء، تصنيف: أيب عبي د مشهور بن حسن آؿ يبلماف، ط: األوذل
 ىػ دار الصميعي الرياض. ٘ٔٗٔ

 ىػ دار اآلثار ٖٕٗٔاألوذل  :، طكرامات األولياء، عب د الرقيب بن علي بن حسن اإليب
 .  صنعاء
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 دين ا١تتقي بن حساـ ال دين ا٢تن ديؿ واألفعاؿ، عبلء الكنز العماؿ ُب يبنن األقوا  ،
 . ىػ دار الكتب العلمية بَتوتٕٗٗٔ ٖتقيق: ٤تمود عمر ال دمياطي، ط: الثانية

 احمل دث تهر من األحاديث على ألسنة الناسكشف ا٠تفاء ومزيل اإللباس عما اش ،
 .   ىػ، مؤيبسة الريبالة بَتوتٙٔٗٔ : الساديبة، طإٝتاعيل العجلوشل

 شف ا١تتواري، علي بن حسن اٟتليب.  ك 

  أٛت د عب د الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ للحافظ عب د اهلل بن ع دي اٞترجاشل، ٖتقيق: عادؿ
 .  ىػ دار الكتب العلمية بَتوتٛٔٗٔ األوذل ، ط:ا١توجود وعلي ٤تم د معوض

 دف. ىػ مكتبة ا١تنار األر ٛٔٗٔاألوذل  :، ط: مشهور يبلمافالكبائر لئلماـ الذىيب، ٖتقيق 

  علي بن لساف ا١تيزاف، أٛت د بن علي بن حجر العسقبلشل، ٖتقيق: عادؿ عب د ا١توجود و
 .    ىػ دار الكتب العلمية بَتوتٙٔٗٔ ، ط: األوذل٤تم د معوض

  ٤تم د بن صاحل العثيمُت، ط: دار البصَتة مصر. لقاء الباب ا١تفتوح م  فضيلة الشيخ 

 صبلح عويضة، ؿ ال دين السيوطي، تعليقالآللئ ا١تصنوعة ُب األحاديث ا١توضوعة، جبل :
 . ىػ دار الكتب العلمية بَتوتٜٔٗٔ : األوذلط

  ذل اللم  ُب الرد على ٤تسٍت الب دع، عب د القيـو بن ٤تم د بن ناصر السحيباشل، ط: األو
 .ىػ مكتبة ا٠تضَتي ا١ت دينةٙٔٗٔ

 وقجي، ٤تم د أيب احملايبن القااللؤلؤ ا١ترصوع فيما ال أصل لو أو بأصلو موضوع . 

 .٣تايب ال دعوة، ابن أيب ال دنيا 

 دار مكتبة اٟتياة بَتوت، ط١تي داشل، أٛت د بن ٤تم د النيسابوري ا٣تم  األمثاؿ :. 
 ىػ ٚٓٗٔ: ور ال دين علي بن أيب بكر ا٢تيثمي، طللحافظ ن ،٣تم  الزوائ د ومنب  الفوائ د

 دار الرياف مصر.  

 فه د بن ناصر ، ٚت لعثيمُتمة ٤تم د بن صاحل ا٣تموع فتاوى وريبائل فضيلة العبل :
 . ىػ دار الثريا السعوديةٗٔٗٔانية : الثالسليماف، ط

 ٤تم د بن ، ٚت ـ عب د العزيز بن عب د اهلل بن باز، لئلما٣تموع فتاوى ومقاالت متنوعة :
 .  ىػ دار ا١تعارؼ الرياضٖٔٗٔيبع د الشويعر، ط: 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٖ٘ٚ 

 بن قايبم العاصمي  م د، ٚت : عب د الرٛتن بن ٤تتيمية ٣تموع فتاوى شيخ اإليببلـ ابن
 .النج دي اٟتنبلي

 صادؽ البيضاشل، ٚتعها٣تموع فتاوى الوادعي، مقبل بن ىادي الوادعي : . 

 ٥تتصر منهاج القاص دين، لئلماـ ابن ق دامة ا١تق ديبي، تعليق: علي بن حسن اٟتليب ، ط: 
 . ىػ دار عماف األردف٘ٔٗٔالثانية 

 ىػ دار ٗٔٗٔ الثانية م د ا١تعتصم باهلل، ط: دارج السالكُت، ابن القيم اٞتوزية، ٖتقيق: ٤تم
 . الكتاب العريب بَتوت

 .مراتب اإلٚتاع   

 :األوذل مسن د أيب يعلى، أٛت د بن علي ا١توصلي، ٖتقيق: إرشاد اٟتق األثري، ط 
 . ىػ مؤيبسة علـو القرآف بَتوتٛٓٗٔ

 ٖتقيق، ا١تكتبة التجارية مكو، و، ط: مؤيبسة الريبالة :ـ أٛت د بن حنبل، طمسن د اإلما :
 . شعيب األرنؤوط

 مسن د أيب داود الطيالسي، يبليماف بن داود الطيالسي، ط: دار ا١تعرفة بَتوت  . 

 :مشكاة ا١تصابيح، ٤تم د بن عب داهلل التربيزي، ٖتقيق: ٤تم د ناصر ال دين األلباشل، ط 
 . ىػ ا١تكتب اإليببلمي بَتوت٘ٓٗٔثة الثال

 يبعي د ٤تم د اللحاـ، ط:  :يبة، ٖتقيقمصنف ابن أيب شيبة، عب داهلل بن ٤تم د بن أيب ش
 .  ىػ دار الفكر بَتوتٜٓٗٔاألوذل 

 ىػ ا١تكتب اإليببلمي بَتوتٚٓٗٔذل األو  ، ط:، عب دالرزاؽ الصنعاشلمصنف  . 

 أٛت د حكمي، ٖتقيق: صبلح عويضة و أٛت د بن يويبف ، حافظ بن معارج القبوؿ
 . ىػ دار الكتب العلمية بَتوتٔٔٗٔ األوذلالقادري، ط: 

 األوذل  نعيم األصبهاشل، ٖتقيق: ٤تم د راضي بن حاج عثماف، ط: ، أبوة الصحابةمعرف
 ا١تنورة و مكتبة اٟترمُت الرياض. ىػ مكتبة ال دار ا١ت دينةٛٓٗٔ

 األعرايب معجم ابن . 

 ىػ دار العاصمة الرياضٚٔٗٔألوذل معجم الب دع، رائ د بن صربي بن أيب علفة، ط: ا . 
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  ىػ دار العاصمة الرياضٚٔٗٔثالثة عب داهلل أبو زي د، ط: المعجم ا١تناىي اللفظية، بكر بن. 
  ىػ مكتبة ا١تعارؼ ٘ٓٗٔمعجم الطرباشل األويبط، ط: ٖتقيق: ٤تمود الطحاف، األوذل

 الرياض. 

  :ىػ دار الكتب العلمية بَتوتٖٓٗٔمعجم الطرباشل الصغَت، ط . 

 ىػ دار ٕٕٗٔ ثانيةال عب داَّي د السلفي، ط:: ٛت دي بن ، ٖتقيقمعجم الطرباشل الكبَت
 . إحياء الًتاث العريب

 األوذل ، ط: : علي بن حسن اٟتليبمفتاح دار السعادة، ابن القيم اٞتوزية، ٖتقيق
 .   ن عفاف ا١تملكة العربية السعوديةىػ دار ابٙٔٗٔ

 ىػ ٙٓٗٔاألوذل رشاد يبادل، ط: : ٤تم د منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٖتقيق.  
 ومصطفى بن للطيف،  : إياد بن عب داجر اٟت ديثية، ٚت  وإع دادمويبوعة اٟتافظ ابن ح

  .ىػٕٕٗٔاألوذل  ط: ،د بن ٤تم دقحطاف و بشَت جواد و عما
 األوذل يبليماف البن داري و يبي د كسروي حسن، ط:، عب دالغفار مويبوعة الكتب التسعة 

 .   ىػ دار الكتب العلمية بَتوتٖٔٗٔ

 ثماف الذىيب، ٖتقيق: علي ٤تم د البجاوي، عت داؿ ُب نق د الرجاؿ، أٛت د بن عميزاف اال
 . ط: دار ا١تعرفة بَتوت

 لصبلة، ٤تم د بن صاحل بن عثيمُت.من أحكاـ ا 

 ا١تتفق وا١تفًتؽ. 
 ا١تختارة، للضياء ا١تق ديبي. 
 اَّروحُت، ابن حباف. 
  :ىػ دار إحياء الًتاث العريب.٘ٔٗٔاَّموع، للنووي، ٖتقيق: ٤تم د ٧تيب ا١تطيعي، ط 

 ناصر السليماف، ط:  : فه د بن من فتاوى ٤تم د بن صاحل العثمُت، ٚت ُتاَّموع الثم
 . ىػ مكتبة الثقافة ع دفٔٔٗٔلثانية ا

  ا١تست درؾ على الصحيحُت، أليب عب د اهلل اٟتاكم النيسابوري، وبذيلو تتب  أوىاـ اٟتاكم اليت
  دار اٟترمُت.ط: يبكت عليها الذىيب، أليب عب د الرٛتن مقبل بن ىادي الوادعي، 

 :ىػ مكتبة صنعاء األثريةٕ٘ٗٔالثة الث ا١تصارعة، مقبل بن ىادي الوادعي، ط . 
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  :ا١تصنوع ُب معرفة اٟت ديث ا١توضوع، علي القاري، ٖتقيق: عب دالفتاح أبو ع دة، ط
 . ىػ دار البشائر اإليببلميةٗٔٗٔ

 :ىػ دار ٗٔٗٔا١تطالب العالية، أٛت د بن حجر، ٖتقيق: حبيب الرٛتن األعظمي، ط
 . ة بَتوتا١تعرف

 ن الًتكي و عب دالفتاح ٤تم د اٟتلو، ط: عب داهلل بن عب داحملس :ابن ق دامة، ٖتقيق ،ا١تغٍت
 . ىػ ىجر القاىرةٕٔٗٔالثانية 

 ا١تغٍت ُب الضعفاء، للذىيب. 
 :ىػ دار ٚٔٗٔ الثالثةا١تقاص د اٟتسنة، للسخاوي، ٖتقيق: ٤تم د عثماف ا٠تشت، ط

 . الكتاب العريب بَتوت

 الوادعي، ط: أـ القرى القاىرة، مقبل أيبئلة ا١تصطلحبعض  ا١تقًتح ُب أجوبة . 

 :ىػ مكتبة الفرقاف ديبٕٗٗٔا١توطأ، مال  بن أنس، ٖتقيق: يبليم بن عي د ا٢تبلرل، ط.  

 الثانية صحيح والضعيف، ابن القيم، ٖتقيق: عب دالفتاح أبو غ دة، ط:ا١تنار ا١تنيف ُب ال
 .  عات اإليببلمية حلبىػ مكتب ا١تطبو ٖٓٗٔ

 نار، للمقبليا١ت. 

 الثانية ف، ط : : عادؿ بن علي الفري دافتاوى فضيلة الشيخ صاحل الفوزاف، ٚت  ا١تنتقى من
 . رباء ا١ت دينة النبويةىػ مكتبة الغٚٔٗٔ

 أشرؼ بن ا١تناىي اللفظية، ٤تم د بن صاحل العثيمُت، ٚتعو وخرج أحاديثة وضبطو :
 . ىػ دار ابن اٞتوزي مصرٕٗٗٔحسن، ط:يويبف بن 

 الرد على من قاؿ بإيببلـ أيب طالب، قايبم التعزيىب ُب ا١توا  . 

 ط ا١توضوعات من األحاديث ا١ترفوعات، ابن اٞتوزي، ٖتقيق: نور ال دين بن شكري ،: 
 .ىػ أضواء السلف الرياضٛٔٗٔألوذل ا

 الصحيفة بأصوؿ األحاديث الضعيفة. نشر    

 ٤تم د ، تصحيحالزيلعي ال دين عب داهلل بن يويبف، ٚتاؿ نصب الراية ألحاديث ا٢ت داية :
 . ىػ مويبسة الرياف بَتوتٛٔٗٔألوذل ا عوامة، ط:
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  نظرة النعيم، إع داد ٣تموعة من ا١تتخصصُت بإشراؼ: صاحل بن عب داهلل بن ٛتي د و عب دالرٛتن
 ىػ دار الويبيلة ا١تملكة العربية السعودية.   ٛٔٗٔبن ٤تم د ملوح، ط:األوذل 

 من الفوائ د، عب داللطيف بن ٤تم د بن أيب ربي ، ط : ا ُب يبلسليت األلباشل نظم الفرائ د ٦ت
 .  ىػ مكتبة ا١تعارؼ الرياضٕٓٗٔوذلاأل

  نفح الطيب من غصن األن دلس الرطيب، أٛت د بن ا١تقري التلمساشل، حققو: إحساف
 . ار صادر بَتوتاألوذل دعباس، ط:

 ألوذل ا :ط، حاديثو: عصاـ ال دين الصبابطى، خرج أر، ٤تم د بن علي الشوكاشلنيل األوطا
 .  ىػ دار اٟت ديث القاىرةٖٔٗٔ

 وتضعيفو ١تئات  لكتب األئمة الرجيحة حذير من ٗتريب" ابن عب دا١تناف "النصيحة بالت
ىػ دار ابن عفاف ٕٓٗٔوذل األ شل، ط:، ٤تم د ناصر ال دين األلبااألحاديث الصحيحة

 .القاىرة

  اليمٍت، ٖتقيق: ٤تم د  افح العطرة ُب األحاديث ا١تشتهرة، ٤تم د بن أٛت د الصعػ ديالنو
 .    ىػ مؤيبسة الكتب الثقافية بَتوتٗٔٗٔالثالثة عب دالقادر أٛت د عطا، ط: 

 األوذل  ط: ،بن يويبف العزازي، عادؿ َت بتخريج أحاديث تفسَت ابن كثَتى داية ا١تستن
 .   ىػ ا١تكتبة اإليببلمية القاىرةٕٗٗٔ

  وجوب العمل بسنة ريبوؿ اهلل بن باز اهلل، عب د العزيز بن عب د . 

  :ىػ وزارة الشؤوف ٕٗٗٔالثانية وال تقربوا الفواحش، ٚتاؿ عب دالرٛتن إٝتاعيل، ط
 .يببلمية ا١تملكة العربية السعوديةاإل

 فهزس فىائد انتعهُماث
 انصفذت انفىائد

 ٙ/ٔ حكم العمل باٟت ديث الضعيف...................................
 ٕٔ/ٔ ...............................إخضاع اآلثار لقواع د احمل دثُت.....

 ٕٔ/ٔ أحكاـ الكي....................................................

 ٕٗ/ٔ آفة العلم وغائلتو وإضاعتو، وكراىية وضعو عن د من ليس بأىل......
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 ٕٚ/ٔ بعض مصاحل ومفايب د الطبلؽ....................................
 ٜٕ/ٔ األحكاـ التكليفية ا٠تمسة....................... الطبلؽ ٕتري فيو

 ٖٓ/ٔ ترتيل القرآف والتغٍت بو أمر مطلوب..............................
 ٕٖ/ٔ .........)اتق شر من أحسنت إليو(...... ح ديث: رائ  على تعليق 

 ٖٛ/ٔ الفرايبة والتويبم................................................

 ٕٗ/ٔ كبلـ نفيس لؤللباشل والوادعي حوؿ ح ديث: )اجته د رأيي وال آلو(.
 ٖٗ/ٔ لتسرع ُب الفتوى.................................كراىة العلماء ا

 ٛٗ/ٔ اإلٚتاع على حرمة تعبي د األٝتاء لغَت اهلل .........................  
 ٛٗ/ٔ .........................مراتب األٝتاء ايبتحباباً وجوازاً.........

 ٔ٘/ٔ جنس العرب أفضل من جنس العجم.............................

 ٗ٘/ٔ االختبلؼ شر وليس رٛتة.......................................

 ٖٙ/ٔ وإن  لعلى خلق عظيم..........................................
 ٛٙ/ٔ ..تيمية حوؿ ح ديث )إذا أعيتكم األمور(كبلـ نفيس لشيخ اإليببلـ ابن 

 ٛٚ/ٔ حرمة الغيبة وكفارة من اغتبتو...................................

 ٔٛ/ٔ يستثٌت من الغيبة يبتة أمور.......................................

 ٕٛ/ٔ تنبيو: الكبلـ ُب أعراض الناس ب دوف ضوابط شرعية ال ٬توز........
 ٙٛ/ٔ الصبلة ْتضرة الطعاـ......................................حكم 

 ٛٛ/ٔ ىل إذا حضرت ا١تبلئكة ىربت الشياطُت..........................

 ٜٔ/ٔ من اعتاد ا١تساج د ىل يشه د لو باإلٯتاف؟..........................
 ٜٜ/ٔ ........أيبباب النجاة من الفنت..................................
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 ٕٓٔ/ٔ وعفوه وحلمو..................................... صرب النيب 
.)..  ٘ٓٔ/ٔ كبلـ نفيس البن حـز واأللباشل حوؿ ح ديث )أصحايب كالنجـو
 ٛٓٔ/ٔ بعض فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم ...........................

 ٔٔٔ/ٔ مة................الرحلة ُب طلب اٟت ديث من أبرز صفات ىذه األ
 ٘ٔٔ/ٔ تعليق لؤللباشل وابن عثيمُت حوؿ ح ديث )اعمل ل دنياؾ ...(........

 ٕٓٔ/ٔ .............................اؿ األجانبحكم نظر ا١ترأة إذل الرج
 ٕ٘ٔ/ٔ ماذا يقوؿ من ٝت  إقامة الصبلة..................................

 ٕٛٔ/ٔ  داء ثوابو للموتى...........................حكم قراءة القرآف وإى
 ٕٖٔ/ٔ األقربوف أوذل با١تعروؼ.........................................
 ٖ٘ٔ/ٔ فضل الذكر....................................................
 ٖٛٔ/ٔ ىل صحيح أف من يكثر القراءة ُب الكتب يصاب باٞتنوف..........
 ٓٗٔ/ٔ اتفاؽ العلماء على ايبتحباب اإليبراع باٞتنازة.....................
 ٗٗٔ/ٔ وصايا لآلباء واألبناء............................................
 ٓ٘ٔ/ٔ ٦تاثلة ا١تؤمن للنخلة من كل وجو.................................

 ٛ٘ٔ/ٔ ار........................اختيار الرفيق قبل الطريق، واٞتار قبل ال د
 ٜ٘ٔ/ٔ خصاؿ من تؤثر صحبتو.........................................
 ٘ٙٔ/ٔ التعليق على ح ديث: )اللهم أحسن عاقبتنا ُب األمور كلها...(......
 ٚٙٔ/ٔ العجب من الب دع اليت ٖتصل ُب شهر رجب.......................

 ٖٚٔ/ٔ م ُب أف الذبيح ىو إٝتاعيل عليو السبلـ........كبلـ نفيس البن القي
 ٓٛٔ/ٔ صح ا٠تلق.أف  الريبوؿ )أنا أفصح من نطق بالضاد(  ال يصح ، و 
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 ٖٛٔ/ٔ إنزاؿ الناس مناز٢تم..............................................

 ٙٛٔ/ٔ ىل تنقض ا١ترأة شعرىا عن د غسل اٞتنابة .........................
 ٜٓٔ/ٔ التعليق على ح ديث: )إف عب د الرٛتن بن عوؼ ي دخل اٞتنة حبواً(..

 ٖٜٔ/ٔ .ُب صبلة اٞتماعة................ وتسويتها وجوب إقامة الصفوؼ
 ٜٛٔ/ٔ ما كسب الرجل كسباً أطيب من عمل ي ده.......................

 ٕٓٓ/ٔ ........................واإلٟتاح فيو...... ال دعاء راتكر  ايبتحباب
 ٕٕٓ/ٔ اللهم أعِط منفقاً خلفاً...........................................
 ٕ٘ٓ/ٔ ما يقاؿ بع د األذاف..............................................
 ٕٚٓ/ٔ القرب إما روضة من رياض اٞتنة أو حفرة من حفر النار.............

 ٕٔٔ/ٔ .........................................حاضر ا١تنكر كفاعلو...
 ٕٗٔ/ٔ ُب وصف النار.......................... صحيحة أحاديث عجيبة

 ٕٙٔ/ٔ ابن عب د الرب على ح ديث: ) أيكوف ا١تؤمن جباناً...(.......... تعليق
 ٕٛٔ/ٔ شرح ح ديث: )بادروا باألعماؿ...(..............................

 ٕٕٕ/ٔ تعليق على ح ديث: )...عفوا تعف نساؤكم(.....................ال
 ٕٕٙ/ٔ التعليق على ح ديث: ) الرب ال يبلى...(............................
 ٜٕٕ/ٔ التعليق على ح ديث: )ٖتية البيت الطواؼ(........................

 ٕٖٕ/ٔ ......................ظهور ال دابة عبلمة على قرب الساعة.......
 ٖٕ٘/ٔ ..............................العرؽ ديباس.......ىل صحيح أف 

 ٜٖٕ/ٔ التعليق على ح ديث: )تزوجوا فقراء يغنكم اهلل(....................

 ٕٙٗ/ٔ ب دعة تلقُت ا١تيت بع د ال دفن......................................
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 ٕٔ٘/ٔ ...................................... ب دعة التويبل ّتاه النيب 
 ٕٙ٘/ٔ التوبة ٕتب ما قبلها..............................................
 ٕٚٙ/ٔ حكم إدخاؿ الصبياف واَّانُت ا١تساج د ...........................
 ٕٔٚ/ٔ اٞتنة ٖتت أق داـ األمهات........................................
 ٖٕٚ/ٔ حب ال دنيا رأس كل خطيئة......................................
 ٕ٘ٚ/ٔ ىل حب الوطن من اإلٯتاف.......................................
 ٕٓٛ/ٔ فوائ د من ح ديث : )حبب إرل  من دنياكم...(.....................

 ٖٕٛ/ٔ ...........حب  الشيء يعمي ويصم.............................
 ٕٗٛ/ٔ (...التعليق على ح ديث: )َحْثو الًتاب ُب وجوه اٞتيش القادـ من غزوة مؤتة

 ٕٙٛ/ٔ ىل الوقفة بعرفة يـو اٞتمعة ٢تا مزية على يبائر األياـ...............

 ٕٜٕ/ٔ تعجلوا إذل اٟتج................................................
 ٜٕٙ/ٔ لشرع.........................................حكم الساحر ُب ا

 ٜٜٕ/ٔ ٖت ديث الناس على ق در عقو٢تم...................................

 ٖٗٓ/ٔ يبؤاؿ اهلل تعاذل من أفضل العبادات...............................

 ٖٛٓ/ٔ حكم الكبلـ ا١تباح ُب ا١تساج د...................................
 ٖٔٔ/ٔ  د بالكتاب والسنة واإلٚتاع...........................اٟتس ٖترصل 

 ٖٙٔ/ٔ اٟتكمة ضالة ا١تؤمن.............................................

 ٖٛٔ/ٔ ىل اٟتي أفضل من ا١تيت........................................
 ٕٖٔ/ٔ ........................يبي د القـو خادمهم.....................

 ٕٖٗ/ٔ فضل عائشة رضي اهلل عنها......................................



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

٘ٗ٘ 

 ٕٖٛ/ٔ خَت األمور أويبطها.............................................

 ٖٖٔ/ٔ خَت الرب عاجلو..................................................
 ٖٖ٘/ٔ ببلء وىو يببلح ا١تؤمن..............................ال دعاء ع دو ال

 ٜٖٖ/ٔ ما ىو ال دعاء ا١تشروع وا١تمنوع عن د الوضوء......................

 ٖٓٗ/ٔ حكم زيادة ال درجة الرفيعة ُب ال دعاء الذي يقاؿ بع د األذاف.........
 ٖٙٗ/ٔ .........ال دين ا١تعاملة..........................................

 ٖٔ٘/ٔ رأس اٟتكمة ٥تافة اهلل...........................................

 ٖ٘٘/ٔ رب قارئ للقرآف والقرآف يلعنو..................................

 ٖٛ٘/ٔ فضل اٞتهاد ُب يببيل اهلل........................................
 ٜٖ٘/ٔ ...............................ٞتهاد..أنواع اثبلثة عشر نوعاً من 

 ٖٚٙ/ٔ رحم اهلل امرأً عرؼ ق در نفسو...................................
 ٜٖٙ/ٔ حكم تعليم القرب...............................................
 ٖٓٚ/ٔ الطريقة الشرعية إلعبلـ القرب.....................................
 ٖٓٚ/ٔ حكم تشيي د القبور والبناء عليها..................................
 ٖٖٚ/ٔ رضى الناس غاية ال ت درؾ.......................................
 ٜٖٚ/ٔ أٝتاء ا١تبلئكة اليت وردت ُب القرآف والسنة .......................

 ٕٖٛ/ٔ ........................ٖترصل الرشوة بالكتاب والسنة واإلٚتاع...
 ٖٙٛ/ٔ لرب ................ ويباعة لقلب  يباعةىل ىذه ا١تقولة صحيحة 

 ٜٖٛ/ٔ ما يقاؿ عن د ٝتاع الرع د.........................................

 ٜٖٓ/ٔ فائ دة: حوؿ صوت الرع د والربؽ.................................



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

٘ٗٙ 

 ٖٜٖ/ٔ ................................الفاريبي مكانة ومنزلة يبلماف 
 ٜٖٗ/ٔ كبلـ نفيس البن القيم حوؿ مقولة )الساكت عن اٟتق شيطاف أخرس(.. 
 ٜٖٛ/ٔ ىل ا١ترأة تستشار...............................................
 ٕٓٗ/ٔ ٚتلة من األحاديث ا١توضوعة ُب العزوبة...........................
 ٗٓٗ/ٔ  كبلـ للعبلمة ابن عثيمُت ُب الرد على من رغب عن الزواج من أىل العلم...
 ٘ٓٗ/ٔ ذكر ٚتلة من العلماء واألعبلـ الذين دل يتزوجوا...................
 ٜٓٗ/ٔ شهر رمضاف شهر الرٛتة وا١تغفرة والعتق من النار..................

 ٔٔٗ/ٔ ألرض ال يقبل إال بزكاة الفطرىل صياـ رمضاف معلق بُت السماء وا
 ٔٔٗ/ٔ ....................................حكم زكاة الفطر...........

 ٖٔٗ/ٔ الصبلة خلف كل بر وفاجر.....................................

 ٚٔٗ/ٔ صنفاف إذا صلحا صلح الناس العلماء واألمراء.....................
 ٕ٘ٗ/ٔ ٟتسية وا١تعنوية....................................فوائ د الصياـ ا

 ٕٛٗ/ٔ الصرب مفتاح الفرج.............................................

 ٕٖٗ/ٔ الصبلة عماد ال دين..............................................
 ٖ٘ٗ/ٔ ......وٜتسُت صبلة ............ الصبلة ُب ا١تسج د األقصى ٔتائتُت

 ٖٙٗ/ٔ وض  الي دين على الص در ُب الصبلة...............................
 ٜٖٗ/ٔ لؤلذى من قريش بع د موت أيب طالب.............. مبلقاة النيب 

 ٖٗٗ/ٔ ...........................................ايبم مل  ا١توت.....
 ٘ٗٗ/ٔ .......................ذكر صفات قـو لوط ُب القرآف الكرصل....
 ٓ٘ٗ/ٔ ........................حرمة السعي بالفتنة بُت ا١تؤمنُت..........



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

٘ٗٚ 

 ٖ٘ٗ/ٔ صفة رف  الي دين ُب ال دعاء.......................................

 ٙ٘ٗ/ٔ التحذير من اإلفراط ُب األكل والشرب...........................
 ٓٙٗ/ٔ أف حلق اللحية حراـ................................اإلٚتاع على 

 ٗٙٗ/ٔ حلق اللحية ٤تـر من ٜتسة أوجو.................................
اختبلؼ العلماء ُب حكم صبلة 
 الضحى...........................

ٔ/ٗٙ٘ 

 ٛٙٗ/ٔ .خطبو باٟتم د ................................... افتتاح النيب 
 ٜٙٗ/ٔ موقف الصبياف من الصفوؼ ُب الصبلة ..........................
 ٖٚٗ/ٔ كتاب اهلل فيو نبأ ما قبلنا وخرب ما بع دنا...........................
 ٙٚٗ/ٔ كذب ا١تنجموف ولو ص دقوا......................................

 ٓٛٗ/ٔ .........................كفى با١توت واعظاً....................
 ٖٛٗ/ٔ كل إناء ٔتا فيو ينضح...........................................
 ٙٛٗ/ٔ أٚت  العلماء على أف كل قرض جر منفعة فهر ربا.................
 ٚٛٗ/ٔ كل ما تري د والبس ما تري د ُب ح دود الشرع......................

 ٛٛٗ/ٔ واشربوا وعلى اٟتق ٖتايببوا..................... معٌت قو٢تم: كلوا
 ٜٓٗ/ٔ ...............................كما تكونوا يوذل عليكم..........

 ٖٜٗ/ٔ كن م  اهلل يكن مع ...........................................

 ٜٙٗ/ٔ فضل تنظيف ا١تساج د وتطهَتىا..................................
 ٜٛٗ/ٔ إال ُب موضعُت.............................. ) الكرب(ٖترصل ا٠تيبلء

 ٜٜٗ/ٔ الفرؽ بُت ا١تهابة والكرب..........................................



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

٘ٗٛ 

 ٓٓ٘/ٔ الفرؽ بُت الصيانة والتكرب........................................
 ٔٓ٘/ٔ ...................................الفرؽ بُت التواض  وا١تهانة....

 ٔٓ٘/ٔ التواض  احملمود على نوعُت......................................

 ٗٓ٘/ٔ الكيس من داف نفسو وعمل ١تا بع د ا١توت.........................

 ٛٓ٘/ٔ ٝتعتم ٔت دينة جانب منها ُب الرب وجانب منها ُب البحر..............
 ٓٔ٘/ٔ ...........عليو أح دٌ  يتق دـ أف ماءً  اإلنساف طلب إذا األدب من يسل

 ٕٔ٘/ٔ أحكاـ النظر إذل العورات........................................

 ٗٔ٘/ٔ حكم اٞتلوس ويبط اٟتلقة.......................................
 ٘ٔ٘/ٔ ................نفائس ُب آداب اَّالس..........................

 ٕٓ٘/ٔ ما صح ُب يبورة الرٛتن.........................................

 ٕٕ٘/ٔ صحة مقولة )لكل ٣تته د نصيب(.................................

 ٖٕ٘/ٔ ع دـ صحة مقولة )كل ٣تته د مصيب(............................
 ٕٙ٘/ٔ ........................................إف م  العسر يسراً.......

 ٖٔ٘/ٔ .كبلـ نفيس البن القيم حوؿ اٟت ديث الباطل )لو اعتق د أح دكم ْتجر لنفعو(.
 ٖ٘٘/ٔ ىل على من َعِمَل عمل قـو لوط غسل اٞتنابة.....................
 ٖٙ٘/ٔ أٚت  ا١تسلموف من أىل ا١تلل أف التلوط من الكبائر.................
 ٖٚ٘/ٔ أضرار اللواط ُب ضوء اإليببلـ والطب............................
 ٖٗ٘/ٔ الفرؽ بُت خشوع اإلٯتاف وخشوع النفاؽ.........................
 ٙٗ٘/ٔ أٚتعت األمة على أنو ليس للمرء من صبلتو إال ما عقل منها........

 ٛٗ٘/ٔ .................الصياـ ُب السفر................................



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

ٜ٘ٗ 

 ٔ٘٘/ٔ عظمة اهلل عز وجل..............................................

 ٘٘٘/ٔ ما خاب من ايبتخار وال ن دـ من ايبتشار.........................

 ٚ٘٘/ٔ من تستشَت.....................................................
 ٜ٘٘/ٔ ا١تشورة أو االيبتخارة............... يق دـأيهما اختبلؼ العلماء ُب 

 ٓٙ٘/ٔ ىل يستخار ُب الواجبات وا١تستحبات............................

 ٕٙ٘/ٔ التعليق على ح ديث: )ما رآه ا١تسلموف حسناً فهو عن د اهلل حسن(...

 ٙٙ٘/ٔ حكم قنوت الفجر..............................................
 ٕٚ٘/ٔ عليق على ح ديث: ) ما ويبعٍت ٝتائي وال أرضي ولكن ويبعٍت قلب عب دي ا١تؤمن(...الت

 ٘ٚ٘/ٔ ٚتاىَت العلماء يبلفاً وخلفاً على ٖترصل االيبتمناء....................

 ٚٚ٘/ٔ أضرار االيبتمناء................................................
 ٜٚ٘/ٔ ................................حكم إحياء ليليت العي دين........

 ٙ/ٕ ىل من أذف فهو يقيم............................................

 ٜ/ٕ الكذب ٤تـر بالكتاب والسنة وإٚتاع األمة........................

 ٕٔ/ٕ عقوبة من أفطر عام داً من غَت عذر ُب رمضاف.....................
 ٜٔ/ٕ .....................لغة قـو أمن مكرىم.ن تعلم م صحيح أف ىل

 ٕٓ/ٕ حكم تعلم اللغة اال٧تليزية........................................

 ٕٙ/ٕ أجر ا١تتمس  بالسنة عن د فساد األمة..............................
 ٖٗ/ٕ .ما جاء ُب الكتاب والسنة ُب شأف عقوبة تارؾ الصبلة.............
 ٖ٘/ٕ األحكاـ اليت تًتتب على تارؾ الصبلة............................

 ٔٗ/ٕ ضعيفة ال يصح منها شيء.............. أحاديث زيارة قرب النيب 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

٘٘ٓ 

 ٖٗ/ٕ ٜتسة ال يبادس ٢تا..... النبوية ا١ت دينة ُب تزاريشرع أف  اليت األماكن
 ٚٗ/ٕ .......................ثبلث من ُكن فيو ُكن عليو...............

 ٕ٘/ٕ فضل تعلم العلم الناف ...........................................

 ٕ٘/ٕ ١تاذا أل ف العلماء كتب األربعينيات...............................

 ٘٘/ٕ تأثر اإلنساف باَّالسة وا١تخالطة..................................
 ٜ٘/ٕ  ح ديث: )من عشق فكتم فعف...(...................بطبلف معٌت

 ٖٙ/ٕ كبلـ نفيس ألىل العلم حوؿ مقولة: )من علمٍت حرفاً...(.........

 ٚٙ/ٕ التعليق على ح ديث: ) من دل تنهو صبلتو عن الفحشاء...(.........

 ٕٚ/ٕ من دل ٮتف اهلل خف منو.........................................

 ٗٚ/ٕ االىتماـ بأمر ا١تسلمُت...........................................

 ٙٚ/ٕ أنواع ا١توايباة للمؤمنُت..........................................

 ٛٚ/ٕ من مات فق د قامت قيامتو.......................................
 ٜٚ/ٕ ...................القيامة قيامتاف صغرى وكربى.................

 ٔٛ/ٕ فضل كفالة اليتيم والقياـ عليو....................................

 ٖٛ/ٕ نـو النهار ثبلثة: ُخلٌق وُخرٌؽ وُٛتٌق.............................

 ٙٛ/ٕ يُبنن ا١تولود.....................................................
 ٚٛ/ٕ و..................................................اٟتياء خَت كل

اً أو ريحاً فهو نجس الماء القليل والكثير إذا وقعت فيو نجاسة فغيرت لو طعماً أو لون
 باإلجماع..

ٕ/ٜٕ 

 ٜٙ/ٕ أٚت  أىل الطب على أف ا١تع دة بيت ال داء واٟتمية رأس ال دواء.......
 ٜٜ/ٕ كاذباً أو فايبقاً.....................ا١تخرب إما أف يكوف: صادقاً أو  



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

٘٘ٔ 

 ٔٓٔ/ٕ ا١تسج د بيت كل مؤمن..........................................

 ٗٓٔ/ٕ ما معٌت ا١تؤمن كيس فطن؟......................................

 ٙٓٔ/ٕ تعليق مات  البن باز على مقولة:)٨تن قـو ال نأكل حىت ٧توع..(....
 ٛٓٔ/ٕ  الصحيح وا١تعٌت الفايب د ا١تفضوح ٟت ديث )نصرشل الشباب وخذلٍت الشيوخ (ا١تعٌت

 ٓٔٔ/ٕ ب دعية السبحة من ٜتسة أوجو....................................

 ٗٔٔ/ٕ ىل صحيح أف نـو الصائم عبادة.................................
 ٙٔٔ/ٕ .....................ق د ي درؾ ا١ترء بالنية ما ال ي دركو بالعمل.....

 ٕٕٔ/ٕ خطر ال دعوة إذل ا١تساواة......................................... 
 ٕٗٔ/ٕ الوصية باٞتار ثابتة بالكتاب والسنة واإلٚتاع......................
 ٕٚٔ/ٕ صحة معٌت القوؿ ا١تشهور النظافة من اإلٯتاف.......................

 ٕٖٔ/ٕ يث ُب أف النظر عبادة................................ال يصح ح د
 ٖ٘ٔ/ٕ وجوب غض البصر عما حـر اهلل.................................
 ٖ٘ٔ/ٕ ثبلث فوائ د جليلة الق در ُب غض البصر عن اٟتراـ.................
 ٖٙٔ/ٕ ..النظر أصل عامة اٟتوادث......................................
 ٔٗٔ/ٕ طلب العلم فريضة على كل مسلم................................
 ٗٗٔ/ٕ خطبة اٟتاجة...................................................
 ٘ٗٔ/ٕ من فوائ د خطبة اٟتاجة..........................................

 ٙٗٔ/ٕ ........................أ٫تية خطبة اٟتاجة وتأثَتىا على النفوس..
 ٜٗٔ/ٕ ............................ زينة ا١ترأة و٘تاـ ٚتا٢تا ُب طوؿ شعرىا

 ٜٗٔ/ٕ كبلـ نفيس للعبلمة الشنقيطي ُب حكم حلق ا١ترأة رأيبها...........
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ٕ٘٘ 

 ٖ٘ٔ/ٕ أقواؿ أىل العلم ُب معٌت )ويل(...................................
 ٙ٘ٔ/ٕ  من جليس السوء....................................الوح دة خَت

 ٚ٘ٔ/ٕ ىل العزلة خَت أـ ٥تالطة الناس؟..................................

 ٕٙٔ/ٕ كبلـ أىل العلم ُب معٌت قو٢تم: )الول د يبر أبيو(....................
 ٗٙٔ/ٕ .......اختبلؼ أىل العلم ُب مسألة دخوؿ اٟتائض ا١تسج د........

 ٓٚٔ/ٕ ٖترصل الشماتة با١تسلم............................................ 
 ٘ٚٔ/ٕ ال ٘تارضوا فتمرضوا.............................................
 ٛٚٔ/ٕ ىل ٬توز للمسلم أف يطلب من أخيو ا١تسلم ال دعاء لو؟.............

 ٕٛٔ/ٕ صحيحة.............................ىل عبارة: )الحيا ُب ال دين( 
 ٙٛٔ/ٕ حكم الكبلـ على الطعاـ........................................
 ٜٓٔ/ٕ من ٝت  الن داء فلم يأت فبل صبلة لو إال من عذر...................
 ٕٜٔ/ٕ ىل ٖت د التعزية بثبلثة أياـ........................................
 ٜ٘ٔ/ٕ ىل ول د الزنا ي دخل اٞتنة؟.......................................
 ٜٜٔ/ٕ حكم السؤاؿ بوجو اهلل..........................................
 ٕٔٓ/ٕ السؤاؿ بوجو اهلل يتلخص ُب أربعة أوجو..........................

 ٖٕٓ/ٕ ...............ال ٬توز رف  الصوت بالقرآف إذا شوش على ا١تصلُت
 ٕٙٓ/ٕ خبلؼ العلماء ُب مسألة مس القرآف وقراءتو للجنب واٟتائض......
 ٕٛٓ/ٕ مسألة: اٟتائض والنفساء، ىل تقرآف القرآف أـ ال تقرآف؟...........
 ٜٕٓ/ٕ ٬توز للمستحاضة أف ٘تس القرآف وتقرأه باإلٚتاع..................

 ٕٕٔ/ٕ ..ناقص فإٯتانو   الريبوؿ بو جاء ١تا عاً تب يكن دل إذا اإلنساف ىوى
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ٖ٘٘ 

 ٕٚٔ/ٕ ما يقوؿ من لزمتو ا٢تمـو والغمـو وال ديوف........................

 ٕٕٓ/ٕ من كانت اآلخرة ٫تو جعل اهلل غناه ُب قلبو.......................

 ٕٕٕ/ٕ مب دأ الشورى ثابت بنصوص القرآف الكرصل والسنة الصحيحة........

 ٕٕ٘/ٕ إف اهلل تعاذل طيب ال يقبل إال طيباً................................

 ٕٕٛ/ٕ األخذ باأليبباب................................................

 ٜٕٕ/ٕ أيبباب الرزؽ...................................................
 ٖٖٕ/ٕ لشمس ُب ٯتيٍت...(...التعليق على ح ديث: )يا عم واهلل لو وضعوا ا

 ٖٕ٘/ٕ ىل يضرب ويؤدب اليتيم........................................

 ٖٕٚ/ٕ ع دـ صحة مقولة: )ٮتلق من الشبو أربعُت(........................

 ٕٓٗ/ٕ ا٠تلق ي دعوف يـو القيامة بآبائهم ال بأمهاهتم.......................
 ٖٕٗ/ٕ كم يـو ٨تركم( صحيح.......................ىل معٌت )يـو صوم

 ٕٗ٘/ٕ حايببوا أنفسكم قبل أف ٖتايببوا..................................

 ٕٗٙ/ٕ تعظيم السنة، ووجوب العمل ُّا، والتحذير من ٥تالفتها............
 ٕٗٚ/ٕ ... ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ ژ  ملخص أقواؿ العلماء ُب قولو تعاذل

 ٕٛٚ/ٕ س اإلٯتاف بالتمٍت وال بالتحلي..................................لي
 ٖٖٗ/ٕ حكم ا١تغاالة ُب ا١تهور...........................................

 ٜٖٗ/ٕ ٦تا نسب إليو ُب قصة الغرانيق....................... براءة النيب 
 ٖٓٙ/ٕ ........................حكم التكلم بالقرآف الكرصل..............

 ٖٛٙ/ٕ كما ح د ث ُّا بنفسو...................  ما صح ُب ىجرة عمر 
 ٖٖٚ/ٕ نق د العلماء قصة: )وامعتصماه(...................................
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٘٘ٗ 

 ٜٓٗ/ٕ أقواؿ العلماء ُب مسألة معاشرة الرجل لزوجتو.....................
 ٘ٔٗ/ٕ صي دة ا١تنسوبة لؤلصمعي )صوت صفَت البلبل(......النق د العلمي للق

 ٕٕٗ/ٕ حكم األناشي د.................................................. 
 ٕٗٗ/ٕ ...كبلـ أىل العلم على البيت ا١تنسوب لؤلخطل: )ق د ايبتوى بشر...(.

 



 إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص واآلشعار
 

 

٘٘٘ 

 انكتاب يىضىعاثفهزس 
 

 انصفذت                                                                        ادلىضىع
 ٘/ٔ المقدمة .................................................................
 ٛٔ/ٔ القسم األول : األحاديث . .............................................

 ٕٙٗ/ٕ ...................القسم الثاني : اآلثار . ...............................
 ٕٕٛ/ٕ القسم الثالث : القصص . ..............................................
 ٜٖٛ/ٕ القسم الرابع : األشعار  . ..............................................
 ٔٗٗ/ٕ الفهارس . .............................................................
 ٖٗٗ/ٕ فهرس اآليات القرآنية التي وردت داخل البحث . .......................
 ٘ٙٗ/ٕ فهرس األحاديث الصحيحة التي وردت داخل البحث . ..................
 ٚٛٗ/ٕ فهرس األحاديث الضعيفة التي وردت داخل البحث . ....................

 ٖٜٗ/ٕ ...............................فهرس اآلثار التي وردت داخل البحث . ..
 ٜٛٗ/ٕ فهرس القسم األول : األحاديث . ......................................

 ٛٓ٘/ٕ فهرس القسم الثاني : اآلثار . ............................................
 ٜٓ٘/ٕ ....فهرس القسم الثالث القصص . .....................................

 ٔٔ٘/ٕ فهرس القسم الرابع األشعار  . .........................................
 ٕٔ٘/ٕ فهرس المصادر والمراجع . ..............................................

 ٖ٘٘/ٕفهرس فوائد التعليقات.................................................     
 ٛٗ٘/ٕ ............................................ت الكتاب ..فهرس موضوعا

 
 


