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  مقدمة الرسالة
  

٤

  

  
ومــن ســيئات ، ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفســنا، ونســتغفره، ونســتعينه، إن احلمــد هللا حنمــده

اهللا  إلـــه إال ال وأشـــهد أن، ومـــن يضـــلل فـــال هـــادي لـــه، فـــال مضـــل لـــهاهللا  مـــن يهـــده، أعمالنـــا
  .حممدا عبده ورسولهوأشهد أن ، شريك له ال وحده
�{��_���^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tz)١(  

�{���������P��O��N��M��L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

��^��]��������\��[��Z��YX����W���V��U��T��S��RQz)٢(.  

�{����£��¢��¡������~��}��|��{��z��y��x��w��v��u
®��¬���«��ª���©��¨��§��¦��¥¤z)٣(.  

  :أما بعد
وهـــــي املبينـــــة ، فــــإن الســـــنة النبويــــة هـــــي املصــــدر الثـــــاين مـــــن مصــــادر التشـــــريع اإلســــالمي

n�����m��lk���j����i��h��g��f��e��d��cn�����m��lk���j����i��h��g��f��e��d��cn�����m��lk���j����i��h��g��f��e��d��cn�����m��lk���j����i��h��g��f��e��d��c������������������o��o��o��o}�}�}�}�عــــــــــز وجــــــــــل الـــــــــــذي اهللا  لكتــــــــــاب

ppppz)وسالمه عليـه مل يـرتك شـيًئا ممـا فيـه نفـع مـن أمـور الـدنيا اهللا  ونبينا الكرمي صلوات  ، )٤
وهــو ، وزجرنــا عنــه، وال شــيًئا ممــا فيــه مضــرة إال وحــذرنا منــه، ورغبنــا فيــه، لنــا والــدين إال وبينــه

ويباعدكم ، إنه ليس شيء يقربـكم من اجلـنة«: وسالمه عليهاهللا  القائل بأيب هو وأمي صلوات
نـار ويباعـدكم مـن اجلنـة إال قـد يـتكم ولـيس شـيء يقـربكم مـن ال، من النار إال قد أمرتكم به

)٥(عــيوْ رُ وإن الــروح األمــني نفــث يف ، عنــه
اهللا  افــاتقو ، أنــه لــن متــوت نفــس حــىت تســتويف رزقهــا : 

                                                                                  

 ). ١٠٢(آل عمران ) ١(
 ). ١(النساء ) ٢(
 ). ٧١ -  ٧٠(األحزاب ) ٣(
 ). ٤٢(فصلت  ) ٤(
 ). ٢٠٣: ص(املصباح املنري : انظر. وقع يف روعي كذا: اخلاطر القلب، يقال: بالضم: الُروع) ٥(
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يـــدرك مـــا  ال فإنـــه، اهللا حيملـــنكم اســـتبطاء الـــرزق أن تطلبـــوه مبعاصـــي وال، وأمجلـــوا يف الطلـــب
  .)١(»إال بطاعتهاهللا  عند

ال إ، َجنَاَحْيــِه ِيف اْهلـَـوَاء ومــا طــائٌر ـيَُقلــبُ ، عليــه وســلماهللا   صــلىاهللا   َرُســولتركنــا ((: �وقــال أبــو ذر 
َ ، النـار ويـُبَاعـُد مـن، مـا بــقي شـيءٌ ـيَُقــرُب مـن اجلنّـة«: � فقـال: قَالَ ، ًماوهو يُذَكرُنَا منه ِعل ِإال وقـد ـبُـني

  .)٢(»لكم

ختـريج «ومـن تلكـم اخلـدمات ، قام علماء األمة خلدمة السـنة يف شـىت اـاالت، فلجاللة منزلة السنة
حيـث يقـول يف كتابـه اجلـامع ، عيسـى الرتمـذييف القرن الثالث اهلجري على يد أيب نشأ الذي » احلديث

، )٣(والتاســع وانتشــر يف القــرن الثــامن" وعــن فــالن، ويف البــاب عــن فــالن: "عقــب األحاديــث الــيت يوردهــا
حيث ألف يف ) ه ٨٠٦( احلسني العراقي بن   الرحيم  عبدوممن ألف يف هذا العلم زين الدين أبو الفضل 

المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخـريج مـا فـي «نهـا م، ثالثة كتب ختريج إحياء علوم الدين
فنظــرا ملكانــة املؤلــف والكتــاب يف علــم احلــديث فقــد خطــر ببــايل أن أشــرتك مــع  ،»اإلحيــاء مــن األخبــار

إىل  الـدنياذم أول كتـاب « وكـان حظـي مـن الكتـاب مـن، زمالئي األعزاء يف حتقيق هذا الكتـاب العظـيم
  .حديثا ٢٥٨ »كتاب ذم اجلاه والريا  آخر

                                                                                  

) ٣٠٥- ١٤/٣٠٤( ))شرح السنة((، والبغوي يف )٩٨٩١(رقم ) ١٣/١٩( ))الشعب((البيهقي يف رواه ) ١(
يف  األلباين الشيخ وحّسنه بسند منقطع، ولكن له شواهد يرتقي ا إىل درجة احلسن، ) ٤١١٣(رقم 

 ). ٨١(و )٨٠(وسيأيت خترجيه يف احلديث رقم ، )٢٨٦٦: (رقم) ٦/٨٦٥(  ))الصحيحة((
اهللا احلضرمي،  بن عبد عن حممد )١٦٤٧(رقم احلديث  ) ١٥٦ - ٢/١٥٥(أخرجه الطرباين يف الكبري ) ٢(

: البن عيينة، عن فطر، عن أيب الطفيل، عن أيب ذر ق  بن يزيد املقرئ، ثنا سفيان  اهللا  بن عبد  ثنا حممد
  فذكره

بن يزيد   اهللا بن عبد رجال الطرباين رجال الصحيح غري حممد(() ٢٦٧/ ٨( ))امع((وقال اهليثمي يف  
  . ))املقري وهو ثقة

صدوق رمي "موالهم، أبو بكر احلناط ابن خليفة املخزومي: ورجال اإلسناد كلهم ثقات غري فطر هو
الشيخ وصححه فاحلديث حسن ذا اإلسناد، ) ٥٤٧٦(رقم ) ٧٨٧ص( ))التقريب((كما يف " بالتشيع
 ). ١٨٠٣( )٤/٤١٦(يف الصحيحة  األلباين 

  ).١٨:ص: (املدخل إىل ختريج األحاديث واآلثار واحلكم عليها: انظر )٣(
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 ويل ذلـك  شرور أنفسنا إنـه لعظيم أن يلهمنا رشدنا وجينبناالعظيم رب العرش ااهللا  وأسأل
  .له وصحبه أمجعنينبينا حممد وعلى آوسلم على اهللا  القادر عليه وصلى

  :اختياره وسبب أهمية املوضوعأهمية املوضوعأهمية املوضوعأهمية املوضوع
أحاديث ضعيفة وواهية شاع وانتشر يف بعض األوساط اإلسالمية مع ما فيه من  ))اإلحياء((كتاب �

حاديث يف اجلزء الذي قمت بتحقيقه األوعدد  ،٤٥٨٤وقد بلغت أحاديثه ، موضوعةبل ومنكرة و 
، حديثا حسنا٥٣و، صحيحا حديثا٣٠و، حديثا مما اتفق عليه الشيخان ٥٣ امنه، حديثا٢٥٨

مما حكم عليه العلماء أحاديث  ٧و، مابني منكر وضعيف جداحديثا ٣٨و، حديثا ضعيفا٥٩و
  .اال أصل هل االعراقي بأ احديثا حكم عليه١٨و، بالوضع

  .عدم وقويف على حتقيق علمي للمغين خيدم أحاديثه وحيقق نصوصه �
  .يُعد املغين خترجياً خمتصراً حيتاج إىل مزيد خدمة علمية� 
  .يف علم احلديث السيما يف فن التخريجمكانة احلافظ العراقي الرفيعة � 

  :السابقة الدراسات •
أحسن الطبعات الـيت بـني أيـدينا و ، طبع املغين امش اإلحياء يف طبعات قدمية غري حمققة

باعتنــاء أيب ) ه ١٤١٥( تبــة طربيــة بالريــاض ســنة علــى مــا فيهــا مــن املؤاخــذات هــي طبعــة مك
  :املؤاخذاتومن تلك ، املقصود بن عبد حممد أشرف

مل يعتمد يف إخراج الكتاب على أي نسخة خطية  املقصود عبدشيخ أشرف أن ال/ ١
  .كما نص على ذلك احملقق الشيخ أشرف  بل اعتمد على مطبوعتني، معتمدة
بــدوي . د (: والــيت كتــب مقــدمتها، املطبوعــة ــامش اإلحيــاء طبعــة عيســى احللــيب -أ  

  .) ه ١٣٧٧( بتاريخ ، )طبانة   
اليت ضمنها الزبيدي لشرحه لإلحياء املسـمى  املقصود عبدالشيخ أشرف نسخة  -ب  

  .) ه ١٣٣١( املطبوعة باملطبعة امليمنية مبصر سنة  ))املتقنيإحتاف السادة ((
ُيصلح  وأنه، على أنه جعل طبعة احلليب هي األصلاملقصود  عبدالشيخ أشرف  نص/ ٢

وكذا مما نقله ، باالستفادة من نسخة الزبيدي وسقط وحتريف وتصحيف  ما فيها من أخطاء

 



  مقدمة الرسالة
  

٧

  .)١(الزبيدي من التخريج الكبري للعراقي
، وسقط، تصحيفو ، يصح اعتماد هذه الطبعات اليت فيها أخطاء  ال وال ريب أنه

أن تكون أصًال إلخراج هذا الكتاب  -نفسه على ذلك كما نص الشيخ أشرف  - وحتريف
  .القيم مع وجود نسخ خطية موثقة له

، علــى أنــه مل يكتــف يف تصــويب األخطــاء بطبعــة الزبيــدي فقــط لشــيخ أشــرفنــص ا - ٣
، وال يتبــني ذلــك للنــاظر يف عملــه، بــل رجــع إىل املصــادر املــذكورة يف التخــريج مــا أمكــن ذلــك

  .يوجد يف اهلوامش أي تصويب مستفاد من املصادر اليت أشار إليها فال
يف الكتاب اقتصر على استخراج كالم العراقي من الطبعة احللبية  عمل الشيخ أشرف أن -  ٤

للزبيدي دون توثيق وال عزو إىل املصادر اليت ذكرها احلافظ  ))إحتاف السادة املتقني((وكتاب 
  .العراقي يف أثناء خترجيه

                                                                                  

  ). و(، )ه( :ص/ ١مقدمة املعتين للمغين، ج : انظر) ١(
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  :خطة البحث    
والفهـارس وخامتـة ومصـادر البحـث وقد رأيت أن أرتب البحث على مقدمة وقسـمني     
  .العلمية

  :وتشتمل على: املقدمة    
  .أمهية املوضوع •
  .أسباب اختياره •
  .الدراسات السابقة •
  .اخلطة •
  .منهج التحقيق •

  .وفيه متهيد وفصالن، الدراسة: القسم األول    
  .وفيه مبحثان، التعريف بأبي حامد الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين: التمهيد   
  .ويشتمل على سبعة مطالب، موجز بأبي حامد الغزايلتعريف : املبحث األول   
  .امسه ونسبه: املطلب األول   
  .مولده ووفاته: املطلب الثاين   
  .نشأته العلمية: املطلب الثالث   
  .شيوخه: املطلب الرابع   
  .تالميذه: املطلب اخلامس   
  .عقيدته: املطلب السادس   
  .منزلته العلمية: املطلب السابع   
يشـتمل علـى مخسـة و ، تعريف موجز بكتاب إحيـاء علـوم الـدين: املبحث الثاني   
  .مطالب
  .امسه: املطلب األول   
  .موضوعه: املطلب الثاين   
  .منهج املؤلف فيه: املطلب الثالث   
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  .املؤاخذات على الكتاب: املطلب الرابع   
  .الكتب اليت اعتنت به: املطلب اخلامس

  .ويشتمل على تسعة مباحث، ترمجة موجزة للحافظ العراقي: الفصل األول   
  .امسه ونسبه: املبحث األول   
  .مولده ووفاته: املبحث الثاين   
  .نشأته العلمية: املبحث الثالث   
  .رحالته: املبحث الرابع   
  .شيوخه: املبحث اخلامس   
  .تالميذه: املبحث السادس   
  .عقيدته: املبحث السابع   
  .منزلته العلمية: حث الثامناملب   
  .مؤلفاته: املبحث التاسع   
  .وفيه سبعة مباحث، كتاب املغني عن محل األسفار يف األسفار: الفصل الثاني   
  .اسم الكتاب: املبحث األول   
  .توثيق نسبة الكتاب للحافظ العراقي: املبحث الثاين   
  .موضوع الكتاب: املبحث الثالث   
  .منهج احلافظ العراقي من خالل القسم احملقق: املبحث الرابع   
  .مصادره يف القسم احملقق: املبحث اخلامس   
  .منزلة الكتاب العلمية: املبحث السادس   
  .وصف النسخ اخلطية للكتاب ومناذج منها: املبحث السابع   

إىل آخـر كتـاب  ذم الـدنيامـن أول كتـاب (. النص احملقق: القسم الثاني
  .)حديثًا ٢٥٨وفيه ، ذم اجلاه والرياء

  :وتشتمل على، ، ، ، الفهارس العلميةالفهارس العلميةالفهارس العلميةالفهارس العلمية   
  .فهرس اآليات القرآنية الكرمية -أ    
  .فهرس األحاديث -ب    
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  .فهرس اآلثار -ج    
  .فهرس الرواة الذين تكلم فيهم املؤلف -د    
  .فهرس الرواة املرتجم هلم  -ه   
  .فهرس أمساء الكتب الواردة يف النص -و    
  .فهرس األلفاظ الغريبة -ز    
  .فهرس األماكن والبلدان -ح    
  .فهرس املصادر واملراجع -ط    
  .فهرس املوضوعات -ي    
        ::::منهج التحقيقمنهج التحقيقمنهج التحقيقمنهج التحقيق       

مع إثبات ، مث على النسخة األخرى، نسخ النص املراد حتقيقه مث مقابلته على األصل •
  .النسختنيالفروق بني 

  .االلتزام بعالمات الرتقيم وضبط ما حيتاج إىل ضبط  •
إذا سقطت كلمة أو حنوها من األصل وهي موجودة يف نسخة الظاهرية على الصواب  •

  .تُلحق يف النص بني معقوفتني مع اإلشارة يف اهلامش لذلك
إثبات تعليقات احلافظ ابن حجر يف هامش التحقيق على األحاديث املوجودة يف  •
  .امش نسختههو 

، يف هامش التحقيق، ))اإلحياء((إكمال احلديث الذي ذكر العراقي طرفه من كتاب  •
وامشها  ، اليت كتب مقدمتها الدكتور بدوي طبانه) اأندونيسي -كرياطه فوترا (معتمداً طبعة 

  .كتاب املغين للحافظ العراقي
  .وأرقامهامع بيان سورها ، كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماين •
  .عزو األحاديث اليت ذكرها املؤلف إىل مصادرها •
إال أن يوجد فيه كالم ، إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها ُيكتفى بالعزو •

  .للحافظ العراقي فيتناول بالدراسة حسب ما يقتضيه املقام
إذا مل يكن احلديث يف الصحيحني أو أحدمها فتجمع طرقه مع دراستها واحلكم عليها  •

  .وفق قواعد  احملدثني
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  .االجتهاد يف البحث عن الشواهد  املقوية للحديث إن دعت احلاجة إىل ذلك •
إذا اختلف احلكم الذي توصل إليه الباحث على احلديث مع حكم احلافظ العراقي  •

  .يبني وجه الصواب يف ذلك
كان من فإن  ، بيان أحوال رجال اإلسناد أثناء دراسة الطرق بقدر ما تدعو إليه احلاجة •

أما إن ، ويبني حاله باختصار، وإال يرجع إىل مظان ترمجته، رجال التقريب ُيكتفى بالنقل عنه
كان مدار السند عليه وهو من املختلف فيهم فتنقل أقوال العلماء فيه ويبني الراجح منها 

  .باختصار
  .ضبط املشكل من رجال األسانيد وألفاظ املتون •
  .احلديث بيان معاين الكلمات الغريبة يف •
  .ترمجة األعالم •

  
  على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلماهللا  وصلى

  
��� 
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  كلمة الشكر والتقدير
ولـه الشـكر  ، فلـه احلمـد كلـه، ثعلى أن يسـر يل إكمـال هـذا البحـ وأشكره، سبحانه وتعاىلاهللا  أمحد
أحصـي ثنـاءا عليـك أنـت   ال اللهـم، نفلـه الفضـل والنعمـة والثنـاء اجلميـل احلسـ، وأثين عليه اخلري كله، كله

  .كما أثنيت على نفسك
ة بالقـائمني عليهـا م بالشـكر والعرفـان هلـذه اجلامعـة املباركـة ممثلـأتقد -جل يف عاله–اهللا  وبعد شكر  

وأن جيعـل ، خري اجلـزاءاهللا  فجزاهميبذلونه خلدمة اإلسالم وأبناء املسلمني من خمتلف أقطار العامل على ما 
  .ميزان حسنام فإنه سبحانه تعاىل ويل ذلك والقادر عليه ذلك يف
 -اهللا حفظـه-رفـود السـفياين بـن  لشيخي وأستاذي فضيلة الـدكتور عمـركما أتقدم بالشكر اجلزيل   

أن  �اهللا فأسـأل، وسعة صدره وحسن توجيهـه، املشرف على هذه الرسالة على ما بذله من وقته وجهده
عـــل مـــا قدمـــه يل يف ميـــزان جيو ، ويف عقبـــه، بـــارك فيـــهيو ، عـــين خـــري اجلـــزاء هيـــز وجي، وعملـــه، يبـــارك يف علمـــه

  .حسناته
صـاحل / ود، خالـد بـن مرغـوب اهلنـدي/ د كما أتقدم بالشكر اجلزيـل لصـاحيب الفضـيلة املناقشـني الكـرمينيو 

، أقواهلمـافأسـأل اهللا أن يسـدد ، للقـراءة واملناقشـةالرسالة  ماقبوهل على -حفظهما اهللا– بن غالب العواجي
  .وأن جيزيهما خري اجلزاء، وأفعاهلما
 الــذين تتلمـذت علــيهم يف هــذه يتوال أنسـى يف هــذا املقــام أن أتقـدم بالشــكر لكــل مشـاخيي وأســاتذ  

  .اجلامعة املباركة
  .العلي القدير أن جيزيهم اجلزاء احلسناهللا  كل من أعانين يف إجناز هذه الرسالة سائال من أشكركما 
شــريك  ال وحــدهاهللا  فمــا كــان فيــه مــن صــواب فمــن، جهــدي يف إجنــاز هــذا العمــل هــذا وقــد بــذلت  

  .منهاهللا  وأستغفر، وما كان فيه من خطأ أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، فله احلمد واملنة، له
. على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوسلم اهللا   وصلى
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@ @

Þëþa@á�ÔÛa@Zò�‰a†Ûa@ @
@ @
  :وفيه تمهيد وفصالن

†îèànÛa@Zالتعريف بأبي حامد الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين.  
Þëþa@Ý–ÐÛa@Zترجمة موجزة للحافظ العراقي.  
ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@Zكتاب المغني عن حمل األسفار في األسفار.  
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:  
  .وفيه مبحثان، التعريف بأبي حامد الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 
  .ويشتمل على سبعة مطالب، تعريف موجز بأبي حامد الغزالي: المبحث األول   
  .امسه ونسبه: املطلب األول   
  .مولده ووفاته: املطلب الثاين   
  .نشأته العلمية: املطلب الثالث   
  .شيوخه: املطلب الرابع   
  .تالميذه: املطلب اخلامس   
  .عقيدته: املطلب السادس   
  .منزلته العلمية: املطلب السابع   
  .ويشتمل على مخسة مطالب، تعريف موجز بكتاب إحياء علوم الدين: المبحث الثاني   
  .امسه: املطلب األول   
  .موضوعه: املطلب الثاين   
  .منهج املؤلف فيه: املطلب الثالث   
  .املؤاخذات على الكتاب: املطلب الرابع   

  .الكتب اليت اعتنت به: املطلب اخلامس
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        ....تعريف موجز بأبي حامد الغزايلتعريف موجز بأبي حامد الغزايلتعريف موجز بأبي حامد الغزايلتعريف موجز بأبي حامد الغزايل: : : : املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول            
  .ويشتمل على سبعة مطالب    
  .امسه ونسبه: املطلب األول   

)١(زايلأمحــد أبــو حامــد الطوســي الغــبــن   حممــدبــن   حممــدبــن   حممــد
حجــة  ـيلقــب بــ  

  .وزين الدين، اإلسالم

قــال ابــن ، زايلالغــ: كمــا ينســب إىل صــنعة أبيــه ويقــال،  )٢(طــــوسينســب إىل مدينــة 
أظـــن أن هـــذه النســـبة إىل ، - وبعـــد األلـــف الم، بفـــتح الغـــني والـــزاي املشـــددة- : األثـــري

)٣(جرجانالغزال على عادة أهل 
)٤(خوارزمو   

  .)٥(كالعصاري نسبة إىل العصار، 

                                                                                  

، وتبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل اإلمام أيب )٧٣:ص( املنتخب من السياق لتاريخ نيسابور : انظر ترمجته يف) ١(
، ووفيات )٤/٤٩(، ومعجم البلدان )٨/١٦٨(، واملنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )٢٩١:ص( احلسن األشعري 

، والعرب )٣٥/١١٥(، وتاريخ اإلسالم )١٩/٣٢٢(، وسري أعالم النبالء )٤/٢١٤(نباء أبناء الزمان األعيان وأ
، وطبقات الشافعية )١/٢١٢(، والوايف بالوفيات )١٦/٢١٣(، والبداية والنهاية )٢/٣٨٧(يف خرب من غرب  

، )٣/١٣٦(ان لليافعي ، ومرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزم)٦/١٩١(الكربى 
  ).٥٣- ١/٦(، وإحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين )٦/١٨(وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب 

وهلما أكثر من  ،مدينة خبراسان، تشتمل على بلدتني يقال إلحدامها الطابران، ولألخرى نوقان: طوس) ٢(
معجم البلدان : انظر. بن موسى الرضا  وا قرب علي ،�بن عفان  فتحت يف أيام عثمان ،ألف قرية

كي   ـبلدان اخلالفة الشرقية ل: انظر ".مشهد اإلمام"أو " املشهد"ـوتقع اليوم يف إيران وتسمى ب). ٤/٤٩(
 ). ٤٣٠-٤٢٩:ص(لسرتيج 

وخراسان فبعض يعدها من هذه  وهي مدينة مشهورة عظيمة بني طربستان -بالضم وآخره نون- : جرجان) ٣(
بن أيب صفرة وهلا تاريخ ألفه   بن املهلب وبعض يعدها من هذه وقيل إن أول من أحدث بناءها يزيد

وتقع اآلن يف إيران وتعرف باالسم نفسه، ). ٢/١١٩(معجم البلدان : انظر. بن يزيد السهمي محزة
 ). ٤١٨-٤١٧:ص (فة الشرقية بلدان اخلال: انظر. ومعناه الذئاب" كركان"وينطقها الفرس 

ليس امسا : وهو - أوله بني الضمة والفتحة، واأللف مسرتقة خمتلسة ليست بألف صحيحة  - خوارزم) ٤(
معجم : انظر. للمدينة، إمنا هو اسم للناحية جبملتها، فأما القصبة العظمى فقد يقال هلا اليوم اجلرجانية

  ). ٢/٣٩٥(البلدان 
  ). ٢/٣٧٩(اللباب يف ذيب األنساب ) ٥(

= 
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: غزالــة: قــال الفيــومي، نســبة إىل غزالــة قريــة مــن قــرى طــوس -بــالتخفيف- الغــزَايل: وقيــل
أخـربين بـذلك الشـيخ جمـد الـدين ، وإليها ينسب اإلمـام أبـو حامـد الغـزايل، قرية من قرى طوس

بــن  أيب الفضــائل فخــراوربــن  أيب طــاهر شــروان شــاهبــن  حمــي الــدين حممــدبــن  حممــدبــن  حممــد
: وقـــال يل ،الغـــزايل ببغـــداد ســـنة عشـــرة وســـبعمائة ســـت النســـاء بنـــت أيب حامـــدبـــن  اهللا عبيـــد

  .)١(إىل غزالة القرية املذكورة نسبةً ، وإمنا هو خمفف ،أخطأ الناس يف تثقيل اسم جّدنا
 قريــة إىل منســوب - الــزاي بتخفيــف - الغــزايل أنــا إمنــا": وقــد روي حنــوه عــن الغــزايل وقــال

  .)٢("غزالة هلا يقال طوس قرى من

املتــأخرين مــن أئمــة التــاريخ واألنســاب أن القــول قــول  دواملعتمــد اآلن عنــ": وقــال الزبيــدي
  .)٣("ابن األثري إنه بالتشديد

  .مولده ووفاته: املطلب الثاني   
  .)٤(بالطابرانوقيل سنة إحدى ومخسني ، ولد سنة مخسني وأربعمائة

ودفــن ــا ، اآلخــرة ســنة مخــس ومخــس مائــة بطــابران وتــويف يــوم اإلثنــني رابــع عشــر مجــادى
فلــــم يــــزل يكررهــــا  ))عليــــك بــــاإلخالص((: فقــــال، وســــأله قبــــل املــــوت بعــــض أصــــحابه أوصــــين

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

الغزّال، وكذا العطّاري وهو العطار، : والغزّايل هو): "٢/٣٨٨( ))العرب يف خرب من غرب((وقال الذهيب يف 
  . إهـ" واخلبازي، على لغة أهل خراسان

 ). ٣٦٤: ص(املصباح املنري ) ١(
 . ٢١٥:ص للنووي  )التبيان يف آداب محلة القرآن(: انظر) ٢(
يف مقدمة اإلحتاف يف " الغزايل"وقد فصل الزبيدي القول يف نسبة ). ١/١١(احتاف السادة املتقني ) ٣(

 . يف بيان حال املنتسب إليه: الفصل احلادي عشر
وهي إحدى  -انية نون بفتح الطاء املهملة، والباء املوحدة، وراء مهملة، وبعد األلف الث -: الطــابران) ٤(

  ). ٤/٢١٩(وفيات األعيان : انظر. بلديت طوس
، ووفيات األعيان )٨/١٦٨(، املنتظم )٧٤:ص(املنتخب من السياق : وانظر تاريخ مولده يف

)٤/٢١٩ .( 
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  .)١(اتـــــــم ىتــــــح

  .نشأته العلمية: املطلب الثالث   
، يأكــل إال مــن كســب يــده ال وكــان أبــوه فقــريا صــاحلا، ولــد اإلمــام الغــزايل يف بيــت فقــري

  )٢(فلمــا حضــرته الوفــاة وّصــى بــه وبأخيــه أمحــد، ويبيعــه يف دكانــه بطــوس، وكــان يغــزل الصــوف
، إن يل لتأســفا عظيمـــا علـــى تعلـــم اخلـــط: وقـــال لـــه ،مـــن أهــل اخلـــري، فإىل صــديق لـــه متصـــوّ 

ذلـك مجيـع مـا أخّلفـه  يك أن تُنفدوال عل، وأشتهي استدرك ما فاتين يف ولدّي هذين فعلمهما
  .هلما

فلمــا مــات أقبــل الصــويف علــى تعليمهمــا إىل أن فــين ذلــك النــزر اليســري الــذي كــان خلفــه 
نفقـت عليكمـا مـا  أاعلمـا أين قـد : فقـال هلمـا، وتعذر علـى الصـويف القيـام بقومـا، هلما أبومها
وأصــَلح مــا أرى . يكما بــهفأواســ مــال يل ال وأنــا رجــل مــن الفقــر والتجريــد حبيــث، كــان لكمــا

فيحصــــل لكمــــا قــــوت يعيُنكمــــا علــــى ، لكمــــا أن تلجــــآ إىل مدرســــة كأنكمــــا مــــن طلبــــة العلــــم
  .وكان هو السبب يف سعادما وعلو درجتهما، ففعال ذلك، وقتكما

  .)٣("فأىب أن يكون إال هللا، طلبنا العلم لغري اهللا": ويقول، هذا وكان الغزايل حيكي

حممـد بـن  أمحـدفمن هنا تبدأ حياته العلمية حيث قرأ يف صباه طرفا من الفقه ببلـده علـى 
  .)٤(الراذكاين

  .)٥(وأخذ عنه إىل اإلمام أيب القاسم اإلمساعيليجرجانمث سافر إىل 

                                                                                  

-٣/٢١٨(، وفيات األعيان )٢٩٦:ص (، وتبيني ا لكذب املفرتي )٧٤:ص (املنتخب من السياق : انظر) ١(
 ). ١/٢١٣(، والوايف بالوفيات )٢١٩

أخو الغزايل واعظ صويف عامل عارف، اختصر كتاب   بن حممد الطوسي بن حممد أبو الفتوح أمحد: هو) ٢(
، ٦/٦٠طبقات الشافعية الكربى : (نظرا. تويف سنة عشرة ومخسمائة ))لباب اإلحياء((اإلحياء مساه 

 ). ١٩/٤٩٦(والسري 
 ). ١٩٤- ٦/١٩٣(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٣(
 . انظر ترمجته يف شيوخ الغزايل) ٤(
، لعله خطأ، وكنيته أبو القاسم  "أيب نصر اإلمساعيلي"ويف طبقات الشافعية. انظر ترمجته يف شيوخ الغزايل) ٥(

= 
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١٨

ــــورمث قـــدم  )١(نيـسابــ
)٢(يب املعـــايل اجلـــويينأواختلـــف إىل دروس إمـــام احلـــرمني  ، 

وجـــّد يف ، ، 
وصـنف ، وصـار مـن األعيـان املشـار إلـيهم يف زمـن أسـتاذه، االشتغال حـىت ختـرج يف مـدة قريبـة

)٣(به حيتبجستاذه أوكان ، يف ذلك الوقت
  .)٤(ومل يزل مالزما له إىل أن تويف  

دفنتــين وأنــا ": فنظــر اجلــويين فيــه وقــال، ))املنخــول((ســتاذه اجلــويين كتابــه أوصــنف يف حيــاة 
  .)٥("هال صربت حىت أموت، حي

)٦(العسكرخرج الغزايل من نيسابور إىل  ه٤٧٨وملا تويف اجلويين سنة 
ولقي الوزير نظام ، ، 

)٧(امللــك
فاضــل األوكــان حبضــرة  الــوزير مجاعــة مــن ، وبــالغ يف اإلقبــال عليــه، فأكرمــه وعظمــه، ، 

 ،وســارت بــذكره ،فظهــر علــيهم واشــتهر امســه، فجــرى بيــنهم اجلــدال واملنــاظراة يف عــدة جمــالس

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

 . - واهللا أعلم  -. كما يف مصادر ترمجته
بفتح أوله، والعجم يسموا نشاُوور، مدينة ذات فضائل جسيمة، فتحها املسلمون يف أيام : نيسابور) ١(

مراصد االّطالع على أمساء األمكنة : انظر. بن عامر وبىن ا جامعا  اهللا بن عفان، على يد عبد عثمان
ه فابتنيت  ٦٧٩ه والثانية ٦٠٥األوىل سنة وهذه املدينة خربتها الزالزل مرتني ). ١٤١١(:ص والبقاع 

بلدان اخلالفة : مدينة نيسابور الثالثة يف موضع آخر لعلها مدينة نيسابور احلالية اليت تقع يف إيران انظر
 ). ٤٢٧:ص(الشرقية 

 . انظر ترمجته يف شيوخ الغزايل. بن يوسف اجلويين أبو املعايل  اهللا بن عبد امللك عبد: هو) ٢(
 ). ٥/٤١٢( حجـتاج العروس مصدر  ب: انظر. يفتخر ويباهي بهأي ) ٣(
 ). ٤/٢١٧(وفيات األعيان : انظر) ٤(
 ). ١٦٩- ٨/١٦٨(املنتظم : انظر) ٥(
وقال ). ٤/١٢٤معجم البلدان (املدينة املشهورة خبراسان فيها ملحة تسمى العسكر : نيسابور عسكــر) ٦(

والغزنة  ـإه. وهي تقع على نصف فرسخ من حنو غزنة: ٣٨٤:ص دان اخلالفة الشرقية بل: صاحب كتاب
  . فغانستانأن يف تقع األ

أنشأ . بن إسحاق الطوسي، عامر الس بالقراء والفقهاء بن علي نظام امللك، أبو علي احلسن: هو) ٧(
، وأخرى بنيسابور، وأخرى بطوس، ورغب يف العلم، وأدر على )املدرسة النظامية(املدرسة الكربى ببغداد 
  ). ١٩/٩٤السري : (انظر. باطينيد على  ٤٨٥الطلبة الصالت، قتل 
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١٩

  .)١(مدينة بغداديف الركبان مث فوض إليه الوزير تدريس مدرسته النظامية 

وتعجبـــوا مـــن كالمـــه ...ودرس ـــا وحضـــره األئمـــة الكبـــار ه٤٨٤فـــدخل بغـــداد يف ســـنة 
  .)٢(واعتقدوه فائدة ونقلوا كالمه يف مصنفام

وسـلك طريـق الزهـد ، مث ترك مجيع ما كان عليه يف ذي العقدة سنة مثان ومثـانني وأربعمائـة
 )٣(فلمـــا رجــع توجـــه إىل الشـــام، وقصـــد احلـــج ونــاب عنـــه أخـــوه أمحــد يف التـــدريس، واالنقطــاع

يف  ))اإلحيــاء(( هتصــنيف كتابــوأخــذ يف ، مــدة يطــوف املشــاهد دمشــقو، بييــت المقــدسوأقــام 
حمـــــك ((وكتابـــــه  ))القســـــطاس((كتابـــــه و ، ))األربعـــــني((كتابـــــه   وألـــــف، )٤(مث أمتـــــه بدمشـــــق، القـــــدس
))النظر

)٥(.  

  .مث قصد مصر وأقام باإلسكندرية مدة
مث عاد إىل وطنه بطوس واشتغل بنفسه وصـنف الكتـب املفيـدة يف عـدة فنـون منهـا كتـاب 

  .)٦(هيف الفق ))اخلالصة((و  ))الوجيز((و ))البسيط((و، ))الوسيط((

فشــاورت يف ذلــك مجاعــة : وبعــد قضــائه مــدة مــن الــزمن يف العزلــة يقــول الغــزايل عــن نفســه
ــــــــة واخلــــــــروج مــــــــن  اب القلــــــــوب واملشــــــــاهدات فــــــــاتفقوا علــــــــيمــــــــن أربــــــــ اإلشــــــــارة بــــــــرتك العزل

ع القعــــدة ســــنة تســــتعــــاىل احلركــــة إىل نيســــابور للقيــــام ــــذا املهــــم يف ذي اهللا  ويســــر...الزاويــــة
ودرس باملدرسـة  خراسـانوعـاد إىل   )٧(عزلة إحدى عشرة سنةوتسعني وأربعمائة وبلغت مدة ال

                                                                                  

 ). ٤/٢١٧(وفيات األعيان : انظر) ١(
 )٨/١٦٩(املنتظم   )٢(
 ). ٤/٢١٧(وفيات األعيان ) ٣(
يف الشام، وذكر ابن خلكان يف  ))اإلحياء((هكذا ذكره ابن اجلوزي أنه ألف كتابه ). ٨/١٦٩(املنتظم  ) ٤(

 ). ٤/٢١٧(وفيات األعيان : انظر. أنه ألف يف طوس بعد ما رجع من الشام  ))وفيات األعيان((
 ). ١٩/٣٢٤(سري أعالم النبالء : انظر) ٥(
 ). ٤/٢٣٠(وفيات األعيان : انظر) ٦(
 ). ١٢٢(املنقذ من الضالل ) ٧(
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٢٠

  .)١(مدة يسرية -مرة ثانية -باملدرسة النظامية بنيسابور 

ومدرسـة للمشـتغلني بـالعلم ، واختذ خانقـاه للصـوفية، طوسمث ترك ذلك وعاد إىل بيته يف 
والقعـــود ، اخلــري مـــن خــتم القـــرآن وجمالســة أهـــل القلــوب ووزع أوقاتـــه علــى وظـــائف، يف جــواره

  .)٢(للتدريس إىل أن انتقل إىل ربه

 �وكانــت خامتــة أمــره إقبالــه علــى طلــب حــديث املصــطفى : الغــافر الفارســي عبــدوقــال 
ولــو عــاش ، وجمالســة أهلــه ومطالعــة الصــحيحني للبخــاري ومســلم اللــذين مهــا حجــة اإلســالم

  .)٣(أليام ومل يتفق له الروايةلسبق الكل يف ذلك بيسري من ا

        ....شيوخهشيوخهشيوخهشيوخه: : : : املطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابع            
  :تتلمذ أبو حامد على العديد من الشيوخ كان من أشهرهم

  .)٤(احلرمني تفقه عليه قبل رحلته إىل إمام، الطوسي حممد الراذكاينبن   أمحد حامد أبو -١ 
واسع العلم صدوق  ، إمساعيل أبو القاسم اإلمساعيلي اجلرجاينبن   مسعدةبن   إمساعيل - ٢

كان يعظ وميلي على فهم ودراية وحدث ببالد كثرية وكان عارفا بالفقه مليح الوعظ تويف 
  .)٥(كما سبقجبرجان  الغزايل مسع منه و ، ه٤٧٧سنة 

وجوين  - ، امللقب إمام احلرمني، يوسف أبو املعايل اجلويينبن  اهللا  بن عبد امللك عبد - ٣
فأقعده مكانه ، تفقه يف صباه على والده وله دون العشرين سنة - ، قرية من قرى نيسابور

: وصرف أكثر عنايته يف آخر عمره إىل تصنيف الكتاب الذي مساه، فأقام التدريسللتدريس 
 ))الرسالة النظامية((و، يف أصول الفقه ))الربهان((وله  ))اية املطلب يف دراية املذهب((

                                                                                  

 ). ٦/٢٠٠(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ١(
 ). ٦/٢٠٠(، وطبقات الشافعية الكربى )٤/٢١٦(وفيات األعيان : انظر) ٢(
 ). ٧٤:ص(انظر املنتخب من السياق ) ٣(
من قرى  - براء مهملة مث ألف ساكنة، مث ذال معجمة مفتوحة مث كاف، مث ألف مث نون - والراذكان )٤(

  ). ٣/١٣(، ومعجم البلدان ٤/٩١طبقات الشافعية الكربى : (انظر. طوس
، وطبقات الشافعية )١٨/٥٦٤(، والسري )٣٢/١٨٧(، وتاريخ اإلسالم )١٦/٢٣٤(املنتظم : انظر) ٥(

)٤/٢٩٤ .( 
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٢١

  .)١(ه٤٧٨تويف سنة  ))العقيدة النظامية((أو

بفتح احلاء  - احلفصي، حفص املروزيبن  سعدبن  اهللا بن عبد أمحدبن  حممدأبو سهل - ٤
راوي البخاري عن أيب اهليثم ، -وسكون الفاء ويف آخرها الصاد املهملة ، املهملة

 محله نظام امللك أبو علي الوزير إىل نيسابور حىت حدث ذا، الكشميهين صاحب الفربري
كثر علماء الوقت بنيسابور وقرئ عليه الكتاب يف املدرسة أا ومسع منه ) البخاري(تاب الك

     .)٢(ه٤٦٦أو   ٤٦٥تويف سنة . النظامية
  .)٣(أن الغزايل مسع منه صحيح البخاري: نقل الذهيب عن ابن عساكر

. )٤(احلاكمي، الطوسي الفتح أبو الفقيه، شاذويهبن   منصوربن  أمحدبن   عليبن  نصر - ٥

مسع من سنن أيب داود السجستاين عن ] الغزايل[مسعت أنه : الغافر الفارسي عبدقال 
  .)٥(احلاكم أيب الفتح احلاكمي الطوسي وما عثرت على مساعه

وسكون ، بكسر الدال املهملة- سعدويه الدهْستاينبن  الكرمي بن عبد عمرأبو الفتيان  - ٦
حدث عنه أبو بكر ، -وتشديد الواو، الراء املفتوحة - الّرواسي  - وفتح التاء ، السني

  .)٦(ه٥٠٣جّواال دار الدنيا لطلب احلديث تويف ، كان كّتابا،  اخلطيب شيخه

                                                                                  

 ). ٥/١٦٥(، وطبقات الشافعية الكربى )١٨/٢٦٨(، السري )١٦/٢٤٤(ترمجته يف املنتظم : انظر) ١(
 ). ٣٥/١٢٥، وتاريخ اإلسالم ٢/٢٣٩(األنساب للسمعاين : انظر )٢(
كذا نقل شيخنا الذهيب، ومل أجد ذلك يف كالم ابن : وقال السبكي). ٣٥/١٢٥(تاريخ اإلسالم : انظر) ٣(

  ). ٦/١٩٧الطبقات : (يف تاريخ الشام، وال يف التبيني انظر عساكر ال
  . روى عنه الشيخ أبو حامد الغزايل إهـ: يف ترمجة احلفصي) ١٨/٢٤٤(وقال الذهيب يف السري 

  . وتويف احلفصي وكان عمر الغزايل عشر سنوات، أو إحدى عشرة سنة
ي، احلاكمي، أحد املشاهري، ، الفقيه أبو الفتح الطوسبن شاذويه بن منصور  بن أمحد  بن علي  نصر) ٤(

وأحضروه إىل نيسابور، . وذباري، عن ابن داسةعن أيب علي الر ]" سنن أيب داود [السنن "ـــحدث ب
، وتاريخ اإلسالم )١٨/٥١٩(انظر ترمجته يف السري . ٤٧٠فسمعوا منه الكتاب، تويف بعد 

)٣٢/٣١٦ .( 
 ). ٧٤:ص(املنتخب من السياق : انظر) ٥(
 ). ١٩/٣١٥(السري ). ٣/٩٦(األنساب : انظر ترمجته )٦(
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٢٢

أنه خرج من نيسابور إىل طوس فأنزله أبو : إمساعيل الفارسيبن  الغافر عبدنقل الذهيب عن 
  .)١(حامد الغزايل عنده وأكرمه وقرأ عليه الصحيح مث شرحه

  .)٢(قدم طوس يف آخر عمره فصحح عليه الغزايل الصحيحني: وقال الذهيب أيضا   

  تالميذه: املطلب اخلامس   
يـــّدرس ثالمثائـــة نفـــر مـــن الطلبـــة ببغـــداد يف أيـــام تدريســـه يف  -اهللا  رمحـــه -كـــان الغـــزايل 

)٣(النظامية
  :وسأذكر بعضا منهم، وهذا يدل على أنه تتلمذ عليه طالب كثر، 

ذكره ، له عنه تعليقة إمام فاضل من أصحاب الغزايل: قال السبكي، أمحدبن  خلف/ ١ -١
  .)٤(بلغين أنه تويف قبل الغزايل: وقال ))الوسيط شرح مشكل((يف  ابن الصالح

البغدادي ، احلّماميبن  -بفتح الباء املوحدة  -  بـَْرهانبن  عليبن  أمحدأبو الفتح / ٢ -٢
، بارعا يف مذهب احلنابلة وأصوله من أصحاب ابن عقيل، كان أحد األذكياء،  الشافعي

 وله مصنفات يف أصول الفقه، ودّرس بالنظامية، وتفقه بالغزايل، شافعيامث حتول 
  .)٥(ه٥١٨مات كهال سنة  ))لوجيزا((و ))ألوسطا((

إمام ظريف عفيف حسن . أيب طالب أبو القاسم الرازيبن  عليبن  الكرمي  عبد/ ٣ -٣
  .)٦(ه٥٢٠تويف سنة ، وأقام راة بني الصوفية مدة، صحب الغزايل وحصل كتبه السرية

، أحد علماء املوصل من الشافعية، املوصلي السراج سعادة أبو احلسن اجلهينبن   علي/ ٤
تويف ، التعليقة عن أيب حامد الغزايلعلق ، هو إمام ورع عامل بعلمه: قال ابن السمعاين

  .)٧(ه٥٢٩باملوصل سنة 

                                                                                  

 )١٩/٣١٩(السري  : انظر) ١(
 ). ١٩/٣١٨(صدر السابق انظر امل) ٢(
 ). ٧٤:ص (املنقذ من الضالل : انظر) ٣(
 ). ٧/٨٣(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٤(
 ). ١٩/٤٥٦(السري : انظر) ٥(
 ). ٧/١٨٠(الطبقات الشافعية الكربى انظر ) ٦(
 ، )٧/٢٢٥(، وطبقات الشافعية الكربى )٥٧٣(طبقات الشافعيني : انظر )٧(
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)١(قاينسَ وْ حممد اجلَ بن  امللك  بن عبد حممد/ ٥ -٤
قال أبو سعد أبو حامد اإلسفراييين  

ورد ، ، وما يعنيهحسن السرية الزم منزله مشتغل بالعبادة ، إمام فاضل متدين: السمعاين
  .)٢(ه٥٤٠تويف بعد سنة ، بغداد وتفقه على أيب حامد الغزايل ا

األندلسي  اإلمام احلافظ ابن العريباهللا  بن عبد  حممدبن  اهللا بن عبد حممدأبو بكر / ٦ -٥
ه تفقه باإلمام ٤٦٨ولد سنة ، ))عارضة األحوذي((االشبيلي املالكي صاحب كتاب 

ويل ...عذب املنطق، كان ثاقب الذهن،  والفقيه أيب بكر الشاشي، أيب حامد الغزايل
فُعزل وأقبل على نشر العلم ، وكان ذا شدة وسطوة، فُحمدت سياسُته، قضاء إشبيلية

  .)٣(ه٥٤٣وتدوينه تويف بفاس سنة 

وتفقه ، ه٦٦٤ولد  )٤(ين اخلُْمقريوَ هْ البَـ  الرمحن بن عبد اهللا بن عبد أمحدأبو نصر / ٧
، كان إماما فاضال متفنناً " :وقال السمعاين، بطوس على حجة اإلسالم أيب حامد الغزايل

  )٥(ه٤٤٥سنة تويف . "مناظراً 
: قال السمعاين، تلميذ الغزايل منصور الشهيد أبو سعد النيسابوريبن   حيىيبن  حممد / ٨

كان شيخنا أبو سعد إماما مفتيا مناظرا مفسرا أصوليا حسن السرية والسمت مجيل 
احمليط يف شرح ((لشيخه الغزايل باسم  ))الوسيط((شرح كتاب  ـإه...الظاهر والباطن

وقتل بنيسابور ، دّرس بنظامية بلده ))االنتصاف يف مسائل اخلالف((: وله كتاب ))الوسيط
                                                                                  

اجليم وسكون الواو وفتح السني املهملة وفتح القاف ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل  بفتح: اجلوسقاين) ١(
األنساب : انظر(وهي قرية تشبه حملة متصلة بإسفراين يقال هلا بالعجمية كوسكان  جوسقان

)٢/١٢١ .( 
وطبقات ). ١/٢١٤(بن الصالح ، وطبقات الفقهاء الشافعية ال)١٢٢-٢/١٢١(األنساب : انظر )٢(

 ). ٦/١٤٧(الشافعية الكربى 
 ). ٣٧/١٥٩(، تاريخ اإلسالم )٢٠/١٩٧(السري : انظر )٣(
إحدى القرى اخلمس اليت يقال هلا  - بالفتح مث السكون، وفتح الواو، النون  - : نسبة إىل ونة: البهوين) ٤(

بفتح اخلاء املعجمه، وسكون  -ل ملن ينسب إىل مخس من القرى  َمخْقري بنج ِديه من قرى مرو، ويقا
 ). ٢/٣٩٨) (١/٥١٧(معجم البلدان : امليم وفتح القاف ويف آخرها الراء مث ياء النسب، انظر

 ). ٦/٢٠(طبقات الشافعية الكربى : انظر ترمجته) ٥(
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  .)١(ه٥٤٨سنة 

 )٣(يبعْ الكَ  )٢(ينهَ حسني اجلُ بن  حممدبن   نصربن  احلسنيابن مخيس الفقيه اإلمام / ٩
قال أبو ، فتفقه على الغزايل، ه قدم بغداد وهو حدث٤٦٦ولد سنة ، املوصلي الشافعي
قرأت عليه أحاديث وهو إمام فاضل ّي املنظر حسن األخالق وله : سعد السمعاين

  .)٤(ه٥٥٢تويف سنة  ))لؤلؤة املناسك((و ))حترمي الغيبة((و، ))منهج التوحيد((مصنفات 
اجلاواين اهللا  عبدوأبو ، أبوسعد محدانبن  أمحدبن  اهللا بن عبد عليبن   حممد/ ١٠

حىت برع ومتيز وقرأ املقامات على ....تفقه على الغزايل، شارح املقامات، احللوي العراقي
عاش ثنتني وسبعني ، للغزايل عنه ))إجلام العوام((وحدث بكتاب ، مؤلفها احلريري وشرحها

  .)٥(ه٥٦٠ومات يف حدود سنة ، سنة

        ....عقيدتهعقيدتهعقيدتهعقيدته: : : : املطلب السادساملطلب السادساملطلب السادساملطلب السادس        
وتغـري يف كـل مرحلـة منهــا ، مبراحـل عديـدة حبثــا عـن احلـق -اهللا  رمحـه -مـر اإلمـام الغـزايل 

: عنـــدي يف أربـــع فـــرقاحنصـــرت أصـــناف الطـــالبني ": يقـــول عـــن نفســـه، وفكـــره العقـــدي، رأيـــه
 فهـؤالء، األربعـة األصـناف هـذه يعـدو ال احلق...الصوفية...الفالسفة...الباطنية. . ونماملتكل
 احلـــــــق درك يف يبقـــــــى فـــــــال، عـــــــنهم احلـــــــق شـــــــذ  فـــــــإن، احلـــــــق طلـــــــب ســـــــبل الســـــــالكون هـــــــم

                                                                                  

، )٧/٢٥(طبقات الشافعية الكربى ، )٢٠/٣١٢(، السري )٢/٢٥٢(التحبري يف املعجم الكبري : انظر)١(
 ). ٦٣٨:ص (وطبقات الشافعيني البن كثري 

. هذه النسبة إىل جهينة، وهي قرية قريبة من املوصل -ضم اجليم وفتح اهلاء، وبعدها نون ب -  اجلهين) ٢(
 ). ١/٣١٨(، واللباب )٢/١٣٩(وفيات األعيان : انظر

، وهم أربع هذه النسبة إىل بين كعب - الكاف وسكون العني املهملة وبعدها باء موحدة  بفتح - الكعيب ) ٣(
 ). ٢/١٤٠(قاله ابن خلكان يف وفيات األعيان . قبائل ينسب إليها وال أعلم املذكور إىل أيها ينتسب

 ). ٢٠/٢٩١( ، السري)٢/١٩٤(، معجم البلدان )٢/١٣٩(وفيات األعيان : انظر )٤(
، والوايف بالوفيات )٦/١٥٢(، طبقات الشافعية الكربى )١٥٢:ص (طبقات الشافعيني : انظر )٥(

)٤/١١٢.(  
علم لعدة مواضع، وأشهرها  - بالكسر مث التشديد  -قبيلة من األكراد سكنوا احلِّلة، واحللة : واجلاواين  

 ). ٢/٢٩٤(معجم البلدان : انظر. مدية كبرية بني الكوفة وبغداد: حلة بين مزيد
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، الكـالم بعلـم مبتـدئاً ، الفـرق هـذه عنـد مـا واستقصـاء، الطـرق هـذه لسـلوك فابتدرت...مطمع
  .)١("الصوفية بطريق ومربعاً ، الباطنية بتعلم ومثلثاً ، الفلسفة بطريق ومثنياً 

  :أوال سلوكه طريق المتكلمين
 يف كتابــه اإلحيــاء ،وذمــه، مث رده، وغــاص وصــنف فيــه، وعقلــه، ابتــدأ بــتعلم علــم الكــالم

أكثـر فـإن مـا يشوشـه اجلـدل ، وينبغي أن حيرس مسعه من اجلدل والكـالم غايـة احلراسـة": فقال
  "وما يفسده أكثر مما يصلحه، مما ميهده
 أو حـالل االنتفـاع وقـت يف منفعتـه باعتبار فهو ،مضرة وفيه منفعة فيه الكالم علم: وقال
 وحملــه االستضــرار وقــت يف مضــرته باعتبــار وهــو ،احلــال يقتضــيه كمــا واجــب أو إليــه منــدوب

  .حرام
 ممـــا فـــذلك ،والتصـــميم اجلـــزم عـــن وإزالتهـــا العقائـــد وحتريـــك الشـــبهات فإثـــارة مضـــرته أمـــا 
    . األشخاص فيه وخيتلف فيه مشكوك بالدليل ورجوعها االبتداء يف حيصل

  .احلق االعتقاد يف ضرره فهذا 
 تنبعــــث حبيـــث صـــدورهم يف وتثبيتـــه للبدعـــة املبدعـــة اعتقـــاد تأكيـــد يف آخـــر ضـــرر ولـــه" 

 مـن يثور الذي التعب بواسطة الضرر هذا ولكن ،عليه اإلصرار على حرصهم ويشتد دواعيهم
  "اجلدل

 ،عليــه هــي مــا علــى ومعرفتهــا احلقــائق كشــف فائدتــه أن يظــن فقــد منفعتــه وأمــا: مث قــال
 مـن أكثـر فيـه والتضـليل التخبـيط ولعـل ،الشـريف املطلـب ـذا وفـاء الكالم يف فليس وهيهات
)٢(حشوي أو حمدث من مسعته إذا وهذا ،والتعريف الكشف

 أعداء الناس أن ببالك خطر رمبا ، 
 منتهـى إىل، فيـه التغلغل وبعد اخلربة حقيقة بعد َقَاله مث الكالم خرب ممن هذا فامسع ،جهلوا ما

                                                                                  

 ). ٧٠-٦٩:ص (املنقذ من الضالل ) ١(
فال يدرى ، ى شخص معني، وال مقالة معينةعلأما لفظ احلشوية فليس فيه ما يدل : قال شيخ اإلسالم) ٢(

بن عمر   اهللا كان عبد: فقال بن عبيد إن أول من تكلم ذا اللفظ عمرو: وقد قيل ،من هم هؤالء
وكان هذا اللفظ يف اصطالح من قاله يريد به العامة الذين هم حشو كما تقول الرافضة عن  ،حشويا

 ). ٥٢١-٢/٥٢٠(انظر منهاج السنة   .مذهب أهل السنة مذهب اجلمهور
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 الطريـق أن وحتقـق الكـالم نـوع تناسـب أخر علوم يف التعمق إىل ذلك وجاوز ،املتكلمني درجة
 وتعريـــف كشـــف عـــن الكـــالم ينفـــك ال ولعمـــري ،مســـدود الوجـــه هـــذا مـــن املعرفـــة حقـــائق إىل

 صــنعة يف التعمــق قبــل تفهــم تكــاد جليــة أمــور يف النــدور علــى ولكــن ،األمــور لــبعض وإيضــاح
  .الكالم

 يف احلـــــاذق كالطبيـــــب يكـــــون أن فينبغـــــي ومنفعتـــــه بضـــــرره اإلحاطـــــة وقعـــــت وإذا: وقـــــال
 قــــدر وعلــــى احلاجــــة وقــــت يف وذلــــك ،موضــــعه يف إال يضــــعه ال إذ ،اخلطــــر الــــدواء اســــتعمال

  .)١(إهـ احلاجة

  :ثانيا سلوكه طريق الفلسفة
واطلـع علـى مـا فيـه مـن خـداع ، بعد الفراغ من علم الكـالمالفلسفة مث بدأ بعلم 

ورأيـــت ، رأيـــتهم أصـــنافا: وملـــا انكشـــف لـــه حقيقـــة أمـــرهم رد علـــيهم وقـــال، وتلبـــيس
كـان وإن  ، واإلحلـاد، وهم على كثـرة أصـنافهم يلـزمهم وصـمة الكفـر، علومهم أقساما

وبــني األواخــر مــنهم واألوائــل تفــاوت عظــيم يف البعــد ، بــني القــدماء مــنهم واألقــدمني
  .)٢("عن احلق والقرب منه

مل حيســن الــرد علــيهم  اهللا   ولكنــه رمحــه، ))افــت الفالســفة((وكتــب يف ردهــم كتابــه 
د أن ابـَلَــَع شــيخنا أبــو حامــد الفالســفة وأر ": كمــا قــال تلميــذه أبــو بكــر ابــن العــريب

إن : رأيــــت غــــري واحــــد مــــن األئمــــة يقولــــون": وقــــال الــــذهيب" يتقيّــــأهم فمــــا اســــتطاع
ووقـــع يف ، ووافقهــم عليهـــا يف بعـــض تواليفـــه، رد علـــى الفالســـفة يف مواضـــع] الغــزايل[

  .)٣("سن القصدولكنه مثال حُ  - السالمة واليقنياهللا   نسأل- شكوك 

  
                                                                                  

انظر إحياء علوم الدين كتاب قواعد العقائد، الفصل الثاين يف وجه التدرج إىل اإلرشاد وترتيب درجات ) ١(
ونقله شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه درء تعارض العقل والنقل ). ١٢٨- ١/١٢٧(اإلعتقاد 

 . وعلق عليه تعليقا مجيال) ١٦٥- ٧/١٦٣(
 ). ٧٥:ص (املنقذ من الضالل : ظران) ٢(
 ، )٣٥/١١٩(تاريخ اإلسالم ) ٣(
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  :سلوكه طريق الباطنية: ثالثا
وخـــرب مــــا ، ومجــــع مقـــالتهم، الفالســـفة بـــدأ بطلــــب كتـــب الباطنيـــةملـــا ظهـــرت لـــه حقيقــــة 

، ظـــاهرهم الـــرفض": فقـــال فـــيهم مقولتـــه املعروفـــة، فبانـــت لـــه حقيقـــة حـــاهلم، عنـــدهم
فضــــائح ((وكتــــب يف رد عقيــــدم وبيــــان فســــاد مــــذهبهم ،  )١("وبــــاطنهم الكفــــر احملــــض

))القسطاس املستقيم((و، ))الباطنية وفضائل املستظهرية
)٢(.  

  :سلوكه طريق الصوفية: رابعا
أقبلـــــت مـــــيت علـــــى طريـــــق ، ين ملـــــا فرغـــــت مـــــن هـــــذه العلـــــوممث إ": يقـــــول الغـــــزايل

مـــن  وكـــان العلـــم أيســـر علـــيّ ...،وعلمـــت أن طـــريقتهم إمنـــا تـــتم بعلـــم وعمـــل، الصـــوفية
أليب  ))قـــوت القلـــوب((: مثـــل ،فابتـــدأت بتحصـــيل علمهـــم مـــن مطالعـــة كتـــبهم، العمـــل

ــــــط ـ ـ ـ ـ ــــــوكت،  )٣(الب املكـــــيـ ـ ـ ــــــب احلـ ـ ــــــارث املـ ـ ـ ـ )٤(حاسسيبـ
ــواملت ،  ـ ــــــفرقـ ـ ـ ـ ـ ـــات املـ ـ ـأثـ ـــــ ـ ـ ورة عـــــن ـ

ــاجل ـنـ ـ ـ ـيـ ــ فتــأثر ــم حــىت  .)٦("وغــريهم مــن املشــايخوأيب يزيــد البســطامي ، والشــبلي، )٥(دـ
                                                                                  

الباب   ))املستظهري((ويسمى أيضا  ))فضائح الباطنية وفضائل املستظهرية((قاله يف كتابه ) ١(
ونقل عنه شيخ اإلسالم ابن تيمة يف كتابه ). ٤٣:ص( الرابع يف نقل مذهبهم مجلة وتفصيال 

وهذا الذي قاله أبو حامد فيهم هو متفق عليه بني : وقال) ٣٢٥:ص( ))الرد على املنطقيني((
 علماء املسلمني إهـ 

بيان ميزان العلوم، وإظهار االستغناء عن اإلمام املعصوم ملن : وهو كتاب مستقل مقصوده) ٢(
 ). ٩٨- ٩٧:ص( املنقذ من الضالل : انظر. أحاط به

 بن عطية، احلارثي، املكي  بن علي  حممداالمام الزاهد العارف، شيخ الصوفية، أبو طالب ) ٣(
املنشأ، العجمي االصل، صاحب قوت القلوب، له رياضات وجوع حبيث إنه ترك الطعام، 

 ). ١٦/٥٣٦(السري . ه٣٨٦وتقنع باحلشيش حىت اخضر جلده، تويف 
. ))اإلحياء((وهو أحد مصادر الغزايل يف  ))النصائح((، ومن كتبه )١٥٨(ديث رقم انظر ترمجته يف احل) ٤(

  ).٤/٤٥(انظر كتاب ذم البخل وذم حب املال، باب بيان ذم الغىن ومدح الفقر 
أتقن العلم، مث النهاوندي  مث البغدادي القواريري، شيخ الصوفية،  بن اجلنيد  بن حممد   اجلنيد )٥(

 . ه٢٩٨أقبل على شأنه، وتأله تعبد، ونطق باحلكمة، وقل ما روى، تويف سنة 
 ). ١٠١- ١٠٠(املنقذ من الضالل ) ٦(
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٢٨

  .تصوف

يثبتـــون مـــن   ال األشـــاعرةفكـــان علـــى عقيـــدة ، وأمـــا عقيدتـــه يف األمســـاء والصـــفات
 الثـاين يف لقطبا ))اإلقتصاد يف اإلعتقاد((كما قال الغزايل يف ،  الصفات إال سبعا فقط

 بصـري مسيـع مريـد حـي عـامل قـادر سـبحانه أنـه نـدعى إذ: دعـاوى سـبعة وفيه: الصفات
 وأمــا: ويـؤول بقيــة الصــفات كمـا قــال يف صـفة النــزول  .)١(صــفات سـبعة فهــذه، مـتكلم
: وجهـــــني مـــــن جمـــــال فيـــــه فللتأويـــــل  )٢(»الـــــدنيا الســـــماء إىل تعـــــاىلاهللا   ينـــــزل« � قولـــــه

 املالئكـة مـن ملـك إىل مضـاف هـو وباحلقيقـة، جماز وأنه إليه النزول ضافةإ يف: أحدمها
�mj��kl: تعاىل قال كما

)٣(
  .القرية أهل باحلقيقة واملسؤول  

 كمـــــا اخللـــــق حـــــق يف والتواضـــــع للتلطـــــف يســـــتعمل قـــــد النـــــزول لفـــــظ أن، والثـــــاين
  .)٤(السماء عنان إىل رأسه رفع فالن يقال، للتكرب االرتفاع يستعمل

وأما أهل السنة واجلماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية هللا عز وجل، علـى الكيفيـة 
الــيت يشــاء، فيثبتــون النــزول كمــا يثبتــون مجيــع الصــفات الــيت ثبتــت يف الكتــاب والســنة، 

إن : وال ميثلــــون وال ينفــــون وال يعطلــــون، ويقولــــونويقفــــون عنــــد ذلــــك، فــــال يكيفــــون 
الرسول أخربنا أنه ينزل، ولكنه مل خيربنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال ملا يريد، وأنه 

  .)٥(على كل شيء قدير
وكانـت خامتـة أمـره : الغـافر الفارسـي  عبـدوقـد سـبق قـول . عاقبـة أمـره: خامسا

وجمالســـة أهلـــه ومطالعـــة الصـــحيحني للبخـــاري  �إقبالـــه علـــى طلـــب حـــديث املصـــطفى 
                                                                                  

 ). ٥١: ص(االقتصاد يف االعتقاد : انظر) ١(
ومسلم ) ١١٤٥(، ، رقم )٣/٣٨(أخرجه البخاري يف كتاب التهجد باب الدعاء والصالة يف آخر الليل  )٢(

رقم ) ٥/٢٧٩(كتاب صالة املسافرين، باب الرتغيب والدعاء والذكر يف آخر الليل واإلجابة فيه 
 . �من حديث أيب هريرة ) ١٣٢(

 ). ٨٢(سورة يوسف أية ) ٣(
 ). ٤١: ص(د االقتصاد يف االعتقا: انظر )٤(
 ).١٦٥:ص(شرح العقيدة الواسطية للشيخ اهلراس : انظر )٥(

 



  تعريف موجز بأبي حامد الغزايل وكتابه إحياء علوم الدين
  

٢٩

ولو عاش لسبق الكل يف ذلـك بيسـري مـن األيـام ومل ، ومسلم اللذين مها حجة اإلسالم
  .)١(يتفق له الرواية

 ومعرفتــه وتأهلــه ذكائــه فــرط مـع الغــزايل حامــد أبــو": وقـال شــيخ اإلســالم ابــن تيميـة
 إىل املسـائل هـذه يف ينتهـي والتصـوف والرياضـة الزهـد طريـق وسلوكه والفلسفة بالكالم
 رجـع ذلـك بعـد كـان وإن الكشـف أهـل طريقـة على أمره آخر يف وحييل واحلرية الوقف

))الكــالم علـم عــن العــوام إجلــام(( وصـنف احلــديث أهــل طريقـة إىل
 تبــنيو ": - وقــال- ، )٢(

 اآلثـار طريـق مـن اهلـدى فطلـب مقصـوده حتصـل  ال الصـوفية طريـق إن عمـره آخـر يف له
 وكـان أحوالـه أحسـن علـى ذلـك أثنـاء يف ومـات ومسلم بالبخاري يشتغل وأخذ النبوية
  .)٣("عليه الناس أنكره مما األمور هذه حنو من كتبه يف وقع ما كارها

عـدة  ))أبـو حامـد الغـزايل والتصـوف((الدمشـقية يف كتابـه  الـرمحن  عبـدوقد ذكـر الشـيخ 
     :فأذكرها ملخصا، أمور تدل على رجوعه إىل مذهب السلفِ 

وهـــو مـــن آخـــر  ))إجلـــام العـــوام عـــن علـــم الكـــالم((: إن نظـــرة إىل كتابـــه املســـمى: فقـــال
  :مصنفاته على اإلطالق ليثبت لنا حقيقة هذا التغري من وجوه عديدة

أنــه انتصــر يف هــذا الكتــاب لعقيــدة الســلف منبهــا علــى أن احلــق هــو : الوجــه األول
  .)٤(فهو مبتدع وإن من خالفهم يف ذلك، مذهب السلف

وعــدم اهللا   أنــه ـى عــن التأويـل أشـد النهــي داعيـا إىل إثبــات صـفات: الوجـه الثـاين
عـــالج وهـــم التشـــبيه أســـهل مـــن عـــالج : حيـــث قـــال، تأويلهـــا يـــؤدي ـــا إىل التعطيـــل

�mmmm: مـــــع هـــــذه الظـــــواهر: إذ يكفـــــي أن يقـــــال، التعطيـــــل � �� � �� � �� � �QQQQ����RRRR����� � � �� � � �� � � �TSTSTSTS��������UUUU��� �� �� �����VVVV����
�W�W�W�Wllll)٥(.  

                                                                                  

 ). ٧٤:ص(انظر املنتخب من السياق ) ١(
 ). ٤/٧٢(انظر جمموع الفتاوى ) ٢(
 )١٢٣: ص(صبهانية العقيدة األشرح ) ٣(
 ). ٧٢: ص(إجلام العوام ) ٤(
  ). ١١(الشورى ) ٥(

= 
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النكــري علــى املتكلمــني ووصــف كــل أصــوهلم ومقاييســهم أنــه شــدد : الوجــه الثالــث
ومنبــت الشــر بــني املســلمني ، بالبدعــة املذمومــة وبأــا كانــت ســبب تضــرر أكثــر اخللــق

إن الصحابة كانوا حمتاجني علـى حماجـة اليهـود والنصـارى يف إثبـات نبـوة حممـد ": قائال
ركبـوا ظهـر اللجـاج يف  ومـا، فما زادوا على أدلة القـرآن شـيئا. ...عليه وسلماهللا   صلى

، مثــار الفــنت كلعلمهــم بــأن ذلــ ككــل ذلــ،  وضــع املقــاييس العقليــة وترتيــب املقــدمات
فمـا بعـد ، والسـنان فيقمعه إال السـي  ال يقنعه أدلة القرآن  ال ومن، منبع التشويش

  .)١("بياناهللا   بيان

مــن هــذا أنــه توســع يف النهــي عــن البدعــة واالبتــداع يف مواضــع كثــرية : الوجــه الرابــع
وقـــد محـــل علـــى كـــل مـــذهب أو علـــم أو رأي خـــالف مـــا كـــان عليـــه الســـلف ، الكتـــاب

)٢(واعتربه بدعة مذمومة
  

        ....منزلته العلميةمنزلته العلميةمنزلته العلميةمنزلته العلمية: : : : املطلب السابعاملطلب السابعاملطلب السابعاملطلب السابع        
يف فقــــه  لــــه معرفــــة فائقــــة، كــــان عاملــــا بارعــــااهللا    ال شــــك أن اإلمــــام الغــــزايل رمحــــه

هـــي ، وصـــارت مؤلفاتـــه، إنـــه اعتـــرب حمـــرر املـــذهب الشـــافعيةحـــىت ، وأصـــوله، الشـــافعي
: حيىي الشـهيد النيسـابوريبن   تلميذه حممد وعليه قال، عمدة الشافعية عامة فيما بعد

  .)٣("الغزايل هو الشافعي الثاين"

  .وتالمذته ومن بعدهم بثناء حسن، وأقرانه، وقد أثىن عليه شيوخه
  .)٤("مغدقالغزايل حبر ": قال شيخه أبو املعايل اجلويين

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

 ). ٧٢: ص(إجلام العوام : وانظر
 ). ٦٠: ص(إجلام العوام ) ١(
 ). ٤٢٧- ٤١٩: ص(أبو حامد الغزايل والتصوف : انظر) ٢(
 ). ٦/٢٠٢(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٣(
  ). ١/١٩٦(املصدر السابق ) ٤(

ل منه أكده به،  - بفتح الدال  - : والغدق املاء الكثري، واملطر الكبار القطر، واملغدق مفِع
ولسان ) ٤٧:ص( االشتقاق البن دريد : انظر. فهو مغدقوأغدق املطر، يغدق إغداقا 

= 
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، إمـام أئمـة الـدين، حجـة اإلسـالم واملسـلمني": الغـافر الفارسـي  عبدوقال معاصره 
  .)١("ا وخاطرا وذكرا وطبعاقطتر العيون مثله لسانا وبيانا ون  من مل

ويف أصـول الـديانات ، كان إماما يف علم الفقه مذهبا وخالفا": وقال ابن عساكر
  .)٢("والفقه

، وربـاين األمـة باإلتفـاق، إمام الفقهـاء علـى اإلطـالق": وقال ابن النجار البغدادي
وقــرأ ، واجلــدل واملنطــق، بــرع يف املــذهب واألصــول واخلــالف، وعــني أوانــه، جمتهــد زمانــه

وكـــان شـــديد الـــذكاء قـــوي ، وفهـــم كالمهـــم وتصـــدى للـــرد علـــيهم، احلكمـــة والفلســـفة
)٣("ثاقبة اإلدراك ذا ِفطنة

  

 قريبـــة مـــدة يف النظـــر يف وبـــرع اجلـــويين املعـــايل أيب علـــى تفقـــه": وقـــال ابـــن اجلـــوزي
 حبســـن انفـــرد الـــيت والفـــروع األصـــول يف احلســـان الكتـــب وصـــنف وتوحـــد األقـــران وقـــاوم
  .)٤("فيها الكالم وحتقيق وترتيبها وضعها

  .)٥("مل يكن للطائفة الشافعية يف آخر عصره مثله": وقال ابن خلكان

صـاحب التصــانيف ، أعجوبـة الزمــان، حجـة اإلســالم، اإلمـام البحــر: وقـال الــذهيب

  .)٦("والذكاء املفرط

 ،وخـاطرا، ونطقـا، وبينـا، من مل تر العيون مثَله لسـنا: وقال احلافظ أبو سعد بن السمعاينّ 
  )٧(وذكاء وطبعا

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

 ). غدق(العرب مصدر 
 ). ٧٣:ص( املنتخب من السياق ) ١(
 ). ٦٩٦٤(رقم الرتمجة ) ٥٥/٢٠٠(تاريخ دمشق ) ٢(
 ). ١٩/٣٣٥(ونقله الذهيب يف السري  ))ذيل تاريخ بغداد((لعله يف كتابه ) ٣(
 ). ٨/١٢٤(املنتظم ) ٤(
 ). ٢١٦/ ٤: (وفيات األعيان) ٥(
 ). ٣٢٣-١٩/٣٢٢(السري ) ٦(
  ).٦/٢١٥(طبقات الشافعية الكربى ) ٧(
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 ولـــه مصـــنفات، وبـــرع يف علـــوم كثـــرية، تفقـــه علـــى إمـــام احلـــرمني": وقـــال ابـــن كثـــري
وســـاد يف ، أذكيـــاء العـــامل يف كـــل مـــا يـــتكلم فيـــهفكـــان مـــن ، منتشـــرة يف فنـــون متعـــددة

ته حــــــىت إنــــــه دّرس بالنظاميــــــة ببغــــــداد َب ْي ِب فحضــــــر عنــــــده رءوس العلمــــــاء يف ذلــــــك ، شــــــ
  .)١("الوقت

  

                                                                                  

 ). ١٦/٢١٣(البداية والنهاية ) ١(
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٣٣

  .تعريف موجز بكتاب إحياء علوم الدين: املبحث الثاني  
  .ويشتمل على مخسة مطالب 
  .امسه: املطلب األول  
مــن النــاس يف زمانــه  شــاهده عليــهتــأليف هــذا الكتــاب هــو مــا لاإلمــام الغــزايل بممــا دفــع  

لعلـوم  فرأى أن يكتب كتابا إحياءً ، واإلعراض عن علوم الدين واآلخرة، االنشغال بأمور الدنيا
العلوم النافعة عن النبيـني والسـلف  اهىاهج األئمة املتقدمني وإيضاحا ملنوكشفا عن من، الدين

  .)١("إحياء علوم الدين": الصاحلني فكتب هذا الكتاب ومساه

)٢(الغــافر الفارســي عبــدمــنهم معاصــره  ،مــن تــرجم لــه هــذه هــي التســمية الــيت ذكرهــا عامــة
 ،

)٥(وابن خلكان )٤(وشيخ اإلسالم ابن تيمية )٣(والنووي
  .)٦(وحاجي خليفة ،

  :موضوعه: املطلب الثاني  
اآلخـرة ومـا درج عليـه السـلف فأمـا علـم ": قال الغزايل بيانا عن حال علم الـدين يف زمانـه

يف الـدين  )٧(وملا كان هذا ثلما، وصار نسيا منسيا، فقد أصبح من بني اخللق مطويا...الصاحل
، رأيـــت االشـــتغال بتحريـــر هـــذا الكتـــاب مهمـــا إحيـــاًء لعلـــوم الـــدين، )٨(وخطبـــا مـــدهلما ،ملّمـــا

عنـــد النبيـــني والســـلف وإيضـــاحا ملبـــاهي العلـــوم النافعـــة ، وكشـــفا عـــن منـــاهج األئمـــة املتقـــدمني
  )٩("الصاحلني

                                                                                  

 ). ٨- ٧:ص(انظر مقدمة إحياء علوم الدين ) ١(
 ). ٥٥/٢٠١( ))تاريخ دمشق((يف ذيله على تاريخ نيسابور، ونقل عنه ابن عساكر يف ) ٢(
 . )٢/٣٩٦(األذكار ) ٣(
 ).٧/١٤٥(يف درء التعارض العقل والنقل ) ٤(
 ). ٤/٢١٧(وفيات األعيان ) ٥(
 )١/٢٢(كشف الظنون ) ٦(
   )ثلم(مادة ) ٧٩:ص(مصباح املنري : انظر .اخللل: الثلمة) ٧(
انظر لسان . مظلمة كثف واسود وليلة مدهلمة أياملدهلم األسود وادهلم الليل والظالم  و  ،)دهلم (من  )٨(

  ).٢/١٤٤٦(العرب 
 ). ٨:ص (إحياء علوم الدين ) ٩(
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٣٤

  .)١("وترك فيه قانون الفقه، وضعه على مذهب الصوفية": وقال ابن اجلوزي

يشتمل على علـوم كثـرية ، وهو كتاب عجيب": ))اإلحياء(( كتابويصف احلافظ ابن كثري  
لكـن فيـه أحاديـث كثـرية  ،وممزوج بأشياء لطيفة مـن التصـوف وأعمـال القلـوب، من الشرعيات

غرائــب ومنكــرات وموضــوعات، كمــا يوجــد يف غــريه مــن كتــب الفــروع الــيت يســتدل ــا علــى 
  .)٢("فالكتاب املوضوع للرقائق والرتغيب والرتهيب أسهل أمرا من غريهاحلالل واحلرام، 

  ."والترغيب والترهيب، والرقائق، التصوف": فتبني مما سبق أن موضوع الكتاب هو
  .منهج املؤلف فيه: املطلب الثالث  

ربـع : منهجه يف مقدمة كتابـه حيـث قسـم الكتـاب إىل أربعـة أربـاع وهـي - رمحه اهللا- بني الغزايل 
ويشتمل كـل ربـع منهـا علـى عشـرة كتـاب ، وربع املنجيات، وربع املهلكات، وربع العادات، العبادات

  :األبواب ذكره املصنف إمجاالوكل كتاب يشتمل على عدد من . فاجلملة أربعون كتابا
، العقائــد قواعـد وكتـاب، العلـم كتـاب: كتـب عشــرة علـى العبـادات ربـع ويشـتمل: فقـال
، الصــيام أســرار وكتــاب، الزكــاة أســرار وكتــاب، الصــالة أســرار وكتــاب، الطهــارة أســرار وكتــاب
 ترتيــب وكتـاب، والــدعوات األذكـار وكتــاب، القـرآن تــالوة آداب وكتـاب، .احلــج أسـرار وكتـاب
  .األوقات يف األوراد

 آداب وكتــــاب، األكـــل آداب كتــــاب: كتـــب عشــــرة علـــى فيشــــتمل العـــادات ربــــع وأمـــا
 مـع واملعاشـرة الصـحبة آداب وكتـاب، واحلرام احلالل وكتاب، الكسب أحكام وكتاب، النكاح
 األمــر وكتــاب، والوجــد الســماع وكتــاب، الســفر آداب وكتــاب، العزلــة وكتــاب، اخللــق أصــناف
  .النبوة وأخالق املعيشة آداب وكتاب، املنكر عن والنهي باملعروف
 وكتــاب، القلــب عجائــب شــرح كتــاب: كتــب عشــرة علـى فيشــتمل المهلكــات ربــع وأمـا
، اللســان آفــات وكتــاب، الفــرج وشــهوة الــبطن شــهوة الشــهوتني آفــات وكتــاب، الــنفس رياضــة
 ذم وكتـاب، والبخـل املال ذم وكتاب، ذم الدنيا وكتاب، واحلسد واحلقد الغضب آفات وكتاب
  .الغرور ذم وكتاب، والعجب الكرب ذم وكتاب، والرياء اجلاه

                                                                                  

 ). ٨/١٦٩(املنتظم ) ١(
 ). ١٦/٢١٤(البداية والنهاية ) ٢(
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٣٥

، والشــكر الصــرب وكتــاب، التوبـة كتــاب: كتــب عشـرة علــى فيشــتمل المنجيــات ربــع وأمـا
 والشـوق احملبـة وكتـاب، والتوكـل التوحيـد وكتـاب، والزهـد الفقـر وكتاب، والرجاء اخلوف وكتاب
، التفكـر وكتـاب، واحملاسـبة املراقبـة وكتـاب، واإلخـالص والصـدق النيـة وكتـاب، والرضـا واألنس
  .املوت ذكر وكتاب

 العـامل يضـطر مـا معانيهـا وأسـرار سـننها ودقـائق آداـا خفايا فيه فأذكر العبادات ربع فأما
 فــن يف أمهــل ممــا ذلــك وأكثــر عليــه يطلــع ال مــن اآلخــرة علمــاء مــن يكــون ال بــل إليــه العامــل

  .الفقهيات
 ســننها ودقــائق وأغوارهــا اخللــق بــني اجلاريــة املعــامالت أســرار فيــه فــأذكر العــادات ربــع وأمــا
  .متدين عنها يستغين ال مما وهي جماريها يف الورع وخفايا

 عنــه الــنفس وتزكيــة بإماطتــه القــرآن ورد مــذموم خلــق كــل فيــه فــأذكر املهلكــات ربــع وأمــا
 الذي سببه أذكر مث وحقيقته حده األخالق تلك من واحد كل من وأذكر منه القلب وتطهري

 ــا الــيت املعاجلــة طــرق مث تتعــرف ــا الــيت العالمــات مث ترتتــب عليهــا الــيت اآلفــات مث يتولــد منــه
  .)١(واآلثار واألخبار اآليات بشواهد مقرونا ذلك كل ،يتخلص منها

  :الكتاب على أربعة أرباع أمرانإمنا محلين على تأسيس هذا : وقال
ألن ؛ أن هـذا الرتتيـب يف التحقيـق والتفهـيم كالضـروري: -وهو الباعث األصلي-أحدمها 

مــا ": وأعــين بعلــم املكاشــفة. وعلــم املكاشــفة، العلــم يتوجــه بــه إىل اآلخــرة ينقســم علــم املعاملــة
مـع الكشـف العمـل مـا يطلـب منـه "وأعـين بعلـم املعاملـة ، "يطلب من هذا كشف املعلوم فقط

  .دون علم املكاشفة، واملقصود من هذا الكتاب علم املعاملة فقط" به
وإىل علـــم بـــاطن ، العلـــم بأعمـــال اجلـــوارح: إن علـــم املعاملـــة ينقســـم إىل علـــم ظـــاهر أعـــين

  .العلم بأعمال القلوب: أعين
ا مـذموم وإمـ، والـوارد علـى القلـوب إمـا حممـود، واجلاري على اجلوارح إما عـادة وإمـا عبـادة

والشـــطر الظـــاهر املتعلـــق بـــاجلوارح ، ظـــاهر وبـــاطن: فبالواجـــب انقســـم هـــذا العلـــم إىل شـــطرين
والشطر الباطن انقسم إىل مذموم وحممود فكان اموع أربعـة أقسـام ، انقسم إىل عادة وعبادة

                                                                                  

 ). ١٠- ٩:ص(مقدمة اإلحياء ) ١(
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٣٦

  .وال يشذ نظر يف علم املعاملة عن هذه األقسام
ادقة يف الفقــهغبــة مــن طلبــة أين رأيــت الر : الباعــث الثــاين الــذي صــلح  العلــم صــ

 هواالســتظهار جباهـــ املتــدرع بــه إىل املباهـــاة ،ه وتعـــاىلســبحاناهللا   خيـــاف  ال عنــد مــن
واملتـــــــزين بـــــــزي احملبـــــــوب  ،ومنزلتــــــه يف املنافســـــــات وهـــــــو مرتـــــــب علـــــــى أربعـــــــة أربـــــــاع

  .)١(إهـ  حمبوب

ويف : يـــذكر احلـــديث بقولـــه - رمحـــه اهللا–فإنـــه وأمـــا منهجـــه يف إيـــراد األحاديـــث 
وقــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ، ويف اخلــــرب ، ويف اخلــــرب املشــــهور، احلــــديث

  . وال يعزو احلديث إىل من أخرجه من اآلئمة واملصنفني. وحنوه

                                                                                  

 . مع شيء من اإلختصار) ١٠:ص(مقدمة اإلحياء : انظر) ١(
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٣٧

  .املؤاخذات على الكتاب: املطلب الرابع  
حياتــه ومــن بعــده ملـا كتــب أبــو حامــد الغــزايل كتابــه اإلحيـاء أنكــر عليــه العلمــاء يف 

  .يف بعض ما كتب فيه
  :كالتايلهي   على الغزايل يف اإلحياء وجممل ما أخذ

  .احتواء الكتاب على عدد كبري من األحاديث الضعيفة واملوضوعة والباطلة/ ١
شــــحن كتابــــه ": الطرطوشــــي ملــــا ســــئل عــــن حقيقــــة أمــــر الغــــزايلاهللا   عبــــدقــــال أبــــو 

يف مبلـغ - فال أعلـم كتابـا علـى بسـيط األرض  �اهللا   بالكذب على رسول: ]اإلحياء[
رسـائل ومعـاين ، شـبكه مبـذاهب الفالسـفة، منـه �اهللا   أكثر كذبا على رسـول - علمي

  .)١("وهم قوم يرون النبوة اكتسابا، ءإخوان الصفا

)٢(املـــازريوقـــال 
 مـــن يهـــرب اإلمـــام مالكـــا يـــرون مالكيـــة قـــوم مـــن أعجـــب ولقـــد ": 

 وحتفظــا تورعــا، مــا قيــاس أو، مــا أثــر فيــه كــان وإن، رمســا يرســم أن وجيانــب، التحــديث
 مــا علــى مبناهــا فتــاوى رجــل مــن يستحســنون مث، عليــه النــاس حيمــل فيمــا الفتــوى مــن
 الثابــت فيــه لفــق وســلم عليــهاهللا   صــلى النــيب عــن اآلثــار مــن كثــري وفيــه، لــه حقيقــة  ال

 األوليـاء نزغـات مـن وأورد، كلـه ثبوتـه ميكـن  ال السـلف عن أورد ما وكذا، الثابت بغري
  .)٣("بالضار النافع فيه مزج لكن، موقعه جيُِلّ  ما األصفياء ونفثات

يصـح   ال ذكـر يف كتـاب األحيـاء مـن األحاديـث املوضـوعة ومـا": وقال ابن اجلـوزي

                                                                                  

عن فتاوى أهل إفريقية واالندلس ، واملعيار املعرب واجلامع املغرب )١٩/٩٥(السري : انظر) ١(
 )١٩/١٨٦( واملغرب

بن حممد   بن عمر  بن علي  اهللا، حممد  الشيخ االمام العالمة البحر املتفنن، أبو عبد: هو )٢(
املعلم ((املالكي، كان بصريا بعلم احلديث، حدث عنه القاضي عياض، صنف  التميمي املازري

، مولده مبدينة املهدية من إفريقية، وا ))إيضاح احملصول يف األصول(( ))بفوائد شرح مسلم
: انظر. بفتح الزاي، وأخره راء مدينة بصقلية: ومازر. وله ثالث ومثانون سنة ٥٣٦مات سنة 

 ). ٥/٤٠(م البلدان ، معج)٢٠/١٠٤(السري 
 ). ١٩/٣٣٠(السري ) ٣(
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٣٨

فليتـــه عـــرض تلـــك األحاديـــث علـــى مـــن ، وســـبب ذلـــك قلـــة معرفتـــه بالنقـــل، غـــري قليـــل
  .)١(نقل نقل حاطب ليل وإمنا، يعرف

لكـن ، غالبـه جيـد ))اإلحيـاء(( يف] الغـزايل[كالمـه ": وقال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة
ومـادة مـن ، ومـادة مـن ترهـات الصـوفية، ومادة كالميـة، مادة فلسفية، فيه مواد فاسدة

  .)٢("األحاديث املوضوعة

  .وجود املخالفات العقدية/ ٢
العــريب يف بــن   عــز وجــل قــال أبــو بكــراهللا   قالــه يف قــدرةوممــا أنكــر عليــه العلمــاء مــا 

: فقـال، قال شيخنا أبو حامد قوال عظيما انتقـده عليـه العلمـاء ))شرح األمساء احلسىن((
يف القـدرة أبـدع  ولـو كـان ،أبدع مـن هـذا العـامل يف اإلتقـان واحلكمـةاهللا   وليس يف قدرة

ابــن [مث قــال  ، )٣("وذلــك حمــال يفعلــه لكــان ذلــك منــه قضــاًء للجــود  أو أحكــم منــه ومل
واجلواب أنـه باعـد يف اعتقـاد عمـوم القـدرة ونفـي النهايـة عـن تقـدير املقـدورات ] العريب

وهـــذا رأي فلســـفي ، يف ســـواه  ال ،ولكـــن يف تفاصـــيل هـــذا العـــامل املخلـــوق، املتعلقــة ـــا
دْت بـــه الفالســـفُة قلـــب احلقـــائق إىل والوجـــود ، ونســـبت اإلتقـــان إىل احليـــاة مـــثال، قَصـــ

وأمجعــــت األمــــة علــــى ، يبقــــى يف القلــــوب ســــبيل إىل الصــــواب  ال الســــمع والبصــــر حــــىت
  )٤("خالف هذا االعتقاد

                                                                                  

 ٩/١٦٩املنتظم )١(

 ). ٦/٥٥(جمموع الفتاوى ) ٢(
كتاب التوحيد والتوكل، بيان حقيقة التوحيد الذي )٤/٢٥٢( ))اإلحياء((ونص كالم الغزايل يف ) ٣(

اهللا تعاىل بني عباده من رزق وأجل وسرور وحزن وعجز وقدرة   وكل ما قسم": هو أصل التوكل
بل هو  ،ظلم فيه  وحق صرف ال ،جور فيه  وإميان وكفر وطاعة ومعصية فكله عدل حمض ال

على الرتتيب الواجب احلق على ما ينبغي وكما ينبغي بالقدر الذي ينبغي وليس يف اإلمكان 
أصال أحسن منه وال أمت وال أكمل ولو كان وادخره مع القدرة ومل يتفضل بفعله لكان خبال 

 إهـ " ا يناقض العدليناقض اجلود وظلم
واملآخذ العقدية على كتاب إحياء علوم الدين ربع ). ١٩/٣٣٧(انظر سري أعالم النبالء ) ٤(

 ). ٨٧:ص(الرمحن باحنشل   املنجيات للباحثة آمال عبد
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٣٩

  "إن للقدر سرا ينا عن إفشائه": ومما أخذ عليه قوله
  .)١("إن للقدر سرا ينا عن إفشائه": ومما أخذ عليه قال: قال احلافظ الذهيب

وإن كـــان مـــْدرَكا ، وصـــل إليـــه وال بـــد، بـــالنظرفـــإن كـــان مـــْدرَكا ، فـــأي ســـّر للقـــدر 
فلعلـه ، فهذه دعـوى حمضـة، وإن كان يدرك باحلال والعرفان، باخلرب فما ثبت فيه شيء

  .)٢(عَىن بإفشائه أن نـَُعّمق يف القدر ونبحث فيه

ــــه مؤاخــــذات ســــائل امليف  وغريهــــا، واملعــــاد، والنبــــوة، تتعلــــق بالتوحيــــد أخــــرى وعلي
  . )٣(العقدية
ــــق ـ لكــن فيــه ، اإلحيــاء فيــه فوائــد كثــرية" - رمحــه اهللا–ابــن تيميــة  شــيخ اإلســالمال ـ

والنبـــوة ، تتعلـــق بالتوحيـــد، فيـــه مـــواد فاســـدة مـــن كـــالم الفالســـفة فـــإنّ ، مـــواد مذمومـــة
 ))الشــفا((وقــالوا مرضــه ، وقــد أنكــر أئمــة الــدين علــى أيب حامــد هــذا يف كتبــه...واملعــاد

بــل موضــوعة كثــرية ، وفيــه أحاديــث وآثــار ضــعيفة، ء يف الفلســفةابــن ســينايعــين شــفاء 
  .)٤("وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهام

  .هامر وتُـ ، اشتمال الكتاب على أغاليط الصوفية/ ٣
 ومـأله، علـى مـذهب الصـوفية ))اإلحيـاء((صنف أبو حامد كتاب : قال ابن اجلوزي

 قــانون عــن وخــرج املكاشــفة علــم يف وتكلــم بطالــا يعلــم  ال وهــو ،الباطلــه باألحاديــث
اهللا   صــلوات إبــراهيم رآهــن اللــوايت والقمــر والشــمس بالكوكــب املــراد إن :وقــال ،الفقــه

                                                                                  

 ). ٢/٧٧(كتاب آداب النكاح، فوائد النكاح   ))اإلحياء((انظر كالم الغزايل يف ) ١(
 ). ١٩/٣٣٨(السري ) ٢(
ثالث رسائل علمية يف جامعة أم القرى، األوىل " املآخذ العقدية على اإلحياء"د كتب يف وق) ٣(

املآخذ العقدية على كتاب إحياء علوم الدين يف ربع : "اهللا العتييب بعنوان  للباحث عبد
بن مفلح الدوسري   للباحث فاحل: ه، الثانية١٤٢٨- ١٤٢٧عام " العبادات وربع العادات

الرمحن باحنشل   آمال عبد: للباحثة: الثالثة. ١٤٢٩- ١٤٢٨كات عام تتعلق يف ربع املهل
 . ١٤٢٩- ١٤٢٨تتعلق بربع املنجيات عام 

 ). ٥٥٢- ١٠/٥٥١(جمموع الفتاوى ) ٤(
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٤٠

ــــه ــــرد ومل ،�اهللا   حجــــب هــــي أنــــوار علي  كــــالم جــــنس مــــن وهــــذا ،املعروفــــات هــــذه ي
  .)١(الباطنية

وفيــه ، ففيــه مــن األحاديــث الباطلــة مجلــة" ))اإلحيــاء((أمــا ": وقــال الــذهيب رمحــه اهللا
، ومنحـريف الصـوفية، خري كثري لـوال مـا فيـه مـن آداب ورسـوم وزهـد مـن طرائـق احلكمـاء

  .)٢("علمًا نافعااهللا   نسأل

اهللا   فــرحم": فقــال رمحــه اهللا: وأخــتم هــذا املطلــب مبــا خــتم بــه الــذهيب ترمجــة الغــزايل
نــدعي عصــمته مــن الغلــط   ال ولكــن، فــأين مثلــه يف علومــه وفضــائله، اإلمــام أبــا حامــد

  .)٣("وال تقليد يف األصول، واخلطأ

                                                                                  

 ). ٨/١٦٩(، املنتظم )٩٦٤:ص( تلبيس إبليس : انظر) ١(
  ) ٣٤٠/  ١٩: (السري) ٢(
 ). ١٩/٣٤٦(السري ) ٣(
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٤١

  .الكتب التي اعتنت به: املطلب اخلامس
راء العلماء فيـه آ تاختلف، وأخرجه للناس، ملا ألف اإلمام الغزايل كتابه اإلحياء

وكتـــب بعضـــهم يف ، لـــف يف رده مؤلفـــاتوأُ ، وأنكـــر عليـــه بعضـــهم، بعضـــهم هفأيـــد
اعتنــت بــه وفيمــا يلــي بعــض فتنوعــت الكتــب الــيت ، ه الــبعض اآلخــروخلصــ، تأييــده

  :الكتب اليت اعتنت به
ـــــــاء/ "١ ـــــــى مشـــــــكل اإلحي ـــــــة"أو " اإلمـــــــالء عل  األســـــــئلة عـــــــن املســـــــكتة األجوب
ملا اعرتض بعض معاصريه على مواضـع ، كتبه الغزايل دفاعا عن اإلحياء. )١("املبهتة

  .وحل مشكالته، من اإلحياء
  .)٢(حممد الغزايلبن   خمتصر اإلحياء اختصره أخوه أمحد" لباب اإلحياء/ "٢
ــــمج، للمـــازري" الكشـــف واإلنبـــاء عـــن كتـــاب اإلحيـــاء/ "٣ ـ ــــع فيـ ـ ـ  ممـــا ه  أشـــياءـ
ـــح أيب على نقده ـ   .)٣(امدـ

واختصـره ابـن . البن اجلوزي اختصر فيـه كتـاب اإلحيـاء" منهاج القاصدين/ "٤
  .)٤("خمتصر منهاج القاصدين: "قدامة املقدسي يف كتابه

أليب الفــرج ابـن اجلــوزي مجـع فيــه أغــالط " حيــاءبـأغالط اإل ءعـالم األحيــاإ / "٥
  .)٥(غزايل يف اإلحياءال

أليب احلسـن ابـن السـكر " إحياء ميت األحياء يف الـرد علـى كتـاب اإلحيـاء" /٦
  .)٦(رد فيه على الغزايل

أفـــرد الســـبكي األحاديـــث الـــيت مل جيـــد هلـــا إســـنادا يف آخـــر ترمجـــة الغـــزايل يف  /٧

                                                                                  

 . . مطبوع امش إحتاف السادة املتقني ط دار الفكر) ١(
 . ). ٦/٦٠( ))طبقات الشافعة الكربى((ذكره السبكي يف ) ٢(
 ). ١٩/٣٣٠(ذكره الذهيب يف السري ) ٣(
 . الكتابان مطبوعان) ٤(
 )٨/١٦٩(املنتظم ) ٥(
 ). ١٩/٣٤٢(ذكره الذهيب يف السري ) ٦(
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٤٢

))الشافعة الكربىطبقات ((كتابه 
)١(.  

" املغــين عــن محــل األســفار يف األســفار يف ختــريج مــا يف اإلحيــاء مــن األخبــار/"٨
  .وهذا الكتاب الذي قمت بتحقيق جزء منه، للحافظ العراقي

  .)٢(واستدرك عليه احلافظ ابن حجر ما فاته من ختريج اإلحياء /٩
ــــاء/ "١٠ ــــاء فيمــــا فــــات مــــن ختــــاريج أحاديــــث اإلحي ــــدين " حتفــــة األحي لــــزين ال
  .)٣(قطلوبغا احلنفي املصريبن   قاسم

حممـد مرتضـى بـن   حملمـد" إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علـوم الـدين/ "١١
  .فيه اإلحياء شرح. )٤(الزبيدي
  .)٥(القادر العيدروس  عبدل" اإلحياء بفضائل االحياء تعريف" /١٢
ــــــدين/ "١٣ للشــــــيخ "  القــــــول املبــــــني يف التحــــــذير مــــــن كتــــــاب إحيــــــاء علــــــوم ال

  .وهي رسالة لطيفة مفيدة، حسن آل الشيخبن   عبدالرمحنبن   اللطيف  عبد
  "املآخذ العقدية على كتاب إحياء علوم الدين/ "١٤

للباحــــث : األوىل رســــالة الــــدكتوراة. ثــــالث رســــائل علميــــة يف جامعــــة أم القــــرى
ــــاداتالعتيــــيب تاهللا   عبــــد ــــع العب ــــة رســــالة املاجســــرت. وربــــع العــــادت، تعلــــق برب : الثاني

: الثالثــة رســالة املاجســرت. مفلــح الدوســري تتعلــق بربــع املهلكــاتبــن   للباحــث فــاحل
  .للباحثة آمال باحنشل تتعلق بربع املنجيات

املنحى الفقهي لإلمام الغزايل يف كتابه إحياء علـوم الـدين يف العبـادات / "  ١٥
رسـالة دكتـوراة قـدمت ، هنـد سـاملني لرضـي: دراسة فقهية مقارنة للباحثـة" والعادات

  . يف جامعة أم القرى
                                                                                  

 . ). ٣٨٩- ٦/٢٨٧(طبقات الشافعية ) ١(
 ). ١/٢٤(ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون ) ٢(
 ). ١/٢٤(ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون ) ٣(
 . الكتاب مطبوع) ٤(
  .طبع امش اإلحياء) ٥(
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٤٣

 ٨٢٠اختصره حممد بن علي بن جعفر الشمس العجلوين املتوىف سنة /  ١٦        
  ).٨/١٧٨(قاله السخاوي يف الضوء الالمع ، اختصارا حسنا جدا

مد مجال الدين بن حممد حمل" ينموعظة املؤمنني من إحياء علوم الد"/ ١٧        
اختصره مؤلفه كتاب اإلحياء . )هـ١٣٣٢: املتوىف (سعيد بن قاسم احلالق القامسي 

  .موجزينيف جزئني 
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٤٤
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٤٥

  :الفصل األول
  ترجمة موجزة للحافظ العراقي 

  .ويشتمل على تسعة مباحث   
  .امسه ونسبه: املبحث األول   
  .مولده ووفاته: املبحث الثاين   
  .نشأته العلمية: املبحث الثالث   
  .رحالته: املبحث الرابع   
  .شيوخه: املبحث اخلامس   
  .تالميذه: املبحث السادس   
  .عقيدته: املبحث السابع   
  .منزلته العلمية: املبحث الثامن   
  .مؤلفاته: املبحث التاسع   
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٤٦

  .)١(امسه ونسبه: املبحث األول   
إبــراهيم زيــن بــن  أيب بكــربــن  الــرمحن بــن عبــد احلســنيبــن  الــرحيم عبــدأبــو الفضــل : هــو
  .بالعراقياملعروف ، املصري الشافعي )٤(املهراين، )٣(الرازياين األصل، )٢(الكردي، الدين

  .)٥(وإال فهو كردي األصل، وهو القطر األعم، انتسابا لعراق العرب: قال ابنه
  .مولده ووفاته: املبحث الثاني   

ولد يف حادي وعشـرين مجـادي األوىل سـنة مخـس وعشـرين وسـبعمائة مبنشـأة املهـراين بـني 
  .)٦(مصر والقاهرة

بالقـــاهرة ودفـــن  ه٨٠٦ن ســـنة وتـــويف ليلـــة األربعـــاء قبيـــل الفجـــر الثـــامن مـــن شـــهر شـــعبا
                                                                                  

، )٢٧٩- ٢/٢٧٥(، إنباء الغمر بأبناء العمر )٢٢٠( بذيل تذكرة احلفاظ حلظ  األحلاظ: مصادر ترمجته) ١(
، )١/٣٣٢(، املنهل الصايف )١/٣٤٥(، غاية النهاية يف طبقات القراء )٢/١٧٦/٢٣٠(امع املؤسس 

، )١/٣٦٠(، حسن احملاضرة )٤/١٧١(، الضوء الالمع )٣/٣٥٩(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
افظ العراقي وأثره يف السنة لدكتور أمحد ، احل)١/٢٤٦(، البدر الطالع )٩/٨٧(شذرات الذهب 

 . الكرمي  عبد  معبد
بضم الكاف، وسكون الراء والدال املهملة، نسبة إىل طائفة بالعراق ينزلون بالصحاري، وقد : الكردي) ٢(

، )٥/٥٤(األنساب : انظر. وينسب املرتجم  إليه بإعتبار أصله. سكن بعضهم القرى يقال هلم األكراد
  ). ١/٢٤٦(البدر الطالع 

بالكسر مث السكون، وباء موحدة مكسورة، والم  -، وهي بلدة من أعمال إربل، وإربل نسبة إىل رازيان) ٣(
وأكثر أهلها األكراد وقد استعربوا، وتبعد مثانني كيلو مرتا جنوب ...مدينة طويلة عريضة -والم بوزن إمثد 

، )١/١٣٧(انظر املعجم البلدان . ناس اليوم أربيل، وأروبل، وهولريشرق املوصل بالعراق، ويسميها ال
 ). ١/١٣٩(احلافظ العراقي وأثره يف السنة ) ١٢٢:ص (حاشية بلدان اخلالفة الشرقية لكوركيس عواد 

، موضع على شاطئ النيل بني مصر والقاهرة، وهو مسقط رأس العراقي، وموقعها نسبة إىل منشأة املهراين) ٤(
املنطقة الواقعة على النيل، بني مستشفى قصر العيين القدمي، وميدان فم اخلليج : وموقعها احلايل هو

التحفة اللطيقة يف تاريخ املدينة الشريفة : انظر. بالقاهرة، ويفصلها عن النيل شارع الكورنيش
 ). ١/١٤٦(افظ العراقي وأثره يف السنة ، واحل)٢/٥٥٨(

 ). ٤/١٧١(، والضوء الالمع )٢/٥٥٨(انظر التحفة اللطيفة ) ٥(
 ). ٤/١٧١(، الضوء الالمع )٢/٥٥٨(، التحفة اللطيفة )٢/١٧٦(امع املؤسس : انظر) ٦(
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٤٧

  .)١(وله إحدى ومثانون سنة وربع سنة، برتبتهم خارج باب الربقية وكانت جنازته مشهودة
  : ورثاه ابن اجلزري بقوله

  للعراقـــــــــــــــــــــــــــــــي تـَـــــــــــــــــــــــــــــــْرتىاهللا  رمحـــــــــــــــــــــــــــــــة

  ية صـــــــــــــــــــــــدقـإنـــــــــــــــــــــــين مقِســـــــــــــــــــــــم ألـــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــا باتفــــــــــــــــــــــــاق     حــــــــــــــــــــــــافظ األرض َحْربهــــ

ـــــن يف الــــــــــــــبالد مثــــــــــــــل العر    )٢(قــــــــــــــيامل يكـــــــــ
  

  

        ....نشأته العلميةنشأته العلميةنشأته العلميةنشأته العلمية: : : : الثالثالثالثالثالثالثالثاملبحث املبحث املبحث املبحث    
، متعبـدا فاضـال، وكان أبـوه رجـال صـاحلا ،ودين وشرف، ولد احلافظ العراقي يف بيت علم

فربيــاه أحســن ، )٤(وكانــت أمــه صــاحلة عابــدة قانعــة جمتهــدة يف أنــواع القربــات، )٣(ســليم البــاطن
وأكثــــر ، )٥(للشــــريازي ))التنبيـــه((و، وحفـــظ القــــرآن وهــــو ابـــن مثــــان، ونشــــأ نشـــأة حســــنة، تربيـــة

وكــــان رمبــــا حيفــــظ منــــه يف اليــــوم ، )٨(بــــن دقـــــيق العيـــــدال ))اإلملــــام((و، )٧(للقــــزويين )٦())احلــــاوي((

                                                                                  

 ). ٩/٨٧(، شذرات الذهب )٤/١٧٧(، الضوء الالمع )٢/٢٧٧(إنباء الغمر بأنباء العمر : انظر) ١(
 ). ١/٢٤٨(والبدر الطالع ). ٤/١٧٦(انظر  الضوء الالمع ) ٢(
 ). ٨٧- ١/٨٦(وصفه بذلك حفيده ويل الدين العراقي يف الذيل على العرب ) ٣(
 ). ٤/١٧١(وصفها بذلك السخاوي يف الضوء الالمع ) ٤(
الشافعي نزيل بغداد، مولده يف سنة ثالث  بن يوسف الفريوز آبادي، الشريازي بن علي  هو إبراهيم )٥(

وتسعني وثالث مائة، إمام الشافعية، تويف سنة ست وسبعني وأربعمائة، اشتهرت تصانيفه يف الدنيا،  
 ). ٢٣٧(رقم ) ١٨/٤٥٢(سري أعالم النبالء : انظر. كاملهذب، والتنبيه، واللمع يف أصول الفقه

 )٤/١٧٤(الضوء الالمع : انظر) ٦(
وكان أحد اآلئمة األعالم، له يد الطوىل يف الفقة  الغفار القزويين  بن عبد  الكرمي  بن عبد الغفار عبد: هو )٧(

لصغري، واللباب، وشرح اللباب املسمى بـ العجاب الفقة واحلساب، وحسن االختصار صنف، احلاوي ا
 ). ١١٨٨(، رقم )٨/٢٧٧(طبقات الشافعية الكربى : انظر. تويف يف احملرم سنة مخس وستني وستمائة

بن مطيع القشريي املنفلوطي الشافعي،  بن وهب  بن علي اإلمام الفقيه احلافظ العالمة حممد: هو   )٨(
صاحب التصانيف، ولد سنة مخس وعشرين وست مائة، وصنف شرح العمدة، وكتاب اإلملام، وعمل  

: رانظ. تويف سنة اثنتني وسبع مائة. كتاب األحكام، وكان من أذكياء زمانه واسع العلم كثري الكتب
 ). ١١٦٨(رقم الرتمجة ) ٤/١٤٨١(تذكرة احلفاظ 
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٤٨

  .)١(ائة سطرــــم أربع
فكـــان أول شـــيء اشـــتغل بـــه القـــراءات وكـــان مـــن شـــيوخه فيهـــا ، والزم الشـــيوخ يف الدرايـــة

  )٢(بن مسعون أحد القدماءاامللك  بن عبد أيب احلسنبن  ناصر الدين حممد
بــن  والزم العمــاد حممــد، )٣(فحضــر يف الفقــه دروس ابــن عــدالن ،ونظــر يف الفقــه وأصــوله

أخــذ األصــول  )٦(اللبــانبــن  وعنــه وعــن الشــمس، )٥(واجلمــال األســنوي، )٤(إســحاق البلبيســي
كالمــه يف األصــول ويصــغى ويستحســن  ، وتقــدم فيهمــا حبيــث كــان األســنوي يثــين علــى فهمــه

ويف أثنـــاء ذلـــك أقبـــل علـــى علـــم  )٧("إن ذهنـــه صـــحيح اليقبـــل اخلطـــأ": ويقـــول، ملباحثـــه فيـــه
إنــه علــم كثــري ": فإنــه قــال لــه وقــد رآه متــوغال يف القــراءات )٨(مجاعــةبــن  العــزاحلــديث بإشــارة 

                                                                                  

 ). ٢٤٧:ص (، البدر الطالع )٤/١٧٤(، الضوء الالمع )١٨٠- ٢/١٧٩(امع املؤسس : انظر) ١(
، حلظ األحلاظ )٤/١٧٢(الضوء الالمع : انظر. السخاوي امسه كامال ومل أجد له ترمجة هكذا ذكر) ٢(

 ). ١٤٤:ص(
الكناين املصري الشافعي كان أفقه من بقي يف زمانه  بن عدالن بن إبراهيم نبن عثما  بن أمحد  هو حممد) ٣(

 ). ٣/٣٣٤(الدرر الكامنة : انظر. ه٧٤٩زمانه من الشافعية وكان مدار الفتيا عليه، تويف سنة  
عماد الدين ويل قضاء االسكندرية مث امتحن فعزل  بيسيبن مرتضى البل بن حممد  بن إسحاق  هو حممد) ٤(

 )٣/٣٨٢(الدرر الكامنة : انظر) ٧٤٩(وكان حيث على االشتغال باحلاوي، مات سنة 
 و حممد األموي األسنويبن إبراهيم مجال الدين أب بن علي بن عمر  بن علي  بن احلسن الرحيم  هو عبد) ٥(

ه ٧٧٢وتويف سنة  ))طبقات الشافعية((ه وصنف التصانيف املفيدة منها ٧٠٤نزيل القاهرية ولد سنة 
 ). ٢/٣٥٤(الدرر الكامنة : انظر. وله سبع وستون سنة ونصف سنة

األسعردي مث الدمشقي نزيل القاهرة وله ترتيب األم  املؤمن مشس الدين ابن اللبان  عبدبن   بن أمحد  هو حممد) ٦(
وهو غاية  ،وفيه من إشارات أهل الوحدة ،وكتاب على لسان الصوفية ،وتفسري سور ،للشافعي، وخمتصر يف النحو

 )٣/٣٣٠(الدرر الكامنة : انظز .ه٧٤٩تويف يف الطاعون سنة  ،فظا ويف املعىن سم ناقعاحلالوة ل
 ). ٤/١٧٢(الضوء الالمع : انظر) ٧(
بن مجاعة عز الدين الكناين الدمشقي، مث املصري، احلافظ،  اهللا بن سعد بن إبراهيم  بن حممد  العزيز عبد) ٨(

ختريج "من كتبه . ه٧٦٧احلجاز، فمات مبكة سنة ويل قضاء الديار املصرية، وجاور ب. قاضي القضاة
 ). ١٠/٧٩(طبقات الشافعية الكربى : انظر". أحاديث الرافعي
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٤٩

وذلـــك ســـنة اثنتـــني ، "اصـــرف مهتـــك إىل احلـــديثالتعـــب قليـــل اجلـــدوى وأنـــت متوقـــد الـــذهن ف
   .)١(وأربعني

عـالء  الشـيخ عن احلديث علم أخذ مث ،)٢(البابابن  أمحد الشهاب عليه قرأ من أول وكان
 شــاهد ابــن وعلــى عليــه فســمع ،وعليــه انتفــع ختــرج وبــه ،)٣(الرتكمــاين احلنفــيبــن  عــالء الــدين

 الفـــتح أيب وعلـــى، مســـلم صـــحيح )٥(اهلـــادي عبـــد ابـــن وعلـــى، البخـــاري صـــحيح  )٤(اجلـــيش
 مصـر مشـايخ مـن مجاعـة عـن وأخـذ، من املصريني عنه أخذ من أعلى وهو ،مجلة  )٦(امليدومي

                                                                                  

أن ذلك  ) ٢/١٧٧( ))امع املؤسس((وذكر احلافظ يف ). ١٤٥(هكذا قال ابن فهد يف حلظ األحلاظ ) ١(
قرب إىل الصواب ألن األهو والذي يظهر واهللا أعلم أن ما قاله ابن فهد . كان يف سنة اثنتني ومخسني

وله من العمر حنو العشرين، كما ) ٧٤٥(بدأ بتخريج أحاديث اإلحياء سنة  -اهللا  رمحه- العراقي احلافظ
، فعلى قول احلافظ يكون بدأه بتخريج أحاديث )٢/١٧٧( ))امع املؤسس((ذكر ذلك احلافظ يف 

احلافظ العراقي وأثره يف السنة : انظر. اإلحياء قبل  حتصيله لعلم احلديث سبع سنني واهللا أعلم
)١/٢٩٤ .( 

 بن البابا شهاب الدين الشافعي اإلمام العالمة احلافظ كان جامعا لعلوم شىت منها احلديث  بن أيب الفرج  هو أمحد) ٢(
 وذكره يف ذيله على ،ا من آخره، قرأ عليه العراقي اإلملام البن دقيق العيد إال يسري . ...والفقه واألصول والكالم والنحو

  ).١٢٨:ص( حلظ األحلاظ : انظر. تسع وأربعني وسبعمائة) ٧٤٩(العرب للذهيب فيمن مات يف سنة  
كماين، احلنفي ويل قضاء احلنفية بالديار املصرية بن مصطفى املارديين الرت   بن عثمان عالء الدين علي: هو) ٣(

ه ٧٥٠تويف سنة  ))اجلوهر النقي((ومل يزل متوليا للمنصب إىل وفاته، وله من التصانيف  ،سنةببعد والده 
 )٢٥١:ص(، ذيل العرب )٣/٨٤(الدرر الكامنة : انظر

، آخر من ل الدين أبو حممد شاهد اجليشبن حممد األنصاري مجا  بن حممد  بن يوسف  اهللا  بن عبد  الرحيم  هو عبد) ٤(
  ).٢/٣٥٧(الدرر الكامنة : انظر. ه٧٤٦حدث صحيح البخاري عاليا من طريق املصريني مات سنة 

بن قدامة، ولد سنة  بن حممد  بن يوسف  اهلادي  بن عبد  احلميد بن عبد حممدبن   اهللا بن عبد  حممد) ٥(
الدرر الكامنة : انظر. ه٧٦٩، ومسع منه العراقي وأحضر ولده أبا زرعة عنده ومات سنة ٦٨٨

بن أمحد اجلماعيلي وتويف سنة   دي صاحب احملرر امسه حممداهلا وهو غري ابن عبد). ٤٨٣- ٣/٤٨٢(
 . ه٧٤٤

ه وهو ٦٦٤صدر الدين ولد سنة  بن عنان أبو الفتح امليدومي  بن أيب القاسم بن إبراهيم  بن حممد  حممد) ٦(
انظر . ه٧٥٤ظ العراقي من املصريني ولقد أكثر عنه، ومات يف شهر رمضان سنة وهو أعلى شيخ للحاف

= 
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٥٠

  .)١(والقاهرة
وانصـرفت ، يعـرف إال بـه ال صـاروتوغل فيـه حـىت ، وحبب إليه هذا الفن حىت غلب عليه

  .)٢(أوقاته فيه
  .)٣(وله من العمر حنو العشرين ))اإلحياء((وكان قد هلج بتخريج أحاديث 

        ....رحالتهرحالتهرحالتهرحالته: : : : املبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابع   
وواصــل رحالتــه العلميــة إىل بلــدان العــامل اإلســالمي متأســيا مبــن ســلفه مــن أئمــة احلــديث 

 الـــــرمحن بـــــن عبـــــد أمحـــــدأعلـــــى مـــــن لقـــــي ـــــا و ، ه٧٥٤فارحتـــــل إىل دمشـــــق ســـــنة  ،وعلمائـــــه
تقـــي و  ،)٦(وعـــن ابـــن احلمـــوي، فـــأكثر عنهمـــا، )٥(إمساعيـــل ابـــن اخلبـــازبـــن  حممـــدو ، )٤(املـــرداوي

  .)٨(كثري ابن الدين عماد احلافظ عنه كتب الرحلة هذه ويف. وحنوهم )٧(الدين السبكي
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

 ). ٤/١٥٨(الدرر الكامنة 
 ). ٤/١٧٢(الضوء الالمع ). ١٤٥:ص (انظر حلظ األحلاظ ) ١(
 ). ٢/١٧٩(انظر امع املؤسس ) ٢(
 ). ٢/١٧٧(انظر امع املؤسس  )٣(
وقدم دمشق فتفقه  ،مبردا ٧١٢ولد سنة  ،احلنبلي قاضي محاةبن حممد املرداوي  الرمحن بن عبد أمحد )٤(

. ه٧٨٧ومات يف سنة ،وحدث مث ويل قضاء محاة مدة ،ومسع من ابن الشحنة والذهيب وغريمها ،ومهر
 ). ١/١٦٨(الدرر الكامنة : انظر

مت املعروف بن الصا دةمن ولد عبا ،بن سامل الدمشقي األنصاري العبادري بن إبراهيم  بن إمساعيل  حممد) ٥(
وتفرد برواية مسلم بالسماع املتصل، وكان  ،كان مسند اآلفاق يف زمانه، ه٦٦٧ولد سنة  ،زبابن اخلبا

 ). ٣/٣٨٤(انظر الدرر الكامنة . ه٧٥٦تويف سنة ،صدوقا مأمونا حمبا للحديث وأهله
 ،تفرد بسماع السنن الكبري ،ه٦٨٠ولد سنة ،بن املسلم عز الدين الدمشقي ابن احلموي  بن عمر  بن إمساعيل  حممد) ٦(

  ).٣/٣٨٩(الدرر الكامنة : انظر. ه٧٥٧تويف سنة  ،وله مسموعات يف جملدين، وأكثر عنه العراقي
ولد  ،والد التاج السبكي صاحب الطبقات ،أبو احلسن الشافعى بن علي السبكى تقى الدين  الكاىف  بن عبد  علي) ٧(

خمتصر طبقات "ه، من كتبه ٧٥٦واعتل فعاد إىل القاهرة، فتويف فيها  ،ه ٧٣٩، وويل قضاء الشام سنة ٦٨٣سنة 
  ).٣/٦٣(درر الكامنة ال) ١٠/١٣٩(طبقات الشافعية الكربى : انظر". الفقهاء

ه أو بعدها ٧٠٠القيسي البصروي ولد سنة  بن كثري عماد الدين  بن ضوء بن كثري  بن عمر  إمساعيل) ٨(
= 
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، )١(العالئي الدين صالح منهم احلافظ مجاعة من فسمع ا ؛املقدس بيتوارحتل إىل 
 واملعرفة بالفهم ووصفه ،شأنه وعظم ،بذكره هفنوّ  ،احلديث علم عنه وأخذ والزمه ،به فانتفع

  .واإلتقان
  .)٢(وحج العراقي مكة جاور ومخسني ملا مخس معه مرة أخرى يف سنةواجتمع 

 ومكــــة، واإلســــكندرية، غــــزةو ، ونــــابلس، وبعلبــــك، وطــــرابلس، ومحــــاة، وارحتــــل إىل حلــــب
فسمع عن عـدد كبـري مـن علمـاء هـذه البلـدان الـىت  ،وغريها من البلدان املنورة واملدينة، املشرفة

  .رحل إليها
  مث عزم على التوجه إىل تونس. ففرتت مهّته من خوف الطريقوأراد الدخول إىل العراق 

 أربعني لنفسه خرج وقد، ذلك له يتفق فلم ؛ا جامع الزيتونة خطيب على املوطأ لسماع
  .بلدا وثالثني ستة ا بلغ تكمل مل بلدانية

 يف إقامته مدة ويف، احلديث طلب أو احلج يف الرحلة من الغالب يف سنة له ختلو ال وكان
 أوقاتـه غالـب إن حـىت ذلك يف فتوغل، واإلفادة والتصنيف السماع سوى هم له يكن مل وطنه
 حافظـا مَفننـا إمامـا -تعـاىلاهللا  رمحـه- وكان ،العلوم يف االشتغال غري يف يصرفها ال مجيعها أو

  )٣(متقنا ناقدا
  .شيوخه: املبحث اخلامس   

، وحرصـــه عليـــه، لطلبـــه العلـــم يف صـــغرهللحـــافظ العراقـــي كثـــرة كـــاثرة مـــن الشـــيوخ وذلـــك 
وقد بلغ عدد البلدان اليت رحل إليهـا أربعـني بلـدة إال ، ولرحالته الواسعة إىل البلدان اإلسالمية

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

وأخذ عن ابن تيمية،  ،اشتغل باحلديث مطالعة يف متونه ورجاله، الزم املزي، وصاهره على ابنته ،بيسري
 ). ١/٣٧٣(الدرر الكامنة : انظر. وكان قد أضر يف أواخر عمره، ه٧٧٤له تصانيف مفيدة مات سنة 

ثقة كان حافظا ثبتا   ،ه٦٩٤احلافظ املفيد أبو سعيد ولد سنة  بن كيَكَلدي العالئي  صالح الدين خليل) ١(
ه ٧٦١، وتويف بالقدس سنة"جامع التحصيل"عارفا بأمساء الرجال والعلل واملتون، وصنف كتبا منها 

 ). ١٠/٣٥(طبقات الشافعية الكربى : انظر
 ). ٢٢٦( :ص حلظ األحلاظ : انظر) ٢(
 ). ١٧٣- ٤/١٧٢(، الضوء الالمع )٢/٢٧٦(، إنباء الغمر )١٤٧:ص (حلظ األحلاظ : انظر) ٣(
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  :ومن أبرز شيوخه الذين تلقى عنهم العلم وتأثر م وانتفع بصحبتهم، بلدان أربعة
افعي اإلمـام العالمـة احلـافظ البابـا شـهاب الـدين الشـبـن  أيب الفـرجبـن  أمحـد: ابن البابا/١

  .)١(قرأ عليه العراقي اإلملام البن دقيق العيد إال يسريا من آخره ،)ه٧٤٩(املتوىف سنة 
، مصـــطفى املـــارديين الرتكمـــاينبـــن  عثمـــانبـــن  عـــالء الـــدين علـــي: هـــو: ابـــن الرتكمـــاين/ ٢

  .)٢(وانتفع، وبه خترج، مسع عليه صحيح البخاري ،ه٧٥٠احلنفي املتوىف سنة 
 عنـــان أبـــو الفـــتح امليـــدوميبـــن  أيب القاســـمبـــن  إبـــراهيمبـــن  حممـــدبـــن  حممـــد: امليـــدومي/٣
  .)٣(وهو أعلى شيخ للحافظ العراقي من املصريني ،ه٧٥٤املتوىف
 الشــافعى احلســن أبــو الســبكى علــىبــن  الكــاىف عبــدبــن  علــى: تقــي الــدين الســبكي/ ٤

  .)٤(أخذ عنه علم احلديث، ه٧٥٦املتوىف سنة 
أخذ . ه٧٥٦سامل الدمشقي املتوىف سنةبن  إبراهيمبن  إمساعيلبن  حممد: ابن اخلباز/ ٥

  .)٥(عنه إحياء علوم الدين للغزايل
 املسـلم عـز الـدين الدمشـقي ابـن احلمـويبـن  عمربن  إمساعيلبن  حممد: ابن احلموي/ ٦

  )٦(وأكثر عنه العراقي رمحه اهللا. ه٧٥٧املتوىف سنة 
املتـــــــوىف  ،احلـــــــافظ املفيــــــد ،دي العالئــــــيْلــــــَكْيكَ بـــــــن   صــــــالح الـــــــدين خليــــــل: العالئــــــي/٧
  .)٧(فانتفع به، والزمه، أخذ عنه علم احلديث، ه٧٦١سنة

 الكنـاين الـدين عـز مجاعةبن  اهللا سعدبن  إبراهيمبن  حممدبن  العزيز عبد: ابن مجاعة/ ٨

                                                                                  

 ). ١٢٨:ص (حلظ األحلاظ : وانظر أيضا. نشأته العلمية: مجته يف املبحثتقدمت تر ) ١(
 . وتقدمت ترمجته يف املبحث قبل السابق ،)٢٥١  :ص(ذيل العرب ، )٣/٨٤(الدرر الكامنة : انظر) ٢(
 ).٢٢٢:ص(، وحلظ األحلاظ )٤/١٥٨(وانظر الدرر الكامنة . نشأته العلمية: تقدمت ترمجته يف املبحث) ٣(
 . ، وتقدمت ترمجته يف املبحث السابق)٢٢٣:ص(حلظ األحلاظ : ظران) ٤(
 . ، وتقدمت ترمجته يف املبحث السابق)١/٤٥/٤٦(إحتاف السادة املتقني : انظر) ٥(
 . وانظر ترمجته يف املبحث السابق). ٣/٣٨٩(الدرر الكامنة : انظر) ٦(
 . ، وتقدمت ترمجته يف املبحث السابق)٢٢٥:ص(حلظ األحلاظ : انظر) ٧(
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  .)١(وهو الذي وجه العراقي لالختصاص بالسنة ه٧٦٧الدمشقي املتوىف سنة 
بــن  اهلــادي بــن عبــد احلميــد بــن عبــد حممــدبــن  اهللا بــن عبــد حممــد: اهلــادي عبــدابــن / ٩
  .)٢(مسع عليه صحيح مسلم ،ه٧٦٩املتوىف سنة  ،قدامة الدقاقبن  حممدبن  يوسف

 ابـن مجـال الـدين أبـو حممـد األمـوي األسـنوي احلسـنبـن  الـرحيم عبـدهـو : األسنوي/ ١٠
  .)٣(وتفقه عليه ،أخذ عنه األصول ،ه٧٧٢املتوىف سنة 

  .تالميذه: المبحث السادس   
ولذلك صار فريد دهره ، واإلفادة، والتصنيف، مل يكن للحافظ العراقي هم سوى السماع

، والنحـــو، وأصـــوله، والفقـــه، مـــع معرفتـــه فنونـــا مـــن العلـــم مثـــل القـــراآت، احلـــديث وعلومـــهيف 
فرحــل إليــه لألخــذ عنــه والســماع ، ولــذا ُقِصــد مــن مشــارق األرض ومغارــا، والغريــب، واللغــة

، األعــالم مجــع مــن أئمــةوكتــب عنــه ، فالزمــوه وانتفعــوا بــه، الصــغريو اجلــم الغفــري الكبــري مــنهم 
  :ن تتلمذ عليهمفمن أبرز ، )٤(فضلواحلفاظ ذوي ال

 ولــد، القـاهري سـليمان اهليثمـيبـن  أيب بكـربـن  نـور الـدين أبـو احلسـن علـي: اهليثمـي /١
 مجيــــع معـــه وحـــج، رحالتــــه مجيـــع معـــه رحــــل، صـــحب العراقــــي وهـــو صـــغري، ( ه ٧٣٥( ســـنة

 أكثـر عليـه وقـرأ ،احلـديث يف بـه وختـرج ،ابنتـه وتـزوج، سـفرا وال حضرا يفارقه يكن ومل، حجاته
  .)٥(ه٨٠٧وتويف سنة  ،وهو الذي دربه وعلمه كيفية التخريج والتصنيف، تصانيفه
 األقفهســـي، الـــرحيم عبـــدبـــن  حممـــدبـــن  حممـــدبـــن  خليـــل: صـــالح الـــدين األقفهســـي/ ٢
 ســنة ولــد، باألشــقر ويعــرف، الصــفا أبــا ويكــىن، الــدين وغــرس الــدين صــالح يلقــب، املصــري
  .)٦(ه ٨٢١وتويف بيزد سنة ، ومسع من العراقي بدمشق، تقريبا ٧٦٣

                                                                                  

 . نشأته العلمية: ، وتقدم ذكره يف املبحث)٢٢٢:ص(حلظ األحلاظ : انظر) ١(
 . ، وتقدمت ترمجته يف املبحث قبل السابق)٢٢٢:ص(حلظ األحلاظ : انظر) ٢(
 . ، وتقدمت ترمجته يف املبحث نشأته العلمية)٤/١٧٢(الضوء الالمع : انظر) ٣(
 )٢٣٤، ٢٢٧، ٢٢٦:ص(حلظ األحلاظ  انظر) ٤(
 ). ١/٤٤١(، البدر الطالع )٥/٢٠٠(، الضوء الالمع )٢/٣٠٩(إنباء الغمر بأبناء العمر : انظر) ٥(
 ). ٣٧٥:ص(، ذيل طبقات احلفاظ للسيوطي )٣/١٧٩(إنباء الغمر بأبناء العمر : انظر) ٦(
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أبــو زرعــة  الــرمحن بــن عبــد احلســنيبــن  الــرحيم بــن عبــد أمحــد: ولــده ويل الــدين العراقــي/ ٣
وملـا مـات أبـوه تقـرر يف ، العوايل فأدرك بالسماع والده به وبكر، ( ه ٧٦٢(  سنة ولد، العراقي

وأقبـــل علـــى ، مث صـــرف عنـــه ،مث ويل القضـــاء األكـــرب، وظائفـــه فـــدرس باجلـــامع الطولـــوين وغـــريه
" األطـراف بأوهام اإلطراف": تصانيفه ومن، يثفصنف أشياء لطيفة يف فنون احلد ،التصنيف

ــــــــة"و  وغريهــــــــا تــــــــويف، "املراســــــــيل رواة ذكــــــــر يف التحصــــــــيل حتفــــــــة" و" التثريــــــــب طــــــــرح تكمل
  .)١(. ه ٨٢٦سنة

أبـــو الطيـــب التقـــي اهللا  عبـــدأيب بـــن  علـــيبـــن  أمحـــدبـــن  حممـــد: تقـــي الـــدين الفاســـي/ ٤
رحـل إىل القـاهرة ومسـع ـا مـن احلـافظ ، ه٧٧٥ولد سـنة ، املالكي شيخ احلرم، املكي الفاسي
وعلــى ، وذيــل علــى العــرب للــذهيب ))أخبــار مكــة((وصــنف ، ووويل قضــاء بلــده للمالكيــة، العراقــي

  .)٢(٨٣٢ومات سنة مبكة ، وأصيب بصره، التقييد البن نقطة
احلنفـي شـهاب الـدين اهللا  بـن عبـد حممـدبـن  عثمـانبن  أمحد: قياالُكُلوتايت خنت العر / ٥

م وأخـذ علـو ، وقـد صـاهر العراقـي علـى ابنتـه، ، ه٧٦٦ولـد سـنة ، الكلوتايت، الكرماين األصل
  .)٣(ه٨٣٥وتويف سنة ، للحازمي  ))الناسخ واملنسوخ((واختصر ، احلديث عنه

ســـليم شـــهاب الـــدين بـــن  إمساعيـــلبـــن  أيب بكـــربـــن  أمحـــد: شـــهاب الـــدين البوصـــريي/ ٦
مث الزم ابــن حجــر ، فأخــذ منــه الكثــري، الزم العراقــي علــى كــرب ،ه٧٦٢ولــد ســنة ، البوصــريي

وألـــف ، "النكـــت علـــى الكاشـــف"و "لســـان امليـــزان"وكتـــب عنـــه  ،العســـقالين يف حيـــاة العراقـــي
 ))إحتـاف اخلـرية املهـرة بزوائـد املسـانيد العشـرة((وعمـل  ))مصباح الزجاجـة((: تصانيف حسنة منها

  .)٤(ه٨٤٠أن مات سنة  مل يزل مكبا على االشتغال والنسخ إىل
ســبط ابــن  خليــل املعــروف بـــبــن  حممــدبــن  إبــراهيمبرهــان الــدين : ســبط ابــن العجمــي/ ٧

                                                                                  

 ، )١/٣٣٦(، الضوء الالمع )١/٣٣٢(د الوايف ، املنهل الصايف واملستويف بع)٣/٣١١(إنباء الغمر : انظر) ١(
، ذيل طبقات احلفاظ )٢٩١:ص(، حلظ األحلاظ )٧/١٨(، الضوء الالمع )٣/٤٢٩(إنباء الغمر : انظر) ٢(

 ). ٣٧٧:ص (للسيوطي 
 ). ١/٣٧٨(، الضوء الالمع )٣/٤٨٣(إنباء الغمر : انظر) ٣(
 ). ٣٧٩:ص (ذيل طبقات احلفاظ للسيوطي ، )١/٢٥١(، الضوء الالمع )٤/٥٣(إنباء الغمر : انظر) ٤(
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واشــتغل ، خــذ علـم احلــديث عـن العراقــي مبصـرأ ه٧٥٣ولــد سـنة  وبــ الربهــان احللـيب، العجمـي
غايـة السـول يف رجـال السـتة ((: ومـن مؤلفاتـه، ومجع وصـنف مـع حسـن السـرية، كثرية يف علوم
تــويف   ،))التبيــني ألمســاء املدلســني((و ))الكشــف احلثيــث عمــن رمــي بوضــع احلــديث((و ))األصــول

  )١(ه٨٤١حبلب سنة 
أمحـد بـن  حممودبن  عليبن  حممدبن  حممدبن  عليبن  أمحد: ابن حجر العسقالين/ ٨ 

ولد ، املصري الشافعي اإلمام العالمة احلافظ فريد الوقت مفخر الزمان بقية احلفاظ العسقالين
وشـهد ، وقرأ عليه كثريا من املسانيد واألجـزاء، الزم العراقي عشر سنني ،ه٧٧٣يف مصر سنة 

فبــدأ بــابن ؟ مــن بقــي مــن احلفــاظ: قــي عنــد موتــهاوســئل العر ، لــه بــاحلفظ يف كثــري مــن املــواطن
السـيما رجالـه ومـا يتعلـق ، وانفرد يف الشبوبية بـني علمـاء زمانـه مبعرفـة فنـون احلـديث، )٢(حجر
  .)٣(بالقاهرة ٨٥٢وتويف سنة ، فألف التآليف املفيدة املليحة اجلليلة ،م

، أمحــــد بــــدر الــــدين احللــــيب األصــــلبــــن   موســــىبــــن   أمحــــدبــــن   مــــودحم: العيــــين/ ٩
وقـرأ علـى العراقـي  ،ه٧٦٢ولد ، ويعرف بالعيين، مث القاهري احلنفي، نتايب املولديالع
 سـنة يف بالقـاهرة احلنفيـة قضـاء وتـوىل، البـن دقيـق العيـد "اإلملـام"و، "صحيح مسـلم"

 علــى مسـتمرا والتصـنيف اجلمـع علـى مقــبال بيتـه فلـزم ،وصـرف وأعيـد وصـرف ،٨٢٩
: ومـن تصـانيفه، عنـه واوأخـذ النـاس به وانتفع جدا كثرية وتصانيفه ،احلديث تدريس

 رجــــال أســــامي شــــرح ىف األخيــــار مغــــاىن((و ))صــــحيح البخــــاريعمــــدة القــــاري شــــرح ((
  .)٤(ه٨٥٥تويف سنة  ،))اآلثار معاىن
        ....عقيدتهعقيدتهعقيدتهعقيدته: : : : املبحث السابعاملبحث السابعاملبحث السابعاملبحث السابع            

بـد مــن  ال ولـذلك، الكـالم يف عقيـدة إنسـان أو الطعـن فيهـا لـيس بـاألمر السـهل أو اهلـني
  .احلذر والتثبت السيما إذا تعلق األمر بأهل العلم والفضل

                                                                                  

 ). ١/١٣٨(، الضوء الالمع )٤/٧٥(، إنباء الغمر بأبناء العمر )٣٠٨:ص(حلظ األحلاظ ) ١(
 . يف ترمجة العراقي) ٢/٢٧٧(إنباء الغمر : انظر) ٢(
 ، )٣٢٦:ص (انظر ترمجته يف حلظ األحلاظ ) ٣(
 ). ٢/٢٩٤(، البدر الطالع )١٠/١٣١(الضوء الالمع : انظر) ٤(
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ا علـى اسـتقراء واسـع بـد أن يكـون مرتكـزً  ال بناء عقيـدة عـامل مـن العلمـاءمع مالحظة أن 
بـــد مـــن اعتبـــار البيئـــة  ال كمـــا أنـــه،  ولـــيس علـــى نقـــوالت حمــدودة، وشــامل ملؤلفاتـــه إن وجـــدت

دة يف عصـره ئوما هي الثقافة السا، العلمية هومعرفة روافد، والعصر الذي عاش فيه ذلك العامل
  .حتديد معامل شخصية ذلك العامل العلمية وإبراز اجلانب العقدي فهذا األمر له دور كبري يف

، ولعــل احلــافظ العراقــي أحــد هــؤالء األعــالم الــذين مل يتضــح صــفاء عقيــدم بصــورة بينــة
  .حبيث جيزم بأنه كان على منهج السلف فيها

كـان ماشـيا علـى طريقـة السـلف الصـاحل مـن املواظبـة علـى وقد نـص ابـن فهـد علـى أن العراقـي 
  .)١())....وصيام األيام البيض من كل شهر والست من شوال، قيام الليل

مــن اهللا   قــد تيســر لنــا حبمــد((: مــا قــال  الكــرِمي عنــد  عبــد  عبــدوكــذلك أشــار الشــيخ  الــدكتور أمحــد م
مــا يفيـد التزامـه العـام بطريقـة الســلف ، وممـا سـجله العراقـي بنفسـه، شـهادة مـن الزم العراقـي مـن تالمذتــه

))سواء كان  أشعريا أو صوفيا أم غري ذلك، ملتفت ملن خالف الصاحل غري
)٢(.  

يف زمـن كانـت تسـود فيـه كثـري مـن املفـاهيم العقديـة املخالفـة للنبـع الصـايف  - رمحه اهللا- ولقد عاش 
وكانت عقيدة  األشـاعرة مـن أكثـر املـذاهب انتشـارا  - عليهماهللا   رضوان–الذي كان عليه سلف األمة 

كثـري مـن مفـاهيم املتصـوفة السـيما فيمـا يتعلـق بـالتربك والتوسـل وحنـو كمـا سـاد  ،  يةيف األمصار اإلسالم
  .ذلك

خيــالف مـا عليـه الســلف الصـاحل  يف بعـض مســائل   - رمحـه اهللا–وقـد وجـد باالســتقراء أن العراقـي 
تكملــة شــرح  ((يف  - رمحــه اهللا- كمــا قــال ،  االعتقــاد حيــث كــان يــرى اســتحباب التــربك بآثــار الصــاحلني

فقالــت قــبض ، أخرجــت إلينــا عائشــة كســاءا ملبــدا وإزارا غليظــا«: يف شــرح حــديث عائشــة  ))مــذيالرت 
))والتربك ا من ثيام ومتاعهم، فيه استحباب حفظ آثار الصاحلني((  »يف هذين  �اهللا   رسول

)٣(.  
فيـه  (( » اخلطـاب يقبـل احلجـربـن   رأيت عمـر«ربيعة بن   شرح حديث عابسيف  - رمحه اهللا- وقال 

فأمـا . ...كراهية تقبيل ما مل يرد الشرع بتقبيله من األحجـار وغريهـا بقصـد إثبـات ذلـك شـرعا ومسـنونا
                                                                                  

 ). ٢٢٩: ص(حلظ األحلاظ ) ١(
 ). ١/١٩٨(احلافظ العراقي وأثره يف السنة ) ٢(
 ). ٢٧٨: ص(تكملة شرح الرتمذي اجلزء الذي حققه الباحث فارس يسلم ) ٣(
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أيــدي الصــاحلني وأرجلهــم فهــو حســن حممــود تقبيــل األمــاكن الشــريفة علــى قصــد التــربك وكــذلك تقبيــل 
))باعتبار القصد والنية

)١(  

 علـىاهللا   نـص ملـن إال تكـون  ال الـذوات بركـة نإ. - حفظـه اهللا- آل الشـيخ بـن   قال الشـيخ صـاحل
 ناشـئة: أي، عمـلٍ  بركـة فربكـتهم الصـاحلنياهللا   عبـاد مـن غـريهم وأمـا ،واملرسـلني كاألنبيـاء الربكـة إعطائه

 ويشـرب، ـم فيتمسـح، مباركـة ذواـم أن يعتقـد أن وأمـا، ذوام عن  ال واتباعهم وعملهم علمهم عن
  :ألوجه األنبياء غري يف ممنوع فهو، ذلك وحنو دائماً  للربكة أيديهم وتقبل سؤرهم

  !؟والفضل الربكة يف باملساواة فكيف  � للنيب أحدٍ  مقاربة عدم: األول
 خـاص فهـو، ذاتـه بـأجزاء التـربك يف مثلُه  � النيب غري أن على يدل شرعي دليلٌ  يرد مل أنه: الثاين

  .)٢(ها خصائصه من كغريه به
فسـودته خطايـا ، نزل احلجـر األسـود مـن اجلنـة وهـو أشـد بياضـا مـن اللـنب«وقال يف شرح حديث 

اهللا    ولكنهـا عالمـة علـى مـا يفعـل، ال تكـون اخلطايـا هـي املسـودة((: العريب قولهنقل عن ابن »  بني آدم
وال األعمال السـيئة موجبـة للنـار لكنهـا عالمـات علـى ، كما أن األعمال الصاحلة ليست موجبة للجنة

مــؤثرة بنفســها  ه يريــد بــذلك أن األســباب ليســتكأنــ((: فقــال العراقــي. ها ))وقــدرهاهللا   مــا وجــب بقضــاء
))تعاىل خلق ذلك عندها ألا كالشبع والري وحنو ذلك وهو مذهب أهل السنةاهللا   ولكن

)٣(  
وجعلــوا ، أم ينكــرون تــأثري األســباب يف املســبباتفــ، مــراد الشــارح هنــا بأهــل الســنة هنــا األشــاعرة
 إذا بــاحلجر الزجاجــة انكســار إن: قــالوا حــىت ــا   ال ،األســباب جمــرد عالمــات حيصــل الشــيء عنــدها

 تعـاىلاهللا   حكمـة وأنكـروا، احلـس وكـابروا، السمع خالفوا وهؤالء. ا   ال اإلصابة عند حصل به رميتها

                                                                                  

 . ٤٢٣- ٤٢٢: صتكملة شرح الرتمذي اجلزء الذي حققه د عمر احلسيين ) ١(
 ). ٢٢٣: ص(هذه مفاهيمنا : انظر) ٢(
وعلق عليه احملقق مراد الشارح هنا ) ٥٥٠ص(تكملة شرح الرتمذي اجلزء الذي حققه د عمر احلسيين ) ٣(

إن إثبات تأثري األسباب يف مسبباا يستلزم خروج شيء من : بأهل السنة هنا األشاعرة وملخص قوهلم
اهللا فيه من قوة التأثري    مسببه ليس بذاته بل ما جعلهقدرته تعاىل، وهذا خطا الن تأثري السبب يف

اهللا   احلكمة والتعليل يف افعال: انظر. ومذهب األشاعرة هذا خمالف لألدلة القاطعة من الكتاب والسنة
 . ٨٦-٢/٨٥شفاء العليل  ١٩٠: صتعاىل 
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  .بأسباا املسببات ربط يف
 تعـاىلاهللا   أودعـه مبا بل بذاا  ال لكن مسبباا يف تأثرياً  لألسباب فأثبتوا: وأما أهل السنة واجلماعة

  .)١(املوجبة القوى من فيها
، هـي جهـة العلـو: وقـالوا، اسـتدل قـوم حبـديث النـزول علـى إثبـات اجلهـة هللا تعـاىل(( :اهللا  وقال رمحـه

))عن ذلكاهللا   وقد تعاىل، ألن القول باجلهة يؤدي إىل حتيز وإحاطة، وأنكر ذلك مجهور العلماء
)٢(.  

 ،وتعـاىل إىل اجلمهـورنكـار جهـة العلـو هللا سـبحانه جـر ونسـب مـذهب إوذكر حنوه احلافظ ابـن ح
وأما أهل السنة وهم ، مراده باجلمهور مجهور أهل الكالم((: بقوله - رمحه اهللا–فعلق عليه الشيخ ابن باز 

ويؤمنـون بأنـه ، وهـي جهـة العلـو، عنهم ومن تـبعهم بإحسـان فـإم يثبتـون هللا اجلهـةاهللا   الصحابة رضي
ى ذلـك مـن الكتـاب والسـنة أكثـر مـن أن حتصـر واألدلـة علـ، سبحانه فوق العرش بال متثيل وال تكييـف

  .)٣/٣٩(فتح الباري : واهللا أعلم انظر. فتنبه واحذر
 كمـا خملوقـا فيكـوناهللا   غـري موجـود شـيء بـه يـراد قـد اجلهـة فلفظ((: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 أريد إذا كما تعاىلاهللا   غري مبوجود ليس ما به يراد وقد، السموات نفس أو العرش نفس ةهباجل أريد ذاإ
 العلــو إثبــات فيــه كمــا،  نفيــه وال اجلهــة لفــظ إثبــات الــنص يف لــيس نــهأ ومعلــوم، العــامل فــوق مــا باجلهــة

 مباين واخلالق، واملخلوق اخلالق إال موجود مث ما أن علم وقد. ذلك وحنو اليه والعروج والفوقية واالستواء
  .خملوقاته من شيء هتذا يف وال، ذاته من شيء خملوقاته يف ليس -  وتعاىل سبحانه -  للمخلوق
 أم، املخلوقـات يف داخـال لـيس فـاهللا؟ خملـوق موجـود شـيء إا باجلهة أتريد: اجلهة نفى ملن فيقال

  ،للمخلوقات مباين ملاالع فوقاهللا   أن ريب فال؟ العامل وراء ما باجلهة تريد
 يف داخـلاهللا   أن بـه تريـد أو؟ العـامل فـوقاهللا   أن بـذلك أتريـد: جهـة يفاهللا   :قـال ملن يقال وكذلك

))باطل فهو الثاين أردت نإو ، حق فهو األول أردت نإف؟ املخلوقات من شيء
)٣(.  

نـدعي عصـمته   ال ولكـن، وفضـائله، فأين مثله يف علومه، تعاىلاهللا   احلافظ العراقي رمحهاهللا   فرحم((

                                                                                  

 ). ٩٩-٩٨: ص(بن صاحل العثيمني  تقريب التدمرية للشيخ حممد: انظر) ١(
 ). ٣٢٤: ص(اهللا الفاحل  ة شرح الرتمذي اجلزء الذي حققه الدكتور عبدتكمل )٢(
 ). ٦٧- ٦٦: ص(الرسالة التدمرية ) ٣(
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٥٩

))خيطئ  ال وما من شرط العامل أنه((، ))من الغلط واخلطأ
)١(.  

        ....منزلته العلميةمنزلته العلميةمنزلته العلميةمنزلته العلمية: : : : املبحث الثامناملبحث الثامناملبحث الثامناملبحث الثامن            
، لقد تبوأ احلافظ العراقي مكانة علمية مرموقة يف علوم خمتلفة السـيما يف احلـديث وعلومـه

كمــا ،  وأثنــوا عليـه فضــال عـن تالميـذه ومــن بعـدهم، واعـرتف لـه ــا العلمـاء مــن شـيوخه وأقرانـه
، الثناء عليه باملعرفـة كالسـبكيحىت إن شيوخ عصره كانوا يبالغون يف ": قال احلافظ ابن حجر

  .)٢(كثري وغريهبن   والعماد، مجاعةبن  العزو ، والعالئي
  :وأعرض فيما يلي مجلة من ثناء العلماء عليه

 فهــو ســواه املصــرية الــديار يف احلــديث يــدعي مــن كــل": مجاعــةبــن  العــز شــيخه قــال /١
  .)٣("مدع

ومصــنفه يف ختــريج ، ويشــكل عليــه، وكــان ابــن مجاعــة يراجعــه فيمــا يهمــه": قــال ابــن فهــد
  .)٤("الرحيم عنه عبدأحاديث الرافعي مشحون يف حواشيه خبطه يسأل من الشيخ 

ويصــفه ، وينــوه بــذكره، يــذكره يف درســه معظمــا لــه علــى شــأنه: وكــان شــيخه الســبكي/ ٢
، ليـهأراد أهل احلـديث السـماع ع، ومن تعظيمه له أنه ملا قدم القاهرة، باملعرفة واإلتقان والفهم

وكـــان غائبـــا يف االســـكندرية فمـــات قبـــل أن ، أمســـع إال حبضـــوره ال :وقـــال، فـــامتنع مـــن ذلـــك
  .)٥(ومل حيدثهم، يصل

  )٦("اإلمام الكبري، حافظ العصر"ـــب: ولقبه شيخه اإلسنوي/ ٣

                                                                                  

، )١٩/٢٤٦(االقتباسان األخريان من سري أعالم النبالء للحافظ الذهيب قاله يف ترمجة الغزايل ) ١(
)١٩/٣٣٩ .( 

 ). ١٧٩- ٢/١٧٨(امع املؤسس ) ٢(
 ). ٢٢٧( :ص حلظ األحلاظ )٣(
 . املصدر السابق) ٤(
 ). ٢٢٤- ٢٢٣:ص (املصدر السابق ) ٥(
 : يف رثاءه على العراقي بقوله) ٢/٢٧٩(ذكره احلافظ إنباء الغمر ) ٦(

= 
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٦٠

 إن ذهنه صحيح: ويقول، ويصغي إليه فيه] يف األصول[وكان اإلسنوي يستحسن كالمه 
  .)١(يثين على فهمه وميدحه بذلكوكان ، يقبل اخلطأ ال

احلــرب الناقــد عمــدة ، العالمــة احلجــة، اإلمــام األوحــد": وقــال ابــن فهــد أحــد معاصــريه/ ٤
وشهد له ، من فاق باحلفظ واإلتقان يف زمانه، ووحيد عصره، األنام حافظ اإلسالم فريد دهره
  .)٢("بالتفرد يف فنه أئمة عصره وأوانه

وبــرع ، إمامــا مفننــا حافظــا ناقــدا متقنــا قــرأ بالروايــات الســبعتعــاىل اهللا  كــان رمحــه": وقــال
بـــاحلفظ ، وشـــارك يف الفضـــائل وصـــار املشـــار إليـــه يف الـــديار املصـــريه، باحلـــديث متنـــا وإســـنادا

  .)٣("واإلتقان واملعرفة
حـافظ ": وقـال، )٤("شـيخنا الشـهري، احلـافظ الكبـري": وقال تلميذه احلافظ ابـن حجـر/ ٥
وعليــه ختــرّج غالــب أهــل ، أتقــن منــه] علــم احلــديث[مل نــر يف هــذا الفــن ": وقــال. )٥("العصــر
  .)٦("عصره
 والعربيـة وبالفقـه احلـديث بفنون عارفا متقنا حافظا كان": وقال تلميذه التقي الفاسي/ ٦
  )٧("ظريفا متواضعا واحملاسن الفضائل كثري وكان. . ...ذلك وغري

 حـــافظ، العصـــر شـــيخ، األوحـــد العالمـــة االمـــام": وقـــال ابـــن ناصـــر الـــدين الدمشـــقي/ ٧

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

ــــر اإلمـــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــ هادعـــــــــــــــــــ            ـحافظ العصـــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــدره الســـــــــــــــــــــبكي وابـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــ            ـوعّل
  

ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــاقـ ــــــــــــــــــــــــــدى الطّب ـــــــــــــــنوي ل   كبري اإلســـــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   باتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقعالئي واألئمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــ
  

 

 ). ٤/١٧٢(الضوء الالمع ) ١(
 )٢٢٠:ص (حلظ األحلاظ ) ٢(
 ). ٢٢٦:ص (املصدر السابق ) ٣(
 ). ٢/١٧٦(امع املؤسس ) ٤(
 ). ٢/٢٧٥(إنباء الغمر ) ٥(
 ). ٢/٢٧٦(املصدر السابق ) ٦(
 ). ٢/١٠٨(ذيل التقييد ) ٧(
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  .)١("املخرجني عمدة، الناقدين علم، احملدثني شيخ، الوقت
منقطــع ، اأصــولي، شــافعي املــذهب، فقيهــا، كــان إمامــا عالمــة مقرئــا: وقــال الســخاوي/ ٨

رد فيـه وشـهد لـه بـالتف، ارحتـل فيـه إىل الـبالد النائيـة، القرين يف فنون احلديث احلـديث وصـناعته
وحـــــدث ، ودّرس وأفــــىت، ويف غــــريه، وســـــارت تصــــانيفه فيــــه، وعولــــوا عليــــه فيــــه، عصــــرهأئمــــة 
  .)٢("وهو يف جمموعه كلمة إمجاع. ...وأملى
 الـــديار حمـــدث الناقـــد احملـــرر املـــتقن املفيـــد الكبـــري احلـــافظ": قـــال ابـــن القاضـــي شـــهبة/ ٩
  .)٣("املفيدة التصانيف ذو، املصرية

. ...املصــــري بالــــديار احلــــديث شــــيخ...،احلــــافظ": وقــــال مجــــال الــــدين ابــــن تغــــري/ ١٠
  .)٤("زمانه يف احلديث علم رئاسة إليه وانتهت

ومــن األمـور الـيت توضــح ، فهـذه بعـض ثنـاء العلمــاء عليـه يتبـني مــن خاللـه مكانتـه العلميـة
ويشـكل ، استفادة شيوخه منه كما كان ابن مجاعة يراجعه فيما يهمـه -أيضا-مكانته العلمية 

مـــع أنـــه كـــان ، )٦(تخـــريج بعـــض الشـــيءالوكـــذلك اســـتفاد منـــه احلـــافظ ابـــن كثـــري يف . )٥(عليـــه
  .مشهودا له مبعرفة متون األحاديث وعزوها ملخرجيها

  .)٧(ومل يذكر فيها من األحياء سواه، وكذلك ترمجه اإلسنوي يف طبقات الشافعية
        ....مؤلفاتهمؤلفاتهمؤلفاتهمؤلفاته: : : : املبحث التاسعاملبحث التاسعاملبحث التاسعاملبحث التاسع            

                                                                                  

 ). ١٠٧:ص (الرد الوافر ) ١(
 ). ٨- ١/٧(فتح املغيث ) ٢(
 ). ٤/٢٩(طبقات الشافعية البن القاضي شهبة ) ٣(
 ). ١٢/٢٨٤(النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ) ٤(
 ). ٢٢٧:ص : (حلظ األحلاظ) ٥(
اهللا عنه يف الوضوء  إنه استفاد منه ختريج حديث ابن عباس رضي: صرح ذلك احلافظ ابن كثري رمحه اهللا) ٦(

حلظ االحلاظ : انظر» فال يلومن إال نفسه مس فأصابه وضحمن اغتسل باملش«: ولفظه. باملاء املشمس
احلافظ العراقي : أمحد معبد/ ، وانظر التفصيل يف ذلك كتاب د)٤/١٧٣(، الضوء الالمع )٢٢٣:ص (

 ). ١/٣٤٤(وأثره يف السنة 
 ). ٤/١٧٣(الضوء الالمع ) ٧(
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يف خمتلــف العلــوم اســتفاد منهــا العلمــاء يف زمانــه مؤلفــات كثــرية اهللا  للحــافظ العراقــي رمحــه
املعجـم ((وكـذلك احلـافظ ابـن حجـر يف ، وقد ذكر ابن فهد يف ترمجته أكثر مؤلفاته، ومن بعده
الكرمي مولفاتـه الـيت تتعلـق بالسـنة  عبد عبدوقد استوعب الدكتور أمحد م، بعضا منها)) املؤسس

  .اليت نال ا شهادة الدكتوراه" نةالس احلافظ العراقي وأثره يف" وعلومها يف رسالته
  :وقد قام ذا الواجب هؤالء العلماء األجالء فسأكتفي بذكر بعضها املشهورة

وهو ختريج مطول إلحياء علوم الـدين، كتبـه يف أربـع " إخبار األحياء بأخبار اإلحياء/ "١
  .)١(كراسا  ه وقد بيض منه حنوا من مخسة وأربعني٧٥١جملدات، فرغ من تسويده يف سنة 

  "أنفع القرب يف بيان فضل العرب/ "٢
  .)٢("الباعث على اخلالص من حوادث القصاص/ "٣
  .)٣(وقد اشتهر بألفية احلديث" املنتهي وتذكرة املبتدي تبصرة/ "٤
  .)٤("منهاج البيضاوي يف الواقعة واآلثار األحاديث ختريج/ "٥
أحاديـــث األحكـــام بســـنده إىل األئمـــة ذكـــر فيـــه " تقريـــب األســـانيد وترتيـــب املســـانيد/ "٦

األعـــالم، مبوبـــة حســـب أبـــواب الفقـــه مـــن عبـــادات ومعـــامالت، وتوابعهمـــا مـــع إضـــافة بعـــض 
  .)٥(أبواب األداب وغريها يف آخر الكتاب

النكــت : ويســمى أيضــا" التقييــد واإليضــاح ملــا أطلــق وأغلــق مــن كتــاب ابــن الصــالح/ "٧
  .)٦(على كتاب ابن الصالح

                                                                                  

 ). ٢٣٠:ص (األحلاظ انظر حلظ ) ١(
 . طبع بتحقيق لطفي الصباغ) ٢(
الكرمي اخلضري،  الشيخ عبد: بتحقيق" فتح املغيث بشرح ألفية احلديث"طبع عدة طبعات منها مع شرحه ) ٣(

 . اهللا ال فهيد  بن عبد وحممد
 . بن ناصر العجمي الكوييت  ه بتحقيق الشيخ حممد١٤٠٩طبع يف دار البشائر اإلسالمية ببريوت ) ٤(
 . ه١٤٠٤طبع بدار الباز مبكة املكرمة عام ) ٥(
 . ١٤٠٨أسامة اخلياط يف جامعة أم القرى عام : طبع عدة طبعات منها بتحقيق الدكتور) ٦(
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  .)١("الرتمذي البن سيد الناستكلمة شرح / "٨
  .)٢("ذيل ميزان االعتدال/ "٩

 رالــرد علــى الصــغاين يف إيــراده لــبعض أحاديــث الشــهاب للقضــاعي يف رســالته الــدر / "١٠
  .)٣("امللتقط يف بيان الغلط واحلكم عليها بالوضع

  .)٤(شرح لكتابه تقريب األسانيد: هوو " طرح التثريب يف شرح التقريب/ "١١
وهــو خمتصــر الــذي قبلــه، ذكــر فيــه " املبــني عــن ختــريج إحيــاء علــوم الــدين الكشــف/ "١٢

  )٥(أشهر أحاديث الباب، كتب منه شيئا يسريا، وحدث ببعضه، وقرأه عليه اهليثمي
  .)٦("املستخرج على املستدرك/ "١٣
 وهــو" ا يف اإلحيــاء مــن األخبــاراملغــين عــن محــل األســفار يف األســفار، يف ختــريج مــ/ "١٤
  .تحقيق جزء منهبب الذي أقوم هذا الكتا
  . )٧("نظم الدرر السنية يف السرية الذكية/ "١٥

                                                                                  

 .امعة اإلسالمية باملدينة املنورةاجلكلية احلديث الشريف بحققه عدد من طالب  ) ١(
وضمنه احلافظ ابن حجر يف كتابه ، ه١٤١٦ار الكتب العلمية بريوت عام طبع مع ميزان االعتدال يف د) ٢(

  .فهو نسخة أخرى هلذا الكتاب" ذ"مميزا لرتامجه بـــ  ))لسان امليزان((القيم 
 . ه١٤٠٥محدي السلفي عام  طبع جزء منه يف آخر مسند الشهاب للقضاعي بتحقيق الشيخ) ٣(
 . طبع بدار إحياء الرتاث اإلسالمي بريوت) ٤(
 )٢٣١(املصدر السابق : انظر) ٥(
 . يف جملد واحد ١٤١٠املنعم رشاد عام  طبع بتحقيق حممد عبد) ٦(
 . للمناوي" الفتوحات السبحانية"طبع مع شرحه ) ٧(
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  الفصل الثاني
  .وفيه سبعة مباحث، كتاب المغني عن حمل األسفار في األسفار

  .اسم الكتاب: املبحث األول   
  .توثيق نسبة الكتاب للحافظ العراقي: املبحث الثاين   
  .موضوع الكتاب: املبحث الثالث   
  .منهج احلافظ العراقي من خالل القسم احملقق: املبحث الرابع   
  .مصادره يف القسم احملقق: املبحث اخلامس   
  .منزلة الكتاب العلمية: املبحث السادس   
  .وصف النسخ اخلطية للكتاب ومناذج منها: املبحث السابع   
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        ....اسم الكتاباسم الكتاباسم الكتاباسم الكتاب: : : : املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول                        
املغــين عــن محــل األســفار يف (( ـتســمية الكتــاب يف مقدمتــه بــ علــىاهللا  نــص املصــنف رمحــه

))األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار
  .وكذا على طرة نسختيه اخلطيتني )١(

وعمــر رضــا  ، )٤(والســخاوي )٣(بــْردي ريوابــن تْغــ )٢(وــذا االســم ذكــره كــل مــن ابــن فهــد
  .وغريهم )٥(كحالة

  .خمتصرا ))املغين((باسم ) ٢/١٨٢( ))امع املؤسس((وذكره احلافظ ابن حجر يف كتابه 
وابـن عـراق يف  ))الآليل املصنوعة((منهم السيوطي يف  ))ختريج اإلحياء((وذكره بعضهم باسم 

))اإلرواء((والشيخ األلباين يف  ))الفوائد اوعة((والشوكاين يف  ))تنزيه الشريعة((
)٦(.  

  .)٧(كان هو املقصود غالبا  ))ختريج اإلحياء((وإذا أطلق : وقال الشيخ أمحد معبد
        ....توثيق نسبة الكتاب للحافظ العراقيتوثيق نسبة الكتاب للحافظ العراقيتوثيق نسبة الكتاب للحافظ العراقيتوثيق نسبة الكتاب للحافظ العراقي: : : : املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني            

  هناك عدد من األدلة إلثبات نسبة الكتاب إىل احلافظ العراقي رمحه اهللا
  . العراقي على طرة كل من نسختيه اخلطيتنينسبة الكتاب إىل: أوال
أن الذين ترمجوا للحافظ العراقي قد ذكروا هذا الكتاب يف عداد مؤلفاتـه كـابن فهـد : ثانيا

                                                                                  

يف كلمة " اجلناس التام املماثل"باسم مسجوع، واستخدم فيه أسلوب  هااهللا مس  إن املصنف رمحه) ١(
الكتاب، أو الكتاب الكبري، والثانية مجع  هامعن_ بالكسر _فإن األوىل مجع الِسْفر . املكررة ))األسفار((

  ). ١٢/٤٤(تاج العروس : وهو قطع املسافة البعيدة، انظر_ بفتح السني والفاء _ السفر 
  .دها وهيئاا وترتيبهاه أن يتفقا يف أنواع احلروف وعدوالتام من ،يف اللفظ الكلمتني ابهتش :واجلناس هو

 ).٣٥٤ :ص( للخطيب القزويين ةاإليضاح يف علوم البالغ: انظر
 . )٢٣٠:ص(حلظ األحلاظ ) ٢(
 )٧/٢٤٨(املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف ) ٣(
 ). ٤/١٧٣(الضوء الالمع ) ٤(
 )٢/١٣٠(املؤلفني معجم ) ٥(
، واإلرواء )٢٨: ص(وعة م، الفوائد ا)١/١٤٧(، تنزيه الشريعة )١/١٤١(الآليل املصنوعة : انظر مثال) ٦(

 ). ٢٧٤(رقم ) ٢/٩٤(
 ). ٤/١٣٩١(احلافظ العراقي وأثره يف السنة : انظر) ٧(
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وكـــذلك الـــذين ، )٤/١٧٣( ))الضـــوء الالمـــع((والســـخاوي يف ، )٢٣٠: ص( ))حلـــظ األحلـــاظ((يف 
  .)١/٢٤( ))كشف الظنون((مثل حاجي خليفة يف مؤلفات العلوم والفنون صنفوا يف 
مــنهم تلميـذه  احلــافظ ، ونســخهم لـه، عــدد مـن تالميــذ العراقـي لــه عنـه ومسـاعِ  ذِ أْخــ: ثالثـا

 بـه أخـربين((بعـد مـا نسـبه إىل شـيخه العراقـي ) ٤٠٢: ص( ))املعجـم املفهـرس((ابن حجر فقال يف 
))منه شيئا ومسعت مناولة

)١(.  
احلــافظ  أولئــك ومــن، لعراقــيا إىل بنســبته الكتــاب مــن اســتفاد أو نقــل مــن تصــريح: رابعــا

والسيوطي يف غري موضع ، )١٧(رقم احلديث ) ٥٤: ص( ))املقاصد احلسنة((السخاوي يف كتابه 
  .)٢/١٥٠(، )١/١٠٧(: انظر مثال ))الآليل املصنوعة((يف 

        ....موضوع الكتابموضوع الكتابموضوع الكتابموضوع الكتاب: : : : املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث            
فكانــت تأليفــات العلمــاء جتاهــه علــى أنــواع فمــنهم مــن  ))اإلحيــاء((ملــا ألــف الغــزايل كتابــه 

ومـنهم ، ورده كالطرطوسـيأومنهم من انتقده فيمـا  ،))منهاج القاصدين((هذبه كابن اجلوزي يف 
إال النبـذة اليسـرية الـيت ضـمنها ، ومل يتعـرض أحـد لتخـريج أحاديثـه، )٢(من دافع عنـه كالسـبكي

وهــي مــا مل جيــد هلــا  ،))طبقــات الشــافعية الكــربى((الســكي يف ترمجــة اإلمــام الغــزايل مــن كتابــه 
قـــــد اشـــــتمل علـــــى أحاديـــــث كثـــــرية تتعلـــــق  ))اإلحيـــــاء((وكـــــان ، إســـــنادا مـــــن أحاديـــــث اإلحيـــــاء

وكـان ، أصـل لـه ال ومـا، منهـا الصـحيح والضـعيف واملوضـوع، واألخـالق، والعقائد، باألحكام
فخـرج ، بأداء هذا الواجباهللا  فقام احلافظ العراقي رمحه، حباجة إىل متييز صحيحه من سقيمه

  .وهو هذا الكتاب، أحاديثه املرفوعة يف أربعة أو مخسة جملدات مث اختصره يف جملد واحد
، ختريج كل ما أطلق عليه الغزايل اسـم اخلـرب: يظهر من تسميته للكتاب أن موضوعه هوو 

وعلـــى ، � رســـولألن الغـــزايل يطلـــق اخلـــرب علـــى األحاديـــث الـــيت ينســـبها إىل ال، والواقـــع غـــريه
: موضــوعه هــوبــل . )٣(وعلــى اإلســرائيليات، اآلثــار الــيت يــذكرها موقوفــة علــى بعــض الصــحابة

                                                                                  

املغين عن ((: فيه هاومس) ٤٠٢ :ص(املعجم املفهرس أو جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة ) ١(
 . ))محل األسفار يف األسفار ملعرفة ما يف األحياء من األخبار

 . إىل اية ترمجته ٦/٢٤٤(طبقات الشافعية الكربى : يف كتابه) ٢(
  ). ٤/١٣٨٩(انظر احلافظ العراقي وأثره يف السنة ) ٣(

= 
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  .للغزايل ))إحياء علوم الدين((تخريج األحاديث المرفوعة التي ورد في كتاب 
 واعلـم: )١(وهذا القيد أعـين املرفوعـة يتبـني مـن شـرطه يف كتابـه فقـال يف إثـر ختـريج حـديث

ــم فــإن، أثــراً  هــذا ذكــر املصــنف أن ــرد ل ــه ي  ذكرنــاه وإمنــا شــرطنا مــن فلــيس مرفوعــاً  حــديثاً  ب
  .هإ احتياطاً 

 إن: أثـر((: وذكر منها إسباغ الوضوء فقال، وذكر الغزايل بعض األمور اليت تكفر السيئات
 بـاألثر عـرب املصـنف فلعـل((: )٢(فقال املصنف بعـد خترجيـه الوضوء تسبغ أن الذنب مكفرات من

  .))كتابي شرط من ليست فاآلثار وإال احتياطاً  فذكرته املوقوف إلرادة
دون املوقوفـــــة  كتـــــاب ختـــــريج األحاديـــــث املرفوعـــــة فقـــــطفتبـــــني مـــــن هـــــذا أن شـــــرطه يف ال

  .واالسرائيليات، واملقطوعة
        ....منهج احلافظ العراقي من خالل القسم احملققمنهج احلافظ العراقي من خالل القسم احملققمنهج احلافظ العراقي من خالل القسم احملققمنهج احلافظ العراقي من خالل القسم احملقق: : : : املبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابع

فقـال يف ، منهجـه العـام الـذي سـار عليـه يف هـذا الكتـاب -رمحه اهللا-بني احلافظ العراقي 
 الـدين علـوم إحيـاء أحاديث على الكالم إلكمال تعاىلاهللا  ينوفق فلما وبعد((: مقدمة الكتاب

 ؛سـتني سـنة إىل تبييضـه فـأخرت ؛أحاديثـه بعـض علـى الوقوف تعذر ،ومخسني إحدى سنة يف
 مـع وأنا ،حجمه متوسط مصنف يف تبييضه يف شرعت مث ،علمه عين عزب مما بكثري فظفرت
 أقــف مل كنــت مــا بــأكثر ظفــرت أن إىل وإمهالــه لرتكــه متعــرض غــري إكمالــه يف متبــاطىء ذلــك
 غايــة يف اختصــرته ولكــين* إليــه وبــادرت فأجبــت إكمالــه يف مجاعــة مــن الســؤال وتكــرر ،عليــه

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

آداب إحضار الطعام (، يتعرض العراقي لتخرجيهمما مل " ويف اخلرب" ))اإلحياء((يف  قول الغزايلل راجعو 
٢/١٧.( 

يوم اجلمعة فيسأل بعضهم بعضًا ما فعل  إذا تأخر عن وقته  إن املالئكة يفتقدون العبد«: وهو حديث) ١(
بن شعيب، عن أبيه، عن جده مع زيادة ونقص بإسناد  من رواية عمرو البيهقي((: فقال يف خترجيه» فالن
 ). ب- أ/٢٤اللوحة . ())حسن

ما من «اهللا عنه   أصحاب السنن من حديث أيب بكر الصديق رضي((: فقال يف ختريج هذا األثر) ٢(
هذا لفظ أيب داود وهو  ،»اهللا إال غفر له مث يستغفر ،لي يقوم فيصمث ،يذنب ذنبًا فيحسن الطهور عبد

 ). أ/١٩١اللوحة : (انظر. ))يف الكربى للنسائي مرفوعاً 
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 احلــــديث طــــرف ذكــــر علــــى فيــــه فاقتصــــرت* ،األســــفار يف ومحلــــه حتصــــيله ليســــهل االختصــــار
 األعظـم املقصـود هـو ذلـك فإن ،خمرجه ضعف أو حسنه أو صحته وبيان* ،وخمرجه وصحابيه

 أصـل لـه لـيس مـا وأبـني* ،واملنـاظرة املـذاكرة عنـد احملـدثني مـن كثـري وعنـد بل اآلخرة أبناء عند
 يف احلـــــديث كـــــان فـــــإن* ،مســـــئول خـــــري إنـــــه بـــــه ينفـــــع أن أســـــأل واهللا ،األصـــــول كتـــــب يف

 وحيـث، السـتة بقيـة مـن خرجـه مـن إىل عزوتـه وإال، إليه بعزوه اكتفيت أحدمها أو الصحيحني
 خمرجــه التــزم كتــاب يف يكــون بــأن، صــحيح لغــرض إال غريهــا إىل أعــزه مل الســتة أحــد يف كــان

 كـان فـإن احلـديث ذكـر املصنف كرر وحيث* ،اإلحياء يف لفظه إىل أقرب يكون أو، الصحة
 عــن لــذهول أو لغــرض وثالثــا ثانيــا فيــه ذكرتــه ورمبــا مــرة أول بــذكره اكتفيــت منــه واحــد بــاب يف

 علــى أنبــه مل ورمبــا ،تقــدم قــد أنــه علــى ونبهــت ،ذكرتــه آخــر بــاب يف كــرره وإن ،تقــدم كونــه
 بعينـه اللفـظ ذلـك أريـد فـال األئمـة من خرجه ملن احلديث عزوت وحيث* ،عنه لذهول تقدمه

)١(املســتخرجات قاعــدة علــى بــاختالف أو ؛مبعنــاه يكــون وقــد ؛بلفظــه يكــون قــد بــل
 وحيــث*  

))أذكره مل ورمبا غالبا عنه يغىن ما ذكرت احلديث ذلك أجد مل
)٢(.  

  .يف النقاط التاليةن يلخص ما ذكره يف منهجه أوميكن 
مـع إضـافة ختـريج مـا وجـده مـن األحاديـث الـيت  ))التخـريج الكبـري((االختصار لكتابه : أوال

  .مل يكن وقف هلا على مصدر من قبل
فمــن ، وقلمــا يزيــد عــن ثالثــة، ويــذكر ختــريج احلــديث مــا بــني ســطر إىل ثالثــة أســطر غالبــا

. عــن مثانيــة مــن الصــحابة، يف ســبعة أســطر هفــذكر  »مــا مــن وايل ثالثــة«ذلــك خترجيــه حلــديث 
  .قالقسم احملقول ختريج ورد عندي يف وهذا أط

                                                                                  

أن يأيت املصنف إىل كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من ((: موضوعه: املستخرج) ١(
 مع إسناد البخاري أو مسلم يف شيخه أو منغري طريق البخاري أو مسلم، فيجتمع إسناد املصنف 

لفظ واحد من الصحيحني، بل رووه باأللفاظ اليت وقعت هلم عن  اواملستخرجون مل يلتزمو  ))فوقه
  . شيوخهم مع املخالفة أللفاظ الصحيحني، ورمبا وقعت املخالفة أيضا يف املعىن

 ). ١٢١: ص(شرح التبصرة للعراقي : انظر
 )ب -أ/١اللوحة (حجر نسخة احلافظ ابن ) ٢(
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، وصــــحابيه ))اإلحيــــاء((الـــذي يف  -دون متامــــه- اقتصــــاره علــــى طــــرف الحــــديث: ثانيـــا
  .وخمرجه
  .)٧(، )٥(، )٢(كما يف احلديث رقم ،  وإذا كان احلديث خمتصرا فيذكره بتمامه*
فمـــا مـــن حـــديث إال وقــــد ، وخمرجـــه فقـــد وىف مبـــا شـــرط، وأمـــا ذكـــره لصـــحايب احلـــديث*
إنـــك «: وهـــو حـــديث، نـــدي حـــديث واحـــد ذكـــره بـــدون ذكـــر خمرجـــهإال أنـــه وقـــع ع، ذكرمهـــا
  .وأثبت يف نسخة الظاهرية، نسخة األصلالوقد ضرب عليه يف ) ١٥٠(رقم  »لبخيل

  .بيانه لدرجة األحاديث: ثالثا
  :وقد تنوعت طريقة العراقي يف بيانه لدرجات األحاديث وهي على النحو التايل

حاديــث أو يعــزو إلــى مصــادر األ، الصــحةإمــا يعــزو إلــى كتــب اشــترط مؤلفوهــا / ١
  .ويكون عزوه إليها بمثابة البيان لدرجة األحاديث. الضعيفة والموضوعة

أو إليهما عـزوا مطلقـا كمـا يف احلـديث رقـم  ، أو إىل مسلم، فإذا عزا احلديث إىل البخاري
خـاري وهـي الصـحة تبعـا لشـرط الب، فيعترب هذا بيانـا منـه لدرجـة احلـديث) ٢٠(، )٢(، )٢٣(

  .أو مسلم كما هو معروف
وأحيانــا مقيــدا   ، )٣٧(كمــا يف احلــديث رقــم ،  وأحيانــا يعــزو إىل ابــن حبــان عــزوا مطلقــا �

وال يبــــني درجــــة احلــــديث ولعــــل ذلــــك لشــــرط ابــــن حبــــان يف ، )٢٤٩(كمــــا يف احلــــديث رقــــم 
  .-واهللا أعلم–ويكون عزوه إليه مبثابة البيان لدرجة احلديث . صحيحه
إىل ضعف احلديث أو وضعه بـالعزو إىل بعـض املصـادر اهللا  وأحيانا يشري العراقي رمحه �

مثــل عــزوه إىل املوضــوعات البــن اجلــوزي كمــا يف احلــديث . درجتــهبالــيت تبــني ذلــك وال يصــرح 
  .)١٩٨(رقم 

  .أو يبين ما يدل عليها، وإما يصرح بدرجة الحديث/ ٢
  .وتصرحيه بدرجة األحاديث على نوعني

  .نقل درجة الحديث عن غيره من العلماءي/ أ
،  حيــث ينقلــه وال يتعقبــه بشــيء، مــع اإلقــرار هلــم علــى حكمهــم، ينقــل عــن اآلخــرين � 

  .)١١٧(، )١١٦) (٨٨(، )٣(، )١(كما يف احلديث رقم 
  )١٠٦، )٣(، )١٧٧(كما يف احلديث رقم . أوينقله مث يتعقبه مبا يرتجح لديه � 

 



  كتاب املغني عن محل األسفار يف األسفار: الفصل الثاني
  

٧١

  .)١١٦(وأحيانا ينقله مث يستدرك عليه كما يف احلديث رقم  �
  .وله يف ذلك طريقان، درجة الحديث بدون عزو لغيره يشير إلى/  ب

فمـن ذلـك قولـه  ،وحنوهـا أحـوال الـرواةوإمنـا يكتفـي ببيـان درجة احلديث  ال يذكر: األولى
أو ، )٥٥(ث رقــم كمــا يف احلــدي أو فيــه فــالن ضــعيف، رجالــه ثقــات: )٣٤(يف احلــديث رقــم 

أو فيـه فـالن كـذاب يضـع احلـديث كمـا ، )١٠٥(كما يف احلديث رقم    فيه فالن ضعيف جدا
أو فيـه فـالن خمتلـف فيـه كمـا يف ، )٧٤(أو متكلم فيه كما يف احلـديث رقـم ، )٧(يف احلديث 
  .)٨(كما يف احلديث رقم  مدلس وقد عنعن فيه فالنأو ، )٩٦(احلديث رقم 

  .أحوال الرواة توثيقا وتجريحاومنهجه في بيان 
  .)١٠٣(، )٩٠(قد ينقل عن غريه من العلماء مقرا هلم كما يف احلديث رقم  �
، )٥٥(وأحيانــا يبــدي احلكــم مــن عنــده وال ينقلــه عــن اآلخــرين كمــا يف احلــديث رقــم  �

)١٠٥(، )١٨٢(.  
كمـــا يف احلـــديث رقـــم    ))بإســـناد صـــحيح((وصـــف حـــال اإلســـناد حنـــو قولـــه يـــذكر : الثانيـــة

كمــــا يف   ))أنــــه مــــن البالغــــات((أو ، )٢٣٤(كمــــا يف احلــــديث رقــــم   ))بإســــناد جيــــد((و أ، )١٨١(
  .)١٠(كما يف احلديث رقم   ))أنه مرسل((أو ) ١٦٤(احلديث رقم 

  :ومن منهجه يف بيان درجة احلديث
  .)١٤٥(قد يشري إىل أن احلديث يف إسناده اختالف كما يف احلديث رقم  �
وقـد يكـون ، واحلـديث يسـتحق دون هـذه املرتبـة، قد حيكم علـى اإلسـناد بأنـه صـحيح �

  .)٢٧(ضعيفا كما يف احلديث رقم 
ديث رقـــم كمــا يف احلـــقــد يـــذكر اخلــالف بـــني العلمـــاء يف تصــحيح احلـــديث وتضـــعيفه   �

)١٥٥(.  
  .)١٠٦(احلديث رقم : مثالهو  ،قد يذكر للحديث متابعات والشواهد �

  :أصل لها في كتب األصول ال بيانه لألحاديث التي منهجه في: رابعا
  ))يصح فيه حديث  ال التحديث مباقيل((الشيخ بكر أبو زيد يف كتابه  قال" ال أصل له"معىن عبارة   
  :لواحد من معنيني هيطلقون؛ أصل له  ال :وينبغي معرفة أن معىن قوهلم((: )١١:ص(
هذا احلديث ليس : قوهلم: )١/٣٥٠(قال السيوطي يف التدريب . إسناد له  ال :األول  
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  ....هليس له إسناد إ : معناه: قال ابن تيمية. أصل له  ال أو، له أصل
وهذا مستفاد من الواقع فيما . يصح ال فله إسناد لكن، أصل له صحيحا  ال :الثاين  

  .هإ ))ويف الرتاجم ما يفيد هذا املعىن كثريا، ينفيه احلفاظ من احلديث
املعىن األول كما يف احلديث رقم  ))ال أصل له((: أحيانا يريد بقولهاهللا  والعراقي رمحه  
إسناد فإنه ذو ) ١٤٩(وأحيانا يريد به املعىن الثاين كما يف احلديث رقم ، )١٨٩(، )١٤(

  .ولكنه موضوع
  .)١٤٣(د له إسنادا كما يف احلديث رقم وأحيانا يصرح بأنه مل جي �  
يف  كما تعقبه الزبيدي ))على إسنادله  مل أقف((وتعقب يف غري موضع على قوله  �  

  .)١٤٠(احلديث رقم 
  .منهجه في عزو األحاديث: خامسا
رقــم  كمــا يف احلــديث. إذا كــان احلــديث يف الصــحيحني أو أحــدمها اكتفــى بعــزوه إليــه �

)٣٩(، )٢٣(، )٢٠(.  
ـــه حـــديث رقـــم  ،إذا مل يكـــن احلـــديث فيهمـــا أو يف أحـــدمها عـــزاه إىل بقيـــة الســـتة � مثال

)٢٤٦(.  
إال إذا كـان احلـديث يف كتـب التـزم ، ىل غريهـاإاحلديث يف أحد الستة مل يعزه كان إذا   �

،  ))اإلحيـاء((أقـرب إىل لفظـه يف  لفـظ غـريهم أو يكون، )٦٣( مؤلفوها الصحة كما يف احلديث
  .)٢٠٨(، )١٢٦(، )٨٤(، )٧٤(رقم  ديثألحاكما يف ا

فيفوتــه العــزو إىل أحــد الصــحيحني ، عــن بعــض الشــيء -كــأي عمــل بشــري–وقــد يــذهل 
أو يعـــزو إليهمـــا أو أحـــدمها ولـــيس ). ١٨٨(مـــع أن احلـــديث خمـــرج فيـــه كمـــا يف احلـــديث رقـــم 

ويكــون ، وهكــذا قــد خيــرج مــن غــري الكتــب الســتة، )٩(احلــديث ممــا أخرجــاه كمــا يف احلــديث 
  ).٢٤٩، ١٦٨، ٨٠، ١٦(خمرجا عند بعض الستة وذلك كما وقع يف األحاديث 

وبيـان مـن انفـرد يف احلـديث بلفـظ كمـا يف احلـديث ، الدقة يف عـزو األلفـاظ ملخرجيهـا �
  .)١٥٦(، )٥٣(، )٣(رقم 
  .منهجه في تخريج األحاديث التى تكررت في اإلحياء: سادسا

مثاله حديث رقم  ،ذكره يف املوضع األولإذا تكرر احلديث يف باب واحد يكتفي ب �   
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وبيـــــان ســـــبب كـــــون اجلـــــاه حمبوبـــــا بـــــالطبع ، حيـــــث كـــــرره الغـــــزايل يف كتـــــاب ذم اجلـــــاه) ١٨٧(
  .فتعرض العراقي لتخرجيه يف املوضع األول ومل يذكره يف املوضع الثاين، مرتني) ٤/٦٥،٦٧(

مـع رقـم ) ٢٤٤(م حديث رقـ: مثاله. أو لذهول، قد يذكره يف املوضع الثاين لغرض�    
)٢٤٨(.  

  :وله يف التنبيه طرق متعددة، أنه قد تقدم كرره يف باب آخر يذكره وينبه على  إن �   
ويقـــول تقـــدم يف بـــاب  ، وال يتعـــرض لتخرجيـــه، أحيانـــا يـــذكر احلـــديث يف املوضـــع الثـــاين/ أ
  .)١٢٩(، )٤٩(مثاله حديث رقم . كذا

، دون زيــادة وال نقصــان، املوضــع األولوأحيانــا يــذكره ويعيــد التخــريج كمــا ذكــره يف / ب
  .)١٩٢(، )١٦٥(، )٤٣(ديث رقم احلمثاله : ىل املوضع السابقوحييل إ
مث ، ويف املوضــع الثــاين يــذكر بعضــه ،ومــرة يتوســع يف ختــريج احلــديث يف املوضــع األول/ ج
  .)١٧٠(ديث رقم احلمثاله و  ،ىل املوضع األول بقوله تقدم خترجيهحييل إ
وتكـــرر يف  ، وقـــد عـــزاه إىل الطـــرباين فقـــط، )٧٥(مـــا يف احلـــديث رقـــم ومـــرة يعكـــس ك/ د

  ))األوسط((و ))الكبري((الطرباين يف و ، فعزاه إىل البزار، )١٨٧(كتاب ذم اجلاه والرياء برقم 
ومــرة يــذكر يف كــل موضــع زيــادة شــيء مل يــذكرها يف املوضــع اآلخــر كمــا يف احلــديث / ه
  .)١٥٢(رقم 

فمــــرة حيــــدد الكتــــاب كمــــا يف احلــــديث رقــــم . املوضــــع املتقــــدم ويتنــــوع يف اإلحالــــة إىل/ ز
  .)٩٤(، )٦٧(تقدم قبل بكذا أحاديث كما يف احلديث رقم : ومرة يقول، )٤١(

وقد يكون سياق احلديث املتقدم ، وبعض األحيان يقول تقدم وال حييل إىل شيء/ ح
كما يف    دمضع املتقاملو  فحينئذ يصعب البحث عن، خيتلف عن سياق احلديث املتآخر

  .)٩١(احلديث رقم 
  منهجه في عزو األحاديث إلى المصادر: سابعا

وهذا هو األكثر ، ألحاديث إىل املصادر قد يكون باللفظ الذي ساقه الغزايلعزوه ل� . 
  .)٢(مثاله حديث رقم ، يف مجيع الكتاب

  .)٦٠) (٥٤(وقد يكون مبعناه كما يف احلديث رقم  �
وقد يكون باختالف يف اللفظ واملعىن على قاعدة املستخرجات كما يف احلديث رقم  �
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)٢٥٧(. .  
  .منهجه في األحاديث التي لم يقف عليها: ثامنا

  .العراقي اواألحاديث اليت ذكرها الغزايل ومل يقف عليه
  .)٥٩(كما يف احلديث رقم ،  فتارة يطلق عليه بأنه مل يقف عليه �

مل أقف عليه من حديث فالن كما يف : بأمر يتعلق بالسند مثل قولهوتارة يقيده � 
  .)١٧٣(احلديث رقم 

مل أجده ذا اللفظ كما يف احلديث رقم : وتارة  يقيده بأمر يتعلق باملنت مثل قوله �
)١٨٦(.  

كما يف   ،وهو األكثر ،ا يغين عنهاممورمبا يذكر بديال لألحاديث اليت مل جيدها  �
  .)١٩٤(احلديث رقم 

وهذا  ،)٥٩(وال يذكر شيئا كما يف احلديث رقم ، مل أجده مث يسكت: وأحيانا يقول �
  .قليل جدا
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        ....))))١١١١((((مصادره يف القسم احملققمصادره يف القسم احملققمصادره يف القسم احملققمصادره يف القسم احملقق: : : : املبحث اخلامساملبحث اخلامساملبحث اخلامساملبحث اخلامس
علـى   بـاطالع واسـعون حيظمن احلفاظ احملققني الذين  -رمحه اهللا-احلافظ العراقي  كان

، مــن الكتــاب القســم احملقــقهــذا تنوعــت مصــادره يف  وعليــه فقــد، وقراءــا، كتــب أهــل العلــم
  :وميكن تقسيمها إىل األنواع التالية

  :وهي على أنواع، كتب متون السنة المسندة: أوال  
إلمـام  ))املوطأ((و، ))السنن األربعة((و، ))الصحيحني(( ـالكتب املؤلفة على األبواب ك/ ١

 )٢())ســــنن أيب مســــلم الكجــــي((للنســــائي و ))ســــنن الكــــربىال((و، أنــــسبــــن  دار اهلجــــرة مالــــك
شــعب ((و، للقضــاعي ))مســند الشــهاب((و، للحــاكم ))املستــــدرك((و، ))صــحيح ابــن حبــان((و

  .للضياء املقدسي ))األحاديث املختارة((و، للبيهقي ))دالئل النبوة((و، ))اإلميان
مســـند ((و، ))يعلـــى أيبمســـند ((، ))بـــن منيـــعامســـند (( ـاملســـانيد كـــ. املعـــاجمو ، املســـانيد/ ٢

، ))مســــند الطيالســــي((و، ))البــــزارمســــند ((و، ))امحــــدبــــن  اهللا عبــــدزيــــادات ((و، ))أمحــــد
مســـند ((و، الــديلميشـــجاع  أليب ))اخلطــابالفــردوس مبـــأثور ((و، ))مســند أيب يعلـــى((و

 ،))الصــــغرياملعجــــم ((و ،))األوســــطاملعجــــم ((و، البنــــه أيب منصــــور الــــديلمي ))الفــــردوس
  .))معجم أيب يعلى((و، لطرباينل ))املعجم الكرب((و
، علـي الصـديف أليب ))العـوايل((و، للخلعـي ))الفوائـد(( -الفوائد والعوايل واألجزاء ك/ ٣     

  .))ابن السماك جزء((و
 بـــن هنـــادو  ابـــن املبـــارككـــل مـــن ل)) لزهـــدا((ك . الكتـــب املؤلفـــة يف أبـــواب خمصوصـــة/٤   

البــن أيب  ))املــوت((و، ))القناعــة((و، ))ذم الــدنيا((و، ))اإلخــالص((و، لبيهقــيوا، الســري
 ))شـــرف الفقـــراء((و، أليب الشـــيخ ))الثـــواب((و، بـــن املبـــاركال ))الـــرب والصـــلة((و، الـــدنيا

، أليب حفــــــص العتكــــــي ))الُقْربَــــــة((و، أليب الشــــــيخ ))العظمــــــة((و، خفيــــــفبــــــن  مــــــدحمل

                                                                                  

أذكر هنا أمساء املصادر فقط دون ذكر مواضع ورودها يف القسم احملقق، ألين أذكرها يف فهرس أمساء ) ١(
 . الكتب الواردة يف النص

 ). ١٦٥(انظر حديث ) ٢(

 



  كتاب املغني عن محل األسفار يف األسفار: الفصل الثاني
  

٧٦

، وللخرائطــــي، اللبــــن ا بكــــر يبأل  ))مكــــارم األخــــالق((و، لــــدارقطينل)) املستجـــــاد((و
  )١(اِسِيبّ أسد احملَ بن  لحارثل)) النصائح((للنسائي  و ))اليوم والليلةعمل ((و
  .وهي على أنواعكتب الرجال والتاريخ والتراجم : ثانيا
 ))معرفة الرجال((و ،)٢(برواية الدوري ))التاريخ البن معني((ك : كتب اجلرح والتعديل  -١

أليب  ))سـؤاالت اآلجـري((و، البـن أيب حـامت ))اجلـرح والتعـديل((و ،)٣(البن معني رواية ابن حمـرز
البــــن )) الكامــــل((و، البــــن حبــــان ))اــــروحني((و ))الثقــــات((و، للعقيلــــي ))الضــــعفاء((و، )٤(داود
  .للذهيب ))ميزان االعتدال((و، عدي

  .))حلية األولياء((ك : كتب الرتاجم اخلاصة-٢
بــن ال ))تــاريخ الغربــاء((و، للخطيــب)) تــاريخ بغــداد((ك : كتــب تــواريخ الرجــال احملليــة-٣
  .يونس

  .األزدي سعيدبن  الغين عبدل ))إيضاح اإلشكال(( ـك  :كتب معرفة األمساء ومتييزها  -٤
 ))غرائــب مالــك((و  )٥(حنبــلبــن  ألمحــد ))العلــل ومعرفــة الرجــال ـكــ :كتــب العلــل: ثالثــا

  .القطانبن ال ))األحكام كتاب يف الواقَعني بيان الوهم واإليهام((و لدارقطين ل
)) املوضـوعات((و، لألصـبهاين ))الرتغيـب والرتهيـب(( ـكـ  كتب موضـوعات خاصـة: رابعا

  .بن اجلوزيال

                                                                                  

 ). ١٥٨(انظر حديث  كتابه هذا  يف وهو، إىل احلارث احملاسيبا مل يصرح باسم الكتاب إال انه عز  )١(
 ). ٢٤٣(ديث رقم احلمل يصرح باسم هذا الكتاب إال أنه نقل منه انظر  )٢(
 ). ١١١(ديث رقم احلمل يصرح باسم هذا الكتاب ِإال أنه نقل منه انظر ) ٣(
 ). ١٠٣(ديث رقم احلمل يصرح باسم هذا الكتاب ِإال أنه نقل منه انظر )٤(
 ) ٢٥٦(ديث رقم احلمل يصرح باسم الكتاب لكنه نقل عنه قول أمحد يف راو وهو يف العلل انظر ) ٥(
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        ....منزلة الكتاب العلميةمنزلة الكتاب العلميةمنزلة الكتاب العلميةمنزلة الكتاب العلمية: : : : املبحث السادساملبحث السادساملبحث السادساملبحث السادس            
  :تربز أمهية الكتاب العلمية يف النقاط التالية

: فهدقال ابن ، وقراءته يف زمن املؤلف، ونسخه، اهتمام أهل العلم بسماع الكتاب: أوال
، )١(فاشـــتهر وكتـــب منـــه نســـخ عديـــدة وســـارت بـــه الركبـــان إىل األنـــدلس وغريهـــا مـــن البلـــدان((

وكتـــب منـــه نســـخ  ((: وقـــال احلـــافظ  ))فبســـبب ذلـــك تباطـــأ الشـــيخ عـــن إكمـــال تبيـــيض األصـــل
))كثرية

نفسـه  يف حيـاة املؤلـف  بلـدان اإلسـالمية يف ذين النصني يتبني أن الكتاب انتشـر، )٢(
  .انتشارا ذريعا جدا

الكتـاب  فقـد أخـذ، حجـروكذلك مسـع منـه الكتـاب عـدد مـن تالميـذه مـنهم احلـافظ ابـن 
  .)٣(بعض الشيء ومسع عليه، مناولة
مـن كبـار العلمـاء  -رمحـه اهللا–احلافظ العراقـي  بعد ممن جاءاالستفادة من الكتاب : ثانيا 

لســـان ((مـــن أبـــرزهم تلميـــذه احلـــافظ ابـــن حجـــر العســـقالين يف كتابـــه و ، يف مؤلفـــام واحلفـــاظ
))امليــزان

))املقاصــد احلســـنة((والســـخاوي يف ، )٤(
))فـــيض القــدير((واملنــاوي يف   ،)٥(

بـــن  وحممـــد ،)٦(
وذكـــر يف مقدمـــة الكتـــاب أن  ،))تـــذكرة املوضـــوعات((طـــاهر الصـــديقي اهلنـــدي الفتّـــين يف كتابـــه 

هـــذا  أن: وقـــد ذكـــر يف املقدمـــة ،))اإلحتـــاف((والزبيـــدي يف  ،)٧(املغـــين مـــن مصـــادره يف الكتـــاب
وغــريهم مــن   )٨(عليــهاهللا  مث يزيــد عليــه حســبما فــتح، يف ختــريج األحايــثالكتــاب هــو عمدتــه 

  .أهل العلم

                                                                                  

 ). ٢٣٠: ص(حلظ األحلاظ ) ١(
 ). ٢/٢٧٦(إنباء الغمر ) ٢(
 ). ٤٠٢: ص(املعجم املفهرس : انظر) ٣(
 ). ٤٢٦٨(رقم الرتمجة ) ٤/٤٩٦(، )٢٢٦٧(رقم الرتمجة ) ٣/٣٩() ٤(
 ). ٧٢٠(رقم احلديث ) ٤٦٧: ص: (انظر) ٥(
 ). ٤/٥٠: (انظر) ٦(
 ). ٤: ص(مقدمة الكتاب : انظر) ٧(
 ). ١/٤(انظر مقدمة إحتاف السادة املتقني ) ٨(
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وممــن  ،واسـتدراكا عليـه، بـه اختصـارا لــهالعلمـاء  عنايــةمكانتـه العلميـة  وممـا يـربز مــن: ثالثـا
  :اعتىن به
يف ختــريج مــا فــات العراقــي مــن أحاديــث  ااحلــافظ ابــن حجــر حيــث ألــف كتابــتلميــذه / أ

  .)١(يف جملد اإلحياء
 هــلأل املغــين تلخــيص((يف كتابــه  ))املغــين((إمساعيــل األمــري الصــنعاين خلــص بــن  حممــد /ب 

))اخلرب من األخبار يف له صلأ ال فيما رثاأل
)٢(  

حيــــــث  ه١٢٤٦الشـــــيخ حممـــــد أمـــــني الســـــويدي العباســـــي البغـــــدادي املتـــــوىف ســـــنة  /ج
ال إسـناد ((: أو عرب عنها بقوله، ديث اليت ذكرها العراقي ومل جيد هلا إسنادااستخلص منه األحا

))االعتبار يف محل األسفار((: ومساه، ))له
)٣(.  

، حــىت عصــرنا هــذاو  ،ومــا تــاله عصــر  املؤلــفالعلميــة منــذ قيمــة الكتــاب  وهكــذا كانــت
  .العلماء يف تأليفامحمط استفادة زال  وما

        ....وصف النسخ اخلطية للكتاب ومناذج منهاوصف النسخ اخلطية للكتاب ومناذج منهاوصف النسخ اخلطية للكتاب ومناذج منهاوصف النسخ اخلطية للكتاب ومناذج منها: : : : املبحث السابعاملبحث السابعاملبحث السابعاملبحث السابع            
  :ومها كالتايل ،نسختنيقيق  هذا اجلزء من الكتاب على اعتمدت يف حت

ا من نسخة شيخه خبطه نقله - رمحه اهللا-نسخة كتبها احلافظ ابن حجر العسقالين / ١
نقلته من خط ((: فقال كما هو مكتوب على صفحة العنوان، -رمحه اهللا-العراقي  احلافظ

: خبطه يف آخرها -رمحه اهللا-وكتب احلافظ العراقي . ))شيخنا من مبيضته ومن مسودته مجيعاً 
يقول ، والصالة والتسليم على سيدنا حممد يف كل حركة وهدء، احلمد هللا عودًا على بدء((

أكملت مسودة هذا التأليف يف سنة : عنه آمنياهللا  احلسني عفابن  الرحيم  عبدمؤلفه 
ثنني ثاين عشرين وأكملت تبييض هذا املختصر منها يف يوم اإل، إحدى ومخسني وسبع مائة

  . ))ونعم الوكيلاهللا   ربيع اآلخر سنة تسعني وسبع مائة وحسبنا
                                                                                  

 ). ٢٤: ص( ))كشف الظنون((ذكره حاجي خليفة يف ) ١(
). ٧٣٨(يف اليمن مي مصادر الفكر اإلسال: صنعاء اليمن انظرنسخة يف مكتبة اجلامع الكبري ب توجد) ٢(

 . بن إمساعيل الصنعاين  بن حممد اهللا  ذكره من ضمن مؤلفاته ابنه عبد) ٨٣ - ٨٢: (صويف 
 )١٥: (صمقدمة الكتاب : انظر) ٣(
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 ٢٤٤تقع يف ، مسساملة من السقط واخلرم والط، وهي نسخة مصححة وعليها تعليقات
–العزيز  عبدحمفوظة مبكتبة امللك ، سم ١٤×  ٥/١٧حجمها ، ٢١مسطرا ، لوحة
وجعلت . ) ٧٦/٢٣١(  ٣٤٢يف جمموعة عارف حكمت برقم ، باملدينة املنورة - اهللا رمحه

  .وعربت عنها بنسخة احلافظ ابن حجر، هذه النسخة هي األصل يف التحقيق
وتوجد منها ، حديث ٣١٩الظاهرية بدمشق حتت رقم النسخة احملفوظة يف املكتبة / ٢

كتبت ،  ٢٧مسطرا ، لوحة ١٨٠تقع يف ، ٣٤١٦نسخة مصورة يف اجلامعة اإلسالمية برقم 
 )١(املبارك احلليببن  وقرأها عليه تلميذه مشس الدين حممد، يف زمن املؤلف خبط نسخ جيد

ماعدا ما كان فيها من ، واخلرم وهي نسخة ساملة فيما يظهر من السقط، من أوهلا إىل آخرها
خبطه يف حاشيتها مرات   -رمحه اهللا-وقد كتب العراقي . طمس قليل يف بعض اللوحات

كتبه ،  املبارك السعقاقي احلليب قراءة عليبن  بلغ الشيخ اإلمام مشس الدين حممد((: كثرية
مساعًا ومقابلة  )٢(املالكيواإلمام زين الدين قاسم ((: وزاد عليه يف اللوحة األخرية. ))مؤلفه

  .وأعرب عنها بنسخة الظاهرية. ))باألصل يف جمالس متعددة
  
  

                                                                                  

مشس الدين احلليب الرومي األصل، أصله من  بن عثمان السعقاقي بن املبارك  هو حممد: قال ابن حجر) ١(
قرأ ببالده اهلداية على التاج ابن الربهان، مث قدم حلب فأخذ عن الشيخ مشس  ،قرية يقال هلا فنري

بن األقرب وقطنها، وكان صاحلاً خرياً متعبداً وهو آخر فقهاء حلب املتعبدين العاملني كثري التالوة   الدين
وقدم القاهرة فأخذ عن شيخنا العراقي وعن ابن امللقن واجلالل التباين، وحج  واخلري والعبادة واإليثار،

  .مائة ول، مات يف ثامن عشر شهر رمضان سنة مثانصوجاور، وكان مشاركاً يف النحو واأل
  . )٤٣(، ترمجة رقم )٢/٣٢(إنباء الغمر بأبناء العمر، البن حجر، : انظر ترمجته 

املالكي الشيخ زين الدين، تفقه وقرأ  بن علي النويري  بن إبراهيم مدبن حم  هو قاسم: قال ابن حجر) ٢(
املواعيد وأعاد للمالكية بأماكن وتصدر باجلامع األزهر وغريه، وكان صاحلًا دينًا متواضعاً، مسعت بقراءته 

ه، مات يف احملرم سنة تسع وتسعني وسبعمائة عن حنو من ستني الكثري على شيخنا سراج الدين وغري 
  . )٣٩(، ترمجة رقم )١/٥٣٨(إنباء الغمر بأبناء العمر، البن حجر، : انظر ترمجته. سنة
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        ذم الدنياذم الدنياذم الدنياذم الدنياكتاب كتاب كتاب كتاب  
  »...؟على صاحبها )١(هّينةهذه الشاة  فقال أترون، مر على شاة ميّتة«: ـ حديث ١
  .)٢(احلديث

، )٣(دـــــــعـــسن ـــــب لـــــــــسه: ثـــــديـــــن حــــاده مـــــــح إسنـــــــوصح مـــاكـــــــواحل، ةـــــاجـــــن مــــاب
                                                                                  

. حقري: شيٌء َهْونٌ ((): ٦/٤٧٢٥( ))لسان العرب((اهلون قال ابن منظور يف : بتشديد الياء، مصدره  )١(
 . ))كرامة له الشيء احلقري اهلني الذي ال هوان: اهلون: قال ابن بّري

والذي نفسي بيده : من هواا ألقوها، قال: قالوا...«): ٣/١٩٧( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ٢(
اهللا جناح بعوضة، ما  اهللا من هذه الشاة على أهلها، ولو كانت الدنيا تعدل عند للدنيا أهون على

 . »سقى كافرا منها شربة ماء

بن خالد األنصاري، اخلزرجي، الساعدي، أبو العباس، من مشاهري   بن مالك  بن سعد  هو سهل  )٣(
، هو آخر من مات باملدينة من الصحابة، مات �كان امسه َحْزنا، فغريه النيب : الصحابة، يقال

: ، التقريب)٣٥٥٠(رقم ) ٤/٥٠٠(اإلصابة : انظر. هـ وقيل بعدها، وقد جاوز املائة ٨٨سنة 
 . )٤١٩: ص(

رقم ) ٤٢٧/ ٤(مثل الدنيا، : الزهد، باب: كتاب  ))السنن((ابن ماجة في أخرجه  وحديثه
ومن طريقه  -)١(رقم ) ٥/١٧(موسوعة ابن أيب الدنيا ( ))ذم الدنيا((، وابن أيب الدنيا يف )٤١١٠(

رقم ) ٦٣: ص( ))الزهد((وابن أيب عاصم يف  - )١٠٤٦٥(رقم )  ٧/٣٢٥(البيهقي يف الشعب 
كتاب   ))المستدرك((والحاكم في ، )٥٨٤٠(رقم ) ٦/١٥٧( ))الكبري((، والطرباين يف )١٣١(

خمتصرا، من طرق عن ) ٤٠٢٧(رقم ) ١٤/٢٢٨( ))شرح السنة((، والبغوي يف )٤/٣٠٦(الرقاق، 
بذي احلليفة،  �اهللا   كنا مع رسول«: بن سعد قال منظور، عن أيب حازم، عن سهلبن   زكريا

! أترون هذه هّينة على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده: فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها، فقال
اهللا جناح بعوضة، ما  ن عندللدنيا أهون على اهللا، من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تز 

  . »سقى كافرا منها قطرة أبدا
زكريا ((: ، وتعقبه الذهيب بقوله))صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((: اللفظ البن ماجة، وقال احلاكمو

  . اهـ ))ضعفوه
: قال): ١٨٢٣٤: (مسألة) ٥/٨٤( ))العلل((وقد أعّل أبو حامت هذه الرواية فيما رواه عنه ابنه يف 

هذا خطأ، رواه يعقوب اإلسكندراين، عن أيب ((: بن منظور هذا؛ فقال  سألت أيب عن حديث زكريا
= 
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وهذا أشبه وزكريا لزم . �بن بوال، عن رجل من املهاجرين، عن النيب  اهللا  حازم، عن عبد
  . على اجلادة مشى أي. هإ  )الطريق

 منظوربن   زكريا انك((): ٧٨٦(رقم ) ١٧٧/ ٣(  ))لدوريتاريخ ا((قال ابن معني كما يف 
، السبب بذاك الرقة إىل هارون محله فلذلك، الرببري محاد على فقضى، القضاء ويل قد

 أنه زعموا شيء فيه كان وإمنا بأس به ليس((: وقال مرة كما يف املصدر السابق  ))ةبثق وليس
ال بأس (( - )١٠١١(رقم ) ٣/٢١٩) (املصدر السابق(كما يف - وقال مرة  ))طفيليا كان
أو حنو هذا من  - قد سألتك عنه مرة، فلم أرك فيه جّيد الرأي : فقلت: ، قال الدوري))به

ا((: ؟ فقال- الكالم قال و . هإ ))ليس به بأس، وإمنا كان فيه شيء، زعموا أنه كان ُطفيلّي
التاريخ ((إهـ وقال البخاري يف  ))ضعيف(():  ٤٥٤/ ٨(داد بن املديين كما يف تاريخ بغ  علي

): ٣/٢١٣( ))الكامل((في وقال ابن عدي . إهـ ))منكر احلديث((): ٤/٨٠٣( ))األوسط
ليس له أحاديث أنكر مما ذكرته، وله غري ما ذكرته من احلديث غرائب، وهو  ضعيف كما ((

) ٥٩٧/ ٣(  ))اجلرح والتعديل((كما يف   وقال أبو حامت الرازي ))ذكروا إال أنه يكتب حديثه
منكر احلديث جدا، يروي ((): ١/٣٩٣(  ))اروحني((يف : وقال ابن حبان. ))ليس بالقوي((

تاريخ أمساء ((بن صاحل املصري كما يف   وقال أمحد. ))أصل له من حديثه  عن أيب حازم ما ال
): ٣٣٩:ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . )بأس  ليس به((): ٩٤: ص(البن شاهني  ))الثقات

  . ))ضعيف((
أن الراوي ضعيف ألن أقوال النقاد كادت أن تتفق على تضعيفه  - واهللا أعلم- والذي يظهر 

بن صاحل، وفيه نوع من التساهٌل يف التوثيق، حيث يقول   إال ما روي من توثيقه عن أمحد
و ضعيف منكر احلديث، عند وه - بن أيب محيد املديين  يف الرد على من ضعف حممد

 عليه قد أمجع رجل ضعيف، إال إنه: رجل يف يقول أن ألحد جيوز ال((: - اجلماهري
  . ))كذاب هذا: بالتكذيب، فيقال

 ] ١٢٦٠: ، رقم٢٠٩ص [تاريخ أمساء الثقات : انظر

وأما ابن معني فالعمدة من حكميه ما وافق فيه غريه من األئمة، ويؤخذ من قوله اآلخر بتوثيقه أنه 
  واهللا أعلم . مل يكن شديد الضعف كما ذهب إليه البخاري وابن حبان، بل ضعيف معترب

، بن سليمان اخلزاعي الضرير  احلميد  عبد: ولكنه مل ينفرد به، بل تابعه على القطعة األخرية
  : بن صاحل وزمعة
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كتاب الزهد، باب ما جاء يف هوان الدنيا   ))السنن((الترمذي في فأخرجها : احلميد  أما متابعة عبد
نعيم يف   وأبو) ٥/٣١٩( ))الكامل((، وابن عدي يف )٢٣٢٠(رقم ) ٦/١٩٢(وجل   اهللا عز  على

 ))الشعب((، والبيهقي يف ]احلميد وهو خطأ بن عبد  علي: يف املطبوع[ ٣/٢٥٣( ))احللية((
من طرق عن ) ٣/٨٠٢(احلميد   يف ترمجة عبد ))الضعفاء((، والعقيلي يف )١٠٤(رقم ) ٧/٣٢٥(

اهللا جناح  كانت الدنيا تعدل عند  لو«: بلفظ يمان، عن أيب حازم به خمتصرابن سل احلميد عبد
صحيح غريب من هذا ((: وقال الرتمذي عقب احلديث »منها شربة ماء بعوضة، ما سقى كافرا

  . ))الوجه
  . ))بن سليمان عن أيب حازم  احلميد  حديث غريب من حديث عبد((: وقال أبو نعيم
  . ))بن منظور وهو دونه تابعه زكريا((: وقال العقيلي

قاله احلافظ يف  ))ضعيف((  أبو عمر املدين  نزيل بغداد بن سليمان اخلزاعي الضرير  احلميد و عبد
  ). ٥٦٥: ص( ))التقريب((

حديث صحيح غريب ((: فقول الرتمذي عقبه((): ٦٨٦(رقم ) ٢/٢٩٩(قال األلباين يف الصحيحة 
  . ))احلميد هذا مل يوثقه أحد بل هو شبه متفق على تضعيفه  وجه له ألن عبد مما ال ))من هذا الوجه

من طريق ) ٥٩٢١(رقم )  ٦/١٧٨( ))الكبري((فأخرجها الطرباين يف  بن صالح  وأما متابعة زمعة
اهللا جناح بعوضة، ما أعطى كافرا منها   لو عدلت الدنيا عند«: بن عقيل عنه به بلفظ  عبيد
  . »شيئا

اليماين نزيل مكة أبو وهب  - بفتح اجليم والنون- ابن صاحل اجلََندي -بسكون امليم-ة و زمع
  ). ٣٤٠( ))التقريب((قاله احلافظ يف . ))ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون((

يرتقي مبجموع هذه املتابعات إىل فاإلسناد ضعيف لضعف زمعة، ولعل هذا الطرف من احلديث 
  . له شواهد تقويه أيضادرجة احلسن، و 

اهللا جناح بعوضة   لو كانت الدنيا تعدل عند«: �اهللا   قال رسول: قال �عن أيب هريرة  : األول  
  . »ما سقى كافرا منها شربة ماء

رقم  ٤/٢٦٩كشف األستار (، والبزار )١٣٠(رقم ) ٦٤: ص( ))الزهد((أخرجه ابن أيب عاصم يف   
رقم )  ٢/٣١٧(، والقضاعي يف مسند الشهاب )٦/٢٣٠( ))الكامل((، وابن عدي يف )٣٦٩٣(
، عن صاحل موىل التوأمة، عن أيب هريرة به مرفوعا بن عمار املديين  من طرق عن حممد) ١٤٤٠(
  . وهحن
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وهو ثقة ولكنه اختلط، وبقية رجاله  فيه صــاحل موىل التوأمة((): ١٠/٢٩١( ))امع((قال اهليثمي يف   
  . هإ ))ثقات

بأس برواية   ال: قال ابن عدي، صدوق اختلط بآخره((وصاحل هو ابن نبهان املدين موىل التوأمة   
  ). ٤٤٩- ٤٤٨: ص( ))التقريب(( قاله احلافظ يف. ))ن أيب ذئب وابن جريجالقدماء عنه كاب

) ٥٣: ص(  ))الكواكب النّريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات((وقد ذكر ابن الكيال يف   
بن عمار، وال هو من طبقة ابن جريج،  الرواة الذين مسعوا منه قبل االختالط، وليس منهم حممد

  . بل متأخر عنه بطبقة
  ). ٨٨٠: ص( ))التقريب((كما قال احلافظ يف   ))ال بأس به((: بن عمار املديين  وحممد   
 ))الزهد((، فيما أخرجه ابن أيب عاصم يف �وقد توبع  صاحل عليه من سعيد املقربي عن أيب هريرة   
  . بن بكري، عن أيب معشر عن سعيد املقربي حنوه  من طريق يونس) ١٢٩: ، رقم٦٣: ص(
ضعيف، من السادسة، أَسن ((مشهور بكنيته،  :الرمحن السندي بن عبد وفيه أبو معشر وهو جنيح  

 ))سؤاالت ابن أيب شيبة((قال ابن املديين كما يف و ، )٩٩٨: ص( ))التقريب((كما يف   ))واختلط
، وقال ))منكرة بأحاديث ونافع املقربى عن حيدث كان شيخا ضعيفا ضعيفا، وكان((): ١٠٠:ص(

بن  هشامو  املقربى عن روى ما((: -)١٥/٥٩٥( ))تاريخ بغداد((كما يف –بن علي الفالس   عمرو
وحنوه  قال غريمها أيضا، فاإلسناد ضعيف ألنه من . هإ ))تكتب ال املنكدر؛ رديئة ابنو  نافعو  عروة

  . رواية أيب معشر عن املقربي
اهللا جناح بعوضة؛  زن عندلو كانت الدنيا ت«: قال �اهللا   أن رسول �حديث ابن عمر : الثاني  

  . »كافرا منها شربة ماءما سقى  
، ٥/١٤٧٢(، واخلطيب يف تارخيه )١٤٣٩: ، رقم٢/٣١٦(أخرجه القضاعي يف مسند الشهاب   

 من إمالء - بن حممد املاليين  بن عيسى  ، من طريق علي)بن احلسن املروذي الشاهي  ترمجة أمحد
  . بن أيب عون، عن أيب مصعب، عن مالك، عن نافع، عنه  بن أمحد  ، عن أيب جعفر حممد- حفظه

بن أيب   أعلم رواه غري أيب جعفر هذا حديث غريب جدا من حديث مالك، ال((: وقال اخلطيب  
  . ))بن عيسى املاليين، وكان ثقة  عون عن أيب مصعب، وعنه علي

ترجم له اخلطيب يف تارخيه  بن أيب عـون الّنسوي  بن أمحد  حممد: و أبو جعفر ابن أيب عون هو  
   ))وكان ثقة((: وقال) ٢/١٤٩(
 ))التقريب((الفقيه؛ قال احلافظ يف  بن احلارث الزهري املدين  بن أيب بكر أمحد: و أبو مصعب هو  
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  . ))صدوق، عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي(() ٨٧: ص(
ختريج األحاديث واآلثار الواقعة ((فاإلسناد مع ثقة رجاله أعله ابن طاهر كما نقل عنه الزيلعي يف   

 هذا((: قال ابن طاهر يف كالمه على أحاديث الشهاب((: فقال) ٣/٢٥٣( ))يف تفسري الكشاف
  . هإ ))أصل له من حديث مالك، واحلمل فيه على ابن أيب عون ال
به، والظاهر أنه  فابن أيب عون وثقه اخلطيب، ومحله ابن طاهر عهدة هذا احلديث، وكأنه يتهمه  

بن عيسى املاليين هو الذي  يتعمده، وال يسقط الثقة بوهم يهمه، مع أن األقرب أن يكون علي  مل
  . - واهللا أعلم–ن حفظه وهم فيه عند ما حدث به م

  . هإ ))فالسند مع غرابته صحيح((): ٩٤٣(رقم )٢/٦٢٣(الصحيحة (وقال األلباين يف    
اهللا مثقال حبة من   لو كانت الدنيا تعدل عند«: وروي من طريق أخرى عن ابن عمر مرفوعا بلفظ  

رقم ) ١٢/٢٦٧( ))الكبري((أخرجه الطرباين يف   »خردل مل يعطها إال أولياءه، وأحبائه من خلقه
؛ قيسبن   حممد مسعت قال، يكبن  أيوب ثنا، البابليت اهللا  عبدبن  حيىيمن طريق ) ١٣٣١٠(

  . فذكره عمر ابن مسعت قال
  . ))اهللا البابليت ضعيف بن عبد  حيىي: فيه((): ١٠/٢٩٠(قال اهليثمي  يف امع    
مبوحدتني والم مضمومة؛ ومثناة ثقيلة أبو سعيد احلراين – بن الضحاك البابليت  اهللا بن عبد  وحيىي  

  ). ١٠٦٠- ١٠٥٩: ص( ))التقريب((: انظر ))ابن امرأة األوزاعي ضعيف
  : حديث رجال من الصحابة: الثالث  
) ١٤/٢٢٨: ())شرح السنة((، ومن طريقه البغوي يف )٥٠٩: ص: ())الزهد((أخرجه ابن املبارك يف   

بن رافع، أن رجاال   اهللا  بن عبيد  بن عياش، قال حدثين عثمان مساعيلإعن ) ٤٠٢٦(رقم احلديث 
اهللا   لوأن الدنيا كانت  تعدل عند«: قال �اهللا   حدثوه أن رسول �اهللا  من أصحاب رسول

  . »جناح بعوضة يف اخلري؛ ما أعطى كافرا منها شيئا
مَخلط في احلمصي صدوق يف روايته عن أهل بلده  بن سليم الَعْنسي  بن عياش  ويف سنده إمساعيل  

  ). ١٤٢: ص(  ))التقريب((كما يف   غيرهم
: قال: بن عياش سئل أبو زرعة عن إمساعيل((): ٢/١٩٢( ))والتعديلاجلرح ((قال ابن أيب حامت يف   

  . ))صدوق إال أنه غلط يف حديث احلجازيني، والعراقيني
موىل : ويقال المديني بن العاص  رافع موىل سعيد] أيب[ بن   اهللا بن عبيد  وشيخه هو عثمان  

اجلرح ((وابن أيب حامت يف   ) ٦/٢٣٥( ))التاريخ الكبري((البخاري يف  ذكره . بن أيب وقاص  سعد
= 

 



  كتاب ذم الدنيا

 

 

٩٥

))حسن صحيح((: د الرتمذي وقالــــــــعن  )١(رهـــــــــوآخ 
)٢(.  

  دون هذه القطعة األخرية )٣(شدادبن  املستوردمن حديث ، وابن ماجة، ورواه الرتمذي
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يف  )٥/١٥٧( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال) ٦/١٥٦( ))والتعديل
  . ثقات التابعني

قال األلباين يف  -واهللا أعلم - فهذه الرواية ضعيفة أيضا ألا من رواية ابن عياش عن احلجازيني  
  . ))بأس به يف الشواهد  هذا إسناد ال(() ٩٤٣(رقم احلديث ) ٢/٦٢٤( ))الصحيحة((
  . مرسل الحسن البصري: الرابع  
لسائب األسدي قال بن ا  عن حريث) ٦٢٠(رقم ) ٢١٠: ص( ))الزهد((أخرجه ابن املبارك يف   

ا لو أن الدني«فذكر منها ...أحاديث يف فور له بثالثة �اهللا   حدثنا احلسن قال حدث رسول
  . »اهللا جناح ذباب ما أعطى كافرا منها شيئا تعدل عند

ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثريا، ويدلس كما يف  واحلسن ابن أيب احلسن البصري  
  ). ٢٣٦: ص( ))التقريب((
صدوق ((): ٢٣٠: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  ابن السائب التميمي البصري: و حريث هو  

  . ))خيطئ
هذا إسناد مرسل ((): ٩٤٣(رقم ) ٢/٦٢٤( ))الصحيحة((يف  - رمحه اهللا–قال الشيخ األلباين   

  . ))حسن اإلسناد
لشواهدها  اأن هذه القطعة األخرية من احلديث حسن لغريه -واهللا أعلم- والذي يظهر : واخلالصة  

  . املذكورة
–بن شداد   وأما القطعة األوىل من احلديث سأذكر شواهدها عند ختريج حديث املستورد  

   - اهللا شاء  إن
 . إىل آخره »...اهللا جناح بعوضة  لو كانت الدنيا تعدل عند«: يعين) ١(

 ٢٣٢١(رقم )  ٦/١٩٢(، �اهللا  ما جاء يف هوان الدنيا على: كتاب الزهد، باب: ))السنن((يف  )٢(
ويف حتفة ، ) ١٠٩/ ٤( ))حتفة األشراف((هكذا ورد يف  ))صحيح غريب من هذا الوجه((: وقال )

  . - واهللا أعلم - احلكم الذي نقله املصنف عن الرتمذي  أقف علىومل ) ٦/١٩٣(األحوذي 
بن عمرو القرشي، الفهري، املكي نزيل الكوفة، له وألبيه صحبة، شهد فتح مصر واختط   بن شداد  هو املستورد )٣(

  ).٩٣٤: ص: (، والتقريب)١٠/١٣٥(اإلصابة : انظر. من اهلجرة ٤٥ا، مات باإلسكندرية سنة 
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كتاب   ))السنن((الترمذي في ومن طريقه - ، )٥٠٨(رقم : أخرجه ابن املبارك يف الزهد هذا وحديثه  
شرح ((، والبغوي يف )٢٣٢١(رقم  ١٩٣/ ٦( �اهللا   الزهد، باب ما جاء يف هوان الدنيا على

كتاب الزهد، باب مثل الدنيا   ))السنن((ابن ماجة في و - )٣٩٢٠(رقم ) ٧/٢٧٩( ))السنة
رقم ) ٢٩/٥٤٧(، )١٨٠١٣(رقم ) ٢٩/٥٤١( ))املسند((، وأمحد  يف )٤١١١(رقم ) ٤/٤٢٧(
) ٨/٣٨٨( ))مسنده((، والبزار يف )٢(رقم ) ١٨: ص(  ))ذم الدنيا((، وابن أيب الدنيا يف )١٨٠٢٠(

-٨٣:ص(: ي يف األمثال، والرامهرمز )٧٢٣( رقم ) ٢٠/٣١٤(، والطرباين يف الكبري )٣٤٦١(رقم 
  بن زيد،  من طرق عن محاد) ٢٢(رقم )  ٨٤

  بن عباد املهّليب،  من طريق عباد) ١٨٠٢١(رقم ) ٢٩/٥٤٨( ))املسند((وأخرجه أمحد يف   
كنت مع الركب الذين : بن شداد قال  بن أيب حازم، عن املستورد كالمها عن جمالد، عن قيس  

أترون هذه هانت على أهلها ((: �اهللا   على الَسْخلة امليتة؛ فقال رسول �اهللا  وقفوا مع رسول
اهللا من هذه على  فالدنيا أهون على: من هواا ألقوها يا رسول اهللا، قال: حني ألقوها؟ قالوا

  . ))حديث حسن((: واللفظ للرتمذي، وقال ))أهلها
ال من حديث جمالد عن قيس عنه، وقد عن املستورد إ نعلمه يروى  هذا احلديث ال((: وقال البزار  

  . هإ ))من غري وجه �روي عن النيب 
  . الكويف خمتلف فيه ضعفه بعضهم وقواه بعضهم بن عمري اهلمداين بن سعيد  و جمالد  
يف نفسي منه ((: قالو  - )٨/٣٦١( ))اجلرح والتعديل((كما يف -  بن سعيد القطان  حيىي: وممن ضعفه  

أين تذهب؟ ((: اهللا  بن سعيد القطان يقول لعبد  مسعت حيىي: بن علي الصرييف  وقال عمرو  ))شيء
لو شئت ! ، قال تكتب كذبا كثريا-يعين عن جمالد- بن جرير اكتب السرية  أذهب إىل وهب: قال

  ). ٨/٣٦١اجلرح والتعديل ( ))فـََعلاهللا  أن جيعلها يل جمالد كلها عن الشعيب، عن مسروق، عن عبد
يرفعه   ليس بشيء، يرفع حديثا منكرا ال((): ٦/٤٢٢(كما يف الكامل –قال : واإلمام أمحد-   

 -)٥٤٨(رقم الرتمجة ) ٢/٨٠٠(كما يف التاريخ األوسط –وقال مرة . ))الناس، وقد احتمله الناس
جمالد حديثه ((_ )١٠٣٧(قم الرتمجة ر ) ٢/٣٤٤(يف اروحني  وحنوه. ))أحاديث جمالد كلها حلم((

  . ))عن أصحابه كأنه حلم
وهو كثري  ،قد ضعف جمالدا بعض أهل العلم((: قالف: )٦٤٨(رقم  ٣/٥٤ ))السنن((والرتمذي يف - 

  . ))الغلط
  . ))كويف ضعيف((): ٥٥٢(رقم ) ٢١٣: ص( ))الضعفاء((والنسائي فقال يف 

= 

 



  كتاب ذم الدنيا

 

 

٩٧

 
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

، وضعفه مرة )١٢٧٧(رقم ) ٣/٢٧٠(واختلف قول ابن معني فيه، فوثقه مرة كما يف رواية الدوري 
  ). ٣٨٨٢(رقم الرتمجة ) ٣/٧٣( ))تاريخ ابن أيب خيثمة((كما يف -أخرى 

جائز احلديث حسن احلديث إال أن ((فقال ): ٤٢٠: ص( ))الثقات((وقواه بعضهم منهم العجلي يف   
يتابعون على هذا، كان جمالد  بن سوار أقوى منه والناس ال  كان يقول أشعثبن مهدي   عبدالرمحن

  . ))بن سوار  أرفع من أشعث
 ،فقد تكلم الناس فيه((): ٣/٣٠٠(  ))املعرفة والتاريخ((بن سفيان الفسوي فقال يف   ويعقوب -   

  . ))وهو ثقة ،بن سعيد وخباصة حيىي
  . رواية املتأخرين ومنهم من رأى قبول رواية املتقدمني عنه ورد   
بن   حديث جمالد عند األحداث حيىي(( -): ٦/٣٦١( ))اجلرح والتعديل((كما يف - قال ابن مهدي   

وعلق   ))بن زيد وهشيم هؤالء القدماء  سعيد، وأيب أسامة ليس بشيء، ولكن حديث شعبة ومحاد
   .))خر عمرهآيعين أنه تغري حفظه يف ((: عليه أبو حممد  ابن أيب حامت فقال

ليس بالقوي وقد تغري يف آخر ((: فقال): ٩٢٠: ص( ))التقريب((وخلص احلافظ هذه األقوال يف   
  . ))عمره

حيتج به إذا انفرد، ويعترب به يف املتابعات والشواهد، وحلديث  أنه ال - واهللا أعلم- والذي يظهر   
  . بن زيد، وهذا احلديث من رواية محاد عنه القدماء عنه مزية على غريهم مثل محاد

ء، بن ربيعة، ، و أبي الدردا اهللا  عبدوللحديث شاهد من حديث جابر، وأنس، وابن عباس، و   
  . -اهللا عنهم آجمعين  رضي- وابن عمر

  . ))وملسلم حنوه من حديث جابر((: فأخرجه مسلم وسيأيت خترجيه عند قول العراقي حديث جابرأما   
بن أمحد يف   اهللا وعبد، )١٣٥( رقم ) ٦٤(فأخرجه ابن أيب عاصم يف الزهد  وأما حديث أنس  

عن أيب  )  ٣٦٩٢(رقم ) ٤/٢٦٩كشف األستار(والبزار ) ١٢٢(رقم ) ٤٠: ص( ))زوائد الزهد((
  . نس حنوهأعيل القناد، حدثنا قتادة، عن امسإبن احلسني اجلحدري، حدثنا ابو   كامل  فضيل

  . نعلم حدث به غري أيب كامل  ال: قال البزار  
  . ))رواه البزار، ورجاله وثّقوا((): ١٠/٢٩٠( ))جممع الزوائد((وقال اهليثمي يف   
  ). ٧٨٥: ص( ))التقريب((كما يف   ))ثقة حافظ(( وأبو كـــامــل   
 ))التقريب((قال احلافظ يف  - بالقاف والنون-  امللك البصري أبو إمساعيل القناد  بن عبد و إبراهيم     

  . ))صدوق يف حفظه شيء((): ١١١: ص(
= 
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  . فسنده حسن يف الشواهد  
ومن - ) ٣٥٥٣٠(رقم )  ١٩/١٠٦( ))املصنف((فأخرجه ابن أيب شيبة يف  وأما حديث ابن عباس  

رقم ) ٥/١٦٨( ))املسند((وأمحد يف  - )١٣٢(رقم ) ٦٥( ))الزهد((طريقه ابن أيب عاصم يف 
) ٤/٢٦٩كشف األستار (، والبزار )٣(رقم ) ١٨: ص( ))الدنياذم ((، وابن أيب الدنيا يف )٣٠٤٧(

  ))احللية((، وأبونعيم يف )٢٥٩٣(رقم ) ٤/٤٦٣( ))مسنده((، وأبو يعلى يف )٣٦٩١(رقم 
بن   اهللا بن مصعب، عن األوزاعي، عن الزهري، عن عبيد من طرق عن حممد) ١/١٨٩(

والذي : بشاة ميتة، قد ألقاها أهلها؛ فقال� اهللا   مر رسول«بن عتبة، عن ابن عباس قال  عبداهللا
  . »اهللا من هذه على أهلها  نفسي بيده للدنيا أهون على

  . »...لزوال الدنيا«: ولفظ ابن أيب شيبة، ابن أيب عاصم  
  . ))غريب من حديث األوزاعي، عن الزهري((: قال أبو نعيم  
ه، وال نعلم رواه عن األوزاعي إال ال نعلمه يروي عن ابن عباس إال من هذا الوج((: وقال البزار  

بن مصعب، وال نعلم أحدا تابعه عليه، ومل يكن به بأس قد حدث عنه مجاعة من أهل  حممد
  . ))العلم

كما . وهذا التعديل بناءا على مذهبه اخلاص بأنه تثبت عدالة الراوي برواية مجاعة من اجللة عنه  
  ). ٢/١٦٧( ))فتح املغيث((ذكره السخاوي يف 

بفتح القافني، بينهما راء ساكن، وبعدها سني - نسبة إىل قرقيسا  الَقْرَقَساين: بن مصب هو حممدو   
وهي مدينة على الفرات  - مهملة مفتوحة، وبعد األلف نون، وقد حتذف وجيعل عوضها ياء

  ). ٣/٢٧(اللباب البن األثري (واخلابور بالقرب من الرقة 
ن مصعب من ب  مل يكن حممد(( - )١٠٣-٨/١٠٢(كما يف اجلرح والتعديل -قال ابن معني   

كره بيع السالح يف «بن حصني  أصحاب احلديث كان مغفال حدث عن أيب رجاء عن عمران
  . ))وهو كالم أيب رجاء  »الفتنة

بـن معــني يف  مـن كــالم أيب زكريـا حيــىي((: انظـر كتــاب  ))لـيس يــدري مـا حيــدث((: وقـال يف روايـة أخــرى  
  ). ١٢٤(رقم ) ٥٤: ص(رواية ابن طهمان  ))الرجال

ضــــعيف ((: ، وقــــال مــــرة))لــــيس بقــــوي((: -)٨/١٠٣( ))اجلــــرح والتعــــديل((كمــــا يف -أبــــو حــــامت  وقــــال  
  . ))احلديث
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وحــدثنا عنــه  ))ال بــأس بــه(( :بــن مصــعب فقــال مسعــت أيب وذكــر حممــد: بــن أمحــد اهللا وقــال عبــد
   ).٣٨٤٠(رقم الرتمجة ) ٢/٥٩٩( ))العلل ومعرفة الرجال(( :انظر. بأحاديث كثرية

 –حــديث الَقْرقســاين : مسعــت أمحــد يقــول((): ٣٢٨(رقــم ) ٢٨٤: ص( ))ســؤاالته(( داود يفوقــال أبــو 
بـن سـلمة  ، عن األوزاعي، مقـارب؛ وأمـا عـن محـاد-بن مصعب الَقْرقساين يعين حممد: قال أبو داود
  . ))نعم: قال -أعين الَقْرقساين-حتدث عنه؟ : قلت ألمحد. ففيه ختليط

خيطىء كثريًا عن األوزاعي ((: - ) ٤٠١ـ٢/٤٠٠( ))سؤاالت الربذعي((كما يف - وقال أبو زرعة   
  . ))وغريه

بن مصعب   سألت أبا زرعة عن حممد): ٨/١٠٣( ))اجلرح والتعديل((وقال ابن أيب حامت يف   
فليس هذا مما : قلت ،))ولكنه حدث بأحاديث منكرة ،صدوق في الحديث((: القرقساين فقال

  . ))هانظن أنه غلط في((: يضعفه؟ قال
  . ))صدوق كثري الغلط((: بقوله )٨٩٧: ص()) التقريب(( احلافظ يف وخلص ذلك  
أن القرقساين مل يغلط يف هذا احلديث، بل حفظه بداللة كثرة الشواهد  - واهللا أعلم- والذي يظهر   

حديثه عن األوزاعي ((: يف هذا الباب، وكذلك أن احلديث رواه القرقساين عن األوزاعي قال أمحد
رواه أمحد، وأبو يعلى، والبزار وفيه ((): ١٠/٢٨٩( ))امع((ولذلك قال اهليثمي يف  ))مقارب
  . ))بن مصعب وقد وثق على ضعفه حممد

  : بن ربيعة السلمي اهللا  حديث عبد وأما  
خمتصرا، ) ٦٦٥(رقم ) ١١١: ص(كتاب اآلذان، باب آذان الراعي   ))اتىب((فأخرجه النسائي يف   

رقم ) ١٩/١٠٩: ())املصنف((، وابن أيب شيبة يف )١٦٤١(رقم ) ٢/٢٤٦(ويف الكربى 
املعرفة ((: ، ويعقوب الفسوي يف)١٨٦٦٤(رقم ) ٣١/٢٩٨( ))املسند((، وأمحد يف )٣٦٦٣١(

، والضياء يف )٦٠١(ترمجة ) ١٣٤ـ ٢/١٣٣( ))معجمه((، وابن قانع يف )١/٢٦٤( ))والتاريخ
أيب ليلى،  بن عتيبة، عن ابن  من طرق عن شعبة، عن احلكم) ٢٥١(رقم ) ٩/٢٩٥(  ))املختارة((

إله  أشهد أن ال: مؤذنا يقول يف سفر فسمع �عة السلمي قال كان النيب بن ربي اهللا عن عبد
أترون هذه هينة على أهلها؟ : مر على سخلة منبوذة فقال«: وذكر حديثا ويف آخره...اهللا  إال

  . »اهللا من هذه على أهلها ا أهون علىللدني
وصححه أيضا الشيخ األلباين يف . ))رجاله رجال الصحيح((): ١٠/٢٩٠( ))امع((قال اهليثمي يف   

  ). ١/٢١٨( ))صحيح سنن النسائي((
= 
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  ). ٥٩٧: ص( ))التقريب((كما يف   ))ثقة((  بن أيب ليلى  و ابن أيب ليلى هو عبــدالرمحن  
  . اهللا ، واختلف يف ثبوت صحبة عبدبن ربيــــعة  اهللا وعلى هذا فاإلسناد صحيح إىل عبد  
بن ربيعة  اهللا  سألت أيب عن عبد): ١٦١(رقم الرتمجة ) ١٠٤: ص: (يف املراسيلقال ابن أيب حامت   

فله : قلت أليب. مثل ما قاله �، أنه مسع رجال يؤذن يف السفر فقال �الذي يروي عن النيب 
بن أيب   الرمحن إن كان السلمي فهو من التابعني، وإن كان غريه َمثّ، روى عنه عبد((صحبة؟ قال 

وهو  �بن ربيعة مل يدرك النيب   اهللا عبد((: يف موضع آخر: ل أيبوقا. ))ليلى فإنه يدخل يف املسند
  . ))من أصحاب ابن مسعود

): ٥٥٥(رقم الرتمجة ) ١/٣٤٣(  ))اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة((قال مغلطاي يف   
نع وابن قا -روى حديثا يشك فيه: وقال - وذكره يف مجلة الصحابة مجاعة؛ منهم الرتمذي، والبغوي

والربقي وابن أيب خيثمة ويعقوب القسوي يف تارخيه الكبري وأبو نعيم والعسكري وقال ربّيعة وقيل 
احلاكم أبو ]  وقال[ربيعة، وقال ذكر بعضهم أنه ليست له صحبة؛ وأنه يروي  عن ابن عباس، 

  إهـ. وقال النسائي كان من الصحابة. أمحد له صحبة
: يف القسم األول، وقال) ٤٦٩٤(رقم الرتمجة ) ٦/١٣٥( ))اإلصابة((يف  رجوذكره احلافظ ابن ح  

  . ))خمتلف يف صحبته((
): ٢/٢١٦( ))الرواة املختلف يف صحبتهم((: كمال اجلزائري يف رسالته: وقد ترجح لدي الباحث  

  . - واهللا أعلم-. بعد مجع أقوال العلماء بأنه له صحبة
  وأما حديث أبي الدرداء   
مر : عن أيب إدريس عن أيب الدرداء قال) ٤١١٣(رقم ) ١٠/٥٠البحر الزخار (فأخرجه البزار   

اهللا لو كان   بدمنة قوم فيها سخلة ميتة فقال ما ألهلها فيها حاجة؟ قالوا؟ يا رسول �النيب 
اهللا من هذه السخلة على أهلها، فال   واهللا للدنيا أهون على: ألهلها فيها حاجة ما نبذوها فقال

  . أحدا منكمألفينها أهلكت 
من وجوه، وأعلى من يروي ذلك  �اهللا  هذا احلديث قد روي حنو كالمه عن رسول((: قال البزار  

شام، ويف حديث أيب الدرداء عنه أبو الدرداء ذا اإلسناد، وإسناده صحيح من حديث أهل ال
  . »فال ألفينها أهلكت أحدا منكم«: على سائر األحاديث زيادة

  . ))رجاله ثقات((: ))١٠/٢٩٠(امع ((قال اهليثمي يف   
وهي ما تدمنه  اإلبل والغنم بأبواهلا  وأبعارها، أي ((): ٣١٣( ))النهاية((قال ابن األثري يف : ودمــنة  
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  .)١(وملسلم حنوه من حديث جابر  

  .»وجنة الكافر، الدنيا سجن املؤمن«: ـ حديث٢
  .)٢(مسلم من حديث أيب هريرة  
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  . ))يرى بأسا بالصالة يف ِدْمنة الغنم  كان ال: ومنه حديث النخعي...تلبده يف مرابضها
بن  من طريق بكار) ٢٩١٣(رقم )٣/١٩٧( ))األوسط((فأخرجه الطرباين يف  عمروأما حديث ابن   

ذات يوم  �اهللا  خرج رسول«: بن عمر قال  اهللا ُسَقْري األعرج، قال حدثين أيب سقٌري، عن عبد
من منزله ومعه ناس من أصحابه فأخذ يف بعض طرق املدينة فمر بفناء قوم وسخلة ميتة مطروحة 

 . حلديثفذكر ا »...بفنائهم

  . ))بن سقري  ال يروي هذا احلديث عن ابن عمر إال ذا اإلسناد تفرد به بكار((: قال الطرباين  
  . ))رجاله ثقات((): ٢٩٠/ ١٠( ))امع((وقال اهليثمي يف   
) ١٩٠٨(ترمجة ) ١/١٢٢( ))الكبريالتاريخ ((قال البخاري يف  بن سقري البصري املدين و بكار  

  . ))بن املبارك خريا  الرمحن مسع أباه واحلسن، وأثىن عليه عبد((
بن   بن عبداهللا البابليت، ثنا أيوب من طريق حيىي) ١٣٣١٠(رقم ) ٢٦٦/ ١٢(وقد رواه الطرباين   

والذي «: يقول �ن قيس، قال مسعت ابن عمر يقول مسعت النيب يك، قال مسعت حممد ب
  . »...لو كانت الدنيا«: وزاد يف آخره »...سي بيده إن الدنيا أهوننف
  . ))ضعيف((: اهللا تقدم قريبا بأنه بن عبد  وحيىي  
إن الشطر األول من احلديث صحيح لشواهده املذكورة، وأما الشطر الثاين منه : وخالصة القول  

   -واهللا أعلم -فحسن لغريه
( ، رقم )٢٩٥- ٢٩٤/ ١٨(الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر : كتاب الزهد، باب  ))صحيحه((يف ) ١(

 �اهللا   أن رسول«بن عبداهللا،   بن حممد الصادق، عن أبيه، عن جابر من طريق جعفر) ٧٣٤٤
فمّر َجبْدٍي أَسك ميٍت، فتناوله فأخذ بأذنه،  -والناس َكَنفيه- مر بالسوق داخال من بعض العالية، 

أحتبون أنه : ما حنب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: أيكم حيب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: مث قال
فواهللا للدنيا أهون : الواهللا لو كان حيا كان عيبا فيه ألنه أسك فكيف وهو ميت؟ فق: لكم، قالوا

  . »اهللا من هذا عليكم  على
رقم ) ١٧/٢٩٤(كتاب الزهد والرقائق، باب الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر،   ))صحيحه((يف  )٢(

الدنيا سجن املؤمن « �اهللا   قال رسول: من طريق العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة قال) ٧٣٤٣(
= 
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  .)١(»ملعون ما فيها، الدنيا ملعونة«: ـ حديث ٣ 
وما اهللا   إال ذكر«: )٢(وزادا، وابن ماجة من حديث أيب هريرة، الرتمذي وحسنه  
  .)٤(»وعامل أو متعلم، )٣(وااله
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  . »وجنة الكافر
معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع ىف الدنيا من الشهوات ((): ١٨/٢٩٤( ))املنهاج((قال النووي يف   

احملرمة واملكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات اسرتاح من هذا، وانقلب إىل ما 
اهللا تعاىل له من النعيم الدائم، والراحة اخلالصة من النقصان، وأما الكافر فإمنا له من ذلك ما   أعد

  . ))الدنيا مع قلته وتكديره باملنغصات، فإذا مات صار إىل العذاب الدائم وشقاء األبد حصل ىف
 . »إال ما كان هللا منها...«): ١٩٧/ ٣( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(

والصواب ما يف األصل ألن الزيادة أخرجها الرتمذي، وابن . بدون ألف التثنية) وزاد: (يف الظاهرية) ٢(
زاد الرتمذي، وابن ماجة على لفظ الغزايل : ماجة، ومل ينفرد ا ابن ماجة فقط، ولعل مراد املصنف

 . »...إال ذكر اهللا«

اهللا تعاىل  إال ذكر اهللا، وما أحبه: احملبة أي: املواالة(() ٤/٤٢٨(يف حاشية ابن ماجة : قال السندي) ٣(
وحيتمل أن يراد . فاملعىن ما جيري على موافقة أمره تعاىل أو يه: أو مبعىن املتابعة. مما جيري يف الدنيا

اهللا أي جيانسه ويقاربه وطاعته تعاىل واتباع أمره، واالجتناب عن يه كلها داخلة فيما  ما وافق ذكر
 . ))يوافق ذكر اهللا

) ٦/١٩٤(يف كتاب الزهد، باب ما جاء يف هوان الدنيا،  ))السنن((الترمذي في احلديث أخرجه  )٤(
  بن ثابت،   ، من طريق علي)٢٣٢٢(رقم 

، وابن أيب )٤١١٢(رقم ) ٤/٤٢٨(كتاب الزهد، باب مثل الدنيا   ))السنن((ابن ماجة في  وأخرجه  
الرب يف كتاب جامع بيان العلم وفضله   عبد، وابن )١٢٦(رقم ) ٦٢: ص(عاصم يف الزهد 

  الدمشقي،  بن محاد من طريق أيب خليد عتبة) ١٣٥(رقم احلديث ) ١/١٣٥(
من طريق ) ٩١٩(رقم الرتمجة ) ٢/٧٣٢(يف ترمجة ابن ثوبان  ))الضعفاء((وأخرجه العقيلي يف   

  بن موسى،  أسد
: ، قالبن ثوبان  بن ثابت  الرمحن  عن عبد) بن موسى  بن ثابت، وأبو خليد، وأسد علي(ثالثتهم   

أال إن الدنيا «: بن ضمرة، قال مسعت أبا هريرة يقول اهللا  بن قرة، قال مسعت عبد  مسعت عطاء
  . »ملعونة، ملعون ما فيها، إال ذكر اهللا، وما وااله وعامل ومتعلم
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  . »و«: بدل »أو«بالنصب، و  »أو عاملا أو متعلما«: واللفظ للرتمذي، ولفظ ابن ماجه  
النصب يف ((: بقوله) ٩/٣٠٠(  ))الكاشف عن حقائق السن(( ووجهه الطييب يف شرح املشكاة  

فيها إال  حيمد ما  الدنيا مذمومة ال: كأنه قيل. القرائن الثالث هو الظاهر، والرفع فيها على التأويل
  . هإ ))اهللا وعامل أو متعلم  رذك
  . ))هذا حديث حسن غريب((: وقال الرتمذي  
  .يعىن على حديثه هذا. هإ ))يتابعه إال من هو دونه أو مثله  ال] ابن ثوبان[((: وقال العقيلي  
  . الدمشقي الزاهد خمتلف فيه بن ثوبان العنسي  بن ثابت  عبدالرمحن: وابن ثوبان هو  

مل يكن بالقوي يف ((: -)٩١٩(رقم ) ٢/٧٣٢: (للعقيلي ))الضعفاء((كما يف - ضعفه أمحد    
وقال النسائي يف . ))أحاديثه مناكري(() ٥/٢١٩(  ))اجلرح والتعديل((كما يف - وقال مرة . ))احلديث

  . ))ليس بالقوي((): ٣٨٢(رقم الرتمجة ) ١٥٩: ص( ))الضعفاء واملرتوكني((
): ٥٧١(رقم )١٦٨: ص( ))سؤاالت ابن اجلنيد((كما يف -واختلف قول ابن معني فيه فضعفه مرة   

  . ))ضعيف احلديث، وكان هنا ببغداد((
–وقال أيضا . ))ليس به بأس((): ٥٣٠٧(رقم ) ٤/٤٦٣( ))تاريخ الدوري((وقواه مرة أخرى كما يف   

  . ))صاحل(() ٢٨٤رقم ) ١٢٠: ص(  ))سؤاالت ابن اجلنيد((كما يف 
وأبو حامت . ))بأس به  شامي ال((): ٩٣٧(رقم الرتمجة ) ٢٨٩: ص( ))الثقات((وقواه أيضا العجلي يف   

 -كما يف املصدر السابق_وأبو زرعة فقال . ))ثقة(( - )٥/٢١٩(  ))اجلرح والتعديل((كما يف - فقال 
مل يكن باملكثر، وال ((): ١٠٣(الرتمجة ) ٧/٣١٤( ))السري((وقال الذهيب يف . ))بأس به  شامي ال((

صدوق خيطئ ورمي ((): ٥٧٢: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))هو باحلجة، بل صاحل احلديث
  . ))بالقدر وتغري بآخره

     - واهللا أعلم-ولعل قول احلافظ فيه هو القول الوسط املعرف حباله أي صدوق خيطئ   
ذكره ابن حبان يف الثقات، ممن روى عن التابعني . ويل الدمشقيابن قرة السل: و عطاء  هو   

)٧/٢٥٢ (  
صدوق (() ٦٧٨: ص: ())التقريب((وقال احلافظ يف . ))وثق(() ٢٣/  ٢(وقال الذهيب يف الكاشف   

  . ))خيطئ
. ))كويف ثقة(() ٨٢٧رقم )  ٢٦٢: ص( ))الثقات((، قال العجلي يف بن ضمرة السلويل  اهللا و عبد  

) ٣٤١٧(رقم ) ٥١٦: ص(  ))التقريب((يف : وقال احلافظ). ٥/٥١( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف 
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  . ))وثقه العجلي من الثالثة((
عنه، عن  بن املطرف الواسطي فرواه املغرية بن ثوبان  بن ثابت  الرمحن  وقد اختلف على عبد

  بن أيب لبابة عن أيب وائل عن ابن مسعود مرفوعا حنوه    عبدة
رقم ) ٤/٢٣٦(األوسط والطرباين يف ) ١٧٣٦(رقم ) ١٤٥ـ ٥/١٤٤البحر الزخار( أخرجه البزار  
)٤٠٧٢(  
  . »إال أمر باملعروف، أو ى عن املنكر، أو ذكر اهللا...«: ولفظ البزار  
بن   بن ثابت )اهللا  يف املطبوع عبد( هذا احلديث قد رواه غري واحد عن عبدالرمحن ((: وقال البزار  

  . ))الروايةبن املطرف على هذه   ثوبان بغري هذا اإلسناد، وال نعلم أحدا تابع املغرية
بن معاذ،   مل يرو هذا احلديث عن ابن ثوبان عن عبدة إال أبو املطرف تفرد به بشر((: وقال الطرباين  

  . ))بن ضمرة عن أيب هريرة  اهللا بن قرة عن عبد وروى غريه عن ابن ثوبان عن عطاء
ذا إسناد ه((: بن املطرف بعد ذكر رواية املغرية) ٧٣٥س ) (٥/٨٩(فقال الدارقطين يف العلل   

بن ضمرة، عن أيب هريرة، وهو  اهللا  بن قرة، عن عبد مقلوب وإمنا رواه ابن ثوبان، عن عطاء
  . هإ   ))الصحيح

رقم ) ٢/٨١( ))املقتين يف سرد الكىن((قال الذهيب يف  بن املطرف الواسطي  وأبو املطرف املغرية  
  . والذين خالفوه هم أكثر، وأوثق. ))واه((): ٥٨١٣(
بن قرة،   ، عن عطاءبن ثوبان  بن ثابت  الرمحن أن الراجح يف احلديث أنه من رواية  عبد: واخلالصة  

  . بن ضمرة، عن  أيب هريرة كما رجحه الدارقطين  اهللا  عن عبد
مل  بن ضمرة السلويل اهللا  وعبد ))صدوق خيطيء((: وهو بن ثوبان ثابتبن  الرمحن ومداره على عبد  

إن شاء _وقد روي من أوجه أخرى يرتقي ا إىل درجة احلسن . يوثقه غري العجلي، وابن حبان
  . _اهللا

  . »الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ما كان هللا منها«: قال �أن النيب : �يث جابر أوال حد
بن عامر العقدي، ثنا  امللك  بن اجلراح، حدثنا عبد اهللا  واختلف يف وصله، وإرساله حيث رواه عبد  

  . بن املنكدر عنه مرفوعا بن سعيد، عن حممد  سفيان
  ))احللية((وأبو نعيم يف ) ٦٥(رقم ) ٤٥ ص(  ))الزاهدينالزهد وصفة ((أخرجه ابن األعرايب يف   
رقم   ))الزهد الكبري((والبيهقي يف ) ٥٠٦(رقم الرتمجة ) ٢/٧١١( ))اإلرشاد((ي يف واخلليل) ٧/٩٠(
)٢٤٤ .(  
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احللية (وقال يف موضع أخر  يف . غريب عن الثوري تفرد به أبو عامر العقدي: قال أبو نعيم  
  . بن اجلراح  اهللا  تفرد به عبد): ٣/١٥٧
  . هإ. مل يسنده عن سفيان إال أبو عامر وعنه ابن اجلراح وهو ثقة: وقال اخلليلي  
   ))صدوق خيطئ(() ٤٩٦: ص( ))التقريب((قال يف  بن سعيد التميمي القهستاين  بن اجلراح اهللا و عبد  
  . بن سعيد القطان فرواه عن سفيان، عن ابن املنكدر مرسال  وقد خالفه حيىي     

  ). ٢٤٠: ص(، وأبو داود يف املراسيل )١٥٤(رقم ) ٤٧: ص(أخرجه أمحد يف الزهد   
هذا خطأ إمنا ((): ٢/١٢٤(  ))العلل((قال أبو حامت كما يف ف ؛وقد أعل بعض النقاد رواية الوصل  

  إهـ . ))�بن املنكدر أن النيب   هو حممد
يعين أنه مرسل، ومل ((: بعد نقله قول أيب حامت) ٢٧٩٧(رقم ) ٦/٧٠٥(وقال األلباين يف الصحيحة   

  . ))يبني السبب، وعلى التسليم به هو شاهد حسن مسندا ومرسال
 �اهللا   رسول قال: يقول أن أجدر اأحد رأيت ما((: ومرسل ابن املنكدر له مزية كما قال ابن عيينة  

 قال: قال إذا منه الناس يقبل أن أجدر أحدا ندرك مل((: وقال ))املنكدر ابن من هو منع نسأل فال
التاريخ الكبري : انظر. ))يعىن لتحريه((: قال احلافظ معلقا عليه ))املنكدربن   حممد من �اهللا  رسول

  ). ٥/٢٨٣(، ذيب التهذيب )٥٦/٤٥(تاريخ دمشق ) ١/٢٢٠(
  . ����وأما حديث أبي الدرداء 

بن األعرايب يف  ، وأبو سعيد)٧٣٣(رقم ) ١٧٧: ص(  ))زوائد الزهد((بن أمحد يف   اهللا  فأخرجه عبد
رقم  ))السنن الكربىاملدخل إىل ((والبيهقي يف ) ٦٩(رقم ) ١/٤٦( ))الزهد وصفة الزاهدين((
  لرزق الصنعاين، ا  من طرق عن عبد) ٣٨٣(
  )٥٤٣(رقم ) ١٩٢-١٩١: ص) (رواية احلسني املروزي ( ))الزهد((وأخرجه ابن املبارك يف   
: قال أبو الدرداء: بن معدان قال  بن يزيد، عن خالد  عن ثور) الرزق، وابن املبارك  عبد(كالمها   

اهللا وما آوى إليه، والعامل واملتعلم يف اخلري شريكان وسائر   إال ذكرالدنيا ملعونة ملعون ما فيها «
  . »خري فيهم  الناس مهج ال

وابن ) ٣/٦٠٠( ))املعرفة((والفسوي يف ) ١٨٥(رقم ) ٩٣: ص( ))ذم الدنيا((ورواه ابن أيب الدنيا يف   
بن  ن عبداهللامن طريق عبدا) ١٣٤رقم حديث ) (١/١٣٤( ))جامع بيان العلم وفضله((عبدالرب يف 

  . املبارك بهابن عثمان، عن 
بن  ملبارك عن ثوربن حبيب املصيصي، احلسَني ملروزي، وعبداَن  فرواه عن ابن ا وخالف عبدامللكُ   
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 »...رتهـــــــــّر بآخــــــاه أضــــــب دنيــــــن أحـــــــــم«: )١(ريـــــــي موسى األشعـــأب: حديثـ ٤ 
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  . فذكره �اهللا  ن معدان، عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسوليزيد، عن خالد ب
هكذا رواه : وقال) ١٣٣(رقم ) ١/١٣٣( ))جامع بيان العلم وفضله((أخرجه ابن عبدالرب يف   

بن عثمان عن  اهللا  بن حبيب املصيصي، عن ابن املبارك مسندا، ورواه عبدان وهو عبد امللك  عبد
  . بن معدان من قول أيب الدرداء  ابن املبارك عن ثور عن خالد

  ). ٥٢٦: ص( ))التقريب((كما يف . ))ثقة حافظ(( بن عثمان اهللا عبد: و عبدان هو
قاله احلافظ  ))صدوق((اهللا   أبو عبد بن حرب السلمي املروزي بن احلسن  وحسني املروزي هو حسني

  ). ٢٤٦: ص( ))التقريب((يف 
  )٦٢٢: ص(  ))التقريب((قاله احلافظ يف   ))مقبول((البزاز  بن حبيب املصيصي أبو مروان  امللك  و عبد

عن ابن ، اناملروزيحسني بن حرب امللك املصيصي منكرة، ورواية عبدان و  أن رواية عبد: والراجح
كما - بن معدان وأيب الدرداء، قال أمحد   هي احملفوظة، ولكنها ضعيفة النقطاع بني خالد املبارك

  . بن معدان مل يسمع من أيب الدرداء  خالد) ٢٥٢(رقم ) ٤٨: ص( ))حبر الدم((يف 
  . وقد روي مرفوعا عن أبي الدرداء وال يصح إسناده

) ٣٥٣/ا(اين يف مسند الشاميني والطرب ) ١٢٧(رقم ) ٦٢: ص( ))الزهد((أخرجه ابن أيب عاصم يف 
اهللا   بن جابر، عن أيب عبيد  بن يزيد  ، عن عبدا لرمحنبن مهاجر  خداشمن طريق ) ٦١٢(رقم 
إال ما  الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها« �اهللا   بن مشكم، عن أيب الدرداء قال قال رسول  مسلم

  . »ابتغي به وجه اهللا
وقد روي معىن هذا من وجه آخر مرفوعا وهو ((: بعد ذكر رواية الوقف ))املدخل((وقال البيهقي يف 

  . هإ. ))ضعيف
وبقية رجاله  ولم أعرفهبن املهاجر  رواه الطرباين وفيه خداش((): ١٠/٢٢٥(قال اهليثمي يف امع و 

  . هإ ))ثقات
: سألت أيب عنه فقال(() ٣/٣٩١(  ))اجلرح والتعديل((يف : قال ابن أيب حامت بن املهاجر  خـــداشو 
  . ))شيخ جمهول أرى حديثه مستقيما((
  . ))لكن احلديث مستقيم، ال يعرف من هو((): ٢/٤٣٨( ))امليزان((قال الذهيب يف و 

   .شاهد مرسل حسن اإلسنادأن احلديث حسن لغريه لوجود : والخالصة   
، مشهور بامسه وبكنيته معا، قدم املدينة بعد فتح خيرب، بن ُسليم األشعري بن قيس  اهللا عبد: هو )١(
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  .)١(ثــــــــديــــــــاحل 
)٢(والطرباين، والبزار، أمحد  

بن  وهو منقطع بني املطلب*واحلاكم وصححه، وابن حبان، 
  .)٣(*وبني أيب موسىاهللا  عبد
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ره عمر، مث عثمان، وكان أحد احلكمني اهللا عليه وسلم على بعض اليمن، وأمّ   استعمله النيب صلى
) ٦/٣٣٩(اإلصابة : انظر. بصفني، وكان حسن الصوت بالقرآن، مات سنة مخسني وقيل بعدها

 ). ٣٥٦٨(رقم ) ٥٣٦ص(، التقريب )٤٩٢٠(رقم 

ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما ...«): ٣/١٩٧( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ١(
 . »يفىن

بإسناد واحد من  يف موضعني  �مل أقف على حديثه املرفوع إال أنه رواه من قول ابن مسعود ) ٢(
: فذكر حنو حديث أيب موسى إال أنه زاد يف آخره: اهللا  قال عبد: يل قالبن شراح  طريق هزيل

، )٨٥٦٦(رقم ) ٩/١٠٨(انظر املعجم  الكبري  »...إنكم يف زمان كثري علماؤه قليل خطباؤه«
  . )٨٧٥٧(رقم ) ٩/١٥١(

 . ما بني النجمتني  سقط من الظاهرية) ٣(

واللفظ له، وابن أيب الدنيا يف ) ١٩٦٩٨(رقم ) ٣٢/٤٧٢( ))املسند((أخرجه أمحد يف والحديث   
، -)٨١٤(رقم ) ٣/١١٣(ومن طريقه البيهقي يف اآلداب -) ٨: (رقم) ١/١٥( ))ذم الدنيا((

رقم ) ١/٣٧٨( ))مسنده((، وأبو بكر الروياين يف )٣٠٦٧(رقم ) ٨/٧١البحرالزخار (والبزار 
 ))املستدرك((، واحلاكم يف )٧٠٩(رقم ) ٢/٤٨٦اإلحسان ( ))صحيحه((، وابن حبان يف )٥٧٨(
 ))الكربى((، والبيهقي يف )٤١٨(رقم ) ١/٢٥٨( ))مسند الشهاب((، والقضاعي يف )٤/٣٠٨(
  بن حممد الدراوردي،  العزيز من طرق عن عبد) ٣/٣٧٠(
  ))بن جعفر  بن حجر السعدي عن إمساعيل حديث علي((بن جعفر املدين  ورواه إمساعيل  
رقم ) ٧٤٠/(٣٢( ))املسند((ومن طريقه أخرجه كل من أمحد يف  - ، )٣٦٤(رقم ) ٤٢٥ص(
رقم ) ٢٣٩ـ١٤/٢٣٨( ))شرح السنة((، والبغوي يف )٤/٣١٩( ))املستدرك((واحلاكم يف ) ١٩٦٩٧(
)٤٠٣٨( - .  
 ))الزهد((وابن أيب عاصم يف ): ٥٦٨(رقم ) ١٩٨: صاملنتخب ( ))مسنده((بن محيد يف   ورواه عبد  
  بن بالل،   من طريق  سليمان) ١٦٢(رقم ) ٧٨: ص(
بن أيب عمرو، عن   عن عمرو) بن بالل  بن جعفر، وسليمان  وردي، وإمساعيلالدرا( - ثالثتهم   
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أضر  من أحب دنياه«: قال �اهللا   اهللا، عن أيب موسى األشعري أن رسول  بن عبد املطلب
  . »بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفىن

  . ))خيرجاهحديث صحيح على شرط الشيخني ومل ((: وقال احلاكم  
  . ))فيه انقطاع((: وتعقبه الذهيب بقوله  
  . هإ ))رواه أمحد والبزار، والطرباين ورجاهلم ثقات((): ١٠/٢٥٢( ))امع((قال اهليثمي  يف   
ثقة رمبا ((): ٧٤٢( ))التقريب((قال عنه  احلافظ يف  اهللا بن عبد بن أيب عمرو موىل املطلب وعمرو  

  . هإ))وهم
اهللا مل يسمع  بن عبد ألن املطلب. - رمحهما اهللا–وهذا إسناد منقطع كما قال الذهيب، والعراقي   

  . �من أيب موسى األشعري 
صدوق كثري التدليس واإلرسال (( بن احلارث املخزومي  بن حنطب بن املطلب اهللا بن عبد  و املطلب  

  . )٩٤٩: ص( ))التقريب((كما يف    ))من الرابعة
روى عن ابن عباس مرسل، وابن عمر ((): ٨/٣٥٩(  ))اجلرح والتعديل((كما يف : قال أبو حامت  

  . ))عامة حديثه مراسيل...مرسل، وأيب موسى مرسل
عامة حديثه مراسيل، مل يدرك ((): ٧٨٥(رقم ) ٢١٠: ص(وقال كما يف املراسيل البن أيب حامت   

  . هإ))بن األكوع ومن كان قريبا منهم بن سعد وأنسا، وسلمة إال سهل �أحدا من أصحاب النيب 
رقم ) ٣٨٧- ٣٨٦ص(للرتمذي برتتيب أيب طالب القاضي   ))العلل الكبري((وقال البخاري كما يف   
مساعا إال أنه  �بن حنطب عن أحد من أصحاب النيب  ال أعرف للمطلب((): ٣٤(رتمجة ال

  . هإ ))بن عبدالرمحن يقول مثله  اهللا ، ومسعت عبد�حدثين من شهد النيب : يقول
  . �وللحديث شاهد من حديث أيب هريرة   
بن عمرو، عن أيب سلمة،   من طريق حممد) ١٦١(رقم ) ٧٨: ص(أخرجه ابن أيب عاصم يف الزهد   

من طلب الدنيا أضر باآلخرة، ومن طلب اآلخرة أضر «: �اهللا   قال رسول: عن أيب هريرة قال
  . »فاضربوا بالفاين للباقي«: فسمعته قال »بالدنيا

إسناد حسن، رجاله ثقات من ((): ٣٢٨٧(رقم حديث ) ٧/٨٤٩( ))الصحيحة((قال األلباين يف   
  . هإ...بن عمرو رجال التهذيب على اخلالف املعروف يف حممد

  : بن وقاص الليثي  بن علقمة بن عمرو وحممد  
يزل الناس  مل((): ٣١٤٢(رقم الرتمجة ) ٢/٣٢٢( ))تاريخ ابن أيب خيثمة((قال ابن معني كما يف   
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  .»ب الدنيا رأس كل خطيئةـــح«: ـ حديث ٥ 
  : من طريقه من رواية ))شعب اإلميان((يف  والبيهقي، ))ذم الدنيا((يف  )١(ابن أيب الدنيا   
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بن عمرو حيدث مرة عن أيب   وما علة ذلك؟ قال كان حممد: بن عمرو، قيل له  يتقون حديث حممد
  )). سلمة بالشيء رأيه، مث حيدث به مرة أخرى عن أيب سلمة عن أيب هريرة

  . ))صاحل احلديث، يكتب حديثه، وهو شيخ(() ٨/٣١( ))اجلرح والتعديل((كما يف - وقال أبو حامت   
  . ))ثقة((: ، وقال مرة))ليس به بأس(( - )٢٦/٢١٧( ))ذيب الكمال((كما يف –وقال النسائي   
شيخ مشهور حسن احلديث، مكثر ((): ٨٠٢١(رقم الرتمجة ) ٦/٢٨٣: ())امليزان((وقال الذهيب يف   

 :ص( ))التقريب((، وقال احلافظ يف  ))بن عبدالرمحن، قد أخرج له الشيخان متابعة  عن أيب سلمة
  . ))صدوق له أوهام((): ٨٨٤

طريق ) ٣٢: ص(وقد عّد احلافظ الذهيب يف املوقظة  . - إن شاء اهللا -واحلديث ذا اإلسناد حسن  
فأعلى مراتب ((: بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة من أعلى مراتب احلسن فقال حممد

بن عمرو   وحممد. بن شعيب عن أبيه عن جده وعمرو. بن حكيم عن أبيه عن جده  ز: احلسن
  . عن أيب سلمة عن أيب هريرة

شاهدا موقوفا على ابن ) ٣٢٨٧(رقم حديث ) ٧/٨٤٩( ))الصحيحة((وذكر له الشيخ األلباين يف   
وعنه ابن أيب شيبة - ) ٧٠(رقم ) ٢٩٧: ص(أخرجه وكيع يف الزهد ، وصححه �مسعود 

ان عن سفي) ٨٧٥٧(رقم )٩/١٥١(، )٨٥٦٦(رقم ) ٩/١٠٨(والطرباين يف الكبري   -)٢/٢٤٧(
من أراد الدنيا أضر باآلخرة، ومن أراد «: اهللا  قال عبد: يل قالبن شراح  عن أيب قيس عن اهلزيل

  . »يا قوم فاضربوا بالفاين للباقي. اآلخرة أضر بالدنيا
رواه الطرباين بإسنادين ورجال أحدمها رجال الصحيح غري (() ١٠/٢٥٢( ))امع((قال اهليثمي يف   
  . هإ ))قيس] أيب[
 ))التقريب((قاله احلافظ يف  ))صدوق رمبا خالف(( بن ثروان األودي الكويف عبدالرمحن: وأبو قيس هو  
  ). ٥٧٣: ص(
  ). ٣٢٨٧(رقم )  ٨٥٠ـ ٧/٨٤٩( ))الصحيحة((لباين إسناد وكيع يف وصحح األ  
 . - واهللا أعلم- أن احلديث حسن لشاهديه املرفوع، واملوقوف : وخالصة القول  

 بن أيب الدنيا القرشي  بن سفيان  بن عبيد  بن حممد  اهللا هو احملدث العامل الصدوق أبو بكر عبد) ١(
األموي موالهم البغدادي، املعروف بابن أيب الدنيا صاحب الكتب املصنفة يف الزهد والرقائق ولد 
= 
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  .)٢(الــــــــرســــــم  )١(نــــــســـاحل 

= 
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الزهد، وذم : وكان يؤدب غري واحد من أوالد اخللفاء، وصنف تصانيف منها. سنة مثان ومائتني
تويف سنة . ه كثرية جدا، فيها خمبآت وعجائبوتصانيف. الدنيا، ومكائد الشيطان، وذم الغيبة

  ). ١٣/٣٩٧(، السري  )٢/١٨١(، تذكرة احلفاظ )١/٨٩(تاريخ بغداد : انظر. ٢٨١
ثقة ((، األنصاري موالهم، - بالتحتانية واملهملة- ، واسم أبيه يسار بن أيب احلسن البصري  هو احلسن) ١(

كان يروي عن مجاعة مل يسمع منهم فيتجوز : يه مشهور وكان يرسل كثريا ويدلس، قال البزارفق
حدثنا وخطبنا، يعين قومه الذين ُحدثوا وخطبوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة مات : ويقول

 ). ٢٣٦: التقريب( ))سنة عشر ومائة وقد قارب التسعني

بن يونس   ، فقال حدثين سريج)٩(رقم ) ١٦: ص( ))ذم الدنيا((ابن أبي الدنيا في احلديث أخرجه  )٢(
حب الدنيا «: �اهللا  قال رسول: ، عن هشام أو عوف، عن احلسن قالبن العوام  أخربنا عباد

  . »رأس كل خطيئة
  ). ١٠٠١٩(رقم ) ١٣/١٠٢( ))الشعب((البيهقي في  ومن طريق ابن أيب الدنيا أخرجه  
: ص( ))التقريب((كما يف    ))ثقة عابد((مروذي  األصل  بن يونس هو البغدادي أبو احلارث و سريج  

٣٦٦ .(  
  ). ٤٨٢: ص( ))التقريب((يف  كما ))ثقة((الكاليب موالهم أبو سهل الواسطي  بن العوام  عبادو   
ثقة من أثبت الناس يف ابن سريين، ويف روايته عن احلسن، ((  ابن احلسان األزدي :وهشام هو  

  ). ١٠٢١: ص( ))التقريب((: انظر ))وعطاء مقال ألنه قيل يرسل عنهما
: انظر ))ثقة رمي بالقدر والتشيع((البصري  وعوف هو ابن أيب مجيلة األعرايب العبدي  

  ). ٧٥٧:ص())التقريب((
بن  هذا معروف عن جندب((): ٧(رقم ) ٥٨: ص( ))أحاديث القصاص((قال شيخ اإلسالم يف   

  . هإ ))فليس له إسناد معروف �اهللا البجلي، وأما عن النيب  عبد
، �وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي ((): ١/٢٩٦(وقال السخاوي يف املقاصد   

يرد عليه وعلى غريه ممن صرح باحلكم عليه بالوضع، لقول ابن ]  يعين مبرسل احلسن[ وباألول
وقال أبو زرعة كل . ت احلسن إذا رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منهااملديين مرسال

وليته ذكرها، . وجدت له أصال ثابتا ما خال أربعة أحاديث �اهللا   قال رسول: شيء يقول احلسن
= 
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)١(أرقمبن   زيد  ـ حديث ٦ 
فلما ، وعسل كنّا مع أيب بكر فدعا بشراب فأيت مباء«: 

= 
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    . هإ ))وقال الدارقطين يف مراسيله ضعف
ومنهم من يأخذ  ((: وقال: أقسام الواضعني) ١/٣١٥( ))شرح التبصرة والتذكرة((وذكر العراقي يف 

كالم بعض احلكماء، أو بعض الزهاد، أو اإلسرائليات  فيجعله حديثا، ومثله له ذا احلديث مث 
البيهقي يف  إال من مراسيل احلسن البصري، كما رواه �وال أصل له من حديث النيب : قال

  . هإ))ومراسيل احلسن عندهم شبه الريح. منهيف الباب احلادي والسبعني   ))شعب اإلميان((
إسناده إىل احلسن حسن، ومراسيله : قال شيخ اإلسالم(() ١/٣٣٩( ))التدريب((وقال السيوطي  يف   

واألمر كما ((: وعلق عليه السيوطي بقوله ))أثىن عليها أبو زرعة، وابن املديين فال دليل على وضعه
  . ))قال

) ٧(رقم ) ٥٨: ص( ))أحاديث القصاص((يخ اإلسالم يف ش: وعد احلديث موضوعا كل من  
رقم ) ٣/٣٧٠( ))الضعيفة((والشيخ األلباين يف ) ٣٥(رقم ) ٣٤: ص( ))املوضوعات((والصغاين يف 

)١٢٢٦ .( 

أن احلديث ضعيف إلرساله، وال يصل إىل درجة  - اهللا أعلم–والذي يظهر : وخالصة القول  
املوضوع، ألنه ورد مرسال بإسناد حسن إىل احلسن البصري، واختُلف يف االحتجاج مبراسيل 

   -واهللا أعلم -احلسن، وأثىن عليه ابن املديين وأبو زرعة كما مر يف كالم السخاوي
وأما حكم اإلسالم يف ((): ١١/١٠٧( ))اوىجمموع الفت((قال شيخ االسالم يف : ومعنى الحديث  

فالذي يعاقب الرجل عليه احلب الذي يستلزم املعاصي فإنه يستلزم الظلم، والكذب، : ذلك
فأما جمرد احلب الذي يف القلب ...والفواحش وال ريب أن احلرص على املال والرئاسة يوجب هذا

وخياف مقام ربه وينهى النفس عن .  عنهاهللا  اهللا به ويرتك ما ى  إذا كان اإلنسان يفعل ما أمره
يعاقبه على مثل هذا إذا مل يكن معه عمل ومجع املال إذا قام بالواجبات فيه ومل   اهللا ال اهلوى فإن

  . هإ))...يعاقب عليه  يكتسبه من احلرام ال
بن    بن ثعلبة بن األغر بن مالك بن النعمان  بن قيس  بن زيد  بن أرقم  هو الصحايب اجلليل زيد) ١(

أبو عامر واستصغر يوم أحد، وأول : أبو عمر، وقيل: بن اخلزرج، خمتلف يف كنيته، قيل كعب
اهللا   أنزل. وله حديث كثري. سبع عشرة غزوة �املريسيع وغزا مع النيب : مشاهده اخلندق، وقيل

وشهد صفني مع علي، ومات بالكوفة أيام املختار سنة ست وستني . قه يف سورة املنافقنيتصدي
 ). ٣٥٠: ص( ))التقريب(() ٢/٥٨٩(اإلصابة يف متييز الصحابة: انظر. وقيل سنة مثان وستني
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عليه وسلم فرأيته اهللا   صلىاهللا  كنت مع رسول«وفيه . احلديث  )١(»...أدناه من فيه بكى 
  .احلديث »...عن نفسه شيئا يدفع

من طريقه  والبيهقي، وابن أيب الدنيا، واحلاكم وصحح إسناده، بسند ضعيف بنحوه البزار
  .)٢(بلفظه

                                                                                  

حىت أبكى أصحابه وسكتوا، وما سكت، مث عاد، ...«): ٣/١٩٨(تتمة احلديث يف اإلحياء ) ١(
! اهللا  يا خليفة رسول: مث مسح عينيه، فقالوا: يقدرون على مسألته، قال أم ال وبكى، حىت ظنوا

يا : فرأيته يدفع عن نفسه شيئا، ومل أر معه أحدا فقلت �اهللا   كنت مع رسول: قال ؟ما أبكاك
مث رجعت ، إليك عين: هذه الدنيا مثّلت يل فقلت هلا: ما الذي تدفع عن نفسك، قال! رسول اهللا

 . »إّنك إن أفْـَلت مين مل يفلت مين من بعدك: فقالت

  ))الزهد((، وابن أيب عاصم يف )١١(رقم ) ١٧: ص( ))ذم الدنيا((ابن أبي الدنيا في احلديث أخرجه ) ٢(
، وأبو بكر املروزي يف )٤٤(رقم ) ١/١٧٠( البحر الزخار(والبزار ، )١٨٧(رقم ) ٩٣: ص(
، وأبو )٤/٣٠٩(كتاب الرقاق   ))المستدرك((والحاكم في ) ٥٢(رقم ) ٩٢: ص( ))مسند أيب بكر((

، وابن عساكر يف )٣٥٦(بن زيد، رقم الرتمجة   يف ترمجة عبدالواحد) ٦/١٦٤( ))احللية((نعيم يف 
بن  يف ترمجة أيب بكر الصديق كلهم من طرق عن عبدالصمد) ٣٠/٣٢٩(  ))تاريخ دمشق((

بن أرقم قال كنا مع   ، عن مرّة، عن زيدبن زيد، حدثين أسلم الكويف عبدالوارث، أخربنا عبدالواحد
  . أيب بكر فذكره

، )١٠٠٣٩رقم ) ١٣/١١٣( ))نشعب اإليما((أخرجه البيهقي في ومن طريق ابن أيب الدنيا    
يف ) ٢٦٨ـ١٠/٢٦٧( ))تاريخ بغداد((واخلطيب يف ) ١٠١١٢(رقم حديث ) ١٦٤ـ١٦٣/ ١٣(و

  . بن زبان الطائي  ترمجة عبدا لرمحن
بن زيد رجل من أهل البصرة كان متعبدا، وأحسبه كان يذهب إىل القدر   عبدالواحد((: وقال البزار  

 هومرّة الطيب فمشهور روى عن. الواحد  لم روى عنه غري عبدنع مع شدة عبادته، وأسلم الكويف ال
  . هإ ))بن أرقم عن أيب بكر إال ذا اإلسناد واحلديثان فال نعلم أحدا روامها عن زيد. غري واحد

  . ))صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((: وقال احلاكم  
ويف مطبوع التلخيص على حاشية . هإ ))عبدالواحد تركه البخاري وغريه((: وتعقبه الذهيب بقوله  

اهللا اللحيدان وسعد آل محيد  وهذا خطأ نبه عليه عبد. ))عبدالصمد تركه البخاري وغريه((: املستدرك
البن امللقن   ))اهللا احلاكم خمتصر استدراك احلافظ الذهيب على مستدرك أيب عبد((يف حتقيق  

= 
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وهو يسعى لدار ، للمصدق بدار اخللود! يا عجبا كل العجب«: حديثـ  ٧      
  .»الغرور

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

)٦/٢٩٦٧ .(  
لكنه مل يبني سبب ) ١٧٠(كما سيأيت يف احلديث رقم    ))يفبل ضع((: وتعقبه أيضا املصنف بقوله  

  . الضعف
  : بن زيد هو البصري أبو عبيدة  و عبدالواحد  
بن علي  ، وقال عمرو))ليس بشيء(()٥٠٦(رقم ) ٤٨: ص( ))تاريخ الدارمي((قال ابن معني كما يف   

بن زيد قاصا، وكان مرتوك  كان عبدالواحد((: - )٦/٢٠(كما يف اجلرح والتعديل - الفالس 
منكر احلديث عن (() ٨٩٩(رقم ) ٣/٥٨٨(  ))التاريخ األوسط((، وقال البخاري يف ))احلديث

اجلرح ((يف  كما-، قال أبو حامت ))تركوه(() ٦/٦١( ))الكبري((وقال يف . ))بن نسي  احلسن وعبادة
ليس بالقوي يف احلديث ...بن نسي واحلسن روى عن عبادة(() ١٠٦(رقم ) ٦/٢٠(  ))والتعديل

، وقال ابن حبان يف ))مرتوك احلديث(() ٦٨( ))الضعفاء واملرتوكني((، وقال النسائي يف ))ضعيف مبرة
 تما يروى فكثر كان ممن يغلب عليه العبادة حىت غفل عن االتقان في(() ٢/١٣٩( ))اروحني((

وذكر هذا احلديث ) ٢/٦٧٢(  ))امليزان((، وذكره الذهيب يف ))املناكري يف روايته فبطل االحتجاج به
  . من مناكريه

  . وأسلم الكويف  
  . ))نعلم روى عنه غري عبدالواحد وأسلم الكويف ال(() ١/١٠٦(  ))املسند((قال البزار يف   
وقال أبو احلسن  ))قال البزار ليس باملعروف((): ١١٢٠(رقم ) ٢/٩٧(  ))اللسان((وقال احلافظ يف   

يعرف بغري هذا، وال يعرف  وأسلم الكويف ال(() ٢/٤٠٥( ))بيان الوهم واإليهام((ابن القطان يف 
  . ))روى عنه غري عبدالواحد هذا

احلق أيضا   وضعف به عبد(() ١٨٣(رقم ) ٨/٥٣زان املطبوع مع املي( ))ذيل امليزان((وقال العراقي يف   
  . هإ »ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به«حديث 

  . -واهللا أعلم-بن زيد، فهو جمهول العني   لواحدا والذي يظهر أن أسلم هذا مل يرو عنه غري عبد  
 مرتوك،: بن زيد فهو  الواحد عبد وهاء: احلديث ضعيف جدا  لوجود علتني أن: وخالصة القول  

  . - واهللا أعلم- جمهول : وهو أسلم الكويف وجهالة
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ـابن أيب الدنيا من حديث أيب جع  ـ ـ ـفـ ـ ـ ـوأبو جع*، مرسال رـ ـ ـ ـ : فر هذا هوـ
)١(املسور املدائين اهلامشيبن   اهللا  عبد

  ) )كذاب يضع احلديث( (*)٢(.  

                                                                                  

بن أبي طالب أبو جعفر القرشي الهاشمي   بن جعفر  بن عون اهللا  بن عبد بن مسور اهللا  عبدهو ) ١(
سألت أيب عن ((). ١٢٢١(رقم ) ٥٢٠ـ١/٥١٩( ))العلل((بن امحد كما يف  اهللا  قال عبد المدائني

وقال جرير : قال...بن أيب طالب مسور من ولد جعفربن   اهللا هذا عبد: مسور فقالبن   اهللا عبد
وقد تركت أنا : يبقال أ ))كان ابن مسور يضع احلديث، ويكذب((] بن مصقلة العبدي[عن رقبة 

اضرب ((: بن أمحد، قال أيب  اهللا وقال عبد. هإ ))حيدثنا عنه  بن مهدي ال حديثه، وكان عبدالرمحن
رقم ) ١/٣٤٥(  ))العلل ومعرفة الرجال((: انظر ))على حديثه، أحاديثه موضوعة، وأىب أن حيدثنا عنه

كان يضع ((): ٤٤٦٣(م رق) ٥/١٤( ))لسان امليزان((كما يف - : وقال ابن املديين). ٦٣٦(
إن فيه : ، وال يضع إال ما فيه أدب أو زهد، فيقال له يف ذلك، فيقول�اهللا  احلديث على رسول

تابعي صغري أرسل ((: يف القسم الرابع) ٦٦٦٩(رقم ) ٨/٣٠٧( ))اإلصابة((وقال احلافظ يف . ))أجرا
   .هإ ))كذبوهيكىن أبا جعفر سكن املدائن ...شيئا، فذكره بعضهم يف الصحابة وهو غلط

 . ما بني النجمتني سقط من الظاهرية) ٢(

(واحلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف    )املصنف( يف سياق  - ) ٣٥٥٠٣(رقم ) ١٩/٨٩( )
(يف  وابن أبي الدنيا، - طويل )ذم الدنيا( ، والقضاعي يف )١٤(رقم ) ١٩: ص( )

) )مسند الشهاب( ، والبيهقي يف - يف سياق طويل- ) ٥٩٥(رقم ) ١/٣٤٧( )
) )الشعب( بن مرة، عن أيب   ، كلهم من طريق عمرو)١٠٠٥٦(رقم ) ١٣/١٢٤( )

ق بدار اخللود وهو « �اهللا   جعفر قال قال رسول يا عجبا كل العجب للمصّد
  . »يسعى لدار الغرور

  . واللفظ الذي ساقه الغزايل البن أيب الدنيا  
(: وقال  »بدار اخللود«بدل   »بدار احليوان«ولفظ البيهقي    )وهذا أيضا مرسل( ( .  
(وقال األلباين يف    )الضعيفة( (): ١٠٧٨(رقم ) ٣/١٩٣( ) وهذا حديث موضوع، آفته (

لتابعني كذاب وضاع، رماه بذل  اهللا  عبد ك مجاعة من بن مسور هذا، وهو من أتباع ا
 احلديث وهذا...األئمة كأمحد والبخاري والنسائي وغريهم، وكان يفتعل ذلك حسبة

 الكذابني من أمثاله وقبحاهللا   الئحة، قبحه عليه الوضع عالمات اختالقه، فإن من
  . هإ))واألباطيل الغرائب من فيه أدخلوا ، مبا�  النيب حديث مجال شوهوا الذين

= 
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  .)١(احلديث »...هلموا إىل الدنيا: إنه وقف على مزبلة فقال«: ـ حديث ٨     

أيب   :من رواية ،من طريقه ))شعب اإلميان((والبيهقي يف  ))ذم الدنيا((ابن أيب الدنيا يف 
)٢(ون اللخميــــيمـــــم

  :وـــــــنه وهــــــد عنعـــــــوق  )٣(دـــــالولين ـــــب ةــــــقيـــب: هــــــيــــــوف، الـــــمرس  
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، وكان ))بن مسور كذاب يضع احلديث  اهللا  عبد((: إن احلديث موضوع كما أشار إليه العراقي بقوله: وخلالصة  
   .وغريه من األئمةابن املديين،  تقدم عنيضع احلديث يف الزهد حسبة كما 

بن مرة قال  عن رجل من بين احلارث، عن عمرو) ٥٢٩(رقم ) ٨٥١: ص( ))الزهد((ورواه وكيع يف   
أين الراضون باملقدور؟ أين الساعون للمشكور؟ عجبت ملن «: إىل أصحابه فقال �نيب خرج ال

  . »يؤمن بدار اخللود، كيف يسعى لدار الغرور
  ). ٥/٩٦( ))احللية((، وأبو نعيم يف )٥١٤: (رقم) ١/٢٩٤( ))الزهد((ومن طريق وكيع أخرجه هناد يف   
يدلس ورمي باإلرجاء من   ثقة عابد كان ال((أبو عبداهللا الكويف  اجلملي املرادي: بن مرة هو  و عمرو  

  ). ٥١٤٧(رقم ) ٧٤٥: ص(التقريب : (انظر. ))وقيل قبلها ١١٨اخلامسة مات سنة 
ضعفه الشيخ األلباين يف ما فاإلسناد مرسل، ومع إرساله فهو ضعيف إلام شيخ وكيع، و   

  ). ٧١٣٦(رقم ) ١٤/١٢٤٦( ))الضعيفة((
هلموا إىل : وقف على مزبلة فقال �اهللا  وروي أن رسول): ٣/١٩٨(نص احلديث يف اإلحياء ) ١(

 . ))الدنيا وأخذ خرقا قد بليت على تلك املزبلة وعظاما قد خنرت فقال هذه الدنيا

، ومل أقف له على ))ابن امليمون(( ))الدنياذم ((ويف  ))أيب ميمون(() ٨/٨٢( ))اإلحتاف((يف النسختني و) ٢(
ونقل ). ١٢١٣: ص( ))التقريب((كما يف ، وأما أبو ميمون اللخمي فمجهول من الرابعة ترمجة،
وقول الذهيب   ))بن خديج جمهول  عن رافع أبو ميمون((: عن الذهيب أنه قال ))اإلحتاف((يف  الزبيدي

فلعه . هإ ))يعرف قاله النسائي  بن خديج، ال  ، عن رافعأبو ميمون((: بلفظ) ٧/٤٣٣( ))امليزان((يف 
 .- واهللا أعلم–هذا اللخمي 

بضم التحتانية وسكون املهملة وكسر -  بن كعب الكالعي أبو ُيْحِمد  بن صائد  بن الوليد  بقيةهو ) ٣(
 ). ٧٤١(رقم ) ١٧٤( ))التقريب((احلمصي مات سنة سبع وتسعني وله سبع ومثانون  - امليم

إذا حدث عن الثقات ((: ملا سئل عن بقية - )٢/٤٣٥(  ))اجلرح والتعديل((كما يف –قال ابن معني   
عن أولئك اهولني فال، وإذا كىن ومل يسم اسم بن عمرو وغريه، فأما إذا حدث   مثل صفوان

  . ))الرجل فليس يساوي شيئا
بقية أحب إيل من ((: -)٢/٤٣٥( ))اجلرح والتعديل((وقال أبو زرعة فيما رواه عنه ابن أيب حامت  يف   
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  .)١(ســـــــدلــــم  
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بن عياش، وما لبقية عيب إال كثرة روايته عن اهولني، فأما الصدق فال يؤتى الصدق،   إمساعيل
  . ))حدث عن الثقات فهو ثقة وإذا

إذا قال حدثنا وأخربنا فهو ثقة، وإذا قال ((): ١/٣٥٨( ))ذيب التهذيب((وقال النسائي كما يف   
  . ))يدري عمن أخذه عن فالن فال يؤخذ عنه النه ال

ثقة فيما روى عن املعروفني، وماروى عن (() ١٦٠(رقم ) ٨٤: ص( ))الثقات((يف : وقال العجلي  
  . ))ني فليس بشيءاهول

ولقد دخلت محص وأكثر مهى شأن بقية فتتبعت ((): ١/٢٠٠( ))اروحني((وقال ابن حبان يف 
حديثه، وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما مل أجد يعلو من رواية القدماء عنه، فرأيته ثقه 

يسرية مستقيمة، مث بن عمر وشعبة ومالك أحاديث   اهللا مأمونا، ولكنه كان مدلسا، مسع من عبيد
بن عمرو،   بن عمر وشعبة ومالك مثل ااشع اهللا  مسع عن أقوام كذابني ضعفاء مرتوكني عن عبيد

يعرفون إال بالسكىن، فروى عن   مى وأشباههم وأقوام البن موسى امليث  بن عبداحلميد وعمر  والسرى
بن   اهللا قال عبيد: يقولأولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس ما مسع من هؤالء الضعفاء، وكان 

اهللا، وبقية عن مالك،   فحملوا عن بقية، عن عبيد -كذا   - مالك عن نافع : عمر عن نافع، وقال
بقية وختلص الواضع من الوسط، وإمنا امتحن بقية بتالميذ فالتزق املوضوع بـ، وأسقط الواهي بينهما

  . ))بهله كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فالتزق  ذلك كله 
صدوق، كثري ((). : ٧٤١(رقم ) ١٧٤( ))التقريب((ومجع احلافظ بني أقوال العلماء فقال يف 

يف املرتبة الرابعة من ): ١٦٤ـ١٦٣( ))تعريف أهل التقديس((وجعله يف  ))التدليس عن الضعفاء
رحوا فيه املدلسني الذين أكثروا من التدليس عن الضعفاء واهولني فال يقبل من حديثهم إال ما ص

  . بالسماع
بن الوليد عن أيب   من طريق بقية) ١٩(رقم ) ٢١: ص( ))ذم الدنيا((احلديث أخرجه ابن أيب الدنيا يف ) ١(

هلموا إىل : وقف على مزبلة فقال �اهللا   أن رسول«احلجاج املهري، عن ابن امليمون اللخمي 
  . »الدنيا، وأخذ خرقا، وقد بليت على تلك املزبلة، وعظاما قد خنرت، فقال هذه الدنيا

احلديث ) ٩٩٨٧(رقم ) ١٣/٨٢(  ))شعب اإلميان((ومن طريق ابن أيب الدنيا أخرجه البيهقي يف    
  . قال العراقي بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن يف هذا اإلسناد كما  يف سنده بقية

، قال احلافظ يف بن مفلح املْهري ابو احلجاج املصري  بن سعد وأبو احلجاج املـَْهري هو رشدين  
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فيها فناظر كيف  مستخلفكماهللا   وإن، إن الدنيا حلوة خِضرة«: ـ حديث ٩      
  .)١(احلديث »...تعملون

إىل  »...إن بين إسرائيل«: دون قوله من حديث أيب سعيد، وابن ماجة، الرتمذي
  .)٢(آخره
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كان صاحلا يف : ، وقال ابن يونسضعيف رجح أبو حامت عليه ابن هليعة((). ٣٢٦: ص( ))التقريب((
  . ))دينه فأدركته غفلة الصاحلني فخلط يف احلديث

إذا مسعت بقية ((بإسناده عن أيب يوسف الرقي يقول ): ٣/١٤٩( ))الكامل((ابن عدي يف وروى   
  . هإ))بن سعد ثنا أبو احلجاج املهري فاعلم أنه يريد به رشدين: يقول

إمنا «: يف خترجيه حديث) ٤/١٦٥(  ))نصب الراية((جمهول فقال يف  :وأما الزيلعي فحكم عليه بأنه  
وبقيُة . وأخرجه الدارقطين يف سننه عن بقية، عن أيب احلجاج املهري(( »الطالق ملن أخذ بالساق

  إ هـ . ))غالب شيوخه جماهيل، وهذا منهم
  .وفيه علة ثالثة وهي جهالة أيب ميمون اللخمي كما سبق

  . يف قصة الشاة امليتة) ١(بن سعد املتقدم برقم   وذا يتضح ضعف احلديث ويغين عنه حديث سهل  
 إن بين إسرائيل ملا بسطت هلم الدنيا...«: �وقال ): ٣/١٩٨( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ١(

 . »ومهدت تباهوا يف احللية والنساء والطيب والثياب

أصــحابه مبــا هــو كــائن إىل يــوم القيامــة  �كتــاب الفــنت بــاب مــا جــاء مــا أخــرب النــيب   الترمــذيأخرجــه  )٢(
ـــن ماجـــة، )٢١٩١(رقـــم ) ٦/٤٩( ، )٤٠٠(رقـــم ) ٣٥٧(/يف كتـــاب الفـــنت بـــاب فتنـــة النســـاء،  واب

بـن جـدعان،  بن زيـد كلهم من طريق علي) ٤/٥٠٥(كتاب الفنت واملالحم   ))املستدرك((واحلاكم يف 
اهللا مســتخلفكم فيهــا  إن الــدنيا حلــوة خضــرة، وإن«: عــن أيب نضــرة، عــن أيب ســعيد اخلــدري مرفوعــا

  . »فناظر كيف تعملون إال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء
كمــــــا يف حتفــــــة  األشــــــراف   ))حــــــديث حســــــن((: وذكــــــره الرتمــــــذي واحلــــــاكم مطــــــوال مث قــــــال الرتمــــــذي

)٣/٤٦٨ .(  
بـــن جـــدعان القرشـــي عـــن أيب نضـــرة،  بـــن زيـــد هـــذا حـــديث تفـــرد ـــذه الســـاقة علـــى((: وقـــال احلـــاكم

  . ))بن زيد اهللا عنهما مل حيتجا بـعلي والشيخان رضي
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  .)١(والشطر األول متفق عليه  
  .)٢(مرسال بالزيادة اليت يف آخرهورواه ابن أيب الدنيا من حديث احلسن 

)٣(يساربن  موسـى ـ حديث  ١٠
من  جل ثناءه مل خيلق خلقا أبغض إليهاهللا  إن«: : 

  .»وإنه منذ خلقها مل ينظر إليها، الدنيا
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وقـد تفـرد ، )٦٩٦: ص( ))التقريـب((كمـا يف   ))ضـعيف((البصـري  بن جدعان التيمـي  بن زيد  علي: فاإلسناد فيه
 : وأصل احلديث صحيح أخرجه مسلم كما يف التعليقة اآلتية. فيه ال يتابع عليه، بسياقة طويلة

أشار املصنف إىل إتفاق الشيخني عليه، واحلقيقة إمنا أخرجه مسلم فقط دون البخاري يف كتاب  )١(
، )بن مالك العبدي البصري  املنذر( من طريق أيب نضرة ) ٦٨٨٣(رقم ) ١٧/٥٦(الذكر والدعاء 

اهللا مستخلفكم فيها  إن الدنيا حلوة خضرة، وإن«: قال �عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب 
 . »اهللا واتقوا النساء، فإن أول فتنِة بين إسرائيل كانت يف النساء  فينظر كيف تعملون، فاتقوا

وأما البخاري فقد أخرجه يف كتاب الرقاق، باب ما ُحيذر من زهرة الدنيا، والتنافس فيها،   
ار عن أيب سعيد مرفوعا يف سياق طويل بن يس  من طريق عطاء). ٦٤٢٧(رقم ) ١١/٢٩٣(

إن هذا املال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل َحَبطا، أو يُلم إال آكلة اخلضرة «ولفظه 
  . »أكلْت حىت إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجّرتت وثَلَطت وبالت مث عادت فأكلت

يف أفراد ) ١٨٣٦(رقم )٢/٣٥٨(الصحيحني بن فتوح احلميدي يف اجلمع بني   ولذالك ذكره حممد  
  . مسلم دون البخاري

  . ))انفرد بإخراجه مسلم((: وقال) ١٥٣: ص(  ))ذم اهلوى((وأخرجه ابن اجلوزي يف   
بن أيب األسود، عن  من طريق منصور) ٢٠(رقم ) ٢٨: ص(  ))ذم الدنيا((ابن أبي الدنيا في  أخرجه) ٢(

فذكره وزاد يف آخره : �اهللا  قال رسول: األعمش، عن أيب سفيان، عن احلسن البصري قال
 . »والنساء والثياب، ومهدت تباهوا يف احللية، والطيب إن بين إسرائيل ملا بسطت هلم الدنيا...«

  ). ٩٧٢: صالتقريب (  ))صدوق رمي بالتشيع(( بن أيب األسود هو الليثي الكويف و منصور  
  ). ٤٦٥: صالتقريب ( ))دوقص(( بن نافع الواسطي اإلسكاف طلحة: وأبو سفيان هو  
واهللا - فهذه الزيادة اليت انفرد ا ابن أيب الدنيا ضعيفة إلرساهلا، ومل أقف على أحد رواها غريه   

     - أعلم
إن كان هو املدين . مل يتبني يل هل هو املطليب املدين عم ابن إسحاق صاحب السرية، أو األردين )٣(

  ))اإلحتاف((وقد نص الزبيدي يف ) ٧٠٧٣(رقم ) ٩٨٧( ))التقريب((كما قال احلافظ يف   ))ثقة((فهو 
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من طريقه وهو  ))الشـعـب((والبيهقي يف ، يسار بلغهبن   أن موسى ابن أيب الدنيا 
  .)١(مرسل
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  . بن يسار بن إسحاق بن خمرمة وهو عم حممد  أنه القرشي املطليب املدين موىل قيس): ٨/٨٣(
شيخ مستقيم ((: - )٨/١٦٨(كما يف اجلرح والتعديل –وإن كان هو األردين فقد قال أبو حامت عنه   

صدوق صحب مكحوال أربعة ((): ٥٧٤٣(رقم ) ٢/٣٠٩(  ))لكاشفا((وقال الذهيب يف ))  احلديث
وقد صرح الشيخ األلباين  ))مقبول من السادسة(() ٩٨٧( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))عشر سنة

  . أنه األردين كما سيأيت
بضم اهلمزة، وسكون الراء، -): ١/١٨٣(واألْرُدّين، قال مشس الدين الدمشقي يف توضيح املشتبه   

، نسبة إىل األردن، وهو ر كبري خيرج من حبرية - وضم الدال املهملة، وتشديد النون املكسورة
هو طربية بالشام ومير حنو اجلنوب يف وسط الَغور، ويسقي قرى الغور فكل من كان على جنبيه ف

  . هأردين إ
بن يونس، أخربنا  عن سريج) ٤٠(رقم ) ٣٥: ص( ))ذم الدنيا((ابن أبي الدنيا في احلديث أخرجه ) ١(

مل خيلق خلقا  �اهللا  إن«قال  �بن يسار أنه بلغه أن النيب  ، عن موسىبن عطاء عبدالوهاب
شعب ((البيهقي في ومن طريقه أخرجه  »هو أبغض إليه من الدنيا وإنه منذ خلقها مل ينظر إليها

 ). ١٠٠١٨(رقم ) ١٣/١٠٢( ))اإليمان

بن يسار   هذا معضل، فإن موسى((): ٣٠٨٠(رقم ) ٧/٨٣( ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف   
  . هإ ))ومكحول الشامي وطبقتهمااألردين يروي عن نافع موىل ابن عمر : وهو

 ))التقريب((اخلفاف أبو نصر العجلي موالهم البصري قال احلافظ يف : هو بن عطاء  وعبدالوهاب  
    ))صدوق رمبا أخطأ أنكروا عليه حديثا يف فضل العباس يقال دلسه عن ثور(() ٦٣٣: ص(
بن يسار هو املدين ألنه من الطبقة اليت تلي  إلرساله إن كان موسىوعليه فهذا حديث ضعيف   

الوسطى من التابعني، أو معضل إن كان هو األردين ألنه من الطبقة السادسة الذين مل يثبت هلم 
  . لقاء أحد من الصحابة

  : من ثالث طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة ����والحديث روي موصوال عن النبي   
): ٢٣٥صـ/ ١١٩ق( ))زهر الفردوس((كما   ))مسند الفردوس((أخرجها الديلمي يف : الطريق األولى  

بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب   بن محاد، عن حيىي بن احملرب، حدثنا اهليثم  من طريق  داود
ها منذ اهللا مل خيلق خلقا هو أبغض إليه من الدنيا، وما نظر إلي  إن« �اهللا   هريرة قال قال رسول

= 
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= 
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  . »خلقها بغضا هلا
بن  آفته داود - أيضاً –وهذا موضوع (() ٣٠٨٠(رقم ) ٧/٨٣( ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف   

  . هإ ))؛ فإنه متهم بالكذببن مجاز  احملرب؛ فإنه متهم بالوضع، أو شيخه اهليثم
بفتح القاف وسكون املهملة -، ابن َقْحذم -مبهملة وموحدة مشددة مفتوحة-  بن اَحملرب   داودو   

  . الثقفي الَبْكراوي أبو سليمان البصري نزيل بغداد، صاحب كتاب العقل - وفتح املعجمة
  . ))مرتوك وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات(() ٣٠٨: ص(  ))التقريب((قال احلافظ يف   
ال يعرف ((): ٨٣٠٢(رقم ) ٨/٣٥٥( ))اللسان((بن محاد قال احلافظ يف ترمجته يف  وشيخه اهليثم  

  . هإ ))بن مجاز  هو وال شيخه روى عنه يعلى الغزال، والظاهر  أنه اهليثم ال
تح أوله وامليم املشددة، بعد األلف زاي كذا ضبطه ابن ناصر الدين يف بف- بن مجاز  و اهليثم  

  . احلنفي البكاء -)٢/٣٩٩( ))توضيح املشتبه((
كان عند أصحابنا (() ٢٥٢(رقم ) ١٧٠: ص( ))سؤاالت ابن أيب شيبة((كما يف - قال ابن املديين   

، ))ليس بشيء(( -)٨٤٤(رقم ) ٢٢٣: ص( ))تاريخ الدارمي((كما يف   - : وقال ابن معني. ))ضعيفا
، وذكره ))كان منكر احلديث، تُـرِك حديثُه((): ٩/٨١( ))اجلرح والتعديل((كما يف -وقال أمحد 
كما يف -ومل يذكر جرحا وال تعديال، وقال أبو حامت ) ٨/٢١٦( ))التاريخ الكبري((البخاري يف 

 -كما يف املصدر السابق- : قال أبو زرعة، و ))ضعيف احلديث منكر احلديث((): ٩/٨١( ))اجلرح((
وقال . ))واه((): ٧/٢٨٤( ))امليزان((بن إبراهيم الغزال يف  ، وقال الذهيب يف ترمجة يعلى))ضعيف((

  . ))مرتوك(() ٦٧٣٧(رقم ) ١٤/٥٢٥( ))الضعيفة((الشيخ األلباين يف 
  . وهذه الطريق منكرة لوجود راويني مرتوكني  
من : بن حيان يف ترمجة مقاتل) ٦٠/١٠٢( ))تاريخ دمشق((أخرجها ابن عساكر يف : الطريق الثانية  

العزيز إذ دخل  بن عبد  كنا جلوسا عند عمر: بن حيان قال طريق عمر ابن الصبح، عن مقاتل
يا أمري املؤمنني أال أهدي لك هدية هي خري من الدنيا وما فيها؟ لقد أنبأين : عليه أبو بردة فقال

اهللا خلق الدنيا منذ خلقها فلم ينظر إليها  إن«: قال  �أيب هريرة عن النيب أبو سلمة عن 
  . احلديث» ...بعد

كما قال احلافظ    ))مرتوك كذبه ابن راهويه((أبو نعيم اخلراساين  بن عمران التميمي  بن صبح  عمرو   
  ). ٧٢١: ص( ))التقريب((يف 

بن كثري أبو  يف ترمجة حممد) ٥٥/١١٧( ))تاريخ دمشق((أخرجها ابن عساكر يف : الطريق الثالثة  
= 
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  .احلديث  )٢(»...مايل مايل: أهلاكم التكاثر يقول ابن أدم«: ـ حديث ١١ 
  .)٣(الشخريبن   عبداهللامسلم من حديث 

  .احلديث  )٤(»...دار له ال الدنيا دار من«: ـ حديث ١٢
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

بن   بن سعيد األسدي، ثنا حممد بن احلسني الصابوين، ثنا أمحد  من طريق علي: إمساعيل الكويف
: العزيز خيطب خبَُناصرة فذكر الدنيا فذمها فقال بن عبد ، قال مسعت عمركثري أبو إمساعيل الكويف

اهللا تعاىل ملا   إن«  �قال النيب : الرمحن عن أيب هريرة قال بن عبد  واهللا فقد حدثين أبو سلمة
  . »أنزلتك إال يف أشرار خلقي  الوعزيت : خلق الدنيا نظر إليها مث أعرض عنها مث قال

بن كثري هذا، ومل   أورده يف ترمجة حممد): ٣٠٨١(رقم ) ٧/٨٤(قال الشيخ األلباين يف الضعيفة   
  . هومن دونه مل أعرفهما إ. يذكر فيه جرحاً وال تعديالً 

ة وكذلك مل أجد هلم ترمجة، وذا يتضح أن طرق حديث أيب هريرة كلها منكرة إال الطريق األخري   
  - واهللا أعلم- . فلم يتبني يل حال رجاهلا

 ). ١(التكاثر  )١(

أكلت فأفنيت، أو لبست ما وهل لك من مالك إال ...«): ١٩٨/ ٣(  ))اإلحياء((تتمةاحلديث يف  )٢(
 . »تصدقت فأبقيتفأبليت، أو 

بن كعب العامري مث اَحلَرِشّي   بن عوف  -بكسر املعجمتني، الثانية ثقيلة-بن الشخري   اهللا هو عبد) ٣(
، )٤٧٦٥(رقم ) ٦/٢٠٤اإلصابة . (صحايب من مسلمة الفتح، سكن البصرة وحديثه عند أهلها

 ). ٣٤٠٢(رقم ) ٥١٤(التقريب (

دنيا سجن املؤمن وجنة الكافر كتاب الزهد والرقائق، باب ال  ))صحيحه((واحلديث أخرجه مسلم يف 
أتيت النيب : بن الشخري عن أبيه قال  اهللا بن عبد من طريق مطرف) ٧٣٤٦(رقم ) ١٨/٢٩٥(

وهل لك يا ابن آدم من  -قال -يقول ابن آدم مايل، مايل، : قال، ��m|��{lوهو يقرأ �
     ))مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ 

فما وجدته عند أحد من املخرجني إال عند ابن عساكر  »أو تصدقت فأبقيت«وأما لفظ الغزايل 
أو تصدقت «: وذكره يف كتاب ذم البخل بلفظ). ١٢١٥(رقم ) ٩٥٢/ ٢(يف معجمه 

  . »فأمضيت
عقل له وعليها  مال له، وهلا جيمع من ال ومال من ال...«) ٣/١٩٩: ())اإلحياء((تتمة احلديث يف   )٤(

  . »يقني له  فقه له، وهلا يسعى من ال  علم له، وعليها حيسد من ال يعادي من ال
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 »عقل له ال وهلا جيمع من«: وعلى قوله، أمحد من حديث عائشة مقتصرا على هذا 
 »مال له  ال من«: وقال، من طريقه ))الشـعـب((والبيهقي يف ، وزاد ابن أيب الدنيا، دون بقيته

  .)١(وإسناده جيد

                                                                                  

 حدثنا: بن حممد، قال عن حسني) ٢٤٤١٩(رقم ) ٤٠/٤٨٠( ))المسند((في  أحمدأخرجه ) ١(
دار   الدنيا دار من ال«  �اهللا  قال رسول: عن أيب إسحاق، عن زرعة، عن عائشة، قالتدويد، 

  . »عقل له  مال له، وهلا جيمع من ال  له، ومال من ال
وليس عنده ): ٥(رقم ) ٤٤: ص(للخالل  ))املنتخب من العلل((ومن طريقه أخرجه اخلالل كما يف   

  . »مال له  ومال من ال«: لفظ
بن  ن العباسب  قال حدثين حممد) ١٨٢(رقم ) ٩٢: ص( ))ذم الدنيا((ابن أبي الدنيا في ورواه   

. ، عن أيب إسحاق السبيعي به مثلهأبو سليمان النصيبيبن حممد، أخربنا   حممد، أخربنا احلسني
  ). ١٠١٥٤(رقم ) ١٨٥/ ١٣( ))شعب اإلميان((ومن طريقه البيهقي يف 

بن   من طريق حسني): ٢٨٣(رقم الرتمجة ) ٤٧١:ص( ))تايل تلخيص املتشابه((ورواه اخلطيب يف   
ومال من «بن سليم النصييب، عن أيب إسحاق به بدون لفظ  حدثنا أبو ُسَليم داود: حممد، قال

  . »مال له ال
كما يف    ))ثقة((وذي نزيل بغداد ، أبو أمحد أو أبو علي املر ابن رام التميمي: بن حممد هو  و حسني  

  ). ٢٥٠: ص( ))التقريب((
  . ، وكنيته أبو سليمان النصييببن سليمان النصيبي  داود: و دويد هو  
دويد، مل يـُْنسب، يروي عن أيب ((): ١٠٠٩- ٢/١٠٠٨( ))املؤتلف((وقد ذكر الدارقطين يف   

وله : ، وقال»عقل له  دار له، وهلا جيمع ما ال الدنيا دار ما ال«: إسحاق، عن زرعة، عن عائشة
  . ))أحاديث حنو هذا يف الزهد

  . ))بن سليمان النصييب  دويد؛ هو داود((): ١٠٧٧( ))نزهة األلباب((وقال احلافظ يف   
مصرحا بأن كنيته أبو سليمان، ) ٢٢٤(رقم ) ٣٧٢: ص(البن أيب الدنيا  ))اجلوع((وجاء يف كتاب   

بن جعفر قال حدثين  دويد   بن يزيد األنصاري من طريق حكيم  بن مالك  فروى أثرا عن شعيب
  . هإ...أبو سليمان النصييب عن شعيب

هولني، بن سليم، أبو سليم النصييب يف عداد ا داود): ٤٧١( ))تايل تلخيص((وقال اخلطيب يف   
  . وذكر له هذا احلديث. أحفظ عنه غري حديث واحد ال

= 

 



  كتاب ذم الدنيا

 

 

١٢٣

قلَبه اهللا  وألزم، يف شيءاهللا  من فليس، من أصبح والدنيا أكرب مهه«: ـ حديث ١٣ 
= 
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وامسه داود، ويلقب بـ دويد، ويكىن بـ أيب سليمان، فالراوي قد . إن هذا الراوي جمهول: واخلالصة  
  - واهللا أعلم - . ذكر  بامسه مرة، وبكنيته ونسبه مرة أخرى

ثقة مكثر عابد اختلط بآخره مات سنة (( اهللا اهلمداين بن عبد هو عمرو وأبو إسحاق السبيعي  
  ). ٧٣٩( ))التقريب((كما يف    ))وقيل قبل ذلك ١٢٩

وابن ) ٢/٦٣٣( ))املعرفة((وهو مدلس وقد وصفه به غري واحد من أهل العلم منهم الفسوي يف   
وذكره احلافظ يف ). ٢٠٢- ١/٢٠١( ))الكربى((، والبيهقي يف )٥/١٧٧( ))الثقات((حبان يف 

الذين أكثروا من التدليس فلم حيتج األئمة : يف املرتبة الثالثة) ١٤٦:ص( ))تعريف أهل التقديس((
  . من أحاديثهم إال مبا صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبلهم

: ويف األصل( عن أيب إسحاق، عن عروة، ): ٤/٤٠٥( ))الضعيفة((قال الشيخ األلباين يف : وزرعة  
  .وهو ال يعرف كذلكهـ إ. عن عائشة) زرعة 

اهللا عنها   ومل أقف على أحد يروي عن عائشة رضي ))زرعة((: هكذا ورد يف مجيع املصادر بلفظ   
يرى أنه عروة ومل يتبني يل وجه ذلك، والذي يظهر يل من  والشيخ األلباين . وامسه زرعة
  - واهللا أعلم - . صادر أنه زرعةخالل امل

هذا حديث ((: عن أمحد) ٤٤( ))املنتخب((واحلديث أنكره اإلمام أمحد، قال اخلالل كما يف   
  . ))منكر

  . ))وإسنادمها جيد...رواه أمحد والبيهقي((: فقال): ٤/٨٦( ))الرتغيب((وجّود إسناده املنذري يف   
  . ))رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح غري دويد وهو ثقة((): ١٠/٢٩١(  ))امع((وقال اهليثمي يف   

  . وقد سبق أنه جمهول
  . ))رجاله ثقات((): ١/٣٥٠( ))املقاصد((وقال السخاوي يف   
يقتضي صحة احلديث أو حسنه ملا سبق فيه من   ال - رمحه اهللا- ومن هنا يتضح أن قول العراقي   

  . علل
علم له، وعليها حيسد   وعليها يعادى من ال«: زاد يف منت احلديث -رمحه اهللا–إن الغزايل : تنبيه  

أن هذه الزيادة عند  -رمحه اهللا-وأوهم احلافظ العراقي . »يقني له فقه له، وهلا يسعى من ال من ال
وال عند غريمها من املخرجني، وقد قال  هقي، ومل أجد هذه الزيادة لديهماابن أيب الدنيا، والبي

  . ))مل أجد هذه الزيادة((): ٦/٣٤٥( ))طبقات الشافعية((السبكي يف 
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١٢٤

  .احلديث  )١(». ...خصالأربع  
)٢(أبـي ذرمن حديث  ))األوســط(( الطرباين يف

  ،إىل أخره  »...قلبهاهللا  وألزم«: دون قوله  

                                                                                  

يتفرغ منه أبدا،   ينقطع عنه أبدا، وشْغال ال  مها ال...«): ٣/١٩٩( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ١(
  . »يبلغ منتهاه أبدا  يبلغ غناه، وأَمال ال  وفقرا ال

بن  الِغَفاري الزاهد املشهور، الصادق اللهجة، خمتلف يف امسه واسم أبيه، واملشهور أنه جندب: هو )٢(
بن سكن، كان من السابقني إىل اإلسالم، تأخرت هجرته فلم يشهد بدرا، وكانت وفاته  جنادة

) ٢٢٢ـ١٢/٢١٥(اإلصابة : انظر. بالربَذة سنة إحدى وثالثني، وقيل يف اليت بعدها وعليه األكثر
 ) ١١٤٣: ص: التقريب(و

بن ربيعة، عن أيب   من طريق يزيد) ٤٧١(رقم ) ١/١٥١( ))األوسط((أخرجه الطرباين يف  وحديثه  
من أصبح وَمهه «: �قال النيب : األشعث الصنعاين، عن أيب عثمان النهدي، عن أيب ذر قال

، ومن أْعَطى الذل من نفسه اهللا يف شيء، ومن مل يهتم باملسلمني فليس منهم الدنيا، فليس من
  . »طائعا غري مْكرَه فليس منا

  . ))بن ربيعة  ال يروى هذا احلديث إال ذا اإلسناد تفرد به يزيد((: وقال الطرباين  
  . الرحيب أبو كامل الدمشقي الصنعاين صنعاء دمشق: هو بن ربيـــعة  و يزيد  
بن  سألت دحيما عن يزيد: حدثين  أيب، قال((): ٩/٢٦١( ))اجلرح والتعديل((قال ابن أيب حامت يف   

ليس : كان يف بدء أمره مستويا مث اختلط قبل موته، قيل له فما تقول فيه؟ قال: ربيعة، فقال
  . ))بشيء، وأنكر أحاديثه عن أيب األشعث

  . ))حديثه مناكري((): ٣٢١٠(رقم  )٣٣٢/ ٨( ))التاريخ الكبري((وقال البخاري يف   
ضعيف احلديث، منكر احلديث، واهي احلديث، ((): ٩/٢٦١( ))اجلرح((كما يف - وقال أبو حامت   

  . ))ويف حديثه عن أيب األشعث عن ثوبان ختليط كثري
  . ))مرتوك احلديث شامي((): ٦٤٣(رقم ) ١١٠( ))الضعفاء واملرتوكني((قال النسائي يف   
أحاديثه أباطيل، أخاف أن تكون ((): ٢٨٤(رقم ) ١٦٧: ص( ))أحوال الرجال((وقال اجلوزجاين يف   

  . ))موضوعة
  . ))ضعيف((): ٥٩٠(رقم ) ٣٩٨( ))الضعفاء((وقال الدارقطين يف   
فقول دحيم، وأيب حامت، والنسائي، واجلوزجاين يدل على جرح شديد حبيث ينزل عن درجة   

  . بخاري والدارقطين يدل على جرحه إال أنه يصلح لالعتباراالعتبار، وأما قول ال
= 
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  .)١(وكذلك رواه ابن أيب الدنيا من حديث أنس 

= 
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  . يسقط عن االعتبار  وعدله بعض العلماء أو جرحه جبرح يسري ال  
بن ربيعة   كان يزيد((): ٨/٤٩٣( ))اللسان((بن مسهر الدمشقي كما يف  األعلى قال أبو مسهر عبد  

. ))أخشى عليه سوء احلفظ والوهمفقيها غري متهم، ما ينكر عليه أنه أدرك أبا األشعث، ولكن 
كان شيخا صدوقا، إال أنه اختلط يف (() ١١٨٠(رقم ) ٢/٤٥٥(وقال ابن حبان يف اروحني 

جيوز االحتجاج به إذا انفرد، وفيما وافق الثقات، فهو   آخر عمره، فكان يروى أشياء مقلوبة، ال
  ٧/٢٥٩(  ))الكامل((ابن عدي يف وقال . ))معترب به لقدم صدقه قبل اختالطه من غري أن حيتج به

بن ربيعة هذا أبو مسهر اعلم به ألنه من بلده، وال اعرف له شيئا منكرا، قد جاوز احلد   ويزيد(() 
  . ))باس به يف الشاميني فأذكره وأرجو انه ال

  . ))بن ربيعة الرحيب وهو مرتوك رواه الطرباين، وفيه يزيد(() ١٠/٢٥١(يف امع : قال اهليثمي  
حيتج به على اإلنفراد، ولكن يعترب به يف اجلملة، كما أشار  أن الراوي ال -واهللا أعلم- والذي يظهر   

إليه ابن حبان  والسيما إذا روى عن الشاميني، ولكن يف روايته عن أيب األشعث ختليط كثري، وهذا 
  . احلديث من روايته عنه

 -بن مسلم الرازي،   من طريق احلارث) ٤٦(رقم ) ٤٧: ص( ))الزهد((أخرجه ابن أيب الدنيا يف ) ١(
اهللا   مسعت رسول: قال - اهللا عنه  رضي-بن مالك،   عن زياد، عن أنس -وكانوا يرونه من األبدال 

  . »اهللا عز وجل  من أصبح وأكرب مهه الدنيا فليس من«: يقول  �
  ). ١٠١٠١(م رق) ١٣/١٥٥( »الشعب«ومن طريق ابن أيب الدنيا أخرجه البيهقي يف   
بن ميمون والثوري  مسع زياد(() ٢/٦٦٤( ))اإلرشاد((قال اخلليلي يف  بن مسلم الرازي و احلــارث  

إال فيما يرويه عن الضعفاء كزياد ابن  وهو ثقةبن كنيز السقا، ولبحر نسخة يرويها حارث  وحبر
  . هإ))يتابع عليها ميمون، واحلمل فيه على زياد ألنه يروي عن أنس املناكري اليت ال

  . أبو عمار وزياد هو ابن ميمون الثقفي الفاكهي  
بن ميمون، وكان كذابا   تركت أحاديث زياد((): ٣/٥٤٤( ))اجلرح((كما يف -بن هارون  قال يزيد  

  . ))قد استبان يل كذبه
: بن ميمون أبا عمار عن حديث رواه عن أنس فقال سألت زياد((]: الزهراين[بن عمران  وقال بشر  

وحيكم احسبوا كنت يهوديا أو نصرانيا أو جموسيا، قد رجعت عما كنت أحدث به عن أنس، مل 
  ). ٣٢٧١(رقم ) ٣/٥٣٨( ))اللسان((و) ٣/٣٧١( ))التاريخ الكبري((: انظر. ))أمسع من أنس شيئا

= 
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 ))اجلرح والتعديل((كما يف - وقال أبو زرعة ، ))تركوه((): ٣/٣٧١( ))التاريخ الكبري((وقال البخاري يف   
  . ))واهي احلديث((): ٣/٥٤٥(
  . ، وله طريقان آخران عن أنسفهذا إسناد باطل  
 ))احللية((، وأبو نعيم يف )٧/٦٧( ))الكامل((أخرجه ابن عدي يف : السبخي عن أنسطريق فرقد : األولى
، بن عمر الرقي من طريق سليمان) ١٠١٠٢(رقم )١٣/١٥٦( ))الشعب((والبيهقي يف ) ٣/٤٨(

اهللا فليس من اهللا،   من أصبح وّمهه غري«مرفوعا  عن أنس، عن فرقد، بن راشد البصري عن وهب
   »باملسلمني فليس منهميهتم   ومن أصبح ال

بن راشد، ووهب  وال عنه إال وهب، غري فرقد �مل يروها عن أنس ((: واللفظ أليب نعيم وقال  
  ))وفرقد غري حمتج حبديثهما وتفردمها

  . ))إسناده ضعيف((: وقال البيهقي   
صدوق ((أبو يعقوب البصري،  -بفتح املهملة واملوحدة وخباء معجمعة-  بن يعقوب السَبخي  و فرقد  

  ). ٧٨٠: ص( ))التقريب((كمايف   ))عابد لكنه لني احلديث كثري اخلطأ
منكر احلديث، ((): ٩/٢٧( ))اجلرح والتعديل((كما يف -قال عنه أبو حامت  بن راشد الرقي  ووهب  

  . ))بأحاديث بواطيلحدث 
  . ))منكر احلديث((): ١٩٢٨(رقم ) ١٤٤٥: ص( ))الضعفاء((وقال العقيلي يف   
  . ))ضعيف جدا، مرتوك((): ٦/٢٠٦( ))العلل((وقال الدارقطين يف   
 ))اجلرح((ذكره ابن أيب حامت يف  بن األقطع القرشي العمري الرقي  بن خالد بن عمر و سليمان  
  ). ٨/٢٨٠( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . فلم يذكر فيه جرحا وتعديال) ٤/١٣١(
  . يصلح للمتابعة فهذا اإلسناد ضعيف جدا ال  
  : بن أيب عياش عن أنس  طريق أبان: الثانية  
يت خترجيه ضمن شواهد حديث حذيفة اآل من) ٢/٢٦٧( ))الآليل املصنوعة((ذكرها السيوطي يف   

من أصبح وأكثر «: عنه به مرفوعا بلفظ، بن زُبـَْيد األيامي  اهللا من رواية ابن النجار بسنده عن عبد
  . »اهللا يف شيء، ومن مل يهتم بأمر املسلمني فليس من املسلمني  اهللا فليس من مهه غري

له ((: يف الآليل((): ٢١٥: ص( ))الفوائد املمجوعة((الرمحن املعلمي يف حاشية  وقال الشيخ عبد  
  ))عن أنس، وأبان هو ابن عياش تالف، مث ساقه بسند فيه من مل أعرفه عن أبان ))شاهد

  ). ١٠٣( ))التقريب((كما يف  ))مرتوك(( بن أيب عياش فريوز البصري أبو إمساعيل العبدي وأبان  
= 
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  .)١(حــذيــفةواحلاكم من حديث  

  .من حديث ابن عمر ))مسنـد الفـردوس(()٢(هذه الزيادة منفردة صاحب وروى
= 
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  . تصلح للمتابعة وال يصلح ان يستشهد ا وهذه الطريق كذلك ال  
 -بكسر مث سكون-ِحْسل : ويقال- مبهملتني مصغرا- هو ابن اليمان العبسي، واسم اليمان حسيل ) ١(

من كبار الصحابة، أراد هو وأبوه شهود بدر فصدمها املشركون وشهد أحدا، فاستشهد اليمان ا، 
اخلندق وله ا ذكر حسن، استعمله عمر على املدائن، فلم يزل ا حىت مات بعد حذيفة وشهد 

 ). ٤٩٦/ ٢اإلصابة : (انظر. ل عثمان وبعد بيعة علي بأربعني يوما، وذلك سنة ست وأربعنيقت

يف ترمجة ) ٩/ ١١( ))تاريخ بغداد((واخلطيب يف ) ٤/٣١٧( ))املستدرك((احلاكم يف  أخرجه وحديثه  
) ١٦٠٥(رقم ) ٣/٣٦٤( ))املوضوعات((بن احلسني املروزي، وابن اجلوزي يف   بن أمحد  اهللا عبد

عن ، عن حذيفة، عن أيب وائل، عن األعمش، عن الثوري، بن بشر كلهم من طرق عن إسحاق
اهللا   ومن مل يتق«: وزاد احلاكم »اهللا يف شيء  من أصبح ومهه الدنيا فليس من«: قال �النيب 

  . »ومن مل يهتم للمسلمني عامة فليس منهم، اهللا يف شيء فليس من
  . ))إسحاق عدم، وأحسب اخلرب موضوعا((: ))التلخيص(( قال الذهيب يف  
كذاب مرتوك، وقال : يصح، واملتهم به إسحاق، قال الدارقطين هذا حديث ال((: وقال ابن اجلوزي  

  . هإ))حيل كتب حديثه إال على التعجب  كان يضع احلديث على الثقات، ال: ابن حبان
  . ))جدا يتهم بوضع احلديثضعيف (() ٣/٩٥٥( ))اإلرشاد((وقال اخلليلي يف   
صاحب   بن بشر أبو حذيفة البخاري  إسحاق((): ٧٤٠(رقم ) ١/٣٣٥( ))امليزان((وقال الذهيب يف   

وابن جريج، ، يروي العظائم عن ابن إسحاق...بن املديين  كتاب املبتدأ تركوه، وكذبه علي
  . ))والثوري

راو منكر  يف إحدامها): ٢/٢٦٧( ))الآليل املصنوعة((ذكرمها السيوطي يف  وله طريقان آخران  
  . احلديث، ويف األخرى راو مرتوك

 متهم أو ختلو من  قه اليصلح لالستشهاد به ألن مجيع طر   وذا يتضح أن حديث حذيفة ال
   .مرتوك

بن احلافظ   العامل احملدث املفيد، أبو منصوربن شريويه االمام   بن شهردار بن شريويه  شهردار: هو  )٢(
 عارفا حافظا كان � الديلمي فريوزبن   الضحاك ذرية ، مناملؤرخ أيب شجاع الديلمي اهلمذاين

 والسماع احلديث يف والده أثر مسجده، متبعا خفيفا، الزما باالدب، ظريفا باحلديث، فهما، عارفا
= 
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١٢٨

  .)١(وكلها ضعيفة 

. بلــى يــا رســول اهللا: قلــت ؟ أال أريــك الــدنيا مجيعــا مبـا فيهــا«: أيب هريــرةـ ح��ديث  ١٤
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 مثان سنة عجيبا، تويف حسنا ترتيبا ذلك لوالده، ورتب  ))الفردوس(( كتاب أسانيد مجعوالطلب، 
  ). ٢٥٥(رقم ) ٢٠/٣٧٥(السري : انظر. مئة ومخس ومخسني

بن  من طريق أمحد) ١٥٣: اللوحة(  ))مسند الفردوس((وهذه الزيادة أخرجها أبو منصور يف   
بن   اهللا بن أيب رواد، عن نافع، عن عبد  العزيز  ، عن عبدبن إبراهيم البلخي  اهللا، عن شقيق عبد

  . فذكره �اهللا   اهللا عنهما قال قال رسول عمر رضي
) ٧/٤١١(   ))اللسان((قال احلافظ يف  ؛النيسابوري اجلويباري: اهللا وهو بن عبد  سنده أمحد ويف  

  . ))أحد الكذابني((): ٧٢٧٤(رقم الرتمجة 
أحد الزهاد ((): ٣٧٤٦(رقم ) ٣/٣٨٤( ))امليزان((قال الذهيب يف  بن إبراهيم البلخي وشيخه شقيق  

  . ))منكر احلديث
 ))أماليه((وابن بشران يف ) ٤/٣٢١( ))املستدرك((رجه احلاكم يف خأ ابن مسعود وقد روي من حديث) ١(

يف ترمجة ) ٢/٤٦( ))اللسان((، واحلافظ يف )١/٣٣٧( ))امليزان((، والذهيب يف )١٧٣- ١/١٧٢(
عن ] بن أيب سليمان [بن سليمان، عن محاد  من طريق إسحاق، عن مقاتل: بن بشر  إسحاق

 �عن النيب ، عن ابن مسعود]بن قيس النخعي الكويف [بن يزيد   الرمحن إبراهيم النخعي  عن عبد
 . »منهماهللا يف شيء، ومن مل يهتم للمسلمني فليس   اهللا فليس من  من أصبح ومهه غري«: قال

: ))امليزان((وقال يف . ))إسحاق وبشر ليسا بثقتني وال صادقني((: ))التلخيص((قال الذهيب يف   
  . ))يضا تالفأمقاتل (() ١/٣٣٧(
، وإسحاق ومقاتل ]يعين احلاكم[مل يتكلم عليه ((): ١٠/٣٣٨( ))اإلحتاف((وقال احلافظ يف   

االستدراك على الصحيحني حىت خيرج عن مثل  مرتوكان، وما كنت أظن أن تبلغ به اازفة فيه يف
  . هإ ))مقاتل

  . بن بشر متهم بوضع احلديث  كما مر ذكره يف حديث حذيفة  وإسحاق  
كذبوه وهجروه، ورمي (( بن بشري األزدي اخلراساين أبو احلسن البلخي  بن سليمان  ومقاتل  

  ). ٩٦٨( ))التقريب((كما يف . ))بالتجسيم
  . أو مرتوك ختلو طريق من طرق احلديث من راو كذاب واتضح مبا مر أن احلديث ضعيف جدا ال  
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١٢٩

  .احلديث  )١(»...فإذا مزبلة، وأتى يب واديا من أودية املدينة، فأخذ بيدي 
  .)٢(مل أجد له أصال 

ينظر  ال الدنيا موقوفة بني السماء واألرض منذ خلقها اهللا«: ـ حديث ١٥
  .احلديث  )٣(»...إليها

)٤(يسار مرسالبن  تقدم بعضه من رواية موسى
  .)٥(ومل أجد باقيه، 

                                                                                  

يا : فيها رؤوس أناس وعذرات، وخرق وعظام، مث قال...«): ٣/١٩٩( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  ) ١(
كانت حترص كحرصكم، وتأمل كأملكم، مث هي اليوم عظام بال جلد، مث أبا هريرة هذه الرؤوس  

اكتسبوها من حيث ، هي ألوان أطعمتهم] اخلراء: يعين[هي صائرة رمادا، وهذه العذرات 
وهذه اخلرق البالية كانت رياشهم ، فأصبحت والناس يتحاموا، مث قذفوها يف بطوم، اكتسبوها

، وهذه العظام عظام دوام اليت كانوا ينتجعون عليها أطراف ولباسهم، فأصبحت والرياح تصفقها
 . »فما برحنا حىت اشتد بكاؤنا: البالد، فمن كان باكيا على الدنيا فليبك، قال

عن احلسن مرسال  ))القوت((لكن أورده صاحب ((: بقوله) ٨/٨٤( ))اإلحتاف((وتعقبه الزبيدي يف  )٢(
  . هإ ))بنحوه

يذكر إسناد  وطريقة أيب طالب املكي يف هذا الكتاب أنه ال. الكتاب املذكورومل أقف عليه يف   
  ...فقط مثل وروينا عن عائشة كذااألعلى احلديث  ياحلديث كامال، بل يذكر راو 

  ). ١٧٦(رقم ) ١٥: ص( ))املوضوعات يف اإلحياء((واحلديث أورده حممد أمني السويدي يف كتابه   
يا رب اجعلين ألدىن أوليائك اليوم : وتقول يوم القيامة...«): ٣/١٩٩( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٣(

 . »شيء، إين مل أرضِك هلم يف الدنيا أأرضِك هلم اليوم  اسكيت يا ال: نصيبا، فيقول

 ). ١٠(انظر رقم حديث ) ٤(

  . يف فصل أحاديث اإلحياء اليت مل جيد هلا إسنادا) ٦/٣٤٥( ))طبقات الشافعية((وذكره السبكي يف  )٥(
من طريق أيب ) ٧٢ـ ١/٧١( ))احللية((حنوه أخرجه أبو نعيم يف  �وقد روي موقوفا عن علي    

بن   بن سعد، عن زيد  اهللا العكربي، ثنا ابن أيب فديك، عن هشام  بن عبد  بن عيسى طاهر أمحد
إذا كان يوم القيامة أتت : بن أيب طالب عليه السالم  يقال عل: بن احلسني قال  أسلم، عن علي

اذهيب فأنت : اهللا تعاىل يا رب هبين لبعض أوليائك، فيقول: الدنيا بأحسن زينتها مث قالت
شيء، أنت أهون علي أن أهبك لبعض أوليائي، فتطوي كما يطوي الثوب اخللق فتلقى يف  ال

 . النار
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)١(كجبال امة  وأعماهلم، ليجيئن أقوام يوم القيامة«: ـ حديث ١٦ 
 

فيؤمر م إىل  
  .احلديث  )٢(»...النار

(و نعيمــــأبـــ
  ،)٤(بسند ضعيف حذيفة  )٣(موىل أيب  ســــــاملن حديث ـم ))ـةــــــاحلـلي((يف   
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، بن أيب طالب العلوي بن علي  بن عمر بن حممد اهللا  ن عبدب بن عيسى  وأبو طاهر هذا لعله أمحد   
 ))روى عن ابن أيب فديك، وأبيه((: وقال) ١١١(رقم ) ١/٦٥( ))اجلرح((ترجم له ابن أيب حامت يف 

  . يه جرحا وال تعديالفلم يذكر ف
   ).٥٣(رقم ) ٣/  ١( ))الضعفاء(( وكذبه الدارقطين يف  
 ))توضيح املشتبه((وأما نسبة الُعْكبـَري فقد يكون نسبة إىل بلدة، قال ابن ناصر الدين يف   
بضم العني املهملة وسكون الكاف وفتح املوحدة ويقال بضمها - إىل عكربا  نسبة(() ٧/٣١٣(

  . هإ ))بلدة من أعمال بغداد من اجلانب الشرقي - تليها ألف مقصورةأيضاً مث راء 
  - واهللا أعلم. أو أنه تصحيف من العلوي  
وُوِجد : قلت ))مل أجد باقيه((متعقبا على كالم العراقي ) ٨/٨٥( ))اإلحتاف((قال الزبيدي يف : تنبيه  

  . هخبط احلافظ ابن حجر ما نصه البن ماجة حنوه عن ثوبان إ
ليجيئن أقوام يوم القيامة «يظهر أن كالم احلافظ يتعلق باحلديث الذي بعده وهو حديث والذي   

أخرجه ابن ماجة يف الزهد عن ثوبان كما سيأيت خترجيه بعد هذا  احلديث  »وأعماهلم كجبال امة
  . - واهللا أعلم-ومل أقف على هذا احلديث يف سنن ابن ماجة  - إن شاء اهللا- 

 األردن يف العقبة من الشرق من األمحر البحر إىل املنكفئة األرض على تطلقو : األول بكسر: امــــة )١(
 منهاو احلجاز،  امة تسمى احلجاز يفو اليمن،  امة تسمى اليمن يفو اليمن،  يف »املخا« إىل
  ). ٦٥- ٦٤٥: ص(املعامل األثرية . العقبةو وجدة،  املكرمة مكة

هو مكة وما حوهلا، وأصلها من  - بكسر املثناة- وَِامة ((): ٥/٤١٣( ))الفتح((قال احلافظ يف   
 . ))التهم وهو شدة احلر وركود الريح

نعم كانوا : اهللا مصلني؟ قال يا رسول: قالوا...«): ٢٠٠ -٣/١٩٩( ))اإلحياء((تتمة احلديث من ) ٢(
 . »فإذا عرض هلم شيء من الدنيا وثبوا عليهيصلون، ويصومون ويأخذون َهـَنة من الليل، 

 . يف الظاهرية  ))أيب((: سقط لفظ )٣(

معجم ((وابن قانع يف ) ٢٦٢(رقم ) ٢٧١: ص( ))األهوال((واحلديث أخرجه ابن أيب الدنيا يف  )٤(
 ))معرفة الصحابة((ويف ) ١/١٧٧( ))الحلية((وأبو نعيم في ، )٣٣٨(رقم ) ١/٢٨٣( ))الصحابة
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من طريق أيب - ) ١/٥٥١( ))املتفق واملفرتق((واخلطيب يف ) ٣٤٤١(رقم حديث ) ٣/١٣٦٣(
بن   بن حكيم  بن مطر بشر: بن إبراهيم، حدثنا  ، كلهم من طرق، عن مسلم-))احللية((نعيم يف 

بن دينار، قال   بن دينار وكيل أل الزبري، حيدث عن مالك  مسعت عمرو: دينار القطعي، قال
  : ألنصارحدثين شيخ من ا

من ) ٣/١٣٦٣( ))معرفة الصحابة((وأبو نعيم يف ) ١/٧١٥(  ))معرفة الصحابة((ورواه ابن منده يف   
  : بن أيب رباح  عن الثقة، عن عطاء. بن فضالة طريق املفضل

: �اهللا   قال رسول: عن سامل موىل أيب حذيفة قال] أعين عطاء وشيخ من األنصار[ كالمها     
اهللا  ليجاءن بأقوام يوم القيامة معهم من احلسنات مثل جبال امة، حىت إذا جيء م جعل«

بأيب أنت وأمي جّل لنا هؤالء القوم حىت ! أعماهلم هباء مث قذفهم يف النار، فقال سامل يا رسول اهللا
سامل إم كانوا يصومون يا : نعرفهم، فوالذي بعثك باحلق إين أختوف أن أكون منهم، فقال

: فقال  »اهللا تعاىل أعماهلم ويصلون ولكنهم إذا عرض هلم شيء من احلرام وثبوا عليه فأدحض
  . بن دينار هذا واهللا النفاق  مالك

شيخ من اليعين طريق عطاء و [ مجيعا ويف السندين ): ٤/١٨٩( ))اإلصابة((وقال احلافظ يف   
  . مجيعا ضعف وانقطاع] األنصار 

بدون ذكر -بن دينار، قال حدثين شيخ من األنصار   عمرو: أليب نعيم ))معرفة الصحابة(( ويف  
كما يف - وعند ابن شاهني  ))فوائده((وهكذا ورد عند مسويه يف السادس من  -بن دينار  مالك

  . - )٤/١٨٩(اإلصابة 
  . يفولعله تصح  ))بن إبراهيم  مسلم((: بدل  ))بن إبراهيم مكي((: ويف معجم ابن قانع  
ل آبن دينار وكيل  حدث عن عمرو(() ١/٥٥١(  - يف ترمجة بشر-  ))املتفق((وقال اخلطيب يف    

  . ))بن إبراهيم الزبري روى عنه مسلم
يؤتى بأقوام من ولد آدم يوم القيامة معهم حسنات كاجلبال؛ حىت إذا دنوا «: ولفظ ابن قانع  

  . »نصيب لكم فيها  ال :وأشرفوا على اجلنة نودوا

  . والذي يظهر أن كلتا الطريقني ضعيفة، إلام يف السند، وضعف  الرواة   
 ))املتفق((البصري ترمجه اخلطيب يف  بن دينار الُقَطعي بن حكيم  بن مطر بشر: ففي اإلسناد األول  
] وكيل[ بن دينار البصري األعور قـُْهَرمان  شيخه عمروومل يذكر فيه جرحا وال تعديال، و ) ١/٥٥١(

  ). ٧٣٤: ص( ))التقريب((كما قال احلافظ يف   ))ضعيف((آل الزبري يكىن أبا حيىي 
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  :وـــــــوه ، )١(ســـــــــــــــــث أنــــــــــــديــــــــــن حــــــــــي مــــــــمـــــــــــــــلــــــور الديـــــــــــــــصــــــــــــو منـــــــــوأب  
  .)٢(عيف أيضاــــــــــض 
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  . ال يعرف إدراكه لسامل موىل أيب حذيفة رضي اهللا عنهما شيخ من األنصار مبهم: وفيه  
مل يدرك ساملا، ألنه ولد أثناء خالفة عثمان كما  بن أيب رباح  ويف اإلسناد الثاين انقطاع، الن عطاء  

 خالفة أيب بكر ، وقتل سامل يوم اليمامة يف)٤٢١- ٧/٤٢٠( ))تاريخ اإلسالم((ذكره الذهيب يف 
  ). ١/٧٣١( ))معرفة الصحابة((سنة ثنيت عشرة كما ذكره ابن مندة يف 

يكفــي يف توثيـــق الــراوي علــى أرجـــح قــويل العلمـــاء  وهــذا ال ))حــدثين الثقـــة((وفيــه إــام بلفـــظ التوثيــق 
 ). ٢٢٤: ص(  ))علوم احلديث((و) ١٥٥: ص( ))الكفاية((: انظر

رقم ) ٣/٨٩٣( ))معجمه((، ولكن احلديث رواه ابن األعرايب يف ))الفردوسزهر ((مل أقف عليه يف ) ١(
بن زيد، عن احلسن، عن   ، عن سعيد، قال نا عبدالواحد]الرتقفي[عن عباس) ١٨٦٥(احلديث 

 . فذكر مثل لفظ الغزايل: �اهللا   أنس قال قال رسول

أنه منكر ) ٧(رقم ديث احلالعابد أبو عبيدة قد تقدم يف بن زيد البصري   الواحد ويف سنده عبد  
يعترب حبديثه إذا كان دونه وفوقه ثقات، ((): ٧/١٢٤( ))الثقات((قال فيه ابن حبان يف و . احلديث

أصل له  بن دينار، فان سعيدا يأتى مبا ال  اهللا بن عبد  وجيتنب ما كان من حديثه من رواية سعيد
  . ))عن األثبات

بن   بن صبيح وعبدالواحد روى عن الربيع البصري التماربن دينار أبو روح   اهللا سعيد هو ابن عبدو   
قُفي ونقل قول أيب حامت ) ٢١/١٧٠(ذكره ابن عساكر يف تاريخ دمشق . زيد وروى عنه عباس الرت

  .حبان كما يف النقل املتقدم عنهوقد وهاه ابن . ))جمهول(( )٤/١٨( ))اجلرح((من 
ويعرف بالرتقفى سكن  بن أىب عيسى أبو حممد الباكسائى  اهللا بن عبد  وشيخ ابن األعرايب العباس  

  . ))كان ثقة دينا صاحلا عابد((): ١٤/٢٨(بغداد قال اخلطيب يف تارخيه  
  . فحديث أنس ذه الطريق ضعيف جدا  

وعزاه الزبيدي إىل احلافظ ابن حجر  . هإ ))حنوه عن ثوبان البن ماجه((: ويف حاشية نسخة األصل) ٢(
 . كما سبق يف احلديث السابق

رقم ) ٤٨٩(/٤باب ذكر الذنوب : كتاب الزهد  ))السنن((وحديث ثوبان أخرجه ابن ماجة يف   
بن   بن خديج املعافري، عن أرطاة بن علقمة  بن يونس الرملي، ثنا عقبة  عن عيسى) ٤٣٤٥(

ألعلمن أقواما من أميت يأتون يوم «: أنه قال �املنذر، عن أيب عامر األهلاين، عن ثوبان عن النيب 
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! يا رسول اهللا: اهللا  هباء منثورا، قال ثوبان القيامة حبسنات أمثال جبال امة بيضا، فيجعلها
أما إم إخوانكم ومن جلدتكم، : نعلم، قال نكون منهم؛ وحنن ال صفهم لنا َجلهم لنا، أن ال

  . »اهللا انتهكوها ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا مبحارم
رقم ) ٥/٤٦( ))األوسط((، والطرباين يف )٦٥١(رقم ) ٤٢٥: ص( ))مسنده((وأخرجه الروياين يف    

  : بن يونس  ، من طريق عيسى)٢٣٧: ص( ))الصغري((ويف ) ٤٦٣٢(
الرمحن  بن عبد  من طريق سليمان) ٦٨٠(رقم ) ١/٣٩٣( ))مسند الشاميني((وأخرجه يف   

  : الدمشقي
  . همن طريق عقبة به حنو ) بن يونس، وسليمان الدمشقي  أعين عيسى(كالمها   
عن ثوبان إال ذا اإلسناد تفرد به عقبة، واسم أيب عامر  ال يروى((: ))الصغري((وقال الطرباين يف   

  . هإ ))بن حيىي  اهللا  عبد: بن حيىي، ويقال  الرمحن عبد
 ))ذيب الكمال((انظر . بن غابر، وذكر هذا احلديث يف ترمجته اهللا  عبد: وذهب املزي إىل أن امسه  
)١٥/٤١٧ .(  
إسناده صحيح ورجاله ثقات، وأبو (() ٤/٤٨٩هامش السنن (  ))الزوائد((عه البوصريي فقال يف وتب  

  . ))بن غابر اهللا  عامر األهلاين امسه عبد
قال أبو زرعة الدمشقي يف . بن غابر  اهللا  والذي يظهر أن أبا عامر الذي يروي عن ثوبان هو عبد  

  . هإ))بن غابر  اهللا عبد: اسم أيب عامر األهلاين صاحب ثوبان(() ٣٩١: ص(تارخيه 
  ). ٣٥٤٩(رقم ) ٥٣٤( ))التقريب((كما يف   ))ثقة((وهو   
  . ))رواه ابن ماجة ورواته ثقات((): ٣/١٧٨( ))الرتغيب((وقال املنذري يف   
 ))الصحيحة((واأللباين يف ) ٤/٤٨٩هامش السنن ( ))الزوائد((وصحح إسناده البوصريي يف   
  ). ٥٠٥(رقم ) ٢/٣٢(
بن حديج  املعافري   بن علقمة حسن، ألن عقبة �أن حديث ثوبان  - واهللا أعلم- والذي يظهر   

 ))التقريب((وقال  احلافظ يف . ))صدوق يغرب(() ٢/٢٩( ))الكاشف((البريويت قال عنه الذهيب يف 
  . ))وق، لكن كان ابنه حممد يدخل عليه ما ليس من حديثهصد((): ٤٦٧٩(رقم ) ٦٨٤(
رقم ) ٧٧٣( ))التقريب((كما يف   ))صدوق رمبا أخطأ(( بن أبان الفاخوري الرملي  بن يونس  و عيسى  
عند  بن مسلم اخلوالين  حبيلبن عبدالرمحن الدمشقي ابن بنت شر   ، وتابعه سليمان)٥٣٧٥(

صدوق ((): ٤١٠( ))التقريب((وسليمان قال فيه احلافظ يف . كما مر  ))مسند الشاميني((الطرباين يف 
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هقي يف ـالبي. احلديث  )١(»...بني أجل قد مضى: املؤمن بني خمافتني«: ـ حديث ١٧ 
ه ـــــــوفي، �يب ـــــــــاب النــــــــــحــــــــن أصـــــــــــل مــــــعن رج، سنــــــة احلـــــن روايـــــم ))الشـعـب((

  .)٢(انقطاع
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  . ))خيطئ
اهللا مل يستحضر طريق ابن ماجة هنا، أو اعترب الفارق يف األلفاظ فلم   رمحه–ولعل احلافظ العراقي   

  . - واهللا أعلم–ير ذكره هنا 
اهللا صانع فيه، وبني أجل قد بقي  يدري ما  ال...«): ٣/٢٠٠( ))اإلحياء((تتمة احلديث من   )١(

ومن حياته ملوته، من نفسه لنفسه، ومن دنياه آلخرته،   اهللا قاض فيه، فليتزود العبد  يدري ما ال
ومن شبابه هلرمه، فإن الدنيا خلقت لكم، وأنتم خلقتم لآلخرة، والذي نفسي بيده ما بعد املوت 

 . »من مستعتب، وال بعد الدنيا من دار إال اجلنة أو النار

وال بعد «ومنه احلديث ...استعتب طلب أن يـَْرضى عنه((): ٥٩٠: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف   
أي ليس بعد املوت من اسرتضاء، ألن األعمال بطلت، وانقضى زماا وما  »من مستعتباملوت 

  . ))دار عمل بعد املوت دار جزاء ال
البيهقي ومن طريقه - ) ١٩٠(رقم ) ١٢٩: ص( ))قصر األمل((احلديث أخرجه ابن أيب الدنيا يف    )٢(

بن  عن أمحد - )١٠٠٩٧(رقم ) ١٣/١٥٣(احلادي والسبعون من شعب اإلميان  ))الشعب((في 
يف  �طلبت خطبة النيب : قال احلسن البصري: ، قالحدثين أبو جعفر املكي: عبداألعلى، قال

كان يقول يف خطبته : فقال. فسألته عن ذلك �اجلمعة فأعيتين، فلزمت رجال من أصحاب النيب 
يا أيها الناس، إن لكم علما فانتهوا إىل علمكم، وإن لكم اية فانتهوا إىل ايتكم، «: يوم اجلمعة

 . مث ذكر حنو لفظ الغزايل بزيادة ونقص، وتقدمي وتأخري

أبو احلسن وقد اكثر ابن أيب الدنيا الرواية عنه يف مصنفاته، ومل أجد  األعلى الشيباين بن عبد  أمحد  
  . له ترمجة

  . مل أقف على ترمجته وأبو جعفر املكي  
بن   معلقا عن احلسن البصري، عن جابر): ٣٨٩: ص( ))تنبيه الغافلني((ورواه السمرقندي يف   

  . احلديث »…املؤمن بني خمافتني«: أنه قال �اهللا   ولاهللا، عن رس عبد
اهللا، واحلسن مل يسمع من جابر كما قال  بن عبد جابر: هو �ولعل الواسطة بني احلسن، والنيب   

  ). ٤٥(رقم ) ١٨٦: ص( ))العلل((بن املديين يف   علي
= 
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  . - رمحه اهللا–فاإلسناد ضعيف لالنقطاع كما قاله املصنف   
كما يف   ))مسند الفردوس((ولكن لبعض ألفاظ احلديث شاهد عن أيب أمامة أخرجه الديلمي يف   

بن احلسن  بن ممان، أخربنا بندار  بن طاهر قال أخربنا حممد )١٦٣: اللوحة(: ))الفوائد املنتقاة((
بن أمحد  بن علي بن ماهلة، حدثنا علي  بن عمر اهللا  بن عبد الزاهد، أخربنا أبو بكر طاهر

، حدثين أبو علي، عن بن أيب احلواري جاين، حدثنا أمحدبن يوسف اهلسن  ويين، حدثنا إبراهيملقز ا
ينبغي للمؤمن أن «بن صفوان الرعيين، عن مكحول عنه رفعه   الواحد، عن حيىي  بن عبد عبداخلالق

اهللا صانع   يدري ما ذنب قد مضى منه ال: خمافتنيميشي إال حزينا، وإن كان حمسنا ألنه بني  ال
   »يدري ما يصيبه فيه من املهالك فيه، وما بقي من عمره  ال

بن  بن العباس بن ميمون اهللا بن عبد  أمحد: هو بن أيب احلواري رجال االسناد مل أعرفهم غري أمحد  
  ). ٩٣: ص( ))التقريب((: انظر ))ثقة زاهد(( احلارث التـْغِليب

 ))املراسيل((وهذا إسناد منقطع ألن مكحوال مل يسمع من أيب أمامة كما قال ابن أيب حامت يف   
: قولمسعت أيب ي: يصح ملكحول مساع من أيب أمامة وقال  مسعت أيب يقول ال((): ١/٢١١(

  . ))مكحول مل ير أبا أمامة
ومكحول قد مسع من (() ٢٥٠٦(رقم ) ٦/٣٧٥(صفة القيامة : كتاب  ))السنن((وقال الرتمذي يف   

إنه مل يسمع من أحد من أصحاب : بن مالك وأيب هند الداري، ويقال  بن األسقع وأنس  واثلة
  . ))إال من هؤالء الثالثة �النيب 

  . هضعيف أيضا النقطاع فتبني من هذا أن هذا اإلسناد  
وقد تقدم يف ذم ((): ٣٠٥: اللوحة( وقال العراقي يف خترجيه للحديث يف كتاب الرجاء واخلوف   

الدنيا، وذكره ابن املبارك يف الزهد بالغا وذكره صاحب الفردوس من حديث جابر ومل خيرجه ولده 
  . ))يف مسند الفردوس

  . بالغا) ٣٠٤رقم ) ١٠٢: ص(البن املبارك  ))الزهد((واحلديث يف   
يف ترمجة احلسن البصري من قوله خمتصرا، ويف سنده ) ١٣٢/ ٢( ))احللية((ورواه أبو نعيم يف   

رقم ) ٦/٢٩٧( ))اجلرح((انظر   ))ضعيف احلديث((قال عنه أبو حامت  بن خالد اخلزاعي  عمران
)١٦٤٨ .(  
  . - واهللا أعلم- إن احلديث ضعيف النقطاع يف أسانيد احلديث: وخالصة القول  
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  .)١(»من هاروت وماروت فإا أسحر؛ احذروا الدنيا«: ـ حديث ١٨ 
وقال ، مرسال الرَُهاِوي أيب الدرداءمن طريقه من رواية  ))الشـعـب((والبيهقي يف ، ابن أيب الدنيا 

 :)٢(قال الذهيب، ))عن رجل من الصحابة، أيب الدرداءعن : إن بعضهم قال((: البيهقي

))أصل له ال وهذا منكر((: قال، ))من أبو الدرداء يُْدرى ال((
)٣(.  

                                                                                  

ادعى ابن (() ١/٣٠٩( ))تفسريه((اختلف أهل العلم يف هاروت وماروت  قال ابن كثري يف ) ١(
اهللا إىل األرض، وأذن هلما يف تعليم السحر اختبارا   جرير الطربي أما ملكان أنزهلما

بني لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل، وادعى أن لعباده وامتحانا، بعد ان 
(مث قال ابن كثري . ))هاروت وماروت مطيعان يف تعليم ذلك ألما امتثال ما أمرا به هذا (

وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيالن من اجلن  . الذي سلكه غريب جدا
أما كانا ملكني من السماء وأما وذهب كثري من السلف إىل .... كما زعمه ابن حزم

وقد رويت قصة هاروت وماروت عن مجاعة .... أنزال إىل األرض فكان من أمرمها ما كان
وغريهم وقصها خلق من ...من التابعني كمجاهد والسدي واحلسن البصري وقتادة

ائيل إذ املفسرين من املتقدمني واملتأخرين، وحاصلها راجع يف تفاصيلها إىل أخبار بين إسر 
ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل اإلسناد إىل الصادق املصدوق املعصوم الذي 

ينطق عن اهلوى وظاهر سياق القرآن إمجال القصة من غري بسط وال إطناب فيها،   ال
 . ))اهللا تعاىل، واهللا أعلم حبقيقة احلال  فنحن نؤمن مبا ورد يف القرآن على ما أراده

 ).١٠١٨٠( رقم) ٧/٣٦٤(امليزان ) ٢(

عن أيب حامت ) ١٣٢(رقم ) ٧٠: ص( ))ذم الدنيا((ابن أبي الدنيا في احلديث أخرجه ) ٣(
بن أيب حكيم،   عن عتبة] بن خالد  :يعين[ بن عمار، حدثين صدقة   الرازي، أخربنا هشام

  . فذكره. �اهللا   قال رسول: أخربنا أبو الدرداء الرهاوي قال
 ))شعب اإلميان((الباب احلادي والسبعون من  ))الشعب((البيهقي في ومن طريقه أخرجه   
 ). ١٠٠٢٢(رقم ) ١٠٤- ١٣/١٠٣(

  . وهذا مرسل عن أيب الدرداء الرهاوي كما ذكره العراقي  
وقال ((: فقال أخرجه البيهقي تعليقا  �وقد روي موصوال عن بعض أصحاب النيب    

  . ))غريه، عن هشام بإسناده عن رجل من أصحاب النيب
(): ٨٨٤٥(رقم )٩/٦٥( ))اللسان((وقال احلافظ يف    من  ))الشعب((أخرجه البيهقي يف (

= 
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وهو من طريق أخرى، عن أبي الدرداء مرسال روايته عن أيب الدرداء به، وأخرجه أيضا 
  . ))من هذا الوجه ))ذم الدنيا((عند ابن أيب الدنيا يف 

] البيهقي[ومن الواضح أنه ((: قالف) ٣٤(رقم ) ١/١٠٨( ))الضعيفة((وتعقبه األلباين يف   
أبا حامت الرازي، فهذه طريق أخرى مع كوا معلقة، ولكنها عن هشام ) غريه(يعين ضمري 

وليست عن أيب الدرداء كما وهم احلافظ، فالطريق عنه يف احلقيقة واحدة، غاية ما يف 
وهو - واه غريه األمر أن أبا حامت احلافظ رواه عن هشام بإسناده الضعيف عنه مرسال، ور 

  . ))الصحيح على ضعفه: عنه، عن أيب الدرداء، عن الصحايب، واملرسل هو - جمهول
فتبني من هذا أن للحديث طريق واحدة إىل هشام مث اختلف عنه فرواه أبو حامت عنه   

  : فاحلديث أعل بعدة علل. مرسال، ورواه غريه موصوال
رقم ) ٩/٣٦٨( ))اجلرح((يب حامت يف ذكره ابن أ أبي الدرداء الرهاوياألوىل جهالة    
(وقال ): ١٦٩١( . ))مسعت أيب يقول ذلك...، روى عنه�عن رجل من أصحاب النيب (

  . ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال
(): ١٠١٨٠(رقم ) ٧/٣٦٤( ))الميزان((الذهبي في وقال    ْدرى من هو ذا( هذا . ال ُي

)أصل له  منكر احلديث ال ( .  
أبو الدرداء غري منسوب، أرسل حديثا، فذكره ((): ١٢/٢١٢( ))اإلصابة((وقال احلافظ يف   

  . مث ذكر هذا احلديث ونقل قول الذهيب السابق. ))...بعضهم يف الصحابة فوهم
ّين بضم اهلمزة  بن أيب حكيم اهلْمداين  ضعف عتبة: الثانية   ْرُد بسكون امليم، أبو العباس اُأل

  . والدال بينهما راء ساكنة وتشديد النون
رقم ) ١٥٨: ص( ))بن أيب شيبة  بن عثمان  سؤاالت حممد((بن املديين كما يف   قال علي  
)٢٢٨ :() كما يف . ))ثقة((: وقال عباس الدوري والغاليب عن ابن معني. ))كان ضعيفا(
، وقال ابن أيب خيثمة عن ابن )٤/٦١( ))وذيب التهذيب(() ٢/٣٨٩( ))تاريخ الدوري((

  . ))ضعيف احلديث((): ٣٧١/ ٦( ))اجلرح((معني كما يف 
رقم ) ٦/٣٧٠( ))اجلرح((بن حنبل يوهنه قليال كما نقل ابن أيب حامت يف   وكان أمحد  

وضعفه . قانظر املصدر الساب ))بأس به  صاحل ال((: وقال أبو حامت. عن أبيه) ٢٠٤٤
رقم ) ١/١٠٠( ))السنن((والدارقطين يف ) ٤١٥رقم   ٢١٤ص ( ))الضعفاء((النسائي يف 

صدوق خيطئ  ((): ٤٤٥٩(رقم ) ٦٥٧: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف ). ١٧٤(حديث
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 )١(»...عنه العمىاهللا  هل منكم من يريد أن يُْذِهب«: الحسنـ حديث  ١٩ 
  .احلديث

 األشعثبن   إبراهيموفيه ، من طريقه هكذا مرسال  ))الشـعـب((والبيهقي يف ، ابن أيب الدنيا
  )٢(.تكلم فيه أبو حامت

= 
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  . ))كثريا
ــام: الثالثة   ـ ـ مل يرمز له ((): ١/١٨٨( ))الفيض((، قال املناوي يف بن عمار  الكالم يف هشـ

قال الذهيب ] يف األصل كمال وهو حتريف [ بن عمار   بشيء وهو ضعيف ألن فيه هشام
وحدث بأرجح من : قال أبو حامت صدوق وقد تغري وكان كلما لقن يتلقن، وقال أبو داود

قبل التغري أم بعده فقد  إ هـ وال أدري مسع أبو حامت عنه. أصل هلا  أربعمائة حديث ال
بن عمار ملا كرب تغري   هشام: مسعت أيب يقول)٢٥٥(رقم ) ٩/٦٦(قال ابنه يف اجلرح 

)وكلما دفع إليه قرأه وكلما لقن تلقن وكان قدميا أصح كان يقرأ من كتابه (  
): ١٠١٨٠: (رقم) ٧/٣٦٤( ))امليزان((واحلديث وهاه بعض أهل العلم فقال الذهيب يف   

)اللسان((وأقره عليه احلافظ يف . ))هال أصل ل((   ). ٨٨٤٥(رقم )٩/٦٥( )
اليت مل جيد  ))اإلحيا((يف فصل أحاديث ) ٦/٣٤٥( ))طبقات الشافعية((وذكره السبكي يف   

  . هلا إسنادا
(): ٣٤(رقم ) ١/١٠٦( ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف    )أصل له  منكر ال( ( .  

وجيعله بصريا؟ أال إنه من رغب يف الدنيا، ...«): ٣/٢٠٠( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
اهللا قلبه على قدر ذلك، من زهد يف الدنيا وقصر فيها أمله؛   وطال أمله فيها أعمى

يستقيم هلم   اهللا علما بغري تعلم؛ وهدى بغري هداية؛ أال إنه سيكون بعدكم قوم ال  أعطاه
فخر والبخل، وال احملبة إال باتباع اهلوى، أال امللك إال بالقتل، والتجرب، وال الغىن إال بال

فمن أدرك ذلك الزمان منكم فصرب على الفقر؛ وهو يقدر على الغىن، وصرب على 
يريد بذلك إال   البغضاء وهو يقدر على احملبة، وصرب على الذل وهو يقدر على العز، ال

يقا  اهللا تعاىل أعطاه  وجه  . »اهللا ثواب مخسني صّد

ومن طريقه أبو نعيم - ) ١٠٥(رقم ) ٦٢: ص( ))الزهد((ابن أبي الدنيا في احلديث أخرجه ) ٢(
احلادي والسبعون من شعب  ))شعب اإليمان((البيهقي في و) ٦/٣١٢( ))احللية((يف 

  : بن شقيق  بن علي  عن حممد - )١٠٠٩٨(رقم ) ١٥٤ - ١٣/١٥٣(اإلميان 
= 
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  : بن عاصم  من طريق إمساعيل) ٨/١٣٥( ))احللية((وأخرجه أبو نعيم يف مكان آخر يف    
بن األشعث   عن إبراهيم]أعين حممد بن علي بن شقيق، وإمساعيل بن عاصم [ كالمها     

مرسال بزيادة يف أول  بن حسان، عن احلسن  بن عياض، عن عمران  أنا الفضيل: قال
على أصحابه ذات يوم فقال هل منكم من يريد أن  �خرج النيب «احلديث  بلفظ 

 . مث ذكر مثل سياق الغزايل   »...اهللا علما بغري تعلم وهدى بغري هداية  يؤتيه

غريب من حديث احلسن مل يروه عنه إال حسان ((): ٦/٣١٢( ))احللية((وقال أبو نعيم يف   
() ٨/١٣٥(وقال يف ترمجة الفضيل . ))بن عياض  مرسال وال أعلم عنه راويا إال الفضيل ال (

أعلم رواه ذا اللفظ إال الفضيل عن عمران، وعمران يعد يف أصحاب احلسن مل يتابع 
  . ))على هذا احلديث

بن عمران،    حسان - يف موضع-  ))احللية((البن أيب الدنيا ويف  ))الزهد((جاء يف : تنبيه  
رقم )٦/١٦٩(يف اللسان قال احلافظ . بن حسان  كأنه حصل  قلب من عمران

من زهد يف الدنيا «: بن حسان، عن احلسن البصري حبديث مرسل فيه  عمران): ٥٧٣٨(
  . »اهللا علما بغري تعلم  أعطاه: وقصر أمله فيها

  : واحلديث ضعيف فيه ثالث علل  
  . اإلرسال: األولى   
ــث  ضعف إبراهـيم: الثانية    بن عياض ويعرف   وهو البخاري، خادم الفضيل بن األشعـ

  . بـالم البخاري، ويكىن بأيب إسحاق وبه أعله العراقي
بن   عن إبراهيم: سألت أيب((): ٢١٧(رقم ) ٢/٨٨( ))اجلرح((قال ابن أيب حامت يف   

هذا : األشعث وذكرت له حديثا رواه عن معن، عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، فقال
  . ))بن األشعث اخلري فقد جاء مبثل هذا  موضوع كنا نظن بإبراهيم باطل

وقال يف . ))يغرب، ويتفرد، وخيطئ، وخيالف((): ٨/٦٦( ))الثقات((وقال ابن حبان يف   
  . ))ثقة مأمون((: بن احلصني  يف ترمجة داود) ١/٣٥٦( ))اروحني((
بن   إبراهيم((): ٩٢(رقم ) ٩٥: ص( ))تعليقات الدارقطين على اروحني((وقال الدارقطين   

  . ))أصل له  األشعث ضعيف حيدث عن الثقات مبا ال
  . ))ضعيف((): ٥٧٣٨(رقم )٦/١٦٩( ))اللسان((وقال احلافظ يف   
ــان  عمرانو: الثالثة   كما   ))احللية((مل أقف على كالم فيه غري ما قاله أبو نعيم يف  بن حسـ

= 
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١٤٠

)١(من البحرين فجاء مبال؛ اجلراحبن  بعث أبا عبيدة«: ـ حديث ٢٠ 
فسمعت ، 

  .احلديث  )٢(»...)١(األنصار بقدومه

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  . ذكرت آنفا
اهللا تعاىل بال تعلم، وهداه بال هداية، وكشف عنه   من زهد يف الدنيا علمه«: ولفظ  

) ١/٧٢(اهللا عنه، أخرجه أبو نعيم يف احللية   روي من وجه آخر عن علي رضي  »العمى
بن حممد،   بن محزة، عن أبيه، عن جعفر  حدثنا نصري: بن حفص العبسي  من طريق  علي

بن أيب طالب قال قال   بن علي، عن علي  بن احلسني، عن احلسني  بن علي  عن حممد
ىل بال تعلم وهداه بال هداية وجعله اهللا تعا  من زهد يف الدنيا علمه« �اهللا   رسول

  . »اهللا يف صدره عظيما  اهللا عليما، وعرفان  بصريا، وكشف عنه العمى، وكان بذات
مسند ((وأخرج أبو نعيم يف احللية، والديلمي يف ((): ٨/٨٧( ))اإلحتاف((قال الزبيدي يف   

  . ))وإسنادمها ضعيف...من حديث علي ))الفردوس
وهذا إسناد مظلم؛ من دون ((): ٤٦٠٠(رقم ) ١٠/١١٤( ))ضعيفةال((وقال األلباين يف   

عليه لوائح والحديث عندي موضوع؛ ...اهللا عنهم مل أعرف أحدًا منهم  أهل البيت رضي
الوضع بادية، وظين أنه من وضع بعض الصوفية؛ الذين يظنون أن لطلب العلم طريقًا غري 

عن سلف، وهو طريق اخللوة والتقوى  طريق التلقي والطلب له من أهله الذين تلقوه خلفاً 
  . ))فقط بزعمهم

يصلح أن يستشهد به   أن احلديث ضعيف للعلل السابقة، وحديث علي ال: الخالصةو  
طبقات ((وذكره السبكي يف . بوضعه - رمحه اهللا–جلهالة إسناده حىت حكم الشيخ األلباين 

  . - واهللا أعلم- اليت مل جيد هلا إسنادا ))اإلحياء((يف فصل أحاديث ) ٦/٣٤٥( ))الشافعية
وهو اسم جامع لبالد على . هكذا يتلفظ ا يف حال الرفع والنصب واجلر: البحرين) ١(

َجُر قصبة البحرين ، وقيل َه ُة َهَجَر . ساحل حبر اهلند بني البصرة وعمان، قيل هو قصَب
  . ومياه وبالد واسعة وقد عدها قوم من اليمن وجعلها آخرون قصبًة برأسها، وفيها عيون

َوال«وانتقل اسم  البحرين إىل جزيرة كبرية ، هذه اجلزيرة كانت تسمى  وهي إمارة » َأ
وعندما تكونت اململكة العربية السعودية أطلق على هذا اإلقليم اسم . البحرين اليوم

الواردة املعامل اجلغرافية (().  ١/٣٤٧: معجم البلدان للحموي( :انظر»املنطقة الشرقية«
   ) ٥١: ص( ))يف السرية النبوية

 



  كتاب ذم الدنيا

 

 

١٤١

  .)٣(عوف البدريبن   عمرومن حديث   ،متفق عليه 

لكم من بركات اهللا  إن أكثر ما أخاف عليكم ما ُخيْرِج«: أبي سعيدـ حديث  ٢١
= 
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=  

 ). بقدوم أيب عبيدة: (يف الظاهرية )١(

بقدوم أيب عبيدة، فوافوا صالة الفجر ...«): ٢٠١ـ ٣/٢٠٠( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٢(
 �اهللا   انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول �اهللا   ، فلما صلى رسول�اهللا   مع رسول

أجل يا رسول اهللا، : أظنكم مسعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء، قالوا: حني رآهم، مث قال
لوا ما يسركم، فوا هللا: قال ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكين أخشى عليكم أن ! فأبشروا وأّم

تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها 
 . »فتهلككم كما أهلكتهم

بن لؤي، ويقال له عمري، وكان قد شهد بدرا  وما   و األنصاري، حليف بين عامره )٣(
اإلصابة . ( عقب له، ومات يف خالفة عمر فصلى عليه  بعدها، سكن املدينة، ال

  ). ٥٩٥٣(رقم ) ٧/٤٣٦
اجلزية واملوادعة، باب اجلزية واملوادعة، مع أهل : وحديثه هذا عند البخاري يف كتاب  

ويف ) ٤٠١٥(رقم ) ٧/٣٩٩(، ١٦املغازي، باب : ، ويف كتاب)٦/٣١٠(الذمة واحلرب 
رقم ) ١١/٢٩٢(الرقاق، باب ما حيذر من زهرة الدنيا، والتنافس فيها، : كتاب

)٦٤٢٧ .(  
بن   كالمها من طريق عروة) ٧٣٥١(رقم ) ١٨/٢٩٦(وأخرجه مسلم، يف كتاب الزهد   

بن عوف األنصاري وهو حليف لبين   بن خمرمة، أنه أخربه أن عمرو  عن املسور، الزبري
بن اجلراح إىل   بعث أبا عبيدة �اهللا   أن رسول«أخربه  - بن لؤّي، وكان شهد بدرا  عامر

ر عليهم العالء �اهللا   البحرين يأيت جبزيتها، وكان رسول بن   هو صاحلََ أهل البحرين، وأّم
احلضرمي فقدم أبو عبيدة مبال من البحرين فسمعت األنصار بقدوم أيب عبيدة فوافوا 

 عليهاهللا   صلىاهللا   رسول له، فتبسم تعرضوا انصرف فلما  � النيب معصالة الفجر 
 رسول يا أجل: قالوا بشيء قدم عبيدة أبا أن مسعتم أظنكم: قال رآهم، مث حني وسلم

 أن أخشى عليكم، ولكين أخشى الفقر ما يسركم، فواهللا ما وأملوا فأبشروا«: اهللا، قال
تنافسوها،  كما قبلكم، فتنافسوها كان من على بسطت كما الدنيا عليكم تبسط

 فذكرا حنوه »أهلكتهم كما ولككم
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١٤٢

  .احلديث  )١(»...األرض 
  .)٢(متفق عليه

  .»ال تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا«: ـ حديث ٢٢
))الشـعـب((البيهقي يف 

النضر احلارثي بن  من رواية حممد من طريق ابن أيب الدنيا 
  .)٣(مرسال

                                                                                  

 . »زهرة الدنيا: بركات األرض؟ قالما : فقيل...«) ٣/٢٠١( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(

رقم ) ١١/٢٩٣(ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، : كتاب الرقاق، باب: البخاري )٢(
 - ٧/١٤٢. (ختوف ما خيرج من زهرة الدنيا: ، ومسلم، كتاب الزكاة، باب)٦٤٢٧(

: �اهللا   قال رسول: قال �بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري   من طريق عطاء) ١٤٣
 بركات وما: قيل، األرض بركات من لكماهللا   خيرج ما عليكم أخاف ما أكثر إن«

  . »...أخوف ما أخاف عليكم«: ولفظ مسلم »الدنيا زهرة«: األرض؟ قال
  . واحلديث عندمها مطوال، واقتصر الغزايل على جزء منه  

بن   عن سلمة) ٢٦٤(رقم ) ١٢٢: ص( ))ذم الدنيا((احلديث أخرجه ابن أيب الدنيا يف  )٣(
قال : بن النضر احلارثي قال  أخربنا حممد: بن املبارك قال  اهللا  شبيب أنه حدث عن عبد

  . فذكره �اهللا   رسول
 ).  ١٠١٠٠(رقم ) ١٣/١٥٥( ))الشعب((ومن طريقه أخرجه البيهقي يف   

)ثقة((بن شبيب املسَمعي النيسابوري نزيل مكة   وسلمة     ). ٤٠٠: ص: ())التقريب((كما يف   )
  . الكوفي العابد بن النضر هو أبو عبدالرحمن الحارثي  محمدو   
: قال عبدالرمحن(() ١١١٩(رقم ) ١/٤٨٦( ))العلل ومعرفة الرجال(( قال أمحد يف كما يف  

) ٨٠٢(رقم ) ١/٢٥٢( ))التاريخ الكبري((وذكره البخاري يف . ))ما رأيت مثله يف الصالح
بن النصر   حممد((): ٩/٧١( ))الثقات((وقال ابن حبان يف . ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال

ما له حديث مسند يرجع إليه، إمنا له ...من عباد أهل الكوفة - بالصاد املهملة- 
وكان ): ٨/٢٢٤(، وقال أبو نعيم يف احللية))روى عنه أهلها...احلكايات يف الرقائق،

، كانوا إذا أوصوا لم يكن من شأنهم الروايةبن النضر وضرباؤه من املتعبدين،   حممد
  . اهللا عليه وسلم إرساال  إنسانا، أو وعظوه، ذكروا احلديث عن النيب صلى

  . يلينه يف الرواية مع ثنائه عليه بالتعبد - رمحه اهللا- فالذي يظهر أن  أبا نعيم   
= 
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١٤٣

)١(الَعْضَباء عليه وسلماهللا  صلىاهللا  كانت ناقة رسول«: أنسـ حديث  ٢٣ 
 

  . احلديث  )٢(»...ُتْسَبق ال ال
)٣(رواه .»إال وضعه من الدنيايـَْرَفع شيئا  ال أناهللا   حق على«: وفيه

  .)٤(البخاري  

)٥(أبي الدرداءـ حديث  ٢٤
، كثرياولبكيتم  ، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال«: 

= 
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بن النضر من تبع أتباع التابعني   ألن حممد لحارثي، وإلعضالهوالحديث ضعيف لحال ا  
) ٨٤١(رقم ) ٨/١١٠( ))اجلرح((يروي عن األوزاعي وطبقته، كما قال ابن أيب حامت يف 

(: عن أبيه . بن املبارك، وأبو نصر التمار  اهللا  كويف روى عن األوزاعي، روى عنه عبد(
)بن مهدي  الرمحن  روى عنه عبد: وقال بن عياض كما يف   قا للثوري وفضيلوكان صدي )

وكان وفاته سنة مخسني ومائة أو دوا، وقيل وفاته سنة مثانني أو ما ): ٩/٧١( ))الثقات((
    ). ٢١٤١(رقم ) ٥/٨٩انظر الوايف والوفيات . (دوا

وهذا ((: فقال) ٢٣١٤(رقم ) ٥/٣٣٩( ))الضعيفة((واحلديث ضعفه الشيخ األلباين يف 
  . ))احلارثي هذا من أتباع أتباع التابعني مع كونه جمهوالإسناد ضعيف معضل، 

ٌم هلا، منقول من قوهلم ناقة عضباء؛ أي((): ٦٢١: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف ) ١( َل : هو َع
إا كانت مشقوقة األذن، واألول : مشقوقة األذن، ومل تكن مشقوقة األذن، وقال بعضهم

 . ))ناقة عضباء، وهي القصرية اليد: من قوهلمهومنقول : أكثر، وقال الزخمشري

فجاء أعرايب بناقة له فسبقها، فشق ذلك ...«): ٣/٢٠١( ))اإلحياء((تتمة احلديث من  ) ٢(
 . »يرفع شيئا من الدنيا إال وضعه  اهللا أن ال  إنه حق على: �على املسلمني، فقال 

 . من الظاهرية) رواه: (سقطت لفظ )٣(

، والرقاق، باب )٢٨٧٢(رقم ) ٦/٩٠( �اهللا   ناقة رسول: اجلهاد والسري، بابكتاب ) ٤(
 �كان للنيب «: من طريق محيد عن أنس بلفظ) ٦٥٠١(رقم ) ١١/٤١٤(التواضع 

فجاء أعرايب على قعود  - تكاد تسبق  قال محيد أو ال- ُتسبق   ناقٌة تسمى العضباء ال
فَع شيٌء من   اهللا ان ال  حق على: فسبقها، فشق ذلك على املسلمني، حىت عرفه فقال يرَت

َع شيئا من الدنيا إال وضعه  اهللا أن ال  إن حقا على«: ويف الرقاق. »الدنيا إال وضعه  . »يـَْرَف

ما أمكن أن يركب، وأدناه : والقعود من اإلبل(() ٧٦٢: ص(  ))النهاية((قال ابن األثري يف : و القعود  
  . ))أن يكون له سنتان، مث هو قعود إىل ان يثين فيدخل يف السنة السادسة مث هو مجل

. وعومير لقببن قيس األنصاري، مشهور بكنيته؛ وقيل امسه عامر،   بن زيد  هو عومير )٥(
= 
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١٤٤

  .»وآلثرمت اآلخرة، وهلانت عليكم الدنيا 
وخلرجتم إىل «: وزاد، )١(إىل آخــره »...وهلـــانـت«: ولـــهــــــدون ق يـــــــالـطبـــران

= 
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. ووّاله معاوية قضاء دمشق يف خالفة عمر. صحايب جليل، أسلم يوم بدر، وشهد أحدا
) ٥٦٦ - ٧/٥٦٥(اإلصابة : انظر. مات يف أواخر خالفة عثمان، قيل عاش بعد ذلك

 ). ٧٥٩: ص(والتقريب ) ٦١٤٧(رقم 

اهللا   بن عبد  من طريق سّالم الطويل، عن األجلح): ٢٥٨٣(رقم ) ٣/٩٠( ))األوسط((يف ) ١(
فذكر حديثا طويال : بن اخلطاب مرفوعا  بن عدي الكندي، عن عمر  الكندي، عن عدي

تم الطعام «: وفيه سْغ فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا، ولما َأ
 . »�اهللا   والشراب، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى

(: وقال الطرباين     . ))سّالم: ال يروى هذا احلديث عن عمر إال ذا اإلسناد تفرد به(
وفيه سالم الطويل  ))األوسط((رواه الطرباين يف ((): ١٠/٣٩٠( ))امع((وقال اهليثمي يف   

)وهو جممع على ضعفه ( .  
 .وسّالم الطويل هو ابن سلم السعدي التميمي املدائين  

  . ))متروك((): ٢٧١٧(رقم ) ٤٢٥( ))التقريب((قال احلافظ يف  
لبكيتم  ...لو تعلمون«: يتضح أن احلديث ذه الطريق ضعيف جدا إال أن قولهوذا   

  �شاهد من حديث أيب ذر  »...وخلرجتم إىل«: ولقوله. خمرج يف الصحيحني »كثريا
  . كما سيأيت

ذم ((أخرجها ابن أيب الدنيا يف . »ولهانت عليكم الدنيا، وآلثرتم اآلخرة«: وأما زيادة  
قال : بن عوسجة، أن أبا الدرداء قال  من طريق سعيد): ٤٢٧(رقم ) ١٧٣:ص( ))الدنيا
ولهانت عليكم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثريا، ولضحكتم قليال، « �اهللا   رسول

 . »الدنيا، وآلثرتم اآلخرة

  . مل أقف على ترمجته، وبقية رجاله ثقات بن عوسجة  وسعيد  

بن زياد   يف ترمجة يزيد) ١٥٤٩(رقم ) ٣/٢١٠٠( ))املتفق واملفرتق((وأخرجها اخلطيب يف   
اهللا هو   يعين إن شاء- بن إبراهيم، حدثنا حممد   تراب البلخي من طريقه، عن واصل  أيب

بن أيب مالك، عن مسلم أيب   أخربنا محزة السكري، عن أيب زهدم، عن يزيد - ابن ميمون
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال، « قال �اهللا   اهللا، عن أيب الدرداء أن رسول  عبد

= 
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١٤٥

  .احلديث )٢(»...)١(الصُعَدات 
  .»وما تلذذمت بالنساء على الُفُرش«: أبـي ذروابن ماجة من حديث ، وزاد الرتمذي

ن ــــــخاري مـــراد البــــــــي أفــــوف، ســــديث أنـــــن حـــــم )٣(هــــيــــق علــديث متفـــــوأول احل
= 
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=  

  . »الدنيا، وآلثرمت اآلخرةولبكيتم كثريا، وهلانت عليكم 

 ))تاريخ دمشق((ذكره ابن عساكر يف : اهللا اخلزاعي  ابن عبد: اهللا هو  و مسلم أبو عبد  
(: وقال): ٧٤٢٤(رقم ) ٢٥/١٠١( . قوله من قراء أهل دمشق، حكى عن أيب الدرداء(

اهللا موىل   وفرق ابن ُمسيع بينه وبني مسلم أيب عبد: وقال. بن أيب مالك  روى عنه يزيد
  . ))خزاعة

ظ قال احلاف. بن أيب مالك الدمشقي اهلمداين  بن عبدالرمحن  يزيد: بن أيب مالك هو  ويزيد  
)صدوق رمبا وهم من الرابعة((): ٧٨٠٠(رقم ) ١٠٧٩( ))التقريب((يف  ( .  

يف املرتبة الثالثة من ) ١٦١ - ١٦٠( ))تعريف أهل التقديس((وهو مدلس ذكره احلافظ يف    
  . وبقية رجال اإلسناد مل أقف على ترمجتهم. وقد عنعن يف هذا اإلسناد. املدلسني

يف فصل أحاديث ) ٦/٣٤٥( ))بقات الشافعيةط((وهذه الزيادة ذكرها السبكي يف   
  .اليت مل جيد هلا إسنادا ))اإلحياء((

. مجع صعيد، كطريق، وطرق وطُرقات: هي الطرق، وهي مجع ُصُعد، وُصُعدٌ : الصُعدات) ١(
  ). ٥١٦: ص(صعد : يف غريب احلديث مادة النهاية: انظر

(: ويف حاشية نسخة احلافظ) ٢( هذه الزيادة ذكرها الغزايل عن أيب الدرداء من قوله  تلو (
 . هإ ))عن أيب الدرداء] ثالث كلمات مل امتكن من قراءا....... [احلديث املرفوع و

مث : لعله يشري إىل كالم الغزايل الذي قاله بعد إيراد احلديث عن أيب الدرداء مرفوعا فقال  
 «: من قبل نفسه]٨/٨٩يف األصل أبو الدنيا والتصويب من اإلحتاف [ داء قال أبو الدر 

  . »...لو تعلمون ما أعلم خلرجتم إىل الصعدات جتأرون
�: كتاب التفسري، باب: البخاري) ٣( m� �©� �¨� � §� � � ¦� �¥� � ¤� � �£� � ¢l)رقم )٨/٣٥٤

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم   �الرقاق، قول النيب : كتاب، و)٤٦٢١(
 �توقريه : يف كتاب الفضائل، باب ومسلم). ٦٤٨٥( رقم) ٣٨٨ - ١١/٣٨٧(كثريا، 

من طريق شعبة عن ) ٦٠٧٢(رقم )١٥/١١١. (ضرورة إليه  وترك إكثار سؤاله عما ال
وأخرجه مسلم أيضا يف كتاب الصالة، باب حترمي سبق اإلمام بركوع . �بن أنس   موسى

= 
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١٤٦

  .)١(ةــــــديث عائشــــــــح 

  ٠»كما تأكل النار احلطب  إميانكملتأتينكم بعدي دنيا تأكل «: ـ حديث ٢٥
  

  .)٢(مل أجد له أصال

 اهللا  واهللا ما رأيت قوما قط أرغب فيما كان رسول«: العاصبن   عــمروـ حديث  ٢٦
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

ُفل  من طريق املختار) ٩٦٠(رقم ) ٤/٣٧١(أو سجود وحنومها  أعين [ كالمها : بن فـُْل
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال، ولبكيتم  «: عن أنس مرفوعا بلفظ]موسى، واملختار 

 . »...لو رأيتم ما رأيت«: ولفظ مسلم يف الصالة »كثريا

يف آخر حديث ) ١٠٤٤(رقم ) ٢/٢٨٣باب الصدقة يف الكسوف، : كتاب الكسوف) ١(
بن   من طريق هشام) ٥٢٢١(رقم ) ٩/٣٩٦(باب الغرية : كتاب النكاحويف . طويل

يا أمة حممد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال «: عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا يف
 . »ولبكيتم كثريا

لو  �ورواه البخاري أيضا من حديث أيب هريرة يف كتاب الرقاق، باب قول النيب   
من طريق ابن ): ٦٤٨٥(رقم ) ١١/٣٨٨(تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا 

بن املسيب عنه، ويف كتاب األميان والنذور، باب كيف كانت ميني   شهاب عن  سعيد
  . ق معمر عن مهام عنه مرفوعا مثلهمن طري): ٦٦٣٧(رقم ) ١١/٦٣٩(؟ �النيب 

 ))اإلحياء((يف فصل أحاديث ) ٦/٣٤٥(  ))الطبقات الشافعية الكربى((وأورده السبكي يف ) ٢(
  . جيد هلا إسنادا  اليت مل

  . ))مل يوجد((: وقال) ١/١٧٣( ))تذكرة املوضوعات((وذكره حممد طاهر اهلندي يف   

  ))اجلامع((اهللا عنه، أخرجه ابن وهب يف   بن اليمان رضي  وقد روي موقوفا عن حذيفة  
بن   بن يزيد، عن ابن أيب هالل، أن حذيفة  عن الليث، عن خالد) ١/٤٦٤(باب العزلة 

قد فرغتم؟ أما «: بينا وهو حيدث قوما يوما إذ أفاضوا يف ذكر الدنيا قال� اليمان 
وهذا موقوف  ،».....تأكل اإلميان كما تأكل م دنياوالذي نفسي بيده لتفتحن عليك

، وابن أيب هالل ولد مبصر �يدرك حذيفة   بن أيب هالل مل  إسناده منقطع ألن سعيد
تويف يف أول خالفة   �وحذيفة ) ٢/٣٤٦(  ))ذيب التهذيب((سنة سبعني كما يف 

  ). ٢٢٧: ص(  ))التقريب((علي سنة ست وثالثني كما يف 
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١٤٧

  .احلديث  )١(»...فيه منكم عليه وسلم يزهداهللا  صلى 
  .)٢(وابن حبان بنحوه، ورواه أمحد، احلاكم وصححه

                                                                                  

ثالث إال والذي  �اهللا   واهللا ما مّر برسول...«) ٣/٢٠٤( ))اإلحيا((تتمة احلديث يف   )١(
 . »عليه أكثر من الذي له

) ١٠٦(رقم ) ٥٨: ص( ))ذم الدنيا((احلديث ذا اللفظ أخرجه ابن أيب الدنيا يف  )٢(
بن صاحل، ثنا   اهللا  من طريق عبد) ٤/٣١٥(كتاب الرقاق،  ))المستدرك((والحاكم في 

بن   بن رباح أخربه، أنه مسع عمرو  بن أيب حبيب، أن على  بن سعد، حدثين يزيد  ليث
 . فذكره: يقول على املنرب �العاص 

  . ))البخاري ومل خيرجاههذا حديث صحيح على شرط ((: وقال احلاكم  
  . ))صحيح، وليس على شرط واحد منهما((: وتعقبه الذهيب بقوله   

أبــو صــاحل  بــن مســلم اجلهــين  ابــن حممــد: بــن صــاحل وهــو  اهللا  ورجــال اإلســناد ثقــات غــري عبــد  
صــدوق كثــري ((): ٥١٥: ص( ))التقريــب((قــال احلــافظ يف . ، خمتلــف فيــهاملصــري كاتــب الليــث

  . ))الغلط، ثبت يف كتابه، وكانت فيه غفلة
بن إسحاق   يحيىوذا يتضح أن فيه ضعفا ولكنه مل ينفرد به عن الليث، بل تابعه   

ِحيني مبهملة ممالة، وقد تصري الياء ساكنة وفتح الالم، وكسر املهملة، مث حتتانية - ، السيَل
عنه، ) ١٧٨١٧(رقم ) ٢٩/٣٥٢( ))مسنده((اإلمام أحمد في كما عند   - ساكنة مث نون

 �اهللا   لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول«: بن سعد به بلفظ  عن ليث
  . »اهللا ليلة من دهره إال كان الذي عليه أكثر مما له  يزهد فيها، واهللا ما أتت على رسول

  ). ١٠٤٨: ص( ))التقريب((كما يف   ))صدوق((والسيلحيين   
وذه املتابعة يكون احلديث حسنا لغريه، ولبعض ألفاظ احلديث متابعات قاصرة، حيث   

َليّ   تابعه موسى   . بن هانئ اخلوالين  هانئ محيد بن رباح اللخمي، وأبو  بن ُع
عن ) ١٧٧٧٣(رقم ) ٢٩/٣٠٧( ))مسنده((اإلمام أحمد في أما متابعة موسى فأخرجها   

عن )١٧٨٠٩(رقم ) ٢٩/٣٤٤(ويف ) أيب عبدالرمحن املقرئ(بن يزيد   اهللا  عبد
ّي عن أبيه، قال مسعت عمرو  بن مهدي كالمها عن موسى  عبدالرمحن َل بن العاص   بن ُع

ْدَيكم من هدي نبيكم «: خيطب الناس مبصر يقول ، أما هو، فكان أزهد �ما أبعَد َه
  . »ا، وأما أنتم فأرغب الناس فيهاالناس يف الدني

= 
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١٤٨

على  - أي الدنيا-عرضت «: العزيز  بن عبد وكتب به إىل عمر احلسنـ حديث  ٢٧ 
  .احلديث  )١(»...وخزائنها، مبفاتيحها  عليه وسلماهللا  نبيك صلى

  .)٢(ابن أيب الدنيا هكذا مرسال
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

رقم ) ١٣/١١٤( ))الشعب((الرمحن املقرئ أخرجه البيهقي يف   ومن طريق أيب عبد  
)١٠٠٤٠ .(  
 ))التقريب((قال احلافظ عنه يف  بن رباح  بن عــلي  وموسى. وهذا إسناد رجاله رجال مسلم  
  . ))صدوق رمبا أخطأ((): ٧٠٤٣(رقم ) ٩٨٤(
رقم ) ٢٩/٣٥١( ))المسند((أحمد أيضا في فأخرجها : وأما متابعة أيب هانئ  
رقم ) ١٣/٢٩١( ))اإلحسان((كما يف -  ))صحيحه((وابن حبان في ) ١٧٨١٥(
بن العاص فذكر مثل لفظ   بن رباح، عن عمرو  من طريق أيب هانئ، عن علي - )٦٣٧٩(

  . بن رباح  موسى
قال احلافظ . بن هانئ اخلوالين املصري  وهذا إسناد على شرط مسلم، وأبو هانئ هو محيد  

(: ٢٧٦: ص( ))التقريب((يف    . ))ال بأس به(
(): ٤/١٠٣( ))الرتغيب((وقال املنذري يف      . ))رواه أمحد ورواته رواة الصحيح(
  - واهللا أعلم- أن صدر احلديث صحيح مبتابعته، وأما عجزه  فحسن لغريه  :والخالصة  

اهللا جناح بعوضة، فأيب   ينقصه ذلك عند  ال...«): ٣/٢٠٧( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 . »أن يقبلها

بن   بن يزيد اآلدمي، قال ثنا معن  عن أيب جعفر حممد) ٥٠(رقم )  ٤٠: ص(يف الزهد  ) ٢(
، عن احلسن، أنه كتب إىل بن أيب األسود  اهللا  بن عبد  إبراهيم عيسى، قال حدثين

 . »...�ولقد عرضت على نبيك «: فذكر رسالة طويلة وفيها: العزيز  بن عبد  عمر

(ولعل زيادة ). بن يزيد األدمي  حممد عنعن أيب جعفر (وفيه    )عن( خطأ مطبعي، ألن أبا   )
كما   ))ثقة عابد((بن يزيد اآلدمي، ويروي عنه ابن أيب الدنيا مباشرة وهو   جعفر كنية حممد

  ). . ٩١٠: ص( ))التقريب((و) ٥/٣١٥( ))ذيب التهذيب((يف  
يف ) ٣١٣ - ٦/٣١٢( ))احللية((أبو نعيم يف  - أيضا- بن يزيد أخرجه   ومن طريق حممد   

  . بن أيب األسود  اهللا  بن عبد  ترمجة إبراهيم

فلم يتنب يل من هو، ولعله  بن أيب األسود  اهللا  بن عبد  ورجال اإلسناد ثقات غري إبراهيم  
= 
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١٤٩

إين قد «: يف أثناء حديث فيه )١(أيب مويهبةمتصال من حديث  والطرباين، ورواه أمحد 
  .)٢(وسنده صحيح، احلديث »...أعطيت خزائن الدنيا واخللد مث اجلنة

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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فيه ((): ١/٢٧٤( ))التاريخ الكبري((قال البخاري يف . اين  ويقال له إبراهيم األسودالكتّ 
ضعيف ((): ١١٧(رقم ) ١/١٥٩( ))امليزان((وقال األزدي كما يف . ))نظر يف حديثه

)حيتج به  ال (): ١/٢٦٨( ))الكامل((وقال ابن عدي يف . ) عزيز احلديث جدا وإمنا يذكر له (
- إهـ إن كان هو فهذا مرسل ضعيف . ))بأس به  ت وأرجو انه العن ابن أيب جنيح مقطعا

  . - واهللا أعلم
ة، وأبو موهوبة، كان من مولّدي مزينة، وشهد غزوة املرْيسيع، وكان ممن : ويقال) ١( َب أبو موَه

اإلصابة . ( بن العاص، وهو من أقرانه  بن عمرو  اهللا  روى عنه عبد. يقود بعائشة مجلها
 . )١٠٧٠٥(رقم ) ١٢/٦٣٦(

كــل مــن : اهللا  بــن العــاص، ورواه عــن عبــد  بــن عمــرو  اهللا  عبــد: حــديث أيب مويهبــه رواه عنــه) ٢(
  :عمرو بن  اهللا  عبد بن  حممد بن  وشعيببن جبري،   عبيد

   :جبير بن  عبيد رواية :أوال
 ذكر بدون-  ،مويهبة أيب عن جبري، بن  عبيد عن عطاء، بن  يعلى فرواه عنه واختلف  

، )١٥٩٩٦(رقم ) ٢٥/٣٧٤( ))مسنده((أحمد في أخرجه  - العاص بن  عمرو بن  اهللا  عبد
رقم ) ٩/١١٨( ))تارخيه((واخلطيب يف ) ٨٧٢(رقم ) ٢٢/٣٤٧( ))الكبير((والطبراني في 

  . به  بن عبيد  ، عن يعلىبن فصيل  من طريق احلكم) ٤٢٨٨(الرتمجة 
بفتح الفاءوكسر الصاد املهملة بعدمها الياء الساكنة آخر احلروف، يف [ بن فصيل  واحلكم  

- وثقه ابن معني، . أبو حممد الواسطي خمتلف فيه)] ٤/٣٨٩األنساب (آخرها الالم  
سؤاالت ((كما يف –، وأبو داود _)٤٨٥٢(رقم ) ٢/١٢٦( ))تاريخ الدوري((كما يف 
): ٩/١٢١( ))تاريخ بغداد(( - ، وقال أبو زرعة الرازي )١٢٩(رقم ) ٤٩: ص( ))اآلجري

(): ٢/٣٤٥( ))امليزان((كما يف –وقال األزدي . ))شيخ ليس بذاك(( ، وقال ))منكر احلديث(
يتابعه عليه   وهو قليل الرواية، وما تفرد به ال(() ٢/٢١٥( ))الكامل((ابن عدي يف 

  ). ١١٤: ص(صحح نسختك من ذيب الكمال : وانظر. ))الثقات
  . بن فصيل وهو غري حمفوظ  وهذا مما تفرد به احلكم  
بن   اهللا  بن جبري، عن عبد  بن عمر العبلي، عن عبيد  اهللا  ورواه ابن إسحاق، عن عبد  

= 
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= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  . - بن عمرو  اهللا  زاد فيه عبد- بن العاص، عن أيب مويهبة،   عمرو
التاريخ ((، والبخاري يف )١٥٩٩٧(رقم ) ٢٥/٣٧٦( ))المسند((أحمد في أخرجه   

: رقم) ٤٨٤ - ٢/٤٨٣( ))مسنده((، والروياين يف )٦٩٢: (رقم) ٧٤ـ٩/٧٣( ))الكبري
 ))املستدرك((، واحلاكم يف )٣٤٧ - ٢٢/٣٤٦( ))الكبير((والطبراني في ، )١٥٠٨

  : بن إبراهيم الزهري  بن سعد  من طرق عن إبراهيم)٣/٥٥(
  : بن سليمان  من طريق بكر) ٧٩(رقم ) ١/٢١٥(وأخرجه الدارمي   
من طريق جرير ين ) ٤٦٧(رقم ) ٣٧٦: ص( ))اآلحاد واملثاين((وأخرجه ابن أيب عاصم يف   

  : حازم
، )٣/٥٦( ))املستدرك((واحلاكم يف ) ١٧٥(رقم ) ١/١٠١( ))الكىن((وأخرجه الدواليب يف   

  : بن بكري  من طريق يونس) ٧/١٦٢( ))الدالئل((والبيهقي يف 
  : اهللا البكائي  بن عبد  من طريق زياد) املصدر السابق (وأخرجه الدواليب أيضا   
بن بكري،   بن حازم، ويونس  بن سليمان، وجرير  بن سعد، وبكر  أعين إبراهيم[ كلهم     

ي، قال بن عمر العبل  ااهللا  حدثين عبد: عن ابن إسحاق، قال]اهللا البكائي   بن عبد  وزياد
بن عمرو، عن أيب مويهبة   اهللا  بن أيب العاص، عن عبد  بن جبري موىل احلكم  حدثين عبيد
يا أبا مويهبة إين قد أتيت مفاتيح خزائن الدنيا «: فذكر حديثا وفيه  �اهللا   موىل رسول

بأيب : قلت: واخللد فيها مث اجلنة، وخريت بني ذلك وبني لقاء ريب عز وجل واجلنة، قال
واهللا يا أبا مويهبة، لقد اخرتت   ال: ذ مفاتيح الدنيا واخللد فيها، مث اجلنة، قالوأمي، فخ

  . »لقاء ريب واجلنة
ـلي  اهللا  و عبد   ـ بن عمر العبلي كما يف   اهللا  عبد: ، فقد اختلف يف امسه فقيلبن عمر العبـ

بن بكري عند احلاكم،   بن ربيعة كما يف رواية يونس  اهللا  عبد: رواية  أمحد والطرباين، وقيل
وجاء يف رواية . فكأنه نسبه جلده األعلى) ١٢/٦٣٧( ))اإلصابة((وقال احلافظ يف 

املصدر ( بن حفص، قال احلافظ   بن عمر  اهللا  بن سعد الزهري عند احلاكم عبيد  إبراهيم
بن ربيعة كما جاء عند   بن عمر  اهللا  وقيل عبد. بن حفص وهم  ابن عمر: قوله) السابق

. كما يف رواية الدارمي  بن عدي  بن علي  بن عمر  اهللا  عبدوقيل . ))الكىن((الدواليب يف 
بن عدي   بن علي  بن عمر  اهللا  بأنه عبد) ٢٦٦: ص( ))تعجيل املنفعة((ورجح احلافظ يف 

َلي بـ   . حيث مل يذكره إال ذا االسم] مبوحدة مفتوحة[ الَع
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، وابن أيب حامت يف )٣/١٤٤( ))الكبري((وأما من حيث حاله فقد ترجم له البخاري يف   
يف  ))الثقات((ومل يوردا فيه جرحا وال تعديال، وذكره ابن حبان يف )٥/١٠٨(اجلرح ((

بن علي العبلي، وقال يف الثاين   بن عمر  اهللا  عبد) ٧/٣٦(موضعني قال يف األول 
)٧/٤٩ :() بن جبري عداده يف أهل املدينة، روى   بن عمر العبشمي يروي عبيد  اهللا  عبد(

)عنه ابن إسحاق ): ٦٤٤٧(رقم ) ١٠٠٨/ ١٣( ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف  )
  . ))يعرف إال برواية ابن إسحاق هذه  هو جمهول العني؛ ال((
 ))العلل((رواية ابن إسحاق، رجحها  الدارقطين فقال يف : بن جبري هو  والراجح عن عبيد  
  - واهللا أعلم. ))ويشبه أن يكون القول قول ابن إسحاق(() ٧/٣٢(
ــري  ومدار كلتا الرواياتني على عبيد   ـ : يلفق  وقد اختلف الرواة يف اسم والد عبيد بن جبـ

بن العاص،    موىل احلكم حنين: وقيل. بن أيب العاص كما يف رواية أمحد  موىل احلكم جبري
، ))املستدرك((، واحلاكم يف ))الكبري((ه، والطرباين يف  ))تاريخ((كما يف رواية البخاري يف 
. ))تارخيه((كما عند اخلطيب يف جبر : بن سعد الزهري، وقيل  والروياين من رواية إبراهيم

وأطلق بعضهم ومل يسم أباه . بن بكري عند احلاكم  كما يف رواية يونس  الحكم  عبدوقيل 
اآلحاد ((يف   وحترف اسم  عبيد. بن أيب العاص كما يف رواية الدارمي  ونسبه ملواله احلكم

  . اهللا  عند ابن أيب عاصم إىل عبيد ))واملثاين
مولى   عبيدبأنه ) ١٠٧٠٥(رقم الرتمجة ) ١٢/٦٣٧( ))اإلصابة((ورجح احلافظ يف   

: قال البغوي((: وقال. موىل احلكم  والصواب عن عبيد: فقال  جبير ، واسم والدهالحكم
بن حنني، مبهملة ونونني، وبه جزم ابن   وقع يف رواية بعضهم يف هذا السند عن عبيد

جبيم وموحدة، ونبه على ذلك ابن بن جبير   عبيد الرب، وهو تصحيف وإمنا هو  عبد
)و عبلي عبشميفتحون وه (    

 ))اجلرح((، وابن أيب حامت يف )٥/٤٤٥( ))التاريخ((وهذا الراوي ذكره البخاري يف   
ووقع يف املطبوع . [يف باب تسمية  من روى عنه العلم ممن يسمى عبيدا) ٥/٤٠٣(

بن أيب العاص   بن جبري موىل احلكم  عبيداهللا((: فقال]. وهو خطأ  اهللا بدل عبيد  عبيد
بن عطاء،   بن عمرو روى عنه يعلى  اهللا  بن جرب روى عن عبد  عبيد: طائفي، ويقال

 ))الثقات((وقال ابن حبان يف  ))بن عمر العبلي من العبالت  اهللا  اهللا ويقال عبيد  وعبد
رقم ) ٣٠٩: ص( ))التعجيل((وقال احلافظ يف . ))بن عطاء  روى عنه يعلى((، )٥/١٣٥(
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بن   اهللا  وقد يدخل بينهما عبد �اهللا   روى عن أيب مويهبة موىل رسول((): ٧٠٠(
    . ))بن العاص  عمرو

 ))الضعيفة((مل يرو عنه إال اثنان، وقد قال األلباين يف  فتبني مما سبق انه جمهول احلال 
() ٦٤٤٧(رقم ) ١٣/١٠٠٨( أنه غري مشهور إىل درجة أن ابن أيب حامت مل يذكره يف  (

)كتابه مطلقا   - واهللا أعلم- . قد سبق أنه ذكرهو  )
عن  - كما سبق- واختلف على ابن إسحاق مرة أخرى يف سنده  فرواية  اجلماعة عنه    

  . بن عمرو به  اهللا  بن جبري، عن عبد  بن عمر العبلي، عن عبيد  اهللا  عبد
بن أيب مالك،   بن ثعلبة  أيب مالك  بن سلمة فرواه عن ابن إسحاق عن  وخالفهم حممد  

أخرجه الدواليب يف . بن العاص به  بن عمرو  اهللا  بن ثوبان، عن عبد  احلكمبن   عن عمر
  ). ١٢٥(رقم الرتمجة ) ٢/٢٧( ))احللية((، وأبو نعيم يف )٣٣٥(رقم ) ١/١٧٢( ))الكىن((
( )١٢/٦٣٧( ))اإلصابة((قال احلافظ يف      . ))فكأن البن إسحاق فيه شيخني إن كان حمفوظا(
ورجاله ثقات، غري ((): ٦٤٤٧(رقم ) ١٣/١٠٠٩( ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف   

وكذا ابن  ))الكىن((فلم يوثقه أحد حىت وال ابن حبان، وذكره البخاري يف : أيب مالك هذا
وابن إسحاق مدلس . أيب حامت من رواية ابن إسحاق فقط ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال

  . ))وقد عنعن
بن سلمة فمن عنعنة   ابن إسحاق ضعيفة، أما رواية حممد أن كلتا الروايتني عن: واخلالصة  

ابن إسحاق  وهو مدلس، وحلال أيب مالك فلم يوثقه أحد، وأما رواية اجلماعة من أجل 
  - واهللا أعلم - . بن عمر العبلي  اهللا  بن جبري، وعبد  جهالة عبيد

رجها ابن أخ: اهللا  بن عمروبن العاص عن عبد  اهللا  بن عبد  بن محمد  ثانيا رواية شعيب  
بن   بن عمر، حدثين إسحاق  أخربنا حممد: فقال): ٢/١٨٢( ))الطبقات((سعد يف 

اهللا   بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن أيب مويهبة موىل رسول  بن طلحة عن عمرو  حيىي
  . فذكره.... �اهللا   قال قال رسول �

( اهللا التيمي  بن عبيد  بن طلحة  بن حيىي  و إسحاق   )ضعيف( ) ١٣٣( ))التقريب((كما يف   )
) ٨٨٢: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  الواقدي: بن عمر هو  وحممد) ٣٩٤(رقم 

  . ))مرتوك((
  . فهذه الرواية منكرة  
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رمحه - أن حديث أيب مويهبة ذه األسانيد كلها ضعيف، وقول العراقي : وخالصة القول  
بني الدنيا وبني ما  �وأما قصة ختيريه . صحيح فيه توسع كما يظهر من حال الرواة- اهللا
اهللا عنه عند   اهللا ثابت من حديث أيب سعيد اخلدري رضي  ما عند �اهللا واختياره   عند

اهللا خّري عبدا بني الدنيا   إن«: بلفظ) ٣٦٥٤(رقم ) ٧/١٦( ))صحيحيه((البخاري يف 
    - واهللا تعاىل أعلم- »ما عند اهللا  وبني ما عنده فاختار ذلك العبد

 �بن احلارث الباهلي، مشهور بكنيته، مات النيب   بن عجالن  - بالتصغري–ُصَدّي : هو )١(
: هـ انظر٨٦سنة وهو ابن ثالثني سنة، وكان مع علي بصفني، وسكن الشام، مات ا 

 ). ٤٥٢: ص(، والتقريب )٤٠٨١(رقم ) ٥/٢٤١(اإلصابة 

وهو احلصى الصغار، وبطحاء الوادي : البطــحاء): ٨٠(قال ابن األثري يف النهاية  )٢(
وأصل ): ١٥/٨٧(وقال على القاري يف املرقاة . حصاه اللّني يف بطن املسيل: وأبطحه

 . مسيل املاء وأراد هنا عرصة مكة وصحاريهاالبطحاء 

) ١٩٦(رقم ) ٥٤: صزيادات نعيم على املروزي ( ))الزهد((احلديث أخرجه ابن املبارك يف  ) ٣(
بن يزيد، عن القاسم عن أيب أمامة، عن النيب   بن زحر عن علي  اهللا  أنا عبيد: فقال
اهللا عليه وسلم قال   وذا اإلسناد عن النيب صلى: فذكر حديثا مث قال. اهللا عليه  صلى

ولكن ! يا رب  ال: عرض علي ريب تبارك وتعاىل ليجعل يل بطحاء مكة ذهبا، قلت«
فإذا جعت، تضرعت إليك وذكرتك،  - أو حنو ذا- يوما أو قال ثالثا أشبع يوما وأجوع

 . »وإذا شبعت محدتك، وشكرتك

كتاب الزهد، باب ما جاء يف   ))السنن((الترمذي في ومن طريق ابن املبارك أخرجه   
 ))الطبقات((، وابن سعد يف )٢٣٤٧(رقم ) ٦/٢١٨(الكفاف، والصرب عليه، 

أخالق ((، وأبو الشيخ يف )٢٢١٩٠(رقم ) ٣٦/٥٢٨( ))املسند((، وأمحد يف )١/٣٢٨(
  . )١٤٦٧(رقم ) ٦٢ـ٣/٦١( ))الشعب((، والبيهقي يف )٨٣٧(رقم ) ٢٩٠: ص( ))النيب

: بن أيب مرمي  من طريق سعيد) ٧٨٣٥(رقم )٨/٢٠٧( ))الكبري((وأخرجه الطرباين يف   
:  املصريبن صاحل  اهللا  من طريق عبد)٩٩٢٥(رقم ) ١٣/٤٣( ))الشعب((والبيهقي يف 

  . به بن أيوب  كالمها عن حيىي
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 ))احللية((وأبو نعيم يف ) ٨٣٦(رقم ) ٢٩٠: ص( ))أخالق النيب((وأخرجه أبو الشيخ يف   
وسقط من إسناده يف  - . بن زحر به  اهللا  بن يزيد، عن عبيد  من طريق مطرح) ٨/١٣٣(

  . - بن يزيد  علي: كتاب أيب الشيخ
ــر  اهللا  و عبيد   ـ   . ، الّضمري موالهم، اإلفريقي- بفتح الزاي وسكون املهملة-  بن زحـ
(): ٦٠٣(رقم ) ٢٩ـ ٢/٢٨( ))اروحني((قال ابن حبان يف      منكر احلديث جدا، يروي (

وإذا اجتمع في أتى بالطامات،  بن يزيد  ت، وإذا روى عن علياملوضوعات عن األثبا
يكون متن   بن يزيد، والقاسم أبو عبدالرحمن ال  بن زحر، وعلي  اهللا  إسناد خبر عبيد

بل التنكب عن  ذلك الخبر إال مما عملت أيديهم فال يحل االحتجاج بهذه الصحيفة
)بن زحر على األحوال أوىل  اهللا  رواية عبيد رقم ) ٦٣٨: ص ))التقريب((وقال احلافظ يف  )

  . ))صدوق خيطئ((): ٤٣١٩(
  - واهللا املستعان - وقد اجتمع يف إسناد هذا احلديث هؤالء الثالثة  
ــد هو  و علي   بن   امللك الدمشقي صاحب القاسم  ، أبو عبدبن أيب زياد األهلاين  :بن يزيـ

(: قال ابن املديين. الرمحن  عبد )كان ضعيفا( ) ١٥٥:ص(انظر سؤاالت ابن أيب شيبة (  )
منكر (() ٢٥٥(رقم ) ٨٦: ص( ))الضعفاء الصغري((وقال البخاري يف ). ٢١٨(رقم 

() ٤٣٢(رقم ) ٢١٧: ص( ))واملرتوكنيالضعفاء ((وقال النسائي يف . ))احلديث مرتوك (
  . ))ضعيف من السادسة(() ٧٠٧: ص( ))التقريب((: وقال احلافظ. ))احلديث

صاحب أيب أمامة ويكىن أيضا  الرمحن الدمشقي  ابن عبد: الرمحن هو  و القاسم أبو عبد  
(وقال ابن معني كما يف . . خمتلف فيه. أبا عبدامللك ) ٣٩١: ص( ))سؤاالت ابن اجلنيد(

العلل ومعرفة ((وقال أمحد يف . ))ثقة، والثقات يروون عنه هذه األحاديث وال يرفعوا((
(): ١٣٥٣(رقم ) ١/٥٦٦( ))الرجال ات، يف حديث القاسم مناكري مما يرويها الثق(
روى عنه ((): ٦٨٢٣(رقم )٥/٤٥٣( ))امليزان((وقال كما يف . ))من قبل القاسم: يقولون
)بن يزيد أعاجيب ما أرها إال من قبل القاسم  علي ذيب ((كما يف - قال أبو حامت . )

بأس به وإمنا ينكر عنه   حديث الثقات عنه مستقيم ال(( - )٤/٥٠١( ))التهذيب
) ٦/٢١٨( ))اجلامع((قال الرتمذي يف . البنه ))اجلرح(( مل أجد هذا القول يف))الضعفاء

)شامي ثقة(( يأيت عن الثقات ) ٨٧٣(رقم ) ٢/٢١٤( ))اروحني((وقال ابن حبان يف . )
)باألشياء املقلوبات، حىت يسبق إىل القلب أنه كان املتعمد هلا  ))التقريب((قال احلافظ يف )
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  .»يف شده احلجر على بطنه«: احلسن مرسالـ حديث   ٢٨ 
  .)١(ابن أيب الدنيا أيضا هكذا

)٢(مث قام وبطنه معصوب«: وللبخاري من حديث جابر
  .)٣(احلديث »...حبجر  
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( )٥٥٠٥(رقم ) ٧٩٢: ص( )صدوق يغرب( ( .  
ابن يزيد أبو املهلب  - بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحا وكسر ثالثه مث مهملة- ُمطرحو   

من السادسة كما  ضعيف األسدي ومنهم من غاير بينهما: نزل الشام يقال هو الكويف
  ). ٩٤٨: ص  ))التقريب((يف 

 ))التقريب((: انظر. ))صدوق ربما أخطأ((الغافقي أبو العباس املصري : هو بن أيوب  وحيىي  
  ). ١٠٤٩: ص(
، بن يزيد  أن احلديث ضعيف ألن مداره على ثالثة ضعفاء، علي: والخالصة  

بأس به ولكن ينكر عنه من رواية   البن زحر ضعيفان، والقاسم وإن كان   اهللا  وعبيد
  - واهللا أعلم- وهذا منها  بن يزيد  علي

بن   بن يزيد األدمي، قال ثنا معن  من طريق حممد) ٥٠(رقم احلديث  ٤٢: ص( الزهد ) ١(
بن   بن أيب األسود، عن احلسن أنه كتب إىل عمر  اهللا  بن عبد  عيسى، قا حدثين حممد

فزواها عن الصاحلني اختيارا، وبسطها ألعدائه «: وفيه: العزيز فذكر حديثا طويال  عبد
 �اهللا تعاىل مبحمد   أنه اكرم ا، ونسي ما صنع اغرتارا، فيظن املغرور ا املقتدر عليها

  . »حني شد احلجر على بطنه
 . وهذا جزء من احلديث السابق، وقد تقدم دراسة إسناده  

الطّي، واللّي، والشّد، وضم : العْصــب: ١٤٢: صقال الفريوز آبادي يف القاموس احمليط ) ٢(
ّرق من الشجر اجلائع الذي  : املعصوب: ٢٩٦٤: صوقال ابن منظور يف اللسان . ما تـََف

َبس جوعا، خص اجلوهري هذيال ذه اللغة وقد َعَصَب يعِصب . كادت أمعاءه تـَْي
 . مسي معصوبا ألنه عصب بطنه حبجر من اجلوع: ُعُصوبا وقيل

من طريق ) ٤١٠١(رقم ) ٧/٤٩٤(زوة اخلندق وهي األحزاب، كتاب املغازي، باب غ   )٣(
إنا يوم اخلندق : اهللا عنه قال  أتيت جابرا رضي: بن أمين، عن أبيه، قال  الواحد  عبد

ية عرضت يف اخلندق : فقالوا �حنفر، فعرضت َكْيدة شديدة، فجاؤوا النيب  هذه ُكْد
  . احلديث بطوله. »...أنا نازل، مث قام وبطنه معصوب حبجر: فقال
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 �اهللا  فرفع رسول، رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر«وللرتمذي من حديث أنس  
))غريب((: وقال» عن حجرين

)١(.  
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ويف املوضع الثاين ، )كيدة(، هكذا يف صحيح البخاري يف املوضع األول بتقدمي التحتانية على ا لدال  
  ).كدية(بتقدمي الدال على التحتانية 

القطعة الصلبة  - بضم الكاف–والكدية ، القطعة الشديدة الصلبة من األرض: والكيدة  
 ). ٧/٤٩٥(الفتح : انظر. الصماء

  ).حديث غريب: (يف الظاهرية  )١(
 �كتاب الزهد، باب ما جاء يف معيشة أصحاب النيب   ))السنن((واحلديث يف   
، وعند أيب )٣٧٢(، رقم )٣٠٩: ص( ))الشمائل احملمدية((، و)٢٣٧١(رقم ) ٦/٢٣٩(

بن حامت، عن   من طريق سيار) ٨٣٠(رقم ) ٢٨٨: ص( ))أخالق النيب((الشيخ يف 
بن مالك، عن أيب طلحة قال   ، عن انسبن أيب منصور  بن أسلم، عن يزيد  سهل

 . فذكره» ....اجلوعَ  �اهللا   شكونا إىل رسول«

زي  - بتحتانية مثقلة- وسيار   َن أبو سلمة  - بفتح املهملة والنون مث الزاي-  بن حامت الَع
وسئل علي، عن سيار الذي ((: ٢/١٤٥ ))املعرفة((بن سفيان يف   قال يعقوب. البصري

ليس كل أحد يؤخذ عنه، ما كنت أظن : بن سليمان يف الزهد، فقال  يروي حديث جعفر
مل يكن له ((): ٣٦٣٣(رقم ) ٣/٣٥١( ))امليزان((لقواريري كما يف وقال ا ))حيدث عن ذا

عنده : ال، وقال األزدي: أتتهمه؟ قال: عقل، كان معي يف الدكان، قيل للقواريري
)مناكري (وقال ) ٨/٢٩٨( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف  ) )كان ّمجاعا للرقائق( وقال . )

وقال احلافظ يف . ))احلديث وثقه ابن حبانصاحل (() ٣/٣٥١( ))امليزان((الذهيب يف 
صدوق له أوهام، من كبار التاسعة، مات سنة (() ٢٧٢٩(رقم ) ٤٢٧: ص( ))التقريب((

  . ))مائتني أو قبلها
(أبو سعيد  بن أسلم العدوي موالهم البصري  وسهل   : ص( ))التقريب((كما يف    ))صدوق(

هو األزدي أبو روح البصري، قال عنه احلافظ يف  بن أيب منصور  ويزيد). ٤١٨
() ١٠٨٣: ص( ))التقريب((   . ))بأس به، ووهم من ذكره يف الصحابة  ال(

وقد أعله أبو حامت، وأبو زرعة . بن حامت  فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف لضعف سيار
هذا خطأ، إمنا هو عن أنس، عن النيب ((): ٥/٦٥(البن أيب حامت  ))العلل((فقاال كما يف 
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  .»ومعاقبون وأهلها عليها جمازون، الدنيا حلم«: ـ حديث ٢٩ 
  .)١(مل أجد له أصال  

  .احلديث )٢(»...راكب إمنا مثلي ومثل الدنيا كمثل، ما يل وللدنيا«: حديثـ  ٣٠
  .)٣(من حديث ابن مسعود بنحوه واحلاكم، وابن ماجة، الرتمذي
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من : الوهم ممن هو؟ قال: قلت أليب. عن أيب طلحة: اهللا عليه وسلم، ليس فيه  صلى
  .))سيار يقول هكذا: من سيار؟ فقال الوهم: وقلت أليب زرعة. سيار

رقم ) ١٦/٤٤١(والوجه الذي ذكره أبو حامت أخرجه أبو عوانة يف املستخرج 
قال حدثنا سهل بن ، من طريق سعيد بن عون البصري) طبعة اجلامعة اإلسالمية٨٧٦١(

عن أنس أن أبا طلحة أبصر رسول اهللا صلى اهللا ، عن يزيد بن أيب منصور، أسلم العدوي
  . احلديث... ه وسلم وهو عاصبعلي

  .وهذا إسناد حسن
عند البخاري كما  �احلجر على بطنة فثابت من حديث جابر  �وأما قصة شده 

بسند صحيح على ) ١٤٢١١(رقم ) ٢٢/١٢١( ))املسند((سبق ذكره، وأخرج أمحد يف 
وأصحابه وهم حيفرون اخلندق ثالثا  �مكث النيب : قال  �شرط البخاري عن جابر 

، فإذا رسول«: فذكر احلديث وفيه...يذوقوا طعامامل  اهللا   قال جابر فحانت مين التفاتٌة
  . »قد شد على بطنه حجرا �

اليت مل جيد هلا  ))اإلحياء((يف فصل أحاديث ) ٦/٣٤٦ ))الطبقات((وذكره السبكي يف ) ١(
 . إسنادا

فرفعت له شجرة، سار يف يوم صائف، ...«): ٣/٢١٠( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ٢(
 . »فقال حتت ظلها ساعة مث راح، وتركها

). ٢٣٧٧: (رقم) ٦/٢٤٥(، ٤٤كتاب الزهد، باب رقم   ))السنن((وأخرجه الرتمذي يف ) ٣(
  : بن احلباب  من طريق زيد

، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة يف  )٢٧٥(رقم ) ١/٢٢١(وأخرجه أبو داود الطيالسي   
والرامهرمزي يف ) ٤١٠٩(رقم )٤/٤٢٦(كتاب الزهد، باب مثل الدنيا،   ))السنن((
  ). ١٠٢/ ٢(  ))احللية((وأبو نعيم يف ) ٢٠: ص( ))األمثال((
  : بن عون  من طريق جعفر) ٤/٣١٠(كتاب الرقاق   ))املستدرك((وأخرجه احلاكم يف   
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 ))املسند((يف  ، عن وكيع، وأبو يعلى)٤٢٠٨(رقم ) ٧/٢٥٩( ))املسند((وأخرجه أمحد يف   
  : وكيع من طريق) ٤٩٩٨(رقم ) ٨/٤١٦(
بن هارون، وأبو يعلى يف   عن يزيد) ٣٧٠٩(رقم ) ٦/٢٤١( ))املسند((وأخرجه أمحد يف    

رقم ) ١٧٧(  ))�أخالق النيب((، وأبو الشيخ يف )٥٢٩٢(رقم ) ٩/١٩٥( ))املسند((
  : بن هارون  من طريق يزيد) ٥٠٢(
عن ) بن هارون  بن عون، وكيع، ويزيد  بن احلباب، الطيالسي، جعفر  زيد(مخستهم   

اهللا   نام رسول: اهللا قال؛  بن مرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد  املسعودي، عن عمرو
: اهللا لو اختذنا لك وطاءا فقال  يا رسول: على حصري، فقام وقد أثر يف جنبه، فقلنا �
   »يف الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة مث راح وتركهاما يل وما للدنيا، ما أنا «
  . ))هذا حديث حسن صحيح((: واللفظ للرتمذي وقال  
)بن مرة متصال مرفوعا إال املسعودي  مل يروه عن عمرو((: وقال أبو نعيم   ( . 

بن مسعود الكويف   بن عتبة  اهللا  بن عبد  عبدالرمحن: ومدار اإلسناد على املسعودي وهو  
. ، وضابطه أن من مسع منه ببغداد فبعد االختالط))صدوق اختلط قبل موته((، املسعودي

  ). ٣٩٤٤(رقم ) ٥٨٦: صانظر تقريب التهذيب ( 
بن جعفر املخزومي منه قبل االختالط، ومساع الطيالسي،   بن عون  فسماع وكيع، وجعفر  

) ٤٠٢ - ٤٠٠: ص( ))التقييد والإليضاح((انظر . بن هارون منه بعد االختالط  ويزيد
  ). ٦٠ - ٥٨: ص(البن كيال  ))الكواكب النريات((و

ي مل خيلط يف بن عون حسن، وهذا يدل على أن الراو   فاحلديث بإسنادي وكيع، وجعفر
وسيأيت  - رمحه اهللا- وله شاهد من حديث ابن عباس أشار إليه العراقي . هذه الرواية

  . خترجيه
بن   يف ترمجة احلسن) ١/٢٨٩( ))اروحني((وللحديث إسناد آخر أخرجه ابن حبان يف 

بن احلسني العرين، عن   من طريق حسن) ٤/٢٣٤( ))احللية((احلسني العرين، وأبو نعيم يف 
: مث قال ابن حبان. احلميد، عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة به  بن عبد  جرير

. ))احلميد والكوفيني املقلوبات، ويأيت عن األثبات بامللزقات  بن عبد  يروي عن جرير((
هذا احلديث إما أن  احلميد فليس هذا من حديثه والراوي عنه  بن عبد  فأما جرير((: وقال

)يكون متعمدا فيه بالوضع أو القلب قال ابن (() ٢/٢١٣( ))األفراد((وقال الدارقطين يف . )
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  .)١(وصححه من حديث ابن عباس واحلاكم، ورواه أمحد 

  .احلديث  )٢(»...لبنة على لبنةما وضع «: ـ حديث ٣١
))الثـقـات((ابن حبان يف   

)٣(.  
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تفرد به حسن العرين ((وقال الدارقطين . ))غريب من حديث األعمش عن إبراهيم: صاعد
  . ))عن جرير عن األعمش

بن   وعبد) ٢٧٤٤(رقم ) ٤٧٣/ ٤( ))المسند((أحمد في وحديث ابن عباس أخرجه ) ١(
: ص( ))ذم الدنيا((، وابن أيب الدنيا يف )٥٩٩(رقم ) ٢٠٦: ص( ))املنتخب((محيد كما يف 

والطرباين ) ٦٣٥٢(، وابن حبان )١٨٢( ))الزهد((وابن أيب عاصم يف ) ١٣٤(رقم ) ٧١
) ٢٩٨(رقم  ))األمثال((يف وأبو الشيخ )١١٨٩٨(رقم ) ١٤/٢٦٥) (١١/٢٥٩(

) ٣/٣٤٢( ))احللية((وأبو نعيم يف ) ٣١٠-  ٤/٣٠٩( ))المستدرك((والحاكم في 
بن يزيد حدثنا هالل عن   من طرق عن ثابت) ١٤٥٠(رقم  ))الشعب((والبيهقي يف 

دخل عليه عمر وهو على حصري قد أثر يف جنبه  �اهللا   عكرمة عن ابن عباس أن رسول
 . فذكره: فقال يا نيب اهللا، لو اختذت فراشا أوثر من هذا فقال

  . ووافقه الذهيب. ))صحيح على شرط البخاري((: وقال احلاكم  
بن خباب فمن رجال   ورجاله رجال الشيخني إال عكرمة فمن رجال البخاري، وهالل  

: ))التقريب((كما يف   ))صدوق تغري بآخرة((و العالء البصري السنن، وهو العبدي موالهم أب
)١٠٢٦ .(  
  . فاحلديث حسن ذا اإلسناد  

 . »وال قصبة على قصبة...«): ٣/٢١١( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ٢(

  : بن حيىي البصري  بن سعيد، عن إبراهيم  بن املنذر  عن حممد )٦/٢٦١(  ))الثقات(() ٣(
بن   بن أمحد عن احلسن  عن حممد) ٢/١٥٤( ))احللية((أبو نعيم يف  - أيضا- وأخرجه    

  : حممد عن أيب زرعة
فذكره : بن شوذب، قال مسعت احلسن يقول  كالمها عن  أيب غسان، قال ثنا خالد   

  . بزيادة يف آخره
 ))الكبري((أبو عبدالرمحن البصري قال البخاري يف  بن شوذب هو اجلشمي  و خالد  
عن أبيه ) ٣/٣٣٦( ))اجلرح((وقال ابن أيب حامت يف . ))فيه نظر(() ٥٣٣(رقم ) ٣/١٥٥(
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)ليس به بأس(( . وذكره هذا احلديث يف ترمجته كما سبق ))الثقات((وذكره ابن حبان يف  )
قول البخاري، ) ١٨٥١(رقم ) ١/٢٤٦( ))املغين يف الضعفاء((واعتمد احلافظ الذهيب يف 

  . ))له عن احلسن مقاطيع((وقال 
من هو؟ وأما  مل يتبني يل بن حيىي البصري  وباقي رجال ابن حبان ثقات ما عدا إبراهيم  

  . سند أيب نعيم ففيه شيخه وشيخ شيخه مل أعرفهما
أخرجه أمحد يف   بن شوذب على هذه الرواية، تابعه عليه أبو عبيدة الناجي  وتوبع خالد  

كالمها من ) ١٧٣(رقم ) ١٧٥( ))قصر األمل((وابن أيب الدنيا يف ) ٢٧٩: ص( ))الزهد((
مرحبا : طريق أيب عبيدة الناجي قال دخلنا على احلسن يف مرضه الذي مات فيه فقال

فقد رآه غاديا  �فإنه من رأى حممدا « - وفيه- ...اهللا بالسالم  بكم وأهال وحياكم
  . »ورائحا، مل يضع لبنة على لبنة، وال قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه

سؤاالت ابن أيب ((بن املديين كما يف   قال علي بن األسود  أبو عبيدة الناجي هو بكر و  
() ٤٩(رقم ) ٧٠: ص( ))شيبة )ضعيف احلديث((: وقال ابن معني. ))كان عندنا ثقة( ، وقال )
(: مرة )ليس به بأس((، وقال مرة ))شيئ  ال( وقال ) ١٤٨٩(رقم ) ٢/٣٨٢ ))اجلرح((: انظر )

)التاريخ الكبري((البخاري يف  وقال النسائي يف . ))هو كذاب: بن كثري  قال حيىي((): ٢/٨٧( )
() ٢٦١: ص( ))الضعفاء(( وأبو عبيدة (() ٢/٢٨( ))الكامل((وقال ابن عدي يف . ))ضعيف(

يتابع عليه وما   من املسند ال هذا معروف مبواعظ احلسن وهو قليل املسند مقدار ما يرويه
)أرى يف حديثه من املنكر ما يستحق به الكذب (   

  . وعليه يكون أبو عبيدة هذا ضعيفا  
 �اهللا   فرواه عن احلسن، عن من صحب رسول بن أيب الصلت السراح  وخالفهما سهل  

)تاريخ دمشق((أخرجه ابن عساكر يف  من طريق أيب عاصم، نا سهل السراج، )٤/١٣٥( )
فلم يره وضع قصبة على قصبة وال « �اهللا   حدثين من صحب رسول: عن احلسن قال
  . »لبنة على لبنة

  - باحلاء املهملة والصواب باجليم املعجمة- ) السراح(ووقع يف املطبوع من تاريخ دمشق    
  . كما يف كتب الرجال

روى شيئا منكرا أنه رأى احلسن (()  ٤/٢٠٠( ))اجلرح(( كما يف- : قال حيىي القطان   
 ))انه ى عن الصالة بني القبور �يصلي بني سطور القبور، واحلسن يروي عن النيب 
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من سأل عين أو سره أن «: من حديث عائشة بسند ضعيف ))األوســط((وللطرباين يف  
  .)٣(احلديث »...مل يضع لبنة على لبنة  )٢(مشمر، )١(شاِحبٍ ، فلينظر إىل أشعثَ ؛ ينظر إيلّ 
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=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

( - )٣٣٠٦(رقم ) ٢/٥٠٢ ))العلل ومعرفة الرجال((كما يف - وقال أمحد  مل يكن به (
( وقال أبو حامت . ))بأسليس به (() ٤/٢٠٠( ))اجلرح((وقال ابن معني كما يف . ))بأس

() املصدر السابق  ): ٣/٤٤٥( ))الكامل((وقال ابن عدي يف . ))بأس به  صاحل احلديث ال(
وهو يف عداد من جيمع حديثه من شيوخ أهل البصرة وهو غريب احلديث وأحاديثه ((

. ))باس ا ولعل مجيع ما أسنده سهل إذا استقصي عشرون حديثا أو ثالثون  املسندة ال
() ٢٦٧٨(رقم ) ٤٢٠: ص(احلافظ يف التقريب وقال ، كان القطان صدوق له أفراد(

  . ))يرضاه  ال
  . وباقي السند ثقات  
أن رجال اإلسناد ثقات غري سهل السراج فهو صدوق له أفراد، إن مل يكن : والخالصة  

 . هذا من أفراده فاإلسناد حسن، واهللا أعلم

املتغــــري اللــــون واجلســــم لعــــارض مــــن ســــفر او مــــرض وحنومهــــا، وقــــد شــــَحب : الشــــاحب )١(
 . مادة شحب) ٤٦٨: ص(النهاية : انظر. يْشَحب  شحوبا

ر )٢( ــــــــاج العــــــــروس : مشــــــــم كمحــــــــدث أي مــــــــاض يف األمــــــــور، احلــــــــوائج جمــــــــرٌب، انظــــــــر ت
 . مادة مشر) ١٢/٢٣٦(

وابن عدي يف ) ٣٢٤١(رقم )  ٣٠٧ـ ٣٠٦/ ٣( ))األوسط((الطبراني في أخرجه ) ٣(
، بن أيب كرمية  ، قال نا سليمانبن هاشم البريويت  من طريق عمرو) ٣/٢٦٢( ))الكامل((

او - من سأل عين «: �اهللا   قال رسول: بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت  عن هشام
ر، مل يضع لبنة على لبنة، وال  - سره أن ينظر إيل شاحب، مشم ، فلينظر إىل أشعثَ 

باق، والغاية اجلنة  ر إليه، اليوم املضمار، وعذا الس قصبة على قصبة، رفع له علم فشم
  . »والنار

  . ))مل يرو هذا احلديث عن هشام إال سليمان، تفرد به عمرو((: وقال الطرباين
  . ))وهو ضعيف بن أيب كرمية  فيه سليمان((): ١٠/٢٦١( ))امع((وقال اهليثمي يف   
)ضعيف احلديث(( - )٤/١٣٨( ))اجلرح((كما يف - وسليمان هذا قال عنه أبو حامت    وقال . )

= 
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١٦٢

)١(ُخصمن  رأى بعض أصحابه يبين بيتا«: ـ حديث ٣٢ 
فقال أرى األمر أعجل من ؛ 

  .»...هذا
))حسن صحيح((: وقال، عمروبن  اهللا عبدوالرتمذي من حديث ، أبو داود

)٢(.  
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

بن هاشم   ويرويه عنه عمرووعامة أحاديثه مناكري ((): ٣/٢٦٢( ))الكامل((ابن عدي يف 
وعمرو ليس به بأس ومل أر للمتقدمني فيه كالما وقد تكلموا فيمن هو أمثل منه  البريويت

املغين يف ((وقال الذهيب يف . ))بكثري ومل يتكلموا يف سليمان هذا ألم مل خيربوا حديثه
  . ))لني صاحب مناكري((): ١٣٤: ص( ))الضعفاء

): ٥١٦٢(رقم ) ٧٤٧: ص( ))التقريب((قال احلافظ عنه يف  بن هاشم البريويت  و عمرو  
  . ))صدوق خيطئ((
 . اهللا عنها ضعيف كما قال العراقي رمحه اهللا  حديث عائشة رضي: والخالصة  

عمل من اخلشب : اخلص(( )٢٦٦: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف : الُخصّ ) ١( بيت ُي
الُفرَج، : والقصب، ومجعه خصاص، وأخصاص، مسي به ملا فيه من اِخلصاص وهي

() ٤/٤٥٠(ضبطه السندي يف حاشية ابن ماجة و. ))واألنقاب خباء معجمة وتشديد (
 . ))صاد

) ٨/٤٧٣(كتاب األدب، باب ما جاء يف البناء   ))السنن((أبو داود في احلديث أخرجه  )٢(
كتاب الزهد، باب ما جاء يف قصر األمل،   ))السنن((والترمذي في في ، )٥٢٢٧(رقم 

، وابن ماجة يف كتاب الزهد، باب يف البناء واخلراب، )٢٣٣٥(رقم ) ٦/٢٠٧(
رقم ) ٤٩ - ١٩/٤٨( ))املصنف((، وابن أيب شيبة يف )٤١٦٠(رقم ) ٤/٤٥٠(
رقم ) ٤/٤٥٠(، وابن حبان )٦٥٠٢(رقم ) ١١/٤٦( ))املسند((وأمحد يف  ،)٣٥٤٤٦(
 : كلهم من طريق أيب معاوية)٤١٦٠(

رقم ) ٨/٤٧٣(كتاب األدب، باب ما جاء يف البناء    ))السنن((أبو داود في وأخرجه   
والبغوي ) ٤٥٦(رقم ) ١٥٦:ص(، باب من بىن، ))األدب املفرد((، والبخاري يف )٥٢٢٦(

  : بن غياث  من طريق حفص) ٤٠٣٠(رقم ) ٢٣١/ ١٤( ))السنةشرح ((يف 
 �اهللا   مر علينا رسول«بن عمرو قال   اهللا  كالمها عن األعمش، عن أيب السفر، عن عبد  

فنحن نصلحه، فقال   خّص لنا َوَهى: ما هذا؟ فقلنا: وحنن نعاجل ُخّصا لنا  وهى، فقال
  . »األمر إال أعجل من ذلك ما ُأَرى: �اهللا   رسول

= 
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١٦٣

  .احلديث  )١(»...يف املاء إمنا مثل صاحب الدنيا كمثل املاشي«: ـ حديث ٣٣ 
بلغين أن «: قال، من رواية احلسن ))الشـعـب((والبيهقي من طريقه يف ، أيب الدنياابن 

  .فذكره »...:قال �اهللا  رسول

  .)٢(أنسعن ، من رواية احلسن ))الزهــد((ويف  ))الشـعـب((ووصله البيهقي يف  
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  . »األمر أسرع من ذلك«: ويف بعض الروايات  
(: وقال الرتمذي   ويقال ابن  - بن ُحيِْمد  هذا حديث حسن صحيح، وأبو السفر امسه سعيد(

  . ))الثوري - أمحد
ـفر   ـ - بن حيمد   هو سعيد - بفتح املهملة والفاء-   ورجال اإلسناد كلهم ثقات، وأبو السـ

ثقة من الثالثة مات سنة ((، اهلمداين الثوري الكويف - ضم الياء التحتانية، وكسر امليم
  ). ٣٩٠:ص(  ))التقريب((كما يف   ))أو بعدها بسنة ١١٢

  ). ٣٥٤(رقم ) ١٧٤: ص( ))صحيح األدب املفرد((وصححه الشيخ األلباين يف   
  . خرب أو كاد: أي »قد وَهى«) ٩٩٣: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف : َوَهى  
األجل أقرب من خترب : قيل((يف معىن احلديث ) ٢٠٨/ ٦( ))التحفة((وقال املباركفوري يف   

هذا البيت، أي تصلح بيتك خشية أن ينهدم قبل أن متوت ورمبا متوت قبل ان ينهدم 
  . ))من إصالح بيتكفإصالح عملك أوىل 

تبتل   هل يستطيع الذي ميشي يف املاء ان ال...«) ٣/٢١١( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ١(
 . »قدماه

 : بن أيب احلسن البصري، واختلف عنه  احلديث روي عن احلسن) ٢(

بن ذكوان   ورواه سعيد اجلريري واحلسنيبن أيب مجيلة األعرايب عنه مرسال،   فرواه عوف  
  . أنس متصالعنه، عن 

رقم ) ٥٠: ص( ))ذم الدنيا((ابن أبي الدنيا في بن أيب مجيلة فأخرجها   أما رواية عوف   
بلغين أن : بن عبادة، عن عوف به قال  بن إمساعيل، قال أخربنا روح  عن إسحاق) ٨٩(

إمنا مثل الدنيا كمثل املاشي يف املاء، هل يستطيع الذي ميشي يف «: قال  �رسول اهللا
 ))الشعب((البيهقي في  ومن طريق ابن أيب الدنيا أخرجه. »تبتل قدماه  الاملاء أن 

  . كما ذكر املصنف) ٩٩٧٣(رقم ) ١٣/٧٤(
سنده صحيح، رجاله رجال ((): ٤٧٤١(رقم ) ١٠/٢٨٨( ))الضعيفة((وقال األلباين يف   

= 
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١٦٤

  .احلديث  )١(»...إمنا بقي من الدنيا بالء وفتنة«: ـ حديث ٣٤ 
= 
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  . ))ثقة - وهو الطالقاين- الشيخني؛ غري إسحاق 
)الشعب((البيهقي في بن ذكوان فأخرجها   وأما رواية  سعيد اجلريري واحلسني   ( )١٣/٧٤ (

)الزهد الكبير((وفي ) ٩٩٧٣(رقم  بن أبان   من طريق اخلضر) ٢٥٧(رقم )١٣٦: ص( )
: بن حق عنهما، عن احلسن عن أنس، قال  بن حامت، حدثنا هالل  ، حدثنا سياراهلامشي

يا   ال: هل من أحد ميشي على املاء إال ابتلت قدماه، قالوا«   �اهللا   قال رسول
  . »يسلم من الذنوب  كذلك صاحب الدنيا ال: اهللا قال  رسول

  . ))أرسله غريمها عن احلسن((: وقال البيهقي  
  . اإلسناد فيه ثالثة من الضعفاء  
) ٣١٨٢(رقم ) ٢/٤٤٣( ))امليزان((قال الذهيب يف  بن أبان اهلامشي  اخلضر: األول   

 . ))ضعفه احلاكم، وتكلم فيه الدارقطين((

يقول عن  ومسعته(() ٢٦٨(رقم ): ١٧٨: ص( ))سؤاالته للدارقطين((وقال احلاكم يف    
بن عياش، والناس من    بن أبان يروي عن أيب معاوية، وأيب بكر  شيوخه أم رأوا اخلضر

بن يونس عن هؤالء الشيوخ،   اهللا  بن عبد  كتاب فاستلوه من يده فإذا هو مساعه من أمحد
)بن يونس من الوسط وحدث عنهم  ترك أمحد   بن يونس الريبوعي  اهللا  بن عبد  إهـ وأمحد )

)ثقة حافظ((   ). ٩٣: ص ))التقريب((: انظر )
قال عنه احلافظ يف ) ٢٨( بن حامت العنزي تقدمت ترمجته يف حديث رقم   سيار: الثاين  

)صدوق له أوهام((): ٤٢٧: ص( ))التقريب(( (   
التاريخ ((أبو حيىي البصري ذكره البخار ي يف  - بكسر املهملة-  بن ِحق  هالل: الثالث  

فلم يذكرا فيه جرحا وال ) ٩/٧٧( ))اجلرح والتعديل((وابن أيب حامت يف ) ٨/٢١٠( ))الكبري
: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف ) ٧/٥٧٦( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . تعديال
(): ٧٣٨٢(رقم ) ١٠٢٦    ))مقبول(

 ))الضعيفة((فتنب مما سبق ان احلديث ضعيف مسندا، وقال الشيخ األلباين يف   
)والصواب فيه اإلرسال((): ٤٧٤١(رقم ) ١٠/٢٨٨( (   

وإمنا مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا ...«) ٣/٢١١( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )١(
 . »طاب أعاله طاب أسفله، وإذا خبث أعاله خبث أسفله
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١٦٥

 فرقه يف موضعني، ابن ماجة من حديث معاوية 
  .)١(ورجاله ثقات، 

                                                                                  

رقم ) ٤/٣٧٦(كتاب الفنت، باب شدة الزمان،   ))السنن((ابن ماجة في وأخرجه   ) ١(
بن جعفر الرحيب، ويف كتاب الزهد باب التوقي على العمل   ، عن غياث)٤٠٣٥(
  : بن مسلم  الدمشقي كالمها عن الوليد بن إمساعيل  عن عثمان) ٤١٩٩(رقم )٤/٤٦٨(
مقتصرا على فقرة - ) ٤١٤(رقم ) ٣٣٥: ص( ))املنتخب((بن محيد يف   وأخرجه عبد  

 - خمتصرا دون فقرة الوعاء- ) ١٤٦(رقم ) ٦٩: ص( ))الزهد((، وابن أيب عاصم يف - الوعاء
( وابن حبان  - بدون فقرة الدنيا- ) ٧٣٦٢(رقم ) ١٣/٣٤٨( ))املسند((وأبو يعلى يف 

 ))احللية((على الفقرة األوىل، وأبو نعيم يف مقتصرا ) ٣٣٩(رقم ) ٥١/ ٢اإلحسان 
ربه   مسعت أبا عبد: بن مسلم، مسعت ابن جابر، يقول  كلهم من طريق الوليد) ٥/٢٦٢(

  . فذكره: يقول �مسعت معاوية يقول مسعت النيب : يقول
() ٤/١٩٠( ))الزوائد((وقال البوصريي يف    )إسناده صحيح رجاله ثقات( وقال يف املوضع  )

مل أر من ] شيخ ابن ماجة[ بن إمساعيل  ، عثمانمقال فيه إسناد هذا((): ٤/٢٣٥(الثاين 
  . ))تكلم فيه، وباقي رجال اإلسناد موثقون

، وقد توبع من ))مقبول((): ٦٦٠: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  بن إمساعيل  وعثمان  
  . بن جعفر الرحيب عند ابن ماجة نفسه كما سبق  صدوق وهو غياث

 التدليس كثري لكنه ثقة(( الدمشقي العباس أبو موالهم القرشي: هو بن مســلم  والوليد  
  ). ١٠٤١: ص( ))التقريب((قاله احلافظ يف  ))والتسوية

  . وصرح الوليد  عند ابن ماجة وابن حبان بالتحديث يف مجيع طبقات السند   
رقم ) ٢١١: ص(له  ))الزهد((بن املبارك، كما يف   اهللا  ، تابعه عبد- أيضا- وتوبع الوليد 

مسعت : ربه قال  حدثين أبو عبد: بن جابر قال  بن يزيد  أخربنا عبدالرمحن: قال) ٥٩٧(
 . فذكره: يقول �اهللا   مسعت رسول: ا املنرببن أيب سفيان يقول على هذ  معاوية

 ))الكبري((، والطرباين يف )١٦٨٥٣(رقم ) ٢٨/٦٦( ))املسند((ومن طريقه أخرجه أمحد يف   
  ). ١١٧٥(رقم ) ٢/١٩٧( ))مسند الشهاب((، والقضاعي يف )٨٦٦(رقم ) ١٩/٤٦٨(
  . وصححه ابن حبان  
اراين  بن جابر األزدي  بن يزيد  الرمحن  وابن جابر هو عبد   )ثقة(( الّد انظر . روى له الستة  )

  ). ٦٠٤( ))التقريب((
= 
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١٦٦

  .)١(»من أوله إىل آخره مثل هذه الدنيا كمثل ثوب ُشقّ «: ـ حديث ٣٥ 

شعب ((والبيهقي يف  ،))احلـليـة((و أبو نعيم يف  ،))الثــواب((يف  حيانبن ا أبو الشيخ
  .)٢(من حديث أنس بسند ضعيف ))اإلميان

= 
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بن املهاجر، وهكذا ذكره أبو نعيم   خمتلف يف امسه، فسماه الطرباين عبيدة رب  وأبو عبد  
اجلبار   الرمحن وعبد  بن أيب سفيان، ويسمى بعبد  أسند عن معاوية((: مث قال ))احللية((يف 

  . وذكر احلديث ))وكان امسه قسطنطني
(: وقال)٥/٨١( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف    الرمحن موىل   رب الزاهد امسه عبد  أبو عبد(

يروى عن الرمحن   البن غيالن الثقفى وكان روميا امسه قسطنطني فلما أسلم يسمى بعبد
معاوية عداده يف أهل الشام روى عنه أهلها وكان من أيسر أهل دمشق ماال فتصدق مباله  

)كله ( .  
() ٢/٤٤٠( ))الكاشف((وقال الذهيب يف    ربه   رب الدمشقي الزاهد يقال أبو عبد  أبو عبد(

بن جابر   بن يزيد  الرمحن  ومعاوية وعنه عبد  بن عبيد  قسطنطني الرومي عن فضالة
وقال احلافظ يف  ))١١٢تويف  صدوقالعزيز وعدة،   بن عبد  جابر وسعيدبن   وسعيد

() ٨٢٨٢: (رقم) ١١٧٢( ))التقريب((   . ))مقبول(
وأبو (()  ١٤/٣٥٩( ))الضعيفة((فقال يف  ))صدوق((ورجح الشيخ األلباين أن رتبته 

رٍب هذا هو الزاهد، وهو تابعي وثقه ابن حبان، وروى عنه مجاعة من الثقات، وروى   عبد
وهذا أصح من قول احلافظ . ))صدوق((: ، ولذا قال الذهيب))الصحيح((له ابن حبان يف 

(: فيه )مقبول(   . هإ )
  . - واهللا أعلم- . فتبين مما سبق أن الحديث حسن

فبقي متعلقا خبيط يف آخره فيوشك ذلك ...«) ٣/٢١١( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 . »اخليط أن ينقطع

أليب منصور  ))مسند الفردوس((كما يف   ))ثواب األعمال((أبو الشيخ في  احلديث أخرجه  )٢(
بن األشعث   من طريق إبراهيم) ٨/١٣١( ))الحلية((وأبو نعيم في ) ٣٣١ل/٣(الديلمي 

من «وزاد أبو نعيم : قال �بن عياض، عن أبان، عن أنس عن النيب   عن فضيل
 . »األخرة

بن أيب   وأبان. غريب من حديث الفضيل مل نكتبه إال من حديث إبراهيم: وقال أبو نعيم
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  . يصح حديثه ألنه كان هلجا بالعبادة، واحلديث ليس من شأنه  عياش ال
  . ))أبان تصح صحبته ألنس، واحلديث ليس من شأنه((: ال أبو املنصور الديلميوق
 ))التقريــب((كمــا يف    ))مــرتوك((، أبــو إمساعيــل العبــدي، بــن أيب عيــاش فــريوز البصــري  وأبــان 
  ). ١٠٣:ص(

: ص( ))ذم الــدنيا((أخرجــه ابــن أيب الــدنيا يف : عــن أنــس بــن حبيــب  وتابعــه أبــو ســعيد خلــف
بـــــن ســـــعيد   مـــــن طريـــــق حيـــــىي) ٣٩٢(رقـــــم ) ١٦٢: ص( ))الزهـــــد((ويف ) ٢٢١(رقـــــم ) ١٠٧
  . فذكر مثل لفظ املصنف: عن أنس  مرفوعا حبيببن   ، أخربنا أبو سعيد خلفالعطار

  . بن سعيد القطان بدل العطار  حيىي: ويف الزهد
ــــدنيا أخرجــــه  ــــن أيب ال ــــق اب ــــي ومــــن طري رقــــم ) ٤٧١ - ١٢/٤٧٠(  ))الشــــعب((البيهقــــي ف

)٩٧٥٩ .(  
 ))فــيض القــدير((وقــال املنــاوي يف . فورمــز لــه بالضــع ))اجلــامع الصــغري((وذكــره الســيوطي يف 

 بــن ســعيد العطــار  وســنده ضــعيف، وذلــك ألن فيــه حيــىي: قــال احلــافظ العراقــي((): ٥/٥١٨(
وذكـر السـبكي هـذا احلـديث  ))بني الضعف: قال ابن عدي: أورده الذهيب يف الضعفاء وقال

ـــــيت مل جيـــــد هلـــــا   ))اإلحيـــــاء((يف  فصـــــل أحاديـــــث ) ٦/٣٤٦(  ))الطبقـــــات الشـــــافعية((يف  ال
  . إسنادا
ــيد مل يتبني يل من هو؟ هل هو القطان، كما يف   و حيىي ـ البن أيب الدنيا،   ))الزهد((بن سعـ

بن   ألن طبقتهما واحدة، والراوي عن حيىي ))الشعب((و ))ذم الدنيا((أم هو العطار كما يف 
بن بيان الواسطي، وهو يروي عن كل واحد منهما انظر ذيب الكمال   سعيد هو وهب

مل  بن حبيب  بن سعيد يف إسناد احلديث هو أبو سعيد خلف  ، وشيخ حيىي)١١٨/ ٣١
أبو سعيد ((: فقال) ١/٤١٩(للدواليب  )) واألمساءالكىن((أجد له ترمجة إال يف كتاب 

)بن سعيد القطان  بن مالك، حيدث عنه حيىي  بن حبيب مسع أنس  خلف ( .  
  - واهللا أعلم- . ويظهر من كالم الدواليب أن رواي احلديث هو القطان وليس العطار  

ولكن احلافظ العراقي يرى أنه العطار كما يظهر من الكالم الذي نقله املناوي عنه يف 
  ))الضعيفة((اهللا يف   وكذلك الشيخ األلباين يرى أنه العطار فقال رمحه. الفيض كما سبق

بن سعيد، وهو العطار ضعيف كما   وهذاإسناد ضعيف، حيىي((: )١٩٧٠(رقم ) ٤/٤٤٠(
  . ))قال احلافظ
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ؤتى بطعامك وقد ألست تُ «: )١(سفيان الِكالِيبّ بن   إنه قال للضحاك: ـ حديث ٣٦ 
 .»طعام ابن أدم ضرب مثل الدنيا ملا يصري إليهاهللا  فإن«: وفيه. احلديث  )٣(»...)٢(قـُزّحو  ُمّلح
  .)٤(خمتلف فيه  جـدعـانبن  زيـدبن  علـي: وفيه، والطرباين من حديثه بنحوه، أمحد
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(األنصاري الشامي  - مبهملة وآخره راء-  بن سعيد العطار  حيىيو  كما يف   ))ضعيف(
  ). ١٠٥٦: ص  ))التقريب((

يرتقي احلديث إىل درجة احلسن ألن أبا سعيد   فسواءا كونه القطان، أو العطار ال
مل ((): ٤/٤٤٠(  ))الضعيفة((بن حبيب يف عداد اهولني، فقال الشيخ األلباين يف   خلف
  . ))أعرفه

واخلالصة أن كال طريقى احلديث ضعيف ألن يف أحدمها راو مرتوك، ويف الثاين راو 
     - واهللا أعلم. ضعيف على أحد التقديرينجمهول، او جمهول و 

بكسر الكاف – بن ربيعة الكاليب  بن كالب  بن أيب بكر  بن عوف  بن سفيان  هو الضحاك) ١(
وعقد له لواءا،  �، أبوسعيد، صحب النيب - بعدها الالم ألف، ويف آخرها الباء املوحدة

. على سرية �كان على صدقات قومه، وكان من الشجعان، يعد مبائة فارس، بعثه النيب 
َوّشًحابسيفه، روى له أصحاب السنن �اهللا   كان سيافا لرسول تـَ . قائما على رأسه ُم

) ٤١٨٩(رقم ) ٣٣٤ـ٥/٣٣٣(، اإلصابة )٢/٢٩(حابة البن قانع معجم الص: انظر
 ). ٥/١١٦(، األنساب )٢٩٨٣(رقم ) ٤٥٧( ))التقريب((و

(): ٧٥٠: ص(قال ابن األثري يف النهاية ) ٢( التابل الذي يطرح يف القدر  : من الِقزح وهو(
أن : واملعىن. األبازيركالكّمون، والُكْزبرة، وحنو ذلك، يقال قزحت القدر إذا تركت فيها 

نّوق يف صنعته وتطييبه، فإنه عائد إىل حال يكره،  املطعم وإن تكلف اإلنسان الّت
 . ))ويستقذر فكذلك الدنيا احملروص على عمارا، ونظم أسباا راجعة إىل خراب، وإدبار

قال . لىب: مث تشرب عليه اللنب، واملاء؟ قال...«) ٢١٢/ ٣( ))اإلحياء((تتمةاحلديث يف ) ٣(
اهللا عزوجل ضرب مثل   فإن: قال!. إىل ما قد علمت يا رسول اهللا: فإالم يصري؟ قال

 . »الدنيا مبا يصري إليه طعام ابن آدم

 : احلديث روي عن احلسن البصري واختلف عليه )٤(

  . مرفوعا �بن سفيان   بن جدعان عنه، عن الضحاك  بن زيد  فرواه علي
  . مرفوعا �بن كعب  فرواه عنه عن عيت، عن أيب   بن عبيد  وخالفه يونس 
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َيبّ   ورواه يزيد    . موقوفا عليه �بن إبراهيم التسرتي وأبو األشهب عنه عن ُأ
رقم ) ٢٥/٢٤( ))المسند((أحمد في  بن جدعان فأخرجها  بن زيد  ـ وأما رواية علي١ 
، وابن قانع )٢١٠(رقم ) ٣٧: (ص( ))التواضع واخلمول((، وابن أيب الدنيا يف )١٥٧٤٧(

رقم ) ٨/٢٩٩( ))الكبير((والطبراني في ، )٤٦٩(رقم )٢/٢٩( ))معجم الصحابة((يف 
بن زيد،   من طرق عن محاد) ٥٢٦٦(رقم ) ٧/٤٥٠( ))الشعب((، والبيهقي يف )٨١٣٨(

 �اهللا   بن سفيان الكاليب أن رسول  بن جدعان، عن احلسن، عن الضحاك  عن علي
قال ّمث يصري إىل ماذا؟ . اهللا اللحم واللنب  يا رسول: يا ضحاك ما طعامك؟ قال«: قال له

اهللا تبارك وتعاىل ضرب ما خيرج من ابن آدم مثًال   فإن: إىل ما قد علمت، قال: قال
  . »للدنيا

بن   رواه أمحد، ورواته رواة الصحيح إال علي((): ٣/٧٨( ))الرتغيب((قال املنذري يف 
  . ))بن جدعان  زيد

رواه أمحد، والطرباين، ورجال الطرباين رجال ((): ١٠/٢٩١( ))امع((وقال اهليثمي يف 
  . ))بن جدعان، وقد وّثق  بن زيد  الصحيح غري علي

بن   الكالم في عليوهي  - رمحه اهللا- األوىل ذكرها العراقي : اإلسناد فيه ثالث علل
  : وهو خمتلف فيه، وأشهر ما قيل فيه كآيت. بن جدعان  زيد
صدوق إال أنه رمبا رفع ((): ٢٦٧٨(رقم احلديث ) ٧/٩٢( ))السنن((يف : ال الرتمذيق

(): ١٦/٨٤( ))ذيب الكمال((كما يف –وقال ابن خزمية . ))الشيئ الذي يوقفه غريه ال (
)أحتج به لسوء حفظه ): ٣/٩٥٩(للعقيلي  ))الضعفاء(كما يف –بن زيد   وقال محاد. )

)يقلب االحاديث(( حيدث باحلديث فيأتيه من الغد _ )كما يف املصدر السابق(ويف رواية  )
   ))فيحدث به كأنه حديث آخر

(_ )٣/٩٥٨(للعقيلي  ))الضعفاء((وقال شعبة كما يف   ، وقال ابن ))حدثين قبل أن خيتلط(
(): ٤٧٢(رقم ) ١٤١: ص( ))تاريخ الدارمي((كما يف - معني  وقال . ))ليس بذاك القوي(

)ليس بقوي يكتب حديثه وال حيتج به((_ )٦/١٨٧( ))اجلرح((كما يف –رازي أبو حامت ال ( ،
(): املصدر السابق(أبو زرعة : وقال ذيب ((كما يف - : وقال ابن قانع. ))ليس بقوي(

() ١٩٦- ٤/١٩٥( ))التهذيب )خلط يف آخر عمره وُترك حديثه( وقال ابن حبان يف . )
(): ٦٦٩(رقم ) ٢/٧٨(  ))اروحني(( شيخا جليال، وكان يهم يف األخبار وخيطئ  كان(
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يف اآلثار حىت ُكثر ذلك يف أخباره، وتبني فيها املناكري اليت يرويها عن املشاهري فاستحق 
)ترك االحتجاج به ( .  

ويتبني مما سبق من كالم العلماء أن سبب ضعفه هو الوهم، وسوء احلفظ، : واخلالصة
. ها غريه  ووصفه شعبة وابن قانع بأنه اختلطوقلب األحاديث، ورفع األحاديث اليت وقف

: بقوله)٤٧٦٨(رقم ) ٦٩٦( ))التقريب(( هذه األقوال يف - رمحه اهللا - وخلص احلافظ
)ضعيف(( ( .  

رقم ) ٢٤١: ص( ))العلل((االنقطاع بني احلسن والضحاك، قال ابن املديين يف : الثانية
(: ملا سئل عن هذا احلديث) ٦٢( منقطع، ألن احلسن مل يسمع حديث بصري، إسناده (

)من الضحاك، فكان الضحاك يكون بالبوادي، ومل يسمع منه ( .  
  .االختالف على احلسن البصري: الثالثة

: أن احلديث ضعيف ذااإلسناد لسوء حفظ ابن جدعان، وقال األلباين: وخالصة القول
)الصحيحة((يف  األحاديث فقد ومن سوء حفظه أنه كان يقلب (() ٣٧٢: (رقم) ١/٧٣٢( )

ووصفه ((: مث قال األلباين. ))بن زيد وكان يقلب األحاديث  بن زيد أنبأنا علي  قال محاد
)غريه بأنه كان اختلط، لذلك أخشى أن يكون هذا من ختاليطه اهللا إىل ترجيح   ومييل رمحه )

من رواية احلسن عن الضحاك    ال. بأن احلديث من رواية احلسن عن عّيت عن أيب: القول
  . - اهللا أعلمو - 
حيث رواه ، فقد اختلف عنه أيضا يف رفع احلديث، ووقفه  بن عبيد  ـ وأما رواية يونس٢

  . مرفوعا �بن حرب، عنه عن احلسن عن عيت عن أيب   السالم  الثوري، وعبد
بن    بن علية عنه عن احلسن به موقوفا على أيب  بن زريع وإمساعيل  ورواه هشيم، ويزيد

  . �  كعب
  : بن عبيد  يونسرواية الرفع عن 

بن مسعود عنه به   أما رواية الثوري فقد اختلف عنه ايضا، فرواه أبو حذيفة موسى - أ     
  . مرفوعا، ورواه أبو أمحد الزبريي عنه به موقوفا

 ))زوائد المسند((بن احمد في   اهللا  عبدأخرجها  رواية الرفع عن الثوري: أوال 
، )٢٠٥(رقم ) ٩٧:ص( ))الزهد((، وابن أيب عاصم يف )٢١٢٣٩(رقم ) ٣٥/١٦١(

رقم ) ١/١٩٨( ))الكبير((، والطبراني في )٧٠٢(رقم ) ٢/٤٧٦(وابن حبان 
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) ٤/١٦( ))املختارة((، والضياء يف )١/٢٥٤( ))احللية((ومن طريقه أبونعيم يف  - )٥٣١(
من طرق عن أيب ) ٥٢٦٥(رقم ) ٧/٤٤٩( ))الشعب((والبيهقي يف  - ، )١٢٤٦(رقم 

بن عبيد، عن احلسن، عن   حذيفة موسى ين مسعود النهدي، حدثنا سفيان، عن يونس
إن مطعم ابن آدم ُجِعل مثال «: �اهللا   قال قال رسول �بن كعب   عتـّي، عن أيب

َلحه فانظروا إىل ما يصري   . »للدنيا، وإن قـََزحه، وَم
اهللا، والطرباين ورجاهلما رجال الصحيح   رواه عبد((): ١٠/٢٩١( ))امع((قال اهليثمي يف 
  . ))غري ُعّيت وهو ثقة

لكنه . أحد شيوخ البخاري بن مسعود النهدي البصري  أبو حذيفة موسى: اإلسناد فيه
انظر . اري يف املتابعاتصدوق سيء احلفظ، وكان يصحف، وحديثه عند البخ

بن حرب، كما   السالم  ولكنه توبع متابعة قاصرة، تابعه عبد) ٩٨٥: ص(  ))التقريب((
  . سيأيت بيانه قريبا

  : رواية الوقف عن الثوري: ثانيا
يف كتاب الزهد باب جامع كالم يف الزهد ) ١٣/٣٨٩(أخرجها ابن أيب شيبة 

، بن الزبري األسدي  اهللا  بن عبد  ي حممدعن أيب أمحد الزبري ). ٣٥٩٧٧(رقم ) ١٩/٢٦٣(
  . �عن سفيان، عن يونس به موقوفا على أّيب 

): ٥/٤٠٣( ))تاريخ بغداد((بن إسحاق عنه كما يف   وأبو أمحد قال أمحد يف رواية حنبل 
ثقة ثبت إال ((): ٨٦١(  ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))كان كثري اخلطأ يف حديث سفيان((

)أنه قد خيطئ يف حديث الثوري ( .  
ولعل الراجح عن الثوري الوقف، وكالم أمحد فيه إمنا هو بالنظر إىل أقرانه من كبار 

كتاب الثقات الذين ((انظر . أصحاب الثوري، وُخرّج حديثه عن الثوري يف الصحيحني
  )٢٦٧: ص(  ))ضعفوا يف بعض شيوخهم

رقم ) ٢٧٣: ص( ))اجلوع((فأخرجها ابن أيب الدنيا يف  بن حرب  السالم  ورواية عبد: بـ   
بن   من طريق أيب غسان مالك) ٥٢٦٤(رقم ) ٧/٤٤٨(والبيهقي يف الشعب ). ١٦٧(

اهللا عزوجل ضرب الدنيا ملطعم ابن   إن«به بزيادة يف أوله   بن عبيد  إمساعيل عنه عن يونس
  . »آدم مثال

الئي بضم  - بالنون– بن سلم النهدي  بن حرب  السالم  ورجال اإلسناد ثقات، وعبد
ُ
امل
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: ص(  ))التقريب((كما يف    ))ثقة حافظ له مناكري((امليم وختفيف الالم أبو بكر الكويف 
٦٠٨ .(  

بن زريع   بن علية، وهشيم، يزيد  مساعيلوتفرد هو ذه الزيادة من بني الثوري، وإ
- ) ٣٩انظر رقم حديث ( غريب : وقديكون هذا من مناكريه وهلذا قال احلافظ العراقي

  . - واهللا أعلم
  : بن عبيد  رواية الوقف عن يونس

من طريق هشيم، )١٩٩٨(رقم ) ١٨٢: (صرواية هشيم، أخرجها أبو داود يف الزهد - أ       
  . فذكره: ب يقولبن كع  عن يونس عن احلسن، عن ُعّيت السعدي قال مسعت أيبّ 

  . بن زريع أخرجها أبو داود مقرونا برواية هشيم عن يونس به  ورواية يزيد: بـ       
) ١٦٨(رقم ) ٢٧٥: ص( ))اجلوع((بن علية أخرجها ابن أيب الدنيا يف   جـ  ورواية إمساعيل      

  . به  بن عبيد  عن أيب خيثمة عنه عن يونس
لثقة ناقليها، وأن الراوي قد   بن عبيد  والذي يظهر ثبوت رواييت الرفع والوقف عن يونس

  ))احللية((أبو نعيم يف : الوق. ينشط تارة فريفع احلديث، وال ينشط تارة فيوقفه
بن مسعود   موسى[وقد جوده أبو حذيفة ((: بعد ذكر الرواية املوقوفة): ١/٢٥٤(

َيتّ ] النهدي   . مث ذكر الرواية املرفوعة. ))عن الثوري مرفوعا فقال عن ُع
عن أيب عمر احلوضي،  ))الزهد((بن إبراهيم التسرتي فأخرجها أبو حامت يف   ـ وأما رواية يزيد٣

أال إن مطعم ابن آدم ضرب مثال للدنيا، وإن «بن كعب قال    عنه عن احلسن، عن أيب
  . ورجاله ثقات. »قّزحه، مّلحه

، )٥٥٠(رقم )١/٤٤٢( ))مسنده((وأما رواية أيب األشهب فرواها أبو داود الطيالسي يف 
بن   ، عن أيب األشهب، عن احلسن، عن أيب)١/٢٥٤( ))احللية((ومن طريقه أبو نعيم يف 

  . كعب موقوفا
 ))التقريب((كما يف   ))ثقة((البصري  بن حيان السعدي الُعطاردي  جعفر: وأبو األشهب هو

  ). ١٩٨:ص(
هذا إسناد منقطع ألن احلسن مل يسمع عن أحد من البدريني، ورأى عثمان وعلي رؤية، 

بن عفان أو مات سنة اثنتني وعشرين   وأيب تويف يف خالفة عثمان) ١/٥٤٣٩التهذيب (
  ). ١/٥٩اإلصابة (يف خالفة عمر 
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أن هذا الحديث اختلف فيه على الحسن من ثالثة أوجه، روي عنه عن : ـةصالخـال
وقد مال . اك، وروي عنه عن عتي عن أبي، وروي عنه عن أبي بدون ذكر عتبيالضح

ولكن احلسن قد عنعن عن . �إىل أنه من روايته، عن عيت عن أّيب  - اهللا   رمحه–األلباين 
عيت، وهو مدلس فهل ميكن قبول عنعنته هنا ألنه عن تابعي كما أشار إليه األلباين يف 

احلسن وهو البصري مدلس وقد عنعنه ((: فقال) ٣٨٢(رقم ) ١/٧٣١(  ))الصحيحة((
تقبل عنعنته ألن احلسن يدخل بينه  وبني   أم ال ))لكنها عن تابعي فيمكن متشيتها

  ))معرفة علوم احلديث((الصحابة أقواما جمهولني ورمبا يدلس عنهم كما قال احلاكم يف 
مسعت عدة من مشايخ أصحابنا تذاكروا  : بن سامل قال  بإسناده إىل خلف) ٣٤٩: ص(

بن أيب   كثرة التدليس واملدلسني فأخذنا يف متييز أخبارهم فاشتبه علينا تدليس احلسن
ا   احلسن وإبراهيم بن يزيد النخعي؛ ألن احلسن كثريًا ما يدخل بينه وبني الصحابة أقواًم

بن حنظلة   بن املنتخب ودغفل  وحنيف بن ضمرة  يوربما دلس عن مثل عتجمهولني 
)وأمثاهلم ( .  
روى عنه احلسن وابنه عبداهللا قال ابن سعد  بن ضمرة التميمي السعدي البصري  و عيت
(): ٩/١٤٧( ))الطبقات((يف  كما يف –وقال ابن املديين . ))كان ثقة قليل احلديث(

(: - )٤/٦٦( ))التهذيب(( حنفظها إال من طريق احلسن   ال بن كعب  جمهول مسع من أيب(
)يعرف  وحديثه يشبه حديث أهل الصدق وإن كان ال : ص( ))الثقات((وقال العجلي يف   )

، وقال )٥/٢٧٦(  ))الثقات((، وذكره ابن حبان يف ))بصري ثقة((): ١٠٩٩(رقم ) ٣٢٦
)ثقة((): ٦٥٩: ص( ))التقريب((ابن حجر يف  ( .  

بن سامل املخرمي أن قبول عنعنة احلسن عن عيت فيه نظر فال ميكن   فبناءا على قول خلف
ان حيسن احلديث ذا اإلسناد إال أن للحديث شاهدا ذكره غري واحد من أهل العلم 

اهللا   عن سلمان رضي) ٣٨٢(رقم ) ١/٧٣٣( ))الصحيحة((يف  - رمحه اهللا- منهم األلباين 
 ))الكبري((، والطرباين يف )٤٩٢(رقم  ))زوائد الزهد((بن يف   أخرجه ابن صاعد. عنه
بن يوسف الفريايب، ثنا سفيان، عن عاصم   من طريق حممد) ٦١١٩(رقم )٦/٢٤٨(

ألكم : فقال هلم �اهللا   جاء قوم إىل رسول«: األحول، عن أيب عثمان، عن سلمان قال
: قال: فُتصّفونه؟ قالوا نعم، قال: نعم فقال: فلكم شراب؟ قالوا: نعم، قال: طعام؟ قالوا

ّردونه؟ قالوا نعم، قال فإن معادمها كمعاد الدنيا، يقوم أحدكم إىل خلف بيته، : تـُبـَ
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  .احلديث  »...إن الدنيا ُضرِبت مثال البن أدم« كعـــببن   أيبّ  ـ حديث ٣٧ 
)١(الطرباين

)٢(وابن حبان، 
)٣(إن مطعم ابن أدم قد ضرب«: بلفظ  

  .»للدنيا مثال  
)٤(أمحد يف زيادتهبن  اهللا عبدورواه 

  .)٥(»ُجِعلَ «: بلفظ   

وضرب مطعم ابن آدم للدنيا ، ضرب الدنيا ملطعم ابن آدم مثالاهللا  إن«: ـ حديث ٣٨
  .احلديث  )٦(»...مثال

)٧(الشطر األول منه غريب
: سفيانبن  هو الذي تقدم من حديث الضحاك والشطر األخري، 

= 
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ـنه   . »فيمسك على أنفه من نْت
  . ))، ورجاله رجال الصحيحرواه الطرباين((): ١٠/٢٨٨( ))امع((قال اهليثمي يف 

  . ))وهو شاهد قوي((): ٣٨٢(رقم )١/٧٣٤( ))الصحيحة((قال الشيخ األلباين يف 
  - واهللا أعلم- وذه الشاهد يكون احلديث حسنا لغريه 

 ). ٥٣١(رقم ) ١/١٩٨(يف الكبري ) ١(

آدم ُضِرب إن مطعم ابن ((: ولفظه): ٧٠٢(رقم ) ٢/٤٧٦(صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ) ٢(
 . ))للدنيا مثال مبا خرج من ابن آدم، وإن قّزحه، ومّلحه، فانظر ما يصري إليه

 . والتصويب من الظاهرية) قد ضرب مثال للدنيا مثال: (يف األصل) ٣(

إن مطعم ابن آدم جعل مثال للدنيا، وإن قزحه، (( «: بلفظ) ٢١٢٣٩(رقم ) ٣٥/١٦١(املسند ) ٤(
 . »وملحه فانظروا إىل ما يصري

بن عبيد، عن احلسن، عن عتـّي،   ، انظر رواية يونس)٣٦(تقدم خترجيه واحلكم عليه يف حديث رقم ) ٥(
 . بن كعب يف التخريج السابق عن أيب

 . »وإن قزحه وملحه...«) ٢١٢/ ٣( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )٦(

بن حرب عن  السالم ذه الزيادة عبدتفرد  اهللا ضرب الدنيا ملطعم ابن آدم مثال إن«: الشطر األول) ٧(
والبيهقي يف ). ١٦٧(رقم ) ٢٧٣: ص( ))اجلوع((أخرجها ابن أيب الدنيا يف   بن عبيد يونس

بن  بن إمساعيل، عنه، عن يونس من طريق أيب غسان مالك) ٥٢٦٤(رقم ) ٧/٤٤٨( ))الشعب((
بن   السالم ت، وعبدورجال اإلسناد ثقا. مرفوعا بن كعب  عبيد، عن احلسن، عن عيت، عن أيب

الئي  -بالنون–بن سلم النهدي   حرب
ُ
أبو بكر الكويف  تقدم يف  -بضم امليم وختفيف الالم -امل

 . ))ثقة حافظ له مناكري((: بأنه) ٣٦(احلديث رقم 

  . - واهللا أعلم-  ))غريب((: وقد يكون هذا من مناكريه وهلذا قال احلافظ العراقي  
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  .)١(»للدنيا ضرب ما خيرج من ابن آدم مثالاهللا  إن« 

يف اليم فلينظر مب  ما الدنيا يف اآلخرة إال كمثل ما جيعل أحدكم إصبعه«: ـ حديث ٣٩
)٢(ترجع

  .»إليه  
  .شدادبن  املستوردمن حديث  )٣(مسلم
 :ابهألصح قالعليه وسلم اهللا   صلىاهللا   بلغين أن رسول«: احلسنـ حديث  ٤٠

احلديث * )٥(»...)٤(سلكوا مفازة غرباء إمنا مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم
                                                                                  

 ). ٣٦(انظر حديث رقم ) ١(

ضبطوا ((): ١٧/١٩٠( ))شرح مسلم((وقال النووي يف . ُضبط يف الظاهرية باملثناة فوق) ترجع مب( )٢(
باملثناة فوق، واملثناة حتت، واألول أشهر، ومن رواه باملثناة حتت أعاد الضمري إىل أحدكم،  »ترجع«

يعلق ا كثري شيئ من املاء، ومعىن  واملثناة فوق أعاده على اإلصبع وهو األظهر، ومعناه، ال
لذاا،  احلديث ما الدنيا بالنسبة إىل اآلخرة يف قصر مدا، وفناء لذاا، ودوام اآلخرة ودوام

 . ))ونعيمها إال كنسبة املاء الذي يعلق باألصبع إىل باقي البحر

من ): ٧١٢٦(رقم ) ١٧/١٨٩(  القيامة يوم احلشر وبيان الدنيا فناء بابيف كتاب اجلنة ونعيمها، ) ٣(
ما ! واهللا« �اهللا   بن أيب حازم قال مسعت مستوردا أخا بين فهر يقول قال رسول  طريق قيس
يف اليم فلينظر مب  - وأشار حيىي بالسبابة - اآلخرة إال مثل ما جيعل أحدكم إصبعه هذه، الدنيا يف 

 . »ترجع

 ).غرب(مادة ) ٦٥٩:ص(النهاية : انظر. هي اليت ال يُهتدى للخروج منها) ٤(

حىت إذا مل يدروا ما سلكوا منها أكثر، أو ما بقي، ...«): ٣/٢١٣( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ٥(
الزاد، وحسروا الظهر، وبقوا بني ظهراين املفازة وال زاد، وال محولة، فأيقنوا باهللكة، فبينما هم   أنفدوا

هذا قريب عهد بريف، وما جاءكم هذا : كذلك، إذ خرج عليهم رجل يف حلة يقطر رأسه، فقالوا
على ما : لوافقال عالم أنعم؟ فقا! يا هذا: فقالوا! يا هؤالء: إال من قريب، فلما انتهى إليهم قال

نعصيك شيئا،  ال: أرأيتم إن هَديـُْتكم إىل ماء رَِواء، ورياض خضر ما تعلمون؟ قالوا: ترى، فقال
يعصونه شيئا، قال  قال عهودَكم، ومواثيَقكم باهللا، قال فأعطوه عهودهم، ومواثيقهم باهللا ال

: قال! يا هذا: قالوا! يا هؤالء: اهللا مث قال فأوردهم ماء رواء، ورياضا خضرا فمكث فيهم ما شاء
: إىل أين؟ قال إىل ماء ليس كمائكم، وإىل رياض ليست كرياضكم، فقال أكثرهم: الرحيل قالوا

وهم : وقالت طائفة. واهللا ما وجدنا هذا حىت ظننا أنا لن جنده، وما نصنع بعيش خري من هذا؟
= 
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١٧٦

  .)١(*بطوله 
  .)٢(ابن أيب الدنيا هكذا بطوله

عليه وسلم اهللا  صلىاهللا  أن رسول«: والطرباين من حديث ابن عباس، والبزار، وألمحد 
إن مثل هذا ومثل أمته   -أي أحد امللكني- فقال «. احلديث »...ملكان أتاه فيما يرى النائم

  .)٣(واسناده حسن ،فذكر حنوه أخصر منه »...ازةانتهوا إىل رأس مف كمثل قوم َسْفرٍ 
= 
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ا، وقد صدقكم يف أول تعصوه شيئ أقلهم أمل تعطوا هذا الرجل عهودكم، ومواثيقكم باهللا أن ال
حديثه، فواهللا ليصدقّنكم يف آخره؟ فراح فيمن اتبعه، وختلف بقيتهم فبدرهم عدّو، فأصبحوا بني 

 . »أسري، وقتيل

 .ما بني النجمتني ال يوجد يف الظاهرية) ١(

رقم ) ٨٤: ص( ))الزهد((، ويف )٨٨(رقم )٥١- ٥٠: ص( ))ذم الدنيا((ابن أبي الدنيا في أخرجه  )٢(
إمنا «: قال ألصحابه �اهللا  بن حسان، عن احلسن، قال بلغين أن رسول  من طريق هشام) ١٧٨(

 . »...مثلي ومثلكم ومثل الدنيا

، عن احلسن، وهشام ثقة ولكن يف روايته عن بن حسان  هذا حديث مرسل، ويف إسناده هشـــام  
  ). ١٠٢١: ص( ))التقريب((كان يرسل عنهما كما يف : مقال ألنه قيلاحلسن وعطاء 

قال بلغنا عن احلسن أنه ) ٤٦٨(رقم ) ٤٢٦: صأمحد فريد / ط(  ))الزهد((ورواه ابن املبارك يف   
  . فذكر احلديث �اهللا  قال قال رسول

  ). ٢٣(رقم ) ٥٩: ص( ))أمثال احلديث((زي يف مومن طريقه أخرجه الرامهر   
احلديث مع كونه من مراسيل احلسن، فهو أيضا منقطع ألن ابن املبارك مل يدرك احلسن، ألن   

وله ثالث  ١٨١بن املبارك تويف سنة   اهللا وعبد). ٢٣٦: صالتقريب (احلسن تويف سنة عشر ومائة 
فتويف احلسن قبل والدة ابن . ١١٨فتكون سنة والدته سنة ) ٥٤٠: ص))التقريب((وستون سنة 

  . بثمان سنوات املبارك
بن محيد  ، وعبد)٢٤٠٢(رقم ) ٢٢٨ -٢٢٧/ ٤(  ))املسند((حديث ابن عباس أخرجه أمحد يف ) ٣(

 - ٣/١٣١( ))كشف األستار((، والبزار كما يف )٦٦٦(رقم ) ١/٤٩٩املنتخب ( ))مسنده((يف 
من طرق عن ) ١٢٩٤٠(رقم ) ١٢/١٦٩(  ))الكبري((، والطرباين يف )٢٤٠٧(رقم ) ١٣٢
اهللا   بن مهران، عن ابن عباس أن رسول  بن جدعان، عن يوسف  بن زيد  بن سلمة، عن علي  محاد
أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدمها عند رجله واآلخر عند رأسه، فقال الذي عند رجله  �
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ثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إىل إن مثله وم: فقال. اضرب مثل هذا ومثل أمته: للذي عند رأسه
 . فذكر حنو حديث احلسن وأخصر منه  »...رأس مفازة

  . ))والبزار، وإسناده حسن. رواه أمحد، والطرباين((): ٨/٢٦٣( ))امع((وقال اهليثمي يف 
بن جدعان خمتلف فيه، واألكثر على تضعيفه كما سبق يف حديث رقم  بن زيد اإلسناد فيه علي   

)٣٦ .(  
ذيب ((: انظر. مل يرو عنه إال ابن جدعان قاله أمحد، وأبو حامت. بن مهران البصري  وفيه يوسف 

ووثقه ابن سعد كما يف ). ٩/٢٢٩( ))اجلرح والتعديل(() ٧١٥٨(رقم )٣٢/٤٦٤ ))الكمال
كنا نشبه حفظه حبفظ ((): ٩/٢٢٩( ))اجلرح((، وقال أمحد كما يف )٧/٢٢٢( ))الطبقات((

ال يعرف، وال ((): ٣٢/٤٦٤( ))ذيب الكمال((، وقال يف رواية امليموين كما يف ))بن دينار  عمرو
، ))مكي ثقة(() ٩/٢٢٩( ))اجلرح((، وقال أبو زرعة كما يف ))بن زيد  أعرف أحدا روى عنه إال علي

رقم ) ١٠٩٦: ص( ))التقريب((ظ يف وقال احلاف). ٥/٥٥١( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف 
  . ))لني احلديث((): ٧٩٤٣(

بن  بعلي): ٣١٦ـ ١٣/٣١٥( ))الفتح((فاحلديث فيه ضعف حلال ابن جدعان، وضعفه احلافظ يف 
هذا إن كان حمفوظا قوى احلمل على التعدد إما للمنام، وإما لضرب املثل، ولكن ((: زيد فقال

  . ))بن زيد ضعيف من قبل حفظه  علي
قال أخربنا ): ٤/٣٩٧(أخرجه احلاكم يف املستدرك   ���� بن جندب  وله شاهد من حديث سمرة

بن   ثنا املعتمر مسدد بن حممد الذهلي، ثنا بن يعقوب الشيباين، ثنا حيىي اهللا حممد أبو عبد
هل : يقول �اهللا   قال كان رسول �بن جندب  سليمان، عن عوف، ثنا أبو رجاء عن مسرة

أتاين الليلة اثنان ملكان، : فيقص عليه من شاء، وإنه قال ذات غداة: رأى أحد منكم رؤيا؟ قال
  فذكر حنو حديث ابن عباس...فقعدد أحدمها عند رأسي واآلخر عند رجلي

  . ))هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه((: وقال احلاكم
  . � بن جندب  خرجه غري احلاكم عن مسرةورجال اإلسناد ثقات، ومل أجد أحدا أ 

يف كتاب التعبري، باب تعبري الرؤيا  ))صحيحه((وهذا اإلسناد املشهور به ما أخرجه البخاري يف 
من طريق ) ٩٤٢(رقم ) ٢/٦٩(وابن خزمية : من طريق ابن علية) ٧٠٤٧(رقم )١٢/٥٤٨(

) ٧٦٥٨(رقم ) ٤/٣٩١(ى والنسائي يف الكرب ) ٤٥١٣(رقم ) ٢/١٥٠(والبزار . بن سعيد  حيىي
عن عوف، حدثنا أبو ) بن سعيد، واملعتمر   أعين ابن علية، وحيىي( ثالثتهم : من طريق املعتمر
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وقرُة عيين يف ، والنساءُ ، الطيبُ : حّبب إّيل من دنياكم ثالثٌ «: ـ حديث ٤١ 
  .»الصالة

  .)٢(تقدم يف النكاح و.)١())ثالث ((: من حديث أنس دون قوله واحلاكم، النسائي
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يعىن مما يكثر أن يقول ألصحابه هل  �اهللا  قال كان رسول �بن جندب   رجاء، حدثنا مسرة
إنه أتاين الليلة : وإنه قال لنا ذات غداة. اهللا أن يقص رأى منكم رؤيا؟ قال فيقص عليه ما شاء
. وإين انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مْضطجع. آتيان وإما ابتعثاين وإما قاال يل انطلق

ة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده احلجر ها هنا فيتبع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخر 
احلجر فيأخذه فال يرجع إليه حىت يصح رأسه كما كان مث يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به مرة 

  . فذكر احلديث بطوله ))...األوىل
كما قال العراقي واهليثمي   لغريه يكون حديث الباب بذلك حسنا وإذا كانت رواية احلاكم حمفوظة

  . -واهللا أعلم-مل على تعدد املرئي  وحي
ومن رواه حبب إيل من دنياكم ثالث فقد وهم ومل يقل ((): ١/١٤٥( ))الزاد((وقال ابن القيم يف  )١(

 . ))والصالة ليست من أمور الدنيا اليت تضاف إليها »ثالث«: اهللا عليه وسلم  صلى

ثالث، وشرحه اإلمام : وقد اشتهر على األلسنة بزيادة(() ٥/٢١٥٥(  ))التلخيص((وقال احلافظ يف   
: ومل جند لفظ ))اإلحياء((وكذلك ذكره الغزايل يف . على ذلك ))جزء مفرد((بن فورك يف   أبو بكر

  . ))يف شيء من طرقه املسندة  »ثالث«
  »ثالث«وأما ما استقر يف هذا احلديث من زيادة ((): ٢٩٣: (ص  ))املقاصد((وقال السخاوي يف    

ويف تفسري آل عمران من الكشاف وما رأيتها يف  ))اإلحياء((فلم أقف عليها إال يف موضعني من 
  . ))شيء من طرق هذا احلديث بعد مزيد التفتيش

 -٦٠٨: ص(حب النساء : كتاب عشرة النساء، باب  ))المجتبى((النسائي في احلديث أخرجه ) ٢(
: من طريقني  ))املسند((، وأمحد يف )١/٣٩٨(  ))الطبقات((، وابن سعد يف )٣٩٣٩(رقم ) ٦٠٩

: ص( ))الزهد((وابن أيب عاصم يف ) ١٢٢٩٤(رقم ) ١٩/٣٠٧(، و)١٢٢٩٣(رقم ) ١٩/٣٠٥(
من  ))مسنده((، وأبو يعلى يف )٦٨٧٩(رقم ) ١٣/٢٩٦البحر الزخار (، والبزار )٢٣٤رقم ) ١١٩

و الشيخ ابن حيان يف ، وأب)٣٥٣٠: (، رقم)٦/٢٣٧(، و)٣٤٨٢(رقم ) ٦/١٩٩(طريقني 
) ٥٢٠٣(رقم ) ٥/٢٤١( ))األوسط((، الطرباين يف )٧٢٠(رقم )٢٥٠: ص ))أخالق النيب((

، ]بلفظ إمنا حبب إىل من دنياكم ) [ ١٣٤٥٤( رقم) ٧/١٢٤( ))السنن الكربى((والبيهقي يف 
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ت، عن ، من طرق عن سّالم أيب املنذر، عن ثاب)١٦٣٧(رقم ) ٥/١١٣( ))املختارة(( والضياء يف
  . »حبب إىل من الدنيا النساء، والطيب، وُجعل قرُة عيين يف الصالة«: قال �أنس أن النيب 

وروى ذلك مجاعة . بن سليمان عن ثابت عن أنس  بن حامت عن جعفر تابعه سيار((: قال البيهقي  
  . ))من الضعفاء عن ثابت

كل رجال هؤالء يف ((: بعد ذكر إسناد النسائي) ١/٥٠١( ))البدر املنري((وقال ابن امللقن يف    
بن سليمان املزين، قارئ البصرة فأخرج عنه الرتمذي والنسائي وقال أبو   إال سالم ))الصحيحني((

  . ))فهو إسناد صحيح. صاحل احلديث: حامت
  . ))وإسناده حسنرواه النسائي، ((): ٥/٢١٥٥( ))التلخيص((وقال احلافظ يف 

  ، املزينبن سليمان أبو املنذر القارئ  إسناد احلديث على سالم أيب املنذر، وهو سالمومدار 
  ))ذيب التهذيب((كما يف   ))ال بأس به((: قال يف رواية ابن أيب خيثمة: اختلف قول ابن معني فيه

 ))امليزان((ولكن قال الذهيب يف   ))ال شيئ((): ٢٥٩/ ٤( ))اجلرح(( ، وعنه رواية ثانية كما يف)٢/٤٦٠
انظر   ))ليس بذاك((: ، وقال يف رواية ابن اهليثم))وحيتمل أن يكون أراد سالما الطويل(() ٣/٢٥٥(
سألت ابن معني عنه ((: وقال ابن جنيد، )١٠٥: ص(  ))من كالم أيب زكريا ابن معني يف الرجال((

):  ٤/٢٥٩ ))اجلرح((وقال أبو حامت كما يف ). ٢/٤٦٠: ())التهذيب((: انظر  ))ال: ثقة هو؟ فقال
سئل (() ٤٦٣(رقم ) ٣/٣٠٩( ))سؤاالت األجري((، وقال أبو داود كما يف ))صدوق صاحل احلديث((

ليس به بأس قد أنكر عليه حديث داود عن عاصم يف : أبو داود عن سالم أيب املنذر فقال
وذكره ابن حبان يف . ))ال يتابع على حديثه(() ٢/١٧٧( ))امليزان((كما يف : عقيلي، وقال ال))القراءة

، وذكره ))وكان خيطىء وليس هذا بسالم الطويل ذاك ضعيف وهذا صدوق((): ٦/٤١٧( ))الثقات((
ثبت يف : فقال((): ١٣٩( رقم ) ٩٠: ص( ))من تكلم فيه وهو موثق((احلافظ الذهيب يف كتابه 

  ، ))حيتج به يف احلديث  بأس به يف احلديث، وبعضهم ال  ال. القراءة
  . ))صدوق يهم(()٤٢٦:ص( ))التقريب((قال احلافظ يف 

تنزل عن درجة صدوق، وإن ورد  والذي يرتجح واهللا أعلم بعد مقارنة أقوال أهل العلم أن درجته ال   
  . -واهللا أعلم–د حسن واحلديث ذا اإلسنا. عن ابن معني تضعيفه، فقد ورد عنه توثيقه أيضا

  : بن سليمان، وسالم أبو الصهباء  ومل ينفرد به سالم بل تابعه جعفر
يف كتاب عشرة النساء، باب حب  ))المجتبى((النسائي في  بن سليمان فأخرجها  أما رواية جعفر

والحاكم ، )٦٧٧٨(، رقم )١٣/٢٩٦( ))البحر الزخار((، والبزار )٣٩٤٠(رقم ) ٦٠٩: ص(النساء 
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بن حامت، قال حدثنا جعفر، قال   من طرق عن سيار) ٢/١٦٠(كتاب النكاح  ))المستدرك((في 
  . فذكره بدون ذكر الدنيا: �اهللا  قال رسول: حدثنا ثابت، عن أنس قال

  ). ١٧٣٦: رقم) ٥/١٢٢( ))املختارة((ومن طريق  النسائي أخرجه الضياء يف 
  . ))صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه((: وقال احلاكم

بن مسلم احتج به   هذا إسناد حسن، وعلي((): ١/٥٠٣( ))البدر املنري((وقال ابن امللقن يف 
بن سليمان أخرج له   بن حامت صدوق، وجعفر  البخاري، وقال النسائي ليس به بأس، وسيار

  . ))مسلم، وهو ثقة، وفيه شيئ
  . ))صدوق له أوهام((وهو ) ٢٨(بن حامت يف حديث رقم  وتقدمت ترمجة سيار

، وابن عدي يف )٢٣٥(رقم ) ١١٩: ص( ))الزهد((فأخرجها ابن أيب عاصم يف  وأما رواية سالم
  . من طريقه عن ثابت به) ٣/٣٠٥( ))الكامل((

  . ابن أيب الصهباء يكىن أبا املنذر  الفزاري، العدوي: و سالم هو
، قال ابن حبان يف ))منكر احلديث(() ٢٢٣٤(رقم ) ٤/١٣٥( ))التاريخ الكبري((قال البخاري يف 

وتفرد   ))جيوز االحتجاج به إذا انفرد  ممن فحش خطأه، وكثر ومهه، ال((): ١/٤٣١( ))اروحني((
  . ))حسن احلديث(( -): ٣/٢٥٦(  ))ميزان اإلعتدال((كما يف -: بتوثيقه أمحد فقال

فاجلرح املفسر . وخالصة القول إن الراوي ضعيف، ألن جرحه مفسر بأنه فحش خطأه، وكثر ومهه
  . فاإلسناد ضعيف - واهللا أعلم-يقدم على التعديل 

  . ولكن الحديث حسن من رواية سالم أبي المنذر كما تقدم
العقيلي ، و )٥٧٧٢(رقم ) ٦/٥٤( ))األوسط((وللحديث إسناد آخر عن أنس أخرجه الطرباين يف 

: بن عثمان احلريب، قال  من طريق حيىي] ))جعلت((مقتصرا على مجلة ) [٤/٤٢٠(  ))الضعفاء((يف 
بن مالك قال   بن أيب طلحة، عن أنس اهللا  بن عبد بن زياد، عن األوزاعي، عن إسحاق نا اهلِْقل

عن األوزاعي إال مل يرو هذا احلديث ((مث قال الطرباين . بدون ذكر الدنيا. فذكره �اهللا  قال رسول
  . ))اهلقل، تفرد به حيىي ين عثمان احلريب

يتابع على   بن عثمان احلريب بغدادي عن هقل ال حيىي((: بن عثمان فقال  وأعله العقيلي بـ حيىي
  . ))حديثه عن األوزاعي

ملتني مفتوحتني بينهما  مبه- ابن زيا الَسْكَسكي  -بكسر أوله وسكون القاف، مث الم- هـــقلو 
  ). ١٠٢٤: ص: ())التقريب((كما يف    ))ثقة(( - كاف ساكنة
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فإذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام : عنه  عبدمناضلة أعمال ال«ـ حديث  ٤٢ 
  .احلديث  )١(»...الليل فدفع عنه

،  ـزومياملخـ الرمحن بن عبد خــالد: وفيه، بطوله مسرةبن  الرمحن عبدالطرباين من حديث 

  .)٢(وأبو حامت، ضعفه البخاري
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رقم ) ١٠٦٢(  ))التقريب((كما يف . ))صدوق تكلموا يف روايته عن هقل((بن عثمان احلريب   وحيىي
)٧٦٥٧ .(  

بن سليمان  حدث به سالم((: فقال): ٢٣٨٥(ح ) ١٢/٤٠( ))العلل((واحلديث أعله الدارقطين يف 
  . بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس  بن أيب الصهباء، وجعفر  أبو املنذر، وسالم

بن عثمان عن ثابت البصري  بن زيد فرواه عن ثابت مرسًال، وكذالك رواه حممد وخالفهم محاد
فما ((: بقوله) ١/٥٠٣( ))البدر املنري(( فعلق عليه ابن امللقن يف. ))مرسال، واملرسل أشبه بالصواب

  . ))أدري ما وجه ذلك
  . -واهللا أعلم- بن عثمان   بن زيد، وال على رواية حممد ومل أقف على رواية  محاد

وإذا جاء من جهة يديه جاءت الصدقة ...«): ٣/٢١٥( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ١(
 . »فدفع عنه«بدل  »جاء قيام الليل يدفع عنه«: ))اإلحياء((يف ، »تدفع عنه

  : بن املسيب عنه  وحديث عبد الرمحن بن مسرة رواه جماهد، وسعيد) ٢(
  : رواية مجاهد عن ابن سمرة: أوال    

، )٦٠١٥(رقم ) ٨/٣٣٣(  ))جامع املسانيد((كما يف  ))الكبير((الطبراني في  أخرجها
، وأبو اخلري )١٠٤٩(رقم / ٢/١٢( ))الرتغيب والرتهيب((وأبو القاسم األصبهاين يف 

ومل أجده يف فوائد  ٣٩ـ ٣/٣٨( ))املداوي((كما ذكره الغماري يف   ))فوائده((الباغبان يف 
طبقات ((ومن طريقه السبكي يف ) الباغبان املطبوع يف  مجهرة األجزاء ط العبيكان

لرتغيب يف ا[بن ذر   الرمحن، عن عمر  بن عبد  من طرق عن خالد) ١/١٦٤( ))الشافعية
 �اهللا   خرج علينا رسول«: بن مسرة قال  الرمحن  عن جماهد، عن عبد] بن زرارة  عمر
ه مالئكة، فجاءه وضوُؤه : فقال ، رأيت رجال من أميت قد احتوَشْت إين رأيت البارحة عجبًا

فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجال من أميت قد بسط عليه عذاب القرب، فجاءته صالته 
اهللا فخّلصه   ت رجال من أميت قد احتوشه الشياطني، فجاء ذكرُ فأنقذته من ذلك، ورأي

احلديث  »...منهم، ورأيت رجال من أميت يلهث عَطشا، فجاءه صيام رمضان فسقاه
= 
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  . بطوله
  . الرمحن املخزومي  بن عبد  وأعله اهليثمي، والعراقي، والزبيدي  بـ خالد

بن بكري السلمي أبو   الرمحن  اختلف يف تعيينه، هل هو ابن عبد الرحمن  بن عبد  وخالد
بن سلمة   بن خالد  الرمحن  أم هو ابن عبد. أمية البصري، كما يف رواية الباغبان والسبكي

  . كما يف رواية الطرباين. املخزومي املكي
قاله . لي، وهو الصحيحوقد جعلهما ابن عدي واحدا، وفرق بينهما ابن أيب حامت، والعقي

  ). ١٩٤٥(رقم ) ٢/٦٧(احلافظ يف التهذيب 
، وأما ))صدوق خيطئ(() ١٦٦٠: ص())التقريب(( ))التقريب((قال عنه احلافظ يف : واألول

. ))ذاهب((: - )٤٠٩(رقم ) ٢/٨(للعقيلي  ))الضعفاء((كما يف - الثاين فقد قال البخاري 
ذاهب احلديث تركوا ((: - )١٥٤١(رقم  )٣/٣٤٢( ))اجلرح((كما يف - وقال أبو حامت 

)حديثه (: بن حممد  صاحل: وقال. ) ، رقم )٢/٦٧( ))التهذيب((كما يف   ))منكر احلديث(
)١٩٤٥ .(  

  . ))مرتوك(() ١٦٦٢(رقم ) ٢٨٨: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف 
فإعالل احلافظني اهليثمي، والعراقي احلديث، يدل على أنه املخزومي، وألن األول صدوق 

فإن كان هو السلمي . واهللا أعلم. ومل أجد شيئا يرجح به أحد القولني. خيطئ كما تقدم
  . فيصلح للمتابعة، وإن كان هو الثاين فال

  . بن مسرة  الرمحن  بن املسيب عن عبد  رواية سعيد: ثانيا
  : اهللا، وهالل أبو جبلة  بن أيب عبد  الرمحن  بن حدعان، وعبد  بن زيد  علي: اها عنه ثالثةرو    

وابن حبان يف ) ١٧٠: ص( ))تاريخ واسط((بن زيد أخرجها حبشل يف   أما رواية علي
 ))العلل املتناهية((ومن طريقه ابن اجلوزي يف ): ١٠٩٦(رقم ) ٢/٣٨٥( ))اروحني((
  : ن عبدا لواحدب  من طريق خملد): ٢/٦٩٧(

بن   من طريق سليمان): ٣٦: (رقم) ٨٤: ص( ))األحاديث الطوال((وأخرجه الطرباين يف 
  : الرمحن  بن عبد  بن معاوية الفزاري، قال حدثنا الوزير  حدثنا مروان: أمحد الواسطي، قال

 ))الضعفاء((، والعقيلي يف )٥٣(رقم ) ١/١٩٣( ))مكارم األخالق((وأخرجه اخلرائطي يف 
بن   من طرق عن هالل) ١/١٦٢( ))الطبقات((، والسبكي يف )١٩٥٦(رقم ) ٤/٣٥٠(

  . بن زيد به  عن علي) ثالثتهم أعين خملد، والوزير، وهالل (الرمحن   عبد
= 
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(قال ابن حبان : بن عبدا لواحد أبو اهلذيل البصري  وخملد منكر احلديث جدا، ينفرد (
فيما وافقهم من ]إال [تشبه حديث الثقات يبطل االحتجاج به   بأشياء مناكري، ال

  . وذكر هذا احلديث من مناكريه ))الروايات
بن   رواه الطرباين بإسنادين، يف أحدمها سليمان((): ٧/١٨٣( ))امع((قال اهليثمي يف 

  . ))، كالمها ضعيفالرمحن املخزومي  بن عبد  الواسطي، ويف اآلخر خالدأمحد 
  ))امليزان((قال الذهيب يف . بن مسلم  احلافظ، صاحب الوليد بن أمحد الواسـطي  وسليمان

)٣/٢٧٧ :() )ىي، ضعفه النسائيكذبه حي( وامه ابن عدي بسرقة احلديث فقال يف . )
(): ٣/٢٩٢( ))الكامل((   . ))هو عندي ممن يسرق احلديث، وله أفراد(

قال   ))اللسان((إال أن يف بعض نسخ . مل أقف على ترمجته الرمحن  بن عبد  والوزير
ضرب يف نسخىت ): ٨/٣٧٦ ))اللسان((بن عبدالرمحن اجلزري، ولكن قال حمقق   الوزير

     .الرمحن  على عبد )ل( ،)ص(
  . إن كان هو اجلزري فهو ضعيف 

 مث ذكر هذا احلديث من ))منكر احلديث((قال العقيلي  بن عبدالرمحن احلنفي  وهالل
  . مناكريه

فهذه الطرق الثالثة عن ابن جدعان كلها ضعيفة، وابن جدعان نفسه خمتلف فيه واألكثر 
  . على تضعيفه كما سبق

نوادر ((اهللا عن ابن املسيب فأخرجها احلكيم الرتمذي يف   وأما رواية عبدالرمحن أيب عبد
، عن ابن بن نافع  اهللا  من طريق عبد): ٣/٦٨١(  ))تفسري ابن كثري((كما يف  ))األصول

بن مسرة   بن املسيب، عن عبدالرمحن  اهللا، عن سعيد  بن عبد  أيب فديك، عن عبدالرمحن
  . حنوه

  )١/١٦٢( ))الطبقات((ومن طريق احلكيم رواها السبكي يف 
  ))ثقة يف حفظه لني((مل يتنب يل من هو، ولعله الصائغ املخزومي وهو  بن نافع  اهللا  وعبد

  ))املداوي((قال الغماري يف : بن عبداهللا  الرمحن  وعبد). ٥٥٢: ص ))التقريب((كما يف 
)٣/٤٢ :() (: إن كان هو فهو. ))لعله ابن حرملة( )ا أخطأصدوق رمب( قاله احلافظ يف  )
  ). ٨/١١٩(وضعف إسناده الزبيدي يف اإلحتاف ). ٥٧٥: ص( ))التقريب((

 ))مكارم األخالق((فأخرجها اخلرائطي، : وأما رواية هالل أيب جبلة عن ابن املسيب
= 

 



  كتاب ذم الدنيا

 

 

١٨٤

 
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

يف ترمجة ) ٤٠٧ - ٣٤/٤٠٦( ))تارخيه((، وابن عساكر يف )٥٥(رقم ) ١/١٩٤(
من طريق أيب الوليد ): ٢/٦٩٧( ))العلل املتاهية((بن مسرة، وابن اجلوزي يف   عبدالرمحن

بن املسيب، عن ابن   بن فضالة، نا هالل أبو جبلة، عن سعيد  بن الوليد، ثنا الفرج  بشر
  فذكره : مسرة
  . بن فضالة  بن فضالة بدل فرج  املفضل ))مكارم األخالق((ويف 
) ٨٦٢(رقم ) ٢/٢٠٧ ))اروحني((، قال ابن حبان بن فضالة الشامي أبو فضالة  فرجو 

حيل االحتجاج   كان ممن يقلب األسانيد، ويلزق املتون الواهية باألسانيد الصحيحة ال((
  . ))ضعيف(() ٥٤١٨(رقم ) ٧٨٠:ص(  ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))به

ـبلة برواية اثنني عنه، ومل يذكرفيه ) ٩/٧٧( ))اجلرح((ذكره ابن أيب حامت يف  وهالل أبو جـ
() ٢/٦٩٩( ))العلل املتناهية((يف : وقال ابن اجلوزي. جرحا وال تعديال )جمهول( ، وقال )

عن هالل  - ضعيف–بن فضالة   رواه فرج((): ٢٤٣(  ))تلخيص العلل املتناهية((الذهيب يف 
بن مسرة، وهالل هذا شيخ يكتب   بن املسيب، عن عبدالرمحن  أيب جبلة، عن سعيد

)حديثه ( .  
هذا ((: عن الرشيد العطار أنه قال) ١٣٠: ص(  ))القول البديع((ونقل السخاوي يف 

  . ))أحسن طرقه
  . ف كما تقدمخيلو من ضع  هذا وإن كان من أحسن طرقه ولكن ال

(): ٢٠٥: ص( ))الوابل الصيب((وقال ابن القيم يف  قال أبو موسى املديين هذا حسن (
بن جدعان، وهالل أبو   بن زيد  بن ذر وعلي  عمر: رواه عن سعيد ين املسيب. جدا
اهللا روحه، يعظم شأن هذا   وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس((: مث قال ابن القيم. ))جبلة

  . )) عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليةاحلديث، وبلغين
ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يعظم أمر هذا احلديث (() ٨٣: ص(وقال يف كتابه الروح 

  . ))أصول السنة تشهد له وهو من أحسن األحاديث: وقال
فتبني من دراسة أسانيد احلديث، أنه ما من طريق إال فيه ضعف، وبعضه أشد : اخلالصة

عنه يوم القيامة ما أخرج مسلم   ضعفا من بعض، ولكن يدل على مناضلة أعمال العبد
، رقم )٣٣١ـ ٦/٣٣٠(كتاب صالة املسافرين، باب فضل قراءة القرآن   ))صحيحه((يف 
اقرؤوا «: يقول �اهللا   اهللا عنه قال مسعت رسول  عن أيب أمامة الباهلي رضي): ١٨٧١(

= 
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 إذا دخل اإلنسان قربه فإن كان مؤمنا« )١(أمساء بنت أيب بكروألمحد من حديث   
)٢(احتف به

  .احلديث »...عمله الصالة والصيام  
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البقرة، وسورة آل عمران، : القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه اقرؤوا الزهراوين
رقان من طري  فإما تأتيان يوم القيامة كأما غمامتان، أو كأما غيايتان، أو كأما ِف

 تحاجان عن أصحابهماصواف« .  
  . األيت خترجيهوحديث أمساء 

بن العوام،   بن عثمان التيميّة، وهي بنت أيب بكر الصديق، أسلمت قدميا، تزوجها الزبري  اهللا  هي أمساء بنت عبد )١(
اهللا فوضعته بقباء، كانت تلقب ذات النطاقني، ولدت قبل اهلجرة بسبع   هاجرت وهي حامل منه بولده عبد

  ).١٠٩٢٩(رقم  )١٣/١٢٨اإلصابة: انظر. وسبعنيوعشرين سنة، وعاشت إىل أوائل سنة ثالث 

 ))الكبري((، والطرباين يف )٢٦٩٧٦(رقم ) ٤٤/٥٣٥( ))المسند((أحمد أخرجه  وحديثها
 �بن املنكدر قال كانت أمساء حتدث عن النيب   من طريق حممد): ٢٨١(رقم ) ٢٤/١٠٥(

  . »...أَحّف به عمله؛ الصالة والصيام إذا دخل اإلنسان قربه فإن كان مؤمنا«: قال: قالت
، ورجال أمحد ))الكرب((رواه أمحد، وروى الطرباين طرفا منه يف (() ٥٤/ ٣( ))امع((قال اهليثمي يف 
  . ))رجال الصحيح

ن يبقى مسألة مساع ورجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح، ولك. وإسنادمها واحد من شيخ أمحد
ابن املنكدر من أمساء  هل ثبت مساعه منها أم ال؟ ابن املنكدر ولد قبل سنة ستني بيسري، وأمساء 

رقم ) ٥/٢٨٢(ذيب التهذيب : انظر. وقد أدركها وال شك. توفيت سنة ثالث وسبعني
  ). ٤/٧٥٢(البداية والنهاية ) ٧٤٦١(

بن عمرو، حيدث عن أيب   من طريق حممد) ٣١١٣: (رقم) ٧/٣٨٠(عند ابن حبان  وله شاهد   
إن امليت إذا وضع يف قربه إنه يسمع خفق نعاهلم حني «قال  �سلمة، عن أيب هريرة عن النيب 

يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصالة عنه رأسه، وكان الصيام عن ميينه، وكانت الزكاة عن 
  . »واإلحسان إىل الناس عند رجليه مشاله، وكان فعل اخلريات من الصدقة والصلة، املعروف

): ٨٨٤: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  املدين الليثي وقاصبن  علقمة ناب: بن عمرو هو وحممد
  . وباقي رجال اإلسناد ثقات. ))أوهام له صدوق((

  ). ٣١٠٣(رقم ) ٥/٩٥( ))التعليقات احلسان((وحسن احلديث الشيخ األلباين يف 
 . أَحفّ : يف الظاهرية ُضِبط بفتح احلاء املهملة، وتشديد الفاء )٢(
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  .وإسناده صحيح 
  .»من نُوِقش احلساُب ُعّذب«: ـ حديث ٤٣

  .)١(متفق عليه من حديث عائشة

  .»وحرامها عذاب، حالهلا حساب«: ـ حديث ٤٤
أيب طالب بإسناد بن   من طريقه موقوفا على علي ))الشـعـب(( و البيهقي يف، ابن أيب الدنيا
  .)٣(ومل أجده مرفوعا  )٢(»وحرامها النار«: منقطع بلفظ

                                                                                  

، ومسلم )٦٥٣٦: (رقم) ١١/٤٨٦(من نوقش احلساب عذب، : البخاري يف كتاب الرقاق، باب )١(
من طريق ابن أيب مليكة، عن عائشة عن ) ٧١٥٤(رقم ) ١٨/٢٠٤(كتاب اجلنة ونعيمها، 

�mmmm��q: اهللا تعاىل  أليس يقول: قلت: من نوقش احلساب عذب، قالت«: قال � النيب �p��q� �p��q� �p��q� �p

s��rs��rs��rs��rllll� يوم القيامة«: وزاد مسلم. »ذلك العرض: قال« .  
: ص( ))الدنيا  ذم((وابن أبي الدنيا في ، )١١٦: (، رقم)١١٩: ص( ))الزهد((أخرجه أبو داود يف  )٢(

من طريقني  - )١٠١٣٨: (رقم)١٣/١٧٧( ))الشعب((ومن طريقه البيهقي يف - ) ١٧: (رقم) ٢٠
صف لنا الدنيا : بن أيب طالب  قالوا لعلي«: بن حامت، عن جعفر، قال مسعت مالكا قال  عن سيار

 . »حالهلا حساب، وحرامها النار: قال: أطيل أم أقصر؟ قالوا بل قصر: قال

  . »حرامها عذاب«: وعند أيب داود
بن دينار مل يذكر له رواية عن أحد من   ألن مالكواإلسناد منقطع كما قال احلافظ العراقي، 

  ). ٧٥٩٦(رقم ) ٥/٣٣٢(  ))ذيب التهذيب((الصحابة غري أنس كما يف 
  ). ٤٢(بن حامت صدوق له أوهام، وتقدمت ترمجته يف حديث رقم  وسيار  

]: العراقييعين [ قال خمرجه ((: بقوله) ٤٢٢(رقم ) ٣١٥: ص( ))املقاصد((تعقبه السخاوي يف  )٣(
يا ابن آدم ما «: عن ابن عباس رفعه ))مسند الفردوس((ويف : أجده يعين مطلقا مرفوعا قلت  مل

  . هإ»تصنع بالدنيا حالهلا حساب وحرامها عقاب
من طريق ) ١١٨/ ٤:خمطوط( ))زهر الفردوس((أخرجه الديلمي كما يف : وحديث ابن عباس 

ما تصنع بالدنيا ! يا ابن آدم«: بن هارون، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رفعه عمر
  »حالهلا حساب، وحرامها عذاب

رقم ) ٧٢٨: ص( ))التقريب((قال عنه احلافظ يف  بن يزيد الثقفي موالهم البلخي بن هارون  وعمر  
  . ))مرتوك وكان حافظا((). ٥٠١٤(

= 
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  . -أيضا-اهللا عنهما   وقد روي مرفوعا عن أنس، وأيب هريرة رضي   
يف ترمجة  - )٣٤: ص( ))الطبقات الصوفية((الرمحن السلمي يف   أما حديث أنس فرواه أبو عبد  

بن إبراهيم، حدثنا  حدثنا شقيق: قال، بن داود البلخي  بن إبراهيم البلخي من طريق احلسني  شقيق
من أخذ من الدنيا من «: �اهللا   قال رسول: اهللا عنه، قال  أبو هاشم األبّلى، عن أنس رضي

أف للدنيا وما فيها من . اهللا به من أخذ من الدنيا من احلرام عذبهاهللا به؛ و  احلالل، حاسبه
  . »حالهلا حساب، وحرامها عذاب! البليات

  . للحاكم يف تارخيه من طريق أيب هاشم عن أنس): ٣/٤٢٤( ))الكنز((وعزاه املتقي اهلندي يف   
  : واإلسناد فيه علتان  

مل يكن ((: )٤٠٥٣: (رقم) ٨/٥٧٦(  ))تارخيه((، قال اخلطيب يف بن داود البلخي احلسني: األولى 
، ))بن هارون، عن محيد، عن أنس، أكثرها موضوع  بن داود ثقة، فإنه روى نسخة عن يزيد احلسني

روى عن مل يُنكر تقدمه يف األدب والزهد، إال أنه ((: وقال نقل عن احلاكم النيسابوري قوله
حيتمل سنه السماع منهم، مثل ابن املبارك،   بن مالك، وعن مجاعة ال بن هدبة، عن انس  إبراهيم
بن عياش، وشقيق البلخي، وكثّر املناكري يف  بن عياض، وأيب بكر بن مشيل، والفضيل والنضر
  . ))رواياته

قال البخاري قي . الناجي الوّشاء بن عبداهللا أبو هاشم األُبـُّلي  أبو هاشم األبلي امسه كثري: والثانية  
 ))اجلرح((كما يف -وقال أبو حامت   ))منكر احلديث(() ٩٥٠(رقم ) ٢١٨/ ٧( ))التاريخ الكبري((
وقال النسائي  . ))منكر احلديث، ضعيف احلديث جدا، شبه املرتوك((: -)٨٥٧: (رقم) ٧١٥٤(

  . ))شبه املرتوك((). : ٦٩٤٩(رقم ) ٥/٤٩٣( ))امليزان((كما يف 
  . فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف جدا  
كما يف مسند أيب منصور الديلمي    ))مسند الفردوس((وأما حديث أيب هريرة فأخرجه الديلمي يف   

من طريق ): ٩٣ل/ ٢خمطوط ( ))زهر الفردوس((، ويف خمتصره )١٥٩: (خمطوط رقم اللوحة
بن النضر، عن عيسى غنجار،   بن صاحل أيب حفص، عن حبري بن حممد اخليام، عن أمحد خلف

عن  �سئل النيب «: عن أيب محزة السكري، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال
الزهد أن حتب ما حيب خالقك، وأن تبغض ما يبغض خالقك، وأن تتحرج من : الزهد؟ فقال
  . »...فإن حاللها حساب، وحرامها عذابيا، كما تتحرج من حرامها، حالل الدن

كان له حفظ ((): ٩٧٢: ص( ))اإلرشاد((قال اخلليلي يف  بن حممد اخليام البخاري يف سنده خلف  
= 
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)١(هذا من النعيم الذي تْسأل«: ـ حديث ٤٥ 
  .»عنه 

  .)٢(تقدم يف األطعمة
= 
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تُعرف، مسعت  وكذلك متونا اليتابع عليها،  ومعرفة، وهو ضعيف جد، روى يف األبواب تراجم ال
كتبنا عنه الكثري، ونربأ من ُعهدته، وإمنا كتبنا : اهللا احلافظني يقوالن  ابن أيب زرعة، واحلاكم أبا عبد

: سقط حديثه برواية حديث: قال احلاكم((): ٢/٤٥٣( ))امليزان((وقال الذهيب يف . ))عنه لالعتبار
مسعت احلاكم بعقب هذا ((): ٩٧٢: ص( ))االرشاد((ي يف وقال اخلليل. ))ى عن الوقاع قبل املالعبة

  . ))ُخِذل حلف ذا وبغريه: احلديث يقول
): ٧٧١: ص( ))التقريب((لقبه غنجار قال احلافظ  بن موسى البخاري أبو أمحد األزرق  وعيسى  

  . ))مكثر من التحديث عن املرتوكني صدوق رمبا أخطأ ورمبا دلس((
  . وما بينهما مل أجد هلما ترمجة، فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف جدا حلال اخليام  
    . �إن احلديث ذا اللفظ غري ثابت عن النيب : واخلالصة  
  . اآليت خترجيه »هذا من النعيم الذي نسأل عنه«: ويشهد للجملة األويل حديث 

نسأل «): ٨/١٢٠(  ))اإلحتاف((، ويف - بالتاء املثناة- »تسأل عنه«): ٣/٢١٦( ))اإلحياء((يف ) ١(
 . بالنون »عنه

  الزائرين اإلخوان إىل الطعام تقدمي آداب يف الثالث البابقال املصنف يف األطعمة، يف ) ٢(
أما قصة أيب اهليثم، فرواها الرتمذي من حديث أيب هريرة وقال حسن غريب ((): ٦٧/اللوحة(

رجل من األنصار، وأما : صحيح، والقصة عند مسلم، لكن ليس فيها ذكر أليب اهليثم، وإمنا قال
من حديث ابن عباس بسند  ))املعجم الصغري((حديث قصدهم منزل أيب أيوب فرواها الطرباين يف 

 . ))ضعيف

  . حنو لفظ املصنف �أبو هريرة، وجابر وابن عباس وغريهم عن النيب  احلديث رواه
) ٥٢٨١(رقم ) ١٣/٢١٠(كتاب األشربة   ))صحيحه((فأخرجه مسلم يف  حديث أبي هريرةأما 

رقم ) ٦/٢٣٥( �كتاب الزهد باب معيشة أصحاب النيب   ))سننه((والرتمذي يف : عن أيب حازم
ذات  �اهللا   قال خرج رسول �مها عن أيب هريرة كال: بن عبدالرمحن عن أيب سلمة) ٢٣٦٩(

اهللا عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟  يوم أو ليلة فإذا هو بأيب بكر وعمر رضي
فلما أن شبعوا وَرُووا قال «: اجلوع، مث ذكر قصة إتيام إىل منزل رجل من األنصار، وفيه: قاال

لُتْسألّن عن هذا النعيم يوم ! والذي نفسي بيده: اهللا عنهما أليب بكر وعمر رضي �اهللا  رسول
= 
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  . »فكان يطوي أياما عليه وسلماهللا   الدنيا عن نبينا صلىاهللا   زوى«: ـ حديث ٤٦ 
: قلت«: اخلطاب قالبن  من حديث عمر ))شــرف الفــقر((يف  )١(خفيفبن  حممد 

= 
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  . »القيامة، أخرجكم من بيوتكم اجلوع، مث مل ترجعوا حىت أصابكم هذا النعيم
واسم أيب اهليثم مالك . وهو أبو اهليثم ابن التـيهان: وجاء عند الرتمذي اسم هذا األنصاري

. هذا حديث حسن صحيح غريب: وقال الرتمذي). ١٠٨٠٤( رقم) ١٣/٦٥(اإلصابة (
  . واحلديث عند الرتمذي أطول

قضاء الدين قبل املرياث،  :فأخرجه النسائي، كتاب الوصايا، باب وأما حديث جابر
، وأبو يعلى )١٥٢٠٦(رقم ) ٢٣/٣٧٨( ))املسند((وأمحد يف ) ٣٦٣٩(رقم ) ٥٦٧_٥٦٦:ص(
بن أيب عمار، عن  بن سلمة، عن عمار من طريق محاد) ٢١٦١: (رقم) ١١٨ - ٤/١١٧(

مث أتيتهم بُرطب، وماء فأكلوا وشربوا مث «: فذكر قصة قضاء دين والد جابر وفيه: اهللا  بن عبد  جابر
  . . »هذا من النعيم الذي ُتْسأُلون عنه: قال

  . بن أيب عمار هو موىل بين هاشم من رجال مسلم  رط مسلم، وعمارإسناده صحيح على ش
رقم ) ٢/٣٦٥( ))األوسط((ويف ) ١/٦٧( ))الصغري((وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطرباين يف 

خرج أبو بكر «: بن كيسان، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس قال  اهللا من طريق عبد): ٢٢٤٧(
باهلاجرة فسمع بذلك عمر فخرج فإذا هو بأيب بكر فقال يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة؟ 

وأنا واهللا ما أخرجين غريه فبينا مها  : فقال أخرجين واهللا ما أجد يف بطين من حاق اجلوع، فقال
ما جند يف  فقال ما أخرجكما هذه الساعة؟ فقاال أخرجنا واهللا �كذلك إذ خرج عليهما النيب 

مث ذكر قصة . وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجين غريه: �بطوننا من حاق اجلوع، فقال النيب 
ودمعت . خبز وحلم، ومتر، ورطب �فلما أكلوا وشبعوا قال النيب : إتيام بيت أيب أيوب وفيه

  . »هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة: عيناه، مث قال
بن كيسان   اهللا  رواه الطرباين يف الصغري، واألوسط وفيه عبد((): ١٠/٣٢١( ))امع((قال اهليثمي يف 

  . ))وقد وثقه ابن حبان وضعفه غريه، وبقية رجاله رجال الصحيح املروزي
رقم ) ٥٣٨:ص( ))التقريب((يكىن أبا جماهد، قال احلافظ يف  بن كيسان املروزي اهللا وعبد

  . ))صدوق خيطئ كثريا((): ٣٥٨٢(
  -اهللا  رمحه–حيتمل تفرده، فيكون احلديث ضعيف ذا السند كما قال العراقي   فمثل هذا الراوي ال

بن   -بفتح أوله وفاءين األوىل مكسورة بينهما مثناة حتت ساكنة- بن خفيف  اهللا حممد هو أبو عبد )١(
= 

 



  كتاب ذم الدنيا

 

 

١٩٠

وهو من طريق . احلديث »...هلم الدنيا وزواها عنكاهللا  عجبا ملن بسطاهللا  رسول  يا 
)١(ابن

  .)٢(إسحاق معنعنا  

وسلم  كان عليه اهللا  أن النيب صلى«: وابن ماجة من حديث ابن عباس، وللرتمذي
)٣(طاويا يبيت الليايل املتتابعة

  .))حسن صحيح((: قال الرتمذي .)٤(احلديث »...وأهله  
= 
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بن جعفر التمار، واحلسني  حدث عن حممد. اسفكشاذ الضيب الفارسي الشريازي، شيخ الصوفية
احملاملي، وأخذ عن ابن سريج ولقي احلالج وله رحلة ومصنفات تويف سنة إحدى وسبعني وثالث 

رقم ) ٥٢/٥٠٥تاريخ دمشق . ( له مخس وتسعون سنة وقيل جاوز املائة بأربع سننيمئة و 
املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ((قال ابن اجلوزي يف ) ٣/٢٤٧(وتوضيح املشتبه ) ( ٦٣١٨_
عنه حكايات تدل على أنه يذهب  ))تلبيس إبليس((: وقد ذكرت يف كتايب املسمى((): ١٤/٢٨٨(

  . الفصول يف األصول، فضل التصوف: ن مؤلفاته، وم))مذهب اإلباحية
 ))معجم املؤلفني((ومساه عمر رضا كحالة يف ،  ))شرف الفقراء((: ويف الظاهرة، ))شرف الفقر((وكتابه 

إيضاح ((: ، ومساه صاحب كتاب))شرف الفقراء املتحققني على األغنياء املنفقني((): ٩/٢٨٢(
 . ))ءالفقراء على األغنيا(() ٤/٤٧ ))املكنون

 . -واهللا أعلم- مل أجده مطبوعا لعله يف عداد املفقود 

املقصود  وتبعه أشرف عبد  ))ابن((بدون لفظ . من طريق إسحاق): ٣/٢١٦( ))اإلحياء((يف حاشية   )١(
 . يف نسخته

بن اخلطاب يف شيئ من كتب السنة، واحلديث ضعيف بعنعنة ابن إسحاق    مل أجد حديث عمر  )٢(
 . -رمحه اهللا - كما قال العراقي

طَوَي من اجلوع َيْطَوى فهو طاٍو؛ أي خايل البطن جائع ((): ٥٧١: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف   )٣(
 . ))إذا تعمد ذلك: وطَوى َيْطِوي. مل يأكل

) ٦/٢٢٨( �كتاب الزهد، باب ما جاء يف معيشة النيب   ))السنن((يث أخرجه الرتمذي يف احلد  )٤(
رقم ) ٤/٤٧(خبز الشعري، : كتاب األطعمة، باب  ))السنن((، وابن ماجة يف )٢٣٦٠(رقم 

 ))املسند((، وأمحد يف )٥٩٠(رقم ) ١/٤٥٩( ))املنتخب((بن محيد كما يف  ، وعبد)٣٣٤٧(
 ))الكبري((، والطرباين يف )٤٨٠٥(رقم ) ١١/٩١( ))البحر الزخار((، والبزار )٢٣٠٣(رقم )٤/١٥٠(
من طرق عن ) ٩٩٣٤(رقم ) ١٣/٥٠( ))الشعب((، والبيهقي يف )١١٩٠٠(رقم ) ١١/٢٥٩(

كان : بن خّباب عن عكرمة عن ابن عباس قال  بن يزيد أيب يزيد األحول عن هالل  ثابت
= 
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  .))كان يشد احلجر على بطنه من اجلوع ((: ـ حديث ٤٧ 

  .)١(تقدم

وهو عليه اهللا   لقي ، مفاخرا، مكاثرا، من طلب الدنيا حالال«: ـ حديث ٤٨
  .احلديث  )٢(»غضبان
  .)٣(من حديث أيب هريرة بسند ضعيف ))الشـعـب((والبيهقي يف ، ))احلـليـة(( أبو نعيم يف  
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  ))جيدون عشاءا وكان أكثر خبزهم خبز الشعري لليايل املتتابعة، طاويا وأهله اليبيت ا �اهللا  رسول

  . حسن صحيح: وقال الرتمذي
  موالهم أبو العالء البصري العبدي - مبعجمة وموحدتني- بن خباب   رجاله ثقات، غري هالل

رقم  ))البحر الدم((كما يف -وأمحد ) ٣١١(رقم  ))سؤاالت ابن اجلنيد((يف  كما- وثقه ابن معني 
ولكن قال ابن القطان كما يف   ))ثقة صدوق(() ٩/٧٤( ))اجلرح((، وقال أبو حامت كما يف -)١١٦(
  . ))بن خباب وكان قد تغري قبل موته من كرب السن  أتيت هالل((): ٩/٧٤( ))اجلرح((

بن   سألت ابن معني عن هالل(() ٣١١(رقم  ))سؤاالته((وأنكره ابن معني فقال ابن اجلنيد يف 
ما اختلط وال   ال: إن حيىي القطان يزعم أنه تغري قبل أن ميوت واختلط، فقال حيىي: خباب، وقلت

 ))يبالتقر ((ولعل احلافظ ترجح لديه تغريه فقال يف   ))تغري قلت ليحىي فثقة هو؟ قال ثقة مأمون
 ))الكاشف((وأما احلافظ الذهيب فقد حكم عليه . ))صدوق تغري بآخرة((): ٧٣٨٤(رقم ) ١٠٢٦(
رقم ) ٤/٩٧( ))الصحيحة((ويرجح الشيخ األلباين يف . ))ثقة((بـأنه ). ٧٣٣٤(رقم ) ١/٢٩٢(
 ))الصحيحة((ومع ذلك حسن هذا احلديث يف . بأنه تغري قليال يف آخره عمره) ١٥٢٣(
  ).  ٢١١٩( رقم) ٥/١١٨(

بن خباب، وتصحيح الرتمذي للحديث، وإقرار العراقي له  نفي ابن معني اختالط هالل: واخلالصة
  - واهللا أعلم-ينزل عن درجة احلسن  ذا احلكم يظهر أن احلديث ال

 ). ٢٨(تقدم خترجيه يف حديث رقم  )١(

استخفافا عن املسألة، وصيانة ومن طلبها ...«): ٢١٧- ٣/٢١٦( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٢(
 . »لنفسه؛ جاء يوم القيامة، ووجهه كالقمر ليلة البدر

  : بن الفرافصة، واختلف عنه من ثالثة أوجه احلديث يرويه احلجاج )٣(
  . رواه الثوري عن احلجاج عن مكحول عن أيب هريرة موصوال

  . ورواه الثوري أيضا عنه عن رجل عن أيب هريرة
= 
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 . ر عنه عن مكحول مرسالبن عم  ورواه حفص 

، وابن راهويه )٢٢٦٢٥(رقم ) ١١/٣٧٩( ))املصنف((فأخرجه ابن أيب شيبة يف : أما الوجه األول
: رقم)١٦٨: ص( ))العيال((عن وكيع، وابن أيب الدنيا يف ) ٣٥٢(رقم ) ١/٣٥٣( ))مسنده((يف 
) ١٣/١٨( ))الشعب(( من طريق وكيع، ويف)١١٥: ص( ))األربعون الصغرى((، والبيهقي يف )٣٢(

  : بن عقبة من طريقه وقبيصة) ٩٨٨٩: (رقم
ورواه : بن موسى  اهللا عن عبيد) ١٤٣١(رقم ) ٢/٣٣٩( ))املنتخب((بن محيد كما يف   ورواه عبد 

 )١١٠ -٣/١٠٩()) الحلية((، وأبو نعيم يف )١٣/٦٥٩( ))املطالب العالية((أبو يعلى كما يف 
  : بن السماك بن صبيح  من طريق حممد) ٨/٢١٥(وفي بن عياض،   من طريق الفضيل

عن الثوري عن ) بن صبيح  اهللا، والفضيل، وحممد  أعين وكيع وقبيصة، وعبيد( مخستهم  
يف رواية قبيصة وأراه رفعه وقال يف رواية غريه - بن فرافصة عن مكحول عن أيب هريرة قال   احلجاج

  . يادة بعض الكلمات ونقص بعضهافذكره مع تقدمي وتأخري وز : �اهللا  رسول) عن(أو  - )قال(
بزيادة رجل بني احلجاج . بن فرافصة، عن رجل، عن مكحول  وعند ابن أيب شيبة عن احلجاج

ولذلك قال أبو . ويف بقية الروايات عن وكيع بدون زيادة رجل، ولعله هو الصواب. وومكحول
  . ))أعلم له راويا عنه إال احلجاج  غريب من حديث مكحول ال((: نعيم
هكذا قال مكحول عن أيب هريرة، ومكحول مل يسمع من (( ))األربعون الصغرى((ال البيهقي يف وق

  . ))أيب هريرة، وكأنه أخذه عن بعض أصحاب أيب هريرة، عن أيب هريرة
هذا منقطع بني مكحول وأيب ((): ٣٢٨٤(رقم ) ١٣/٦٥٩( ))املطالب العالية((قال احلافظ يف 

  . ))هريرة
االنقطاع كما قال البيهقي، : وفيه علتان األوىل. الذي أشار إليه العراقي، وضعفهو هذا هو الطريق 
 -بضم الفاء األوىل، وكسر الثانية، بعدها صاد مهملة- بن فـُرَاِفصة احلجاج: واحلافظ، واألخرى

رقم ) ٤/٢٢١( ))يخ الدوريتار ((كما يف –قال ابن معني . الباهلي البصري، فيه ضعف
شيخ صاحل ((): ٧٠٢(رقم ) ٣/١٦٥ ))اجلرح((كما يف –، وقال أبو حامت ))ال بأس به((: - )٤٠٦٣(

 ))الثقات((وذكره ابن حبان يف   ))بصري ليس بالقوي) املصدر السابق(، وقال أبو زرعة ))متعبد
رقم ) ٧١: ص( ))ضعفاءاملغين يف ال((وذكره الذهيب يف . ))خيطئ، ويهم((: وقال) ٦/٢٠٣(
  . ))صدوق عابد يهم(() ١١٤٢(رقم ) ٢٢٤: ص( ))التقريب((، وقال احلافظ يف )١٣٢٣(

من طريق ): ٩٨٩٠(، رقم )١٣/١٨( ))الشعب((البيهقي في فأخرجه  وأما الوجه الثاني
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بن فرافصة، عن رجل، عن أيب هريرة قال   بن يوسف الفريايب، قال ذكر سفيان عن احلجاج حممد
مفاخرا «على   »حالال استعفافا«: فذكره بتقدمي مجلة: �اهللا   قال رسول: أظنه مرفوعا قال

  . »مكاثرا
  . بن فرافصة كما سبق حاله  يف سنده راه مبهم، واحلجاج

بن صاحل  نسخة أيب مسهر، وحيىي((بن صاحل الوحاظي كما يف   فأخرجه حيىي: وأما الوجه الثالث
قال ): ١٥٤٩(رقم ) ٢/١٢١(الوحاظي املطبوع ضمن األجزاء احلديثية باسم الفوائد البن منده 

  . فرافصة عن مكحول مرسال]بن [بن عمر، حدثنا احلجاج  حدثنا حفص
منكر ((: ، وقال أبو حامت))ضعيف احلديث((: قال أبو زرعة حلليببن عمر قاضي حلب ا وفيه حفص

رقم ) ١/٣١٦( ))اروحني((وقال ابن حبان يف ). ٧٧٣(رقم ) ٣/١٨٠انظر اجلرح . ())احلديث
  . ))االحتجاج بهحيل  بن حسان والثقات األشياء املوضوعات ال يروي عن هشام(( )٢٥٨(

  . فهذا إسناد منكر
أن احلديث اختلف يف وصله، وإرساله من ثالثة أوجه، ومدار اإلسناد على : وخالصة القول

  . بن فرافصة، ولعل الوهم منه، ألنه خيطئ، ويهم كما سبق عن ابن حبان  احلجاج
  . - واهللا أعلم-فاحلديث ضعيف 

 . ))لم أجد له أصال((: بزيادة): ٣/٢١٧( ))إلحياءا((هكذا التخريج يف النسختني، ويف هامش  )١(

  . عن العراقي ذه الزيادة) ٦٥٩(رقم ) ٢١٧: ص( ))كشف اخلفاء((ونقل العجلوين يف 
أمحد من حديث أيب هريرة يف (() ١١/اللوحة(وقال العراقي يف خترجيه يف كتاب قواعد العقائد 

  . ))ورجاله ثقات، »وأجد نفس ربكم من قبل اليمن«: حديث قال فيه
بن خالد احلضرمي   عن عصام)١٠٩٧٨(رقم ) ١٦/٥٧٦( ))املسند((أخرجه أمحد يف  الحديث

بن عياش  ، من طريق علي)١٠٨٣(رقم ) ٢/١٤٩( ))مسند الشاميني((احلمصي، والطرباين يف 
بن نافع  من طريق أيب اليمان احلكم) ٤٦٦١(رقم )٥/٥٧( ))املعجم األوسط((احلمصي، ويف 

هريرة   بن عثمان احلمصي، عن شبيب أيب روح، أن أعرابيا أتى أبا  عن حريز) ثالثتهم (ي احلمص
أال إن اإلميان َمياٍن، «: �قال النيب : فذكر احلديث، فقال �يا أبا هريرة حّدثنا عن النيب : فقال

-وقال أبو املغرية : وقال اإلمام أمحد. »واحلكمة ميانيٌة، وأجد نـََفَس ربكم من قبل اليمن
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  . من ِقَبل املغرب: -بن حجاج اخلوالين شيخ أمحد القدوس عبد
  . »نفس ربُكم« بدل »لرمحناوأجد نـََفَس «: بن عياش  ولفظ علي

  . ))بن عثمان  مل يرِو هذا احلديث عن شبيب إال حريز((: ))األوسط((قال الطرباين يف 
رواه أمحد، رجاله رجال الصحيح، غري شبيب وهو ((): ٥٩ -١٠/٥٨( ))امع(( وقال اهليثمي يف

  . ))ثقة
ثقة ثبت رمي ((احلمصي  -بفتح الراء واحلاء املهملة بعدها موحدة- بن عثمان الرحبي  وُحرِْيز

  ). ١١٩٤(رقم ) ٢٣١: ص( ))التقريب((كما يف   ))بالنصب
بن نعيم أبو روح احلمصي ذكره البخاري يف   شبيب: ويقال و َشِبيب هو ابن أبي روح الشامي

وكذا ابن أيب . برواية اثنني عنه ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال) ٢٦٢١(رقم ) ٤/٢٣١( ))الكبري((
): ١٧٤١(رقم ) ٢٦٠: ص( ))سؤاالت اآلجري((ود كما يف وقال أبو دا. حامت برواية أربعة عنه

وذكره . وهنا شبيب من شيوخ حريز. وهذا توثيق ضمين من أيب داود. ))شيوخ حريز كلهم ثقات((
رقم حديث ) ٥/٣١( ))بيان الوهم((، وقال ابن القطان يف )٤/٣٥٩( ))الثقات((ابن حبان يف 

): ٢٧٥٩(رقم ) ٤٣١: ص( ))التقريب((افظ يف قال احل. ))تعرف له حال  هو رجل ال((): ٢٢٧٤(
والذي يظهر أن الراوي ثقة، لتوثيق أيب داود توثيقا . ))ثقة من الثالثة، أخطأ من عده يف الصحابة((

) ٢/٣١٧(وأما قول ابن القطان فقد قال الذهيب يف امليزان ،  ومل يرد فيه جرح. ضمنيا، وابن حبان
ابن القطان يتكلم يف   ))ال يعرف له حال وال يعرف((بعد نقله لقوله ابن القطان يف حفص بن بُغيل 

ر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته وهذ شيء  كل من مل يقل فيه إمام عاص
  .  كثري إهـ

ولكنه تفرد  - رمحه اهللا- فقد تبني من دراسة إسناد احلديث أن رجاله كلهم ثقات كما قال العراقي 
 ))الضعيفة((ذه اجلملة دون مجاعة من التابعني عن أيب هريرة كما أشار إليه الشيخ األلباين 

 ))التاريخ الكبري(( بن نفيل الّسكوين أخرجه البخاري يف شاهد من حديث سلمة وله، )٤/٢١٧(
بن   ، عن حممد)٣٧٠٢(رقم ) ٩/١٥٠( ))البحر الزخار((، والبزار )١٩٩٠(: رقم الرتمجة) ٤/٧٠(

  : مسكني
  : بن سهل عن بكر) ٦٣٥٨(رقم ) ٧/٥٢( ))الكبري((وأخرجه الطرباين يف 

بن إسحاق  من طريق حممد) ٩٦٨(رقم ) ٢/٣٩١( ))والصفات األمساء((وأخرجه البيهقي يف  
  : بن سفيان الصاغاين ويعقوب
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بن يوسف   اهللا  عن عبد) أعين البخاري، وابن مسكني، وبكر، والصاغاين، ويعقوب (كلهم 
بن   بن سليمان األفطس، عن الوليد بن سامل احلمصي، حدثين إبراهيم اهللا التنسي، ثنا عبد
 ُكوين قال  بن نفري، حدثين سلمة  ي، عن جبريعبدالرمحن اجلَُرشمن دنوت: قالبن نفيل الس 

وهو موٍل ظهره إلى «: وقال: وفيه. احلديث.... هفخذ متسان ركبتاي كادت حىت �اهللا  رسول
  احلديث  »...إني أجد نـََفَس الرحمان من ههنا: اليمن

بن عياش عن   عن أيب زرعة ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل)٧/٥٢( ))الكبري((ورواه الطرباين يف الكبري 
  . بهالحمصي  بن عبدالرمحن اجلرشي الوليد

  . بن سامل  بن صاحل احلمصي، بدل عبداهللا  اهللا عبد: ويف املعجم الكبري
بن نفيل، وهذا أحسن طريقا  نعلم أحدا يرويه ذه األلفاظ إال سلمة  وهذا احلديث ال((: قال البزار

بن سليمان  ْروى يف ذلك عن سلمة، ورجاله رجال معروفون من أهل الشام مشهورون، إال إبراهيميُـ 
  . ))األفطس

ثقة ثبت إال أنه (( بن سليمان األفطس الدمشقي  ورجال البخاري، والبزار كلهم ثقات، وإبراهيم
بن سهل   وشيخ الطرباين يف اإلسناد األول بكر) ١٨٤(رقم ) ١٠٨٩( ))التقريب((كما يف   ))يرسل

يضر ألنه توبع كما سبق،  وهذا ال) ٥٤: ص( ))املغين يف الضعفاء((ذكره الذهيب يف  الدمياطي
  )٣٣٦٧(رقم ) ٧/١٠٩٩( ))الصحيحة((واإلسناد الثاين صححه األلباين يف 

هذه اجلملة منكرة أو شاذة لتفرد ) ١٠٩٧(رقم ) ٤/٢١٧( ))الضعيفة((وقد عّد الشيخ األلباين يف 
) ٧/١٠٩٩( ))الصحيحة((شبيب عن أيب هريرة دون مجاعة من التابعني الثقات، مث تراجع عنه يف 

 . بن نفيل السكوين فصححه لوجود شاهد قوي عن سلمة): ٣٣٦٧(رقم 

ومل أجده ذا اللفظ ، »وأشار به إلى أويس«: ديث صحيح بدون لفظإن احل: وخالصة القول
يف فصل أحاديث ): ٦/٢٩١(  ))الطبقات((ولذلك ذكره السبكي يف . ))اإلحياء((إال يف 

  . اليت مل جيد هلا إسنادا ))اإلحياء((
اهللا نّفس   قيل عىن به األنصار، ألن((): ٩٣٢: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف : ومعىن نفــس الرمحن

األزهري، النفس يف هذين احلديثني، : م الكرب عن املؤمنني، وهم ميانون، ألم من األزد، وقال
اسم ُوضع موضع املصدر احلقيقي، من نّفس يّنفس تنفيسا ونفسا كما يقال فرّج يفرج تفرجيا وفرجا 

  . ))ل اليمنأجد تنفيس ربكم من قب: كأنه قال
يبني مقصود احلديث،  ))من اليمن((فقوله ((): ٦/٣٩٨(  ))جمموع الفتاوى((وقال شيخ اإلسالم يف 
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   »يريد أويسا )١(اجلنة يف شفاعته مثل ربيعة ومضريدخل «: ـ حديث عمر ٥٠  
)٢(رويناه

 

))جــزء ابـن السماك((يف  
يدخل اجلنة  بشفاعة رجل من « أيب أمامةمن حديث  )٣(

  .)٤(وإسناده حسن »ومضر، أميت أكثر من ربيعة
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اهللا تعاىل حىت يظن ذلك، ولكن منها جاء الذين حيبهم   فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات
املؤمنني وهؤالء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا األمصار فبهم نّفس الرمحن عن ...وحيبونه

  . ))الكربات ومن خصص ذلك بأويس فقد أبعد
بعد نقل قول ) ٣٣٦٧(رقم احلديث ) ٧/١١٠٢( ))الصحيحة((وقال الشيخ األلباين يف 

وعلى هذا املعىن فليس احلديث من أحاديث الصفات، ولذلك مل ((: شيخ اإلسالم السابق
  . )العلو((يورده احلافظ الذهيب يف مجلة أحاديثها يف كتابه 

بن   معدبن   نزاربن   ربيعة اىل ينتسب، وأفخاذ وبطون عظام قبائل فيه واسع شعب: ربيعة) ١(
  . الفرس بربيعة ويعرف عدنان
مضر، ويقال  إىل النسبة هذه - الراء آخرها املعجمة، ويف الضاد امليم، وفتح بضم- : مضر

بن   معدبن   نزاربن   مضر قريش، وهو إليها ينسب اليت املعروفة القبيلة مضر احلمراء، وهي
 ربيعة من أكثر: فيهما يقال اللتان العظيمتان القبيلتان: نزار، ومهابن   ربيعة عدنان، أخو

  . ومضر
 ). ٨٦: ص(الرب   ، االنباء على قبائل الرواة البن عبد)٥/٣١٨(، )٣/٤٣(األنساب : انظر 

 . بدون الضمري ))ُرّوينا((: يف الظاهرية  )٢(

بن يزيد أبو عمرو الّدّقاق املعروف بابن   اهللا  بن عبد  بن أمحد  عثمان: ابن السماك هو  )٣(
بن إسحاق وروى عنه الدارقطين، وابن شاهني،   بن مكرم، وحنبل  ، مسع من احلسنالسّماك

. كتب الكتب الطوال املصنفات خبطه وكان من الثقات: قال الدارقطين .وكان ثقة، ثبتا
مجع فأوعى، وكتب العايل والنازل والسمني واهلزيل، وتويف سنة أربع وأربعني : قال الذهيب
 ). ٢٥٥(رقم ) ٤٤٤/ ١٥(والسري ) ٦٠٤٥) (١٣/١٩٠(تايخ بغداد : انظر. وثالث مائة

مل أقف عليه مطبوعا، ولكن احلديث أخرجه ابن عساكر يف  ))جزء ابن السماك((و  )٤(
بن سوار، أنا   أنا شبابة بن أيب طالب،   أنا حيىي: من طريقه قال) ٣٩/١٢٢( ))تارخيه((

الرحيب، عن أيب أمامة قال   بن عبيد  بن ميسرة، وحبيب  بن عثمان، عن عبدالرمحن  حريز
: يدخل بشفاعة رجل من أميت اجلنة مثل أحد احليني ربيعة ومضر قال« �اهللا   قال رسول
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فكان املشيخة يرون : قال »إمنا أقول ما أقول: اهللا وما ربيعة من مضر؟ قال  يا رسول: قيل
 . »�بن عفان   أن ذلك الرجل عثمان

  . بن ميسرة والصحيح عبدالرمحن كما يف املسند وغريه  اهللا  يف تاريخ دمشق عبد
): ٨/١٢٥( ))اإلحتاف((كما يف   ))التبيان يف سرية أمري املؤمنني عثمان((قال الذهيب يف كتابه 

  . ))هذا حديث صاحل السند غريب((
 ))التقريب((كما يف   ))مقبول((: فهو بن ميسرة احلمصي  رجال اإلسناد ثقات غري عبدالرمحن

بن   واسم أيب طالب جعفر بن أيب طالب،   حيىي: قد توبع، وشيخ ابن السماكو ) ٦٠١(
حمله ((: - )٥٦٧(رقم ) ٩/١٣٤  ))اجلرح(( –قال أبو حامت . بن الزبرقان أبو بكر  اهللا  عبد

خط أبو ((: - )٧٤٦٤(رقم ) ١٦/٣٢٤( ))تاريخ بغداد((كما يف –، وقال األجري ))الصدق
( وقال الدارقطين كما يف . ))بن أيب طالب  بن األشعث على حديث حيىي  داود سليمان

  . ))ال بأس به عندي، ومل يطعن فيه أحد حبجة((): املصدر السابق 
أمرين أبو احلسن الدارقطين أن أخرج ((: - )١٦/٣٢٤ ))تاريخ بغداد((كما يف - وقال الربقاين 

وقال الذهيب يف . ))يف الصحيح) بن أيب طالب  بن أيب أسامة، وحيىي  احلارث(ا عنهم
: بن هارون  ، وقال موسى))وثقه الدارقطين وغريه((): ٩٥٥٦(ت ) ٧/١٩٢( ))امليزان((
عىن يف كالمه، ومل يعن يف احلديث فاهللا أعلم والدارقطين ] قال الذهيب[ ))أشهد أنه يكذب((

  ). ٧/٢٧٠٩( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . هإ))من أخرب الناس به
ينزل   فتوثيق أيب حامت، والدارقطين، مع ذكر ابن حبان له يف الثقات يدل على أن حديثه ال

عن درجة احلسن، كما قال العراقي رمحه اهللا، والسيما أن للحديث طرقا أخرى عن أيب 
  . أمامة

عن أيب النضر ) ٢٢٢٥٠(رقم ) ٣٦/٥٨٨( ))مسنده((منها ما أخرجه اإلمام أمحد يف 
بن خالد احلضرمي   عن عصام) ٢٢٢١٦(رقم ) ٣٦/٥٤٩(بن القاسم، ويف   اهلاشم

رقم ) ٣٦/٦٣٣(بن هارون، ويف   عن يزيد) ٢٢٢١٥(رقم ) ٣٦/٥٤٧(احلمصي، ويف 
من طريق أيب ) ٧٦٣٨(رقم )٨/١٤٣(الكبري ((عن أيب املغرية، والطرباين يف ) ٢٢٢٩٧(

ستتهم أعين (من طريق بقية ) ٣٩/١٢١( ))تارخيه((، وابن عساكر يف بن عياش  املغرية، علي
بن عثمان، عن   عن حريز) أبو النضر، وعصام، ويزيد، وأبو املغرية، وعلي، وبقية 

  . فذكره بن ميسرة، عن أيب أمامة  عبدالرمحن
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فكان املشيخة «: وأما مجلة  »...ربيعة من مضروما : قيل يا رسول اهللا«: وليس يف رواية الطرباين
  . توجد إال يف رواية ابن السماك ال »...يرون

رواه أمحد والطرباين بأسانيد، ورجال أمحد، وأحد أسانيد (() ١٠/٣٨٤( ))امع((وقال اهليثمي يف 
  . ))بن ميسرة وهو ثقة الطرباين رجاهلم رجال الصحيح، غري عبدالرمحن

  ))ذيب التهذيب((كما –قال ابن املديين  ميسرة احلضرمي أبو سلمة احلمصيبن  الرمحن وعبد
) ٢٦٠: ص( ))سؤاالته((وقال اآلجر يف . ))جمهول مل يرو عنه غري حريز((). ٤٧٠١(رقم ) ٣/٤٠٦(

، )٩٨٦(رقم ) ٣٠٠: صالثقات ((، ووثقه العجلي يف ))شيوخ حريز كلهم ثقات((): ١٧٤١(رقم 
 ))اجلرح((وذكره ابن أيب حامت يف ) ٤٠٨٨(رقم ) ٥/١٠٩( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف 

) ١/٦٤٦( ))الكاشف((وقال الذهيب يف . ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال) ١٣٦٢(رقم ) ٥/٢٨٥(
روى عنه ((: وقال  ))التهذيب((ر احلافظ يف وذك. ، ووثقه اهليثمي كما سبق))ثقة((): ٣٣٢٧(رقم 

والذي يظهر  من  . ))مقبول(() ٤٠٤٨(رقم )٦٠١( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))اثنان غري حريز
واحلديث ذا . واهللا أعلم. كالم األئمة فيه أن درجته صدوق على األقل فوق درجة مقبول،

  . اإلسناد حسن
من طريق ) ٨٠٥٩(و) ٨٠٥٨(رقم ) ٨/٢٧٥( ))الكبري((أخرجها الطرباين يف : الطريق الثانية

خيرج من «قال  �، عن النيب بن واقد، عن أيب غالب، عن أيب أمامة  ، واحلسنيبن فضالة مبارك
  . »، ومضرالنار بشفاعة رجل من أميت أكثر من ربيعة

  . يدخل اجلنة بشفاعة رجل: بن واقد ولفظ احلسني
رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح، غري أيب غالب، ((): ١٠/٣٨٥( ))امع((يف : قال اهليثمي

  . ))وقد وثقه غري واحد، وفيه ضعف
. ))صاحل احلديث((وقيل سعيد البصري صاحب أيب أمامة قال ابن معني  حروز: وأبو غالب اسمه

 ))الضعفاء((وقال النسائي ) ١٤١١رقم  ٣/٣١٦اجلرح والتعديل ( ))ليس بالقوي((: وقال أبو حامت
ومل أر يف أحاديثه (( )٢/٤٥٥( ))الكامل((وقال ابن عدي يف   ))ضعيف(() ٦٦٥(رقم ) ١١٤: ص(

: )٦٧٧٦(رقم ) ٢/٤٤٩( ))الكاشف((وقال الذهيب يف   ))بأس به أنه الحديثا منكرا جدا وأرجو 
): ٨٣٦٢(رقم ) ١١٨٨: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))صاحل احلديث صحح له الرتمذي((
  . ))صدوق خيطئ((

 ))التقريب((صدوق يدلس، ويسوي كما يف ((وهو  بن فضالة ويف أحد إسنادي الطرباين مبارك
= 
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  . وقد عنعن يف اإلسناد) ٦٥٠٦(رقم )٩١٨(
قال  حدثنا ): ٧٩١٩: (رقم) ٨/٢٣٥( ))الكبري((أخرجها الطرباين أيضا يف : الطريق الثالثة

بن مجيل، عن القاسم، عن   بن غيالن، ثنا يزيد ين هارون، ثنا الوليد  بن جابان، ثنا حممود حممد
  . »من املؤمنني من يدخل بشفاعته اجلنة مثل ربيعة ومضر«قال  �ن النيب أيب أمامة ع

 ))لينه أبو زرعة(() ٢/٣٥١( ))الكاشف((أبو احلجاج قال الذهيب يف  بن مجيل هو الفلسطيين والوليد
  . ))صدوق خيطئ((): ٧٤٦٩: (رقم)١٠٣٧: ص ))التقريب((وقال احلافظ يف 

قاله احلافظ  ))صدوق يغرب(( أبو عبدالرمحن صاحب أيب أمامة والقاسم هو ابن عبدالرمحن الدمشقي
  ). ٥٥٠٥(رقم ) ٧٩٢: صالتقريب ((يف 

مل أجد له الرتمجة، وهكذا ذكر الطرباين  ابان اجلُْنَدْيَسُبوريّ بن ج بن سعيد  وشيخ الطرباين هو حممد
  ). ٧/١٧٦(امسه يف األوسط 
وله . يف سنده راو جمهول) ١٧٨٥٨(رقم ) ٢٩/٤٠١(عن أيب برزة أخرجه أمحد  وللحديث شاهد

وصحح إسناده ) ١٢٦:ص( ))زوائد الزهد((بن أمحد يف   اهللا شاهد عن احلسن مرسال أخرجه عبد
  ). ٢١٧٨(رقم ) ٥/٢١٠( ))الصحيحة((الشيخ األلباين يف 

  . أعلمإن احلديث صحيح ذه الطرق والشواهد واهللا : وخالصة القول
سيد التابعني يف زمانه، أدرك حياة  بن سعد املرادي القرين  بن عمرو  بن مالك بن عامر  أويس: هو )١(

وشهد صفني مع علي، قال ابن عدي . بن اخلطاب، وروى عنه  ومل يره، ووفد على عمر �النيب 
تسع أحدا أن يشك   له رواية لكن كان مالك ينكر وجوده إال أن شهرته وشهرة أخباره الليس 

) ١/٤٢٠(واإلصابة ) ٤/١٩السري ) ٨٤٠(رقم ) ٩/٤٠٨تاريخ دمشق : انظر. وقتل بصفني. فيه
 . )٥٠٠(رقم 

كأنه مل   ))اإلحياء((إىل احلديث الذي ذكره الغزايل يف  - رمحه اهللا- مل يشر احلافظ العراقي : تنبيه
ما ذكره املصنف رواه ابن أيب ((: فقال) ٨/١٢٤( ))اإلحتاف((يقف عليه، ولذلك تعقبه الزبيدي يف 

  . ))شيبة واحلاكم والبيهقي وابن عساكر من حديث احلسن مرسال
عن أيب أسامة ) ٣٣٠٠٩(رقم ) ٧/٢٥٥( ))املصنف((وهو كما قال الزبيدي عند ابن أيب شيبة يف 

  : بن أسامة  محاد
من ) ٩/٤٣٨(يف ترمجة أويس  ))تارخيه((وابن عساكر يف ) ٣/٤٠٥( ))املستدرك((عند احلاكم يف و 

= 
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  .عفان 
أهل : قال؟ ومن هم: قالوا، الناجي منهم واحدة«وفيه : افرتاق األمةـ حديث  ٥١

  .احلديث »السنة واجلماعة
،  تفرتق أميت على ثالث وسبعني ملة«: وحسنه عمروبن   عبدا هللالرتمذي من حديث 

ما أنا عليه  ((: قال؟ هي يا رسول اهللامن  )١(و: قالوا، كلهم يف النار إال ملة واحدة
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يدخل  �اهللا   قال رسول: بن حسان عن احلسن قال  كالمها عن هشام: بن عياش  طريق أيب بكر
لعله ابن مسلم [ فحدثين حوشب : قال هشام. اجلنة بشفاعة رجل من أميت مثل ربيعة ومضر

  . نعم، أويس القرين: هل مسي لكم؟ قال: فقلنا للحسن: قال] وق الثقفي هو صد
ثقة من أثبت الناس يف ابن سريين، ويف روايته عن احلسن وعطاء مقال ألنه قيل  ((بن حسان  وهشام

، وقد زال شبهة اإلرسال )٧٣٣٩(رقم ) ١٠٢١: ص))التقريب((كما يف   ))كان يرسل عنهما
  . ث مرسل حسنواحلدي. بتصرحيه بالتحديث عن حوشب

بن  اويس: سيكون يف أميت رجل يقال له«قال  �عن النيب  روي مرفوعا عن ابن عباسوقد 
) ٧/٦٩(  ))الكامل((أخرجه ابن عدي يف  »اهللا القرين وإن شفاعته يف أميت مثل ربيعة ومضر عبد
بن احملتسب احلراين  وذكر هذا  بن عمرو أيب الوليد بن حفص يف ترمجة وهب) ١٩٩٤(رقم 

 ))بن حفص غري ما ذكرت، وكل أحاديثه مناكري غري حمفوظة  ولوهب((: احلديث من مناكريه مث قال
  ). ٤٣٨ - ٩/٤٣٧( ))تارخيه((ومن طريقه ابن عساكر يف 

من طريق ): ٤٣٨/ ٩( أخرجه ابن عساكر  بن الخطاب أيضا مرفوعا  عمروروي عن 
قال  �بن أسلم، عن أبيه، عن جده أسلم، عن ابن اخلطاب عن رسول هللا   بن زيد عبدالرمحن

  . »يدخل اجلنة بشفاعة رجل من أميت يقال له أويس فئام من الناس«
أبيه  بن أسلم، روى عن بن زيد  الرمحن  عبد)  ١٥٤: ص( ))املدخل إىل الصحيح((قال احلاكم يف 

  . خيفى على من تأملها من أهل الصنعة أن احلمل فيها عليه أحاديث موضوعة، ال
وصح عن احلسن . �يصح موصوال عن النيب  أن ذكر أويس يف هذا احلديث ال: واخلالصة

رقم : انظر. مرسال، ومراسيل احلسن اختلف فيها أهل العلم منهم من وهاها، ومنهم من قواها
  . )٥(حديث 

 . والصحيح ثبوا كما يف الرتمذي. بدون الواو »قالوا من هي«: يف الظاهرية) ١(
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  .)١(»وأصحابي 

                                                                                  

ما جاء يف افرتاق : كتاب اإلميان، باب  ))الترمذي((بن عمرو أخرجه   اهللا  حديث عبد) ١(
رقم ) ٧٩: (ص ))السنة((بن نصر املروزي يف   ، وحممد)٢٦٤١(رقم ) ٧/٥٤(األمة، 

، واحلاكم )٢٣(رقم ) ١/٢٧(و) ٢٤(، رقم )١/١٢٨( ))الشريعة((، واآلجري يف )٦٠(
شرح أصول اعتقاد أهل السنة ((، والاللكائي يف )١٢٩ - ١/١٢٨( ))املستدرك((يف 

احلجة على تارك ((، وأبو الفتح نصر املقدسي يف )١٤٦(رقم ) ١/١١١( ))واجلماعة
ومن طريقه ابن عساكر يف - ، )١٥٨(رقم ) ١/١٦١(  ))خمتصره((كما يف   ))احملجة

بن   اهللا  بن زياد اإلفريقي، عن عبد  كلهم من طرق عن عبدالرمحن  - )١٣/٩٨( ))تارخيه((
 . فذكر احلديث �اهللا   قال رسول: بن عمرو قال  اهللا  يزيد، عن عبد

(: وقال الرتمذي . ))نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه  هذا حديث حسن غريب، مفسر، ال(
  . فقط ))غريب((): ٦/٣٥٤( ))حتفة األشراف((ويف 

اإلفريقي  - بفتح أوله، وسكون النون وضم املهملة-  بن زياد هو ابن أنعم  الرمحن  و عبد
 ))ذيب الكمال((كما يف –بن سعيد القطان   قال حيىي: قاضيها، خمتلف فيه

) ٥٠٧٥(رقم ) ٤/٤٢١( ))الدرويتاريخ ((كما يف –، قال ابن معني ))ثقة((): ١٧/١٠٥(
 ))سؤاالت ابن أيب شيبة((كما يف –بن املديين   وقال علي، ))ضعف وفيه بأس به ليس((
ان أصحابنا يضعفونه، وأنكر أصحابنا أحاديث كان حيدث ((): ٢٢٠(رقم ) ١٥٦: ص(

 ، وقال أبو حامت))ليس بشيء((): ٥/٢٣٥( ))اجلرح((كما يف –، وقال أمحد ))تعرف  ا ال
)يكتب حديثه وال حيتج به(() املصدر السابق( () املصدر السابق(، وقال أبو زرعة ) ليس (

(): ١٩٩(رقم احلديث ) ١/٤٤٣( ))السنن((وقال الرتمذي يف ، ))بقوي رأيت البخاري (
وقد فصل فيه ابن القطان الفاسي يف كتابه  ، ))هو مقارب احلديث: يقوي أمره ويقول

 من كالمه، ولكنه أفهم كما ضعيف الرمحن  وعبد((): ٣/١٤٩( ))بيان الوهم وااليهام((
، الرواية رد حضيض عن به ويربأ يوثقه من الناس من وكان، خالف بال والزهد العلم أهل

 لقلة، كثريا الصاحلني يعرتي أمر وهو املنكرات رواية بكثرة ضعيف أنه فيه احلق ولكن
  . ))احلديث يف منهم أكذب شيء يف الصاحلني تر مل: قيل ولذلك للرواة نقدهم

() ٣٨٨٧(رقم )٥٧٨: ص  ))التقريب((وقال احلافظ يف    . ))ضعيف يف حفظه(
شاهد من حديث أنس أخرجه حبشل الواسطي يف  »ما أنا عليه وأصحايب«: ولزيادة
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، )٨١٧(رقم الرتمجة ) ٢/٦٥٩( ))الضعفاء((، والعقيلي يف )١٤٩: ص( ))تاريخ واسط((
بن سفيان املدين،   اهللا  من طريق عبد) ٧٢٤(رقم ) ٢/٢٩( ))املعجم الصغري((الطرباين يف 

تفرتق هذه « �اهللا   قال رسول: بن مالك قال  بن سعيد األنصاري، عن أنس  عن حيىي
اهللا ما هذه   يا رسول: األمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال فرقة واحدة، قيل

  . »ه اليوم وأصحايبمن كان على ما أنا علي: الفرقة؟ قال
بن سعيد أصل، إمنا يعرف هذا احلديث من   ليس له من حديث حيىي((: وقال العقيلي

  . ))حديث اإلفريقي
)بن سفيان  اهللا  مل يروه عن حيىي إال عبد((: وقال الطرباين ( .  

(): ١/١٩٤( ))امع(( وقال اهليثمي يف بن سفيان،   اهللا  رواه الطرباين يف الصغري، وفيه عبد(
  . ))يتابع على حديثه، هذا، وقد ذكره ابن حبان يف الثقات  ال: قال العقيلي

(: ، قال العقيليبن سفيان هو اخلزاعي الواسطي  اهللا  وعبد   . ))ال يتابع على حديثه(
درء ((وقد ذكر الشيخ سليم هاليل يف كتابه . بن سفيان  اهللا  فاإلسناد ضعيف، لتفرد عبد

شواهد تدل على معىن ) ١٤: ص( ))االرتياب عن حديث ما أنا عليه اليوم واألصحاب
  . هذه الزيادة، فلرياجعه إمتاما للفائدة

 ))السنن((داود في أبو ، ومن طريقه )٤٥٨٦(رقم ) ٢٨/١٣٤( ))املسند((أخرجه أمحد يف ) ١(
: ص( ))السنة((، وابن أيب عاصم يف )٤٥٨٦(رقم )٨/٦(كتاب السنة، باب شرح السنة، 

، )٥١(رقم ) ٦٩:ص( ))السنة((، وابن نصر املروزي يف )٦٩( ، )٦٥(رقم ) ٣٥- ٣٣
، واآلجري يف )٨٨٥(رقم )١٩/٣٧٧( ))الكبري((، والطرباين يف )٥٢(رقم ) ٧٠: ص(و
، والاللكائي يف )١/١٢٨( ))املستدرك((واحلاكم يف )٣١(، رقم )٣٦: ص( ))الشريعة((
بن عمرو،   كلهم من طرق عن صفوان): ١٥٠(رقم ) ١/١١٣( ))شرح أصول اعتقاد((

َرازي، عن أيب عامر اهلَوَزين، عن معاوية  بن عبد  قال حدثين أزهر بن أيب سفيان   اهللا اَحل
أال إن من كان قبلكم من أهل «: قام فينا فقال �اهللا   أال إن رسول: أنه قام فينا، فقال

الكتاب افرتقوا على ثنتني وسبعني ملة، وإن هذه امللة ستفرتق على ثالث وسبعني، ثنتان 
 . »الجماعة: وهيوسبعون يف النار، وواحدة يف اجلنة، 

وثقه العجلي يف و، )٤/٣٨( ))الثقات(( ابن حبان يفذكره : اهللا الهوزني  بن عبد  و أزهر
= 
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  .)١(مالكبن  عوفوابن ماجة من حديث  
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

تابعي حسن (() ٦٩٨(رقم ) ١/٣٢٢( ))امليزان(( يف: وقال الذهيب) ٥٩: ص(  ))الثقات((
)اهللا عنه  احلديث، لكنه ناصيب، ينال من على رضي  ))التهذيب((يف : وقال ابن حجر. )

يف   ، وقال))العجلىمل يتكلموا إال ىف مذهبه، وقد وثقه (() ٠٣٨٥رقم ) ١/١٩٣(
  . ))صدوق تكلموا فيه للنصب((): ٣١٢(رقم ) ١٢٣٩: ص( ))التقريب((

)ثقة خمضرم(( - بضم الالم وباملهملة مصغرا-  بن حلي  اهللا  وأبو عامر هو عبد كما يف   )
  ). ٣٥٨٦(رقم ) ٥٣٨: ص( ))التقريب((

يشتمل على ما يشيد بدعة الراوي، كما يشرتطه بعض   ألن املروي الفهذا إسناد حسن 
  . أهل العلم

أبو حممد، صحايب : الرمحن، وقيل  بن أيب عوف األشجعي، أبو عبد  بن مالك  هو عوف )١(
أسلم عام خيرب، ونزل محص تويف سنة ثالث وسبعني : مشهور، من مسلمة الفتح، وقيل

 ). ٧٥٨: ص(، التقريب )٦١٣١(رقم ) ٧/٥٥٨(اإلصابة : انظر. امللك  يف خالفة عبد

) ٤/٣٥٢(كتاب الفنت، باب افرتاق األمة،  ))السنن((ابن ماجه، في أخرجه  وحديثه 
 ))الكبري((، والطرباين يف )٦٣(رقم ) ٣٢: ص( ))السنة((، وابن أيب عاصم يف )٣٩٩٢(رقم 

) ١٤٩(رقم ) ١/١١٢( ))شرح أصول اعتقاد((، والاللكائي يف )١٢٩(رقم ) ١٨/٧٠(
بن   ، عن عوفبن سعد  بن عمرو، عن راشد  صفوان، ثنا بن يوسف  من طرق عن عباد

فواحدة يف . افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة«: �اهللا   مالك قال قال رسول
اجلنة، وسبعون يف النار، وافرتقت النصارى على ثنتيني وسبعني فرقة، فإحدى وسبعون يف 

نفس حممد بيده لتفرتقن أميت على ثالث وسبعني فرقة، النار وواحدة يف اجلنة، والذي 
  . »الجماعة: اهللا من هم؟ قال  يا رسول: واحدة يف اجلنة وثنتان وسبعون يف النار، قيل

(): ٤/٣٥٢ حاشية السنن: ())الزوائد((قال البوصريي يف  بن   هذا إسناد فيه مقال، راشد(
بن يوسف مل خيرج له أحد سوى ابن ماجه وليس   قال فيه أبو حامت صدوق، وعباد سعد

روى أحاديث تفرد ا، وذكره ابن حبان يف : له عنه سوى هذا احلديث، قال ابن عدي
  . ))الثقات، وباقي رجال اإلسناد ثقات

)صدوق يغرب((): ١/٥٣٣( ))الكاشف(( قال الذهيب يف بن يوسف  وعباد وقال احلافظ يف  )
(): ٣١٧١(رقم ) ٤٨٤: ص( ))التقريب((   . ))مقبول(

= 
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  .وأسانيدها جياد. )٢(»وهي الجماعة«:  )١(أنسو  
= 
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  . وهذا صاحل يف الشواهد
 . بتقدمي وتأخري ))بن مالك  من حديث أنس، وعوف((: يف الظاهرية) ١(

 : رواه عنه مجاعة �وحديث أنس ) ٢(

رقم ) ٤/٣٥٣(قتادة عنه، أخرجه ابن ماجة، كتاب الفنت، باب افرتاق األمة، : أوال
بن عمار،   كالمها  عن هشام) ٦٤(رقم ) ٣٢: ص( ))السنة((، وابن عاصم يف )٣٩٩٣(

اهللا   قال رسول: بن مالك قال  عن أنس، ثنا قتادةأبو عمرو،  ثنا، بن مسلم  ثنا الوليد
وسبعني فرقة، وإن أميت ستفرتق على ثنتني إن بين إسرائيل افرتقت على إحدى «: �

  . »إال واحدة، وهي الجماعةوسبعني فرقة كلها يف النار 
  . ))هذا إسناد صحيح رجاله ثقات((: قال البوصريي

(): ٣٢: ص( ))حتقيق السنة((وقال الشيخ األلباين يف  حديث صحيح، رجاله ثقات على (
  . ))بن عمار، لكنه قد توبع  ضعف يف هشام

صدوق مقرئ كرب فصار يتلقن فحديثه ((. بن نصري السلمي الدمشقي  بن عمار  وهشام
وهشام مل ينفرد به بل ). ٧٣٥٣: (رقم) ١٠٢٢: ص( ))التقريب((كما يف   ))القدمي أصح

الدمشقي أخرجه الضياء يف بن عامر   تابعه موسى - كما قال الشيخ األلباين  - توبع، 
بن ُخَرمي،   بن عامر  مطوال من طريق أيب عامر موسى) ٢٤٩٩(رقم ) ٧/٨٩( ))املختارة((

  : األوزاعي بهثنا بن مسلم،   ثنا الوليد
) ٩٨٢: ص( ))لتقريبا((قال احلافظ يف  بن خرمي الدمشقي  بن عمارة  بن عامر  وموسى 

  . ))صدوق له أوهام((): ٧٠٢٨: (رقم
   - إن شاء اهللا- وذه املتابعة يكون سنده حسن لغريه 

من ) ٢٦(رقم ) ١/١٢٩( ))الشريعة((أخرجه األجري يف : بن أسلم عنه  عن زيد: ثانيا
وتعلو أميت «: وفيه. بن أسلم به  بن طلحة، عن زيد  بن زيد  طريق أيب معشر، عن يعقوب

قالوا من . الفرقتني مجيعا مبلة واحدة اثنتان وسبعون منها يف النار، وواحدة يف اجلنة على
  . »الجماعة: هم يا رسول اهللا؟ قال

(املدين  - بكسر املهملة وسكون النون-  بن عبدالرمحن السندي  وأبو معشر جنيح ضعيف، (
)طأسن واختل   ). ٧١٥٠(رقم ) ٩٩٨: ص( ))التقريب((كما يف   )

= 
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  . بأس يف املتابعات، والشواهد  ومثل هذا ال 
رقم ) ١٩/٤٦٢( ))املسند((أخرجه أمحد يف : بن أبي هالل عنه  ثالثا سعيد

بن أيب هالل، عن أنس   بن يزيد، عن سعيد  ، حدثنا خالدمن طريق ابن هليعة)١٢٤٧٩(
و أميت ستفرتق على اثنتني  وسبعني فرقة، لك إحدى وسبعون فرقة، ...«: مرفوعا

  . »الجماعة، الجماعة: اهللا من تلك الفرقة؟ قال  يا رسول: وختلص فرقة، قالوا

ابن عقبة احلضرمي أبو  - بفتح الالم وكسر اهلاء-  بن هليعة  اهللا  و ابن هليعة هو عبد
صدوق ((). ٣٥٨٧(رقم ) ٥٣٨: ص))التقريب(عبدالرمحن املصري القاضي، قال احلافظ يف 

    ))خلط بعد احرتاق كتبه
  . وهذا اإلسناد ضعيف لضعف ابن هليعة

رقم ) ١٩/٢٤١( ))املسند((أخرجه أمحد يف : عنه اهللا النميري  بن عبد  رابعا عن زياد
  . بن يسار عن زياد النمريي به  من طريق صدقة) ١٢٢٠٨(
) ١/٤١١( ))الكاشف((وزياد النمريي قال الذهيب عنه يف  »اجلماعة« وليس فيه زيادة 

() ١٦٩٨(رقم  رقم ) ٢٤٧: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))ضعيف وقد وثق(
  . ))ضعيف((): ٢٠٨٧(

وقد روى عن أنس غري هؤالء اكتفي على هذا القدر وقد استقصى هذه الروايات الشيخ 
  . فلرياجع إليه). ٢٠٣(رقم ) ١/٤٠٤(األلباين يف الصحيحة 

 وقد استقصى أكثرها ابن أيب عاصم يف. وللحديث شواهد غري ما ذكره العراقي رمحه اهللا
احلديث صحيح ذه املتابعات والشواهد، وقد صحح احلديث  وال شك أن. ))السنة((

: فقال) ٢٦٤٠(رقم ) ٧/٥٣( ))السنن(( مجع من أهل العلم منهم أبو عيسى الرتمذي يف
)حسن صحيح(( هذه أسانيد تقام ا احلجة يف ((: فقال) ١/١٢٨(واحلاكم يف املستدرك . )

)تصحيح هذا احلديث ) ٣/٣٤٥( ))جمموع الفتاوى(( وصححه شيخ اإلسالم ابن تيمة يف. )
ختريج أحاديث ((، وحسنه احلافظ يف ))احلديث صحيح مشهور يف السنن واملسانيد((: فقال

يف حديث  ))الصحيحة(( الشيخ األلباين يف - أيضا–، وصححه )٦٣: ص( ))الكشاف
  . ))ختريج السنة(( ويف) ٢٠٤: (رقم

افرتاق األمة إىل نيف وسبعني  حديث((: وقد ألف حول هذا احلديث رسائل عديدة منها
بن مطري   بن علي  ألمحد ))كشف الغمة((و. بن إمساعيل األمري الصنعاين  حملمد ))فرقة

= 
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 درء االرتياب عن((: وقد درس أسانيد احلديث الشيخ سليم اهلاليل يف كتابيه. احلكمي

  . ))نصح األمة يف فهم أحاديث افرتاق األمة((و ))حديث ما أنا عليه واألصحاب
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Þb½a@kyë@Ý‚jÛa@â‡@lbn×  
 .»يف القلب كما ينبت املاُء البقلَ  حب املال والشرف ينبتان النفاق«: ـ حديث ٥٢

)١(أجده ذا اللفظ مل
  .)٢(»الشرف«: بدل »اجلاه«: وذكره بعد هذا بلفظ، 

غنم بأكثر فساًدا هلا من حّب  )٤(َزرِيبةأُرِسال يف  )٣(ضــاريان ما ذئبان«: ـ حديث ٥٣
  .»املال واجلاه يف دين الّرجل املسلم

  »جائعان«: وقاال )٥(مالكبن  كعبمن حديث   ))الكــربى((الرتمذي والنسائي يف 
                                                                                  

اليت مل جيد هلا  ))اإلحياء((يف فصل أحاديث ) ٦/٣٤١(ذكره السبكي يف طبقات الشافعية الكربى  )١(
 . إسنادا

تقدم يف أول هذا ((: وقال املصنف يف خترجيه) ١٨٤(برقم " ذم اجلاه والرياء: "ذكره يف كتاب) ٢(
  . ))الكتاب ومل أجده

" كالم ذي اللسانني: اآلفة السابعة عشرة: "باب" آفات اللسان: "وذكره أيضا يف كتاب
وقال يف  »حّب اجلاه، واملال ينبتان النفاق يف القلب كما ينبت املاُء البْقلَ «: بلفظ) ١٥٨/اللوحة(

: لمن حديث أيب هريرة بسند ضعيف إال أنه قا ))مسند الفردوس((أبو منصور الديلمي يف : خترجيه
  . هإ»البقل«مكان  »العشب«وقال  »حب الغناء«

من طريق ): ٨٥: ص) (٤٣اللوحة (  ))زهر الفردوس((واحلديث أخرجه الديلمي كما يف 
قال : بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال  اهللا الُعمري، عن أبيه، عن سعيد  بن عبد عبدالرمحن

  . »املاُء العشبَ حب الغنآء ينبت التفاق يف القلب كما ينبت «: �اهللا  رسول
نزيل بغداد  بن اخلطاب العمري بن عمر  بن عصم  بن حفص بن عمر  اهللا  بن عبد  الرمحن و عبد

  ). ٣٩٤٧(رقم  ٥٨٦: ص( ))التقريب((كما يف   ))مرتوك((
  . فاحلديث منكر ذا اإلسناد   
وهو من السباع ما َضرَِي بالصيد ((): ٥٤٤: (ص ))النهاية((قال ابن األثري يف ) ِضْرو(مأخوذ من  )٣(

  . ))ضرَي بالشيء َيْضَرى، َضًرى وضراوًة فهو ضاٍر إذا اعتاده: يقال...وهلج به،
  . ) ٢٩٧: صالنهاية : انظر( حظرية الغنم إذا كانت من اخلشب  )٤(
اهللا األنصاري، الّسلمي، شهد العقبة، وبايع ا،  بن كعب أبو عبد  بن أيب  بن مالك هو كعب )٥(

وختلف عن بدر، وشهد أحدا وما بعدها، وختلف يف تبوك وهو أحد الثالثة الذين تِيَب عليهم، 
  ). ٧٤٦٧(رقم ) ٩/٦٩٦اإلصابة ( ومات سنة مخسني وله سبع وسبعون سنة 
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: قال الرتمذي، »اجلاه«: بدل »الشرف«: وقاال »يف زريبة«: ومل يقوال ضاريان«: مكان
))حسن صحيح((

)١(.  

                                                                                  

أخربنا : قال) ١٨١(رقم ) ٤٧٣: صبن محاد  زيادات نعيم( ))الزهد((ابن املبارك يف احلديث أخرجه  )١(
بن مالك األنصاري،  بن زرارة، عن ابن كعب بن سعد  بن عبدالرمحن  بن أيب زائدة، عن حممد  زكريا

هلا من حرص املرء على ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم، بأفسَد « �اهللا   قال رسول: عن أبيه قال
  . »املال، والشرف لدينه

رقم ) ٦/٢٤٣(، ٤٣كتاب الزهد، باب   ))السنن((الترمذي، في ومن طريقه أخرجه كل من  
، وأمحد يف )١٠/١٣٦حتفة األشراف(كتاب الرقائق  ))الكبرى((والنسائي في ، )٢٣٧٦(
، والطرباين يف )٢٧٧٢(رقم )١٧٩٥: ص(، والدارمي )١٥٧٩٤(رقم ) ٢٥/٨٦( ))املسند((
، والبغوي )٩٧٨٣(رقم ) ١٢/٤٨٧( ))الشعب((، والبيهقي يف )١٨٩(رقم ) ١٩/٩٦( ))الكبري((

  ). ٤٠٥٤(رقم ) ٢٥٨ - ١٤/٢٥٧( ))شرح السنة((يف 
   ))هذا حديث حسن صحيح((: وقال الرتمذي   

  . ))هذا حديث حسن((: وقال البغوي
) ٣٢٢٨(رقم ) ٨/٢٤(عن ابن منري، وابن حبان ) ٨/١٣٦( ))املصنف((وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

من طريق ) ١٥٧٨٤(رقم ) ٦٢ - ٢٥/٦١( ))املسند((من طريق إسحاق األزرق، وأمحد يف 
  . بن أيب زائدة به ثالثتهم عن زكريا: بن يونس عيسى

  ). ١٨٩(رقم ) ١٩/٩٦( ))الكبري((ومن طريق ابن أيب شيبة أخرجه الطرباين يف  
اهللا وإما عبدالرمحن قال احلافظ يف  بن مالك األنصاري إما عبد  ورجال اإلسناد ثقات، وابن كعب

هو عبدالرمحن، وجاء بالشك ) يف لعق األصابع (بن مالك    ابن كعب(() ١٢٥٩: (ص ))التقريب((
  . ))مل يسم، وهو أحد هذين) ما ذئبان جائعان (ويف حديث ...اهللا أو عبدالرمحن عبد

رقم ) ٥٩٦: ص(و) ٣٥٧٦(رقم ) ٥٣٧: ص( ))التقريب((ثقة من رجال الشيخني كما يف  وكالمها
)٤٠١٧ .(  

  ). ٣/١٤٥( ))صحيح الرتغيب والرتهيب((واحلديث صحيح، وقد صححه األلباين يف 
جامع البيان ((بن مالك طبع باسم  ولإلمام ابن رجب احلنبلي جزء لطيف يف شرح حديث كعب

اهللا بعد   فقال رمحه. مطبوع بتحقيق حممد صبحي حسن حالق ))انشرح حديث ما ذئبان جائع
من حديث ابن عمر، وابن عباس، وأيب  �وروي من وجه آخر عن النيب ((: ختريج حديث كعب

= 
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 »...يف زريبة غنم ضاريان ما ذئبان«: من حديث أيب سعيد ))األوســط((وللطرباين يف 
  .)١(احلديث

وإسناد الطرباين فيهما  »جائعانضاريان «: من حديث أيب هريرة )٢(وله وللبزار
  .)٣(ضعيف

= 
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اهللا عنهم  بن عدي األنصاري رضي بن زيد، وجابر، وأيب سعيد اخلدري، وعاصم  هريرة، وأسامة
خمطوط يف املكتبة الظاهرية [ ))شرح الرتمذي(( كتاب  أمجعني، وقد ذكرنا كلها والكالم عليها يف

  ]. بدمشق قاله احملقق
بن يزيد   من طريق خالد) ٦٢٧٩(رقم ) ٢٣٥ -٦/٢٣٤( ))األوسط((الطبراني في أخرجه   )١(

: مرفوعا بلفظ �، عن أيب احلويرث، عن أيب سعيد اخلدري بن بانك بن مسلم  العمرّي، ثنا سعيد
ْرء  ما ذئبان«

َ
ضاريان يف زريبة غنم بأسرَع فيها فساًدا من طلب املال، وطلب الشَرف يف دين امل

  . »املسلم
  . ))بن يزيد  خالد: بهال يـُْروى هذا احلديث عن أيب سعيد إال ذا اإلسناد، تفرد ((: وقال الطرباين

بن يزيد العمري وهو  خالد: رواه الطرباين يف األوسط وفيه((): ١٠/٢٥٣( ))امع((وقال اهليثمي يف 
  . ))كذاب
ذاهب ((): ٣/١٨٤( ))التاريخ الكبري((، قال البخاري يف بن يزيد العمري أبو الوليد املكي و خالد
  ). ١٦٣٠(رقم ) ٣/٣٦٠( ))اجلرح والتعديل((، وكذبه ابن معني، وأبو حامت كما يف ))احلديث
  ))التقريب((كما يف   ))ثقة((املدين أبو مصعب  -مبوحدة ونون مفتوحة-  بن بانك  بن مسلم  و سعيد

  ). ٣٨٨: ص(
  أدري من هو؟  ال: و أبو احلويرث

  . بن يزيد العمري  فاحلديث ذا اإلسناد موضوع حلال خالد
كما   �مل أقف على حديث أيب هريرة عند البزار، إال أنه جاء عنده من حديث ابن عمر ) ٢(

  . سأذكره
  : حديث أيب هريرة رواه الثوري واختلف عليه )٣(
بن عبدالرمحن الذماري وابن عيينة، عنه، عن أيب اجلحاب، عن أيب حازم، عن أيب   كاملل فرواه عبد   

 ))األوسط((الطبراني في  ، )١٥(رقم ) ٢١: ص( ))إصالح املال((أخرجه ابن أيب الدنيا يف . هريرة
، وأبو نعيم يف )٩٤٥(رقم ) ٢/١٥١الروض الداين ( ))الصغير((وفي ، )٧٧١(رقم ) ١/٢٣٦(

= 
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، )٨١٣(و) ٨١١(رقم ) ٢/٢٦(من طريقني  ))مسند الشهاب((، والقضاعي يف )٧/٧٩( ))احللية((
بن  بن حممد  من طرق عن إبراهيم) ٩٧٨٥(رقم ) ٤٨٩ -١٢/٤٨٨( ))الشعب((والبيهقي يف 

  : بن عبدالرمحن الذماري امللك  عرعرة، عن عبد
 بشار أيب أيوببن  من طريق سليمان) ٧٦٤(رقم ) ٣/٢٩٤( ))الكامل((وأخرجه ابن عدي يف 

  : عن ابن عيينة) يف ترمجته( املروزي 
ما ذئبان ضاريان، جائعان باتا يف َزرِيبة غنم «: عن الثوري به بلفظ) الذماري وابن عيينة ( كالمها 

  . »املسلم أْغَفلها أهلها، يفرتسان، ويأكالن، بأسرع فيها فسادا من حب املال والشرف يف دين املرء
  . ورواية ابن عيينة عن الثوري غري حمفوظة قاله ابن عدي يف الكامل

  . ))يقلب األسانيد ويسرق((: قال ابن عدي عنه بن بشار املروزي  وسليمان 
  ))امللك الذماري  إال عبدمل يـَْرو هذا احلديث عن سفيان ((: وأما رواية الذماري فقال عنها الطرباين

رواه الطرباين يف األوسط وإسناده ((): ١٠/٢٥٣( ))امع((وقال اهليثمي يف . وكذا قال أبو نعيم
  . ))جيد

األبناوي   - بفتح املعجمة، ختفيف امليم-  بن هشام أبو هشام الذماري بن عبدالرمحن  امللك و عبد
  . قد ينسب إىل جده -بفتح اهلمزة وسكون املوحدة بعدها نون- 

  ))التهذيب((، وقال أمحد كما يف )١٦٨٥(رقم ) ٥/٣٥٦  ))اجلرح((بن علي كما يف  وثقه عمرو
، )٨/٣٨٦( ))الثقات((، وذكره ابن حبان يف ))كان يصحف وال حيسن يقرأ كتابه((): ٣/٤٧٦(

  . ))صدوق كان يصّحف(() ٤٢١٩(رقم ) ٦٢٤:ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف 
منكر ((بن عبدالرمحن الشامي املكىن بأيب العباس الذي قال فيه البخاري  امللك  وليس هو عبد   

: انظر. بن علي وضعفه عمرو  ))ليس بالقوي((: ، وتبعه أبو زرعة، وقال فيه أبو حامت))احلديث
  ). ٤٩٢٠(رقم ) ٥/٢٦٧( ))اللسان((و) ٣/٤٧٥( ))التهذيب((

. موالهم -بضم املوحدة واجليم-  بن أيب عوف سويد التميمي البـُْرُمجي  هو داود و أبو الَجّحاف
. ))صاحل احلديث قليلهوثقه أمحد وحيىي وقال أبو حامت ((): ١/٣٨٢( ))الكاشف((قال الذهيب يف 
  . ))صدوق شيعي رمبا أخطأ((): ١٨١٥(رقم ) ٣٠٨: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف 

  . وبقية رجال الطرباين ثقات
  : بن دينار عن ابن عمر اهللا  بن العالء عن الثوري عن عبد  ورواه ُقطبة 	

(  ))الصغري((يف ، والطرباين )٣٦٠٨(رقم ) ٢/٢٣٤( ))كشف األستار((البزار كما في أخرجه 
= 
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مسند ((، والقضاعي يف )٧/٨٩( ))احللية((وعنه أبو نعيم يف ) ٩٤٤(رقم ) ٢/١٥٠الروض الداين
  . بن العالء به حنو لفظ الذماري من طرق عن قطبة) ٨١٢(رقم ) ٢/٢١( ))الشهاب

  . ))ال نعلمه يروى عن ابن عمر إال من هذا الوجه((وقال البزار 
  . ))قطبة عن الثوري، واختلف فيه علي الثوري يف إسنادهتفرد به ((: وقال البيهقي

  . ))وال يصح إسناده �ويروى يف هذا الباب عن ابن عمر عن النيب ((): ٦/٢٤٤: (وقال الرتمذي   
 ))التاريخ الكبري((يف  الكويف أبو سفيان قال البخاري بن املنهال الغنوي بن العالء  و قطبة

حيدث عن سفيان ((: - )٧/١٤٢( ))اجلرح((كما يف - وقال أبو زرعة . ))ليس بالقوي(() ٧/١٩١(
  . ))بأحاديث منكرة

املسألة رقم ) ٥/٥٧( ))العلل((وقد وّهى أبو زرعة، وأبو حامت كلتا الروايتني عن الثوري فقاال كما يف 
أرى أن يكون أخذ ((: وقال أبو زرعة. ))�ن النيب والصحيح عن الثوري أنه بلغه ع(() ١٧٩٩(

بن زرارة، عن ابن    بن سعد بن عبدالرمحن بن أيب زائدة، عن حممد  الثوري هذا احلديث عن زكريا
امللك   أصل حلديث قطبة وال حلديث عبد  ال...�بن مالك، عن أبيه، عن النيب  كعب

بن  الصمد مل أزل أطلب أثر هذا احلديث حىت رأيت يف كتاب عبد((: قال أبو حامت. ))الّذماري
قال : صة عن الثوري قالورواه أيضا قبي. �اهللا  قال رسول: حسان، عن الثوري قال

  . ))� اهللا رسول
 ))مسنده((أخرجها أبو يعلي يف : وللحديث طريق أخرى عن أيب هريرة غري طريق الثوري

من طريقني ) ١٦(رقم ) ٢٢: ص( ))إصالح املال((دنيا يف ، وابن أيب ال)٦٤٤٩(رقم ) ١١/٣٣١(
ىل عقيل، عن أيب هريرة، عن بن أيب طالب، عن أيب مرة مو  بن عقيل  بن حممد  اهللا عن عبد

ما ذئبان ضاريان جائعان يف غنم افرتقت أحدمها يف أوهلا، واآلخر يف آخرها «: قال � النيب
  . »دنيا وماَهلابأسرع فسادا من اْمرئ يف دينه حيب َشَرف ال

بن  رواه أبو يعلى، رجاله رجال الصحيح غري حممد((): ١٠/٢٥٣( ))امع((قال اهليثمي يف 
  . ))بن عقيل وقد وثقا  بن حممد  اهللا  امللك زجنوية، وعبد عبد
، )٨٧٣: ص))التقريب((هو شيخ أيب يعلى يف هذا احلديث وهو ثقة كما يف   بن زجنوية  أبو بكرو 

  ). ٦١٣٧(رقم 
  . بن أيب طالب اهلامشي أبو حممد املدين  بن عقيل  بن حممد اهللا عبدو 

، ))كان ابن عقيل  يف حفظه شيء، فكرهت أن ألقيه((): ٥/١٥٤( ))اجلرح((قال ابن عيينة كما يف 
= 
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  .احلديث )١(»...هكذاهكذا و  هلك األكثرون إال من قال به يف عباد اهللا«: ـ حديث ٥٤

)٢(أبزىبن  الرمحن عبدالطرباين من حديث 
 

يف «: ومل يقل »املكثرون«: بلفظ 
= 
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وقال ابن . ))كان ضعيفا((): ٨١(رقم ) ٨٨: ص( ))سؤاالت ابن أيب شيبة((وقال ابن املديين كما يف 
، )٥/١٥٤( ))اجلرح((: انظر. ))ضعيف يف كل أمره((: ، وقال يف رواية الدوري))ليس بذاك((: معني

لني احلديث، ليس بالقوي وال ممن حيتج حبديثه، يكتب ((): املصدر السابق كما يف(وقال أبو حامت 
كان رديء احلفظ، كان حيدث ((): ٥١٦(رقم ) ١/٤٩٤( ))اروحني((وقال ابن حبان يف . ))حديثه

  . ))على التوهم، فيجئ باخلرب على غري سننه، فوجب جمانبة أخباره
وقد صدوق ((): ٣(ح ) ١/٣٤( ))السنن((مذي يف وقد وثقه بعض أهل العلم فقال أبو عيسى الرت 
بن   كان أمحد: بن إمساعيل يقول  ومسعت حممد...تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه،

بن عقيل، قال حممد  بن حممد  اهللا بن إبراهيم واحلميدي حيتجون حبديث عبد  حنبل، وإسحاق
هو ((): ٤١٦٣(رقم ) ٣/٢٤٧( ))التهذيب((كما يف –وقال ابن عبدالرب . ))مقارب احلديث: وهو

 ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))وهذا إفراط((: ، فتعقبه احلافظ بقوله))أوثق من كل من تكلم فيه
  . ))صدوق يف حديثه لني، ويقال تغري بآخره(() ٣٦١٧(رقم ) ٥٤٢:ص(

: ص( ))التقريب(( ))ثقة((بدالرمحن مشهور بكنيته، امسه يزيد، وقيل ع: عقيل هو و أبو مرّة موىل
  ). ٧٨٥٠(رقم ) ١٠٨٥

بن عقيل ويف حفظه شيء، وشواهد احلديث يدل  اهللا  إن مدار احلديث على عبد: وخالصة القول
وللحديث طرق أخرى أعرضت عن  - واهللا أعلم - يقل عن احلسن   فاحلديث ال. على أنه حفظه

. عن ابن عباس) ٨٥١(رقم ) ١/٢٦٠( ))األوسط((الطرباين يف : ذكرها خوف اإلطالة، انظرها يف
رقم ) ٨/١٢٥( ))املعجم األوسط((، ويف جابرعن ) ٩٧٨٧(قم ر ) ١٢/٤٩٠( ))الشعب((ويف 

عن ) ٩٧٩٢(رقم ) ١٢/٤٩٣( ))الشعب((بن عدي األنصاري، ويف   عن عاصم): ٨١٦٦(
  . ))هذا مرسل جيد شاهد ملا تقدم((: مرسال وقال البيهقي عقبه بن كعب القرظي  محمد

  . ))موقليل ما ه...(() ٣/٢٢٦( ))اإلحياء((تتمة احلديث من    )١(
اخلزاعي موالهم صحايب  - بفتح اهلمزة وسكون املوحدة بعدها زاي مقصور-بن أبزى  عبدالرمحن  )٢(

، ))له صحبة: بن سفيان، والبخاري والرتمذي، وآخرون  قال خليفة، ويعقوب((: صغري، قال احلافظ
اهللا، وسعيد   روى عنه ابناه عبد �على خراسان، روى عن النيب  �استعمله علي 

وذكره ابن حبان يف ثقات التابعني، وذكره احلافظ يف القسم . بن أيب ليلى وغريهم الرمحن وعبد
= 
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  .)١(»اهللا عباد

وهو متفق عليه من حديث  ،)٢(»املكثرون«: ورواه أمحد من حديث أيب سعيد بلفظ   
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  ). ٥٠٩٧(رقم ) ٦/٤٤٨اإلصابة ( األول يف اإلصابة 
معجم ((، وابن قانع يف )٣/١٢٤( ))جممع الزوائد((كما يف   ))الكبير((الطبراني في أخرجه   )١(

نا : بن الفضل البلخي قال ابن قانع حدثنا إمساعيل) ٦٢٤(رقم الرتمجة ) ٢/١٤٩( ))ابةالصح
بن أبزى، عن   بن سليمان، عن ابن عبدالرمحن  بن يونس، عن عمران  نا عيسى: بن كعب  يعقوب
 - املكثرون هم املقلون يوم القيامة إال من قال باملال هكذا، وهكذا((: �اهللا  قال رسول: أبيه قال
 . »هلك«وليس فيه . ))ينه، وعن يسارهعن مي

بن سليمان قال فيه   رواه الطرباين يف الكبري، وفيه عمران((): ٣/١٢٤( ))امع((قال اهليثمي يف 
  . ))"يعرف وينكر"األزدي 
منسوب إىل قبيل من مراد   -بضم القاف وكسر الباء املعجمة بواحدة-   بن سليمان الُقيبّ   و عمران

  . املرادي، كويف
  . ))كويف ثقة((): ٣١٨٤(رقم ) ٤/٦٨( ))تاريخ الدوري((قال ابن معني كما يف 

 ))الثقات((، وذكره ابن حبان يف ))عزيز احلديث((): ٢/١٤٩( ))معجم الصحابة((وقال ابن قانع يف  
) ٥/٢٨٩ ))امليزان((كما يف   ))يعرف وينكر((، وقال أبو الفتح األزدي ). )٩٨٧٨(رقم ) ٧/٢٤١(

 ))اجلرح((، وابن أيب حامت يف )٢٨٧٠(رقم ) ٦/٤٢٦( ))التاريخ الكبري((وذكره البخاري يف 
  . مل يذكرا فيه جرحا وال تعديال) ١٦٦٠(رقم ) ٦/٢٩٩(

بن   ألنه هو الذي يروي عنه عمران بن أبزى بن عبدالرمحن  اهللا عبد: بن أبزى هو وابن عبدالرمحن
: اهللا هذا قال أمحد  عنه وعن أخيه سعيد  وعبد. ))اجلرح((سليمان كما ذكره ابن أيب حامت يف 

، وذكره ابن حبان )٣٩٦٩( رقم) ٣/١٧٨(  ))التهذيب((كما يف   ))كالمها عندي حسن احلديث((
وقال احلافظ . ))وثق((): ٢٨١٤(رقم ) ١/٥٦٧( ))الكاشف((وقال الذهيب يف ) ٧/٩( ))الثقات((يف 
  . ))مقبول(() ٣٤٤٥(رقم ) ٥٢٠: ص( ))التقريب((يف 

  . وبقية رجال اإلسناد ثقات، ويشهد له ما ذكره املصنف من حديث أيب سعيد وأيب ذر
رقم ) ٤/٤٣٧(كتاب الزهد، باب يف املكثرين،   ))السنن((حديث أيب سعيد أخرجه ابن ماجه يف    )٢(

 : بن أيب ليلى الرمحن  بن عبد ، من طريق حممد)١٤٢٩(

ن محيد ب  واللفظ له، وعبد) ١١٢٥٩(رقم ) ٣٦١ـ ١٧/٣٦٠( ))المسند((أحمد في و أخرجه    
= 
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إال   )١(]أمواال[هم األكثرون : فقال؟ من هم: هم األخسرون فقال أبو ذر«: أيب ذر بلفظ
  .)٢(احلديث »من قال هكذا

= 
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: من طريق األعمش) ١٠٨٣(رقم ) ٢/٣٣٩(، وأبو يعلى )٨٨٦(رقم ) ٢/٧٧( ))املنتخب((يف 
: �اهللا  عن عطية العويف، عن أيب سعيد قال قال رسول) ابن أيب ليلى واألعمش ( كالمها 

ثْـُرون، قالوا«
ُ
من؟  هلك املثرون، قالوا إال من؟ قال هلك املثرون، قالوا إال: إال من؟ قال: هلك امل

  . »حىت خفنا أن يكون قد وجبت، فقال إال من قال هكذا، وهكذا وهكذا، وقليل ما هم: قال
عن ميينه، وعن : ويل للمكثرين إال من قال باملال  هكذا، وهكذا وهكذا أربع«: ولفظ ابن ماجة

  . »مشاله، وعن قّدامه، من ورائه
يف [بن سعد  ختصار، رواه أمحد وفيه عطيةرواه ابن ماجه با((): ٣/١٢٣( ))امع((قال اهليثمي يف 
  . ))وفيه كالم، وقد وثق]املطبوع سعيد

إسناد ضعيف لضعف عطية، ((): ٤/٤٣٧هامش السنن ( ))مصباح الزجاجة((وقال البوصريي يف 
  . ))والراوي عنه

صدوق  خيطئ كثريا وكان : ، اَجلَديل الكويف هوبن ُجنادة العويف  بن سعد  ومدار اإلسناد على عطية
  . وقد عنعن) ٤٦٤٩(رقم ) ٦٨٠: ص))التقريب((شيعيا مدلسا انظر 

صدوق سيئ احلفظ جدا كما يف  بن أيب ليلى  الرمحن  بن عبد ويف إسناد ابن ماجه حممد
  ). ٦١٢١(رقم ) ٨٧١: ص))التقريب((

  . فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف
وأما يف ) ٣/٢٢٦( ))اإلحياء((وكذا جاء بالزيادة على هامش . ما بني املعقوفتني زيادة من الظاهرية  )١(

  . »أمواال«بد ل »هم األكثرون ماال«) ٨/١٤٥( ))اإلحتاف((
، رقم )٥/٦٩(يف كتاب االستقراض، باب أداء الديون،  البخاريحديث أيب ذر أخرجه   )٢(

، )٦٢٦٨(رقم ) ١١/٧٣(، ويف كتاب االستئذان، باب من أجاب بلبيك وسعديك )٢٣٨٨(
وأخرجه أيضا يف الكتاب ) ٦٤٤٣(رقم ) ١١/٣١٤(ويف كتاب الرقاق، باب املكثرون هم املقلون 

، )٦٤٤٤(رقم ) ١١/٣١٨(ذهباما يسرين أن عندي مثل أحد هذا  �نفسه، باب قول النيب 
إن ...«: عن أيب ذر يف حديث طويل وفيه) ٢٣٠١(رقم ) ٧/٧٧(يف كتاب الزكاة  ومسلم

األكثرين هم املقلون، يوم القيامة إال من قال هكذا وهكذا وهكذا ميينه، وعن مشاله ومن خلفه 
إن املكثرين  هم «ويف رواية  »األكثرون هم األقلون«ويف رواية للبخاري مسلم  »وقليل ما هم

= 
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  .»األغنياء: قال ؟ أي  أمتك شراهللا  يا رسول: قيل«: ـ حديث ٥٥
من  ))الشـعـب((والبيهقي يف  ))األوســط((وللطرباين يف ، غريب لـم أجده ذا اللفظ

من الطعام  يأكلون، شرار أميت الذين ُوِلدوا يف النعيم وغذوا به« )١(جعفربن   اهللا  عبدحديث 
  .)٢(ضعيف حوشببن  أصرم: وفيه »ألوانا

= 
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  . »املقلون
املراد اإلكثار من املال، واإلقالل من ثواب اآلخرة، وهذا يف (() ١١/٣٢٠( ))الفتح((قال احلافظ يف 

  . ))حق من كان مكثرا ومل يتصف مبا دل عليه االستثناء بعده من اإلنفاق
هم األكثرون : فقال من هم؟: هم األخسرون فقال أبو ذر«((اهللا   واللفظ الذي ذكره العراقي رمحه

  . - واهللا أعلم- وأحال إىل الصحيحني، مل أجد ذا اللفظ فيهما  ))»أمواال
وسياقه هو األقرب إىل سياق الغزايل  �إىل حديث أيب هريرة  - رمحه اهللا- مل يشر العراقي : تنبيه

) ٨٠٨٥(رقم ) ١٣/٤٤٧( ))املسند((وحديثه أخرجه أمحد يف . من حديث أيب سعيد وأيب ذر
هلك املكثرون إال من قال هكذا «: بإسناد رجاله ثقات بلفظ) ١/٥١٧(املستدرك ((احلاكم يف و 

، وقال »وقليل ما هم - ثالث مرات حثى بكفيه عن ميينه وعن يساره وبني يديه- وهكذا وهكذا 
  . ووافقه الذهيب ))صحيح اإلسناد((احلاكم 

املطلب اهلامشي، ولد بأرض احلبشة ملا هاجر أبواه إليها،   بن عبد بن أيب طالب بن جعفر اهللا  عبد )١(
يوم  �وروى عنه، كان أحد أمراء علي  �وهو أول َمْن ولد ا من املسلمني، حفظ عن النيب 

، عشر سنني، مات سنة مثانني �له ُقطب السخاء، وكان له عند موت النيب : صفني، وكان يقال
  ). ٣٢٦٨(رقم ) ٤٩٦: ص( ))التقريب((و) ٤٦١٢(رقم ) ٦/٦٥اإلصابة . ( وهو ابن مثانني

، )٧٧٦١(رقم ) ٧/٣٧٢( ))األوسط((الطبراني في وأخرجه  ))الشعب((في فاحلديث مل أجده   )٢(
بن واصل، عن   ، ثنا إسحاقبن حوشب  من طريقني عن أصرم) ٣/٥٦٨( ))املستدرك((واحلاكم يف 

 �اهللا   حدثنا مبا مسعت من رسول: بن جعفر اهللا  قال قلنا لعبد]الباقر[بن علي   أيب جعفر حممد
فذكر أحاديث - : يقول �اهللا  ورأيت منه وال حتدثنا عن غريك، وإن كان ثقة، قال مسعت رسول

ن الطعام، ألوانا، يتشدقون يف شرار أميت قوٌم، ُولُدوا يف النعيم، وُغذوا به، يأكلون م« -ومنها
  . »ويركبون من الدواب ألوانا«: ، وزاد احلاكم»الكالم

  . »أظنه موضوعا فإسحاق مرتوك، وأصرم متهم بالكذب«: سكت احلاكم عنه وتعقبه الذهيب بقوله
رقم ) ٧٥: ص(  ))تاريخ الدارمي((ما يف : قال ابن معني. هو أبو هشام اهلمذاين اخلراساين أصرمو

= 
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  .مرسال )٢(روميبن  عروةله من رواية  ))الـــــزهد((يف  )١(السريبن   ورواه هناد 
 إن من شرار أميت الذين غذوا بالنعيم«: وللبزار من حديث أيب هريرة بسند ضعيف 

= 
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: انظر، ))مرتوك احلديث((، وقال البخاري ومسلم، وأبو حامت، والنسائي ))كذاب خبيث(( -)١٦٨(
الضعفاء ((و ))اجلرح(() ٣٥٥٨(رقم ) ٢/٨٧٩( ))الكىن ملسلم((و) ٢/٥٦( ))التاريخ الكبري((

كان ((). ١٢٣(رقم ) ١/٢٠٥: ())اروحني((: ابن حبان وقال) ٦٦(رقم ) ٢١: ص( ))واملرتوكني
  . ))هالك((): ١٠١٩(رقم ) ١/٤٣٧( ))امليزان((، وقال الذهيب يف ))يضع احلديث على الثقات
فيه ((): ١٨٣/اللوحة( وقال يف كتاب ذم الكرب والعجب . ضعيف: واكتفي العراقي ههنا بقول

  . وهذا أقرب إىل أقوال األئمة. ))بن واصل وكالمها ضعيف جداً   عن إسحاق بن حوشب أصرم
: ص( ))املغين يف الضعفاء((كما يف   ))مرتوك زائغ((: قال األزدي. بن واصل الضيب وأما إسحاق

مث ذكر . ))من اهلَْلكى((): ٧٩٨( رقم ) ١/٣٥٧( ))امليزان((وقال الذهيب يف ). ٥٩٠(رقم ) ١٢٣
بن حوشب وليس بثقة عنه، وهو   لكن اجلميع من رواية أصرم((: هذا احلديث وغريه من بالياه وقال

  . ))هالك
  . فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف جدا، إن مل يكن موضوعا

بن أيب بكر اإلمام احلجة القدوة زين  بن مصعب  -بكسر الراء اخلفيفة– بن الّسري  هناد: هو )١(
هـ  ١٥٢ولد سنة . وغري ذلك ))الزهد((العابدين، أبو السري التميمي الدارمي الكويف مصنف كتاب 

اجتنابا،   كان من احلفاظ العباد، حدث عنه اجلماعة، لكن البخاري يف غري صحيحه اتفاق ال
 وله ]ومائتني[ وأربعني ثالث سنة مات العاشرة من ثقة((: ل احلافظويقال له راهب الكوفة، قا

  ). ١٠٢٥: ص(التقريب ) ١١/٣٦٥(السري . ))سنة وتسعون إحدى
صدوق يرسل كثريا، مات سنة مخس ((اللخمي أبو القاسم األردين  - بالراء مصغرا- بن ُرَومي   عروة  )٢(

  ). ٤٥٩٢(رقم ) ٦٧٤: ص))التقريب((قاله احلافظ يف  ))وثالثني على الصحيح
) ٤٠١( ))الزهد((، ووكيع يف )٧٥٨(رقم ) ٢٦٢: ص( ))الزهد((ومرسل عروة أخرجه ابن املبارك يف 

وشرار أميت ولدوا يف «: �اهللا   بن رومي قال قال رسول عن األوزاعي، عن عروة) ١٦٨(رقم 
  . »المالنعيم، وغذوا به، وإمنا مهتهم ألوان الطعام والثياب، ويتشدقون يف الك

 ، ومن طريق هناد أخرجه أبو نعيم يف)٦٩٢(رقم ) ٢/١٣( ))الزهد((هناد في  وعن وكيع أخرجه  
  ). ٦/١٢٠( ))احللية((

  . ))هذا مرسل صحيح اإلسناد((): ١٨٩١(رقم ) ٤/٥١٣( ))الصحيحة((قال الشيخ األلباين يف 
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  )١(»ونبتت عليه أجسامهم

                                                                                  

كشف ((كما يف والبزار ، )٣٤٧(رقم ) ١/٣٤٩( ))مسنده((حديث أيب هريرة أخرجه إسحاق يف ) ١(
من طرق عن ) ٤٣/٣١١( ))تارخيه((وابن عساكر يف ) ١/٣٩٨( ))األمايل((والشجري يف  ))األستار

  . فذكره: �اهللا  بن راشد، عن أيب هريرة قال قال رسول بن زياد اإلفريقي، عن عمارة عبدالرمحن
الرمحن كان حسن   بن زياد، وعبد  نه إال عبدالرمحننعلم روى ع بن راشد ال عمارة((: وقال البزار

العقل ولكنه وقع على شيوخ جماهيل، فحدث عنهم بأحاديث مناكري، فضعف حديثه، وهذا مما 
  . ))أنكر عليه، ومل يشاركه فيه أحد

بن أيب عمر وأبو يعلى   بن حيىي  رواه حممد(() ٧٥٥١(رقم ) ٨/٩٣( ))اإلحتاف((وقال البوصريي يف 
  . ))والبزار، ومدار أسانيدهم على األفريقي وهو ضعيفاملوصلي 

  . بأنه ضعيف يف حفظه) ٥٠(بن أنعم تقدم يف حديث رقم   بن زياد  وعبدالرمحن
 ))اجلرح((بن مسلم قال ابن أيب حامت يف  ويقال ابن راشد بن كنانة الليثي بن راشد وعمارة

روى عنه اإلفريقي، مسعت أيب يقول .... روى عن أيب هريرة مرسل((): ٢٠١٣(رقم ) ٦/٣٦٥(
) ٣١٠٨(رقم ) ٦/٤٩٩( ))التاريخ الكبري((وقال البخاري . ))ذلك وسألته عنه فقال هو جمهول

رقم ) ٥/٢١١( ))امليزان((وقال الذهيب يف . ))وروى عنه عبدالرمحن اإلفريقي �مسع أبا هريرة ((
وذكره أبو ((): ٦/٥٧( ))اللسان((وقال احلافظ يف . ))روى عنه مجاعة وحمله الصدق((): ٦٠٢٩(

وهو تابعي وال تثبت له صحبة وال : موسى املديين يف الصحابة وعزاه إىل جعفر املستغفري، مث قال
  . ))رؤية

  . فاحلديث ضعيف لضعف اإلفريقي ولكن يصلح لالستشهاد
) ٧٩٠: ص( ))العلل املتناهية((أخرجها ابن اجلوزي يف  �يرة وللحديث  طريق أخرى عن أيب هر 

بن أيب داود قال نا االوزاعي عن  بن سليمان  من طريق الدارقطين بسنده عن حممد): ١٣١٩(رقم 
وإن من شرار أميت الذين ولدوا «: �بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال النيب   حيىي

مههم ألوان الطعام وألوان الشراب وإذا تكلموا تشدقوا ويل للجرارين يف النعيم وغذوا يف النعيم 
  . »أذياال

، وقول أيب حامت ))منكر احلديث: بن سليمان قال أبو حامت الرازي  تفرد به حممد((: وقال ابن اجلوزي
  ). ١٤٥٩(رقم ) ٧/٢٦٧( ))اجلرح((يف 

بأس   ال(( - )٢٥/٣٠٥( ))ذيب الكمال((كما يف –، قال النسائي وهو احلراين  املعروف بـ بومة
= 
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، ))ثقة(() ٢/١٧٦( ))الكاشف((، ولذلك قال الذهيب يف )٩/٦٩( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف  ))به
منكر احلديث ووثقه : ثقة، قال أبو حامت((): ٥٥٧٩(رقم ) ٢/٢٠٦( ))املغين يف الضعفاء((وقال يف 

  . ))صدوق((): ٥٩٦٤(رقم ) ٨٥٠: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))طائفة
  . يرتقي ا احلديث إىل احلسن لغريه وللحديث شواهد

من طريق ): ٧/٣١٨( ))احللية((اهللا عنها أخرجه أبو نعيم يف   حديث عائشة رضي: األول 
بن الزبري احلميدي، ثنا   اهللا فضل التميمي الفارسي، ثنا عبدبن حممد أبو ال  بن املرزبان سهل
حدثين : بن الزبري، عن عائشة قالت بن عيينة، عن منصور، عن الزهري، عن عروة  سفيان
بالدال [ وشرار أمىت الذين غدوا «: مث قال...اهللا  العقل  فذكر حديث اول ما خلق �اهللا  رسول

  . »ألوان الطعام والثياب يف النعيم الذين يتقلبون يف]املهملة 
أعلم له راويا عن احلميدي إال   غريب من حديث سفيان ومنصور عن الزهري ال((: وقال أبو نعيم

  . ))سهال، وأراه وامها فيه
من  ))احللية((رواه أبو نعيم يف ((): ١٤٤/اللوحة(وقال العراقي يف خترجيه يف كتاب كسر الشهوتني 

  . ))بأس به حديث عائشة بإسناد ال
وقال  »ركعتني بالسواك أفضل من سبعني ركعة بال سواك«: وروى أبو نعيم بنفس اإلسناد حديث

وهذه الطريق أجود الطرق فمن احلميدي ((: عن هذا اإلسناد) ٢/١٧( ))البدر املنري((ابن امللقن يف 
، ابنبدل . بن التميمي  حممدعن  بن املرزبان ويف البدر املنري سهل ))إىل عائشة أئمة ثقات

  . واهللا أعلم. لقول أيب نعيم السابق ))ابن((والصواب 
  . ، ومل أقف له على غري هذين احلديثنيبن املرزبان ومل أقف على ترمجة سهل

عن ) ٧٧: ص( ))الزهد((مرسال أخرجه أمحد يف  �وحديث فاطمة بنت احلسني عن النيب : الثاني
بن أيب   بن علي بن احلسن  بن جعفر األنصاري، حدثين احلسن  احلميد  ايب بكر احلنفي، حدثنا عبد

ان من شرارا «قال  �اهللا   اهللا فاطمة بنت حسني حدثته ان رسول  طالب عليهم السالم، ان امة
  . »الطعام والوان الثياب يتشدقون بالكالممىت الذين غذ وابا النعيم الذين يطلبون الوان 

هذا إسناد جيد رجاله موثقون إال أنه ((): ١٨٩١(رقم ) ٤/٥١٣( ))الصحيحة((قال الشيخ األلباين 
 ))التقريب((كما يف  ))ثقة(( بن عبدايد البصري احلنفي  الكبري عبد: وأبو بكر احلنفي هو. ))مرسل

  ). ٤١٧٦(رقم ) ٦١٨: ص(
قال الدارقطين يف . موصوال �اهللا   وقد روي عن فاطمة بنت احلسني، عن فاطمة بنت رسول

= 
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وينكحون أمجل ، سيأيت بعدكم قوم يأكلون أطايب الدنيا وألواا«: ـ حديث ٥٦
  .احلديث بطوله  )١(»...النساء وألواا

سيكون رجال من أميت «: أيب أمامةمن حديث  ))األوســط((و ))الكبـري((الطرباين يف 
يف الكالم  )٢(يتشدقون، ويلبسون ألوان الثياب، الشراب يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان

  .ومل أجد لباقيه أصال، )٣(وسنده ضعيف »أولئك شرار أميت

= 
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  . ))أشبه] واملرسل[((): ٣٩٣٦(مسألة ) ١٥/١٨٤( ))العلل((
  . حلديثذكره املصنف بعد هذا ا � وعن أيب أمامة: الثالث

  )١٨٩١: (رقم) ٤/٥١٣) ))الصحيحة((: وقد حسن احلديث الشيخ األلباين بشواهده انظر
ويلبسون أمجل الثياب وألواا، هلم من ٠. . «): ٢٢٧-٣/٢٢٦( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(

اختذوها آهلة تقنع، عاكفون على الدنيا يغدون، ويروحون إليها،   تشبع، وأنفس بالكثري ال  البطون ال
اهللا ملن   بن عبد من دون إهلهم، وربّـا دون رم إىل أمرها ينتهون، وهلواهم يتبعون، فعزمية من حممد

يسلم عليهم وال يعود مرضاهم، وال  أدركه ذلك الزمان من عقب عقبكم، وخلف خلفكم أن ال
وذكر قبل مجلة  .»يتبع جنائزهم، وال يوقر كبريهم فمن فعل ذلك فقد أعان على هدم اإلسالم

مبعىن احلاذق والنشيط انظر احمليط يف  -»ويركبون َفرَِه اخليل وألواا« »وينكحون أمجل النساء«
  . ـ٣/٤٧٧اللغة للطالقاين 

فهم املتوسعون يف الكالم من غري احتياط : املتشدقون((): ٤٧٠: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف  )٢(
  . ))ملستهزئ بالناس يلوي ِشْدقه م وعليهما: واحرتاز، وقيل اراد باملتشدق

) ٣/٢٤( ))األوسط((، و)٧٥١٣(رقم )٨/١٠٧( ))الكبير((حديث أيب أمامة أخرجه الطرباين يف ) ٣(
بن حفص  من طريق حممد): ١٤٥٨(رقم )٢/٣٤٢( ))مسند الشاميني((، و)٢٣٥١(رقم 

 �بن عبيد، عن أيب أمامة   بن أيب مرمي، عن حبيب بن ِمحَْري، ثنا أبو بكر  الوصايب، ثنا حممد
 الشراب ألوان ويشربون الطعام ألوان يأكلون أميت من رجال سيكون«: �اهللا  قال رسول: قال

  . »أميت شرار أولئك الكالم يف ويتشدقون اللباس ألوان ويلبسون
مل يرو هذا ((: ))األوسط((، وقال الطرباين يف )٦/٩٠( ))احللية((ومن طريق الطرباين أبو نعيم يف 

غريب من حديث حبيب مل نكتبه إال ((: وقال أبو نعيم  ))بن محري احلديث عن أيب بكر إال حممد
  . ))بن محري عن أيب بكر من حديث حممد

= 
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 وهو )١(َحْتفهما يكفيه أخذ  دعوا الّدنيا ألهلها من أخذ فوق«: ـ حديث ٥٧
  .»يشعر ال

  .)٢(ضّعفه ابُن حبان املتوكلبن  هـــانئ: البزار من حديث أنس وفيه
= 
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قال ابن أيب حامت يف  أبو عبيد بن حفص الوّصايب احلمصي حممد: األولي: يف اإلسناد علتان
أدركته وأردت قصده والسماع منه، فقال يل بعض أهل محص ((): ١٢٩٩(رقم ) ٧/٢٣٧( ))اجلرح((

  . فتبني أنه منقطع ))بن محري فرتكته ليس بصدوق، ومل يدرك حممد
ضعيف وكان (( بن أيب مرمي الغساين الشامي اهللا  بن عبد هو أبو بكر: بن أيب مرمي ابو بكر: الثانية

  ). ٨٠٣١: (رقم) ١١١٦: ص( ))التقريب((كما يف   ))قد سرق بيته فاختلط
  . -رمحه اهللا-وإسناده ضعيف كما قال العراقي   ))صدوق(( بن محري احلمصي  و حممد

رقم ) ٨/١٠٧( ))الكبري((بن ثوب الرحيب أخرجه الطرباين يف   ولكنه مل ينفرد به بل تابعه مجيع
: رقم) ٥/٢٣(الروض البسام برتتيب وختريج أحاديث متام ( ))فوائده((ومتام الرازي يف ) ٧٥١٢(
يع): ١٦٣٢(   . به بن عبيد  ، عن حبيببن ثوب الرحيب من طريق مجَِ

  ). ٢/١٢٤اإلكمال (بن ثوب محصي   -بفتح اجليم وكسر امليم-ومجيع 
وقال أبو زرعة . ))منكر احلديث((): ٢٣٣١(رقم ) ٢/٢٤٣( ))التاريخ الكري((قال البخاري يف  
: انظر ))منكر احلديث يكتب حديثه وال حيتج به((: وقال أبو حامت. وأومى أنه ليس بقوي ))شيخ((
  ). ٢٢٨٥(رقم ) ٢/٥٥١اجلرح(

  . ))هذا إسناد ضعيف جدا(() ٤/٥١٤( ))الصحيحة((قال الشيخ األلباين يف 
  . - واهللا أعلم- وتقدمت شواهد احلديث يف احلديث السابق، وا يكون احلديث حسنا لغريه 

 ). حتف: (مادة) ١٨٦: ص(النهاية يف غريب احلديث : انظر. اهلالك: احلتف )١(

من ) ٢/١٦٣( ))األمايل((، والشجري يف )٦٤٤٤(رقم ) ١٣/٨٩( ))البحر الزخار(( البزار أخرجه )٢(
بن أيب طلحة،   اهللا  بن عبد بن سليمان، عن إسحاق اهللا  بن املتوكل، عن عبد طريقني عن هانئ

دعوا الدنيا ألهلها، دعوا الدنيا ألهلها، دعوا : ينادي مناد«: يقول �عن أنس قال مسعت النيب 
َفه وهو ال -ثالثا–الدنيا ألهلها    . »يشعر من أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه أخذ َحـتـْ
لعله حتريف من . بن أيب طلحة  ربه بن عبد  إسحاق  ))األمايل((ويف . »أخذ جيفة«: وعند البزار

  . - واهللا أعلم-اهللا  عبد
إال  �نعلم تروى عن النيب  وهذه األحاديث ال((: وقال البزار بعد ذكر عدة أحاديث ذا اإلسناد

= 
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يتابع عليها، عن املقربي  بن سليمان قد حدث بأحاديث ال  اهللا من هذا الوجه عن أنس، وعبد
  . ))بن املتوكل  وعن غريه، وال نعلم روى هذه األحاديث عنه إال هانئ

  . ))بن املتوكل وهو ضعيف  رواه البزار، وفيه هانئ((): ١٠/٢٥٧( ))امع((قال اهليثمي يف 
 ))اروحني((، أبو هاشم املالكي الفقيه، قال ابن حبان يف سكندرانيبن المتوكل اإل  هانئو
كان يُدخل عليه املناكري، فكثر املناكري يف روايته، فال جيوز االحتجاج ((): ١١٧١(رقم ) ٢/٤٤٦(

  . ))ال يعرف حاله((): ٤/٦٤١( ))مبيان الوهم واإليها((يف : وقال ابن القطان. ))به حبال
  . ))جمهول((): ٣/٣٥٢( ))املوضوعات((قال ابن اجلوزي يف  بن سليمان اهللا و عبد

  : واحلديث ذا اإلسناد ضعيف، ولكن له ثالث طرق أخرى غري طريق هانئ
رقم ) ٣٥٦٢: ص(رسالة ماجسرت ايروان سفيان ( ))زهر الفردوس((أخرجها الديلمي كما يف : األوىل

  . بن أيب طلحة به  عن ابن الل معلقا، من طريق  إسحاق) ٢٤١(حديث 
هذا إسناد ضعيف ((: عن هذا اإلسناد) ٣٥٩٩(رقم ) ٨/٩٢( ))الضعيفة((قال الشيخ األلباين يف 

  . ))مظلم من دون إسحاق مل أجد هلم ترمجة
: بن أيب طلحة به بلفظ األوزاعي، عن األوزاعي، عن إسحاق طريق أيب الفيض خنت: الثانية

 »يشعر  وهو ال حتفهاتركوا الدنيا ألهلها ثالثا فإنه من أخذ الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من «
  . من طريقه به) ١٥: ص/ ١( ))زهر الفردوس((أخرجها الديلمي كما يف 
، وقال أبو ))ليس بشيء((: قال دحيم. بن السفر الشامي كاتب األوزاعي وأبو الفيض هو يوسف

) ٩/٢٢٣اجلرح والتعديل : (انظر. ))ذاهب احلديث((: ، وقال أبو زرعة))منكر احلديث جدا((: حامت
   .))مرتوك((): ٤٢٤(رقم ) ٣٣٤: ص(  ))سؤاالت السلمي((وقال الدارقطين كما يف ). ٩٣٥(رقم 

  . فاحلديث ذا اإلسناد منكر
رقم ) ٥/١١الروض البسام (  ))الفوائد((طريق مسلم املالئي عن أنس أخرجها متام يف : الثالثة

  . بن عون، عن مسلم املالئي به حنوه  من طريق جعفر) ١٦٢١(
 ))الكاشف((األعور الكويف أبو عبداهللا  قال الذهيب يف  ، الربادبن كيسان الضيب املالئي و مسلم

 ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))تركوه(() ٦٢٢٠(رقم ) ٢٩٧( ))املغين((وقال يف  ))واهٍ ((): ٢/٢٦٠(

  . ))ضعيف((): ٦٦٨٧(رقم ) ٩٤٠: ص(
إن طرق احلديث أكثرها شديدة الضعف، فال تصلح لتقوية بعضها بعضا وقد : وخالصة القول

بن عبدالكرمي الغزي  وذكره أمحد). ٣٥٩٩(رقم ) ٨/٩٢( ))الضعيفة((ضعفه الشيخ األلباين يف 
= 
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  .احلديث )١(»...مايل، مايل: يقول العبد«: ـ حديث ٥٨
)٢(الشخريبن  اهللا عبدمسلم من حديث 

)٣(وأيب هريرة، 
  .وقد تقدم 

  .)٥(احلديث )٤(»...أحب املوت ال مايلاهللا  يا رسول: قال رجل«: ـ حديث ٥٩
  .)٦(مل أقف عليه
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- ٦ ١٦: (رقم) ١٠٠: (ص ))اجلد احلثيث يف بيان ما ليس حبديث((يف كتابه ) هـ١١٤٣ت (
١٦٧(  

وهل لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست ...«): ٣/٢٢٧( ))إلحياءا((تتمة احلديث يف   )١(
  . »فأبليت، أو تصدقت فأمضيت

  ). ١١(بن الشخري تقدم يف حديث رقم   اهللا  حديث عبد  )٢(
من ) ٧٣٤٩) (٧٣٤٨(رقم )١٨/٢٩٥(كتاب الزهد والرقائق،   ))صحيحه((مسلم في أخرجه    )٣(

: يقول العبد«: قال �اهللا  أن رسول: بن عبدالرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة  طريقني عن العالء
ما أكل فأفىن، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتىن، وما سوى : مايل، مايل، إمنا له من ماله ثالث

  . »ذلك فهو ذاهب، وتاركه للناس
نعم يارسول اهللا، : هل معك من مال؟ قال: فقال...«): ٣/٢٢٧( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )٤(

قدم مالك، فإّن قلب املؤمن مع ماله، إن قّدمه أحب أن يلحقه، وإن خّلفه أحب أن : قال
  . »يتخّلف معه

بن عمرو   من حديث أيب هريرة، وفيه طلحة  ))احللية((أبو نعيم يف ((: على هامش نسخة األصل  )٥(
  . ))وهو ضعيف، وأخرجه من وجه أخر أقوى منه لكن مرسال

بن علي الداودي تلميذ  رأيت خبط احملدث الشمس حممد((): ٨/١٤٦(وقال الزبيدي يف اإلحتاف 
فما أدري هل هو من تعليق . - فذكر هذا التعليق-: احلافظ السيوطي على هامش املغين ما نصه

خيتلف عن   وخط التعليق ال. احلافظ ابن حجر أم من تعليق الشمس الداودي كما قال الزبيدي
  . - واهللا أعلم- خط املنت 

  : وقد تُِعقب العراقُي على قوله مل أقف عليه بتعقيبني )٦(
رواه أبو نعيم يف احللية من ((: تعقيب احلافظ ابن حجر أو الداودي تلميذ السيوطي بقوله: أحدمها

من طريق ): ٣/٣٥٩( ))احللية((وهو كما قال أخرجه أبو نعيم يف    ))...حديث أيب هريرة
اهللا عليه وسلم  اهللا صلى جاء رجل اىل رسول«: بن عمرو، عن عطاء، عن أيب هريرة قال  طلحة
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إىل : والثاين، واحد يتبعه إىل قبض روحه: أخالُء ابن آدم ثالثةٌ «: ـ حديث ٦٠
  ٠احلديث  )١(»...قربه

بإسناد جيد  )٢(بشريبن  النعمانمن حديث  ))األوســط((و  ))الكبـري((والطرباين يف ، أمحد
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  . فذكره »...اهللا مايل الأحب املوت؟  يا رسول: فقال
بن ميان، عن الرصايف مثله  له مرسال، ورواه حيىيرواه عبدة أيضا عن الثوري مث((: وقال أبو نعيم

  . ))بن عمرو مسندا متصال مرسال، ورواه طلحة
  ). ٣٠٤٧(رقم ) ٤٦٤: ص))التقريب((كما يف   ))مرتوك(( بن عثمان احلضرمي املكي بن عمرو طلحةو 

عن  ))الزهد((بل رواه ابن املبارك يف ((: بقوله) ٨/١٤٦(تعقيب الزبيدي يف اإلحتاف : واآلخر
  . ))بن عمري اللثي املكي تابعي ثقة بن عبيد اهللا  وعبد...عبيدبن   اهللا عبد

 ))احللية((، وكذالك أخرجه أبو نعيم يف  )٦٣٤(رقم ) ٢٢٤: ص(البن املبارك  ))الزهد((وهو يف 
بن الواليد الَوصايف، عن   اهللا عن عبيد) ابن املبارك وسفيان( من طريق سفيان كالمها ) ٣/٣٥٩(

  . بن عمري مرسالً   بن عبيد  اهللا عبد
 ))التقريب((ضعيف كما يف  -بفتح الواو وتشديد الصاد املهملة-  بن الوليد الَوّصايف اهللا  و عبيد

  ). ٤٣٨١(رقم ) ٦٤٦: ص(
  . إن احلديث منكر مسندا، وضعيف مرسالً : وخالصة القول

والثالث إىل حمشره، فالذي يتبعه إىل قبض روحه فهو ...«): ٣/٢٢٧())اإلحياء((تتمة احلديث يف   )١(
  . »ماله، والذي يتبعه إىل قربه فهو أهله، والذي يتبعه إىل حمشره فهو عمله

 ولد مولود أول صحبة، كان وألبيه له اهللا  عبد أبا اخلزرجي، يكىن األنصاري ثعلبةبن   سعد ابن: هو )٢(
 من نقله الكوفة، مث على معاوية شهرا، استعمله عشر بأربعة اهلجرة بعد األنصار من اإلسالم يف

 اإلصابة: انظر. سنة وستون أربع وله وستني مخس سنة حبمص وقتل محص إمرة إىل الكوفة إمرة
  ). ٧٢٠٢( رقم) ١٠٠٤: ص( التقريبو ) ٨٧٦٥( ، رقم)١١/٧٧(
والطبراني في ، )٣٢٢٦(رقم ) ٤/٧٢( ))كشف األستار((وحديثه احلديث أخرجه البزار   

) ٧٣٩٦(رقم ) ٧/٢٤٤( ))األوسط((و، )١٤٢(رقم ) ٢١/١١٩سعد ال محيد: ط( ))الكبير((
  : بن مشيل من طريق النضر

بن  بن أمحد، عن أبيه، عن عبدالصمد  اهللا من طريق عبد) ١/٧٤( ))املستدرك((وأخرجه احلاكم يف 
النضر (بن إمساعيل التبوذكي ثالثتهم   من طريق موسى) ١/٣٧٢(وأخرجه أيضا فيه : الوارث عبد

= 
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  .حنوه
 رباين يفـــــــوالط ))ـوابــــــالثـ(( تابـــخ يف كــو الشيـــــوأب، سيـــــالـــــــو داود الطيـــــــورواه أب 

 ثــــديـــــن حــــــــم)) كبـريـــــال((ي ــــوف، )١(اــــــضـــد أيـــــــــــد جيـــــــــس بسنـــــديث أنـــــن حـــــــــم ))طـــــاألوســ((
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

بن بشري قال قال  بن حرب، عن النعمان  بن سلمة، عن مساك  عن محاد) وعبدالصمد والتبوذكي 
اللهم هذا مايل فخذ : ل ومثل املوت كمثل رجل له ثالثة أخالء، فقالمثل الرج«: �اهللا  رسول

. أنا معك أخدمك، فإذا مت تركُتك: منه ما شئت، وأعط ما شئت، ودع ما شئت، وقال اآلخر
هذا مايل : أنا معك أدخل معك وأخرج معك، إن مت وإن حييت، فأما الذي قال: وقال اآلخر

عشريته، واآلخر عمله يدخل معه وخيرج معه : ماله، واآلخرخذ منه ما شئت ودع ما شئت فهو 
  . »حيث كان

  . ))ال نعلم رواه مرفوعا إال النضر، ورواه غري واحد موقوفا عن النعمان((: وقال البزار. واللفظ للطرباين
  . ، ووافقه الذهيب فيهما))على شرط مسلم((: وقال احلاكم يف كال املوضعني

.... ولفظه ))األوسط((ويف  ))الكبري((رواه الطرباين يف ((): ١٠/٢٥٤( ))امع((وقال اهليثمي  يف 
وهو كما قال رجاله رجال . ))رواه بنحوه البزار، وأحد أسانيده يف الكبري رجاله رجال الصحيح

  . ))مسلم
ارث الو   بن عبد  الصمد فقد رواه مرفوعا عبد. ))...ال نعلم رواه مرفوعا إال النضر((: وقول البزار

  . بن إمساعيل كما سبق  وموسى
إال أن  احلاكم روى  ))املسند((عند أمحد يف  �مل أقف على حديث النعمان : تنبيهان، األول

ومل أجد أحدا من املخرجني . بن بشري كما سبق أنفا  احلديث من طريق أمحد بسنده عن النعمان
  . - واهللا أعلم- عزاه إىل أمحد غري املصنف 

مل أجده ذا اللفظ واحلديث يف كتاب اإلميان ((): ٦/٣٤٦( ))الطبقات((ي يف قال السبك: الثاين
، وهو كما قال ألن األحاديث اليت ذكرها املصنف يف التخريج ليست باللفظ الذي ))من املستدرك
 . ذكره الغزايل

: عن  عمران القطان) ٢١٢٥(رقم ) ٣/٥٠٤( ))المسند(( أبو داود الطيالسياحلديث أخرجه   )١(
من طريق عمران القطان،  ))املستدرك((واحلاكم ) ٢٥١٨(رقم ) ٣/٧٢( ))األوسط((والطرباين يف 

ما : لكل إنسان ثالثة أخالء، فأما خليل فيقول«: �اهللا  قال رسول: عن قتادة، عن أنس قال
أنا معك، فإذا أتيت باب : ليل فيقولأنفقت فلَـَك، وما أمسكت فليس لك، فذلك ماله، وأما خ

= 
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ع ـــــرجـــــفي: الثةـــــــت ثــــــــــــع امليــــــيتب«: ســـــن حديث أنــــوللشيخني م  ،)١(دبــــجنن ـــــب مرةــــس
= 
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ِلِك تركتك ورجعُت، فذاك أهله وَحْشُمه، وأما خليل فيقول
َ
أنا معك حيث دخلت وحيث : امل

  . »عليك«: أو قال» إن كنت ألهون الثالثة علي: خرجت، فذلك عمله، فيقول
وابن حبان  ،)٣٢٢٩(رقم )٤/٧٣( ))كشف األستار((ومن طريق أيب داود الطيالسي أخرجه البزار 

ولعل كتاب أيب ). ١/٣٧١( ))املستدرك((، واحلاكم يف )٣١٠٨(رقم ) ٧/٣٧٤( ))اإلحسان((
  . الشيخ يف عداد املفقودين

صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، هكذا بتمامه، الحنرافهما عن عمران القطان، وليس ((: وقال احلاكم
  . ووافقه الذهيب عليه. ))باروح الذي يرتك حديثه

رواه البزار، والطرباين يف األوسط ورجاهلما رجال الصحيح ((): ١٠/٢٥٥( ))امع((وقال اهليثمي يف 
  . ))غري عمران القطان وقد وثق وفيه خالف

م ورمي برأي صدوق يه((أبو العّوام البصري  - بفتح الواو بعدها راء-  ابن داور: وعمران القطان هو
  ). ٥١٨٩(رقم ) ٧٥٠: ص(  ))التقريب((كما يف   ))اخلوارج

  . بأس يف الشواهد ومثل هذا ال
بن هالل أبو سليمان الفزاري، كان من حلفاء األنصار، وكان غالما على  بن جندب مسرة: هو  )١(

وكان حيفظ عنه، ونزل البصرة، وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إىل الكوفة،  �اهللا  عهد رسول 
رقم ) ٤/٤٦٤(اإلصابة : انظر. وكان شديدا على اخلوارج، مات بالصرة سنة مثان ومخسني

  ). ٢٦٣٠(رقم ) ٤١٦: ص(التقريب ) ٢٤٩٢(
ف، حدثين أيب بن يوس  عن خالد) ٣٢٢٧(رقم ) ٤/٧٢( ))كشف األستار((وحديثه أخرجه البزار 

  : بن مسرة بن سعد بن خالد، حدثنا جعفر  يوسف
بن  بن هاورن، ثنا مروان  حدثنا موسى) ٧٠٧٥(رقم ) ٧/٢٦٣( ))الكبير((الطبراني في وأخرجه 

، عن بن مسرة  بن سعد  بن مسرة، ثنا جعفر نبن سليما  بن خبيب بن إبراهيم ، ثنا حممدجعفر
: كان يقول لنا  �اهللا  أن رسول �بن جندب  ، عن أبيه، عن مسرةبن مسرة بن سليمان  خبيب

إن ألحدكم يوم ميوت ثالثة أخالء منهم من مينعه مما َيسأل فذلك ماله، ومنهم خليل ينطلق معه «
أنا واهللا : حىت يلج القرب، وال يعطيه شيئا، وال يصحبه بعد ذلك، فأولئك قرابته، ومنهم خليل يقول

  . »ن كان شراذاهب معك حيث ذهبت ولست مفارقك أبدا فذلك عمله، إن كان خريا، وإ
  . ))رواه البزار والطرباين بإسناد ضعيف((): ١٠/٢٥٥( ))امع((قال اهليثمي يف 

= 
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  .)١(احلديث »...دــــــــواح قىــــبــان ويـــــاثن
عليه اهللا  صلىاهللا   مسعت رسول :وفيه ،الدرداءأيب إىل  )٢(ســـلــمانكتب : ـ حديث ٦١

  ن ـــــــيــــــــــه بــــــــالـــــــوم اــــــــــهـــــــيــــــفاهللا   اعــــــــــــذي أطــــــــــــا الـــدنيـــــــــــــاحب الــــــصــــــاء بــــجَ ــيُ «: ولـــقـــــوسلم ي
  

= 
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=  

أبو  - بفتح املهملة وسكون امليم بعدها مثناة -  بن عمري السميت بن خالد  ويف إسناد البزار يوسف
 ))التقريب((كما يف   ))كوه وكذبه ابن معني وكان من فقهاء احلنفيةتر ((خالد البصري موىل بين ليث 

  )٧٩١٨( رقم ) ١٠٩٣: ص(
رقم ) ٨/٢٧٦( ))اجلرح والتعديل((كما يف –قال أبو حامت  بن جعفر مروان: ويف إسناد الطرباين

  . ))صدوق صاحل احلديث(( )١٢٦١(
يعترب  وقال ال((). ٩/٥٨( ))الثقات((ذكره ابن حبان يف  بن سليمان  خبيببن   بن إبراهيم حممدو 

  . ))مبا انفرد به من اإلسناد
 يف ترمجة جعفر هذا )١٣٦ - ٢/١٣٥( ))امليزان((بن سعد فما فوق فقد قال الذهيب يف   وأما جعفر

له حديث يف الزكاة عن ابن . بن موسى وغريه وعنه سليمان. عن أبيه. ةبن مسر  بن سعد  جعفر((
جيهل  بن مسرة  بن سليمان  ابن عمه هو خبيب: قلت. مها جمهوالن: رده ابن حزم، فقال. عم له

وقد جهد احملدثون فيهم جهدهم، . ما من هؤالء من يعرف حاله: قال ابن القطان. حاله عن أبيه
خبيب : احلق االزدي وقال عبد. وهو إسناد يروى به مجلة أحاديث، قد ذكر البزار منها حنو املائة

  . هإ))ينهض بحكم وبكل حال هذا إسناد مظلم ال. ضعيف، وليس جعفر ممن يعتمد عليه
: رقم) ١١/٤٤٠(يف كتاب الرقاق، باب سكرات املوت  ))صحيحه((البخاري في أخرجه  )١(

من طريق ): ٧٣٥٠(رقم ) ١٨/٢٩٦(يف كتاب الزهد  ))صحيحه((ومسلم في ، )٦٥١٤(
يتبع امليت « �اهللا  قال رسول: بن مالك يقول بن حزم مسع أنس  بن عمرو  بن أيب بكر  اهللا عبد

 . »ثالثة فريجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله؛ فريجع أهله وماله ويبقى عمله

اهللا   ، وكان قد مسع بأن النيب صلىسلمان اخلري أصله من أصبهان وقيل من رامهرمز: اهللا ويقال له  أبو عبد: هو )٢(
، أول مشاهده اخلندق ملدينة، فاشتغل بالرق حىت كانعليه وسلم سيبعث فخرج يف طلب ذلك، فأُسر وبِيَع با

انظر اإلصابة . ئة سنةامات سنة أربع وثالثني يقال بلغ ثالمثوشهد بقية املشاهد، وفتوح العراق، وويل املدائن، 
  ). ٢٤٩٠(رقم ) ٣٩٨ص(، التقريب )٣٣٧٤(رقم ) ٤/٤٠٤(
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  .احلديث  )١(»...يديه
، أنه كتب إىل سلمان أيب الدرداءإمنا هو من حديث ، ليس هو من حديث سلمان: قلت  
  .)٣(وهو منقطع  »املال« »الدنيا«بدل : وقال ))  الشـعـب((رواه البيهقي يف   )٢(]كذا[

                                                                                  

امض فقد أديت : به الصراط قال له مالهكلما تكفأ ...«): ٣/٢٢٧( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )١(
اهللا فيها، وماله بني كتفيه كلما تكفأ به الصراط   اهللا ّيف، مث جياء بصاحب الدنيا الذي مل يطع  حق

  . »اهللا ّيف؛ فما يزال كذلك حىت يدعو بالويل والثبور  ويلك أال أديت حق: قال له ماله
  . وهو الصواب وهكذا يف اإلحتاف، وحاشية اإلحياء. ما بني املعقوفتني زيادة من نسخة الظاهرية )٢(
 ))الشعب((والبيهقي يف : خمتصرا )٣٥٩: (رقم) ١٥٢: ص( ))ذم الدنيا((أخرجه ابن أيب الدنيا يف   )٣(

بن   من طرق عن إمساعيل)٤٧/١٥٢( ))تاريخ دمشق((، وابن عساكر يف )١٠١٧٤(رقم ) ١٣/١٥٩(
: أما بعد: بن واسع قال كتب أبو الدرداء إىل سلمان  بن مقدام الصنعاين، عن حممد  عياش، حدثين مطعم

 �  اهللا  يؤدي شكره، فإين مسعت رسول  يا أخي إياك أن جتمع من الدنيا ما ال: فذكر حديثا طويال وفيه
  . فذكره...وماله بني كتفيه كلما تكفأ به الصراطُ اهللا فيه   يؤتى بصاحب املال الذي أطاع: يقول

  ). ٤٧/١٥٣( ))تاريخ دمشق((ومن طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر يف  
 بن اَألْخَنس األزدي بن جابر بن واسع  احلديث أعله العراقي باالنقطاع، وهو كما قال ألن حممد

ذيب ((بن املديين كما يف   قال علي. اهللا البصري العابد مل يسمع أحدا من الصحابة  أبو عبد
. إهـ وهو ثقة عابد كثري املناقب. ما أعلمه مسَِع من أحد من الصحابة): ٢٦/٥٧٨( ))الكمال

بن املقدام   - بسكون الطاء - والراوي عنه ُمطعم). ٦٤٠٨(رقم ) ٩٠٤( ))التقريب((: انظر
  . بن عياش ثقة يف الشاميني  وإمساعيل). ٦٧٥٣(رقم ) ٨٤٨))التقريب((صدوق  لصنعاين الشاميا

الذي نقل منه  ولعل هذا  مصدر الغزايل . كتب سلمان إىل أيب الدرداء: ))ذم الدنيا((ويف 
  . -  - فأنكر عليه العراقي. احلديث، فذكره من حديث سلمان

  عن معمر عن صاحب له أن أبا الدرداء ) ٩٧ -١١/٩٦( ))املصنف((الرزاق يف   وأخرجه عبد
  . فذكره مطوال: كتب إىل سلمان

  ). ١٠١٧٥(م رق)١٣/١٩٦( ))الشعب((، والبيهقي يف )١/٢١٤( ))احللية((ومن طريقه أخرجه أبو نعيم يف 
وأنا أظن أن ): ٦٧٢٠(رقم ): ١٤/٤٩٠( ))الضعيفة((اإلسناد فيه إام، قال الشيخ األلباين يف 

  إهـ. بن واسع؛ ألن هذا ذكر يف شيوخه حممد: الصاحب املشار إليه هو
بن واسع قال احلاكم يف   مل يسمع من حممد بن راشد إن كان هذا هو ففيه انقطاع آخر ألن معمر
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  .احلديث   )١(»...ما قدم: قالت املالئكة عبدمات الإذا «: ـ حديث ٦٢
  .)٢("آداب الصحبة"وقد تقدم يف ، من حديث أيب هريرة يبلغ به ))الشـعـب((البيهقي يف 

= 
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الصنعاين  بن راشد معمر): ١٨: صالنوع الرابع من معرفة علم احلديث ( ))معرفة علوم احلديث((
  إهـ. بن واسع  ثقة مأمون مل يسمع من حممد

  . أن احلديث ضعيف؛ لإلام، واالنقطاع: واخلالصة
  . »وقال الناس ما خلف...«): ٣/٢٢٧( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ١(
وقال العراقي ) ٨٩/اللوحة(تقدم احلديث يف آداب الصحبة الباب الثاين يف حقيقة األخوة والصحبة ) ٢(

  . ))بسند ضعيفالبيهقي يف الشعب من حديث أيب هريرة ((: يف خترجيه
صاحل عن أيب هريرة  واختلف عنه يف رفعه ووقفه، واحلديث رواه الثوري عن األعمش عن أيب 
بن مهدي عنه به موقوفا على أيب   ورواه عبدالرمحن. حيث رواه عبدالرمحن احملاريب عنه به مرفوعا

  . رضي اهللا عنه هريرة
  :طريق الرفع: أوال

  ))زهر الفردوس((، والديلمي كما )٩٩٩٣(رقم ) ١٣/٨٤( ))الشعب((يف  البيهقي أخرجها 
بن حممد احملاريب، عن   بن سليمان اجلعفي، عن عبدالرمحن  من طريق حيىي) خمطوط ١/١٥١(

اهللا   قال قال رسول((: وعند الديلمي. ))يبلغ به((الثوري، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة 
  . »الناس«بدل   »بنو آدم« ))الشعب((ويف . فذكره. ))�

ليس بثقة، : بن سليمان اجلعفي قال النسائي فيه حيىي((): ١/٤٣٧( ))فيض القدير((قال املناوي يف 
  . ))له مناكري: وعبدالرمحن احملاريب

  . وضعفه العراقي أيضا كما سبق أنفا
 ))التقريب((نزيل مصر قال احلافظ يف  بن سعيد اجلعفي أبو سعيد الكويف  بن حيىي  بن سليمان  حيىيو    

هدي ((وقال يف . وروى له البخاري، والرتمذي  ))صدوق خيطئ(() ٧٦١٤(رقم ) ١٠٥٧: ص(
إنه ليس بثقة وأما الدارقطين والعقيلي : وكان النسائي سيء الرأي فيه قال((): ٦٣٥: ص( ))الساري

مل يكثر البخاري من ختريج حديثه : أغرب قلتوقال رمبا   ))الثقات((فوثقاه، وذكره ابن حبان يف 
  . ))وإمنا أخرج له أحاديث معروفة من حديث ابن وهب خاصة

: رقم) ٥٩٨( ))التقريب((أبو حممد الكويف قال احلافظ يف  بن زياد احملاريب بن حممد الرمحن وعبد
  . ))-قاله امحد -به، وكان يدلس  ال بأس(() ٤٠٢٥(

= 
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َعةَ  ال تتخذوا«: ـ حديث ٦٣   .»فتحبوا الدنيا )١(الَضيـْ
  .)٢(»فرتغبوا«: واحلاكم وصحح إسناده من حديث ابن مسعود بلفظ، الرتمذي  
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  وقد عنعن يف هذا اإلسناد، 
  : طريق الوقف: ثانيا

قال حدثنا ابن ) ٣٥٨٥١(رقم ) ١٩/٢٢٠(كتاب الزهد   ))املصنف((أخرجها ابن أيب شيبة يف 
إذا مات امليت تقول «مهدي، عن سفيان، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال 

  . »ما ترك: ويقول الناسما قدم؟ : املالئكة
يرويه األعمش ((: ملا سئل عن هذا احلديث) ١٩٦١(س ) ١٠/١٦٩( ))العلل((وقال الدارقطين يف 

 �واختلف عنه فرواه احملاريب، عن الثوري، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة عن النيب 
  . ))الصحيح بن سليمان أبو سعيد اجلعفي عنه، وغريه يرويه موقوفا وهو قاله حيىي

والصحيح أنه موقوف على أيب هريرة . أن احلديث ضعيف مرفوعا لتدليس احملاريب: والخالصة
  . واهللا أعلم. يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع  ومثل هذا ال. �

املرّة من الضياع، وضيعة الرجل يف : الضيعُة يف األصل((): ٥٥٣: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف ) ١(
  . ))هذا ما يكون منه معاشه، كالصنعة، والتجارة، والزراعة، وغري ذلكغري 

شرح )  ٥/٦(  ))فتح الباري((انظر . وحيمل النهي على االستكثار واالشتغال به عن أمر الدين
  ). ٢٣٢٠(حديث رقم 

ما جاء يف اهلم يف الدنيا وحبها، : الزهد، باب: كتاب  ))السنن((الترمذي في احلديث أخرجه ) ٢(
، )١٩٣٥(رقم الرتمجة ) ٤/٥٤( ))التاريخ الكبري((، ، والبخاري يف )٢٣٢٨: (رقم) ٦/٢٠٠(

  : من طريق الثوري) ٩٩٠٦: (رقم) ١٣/٢٩( ))الشعب((والبيهقي يف 
عن ) ٣٥٧٩(رقم ) ٦/٥٤( ))املسند((، وأمحد يف )١٢٢(رقم ) ١/٢٢٠(  ))املسند((واحلميدي يف    

  : ابن عيينة
رقم ) ٧/١٤٠( ))املسند((، وأمحد يف )٣٥٥٢(رقم ) ١٣/٢٤١( ))املصنف(( وابن أيب شيبة يف   

، وابن أيب عاصم )١٥٣(رقم ) ٨٠: ص ))ذم الدنيا((عن أيب معاوية، وابن أيب الدنيا يف ) ٤٠٤٨(
رقم ) ١٢٧ - ٩/١٢٦( ))املسند((وأبو يعلى ) ٢٠٢: (رقم)  ٩٦ - ٩٥: ص( ))الزهد((يف 
  : عن أيب معاوية -)٧١٠: (رقم) ٢/٤٨٧(ومن طريقه ابن حبان يف  - )٥٢٠٠(

الثوري، وابن عيينة، ( أربعتهم : من طريق شعبة) ٤/٣٢٢( ))المستدرك((في  والحاكم
= 
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بن اَألْخرم، عن أبيه،   بن سعد  بن عطية، عن املغرية عن األعمش، عن ِمشْر) معاوية، وشعبة وأبو
   »فرتغبوا يف الدنيا«فذكره بلفظ : �اهللا  قال رسول: بن مسعود قال  اهللا  عن عبد

رقم ) ١/٢٩٧(  ))املسند((وأبو داود الطيالسي يف ) ١٧٥: ص( ))الزهد((وأخرجه ابن املبارك يف 
رقم الرتمجة ) ٢/١٣٥( ))طبقات احملدثني بأصبهان((وأبو الشيخ يف : بن الربيع  عن قيس) ٣٧٧(
بن عطية به  عن مشر)بن الربيع والسبيعي  قيس( من طريق أيب إسحاق السبيعي كالمها ) ١٢٨(

  ). ٤٠٣٥(رقم ) ١٤/٢٣٦( ))شرح السنة((ومن طريق ابن املبارك أخرجه البغوي يف . مثله
عت عن شعبة عن األعمش قال مس) ٣٧٨: (رقم) ١/٢٩٧( ))املسند((وأخرجه الطيالسي يف 

  . مبثله �بن مسعود عن النيب   اهللا عطية األسدي، عن رجل من طّي، عن أبيه، عن عبدبن   مشر
ألنه من طّي . كما جاء عند احلاكم من رواية شعبة  بن سعد  والرجل املبهم يف اإلسناد لعله املغرية

  . ))يقال إنه من طيئ((:  ترمجتهيف) ٤/٥٤( ))التاريخ الكبري((قال البخاري يف 
  . ))حديث حسن((: وقال الرتمذي
وصححه ابن حبان، ألنه أخرجه يف . ، ووافقه الذهيب))صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((: قال احلاكم

: وقال) ١٢(رقم ) ١/٤٤( ))الصحيحة((وصححه األلباين يف . ، وحسنه البغوي))صحيحه((
  . ))الرياض، واملزي يف ترمجة سعدحسنه الرتمذي وأقره النووي، يف ((

 ))التقريب((كما يف   ))صدوق((الكويف  ابن عطية األسدي الكاهلي -بكسر أوله وسكون امليم-ِمشْر 
  ). ٢٨٣٧(رقم ) ٤٤٠: ص(

بفتح الطاء املهملة، ويف آخرها ياء مثناة  من حتتها نسبة إىل -بن االخرم الطايّي  بن سعد واملغرية
  ). ٣٥/  ٤( ))األنساب((وانظر ضبطه يف  -طي
): ١٦١٨(رقم ) ٤٣٧: ص( ))الثقات((، وقال العجلي يف )٤/٦٣( ))الثقات((ذكره ابن حبان يف  
وقال احلافظ يف . ))ثقة((): ٥٥٨٨(رقم ) ٢/٢٨٥( ))الكاشف((وقال الذهيب يف . ))كويف ثقة((
وقال الشيخ أمحد حممد شاكر يف حتقيق . ))مقبول((): ٦٨٨٦(رقم ) ٩٦٥: ص(  ))التقريب((
  . ))ثقة((): ٣/٤٩٦( ))املسند((

وتصحيح احلاكم، والذهيب  ))صحيحه((أن حتسني الرتمذي له، وإخراج ابن حبان له يف : واخلالصة
  . نه حسن احلديث واهللا أعلمحديثه يرتجح أ

خمتلف يف صحبته وذكره ابن حبان يف الصحابة مث يف  بن األخرم الطايي الكويف  وأبوه سعد
وقد ترجح  لدي الباحث كمال ). ٢٢٤١(رقم ) ٣٦٨: ص( ))التقريب((قاله احلافظ يف . التابعني

= 
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  .»نعم املال الصاحل للرجل الصاحل«: ـ حديث ٦٤
العاص بسند صحيح بن  من حديث عمرو ))األوســط((و، ))الكبـري((والطرباين يف ، أمحد
  .)٢(»للمرء«: وقاال)١(»نِعّما«: بلفظ

= 
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  . ))بأنه تابعيّ ((): ١/٦٠١( ))لرواة املختلف يف صحبتهما((اجلزائري يف 
عن ابن   -ذكره الشيخ األلباين يف الصحيحة- وله شاهد  صحيح لغيرهوالذي يظهر أن احلديث 

، عن نافع، بن أيب سليم من طريق ليث) ٣(رقم ) ٢٠: ص( ))أماليه((أخرجه احملاملي يف  �عمر 
  . مرفوعا مثله �عن ابن عمر 
: ص( ))التقريب((كما يف   ))ومل يتميز حديثه فرتك صدوق اختلط جدا((فهو  بن أيب سليم  وفيه اللـيث

  . ))وسنده حسن يف الشواهد((): ١/٤٦( ))الصحيحة((: قال الشيخ األلباين). ٥٧٢١(رقم ) ٨١٧
بنصب النون وكسر العني،  »نَِعما«: كذا يف النسخة((: بعد ذكر احلديث ))مسند أمحد((جاء يف ) ١(

  . ))بكسر النون والعني  قال أبو عبيد
نعم «ومنه احلديث ...أصله نعم ما فأدغم وشّدد: نعما باملال((): ٩٢٧: ص( ))النهاية((وقال يف 

مث فتح النون . كسر النون وسكون العني: لغات، أشهرها  »نعم«ويف  »املال الصاحل للرجل الصاحل
  . ))وكسر العني، مث كسرها

 ))األدب املفرد((، والبخاري يف )١٧٧٦٤(رقم ) ٢٩/٣٠٠( ))المسند((أحمد في احلديث أخرجه ) ٢(
كتاب   ))املستدرك((بن يزيد املقرئ، واحلاكم يف  اهللا  عن عبد) ٢٩٩(رقم ) ١٠٨ -١٠٧: ص(

والبيهقي يف ) ٤٩٩٥(رقم احلديث ) ٤/١٩٨٩( ))معرفة الصحابة((، وأبو نعيم يف )٢/٢(البيوع 
  : بن يزيد املقرئ اهللا  من طريق أيب عبدالرمحن عبد) ١١٩٠(رقم ) ٢/٤٤٦( ))الشعب((

يف القسم [ ))الكبير((وفي ، )٣١٨٩(رقم ) ٢٩٢ - ٣/٢٩١( ))األوسط((الطبراني في وأخرجه 
من ) ٢/٢٣٦(كتاب التفسري   ))املستدرك((واحلاكم يف ] املفقود وعثر عليه ونشريف املوسوعة الشاملة

  : بن صاحل املصري  اهللا طريق أيب صاحل عبد
  : بن مهدي  عن عبدالرمحن): ١٧٧٦٣(رقم ) ٢٩٨/ ٢٩(  ))املسند((وأخرجه أمحد يف 

) ٢٩/٣٣٧( ))املسند((وأمحد يف )٢٢٦٢٧(رقم )١١/٣٨١(  ))املصنف((وأخرجه ابن أيب شيبة يف
) ١٣/٣٢٢( ))مسنده((ومن طريق ابن أيب شيبة أخرجه أبو يعلى يف -: وكيع عن) ١٧٨٠٢(رقم 
  -)٣٢١١(رقم ) ٨/٧( ))صحيحه((ومن طريق أيب يعلى أخرجه ابن حبان يف ) ٧٣٣٧٩(رقم 

  : أمحد الزبرييمن طريق أيب ) ٣٢١٠(رقم ) ٨/٦( ))صحيحه((وأخرجه ابن حبان يف 
= 
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  .»كاد الفقر أن يكون كفرا«: ـ حديث ٦٥
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  : بن عبدالرمحن اجلمحي  من طريق سعيد) ١٣١٥(رقم ) ٢/٢٧٩( ))مسنده((وأخرجه القضاعي يف 
  : بن سعد من طريق الليث) ٧١٦( ت ) ٢/٢١٣( ))معجم الصحابة((وابن قانع يف 

بن مهدي، ووكيع، وأبو أمحد  الرمحن  الرمحن املقرئ، وأبو صاحل املصري، وعبد أبو عبد(سبعتهم 
بن  بن رباح، عن أبيه، قال مسعت عمرو  بن ُعَليّ   عن موسى) زبريي، وسعيد اجلمحي، والليثال

فذكر حديثا  ».... فقال خذ عليك ثيابك وسالحك �اهللا   بعث إّيل رسول«: العاص يقول
  . »يا عمرو نعما باملال الصاحل للرجل الصاحل«: طويال وفيه

  . ووافقه الذهيب  ))على شرط مسلم ومل خيرجاهحديث صحيح ((: وقال احلاكم يف كتاب البيوع
بن رباح، وعلى شرط البخاري  بن علي صحيح على شرط مسلم لرواية موسى((: وقال يف التفسري

  . ))صحيح((: وقال الذهيب. ))أليب صاحل
  . ))رجال أمحد وأيب يعلى رجال الصحيح((): ٩/٣٥٦( ))امع((وقال اهليثمي 

الرمحن  اللخمي أبو عبد -ضد الطويل-  بن َقِصْري   - ني وفتح الالمبضم الع- بن ُعَلّي  موسى
. ))صدوق رمبا أخطأ((: وقال احلافظ  ))ثبت صاحل((: املصري وهو من رجال مسلم، قال الذهيب

رقم ) ٩٨٣: ص(، التقريب )٥٩١٩(رقم ) ٢/٣٠٦(، الكاشف )٦/٢٥٠(اإلكمال : انظر
)٧٠٤٣ .(  

  ). ٤٧٦٦: (رقم) ٦٩٥: ص( ))التقريب((كما يف   ))ثقة(( اهللا  بن رباح أبو عبد وأبوه ُعَليّ 
  . اهللا  فاحلديث على شرط مسلم كما قال احلاكم أبو عبد

  . »للمرء الصاحل«: أي عند أمحد، والطرباين بلفظ »للمرء«: وقاال: قال املصنف: تنبيه
ويف املوضع  »للرجل الصاحل«: وقفت على احلديث يف املسند يف ثالثة مواضع، قال يف املوضعني

وكذلك عند . »للمرء«: ومل أجد فيه لفظ. فذكره: الثالث أحال إىل احلديث الذي قبله بقوله
عن الطرباين ) ٩/٣٥٦( ))امع((ونقل اهليثمي يف ، »للرجل الصاحل«: الطرباين يف األوسط بلفظ
: بلفظ ))معرفة الصحابة((وجاء عند أيب نعيم يف . واهللا أعلم »للمرء«: يف األوسط والكبري بلفظ

  . »نعم املال الصاحل للمرء الصاحل«
  . ورواه بعضهم مقتصرا على الشاهد الذي عندنا فقط
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وقد ، من حديث أنس ))شعب اإلميان((والبيهقي يف   ))سننــــــــه((يف   )١(أبو مسلم الكجي 
  .)٢(تقدم يف كتاب ذم الغضب

                                                                                  

): ٥/٣٦( ))األنساب((وكالمها صحيح ألنه ينسب إليهما قال السمعاين يف  ))الكشي((يف الظاهرية  )١(
هذه النسبة إىل الَكّج، وهو اجلص، اشتهر ذه  -بفتح الكاف، واجليم املشددة -: الَكّجي
بن َكّش الكجي  الكشي، من أهل  بن ماعز بن مسلم اهللا  بن عبد  أبو مسلم إبراهيم: النسبة
هاتوا الكج، : بالبصرة، فكان يقول] باجلص[جي ألنه كان يبين دارا الكَ : وإمنا قيل...البصرة،

وظين أن الكشي : وأكثر من ذكره فلقب بالكجي، ويقال الَكشي والكج بالفارسية اجلس، قلت
  هـ٢٩٢تويف سنة . منصوب إىل جده األعلى َكّش واهللا أعلم

بن هارون، والدارقطين،  موسى ومجع السنن، وثقه. وخرج حديثه يف الصحيح مجاعة من املتأخرين
، التقييد البن نقطة )٣١٠٤(رقم ) ٣٦/ ٧(تاريخ بغداد : بن سعيد، انظر وعبدالغين

  . واهللا أعلم. لعله يف عداد املفقود  ))السنن((وكتابه ). ٢١٤(رقم )١/٢٢٠(
أبو مسلم ((): ١٦٣/اللوحة(قي يف خترجيه يف كتاب ذم الغضب، باب القول يف ذم احلسد اقال العر ) ٢(

ورواه الطرباين يف . عن أنس ويزيد ضعيف من رواية يزيــد الرقاشي ))الشعب((الكشي والبيهقي يف 
  . ))كادت احلاجة أن تكون كفرا وفيه ضعف أيضا: من وجه آلخر بلفظ ))األوسط((

عنه عن أيب ) ٤/٢٠٦( ))الضعفاء(( مل أقف على سنن أيب مسلم الكشي ولكن رواه العقيلي يف
  : عاصم النبيل

  : من طريق أيب مسلم، عن أيب عاصم النبيل) ٥٢/ ٣(و) ٣/١٠٩( ))احللية((أخرجه أبو نعيم يف و 
  : بن يوسف الفريايب  من طريق حممد) ٦١٨٨(رقم )٩/١٢( ))الشعب((البيهقي وأخرجه  

  : بن أسباط  من طريق يوسف) ٨/٢٥٣( ))احللية((وأخرجه أبو نعيم يف 
بن فرافصة، عن يزيد  عن الثوري، عن احلجاج) بن أسباط أبو عاصم، والفريايب ويوسف(ثالثتهم    

وكاد احلسد أن يغلب «فذكره، ويف آخره : �اهللا  قال رسول: بن مالك قال  الرقاشي، عن أنس
   »القدر

، ومن طريق أيب نعيم ابن )١/٣٤٢( ))مسند الشهاب((وأخرج من طريق العقيلي القضاعي يف 
  ). ٢/٨٠٥( ))العلل املتناهية((اجلوزي يف 

أخرجه ابن عدي . عن يزيد بهاألعمش هؤالء الثالثة فرواه عن الثوري عن  بن ميان  وخالف حيىي
: وقال ابن عدي. يف ترمجة ابن ميان) ٧/٢٣١( ))امليزان((وذكره الذهيب يف ). ٧/٣٤٢(يف الكامل 

= 
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يتعمد  وعامة ما يرويه غري حمفوظ، وابن ميان يف نفسه ال...وهذا عن الثوري يرويه ابن ميان((
   ))الكذب اال انه خيطئ، ويشتبه عليه
صدوق خيطئ كثريا، ((). ٧٧٢٩(رقم ) ١٠٧٠: ص( ))التقريب((وابن ميان هذا قال عنه احلافظ يف 

  . ))قد تغري
وأبو الشيخ ابن : بن سعيد  عن حيىي) ١٢/٣٣( ))املطالب العالية((بن منيع كما يف   وأخرجه أمحد

عن ] حيىي، وسعد [ كالمها: بن الصلت  من طريق سعد) ٧٦: ص(  ))التوبيخ والتنبيه((حيان يف 
  . بالشك–بن مالك   عن احلسن أو عن أنس: بن منيع  وعند أمحد. األعمش، عن يزيد الرقاشي به

من ) ١٨٧٧(ت ) ٢/٢٧٨( ))الكىن((، والدواليب يف )١/٢٥٤(  ))الضعفاء((وأخرجه العقيلي يف 
  . بن سليمان، عن حسني أيب املنذر، عن يزيد به  طريق املعتمر

حسني أبو املنذر عن الرقاشي مسع (( )٢٨٨٠(رقم ) ٢/٣٩٠( ))التاريخ الكبري((وقال البخاري يف 
  . ))منه معتمر ومل تصح روايته

  وهو ضعيف ومدار مجيع هذه الطرق على يزيــد الرقاشي
( - )٢١٥٨(رقم ) ٨/٢٥٧  ))الكامل((كما يف - : قال شعبة ألن أزىن أحب إيل من أن (

)أحدث عن يزيد الرقاشى مسعت ): املصدر السابق(بن محيد   وقال أبو طالب أمحد. )
(: بن حنبل، يقول  أمحد فلم ترك حديث يزيد، : ال تكتب عن يزيد الرقاشي، قلت له(

ال، ولكن كان منكر احلديث، وكان شعبة حيمل عليه، وكان : " هلوى كان فيه؟ قال
)قاًصا (): ٦٦٢(رقم ) ١١٠: ص( ))الضعفاء واملرتوكني((، وقال النسائي يف ) مرتوك (
)بصري () ٨/٢٥٧( ))الكامل((يف : وقال ابن عدى. ) باس به برواية الثقات   نه الونرجو ا(

)عنه من البصريني والكوفيني وغريه ( .  
يعول على ما يروي،  ، ويزيد الرقاشي ال�اهللا   يصح عن رسول  هذا حديث ال((: قال ابن اجلوزي

: وقال احلافظ يف. ))ألن أزين أحب إيل من أن أروي عن يزيد الرقاشي: قال شعبة
  . ))د ضعيفزاه((): ٧٧٣٣(رقم ) ١٠٧١())التقريب((

ومل ينفرد به يزيد بل تابعه سليمان التيمي عن أنس، كما ذكره املصنف، أخرجها الطرباين يف 
بن  بن عثمان الكاليب، قال نا عيسى من طريق عمرو): ٤٠٤٤(رقم ) ٤/٢٢٥( ))األوسط((

كاد احلسد يسِبُق القدَر، «: قال �بن مالك، عن النيب   يونس، عن سليمان التيمي، عن أنس
  . »وكادت احلاجة تكون كفرا
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  )١(»...أكثـــرهم للمـــوت ذكـــرا: قـــال؟ َمـــن أكـــرم النـــاس وأكيســـهم«: ح���ديثـ  ٦٦
  .احلديث

ورواه ابـن أيب الـدنيا يف ، »؟ أي املـؤمنني أكـيس«: ابن ماجه من حديث ابـن عمـر بلفـظ
))املــــوت((

  .)٣(بلفظ املصنف وإسناده جيد )٢(
= 
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بن عثمان الكاليب وثقه  عمرو: رواه الطرباين يف األوسط وفيه((): ٨/٨١( ))امع((قال اهليثمي يف 
  . ))ابن حبان وهو مرتوك

 ))لني، تركه النسائي((): ٤١٩٣(رقم ) ٢/٨٣( ))الكاشف((هذا قال عنه الذهيب يف  بن سيار  بن عثمان  وعمرو
  . ))ضعيف وكان قد عمي((): ٥١٠٩(رقم ) ٧٤١: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف 

وللنسائي وصححه ابن حبان من جهة ((: شاهدا للحديث فقال): ٤٩٨: ص( ))املقاصد((وذكر السخاوي يف 
: للهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر فقال رجلا«: أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا أنه كان يقول

  . ))وهذا أصحها وما قبله من املرفوع ضعيف اإلسناد  »نعم: ويعتدالن قال
رقم ) ٨٢٦: ص(يف كتاب االستعاذة باب االستعاذة من شر الكفر  ))السنن((واحلديث أخرجه النسائي يف 

  . فذكره: أنه كان يقولاهللا   من طريق درّاج أيب السمح، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد عن رسول) ٥٤٨٥(
رقم ) ٣١٠: ص())التقريب((قال فيه احلافظ  وفيه درّاج ابن مسعان أبو السمح السهمي املصري

  . ))صدوق يف حديثه عن أيب اهليثم ضعف((). : ١٨٣٣(
  ). ٣/٣٩٨( ))اإلرواء((وهذا من حديثه عنه كذا قال األلباين يف 

أن طرق احلديث كلها ضعيفة، وبعضها أشد ضعفا من بعض، فاحلديث ضعيف، : واخلالصة
  . -واهللا أعلم- ) ٤٠٨٠(رقم ) ٩/٧٧( ))ةاالضعيف((وضعفه الشيخ األلباين يف 

  . »و أشدهم له استعدادا...«): ٣/٢٢٩( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
ليئة  (ومجع مادة الكتاب الباحثة اليهودية . البن أيب الدنيا، يف عداد املفقود ))ذكر املوت((كتاب  )٢(

من مصادر خمتلفة مثل اإلحتاف للزبيدي، واجلامع الصغري للسيوطي، والروح البن القيم ) كينربج
  ))املوت((من جامعة حيفا، وحيتوي على كتايب ابن أيب الدنيا  ١٩٨٣وغريها، وطبع سنة 

بقي نقص كثري يف مادة الكتاب فقام الشيخ مشهور حسن  ومجعها مرة أخرى من ، و ))والقبور((
ذكر ((نصا، والكثري منها مسندة، وطبع باسم  ٥٩١مصادر خمتلفة، فاشتملت مادة الكتاب 

  ).  ٧ـ ٦: صمقدمة الكتاب : ( انظر. من مكتبة الفرقان ))املوت
) ٤/٤٩٦(، باب ذكر املوت واالستعداد له، كتاب الزهد  ))السنن((في  ابن ماجة احلديث أخرجه )٣(
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بن أيب رباح عن ابن  بن قـَْيس، عن عطاء  ، عن فـَْروةاهللا بن عبد  من طريق نافع) ٤٢٥٩(رقم 
: مث قال �فجاء رجل من األنصار، فسلم على النيب  �اهللا   كنت مع رسول«: عمر، أنه قال
: قال: أحسنهم خلقا، قال فأي املؤمنني أكيس؟ قال: أي املؤمنني أفضل؟ قال! يا رسول اهللا

  . »أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم ملا بعده استعدادا، أولئك األكياس
  . ))ورواه ابن ماجه خمتصرا بإسناد جيد((): ٤/١١٩( ))الرتغيب والرتهيب((قال املنذري يف 

بن قيس جمهول،  هذا إسناد ضعيف، فروة((): ٤/٢٤٩: ())مصباح الزجاجة((وقال البوصريي يف 
  . ))وكذا الراوي عنه وخربه باطل قاله الذهيب يف طبقات التهذيب

  . ))جمهول((): ٧١٢٥(رقم ) ٩٩٥: ص( ))التقريب((أو ابن كثري قال احلافظ يف  اهللا  بن عبد نافعو 
وقال . ))ال يعرف((): ٤٣٦٩(رقم ) ٥/٤٢١( ))امليزان((قال الذهيب يف  بن قيس حجازي فروةو 

  . ))جمهول((): ٥٤٢٢(رقم ) ٧٨٠:ص( ))التقريب((احلافظ يف 
  . بن قيس  وللحديث طرق آخرى عن عطاء غري طريق فروة

 ))الشعب((والبيهقي يف ) ١/٣١٣( ))احللية((رجها أبو نعيم يف بن عتبة عن عطاء أخ العالء: األولى
بن   من طريق إبراهيم) ١/١٥٨( ))تلخيص املتشابه((واخلطيب يف ) ١٠٠٦٥(رقم ) ١٣/١٣١(

  . بن موسى عن ابن عيا ش عن العالء به  إسحاق احلريب عن احلكم
بفتح التحتانية -  اليحصبيبن عتبة هو  العالءورجال أيب نعيم والبيهقي ما بني ثقة، وصدوق، و

. روى له أبو داود  ))صدوق((احلمصي   - وسكون املهملة بعدها صاد مهملة مفتوحة مث موحدة
ههنا عن الشامي فهو  بن عيـــاش  ورواية إمساعيل). ٥٢٨٤(رقم ) ٧٦١: ص( ))التقريب((انظر

  ). ٤٧٧(رقم ) ١٤٢: ص))التقريب((صدوق يف روايته عن الشاميني كما يف 
: ،)١٦٧٦(رقم ) ٢/٢٦٨كشف األستار (الشامي أخرجها البزار  بن غيالن  طريق حفص: الثانية

بن عثمان   جلماهري حممدمن طريق أيب ا): ٤/٥٤٠(كتاب الفنت   ))املستدرك((واحلاكم يف 
كنا مع ابن : بن أيب رباح قال  ، عن عطاءبن غيالن  ، حدثين حفصبن محيد  الدمشقي، ثنا اهليثم

يا : مث جلس فقال �اهللا   فجاء فىت من األنصار فسلم على رسول«: عمر مبىن فذكر قصة وفيه
أكثرهم للموت : أي املؤمنني أفضل قال أحسنهم خلقا، قال أي املؤمنني أكيس؟ قال! رسول اهللا

احلديث  »...ينزل به أولئك األكياس: ذكرا، أو أحسنهم له استعدادا قبل أن ينزل م، أو قال
  . بطوله

   .، ووافقه الذهيب))حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((: قال احلاكم
= 
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  . ))رواه البزار ورجاله ثقات((): ٥/٣٢١( ))امع((وقال اهليثمي يف 
، )٦١٧٥(رقم ) ٨٧٧: ص( ))التقريب((كما يف   ))ثقة(( بن عثمان التنوخي و أبو اجلماهري حممد

قاله احلافظ يف  ))صدوق رمي بالقدر((هو أبو أمحد أو أبو احلارث الغساين موالهم  بن محيد  واهليثم
  ). ٧٤١٢(رقم ) ١٠٣٠: ص))التقريب((

قال  -باملهملة مصغر-هو أبو ُمْعيد  -باملعجمة بعدها ياء حتتانية ساكنة- بن غيالن  و حفص
   ))شامي صدوق فقيه رمي بالقدر((): ١٤٤١(رقم ) ٢٦٠: ص))التقريب((احلافظ يف 

  . فاإلسناد حسن
من طريق ) ٢٧٣٠(رقم ) ٢/٢٨٤( ))الكىن((أخرجها الدواليب : بن أيب حيىي طريق عمارة: الثالثة
  . بن أيب حيىي، عن عطاء به  اهللا، عن عمارة بن عبد  صدقة
: ص( ))التقريب((: انظر ))ضعيف((أبو معاوية أو أبو حممد الدمشقي  اهللا هو السمني بن عبد وصدقة
  . بن أيب حيىي مل أقف له على ترمجة، فهي ضعيفة السند وشيخه عمارة). ٢٩٢٩(رقم ) ٤٥١
بن  من طريق خالد) ٨/٣٣٣( ))احللية((أخرجها أبو نعيم يف : بن أيب مالك طريق يزيد: الرابعة

  . فذكر مثل رواية البزار ، عن ابن عمربن أيب رباح  يزيد، عن أبيه، عن عطاء
وقد ينسب إىل جد أبيه أبو هاشم الدمشقي  بن أيب مالك الرمحن  ابن عبد: بن يزيد هو و خالد

  . ))ضعيف مع كونه فقيها وقد امه ابن معني(() ١٦٩٨(رقم ) ٢٩٣: ص))التقريب((قال احلافظ يف 
انظر  ))صدوق رمبا وهم(( بن أيب مالك اهلمداين الدمشقي القاضي الرمحن  بن عبد  وأبوه يزيد  
ووصف بالتدليس، فذكره احلافظ يف املرتبة الثالثة من ). ٧٨٠٠(رقم ) ١٠٧٩: ص( ))التقريب((

  . وقد عنعن) ١٦١ - ١٦٠: ص( ))تعريف أهل التقديس((املدلسني يف كتابه 
وذه الطرق يكون احلديث حسنا إن ثبت مساع عطاء عن ابن عمر فقد نفى ذلك حيىي القطان  

، واإلمام ))مل يسمع عطاء من ابن عمر إمنا رآه رؤية((: فقال) ٤٠/٣٧٦تاريخ دمشق ((كما يف 
 ))بن معني معرفة الرجال عن حيىي((وابن معني  كما يف ) ١٥٥ـ ١٥٤: ص( ))املراسيل((امحد كما يف 

  ). ٦٢٦(رقم ) ١/١٢٦(البن حمرز 
بن   اهللا بن أيب رباح لقي عبد عطاء((: فقال) ٩٤(رقم ) ٣٢٨: ص( ))العلل((وأثبته ابن املديين يف 

ومسلم ) ٦/٤٦٣( ))التاريخ الكبري((، والبخاري يف ))بن الزبري وابن عمر  اهللا ومسع من عبد...عمر
: ابن عساكر كالم ابن القطان السابق مث قال وذكر) ٢٨٨٩(رقم ) ٢/٧١٩( ))الكىن واألمساء((يف 

  . ))ال معىن هلذا االنكار، فقد مسع عطاء من أقدم من ابن عمر، وكان يفيت يف زمان ابن عمر((
= 
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. »يشـعر ال وهـوَحْتفـه أخـذ  أخـذ مـن الـدنيا أكثـر ممـا يكفيـه فقـد مـن«: ـ ح�ديث ٦٧
  .)١(»احذروا الدنيا«: تقدم قبله بتسعة أحاديث وهو بقية حديث

  .»اللهم اجعل قوت آل حممد كفافا«: ـ حديث ٦٨
  .)٢(متفق عليه من حديث أيب هريرة
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. ))...))املوت((ورواه ابن أيب الدنيا يف ((: وقد أشار املصنف إىل طريق أخرى غري طريق عطاء بقوله
: بن حيىي  عن سعيد) ٣(رقم ) ١٨: ص( ))المكارم((يا في ابن أبي الدنوهي طريق جماهد أخرجها 

رقم ) ١٩٠- ٢/١٨٩( ))الصغري((، ويف )١٣٥٣٦(رقم ) ١٢/٣١٨( ))الكبري((والطرباين يف 
–بن مغول، عن معلى   بن سعيد األموي، ثنا أيب، ثنا مالك  بن حيىي من طريق سعيد) ١٠٠٨(

عاشر عشرة فجاءه رجل من  �أتيت النيب «: عن جماهد، عن ابن عمر قال - الكندي: هو
ذهبوا بشرف الدنيا «زاد يف آخره و . فذكر مثل لفظ الغزايل  »...األنصار فقال يا رسول اهللا؟

  . »قبل نزول املوت«وعند الطرباين بزيادة . »واآلخرة
إال  بن سعيد، وال رواه عن معلى الكندي بن مغول إال حيىي  مل يرو عن مالك((: قال الطربان

  . ))بن مغول  مالك
  . ))رواه الطرباين يف الصغري وإسناده حسن((): ٣١٢/ ١٠( ))امع((وقال اهليثمي يف 

رجاله ثقات غري املعلى هذا، وقد ((): ١٣٨٤(ح ) ٣/٤٥٨( ))الصحيحة((قال الشيخ األلباين يف 
من )  ٣٣٠/  ١/  ٤( وابن أيب حامت ) ٣٩٤/  ١/  ٤(   ))التاريخ الكبري((أورده البخاري يف 

بن مغول أيضا هذا  تعديال، وقد روى عنه مالك  رواية األعمش عنه، ومل يذكرا فيه جرحاو ال
  ). ٧/٤٩٢(انظر الثقات . هإ ))احلديث، وذكره ابن حبان يف الثقات

  . واحلديث حسنه الشيخ األلباين مبجموع طرقه
  . »...دعوا الدنيا ألهلها«) ٥٦(سبق خترجيه برقم   )١(
) ١١/٣٤١(وأصحابه وختليهم عن الدنيا  �كتاب الرقاق باب كيف كان عيش النيب البخاري   )٢(

) ٧٣٦٦(رقم ) ١٨/٣٠٤(والزهد ) ٢٤٢٤(رقم ) ٧/١٤٦(ومسلم كتاب الزكاة ) ٦٤٦٠(رقم 
اللهم « � اهللا  قال رسول: بن جرير، عن أيب هريرة قال بن عمرو  من طريق أيب زرعة) ٧٣٦٧(و

ويف » اللهم اجعل رزق آل حممد قوتا«هذا لفظ البخاري، وعند مسلم . »ارزق آل حممد قوتا
  . »كفافا«: ويف رواية عنده أيضا» اللهم ارزق«: رواية عنده

كفايتهم من غري إسراف وهو مبعىن يف الرواية : قيل) قوتا) ١٨/٣٠٥(قال النووي يف شرح مسلم 
= 
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  .»اللهم أحيين مسكينا وأمتين مسكينا«: ـ حديث ٦٩
واحلاكم وصحح إسناده من حديث أيب سعيد ، وابن ماجه، )١(الرتمذي من حديث أنس

= 
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  . ))سد الرمق هو: كفافا وقيل: األخرى
معىن احلديث أنه طلب الكفاف فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن احلاجة، ((: قال القرطيب

  )١١/٣٥٥(نقله عنه  احلافظ يف الفتح . ))ويف هذه احلالة سالمة من آفات الغىن والفقر مجيعا
ن اجلنة قبل أغنيائهم، ما جاء أن فقراء املهاجرين يدخلو : كتاب الزهد، باب  ))السنن((الترمذي في   )١(

رقم ) ٧/١٨(كتاب قسم الصدقات،   ))السنن الكربى((والبيهقي يف ) ٢٣٥٢(رقم ) ٦/٢٢٣(
من طرق عن ) ١٠٠٢٥(رقم ) ١٣/١٠٦(و) ١٣٨٠(رقم ) ٣/٥١( ))الشعب((، ويف )١٣١٥١(

: قال �اهللا   بن النعمان الليثي، عن أنس أن رسول بن حممد العابد الكويف، حدثنا احلارث  ثابت
اهللا   فقالت عائشة رضي، واحشرين يف زمرة املساكني يوم القيامة«. وفيه زيادة يف آخره. فذكره
تـَُردي  ألم يدخلون اجلنة قبل األغنياء بأربعني خريفا يا عائشة ال: مل يا رسول اهللا؟ قال: عنها

  . » تعاىل يقربك يوم القيامةاهللا اْلَمَساِكَني ولو بشق مترة، يا عائشة، أحيب املساكني وقربيهم، فإن
  . ))هذا حديث غريب((: قال أبو عيسى

بن النعمان الليثي ابن   احلارث: يف إسناده((: فقال): ٧/٢٦٧( ))البدر املنري((وضعفه ابن امللقن يف 
وتبعه . ))وقال البخاري منكر احلديث. ليس بالقوي: يه، قال أبو حامت فبن جبري  أخت سعيد
اجلرح ((يف : قول أيب حامت انظر. ))إسناده ضعيف((: فقال) ٥/٢١٢٩( ))التلخيص((احلافظ يف 

وقول البخاري مل أقف عليه  يف توارخيه الثالثة وذكره العقيلي يف ) ٤٢٥(رقم ) ٣/٩١( ))والتعديل
رقم ) ٢١٤: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . بإسناده عن البخاري) ١/٢١٤( ))الضعفاء((
  . ))ضعيف((): ١٠٥٩(

قال البخاري ((: وقال): ١٦٢٢(رقم ) ٣/٣٨٢( ))املوضوعات((وذكر ابن اجلوزي هذا احلديث يف 
  . ))بن النعمان منكر احلديث  احلارث

وزي، فذكر هذا احلديث يف أسرف ابن اجل((): ٥/٢١٢٩( ))التلخيص((وقال احلافظ يف 
قال . ألنه كان مكفيا �وكأنه أقدم عليه ملا رآه مباينا للحال اليت عليها النيب  ))املوضوعات((

ووجهه عندي أنه مل يسأل حال املسكنة اليت يرجع معناها إىل القلة، وإمنا سأل املسكنة : البيهقي
هذا اليقتضي ((): ٢/٣٢٥( ))الآليل((وقال السيوطي يف . ))الىت يرجع إىل اإلخبات والتواضع

  ). ٢/٣٠٥( ))تنزيه الشريعة((وكذلك ابن عراق يف . ))الوضع
= 
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  .)١(وقد تقدم
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  . أن احلديث ذا اإلسناد ضعيف: واخلالصة
  ): أ/٩٦/اللوحة(تقدم يف كتاب آداب الصحبة، باب يف حقوق املسلم والرحم واجلار ) ١(

رقم ) ٤/٤٣٣(جمالسة الفقراء : كتاب الزهد، باب  ))السنن((ابن ماجة في واحلديث أخرجه 
تاريخ ((، واخلطيب يف )١٠٠٠(رقم ) ٢/١٢٧٩( ))املنتخب((بن محيد يف   ، وعبد)٤١٢٦(

رقم ) ٣/٣٨١( ))املوضوعات((وابن اجلوزي يف ) ٢٠٣٩(رقم الرتمجة ) ٥/١٧٨( ))بغداد
أِحّبوا : أيب سعيد اخلدري قال بن سنان، عن أيب املَباَرك، عن عطاء، عن  من طريق يزيد): ١٦٢١(

  . فذكره: يقول يف دعاءه �اهللا   املساكني، فإين مسعت رسول
بن سنان  يعرف امسه وهو جمهول ويزيد  ال أبو املبارك(() ٤/٢١٨( ))الزوائد((قال البوصريي يف 

  . ))التميمي أبو فروة ضعيف
بن سنان   إسناده أيضا ضعيف ألنه من رواية يزيد((): ٧/٣٦٧( ))البدر املنري((وقال ابن امللقن يف 

] ٩/٤٤٦اجلرح [الرهاوي وقد ضعفوه عن أيب املبارك وهو جمهول كما قاله أبو حامت الرازي 
عن عطاء، عن أيب   ))الثقات((، لكن ذكره ابن حبان يف ]٢٩١٨ح  ٧/٣٣٧السنن [والرتمذي 
 ))موضوعاته((ي فذكر حديث أيب سعيد هذا وحديث أنس السالف يف وغال ابن اجلوز . سعيد عنه

وعلله مبا ذكرناه ومل يذكر توثيق أيب املبارك، وإمنا اقتصر على من جهله واحلق أن يذكر يف 
  . هإ))األحاديث الضعيفة

  . فتبني من كالم األئمة أن أبا املبارك جمهول
  ، . بن يزيد التميمي أبو فروة الّرهاوي  بن سنان ويزيد 

: ، وقال أبو حامت))ليس بشيئ(() ٨٩٤(رقم ) ٢٣١: ص( ))تاريخ الدارمي((كما يف : قال ابن معني
ليس بقوي ((: وقال أبو زرعة  ))حيتج بهحمله الصدق والغالب عليه الغفلة يكتب حديثه وال ((

 ))السنن((قال الرتمذي يف ) ١١٢٠(رقم ) ٩/٢٧٧( ))اجلرح والتعديل((: انظر ))احلديث
إال رواية ابنه بن سنان الرهاوي ليس حبديثه بأس  أبو فروة يزيد]البخاري[ قال حممد ((): ٧/٣٣٧(

) ٧٧٧٨(رقم ) ١٠٧٦( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))فإنه يروي عنه مناكري محمد عنه
  . ))ضعيف((

عن أبيه، عن  بن أيب مالك الدمشقي بن عبدالرمحن  بن يزيد ومل ينفرد به أبو مالك بل رواه خالد
صحيح اإلسناد ومل ((: وقال) ٤/٣٢٢(كتاب الرقاق   ))المستدرك((الحاكم في  عطاء به، أخرجه

= 
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  . ، ووافقه الذهيب))خيرجاه
 ))تاريخ الدوري((كما يف   ))ليس بشيء((: ، قال ابن معنيبن أيب مالك الدمشقي  بن عبدالرمحن  بن يزيد  وخالد

مل يرض أن يكذب على أبيه، حىت كذب على أصحاب (( - )٣/٨٠التهذيب ((كما يف - وقال ). ٢/١٤٦(
. ))يروي أحاديث مناكري((: وقال أبو حامت ))ال بأس به حدث عنه ابن املبارك((: ، وقال أبو زرعة))�اهللا   رسول

 ))الضعفاء واملرتوكني((يف : وقال النسائي). ١٦٢٣: (رقم) ٣/٣٥٩(  ))اجلرح والتعديل((انظر قول الرازيني يف 
كان صدوقا ((): ٣٠٤(رقم ) ١/٣٤٥( ))اروحني((وقال ابن حبان يف   ))ليس بثقة((). ١٧٠(رقم ) ٩٥: ص(

، وما أقربه يف نفسه بخبره إذا انفرد عن أبيه يعجبني  يف الرواية ولكنه كان خيطئ كثريا ويف حديثه مناكري، ال
). ٢٨٤٦(رقم ) ٢/٤٣١( ))امليزان((كما يف   ))ثقة((: بن صاحل وأبو زرعة الدمشقي  ، وقال أمحد))من التعديل

ضعيف مع كونه  (( ))التقريب((، وقال احلافظ يف ))األكثرون على تضعيفه((): ٧٣٦٧( ))البدر((وقال ابن امللقن يف 
  . ))كان فقيها وقد امه ابن معني

   ))صدوق رمبا وهم((): ٧٨٠٠(رقم ) ١٠٧٩: ص( ))التقريب((قال يف  بن عبــدالرمحن  وأبوه يزيد
  . وقد انفرد خالد يف هذه الراوية عن أبيه

رقم ) ٣٢٨: ص( ))العلل((بن املديين يف   ويف احلديث علة أخرى وهي االنقطاع بني عطاء وأيب سعيد فقال علي
  . ))ولم يسمع منهبن عمر ورأى أبا سعيد اخلدري رآه يطوف بالبيت   اهللا  بن أيب رباح؛ لقي عبد  عطاء((): ٩٤(

  . فهذا إسناد ضعيف
  : بن الصامت، وآخر من حديث ابن عباس  وله شاهد من حديث عبادة

وابن ): ١٤٢٧(رقم ) ٣/١٤٦٧( ))الدعاء((بن الصامت أخرجه الطرباين يف  ـ حديث عبادة١
بن زياد ثنا   بن زياد عن عببد اهلقل ثنا بن الوليد من طريق بقية) ٣٨/١٩٤( ))تارخيه((عساكر يف 

  فذكره : يقول �اهللا  كان رسول: يقول �بن الصامت   بن أيب أمية قال مسعت عبادة جنادة
  ). ٣٣٢(رقم ) ٢٧١-٨/٢٧٠( ))املختارة((ومن طريق الطرباين أخرجه الضياء يف 

  . ))ورجاله موثوقون وبقية قد صرح بالتحديث((: )١٦٦(رقم ) ١٥٤( ))املقاصد((قال السخاوي يف 
بن   قال أبو سعد علي((: وقال ))تارخيه((، ترجم له ابن عساكر يف األوزاعي: بن زياد هو عبيدو 

ىي شامي عزيز احلديث، وقيل بن حي األوزاعي هذا امسه عبيد: موسى السكوين احلافظ النيسابوري
بن بشر  بن يوسف بن جعفر احلافظ نا حممد اهللا  بن عبد ووجد خبط أيب احلسني حممد. إنه ثقة

بن زياد األوزاعي الذي روى عنه اهلقل   عبيد: بن سفيان الطائي قال  بن عوف  اهلروي أخربين حممد
ما هو   ال: كر؟ قال يلفاحلديث الذي روي هو من: سألت عنه بدمشق، فلم يعرفوه، قلت له
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  .احلديث )١(»...الدرهم  عبدالدينار تعس   عبدتعس «: ـ حديث ٧٠

: وإمنــا علـق آخــره بلفــظ  »تـََقشَ وال انـ«: البخـاري مــن حـديث أيب هريــرة ومل يقــل  
َتَكسَ َتِعسَ «   .)٣(ووصل ذلك ابُن ماجه واحلاكم، )٢(» وانـْ
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  . ))اللهم امتين مسكينا: أن يكون قال �منكر، ما ينكر النيب 
بن زياد األوزاعي ينبغي أن يعد  ومجلة القول أن عبيد((). : ٣/٣٦٢( ))اإلرواء((وقال الشيخ األلباين 

  . ))يف مجلة اهولني
  . بن زياد األوزاعي فهذه الطريق ضعفة جلهالة عبيد

) ٢/٣٢٦( ))الآليل املصنوعة((كما يف   ))األلقاب((وأما حديث ابن عباس فأخرجه الشريازي يف / ٢
  . فذكره: بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال قال رسول اهللا  من طريق طلحة

  ). ٣٠٤٦(رقم ) ٤٦٤( ))التقريب((كما يف   ))مرتوك((بن عثمان احلضرمي املكي  بن عمرو وطلحة
أن مجيع طرق هذا (( ))اإلرواء((احلديث حسنه الشيخ األلباين مبجموع طريقه فقال يف إن : واخلالصة

ختلو من قادح، إال أن جمموعها يدل على أن للحديث أصال، فإن بعضها ليس شديد   احلديث ال
وانظر أيضا . ))واحلديث مبجموعهن أحسن...الضعف كحديث أيب سعيد وحديث عبادة،

  . واهللا أعلم). ٣٠٨(رقم ) ١/٦١٨( ))الصحيحة((
  . »تعس وال انتعش وإذا شيك فال انتقش...«): ٣/٢٣٠( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ١(
، )٢٨٨٦(رقم ) ٦/٩٩(اجلهاد والسري، باب احلراسة يف الغزو يف سبيل اهللا، : البخاري كتاب) ٢(

أيب صاحل عن  من طريق) ٦٤٣٥(رقم ) ١١/٣٠٤(وكتاب الرقاق، باب ما يُتقى من فتنة املال، 
الدينار والدرهم، والقطيفة،  عبد َتِعس« �اهللا  قال رسول: اهللا عنه قال أيب هريرة رضي

  . »واخلميصة، إن أعطَي رضي وإن مل يعط مل يرض
 -كما قال املصنف- فرواه البخاري تعليقا » تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش«: و أما لفظ

بن دينار، عن أبيه، عن أيب صاحل، عن أيب  اهللا بن عبد أخربنا عبدالرمحن: فزادنا عمرو قال: بقوله
اخلميصة إن أعطي رضي وإن مل  الدرهم وعبد الدينار وعبد تعس عبد«: قال �هريرة عن النيب 

  . »وانتكس وإذا ِشْيك فال انتقش يعط سخط تعس
بن مرزوق هو من شيوخ البخاري وقد صرح بسماعه منه يف مواضع   عمرو((): ٦/١٠١(قال احلافظ يف الفتح 

  . ))بن مرزوق  وقد وصله أبو نعيم من طريق أيب مسلم الكجي وغريه عن عمرو((: مث قال. ))أخرى
من طريق )٤١٣٦(رقم ) ٤/٤٤١(كتاب الزهد، باب يف املكثرين   ))السنن((ابن ماجة في   )٣(
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  .»ما وقى املرء عرضه به فهو صدقة«: حديث ـ ٧١         
  .)١(تقدم وقد جابر حديث من يعلى أبو
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بن دينار، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة أن   اهللا عن عبدبن ُسليم،   صفوانبن سعيد، عن   إسحاق
، تعس وانتكس وإذا شيك فال اخلميصة  وعبد الدرهم وعبد الدينار  عبد تعس«: قال �النيب 
  . »انـْتَـَقش

موىل مزينة، قال الذهيب  بن سعيد الّصّواف املدين بن إبراهيم إسحاق: بن سعيد وهو وفيه إسحاق
رقم ) ١٢٥: ص))التقريب((وقال احلافظ يف . ))ضعف((): ٢٧٢: (رقم) ١/٢٣٣( ))الكاشف((يف 
   .))لّني احلديث((): ٣٢٨(

بن   اهللا بن عبد  الرمحن  بن مرزوق، فرواه عن عبد عمرو - متابعة قاصرة-وهومل ينفرد به بل تابعه 
  . بن دينار به اهللا  دينار، عن أبيه عبد
 )٢٥٩٥(رقم ) ٣/٩٤( ))ألوسطا((والطرباين يف ، )٨٩٨٣(رقم ) ١٥/٣٨١(أخرجه البزار يف 

  . )١٤٣ - ٦/١٤٢( ))الشعب((والبيهقي يف 

 قال عنه احلافظ يف بن دينار موىل ابن عمر اهللا بن عبد اإلسناد ثقات إال عبدالرمحنورجال 

  . وهو من رجال البخاري. هإ))صدوق خيطئ(() ٣٩٣٨(رقم ) ٥٨٥: ص( ))التقريب((
) ١/٥٧٠( ))صحيح اجلامع الصغري((لباين يف وهذه الزيادة صحيحة وال شك، وصححه الشيخ األ

  ). ٢٩٦٢(رقم 
 ))املستدرك((مل أقف على هذا احلديث يف  ))ووصل ذلك ابن ماجة واحلاكم((: قول املصنف: تنبيه

  . -واهللا أعلم- ومل أجد أحدا عزاه إىل احلاكم غري املصنف 
يـَْتعس، إذا عثر وانكب لوجهه  يقال تَِعس. املهملة، وجيوز فتحهابفتح أوله، وكسر : تَِعس: قوله

  ) ١٠٨: ص(النهاية : انظر. وقد تفتح العني، وهو دعاء عليه باهلالك
. وخسر أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه باخليبة، ألن من انتكس يف أمره فقد خاب: انـَْتَكس

  ). ٩٤١: صالنهاية (
إذا دخلت فيه شوكة  -شيك بكسر املعجمة وسكون التحتانية بعدها كاف - : ِشْيك فال انتقش

والضبط من ) ٩٣٧: صالنهاية . ( أخرجها من موضعها وبه مسي املنقاش الذي يُنقش له ال
  ). ٦/١٠١( ))الفتح((

وقال ): أ/٩٦/اللوحة(يف كتاب آداب الصحبة، باب يف حقوق املسلم والرحم واجلار سبق احلديث  )١(
= 
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  . ))أبو يعلى وابن عدّي من حديث جابر، وضعفه((: املصنف يف خترجيه
 ))الكامل((وابن عدي في ، )٢٠٤٠(رقم ) ٤/٣٦( ))مسنده((أبو يعلى في واحلديث أخرجه 

  ))السنن الكربى((والبيهقي يف ) ٩٥(رقم ) ١/٩٠( ))مسند الشهاب((، والقضاعي يف )٦/٤٣١(
بن املنكدر، عن   بن الصلت، حدثنا حممد  من طرق عن املسور) ١٠/٢٤٢(كتاب الشهادات 
وعند . »وما وَقى به ِعْرَضه فهو له صدقة«: فذكر احلديث وفيه: أنه قال �اهللا   جابر، عن رسول

  . »ُكتب له به صدقة«بعضهم 
ومن طريق أيب ). ١٠٢٢٩(رقم ) ١٣/٢٢٤( ))الشعب((جه البيهقي يف ومن طريق ابن عدي أخر 
  ). ١٠٧٣(رقم الرتمجة ) ٢/٣٧١( ))اروحني((يعلى أخرجه ابن حبان يف 

 غري مسور عن احلديثان وهذان((: قال ابن عدي بعد ذكر حديثني عن املسور وهذا أحدمها
 املنكدربن  حممد عن املسور روى ما مثل اهلاليل احلسنبن  احلميد عبد املسور مع حمفوظني، روامها

  . ))احلديثني ذين معروف وهو حديث كثري للمسور وليس
  . ))بن الصلت وهوضعيف ويف إسناد أيب يعلى مسور((): ٣/١٣٩( ))امع((قال اهليثمي يف 

بن  مسورهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ((): ٣٣٨٨(رقم ) ٤/١٨٤( ))اإلحتاف((وقال البوصريي يف 
  . ))الصلت

، وقال البخاري يف )٩٩١(رقم ) ١٥٠: ص(ضعفه أمحد كما يف حبر الدم : بن الصلت  مســــورو 
  ))ضعيف احلديث((وقال أبو حامت وأبو زرعة . ))ضعيف ضعفه أمحد((): ٤/٤١١(  ))التاريخ الكبري((

): ٥٧٢: (رقم) ٢٢٠: ص( ))الضعفاء واملرتوكني((ال النسائي يف وق). ٨/٢٩٨( ))اجلرح((كما يف 
كان غاليا يف ((): ١٠٧٣(رقم ) ٢/٣٧٠( ))اروحني((، وقال ابن حبان يف ))مرتوك احلديث((

بن   جيوز االحتجاج به، كان أمحد  التشيع، يشتم السلف، وكان يروي عن الثقات، املوضوعات، ال
  . ))قول فيهحنبل يكذبه، وأما حيىي فحسن ال
أخرجه  -كما قال ابن عدي- بن الحسن الهاللي  الحميد عبدومل ينفرد به املسور بل تابعه عليه 

احلميد، قال حدثنا  قال حدثنا عبد) ١٨١٩(رقم ) ٣/٢٨٢( ))مسنده((ابو داود الطيالسي يف 
  . فذكره خمتصراً : �اهللا  بن املنكدر، عن جابر قال قال رسول حممد

 ))احلوئج  قضاء((وابن أيب الدنيا يف ) ١٠٨١(رقم ) ٢/١٦٦( ))املنتخب((بن محيد يف   وأخرجه عبد
وابن عدي ). ٨٤(رقم احلديث ) ١/٢٢٦( ))مكارم األخالق((واخلرائطي يف ) ٩(رقم ) ١٩: ص(

كتاب البيوع، باب الصلح ))السنن((والدارقطين يف ) ١٤٧١(رقم ) ٥/٣٢٢( ))الكامل((يف 
= 
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كتاب    ))املستدرك((، واحلاكم يف )١٨: (رقم احلديث) ٣٨ـ٣٧: ص( ))املستجاد((ويف  ،)٣/٤٢٨(
 -٥/١٤٨( ))الشعب((و) ١٠/٢٤٢(كتاب الشهادات   ))السنن((والبيهقي يف ) ٢/٥٠(البيوع 
  . بن احلسن اهلاليل به احلميد  كلهم من طرق، عن عبد) ١٤٩

   »عرضه؟ قال يعطى الشاعر وذا اللسانبن املنكدر ما يقي به   حملمد: قلت«: وفيه زيادة   
  . ))صحيح ومل خيرجاه((: وقال احلاكم

  . ))عبداحلميد ضعفوه((: وتعقبه الذهيب بقوله   
 احلسنبن  احلميد  عبد غري املنكدر ابن عن روى أعلم وال((: ))الكامل((وقال ابن عدي يف 

 وبعضها مشاهري بعضها أحاديث جابر عن املنكدر ابن عن احلميد  الصلت ولعبدبن   ومسور
  . ))عليه اليتابع

يعىن املسور . ())هذا احلديث يعرف ما، وليسا بالقويني((: ))السنن((وقال البيهقي يف 
  ). احلميد وعبد

ال ((): ١٦٧٦(رقم ) ٢/٩٥( ))العلل((قال أمحد كما يف : بن الحسن الهاللي  الحمـيد  عبدو 
  ))ثقة((): ٥٧٧(رقم ) ١٦٢: ص(وقال يف رواية الدارمي ، ))ليس به بأس((: ، وقال ابن معني))أعرفه

وقال ). ٦/١١( ))اجلرح والتعديل((كما يف   ))ضعيف((: أبو زرعة: ، وقال))شيخ((: وقال أبو حامت
وقال ابن حبان يف . ))املنكدر ابن عن حديثه على يـَُتاَبعُ  الَ ((): ٣/٤٥( ))الضعفاء((العقيلي يف 

. ))كان ممن خيطئ حىت خرج عن حد االحتجاج له إذا انفرد((): ٧٤٤(رقم ) ٢/١٢٥( ))اروحني((
  . ))صدوق خيطئ((): ٣٧٨٢(رقم ) ٥٦٤: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف 

ولكن له شاهد ذكره واحلديث بكال الطريقني ضعيف، وطريق مسور أشد ضعفا من طريق اهلاليل، 
بن  بن بديل، عن أنس الرمحن من طريق أيب عصمة نوح، عن عبد) ٢/٥٠( ))املستدرك((احلاكم يف 

  »من استطاع منكم أن يقي دينه، وعرضه مباله فليفعل« �اهللا   قال رسول: قال �مالك 
  . ))أبو عصمة هالك((: وقال الذهيب يف التلخيص. ليس من شرط الكتاب: وقال
موالهم مشهور بكنيته، يعرف باجلامع جلمعه  بن أيب مرمي املروزي القرشي نوح: عصمة هووأبو 

رقم ) ١٠١٠: ص( ))التقريب((انظر . وقال ابن املبارك كان يضع. العلوم لكن كذبوه يف احلديث
)٧٢٥٩ .(  

يرتقي إىل درجة احلسن لشدة ضعف املسور، وال ينفع الشاهد الذي   أن احلديث ضعيف ال: وخالصة القول
 ). ٨٩٨(رقم ) ٢/٣٠١( ))الضعيفة((وضعفه الشيخ األلباين يف . ذكره احلاكم ألنه موضوع
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   )١(»...البتغـــى هلمـــا ثالثـــا، لـــو كـــان البـــن آدم واديـــان مـــن ذهـــب«: ـ ح���ديث ٧٢
  .احلديث

  .)٢(وأنس، متفق عليه من حديث ابن عباس
إنّـا أنزلنـا املـال إلقامـة الصـالة : يقـول وجـل عزاهللا  إن )٣(أيب واقد الليثي«: حديث: ٧٣

  .احلديث )٤(»...وإيتاء الزكاة
  .)٥(صحيح بسند ))الشـعـب(( يف والبيهقي أمحد

                                                                                  

اهللا على   وال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب، ويتوب...«): ٣/٢٣٢( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ١(

 . »من تاب

رقم ) ١١/٣٠٥(يف كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة املال  البخاريحديث ابن عباس أخرجه ) ٢(
من طريق عطاء قال مسعت ابن ) ٢٤١٢(رقم ) ٧/١٤٠(يف كتاب الزكاة، ومسلم ) ٦٤٣٦(

بدل » واديان من مال«: ويف البخاري: فذكره: يقول �اهللا عنهما يقول مسعت النيب   عباس رضي
لو أن البن آدم ملء واٍد ماال ألحب أن يكون إليه «: وأما لفظ مسلم. »هلما«: وليس فيه. ذهب

  . »مثله، وال ميأل نفس ابن آدم إال الرتاب، واهللا يتوب على من تاب
، ومسلم كذلك برقم )٦٤٣٩(فأخرجه البخاري يف نفس الكتاب والباب برقم  حديث أنسوأما 

لو أن البن «: قال �اهللا   مالك أن رسولبن  من طريق ابن شهاب قال أخربين أنس) ٢٤١٤(
. »اهللا على من تاب  آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، وال ميأل فاه إال الرتاب، يتوب

 . »لو كان البن آدم واٍد من ذهب أحب أن يكون له واديا آخر«: ولفظ مسلم

بن أسيد، كان   بن احلارث وفع: ابن عوف، وقيل: بن مالك، وقيل  احلارث: خمتلف يف امسه؛ قيل   )٣(
بن بكر يوم الفتح،  حليف بين سعد، كان قدمي اإلسالم وكان معه لواء بين ليث وضمرة وسعد

: ص(، والتقريب )١٠٨١٥(رقم ) ١٣/٧٧اإلصابة . (مات سنة مثان وستني، وهو ابن مخس ومثانني
 ). ٨٥٠٠(رقم ) ١٢٢٠

ولو كان البن آدم واد من ذهب، ألحب أن يكون ...«): ٣/٢٣٢( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )٤(
له ثان، ولو كان له الثاين، ألحب أن يكون هلما ثالث، وال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب، 

  . »اهللا على من تاب  ويتوب
  .))والبيهقي يف الشعب، أمحد بسند صحيح((: يف الظاهرية) ٥(

= 
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  : بن أسلم، واختلف عليه فيه احلديث رواه زيدو 

  . بن أسلم، عن عطاء، عن أيب واقد بن جعفر، عن زيد اهللا  بن سعد، وابن اّرب، وعبد  فرواه هشام
  . بن أسلم، عن أيب ُمراوح، عن أيب واقد  بن عثمان، عن زيد ورواه ربيعة
  : بن أسلم عن أبيه، عن أيب واقد بن سنان، عن زيد  بن عطاء  بن احلسن اهللا  ورواه عبد

  : ن وافقهرواية هشام وم: أوال
باب ما رُفع من القرآن بعد نزوله ومل يثبت  ))فضائل القرآن((بن سالم يف  القاسم  أخرجها أبو عبيد
، والطرباين يف )٢١٩٠٦(رقم ) ٣٦/٢٣٧( ))املسند((و أمحد يف )٣٢٢: ص(يف املصاحف 

، والبيهقي يف )٢٤٤٦(رقم ) ٣/٥١( ))األوسط((ويف ) ٣٣٠٢(رقم ) ٣/٢٤٧( ))الكبري((
  : بن سعد  هشاممن طرق عن ) ٩٧٩٧(و) ٩٧٩٦(رقم ) ١٢/٤٩٦( ))لشعبا((

  : بن جمرب الرمحن  بن عبد من طريق حممد) ٣٣٠٢(رقم ) ٣٢٤٧( ))الكبري((وأخرجها الطرباين يف 
بن   اهللا  عبد من طريق): ٢٠٢٥(رقم حديث ) ٢/٧٦١( ))معرفة الصحابة((وأخرجها أبو نعيم يف 

  : بن نجيح  جعفر
بن يسار، عن أيب  بن أسلم، عن عطاء عن زيد] بن جعفر  اهللا هشام، وابن جمرب، وعبد[ ثالثتهم 

إنا : اهللا قال  إن: إذا أُنزل عليه، فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم �كنا نأيت  النيب «: واقد الليثي قال
  . بن سالم القاسم فذكر حنوه، واللفظ الذي ساقه الغزايل هو لفظ أيب عبيد »... .أنزلنا املال

  . ))رواه أمحد والطرباين، ورجال أمحد رجال الصحيح((): ٧/١٤٣( ))امع((وقال اهليثمي يف 
إسناد حسن وهو على شرط مسلم، ((): ١٦٣٩: (رقم) ٤/١٨٣( ))الصحيحة((وقال األلباين يف 

  . ))يضر  كالم ال  بن سعد  ويف هشام
رقم ) ١٠٢١: ص( ))التقريب((، أبو عباد أو أبو سعيد، قال احلافظ يف بن سعد هو املدين  و هشام

أثبت الناس "اليضر ألنه وصف بـ. له أوهام: وقوله ))صدوق له أوهام، ورمي بالتشيع((): ٧٣٤٤(
ومل ) ٦/٢٨: ذيب التهذيب: (، وصفه بذلك أبو داود برواية اآلجري عنه انظر"بن أسلم يف زيد

  ). ٢٢٩: ص ))احملرر((اهلادي يف   أجده يف السؤاالت اآلجري ونقله أيضا ابن عبد
رقم ) ٤٩٧: ص( ))التقريب((وهو ضعيف كما يف  -كما سبق- بن جنيح   بن جعفر  اهللا وتابعه عبد

: قال أبو زرعة  بن جمرب الرمحن بن عبد  ، ولكن روايته تصلح للمتابعة، وتابعه أيضا حممد)٣٢٧٢(
فال قيمة . ))مرتوك احلديث(() ٥٥٢(رقم ) ٢١٥: ص( ))الضعفاء((وقال النسائي يف . واهي احلديث

  . ملتابعته
= 
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  . بن سعد بال شك  واحلديث حسن من طريق هشام
  : بن عثمان رواية ربيعة: ثانيا

) ١٢/٥٠١( ))الشعب((، والبيهقي يف )٣٣٠٣: (رقم) ٣/٢٤٨( ))الكبري((أخرجها الطرباين يف 
بن  من طرق عن ربيعة) ١٤٤٢(رقم ) ٢/٣١٨( ))مسند الشهاب((، والقضاعي يف )٩٨٠٠: (رقم

اهللا   قال«: قال �اهللا   بن أسلم، عن أيب مراوح، عن أيب واقد الليثي أن رسول عثمان، عن زيد
  . فذكره »...عّزو جلّ 

كذا وجدته ((: بن أسلم عن أيب واقد، عن أيب مراوح  وقال البيهقي إثر رواية احلديث من طريق زيد
  . كما عند الطرباين وغريه  ))راوح عن أيب واقديف كتايب، والصواب عن أيب م

 ))ثقة((: قال ابن منري: أبو عثمان املدين بن اهلُدير التيمي  اهللا  بن عبد  بن عثمان هو ابن ربيعة وربيعة
إىل الصدق ماهو، ((: ، وقال أبو زرعة))ثقة((وقال ابن معني ) ٢/١٥٩( ))ذيب التهذيب((كما يف 

انظر هذه األقوال الثالثة يف  ))منكر احلديث، يكتب حديث((: وقال أبو حامت. ))وليس بذاك القوي
وقال . وهذا يدل على أن ضعفه ليس بشديد عنده). ٢١٤٠(رقم ) ٣/٤٧٧( ))اجلرح والتعديل((

: ص: ())التقريب((وقال احلافظ يف . ))ليس به بأس((): ٩/١٣٣( ))ب الكمالذي((النسائي كما يف 
  . ))صدوق له أوهام((): ١٩٢٣: (رقم) ٣٢٢

قيل ((): ٨٤١٦(رقم ) ٠٢: ص: ())التقريب((الليثي املدين قال احلافظ يف : ، ويقالوأبوُمراوِح الغفاري
  . ))فثقةله صحبة، وإال 
ربيعة هذا حاله كحال هشام، فإن كان  ((): ١٦٣٩(رقم  ٤/١٨٣٩( ))الصحيحة((وقال األلباين يف 

يف هذا احلديث شيخان ] بن أسلم  لعله يريد زيد[ بن يسار  كل منهما  قد حفظ، فيكون لعطاء
  . واهللا أعلم. ))وكالمها ثقة

  بن يسار  رواية عطاء: ثالثا
بن  اهللا  عن عبدبن إمساعيل،  من طريق حامت) ٢/٧٦١( ))فة الصحابةمعر ((أخرجها أبو نعيم يف 

كنا نأيت النيب : قال ، عن أبيه عن أيب واقد الليثيبن أسلم  بن يسار، عن زيد حسن، عن عطاء
  . ، فذكر حنوه»...اهللا إنا أنزلنا املال  قال «: فيحدثنا، فجئنا يوما فقال �

ألن أبا . مل يتبني يل من هو؟ وأخشى أن يكون وقع يف اإلسناد تصحيفٌ  بن حسن اهللا  و عبد
 بن سنان بن عطاء بن الحسن اهللا  عبدورواه : قال: ملا ذكر االختالف يف سند احلديث نعيم 

  . بن أسلم عن أبيه عن أيب واقد  عن زيد
= 
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: منهــا وُحِفــظ نزلــت ســورة حنــو بــراءة مث رُِفعــت: موســى أيب حــديث«: ـ ح��ديث ٧٤
  )١(»...مــــال مــــن واديــــني آدم البــــن أن ولــــو، خــــالق هلــــم ال بــــأقوام يؤيــــد هــــذا الــــديناهللا  إن

  احلديث
)٢(مســلم  

 الطــرباين الزيــادة ــذه ورواه »يؤيــد هــذا الــديناهللا  إن«: قولــه دون اخــتالف مــع 

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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  . بن أسلم  بن يسار عن زيد  عطاءعن بن حسن   اهللا  عبد: بن حسن مسندا؛ قال  اهللا  اية عبدمث ملا ذكر رو 
 ))بن((): هـ(و) ش(يف : بن يسار  عطاءعن  بن حسن  اهللا  عبد: وقال حمقق معرفة الصحابة

ولعل يسار . بن يسار  بن عطاء  بن حسن اهللا  عبد: إهـ يعىن أن يف النسختني. والصواب ما أثبت
  . ففي كلتا احلالتني مل يتنب يل من هو -واهللا أعلم -. تصحيف من سنان، ألن صورة اخلط واحدة

  . ))وحديث هشام أشبه((): ٤٧٩(مسألة )٢/٤١٣البنه  ))العلل((قال أبو حامت كما يف : والراجح
  . ))بن سعد أشبه بالصواب  وحديث هشام((): ١١٥٣( رقم )٦/٢٩٩( ))العلل((قال الدارقطين يف 

وصفه بذلك . ))بن أسلم  بأثبت الناس يف زيد((بن سعد لوصفه  ولعل ترجيح اإلمامني حلديث هشام
  ). ٣٠/٢٠٨( ))ذيب الكمال((أبو داود السجستاين كما يف 

: مث قال الشيخ األلباين. اييت هشام وربيعة كما سبق قولهيرى ثبوت رو  والشيخ األلباين 
  . ))للحديث شواهد كثرية معروفة فهو حديث صحيح((

اهللا على   لتمىن واديا ثالثا، وال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب، ويتوب...«تتمة احلديث من اإلحياء ) ١(
 . »من تاب

 موسى أبو بعث: قال أبيه األسود عن أيببن   حرب أيبمن طريق ): ٢٤١٦(رقم ) ٧/١٤١(كتاب الزكاة، ) ٢(
 البصرة أهل خيارُ  أنتم: فقال، القرآن قرأوا قد، ثالمثائة رجل عليه فدخل، البصرة أهل قراء إىل األشعري

نقرأ  كنا إنا، و قبلكم كان من قلوبُ  قست كما قلوبُكم األمَد، فتقسوا عليكم ال يطولنّ ، و فاتْلوه، قراُؤهمو 
 من واديان آدم البن كان لو«: منها حفظت قد أين غري فأُْنِسيتها، برباءةَ  الشدةو  الطول يف نشبّهها كنا سورة

   .»ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب  مال البتغى واديا ثالثا، وال
، النسخ من ضرب وهذا((): ٣/٩٤( ))املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم((قال القرطيب يف 

: والثاين. التالوة وبقاء احلكم نسخ: أحدها: أضرب ثالثة على علماؤنا مانقله على النسخ فإن
 السورتني هاتني كرفع وهو، والتالوة احلكم نسخ: والثالث. احلكم وبقاء التالوة نسخ وهو عكسه
 تعاىلاهللا  ذكر الذي  هو النسخ وهذا. وتالوما حكمهما رفع فإما، موسى أبو ذكرمها اللتني

= 
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  .)١(فيه متكلم زيد ابن علي: وفيه
  .احلديث )٣(»...يشبعان ال )٢(منهــومان«: ـ حديث ٧٥

= 
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�mmmm: قال حيث �� �� �� �G� �F� �E� �D� �C� �BG� �F� �E� �D� �C� �BG� �F� �E� �D� �C� �BG� �F� �E� �D� �C� �Bllll قوله وكذلك. السني وكسر، النون بضم قرأها من قراءة على؛ 
��m�m�m�m: تعاىل � ®¬��«� �ª� � �©� � �̈ �§��¦�� �¥��®¬��«� �ª� � �©� � �̈ �§��¦�� �¥��®¬��«� �ª� � �©� � �̈ �§��¦�� �¥��®¬��«� �ª� � �©� � �̈ �§��¦�� �¥llll وهذا، أنزله أن بعد ينسيه أن تعاىلاهللا  شاء مما السورتان وهاتان 
  . ممكن ذلك كل إذ؛ يشاء ما على قادر، يريد ملا فعال تعاىلاهللا   ألن
: تعاىل قوله بدليل؛ باطل ذلك فإن، شيء منه ضاع قد القرآن أن وشبهه هذا من متوهم يتوهم وال
�m�m�m�m�����m���l��k������j��i��h��g�����m���l��k������j��i��h��g�����m���l��k������j��i��h��g�����m���l��k������j��i��h��gllll.  

باب ما رُفع من القرآن  ))فضائل القرآن((بن سالم يف  القاسم  أخرج احلديث ذه الزيادة أبو عبيد  )١(
 ))شرح مشكل اآلثار((وأبو جعفر الطحاوي يف ) ٣٢٣: ص(بعد نزوله ومل يثبت يف املصاحف 

بن زيد،  من طريق علي) ٥/٣٠٥( ))جممع الزوائد((كما يف   والطبراني) ٢٠٣٥(رقم ) ٥/٢٧٥(
مثل براءة، مث  نزلت كأنه يعىن سورة: بن أيب األسود، عن أبيه، عن أيب موسى، قال  عن أيب حرب

  . فذكره »...ولو أن البن آدم. خالق هلم  اهللا يؤيّد هذا الدين بأقوام ال  إن«: رُفعت فُحِفظ منها
بن زيد وفيه ضعف، وحيسن حديثه   رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح غري علي((: قال اهليثمي
  . هلذه الشواهد

بن أيب   بن أيب هند، عن أيب حرب  ه رواه دوادوالذي يظهر أن هذه الزيادة شاذة ذا اإلسناد، ألن
أخرج روايته مسلم كما . ))ثقة متقن((األسود، عن أبيه، عن أيب موسى فلم يذكر هذه الزيادة، وهو 

بن  بن زيد وتفرد ذه الزيادة علي). ٥/٢٧٤( ))شرح مشكل اآلثار((سبق آنفا، والطحاوي يف 
  ). ٣٦(انظر حديث رقم . جدعان، وهو خمتلف فيه واألكثر على تضعيفه

: بلفظ): ٨٨٨٥(رقم ) ٥/٢٧٩( ))الكربى((ولكنها ثابتة من حديث أنس عند النسائي يف 
خترجيه برقم وصحح إسناده العراقي، وسيأيت . »هلم خالق  ال بأقوام الدين هذا ليؤيداهللا   إن«
 . -إن شاء اهللا-). ٢٥١(، و)٢٢٩(

 ))النهاية((قال ابن األثري يف و : مولع به: اسم فاعل من َِم، ينهم، ما، فهو منهوم أي: منهومان )٢(
النهمة ((): ٩/١٥٨( ))اإلحتاف((وقال الزبيدي يف  ))بلوغ اهلمة يف الشيء: النهمة((): ٩٥١: ص(

 ). م(مادة ) ٦/٤٥٦٣(لسان العرب : وانظر. ))شدة احلرص على الشيء

 . »منهوم العلم، ومنهوم املال.... «تتمة احلديث من اإلحياء   )٣(

 



  كتاب ذم البخل وحب املال

 

 

٢٥١

  .)١(ضعيفٍ  بسندٍ  مسعود ابن حديث من الطرباين

                                                                                  

أوسع ) ١٨٧(اكتفى املصنف هنا ذا القدر، وقد خرجه يف كتاب ذم اجلاه والرياء حديث رقم   )١(
 ))األوسط((، بسند ضعيف، والبزار، والطرباين، يف الطرباين من حديث ابن مسعود((: من هذا، فقال

  . ))من حديث ابن عباس بسند لني
رقم ) ١/٥١٦( ))اروحني((، وابن حبان يف )٢/٢١٦( ))مسنده((واحلديث أخرجه الشاشي يف 

مسند ((، والقضاعي يف )١٠٣٨٨(رقم ) ١٠/١٨٠( ))الكبير((والطبراني في ، )٥٤٤(الرتمجة 
، من )١١١(رقم )١/٩٤( ))العلل املتناهية((، وابن اجلوزي يف )٣٢٢(رقم ) ١/٢١٢( ))الشهاب

قال : اهللا قال بن وهب، عن عبد بن أيب خالد، عن زيد طريق أيب بكر الداهري، عن إمساعيل
  . فذكره:...�اهللا  رسول

  . ))�اهللا   يصح عن رسول  هذا حديث ال((: قال ابن اجلوزي
  . ))فيه أبو بكر الداهري وهو ضعيف((): ١/١٤٠( ))عام((وقال اهليثمي يف 

 مناكري أحاديث يروي((: ، قال أمحدبن حكيم الضيب البصري اهللا  عبد: و أبو بكر الداهري هو
 ))أحوال الرجال((وقال اجلوزجاين يف ). ٥/٢٢٧البن عدي  ))الكامل((كما يف   ))بشيء هو ليس

): ٢/٣٠٢( ))تاريخ الدوري((كما يف –وقال ابن معني . ))كذاب((): ٢١٨(رقم ) ١٣١: ص(
 ومل حديثه زرعة أبو ترك((): ١٨٦(رقم ) ٥/٤١(  ))اجلرح(( ، قال ابن أيب حامت يف))ليس حديثه بشيء((

وقال . ))احلديث ذاهب: مرة وقال. احلديث ضعيف: أيب وقال. ضعيف هو: وقال علينا يقرأه
 ))اروحني((وقال ابن حبان يف . ))ليس بثقة((): ٦٩٨(رقم ) ٢٦٢: ص( ))الضعفاء((النسائي يف 

كان يضع احلديث على الثقات، ويروي عن مالك والثوري ومسعر ما ليس من ((): ١/٥١٥(
وقال أبو نعيم اإلصبهاين يف . ))القدح فيه حيل ذكره يف الكتب إىل على سبيل  أحاديثهم، ال

 والثوري واألعمش خالد أيببن   إمساعيل عن حدث((): ١٠٩(رقم ) ٩٨: ص( ))الضعفاء((
  . ))باملوضوعات

بن أيب خالد واألعمش   سيما روايته عن إمساعيل  والذي يظهر من كالم األئمة أن ضعفه شديد، ال
  . ن مل يكن موضوعاوالثوري، فهذا حديث منكر ذا اإلسناد إ

  . اهللا عنهم  رضي. ابن عباس، وأنس من حديث وقد ورد
، )١٣١(رقم ) ٣٣: ص( ))العلم((بن حرب يف  أبو خيثمة زهري: فأخرجه: أما حديث ابن عباس
رقم ) ١١/١٤٨( ))البحر الزخار((، والبزار )٢٨٥(رقم ) ١٤٣: ص( ))الزهد((وابن أيب عاصم يف 

= 
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رقم ) ٦/٢٠( ))األوسط((، ويف )١١٠٩٥(رقم ) ١١/٦٤( ))الكبري((، والطرباين يف )٤٨٨٠(
  : احلميد  بن عبد من طريقني عن جرير) ٥٦٧٠(

  : من طريق قتيبة) ١١٢(رقم ) ١/٩٤( ))العلل املتناهية((وأخرجه ابن اجلوزي يف 
اهللا عنهما أحسبه رفعه إىل  بن أيب سليم، عن جماهد، عن ابن عباس رضي  كالمها عن ليث

يـَْقضي واحد منهما نـَْهَمته، منهوم يف طلب العلم، ومنهوم يف طلب  منهومان ال«: قال � النيب
  . عن طاوس أو جماهد بالشك: وعند البزار. »الدنيا

وكان ليث قد أصابه شبه االختالط، ومل يثبت ذلك عنه فقد بقي يف حديثه لني ((: وقال البزار
  . ))من وجه أحسن من هذا الوجه �لنيب نعلمه يروى عن ا  وهذا احلديث ال. بذلك، السبب

. مضطرب احلديث: قال أمحد. بن أيب سليم  فيه الليث((: ))العلل املتناهية((وقال ابن اجلوزي يف 
  . ))اختلط يف آخر عمره وكان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل: وقال ابن حبان

  . ))وهو ضعيف بن أيب سليم فيه ليث((): ١/١٤٠( ))امع((وقال اهليثمي يف 
 )٨١٧: ص( ))التقريب((كما يف   ))فرتك حديثه يتميز ومل جدا اختلط صدوق(( سليم أيببن   والليث

  . )٥٧٢١( رقم
رقم ) ١/٨٧(فهذا إسناد ضعيف، ولكن يستشهد به، قال الشيخ األلباين يف ختريج املشكاة 

  . ))يف الشواهد بأس به  وسنده ال((): ٢٦٩(
 ))األمايل((والشجري يف ) ١/٩٢(كتاب العلم   ))املستدرك((فأخرجه احلاكم يف : وأما حديث أنس

  . فذكر حنوه:...�اهللا  قال رسول: أيب عوانة، عن قتادة، عن أنس قال: من طريق) ١/٣٨٥(
ووافقه الذهيب يف . ))صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ومل أجد له علة((: وقال احلاكم

  . التلخيص
 ))مدّلس، وقد عنعنه علته أن قتــــادة((: فقال): ١/٨٦( ))ختريج املشكاة((وتعقبهما الشيخ األلباين يف 

قال . فلعل عدم تعليل اإلمامني احلاكم، والذهيب بعنعنة قتادة، ألن عنعنته خمرج يف الصحيحني
) قتادة(أما الذين مسع ((): ٣٨٠: ص( ))معجم املدلسني((عمرو عبداللطيف كما يف الشيخ حممد 

فعنعنته عنه، األصل فيها القبول، ألن حديثه عنه حمتج به يف  �منهم يف اجلملة كأنس 
الصحيحني، وتلقته األمة بالقبول، فاألصل أن تقبل عنعنته عن أنس، وال ترد إال بقرائن، واعتبارات 

  . ))الشأنيعرفها أهل 
: ص( ))سؤاالت اآلجري((وكذلك وصف قتادة بأثبت الناس يف أنس وصفه به أبو داود كما يف 

= 
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  .احلديث  )١(»...اثنتان يـَْهَرُم ابُن آدَم وَتِشب معه«(( : ـ حديث ٧٦
  .)٢(أنس حديث من عليه متفق

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  )٩٤٨(رقم ) ١/٤٤٥
 ))الشعب((، والبيهقي يف )٢٢٩٨( ))الكامل((وله طريق أخرى عن أنس أخرجها ابن عدي يف 

بن خالد  بن يوسف  من طريق إبراهيم). ٤٥٠: (رقم ))املدخل((، ويف )٩٧٩٨(رقم ) ١٢/٤٩٧(
بن سلمة، عن محيد، عن أنس أن   بن محاد النرسي، حدثنا محاد  األعلى  اهلسنجاين، حدثنا عبد

  . فذكره: قال �النيب 
األعلى،   ، ثنا عبدبن يزيد البلخي بن أمحد  عن حممد): ٦/٢٩٦( ))الكامل((ورواه ابن عدي يف 

 ))العلل املتناهية((ومن طريق ابن عدي أخرجها ابن اجلوزي يف . بن سلمة، عن محيد به حدثنا محاد
  ). ١١٣(رقم ) ٩٥: ص(

  . ))بن يزيد بن أمحد  هذا حديث اهلسنجاين، سرقه منه حممد((: مث قال ابن عدي
حدثنا بأشياء منكرة، ويسرق ((: يلقب رزين، قال ابن عدي بن يزيد البلخي بن أمحد وحممد

  . ))احلديث، ومل يكن من أهل احلديث
 ))تبصري املنتبه(( قال احلافظ يف - االوىل النون وسكون والسني اهلاء بكسر-واِهلِسْنجاين 

  . مشهور، احلافظ): ٤/١٤٥٩(
إن احلديث، صحيح، بإسنادي حديث أنس، وابن عباس، وقال السخاوي يف : وخالصة القول

 ضعيفة مفرداا كانت وإن وهي هريرة وأيب عمر ابن عن الباب ويف((): ٦٧٩: ص( ))املقاصد((
واهللا -). ١/٨٦( ))ختريج املشكاة((الشيخ األلباين يف  - أيضا-وصححه . ))تقوى فبمجموعها

 . - أعلم

 أو كما قال إهـ. »األمل، وحب املال...«): ٣/٢٣٢( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )١(

، رقم )١١/٢٨٧(اهللا إليه يف العمر كتاب الرقاق، باب من بلغ ستني سنة فقد أعذرالبخاري،   )٢(
من طريق ): ٢٤١١(و) ٢٤١٠(، و)٢٤٠٩(رقم ) ٧/١٣٩(كتاب الزكاة   مسلم، )٦٤٢١(

احلرص على املال، : يهرم ابن آدم، وتشب منه اثنتان« �اهللا   قتادة عن أنس قال قال رسو
يكرب ابن آدم ويكرب معه، اثنتان، حب «: ولفظ البخاري. للفظ ملسلموا. »واحلرص على العمر
 . »املال، وطول العمر

 



  كتاب ذم البخل وحب املال

 

 

٢٥٤

)١(َكَفافا و قَـِنعَ   طوىب ملن ُهِدي لإلسالم وكان عيشه«: ـ حديث ٧٧
  .»بِـه  

  .)٢(عبيدبن  من حديث فضالة ))الكــربى((والنسائي يف ، الرتمذي وصححه

مبــا اهللا  وقــنعه، وُرزق َكَفافـا، قـد أفلـح مـن أسـلم«: عمـروبـن  اهللا عبـدوملسـلم مـن حـديث 
  .)٣(»آتاه

                                                                                  

القاموس : انظر. يفضل عن الشيء، ويكون بقدر احلاجة إليه هو الذي ال - كسحاب- : الكفاف  )١(
  ). ٨٠٩: ص(، والنهاية )كفف(مادة ) ٨٦٤: ص(احمليط 

 -إذا رضي، وقـََنع -بالكسر–قِنع يقنع قنوعا وقناعة ): ٧٧٤: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف 
 . يقَنع قُنوعا إذا سأل -بالفتح

، أبو حممد أسلم قدميا، ومل يشهد بدرا، بن قيس األنصاري األوسي بن ناقد بن عبيد فضالة )٢(
وشهد أحدا فما بعدها، وشهد فتح مصَر، والشاَم قبلها، مث سكن الشام ووَيل الغزَو، ووالّه معاويُة 

رقم ) ٨/٥٤٩اإلصابة . ( قبلها: قضاء دمشق بعد أيب الدرداء؛ مات سنة مثان ومخسني، وقيل
)٧٠٢٥ .(  

كتاب الزهد باب ماجاء يف الكفاف والصرب عليه ، ))السنن((الترمذي في  أخرجه وحديثه
  : بن يزيد املْقرئ  اهللا  من طريق عبد) ٢٣٤٩(رقم ) ٦/٢٢٠(

، من طريق )١١٠٣٣(رقم ) ٨/٢٦١( كما في تحفة األشراف  ))الكبرى((والنسائي في 
شريح، أخربين أبو هانئ بن   عن حيوة) املقرئ، وابن املبارك ( كالمها : بن املبارك  اهللا عبد

: يقول �اهللا   أنه مسع رسول بن عبيد  بن مالك اجلْنيب أخربه، عن فضالة اخلوالين، أن أبا علي
  . فذكره

  . فقط ))صحيح(( ))حتفة األشراف((، ويف ))هذا حديث حسن صحيح((: وقال أبو عيسى
رقم ) ٢٧٦: ص( ))التقريب((كما يف   ))ال بأس به((  بن هانئ املصري  هو محيد: وأبو هانئ

)١٥٧٢ .(  
 ))ثقة((اهلمداين بصري  -بفتح اجليم وسكون النون بعدها موحدة- بن مالك اجلنيب  وأبو علي عمرو

  ). ٥١٤٠(رقم ) ٧٤٤: ص( ))التقريب((: انظر
 . فاإلسناد حسن، واحلديث صحيح

بن   اهللا  الرمحن احلُبـُّلي، عن عبد  من طريق أيب عبد) ٢٤٢٣(رقم ) ٧/١٤٦(مسلم كتاب الزكاة ) ٣(
 . فذكره: قال �اهللا  أن رسول: بن العاص  عمرو
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 الـدنيا يف أويت كـان إنـه القيامـة يـوم وال فقـٍري إال َود ، مـا مـن أحـد غـين «: ـ ح�ديث ٧٨
  .»قوتا

  .)١(ضعيف ونفيع، أنس عن، احلارثبن  نفيع رواية من ماجه ابن  
                                                                                  

، )٤١٤٠(، رقم )٤/٤٤٢(القناعة، : الزهد، باب: كتاب ))السنن((ابن ماجه في احلديث أخرجه ) ١(
، )١٢١٦٣(رقم ) ١٩/٢٠٥(  ))املسند((، وأمحد يف )١١٧(رقم ) ٣٤١: ص( ))الزهد((ووكيع يف 
رقم ) ٢/٢٤٩( ))املنتخب((بن محيد يف   ، وعبد)٥٩٦(رقم ) ١/٣٢٥( ))الزهد((وهناد يف 

 ))اروحني((، وابن حبان يف )٧٣١٣(رقم ) ٦/٣٧٥( ))مسنده((، وأبو يعلى يف )١٢٣٣(
) ١٣/٢٠( ))الشعب((، والبيهقي يف )١٠/٧٠( ))احللية((، وأبو نعيم يف )١١١٦(رقم ) ٢/٣٩٩(

: �اهللا   قال رسول: بن أيب خالد عن نـَُفيع عن أنس قال  من طرق عن إمساعيل): ٩٨٩٣(رقم 
  . فذكر حنوه

  ). ١٦٠٣(رقم ) ٣/٣٦٣( ))املوضوعات((ومن طريق ابن حبان أخرجه ابن اجلوزي يف 
ما من ذي غّين إال َيُسرّه يوم «: وعند أيب يعلى» ما من ذي غين إال سيودّ « ))الزهد((وعند هناد يف 

  . »الفقري«وليس عندمها ذكر » القيامة
، وقال النسائي نـَُفيع هو أبو داود األعمى، كّذبه قتادة، وقال حيىي مل يكن ثقة((: وقال ابن اجلوزي

  . ))ين مرتوكوالدارقط
  . ، اهلمداين، القاص، مشهور بكنيته، كويف ويقال له نافعبن احلارث أبو داود األعمى و نُفيع

وهذا ((: مث ذكر هذا احلديث عن أمحد وقال-  ))كان منكر احلديث، يكذب((: قال الساجي
 ))ذيب التهذيب((: ، انظر))أنه كان سائال ألن هذا حديث السؤال احلديث يصحح قول قتادة فيه

بن معني رواية ابن   من كالم أيب زكريا حيىي((كما يف –، وقال ابن معني )٨٤٢٩: (رقم) ٥/٦٢٤(
منكر احلديث، ضعيف ((: قال أبو حامت ))ليس بشيء((). : ٢١٩(رقم ) ٧٢: ص( ))طهمان
، )٢٢٤٣(رقم ) ٨/٤٩٠(  ))اجلرح والتعديل((: انظر ))ن بشيءمل يك((: وقال أبو زرعة. ))احلديث

، وقال ابن ))مرتوك احلديث((): ٦٢٠(رقم ) ٢٣٥: ص( ))الضعفاء واملرتوكني((وقال النسائي يف 
كان ممن يروي عن الثقات األشياء املوضوعات ((): ١١١٦(رقم ) ٢/٣٩٨( ))اروحني((حبان يف 
، وقال احلافظ يف )) الرواية عنه إال على سبيل االعتبار بهجيوز االحتجاج به، وال  تومها، ال

  . ))مرتوك، وقد كذبه ابن معني((): ٧٢٣٠(رقم ) ١٠٠٨: ص( ))التقريب((
حيكم عليه بالوضع نظرا إىل أقوال األئمة يف نفيع فقال  وقد رجح حممد املدراسي أن احلديث ال

= 
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)١(ليس الِغَىن «: ـ حديث ٧٩
  . .»النفس ِغىن الِغَىن  إمنا، الَعَرض كثرةِ  عن  

  .)٢(هريرة أيب حديث من عليه متفق  

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  رماه بعضهم بالوضع، وبعضهم بأنه ((: عند احلديث الثامن) ٦١: ص( ))ذيل القول املسدد((يف
 ))كتاب الثقات((وذكره ابن حبان يف . مرتوك، وبعضهم بأنه ليس بشيء، وبعضهم بأنه ضعيف،

انتهى وهو حمل تأمل فال حيكم على . يروي عن الثقات املوضوعات: ))كتاب الضعفاء((وقال يف 
مث ذكر ما . هإ))...عند اخلطيب �اهد من حديث ابن مسعود حديثه بالوضع نظرا لذلك، وله ش

بن إبراهيم   من طريق أمحد): ١٨٥٤(رقم الرتمجة ) ٥/١١( ))تاريخ بغداد((أخرجه اخلطيب يف 
بن حسني عن سيار، عن أيب وائل، عن   حدثنا سفيان: بن العوام قال حدثنا عباد: القطيعي، قال

من أحد إال وهو يّتمىن يوم القيامة أنه كان يأكل يف الدنيا  ما«: �اهللا   قال رسول: اهللا، قال عبد
وتعقبه الشيخ األلباين يف ). ٢/٢٦٤( ))الآليل املصنوعة((وذكره أيضا السيوطي يف . »قوتا

 القطيعي أن: األول: ألمرين عندي شاهداً  يصلح وال((): ٤٨٦٩(رقم ) ١٠/٤٧٣( ))الضعيفة((
 خالفه قد أنه: واآلخر. شيئاً  فيها يزد ومل؛ احلديث اخلطيب أورد: ترمجته ويف. معروف غري هذا
 أبو هو: هذا والعبسي...موقوفاً  فذكره به بن العوام عباد حدثنا: العبسي؛ فقال حممدبن   اهللا عبد
  . ))الصحيح وهو؛ أوقفه وقد، الثقة احلافظ شيبة أيببن  بكر

: بن العوام عن عباد) ٣٥٧٠٩(رقم ) ١٩/١٧٣( ))املصنف((واملوقوف أخرجه ابن أيب شيبة يف 
بن حسني،  بن العوام، عن سفيان من طريق عباد): ٨٣٨(رقم ) ١٥٦: ص( ))الزهد((وأمحد يف 

  . فذكره بزيادة يف آخره: ، عن أيب وائل، عن ابن مسعود قال- يعىن سيار- عن أيب احلكم 
  ). ٢٧٣٣(رقم ) ٤٢٧())التقريب((كما يف   ))ثقة(( سيار أبو احلكم هو العنزيو 

إن احلديث منكر مرفوعا، وال ينفع شاهده الذي ذكره السيوطي، وغريه، ألن : وخالصة القول
) ٥/٢٦٧( ))الضعيفة((، وصححه موقوفا الشيخ األلباين يف �الراجح فيه أنه من قول ابن مسعود 

 ). ٢٢٤٠(رقم 

 . والصواب ما يف األصل. بالياء املثناة ))ليس الغين((: يف الظاهرية )١(

، من طريق أيب )٦٤٤٦(رقم ) ١١/٣٢٧(كتاب الرقاق، باب الغىن غىن النفس، البخاري،   )٢(
من ) ٢٤١٧ : (رقم، )٧/١٤١(كتاب الزكاة، باب ليس الغىن عن كثرة العرض،   ومسلم: صاحل

  . »إمنا«بدل  »ولكن الغىن«: فذكره، وقاال: �عن النيب  �كالمها عن أيب هريرة : طريق األعرج

= 
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  .»له ُكِتب ما إال عبدل ليس فإنه، أال أيها الناس أمجلوا يف الطلب«: ـ حديث ٨٠
 الكســـــب آداب يف تقـــــدم وقـــــد، إســـــناده وصـــــحح، بنحـــــوه جـــــابر حـــــديث مـــــن احلـــــاكم 

  .)١(واملعاش
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

 . ))متاع الدنيا وحطامها - بالتحريك–العرض ((): ٦٠٦: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف : و الَعَرض

: وقال املصنف يف خترجيه): ب/٧٧/اللوحة(تقدم صدر احلديث يف كتاب آداب الكسب واملعاش ) ١(
واحلاكم من حديث ابن مسعود، وذكره شاهدا حلديث أيب محيد،  ))القناعة((ابن أيب الدنيا يف ((

وقال إنه  ))املدخل((وجابر، وصححهما على شرط الشيخني، ومها خمتصران ورواه البيهقي يف 
  . هإ ))منقطع

رقم ) ٣/٩(االقتصاد يف طلب املعيشة، : التجارات، باب: احلديث أخرجه ابن ماجه، كتاب
  : بن مسلم من طريق الوليد) ٢١٤٤(

  : بن بكر من طريق حممد) ٢/٤(كتاب البيوع   ))المستدرك((يف  الحاكموأخرجه 
الرقاق : كتاب  ))دركاملست((، واحلاكم يف )٣١٠٩(رقم ) ٣/٢٦٨( ))األوسط((وأخرجه الطرباين يف 

رقم ) ٥/٤٣٥(باب االمجال يف طلب الدنيا،  ))السنن الكربى((، والبيهقي يف )٤/٣٢٥(
  : بن أيب رواد  العزير  بن عبد ايد  من طريق عبد) ١٠٤٠٥(

  : بن حممد املّصيصي من طريق حجاج) ١٢٧(رقم ) ٢/١٧٥( ))الطيوريات((والسلفي يف 
أيها «: �اهللا  قال رسول: قال �اهللا   بن عبد  أربعتهم عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر

اهللا وأمجلوا يف الطلب، فإن نفسا لن متوت حىت تستويف رزقها، وإن أبطأ عنها،   اتقوا! الناس
اقون واللفظ البن ماجة، ورواه الب. »اهللا وأمجلوا يف الطلب، خذوا ما حّل، ودعوا ما حّرم  فاتقوا

  . حنوه بتقدمي وتأخري
صحيح ((: وقال يف كتاب الرقاق. ووافقه الذهيب. ))صحيح على شرط مسلم((: وقال احلاكم

  . ))صحيح((وقال الذهيب . ))اإلسناد، ومل خيرجاه
بن مسلم وابن   إسناده ضعيف، ألن فيه الوليد((): ٣/٨( ))مصباح الزجاجة((وقال البوصريي يف 

دلس، وكذلك أبو الزبري، وقد عنعنوه، لكن مل ينفرد به املصنف من جريح وكل منهما كان ي
  . ))حديث أيب الزبري عن جابر ققد رواه ابن حبان يف صحيحه بإسنادين عن جابر

العزير وحجاج  بن عبد ايد  بن بكر البـُْرساين، وعبد  بن مسلم فقد تابعه حممد أما تدليس الوليد 
قد أمنا تدليس ((: جريج وأيب الزبري فقد قال الشيخ األلباين وأما تدليس ابن. املصيصي كما سبق

= 
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= 
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أخربين أبو الزبري : نا ابن جريج: بن حممد  أيب الزبري وصاحبه بتصرحيهما بالتحديث يف رواية حجاج
 ))الطيوريات(( قال الّسلفي يف ))...أخرجه السلفي يف الطيوريات. اهللا به  بن عبد  مسع جابر

بن يوسف الّصيدالين مبكة يف املسجد   بن أمحد حدثنا يوسف) ١٢٨(رقم ) ١٧٦ - ٢/١٧٥(
بن مسلم، حدثنا  بن سعيد  بن سليمان املرادي، حدثنا يوسف بن الربيع احلرام، حدثناحممد

قال : اهللا يقول  بن عبد  بن حممد، حدثنا ابن جريج، أخربين أبو  الزبري أنه مسع جابر حجاج
بن  بن أمحد يوسف: يعرف، قال حمقق الطيوريات ولكن يف إسناده من ال. كرهفذ : �اهللا  رسول

  . يوسف الصيدالين مل أجد له ترمجة
أخرجه ابن حبان . ومل ينفرد به أبو الزبري عن جابر بل تابعه عليه ابن املنكدر كما قال البوصريي

 كتاب البيوع ))تدركاملس((، واحلاكم يف )١٠٨٥(، و)١٠٨٤(رقم ) ٣/٤١٧( ))املورد الظمآن((

بن   اهللا من طرق عن عبد): ١٠٤٠٤(رقم ) ٥/٤٣٤( ))السنن الكربى((، والبيهقي يف )٢/٤(
  : بن أيب هالل  بن احلارث، عن سعيد  وهب  أخربين عمرو
، ثنا بن سنان بن املظفر احلافظ، ثنا إسحاق عن حممد): ٣/١٥٦( ))احللية((وأخرجه أبو نعيم يف 

  : بن جرير ثنا شعبة بن حممد الفقيه، ثنا وهب حبيش
ال تستبطؤا الرزق «: قال �اهللا   اهللا أن رسول  بن عبد  بن املنكدر، عن جابر  كالمها عن حممد
  »ليموت حىت يبلغ آخر رزق هو له، فامجلوا يف الطلب، أخذ احلالل، وترك احلرام فإنه مل يكن عبد

  . ووافقه الذهيب. ))على شرط الشيخني ومل خيرجاه صحيح((: وقال احلاكم
 ))التقريب((موالهم أبو العالء املصري قيل مدين األصل قال احلافظ يف  بن أيب هالل الليثي  وسعيد

حكى عن صدوق مل أر البن حزم يف تضعيفه سلفا، إال أن الساجي ((): ٢٤٢٣(رقم ) ٣٩٠: ص(
. وإن ثبت اختالطه فال يضر ألنه متابَع، تابعه شعبة كما يف رواية أيب نعيم. هإ ))أمحد أنه اختلط
وهب ((: قال الشيخ األلباين ))غريب من حديث شعبة، تفرد به حبيش عن وهب((: وقال أبو نعيم

فله ترمجة يف تاريخ . بن سنان  وإسحاق. وحبيش ثقة من رجال التهذيب. ثقة من رجال الشيخني
بن   :بن املظفر هو  حممد: ، وشيخ أيب نعيم))وروي عن الدارقطين أنه ثقة) ٣٩١ -٦/٣٩٠(بغداد 

كان حافظا ((): ٤/٤٢٧( ))تاريخ بغداد((البغدادي، احلافظ قال اخلطيب يف  موسى أبو احلسني، 
وكان ثقة، مأمونا، حسن : قال العتيقي...َفِهما صادقا مكثرا، روى عنه أبو احلسن الدارقطين

  . ))احلفظ
  ). ٢٦٠٧رقم ) ٦/٢١١( ))الصحيحة((وعلى هذا فصّحح احلديث الشيخ األلباين يف 
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إن نفســا لــن متــوت حــىت  إن روح القــدس نفـث يف ُرْوِعــي«: ابــن مســعودـ ح��ديث  ٨١
  .احلديث )١(»...تستكمل رزقها

  .)٢(وقد تقدم ،واحلاكم مع اختالف ،))القــناعة((ابن أيب الدنيا يف 
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، إال أن معناه جاء  فلم أجد عند أحد من املخرجني ))له ُكِتب ما إال لعبد ليس فإنه«: وأما لفظ
مرفوعا  �بن ثابت   بسند صحيح عن زيد) ٢١٥٩٠(رقم ) ٣٥/٤٦٧ ))املسند((عند أمحد يف 

 ما إال الدنيا من يأته ولم عينيه بني فقره وجعل ضيعته عليهاهللا   فرق الدنيا نيته كانت ومن...«
 . ))له كتب

 . »وأمجلوا يف الطلباهللا   فاتقو...«) ٣/٢٣٣( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )١(

ابن أيب الدنيا يف ((: فقال يف خترجيه): ب/٧٧/اللوحة(آداب الكسب واملعاش : تقدم يف كتاب  )٢(
واحلاكم من حديث ابن مسعود، وذكره شاهدا حلديث أيب محيد، وجابر، وصححهما  ))القناعة((

  . ))ه منقطعوقال إن ))املدخل((على شرط الشيخني، ومها خمتصران ورواه البيهقي يف 
، ومل أظفر بسنده، )٥٧(رقم ) ٣٨: ص( ))القناعة والتعفف((ابن أبي الدنيا في واحلديث أخرجه 

كتاب   ))املستدرك((وأخرجه احلاكم يف . ألن الكتاب غري مسند، ومل أجد أحدا روى من طريقه
بن بكري،   بن أيب أمية الثقفي، عن يونس  بن أيب هالل، عن سعيد سعيد: من طريق) ٢/٤(البيوع 

ليس من عمل يقرب إىل اجلنة، إال قد أمرتكم به، وال «: قال �اهللا   عن ابن مسعود أن رسول
الم يستبطئن أحد منكم رزقه، إن جربيل عليه الس  عمل يقرب إىل النار، إال قد يتكم عنه، ال

اهللا   فإن استبطأ أحد منكم زرقه، فال يطلبه مبعصية«: فذكره حنوه وزاد يف آخره» ...القى يف ُروعي
  . وذكره شاهدا حلديث أيب أمامة، وجابر كما قال املصنف. »ينال فضله مبعصية  اهللا ال فإن

: أن قوله أنا أظن): ١٥(رقم ) ١٩: ص( ))ختريج أحاديث مشكلة الفقر((وقال الشيخ األلباين يف 
! مقحم من الناسخ أو الطابع، فإن ابن بكري هذا من شيوخ أمحد  »بن بكري  عن يونس«

روى عن أيب أمامة الباهلي، روى : قائال) ٢/١/٥(بن أيب أمية الثقفي أورده ابن أيب حامت   وسعيد
الل بن أيب ه  وقد روى عنه سعيد-بن أبان القرشي، ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال   عنه عنبسه

) ٦/٨٦٦( ))الصحيحة((، وقال يف ))فهو جمهول احلال وبقية الرجال ثقات - أيضا يف هذا احلديث
  . ))هذا إسناد مظلم(() ٢٨٦٦(رقم 

  : بن أيب خالد، واختلف عليه يف وصل احلديث وإرساله واحلديث رواه أيضا إمساعيل
= 
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  : الرواية املرسلة: أوال
بن  عن عيسى) ٩٢٧(رقم ) ٥/٥٧٦( ))املطالب العالية((بن راهوية كما يف  أخرجها إسحاق     

  : بن أيب خالد، عن زبيد اليامي  يونس، عن إمساعيل
وهناد يف : بن بشر عن حممد): ٣٥٤٧٣(رقم ) ١٩/٦٩( ))املصنف((وأخرجها ابن أيب شيبة يف 

بن   بن أيب خالد، عن عبدامللك  كالمها عن إمساعيل: عن عبدة) ٤٩٤(رقم ) ١/٢٨٠( ))الزهد((
  : عمري

والبغوي يف : بن عبيد من طريق يعلى) ٩٨٩١(رقم ) ١٣/١٩( ))الشعب(( يف البيهقيوأخرجها 
بن   كالمها عن إمساعيل: من طريق أيب أسامة): ٤١١٣(رقم ) ٣٠٥ـ ١٤/٣٠٤( ))شرح السنة((

 �اهللا  قال رسول: بن مسعود قال  اهللا بن عمري، وزبيد، عن عبد امللك بدأيب خالد، عن ع
وإن الّروح األمني نفث يف ُروعي أنه لن متوت نفس حّىت تستويف ...«فذكرحنو رواية احلاكم وفيه 

    »...اهللا وأمجلوا يف الطلب  رزقها، فاتقوا
وقال ). ٢٧٢٢(رقم ) ٣/٧٦( ))خلريةإحتاف ا((وكذا قال البوصريي يف  ))فيه انقطاع((: وقال احلافظ

هذا إسناد رجاله ثقات رجال ((): ٢٨٦٦(رقم ) ٦/٨٦٦( ))الصحيحة((الشيخ األلباين يف 
الشيخني، لكنه منقطع من الوجهني، أما زبيد فإنه مل يدرك ابن مسعود يقينا، فإنه مات سنة 

السنة اليت مات ابن مسعود امللك فإنه ولد يف  وأما عبد) ٣٢(، ومات ابن مسعود سنة )١٢٢(
  . ))فيها، أو بعدها بسنة

 -بالتحتانية-، بن كعب اليامي  بن عمرو  الكرمي  بن عبد هو ابن احلارث - مبوحدة مصغر- و زبيد 
  ). ٢٠٠٠(رقم ) ٣٣٤: ص( ))التقريب((كما يف   ))عابدثقة ثبت ((الرمحن الكويف   أبو عبد

 الصحابة، وقد عن شيئا له علمت وما((): ١٤١: (رقم الرتمجة) ٩/٣٥٥( ))السري((وقال الذهيب يف 
  . ))التابعني صغار يف رآهم، وعداده

ثقة فصيح عامل تغري حفظه، ورمبا دلس مات ((، بن عمري هو ابن سويد اللخمي الكويف امللك وعبد
 وعلى). ٤٢٢٨(رقم ) ٦٢٥: ص( ))التقريب((قاله احلافظ يف  ))وله مائة وثالث سنني) ١٣٦(سنة 
  . �ابن مسعود  يدرك مل وذا )٣٣( سنة مولده فيكون هذا

  . فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف، النقطاعه
  : الرواية الموصولة: ثانيا 

بن أيب   بن سالم، عن هشيم، عن إمساعيل  القاسم فرواه أبو عبيد: رواها هشيم واختلف عنه
= 
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 ))مسند الشهاب((أخربه، عن ابن مسعود به أخرجه القضاعي يف  خالد، عن زبيد، عمن
من طريق ) ٤١١٢_رقم ) ١٤/٣٠٤( ))شرح السنة((، والبغوي يف )١١٥١(رقم ) ٢/١٨٥(

  . ففي اإلسناد جهالة الراوي عن ابن مسعود. به العزيز عن أيب عبيد بن عبد  علي
عن ابن عن مرة، بن أيب خالد، عن زبيد،   ، عن هشيم، عن إمساعيلورواه أبو عمر هبرية التمار

واخلطيب : بن علويه القطان عن احلسن) ٥/٢٧٣( ))العلل((أخرجه الدارقطين يف . به �مسعود 
بن علوية القطان عن أيب  من طريق احلسن) ١٥٧٢(رقم الرتمجة) ٣/٢١١٩( ))املتفق واملفرتق((يف 

  . عمر هبرية به
َوضي اثنان أحدمها من أبو عمر احلَ : مل أجد له ترمجة إال أن اخلطيب قال: و أبو عمر هبرية التمار

وأبو عمر احلوضي اآلخر احسبه بغداديا ويعرف . بن احلارث بن عمر أهل البصرة وامسه حفص
مث ذكر هذا احلديث يف . بن علويه القطان  روى عنه احلسن...بن بشري  بالتمار حدث عن هشيم

  . روى عنه ابن علويه حديثا آخر فسماه فيه هبرية: وقال. ترمجته
 واختلف خالد أيببن  إمساعيل يرويه((: ))العلل((جح الدارقطين الرواية املرسلة فقال يف ر : والراجح

 عن، مرة عن، زبيد عن، إمساعيل هشيم، عن عن: املقري عمر أبو التمار هبرية فقال، عنه
  . ))أصح وهذا. مسعود ابن عن، مرسال زبيد عن، إمساعيل عن يرويه وغريه. اهللا عبد

كما تقدم، -واحلديث بكال الطريقني املرسلة واملوصولة ضعيف ولكن له شاهد من حديث جابر 
  . بن حنطب  ، ومن حديث أيب محيد الساعدي، وأيب أمامة، ومن مرسل املطلب-قبل هذا احلديث

، وأبو نعيم يف )٧٦٩٤(رقم ) ٨/١٦٦( ))الكبري((وأما حديث أيب أمامة فأخرجه الطرباين يف 
بن عامر، عن أيب أمامة أن   بن معدان، عن سليم  من طريق عفري): ٢٧ - ١٠/٢٦( ))احللية((

نفث روح القدس يف ُرْوعي أن نفسا لن خترج من الدنيا «: اهللا عليه وسلم قال اهللا صلى رسول
حىت تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فأمجلوا يف الطلب، وال حيملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه 

   »ينال ما عنده إال بطاعته  اهللا ال  فإناهللا  مبعصية
 . ))بن معدان وهو ضعيف فيه عفري((): ٤/٧٥( ))امع((قال اهليثمي يف 

رقم ) ٦٨٢: ص ))التقريب((كما يف   ))ضعيف(( بن معدان هو احلمصي املؤذن  -بالتصغري–و عفري 
)٤٦٦٠ .(  

، والبيهقي يف )٢/٣(كتاب البيوع ))املستدرك((وأما حديث أيب محيد الساعدي فأخرجه احلاكم يف 
بن أيب عبدالرمحن، عن   من طريق ربيعة): ١٠٤٠٣: (رقم) ٥/٤٣٤( ))السنن الكربى((
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  .احلديث )١(»...الناس عبدكن ورعا تكن أ«: هريرة أيبـ حديث  ٨٢
  .)٢(ابن ماجة وقد تقدم 
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أمجلوا «قال  اهللا  بن سويد، عن أيب محيد الساعدي أن رسول  بن سعيد  امللك عبد
هذا حديث صحيح على شرط ((: وقال احلاكم»  منها فإن كال ميسر ملا كتب لهيف طلب الدنيا 

 . ووافقه الذهيب. ))الشيخني ومل خيرجاه

وحده،  مسلم شرط على هو إمنا((): ٨٩٨(رقم ) ٢/٤٧٢( ))الصحيحة((وقال الشيخ األلباين يف 
 . ))البخاري شيئا له خيرج مل هذا امللك عبد نفإ

   شفاء العي بتحقيق مسند ( ))املسند((بن حنطب فأخرجه الشافعي يف   وأما مرسل املطلب

عن عبدالعزيز الدراودي، ): ٣٠٦(رقم ) ٩٣: ص( ))الرسالة((، ويف )٦٧٥(رقم ) ٢/٤١٤الشافعي
إن الروح األمني «: اهللا عليه وسلم  اهللا صلى  قال رسول: بن أيب عمرو، عن املطلب قال عن عمرو

ومن طريقه أخرجه  »قها فأمجلوا يف الطلبرز  قد ألقى يف ُروعي أنه لن متوت نفس حىت تستويف
) ٦/٨٦٧( ))الصحيحة((وقال الشيخ األلباين يف ). ١١٤١(رقم ) ٢/٤٠٦( ))الشعب((البيهقي يف 

  . ))مرسل جيد اإلسناد((): ٢٨٦٦(رقم 
قال احلافظ يف  بن حنطب املخزومي  بن املطلب اهللا بن عبد املطلب: بن حنطب هو واملطلب

  . ))صدوق كثري التدليس واإلرسال من الرابعة((): ٦٧٥٦(رقم ) ٩٤٩( ))التقريب((
ترجيح القول أن احلديث صحيح اإلسناد ): ٩٣: ص(ويرى الشيخ أمحد شاكر يف حتقيق الرسالة 

بن أيب  وسلم ورواه عنه مواله عمرو اهللا عليه  غري مرسل وأن املطلب صحايب روى عن النيب صلى
  . وله حبث طويل حول هذا احلديث فمن يريد املزيد من التفصيل فلرياجعه. عمرو

وقد صححه الشيخ أمحد شاكر يف حتقيق . إن احلديث صحيح بشواهده: وخالصة القول
  ). ١٥(رقم ) ١٩: ص( ))ختريج أحاديث مشكلة الفقر((والشيخ األلباين يف   ))الرسالة((

وكن قَِنعا، تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما حتب ...«) ٣/٢٣٣( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )١(
 . »لنفسك تكن مؤمنا

) ب/٨٨/اللوحة(آداب الصحبة، الباب الثاين حقوق األخوة والصحبة : وتقدم احلديث يف كتاب  )٢(
 »وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مؤمنا أحسن جماورة من جاورك تكن مسلماً،«: وطرفه

  . »كن ورعا«وليس فيه مجلة . ))مسند الشهاب((وعزاه إىل الرتمذي، وابن ماجة، والقضاعي يف 
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، عن )٤٢١٧(رقم ) ٤٧٦-  ٤/٤٧٥(الورع، التقوى : كتاب الزهد، باب ))السنن((ابن ماجة في واحلديث أخرجه 
  :علي بن حممد الطنافسي

عن أيب رجاء، عن ، كالمها عن أيب معاوية) ١٩٦صـ(وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم يف اخلطب واملواعيظ  
فذكره وزاد يف ! يا أبا هريرة: �اهللا   قال رسول: بن األسقع، عن أيب هريرة، قال  بن سنان، عن مكحول، عن واثلة  بـُرْد

وعند بعضهم . »لضحك، فإن كثرة الضحك متيت القلتوأحسن ِجوار من جاورك، تكن مسلماً، وأقل ا...«: آخره
  . »جماورة من جاورك«

عن واثلة عن أيب ، فرواياه عن أيب معاوية عن أيب رجاء عن برد بن سنان، وسريج بن يونس، وخالفهما أسد بن موسى
ورواية سريج أبو يعلى يف ، )١٠/٣٦٥(أخرج رواية أسد بن موسى أبو نعيم يف احللية . ومل يذكرا مكحوال. هريرة

  ).٥٨٦٥(رقم ) ١٠/٢٦٠( ))املسند((
بذكر مكحول أخرجه اخلرائطي يف مكارم ، والطنافسي، يا عن أيب رجاء مثل رواية أيب عبيد ورواه إمساعيل بن زكر 

  ). ٦٤٠(رقم ) ١/٣٧١(والقضاعي يف مسند الشهاب ، )٢٤٥(األخالق برقم 
  : واختلف على احملاريب، عن أيب رجاء، احملاريب) وإمساعيل بن جعفر، أبا معاوية(وتابعهما 

عن أيب هريرة أخرج رواية سهل ، عن أيب رجاء عن برد عن مكحول عن واثلة، سي عنهواألمح، فرواه سهل بن عثمان
  ).١٠/٣٦٥( ))احللية((، وأبو نعيم يف )١/٢١٥( ))مسند الشاميني((الطرباين يف 

  ).٥٣٦٦(رقم ) ٥٠٠ - ٧/٤٩٩( ))الشعب((ورواية األمحسي البيهقي يف 
  .عن أيب هريرة، عن واثلة، عن برد، عن أيب رجاء) احملاريب(عنه ).١٠٣١(رقم ) ٢/٥٠١( ))الزهد((ورواه هناد يف 

  .إـه" احلديث غري ثابت: "بعد ذكر اخلالف يف اإلسناد) ١٣٣٩(رقم ) ٧/٢٦٥(وقال الدراقطين يف العلل 
  . ))اهللا  بن عبد  ء حمرزإسناد حسن، وأبو رجا((: عن إسناد ابن ماجة) ٤/٢٤٠( ))مصباح الزجاجة((وقال البوصريي يف 

صدوق ((): ٦٥٤٤(رقم ) ٩٢٣: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف . بن عبدامللك  وأبو رجاء هو اجلزري، موىل هشام
  . ))يدلس
: ص( ))التقريب((كما يف   ))صدوق رمي بالقدر((أبو العالء الدمشقي، نزيل البصرة، موىل قريش : بن سنان هو  وبرد

  ). ٦٥٩(رقم ) ١٦٥
هذا احلديث إمنا ((): ٩٣٠(رقم ) ٢/٦٠٢( ))الصحيحة((وأما مظنة تدليس أيب رجاء فقد قال الشيخ األلباين يف 

 ))زاناملي((مث ذكر ما نقله الذهيب يف . ))بن سنان، فزالت بذلك، مظنة تدليسه عنه  رواه عن مكحول بواسطة ـبُْرد
  ))جيوز االحتجاج خبربه إذا انفرد  يتابع عليها ال  روى عن فرات وأهل اجلزيرة املناكري الكثرية اليت ال((: عن ابن حبان

 ))الضعفاء((وأخرى يف كتابه ) ٧/٥٠٤(فيظهر أن ابن حبان تناقض يف هذا الرجل فمرة أورده يف الثقات ((: مث قال
= 
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وال حتـدثن حبـديث تعتـذر ، إذا صـّليت فصـل صـالَة مـودع«: )١(أيب أيـوبـ حديث  ٨٣
  .»اليأَس مما يف أيدي الناس )٢(وأِمجع، منه

  .)٣(ابن ماجة وتقدم يف الصالة 
= 
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=  

  . ))سهم، وليست منه نفسه، فإنه ثقة كما سبقولعل منشأ تلك املناكري من الذين دل
رقم ) ١٣/٤٥٨(وأمحد يف املسند ، )٢٣٠٥(رقم ) ٦/١٧٦وللحديث طريق أخرى أخرجها الرتمذي يف السنن 

، )٧٠٥٤(رقم ) ٧/١٢٥(والطرباين يف األوسط ، )٦٢٤٠(رقم ) ١١/١١٣(وأبو يعلى يف املسند ، )٨٠٩٥(
عن ، عن احلسن، عن أيب طارق، من طريق جعفر بن سليمان) ٩٠٩٦(رقم ) ١٢/٩٢(والبيهقي يف الشعب 

  .احلديث بطوله... ، اتق احملارم تكن أعبد الناس �قال رسول اهللا : أيب هريرة قال
هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث جعفر بن سليمان واحلسن مل يسمع من أيب هريرة : وقال الرتمذي

  .شيئا
. جمهول من السابعة): ١١٦٥صـ(جهالة أيب طارق قال احلافظ يف التقريب : ويف هذه الطريق علتان األوىل

  .واالنقطاع بني احلسن وأيب هريرة رضي اهللا عنه كما ذكره الرتمذي
 . إن احلديث حسن لغريه  ذه الطريق واهللا أعلم: وخالصة القول

د العقبة وبدرا وما بعدها، ونزل عليه بن ُكليب األنصاري النجاري، معروف بامسه وكنيته، شه  بن زيد  خالد: هو) ١(
اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة، وأقام عنده حىت بىن بيوته ومسجده، شهد الفتوح وداوم الغزو، إىل أن   النيب صلى

رقم ) ٣/١٤٣(اإلصابة : انظر. تويف يف غزاة القسطينطنية سنة مخسني، وقيل إحدى وقيل اثنتني ومخسني
 ). ١٦٤٣(رقم ) ٢٨٦ص(، التقريب )٢١٧٢

 . »وأمجَُع الفضائل اليأُس مما يف أيدي الناس«: يف الظاهرية) ٢(

ابن ماجة من حديث ((: وقال املصنف يف خترجيه) أ/١٨/اللوحة(أسرار الصالة ومهماا : تقدم احلديث يف كتاب )٣(
من حديث  ))الزهد((صحيح اإلسناد، والبيهقي يف : بن أيب وقاص، وقال  أيب أيوب، واحلاكم من حديث سعد
  . ))ابن عمر، ومن حديث أنس بنحوه

بن   ، من طريق الفضيل)٤١٧١(رقم ) ٤/٤٥٥(احلكمة : كتاب الزهد، باب  ))السنن((وابن ماجه أخرجه في 
  : سليمان

 ))احللية((وأبو نعيم يف : بن عاصم  عن علي) ٢٣٤٩٨(رقم ) ٣٨/٤٨٤( ))املسند((وأخرجه أمحد يف 

  : بن عاصم  ، من طريق علي)١/٣٦٢(
بن   وعبدالرمحن: بن موسى احلرشي  من طريق حممد): ٣٩٨٧(رقم ) ٤/١٥٥( ))الكبري((وأخرجه الطرباين يف  

= 
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))صحيح اإلسناد((: وقال، أيب وقاصبن  وللحاكم حنوه من حديث سعد 
)١(.  

= 
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  : املبارك العيشي
بن ُخثَيم،   بن عثمان  اهللا  عن عبد) بن عاصم، وحممد احلرشي، وعبدالرمحن العيشي  الفضيل، وعلي( أربعتهم 

! �اهللا   يارسول: فقال �جاء رجل إىل النيب : بن جبري موىل أيب أيوب، عن أيب أيوب، قال  حدثين عثمان
وال «: بدل »كالم تعتذر منهوال تكلم ب«: فذكره وقال  »...إذا قمت يف صالتك«: علّمين وأوجز، قال

  . »حتدثن حبديث
بن جبري قال الذهيب يف الطبقات،   إسناده ضعيف، وعثمان(() ٤/٢٢٧( ))مصباح الزجاجة((قال البوصريي يف 

وأبو ] ٢٢٠٨: ، رقم٦/٢١٦التاريخ الكبري [، وقال البخاري، ]٧/١٩٤[جمهول، وذكره ابن حبان يف الثقات 
  . ))روى عن أبيه عن جده عن أيب أيوب]٧٩٣(رقم  ٦/١٤٦اجلرح والتعديل [حامت 

 ))املغين((، ويف )٥٤٩٤(رقم ) ٥/٤٢( ))امليزان((قال الذهيب يف  بن جبري هو األنصاري موىل أيب أيوب  و عثمان
  . ))بن خثيم حسب  بن عثمان  اهللا  ما روى عنه سوى عبد((): ٤٠٠٩(رقم ) ١/٦٠١(

  . ))مقبول((): ٤٤٨٥: (، رقم)٦٦٠: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف 
ومل يتابعه عليه أحد، فاحلديث ضعيف ذا اإلسناد ولكن له شواهد من حديث سعد، وابن عمر وأنس كما 

 . ذكرها املصنف يف خترجيه

 ))مسنده((، والروياين يف )٢٢٤٩(رقم ) ٤/٩٤( ))اآلحاد واملثاين((أخرجه ابن أيب عاصم يف  حديث سعد) ١(
 ))معرفة الصحابة((، وأبو نعيم يف )٤/٣٢٦(كتاب الرقاق   ))المستدرك((والحاكم في ) ١٥٣٨(رقم ) ٢/٥٠٤(
بن   من طرق عن حممد): ١٠١( رقم) ٨٦: ص( ))الزهد الكبري((والبيهقي يف ) ٣٢٢٦(رقم الرتمجة ) ٣/١٢٨٥(

 �قال جاء رجل إىل النيب  �، عن أبيه، عن جده بن أيب وقاص  بن سعد  بن حممد  أيب محيد عن إمساعيل
وإياك والطمع فإنه عليك باإلياس مما يف أيدي الناس، «  �فقال له النيب . أوصين، وأوجز! يا رسول اهللا: فقال

  . »الفقر احلاضر، وصل صالتك وأنت مودع، وإياك وما تعتذر منه
  . ، عن أبيه، عن جدهبن أيب وقاص  بن سعد  بن حممد  إمساعيل: هكذا جاء يف املستدرك

سعد أبو ((وترجم له أبو نعيم ـب. ري، عن أبيه عن جدهبن سعد األنصا  بن حممد  إمساعيل: وجاء عند أيب نعيم
يف ترمجة سعد أيب ) ١/٤٤٠( ))أسد الغابة((وقد ذكر هذا احلديث ابن األثري يف  ))حممد األنصاري غري منسوب

: موسى أبو وقال((: مث قال. جده أبيه، عن األنصاري، عن سعدبن   حممدبن   حممد األنصاري من طريق إمساعيل
 وليس مهاجري وهو بن أيب وقاص  بن سعد  بن حممد  إمساعيل هو اإلسناد هذا يف الذي: يعين حممدبن   إمساعيل

  . ))الصحيح وهو األنصار من
= 
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 ))فيض القدير((ولكن نقل املناوي يف . ))صحيح((: وقال الذهيب ))صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((: وقال احلاكم
  . - واهللا أعلم– ))بن سعد املذكور وهو مضعف  فيه حممد((: عن الذهيب أنه تعقب احلاكم بقوله): ٤/٣٢٩(

بن سعد   وفيما نقله عن الذهيب من تضعيف حممد((): ٣٨٨١(رقم ) ٨/٣٣٨( ))الضعيفة((قال الشيخ األلباين يف 
  : فيه نظر من وجهني

بن أيب وقاص   بن سعد  فهو وهم فاحش، ألنه حممد...بن أيب وقاص  بن سعد  أنه إن كان يعين حممد: األول
  . ثقه من رجال الشيخني، فيبعد ان يعنيه الذهيب

بن عمارة فإين مل أعرفهما، وليس   بن سعد  بن سعد أيب حممد األنصاري أو حممد  إن كان يعين حممد: واآلخر
ومجلة القول؛ أن ...بن سعد األنصاري فلم يتميز عندي  ، وفيهم غري واحد حممدبن عمارة  بن سعد  يف الرواة حممد

بن أيب محيد هذا، ولعله املضّعف الذي عناه الذهيب يف نقل املناوي، لكن حترف على بعض   علة احلديث حممد
  . هإ ))وهذا احتمال قوي عندي ))ابن أيب محيد إىل ابن سعد((النساخ 
 ))التاريخ الكبري((قال البخاري يف . ، أبو إبراهيم املدين لقبه محادنصاري الزرقيبن أيب محيد هو األ  و حممد

منكر احلديث ((: ، وقال أبو حامت))ضعيف احلديث((وقال أبو زرعة  ))منكر احلديث((): ١١٦(رقم ) ٣/٢٨(
: رقم) ٨٣: ص( ))الضعفاء((وقال النسائي يف ) ١٢٧٦(رقم ) ٧/٢٣٣عديل اجلرح والت(  ))ضعيف احلديث

  . ))ضعيف(() ٥٨٧٣(رقم ) ٨٣٩: ص ))التقريب((وقال احلافظ يف  ))ليس بثقة((): ١٣٧(
  . أن احلديث ضعيف ذا اإلسناد أيضا: واخلالصة

مسند ((، والقضاعي يف )٤٤٢٧(رقم ) ٤/٣٥٨( ))األوسط((فأخرجه الطرباين يف  حديث ابن عمروأما 
بن   ، من طريق احلسن)٥٢٨(رقم ) ٢١٠: ص( ))الزهد الكبري((، والبيهقي يف )٩٥٢(رقم ) ٢/٩٤( ))الشهاب

يا : رجٌل فقال له �اهللا   أتى رسول: حدثين أيب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ربه، قال  بن عبد  راشد
تراه فإنه   صل صالة مودع كأنك تراه، فإن كنت ال«: �زا، فقال له النيب اهللا حدثين حبديث واجعله موج  رسول

   »يراك، وآيس مما يف أيدي الناس تعش غنيا، وإياك وما ـيُْعتذر منه
 من غريب((): ٣/٤٤٨(البن طاهر املقدسي  ))أطراف الغرائب واألفراد((كما يف   ))األفراد(( قال الدارقطين يف

  . ))احلسن ابنه غري عنه يروه ومل عنه راشد به تفرد، عنه نافع حديث
وقال األلباين يف . ))وفيه من مل أعرفهم ))األوسط((رواه الطرباين يف ((): ١٠/٢٣٢( ))امع(( قال اهليثمي يف

. ربه مل يذكره ابن أيب حامت يف كتابه  بن عبد  راشد: قال الضياء املقدسي((): ١٩١٤(رقم ) ٤/٥٤٥( ))الضعيفة((
ومع ذلك صححه ابن حجر اهليتمي يف . بن راشد، وال وجدت غريه ذكرمها  وكذا ابنه احلسن] األلباين [قلت 

  . ))فلعل ذلك لشواهده ))أسىن املطالب يف صلة األقارب((
= 
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 أو وسلم  سبعةً عليه اهللا   صلىاهللا  كنا عند رسول«: مالكبن  عوف ـ حديث  ٨٤
  .»وال َتْسألوا الّناسَ «: وفيه. احلديث )١(»...تبايعون أال: فقال  تسعةً  أو مثانيةً 
 سوطُ ««: وقال »وَتْسَمعوا«« )٢(]قال وال[ »قائل فقال«: يقل ومل حديثه من مسلم 

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

بن يونس   من طريق حممد) ٥٢٧(رقم ) ٢١٠: ص( ))الكبريالزهد ((فأخرجه البيهقي يف  حديث أنسوأما 
: فذكر حديثا وفيه �اهللا   قال رسول: بن مالك قال  بن بشر، ثنا أنس  الُكدميي، ثنا أبو عاصم، ثنا شبيب

  . »يظن أن يصلي صالة غريها، وإياك وكل ما يُعتذر منه  وصل صالة رجل ال...«
: ص( ))التقريب((كما يف   ))ضعيف((البصري  - بالتصغري– الكدمييبن سليمان   بن يونس هو ابن موسى  وحممد
  ). ٦٤٥٩: (رقم) ٩١٢

من طريق أيب الشيخ ): ١/٥١( ))زهر الفردوس((وله طريق أخرى غري طريق الكدميي أخرجها الديلمي كما يف 
اذكر املوت يف صالتك، فإن الرجل إذا « �اهللا   بن بشر عن أنس قال قال رسول  يبابن حيان بسنده عن شب

يصلي صالة غريها، وإياك وكل أمر ـيُْعتذر   ذكر املوت يف صالته، حلرّي أن حيسن صالته، وصل صالةَ رجٍل ال
  ))حسن((: قال احلافظ »منه

 الفردوس مسند يف الديلمي أيضا]أنس [ عنه رواه(( )٢٨٨٨(رقم ) ٣/١١٧( ))فيض القدير((وقال املناوي يف 
هذا إسناد حسن، رجاله ثقات، (() ٣٥٤(رقم ) ١/٦٨٩( ))الصحيحة((وقال الشيخ األلباين يف . ))حسن وسنده

  . ))يضر  يف شبيب كالم ال
بن   وثقه((): ٢٢٣٤(رقم ) ١/٤٧٨( ))الكاشف((قال الذهيب يف  بن بشر هو أبو بشر البجلي الكويف  وشبيب
  ))صدوق خيطئ((): ٢٧٥٣(رقم ) ٤٣٠: ص( ))التقريب(( وقال احلافظ يف ))لني حامت أبو وقال معني

إن احلديث حسن، بشواهده، وقد حسنه احلافظ يف زهر الفردوس كما سبق، واملناوي يف : وخالصة القول
إن احلديث حسن عندي (() ١٩١٤(رقم ) ٤/٥٤٥: (باين يف الصحيحة، وقال فيهافيض القدير، والشيخ األل

 . ))أو صحيح فإن له شواهد تقويه

قد : أال تبايعون رسول اهللا؟ فبسطنا أيدينا فبايعناه، فقال قائل منا...«): ٣/٢٣٣( ))اإلحياء(( تتمة احلديث يف  )١(
- وال تشركوا به شيئا، وتصلوا اخلمس، وأن تسمعوا، وتطيعوا، اهللا   أن تعبدوا: بايعناك فعلى ماذا نبايعك؟ قال

قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه، فال يسأل أحدا أن  »وال تسألوا الناس شيئا - وأسركلمة خفية
 . يناوله إياه

 . ما بني املعقوفتني زيادة من الظاهرية  )٢(
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٢٦٨

  .)٢(املصنف ذكرها كما ماجه وابن داود أيب عند وهي )١(»أحِدهم

  .»حيّب الرفق يف األمر كّلهاهللا   إنّ ««: ـ حديث ٨٥
  .)٤(تقدم )٣(متفق عليه من حديث عائشة وقد

                                                                                  

من طريق أيب مسلم اخلوالين قال ) ٢٤٠٠(رقم ) ٧/١٣٣(كراهة املسألة للناس : الزكاة، باب: مسلم كتاب )١(
كنا عند «: بن مالك األشجعي قال  حدثين احلبيب األمني، أما هو فحبيب إّيل، وأما هو عندي فأمني، عوف

  »�اهللا   فقلنا قد بايعناك يا رسول«وفيه   »كنا حديث عهد ببيعةٍ «فذكره وفيه زيادة  »...�اهللا   رسول
  »منافقال قائل «: بدل

، ))السنن((ماجه في   وابن، )١٦٣٩(رقم ) ٣/٣٥٣(كراهية املسألة، : كتاب الزكاة، باب  ))السنن((أبو داود في  )٢(
بن [بن عمار، حدثنا الوليد   حدثنا هشام: قاال) ٢٨٦٧(رقم ) ٣٩٥ - ٣/٣٩٤(البيعة، : اجلهاد، باب: كتاب
بن يزيد، عن أيب مسلم اخلوالين، قال حدثين احلبيب األمني   بن عبدالعزيز التنوخي، عن ربيعة  ، حدثناسعيد]مسلم

سبعة أو مثانية أو  �قال كنا عند النيب  بن مالك األشجعي،  أما هو إّيل فحبيب، وأما هو فعندي أمني، عوف
قد بايعناك حىت قاهلا ثالثا فبسطنا أيدينا : وكنا حديث عهد ببيعة قلنا »؟ �اهللا   أال تبايعون رسول«تسعة فقال 

، وعند ابن »تصلوا الصلوات اخلمس«فذكره، وعند أيب داود : إنا قد بايعناك فعالم نبايعك قال: فبايعناه فقال قائل
   .»قد بايعناك حىت قاهلا ثالثا: وكنا حديث عهد ببيعة، قلنا«وليس عنده . »وتقيموا الصلوات اخلمس«ماجه 

): ٧٣٥٣(رقم ) ١٠٢٢: ص( ))التقريب((قال عنه احلافظ يف  بن عـمار  ورجال اإلسناد كلهم ثقات غري هشام  
  . ))أصح القدمي فحديثه يتلقن فصار كرب مقرئ صدوق((
بن   بن منصور النسائي، عن أيب مسهر، عن سعيد  بن عمار متابعة قاصرة تابعه عمرو  وقد توبع هشام  

البيعة : يف كتاب الصالة، باب ))اتىب((أخرجه النسائي يف . بن يزيد عن أيب أدريس به  العزيز عن ربيعة  عبد
  . النسائي به بن منصور  عمرو) ٤٦٠(رقم ) ٧٩: ص(على الصلوات اخلمس، 

 . - واهللا أعلم–ورجاله كلهم ثقات، فاحلديث صحيح 

 . »وقد«: وليس يف الظاهرية كلمة  )٣(

: االستئذان، باب: ، وكتاب)٦٠٢٤: (رقم) ١٠/٥٥٢(الرفق يف األمر كله : ، كتاب األدب، بابالبخاري  )٤(
، وكتاب الدعوات، باب الداء على املشركني، )٦٢٥٦(رقم ) ١١/٥١(كيف الرد على أهل الذمة 

، )٦٩٢٧(رقم ) ١٢/٣٥١(، وكتاب، استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم )٦٣٩٥(رقم ) ١١/٢٣٢(
رقم ) ١٤/٣٦٩(النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم، وكيف يرد عليهم : كتاب السالم، باب  ،ومسلم

دخل رهط من اليهود : قالت �اهللا عنها زوج النيب   بن الزبري، أن عائشة رضي  من طريق عروة) ٥٦٢١(
= 
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  .»ما عال من اقتصد««: ـ حديث ٨٦
)١(والطرباين من حديث ابن مسعود، أمحد

  :ورواه من حديث ابن عباس بلفظ ، 
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

فقال : قالت. وعليكم السام واللعنة: قالت عائشة ففهمتما فقلت. الّسام عليكم: فقالوا �اهللا   على رسول
أو مل تسمع ما  �اهللا   يا رسول: فقلت  »اهللا حيب الرفق يف األمر كله  مهالً ياعائشة، إن« �اهللا   رسول

 . »وعليكم: قد قلت« �اهللا   قالوا قال رسول

رقم ) ٧/٣٠٢( ))المسند((وأحمد في ، )٢٧١٣٦(رقم ) ١٣/٥٤٦( ))املصنف((أخرجه ابن أيب شيبة يف ) ١(
) ٢/٢٣٧( ))مسنده((، والشاشي يف )٣٤٨(رقم ) ١٠٢: ص( ))إصالح املال((، وابن أيب الدنيا يف )٤٢٦٩(

رقم ) ٥/٢٠٦( ))األوسط((و، )١٠١١٨(رقم ) ١٠٩ - ١٠/١٠٨( ))الكبير((والطبراني في ، )٦٥٣(رقم 
، رقم )٨/٥٠٤( ))الشعب((، والبيهقي يف )٧٦٩(رقم ) ٢/٥( ))مسند الشهاب((، والقضاعي يف )٥٠٩٤(
اهللا عن   بن عبدالعزيز، عن إبراهيم اهلجري، عن أيب األحوص، عن عبد  من طرق، عن سكني): ٦١٤٩(

رواه أمحد، والطرباين يف الكبري، واألوسط، ((): ١٠/٢٥٥( ))امع((وقال اهليثمي يف . فذكره: قال �النيب 
  . ))بن مسلم اهلجري، وهو ضعيف  ويف أسانيدهم إبراهيم

  . يذكر بكنيته  - بفتح اهلاء واجليم- ، أبو إسحاق اهلََجري بن مسلم العبدي  وإبراهيم
وقال أبو . ))ليس بشيء((): ١٦٢(رقم ) ٧٤: ص( ))تاريخ الدارمي((كما يف –سئل ابن معني عن حديثه فقال 

ذيب ((قال البزار كما يف . ))ليس بقوي، لني احلديث((): ٤١٧(رقم ) ٢/١٣٢( ))اجلرح((كما يف –حامت 
): ٦(رقم ) ٤٠: ص( ))الضعفاء((وقال النسائي يف  ))رفع أحاديث وقفها غريه((). : ١/١٦٩( ))التهذيب

عدي  قال ابن). ٢٩٦(رقم ) ١/١٦٩( ))ذيب التهذيب((كما يف   ))مرتوك((: قال ابن اجلنيد. ))ضعيف كويف((
إبراهيم اهلجري هذا حدث عنه شعبة والثوري، وغريمها، وأحاديثه عامتها مستقيمة ((): ١/٢١٦( ))الكامل((يف 

، وقال ابن ))اهللا، وهو عندي ممن يكتب حديثه  املعىن، وإمنا أنكروا عليه كثرة روايته عن أيب األحوص، عن عبد
 ))التقريب((وخلص احلافظ هذه األقوال يف . ))خيطئ فيكثركان ممن ((): ٧(رقم ) ١/٩٤( ))اروحني((حبان يف 

  . ))لّني احلديث، رَفَع موقوفات((): ٢٥٤(رقم ) ١١٦(
بضم اجليم، وفتح  - بفتح النون، وسكون املعجمة، اجلَُشمي- بن نضلة   بن مالك  عوف: وأبو األحوص هو

  ). ٥٢٥٣(رقم ) ٧٥٨: ص ))التقريب((كما يف  ))ثقة(( - املعجمة
صدوق ((بن أيب الفرات،   ، وهو سكنيبن قيس العبدي العطار البصري  العزيز  ابن عبد - بالتصغري– ُسَكنيو 

  ). ٢٤٧٤(رقم ) ٣٩٦: ص( ))التقريب((كما يف   ))يروي عن ضعفاء
سيما كثرة الرواية عن أيب   فتبني مما سبق من كالم األئمة يف إبراهيم اهلجري أنه ضعيف، ال

= 
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  .)١(وكالمها ضعيف ،»مقتصد««
= 
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 . األحوص، وهذه الرواية عن أيب األحوص، فاحلديث ضعيف ذا اإلسناد

، والبيهقي يف )١٢٦٥٦(رقم ) ١٢/٩٦( ))الكبير((الطبراني في وحديث ابن عباس أخرجه  )١(
  : بن عبيد من طريق كثري) ٦١٥٠(رقم ) ٨/٥٠٥( ))الشعب((

 ))الكامل((، وابن عدي يف )٨٢٤١(رقم ) ٨/١٥٢( ))األوسط((الطبراني في وأخرجه 
بن خالد   ، من طرق عن هشام)٨٥(رقم ) ١٢٦: (ص ))األمثال((، وأبو الشيخ يف )٣/٨٨٥(

بن  بن يزيد، عن أيب روق، عن الضحاك  عن خالد)  بن عبيد  هشام، كثري(كالمها : األزرق
  . »ما عال ُمْقَتِصد َقطّ «: �اهللا   ، عن ابن عباس قال قال رسولمزاحم

  ). ٦١٥١(رقم ) ٨/٥٠٥( ))الشعب((ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي يف 
الطرباين يف الكبري، واألوسط ورجاله وثقوا ويف رواه ((): ١٠/٢٥٥( ))امع((وقال الطرباين يف 

  . ))بعضهم خالف
بن يزيد، بدون   خالد ))الكبري((ويف . بن يزيد القسري  خالد ))األوسط((وجاء عند الطرباين يف 

بن  خالد ))الشعب((ويف . بن أيب مالك بن يزيد  خالد: وأورد احلديث ابن عدي يف ترمجة. النسبة
بن خالد األزرق يروي عنهما   ومل استطع أن أعني واحدا منهما ألن هشام. بن أيب مالك يزيد

منهما متكلم فيه  وكل. بن احلارث اهلمداين الكويف مجيعا، وكالمها يروي عن أيب روق عطية
. ))ليس بقوي((): ١٦٢٤(رقم ) ٣/٣٥٩( ))اجلرح((قال أبو حامت كما يف : بن يزيد القسري خالد

بن يزيد هذا له أحاديث غري ما ذكرت، وأحاديثه كلها  وخالد((: ))الكامل((وقال ابن عدي يف 
ال متنا، ومل أر للمتقدمني الذين يتكلمون يف الرجال هلم فيه قول، إسنادا، و  يتابع عليها، ال ال

وأن . ولعلهم غفلوا عنه، قد رأيتهم تكلوا يف من هو خري من خالد هذا، فلم أجد بدا من أن أذكره
  . ))أبني صورته، عندي وهو عندي ضعيف، إال أن أحاديثه افرادات ومع ضعفه، كان يكتب حديثه

  ) ٦٦( مالك ضعفه اجلمهور تقدمت ترمجته يف حديث رقم بن أيب بن يزيد  و خالد
: بن سعيد  ، وابن عباس، قال حيىيبن مزاحم ويف احلديث علة أخرى وهي االنقطاع بني الضحاك

ومل . كويف ثقة((: وقال أبو زرعة. ))عباسلقي ابن  بن مزاحم  كان شعبة ينكر أن يكون الضحاك((
 ))جامع التحصيل((، و)٢٠٢٤(رقم ) ٤/٤٥٩( ))اجلرح والتعديل((انظر . ))يسمع من ابن عباس

  ). ١٩٩: ص(
إن احلديث ضعيف، بإسنادي حديث ابن مسعود، وابن عباس كما قال : وخالصة القول

= 
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والَقْصُد يف الغىن ، يف السر والعالنيةاهللا   خشيةُ : ثالٌث ُمْنِجياتٌ ««: ـ حديث ٨٧
  .»والَعْدُل يف الرضى والغضب، والفقر

  .)١(من حديث أنس بسند ضعيف ))الشـعـب((والبيهقي يف ، وأبو نعيم، والطرباين، البزار
= 
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=  

 . اهللا سيأيت بعد ثالثة أحاديث بن عبيد وله شاهد من حديث طلحة - واهللا أعلم- . املصنف

وقد أشار املصنف إىل كل منها بذكر مصدر، أو . وله عنه ثالث طرق �احلديث رواه أنس ) ١(
  . ما سيظهر من ختريج احلديثمصدرين ورد فيه طريق من طرق احلديث ك

 ))كشف األستار((البزار كما في أخرجه : اهللا النمريي عن أنس  بن عبد زياد: الطريق األوىل
بن أيب الرقاد، عن زياد النمريي، عن أنس، عن النيب  من طريق زائدة): ٨٠(رقم ) ٦٠ -١/٥٩(

هلكات، فأما ثالث كفارات، وثالث درجات، وثالث ُمنجيات، وثالث مُ «: أنه قال �
فالعدل يف العضب والرضا، والقصد يف : وأما املنجيات«: احلديث بطوله وفيه  »...الكفارات

  . »اهللا يف السر والعالنية  الفقر والغىن، وخشية
إعجاب «: ببعضه، وقال ))األوسط((رواه البزار، والطرباين يف ((): ١/٩٦( ))امع((قال اهليثمي يف 

  . ))بن أيب الرقاد، وزياد النمريي، وكالمها خمتلف يف االحتجاج به  وفيه زائدة »املرء بنفسه من اخليالء
الباهلي أبو معاذ البصري الصرييف قال البخاري يف  - بضم الراء مث قاف-  بن أيب الرُقاد و زائدة

رقم ) ٣٣٣: ص( ))التقريب((ل احلافظ يف وقا ))منكر احلديث(() ١٤٤٥(رقم ) ٣/٤٣٣( ))الكبري((
  . وأخرج له النسائي. ))منكر احلديث((): ١٩٩٢(

): ٢٠٩٨(رقم ) ٣٤٧: ص( ))التقريب((اهللا البصري قال احلافظ يف   ابن عبد: هو و زياد النمــريي
  . ))ضعيف((

  . فهذه الطريق ضعيفة جدا، لشدة ضعف زائدة
رقم ) ٥/٣٢٨( ))األوسط((الطبراني في احلسن البصري  عن أنس أخرجه : الطريق الثانية

رقم الرتمجة ) ١/٣٢٥( ))الكىن((والدواليب يف : بن عرعرة  بن حممد من طريق إبراهيم) ٥٤٥٢(
كالمها : بن منصور  من طريق داود): ٢٦٨(رقم ) ١/٣٢١( ))اروحني((وابن حبان يف ) ٧١١(
بن   مسعت احلسن حيدث عن أنس: قال بن احلكم اجلَُرشي  عن أيب حصني محيد) ابراهيم، وداود(

والقصد الَعدل يف الرضا والغضب، : وثالٌث ُمْتِجياتٌ .... ثالث مهلكاٌت،«: �مالك عن النيب 
   »واالقتصاد«: وعند الدواليب. »اهللا يف السر، والعالنية يف الغىن والفاقة، وخمافة

بن  بن حممد بن احلكم، تفرد به إبراهيم مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال محيد((: وقال الطرباين
= 
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  . ))عرعرة
جيوز  منكر احلديث جدا، ال((: قال ابن حبان بن احلكم اجلَُرشي  ومدار اإلسناد على محيد
هذا احلديث من ) ٢٣٢٦(رقم ) ٢/٣٨٤( ))امليزان((وعد الذهيب يف . ))االحتجاج خبربه إذا انفرد

  . مناكريه
  . وهذه الطريق ضعيفة جدا أيضا حلال محيد اجلرشي

  قتادة عن أنس : الطريق الثالثة
 ))حلية األولياء((، وأبو نعيم في )١٥٠٠(رقم الرتمجة ) ٣/١١٣٦( ))الضعفاء((أخرجه العقيلي يف 

بن عتبة، عن  من طرق عن أيوب) ٧٣١(رقم ) ٢/٢٠٣( ))الشعب((والبيهقي في ، )٢/٣٤٣(
ثالث مهلكات، وثالث «: قال �اهللا  بن بكر، عن قتادة، عن أنس، عن رسول الفضل

ة، والقصد يف الفقر والغىن، والعدل يف الغضب، اهللا يف السر والعالني  واملنجيات خشية...منجيات
   »الرضا

  . ))حديث غريب من حديث قتادة((: وقال أبو نعيم
): ٦٢٤(رقم ) ١٦٠: ص( ))التقريب((، أبو حيىي القاضي قال احلافظ يف بن ُعتبة اليمامي  و أيوب

يتابع عليه  عن قتادة ال((: ))الضعفاء((بن  بكر العبدي قال العقيلي يف   وشيخه الفضل. ))ضعيف((
، ))ال يـُْعرف، وحديثه منكر((): ٦٧٢١(رقم ) ٥/٤٢٤( ))امليزان((وقال الذهيب يف . ))من وجه يثبت

 . مث ذكر هذا احلديث

طبقات ((وأبو الشيخ يف : معلقا) ٢/٣٤٣( ))حلية األولياء(( أبو نعيم فيوله طريق أخرى أخرجها 
بن أيب كثري، عن   بن إبراهيم، عن هشام، عن حيىي من طريق عكرمة): ٢/٦٠( ))احملدثني باصبهان

رقم ) ٢/١( ))املغين((بن إبراهيم االزدي قال الذهيب يف  وفيه عكرمة. �قتادة، عن أنس 
  . ))جممع على ضعفه(() ٤١٦٤(

ق احلديث ضعيفة، وطريقا احلسن، وزياد النمريي ضعفهما شديد، إن مجيع طر : وخالصة القول
اهللا   وله شاهد من حديث أيب هريرة، وابن عمر، وابن عباس رضي. وطريق قتادة قابل للتحسني

  . عنهم
من ): ٦٨٦٥(رقم ) ٢٩٧ -٩/٢٩٦( ))الشعب((أخرجه البيهقي يف : حديث أبي هريرة: أوال
، عن األعرج، عن أيب هريرة أن ]بن دينار  سلمة[حازم بن سليم الصوف، عن أيب   بكر: طريق
اهللا يف السر   فتقوى: ثالث منجيات، وثالث مهلكات، فأما املنجيات«: قال �اهللا  رسول

= 
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  . »...والعالنية، والقول باحلق يف الرضا، والسخط، والقصد يف الغىن، والفقر
- ٢/٢٩( ))الكامل((، قال ابن عدي الصّواف أبو سليمان الطائفي -مصغر–بن ُسَلْيم  بكرو 

 يتابع حمفوظ، وال غري يرويه ما عامة و...عليه أحد يوافقه  ال ما وغريه حازم أىب عن حيدث((): ٣٠
رقم ) ١٧٥: ص( ))التقريب((، وقال احلافظ يف ))حديثهم يكتب الذين الضعفاء مجلة من عليه، وهو

  . ))مقبول((): ٧٤٩(
  . فمثله يستشهد به): ١٨٠٢(رقم ) ٤/٤١٥( ))الصحيحة((وقال الشيخ األلباين يف 

): ٥٧٥٤(رقم ) ٦/٤٧( ))األوسط((اهللا عنهما أخرجه الطرباين يف   رضي حديث ابن عمر: ثانيا
اهللا   قال رسول: بن جبري، عن ابن عمر، قال  بن دينار، عن سعيد  من طريق ابن هليعة، عن عطاء

: وأما املنجيات...ثالث مهلكات، وثالث منجيات، وثالث كفارات، وثالث َدَرجات«: �
  . »...ةاهللا يف السر والعالني  فالعدل يف الغضب والرضى، والقصد يف الفقر والغىن، وخشية

بن دينار، وال عن عطاء إال ابن  بن جبري إال عطاء مل يرو هذا احلديث عن سعيد((: وقال الطربايت
  . ))بن عبدالواحد، وال يروى عن ابن عمر إال ذا اإلسناد  هليعة، تفرد به الوليد

  . ))مل يعرفرواه الطرباين يف االوسط وفيه ابن هليعة، ومن ((): ١/٩٦( ))امع((وقال اهليثمي يف 
  . ))ضعيف حلال ابن هليعة، وجهالة من دونه(() ٤/٤١٦( ))الصحيحة((يف : وقال الشيخ االلباين

بن أمحد املراغي يف  وأبو إسحاق إبراهيم ))األمثال((أخرجه العسكري يف  حديث ابن عباس: ثالثا
ومن طريق املراغي أخرجه الرافعي يف ] ٨/١٦٥ذكرمها الزبيدي يف اإلحتاف [ ))ثواب األعمال((
 األنصاري، حدثنا سعيدبن   عن سويد] املراغي[ بسنده) ١/٤٦٥( ))التدوين يف أخبار قزوين((

 قال قال عنهمااهللا   رضي عباس ابن الضحاك، عن كهيل، عنبن    سلمة عيينة، عنبن   سفيان
 درجات، وثالث منجيات، وثالث مهلكات، وثالث ثالث وسلم آلهو  عليهاهللا   صلىاهللا  رسول

 يف والعالنية، واالقتصاد السر يف تعاىلاهللا  تقوى قال املنجيات فمااهللا   رسول يا قيل«...كفارات
  . »والغضب الرضاء يف والعدل والغناء الفقر

صدوق يف نفسه ((: ، وهو الذي يروي عن ابن عيينة، وهوبن سعيد لعله اهلروي احلدثاين  و سويد
: قال احلافظ يف ))إال أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معني القول

وفيها أيضا انقطاع بني . ومن دونه مل اجد هلم تراجم). ٢٧٠٥(رقم ) ٤٢٣: ص( ))التقريب((
  . قد سبق يف احلديث الذي قبله أنه مل يسمع من ابن عباسالضحاك وابن عباس و 

= 
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جزٌء من ِبْضع  ُ و اهلْدُي الصاحلِ ، وُحْسن السْمت، االْقِتَصاَد««: ابن عباسـ حديث  ٨٨
  .»وعشرين جزءاً من الّنبـَُوة

من ««: وقال ،»السمُت الّصاحلُ ««وقال ، أبو داود من حديث ابن عباس مع تقدمي وتأخري
  .)٢(»وعشرين )١(مخسةٍ 

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

 ))الرتغيب والرتهيب((إن احلديث حسن لغريه، بشواهده، وقد حسنه املنذري يف : وخالصة القول
] احلديث: [فقال املنذري). ١٨٠٢(رقم ) ٤/٤١٦( ))الصحيحة((، والشيخ األلباين يف )١/٢٨٦(
َيسلم شيء منها من مقال، فهو مبجموعها   وأسانيده وإن كان المروي عن مجاعة من الصحابة، ((

 . هإ))-إن شاء اهللا-حسن 

 . والصواب ما أثبته من الظاهرية ))خمس((: يف األصل  )١(

، وأخرجه أمحد يف )٤٧٦٨(رقم ) ٨/١٨٢(كتاب األدب، باب يف الوقار،   ))السنن((في   )٢(
، )٧٩١: (رقم) ٢٧٥: ص(  ))األدب املفرد((، والبخاري يف )٢٦٩٨(رقم ) ٤/٤٣٢( ))املسند((

رقم ) ٨/٤٩٣( ))الشعب((والبيهقي يف ) ١٢٦٠٩: (رقم) ١٢/٨٣( ))الكبري((والطرباين يف 
بن عباس، أن   اهللا  بن أيب ظبيان، أن أباه حدثه، حدثنا عبد من طرق عن قابوس): ٦١٣٥(

الصاحل، والسمت الصاحل، واالقتصاد ُجزء من مخسٍة وعشرين جزءا إن اهلدي «: قال �اهللا   نيب
  . »من النبوة

بن  بن أيب ظبيان حصني  يف إسناده، قابوس((): ٧/١٦٣( ))خمتصر السنن((وقال املنذري يف 
  . هإ ))ال حيتج حبديثه((جندب اجلنيب كويف 

بفتح اجليم - اجلَْنيب  -بفتح املعجمة وسكون املوحدة بعدها حتتانية-  بن أيب ظَْبيــان  و قابوس
  . الكويف - وسكون النون بعدها موحدة

، واختلف قول ابن معني ))ليس هو بذاك((). : ٧٧١(رقم ) ١/٣٨٩( ))العلل((قال أمحد كما يف 
) ٣/٢٩( ))العلل((بن أمحد كما يف   اهللا  وقال عبد ))ثقة((): ٢/٤٧٩( ))تارخيه((فيه، فقال كما يف 

: وقال أبو حامت. ))احلديث ضعيف: فقال ظبيان أيببن  قابوس عن حيىي سألت(() ٤٠١٨(رقم 
. ))ضعيف احلديث، لني يكتب حديثه وال حيتج به((). ٨٠٨(رقم ) ٧/١٤٥( ))اجلرح((كما يف 

وقال ابن حبان يف  ))ليس بالقوي((): ٤٩٥(رقم ) ١٩٣: ص( ))الضعفاء((وقال النسائي يف 
أصل له، رمبا رفع  كان ردئ احلفظ ينفرد عن أبيه مبا ال((): ٨٨٣(رقم ) ٢/٢١٩( ))اروحني((

= 
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: بدل »التؤدة««: وقال، )١(َسْرِجسبن  اهللا عبدورواه الرتمذي وحسنه من حديث  
  .)٢(»من أربعة««: وقال »اهلدي الصاحل««

  .»التدبري نصف املعيشة««: ـ حديث ٨٩
 عيسـىبـن  خـالد: وفيه أنس حديث من ))الفردوس مسند(( يف الديلمي منصور أبو رواه  

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  . ))فيه لني((): ٥٤٨٠(رقم ) ٧٨٩: ص( ))التقريب((، وقال احلافظ يف ))املرسل وأسند املوقوف
وبه . س أن هذا إسناد ضعيف، ولكن له شاهد كما ذكره املصنففتبني من أقوال العلماء يف قابو 

 : وهو ما يلي. يكون احلديث حسنا

املزين، حليف  - بفتح املهملة، وسكون الراء، وكسر اجليم، بعدها مهملة - بن سرجس اهللا عبد: هو  )١(
اهللا عليه وسلم سبعة  عشر حديثا روى   بين خمزوم، له صحبة، نزل البصرة، روى عن النيب صلى

) ١/٢٧٩(، ذيب األمساء واللغات )٤٧٢٧(رقم ) ٦/١٧٢(اإلصابة : انظر. مسلم منها ثالثة
 ). ٣٠٠(رقم 

كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف  ))السنن((الترمذي في  بن سرجس أخرجه  اهللا حديث عبد )٢(
، )٥١٢(رقم ) ١/٤١١( ))املنتخب((بن محيد يف  ، وعبد)٢٠١٠(رقم ) ٥/٤١٩(التأين والعجلة 
بن عمران، عن عاصم   اهللا ، من طريق عبد)١٠١٧رقم ) ١/٤٣١( ))األوسط((والطرباين يف 

السمت احلسن، والتؤدة، االقتصاد، «: قال �بن سرجس املزين أن النيب   اهللا حول، عن عبداأل
  . »جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة

  ). ٣٧٨(رقم ) ٩/٤٠٤( ))املختارة((ومن طريق الطرباين أخرجه الضياء يف   
  . ))حديث حسن غريب((وقال الرتمذي 

): ٥/١٣٠( ))اجلرح((قال أبو حامت كما يف . ، البصريبن عمران هو التيمي الطَلحي اهللا وعبد
وذكره ابن  ))ال يتابع على حديثه(() ٨٥٩(رقم ) ٢/٦٨٧( ))الضعفاء((وقال العقيلي يف  ))شيخ((

. ))صدوق((): ٢٨٩١( رقم) ١/٥٨١( ))الكاشف((قال الذهيب يف ). ٧/٣٨( ))الثقات((حبان يف 
  . ))مقبول((): ٣٥٣٦(رقم ) ٥٣٢: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف 
 ))الضعيفة((إن احلديث حسن بشاهده، وقد حسن الشيخ األلباين يف : وخالصة القول

 . إسناد الرتمذي السابق). ٥٦٤٩(رقم ) ١٢/٣٣٥(
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  .)١(معني ابن ووثقه العقيلي جّهله
  .احلديث )٢(»...من اقتصد أغناه اهللا««: ـ حديث ٩٠

                                                                                  

واخلطيب يف ) أ/ ٢/٥١( ))الفردوسزهر ((احلديث أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس كما يف   )١(
املخرمي،  إبراهيمبن  إسحاقبن  يعقوب احلسن أيب طريق من): ٦٣٧٠(رقم ) ١٢/١١( ))تارخيه((

  �أنس  ثابت، عن عيسى، عنبن  خالد القاضي، حدثنا عكرمة كاتب عيسىبن  علي حدثنا
واهلم نصف اهلرم، وقلة التدبري نصف املعيشة، والتؤدة نصف العقل، « �اهللا  قال رسول: قال

  . »االقتصاد نصف العيش«: ولفظ اخلطيب »العيال أحد اليسارين
بن مسلم العبدي أبو مسلم   ، ويقال خالدبن عيسى وهو العبدي الصفار  بخالدوأعله املصنف 

ليس ((: وقال يف رواية الدارمي ))ثقة((): ٢/١٤٨( ))تاريخ الدوري((ابن معين كما في قال . الكويف
 ))اجلرح((وقال أبو حامت كما يف ). ٣٠٢(رقم ) ١٠٥: ص( ))تاريخ الدارمي((: انظر ))به بأس

رقم ) ٢/٣٦٦( ))الضعفاء((وقال العقيلي في . ))حديثه مقارب((): ١٦٦٨(رقم ) ٣/٣٦٧(
رقم ) ١/٣٠٨( ))املغين(( الذهيب يف وتعقبه. ))مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ((): ٤٣٣(
وقال . هإ))حديثه مقارب: بل ثقة مشهور، حسن احلديث، قال أبو حامت الرازي((: بقوله) ١٩٢٦(

  . ))ال بأس به((): ١٧٧٥(رقم ) ٣٠٣: ص( ))التقريب((احلافظ يف 
نزيل بغداد ترجم له اخلطيب  بن عيسى الكويف  علي: والذي يظهر أنه صدوق، والراوي عنه هو

رقم ) ٧٠٢: ص( ))التقريب((وقال عنه احلافظ يف . ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال) ١٢/١١(
  . وذكره يف التهذيب للتمييز ومل يورد فيه جرحا وال تعديال. ))مقبول((): ٤٨١٦(

 وهي، أخرى علة وفيه((: قوب فقالبيع): ١٥٦٠(  ))الضعيفة((وأعل احلديث الشيخ االلباين يف 
  . هإ))ضعيف أنه الدارقطين عن وروى)  ١٤/٢٩٠( اخلطيب ترمجه فقد، هذا يعقوب ضعف

: قال) ٧٨(  ))األمثال((بن عبداجلبار الصويف أخرجه أبو الشيخ يف   بن احلسن ولكنه توبع، أمحد
 قال أنس ثابت، عن عن عيسى، ابن خالد املخرمي، حدثنا عيسىبن  علي الصويف، حدثنا حدثنا
رقم ) ٤٠: ص( ))جزئه((ومن طريقه أبو القاسم البغوي يف  »االقِتَصاُد ِنْصُف الَعْيشِ « � النيب قال
  ). ٤/٨٢(وثقه اخلطيب يف تارخيه  اجلبار الصويف  بن عبد  بن احلسن وأمحد). ١٣(

فهو مقبول ومل  بن عيسى الكويف  إن احلديث ضعيف، واحلمل فيه على علي: وخالصة القول
 . -واهللا أعلم- يتابع عليه 

عز وجل  اهللا ه اهللا، من ذكرومن بذر أفقر ...«): ٣/٢٣٥( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )٢(
= 
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 وشــيخه )١(»اهللا أحبــهاهللا  ذكــر ومــن««: قولــه دوناهللا  عبيــدبــن  طلحــة حــديث مــن البــزار 
))منكـر خبـرب أتـى حالـه يعـرف ال شـيخ((: الـذهيب قـال، هـارون البصـريبـن  عمـران: فيه

 أي- )٢(
ــرَ «« ســعيد أليب حــديث يف يعلــى وأيب، وألمحــد. -احلــديث هــذا  ،»أحبــه اهللاُ اهللا  ذِْكــرَ  مــن أكثـَ

  .)٣("ذم الكرب"وسيأيت يف 
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

 . »اهللا أحبه

وكان شيخا - بن هارون البصري   حدثنا عمران: قال): ٩٤٦(رقم ) ١٦١ - ٣/١٦٠(البحر الزخار  )١(
مستوراً، وكان عنده هذا احلديث وحده، وكان ينزل ناحية اخلُرَيبة، وكان الناس ينتابون يف هذا 

بن   بن حيىي  بن طلحة  نا حممد: بن حممد القرشي قال اهللا  قال نا عبد -احلديث، يسمعونه عنه
معنا، مبكة وهو صائم  �اهللا   متشى رسول«اهللا قال   بن عبيد حة، عن أبيه، عن جده طلحةطل

عند فطره،  �اهللا   فأجهده الصوم فحلبنا له ناقة لنا يف قعب، وصببنا عليه عسال نكرم به رسول
نا لبنا وعسال أرد: ما هذا؟ قلنا: فلما غابت الشمس ناولناه القعب فلما ذاقه، قال بيده كأنه يقول

من اقتصد : ، مث قال- أو دعوة هذا معناها- اهللا مبا أكرمتين   أكرمك: أن نكرمك به، أحسبه قال
  . »اهللا ومن جتّرب قصمه اهللا  اهللا ومن بذر أفقره اهللا، ومن تواضع  رفعه  أغناه

 ))امليزان((وقول الذهيب يف . وذكر قول الذهيب فيه بن هاورن البصري  بعمرانوأعله املصنف 
وقد قال فيه . ))ما تابعه عليه أحدأتى خبرب منكر ((: ويف آخره): ٦٣٢٣(رقم الرتمجة ) ٥/٢٩٦(

  . كما يف إسناده  ))مستور((: البزار
يُْدَرى من هو؟  اهللا ال عبد) املصدر السابق(لذهيب يف  قال عنه ا بن حممد القرشي اهللا  وشيخه عبد

: ص( ))التقريب((ذكره احلافظ يف  اهللا التيمي  بن عبيد بن طلحة  بن حيىي بن طلحة  وفيه أيضًا حممد
  . ))حالهال يعرف ((: للتمييز، وقال): ٦٠١٩(رقم ) ٨٥٨

 . كما سبق  ))منكر((ففي اإلسناد ثالثة من ااهيل فاحلديث ضعيف، وحكم عليه الذهيب بأنه 

ونقله عنه أيضا الزبيدي يف اإلحتاف  . هإ))كان مستورا((: قال البزار: وعلق احلافظ يف نسخته )٢(
 . فذكره )).... وجدت خبط احلافظ ابن حجر ما نصه((: فقال)٩/١٦٦(

وجـــاء  يف  . وعـــزاه إىل أمحـــد وأيب يعلـــى مـــن حـــديث أيب ســـعيد) ب/١٨٠/اللوحـــة (م الكـــرب كتـــاب ذ  )٣(
  . ))فيه ابن هليعة((: وعزاه أيضا إىل أمحد وأيب يعلى وقال) أ/٣١٩اللوحة(كتاب احملبة 

اهللا،  قنــع؛ أغنــاه ومــن«إىل أمحــد وأيب يعلــى بلفــظ ) ٢/٢٨٧( ))كشــف اخلفــاء((وعــزاه العجلــوين يف   
يف فصــــل أحاديــــث ) ٦/٣٧٦( ))الطبقــــات((وذكــــره الســــبكي يف . »اهللا أحبــــهاهللا  ذكــــر أكثــــر ومــــن
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  »وَخمْرجا فـََرجاً  فيهاهللا  جيعل حىتّ  إذا أردَت أمراً فعليك بالتـَؤَدةِ ««: ـ حديث ٩١
  .)١(تقدم وقد ))البــر والصلة(( يف املبارك ابن رواه  
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  . اليت مل جيد هلا إسنادا ))اإلحياء((
 ))الرتغيـــــب((ومل أقـــــف علـــــى احلـــــديث يف مســـــندي أمحـــــد وأيب يعلـــــى، إال أنـــــه رواه ابـــــن شـــــاهني يف    
بـــن عـــروة، عـــن أبيـــه، عـــن عائشـــة  بـــن مـــورع، ثنـــا هشـــام مـــن طريـــق نعـــيم) ١٥٨(ر قـــم ) ١/١٩١(

  . »اهللا  اهللا أحبه من أكثر ذكر«: �اهللا  قال رسول: قالت
هـــــذا موضـــــوع؛ نعـــــيم هـــــذا قـــــال ((): ٤٥٥٨(رقـــــم ) ١٠/٦٣( ))الضـــــعيفة((قـــــال الشـــــيخ األلبـــــاين يف 
  . هإ ))روى عن هشام أحاديث موضوعة((يد النقاش ، وقال احلاكم وأبو سع))البخاري، منكر احلديث

رقــم ) ٤/١٤٢٠(للعقيلــي  ))الضــعفاء((، قــال البخــاري كمــا يف بــن توبــة العنــربي بــن مــورّع ونعــيم  
الســدي وفيــه حديثــه غــري حمفــوظ إال عــن أيب مســعد ((: ، وقــال العقيلــي))منكــر احلــديث((): ٠١٨٩٥

وانظـر كـالم احلـاكم وأيب . ))ضـعيف يسـرق احلـديث((): ٧/١٥( ))الكامـل((وقال ابن عـدي يف . ))نظر
  ). ٨/٢٩١( ))لسان امليزان((و) ٢١٩: ص( ))املدخل إىل الصحيح((سعيد النقاش يف 
 . ضعيفة جدا إن مل يكن موضوعة »...ومن أكثر«وعلى هذا فزيادة 

ط دار . املطبوع مع مسند ابن املبارك بتحقيق د مصطفي عثمان حممد ))والصلةالرب ((ومل أجده يف   )١(
باب التؤدة يف األمور، واحلارث  ))األدب املفرد((ولكن احلديث أخرجه البخاري يف . الكتب العلمية

 ))مكارم األخالق((، واخلرائطي يف )٨٦٧(رقم ) ٢/٨٢٦( ))بغية الباحث((كما يف   ))مسنده((يف 
، )٣٥٤٤(رقم الرتمجة ) ٦/٣٠٧٥( ))معرفة الصحابة((، وأبو نعيم يف )٢٢٧(رقم ) ٤/١٥٩٢(

بن   بن املبارك، عن سعد اهللا  من طرق عن عبد) ١١٤٣(رقم ) ٢/٤٠٧( ))الشعب((والبيهقي يف 
بن سعيد األنصاري، حدثنا الزهري، حدثين رجل من بَِلّي قال انطلقت مع أيب  سعيد أخي حيىي

إذا أردت «: قال: ؟ قال�اهللا   ما قال لك رسول: أليب: فناجاه أيب دوين، فقلت �إىل النيب 
  . واللفظ للبيهقي. »فرجا -أو قال- اهللا لك خمرجاً   أمرا فعليك بالّتؤدة حىت جيعل

وأبو يعلى كما : ، عن أيب معاوية)٢٥٨٢١(رقم ) ١٣/٢٦( ))املصنف((وأخرجه ابن أيب شيبة يف 
  . بن سعيد به  من طريق أيب معاوية عن سعد) ٢٨١٥(رقم ) ١٢/١٧٢( ))املطالب العالية((يف 

بن سعيد، ضعفه  رمز له املؤلف حلسنه، وفيه سعد((): ١/٢٧٢( ))فيض القدير((وقال املناوي يف 
  إهـ ))أمحد والذهيب، ولكن له شواهد كثرية

  . ، أخو حيىيبن عمرو األنصاري ابن قيس: بن سعيد وهو ومدار احلديث على سعد
= 
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كما يف   ))صاحل((: وقال ابن معني ))ضعيف((): ١٢٠٠(رقم ) ١/٥١٣( ))العلل((قال أمحد كما يف 
قال ابن أيب حامت  ))مود((بن سعيد   سعد: وقال أبو حامت). ٣٧٠(رقم ) ٤/٨٤( ))اجلرح والتعديل((

 ))امليزان((وقال الذهيب يف  ))حيفظ، يؤدي ما مسع يعين أنه كان ال((): ٤/٨٤( ))اجلرح((يف 
. اختلف يف ضبط مود؛ فمنهم من خففها؛ أي هالك: قال شيخنا ابن دقيق العيد((): ٣/١٧٨(

 ثقة، قليل وكان((): ١٠/٥( ))الطبقات((وقال ابن سعد يف . ))ومنهم من شّددها أي حسن األداء
بن سعيد أحاديث  ولسعد((): ٣/١١٨٩( ))الكامل((وقال ابن عدي يف . ))أخيه احلديث، دون

 ))الضعفاء((وقال النسائي يف . ))صاحلة، تقرب من االستقامة، وال أرى حبديثه بأسا مبقدار ما يرويه
): ١٨٢٧(رقم ) ١/٤٢٨( ))الكاشف((وقال الذهيب يف  ))ليس بالقوي((): ٢٨٣(رقم ) ١٢٤: ص(
وقد أخرج له مسلم من (( -املصدر السابق- وقال يف امليزان . ))ليس بالقوي: صدوق قال النسائي((

وقال احلافظ  ))حديث صوم ست من شوال ومدار احلديث عليه...بن سعيد األموي حديث حيىي
  ))صدوق سيء احلفظ((): ٢٢٥٠(رقم ) ٣٦٩: ص( ))التقريب((يف 

سيما وقد احتج به مسلم، وقد وثقه ابن معني   والذي يظهر أن قول الذهيب فيه صدوق له وجه، ال
  . - إن شا ءاهللا- واحلديث حسن . وابن سعد

بفتٍح فكسر كرضي قبيلة ((): ١/٢٧٢( ))الفيض((ضبطه املناوي يف : ورجل من بلي عن أبيه
 آخر وياء الالم وكسر الباء بفتح - بلي بنو(( )١/٦٤( ))اية األرب((، وقال القلقشندي يف ))معرفة

 مشاهري من مجاعة بلي بلوي، ومن اليهم النسبة القحطانية من قضاعة من ، بطن- احلروف
والذي يظهر من إسناد احلديث أنه صحايب، وجهالة الصحابة . ))عجرة كعب الصحابة، منهم

  . للصحابة ورسولهاهللا   تعديل يف جاء ما باب): ٤٦(الكفاية ((: انظر. تضر ال
): ٨/١٦٦( ))اإلحتاف(( وقد تقدم مل أجد ذا اللفظ، ولكن قال الزبيدي يف: وأما قول املصنف

. »إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته  فإن كان خريا فامضيه، وإن كان شرا فانته«والذي تقدم لفظه، 
) ب/١٦٢/اللوحة( وقد ذكر املصنف هذا اللفظ يف كتاب الغضب، احلقد واحلسد، فضيلة الرفق،

من حديث أيب جعفر مرسال وأبو جعفر هذا امسه  ))الزهد والرقائق((ابن املبارك يف ((: وقال يف خترجيه
من رواية إمساعيل  ))اإلجياز((بن مسور اهلامشي، ضعيف جدا، وأليب نعيم يف كتاب   اهللا عبد

  . هإ))سناده ضعيفوإ »إذا مهمت بأمر فاجلس فتدبر عاقبته«: األنصاري عن أبيه عن جده
 املسوربن   اهللا  عبد )٧(قال العراقي يف احلديث رقم  ))موضوع((بن مسور اهلامشي  اهللا  ومرسل عبد

عن ): ٢٣٠٨(رقم  ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف  ))كذاب يضع احلديث((: اهلامشي املدائين
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)١(تـََهْزَهَزتْ  ما ال تيأسا من الرزق««: ـ حديث ٩٢
  .احلديث  )٢(»...رؤوسكما 

)٣(خالد ابين َسواء و، حبة حديث من ماجه ابن 
  .)٤(تقدم وقد، 
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: وغريه أمحد قال، بثقة ليس((: الذهيب قال؛ اهلامشي مسوربن   اهللا عبد موضوع آفته((: مرسله
 . هإ))موضوعة أحاديثه

 . ))أي ما حتركت((): ٨/١٦٦( ))اإلحتاف((قال الزبيدي يف   )١(

فإن اإلنسان تلده أمه أمحر ليس عليه قشر، مث ...«): ٣/٢٣٦( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )٢(
 . »اهللا تعاىل  يرزقه

بن خالد صحايب نزل الكوفة، له حديث   ، أخو سواءالعامريابن خالد اخلزاعّي، وقيل : َحبة هو )٣(
  ). ١٥٧٢(رقم ) ٢/٤٤٨: انظر اإلصابة( واحد 

بزيادة راٍء يف آخره مع - صحايب له حديث، ومساه وكيع عن األعمش سّوارا : بن خالد وسواء   
 ). ٣٥٩٦(رقم ) ٤/٥٢٥اإلصابة : (انظر. واألول هو املعتمد - التشديد

رقم ) ٤/٤٥٢(التوكل واليقني، : الزهد، باب: كتاب  ))السنن((احلديث أخرجه ابن ماجة يف   )٤(
، وابن أيب عاصم )١٥٨٥٦(، ورقم )١٥٨٥٥(قم ر ) ٢٥/١٨٦( ))املسند((، وأمحد يف )٤١٦٥(

، )٣٤٧٩(رقم ) ٤/٧( ))الكبري((، والطرباين يف )١٤٦٦(رقم ) ٢/٦٣٤( ))اآلحاد واملثاين((يف 
بن شراحبيل   ، من طرق عن األعمش، عن سالم)١٢٨٧(رقم ) ٢/٤٧٦( ))الشعب((والبيهقي يف 

وهو يعاجل شيئا،  �اهللا   على رسول دخلنا: أيب شراحبيل، عن َحّبة، وسواٍء ابىن خالد، قاال
ال تـَْيأسا من الرزق ما تـََهززْت رؤوُسكما، فإن اإلنسان تلده أمه أمحر ليس «: فأعّناه عليه، فقال
هذا لفظ ابن ماجة وعند الطرباين والبيهقي وابن أيب عاصم كما » اهللا عز وجل  عليه ِقْشٌر، مث يرزقه

  . »زهزت رؤوسكما«ساقه الغزايل 
  . ))إسناد صحيح رجاله ثقات((): ٤/٢٢٧( ))مصباح الزجاجة((وقال البوصريي يف 

 حبة عن((: وقال) ٤/١٣٢( ))التاريخ الكبري((ذكره البخاري يف : بن شَراحيل، أبو شراحيل وسالم
وذكره ابن حبان يف . ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال. ))االعمش منه خالد، مسع ابين وسواء

وقال احلافظ  ))ُوثـّق((): ١/٤٧٤( ))الكاشف((ويف  ))امليزان((وقال الذهيب يف ). ٤/٣٣٢( ))الثقات((
حّسن هذا  ))مقبول((ولكن احلافظ مع قوله فيه  ))مقبول((): ٢٧٢٢(رقم ) ٤٢٦: ص( ))التقريب((يف 

روى حديثه ((: فقال ) ١٥٧٢(رقم ) ٢/٤٤٨(بن خالد  ترمجة حبةيف  ))اإلصابة((احلديث يف 
= 
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)١(ال تكثر مهك ما ُقدر««: ـ حديث ٩٣
  .مسعود البن قاله   »يأتك تـُْرَزق وما يكن  

  .)٢(صحبته يف اختلف وقد رافعبن  خالد حديث من نعيم أبو  
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  . هإ))...من طريق األعمش عن أيب شراحيل بإسناد حسنابن ماجه 
ولكن احلافظ نفسه . بناءا على قول احلافظ مقبول) ٤٨٩٨( ))الضعيفة((وضعفه الشيخ األلباين يف 
  . - واهللا أعلم- فليتأمل  -رمحهم اهللا- وكذلك البوصريي . حسن إسناده كما سبق

. ومل يذكر الزبيدي املوضع الذي تقدم فيه. وقول املصنف وقد تقدم، مل أجده يف املغين ذا اللفظ
 . واهللا أعلم - 

 . ))يقدر((: يف الظاهرية  )١(

بن رافع غري هذا،  ال أعلم خلالد((): ٢/٢٣٨( ))معجم الصحابة((قال البغوي يف : بن رافـع  خالدو  )٢(
  . ))وال أدري له صحبة أم ال

رقم ) ٣/١٤٠( ))اإلصابة((وذكره احلافظ يف . خمتلف فيه: ))معرفة الصحابة((قال أبو نعيم يف  
بن عبٍد،   وعنه مالك �يروى عن النيب : ذكره البخاري فقال((: يف القسم األول وقال): ٢١٦٩(

  . هإ))وذكره ابن حبان يف التابعني فقال يروي املراسيل
، عن )٥٩٥(، رقم احلديث )٢/٢٣٨( ))معجم الصحابة((أخرجه أبو القاسم البغوي يف وحديثه 

  : بن إسحاق الّصغاين حممد
من طريق ) ٢٧٧(رقم الرتمجة ) ٤٧١ - ١/٤٧٠( ))معجم الصحابة((وأخرجه ابن منده يف 

  : بن شريك  عبيد
  : بن مهدي  ، من طريق أمحد)٨٠٣(رقم الرتمجة ) ٢/٩٤٤( ))معرفة الصحابة((وأخرجه أبو نعيم يف 

بن عمرية   من طريق أيب حفص عمر) ١١٤٤(رقم ) ٢/٤٠٢( ))الشعب((وأخرجه البيهقي يف  
  : تنيسيال

بن يزيد، حدثين  بن أيب مرمي، ثنا نافع  عن سعيد) الصغاين، وعبيد، وأمحد، والتنيسي (أربعتهم 
بن احلكم حدثه عن   اهللا بن عبد حدثه، أن جعفر بن مالك املعافري بن عباس، أن عبد عياش
  »ال تكثر مهك، ما يقدر يكن، وما ترزق يأتك«: قال البن مسعود �بن رافع؛ ان النيب  خالد

  . ))بن مالك  اهللا  عبد((، ويف الشعب ))بن مالك عبيد((جاء عند البغوي 
  . ))بن رافع غري هذا  ال أعلم خلالد((: قال البغوي

 ))التاريخ الكبري((، قال البخاري يف بن سنان األنصاري بن رافع  بن احلكم اهللا بن عبد وجعفر
= 
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  .مرسال )١(املعافري عمروبن  مالك رواية من ))الرتغــــيب والرتهيــب(( يف األصفهاين ورواه
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  . ))ثقة من الثالثة((): ٩٥٢(رقم ) ١٩٩: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف . ))رأى أنسا((): ٢/١٩٥(
املعافري،  بن عبد  بـ مالك): ٨/٢١٣( ))اجلرح((، ترجم له ابن أيب حامت يف بن مالك املعافري وعبد
ولعله هو . بن احلكم اهللا بن عبد  بن عبد، روى عنه جعفر  بن مالك، والصحيح مالك  عبد: ويقال
  . اهللا املعافري وستأيت ترمجته قريبا بن عبد  مالك

  . وباقي رجال إسناد البغوي ثقات
وستأيت رواية جعفر املعافري عن . د قلبوالذي يظهر من قول ابن أيب حامت أنه وقع يف اإلسنا

 . على اجلادة بن عبد  مالك

. لألصبهاين ))الرتغيب والرتهيب((وكذلك يف  ))بن عمرو املعافري  مالك((هكذا جاء يف النسختني  )١(
اهللا  بن عبد  بـ مالك): ٧٦٨٦(رقم ) ٩/٤٦٠(يف القسم األول  ))اإلصابة((وترجم له احلافظ يف 

قال ابن يونس ذُكر فيمن شهد فتح ((: ي، مث ذكر هذا احلديث يف ترمجته، وقالاملعافري اليزداد
تكثر  أنه قال ال �وقال أبو عمر روى عن النيب . مصر وله رواية عن أيب ذر روى عنه أبو قبيل

  . ))مهك ما قدر يكن
بن   يف ترمجة مالك) ٣/١٣٥٤(رقم  ))االستيعاب((الرب يف  وكذلك ذكر هذا احلديث ابن عبد

  . -واهللا أعلم-ولعله هو الصواب . اهللا املعافري عبد
  : بن عباس واختلف عليه واحلديث رواه عياش

بن احلكم، عن   اهللا  بن عبد  بن مالك املعافري، عن جعفر بن يزيد عنه، عن عبد  فرواه نافع
  . بن رافع فجعله من مسند خالد. بن رافع خالد

  بن أيب أيوب، عنه، واختلف على سعيد،   ورواه سعيد
  . اهللا بن عبد  ، عن عياش، عن مالك)سعيد(الرمحن املقرئ، عنه   فرواه أبو عبد 
بن  عن مالك بن احلكم اهللا  بن عبد جعفر، عن عياش، عن )سعيد(ورواه أبو مطيع عنه  

  ))جعفر((فزاد يف اإلسناد . اهللا عبد
  . بن عبادة ن عبادة الغافقي، فجعله من مسند مالكب ورواه ابن هليعة عن عياش، عن مالك

  . تقدمت روايته آنفا: بن يزيد  رواية نافع: أوال
  : واالختالف عنه بن أبي أيوب الخزاعي  رواية سعيد: ثانيا

اهللا  أخرجه   بن عبد  الرمحن املقرئ عن سعيد، عن عياش، عن مالك بن يزيد أبو عبد اهللا  رواه عبد
= 
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 ))الرتغيب((، واألصبهاين يف )٤/٦٠٥( ))أصول اعتقاد أهل السنةشرح ((الاللكائي يف 
  . بن عمرو املعافري مالك ))الرتغيب((ويف ). ١٤١٩(رقم ) ٢٠٠ -)٢/١٩٩(

بن   بن عباس، عن جعفر بن أيب أيوب، عن عياش  بن حيىي، عن سعيد  ورواه أبو مطيع معاوية
فذكره أخرجه . قال البن مسعود �النيب اهللا املعافري أن  بن عبد  بن احلكم، عن مالك  اهللا عبد

  . والبغوي من طرق عن أيب مطيع به ))الوحدان((ابن أيب خيثمة، وابن أيب عاصم يف 
بن  هذا سياق احلسن((: وقال) ٧٦٨٦(رقم ) ٩/٤٦٠( ))اإلصابة((هكذا نقل عنهم احلافظ يف 

  . هإ))سفيان، وسقط جعفر من رواية اآلخرين
 ))تاريخ ابن أيب خيثمة((، للبغوي ويف )٥/٢٤١( ))معجم الصحابة((ولكن يف . كذا قال احلافظ

ومل أقف على رواية أيب . بني عياش ومالك ))جعفر((بدون ذكر ) ٢٢٠٣(حديث رقم ) ١/٣٥٩(
أبو  ورواه). ٥/٢٧٤(الرمحان املقرئ انظر   إال أنه رواه من طريق أيب عبد ))اآلحاد واملثاين((مطيع يف 
بن أيوب بذكر   بن أيب أيوب، وحيىي  معلقا عن سعيد) ٢/٩٤٤( ))معرفة الصحابة((نعيم يف 

  . بني عياش ومالك كما ساق احلافظ ))جعفر((
  . هإ ))بن حيىي وهو ضعيف احلديث  مل يرو هذا احلديث غري أيب مطيع معاوية((: وقال البغوي

التقريب ( ))صدوق له أوهام((أصله من دمشق أو محص  بن حيىي هو الطرابلسي وأبو مطيع معاوية
  ). ٦٨٢١(رقم )٩٥٧: ص

  : رواية ابن لهيعة: ثالثا
) ١٣/٣٥٦( ))تاريخ دمشق((وابن عساكر يف ) ٢/٩٤٤( ))معرفة الصحابة((أخرجها أبو نعيم يف 

بن عبادة  بن عباس، عن مالك  كالمها من طريق ابن هليعة، عن عياش) ١٤٢٧(رقم الرتمجة 
  . فذكره: بن مسعود، فقال له  اهللا بعبد �اهللا   الغافقي، قال مر رسول

  . بن عبادة الغافقي عن ابن مسعود وعند أيب نعيم عن مالك
رقم ) ٥٣٨: ص( ))التقريب((قاله احلافظ يف  ))صدوق خلط بعد احرتاق كتبه((وفيه ابن هليعة وهو 

)٣٥٨٧ .(  
: بن عباس فقال   بـ عياش) ٣/١٤١( ))اإلصابة((وقد أعل هذا احلديث احلافظ يف 

  . هإ))بن عباس، فإنه ضعيف واالضطراب فيه من عياش((
ويف . املصري -بكسر القاف وسكون املثناة- القتباين  -مبوحدة ومهملة-  بن عباس  وعيـــاش
إهـ ))العبناين((ويف نسخة  ))الساين((ويف نسخة  ))القتيايب((يف األصل : وقال احملقق ))الغساين((اإلصابة 

= 

 



  كتاب ذم البخل وحب املال

 

 

٢٨٤

  .احلديث )١(»...أال أيها الناس أمجلوا يف الطلب««: ـ حديث ٩٤
  .)٢(حديثا عشر بثالثة هذا قبل تقدم
  .»حيتسبُ  ال حيث ِمنْ أن يرزق عبَده املؤمَن إال اهللا  أىب««: ـ حديث ٩٥

 يف اجلــــــــوزي ابــــــــن ورواه، واه بإســــــــناد علــــــــيّ  حــــــــديث مــــــــن  ))الضــــــــعفاء((ابــــــــن حبــــــــان يف 
))املوضوعات((

)٣(.  

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

. بن نافع بن أيوب ويزيد ألنه هو الذي يروي عنه ابن هليعة، وحيىي ))القتباين((ولعله تصحيف من 
  )٤٦٠٠(رقم ) ٢٢/٥٥٥(ذيب الكمال : نظرا

 ))رؤية جزءبن  احلارثبن   اهللا  عبد رأى((): ٦٠٤(رقم ) ٢٥٠( ))جامع التحصيل((وقال العالئي يف 
. فقال ثقة من السادسة): ٥٣٠٤(رقم ) ٧٦٤: ص( ))التقريب((وقد وثقه احلافظ نفسه يف . هإ
  . ))ضعيف((وما ادري فما وجه قوله ). ٤م د(

بن عباس، فقد أعل الوجه األول رواية  فقد أعله بالرواة عن عياش - رمحه اهللا-لشيخ األلباين وأما ا
  . الرمحن السلمي عند الديلمي، وأعله بالسلمي بن يزيد فذكر من طريق أيب عبد  نافع

وهذا غري وارد ألنه ورد من غري طريق السلمي كما سبق، إال أنه وقع يف اإلسناد قلب كما يظهر 
هي ((: ة مالك املعافري، وأما الوجه االلثالث فأعله بابن هليعة، ورجح الوجه الثاين بقولهمن ترمج

اهللا وهو املعافري كما يف رواية أيب  أصح الروايات عندي، لسالمتها من الطعن، ومسى والد عبد
أن احلديث ضعيف ألن مداره على مالك هذا، فإن كان (( -  - ، مث قال))مطيع على شدة ضعفه

ح ) ١٠/٣٣٣الضعيفة (انظر ))- واهللا أعلم-الصحايب فهو منقطع، وإن كان تابعيا فهو جمهول 
)٤٧٩٢ .(  

تابعٌي وليس بصحايب وبناءا : والذي يظهر من صنيع املصنف أنه ترجح لديه أن مالَك املعافري هو
 . - واهللا أعلم- بن عباس من مالك املعافري فيكون احلديث مرسال  عليه، فيمكن مساع عياش

من   إال ما كتب له، ولن يذهب عبد فإنه ليس لعبد...«): ٣/٢٣٦( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )١(
 . »الدنيا حىت يأتيه ما ُكِتَب له من الدنيا، وهي راِغَمةٌ 

ومل أجد  »وهو راغمة«: وليس فيه �اهللا  بن عبد من حديث جابر) ٨٠(تقدم احلديث برقم   )٢(
 . ))اإلحياء((هذا اللفظ يف آخر هذا احلديث عند أحد من املخرجني إال عند الغزايل يف 

كما   ))غرائب مالك((، والدارقطين يف )٧٨(رقم الرتمجة ) ١/١٦١( ))المجروحين((ابن حبان في   )٣(
= 
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من طريقني عن ) ٢١/٢٠( ))التمهيد((، وابن عبدالرب يف )٥٠١(رقم ) ١/٤٥٤( ))لسان امليزان((يف 
بن حممد،  حدثنا أبو مصعب، قال حدثين مالك، عن جعفر: ، قالبن عبدالغفار  بن داود  أمحد

بن   بن أيب طالب، وأبو بكر الصديق وعمر وأبو عبيدة  اجتمع علي: عن أبيه، عن جده، قال
جئتم تسألوين عن الرزق من أين يأيت؟ وكيف يأيت؟ «ديث وفيه احل...اجلرح فتماروا يف شيء

من «: هذا لفظ ابن حبان، ولفظ ابن عبدالرب »يعلم اهللا ان يرزق عبده املؤمن إال من حيث ال أىب
  . كما ساقه الغزايل »حيتسب حيث ال

رقم احلديث ) ٢/٤٨١( ))الموضوعات((ابن الجوزي في  بن حبان أخرجهومن طريق ا
)١٠٣٩ .(  

واحلديثان مجيعا ((: بن داود وهذا أحدمها وقال ابن حبان بعد ذكر حديثني من طريق أمحد
  . ))موضوعان

حدث عن أيب مصعب، . بن أيب صاحل  بن داود  هذا باطل، املتهم بوضعه أمحد((: وقال الدارقطين
  . ))عن جعفر عن آبائه حبديث آخر كذبعن مالك، 

–حديث غريب من حديث مالك، وهو حديث حسن، ولكنه منكر ((: الرب  وقال ابن عبد
  . ))عن مالك وال يصح عنه، وال له أصل يف حديثه - عندهم

وحّدث عن أيب ((): ٣٦٩(رقم ) ١/٢٣٢( ))امليزان((، وقال الذهيب يف ))موضوع((: وقال ابن اجلوزي
  . ، يعين هذا احلديث))مالك، عن جعفر، عن أبائه حبديث آخر كذبمصعب، عن 

 ))اروحني((أبو صاحل احلراين مث املصري قال ابن حبان يف : هو بن عبدالغفار  بن داود وأمحد
ال على سبيل اإلبانة حيل ذكره يف الكتب إ شيخ كان بالفسطاط، يضع احلديث ال((): ١/١٦١(

  . ))مرتوك كذاب((): ٥٣رقم ) ٧٢: ص( ))الضعفاء((وقال الدارقطين يف . ))عن أمره ليتنكب حديثه
، )١٠١٢(رقم ) ٢/٥٢٠( ))معجمه((وله طريق أخرى عن مالك أخرجه أبو سعيد ابن األعرايب يف 

بن   بن طاهر  عن أمحد) ١/٤٥٤( ))لسان امليزان((معلقا كما يف  ))غرائب مالك((والدارقطين يف 
بن حيىي، قال   بن عمران الُتجييب، قال حدثين جدي حرملة بن حرملة  اهللا بن عبد  بن حيىي  حرملة

  . بن أنس به مثله  بن راشد املدين، حدثنا مالك  حدثين عمر
  ). ٥٨٥(رقم ) ١/٣٤٣( ))مسند الشهاب((ومن طريق ابن األعرايب أخرجه القضاعي يف 

وقال -بن طاهر كان يكذب يف احلديث،  وأمحد((): ١/٤٥٤( ))اللسان((يف وقال الدارقطين كما 
 ))الضعفاء((وقال يف . ))بن طاهر ضعيفان  بن راشد وأمحد هذا باطل عن مالك، وعمر - أيضا

= 
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  . ))مصري يكذب(() ٥٥(رقم ) ٧٣(
، قال بن عثمان بن ابان  الرمحن أبو حفص اجلاري القرشي املدين  موىل عبد: بن راشد هو  وعمر

وقال ابن حبان يف . ))وزورا كذبا حديثه وجدت((): ٦/١٠٨( ))اجلرح((أبو حامت كما يف 
يضع احلديث على مالك وابن أيب ذئب وغريمها من الثقات ((): ٦٥٥(رقم ) ٢/٦٧( ))اروحني((
  . ))حيل ذكره يف الكتب إال على سبيل القدح فيه، فكيف الرواية عنه؟  ال

بن احلسني، عن أبيه، عن   وقد روي عن علي. فتبني من هذا أن احلديث موضوع ذين اإلسنادين
من طريق أيب بكر ): ١١٥٢( رقم) ٢/٤١٥( ))الشعب((جده من وجه آخر أخرجه البيهقي يف 

  : بن عاصم املديين  اجلليل  بن سعيد اإلمخيمي، حدثنا عبد  أمحد
  : بن أمحد املديين  من طريق أيب يونس حممد) ٢١/٢٠( ))التمهيد((الرب يف  و أخرجه ابن عبد

بن   بن خالد  بن عثمان بن حيىي احلاطيب، عن عثمان عن هاورن) اجلليل، أبو يونس  عبد(كالمها 
إمنا : قال رسول اهللا: بن أيب طالب قال بن احلسني، عن أبيه، عن علي  ري، عن أبيه، عن عليالزب

اهللا أن   واستنـزلوا الرزق بالصدقة، وأىب«: احلديث وفيه.... تكون الصنيعة إىل ذي دين أو حسب
ن م«: ))الشعب((ويف . الرب  هذا لفظ ابن عبد »حيتسبون جيعل أرزاق عباده املؤمنني من حيث ال

والصواب . بن الزبري  بن خالد  بن خالد، وقال مرة عثمان بن عمر عثمان: وفيه  »حيث حيتسبون
  . بن خالد بن عثمان  عثمان ))اللسان((ما يف التمهيد وكذلك يف 

أحفظه على هذا الوجه إال ذا اإلسناد،   وهذا حديث ال(( - -قال اإلمام أمحد : وقال البيهقي
  . ))وهو ضعيف مبرة

لسان ((: ابن فرضخ املصري كذبه الدارقطين انظر: هو بن سعيد اإلمخيمي ناد البيهقي أمحدويف إس
بن   بن هارون بن حيىي  هارون: الرب  ويف إسناد ابن عبد). ٥٣٠(رقم ) ١/٤٧٢( ))امليزان

وجدت من ((): ٨٢١٤(رقم ) ٨/٣١٤( ))اللسان((، قال احلافظ يف بن حاطب احلاطيب عبدالرمحن
ووقفت له على عدة أحاديث ] يعىن هذا احلديث[بن داود  روايته حديثا منكرا تقدم يف ترمجة أمحد

  . ))مناكري
  . ، وأما إسناد البيهقي فمنكرالرب موضوع  إن إسناد ابن عبد: واخلالصة
 ))الآليل املصنوعة((كما يف   ))تارخيه((أخرجه احلاكم يف  �احلديث عن أيب هريرة  وقد روي

بن راشد، عن  من طريق عمر) أ/١/٨٠( ))زهر الفردوس((والديلمي كما يف ) ٢/٥٩(
اهللا ان   أىب« �اهللا  قال رسول: بن املسيب، عن أيب هريرة قال  بن حرملة، عن سعيد عبدالرمحن

= 

 



  كتاب ذم البخل وحب املال

 

 

٢٨٧

  .»عز املؤمن استغناؤه عن الناس««: ـ حديث ٩٦
، ))الثـــــواب((  كتـــاب يف الشـــيخ وأبـــو، إســـناده وصـــحح واحلـــاكم ))األوســـــط((  يف الطــرباين  

، حـديث أثناء يف  � للنيب قاله جربيل أن: سعدبن  سهل حديث من)) احلـليـة(( يف نعيم وأبو
 يف القضـــاعي وجعلـــه. )١(فيـــه خمتلـــف وكالمهـــا، عيينـــةبـــن  حممـــد عـــن، ســـليمانبـــن  زافـــر: وفيـــه

= 
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    »يعلم يرزق عبده املؤمن إال من حيث ال
 رواه وقد سيما  ال جدا ضعيف راشد وابن((): ٥٢: ص( ))املقاصد احلسنة((قال السخاوي يف 

  . بن راشد عن مالك الىت سبقت مث ذكر رواية ابن عمر. ))جهته من مسنده يف القضاعي
تقدم كالم أيب حامت وابن حبان فيه،   بن راشد هو أبو حفص اجلاري القرشي املدين  وعمر

  . فاحلديث ذا اإلسناد منكر، إن مل يكن موضوعا
كما سبق، وقال الزبيدي يف   ))املوضوعات((إن احلديث ذكره ابن اجلوزي يف : وخالصة القول

، وقال الشيخ األلباين ))ضعيف مبرة: وقد نوزع فيه، والصحيح ما قاله البيهقي(() ١٦٨م٨(اإلحتاف 
 . -واهللا أعلم-  ))منكر((): ١٤٩٠(رقم ) ٣/٦٨٢( ))الضعيفة((يف 

 ))الحلية((وأبو نعيم في ، )٣٢٧٨(رقم ) ٤/٣٠٦( ))األوسط((يف  الطبرانياحلديث أخرجه  )١(
 ))الشعب((، والبيهقي يف )٧٤٦(رقم ) ١/٤٣٥( ))مسند الشهاب((والقضاعي في ، )٣/٢٥٣(
) ١٨٦٠(رقم الرتمجة / ٥/١٧( ))تاريخ بغداد((واخلطيب يف ) ١٠٠٥٨(رقم ) ١٢٦- ١٣/١٢٥(

بن  كلهم من طرق عن حممد  -)٩٨٢(رقم ) ٢/٤٠٨( ))املوضوعات((ومن طريقه ابن اجلوزي يف 
  : محيد الرازي

  : بن صبيح من طريق عيسى) ٤/٣٢٥(كتاب الرقاق   ))المستدرك((الحاكم في وأخرجه 
بن  من طريق عبدالصمد) ٧٤٦(رقم ) ١/٤٣٥( ))مسند الشهاب((القضاعي في وأخرجه 

  : موسى
  : بن توبة من طريق إمساعيل) ٢/٣٠( ))املصنوعةالآليل ((كما يف   ))األلقاب((وأخرجه الشريازي يف 

بن  بن سليمان، عن حممد عن زافر) بن محيد، وعيسى، وعبدالصمد، وإمساعيل حممد(أربعتهم 
يا حممد عش ما «: فقال �جاء جربيل إىل النيب : بن سعد قال  عيينة، عن أيب حازم، عن سهل

وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شئَت فإنك مّيت، واعمل ما شئت فإنك ُجمْزى به، 
قال مرة عن ابن عمر، وقال ((: وقال احلاكم. »َشَرف املؤمِن قيام الّليل وِعزُه استغناءه عن الناس

= 
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  . ووافقه الذهيب. ))هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه((: وقال. ))بن سعد  مرة عن سهل
وقال ابن . محيد قد كّذبه أبو زرعة وابن وارة بن وأما طريق سهل فإن حممد((: وقال ابن اجلوزي

 ))يتابع على عامة ما يرويه  بن سليمان ال قال ابن عدي وزافر. حبان ينفرد عن الثقات باملقلوبات
  ]. ١٠٠٥رقم ٢/٣٢١اروحني [

بن منصور، وابن خراش، وأبو زرعة الرازي  حاقكذبه إس  بن محيد هو ابن حّيان الرازي وحممد
ثقة هذه ((: وقال - ، ))ثقة ليس به بأس رازي كيس((: وقال ابن معني) ٣/٦٥تايخ بغداد : (انظر

انظر  ))األحاديث الىت حيدث ا ليس هو من قَبله، إمنا هو من ِقَبل الشيوخ الذي حيدث به عنهم
رقم ) ٨٣٩: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف ). ١٢٧٥(رقم ) ٧/٢٣٢( ))اجلرح والتعديل((
  . ))حافظ ضعيف وكان ابن معني حسن الرأي فيه((): ٥٨٧١(

كما   ))صدوق((بن توبة وهو  ولكنه مل ينفرد به بل تابعه عليه ثالثة آخرون كما سبق منهم إمساعيل
مل يعله به، بل أشار إىل درجة  ، ولذلك أن املصنف )٤٣٤(رقم ) ١٣٧: ص( ))التقريب((يف 

  . ))فيه خمتلف عيينة، وكالمهابن  حممد سليمان، عنبن  زافر((: احلديث بقوله
 -بضم القاف واهلاء وسكون املهملة- اإليادي أبو سليمان القهستاني: بن سلـيمان هو وزافر

وقال مرة . ))ثقة(() ٥٣٨(رقم ) ١٦٤: صمعرفة الرجال (ل ابن معني كما يف رواية ابن حمرز قا
  ))العلل ومعرفة الرجال((وقال أمحد كما يف . ))صدوق(() ٢٥٠(رقم  ١٢٠: صاملصدرالسابق (
رقم ) ٩/٥٢٤  ))تاريخ بغداد((قال أبو داود كما يف  ))ثقة ثقة((: ،)٢٦٩٩رقم ) ٢/٣٨١(
). : ٢٨٢٥(رقم ) ٣/٦٢٤( ))اجلرح((وقال أبو حامت كما يف  ))ثقة كان رجال صاحلا((). : ٤٥٦١(
عنده مراسيل احلديث ((): ١٢٩رقم الرتمجة ( ))التاريخ الصغري((وقال البخاري يف . ))حمله الصدق((

كانت أحاديثه مقلوبة ((): ٣/٢٣٤( ))الكامل((وقال ابن عدي يف . ))ووهم، وهو يكتب حديثه
وقال ابن حبان يف . ))يتابع عليه ويكتب حديثه مع ضعفه واملنت وعامة ما يرويه ال اإلسناد

كثري الغلط، واسع الوهم يف اآلثار على صدق فيه، والذي ((): ٣٧٨(رقم ) ١/٣٩٥( ))اروحني((
افظ وقال احل. ))عندي يف أمره االعتبار بروايته الىت يوافق فيها الثقات، وتنكب ما انفرد من الروايات

  . ))صدوق كثري األوهام((): ١٩٩٠(رقم ) ٣٣٣: صالتقريب ((يف 
اجلرح ((، قال أبو حامت كما يف أخو سفيان ابن أبي عمران الهاللي: بن عيينه هو  ومحمــد
: ص( ))الثقات((قال العجلي يف   ))باملناكريال حيتج به يأيت (() ١٩٢(رقم ) ٨/٤٢(  ))والتعديل
). ٧/٤١٦( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . ))كان صدوقا، وكان له فقه((): ١٤٨٨(رقم ) ٤١٠

= 
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  .)١(� النيب قول من الشهاب مسند

 هو من عليه وسلم أن أنظر إىلاهللا  أوصاين خليلي صلى««: � أيب ذرـ حديث  ٩٧
  .»فوقي إىل من هو أنظر وال، دوين
  .)٢(تقدم وقد حديث أثناء يف حبان وابن، أمحد  

= 
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  . ))صدوق له أوهام((): ٦٢٥٣(رقم ) ٨٨٧: صالتقريب ((وقال احلافظ يف 
تفرد ذا زافر، وما له ((): ٢/٣٠( ))الآليل املصنوعة((كما يف   ))أماليه((وقال احلافظ ابن حجر يف 

بن محيد فيه   حممد: شيخ بصري صدوق سيء احلفظ، كثري الوهم، والراوي عنه: طريق غريه، وهو
وقد اختلف فيه نظر حافظني، فسلكا فيه طريقني متقابلني، فصححه  -قال–مقال، لكنه توبع 

به حممدا وزافرا، وحممد توبع، احلاكم يف املستدرك، ووّهاه ابن اجلوزي فأخرجه يف املوضوعات وام 
حيكم عليه بالوضع، وال له بالصحة، ولو توبع لكان   أنه ال: والصواب، وزافر مل يتهم بالكذب

  . هإ ))حسنا
، واملصنف يف جزئه الذي رد فيه على )١/٤٣١( ))الرتغيب والرتهيب((وقد حسنه املنذري يف 

حديث هذا ((: فقال رمحه اهللا) ٣(رقم ) ٣٥٨-٢/٣٥٧املطبوع مع مسند الشهاب (الصغاين 
بن عيينه تكلم فيهم، ابن محيد وزافر وثقهما أمحد   بن محيد، وزافر، وحممد  وفيه حممدحسن، 

بن عيينة أخو سفيان وثقه العجلي وابن حبان وقد تابع  بن معني وغري واحد، وحممد  وحيىي
هو ثقة رواه الشريازي يف بن توبة و  بن سليمان إمساعيلُ  بن محيد على روايته من زافر حممدَ 

  . هإ))األلقاب
 بعد نقل حتسني املنذري، والعراقي )٨٣١(رقم ) ٢/٤٨٥( ))الصحيحة((وقال الشيخ األلباين يف 

 . ))وهو الصواب الذي يدل عليه جمموع هذه الطرق((: للحديث

سعد عن  بن  عن سهل) ١٥١(رقم ) ١/١٢١(أورده القضاعي يف املوضعني قال يف املوضع األول   )١(
-وذكر يف املوضع الثاين   »شرف املؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناءه عن الناس«: قال �النيب 

 . من قول جربيل - كما سبق يف التخريج

آداب الصحبة، الباب الثالث يف حقوق املسلم والرحم واجلور : تقدم جزء من احلديث يف كتاب  )٢(
بصلة الرحم، وإن أدبرت، وأمرين أن أقول  �أوصاين خليلي «: بلفظ) أ/٩٩/اللوحة(احلديث 

  . هإ))أمحد، وابن حبان، وصححه((: وقال املصنف يف خترجيه »احلق وإن كان مرا
 ))الصغري((، والطرباين يف )٢١٤١٥(رقم ) ٣٥/٣٢٨( ))المسند((أخرجه أحمد في واحلديث 

= 
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، يف املال واخلَْلقِ  عليهاهللا  إذا نظر أحدُكم إىل من فضله««: � أيب هريرةـ حديث  ٩٨
  .»فلينظر إىل من هو أسفل منه ممن ُفضل عليه

  .)١(متفق عليه وقد تقدم
= 
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  : من طريق سّالم أيب املنذر) ١/٢٦٨(
  : بن شيبان  من طريق األسود) ٤٤٩(رقم ) ٢/١٩٤( ))ترتيب ابن بلبان((كما يف   وابن حبان

  : من طريق أيب أمية فضالة) ٤٦٧(رقم ) ١/٥٢٥( ))بغية الباحث((واحلارث يف مسنده كما يف 
: أمرين خليلي بسبعٍ «: بن الصامت، عن أيب ذر قال اهللا بن واسع، عن عبد ثالثتهم عن حممد

وأمرين أن أنظر إىل من هو دوين، وال أنظر إىل من هو  منهم،  أمرين حبب املساكني، والدنو
  . »...فوقي

رقم ) ٢/١٥٦( ))الكبري((، والطرباين يف )٣٩٦٦(رقم ) ٩/٣٨٣( ))البحر الزخار((وأخرجه البزار 
بن   بن أيب خالد عن بديل  أبو مروان، عن إمساعيل ريا الغساينبن أيب زك  من طريق حيىي) ١٦٤٨(

  . بن الصامت به  اهللا ميسرة عن عبد
  . ))بن الصامت وإن كان قدميا  اهللا وبديل مل يسمع من عبد((: وقال البزار

يف حديث طويل،  ))الكبري((، و))الصغري((رواه الطرباين، يف ((): ٨/١٥٧( ))امع((قال اهليثمي يف 
  . ))ثقة: بن املنذر وهو  والبزار، رجال الطرباين رجال الصحيح غري سالم

 ))الكاشف((قال الذهيب يف  وسالم هو ابن سليمان املزين أبو املنذر القارئ النحوي البصري
: ص ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))صدوق صاحل احلديث حامت أبو قال((): ٢٢٠٧(رقم ) ١/٤٧٤(

  . ))صدوق يهم((): ٢٧٢٠(رقم ) ٤٢٦
  ). ٧٦٠٠(رقم ) ١٠٥٥: ص( ))التقريب((انظر  ))ضعيف(( بن أيب زكريا الغساين ويف إسناد البزار حيىي   

وصححه . إن احلديث حسن من طريق سالم أيب املنذر، وصحيح مبجموع طرقه: وخالصة القول
 ). ٢١٦٦(رقم ) ٢٠٠ـ ٥/١٩٩( ))الصحيحة((الشيخ األلباين يف 

من  انظروا إىل«: بلفظ): ب/١٠٣/اللوحة(العزلة، باب يف فوائد العزلة وغوائلها : تقدم يف كتاب  )١(
قال املصنف   »اهللا عليكم َتزدروا نعمة هو دونكم وال تنظروا إىل من هو فوقكم، فإنه أجدر أن ال

  . هإ ))مسلم من حديث أيب هريرة((: يف خترجيه
لينظر إىل من هو أسفل منه، وال ينظر إىل من هو : واحلديث عند البخاري يف كتاب الرقاق، باب

الدنيا سجن املؤمن وجنة : الزهد، باب: سلم يف كتاب، وعند م)٦٤٩٠(رقم ) ١١/٣٩١(فوقه، 
= 

 



  كتاب ذم البخل وحب املال

 

 

٢٩١

  .احلديث  )١(»...السخاء شجرة يف اجلنة««: ـ حديث ٩٩
  )) املستجـاد(( والدارقطين يف ، وابن عدي. )٢(من حديث عائشة)) الضــعفاء(( ابن حبان يف 

  .)٣(وسيأيت بعده، من حديث أيب هريرة
= 
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من طريقني عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة أن ) ٧٣٥٤(رقم ) ١٨/٢٩٨(الكافر 
 . »اهللا عليه  من فضله«بدل   »إىل من ُفضل عليه«: وقاال. فذكره: قال �اهللا  رسول

أغصاا متدليٌة إىل األرض، فمن أخذ بغصن ...«): ٢٣٨ -٣/٢٣٧( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 . »منها، قاده ذلك الغصُن إىل اجلنة

بن عباد األرسويف، عن   ، من طريق إمساعيلبن علوان  يف ترمجة حسني )١/٢٩٨( ))المجروحين(( )٢(
فذكره : �اهللا  قال رسول: بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت  بن علوان، عن هشام احلسني
والبخل شجرة يف النار، أغصاا يف «وزاد يف آخره   »متدلية«بدل   »أغصاا يف الدنيا«: وقال

  . »الدنيا، من تعّلق بغصن منها قاده ذلك الغصن إىل النار
  )١١١٣(رقم ) ٢/٥٣٩( ))املوضوعات((ومن طريق ابن حبان أخرجه ابن اجلوزي يف 

، ))مرتوك((] ٨٢الضعفاء رقم : [قال الدارقطين، و بن عبّاد  إسماعيلوأما حديث عائشة ففيه ((: وقال ابن اجلوزي
هو كذاب : قال حيىي بن علوان  حسينوفيه ]. ١/١٢٩اروحني[جيوز االحتجاج به   وقال ابن حبان ال

)]: كذاب(١٩٢: الضعفاء رقم[ ، والدارقطين]٣/٦١اجلرح [وقال النسائي والرازي ] ٢/١١٨تاريخ الدوري[
  . هإ))كان يضع احلديث على الثقات، كذبه أمحد وحيىي: مرتوك احلديث، وقال ابن حبّان

  . ))ليس بذاك املعروف((): ١/٣٠٦( ))الكامل((وقال ابن عدي يف . مد املزينأبو حم: هو بن عبّاد  وإمساعيل
كان يضع احلديث على ((: ))اروحني((قال ابن حبان يف . أبو علي الكويف الكليب: هو بن علوان  وحسني
  . ))على جهة التعجبحيل كتابة حديثه إىل   بن عروة، وغريه من الثقات وضع ال  هشام

بن علوان أحاديث كثرية وعامتها موضوعة،  وللحسني((): ٢/٧٦٩( ))الكامل((وقال ابن عدي يف 
  . ))وهو يف عداد من يضع احلديث
بن علوان أن احلديث ذا اإلسناد موضوع، السيما أنه رواه عن   والذي يظهر من حال احلسني

  . -واهللا أعلم- بن عروة  وهو متهم بوضع احلديث عليه كما قال ابن حبان  هشام
  ). ١٠٥(يف احلديث رقم   )٣(

 ))المستجاد((والدارقطني في ، )١/٢٣٦( ))الكامل((ابن عدي في وحديث أيب هريرة أخرجه 
= 

 



  كتاب ذم البخل وحب املال

 

 

٢٩٢
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

، وابن اجلوزي يف )٢٦(رقم الرتمجة ) ٢/٤٤( ))تاريخ بغداد((، واخلطيب يف )٦(رقم ) ٢٩: ص(
بن  بن عمران الزهري، عن إبراهيم  العزيز ، من طريق عبد)١١٠٩(رقم ) ٢/٥٣٧( ))املوضوعات((

قال : الالرمحن األعرج، عن أيب هريرة ق بن احلصني، عن عبد بن أيب حبيبة، عن داود  إمساعيل
فمن كان سخيا أخذ بغصن منها قلم يرتك الغصن حىت يدخله «: وفيه. فذكره �اهللا  رسول

  . »اجلنة، والشح شجرة يف النار فمن كان شحيحا أخذ بغصن منها فلم يرتكه حىت يدخله النار
  ). ١٠٣٧٧(رقم ) ١٣/٣٠٩( ))الشعب((ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي يف  

قال ((: وقال. بن احلصني  بن إمساعيل، وداود  بن عمران، وإبراهيم  العزيز بعبد: وأعله ابن اجلوزي
  . ))حديث األعرج موضوع: الدارقطين

  . ))جدا ضعيف الزهري عمرانبن   العزيز فيه عبد((): ١٠٥(وقال املصنف كما يف احلديث رقم 
 الزهري المدنيبن عوف  بن عبدالرحمن بن عمر بن عمران هو ابن عبدالعزيز وعبدالعزيز

رقم ) ١٦٩: ص( ))تاريخ الدارمي((قال ابن معني كما يف . األعرج يعرف بابن أيب ثابت املدين
يكتب  منكر احلديث ال((: )٢٢٣رقم ( ))الصغري((، وقال البخاري يف ))ليس بثقة((). : ٦٠٧(

مرتوك احلديث، ضعيف احلديث منكر ((): ٥/٣٩١( ))اجلرح((وقال أبو حامت كما يف . ))حبديثه
وقال . ))مرتوك احلديث((): ٣٩٣(رقم )١٥٨: ص( ))الضعفاء((وقال النسائي يف . ))احلديث جدا
فحدث من حفظه مرتوك احرتقت كتبه، ((): ٤١٤٢(رقم ) ٦١٤: ص( ))التقريب((احلافظ يف 

  . ))فاشتد غلطه وكان عارفا باألنساب
  . موالهم أبو إمساعيل املدين بن أيب حبيبة األنصاري األشهلي :بن إمساعيل هو  وإبراهيم

وقال ). ١٤٨(رقم ) ٧١: ص( ))الدارميتاريخ ((كما يف   ))صاحل((: قال ابن معني. وهو خمتلف فيه
وقال العجلي يف ). ١٩٤(رقم ) ٢/٨٢(  ))اجلرح((نقله ابن أيب حامت يف  ))ثقة((: اإلمام أمحد

  . ))ثقة((): ١٩(رقم ) ٥١: (ص( ))الثقات((
وقال النسائي يف . ))منكر احلديث((): ٢(رقم  ))الصغري((منهم البخاري فقال يف : وضعفه مجاعة

رقم ) ٢٧٣: ص( ))الضعفاء((وقال الدارقطين يف . ))ضعيف مدين((): ٢(رقم ) ٤١: ص( ))الضعفاء((
  . ))ضعيف((): ١٤٧(رقم ) ١٠٤( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))مرتوك((): ٣٢(

رقم ) ٣٠٥: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  األموي أبو سليمان املدين: بن احلصني هو  وداود
  . ))ثقة إال يف عكرمة ورمي برأي اخلوارج((): ١٧٨٩(

 . بن عمران األعرج العزيز  إن احلديث ذا اإلسناد منكر، لشدة ضعف عبد: وخالصة القول
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من  )) املوضوعــات((ورواه ابن اجلوزي يف [وكلها ضعيفة  ، )١(وأبو نعيم من حديث جابر 
                                                                                  

رقم الرتمجة ) ٥/٢٢٤( ))تاريخ بغداد((، واخلطيب يف )٧/٩٢( ))الحلية((أبو نعيم في  أخرجه )١(
خالد، عن سفيان الثوري، عن أيب ] أبو[اهللا، ثنا عبدالعزيز   بن عبد ، من طريق عاصم)٢٠٨٦(

  »فمن أخذ بغصن منها جره إىل اجلنة«: وفيه. فذكره: �اهللا   قال رسول: الزبري، عن جابر قال
  . »قاده إىل اجلنة«: بدل

، )١١١٢(رقم ) ٢/٥٣٨( ))املوضوعات((ومن طريق أيب نعيم واخلطيب أخرجه ابن اجلوزي يف 
  - )١١١١(رقم ) ٢/٥٣٨(و

  . ))تفرد به عبدالعزيز، وعنه عاصم((: وقال أبو نعيم
اهللا وقد ضّعفوه، وقد وقع يف   بن عبد عاصم: وأما حديث جابر ففي طريقه((: وقال ابن اجلوزي

العزيز أبو خالد وقد تفرد به عن سفيان قال  بن خالد، وهو غلط إمنا هو عبد العزيز  عبد: روايتنا
وقال ابن . وتركه أمحد، وكان شديد احلمل عليه"...ليس بشيء، كذاب"العزيز  بن معني عبد  حيىي

  . هإ ))عدي له عن الثوري بواطيل
   .))عاصم ضعيف، وشيخه كذاب((): ٢/٩٣( ))الآليل املصنوعة((قال السيوطي يف 

  . وقد ضعفه ابن اجلوزي والسيوطي كما تقدم ومل يتبني يل من هو اهللا بن عبد وعاصم
بن   بن أبان عبـدالعزيزوشيخه عبدالعزيز، والذي يظهر من إيراد ابن اجلوزي أقوال النقاد فيه أنه 

كذاب ((: قال ابن معني. السعيدي أبو خالد بن العاص األموي  بن سعيد اهللا  بن عبد  محمد
وقال يف رواية الدوري ) ٨٥(رقم ) ٧٨: ص( ))سؤاالت ابن اجلنيد((كما يف   ))خبيث يضع احلديث

 خالد أبو((): ٦/٣٠( ))الكبري((وقال البخاري يف . ))ليس بشيء((): ١٤٢٤(رقم ) ٣/٢٧٦تارخيه (
وله عن الثوري غري ((): ٥/١٩٢٧( ))الكامل((وقال ابن عدي يف . ))امحد تركه، الثوري عن القرشى

كان ((): ٧٤١(رقم ) ٢/١٢٣( ))اروحني((وقال ابن حبان يف . ))ما ذكرت من البواطيل وعن غريه
الناس، فريويها من غري مساع، ويسرق احلديث ويأيت عن الثقات باألشياء املقلوبات ممن يأخذ كتب 

) ٦١٠: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))بن حنبل وكان شديد احلمل عليه املعضالت، تركه أمحد
  . ))مرتوك كذبه ابن معني وغريه((): ٤١١١(رقم 

بن  ابن خالد: أن عبدالعزيز هذا هو) ٣٨٩٢(رقم ) ٨/٣٥٠( ))الضعيفة((ويرى الشيخ األلباين يف 
بن   العزيز عبد: عاصم وشيخ((: -  -فقال ))شيخ((: زياد الرتمذي، ونقل عن أيب حامت قوله

؛  املرتوكني من بغريه ]ابن اجلوزي[عليه اختلط أنه فالظاهر، أحد فيه يطعن مل يكذبه بل مل؛ خالد
= 

 



  كتاب ذم البخل وحب املال

 

 

٢٩٤

  .)٢(]وأيب سعيد )١(ومن حديث احلسني، حديثهم
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العزيز الرتمذي قال احلافظ يف  وعبد] بن عمران األعرج، سبق  عبدالعزيز[. هإ ))األيت عمران كابن
  . ))مقبول((): ٤١١٧(رقم ) ٦١١: ص( ))التقريب((

وكل منهما يروي عن الثوري، إن كان هو الرتمذي فاإلسناد ضعيف، لضعف عاصم، وعبدالعزيز 
 . ر ألنه مرتوك كما سبقالرتمذي، وإن كان هو القرشي فاإلسناد منك

وابن الجوزي في ، )١٠٣٧٥(رقم ) ١٣/٣٠٧( ))الشعب((أخرج حديثه البيهقي يف  )١(
بن   بن مسلمة األموي، عن جعفر من طريق سعيد) ١١٠٨(رقم ) ٢/٥٣٦( ))الموضوعات((

  . »أغصاا متدليات يف الدنيا«فذكره وفيه  �اهللا  قال رسول: حممد، عن أبيه، عن جده قال
  . يعين هذا احلديث ))هذا إسناد ضعيف، وكذلك ما قبله((: قال البيهقي بعد إيراد حديث بعده

  . ))ليس بشيء((: بن معني قوله  ، ونقل عن حيىي))بن مسلمة فيه سعيد((: وقال ابن اجلوزي
: نزيل اجلزيرة، قال ابن معني بن مروان األموي بن عبدامللك ابن هشام: بن مسلمة هو  وسعيد

 ))الكبري((قال البخاري يف ). ٣٦٨(رقم ) ١١٩: ص( ))تاريخ الدارمي((كما يف   ))ليس بشيء((
 النيب عن جده عن ابيهبن   حممدبن   جعفر عن نظر، يروى فيه((): ١٧٢٤رقم ) ٣/٥١٦(

 – وسلم عليهاهللا  صلى النيب عن جده عن ابيه عن حسنبن   اهللا عبد وسلم، وعن عليهاهللا   صلى
رقم ) ١٢١: ص( ))الضعفاء((قال النسائي . ))منكر((): ١٤٠رقم ( ))الصغري((وقال يف . ))مناكري

منكر ((): ٣٩٠(رقم الرتمجة ) ١/٤٠٣( ))اروحني((وقال ابن حبان يف . ))ضعيف((): ٢٧٢(
ضعيف ((): ٦٢٩(رقم  ))الضعفاء((وقال الدارقطين يف . ))األخباراحلديث جدا، فاحش اخلطأ يف 

 ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))واه(() ١٩٥٩(رقم )١/٤٤٤( ))الكاشف((وقال الذهيب يف . ))يعترب به
  . ))ضعيف((): ٢٤٠٨(رقم ) ٣٨٨: ص(

بيه، عن بن احلسني، عن أ  بن علي بن حممد  وضعفه وإن كان ليس بشديد ولكنه يروي عن جعفر
 . جده مناكري ولعل هذا من مناكريه ألنه مل يوافقه عليه أحد من الثقات

  . وهو موجود يف هامش اإلحياء، ويف اإلحتاف. ما بني املعقوفتني زيادة الظاهرية  )٢(
ومن  -، )١٦٦٤(رقم الرتمجة ) ٤/٤٩٣( ))تاريخ بغداد((وحديث أيب سعيد أخرجه اخلطيب يف        

بن مسلمة الواسطي، قال  من طريق حممد): ١١١٠(رقم ) ٢/٥٣٧((طريقه ابن الجوزي في 
: بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أيب عثمان الّنهدي، عن أيب سعيد اخلدري قال  حدثنا يزيد
السخاء شجرة يف اجلنة وأغصاا يف األرض فمن تعّلق بغصن منها جرّه إىل «: �اهللا   قال رسول

= 
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 إن هـذا ديـن رضـيته لنفسـي««اهللا  عـن عـن جربيـل حكايـة مرفوعـا جـابرـ ح�ديث  ١٠٠
  .احلديث )١(»...اخللق وحسن السخاء إال ُيْصلحه ولن

  .)٢(تقدم وقد املستجـاد يف الدارقطين  
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  . »...، والبخل شجرة يف الناراجلنة
هذا احلديث باطل ((: بن مسلمة قال اخلطيب بعد إيراد حديث بعد هذا احلديث من طريق حممد

أيضا منكٌر، رجاله  ]السخاء[والذي قبله . بن مسلمة موضوع، ورجاله كلهم ثقات سوى حممد
  . بن مسلمة  بن احلسن الطربي يضعف حممد  اهللا  رأيت هبة’كلهم ثقات

  . هإ))بن مسلمة ضعيف جدا حممد: بن حممد اخلالل يقول ت احلسنومسع
  . هإ))بن مسلمة وقد ضعفه الاللكائي واخلالل جدا فيه حممد((: قال ابن اجلوزي

: قال الداقطين. الواسطي امللك، أبو جعفر الطيالسي  بن عبد  ابن الوليد: بن مسلمة هو وحممد
: وقال اخلطيب). ١٦٨(رقم ) ١٣٥: ص( ))سؤاالت احلاكم للداقطين((كما يف   ))البأس به((
 ))املغين يف الضعفاء((قال الذهيب يف . ))ويف حديثه مناكري بأسانيد واضحة(() ٤/٤٩١(
بن هارون، ضعفه أبو القاسم الاللكائي، أتى خبرب باطل،   يزيدصاحب (() ٥٩٨٦(رقم )٢/٢٦٦(

  . ))احلمل فيه عليه
  . واحلديث منكر ذا اإلسناد كما قال اخلطيب

إن مجيع طرق احلديث ضعيفة كما قال املصنف، وقال ابن اجلوزي يف : وخالصة القول
 . هإ ))تصح  هذه األحاديث من مجيع وجوهها ال((): ٢/٥٣٩( ))املوضوعات((

 . »فأكرموه بهما ما استطعتم...«): ٣/٣٣٨( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )١(

الدارقطين يف كتاب (( وقال املصنف يف خترجيه) أ/١٤٠/اللوحة(تقدم يف كتاب رياضة النفس  )٢(
  . هإ ))من حديث أيب سعيد اخلدري بإسناد فيه لني ))مكارم األخالق(( واخلرائطي يف ))املستجاد((

مكارم ((، واخلرائطي يف )١٠(رقم ) ٣١ - ٣٠: ص( ))املستجاد((واحلديث أخرجه الدارقطين يف 
، وابن )٨٩٢٠(رقم ) ٨/٣٧٥( ))األوسط((، والطرباين يف )٩٢(رقم ) ٢/١٢٤٢( ))األخالق
) ١٠٣٦٨(رقم ) ١٣/٣٠٢( ))الشعب((، والبيهقي يف )١١٧ -٢/١١٦( ))اروحني((حبان يف 

بن املنكدر، حدثين عمي   بن أيب بكر  ثنا إبراهيم: بن مسلمة األموي  من طرق عن عبدامللك
اهللا  عن جربيل عن �اهللا  اهللا حيدث، عن رسول  بن عبد  مسعت جابر: بن املنكدر، قال حممد

= 
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اخلُلق، فأكرموه ما هذا دين ارتضيته لنفسي، ولن ُيْصِلَحه له إال الّسخاء، وحسن «: تعاىل، قال
  . »ما صحبتموه
  . ))بن مسلمة ال يروى هذا احلديث عن جابر إال ذا اإلسناد تفرد به عبدامللك((: قال الطرباين

بن  بن أيب بكر وفيه إبراهيم ))األوسط((رواه الطرباين يف ((): ٨/٢٣( ))امع((قال اهليثمي يف 
  . هإ))بن داود املنكدر وهو ضعيف، وكذلك مقدام

وأشد منه ). ١٦:ص( ))الضعفاء((، ذكره الدارقطين يف بن أيب بكر هو التيمي حجازي  بن حممد  وإبراهيم
رقم ) ٥/٣٧١( ))اجلرح((، قال أبو حامت كما يف بن يزيد المصري  بن مسلمة  عبدالملك: ضعفا تلميذه

عن  �كتبت عنه وهو مضطرب احلديث، ليس بقوي، حدثين حبديث يف الكرم عن النيب ((): ١٧٣٥(
در املص(كما يف –وقال أبو زرعة ] لعله عىن ذا احلديث[. هإ ))بحديث موضوعجربيل عليه السالم 

يروي عن ((): ٢/١١٦( ))اروحني((وقال ابن حبان يف . ))ليس بالقوي، منكر احلديث، مصري((): السابق
  . ))خفاء ا على من عىن بعلم السنن  أهل املدينة املناكري الكثرية اليت ال

  : بن املنكدر واحلديث ذا اإلسناد ضعيف جدا، وله طريقان أخران  عن حممد
 ))الشعب((اهللا الغفاري، والبيهقي يف   يف ترمجة عبد) ٣/١٥٠٦( ))الكامل((أخرجها ابن عدي يف : األولى

ثنا : بن أيب عمرو الغفاري من ولد أيب ذر قال  بن إبراهيم  اهللا  من طريق عبد) ١٠٣٦٦(رقم ) ١٣/٣٠١(
: اهللا قال  بن عبد  بربن املنكدر، عن جا  ، عن حممد- بن املنكدر  يعىن ابن أخي حممد- بن أيب بكر   اهللا  عبد

  . فذكره: اهللا عز وجل  قال: قال يل جربيل �اهللا   قال يل رسول
يتابع عليه، وروي  ابن إبراهيم الغفاري، يأيت مبا ال: اهللا هذا، هو عبد((: قال البيهقي إثر احلديث

   ))ذلك من وجه آخر أضعف منه
): ١/٥٣١( ))اروحني((قال ابن حبان يف : هو أبو حممد املدين بن أيب عمرو الغفاري اهللا وعبد

رقم ) ٤٩٠( ))التقريب((قال احلافظ يف . ))كان يأيت عن الثقات املقلوبات، وعن الضعفاء امللزقات((
  . ))مرتوك، ونسبه ابن حبان إىل الوضع((): ٣٢١٦(

  . فهذا إسناد منكر
وضياء املقدسي يف ) ١٠٣٦٧(رقم ) ١٣/٣٠٢( ))الشعب((لبيهقي يف أخرجها ا: الثانية

 بن أشرس من طريق حممد: يف ترمجة ابن أشرس) ٦/٥٧٩( ))لسان امليزان((كما يف   ))املختارة((
بن املنكدر، عن  بن سعيد، عن حممد  بن حسان، حدثنا سفيان  السلمي، حدثنا عبدالصمد

  . فذكره: اهللا عز وجل  قال �اهللا   بن عبداهللا قال قال رسول  رجاب
= 
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  .»اخلُلق وحسنِ ، ولياً له إال على السخاءاهللا   ما َجَبلَ ««: عائشةـ حديث  ١٠١
 ابن طريقه ومن، ضعيف بسند »اخللق وحسن«: قوله دون)) املستجـاد((يف  الدارقطين 
))املوضوعــات((  يف اجلوزي

)١(.  
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  . ))ضعيف مبرة: بن أشرس وهو  تفرد به حممد((: قال البيهقي
  . ))مرتوك((): ٢/٢٨٣( ))ديوان الضعفاء((قال الذهيب يف : الّسَلمي النيسابوري: هو بن أشرس وحممد

  . فهذا إسناد منكر أيضا
  اهللا عنهما  وقد روي من حديث ابن عباس وعمران رضي
) ٣/٣٠٢( ))الروض البسام برتتيب وختريج فوائد متام((أما حديث ابن عباس فأخرجه متام يف فوائده 

بن صدقة عن األوزاعي، عن  نا مسعدة: بن جمالد  بن إمساعيل من طريق عمر) ١٠٧٥(رقم 
اهللا عز وجل استخّص هذا الدين   إن«: قال �اهللا  ابن عباس أن رسول بن مهران، عن ميمون

وإن من متام حسن اخللق كرم . السخاء وحسن اخللق: لنفسه، وال يصلح إال خبصلتني فأكرموه ما
    »اجلوار

سؤاالت ابن ((كما يف   ))كذاب((: قال ابن معني: بن جمالد البغدادي  بن إمساعيل  عمر :ويف سنده
ليس ((): ٤٦٦(رقم ) ١٨١: ص( ))الضعفاء((وقال النسائي يف ). ٥٣(رقم ) ٧٠: ص( ))اجلنيد

رقم ) ٨/٤٠( ))اللسان((بن صدقة قال احلافظ يف   وفيه أيضا مسعدة. ))بثقة، مرتوك احلديث
  . ))قال الدارقطين مرتوك((): ٧٦٨٢(

) ٨/١٦٥( ))األوسط((و) ١٨/١٩( ))الكبري((فأخرجه الطرباين يف : بن احلصني وأما حديث عمران
بن عطاء، عن أيب عبيدة، عن   ، ثنا إبراهيمبن احلصني العقيلي من طريق عمرو) ٨٢٨٦(رقم 

وزاد يف آخره   »استخلص«: ذكره وقالف �اهللا  قال رسول: بن حصني قال  احلسن، عن عمران
  . »فزينوا دينكم ا«

  . ))بن احلصني وهو مرتوك  رواه الطرباين وفيه عمرو((): ٨/٢٣( ))امع((قال اهليثمي يف 
رقم ) ٧٣٣: ص( ))التقريب((مث اجلزري قال احلافظ يف  العقيلي البصري: بن احلصني هو وعمرو

  . ))مرتوك((): ٥٠٤٧(
إن احلديث جبميع وجوهه ضعيف، وال يقوي بعضه بعضا لشدة ضعف أسانيده : وخالصة القول

  - واهللا أعلم- . وأكثرها ضعيف جدا

لقوام السنة األصبهاين  ))الرتغيب((املطبوع، وأحلقه احملقق من  ))املستجاد((سقط هذا احلديث من  )١(
= 
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 عن، األوزاعي عن، )١(السْفربن   يوسف عن، بقيةَ  رواية من عدي  ابنُ  الزيادة ذه وذكره
))جدا ضعيف((: ويوسف، عائشة عن، عروة عن، الزهري

)٢(.  
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

بن   بن سليمان  اهللا  حيث رواه األصبهاين من طريق املصنف عن عبد) ١٥٤٧(رقم ) ٢/٢٦٢(
العزيز الرملي، ثنا بقية، عن األوزاعي، عن   بن عبد  بن أيب سليمان، ثنا حممد األشعث، ثنا علي

ىل إال على اهللا تعا ما جبل ويل« �اهللا  الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت قال رسول
  . »السخاء

كما يف   ))الضعفاء عن التدليس كثري صدوق((، فهو بن الوليد  رجال اإلسناد ثقات، غري بقـية
): ٦٢٢(رقم ) ٢/٨٨( ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف ). ٧٤١(رقم ) ١٧٤: ص(  ))التقريب((
تدليسات بقية املشهورة حيث أسقط من بينه، وبني األوزاعي ابن السفر ال يغرت بذلك فإا من ((

  . هإ))هذا الكذاب
 ))ذيب التهذيب((كما يف –ومما يدل على قول الشيخ األلباين ما قاله أبو أمحد احلاكم 

ثقة يف حديثه إذا حدث عن الثقات مبا يعرف ولكنه رمبا روى عن أقوام مثل ] بقية[((: -)١/٣٥٩(
الرمحن،   بن عبد اهللا العمري أحاديث شبيهة باملوضوعة أخذها عن حممد  والزبيدي وعبيد عياألوزا

وغريمها من الضعفاء، ويسقطهم من الوسط، ويرويها عن من حدثوه ا  بن السفر ويوسف
  . ))عنهم

 . ومما يؤكذ أن بقية أسقط ابن السفر رواية اآلخرين عن كما سيأيت

 وقد راء تليها الفاء وسكون أوله بفتح هو): ٥/٦٥( ))توضيح املشتبه((قال ابن ناصر الدين يف  )١(
 عن يروي: قلت السفربن  يوسف الفيض وأبو: قال منكرا املوحدة حرف يف املصنف ذكره

  . إهـ انظر ترمجته يف التخريج. متهم لكنه األوزاعي كاتب ومالك األوزاعي
 . ورواية ابن عدي تقدم يف التخريج

  : من طريق بقية): ١/١٩١( ))الكامل((يف  ابن عدي )٢(
  : معلقا عن أيب مهام) ٣٤٧٤(س ) ١٤/١٢٥( ))العلل((وأخرجه الدارقطين يف   

من طريق ): أ-ب/٣٦-٣/٣٥( ))زهر الفردوس((كما يف   ))مسند الفردوس((وأخرجه الديلمي يف 
  : بن حازم أيب جعفر

  : بن سلمة احلمصي من طريق سليمان) ١/٣٠٥( ))التدوين يف أخبار قزوين((وأخرجه الرافعي يف 
بن السفر، عن األوزاعي، عن  عن يوسف) بقية، وأبو جعفر، وسليمان احلمصي ( ثالثتهم 

= 
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  .»والسماحة الصرب: قال؟ أي اإلميان أفضل««: جابر ـ حديث ١٠٢
بن   يوسف وفيه. »سئل عن اإلميان«: بلفظ ))الضــعفاء(( يف حبان وابن، يعلى أبو 

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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اهللا إال على السخاء، وحسن   ما ُجِبل ويل «: قال �الزهري، عن عروة عن عائشة عن النيب 
  . »اخللق

  ، )١١٠٣(رقم ) ٢/٥٣٢( ))املوضوعات((ومن طريق الدارقطين أخرجه ابن اجلوزي يف 
  . »وحسن اخللق«وعند الديلمي بدون زيادة  

  ))ثقة((فهو  بغداد نزيل بن قيس السكوين أبو مهام الكويف بن الوليد  بن شجاع الوليد: أبو مهام لعله
  ). ٧٤٧٨(رقم ) ١٠٣٨: ص( ))قريبالت((كما يف 
مرتوك احلديث ((): ١٢٢- ٤/١٢١((قال أبو حامت كما يف  بن سلمة احلمصي اخلبائري وسليمان

  . ))يشتغل به ال
  مل يتبني يل من هو وأبو جعــفر

  . بن السفر  ومدار مجيع اإلسناد على يوسف
وقال . يوسف مرتوك احلديث: قال أبو زرعة، والنسائي. يصح  هذا حديث ال((: قال ابن اجلوزي

، ))مرتوك يكذب((: وقال الدارقطين. حيل االحتجاج به حبال ال: وقال ابن حّبان. دحيم ليس بشيء
  . هإ ))يثبت واحلديث ال

 كذبه السفربن   يوسف فيه(() ٤٨٢(رقم احلديث ))ملوضوعاتتلخيص ا((قال الذهيب يف 
  . ))الدارقطين
منكر ((): ٤٠٩(رقم  ))الصغري((أبو الفيض كاتب الليث قال البخاري يف : هو بن الســـفر ويوسف
وقال البيهقي  . ))كان يكذب((): ٢٨٥(رقم ) ١٦٠( ))أحوال الرجال((قال اجلوزجاين يف . ))احلديث

السنن ((وقال يف . ))هو يف عداد من يضع احلديث((): ٧/٢٩٨( ))ميزان االعتدال((كما يف 
كان ((): ١٢٢٨(رقم ) ٢/٤٨٦( ))اروحني((وقال ابن حبان يف . ))مرتوك((): ١/٩٨( ))الكربى

عوام أصحاب احلديث أا يشك  ممن يروي عن األوزاعي ما ليس من أحاديثه من املناكري اليت ال
  . ))موضوعة

) ٢/٧٧( ))الآليل((أن احلديث حكم عليه بالوضع ابن اجلوزي، وأقره السيوطي يف : والخالصة
 . ))موضوع((): ٦٢٢(ح  ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف 
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٣٠٠

  .)١(اجلمهور ضعفه املنكدربن  حممد
                                                                                  

رقم ) ٣/٣٨٠( ))مسنده((أبو يعلى في ، و)٦٢(رقم  ))مكارم األخالق((أخرجه ابن أيب الدنيا يف   )١(
 ))المجروحين((وابن حبان في ، )٧/٢٦١٢( ))الكامل((وعنه كل من ابن عدي يف -، )١٨٥٤(
بن املنكدر، عن   بن حممد  بن جناد احلليب، حدثنا يوسف عن عبيد - )١٢٣٣(، رقم )٢/٣٨٩(

  . »الصُرب والسماحةُ «: قال. عن اإلميان �اهللا   ُسئل رسول: اهللا قال بن عبد  أبيه عن جابر
: فقال): ١/٦٤( ))امع((بن املنكدر، وكذلك تلميذه اهليثمي يف  بن حممد أعله املصنف بـ يوسف

  . هإ. ))مرتوك: بن املنكدر وهو  بن حممد رواه أبو يعلى، وفيه يوسف((
  بن املنكدر   بن حممد  التيمي أخو املنكدر: هو بن المنكدر بن محمد  ويوسـف

صاحل وهو أقل رواية من أخيه ((: ، وقال أبو زرعة))ليس بقوي يكتب حديثه((: قال أبو حامت
 ))الضعفاء((وقال النسائي يف ). ٩٦٠(رقم ) ٩/٢٢٩))اجلرح والتعديل((كما يف   ))بن حممد املنكدر

. ))بأس به  أرجو أنه ال((: ))الكامل((ال ابن عدي يف وق. ))مرتوك احلديث((): ٦١٨(رقم ) ٢٣٨: ص(
يشك  يروي عن أبيه ما ليس من حديث أبيه، من املناكري اليت ال((: ))اروحني((وقال ابن حبان 

عوام أصحاب احلديث أا مقلوبة، وكان يوسف شيخا صاحلا ممن غلب عليه الصالح حىت غفل 
. ))لى التوهم فبطل االحتجاج به على األحوال كلهاعن احلفظ واإلتقان، فكان يأيت بالشيء ع

رقم ) ٢/٤٠١( ))الكاشف((وقال الذهيب يف ). ٥٩٨(رقم  ))الضعفاء((وذكره الدارقطين يف كتابه 
  . ))ضعيف((): ٧٩٣٨(رقم ) ١٠٩٥: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))ضعيف((): ٦٤٤٨(

  . بن املنكدر  بن حممد  هذا إسناد ضعيف لضعف يوسف: واخلالصة
  : �وله طريق أخرى عن جابر 

كما يف   ))مسنده((، ويف )٣١٠٣٢(رقم ) ١٥/٦١١( ))املصنف((أخرجها ابن أيب شيبة يف 
بن   من طريق هشام، عن احلسن، عن جابر): ٣١٤١(رقم ) ١٣/١٦٧( ))املطالب العالية((

أفضل؟ قال الصرب والسماحة، قيل فأي  اإليمانأي  �اهللا   قيل يا رسول«: أنه قال اهللا عبد
األعمال  أي«ويف املصنف  ))املطالب((كذا يف . »أحسنهم خلقا: املؤمنني أكمل إميانا؟ قال

   »اإلميان«بدل   »أفضل
 أي اإلميان: كذا يف النسخ وكأا حمرفة عن: أي األعمال افضل((: قال حمقق املصنف حممد عوامة

  . هإ ))افضل
  إهـ . ))إسناده حسن((: ))املطالب العالية((قال احلافظ يف 

= 
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  »الصرب والسماحة: قال؟ ما اإلميان«: بلفظ )١(َعَبَسةبن   عمرو حديث من أمحد ورواه
  .)٢(حوشببن  شهر وفيه

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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 بعنعنة احلسن، فقال): ٥٥١: (رقم) ٢/٩٣( ))الصحيحة((واحلديث أعله الشيخ األلباين يف 
   ))مدلس ومل يصرح بالسماع - هو البصري- رجاله ثقات رجال الشيخني، إال أن احلسن ((

. ال: بن املديين هل مسع احلسن من جابر؟ فقال ويف مساع احلسن من جابر كالم وقد سئل عليُ 
 سألت((): ١/٣٦( ))املراسيل((وقال ابن أيب حامت يف ). ٤٥(مسئلة ) ١٨٦: ص( ))العلل((: انظر
 حدثنا احلسن عن: يقول حسانبن   هشام أرى، ولكن ما: جابر؟ قال من احلسن مسع  أيب

  . ))جابرا أدرك أنه مع كتاب ))جابر عن احلسن((: إمنا هو هذا أنكر وأنا. بداهللاعبن   جابر
 . وهو حديث حسن بشواهده وال شك، كما سيأيت. ولعل حتسني احلافظ للحديث بشواهده

بزيادة نون بني العني،  ))عنبسة((): ٨/١٧١( ))اإلحتاف((، ويف )٣/٢٣٨(، ))اإلحياء((يف حاشية   )١(
 ))املسند((كذا يف   ))عبسة((ولعل الصواب . وتبعهما يف ذلك اشرف عبداملقصود يف نسخته. والباء
  ). ٧/٤٢١(  ))اإلصابة(( ويف
بن عامر الّسلمي، أبو جنيح ويقال   بن خالد  -مبوحدة ومهملتني مفتوحات-  بن عبسة عـمرو: وهو

أبو شعيب أسلم قدميا مبكة، مث رجع إىل بالده، فأقام ا إىل أن هاجر بعد خيرب وقبل الفتح 
وأظنه مات يف أواخر خالفة ((: إنه مات حبمص، قال احلافظ: فشهدها، مث نزل الشام، ويقال

رقم الرتمجة ) ٨/٤٢١اإلصابة . ())ذكرا يف الفتنة، وال يف خالفة معاوية عثمان، فإنين مل أر له
)٥٩٣١ .(  

 ))عائشة((: وزيادة لفظة ))بن عنبسة وعمروحديث عائشة، رواه أمحد من ((: ))اإلحياء((ويف حاشية 
 . ))اإلحتاف((غري موجودة يف النسختني وال يف 

رقم ) ١/٢٤٧( ))املنتخب((بن محيد   ، وعبد)١٩٤٣٥(رقم ) ٣٢/١٧٧( ))املسند((أمحد يف  )٢(
بن  بن حوشب، عن عمرو بن ذَكوان، عن شهر  بن دينار، عن حممد  من طريق حّجاج): ٣٠٠(

حر وعبد، : اهللا من معك على هذا األمر؟ قال يا رسول: فقلت �اهللا   أتيت رسول«: عبسة قال
الّصرب : طعام الطعام، قلت ما اإلميان؟ قالطيب الكالم، وإ: ما اإلسالم؟ قال: قلت

  . احلديث »...والّسماحة
وقد روى ابن ماجة جزء من احلديث ذا اإلسناد . بن حوشب واحلديث أعله املصنف بـ شهر

بن ذكوان الطاحي ويقال   فيه حممد((): ٣/١٦٣( ))مصباح الزجاجة((البوصريي يف : فقال
= 
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 وحسنُ  والّسماحة الّصرب: قال؟ أي األعمال أفضل«: بلفظ ))الزهد(( يف البيهقي ورواه

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  . ))ضعيف: اجلهضمي وهو
  : علتانواحلديث فيه 

  . بن حوشب كما أشار إليه العراقي  ضعف شهر: األوىل
 معني يف ابن بن السكن، قال  األشعري، الشامي، موىل أمساء بنت يزيد: هو بن َحْوشب وشهــــر
ال ((: أمحد وقال ))ثقة((: ،)١٦٦٨(رقم ) ٤/٣٨٣( ))اجلرح والتعديل((كما يف –خيثمة  أيب ابن رواية

 حسن((: البخاري  ، وقال)٥٣٦(رقم ) ١/٣٤٩( ))سؤاالت أيب داود ألمحد((كما يف   ))بأس به
كما يف  زرعة أبو وقال). ٢٦٩٧(رقم ) ٧/١١٧( ))سنن الرتمذي((كما يف   ))أمره احلديث وقوى

  . ))عبسةبن   به، ومل يلق عمرو بأس ال(() ١٦٦٨(رقم ) ٤/٣٨٣: ())اجلرح والتعديل((
أي طعنوا فيه : بن مشيل وفسره النضر. ))إن شهرا نـَزَكوه((: بن عون  اهللا  قال عبد. وتكلم فيه جماعة

وقال النسائي . )٢٦٩٧(احلديث رقم  ))سنن الرتمذي((انظر  وإمنا طعنوا فيه ألنه َوِيلِ أمر السلطان
 ))الكامل((دي يفوقال ابن ع. ))ليس بالقوي((): ٢٩٤(رقم ) ١٢٨: ص( ))الضعفاء((يف 

وقال . ))حيتج حبديثه وال يتديّن به شهر هذا ليس بالقوي يف احلديث، وهو ممن ال((): ٤/١٣٥٨(
كان ممن يروي عن الثقات املعضالت، وعن ((): ٤٧٠(رقم ) ١/٤٥٩( ))اروحني((ابن حبان يف 

وعلم،  صدق عن مدفوع غري الرجل((): ٧/٤٢٦( ))السري((قال الذهيب يف . ))األثبات املقلوبات
صدوق كثري ((): ٢٨٤٦(رقم ) ٤٤١: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))مرتجح به واالحتجاج

  . ))اإلرسال واألوهام
بن  االنقطاع، ألن شهرا مل يلق عمرو: وقول أيب زرعة يدل على أن يف اإلسناد علة أخرى وهي

  . كماسبق. عبسة
موالهم، قال البخاري يف  بصري األزدي، الجهضميال: بن ذكوان وهو  محمـدضعف : الثانية

 ))اجلرح((كما يف –وقال أبو حامت . ))منكر احلديث، يعد يف البصريني((): ٣١٦(رقم  ))الصغري((
: ص( ))الضعفاء((وقال النسائي يف . ))منكر احلديث، ضعيف احلديث، كثري اخلطأ((): ٧/٢٥١(

، قال احلافظ )٤٨٠(رقم  ))الضعفاء((وذكره الدارقطين يف . ))منكر احلديث((): ٥٤٩(رقم ) ٢١٢
  ))ضعيف((): ٥٩٠٨(رقم ) ٨٤٣: ص( ))التقريب((يف 

 . إسناد احلديث ضعيف: وخالصة القول
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٣٠٣

  .)١(صحيح وإسناده» اخللق

                                                                                  

رقم ) ٤٥/٣٨٥( ))تارخيه((يف ومن طريقه ابن عساكر ): ٧٠٦(رقم ) ٢٧٤: ص(الزهد الكبري ) ١(
بن   بن عمرو  بن صاحل الدينوري، ثنا سعيد  بن بشر بن حممد  اهللا  من طريق عبد): ٥٢٩٢(الرتمجة 

الرمحن،   بن عبد ، عن أبيه عن القاسمبن احلارث الذماري بن حيىي  أيب سلمة، ثنا أيب، عن حممد
من : فقلت �اهللا  أتيت رسول«: بن عبسة السلمي قال  بن ُمرّة احلضرمي، عن عمرو عن كثري

فأي األعمال أفضل؟ قال الصرب والسماحة وحسن : حّر وعبد، قال: بايعك على هذا األمر؟ قال
  . »...اخلُُلق
  . مل أجد له ترمجة بن بشر الدينوري بن حممد  اهللا عبد

الدمشقي،  - مبثناة ونون ثقيلة، بعدها حتتانية مث مهملة-  بن أيب سلمة التنيسي بن عمرو وسعيد 
وأبوه . يف الرواة عن أبيه): ٢٢/٥٣( ))ذيب الكمال((مل أجد له ترمجة، إال أن املزي ذكره يف 

  . صدوق له أوهام): ٥٠٧٨(رقم ) ٧٣٧: ص( ))التقريب((بن أيب سلمة قال احلافظ يف   عمرو
الشامي، ترجم له ابن  - بكسر املعجمة، وختفيف امليم-  بن احلارث الذماري  بن حيىي وحممد

بن احلارث الذماري وذكر هذا احلديث   بـ عمر ين حيىي)٤٥/٣٨٥: ())تاريخ دمشق((يف عساكر 
بن احلارث مل أجد  بن حيىي وأما حممد. ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال. يف ترمجته من طريق البيهقي

  . له ترمجة
كما يف   ))ثقة((القارئ الشامي ] أبو عمر: ويقال[ بن احلارث الذماري أبو عمرو  وأبوه حيىي

  ). ٧٥٧٢(رقم ) ١٠٥١: ص ))التقريب((
قاله  ))صدوق يغرب كثريا(( صاحب أيب أمامة الرمحن  بن عبدالرمحن هو الدمشقي أبو عبد  والقاسم

احلضرمي احلمصي : هو بن مرة  وشيخه كثـري). ٥٥٠٥(رقم ) ٧٩٢: ص( ))التقريب((احلافظ يف 
  ). ٥٦٦٦(رقم ) ٨١٠: ص( ))التقريب(( ))ثقة((

  . وقد صحح إسناده املصنف
  : �بن الصامت   وله شاهد من حديث عبادة

  : من طريق ابن هليعة) ٢٢٧١٧(رقم ) ٣٩٠ -٣٧/٣٨٩ ))املسند((أخرجه أمحد يف 
بن إبراهيم أيب حامت،   من طريق سويد): ٢(رقم ) ١/٦٣( ))إحتاف اخلرية((وأبو يعلي كما يف  

  : بن عباس  حدثين عياش
: بن أيب أمية يقول  بن رباح، أنه مسع جنادة  عن ُعَليّ ]احلضرمي [بن يزيد   كالمها عن احلارث

= 
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 فأمــا: وُخُلقـان يـَْبغضـهما اهللاهللا  ُخُلقـان حيبهمــا««: عمـروبـن  اهللا عبــدـ ح�ديث  ١٠٣
  .احلديث )١(»...والسخاء اخللق فحسناهللا  حيبهما اللذان
: فيــــه الــــــــوق ، »خــــريا عبــــدباهللا  أراد وإذا««: آخــــره يف قولــــه دون الــــديلمي منصــــور أبــــو  

   .»لقــــــــاخل سنـــــح«: دلـــــــــب »اعةــــــــالشج«
ـــــــمـــــحم :هــــــــــــيــــــــــوف ـــــــب دـــــ ـــــــين ــــ ـــــــك، )٢(ميــــــــديــــــــونس الكــــــ ـــــــأب ّذبهــــ ـــــــوم )٣(داود وــــ بــــــن  وسىـــ

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

: اهللا أي العمل أفضل قال يا نيب: فقال �إن رجال أتى النيب «: بن الصامت يقول  مسعت عبادة
: قال. أريد أهون من ذلك يا رسول اهللا: قال. اإلميان باهللا، وتصديق به، وجهاد يف سبيله

إطعام الطعم، ولني الكالم، : وأهون عليك من ذلك، قال«: ولفظ أيب يعلى »...سماحة والصربال
  . »والسماحة، وحسن اخللق

- ٥/٢٨١(وقال يف . ))رواه أمحد، ويف إسناده ابن هليعة((): ١/٦٥( ))امع(( قال اهليثمي يف
ن، وفيه ضعف، ويف اآلخر رواه الطرباين بإسنادين، يف أحدمها ابن هليعة، وحديثه حس((): ٢٨٢
  . ))بن إبراهيم وثقه ابن معني يف روايتني، وضعفه النسائي، وبقية رجاهلما ثقات سويد

  ))كتبهصدوق خلط بعد احرتاق  (( بن هليعة احلضرمي أبو عبدالرمحن املصري  اهللا عبد: وابن هليعة هو
، حامت احلّناط بن إبراهيم هو اجلحدري أبو  وسويد). ٣٥٨٧(رقم ) ٥٣٨: ص( ))التقريب((كما يف 
 ))التقريب((كما يف . ))صدوق سيء احلفظ له أغلط، وقد أفحش ابن حبان القول فيه((البصري 

  ). ٢٧٠٢: (رقم) ٤٢٣: ص(
أن احلديث صححه املصنف، وحسنه احلافظ يف املطالب، واهليثمي يف امع، كما : والخالصة

 . - واهللا أعلم-). ١٤٩٥(رقم ) ٤/٦٩(وصححه أيضا الشيخ األلباين يف الصحيحة . سبق

وإذا  وأما اللذان يبغضهما اهللا، فسوء اخللق، والبخل،...«): ٣/٢٣٨( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )١(
 . »خريا، استعمله يف قضاء حوائج الناس اهللا بعبد  أراد

هذه النسبة إىل   - ضم أوله، وفتح الدال، وسكون الياء حتتها نقطتان، ويف آخره امليم-الكـدميي   )٢(
وانظر ترمجة ). ٣/٨٧) (اللباب يف ذيب األنساب (بن يونس   كدمي وهو جد أيب العباس حممد

 . الكدميي يف التخريج

ونقل قوله يف الكدميي اآلجري . بن األشعث السجستاين، صاحب السنن سليمان: أبو داود هو  )٣(
بن سنان، ويف   مسعت أبا داود يتكلم يف حممد((: فقال): ١٨٥٦(رقم ) ٢٨٠: ص( ))سؤاالته((يف 

= 
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  .)٣(يبــــطَ ـــــاخلُ  هـــقــــووث )٢(]وغريمها[ )١(ارونــــه
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

عن أيب ): ٤/٦٩٦( ))تاريخ بغداد((ونقل اخلطيب يف . هإ ))يطلق عليهما الَكِذببن يونس  حممد
الكدميي، : ما أظهر أبو داود السجستاين تكذيب أحد إال يف رجلني((: قال: بكر ابن التمار الوراق

 . ))وغالم خليل

وتسعني ثقة حافظ كبري مات سنة أربع (( اهللا احلمال البغدادي ابن عبد: بن هارون هو  موسـى )١(
  ). ٧٠٧١(رقم ) ٩٨٦: ص))التقريب((: انظر ))ومائتني

بن  بسنده إىل عمر: يف ترمجته) ٤/٦٩٦( ))تاريخ بغداد((وقوله يف الكدميي نقله اخلطيب يف 
اللهم إين أُشهدك أن ((: بن هارون يقول وهو متعلق بأستار الكعبة مسعت موسى: إبراهيم يقول

  . ))الكدميي كذاب يضع احلديث
   . ما بني املعقوفتني زيادة  من الظاهرية )٢(
وتبعه أشرف  ))اخلطيب((: ))اإلحتاف((و ))اإلحياء((ويف حاشية . كذا ضبطه يف الظاهرية بالشكل  )٣(

  . عبداملقصود يف نسخته
بن  ، مسع احلارثبن بيان، أبو حممد اخلطيب  بن حيىي بن إمساعيل  بن علي إمساعيل: هو والُخطَبي

وروى عنه الدارقطين، وابن شاهني، كان فاضال فهما . أيب أسامة التميمي، وأبا العباس الُكدميي
 ))ثقة((: قال الدارقطين. عارفا بأيام الناس، وأخبار اخللفاء، وصنف تارخيا كبريا على ترتيب السنني

: وكان مولده سنة تسع وستني ومئتني، وكان شيخا ثقة نبيال انظر. نة مخسني وثالث مائةوتويف س
  ). ٣٣٠٠(رقم الرتمجة ) ٧/٣٠٤تاريخ بغداد (

ما رأيت أكثر ناسا من ((: يف ترمجة الكدميي) ٤/٧٠٢( ))تارخيه((وقوله يف الكدميي نقله اخلطيب يف 
وأما إمساعيل اخلطيب فقال ((): ٧/٣٧٨( ))امليزان((إهـ  وعلق عليه الذهيب يف . ))وكان ثقةجملسه، 

  . هإ ))كان ثقة، ما رأيت خلقا أكثر من جملسه: جبهل
ويف ). ٧٢٥٣(رقم ) ١٩/١١٦( ))الشعب((احلديث أخرجه البيهقي يف : ختريج احلديث

صم الكاليب، حدثين بن عا  بن يونس، حدثنا عمرو  من طريق حممد) ١٠٣٤٥(رقم ) ١٣/٢٨٧(
 �اهللا   قال رسول: بن عمرو قال  اهللا بن عروة، عن أبيه، عن عبد  بن الوازع، عن هشام اهللا  عبيد

    »حسن اخللق«بدل   »السماحة«فذكره مثل سياق الغزايل متاما إال أنه قال 
فت والذي وق. فعزاه إىل الديلمي يف مسند الفردوس ))الشعب((ولعل املصنف مل يقف عليه يف 

رواه الديلمي من طريق أيب نعيم قال حدثنا أبو ): مخطوط٢/١٣٥( ))زهر الفردوس((عليه يف 
= 
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 أيضـا الديلمي وروى، )١(عمروبن  اهللا عبد على موقوفا احلديث مجيع األصفهاين وروى  
 شبيــــببـــن  حيـــىي :وفيـــه »إليـــه النـــاس خـــريا صـــري حـــوائج عبـــدباهللا  إذا أراد«« أنـــس حـــديث مـــن

  .)٢(حبان ابن ضعفه

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

البخل وسوء  - عز وجل- اهللا  خلقان يبغضهما«بن يونس به بلفظ   بن خالد، حدثنا حممد بكر
  . واهللا أعلم. »...خلقان حيبهما اهللا«: ومل أقف على. »اخللق

بن سليمان أبو العباس،   ابن موسى: وهو، يونس الكديميبن  محـمدواحلديث أعله املصنف بـ 
مات سنة ست ومثانني . بن عبادة مراة روحري املعروف بـ الكدميي، وهو ابن االقرشي السامي البص

، وتوثيق بن هارون له  وذكر املصنف تكذيب أيب داود، وموسى. وقد نّيف على املائة. ومائتني
  . اخلطيب إياه

املعرفة،  احلديث، حسن حسن الكدميي يونسبن   حممد كان((: بن حنبل فقال  وقد أثىن عليه أمحد
وقال ابن عدي يف ). ٤/٦٩٣( انظر تاريخ بغداد . ))الشاذكوين لسليمان صحبته إال عليه وجد ما
قوم مل يرهم، ورواية عن قوم ام بوضع احلديث، وبسرقته، وادعى رؤية ((): ٦/٢٢٩٤( ))الكامل((
. ))يـُْعرف  يـُْعرفون، وترك عامة مشاخينا الرواية عنه، ومن حدث عنه نسبه إىل جده موسى بأن ال ال

) ١١٢: ص( ))سؤاالت السهمي((كما يف   ))كان الكدميي، يـُّتهم بوضع احلديث((: وقال الدارقطين
، قال الذهيب يف ))مرتوك((): ١٧٣(رقم ) ١٣٧: ص( ))سؤاالت احلاكم((وقال يف ). ٧٤(رقم 

: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))احلافظ، أحد املرتوكني((): ٨٣٥٩(رقم ): ٧/٣٧٨( ))امليزان((
  . ))ضعيف((): ٦٤٥٩(رقم ) ٩١٢
  . جمهول: قال الشيخ األلباين بن عاصم  بن الوازع جد عمرو  اهللا وعبيد

وقد حكم عليه . على أقل األحوال. أن احلديث، بإسناد الكدميي منكر ألنه مرتوك: واخلالصة
 وضاع والكدميي: وقال. بالوضع): ١٧٠٧(رقم ) ٤/١٩٨( ))الضعيفة((الشيخ األلباين يف 

 . معروف

: احلديث القاهرة رواه األصبهاين يف بابأمين صاحل شعبان، ط دار : املطبوع بتحقيق ))الرتغيب((يف  )١(
من طريق الكدميي بنفس إسناد الديلمي، ) ١١٥٧(رقم ) ٢/٦٣( الرتغيب يف قضاء حوائج املسلم

 . -واهللا أعلم- اهللا   وليس موقوفا على عبد �مرفوعا إىل النيب  �بن عمرو   اهللا  عن عبد

بن شبيب حدثنا محيد الطويل عن أنس   من طريق حيي): ١/٩٥( ))زهر الفردوس((الديلمي كما يف  )٢(
= 
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إن من موجبات املغفرة ««: )١(جده عن، أبيه عن، شريحبن  املقدامـ حديث  ١٠٤
  .»الكالم وحسن، وإفشاء السالم، بذل الطعام

   .)٢(»الكالم وحسن السالم بذل«: بلفظ الطرباين  
= 
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  . »خريا، صّري حوائج الناس إليه  اهللا بعبد إذا أراد«: �اهللا  قال رسول: قال
روي ي((): ٢/٤٨١( ))اروحني((قال ابن حبان يف  اليمامي: بن شبيب وهو  أعله املصنف بـ حيىي

 ))تاريخ بغداد((وقال اخلطيب يف . ))جيوز االحتجاج به حبال  عن الثوري، ما مل حيدث به قط، ال
رقم ) ٢٣٠( ))املدخل إىل الصحيح((وقال احلاكم يف . ))روى أحاديث باطلة((): ١٦/٣٠٢(
  . ))موضوعة أحاديث الثوري عن روى((): ٢٢٧(

: بالوضع، وقال) ٢٢٢٤(رقم ) ٥/٢٥١( ))الضعيفة((حكم عليه الشيخ األلباين يف  والحديث
: آخر يف وقال. ))كذب وهذا((: أحدها يف قال أحاديث ثالثة الذهيب له ساق: بن شبيب حيىي((
 ). ٩٥٥١(رقم الرتمجة ) ٧/١٩٠( ))امليزان((وقول الذهيب يف . هإ ))محيد على وضعه مما هو((

 األعمش عنه أبيه، روى عن بن احلارثي الكويف، روى  بن يزيد  بن هاني ابن ُشريح: المقدام هو  )١(
: انظر. ))ثقة من السادسة((: وشعبة، وثقه أمحد، وأبو حامت وغريمها، وقال احلافظ وسفيان ومسعر

  ). ٦٩١٨(رقم ) ٩٦٩: صالتقريب (، و)١٣٩٥(رقم ) ٨/٣٠٢) (اجلرح والتعديل (
بن  -بضم اوله، وفتح الراء تليها مثناة تحت ساكنة ثم حاء مهملة-ُشَريح : بوه هووأ

قتل مع ابن أيب بكرة بسجستان  ))خمضرم ثقة((بن يزيد احلارثي املذحجي أبو املقدام الكويف   هانيء
  ). ٢٧٩٣(رقم ) ٤٣٥: : ص( ))التقريب((

النخعي، وثبت عند أيب داود أنه : ويقال بن نهيك المذحجي بن يزيد الحارثي  هانيء: وجده هو
وكناه بـ أيب  �اهللا   احلكم فدعاه رسولمع قومه، فسمعهم يكنونه بأيب  �اهللا   وفد على رسول

 ). ٨٩٦٧(رقم ) ١١/٢٠٢اإلصابة : (انظر. شريح

مكارم ((واخلرائطي يف : بن حنبل بن أمحد  اهللا عن عبد): ٤٦٧(رقم ) ٢٢/١٨٠(المعجم الكبير  )٢(
أعطاين ابن : قال حدثين أيب قال: بن حنبل  بن أمحد عن صاحل) ١٤٨(رقم ) ١/٣١٠( ))األخالق

: بن شريح، عن أبيه، عن جده، قال  األشجعي كتبا عن أبيه، فكان فيها عن سفيان، عن املقدام
إن من موجبات املغفرة بذل السالم، «: اهللا دلين على عمل يدخلين اجلنة، قال  قلت يا رسول
  . »وحسن الكالم

= 
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: هــــــل ةـــــرواي يــــوف ،)٢(»يوجب اجلنة إطعام الطعام وإفشاء السالم«: )١(]له[رواية ويف
= 
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وجّود إسناده املصنف يف كتاب آداب الصحبة الباب الثاين يف حقيقة األخوة والصحبة 
اهللا   بن عبيد رواه الطرباين، وفيه أبو عبيدة((): ٨/٣٢( ))امع((، وقال اهليثمي يف )أ/٩١/اللوحة(

  . هإ ))بن حنبل، وغريه ومل يضعفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح األشجعي روى عنه أمحد
بن حنبل،  روى عنه أمحد بن عبدالرمحن األشجعي  اهللا  بن عبد  أبو عبيدة: ن األشجعي هوواب

ذكره ابن حبان يف ((): ٦/٣٨٢( ))التهذيب((بن يونس الطرسوسي، قال احلافظ يف   وعيسى
  . ))مقبول((): ٨٢٩٥(رقم ) ١١٧٥: ص( ))التقريب((قال يف و . ))، لكنه مساه عبادا]٨/٤٣٤[الثقات

سند صحيح رجاله كلهم ثقات، ((): ١٠٣٥(رقم ) ٣/٢٩( ))الصحيحة((وقال الشيخ األلباين يف 
يعىن عند املتابعة، لكن رواية : ))مقبول((قال احلافظ ...اهللا بن عبيد  وابن األشجعي هو أبو عبيدة

جيدة، فال يوهن من احلديث، أنه ناوله أياه ابنه أبو عبيدة، على أمحد هنا عن كتاب أبيه، وجادة 
ان القلب مييل إىل تقوية حديثه، ما دام أنه قد روى عنه أولئك الثقات وفيهم االمام أمحد 

 . ))باإلضافة إىل توثيق ابن حبان أياه

 .ما بني املعقوفتني زيادة من الظاهرية )١(

رقم )  ٥٧ - ٥٦: ص( ))مكارم األخالق((، ويف )٤٦٧(رقم ) ٢٢/١٨٠( ))المعجم الكبير((يف  )٢(
  : بن عاصم الواسطي  بن علي من طريق عاصم): ١٥٨(

  : من طريق أيب الوليد الطيالسي): ٤٦٨(رقم ) ٢٢/١٨٠(أيضا  ))الكبري((ويف 
قلت : هاينء قال: بن شريح، عن أبيه، عن جده بن الربيع، عن املقدام  كالمها عن قيس

يوجب اجلنة إطعام الطعام، وافشاء «: حدثين بشيء يوجب يل اجلنة، قال �اهللا   سولر   يا
  . »اطعم الطعام، وافش السالم«: ولفظ أيب الوليد. »السالم

، وهو خمتلف فيه، وفصل الكالم فيه األسدي أبو محمد الكوفي: بن الربيع وهو قيسيف سنده، 
 من الربيعبن   قيس أخبار سربت((: فقال): ٨٨٤: رقم الرتمجة) ٢/٢٢٢( ))اروحني((ابن حبان يف 

 حفظه ساء كرب فلماشابا،  كان حيث مأمونا، صدوقا فرأيته وتتبعتها القدماء، واملتأخرين رواية
 على املناكري غلب بابنه، فلما منه ثقة فيه فيجيب احلديث عليه يدخل انفك سوء بابن وامتحن
 عليه أئمتنا، وحث من مدحه من االحتجاج، فكل عند جمانبته استحق يتميز ومل حديثه صحيح

  مساعه،  عن ا حدث الىت املستقيمة االشياء إىل نظروا ملا منهم ذلك كان
. هإ ))وغريه ابنه عليه أدخل الىت املناكري من حديثه يف مما علموا ملا ذلك فكان منهم وهاه من وكل

= 
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  .)١(»امـــــعــــــــــذل الطــــــــــكالم وبــــــن الـــــحســــــــك بـــــــعلي«
 والشحّ « :وفيه. احلديث ،»...السخاء شجرة يف اجلنة«: حديث أبي ھريرة -١٠٥
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صدوق تغري ملا كرب، وأدخل عليه ابنه ما ((): ٥٦٠٨(رقم ) ٨٠٤: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف 
  . ))ليس من حديثه، فحدث به

  �فهذه الرواية ضعيفة ذا السند إال أن له شاهد من حديث أيب هريرة 
ابن  ))صحيحه((ن حبان يف ، واب)٧٩٣٢(رقم ) ١٣/٣١٤( ))املسند((أخرجه أمحد يف 

قلت يا : قال �من طريق قتادة، عن أيب ميمونة، عن أيب هريرة ): ٥٠٨(رقم ) ٢/٢٦١(بلبان
أنبئين عن أمر إذا أخذت به «وفيه . احلديث...اهللا إين إذا رأيتك طابت نفسي، وقرت عيين رسول

يل والناس نيام مث ادخل أفش السالم، وأطعم الطعام، وصل األرحام، وقم بالل: دخلت اجلنة، قال
  . »اجلنة بسالم

رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح، خال أيب ميمونة، وهو ((): ٥/١٩( ))امع((قال اهليثمي يف 
  . هإ))ثقة
) ١٢١٣: ص( ))التقريب((كما يف   ))ثقة((خمتلف يف امسه،  وأبو ميمونة هو الفارسي، املدين األبار 

 ). ٨٤٧٤(رقم 

بن أيب   اهللا احلضرمي، ثنا منصور بن عبد  عن حممد): ٤٧٠(رقم ) ٢٢/١٨٠( ))املعجم الكبري(( )١(
يا : بن شريح، عن أبيه، عن جده، عن أبيه هاينء ين يزيد أنه قال  بن املقدام مزاحم، ثنا يزيد

  . فذكره: قال: اهللا أخربين بشيء يوجب اجلنة رسول
مطوال، وابن ) ٨١١(رقم ) ٢٨٢: ص(باب كنية أيب احلكم،  ))األدب املفرد((وأخرجه البخاري يف 

 ))صحيحه((، وابن حبان يف )٣٠٣(رقم ) ١٩٣( ))الصمت وآداب اللسان((أيب الدنيا يف 
خمتصرا، من طريق ) ١/٢٣(كتاب اإلميان   ))املستدرك((، واحلاكم يف )٤٩٠: (رقم) ٢/٢٤٤(

  . بن شريح بـه بن املقدام يزيد
  . ووافقه الذهيب. ))علة، ومل خيرجاه هذا حديث مستقيم، وليس له((: قال احلاكم

  . وهو كما قاال): ١٩٣٩: (رقم) ٤/٥٧٨( ))الصحيحة((قال الشيخ األلباين يف 
قاله احلافظ يف  ))احلق يف تضعيفه صدوق أخطأ عبد((، احلارثي، بن شريح الكويف  بن املقدام  ويزيد

  ). ٧٨٣٣(رقم ) ١٠٨٣: ص( ))بالتقري((
 . فاحلديث ذا اإلسناد حسن لذاته
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  .احلديث )١(»...النار يف شجرة
  .)٢(جدا ضعيف عمران الزهريبن  العزيز عبد: وفيه، ))املستجـاد(( يف الدارقطين  

 اطلبوا الَفْضَل من الرَمحاء من عبادي: تعاىلاهللا  يقول«: ـ حديث أبي سعيد ١٠٦
  .احلديث )٤(»...)٣(أْكَناِفِهمْ  يف َتعيشوا
: وفيه ))األوســط(( يف والطرباين، ))مـكارم األخالق(( يف واخلرائطي، ))الضــعفاء(( يف حبان ابن 
))ضعيف(( مروان السدي الصغريبن  حممد

)٥(.  
                                                                                  

والشح شجرة يف النار، فمن كان شحيحا أخذ ...«): ٣/٢٣٨( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )١(
 . »بغصن من أغصاا، فلم يرتكه ذلك الغصن، حىت يدخله النار

). ٩٩(، واحلديث تقدم خترجيه يف احلديث رقم )٦(رقم ) ٢٩: ص( ))المستجاد((الدارقطني في  )٢(
 . ))مرتوك((بن عمران الزهري وهو  ترمجة عبدالعزيز - أيضا–وتقدمت 

ْنَسان  ،الكنفان اجلناحانو  .والظل والناحية، وهو اجلانب - حمركة–أكناف مجع كَنف  )٣( وكنفا اْإلِ
غريب احلديث البن اجلوزي ، )٨٦٦:ص(ط القاموس احملي:انظر. جانباه وناحيتا كل َشْيء كنفاه

 ).٢/٣٠٢:ص(

فإين جعلت فيهم َرْمحَِيت، وال َتْطلبوه من الَقاِسَية ...«): ٣/٢٣٨( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )٤(
 . »قـُُلوُم فإين جعلت فيهم سخطي

بن الضحاك  من طريق املثىن) ٩٧٩(رقم الرتمجة ) ٢/٢٩٩( ))المجروحين((ابن حبان في   )٥(
  : األسدي

المعجم ((والطبراني في ، )١٠٧(رقم احلديث ) ١٢٦٨: ص( ))مكارم األخالق((والخرائطي في 
  : بن حممد البلقاوي  من طريق موسى). ٤٧١٧(رقم ) ٥/٧٦( ))األوسط

 ))أخبار أصبهان((، أبو نعيم يف )٣/٢٨٥( ))طبقات احملديثني((وأبو الشيخ ابن حيان يف 
  : بن والق، عن أيب مالك الواسطي من طريق جندل) ٢/٣١٨(

] أيب عبدالرمحن[عن ) أعين املثىن األسدي، وموسى البلقاوي، وأبو مالك الواسطي(ثالثتهم 
 بن أيب هند، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب بن مروان، السدي، عن داود حممد
اطلبوا الفضل من الرمحاء من عبادي، تعيشوا يف أكنافهم، «: يقول - عز وجل- اهللا   إن«: قال �

  ، »فإن فيهم رمحيت، وال تطلبوه، من القاسية قلوم، فإن فيهم سخطي
= 
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إال أن الطرباين، واخلرائطي جعله من احلديث . واللفط البن حبان، وألفاظ اآلخرين متقاربة 
  . النبوي

  . ))أخبار أصبهان((و ))طبقات احملدثني((وما بني املعقوفتني من  
  ). ٦٩٩(رقم ) ١/٤٠٦())مسند الشهاب((ومن طريق اخلرائطي أخرجه القضاعي يف 

الرمحن  بن عبد  بن إمساعيل  اهللا ابن عبد: ، وهوبن مروان السدي الصغري وأعله املصنف بـ حممـد
  . وهو األصغر، كويف صاحب الكليب - بضم املهملة، والتشديد- السدي 

، وقال ابن )٣٦٤(رقم ) ٨/٨٦( ))اجلرح والتعديل((كما يف   ))كذاب((: بن عبداحلميد قال جرير
تاريخ ((يف  ))ليس بثقة((جد مجلة ، ومل أ)املصدر السابق (كما يف   ))ليس بثقة((: معني يف رواية الدوري

سكتوا عنه، ((): ٣٤٠: رقم الرتمجة(  ))التاريخ الصغري((، وقال البخاري يف )٢/٥٣٧( ))الدوري
وقال أبو  ))ذاهب((): ٥٠(رقم ) ٥٨( ))أحوال الرجال((وقال اجلوزجاين يف  . ))يكتب حديثه البتة ال

ذاهب احلديث، مرتوك احلديث، ((، )٣٦٤(رقم ) ٨/٨٦( ))اجلرح والتعديل((كما يف  : حامت
. ))مرتوك احلديث((): ٥٣٨(رقم ) ٢٠٩: ص( ))الضعفاء((وقال النسائي يف . ))يكتب حديثه البتة ال

حتل   كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات، ال((): ٢/٢٩٨( ))اروحني((وقال ابن حبان يف 
وقال احلافظ يف . ))به حبال من األحوالكتابة حديثه إال على سبيل االعتبار، وال االحتجاج 

  . ))متهم بالكذب((): ٦٣٢٤(رقم ) ٨٩٥: ص( ))التقريب((
بن حممد هو ابن عطاء   موسى: يف إسناد الطرباين واخلرائطي: والرواة عن السدي أيضا فيهم ضعفاء

  ))كان يكذب ويأيت باألباطيل((: ، وقال أبو حامت))كان يكذب((: قال أبو زرعة. أبو طاهر البلقاوي
رقم ) ٢/٢٥٠( ))اروحني((وقال ابن حبان يف ). ٧١٥(رقم ) ٨/١٦١ ))اجلرح والتعديل((كما يف 

أصل له عن األثبات، الحتل الرواية عنه وال   يضع احلديث على الثقات، ويروي ما ال((): ٩١٦(
  . ))ثه، إال على سبيل االعتبار للخواصكتابة حدي

: لعله النخعي خمتلف يف امسه قيل. أبو مالــك الواسطي: ويف إسناد أيب الشيخ ابن َحيان، وأيب نعيم
 :ص( ))التقريب((ابن أيب احلسني، قال احلافظ يف : بن احلسني، وقيل  عبادة: عبدامللك، وقيل

  . ))مرتوك(() ٨٤٠٣(رقم ) ١١١٩
  يف إسناد أيب حامت ابن ِحبان فلم يتنب يل من هو؟  بن الضحاك األسدي وأما املثـىن

 . فاحلديث ذا اإلسناد منكر
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))جمهول إنه((: وقال ،عبدالرمحن السدي فجعله ))الــضعفاء((  يف العقيلي ورواه 
)١(.  

. )٢(القطان ابنُ  غمزه وقد، اخلطاببن  امللك  عبد عليه السدي مروانبن   حممدَ  وتابع 
                                                                                  

بن والق التغليب، قال حدثنا أبو مالك  من طريق جندل): ٩٥٩(رقم ) ٢/٧٦٥( ))الضعفاء((في   )١(
بن أيب هند، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد   بن السدي، عن داود  الرمحن  الواسطي، عن عبد
اطلبوا الفضول من الرمحاء من عبادي، تعيشون يف : يقول اهللا«: قال �اخلدري، عن النيب 

  . »يت، وال تطلبوها من القاسية قلوم فإين جعلت فيهم سخطيأكنافهم، فإين جعلت فيهم رمح
  ). ١٠٥١(رقم احلديث ) ٤٩٢ـ ٢/٤٩١( ))املوضوعات((ومن طريقه أخرجه ابن اجلوزي يف 

  . ))جمهول أيضا، وال يتابع على حديثه، وال يعرف من وجه يصح((: وقال العقيلي
مث ذكر . ))الرمحن السدي جمهول وعبد �اهللا   يصّح عن رسول  هذا حديث ال((: وقال ابن اجلوزي

  . كالم العقيلي السابق
الرمحن السدي، ولكن احلافظ يرى أن يف اسناد   وهكذا أورد احلديث العقيلي يف ترمجة عبد

رقم الرتمجة ) ٥/١٥٣( ))لسان امليزان((العقيلي وقع فيه سقط وعبدالرمحن السدي خطأ، فقال يف 
أخربنا أبو : ان يُكىن أبا عبدالرمحن، فوقع يف رواية العقيليبن مرو   وأظن أن حممد((): ٤٧٢٦(

وجود لصاحب   فبقيت عبدالرمحن، فتبني ذا أن ال) أَبُـو(عبدالرمحن السدي، وسقط من عنده 
  . هإ))هذه الرتمجة

ومما يدل على قول احلافظ رواية أيب الشيخ ابن حيان، وأيب نعيم حيث روى كل منهما من طريق 
 الرحمن  عبد أبي عن، الواسطي مالك أبو ثنا: ، قال]نفس طريق العقيلي[ق بن وال جندل

  . هند به كما سبق أيببن   داود عن، السدي
بن مروان السدي وقد سبق   فبناءا على قول احلافظ يكون مدار اإلسناد على أيب عبدالرمحن حممد

 ))التقريب((، قال احلافظ يف بن والق التغليب أبو علي الكويف  َجندل: وأما الراوي عنه ))مرتوك((بأنه 
 . ))صدوق، يغلط، ويصحف((): ٩٨٦(رقم ) ٢٠٤: ص(

، وابن مسعون )١٠٧(رقم ) ١٢٦٧: ص( ))مكارم األخالق((أخرجها اخلرائطي يف امللك   رواية عبد  )٢(
بن املتوكل اإلسكندراين، قال حدثنا   من طريق هانئ): ٢٦(رقم حديث ) ١٠١( ))أماليه((يف 
اهللا   قال رسول: بن أيب هند، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد، قال بن اخلطاب، عن داود  امللك عبد
  . »...اطلبوا الفضل عند الرمحاء«: �

  . بن اخلطاب مقرونة برواية السدي  امللك  عبد وعند اخلرائطي، رواية
= 
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 هـــــيــــف الـــــــق، )١(ديناربن  سنــــــحــــالن ــــــب فارـــــــــــالغ  دـــــــــعب: يهــــــــلــــع اــــمـــــهـــــعــــــابــــــوت
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

بن أيب بكرة الثقفي البصري ذكره   اهللا  ابن عبيد: وهو بن الخطاب  الـملك عبدوأعله املصنف بـ 
  ). ٨/٣٨٦( ))الثقات((ابن حبان يف 

بن عبدامللك ابن القطان الفاسي  بن حممد  أبو احلسن علي[وقال املصنف غمزه ابن القطان فقال
): ٩٦١(رقم احلديث ) ٣/٢٣٢( ))بيان الوهم واإليهام الواقَعني يف كتاب األحكام((يف ] ٦٢٨ت 

الف بن املفضل الع اهللا  بن عبدالعزيز الرملي، وعبد  يعرف بأكثر من رواية حممد امللك ال وعبد((
  . هإ))عنه، وحاله جمهولة
مقل جدا تفرد عن حنظلة السدوسي ((): ٥٢٠٧(رقم الرتمجة ) ٤/٣٩٧( ))امليزان((وقال الذهيب يف 

غمزه ابن   »صلى صالة مل يقرأ فيها إال بالفاحتة �أن النيب «ذا، عن عكرمة عن ابن عباس  
  . من التاسعة ))مقبول((): ٤٢٠٥(رقم ) ٦٢٢( ))التقريب((وقال احلافظ يف . هإ ))القطان ذا اخلرب

) ١٢٩٠(رقم ) ٤/٧٩( ))الروض البسام((كما يف   ))فوائده((أخرج متابعته هذه متام الرازي يف   )١(
بن سليمان املرادي، نا   ، من طريق الربيع)٧٠٠(رقم ) ١/٤٠٦( ))مسند الشهاب((والقضاعي يف 

  . بن أيب هند به حنوه بن دينار قال أخربين داود  بن احلسن  أبو حازم عبدالغفار
وقد رواه غريه فأدخل بني أيب حازم، وداود ) شيخه( هكذا يف كتاب ابن فضالة ((: وقال متام

  . ))رجال
  . ))بن دينار، وهو غريب  بن احلسن عبدالغفارتفرد به ((: وقال القضاعي

أبو حازم يروي عن الثوري، وغريه ونقل املصنف  : وهو: بن الحسن  الـغفار عبدوأعله املصنف بـ    
  . قول أيب حامت، واجلوزجاين، واألزدي

 بن  يف ترمجة رواد) ٣/٨٣( ))امليزان((، وقال الذهيب يف )٨/٤٢١( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف 
الكشف ((وقال سبط ابن العجمي يف . هإ))وهو متهم بن احلسن الرملي الغفار  رواه عبد((: اجلراح
 متهم أنه فهمي يف قوي والذي((: معلقا على قول الذهيب) ٤٥٠(رقم الرتمجة ) ١٧٠( ))احلثيث

  ))- أعلم واهللا- بالوضع  ال بالكذب
الغفار   بل بني عبد) امللك  السدي، وعبد(الغفار هذا ليس مبتابع هلما   وقول متام يوحي أن عبد

  . بن أيب هند رجٌل آخر  ودواد
ولعل الرجل الذي بني أيب حازم ((): ١٥٧٧(رقم ) ٤/٧٩( ))الضعيفة((قال الشيخ األلباين يف 

ترب رواية ابن دينار هذه متابعة ابن اخلطاب وحينئذ، فال يصح أن تع: ابن مروان أو: وداود، هو
= 
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  .)٢(واألزدي، ، اجلوزجاين فيه وتكلم، ))حبديثه بأس ال((: )١(حــامت ـــــوأبــــ
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  إهـ . ))لروايتهما
  : هلما متابعني آخرين عن داود) ٢/٧٧( ))الآليل املصنوعة((وذكر السيوطي يف 

بن   العزيز  من طريق عبد) ٣/٧٨٢( ))الضعفاء((أخرج روايته العقيلي يف . بن سعد  الليث: أحدمها
بن أيب بصرة، عن أيب سعيد، عن النيب  بن سعد، عن داود، عن بصرة حدثنا الليث: حيىي، قال

، فإن فيهم رمحيت، فتعيشوا يف أكنافهم، وال ]أميت[اطلبوا اخلري عند ذوي الرمحة من «: قال �
لعله خطأ ألن احلديث عند ) عبادي: (يف املطبوع  »تطلبوها من الفسقة فإن فيهم سخطي

  . العقيلي من أحاديث النبوي، وليس من أحاديث القدسي
. كما يف أسانيد اآلخرين) أيب نضرة(بن أيب بصرة، لعله تصحيف من   بصرة: يف اإلسنادوجاء 

  ). ٦٩٣٨(رقم ) ٩٧١: ص( ))التقريب((كما يف   ))ثقة((. بن مالك أبو نضرة العبدي وهو املنذر
حيدث عن الثقات بالبواطيل، ويذكر من ((: قال العقيلي بن حيىي املديين  ويف اإلسناد عبـدالعزيز

  . ))يعرف به غريه من املتقدمني عن مالك وغريه  احلديث ما ال
  . ))ليس له أصل عن ثقة((: وقال عن هذا احلديث

بن حيىي، نا   من طريق خلف) ٤٣/٥( ))دمشقتاريخ ((بن العوام أخرج روايته ابن عساكر يف   عباد: وثانيهما
اطلبوا «: �اهللا   قال رسول: بن أيب هند، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري قال  بن العوام، عن داود  عباد

رمحيت يف ذوي الرمحة من عبادي، وال تطلبوا : اهللا يقول  احلوائج إىل ذوي الرمحة من أميت تُرزقوا، وتنجحوا، فإن
  . »إن سخطي فيهم: اهللا يقول  تنجحوا، فإن  اسية قلوم، فال ترزقوا والاحلوائج عند الق
مرتوك احلديث، كان كذابا، ((: قال أبو حامت بن حيىي وهو اخلراساين، خباري قاضي الري  وفيه خلـف

  ). ١٦٩٧(رقم ) ٣/٣٧٣(  ))اجلرح والتعديل((كما يف   ))يشتغل به، وال حبديثه ال
بن اخلطاب   امللك  إال متابعة عبد. ختلو من مرتوك، أو متهم  أن متابعات احلديث كلها واهية، ال: والخالصة

 . - واهللا أعلم- فاحلديث اليثبت . فهو جمهول احلال كما قال أبو احلسن ابن القطان

: صالتقريب (هـ ٢٧٧أبو حامت الرازي أحد احلفاظ مات سنة  بن املنذر احلنظلي،  بن إدريس  حممد: هو  )١(
 ))ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل((وذكره الذهيب يف الطبقة اخلامسة يف كتابه ). ٥٧٥٥(رقم ) ٨٢٤
   .وقسم منهم متعنت يف اجلرح، متثبت يف التعديل، وذكر منهم أبا حامت: وقال). ٢٨٠(رقم 

 ). ٢٨٨(رقم ) ٦/٥٤( ))اجلرح والتعديل((الغفار ذكره ابنه يف  وقوله يف عبد

نزيل  - بضم اجليم األوىل، وزاء وجيم- ، بن إسحاق اُجلوزَجاين بن يعقوب  إبراهيم :هو الجوزجاني  )٢(
= 
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  .)١(قال كما وليس، ))اإلسناد صحيح((إنه : وقال ٍ،عليّ  حديث من احلاكم ورواه
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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وذكره ). ٢٧٥(رقم )  ١١٨: ص))التقريب((هـ ٢٥٩مات سنة ))ثقة حافظ رمي بالنصب((دمشق 
وهو ممن يبالغ يف : وقال) ٢٨٢(رقم  ))ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل((الذهيب يف كتابه 

  . اجلرح
ومل  ))ال يغّرت به((: قال اجلوزجاين): ٥١٥٠(رقم ) ٤/٣٧٨( ))ميزان االعتدال((وقوله ذكره الذهيب يف 

  .للجوزجاين ))ال الرجالأحو ((أجده يف 
 احلافظ بن بريدة املوصلي األزدي  اهللا  بن عبد  بن أمحد  بن احلسني  أبو الفتح حممد :واألزدي هو

  . احلديث علوم يف حافظًا، صنف كان: اخلطيب بغداد قال نزيل العالمة
. طائل مستند بال مجاعة اجلرح، وهاه يف النفس قوي الضعفاء، وهو يف كبري مصنف له قال الذهيب

ذكر من يعتمد قوله يف ((وثالمثائة وذكره الذهيب يف الطبقة التاسعة يف كتابه  وسبعني أربع سنة مات
  ). ٩٠٨(رقم ) ٣/١١٧) (تذكرة احلفاظ(. وانظر). ٤٩٧(رقم  ))اجلرح والتعديل

 إهـ. ))كذاب((): ٥١٥٠(رقم ) ٤/٣٧٨( ))ميزان االعتدال((وقوله ذكره  الذهيب يف 

بن طريف، عن   بن علي، عن سعد  من طريق حبان) ٤/٣٢١( كتاب الرقاق  ))المستدرك((يف   )١(
املعروف من رمحاء اطلبوا ! يا علي«  �اهللا  قال رسول: قال �بن نباتة، عن علي   األصبغ

  . »...أميت، تعيشوا يف أكنافهم، وال تطلبوه من القاسية قلوم فإن اللعنة تنزل عليهم
  . ))صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((: وقال احلاكم

  . ))األصبغ واٍه، وحبان ضعفوه((: وتعقبه الذهيب
ال الشيخ األلباين يف وق. ولكن مل يبني السبب. ))وليس كما قال((: املصنف بقوله -أيضا- وتعقبه 

  . هإ ))واه جدا، فيه ثالثة ضعفاء على التسلسل، اثنان منهما متهمان((): ٤/٨٠( ))الضعيفة((
  ))ضعيف، كان له فقه، وفضل((بفتح النون، مث زاي أبو علي الكويف،  بن علي هو الَعَنزي و ِحبـان
  ). ١٠٨٤(رقم ) ٢١٧: ص(  ))التقريب((كما يف 

ليس بشيء، ((: أبو العالء الكويف قال ابن معني اإلسكاف احلنظلي: بن طريف هو  وشيخه سعد
سؤاالت ابن ((: انظر. بن طريف  وذكر منهم سعد. ))حيل ألحد أن يروي عن هؤالء  ال: وقال مرة

رقم   ))حبر الدم((وضعفه أمحد كما يف ). ٢٥٧، و٢٥٦(رقم الرتمجة ) ١١٦: ص( ))نيداجل
وقال النسائي يف . ))ليس بالقوي عندهم((): ١٤٨(رقم  ))الصغري((وقال البخاري ). ٣٤٨(
رقم ) ١/٤٥٣( ))اروحني((وقال ابن حبان يف . ))مرتوك احلديث(() ٢٨١(رقم  ))الضعفاء((

= 
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 كلمــا بيــده آخــذٌ اهللا  جتــافوا عــن ذنــب الســخي فــإن«: ـ ح��ديث اب��ن عب��اس ١٠٧
  .)١(»َعَثر

ـــــط((  يف الطــــرباين   أقيلــــوا «: اخلرائطــــي وقــــال. ))مـــــكارم األخــــالق((  يف واخلرائطــــي، ))األوسـ
  .)٢(فيه خمتلف سليمأيب بن  ليث: وفيه »السخي زَلّته

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

وقال ). ٢٦٦(رقم  ))الضعفاء((وذكره الدارقطين يف . ))كان يضع احلديث على الفور((): ٤٦١(
  . ))مرتوك((): ٢٢٥٤(رقم ) ٣٦٩: ص( ))التقريب((احلافظ يف 
  . التميمي احلنظلي الكويف، يكىن أبا القاسم: هو بن نباته  واألصبغ

قال ابن معني كما ). ١/٢٨٨( ))ذيب التهذيب((من الكذابني كما يف : بن عياش ل أبو بكرقا   
سؤاالت ((وقال أبو داود كما يف   ))ليس بشيء((). : ١٤٧(رقم ) ٧١: ص( ))تاريخ الدارمي((يف 

وقال النسائي يف  ))بن معني ليس بثقة، بلغين هذا عن حيىي((: ،)٧٨(رقم ) ٤٣: ص( ))اآلجري
): ١/٣٩٨( ))الكامل((وقال ابن عدي . ))مرتوك احلديث((): ٦٤(رقم ) ٦٠: ص( ))الضعفاء((
يتابعه عليه أحد، وهو  بن نباتة، مل أخرج له ههنا شيئا ألن عامة ما يرويه عن علي ال  واألصبغ((

بأس  بّني الضعف، وله عن علي أخبار وروايات، وإذا حدث عن األصبغ ثقة فهو عندي ال
وقال . ))إمنا أتى من اإلنكار من جهة من روى عنه ألن الراوي عنه لعله يكون ضعيفابروايته، و 

) ١٥١: ص ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))منكر احلديث((): ١١٨(رقم  ))الضعفاء((الدارقطين يف 
  . ))مرتوك رمي بالرفض(() ٥٤١(رقم 

): ٤/٨١( ))الضعيفة((باين يف قال الشيخ األل. فتبني من هذا أن هذا الشاهد منكر شديد الضعف
  . - واهللا أعلم-فاحلديث ذا السياق إن مل يكن موضوعا، فهو ضعيف جدا 

  ))املنار املنيف((يف  وقد قال ابن القيم . أن طرق احلديث كلها واهية، وضعيفة: والحاصل
ه، قال أحاديث طلب اخلري من الرمحاء، ومن حسان الوجو ...ومن األحاديث الباطلة((): ٩٨: ص(

 . هإ))� ليس يف هذا الباب شيء يثبت عن النيب : العقيلي

كضرب ونصر، وعلم، وكرم، عثرا : عثـــر): ٤٦١: ص( ))قاموس اللغة((قال الفريوز آبادي يف   )١(
 . الزلةُ : والَعْثرةُ ): ٤/٥٣٩( ))اللسان((وقال ابن منظور يف . كبا: وعثريا، وِعثارا، وتعثر

اهللا احلضرمي، وأبو نعيم يف   بن عبد عن حممد) ٥٧١٠(رقم ) ٦/٣٣( ))األوسط((الطبراني في   )٢(
بن  من طريق  حممد) ١٠٣٧١(، رقم )١٣/٣٠٤( ))الشعب((، والبيهقي يف )١٠/٤( ))احللية((

بن عمران القرشي عن  اهللا اجلدعاين، قال ثنا متيم بن عبيد نا حممد: اهللا احلضرمي، قال عبد
= 
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  . فذكره: �بن عياض، عن ليث، عن جماهد عن النيب   بن عقبة املّكي، عن فضيل حممد
اهللا   بن عبيد ا اإلسناد، تفرد به حممدال يروى هذا احلديث عن ابن عباس إال ذ((: وقال الطرباين

  . ))اجلدعاين
  . ))يف هذا اإلسناد جماهيل((: وقال البيهقي

مسند الشهاب ط (املطبوع يف آخر  ))الرد على الصغاين يف رسالته الدر امللتقط((وقال املصنف يف 
يف أحد ليس يف إسناده أحد ممن يتهم بالكذب فيما أعلم، ومل أر (() ٢/٣٦٤) (محدي السلفي

  . ))مث ذكر توثيق الذهيب له. اهللا شيخ الطرباين بن عبد  بن أيب سليم، وحممد  منهم جرحا إال يف ليث
، من طريق )١٠٩(رقم ) ١٢٧٥: صالروض البسام (  ))مكارم األخالق((يف  الخرائطي وأخرجه
  . كما قال املصنف »أقيلوا السخي زلته«: ، عن فضيل به وقالبن حممد املدين سعيد

 ليث؛ مظلم ضعيف إسناد وهذا): ٢٨٧٠(رقم ) ٦/٣٩٩( ))الضعيفة((يف : وقال الشيخ األلباين
  إهـ . منهم أحدا أعرف مل فضيل دون ومن. اختلط كان - سليم أيب ابن وهو - 

ضعيف  بن حممد املدين  سعيد): ٦/٣٩٤( ))زوائد تاريخ بغداد((وقال الدكتور خلدون األحدب يف 
بن أيب موسى أبو عثمان املدين ونقل كالم أيب حامت، وابن حبان  بن حممد  مث ترجم لـ سعيد. جدا
  . فيه

يف اما اثنان، ألن سعيد أبا عثمان هذا يروي عن ابن املنكدر ومن  -واهللا أعلم -والذي يظهر
وأما هذا فريوي ). ٤/٥٨اجلرح ( انظر. الطبقة الوسطى من التابعني: طبقتهم وهي الطبقة الثالثة

  واهللا أعلم. الطبقة الوسطى من كبار أتباع التابعني: بن عياض وهو من الطبقة الثامنة عن فضيل
، )٧٢٦(رقم ) ١/٤٢٣( ))مسند الشهاب((والقضاعي يف ) ١٠/٤( ))احللية((وأخرجه أبو نعيم يف 

، )٤٣٨٣(رقم الرتمجة ) ٩/٢٨٨(بن حممد الواسطي  يف ترمجة خلف ))تاريخ بغداد((واخلطيب يف 
  . بن إبراهيم املصري عن فضيل به  من طريق عن أيب الفيض ذي النون

بن إبراهيم،   ه ثوبانامس): ٢٧٠٤(رقم ) ٣/٥٣( ))امليزان((قال الذهيب يف : و ذو النون المصري
  . الزاهد العارف. كنيته أبو ابو الفيض، ويقال أبو الفّياض: بن أمحد، ويقال الفيض: ويقال

روى عن مالك أحاديث، يف أسانيدها نظر، (() ٢/٩٩٩( ))املؤتلف واملختلف((وقال الدارقطين يف 
  ). لسانيف املطبوع روى عنه مالك والصحيح ما يف  امليزان وال(  ))وكان واعظا

  إهـ ))كان زاهدا ضعيف احلديث: عن اجلوزقاين قوله((): ٣/٤٣٣( ))لسان امليزان((ونقل احلافظ يف 
وبه أعل املصنف احلديث، وتقدم يف احلديث  بن أبي سليم ليـــثومدار مجيع هذه الطرق على 

= 
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  .)١(ضعيف بإسناد حنوه مسعود ابن حديث من نعيم وأبو، فيه الطرباين ورواه 
  .)٢(الدارقطين طريق من ))املوضوعــات(( يف  اجلوزي ابن ورواه

= 
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=  

: انظر ))فرتك حديثه يتميز ومل جدا اختلط صدوق((: بن أيب سليم  أن الليث) ٧٥(رقم 
واحلديث ضعيف وليس مبوضوع كما رآه الصغاين يف ). ٥٧٢١( رقم) ٨١٧: ص))التقريب((
): ٢/٣٦٤مسند الشهاب(وقال املصنف يف رده على الصغاين ). ١١٠(برقم  ))املوضوعات((
 . ))يشبه أن يكون حسنا((

بن   من طريق ِبْشر): ٥/٥٩( ))احللية((، وعنه أبو نعيم يف )١١٩٩(رقم ) ٢/٤٦( ))األوسط(( يف )١(
، عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن بن محيد العتكي  نا حممد: الدارسي، قال  عبيد
يأخذ بيده  - عّز وجلّ -اهللا   نجتاوزوا للسخّي عن ذنبه، فإ«: �اهللا  قال رسول: اهللا، قال عبد

  . »عن عْثرته
  . ))بن محيد، تفّرد به بشرٌ  مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال حممد((: قال الطرباين

  . ))ضعيف: اهللا الدارسي وهو بن عبيد فيه بشر((): ٦/٢٨٥( ))امع((وقال اهليثمي يف 

منكر احلديث ((): ٢/٤٤٧( ))الكامل((أبو علي الدارسي قال ابن عدي يف : هو بن عبيد  و بشــر
إذا روى إمنا  بن عبيد  بني الضعف أيضا ومل أجد للمتكلمني فيه كالما، وبشر((: وقال. ))عن األئمة

  . هإ ))يروي عن ضعيف مثله، أو جمهول، أو حمتمل أو يروي عمن يرويه أمثاهلم
  . ))كذاب: قال األزدي((): ٩٠٦(رقم ) ١/١٦٧( ))املغين((وقال الذهيب يف 
): ٢٨٧٠(رقم ) ٦/٤٠١( ))الضعيفة((قال الشيخ األلباين يف : بن محيد العتكي  وشيخه حممد

  . ))أعرفه مل((
 . فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف جدا

 ))الحلية((يف  وأبو نعيم، )٨/١٧٤( ))إحتاف السادة املتقني((كما يف   ))األفراد(( يف الداقطني  )٢(
بن محاد   الرحيم  ، من طريق عبد)١٠٣٧٠(رقم ) ١٣/٣٠٣( ))الشعب((، والبيهقي يف )٤/١٠٨(

  فذكره: �البصري، عن األعمش، عن أيب وائل، عن ابن مسعود 
  )١١١٤(رقم ) ٢/٥٤٠( ))الموضوعات((يف  ابن الجوزيومن طريق الدارقطين أخرجه 

 عن محادبن  الرحيم  عبد به تفرد((): ٤/١٦٥( ))أطراف الغرائب واألفراد((وقال الدارقطين كما يف 
  ). بن محاد  عبدالرمحن(ويف املطبوع . - ))كان أبالشك -وائل أيب عن إبراهيم، أو األعمش، عن
  . ))غريب من حديث األعمش مل نكتبه إال من هذا الوجه((: وقال أبو نعيم

= 
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ُمْطعِـِم الطعـام أسـرع مـن الّسـكني إىل ذروة الـرزُق إىل «: ـ حديث ابن مس�عود ١٠٨
  .احلديث )١(»...البعري
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  . ))الرحيم ينفرد به، واختلف عنه يف إسناده  هذا إسناد جمهول ضعيف، وعبد((: وقال البيهقي
حّدث عبدالرحيم عن األعمش مبا ليس من : قال العقيلي. الرحيم تفرد به عبد((: وقال ابن اجلوزي

  . هإ ))حديثه
): ٨٣٥ -٣/٨٣٤( ))الضعفاء((قال العقيلي يف : قفي السنديالث: هو بن حماد الرحـيم  و عبد

وذكره ابن حبان يف . ))أصل له من حديث األعمش  عن األعمش مناكري، وما ال] روى[((
 ))امليزان((وقال الذهيب يف . ))العراق أهل عنه روى األعمش عن يروى((: وقال) ٨/٤١٣( ))الثقات((
): ٥/١٥٩( ))اللسان((وقال احلافظ يف . ))هلم فيه كالماشيخ واه مل أر ((): ٥٠٣١(رقم ) ٤/٣٣٤(

  . إىل ضعفه ))الشعب((أشار البيهقي يف 
والذي يظهر أن احلديث ذا اإلسناد ضعيف، وقد تعقب السيوطي ابَن اجلوزي يف إيراده هذا 

 إسناد هذا وقال الطريق هذا من البيهقي احلديث يف املوضوعات فذكر أن احلديث أخرجه
مث ذكر رواية . بن محيد العتكي الرحيم بل  تابع عليه حممد به عبد ينفرد ومل - انتهى - ضعيف

  ). ٢/٩٥( ))الآليل املصنوعة((انظر . الطرباين يف األوسط  السابقة
  : ����أبي هريرة وذكر السيوطي له شاهدا آخر عن 

 ))املصيصي صنعاين األصلبن أيب عطاء   بن كثري  يف ترمجة حممد(( )٥٥/١١٩(أخرجه ابن عساكر      
بن أيب كثري، عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال  من طريقه، قال حدثنا األوزاعي عن حيىي

صدوق  ((بن كثري   وحممد  »جتافوا عن زلة السخي فإنه إذا عثر أخذ الرمحن بيده« �اهللا  رسول
  ، )٦٢٩١(رقم ) ٨٩١: ص( ))التقريب((انظر  ))كثري الغلط

  . أعرفه مل عنه والراوي. ضعف فيه -الصنعاين وهو-  كثريبن   وحممد: لباينوقال الشيخ األ
 ما فيها ليس، بعض من ضعفا أشد وبعضها، واهية كلها احلديث فطرق وباجلملة: والخالصة

 اجلوزي ابن ورواه(():  ٢٧/٢(  ))املطالب أسىن(( يف الفقيه اهليتمي قال وقد، اآلخر بعضد يأخذ
رقم ) ٦/٤٠٢( ))الضعيفة((قاله الشيخ األلباين يف  ))ضعيف أنه واحلق، ))املوضوعات(( يف
  - واهللا أعلم- ). ٢٨٧٠(

اهللا تعاىل ليباهي مبطعم الطعام املالئكة عليهم   وإن...«): ٣/٣٣٩( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )١(
 . »السالم
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  .مسعود ابن حديث من أجده مل 
اخلـــُري أســـرع إىل «: بلفـــظ عبـــاسٍ  ابـــنِ  حـــديثِ  ومـــن، حـــديث أنـــسٍ  مـــن ماَجـــه ابـــنُ  ورواه 

  .)١(»يـُْغشى البيت الذي
  .)٣(»البعري سنام إىل )٢(الشْفرة من فيه يـُؤَْكل«: عباس ابن حديث ويف

                                                                                  

   :بن املغَّلس  عن ُجبارةُ ): ٣٣٥٦(رقم ) ٤/٥١(الضيافة : األطعمة، باب: كتاب  ))السنن((ابن ماجه في  )١(
بن سليم، عن   قال ثنا كثري. بن املغلس  من طريق جبارة)٦/٢٠٨٥( ))الكامل((وابن عدي يف 

إىل سنام  اخلُري أسرع إىل البيت اّلذي يـُْغشى، من الشْفرة: �اهللا  قال رسو: بن مالك، قال  أنس
     »اخلري«ولعله تصحيف من » اخلبز«: يف الكامل. »البعري

، والبيهقي )١٦٢(رقم ) ٩٨: ص( ))مكارم األخالق((، و)٣١٤(رقم ) ٣/٢٨٨( ))األوسط((وأخرجه الطرباين يف 
  . بن سليم به  بن صاحل كاتب الليث، عن كثري  اهللا  ، من طريق عبد)٩١٧٧(رقم ) ١٢/١٤٠( ))الشعب((يف 

  . بن سليم، عن أنس، وروي يف معناه بإسناد آخر ضعيف عن جابر  تفرد به كثري: وقال البيهقي
  . ))وجبارة كثري لضعف ضعيف ِإْسناد هذا(() ٤/٣٣( ))الزاوئد((وقال البوصريي يف 

: هو - مبعجمة بعدها الم ثقيلة مكسورة مث مهملة-  ابن المغلس - مث موحدةبالضم - و ُجبارة 
: هـ انظر٢٤١مات سنة  ))ضعيف((أبو حممد الكويف  - بكسر املهملة وتشديد امليم- اِحلّماين 

  .)٨٩٨(رقم ) ١٩٤: صالتقريب (
، )٢/٤٩٣))تاريخ الدوري((ضعيف كما يف : الضّـّيب أبو سلمة املدائين قال ابن معني: هو بن سـليم  و كثير

يكتب   ضعيف، مسعت حيىي يقول ال((: عن أيب داود) ١١٣٠(رقم ) ١٧٧: ص( ))سؤاالته((وقال اآلجري يف 
يروي عن أنس   ضعيف احلديث منكر احلديث ال((: ، وقال أبو حامت))واهي احلديث((: قال أبو زرعة. ))حديثه

رقم ) ١٩٧: ص( ))الضعفاء((وقال النسائي يف . ،)٧/١٥٢( ))اجلرح((كما يف   ))حديثا له أصل من رواية غريه
ضعيف من اخلامسة، وهو ((): ٥٦٤٨(رقم ) ٨- ٨( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))مرتوك احلديث((): ٥٠٩(

  . ))لياهللا األي  بن عبد  غري كثري
 - واهللا أعلم - بن سليم، وجبارة  فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف لضعف كثري

  ))الصحاح خمتار((ويف . السكني العريضة): ٤٨٤: ص ))النهاية((قال ابن األثري يف : الشْفرةُ  )٢(
 األجفان حروف وهي العني أشفارِ  واحد بالضم العظيم، والشْفرُ  السكني - بالفتح–) ٣٥٤:ص(

 . وحنوه كالوادي َشِفريُهُ و  ُشْفرُهُ  شيء كل وحرف اهلدب وهو الشعر عليها ينبت اليت

رقم ) ٤/٥١(األطعمة، باب الضيافة، : ، كتاب))السنن((ابن ماجه في وحديث ابن عباس أخرجه  )٣(
= 
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الرزق إىل أهل البيت الذي فيه «: جابر حديث من ))الثــواب((كتاب  يف الشيخ وأليب   
  .)١(ضعيفة وكلها، احلديث »...السخاء

  »)٢(َسْفَساَفها ويكره األمور وِحيّب مَعايل، جّواٌد حيّب اجلودَ اهللا  إن«: ـ حديث ١٠٩
= 
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بن  بن نـَْهشل، عن الضحاك  الرمحن بن املغلس، ثنا احملاريب، ثنا عبد  قال حدثنا جبارة): ٣٣٥٧(
اخلري أسرُع إىل البيت الذي يـُؤْكل فيه، من «: �اهللا  قال رسول: مزاحم، عن ابن عباس قال

 . »الشفرة إىل سنام البعري

 ))ذيب الكمال((قال املزي يف : بن نهشل عن الضحاك الرحمن دالمحاربي عن عبو 
: والصواب، قبيح وختليط، فاحش وهم وهو، عنه الروايات مجيع يف عنده وقع هكذا(( )١٧/٤٦٤(

 يف ، الشلبن  الرمحن عبد امسه من احلديث رواة يف نعلم وال، شل عن، الرمحن عبد احملاريب عن
  . ))مشهور معروف فهو، الضحاك عن، سعيدبن  شل وأما، غريها يف وال، الطبقة هذه

  . ))جبارة أجل من ضعيف إسناد هذا((): ٤/٣٣( ))الزوائد((وقال البوصريي يف 
  . بن املغلس تقدم يف احلديث السابق أنه ضعيف  وجبارة

مرتوك، وكذبه ((ابن ورادن الورداين، بصري األصل سكن خراسان : هو بن سعيد  شـلو 
  ). ٧٢٤٧(رقم ) ١٠٠٩: ص))التقريب((كما يف   ))بن راهويه  إسحاق

  . بن سعيد فهذا إسناد ضعيف جدا، لـ لضعف شل
أليب الشيخ يف عداد املفقود، وحديث جابر أخرجه أبو نعيم يف  ))الثواب((قد تقدم أن كتاب  )١(

من ) ٢٦٦(رقم الرتمجة ) ١٧٠( ))تلخيص املتشابه((، واخلطيب يف )١/٢٧٠( ))أخبار أصبهان((
قال : اهللا القرشي، عن أيب الزبري، عن جابر قال بن عبد  بن قيس، عن صاحل  الرمحن طريق عبد

  . »الرزق إىل أهل بيت فيهم السخاء، أسرع من الّشفرة يف سنام البعري« �اهللا  رسول
: ص ))التقريب((الضّبيب أبو معاوية، الزعفراين قال احلافظ يف : هو بن قيس الرحمن عبد يف إسناده

  ))مرتوك، كذبه أبو زرعة وغريه((): ٤٠١٥(رقم ) ٥٩٦
  . هإ ))مل أعرفه((): ٨/١٤١( ))الضعيفة((قال الشيخ األلباين يف  اهللا القرشي بن عبد  وشيخه صاحل

  . وذكر هذه احلديث يف ترمجته، ومل يورد فيه جرحا، وال تعديال ))التلخيص((وترجم له اخلطيب يف 
 . - واهللا أعلم-. فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف جدا. وفيه أيضا عنعنة أيب الزبري وهو مدلس

األمر احلقري، الرديء من كل شيء، وهو ضد املعايل، واملكارم، وأصله ما يطري من : السفساف )٢(
= 
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 وهذا كريزبن   اهللا عبيدبن  طلحة: حديث من ))األخالقمـكارم (( يف اخلرائطي  
  . )١(مرسل

= 
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 ). ٤٣٢:ص() النهاية يف غريب احلديث: (انظر. ُغبار الدقيق إذا خنُِل، والرتاب إذا أثري

بن   جابر ، ابن-زاى ياء، مث مكسورة، مث راء مفتوحة، مث بكاف- ، بن َكرِيز  اهللا بن عبيد طلـحة )١(
الدرداء،  عمر، وأىب ابن عن روى. التابعى املطرف الكوىف، أبو الكعىب اخلزاعى هاللبن   ربيعة

 على واتفقوا. الطويل، وآخرون األعرج، ومحيد حازم أبو عنه روى. الصغرى الدرداء وعائشة، وأم
رقم ) ٤٦٤: ص(، والتقريب )٢٧١(رقم الرتمجة ١/٢٥٣ذيب األمساء للنووي (: انظر توثيقه

)٣٠٤٥ .(  
،  )٨٢٨(رقم ) ٢/٤٢٣( ))الزهد((، وهناد يف )٨٩( ))فضائل القرآن((يف   ومرسله أخرجه أبو عبيد   

بن   بن سحيم، عن طلحة  بن أرطاة، عن سليمان  كالمها عن أيب معاوية الضرير، عن حجاج
اهللا سبحانه وتعاىل جواد حيب اجلود، وحيب معايل   إن« �اهللا   قال رسول: ريز قالبن ك اهللا  عبيد

  »ويبغض سفسافها«وعند هناد . احلديث »...سفسافها -ويكره: أو قال- األخالق، ويبغض 
  . بدون شك

  ). ١١١(رقم ) ١٢٩٠: ص( ))مكارم األخالق((الخـرائطي في أخرجه  ومن طريق أيب عبيد
: ، عن أيب خالد األمحر)٢٧١٤٩(رقم ) ١٣/٥٥١( ))املصنف((وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

كالمها عن : بن هارون  من طريق يزيد) ٢٠(رقم ) ١/٨٠( ))مسنده((بن كليب الشاشي يف   واهليثم
  . بن أرطاة به مرسال  احلجاج

الشيخ حمفوظ الزين اهللا أحد العشرة، وهو وهم نبه عليه  بن عبيد وجعله الشاشي من مسند طلحة
  . يف حتقيقه للكتاب

  . أبو أرطاة الكويف القاضي بن هبرية النخعي بن ثور بن أرطاة  ومدار اإلسناد على حجــاج
رقم ) ١٦٤: ص( ))تعريف أهل التقديس((وقد ذكره احلافظ يف  ))صدوق كثري اخلطأ والتدليس((: فهو
  . وقد عنعن يف اإلسناد. ، يف املرتبة الرابعة من املدلسني)١١٨(

عن معمر عن أيب حازم ) ٢٠١٥٠(رقم ) ١١/١٤٣( ))املصنف((الرزاق يف  وأخرجه عبد
اهللا كرمي حيب الكرم،  إن �اهللا   قال رسول: بن كريز اخلزاعي قال عن طلحة] بن دينار سلمة[

  . ))سافهامعايل األخالق، ويكره سف
 ))األمساء والصفات((، ويف )١٠/١٩١( ))السنن الكربى((الرزاق أخرجه البيهقي يف   ومن طريق عبد

= 
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اهللا   إن«: سعدبن   سهل حديث من والبيهقي، واحلاكم  ))األوســط((و، ))الكبـري((  يف وللطرباين
   »...األخالق معايل« والبيهقي، ))الكبـري((  ويف »كرمي حيب الكرم وحيب معايل األمور

  .)١(النبوة أخالق يف احلديث آخر وتقدم صحيح وإسناده. احلديث
= 
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  ). ٨٩(رقم ) ١/١٤٤(
وابن أيب : من طريق ابن املبارك عن الثوري) ١/٤٨(كتاب اإلميان   ))املستدرك((ورواه احلاكم يف 

  . كالمها عن أيب حازم به: بن أيب حازم  عزيزال من طريق عبد) ٧(رقم  ))مكارم األخالق((الدنيا يف 
  . ))هذا مرسل، وكذلك رواه الثوري عن أيب حازم((: ))السنن((قال البيهقي يف 

انظر كتاب آداب املعيشة وأخالق النبوة،  ))ثقات] البيهقي[رجاله ((وقال املصنف 
 ). ب/١١٢/اللوحة(

البيهقي من ((وقال يف خترجيه ) ب/١١٢/اللوحة(تقدم يف كتاب آداب املعيشة وأخالق النبوة،  )١(
  . هإ))بن كريز مرسال ورجاهلما ثقات  اهللا  بن عبيد  بن سعد متصال، ومن رواية طلحة حديث سهل

مكارم ((اخلرائطي يف ) ٦(رقم احلديث  ))مكارم األخالق((وحديث سهل أخرجه ابن أيب الدنيا يف 
والطبراني في ، )١٠: ص( ))روضة العقالء((، وابن حبان يف )٣: (رقم) ١/١٣١( ))األخالق

، والحاكم في )٢٩٤٠(رقم ) ٣/٢١٠( ))األوسط((، و)٥٩٣٠(رقم ) ٦/١٨١( ))الكبير((
، وفي )١٠/١٩١( ))السنن الكبرى((، والبيهقي في )١/٤٨(كتاب اإليمان   ))المستدرك((
 )٨٨(رقم ) ١/١٤٣( ))األسماء والصفات((، وفي )٧٦٤٦(رقم ) ١٠/٣٧٢( ))الشعب((

، عن معمر، عن أيب بن ثور  بن عياض، عن حممد نا ُفِضيل: بن يونس، قال  من طرق عن أمحد
اهللا عز وجل حيب معايل   إن« �اهللا  قال رسول: بن سعد الساعدي، قال حازم، عن سهل

  . واللفظ للطرباين يف األوسط  »ور، ويكره سفسافهااألم
  -ومات قبل ابن وهب -بن القمري بن سليمان من طريق حجاج) اإلحالة السابقة(ورواه احلاكم 

  . فذكره: يقول �بن سعد الساعدي أنه مسع النيب   ثنا أبو غسان املدين عن أيب حازم، عن سهل
هذا حديث صحيح ((: وقال احلاكم بعد ذكر هذا احلديث وحديث حجاج اآليت ذكره يف املتابعة

  . ))اإلسنادين مجيعا
بن سعد على ماقدمت ذكره من قبول   يوهن حديث سهل وهذا ال((: وقال بعد رواية طلحة مرسالً 

  . هإ))-واهللا أعلم- الزيادات من الثقات 
عن معمر عن أيب حازم  بن ثور بن عياض ثنا حممد  فضيل((: هبقول ))التلخيص((وتعقبه الذهيب يف 

= 
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بن يونس عنه، وعلته أن ابن املبارك رواه عن الثوري عن أيب حازم عن  تفرد به أمحد. مثله
  . ))بن زيد وغريه فذكره رواه محاد �اهللا   بن كريز أن رسول  اهللا  بن عبيد  طلحة

الرزاق، فرواه عن   خالفه عبد((: عن معمر بن ثور  بعد إيراد رواية حممد ))الشعب((يف  وقال البيهقي
  . ))بن كريز اخلزاعي معمر، عن أيب حازم، عن طلحة

بن كريز اخلزاعي   اهللا بن عبيد  وكذلك رواه سفيان الثوري، عن أيب حازم عن طلحة((: وقال أيضا
  . إهـ ))مرسال �عن النيب 

  ). ٥٨١٢(رقم ) ٨٣١: ص( ))التقريب((انظر ))ثقة((اهللا العابد   الصنعاين أبو عبد: هو بن ثور  وحممد 
بن   من طريق حجاج): ١/٤٨(كتاب اإلميان   ))املستدرك((وله متابعة قاصرة أخرجها احلاكم يف 

بن  ثنا أبو غسان املدين، عن أيب حازم، عن سهل  - وهب ومات قبل ابن -بن القمري  سليمان
  . فذكره: يقول �سعد الساعدي أنه مسع النيب 

ولعلهما أعرضا عن اخراجه  ))ثقة مأمون((شيخ من أهل مصر : وحجاج ابن الُقْمري((: مث قال احلاكم
  إهـ  ))بأن الثوري أعضله

شيخ ((): ٣/١٦٢( ))اجلرح والتعديل((قال أبو حامت  بن سليمان املعروف بابن القمري  حجاجو 
  . ))معروف

 بن قيس الكويف التميمي الريبوعي اهللا  بن عبد بن يونس  اهللا  بن عبد  أمحد: بن يونس هو وأما أمحد
  ). ٦٣(رقم  ٩٣: ص))التقريب((كما يف   ))ثقة حافظ((

أن رجال اإلسناد كلهم ثقات، كما قال املصنف، وقد قال احلاكم  - واهللا أعلم-والذي يظهر 
بن سعد على ماقدمت ذكره من قبول الزيادات من  يوهن حديث سهل  ال] املرسل[وهذا ((

  . ))الثقات
  - واهللا أعلم -. وهو كما قال . اده املصنف ههناوقد صحيح إسن

  . وله شاهد من حديث جابر
بن فضالة،  من طريق مبارك): ١٩٦٧(رقم ) ١/٤٠٥( ))كشف األستار((أخرجه البزار كما يف 

اهللا حيب مكارم األخالق، ويكره   إن«: قال �اهللا  بن املنكدر، عن جابر أن رسول عن حممد
  . »سفسافها 
  . ))ال نعلم رواه هكذا إال املبارك((: قال البزار
 ))صدوق يدلس ويّسوي((أبو فضالة البصري  - بفتح الفاء وختفيف املعجمة-  بن فضالة  و مبـارك

= 
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، فسأله رجل فأتاه، مل ُيسأل على اإلسالم شيئا إال أعطاه«: ـ حديث أنس ١١٠
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  . وقد عنعن يف اإلسناد). ٦٥٠٦(رقم ) ٩١٨: ص( ))التقريب((: انظر
  : جابر بن املنكدر عن  وله طريقان آخران عن حممد

بن أيب  بن املعاىف  عن حممد) ٦٩٠٦(رقم ) ٧/٧٨( ))األوسط((أخرجها الطرباين يف : األوىل
قال ثنا : بن املعايف من طريق حممد) ٣٨/٣٦٧( ))تاريخ دمشق((حنظلة، وابن عساكر يف 

بن أيب   بن سليمان  الرمحن  شابور، ثنا عبدبن   بن شعيب  ، ثنا حممدبن سعيد الصيداوي عثمان
اهللا مجيل حيب اجلمال،  إن«: بن املنكدر به  بلفظ  اجلون عن حممد صاحل املديين التمار، عن حممد

    »وحيب معايل األمور ويكره سفسافها
  . ))بن سليمان  الرمحن  التمار إال عبد  بن صاحل  مل يرو هذا احلديث عن حممد((: وقال الطرباين

  . ))أعرفه مل من وفيه األوسط يف الطرباين رواه(() ٨/١٩١( ))امع((وقال اهليثمي يف 
. ))به حيتج وال حديثه يكتب(() ٥/٢٤٠())والتعديلاجلرح ((قال أبو حامت : بن سليمان  الرمحن و عبد

 ))اإلنكار بعض بعضها ويف مستقيمة أحاديثه وعامة(( )٤/١٦٩٧( ))الكامل((وقال ابن عدي يف 
رقم ) ٥٨١: ص( ))التقريب((، وقال احلافظ يف )٨/٣٧١( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف 

  . ))صدوق خيطئ((): ٣٩١٠(
 ))الكاشف((موىل األنصار قال الذهيب يف  ينار التمار املدينبن د  بن صاحل حممد: وشيخه

: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))بالقوي ليس حامت أبو وقال داود وأبو أمحد وثقه((): ٢/١٨١(
   ))صدوق خيطئ((). : ٥٩٩٩(رقم ) ٨٥٤

 العابد اهللا  عبد أبو كرمية أىببن  بن بشري بن أمحد بن أىب حنظلة  بن املعاىف  حممد: وشيخ الطرباين
  . ))كتبنا عنه أشياء مستقيمة((: وقال) ٩/١٥٥( ))الثقات((صيداء ذكره ابن حبان يف  أهل من

ذكره ابن عساكر يف تاريخ دمشق برواية مجع عنه ومل يذكر فيه جرحا  بن سعيد الصيداوي  و عثمان
  . وتعديال وذكر هذا احلديث يف ترمجته

 ))صدوق صحيح الكتاب((: بن شابور األموي موالهم الدمشقي قال احلافظ  بن شعيب وحممد
  ). ٥٩٩٦(رقم ) ٨٥٤التقريب (

بأس به يف   هذا إسناد ال(() ١٦٢٦: (رقم) ٤/١٦٧( ))الصحيحة((يخ األلباين يف وقال الش
  . هإ))الشواهد

 . - إن شاء اهللا- وذا الشاهد يكون احلديث صحيحا لغريه 
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  .احلديث )١(»...جبلني بني كثري بشاءٍ  له فأمر
  .)٢(النبوة أخالق يف تقدم وقد ُمْسِلمٌ   

 )٣(»...إن هللا عبادا خيصهم بالنعم ملنافع العباد«: ـ حديث ابن عمر ١١١
  .احلديث
، لني فيه: حسان السميتبن  حممد وفيه نعيم وأبو ))األوســط((و، ))الكبـري(( يف  الطرباين  
  .)٤(األزدي ضعفه زيد احلمصيبن  اهللا  عبدأيب عثمان  عن يرويه، معني ابن ووثقه

                                                                                  

ياقوم أسلموا : من شاء الصدقة، فرجع إىل قومه، فقال...«): ٣/٢٣٩( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 . »خياف الفاقة الفإن حممدا يعطي عطاء من 

وعزاه إىل مسلم من حديث ) أ/١٣١/اللوحة(تقدم يف كتاب أخالق النبوة، بيان سخائه وجوده    )٢(
  . أنس

: شيئا قط فقال �اهللا  ما سئل رسول: واحلديث عند مسلم يف صحيحه كتاب الفضائل، باب
ما سئل « :بن أنس عن أبيه قال  من طريق موسى) ٥٩٧٤(رقم ) ١٥/٧٢. (وكثرة عطائه ال

فجاء رجل فأعطاه غنما بني جبلني، فرجع إىل : على اإلسالم شيئا إال أعطاه، قال �اهللا  رسول
  . »خيشى الفاقة  أسلموا فإن حممدا يعطي عطاءا ال! ياقوم: قومه، فقال

 . »ليعطي عطاء ما خياف الفقر«من طريق ثابت عن أنس وفيه ): ٥٩٧٥(وأخرجه ايضا يف برقم 

اهللا تعاىل   فمن خبل بتلك املنافع على العباد، نقلها...«): ٣/٢٣٩( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٣(
 . »عنه، وحّوهلا إىل غريه

طبعة سعد ( ))الكبير((والطبراني في ، )٥(رقم  ))قضاء احلوائج((احلديث أخرجه ابن أيب الدنيا يف  )٤(
وأبو نعيم في ، )٥١٦٢(رقم ) ٥/٢٢٨( ))األوسط((ويف ) ١٣٩٢٥(رقم ) ١٣/٢٠٧احلميد 

، من طرق )٥٠٤٢(رقم الرتمجة ) ١١/١٢٩( ))تاريخ بغداد((، واخلطيب يف )٦/١١٥( ))الحلية((
بن  نا األوزاعي، عن عبدة: بن زيد احلمصي، قال  اهللا نا عبد: بن حسان السميت، قال عن حممد

اً اْختّصهم بالّنعم ملنافع العباد، يقّرهم إن هللا عباد« �اهللا   قال رسول: أيب لبابة، عن ابن عمر قال
  . »فيها ما بَذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم، فحّوهلا إىل غريهم

  ). ١١٧١(رقم ) ٢/٧٠( ))الرتغيب((ومن طريق ابن أيب الدنيا أخرجه األصفهاين يف 
  . ))بن زيد احلمصي اهللا  مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال عبد((: قال الطرباين
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بن زيد الكليب، تفرد عن األوزاعي ذا احلديث، ورواه   اهللا  عبد: أبو عثمان هو((: وقال أبو نعيم
  . هإ))بن حيىي بن يونس الضيب، عن أيب عثمان، ومساه معاوية  أمحد

بن حسان  بن زيد يف املتابعات، واحلديث أعله املصنف بـ حممد  اهللا وسيأيت الكالم على تفرد عبد
  . فذكر حنو كالم العراقي) ٨/١٩٥( ))امع((وتبعه اهليثمي يف . بن زيد اهللا  دالسميت وشيخه عب

  . ، أبو جعفر البغدادي- مبثناة– بن خالد الضبي، الَسمتي  بن حسان  ومحمد
: ص( ))معرفة الرجال((عنه يف  ذكر املصنف توثيق ابن معني له، وقول ابن معني ذكره ابن حمرز

ليس به ((: بن حسان البغدادي؟ فقال  سألت حيىي عن السميت حممد: فقال) ٣٠٩(رقم ) ١٢٩
ليس ((: قال الدارقطين. ))ليس بالقوي((): ٧/٢٣٨( ))اجلرح والتعديل((وقال أبو حامت كما يف . ))بأس

رقم الرتمجة ) ٣/٨٤(  ))تاريخ بغداد((كما يف   ))ثقة حيدث عن الضعفاء((: وقال مرة. ))بالقوي
  . ))صدوق لني احلديث((): ٥٨٤٦(رقم ) ٨٣٥: ص( ))التقريب((، وقال احلافظ يف )٦٩٦(

 ))امليزان((انظر قول األزدي يف. ذكره فيه املصنف قول األزدي بن زيـد الحمصي  اهللا عبدوشيخه 
: على هذا إال كنيته فقال) ٤/٤٨٣(ومل يزد احلافظ يف اللسان ) ٤٣٣٧(الرتمجة رقم ) ٤/١٠٣(

  . عثمان أبا وكناه أيضا السميت طريق من آخر ]لعله يعىن هذا احلديث [حديثا  الطرباين له أخرج
ولكنه مل ينفرد به عن األوزاعي بل تابعه . بن زيد احلمصي  اهللا واإلسناد فيه ضعف، لضعف عبد

  . بن مسلم  بن حيىي الشامي، والوليد  عليه، معاوية
رقم ) ٤/٦٥الروض البسام ( ))فوائده((الشامي فأخرجها متام يف  بن يحيى متابعة معاويةأما 

  : بن حيىي مالك أبي غسان، من طريق )١٢٨٥(
  : بن يونس  أحمدمن طريق ) ٢/٢٧٦( ))أخبار أصبهان((وأبو نعيم  يف 

  . بن حيىي الشامي أبو عثمان، نا األوزاعي، عن عبدة به مبثل سياق الغزايل  كالمها عن  معاوية
  ). ٧٥٣٤(رقم الرتمجة ) ٥٩/٢٩٥())تاريخ دمشق((ومن طريق متام أخرجه ابن عساكر يف 

بن هارون فقال لو ذهب إنسان يف  فحدثت ذا احلديث يزيد: ىيبن حي  قال معاوية((: وقال متام
  . ))هذا احلديث إىل خراسان لكان قليال

أنه ] لعله احلاكم[نقل ابن عساكر بسنده عن أيب أمحد  بن حيىي أبو عثمان احلمصي  و معاوية
  . ))منكر الحديث((: قال

بن يونس الضيب، عن أيب عثمان، ومساه   أن احلديث رواه أمحد((بـ: وقد سبق قول أيب نعيم
بن حيىي السوسي، فتبني من هذا   أبو غسان مالك ))معاوية((ووافق على تسميته   ))بن حيىي  معاوية
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غري بن زيد احلمصي   اهللا  أن أبا عثمان عبد ))تاريخ دمشق((بن حيىي يف  ومن مراجعة ترمجة معاوية
بن زيد   اهللا فتكون رواية معاوية متابعة لرواية عبد -واهللا أعلم-بن حيىي الشامي  أيب عثمان معاوية

  . أليب إسحاق احلويين) ٢/٤٧٢(كتاب تنبيه اهلاجد : انظر. احلمصي
من طريق ) ٧٢٥٧(رقم ) ١٠/١١٨( ))الشعب((فأخرجها البهقي يف بن مسلم   الوليدوأما متابعة 

األوزاعي عن  مسلم، عنبن   بن حنبل، حدثين الوليد ن نصر اللباد، حدثنا أمحدب  بن حممد  أمحد
  . بن أيب لبابة به حنوه عبدة

 -لفظا من أصل كتابه-بن هانئ  اهللا احلافظ، حدثنا أبو احلسن  وأخربنا أبو عبد: مث قال البيهقي
   دثنا األوزاعيح: فذكره بإسناده مثله غري أنه قال: بن نصر بن حممد  حدثنا جدي أمحد

عن أيب ) ٦٢(رقم الرتمجة ) ١/١٨١( ))طبقات احلنابلة((وكذلك ذكره القاضي أبو يعلى يف كتابه 
بن نصر اللباد، حدثين   بن حممد من طريق أمحد ))األربعني((عمرو احلريي النيسابوري يف كتابه 

بن مسلم   الوليدوقد صرح . حدثنا األوزاعي به: بن مسلم قال بن حنبل، حدثين الوليد  أمحد
بن نصر اللباد فذكره القاضي  أبو يعلى ومل  بن حممد وأما أمحد. بالسماع فزالت شبهة التدليس

  . يذكر فيه جرحا وال تعديال
وعلى كل حال فاحلديث عندي حسن مبجموع هذه املتابعات، : قال الشيخ األلباين: والخالصة

: فقال األلباين. ))يل بتحسني سنده لكان ممكنالو ق((): ٣/٣٩١( ))الرتغيب((وقد قال املنذري يف 
  . هإ ))يكون حسنا بالطريقني اآلخرين، السيما وله شاهد  يعىن الطريق األوىل فكيف ال((

، من طريق )٢٦٢٧(أيضا يف الرقم  ))الضعيفة((وذكر احلديث يف  ))الصحيحة((هذا مارجحه يف 
بن حيىي، وضعفه، ومل أدر هل هو تراجع عن الصحيح ام عن الضعيف   بن مسلم، ومعاوية الوليد

  - واهللا أعلم - ومل أجده يف تراجعات األلباين
عن ابن : له شاهدين أحدمها) ١٦٩٢(رقم ) ٤/٢٦٦( ))الصحيحة((وذكر الشيخ األلباين يف 

  اهللا عنهما  عباس واآلخر عن أيب هريرة رضي
من ): ٧٥٢٨(رقم ) ٢٩٢ـ ٧/٢٩١( ))األوسط((فأخرجه الطرباين يف  � حديث ابن عباسأما 

بن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن   بن حممد الشامي، حدثنا الوليد طريق إبراهيم
اهللا عليه، نعمًة فأسبغها عليه، مث جعَل شيئاً  أنعم ما من عبد« �اهللا   ل رسولقا: عباس، قال

  . »من حوائج الناس إليه فتربَم، فقد عرض تلك النعمة للزوال
 ))امع((وكذا قال اهليثمي يف . رواه الطرباين بإسناد جيد): ٣/٣٩١( ))الرتغيب((قال املنذري يف 
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)٩/١٩٥ .(  
كذا قاال، وفيه ((: فقال) ١٦٩٢(رقم ) ٤/٢٦٦( ))الصحيحة((خ األلباين يف وتعقبهما الشي   

  . ))الوليد وابن جريج مدلسان...نظر
رقم ) ١١٤: ص( ))التقريب((انظر  ))ثقة حافظ((بن عرعرة   وهو ابن حممد -باملهملة–والسامي  
)٢٤٠ .(  

 ))بن إبراهيم الشامي حممد((: بأنه وقع يف اإلسناد قلب والصواب ))املعجم األوسط((ونبه حمققو 
يف  »ال تعزير فوق عشرين سوطا«بدليل بأن ابن حبان أخرج حديث  ))بن حممد إبراهيم((وليس 

وكذا ابن اجلوزي يف . بنفس إسناد الطرباين بن إبراهيم الشامي يف ترمجة حممـد ))اروحني((
  ). ٢٩٢ـ ٧/٢٩١( ))املعجم األوسط((انظر . املوضوعات والذهيب يف امليزان

مث قال وبه حدثنا ...بن حممد الشامي عن الوليد من طريق إبراهيم) ال تعزير(أخرج الطرباين حديث 
  . بن مسلم عن ابن جريج وذكر هذا احلديث الوليد

يصلح للشاهد، ألن الشامي هذا متهم  فاحلديث ال ))األوسط((ب كما قال حمققو إن كان الصوا
حتل  يضع احلديث على الشاميني، ال((): ٢/٣١٨( ))اروحني((بوضع احلديث فقال ابن حبان يف 

  واهللا أعلم . ))الرواية عنه إال عند االعتبار
فقال أخربت عن ) ١/٨٠( ))أخبار أصبهان((فأخرجه أبو نعيم يف  أبي هريرة حديثوأما 
  : الرحيم  بن عبد  عمران

بن  من طريق أيب سعيد عمران) ٧٢٥٤(رقم ) ١١٧ -١٠/١١٦( ))الشعب((والبيهقي يف 
بن مسلم، عن األوزاعي عن   بن حيىي املصيصي، حدثنا الوليد  ، حدثنا أمحدعبدالرحيم األصبهاين

  . فذكر مثل رواية ابن عباس السابقة �اهللا   قال رسول: جريج، عن عطاء، عن أيب هريرة قال ابن
روى : وأعله الشيخ األلباين بـ عنعنعة الوليد، وابن جريج، وقال وفيه املصيصي هذا قال ابن طاهر

متنا للطرق  كأنه يعين هذا، وهو منكر إسنادا ال): األلباين( قلت . بن مسلم مناكري عن الوليد
  إهـ . املتقدمة

رقم ) ٥/٢٩٠( ))امليزان((، قال الذهيب يف بن عبدالرحيم األصبهاين  أبو سعيد عمران: وفيه أيضا
 ))تعاىلاهللا  رمحهما مالك عن حنيفة أيب حديث وضع الذي هو نظر فيه السليماين قال((). ٦٣٠٠(

 حدث بالرفض يرمي كان الشيخ أبو وقال((): ٥٧٥٤: (رقم)٦/١٧٥( ))اللسان((وقال احلافظ يف 
  ))هـ٢٨١ سنة احلجة ذي يف تويف بعجائب حفصبن  عمر عن
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)١(عليـه وسـلم بأسـرى مـن بـين العنـرباهللا  ُأِيتَ النّيب صلى«: اهلاليل ـ حديث ١١٢
فـأمر   

  .»شكر له سخاء فيهاهللا  فإن«وفيه . احلديث )٢(»...منهم رجال بقتلهم وأفرد
  .)٣(مل أجد له أصال 
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واالعتماد على حتسني احلديث  - . يصلح للشاهد أيضا لشدة ضعف عمران األصبهاين وهذا ال
 . -واهللا أعلم- . بن مسلم اليت سبقت  على متابعة الوليد

بن  العنرب نسبة إىل بين. -املوحدة، والراء الباء النون، وفتح املهملة، وسكون العني بفتح- : الَعـْنبر )١(
  ). ٤/٢٤٥األنساب (انظر . نزاربن  مضربن  إلياسبن   طاخبةبن   أدّ بن   مربن   متيمبن   عمرو

قال : عن ابن إسحاق تعليقا) ٤٣٦٦(رقم ) ٨/١٠٥(وقد ذكر اإلمام البخاري يف كتاب املغازي 
إليهم،  �بين العنرب من نيب متيم بعثه النيب  بن بدر بن حذيفة بن حصن  ابن إسحاق غزوة عيينة

  ]. نساًءا[ - ويف بعض النسخ - فأغار وأصاب منهم ناسا، وسىب منهم ِسَباءً 
بن حصن هذه كانت يف احملرم  وذكر ابن سعد أن سرية عيينة): ٥/٢١٣( ))الفتح((وقال احلافظ يف 

   .سنة تسع من اهلجرة، وأنه سىب إحدى عشرة امرأة وثالثني صبيا
رقم ) ٦/٤٥٠(باب القضاء باليمني والشاهد،  ))القضاء((وكذلك جاء عند أيب داود يف كتاب 

جيشا إىل بين العنرب فأخذوهم برُْكبـَة من  �اهللا   ، عن الزبيب العنربي قال بعث نيب)٣٦٠٩(
ك السالم علي: فقلت �فركبُت فسبقُتهم إىل النيب  �اهللا   ناحية الطائف، فاستاقوهم، إىل نيب

احلديث فذكر اطالق  »...اهللا وبركاته أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا اهللا ورمحة يا نيب
 . إال أن يكون قصة أخرى واهللا أعلم. سراحهم وليس فيه قتل مجيع األسرى

يا رسول  - اهللا وجهه  كرم- بن أيب طالب  فقال علي...«): ٣/٢٣٩( ))اإلحياء((تـتمة احلديث يف  )٢(
نزل علي جربيل  �الرب واحد، والدين واحد، والذنب واحد، فما بال هذا من بينهم؟ فقال ! اهللا

 . »اهللا تعاىل شكر له سخاء فيه  اقتل هؤالء، واترك هذا، فإن: فقال

: يعرف امسه فإن كان هو  واهلاليل ال مل أجد له أصال،((: قال العراقي): ٨/١٧٥( ))اإلحتاف((ويف  )٣(
وهذه الزيادة من قول العراقي . هإ))بن احلسن اهلاليل فإنه يروي عن ابن املنكدر فانظره احلميد عبد
 . - واهللا أعلم- ))اإلحياء((وال يف حاشية . توجد يف النسختني ال

 ))اإلحياء((أحاديث : يف فصل) ٦/٣٤٦( ))طبقات الشافعية الكربى((واحلديث ذكره السبكي يف 
 . اليت مل جيد هلا إسنادا
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  .»)١(الّسـَرَاحتعجيُل  ومثرُة املعروف، إن لكل شيٍء مثرةً «: ـ حديث ١١٣
  .)٢(أصل على له أقف مل 

  .»وطعام البخيل داء، طعام اجلواد دواء«: عمر ابن عن نافع ـ حديث ١١٤
ــــرائب مالـــك(( يف والـــدارقطين، )٣(عـــدي ابـــن  ))غـ

)٥(أبـــو علـــي الصـــديفو ، )٤(
ــــواليه((  يف    ))عــ

                                                                                  

 واحد، وهو مطّرد أصلٌ  واحلاء والراء السني): ٣/١٥٧( ))معجم مقاييس اللغة((قال ابن فارس يف  )١(
 َمْطل وال تعويق فيه يكن مل سريح، إذا أمر منه يقال. االنطالق على يدل . هذا على حيمل مث 

 . الطالق وهو السراح

  . اليت مل جيد هلا إسنادا ))اإلحياء((أحاديث : يف فصل) ٦/٣٤٦( ))الطبقات((ذكره السبكي  )٢(
 . هإ ))ولكن املعىن صحيح((): ٨/١٧٥( ))اإلحتاف((وقال الزبيدي يف  

 عنأن ابن عدي رواه ): ١٥٠: ص( ))الآليل املنثورة((وذكر الزركشي يف  ))الكامل((مل أقف عليه يف   )٣(
بن  دمراأل ابن املنذر ثنا، السراج بكر ابو يوسفبن  حممد ثنا، القرشي حممدبن   الرمحن عبد

يعين عن نافع عن [ به نسأبن   مالك عن، طارقبن   موسى عن، الزكيبن   اهللا  عبيدبن   سليمان
 حديث من باطل وهو اءوضعف جماهيل قرة يـبأ هـدون ومن يثبت ال(( ]ابن عدي[ وقال] ابن عمر

  . ))مالك
: ص( ))التقريب((كما يف   ))ثقة يغرب(( - بفتح الزاي-  بن طارق اليماين الزبيدي  موسى: وأبو قُـرة هو   

  ). ٧٠٢٦(رقم ) ٩٨١
 . ومن دونه مل أجد هلم تراجم  

، ومل أجد على أحد رواه من طريق الدارقطين، وقال احلافظ يف ))أطراف الغرائب((مل أجده يف  )٤(
 . هإ ))فلم يذكره أصال ))غرائب مالك((وفات الدارقطين يف ((): ٧/٥٥٤( ))اللسان((

بن حيون األندلسي، احلافظ الفقيه من أهل   بن ِفيـرَة  بن حممد احلسني: هوأبو علي الصدفي   )٥(
 مع وإسنادا متنا احلديث يف جم، وبرع بعلم نصر، ورجع يهالفق: عن بدمشق وأخذ. َسرُِقسطة
 أبو استشهد. والتواضع واخلري الدين مع واألدب اخلط والضبط، وحسن التأليف، والفقه حسن
 ربيع يف ]واالفرنج املسلمني بني وقعة ا كانت سرقسطة ثغر باالندلس بلد[ قتندة ملحمة يف علي
) ١٤/٣٢١(تاريخ دمشق : انظر ترمجته. الستني أبناء من وهومئة،  ومخس عشرة أربع سنة االول
  ). ٥/٧١(توضيح املشتبه ) ٣٧/٣٥٥(والسري ) ١٦١٨(رقم 

كتب فيه عواليه، هو عندي من : فوصف ابن القطان الفاسي بـ ُكتَـّيب، فقال ))األمايل((وأما كتابه   
= 
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 فإن داودبن  مقدام إال  )١(لثقات مشاهري وإم((: القطان ابن قال، ))أئمة ثقات رجاله((: وقال
)٢(يتكلمون مصر أهل

))فيه  
)٣(.  

= 
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 . بن غشليان عنه  رواية أيب احلكم

   )ثقاتملشاهري : (يف الظاهرية  )١(

 . ))بيان الوهم واإليهام((وكذلك يف . ))تكلموا فيه((: يف الظاهرية  )٢(

والذي يتبني أنه . وقبله كلمة مل استطع أن أقرأها ))الطرباين، وأبو يعلى...((ويف حاشية نسخة األصل  )٣(
طريق ومل أقف على روايتهما إال أنه روى أبو علي الصديف من  - واهللا أعلم -زيادة عزو إليهما

 . الطرباين كما سيأيت يف التخريج

روّوا احلديث ) الدارقطين، وابن عدي، والصديف(والذي يظهر من ختريج املصنف أن هؤالء الثالثة 
واحلقيقة أنه روي من ثالثة طرق عن . ، ألنه تكلم على هذه الطريق فقطبن داود  من طريق مقدام

  . األوىل طريق ابن عدي كما تقدم. مالك
  : بن داود  طريق املقدامالثانية 

 ))بيان الوهم واإليهام((كما عند ابن القطان الفاسي يف   ))العوالي((أبو علي الّصدفي في أخرجها  
، العذري العباس أيب عن: احلديث اخلامس) ١٤٩: ص( ))نثورةالآليل امل((و) ٣٢٥(، رقم )٢/٣٣٢(

، بن داود املقدام الطرباين، حدثنا أيوببن  سليمان مبكة، حدثنا األصبهاين نوحبن   حممد حدثنا
 �بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر أن النيب   بن يوسف التنيسي، عن مالك اهللا  حدثنا عبد

  . فذكره...قال
  . ))حديث غريب عجيب، ورجاله ثقات أئمة((: قال أبو علي: وقال ابن القطان

وقال . ))فإن أهل مصر تكلموا فيه((، بن داود وإم ملشاهري ثقات، إال مقدام((: مث عقبه ابن القطان
  . هإ ))ضعيف: فيه الدارقطين

أعرفه  بن نوح األصبهاين ال  حممد((): ٧٥١١(رقم الرتمجة ) ٧/٥٥٣( ))اللسان((وقال احلافظ يف 
احلمل فيه على شيخ العذري أو على املقدام، ((: مث قال ))امه القاضي عياض السبيت ذا احلديث

وذكره أبو احلسن ابن القطان الفاسي فيما انكره على املقدام، وال يلصق الوهم ] احلافظ[قلت 
  . هإ ))بن نوح هذا  بعد معرفة حممد باملقدام بسببه إال

  املصري،  الرَعْيِين  بن تَِلْيد ابن عيسى: هو بن داود ومقدام
: ))الكىن((وقال النسائي يف . ))تكلموا فيه((): ٨/٣٠٣( ))اجلرح والتعديل((قال ابن أيب حامت يف 
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  .»عليه عليه عظمت مؤنة الناساهللا  من عظمت نعمة«: ـ حديث ١١٥
اهللا  مـا عظمـت نعمـة«: من حديث معـاذ بلفـظ ))الضــعفاء(( يف ، وابن حبان، ابن عدي 
  .)١(واحلديث باطل، ))جمهول((: قال أبو حامت، معدانبن  أمحد: وفيه. فذكره» ...إال عبدعلى 

= 
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وقال سبط ابن ). ٢٥/٣٤٧(نقل عنهما الذهيب يف السري  ))ضعيف((، وقال الدارقطين ))ليس بثقة((
 أنه ذلك يف يذكر ومل فيه الناس كالم الذهيب ذكر((): ٢٦١: ص( ))الكشف احلثيث((العجمي يف 

 قال مث الرعيين مقدام: وفيه فذكره شاهد وله احلاكم قال ]مث[. حديثا احلاكم له ذكر وقد وضع
 ))منه واآلفة فيه متكلم ومقدام الصحيحني سند على موضوع وهو كماحلا  عليه يتكلم مل((: الذهيب
  . أعلم واهللا. هإ ))وضعه أنه(( حيتمل منه واآلفة فقوله. انتهى

 به حدث باطل، ما فهذا((): ٢٥/٣٤٧(( ))السري((وقال الذهيب بعد نقل هذا احلديث يف ترمجته يف 
  . ))أبدا يوسف ابن

  : بن حممد السجزي  الثالثة طريق أمحد
بن  من طريق أمحد )٢٦٣ـ ٢/٢٦٢(زهر الفردوس  ))مسند الفردوس(( أخرجها الديلمي يف   

بن عبادة، عن الثوري، عن  بن معمر البحراين، عن روح بن شعيب السجزي، عن حممد حممد
  . »طعام اجلواد دواء، وطعام البخيل داء«: ولفظ الديلمي. مالك به

برواية هذا ) ٥٥٢(رقم ) ١/٢٨٤( ))امليزان((امه الذهيب يف  بن شعيب السجزي بن حممـد  أمحدو 
هذا حديث ((): ٧٦٣(رقم ) ١/٦١٢( ))اللسان((، وقال احلافظ يف ))حديٌث َكـِذبٌ ((: احلديث وقال

 . ))موضوع((). ٣٨٢٤(رقم ) ٨/٢٨٩( ))الضعيفة((، وقال الشيخ األلباين يف ))منكر

) ١/١٥٥( ))المجروحين((ابن حبان في و، )١/١٧٨( ))الكامل(( ابن عديحديث معاذ أخرجه ) ١(
 ))تاريخ بغداد((، واخلطيب يف )٧٩٨(رقم ) ٢/١٨( ))مسند الشهاب((، والقضاعي يف )٧١(رقم 

بن معدان،   بن الوزير الواسطي، ثنا أمحد ، من طرق عن حممد)٢٨٩٦(رقم الرتمجة ) ٦/٤٠٧(
ما عُظمت « �اهللا   قال رسول: بن جبل قال بن معدان، عن معاذ  بن يزيد، عن خالد  عن ثور

إال عظمت مؤونة الناس عليه، فمن مل حيتمل تلك املؤونة فقد عرض نفسه   اهللا على عبد نعمة
  . »للزوال

ابن (، ومن طريقه )٧٢٦٠(رقم ) ١٠/١٢٠( ))الشعب((ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي يف 
  ). ٨٥٦(رقم ) ٢/٥١٧( ))العلل املتناهية((ومن طريق اخلطيب أخرجه ابن اجلوزي يف ) عدي
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بن معدان هذا   هذا الحديث يروى من وجوه، وكلها غير محفوظة، وأحمد((: وقال ابن عدي
  . ))ذا الحديثأعرف له غير ه  ال

  . ))بن معدان، وابن عالثة  أمحد: هذا ما رواه عن ثور إال واهيان، ضعيفان((: وقال ابن حبان
وهو : وقال الدارقطين(( -مث ذكر قول ابن حبان-، ))يصح  هذا حديث ال((: وقال ابن اجلوزي

  . ))حديث ضعيف غري ثابت
أنه ((: العبدي ونقل املصنف فيه قول أيب حامت: وهو بن معدان أعله املصنف أيضا بـ أمحـدو 

ليس ((: ، وقال ابن عدي)١٥٦(رقم ) ٧٦ - ٢/٧٥( ))اجلرح والتعديل(( انظره يف. ))مجهول
بن يزيد األوابَد اليت   شيخ يروي عن ثور((: ، وقال ابن حبان))مبعروف وال أعرف له غري هذا احلديث

. ))مرتوك((): ٣٨(رقم الرتمجة  ))الضعفاء((وقال الدارقطين يف . ))حتجاج مبن يروي مثلهاجيوز اال ال
  . ))واسطي مرتوك((: قال األزدي): ٨٦٦(، رقم )١/٦٧٦( ))اللسان((وقال احلافظ يف 

  : بن معدان العبدي فاحلديث ذا اإلسناد منكر، وله طريق أخرى غري طريق أمحد
رقم ) ٢/٢٩٢(بن عالثة  اهللا  بن عبد  يف ترمجة حممد ))المجروحين((ابن حبان في أخرجها 

، بن احلصني العقيلي  من طريق عمرو) ٧٢٥٨(رقم ) ١٠/١١٩( ))الشعب((، والبيهقي يف )٩٦٩(
بن خيامر،   لكبن معدان، عن ما بن يزيد، عن خالد بن عالثة، عن ثور  اهللا بن عبد  حدثنا حممد
  . فذكره �اهللا   قال رسول: عن معاذ قال

  . ))مارواه عن ثور إال واهيان ضعيفان((: وسبق قول ابن حبان
أعلم أنا كتبناه إال بإسناده، وهذا  هذا حديث ال -احلاكم–اهللا   قال أبو عبد((: وقال البيهقي

  . ))بن عياض الكالم مشهور عن الفضيل
بضم املهملة، وختفيف الالم، مث -  بن ُعالثة اهللا بن عبد حممد: وهو. ةوأعله ابن حبان بـ ابن عالث

  . احلراين، القاضي - بفتح التحتانية، وكسر املهملة- العقيلي، اجلزري أبو اليسري  - مثلثة
التاريخ ١((وقال البخاري يف  ))ثقة((): ٧٨٥(رقم ) ٢/٥٢٤ ))تاريخ الدوري((قال ابن معني كما يف 

حسن ((): ٦/٢٢٢٨( ))الكامل((قال ابن عدي يف . ))يف حفظه نظر(() ١٣٣-١/١٣٢( ))الكبري
واهي احلديث ((): ٣/٣٨١( ))تاريخ بغداد((وقال األزدي كما يف . ))بأس به احلديث، وأرجو أنه ال

): ٨٥٨(رقم ) ١/٤١١( ))سننال((وقال الدارقطين يف . ))حيل كتب حديثه عن األوزاعي ال
رقم ) ٢/٢٩١( ))اروحني((وقال ابن حبان يف . ))بن احلصني، وابن ُعالثة ضعيفان مرتوكان  عمرو((
حيل ذكره  كان ممن يروي املوضوعات، عن الثقات، ويأيت باملعضالت عن األثبات، ال((): ٩٦٩(
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ـــــــارم األخــــــالق(( ورواه اخلرائطــــــي يف   : وفيــــــه. مــــــن حــــــديث عمــــــر بإســــــناد منقطــــــع ))مكـ
  .)١(أحد املرتوكني حممدبن  َحْلَبس
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وقال احلافظ يف . ))جهة التعجبيف الكتب، إال على جهة القدح فيه وال كتابة حديثه إال على 
  . ))صدوق خيطئ((): ٦٠٧٨(رقم ) ٨٦٤: ص( ))التقريب((

البصري مث اجلزري، وهو  - بضم أوله-  بن احلصني العقيلي وفيه من هو أضعف منه وهو عمرو
ذاهب ((): ١٢٧٢(رقم ) ٦/٢٢٩( ))اجلرح والتعديل((متهم بوضع احلديث قال أبو حامت كما يف 

احلديث ليس بشيء أخرج أول شيء أحاديث مشبهة حسانا، مث أخرج بعد البن عالثة أحاديث 
وقال . ))واهي احلديث((: وقال أبو زرعة. ))موضوعة، فأفسد علينا ما كتبنا عنه، فرتكنا حديثه

ي يف احلمل على ابن عالثة، أفرط األزد(() ٩٣٦(رقم الرتمجة ) ٣/٣٨١( ))التاريخ((اخلطيب يف 
بن احلصني، عنه فنسبه، إىل الكذب ألجلها، والعلة يف تلك من   وأحسبه وقعت له روايات لعمرو

بن احلصني فإنه كان كذابا وأما ابن عالثة فوصفه ابن معني بالثقة، ومل أحفظ ألحد   جهة عمرو
رقم ) ٧٣٣: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . إهـ ))من األئمة فيه خالف ما وصفه به حيىي

  . ))مرتوك((): ٥٠٤٧(
 . بن احلصني العقيلي فاحلديث ذا اإلسناد منكر إن مل يكن من وضع عمرو

بن حممد، ثنا ابن جريج، عن عطاء،  من طريق َحْلَبس) ٩٠: (رقم) ١/٢٣٣(مكارم األخالق   )١(
نعمة إال كثرت،  على عبداهللا   ما أنعم« �اهللا  قال رسول� بن بن اخلطاب  قال عمر: قال

  . »مؤونة الناس عليه، فإن مل يتحمل مؤوم فقد عّرض تلك النعمة لزواهلا
بن أيب رباح   بن اخلطاب ألن عطا  االنقطاع، وهو بني عطاء وعمر: األوىل: أعله املصنف بعلتني

بن اخلطاب استشهد سنة ثالث  ، وعمر)٥/١٩٩  ))الثقات((ولد سنة سبع وعشرين كما يف 
فصار مولد عطاء بعد استشهاد عمر ). ٤٩٢٢(رقم ) ٧١٧: ص( ))التقريب((عشرين كما يف و 

  . بأربع سنني
ابن  - مفتوحة موحدة بعدها الالم وسكون بالفتح- وحلبس . بن محمد  حلبـسضعف : الثانية

بن غالب يكىن أبا غالب   أظنه حلبس((): ٢/٨٦٢( ))الكامل((حممد الكليب، وقال ابن عدي يف 
): ١٠٨(رقم السؤال ) ٥/١٦٩( ))العلل((وقال الدارقطين يف . ))بصري منكر احلديث عن الثقات

ال جيوز االحتجاج به (() ٢٩٢: (رقم) ١/٣٣٨( ))اروحني((وقال ابن حبان يف . ))مرتوك احلديث((
هذا ((: بعد أن ساق حديثا من طريقه )٢٤-٢/٣٢( ))املوضوعات((وقال ابن اجلوزي يف . ))حبال
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  .)١(ورواه  العقيلي من حديث ابن عباس 

  .)٢(كلها غري حمفوظة،  يروى من وجوه: قال ابن عدي  

  .»اجلنة دار األسخياء«: ـ حديث عائشة ١١٦
)٣())املستجـــاد((  يف والــدارقطين، عــدي ابـن  

 ومــن ))يصــح ال((: الــدارقطين قــال، واخلرائطـي  
ـــــات((يف  اجلــــوزي ابــــن رواه طريقــــه  ســــوى آفتــــه مــــا منكــــر حــــديث((: الــــذهيب وقــــال)) املوضوعـ
))جحدر

)٤(.  

= 
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  . ))حديث موضوع، وهو مما عملْته يََدا حلبس
 . واحلاصل أن هذا اإلسناد منكر

بن عطية، عن   اهللا بن عبد  الرمحن من طريق عبد): ٩٣٩(رقم الرتمجة ) ٧٥٠ـ ٢/٧٤٩(الضعفاء   )١(
اهللا عليه نعمًة  أنعم  عبدأميا « �اهللا   قال رسول: ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال

  . »فأسبغها مث جعل إليه شيئا من حوائج الناس فـََتبَـّرم ا كان قد عرض تلك النعمة للزوال
وقال . ))يتابع على هذا جمهول بنقل احلديث، ال(( بن عطية  اهللا بن عبد  الرحمن  عبد: قال العقيلي

  . ))يثبت ويف هذا الباب أحاديث متقاربة الضعف ليس منها شيء((: أيضا
أحاديث التحذير من . . ومن األحاديث الباطلة(() ٩٨: ص( ))املنار املنيف((وقال ابن القيم يف 

وقال . ))ليس فيها شيء يثبت((. مث نقل عن العقيلي. ))التبّـّرم حبوائج الناس، ليس فيها شيٌء صحيحٌ 
بن عطية   اهللا بن عبد  الرمحن  عبد((): ٣٥٩١(رقم )١/٥٤١( ))املغين يف الضعفاء((الذهيب يف 

  . ))والخبر منكريعرف،  ال
وقد سبق بعض الكالم حول احلديث يف . �يثبت عن النيب  فتبني من هذا أن احلديث ال

 . انظر هناك) ١١١(احلديث رقم 

 . السابق �قول العقيلي سبق يف ختريج حديث معاذ   )٢(

هذا احلديث : ، وقالت حمققة الكتاب)١٦(رقم احلديث  ٣٥: صاملستجاد من فعالت األجواد ) ٣(
  : سقط من النسخ كلها، وإمنا أثبتناه هاهنا

  ـ رواه اإلصبهاين يف الرتغيب، من طريق الدارقطين١
  إهـ . كتاببأنه قد رواه الدارقطين يف هذا ال ))الآليل(( ـ جزم العراقي يف ختريج اإلحياء والسيوطي يف٢

مكارم ((والخرائطي في ، )٤/١٦٢٨(، )١/١٩٠( ))الكامل((ابن عدي في احلديث أخرجه و   )٤(
= 

 



  كتاب ذم البخل وحب املال

 

 

٣٣٧

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

 ))األوسط((، والطرباين يف )٨/٣٥( ))الثقات((، وابن حبان يف )١٣٦(رقم ) ١٣٥٨( / ))األخالق
من طرق عن جحدر، ثنا بقية، عن األوزاعي،  ))املستجاد((، والدارقطين يف )٥٧٤٢(رقم ) ٦/٤٣(

اجلنة دار « �اهللا   قال رسول: قالت - اهللا عنها رضي-عن الزهري، عن عروة، عن عائشة 
جحدر ثنا : وعند ابن حبان. »بيت السخاء: يف اجلنة بيت يقال له«: ولفظ الطرباين. ))األسخياء

  . بقية، ثنا األوزاعي
ومن ). ١١١٥(رقم ) ٢/٥٤٢( ))الموضوعات((لجوزي في ابن اومن طريق ابن عدي أخرجه 

، ومن طريق )١١١(رقم ) ١/١٨٥( ))مسند الشهاب((طريق اخلرائطي أخرجه القضاعي يف 
  ). ١٥٤٦(رقم ) ٢/٢٦١( ))الرتغيب والرتهيب((الدارقطين أخرجه األصبهاين يف 

ان عن بقية قد روامها غري هذان احلديث((: وقال ابن عدي بعد ذكر حديثني من طريقه وهذا أحدمها
  . هإ))جحدر سرقهجحدر عن بقية، و

  . ))هذا حديث منكر، أحاديث بقية ليست مستقيمة((: وقال ابن حبان
  . ))اهللا الرحيب  بن عبد جحدر: مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال بقية، تفرد به((: وقال الطرباين

  . ))يصح هذا احلديثال ((): ١٤/١٢٥(  ))العلل((وقال الدارقطين يف 
هذا حديث ((: جبحدر فقال) ٤٨٤٨(رقم الرتمجة ) ٤/٢٧٠( ))امليزان((واحلديث أعله الذهيب يف 

  . ))منكر، ما آفته سوى جحدر
اء وضم التاء فوقها بفتح أوله، وسكون الف-  الرحمن الَكَفْرُتوثي  بن عبد  جحدر هو أحمدو

اللباب ( - نقطتان، وسكون الواو ويف آخرها ثاء مثلثة نسبة إىل كفر توثا وهي قرية بأعلي الشام
  . وجحدر لقبه) ٣/١٠٣

، ))بن احلارث جحدر  الرمحن  عبد((: فجاء عند الدارقطين: وقد وقع اخلالف يف امسه عند املخرجني
اهللا  بن عبد جحدر((: وعند الطرباين. بدون ذكر امسه، ))بن احلارث البكري جحدر((وعند اخلرائطي 

قال احلافظ يف . ))بن احلارث  اهللا بن عبد  أمحد((: اهللا، وعند ابن حبان  فسمى أباه عبد ))الرحيب
  . بن احلارث  اهللا  فكأنه ما عرفه، ألنه ّمسى أباه عبد): ٦٠١(رقم ) ١/٥٢٠( ))اللسان((

بن  أمحد((هذا احلديث يف موضعني األول يف ترمجة   ))الكامل((وقد ذكر ابن عدي يف 
بن احلارث الكفرتوثي يلقب   الرمحن  ترمجة عبد) ٤/١٦٢٨(يف : والثاين ))بن احلارث  الرمحن عبد

رقم ) ٤/٢٦٩( ))امليزان((فقال الذهيب . ))يسرق احلديث((: ويف كال املوضعني قال((جحدر 
يسرق احلديث، ولقبه جحدر، وامسه : قال ابن عدي((: بن احلارث  الرمحن  يف ترمجة عبد) ٤٨٤٨(

= 
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مث ساق احلديث بإسناده ومساه . هإ))الرمحن وقد قيل امسه عبد] الذهيب[الرمحن، قلت  بن عبد  أمحد
  . بن احلارث  الرمحن عبد

  . ))ضعيف، يسرق احلديث، وروى املناكري، وزاد يف األسانيد((: قال ابن عدي عنه: وجحدر هذا
وجلحدر غري ما ذكرت من احلديث، مما سرقه من قوم ثقات، وادعاه ((: الرمحن  عبدوقال يف ترمجة 

  . ))بين الضعف جداعن شيوخهم غري شيء وهو 
 يف ما حديثه يف أر مل الشام وأهل بقية عن يروى((: وقال )٨/٣٥( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف 

  . مث ذكر هذا احلديث. ))واحدا حديثا إال منه القلب
الرمحن وكان يلقب   بن عبد  ولعله والد أمحد((): ٤٦١٣(رقم ) ٥/٩٢( ))اللسان((وتعقبه احلافظ يف 

  . ))جحدرا أيضا
أن احلديث منكر كما قال ابن حبان، والذهيب وغريمها، ألن مداره على جحدر وهو : والحاصل

  . متهم بسرقة احلديث
كن جاء تصريح بالتحديث عند ابن حبان بن الوليد فإنه مدلس تدليس تسوية، ول وفيه أيضا بقية

  . ، ومع تصرحيه بالتحديث عن األوزاعي تبقى إشكالية العنعنة يف بقية طبقات اإلسناد))الثقات((يف 
العزيز الرملي، فرواه عن   بن عبد ، خالفه حممدوجحدر مع حاله هذه قد خولف في اإلسناد

  . بن السفر بني بقية واألوزاعي  فزاد يوسفَ . بن السفر، عن األوزاعي به بقية، عن يوسف
  ). ١/١٩٠( ))الكامل((أخرجه  ابُن عدي يف  

 ))التقريب(( ))صدوق يهم وكانت له معرفة((ابن الواسطي  العزيز العمري الرملي  بن عبد  و حممد
  ). ٦١٣٣(رقم ) ٨٧٢(

أنه منكر احلديث، يروي عن ) ١٠١(بن السفر وقد سبق يف احلديث رقم   ولكن آفته يوسف
  . األوزاعي ما ليس من أحاديثه

عن األوزاعي، عن ابن ] بن السفر  يوسف[بن مصفى عن بقية عن أيب الفيض   ورواه حممد
  ))للالع((أخرجه الدارقطين يف . فجعله من مرسل عروة �اهللا   شهاب، عن عروة قال رسول

  . يصح هذا الحديث  ال: مث قال الدارقطين). ٣٤٧٣(رقم السئوال ) ١٤/١٢٥(
) ٨٩٧: صالتقريب ( ))صدوق له أوهام وكان يدلس(( بن لول احلمصي القرشي  بن مصفى حممدو 
)٦٣٤٤ .(  

  . بن السفر أيضا ومداره على يوسف
= 
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لشدة  - بن السفر  بن السفر عن األوزاعي، فأسقط يوسف  يكون احلديث رواه بقية عن يوسفقد 
ولكن جاء التصريح منه بالتحديث عن األوزاعي . من اإلسناد، ورواه عن األوزاعي مباشرة - ضعفه

  . عن ابن حبان يف الثقات كما سبق
   -واهللا أعلم -وعلى كل حال فاحلديث منكر

  . بن السفر  عن األوزاعي غري طريق بقية ويوسفوله طريقان آخران     
، والشريف أبو )١/١٩١( ))الكامل((أخرجه ابن عدي يف : اهللا البابليت بن عبد  طريق حيىياألولى 

من ): ٧/٤٧٥( ))سلسلة األحاديث الضعيفة((، كما يف )٥٥/٢( ))األمايل((القاسم احلسيين يف 
  . اهللا البابليت، عن األوزاعي، به  بن عبد طريق حيىي

أبو سعيد احلراين  - مبوحدتني والم مضمومة، مثناة ثقيلة - بن الضحاك البابليت  اهللا  بن عبد  و حيىي
  . ابن امرأة األوزاعي

وقال ابن عدي . ))مل يسمع من األوزاعي شيئاً (() ٢٧٠٥/ ٧( ))كاملال((قال ابن معني كما يف 
 أحاديث األحاديث تلك ويف صاحلة أحاديث األوزاعي عن البابليت وليحىي(( )املصدر السابق(

 حديثه على والضعف واهولني املشهورين من األوزاعي غري عن ويروى األوزاعي عن ا ينفرد
  . ))ضعيف((): ٧٦٣٥(رقم ) ١٠٥٩( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))بين

اإلمياء ((كما يف   ))الديباج((بن سليم أخرجه أبو القاسم ابن سنني اخلُّتلي يف  ربه  طريق عبد: الثانية
ابن شاهني يف  - ومن طريقه) ٦٣٤٣(رقم ) ٧/٦٩لـنبيل جرار  ))إىل زوائد األمايل واألجزا

  . بن سليم عن األوزاعي به  ربه  من طريق  عبد - )٢٦٨(رقم احلديث  ))الرتغيب والرتهيب((
  : يف اإلسناد علتان

  فهو ضعيف  بن ُسَنني اخلُتلي بن إبراهيم إسحاق: األويل
 ))سؤاالت احلاكم للدارقطين((ليس بالقوي، وقال مرة أخرى ضعيف كما يف : قال الدارقطين

  ). ٥٨(رقم ) ١٠٤:ص(
ونقل  بن سليم ربه  بـ عبد): ٣٤٧٧(رقم ) ٧/٤٧٥( ))الضعيفة((أعله الشيخ األلباين يف : الثانية

  ). ٢٢٧(رقم ) ٦/٤٤( ))اجلرح والتعديل((: انظر ))شيخ جمهول((: عن ابن أيب حامت عن أبيه
ه ضعيف، وال يتقوى مع كثرة طرقه لشدة ضعف أسانيدها، وال فاحلديث جبميع طرق: والخالصة

    -واهللا أعلم - . حيكم عليه بالوضع
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)١(حممـد املـْوَقريبـن  الوليـد: وفيه آخر طريق من فيه الدارقطين رواه: قلت 
 ضـعيف  وهـو  

  .)٢(أيضا

 مــن قريــب ،قريــب مــن النــاس، إّن الســخّي قريــب مــن اهللا«: أيب هريــرةـ ح��ديث  ١١٧
  .احلديث )٣(»...اجلنة

                                                                                  

 . وهو خطأ والصواب ما يف األصل ))بن الوليد املوقري حممد((: الظاهرية يف )١( 

بن حممد املوقري، عن الزهري، عن عروة، عن  ، من طريق الوليد)١٧(رقم ) ٣٧ص( ))املستجاد((  )٢(
  . عائشة به

واحلديث سقط من النسخ الثالث، وعزاه من هذا الوجه إىل : هكذا أثبتتها حمققة الكتاب، وقالت
  . هإ ))الآليل((، ويف ))ختريج اإلحياء((املصنف يف 

بن حممد، كما عند العراقي يف نسخة احلافظ، وهو يروي عن  والصواب الوليد ))بن الوليد  حممد((ويف 
  . الزهري

. وقد أعله املصنف بـ الوليد  املوقري. ومل أجد أحدا أخرج احلديث من طريق املوقري غري الدارقطين
  . و بشر البلقاوي موىل بين أميةأب - بضم امليم، وبقاف مفتوحة-  بن محمد الموقري  الوليـد: وهو

وقال يف رواية   ))ليس بشيء((). : ٨٣٧(رقم ) ٢٢٢: ص( ))تاريخ الدارمي((قال ابن معني كما يف 
). ٧٨٢٠(رقم ) ٦/٩٤( ))ذيب التهذيب((كما يف   ))كذاب((: بن احلسن اهلسنجاين عنه  علي

  ))لني احلديث((: وقال أبو زرعة. ))مناكرييف حديثه ((): ٣٨٥(رقم (  ))الصغري((وقال البخاري يف 
): ٦٠٣(رقم ) ٢٣٣: ص(  ))الضعفاء((وقال النسائي يف ). ٩/١٥( ))اجلرح والتعديل((كما يف 

يبايل ما  كان ممن ال((): ١١٣٠(رقم ) ٢/٤١٨( ))اروحني((وقال ابن حبان يف . ))مرتوك احلديث((
مل حيدث ا الزهري قط كما روى عنه، وكان يرفع  دفع إليه قرأه، روى عن الزهري أشياء موضوعة،

  . ))جيوز االحتجاج به حبال  املراسيل، ويسند املوقوف، ال
  . ))مرتوك((). ٧٥٠٣(رقم ) ١٠٤٠( ))التقريب((قال احلافظ يف 

 . فهذه الطريق ضعيف جدا

بعيد من النار، وإن البخيل بعيد من اهللا، بعيد من ...«): ٢/٢٤٠( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )٣(
اهللا من عامل خبيل، وأدوأ الداء  الناس، بعيد من اجلنة، قريب من النار، وجاهل سخي أحب إىل

 . »البخل
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  .)١(غريب: وقال الرتمذي  

                                                                                  

  : بن سعيد األنصاري واختلف عنه على أوجه هذا احلديث رواه حيىي  )١(
  : ف عليهبن حممد الوراق، واختل  رواية سعيد: الوجه األول

بن  بن إسحاق عن سعيد  بن حرب الواسطي، والفضل  بن عرفة، وحممد  حيث رواه كل من احلسن
  . �بن سعيد األنصاري، عن األعرج، عن أيب هريرة  حممد الوارق، عن حيىي

بن سعيد،   بن حممد الوارق، عن حيىي بن بكار هؤالء اجلماعة حيث رواه عن سعيد وخالف حممدُ 
  . اهللا عنها م، التيمي، عن أبيه، عن عائشة فجعله من مسند عائشة رضيبن إبراهي عن حممد

الرب والصلة، باب ما جاء يف : يف كتاب  ))السنن((الترمذي في بن عرفة أخرجها   رواية احلسن/ ١
 ))مكارم األخالق((واخلرائطي يف : بن عرفة  عن احلسن، )١٩٦١(، رقم )٥/٣٧٥(السخاء، 

  ))روضة العقالء((، وابن حبان يف )٢/١٢٣٩( ))الكامل((، وابن عدي يف )١٥١(رقم ) ١٣٩١(/
  . بن حممد الوراق به  بن عرفة عن سعيد من طريق احلسن) ٣٨١: ص(

  ، )١٠٣٥٧(رقم ) ٢٩٥ـ ١٣/٢٩٤( ))الشعب((ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي يف 
بن سعيد، عن األعرج عن أيب هريرة   حديث حيىي نعرفه من  هذا حديث غريب ال((: وقال الرتمذي

بن   بن حممد يف رواية هذا احلديث عن حيىي وقد ُخولف سعيدُ . بن حممد إال من حديث سعيد
  . ))بن سعيد عن عائشة مرسال إمنا يُروى عن حيي. سعيد

  . ))بن سعيد، وكل االختالف فيه عليه ليس مبحفوظ  وهذا اختلف فيه على حيىي((: وقال ابن عدي
رقم ) ٢٣٩: ص( ))التقريب((  ))صدوق((ابن يزيد العْبدي أبو علي البغدادي : بن عرفة هو  واحلسن

)١٢٦٥ .(  
رقم الرتمجة ) ٢/٤٨١( ))الضعفاء((العقيلي يف أخرجها  بن حرب الواسطي ورواية حممد/ ٢
  . به بن حرب الواسطي حممد بن حممد السوسي، عن  عن جعفر، )٥٩١(

  ). ١١٠٤(رقم  ٢/٥٣٣٩( ))املوضوعات((أخرجه ابن اجلوزي يف ومن طريق العقيلي أخرجه 
  . ))ليس هلذا احلديث أصل من حديث حيىي وال من حديث غريه((: وقال العقيلي

  ). ٥٨٤١(رقم ) ٨٣٥: صالتقريب ( ))صدوق(( بن حرب الواسطي  و حممد
بن اخلطاب   يف مسند عمر ))اآلثارذيب ((فأخرجها الطربي يف بن إسحاق  ورواية الفضل/ ٣
  . عنه به، )١٣٣(رقم ) ٢/١٠٠(
ـ ١٤/٣٢٥(الدوري ترجم له اخلطيب يف تاريخ بغداد  ازالبز  العباس ، لعله أبوبن إسحاق الفضـلو 

= 
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  . ))ثقة مأمون((: السراج أنه إسحاقبن   ونقل عن حممد) ٦٧٤٥(رقم الرتمجة ) ٣٢٦
بن   عن إبراهيم) ٢٣٦٣(رقم ) ٣/٢٧( ))األوسط((بن بكار أخرجها الطرباين يف   رواية حممد/ ٤

بن سعيد   بن حممد الوراق عن حيىي بن اّلريّان البغدادي قال نا أيب، قال نا سعيد  بن بّكار حممد
  . بن إبراهيم، التيمي، عن أبيه، عن عائشة عن حممد

ن بن بكار الريا  معلقا عن حممد): ٣٧١٦(رقم السؤال ) ١٤/٣٦٩(  ))العلل((وذكره الدارقطين يف 
  . بن إبراهيم، عن أبيه عن عائشة بن سعيد عن حممد ، عن حيىيبن محمد الوراق  سعيدعن 

 الوراق حممدبن   سعيد وفيه األوسط يف الطرباين رواه(( )١٣١-٣/١٣٠( ))امع((قال اهليثمي يف 
  ))ضعيف وهو

رقم ) ٨٢٨: صالتقريب ( ))ثقة((اهللا البغدادي   موالهم أبو عبد بن الريان اهلامشي بن بـكار و حممد
)٥٧٩٥( ،  

  . بن حممد الوراق، وبه أعل األئمة احلديث  ومجيع هذه الطرق مدارها على سعيد
  . ))بن حممد وهوضعيف  تفرد به سعيد((: وقال البيهقي

  . ))غريب، غريب(فهو بن حممد إسناد هذا اخلرب  إن كان حفظ سعيد((: وقال ابن حبان
  . ))بن حممد الوراق  سعيد: فإن املتهم به...يصح، هذا حديث ال((: وقال ابن اجلوزي

  : الثقفي أبو احلسن الكويف: هو بن محمد الوراق  سعيــدو
مل يكن بذاك، وقد ((). ٢٧٩(رقم السؤال) ١٦٠: صالعلل (قال اإلمام أمحد يف رواية املروذي عنه 

بن سعيد، عن عروة، عن  إيش هو؟ قال عن حيىي): املروذي(قلت . حكوا عنه حديثا منكرا
  . ومل أقف على رواية عروة عن عائشة. هإ ))عائشة، شيء يف السخاء

ليس حديثه ((: ، وقال مرة))ليس بثقة((): ٢/٣٣٥( ))ذيب التهذيب((كما يف   - وقال ابن معني
، )١٢(رقم ) ٣٣: ص(رواية ابن طهمان  ))بن معني يف الرجال  من كالم زكريا حيىي((كما يف   ))بشيء

 ))الضعفاء((وقال النسائي يف ). ١٩٤(املصدر السابق رقم ) (٦٧: ص( ))ليس بشيء((: وقال مرة
: ص( ))سؤاالت الربقاين((كما يف   ))مرتوك((: وقال الدارقطين. ))ليس بثقة((): ٢٧٣(رقم ) ١٢١: ص(

  . ))ضعيف((): ٢٤٠٠(رقم ) ٣٨٧: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف ). ١٧٨رقم ٣٢
أبو حامت على هذا اإلسناد بـأنه  أن احلديث من طريق الوراق ضعيف، وقد حكم: والحاصل

  ). ٢٣٥٣(رقم السؤال ) ٦/٩٨( ))العلل((: انظر ))منكر((
  . بن سعيد واختلف عليه بن مسلمة، عن يحيى رواية سعيد: الوجه الثاني

= 
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بن   بن مسلمة، عن حيىي بن اجلنيد، عن سعيد  بن الصباح، واحلسني حيث رواه كل من حممد
  . بن إبراهيم، عن عائشة سعيد، عن حممد
سعيد، بن   بن سليمان، عن حيىي  بن مسلمة، وتليد  بن عثمان، فرواه عن سعيد وخالفهما سهل

  . بن إبراهيم، وعائشة بذكر علقمة بني حممد. عن علقمة، عن عائشة
، من )١٠٣٥٥(رقم ) ١٣/٢٩٣( ))الشعب((أخرجها البيهقي يف بن الصباح   رواية محمد/ أ

  بن الصباح به  بن قحطبة، حدثنا حممد  اهللا  طريق عبد
) ٨٥٥: صالتقريب ( ))صدوق((فيان اَجلرجرائي أبو جعفر التاجر ابن س: هو بن الصبـاح  و حممد

  ). ٦٠٠٣(رقم 
) ١١٠٧(رقم ) ٢/٥٣٤( ))املوضوعات((أخرجها ابن اجلوزي يف  بن الجنيد رواية الحسين/ ب

  . بن اجلنيد به بن غيالن، قال حدثنا احلسني من طريق أيب بكر
  . »البخيلاهللا من العاقل   واجلاهل السخي أحب إىل«: وعنده

يف . هو ابن أيب جعفر البغدادي، أبو علي البزار بلخي األصل، ذكر املزي بن اجلنيد  و احلســني
، )١٥٥٢(رقم ) ١/٥٨١( ))التهذيب((رجح احلافظ يف  ))احلسن((  بن مسلمة ومساه الرواة عن سعيد

  ))صدوق(() ١٣٢١(رقم ) ٢٤٦: ص( ))التقريب(( وقال يف. أنه بفتح احلاء، والسني
التيمي أبو  بن صخر القرشي بن خالد  بن احلارث بن إبراهيم وهذا إسناد منقطع ألن حممد

مل يسمع من ((: عن أبيه) ٦٩١(رقم ) ١٨٨(  ))املراسيل((قال ابن أيب حامت يف . اهللا املدين عبد
قال احلافظ يف . هإ ))ولم يسمع من عائشةجابر وال من أيب سعيد، وروى عن أنس حديثا، 

وعائشة ماتت قبل أيب ((: بعد ذكر قول ابن أيب حامت هذا): ٦٧٠٠(رقم )٥/٧( ))التهذيب((
  . ))سعيد

، والبيهقي يف )٣(رقم ) ٢٤: ص())ستجادامل((أخرجها الدارقطين يف  بن عثمان  رواية سهل/ جـ
بن سليمان أبو  بن عثمان، حدثنا تليد  من طريق سهل): ١٠٣٥٢(رقم ) ١٣/٢٩١( ))الشعب((

بن وقاص، عن  بن إبراهيم، عن علقمة  بن سعيد، عن حممد  بن مسلمة، عن حيىي إدريس، وسعيد
  . عائشة فذكره
  . تليد، وسعيد ضعيفان: وقال البيهقي

 ))التقريب((ابن فارس الكندي أبو مسعود العسكري، قال احلافظ يف : هو ثـمانبن ع  و سهل
  . ))أحد احلفاظ، له غرائب((): ٢٦٧٩(رقم ) ٤٢٠(

= 
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بن مروان األموي كان   امللك  بن عبد  ابن هشام: وهو بن مسلمة ومدار كال الوجهني على سعــــيد
  . ينزل اجلزيرة، وبه أعل األئمة احلديث

بن  سألت أيب عن حديث رواه سعيد((): ٢٣٥٢(رقم ) ٦/٩٦ ))العلل((قال ابن أيب حامت يف 
بن   عن حيىي -ومل أكتب عنه إال عن الفضل الرخامي - امللك وهو جزري  مسلمة يعىن ابن عبد

هذا حديث باطل، : قال أيب: بن إبراهيم التيمي، عن عائشة وذكره اري، عن حممدسعيد االنص
 . ))وسعيد ضعيف احلديث، أخاف أن يكون أدخل له

منكر احلديث : ليس بشيء، وقال ابن حبان: بن مسلمة، قال حيىي  سعيد]فيه[((وقال ابن اجلوزي 
  . هإ ))...جدا، فاحش اخلطأ

ليس ((]: بن مسلمة  سعيد[، )٣٦٨(رقم ) ١١٩: ص( ))لدوريتاريخ ا((قال ابن معني كما يف 
 ))الضعفاء((وقال النسائي . ))منكر((): ١٤٠(رقم  ))الضعفاء الصغري((وقال البخاري يف  ))بشيء

أرجو أنه ممن ((): ٣/١٢١٥( ))الكامل((وقال ابن عدي يف . ))ضعيف((): ٢٧٢(رقم ) ١٢١: ص(
، وذكره )٦/٣٧٤( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . ))فإا مقاربةيرتك حديثه وحيتمل يف روايته،  ال

منكر احلديث جدا، فاحش اخلطأ يف ((: وقال) ٣٩٠(رقم ) ١/٤٠٣( ))اروحني((أيضا يف 
وقال احلافظ يف . ))ضعيف يعترب به((): ٦٢٨(رقم  ))الضعفاء((وقال الدارقطين يف . ))األخبار

  . ))ضعيف((: )٢٤٠٨(رقم ) ٣٨٨: ص( ))التقريب((
ابن سليمان احملاريب أبو سليمان، : وهو بن سليمان بن عثمان جاء مقرونا بـ تَِلْيــد  ويف رواية سهل

، )٣٦٨(رقم ) ١١٩: ص ))تاريخ الدوري((أو أبو إدريس الكويف األعرج، قال ابن معني كما يف 
كذاب كان يشتم عثمان، وكل من شتم عثمان أو طلحة، أو أحدا من ((: ليس بشيء، وقال مرة

كما يف   ))اهللا واملالئكة والناس أمجعني  يكتب عنه، وعليه لعنة  دجال ال �اهللا  أصحاب رسول
رجل سوء ((: ، وقال مرة))رافضي خبيث((وقال أبو داود ). ٧٩٨(رقم ) ٤/٣٢٢( ))ذيب الكمال((

رقم ) ٢٨٢: ص( ))سؤاالت اآلجري((كما يف   ))بن معني  حيىييشتم أبا بكر، وعمر وقد رآه 
  . ))رافضي ضعيف((): ٨٠٥(رقم ) ١٨١: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف ). ١٨٧١(

  . فتبني من هذا أن كال الوجهني ضعيف
  : بن سعيد عن ابن املسيب عن عائشة  الواحد، عن حيىي بن عبد  رواية عنبسة: الوجه الثالث

 ))أخبار أصبهان((، وأبو نعيم يف )٤(رقم ) ٢٥: ص(  ))املستجاد((ين يف الدارقط أخرجها 
بن حيىي القاضي، نا  من طريق خلف) ٢/٥٣٤( ))املوضوعات((، وابن اجلوزي يف )١/٢٤٣(

= 
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  .)١(فيه الدارقطين الزيادة ذه ورواه »وأْدَوأُ الداء البخل«: فيه يذكر ومل

  .احلديث )٢(»...وإىل من ليس من أهله، اصنع املعروف إىل أهله«: ـ حديث ١١٨
= 
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اهللا   رضي- بن املسيب، عن عائشة  بن سعيد، عن سعيد  الواحد القرشي، عن حيىي  بن عبد عنبسة
  . »قريب من اخلري«فذكره وزاد  -عنهما

: وقال حمقق املوضوعات يف بعض نسخه. ))خلف((بدل  ))بن حيىي القاضي  خالد((: وعند ابن اجلوزي
  . ))عنبسة((بدل . ))الواحد بن عبد  غريب((

  . ))بن حيىي، وغريب وكالمها غريب وجمهول  خالد]فيه[((: قال ابن اجلوزي
وهو من زياداته على  - الواحد  بن عبد  غريبيف ترمجة ) ٦/٣٠٣(  ))اللسان((وذكره احلافظ يف 

  . ونقل قول ابن اجلوزي السابق -امليزان
الواحد   بن عبد  عنبسة((): ٨٤: ص(يف تعليقه على الفوائد اموعة  وقال العالمة املعلمي 

 ))اللسان((و  ))امليزان((القرشي قد تصحف على ابن اجلوزي، وتبعه الذهيب، وابن حجر فعقدا يف 
، ))معروف ثقة(( الواحد القرشي  بن عبد  وعنبــسة ))القرشي((لـ غريب، وكلمة القومسي حمرفة عن ترمجة 

بن حيىي قاضي الري، ذمه أبوحامت، وقال مرتوك احلديث كان كذابا   خلف: والبالء من الراوي عنه
  . هإ ))...يشتغل له وال حبديثه ال

) ١/٣١٠( ))املغين((وقال الذهيب يف ). ١٢٩٧(رقم ) ٣/٣٧٢( ))اجلرح والتعديل((انظر ترمجته  يف 
  . ))كذاب((: قال أبو حامت) ١٩٤٤(رقم 

  . ـ واهللا أعلم))موضوع((واحلديث ذا اإلسناد 
 ))العلل((من مجيع طرقه، وقد قال الدارقطين يف  �أن احلديث مل يثبت عن النيب : والحاصل

: وقال العقيلي. ))وال يثبت منها شيء على وجه((: بعد ذكر االختالف يف اإلسناد) ١٤/٣٦٩(
املنار ((وقال ابن القيم يف . ليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى وال من حديث غيره

 »...اهللا قريب من الناس السخي قريب من«حديث ...ومن األحاديث الباطلة) ٩٨: ص( ))املنيف
   - واهللا أعلم - . الدارقطين قوله السابق مث نقل عن

  . ))العلل((وال يف  ))املستجاد((مل أقف على هذه الزيادة عند الدراقطين يف كتابه   )١(
 ))الشعب((وذكره البيهقي يف . ذا اللفظ) ٣/١٢٣٩(  ))الكامل((وذكر هذه الزيادة ابن عدي يف  
 . »البخلوأي داء أدوى من «: بلفظ): ١٠٣٥٦(رقم ) ١٣/٢٩٣(

فإن أصبت أهله، فقد أصبت أهله، وإن مل تصب ...«): ٣/٢٤٠( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )٢(
= 
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. مرســال )١(جــده عــن، أبيــه عــن، حممــدبــن  جعفــر روايــة مــن)) املستجـــاد(( يف الــدارقطين  
  هـ .)٢(الصحبة آداب يف وتقدم

= 
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 . »أهله، فأنت من أهله

اهللا  بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد  بن علي  بن الحسين ابن علي: بن محمد هو  جعفر  )١(
رقم ) ٢٠٠: ص(التقريب : انظر. ه١٤٨تويف سنة  ))صدوق فقيه إمام(( المعروف بالصادق

)٩٥٨ .(  
 ))ثقة  فاضل((أبو جعفر الباقر  ، )السجاد(بن أيب طالب   بن علي  بن احلسني  بن علي  حممد: وأبوه

  ). ٦١٩١(رقم ) ٨٧٩: ص(التقريب : انظر. تويف سنة بضع عشرة ومائة
فقيه فاضل ثقة ثبت عابد (( بن أيب طالب اهلامشي زين العابدين  بن علي  بن احلسني علي: وجده
مات سنة ثالث وتسعني وقيل غري  ))ما رأيت قرشيا أفضل منه((بن عيينة عن الزهري اقال  ))مشهور
 ). ٤٧٤٩(رقم ) ٦٩٣: ص(التقريب : انظر. ذلك

يف حقوق املسلم والرحم واجلوار، : آداب الصحبة، باب: ذكره املصنف يف كتاب) ٢(
ورواه القضاعي يف . وهو ضعيف ))العلل((ذكره الدارقطين يف ((: ، وقال يف خترجيه)ب/٩٠/اللوحة(
وزاد . . هإ ))بن حممد، عن أبيه، عن جده مرسال بسند ضعيف من رواية جعفر ))مسند الشهاب((

  . ))املستجاد((عزوه هنا إىل الدارقطين يف 
 والدارقطني في، )٧٨(رقم ) ١/١٢٠( ))الفوائد((واحلديث أخرجه أبو بكر الشافعي يف 

) ٧٤٧(رقم ) ١/٤٣٦( ))مسند الشهاب((، والقضاعي يف )٨(رقم ) ٣٠-٢٩: ص( ))المستجاد((
: بن احلسني، عن أبيه، عن جده، قال بن علي  بن حممد  بن مسلمة، نا جعفر من طرق عن سعيد

  . »من أهله«بدل   »فأنت أهله«: فذكره وعند الدارقطين �اهللا   قال رسول
  . ومل يبني وجه الضعف ))ضعيفمرسل ((حكم عليه املصنف بأنه 

بن مروان األموي تقدم يف احلديث   امللك بن عبد  بن هشام  بن مسلمة  سعيد: ووجه الضعف هو
  . الذي قبله أنه ضعيف
 هو((: ملا سئل عن هذا احلديث): ٣٠٩(رقم السؤال ) ٣/١٠٧( ))العلل((وقال الدارقطين يف 

  : عنه واختلف، حممدبن  جعفر يرويه حديث
  . علي عن، جده عن، أبيه عن، جعفر عن، بن أيب يزيد اهلمداين األزجي بن احلسن  حممد فرواه
  . عنه واختلف، مسلمةبن   سعيد ورواه

= 
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 دخلوها ولكن صيام وال أميت مل يدخلوا اجلنة بصالة )١(إن بُدالء«: ـ حديث ١١٩
= 
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=  

  . جابر عن، أبيه عن، جعفر عن، مسلمةبن   سعيد عن، احلنفي عمروبن   العالء فقال
  . هإ))جعفر عن مرسال، غريب جده عن، أبيه عن، جعفر عن، سعيد عن: غريه وقال

البن ) ٧١: ص( ))اجلامع الصغري((عزاه السيوطي يف  -الذي ذكره الدارقطين -�وحديث علي 
بن   علي املؤمنني أمري  عن  تارخيه ابن جنار يف((): ١/٣٢٢(  ))التيسري((وقال املناوي يف . النجار

  إهـ  ))ضعيف املغىن يف كما وهو طالب أيب
أبو احلسن الكويف ضعفه مجاعة  بن أيب يزيد اهلمداين األزجي بن احلسن  ويف إسناد الدارقطين حممد

: ، وقال أبو داود))يكذب((): ٢/٥١٠( ))تاريخ الدوري((من العلماء، وقال ابن معني كما يف 
وقال ). ١٨٤٣(رقم ) ٢٧٨: ص( ))سؤاالت اآلجري((كما يف   ))كذاب، وثب على كتب أبيه((

 ))الكاشف((وقال الذهيب يف  ))مرتوك احلديث((): ٥٣٧(رقم ) ٢٠٨: ص( ))الضعفاء((النسائي يف 

: ص( ))قريبالت((وقال احلافظ يف  ))مرتوك((ضعفه مجاعة، وقال النسائي ): ٤٧٩٩(رقم ) ٢/١٦٥(
  . ))ضعيف((): ٥٨٥٧(رقم ) ٨٣٧

والعالء . فلم أقف عليه بن عمرو احلنفي  وأما حديث جابر الذي ذكره الدارقطين معلقا عن العــالء
وأورد . ))مرتوك((: وقال) ٥٧٤٣(رقم الرتمجة ) ١٢٨ـ ٥/١٢٧(  ))امليزان((هذا ترجم له الذهيب يف 

  . هذا موضوع إهـ: وقال »أحبوا العرب لثالث«يف ترمجته حديث 
لسان ((كما يف   ))الغرائب((أخرجه الدارقطين يف  �وقد ورد هذا احلديث من رواية ابن عمر 

بن بشري  الرمحن بن ُخشيش، عن عبد  من طريق حممد) ٤٦٠٨(رقم الرتمجة ) ٩١ـ٥/٩٠( ))امليزان
: اهللا عنهما مرفوعا يزيد، عن مالك عن نافع، عن ابن عمر رضيبن   األزدي، عن أبيه بشري

  . فذكره
  . إسناده ضعيف، ورجاله جمهولون: وقال الدارقطين 

إسناد مظلم، ((: بن بشري  الرمحن  يف ترمجة عبد) ٤٨٢٨رقم ) ٤/٢٦٢( ))امليزان((وقال الذهيب يف 
  . ))وخرب باطل

 . ))يصح عن مالك  وقال ال]الدارقطين[من طريقه أخرجه اخلطيب ((: ))اللسان((وقال احلافظ يف 

 )١١/٤٨العرب لسان(أبدال،  منه، واجلمع اخلََلف وبَِديله وبََدله الشيء لغتان، ِبْدل وِبْدلٌ  بََدلٌ   )١(
مجعا  لوصف على فعيل  ))فعالء((ألنه يطرد جميء  -على وزن فعيل-فلعله مجع بديل ))بدالء((وأما 

ظريف ظَُرفاء، وكرمي ُكرماء، وخبيل : مبعىن فاعل صفة ملذكر عاقل غري مضاعف وال معتل حنو
= 

 



  كتاب ذم البخل وحب املال

 

 

٣٤٨

  .احلديث  )١(»...بسماحة األنفس
 حديث من ))مـــــــــكارم األخالق(( يف )٢(اللبن   أبو بكرو ، ))املستجـاد((يف  الدارقطين  
يـْنَـْورِيبن  العزيز  بن عبد حممد((: وفيه. أنس ويف، مناكري عدي ابن أورد له ))املبارك الد 

))احلديث منكر ضعيف((: أنه ))امليزان((
)٣(.  

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  . )٢/٤٣٠شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : (انظر. خبالء
 ))الصوفية ألفاظ معجم(( اصطالح خاص عند الصوفية عرفه د الشرقاوي يف كتابه ))بدالء(( ))أبدال((و
 يعرفهم الصوفية، ال عند لألولياء الطبقي الرتتيب يف املراتب بدل، إحدى مجع األبدال((): ٢٢: ص(

  . ))الكون نظام حفظ يف أثره اقتدار، له من هلم مبا يشاركون ، وهم- الغيب أهل -  الناس عامة
بن سليم   يف حيىيقال الشافعي . يف كالم بعض األئمة مثل الشافعي وابن املبارك ))األبدال((وقد ورد 

رقم ) ٦/١٤١ ))ذيب التهذيب((كما يف  ))فاضل كنا نعده من األبدال((: القرشي  الطائفي
مابقي يف احلجاز أحد من األبدال إال ((: بن عياض  وقال ابن املبارك يف فضيل). ٨٨٣٦(

   )٨/٤٢٥النبالء   سري أعالم( ))بن عياض فضيل
؛ ))األبدال((هم  يقولون فكانوا العلم أهل وأما((): ٤/٩٧(  ))جمموع الفتاوى(( وقال شيخ اإلسالم يف

 حقيقة، كل هلم يعرف  ال الذين املعدمني من حقيقة، ليسوا مقامهم األنبياء، وقائمون أبدال ألم
 العبادة يف واملقال، وهذا العلم يف فيه هذا عنهم ناب الذي القدر يف األنبياء مقام يقوم منهم

 إهـ. ))مجيعا األمرين يف واحلال، وهذا

  »  وسالمة الصدور، والنصح للمسلمني...«): ٣/٣٤٠(   ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ١(
وهو الصواب حسب املصادر املخرجة » بسماحة األنفس«بدل  » بسخاء األنفس«ويف اإلحياء   

 . للحديث

بن الل اهلمذاين الشافعي،   بن الفرج بن حممد بن أمحد  بن علي  اإلمام الفقيه احملدث أمحد: هو) ٢(
حدث عن إمساعيل الصفار وعن غريه، ومسع منه الدارقطين، وكان إمام مفننا، وذكر له من 

تاريخ بغداد : انظر. سنة مثان وتسعني وثالث مائة ))معجم الصحابة((و ))السنن((املصنفات 
  ). ١٧/٧٥(، وسري أعالم النبالء )٥/٥٢١(
 . -واهللا أعلم –لعله يف عداد املفقود  ))مكارم األخالق((وكتابه   

) ٣٣: ص(  ))المستجاد((الدارقطني في ، و)٦/٢٢٩١( ))الكامل((احلديث أخرجه ابن عدي يف  )٣(
كلهم  من : معلقا عن ابن الل) خمطوط ١/٢٧٢( ))مسند الفردوس((، والديلمي يف )١٣(رقم 

= 
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بن اهليثم املؤذن، عن عوف األعرايب،   بن املبارك القيسي، نا عثمان  العزيز  طرق عن حممد ب عبد
: فذكره، وقال الدارقطين وابن عدي  �اهللا   قال قال رسول � - بن مالك  عن احلسن، عن أنس

  . »سخاوة النفس«: وعند الديلمي» بسخاء األنفس«
  . ))العزيز الدينوري هذا أيضا ذا اإلسناد ليس يعرف إال بابن عبد((: قال ابن عدي

بن  محمدواملصنف بـ )٢١/٢٧٣( ))تاريخ اإلسالم((واحلديث أعله ابن عدي، والذهيب يف 
يـَْنوري العزيز عبد بن املبارك الد.   

  -الراء آخرها ويف والواو النون وفتح احلروف آخر الياء وسكون املهملة الدال بكسر-  - والدينوري
  ). ١/٥٢٦اللباب ( انظر . قرميسني عند اجلبل بالد من بلدة وهي الدينور إىل النسبة هذه

ومائتني كان قصد أيب يف سنة مخس ومخسني ((: يف ترمجته) ٨/٨( ))اجلرح((قال ابن أيب حامت يف  
بن غياث عن أبيه عن مسعر، مث روى  بن حفص  إىل قرية أيب أيوب وكتب عن أيب أحاديث عمر
  . ))بن حفص نفسه  بعد ذلك حديثني من تلك األحاديث عن عمر

وساق له أربعة أحاديث من مناكريه، وقال يف اثنني ) ٦/٢٢٩١( ))الكامل((وترجم له ابن عدي يف 
وقال . وللدينوري غري هذا من األحاديث اليت أنكرت عليه: مث قال ))باطل ذا اإلسناد((: منها

  ))الميزان((وقال الذهبي في  ))فسقط جدا ضعفوه((): ٢/٦٢٦(  ))اإلرشاد((اخلليلي يف 
  . ))منكر احلديث ضعيف، وكان ليس بثقة، يأيت بباليا((): ٧٨٨٣(رقم  )٦/٢٣٩(

  فاحلديث منكر 
ومع نكارة اإلسناد فإن فيه نكارة يف املنت أيضا، ألنه يدل على تنقيص قدر الصالة، والصوم، وأن 

عن ): ٢/٢٤٠( ))األوسط((أثر هلما يف دخول اجلنة، وهذا خالف مبا جاء عند الطرباين يف  ال
 عمله، وإن سائر له صلح صلحت فإن الصالة القيامة يوم العبد به حياسب ما أول« �النيب 

، وجاء عند )١٣٥٨(رقم  ))الصحيحة((صححه الشيخ األلباين يف . »عمله سائر فسد سدتف
 فقد صلحت فإن«وعند غريه ) ٤٦٥: (رقمالنسائي كتاب الصالة، باب احملاسبة على الصالة، 

إذا فسدت  فهذا احلديث يدل على أن العبد   »وخسر خاب فقد فسدت وأجنح، وإن أفلح
  . تغين سخاوة نفسه، وال نصحه للمسلمني شيئا صالته ال
البدل جاء يف  : لفظ)١١/٤٤١( ))جمموع الفتاوى(فقد قال شيخ اإلسالم يف  ))األبدال((: وأما لفظ

  . عليه السالمفأما احلديث املرفوع، فاألشبه أنه ليس من كالم النيب ) أهل العلم(كالم كثري منهم 
األمساء الدائرة على ألسنة كثري من النساك، والعامة مثل ): ١١/٤٣٣(وقال أيضا يف

= 
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)١())مــكارم األخــــــالق(( يف اخلرائطي ورواه
 صاحل املري: وفيه، حنوه سعيد أيب حديث من  

= 
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اهللا تعاىل، وال هي أيضا مأثورة عن   فهذه أمساء ليست موجودة يف كتاب. . واألبدال...الغوث
بإسناد صحيح، وال ضعيف حيمل عليه ألفاظ األبدال، فقد روي فيهم حديث شامي  �النيب 
): ١٠٣: صاملنار املنيف ((وقال ابن القيم يف . �مرفوعا إىل النيب  �طع اإلسناد عن علي منق

أحاديث األبدال واألقطاب، واألغواث والنقباء، النجباء، واألوتاد، كلها ...ومن األحاديث الباطلة((
أمحد ذكره » فإن فيهم البدالءتسبوا أهل الشام   وأقرب ما فيها ال: �اهللا   باطلة على رسول

 . ))يصح أيضا، فإنه منقطع  وال

 ))مكارم األخالق((للخرائطي، إال أنه رواه الطرباين يف   ))مكارم األخالق((مل أقف عليه يف   )١(
  : اهللا احلضرمي  بن عبد  عن حممد) ٧١(رقم ) ٦٢:ص(

  : معلقا عن عثمان الدارمي) ١٠٣٩٤(رقم )١٣/٣١٧( ))الشعب((والبيهفي يف 
  : الباغندى احلارثبن  سليمانبن   من طريق حممد )٤٠: ص( ))عاين األخبارم((والكالباذي يف 

  : من طريق ابن أيب شيبة) ١٠٣٩٤(رقم )١٣/٣١٧( ))الشعب((والبيهقي يف 
بن رجاء، عن صاحل املري، عن احلسن، عن أيب   بن أيب ليلى، ثنا سلمة بن عمران  كلهم عن حممد  

إن أبدال أمىت مل يدخلو اجلنة باألعمال، ولكن يدخلوها «: قال �اهللا  ان رسول: سعيد اخلدري
   .»والرمحة جلميع املسلمنيالنفس، وسالمة الصدر،  اهللا وسخاوة  برمحة

  . بالشك ))عن أيب سعيد أو عن غريه((: وقال الباغندي، وابن أيب شيبة
أبو  - بضم امليم، وتشديد الراء-  بن وادع املّري بن بشري  صـاحل: وأعله املصنف بـ صاحل املري، وهو 

  . بشر البصري، القاص، الزاهد
وقال البخاري يف . ))ليس به بأس((): ٢/٢٦٢( ))تاريخ الدوري((قال ابن معني يف كما يف  
رقم ) ١/٤٧١( ))اروحني((وقال ابن حبان يف  ))منكر احلديث((): ١٦٥(رقم  ))الضعفاء الصغري((
 االتقان عن غفل حىت والصالح اخلري عليه غلب...وقرائهم البصرة أهل عباد من وكان((): ٤٨٨(
 أنس عن التوهم، فيجعله على وهؤالء واحلسن ثابت من مسعه الذى الشئ يروى احلفظ، فكان يف
 عند الرتك واستحق االثبات عن يرويها الىت املوضوعات روايته يف فظهر �اهللا   رسول عن

بعد ذكر  ))لسان امليزان((وقال احلافظ يف  ))عليه احلمل شديد معنيبن   حيىي كان...االحتجاج
) ٢٨٦١(رقم )٤٤٣: ص( ))التقريب((وقال يف  ))منكر احلديث((وصاحل املري : احلديث من طريقه

  . ))ضعيف((
= 
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  .))فيه متكلم((

حبــب إلــيهم جعــل للمعــروف وجوهــاً مــن خلقــه اهللا  إن«: أيب ســعيدـ ح��ديث  ١٢٠
  .احلديث  )١(»...املعروف
))ضعيف(( هارون وأبو، عنه أيب هارون العبدي رواية من ))املستجـاد((يف  الدارقطين 

)٢(.  
= 
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 . فتبني من هذا أن احلديث ذا اإلسناد منكر، لشدة ضعف صاحل املري

وحبب إليهم فعاله، ووجه طالب املعروف إليهم، ...«): ٣/٢٤٠( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ١(
 . »ويسر عليهم إعطاءه، كما يسر الغيث إىل البلدة اجلدبة، فيحييها وحيىي به أهلها

نبهت عليه  ))املستجاد((هذا احلديث سقط من النسخ الثالثة الىت اعتمدت عليها حمققة كتاب   )٢(
  . ة، وأثبتتها بناءا على قول العراقي هذااحملقق

  ))اصطناع املعروف((، ويف )٤(رقم احلديث  ))قضاء احلوائج((واحلديث أخرجه ابن أيب الدنيا يف 
السكوين، حدثين ابو حيىي الثقفي، عن ] بن شجاع   الوليد[قال حدثين أبو مهام ) ٤(رقم احلديث 
اهللا   وإن«: فذكره وزاد: �اهللا  قال رسول: قال ، عن أيب سعيد اخلدريأبي هارون احلارث، عن

جعل للمعروف أعداء، من خلقه، بغض إليهم املعروف، وبغض إليهم ِفعاله، وحظر عليهم إعطاء،  
  . »كما حيظر الغيث عن األرض اجلدبة ليهلكها، ويهلك ا أهلها، وما يعفو أكثر

إن «إلسناد السابق عن أيب سعيد مرفوعا با) ٢(رقم احلديث  ))اصطناع املعروف((وأخرجه أيضا يف 
   »من ُحّبب إليه املعروف، وُحبَب إليه فعاله: اهللا إىل اهللا  أحب عباد

معلقا عن أيب الشيخ من ) ١/٢٧٤زهر الفردوس (كما يف   ))مسند الفردوس((وأخرجه الديلمي يف 
  . ))بن النمريي  احلارث((: ويف مسند الفردوس. طريق ابن أيب الدنيا به مثله

  ))مل أعرفه((): ٢٨٤٩( رقم) ٦/٣٧١( ))الضعيفة((قال الشيخ االلباين يف : والحـارث النميري
الرمحن الثقفي،   ، من طريق عبد)١٢٠٩(رقم الرتمجة ) ٣/٩٤١( ))الضعفاء((وأخرجه العقيلي يف 

اهللا تبارك   إن« �اهللا   ، عن أيب سعيد قال قال رسوأبي هارونبن مساك، عن   حدثنا عثمان: قال
  . فذكر حديثا فيه طول »وتعاىل خلق املعروف، وخلق له وجوها من خلقه، حبب إليهم املعروف

  ). ٢/٥١٠( ))العلل املتناهية((ومن طريقه اخرجه ابن اجلوزي يف 
  . ))وال يعرف إال بهجمهول بالنقل، حديثه غري حمفوظ، ]: بن مساك عثمان[((: وقال العقيلي

  . وبه أعل احلديَث ابُن اجلوزي، واملصنفُ  ومدار مجيع هذه األسانيد على أيب هارون العبـــــدي
: وقال. مث ذكر قول العقيلي السابق. ))�اهللا   يصح عن رسول هذا حديث ال((: قال ابن اجلوزي

= 
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ألن : كان كذابا، وقال شعبة: بن زيد  قال محاد. بن جوين بدي، وامسه عمارةأبو هارون هو الع((
  . إهـ))...أقدم فتضرب عنقي أحب إيل من أن أحدث عنه

رقم الرتمجة ) ٣/١٠٢٥( ))الضعفاء((وكالم شعبة الذي ذكره ابن اجلوزي نقله العقيلي يف 
)١٣٣٠ .(  

كان أبو ((: بلفظ) ٢٠٠٥(رقم ) ٦٣٦٤ ))اجلرح والتعديل((وقول محاد ذكره ابن أيب حامت يف 
  . ))هارون العبدي كذابا يروي بالغداة شيئا، وبالعشي شيئا

). ١(رقم الرتمجة ) ٥٩: ص( ))سؤاالت ابن اجلنيد((كما يف   ))غري ثقة يكذب((: وقال ابن معني 
سعيد ما كان رافضيا، يروي عن أيب ((): ٨٠٥(رقم ) ٢/١٦٨( ))اروحني((وقال ابن حبان يف 

  . ))ليس من حديثه، وال حيل كتابة حديثه إال على جهة التعجب
نقله  ))أمجعوا على أنه ضعيف احلديث، وقد حتامل بعضهم فنسبه إىل الكذب((الرب  وقال ابن عبد
كتاب قصر الصالة   ))االستذكار((، ويف )٥٦٦٦(رقم الرتمجة ) ٤/٢٤٨( ))التهذيب((احلافظ يف 
بن   يكتب حديثه، وقد نسبه محاد  نكر احلديث عند مجيعهم، مرتوك، الم((): ٦/٩٠(يف السفر 

ينسبونه إىل   كيف ال((: الرب السابق إهـ وقال احلافظ معلقا على كالم ابن عبد ))زيد إىل الكذب
بن  العزيز  بن سفيان عن عبد عن احلسن] ٥/١٧٣٣[ ))الكامل((الكذب وقد روى ابن عدي يف 

أتيت إىل أيب هارون العبدي فقلت، أخرج إيل : بن أسد قال ز بن مهران، عن  سالم، عن علي
حدثنا أبو سعيد أن عثمان أدخل حفرته وإنه «: ما مسعت من أيب سعيد فأخرج يل كتابا فإذا فيه

قال . فدفعت الكتاب يف يده وقمت: هو كما ترى، قال: تقر ذا؟ قال: قال قلت» لكافر باهللا
  إهـ  )) سعيدفهذا كذب ظاهر على أيب: احلافظ

    ))مرتوك ومنهم من كذبه شيعي ((): ٤٨٧٤(رقم ) ٧١١: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف 
رقم احلديث  ))الضعيفة((قال الشيخ األلباين يف . فاحلديث ذا اإلسناد منكر إن مل يكن موضوعا

  . ))ضعيف جدا((): ٢٨٤٩(
) ١١٨(رقم ) ٨٠: ص( ))رم اإلخالقمكا((بن كعب أخرجه الطرباين يف   وقد ورد من حديث أيب
بن عمر   خمتصرا من طريق حفص) ٢٨٢-٢/٢٨١( ))تاريخ أصبهان((مطوال، وأبو نعيم يف 

بن عمر، عن   اهللا الرمحن النمريي، عن عبد  بن عبد احلبطي، ثنا أبو مطرف السامي، عن زياد
  . فذكر حنوه �قال يل النيب : بن كعب، قال أيب
  . أبو مطرف السلمي: وعند الطرباين 

= 
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  .)١(وصححه علي  حديث من احلاكم ورواه

 له كتب وأهله وكلما أنفق الرجل على نفسه، كل معروف صدقة«: ـ حديث ١٢١
  .احلديث  )٢(»...صدقة

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  الرملي،  ابن أبي القاسم الَحَبطي: بن عمر وهو حفــصومدار احلديث على 
  ))قد رأيته ومل يكن بثقة، وال مأمون، أحاديثه أحاديث كذب((: ، وقال))ليس بشيء((: قال ابن معني

): ٢/٧٩٦( ))الكامل((وقال ابن عدي يف ). ٤٢٦٧(رقم الرتمجة ) ٩/٨٦( ))تاريخ بغداد((ما يف ك
ميزان ((كما يف   ))مرتوك((: وقال األزدي. ))ليس له إال اليسري من احلديث، وأحاديثه غري حمفوظة((

د وشيخه أبو مطرف مل أقف له على ترمجة، وزيا). ٢١٣٦(رقم الرتمجة ) ٢/٣٢٦( ))اإلعتدال
  . وأما عند الطرباين بدون ذكر أبيه ))الرمحن النمريي بن عبد  زياد((: جاء عند أيب نعيم: النمريي

والنمريي هذا مل أعرفه؛ وحيتمل أنه ((): ٢٨٤٩(رقم احلديث ))الضعيفة((قال الشيخ األلباين يف 
  إهـ ))فإن يكن هو فهو جمهول...الرمحن القيسي أبو اخلصيب البصري بن عبد  زياد

بن مالك، ومل تذكر له رواية عن ابن  اهللا النمريي، يروي عن أنس بن عبد  ويف هذه الطبقة زياد
   - واهللا أعلم - ). ٢٠٩٨(رقم ) ٣٤٧: ص( ))التقريب((انظر  ))ضعيف((عمر وهو 

بن طريف، عن   بن علي، عن سعد  من طريق حبان) ٤/٣٢١( كتاب الرقاق  ))المستدرك((في   )١(
اطلبوا املعروف من رمحاء ! يا علي«  �اهللا  قال رسول: قال �بن نباتة، عن علي   األصبغ

اهللا   يا علي إنأميت، تعيشوا يف أكنافهم، وال تطلبوه من القاسية قلوم فإن اللعنة تنزل عليهم، 
كما حببه إليهم وحبب إليهم فعاله، ووجه إليهم طالبه تعالى خلق المعروف، وخلق له أهال، ف

جلريبة، لتحىي به، وحيىي ا أهلها، يا علي إن أهل املعروف يف الدنيا هم أهل اوجه املاء يف األرض 
  . »املعروف يف اآلخرة

  . ))صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((: وقال احلاكم
  . ))األصبغ واٍه، وحبان ضعفوه((: وتعقبه الذهيب

ورواه احلاكم من حديث علي، ((: عند قول العراقي) ١٠٦(نظر الكالم عليه يف حديث رقم وا
 . ))وليس كما قال"إنه صحيح اإلسناد: "وقال

وما وىف به الرجل عرضه فهو له صدقة، وما أنفق ...«): ٣/٢٤٠٩( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )٢(
 . »اهللا خلفها الرجل من نفقة فعلى
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 حديث من ))الشـعـب((يف  والبيهقي، واخلرائطي، ))املستجـاد((يف  والدارقطين، عدي ابن 
 واجلملة .)١(اجلمهور وضعفه، معني ابن وثقه "احلسن اهلاليلبن  احلميد  عبد": وفيه، جابر
  .)٣(حذيفة حديث من مسلم وعند،  )٢(جابر حديث من البخاري عند منه األوىل

 ِإَغاثَة حيب واهللا، والدال على اخلري كفاعله، كل معروف صدقة«: ـ حديث ١٢٢
)٤(اناللْهفَ 

 «.  
 عن، شعيببن   عمرو عن، أرطاةبن  احلجاج: رواية من ))املستجـاد((يف  الدارقطين  
))ضعيف(( واحلجاج. جده عن، أبيه

)٥(.  
                                                                                  

: ص( ))المستجاد((والدارقطني في ، )١٤٧١: (رقم) ٥/٣٢٢( ))الكامل((وابن عدي في  )١(
: رقم احلديث) ١/٢٢٦( ))مكارم األخالق((والخرائطي في ، )١٨: (رقم احلديث) ٣٨ـ٣٧
) ١٠/٢٤٢(كتاب الشهادات   ))السنن((ويف ) ١٤٩ـ٥/١٤٨( ))الشعب((والبيهقي في ). ٨٤(

  . به  �بن املنكدر، عن جابر  بن احلسن اهلاليل، عن حممد احلميد  كلهم من طرق عن عبد
وقد تقدم خترجيه، والكالم عليه يف . »ما وقى به عرضه فهو صدقة«: وهذا احلديث صدر حديث

  . ، فلرياجع هناك)٧١(احلديث رقم 
). ٥/٦٥٧األنساب . (ين هالل، وهي قبيلة نزلت الكوفةبكسر اهلاء، هذه النسبة إىل ب: والهاللي

 ). ٧١(وتقدم كالم العلماء فيه يف احلديث رقم 

، من طريق أيب غسان، قال )٦٠٢١(رقم ) ١٠/٥٥٠(كتاب األدب، باب كل معروف صدقة،   )٢(
 . »كل معروف صدقة«: قال �عن النيب  � اهللا بن عبد  بن املنكدر، عن جابر حدثين حممد

، رقم )٧/٩٢(كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة قد يقع على كل نوع من املعروف،   )٣(
: - �قال نبيكم : ويف رواية - �بن ِحراش، عن حذيفة عن النيب  ، من طريق ربعي)٢٣٢٥(
 . »كل معروف صدقة«

، وقال )٨٦٩: ص احمليط  القاموس(املظلوم املضطر : والّالهف، هلََِف، كـ َفرَِح والَلهيف، واللهفان  )٤(
 . املكروب: اللهفان هو): ٨٧٤: ص( ))النهاية((ابن األثري يف 

بناءا على قول ) ٢١(حتت الرقم  ))املستجاد من فعالت األجواد((هذا احلديث أضافته حمققة كتاب   )٥(
  و. جد يف النسخ الثالثة اليت اعتمدا احملققةومل يو   ))املستجاد((العراقي أخرجه الدارقطين يف 

  . بن أرطاة  ومل أجدا أحدا رواه من طريق الدارقطين، وقد أعله املصنف بـ احلجاج
بن هبرية النخعي أبو أرطاة الكويف القاضي أحد  ابن ثور: هو - بفتح اهلمزة- بن أرطاة الحجـــاجو 

= 
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 من العلم يف تقدمت الثانية واجلملة، )١(قبله تقدمت األوىل فاجلملة مفرقا جاء وقد 
زياد (( :وفيها أيضا أنس حديث من يعلى أبو رواها الثالثة واجلملة، )٢(وغريه أنس حديث

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  . الفقهاء
بن شعيب إال أربعة أحاديث والباقي  مل يسمع احلجاج من عمرو: ذكر ابن أيب حامت عن أيب نعيم

  ). ١٦٥(املراسيل البن أيب حامت (اهللا العرزمي  بن عبيد عن حممد
حممد  حيدثه مما شعيببن   َعْمرو عن باحلديث دثناوكان حي، مدلسا احلجاج كان: قال ابن املبارك

كان ((: وقال أيضا). ٧٥(رقم ) (الضعفاء الصغري للبخاري (. نـَْقَربُه  ال مرتوك العرزمي، والعرزمي
بن شعيب مبا محل عن العرزمي، عن عمرو، والعرزمي مرتوك   بن أرطاة حيدثنا عن عمرو حجاج

  ). ٣/٥٥١(للبخاري التاريخ األوسط (  ))نقّويه احلديث ال
 ليس  صدوق((: )٣/١٥٦( ))اجلرح والتعديل((َمِعني كما يف بن   حيىي عن، خيثمة َأيب وقال ابن
يعين فيسقط : ، قال الذهيب))شعيببن   َعْمرو عن، العرزمياهللا   عبيدبن  حممد عن يدلس، بالقوي

  )٧/٧٠السري (العرزمي 
وذكره  ))صدوق كثري اخلطأ والتدليس((): ١١٢٨(رقم ) ٢٢٢: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف 

حيتج بشيء من حديثهم إال  ممن ال: يف املرتبة الرابعة). ١٦٤: ص( ))تعريف أهل التقديس((احلافظ 
  . مبا صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء وااهيل
 . ية احلجاج عن العرزميفتينب من هذا أن احلديث ضعيف، أو منكر إن كان من روا

 . »كل معروف صدقة«يعين   )١(

وقال ). ب/٣/اللوحة(تقدم يف كتاب العلم، الباب األول  »كفاعله الخير على والدال«يعين   )٢(
غريب، ورواه مسلم وأبو داود، والرتمذي، : الرتمذي من حديث أنس، وقال((: املصنف يف خترجيه

  . إهـ))»من دل على خري فله مثل أجر فاعله«: وصححه عن أيب مسعود البدري بلفظ
رقم ) ٧/٨٢(حديث أنس عند الرتمذي يف كتاب العلم باب ما جاء الدال على اخلري كفاعله، 

 �أتى النيب : بن مالك قال  بن بشر، عن أنس بن بشري، عن شبيب  من طريق أمحد) ٢٦٧٠(
: فأخربه فقال �رجٌل يستحمله، فلم جيد عنده ما يتحمله، فدله على آخر فحمله فأتى النيب 

  . »إن الدال على اخلري كفاعله«
  . ))�هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن النيب ((: قال أبو عيسى

  ))الكاشف((بن حريث أبو بكر الكويف قال الذهيب يف   املخزومي موىل عمرو: هو بن بشـري  أمحد
= 
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))ضعيف النمريي
)١(.  

= 
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=  

) ٨٦: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))ليس حبديثه بأس((قال ابن معني ): ١١(رقم ) ١/١٩١(
  . ))صدوق له أوهام((): ١٣(رقم 

رقم ) ١/٤٧٨( ))الكاشف((أبو بشر البجلي الكويف قال الذهيب يف : هو بن بشر و شبيـب
رقم ) ٤٣٠: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))لني: وثقه ابن معني، وقال أبو حامت((): ٢٢٣٤(
  . ))صدوق خيطئ((): ٢٧٥٣(

إسناده حسن، رجاله ((): ١٦٦٠(رقم احلديث) ٤/٢٢٠( ))الصحيحة((قال الشيخ األلباين يف 
  إهـ ))حديث أيب مسعود، فهو شاهد قوي له موثقون، والسبب الذي فيه هو عند مسلم وغريه من

اهللا مبركوب   أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب فضل إعانة الغازي يف سبيل وحديث أبي مسعود
، وأبو داود يف كتاب األدب، باب يف الدال )٤٨٧٦(رقم ) ١٣/٤١(وغريه، وخالفته يف أهله خبري

العلم باب ما جاء الدال على اخلري   ، والرتمذي يف كتاب)٥١٢٠(رقم ) ٨/٤٠٣(على اخلري، 
من طريق األعمش، عن أيب عمرو الشيباين، عن أيب مسعود ) ٢٦٧١(رقم ) ٧/٨٢(كفاعله، 

: ما عندي، فقال رجل: إين أُْبدِع يب فامحلين، فقال: فقال �جاء رجل إىل النيب : األنصاري، قال
ن دل على خير فله مثل أجر م« �اهللا   أنا أدله على من حيمله، فقال رسول! يارسول اهللا

 . »فاعله

باب إغاثة  ))اصطناع املعروف((، ويف )٢٧(احلديث  ))قضاء احلوائج((أخرجها ابن أيب الدنيا يف   )١(
وأبو يعلى في ، )٧٥٢١(رقم ) ١٤/٦٥( ))البحر الزخار((، البزار )٤(امللهوف، رقم احلديث 

بن إمساعيل األصم، حدثنا زياد، عن   ، من طريق السكن)٤٢٩٦(، رقم )٧/٢٧٥( ))المسند((
  . »الدال على اخلري كفاعله، واهللا حيب إغاثة اللهفان« �اهللا   قال رسول: بن مالك قال  أنس

  . غري منسوب ))زياد عن أنس((وعند اآلخرين . زياد النمريي: وجاء عند البزار
 ))اهللا النمريي بن عبد  زياد((رواه البزار من رواية ((): ١/١١٨(  ))يبالرتغيب والرته((قال املنذري يف 

، فعلال احلديث )٣/١٤٠( ))امع((وتبعه املصنف ههنا، واهليثمي يف . إهـ))وقد وثق، وله شواهد
  . بـــ زياد النمريي

رقم ) ٥/٥٢٤(  ))إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة((ولكن احلديث ذكره البوصريي يف 
: بإسناد أيب يعلى فقال البوصريي) ٥/٧١٩(  ))املطالب العالية((، واحلافظ ابن حجر يف )٥١٧٤(

زياد أبو عمار : بن أيب حسان املذكور يف اإلسناد قبله، ويقال له  زياد: هذا هو بن ميــمون  زياد
= 
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من حديث " سليمان الشاذكوين"وروى ابُن عدي اجلملتني األخريتني يف ترمجة * 
  .)١(*بريدة

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  . بن أيب عمار، يدلسونه لئال يعرف يف احلال زياد: البصري، ويقال
  . ))مرتوك((بن ميمون   زياد: بن أيب حسان هو  زياد: وقال احلافظ 

جامع بيان العلم ((الرب يف   ابن عبدومما يؤكد على ماذهب إليه البوصريي، واحلافظ أن احلديث رواه 
بن  بن حممد السكري أيب أمحد، ثنا زياد  من طريق بشر). ٢٣(رقم احلديث ) ٣١: ص( ))وفضله

  . بن مالك مرفوعا فصرح بأنه ابن ميمون  ميمون، عن أنس
  . »طلب العلم فريضة على كل مسلم، «: وعنده بزيادة يف أوله 

ومل . بن إمساعيل من شيوخ السكن) ١١/٢٠٧( ))ذيب الكمال((بن ميمون ذكره املزي يف  وزياد
  . يذكر من شيوخه زياد النمريي

) ٢٠٩٨(رقم ) ٣٤٧: ص( ))التقريب((اهللا البصري قال عنه احلافظ يف   هو ابن عبد و زيــاد النمريي
وقد كذبه ) ١٣(احلديث يف احلديث رقم بن ميمون فقد تقدمت ترمجته يف  وأما زياد ))ضعيف((

اعرتف بالكذب وتاب، ) ٢٢٤٨(رقم ) ٢٥٥: ص( ))املغين((وقال الذهيب يف . بن هارون يزيد
  . وقال ُعدوا أين كنت يهوديا، مث نكث وكذب

  ))النمريي((وخطأ من عده ) ٦٨٠٧(رقم ) ١٤/٦٩٤( ))الضعيفة((وقد حرر هذا الشيخ األلباين يف 
 ))الرتغيب والرتهيب((وقال يف تعليقه على . ))ضعيف جدا((قد حكم على احلديث بـ أنه فبناء عليه 

 . ))ليس يف شواهده ما يقويه(() ١٩٦(رقم احلديث ) ١/١١٢(

  . ما بني النجمتني سقط من النسخة الظاهرية) ١(
رقم ) ٤/٥٨الروض ( ))فوائده((، ومتام يف )٣/١١٤٥( ))الكامل((ابن عدي في  واحلديث أخرجه

بن اليمان،   بن معاوية العتايب، قال ثنا سليمان الشاذكوين، ثنا حيىي  العزيز من طريق عبد) ١٢٨٢(
الدال «: قال �اهللا   بن بريدة، عن أبيه أن رسول بن مرثد، عن سليمان  عن سفيان، عن علقمة

  . »على اخلري كفاعله، واهللا حيب إغاثة اللهفان
  . ))بن معاوية العزيز  أعرفه إال عن الشاذكوين، وعند عبد ال((: قال ابن عدي

بن زياد املنقري البصري أبو أيوب املعروف   بن بشر ابن داود: وسليمان الشاذكوين هو
  . الشاذكوين بـ

بفتح الشني املعجمة، الذال املعجمة، بينهما األلف وضم الكاف، ويف آخرها -  والشــــاذكـــوني
= 
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٣٥٨

  . »ه إىل غين أو فقري صدقةتلكل معروف جع«: حديثـ  ١٢٣
  .)١(وجابر، الدارقطين فيه من حديث أيب سعيد 

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

 وكان اليمن إىل يتجر كان املنتسب أبا ألن ذلك إىل نسب وإمنا ))شاذكونه((هذه النسبة إىل  -النون
اللباب (و) ٣/٣٧١األنساب: (انظر. إليها فنسب شاذكونة وتسمى الكبار املضربات هذه يبيع
٢/١٧٢(  

). ٣٦(رقم ) ٦٧: ص ))سؤاالت ابن اجلنيد((كما يف   ))يكذب ويضع احلديث((: فيه ابن معنيوقال 
وقال أبو حامت كما يف . ))فيه نظر((): ١٦٣٢رقم  ٤/١٠٢٨: ص ))التاريخ األوسط((: وقال البخاري

وقال ابن عدي يف  ))احلديثليس بشيء مرتوك ((): ٤٩٧(رقم ) ٤/١١٥ ))اجلرح والتعديل((
  . ))ممن يسرق احلديث((): ٤/١١٤٢( ))الكامل((

 . لشدة ضعف الشاذكوين ))ضعيف جدا((فاحلديث ذا اإلسناد 

حديث أيب  سعيد، وجابر استدركتها حمققة الكتاب على النسخ الثالثة من هذا الكتاب، برقم ) ١(
، ومل أجد أحدا ذكر هذا ))املستجاد((مل أقف عليه يف غري  �وحديث أيب سعيد ). ٢٠(، و)١٩(

  ـ - واهللا أعلم- غري املصنف   �احلديث من مسند أيب سعيد 
) ٢١١( ))اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع((فأخرجه اخلطيب يف    �حديث جابر وأما 
 احلسنيبن  محدأ حامد أبو األنباري، أنا املؤملبن   حممد بكر أبو قال أخربين )٩٠٦(رقم 

 أيب مع كنت سيف، قالبن   سليمان داود أبو املنكدري، نا عمربن  حممدبن   أمحد اهلمذاين، نا
 كل وقال إيل فالتفت عليه فسويته طيلسانه عنه فسقط طيلسان وعليه ميشي وهو النبيل عاصم
 النيب جابر، عن عطاء، عن جريج، عن ابن أنا: قال - اهللا رمحك-  ذكره من فقلت صدقة معروف
  . »صدقة فهو فقري أو غين اىل صنعته معروف كل«: قال سلمو  عليهاهللا   صلى

  ). ٢٩٢٢(رقم الرتمجة ) ٢٤/٣٦٥( ))تاريخ دمشق((ومن طريقه أخرجه ابن عساكر يف 
ابن الصقر أبو بكر الوراق املعروف بـ غالم األري أنباري : هو بن املؤمل  وشيخ اخلطيب حممـــد

كتبنا عنه، وكان مساعه ((). : ١٦٧٦(رقم ) ٤/٥٠٢ ))تاريخ بغداد((األصل قال اخلطيب يف 
  . ))حيسن يكتب، ورأينا له أصوال خبط ابن إمساعيل الوراق وغريه  صحيحا، وكان أميا ال
ويعرف بابن الطربي كان أبوه من أهل مهذان   علي املروزيبن   بن احلسـني  وشيخه أبو حامد أمحد

تاريخ ((كما يف . ))كان متقنا ثبتا يف احلديث والرواية((: وقال أبو سعد اإلدريسي ))ثقة((: قال الربقاين
  ). ٢٠٣٤(رقم ) ٥/١٧٢( ))بغداد

= 
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٣٥٩

بن ا و. )١(من حديث ابن مسعود ))مــــكارم األخـــالق(( واخلرائطي كالمها يف ، والطرباين 
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

كان ((): ١/٢٩٢(اخلراساين قال الذهيب يف امليزان  بو بكر املْنكدريبن عمر أ بن حممد و أمحد
 - إن شاء اهللا -يقع يف حديثه املناكري، ومثله: قال اإلدريسي. املنكدري حافظ خراسان يف عصره

ونقل احلافظ . ))فيه نظر((: قال السليماين): ١/١٠٠٤٣٦( ))املغين((وقال يف . ))يتعمد الكذب ال
كان له أفراد وعجائب، وكان احلافظ أبو جعفر ((: عن احلاكم قوله) ١/٦٣٨( ))لسان امليزان((يف 

  . ))اَألْرزُناين الثقة املأمون اجتمع معه بـ َهرَاة وأنكر عليه
  . فاإلسناد فيه ضعف

من طريق ) ٣٢٠(رقم ) ٤/٦٦( ))املسند((وله طريق أخرى عن عطاء أخرجها أبو يعلي يف    
كل معروف يصنعه أحدكم «: بن يزيد، عن عطاء، عن جابر مرفوعا  بن عمران، عن إبراهيم  املعاىف

  . »إىل غين أو فقري فهو صدقة له يوم القيامة
أبو إمساعيل املكي موىل بين أمية  - جمة وبالزايبضم املع-، بن يزيد اخلُوزي  ويف إسناده إبراهيـم

  ). ٢٧٤(رقم ) ١١٨: ص( ))التقريب(( ))مرتوك احلديث((
 : واحلديث ذين اإلسنادين ضعيف، ويشهد له حديث ابن مسعود اآليت

 ))مكارم األخالق((والطبراني في ، )٨٣(رقم ) ١/٢٢٤( ))مكارم األخالق((الخرائطي في   )١(
من طريق أيب نعيم ) ١٠٠٤٧(رقم ) ١٠/٩٠( ))املعجم الكبري((ويف ) ١١٢(رقم ) ٨٠(

  : بن دكني الفضل
، )٤/١٣٩٥( ))الكامل((، وابن عدي يف )١٥٨٢(رقم ) ٥/٢٥( ))البحر الزخار((وأخرجه البزار 
  : الوارث  بن عبد الصمد  من طريق عبد

بن النخعي،   فرقد السبخي، ثنا إبراهيم بن موسى، عن  عن صدقة) الصمد وأبو نعيم  عبد(كالمها 
  . »كل معروف صدقة، لغين كان أو فقري«: قال �عن علقمة، عن ابن مسعود عن النيب 

  . ))اهللا إال من هذا الوجه ذا اإلسناد  نعلمه يروى عن عبد  هذا احلديث ال((: قال البزار
أعلم يرويهما عنه غري  فرقد الوهذان احلديثان عن ((: قال ابن عدي بعد ذكر حديثني هذا أحدمها

  . ))بن موسى  صدقة
  . ))بن موسى الدقيقي وهو ضعيف  فيه صدقة((): ٣/١٣٩( ))امع((وقال اهليثمي يف 

 ))التقريب((أبو املغرية أو أبو حممد السلمي البصري قال احلافظ يف : هو بن موسى الدقيقي صـدقةو 
  . ))صدوق له أوهام((): ٢٩٣٧(رقم ) ٤٥٢: ص(

= 

 



  كتاب ذم البخل وحب املال

 

 

٣٦٠

)١(منيع
  .من حديث ابن عمر بإسنادين ضعيفني  

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

بن املظفر البغدادي   وهو مل ينفرد به عن فرقد بل تابعه عليه شعبة أخرج متابعته أبو احلسني حممد
مساه الشيخ األلباين يف  الصحيحة رقم احلديث ) [٥٧(رقم احلديث  ))حديث شعبة((يف 

بن  حممد بكر عن أيب) ٧/١٩٤( ))ليةاحل((وعنه أبو نعيم يف ] ))غرائب شعبة((، )٢٠٤٠(
بن  مسلم يوسف، ثنابن  أمحد عمي حدثنا البهزي، قال البصري أيوب أيببن  يوسفبن   اهللا عبد

  . السبخي به فرقد عن شعبة ثنا إبراهيم، قال
  . ))غريب، تفرد به مسلم عن شعبة، وال أعرف لشعبة عن فرقد غريه((: قال أبو نعيم 

  . الفراهيدي ومن دونه مل أقف على ترمجتهما: بن إبراهيم هو  مسلم
وهو ابن يعقوب أبو يعقوب البصري، من سبخة البصرة وقيل : ومدار اإلسناد على فرقد الســــبخي

  . من سبخة الكوفة
ليس هو بقوي يف احلديث، ((: ن أبيه، ع)٧٥١(رقم ) ١/٣٨٥( ))العلل((بن أمحد يف   اهللا  قال عبد

 ))اجلرح والتعديل((كما يف   ))ليس بذاك((: وقال ابن معني. ))هو ضعيف؟ قال ليس هو بذاك: قلت
وقال  ))ثقة((: عن ابن معني) ٦٩٣(رقم  ١٩٠: ص( ))تارخيه((وقال الدارمي  يف ) ٤٦٤رقم  ٧/٨٢

اجلرح ((وقال أبو حامت كما يف . ))حديثه مناكرييف ((): ٢٩٨(رقم  ))الضعفاء الصغري((البخاري يف 
 ))ضعفوه((): ٢/١٢٠( ))الكاشف((وقال الذهيب يف . ))ليس بقوي يف احلديث((): ٧/٨٢( ))والتعديل

): ٥٤١٩(رقم ) ٧٨٠: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ثقة حيىي عن الدارمي عثمان قال لكن
  . ))صدوق عابد، لكنه لّني احلديث كثري اخلطأ((

هذا اإلسناد  ضعفه ليس بشديد، ويشهد له حديث جابر املتقدم، ويكون : وخالصة القول
حسنا لغريه، وأما الشطر االول فقد سبق أنه عند  »إىل غين أو فقري صدقة «: الشطر الثاين

  - واهللا أعلم - ). ١٢١(الشيخني كما يف احلديث رقم 
والشطر األول من احلديث يشهد بعمومه ): ٢٠٤٠(رقم  ))الصحيحة((وقال الشيخ األلباين يف 

 إهـ  . ))الصحيحني((لسائره، وهو صحيح له شواهد عديدة بعضها يف 

مات سنة  ))ثقة حافظ((الرمحن البَـَغوي أو جعفر األصم احلافظ، نزيل بغداد   بن عبد هو أمحد )١(
  ). ١١٥(رقم )١٠٠: صالتقريب (هـ ٢٤٤
إحتاف اخلرية ((واحلديث ذكره البوصريي يف . ما فقد من تراث املسلمني من ضمن ))املسند((وكتابه 
من ) ٩٧٥(رقم ) ٥/٦٩٥( ))املطالب العالية((، واحلافظ يف  )٥١٦٤(رقم ) ٥/٥١٩( ))املهرة

= 
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بن  عليه وسلم بعثا عليهم قيساهللا  صلىاهللا   بعث رسول«: جابر ـ حديث ١٢٤
أهِل  إن اجلود لـَِمْن شيمة«: وفيه فقال. احلديث )٢(»هلم فنحر فُجهدوا )١(عبادةبن  سعد

  .»ذلك البيت
  .)٣(حاله وال امسه يعرف وال جابر عن "أيب محزة احلمريي" رواية من فيه الدارقطين  

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

بن عمرو، عن عطاء، عن ابن   بن خنيس، عن طلحة بن بكر  القدوس  رواية ابن منيع عن عبد
كل معروف يصنعه أحدكم إىل غين أو فقري فهو «قال  �عن النيب  - اهللا عنهما  رضي  -عمر

  . »صدقة
بن حنبل وابن  بن عمرو احلضرمي املكي، ضعفه أمحد هذا إسناد ضعيف، طلحة((: قال البوصريي

  . ))معني، وأبو حامت، وأبو زرعة، والبزار، والبخاري وأبو داود والنسائي وغريهم
رقم ) ٤٦٤: ص( ))التقريب((كما يف   ))مرتوك((ابن عثمان احلضرمي املكي، : هو بن عمرو  و طلــحة

)٣٠٤٧ .(  
 . فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف جدا

اهللا، وأبو  ابن ُدلَيم األنصاري، اخلزرجي، خمتلف يف كنيته، فقيل أبو الفضل، وأبو  عبد: هو) ١(
وكان من ذوي الرأي من الناس، وكان قيس  �اهللا  امللك، كان حامل راية األنصار مع رسول عبد

 �املشاهد، وأخذ النيب  �اهللا   وشهد مع رسول. مبنزلة صاحب الشرطة مع األمري �من النيب 
: رقم  ٩/١٠٩اإلصابة (ومات يف آخر خالفة معاوية باملدينة . وم الفتح الراية من أبيه فدفعها لهي
)٧٢١٠ .( 

إن  �بذلك، فقال  �اهللا   تسع ركائب، فحدثوا رسول«): ٢/٢٤١( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ٢(
 . »اجلود ملن شيمة أهل ذلك البيت

يف  الدارقطني ، وعنه)١٠٩١(رقم ) ٢/٩١( ))الغيالنيات((احلديث أخرجه أبو بكر الشافعي يف ) ٣(
بن سهل، نا ابن أيب   بن إسحاق احلريب، عن حممد  عن إبراهيم) ٤٧(رقم ) ٦٩( ))المستجاد((

بن سوادة حدثهما أن أبا   بن احلارث، ان بكر بن ربيعة، وعمرو  بن أيوب، نا جعفر  مرمي، نا حيىي
بن  بعثهم يف بعث، عليهم قيس �اهللا  اهللا أن رسول  بدبن ع  محزة احلمريي، حدثه أنه مسع جابر

فقال : قال عمرو يف حديثه. بن سعد تسع ركائب  بن عبادة فجهدوا فنحر هلم قيس  سعد
  . »إن اجلود ملن شيمة أهل ذلك البيت« �اهللا  رسول
  . بن سعد أمري هذا اجليش، إمنا كان أبو عبيدة وقيس معه  قال إبراهيم مل يكن قيس ))الغيالنيات((ويف 

= 
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= 
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=  

  ). ٤٩/٤١١(  ))تاريخ دمشق((ومن طريق أيب بكر الشافعي أخرجه ابن عساكر يف 
بن زياد، نا أبو الربيع   بن حممد  عن أمحد) ٤٨(رقم ) ٧٠( ))املستجاد((وأخرجه الدارقطين يف 

بن سوادة، عن   بن احلارث، أخربين بكر رملة، نا ابن وهب، أخربين عمروبن اهليثم، نا ح احلسني
  . جاء عنده جابر مهمالً . أيب محزة عن جابر حنوه
بن  من طريق أيب بكر املقرئ، أنبأنا أبو العباس) ٤٩/٤١٠(  ))تاريخ دمشق((ورواه ابن عساكر يف 
  : بن حيىي قتيبة، حدثنا حرملة

بن خزمية، أنبأنا جدي   بن إسحاق  بن حممد بن الفضل ر حممدوأخرجه أيضا من طريق أبو طاه
  : بن وهب  الرمحن بن عبد  أنبأنا أمحد بن خزيمة  بن إسحاق  األمام محمد

محزة،   بن سوادة اجلذامي، عن أيب بن احلارث، حدثنا بكر كالمها عن ابن وهب قال أخربين عمرو
  - اهللا أعلمو  - بن مسرة  فجعله من مسند جابر. بن مسرة حنوه  عن جابر

 ))اللسان((ورجال اإلسناد ثقات إىل أيب محزة احلمريي، وأعله املصنف بـ أيب محزة، وقال احلافظ يف 
يعرف امسه، وال حاله، حديثه يف   ، عن جابر، الأبو محــــزة اِحلْمَريي((): ٨٨٢١(رقم ) ٩/٥٣(
، وأغفله يف ))ختريج أحاديث اإلحياء((للدارقطين، ذكره شيخنا يف   ))املستجاد((ويف  ))الغيالنيات((
  إهـ)الذيل((

واحلديث ذا اإلسناد ضعيف، جلهالة احلمريي، إال أن قصة حنر قيس الركائب قد ثبتت عند 
واحلميدي يف ) ٤٣٦١رقم ) ٨/٩٨(البخاري يف صحيحه كتاب املغازي باب غزوة سيف البحر، 

بن   بن سعد بن دينار، عن أيب صاحل، عن قيس عن عمرو) ١٢٨١(رقم ) ٢/٣٣٠( ))مسنده((
فأصاب الناس جوع، قال يل أيب احنر  -جيش اخلبط - عبادة، قال قلت أليب كنت يف اجليش

حنرت، مث أصام جوع شديد فقال : حنرت، مث أصام جوع شديد فقال يل أيب احنر قلت: قلت
  . ُيتُ : قلت: احنر: ال أيبحنرت مث ق: يل أيب احنر فقلت

قد سبق قول إبراهيم احلريب أن أمري هذه السرية كان أبو : بن عبادة  بن سعد  وعليهم قيس: وقوله
واحملفوظ ما اتفقت عليه روايات الصحيحني أنه أبو ): ٨/٩٩( ))الفتح((عبيدة، وقال احلافظ يف 

غزوة ما صنع من حنر اإلبل الىت بن سعد يف تلك ال  عبيدة، وكأن أحد رواته ظن من صنيع قيس
  . اشرتاها أنه كان أمري السرية، وليس كذلك

مل أقف عليه غري تلك املصادر اليت   »إن اجلود ملن شيمة ذلك البيت« �اهللا  وأما قول رسول
  . ذكرا، ومدار احلديث فيها على أيب محزة احلمريي

= 
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)٢(...)١(يــا زبــري اعلــم أن مفــاتيح أرزاق العبــاد بــإزاء العــرش«: أنــس ـ ح��ديث ١٢٥
 «  

  .)٣(املأمون مع قصة أوله ويف. احلديث

 بالعنعنــــة، الزهــــري عــــن، إســــحاقبــــن  حممــــد عــــن، الواقــــدي إســــناده ويف فيــــه الــــدارقطين  
  .)٤(يصح وال

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

 طريق من خزمية ابن وزاد: بعد ذكر القصة عن الواقدي): ٨/١٠٢(  ))الفتح((وقال احلافظ يف 
  �النيب  فقال قيس شأن ذكروا قدموا ملا: حديثه يف دينار، وقالبن   عمرو احلارث، عنبن   عمرو

  . إهـ»البيت ذلك أهل شيمة من اجلود إن«
بن   بن الفضل من طريق أيب طاهر حممد ))تاريخ دمشق((ورواية ابن خزمية أخرجها ابن عساكر يف 

كما   -بن دينار عن جابر  بن احلارث، عن عمرو  بن خزمية بإسناده عن عمرو بن إسحاق حممد
  . ، وليس فيها هذه الزيادة-سبق

 بن سمرة  جابربن سوادة، عن أيب محزة، عن   بن احلارث، عن بكر  ورواه أيضا من طريق عمرو 
 . هول كما سبقوأبو محزة جم. وفيه هذه الزيادة

  ).إزاء(مادة ) ٣٧:ص(النهاية : انظر. وازتا: ويقال فيه، واملقابلة، احملاذاة: اإلزاء  )١(

بقدر نفقته فمن    إىل كل عبد - عز وجل -يبعث اهللا...«) ٣/٢٤٢( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )٢(
 . »كثر، ُكِثر له، ومن قّلل، قّلَل له

بن حممد الواقدي، حدثين أيب أنه رفع رقعة إىل املأمون، يذكر فيها كثرة الَدْين،  قال واقد((: والقصة  )٣(
السخاء، : وقلة صربه عليه، فوّقع املأمون على على ظهر رقعته، إنك رجل اجتمع فيك خصلتان

 واحلياء، فأما السخاء فهو الذي أطلق ما يف يديك، وأما احلياء فهو الذي مينعك عن تبليغنا ما
أنت عليه، وقد أمرُت لك مبائة ألف درهم، فإن كنُت قد أصبُت، فازدد يف بسط يدك، وإن مل 

بن   أكن قد أصبُت، فجنايتك على نفسك، وأنت حدثتين، وكنَت على قضاء الرشيد عن حممد
. فذكر احلديث ))!...بن العوام، يا زبري  قال للزبري �إسحاق، عن الزهري، عن أنس، أن النيب 

 )٧٧(رقم ) ٩٨: ص( ))املستجاد((: انظر

بن حامت املرادي، نا  الرمحن من طريق أيب زيد عبد) ٧٧(رقم ) ٩٨: ص( ))املستجاد((الدارقطين يف   )٤(
  : اهللا الزهري قاضي مصر بن عبد  هارون

من طريق ) ١٥٥٥(رقم ) ٢٦٦ - ٢/٢٦٥(الرتغيب والرتهيب ((وأخرجه قوام السنة األصبهاين يف 
  : بن عمر الواقدي  بن حممد واقد

= 
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  .احلديث )١(»...إياكم والشح«: ـ حديث ١٢٦
  .احلديث )٢(»...واتقوا الشح فإن الشح«: بلفظ جابر حديث من مسلم  

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

 �بن إسحاق، عن الزهري، عن أنس   عن الواقدي، عن حممد): هارون، وابن الواقدي (كالمها 
  . فذكره...قال �اهللا   أن رسول

رسالة ( ))الفردوسالغرائب امللتقطة من مسند ((ومن طريق الدارقطين أخرجه الديلمي كما يف 
  ). ٢٠٥(رقم ) ٢٢٤: ص(ماجسرت للطالب حسن علي ورمسة 

  . واحلديث أعله املصنف بـ الواقدي، وعنعنة ابن إسحاق
، نزيل بغداد قال بن واقد األسلمي، املدين، الواقدي القاضي  بن عـــمر حممد: أما الواقدي فهو

  . ))مرتوك مع سعة علمه((): ٦٢١٥(رقم ) ٨٨٢: ص( ))التقريب((احلافظ يف 
، أبو بكر املطليب، موالهم، املدين نزيل العراق، بن يســار  بن إسحاق حممد: وأما ابن إسحاق فهو

إمام املغازي صدوق يدلس، ورمي ((). ٥٧٦٢(رقم  ٨٢٥: ص(   ))التقريب((قال احلافظ يف 
، رقم )٥١( ))تعريف أهل التقديس((وذكره يف . ))وقيل بعدها ١٥٠بالتشيع، والقدر مات سنة 

صاحب املغازي، صدوق لكنه مشهور بالتدليس ((: يف املرتبة الرابعة من املدلسني، وقال) ١٢٥(
  . إهـ ))صفه بذلك أمحد والدارقطين، وغريمهاعن الضعفاء، واهولني، وعن شر منهم، و 

) ٥٣٣( ))املغين((قال الذهيب يف  بن حامت املرادي  الرمحن أبو زيد عبد: وأما إسناد الدرقطين ففيه
  . ))ضعيف((): ٣٥٤٣(برقم 

رقم ) ٧/٢٣٤( ))الضعيفة((يصح كما قال املصنف، وقال األلباين يف  أن احلديث ال: والحاصل
  . ))موضوع آفته الواقدي((): ٣٢٤١(

اهللا   رسول قال: قال   �حديث أيب هريرة : وقد ورد يف معناه حديث حسن يغين عنه، وهو
 قدر علىاهللا   من يأيت الصرب ، وإناهللا على قدر املؤونة  إن املعونة تأيت من«: وسلم عليهاهللا   صلى
وصححه الشيخ األلباين يف ) ٨٨٧٨(رقم ) ١٥/٣٢٧البحر الزخار (أخرجه البزار  »البالء

 . مبجموع طرقه) ١٦٦٤(رقم ) ٤/٢٢٥( ))الصحيحة((

أهلك من كان قبلكم، محََلهم على أن سفكوا فإنه ...«): ٣/٢٤٧( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )١(
 . »دماءهم، واستحلوا حمارمهم

بن مقسم،   اهللا ، من طريق عبيد)٦٥١٩(رقم ) ١٦/٣٥٠(كتاب الرب والصلة، باب حترمي الظلم،   )٢(
. والباقي سواء »فإن الشح أهلك«: فذكره وقال: قال �اهللا   اهللا، أن رسول  بن عبد عن جابر

= 
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 حديث من وصححه، واحلاكم، حبان وابن ))الكـــربى(( يف  والنسائي، داود وأليب 
، فَبِخلوا بالبخل أمرهم، فإمنا هلك من كان قبلكم بالّشح، إياكم والشح«: عمروبن  اهللا عبد

  .)١(»ففجروا بالفجور وأمرهم، فقطعوا بالقطيعة وأمرهم
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

 . »اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة«: وزاد يف أوله

وابن ، )١٦٩٥(رقم ) ٣/٣٩٢(كتاب الزكاة، باب يف الشح،   ))السنن((أبو داود في أخرجه   )١(
كتاب   ))المستدرك((والحاكم في ، )٥١٧٦(رقم ) ١١/٥٧٩اإلحسان( ))صحيحه((حبان في 

  : من طرق عن شعبة) ١/٤١٥(، ويف كتاب الزكاة )١/١١(اإلميان 
 ))المستدرك((والحاكم في ، )١١٥١٩(رقم ) ١٠/٢٩٥( ))الكبرى((النسائي في وأخرجه 

  : من طريق األعمش) ١/١١(
: بن عمرو قال  اهللا بن احلارث، عن أيب كثري، عن عبد اهللا بن مرة، عن عبد  كالمها عن عمرو

إياكم والشح، فإمنا هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل «: فقال �هللا ا  خطب رسول
  . »فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا

  . هذا لفظ أيب داود، وجاء عند ابن حبان، واحلاكم يف الصالة مطوال
روحني يف منت هذا صحيحة سليمة من رواية ا((: قال احلاكم يف كتاب الصالة عن هذه الرواية

بن احلارث  اهللا بن مرة، وعبد ومل خيرجا هذا احلديث وقد اتفقا على عمرو((: وقال ))...احلديث
اهللا ومن بعدمها من  بن األقمر الزبيدي فإنه مسع عليا وعبد النجراين، فأما أبو كثري زهري

  . إهـ وسكت عنه الذهيب ))الصحابة
. ))اإلسناد، ومل خيرجاه، وأبو كثري الزبيدي من كبار التابعني حديث صحيح((: وقال يف كتاب الزكاة

  . ((صحيح: وقال الذهيب
. النجراين الكويف من رجال مسلم وأصحاب السنن - بضم الزاي-  بن احلارث الزبيدي  اهللا و عبد

رقم ) ٤٩٨التقريب : (انظر. ومل خيرج له البخاري يف صحيحه بل روى له يف األدب املفرد
)٣٢٨٥ .(  
: وقيل ))الكربى(( بن األقمر كما جاءت تسميته عند النسائي يف  زهري: هو أبو كثـــري الزبيديو 

  . أما اثنان: مجهان، وقيل: مالك، وقيلبن   اهللا عبد
 ))ثقة((: وقال النسائي. ))كويف تابعي ثقة((): ٤٦٣(رقم ) ١٦٦ ))تاريخ الثقات((قال العجلي يف 

وقال الذهيب يف ). ٤/٢٦٤( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف ). ٣٤/٢٢٠ذيب الكمال (
= 
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 ودعاهم، دماءهم فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا، إياكم والشح«: ـ حديث ١٢٧
  .»أرحامهم فقطعوا ودعاهم، حمارمهم فاستحلوا

 صحيح((: وقال، »أرحامهم«: مكان »حرمام«: بلفظ هريرة أيب حديث من احلاكم  
))مسلم شرط على

)١(.   

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

رقم ) ١١٩٦( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))ثقة((): ٦٧٩٥( رقم) ٢/٤٥٣( ))الكاشف((
  . ))مقبول((): ٨٣٨٧(

ألن الراوي وثقه النسائي،  ))مقبول((: أوىل من قول احلافظ ))ثقة((والذي يظهر أن قول الذهيب 
  . ومل يورد أحد فيه جرحا. والعجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات

  . وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيحني
واحلديث صحيح، والسيما يشهد له حديث جابر السابق، وحديث أيب هريرة اآليت بعد هذا 

 . -واهللا أعلم- احلديث 

  : ، من طريقني، من طريق أيب عاصم  والليث)١/١٢(كتاب اإلميان    ))المستدرك(( في  )١(
) ١٦٥: ص(  ))األدب املفرد((، والبخاري يف )٩٥٧٠(رقم ) ١٥/٣٥٠( ))املسند((أمحد يف  - أيضا- وأخرجه 

  : بن سعيد القطان  ، من طريق حيىي)٨٤٨٦(رقم ) ١٥/١٥٤( ))البحر الزخار((، والبزار )٤٨٧(رقم 
  : ، من طريق سفيان ابن عيينة)٥١٧٧(رقم ) ١١/٥٨٠(وابن حبان يف  

بن أيب سعيد  عن ابن عجالن، عن سعيد) أبو عاصم، والليث، والقطان، وابن عيينة(أربعتهم 
والشح، فإنه دعا من قبلكم فسفكوا دماءهم، وإياكم «: �املقربي، عن أيب هريرة، عن النيب 

  . »ودعا من قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعا من قبلكم فاستحلوا حرمام
صحيح على ((: بن عمرو الذي سبق قبله، وقال  اهللا حلديث عبد وذكر احلاكم هذا احلديث شاهدا

  . ))شرط مسلم
صدوق إال أنه ((): ٦١٧٦(رقم ) ٨٧٧( ))التقريب((، قال احلافظ عنه يف بن عجالن املدين  حمــمدو 

وقول احلافظ  ))فالحديث صحيح((وباقي رجال اإلسناد ثقات، . ))اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة
بن أيب  بن حفص العمري، عن سعيد  بن عمر  اهللا يضر ألن ابن عجالن توبع، تابعه عبيد ال

عن ) ٩٥٦٩(رقم ) ١٥/٣٤٩( ))املسند((أخرجه أمحد يف   �سعيد املقربي، عن أيب هريرة 
     -واهللا أعلم - إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخني وهذا. اهللا به  بن سعيد القطان، عن عبيد  حيىي
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    »امللكةِ  سيئُ  وال، خائنٌ  وال، )١(َخب  وال، ال يدخل اجلنة خبيل«: ـ حديث ١٢٨
  .»منان وال« رواية ويف

، »منان وال«: قوله دون ألمحد واللفظ، بكر أيب حديث من وحسنهوالرتمذي ، أمحد  
)٢(الرتمذي عند فهي

 ، .  
                                                                                  

)١(  ٌة، وقد تكسر خاءه، فأما املصدر فبالكسر ال -بالفتح–اَخلبوامرأة خب ، غري اخلـّداع، رجل خب .
 . )٢/١٠٨٦(ولسان العرب  )٢٥١: صالنهاية  (

بن   الرمحن عن أيب سعيد عبد) ١٣(رقم  )١/١٩١( ))المسند(( أحمد في احلديث أخرجه )٢(
  : البصري موىل بين هاشم  بن عبيد  اهللا عبد

رقم ) ٥/٣٧٧(يف كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف البخيل،  ))السنن((الترمذي في وأخرجه 
  : بن هارون  ، عن يزيد)٣٢(، )١/٢٠٩(وأمحد أيضا يف ، )١٩٦٣(

عن  �مرة الطيب، عن أيب بكر الصديق بن موسى، عن فرقد السبخي، عن  كالمها عن صدقة
بن   وهذا لفظ يزيد» ال يدخل اجلنة خب، وال خبيل، وال منان، وال سيء امللكة«: قال �النيب 

  . »املنان«أيب سعيد   وال يوجد يف رواية . »سيء امللكة«: هارون، وعند الرتمذي بدون
وقد . رتمذي، ومل ترد عند أمحدتفرد ا ال »منان«: والذي يظهر من كالم املصنف ههنا أن كلمة

أنه جاء )أ/١٠١/اللوحة(ذكر املصنف يف كتاب آداب الصحبة، الباب الثالث يف حقوق املسلم 
  . - واهللا أعلم - عند أمحد أيضا، وهو الصحيح

وقال ). ٦٦٢٠(رقم ) ٥/٣٠٥حتفة األشراف (انظر . ))هذا حديث حسن غريب((: وقال الرتمذي
  . ))حسن((: قوله النسخ بعض يف يرد ومل): ٦٢٠١( ))الضعيفة((الشيخ األلباين يف 
 إسناده ويف، حديثني وفرقه، الرتمذي أخرجه((): ١٥٠٨(رقم  ))بلوغ املرام((وقال احلافظ يف 

  . إهـ))ضعف
  . ، وفرقد السبخيبن موسى الدقيقي  اإلسناد فيه صـــدقة

كما   ))صدوق له أوهام((): ٢٩٣٧(رقم ) ٤٥٢: ص( ))التقريب((فقد قال احلافظ عنه يف  أما صدقة
  . )١٢٣(يف احلديث رقم  سبق

أحوال ((، وقال اجلوزجاين يف )١٢٣(فقد تقدمت ترمجته يف احلديث رقم : وأما فـــرقد السبخي
أمحد،   وصدق. ))منكرا مرةَ  عن روى فرقد((: يقول أمحد مسعت): ١٥٣(رقم ) ١٠١( ))الرجال
 منها شيء يف يشركه مرفوعة، مل الصديق بكر أيب عن أحاديث مرة عن عنده صار كيف كويف

= 
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  .)١(وتقدم» ال يدخل اجلنة سيئ امللكة« ماجه والبن وله
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

 عند ذُِكر فرقدا أن زيدبن  محاد حدثنا: يقول حرببن   سليمان الكوفة؟ مسعت أهل من أحد
 لون بالعلم لون، والبصر علما، ذاك يقيد ال متقشفا وكان حديث صاحب يكن مل((: فقال أيوب
  . إهـ))آخر

   �، وأيب بكر الصديق االنقطاع بين مرة الطيب: وفيه علة أخرى غري ضعف فرقد وهي
وقال العالئي يف . ))مرة مل يدرك أبا بكر((): ٤٣(رقم ) ١/١٩٧( ))البحر الزخار((قال البزار يف 

: قلت يدركه مل مرسل � عمر عن زرعة حديثه وأبو حامت أبو قال((): ٢٦٧( ))جامع التحصيل((
  . اهـ ))أيضا مرسال فيكون  � الصديق بكر أيب عن روى وقد

فاحلديث ضعيف ذا اإلسناد، وقد ضعفه غري واحد من أهل العلم منهم املصنف، والبوصريي يف 
). ٦٢٠١٩: (قمبر  ))الضعيفة((والشيخ األلباين يف ) ٧٨٨١(رقم ) ٨/٢٤٣( ))إحتاف اخلرية((

 -. ))روي((: التمريض بصيغة إياه بتصديره تضعيفه إىل) ٣٨٠/ ٣( ))الرتغيب(( يف املنذري وأشار
 -واهللا أعلم

 يدخل ال«: بلفظ) أ/١٠١/اللوحة(تقدم يف كتاب آداب الصحبة، الباب الثالث يف حقوق املسلم  )١(
 جمموعاً، والرتمذي أمحد((وقال املصنف يف خترجيه » امللكة سيء وال خائن وال متكرب وال خب اجلنة

منهم  أحد عند وليس بكر أيب حديث من »امللكة سيء«على  مقتصراً  ماجه مفرقاً، وابن
  . إهـ))طريقيه أحد الرتمذي وحسن ))ضعيف(( وهو »املنان«و »البخيل«والرتمذي  أمحد وزاد »متكرب«

كتاب الرب والصلة، باب ماجاء يف اإلحسان إىل اخلدم،   ))السنن(( الترمذي فيواحلديث أخرجه 
بن حيىي   ، من طريق مهام)٣١(رقم ) ١/٢٠٩( ))املسند((، وأمحد يف )١٩٤٦(رقم ) ٥/٣٥٩(

رقم ) ٤/١٩٨(كتاب األدب، باب اإلحسان إىل املماليك،    ))السنن(( في ماجه  وابن: األودي
  : بن مسلم القسملي ، من طر يق مغرية)٣٦٩١(

: قال �عن النيب  �كالمها عن فرقد السبخي، عن مرة الطيب، عن أيب بكر الصديق 
َلكة ال«

َ
  . »يدخل اجلنة سيء امل

حديث غريب، وقد تكلم أيوب السختياين، وغري واحد يف فرقد السبخي من قبل ((: وقال الرتمذي
  . إهـ ))حفظه

بن علي   وفرقد مل ينفرد به عن مرة الطيب، بل تابعه عليه عامر الشعيب أخرج متابعته أبو بكر أمحد
رقم ) ٩/١٢٤( ))األوسط((، والطرباين يف )١٠٢(رقم ) ١٤١( ))مسند أيب بكر((املروزي يف 

= 

 



  كتاب ذم البخل وحب املال

 

 

٣٦٩

  .احلديث )١(»...:ثالث مهلكات«: ـ حديث ١٢٩
  .)٢(تقدم يف العلم 

= 
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=  

  : من طريق شيبان): ٩٣١٢(
  : بن ميمون ي حممدمن طريق أيب محزة السكر ) ٤/١٦٤( ))احللية((وأخرجه أبو نعيم يف 

ملعون من ضار «كالمها عن جابر اجلعفي، عن الشعيب، عن مرة اهلمداين به بزيادة يف آخره 
  . »مسلما أو غرّه
مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال جابر اجلعفي، وال رواه عن جابر إال شيبان، ((: قال الطرباين

  . إهـ ))وأبو محزة السكريّ 
هو ومع ضعفه ف). ٨٨٦(رقم ) ١٩٢ريب التق( ))ضعيف رافضي((وهو  اجلعفيومداره على جـــابر 

  . منقطع كما سبق
البحر ((بن أرقم، عن أيب بكر الصديق أخرجه البزار   وقد روي موصوال عن مرّة الطيب، عن زيد

رقم الرتمجة ) ١/٣٦١( ))شابهتايل تلخيص املت((، واخلطيب يف )٤٣(رقم ) ١/١٩٧( ))الزخار
بن أرقم، عن  بن زيد، عن أسلم الكويف، عن ُمرة الطيب، عن زيد  الواحد من طريق عبد) ٢٢٤(

  . به �أيب بكر الصديق 
ذا اللفظ إال عن أيب بكر، وال نعلم  �اهللا  نعلمه يروى عن رسول هذا احلديث ال((: وقال البزار

الواحد، وغري أسلم من   وقد رواه غري عبد...بن أرقم، إال أسلم الكويف  أحدا قال عن ُمرّة، عن زيد
حديث ُمرّة الطيب، عن أيب بكر، ومل يقل أحد عن مرّة، عن زيد، غري أسلم، ومرُة مل يدرك أبا 

بن زيد، مل يكن بقوي يف احلديث،  الواحد وعبد...فوأسلم رجل ليس مبعرو ((: ، وقال أيضا))بكر
  . إهـ ))وكان رجال متعبدا من أهل البصرة مل يكن عند أهل العلم باحلافظ

  ). ٧(تقدمت ترمجتهما يف احلديث رقم  ))مرتوك((بن زيد  الواحد  ، وعبد))جمهول((وأسلم الكويف 
رجة احلسن، لضعف رواته، وانقطاع يف يرتقي مبتابعته إىل د وهذا إسناد منكر، واحلديث ضعيف ال

  - واهللا أعلم -إسناده

 . »شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب املرء بنفسه...«): ٣/٢٤٧( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )١(

: قال املصنف يف خترجيه) ب/٣/اللوحة(يف كتاب العلم، الباب الثاين يف العلم احملمود، واملذموم  )٢(
  . إهـ))من حديث أنس بإسناد ضعيف ))الشعب((البزار، والطرباين، وأبو نعيم، والبيهقي يف ((

اهللا يف السر والعالنية، والقصد  خشية: ثالث منجيات«: ولفظه) ٨٧(وتقدم صدر احلديث برقم 
= 

 



  كتاب ذم البخل وحب املال

 

 

٣٧٠

 )١(والفقــــري، املنــــانَ  والبخيــــلّ ، الّشــــْيَخ الــــزّاينّ : يــــبغض ثالثــــااهللا  إن«: ـ���� ح����ديث١٣٠
  .»املختالَ 
 الغـينو «: فيـه وقال، »املنان البخيل«: قوله دون ذر أيب حديث من والنسائي، الرتمذي  
     .)٢(تقدم وقد، »الظُّلوم

= 
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=  

 وأعاد املصنف خترجيه كما ذكر يف كتاب العلم برمته. »يف الغىن والفقر، والعدل يف الرضى والغضب
  . دون زيادة، وال نقصان ومل حيل إىل كتاب العلم

حسن لغيره كتفي بذكر احلكم على احلديث، وهو حديث أوتقدم ختريج احلديث واحلكم عليه، و 
 ))الصحيحة(( يف األلباين والشيخ، )١/٢٨٦( ))والرتهيب الرتغيب(( يف املنذري حسنه وقد بشواهده

، الصحابة من مجاعة عن مروي] احلديث[((: املنذري  فقال). ١٨٠٢( رقم) ٤/٤١٦(
 . إهـ ))- اهللا شاء إن-  حسن مبجموعها فهو، مقال من منها شيء َيسلم ال كان وإن وأسانيده

 . »العائل«يف حاشية النسختني  )١( 

اهللا  حيبهم ثالثة«: أيب ذرمل أقف على هذا اللفظ فيما مضى، ولعل املصنف يعىن حديث  )٢(
الرابع  ةوهو تقدم يف كتاب آفات اللسان، اآلف »احلالف البائع أو التاجراهللا  يشنؤهم وثالثة٠٠٠

: وفيه له واللفظ أمحد((: وقال املصنف يف خترجيه) أ/١٥٣اللوحة(عشر الكذب يف القول واليمني 
 حديث من وللنسائي ))جيد بإسناد(( آخر بلفظ والنسائي هو ورواه. حاله يعرف وال األمحسي ابن
  . هإ ))جيد وإسناده(( احلديث» ...احلالف البياعاهللا   يبغضهم أربعة« هريرة أيب

رقم ) ٦/٤٣٨( ٢٥كتاب صفة اجلنة، باب رقم، ))السنن((الترمذي في واحلديث أخرجه 
رقم ) ٤٠١: ص(، كتاب الزكاة باب ثواب املعطي ))المجتبى((في ، والنسائي يف )٢٥٦٨(
رقم ) ٩/٤٢١( ))البحر الزخار((، والبزار )٢١٣٥٥(رقم  ) ٢٧٥( ))املسند((، وأمحد يف )٢٥٧٠(
) ١٣٧- ٨/١٣٦(، وابن حبان )٢٤٥٦(، رقم )٤/١٠٤( ))صحيحه((، وابن خزمية يف )٤٠٢٧(

  : ، من طرق عن شعبة)٣٣٤٩(رقم 
  : الرمحن  بن عبد من طريق شيبان) ٤٠٢٨(رقم ) ٩/٤٢٢(وأخرجه البزار أيضا 
بن ظبيان يرفعه إىل أيب   بن حراش، حيدث عن زيد  عت ربعيبن املعتمر، قال مس كالمها عن منصور

الشيخ : والثالثة الذين يبغضهم اهللا...ثالثة حيبهم اهللا، وثالثة يبغضهم اهللا«قال  �ذر عن النيب 
  . »الزاين، والفقري املختال، والغين الظلوم

  ). ١/٤١٧(كتاب الزكاة  ))املستدرك((د أخرجه احلاكم يف ومن طريق أمح
= 
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، والشـيخ اجلهــول، ليـبغض الغـّين الظلـوماهللا  إن«: علـي  حـديث مـن ))األوســـط((يف  وللطـرباين 
= 
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  . ))حديث صحيح((: وقال الرتمذي
  . ))صحيح على شرطهما((: وقال الذهيب. ))صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه((: وقال احلاكم

بفتح املعجمة، بعدها موحدة - بن ظبيان  ورجال اإلسناد ثقات رجال الصحيحني، غري زيـــد
، وقال يعد يف )١٣٢٩(رقم ) ٣/٣٩٨( ))التاريخ الكبري((قد ترجم له البخاري يف  - ساكنة

 ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . وذكر حديثا من طريقه. الكوفيني، ومل يورد فيه جرحا وال تعديال
بن   ما روى عنه سوى ربعي((، )٣٠١٧(رقم ) ٣/١٥٤(  ))امليزان((، وقال الذهيب يف )٤/٢٤٩(

  . إهـ))لكن صحح الترمذي حديثهحراش، 
والذهيب نفسه يف . وكذلك صحح حديثه ابن حبان، وابن خزيـمة حيث خرجا له يف صحيحهما 

  . تلخيص املستدرك
  . ))مقبول من الثانية((): ٢١٥٤(، رقم )٣٥٤( ))التقريب((وقال احلافظ يف 

: ص( ))ديوان الضعفاء((وهو من كبار التابعني، وجهالتهم ليست كجهالة من دوم قال الذهيب يف 
أما اهولون من الرواة، فإن كان الرجل من كبار التابعني، أو أوساطهم احُتمل حديثه، ((): ٤٧٨

  . إهـ))وتـُُلّقي حبسن الظن إذا سلم من خمالفة األصول، ومن ركاكة األلفاظ
اهللا السيما وقد جاء عن أيب ذر من طريق أخرى بسياق أخر يشهد   إن شاء صحيحوالحديث 

بن هارون، أخربنا   عن يزيد). ٢١٥٣٠(رقم ) ٣٥/٤٢١( ))املسند((لبعضه أخرجها أمحد يف 
بن الشخري   اهللا  بن عبد بن الشخري أيب العالء، عن مطّرف  اهللا  بن عبد  بن شيبان، عن يزيد  األسود

، والبخيل المنان...الفخور املختال،«] الثالثة الذين يبغضهم اهللا[: عن أيب ذر فذكر حديثا وفيه
  . »والتاجر أو البّياع احلالف

  . وقال املصنف إسناده جيد كما سبق قريبا -واهللا أعلم- وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم 
  ))اتىب((أخرجه النسائي يف  -كما أشار إليه املصنف  -ولبعضه شاهد من حديث أيب هريرة  

بن سلمة،   من طريق محاد) ٢٥٧٦(رقم ) ٤٠٢- ٤٠١: ص(كتاب الزكاة، باب الفقري املختال، 
أربعة «: قال �اهللا  بن عمر، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة أن رسول  اهللا  عن عبيد
  . »البياع احلالف، والفقري املختال، والشيخ الزاين، واإلمام اجلائر - عز وجل- اهللا  يبغضهم

إسناد ((): ٣٦٣(رقم  ))الصحيحة((وقال الشيخ األلباين يف . إسناد جيد كما سبق: قال املصنف
 . ))صحيح على شرط مسلم
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  .)١(وسنده ضعيف »املختال والعائل

                                                                                  

  : من طريق شعيب بياع األمناط) ٨٦٠(رقم ) ٣/٨٧( ))البحر الزخار((أخرجه البزار ) ١(
بن أيب   بن محاد  من طريق إمساعيل) ٥٤٥٨(رقم ) ٥/٣٣٠( ))األوسط((الطبراني وأخرجه 
  : سليمان

وعند : فذكره �اهللا  قال رسول: كالمها عن أيب إسحاق اهلمداين، عن احلارث، عن علّي قال
  . »...اهللا الشيخ اجلهول ال حيب«: البزار

إال من هذا الوجه، وال حنفظه أيضا عن   �نعلمه يروي عن علّي  هذا احلديث ال((: قال البزار
  . ))، وشعيب هذا فليس باملعروف�عن النيب  �غري علي 

بن أيب   ، تفرد به حممدبن محاد مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال إمساعيل((: وقال الطرباين
  . ))شيبة

يف  ))امع((واحلديث ضعفه املصنف، ومل يبني سبب الضعف، وبينه تلميذه اهليثمي حيث ذكره يف 
، وقد ضعيففيه احلارث األعور وهو ((: فقال يف املوضع األول) ٨/٧٨(و) ٤/١٣٤(موضعني 

  . ))ضعيف جدا: فيه احلارث األعور وهو((: وقال يف املوضع الثاين. ))وثق
بضم املهملة وباملثناة فوق -احلويت  - بسكون امليم- اهللا اهلْمداين   ابن عبد: هو واحلـــارث األعور  
  . � الكويف أبو زهري صاحب علي- 

عن  بن املديين سألت علي((): ١١(رقم الرتمجة ) ٤٦: ص ))أحوال الرجال((قال اجلوزجاين يف 
، ))ال حيتج حبديثه((: وقال أبو زرعة. ))احلارث كذاب((عاصم، واحلارث، فقال مثلك يسأل عن ذا؟ 

اجلرح والتعديل : (انظر ))ضعيف احلديث، ليس بالقوي، وال ممن حيتج حبديثه((: وقال أبو حامت
  . ))ليس بالقوي((): ١١٤الضعفاء  رقم (يف : وقال النسائي). ٣٦٣: (رقم) ٣/٧٩

وقال كما . ))ليس به بأس((): ٢/٩٣( ))تاريخ الدوري((وقد نقل عن ابن معني توثيقه فقال كما يف 
وقال الذهيب . ))ال يتابع عليه((: مث قال الدارمي. ))ثقة((): ٢٣٣رقم ) (٩٠: ص( ))تاريخ الدارمي((يف 
 يف تعنته مع سائيوالن األربعة السنن يف احلارث وحديث((): ١٦٢٩(رقم ) ٢/١٧٢( ))امليزان((يف 

 فهذا األبواب يف حلديثه روايتهم مع أمره توهني على واجلمهور أمره وقوى به احتج فقد الرجال
 النبوي احلديث يف وأما وحكاياته هلجته يف يكذب كان أنه والظاهر عنه يروي مث يكذبه الشعيب

كذبه ((): ١٠٣٦(رقم ) ٢١١: ص( ))التقريب((أهـ وقال احلافظ يف  ))العلم أوعية من وكان فال
  . ))الشعيب يف رأيه، ورمي بالرفض، ويف حديثه ضعف
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)١(عليهمـا ُجنـة مثل املنفق والبخيـل كمثـل رجلـني«: حديثـ  ١٣١
  )٢(»...مـن حديـد  

  .احلديث

  .)٣(متفق عليه من حديث أيب هريرة 
= 
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هو مدلس ذكره ابن حجر يف ف أبو إســــحاق السبيعيأيضا فيه و واحلديث مع ضعف يف احلارث، 
من املدلسني  املخرج ) من أكثروا من التدليس وعرفوا به(يف املرتبة الثالثة ) ٢/١١٧(  ))النكت((

وقد قيل أن أبا إسحاق مل يسمع من احلارث إال أربعة أحاديث قال اجلوزجاين  . هلم يف الصحيحني
كان أبو إسحاق تزوج امرأة ((: مسعت ابن حنبل يقول). : ١٠(رقم ) ٤٣: ص( ))أحوال الرجال((
  . ))ارث، فوقع حديثه إليه، ويقولون مل يسمع من احلارث إال ثالثة أو أربعةاحل

، احلارث ضعيف ضعيف جدا: وقال الشيخ األلباين -واهللا أعلم - واحلديث ضعيف ذا اإلسناد
 ). ١٨٠٥(رقم ) ٤/٢٨٧( ))الضعيفة((يف : انظر. متهم، وأبو إسحاق خمتلط مدلس

–و »جبتان« -بالباء-وقد جاء يف احلديث . ، ويف الظاهرية، بدون نقطبالنون »ُجنـــة«يف األصل   )١(
صوابه النون كما بينه يف ) ٢/٣٢٣(قال القاضي عياض يف مشارق األنوار . »جنتان« - وبالنون

 ))الفتح((وقال احلافظ يف . من حديد وقوله وأخذت كل حلقة مكااإهـ: احلديث اآلخر بقوله
واجلبة . اجلنة يف األصل احلصن، ومسيت ا الدرع ألا جتن صاحبها أي حتصنه((): ٣/٣٨٦(

 . ))باملوحدة ثوب خمصوص وال مانع من إطالقه على الدرع

من لدن ثديهما إىل تراقيهما، فأما املنفق فال ينفق شيئا إال سبغت ...« ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ٢(
ُختِْفي بنانه، وأما البخيل فال يريد أن ينفق شيئا إال قلصت ولزمت كل أو وفرت على جلده حىت 

 . »َحْلقة مكاا، حىت أخذت برتاقيه فهو يوسعها وال تتسع

من : ، من طريقني)١٤٤٣(رقم ) ٣/٣٨٥(البخاري، كتاب الزكاة، باب مثل املتصدق والبخيل   )٣(
طريق طاوس، واألعرج، ويف كتاب اللباس، باب جيب القميص من عند الصدر وغريه 

، )٧/١٠٩(، ومسلم كتاب الزكاة، باب مثل املنفق والبخيل، )٥٧٩٧(رقم ) ١٠/٣٢٩(
  : عن طاوس، من طرق )٢٣٥٨(و) ٢٣٥٧(، و)٢٣٥٦(

 عليهما رجلني كمثل واملتصدق البخيل مثل«  �اهللا   رسول ضرب قال �كالمها عن أيب هريرة 
 بصدقة تصدق كلما املتصدق فجعل وتراقيهما ثُِديِهما إىل أيديهما اْضطُرتْ  حديد، قد من جبتان

 وأخذت قـََلَصت بصدقة هم كلما البخيل أثره، وجعل وتـَْعُفو أنامله تـَُغشىَ  عنه، حىت انبسطت
 هكذا بإصبعه يقول وسلم عليهاهللا   صلىاهللا  رسول رأيت فأنا: هريرة أبو قال  »مبكاا حلقة كل
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  .»وسوء اخللق، البخل: جتتمعان يف مؤمن ال خصلتان«: ـ حديث ١٣٢
  .)١(غريب: الرتمذي من حديث أيب سعيد وقال 

= 
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 . »ُجّنتان«: ويف رواية. تتوسع وال يوسعها رأيته فلو جيبه يف

حدثنا : بن موسى  ، عن صدقة)٢٣٢٢(رقم ) ٣/٦٦٠( ))مسنده((أخرجه أبو داود الطيالسي يف   )١(
 �اهللا   قال رسول: بن غالب اُحلّداين، عن أيب سعيد اخلدري، قال اهللا بن دينار، عن عبد  مالك
  . فذكره

باب ما جاء يف البخيل، كتاب البر والصلة،   ))السنن((الترمذي في ومن طريقه أخرجه 
  ). ٩٩٦(رقم ) ٣٠٧( ))املنتخب((بن محيد كما يف   ، وعبد)١٩٦٢(رقم ) ٥/٣٧٦(

 ))مسنده((، وأبو يعلى يف )٢٨٢(رقم ) ١٠٣: ص( ))األدب املفرد((وأخرجه البخاري يف 
، من )٣١٩(رقم ) ١/٢١١( ))مسند الشهاب((، والقضاعي يف )١٣٢٨(رقم ) ٤٩١- ٢/٤٩٠(

  . طرق عن صدقة به مثله
ويف الباب عن أيب . بن موسى  صدقةنعرفه إال من حديث   حديث غريب ال((: وقال الرتمذي

  . ))� هريرة
وإىل تفرد صدقة به، وقد قال عنه يف كتاب  ))غريب((: واحلديث أشار إىل ضعفه الرتمذي بقوله

 بذاك عندهم ليس بن موسى  صــــدقة((): ٦٦٣(الزكاة، باب فضل الصدقة حتت حديث  رقم 
  . ))القوي

لني ((: ، وقال أبو حامت))ليس حديثه بشيء((: ))٤/٤٣٢اجلرح والتعديل ((ل ابن معني كما يف قا
كما يف   ))ضعيف((، وقال أبوداد )املصدر السابق(  ))احلديث يكتب حديثه وال حيتج به ليس بقوي

) ١٣٢(رقم  ))الضعفاء((وقال النسائي يف ). ١١٠٣(رقم ) ١٧٤: ص( ))سؤاالت اآلجري((
كان شيخا صاحلا إال أن ((): ٤٩٠(رقم ) ١/٤٧٣( ))اروحني((وقال ابن حبان يف  ))ضعيف((

وقال . ))احلديث مل يكن صناعته فكان إذا  روى قّلب األخبار حىت خرج عن حد االحتجاج به
رقم ) ٤٥٢: ص( ))التقريب((وقال احلافظ . ))ُضعف((): ٢٣٨٨) (١/٥٠٢( ))الكاشف((الذهيب يف 

  . ))دوق له أوهامص((): ٢٩٣٧(
بن معني، وأبوداود، والنسائي، والرتمذي،   بل ضعيف ضعفه حيىي((: وتعقبه صاحبا التحرير فقاال

  ). ٢/١٣٩( ))حترير تقريب التقريب((. ))وأبو بشر الدواليب
: بقوله فصدره )٣/٣٨٠( ))الرتغيب والرتهيب((واحلديث ضعيف ذا اإلسناد، ضعفه املنذري يف 
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 )١(»...اجلـــنب مـــن بـــك وأعـــوذ، اللهـــم إين أعـــوذ بـــك مـــن البخـــل«: ـ ح���ديث ١٣٣
  .احلديث
  .)٢(األذكار يف وتقدم سعد حديث من البخاري 

  .احلديث  )٣(»...القيامة يوم الظلَم ظُلماتإياكم والظلَم فإن «: ـ حديث  ١٣٤
 وأمرهم، فكذبوا بالكذب أمرهم«: قوله دون عمروبن  اهللا  عبد حديث من احلاكم 
 رواه وكذا، »ففجروا وبالفجور فبخلوا وبالبخل«: عنهما عوضا قال  )٤(»فظلموا بالظلم

= 
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، وتراجع )١١١٩٦(  ))الضعيفة((وضعفه أيضا الشيخ األلباين يف   �روي عن أيب سعيد اخلدري 
صحيح لغريه، ومل : وقال) نسخة مشهور حسن ٢/٩٨٦(  ))صحيح الرتغيب والرتهيب((عنه يف 
    - واهللا أعلم -ميكن أن يتقوى به أي شاهد لهلحديث، وال ا أخرى ليذكر طرق

 . »وأعوذ بك أن أرّد إىل أرذل العمر...«): ٣/٢٤٧( ))اإلحياء((ث يف تتمة احلدي  )١(

: فقال املصنف يف خترجيه) أ/٥٣/اللوحة( �كتاب األذكار، الباب الرابع يف أدعية مأثورة عن النيب  )٢(
  . إهـ. ))بن أيب وقاص البخاري من حديث سعد((

، ويف )٦٣٧٠(رقم ) ١١/٢١٣(واحلديث يف البخاري كتاب الدعوات، باب التعوذ من البخل، 
، ويف )٦٣٧٤(رقم ) ١١/٢١٦(باب االستعاذة من أرذل العمر، ومن فتنة الدنيا، ومن فتنة النار 

بن أيب وقاص   بن سعد ، من طريق مصعب)٦٣٩٠(رقم ) ١١/٢٣٠(باب التعوذ من فتنة الدنيا 
اللهم إين أعوذ بك من اجلنب، «: يتعوذ ن �تعوذوا بكلمات كان النيب : لقا �عن أبيه 

وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أَُرّد إىل أرذل العمر، وأعوذ بك فتنة الدنيا وعذاب 
  . »القرب

، من )٢٨٢٢(رقم ) ٦/٤٤(وأخرجه أيضا يف كتاب اجلهاد والسري، باب ما يُتعوذ من اُجلنب، 
كان سعد يعلم بنيه هؤالء : بن ميمون األودي، قال بن عمري مسعت عمرو لكامل  طريق عبد

. كان يتعوذ منهن ُدبُر الصالة  �اهللا   ويقول إن رسول. الكلمات كما يعلم املعلم الغلمان الكتابة
 . فحدثت به مصعبا فصدقه: فذكره وقال

حيب الفاحش وال  هللا الا  وإياكم والفحش، إن...«) ٣/٢٤٧( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )٣(
املتفحش، وإياكم والشح، فإمنا أهلك من كان قبلكم والشح، أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم 

 . »بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا

  ). ١٢٦(تقدم الكالم واحلكم عليه يف احلديث رقم » ...إياكم والشح«هذا احلديث صدر حديث  )٤(

= 

 



  كتاب ذم البخل وحب املال

 

 

٣٧٦

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

رقم ) ٩٤: ص( ))جزئه((بن عرفة العبدي يف   أخرجه احلسن ))اإلحياء((واللفظ الذي ساقه الغزايل يف 
بن  بن جحادة، عن بكر  الرمحن أيب حفص األبار، عن حممد بن عبد  عن عمر) ٩٠(احلديث 

إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم «: قال �بن عمرو، عن النيب   اهللا اهللا املزين، عن عبد عبد
وإياكم والشح حيب الفحش وال التفحش،   ال -وجل  عز - القيامة، وإياكم والفحش، فإن اهللا

فإنما أهلك من قبلكم الشح، أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم 
  . »ابالقطيعة فقطعو

رقم ) ١٠٧: صمسند عمر السفر األول (  ))ذيب اآلثار((ومن طريقه أخرجه الطربي يف 
، وقوام )٢٣٤(رقم ) ٢/١١٩٧أضواء السلف ( ))احلنائيات((، وأبو القاسم احلنائي يف )١٧٧(

  ، )٣٢٥ـ ١/٣٢٤( ))الرتغيب والرتهيب((السنة األصبهاين يف 
 أيب الكويف، عن جحادةبن  حممد حديث من مشهور حديث هذا((: وقال أبو القاسم احلنائي

بن   عمروبن  اهللا  عبد حممد أيب البصري، عن املزين هاللبن   عمروبن   اهللا عبدبن   اهللا بكر عبد
  . وسلم عليهاهللا   صلى النيب عن القرشي السهمي وائلبن  العاص
 حديث من عاليا إلينا وقع الرمحن األبار  بن عبد عمـــر حفص أيب حديث من حسن وهو

  إهـ))عنه عرفةبن  احلسن
. ))إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخني، غري األبار هذا وهو ثقة((: وقال الشيخ األلباين

  إهـ
  . ))صدوق وكان حيفظ وقد عمي((): ٤٩٧١(رقم ) ٧٢٣( ))التقريب((وقال احلافظ يف 

ورد : بن عمر، وقال احملقق اهللا  بن عرفة جعل احلديث من مسند عبد  يف مطبوع جزء احلسن: تنبيه
اهللا املزين مل يرو  بن عبد  بن عمر، ألن بكر اهللا  بن عمرو، وصوابه عبد اهللا عبد) ت(يف األصل و

ما ك  ))بن العاص بن عمرو  اهللا عبد((إهـ  والذي يظهر أن الصواب   بن العاص  بن عمرو اهللا  عن عبد
بن   اهللا يف األصل، وقد نص على ذلك احلنائي كما سبق، ويف مجيع املصادر اليت ذكرا عبد

  . عمرو
بن عمرو فلم أقف على قول ينفى روايته عنه، وقد روى بكر املزين عن  اهللا وأما روايته عن عبد

يرفع،  أن قبل تالبي هذا من متتعوا«بن عمرو   اهللا  عمرو غري هذا احلديث وهو أثر عبدبن   اهللا عبد
  . واهللا أعلم). ١٣٣٠٧برقم (أخرجه ابن أيب شيبة  »الثالثة يف ويرفع، مرتني ويهدم سريفع فإنه

 . واحلديث حسنه احلنائي، وصححه الشيخ األلباين كما سبق
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 حديث من وملسلم .)١(أحاديث بسبعة قبله تقدم وقد »الشحّ «: ذكر مقتصرا على داود  أبو
 آخر بلفظ فذكره» ...الشح واتقوا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة«: جابر
  .)٢(»الفحش« يذكر  ومل

  »)٣(َخاِلعٌ  وُجْنبٌ ، يف الرجل ُشح َهاِلعٌ َشر ما «: ـ حديث ١٣٥
  .)٤(جيد أيب هريرة بسند حديث من داود أبو 

 أو يبخـل مبـا، يعنيـه ال فيمـا فلعله كان يتكلم، وما يدريك أنه شهيد«: ـ حديث ١٣٦
                                                                                  

 . وتقدم الكالم عنه )١٢٦: (تقدم برقم )١(

بن  اهللا  ، من طريق عبيد)٦٥١٩(رقم ) ١٦/٣٥٠(مسلم كتاب الرب والصلة، باب حترمي الظلم،   )٢(
 الظلمَ  الظلم، فإن اتقوا«: قال سلمو  عليهاهللا  صلىاهللا  رسول أن �اهللا   بن عبد  مقسم عن جابر

 سفكوا أن على قبلكم، محلهم كان من أهلكَ  الّشحّ  الشح، فإن القيامة، واتقوا يومَ  ظُُلَماتٌ 
 ). ١٢٦(وانظر أيضا حديث رقم . »حمارمهم واستحلوا ِدماءهم

  . اهلالع احملزِن، وأصله من اجلزع، واالسم منه اهلَُالع، وهو أشد اجلزع: قال أبو عبيد ))شح هالـــع((  )٣(
). ٢/٦٥٠(بن سالم   القاسم  أليب عبيد  ))غريب احلديث((: الذي خيلع قلبه من شّدته، انظر ))ُجْنب خالع((

  . أصل اهللع اجلزع، واهلالع ههنا ذو اهللع((): ٢/٢٤١( ))معامل السنن((وقال اخلطايب يف 
أشد من البخل، ومعناه البخل الذي مينعه من إخراج احلق الواجب عليه، فإذا استخرج منه : والشح

 . ))]شدة خوفه[ من فؤاده خيلع الذي الشديد هو و اجلنب اخلالـع. وجزع منهلع، ه

، وابن أيب )٢٥٠٨(رقم ) ٥/٢٧(كتاب اجلهاد، باب يف اجلرأة واجلنب   ))السنن((أخرجه أبوداود يف   )٤(
رقم ) ١/٣٤٦( ))مسنده((، وابن راهويه يف )٢٧١٤١(رقم ) ١٣/٥٤٩( ))املصنف((شيبة يف 

رقم ) ٤١٧( ))املنتخب((بن محيد  ، وعبد)٨٠١٠(رقم ) ١٣/٣٨٥( ))املسند((، وأمحد يف )٣٤١(
بن   ، من طريق عن موسى)٨٨١٦(رقم ) ١٥/٣٠١( ))البحر الزخار((، والبزار يف )١٤٢٨(

 �اهللا   مسعت رسول: بن مروان قال مسعت أبا هريرة يقول زالعزي  بن رباح، عن أبيه، عن عبد  ُعَليّ 
  . »ّشر ما يف الرجل، شح هالٌع، وُجٌنب خالعٌ «: يقول

  ). ٣٢٥٠(رقم ) ٨/٤٢ترتيب ابن بلبان ((ومن طريق ابن راهويه أخرجه ابن حبان 
بن مروان وهو  العزيز  وإسناد احلديث جّيد كما قال املصنف، ورجاله ثقات رجال مسلم، غري عبد

رقم  ))الصحيحة((وصححه الشيخ األلباين يف ). ٤١٤٩)رقم ) ٦١٥()) التقريب((انظر  ))صدوق((
 . واهللا أعلم). ٥٦٠(
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  .»ينقصه ال
  .)١(أبو يعلى من حديث أيب هريرة بسند ضعيف 

)٢(ْهِنكَ ـــــــــــــليَ : أن أمـــــــــه قالـــــــــت«: ديث أنـــــــــســــــــــــــــمـــــــــن ح)) ـعــــــــــبـــالش((قي يف ــــــــــــــوللبيه 
  

                                                                                  

 ))الكامل((يف  ، وابن عدي)٦٦٤٦(رقم ) ٥٢٤- ١١/٥٢٣( ))مسنده((أخرجه أبو يعلى يف   )١(
قُتل : ، عن أيب هريرة قالبن العالء بن طليق البصري، عن شعيـــب  ، من طريق عصام)٥/٢٠٠٨(

فقال : قال! واشهيداه: فبكت عليه باكيٌة، فقالت: شهيداً، قال �اهللا   رجل على عهد رسول
  . »ينقصه يعنيه، ويبخل مبا ال  ولعله كان يتكلم مبا الَمـْه، ما يدريك أنه شهيد، « �النيب 

  . »ينفعه  أو يبخل بفضل ما ال«: وعند ابن عدي
  ). ٤٦٥٦) (٧/٦٧( ))الشعب((ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي يف 

 ))امع((واحلديث ضعفه املصنف ومل يبني وجه الضعف، وبني ذلك تلميذه اهليثمي يف 
  . إهـ))بن طليق وهو ضعيف بو يعلى، وفيه عصامرواه أ((: فقال) ١٠/٣٠٦(

ليس ((). : ٤/٢٠٤ ))تاريخ الدوري((الطفاوي قال ابن معني كما يف : هو بن طَِلْيق و عصــام
، وقال )٥٦٢٩) (٥/٨٥(امليزان (نقله الذهيب يف  ))جمهول منكر احلديث((: وقال البخاري ))بشيء

 ))اروحني((وقال ابن حبان يف ). ٧/٢٦( ))اجلرح والتعديل((كما يف   ))ضعيف احلديث((: أبو زرعة
كان ممن يأيت باملعضالت عن أقوام ثقات حىت إذا مسعها من احلديث ((): ٧٩٧(رقم ) ٢/١٦٤(

): ٤٦١٤(رقم ) ٦٧٦( ))التقريب((وقال احلافظ يف  .إهـ))صناعته شهد أا معمولة او مقلوبة
  . ))ضعيف((

هذا يف : شعيب((: فقال ) ٦١٠٧(رقم  ))الضعيفة((وفيه علة أخرى ذكرها الشيخ األلباين يف 
غري ابن حبان أورده يف  - فيما علمت- عداد اهولني، مل يذكره أحد من علماء اجلرح والتعديل 

  إهـ))ثقات التابعني ذه الرواية
فقد ذكر العقيلي ) ١٤٦٨(رقم ) ٢/١١١٦(للعقيلي  ))الضعفاء((مل يقف على  لعل الشيخ 

 »يعنيه أكثر الناس ذنوبا، أكثرهم كالما فيما ال«احلديث يف ترمجة ابن طليق  ذا اإلسناد بلفظ 
  إهـ ))شعيب جمهول بالنقل((: وقال

 . فاحلديث ضعيف ذا اإلسناد

ويهُنوين،  ويهَنُأين يـَْهِنُئين الطعام هنأين ، يقال- النون اهلاء، وكسر وسكون التحتية بفتح- ليَـْهِنك   )٢(
هينء  فهو ومشقة تعب غري من أتاك أمر ليسرك، وكل أي الولد ليهنئك: الدعاء يف العرب وتقول

= 
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= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

ط والقاموس احملي). ٧/١٩١) (اهللا املباركفوري مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح لعبيد: (انظر
 ). هنأ(مصدر ) ٨٥: ص(

بن   من طريق أيب حنيفة الواسطي، حدثنا احلسن) ١٠٣٤٢(رقم ) ٢٨٦ـ١٣/٢٨٥( ))الشعب((يف  )١(
أصيب : بن مالك، قال  بن الصلت، عن األعمش، عن أيب سفيان، عن أنس جبلة، حدثنا سعيد

يا بّين ليْهِنك الشهادة، فقال هلا : يوم أحد، فجاءت أمـه، فقالت �رجل من أصحاب النيب 
  . »يغنيه  يعنيه، ويبخل مبا ال  وما يدريك لعله كان يتكلم مبا ال« �اهللا  رسول

  إهـ))هذا هو احملفوظ((: وقال البيهقي بعد ذكر احلديث عن األعمش عن أنس
  - واهللا أعلم. وأنس غري حمفوظيشري إىل أن ذكر أيب سفيان بني األعمش  --كأنه 

ليس ((: ، الواسطي، قال الدارقطينبن ماهان الَقَصيب  بن حنيفة  حممد: وأبو حنيفة الواسطي هو
  ). ٦/١٢٩( ))امليزان((و). ٢١٩(رقم  ))سؤاالت احلاكم((كما يف    ))بالقوي

 وذكره املزي يف، يف غري موضع ))األوسط((الشريازي كما نسبه الطرباين يف : هو بن جبلة و احلســـن

تاريخ ((بن حبيب العدوي، وذكره اخلطيب يف   يف الرواة عن عمر) ٢١/٢٩١( ))ذيب الكمال((
  . مل أجد من ذكره): ٣/١٩٤( ))امع((قال اهليثمي يف . يف شيوخ أيب حنيفة القصيب ))بغداد
بن الصلت هذا  علته سعيد((): ٦١٠٧( ))الضعيفة((قال الشيخ األلباين يف . بن الصلت  وسعيد

  إهـ ))فإين مل أعرفه
وليس بـ  ))سعد((والصواب  ))الشعب((أنه وقع تصحيف يف امسه يف  -واهللا أعلم- والذي يظهر 

عن  جبلةبن  احلسن: من طريق ))األوســــط((قد أخرج حديثني يف  بدليل أن الطرباين . سعيد
  . ))سعدا((فسماه ...األعمش عن الصلتبن   سعد

اهللا البجلي قاضي شرياز، ذكره  بن عبد  بن أسلم موىل جرير  ابن برد: هذا هو بن الصلت و سعــــد
من الرواة عن األعمش، والثوري ومل يذكر فيه جرحا ) ٤/٨٦( ))اجلرح والتعديل((ابن أيب حامت يف 

. ))رمبا أغرب((من أهل فارس من شرياز، ): ٦/٣٧٨( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . وال تعديال
  إهـ  ))صاحل احلديث، وما علمت ألحد فيه جرحا((): ٩/٣١٨( ))السري((وقال الذهيب يف 

ي عنه احلسن فهو يف عداد اهولني، وأبو حنيفة وعلة احلديث ليست سعدا هذا، بل الراو 
  . -واهللا أعلم- . كما قال الدارقطين  ))ضعيف((الواسطي 

): ٦١٠٧( رقم) ١٣/٢٤٥( ))الضعيفة((يف  -  - ويف املنت نكارة أيضًا قال الشيخ األلباين
= 
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كل   يغفر للشهيد« �وملنافاة ذلك لقوله  االستشهاد في بعض طرقه مع ضعفهااستنكرت ذكر ((
يغفر له ما ذكر يف احلديث مع الكلية املذكورة يف   فكيف ال...رواه مسلم »ذنب إال الدين

  احلديث الصحيح ومل يستثن منها إال الدين؟ 
بن عجرة فيه   وقد تأكدت من نكارة ذلك حني وجدت للحديث شاهدا بإسناد حسن عن كعب

صح أنه قاله يف املريض وليس يف ف. هنيئا لك اجلنة فذكر احلديث: أنه كان مريضا فقالت أمه
  . إهـ))فاحلمد هللا على توفيقه- الشهيد 

 . بن عجرة الذي ذكره الشيخ سيأيت يف التعليقة اآلتية  و حديث كعب

، وأبو )٢٣١٦(رقم ) ٦/١٨٨. (١١يف كتاب الزهد باب رقم  ))السنن(( الترمذي فيأخرجه   )١(
، من طرق عن )١٠٣٤١(رقم ) ١٣/٢٨٥( ))الشعب((، والبيهقي يف )٥/٥٦( ))احللية((نعيم يف 

تُويف رجل من : بن غياث، عن األعمش، عن أنس قال  بن غياث، عن أبيه حفص  بن حفص عمر
أَوال تدري؟ فلعله تكلم فيما «: �اهللا  أبشر باجلنة، فقال رسول: -يعىن  رجالً  -أصحابه فقال

  . »ينقصه يعنيه، أو خبل مبا ال ال
  . ))ث غريبحدي((: وقال الرتمذي
  . ))تفرد به عمر عن أبيه((: وقال أبو نعيم
  . ))هذا هو احملفوظ((: وقال البيهقي

  . ))بن حفص شيخ البخاري  غريب يُعّد يف أفراد عمر((): ٦/٢٤٠( ))السري((وقال الذهيب يف 
رقم ) ٧١٦ ))التقريب((كما يف   ))ثقة رمبا وهم((الكويف  بن الطَْلق  بن غياث  بن حفص و عمــــر

  . وهو من رجال الشيخني). ٤٩١٤(
بن  األعمش مل يسمع من أنس((: بن املديين  واإلسناد فيه انقطاع بني األعمش وأنس قال علي

يزيد فإمنا يرويها عن  ))األعمش عن أنس((: مالك، إمنا رآه رؤية مبكة يصلي خلف املقام، فأما طرق
  ). ١٣٠(رقم الرتمجة ) ٨٢: صالبن أيب حامت  ))املراسيل((: انظر ))الرقاشي، عن أنس

وما يدريك «: بلفظ �بن عجرة  وقد ثبت هذا احلديث عن كعب. واحلديث ضعيف النقطاعه
  . »يغنيه  يعنيه، أو منع ما ال يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما ال

رقم ) ٧/١٦٠( ))األوسط((، والطرباين يف )١١٠(برقم   ))الصمت((أخرجه ابن أيب الدنيا يف 
بن   بن أيب حبيب، وموسى  بن إمساعيل اإلسكندارين، حدثين يزيد  من طريق ِضمام) ٧١٥٧(

= 
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عليـه وسـلم  اهللا  صـلىاهللا  بينمـا حنـن نسـري مـع رسـول«: مطعـمبـن  جبـري ـ حديث١٣٧
)١(َمْقَفَله ومعه الناس

)٢(حنني من  
)٣(به علقت  

  .احلديث  )٤(»...األعراب  
  .)٥(النبوة أخالق يف وتقدم البخاري  

= 
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مريض، : فـََقَد كعبا، فسأل عنه، فقالوا �اهللا عنه أن النيب   بن عجرة رضي  عن كعبوردان، 
هنيئا لك اجلنة يا كعب، : فقالت أمه »ا كعبأبشر ي«: فخرج ميشي حىت أتاه فلما دخل عليه قال

  . فذكره: فقال  �اهللا   هي أمي يا رسول: قال »من هذه املتآلية على اهللا«: فقال
  . ))بن وردان، تفرد به ضمام  مل يرو هذا احلديث عن كعب إال موسى((: وقال الطرباين

): ٥٧٤١(رقم ) ٢/٣٠٩( ))الكاشف((، القاص قال الذهيب يف بن وردان العامري و موســـى
وقد تابعه . ))صدوق رمبا أخطأ((): ٧٠٧٢(رقم ) ٩٨٦( ))التقريب((وقال احلافظ يف  ))صدوق((

  . بن أيب حبيب كما يف اإلسناد يزيد
: وقال أمحد ))ال بأس به((أبو إمساعيل املصري قال ابن معني  بن مالك املرادي  بن إمساعيل و ِضــمام

 ))اجلرح والتعديل((انظر هذه األقوال الثالثة يف  ))كان صدوق((: وقال أبو حامت ))صاحل احلديث((
  . ))صدوق رمبا أخطأ((). ٣٠٠٢(رقم ) ٤٦٠التقريب (قال احلافظ يف ). ٢٠٦٠(رقم ) ٤/٤٦٩

 ))الصحيحة((وحسنه الشيخ األلباين يف ). ١٠/٣١٧( ))امع((د إسناده اهليثمي يف واحلديث جوّ 
 ). ٣١٠٣(رقم 

 ). ٦/٤٤) (فتح الباري( يعين زمن رجوعه  - بفتح امليم، وسكون القاف، وفتح الفاء وبالالم-   )١(

، مكة أودية من واد ، وحنني�اهللا   وهي غزوة هوازن كانت يف شوال سنة مثان من مهاَجر رسول) ٢(
الطبقات الكربى البن سعد (الشرائع انظر  وادي اليوم يسمى، كيال ثالثني بقرابة شرقها يقع
 ). ٢٦٧: ص(املعامل اجلغرافية الواردة يف السرية (و) ٢/١٣٨

  »علقت األعراب به«: يف الظاهرية  )٣(

األعراب، يسألونه حىت  �اهللا  إذ َعِلَقت برسول...« )٣/٢٤٨( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )٤(
أعطوين ردائي فوالذي نفسي بيده لو كان يل : فقال �اْضطّروه إىل َمسُرَة، فَخِطَفت رداَءه، فوقف 
  .»جتدوين خبيًال، وال كذاباً، وال َجَبانًا عدُد هذه الِعضاِه نـََعما لقسمته بينكم مث ال

: وقال املصنف يف خترجيه). ب/١٣١/اللوحة(يف أخالق النبوة، بيان سخائه وجوده،   )٥(
)بن مطعم  البخاري من حديث جبري((   . إهـ)

، )٢٨٢١( :رقم) ٦/٤٤(أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري، باب الشجاعة يف احلرب، واجلنب 
= 
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: وفيه. احلديث  )١(»...عليه وسلم َقْسًمااهللا  َقَسَم النيب صلى«: عمرـ حديث ١٣٨
  .»بباخلولْسُت «

  .)٢(مسلم  

 فلقيهما دينارين �اهللا   رسول أعطامها اللذين الرجلني يف«: أيب سعيدـ حديث  ١٣٩
  .»يل البخلاهللا   ويأىب«: وفيه. احلديث  )٣(»...معروفا: وقاال فأثنيا عمر
 ورواه  )٤(»بعري مثن سأاله إما«: أمحد يقل ومل بنحوه، والبزار، يعلى وأبو، أمحد رواه  
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. هم من اخلمسيعطي املؤلفة قلوم وغري  �ويف كتاب فرض اخلمس، باب ما كان النيب 
بن   حممدبن   عمر أخربين قال من طريق الزهري ) ٣١٤٨(رقم ) ٣٠٢- ٦/٣٠١(

اهللا   رسول مع هو بينا أنه مطعمبن   جبري أخربين قال جبريبن   حممد مطعم، أنبن   جبري
 األعراب وسلم عليهاهللا  صلىاهللا   رسول علقت حنني من مقبال الناس ومعه وسلم عليهاهللا   صلى

فقال  وسلم عليهاهللا   صلىاهللا  رسول فوقف رداءه فخطفت مسرة إىل اضطروه حىت يسألونه
 وال كذوبا وال خبيال جتدوين  ال مث بينكم لقسمته نـََعًما الِعَضاهِ  هذه عددُ  كان فلو ردائي أعطوين«

 .»معه الناس مقفله«ويف اجلهاد والسري . »َجَبانًا

إم َخيّريوين : فقلت غري هؤالء أحق به منهم، فقال...«): ٣/٢٤٨( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ١(
 . »بني أن يسألوين بالُفْحش، أو يـَُبّخلوين، ولست بباخلٍ 

من طريق ) ٢٤٢٥(رقم ) ٧/١٤٧(كتاب الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش، وغلظة ) ٢(
يا ! واهللاّ : قسما فقلت �اهللا   قسم رسول �بن اخلطاب  قال عمر: بن ربيعة، قال سلمان
إم خّريوين أن يسألوين بالفحش، أو يـَُبّخلوين، «: اهللا لغري هؤالء كان أحق به منهم قال رسول

 . »فلست بباخل

اهللا   دخل رجالن على رسول: وقال أبو سعيد اخلدري«): ٣/٢٤٨( ))اإلحياء((لفظ احلديث يف  )٣(
فأثنيا،  �بن اخلطاب  من عنده فلقيهما عمرفسأاله مثن بعري، فأعطامها دينارين، فخرجا  �

: �فأخربه مبا قاال، فقال  �اهللا   وقاال معروفا، وَشَكرَا ما صنع ما، فدخل عمر على رسول
إن أحدكم ليسألين فينطلق يف مسألته . أعطيته ما بني عشرة إىل مائة، ومل يقل ذلك فالنلكن 

اهللا يل   يأبون إال أن يسألوين ويأيب: فقال عمر فِلم تعطهم ما هو ناٌر؟ فقال. متأبطها، وهي نارٌ 
 . »البخل

م ، واحلاك)١١١٢٣(رقم ) ١٧/١٩٩(، )١١٠٠٤(رقم ) ١٧/٤٠( ))المسند((أحمد في أخرجه  )٤(
= 
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))ثقات أسانيدهم ورجال(( عمر عن، سعيد أيب رواية من البزار
)١(.  

= 
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بن أيب شيبة، عن األعمش عن أيب  ، من طريق أيب بكر)١/٤٦(كتاب اإلميان   ))املستدرك((يف 
  : صاحل

 ))المسند((وأبو يعلى في ، )٩٢٤(رقم ) ١/٣٤٦( ))كشف األستار((كما يف   البزار وأخرجه
  : احلميد، عن األعمش، عن عطية  بن عبد من طريق جرير) ١٣٢٧(رقم ) ٢/٤٩٠(

فسأاله يف مثن بعري،  �اهللا   دخل رجالن على رسول«: يد اخلدري قالكالمها عن أيب سع
فأعاما بدينارين، فخرجا من عنده فلقهما عمر، فقاال وأثنيا معروفا وشكرا ما صنع ما 

لكن فالن أعطيته : �اهللا  فأخرباه مبا قاال، فقال رسول �فدخل عمر على النيب  �اهللا  رسول
فلم يقل ذلك إن أحدهم يسألين فينطلق مبسئلته ُمتأبَطها، وما هي إال ناٌر، ما بني العشرة إىل املائة 

هذا لفظ البزار وأيب   »اهللا يل البخل  فقال عمر تعطينا ما هو نار، قال يأبون إال أن يسألوين، يأتى
  . وعند أمحد واحلاكم خمتصر كما قال املصنف. يعلى

  . ووافقه الذهيب. ، ومل خيرجاه ذه السياقةهذا حديث صحيح على شرط الشيخني: وقال احلاكم
  . ))رواه أمحد وأبو يعلى ورجال أمحد رجال الصحيح((): ١/٥٨٢( ))الرتغيب((قال املنذري يف 

رواه أمحد وأبو يعلى والبزار بنحوه، ورجال أمحد رجال ((): ٣/٩٧( ))امع((وقال اهليثمي يف 
  . إهـ ))الصحيح

بن   ولكن إسناد البزار وأيب يعلى فيه عطـــية. اله ثقات رجال الصحيحرج - كما قالوا-- إسناد أمحد
): ٣٨٢٠(رقم ): ٢/٢٧( ))الكاشف((قال الذهيب يف  الكويف بن ُجنادة العويف، اَجلَديل  سعد

 شيعيا وكان كثريا خيطئ صدوق(() ٤٦٤٩( رقم) ٦٨٠: ص(  ))التقريب(( وقال احلافظ يف ))ضّعفوه((
 . لكن تابعه أبو صاحل كما عند أمحد وغريه. عنعن يف اإلسناد وقد  ))مدلسا

 ))موارد الظمآن((وابن حبان كما يف ) ٢٢٤(رقم ) ١/٣٤٢( ))البحر الزخار(( البزارأخرجه   )١(
عن أيب صاحل، عن أيب  بن عياش، عن األعمش، ، من طريق أيب بكر)٨٤٩(رقم ) ٣/١٤٦(

  . احلديث...فسأاله فأمر هلما بدينارين �اهللا  دخل رجالن على رسول: سعيد، أن عمر قال
: فقال �أنه دخل على النيب : بن اخلطاب  عن أيب سعيد، عن عمر: وعند ابن حبان

  . احلديث...اهللا رأيت فالنا يشكر، ذكر أنك أعطيته دينارين  رسول  يا
احلديث قد روي عن عمر من وجوه، فرواه أبو بكر هكذا عن األعمش عن أيب هذا ((: قال البزار

  . ))صاحل عن أيب سعيد عن عمر
= 
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    )١(»...لكماهللا   فجودوا َجيُد، اجلود من جود اهللا«: ابن عباسـ حديث  ١٤٠
  .احلديث بطوله

)٢())الفــردوس(( ذكره صاحب   
 

على له ومل أقف ، ))مسنـــــده((ومل خيرجه ولده يف  
  .)٣(إسناد

= 
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  . ورواه جرير عن األعمش، عن عطية، عن أيب سعيد
  . بن ربيعة عن عمر وعن سلمان. وقد روي عن جابر عن عمر

بن بشر، عن  اهللا  بعد إخراج احلديث من طريق عبد) ١/٤٦( ))املستدرك((وقال احلاكم  يف 
هذا احلديث ليس بعلة حلديث ((: بن نافع، عن جابر عن عمر األعمش عن أيب سفيان طلحة

  . ))األعمش عن أيب صاحل، فإنه شاهد له بإسناد آخر
غاية املرام يف ختريج أحاديث ((إن احلديث صحيح، وصححه الشيخ األلباين يف : وخالصة القول
 ). ٤٦٢(رقم ) ٢٦٦( ))احلالل واحلرام

خلق اجلود، فجعله يف  - عز وجلّ  - اهللا  أال إن...«): ٣/٢٤٨(  ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )١(
راسخا يف أصل شجرة طوىب، وشد أغصاا بأغصان ] والصواب أّسه[صورة رجل وجعل رأسه 

خاء سدرة املنتهى، ودىل بعض أغصاا إىل الدنيا، فمن تعلق بغصن منها أدخله اجلنة، أال إن الس
  . من اإلميان، واإلميان يف اجلنة

راسخا يف أصل شجرة الزقوم، ودىل بعض أغصاا إىل ] الصواب أسه[وخلق البخل من مقته، وجعل رأسه 
 . »نارالدنيا، فمن تعلق بغصن منها أدخله النار، أال إن البخل من الكفر، والكفر يف ال

 . يف حرف اجليم ))مسند الفرودوس(( مل أقف على هذا احلديث يف )٢(

بسند  ))البخالء((بل أخرجه اخلطيب يف كتاب ((: بقوله): ٩/١٩٥( ))اإلحتاف((وتعقبه الزبيدي يف  )٣(
  . إهـ ))أبو بكر النقاش صاحب مناكري: فيه

كما يف   ))أماليه((هـ يف ٤٣٩عبيداهللا الطناجريي بن   عليبن   احلسني الفرج أبو واحلديث أخرجه
، من )١٧(رقم ) ٤٨: ص( ))البخالء((، واخلطيب يف )١٧٥٨(رقم ) ٢/٤١٨( ))لسان امليزان((

بن جماعة السمرقندي،   حدثنا جربائيل، بن زياد النقاش املقرئ بن احلسن طريق أيب بكر حممد
بن أيب رواد، عن أبيه،   العزيز بن عبد ايد  اهللا، حدثنا عبد بن عمر السويقي أبو عبد حدثنا حممد
اهللا تعاىل،  اجلود من جود« �اهللا   قال رسول: يب رباح، عن ابن عباس، قالبن أ  عن عطاء

  . احلديث. . اهللا لكم فُجودوا َجيُدِ 
= 
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 )١(»...السخاء شجرة تنبت يف اجلنة فال يلج يف اجلنة إال سخي«: ـ حديث١٤١
  .احلديث
  صاحب الزيادة ذه وذكره، آخره إىل »اجلنة يف يلج فال«: قوله دون )٢(تقدم 

)٣())الفــردوس((
))مسنـــــده(( يف ولده خيرجه ومل علي  حديث من  

)٤(.  
= 
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مث البغدادي  بن زياد املوصلي بن حممد بن احلسن حممد: وأعله الزبيدي  بأيب بكر النقاش، وهو
ميزان االعتدال (انظر . ))كل حديث النقاش منكر((: قال الربقاين. ش املقرئ، املفسرالنقا
وقال . ))يف حديثه مناكري بأسانيد مشهورة((). : ٢/٦٠٣ ))تاريخ بغداد((، وقال اخلطيب )٦/١١٥

 حممدبن  إسحاق عنه الذي روى احلسنبن   حممد: يف ترمجة )٦/١١٢( ))امليزان((الذهيب يف 
صار شيخ ((): ١١٥م٦(وقال يف ترمجته . ))كذاب(( فإنه التفسري صاحب النقاش ولعله: السوسي

  . ))املقرئني يف عصره على ضعف فيه
رقم ) ٣/٤٥٠( ))طبقات احلنابلة((أخرجه القاضي أبو يعلى الفراء يف ، وقد روي من وجه آخر

: املعروف بـ البادي قالبن علي   بن البناء، قال أنبأنا أمحد بن أمحد عن احلسن) ٦٧٨(الرتمجة 
به  فذكر احلديث بالسياق الذي ساقه الغزايل يف عن جربيل بن جماعة ، بن قانع  الباقي حدثنا عبد

  . ))اإلحياء((
ال ((، بن ّجماعة السمرقندي جــربيل: ))اللسان((بن جماعة، قال احلافظ يف  واحلديث آفته جربيل

بن احلسن  عن أبيه، وعنه حممد بن أيب رواد  ايد عمر، عن عبد بن حّدث عن حممد ))أعرفه
  . إهـ ))يحتمله النقاش، وإن كان متكلما فيه  بـ خبر باطل ال((النقاش 

  . اليت مل جيد هلا إسنادا ))اإلحياء((يف فصل أحاديث ) ٦/٣٤٧( ))الطبقات((واحلديث ذكره السبكي يف 
 . - واهللا أعلم-ديث باطل كما قال احلافظ واحل

  .»والبْخُل شجرةٌ تـَْنُبت يف النار، فال يِلج الناَر إال خبيلٌ ...«): ٣/٢٤٨( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(

  . ، انظر خترجيه واحلكم عليه يف املوضع األول)١٠٥(و) ٩٩(تقدم يف احلديث رقم  )٢(
 . )٣٥٤٣(رقم ) ٢/٣٤١( ))الفردوس مبأثور اخلطاب(( )٣(

إحتاف السادة ((كما يف   ))مسنده((بن سفيان يف   زيادة اليت ذكرها املصنف فقد أخرجها احلسنالوأما  )٤(
بن   ، قال حدثنا أبو وهب احلرّاين الوليد)٢/٨٠( ))الآليل املصنوعة((و) ٨/١٩٥( ))املتقني
فذكر : �اهللا   قال رسول: بن جراد، قال  اهللا ، عن عبدبن األشدق  يعلىحدثين : امللك قال عبد

  . مثل سياق الغزايل
= 
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  ). ١٨(رقم ) ٤٩: ص( ))البخالء((بن سفيان أخرجه اخلطيب يف  ومن طريق احلسن
بن إسحاق   من طريق إبراهيم) ١٠٣٧٦(رقم ) ١٣/٣٠٨( ))الشعب((وأخرجه البيهقي يف 
إذا ابتغيتم «: به بلفظ بن األشدق يعلى بن موسى، حدثنا بن عباد الغسيلي، حدثنا حممد

نة شحيح، إن السخاء يلج النار إال خبيل، وال يلج اجل ، فواهللا الاملعروف فابتغوه يف حسان الوجوه
  . »سمى الشحالسخاء، وإن الشح شجرة يف النار تة يسمى شجرة يف اجلن

كان يسرق ((): ١/٤١( ))املغين يف الضعفاء((قال الذهيب يف  بن إسحاق الغسيلي ويف سنده إبراهيــم
  . إهـ ))احلديث ويّدعيه، ذكر له ابن حبان أحاديث وذمه

احلراين، نا  بن القاسم  من طريق هاشم)٢٧/٢٤١( ))تاريخ دمشق((وأخرجه ابن عساكر يف 
يف اجلنة شجرة تسمى السخاء، منها خيرج السخاء، ويف النار «: به ولفظه بن األشدق يعلى

  . »شجرة تسمى الشّح منها خيرج الشح، ولن يلج اجلنة شحيح
  )٧٣٠٤(رقم  ١٠١٧ـ: ص( ))التقريب((كما يف   ))صدوق تغري((: بن القاسم احلراين و هاشـــم

  . ١٨٠الُعقيلي، أبو اهليثم اجلزري احلرّاين تويف بعد : وهو بن األشدق  ومدار هذه األسانيد الثالثة على يعــلى
يصدق، ليس بشيء،   هو عندي ال((): ٣٠٤ - ٩/٤٠٣( ))اجلرح والتعديل((قال أبو زرعة كما يف 

بن جراد، فأعطوه على ذلك   اهللا يقال له عبد �قدم الرقة فقال رأيت رجال من أصحاب النيب 
ليس بشيء ضعيف ((: ، وقال أبو حامت))يعرف  بن جراد ال اهللا  ، وعبدفوضع أربعين حديثا

بن   اهللا دث عن عبدبن األشدق دمشق، وكان أعرابيا فح قدم يعلى((: وقال أبو مسهر. ))احلديث
لعله حق، مث جعله عشرة، مث جعله عشرين، مث جعله أربعني فكان هو : جراد سبعة أحاديث، فقلنا

 ))الكامل((وقال ابن عدي يف . انظر املصدر السابق. ))ذا يزيد، وكان سائال يسأل الناس
وهو وعمه غري  أحاديث كثرية مناكري، �بن جراد عن النيب   اهللا  يروي عن عمه عبد((): ٧/٢٨٧(

بن األشدق ما مسع عمك من   قلت ليعلى: بلغين عن أيب مسهر أنه قال((: وقال أيضا. ))معروفني
فإن كانت احلكاية عن أيب . جامع سفيان، وموطأ مالك وشيئا من الفوائد: فقال �اهللا  رسول

 ))اروحني((وقال ابن حبان يف . إهـ))جيوز االشتغال ا مسهر صحيحة فرواية يعلى هلذه النسخة ال
بن جراد، فلما كرب اجتمع عليه من   اهللا كان شيخا كبريا لقي عبد((): ١٢٤٤(رقم ) ٢/٤٩٥(
وأعطوه إياها،  �بن جراد عن النيب   اهللا  دين له فوضعوا له شبيها مبئيت  حديث نسخة عن عبد ال

يف ) ٧٣٠٤(رقم ) ١٠١٧: ص ))تقريبال((قال احلافظ يف . إهـ))يدري فجعل حيدث ا وهو ال
بن األشدق ذاك   يعلىمن كبار العاشرة فإنه مسع من ((بن شيبة احلراين  بن القاسم ترمجة هاشم
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)١(من سيدكم يا بين حليان«: أيب هريرةـ حديث  ١٤٢
بن   سيدنا َجدّ : قالوا؟ 

  .احلديث  )٣(»...)٢(قيس
سيدكم «: وقال »سلمة بين يا«: بلفظ ))مسلم شرط على صحيح((: وقال احلاكم  

= 
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  إهـ  ))المتروك الذي ادعى أنه لقي الصحابة
ما أظن أن لعمه صحبة، ((): ٧/٢٨٨( ))الكامل((هذا قال ابن عدي عنه يف  بن جراد اهللا  و عبد

وذاك أن عمه يروي عن مجاعة من الصحابة وقد ذكرت بعد ذاك رواية عن أيب ذر وعن أيب هريرة 
): ٣١٢٤(رقم ) ١/٤٧٦( ))املغين((إهـ  وقال الذهيب يف  ))صحبة له  وهذا مما يدل على أن ال

وقد ذكره احلافظ يف . إهـ))بن األشدق عنه جمهول، وال يصح حديثه، ألنه من رواية يعلى((
  . يف القسم األول من الصحبة) ٤٦٠٩(رقم ) ٦/٦٣( ))اإلصابة((

بن األشدق ألن احلديث   وعلى كل حال فاحلديث ذا اإلسناد منكر، إن مل يكن وضعه يعلى
رقم  ))الضعيفة((يوافق مهنته وهي التسول كما ذكره أبو مسهر، وقد حكم الشيخ األلباين يف 

 . على رواية البيهقي بـ الوضع) ٦٩٧١(

نسبة إىل - بكسر الالم وسكون احلاء املهملة، وفتح الياء حتتها نقطتان وبعد األلف نون - اللْحيان  )١(
  ). ٣/١٢٩اللباب يف ذيب األنساب (بن مضر   بن إلياس  بن مدركة  بن هذيل حليان

غريب والثابت يا بين سلمة  »يا بين حليان« لفظ املصنف): ٨١٩٥( ))اإلحتاف((قال الزبيدي يف 
بن قيس قد ساد  فإن املخاطب به هم، وإن بين حليان  من هذيل فال يطابق اخلطاب وكان اجلد

 . بن اجلموح وكالمها من بين سلمةإهـ  تلك السيادة إىل عمرو �بين سلمة يف اجلاهلية فحول النيب 

بن   بن عدي بن عبيد  بن سنان  بن خنساء  بن صخر سابن قي - بفتح اجليم، وتشديد الدال- َجّد  )٢(
ليه النفاق اهللا األنصاري، كان ممن يغمض ع  أبو عبد بن سلمة األنصار ي السلمي بن كعب غنم

وقد تاب فحسنت توبته، كان قد ساد يف اجلاهلية مجيع بين : ، وقيل�اهللا   من أصحاب رسول
بن اجلموح، يقال إنه مات يف خالفة عثمان  سؤدده، وسّود فيه عمرو �اهللا   َسِلمة، فانتزع رسول

 )٥/٢٢٠وفتح الباري ) ٣٥٤(رقم الرتمجة ) ١٢٩ـ رقم ١٢٨االستيعاب (

وأّي داء أدوأ من : �إال أنه رجل فيه خبٌل، فقال ...«): ٣/٢٤٩( ))اإلحياء(( ث يفتتمة احلدي) ٣(
بن قيس، فقال مب   سيدنا جدّ : أم قالوا«: ويف رواية »بن اجلموح  البخل، ولكن سيدكم عمرو

وأي داء أدوأ : إنه أكثر ماًال، وإنا على ذلك لنرى منه البخل، فقال عليه السالم: تسودونه؟ قالوا
  . »بن الرباء  قال سيدكم بشر! البخل؟ ليس ذلك سيدكم قالوا فمن سيدنا يارسول اهللامن 
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٣٨٨

)١(الرباءبن  بشر
 «)٢(.  

                                                                                  

، شهد العقبة مع أبيه وشهد بدرا وما بعدها، ومات بعد بن معرور األنصاري  بن الرباء بشر: هو )١(
 ). ٦٥٤رقم  ١/٥٤٩اإلصابة (الشاة اليت ُسّم فيها  من �اهللا   خيرب من أكلة أكلها مع رسول

بن عمار العتكي، عن  ، من طريق سهل)٣/٢١٩( كتاب معرفة الصحابة ))المستدرك((في  )٢(
قال : قال �بن علقمة، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة   بن عمرو  بن يعلى، ثنا حممد حممد
وأي داء : قيس، إال أن فيه خبالٌ، قالبن  اجلد: قالوا! من سيدكم يابين سلمة«: �اهللا  رسول

  . »بن معرور  بن الرباء أدوى من البخل؟ بل سيدكم بشر
  . ))صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه((: وقال احلاكم

وقال احلافظ يف  ))متهم كذبه احلاكم((): ٣/٣٣٥( ))امليزان((قال الذهيب يف  بن عمار و سهـــل
ذكره ابن حبان يف الثقات، وصحح له احلاكم يف املستدرك وتعقبه املصنف ((): ٤/٢٠٤( ))اللسان((
  . إهـ))يف تلخيصه بالتناقض، وقال ابن منده كان ضعيفا) الذهيب(
بن حارثة يف جيش قط إال  زيد �اهللا   ما بعث رسول«حديث ) ٣/٢١٥(وقد أخرج احلاكم   

سهل قال احلاكم يف ((: ، وتعقبه الذهيب بقوله))صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه((: وقال من طريقه »أمره
  إهـ ))تارخيه كذاب وهنا يصحح له فأين الدين؟ 

رج له مسلم أخرج له الرتمذي، وابن ماجة ومل خي بن يعلى السلمي الكويف ولقبه زنبور  و حممد
وقال أبو حامت كما  ))يتكلم فيه((): ٨٦١(رقم ) ١/٢٦٨( ))التاريخ الكبري((بشيء، قال البخاري يف 

) ٢/٢٧٨( ))اروحني((قال ابن حبان يف . ))مرتوك احلديث((): ٨/١٣٠(  ))اجلرح والتعديل((يف 
فيما انفرد وإن مل  ال جيوز االحتجاج به فيما حالف الثقات من الروايات، وال((): ٩٤٧(رقم 

وقال . عن أيب الشيخ ابن حيان توثيقه) ٢٧/٤٧( ))التهذيب((ونقل املزي يف . ))خيالف األثبات
  . ))ضعيف((): ٦٤٥٢(رقم ) ٩١٠: ص( ))التقريب((احلافظ يف 

: ص( ))األمثال((بن مشيل أخرج متابعته أبو الشيخ ابن حيان يف   وهو مل ينفرد به بل تابعه النضر
  : بن أمحد الفارسي عن إسحاق) ٩٤(رقم ) ٧٧
  : بن رام  بن احلسني  من طريق حممد) ٢/٢٢١( ))تاريخ أصبهان((وأبو نعيم يف  

بن عمرو به وعند أيب الشيخ خمتصرا  بن مشيل، حدثنا حممد  كالمها عن ابن أيب رزمة، حدثنا النضر
  . بدون ذكر السؤال

  ). ٦٢٢٨(رقم ) ٨٨٤التقريب ( ))صدوق له أوهام(( الليثيبن وقاص   بن علقمة بن عمرو حممدو 
= 
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 ))الصــغري(( يف الطرباين فرواها »)١(اجلموحبن  سيدكم عمرو«: فيها قال اليت الرواية وأما
))حسن بإسناد(( مالكبن   كعب: حديث من

)٢(.  
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

كما يف   ))ثقة((غزوان أبو عمرو املرزذي  بن أيب رزمة  العزيز بن عبد  حممد: وابن أيب رِزْمة هو
  ). ٦١٣٢(رقم ) ٨٧٢: ص ))قريبالت((

بن بن زيرك أبو يعقوب الفارسي، ترجم له الذهيب يف  بن أمحد  إسحاق: وشيخ أيب حيان هو
 ))ذيب الكمال((وذكره املزي يف . ومل يورد فيه جرحا وال تعديال) ٢٣/٢٤٩( ))تاريخ اإلسالم((
  . هـ٣٠٩وذكر الذهيب أنه تويف سنة . بن أيب رزمة  العزيز  بن عبد يف الرواة عن حممد) ٢٦/٨(

  . بن رام ومن دونه مل أجد هلم تراجم  بن احلسني  ويف إسناد أيب نعيم حممد
، من طريق )٤/١٦٣( ))املستدرك((واحلاكم يف ) ١٤/٣٣٣(وله متابعة أخرى أخرجها البزار 

  . بن علقمة به  بن عمرو مدبن حممد، عن حم سعيد
بن حممد هو الوراق ثقة   هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، وسعيد((: وقال احلاكم

  . ))مأمون
  . ))بل قال الدارقطين وغريه مرتوك((: وتعقبه الذهيب بقوله

  . وهو ضعيف) ١١٧(والوراق قد تقدمت ترمجته يف احلديث رقم 
 . بن مالك كما سيأيت  شاهد من حديث كعب »بن معرور الرباءبن   سيدكم بشر«: وللفظ

بن سلمة  بن غنم بن كعب  بن حرام  بن زيد  - بفتح اجليم، وختفيف امليم -بن اَجلُموح عــمرو) ١(
 ). ٥٨٢٤(رقم ) ٧/٣٥٢اإلصابة (األنصاري من سادات األنصار واستشهد بأحد 

بن سليمان الربمكي املدين، حدثنا   ، عن جعفر)٣١٧(رقم ) ١٩٩( ))الصغري((أخرجه الطرباين يف ) ٢(
بن  بن كعب اهللا  بن سعد، عن الزهري، عن عبد  اهللا األويسي، حدثنا إبراهيم  بن عبد العزيز عبد

أنّا  بن قيس على  اَجلدّ : من سيدكم يا بين سلمة؟ قالوا« �اهللا   قال رسول: مالك، عن أبيه، قال
  . »بن اجلموح  وأي داٍء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم اَجلْعد القطط عمرو: نـَُبخله، فقال

  . ))بن سعد تفرد به األويسي  مل يروه عن الزهري إال إبراهيم((وقال 
كما يف  ))ثقة(( املدين القاسم أبو بن حيىي األويسي اهللا  بن عبد  العزيز عبد: واألويسي هو

  ). ٤١٠٦رقم  ٣٥٧))التقريب((
التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة ((ذكره السخاوي يف  بن سليمان النوفلي  وشيخ الطرباين جعفر

، ومل يورد فيه ((العزيز األويسي وعنه الطرباين  عن عبد: وقال) ٧٦٨(رقم ) ١/٤١٥( ))الشريفة
= 
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  »السخي عند موته، ليبغض البخيل يف حياتهاهللا   إن«: عليـ حديث  ١٤٣
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  . وحسَن إسناده املصنف. وباقي رجال اإلسناد ثقات. جرحا وال تعديال، ومل أجد يف غريه
اد بنفس اإلسن) ١٦٤(رقم ) ١٩/٨١( ))الكبري((ولكن يف لفظ احلديث اختالف فرواه الطرباين يف 

  . »بن اجلموح  عمرو«: بدل »بن معرور  بن الرباء  بشر«؟ قال �اهللا   قالوا فمن سيدنا يا رسول«
حدثنا : بن سفيان، قال  يعقوب من طريق): ٢٢٠ـ: ص( ))معرفة الصحابة((ورواه ابن منده يف 

عن ابن شهاب، عن بن كيسان،   عن صاحلبن سعد،   حدثنا إبراهيم: العزيز األويسي، قال عبد
من «: اهللا عليه وسلم قال أن النيب صلى: بن مالك بن كعب، عن كعب  اهللا بن عبد  الرمحن عبد

إنه أكثرنا ماال، وإنا على : مب تسودونه؟ فقالوا: بن قيس، فقال  جد: سيدكم يا بين سلمة؟ قالوا
ن البخل، ليس ذا فأي داء أدوى م: اهللا عليه وسلم اهللا صلى  ذلك لنزنه بالبخل، فقال رسول

  . ». بن الرباء سيدكم بشر: فمن سيدنا يا رسول اهللا؟ قال: سيدكم، قالوا
. ))إسناده صحيح((: وقال) ٣/٣٤٧(كتاب العتق   ))تغليق التعليق((ومن طريقه أخرجه احلافظ يف 

بن مالك  من حديث كعب ))املعرفة((وصله ابن منده يف ((): ٥٣ص( ))هدي الساري((وقال يف 
  . ))د صحيحبإسنا

بل سيدكم «: ، ولكن ثبت قوله»بن الرباء  بشر«: والذي يظهر أن الراجح يف رواية األويسي بلفظ
رقم ١٠٧( ))األدب املفرد((أخرجه البخاري يف  �اهللا  بن عبد  من رواية جابر »بن اجلموح  عمرو
  : بن األسود من طريق محيد) ٢٩٦

  : بن زريع من طريق يزيد)١٠٣٦٢(رقم ) ١٣/٢٩٨( ))الشعب((والبيهقي يف 
: �اهللا  قال رسول: حدثنا جابر قال: حدثين أبو الزبري قال: كالمها عن احلجاج الصّواف، قال

قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل . بن قيس على أنا نَبّخله من سيدكم يا بين سلمة؟ قلنا جد«
إذا  �اهللا  م يف اجلاهلية، وكان يومل عن رسولبن اجلموح وكان عمرو على أصنامه سيدكم عمرو

  . »تزوج
 ))الكاشف((قال الذهيب يف  بن األسود الكرابيسي  واحلديث صحيح ذا اإلسناد، ومحيـد

  . ))قليالصدوق يهم ((): ١٥٥١(رقم ) ٢٧٣( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))ثقة((): ١/٣٥٢(
وقد مجع   احلافظ  »بن اجلموح  عمرو«وبلفظ  »بن الرباء  بشر«واخلالصة أن احلديث جاء بلفظ 

وميكن اجلمع بأن حتمل قصة بشر على أا  ((: فقال) ٥/٢٢١( ))فتح الباري((بني اللفظني  يف 
 . ـإه))بن اجلموح، مجعا بني احلديثني، ومات بشر املذكور بعد خيرب  كانت بعد قتل عمرو
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))الفــردوس((ذكره صاحب  
)١(

  .)٢(له إسناداومل أجد ، ))مسنـــــده((ومل خيرجه ولده يف   

  .»الَبِخيل ِمن العابداهللا  الّسِخي  اَجلُهول أحّب إىل«: أيب هريرةـ حديث  ١٤٤
وقد  »قريٌب مَن اهللاإن الّسخي «: وهو بقية حديث »وجلََاهل سخيٌ «: الرتمذي بلفظ 
  .)٣(تقدم

                                                                                  

): ٢/٢٨٥( ))فيض القدير((وقال املناوي يف ). ٦٢٧(رقم ) ١/١٦٨( ))الفردوس مبأثور اخلطاب((  )١(
 . إهـ))مما بيض له الديلمي لعدم وقوفه على سنده] هذا احلديث[((

بسنده   ))كتاب البخالء((بل أخرجه اخلطيب يف ((: بقوله) ٨/١٩٦( ))اإلحتاف((تعقبه الزبيدي يف  )٢(
  إهـ ))�إىل علي 
بن   بن نصر من طريق أيب بكر أمحد) ٤٢(رقم ) ٦٠ـ٥٩: ص(  يف كتاب البخالءواحلديث 

بن أخزم، حدثنا   بن إمساعيل الرفّاء، حدثنا زيد اهللا الذارع النهرواين، حدثنا أبو معاوية ثابت عبد
بن أيب طالب  بن مسروق، عن رجل، عن علي الصمد، حدثنا سامل الطائي، حدثنا سعيد عبد

  . فذكره: قال �عن النيب 
  . كما يف مصادر ترمجته) نصر(، والصواب )بن نصري أمحد(يف املطبوع 

هذا إسناد موضوع؛ املتهم به ((): ٧٠٩٢(رقم ) ١٤/١١٩٥( ))الضعيفة((قال الشيخ األلباين يف 
   ))بن نصر الذارع  أمحد

ميزان االعتدال (انظر  ))دجال يكىن أبا بكر((: قال الدارقطين بن نصـر الذارع النهرواين  و أمحد
. كان كذابا يضع احلديث) ٦٣٩(رقم ) ٢/١٠٠( ))املوضوعات((وقال ابن اجلوزي يف ). ١/٣٠٨

وقال احلافظ يف . ))وضاع مفرت له جزء مشهور((): ٤٧٧(رقم ) ١/١٠٦( ))املغين((وقال الذهيب يف 
  . ))أحد الكذابني((: بن مرة األعرايب  يف ترمجة حوط) ٣/١١٧( ))اإلصابة((

  . وفيه إام الراوي عن علي
 . - واهللا أعلم - واحلديث موضوع ذا اإلسناد

رقم ) ٥/٣٧٥(كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف السخاء   ))السنن((الترمذي في أخرجه ) ٣(
بن سعيد، عن األعرج،   ن حممد الوراق، عن حيىيب  بن عرفة، حدثنا سعيد  ، عن احلسن)١٩٦١(

ولجاهل سخي أحب إلى «وفيه  »...السخي قريب من اهللا«: قال �عن أيب هريرة عن النيب 
  ). ١٧٧(وقد تقدم تفصيل الكالم على احلديث يف رقم    »من عالم بخيل -عّز وجلّ  -اهللا

بن اجلراح،   يف ترمجة رواد) ٣/١٧٨( ))الكامل((واللفظ الذي ساقه الغزايل أخرجه ابن عدي يف 
= 
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  .»واإلميان يف قلب عبد ،ال جيتمع الشح«: أيب هريرةـ حديث ١٤٥
  .)١(ويف إسناده اختالف ،النسائي 

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

بن أيب   العزيز  بن اجلراح، عن عبد  ، من طريق رواد)٤٣(رقم ) ٦٠: ص( ))البخالء((واخلطيب يف 
 �اهللا   بن سعيد، عن األعرج، عن أيب هريرة، عن عائشة قالت قال رسول  حازم، عن حيىي

  . »اهللا من العابد البخيل  السخي اجلهول أحب إىل«
وكل هذه األلوان ...بن سعيد، وهذا لون منه،  هذا احلديث اختلف فيه على حيىي((: قال ابن عدي

  . ليست مبحفوظة إهـ
ال بأس به إمنا غلط يف ((: وهو أبو عصام العسقالين قال ابن معني بن اجلـراح ومداره على رواد
): ٣٣١(رقم ) ١١١(وقال يف رواية الدارمي ) ٢/١٦٧( ))تاريخ الدوري((كما يف   ))حديث سفيان

بأس به إال أنه حدث   صاحب سنة ال((). ١٤٥٧رقم  ٢/٣١( ))العلل((وقال أمحد كما يف . ))ثقة((
كان قد اختلط ((): ٣/٣٣٦( ))التاريخ الكبري((وقال البخاري يف  ))عن سفيان أحاديث مناكري

ليس ((): ١٩٤(رقم ) ١٠٠( ))الضعفاء((وقال النسائي يف . ))يزيد: يكاد أن يقوم حديثه، ويقال ال
سؤاالت ((كما يف   ))مرتوك((: وقال الدارقطين. ))بالقوي، روى غري حديث منكر، وكان قد اختلط

وقال . ))خيطئ وخيالف((: وقال) ٨/٢٤٦( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف ). ١٤٩(رقم  ))الربقاين
رقم ) ٣٢٩( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))ُضعف مناكري له((): ١/٣٩٨( ))الكاشف((الذهيب يف 

  إهـ . ))صدوق اختلط بآخره فرتك، ويف حديثه عن الثوري ضعف شديد((): ١٩٦٩(
بن سعيد األنصاري الذي تقدم يف احلديث رقم  وهذا اإلسناد لون من ألوان االختالف على حيىي

بن   هذا اإلسناد ضمن االختالف على حيىي ) ١٤/٣٦٩(  ))العلل((، وذكر الدارقطين يف )١١٧(
 ليست األلوان هذه كل((: وتقدم قول ابن عدي. وال يثبت منها شيء على وجه: سعيد وقال

  إهـ ))مبحفوظة
 . - واهللا أعلم - فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف

  : بن أيب يزيد واختلف عنه فيه  رواه صفوان �حديث أيب هريرة  )١(
  . بن اللجالج، عن أيب هريرة موقوفا عليه  بن أيب جعفر، عن صفوان، عن أيب العالء  هللا فرواه عبيد

بن اللجالج، عن   بن علقمة، عن صفوان، عن القعقاع  بن عمرو  بن أيب صاحل، وحممد  ورواه سهيل
  : أيب هريرة مرفوعا

  : بن أيب جعفر  اهللا رواية عبيد: أوال
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: ص(اهللا على قدمه   كتاب اجلهاد، باب فضل من عمل يف سبيل  ))المجتبى((النسائي في أخرجها 
بن   بن الليث  من طريق شعيب): ٤٣٠٨(رقم ) ٤/٢٧٦( ))الكبرى((، ويف )٣١١٥(رقم ) ٤٧٩
  : سعد

  : معلقا عن األويسي) ٤/٣٠٧( ))التاريخ الكبري((وأخرجها البخاري يف 
بن صاحل   اهللا  ن طريق أيب صاحل عبدم) ٩٠٩(رقم ) ٣/٣٣١( ))العلل((وأخرجها ابن أيب حامت يف 

  : كاتب الليث
بن   عن الليث) اهللا األويسي، وكاتب الليث  بن عبد  العزيز  بن الليث، وعبد شعيب( ثالثتهم 

ويف الكربى، والتاريخ الكبري، [ بن أيب يزيد،  بن أيب جعفر، عن صفوان اهللا  سعد، عن عبيد
 �اهللا   ال جيمع«: اللجالج، أنه مسع أبا هريرة يقول بن عن أيب العالء] ))بن يزيد صفوان((: والعلل

اهللا يف قلب امرئ مسلم،  جيمع  غبارا يف سبيل اهللا، ودخان جهنم يف جوف امرئ مسلم، وال
  . »اإلميان باهللا والشح مجيعا

بن أيب جعفر، وبني صفوان  اهللا  بن أيب يزيد، وأرى أن بني عبيد وإمنا هو صفوان((: قال أبو حامت
  . إهـ))ن أيب صاحلب  سهيل

  . حجازي مدين: سليم، وهو: يزيد، وقيل: فقيل: ، اختلف يف اسم أبيهبن أيب يزيد  صــفوانو 
بن أيب يزيد وذكر احلديث يف ترمجته ومل يذكر فيه   باسم صفوان ))التاريخ الكبري((ذكره البخاري يف 

 ))التقريب((، وقال احلافظ يف )٦/٤٧٠( ))الثقات((جرحا وال تعديال، وذكره ابن حبان يف 
  . ))مقبول((): ٢٩٦٠(رقم ) ٤٥٥:ص(

بن  خالد: بن اللجالج، ويقال حصني: يف امسه فقيلاختلف  بن اللجالج وشيخه أبو العـــالء
  . بن اجلالج  القعقاع: اللجالج، ويقال

بن اللجالج، وذكره ابن أيب حامت يف   ، ومساه القعقاع)٧/١٨٨( ))التاريخ الكبري((ذكره البخاري يف 
ي يف وقال املز . بن اللجالج، ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال حصني: ومساه) ٣/١٩٥( ))اجلرح((
ال يدرى من ((): ١/٢٦٢( ))املغين((وقال الذهيب يف  ))شيخ جمهول((): ٣/٥٣٢( ))ذيب الكمال((

  . ))جمهول((): ١٣٩٠(رقم ) ٢٥٤: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف  ))هو
  : بن عمرو  رواية سهيل، وحممد: ثانيا

  . بن أيب صاحل  رواية سهيل/ ١    
بن اللجالج عن أيب هريرة  فرواه مجاعة عنه، عن صفوان، عن القعقاع -أيضا- فقد اختلف عنه
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  . مرفوعا
  . بن أيب صاحل، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة مرفوعا  بن عجالن فرواه عن سهيل وخالفهم حممد

كتاب اجلهاد، باب فضل من عمل يف   ))المجتبى((النسائي في أخرجها : رواية الجماعة*
احلميد،  بن عبد  جرير: من طريق) ٣١١٢- ٣١١١- ٣١١٠(رقم ) ٤٨٠-٤٧٩: ص(اهللا   سبيل
  : بن اهلاد اهللا  بن عبد  بن سلمة، ويزيد  ومحاد

  : عن وهيب) ٢٥٨٣(رقم ) ٤/٢٠٧( ))املسند((وأخرجه الطيالسي يف 
  : من طريق أيب عوانة) ٢٨١(رقم ) ١٠٣: ص( ))األدب((وأخرجها البخاري يف 

) ٨/٤٣اإلحسان (، وابن حبان )٢٤٠١(رقم ) ٢/١٥٥( ))سننه((بن منصور يف  وأخرجها سعيد
  : اهللا  بن عبد  من طريق خالد) ٣٢٥١(رقم 

  : بن األسود من طريق محيد) ١٠٣٣٥(رقم ) ١٣/٢٨٠( ))الشعب((وأخرجها البيهقي يف 
بن أيب   عن سهيل) عوانة، وخالد، ومحيد،  جرير، ومحاد، وابن اهلاد، ووهيب، وأبو(سبعتهم 

ال «: قال �بن اللجالج، عن أيب هريرة، عن النيب   بن أيب يزيد، عن القعقاع  صاحل، عن صفوان
  . »جيتمع الشح واإلميان يف قلب عبد

ال جيتمع غبار يف سبيل اهللا، ودخان جهنم «: اقتصر الطيالسي ذه اجلملة، وزاد اآلخرون يف أوله
  . »يف جوف عبد

، وأبو عوانة )٨٤٧٩(رقم ) ١٤/١٨٣( ))املسند((أخرجها أمحد يف  بن عجالن رواية محمـــد* 
بن عجالن، عن  بن سعد، عن حممد من طريق الليث) ٧٣٩٥(رقم ) ٤/٤٧٦( ))مسنده((يف 

  . حنوه �ن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة عن النيب ب  سهيل
 ))صدوق، إال أنه اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة((: وهذه الرواية شاذة ملخالفته للثقات، وهو

  ). ٦١٧٦(رقم ) ٨٧٧: ص( ))التقريب((: انظر
  . بن علقمة بن عمرو رواية حممد/ ٢

بن عبيد،   بن سلمة، وعباد املهليب، وحممد بن هارون، ومحاد واختلف عنه أيضا فرواه يزيد
  : بن سليمان عنه، عن صفوان، عن القعقاع، عن أيب هريرة مرفوعا  وعبدة

  . بن ميان فرواه عنه، عن أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعا  وخالفهم حيىي
يف كتاب اجلهاد، باب فضل من عمل يف  ))اتىب(( بن هارون أخرها أخرجها النسائي يف رواية يزيد

  . بن يوسف عنه به عن شعيب) ٣١١٤(رقم ) ٤٨٠: ص(اهللا على قدمه،   سبيل
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  . عنه به) ٧٤٨٠(رقم ) ١٢/٤٥٠( ))املسند((وأخرجها أمحد يف 
  . عن عفان عنه به) ٨٥١٢(رقم ) ١٤/٢٠٢( ))املسند((بن سلمة أخرجها أمحد يف   ورواية محاد

عن ) ٨٢٢٥(رقم ) ١٥/٣٣البحر الزخار( ))املسند((ة عباد املهليب أخرجها البزار يف ورواي
  . بن عرفة عنه به احلسن

  . عنه به) ٩٦٩٣(رقم ) ١٥/٤٣٣( ))املسند((أخرجها أمحد يف   بن عبيد ورواية حممد
  . به عنه) ١٩٨٣٠: (رقم) ١٠/٣٢٨( ))املصنف((بن سليمان أخرجها ابن أيب شيبة يف   ورواية عبدة

بن  عن حممد) ٥٨٧٨(رقم ) ٦/٨٧( ))األوسط((فأخرجها الطرباين يف  بن يمان  وأما رواية يحيى
بن ميان عن   بن حممد الطلحي، قال نا حيىي ثنا إمساعيل: الرمحن املسروقي، قال بن عبد  اهللا عبد
  . فذكره خمتصرا �اهللا   بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال قال رسول حممد

  . ))بن ميان  بن عمرو إال حيىي  مل يرو هذا احلديث عن حممد((: وقال الطرباين
بن أيب شيبة   قال يعقوب: العجلي الكويف: هو بن ميان بن ميان، وحيـــىي  أشار الطرباين إىل تفرد حيىي

 كثرة أصحابنا عليه أنكر وإمنا، ديثاحل كثري صدوقا كان((): ٣٢/٥٨( ))ذيب الكمال((كما يف 
وقال أبوداود  . ))عنه الكثرة يف سفيان أصحاب متقدمي من وهو، خولف إذا حبجة وليس، الغلط

وقال احلافظ يف  ))خيطئ يف األحاديث ويقلبها((): ٢٩٦(رقم ) ٦٩( ))سؤاالت اآلجري((كما يف 
  . إهـ ))كثريا وقد تغريصدوق عابد خيطئ  ((): ٧٧٢٩(رقم  ) ١٠٧٠: ص( ))التقريب((

  . بن علقمة بن عمرو ولعل هذا من خطأه تدل عليه رواية الثقات عن حممد
بن اللجالج وهو جمهول كما   أن احلديث اختلف يف رفعه ووقفه، ومداره على القعقاع: اخلالصة

 ))تاريخ واسط((اهللا عنه أخرجه حبشل الواسطي يف   سبق، ولكن له شاهد من حديث أنس رضي
  : بن املتوكل بن حرب، قال ثنا حيىي  عن حممد) ٦٩ :ص(
بن سليمان   اهللا بن عبد من طريق حممد) ٣/٢٠١٦( ))املتفق واملفرتق((وأخرجه اخلطيب يف  

  : بن أيب سورة  عن املتوكل: احلضرمي
ال جيتمع الشح واإلميان «: قال �بن مالك عن النيب  بن أيب هالل، عن أنس كالمها عن هالل

  . »يف قلب مؤمن
بن   بن مالك، روى عنه املتوكل  بن أيب هالل شيخ جمهول، حدث عن أنس هالل((: قال اخلطيب

  . ))أيب سورة
 بن أيب هالل بصري  هـــالل((: متييزا وقال) ٧٤٠٠(رقم ) ١٠٢٨: ص( ))التقريب((وذكره احلافظ يف 
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  .احلديث )١(»...جتتمعان يف مؤمن ال خصلتان«: ـ حديث ١٤٦
  .)٢(أيب سعيد وقد تقدم: الرتمذي من حديث 

  .»وال َخبَيالً ، ال ينبغي ملؤمن أن يكون َجَبانًا«: ـ حديث ١٤٧
  .)٣(مل أره ذا اللفظ 
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  . ))بن املتوكل جمهول مل يرو عنه إال حيىي
: رقم) ١٠٦٥: ص( ))التقريب((الباهلي البصري أبو بكر، ذكره احلافظ يف : هو بن املتوكل حيــىيو 
  . ))صدوق خيطئ((: متييزا وقال): ٧٦٨٤(

مل أقف له على ترمجة، وفيما يبدو من كالم احلافظ يف  رةبن أيب سو   ويف إسناد اخلطيب املــتوكل
   -واهللا أعلم -بن املتوكل  بن أيب هالل أنه حيىي  ترمجة هالل

   .وضعفه ليس بشديد . بن أيب هالل  فاإلسناد ضعيف جلهالة هالل
رقم ) ٢/٨٩( ))صحيح الرتغيب والرتهيب((يف   - رمحه اهللا– الشيخ األلباينواحلديث حسنه 

)١٢٧١ .( 

 . »قالُبْخل، وسوء الخلُ ...«): ٣/٢٤٩( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(

  ).١٣٢(، وقد تقدم برقم )١٩٦٢(رقم ) ٥/٣٧٦(الرتمذي كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف البخيل، ) ٢(

 ))كتاب البخالء((بل رواه هكذا هناد، واخلطيب يف ((): ٨/١٩٧( ))اإلحتاف((وتعقبه الزبيدي يف  )٣(
  . إهـ))الرمحن السلمي موقوفا  من حديث أيب جعفر معضال، ورواه اخلطيب من حديث أيب عبد

قال حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن أيب ) ٣٧٦(رقم ) ٦٦٢( ))الزهد((واحلديث أخرجه وكيع يف 
  . »يكون خبيًال، وال َجَبانا ال ينبغي للمؤمن أن« �اهللا  قال رسول: جعفر قال

  ). ٤٧(رقم ) ٦١( ))البخالء((، واخلطيب يف )٦١٦(رقم ) ٣٣٦( ))الزهد(( يفومن طريقه أخرجه هناد 
  ). ٨٨٦(رقم ) ١٩٢())التقريب((انظر ))ضعيف رافضي((بن احلارث اجلعفي   ابن يزيد: جابر هو

انظر  ))ثقة فاضل((، الباقر طالب السجادبن أيب  بن علي بن احلسني  بن علي  حممــد: وأبو جعفر هو
  ). ٦١٩١(رقم ) ٨٧٩))التقريب((

  . واحلديث مرسل ضعيف اإلسناد لضعف جابر اجلعفي
دثنا أبو بن أيب بكر، ح  قال أخربنا احلسن) ٤٦(رقم ) ٦١( ))البخالء((وأخرجه اخلطيب يف 

بن موسى،  اهللا  بن حازم الغفاري، أنبأنا عبيد  بن الزبري الكويف، وحدثنا أمحد بن حممد احلسن علي
ال ينبغي للمؤمن أن يكون «: الرمحن السلمي، قال  أنبأنا إسرائيل عن أيب حصني، عن أيب عبد

= 
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وأّي ظُلــم أظلـــم مـــن ، الشـــحيح أعــذر مـــن الظـــامل: يقـــول قــائلكم«: ـ ح���ديث ١٤٨
  .»خبَِْيلٌ  الو  ال يدخل اجلنة َشِحيٌح «: وفيه. احلديث )١(»...الشحّ 
  .)٢(وقد تقدم »ال يدخل اجلنة خبيل«: وللرتمذي من حديث أيب بكر، مل أجده بتمامه 
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   »جبانا خبيال، ال
ثقة ثبت سّين، ورمبا ((الكويف  بن حصني األسدي  بن عاصم  عثـمان: وأبو حصني األسدي هو

ومل أقف على قول أحد وصفه بالتدليس غري احلافظ يف ). ٤٥١٦(رقم ) ٦٦٤التقريب ( ))دلس
  - واهللا أعلم-  ))التقريب((

: انظر ))ثقة ثبت((، املقرئ بن رُبـَّيعة الكويف بن حبيب  اهللا  الرمحن السلمي هو عبد  و أبو عبد
  ). ٣٢٨٩(رقم ) ٤٩٩التقريب (

مل أقف له على ترمجة إال أن  بن أيب بكر احلسـن: وبايف رجال اإلسناد ثقات إال شيخ اخلطيب
قال اخلطيب كتبنا . بن احلسن ابن شاذان أبو علي البزاز بن إبراهيم  بن أمحد  احلسن: يكون   هو

عنه وكان صدوقا صحيح الكتاب، وكان يفهم الكالم على مذهب األشعري، وكان مشتهرا بشرب 
  ). ٣٧٢٥رقم  ٨/٢٢٣تاريخ بغداد (النبيذ إىل أن تركه بأخرة 

  . كان هو فاألثر حسن اإلسنادفإن  
بن ُسليم؛   عن صفوان): ٣٦٣٠(رقم ) األعظمي ١٤٤٥/ ٥( ))املوطأ((ويعارضه ما رواه مالك يف 

أيكون املؤمن : نعم، فقيل له: ؟ فقالاهللا عليه وسلم أيكون املؤمن َجبانا  اهللا صلى أنه قيل لرسول
  . ال: أيكون املؤمن كذابا؟ فقال: نعم، فقيل له: خبيال؟ فقال
أحفظ هذا احلديث مسندا ذا اللفظ من وجه  ال): ١٦/٢٥٣( ))التمهيد((الرب يف  قال ابن عبد

  . ثابت وهو حديث حسن
 �وقال  »ون جبانا، وال خبيالال ينبغي للمؤمن أن يك«: أنه قال �وقد روي عن النيب : مث قال

وقال  »وال كذابا جتدوين خبيال وال جبانا مث ال«بن شعيب عن أبيه عن جده،  يف حديث عمرو
   »املؤمن سهل كرمي والفاجر خب لئيم« �

      -واهللا أعلم -.ل صفوان هذا، وهي معارضة له إهـاآلثار أقوى من مرسوهذه 

يدخل   اهللا تعاىل بعزّته، وعظمته، وجالله ال حلف...«): ٣/٢٤٩( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 . »اجلنة َشِحيٌح وال خبيلٌ 

عن أيب ) ١٩٦٣(قم ر ) ٥/٣٧٧(، كتاب الرب والصلة، باب ماجاء يف البخيل، ))السنن((الرتمذي  )٢(
= 
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  . »وال بخيلال يدخل اجلنة، ِخّب، وال منان، «: قال �عن النيب  �بكر الصديق 
وتقدم أن احلديث ضعيف، وضعفه املصنف نفسه يف كتاب آداب ) ١٢٨(تقدم يف احلديث رقم 

  . الصحبة
من طريق أيب ) ٥٩(رقم ) ٧٢( ))البخالء((واللفظ الذي ساقه الغزايل أخرجه اخلطيب يف كتاب 

الشحيح : يقولون، أو يقول قائلكم«: قال �مهدي، عن أيب الزاهرية، عن أيب شجرة، أن النيب 
اهللا تعاىل بِعزّته وَعَظمته، وجالله أّال   اهللا من الّشّح؟ حلف أعذر من الظامل، وأي ظلم أظلم عند

  . »يدخل اجلنة شحيح، وال خبيل
  . بن سنان احلمصي  دسعي: و أبو مهــدي هو
وقال . ))عن أيب الزاهرية منكر احلديث((): ٣٣٤٩(رقم ) ٢/٨٢٩( ))الكىن واألمساء((قال مسلم يف 
وقال احلافظ يف . ))كان يتهم بوضع احلديث((): ٦٩٧(رقم س ) ٥/٥٢( ))العلل((الدارقطين يف 

  . ))ضعمرتوك ورماه الدارقطين وغريه بالو ((): ٢٣٤٦(رقم ) ٣٨١( ))التقريب((
  ). ١١٦٢(رقم ) ٢٢٦التقريب ( ))انظر ))صدوق((بن كريب احلضرمي   ُحَدير: وأبو الزاهرية هو
 ))ثقة من الثانية، ووهم من عّده من الصحابة(( بن مرّة احلضرمي احلمصي  كثري: وأبو شجرة هو

  ). ٥٦٦٦(رقم ) ٨١٠التقريب : (انظر
  . فاحلديث مرسل وإسناده منكر

من ): ٥٧(رقم ) ٦٧( ))البخالء((بلفظ يشبهه أخرجه اخلطيب يف  �وقد روي عن ابن عمر 
بن مسلمة  بن مرزوق، حدثنا حيىي  بن سعيد الرازي، حدثنا نصر  طريق الطرباين قال حدثنا علي

بن   وهو ابن أخي جويرية، عن جويرية] الصواب الضبعي[الضيب بن حممد   اهللا  القعنيب، حدثنا عبد
الشحيح أعذر من : مسع ابن عمر رجال يقول: عن نافع، أنه قال] يف املطبوع  إمساعيل[أمساء 

  . »يدخل اجلنة  الشحيح ال«: يقول �اهللا   كذبت، مسعت رسول: الظامل، فقال ابن عمر
ال يتابع على حديثه وقد ((): ٣٢٢٠٦٤(رقم الرتمجة  ))الضعفاء((قال العقيلي يف   بن مسلمة القعنيب  وفيه حيــىي

  . ونقل قول العقيلي السابق): ١/٧٧٩( ))املغين يف الضعفاء((وذكره الذهيب يف . ))حدث مبناكري
): ٥/٥٤٣( ))اللسان((تكلم فيه الدارقطين، وابن يونس، قال احلافظ يف  بن سعيد الرازي  علــيو 
  . ))لعل كالمهم فيه من جهة دخوله يف أعمال السلطان((

بن مسلمة القعنيب وقد تفرد به ومل بتابعه  وباقي رجال اإلسناد ثقات واحلديث ضعيف لضعف حيىي
 -واهللا أعلم -. عليه أحد
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حبرمـة : وهـو يقـول كان يطوف بالبيت فإذا رجـل متعلـق بأسـتار الكعبـة«: حديث١٤٩
حتـــرقين  ال إليـــك عـــين«: وفيـــه قـــال، احلـــديث يف ذم البخـــل  )١(»...يلهـــذا البيـــت إال غفـــرَت 

  .احلديث بطوله» ...بنارك
  .)٢(أصل له ال وهو باطل  

                                                                                  

هو : وما ذنبك؟ صفه يل، فقال �ذنيب، فقال ...«): ٣/٢٤٩( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )١(
بل ذنيب أعظم يا رسول : وحيك ذنبك أعظم أم األرضون؟ فقال: أعظم من أن أصفه لك، فقال

فذنبك أعظم أم : بل ذنيب أعظم يا رسول اهللا، قال: فذنبك أعظم أم اجلبال؟ قال: اهللا، قال
بل ذنيب أعظم : فذنبك أعظم أم السموات؟ قال: رسول اهللا، قالبل ذنيب أعظم يا : البحار؟ قال

فذنبك أعظم : بل ذنيب أعظم يا رسول اهللا؛ قال: فذنبك أعظم أم العرش؟ قال: يا رسول اهللا؛ قال
إين رجل ذو ! يا رسول اهللا: وحيك فصف يل ذنبك قال: اهللا أعظم وأعلى؛ قال بل: أم اهللا؟ قال

إليك عين  �: ليأتيين يسألين فكأمنا يستقبلين بشعلة من نار؛ فقال ثروة من املال، وإن السائل
حترقين بنارك؛ فوالذي بعثين باهلداية والكرامة، لو قمَت بني الركن واملقام مث صليت ألفي ألف  ال

اهللا  عام مث بكيت حىت جتري من دموعك األار، وتسقي ا األشجار مث مت، وأنت لئيم ألكبك
 اهللا تعاىل ما علمت؟ أن البخل كفٌر، وأن الكفَر يف النار، وحيك أما علمت أنيف النار، وحيك أ

��£��¤��¥��¦��§���m  ]٣٨: محمد[ m�ÂÁ��À��¿��¾���½��¼l: يقول �¢

��¨l ]١٦: التغابن[«   
  . مل يعزه إىل أحد، وحكم عليه بأنه باطل --إن املصنف   )٢(

، وأبو )٢/٢٧٨( ))أخبار مكة((بن إسحاق الفاكهي يف  اهللا حممد  واحلديث أخرجه أبو عبد 
رقم ) ١١/٢٦٧( ))اإلصابة((كما يف    ))ذيل معرفة الصحابة البن منده((موسى املديين يف 

بن جابر قال   بن احلسن، عن اهليكل  بن عمرو النصييب، عن العطاف  ، من طريق محاد)٩٠٦٧(
  . فذكر احلديث بطوله...يطوف بالبيت �بينما النيب 
بن  إسحاق((): ١١٢(رقم ) ٩٤(قال ابن معني يف رواية ابن حمرز : بن عمرو النصييب  و فيه محـــاد

؛ وقال البخاري ))بن عمرو النصييب مثله  جنيح املَلطي ضعيف كذاب، ليس بثقة وال مأمون، ومحاد
): ٣/١٤٤( ))اجلرح((، وقال أبو حامت يف كما يف  ))منكر احلديث((): ٨٥(رقم  ))الضعفاء((يف 

): ٦٢٦رقم ) ٣٠٥( ))أحوال الرجال((وقال اجلوزجاين يف  ))منكر احلديث، ضعيف احلديث جدا((
يث وضعا على يضع احلد((): ٢٤٣(رقم ) ٣٠٧( ))اروحني((وقال ابن حبان يف  ))كان يكذب((

= 
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  )١(]»إنـَك لَـَبِخـْيلٌ «: ـ حديث ١٥٠[ 

قوامـة ، صـّوامة: عليـه وسـلم فقـالوااهللا  مدحت امـرأٌة عنـد النـيب صـلى«: ـ حديث ١٥١
  .احلديث  )٢(»...إال أن فيها خبال

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

روى ((): ١/٢٨٠( ))املغين((قال الذهيب يف . ))حيل كتابة حديثه إال على جهة التعجب الثقات، ال
  . ))عن الثقات املوضوعات قاله النقاش

 ))اإلصابة((ذكره احلافظ يف  بن جابر مل أقف له على ترمجة، واهليــكل بن احلسن و العطــاف
ومحاٌد مذكوٌر ((: يف القسم األول مث ذكر هذا احلديث يف ترمجته وقال): ٩٠٦٧(رقم ) ١١/٢٦٧(

  . ))بوضع احلديث
  - واهللا أعلم -واحلديث موضوع ذا اإلسناد واملتهم محاد النصييب كما قال احلافظ ابن حجر

هذا احلديث ذكره احلافظ يف نسخته وضرب عليه بالقلم؛ ووضع يف احلاشية عالمة التصحيح  )١(
) ٣/٢٥٠(وهو موجود يف حاشية اإلحياء . ويف النسخة الظاهرية ذكره بدون ضرب عليه). صح(

  ). ٨/١٩٩(ويف اإلحتاف 
البخيل : بن احلارث  وقال بشر: بلفظ): ٣/٢٥٠( ))اإلحياء((وهذا احلديث ذكره الغزايل يف 

  . »إنك إذا لبخيل« �غيبة له، قال النيب  ال
بن   قال أخربنا أبو احلسني) ١٠٤١٠(رقم ) ١٣/٣٢٢( ))الشعب((وهذا اللفظ أخرجه البيهقي يف 

بن عمرو، قال مسعت بشرا  ، حدثنا احلسن]الدقاق[بن أمحد السماك  بشران، حدثنا عثمان
  . »لبخيلإنك « �غيبة له، قال النيب   البخيل ال: يقول

 ))ذيب الكمال((املعروف بالشيعي هكذا ذكره املزي يف  بن عمرو هو املروزي  و احلســـن
  . بن احلايف، ومل أجد فيه جرحا وال تعديال  يف ترمجة بشر) ٤/١٠١(
 ))ثقة قدوة من العاشرة((أبو نصر الزاهد املعروف باحلايف املروزي نزيل بغداد : هو بن احلارث  وبشـــر  

  ). ٦٨٦(رقم ) ١٦٨التقريب : (انظر
  . هـ وله ست وسبعون سنة٢٢٧بن حنبل، وتويف سنة   من شيوخ أمحد فإن بشـــر احلايف سناد معضلواإل

يف فصل أحاديث اإلحياء اليت مل جيد هلا ): ٦/٣٤٨( ))الطبقات((وذكر هذا احلديث السبكي يف 
 . إسنادا

 . »؟ فما خيرها إذا: قال...«): ٣/٢٥٠( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٢(
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  .)١(تقدم يف آفات اللسان 

ا رجٍل اْشتَـَهى «: ـ حديث١٥٢ شهوَتهأَمي وآثـََر على نفسه ُغِفَر له، َشْهوًة فـََرد«.  
مـن حـديث ابـن  ))الثـــواب((: وأبو الّشيخ ابن حّيان يف كتـاب ))الضــعفاء((: ابن حبان يف 

  .)٢(عمَر بسنٍد ضعيٍف وقد تقدم

                                                                                  

ذُكر امرأة «: ولفظه) ب/١٥٥/اللوحة(الغيبة : تقدم يف كتاب آفات اللسان، اآلفة اخلامسة عشر )١(
اخلرائطي يف مكارم األخالق، : وقال املصنف يف خترجيه» فما خريها إذن؟ : أخرى بأا خبيلة قال

  . إهـ يعىن مرسال((هكذا »أمايل ابن مسعون((بن علي مرسال، ورويناه يف   من حديث أيب جعفر حممد
رقم ) ٦٦١( ))الزهد((، ووكيع يف )٧٤٣(رقم ) ٢٥٧( ))الزهد((واحلديث أخرجه ابن املبارك يف 

بن   من طريق قبيصة) ١٣١(رقم ) ١٣٤٩: ص(  ))مكارم األخالق((والخرائطي في ، )٣٧٥(
بن أيوب  بن حممد  اهللا  من طريق عبيد) ١٢٠(رقم ) ١٥٨: ص( ))أماليه((وابن سمعون في عقبة، 
  : املخّرمي
بن  بن يسار، عن حممد عن سفيان، عن صدقة) ابن املبارك، ووكيع، وقبيصة، واملخّرمي( أربعتهم 

فمـا خيـُرها : امرأٌة صّوامٌة، قّوامة، مصّليٌة إال أا خبيلٌة، قال �ذُكر للنّيب : بن حسني، قال  عليّ 
  . »إذاً 

  . سفيـــان هو ابن عيينة كما جاء يف رواية ابن املبارك، وابن مسعون
  ). ٢٩٣٨(رقم ) ٤٥٢التقريب : (انظر. ))ثقة من الرابعة((اجلزري نزيل مكة : هو بن يسار  و صـــدقة
ثقة فاضل من ((، أبو جعفر الباقر بن أيب طالب السجاد  بن حسني هو ابن علي بن علي و حممـــد
  ). ٦١٩١(رقم ) ٨٧٩التقريب: انظر. عشر ومائةمات سنة بضع  ))الرابعة

 . فاحلديث مرسل وإسناده صحيح

أبو الشيخ ابن حّيان يف  ((: ، وقال املصنف يف خترجيه)أ/١٤٤/اللوحة(تقدم يف كتاب كسر الشهوتني ) ٢(
  . إهـ)املوضوعات((بإسناد ضعيف جدا، ورواه ابن اجلوزي يف  ))الثواب((كتاب 

  بن خالد،  معلقا عن عمرو) ٦١٨(رقم ) ٢/٤١( ))المجروحين((ن يف واحلديث أخرجه ابن حبا
 ))الآليل املصنوعة((كما يف   ))األفراد((، والدارقطين يف )٦/٢٢٣( ))الكامل((وأخرجه ابن عدي يف  
بن أيب ثابت، عن نافع، عن ابن  بن خالد الواسطي، عن حبيب  ، من طريق عمرو)٢/٣٢٢(

اهللا   أنه اشرتى مسكة طرية بدرهم ونصف، فأتاه سائل فتصدق ا عليه، وقال مسعت رسول: عمر
  . فذكره: يقول �

= 
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 ولو عليه وسلم ثالثة أياٍم متواليةاهللا   صلىاهللا   ما َشِبَع رسولُ «: عائشةـ حديث  ١٥٣
  .»أنفسنا على نـُْؤثِر ولكّنا َلَشِبْعَنا شئنا
)١())الشـعـب(( يف البيهقي  

   دــــــعن ديثـــــــاحل وأّول، »ولكنه كان يؤثر على نفسه«: بلفظ  
  
  
  

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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، )١٦١٥(رقم ) ٣/٣٧٥( ))املوضوعات((ومن طريق الدارقطين أخرجه ابن اجلوزي يف 
  ). ٣١/١٤٢( ))تاريخ دمشق((ساكر يف وابن ع

بن أيب ثابت   بن خالد، عن حبيب  وهذه األحاديث اليت يرويها عمرو((: وقال ابن عدي
)ليست هي مبحفوظة، وال يرويها غريه، وهو املتهم فيها ( .  

(: وقال ابن اجلوزي   . ))بن خالد  هذا حديث موضوع، واملتهم به عمرو(
ــرو   . القرشي موالهم أبو خالد كويف نزل واسط: هو بن خالد  وعمـ

) ٧٣٤( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))كذبوه((): ٢/٧٥( ))الكاشف((وقال الذهيب يف 
(): ٥٠٥٦(رقم  )مرتوك ورماه وكيع بالكذب( ( .  

فاحلديث . ))الآليل((وأقره السيوطي يف  ث حكم عليه ابن اجلوزي بـ الوضعواحلدي
              - واهللا أعلم - موضوع

قال أخربنا أبو ) ٥٢٥٢(رقم ) ٧/٤٤١(، و)١٣٩٦(رقم ) ٣/٦١٩(شعب اإلميان   )١(
بن منبه مسعت بشرا   قال القاسم: بن السماك، قال  بن بشران، حدثنا أبو عمرو  احلسني

كان يؤثر   � لو شئنا أن نشبع شبعنا، ولكن حممدا«: اهللا عنها  يقول قالت عائشة رضي
  . »على نفسه
 ))تاريخ بغداد((ابن ياسني أبو حممد احلريب، قال اخلطيب يف : بن منبه هو  والقاسم

ومل يذكر فيه . ))بن احلارث حكايات  روى عن بشر((): ٦٨٤٤(رقم الرتمجة ) ١٤/٦١(
  . جرحا وال تعديال

  ). ١٥٠(ابن احلارث املعروف باحلايف، تقدم يف احلديث رقم : وبشر هو
: رقم) ٢/٣٢٤( ))ضعيف الرتغيب والرتهيب((واإلسناد معضل، قال الشيخ األلباين يف 

)منكر((): ١٨٩٨( ( . 
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)١(مسلم
 

)٢(تِـَباًعا عليه وسلم  ثالثَة أياماهللا  صلىاهللا  ما َشِبع رسولُ «: بلفظ 
 ُخْبزِ  من  

 ِلَسِبْيِله مضى حىت بـُر«.  
)٣(وللشيخني

 زاد. »قُِبضَ  حىت تِـَباًعا ليال ثالث ما َشِبع آُل حممٍد منذ َقِدم املدينةَ «: 
  .)٤(»طعام بـُر  من«: مسلم

مــن  رجــلٌ  عليــه فــدخل، نـَــَزل بــه َضــْيٌف فلــم َجيَــْد عنــد أهلــه شــيًئا«: ـ ح��ديث ١٥٤
�m���Ì��Ë��Ê��É: احلــديث يف نـزول قولــه تعــاىل  )٥(»...أْهلِــه فــَذَهَب بِـه إىل األنَصـارِ 

Ï����Î�����Íl)٧(هريرة أيب حديث من عليه متفق  .)٦(.  

                                                                                  

من طريق ) ٧٣٧٠(رقم ) ١٨/٣٠٦(كتاب الزهد، باب الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر   )١(
 . فذكرته: اهللا عنها قالت  األسود، عن عائشة رضي

ا )٢( اًع َب ِـ (): ٢١/٧٩( ))عمدة القارئ((يف قال بدر الدين العيين : ت بكسر التاء املثناة من - (
من تابعته على كذا متابعة وتباعا، والتباع الوالء املعىن  - فوق، وختفيف الباء املوحدة

)ثالث ليال متتابعة متوالية  . إهـ )

رقم ) ٩٦٨٠(وأصحابه يأكلون،  �البخاري، كتاب األطعمة، باب ما كان النيب ) ٣(
وأصحابه، وختليهم عن  �، ويف كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النيب )٥٤١٦(

، ومسلم كتاب الزهد، باب الدنيا سجن املؤمن وجنة )٦٤٥٤(، رقم )١١/٣٤١(الدنيا، 
: اهللا عنها قالت  من طريق األسود، عن عائشة رضي) ٧٣٦٩(رقم ) ١٨/٣٠٦(الكافر 

ُـر ثالث ليال تباعا حىت قبض �حممد  ما شبع آل«  . »منذ قدم املدينة من طعام ب

بل اتفق عليه الشيخان،  - كما ذكر املصنف  - هذا اللفظ ليس من زيادات مسلم )٤(
 . ولفظهما واحد

مث وضع بني يديه الطعام، وأمر امرأته ...«): ٣/٢٥٢( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٥(
يده إىل الطعام كأنه يأكل، وال يأكل حىت أكل الضيف فلما  بإطفاء السراج، وجعل ميدّ 

�m: اهللا من صنيعكم الليلة إىل ضيفكم ونزلت  لقد عجب �اهللا   أصبح قال له رسول

Ï����Î��� � �Í�Î�� � � �Í���Ì��Ë��Ê��Él . 

 ). ٩(: احلشر) ٦(

  �mÍ���Ì��Ë��Ê��É�����Ï����Îl: اهللا عز وجل  البخاري يف كتاب مناقب األنصار، باب قوله) ٧(

= 
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إىل اهللا  عليه وسلم فأوحىاهللا  صلىاهللا   بات َعِلي َعَلى فراِش رسولِ «: ـ حديث ١٥٥
 .احلديث  )١(»...من اآلخر أطول أحدِكما ُعْمرَ  وجعلت بينكما آخيت إين وميكائيل جربيل

    .)٢(�m�m�m�mw��v��u��t��s��r��q���pw��v��u��t��s��r��q���pw��v��u��t��s��r��q���pw��v��u��t��s��r��q���pllll: يف نزول قوله تعاىل
عليه اهللا  شرى َعِلي نفَسه فَلِبس ثوَب النِيب صلى«: عباس ابن حديث من خمتصرا أمحد

 الزيادة هلذه أقف ومل، وميكائيل جربيل ذكر فيه وليس. احلديث» ...مكانه نام مث  وسلم
  ."منكر" واحلديث "فيه خمتلف" أبو بـَْلج: )٣(]وفيه[، أصل على

= 
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�: ويف كتاب التفسري، باب، )٣٧٩٨(رقم ) ٧/١٥١( mË��Ê� �Él )٨/٨٠٤ (
) ١٣/٢٣٩(، ومسلم كتاب األطعمة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، )٤٨٨٩(رقم 
 أتى رجال أن �من طريق أيب حازم األشجعي، عن أيب هريرة ) ٥٣٢٨(و) ٥٣٢٧(رقم 
 أو، يضم من«  �اهللا   رسول فقال. املاء إال معنا ما فقلن نسائه إىل فبعث  � النيب

 ضيف أكرمي امرأته، فقال إىل به فانطلق. أنا األنصار من رجل فقال. »هذا يضيف
 هيئي: فقال. صبياين قوت إال عندنا ما: فقالت – وسلم عليهاهللا   صلى - اهللا   رسول

 وأصبحتْ  طعامها فهيأت. عشاء أرادوا إذا صبيانك ونومي، سراجك وأصبحي، طعامك
ه سراجها تصلح كأا قامت مث، صبياا ونومت، سراَجها  أما يريانه فجعال، فأطفأْت

 -  الليلةاهللا   ضحك«: فقال  �اهللا   رسول إىل غدا، أصبح فلما، طاويـَْني  يأكالن، فباتا
��mاهللا   فأنزل» فعالكما من -  عجب أو �Ó� �Ò� �Ñ�� � ÐÏ�� � �Î� � � � �Í� � �Ì� �Ë��Ê� �É

��Ö��Õ��Ô×l  اهللا من صنيعكما بضيفكما الليلة  قد عجب«: ويف مسلم« . 

فأيكما يؤثر صاحبه باحلياة، فاختارا كالمها احلياة، ...«): ٣/٢٥٢( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ١(
بن أيب طالب آخيت بينه وبني نيب   إليهما أفال كنتما مثل عليّ  - عز وجل - وأحّباها، فأوحى اهللا

راشه يفديه بنفسه ويؤثره باحلياة، اهبطا إىل األرض فاحفظاه من عدّوه، فبات علي على ف ����حممٍد 
بخ بخ  من مثلك : يقول - عليه السالم - فكان جربيل عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجربيل

��m��s��r: اهللا تعاىل واهللا تعاىل يباهي بك املالئكة فأنزل! يا ابن أيب طالب �q� � �p

{��z���y��xw��v��u��tl ]٢٠٧: البقرة[ 

 ). ٢٠٧: (البقرة) ٢(

 . ما بني املعقوفتني زيادة من الظاهرية) ٣(
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)١(سعيدبن   الغين عبدوأعله ، ))صحيح اإلسناد((: وقال ))املستــدرك((ورواه احلاكم يف * 
        

  .)٢(*))إيضـاح اإلشكال((: يف كتاب

                                                                                  

بن مروان احلافظ املصري، ولد   العزيز  بن عبد  بن مروان  بن بشر  بن سعيد  ابن علي: هو) ١(
، تويف بن سعيد  الغين  وما رأيت بعد الدارقطين أحفظ من عبد: هـ قال الربقاين ٣٣٢سنة 
، وكان إمام زمانه يف علم احلديث وحفظه، وألف عددا من الكتب يف علم ٤٠٩سنة 

  . ))أوهام احلاكم يف املستدرك((، و))املؤتلف واملختلف((احلديث منها 
(وأما كتاب  النوع ((): ٢/٧٤٦( ))تدريب الراوي((فقد قال السيوطي يف  ))إيضاح اإلشكال(

)معرفة من ذكر بأمساء أو صفات خمتلفة((: الثامن واألربعون وصنف فيه احلافظ  )
  . إهـ))، وقفت عليه))إيضاح اإلشكال((بن سعيداألزدي كتابا نافعا مساه   الغين  عبد

   - واهللا أعلم - ولعله اآلن يف عداد املفقود
 - إن شاء اهللا - وأما قوله يف إعالل احلديث سأذكره يف التخريج

  .الظاهرية: ما بني النجمتني سقط من  )٢(
، والطرباين يف )٣٠٦٢(و) ٣٠٦١(رقم ) ٥/١٨٠( ))المسند((أحمد في واحلديث أخرجه 

بن ميمون،   ، من طريق أيب عوانة، حدثنا أبو بْلج، حدثنا عمرو)١٢٥٣(رقم ) ١٢/٧٧( ))الكبري((
 أن معنا، وإما تقوم أن عباس، إما أبا يا: إين جلالس إىل ابن عباس، إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: قال

: يعمى، قال أن قبل صحيح يومئذ وهو: معكم، قال أقوم بل: ابن عباس فقال: هؤالء، قال خيلونا
 له رجل يف وقعوا، وُتف أف: ثوبه، ويقول ينفض فجاء: قالوا، قال ما ندري فتحدثوا، فال فابتدءوا

 علي وشرى«فذكر  حديثا طويال وفيه : وسلم عليهاهللا  صلى النيب له قال رجل يف عشر، وقعوا
 أبو ، فجاء�اهللا  رسول يرمون املشركون وكان: مكانه، قال نام ، مث� النيب ثوب نفسه، لبس
: علي له فقال: قال. اهللا نيب يا: فقال: اهللا، قال نيب أنه حيسب بكر وأبو: نائم، قال بكر، وعلي

: الغار، قال معه بكر، فدخل أبو فانطلق: قال. فأدركهميمون،  بئر حنو انطلق قد �اهللا  نيب إن
 خيرجه الثوب، ال يف رأسه لف قد، يتضور اهللا، وهو نيب يرمى كان كما باحلجارة يـُْرمى علي وجعل
 يتضور، وأنت فال نرميه صاحبك للئيم، كان إنك: رأسه، فقالوا عن كشف أصبح، مث حىت

  . »ذلك استنكرنا تتضور، وقد
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ((وقال ) ١٣٤ـ٣/١٣٣( ))املستدرك((ومن طريق أمحد أخرجه احلاكم يف  

  . ووافقه الذهيب. ))ذه السياقة
= 
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تتبع أوهام احلاكم اليت سكت عنها ((يف كتابه  –  -  وتعقبه الشيخ مقبل الوادعي
() ٤٧١٥ رقم ٣/١٥٥(  ))الذهيب  سليم أيب ابن: ، ويقالبن سليم  أبو بلج حيىي، ال(
 أردى من وهي، نظر فيه: البخاري مفسر، قال فيه اجلرح ضعفه؛ إذا فيه، والراجح خمتلف
  . إهـ))البخاري عند التجريح عبارات

الفزاري، الكويف مث الواسطي : وهو -بفتح أوله وسكون الالم بعدها جيم - وأعله املصنف بأيب بلج
  . بن سليم، أو ابن أيب سليم أو ابن األسود الكبري، امسه حيىي

صاحل ((: وقال أبو حامت ))ثقة(() ٦٣٤(رقم ) ٩/١٥٣( ))اجلرح والتعديل((قال ابن معني كما يف 
كان ثقة إن شاء ((): ٧/٣١١( ))الطبقات((وقال ابن سعد يف ). در السابقاملص(انظر  ))بأس به ال
ونقل املزي يف ). ٥٤٦(رقم  ))سؤاالت الربقاين((كما يف   ))واسطي ثقة((وقال الدارقطين  ))اهللا
  . عن النسائي توثيقه) ٣٣/١٦٢( ))التهذيب((

روى حديثا ((): ١١٤٤(رقم ) ٤٦١( ))حبر الدم((وقد لينه مجاعة منهم اإلمام أمحد فقال كما يف 
غري ((: وقال السعدي. ))فيه نظر(() ٣/٢٢٩( ))الكامل البن عدي((والبخاري فقال كما يف  ))منكرا
غري ((): ١٩٣(رقم ) ١٩٨( ))أحوال الرجال((وقال اجلوزجاين يف ). املصدر السابق: (انظر  ))ثقة
 يفحش خيطئ، مل ممن كان((): ١١٩٥(م رق) ٢/٤٦٤( ))اروحني((وقال ابن حبان يف . ))ثقة

 أن العدول، فأرى مسلك به فيسلك عنه البشر ينفك ال ما منه أتى الرتك، وال استحق حىت خطؤه
  . ))فيهاهللا  أستخري ممن وهو الرواية من انفرد مبا حيتج ال

  . ))صدوق رمبا أخطأ((): ٨٠٦٠(رقم ) ١١٢١( ))التقريب((وخلص هذه األقوال احلافظ يف 
ضعف شيخ أيب بلج : إىل علة أخرى وهي ))بن سعيد  الغني  وأعله عبد((: وقد أشار املصنف بقوله

): ٦٨٨: ص( ))شرح علل الرتمذي((قال ابن رجب يف . بن ميمون األودي املخضرم  وهو غري عمرو
بن ميمون هذا، وليس  بن سعيد املصري احلافظ، أن أبا بلج أخطأ يف اسم عمرو الغين وذكر عبد((

: وهو بن مسرة الرمحن  اهللا موىل عبد  ميمون أبو عبد: بن ميمون املشهور، وإمنا هو  هو بعمرو
  إهـ ))واهللا أعلم- . ))وهذا ليس ببعيد((: -مث قال ابن رجب - ))ضعيف((

): ٧١٠٠(رقم ) ٩٩٠( ))التقريب((ال احلافظ يف اهللا البصري موىل ابن مسرة ق  وميمون أبو عبد
  . ))ضعيف((

  . بن سعيد فاحلديث ضعيف بال ريب خالفا ملن حسن إسناده  الغين  إن كان األمر كما قال عبد
بن  أبو بلج يروي عن عمرو((): املصدر السابق(وهذا احلديث أنكره اإلمام أمحد فقال ابن رجب 

= 
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  .»َحمَْزنَةٌ «: رواية يف زاد »)١(الَوَلُد َمْبَخَلٌة َجمْبَـَنةٌ «: ـ حديث ١٥٦
  .)٣(»َحمْزَنَة«: قوله دون )٢(ُمرّةبن  يــعلى حديث من ماجه ابن 

= 
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يث منها حديث طويل يف فضل علّي أنكرها اإلمام أمحد أحاد �ميمون عن ابن عباس عن النيب 
  إهـ ))يف رواية األثرم
   - تعاىلاهللا   رمحهما  - أن احلديث أنكره اإلمام أمحد، وحكم عليه بالنكارة املصنف: وخالصة القول

يف ): ٤/٩٨( ))أسد الغابة((وأما قصة املؤاخاة بني جربيل وميكائيل فقد ذكره ابن األثري اجلزري يف 
بن أيب علي الزرزاري إسناده إىل   بن عثمان  اهللا عنه فقال أنبأنا أبو العباس أمحد  فضائل علّي رضي

رأيت يف بعض الكتب أن : بن إبراهيم الثعليب املفسر قال  بن حممد األستاذ أيب إسحاق أمحد
ّد الودائع اليت كانت بن أيب طالب مبكة لقضاء ديونه ور   اهللا صلي ملا أراد اهلجرة خلف علي رسول

فذكر مثل ...عنده، وأمره ليلة خرج إىل الغار، قد أحاط املشركون بالدار أن ينام علي على فراشه
  . ما ذكره الغزايل

  . ومل أقف يف غريه، وهذا بال إسناد كما رأيت
 . يف فصل أحاديث اإلحياء اليت مل جيد هلا إسنادا) ٦/٣٤٨( ))الطبقات((وذكر السبكي يف 

َمفَعلة  من البخل، ومظنة له أي حيمل أبويه على البخل، ويدعومها إليه فيبخالن باملال : هو مبـخلة )١(
 ). ٦٥: صالنهاية : (انظر. ألجله

بن سيابة، وسيابة أمه،   بن مالك الثقفي، أبو املرَازم، وهو يعلى بن عتاب بن جابر  ابن وهب: هو )٢(
يعة الشجرة، والفتح، وهوازن، والطائف، كان من أفاضل الصحابة روى عن النيب شهد خيرب، وب

  . اهللا عنه وعن علّي رضي �
قال احلافظ يف  ))يعلى العامري((وعند اآلخرين  ))بن مرة يعلى((ومسي راوي احلديث عند الطرباين 

عمر بينه  فرق الطرباين، وابن شاهني والعسكري وأبو((): ٩٤٠٢(رقم ) ١١/٤٥٠(اإلصابة 
  . ))بن مرة الثقفي، وقيل مها واحد اختلف يف نسبه ويؤيده أن احلديث واحد وبني يعلى] العامري[

: بن منية الثقفي وهو بـ يعلى ))السنن الكربى((والبيهقي يف  ))املستدرك((وجاء عند احلاكم يف 
َية وهي أمه وقيل  بن أمية التميمي احلنظلي ويقال له يعلى  يعلى : انظر. أم أبيه: هي: بن ُمنـْ

 ) ٩٣٩٩(رقم ) ١١/٤٤٨اإلصابة 

: ، قال حدثنا عفان، قال)٣٢٨٤٤(رقم ) ١٧/١٦٢( ))املصنف((احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف  )٣(
: بن أيب راشد، عن يعلى العامري أنه قال  بن خثيم، عن سعيد اهللا  حدثنا عبد: حدثنا وهيب قال

= 
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 حديث من واحلاكم، )١(سعيد أيب حديث من والبزار، يعلى  أبو الزيادة ذه ورواه
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  . »إن الولد مبخلة، جمبنة«: فضمهما إليه وقال �اهللا  جاء حسن وحسني يسعيان إىل رسول
كتاب األدب، باب بر الوالدين واإلحسان إىل  ))السنن((ابن ماجة في وعن ابن أيب شيبة أخرجه 

  ). ٣٦٦٦(رقم ) ٤/١٨٧(البنات 
والروياين يف : عن عفان) ١٧٥٦٢(رقم ) ٢٩/١٠٤( ))املسند((وأخرجه أيضا اإلمام أمحد يف 

، )٢٥(رقم ) ١/٤٩( ))مسند الشهاب((، والقضاعي يف )١٤٨٢(رقم ) ٢/٤٦٢( ))مسنده((
  . من طريقني  عن عفان به) ٧٠٣(رقم ) ١٠/٢٠٢( ))السنن((والبيهقي يف 

صحيح على ((: وقال. »حمزنة«: وزاد) ٣/١٦٤( ))املستدرك((ومن طريق أمحد أخرجه احلاكم يف 
  . ))شرط مسلم ومل خيرجاه
رقم ) ٣٨٩( ))األمساء والصفات((، والبيهقي يف )٢٢/٢٧٤( ))الكبري(( وأخرجه الطرباين يف

  . بن خثيم به  بن عثمان اهللا  عن عبد. بن أيب سليم  ، من طريق حيىي)٩٦٥(
  . ))هذا إسناد صحيح(() ٤/٩٩: ())مصباح الزجاجة((وقال البوصريي يف 
  . ))ورجاهلما ثقاترواه أمحد والطرباين ((): ١٠/٥٧(: ))امع((وقال اهليثمي يف 

) ٥٢٦التقريب : (من رجال مسلم انظر ))صدوق(( بن خثيم القاري املكي  بن عثمان  اهللا و عبد
  ). ٣٤٨٩(رقم 

، وروى عنه )٢٩٥٦(رقم ) ٤/٢٩٠( ))الثقات((ذكره ابن حبان يف  بن أيب راشد وشيخه سعيـد
حسن له الرتمذي ): ٣١٧٣(رقم ) ٣/١٩٩( ))امليزان((وقال الذهيب يف . بن عثمان فقط  اهللا عبد

وقال . ))صدوق((): ١٨٨١(رقم ) ١/٤٣٥( ))الكاشف((وقال يف . ))حسني مين((يف الفضائل 
  . ))مقبول((): ٢٣١٤(رقم ) ٣٧٧( ))التقريب((احلافظ يف 

 : بن خلف كما يلي  ه شاهد من حديث أيب سعيد، واألسودول

وأبو يعلى في ، )١٨٩٢(رقم ) ٢/٣٧٨( ))كشف األستار((البزار كما في أخرجه  )١(
بن أيب ليلى، عن عطية العويف،   من طريق حممد) ١٠٣٢(، رقم )٢/٣٠٥( ))مسنده((

، مبخلة، «: قال �عن النيب �عن أيب سعيد    . »محزنةٌ الولد مثر القلب، وإنه جمبنٌة
(): ٨/١٥٨( ))امع((قال اهليثمي يف  : رواه أبو يعلى والبزار وفيه عطية العويف وهو(

)ضعيف ( .  
ـة العويف: األوىل: واإلسناد فيه علتان   . كما ذكره اهليثمي، وهو مدلس أيضا  ضعف عطيـ

= 
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)١(خلفبن  األسود
  .))صحيح وإسناده(( ، 

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

يف املرتبة الرابعة من ) ١٦٧ـ ١٦٦: ص( ))تعريف أهل التقديس((وذكره احلافظ يف 
(: املدلسني وقال )تابعي معروف، ضعيف احلفظ، مشهور بالتدليس القبيح( ( .  

األنصاري الكويف  بن أيب ليلى  الرمحن  بن عبد  حممد: بن أيب ليلى هو  حممد: والثانية
)صدوق سيء احلفظ جدا((الرمحن   القاضي أبو عبد (انظر ) )التقريب( رقم ) ٨٧١( )

)٦١٢١ .(  
(فاإلسناد  )ضعيف( ( 

يغوث القرشي، أسلم يوم الفتح، وقد ذكر له احلافظ أربعة أحاديث   ابن عبد: هو )١(
  ). ٠١٥٧رقم ) ١٥٠- ١/١٤٨(اإلصابة : انظر

، وأبو )١٨٩١(، رقم )٢/٣٧٨( ))كشف األستار((وحديثه أخرجه البزار كما يف 
والحاكم في ، )١٢٦(رقم احلديث ) ١/٢٣٦( ))معجم الصحابة((القاسم البغوي يف 

بن   بن عثمان  اهللا  الرزاق ثنا معمر، عن عبد  ، من طريق عبد)٣/٢٩٦( ))المستدرك((
ه، مث أنه أخذ حسنا فقبل �بن خلف، عن أبيه عن النيب   بن األسود  خثيم، عن حممد
  . »إن الولد مبخلة، جمبنة«: أقبل عليهم فقال

زنة«، وزاد احلاكم أيضًا »َجمْهلة«وزاد البزار واحلاكم   ْح   . »َم
  ). ١٣/٢١٣( ))تاريخ دمشق((ومن طريق البغوي أخرجه ابن عساكر يف 

(: وقال البغوي )مل حيدث به غري معمر( ( .  
(: ))اإلصابة((بن خلف يف   وقال احلافظ يف ترمجة األسود قال البغوي، وابن السكن، (

)والدارقطين تفرد به معمر ( .  
(): ٨/١٥٨( ))امع((وقال اهليثمي يف  )رواه البزار ورجاله ثقات( ( .  

ـد ، وروى له )١/٢٦( ))التاريخ الكبري((ذكره البخاري يف  بن خلف  بن األسود  و حممـ
 ))امليزان((، وقال الذهيب يف )٥/٣٥٩( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . حديثني

)٦/٧٣ :() )بن خثيم  بن عثمان  اهللا  ال يعرف هو وال أبوه، تفرد عنه عبد( إهـ وتعقبه )
(): ٣٧١(: ))اإلكمال((احلسيين يف  قد عرف البخاري وأودعه يف تارخيه وروى له (

)حديثن (.   
يقل عن احلسن السيما مع تعدد طرقه، وقد صححه املصنف، والشيخ  أن احلديث ال: صةوالخال

= 
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  .»النهي عن مجع املال«: ـ حديث ١٥٧
و أكون من ، إيل أن أمجع املالاهللا  ما أوحى«: ابن عدي من حديث ابن مسعود 

  .)١(احلديث» ...التاجرين
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

 ). ٧١٦٠(رقم ) ٢/١٢٠٢( ))صحيح اجلامع((األلباين يف 

بن وبرة  بن دينار، عن كرز من طريق أيب طيبة عيسى) ٦/٤٥٣( ))الكامل((ابن عدي في أخرجه  )١(
ما أُْوِحَي إيل أن «: أنه قال �بن مسعود عن النيب   اهللا بن خثيم، عن عبد  احلارثي، عن الربيع

أْمجَع املاَل، وأكون من التاجرين، ولكن أُوِحَي إّيل أن سبح حبمد ربَك، وُكْن من الَساِجِدين، 
  . »ىت يْأتَِيَك اليِقنيَربَك ح واعبد

  . ، بأيب طيبة وضعفه إهـ)٤/٢٠٦٧( ))ذخرية احلفاظ((بن طاهر املقدسي يف  واحلديث أعله  حممد
  . ، أصله من جوزجانبن دينار، الدارمي، اجلرجاين بن سليمان عيســـى: وهو

وقال ابن عدي بعد ذكر عدة روايات من  ))ضعيف(() ٦/٤٥٠( ))الكامل((عني كما يف قال ابن م
بن وبرة يرويها عنه أبو طيبة، وهي كلها غري   وهذه األحاديث لكرز((: طريق أيب طيبة عن كرز

حمفوظة، وأبو طيبة هذا كان رجال صاحلا، وال أظن أنه كان يتعمد الكذب، ولكن لعله كان يشبه 
  . إهـ ))عليه فيغلط

  . ))خيطئ((: ، وقال)٧/٢٣٤( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف 
أخرجه ابن عدي يف  �فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف، وقد روي ذا اللفظ عن أيب الدرداء 

كما يف زهر الفردوس   ))تارخيه((، واحلاكم يف )٣/٥٢٢(بن جحدر   يف ترمجة خصيب ))الكامل((
بن جحدر، السامي، عن مكحول، عن أيب  عن خصيببن كثري،  من طريق عباد) ٤/٥٩(

اهللا إيل أن أكون تاجرا وال   ما أوحى« �اهللا  إدريس اخلوالين، مسعت أبا الدرداء، يقول قال رسول
  . فذكر مثل حديث ابن مسعود. »...أن أمجع املال تكثرا

  . �ويف زهر الفردوس جعل احلديث من مسند أيب ذر 
ما يتابعه أحد عليها، وللخصيب ((: وقال ابن عدي أحاديث غري ما ذكرته، وأحاديثه قّل

بن دينار كما ذكرته فلعل البالء   بن كثري واحلسن  عباد: رمبا روى عنه ضعيف مثله، مثل
  . ))منه  منهم ال

مسعت ). ٢/٧٦/٣٣٢٧( ))تاريخ الدوري((، قال ابن معني كما يف بن جحدر البصري و خصيب
البن  ))الكامل((وقال ابن معني كما يف . ))بن جحدر كذابا كان خصيب((: حيىي القطان يقول

= 
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بن  احلارثمن حديث  ))الـــــزهد(( والبيهقي يف، )١())التــــــاريخ((واخلطيب يف ، وأليب نعيم 
)٢(سويد

  .)٣("ضعيف"وكالمها ، »تَْأُكُلون ال ال َجتْمُعوا َما«: يف أثناء حديث  
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

بن سعيد   قال حيىي): ٣/٢١٢١( ))التاريخ الكبري((وقال البخاري يف . ))خصيب يكذب((: عدي
  . ))خصيب كذاب، واستعدى عليه شعبة يف احلديث((

 . ))موضوع((فاحلديث ذا اإلسناد 

بن   بن أمحد  الرمحن عبد: ، وقال اخلطيب يف ترمجة)١١/٥٢٣( ))تاريخ بغداد((مل قف عليه يف  )١(
واحد، لكن له  حديث غري مسندا حديثا له أحفظ وال((: عطية أيب سليمان العنسي الداراين

لعله يقصد هذا احلديث ومداره . اهـ ))بن أيب احلواري الدمشقي يرويها عنه أمحد حكايات كثرية
 . عليه

  ))بن احلارث  سويد((: والصواب. ))بن سويد  احلارث(() ٨/٣١٤(هكذا يف النسختني، ويف اإلحتاف  )٢(
أسد ((، وابن األثري يف بن سويد  بن يزيد ةكما ذكر ابن عساكر هذا احلديث يف ترمجة حفيده علقم

  . يف ترمجته) ٤/٥٣٧( ))اإلصابة((، واحلافظ يف )٤٨٨ـ ٢/٤٨٧(  ))الغابة
له وفادة ((): ١/٢٤٩( ))جتريد أمساء الصحابة((األزدي قال الذهيب يف : هو بن احلـارث  و سويد

 . ))اإلصابة((وذكره احلافظ يف القسم األول يف . ))وإسنادها جمهول

رقم ) ٣٥٣: ص( ))الزهد الكبير((والبيهقي في ، )٩/٢٧٩( ))الحلية((أبو نعيم في أخرجه  )٣(
: بن أيب احلواري، يقول ، من طريق أمحد)٤١/١٩٧( ))تاريخ دمشق((، ، وابن عساكر يف )٩٧٠(

 بن سويد بن يزيد حدثين شيخ بساحل دمشق يقال له علقمة: مسعت أبا سليمان الداراين، يقول
سابع سبعة من رفقائي، فلما دخلنا  �وفدت على النيب «: بن احلارث قال قال  حدثين سويد

لكل : اهللا وقال عليه، وكلمناه، أعجبه من ْمستنا وزيّنا، فقال ما أنتم؟ قلنا مؤمنون، فتبسم رسول
مخس منها أمرتْـَنا ! قلنا مخسة عشرة خصلة: قول حقيقة، فما حقيقة قولكم، وإميانكم؟ قال سويد
ا، ومخس منها ختّلقنا ا يف اجلاهلية، وحنن رسلك، أن نؤمن ا، ومخس أمرتنا رسلك أن نعمل 

أوصيكم خبمس : �اهللا   مث قال رسول  - فذكر هذه اخلصال -على ذلك إال أن تكره منها شيئا
فال تجمعوا ما إن كنتم كما تقولون : اهللا قال  خصال لتكمل عشرون خصلة، قلنا أوصنا يا رسول

ا يف شيء غدا عنه تزولون، وارغبوا فيما عليه تسكنون، وال تنافسو   ، وال تبنوا ما التأكلون  ال
  ، »اهللا الذي إليه ترجعون، وعليه تعرضون  تقدمون، وفيه ختلدون، واتقوا

 ))تاريخ دمشق((، وابن عساكر يف )٢/٧٤( ))التدوين يف أخبار قزوين((ورواه الرافعي يف 
= 
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إال َمْن قال هكذا  األكثـَُرون ُهْم األقلون يوَم القيامة«: أيب ذر ـ حديث ١٥٨
  .احلديث )١(»...وهكذا

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

بن   مسعت علقمةمن طريق ابن أيب احلواري، مسعت أبا سليمان الداراين، يقول ) ٤١/١٩٩(
يقول قدمت على  بن احلارث علقمةمسعت جدي ] قال[بن احلارث، مسعت أيب   بن علقمة سويد
  . فذكره �اهللا   سول

  . بن احلارث  واألول أشهر إهـ يعين سويد): ٣٦١٣(رقم ) ٤/٥٣٨( ))اإلصابة((قال احلافظ يف 
من حديث أيب سليمان تفرد به عنه هذا احلديث ذا السياق جمموعا مل نكتبه إال ((: قال أبو نعيم

  . ))بن أيب احلواري  أمحد
أبو احلسن  بن احلارث التـْغِليب بن العباس  بن وميمون  اهللا بن عبد أمحد: هو بن أيب احلواري  و أمحد

  ). ٦١(رقم ) ٩٣())التقريب((: انظر ))ثقة زاهد((ابن أيب احلواري 
تقدم قول  بن عطية أيب سليمان العنسي الداراين  بن أمحد  الرمحن عبد: أبو سليمان الداراين هوو 

 مشهور رجل((): ٢٦١٤(رقم ) ٦/١٢٢( ))الضعيفة((يخ األلباين يف اخلطيب فيه، وقال الش
إهـ وأعل  ))جدا احلديث قليل أنه ويبدو، احلديث رواية يف حاله يذكروا مل ولكنهم والزهد بالصالح

  . بن سويد بن يزيد  احلديث بـ علقمة
عن أبيه، عن جده، ] روى[((): ٥٧٦٨(رقم ) ٥/١٣٥( ))امليزان((قال الذهيب يف  بن سويد  بن يزيد  علقمةو 
  . ))واحلديث منكر((): ٢/٧( ))املغين((وقال يف . ))يعرف، وأتى خبرب منكر فال حيتج به  ال

   - أعلم  واهللا- . ))مـنكر((وحكم على إسناده ـب أنه . إهـ ))لعله يشري إىل هذا احلديث((: قال الشيخ األلباين

 ملا أنه بلغين وقد«: قال الغزايل نقال عن احلارث احملاسيب) ٢٦٠-٣/٢٥٩( ))اإلحياء((احلديث يف  )١(
 الرمحن عبد على خناف إنا �اهللا   رسول أصحاب من أناس قال � عوفبن  الرمحن عبد تويف
 وتـََركَ  طيباً  وأنـَْفقَ  طَيباً  َكَسبَ « الرمحن  عبد على ختافون ومااهللا  سبحان: كعب ترك، فقال فيما
 يريد انطلق مث بيده بعري، فأخذه حلَِى بعظم فمرّ  كْعباً  يريد مغضبا فخرج ذر أبا ذلك فبلغ »طّيباً 

 به، وأخربه يستغيث عثمان على دخل حىت هاربا يطلبك، فخرج ذر أبا إن لكعب: كعبا، فقيل
 كعب قام دخل عثمان، فلما دار إىل انتهى حىت كعب طلب يف األثر يقص ذر أبو اخلرب، وأقبل

 مبا بأس ال أن تزعم اليهودية ابن يا ِهْيه: ذر أبو له ذر، فقال أيب من هاربا عثمان خلف فجلس
! ذر أبا يا: فقالمعه،  وأنا أُحد حنو يوما �اهللا   رسول خرج ولقد عوفبن  الرمحن  عبد ترك

 وهكذا هكذا قال من إال القيامة يوم األقلون هم األكثرون«: فقالاهللا  رسول يا لبيك: فقلت
= 
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 مات حني  )٢(بـــــــكع قول من أوله يف اليت الزيادة هذه دون )١(تقدم وقد عليه متفق 
)٣(عوفبن  الرمحن عبد

  .عليه ذر أيب وإنكار. »طَّيباً  وتركَ  طّيباً  َكَسبَ «: 
)٤(أسد اَحملاِسِيبّ بن  احلارث قول يف إال الزيادة هذه على أقف فلم 

 ذكره كما بلغين  
= 
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 بأيباهللا   رسول يا نعم: قلت! ذر أبا يا: قال ثم »هم ما وقليل وخلفه وقدامه وشماله يمينه عن
 منه وأتْـُرك أُموتُ  يومَ  أُموتُ اهللا   سبيل يف أُْنِفُقه ُأُحد مثل يل أن يسّرين ما«: قال! وأمي أنت

 وأنا األكثر تريد أنت! ذر أبا يا: قال مث قرياطان بل: قالاهللا؟  رسول يا قنطارين أو: قلت. قرياطني
 . »األقل أريد

 ). ٥٤(ذم البخل وحب املال برقم : يف احلديث الثالث من كتاب )١(

كان من أهل   ))ثقة خمضرم((بن َماِتع احلمريي أبو إسحاق، املعروف بكعب األحبار،  كعب: هو )٢(
 ٨١٢: ص))التقريب((: انظر. ان، وقد زاد على املائةاليمن فسكن الشام مات يف آخر خالفة عثم

 ). ٥٦٨٤(رقم 

 أهل الستة العشرة، وأحد حممد أحد أبو عوف القرشي الزهري  بن عبد بن عوف الرمحن  عبد: هو )٣(
أرخ : اإلسالم، وقال الذهيب إىل بادروا الذين الثمانية البدريني، وأحد السابقني الشورى، وأحد
سري أعالم : انظر. ودفن بالبقيعاثنتين وثالثين بن عدي، ومجاعٌة وفاته يف سنة   املدائين، واهليثم

 . ١٥٣٠رقم  ٤٤٢: ص، واالستيعاب ٦/٥٤٣، واإلصابة ١/٩٢النبالء 

م، وفتح احلاء، وكسر السني املهملة، ويف بضم املي- اهللا احملاسيب  بن أسد، أبو عبد  احلارث: هو )٤(
 يعدها حصى له كانت نفسه، وقيل حياسب كان ألنه النسبة هذه له وقيل  - آخرها الباء املوحدة

بن هارون وطبقته، وله كتب كثرية يف الزهد، ويف أصول   حدث عن يزيد. الذكر حالة وحيسبها
بن حنبل يكره حلارث َنَظره   وكان أمحد. الديانات، والرد على املخالفني من املعتزلة والرافضة وغريمها

  . يف الكالم، وتصانيَفه الكتب فيه، ويصد الناس عنه
إيّاك وهذه الكتب، هذه كتب بدع، ((: ال للسائلوسئل أبو زرعة عن احلارث احملاسيب وكتبه، فق

يف هذه الكتب عربة، : وضالالت، عليك باألثر، فإنك جتد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب، قيل له
  . ))اهللا عربة فليس له يف هذه الكتب عربة من مل يكن له يف كتاب: قال

ر ببغداد، ومات فيها ومل بن حنبل فاختفى يف دا وتكلم احلارث يف شيء من الكالم فهجره أمحد
  . يصّل عليه إال أربعة نفر ومات سنة ثالث وأربعني ومئتني

 . ٥/٢٠٨، األنساب ١٠٩ـ٩/١٠٤تاريخ بغداد : انظر
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  .)١(املصنف

اهللا   حق عنه قضى كان إن«: كعب ولفظ، هذا من أْخَصر يعلى وأبو، أمحد رواها وقد 
ما أحب «: يقول �اهللا   رسول مسعت: وقال َكْعباً  فضرب عصاه ذر أبو فرفع، به بأس فال

  .)٣("ابن هليعة": وفيه. احلديث »...هذا اجلبل يل ذهبا   )٢(أن لو كان

                                                                                  

ونقل عنه ). ٧٨: ص(املطبوع ضمن كتاب الوصايا  ))النصائح((وهذا البالغ ذكره احملاسيب يف كتابه  )١(
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية يف اخلروج : يف فصل ))بليستلبيس إ((الغزايل، وذكره ابن اجلوزي يف 

هذا كله كالم احلارث احملاسيب، ذكره أبو حامد وشيده : وقال) ١٠٥٣(من األموال والتجرد عنها 
  . وقواه حبديث ثعلبة وأنه أعطي املال فمنع الزكاة

ته عنه أحلقه من حديث كعب وأيب ذر فمحال من وضع اجلهال، وخفاء صح] احملاسيب[وما ذكره
 بالقوم إهـ

 . سقطت من الظاهرية »كان«: كلمة )٢(

 كما يفوأبو يعلى ، )٤٥٣(رقم ) ٥٠٣-١/٥٠٢( ))المسند((أحمد في  أخرجه ذا اللفظ )٣(
من ) ٩٣٣(رقم ) ٥/٥٩٢(واملطالب العالية ) ٢٠٢١(رقم احلديث ) ٢/٤٩٤(المقصد العلّي ((

  �، حيدث عن أيب ذر اهللا الزيادي بن عبد مسعت مالكطريق ابن هليعة، حدثنا أبو قبيل، قال 
 إن، كعب يا: عثمان فقال، عصاه وبيده له فأذن، عفانبن  عثمان على يستأذن جاء أنه
 فرفع. عليه بأس فالاهللا   حق فيه َيِصل كان إن: فقال؟ فيه ترى فما، ماال وترك تويف الرمحن عبد
 أن لو أحب ما«: يقول وسلم عليهاهللا   صلىاهللا  رسول مسعت: وقال، كعبا فضرب عصاه ذر أبو
 - عثمان، أمسعته يااهللا   أنشدك  »أواق ست منه خلفي أذر، مين ويتقبل أنفقه ذهبا اجلبل هذا يل

  . نعم: قال؟ -  مرات ثالث
¥���m: اهللا عز وجل  قال إين أجد يف التوراة الذي حدثتكم قال. قال يا كعب مه: وزاد أبو يعلى

¨��§��¦...l ]فإين استغفر اهللا: اهللا عزوجل حماه، قال  فإن: قال. إىل آخر اآلية]٣٩: الرعد .  
  ). ٢٢٠(رقم احلديث ) ١٠٧٣: ص( ))تلبيس إبليس((ومن طريق أمحد أخرجه ابن اجلوزي يف 

رواه أمحد وفيه ((: فقال) ١٠/٢٤٢( ))امع((واحلديث أعله املصنف بابن هليعة، وتبعه اهليثمي يف 
  . ))ابن هليعة، وقد ضعفه غري واحد

يف الصحيح دون  »ما أحب أن يل هذا اجلبل ذهبا«حديث ((: ))املطالب العالية((وقال احلافظ يف 
  . ))أنه مسعه  �هذه القصة، ودون قول عثمان 

= 

 



  كتاب ذم البخل وحب املال

 

 

٤١٥

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

يثبت، وابن هليعة مطعون   هذا احلديث ال((: وقد تشدد ابن اجلوزي يف احلكم على احلديث فقال
والصحيح يف التاريخ أن أبا ذر تويف سنة مخس وعشرين، . حيتج حبديثه ال: قال حيىي. فيه

الرمحن تويف سنة اثنتني وثالثني، فقد عاش بعد أيب ذر سبع سنني مث لفظ ما ذكروه من  وعبد
  . إهـ))موضوعيدل على أن حديثهم  حديثهم

هـ ٣٢هـ و٣١: هـ، وقد ورد يف سنة وفاته قوالن٢٥أن أبا ذر تويف سنة : وما أدري ما مستند قوله
كانت وفاته بالربذة سنة إحدى وثالثني، وقيل اليت ): ١٢/٢١٥( ))اإلصابة((وقال احلافظ يف 

 . بعدها وعليه األكثر

ومل يتنب يل أيهما . ه كما سبق٣٢بن عوف واألشهر   الرمحن عبدوكذلك اختلف يف سنة وفاة . 
فيمن تويف من ) ٢٥٦و ١٠/٢٥٣(وذكرمها احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية . سابق الوفاة

  -واهللا أعلم -بن عوف قبل أيب ذر الغفاري  الرمحان هـ وذكر عبد٣٢األعيان يف سنة 
  . هـ١٧٤الرمحن املصري، القاضي تويف سنة   ابن عقبة احلضرمي، أبو عبد: هو ابن َلِهْيــــــَعةو 

 وقال، أمحد وضعفه ))به حيتج ال((: ،)٢/٣٦٩( ))الدوري تاريخ((معني كما يف  ابن خمتلف فيه وقال
 ))- املروذي رواية-ألمحد الرجال ومعرفة العلل((كما يف   ))متقدماً  منه مسع من لّني، إال((: مرة
احرتقت كتبه، فمن كتب عنه ((): ٥/١٤٧اجلرح والتعديل ((بن علي كما يف   عمرو: وقال ))٧١ص(

بن يزيد املقرئ أصح من الذين كتبوا بعد ما احرتقت كتبه، وهو  اهللا  قبل ذلك مثل ابن املبارك وعبد
وأوله سواء، إال أن ابن آخره ((: وسئل أبو زرعة عن مساع القدماء منه؟ فقال. ))ضعيف احلديث

  . )٥/١٤٧اجلرح : (انظر ))املبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه
  . ))العمل على تضعيف حديثه((): ١/٥٩٠( ))الكاشف((الذهيب يف  وقال

 كتبه، ورواية احرتاق بعد َخلط صدوق((: )٣٥٨٧(رقم ) ٥٣٨: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف 
  . ))غريمها، وله يف مسلم بعض شيء مقرون من أعدل عنه وهب وابن، املبارك ابن

يف ): ١٤٠(رقم ) ١٥٤( ))تعريف أهل التقديس((ورمي بالتدليس عن الضعفاء وذكره احلافظ يف 
ابن : اختلط يف آخر عمره وكثر عنه املناكري يف روايته، وقال((: املرتبة اخلامسة من املدلسني وقال

  . ))ه كان يدلس عن الضعفاءحبان كان صاحلا ولكن
بن   بن هاين حيي: هو  - بفتح القاف، وكسر املوحدة بعدها حتتانية ساكنة - و أبو قبيــــل

  ). ١٦١٦(رقم ) ٢٨٢( ))التقريب((كما يف    ))صدوق يهم((ناضر، املعافري املصري 
) ٩٩٦(رقم ) ٤٣٦( ))تعجيل املنفعة((أو الربدادي، ذكره احلافظ يف  اهللا الزيادي بن عبد  و مالك

= 
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واملْسِلمني َيْدُخلوَن ، رأْيُت اجلَّنَة فرأيُت فـَُقراَء املَهاجرين«: عائشة ـ حديث ١٥٩
  .احلديث» ...)٢(عوٍف َيْدخل اجلَنَة َحْبواً بن   الرمحن  عبدأن «: احلديث يف   )١(»...سعيا
اِجرين هَ فـَُقراء امل«: دون ذكر ،»َيْدُخُلها َحْبواً  الرمحن عبد«رواه أمحُد خمتصرًا يف كون  

  .)٣("خمتلف فيه زاذانبن  عمارة": وفيه، »ْسلمنيوامل
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  . ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال
هو تابعي قدمي، شهد فتح مصر، ((): ١/٣٥٩( ))املسند((وقال الشيخ أمحد شاكر يف حتقيق 

  . إهـ وصحح احلديث))والظاهر أنه مستور
اهللا، وليس مبوضوع    بن عبد أن احلديث ضعيف لضعف ابن هليعة، وجلهالة مالك: وخالصة القول

يف كتاب االستئذان، باب من أجاب بلبيك  ))البخاري((كما قال ابن اجلوزي، واملرفوع منه يف 
 أو ةليل عليّ  يأيت َذَهباً  يل أحداً  أنّ  ُأِحب  ما! ذر أبا يا«بلفظ ) ٦٢٦٨(رقم ) ١١/٧٣(وسعديك 

 وأرانا وهكذا وهكذا هكذااهللا  عباد يف به أقول أن إال لدين أرصده إال دينار منه عندي ثالث
 من إال األقلون هم األكثرون: قال! اهللا رسول يا وسعديك لبيك: قلت! ذر أبا يا: قال مث بيده
 . »وهكذا هكذا قال

مَن األغنياء يدُخلها مَعهم إال ومل أر أحدًا ...«): ٣/٢٦٠( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 . »بن عوف، يدخلها حبوا  الرمحن عبد

أن ميشي على يديه وركبتيه، أو أسته، وحبا البعري : احلَْبو((): ١٨٥: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف  )٢(
 . ))إذا زحف على استه: إذا برك مث زحف من اإلعياء، وحبا الصيبّ 

بن محيد كما يف   ، وعبد)٢٤٨٤٢(رقم ) ٤١/٣٣٧( ))المسند((أخرجه أحمد في احلديث  )٣(
، )٦٨٩٩(رقم ) ١٣/٣٠٦(  ))البحر الزخار((، والبزار )١٣٨٣(رقم ) ١/٤٠٧( ))املنتخب((

بن زاذان، عن ثابت البناين،   من طرق عن عمارة) ٢٦٤(رقم ) ١/١٢٩( ))الكبري((والطرباين يف 
؟ هذا ما: املدينة، فقالت يف صوتا ِمسَعتْ  إذ بيتها يف عائشة بينما قال �بن مالك   عن أنس

 مائة سبعَ  فكانت: قال. شيء كل من حتمل الشام من َقِدَمتْ  عوفبن   الرمحن لعبد عري: قالوا
 رَأْيتُ  قد«: يقول �اهللا   رسول مسعت: عائشة الصوت، فقالت من املدينة فاْرَجتت: بعري، قال

 استطعتُ  إن: عوف، فقالبن   الرمحن عبد ذلك فبلغ »َحْبواً  الَجنةَ  يدُخلُ  عوفٍ بن   الرحمن  عبد
  . وجل عزاهللا  سبيل يف وأمحاهلا، بأْقتاا قائما، فجَعَلها ألدخلنها

، ومن طريق أمحد أخرجه ابن اجلوزي يف )١/٩٨( ))احللية((ومن طريق الطرباين أخرجه أبو نعيم يف 
= 
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  ). ٢٢١(رقم احلديث ) ١٠٧٩: ص( ))تلبيس إبليس((، ويف )٢/١٣( ))املوضوعات((
  . ))أعلم رواه إال عمارة، عن ثابت  هذا احلديث ال((: وقال البزار

وعمارة يروي أحاديث مناكري، : هذا احلديث كذب منكر، وقال: قال أمحد((: وقال ابن اجلوزي
  . ))حيتج به بن زاذان ال عمــارة: وقال أبو حامت الرازي

الرمحن يف القيامة، أفرتى من سبق وهو من   وأعوذ باهللا أن حيبو عبد((: ))تلبيس إبليس((وقال يف 
  . ؟))العشرة املشهود هلم باجلّنة ومن أهل بدر، الشورى

مل ينفرد به عمارة الراوي املذكور، ((: احلديث السابع) ٦٥: ص( ))القول املسدد((وتعقبه احلافظ يف 
بن زاذان يف   بن متيم، عن ثابت البناين، وأغلب شبيٌه بعمارة أغلبريق فقد رواه البزار من ط

والذي أراه عدم التوّسع يف الكالم عليه، فإنه  - مث قال - الضعف، لكن مل أر من امه بالكذب، 
هو من األحاديث اليت أمر اإلمام : يكفينا شهادة اإلمام أمحد بأنه كذب، وأوىل حمامله أن نقول

ليها، فإما أن يكون الضرب تُرِك سهواً، وإما أن يكون بعض  من كتبه عن أمحد أن يضرب ع
  إهـ ))- واهللا أعلم - كتب احلديث وأخّل بالضرب اهللا عبد

  : الصيدالين، أبو سلمة البصري: هو بن زاذان  و عــمارة
يروي عن ثابت، عن أنس ((): ٢٠١٦(رقم ) ٦٣٦٦( ))اجلرح والتعديل((وقال أمحد كما يف 

): ٥٠١(رقم ) ١/٣٠٣( ))العلل((بن أمحد عن أمحد كما يف   اهللا  وقال عبد. ))أحاديث مناكري
. ))ثقة((): ٣٤٧٨(، رقم )٢/٩٧( ))تاريخ الدوي((، وقال ابن معني كما يف ))شيخ ثقة ما به بأس((

وقال أبو . ))رمبا يضطرب يف حديثه((): ٣١٢٨(رقم ) ٦/٥٠٥( ))التاريخ الكبري((وقال البخاري يف 
سؤاالت (وقال أبو داود . ))يكتب حديثه وال حيتج به((): ٦/٣٦٦( ))اجلرح والتعديل((حامت كما يف 

وقال ). ٧/٢٦٣( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . ))ليس بذاك((): ٦٧١(رقم ) ١٢١: ص(اآلجري 
  . ))يعترب به  ضعيف ال((): ٣٧٥(سؤاالت الربقاين رقم (الدارقطين 

  . ))ضعفه الدارقطين وغريه، وله مناكري((): ٤٤٠٠(رقم ) ٢/٣٣( ))املغين((وقال الذهيب يف 
  . ))صدوق كثري اخلطأ((): ٤٨٨١(رقم ) ٧١٢: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف 

): ٣/٢٠٩( ))كشف األستار((بن زاذان وتبعه تلميذه اهليثمي يف   واحلديث أعله املصنف بعمارة
  . ))بن زاذان  وعلته عمارة هذا منكر((: فقال) ٢٥٨٦(رقم احلديث 

موضوع متنا، ((: وقال ))كذب((): ٦٥٩٠(رقم ) ١٤/٢١٢( ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف 
  . ))وإن كان سنده ضعيفا

= 
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 أما إّنك أّول مْن يدخل اجلنة من أغنياء أّميت وما ِكْدتَ : له أنه قال«: ـ حديث ١٦٠
  .»أن تدخلها إال َحْبواً 

  .)١(البزار من حديث أنس بسند ضعيف 

وَلْن ، يا ابَن عوٍف إنَك من األغنياء«: عوفبن  الرمحن عبدوللحاكم من حديث  
: فيه، بل ضعيفٌ : قلت. ))صحيح اإلسناد((: احلديث وقال» ...َتْدخَل اجلنَة إال َزْحفاً 

  .)٢(ضّعَفه اجلمهور أيب مالكبن   يزيدبن   خالد
= 
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ديث وهو ما وقد توبع عمارة كما ذكره احلافظ يف القول املسدد ومتابعته ذكره املصنف بعد هذا احل
 : تلي

بن متيم، نا أيب، نا ثابت   بن أغلب  من طريق حبان): ٧٠٠٣(رقم ) ١٣/٣٦٠( ))البحر الزخار(( )١(
إن أول من يدخل اجلنة من أغنياء أميت « �اهللا   قال رسول: بن مالك قال  البناين، عن أنس

  . »بن عوف، والذي نفس حممد بيده ِإْن يدخلها إال حبواً   الرمحن عبد
 البزار رواه((): ٩/٢٢٧( ))امع((ضعفه املصنف ومل يبني سبب الضعف وبينه تلميذه اهليثمي يف 

  . إهـ ))ضعفه على جممع وهو متيمبن  أغلب: وفيه
  ابن النعمان املسعودي، أبو حفص البصري  : هو بن متيم و أغلـب

وقال البخاري . ))ليس بشيء((): ٣٥١٣(رقم ) ٢/١٠٢( ))التاريخ الدوري((قال ابن معني كما يف 
) ١٣/٣٦٠البحر الزخار (وقال البزار . ))منكر احلديث((): ١٧٢٠(رقم ) ٢/٧٠( ))التاريخ الكبري((

): ٦١(رقم ) ٥٩: ص( ))الضعفاء((وقال النسائي يف . ))ليس باحلافظ((): ٧٠٠٤: (رقم احلديث
 من أنه إال حمفوظة غري عامتها]أحاديثه[((): ٢/١٢٢( ))الكامل((دي يف وقال ابن ع. ))ضعيف((

احلديث،  منكر((): ١١٠(رقم ) ٢/١٩٧( ))اروحني((وقال ابن حبان يف  ))حديثه يكتب من مجلة
واعتمد . ))خطئه لكثرة به االحتجاج حد عن خرج حىت حديثهم من ما ليس الثقات عن يروى

  . ))منكر احلديث((قول البخاري ): ٧٧٨(رقم ) ١/١٥٠( ))املغين((الذهيب يف 
  بن متيم  بن أغلب  - بالفتح - َحّبان: وابنه

 ))امليزان((وقال الذهيب يف . ))ضعيف احلديث((): ٣/٢٩٧( ))اجلرح((قال أبو حامت كما يف 
  . ))وّهاه أبو حفص الفّالس((): ٢/١٨٦(

 - واهللا أعلم - . مبن متي  فاحلديث ذا اإلسناد منكر لشدة ضعف أغلب

: ص( ))كتاب األموال((بن زجنوية يف   ، ومحيد)٣/١٢٢( ))الطبقات((احلديث أخرجه ابن سعد يف  )٢(
= 
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، وابن عدي يف )١٠٠٥(رقم ) ٣/٢١٨( ))البحر الزخار((، والبزار )١٣٦٦(رقم احلديث ) ٧٨٩
، )١٦١٦(رقم ) ٤٢٢-٢/٤٢١( ))مسند الشاميني((، والطرباين يف )٣/٤٢٤( ))الكامل((

من ) ١/٩٩( ))احللية((، وأبو نعيم يف )٣/٣١١(كتاب معرفة الصحابة   ))المستدرك((والحاكم في 
بن أيب  بن يزيد الرمحن الدمشقي أيب أيوب ابن بنت شرحبيل، ثنا خالد بن عبد طرق عن سليمان

بن عوف، عن أبيه، عن   بن عيد الرمحن  بن أيب رباح، عن إبراهيم  مالك، عن أبيه، عن عطاء
اهللا   إنك من األغنياء ولن تدخَل اجلّنَة إال َزْحفاً، فاْقرضِ ! يا ابَن عوفٍ «: أنه قال �اهللا  رسول

من كله َأْمجَُع؟ اهللا  يا رسولَ : تـََتبَـرّأ مما أنت فيه، قال: فما أقرض اهللا؟ قال: يُْطِلُق قدميك، قال
: أتاين جربيل فقال: فقال �اهللا   ك، فأرسل إليه رسولنعم، فخرج ابُن عوف وهو يهم بذل: قال

ُمْر ابَن عوٍف فليضف الضيف، وليطعم املسكني، وليعط السائل، وليبدأ مبن يعول فإنه إذا فعل 
  . »ذلك كان تزكية ما هو فيه

  ). ٨/٣٣٤( ))احللية((ومن طريق الطرباين أخرجه أبو نعيم يف 
  . ))ومل خيرجاهحديث صحيح اإلسناد ((: وقال احلاكم

  . إهـ))خالد ضّعفه مجاعة، وقال النسائي ليس بثقة((: فتعقبه الذهيب بقوله
  . بن يزيد وتعقبه املصنف أيضا وأعله خبالد

ال يثبت يف هذا شيء، وقد شهد ((): ٢٥٨٨(رقم ) ٣/٢١٠( ))كشف األستار((وقال اهليثمي يف 
له باجلنة، وهو أحد العشرة فال تلتفت إىل أحاديث  �بن عوف بدرا، وشهد   الرمحن عبد

  . ))ضعيفة
  . وقد ينسب إىل جدهبن أيب مالك أبو هاشم الدمشقي   الرمحن ابن عبد: هو بن يزيد  و خالـــــد

 ))ليس بشيء((: قال ابن معني). ٦٩(برقم  »اهللا أحييين مسكينا«: تقدمت ترمجته يف حديث
مل يرض أن يكذب على أبيه، حىت  (() ٣/٨٠التهذيب ((وقال كما يف ). ٢/١٤٦تاريخ الدوري (

وقال أبو . ))ال بأس به حدث عنه ابن املبارك((: قال أبو زرعة. ))�اهللا   كذب على أصحاب رسول
: النسائيوقال ). ١٦٢٣: (رقم) ٣/٣٥٩اجلرح والتعديل ( انظر . ))يروي أحاديث مناكري((: حامت

 ))اروحني((وقال ابن حبان يف ). ١٧٠(رقم ) ٩٥: ص) (الضعفاء واملرتوكني(  ))ليس بثقة((
كان صدوقا يف الرواية، ولكنه كان خيطئ كثريا ويف حديثه مناكري، ((): ٣٠٤(رقم ) ١/٣٤٥(
 ))امليزان((وقال الذهيب يف . ))، وما أقربه يف نفسه من التعديلبخبره إذا انفرد عن أبيه يعجبني ال
 ))الكاشف((وقال يف . ))ثقة: بن صاحل وأبو زرعة الدمشقي قال أمحد((): ٢٨٤٦(رقم ) ٢/٤٣١(

= 
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  .»َعْوٍف باجلنةِ بن   الرمحن  عبدعليه وسلم اهللا   َبشر النيب صلى«: ـ حديث ١٦١
: وفيه، احلديث» ...أبو بكر يف اجلنة«حديثه  من ))الكبــرى(( يف والنسائي الرتمذي  

  .)١(»عوف يف اجلنةبن  الرمحن عبدو «
= 
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) ١٦٩٨(رقم ) ٢٩٣: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))ضعفوه((): ١٣٦٤(رقم ) ١/٣٧٠(
  إهـ ))ضعيف مع كونه كان فقيها وقد امه ابن معني((

واهللا تعاىل – بن يزيد عن أبيه، فاحلديث ضعيف ذا اإلسناد  انفرد به خالد وهذا احلديث مما
  . - أعلم

  : الكالم على احلديث بقول بعض األئمة على احلديث وأختم
(): ٤/٦٦( ))الرتغيب الرتهيب((قال املنذري يف - ١  حديث ومن وجه غري من ورد وقد(

اهللا   رضي عوفبن   الرمحن  عبد أن سلمو  عليهاهللا   صلى النيب عن الصحابة من مجاعة
 شيء منها يبلغ وال مقال من أجودها يسلم وال ماله لكثرة حبوا اجلنة يدخل عنه

 سلمو  عليهاهللا   صلىاهللا   رسول ذكر اليت بالصفة ماله كان ولقد احلسن درجة بانفراده
 غريه دون به يقصر أو اآلخرة يف درجاته تنقص فأىن الصاحل للرجل الصاحل املال نعم
 األمة هذه فقراء سبق صح إمنا غريه حق يف هذا يرد مل فإنه األمة هذه أغنياء من

)اإلطالق على أغنياءهم ( .  
أن ابن «وما روي ((): ١٢٩- ١١/١٢٨( ))جمموع الفتاوي((وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  -٢

أصل له، فإنه قد ثبت بأدلة الكتاب والسنة، أن أفضل  كالم موضوع ال  »عوف يدخل اجلنة حبوا
األمة أهل بدر، مث أهل بيعة الرضوان، والعشرة مفضلون على غريهم واخللفاء األربعة أفضل 

  . إهـ))...األمة
: صالباب احلادي والعشرون  ))عدة الصابرين وذخرية الشاكرين((يف كتابه وقال ابن القيم  -٣

 -  - اجلّنة زحفا فاألمر كما قال فيه اإلمام أمحد] الرمحن  عبد[أما حديث دخوله  و ((: ١٦٠
الرمحن وجهاده ونفقاته العظيمة   ومقامات عبد ))إنه موضوع((: وكما قال النسائي ))كذب منكر((

وصدقاته تقتضي ذخوله مع املارين كالربق أو كالطرف، أو كأجاويد اخليل، وال يدعه يدخلها 
 إهـ))زحفا

بن عوف الزهري،   الرمحن  كتاب املناقب، باب  مناقب عبد  ))السنن((الترمذي في أخرجه  )١(
، )١٨٩٤(رقم ) ٥/٥٦(كتاب املناقب   ))الكبرى((والنسائي في ، )٣٧٥٦(رقم ) ٩/٢٥٣(

= 

 



  كتاب ذم البخل وحب املال

 

 

٤٢١

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

، )١/١٦٧( ))اآلحاد واملثاين((، وابن أيب عاصم يف )١٦٧٥(رقم ) ٣/٢٠٩( ))املسند((وأمحد يف 
، وأبو يعلى يف مسنده )٢٧٨(رقم ) ٢١٣- ١/٢١٢( ))فضائل الصحابة((أمحد يف  بن اهللا وعبد

وبعضهم  -بن سعيد قتيبةعن ) ٧٠٠٢(رقم ) ١٥/٤٦٣(، وابن حبان )٨٣٥(رقم ) ٢/١٤٧(
بن محيد، عن أبيه، عن   الرمحن بن حممد، عن عبد العزيز  حدثنا عن عبد -من طريقه

 يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، وعمر يف بكر أبو« �اهللا  قال رسول: بن عوف، قال  الرمحن عبد
 يف اجلنة، وسعد يف عوفبن   الرمحن اجلنة، وعبد يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، وعلي 
  . »اجلنة يف اجلراحبن  عبيدة اجلنة، وأبو يف اجلنة، وسعيد

بن حممد الدراوردي، أبو حممد اجلهين،   العزيز  رجال اإلسناد ثقات من رجال الصحيحني، غري عبد
اهللا العمري   حديثه عن عبيد: صدوق كان حيدث من كتب غريه فيخطئ قال النسائي((: فهو
  ). ٤١٤٧(رقم  ٦١٥: ص))التقريب((: انظر. ))منكر

رقم ) ٢/١٤٣( ))معجم الصحابة((أخرج روايته ابن قانع يف  بن حفص حرميوتابع قتيبَة كل من 
رقم ) ٣/٢٣١( ))البحر الزخار((أخرج روايته البزار  بن أبي الوزير  إبراهيمو) ٦١٦(الرتمجة 

حافظ إال أم اموه بسرقة [ويحيى الحماني] ثقة مصنف[، بن منصور  وسعيد )١٠٢٠(
صدوق تكلم فيه [بن أبي إسرائيل حاقوإس، ]صدوق له أوهام[ بن صرد  وضرار، ]احلديث

  ). ٦٦٦(رقم س ) ٤/٤١٧( ))العلل((أشار إىل رواية األربعة األخرية الدارقطين يف ] لوقفه يف القرآن
وياه عن بن أبان القرشي  فر   ، وأمحدبن أيب بكر الزهري وخالف هؤالء اجلماعة أبو مصعب أمحد

حنوه، ومل يذكر فيه عن  �بن محيد، عن أبيـه، عن النيب   الرمحن  الداروردي، عن عبد
  . بن عوف  الرمحن عبد

بن عوف،   الرمحن  كتاب املناقب، باب مناقب عبد  ))السنن((أخرج رواية أول الذكر الرتمذي يف 
  ). ٣٧٥٦(رقم ) ٩/٢٥٤(

  ). ١٠٢١(رقم ) ٣/٢٣٣( ))الزخارالبحر ((بن أبان البزار يف   وأخرج رواية أمحد
  ). ١٧(رقم ) ٨٧())التقريب((انظر ))صدوق(( بن أيب بكر الزهري  و أبو مصعب أمحد

   بن أبان القرشي و أمحـــد
، وقال يف ))مل أعرفه((): ٤/٢٨٥(موضعني فقال يف املوضع األول  يف ))امع((ذكره اهليثمي يف 

  . وهو من شيوخ البزار. إهـ))وثقه ابن حبان(() ٦/٢٧٩املوضع الثاين 
 - واهللا أعلم -. إىل ترجيحها ))العلل((ولعل الراجح فيه رواية اجلماعة وقد أشار الدارقطين يف 
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))أصح وهذا((: والرتمذي، البخاري: قال زيدبن  سعيد حديث من األربعة عند وهو 
)١(.  

                                                                                  

كتاب املناقب،   ))السنن((الترمذي في الطريق اليت رجحها البخاري والرتمذي أخرجها  )١(
السنن ((والنسائي في ، )٣٧٥٧(رقم ) ٩/٢٥٥(بن عوف   الرمحن  باب مناقب عبد

من طريق ابن أيب ) ٨١٣٩(رقم ) ٧/٣٢٨(كتاب املناقب، مناقب أيب عبيدة   ))الكبرى
أبيه،  محيد، عنبن   الرمحن  عبد د، عنسعيبن   عمر يعقوب، عنبن   موسى فديك، عن

 يف بكر أبو اجلنة يف عشرة«: قال �اهللا   رسول أن: نفر يف حدثه زيدبن   سعيد أن
بن   وسعد عبيدة وأبو الرمحن  عبدو  وطلحة والزبري وعلي اجلنة، وعثمان يف اجلنة، وعمر

 أبا يااهللا   ننشدك القوم فقال العاشر عن وسكت التسعة هؤالء فعد: ، قال»وقاص أيب
ُوين: العاشر؟ قال من األعور ُمت َشْد    .»اجلنة يف األعور أبو«باهللا،  َن

بن أمحد يف  اهللا  معلقا، وعبد) ٨٨٤(رقم ) ٥/٢٧٣( ))التاريخ الكبري((وأخرجها أيضا البخاري يف 
من طريق ابن أيب ) ٣/٤٤٠( ))املستدرك((، واحلاكم يف )٨٥(رقم ) ١/٧٩( ))فضائل الصحابة((

  . فديك  به
  . ))واألول أصح((: وقال البخاري بعد ذكر هذه الرواية قبل رواية الدراوردي السابقة

هو أصح من ((: ومسعت حممدا يقول: وقال الرتمذي بعد ذكر هذه الرواية بعد رواية الدراوردي
  . ))احلديث األول

بن زمعة املطليب الزمعي أبو حممد املدين  قال  بن وهب اهللا  ابن عبد: هو بن يعقوب و مـــوسى
، رقم ٩٨٧: ص ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))فيه لني((): ٢/٣٠٩( ))الكاشف((الذهيب يف 

  . ))صدوق سيئ احلفظ(() ٧٠٧٥(
ابن : بن أيب حسني النوفلي املكي، أم هو تعيينه، هل هو ابن سعيد خمتلف يف بن سعيد و عمـــر

  . شريح التنوخي
فقد ترجم للنوفلي وذكر يف ) ٢١/٣٦٤( ))ذيب الكمال((ذهب إىل القول األول املزي يف 

وذكر يف تالميذه ) ت س(بن عوف ورمز له  الرمحن بن عبد  بن محيد  الرمحن شيوخه عبد
وتبعه احلافظ يف . ومل يرتجم البن شريح التنوخي) ت س(مز له بن يعقوب الزمعي ور  موسى

  . ))ثقة((والنوفلي . ))التقريب((ويف  ))التهذيب((
بن سعيد بدون ذكر اسم جده، وقال   عمر: وجاء امسه عند الرتمذي، والنسائي يف الكربى

  . ))ثقة((ابن أيب حسني الكويف املكي : هو) ٩/٢٥٥( ))حتفة األحوذي((املباركفوري يف 
= 
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=  

 ))العلل((فقد جاء امسه هكذا كامال عند ابن أيب حامت يف  ))بن شريح  بن سعـيد عمر((وأما 
  . باجليم ))بن سريج  بن سعيد عمر(()٤/٤١٦(  ))العلل((، وجاء عند الدارقطين يف )٦/٣٩٤(

ذيب ((يف رجال الكتب الستة كاملزي يف وكل من صنف : وقال حمققو علل ابن أيب حامت
بن شريح ظنا منهم أنه   بن سعيد  وغريمها مل يرتمجوا لعمر ))التقريب((وابن حجر يف  ))الكمال

بن سعيد  والنسائي عمر بن أيب حسني القرشي النوفلي ألن امسه ورد عند الرتمذي  بن سعيد عمر
  إهـ.غري منسوب

والتحقيق يف ): ٦/١١٠: ())اللسان((خي، وقال احلافظ يف ابن سرحة التنو : وابن شريح يقال له
  إهـسرجة، ويف سريجأنه باجليم يف : ضبط جّده

 بعض يف((: وقال ))ليست مبستقيمة] الزهري[أحاديثه عن ((): ٥/٦٢( ))الكامل((قال ابن عدي يف 
 غري من حبديثه يعترب((: وقال) ٧/١٧٥( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . ))الثقات خيالف رواياته

، ويقال له ابن سرحة له فيه لين((): ٤٤٧٤(رقم ) ٢/٤٢( ))املغين((وقال الذهيب يف . ))عنه الضعفاء
  . إهـ ))ضعيفمناكري وذكره ابن حبان، وقال الدارقطين 

 ))األحاديث الواردة يف فضائل الصحابة((بن عمري الصاعدي يف كتابه  وقد رجح الدكتور سعود
  . أنه النوفلي): ٤/٢٩(

عن رواية الداروردي عن ) ٢٦١٣(رقم ) ٦/٣٩٥( ))العلل((وسأل ابن أيب حامت أباه كما يف 
بن  بن يعقوب، عن عمر بن عوف، ورواية موسى  الرمحن  بن محيد، عن أبيه عن عبد  الرمحن عبد

أيهما  � بن زيد، عن النيب  بن محيد، عن أبيه، عن سعيد  الرمحن  بن شريح، عن عبد سعيد
  أشبه؟ 
حديث موسى أشبه ألن احلديث يُروى عن سعيد من طرق شّىت، وال يعرف عن ((: فقال
  . إهـ))يف هذا شيء �بن عوف عن النيب   الرمحن عبد

بن سعيد على رواية الدراوردي، وإسناد  وقد رجح البخاري، وأبو حامت، والرتمذي رواية عمر
  . ببن يعقو   لضعف موسى فيه ضعفبن سعيد  عمر

 �  بن زيد  واحلديث ثابت من غري هذه الطريق عن سعيد

 النسائي، و)٤٦٣٨(رقم ) ٨/٣٤(كتاب السنة، باب يف اخللفاء،   ))السنن((في  أبو داودأخرجه 
يف املقدمة باب فضائل  ))السنن((في  وابن ماجة، )٨١٦٢(رقم ) ٧/٣٣٧( ))الكبرى((في 

، والبزار )١٦٢٩(رقم ) ٣/١٧٤( ))املسند(( ، واإلمام أمحد يف)١٣٣(رقم ) ١/٩١(العشرة 
= 
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تقدم ذكره يف أوائل   ،احلديث  )١(»...ِشرَاُر أَمِيت اّلذين غذوا بالنعيم«: ـ حديث ١٦٢
  .)٢(كتاب ذم البخل عند احلديث الرابع منه

  .»اقرتب من النار مسرية سنة، دْنيا فاتتهَمْن َأِسَف على «: ـ حديث ١٦٣
)٣(أليب حفص العتكي ))القـــُْربَة((ُرويناه يف كتاب    

، عن أبيه، شعيببن   من رواية عمرو  
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

بن املثىن أبو املثىن النخعي، عن جّده   من طرق عن صدقة) ١٢٧٤(رقم ) ٤/٩٩( ))البحر الزخار((
أبو بكر يف : أنه قال �اهللا   أشهد على رسول: بن زيد، قال  بن احلارث، عن سعيد رياح

اجلنةوعمر يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، وعلّي يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، 
بن عوف يف اجلنة، وسعد يف اجلنة، ولو شئت أن أمسَي التاسع لسميته، أنا تاسع  الرمحن وعبد

  . العاشر �اهللا   املؤمنني، ورسول
  . هذا لفظ النسائي وذكر بعضهم مطوال

) ٤٥٢: ص( ))التقريب((: انظر ))ثقة((بكسر الراء مث التحتانية احلنفي،  -بن رياح بن املثىن  و صــدقة
  ). ٢٩٣٥(رقم 

رقم ) ٣٣٠())التقريب((كما يف   ))ثقة((الكويف  وجّده رياح هو ابن احلارث النخعي، أبو املثىن
)١٩٨٣ .(  

 برقم  ))صحيح سنن ابن ماجة((ذا اإلسناد وقد صححه الشيخ األلباين يف  صحيح فاحلديث
)١٣٣ .( 

 . »فرّبت عليهم أجسامهم...«) ٢/١٦١( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(

وقال الذهيب يف تلخيص املستدرك  ))ضعيف جدااحلديث ((، وتقدم أن )٥٥(انظر حديث رقم  )٢(
 . ))أظنه موضوعا((): ٣/٥٦٨(

بفتح العني والتاء املثناة من فوقها ويف  - بن حممد أبو حفص العتكي  بن احلسني  بن علي هو عمر )٣(
ب علم سنة اثنىت عشرة وثالمثائة وقدم أيضا مستنفرا األنطاكي، قدم دمشق طال-آخرها كاف

بن عمرو العقيلي، وأيب   ألهل أنطاكية سنة سبع ومخسني وثالمثائة حدث عن أيب جعفر حممد
بن سعيد احلافظ، واملسدد   الغين  بن األعرايب، وأيب بكر اخلرائطي وطائفة، روى عنه عبد سعيد

السابعة والثالثون حوادث [ بقي إىل أيام الطبقة اآلتية وال أحسبه إال: قال الذهيب. األملوكي وغريه
، وتاريخ ٤٥/٣٠٠تاريخ دمشق : انظر. فإن األملوكي متأخر السماع] سنة إحدى وستني وثالمثائة

  ). ٢/٣٢٢، اللباب ٢٦/٢٣٣اإلسالم 
= 
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  من" اجلزء الثاين عشر"ورويناه يف ، وإسناده ضعيف »مسرية ألف سنة«: عن جده وقال
  .)١(من هذا الوجه  ،))فوائــــد اخلَِلِعي(( 

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

): ٢٧٢: ص( ))َمْشيَخته(( يف اهللا الرازي املعروف بابن احلطّاب  فقد قال أبو عبد ))الُقربة((وأما كتابه 
اجلزء : عندي عنه((: بن محود املعروف بابن الدليل الصّواف يف ترمجة شيخه أيب احلسني حممد

بن حممد الواسطي، عن أيب   بن أمحد  وكان يرويه عن أيب بكر حممد ))القربة((الثالث من كتاب 
بن إبراهيم   ، أخربنا حممدمث ذكر هذا احلديث من هذا الطريق عن العتكي ))حفص العتكي ُمَصنفه

بن بكر، عن املغرية،   بن يزيد املؤذن حدثهم، حدثنا عمرو بن حممد  أن هاشم: القدوري قراءة عليه
من أسف على دنيا فاتته، «: أنه قال �بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النيب  عن عمرو

  . »اجلنة مسرية ألف سنةاقرتب من النار مسرية ألف سنة، ومن أسف على آخرٍة فاتته، اقرتب من 
بن بكر السكسكي   الشامي املقدسي راوية عمرو أبو الدرداء األنصاري: بن حممد هو  هاشــمو 

) ٥/١٩٩( ))مغاين األخيار((، ونقل بدر الدين العيين يف )٩/٢٤٤( ))الثقات((ذكره ابن حبان يف 
  - واهللا أعلم -))اجلرح((ومل أجد ترمجته يف . ))الصدق عنه، وحمله كتبت((: ابن أيب حامت قولهعن 

) ٧٣١: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  ابن متيم السكسكي الشامي: بن بكر هو وشيخه عمــــرو
  . ))متروك((): ٥٠٢٨(رقم 

. ))منكر احلديث((): ٨/٢٢٧( ))اجلرح((وشيخه املغرية هو ابن قيس البصري قال أبو حامت كما يف 
  ). ٩/١٦٨( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف 

بن بكر السكسكي وشيخه، وقال ابن  لشدة ضعف عمرو ضعيف جدافاحلديث ذا اإلسناد 
من أسف « �اهللا   ذكره عن رسولواحلديث الذي (() ١٠٨١: ص( ))تلبيس إبليس((اجلوزي يف 

) ٤/٢٥٢( ))الضعيفة((إهـ وقال الشيخ األلباين يف ))قط �اهللا  ُحماٌل، ما قاله رسول »على دنيا فاتته
 . ))ضعيف جدا((): ١٧٧٠(رقم 

ختريج هذا احلديث سقط من النسخة الظاهرية، وكذا سقط من نسخة احلافظ وأحلقه يف احلاشية ) ١(
  ). صح( وكتب يف آخره 

ويف املطبوع ذكر هذا احلديث ضمن احلديث السابق، وهو خطأ بل هو حديث مستقل كما يف 
  . النسختني
 يهديه ما[اخلَِلع إىل النسبة هذهمهملة،  عني وبعدها الالم وفتح املعجمة اخلاء بكسر :والِخلَــــعي

مصر،  ألمالك اخللع مبصر يبيع كان ألنه إليها ونسب ]له تكرميا الرعية الحد، من وحنوه امللك
= 
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ْنيا وُسّر ا ذهب خوُف اآلخرة«: ـ حديث ١٦٤ الد من قلبه من أَحب«.  
  .)٢(أسد احملاسيب كما ذكره املصنف عنهبن  إال بالغا للحارث )١(مل أجده 

  .»يف اَحلرَامِ  من اْجَرتأَ على الشبـُّهات أوَشَك أن يَقعَ «: ـ حديث ١٦٥
)٣(بشريبن   النعمـــــانمتفق عليه من حديث  

" احلالل واحلرام": وقد تقدم يف كتاب، حنوه  
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  ٣/٣١٨انظر وفيات األعيان . به وعرف بذلك فاشتهر
بن  بن احلسن  علي احلسن أبو املصرية، القاضي الديار القدوة، مسند الفقيه اإلمام الشيخ وهو

، ولد سنة ))العشرين الفوائد(( ، صاحببن حممد املوصلي األصل، املصري الشافعي اخللعي احلسني
وكانت . له علو يف الرواية وعنده فوائد وقد حدث عنه احلميدي: بن العريب  هـ قال أبو بكر٤٠٥

  . ١٩/٧٤، والسري ٥/٢٥٥طبقات السبكي : وفاته سنة اثنتني وتسعني وأربع مائة انظر
كتبة املركزية منه اجلزء الثاين إىل اية العشرين دون اجلزء العاشر بامليوجد  ))الفوائد((وأما كتابه 

الفوائد ((وعنوانه على طرته  )ف٢٢٨(مبصر برقم  باجلامعة اإلسالمية مصورة عن النسخة األزهرية
وحقق . بن احلسني الشريازي  بن احلسن بتخريج أمحد ))المنتقاة الحسان الصحاح والغرائب

  .١٤٢٧- ١٤٢٦الباحث علي النهاري عشرة أجزاء منه يف رسالة علمية عام 
بن شداد،   بن أبان  اهللا  من طريق أيب حممد عبد) أ/١٢اللوحة (ه يف اجلزء الثاين عشر، واحلديث في

  . بن حممد األنصاري بإسناد العتكي السابق  عن أيب الدرداء هاشم
 . وهو منكر كما سبق

 ).مل أجدمها: (يف الظاهرية )١(

  ). ١٥٨(بن أسد احملاسيب تقدمت ترمجته يف احلديث رقم   احلارث )٢(
  . يف فصل األحاديث اإلحياء اليت مل جيد هلا إسنادا) ٦/٢٤٨( ))الطبقات((واحلديث ذكره السبكي يف  

يف ترمجة ) ٧/٧٩( ))احللية((أخرجه أبو نعيم يف  -  - وهذا اللفظ معروف من قول سفيان الثوري
بن أيب احلواري من طريقه عن سالم املديين، قال مسعت املخرمي،   يف ترمجة أمحد) ١٠/٢٢(الثوري ويف 

 . ))من أحب الدنيا وسر ا نزع خوف اآلخرة من قلبه((: عن سفيان الثوري قال: يقول

ه صحبة، كان أول مولود ولد اهللا له وألبي  بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي، يكىن أبا عبد  ابن سعد: هو )٣(
يف اإلسالم من األنصار بعد اهلجرة بأربعة عشر شهرا، استعمله معاوية على الكوفة، مث نقله من 

اإلصابة : انظر. إمرة الكوفة إىل إمرة محص  وقتل حبمص سنة مخس وستني وله أربع وستون سنة
 ). ٧٢٠٢(رقم ) ١٠٠٤: ص٠( ))التقريب((و) ٨٧٦٥(، رقم )١١/٧٧(
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  .)١(أول احلديث

  .»من نـُْوِقَش احلساب عذب«: ـ حديث١٦٦
  .)٢(متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم 

وأنفقه يف حرام  ، مجع ماال من حرام وقد، يؤتى بالرجل يوم القيامة«: ـ حديث ١٦٧
  .احلديث بطوله  )٣(»...اذهبوا به إىل النار: فيقال

                                                                                  

ٌ «يعىن  )١( واحلرام بني ،ٌ يف مراتب الشبهات، : تقدم يف كتاب احلالل واحلرام، الباب الثاين »احلالُل بني
بن  متفق عليه من حديث النعمان((: احلديث األول منه، وقال املصنف يف خترجيه)أ/٨١/اللوحة(

  . إهـ ))بشري
رقم ) ١/١٦٧(كتاب اإلميان، باب فضل من استربأ لدينه،   ))لبخاريصحيح ا((واحلديث يف 

رقم ) ٤/٣٦٨(، ويف كتاب البيوع، باب احلالل بني واحلرام بني وبينهما مشتبهات )٥٢(
رقم ) ١١/٢٩(يف كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات  مسلم، وأخرجه )٢٠٥١(
احلالل بني « �قال النيب : قال �بشري بن   من طريق عن الشعيب، عن النعمان) ٤٠٧٠(

ومن  واحلرام بني، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما ُشّبه عليه، من اإلمث كان ملا استبان أتْـَرك
اهللا من يرتع حول   واملعاصي محى. اجترأ على مايشّك فيه من اإلثم أوشك أن يـَُواِقع ما استبان

   »احلمى يوشك أن يواقعه
 بني، وبينهما بني، واحلرام احلالل«: هذا لفظ البخاري يف كتاب املساقاة، وأما اللفظ املتفق عليه

 ]الشُبهات[ املشبهات اتقى فمن الناس من كثري]ال يعلمهنّ [ يعلمها ال ]مْشَتِبهات[ مَشبـَهاتٌ 
 أن يوشك احلمى حول يرعى كراع]وقع يف احلرام[ الشبهات يف وقع ومن وعرضه لدينه استربأ
مابني القوسني و  »حمارمه أرضه يفاهللا  محى إن أال محى ملك لكل وإن أال]أن يرتع فيه[ يواقعه
 . ملسلم

 ). ٤٣(تقدم برقم  )٢(

حرام،  يف وأنفقه حالل من ماال مجع قد برجل ويؤتى...«) ٣/٢٦٣( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٣(
 به اذهبوا: حالل، فيقال يف حرام، وأنفقه من ماال مجع قد برجل النار، ويؤتى إىل به اذهبوا: فيقال
 يف قصرت لعلك قف له: فيقال حالل يف وأنفقه حالل من ماال مجع قد برجل النار، ويؤتى إىل

ركوعها،  من شيء يف لوقتها، وفّرطت تصلها مل صالةٍ  من عليك فـََرْضت مما بشيءٍ  هذا طلب
 شيئا أضّيع حالل، ومل يف حالل، وأنفقت من كسبت! رب يا ال: فيقول وسجودها، ووضوئها

= 
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  .)١(مل أقف له على أصل 

 خبمس مائة  )٢(]اجلنة[ يدخل صعاليك املهاجرين قبل أغنيائهم«: ـ حديث ١٦٨
  .»عام

 مكان» فقراء«: بلفظ سعيد أيب حديث من ماجه وابن، وحسنه الرتمذي 
  .)٣(»صعاليك«

= 
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: به، فيقول باهيت ثوب مركب، أو من شيء يف املال هذا يف اختلت لعلك: علّي، فيقال فرضت
 ذوي من تعطيه أن أمرُتكَ  حق أحد منعت لعلك: شيء، فيقال يف أباه أختل، ومل مل! رب يا ال

 يف حالل، وأنفقت من كسبتُ ! رب يا ال: السبيل، فيقول القرىب، واليتامى، واملساكني، وابن
: قال أعطيه أن أمرتين أحد حق أضّيع ومل أباه ومل أختل ومل عليّ  فرضت مما شيئا أضيع حالل، ومل

يعطينا،  أن وأمرتَه أظُهرنا بني وجعلَته وأغنيَته أعطيَته! رب يا: فيخاصمونه، فيقولون أولئك فيجئ
 اآلن قف: شيء، فيقال يف خيتل الفرائض، ومل من شيئا ذلك من ضيع أعطاهم، وما كان فإن

 »يسأل يزال فال لذةٍ  شربٍة، أو أكلٍة، أو من عليكَ  أنعمُتها نعمةٍ  كلّ  شكرَ  هات

الىت مل جيد هلا  ))اإلحياء((يف فصل أحاديث ) ٦/٢٤٥( ))الطبقات((وكذلك السبكي ذكره يف  )١(
  . إسنادا

 - أعلمواهللا  -ومل أقف عليه يف غري اإلحياء

 ). ٣/٢٦٣( ))اإلحياء((سقطت من النسختني، وأضفتها من حاشية  »اجلنة«كلمة  )٢(

كتاب الزهد، باب ما جاء أن فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم   ))السنن((الترمذي في  )٣(
  : اهللا، عن األعمش  بن عبد ، من طريق زياد)٢٣٥١(رقم ) ٦/٢٢٢(

رقم ) ٤٣٣-٤/٤٣٢(كتاب الزهد، باب منزلة الفقراء،   ))السنن(( ابن ماجة فيوأخرجه 
  : بن أيب ليلى  الرمحن بن عبد من طريق حممد) ٤١٢٣(

فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة «: �اهللا  قال رسول: كالمها عن عطية العويف، عن أيب سعيد قال
  . »بنصف يوم، مخسمائة عام«: وعند ابن ماجة. »قبل أغنيائهم خبمس مائة سنة

  . ))حديث حسن غريب من هذا الوجه((: وقال الرتمذي
: تقدم أنه الكويف اَجلَديل، العويف ُجنادةبن   سعد ابن: وهو عطــــية العويف على اإلسناد ومدار

). ٤٦٤٩( رقم) ٦٨٠: ص))التقريب((: عنعن انظر وقد ))مدلسا شيعيا وكان كثريا خيطئ صدوق((
كما يف   ))جدا احلفظ سيئ صدوق(( بن أيب ليلى  الرمحن بن عبد حممـــد ماجه ابن إسناد ويف

= 
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  ). ٦١٢١( رقم) ٨٧١: ص( ))التقريب((
  ))السنن((يف بن عمرو، أخرج متابعته أبو داود   وقد توبع عطية، تابعه أبو الصديق الناجي بكر

) ١٨/١٤٧( ))املسند((، واإلمام أمحد يف )٢٦٦٣(رقم ) ٦/٤٩٠(كتاب العلم، باب يف القصص 
بن زياد، عن   من طريق املعلى) ١١٥١(رقم ) ٢/٣٨٢( ))املسند((، وأبو يعلى يف )١١٦٠٤(رقم 
جلست يف عصابة : بن بشري املزين، عن أيب الصديق الناجي، عن أيب سعيد اخلدري قال  العالء

اهللا   من ضعفاء املهاجرين، وإن بعضهم ليسترت ببعض من الُعْري وقارئ يقرأ علينا؛ إذ جاء رسول
أبشروا يا صعاليك املهاجرين «: �اهللا  فقال رسول -فذكر احلديث بطوله وفيه -فقام علينا �

 . »بالنور التام يوم القيامة؛ تدخلون اجلنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذاك مخس مائة سنة

فيه ((: بن زياد أبو احلسن وقال مبعلى) ٥/٢٥٦( ))خمتصر سنن أيب داود((وأعله املنذري يف 
  . إهـ))مقال

، رقم )٩٦١: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  بو احلسن البصريبن زياد القردوسي أ و معــلى
  . إهـ))صدوق قليل احلديث زاهد اختلف قول ابن معني فيه((): ٦٨٥٢(

رقم ) ٧٥٩: ص( ))التقريب((كما قال احلافظ يف   ))جمهول(( بن بشر املزين البصري  وفيه أيضًا العــــالء
)٥٢٦٤ .(  

 �اهللا   وقد رواه زيد العمّي، عن أيب الصديق الناجي، عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول
: بدل »املسلمني«فذكر بلفظ  »اجلنة قبل أغنيائهم خبمسمائة عام المسلمينيدخل فقراء «
  . »املهاجرين«

بن عياض،   بن فضيل من طريق أيب عبيدة) ٨٤(رقم ) ١/١٦١( ))االوسط((أخرجه الطرباين يف 
  . نا شعبة، عن زيد العمي عن أيب الصديق  الناجي به: نا أبو سعيد موىل بين هاشم، قال: قال

بن   بن الفضيل  رواه الطرباين يف األوسط وفيه أبو عبيدة((): ١٠/٢٦٣( ))امع((قال اهليثمي يف 
  . إهـ))ضعفه اجلمهور  وقد وثق((، وزيد العمي ))ومل أعرفه((عياض 

: انظر ))ضعيف((ابن احلواري، أبو احلواري، العمي، البصري، قاضي هراة : هو و زيـــــد العمي
  ). ٢١٤٣(رقم ) ٣٥٢: ص( ))التقريب((

  . ورواية زيد العمي وإن كان فيها ضعف ولكن يشهد له حديث أيب هريرة اآليت ذكره
فقد ضعفها املنذري  ))سنة بخمس مائةيدخلون اجلنة قبل أغنيائهم  المهاجرين فقراء((وأما رواية 

فهي  »خريفا يدخلوا قبل أغنيائهم بأربعني«: وأما رواية). ٥/٢٥٦( ))تلخيص سنن أيب داود((يف 
= 
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 )١(»...يدخل الفقراء اجلنة« هريرة أيب حديث من)) الكبـــرى(( يف وللنسائي وهلما
= 
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  . - كما سيأيت  - عند مسلم
» يدخل فقراء املسلمني اجلنة قبل األغنياء خبمسمائة عام نصف يوم«: قال املنذري بعد ذكر روايىت

فُيْجمع بينهما بأن : »إن فقراء املهاجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة إىل اجلنة بأربعني خريفا«و
فقراء املسلمني ذه املدة، ملا هلم من فضل اهلجرة، وكوم فقراء املهاجرين يسبقون إىل اجلنة قبل 

أن فقراء املهاجرين «اهللا عزوجل، وقد أخرج الرتمذي وابن ماجة   تركوا أمواهلم مبكة رغبة فيما عند
يدخل فقراء املسلمني اجلنة قبل «وأخرج الرتمذي  »يدخولون اجلنة قبل أغنيائهم خبمس مائة عام

   إهـ  يثبتان غير أن هذين الحديثين ال »فاأغنيائهم بأربعني خري
 أربعني((: املدة هذه واحملفوظ أن):. ١٩٢٧(رقم ) ٤/٤٠٠( ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف 

 قبل اجلنة فيدخلون - عامة -  املسلمني فقراء وأما، فقراء املهاجرين يف  � قاهلا إمنا ))خريفا
 - واهللا أعلم  -. سنة أغنيائهم خبمسمائة

) ٦/٢٢٥(يائهم نيف كتاب الزهد، باب ما جاء أن فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغ الترمذي )١(
  : المحاربي، من طريق )٢٣٥٤(رقم 

، )١١٢٨٥(رقم ) ١٠/١٩٢(كتاب التفسري، تفسري سورة احلج   ))الكبرى((النسائي في و
باب ما جاء أن فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغيائهم والترمذي في  كتاب الزهد، 

، من طرق عن )٦٠١٨(رقم ) ١٠/٤١١( ))املسند((، وأبو يعلى يف )٢٣٥٣(رقم ) ٦/٢٢٥(
  : سفيان الثوري

  : بن بشر  عن حممد) ٣٥٥٣٣(رقم ) ١٩/١٠٩( ))املصنف((وأخرجه ابن أيب شيبة يف 
) ٤/٤٣٢(منزلة الفقراء، : كتاب الزهد باب  ))السنن((في  ماجه ابنُ وعن ابن أيب شيبة أخرجه - 

  _)٤١٢٢(رقم 
رقم ) ١٤/٢٠٨(ويف ): ٧٩٤٦(رقم ) ١٣/٣٢٨(بن هارون  عن يزيد ))املسند((وأخرجه أمحد يف 

  : بن سلمة  ، من طريق محاد)٨٥٢١(
  : بن سليمان من طريق عبدة) ٦٧٦(رقم ) ٢/٤٥١(وابن حبان 

بن عمرو، عن أيب   عن حممد) بن سلمة، ويزيد، وعبدة  شر، ومحاداحملاريب، والثوري، وابن ب(ستتهم 
اجلنة قبل أغنيائهم بنصف  فقراء المسلمينيدخل « �اهللا  قال رسول: سلمة عن أيب هريرة قال
  . »يوم، وهو مخس مائة عام

= 
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  .احلديث
إن فقراء املهاجرين يسبقون األغنياء إىل «  )١(]و[عمربن  اهللا عبد حديث من وملسلم  
  .)٢(»خريفا بأربعني اجلنة

= 
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ولفظ ابن ماجة وابن حبان . مطلقا »اجلنةالفقراء يدخل «: ولفظ الرتمذي من طريق الثوري
  . »المؤمنينفقراء «

  . ))حديث حسن صحيح((: وقال الرتمذي عن طريقني
  . ))رواته حمتج م يف الصحيح((: عن طريق الثوري(/)  ))خمتصر سنن أيب داود((قال املنذري يف 

) ٨٨٤: ص( ))التقريب((ين قال احلافظ يف املد بن وقاص الليثي  ابن علقمة: بن عمرو هو و حممــد
  . عورمز له بـ  ))أوهام له صدوق(( )٦١٨٨(رقم 

بن عمرو، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة مرفوعا   وله طريق أخرى غري طريق حممد
رقم ) ١٦/٣٨٣( ))املسند((أخرجه أمحد يف . مثل لفظ الرتمذي»  ...يدخل الفقراء اجلنة«بلفظ 

  . بن عياش، عن األعمش به  بن عامر، عن أيب بكر  عن أسود) ١٠٦٥٤(
رقم ) ١١١٨( ))التقريب((األسدي الكويف املقرئ  قال احلافظ يف : هو بن عياش  و أبـــو بكر

ات سنة أربع وتسعني وقيل قبل م، ثقة عابد إال أنه ملا كرب ساء حفظه وكتابه صحيح((): ٨٠٤٢(
  ))ذلك بسنة أو سنتني وقد قارب املئة وروايته يف مقدمة مسلم ع

 . فهذا إسناد صحيح رجاله ثقات واحلديث ذا اإلسناد يرتقى إىل درجة الصحيح

وهو الصواب   »بن عمرو اهللا  عبد«): ٨/٢٢٢( ))اإلحتاف((ويف  »بن عمر  اهللا عبد« يف النسختني )١(
يف مرويات ) ٦/٣٥٢( ))حتفة األشراف((وكذلك ذكره املزي يف  ))صحيح مسلم((كما يف 

 . بن العاص  بن عمرو  اهللا الرمحن احلبلي املصري، عن عبد  يزيد أيب عبدبن   اهللا عبد

من ) ٧٣٨٨(رقم ) ١٨/٣١١(يف كتاب الزهد باب الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر  مسلم أخرجه )٢(
بن العاص، وأنا عنده،  بن عمرو  اهللا جاء ثالثة نفر إىل عبد: بلّي، قالالرمحن احل طريق أيب عبد

 إن شئتم ما: هلم فقال متاعٍ  وال دابةٍ  نفقٍة، وال ال شئ على نقدر ما واهللا إنا! حممد أبا يا: فقالوا
 صربمت شئتم وإن للسلطان أمركم ذكرنا شئتم لكم، وإناهللا  يسر ما فأعطيناكم إلينا رجعتم شئتم
 اجلّنة إىل القيامةِ  يومَ  األْغِنياءَ  َيْسِبُقون املَهاجرين فـَُقراء إن «: يقول �اهللا  رسول مسعت فإين

 . شيئا نسأل ال نصرب فإنا: قالوا  »خريفاً  بأربعنيَ 
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  )١(»...قبل أغنيائهم فيتمتعون ويأكلون يدخل فقراء املؤمنني اجلنة«: ـ حديث ١٦٩
  .احلديث
  .)٢(مل أر له أصال 

  )٣(»...إن بعَض الصحابَِة َعِطَش فاْستْسقى فُأِيتَ بَشْربَِة ماٍء وَعَسلٍ «: ـ حديث ١٧٠
                                                                                  

فيأكلون، ويتمتعون، واآلخرون جثاة على ركبهم، ...«): ٣/٢٦٤( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 . »طََلَبِيت أنتم حكام الناس، وملوكهم، فأروين ماذا صنعتم فيما أعطيتكمِقبَـَلكم : فيقول

أحاديث اإلحياء اليت مل جيد هلا : يف فصل) ٦/٣٤٨( ))الطبقات((وكذلك السبكي ذكره يف  )٢(
  . إسنادا

بن النقاش يف   روى أبو سعيد((: على املَصنَف فقال) ٨/٢٢٢( ))اإلحتاف((واستدرك الزبيدُي يف 
بن كلثوم، عن  الرحيم املروزي، عن بقية، حدثنا سلمة  بن عبد من طريق عبدة ))القضاة(( كتاب

يؤتى باحلكام يوم القيامة فمن قضى وتعدى، فيقول أنتم خزان أرضي ورعاء عبيدي «أنس رفعه 
وعبدة  »فيقول انطلقوا م فسدوا م ركنا من أركان جهنم«فساق احلديث وفيه » ...وفيكم بغييت

أحدث عنه، وسلمة شامي ثقة، وبقيُة رَِوايته عن الشاميني مقبولٌة قد صرح يف هذا   قال أبو داود ال
  . إهـ))احلديث بالتحديث

الرحيم املروزي   بن عبد عن عبدة) ٢٤٠(برقم  ))األهوال((وهذا اللفظ رواه أيضا ابن أيب الدنيا يف 
  . به مثله

وهم الطبقة  ))الطبقة التاسعة((إن كان هو الشامي كما ذكر الزبيدي فهو من  بن كلثوم و سلــــمة
رقم ) ٤٠١: ص( ))التقريب((الصغرى من أتباع التابعني، مل يدرك أحدا من الصحابة كما يف 

  . ))صدوق((وهو ) ٢٥٢٠(
  . -واهللا أعلم - فاإلسناد منقطع واحلديث ضعيف، 

) ٣٠١(رقم احلديث   ))األهوال((رواه ابن أيب الدنيا يف  ))اإلحياء((ي ساقه الغزايل يف واللفظ الذ
بن جناد اليشكري، عن احلسن  من قوله، دون قوله   بن علي  بن اجلعد، عن علي  عن علي

طلبيت فثّم حساب شديد إال ما عندكم حاجيت و «وقال يف آخره  »فيأكلون ويتمتعون«
 ٠»اهللا  يسر

 مسح وأبكى، مث بكى العربة، مث خنقْته ذاقه فلما...«): ٣/٢٦٤( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف   )٣(
 أجل من هذا أكل له: قيل البكاء أكثر البكاء، فلما يف فعاد ليتكلم وجهه، وذهب عن الدموع

= 
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٤٣٣

  .احلديث» ...إليك عين«: الدنيا عن نفسه وقوله �احلديث يف دفع النيب 
فأيت مباء  فدعا بشرابٍ ، كنا عند أيب بكر«: قال أرقمبن  زيدواحلاكم من حديث ، البزار

وقد تقدم قبل " بل ضعيفٌ ": قلتُ . ))صحيح اإلسناد((: قال احلاكم. احلديث  »...وَعَسل
  .)١(هذا يف هذا الكتاب

 .)٢(»...َعَشـــاءً  ِجيـــدْ  مل ســـاداُت املـــْؤِمنني يف اجلنـــة مـــْن إَذا تَغـــدى«: ـ ح���ديث ١٧١

  .احلديث
ــــد الفـــردوس((صـــاحب  عـــزاه    خمتصـــرا هريـــرة أيب عـــن حـــازم أيب روايـــة مـــن للطـــرباين ))مسنــ

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

 غريي، فجعل البيت يف أحد معه وما �اهللا   رسول عند يوم ذات أنا بينا نعم: الشربة؟ قال هذه
 أحدا يديك بني أرى وأمي، ما أيب فداك: له فقلت  »عني إليك«: يقول نفسه، وهو عن يدفع
خذني؛  محمد يا: لي ورأسها، فقالت بعنقها إلي تطاولت الدنيا هذه«: ختاطب؟ فقال فمن

 أن فأخاف »بعدك من مني ينجو  ال فإنه! محمد يا مني تنج إن: عني، فقالت إليك: فقلت
 . �اهللا   رسول عن تقطعين حلقتين قد هذه تكون

البزار بسند ضعيف، بنحوه، واحلاكم وصحح ((: وقال املصنف يف خترجيه) ٦(تقدم احلديث برقم  )١(
إهـ وذكر تصحيح احلاكم إسناده ومل يتعقبه  ))إسناده، وابن أيب الدنيا، والبيهقي من طريقه بلفظه

 . بشيء، وتعقبه يف هذا املوضع

إّنك إن : إليك عين، مث رَجَعْت فقالتْ : هذه الدنيا مثّلت يل، فقلت هلا«: وذكره الغزايل بلفظ
  ). ١١(رقم ) ١٨( ))ذم الدنيا((هذا لفظ ابن أيب الدنيا يف  »أفْـَلت مين مل يفلت مين من بعدك

الدنيا تطولت يل «بلفظ ): ٤٤(رقم ) ١/١٠٦(وأما اللفظ الذي ساقه ههنا أخرج حنوه البزار 
فشق علي ] الصديق[أما أنك لست مبدركي، قال أبو بكر : فقالت يل إليك عىن،: فقلت

  . »وحلقْتِين الدنيا �اهللا   وخشيت أن أكون قد خالفت أمر رسول
وأسلم  ))مرتوك احلديث((الواحد  بن زيد، عن أسلم الكويف، وعبد الواحد وتقدم أنه من رواية عبد

 . فاحلديث ضعيف جدا ))جمهول((

 إال كْسَوةٍ  فْضلُ  له قرضاً، وليس جيد مل استقرض وإذا...«): ٣/٢٦٥( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٢(
 مع فأولئك ربّه عن راِضياً  ذلك، وُيْصِبح مع يْغِنْيه، ُميِْسي ما يكتسب أن على يْقدر يَوارْيْه، ومل ما

 . »رفيق أولئك وحسن والصاحلني والشهداء والصديقني النبيني من عليهماهللا  أنعم الذين

 



  كتاب ذم البخل وحب املال

 

 

٤٣٤

  .)١(الطرباين معاجم يف أره ومل  احلديث  »...سادة الفقراء يف اجلنة«بلفظ 

                                                                                  

رواه ((: وقال) ب/١٧٤(رقم اللوحة  ))سيد من األفراد((: مسند الفردوس احلديث األخري يف فصل )١(
بن أيب كرمية،   امللك  بن رام العطار، عن عبد اهللا احلضرمي، عن علي بن عبد  الطرباين عن حممد

اهللا    صلىاهللا بن زيد، عن أيب حازم، عن أيب هريرة قال قال رسول  عن سفيان الثوري، عن حممد
  . ))احلديث...عليه وسلم

، ويف )٧/٩٩( ))احللية((كما يف ) رام (والصواب  ))بن إبراهيم العطار علي(( ))مسند الفردوس((ويف 
  ). ١٣/٢٧١( ))تاريخ بغداد((

يف ذكر ما احتجت به : الباب الثالث والعشرين ))عدة الصابرين((واحلديث عزاه أيضا ابن القيم يف 
  . إىل معجم الطرباين وذكره إسناده) ٢٠٨: ص(واالعتبار  اآلثارالفقراء من الكتاب والسنة و 

إن فقراء املؤمنني يدخلون اجلنة قبل «: بلفظ) ٧/٩٩( ))احللية((وعن الطرباين أخرجه أبو نعيم يف 
أمنهم أنا يا رسول اهللا؟ فقال إن : فقام رجل وقال أغنيائهم بنصف يوم، وذلك مخس مائة عام،

لست منهم، فقام رجل : قال! تغديت رجعت إىل عشاء، وإذا تعشيت يبيت معك غداء؟ قال نعم
 �فقال النيب  - فذكر قيام مخسة رجال وسؤاهلم أمنهم أنا؟ وفيه - فقال أمنهم أنا يا رسول اهللا؟ 

مل جيد عشاء، وإذا تعشى مل يبت معه غداء، وإن إن سادة املؤمنني يف اجلنة من إذا تغدى «
جيد منه بدا، وال يقدر على أن  استقرض مل جيد قرضاً، وليس له فضل كسوة إال ما يواري به ما ال

m���t��s���r��q��p��o��n��m اهللا راضياً، ويصبح راضيا  يكسب ما يعيشه، ميسي عن

{��z���y��xw��v��ul ٦٩: النساء .  
العبدي : هو: بن زيد، ويقال هذا حديث غريب من حديث الثوري، عن حممد((: وقال أبونعيم
  . إهـ))امللك  تفرد به عبد

  - واهللا أعلم - وجعل ابن القيم هذا من كالم الطرباين
: بن زيد هو العبدي، وثقه قوم، وضعفه آخرون، قال الدارقطين حممد((: -  - مث قال ابن القيم

روى له الرتمذي  ))الثقات((، وذكره ابن حبان يف ))صاحل احلديث((: ، وقال أبو حامت))ليس بالقوي((
  . ))وابن ماجة

ونخاف  ))مرتوك((: وهوالرمحن   بن عبد  بن زيد الشامي يروي عن أيب سلمة ويف هذه الطبقة حممد
  . اهـ - فاهللا أعلم  -هو العبدي : والثوري مل ينسبه، وإمنا يقالأن يكون هذا هو، 

  ابن علي الكندي ويقال العبدي ويقال اجلرمي البصري قاضي مرو: هو ــديبن زيد العبـ  و حممد
= 
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٤٣٥

 أناهللا  ادْعُ ! اهللا رسول يا: قال )١(َحاِطبٍ بن  أن ثـَْعَلَبةَ «: أيب أمامةـ  حديث  ١٧٢
  .احلديث بطوله  )٢(»...ُتِطيَقه ال قليٌل تؤدي شكَره خٌري مْن كثريٍ ! يا ثعلبةُ : قال، ماالً  يرزقين

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

امليزان (و) ٦/٤٢٤(، والثقات )٧/٢٥٦اجلرح والتعديل (انظر أقوال اليت ذكرها ابن القيم فيه يف 
٦/١٥٦ .(  

  ). ق(ورمز له . ))مقبول((): ٥٩٣٠(رقم ) ٨٤٦: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف 
  . ))مرتوك((: عن األزدي قوله) ٦/١٥٦( ))امليزان((، نقل الذهيب يف بن زيد الشامي و حممـــد
 ))تاريخ بغداد((ترجم له اخلطيب يف  بن رام هو ابن يزيد أبو حَجية املزين العطار و علـــي

  . ))مل أعرفه((: ))امع((وقال اهليثمي يف . ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال) ١٣/٢٧١(
وإن  . ألنه مل يتابع عليه أحد ))ضعيف((العبدي فاحلديث : بن زيد هو  إن كان حممد: والخالصة
 - واهللا أعلم  -. ))منكر((فاحلديث  - إليه ابن القيمكما مال   -الشامي: كان هو

 �اهللا   بن مالك األنصاري، آخى رسول  بن زيد  بن أمية  بن عبيد  ابن عمرو: بن حاطب هو ثعلبة )١(
  . قتل يوم أحدبن احلمراء من خزاعة، وشهد ثعلبة بدرا وأحدا، وقيل أنه  بينه وبني معتب

أما اثنان، ) ٢/٦٤(  ))اإلصابة((بن أيب حاطب وقد مال احلافظ يف  ومثة رجل آخر امسه ثعلبة
  . ابن أيب حاطب، وليس ابن حاطب: وصاحب مانع الزكاة هو

بن حاطب   ثعلبة): ١٤/٣٧٣( ))تفسري الطربي((وقال الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على 
اهللا   ، أهو رجل واحد، أم رجالن؟ أوهلما هو الذي آخى رسولاألنصاري ففي ترمجته خلط كثري

بينه وبني معتب احلمراء، والذي شهدا بدرا، وُأحدا، واآلخر هو صاحب هذه القصة يقال إن  �
  . األول قتل يوم أحد، وجعلهما بعضهم رجال واجدا، ونفوا أن يكون قتل يوم أحد إهـ

أننا نثبت ): ٤٧ـ: ص( ))حاطب الصحايب املفرتى عليهبن  ثعلبة(( عداب احلمش يف كتابه/ وقال د
واهللا  - بن أيب حاطب، ألما إمنا نشأت  ما أمجع عليه أهل العلم باملغازي، ونرد دعوى وجود ثعلبة

خوفا من إلصاق مة النفاق بالبدري، وما دامت القصة كلها واهية، فال حاجة بنا إىل  - أعلم
معجم الصحابة ( إهـ انظر ترمجته   ا مستند وال جاءت بسنداالفرتاضات، والتمحالت الىت ليس هل

، أسد الغابة ١٠٥: ص، االستيعاب ١/٤٩٤، معرفة الصحابة أليب نعيم ١/١٢٤البن قانع 
 )٢/٦٤، اإلصابة ٤/٤٦٤

: ماال، قال يرزقين أناهللا   ادع! اهللا رسول يا قال...«): ٣/٢٦٥( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٢(
 شئت لو بيده نفسي والذي تعاىل، أمااهللا   نيب مثل تكون أن ترضى أما أسوة يف  لك اأم ثعلبةُ   يا

= 
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= 
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=  

 يرزقين أناهللا   دعوتَ  نبيا، لئن باحلق بعثك والذي: قال لسارت وفضة ذهبا اجلبال معي تسري أن
 ماال ثعلبة ارزق! اللهم: �اهللا   رسول وألفعلن، وألفعلن، قال حقه حق ذي كل ألعطني ماال
 أوديتها من واديا عنها، فنزل املدينة، فتنحى عليه الدود، فضاقت ينمو كما غنما، فنمت فاختذ
 ترك حىت فتنحى منت، وكثرت سوامها، مث ما اجلماعة، ويدع يف الظهر، والعصر يصلي جعل حىت

 اجلمعة يوم الركبان يلقى اجلمعة، وطفق ترك حىت الدود ينمو كما تنمو اجلمعة، وهي إال اجلماعة
حاطب؟ بن   ثعلبة فعل ما: عنه، فقال  �اهللا  رسول املدينة، وسأل يف األخبار عن أهلمفيس
 ويح ثعلبة، يا ويح يا: كله، فقال بأمره وأْخِرب  املدينة عليه غنما، فضاقت اختذ: اهللا رسول يا: فقيل

��m������t: تعاىلاهللا   وأنزل: ثعلبة، قال ويح ثعلبة، يا � � sr��q��p��o��n��m��l��k��j

��xw��v��ul ]من رجال  �اهللا  رسول الصدقة، فبعث فرائض تعاىلاهللا  وأنزل] ١٠٣: التوبة 
خيرجا،  أن الصدقة، وأمرمها بأخذ هلما كتابا الصدقة، وكتب سليم، على بين من جهينة، ورجال

 صدقاما وخذا سليم بين من رجل وبفالن حاطببن  بثعلبة مرا: املسلمني، وقال من فيأخذا
 جزية، ما إال هذه ما: فقال �اهللا   رسول كتاب الصدقَة، وأقرآه فسأاله ثعلبةَ  أتيا حىت فخرجا
 السليمي حنو إّيل، فانطلقا تعودا تفرغا، مث حىت انطلقا اجلزية أخت إال هذه جزية، ما إال هذه

 جيب  ال: قالوا رأوها ا، فلما أستقبلهما للصدقة، مث فعزهلا إبله أسنان خيار إىل ما، فقام فسمع
 مرّا حىت رجعا صدقاما من فرغا فلما خذوها بلى: منك، قال هذا نأخذ نريد وما ذلك عليك

 أرى حىت اجلزية، انطلقا أخت هذه: فقال فيه فنظر كتابكما أروين: الصدقة، فقال بثعلبة، فسأاله
للسليمي،  ودعا يكلماه أن ثعلبة، قبل ويح يا: رآمها، قال فلما � النيب أتيا حىت رأيي، فانطلقا

�m: ثعلبة يف تعاىلاهللا   السليمي، فأنزل صنع ثعلبُة، وبالذي صنع بالذي فأخرباه ���f��e��d��c

��w��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h���g

��¨��§��¦��¥��¤���£����� �¢��¡�����~��}��|��{��z��y����x��©l 

 فيه، فخرجاهللا  أنزل ما ثعلبة، فسمع أقارب من رجل �اهللا   رسول وعند  ]٧٧ – ٧٥: التوبة[
 � النيب أتى حىت ثعلبة فخرج كذا فيكاهللا   أنزل قد! ثعلبة يا لك أم ال: ثعلبة، فقال أتى حىت

 على الرتاب حيثو فجعل صدقتك منك أقبل أن منعيناهللا  إن: صدقته، فقال منه يقبل أن فسأله
 إىل شيئا، رجع منه يقبل أن أىب تطعين، فلما فلم أمرتك عملك هذا: �اهللا   رسول رأسه، فقال

 إىل ا منه، وجاء يقبلها أن ؛ فأىب� الصديق بكر أيب إىل ا جاء � رسول قبض فلما منزله
 . »عثمان خالفة يف بعدُ  ثعلبةُ  وتويف منه يقبلها أن ؛ فأىب� اخلطاببن  عمر
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٤٣٧

  .)١(الطرباين بسند ضعيف 

                                                                                  

) ٤٦: ص( ))األحاديث الطوال((، ويف )٧٨٧٣(رقم ) ٨/٢١٨( ))الكبير((الطبراني في أخرجه  )١(
  : بن مسلم ، من طريق الوليد)٤٦(رقم 

، وابن أيب حامت  )٢٢٥٣(رقم احلديث ) ٤/٢٥٠( ))اآلحاد واملثاين((وأخرجه ابن أيب عاصم يف 
معجم ((، وابن قانع يف )١٤/٣٧٠( ))التفسري((والطربي يف ) ٣/٤١٦( ))تفسري ابن كثري((كما يف 
رقم الرتمجة ) ١/٤٩٤( ))معرفة الصحابة((، وأبو نعيم يف )١٢٧(رقم الرتمجة ) ١/١٢٤( ))الصحابة

أسباب ((، والواحدي يف )٢٧٣(رقم الرتمجة ) ١٠٥: ص( ))االستيعاب((الرب يف   ، وابن عبد)٤١٥(
، وابن األثري يف )٤/٧٥( ))معامل التنزيل((، والبغوي يف )ماهر الفحل/ط ٤٢٣: ص( ))نزول القرآن

  : بن شابور  بن شعيب من طرق عن حممد) ١/٤٦٢( ))أسد الغابة((
من طريق ) ٢٨٩: ص( ))دالئل النبوة((، والبيهقي يف )١١/٢٠٨( ))احمللى((وأخرجه ابن حزم يف 

  : بن بكري مسكني
بن رفاعة، عن   معان عن) بن بكري  بن شعيب، ومسكني بن مسلم، وحممد الوليد(ثالثتهم 

يا «: فقال �اهللا   بن حاطب أتى رسول بن يزيد، عن القاسم، عن أيب أمامة أن ثعلبة  علي
  . فذكر احلديث بطوله» ...اهللا أن يرزقين اهللا  اهللا أدع رسول

 تعاىلاهللا   الن شك بال باطل وهذا((: وقال ))معروف بدري ثعلبة الن باطل وهذا((: وقال ابن حزم
دينان،  العرب جزيرة يف يبقى ال أن موته عند السالم عليه املسلمني، وأمر أموال زكوات بقبض أمر
 يف فسحة بّد، وال وال زكاته قبض بكر، وعمر أيب على مسلما، ففرض يكون أن من ثعلبة خيلو فال

 رواته ويف شك بال األثر هذا فسقطالعرب،  جزيرة يف يقر  ال أن ففرض كافرا كان ذلك، وإن
 وكلهم -  األهلاين امللك عبد أبو وهو - يزيدبن   الرمحن، وعلي عبدبن   رفاعة، والقاسمبن  معان

  . إهـ ))بن بكري ليس بالقوي ضعفاء، ومسكني
  . الشامي - بتخفيف الالم -ابن رفاعة السالمي: هو - بضم أوله، وختفيف املهملة - و مـــــعان

، ))مل يكن به بأس((): ٨/٤٢٢( ))اجلرح والتعديل((اختلفت أقوال النقاد فيه فقال أمحد كما يف 
، وقال عثمان الدارمي عن دحيم ))ثقة((): ٢٨/١٥٨( ))ذيب الكمال((وقال ابن املديين كما يف 

: صسؤاالت اآلجري ( ))ليس به بأس((، وقال اآلجري عن  أيب داود )املصدر السابق(انظر  ))ثقة((
  ). ١٦٩٢(رقم ) ٢٥٣

رقم ) ١٥٨: ص( ))سؤاالت ابن أيب شيبة((وضعفه آخرون فقال ابن املديين مرة أخرى كما يف 
= 
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)١(حــصنيبن  عـــمرانـ حديث ١٧٣
عليه وسلم اهللا  صلىاهللا   كانت يل من رسول«: 

= 
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، ))ضعيف((: )٤/٢٥٦( ))الضعفاء للعقيلي((، وقال ابن معني كما يف ))كان شيخا ضعيفا((): ٢٢٥(
، وقال ابن ))شيخ، يكتب حديثه وال حيتج به((): ٨/٤٢٢( ))اجلرح والتعديل((وقال أبو حامت كما يف 

منكر احلديث يروي مراسيل كثرية، وحيدث عن ((): ١٠٧٩(رقم ) ٢/٣٧٦(  ))اروحني((حبان يف 
ا ينكره القلب استحق يشبه حديثه حديث األثبات، فلما صار الغالب يف روايته م أقوام جماهيل ال

لّني احلديث كثري ((): ٦٧٩٥(رقم ) ٩٥٣: ص( ))التقريب((، وقال احلافظ يف ))ترك االحتجاج به
  . ))اإلرسال
الرمحن  بن عبد  الدمشقي صاحب القاسم امللك  ابن أيب زياد األهلاين أبو عبد: بن يزيد هو و علـــــي

بن  ، والقاسم)منكر احلديث(، وتقدم قول البخاري فيه )٢٧(تقدمت ترمجته يف احلديث رقم 
) ٢٧(الرمحن الدمشقي صاحب أيب أمامة تقدمت ترمجته يف احلديث رقم   الرمحن هو أبو عبد عبد

بن   بن زحر، وعلي  اهللا  خرب عبيدإذا اجتمع يف إسناد ((: وهو خمتلف فيه، وتقدم قول ابن حبان
يكون منت ذلك اخلرب إال مما عملت أيديهم فال حيل االحتجاج  الرمحن ال يزيد، والقاسم أبو عبد

  . إهـ ويف اإلسناد اثنان منهم))ذه الصحيفة
  ))الدالئل((واحلديث ضعفه مجع من أهل العلم منهم ابن حزم كما تقدم كالمه، والبيهقي فقال يف 

وابن . ))هذا حديث مشهور فيما بني أهل التفسري وإمنا يروى موصوال بأسانيد ضعاف(( ):٢٩٢(
 يف قال من قول ولعل((): ١١٩: ص( ))الدرر يف اختصار املغازي والسري((الرب فقال يف كتابه  عبد
 ))ةجتريد أمساء الصحاب((والذهيب فقال يف  ))صحيح غري اآلية فيه نزلت الذي الزكاه مانع إنه ثعلبة

حديث ((): ٣/٣٣٦( ))الفتح((املصنف كما يف التخريج، واحلافظ يف  . ))منكر بمرة((): ١/٦٦(
 حديث((): ١٦٠٧(رقم احلديث ) ٤/١١٢( ))الضعيفة((والشيخ األلباين يف . ))حيتج به  ضعيف ال

  ))شهرته على منكر
 ))الصحايب املفرتى عليهبن حاطب  ثعلبة((: وقد ألف يف بيان تضعيف هذا احلديث رسالتان األوىل

الشهاب الثاقب يف الذب عن الصحايب ((: والثانية١٤٠٧لعداب حممود احلمش طبعت سنة 
واألوىل أوسع من الثانية ونقد صاحبها . للشيخ سليم اهلاليل وهي مطبوعة أيضا ))بن حاطب  ثعلبة

املسألة فلريجع  احلديث إسنادا ومتنا ونقل أقوال العلماء حول احلديث، فمن يريد التوسع يف
 . إليهما

ُم أبو ُجنيد اخلزاعي وكان إسالمه عام خيرب وغزا عدة غزوات،   بن عبد بن خلف ابن عبيد: هو )١(
= 
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احلديث   )٢(»...؟�اهللا  رسولِ  بِْنتِ  فاطمةَ  عيادة يف لكَ   )١(]فهل[: فقال منزلٌة وجاهٌ 
  .»سيدا يف اآلخرة، لقد زوْجُتِك سّيدا يف الدنيا«: وفيه. بطوله
  .)٣(*حصني*بن   مل أجده من حديث عمران  

= 
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وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، كان من فضالء الصحابة وفقهائهم، بعثه عمر إىل البصرة 
 اثنتني اتل فيها ومات بالبصرة سنةليفقه أهلها، وكان جماَب الدعوة، وقد اعتزل الفتنة فلم يق

 ). ٥١٥٠(رقم ) ٧٥٠: ص(والتقريب ) ٦٠٣٩(رقم  ٧/٤٩٦اإلصابة : انظر. بالبصرة ومخسني

 . ما بني املعقوفتني سقط من النسخة األصل، وأضفته الظاهرية  )١(

فقام، ! نعم، بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا: فقلت...«) ٣/٢٦٦( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٢(
: السالم عليكم أأدخل؟ فقالت: وقمت معه حىت وقف بباب منزل فاطمة، فقرع الباب، وقال

بن حصني،   عمران: انا ومن معي؟ قالت ومن معك يا رسول اهللا؟ فقال: قال! ادخل يا رسول اهللا
ده، اصنعي ا هكذا وهكذا، وأشار بي: والذي بعثك باحلق نبّيًا ما علّي إال عباءة، فقال: فقالت

شّدي : فقالت هذا جسدي فقد واريته فكيف برأسي فألقى إليها مالءة كانت عليه خلقة، فقال
: السالم عليكم يا بنتاه، كيف أصبحِت؟ قالت: ا على رأسك، مث أذنت له، فدخل فقال

أصبحت واهللا وجعة وزادين وجعاً على مايب، أين لست اقدر على طعام آكله، فقد أجهدين اجلوع؛ 
فواهللا ما ذقت طعاما منذ ثالث، وإين ألكرم ! جتزعي يا بنتاه  ال: وقال  �سول اهللافبكى ر 

اهللا منِك، ولو سألت ريب ألطعمين، ولكين آثرت اآلخرة على الدنيا، مث ضرب بيده على   على
أبشري فواهللا إنك لسيدة نساء أهل اجلنة، فقالت فأين آسية امرأة فرعون، ومرمي : منكبها، وقال هلا

آسية سيدة نساء عاملها، ومرمي سيدة نساء عاملها، وخدجية سيدة نساء عاملها، : عمران؟ فقال ابنة
 اقنعي: أذى فيها وال صخب، مث قال هلا  وأنت سيدة نساء عاملك، وأنكن يف بيوت من قصب ال

 . »بابن عمك، فواهللا لقد زوجتك سيدا يف الدنيا، سيدا يف اآلخرة

  .الظاهريةما بني النجمتني سقط من  )٣(
  . بشيء كأنه مل جيده أيضاً  ))اإلحتاف((مل يتعقبه الزبيدي يف و 

  : وحديث عمران له عنه ثالث طرق
 ))شرح مشكل اآلثار((بن أيب احلسن البصري عنه أخرجها أبو جعفر الطحاوي يف  احلسن: األولى

، وابن )٢٤٥٧(رقم ) ١١٤٠: ص( ))معجمه((بن األعرايب يف  ، وأبو سعيد)١٤٩(رقم ) ١/١٤١(
 ))تاريخ دمشق((، وابن عساكر يف )١٣(رقم ) بدر البدر٢٦: ص( ))فضائل فاطمة((شاهني يف 

= 
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: ، عن احلسن قالبن فضالة  بن داود القيسي البغدادي، نا املبارك من طرق عن ليث) ٤٢/١٣٤(
يا عمران إن فاطمة مريضة : فقال يل �اهللا  بن حصني خرجت يوما فإذا أنا برسول  قال عمران

ال يبغضه إال «وزادوا يف آخره . فذكر ابن عساكر خمتصرا واآلخرون مطوال...فهل لك أن تعودها؟
  . »منافق

) ٦٩١٩(رقم الرتمجة ) ١٤/٥٣٩( ))تاريخ بغداد((ترجم له اخلطيب يف  بن داود القيسي واللـــيث
أحاديث . . بن صاعد  بن حممد  بن فضالة، روى عنه يوسف  حدث عن شعبة، واملبارك((: وقال

بن فضالة، أتى خبرب منكر جّدًا يف   عن مبارك((): ٥/٥٠٨( ))امليزان((وقال الذهيب يف . ))مستقيمة
  - واهللا أعلم-إهـ لعله يعىن هذا احلديث ))يبمعجم ابن األعرا

) ٩١٨: ص( ))التقريب((كما يف   ))صدوق يدلس ويسّوي((أبو فضالة البصري  بن فضالة  و مبـارك
  . وقد عنعن يف اإلسناد) ٦٥٠٦(رقم 

 ))العلل((بن حصني خالٌف، نفى ذلك ابن املديين كما يف  واحلسن البصري يف مساعه عن عمران
، وأثبته ابن حبان  )١٢٢(رقم ) ٣٨( ))املراسيل((، وأبو حامت كما يف )٤٤(رقم الفقرة ) ١٨٢: ص(

  ). ٥/١١٢اإلحسان ( ))صحيحه((كما يف 
  . ))ضعيف((واخلالصة أن احلديث ذا اإلسناد 

  : طريق كثري النواء عن عمران: ةالثاني
، من طريق )٤٢/١٣٤( ))تاريخ دمشق((وابن عساكر يف ) ٢/٤٢( ))احللية((أخرجها أبو نعيم يف 

  . بن هاشم عن كثري النواء به  علي
حديث ضعيف، وأيضا فقد سقط بني كثري وعمران ((): ٣/٤٥( ))تاريخ اإلسالم((قال الذهيب يف 

  . إهـ))وكثري واه، وسقط من بينه وبني عمران((): ٢/١٢٦( ))السري((وقال يف  ))رجل
اهللا الكويف ضعفه أبو حامت كما يف   بن إمساعيل التميمي موىل بين تيم كثري: هو و كثيــــر النواء

): ٦/٦٧( ))الكامل((، وقال ابن عدي يف )٥٠٧(رقم  ))الضعفاء((، والنسائي يف )٧/١٤٩(اجلرح 
ضعيف ((): ٥٦٤٠(رقم ) ٨٠٧( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))كان غاليا يف التشيع مفرطا فيه((

  ))من السادسة
  ). ٤٨٤٤(رقم ) ٧٠٦: ص( ))التقريب((كما يف   ))صدوق يتشيع(( بن الربيد الكويف بن هاشم و علي

  --يه انقطاع كما ذكره الذهيبوف
  . فهذا إسناد ضعيف أيضا

= 
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عليه وسلم اهللا   َوضْأُت النيب صلى«: )١(يســاربن  معــــقل حديث من والطرباين، وألمحد 
أما ترضني أن َزّوْجُتِك « وفيه، احلديث  »...يف فاطمَة تـَُعْوُدهاهل َلَك «: فقال ذاَت يوم
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  : بن عبيد طريق عمرو: الثالثة
رقم ) ٥/٢١١٧(، خمتصرا، ويف )١٥٨٠(رقم احلديث ) ٤/٥٢٥( ))الشريعة((أخرجها اآلجري يف 

بن مجيع  ، قال حدثين عمي عمروبن حيىي الرازي بن داهر  اهللا  مطوال من طريق عبد) ١٦٠٥(
اهللا منزلة،   بن حصني وكان له من رسول بن عبيد، عن احلسن، عن عمران  العبدي، عن عمرو
  . وجاها فذكر احلديث

  . ويف اإلسناد ثالثة من الضعفاء
عامة مايرويه يف ((): ٤/٢٢٩( ))الكامل((قال ابن عدي يف  بن حيىي الرازي  بن داهر اهللا  األول عبد

  . ))رافضي خبيث((): ٤/٢٣٧( ))الضعفاء((وقال العقيلي يف . ))فضائل علي وهو فيه متهم
وقال ابن  ))كذابا  كان((): ٦/٢٨( ))اجلرح((، قال ابن معني كما يف بن مجيع العبدي وشيخه عمـــرو

وكان يتهم رواياته عن من روى ليست مبحفوظة، وعامتها مناكري (()٥/١١٤( ))الكامل((عدي يف 
  . ))بوضعها
اجلرح ((بن سلمة كما يف  قال محاد. ابن باب أبو عثمان املعتزيل املشهور: هو بن عبيد  و عمــرو
تأخذ عن هذا   ، فقال يل حيمد ال-يعىن عمرا-كان محيد من أكفهم عنه (()٦٢٤٦( ))والتعديل

وقال أبو   ))يكذب على احلسن  بن عبيد عمرو: وقال ابن عون. شيئا فإنه يكذب على احلسن
رقم ) ٧٤٠: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف ) املصدر السابق(انظر  ))مرتوك احلديث((: حامت

  . ))كان داعية إىل بدعته امه مجاعة مع أنه كان عابدااملعتزيل املشهور  ((): ٥١٠٦(
مل يذكر له مرتبة، وهو مرتوك احلديث بإمجاع ((): ٣/١٠٠( ))حترير التقريب((وتعقبه مصنفو 

  . ))اجلمهور من أهل اجلرح والتعديل
بن داهر كما ذكره ابن عدي ألن   اهللا واخلالصة فهذا إسناد منكر إن مل يكن مما وضعه عبد

 . -واهللا أعلم - ديث يف فضائل عليّ احل

بن ُحراق أبو علي املزين املزين، أسلم قبل احلديبية وشهد بيعة الرضوان،   بن ُمَعرب  اهللا  ابن عبد: هو )١(
. وهو الذي حفر ر معقل بالبصرة بأمر عمر فنسب إليه، ونزل البصرة ومات ا يف خالفة معاوية

 ). ٨١٧٩(رقم ) ٧/٢٨١اإلصابة : انظر
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))صحيح وإسناده(( »؟ ِحْلماً  وأعظمهم، ِعلماً  وأكثرهم، أْقَدَم أميت ِسْلماً 
)١(.  

                                                                                  

بن طهمان خمتلٌف  بل يف سنده خالدُ ((: احلافظ تعقيب على كالم العراقي بلفظويف حاشية نسخة ) ١(
  . إهـ))فيِه وهو شيعي

بل ((: وقد وجد خبط الكمال الدمريي يف نسخته قال):  ٢٢٧/ ٨(اإلحتاف (وقال الزبيدي يف  
  إهـ ))بن طهمان شيعي خمتلف فيه إسناده ضعيف فيه خالد

الشافعي صاحب كتاب  بن عيسى كمال الدين الدمريي املصري  بن موسى حممد: ووالدمريي ه
إنباء : انظر. (وهو من تالميذ احلافظ العراقي ٨٠٨وتويف سنة  ٧٤٢ولد سنة   ))احليوان  حياة((

  ). ٢/٣٤٨(الغمر بأبناء العمر البن حجر 
املعجم ((والطرباين يف ) ٢٠٣٠٧(رقم ) ٣٣/٤٢٢( ))املسند((بن يسار أخرجه أمحد   وحديث معقل

رقم ) ٨٣٤: ص( ))تلخيص املتشابه((، واخلطيب يف )٥٣٨(رقم ) ٢٣٠- ٢٠/٢٢٩( ))الكبري
: بن يسار قال بن أيب نافع، عن معقل  بن طهمان، عن نافع من طريق خالد) ١٣٨٤(الرتمجة 

علي،  متوكئا نعم، فقام: فقلت؟ تعودها فاطمة يف لك هل: يوم، فقال ذات � النيب وضأت«
 دخلنا حىت شيء علي يكن مل فكأنه: قال  لك أجرها غريك، ويكون ثقلها سيحمل إنه أما: فقال
 وطال، فاقيت حزين، واشتدت اشتد لقد واهللا: قالت؟ جتدينك كيف: هلا فاطمة، فقال على

  . »حلما علما، وأعظمهم سلما، وأكثرهم أميت أقدم زوجتك أين ترضني أوما: قال. سقمي
وجدت يف كتاب أيب خبط يده يف هذا احلديث وذكر اجلملة : قال أبو عبدا لرمحن: ويف املسند
  . »...ترضنيأو ما «األخرية 

  . بن طهمان  وصحح إسناده املصنف، وتعقبه تلميذه الدمريي وعلل احلديث خبالد
: وقال) ١٠/٥٣٥( ))الضعيفة((والشيخ األلباين يف ) ٩/١٠٤( ))امع((وكذلك أعله اهليثمي يف 

  . إهـ ))بن طهمان فضعفه األكثرون هذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات غري خالد((
  . الكويف السلويل أبو العالء اخلفافبن طهمان   وخالد

وقال يف رواية ابن أيب مرمي  . ))ضعيف((): ٩٥٩(رقم ) ٢٤٦: ص(قال ابن معني يف رواية الدارمي 
، وكان يف ضعيف خلط قبل موته بعشر سنني، وكان قبل ذلك ثقة((): ٣/١٩( ))الكامل((كما يف 

من عتق الشيعة حمله ((): ٣/٣٣٧( ))اجلرح((وقال أبو حامت كما يف  ))ختليطه كلما جاؤوه به ورآه قرأه
 عنه حدث((: فقال، اإلسكاف خالد عن داود أبا سألت: اآلجري  وقال أبو عبيد. ))الصدق
ومل أجده يف سؤاالت  ٨/٩٦ذكره املزي يف التهذيب ( ))خبري إال داود أبو يذكره ومل. سفيان
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وقال الذهيب يف  ))خيطئ ويهم((: وقال) ٦/٢٥٧( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . )اآلجري
 ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))صدوق شيعي، ضعفه ابن معني((): ١/٣٦٥( ))الكاشف((
   .))صدوق رمي بالتشيع مث اختلط((): ١٦٥٤(رقم ) ٢٨٧:ص(

ونقل قول ابن معني السابق، وابن الكيال يف ) ٣٢(برقم  ))االغتباط((وذكره برهان احلليب يف 
  . ومل يذكرا من مسع منه قبل االختالط أو بعده) ٣٠(رقم ) ٣٠: ص( ))الكواكب النريات((

  ): ٧١٣٣(رقم ) ٩٩٦( ))التقريب((كما يف   ))ثقة((: مد البزاز وهوأحدمها موىل أيب حم: اثنان بن أيب نافـــع  ونافع
) ١٣٨٤(رقم ) ٨٣٤: ص( ))التلخيص((فرق بينهما اخلطيب يف  بن نافع اهلمداين  نافع: والثاين

روى عن أيب هريرة، وروى عنه : بن أيب نافع موىل أيب حممد البزاز وقال  نافع((: فقال يف ترمجة األول
بن يسار،  أظنه كوفيا حدث عن معقل((: وقال يف ترمجة الثاين ))بن أيب ذئب  الرمحن بن عبد حممد

  . مث ذكر هذا احلديث يف ترمجته ))بن طهمان السلويل روى عنه خالد
ع أبو داود الكويف، نفي: بن أيب نافع هو  نافع((فقال ) ٩٩٦: ص( ))التقريب((وكذلك فرق بينهما احلافظ يف 

  . إهـ))وَجْعل املزي الراوي عن معقل، والراوي عن أيب هريرة واحدا وهٌم، وقد شرحته يف ذيب التهذيب
الذي : الذي وثقه ابن معني هو: بعد ذكر نقل املزي توثيق ابن معني إياه): ٥/٥٨٨( ))التهذيب((وقال يف 

وأما ...ومل يذكر البخاري وأبو حامت راويا له إال ابن أيب ذئب...روى عن أيب هريرة، وروى عنه ابن أيب ذئب،
يروي عن معقل، روى : بن يسار فقد أفرده ابن أيب حامت عن الراوي عن أيب هريرة فقال  الذي يروي عن معقل

 ))اجلرح والتعديل((ويف مطبوع . هذا أبو داود ونفيع وهو ضعيف إهـ: عنه أبو العالء، وسئل أيب عنه فقال
  . هكذا ترك بياضا ومل يذكر الراوي عنه )).... روى عنه  معبد روى عن(() ٨/٤٥٩(

مبا [يشتهر به وكناه  بن طهمان الذي دلس أبا داود وكنيته فسماه مبا مل وخالد: مث قال احلافظ
 نافع أيببن   نافع أن هذا من ، فظهر))اختلط فيمن معدود وهو((]: احلليمي: [فيه، فقال] يعرف ال

  نفيع إهـ  داود أبو هو يعرف  ال معبد عن نافع أيببن  نافع امليزان يف الذهيب وقال اثنان
وقد ((: بن احلارث أبو داود اهلمداين األعمى يف ترمجة نفيع) ٧/٤٦( ))امليزان((وقال الذهيب يف 

 إهـ))بن أيب نافع دّلسه بعض الرواة، فقال نافع

بن احلارث اهلمداين األعمى وقد  أبو داود نفيع: بن أيب نافع هو  والذي يظهر مما سبق أن نافع
ميزان : انظر ))بن معنيمرتوك، غال يف الرفض، كذبه ا((يعرف وهو   دلسه ابن طهمان لكي ال

  ). ٧١٨١(رقم ) ١٠٠٨: ص(والتقريب ) ٤٧-٧/٤٦(االعتدال 
 . -واهللا أعلم -فاحلديث ذا اإلسناد منكر
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 يضمره املعاصي من شيء كل: الشهوة اخلفية هي((): ٤٩٨: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف  )١(
 كما بقلبه ينظر مث طرفه فيغض حسناء جارية يرى أن هو: وقيل. يعمله مل وإن عليه ويصر صاحبه
 وأجعل اخلفية الشهوة أنصب أن أستحسن أين غري األول والقول: األزهري قال. بعينه ينظر كان
 فكأنه للمعاصي اخلفية الشهوة مع الرياء عليكم أخاف ما أخوف إن: قال كأنه مع مبعىن الواو
 والشهوة العمل من ظاهرا كان ما الرياء: وقيل. خمفاة قلبه يف والشهوة املعاصي برتكه الناس يرائي
 . إهـ  ))العمل على الناس اطالع حب اخلفية

 وعن كعب �بن ثابت أبويعلى، روى عن النيب   ابن ثابت اخلزرجي، ابن أخي حسان: هو )٢(
 بالشام بن لبيد، وآخرون، مات  بن الربيع، وحممود األحبار، وروى عنه ابناه يعلى وحممد، وحممود

رقم ) ٤٣٢: ص) (التقريب(، و)٣٨٦٩(رقم ) ٥/٧٩اإلصابة : (انظر. بعدها أو الستني قبل
)٢٧٥٢(.  
من طريق ) ٤٢٠٥(رقم ) ٤٧١- ٤/٤٧٠(باب الرياء والسمعة،  كتاب الزهد،وحديثه أخرجه   

بن   بن ُنَسّي، عن شداد  بن ذكوان، عن عبادة  ، عن احلسناهللا بن عبد بن اجلرّاح، عن عامر  دروا
إن أخوف ما أختّوف على أميت اإلشراك، أما إين لست أقول « �اهللا  قال رسول: أوس قال

  . »اهللا، وشهوًة خفيةً تعبدون مشسا، وال قمرا، وال وثنا، ولكن أعماال لغري 
  إهـ ))يعرف ال اهللا بن عبد عامر((): ١/٧١( ))الرتغيب((قال املنذري يف 
قي مل أر من تكلم فيه جبرح وال غريه، وبا اهللا  بن عبد  هذا إسناد فيه مقال، عامر((: وقال البوصريي

  . إهـ))رجال اإلسناد ثقات
، وقال احلافظ يف ))َنِكرة((): ١/٥٢٥( ))الكاشف((شيخ رواد قال الذهيب يف  اهللا  بن عبد  وعامر

  . ))جمهول((): ٣١١٨(رقم ) ٤٧٧: ص(  ))التقريب((
وثقه ابن معني ((): ١/٣٩٨( ))الكاشف((أبو عصام العسقالين، قال الذهيب يف : هو بن اجلـراح ورواد

): ١٩٥٨(رقم ) ٣٢٩: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف  ))ُضّعف مناكري الرتقفي، له وعباس
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  . ))شديد ضعف الثوري عن حديثه ويف فرتك بأخرة اختلط صدوق((
كما يف   ))يدلس وكان بالقدر خيطئ، ورمي صدوق((أبو سعيد البصري : هو بن ذكوان واحلــسن

يف ) ٣٨: ص( ))تعريف أهل التقديس((، وذكره احلافظ يف )١٢٤٠(رقم ) ٢٣٧: ص( ))التقريب((
خمتلف يف االحتجاج به، وله يف صحيح البخاري حديث ((: املرتبة الثالثة من املدلسني، وقال

  . إهـ))واحد
  . ويف هذا اإلسناد مل يصرح بالسماع

: ص( ))التقريب((قاله احلافظ يف  ))ثقة فاضل(( الشامي الكندي عمر أبو: هو بن ُنسـَيّ  وعبادة
عبادة فيه ضعف، ويف ((): ٤/٢٥٤( ))التفسري((وقال احلافظ ابن كثري يف ). ٣١٦٠(رقم ) ٤٨٥

  . إهـ))نظر مساعه من شداد
  . إهـ ))، وأظن رواياته عن الكبار منقطعة((): ١/٥٣٤( ))الكاشف((وكذا قال الذهيب يف 

وهو شاب كما ذكره ابن حبان  ١١٨بن نسي تويف سنة   هـ وعبادة ٥٨بن أوس تويف سنة   وشداد
، والشاب ابن مثاين عشرة سنة إىل أن يستكمل إحدى ومخسني سنة، )٧/١٦٢( ))الثقات((يف 
التاج العروس : البالغ إىل أن يكمل ثالثني، وقيل ابن ست عشرة إىل اثنتني وثالثني انظر: وقيل

)٣/٩٢ .(  
فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف لضعف الرواة،  -واهللا أعلم - بن أوس  وعلى هذا مل يدرك شداد 

 .واالنقطاع

 ))الكبري((، والطرباين من طريقني يف )١٧١٢٠(رقم ) ٢٨/٣٤٦( ))املسند((أخرجه أمحد يف  )١(
كتاب الرقاق، باب تشريح   ))المستدرك((، واحلاكم يف )٧١٤٥(و) ٧١٤٤(رقم ) ٧/٢٨٤(

من طرق ): ٦٤١١(رقم ) ١٥٤-٩/١٥٣( ))الشعب((، والبيهقي يف )٤/٣٣٠(هوة اخلفية الش
 مصاله يف � أوسبن   شداد على دخلت: بن نسي، قال  بن زيد، عن عبادة  الواحد  عن عبد

، �اهللا  رسول من مسعته حديث: أبكاك؟ قال الذي ما الرمحن عبد أبا يا: يبكي، فقلت وهو
 بأيب: ساءين، فقلت أمرا بوجهه رأيت إذ  �اهللا   رسول عند أنا بينما«: هو؟ قال وما: فقلت
هو؟  وما: قلت بعدي من أميت على أختوفه أمر بوجهك؟ قال أرى الذي مااهللا   رسول يا وأمي
 أما! شداد يا: بعدك؟ قال من أمتك أتشركاهللا   رسول يا: قلت: قال خفية وشهوة الشرك: قال
 رسول يا: بأعماهلم، قلت الناس يراؤون حجرا، ولكن وثنا، وال والقمرا،  مشسا، وال يعبدون ال أم
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 بلفظ ))الشـعـب(( يف البيهقي عند طريقه ومن ))الـــــزهد((ابن املبارك يف  عند وهو 
  .)١(املصنف
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 له فتعرض صائما أحدكم يصبح: اخلفية؟ قال الشهوة فما: نعم، قلت: هو؟ قال شرك الرياء! اهللا
   »  فيفطر الدنيا شهوات من شهوة

  . ))صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه((: وقال احلاكم
الرتغيب ((إهـ وسبقه املنذري ذا التعقيب فقال يف ))مرتوكالواحد   عبد((: وتعقبه الذهيب بقوله

  . إهـ))بن زيد الزاهد مرتوك الواحد وعبد! كيف((): ٧١م١( ))والرتهيب
وتقدم قول ) ٦(عبيدة تقدمت ترمجته يف احلديث رقم  أبو البصري: هو بن زيد  وعـبدالواحد
  . ))تركوه((، و))منكر احلديث((البخاري فيه 

  . بن أوس كما سبق بن نسي، وبني شداد وفيه انقطاع أيضا بني عبادة
رقم ) ٢٨/٣٦٢( ))املسند((وللحديث طريق أخرى غري طريق عبادة أخرجها اإلمام أمحد يف 

بن  بن رام، عن شهر احلميد  من طريق عبد) ١/٢٦٩( ))احللية((وأبو نعيم يف ) ١٧١٤٠(
إن أخوف : فقال شداد -فذكر قصة وفيه -بن أوس  بن غنم، عن شداد  الرمحن  ، عن عبدحوشب

  . »من الشهوة اخلفية، والشرك«: يقول �اهللا   ما أخاف عليكم أيها الناس َلَما مسعت من رسول
وثقه أمحد وغريه وضعفه بن حوشب   رواه أمحد وفيه شهر((): ١٠/٢٢٤( ))امع((قال اهليثمي يف 

  . إهـ ))غري واحد وبقية رجاله ثقات
، ))واألوهام اإلرسال كثري صدوق((: وهو) ١٠٢(تقدمت ترمجته يف احلديث رقم  بن حوشب  وشـهر

 بن حممد البغدادي كما يف  بن رام عنه، وقد قال صاحل احلميد  وهذا احلديث من رواية عبد
  . ))بن رام أحاديث طواال عجائب  احلميد  روى عنه عبد((): ١٢/٥٨٦( ))ذيب الكمال((

بن زيد ضعيف جدا، وقد جاء عن  الواحد  أن طرق احلديث كلها ضعيفة، وطريق عبد: واخلالصة
 : بن أوس موقوفا عليه بسند صحيح كما سأذكره يف التعليقة اآلتية  شداد

بن أنس، عن  عن مالك) ٦٥بن محاد رقم   زيادات نعيم( ))الزهد((احلديث رواه ابن املبارك يف  )١(
بن أوس وتسجى بثوب، مث بكى، وبكى فقال   قال شداد: أيب بكر، عن الزهري قالبن   اهللا عبد

إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة اخلفية، والرياء «ما يبكيك يا أبا يعلى؟ قال : له قائل
  . »...الظاهر

وقد روي موصوال من أوجه . بن أوس  وهذا موقوف على شداد، وهو منقطع بني الزهري، وشداد
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  . أخرى عن شداد من قوله
عن ) ١١١٤(رقم ) ٣٩٣: ص(رواه حسني املروزي يف زياداته على الزهد البن املبارك : الوجه األول

، )١/٢٦٨( ))احللية((عيم يف ، وأبو ن)٦٤٠٩(رقم ) ٩/١٥٢( ))الشعب((ابن عيينة، والبيهقي يف 
  : من طريق ابن عيينة
  : بن كيسان  من طريق صاحل) ٢٦٥(رقم ) ٣٠٣: ص( ))الزهد((ورواه أبو داود يف 

يا «: بن أوس أنه قال حني حضرته الوفاة بن الربيع، عن شداد كالمها عن الزهري، عن حممود
  . »هوة اخلفيةإن إخوف ما أخاف عليكم الرياء والش - ثالثا - ! نعايا العرب

  . ورجال هذا اإلسناد ثقات
) ١/٢٦٩( ))احللية((، وأبو نعيم يف )٣٦٧(رقم ) ٣٠٦( ))الزهد((رواه أبو داود يف : الوجه الثاين

بن   بن الربيع خنت شداد  بن حيوة، عن حممود  بن عجالن، عن رجاء  من طريق الليث، عن حممد
  . أوس به حنوه مطوال

صدوق إال أنه اختلطت عليه (()  ٨٧٧: ص( ))التقريب((: قال احلافظ عنه يف بن عجالن  وحممـــد
  . إهـ وهذا ليس منها، وباقي رجال أيب داود ثقات))أحاديث أيب هريرة

بن لبيد،   يف ترمجة حممود) ١/٣٥٦( ))املعرفة والتاريخ((بن سفيان يف   رواه يعقوب: الوجه الثالث
بن   بن لبيد، عن شداد  بن أيب سلمة، عن ابن شهاب، عن حممود العزيز يب صاحل، ثنا عبدعن أ

إن أخوف ما أخاف عليكم «...يا نعايا للعرب، يا نعايا للعرب، يا نعايا للعرب: أوس أنه قال
  . »الرياء، والشهوة اخلفية

  ). ٦٤٠٨(رقم ) ٩/١٥٢( ))الشعب((ومن طريقه أخرجه البيهقي يف 
 كثري صدوق(( الليث كاتب بن مسلم اجلهين املصري  بن حممد  بن صاحل  اهللا  عبد: صاحل هووأبو 
فهذا إسناد ). ٣٣٨٨(رقم ) ٥١٥: ص( ))التقريب((: انظر ))غفلة فيه وكانت كتابه يف ثبت الغلط

  . حسن يف املتابعة
بن اوس، ومل يثبت مرفوعا عن النيب  يرتجح واهللا أعلم أن احلديث صحيح موقوفا على شداد والذي
  . كما سبق  �

 ))احللية((بن كعب األنصاري أخرجه أبو نعيم يف   بن عاصم  بن يزيد  اهللا وقد روي مرفوعا عن عبد
بن   اهللا من طريق عبد) ٦٤٠٥(رقم ) ١٥١-٩/١٥٠( ))الشعب((، والبيهقي يف )٧/١٢٢(

: بن يزيد مرفوعا  اهللا  بن متيم، عن عمه عبد بن ورقاء اخلزاعي املكي، عن الزهري، عن عباد  بديل
= 
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 إليـه النـاسُ  ُيشـريَ  أن َحْسُب اْمـرٍئ ِمـَن الشـر إال َمـن َعَصـَمُه اهللاُ «: أنسـ حديث  ١٧٥
  .»وُدنياه ِديِنه يف باألَصابع

  .)١(ضعيف بسند ))الشـعـب((  يف البيهقي  
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  . »إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة اخلفية - ثالثا - يا نعايا العرب، يانعايا العرب«
 ))العلل((، ولكن أعله أبو حامت كما يف )٥٠٨(برقم  ))حةالصحي((وحسن إسناده الشيخ األلباين يف 

بن متيم، إمنا روي هذا  ليس هذا احلديث من حديث عباد((: بقوله) ١٨٦٤(رقم ) ٥/١٣٨(البنه 
  . إهـ ))...بن أوس قوله قال شداد: احلديث عن الزهري، عن رجل قال

 -وال يصح مرفوعا كما سبق بيانهوقول أيب حامت يفيدنا أن الراجح يف احلديث الوقف على شداد، 
 . -واهللا أعلم

  : بن عيسى املصري عن أمحد) ٣٠(برقم  ))التواضع واخلمول((أخرجه ابن أيب الدنيا يف  )١(
بن  بن يعقوب، عن أمحد من طريق يوسف) ٦٥٧٩(رقم ) ٩/٢٢٤( ))الشعب((والبيهقي في 

بن أيب   ابن هليعة، عن يزيدو ،بن احلارث  بن وهب، عن عمرو  اهللا  عيسى املصري، حدثنا عبد
  . فذكره: أنه قال �اهللا  بن مالك، عن رسول بن سعد، عن أنس  حبيب، عن سنان
معلقا ) ٢٤٥٣(رقم ) ٦/٣٢٧) (٢١(كتاب صفة القيامة، باب رقم   ))السنن((ورواه الرتمذي يف 

  . عن أنس
 ))فيض القدير(( احلديث ضّعف إسناده املصنف، ومل يبني سبب الضعف، وبني ذلك املناوي يف

بن يعقوب فقد قال النيسابوري، قال أبو علي احلافظ ما رأيت   وفيه يوسف((: فقال) ٣/١٩٧(
  . إهـ ))بنيسابور من يكذب غريه، وإن كان القاضي باليمن فمجهول، وابن هليعة سبق ضعفه

يف ) ٧٨(رقم الرتمجة ) ١/٤١٨( ))ذيب الكمال((بن يعقوب لعله القاضي ذكره املزي يف   يوسف
  . بن عيسى املصري الرواة عن أمحد

  . ولكن يبقى تعيني القاضي هل هو قاضي اليمن كما قال املناوي، أو هو قاضي البصرة
روى عن ((: وقال) ٩/٢٣٣( ))اجلرح((والذي يظهر أنه ليس األول ألن ابن أيب حامت ذكره يف 

أما هذا  . إهـ ))ه هو شيخ جمهولأعرف  العزيز، وطاوس، روى عنه الثوري قال أيب ال  بن عبد عمر
  . ففي طبقة ابن أيب الدنيا
بن درهم أبو حممد  بن زيد بن محاد  بن إمساعيل بن يعقوب  يوسف: وأما قاضي البصرة فهو
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ك قضاء اجلانب الشرقي من ويل قضاء بالبصرة وضم إليه قضاء واسط، مث أضيف إىل ذل. البصري
بن قانع، وأبو  الباقي بن خالد روى عنه عبد بن إبراهيم، ومسدد، وهدبة  بغداد، روى عن مسلم
  بكر الشافعي وغريمها، 

  ). ٧٥٨٢(رقم ) ١٦/٤٥٦(وثقه اخلطيب  يف تاريخ بغداد  ))ثقة((إن كان هو فهو 
  . بن عيسى املصري ابُن أيب الدنيا كما سبق  يضر ألن احلديث رواه عن أمحد وعدم معرفته ال

صدوق تكلم يف بعض مساعاته ((ابن حسان املصري، يعرف بابن الُتسرتري : هو بن عيسى  وأمحــد
  ). ٩٦ـ: ص( ))التقريب((كما يف   ))بال حجة: قال اخلطيب

بن وهب، وروايته ورواية  اهللا  يسلم له ألنه من رواية عبد  وأما إعالل املناوي احلديث بابن هليعة ال
 رقم) ٥٣٨: ص( ))التقريب((ابن املبارك عن ابن هليعة أعدل من غريمها كما قال احلافظ يف 

 أبو املصري موالهم األنصاري يعقوب ابن: وهو بن احلارث  ، وأيضا أنه مقرون بـ عمـــرو)٣٥٨٧(
  ). ٥٠٠٤(رقم ) ٧٣٢: ص( ))التقريب((: انظر ))حافظ فقيه ثقة(( أيوب
بن سنان، وقيل  ، وهو خمتلف يف امسه ويقال أيضا سعدبن سعد، الكندي املصري وسنان
كتاب الزكاة   ))السنن((بن سعد قال الرتمذي يف   بن سنان وقد صوب البخاري، أنه سنان سعيد

  . بن سعد والصحيح سنان: ومسعت حممدا يقول): ٣/٥٣(باب ما جاء يف املعتدي يف الصدقة 
بن  سنان: ، يقال))حديثه تركت(( )٣٤١٠و ٣٤٠٩( ))العلل((أمحد كما يف  وهو خمتلف فيه قال

 أحاديث يشبه  احلسن، ال حديث حديثه يشبه((: وقال مرةً . ))مضطرب حديث حديثه((سعد، 
  . ))أنس
 حبيب، عن أيببن  يزيد أحاديث يف: يقول حنبلبن  أمحد مسعت: الوراق عليبن   حممد وقال
انظر . واحداً  منها أعرف كلها، ما منكرة حديثاً  عشر مخسة روى: قال. أنس سنان، عنبن   سعد

 واهية أحاديثه((): ٢٧٢(رقم  ))أحوال الرجال((وقال اجلوزجاين يف ). ٥٩٦(  ))للعقيلي الضعفاء((
  . ))ليس بثقة((): ٢٦٤(رقم   ))الضعفاء((وقال النسائي  ))أنس عن الناس أحاديث تشبه ال

، وقال العجلي يف ))ثقة((): ٤/٢٥١( ))اجلرح والتعديل((ووثقه مجاعة قال ابن معني كما يف 
): ٤/٣٣٦( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . ))تابعي ثقة((): ٥٢٢(رقم ) ١٧٩: ص( ))الثقات((
بن  سنان، وسنانبن  سنان، وسعيدبن   سعد: فيه، يقولون خمتلفون وهم املصريون عنه حدث((

بن  سنان عن روى ما فرأيت حديثه اعتربت وقد سعدبن   سنان الصحيح يكون أن وأرجو سعيد
 كأما املناكري فيه سنانبن   وسعيد سنانبن  سعد عن روى وما الثقات أحاديث يشبه سعد
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يف آخــره وزاد ، احلــديث مثلــه  )١(»...حبســب اْمــرٍِئ مــن الشــر«: جــابرـ ح��ديث  ١٧٦
» احلديث» ...يْنظُر إىل ُصَورُِكم اهللا ال إن.  

)٢(هو غري معروف من حديث جابر 
 يف الطرباينّ  رواه، معروٌف من حديث أيب هريرة، 

  .)٣(أّوله على مقتصَرْين ضعيفٍ  بسندٍ  ))الشـعـب((يف  البيهقي ))األوســط((
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  إهـ  ))صدوق له أفراد((): ٢٢٣٨(رقم ) ٣٦٩( ))التقريب((وقال احلافظ يف  ))اثنان
بن يزيد عنه بعد ما اختلط قال ابن القطان الفاسي يف  اهللا  وقد وصف بأنه اختلط وقد روى عبد

بن سعد بعد   بن يزيد من سنان  اهللا  مسع عبد: قال ابن معني((): ٣/٦٠٧( ))بيان الوهم واإليهام((
يف ترمجة  ))ذيبالته((إهـ ونقله أيضا احلافظ يف ))يف هذا أنه اختلط((: مث قال ابن القطان ))ما اختلط

  . بن سعد سنان
 . -  - وعلى هذا فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف كما قال املصنف

اهللا من الُسوء أن ُيِشير الناُس إليه  إّال من عَصَمه...«): ٣/٢٦٩( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 قلوبكم وأعماِلكمينظر إلى ُصَورِكم، ولكن يـَْنظر إلى   اهللا ال  باألصابع في دينه، ودنياه، إن« . 

قال ) ٣١(رقم  ))التواضع واخلمول((كذا قال املصنف، وحديث جابر أخرجه ابن أيب الدنيا يف  )٢(
، بن سليمان األخنسي  بن الُبهلول التنوخي، حدثنا ابن أيب فديك، حدثنا حممد  حدثنا إسحاق

حبسب «: فذكره وقال �اهللا  قال رسول: اهللا قال  بن عبد ، عن جابركثريبن أيب   الواحد عن عبد
  . والباقي مثل لفظ الغزايل »حسب امرئ من الشر«بدل  »املرء من الشر

  . يف تفسري سورة لقمان وسكت عنه ))التفسري((ونقل عنه احلافظ ابن كثري يف 
قال أبو حامت كما يف بن سنان أبو يعقوب التنوخي األنباري   ابن حسان: بن البهلول هو  وإسحاق

رقم ) ٧/٣٩٠( ))تاريخ بغداد((، ووثقه اخلطيب يف ))صدوق((): ٢/٢١٥( ))اجلرح والتعديل((
)٣٣٤٣(  

إمساعيل  أبو املدين موالهم الديلي بن أيب فديك بن مسلم بن إمساعيل  حممد: وابن أيب فديك هو
  ). ٥٧٣٦(رقم ) ٨٢٦( ))التقريب((كما يف   ))صدوق((

 . مل أقف هلما على ترمجة بن أيب كثري الواحد ، وعبدبن سليمان األخنسي وحممد

بن   العزيز بن حجر املروزي، عن عبد  ، من طريق علي)٦٨٩٠(رقم ) ٧/٧٢( ))األوسط((يف  )٣(
  : حصني
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الكرمي أيب   بن حصني، عن عبد  العزيز  معلقا عن عبد) ٦٥٨١(رقم ) ٩/٢٢٦( ))الشعب((ويف 
  . فذكره �اهللا  أمية، عن احلسن، عن أيب هريرة قال قال رسول

بن   بن احلصني، تفرد به على  العزيز الكرمي إال عبد مل يرو هذا احلديث عن عبد((: وقال الطرباين
  . ))حجر

  . ))اإلسناد ضعيف((: وقال البيهقي
: بن حصني وهو العزيز  رواه الطرباين، وفيه عبد((): ١٠/٣٠٠( ))امع((وقال اهليثمي يف 

  . إهـ))ضعيف
سؤاالت ((ابن الرتمجان أبو سهل مروزي األصل قال ابن معني كما يف : هو بن احلصني العــزيز وعبد

): ٦/٣٠( ))التاريخ الكبري((وقال البخاري يف  ))ليس بشيء((): ٢٩٦(رقم ) ١٢٢: ص( ))ابن اجلنيد
 ))ليس بقوي منكر احلديث((): ٥/٣٨٠( ))اجلرح((، وقال أبو حامت كما يف ))ليس بالقوي عندهم((

ذاهب ((): ١٥١٠) (١/٤٠٠( ))الكىن((، وقال مسلم يف ))ال يكتب حديثه((: وقال أبو زرعة
  . ))احلديث

: ص( ))التقريب((كما يف   ))ضعيف((علم البصري أبو أمّية امل ابن أيب املخارق: الكرمي هو  وشيخه عبد
  ). ٤١٨٤(رقم ) ٦١٩

  -  - فاإلسناد ضعيف كما قال املصنف
بن  يف ترمجة كلثوم) ٦/٧٢( ))الكامل((وله طريق أخرى عن أيب هريرة أخرجها ابن عدي يف 

 بن أيب مسلم اخلراساين، عن أيب هريرة عن  بن أيب سدرة احلليب، من طريقه، عن عطاء حممد
  . »حبسب امرئ من الشر أن يشار إليه يف دينه، ودنياه إال من عصمه اهللا« �اهللا  رسول

  ). ٦٥٨٠(رقم ) ٩/٢٢٥( ))الشعب((ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي يف 
إهـ ))يتابع عليه  بن حممد حيدث عن عطاء اخلراساين مبراسيل، وغريه مبا ال  كلثوم((: وقال ابن عدي

 ))ديوان الضعفاء((ونقل الذهيب يف  ))ال يصح حديثه((): ٧/١٦٤( ))اجلرح((وقال أبو حامت كما يف 
 يعترب((): ٩/٢٨( ))الثقات((وقال ابن حبان يف . ))يتكلمون فيه((: عن أيب حامت قوله) ٢/٢٦١(

  . ))اخلراساين عطاء غري عن روى إذا حديثه
: انظر ))ويدلس ويرسل كثريا يهم(( اخلراساين عثمان أبو مسلم أيب ابن: هو وعطاء اخلراســـاين

  ). ٤٦٠٠(رقم ) ٦٧٩: ص ))التقريب((
 . فهذا إسناد ضعيف
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  .)١(آخره يف اليت الزّيادة على مقتصرا مسلمٌ  ورواه 

َكَفى «: بلفظ حصنيبن   عمران حديث من أّوَله ))الشـعـب(( يف والبيهقي الطرباين وروى 
ْرِء إْمثاً 

َ
  .)٢(»بامل

                                                                                  

) ١٦/٣٣٧(كتاب الرب والصلة، باب حترمي ظلم املسلم وخذله، واحتقاره، ودمه وعرضه، وماله،  )١(
ينظر  اهللا ال  إن« �اهللا   قال رسول: بن األصم، عن أيب هريرة قال من طريق يزيد) ٦٤٨٩(رقم 

 . »إىل صوركم، وأموالكم، ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم

والطبراني في ، )١٥٦٢(رقم ) ٤/١١٧٩( ))الضعفاء((حديث عمران أخرجه العقيلي  يف  )٢(
، وأبو نعيم )٨٥(رقم ) ٧٠: ص( ))مسند الشاميين((، ويف )٥١٨(رقم ) ١٨/٢١٠( ))الكبير((

، والرافعي )٦٥٨٢(رقم ) ٢١٢٧-٩/٢٢٦( ))الشعب((والبيهقي في ، )٥/٢٤٧( ))احللية((يف 
بن  بن مروان املقدسي، عن إبراهيم كثري  كلهم من طريق) ١/١٦٨( ))التدوين يف أخبار قزوين((يف 

كفى باملرء من « �اهللا  قال رسول: بن احلصني، قال  بن وساج، عن عمران أيب عبلة، عن عقبة
فإن كان : اهللا وإن كان خريا؟ قال  قالوا يا رسول«: وزاد بعضهم. »الشر أن يشار إليه باألصابع

  . »شرخريا فهي مذلة إال من رحم اهللا، وإن كان شرا فهو 
: وقال) ١٣٨(رقم ) ٨٢٥: ص( ))العلل املتناهية((ومن طريق العقيلي أخرجه ابن اجلوزي يف 

  . ))�اهللا  يصح عن رسول  ال((
  . ))بن مروان هذا غري قوي كثري((: وقال البيهقي

 ))بن مروان وهو ضعيف  رواه الطرباين وفيه كثري((): ١٠/٥٣١بغية الرائد( ))امع((وقال اهليثمي يف 
  إهـ 
): ١٤/٥٠٦( ))تاريخ بغداد((قال ابن معني كما يف  أبو حممد الِفهري املقدسي: بن مروان هو كثري

شامي قد رأيته كان  (() املصدر السابق: (وقال ))ليس بشيء كذاب، كان ببغداد حيدث باملنكرات((
 ))اجلرح((وقال أبو حامت كما يف . ))ليس بشيء((): ٢/٤٩٥(وقال يف رواية الدوري  ))كذابا

: عن أيب حامت قوله)٦/٤١٤( ))اللسان((، ونقل احلافظ يف ))حديثه وال حيتج به يكتب((): ٧/١٥٧(
بن   ، وقال حممود)٤٤٦(رقم  ))الضعفاء((، وذكره الدارقطين يف ))يف حديثه، وال حيتج به يكذب((

، وقال ابن حبان ))أسقطه أمحد وابن معني وأبو خيثمة((): ٦/٤١٤( ))لسان امليزان((ن كما يف غيال
جيوز االحتجاج به وال الرواية عنه إال على   منكر احلديث جدا، ال((): ٢/٢٣٠( ))اروحني((يف 

  . ))ضعفوه((): ٥/٤٩٦( ))امليزان((، وقال الذهيب يف ))جهة التعجب
= 
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٤٥٣

» هالٌك بالرجل«: بلفظ عمر ابن حديث من )١())تاريــــخ الـــغرباء(( يف  يونس ابنُ  ورواه  
  .)٢(ضعيفٌ  وإسناُدمها بالِفْسق ودْنياه، بالبدعة ديَنه وفّسر

= 
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ضعيف ((: وقال): ٢٢٣١(رقم ) ٥/٢٥٥( ))الضعيفة((واحلديث ضعفه الشيخ األلباين يف 
 . ))وغريه أمحد حامت، وأسقطه وأبو حيىي كذبه فقد، جدا بن مروان واه  وكثري...جدا

بن   بن اإلمام يونس  بن أمحد  الرمحن  اإلمام احلافظ املتقن، أبو سعيد عبد: ابن يونس هو )١(
الرمحن النسائي  ، ولد سنة إحدى ومثانني ومائتني، مسع عن أيب عبد املصرياألعلى الصديف عبد

اهللا ابن مندة وآخرون، ما ارحتل وال مسع بغري مصر، ولكنه إمام بصري  وغريه وحدث عنه أبو عبد
  ). ١٥/٥٧٨السري : (انظر. عن ستة وستني عاما٣٤٧جال فهم متيقظ، تويف سنة بالر 

 الكتاب هذا مواد وقد مجعوله كتابان يف التأريخ أحدمها وهو األكرب خيتص بأخبار مصر ورجاهلا، 
 يف الفتاح، وطبعه عبد فتحي الفتاح عبد: الدكتور، واملخطوطة املطبوعة الكتب بطون من املتفرقة

  . ))املصري يونس ابن تاريخ((: باسم جملدين يف بريوت العلمية الكتب دار
تأريخ ((وهو معروف باسم على مصر  الواردين الغرباء ذكر على يشتمل، صغري: وهو واآلخر
الرسالة املستطرفة للكتاين، والتعليقات : (انظر. -واهللا أعلم -ولعله ما زال يف عداد املفقود ))الغرباء
 ). ١٣٣: ص) (عليه

ولكن رواه الديلمي  ))هالك بالرجل((مفقود كما سبق ومل أجد احلديث بلفظ  ))تاريخ الغرباء((كتاب   )٢(
بن خاقان، قال   اهللا بن عبد  من طريق حيىي) ب/٢٦: صاجلزء الثالث ( ))مسند الفردوس((يف 

لشر كفى باملرء من ا«: بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا  اهللا حدثنا أبو عصمة، عن عبيد
ماال، وال يصل  -إال من عصمه اهللا - أن يشار إليه باألصابع يف دينه بفسق، أو يف دنياه أن يعطيه

  . »به رمحا، وال يعطي حقه
 جلمعه عباجلام ويعرف بكنيته مشهور موالهم القرشي بن أيب مرمي، املروزي  نوح: وأبو عصــمة هو

رقم ) ١٠١٠: ص( ))التقريب((: انظر ))يضع كان املبارك ابن وقال احلديث يف كذبوه(( لكن العلوم
)٧٢١٠ .(  

يف الرواة عن أيب ) ٣٠/٥٧( ))التهذيب((ذكره املزي يف  بن خاقان  اهللا  بن عبد والراوي عنه حيىي
للتمييز وقال ) ٧٥٨٣(رقم ) ١٠٥٩: ص( ))التقريب((بن أيب مرمي، وذكره احلافظ يف   عصمة نوح

  . إهـ لعله هو، ومل أجد غريه ))جمهول(( مالك عن بن خاقان  اهللا  بن عبد  حيىي
    - واهللا أعلم - فاإلسناد موضوع حلالة أيب عصمة

= 
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٤٥٤

)١(ِطْمَرْين ُرب أْشعَث أْغبَـَر ذي«: ـ حديث ١٧٧
يـُْؤبَهُ  ال  

اهللا  على أْقَسم لو، له )٢(
  »مالكٍ بن   الرباءُ  مْنهم ألبره
اهللا   على ُرب أْشعَث َمْدُفوٍع باألْبواِب لو أقَسم« هريرة أيب حديث من مسلم  
  .)٣(»ألبـَره
)٤(تـَْنُبو ِطْمَرْين ذي أْغَرب  أشعث رب « وللحاكم 

اهللا  على أقَسم لو النّاسِ  أْعُنيُ  عنه  
))اإلسناد صحيح((: وقال »ألَبـَره

)٥(.  
= 
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قال ) ٣٢(برقم  ))التوضع واخلمول((أخرجه ابن أيب الدنيا يف  وقد روي احلديث مرسال عن احلسن
حسب املرء « �اهللا   ، عن احلسن قال قال رسولبن فضالة بن اجلعد، أخربنا املبارك حدثنا على

  . »من الشر أن يشار إليه باألصابع يف دينه، ودنياه
بن   ، واملبارك)٤٦٩٨(رقم ) ٦٩١: ص( ))التقريب((قاله احلافظ يف  ))ثقة ثبت((: بن اجلــعد وعلي
  . )٦٥٠٦( رقم)٩١٨())التقريب((يف كما ))ويسوي، يدلس صدوق(( فضالة

أن احلديث جبميع طرقه وشواهده ضعيف موصوال، وبعض شواهده موضوع أو : وخالصة القول
 . - واهللا أعلم - منكر، ومرسل احلسن أقوى من املوصول

 ) ٥٦٨: ص النهاية يف غريب احلديث: (انظر. وهو الثوب اخلَلق -بالكسر -تثنية طمر: طمرين )١(

: ص ))النهاية((انظر . ُحيتفل به حلقارته  ال: نع وفرح، واملعىنمن أَبََه له ياْبَُه أْاً، وأبِه له وبه أًَا كـ م )٢(
 . ))أبـه((مصدر   ))لسان العرب((و) ٢٣

، وكتاب اجلنة ونعيمها، باب )٦٦٢٥(رقم ) ١٦/٣٩٠(كتاب الرب والصلة، باب فضل الضعفاء   )٣(
بن   عالءمن طريق ال) ٧١١٩(رقم ) ١٧/١٨٥(النار يدخلها اجلبارون، واجلنة يدخلها الضعفاء 

 . فذكره: قال �اهللا   أن رسول �  الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة  عبد

القاموس : (انظر. جتاىف ومل ينظر إليه: نبأ عنه بصره ينبو؛ أي: من نـََبأ بصره نـُبـُّواً ونُِبّيًا ونـَْبوًة ويقال )٤(
 )٨٩٨: ص، والنهاية البن األثري ١٣٤٢: صاحمليط 

 ))المستدرك((والحاكم في ، )٦٧٤(رقم ) ٢/١٥٦( ))شرح مشكل اآلثار((أخرجه الطحاوي يف  )٥(
اهللا، عن أيب  بن عبد بن زيد، عن املطلب بن أيب حازم، عن كثري العزيز  من طريق عبد) ٤/٣٢٨(

  . فذكره: قال �اهللا   أن رسول �هريرة 
  . ))صحيح اإلسناد((: وقال احلاكم

= 
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٤٥٥

يـُْؤبَُه له  ال رب ذي ِطْمَرْين«: بسند ضعيف أنس حديث من ))احلـليـة((يف  نعيم وأليب 
= 
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بل هو ((: بقوله) ٢٦٤٣(رقم ) ٦/٢٩٨( ))الصحيحة(( ووافقه الذهيب، وتعقبهما الشيخ األلباين يف
  . إهـ ))فيه كالم من قبل حفظه -هو األسلمي - بن زيد  حسن فقط، فإن كثري

رقم ) ٨٠٨: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  املدين حممد أبو: هو بن زيد األسلمي وكثري
  . ))خيطىء صدوق((): ٥٦١١(

 كثري صدوق(( املخزومي احلارثبن  بن حنطب بن املطلب :اهللا هو بن عبد  املطلب عبد: وشيخه
  ). ٦٧١٠(رقم ) ٩٤٩: ص( ))التقريب((كما يف   ))واإلرسال التدليس

عامة ((): ٣٨٠(رقم ) ٢٠٩: ص( ))املراسيل(( ويف مساعه من أيب هريرة كالم قال أبو حامت كما يف
مل يدرك أحدا من : وقال  ))روايته مرسل، روى عن عبادة مرسال، ومل يدركه، وعن أيب هريرة مرسال

بن األكوع ومن كان قريبا منهم إهـ وقال   بن سعد، وأنسا، وسلمة  إال سهل �أصحاب النيب 
بن حنطب عن   أعرف للمطلب ال: قال البخاري((): ٢٨١: ص( ))جامع التحصيل((العالئي يف 

قال الرتمذي ومسعت  �أحد من الصحابة مساعا إال قوله حدثين من شهد خطبة النيب 
  . إهـ ))يقول مثله -يعىن الدارمي - الرمحن بن عبد  اهللا عبد

عند مسلم كما سبق  �وعلى هذا فاإلسناد فيه انقطاع، ولكن له شاهد من حديث أيب هريرة 
من طريق ) ٦٨٠(رقم ) ٢/١٥٩( ))شرح مشكل اآلثار((ومن حديث أنس أخرجه الطحاوي يف 

بن موسى  اهللا من طريق عبد) ٨٦١(رقم ) ١/٣٩٢( ))األوسط((والطرباين يف : بن يونس عيسى
مسعت : بن أنس، عن جده أنس قال  اهللا بن عبيد بن زيد وعن حفص كالمها عن أسامة: التيمي
اهللا   رب أشعث أغرب ذي طمرين مَصفح عن أبواب الناس، لو أقسم على«: يقول �اهللا  رسول
  . »ألبره

بن موسى التيمي  اهللا رواه الطرباين يف األوسط وفيه عبد((): ١٠/٢٦٧( ))امع((قال اهليثمي يف 
رقم ) ٦/٢٩٧( ))الصحيحة((وقال الشيخ األلباين يف . إهـ))وقد وثق وبقيه رجاله رجال الصحيح

صدوق كثري : إسناد حسن يف الشواهد رواته موثقون إال التيمي هذا قال احلافظ((): ٢٦٤٣(
  . إهـ))اخلطأ

ثقة (( كما سبق وهو عند الطحاوي بن أيب إسحاق السبيعي بن يونس  وقد توبع التيمي تابعه عيسى
  ). ٥٣٤١(رقم ) ٧٧٣: ص( ))التقريب((كما يف  ))مأمون

 . - واهللا أعلم -فاحلديث صحيح بشواهده

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٤٥٦

)١(مالكبن  الرباء منهم ألبره لو أقسم على اهللا
 «.  

  .)٢(ضعيفه بل: قلت ))اإلسناد صحيح((: وقال الزيادة ذه حنوه احلاكم عند وهو 
                                                                                  

 �اهللا   بن مالك ألبيه، وشهد مع رسول  ابن النضر األنصاري أخو أنس: هو بن مالك  الـرباء )١(
، واستشهد يوم حصن ُتستَـَر يف �املشاهد إال بدرا، وله يوم اليمامة أخبار، وكان حادي النيب 

  ). ٦٢٠(رقم الرتمجة ) ٥٢٥-١/٥٢١اإلصابة : انظر. خالفة عمر سنة عشرين
بن سليم، قال  بن حممد، عن مصعب من طريق سعيد) ١/٣٥٠( ))حلية األولياء((وحديثه يف   

  . فذكره: �اهللا  قال رسول :بن مالك يقول  مسعت أنس
، )١١٧(أبو احلسن الكويف تقدمت ترمجته يف احلديث رقم  الوراق الثقفي: بن حممد وهو  وسعيد

 . -  - فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف كما قال املصنف ))ضعيف((وتقدم أنه 

 ))شرح مشكل اآلثار((وهذه الزيادة أخرجها الطحاوي يف  »مالكبن  منهم الرباء«يعين زيادة  )٢(
بن عزيز   من طريق حممد) ٢٩٢-٣/٢٩١( ))المستدرك((والحاكم في ، )٦٧٦(رقم ) ٢/١٥٧(

بن مالك   بن خالد، عن ابن شهاب، عن أنس بن روح، عن عقيل  األيلي، قال حدثين سالمة
اهللا ألبر َقَسمه  ين لو أقسم علىكم من ضعيف متضعف، ذي طمر « �اهللا  قال رسول: قال

  . »بن مالك منهم الرباء
  . ووافقه الذهيب ))صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((: وقال احلاكم

بن  ولعل سبب الضعف هو حممدوتعقبه املصنف وقال ضعيف اإلسناد، ومل يبني سبب ضعفه، 
  . بن روح األيلي عزيز األيلي، وسالمة

فيه ((): ٦١٧٩(رقم ) ٨٧٨: ص( ))التقريب((، فقد قال احلافظ يف بن ُعَزْيز األيلي  أما حممــد
إهـ  وهذا احلديث من روايته عن عمه ))ضعف، وقد تكلموا يف صحة مساعه من عمه سالمة

  . سالمة
موالهم أبو روح األيلي قال  بن خالد األموي  بن عقيل  ابن خالد: بن روح فهو  وأما سالمــة

سألت بأيلة عن سالمة ابن أخي عقيل  ((): ٤/٣٠١( ))اجلرح والتعديل((بن صاحل كما يف   أمحد
وقال  ))غري واحد فأخربين رجل من ثقام  أن سالمة مل يسمع من عقيل وحديثه عن كتب عقيل

: بن روح قال  وقال ابن أيب حامت سألت أبا زرعة عن سالمة  ))حمله عندي حمل الغفلة((: امتأبو ح
نعم، يكتب على االعتبار روى حديث أنس : يكتب حديثه قال: ضعيف منكر احلديث قلت((

كم من ضعيف متضعف لو أقسم   �أكثر أهل اجلنة البله، وحديث أنس عن النيب  �عن النيب 
= 
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٤٥٧

 لـو، ألبـرهاهللا  على أقسم لو، يـُْؤبَُه له ال ُرب ذي ِطْمَرين«: ابن مسعودـ حديث  ١٧٨
ْنيا من يـُْعِطه ومل، اجلنة ألعطاه، اجلنة أسألكَ  إين  اللهم: قال شيئاً  الد«.  

  .)١(ضعيف بسند ))مســند الفردوس(( يف الديلمي منصور أبو طريقه ومن، الدنيا أيب ابن 

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

وقال . ))مستقيم احلديث((: وقال) ٨/٣٠٠( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . إهـ ))اهللا ألبره  على
 وإمنا عمه من يسمع مل وقيل أوهام له صدوق((): ٢٧١٣(رقم ) ٤٢٦: ص( ))التقريب((احلافظ يف 

  . ))كتبه من حيدث
كتاب   ))السنن((فاإلسناد فيه ضعف ولكن للحديث طريق أخرى عن أنس أخرجها الرتمذي يف 

بن  من طريق سيار، حدثنا جعفر) ٣٨٦٣(رقم ) ٩/٣٣٠(بن مالك  ناقب، باب مناقب الرباءامل
كم من «: �اهللا   قال رسول: بن مالك قال بن زيد، عن أنس  سليمان، حدثنا ثابت، وعلي

  . »بن مالك اهللا ألبره منهم الرباء يؤبه له لو أقسم على  أشعث أغرب ذي طمرين ال
  . ))غريب من هذا الوجهحديث حسن ((: وقال الرتمذي

ابن جدعان وهو ضعيف ولكنه متابَع، تابعه ثابت البناين كما يف اإلسناد، : هو بن زيــــد  علي
 رقم )٤٢٧: ص( ))التقريب((يف  احلافظ وقال) ٢٨(بن حامت تقدمت ترمجته يف احلديث رقم  وسيار

  . ))أوهام له صدوق(() ٢٧٢٩(
مبجموع طرقها ترتقي إىل درجة احلسن وقد قال   »بن مالك منهم الرباء«واخلالصة أن زيادة 

-. ))إسناده حسن((): ٦٢٣٩(رقم ) ٣/١٧٥٨( ))املشكاة((الشيخ األلباين يف تعليقه على  
 . - أعلم  واهللا  

كما يف تفسري ابن كثري، تفسري سورة   - ))التواضع واخلمول((احلديث أخرجه ابن أيب الدنيا يف  )١(
لعله سقط منه فقال  ))التواضع واخلمول((ومل أجده يف مطبوع  - )٥/١١٠( ١٩- ١٦لقمان، اآلية 

فصل يف اخلمول والتواضع، وقد مجع يف ذلك ابن أيب الدنيا كتابا مفردا وحنن نذكر منه : ابن كثري
بن   قال حدثنا الوليد - هذا احلديثفذكر بعض أحاديث التواضع واخلمول ومنها  - مقاصده

بن احلارث، عن   اهللا بن عطاء األعرج، عن عبد  بن علي، عن محيد  شجاع، حدثنا عثام
  . فذكر مثل لفظ اإلحياء: قال �عن النيب  �بن مسعود   اهللا عبد

  ). أ/١٤٥اللوحة (رب أشعث : يف فصل ))مسند الفردوس((ومن طريقه أخرجه الديلمي يف 
= 
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  .احلديث )١(»...مَتَضعفٍ  ضعيفٍ  كل   ؟ أال أدلكم على أهل اجلنة«: ـ حديث ١٧٩
  .)٢(وهببن   حارثـــة حديث من عليه متفق 

= 
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: يقال، و على ابن: املالئى، ويقال القاص الكوىف: وهو بن عطـاء األعرج  حلديث محيدويف إسناد ا
، ))منكر احلديث((): ٧٢: (رقم ))الضعفاء الصغري((قال البخاري يف   اهللا عبد ابن: يقال، و عبيد ابن

بن   اهللا ضعيف احلديث، منكر احلديث قد لزم عبد((): ٣/٢٢٦( ))اجلرح((وقال أبو حامت كما يف 
: ، وقال أبو زرعة))بن احلارث عن ابن مسعود شيء  اهللا احلارث عن ابن مسعود، وال يعرف لعبد

): ٩٧(، وقال الربقاين يف سؤاالته للدارقطين رقم ))ضعيف احلديث واهي احلديث(() املصدر السابق(
 شبه أحاديثه مرتوك محيد: مسعود؟ فقال ابن عن ارثاحلبن   اهللا عبد عن عطاءبن   محيد: قلت((

، وقال ابن حبان يف ))مسعود ابن من يسمع ومل ثقة كويف احلارثبن   اهللا  وعبد كويف وهو املوضوعة
بن احلارث، عن ابن مسعود بنسخة كأا موضوعة،  اهللا  يروي عن عبد((): ١/٣١٩( ))اروحني((
  . ))ضعيف((): ١٥٧٦(رقم ) ٢٧٧: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف  ))حيتج خبربه إذا انفرد ال

بن احلارث، عن ابن مسعود، وقد وصف   اهللا فاإلسناد منكر ألنه من رواية محيد األعرج عن عبد
وأما صدر احلديث فقد صح  - واهللا أعلم -الدارقطين وابن حبان بأن هذه النسخة تشبه املوضوعة

سبق، وأما عجزه فله شاهد مرسل صحيح اإلسناد كما سيأيت يف من غري حديث ابن مسعود كما 
 ). ١٨١(احلديث رقم 

اهللا ألبره، وأهل النار كل متكرب مستكرب   لو أقسم على«): ٣/٢٧٠( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 . »جواظ

بن  اهللا  بن مالك اخلزاعية، فهو أخو عبيد اخلزاعي، وكان عمر زوج أّمه أم كلثوم بنت جرول: هو )٢(
وعن حفصة بنت عمر، وله يف الصحيحني أربعة  �بن اخلطاب ألمه، وله رواية عن النيب  عمر

: ص، والتقريب ١٥٤٣(رقم الرتمجة  ٤٣٠- ٢/٤٢٩اإلصابة : انظر. أحاديث منها هذا احلديث
  ). ١٠٧١(رقم  ٢١٦

�كتاب التفسري، باب   البخاري وحديثه هذا أخرجه m�m�m�m�À� �¿� �¾� �½�À� �¿� �¾� �½�À� �¿� �¾� �½�À� �¿� �¾� �½llll )٤٩١٨(رقم ) ٨/٨٤٤( ،
��m�m�m�m�v: اهللا تعاىل  وكتاب األميان والنذور، باب قول �u� �t� �s�v��u� �t� �s�v��u� �t� �s�v��u� �t� �sllll )٦٦٥٧(رقم ) ١١/٦٥٩( ،

كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها اجلبارون، واجلنة يدخلها الضعفاء،   ومسلم
بن خالد، قال مسعت   من طريق معبد) ٧١١٨(، )٧١١٧(، )٧١١٦(رقم ) ١٧/١٨٤(
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يـُْؤبُه له  ال ِطْمَرْينِذْي  إّن أهَل اجلّنة كل أشَعَث أغَرب «: أيب هريرةـ حديث  ١٨٠
  .)٢(احلديث  )١(»...الذين إذا استأذنوا على األمراء مل يؤذن هلم

= 
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أال أخربكم بأهل اجلنة؟ كّل ضعيف «: يقول �مسعت النيب : بن وهب اخلزاعي قال حارثة
ويف رواية . »ه، أال أخربكم بأهل النار؟ كل عُتل جواٍظ مستكربٍ اهللا ألبر  متضعف، لو أقسم على

  . »زنيم«وزاد مسلم يف رواية  »على أهل اجلنة«ويف رواية له  »أال أدلكم«: للبخاري ومسلم
  . ))اجلايف، الفظ الغليظ من الناس الشديد((): ٥٩٢: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف : العتل

انظر املصدر  ))اجلموع املنوع، وقيل الكثري اللجم املختال يف مشيته وقيل القصري البطني((: اجلواظ
  ). ١٧٣: صالسابق 

شيء يقطع من : يها له بالزمنة وهيوهو الدعّي يف النسب امللحق بالقوم وليس منهم، تشب((: زنيم
 ). ٤٠٣: صالنهاية : (انظر ))أذن الشاة ويرتك معلقا ا

وإذا خطبوا النساَء مل يـُْنَكحوا، وإذا قالوا مل ينصت ...«): ٣/٢٧٠( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 . »على الناِس َلَوِسَعُهم لقوهلم، حوائُج أحِدِهْم تـََتجْلجُل يف صدره، لو ُقسَم نورُه يوَم القيامة

 ))الطبقات((إهـ  وذكره السبكي يف ))بيض له العراقي((): ٨/٢٣٥( ))اإلحتاف((قال الزبيدي يف  )٢(
هو يف مسلم خمتصر بلفظ ((: يف فصل أحاديث اإلحياء اليت مل جيد هلا إسنادا، وقال) ٦/٣٤٩(

  . إهـ))هريرةالرمحن، عن أبيه، عن أيب   بن عبد  آخر، من رواية العالء
تفسري  ))تفسري ابن كثري((كما يف   ))التواضع واخلمول((وحديث أيب هريرة أخرجه ابن أيب الدنيا يف 

بن سليمان،  بن إبراهيم، أخربنا جعفر  قال حدثنا إسحاق): ١٩- ١٦(سورة لقمان اآلية رقم 
فذكره مثل لفظ الغزايل إال أنه قال يف  �اهللا   قال رسول: قال أبو هريرة قال: حدثنا عوٌف قال

  . »إن أهل اجلنة«: بدل »إن من ملوك اجلنة«أّوله 
 يؤيؤ وقيل لؤلؤ لقبه يعقوب أبو بن منيع البغوي  الرمحن  ابن عبد: بن إبراهيم هو  وإسحاق

، وباقي رجال اإلسناد ثقات إال )٣٢٨(رقم ) ١٢٥: ص( ))التقريب((يف  كما  ))ثقة((بتحتانيتني 
 سبع أو ألن عوف تويف سنة ست. بن أيب مجيلة األعرايب وبني أيب هريرة أنه منقطع بني عوف

، وعلى هذا فتكون )٥٢١٥(رقم ) ٧٥٧: ص( ))التقريب((ومثانون كما يف  ست وأربعني ومائة، وله
تويف سنة سبع، وقيل سنة مثان، وقيل تسع ومخسني،  �، وأبو هريرة ٦١أو ٦٠(سنة والدته 

فاإلسناد منقطع، وقد روي من وجه آخر عن أيب هريرة فجعله من رواية عوف، عن احلسن عن 
بن   بن عمار  ن طريق حممدم) ١٠٠٠٥(رقم ) ١٣/٩٣( ))الشعب((أيب هريرة، أخرجه البيهقي يف 
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 )١(»...إياه يـُْعِطهِ  مل إن ِمن أّميت َمْن لو أَتى أحدَكم فسأَله ديناراً «: ـ حديث ١٨١

  .احلديث
 سأله ولو«: قوله دون ))صحيح بإسناد(( )٢(ثوبـــان حديث من ))األوســط((  يف الطرباين  

= 
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بن سليمان، عن عوف، عن احلسن   بن زجنلة الرازي، حدثنا إسحاق  ، حدثنا سهلعطية الرازي
  . فذكره �اهللا   قال رسول: أظنه عن أيب هريرة قال

، ومل يذكر )٨/٤٣( ))اجلرح والتعديل((ترجم له ابن أيب حامت يف  بن عطية الرازي  بن عمار وحممد
  . فيه جرحا وال تعديال، وباقي رجال اإلسناد ما بني ثقة وصدوق

الفقيه، حدثنا أبو   بن عبيد من طريق حممد) ١٠٠٠٤(برقم  ))الشعب((ورواه البيهقي أيضا يف 
بن سليمان الرازي، حدثنا  ن محزة املروزي، حدثنا إسحاقب  بن علي  قريش احلافظ، حدثين حممد

: فذكره وقال �بن سليمان الضبعي، عن أيوب، عن احلسن، عن أيب هريرة، عن النيب   جعفر
  . »إذا خطبوا النساء«بدل  »إذا طلبوا النساء«

وهو من شيوخ احلاكم، ويروي عن أيب حامد  الفقيه  بن عبيد  ورجال اإلسناد ثقات غري حممد
بن خلف   بن مجعة  حممد: وأبو قريش  هو. بن عبدان، ومل أقف له على ترمجة الشرقي، ومكي

 ))تاريخ بغداد((قاله اخلطيب يف  ))ضابط، متقن، حافظ، كثري السماع والرحله(( الُقُهستاين
  ). ٥٤٠(رقم ) ٢/٥٥٦(

وكلتا رواييت البيهقي مدارمها على احلسن عن أيب هريرة، واحلسن مل يسمع من أيب هريرة شيئًا قاله 
، )٧١(رقم  ٢٦٢: صبن املديين  العلل لعلي: انظر. بن املديين، وأبو حامت، والرتمذي وغريهم  علي

  ). ١٠٣(رقم  ٣٤: صغ، واملراسيل البن أيب حامت وسنن الرتمذي كتاب الزهد باب الصحة والفرا 
 - واهللا أعلم - فاحلديث ضعيف النقطاعه

اهللا اجلنَة   ولو سأله فـَْلسًا مل يعطه إياه، ولو سأل...«): ٣/٢٧٠( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 ا عليه، ُربيْؤبَُه له   ذي ِطْمَرين ال ألعطاه إيّاها، ولو سأله الدنيا مل يعِطه إيّاها وما منَـَعها إال هلوا

 . »اهللا ألبره  لو أقَسَم على

اهللا   إنه من العرب، اشرتاه رسول: اهللا عليه وسلم، صحايب مشهور، يقال  اهللا صلى  موىل رسول: هو )٢(
اهللا عليه وسلم، مث أعتقه، فخدمه إىل أن مات مث حتول إىل الرملة، مث محص ومات ا سنة   صلى

 ). ٨٦٦(رقم ) ١٩٠ص(، والتقريب )٩٧٣(رقم ) ٢/٨٨(اإلصابة : انظر. أربع ومخسني
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  .)١(*وروي مرسال وهو أصح*» عليه هلوانه إياه منعها وما إياها يعطه مل الدنيا
                                                                                  

  . بني النجمتني سقط من الظاهرية ما )١(
بن   قال حدثنا حممد): ٧٥٤٨(رقم ) ٧/٢٩٨( ))األوسط((وحديث ثوبان أخرجه الطرباين يف 

بن أيب اجلعد، عن   ، نا أبو معاوية، عن األعمش، عن ساملبن عثمان سهل، نا إبراهيم العــّسال
  . فذكره كما ذكر املصنف �اهللا   قال رسول: ثوبان قال

رواه الطرباين ((): ١٠/٢٦٧: ())امع((وتبعه اهليثمي يف ) ٤/١٥٢( ))الرتغيب((قال املنذري يف 
  . ))ورواته حمتج م يف الصحيح

إسناد رجاله كلهم ((: فقال)٢٦٤٣(رقم ) ٦/٢٩٧( ))الصحيحة((وتعقبهما الشيخ األلباين يف 
لكن يف ) ٢/٢١٧(ثقات رجال مسلم، غري العسال هذا وقد وثقه أبو نعيم يف أخبار أصبهان 

وغفل عن هذه العلة املنذري . بن أيب اجلعد ثوبان  مل يدرك سامل: سنده انقطاع، فقد قال أبو حامت
  . إهـ))واهليثمي يف امع ))الرتغيب((يف 
 ))اجلرح والتعديل((، وكذلك قال أمحد كما يف )٢٩٠(رقم ) ٨٠: ص( ))املراسيل((قول أيب حامت يف و 
  . ))مل يسمع سامل من ثوبان، ومل يلقه، وبينهما معدان ابن أيب طلحة((): ٤/١٨١(

  . فاإلسناد منقطع
، وأمحد يف )٥٨٧(رقم ) ٣٢٣: ص( ))الزهد((وقد روي مرسًال كما قال املصنف، أخرجه هناد يف 

  : كالمها  عن أيب معاية) ٦٦(رقم ) ٢٨: ص( ))الزهد((
بن إمساعيل حدثنا أبو معاوية،  عن إسحاق) ١(رقم  ))التواضع واخلمول((وأخرجه ابن أيب الدنيا يف 
إن من أميت من لو أتى باب « �:اهللا   قال رسول: بن أيب اجلعد قال عن األعمش، عن سامل

ولو ، مها مل يعطه إياه، ولو سأله فلسا مل يعطه إياهأحدكم فسأله دينارا مل يعطه إياه، ولو سأله در 
و طمرين، ؛ ذسأل اهللا اجلنة ألعطاها إياه، ولو سأله الدنيا مل يعطها إياه، وما مينعها إياه هلوانه عليه

  . »، لو يقسم على اهللا عز وجل ألبرهال يؤبه له
كلهم - بن إمساعيل الطالقاين واملرسل أصح كما قال املصنف، ألن هنادا، وأمحد، وإسحاق

  . رووه عن سامل مرسال -ثقات
بن أيب اجلعد مرسال،   بن قدامة فرواه عن األعمش عن سامل وتوبعوا متابعة قاصرة تابعهم زائدة

بن   عن معاوية) ١١٠٣(رقم ) ٢/٩٨٨( ))بغية الباحث((كما يف   ))املسند((أخرجه احلارث يف 
  . عمرو عن زائدة به
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 األْتِقَياءَ  حيب اهللا  وإن ، اليسري من الرياء شركإن «: جبلبن   معاذـ حديث  ١٨٢
  .احلديث  )١(»...األْخِفَياءَ 
 فيه ضعيفه بل: قلت، ))اإلسناد صحيح((: له وقال واللفظ واحلاكم، والطرباين، )٢(ابن ماجة  

))مرتوك(( وهو الزرقي الرمحن  بن عبد عيسى
)٣(.  
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الكندي أبو مسعود العسكري : فرواه عن ثوبان موصوال، وسهل هذا هو بن عثمان  وتفرد سهــل 
  . ))أحد احلفاظ له غرائب((): ٢٦٧٩(رقم ) ٤٢٠: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف 

ولو «وأما مجلة . يح مرسال، وأما املتصل فهو غري حمفوظإن احلديث صح: وخالصة القول
هلا شاهد من حديث ابن مسعود . »اهللا اجلنَة ألعطاه إيّاها، ولو سأله الدنيا مل يعِطه إيّاها  سأل

 . -واهللا أعلم - وبه يرتقي إىل درجة احلسن لغريه) ١٧٨(تقدم برقم 

إن غابوا مل يفتقدوا، وإن حضروا مل يعرفوا، الذين ...«): ٣/٢٧١( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 . »قلوم مصابيح اهلدى ينجون من كل غرباء مظلمة

سقط من األصل مث أحلقه يف احلاشية بعالمة اللحق وهو غري موجود يف نسخة ) ابن ماجة: (لفظ  )٢(
 . الظاهرية، والصواب ثبوته كما سيأيت يف التخريج

كتاب الفنت، باب من ترجى له السالمة من الفنت،   ))السنن((ابن ماجة في احلديث أخرجه  )٣(
  : بن وهب، أخربين ابن هليعة  اهللا من طريق عبد) ٣٩٨٩(رقم ) ٣٥١- ٤٣٥٠(

 ))الكبير((والطبراني في ، )١٧٩٨(رقم ) ٥/٤٨( ))شرح مشكل اآلثار((وأخرجه الطحاوي يف 
، وابن أيب الدنيا يف )٤/٣٢٨( ))المستدرك((والحاكم في ، )٣٢١(رقم ) ١٥٤- ٢٠/١٥٣(
بن   بن يزيد، عن عياش بن أيب مرمي، عن نافع  ، كلهم من طريق سعيد)٨(رقم  ))التوضع واخلمول((

  : عباس
بن  بن أسلم، عن أبيه، عن عمر  الرمحن، عن زيد بن عبد عن عيسى) ابن هليعة، وعياش (كالمها 

 �بن جبل، قاعدا عند قرب النيب  اذفوجد مع �اهللا  اخلطاب أنه خرج يوما إىل مسجد رسول
 �اهللا   ، مسعت رسول�اهللا   يبكي، فقال ما يبكيك؟ فقال يبكيين شيٌء مسعته من رسول

إال أنه زاد كلمة  ))التواضع واخلمول((فذكره، واللفظ الذي ساقه الغزايل البن أيب الدنيا يف : يقول
  . »اهللا باحملاربة  بارزوإن من عادى هللا ولّيا، فقد «وزاد الباقون . »األبرار«

وهذا قد ما يعل . طريق ابن ماجة بابن هليعة) ٤/١٧٩( ))مصباح الزجاجة((وأعل البوصريي يف 
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 من أعدل عنه وهب املبارك، وابنبن   احلديث ألنه من رواية ابن وهب عنه، وقد سبق أن رواية
  . غريمها

  . ، ووافقه الذهيب))صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((: وقال احلاكم
  . الرمحن الزرقي، وهذا أوىل من إعالل البوصريي بابن هليعة  بن عبد  وتعقبه املصنف وأعله بعيسى

زرعة   بن بشري، قال أبو  أبو عباد، من ولد النعمان بن فروة الزرقي املدين  الرمحن بن عبد  وعيســى
منكر احلديث، ضعيف ((: ، وقال أبو حامت))ليس بالقوي((): ٦/٢٨١( ))اجلرح والتعديل((كما يف 

، ))منكر احلديث((): ٢٦٤(رقم  ))الضعفاء الصغري((، وقال البخاري يف ))احلديث، شبيه باملرتوك
 ))اروحني((، وقال ابن حبان يف ))مرتوك احلديث((): ٤٢٢(رقم   ))الضعفاء((وقال نسائي يف 

: ص( ))التقريب((، وقال احلافظ يف ))كان ممن يروي املناكري عن املشاهري((): ٧٠١(رقم ) ٢/١٠١(
  . ))مرتوك(( )٥٣٠٦(رقم ) ٧٦٨

بن أسلم بدون ذكر   بن عياش، عن زيد  فاإلسناد منكر، ولكن روي من وجه آخر عن عباس
عن ) ١٧٩٩(رقم ) ٥/٤٩( ))مشكل اآلثار((الرمحن، أخرجه الطحاوي يف   بن عبد عيسى
 ))األمساء والصفات((وعنه البيهقي يف -، )١/٤( ))املستدرك((بن سليمان، واحلاكم يف  الربيع

بن   بن وهب، أخربين الليث  اهللا بن سليمان، ثنا عبد من طريق الربيع - )١٠٤٦(رقم ) ٢/٤٦١(
ج إيل بن أسلم، عن أبيه أن عمر خر  بن عباس القتباين، عن زيد  سعد، عن عياش

  . احلديث حنوه...املسجد
بن أسلم،   زيد  هذا حديث صحيح ومل خيرج يف الصحيحني، وقد احتجا مجيعا بـ((: وقال احلاكم

بن عباس   بن سعد عن عياش  عن أبيه، عن الصحابة، واتفقا مجيعا على االحتجاج حبديث الليث
  . ))صحيح وال علة له((: هيبإهـ، وقال الذ))القتباين، وهذا إسناد مصري صحيح وال حيفظ له علةٌ 

تتبع أوهام احلاكم اليت سكت عليها ، تعليقه على املستدرك((وتعقبه الشيخ مقبل الوادعي يف 
بن عباس القتباين، وهو  بل ضعيف، إذ هو منقطع، فقد سقط شيخ عياش((): ١/٤٢( ))الذهيب
اكم أخرجه وقد عرف السقط، ألن احل...الرمحن الزرقي، وهو ضعيف جدا، بن عبد عيسى

  . إهـ ))بن أسلم، به  الرمحن عن زيد بن عبد  بن عباس عن عيسى  وفيه عياش) ٤/٣٢٨(
 أسقط رواته بعض أن علته((: متعقبا قول احلاكم) ٦/٥٤٧( ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف  

 املذكور)  الرمحن  عبدبن   عيسى(  أسلمبن   وزيد - القتباين وهو - )  عباسبن  عياش(  بني من
؛ ثقة كونه مع فإنه؛ املرادي وهو سليمانبن  الربيع قبل من ذلك أن وأظن، قبلها اليت الرواية يف
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 كان: قال فقد مسلمة بلده ابن وهو به الناس أعرف هو من بذلك وصفه غفلة ذا كان فقد
  . إهـ ))أسلمبن   زيد عن رواية له يذكروا مل لذلك ثقة، وكأنه وهو، شديدة بغفلة يوصف

  . وللحديث طرق أخرى عن معاذ
رقم ) ٥/١٦٣( ))األوسط((، و)٥٣(رقم ) ٣٧-٢٠/٣٦( ))الكبري((أخرجها الطرباين يف : األولى
من طرق عن ) ١/١٥( ))احللية((، وأبو نعيم يف )٣/٢٧٠( ))املستدرك((، واحلاكم يف )٤٩٥٠(

اهللا عنهما،   بن معبد، عن أيب قالبة، عن ابن عمر رضي بن الفياض، ثنا أبو قحذم النضر  شاذ
اهللا  وهو يبكي فقال ما يبكيك؟ فقال حديث مسعته من رسول �بن جبل   مر عمر مبعاذ: قال
ء الذين إذا غابوا مل اهللا تبارك وتعاىل األتقياء، األخفيا  إىل إن أدىن الرياء شرك، وأحب العبيد« �

  . »يفتقدوا، وإذا شهدوا مل يعرفوا أولئك أئمة اهلدى ومصابيح العلم
  . ))صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((: وقال احلاكم

وذكر . ))يكتب حديثه، وقال النسائي ليس بثقة ال: أبو قحذم قال أبو حامت((: وتعقبه الذهيب بقوله
  . ))يكتب حديثه((: رمجة أيب قحذم ونقل عن أيب حامتيف ت) ٧/٣٦( ))امليزان((هذا احلديث يف 

رقم ) ٢/٢٥٣(، قال ابن معني يف رواية الدوري اجلرمي األزدي  بن معبد  النضر: أبوقحذم هو
احلديث، يكتب  لني((): ٨/٤٧٤( ))اجلرح((، وقال أبو حامت كما يف ))ليس بشيء((): ٤٦٢٢(

 ))الكامل((، وقال ابن عدي يف ))ليس بثقة((): ٦٦٣(رقم  ))الضعفاء((وقال النسائي يف . ))حديثه
وأعاده يف ). ٧/٥٣٥( ))الثقات((، وذكره ابن حبان يف ))ومقدار ما يرويه اليتابع عليه((): ٧/٢٤(
جيوز  على قلة روايته، ال كان ينفرد عن الثقات باألشياء املقلوبات((): ٢/٣٩٣( ))اروحني((

  . ))االحتجاج به إذا انفرد فأما عند الوفاق فإن اعترب به معترب فال ضري
  ) ١٨٥٠٩(برقم  ))الضعيفة((وفيه علتان آخريان ذكرمها الشيخ األلباين يف 

 بن زيد اجلرمي مل يسمع من ابن عمر قاله أبو زرعة كما يف اهللا  االنقطاع فإن أبا قالبة عبد: األوىل
  ). ٣٩١(رقم ) ١٠٩: ص( ))املراسيل((

، امسه هالل وشاذ لقبه، كنيته أبو عبيدة، قال ابن حبان يف اليشكري: بن الفياض هو شاذ: الثانية
يشتغل بروايته، كان  كان ممن يرفع املوقوفات، ويقلب األسانيد، ال((): ١/٤٦١( ))اروحني((
صدوق ((): ٩/٧٨( ))اجلرح((، وقال أبو حامت كما يف ))بن إمساعيل البخاري شديد احلمل عليه مدحم
  . ))صدوق له أوهام وأفراد((): ٢٧٤٥(رقم ) ٤٢٩: ص( ))التقريب((، وقال احلافظ يف ))ثقة

  ): ٢٩٧٥(رقم ) ٦/٥٤٥( ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف . فاإلسناد ضعيف للعلل السابقة
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  . ))ضعيف جدا((
رقم ) ٢/١٢٢( ))الصغري((، ويف )٧١١٢(رقم ) ٧/١٤٥( ))األوسط((أخرجها الطرباين يف : الثانية

 القطان، حدثنا إسحاقبن   يعقوب ، حدثنابن حرب العسكري بن نوح عن حممد): ٨٩٢(
 اليامي، عن زبيد غزوان، عنبن   الفياض ليمان، عنسبن   طلحة أخيه سليمان، عنبن   إسحاق

اهللا   شرك، إن الرياء يسري«: يقول  � النيب مسع أنه جبلبن  معاذ عمر، عن ابن جماهد، عن
 يعرفوا، قلوم مل حضروا وإذا يفتقدوا مل غابوا الذين، إذا األبرياء األخفياء األتقياء حيب عزوجل
  . »مظلمة سوداء فتنة كل من خيرجون اهلدى مصابيح

  . سليمانبن   إسحاق به تفرد طلحة إال عنه وال الفياض إال زبيد عن يروه مل: وقال الطرباين
غنية امللتمس إيضاح ((ترجم له اخلطيب يف  بن حرب العسكري  بن نوح وشيخ الطرباين حممد

بن   بن غيالن، وإمساعيل وقال من أهل عسكر مكرم، حدث عن حيىي) ٣٧٣٢: ص( ))امللتبس
بن   بن علي الصمد عبد: بن سعد األيلي، والليث ين حبر، روى عنه  إبراهيم العجلي، واخلليل

  . بن مكرم الطسيت، وأبو القاسم الطرباين، ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال حممد
  مل أقف له على ترمجة،  ازيبن إسحاق القطان الر   وشيخه يعقوب

 ))اجلرح((بن سليمان قال ابن أيب حامت يف   السمان، أخو إسحاق: هو بن سليمان الرازي وطلحة
 غزوانبن   فياض عن روى انالسم بطلحة ويعرف قرآن كان مقريا، صاحب((): ٤٨٤- ٤/٤٨٣(

بن  الصمد سليمان، وعبدبن  إسحاق أخوه عنه الثوري، روى سفيان عن روىو  القرآن عليه وقرأ
  . ))املغريةبن   وحيىي الرازي العطار املقرى العزيز عبد

  . وباقي رجال اإلسناد ثقات
 أخربنا الفريايب، قالعن ) ٣٨(رقم ) ٥٠: ص( ))الغرباء((أخرجه اآلجري يف كتابه : الثالثة
بن أيب   اهللا  بن عبد  حيىي حدثين فديك، قال أيب ابن أخربنا الدمشقي، قال إبراهيمبن   الرمحن عبد
 إىل جالسا جبلبن   معاذ فوجد املسجد اخلطاببن   عمر دخل قال مالكبن  نافع ، عنقتادة
 ما فقال املسجد هذا يف وأنا  � حبييب ولكن حديثا حدثنيه -فذكر القصة وفيه -� النيب بيت
 غابوا إذا الذين األبرياء األتقياء األخفياء حيب وجل عزاهللا   أن«أخربين  الرمحن؟ قال  عبد أبا يا هو
  . »مظلمة عمياء فتنة كل من خيرجون اهلدى مصابيح قلوم يعرفوا مل حضروا وإن يفتقدوا مل

  . »يسري الرياء شرك«: وليس فيه
التاريخ ((اهللا األنصاري، ذكره البخاري يف  السلمي، أبو عبد: هو بن أيب قتادة اهللا  بن عبد  وحيىي
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ه جرحا وال برواية أربعة عنه، ومل يوردا في) ٩/١٦٠( ))اجلرح((، وابن أيب حامت يف )٨/٢٨٥( ))الكبري
  ). ٧/٥٩٤( ))الثقات((تعديال، وذكره ابن حبان يف 

بن اخلطاب   ، مل يدرك عمربن أنس  ابن أىب عامر األصبحي عم مالك: بن مالك لعله هو ونافع
) ٩٩٦: ص( ))التقريب((كما يف . ألنه من الطبقة الرابعة الذي جّل روايتهم عن كبار التابعني �
  ). ٧٠٨١(رقم 

فهو  بن أيب فديك  بن مسلم  بن إمساعيل وباقي رجال اإلسناد ثقات غري ابن أيب فديك وهو حممد
  ). ٥٧٣٦(رقم ) ٨٢٦: ص( ))التقريب(( كما يف  ))صدوق((

  -  - وهذه الطريق مل يذكرها الشيخ األلباين
 »إن اليسري من الرياء شرك«أن احلديث يرتقي إىل درجة احلسن لغريه، دون مجلة : وخالصة القول

 . - واهللا أعلم - ألا مل ترد من طريق معترب

ذو حظ من صالة، أحسن عبادة ربه وأطاعه يف ...«): ٣/٢٧١( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
: مث صرب على ذلك، قال] وكان رزقه كفافا[يشار إليه باألصابع،  السر، وكان غامضا يف الناس ال

 . »ُعجَلْت منيُته، وقل تراثُه وقلْت بواكيه: اهللا  بيده فقال  مث نقر رسول

، رقم )٢١٨(كتاب الزهد، باب ما جاء يف الكفاف والصرب عليه   ))السنن((الترمذي في أخرجه  )٢(
رقم ) ٨/٢٠٥( ))الكبري((، والطرباين يف )١٣(رقم  ))التواضع واخلمول((، وابن أيب الدنيا )٢٣٤٧(
وقوام السنة األصبهاين يف ) ٤/١٢٣(كتاب األطعمة،   ))املستدرك((، واحلاكم يف )٧٨٢٩(
  : بن أيوب ، من طريق حيىي)١٣٥(رقم ) ١٣٣- ١/١٣٢( ))الرتغيب((

رقم ) ٣٦/٤٩٨( ))املسند((، وعنه اإلمام أمحد يف )٣٦٠- ٣٥٨: ص( ))الزهد((وأخرجه وكيع يف 
  : بن يزيد أيب املهلب ، من طريق مطرح)٥٥(رقم ) ٢٦: ص( ))الزهد((، ويف )٢٢١٦٧(

بن مسلم القسملي،   العزيز ، من طريق عبد)٧٨٢٩(رقم ) ٨/٢١٣( ))الكبري((لطرباين يف وأخرجه ا
احلميد كالمها عن   بن عبد ، من طريق جرير)١٩٧(رقم ) ١١٣: ص( ))الزهد الكبري((والبيهقي يف 

  : بن أيب سليم ليث
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يزيد، عن  بن  بن زحر، عن علي  اهللا عن عبيد) بن أيوب، وأبو املهلب، والليث  حيىي(ثالثتهم 
  . فذكره مثل لفظ الغزايل: قال �الرمحن، عن أيب أمامة، عن النيب  القاسم أيب عبد

هذا ((: وقال) ١٠٥٣(رق ) ٦٣٦: ص( ))العلل املتناهية((ومن طريق أمحد أخرجه ابن اجلوزي يف 
فمن وكيع إىل أيب أمامة ضعفاء، مىت اجتمع ابن زحر،  �اهللا  يصح عن رسول حديث ال

  . إهـ))يبعد أن يكون معموهلم بن يزيد والقاسم يف حديث ال وعلي
  ))هذا حديث حسن((: وقال الرتمذي
ال بل إىل ((: ، وتعقبه الذهيب بقوله))هذا إسناد للشاميني صحيح عندهم ومل خيرجاه((: وقال احلاكم
  . ))الضعف هو
بن يزيد، والقاسم أيب   بن زحر، وعلي اهللا  األسانيد كلها على ثالثة ضعفاء، عبيدومدار هذه 

 وإذا((: ، وتقدم أيضا قول ابن حبان)٢٧(الرمحن، وقد تقدمت ترمجتهم يف احلديث رقم  عبد
 ذلك منت يكون ال عبدالرمحن أبو والقاسم، يزيدبن  وعلي، زحربن   اهللا عبيد خرب إسناد يف اجتمع
بن   اهللا عبيد رواية عن التنكب بل الصحيفة ذه االحتجاج حيل فال أيديهم عملت مما إال اخلرب
  . وحنوه قال ابن اجلوزي كما سبق آنفا ))أوىل األحوال على زحر

فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف، وله طريق أخرى عن أيب أمامة كما أشار إليه املصنف بعزوه إىل 
، وقوام )٤١١٧(رقم ) ٤/٤٣٠(كتاب الزهد باب من اليؤبه له،   ))السنن((وهي يف ابن ماجة، 

بن  اهللا، عن إبراهيم  بن عبد ، من طريق صدقة)١٢(رقم ) ١/٦٤( ))الرتغيب((السنة األصفهاين يف 
فذكره، وعند ابن ماجة : قال �اهللا  بن سليمان، عن أيب أمامة، عن رسول مرة، عن أيوب

  . »يؤبه له غامض يف الناس، ال«
بن سليمان  إسناده ضعيف، لضعف أيوب((): ٤/٢١٥( ))مصباح الزجاجة((ل البوصريي يف وقا

اهللا متفق   بن عبد  قال فيه أبو حامت جمهول، وتبعه على ذلك الذهيب يف الطبقات، وغريها، وصدقة
  . إهـ ))على تضعيفه

 ))جمهول((): ١٠٨٠(ر قم ) ١/٤٥٦( ))امليزان((قال الذهيب يف  الشامي: بن سليمان هو  وأيوب
 ))التقريب((وقال احلافظ يف . إهـ ))بن مرة تفرد به عنه إبراهيم((: وذكر هذا احلديث يف ترمجته وقال

  . ))ضعيف((): ٦١٩(رقم ) ١٥٩: ص(
) ٤٥١: ص( ))التقريب((كما يف   ))ضعيف((معاوية الدمشقي  السمني أبو: هو اهللا  بن عبد وصـدقة

  ). ٢٩١٣(رقم 
= 
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٤٦٨

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

بن  العالء يف ترمجة  ))الكامل((وله طريق ثالث مل يذكرها املصنف وقد أخرجها ابن عدي يف 
بن  العالءبن  من طريق هالل) ٥/٣٢٣(العالء، بن  هالل والد الرقي الباهلي عمربن   هالل

بن أيب   بن هالل عمر[ أيب حدثين قال] بن عمر هالل[ أبيه عن ]هاللبن   العالء[أيب هالل، ثنا
  . فذكر حنوه �اهللا   قال قال رسول أمامة أيب غالب، عن أيب عن] عطية

منكر احلديث ((): ٣٦٢- ٦/٣٦١( ))اجلرح((، قال أبو حامت كما يف بن هـالل الرقي  فيه العالء
 ))الكامل((، وقال النسائي كما يف ))بن زريع أحاديث موضوعة  ضعيف احلديث، عنده عن يزيد

 أيت منه أدري فال منكر حديث غري العالءبن   هالل ابنه عنه يروي هاللبن   العالء((): ٥/٢٢٣(
يقلب األسانيد، ويغري األمساء كان ((): ٢/١٧٦( ))اروحني((، وقال ابن حبان يف ))أبيه من أو
  . ))فيه لني((): ٥٢٥٩(رقم ) ٧٦٢: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف  ))جيوز االحتجاج به حبال ال

  . فاإلسناد ضعيف
  . بن اليمان بن جبل، وحذيفة وقد روي من حديث معاذ

من  )٥٠٠: ص( ))أخبار القضاة((بن حيان يف   بن خلف  أما حديث معاذ فأخرجه وكيع حممد
ابن أشوع ] بن عمرو سعيد[بن أيب إسحاق، عن  حدثنا يونس: بن أبان، قال  العزيز طريق عبد
اهللا حيب املسلم اخليف احلاذ، ذو حظ من   إن«: �اهللا   قال رسول: بن جبل قال  عن معاذ
   »يشار إليه باألصابع، وأطاع ربه يف السر، قسمت معيشة كفافا فصرب عليها ورضي ا صالة ال

 أبو السعيدي بن العاص األموي بن سعيد  اهللا  بن عبد بن حممد  :بن أبان وهو  العزيز سنده عبديف 
 معنيبن  وكذبه مرتوك((): ٤٠٨٣(رقم ) ٦١٠: ص( ))التقريب((الكويف قال احلافظ يف  خالد
السادسة الذين مل  من الطبقة اهلمداين أشوعبن  عمروبن  ، وهو منقطع أيضا ألن سعيد))وغريه

  . ومل يسمع منه �يثبت هلم لقاء أحد من الصحابة، وهو يروي هذا احلديث عن معاذ 
  . فاإلسناد منكر

، )٤٣٥٩(رقم ) ١٧/٦١٧( ))املطالب العالية((فأخرجه أبو يعلى كما يف  �وأما حديث حذيفة 
، من طريق )٥٥١-١٢/٥٥٠( ))الشعب((، والبيهقي يف )١٢٠: ص( ))العزلة((واخلطايب يف 

اهللا   قال رسول: بن حراش، عن حذيفة، قال بن اجلراح، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي  رواد
الذي «: قال وما اخلفيف اخلاذ؟! يا رسول اهللا: خياركم يف املائتني كل خفيف احلاذ، قالوا« �
  . »أهل له وال ولد ال

  . ))بن اجلراح العسقالين، عن سفيان الثوري  تفرد به رواد((: ))الشعب((قال البيهقي يف 
= 
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٤٦٩

  .احلديث» ...املال واجلاه ينبتان النفاق«: ـ حديث ١٨٤
  .ومل أجده )٢(يف أول هذا الكتاب )١(تقدم 

  .احلديث» ...أرسال يف زريبة غنم ضاريان ما ذئبان«: ـ حديث ١٨٥
  .)٤(أيضا هنالك )٣(تقدم 

  .»إمنا هالك الناس بإتباع اهلوى وحب الثناء«: ـ حديث ١٨٦
)٥(مل أره ـــذا اللفـــظ 

ثـــالث مهلكـــات شـــح «: مـــن حـــديث أنـــس )٦(وقـــد تقـــدم يف العلـــم، 
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

املصدر (، وقال ))هذا حديث باطل((): ١٨٩٠(رقم ) ٥/١٦٦( ))العلل((وقال أبو حامت كما يف 
  ))هذا حديث منكر((): ٢٧٦٥(رقم ) ٦/٥٦٩(السابق 

ال يشبه حديث الثقات، وإمنا كان بدو هذا اخلرب ((: وذكر الذهيب هذا احلديث يف ترمجة رواد، وقال
فيما ذكر يل أن رجال جاء إىل رواد، فذكر به هذا احلديث فاستحسنه، كتبه، مث بعد حّدث به، 

  . إهـ))يظن أنه من مساعه
) ب/٦٩: ص(وتقدم هذا احلديث يف كتاب آداب النكاح الباب األول يف الرتغيب يف النكاح 

  ))وكالمها ضعيف وحديث أيب أمامة] حذيفة[من حديثه ))العزلة((رواه اخلطايب يف ((: وقال املصنف
  إهـ ))باطل((): ٣٥٨٠(رقم ) ٨/٧١( ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف 

  ))شديد ضعف الثوري عن حديثه فرتك، ويف بأخرة اختلط صدوق((، وهو بن اجلــراح املتهم فيه رواد
  . وهذا احلديث من روايته عن الثوري). ١٩٥٨(رقم ) ٣٢٩: ص( ))التقريب((كما يف 

يرتقي إىل درجة احلسن، ألن بعض طرقه   أن احلديث مع كثرة طرقه، وشواهده ال: وخالصة القول
 . -واهللا أعلم - . منكرة، وبعضها شديدة الضعف

 ). ٥٢(عند احلديث األول منه برقم  ))ذم البخل وحب املال((: تقدم يف كتاب )١(

 ). الباب( يف الظاهرية ) ٢(

 ). ٥٣(عند احلديث الثاين منه برقم  ))وحب املال ذم البخل((: تقدم يف كتاب )٣(

 ). هناك ( يف الظاهرية ) ٤(

يف فصل أحاديث اإلحياء اليت مل ) ٦/٣٥٠( ))الطبقات الشافعية الكربى((كذلك ذكره السبكي يف )٥(
 . جيد هلا إسنادا

  ).ب/٣/اللوحة(سبق يف كتاب العلم، الباب الثاين يف العلم احملمود، واملذموم ) ٦(
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٤٧٠

  .)١(احلديث »...وهوى متبعمطاع 

ضــــعيف  بســــند عبــــاس ابــــن حــــديث مــــن ))مسنـــــــد الفــــردوس(( يف الــــديلمي منصــــور وأليب
  .)٢(»حّب الثناء من الّناس يُعمى وُيصم«

  .احلديث )٣(»...يشبعان  ال منهومان«: ـ حديث ١٨٧
 من  ))األوســط((  يف والطرباين، والبزار، ضعيف بسند مسعود ابن حديث من الطرباين  

                                                                                  

انظر خترجيه يف املوضع ) ١٢٩(، وعجزه برقم )٨٧(حديث أنس تقدم صدره يف احلديث رقم  )١(
 . األول

بن   من طريق الفضل) ٢/٨٤خمطوط( ))زهر الفردوس((عند الديلمي يف مسند الفردوس كما يف ) ٢(
  . فذكره �اهللا  قال رسول: بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال  عيسى، عن عباد

البصري الواعظ قال  ابن أبان الرّقاشي أبو عيسى: بن عيـسى هو  الفضل: األوىل: علتانوفيه 
  . ))منكر احلديث ورمي بالقدر((): ٥٤٤٨(رقم ) ٧٨٣: ص( ))التقريب((احلافظ يف 

قال احلافظ يف  - أبو سلمة البصري - بالنون واجليم -الناجي: بن منصور وهو عباد: الثانية
  إهـ ))صدوق رمي بالقدر، وكان يدلس، وتغري بآخرة((): ٣١٥٩(رقم ) ٤٨٢: ص( ))التقريب((

 ))ميزان االعتدال((سيما روايته عن عكرمة فقد قال البخاري كما يف   وأكثر العلماء على تضعيفه ال
): ٦/٨٦( ))اجلرح((أبو حامت كما يف وقال . ))رمبا دلس عباد عن عكرمة((): ٤١٤٧(رقم ) ٤/٤٢(
بن  كان ضعيف احلديث يكتب حديثه ونرى أنه أخذ هذه األحاديث عن ابن أيب حيىي، عن داود((

رقم ) ٦٨(/ ))ذيب التهذيب((وقال البزار كما يف  ))احلصني، عن عكرمة عن ابن عباس
 ٢/١٥٦٩( ))ارحني((وقال ابن حبان يف . ))روى عن عكرمة أحاديث ومل يسمع منه((): ٣٦٥٠(

كان قدريا داعية إىل القدر، وكان على قضاء البصرة وكل ما روى عن عكرمة مسعه ((): ٧٨٧(رقم 
  . إهـ))بن احلصني فدلسها عن عكرمة بن أيب حيىي، عن داود  من إبراهيم
  ))مرتوك((املدين،  إسحاق أبو، موالهم بن أىب حيىي مسعان األسلمى  حممدبن   بن أيب حيىي  وإبراهيم
  ). ٢٤٣(رقم ) ١١٥: ص( ))التقريب((كما يف 

رقم  )٧/٤٧٧( ))الضعيفة((وضعفه الشيخ األلباين  -واهللا أعلم-وعلى هذا فاحلديث منكر
)٣٤٧٩ .( 

 . »منهوم العلم، ومنهوم املال«): ٣/٢٧٤( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٣(
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٤٧١

  .)١(تقدم وقد لني بسند عباس ابن حديث

  .»يُْظِهر سر الروحعليه وسلم مل اهللا  أنه صلى«: ـ حديث ١٨٨
  .)٢(تقدم وقد مسعود ابن حديث من البخاري  

 فرضي حاضرا لو كان صاحبك: أن رجال أثىن على رجل خريا فقال«: ـ حديث ١٨٩

                                                                                  

 . ، وانظر خترجيه مفصال هناك، وهو حديث صحيح بالشواهد)٧٥(تقدم احلديث برقم  )١(

: بلفظ) ب/١١اللوحة(يف كتاب قواعد العقائد : تقدم معىن احلديث يف موضعني املوضع األول) ٢(
الشيخان من حديث ابن : وقال املصنف يف خترجيه» عن بيان سر الروح �اهللا   كف رسول«

» ...فلم يرد عليهم شيئا �فأمسك النيب : حني سأله اليهود عن الروح قال«مسعود 
  . إهـ احلديث

مل يتكلم  �أن النيب «: بلفظ) ب/١٣٥اللوحة (شرح عجائب القلب : واملوضع الثاين يف كتاب
متفق عليه من حديث ابن مسعود يف سؤال اليهود عن الروح، : قال املصنف يف خترجيهو » يف الروح

  . احلديث وقد تقدم إهـ» ...فلم يرد عليهم فعلمت أنه يوحى إليه �فأمسك النيب «: وفيه
: اهللا تعاىل  قول: العلم باب: واحلديث أخرجه البخاري يف كتاب. فقط البخاريوعزاه هنا إىل 

m�Í��Ì��Ë��Ê��É�Îl )ويف كتاب التفسري باب)١٢٥(رقم ) ١/٢٩٥ ، :�m��Á��À

��Å� �Ä� � ÃÂl)باب ما يكره من كثرة : االعتصام باب: ، ويف كتاب)٤٧٢١(رقم ) ٨/٥٠٩
: التوحيد باب قوله تعاىل: ، وكتاب)٧٢٩٧(رقم ) ١٣/٣٢٦(يعنيه   السؤال ومن تكلف ما ال

m�£��¢��� � � � � �¡������~l )اهللا تعاىل قول: بابويف ) ٧٤٥٦(رقم ) ١٣/٥٤٤ :�m��¸���¶

�»�� � � � �º� �¹l )يف كتاب صفات املنافقني، باب مسلم، وأخرجه )٧٤٦٢(رقم ) ١٣/٥٤٧ :
��m: عن الروح وقوله تعاىل �سؤال اليهود النيب  �Å��Ä� � ÃÂ��Á� �Àl )رقم ) ١٧/١٣٤

 على متكئٌ  وهو حرث ىف  � النىب مع أنا بينا: قال � اهللا  عبد عن من طريق علقمة): ٦٩٩٠(
: بعضهم إليه، وقال رابكم ما الروح، فقال عن سلوه: لبعض بعضهم فقال، اليهود مر إذ عسيب

 عليهم يرد فلم  � النىب الروح، فأمسك عن سلوه، فسألوه: فقالوا تكرهونه بشىء يستقبلكم ال
���m��Å��Ä: قال الوحى نزل مقامى، فلما فقمت، إليه يوحى أنه شيئا، فعلمتُ  ÃÂ��Á��À

�Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Æl .  

 . واللفظ للبخاري
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٤٧٢

  .»النار دخل ذلك على ومات قلتَ  الذي
  .)١(أصال له أجد مل  

  .احلديث  )٢(»...وحيك قطعت ظهره«: ـ حديث ١٩٠
  .)٣(تقدم للمادح قاله 

                                                                                  

ياء اليت يف فصل أحاديث اإلح) ٦/٢٥٠( ))طبقات الشافعية الكربى((كذلك ذكره السبكي يف   )١(
  . جيد هلا إسنادا  مل

 . مل يوجد: وقال) ١٧٧: ص( ))تذكرة املوضوعات((وذكره حممد طاهر الفتين يف 

 . »لو مسعك ما أفلح إىل يوم القيامة...«): ٣/٢٨٢( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٢(

، وقال »أفلح ما مسعها لو عنقه ضربتم«: بلفظ) ب/٣٢/اللوحة(أسرار الزكاة : تقدم يف كتاب )٣(
 زاد، »صاحبك عنق قطعت وحيك«: بلفظ بكرة أيب حديث من عليه متفق((: املصنف يف خترجيه

فيه،  تكلم جدعانبن   زيدبن  علي: سنده ويف  »أبداً  أفلح ما مسعها لو واهللا«: رواية يف الطرباين
  . إهـ))موسى أيب حديث من حنوه وله

وحيك «: بلفظ) أ/١٥٨اللوحة(املدح، : آفات اللسان، اآلفة الثامنة عشر: وتقدم أيضا يف كتاب
 يف وهو بنحوه بكرة أيب حديث من عليه متفق((: ، وقال املصنف يف خترجيه»قطعت عنق صاحبك

  . إهـ  ))املصنف بلفظ الدنيا أيب البن ))الصمت((
رقم ) ٥/٣٣٧(الشهادات، باب إذا زّكى رجل رجال كفاه : احلديث أخرجه البخاري يف كتاب

  : الوهاب  من طريق عبد) ٢٦٦٢(
  : من طريق شعبة) ٦٠٦١(رقم ) ١٠/٥٨٤(األدب، باب ما يكره من التمادح : وأخرجه يف كتاب

  : من طريق وهيب) ٦١٦٢(رقم ) ١٠/٦٧٦(ويلك، : وأخرجه يف الكتاب نفسه باب ما جاء يف قول الرجل 
الزهد، باب النهي عن املدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على : وأخرجه مسلم يف كتاب

  : بن زريع  من طريق يزيد) ٧٤٢٦(رقم ) ١٨/٣٢٦(املمدوح 
بن أيب بكرة،   الرمحن  عن خالد احلذاء، عن عبد) الوهاب، وشعبة، ووهيب، ويزيد عبد(أربعتهم 

وحيك : �فأثىن عليه رجل خريا، فقال النيب  �أن رجال ذكر عند النيب «: عن أبيه مرفوعا بلفظ
أحسب كذا وكذا، : حمالة فليقل  إن كان أحدكم مادحا ال - يقوله مرارا - قطعت عنق صاحبك، 

ولفظ . »ويلك«: ويف رواية للبخاري» اهللا أحدا  رى أنه كذلك، واهللا حسيبه، وال يزكي علىإن ي
  . »اهللا أحدا أحسب فالنا، واهللا حسيبه، وال أزكي على: فليقل«: مسلم
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  »الرتاب وجوههم يف فاحثوا وإذا رأيتم املّداحني، متادحوا ال أال«: ـ حديث ١٩١
)١(تقدم 

  .)٢(»متادحوا  ال أال«: قوله دون  
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أخرجه البيهقي يف  »لو مسعها ما أفلح بعدها أبداً «بن عاصم عن خالد اخلذاء  وزاد علي
من طريق ) ٤٥٢٧(رقم ) ٥٠١ـ٦/٥٠٠( ))الشعب((، ويف  )٣٨٠(رقم ) ١٢٧: (ص ))اآلداب((

  . بن عاصم به  بن أيب طالب، عن علي  بن جعفر  بن إسحاق ابن اخلراساين، عن حيىي  اهللا عبد
. البغدادي مث العزيز، اخلراساين البغوي بن عبد ابن إبراهيم: بن إسحاق هو  اهللا ويف إسناده عبد
  . ))فيه لني((: ))سؤاالت السهمي((كما يف : قال الدارقطين

 ))التقريب((كما يف   ))صدوق خيطئ، ويصر((ابن صهيب، التميمي موالهم، : هو: بن عاصـــم وعلي
  ). ٤٧٥٨(رقم ) ٤٠٣: ص(

كما ذكر روايته املصنف   -بن جدعان بن زيد  بن عاصم على هذه الزيادة تابعه علي وتوبع علي
من ) (٢٠٥١٢(رقم )  ٣٤/١٤٥( ))املسند((أخرجه أمحد يف  -وعزاه اىل الطرباين ومل أقف عليه

  . بن أيب بكرة به  الرمحن بن زيد، عن عبد  بن سلمة، عن علي من طريق محاد): اهللا  وجادات عبد
وهو  )٣٦( رقم حديث يف سبق كما تضعيفه على واألكثر، فيه بن جدعان خمتلف بن زيد ليوع

  . ممن يقبل يف املتابعات
فهذه الزيادة قد تصل إىل الدرجة احلسن لغريه، لكن يشكل على ذلك أن الثقات الذين رووا 

  . - واهللا أعلم–احلديث عن خالد احلذاء مل يذكروها، فهي شاذة 
يف ): ٦/٣٥٠( ))طبقات الشافعية الكربى((فقد ذكرها السبكي يف  »إىل يوم القيامة«وأما زيادة 

  . إهـ ))»إىل يوم القيامة«: مل أجد قوله((: وقال: فصل أحاديث اإلحياء اليت مل جيد هلا إسنادا
 . وصنيعه هذا أدق من صنيع املصنف حيث أحال إىل موضع مل ترد فيه هذه الزيادة

احثوا يف «: بلفظ) ب/١٥٨اللوحة(املدح، : آفات اللسان، اآلفة الثامنة عشر: تقدم يف كتاب) ١(
  . إهـ ))مسلم من حديث املقداد((: ، وقال املصنف يف خترجيه»وجوه املداحني الرتاب

رقم ) ١٨/٣٢٨(واحلديث عند مسلم يف كتاب الزهد، باب النهي عن املدح إذا كان فيه إفراط 
بن احلارث، أن رجال جعل ميدح عثمان، فعمد املقداد، فجثا على   من طريق مهام): ٧٤٣١(

ما شأنك؟ فقال إن : ركبتيه، وكان رجال ضخما، فجعل حيثو يف وجهه احلصباء، فقال له عثمان
 . »إذا رأيتم املداحني، فاحثُوا يف وجوههم الرتابَ «: قال �اهللا  رسول

 . -واهللا أعلم - مل أقف على هذه الزيادة) ٢(
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  .قومه ضربه ملا قاله »يعلمون  ال اللهم اغفر لقومي فإم«: ـ حديث ١٩٢
  .)١(تقدم وقد ))دالئــــــل النبوة((  يف البيهقي   

                                                                                  

) ب/٤٧/اللوحة(تقدم احلديث يف كتاب األذكار والدعوات، الباب الثاين يف آداب الدعاء وفضله ) ١(
  . وقال املصنف يف خترجيه مثل ما قال ههنا

ابن حبان، ((: وقال املصنف يف خترجيه): أ/١٤٢اللوحة(س وتقدم أيضا يف كتاب رياضة النف
بن سعد، ويف الصحيحني من حديث ابن مسعود   من حديث سهل ))دالئل النبوة((والبيهقي يف 
  . إهـ ))عن نيب من األنبياء ضربه قومه �أنه حكاه 

يف ، وابن أيب عاصم )١/٣٣٨( ))املعرفة والتاريخ((بن سعد أخرجه الفسوي يف   حديث سهل
رقم ) ٦/٢٨٧( ))شرح مشكل اآلثار((، والطحاوي يف )٢٠٩٦(رقم ) ٤/١٢٣( ))اآلحاد واملثاين((
 ))الكبري((، والطرباين يف )٩٧٣(رقم ) ٣/٢٥٤اإلحسان( ))صحيحه((، وابن حبان يف )٢٤٨٨(
والبيهقي في ) ١٠٠٤(رقم ) ١٤٨١: ص( ))الشريعة((، واآلجري يف )٥٦٩٤(رقم ) ٦/١٢٠(
بن فليح،   من طرق عن حممد) ١٣٧٦(رقم ) ٣/٤٥( ))الشعب((، ويف )٣/٢١٥( ))النبوةدالئل ((

 �اهللا   قال رسول: بن سعد الساعدي، قال  بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سهل  عن موسى
. يوم أحد �اهللا   قال رسول: ))املعرفة((وعند الفسوي يف . »يعلمون  اللهم اغفر لقومي فإم ال«

  . »يعين يوم أحد«الشريعة  وكذلك عند اآلجري يف
  . إهـ ))رواه الطرباين، رجاله رجال الصحيح(() ٦/١٢٠( ))امع((وقال اهليثمي يف 

رجاله ثقات رجال البخاري؛ غري ): ٣١٧٥(رقم ) ٧/٥٣١( ))الصحيحة((وقال الشيخ األلباين يف 
 ))صدوق يهم((: تقريبهيف : بن فليح فيه كالم من قبل حفظه، أشار إىل ذلك احلافظ بقوله  أن حممد

  . إهـ
اهللا لينه ابن معني، والعقيلي، فقال ابن معني   أبو عبد ابن سليمان األسلمي: بن فليح هو وحممد

رقم ) ٤/١٢٧٨( ))الضعفاء((وقال العقيلي يف  ))ليس بثقة وال ابنه((): ٨/٥٩( ))اجلرح((كما يف 
  . ))ال يتابع على حديثه((): ١٦٨٦(

): ٨/٥٩( ))اجلرح((قال ابن أيب حامت كما . ووثقه مجاعة منهم أبو حامت، والدارقطين، والذهيب
بن سليمان فقلت أليب فما   بن فليح بن معني حيمل على حممد  كان حيىي((: مسعت أيب يقول((

وقال ). ٧/٤٤٠( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . ))ما به بأس ليس بذاك القوي: قولك فيه؟ قال
من ((وذكره الذهيب يف . ))ثقة((): ٤٦٥(رقم ) ٢٦٨: ص( ))سؤاالت احلاكم((الدارقطين كما يف 
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ليس بالقوي، : مدين ثقة، قال أبو حامت((: وقال) ٣١٢(رقم ) ١٦٨: ص( ))تكلم فيه وهو موثق
  . ))وله عند مسلم

وقد أخرج له البخاري يف صحيحه نسخة من روايته ((): ٦٢٢: صري هدي السا((قال احلافظ يف  
بن يسار، عن أيب هريرة، وبعضها عن هالل، عن  بن علي، عن عطاء عن أبيه، عن هالل

  . ))عليها توبع أخرى نسخة عنده وله. بن مالك توبع على أكثرها عنده  أنس
  . ينزل عن درجة احلسن والذي يظهر واهللا أعلم أن حديثه ال

املعجم ((بن فليح أخرجها الطرباين يف  بن سعد غري طريق حممد وللحديث طريق أخرى عن سهل 
التميمي، عن أيب حازم، عن   بن معبد بن عمرو  من طريق زهرة): ٥٨٦٢(رقم ) ٦/١٦٢( ))الكبري
حني كسرت رباعيته وجرح وجهه، وهشمت البيضة على  �شهدت النيب ]: قال[بن سعد  سهل

 حىت جرحه على جعل املاء، وماذا عليه ينقل وجهه، ومن عن الدم يغسل من رفألع رأسه، وإين
 عنهاهللا   رضي وجهه، وعلي عن الدم تغسل  �اهللا   رسول حممد بنت فاطمة الدم؟ كانت رقأ

 رمادا صارت إذا حىت حصريا أحرقت أبيها وجه عن الدم غسلت جمنة، فلما يف إليها املاء ينقل
 علىاهللا   غضب اشتد«: يومئذ قال الدم، مث رقأ حىت وجهه على فوضعتهالرماد،  ذلك من أخذت

  . »يعلمون  ال فإم لقومي اغفر اللهم«: قال مث ساعة مكث مث  »� اهللا   رسول وجه َكَلموا قوم
هذا إسناد حسن أو صحيح، فإن ((): ٣١٧٥(رقم ) ٧/٥٣٢( ))الصحيحة((قال الشيخ األلباين يف 

رجاله ثقات معروفون؛ غري زهرة هذا أورده البخاري، وابن أيب حامت برواية ثالثة آخرين عنه، ومل 
  . اهـ) ٦/٣٤٤( ))الثقات((يذكر فيه البخاري جرحا وال تعديال، وذكره ابن حبان يف 

والبن عائذ من طريق : قال): ٧/٤٦٦( ))الفتح((يف  وله شاهد من بالغات األوزاعي ذكره احلافظ
لو «: يوم أحد أخذ شيئا فجعل ينشف به دمه، وقال �اهللا   األوزاعي بلغنا أنه ملا خرج رسول

اللهم اغفر لقومي فإم «مث قال  »من السماء وقع منه شيء على األرض لنزل عليكم العذاب
  . »يعلمون ال

 �فإن دعاءه وباجلملة ): ٣١٧٥(رقم ) ٧/٥٣٢( ))الصحيحة((يف  -  -قال الشيخ األلباين
على طلب املغفرة  وعلى هذا جرى مجع من احلفاظ، لكن ال، هذا لقومه ثابت بمجموع الطرق

  . اهـ �للمشركني لكفرهم، وإمنا لذنبهم يف شجهم إياه 
يعين ((: عقب احلديث -  - وقد مجع ابن حبان بينه وبني النهي عن االستغفار للمشركني فقال

اللهم اغفر لقومي ذنبهم يب من الشج  لوجهي، : هذا الدعاء أنه قال يوم أحد ملا ُشج وجُهُه، قال
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  .)١(قومه ضربه حني األنبياء من نيب عن حكاية قاله  � أنه ))الصحيح(( يف واحلديث 

  »والتقوى رْأس الّتواُضـــع أن َيكره أن يُْذكر بالربّ «: ـ حديث ١٩٣
  .)٢(أصال له أجد مل 

  .احلديث  )٣(»...الّصوف لصاحب ويلٌ ، ويٌل للقائم، ويٌل للّصائم«: ـ حديث ١٩٤
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وتعقبه . إهـ ))حمالة أنه دعاء للكفار باملغفرة، ولو دعا هلم باملغفرة ألسلموا يف ذلك الوقت ال ال
جيوز أن يتخلف بعض دعائه على بعض أو   كأنه بناه على أنه ال((): ٦/٦٣٨( ))الفتح((احلافظ يف 

 . اهـ))»أعطاين اثنتني ومنعين واحدة«عن بعض، وفيه نظر لثبوت 

وعزاه ) أ/١٤٢/اللوحة(رياضة النفس : عزاه املصنف ههنا إىل الصحيح فقط، وتقدم يف كتاب )١(
  . لصحيحنياملصنف إىل ا
: ، ويف كتاب)٣٤٧٧(رقم ) ٦/٦٢٨( ٥٤األنبياء باب رقم : يف كتاب البخاري واحلديث عند

يف   مسلم ، وعند)٦٩٢٩(رقم ) ١٢/٣٥٢( ٥استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم، باب رقم 
: اهللا قال عبد: من طريق شقيق، قال): ٤٦٢٢(رقم ) ١٢/٣٦٠(غزوة أحد : كتاب اجلهاد باب

حيكي نبيا من األنبياء، ضربه قومه فأدموه، فهو ميسح الدم عن وجهه  �نظر إىل النيب كأين ا
  . »يعلمون اللهم اغفر لقومي فإم ال«: ويقول

اهللا   بإسناد حسن أن الغزوة اليت قال فيها رسول) ٤٠٥٧(رقم ) ٧/١٤٦( ))مسند أمحد((وجاء يف 
فازدمحوا : غنائم حنني باجلعرانة، قال �اهللا  قسم رسول«: ذلك هي غزوة حنني ولفظ أمحد �

اهللا عزوجل إىل قومه فكذبوه وشجوه   اهللا بعثه  إن عبدا من عباد �اهللا   فقال رسول: عليه، قال
  . »...فجعل ميسح الدم عن جبينه

  ))الفتح((بن سعد السابق، وبني حديث ابن مسعود فقال يف  وقد مجع احلافظ بني حديث سهل
ذكر ألصحابه أنه وقع لنيب آخر قبله، وذلك فيما  �ذلك ملا وقع للنيب حيتمل أن ((): ٦/٦٣٨(

وقع له يوم أحد ملا شج وجهه وجرى الدم منه، فاستحضر يف تلك احلالة قصة ذلك النيب الذي  
 . إهـ ))كان قبله فذكر قصته ألصحابه تطييبا لقلوم

يف فصل أحاديث اإلحياء اليت ): ٦/٣٥٠( ))الطبقات الشافعية الكربى((وكذلك ذكره السبكي يف ) ٢(
 . مل جيد هلا إسنادا

إال من : اهللا إال من؟ فقال إال من، فقيل يا رسول...«): ٣/٢٨٤( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٣(
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)٢(الفـــردوس(( صـــاحب وذكـــر )١(هكـــذا أجـــده مل 
 لـــِبسَ  ملـــن ويـــل«: أنـــس حـــديث مـــن ))

  .)٣(مسنـــــده يف ولده خيرجه ومل  »قوَله فعُله فخالف الّصوفَ 

اآليـــة فـــيمن يطلـــب   )٤(�mæ���å����ä������������ã��âl: نـــزول قولـــه تعـــاىل«: ـ ح���ديث ١٩٥
  .»اآلخرة واحلمد لعبادته وأعماله

 أن وأحب ، أبتغي وجه اهللاإين أقف املوقف « )٥(رجل قال: طاوس حديث من احلاكم 
 ولعله ))املستــدرك(( نسخيت من يف هكذا. »اآلية هذه نزلت حىت عليه يردّ  فلم، َمْوطين يـَُرى

  .)٦(هريرة أبو أو، عباس ابن منه سقط
= 
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 . »تـَنَـزهْت نفُسه عن الدنيا، وأبغض املِـْدَحة، واستحب املـَذمـة

يف فصل أحاديث اإلحياء اليت مل جيد هلا ): ٦/٣٥٠( ))الطبقات((وكذلك ذكره السبكي يف ) ١(
 . إسنادا

 .والصواب ما يف الظاهرية، ))مسند الفردوس(( يف األصل ) ٢(

  ). ٧١٦٢(رقم ) ٤/٤٠١( ))الفردوس مبأثور اخلطاب((حديث أنس ذكره أبو شجاع الديلمي يف ) ٣(
 عليه أعثر إىل أيب نعيم، وملوعزاه ) ١٩٢١(رقم ) ٢/٤٠٩( ))كشف اخلفاء((وذكره العجلوين يف 

 . - واهللا أعلم - ))احللية(( يف

    ) ١١٠: (الكهف) ٤(

هذا القول إىل ) ٨/٢٦١( ))إلحتافا(( وعزا الزبيدي يف. ))هو ابن عباس((  يف هامش نسخة احلافظ) ٥(
 . احلافظ ابن حجر

أنه مل يسقط من نسخة املصنف شيء بل احلديث اختلف يف وصله  - واهللا أعلم -والذي يظهر  )٦(
الكرمي اجلزري، عن طاوس،  بن محاد عنه عن معمر، عن عبد  وإرساله على ابن املبارك فرواه نعيم

  . عن ابن عباس موصوالً 
  . الكرمي اجلزري، عن طاوس مرسالً   ورواه عبدان عنه، عن معمر، عن عبد

بن   عن إمساعيل): ٢/١١١(كتاب اجلهاد   ))املستدرك((أخرجها احلاكم يف : رواية الوصل: والأ
  . بن محاد ثنا ابن املبارك به بن حممد الشعراين، ثنا جدي، ثنا نعيم بن الفضل حممد
  . ، ووافقه عليه الذهيب))صحيح على شرط الشخني ومل خيرجاه((: وقال

ورواه عبدان، عن ابن ((: وقال) ٦٤٣٨(رقم ) ٩/١٧١( ))الشعب((وعن احلاكم أخرجه البيهقي يف 
= 
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٤٧٨

: وفيه. احلديث »...من صام رياء فقد أشرك«: ضعيف بسند معاذ حديث من وللبزار 
  .)١(»اآلية هذه تال  � أنه«

= 
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  . إهـ))املبارك فأرسله، ومل يذكر فيه ابن عباس
يشري ((: معلقا على كالم البيهقي): ١/٢٢( ))ضعيف الرتغيب والرتهيب((وقال الشيخ األلباين يف 

ه الفاحشة، وخباصة البيهقي إىل إعالله باإلرسال، وهو الصواب، وتصحيح احلاكم إياه من أوهام
  . إهـ))وهو ضعيف، وقد خالفه عبدان فأرسله، وعبدان ثقة) بن محاد نعيم(أن يف إسناده املوصول 

 كثريا خيطىء صدوق((): ٧١٦٦(رقم ) ١٠٠٦: ص( ))التقريب((قال عنه احلافظ يف  بن محاد  ونعيـم
  . ))بالفرائض عارف فقيه
من طريق ) ٣٣٠ـ ٤/٣٢٩(كتاب الرقاق   ))املستدرك((أخرجها احلاكم يف : رواية اإلرسال: ثانيا

اهللا  قال رجل يا نيب: الكرمي اجلزري، عن طاوس قال  عبدان، عن ابن املبارك، عن معمر، عن عبد
حىت  �اهللا  إين أقف املوقف ابتغي وجه اهللا، وأحب أن يرى موطين، قال فلم يرد عليه رسول

  . اآلية mæ���å����ä������������ã��â�é��è����çlزلت ن
  . عن طاوس مرسال) ١٢(رقم ) ٦٦( ))اجلهاد((وكذلك رواه ابن املبارك يف 

وابن أيب  ))اإلخالص((رواية اإلرسال البن أيب الدنيا يف ) ٩/٦٩٦( ))الدر املنثور((وعزا السيوطي يف 
  . حامت

 ))التقريب((كما يف   ))ثقة حافظ(( العتكي امللقب بعبدان بن جبلة بن عثمان اهللا عبد: وعبدان هو
  ). ٣٤٨٨(رقم ) ٥٢٥: ص(

بن   عن احلسن) ١٥/٤٤٠( ))تفسريه((الرزاق عن معمر أخرجه الطربي يف  وتابعه على إرساله عبد
يا نيب اهللا، إين : جاء رجل، فقال«: الرزاق، قال أخربنا معمر به بلفظ  أخربنا عبد: حيىي، قال

  » ...اهللا عز وجل أحب اجلهاد يف سبيل اهللا، وأحب أن يرى موطين، ويرى مكاين فأنزل
  . ))صدوق((): ١٢٩٠(رقم ) ٢٤٣( ))التقريب((قال احلافظ يف  بن حيىي العبدي اجلرجاين  واحلسن

بن محاد  إن الراجح يف احلديث اإلرسال لثقة رواته، وأما الوصل فقد تفرد به نعيم: وخالصة القول
 . كما سبق  ))صدوق خيطئ كثريا((وقد وصف بـ

) ١٧٠- ٩/١٦٩( ))الشعب((، والبيهقي يف )٢٦٦٣(رقم ) ٧/١٠٦البحر الزخار( البزار أخرجه) ١(
بن عطاء   الوهاب  من طريق عبد) ٣٥/٣١٤( ))تاريخ دمشق((، وابن عساكر يف )٦٤٣٦(رقم 

= 
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٤٧٩

= 
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�m��è����ç��æ���å����ä���ã��â وتعاىل تباركاهللا  قول يف، السائببن   حممد أخربنا: الثقفي، قال

î� �í� � � �ì� �ë� �ê� �él يف غنمبن   الرمحن  عبد كان: احل، قالص أبو حدثين: فقال 
 يا: غنمبن   الرمحن عبد جبل، فقالبن   معاذ فيهم  � النيب أصحاب من نفر يف دمشق مسجد

معاذ،  يا: غفرا، فقال اللهم: معاذ اخلفي، فقال الشرك عليكم أخاف ما أخوف الناس، إن أيها
 ومن، أشرك فقد رياء تصدق ومن، أشرك فقد رياء صام من«: يقول  �اهللا   رسول مسعت أما

��m اآلية هذه ، تال�اهللا  رسول ولكن، بلى: قال، »أشرك فقد رياء صلى �æ���å����ä���ã��âl 
 عنكاهللا  فرج، بلى: قالوا »؟ عنكم أفرجها أال«: فقال عليهم واشتد، القوم على ذلك فشق، اآلية
��¥���m: الروم يف اليت اآلية مثل هي«: فقال، واألذى، اهلم �¤��£��¢��¡������~��}��|

��©¨��§���¦l عليه وال له  ال عليه يكتب له، مل يكتب مل رياء عمال عمل من«، اآلية« . 

  . إهـ))وهو كذاب بن السائب الكليب رواه البزار وفيه حممد((): ٧/٥٧( ))امع((قال اهليثمي يف 
  ). ٥٩٠١(رقم ) ٨٤٧: ص( ))التقريب((كما يف   ))متهم بالكذب(( السائب الكليببن  وحممد

): ٦٣٤(رقم ) ١٦٣: ص(())التقريب((قال احلافظ يف باذام موىل أم هاين: وشيخه أبو صاحل هو
  . ))ضعيف((

  . ))موضوع((): ٥٢٤٩(رقم ) ١١/٤٠٢( ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف 
باطل : بقوله. »عليه وال له  ال عليه يكتب له، لم يكتب لم رياء عمال عمل من«: مث نقد لفظ

�: ظاهر البطالن، فإنه مع خمالفته لصراحة اآلية m� �î� �í� � � �ì� �ë� �êl معارض فهو؛ 
: �كقوله ،  اآلية لصراحة واملوافقة العبادة يف الرياء من الرتهيب يف الصحيحة لألحاديث

 غريي؛ تركته معي فيه أشرك عمالً  عمل من، الشرك عن األغنياء أغىن أنا: وتعاىل تباركاهللا   قال«
 فقد؛ رياءً  صام من«: نفسه احلديث يف لقوله معارض هو بل، )٢٢٣/ ٨( مسلم رواه. »وشركه
  . اهـ! ؟»عليه ال...«: أشرك فيمن يقال كيف إخل؛ إذ» ...أشرك

 »أشرك فقد رياء صلى أشرك، ومن فقد رياء تصدق أشرك، ومن فقد رياء صام من«: وأما قوله
) ١٧١٤٠(رقم ) ٢٨/٣٦٤( ))املسند((بن أوس أخرجه أمحد يف  جاء بإسناد آخر عن شداد

، )٤/٤٠( ))الكامل((، وابن عدي يف )٣٤٨٢(رقم ) ٨/٤٠٧البحر الزخار (مطوال، والبزار يف 
كتاب الرقاق   ))املستدرك((، واحلاكم يف )٧١٣٩(رقم ) ٧/٢٨١( ))الكبري((والطرباين يف 

بن رام،   احلميد من طرق عن عبد) ٦٤٢٧(رقم ) ٩/٢٦٥( ))الشعب((، والبيهقي يف )٤/٣٢٩(
= 
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٤٨٠

 والقارئ، مباله واملتصدق، اهللا سبيل يف املقتول: الثالثة يف«: أيب هريرةـ حديث  ١٩٦
  »يقول لكل واحد منهم كذبتاهللا  وإن، لكتابه
  .)١("اإلخالص" كتاب يف وسيأيت مسلم رواه 

= 
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 �اهللا   بن أوس قال مسعت رسول  بن غنم، عن شداد  الرمحن  بن حوشب، عن عبد  عن شهر
  . »صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك من((: يقول

بن أوس، وال نعلم له طريقا إىل هذا   نعلم يرويه إال شداد وهذا احلديث ذا اللفظ ال((: وقال البزار
بن رام قد روى عنه مجاعة من أهل العلم، واحتملو حديثه،  احلميد  الطريق الذي ذكرناه، وعبد

بن حوشب قد تكلم فيه شعبة، وال نعلم أحدا ترك الرواية عنه، وقد حدث شعبة عن رجل  هروش
  . إهـ ))عنه

رواه ((: ، وقال)٥٤١٣(رقم ) ٤/٢٣٢٩( ))ذخرية احلفاظ((واحلديث ذكره ابن طاهر املقدسي يف 
  . إهـ))بن أوس، وشهر ضعيف  بن غنم، عن شداد  الرمحن شهر، عن عبد

بن حوشب، وثقه أمحد وغريه، وضعفه غري   رواه شهر((): ١٠/٢٢٤( ))امع((وقال اهليثمي يف 
  . إهـ))واحد، وبقية رجاله ثقات

، فاحلديث )١٠٢(يف احلديث رقم بن حوشب قد ضعفه مجهور العلماء كما تقدم ترمجته  وشهر
  . ضعيف

 . إهـ ))إسناد ضعيف حيتمل التحسني((): ٥٢٤٩(رقم   ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف 

) ب/٢٣٣/اللوحة(سيأيت احلديث يف كتاب النية واإلخالص والصدق، الباب الثاين يف اإلخالص ) ١(
وقد ((: احلديث، وقال املصنف »...اهللا العلم  رجل آتاه: أول من يسأل يوم القيامة ثالثة«: بلفظ
  . إهـ))تقدم

) ١٣/٥٢(والسمعة استحق النار واحلديث أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب من قاتل للرياء 
أحُد  -  ناِتلٌ  له فقال هريرة أىب عن الناس تفرق بن يسار، قال  من طريق سليمان) ٤٩٠٠(رقم 
 �اهللا   رسول مسعت نعم: قال  �اهللا  رسول من مسعته حديثا حدثنا! الشيخ أيها - الشام أهل
 فما: قال فَعَرفها نعَمه فعرَفه به فُأِيتَ استشهد،  عليه، رجل القيامة يوم يقضى الناس أول إن«: يقول

جريٌء،  يقال ألن قاتلت ولكنك كذبت: قال. اسُتْشهدتُ  حىت فيك قاتلت: فيها؟ قال عملت
 القرآن وقرأ وعّلمه العلم تعّلم النار، ورجل ىف ألُقى حىت وجهه على فُسحب به أمر قيل، مث فقد

= 
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٤٨١

  »بهاهللا  ّمسع  ومن ّمسع؛ بهاهللا  راءى، )١(من راءى«: ابن عمرـ حديث  ١٩٧
  .)٢(اهللا عبدبن   جندب حديث من عليه متفق 

 شيخ رواية من ))الشـعـب(( يف والبيهقي، ))الكبـري(( يف الطرباين فرواه عمر ابن حديث وأما 
)٣(ساِمعُ  بهاهللا   مسع، الناسَ  مسع من«: بلفظ عنه يزيد أبا يكىن

  .)٤(»وصغره، وحقره، خلقه  

= 
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: القرآن، قال فيك وقرأت وعّلمته العلم تعلمت: فيها؟ قال تعمل فما: فعرفها، قال نعمه فعرفه به فأُِيتَ 
 على فسحب به أمر قيل، مث قارئ، فقد هو: ليقال القرآن عاملٌ، وقرأت: ليقال العلم تعلمت ولكنك كذبت
 نعمه، فعرفها، به، فعرّفه فأُِيتَ  كله املال أصناف من وأعطاه عليهاهللا   وسع النار، ورجلٌ  ىف ألقى حىت وجهه
كذبت، : لك، قال فيها أنفقت إال فيها ـيُْنفق أن حتب  سبيل من تركت ما فيها؟ قال عملت فما: قال

  .»النار ىف ألقى مث وجهه على فسحب به أمر مث: قيل جواٌد، فقد هو ليقال فعلت ولكنك

وفالن ُمراٍء، وقوم مراُءون، . أريته أين على خالف ما أنا عليه: راءيت الرجل مراءاًة، رياءً : من )١(
: انظر. فالن الناس يُرائيهم مراءاًة، وراياهم مراياًة، على القلب مبعىنً  راءى: واالسم الرياء، ويقال
 ). رأى(مادة ). ٣/١٥٤٠(لسان العرب مصدر 

اهللا، وقد ينسب إىل   أبو عبد - بفتحتني مث قاف–مث الَعَلقي  ابن سفيان البجلي: اهللا هو  بن عبد  جنـــدب )٢(
بن الزبري وروى عنه   بن سفيان، له صحبة، سكن الكوفة مث البصرة قدمها مع مصعب  جندب: جده فيقال
   ).٩٨٢(رقم ) ٢٠٣ص(التقريب ) ٢/٢٤٨(اإلصابة : انظر. املصريني

، )٦٤٩٩(رقم ) ١١/٤٠٨(الرقاق، باب الرياء والسمعة، : كتاب  البخاري وحديثه أخرجه
من طريق ) ٧٤٠٢(رقم ) ١٨/٣١٦(اهللا  من أشرك يف عمله غري: الزهد، باب: كتاب  مسلمو

غريه  �ع أحدا يقول قال النيب ومل أمس -�قال النيب : مسعت جندبا يقول: بن كهيل قال سلمة
  . »اهللا به  اهللا به، ومن يُرائي؛ يرائي  من مسّع مسع« -�قال النيب : فدنوت منه فسمعته يقول

  . »اهللا به  من يسّمع يسمع«: ولفظ مسلم
من ) ٧٤٠٢(رقم ) ١٨/٣١٦(اهللا  من أشرك يف عمله غري: الزهد، باب: وأخرجه مسلم يف كتاب

 . »اهللا به  اهللا به، ومن راءى؛ راءى  من مسع؛ مسع«حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ 

فمن رواه ساِمُع  -وقال -ع، اسم فاعل من مسَِ : سامــــع((): ٤٤٥: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف  )٣(
 . إهـ))اهللا سامُع خلقه به الناس  ّمسع: اهللا تعاىل؛ أي  جَعله من صفة -بالرفع - خلِقه

، واحلديث فيهما من رواية ))الشعب((، وال يف ))املعجم الكبري((مل أقف على حديث ابن عمر يف ) ٤(
= 

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٤٨٢

بن  اهللا عبد حديث من أنه منيعبن  )١(]وا[، مسند أمحد و، البن املبارك)) الزهد(( ويف    
  .عمرو

فاجعلوه يف ، للمالئكة إن هذا مل يردين بعملهيقول اهللا  إن«: ـ حديث ١٩٨
  .»سجني
أبو الشيخ يف  و  ))اإلخــالص((ابن أيب الدنيا يف ومن طريقه  ، ))الزهد((ابن املبارك يف   

  .)٢(حبيب مرسالبن  من رواية ضمرة ))العظمة((كتاب  
= 
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اهللا عنهما، كما سيأيت يف   بن عمر رضي  اهللا بن عمرو أنه حدثه وكان يف الس عبد  اهللا عبد
 ))الكبري((من رواية ابن عمرو، وعزاه للطرباين يف ) ١٠/٢٢٥( ))امع((التخريج، وذكره اهليثمي يف 

 . ))األوسط((و

والصواب ما يف الظاهرية ألن ) بن منيع ومسند أمحد: ( األصلما بني املعقوفتني من الظاهرية، ويف) ١(
 . بن عمرو  اهللا  احلديث فيهما من رواية عبد

بن  بن أيب مرمي، عن ضمرة  عن أيب بكر) ٤٥٢(، رقم )١٥٣: ص( ))الزهد((ابن المبارك أخرجه  )٢(
يستكثرونه، ويزكونه اهللا   من عباد إن املالئكة يرفعون أعمال العبد: �اهللا   قال رسول: حبيب قال

اهللا إليهم أنكم حفظة على عمل عبدي،  اهللا من سلطانه، فيوحي  حىت يبلغوا به إىل حيث شاء
وأنا رقيب على ما يف نفسه، إن عبدي هذا مل خيلص يل، ومل خيلص عمله، فاجعله يف سجني، 

لطانه، اهللا من س يستقلونه، وحيقرونه حيث ينتهوا به إىل حيث شاء ويصعدون بعمل العبد
هذا أخلص  اهللا إليهم أنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما يف نفسه، إن عبد  فيوحي

  . »عمله فاكتبوه يف عليني
وأبو الشيخ في ، )١٨(رقم ) ٤٦: ص( ))اإلخالص والنية((ابن أبي الدنيا في ومن طريقه أخرجه 

  ). ٥٢٠(رقم ) ١٠٠١ـ١٠٠٠: ص( ))العظمة((
اليت تلي الطبقة الوسطى من التابعني،  ))ثقة من الطبقة الرابعة(( بيدي احلمصيبن حبيب الزُ  وضمرة

  ). ٣٠٠٣(رقم ) ٤٦٠: ص( ))التقريب((انظر. وجل روايتهم عن كبار التابعني
قال  الغساين الشامي بن أيب مرمي  اهللا  بن عبد وعلى هذا فاحلديث مرسل ويف إسناده أبو بكر

  . ))فاختلط بيته ُسرق قد وكان ضعيف((): ٨٠٣١(رقم ) ١١١٦: ص( ))التقريب((احلافظ يف 
 . فاحلديث مرسل ضعيف
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٤٨٣

  .)١())املوضوعــات(( ورواه ابن اجلوزي يف  

  .احلديث )٢(»...عليكم الشرُك األصغرُ إّن أْخوَف ما أخاف «: ـ حديث ١٩٩
 ورجاله، رواية وله، )٣(لبيدبن  حممود حديث من ))الشـعـب(( يف والبيهقي، أمحد  
  .)٤(ثقات

                                                                                  

اهللا احلاكم   من طريق أيب عبد): ١٦٤٦(رقم ) ٣/٤٠٥( ))املوضوعات((أخرجه ابن اجلوزي يف ) ١(
ْثين حبديث مسعته من رسول: بن جبل قلت ملعاذ: بن معدان، قال بإسناده عن خالد اهللا   حد� 

مسعت : بأيب وأمي أنت يا رسول اهللا، مث قال: نعم مث قال: مث حفظته فذكرته كل يوم، قال معاذ
ويصعد احلفظة السبعة حتمل عمله، فيصعدون «: - فذكر حديثا طويال وفيه -�اهللا  رسول

احلجب كلها، حىت يقوموا بني يدي الرب، فيشهدون عليه بعمل خالص ودعاء، فيقول الرب عز 
احلديث » ...إنه مل يُرد به وجهي - ويف رواية -أنتم احلفظة، وأنا الرقيب على ما يف نفسه: وجل
  . بطوله

 ). ٢١٠( انظر خترجيه واحلكم عليه يف احلديث رقم

الرياء، : وما الشرك األصغر يا رسول اهللا؟ قال: قالوا...«): ٣/٢٨٦( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف ) ٢(
اذهبوا إىل الذين كنتم تراءون يف الدنيا، : اهللا عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعماهلم يقول

 . »فانظروا هل جتدون عندهم اجلزاء

: قال البخاري: املدين قال ابن أيب حامت نعيم أبو األشهلي األوسي رافعبن   عقبةبن  لبيدبن   حممود) ٣(
الرب معلقا على قول ابن   قال ابن عبد. إهـ))ال يعرف له صحبة((: فخط أيب عليه وقال ))له صحبة((

بن الربيع فإنه أسن   قول البخاري أوىل، وهو أوىل بأن يذكر يف الصحابة من حممود((: أيب حامت
وله روايات  تدل على مساعه من  ))الصحابة عن روايته وجل صغري صحايب((إهـ  وقال احلافظ ))منه

 . ))اإلصابة((، واحلافظ يف ))االستيعاب((الرب يف   ذكر بعضها ابن عبد �النيب 

: ص( ))التقريب((، )٧٨٥٧(رقم  ١٠/٦٨، اإلصابة)٢٣٩٠(رقم ) ٦٨٠: ص(االستيعاب : انظر
 ). ٦٥٦٠(ر قم ) ٩٢٥

رقم ) ٣٩/٤٣(، و)٢٣٦٣١(رقم ) ٣٩/٤٠( ))المسند((أحمد في وحديث حممود أخرجه  )٤(
بن أيب   الرمحن  ، من طريق عبد)٦٤١٢(رقم ) ٩/١٥٥( ))الشعب((والبيهقي في ، )٢٣٦٣٦(

  : الزناد
من ) ٢/٣١٥(للزيلعي  ))ختريج أحاديث الكشاف((كما يف   ))غرائب مالك((وأخرجه الداقطين يف 

= 
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٤٨٤

  .)١(َخِديجبن  رافع عن، لبيدبن  حممود رواية من الطرباين ورواه 
= 
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  : بن سالم، عن إسحاق الطباع، عن مالك بن حممد  الرمحن  طريق عبد
  ): ٣٨٤(رقم ) ٤٤٧بن حجر ص  رواية علي()) جزئه((بن جعفر يف   وأخرجه إمساعيل

بن   بن عمر  بن أيب عمرو، عن عاصم  عن عمرو) ابن أيب الزناد، ومالك، وإمساعيل( ثالثتهم 
  . فذكره �اهللا  قال رسول: قال بن لبيد قتادة، عن حممود

  ). ٤١٣٥(رقم ) ١٤/٣٢٣( ))شرح السنة((بن جعفر أخرجه البغوي يف   ومن طريق إمساعيل
رواه أمحد بإسناد جيد، وابن أيب الدنيا، والبيهقي يف الزهد ((): ١/٦٩( ))الرتغيب((قال املنذري يف 
فيما أرى، وقد خرج أبو بكر ابن ، ومل يصح له منه مساع �بن لبيد رأى النيب  وغريه، وحممود

  . إهـ ))خيرج فيه شيئا من املراسيل خزمية حديث حممود املتقدم يف صحيحه مع أنه ال
إسناد جيد كما قال املنذري، ((): ٩٥١(رقم ) ٣/٦٣٤( ))الصحيحة((وقال الشيخ األلباين يف 

  . إهـ ))وحده بن لبيد فإنه من رجال مسلم  رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني، غري حممود
بلفظ  - كما أشار إليه املنذري  -)٩٣٧(رقم ) ٢/٦٧( ))صحيحه((واحلديث أخرجه ابن خزمية يف 

بن   بن كعب  بن إسحاق  بن يونس كالمها عن سعد آخر من طريق أيب خالد األمحر، وعيسى
أيها الناس «: فقال �خرج النيب : بن لبيد قال  بن قتادة، عن حممود  بن عمر  عجرة، عن عاصم

يقوم الرجل فيصلي، فيزين : وما شرك السرائر؟ قال! يا رسول اهللا: إياكم وشرك السرائر، قالوا
  . »صالته، جاهدا ملا يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر

  ). ٢٢٤٢(رقم ) ٣٦٨: ص( ))التقريب((ثقة  كما يف  بن إســـحاق  وسعد
 . واهللا أعلم. وصححه ابن خزمية لذكره إياه يف صحيحه ))صحيح((فاحلديث 

يوم بدر  �اهللا أو أبو خديج عرض على النيب  ابن عدي احلارثي، األوسي األنصاري أبو عبد: هو )١(
فاستصغره، وأجازه يوم أحد فُجرح ا، وشهد ما بعدها، واستوطن املدينة إىل أن انتقضت جراحته 

والتقريب ) ٢٥٣٧(رقم  ٣/٤٥٩اإلصابة : انظر. ه يوم أحد، سنة ثالث أو أربع وسبعنياليت أصابت
  ). ١٨٧١(رقم ) ٣١٦: ص(

بن شبيب، ثنا  اهللا  من طريق عبد): ٤٣٠١(رقم ) ٤/٢٥٣( ))الكبري((وحديث أخرجه الطرباين يف 
بن   صمبن أيب عمرو، عن عا بن حممد، عن عمرو العزيز بن أيب أويس، حدثين عبد  إمساعيل

  . فذكره: قال �اهللا   بن خديج أن رسول بن لبيد، عن رافع  بن قتادة، عن حممود عمر
بن   بن لبيد، عن رافع  رواه الطرباين بإسناد جيد، عن حممود((): ١/٦٩( ))الرتغيب((قال املنذري يف 

= 
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٤٨٥

)١(استعيذوا باهللا مـن ُجـّب احلَـَزن«: ـ حديث ٢٠٠
 جهـنم يف واد: قـال؟ هـو ومـا: قيـل  

  .»املرائني للقراء أعد
  .)٢(عدي ابن وضعفه، هريرة أيب حديث من ماجه وابن، غريب: وقال الرتمذي 

= 
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  . إهـ ))بن خديج فيه  إن حديث حممود هو الصواب دون ذكر رافع: خديج، وقيل
بن شبيب واٍه، فال تقبل زيادته، فقول   اهللا عبد((): ٩٥١(رقم  ))الصحيحة((قال الشيخ األلباين يف 

  . إهـ ))مردود((إسناده جيد أيضا  املنذري
  . ، سكن البصرة يكىن أبا سعيدابن خالد مكي: بن شبيب هو اهللا وعبد

، وقال ابن حبان يف اروحني ))حيل ضرب عنقه((): ٤/٢٦٢( ))الكامل((قال فضلك الرازي كما يف 
جيوز االحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه يف   يقلب األخبار ويسرقها ال((): ٥٧٦(رقم ) ٢/١١(

المة، أخباري ع((): ٤٣٨١(رقم ) ٤/١١٨( ))امليزان((إهـ وقال الذهيب يف  ))الروايات عن األثبات
  . لكنه واه، قال أبو أمحد احلاكم ذاهب احلديث إهـ

 - واهللا أعلم - وعلى هذا فالزيادة يف اإلسناد شاذة

بضم اجليم وتشديد املوحدة، : اجلب((): ١/٣٥٩( ))مرعاة املفاتيح((اهللا املباركفوري يف   قال عبيد )١(
من بئر فيها احلزن الغري، قال  البئر اليت مل تطو، واحلزن بفتحتني، أو بضم فسكون ضد الفرح، أي

دار فيها السالمة من كل حزن : جب احلزن َعَلم، واإلضافة كما يف دار السالم أي: الطييب
 . إهـ))وآفة

، )٢٣٨٣(رقم ) ٦/٢٥٣(احلديث أخرجه الرتمذي كتاب الزهد، باب ما جاء يف الرياء والسمعة  )٢(
رقم ) ٢/١٧٠( ))التاريخ الكبري((ري يف ، والبخا)٢٥٦(رقم ) ١/١٦٧(وابن ماجة يف املقدمة 

رقم ) ١٤٥٠ـ١٤٤٩: ص( ))الدعاء((، والطرباين يف )٥/٧١( ))الكامل((، وابن عدي يف )٢٠٩١(
بن سيف   من طرق عن عمار) ١٨٢٥(رقم ) ٣/٥٩٧( ))املوضوعات((، وابن اجلوزي يف )١٣٩١(

تعوذوا « �اهللا   قال رسول :الضيب، عن أيب ُمعان البصري، عن ابن سريين، عن أيب هريرة قال
واد يف جهنم تتعوذ منه جهنم كل «: اهللا وما جب احلزن؟ قال  قالوا يا رسول» باهللا من جب احلزن

وعند ابن ماجة . »القراء املراءون بأعماهلم((: ومن يدخله؟ قال! يا رسول اهللا: قلنا» يوم مائة مرة
اهللا الذين يزورون   أبغض القراء إىل وإن من«: وزاد» يتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة«

  . »األمراء
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  ). ٣/٦٣٥( ))الضعفاء((ومن طريق البخاري أخرجه العقيلي يف 
  . ))هذا حديث غريب((: وقال الرتمذي
  . ))يعرف له مساع  من ابن سريين، وهو جمهول  أبو معان ال((: وقال البخاري
  ))إسناد فيه ضعف، وأبو معان هذا جمهول((: وقال العقيلي

ال يسوي الروايتني شيئاً، ((: -بعد ذكر هذه الرواية، ورواية الدامغاين اآلتية ذكرها -وقال ابن عدي
  . ))بن سيف له غري ما ذكرت والضعف بني يف حديثه وعمار

: مرتوك، وقال ابن حبان: هو: بن سيف ليس بشيئ، قال الدارقطين  عمار: وقال ابن اجلوزي
  . ومعان يستحق الرتك

  : أقول األئمة يتضح أن يف احلديث علتني من خالل
  . الرمحن الكويف  ، أبو عبدالضيب: بن سيف، وهو  ضعف عمار: األوىل

 -أبو حامت: ، وقال))ليس حديثه بشيء((): ٦/٣٩٣( ))اجلرح والتعديل((قال ابن معني كما يف 
: كان شيخا صاحلا وكان ضعيف احلديث منكر احلديث، وقال أبو زرعة  - املصدر السابق

، وقال ))كان مغفال((): ٤١٧(رقم ) ٨٥: ص(وقال أبو داود كما يف سؤاالت األجري . ))ضعيف((
ري حىت رمبا كان مممن يروي املناكري عن املشاه((): ٨٣٧(رقم ) ٢/١٨٩( ))اروحني((ابن حبان يف 

  . ))سبق إىل القلب أنه كان املتعمد هلا، فبطل االحتجاج به، ملا أتى من املعضالت عن الثقات
رقم ) ١٨٦: ص( ))تاريخ الدارمي((: وجاء توثيقه عن ابن معني يف رواية الدارمي، والدوري انظر

) ٣٥٢: ص( ))الثقات((ووثقه العجلي يف ). ٢٥٢٠(رقم ) ٢/٤٢٣( ))تاريخ الدوري((، )٦٧٥(
  ). ١٢٠٥(رقم 

  . ))عابد احلديث ضعيف((: بقوله ))التقريب(( يف احلافظ وخلصه
وقال احلافظ يف كما يف رواية ابن ماجة،   -بالذال - أبو معاذ: جهالة أيب معان، وقيل: الثانية

  . بالنون بدل الذال، وهو أرجح إهـ] أبو معان): [٨٤٤١(رقم ) ١٢٠٧: ص( ))التقريب((
  . ))التقريب((جمهول كما تقدم، وتبعه احلافظ يف : قال البخاري معانوأبــــو 

وبناء عليه ذكر ابن اجلوزي  ))أيب معان((: بن رفاعة، بدل  معان: ))املوضوعات((و ))الكامل((ويف  
: ص( ))التقريب((قال احلافظ عنه يف : السالمي الدمشقي: قول ابن حبان فيه، وابن رفاعة هو

  . ))لني احلديث كثري اإلرسال((): ٦٧٩٥(رقم ) ٩٥٣
  : وللحديث طريقان آخران عن ابن سريين عن أيب هريرة

= 

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٤٨٧

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  . ، عن ابن سريين بهمغاينبن شهاب الدا  بن اجلراح، عن بكري  طريق رواد: األوىل
 ))اروحني((يف ترمجة الدامغاين، وابن حبان يف ) ٢/٣٥( ))الكامل((أخرجها ابن عدي يف 

  ). ١٤٥(رقم ) ٢٢٣- ١/٢٢٢(
 ))األوسط((يف ترمجة الدامغاين، والطرباين يف ) ٢/٣٥( ))الكامل((يف  - أيضا -ورواه ابن عدي

  . من طريق رواد، عن أيب احلسن احلنظلي، عن بكري به). ٣٠٩٠(رقم ) ٣/٢٦١(
ألن هذا احلديث منكر، ...وهذا أشبه((: مث قال ابن عدي ))أبو احلسن احلنظلي((فزاد يف اإلسناد 

  . إهـ ))وإذا كان حديثا منكراً فريويه جمهول، وأبو احلسن احلنظلي جمهول
  . ))بن شهاب، عن ابن سريين إال هذا احلديث  يرو بكريمل ((: وقال الطرباين
وليس هلذا احلديث أصل ((): ١٨٢٥(مسألة رقم ) ٥/٨٧(البنه  ))العلل((كما يف : وقال أبو حامت
  إهـ))ذا اإلسناد

 ))التقريب((مده ابن حجر يف واعت ))منكر احلديث((: قال ابن عدي: بن شهاب الدامغاين وبكري
  ). ٧٦٦(رقم ) ١٧٧: ص(

  . فاإلسناد ضعيف جدا
بن عطية، عن سليمان التيمي، ابن سريين   بن الفضل بن ماهان، عن حممد طريق حممد: الثانية

تعوذوا باهللا من جب «: ، بلفظ)٦١٨٩(رقم ) ٦/٢٠٢( ))األوسط((أخرجها الطرباين يف . به
واد يف جهنم، إن جهنم لتعوذ باهللا من شر «: وما جب احلزن؟ قال! يا رسول اهللا: قالوا »احلزن

: وما الغرارون؟ قال! يا رسول اهللا: قيل» ذلك الوادي يف كل يوم أربع مائة مرة، يلقى فيه الغرّارون
  . »املراءون بأعماهلم يف دار الدنيا«

بن   حممد: بن الفضل، تفرد به التيمي إال حممدمل يرو هذا احلديث عن سليمان ((: وقال الطرباين
  . ))ماهان

بن عطية  بن الفضل  رواه الطرباين يف األوسط وفيه حممد((): ١٠/٣٩٣( ))امع((وقال اهليثمي يف 
  إهـ ))وهو جممع على ضعفه

 ))التقريب((موالهم الكويف نزيل خبارى قال احلافظ يف  العبسي: بن عطية هو بن الفضل وحممد
  . ))كذبوه((): ٦٢٦٥_رقم ) ٨٨٨: ص(

  -اهللا عنهم رضي -وقد روي الحديث عن علي، وابن عباس
، وابن )الداهري(يف ترمجة ) ٦٣٥-٣/٦٣٤( ))الضعفاء((أما حديث علي فأخرجه العقيلي يف 

= 

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٤٨٨

= 
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الداهري، عن سفيان الثوري، عن أيب إسحاق، من طريق أيب بكر ) ٤/١٣٩( ))الكامل((عدي يف 
جب «بدل »  تعوذوا باهللا من وادي احلزن«: بلفظ: بن ضمرة، عن علي مرفوعا عن عاصم

  . »احلزن
  ). ٣/٥٩٦( ))املوضوعات((ومن طريقهما أخرجه ابن اجلوزي يف 

إهـ مث ))...لكأصل هلا، وحييل على الثقات ومن ذ  أبو بكر هذا حيدث بأحاديث ال((: وقال العقيلي
  . ذكر هذا احلديث؟

  . إهـ))هذا احلديث عن الثوري باطل ليس يرويه عنه غري أيب بكر الداهري((: وقال ابن عدي
بن حكيم،  ، فإن الداهري هو أبو بكر�اهللا   يصح عن رسول هذا حديث ال((: وقال ابن اجلوزي

  . إهـ))الثقاتحيديث بواطيل عن : ليس حديثه بشيء، وقال العقيلي: قال حيىي
  . إهـ))الداهري مرتوك((): ١١٤٦(رقم ) ٣١٥: ص( ))ترتيب املوضوعات((وقال الذهيب يف 

حدث عن ((: وتقدم قول أيب نعيم األصبهاين) ٧٥(والداهري تقدمت ترمجته يف احلديث رقم 
  . ))باملوضوعات والثوريبن أيب خالد، واألعمش،   إمساعيل

  . -واهللا أعلم -فاإلسناد منكر
بن   عن حيىي) ١٢٨٠٣(رقم ) ١٢/١٣٦( ))الكبري((ما حديث ابن عباس فأخرجه الطرباين يف أ

بن  عطاء، عن يونس، عن احلسن، عن ابن   الوهاب بن عبدوبه، حدثين أيب، ثنا عبد  اهللا عبد
إن يف جهنم لواد، يستعيذ جهنم من ذلك الوادي يف كل يوم أربع «: قال �عباس، عن النيب 
حلامل كتاب اهللا، وللمصدق يف غري ذات  �ذلك الوادي للمرائني من أمة حممد مائة مرة، أعد 

  . »اهللا، وللحجاج إىل بيت اهللا، وللخارج يف سبيل اهللا
  . إهـ ))رفع حديث ابن عباس غريب، ولعله موقوف((): ١/٦٧( ))الرتغيب((قال املنذري يف 
بن عبدويه عن  اهللا  بن عبد  عن شيخه حممدرواه الطرباين ((): ١٠/٢٢٥( ))امع((قال اهليثمي يف 

  . إهـ ))أبيه ومل أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح
هذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ((): ٥٠٢٣(رقم ) ١١/٣٩( ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف 

ومل ) ١٤/٩٢٩، و١٠/٣٨(، وأبيه، وقد ترمجهما اخلطيب بن عبدويه اهللا  بن عبد ثقات، غري حيىي
  . إهـ ))...يذكر فيهما شيئا، سوى أنه ساق هلما حديثا آخر ذا اإلسناد

االنقطاع بني احلسن وابن عباس، ألن احلسن مل يسمع من ابن عباس، قال : وفيه علة أخرى وهي
مل يسمع من ابن عباس، وما رآه احلسن ((): ٤٧(رقم ) ١٨٩: ص( ))العلل((بن املديين يف   علي

= 
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٤٨٩

   )١(»...كلـه لـه فهـو غـريي مـن عمـل يل عمـال أشـرك فيـه: يقـول اهللا«: ـ ح�ديث ٢٠١
  .احلديث
 تقـدمي مـع ومسـلم، »بـريء منـه وأنـا«: قولـه دون هريرة أيب حديث من له واللفظ مالك  
)٢(أيضا دوا وتأخري

  .)٣(صحيح بسند ماجه ابن عند وهي ، 
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  . ))اهللا عنهما  قط، كان احلسن باملدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة، استعمله عليها علي رضي
مل يسمع احلسن من ابن ): ٩٨(رقم ) ٣٣: ص(البن أيب حامت  ))املراسيل((وقال أمحد كما يف 

  . إهـ. نهمااهللا ع عباس، إمنا كان ابن عباس بالبصرة واليا أيام علي رضي
 � يرتقي بطرقه وشواهد إىل درجة احلسن، ألن حديث أيب هريرة إن احلديث ال: وخالصة القول

. منكر شبه املوضوع �وحديث علي . له ثالث طرق، اثنان منهما منكران، والثالث ضعيف
 هذا((: بقوله - كما تقدم  - وقد حكم ابن عدي على احلديث بالنكارة. وحديث ابن عباس ضعيف

 . إهـ))جمهول فريويه منكرا حديثا كان وإذا منكر احلديث

 . »وأنا منه بريٌء، وأنا أغىن األغنياء عن الشرك...«): ٣/٢٨٦( ))اإلحياء((تتمة احلديث من ) ١(

الرمحن،  بن عبد  ، عن العالء)١٣٧(رقم ) ١٤٥: ص(رواية ابن القاسم  ))املوطأ((أخرجه مالك يف  )٢(
من عمل عمًال أشرك : قال اهللا«: اهللا عليه وسلم قال اهللا صلى  أن رسولعن أبيه، عن أيب هريرة 

  . »فيه غريي فهو له كله، وأنا أغىن الشركاء عن الشرك
من أشرك يف عمله غري اهللا، : بكتاب الزهد، با  ))صحيحه((ومن طريق العالء أخرجه مسلم يف 

أنا أغىن الشركاء عن الشرك، من : اهللا تباك وتعاىل  قال« �اهللا   بلفظ قال رسول) ١٨/٣١٦(
 . »عمل عمال أشرك فيه معي غريي، تركته، وشركه

كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة   ))السنن((أخرجها ابن ماجة يف  »وأنا منه بريءٌ «: وزيادة )٣(
بن  العزيز بن خالد أيب مروان العثماين، ثنا عبد  بن عثمان  ، عن حممد)٤٢٠٢( رقم) ٤/٤٦٩(

اهللا   قال«: قال �الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة أن رسول ا هللا  بن عبد أيب حازم، عن العالء
أنا أغىن الشركاء عن الشرك، فمن عمل يل عمال أشرك فيه غريي، فأنا منه بريء، وهو : عزوجل

  . »للذي أشرك
 رجاله صحيح إسناد((): ٤/٢٣٦( ))مصباح الزجاجة((وصحح إسناده املصنف، وقال البوصريي يف 

  . إهـ))موثقون
= 
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٤٩٠

  .»عمالً فيه مقدار ذرة من رياءاهللا  ال يقبل«: ـ حديث ٢٠٢
  .)٢(*ُخمَْيَمرةبن  القاسموإمنا هو من مراسيل  ،)١(مسندا*، هكذا  أجده مل   

  .»إّن أدىن الرّياء شْركٌ «: ـ حديث معاذ ٢٠٣
قبـــل هـــذا  تقـــدم وقـــد ،»إن اليســـري مـــن الريـــاء شـــرك«: بلفـــظ واحلـــاكم، هكـــذا الطـــرباين  

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

) ٨٧٦ص( ))التقريب((املدين قال احلافظ يف  بن خالد األموي أبو مروان العثماين  بن عثمان وحممد
  . وباقي رجال اإلسناد ما بنني ثقة وصدوق. ))صدوق خيطئ((): ٦١٦٨(رقم 

البحر ((، والبزار )٨٠٠٠(و) ٧٩٩٩(رقم ) ٣٧٨ـ١٣/٣٧٧( ))املسند((وأخرجها أيضا أمحد يف 
، وابن )٩٣٨(رقم ) ٢/٦٨( ))صحيحه((، وابن خزمية يف )٨٣٠٩(رقم ) ٧٥- ١٥/٧٤( ))الزخار

  . بن عبدالرمحن به  من طرق عن شعبة عن العالء) ٣٩٥(رقم ) ٢/١٢٠((حبان يف 
بن عيسى، عن   من طريق معن) ٦٥٢٩(رقم ) ٦/٣٢٤( ))األوسط((وأخرجه الطرباين يف 

  . بن طهمان، عن العالء به  إبراهيم
 . واهللا أعلم -  - صحيحة، كما قال املصنف »وأنا منه بريء« إن زيادة: وخالصة القول

  . يف فصل أحاديث اإلحياء اليت مل جيد هلا إسنادا) ٦/٣٥٠( ))الطبقات((سبكي يف وذكره ال )١(
 . إهـ ))مل يوجد((: وقال) ١٧١: ص( ))تذكرة املوضوعات((وذكره الفتين يف 

  . ما بني النجمني سقط من الظاهرية )٢(
، الكويف نزيل الشام، - بالسكون - أبو عروة اهلْمداين: هو - باملعجمة مصغر -بن خميمرة  والقاسم

  ). ٥٥٣٠(رقم ) ٧٩٨: ص( ))التقريب((: انظر. ثقة فاضل من الثالثة مات سنة مائة
 »مقدار ذرة«بدل  »مثقال حبة من خردل«: بلفظ) ١/٧٢( ))الرتغيب((ومرسله ذكره املنذري يف 

  . إهـ ))ه ابن جرير الطربي مرسالروا((: وقال
  . ))مرسل ضعيف((): ٢٢(رقم ) ١/٣٠( ))ضعيف الرتغيب((وقال الشيخ األلباين يف 

 بن أسباط  بن ُخَبيق، مسعت يوســـف اهللا  من طريق عبد) ٨/٢٤٠( ))احللية((ورواه أبو نعيم يف 
  . اهللا عمال فيه مثقال حبة من رياء  يقبل ال: يقول

  . بن أسباط فجعله من كالم يوسف
رقم ) ٢/٤٣٦( ))املغين يف الضعفاء((الزاهد الواعظ يروي عن الثوري قال الذهيب يف : ويوسف هو

 . إهـ))حيتج به يغلط كثريا ال: وثقه حيىي، وقال أبو حامت((): ٧٢٢٧(
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٤٩١

  .)١(بورقة
  .احلديث  )٢(»...أخوف ما أخاف عليكم الرياء«: ـ حديث ٢٠٤

  .)٣(الكتاب هذا أول يف تقدم  

 أن فكـاد بيمينه تصدق رجالً  ظل إال ِظله ال يومَ ، إن يف ظل العرش«: ـ حديث ٢٠٥
  .»مشاله عن خيفيها
  .)٤(»يف ظّلهاهللا  سبعٌة يظّلهم«: حديث يف بنحوه هريرة أيب حديث من عليه متفق  
  .»ضعفا يفضل عمل السر على عمل اجلهر سبعني«: ـ حديث٢٠٦ 

                                                                                  

 . ، وانظر خترجيه هناك)١٨٢(تقدم احلديث برقم  )١(

 . »والشهوة اخلفية...«): ٣/٢٨٧( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٢(

 . وانظر خترجيه هناك) ١٧٤(تقدم احلديث برقم  )٣(

كتاب اآلذان، باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة، وفضل املساجد،   البخاريأخرجه  )٤(
، ويف  )١٤٢٣(رقم ) ٣/٣٧٠(، ويف كتاب الزكاة باب الصدقة باليمني )٦٥٩(رقم ) ٢/١٨٥(

يف   مسلم، وأخرجه )٦٨٠٦(رقم ) ١٢/١٣٧(كتاب احلدود، باب فضل من ترك الفواحش، 
بن عاصم  من طريق حفص): ٢٣٧٧(قم ر ) ٧/١٢٢(كتاب الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة 

اإلمام العادل، : ظل إال ظله  اهللا يف ظله يوم ال  سبعٌة يظلهم«: قال �عن أيب هريرة عن النيب 
اهللا اجتمعا عليه وتفرقا  وشاٌب نشأ يف عبادة ربه، ورجٌل قلبه معلق يف املساجد، ورجالن حتابا يف

ين أخاف اهللا، ورجٌل تصدق أخفى حىت إ: عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال فقال
  . »اهللا خاليا ففاضت عيناه  تعلم مشاله ما تنفق ميينه، ورجل ذكر ال

  . »تعلم ميينه ما تنفق مشاله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال«وعند مسلم 
كذا روي عن مسلم هنا يف مجيع النسخ ((): ٣/٥٦٣( ))إكمال املعلم((قال القاضي عياض يف 

وكذا وقع يف املوطأ  »تعلم مشاله ما تنفق ميينه  حىت ال«: إلينا، واملعروف الصحيح الواصلة
والبخاري، وهو وجه الكالم؛ ألن النفقة املعهود فيها باليمني، ويشبه أن يكون الوهم فيها من 

اهللا، وحترى   مبثل حديث عبيد: الناقلني عن مسلم، بدليل إدخاله بعده حديث مالك، وقال
فلو كان ما رواه خالفا » رجل معلق باملسجد إذا خرج منه حىت يعود«: وقال: يف قولهاخلالف فيه 

 . إهـ))لرواية مالك لنبه على هذا
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٤٩٢

إن الرجل ليعمل العمل فيكتب له « أيب الدرداء حديث من ))الشـعـب((  يف البيهقي  
 أفراد من هذا: البيهقي قال »ضعفا )١(سبعون أجره فيضعّ  السر يف به عمل صاحل معمول

  .)٢(اهولني شيوخه عن بقية

))اإلخالص((ابن أيب الدنيا يف كتاب  وروى 
 ضعيف بسند عائشة حديث من )٣(

                                                                                  

ووقع . ييز عددبالنصب إذ هو مت) سبعني(ولعل الصواب  ، - بالرفع–) سبعون(هكذا يف النسختني  )١(
  . عند البيهقي على الصواب

من طريق ) ٦٤٥١(رقم ) ٩/١٧٩(، و)٦٣٩٤(رقم ) ٩/١٤٢( ))الشعب((البيهقي في أخرجه  )٢(
 �اهللا   بن أسلم، عن احلسن، عن أيب الدرداء، عن رسول بن صدقة، عن زيد  بقية، عن سالم

إن االتـَقاء على العمل أشد من العمل، إن الرجل ليعمل العمَل، فُيكتب له عمٌل صاحلٌ «: قال
فا، فال يزال به الشيطان حىت يْذكره للناس ويعلنه، معمول به يف السر، يَضعف أجره سبعني ضع

يزال به الشيطان حىت يذكره للناس الثانية،   فُيْكتب له عالنية، وُميحى تضعيُف أجره كّله، مث ال
اهللا امرٌؤ صاَن ديَنه، وإن   وحيب أن يذكره وحيمد عليه فيمحى من العالنية، ويكتب رياء، فاتَقى

  . »الرياء شرك
 ))الضعيفة((وهكذا نقل الشيخ األلباين يف  »إن االبَقاء على العمل «سخ ويف بعض الن  
  . وعزاه إىل الشعب) ٥٩٩٠(رقم ) ١٢/٩٨٠(

  . إهـ ))هذا من أفراد بقية عن شيوخه اهولني((: مث قال البيهقي
وُروي عن أيب الدرداء، : وضعفه حيث صدره بقوله) ٧٣ـ ١/٧٢( ))الرتغيب((وذكره املنذري يف 

  . إهـ ))أظنه موقوفاً ((: وقال
) ٣/٥٢( ))العلل((وقد قال أمحد كما يف . واحلديث أعله البيهقي بـ تفرد بقية عن شيوخه اهولني

رقم وتقدمت ترمجته يف حديث . ))هعن قوم ليسوا مبعروفني فال تقبلو إذا حدث ((): ٤١٢٨(رقم 
)٨ .(  

: وقال) ٤٣٣(رقم ) ٢٠٨: ص( ))ذيل امليزان((ذكره املصنف يف  بن صدقة  ســـالم: وشيخ بقية
  . مث ذكر هذا احلديث يف ترمجته ونقل قول البيهقي املذكور ))جهله البيهقي((

 . ))منكر((بأنه ) ٥٩٩٠(رقم ) ١٢/٩٨٠( ))الضعيفة((واحلديث حكم عليه الشيخ األلباين يف 

البن أيب الدنيا يف عداد املفقود من تراث اإلسالمي إال ثالث ورقات منه  ))اإلخالص والنية((كتاب   )٣(
البن  ))الكواكب الدراري يف ترتيب مسند اإلمام أمحد على أبواب البخاري((توجد ضمن كتاب 

= 
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 سبعني احلفظةُ  تسمعه الذي الذكرِ  على، تسمعه احلفظةُ  ال الذْكُر اخلفي الذييـَْفُضُل «
  .)١(»درجةً 

= 
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حديثا، حققه أياد خالد الطباع، واستدرك عليه مما عزاه ابن ) ٥٦(عروة احلنبلي تشتمل على 
إىل ابن أيب الدنيا يف  ))احتاف السادة املتقني((، والزبيدي يف ))جامع العلوم واحلكم((رجب يف كتاب 

  ). ١٥: ص(مقدمة احملقق : انظر. ))اإلخالص((
 . ا احلديث يف القسم املوجود منه، واحلديث أخرجه البيهقي من طريقه كما يف التخريجومل أجد هذ

عن أيب ) ٤٧٣٨(رقم ) ٨/١٨٢( ))مسنده((اهللا عنها أخرجه أبو يعلى يف   وحديث عائشة رضي )١(
  : بن سليمان الرازي  هشام الرفاعي، عن إسحاق

  : بن أسد  من طريق حممد) ٦/٣٩٩( ))الكامل((وأخرجه ابن عدي يف  
بن   عن أمحد ابن أبي الدنيامن طريق ) ٥٥٢(رقم ) ٨٥ـ٢/٨٤( ))الشعب((وأخرجه البيهقي يف   

  : بن احلسن الواسطي  حامت الطويل عن حممد
من ) ٥٥١(رقم ) ٢/٨٤( ))الشعب((، والبيهقي يف )١٧٠(رقم  ))الرتغيب((وأخرجه ابن شاهني يف 

  : بن املختار التميمي  طريق إبراهيم
بن   عن معاوية) بن املختار  بن أسد، وحممد الواسطي، وإبراهيم  إسحاق الرازي، وحممد(أربعتهم 

يفضل أو يضاعف الذكر اخلفي «: قال �حيىي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النيب 
  . »تسمعه احلفظة على الذي تسمعه سبعني ضعفاً  الذي ال

غري حمفوظة، وملعاوية غري ما ذكرت عن الزهري  وهذه األحاديث اليت أمليت((: وقال ابن عدي
  . ))وغريه، وعامة رواياته فيها نظر

  . ))ضعيف: بن حيىي الصديف وهو  تفرد به معاوية((: وقال البيهقي
بن حيىي الصديف وهو   فيه معاوية((: وعزاه إىل أيب يعلى وقال) ١٠/٨٤( ))امع((وذكره اهليثمي يف 

  . إهـ))ضعيف
  . ))ضعيف((: بن حيىي الصديف وقال وهو مبعاوية) ٢٢٨(وأعله املصنف يف احلديث رقم 

  . الصدفي أبو روح الدمشقي: بن يحيى هو ومعاوية
، وقال أبو حامت  ))ليس بشيء((): ٧٥٢(رقم ) ٢٠٤: ص( ))تاريخ الدارمي((قال ابن معني كما يف 

بن زياد أحاديث مستقيمة كأا من كتاب، وروى   روى عنه هقل((): ٨/٣٨٤( ))اجلرح((كما يف 
بن سليمان أحاديث مناكري كأا من حفظه، وهو ضعيف   بن يونس وإسحاق  عنه، عيسى

= 

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٤٩٤

 عَمُلك ضل  مرائي يا، غادر يا، إن املرائي يناَدى يوم القيامة يا فاِجرُ «: ـ حديث ٢٠٧
  .احلديث )١(»...أْجُرك وَحِبطَ 

= 
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  . بن سليمان عنه إهـ وهذا من رواية إسحاق))احلديث يف حديثه انكار
أحاديثه كلها مقلوبة، ما حدث بالري، والذي حدث بالشام ((): : السابق املصدر(وقال أبو زرعة 
ضعيف ((): ٧٩٨٤(رقم ) ٥/٤٦٦( ))ذيب التهذيب((، وقال الساجي كما يف ))أحسن حاال

، وذكره ابن ر جب يف ))احلديث جدا، وكان اشرتى كتابا للزهري من السوق فروى عن الزهري
الرابعة الذين رروا عن الزهري من غري مالزمة وال طول  يف الطبقة) ٤٩٩: ص( ))شرح العلل((

 ضعيف((، )٦٨٢٠(رقم ) ٩٥٧: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . صحبة، ومع ذلك ُتِكلم فيهم
  . ))بالري حدث مما أحسن بالشام حدث وما

   -  -فاحلديث ضعيف كما قال املصنف
 ))املصنف((اهللا عنها أخرجه ابن أيب شيبة يف  وقد ورد من وجه آخر موقوفا على عائشة رضي

بن أيب    عن أيب داود الطيالسي، عن هشام الدستواءي، عن حيىي) ٣٠٢٨٠(رقم ) ١٥/٣٢٩(
، يضاعف على ما سواه يكتبه احلفظة  الذكر اخلفي الذي ال«: كثري، عن رجل، عن عائشة قالت

  »من الذكر سبعني ضعفا
  . رجال اإلسناد ثقات إال الرجل املبهم

  . أن احلديث ضعيف مرفوعا، وموقوفا: واخلالصة
هذا وإن ثبت فليس على اطالقه، بل إن رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات من السنة كما رواه 

عن ابن ) ٨٤١(رقم ) ٢/٤١٩(اب الذكر بعد الصالة، كتاب اآلذان ب  ))صحيحه((البخاري يف 
كان   - حني ينصرف الناس من املكتوبة - إن رفع الصوت بالذكر((: اهللا عنه أنه قال عباس رضي

كنت أعرف «: ويف رواية» كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا مسعته  «: وقال ))�على عهد النيب 
  . »بالتكبري �انقضاء صالة النيب 
السنة اجلهر بالذكر عقب ((): ١١/١٩١( ))فتاويه((كما يف   بن باز   العزيز وقال الشيخ عبد

أما كونه مجاعيا حبيث بتحرى كل واحد نطق ...الصلوات اخلمس، وعقب اجلمعة بعد التسليم
أصل له بل هو بدعة، وإمنا املشروع أن   اآلخر من أوله إىل آخره وتقليده يف ذلك فهذا ال

 . إهـ )) مجيعا بغري قصد لتالقي األصوات بدءاً، وايةاهللا  يذكروا

 . »اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له...«): ٣/٢٨٧( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٤٩٥

 يــا كــافر يــا« وزاد، يســم مل صــحايب عــن، اليحصــيب جبلــة روايــة مــن، فيــه الــدنيا أيب ابــن  
  .)١(ضعيف وإسناده »مرائي يا«: يقل ومل  »خاسر

                                                                                  

  . البن أيب الدنيا، ومل أقف على أحد رواه من طريقه ))اإلخالص((مل أقف عليه يف كتاب  )١(
رقم ) ١/٢٦٠( ))إحتاف اخلرية املهرة((كما يف   ))مسنده((بن منيع يف   واحلديث أخرجه أمحد

بن   بن هارون، أنا الفرج  ، عن يزيد)٣٢١٥(رقم ) ١٣/٤٣١( ))املطالب العالية((، و)٤٠٠(
فكان فيما  �كنا مع رجل من أصحاب النيب : فضالة، عن أيب احلسن، عن جبلة اليحصيب قال

» ال ختادع اهللا« �ما النجاة غداً؟ قال ! يا رسول اهللا: إن قائال من املسلمني قال: حدثنا أن قال
اهللا به تريد به غريه، فاتقوا الرياء،   أن تعمل مبا أمرك« �اهللا عز وجل؟ قال   وكيف خيادَع: قال

يا : فإنه الشرك باهللا عز وجل فإن املرائي يُناَدى به يوم القيامة على رؤوس اخلالئق بأربعة أمساء
اهللا تعاىل  ضل عملك، وبطل أجرك، فال خالق لك اليوم عند فاجر، يا كافر، يا خاسر، يا غادر،

  . »فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا خمادع
 ))تنبيه الغافلني((إىل أيب الليث السمرقندي، وهو يف كتابه ) ٨/٢٦٤( ))اإلحتاف((وعزاه الزبيدي يف 

  .  فذكر حنوهأخربين الثقة بإسناده عن جبلة اليحصيب: بدون إسناد قال) ١٦(رقم ) ١٩: ص(
: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  ابن النعمان التنوخي الشامي: بن فضالة هو  واإلسناد فيه الفرج

  ))ضعيف((): ٥٣٨٣(رقم ) ٧٨٠
رقم ) ١٣/٩٢٩( ))الضعيفة((مل يتنب يل من هو، وقال الشيخ األلباين يف  وشيخه أبو احلــسن

  . ))مل أعرفه((): ٦٤١٢(
رقم ) ٤/٢٠٣( ))الفردوس((مل أقف على ترمجته، وذكر الديلمي احلديث يف  جبلة اليحـــصبيو
عت بتحقيق فواز الزمريل، وحممد املعتصم من رواية جبلة النجش، ويف الطبعة اليت طب) ٦٦١٩(

  - ـ واهللا أعلم)٦٩٠١(رقم ) ٤/٤٨٤(جعله من حديث أيب هريرة انظر الفردوس 
اجلامع ألحكام ((كما يف   ))آداب النفوس((وروي احلديث من طريق أخرى أخرجها الطربي يف 

بن عامر   ن عمروبن العالء، حدثنا احملاريب ع  عن أيب كريب حممد): ١/١٩(للقرطيب  ))القرآن
: �اهللا   أو من حدثه قال قال رسول �، عن ابن صدقة عن رجل من أصحاب النيب البجلي
  فذكره

): ٣٩٩٩(رقم ) ٣٤٩: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  بن زياد   الرمحن  بن عبد  حممد: احملاريب هو
يف املرتبة الثالثة من ) ٤٠: ص( ))تعريف أهل التقديس((وذكره احلافظ يف . ))ال بأس به وكان يدلس((

= 

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٤٩٦

  .احلديث )١(»...إين َختَوفُت على أميت الشرك«: أوسبن  شدادحديث ٢٠٨
  .)٢(قريبا تقدم وقد حنوه واحلاكم، ماجه ابن  

)٣(األرَض َمــاَدتاهللا  ملــا خلــق«: ـ ح��ديث ٢٠٩
لـــم «: وفيــه، احلــديث  )٤(»...بأهلهــا  

= 
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  . إهـ وقد عنعن يف اإلسناد))حمدث مشهور، وصفه العقيلي بالتدليس((: املدلسني وقال
رقم ) ٧٣٩: ص( ))التقريب((قاله احلافظ يف  ))مقبول((الكويف : هو بن عامر البجلي وعمرو

)٥٠٥٨(  
من شيوخ ): ٢٢/٩٣( ))ذيب الكمال((ذكره املزي يف  بن صدقة صخر: وابن صدقة لعله

  . بن عامر البجلي  عمرو
بن أيب كثري قال أبو حامت كما  اثنان أحدمها أبو صـدقة اليمامي يروي عن حيىي بن صدقة وصخر

  . ))شيخ(() ٤/٤٢٨( ))اجلرح((يف 
يروي عنه ابن املبارك : وقال) ٨/٣٢٢( ))الثقات((أبو املعلى الشامي ذكره ابن حبان يف : واآلخر
  ))يروي املقاطيع((بن كثري املصيصي  وحممد

احتمال أن يكون هو ) ٦٤١٢(رقم  ))الضعيفة((فلم يتبني يل من هو، وقد ذكر الشيخ األلباين يف 
  . - واهللا أعلم - جبلة اليحصيب الذي يف اإلسناد األول

 ))الدر املنثور((إن احلديث ضعفه مجع من أهل العلم منهم املصنف، والسيوطي يف : واخلالصة
 ))الضعيفة((، وحكم عليه الشيخ األلباين يف )١/١٢٢( ))فتح القدير((، والشوكاين يف )١/١٥٨(

 - واهللا أعلم - . ))منكر((بأنه  )٦٤١٢(رقم 

يعبدون صنما، وال مشسا، وال قمرا،   أما إم ال...«): ٢/٢٨٧( ))اإلحياء((تتمة احلديث من  )١(
 . »حجرا ولكنهم يراءون بأعماهلم ال

، )٤٢٠٥(رقم ) ٤٧١-٤/٤٧٠(كتاب الزهد باب الرياء والسمعة   ))السنن((ابن ماجة في أخرجه  )٢(
بن   عن شداد) ٤/٣٣٠(كتاب الرقاق باب تشريح الشهوة اخلفية   ))المستدرك((الحاكم في 

  . أوس
 . ، وضعفه املصنف فلرياجع هناك)١٧٤(تقدم الكالم عليه  يف احلديث رقم 

 . ))إذا مال وحترك: ماد مييد((): ٨٩٠: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف : الشيء، َميِيد َميدا من مــــادَ  )٣(

فخلق اجلبال فصريها أوتادا لألرض، فقالت املالئكة ...«): ٣/٢٨٧( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٤(
= 

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٤٩٧

  .»يتصدق بيمينه فيخفيها عن مشاله، أخلق خلقا هو أشد من ابن آدم
  .)١(غريب: وقال، الرتمذي من حديث أنس مع اختالف 

= 
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النار فأذابت اهللا احلديد فقطع اجلبال، مث خلق   ما خلق ربنا خلقا هو أشد من اجلبال، فخلق
: اهللا املاء بإطفاء النار، وأمر الريح فكدرت املاء، فاختلفت املالئكة فقالت  احلديد، مث أمر

مل أخلق خلقا هو : اهللا تعاىل  ما أشد ما خلقت من خلقك؟ قال! يا رب: اهللا تعاىل، قالوا نسأل
أشد خلقا أشد علي من قلب ابن آدم حني يتصدق بصدقة بيمينه فيخفيها عن مشاله فهذا 

 . »خلقته

أحاديـث اإلحيـاء الـيت مل جيـد ((: يف فصـل) ٦/٣٥٠( ))الطبقـات الشـافعية((احلديث ذكره السـبكي يف  )١(
  . كذا قال. إهـ ))كتاب القدر((هو عند الرتمذي، بلفظ آخر، أورده يف آخر : وقال ))هلا إسنادا

) ٣٣٦٩(رقــم ) ٨/٣٧١) (٩٥(بــاب رقــم  كتــاب التفســير  ))الســنن((الترمــذي فــي واحلــديث عنــد 
بــن  بــن أيب ســليمان، عــن أنــس بــن حوشــب، عــن ســليمان بــن هــارون، حــدثنا العــوام مــن طريــق يزيــد

عليهــــا،  ــــا فعــــاد اجلبــــال اهللا األرض جعلــــت متيــــد، فخلــــق ملــــا خلــــق: قــــال �مالــــك، عــــن النــــيب 
اجلبـال؟  مـن أشـد شـيء خلقـك مـن هـل رب يـا: اجلبال، قالوا شدة من املالئكة فاستقرت، فعجبت

 رب يــا: النــار، فقــالوا نعــم: احلديــد؟ قــال مــن أشــد خلقــك مــن فهــل رب يــا: احلديــد، قــالوا نعــم قــال
 مـن أشـد شـيء خلقـك من فهل رب يا: املاء، قالوا نعم: قال؟ النار من أشد شيء خلقك من فهل

 تصـــدق آدم ابـــن نعـــم قــال؟ الـــريح مـــن أشــد خلقـــك مـــن فهــل رب يـــا: قـــالوا الــريح نعـــم: املــاء؟ قـــال
  . »مشاله من خيفيها بيمينه بصدقة
  . ))الوجــــــــــــه هــــــــــــذا مــــــــــــن إال مرفوعــــــــــــا نعرفــــــــــــه ال غريــــــــــــب حــــــــــــديث هــــــــــــذا(( عيســــــــــــى أبــــــــــــو وقــــــــــــال

 ))املنتخـــب((يف بـــن محيـــد  ، وعبـــد)١٢٢٥٣(رقـــم ) ٢٧٧-١٩/٢٧٦( ))املســـند((وأخرجـــه أمحـــد يف 
، وابـــــن )٤٣١٠(رقـــــم ) ٢٨٧-٧/٢٨٦( ))املســـــند((، وأبـــــو يعلـــــى يف )١٢١٥(رقـــــم ) ٣٦٥٦: ص(

ـــــــده يف كتـــــــاب  رقـــــــم ) ٥/١١٥( ))الشـــــــعب((، والبيهقـــــــي يف )٦٦(رقـــــــم ) ١/١٩٢( ))التوحيـــــــد((من
، والضــياء يف )٥٥٨(رقــم الرتمجــة ) ١٠٢٨-٢/١٠٢٧( ))املتفــق واملفــرتق((، واخلطيــب يف )٣١٦٧(
  . بن حوشب به بن هارون، عن العوام من طرق عن يزيد) ٢١٤٩(رقم ) ٦/١٥٣( ))املختارة((

بن أيب سليمان بصري، روى عنه   هذا إسناد ثابت على رسم النسائي، وسليمان((: وقال ابن منده
  . إهـ ))بن يزيد أبو مسلمة سعيد

  : يف طبقة واحدةاثنان  بن أيب سليمان وسـليمان
= 

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٤٩٨

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  . أيب سعيد، ويروي عنه قتادةبن أيب سليمان الذي يروي عن  أحدمها سليمان
بن أيب سليمان اهلامشي موىل ابن عباس، يروي عن أنس، وأيب هريرة وقيل عن أبيه   واآلخر سليمان
  . بن حوشب روى عنه العوام. عن أيب هريرة

 سليمان أىببن  سليمان: ما واحد، فقالإىل أ) ٤٨/٣١٥٤( ))الثقات((وذهب ابن حبان يف 
  . حوشب إهـبن   قتادة، والعوام عنه روى اخلدري سعيد وأىب هريرة أىب عن يروى عباسبن   موىل

روى عن أيب ((: فقال يف ترمجة األول): ١٥- ٤/١٤( ))التاريخ الكبري((وفرق بينهما البخاري يف 
بن أيب   سليمان((: وقال يف ترمجة الثاين ))سعيد، وعنه قتادة، ومل يذكر له مساعا من أيب سعيد

  . إهـ))بن حوشب، مسع أبا هريرة أنس، مسع منه عوام]  يروي عن[سليمان موىل ابن عباس، 
أن سليمان هذا : بن خراش بن يوسف الرمحن  ذكر عبد((): ٢/١٠٢٩( ))املتفق((وقال اخلطيب يف 

البخاري، فذكرمها يف ترمجتني على أما بن إمساعيل   هو األول الذي روى عنه قتادة، وأما حممد
  . إهـ ))اثنان

فإن الراوي ((: أما اثنان، وقال) ٣٠٠٠(رقم ) ٢/٤٠٦( ))ذيب التهذيب((وقد رجح احلافظ يف 
 ))تعجيل املنفعة((إهـ وقال يف  ))]اهلامشي موىل ابن عباس[عن أيب سعيد ليثي بصري، خبالف هذا 

بن أيب  بن أيب سليمان شيخ قتادة، وبني سليمان سليمان وفرق البخاري بني((): ١٩٥: ص(
  . إهـ))بن حوشب، وهو الراجح، وتبعه ابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحا  سليمان شيخ العوام

رقم ) ٤٤٤-١١/٤٤٣( ))ذيب الكمال((واملزي يف  ))املتفق((وذكر هذا احلديث اخلطيب يف 
بن أيب سليمان موىل   يف ترمجة سليمان) ٣٤٧٩(رقم ) ٣/٢٩٩( ))امليزان((، والذهيب يف )٢٥٢٤(

  . ))ال يكاد يعرف((: وقال الذهيب. ابن عباس
اهلامشي موىل ابن عباس، واهلامشي جمهول ذكر ابن أيب حامت يف : فتعني مما سبق أن سليمان هذا هو

  إهـ. ))ال أعرفه((: بن معني قوله بن منصور عن حيىي  عن إسحاق) ٤/١٢٢( ))اجلرح((
): ١/٤٠٣( ))املغين((، وقال يف ))جمهول((): ٢٠٩٥(رقم ) ١/٤٥٩( ))الكاشف((وقال الذهيب يف 

رقم ) ٤٠٨: ص( ))التقريب((احلافظ يف : إهـ وقال ))بن حوشب  ال يعرف تفرد عنه العوام((
  . ))مقبول((): ٢٥٨٢(

غري إيراد ابن حبان إياه يف والذي يظهر أن قول الذهيب أوىل من قول احلافظ ألنه مل يوثقه أحد 
  . وقد مجع بني الراويني كما سبق ))الثقات((

  ). ١٩٤( ))تعجيل املنفعة((وشيخ قتادة جمهول أيضا كما قال احلافظ يف 
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 خيلـــق أن قبـــل، تعـــاىل خلـــق ســـبعة أمـــالكاهللا  إن«: الطويـــل معـــاذـ ح���ديث  ٢١٠
 بوابــــاً  َمَلًكــــا الســــبعة مــــن مســــاءٍ  لكــــل واألرَض فجعــــل الســــمواتِ  خلــــق مث، واألرض الســــموات

 مســاءٍ  كــل مــن لــه املالئكــة ورد ؛عبــدال بعمــل احلفظــة صــعود يف احلــديث بطولــه )١(»...عليهــا

= 
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بن أيب سليمان اهلامشي، وقد أشار إىل تضعيفه  أن احلديث ضعيف جلهالة سليمان: والخالصة
وضعفه الشيخ األلباين يف . ))وروي عن أنس((: ياه بقولهبتصديره إ) ٢/٣٠( ))الرتغيب((املنذري يف 

 ). ١/٢٦٧( ))ضعيف الرتغيب((

 بعمل احلفظة فتصعد عظما جللها قد...«): ٢٨٨- ٣/٢٨٧( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 السماء إىل به صعدت إذا الشمس، حىت كنور نور أمسى، له حني إىل أصبح حني من العبد
 أمرين الغيبة صاحب صاحبه، أنا وجه العمل ذا اضربوا للحفظة: امللك فيقول فكثرته زكته الدنيا
  . غريي إىل جياوزين الناس اغتاب من عمل أدع  ال أن ريب
 إىل به تبلغ فتزكيه، وتكثّره، حىت به فتمر العبد أعمال من صاحل بعمل احلفظة تأيت مث: قال 

 بعمله أراد صاحبه، إنه وجه العمل ذا واضربوا قفوا: ا املوكل امللك هلم الثانية، فيقول السماء
 يف الناس على به يفتخر كان غريي، إنه إىل جياوزين عمله أدع ال أن ريب أمرين الدنيا عرض هذا

  . جمالسهم
 به فيجاوزون احلفظة أعجب قد وصالة وصيام صدقة من نورا يبتهج بعمل احلفظة وتصعد: قال 

 ملك وجه صاحبه، أنا العمل ذا واضربوا فقوا: ا املوكل امللك هلم الثالثة، فيقول السماء إىل
  . جمالسهم يف الناس على يتكرب كان إنه غريي إىل جياوزين عمله أدع ال أن ريب أمرين الكرب

تسبيح، وصالة،  من دوي له الدري الكوكب يزهر كما يزهر  العبد بعمل احلفظة وتصعد: قال 
 العمل ذا واضربوا قفوا: ا املوكل امللك هلم فيقول: الرابعة السماء به جياوزوا حىت وعمرة وحج
 إىل جياوزين عمله أدع ال أن ريب أمرين العجب صاحب أنا وبطنه ظهره به اضربوا صاحبه وجه
  . عمله يف العجب أدخل عمال عمل إذا كان إنه غريي

 أهلها إىل املزفوفة العروس كأنه اخلامسة السماء به جياوزوا حىت العبد بعمل احلفظة وتصعد: قال 
 احلسد ملك أنا عاتقه على وامحلوه صاحبه وجه العمل ذا واضروا قفوا ا املوكل امللك هلم فيقول

 حيسدهم العبادة من فضال يأخذ كان من وكل عمله مبثل ويعمل يتعلم من الناس حيسد كان إنه
  . غريي إىل جياوزين عمله أدع ال أن ريب أمرين فيهم ويقع
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  .ذلك بعد له تعاىلاهللا  ورد
 قـال كمـا وهـو، معـاذ عـن، رجـل عـن بإسـناده املباركبن  اهللا عبد رواية إىل املصنف عزاه 
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 السماء إىل ا فيجاوزون وصيام وعمرة وحج وزكاة صالة من  العبد بعمل احلفظة وتصعد: قال 
 إنسانا يرحم ال كان إنه صاحبه وجه العمل ذا واضربوا قفوا ا املوكل امللك هلم فيقول السادسة

 أن ريب أمرين الرمحة ملك أنا به يشمت كان بل به أضر ضر أو بالء أصابهاهللا  عباد من قط
  . غريي إىل جياوزين عمله أدع ال
 وورع واجتهاد وزكاة ونفقة وصالة صوم من السابعة السماء إىل العبد بعمل احلفظة وتصعد: قال 
 السماء إىل به فيجاوزون ملك آالف ثالثة معه الشمس كضوء وضوء الرعد كدوي دوي له

 به اقفلوا جوارحه به اضربوا صاحبه وجه العمل ذا واضربوا قفوا ا املوكل امللك هلم فيقول السابعة
 أراد إنه تعاىلاهللا   غري بعمله أراد إنه ريب وجه به يرد مل عمل كل ريب عن أحجب إين قلبه على
 غريي إىل جياوزين عمله أدع ال أن ريب أمرين املدائن يف وصيتا العلماء عند وذكرا الفقهاء عند رفعة
  . املرائي عملاهللا  يقبل وال رياء فهو خالصا هللا يكن مل عمل وكل

 حسن، وصمت وخلق وعمرة وحج وصيام وزكاة صالة من العبد بعمل احلفظة وتصعد: قال 
 فيقفون وجل عزاهللا   إىل كلها احلجب به يقطعوا حىت مالئكة، السموات وتشيعه تعاىل هللا وذكر
 عمل على الحفظة أنتم لهماهللا   فيقول قال هللا املخلص الصاحل بالعمل له ويشهدون يديه بني

 فتقول لعنتي فعليه غيري به وأراد العمل بهذا يردني لم إنه نفسه على الرقيب وأنا عبدي
 السموات وتلعنه ولغتنااهللا   لعنة عليه كلها السموات وتقول ولعنتنا لعنتك عليه كلهم املالئكة
 وإن يب اقتد: قال معاذ وأنااهللا   رسول أنتاهللا   رسول يا قلت: معاذ قال فيهن ومن واألرض السبع
 وامحل القرآن محلة من إخوانك يف الوقيعة من لسانك على حافظ معاذ يا نقص عملك يف كان

 عمل تدخل وال عليهم نفسك ترفع وال بذمهم نفسك تزك وال عليهم حتملها وال عليك ذنوبك
 رجال تناج وال خلقك سوء من الناس حيذر لكي جملسك يف تتكرب وال اآلخرة عمل يف الدنيا

 النار كالب فتمزقك الناس متزق وال الدنيا خري عنك فينقطع الناس على تتعظم وال آخر وعندك
��m�m�m�m: تعاىلاهللا  قال النار يف القيامة يوم �v��u��v��u��v��u��v��ullll

 أنت بأيب هن ما: معاذ؟ قلت يا هن من أتدري 
اهللا   رسول يا وأمي أنت بأيب قلت والعظم اللحم تنشط النار يف كالب: قال! اهللا رسول يا وأمي
 . »عليهاهللا   يسره من على ليسري إنه معاذ يا قال منها ينجو ومن اخلصال هذه يطيق فمن
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  .)٢(يسم مل من )١(إسناده ويف، ))الزهد(( يف رواه

  .)٣(املوضوعــات يف اجلوزي ابن ورواه 
                                                                                  

 ). ويف إسناده كما ذكر من مل يسم : ( يف الظاهرية) ١(

بن أيب  البن املبارك عن معاذ، بل رواه جزءا منه عن أيب بكر ))الزهد((مل أجده بطوله يف كتاب  )٢(
  ). ١٩٨(بن حبيب مرسال كما تقدم يف احلديث رقم  مرمي، عن ضمرة

عن رجل  ))الزهد((رواه ابن املبارك يف ((: وقال): ٧٦-١/٧٣( ))الرتغيب((واحلديث ذكره املنذري يف 
 . إهـ))واحلاكم وغريمهامل يسمه عن معاذ، ورواه ابن حبان يف غري الصحيح، 

 طريق من) ١٦٣٧( رقم) ٣/٤٠٨( ))املوضوعات(( واللفظ الذي ساقه الغزايل أخرجه ابن اجلوزي يف )٣(
 احلسنيبن   علي أنبأنا: قال، السعدي زيدبن   حممدبن  إبراهيم أنبأنا: قال، النرسي عليبن  حممد

 حدثنا: قال، األصبهاين مهرانبن  احلسن حدثنا: قال، املرهيب عليبن  أمحد حدثنا: قال، العرزمي
 -معدانبن  خالد عن، يزيدبن   ثور زيد، عنبن   الواحد  عبد عن، طرسوس قاضي اهليثمبن   أمحد

  . حنوه جبلبن   معاذ عن -رجل عن أحسبه
، والنسائي، البخاري وقال، بشيء ليس: حيىي قال، زيدبن   الواحد عبد فيه((: اجلوزي ابن وقال

  إهـ))مرتوك والفالس
 إىل مظلم بإسناد النرسي إىل ورواه((): ٩٨٣( رقم) ٢٧٥: ص( ))املوضوعات ترتيب(( يف الذهيب قال
  . إهـ ))باطل وهو، بطوله ثور عن، زيدبن   الواحد عبد

بن معدان، عن معاذ، بدون ذكر الواسطة بني خالد   بن يزيد، عن خالد وله طريق أخرى عن ثور
 اهللا عبد أيب طريق من): ١٦٤٦( رقم) ٣/٤٠٥( ))املوضوعات(( يف اجلوزي ابن ومعاذ، أخرجها

: قال، بن أشرس  حممد حدثنا: قال، العتكي القاسمبن  حممد منصور أبو حدثنا: قال، احلاكم
بن  عمربن  العزيز  عبد حدثنا قال، جنيحبن  إسحاق حدثنا: قال، اهلروي سعيدبن  حممد حدثنا
 . جبل حنوهبن   معاذ عن، معدانبن   خالد عن، يزيدبن  ثور عن: العزيز عبد

، ))واه(( بن أشرس حممد): ٩٨٢( رقم) ٢٧٤: ص( ))املوضوعات ترتيب(( يف الذهيب قال
  . ))كذاب(( جنيحبن   وإسحاق
، سنانبن  سعيدبن  عمر عن) ٢١٨- ٢١٧( رقم) ٢/٢١٨( ))اروحني(( يف حبان ابن وأخرجه

  . به يزيدبن  ثور عن، عيينة ابن عن، اخلواص سْلم عن، املكفوف اهللا  عبدبن   القاسم عن
 عن، النسوي وهببن   اهللا عبد حدثنا قال، إمساعيلبن   العزيز عبدبن   حممد عن أيضا ورواه
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 املاء )١(ُحب  أراد أن خيرج على أصحابه فكان ينظر يف«: عائشةـ حديث  ٢١١
  .احلديث  )٢(»...وَشْعره ِعَمامته ويَسوي
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  . يزيد بهبن   ثور عن، األسدي القاسمبن  حممد
 أين على، اخلواص سلم على أو، هذا القاسم على هذا يف احلمل أدري ولست((: حبان ابن وقال
 اهللا عبدبن   ألمحد مشهورة قصة وهذه، قط الدنيا يف ذا حدث ما عيينة ابن أن أشك لست

بن  اهللا  عبد، اجلويباري من سرقه وقد، يزيدبن   ثور عن، اإلفريقي سالمبن   حيىي عن، اجلويباري
  . ))يزيدبن   ثور عن القاسمبن   حممد عن به فحدث، النسوي وهب
 الذي أبدع ولقد، -  وسلم عليهاهللا   صلى -اهللا   رسول على موضوع إنه((: اجلوزي ابن وقال
 - حبان ابن قول ذكر مث - اجلويباري اهللا عبدبن  بأمحد مشهور وهو، الشريعة على واجرتأ، وضعه
، حيصى  ال ما اهللا  رسول على وضع وقد، الناس فأكذب اجلويباري: وقال
 القاسم وأما. الثقات على احلديث يضع دجال هو حبان ابن قال، أيضا وضاع وهببن  اهللا وعبد

 الكتب يف اخلواص سلم ذكر حيل وال: قال، أيضا احلديث وضع إىل حبان ابن نسبه فقد املكفوف
  . إهـ))االعتبار سبيل على إال

إن احلديث موضوع وقد حكم عليه بالوضع غري واحد منهم ابن اجلوزي، وأقره : وخالصة القول
 ، وقال املنذري)٢٣/٢٨٩( ))تنزيه الشريعة((، وابن عراق يف )٢/٢٨٤( ))الآليل((عليه السيوطي يف 

 وقال إهـ))ألفاظه وجبميع، طرقه مجيع يف عليه ظاهرة الوضع آثار((: فقال، )١/٧٦( ))الرتغيب((
 بالوضع] اجلوزي ابن[ عليه وحكم((): ٢٨( رقم) ١/٣٥( ))الرتغيب ضعيف(( يف األلباين الشيخ

 . إهـ ))لب ذي لكل ظاهر وهو

: اَجلرّة، صغرية كانت أو كبرية، أو هي: اُحلب بالضم): ٢/٢٢٤( ))تاج العروس((قال الزبيدي يف  )١(
 هو الذي ُجيعل فيه املاء، فلم ينوعه، وهو : اخلابية، وقال ابن دريد: الضخمة منها، أو اُحلب

): ٨/٢٧٣( ))اإلحتاف((وقال يف . أصله ُحْنب، فعرب إهـ: وقال أبو حامت: فارسي معّرب، قال
 . إهـ))اءالدن الذي فيه امل((

اهللا   نعم إن: أو تفعل ذلك يا رسول اهللا؟ قال: فقالت...«): ٣/٢٩٢( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٢(
 . »أن يتزين إلخوانه إذا خرج إليهم  تعاىل حيب من العبد
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  .)١(الطهارة يف تقدم وقد ))الكامـــل(( يف عدي ابن  
                                                                                  

فخرج إليهم فرأيته  �اهللا   اجتمع قوم بباب رسول«: بلفظ) أ/١٦اللوحة (تقدم يف كتاب الطهارة  )١(
حديث : ابن عدي وقال((: وقال املصنف يف خترجيه »يطلع يف احلب يسوي من رأسه وحليته

  . إهـ))منكر
بن   من طريق أيوب) ١٨٠(رقم الرتمجة ) ١/٢٤٨( ))الكامل((واحلديث أخرجه ابن عدي يف 

اهللا   خرج رسول] اهللا يعين أا سألته عن ذلك  يا رسول: [مدرك، عن مكحول، عن عائشة قالت
: إىل صالة العصر فمر بركّية فيها ماء، فاطلع فيها فسوى من حليته، ومن رأسه، فقالت عائشة �

  . »ينبغي للرجل إذا خرج إىل أصحابه أن يهيئ من حليته، ورأسه«: فقال رسول اهللا
  ). ٦٨٧: ص(كتاب الزينة  ))العلل املتناهية((ومن طريق ابن عدي اخرجه ابن اجلوزي يف 

  . وعزاه البن الل) ٢/٢٧٨( ))تنزيه الشريعة((وذكره ابن عراق يف 
هذان احلديثان منكران عن ((: وقال ابن عدي بعد ذكر احلديثني يف ترمجة ابن مدرك وهذا أحدمها
  . إهـ ))مكحول، وروى أيوب هذا غري هذين احلديثني عن مكحول مناكري

: قال أبو حامت والدارقطين((: دي السابق وقالبن مدرك ونقل قول ابن ع  وأعله ابن اجلوزي بأيوب
  . ))مرتوك((

  . احلنفي: بن مدرك هو  وأيوب
، وقال يف موضع آخر ))ليس بشيء((): ٣٢٨٠(رقم ) ٤/٨٨(قال ابن معني كما يف تاريخ الدوري 

املصدر (وقال يف موضع آخر  ))بالذي يروي عن مكحول كذا((): ٤٦٦٠املصدر السابق رقم (
رقم ) ٤٩: ص( ))الضعفاء((، وقال النسائي يف ))مل يكن بثقة وقد كتنا عنه(() ٤٩٤٢(السابق رقم 

عامة حديثه عن مكحول، فيكون ((: وقال ابن عدي ))يروي عن مكحول، مرتوك احلديث((): ٢٧(
بن  وغريمها مثل واثلة مكحول عن صحابة مل يدركهم مثل من ذكرته أبو الدرداء، وعائشة،

يروي املناكري عن املشاهري، ويدعي ((: وقال ابن حبان. ))األسقع، وأبو أمامة وغريمها وكذلك مراسيل
وقال . إهـ ))شيوخا مل يرهم، ويوهم أنه مسع منهم، روى عن مكحول نسخة موضوعة ومل يره

  . ))مرتوك((): ١١٠(رقم  ))الضعفاء((الدارقطين يف 
إن احلديث ضعيف جدا، لشدة ضعف أيوب، وهو منقطع بني مكحول وعائشة  :وخالصة القول

  . كما أشار إليه ابن عدي 
: حديث ضعيف جدا، وقال): ٦٢٩١(رقم ) ١٣/٦٣٧( ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف 
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  .»َمسى الريَاَء الشرَك األصغرَ «: ـ حديث ٢١٢
  .)١(]وقد تقدم[ لبيدبن  حممود حديث من أمحد  

وقد  رافع مسند من فجعله خديجبن  رافع عن لبيدبن  حممود رواية من الطرباين ورواه 
  .)٢(قريبا تقدم

كنا نُعد على عهد النيب «: أوسبن  شداد: حديث من إسناده وصحح وللحاكم
  .)٣(»األصَغرُ  الشركُ  عليه وسلم  أن الريَاءَ اهللا  صلى
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 حديث أنه ))الذيل((يف  إياه إيراده ومقتضى ))ذيل األحاديث املوضوعة((ذكره السيوطي يف ((
 . إهـ ))الصواب ببعيد عن هو ، وماموضوع

  ). الظاهرية(ما بني املعقوفتني من  )١(
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر، «: ولفظه) ١٩٩(بن لبيد تقدم برقم   وحديث حممود

 . »...الرياء: وما الشرك األصغر يا رسول اهللا؟ قال: قالوا

 . بن خديج عن رافع  بن لبيد، ال ، وتقدم أيضا  أن احملفوظ عن حممود)١٩٩(تقدم برقم  )٢(

، والطربي يف )٣٤٨١(رقم ) ٨/٤٠٦( ))البخر الزخار((بن أوس أخرجه البزار   حديث شداد )٣(
كتاب الرقاق   ))املستدرك((، واحلاكم يف )١١١٩(رقم ) ٢/٧٩٦مسند عمر( ))ذيب اآلثار((
  : بن أيوب  بن أيب مرمي، عن حيىي ، من طرق عن سعيد)٤/٣٢٩(

رقم ) ٢٣٠: ص( ))الشاميني((، ويف )٧١٦٠(رقم ) ٧/٢٨٩( ))الكبري((وأخرجه الطرباين يف 
  : بن أيب مرمي عن ابن هليعة ، من طريق سعيد)٢١٤٦(

بن أيب مرمي، عن   من طريق سعيد) ٦٤٢٤٥(رقم ) ٩/١٦٥( ))الشعب((وأخرجه البيهقي يف 
  : بن أيوب، وابن هليعة معاً   حيىي

كنا نعد على «: قال �بن أوس، عن أبيه   بن شداد بن غزية، حدثين يعلى  كالمها عن عمارة
  . »أن الرياء الشرك األصغر �اهللا  عهد رسول

بن  بن أيب مرمي، عن حيىي  من طريق سعيد) ١٩٦(رقم ) ١/١٩٨( ))األوسط((وروا الطرباين يف 
مل يرو هذا ((: وقال الطرباين. ))الشرك األكرب((: أيوب، وابن هليعة، كالمها عن عمارة به، إال أنه قال

  . ))بن أيوب  بن غزية، تفرد به ابن هليعة، وحيىي  بن شداد إال عمارة  احلديث عن يعلى
  . ووافقه الذهيب ))صحيح اإلسناد ومل خيرجاههذا حديث ((: وقال احلاكم
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  .»يف الريَاء َشَوائب أْخَفى من دبِـْيِب النْملِ «: ـ حديث ٢١٣
اتـُّقوا هذا الشْرَك فإنه أْخَفى من «: أيب موسى األشعريوالطرباين من حديث ، أمحد 

  .)١(»دبِْيب النْمل
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رواه الطرباين يف : »الشرك األكرب«بعد ما أورده بلفظ ) ١٠/٢٢٥( ))امع((وقال اهليثمي يف 
بن شداد وهو  ورجاهلما رجال الصحيح غري يعلى »الشرك األصغر«: والبزار إال أنه قال ))األوسط((

  . ثقة
) ١٠٤٩: ص( ))التقريب((، قال احلافظ يف الغافقي أبو العباس املصريبن أيوب  واإلسناد فيه حيىي

  ، ))احرتاق بعد خلط صدوق((: وتابعه ابن هليعة وهو. إهـ. ))صدوق رمبا أخطأ((): ٧٥٦١(رقم 
من ) ٦٤٢٥(رقم ) ٩/١٦٥( ))الشعب((بن شداد أخرجه البيهقي يف   وله إسناد آخر عن يعلى

  . بن شداد به  بن سعيد، يعلى  ربه  بن صاحل السهمي، عن ابن هليعة، عن عبد  طريق عثمان
  . وقد تفرد به ابن هليعة ومل أجد من تابعه على هذا اإلسناد

فاحلديث  - كما ذكره املصنف  - )١٩٩(بن لبيد تقدم برقم   وللحديث شاهد من حديث حممود
 . - واهللا أعلم - صحيح بشاهده

 ))المسند((وأحمد في ، )٣٠١٦٣(رقم ) ١٥/٢٧٩( ))املصنف((أخرجه ابن أيب شيبة يف  )١(
  : بن منري  اهللا ، عن عبد)١٩٦٠٦(رقم ) ٣٨٤- ٣٢/٣٨٣(

رقم ) ٤/١٠( ))األوسط((، ويف )١٥٦٧اجلزء املفقود رقم ( ))الكبري((وأخرجه الطرباين يف 
بن أيب سليمان العرزمي، عن أيب علي رجل من بين    امللك  ، من طريق ابن منري عن عبد)٣٤٧٩(

 أيها: فقال يوم ذات  �اهللا  رسول خطبنا«: فقال: خطبنا أبو موسى األشعري: كاهل، قال
نتقيه،  وكيف: يقول أناهللا   شاء من له فقال. النمل دبيب من أخفى فإنه؛ الشرك هذا اتقوا الناس
 شيئا بك ُنْشرِكَ  أن من بك نعوذ إنا الّلهم((: قولوا: اهللا؟ قال رسول يا النمل دبيب من أخفى وهو

  . »))نعلم ملِاَ ال نـَْعَلمه، ونستغفرك
  . معلقا) ٥٠٩(رقم ) ٨/٥٨( ))التاريخ الكبري((وعن ابن أيب شيبة أخرجه البخاري يف 

بن أيب سليمان إال ابن منري، وال يروى عن أيب موسى إال من   امللك مل يرويه عن عبد: وقال الطرباين
  . هذا الوجه إهـ

رواه أمحد والطرباين، ورواته إىل أيب علي حمتج م يف ((): ١/٧٦( ))الرتغيب((وقال املنذري يف 
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  .)١(والدارقطين، وضعَفه هو، من حديث أيب بكر الصديق ))الضعفاء((ابن حبان يف ورواه 
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 ))امع((وتبعه اهليثمي يف  .إهـ ))...الصحيح، أبو علي وثقه ابن حبان؛ ومل أر أحدا جرحه
  . وقال حنو كالمه) ٢٢٧- ١٠/٢٢٦(

 ))اجلرح((، وابن أيب حامت يف )٩/٥٨( ))التاريخ الكبري((ذكره البخاري يف  وأبو علي الكـاهلي
، وقال )٥/٥٦٢( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال) ٩/٤٠٩(

ذكره احلاكم أبو أمحد فيمن مل يسم، ونقل ذلك عن ((): ٥٧٥: ص( ))تعجيل املنفعة((احلافظ يف 
  . إهـ. ))البخاري يف الكىن اردة

  . امللك العرزمي عنه، عن أيب موسى وكل من ترجم له ذكر هذه الرواية يف ترمجته برواية عبد
الباحث ((وهو من الطبقة الوسطي من التابعني فيستأنس بروايته كما قال احلافظ ابن كثري يف 

يقبل   فأما املبهم الذي مل يسم، أو من مسي وال تـُْعرف عيُنه، فذا ممن ال((): ٢٩٣: ص( ))احلثيث
يستأنس  روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان يف عصر التابعني والقرون املشهود هلم باخلري، فإنه

وغريه من هذا القبيل كثري واهللا  ))مسند اإلمام أمحد((وقد وقع يف . بروايته، ويستضاُء ا يف مواطن
  . إهـ))أعلم

اهللا   وله شواهد من حديث أيب بكر كما ذكره املصنف، ومن حديث عائشة، وابن عباس، رضي
 . عنهم وسأذكرها إن شاء اهللا

، وأبو نعيم )٧/٢٤٠( ))الكامل((، وابن عدي يف )٢/٤٨٣( ))المجروحين((أخرجه ابن حبان يف  )١(
بن فروخ، عن  ، من طريق عن شيبان)١/٤٥( ))املختارة((، والضياء يف )٧/١١٧( ))احللية((يف 
بن أيب حازم، عن أيب بكر  بن أيب خالد، عن قيس بن كثري، عن الثوري، عن إمساعيل  حيىي

 قال  »الصفا على النمل دبيب من أمىت يف أخفى الشرك«  �اهللا   رسول قال قال: الصديق قال
 بكر أبا يا«: � النيب ذلك؟ فقال من املخرج وأمى، فما أنت بأىباهللا  رسول يا: فقلت: بكر أبو
أعلم،  وأنا بك أشرك أن بك أعوذ إىن اللهم وكثريه؟ قل قليله من بَرِْئتَ  قلته إذا شيئا أعلمك أال

  . »أعلم  ال ملا واستغفرك
، من أهل البصرة شيخ يروي عن الثقات ما ليس من بن كثري أبو النضر  حيىي((: وقال ابن حبان
بن درهم ذاك ثقة، كنيته أبو   بن كثري  جيوز االحتجاج به إذا انفرد، وليس هذا حيىي  أحاديثهم، ال

  . إهـ مث ذكر هذا احلديث))أبو النضر: غسان العنربي، وهذا يقال له
ال يصح عن إسماعيل، وال عن ((): ١٥(رقم س) ١٩٣- ١/١٩٢( ))العلل((وقال الدارقطين يف 
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  . إهـ))بن كثير هذا متروك الحديث  الثوري، ويحيى
  . ))بن كثري هذا عن الثوري ليس يرويه غري حيىي((: وقال ابن عدي

، ))ضعيف(() ٩/١٨٣( ))اجلرح((صاحب البصرة قال ابن معني كما يف  بن كثري أبو النضر  وحيىي
، وقال ))ضعيف احلديث، ذاهب احلديث جدا((وقال أبو حامت  ))ضعيف احلديث((وقال أبو زرعة 

، رقم )١٠٦٤( ))التقريب((، وقال احلافظ يف ))ضعفوه(() ٢/٣٧٣( ))الكاشف((الذهيب يف 
  . ))عيفض((): ٧٦٨١(

رقم ) ١٦٧- ١/١٦٦( ))الرتغيب((وله طريق أخرى عن الثوري أخرجها قوام السنة األصبهاين يف 
بن   أنا حبر) هو ابن فروخ(بن أيب شيبة  اهللا احلاكم بسنده عن شيبان  من طريق أيب عبد) ٢٠٧(

ا بكر مسعت أب: بن أيب حازم، قال  بن أيب خالد، عن قيس كنيز، عن سفيان الثوري، عن إمساعيل
إن من الشرك ما هو أخفى من دبيب الذر : �اهللا  قال رسول: يقول - اهللا عنه  رضي -الصديق

أال : من ذا؟ قال -او املخرج - اهللا كيف املنجى  اهللا عنه يا رسول  على الصفا، قال أبو بكر رضي
  . فذكر مثله...أخربك بشيء إذا أنت قلته برئت من قليله وكثريه؟

  ). ٦٤٢(رقم ) ١٦٣( ))التقريب((البصري ضعيف كما يف  الّسقاء أبو الفضل: بن كنيز هو وحبر
  . فاإلسنادان ضعيفان

  : بن أيب سليم واختلف عنه  وحديث أيب بكر هذا رواه أيضا الليث
  أيب بكرحيث رواه ابن جريج عن الليث، عن أيب حممد، عن حذيفة، عن * 
  بن يسار، عن أيب بكر  العزيز القسملي، عن الليث، عن أيب حممد، عن معقل  ورواه عبد*

  . بن يسار  ورواه عبدالواحد، عن الليث، عن رجل من أهل البصرة، عن معقل
  : ورواه جرير عن الليث واختلف عنه*
  . ورواه ابن فضيل عن ليث عن جماهد مرسال*

  : رواية ابن جريج: أوال
 ))مسنده((، وأبو يعلى يف )١٧(رقم ) ٥٣: ص( ))مسند أيب بكر((أبو بكر املروزي يف  أخرجها

من طرق عن ) ٢٨٦(رقم ) ١٤١( ))عمل اليوم والليلة((، وابن السين يف )٥٨(رقم ) ١/٦٠(
بن أيب سليم، عن أيب حممد، عن حذيفة، عن  بن يوسف، عن ابن جريج، قال أخربين ليث هشام

مع أيب بكر، وإما حدثه  إياه أبو بكر  �ما حضر ذلك حذيفة من النيب إ �أيب بكر الصديق 
  . احلديث بطوله »الشرك أخفي فيكم من دبيب النمل«: قال �عن النيب 
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ليث مدلس، وأبو حممد إن كان هو الذي روى عن ابن ((): ١٠/٢٢٧( ))امع((قال اهليثمي يف 
  . إهـ))ابن حبان، وإن كان غريمها فلم أعرفه بن عفان فقد وثقه  مسعود، أو الذي روى عن عثمان

  : رواية القسملي: ثانيا
  : بن احلصني  عن عمرو) ٦١، ٦٠، ٥٩(رقم ) ٦٢- ١/٦١( ))مسنده((أخرجها أبو يعلى يف 

بن مسلم، حدثنا ليث،  العزيز  عن عبد) ثالثتهم (بن أسلم، وفهد   وأخرجها أيضا من طريق روح
بن يسار قال شهدت النيب مع أيب بكر أو قال حدثين أبو بكر عن النيب   عن أيب حممد، عن معقل

  . وذكر حنو لفظ ابن جريج: أنه قال �
وهو  بن احلصني العقيلي  عن شيخه عمرو رواه أبو يعلى((): ١٠/٢٢٧( ))امع((وقال اهليثمي يف 

رقم ) ٣٢٩: ص( ))التقريب((قاله احلافظ يف  ))ضعيف(( بن أسـلم الباهلي  إهـ وروح. ))مرتوك
ذهب ((): ٧/٨٩( ))اجلرح والتعديل((قال ابن املديين كما يف  وفهد لعله ابن حيان). ١٩٦٠(

ضعيف ((: ، وقال أبو حامت))منكر احلديث(() املصدر السابق(، وقال أبو زرعة كما يف ))حديثه
  . ))احلديث

  : بن زياد الواحد رواية عبد: ثالثا
س النرسي، عن عن عبا) ٧١٦(رقم ) ٢٤٧: ص( ))األدب املفرد((أخرجها البخاري يف 

بن يسار   مسعت معقل: أخربين رجل من أهل البصرة قال: حدثنا ليث، قال: الواحد، قال عبد
للشرك فيكم أخفى من ! يا أبا بكر«: فقال �إىل النيب  �انطلقت مع أيب بكر الصديق : يقول

  . فذكر احلديث بتمامه »دبيب النمل
قال أبو إسحاق الفزاري، وأبو جعفر الرازي عن ((: وقال) ١/١٩٢( ))العلل((وذكره الدارقطين يف 

  . عن معقل، عن أيب بكر -غري مسمى - ليث عن رجل
  : احلميد واختلف عنه بن عبد  رواية جرير: رابعا
بن يسار عن  بن أيب شيبة عن جرير عن الليث عن شيخ من عنزة، عن معقل  فرواه عثمان*    

  أيب بكر 
  . بن يسار عن أيب بكر  عمن حدثه عن معقلورواه إسحاق، عن جرير، عن ليث *    
رقم ) ٥٥: ص( ))مسند أيب بكر((بن أيب شيبة عنه أخرجها أبو بكر املروزي يف   رواية عثمان/ ١
بن أيب  حدثنا جرير، عن ليث: بن أيب شيبة، قال  ، عن أيب يعلى املوصلي، عن عثمان)١٨(

وشهد به على  �كر الصديققال أبو ب: بن يسار قال  سليم، عن شيخ من عنـزة عن معقل
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  . وذكره: الشرك فقال �اهللا   ذكر رسول: قال �اهللا  رسول
  ). ١/١٩٢( ))العلل((وذكرها الدارقطين يف 

) ١٣/٤١٨( ))املطالب العالية((كما يف   ))مسنده((رواية ابن راهويه عنه أخرجها ابن راهويه يف / ٢
قال أبو : بن يسار، قال ن معقلبن أيب سليم عمن حدثه ع  عن جرير، عن ليث) ٣٢١٢(رقم 

  . وذكره: ذكر الشرك فقال �اهللا   إن رسول: قال �اهللا   وشهد به على رسول �بكر الصديق 
عن ابن فضيل، عن ) ٨٤٩(رقم ) ٤٣٤: ص( ))الزهد((أخرجها هناد يف : رواية ابن فضيل: خامسا

يف أهل  يب النملالشرك أخفى من دب«: أليب بكر �اهللا  قال رسول: ليث، عن جماهد، قال
  . »القبلة

 هذا: ، وقال)١٣٧٩ (رقم ) ٢/٨٢٤( ))العلل املتناهية((ومن طريق هناد أخرجه ابن اجلوزي يف 
 أيببن  ليث يرويه حديث بكر، وذاك أيب عن رواه من على  ال جماهد، والكل أرسله قد حديث

بن  معقل حممد، عن أيب عن: يقول بكر، وتارة أيب حذيفة، عن له، عن شيخ حممد أيب سليم، عن
: امحد قال بكر أيب عن يساربن   معقل عن رفيع عن عثمان عن يقول بكر، وتارة ايب يسار، عن

  . إهـ ))احلديث مضطرب ليث
وما أعل احلديث احلافظ ابن حجر . ، وشيخه اهولبن أيب سليم ومدار مجيع الطرق على ليـــث

  . إهـ ))ليث ضعيف، لسوء حفظه واختالطه، وشيخه مبهم((: حيث قال ))املطالب العالية((يف 
وهو مضطرب احلديث  بن أيب سليم وقد اضطرب يف اإلسناد، ولعل االضطراب فيه من قبل ليـــث

، وأبو حامت )٢٦٩١(رقم ) ٢/٣٧٩( ))ومعرفة الرجال العلل((وصفه بذلك اإلمام أمحد كما يف 
  ). ٧/١٧٩( ))اجلرح((وأبو زرعة كما يف 

  . فاحلديث ضعيف ذا اإلسناد
  . -اهللا عنهم  رضي -وقد ورد من حديث عائشة، وابن عباس

، والعقيلي )٣٥٦٦(رقم ) ٤/٢١٧( ))كشف األستار((أما حديث عائشة فأخرجها البزار كما يف 
، وأبو نعيم يف )٢/٢٩١(كتاب التفسري   ))املستدرك((، واحلاكم يف )٣/٨١٤( ))الضعفاء((يف 

بن أيب    بن أعني، عن حيىي األعلى بن موسى، عن عبد اهللا  من طرق عن عبيد) ٩/٢٥٣( ))احللية((
الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا « �اهللا  قال رسول: كثري، عن عروة، عن عائشة قالت

يف الليلة الظلماء، وأدناه أن حتب على شيء من اجلور، وتبغض على شيء من العدل وهل الدين 
���m�m�m�m��e���d��c���b��a: اهللا عزوجل  إال احلب والبغض، قال �̀�_��^��e���d��c���b��a�� �̀�_��^��e���d��c���b��a�� �̀�_��^��e���d��c���b��a�� �̀�_��^llll «  
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: األعلى قال الدارقطين  عبد((: ، وتعقبه الذهيب بقوله))صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((: وقال احلاكم
  . إهـ ))ليس بثقة
  . نعلمه يروى عن عائشة إال ذا اإلسناد  ال: وقال البزار

بن أيب    بن أعني هذا حّدث عن حيىي  األعلى  ال يتابع عليه، وال يعرف إال به، وعبد((: وقال العقيلي
  . إهـ ))أصل له كثري بغري حديث منكر ال

  موىل بين شيبان،  يفالكو : بن أعني هو  األعلى وعبد
  . ))جاء بأحاديث منكرة ليس منها شيء حمفوظ((: قال العقيلي

  . جيوز االحتجاج به حبال  بن أيب كثري ما ليس من حديثه، ال  يروي عن حيىي: وقال ابن حبان
  . ))واه((): ٣٠٧٥(رقم ) ١/٦١٠( ))الكاشف((وقال الذهيب يف 
  . ))ضعيف((): ٣٧٥٣(رقم ) ٥٦١: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف 

) ٣٧٥٥(رقم ) ٨/٢٢٩( ))الضعيفة((، وقال الشيخ األلباين يف ))منكر((وقد أشار العقيلي إىل أنه 
  . ))ضعيف جدا((

من طريق ابن خزمية ) ١١٤، و٣٧-٣/٣٦( ))احللية((وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو نعيم يف 
حدثين أيب، عن سليمان، عن أيب جملز، وعكرمة عن ابن : بن عباد البصري، قال ثنا حسان: قال

الشرك أخفى يف أميت من دبيب الذر على « �اهللا   قال رسول: اهللا عنهما قال  عباس رضي
  » والكقر إال ترك الصالة الصفا، وليس بني العبد

  . ))من حديث سليمان عن أيب جملز، وعكرمة مل نكتبه إال من هذا الوجهغريب ((: وقال
مل أجد له ترمجة وأبوه ((): ٣٧٥٥(رقم  ))الضعيفة((قال الشيخ األلباين يف  بن عباد البصري  وحســـان

  . إهـ))امليزان واللسانعباد فهو ابن صهيب البصري؛ أحد املرتوكني مرتجم يف 
كذاب ((): ٢/١٤( ))ديوان الضعفاء((وقال يف . ))أحد املرتوكني((): ٤/٢٨( ))امليزان((قال الذهيب يف 

  . ))هالك
  . يصلح أن يستشهد به لشدة ضعفه وعلى هذا أنه ال

أن احلديث جاء عن أربعة من الصحابة، وميكن أن يرتقي احلديث إىل درجة احلسن : والخالصة
ديث أيب موسى وبعض طرق حديث أيب بكر، وأما حديث عائشة، وابن عباس ضعفهما شديد حب

  . فال يعترب ما
رقم  ( ))الضعيفة((، وقال الشيخ األلباين يف )٨/٢٨١( ))االحتاف((وقد حسن احلديث الزبيدي يف 
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  .»إال سَرت عليه يف اآلخرة. يف الّدنيا  عبدعلى اهللا  ما َستَـرَ «: ـ حديث ٢١٤
  .)١(مسلم من حديث أيب هريرة 

  .»َما ُصْمَت وال أْفطَْرتَ : الّدْهرَ  صْمتُ : لرجل قال قال«: ـ حديث ٢١٥
 :قال؟ كيف مبن يصوم الدهراهللا   يا رسول: عمر قال«: )٢(قتادة أيب حديث من مسلم  

  .)٣(»صام وال أفطر ال
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ره ومجلة القول؛ أن الشطر األول من احلديث صحيح هلذه الشواهد والطرق وسائ((): ٣٧٥٥
الشرك أخفى يف أميت من دبيب النمل «: يقصد بالشطر األول لفظ. إهـ ))ضعيف خللوه من الشاهد

   - واهللا أعلم - . ))حسن لغريه((بأنه) ١/١٢١( ))صحيح الرتغيب((وحكم يف . »على الصفا
عن ): ٣٠٤(رقم ) ٥٧٧( ))الزهد((وقد جاء من حديث ابن مسعود من قوله أخرجه وكيع يف 

الشرك «: بن مسعود  اهللا  قال عبد: ي، عن سليمان التيمي، عن كردوس الثعليب قالسفيان الثور 
  . »أخفى من دبيب النمل

  . ))مقبول((): ٥٦٧١(رقم ) ٨١١ص( ))التقريب((وكردوس الثعليب قال عنه احلافظ يف 
 . فاإلسناد فيه ضعف

اهللا تعاىل عيبه يف الدنيا بأن   بشارة من سرت: كتاب الرب والصلة، باب  ))صحيحه((أخرجه مسلم يف  )١(
بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب   ، من طريق سهيل)٦٥٣٧(رقم ) ١٦/٣٥٩(يسرت عليه اآلخرة 

 . »اهللا يوم القيامة  يف الدنيا إال سرت  اهللا على عبد  ال يسرت«: قال �هريرة عن النيب 

بكسر الراء وسكون املوحدة بعدها مهملة - بن ربعي  هو احلارث ويقال عمرو أو النعمان أبو قتــــادة )٢(
، اختلف يف شهوده بدرا، واتفقوا السلمي بفتحتني املدين - بضم املوحدة واملهملة بينهما الم ساكنة

اهللا، وشهد مع علي مشاهده، وواله  فارس رسول: على أنه شهد أحدا وما بعدها، وكان يقال له
رقم ) ١١٩٢ص(التقريب : انظر. مكة، مات باملدينة سنة أربع ومخسني وله اثنتان وسبعون سنة

 ). ١٠٤٩٩(رقم ) ١٢/٥٣٤(، اإلصابة )٨٣٧٥(

استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة : أخرجه مسلم يف كتاب الصيام، باب )٣(
الّزماين، عن أيب   بن معبد اهللا من طريق عبد) ٢٧٣٨(رقم ) ٨/٢٩١( واخلميس وعاشوراء واالثنني

من قوله، فلما رأى  �اهللا   كيف تصوم؟ فغضب رسول: فقال �قتادة، رجٌل أتى النيب 
اهللا   رضينا باهللا ربا، وباإلسالم دينا، ومبحمد نبياً، نعوذ باهللا من غضب: َغَضبه قال � عمر
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 إين رجل فقال: حديث فيه أثناء يف )١(يزيد أمساء بنت حديث من والطرباين، وألمحد  
ال صام وال أفطر «  � النيب قال، يوم كل يصوم إنه، يفطر  ال إنه: القوم بعض قال، صائم

  .)٢(»من صام األبد
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كيف ! يا رسول اهللا: رّدد هذا الكالم حىت سكن غضُبه، فقال عمروغضب رسوله، فجعل عمر ي
وذكر احلديث  »مل يصم، ومل يفطر«: أو قال» ال صام وال أفطر«: مبن يصوم الدهر كله؟ ، قال

 . بطوله

بن السكن األنصارية، األوسية، مث األشهلية، تكىن أم سلمة، وكان يقال   أمساء بنت يزيد: هي   )١(
اهللا عليه وسلم عدة أحاديث، شهدت الريموك، وقتلت يومئذ   خطيبة النساء، روت عن النيب صلى: هلا

رقم ) ١٣/١٤٦(اإلصابة : انظر. تسعة من الروم بعمود فسطاطها، وعاشت بعد ذلك دهرا
)١٠٩٤١ .( 

 ))الكبير((والطبراني في ، )٢٧٥٧٦(رقم ) ٤٥/٥٥٨( ))المسند((أحمد في أخرجه  )٢(
من طرق عن ليث، عن شهر، عن أمساء بنت ) ٤٥٤، ٤٥٣، و٤٥٢(رقم ) ١٩٠- ٢٤/١٨٩(

اشرب، : بشراب، فدار على القوم، وفيهم رجل صائم، فلما بلغه قال له �ُأِيت النيب : يزيد قالت
ال صام من «: �اهللا   فقال يعىن رسول  - يصوم الدهر: أو - اهللا إنه ليس يفطر يا رسول: فقيل

  . »صام األبد
  . »ال صام، وال أفطر من صام األبد«: هذا لفظ أمحد، ويف رواية للطرباين

  . إهـ ))بن أيب سليم وهو ثقة، ولكنه مدلس فيه ليث((): ٤/١٩٦( ))امع((قال اهليثمي يف 
) ٤٤١: ص( ))التقريب((كما يف   ))واألوهام اإلرسال كثري صدوق((: بن حوشب وهو  وفيه أيضا شهر

  ). ٢٨٣٠(رقم 
فاحلديث ضعيف ذا اإلسناد، ولكن املرفوع منه صحيح، له شاهد من حديث أيب قتادة كما 

بن العاص عند البخاري يف كتاب الصوم باب حق األهل يف  بن عمرو  اهللاسبق، ومن حديث عبد
كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر ملن مسلم ، وعند )١٩٧٧(رقم ) ٤/٢٨١(الصوم، 

من طريق عطاء، أن أبا العباس الشاعر أخربه ). ٢٧٢٦(رقم ) ٨/٢٨٦(تضرر به أو فوت به حقا 
أين أسرد الصوم، وأصلي الليل،  �بلغ النيب «:  عنهما يقولاهللا  بن عمرو رضي  اهللا أنه مسع عبد

ومن،  وأفطر، وقم تفطر، وتصلي، فصم وال تصوم أنك أْخبَـرْ  ألـم: لقيته، فقال إّيل، وإّما أرسل فإّما
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 فصم: لذلك، قال ألقوى إين: حظا، قال عليك وأهلك لنفسك حظا، وإن عليك لعينيك فإن
: القى، قال إذا يفر وال يوما ويفطر يوما يصوم كان: وكيف؟ قال: قالالسالم،  عليه داود صيام
 من صام ال« � النيب قال األبد صيام ذكر كيف أدري  ال: عطاء اهللا؟ قال نيب يا ذه يل من

 . مرتني، وعند مسلم ثالث مرات »األبد صام

بن   عن سليمان ))مسنده((األليق مبا أراد الغزايل ما رواه ابن وهب يف ((: يف حاشية نسخة احلافظ  )١(
: الرمحن أن رجال قال بن عبد بن أيب أنس، عن أيب سلمة بن عبيدة، عن عمران بالل، عن موسى

قال   »ما صمت وال أفطرت: سنني فقال اهللا عليه وسلم ما أفطرت منذ أربع  اهللا صلى  يا رسول«
  . إهـ ))وذلك ألنه حدث به فيما نرى، ويف إسناده إرسال وضعف((: موسى

وعند ابن ((: وجعله من قوله، وزاد يف آخره) ٨/٢٨٥( ))اإلحتاف((وذكر الزبيدي هذه العبارة يف 
  . إهـ ))ألنه حتدث به: قال أبو سلمة ))الزهد((املبارك يف 

، عن )١٥٣(رقم ) ٥٠- ٤٩: ص( ))الزهد((بن عبدالرمحن أخرجه ابن املبارك يف   وحديث أيب سلمة
  : بن عبيدة موسى

بن   عن سليمان) ٣١٤(رقم ) ١٩٠رفعت فوزي( ))اجلامع البن وهب((وأخرجه ابن وهب كما يف 
: قال رجالً  أن الرمحن عبدبن  سلمة أيب أنس، عن أيببن  عمران بن عبيدة، عن بالل، عن موسى

ألنه . »أفطرت وال صمت ما«: �اهللا   رسول فقال. سنني أربع منذ أفطرت اهللا، ما رسول يا
  . حتدث به

  . ))به حدث ألنه نرى فيما وذلك: موسى قال((: وعند ابن وهب
  . واإلسناد فيه علتان كما ذُِكر يف التعليق املذكور

العزيز املدين  أبو عبد بن احلارث الربذي بن عمرو  ابن نشيط: بن عبيـــدة هو  موسىضعف : األوىل
 ديناربن   اهللا عبد يف ضعيف، والسيما((): ٦٩٨٩(رقم ) ٩٨٣: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف 

  . ))عابدا وكان
 سنة مولده من الطبقة الوسطى من التابعني وكان الرمحن بن عبد  اإلرسال، ألن أبا سلمة: الثانية
  ). ٨١٤٢(رقم ) ١١٥٥: ص( ))التقريب((كما يف . وعشرين بضع

 - مروبن ع  اهللا والعمدة يف هذا الباب حديث أيب قتادة، وعبد. فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف
 . -واهللا أعلم
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  .»أوله طاب، العمل كالوعاء إذا طاب آخره«: ـ حديث ٢١٦
  »إذا طــاَب أســفله طــاب أعــاله« بلفــظ ســفيان أيببــن  معاويــة حــديث مــن ماجــه ابــن  
  .)١(تقدم وقد

  .»هلَ قبْـ  كانَ  ذيْ الّ  هلُ عمَ  طَ بِ حَ ، ى بعَمِله ساعةً مْن رَاءَ «: ـ حديث ٢١٧
  .)٢(اللفظ ذا أجده مل 

  .)٣(»بهاهللا  راءى؛ راءى ومن، بهاهللا  َمسّع؛ َمسّع من«: جندب حديث من وللشيخني 

                                                                                  

  . إهـ ))رجاله ثقات((: ، وعزاه املصنف إىل ابن ماجة، وقال)٤٣(تقدم صدراحلديث برقم  )١(
 ))الصحيحة((وتقدم خترجيه هناك، وهو حديث حسن، صححه ابن حبان، والشيخ األلباين يف 

 ). ١٧٣٤(رقم ) ٤/٣١٢(

يف فصل أحاديث اإلحياء اليت مل جيد هلا  ))الطبقات الشافعية الكربى((وكذلك ذكره السبكي يف  )٢(
  . إهـ ))مل يوجد((: ، وقال)١٧١: ص( ))تذكرة املوضوعات((، والفتين يف )٦/٣٥١(إسنادا 

روى الطرباين، وأبو الشيخ وابن ((: بقوله) ٨/٢٨٦( ))اإلحتاف((وأما الزبيدي فقد تعقب العراقي يف 
  . إهـ))»اهللا فقد برئ من اهللا  بغريمن راءى باهللا«: عساكر من حديث أيب هند الداري

 ))تاريخ دمشق((، وابن عساكر يف )٨٠٥(رقم ) ٢٢/٣٢٠( ))املعجم الكبري((وهو عند الطرباين يف 
بن فائد، عن أبيه  بن أيب هند الداري، حدثين أيب زيادُ  بن فائد  بن زياد من طريق سعيد) ٢١/٦٠(

: يقول � اهللا  هند الداري قال مسعت رسولبن أيب هند، عن أيب بن زياد، عن جده زياد  فائد
  . فذكره
بن فائد،   بن زياد  سعيد: ونقل عن الدارقطين قوله ))تارخيه((ترجم له ابن عساكر يف  بن فائد  بن زياد  وسعــــيد

  .إهـ  من رهط أيب هند الداري، يروي عن أبيه، عن جده، عن آبائه عن أيب هند الداري
  . ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال

من مل يرض بقضائي، ومل «حديث ) ٢٢/٣٢٠( ))الكبري((وباإلسناد املذكور روى الطرباين يف 
  . »ا سوايلتمس ربّ يصرب على بالئي، فلي

  . ))بن أيب هند وهو مرتوك بن زياد فيه سعيد((): ٧/٢١٠( ))امع((قال اهليثمي يف 
 ). ١٠(رقم ) ١/٢٣( ))ضعيف الرتغيب والرتهيب((، انظر ))ضعيف جدا((وعلى هذا فاحلديث 

 ). ١٩٧(حديث جندب تقدم برقم  )٣(
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  .)١(عباس ابن حديث من مسلم ورواه

 فيسرين عليه فيطلع عليه يطلع أن أحب ال العمل أسر قال رجال إن«: ـ حديث ٢١٨
  .احلديث )٢(»...أجران لك: فقال
  .)٤(أيب مسعود عن  ،)٣(ذكوان رواية من ))شعب اإلميان(( يف البيهقي  

                                                                                  

من طريق ) ٧٤٠١(رقم ) ١٨/٣١٦(اهللا  من أشرك يف عمله غري: مسلم كتاب الزهد باب )١(
اهللا به،  من مسع؛ مسع« �اهللا  قال رسول: اهللا عنهما قال بن جبري، عن ابن عباس رضي سعيد

 . »اهللا به  ومن راءى؛ راءى

 . »العالنيةأجُر السر، وأجر ...«): ٣/٣٠٠( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٢(

ثقة ثبت وكان جيلب الزيت إىل الكوفة من الثالثة مات (( ذكوان هو أبو صاحل السمان الزيات املدين )٣(
 ). ١٨٥٠(رقم ) ٣١٣ص(التقريب . ))سنة إحدى ومائة

مشهور بكنيته، اتفقوا على أنه  األنصارى، أبو مسعود البدرى بن ثعلبة بن عمرو أبو مسعود عقبة )٤(
شهد العقبة، واختلفوا يف شهوده بدار، فقال األكثر نزهلا فنسب إليها، وشهد أحدا وما بعدها 

. دهاونزل الكوفة، وكان من أصحاب علي، واستخلف على الكوفة، مات قبل األربعني، وقيل بع
  ). ٤٦٨١(رقم ) ٦٨٥: ص(، التقريب )٥٦٣١(رقم ) ٧/٢١٠(اإلصابة : انظر

  : بن أيب ثابت واختلف عليه يف وصله وإرساله وهذا احلديث رواه حبيب
بن أيب ثابت، عن أيب صاحل، عن أيب  رواه حيىي احلماين عن الثوري، عن حبيب: الوجه األول

  -وهذه الرواية ذكرها املصنف يف التخريج -: مسعود
رقم ) ٩/٢٣٩( ))الشعب((، والبيهقي يف )٧٢٣(، رقم )١٧/٢٦٣( ))الكبري((أخرجه الطرباين يف 

بن أيب ثابت، عن  بن أسد، ثنا حيىي احلماين، عن الثوري، عن حبيب من طريق أمحد) ٦٦٠٧(
إين أعمل العمل : هللا عليه وسلم فقالا  جاء رجل إىل النيب صلى«: قالأيب صاحل، عن أيب مسعود 
  . »كتب لك أجران: أسره فيظهر فأفرح به؟ فقال
) ٨/١٨٤( ))العلل((، والدارقطين يف )١٠٦٨(س ) ٦/١٩٩( ))العلل((ورواه ابن أيب حامت يف 

  . بن ميان به  معلقا عن حيىي) ١٤٩٩(س
بن أسد وقد ذكره ابن  وفيه أمحد ))ريالكب((رواه الطرباين يف ((): ٢/٢٧٣( ))امع((وقال اهليثمي يف 

  . إهـ ))حبان يف الثقات، وبقيه رجاله رجال الصحيح
عن : وقال) ٣٩٦(رقم ) ١/٤٠٥(من زياداته  ))لسان امليزان((ذكره احلافظ يف  بن أسد  وأمحــــد
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  . إهـ ))الصلة((بن ميان، جمهول، قاله مسلمة يف   حيىي
  . وقد اختلف على الثوري أيضا كما سيأيت يف الوجه الثاين، والرابع

  : بن مهدي عن الثوري الرمحن  رواه وكيع، وعبد: الوجه الثاني
  : بن عياش عن األعمش ورواه أبو معاوية وأبو بكر

عن ) الثوري، األعمش، ومحاد (ثالثتهم : بن شعيب  بن صاحل الوحاظي عن محاد  ورواه حيىي
  . حبيب، عن أيب صاحل مرسال

  . عن الثوري به) ٢٤٥(رقم ) ٥١١-٢/٥١٠(له  ))الزهد((ورواية وكيع يف 
عن ) ١١٣٨(رقم ) ٢/٨٠٦مسند عمر( ))ذيب اآلثار((الرمحن أخرجه الطربي يف   ورواية عبد

  . بن بشار عن ابن مهدي به حممد
  . معلقا عن ابن مهدي به) ٨/١٨٣( ))العلل((وذكرها الدارقطين يف 

  . عنه به) ٨٨٠(رقم ) ٤٤٤ص( ))الزهد((ورواية أيب معاية أخرجها هناد يف 
عن أيب  ) ١١٣٦(رقم ) ٢/٨٠٦( ))ذيب اآلثار((بن عياش أخرجها الطربي يف   ورواية أيب بكر
  . كريب عنه به

) ٦٤ص( ))نسخة أيب مسهر وحيىي الوحاظي((بن صاحل كما يف   بن شعيب رواها حيىي ية محادوروا
  . عن محاد به) ٧٧(رقم 
، ولكن توبع على ))فيه نظر((): ٣/٢٥( ))التاريخ الكبري((بن شعيب احلماين قال البخاري يف   ومحاد

  . هذه الرواية كما سبق
): ٢٧٦(رقم ) ٢/١٤٨( ))العلل((و حامت كما يف وهذا الوجه هو الراجح يف احلديث نص عليه أب

  إهـ   ))الصحيح عندي مرسل((
  إهـ  ))واملرسل هو الصحيح((): ١٠٦٨(رقم ) ٦/١٩٩( ))العلل((وقال الدارقطين يف 

واحملفوظ عن الثوري، عن حبيب، عن أيب صاحل ((): ٨/٢٥٠( ))احللية((وقال أبو نعيم يف 
  . إهـ))مرسال

  بن أيب ثابت مرسال بن سامل عن حبيب ورواه هشيم عن إمساعيل: الوجه الثالث
  عن هشيم، ) ٣٦٨٥٩(رقم ) ٥٠٢- ١٩/٥٠١( ))املصنف((أخرجه ابن أيب شيبة يف 

بن   من طريق هشيم عن إمساعيل) ١١٣٩(رقم ) ٢/٨٠٦( ))ذيب اآلثار((وأخرجه الطربي يف 
  . فذكر حنوه! لوا يا رسول اهللاقا �بن أيب ثابت أن ناسا من أصحاب النيب   سامل عن حبيب

= 
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، هر سُ فيَ  لَ العمَ  لُ مَ يعْ  الرجلُ : هريرة أيب عن، ذكوان رواية من حبان وابن، الرتمذي ورواه 
: وقال ،))غريب((: الرتمذي قال »النيةِ العَ أجُر و ، رّ الس  رُ أجْ  له«: قال، أعجبه عليه لعاط  فإذا

))مرسالً  ذكوان: وهو صاحل أيب عن يَ وِ رُ  إنه((
)١(.  

= 
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بن أيب ثابت  بن سامل، عن حبيب  ورواه إمساعيل((: وقال) ٨/١٨٤( ))العلل((وذكره الدارقطين يف 
  . وعلى هذا فهذا الوجه موافق للوجه الثاين. إهـ ))عن أيب صاحل مرسال

  . أيب ذرعن ] عن أيب صاحل[بن أسباط، عن الثوري، عن حبيب،  ورواه يوسف: الوجه الرابع
بـن أسـباط، عـن  بـن خبيـق، عـن يوسـف اهللا مـن طريـق عبـد) ٨/٢٥٠( ))احللية((أخرجه أبو نعيم يف 

  . ويدل على اثباته قول أيب نعيم اآليتمطبوع احللية وما بني املعقوفتني سقط من . الثوري به
  . مل يقل أحد عن أيب صاحل عن أيب ذر غري يوسف، عن الثوري: وقال أبو نعيم

 وقال. )٨٧٤(رقم ) ٢٢٨ص( ))تاريخ الدارمي((كما يف ابن معني  وثقه  بن أســـباط ويوسف
كما   ]باحلديث[بهجييء   كان قد دفن كتبه فصار ال((: )٨/٣٨٥( ))التاريخ الكبري((يف البخاري 

هذا هو عندي من أهل الصدق اال  ويوسف((): ٧/١٥٨( ))الكامل((، وقال ابن عدي يف ))ينبغي
  . ))انه ملا عدم كتبه كان حيمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه وال يتعمد الكذب

  . -واهللا أعلم–وهذه الرواية قد تكون من أغالطه 
بن سنان الشيباين عن حبيب، عن أيب صاحل عن أيب هريرة وهو يف   رواه سعيد: الوجه الخامس

 : التعليق اآليت

بن سنان أيب   عن سعيد) ٢٥٥٢(رقم ) ١٧٧- ٤/١٧٦( ))مسنده((أبو داود الطيالسي يف  أخرجه )١(
يا رسول اهللا، : بن أيب ثابت، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال قيل حدثنا حبيب: سنان، قال

له أجران، أجر « �اهللا  الرجل يعمل العمل يسره، فإذا اطلع عليه سره ذلك وأعجبه، فقال رسول
  . »العالنية وأجر السر

رقم ) ٦/٢٥٤(كتاب الزهد باب عمل السر   ))السنن(( فيالترمذي ومن طريقه أخرجه كل من 
، )٤٢٢٦(رقم ) ٤/٤٨٠(كتاب الزهد، باب الثناء احلسن،   ))السنن((، وابن ماجة يف )٢٣٨٤(

 ))ذيب اآلثار((، والطربي يف )٨٩٢١(رقم ) ١٥/٣٥٠(البحر الزخار  ))مسنده((والبزار يف 
 ))صحيحه((وابن حبان في ، )٣/٣٦٣( ))الكامل((، وابن عدي يف )١١٤٠(رقم ) ٢/٨٠٦(
  ). ٦٦٠٦(رقم ) ٩/٢٣٨( ))الشعب((، والبيهقي يف )٣٧٥(رقم ) ٢/٩٩اإلحسان(
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بن أيب ثابت، عن أيب  وقد روى األعمش وغريه عن حبيب ))هذا حديث غريب((: وقال الرتمذي
  . إهـ  ))مرسال، وأصحاب األعمش مل يذكروا فيه عن أيب هريرة �صاحل، عن النيب 
بن أيب ثابت، وأبوسنان هذا له غري ما ذكرت من احلديث،   هذا يرويه عن حبيب((: وقال ابن عدي

إسنادا وال متنا، ولعله إمنا يهم  ب والوضع، اليتعمد الكذ  أحاديث غرائب وأفراد وأرجو أنه ممن ال
  . إهـ ))يف الشيء بعد الشيء ورواياته حتتمل وتقبل

أبو سنان الشيباين  -بضم املوحدة واجليم بينهما راء ساكنة - الُربمجي: بن سنان هو  وسعيد
  ). ٢٣٤٥(رقم ) ٣٨١( ))التقريب((قاله احلافظ يف  ))صدوق له أوهام((األصغر، الكويف 

  . لعل هذه الرواية من أوهامه، ألنه خولف يف اإلسناد، خالفه الثوري، واألعمش كما سبق
بن أيب ثابت  بن سنان إال أن فيها مل يذكر حبيب  وعن األعمش رواية أخرى توافق رواية سعيد

 ))مسند الشاميني((، والطرباين يف )١١٣٤(م رق) ٢/٨٠٤( ))ذيب اآلثار((أخرجها الطربي يف 
 ))العلل((والدارقطين يف ) ٤٧٠٢(رقم ) ٥/٧١( ))األوسط((، ويف )٢٨٠٨(رقم ) ٤/٨٨(
  : بن بشري من طريق سعيد) معلقا) (٨/١٨٤(

) البحر الزخار(، والبزار )١١٣٥(م رق) ٢/٨٠٥( ))ذيب اآلثار((وأخرجها الطربي أيضا يف 
  : من طريق أيب وكيع) ٩٢٣٨(رقم ) ١٦/١٤٢(

  . مثله �كالمها عن االعمش عن أيب صاحل، عن أيب هريرة عن النيب 
كما يف   ))ضعيف((الرمحن أو أبو سلمة الشامي،   موالهم، أبو عبد بن بشري األزدي  وسعيـد

  ). ٢٢٨٩(رقم ) ٣٧٤: ص( ))التقريب((
بضم الراء بعدها واو مزة وبعد األلف  - بن عدي الرؤاسي،   بن مليح  اجلــراح: وأبو وكيع هو

  ). ٩١٦(رقم ) ١٩٦: ص())التقريب((: انظر ))صدوق يهم((والد وكيع  - مهملة
 -الوجه الثاين -بن عياش  رواية أيب معاوية وأيب بكر): ٨/١٨٤( ))العلل((ورجح الدارقطين يف 

  . إهـ ))عن األعمش عن حبيب، عن أيب صاحل: والصحيح من ذلك قول من قال((: فقال
إن احلديث اختلف يف وصله وارساله من أربعة أوجه، حيث روى بعضهم عن حبيب، : والخالصة

عن أيب صاحل، عن أيب مسعود، وروى بعضهم عن حبيب، عن أيب صاحل مرسال، وروى بعضهم 
ن حبيب، عن أيب صاحل، عن أيب ذر، وروى بعضهم عن حبيب، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، ع

  . وروى بعضهم عن األعمش عن أيب صاحل، عن أيب هريرة
   - كما سبق  - ورجح ابو حامت، والدارقطين، وأبو نعيم رواية من روى عن حبيب، عن أيب صاحل مرسال
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الرجل يقاِتُل ! يا رسوَل اهللا: أن أْعرابيًا قال«: ـ حديث أبي موسى ٢١٩
  .احلديث  )١(»...؟محيةً 
  .)٢(عليه متفق 

  .»إال عقاال فله ما نوى  )٣(ينوي ال من غزا«: ـ حديث ٢٢٠
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   - أعلم واهللا -االرسال كما ذكر ذلك الدارقطين واختلف على الثوري، واألعمش والراجح عنهما
يف كتاب الرب والصلة باب إذا أثىن على الصاحل فهي  ))صحيحه((ويغين عن هذا ما رواه مسلم يف 

أرأيت : �اهللا  قيل لرسول: عن أيب ذر قال) ٦٦٦٣(رقم ) ٤٠٥- ١٦/٤٠٤(بشرى وال تضره 
  . »تلك عاجُل ُبْشرى املؤمن«ال الرجل يعمل العمل من اخلري، وحيمده الناس عليه؟ ق

 ). ٨/٢٨٦( ))اإلحتاف((أشار إليه الزبيدي يف 

والرجل يقاتل لريى مكانه، والرجل يقاتل للذكر فقال ...«): ٣/٣٠٢( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 . »سبيل اهللاهللا هي العليا فهو يف  من قاتل لتكون كلمة: �

، ويف )١٢٣(رقم ) ١/٢٩٣(يف كتاب العلم باب من سأل وهو قائم عاملا جالسا  البخاريأخرجه  )٢(
�: كتاب التوحيد باب قوله تعاىل m�m�m�m� �£� �¢� �¡� ��� � �~� �£� �¢� �¡� ��� � �~� �£� �¢� �¡� ��� � �~� �£� �¢� �¡� ��� � �~llll

، وأخرجه )٧٤٥٨(رقم ) ١٣/٥٤٥( 
) ١٣/٥١(اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا،  يف كتاب اإلمارة باب من قاتل لتكون كلمة مسلم
عن القتال  �اهللا  من طريق أيب وائل عن أيب موسى األشعري أن رجال سأل رسول) ٤٨٩٩(رقم 

وما رفع  - فرفع رأسه إليه: الرجل يقاتل غضبا، ويقاتل محية قال: اهللا عز وجل؟ فقال  يف سبيل
. »من قاتل لتكون كلمة ا هللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا«: فقال -يه إال أنه كان قائمارأسه إل

  . واللفظ ملسلم
  . »ويقاتل شجاعة، ويقاتل رياء«) ٤٨٩٧(وعند مسلم برقم وعند البخاري يف التوحيد، 

م رق) ٦/٣٥(اهللا هي العليا   باب من قاتل لتكون كلمة ))اجلهاد والسري((وعند البخاري يف 
رقم ) ٦/٢٧١(، ويف كتاب فرض اخلمس، باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره )٢٨١٠(
  : ، عن أيب وائل)٣١٢٦(
عن شقيق عن أيب موسى ) ٤٨٩٧(، )٤٨٩٦(وعند مسلم يف الكتاب والباب السابقني رقم  

 . »الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل لريى مكانه«: بلفظ

 . »ال يبغي«): ٨/٢٩٠( ))اإلحتاف((ويف ) ٣/٣٢٠( ))اإلحياء((يف  )٣(
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  .)١(النسائي وقد تقدم 
                                                                                  

اللوحة (مل أقف عليه ذا اللفظ فيما مضى، وذكره املصنف يف كتاب النية واإلخالص، والصدق  )١(
  . وتقدم غري مرة إهـ: بن الصامت، وقال وعزاه إىل النسائي من حديث عبادة) أ/٣٣٣

اهللا ومل ينو من   اجلهاد، باب من غزا يف سبيل كتاب  ))المجتبى((النسائي في واحلديث أخرجه 
رقم ) ٣٧/٣٦٥( ))املسند((، وأمحد يف )٣١٣٩(و) ٣١٣٨(، رقم )٤٨٤: ص(غزاته إال عقاال 

 ))التاريخ الكبري((، والبخاري يف )٢٤٦٠(رقم ) ٣/١٥٦٥( ))السنن((، والدارمي يف )٢٢٦٩٢(
، )٢٦٠(رقم ) ٢١٨: ص( ))اجلهاد((صم يف ، وابن أيب عا)٢٢٥٩(رقم الرتمجة ) ٢٢٠- ٢/٢١٩(

كتاب   ))املستدرك((، واحلاكم يف )٤٦٣٨(رقم ) ١٠/٤٩٥اإلحسان( ))صحيحه((وابن حبان يف 
، )١٣٤٥(رقم الرتمجة ) ٨١٠-٨٠٩: ص( ))تلخيص املتشابه((، واخلطيب يف )٢/١٠٩(اجلهاد 

بن سلمة، عن  من طرق عن محاد) ٤٤٠-٤٣٥(رقم ) ٣٥٧- ٨/٣٥٦( ))املختارة((والضياء يف 
 �اهللا  قال رسول: بن الصامت، عن جده قال بن عبادة بن الوليد  بن عطّية، عن حيىي  جبلة

  . »من غزا يف سبيل اهللا، ومل ينو إال عقاال فله ما نوى«
 ))الكربى((ويف ) ٣٦٨٨(رقم ) ٣/٤١٥( ))السنن الصغرى((ومن طريق احلاكم أخرجه البيهقي يف 

)٦/٣٣١ .(  
  . ، ووافقه عليه الذهيب))هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((: وقال احلاكم

: وقال) ٥/٥٢٣( ))الثقات((بن الوليد، فقد ذكره ابن حبان يف   ورجال اإلسناد ثقات غري حيىي
مت، ابن أخي بن الصا  بن الوليد  هذا حيىي(( ))صحيحه((وقال يف . بن الصامت بن الوليد  حيىي
  إهـ  ))بن الصامت  عبادة

  إهـ))وفيما قاله نظر((): ٦/١٨٢( ))ذيب التهذيب((وتعقبه احلافظ يف 
بن   بن الوليد حيىي((): ١٩٢٠(رقم ) ٤/٣٣٦( ))بيان الوهم واإليهام((وقال ابن القطان يف 

بن عطية عنه، وروايته عن عبادة، فهو  يعرف بغري رواية جبلة  ، البن الصامت األنصاري  عبادة
): ٩٦٥٣(رقم ) ٧/٢٢٦( ))امليزان((وقال الذهيب يف . إهـ))بن عطية فثقة يعرف حاله فأما جبلة ال
 ))ديوان الضعفاء((، وقال يف ))وثق((): ٦٢٦٢(رقم  ))الكاشف((وقال يف  ))صدوق إن شاء اهللا((
رقم ) ١٠٦٩: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . إهـ ))ال يعرف((): ٤٦٩٦(رقم ) ٢/٤٥٥(
  . إهـ ))مقبول((): ٧٧١٦(

: ص( ))واملرتوكني الضعفاء ديوان(( يف الذهيب والراوي من الطبقة تلي الوسطى من التابعني  وقد قال
= 
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 حديثه احُتمل أوساطهم أو التابعني كبار من الرجل كان فإن الرواة من اهولون وأما((): ٤٧٨
  . هإ ))األلفاظ ركاكة ومن األصول خمالفة من سلم إذا، الظن حبسن وتـُُلقي

إمنا (ورد يف معناه ((: بقوله): ١/١٥( ))الفتح((وقد أشار إىل صحة احلديث احلافظ ابن حجر يف 
بن الصامت  ةوحديث عباد.... عدة أحاديث صحت يف مطلق النية كحديث) األعمال بالنيات
  . إهـ ))أخرجه النسائي

بن أمية أو منية شاهدا هلذا احلديث، وحديثه أخرجه أبو داود يف   وقد ذكر احلاكم حديث يعلى
من طريق ) ٢٥٢٤(، رقم )٥/٣٧(كتاب اجلهاد باب يف الرجل يغزو بأجر اخلدمة   ))السنن((

بن منية  بن الديلمي، أن يعلى  اهللا  بن أيب عمرو السيباين، عن عبد بن حكيم، عن حيىي  عاصم
 يكفيين؛ وأُْجرِي خادم، فالتمست أجرياً  يل كبري، ليس شيخ وأنا بالغزو  �اهللا  آذن رسول: قال
سهمي؟  يبلغ السْهَماُن، وما ما أدري ما: الرحيل؛ أتاين، فقال دنا رجًال، فلما فوجدتَسْهَمُه،  له

 ا ثالثة له ، فسميت- يكن مل أو كان السهم -شيئاً  يل َفَسمغنيمته؛ أردت  حضرت دنانري، فلم
 يف له أجد ما«: له أمره؟ فقال فذكرت  � النيب الدنانري، فجئت سهمه، فذكرت له أجري أن

  . »اليت َمسى دنانريه إال - واآلخرة الدنيا يف -هذه غزوته
بن شوذب  اهللا  أبو حممد ابن أخت عبد: فهو بن حكـيم  رجال اإلسناد ثقات، غري عاصم

  ). ٣٠٧٢(رقم ) ٤٧١: ص( ))التقريب((كما يف   ))صدوق((
  ). ٧/٢٧٥( ))سنن أيب داودصحيح ((وصحح إسناد الشيخ األلباين يف 

  . بن أمية، وإسناده منقطع بإسناد آخر عن يعلى) ١١٠- ٢/١٠٩( ))املستدرك((وروى احلاكم  يف 
كتاب اجلهاد باب   ))اتىب((اهللا عنه أخرجه النسائي يف   وله شاهد آخر عن أيب أمامة الباهلي رضي

بن أيب عمار عن أيب أمامة  عن شداد) ٣١٤٠(، رقم )٤٨٤: ص(من غزا يلتمس األجر والذكر 
أرأيت رجال غزا يلتمس األجر والذكر ما له؟ فقال : فقال �جاء رجل إىل النيب : الباهلي قال

: مث قال» ال شيء له« �اهللا  فأعادها ثالث مرات يقول له رسول» ال شيء له« �اهللا  رسول
  . »يقبل من العمل، إال ما كان له خالصا، وابتغي به وجهه  اهللا ال  إن«

، الباب الثاين يف اإلخالص "كتاب النية واإلخالص"وحسن إسناده املصنف يف هذا الكتاب 
  ). أ/٢٢٤اللوحة (

  . فلرياجع إليه) ١/١٥( ))فتح الباري((وأما يف معناه فقد جاءت عدة أحاديث ذكرها احلافظ يف 
 . - واهللا أعلم - . بن الصامت حديث صحيح بشواهده  أن حديث عبادة: واخلالصة
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: فقال: وإن َذمْي َشْنيٌ ، إن َمدحي َزْينٌ : قال شاعٌر من بين متيم«: ـ حديث ٢٢١
  .»ذاَك اهللاُ َكَذْبَت 
، »كذبت«: قوله دون ذلك قائل وهو، حابسبن   األقرع حديث من أمحد 

ــرجو  ـثق الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأع  ال أين إال ؛اتـ ـ ـ ــسل أليب رفـ ـ ـ ـب  مةـ ـ ـ ــعبن ـ ـ ـ ـ ـال  دـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرمحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمس  )١(نـ  اعاً ـ

                                                                                  

ثقة ((إمساعيل : واهللا، وقيل امسه عبد: ، املدين، قيلبن عوف الزهري الرحمن بن عبد  أبو سلمة )١(
: انظر. ، ومات سنة أربع وتسعني، أو أربع ومائةسنة بضع وعشرينكان مولده   ))مكثر

  ، )٨٢٠٣(رقم ) ١١٥٥: ص())التقريب((
الدارمي، وفد على النيب  بن سفيان التميمي المجاشعي  بن محمد  بن عقال بن حابس  واألقرع
رؤساء، وشهد فتح مكة، وحنينا، والطائف، وهو من املؤلفة، وقد حسن إسالمه، كان من ال �

مع وفد بين متيم، كان سيدا مطاعا، وشهد مع خالد وقائعه بأرض  �اهللا   قدم على رسول
: انظر. واختلف يف سنة وفاته إىل ثالثة أقوال كما سأذكره. العراق، وكان على مقدمته يوم األنبار

  ). ٣/٢٨٥، وتاريخ اإلسالم )١/٢٠٥(واإلصابة ) ١٠/٢٠٠ترمجته يف البداية والنهاية 
 الرمحن  عبدبن  سلمة أليبال يعرف ((فقد ذكره املصنف بأنه سماع أبي سلمة من األقرع  أما

رواية أيب سلمة عن األقرع ((): ٦١(رقم ) ٥٠: ص ))التعجيل((، وقال احلافظ يف ))األقرع من مساعاً 
بسماع ووقع يف رواية ابن جرير التصريح ((): ٢٣١(رقم ) ١/٢٠٦( ))اإلصابة((، وقال يف ))منقطعة

  . إهـ ))أيب سلمة من األقرع فهذا يدل على أنه تأخر
قتل يف غزو اجلوزجان يف زمن عثمان سنة ثنتني وثالثني ذكره : واألقرع خمتلف يف سنة وفاته، قيل

قتل بالريموك يف عشرة من بنيه، : ، وقيل)١٠/٢٠١(و) ١٠/٢٤٥( ))البداية والنهاية((ابن كثري يف 
عن الرضي ) ١/٢٠٨( ))اإلصابة((ثالث عشرة، نقله احلافظ يف وكانت وقعة الريموك سنة 

) ٣/٢٨٥( ))تاريخ اإلسالم((ذكره احلافظ الذهيب يف  �أنه تويف يف خالفة عمر : وقيل. الشاطيب
  . �فيمن تويف يف خالفة عمر 

 يعىن قتل يف زمن. إهـ ))واألول أثبت((): ٦١(رقم ) ٤٩: ص( ))تعجيل املنفعة((وقال احلافظ يف 
  . عثمان

 ))الطبقات((الرمحن ولد سنة اثنتني وعشرين حسب ما قال ابن سعد يف  بن عبد  وأبو سلمة
امللك  بن عبد  تويف أبو سلمة باملدينة سنة أربع وتسعني يف خالفة الوليد((: فقال ) ٧/١٥٦(

= 
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   .إهـ ))وهو ابن اثنتني وسبعني سنة، وهذا أثبت من قول من قال إنه تويف سنة أربع ومائة
  . أن أبا سلمة أدرك من حياة األقرع ما يقارب عشرة سنوات: واخلالصة

ذكر املزي إنه مل يسمع من طلحة، وال من عبادة ((): ٦/٣٥٣( ))التهذيب((وقال احلافظ يف 
، فإن كال منهما مات ولئن كان كذلك فلم يسمع أيضا من عثمان، وال من أيب الدرداء ))الصامت

  . قبل طلحة إهـ
  . فعلى قول احلافظ أنه إن مل يسمع من عثمان، فمن باب أوىل أنه مل يسمع من األقرع

  . ألن األقرع استشهد قبل عثمان بثالث سنوات/ ١
بن عفان كان باملدينة إىل أن استشهد ا، واألقرع كان   وأبو سلمة ولد باملدينة، وكذلك عثمان/ ٢

 . بن عفان وتويف باجلوزجان العراق يف عهد عمر، ويف خراسان يف عهد عثمانيف أرض 

) ٢٥/٣٦٩( ))المسند((وأحمد في ، )٧٠٢(رقم ) ٢/٢١٩( ))املسند((أخرجه ابن أيب شيبة يف  )١(
  : عن عفان) ١٥٩٩١(رقم 

 اهللا،  بن عبد عن هارون) ٥٢(رقم الرتمجة ) ١/١٩٤( ))معجم الصحابة((وأخرجه البغوي يف 
  : بن علي، وابن هاين وحممد

 ))الكبري((، والطرباين يف )٦٥(رقم الرتمجة ) ١/٦٨( ))معجم الصحابة((وأخرجه ابن قانع يف 
  : بن العباس املؤدب عن حممد) ٨٧٨(رقم ) ١/٣٠٠(

بن   من طريق جعفر الصائغ، وإسحاق احلريب، واحلسن) ٤/٣٢٢( ))املختارة((وأخرجه الضياء يف 
  : بن حبر  علي

بـــن العبـــاس املـــؤدب،  بـــن حبـــر، حممـــد بـــن علـــي جعفـــر الصـــائغ، وإســـحاق احلـــريب، واحلســـن(كلهـــم 
بـن  حـدثنا موسـى: عن عفان، حدثنا وهيب، قال) بن علي، وابن هاين اهللا، وحممد بن عبد وهارون

مــن  �اهللا  بــن حـابس أنـه نــادى رسـول الــرمحن، عـن األقـرع بــن عبـد حــدثين أبـو سـلمة: عقبـة، قـال
اهللا أال إّن محـدي زيـن،  يـا رسـول: فقـال �اهللا  اهللا فلـم جيبـه رسـول يا رسول: رات، فقالوراء احلج

  . »وجل اهللا عز ذاك  �اهللا  وإن ذمي شني، فقال رسول
ومـــن طريـــق ، )٢/٣٨٨( ))األحـــاد واملثـــاين(( ومـــن طريـــق ابـــن أيب شـــيبة أخرجـــه ابـــن أيب عاصـــم يف

ومــن طريــق الطــرباين أخرجــه أبــو نعــيم يف ). ١٤: ص( ))األمســاء املبهمــة((البغــوي أخرجــه اخلطيــب يف 
  ). ٢١٧(رقم ) ١/٣٣٦( ))معرفة الصحابة((

= 
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رواه أمحــــد والطــــرباين، وأحــــد إســــنادي أمحــــد رجالــــه رجــــال ((): ٧/١١١( ))امــــع((وقــــال اهليثمــــي يف 
  إهـ ))الصحيح إن كان أبو سلمة مسع من األقرع، إال فهو مرسل كإسناد أمحد اآلخر

إســناده ((: بعــد أن ذكــر احلــديث بإســنادي أمحــد، وابــن أيب شــيبة ))إحتــاف اخلــرية(( البوصــريى يفوقــال 
 . إهـ ))صحيح

وأعله املصنف باالنقطاع، وقد تقدم أن أبا سلمة مل يسمع من األقرع فهو منقطع ضعيف، ولكن 
) ٢١/٣٤٦( ))تفسريه((جاء التصريح بسماع أيب سلمة من األقرع يف رواية ابن جرير الطربي يف 

بن عقبة، عن   ثنا موسى: ثنا وهيب، قال: بن أيب حيىي املقدسي، قال ثنا عفان، قال عن احلسن
يا حممد اخرج إلينا، : فناداه فقال �بن حابس التميمي، أنه أتى النيب   ثين األقرع: أيب سلمة قال

½��¾���½��¾���½��¾���½��¾����m�m�m�m: نزلتف» ويلك، ذلك اهللا«: فقال �إن مدحي زين، وإن شتمي شني، فخرج إليه النيب 

Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿llll ]٤: احلجرات[  
  . إهـ ))تأخر) األقرع(فهذا يدل على أنه ((): ١/٢٠٦( ))اإلصابة((قال احلافظ يف 

أيب سلمة بن أيب حيىي بالتصريح بسماع   كل من روى عن عفان ذكر احلديث معنعنا، وتفرد احلسن
): ٦/٤٩٨( ))تفسري الطربي((بن أيب حيىي قال الشيخ أمحد شاكر يف حتقيق  واحلسن. من األقرع

  . إهـ ))هو؟  من معرفة إىل أصل مل((
بن   احلسن((): ٧٤٤(مسند طلحة حتقيق علي رضا رقم  ))ذيب اآلثار((وجاءت تسميته كاملة يف 

) ١٦٢: ص( ))غنية امللتمس إيضاح امللتبس((، وترجم له اخلطيب يف ))بن السكن املقدسي أيب حيىي
  . ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال) ١٣٩(رقم 

  : الرمحن  بن عبد واحلديث جاء من وجهني مرسال عن أيب سلمة
  : بن محاد  األعلى  ، عن عبد)٢٧٢٠٤(رقم ) ٤٥/١٨٢( ))املسند((أخرجه أمحد يف : الوجه األول

من طريق أيب القاسم البغوي عن ) ٩/١٨٥( ))تاريخ دمشق((وأخرجه ابن عساكر يف 
حيدث  الرمحن  بن عبد  بن عقبة، قال مسعت أبا سلمة بن محاد، عن وهيب، نا موسى األعلى عبد

  . فذكره �اهللا   بن حابس نادى من وراء احلجرات فلم جيبه رسول أن األقرع
  . - بالشك -إن األقرع: عن أيب سلمة، عن األقرع، وقال مرة: ))مسند أمحد((ويف 

بن  من طريق الروياين، عن خالد) ٩/١٨٥( ))تاريخ دمشق((أخرجه ابن عساكر يف : الوجه الثاين
نادى : بن أيب سلمة عن أبيه قال  بن خالد السميت أبو الربيع، حدثنا أبو عوانة، عن عمر  يوسف
زين،  يعلم أن محدي: يا حممد ثالث مرات، فلم جيبه، فقال يف الرابعة: بن حابس التميمي  األقرع

= 
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  .)٢(»...إن محدي:  )١(فقال قام رجل«: بلفظ نهوحسّ  ،الرباء حديث من الرتمذي ورواه 

= 
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  . »اهللا عز وجل  ذلك« �اهللا   ابه رسولوأن ذمي شني، فأج
بن أيب سلمة، عن   رواه الروياين، من طريق عمر((: فقال) ١/٢٠٦( ))اإلصابة((وذكره احلافظ يف 

  إهـ ))نادى األقرع، فذكره مرسال: أبيه قال
): ٣٩٢(رقم ) ٣٤٠: ص( ))السلمي سؤاالت((قال الدارقطين كما يف   بن يوسف السميت  وخالد

  . وباقي رجال إسناد الروياين ثقات. إهـ ))تكلموا فيه((
: قال ابن منده((): ٨/٧٥٤( ))الفتح((رجح ابن مندة اإلرسال كما قال احلافظ يف : والخالصة

  . إهـ))الصحيح عن أيب سلمة أن األقرع مرسل
 ))بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث((كما يف   ))مسنده((فأخرجه احلارث يف  ))كذبت، ذاك اهللا((: وأما لفظ

  . بن شداد به  اهللا  بن أبان، ثنا اسرائيل، عن عبد  العزيز  عن عبد) ٨٥٨(رقم ) ٢/٨٢٢(
  : ))به ابن معني وغريهمرتوك، وكذ((، األموي السعيدي القرشي: بن أبان هو  العزيز وفيه عبد
  ). ٤١١١(رقم ) ٦١٠: ص( ))التقريب((كما يف 

 . دون بقية احلديث ))منكر((فهذا اللفظ 

 ). إن محدي: فقال رجل: (ويف الظاهرية )١(

رقم ) ١٠/٢٦٧( ))الكربى((، والنسائي يف )٣٢٦٧(رقم ) ٨/٢٥٥( ))السنن((الترمذي في أخرجه  )٢(
، وابن جرير الطربي يف )٣٠٧(رقم ) ٣٢٤- ١/٣٢٣( ))مسنده((، والروياين يف )١١٤٥١(
، وابن عساكر يف )٧(رقم ) ١٤: ص( ))األمساء املبهمة((، واخلطيب يف )٢١/٣٤٥( ))تفسريه((
بن عازب،   بن واقد، عن أيب إسحاق، عن الرباء  من طرق عن احلسني) ٩/١٨٦( ))تاريخ دمشق((

�: يف قوله m� m� m� mÅ��Ä� �Ã� �Â� �Á� �À� �¿� � �¾� �½Å� � Ä� �Ã� �Â� �Á� �À� �¿� � �¾� �½Å� � Ä� �Ã� �Â� �Á� �À� �¿� � �¾� �½Å� � Ä� �Ã� �Â� �Á� �À� �¿� � �¾� �½llll ]يا : فقام رجل فقال: قال ]٤: احلجرات
   »ذاك اهللا« �إن محدي زين، وإن ذمي شني فقال النيب اهللا  رسول

  . ))هذا حديث حسن غريب((: وقال الرتمذي
ذكره  ، أبو إسحاق السبيعياهللا اهلمداين  بن عبد  عمرو: احلديث فيه عنعنة أيب إسحاق وهو

  . يف املرتبة الثالثة من املدلسني): ١٤٦: ص( ))تعريف أهل التقديس((احلافظ يف 
يا حممد : من وراء احلجرات، فقال �أن رجال جاء إىل النيب «: قال: وله شاهد مرسل عن قتادة

  »اهللا عز وجل ذاك �إن مدحي زين، وإن شتمي شني فقال النيب 
= 
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 عليه وسلم حتت الشجرة على أناهللا   صلىاهللا   بايعنا رسول«: جابر ـ حديث ٢٢٢
  .احلديث )١(»...نفر ال

  .)٣(فرواه مسلم من حديث العباس ؛»حننييوم «: دون ذكر )٢(مسلم خمتصرا 

= 
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  . الرزاق، عن معمر عن قتادة به عن عبد) ٨/٧٥٢( ))الفتح((ذكره احلافظ يف 
 . -واهللا أعلم - احلديث يتقوى مبرسل أيب سلمة، وقتادة

، حىت ومل نبايعه على املوت، فأنسيناها يوم حنني...«): ٣/٣٠٥( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 . »نودي يا أصحاب الشجرة فرجعوا

ب استحباب مبايعة اإلمام اجليش عند إرادة القتال، وبيان كتاب اإلمارة، با  ))صحيحه((مسلم في  )٢(
من طريق أيب الزبري، عن جابر ) ٤٧٨٦ـ٤٧٨٥ـ ٤٧٨٤(رقم ) ١٣/٥(بيعة الرضوان حتت الشجرة 

  . »كنا يوم احلديبية ألفا وأربعمائة، فبايعناه، وعمر آخذ بيده حتت الشجرة، وهي مسرة«: قال
 . »نبايعه على املوتنفر ومل   بايعناه على أن ال«: وقال

من ) ٤٥٨٨(رقم ) ٣٣١- ١٢/٣٣٠(كتاب اجلهاد، باب يف غزوة حنني   ))صحيحه((مسلم في  )٣(
 حنني يوم  �اهللا   رسول مع شهدت: عباس قال قال عبداملطلببن  عباسبن  طريث كثري

  �اهللا   نفارقه، ورسول ، فلم�اهللا   رسول عبداملطلببن  احلارثبن   سفيان وأبو أنا فلزمت
 والكفار، وىل  املسلمون التقى اُجلَذامى، فلما نـَُفاثَةبن   فـَْرَوة له بيضاء، أهداها له بغلة على

 بلجام آخذ وأنا: عباس الكفار، قال ِقَبلَ  بغلَته يـَرُْكضُ   �اهللا   رسول مدبرين، فطفق املسلمون
اهللا   رسول فقال  �اهللا   رسول برِكاب آخذ سفيان تُْسرَِع، وأبو  ال أن إرَاَدةَ  أُكفها  �اهللا   رسول بغلة
 أين: صويت بأعلى فقلتُ  - صيتا رجال وكان  - : عباس فقال  »السمرة أصحاب ناد! عباس أي«  �

 يا: أوالدها، فقالوا على البقر صويت، عطفة مسعوا عْطَفَتهم، حني َلكأن  فواهللا: السمرة؟ قال أصحاب
! األنصار معشر يا! األنصار معشر يا: يقولون األنصار يف دعوةُ والكفاَر، وال فاقتتلوا: قال! لبيك يا! لبيك
بن   احلارث بين يا! اخلزرجبن   احلارث بين يا: اخلزرج، فقالوابن   احلارث بين على الدعوة ُقِصرت مث: قال

 هذا«  �اهللا   رسول قتاهلم، فقال عليها، إىل كاملَتطَاِولُ  بغلته على وهو  �اهللا   رسول فنظر! اخلزرج
 ازموا« قال الكفار، مث وجوهَ  ن فرمى حَصَيات  �اهللا   رسول أخذ مث قال  »الَوِطيسُ  محَِيَ  ِحْنيَ 
 رماهم أن إال هو ما! فواهللا: أرى، قال فيما هيئته على القتالُ  فإذا أنظر فذهبتُ : قال  »حممد ورب

  .مدبرا َكلِْيال، وأمرهم حدهم أرى زِْلتُ  فما حبصياته
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٥٢٧

  .»ذاك صريح اإلميان: شكوى الصحابة ما يعرض يف قلوم وقوله«: ـ حديث ٢٢٣ 
 الوسوسة عليه وسلم عناهللا  سئل النيب صلى«مسلم من حديث ابن مسعود خمتصرا  
))صحيحه(( و ابن حبان يف ))اليــــوم والليلة(( النسائي يفو  »ذاك حمض اإلميان: فقال

)١(.  

  .)٢(ورواه النسائي فيه من حديث عائشة 

                                                                                  

بن   عن يوسف) ٣٤٠(رقم ) ١/٣٣٢(يف كتاب اإلميان، باب بيان الوسوسة يف اإلميان  مسلم )١(
  : يعقوب الصفار

بن   احلسني) ٩٤٤٦(رقم ) ٧/١٠٧( ))حتفة األشراف((كما يف   ))اليوم والليلة((والنسائي في  
  : جعفربن   منصور

  : هاب الفراءالو   بن عبد  ، من طريق حممد)١٤٩(رقم ) ١/٣٦١( ))صحيحه((وابن حبان في  
بن اِخلْمس، عن مغرية، عن إبراهيم، عن علقمة، عن   بن َعثام، عن ُسعري  ثالثتهم عن علي

  . واللفظ ملسلم. »تلك حمض اإلميان«: عن الوسوسة، قال �سئل النيب : قال اهللا عبد
عن الرجل جيد الشيء لو خر من السماء فَتْخطفه الطري   �اهللا   سألنا رسول: ولفظ ابن حبان

  . ))ذاك صريح اإلميان((: كان أحب إليه من أن يتكلم، قال
  . بن عثام ثقات، والباقي على شرط مسلم  ورجال النسائي، وابن حبان إىل علي

أن رجال «بن يزيد النخعي، عن عائشة   بن سليمان عن أبيه، عن املغرية، عن إبراهيم  ورواه املعتمر
  . »...ذكر هلا الوسوسة جيدها

 : وهذا الوجه يأيت يف التعليق اآليت

، عن )١٥٩١٩(رقم ) ١١/٣٤٩( ))حتفة األشراف((كما يف   ))اليوم والليلة((النسائي في أخرجه  )٢(
بن سليمان، عن أبيه، عن املغرية، عن إبراهيم النخعي، عن   بن العالء، عن أبيه، عن املعتمر  هالل

  . »...اهللا عنها أن رجال ذكر هلا الوسوسة جيدها  رضيعائشة 
  ). ٥٢٩٤(رقم ) ٧٦٢: ص( ))التقريب((كما يف   ))فيه لني((بن هالل الباهلي   بن عمر  بن هالل  والعالء

 مل((): ٢١(رقم ) ٧: ص( ))املراسيل((وإبراهيم النخعي مل يسمع من عائشة قال أبو حامت كما يف 
 عليها دخل شيئا، فإنه منها يسمع ومل عائشة إال � النيب أصحاب من أحًدا النخعي إبراهيم يلق
 . إهـ ))منه يسمع ومل أنسا وأدرك صغري وهو

 �فهذا اإلسناد فيه ضعف، واحلديث صحيح من حديث ابن مسعود كما سبق، ومن حديث أيب هريرة 
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  .»احلمد هللا الذي رد كيد الشيطان إىل الوسوسة«: ابن عباس: ـ حديث ٢٢٤
  .)١(بإسناد جيد »كيده«بلفظ  ))اليوم والليلة(( والنسائي يف ، أبو داود  

إنه ليـَُغانُ «: ـ حديث ٢٢٥
  .)٣(تقدم. »على قليب )٢(

= 
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 ، عن)٣٣٨(رقم ) ١/٣٣٢(كتاب اإلميان، باب بيان الوسوسة يف اإلميان   ))صحيحه((أخرجه مسلم يف 
 يتعاظم ما أنفسنا ىف جند إنا ، فسألوه� النىب أصحاب من ناس جاء قال هريرة أىب أبيه، عن سهيل، عن

 . »اإلميان صريح ذاك«: نعم، قال: قالوا. »وجدمتوه؟  وقد«: به، قال يتكلم أن أحدنا

، والنسائي يف )٥١٠٣(، رقم )٨/٣٨٩(كتاب األدب، باب يف رد الوسوسة،   ))السنن((أخرجه أبو داود يف  )١(
وابن ) ٢٠٩٧(رقم ) ٤/١٠( ))املسند((، وأخرجه أمحد يف )٦٦٩) (٦٦٨(رقم ) ٤٢١: ص( ))اليوم والليلة((

اهللا اهلمداين، عن   بن عبد  كلهم من طريق َذر ) ١٤٧(رقم ) ١/٣٦٠اإلحسان ( ))صحيحه((حبان يف 
يا رسول اهللا، إن أحدنا جيد يف نفسه : فقال �جاء رجل إىل النيب : بن شداد، عن ابن عباس، قال  اهللا  عبد

 اكرب، احلمد هللا اهللا  اهللا أكرب،  أكرب،  اهللا«: ـيَُعرض بالشيء ألن يكون ُمحََمة أحب إليه من أن يتكلم به فقال
   .»رد كيده«مكان » رّد أمره«: واللفظ أليب داود، ويف لفظ له، والبن حبان »الذي رّد كيده إىل الوسوسة

حماسن ((فاإلسناد جيد كما قال املصنف، لعله أراد باجلودة الصحة، كما قال البلقيين يف 
يرة بني جيد وصحيح عندهم إال أن المغا): ١/١٩٥(وقال السيوطي يف التدريب ) ١٥(صـ   ))االصطالح

ويرتدد يف ، اجلهبذ منهم ال يعدل عن صحيح إىل جيد إال لنكتة كأن يرتقي احلديث عنده عن احلسن لذاته
  .وكذا القوي إهـ، فالوصف به أنزل من الوصف بصحيح، بلوغه الصحيح

إسناد صحيح على ((): ٦٥٨(رقم ) ٢٩٦: ص( ))ظالل اجلنة((واحلديث صحيح، وقال الشيخ األلباين يف 
  .إهـ ))شرط الشيخني

الغيم، وِغيـَْنت السماء تـَُغان، إذا اطبق عليها : الغــــني((): ٦٨٦: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف  )٢(
لو منه البشر، ألن قلبه خت  أراد ما يغشاه من السهو، الذي ال. شجر ملتفّ : الغني: الغيم، وقيل

فإن عَرَض له وقتا ما عارض بشرّي يشغله من أمور األمة، وامللة  - تعاىل - أبدا كان مشغوال باهللا
 . إهـ))ومصاحلهما عّد ذلك ذنبا وتقصريا، فيفزع إىل االستغفار

، وقال )ب/٤٩اللوحة (تقدم يف كتاب األذكار والدعوات، الباب الثاين يف آداب الدعاء وفضله،  )٣(
  . إهـ ))مسلم من حديث األغر((: املصنف يف خترجيه

كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب االستغفار، واالستكثار منه،   ))صحيحه((واحلديث عنده يف 
= 
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  .»إن شْيطَانَه أْسَلَم فال يأمر إال خبري«: ـ حديث ٢٢٦
)١(تقدم 

  .أيضا  
= 
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 �اهللا   أن رسول - وكانت له صحبة -عن أيب بردة، عن األغر املـزين، ) ٦٧٩٨(رقم ) ١٧/٢٦(
 . »اهللا يف اليوم مائة مرة  ألستغفرإنه لُيغان على قليب، وإين «: قال

 آدم على فّضلتُ «: بلفظ) ب/٧١اللوحة (تقدم يف كتاب آداب النكاح، الباب األول يف الرتغيب يف النكاح ) ١(
 كافراً، وشيطاين شيطانه الطاعة، وكان على يل أعوان املعصية، وأزواجي على له عوناً  زوجته كانت: خبصلتني
 عمر، وفيه ابن حديث من التاريخ يف اخلطيب رواه((: وقال املصنف يف خترجيه  »خبري إال يأمرين  ال مسلم
   .))احلديث يضع كان: عدي ابن قال القالنسيبن   أبانبن   الوليدبن   حممد

 وإياك: ، قالوا»اجلن من قرينه به وكل وقد إال أحد من منكم ما«: مسعود ابن حديث من وملسلم
  . إهـ»خبري إال يأمرين وال فأسلم عليه أعانيناهللا  أن إال وأنا«: قال! اهللا رسول يا

بن   من طريق حممد) ١٤٧٠٤(رقم الرتمجة ) ٤/٥٣١( ))تاريخ بغداد((حديث ابن عمر أخرجه اخلطيب يف 
بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر،   بن صرمة، عن حيىي  بن أبان موىل بين هاشم البغدادي، عن إبراهيم  الوليد
اهللا عليه فأسلم، وكن   فّضلت على آدم خبصلتني، كان شيطاين كافرا، فأعانين �اهللا   قال رسول: قال

  . »أزواجي عونا يل، وكان شيطان آدم كافرا، وكانت زوجته عونا له على خطيئته
 ))امليزان((هذا احلديث يف ، وكذلك الذهيب ذكر بن أبان القالنسي  وأعله املصنف بـ حممد الوليد

ولكن اخلطيب فرق بني القالنسي، وبني موىل بين هاشم وذكر . يف ترمجة القالنسي) ٦/٣٦٠(
احلديث يف ترمجة موىل بين هاشم ومل يورد فيه جرحا وال تعديال، مث ذكر بعده ترمجة للقالنسي، 

  - واهللا أعلم - وتضعيف الدارقطين له ))مل يكن بصدوق((: وذكر قول أيب حامت فيه
يضع احلديث ويوصله، ((): ٦/٢٨٥( ))الكامل((إن كان هو القالنسي فقد قال ابن عدي يف 

  . ))كذاب((): ٦/٣٦٠( ))امليزان((إهـ وقال ابن عروبة كما يف  ))ويسرق ويقلب األسانيد واملتون
، وقال ابن عدي يف )٢٧(رقم  ))الضعفاء((، ضعفه الدارقطين يف بن صــرمة األنصاري  إبراهيم: وفيه

 أحاديثه على وبني األسانيد عليه تنقلب أو املنت مناكري تكون ان إما أحاديثه وعامة((): ١/٢٥٢( ))الكامل((
  . ))كذاب خبيث((: قول ابن معني فيه) ١/١٥٨( ))امليزان((ونقل الذهيب يف . إهـ ))ضعفه

  . فاحلديث منكر ذا اللفظ إن مل يكن موضوعا
، من طريق )٧٠٣٩(رقم ) ١٧/١٥٥( ))صحيحه((وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم يف 

ما منكم من «: �اهللا   قال رسول: بن مسعود قال اهللا  بن أيب اجلعد، عن أبيه، عن عبد  سامل
= 
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)١(وأجـُر مـن تَِبَعـه، كـان لـه أجرَُهـا،  مـن َسـن سـنًة حسـنًة فُعِمـَل َِـا«: ـ حديث ٢٢٧
 «  

  .)٢(الَبَجِليّ اهللا  بن عبد جريرمسلم من حديث ، ويف أّولِه قّصةٌ 

= 
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َل به قرينه من اجلن اهللا أعانين   وإيّاي، إال أن«: قال! سول اهللاوإيّاك؟ يا ر : قالوا» أحد إال وقد وك
  . »عليه فََأْسلَـم، فال يأمرين إال خبري

برفع امليم، وفتحها، ومها روايتان مشهورتان : فأسلم): ١٧/١٥٥( ))شرح مسلم((قال النووي يف 
وصار مؤمنا  -من اإلسالم-أسلَم : أسلُم من شره، وفتنته، ومن فتح قال: فمن رفع قال معناه

يأمرين إال خبري، واختلفوا يف األرجح منهما، فقال اخلطايب، الصحيح املختار الرفع، ورجح  ال
 . »فال يأمرين إال خبري« �ختار لقوله القاضي عياض الفتح، وهو امل

 ). اتـبَـَعه: (يف الظاهرية )١(

الصحايب الشهري،  - بفتح الباء املنقوطة بواحدة، واجليم -بن نصر الَبَجلي بن مالك ابن جابر: هو )٢(
هو يوسف : اهللا، أسلم قبل سنة عشر، كان مجيال، حىت قال عمر  يكىن أبا عمرو، وقيل أبو عبد

، وقدمه عمر يف حروب العراق على مجيع جبيلة، سكن الكوفة، وأرسله علي رسوال إىل هذه األمة
أربع ومخسني : ومات سنة إحدى، وقيل - بلد بالعراق -معاوية مث اعتزل الفريقني، وسكن قـَْرِقيساءَ 

  ). ٩٢٣(رقم ) ١٩٦: ص(  ، والتقريب)٢/١٩٠(واإلصابة ) ١/٢٨٤األنساب : انظر(
كتاب الزكاة باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة، أو    ))صحيحه((لم في مسوحديثه أخرجه 

، ويف كتاب العلم، باب من سن )٢٣٤٨(رقم ) ٧/١٠٤( كلمة طيبة، وأا حجاب من النار
بن جرير، عن أبيه، ومن طريق   من طريق  املنذر): ٦٧٤١(رقم ) ١٦/٤٤٢(سنة حسنة أو سيئة 

اهللا   جاء ناس من األعراب، إىل رسول: اهللا قال  بن عبد  بن هالل العبسي عن جرير  الرمحن عبد
عليهم الصوف، فرأى سوء حاهلم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة، فأبطؤا  �

  . عنه، حىت رِؤي ذلك يف وجهه
مث إن رجال من األنصار جاء بصرّة من ورق، مث جاء آخر، مث تتبابعوا حىت عرف السرور يف : قال 

من سن يف اإلسالم سنة حسنة، فعمل ا بعده، كتب  له مثل أجر « �اهللا  سولوجهه، فقال ر 
من عمل ا، وال ينقص من أجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة، فعمل ا بعده،  

  . »كتب عليه مثُل وزر من عمل ا، وال ينقص من أوزارهم شيءٌ 
 . ويف كتاب الزكاة ذكر القصة أطول من هذا
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 فاعِ ضَ ويُ  افً ضعْ  بسبعني إن َعَمَل السر ُيَضاِعُف على عمِل العالنيةِ «: حديثـ  ٢٢٨
  .»افً عْ ضِ  سبعني ر السّ  عمل على، به اسُنتّ  إذا العالنيةِ  عملُ 
: وقال، بنحوه األول الشطر على مقتصرا أيب الدرداء حديث من ))الشـعـب(( يف البيهقي 

  . )١(ورقتني بنحو هذا قبل تقدم وقد، ))اهولني شيوخه عن بقية أفراد من هذا((
 أراد ملن أفضل والعالنيةُ ، عمُل السر أفضُل من عمل العالنيةِ «: عمر ابن حديث من وله  

))مهرانبن  امللك عبد عن بقية به تفرد((: وقال »االقتداءَ 
)٢(.  

                                                                                  

 ). ٢٠٦(انظر احلديث رقم  )١(

والبيهقي في بن زائدة  يف ترمجة عثمان) ٣/٩٣٨( ))الضعفاء((حديث ابن عمر أخرجه العقيلي يف  )٢(
، من )أ/٢/١١٣خمطوط( ))زهر الفردوس((، والديلمي كما يف )٦٦١٢(رقم ) ٩/٢٤٢( ))الشعب((

ن زائدة، عن نافع، عن ابن ب  بن مهران، عن عثمان  املللك  بن الوليد، عن عبد  طريقني عن بقية
عمل السر افضل من عمل العالنية، والعالنية افضل ملن أراد «: �اهللا   قال رسول: عمر قال
  . »االقتداء به

ومن طريقه أخرجه ابن اجلوزي يف  »عمل«ومل يذكر  »السر أفضل من العالنية«وعند العقيلي 
  ). ١٣٧٧(رقم ) ٢/٨٢٣( ))العلل املتناهية((

بن مهران،   امللك بن زائدة، عن نافع، حديثه غري حمفوظ، روى عنه عبد عثمان((: وقال العقيلي
  . إهـ ))امللك مرتوك وعبد

  ))بن مهران هذا امللك  تفرد به بقية عن عبد((: وقال البيهقي
وقال . مث ذكر قول العقيلي السابق ))�اهللا   يصح عن رسول  هذا حديث ال((: وقال ابن اجلوزي

  . بدل مرتوك ))عبدامللك جمهول(( :عنه
  : ومن خالل أقوال العلماء يظهر أن يف احلديث ثالث علل

): ١/٣٥٩( ))ذيب التهذيب((قال اجلوزجاين كما يف . امللك تفرد بقية عن شيخه عبد: األوىل
اعتبارا،  إذا تفرد بالرواية فغري حمتج به لكثرة ومهه، مع أن مسلما ومجاعة من األئمة قد أخرجوا عنه((

وقد تفرد به كما قال البيهقي، وعنعن يف اإلسناد، وهو  . إهـ))أم جعلوا تفرده أصال  واستشهادا، ال
من الطبقة ) ٤٩: ص( ))تعريف أهل التقديس((كثري التدليس عن الضعفاء كما ذكره احلافظ يف 

  . الرابعة من املدلسني
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 تسمعه احلفظة ال الذكُر اخلفي الذي -أو ُيَضاعفُ -يـَْفُضُل «: عائشة حديث من وله
: وهو حيىي الصديفبن  معاويةه ب تفرد((: وقال »اضعفً  بسبعني تسمعه الذي على

))ضعيف
)١(.  
)٢(ما تـََغنـْيت وال َمتَنـْيُت وال َمسْستُ «: ـ حديث عثمان قوله ٢٢٩

 بيميين رىذكَ   
= 
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وقـال . ))جمهـول((): ٥/٣٧٠( ))اجلـرح((، قـال أبـو حـامت كمـا يف بـن مهـران عبدالـملكضـعف : الثانية
 مـــن شـــيئا يقـــيم ال الـــوهم حديثـــه علـــى غلـــب منـــاكري صـــاحب((): ٣/٧٩٢( ))الضـــعفاء((العقيلـــي يف 

ابـــــن عـــــدي يف  وقـــــال. ))عبـــــدامللك مـــــرتوك((: بـــــن زائـــــدة يف ترمجـــــة عثمـــــان -فيـــــه -وقـــــال. ))احلـــــديث
يف ترمجـــة ): ٤/٤١٣( ))امليـــزان((وذكـــر الـــذهيب يف . ))بـــاملعروف لـــيس جمهـــول((): ٥/٣٠٧( ))الكامـــل((

  . ))اآلفة منه((): ١/٦٠٢( ))املغين يف الضعفاء((وقال يف . امللك عبد
: ص( ))التقريب((العابد، قال احلافظ يف  املقرئ أبو حممد الكويف: بن زائدة هو عثمان: الثالثة
، وابن ))الضعفاء((وذكر هذا احلديث العقيلي يف . ورمز له بـ م ))ثقة زاهد((): ٤٤٩٩(رقم ) ٦٦٢

  . بن زائدة يف ترمجة عثمان): ٥/٣٨٩( ))اللسان((حجر يف 
زائدة، عن نافع، صدوق،  بن  عثمان((: ))املغين((ولعل اآلفة ممن دونه وليس منه كما قال الذهيب يف 

  . إهـ ))لكن له حديث منكر، خولف فيه، ذكره العقيلي، رواه عنه مرتوك، فاآلفه من صاحبه
امللك، وقال   لشدة ضعف عبد -  - كما قال الذهيب  ضعيف جداأن احلديث : واخلالصة

 . ))ضعيف جدا((): ٢٤٠٦(رقم ) ٥/٤٢٦( ))الضعيفة((الشيخ األلباين يف 

انظر خترجيه هناك، . ))اإلخالص((وعزاه املصنف هناك إىل ابن أيب الدنيا يف ) ٢٠٦(تقدم برقم  )١(
 ))التقريب((وقال احلافظ عنه يف ) ٢٠٦(بن حيىي الصديف تقدمت ترمجته يف احلديث رقم  ومعاوية

  . ))بالري حدث مما أحسن بالشام حدث وما ضعيف((، )٦٨٢٠(رقم ) ٩٥٧: ص(
 . وعا، وموقوفاواحلديث ضعيف مرف

: انظر(وهو صوت مطرب معروف عنه أهل اللهو واللعب  - بالكسر واملد - من الغناء: تغنـيت )٢(
  ). ١/١٩٨(حاشية السندي على السنن ابن ماجة 

التكذب، تفّعل من مىن ميين، إذا قّدر، ألنه الكاذب يقدر : أي ما كذبت، التمين: تمنيـت
  ). ٨٨٥: صالنهاية : (انظر. احلديث يف نفسه مث يقوله

 . مسست الشيء أمسه مسا، إذا ملسته بيدك): ٨٧٠: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف : مسـست
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٥٣٣

  .»�اهللا   رسول بايعت منذ
 عثمان وإن«: حديث أثناء يف، عنه أنس رواية من ضعيف بإسناد )١(املوصلي يعلى أبو 
  .)٢(»هو ذاك يا عثمان: قال، بايعتك منذ«: بلفظ فذكره، »اهللا رسول يا: قال

                                                                                  

 ). جمهيف مع(يف الظاهرية ) ١(

 ))المسند((وأبو يعلى في ، )١٢٠٤(رقم ) ٧٨٩: ص( ))السنة((أخرجه ابن أيب عاصم يف  )٢(
، عن أيب )٢٠٤(، رقم )٢٤٥-٢٤٤: ص( ))المعجم((، وفي )٣٩٥٨(رقم ) ٤٦-٧/٤٥(

بن فلفل،   بن إدريس، عن املختار  اهللا  بن مغول، حدثنا عبد  بن مالك الرمحن بن عبد  ز الصقر
يا أنس قم فافتح له وبشره «: إىل بستان فجاء آت فدق الباب فقال �جاء النيب : عن أنس قال

ذا أبو بكر ، فإ»أَْعلمه«: اهللا أُعلمه؟ قال  يا رسول: ، قلت»باجلنة، وبشره باخلالفة من بعدي
  . �اهللا   أبشر باجلنة، وأبشر باخلالفة من بعد رسول: قلت

يا أنس قم فافتح له، وبشره باجلنة، وبشره باخلالفة من بعد أيب «: مث جاء آت فدق الباب فقال
قلت له، : فخرجت فإذا عمر قال: ، قال»أعلمه«: اهللا أعلمه؟ قال  قلت يا رسول: ، قال»بكر

يا أنس قم «: قال مث جاء آت فدق الباب، فقال. الفة من بعد أيب بكرأبشر باجلنة، وأبشر باخل
فخرجت فإذا عثمان، : ، قال»فافتح له وبشره باجلنة، وبشره باخلالفة من بعد عمر، وأنه مقتول

 �فدخل على النيب : قال. أبشر باجلنة وباخلالفة من بعد عمر، وأنك مقتول: قلت له: قال
هو «: قال. واهللا ما تغنيت، وال متنيت، وال مسست فرجي منذ بايعتكاهللا ملْه؟   يا رسول: فقال

  . »ذالك يا عثمان
 ))تاريخ بغداد((، واخلطيب يف )٤/٩٢( ))الكامل((ومن طريق أيب يعلى أخرجه ابن عدي يف 

، وابن )١٦٥-٤٤/١٦٤( ))تاريخ دمشق((، وابن عساكر يف )٤٨٤١(رقم الرتمجة ) ١٠/٣٦٣(
  ). ٣٥٢٥(رقم الرتمجة ) ٤/٣٢٤( ))اللسان((حجر يف 

  . ))وكان أبو يعلى ينسبه يف هذا احلديث بعينه إىل الضعف((: وقال ابن عدي
قلت أليب يف حديث أيب ز، عن ابن  ))تاريخ بغداد((بن املديين كما يف  بن علي اهللا  وقال عبد

باجلنة مثل حديث ائذن له وبشره : كان يف حائط، فقال: بن فلفل، عن أنس إدريس، عن املختار
كذب، هذا موضوع مل يكن عند ابن إدريس إال ثالثة أحاديث عن املختار ((: أيب موسى؟ فقال

  إهـ ))عن أنس يف األشربة
  . ))هذا حديث موضوع((): ٣٨١٩(رقم ) ١٥/٥٦٧( ))املطالب((وقال احلافظ يف 
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بن سليمان الزيات  مل ينفرد الصقر ذا، فقد رواه إبراهيم((): ٤/٣٢٥( ))اللسان((وقال يف 
بن  ورواه ابن أيب خيثمة يف تارخيه عن سعيد...بن فلفل، عن أبيه،  بن املختار  السكوين، عن بكر

  . بن فلفل مثله، لكن ابن أيب املساور واهي  بن أيب املساور عن املختار  سليمان عن عبدا ألعلى
بن إدريس ليَـُروج له أو سها،   اهللا األعلى، أو بكر فجلعه عن عبد  عبدفالظاهر أن الصقر مسعه من 

واهللا  - وإال لو صح هذا ملا جعل عمر اخلالفة يف أهل الشورى، وكان يعهد إىل عثمان بال نزاع
  إهـ ))واهيان والصقر أوهى منهما: األعلى بكر وعبد((  ))املطالب((وقال يف . إهـ))- املستعان

  . الرمحن  بن عبد  الصـقرفمدار احلديث على 
: وقال ))يضع احلديث((): ١٠/٤٦٤( ))تاريخ بغداد((كما يف : بن جزرة  قال أبو علي صاحل

  . إهـ ))اكذَب من أبيه((، وأبو ز ابنه كان ))من أكذب الناس((بن مغول   بن مالك  الرمحن عبد
من روى هذا احلديث حيتاج إىل أن يقلع له (() كما يف املصدر السابق(ة بن أيب شيب  وقال أبو بكر
  . ))أربعة أضراس

بن أيب املساور  اللتان  األعلى بن املختار، وعبد فاحلديث موضوع ذا اإلسناد، وأما طريقا بكر
 بايعت منذ بيميين ذكرى مسست والت متني وال تغنيت ما«أشار إليهما احلافظ فليس فيهما لفظ 

  ). ١٤٦- ٣٩/١٤٥(تاريخ دمشق : انظر »�اهللا  رسول
) ١/١٩٨(ورواه ابن ماجة يف كتاب الطهارة، باب كراهة مس الذكر باليمني واالستنجاء باليمني 

  : ، من طريق وكيع)٣١١(رقم 
  : من طريق الثوري) ١/٦١( ))احللية((وأخرجه أبو نعيم يف 
ما تغنيت : بن عفان يقول  مسعت عثمان: البن صهبان ق  بن دينار، عن عقبة  كالمها عن الصلت

  . �اهللا   وال متنيت، وال مسست ذكري بيميين منذ بايعت ا رسول
  . خمتصرا» - يعىن ذكره - ما أخذته بيميين منذ أسلمت«: ولفظ أيب نعيم
، البصري، أبو شيعب انون، ابن دينار األزدي اهلُنائي - بفتح أوله، وآخره مثناة–فيه الصلت 

  ). ٢٩٦٣(رقم ) ٤٥٥: ص())التقريب((: انظر  ))مرتوك ناصيب((مشهور بكنيته، 
  . فاحلديث منكر ذا اإلسناد

رقم ) ٧/٥٥( ))كتاب فضائل الصحابة((هلم باجلنة أخرجه البخاري يف  �وأما بشارة النيب 
اهللا   عن أيب موسى رضي): ٦١٦٤: (رقم) ١٥/١٦٧(، ومسلم كتاب فضائل الصحابة )٣٦٩٣(

، فأخربته افتح له وبشره باجلنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان: مث استفتح رجل فقال يل«: عنه وفيه
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  »هلم خالق  ال وبأقوام، الدين بالرجل الفاجرليؤيد هذا اهللا  إن«: ـ حديث ٢٣٠
  .)١(العلم يف تقدم وقد هريرة أيب حديث من عليه متفق فاألول: حديثان مها 

  .)٣(أيضا وتقدم صحيح )٢(إسنادب أنس حديث من النسائي رواه والثاين

= 
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 . »اهللا املستعان  :اهللا مث قال فحمد �اهللا   لمبا قال رسو 

وقال ). ب/٥اللوحة (الباب الرابع يف سبب إقبال اخللق على علم اخلالف  ))العلم((تقدم يف كتاب  )١(
  . إهـ ))متفق عليه من حديث أيب هريرة((: املصنف يف خترجيه
اهللا يؤيد الدين بالرجل   يف كتاب اجلهاد والسري، باب إن ))صحيحه((البخاري في واحلديث عند 

، )٤٢٠٤(رقم ) ٧/٥٨٨(، ويف كتاب املغازي باب غزوة خيرب )٣٠٦٢(رقم ) ٦/٢١٥(الفاجر 
 ))صحيحه((مسلم في ، وعند )٦٦٠٦(رقم ) ١١/٦٠٧(ويف كتاب القدر باب العمل باخلواتيم 

من طريق ابن ) ٣٠١(رقم ) ١/٣٠٤(لمة يدخل اجلنة إال نفس مس يف كتاب اإلميان، باب ال
 من هذا« اإلسالم يدعى ممن لرجل فقال �اهللا   رسول مع شهدنا قال �املسيب، عن أيب هريرة 

، اهللا رسول يا: فقيل جراحة فأصابته، شديدا قتاال الرجل قاتل القتال حضر فلما. »النار أهل
 إىل« � النىب فقال. مات؟ وقد شديدا قتاال اليوم قاتل قد فإنه النار أهل من إنه: قلت الذى
 به ميت، ولكن مل إنه: قيل إذ ذلك على هم يرتاب، فبينما أن الناس بعض فكاد قال. »النار

 فقال بذلك � النىب فأْخِرب ، نفسه فقتل، اجلراح على يصرب مل الليل من كان فلما. شديدا جراحا
 نفس إال اجلنة يدخل ال إنه« بالناس فنادى بالال أمر مث. »ورسوله اهللا  عبد أين أشهد، أكرب اهللا«

 . والسياق للبخاري  »الفاجر بالرجل الدين هذا ليؤيداهللا   وإنمسلمة، 

   )بسند ( يف الظاهرية ) ٢(

النسائي ((: وقال املصنف يف خترجيه) أ  الظاهرية/١٠٦اللوحة (تقدم يف كتاب شرح عجائب القلب  )٣(
  . إهـ ويف نسخة األصل طمس يف هذا املوضع ))من حديث أنس بإسناد جيد

  : الرزاق  ، من طريق عبد)٨٨٣٤(رقم ) ٨/١٤٧( ))الكبرى((النسائي في واحلديث عند 
رقم ) ١٠/٣٧٦اإلحسان ( ))صحيحه((، وابن حبان يف )١٣/٢٥٤البحر الزخار (وعند البزار 

  : بن خالد الصنعاين  من طريق إبراهيم) ٣٥١٧(
  : كالمها عن معمر

بن   بن سعيد، عن عباد من طريق رحيان) ٢٧٣٧(رقم ) ٣/١٤٢( ))األوسط((د الطرباين يف وعن
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  : منصور
 �اهللا  قال رسول: عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس قال) بن منصور  معمر وعباد(كالمها 

  . »خالق هلم  اهللا ليؤيد هذا الدين بأقوام ال  إن«
  . »...اهللا هذا الدين بقوم  ليؤيدن«: ولفظ ابن حبان

بن منصور، وال نعلم رواه عن  نعلم رواه عن أيوب، إال معمر وعباد هذا احلديث ال((: وقال البزار
  . إهـ ))بن خالد ثقة ورباح مياين ثقة، وإبراهيم - معمر إال رباح
: به عن عباد بن راشد، تفرد  مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عباد، ومعمر((: وقال الطرباين

  . إهـ))بن زيد  رباح: رحيان، وعن معمر
صدوق رمي بالقدر وكان يدلس ((القاضي ا  الناجي أبو سلمة البصري: بن منصور هو  وعباد

  ). ٣١٥٩(رقم ) ٤٨٢: صالتقريب ((قاله احلافظ يف   ))وتغري بآخرة
صدوق رمبا ((الناجي أبو عصمة البصري  -باملهملة -ابن املثىن السامي: بن سعيد هو  ورحيان
  ). ١٩٨٦(رقم ) ٣٣١: ص( ))التقريب((انظر ))أخطأ

  . ورجال إسناد النسائي ثقات
  : وللحديث طريقان آخران عن أنس غري طريق أيب قالبة

) ١٣/١٨٩البحر الزخار (أخرجها البزار : بن عياش، عن محيد، عن أنس طريق أيب بكر :األوىل
  : بن حيىي املروزي  ، عن القاسم)٦٦٤١(رقم 

  : اهللا الطيالسي زغاث  بن عبد من طريق عيسى) ٢٠٦٣(رقم ) ٦/٧٩( ))املختارة((والضياء يف 
  . بن عياش به حنوه  بن مهران، نا أبو بكر  كالمها عن يزيد

رقم ) ١٢٨: ص( ))سؤاالت احلاكم((قال الدارقطين كما يف  اهللا الطيالسي زغاث بن عبد  وعيسى
  . )٢٤١(رقم ) ١٢/٦١٩( ))سري أعالم النبالء((وانظر ايضا . ))ثقة(() ١٤١(

  . وأما شيخ البزار فلم يتبني يل من هو
رقم ) ٢٦٩-٢/٢٦٨( ))األوسط((أخرجها الطرباين يف . طريق احلسن عن أنس: الطريق الثانية

بن زيد، عن   بن خالد، ثنا محاد  من طريق هدبة) ٦/٢٦٢( ))احللية((وأبو نعيم يف ) ١٩٤٨(
  . بن زياد، عن احلسن عن أنس به حنوه املعلى

  . إهـ))هدبة: بن زيد، تفرد به  بن زياد إال محاد مل يرو هذا احلديث عن املعلى((: وقال الطرباين
  . إهـ))غريب من حديث محاد، واملعلى، عن احلسن((: وقال أبو نعيم
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  .»عليه يف الدنيا يسرت عليه يف اآلخرةإن من سرت «: ـ حديث ٢٣١
  .)١(بورقة هذا قبل تقدم 

)٢(َمْن اْرَتكَب مْن هذه القاُذوراتِ «: ـ حديث  ٢٣٢   
  .»اهللاِ  بسْرتِ  ِرت ـتَ فليسْ  ؛شيئاً   

  .)٣(تقدم وقد املستــدرك يف احلاكم  

= 
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البحر الزخار (بن دينار عن احلسن أخرجه البزار   مل يتفرد به املعلى عن احلسن بل تابعه مالك
  : بن هالل، عن أيب خزمية  بن بشار، عن حبان ، عن حممد)٦٦٤٨(رقم ) ١٣/١٩٣(

  : بن نبهان الفراء من طريق احلارث) ٢٣٩(رقم ) ١١٤: ص( ))األمايل((وأخرجه ابن بشران يف 
  . حنوه �بن دينار عن احلسن، عن أنس عن النيب  كالمها عن مالك

دينار، وأبو خزمية هذا بن  نعلمه رواه عن احلسن، عن أنس إال مالك هذا احلديث ال((: وقال البزار
  . إهـ))بن دينار ذا اإلسناد  بصري حدث عنه حبان، وقد روى هذا احلديث ابن نبهان، عن مالك

 ))التقريب((كما يف   ))صدوق(( البصري العبدي صدوق صاحل وقيل بن مرداس نصر: وأبو خزمية هو
  ). ٨٠٧٨(رقم ) ١١٤٠: ص(

  ). ٦٤٣٥(رقم ) ٩١٥٢: ص( ))التقريب((كما يف   ))صدوق(( بن دينار ومــالك
: فهو بن نبهان  احلـــارث: وأما طريق ابن بشران ففيه. وباقي رجال إسناد البزار بني ثقة وصدوق

  . ، فاالعتماد على طريق البزار)١٠٥١(رقم ) ٢١٤: ص( ))التقريب((: انظر ))مرتوك((
 . - واهللا أعلم-.  إن احلديث صحيح كما ذكره املصنف: وخالصة القول

واحلديث . »يف الّدنيا إال سَرت عليه يف اآلخرة اهللا على عبد  ما َستَـرَ «: بلفظ) ٢١٤(تقدم برقم  )١(
  . أخرجه مسلم

ما فيه حّد كالزنا والشرب، : أراد به((): ٧٣٨: ص( ))النهاية((قال ابن األثري يف : القـــاذورات )٢(
 . إهـ ))يبايل ما قال وما صنع  الذي ال: والقاذورة من الرجال

): ب/١٥٤اللوحة (تقدم يف كتاب آفات اللسان، الباب الرابعة عشرة الكذب يف القول واليمني  )٣(
اهللا   اجتنبوا هذه القاذورات اليت ى«: احلاكم من حديث ابن عمر بلفظ((: وقال املصنف يف خترجيه

  . إهـ ))وإسناده حسن »عنها، فمن ألـم بشيء منها، فليسترت بسرت اهللا
بن  ، عن أيب العباس حممد)٤/٢٤٤(كتاب التوبة واإلنابة   ))املستدرك((احلاكم يف  واحلديث أخرجه

بن   ، ثنا أنس- أسد السنة -بن موسى  بن سابق اخلوالين، ثنا أسد بن نصر  يعقوب األصم، ثنا حبر
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اهللا عنهما أن   بن عمر رضي اهللا  بن دينار، عن عبد اهللا  بن سعيد، حدثين عبد  عياِض، عن حيىي
اهللا عنها فمن،   اجتنبوا هذه القاذورة اليت ى«: لمي، فقالقام بعد أن رجم األس �اهللا  رسول

  . »اهللا عزوجل اهللا فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب  أملّ فليسترت بسرت اهللا، وليتب إىل
  . ووافقه الذهيب. ))صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه((: وقال احلاكم

بن   بن حممد، قال حدثنا أبو يعلى حممد راهيمعن إب): ٢/٦٤٣( ))الضعفاء((وأخرجه العقيلي يف 
  : الصلت التوزي

  : بن موسى الفروي  من طريق هارون) ٨/٣٣٠( ))الكربى((وأخرجه البيهقي يف 
  . بن سعيد به عن حيىي]  بن عياض  انس[كالمها عن أيب ضمرة 

  . بن سعيد يف وصله وإرساله  هذا احلديث اختلف فيه على حيىي
بن سعيد،   بن سليمان عن حيىي  الرحيم  الوهاب الثقفي يف رواية، وعبد عبدبن عياض، و   فرواه أنس
  . بن دينار، عن ابن عمر موصوال  اهللا  عن عبد

بن   بن سعد، ومحاد  الوهاب الثقفي يف رواية أخرى عنه، وابن جريج، وابن عيينة، وليث ورواه عبد
  . بن دينار مرسال  اهللا بن سعيد عن عبد  زيد عن حيىي

  الموصولةطرق : أوال
  . بن عياض تقدمت  طريق أنس*
جزئه املسمى بـ حديث ((بن حممد احلفار يف   الوهاب الثقفي املوصولة أخرجها هالل  طريق عبد*

رقم ) ١٨٦: ص( ))األمايل((، وابن مسعون يف )١٢٠(رقم ) ٢٢٨: ص(  ))اهللا القطان أيب عبد
  . بن سعيد به  ي عن حيىيالوهاب الثقف  بن عمر الربايل، عن عبد ، من طريق حفص)١٦٠(

  . كلهم ثقات   ورجال ابن مسعون
  : بن سليمان  الرحيم طريق عبد*

بن الفرج القطان، عن أيب سعيد اجلعفي، عن   ، عن روح)٢/٦٤٣( ))الضعفاء((أخرجها العقيلي يف 
أراه عن ابن : بن دينار، قال اجلعفي  اهللا بن سعيد، عن عبد  بن سليمان، عن حيىي  الرحيم عبد
  . - بالشك -عمر

كما يف   ))صدوق خيطئ((: ، فهوبن سعيد اجلعفي بن حيىي بن سليمان  اجلعفي حيىي: وأبو سعيدلعله
  . ، وباقي رجال اإلسناد ثقات)٧٥٦٤(رقم ) ١٠٥٧: ص( ))التقريب((

  : طرق المرسلة: ثانيا
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بن إمساعيل،  ، عن حممد)٢/٦٤٣( ))الضعفاء((الوهاب املرسلة أخرجها العقيلي يف   طريق عبد*
بن سعيد، يقول   الوهاب الثقفي، قال مسعت حيىي  حدثنا عبد: بن حسن، قال  حدثنا حسني: قال

  . فذكر حنوه...ملا رجم األسلمي �بن دينار، أنه بلغه أن النيب  اهللا أخربين عبد
  ). ١٣١٥(رقم ) ٢٤٦: ص( ))التقريب((كما يف   ))صدوق(( املروزي: بن حسن هو  وحســني

: ، عن ابن جريج)١٣٣٣٦(رقم ) ٧/٣٢٠( ))املصنف((الرزاق يف   طريق ابن جريج أخرجها عبد*
أن رجال من أسلم جاء : بن دينار موىل ابن عمر أنه بلغه  اهللا بن سعيد، عن عبد قال فأخربين حيىي

  . »اهللا عنها، فمن أمل بشيء منها فليسترت اجتنبوا هذه القاذورة اليت ى«: فقال �النيب 
  ). ٢/٦٤٣( ))الضعفاء((الرزاق أخرجها العقيلي يف  ومن طريق عبد

حدثنا : بن موسى، قال عن بشر): ٢/٦٤٣( ))الضعفاء((أخرجها العقيلي يف : طريق ابن عيينة*
بن دينار، مث  اهللا  بن سعيد، عن عبد  حدثنا ذا احلديث حيىي: حدثنا سفيان، قال: احلميدي، قال

  . فذكره» ...اجتنبوا هذه القاذورة«: على املنرب �اهللا  قال رسول: سألت ابن دينار عنه، فقال
  ). ٧٥(انظر سؤاالت السلمي للدارقطين رقم  ))ثقة(( األسدي: بن موسى هو وبشر

رقم السوال ) ١٢/٣٨٦( ))العلل((بن زيد فقد قال الدارقطين يف  بن سعد، ومحاد وأما طرق ليث
بن  اهللا  بن سعيد عن عبد  بن زيد عن حيىي  بن سعد، وابن عيينة، ومحاد رواه ليث((): ٢٨١١(

  . ))�دينار مرسال عن النيب
  . ))وهو أشبهها بالصواب((: مث قال 

بن أسلم مرسال  عن زيد) ٢٣٨٦(رقم ) ٢/٣٨٥(رواية الليثي  ))املوطأ((واحلديث رواه مالك يف 
أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود اهللا، من أصاب من هذا القاذورات شيئا، «: بلفظ

  . »فليسترت بسرت اهللا، فإنه من يـُْبدي لنا صفحته، نُِقم عليه كتاب اهللا
هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو : وقال): ٧/٣٦٨( ))األم((وعن مالك رواه الشافعي يف 

  نفسه حجة، قد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه، ويقول به، فنحن نقول به إهـ 
هكذا روى هذا احلديث مرسال مجاعة الرواة ((): ٥/٣١٢( ))التمهيد((الرب يف   وقال ابن عبد

  إهـ ))جوهللموطأ، وال أعلمه يستند ذا اللفظ من وجه من الو 
مث ذكر  إهـ))...ومراده بذلك، من حديث مالك وإال((): ٦/٢٧٤٤( ))التلخيص((فتعقبه احلافظ يف 

  . بن احلفار طريق احلاكم، وهالل
شاهدا من حديث أيب هريرة ) ٦٦٣(رقم ) ٢/٢٦٨( ))الصحيحة((وذكر الشيخ األلباين يف 
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ٌر ُكله«: ـ حديث ٢٣٣      .»احلَياُء َخيـْ
  .)١(وقد تقدم، حصنيبن  مسلم من حديث عمران 

  .»احلياء شعبة من اإلميان«: ـ حديث ٢٣٤
  .)٢(وقد تقدم، متفق عليه من حديث أيب هريرة 

= 
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بن أيب سليمان،   من طريق حيىي) ١/١/٤٠( ))مسند الفردوس((اهللا عنه أخرجه الديلمي يف   رضي
اهللا   اجتنبوا هذه القاذورة اليت ى« �اهللا   قال رسول: بن أيب عتاب، عن أيب هريرة قال عن زيد

  . »عنها، فمن أمل بشيء منها فليسترت بسرت اهللا، وال يعد
وثقه ابن  بأس به يف الشواهد، زيد هذا وهو ابن أيب عتاب  هذا إسناد ال: مث قال الشيخ األلباين

  . معني
يكتب حديثه، ليس بالقوي، وقال البخاري منكر احلديث، ((: أبو حامت: قال بن أيب سليمان وحيـــىي

  . إهـ) ٧/٦١٠( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف 

إن حديث ابن عمر اختلف يف وصله، وارساله، فرجح الدارقطين اإلرسال، : : : : وخالصة القول
، والشيخ األلباين، )٦/٢٧٤٤( ))التلخيص((وصححه موصوال احلاكم، وابن السكن كما يف 

واهللا ). ٦١٧-٨/٦١٦( ))البدر املنري((وأشار ابن امللقن إىل تصحيحه يف وحسنه إسناد املصنف، 
 . أعلم بالصواب

واهللا  -ذا اللفظ فيما تقدم، لعله بلفظ آخر مبعناه، وكذلك الزبيدي مل يشر إىل أنه تقدممل أجده  )١(
  . - أعلم

) ١٩٨- ١/١٩٧واحلديث عند مسلم، يف كتاب اإلميان، باب بيان عدد شعب اإلميان وأفضلها 
بن    ُبَشري منا، وفينا رهط ىف حصنيبن  عمران عند كنا ، من طريق أيب قتادة قال)١٥٦(رقم 
 احلياء«: قال قال، أو» كله خري احلياء«  �اهللا  رسول قال: قال يومئذ عمران فحدثنا كعب
هللا،  ووقارًا سكينةً  منه أن احلكمة أو الكتب بعض ىف لنجد إنا: كعببن    ُبشري فقال. »خري كله
  �اهللا   رسول عن أحدثك أَُراىن أال: عيناه، وقال امحرّتا حىت عمران فغضب: قال. ضعفٌ  ومنه

: نقول زلنا فما: قال. عمرانُ  بشري، فغضب فأعاد: احلديث، قال عمران فأعاد: فيه، قال وتعارض
 . به بأس  ال إنه! جنيد أبا يا منا إنه

  . مل أجده يف ما مضى ذا اللفظ )٢(
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  .»يأيت إال خبري ال احلياء«: ـ حديث ٢٣٥
  .)١(حصني وقد تقدمبن  متفق عليه من حديث عمران 

  .»حيب احلَِيي احلليمَ اهللا  إن «: ـ حديث ٢٣٦
  .)٢(فاطمة حديث من الطرباين  
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، وأخرجه )٩(رقم ) ١/٧٢(كتاب اإلميان باب أمور اإلميان،   ))صحيحه((البخاري في أخرجه 
) ١٩٥-١/١٩٤(كتاب اإلميان باب بيان عدد شعب اإلميان وأفضلها    ))صحيحه((مسلم في 

اإلميان بضع وستون شعبة، «: قال �من طريق أيب صاحل، عن أيب هريرة عن النيب ) ١٥١(رقم 
 . »واحلياء شعبة من اإلميان

  . مل أجده فيما تقدم ذا اللفظ )١(
، ومسلم يف كتاب )٦١١٧(رقم ) ١٠/٦٤٠١(أخرجه البخاري يف كتاب األدب، باب احلياء 

من طريق حريث أيب السوار العدوي ) ١٥٥(رقم ) ١/١٩٧(اإلميان باب بيان عدد شعب اإلميان 
: كعببن   بشري فقال. »خبري إال يأتى  ال احلياء« � النىب قال قال حصنيبن   عمران مسعت قال

 عن أحّدثك: عمران له فقال. سكينة احلياء من وإن، وقارا احلياء من إن احلكمة ىف مكتوب
 . صحيفتك؟ عن وحتدثىن �اهللا  رسول

مل يشر املصنف إىل أن احلديث تقدم، وقد تقدم يف كتاب الغضب واحلقد واحلسد، باب فضيلة  )٢(
وقال املصنف يف  »اهللا حيب احليي احلليم الغين املتعفف  إن«: بلفظ) ب - أ/ ١٦١اللوحة (احللم، 
: وملسلم من حديث سعد» الغين«: الطرباين من حديث فاطمة بسند ضعيف دون قوله((: خترجيه

  . إهـ))»التقي الغين اخلفي  اهللا حيب العبد  إن«
، ويف )١٠٤٤٢(رقم ) ١٠/١٩٦(يف مسند ابن مسعود  ))الكبير((الطبراني في واحلديث عند 
بن  عمروبن مصعب، عن   من طريق سوار): ١٠٢٤(رقم ) ٤١٤- ٢٢/٤١٣(مسند فاطمة 

يا بنت : بن كهيل، عن شقيق، عن ابن مسعود قال جاء رجل إىل فاطمة فقال قيس، عن سلمة
يا جارية هايت تلك اجلريدة، : فقالت ))عندك شيئا تطرفينيه �اهللا   اهللا هل ترك رسول رسول

د وحيك اطلبيها فإا تعدل عندي حسنا وحسينا، فطلبتها فإذا هي ق: فطلبتها فلم جتدها، فقالت
اهللا حيب احليّي احلليم  إن«فذكر حديثا طويال وفيه  -�قال حممد : قمتها يف قمامتها، فإذا فيها

ْلحفَ 
ُ
  . »...العفيف املتعفف ويبغض الفاحش البذي، الّسواَل امل
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)١(لبــزاراو  
بــن  ليــث وفيــه، »املتَـَعفــفَ ، احلِلــيمَ ، حيــب الغــِين اهللا  إن« هريــرة أيب حــديث مــن  

  .)٢(فيه خمتلف أيب سليم
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) ٨/١٧٢( ))امع((وضعف إسناده املصنف، ومل يبني سبب الضعف، وبينه تلميذه اهليثمي يف 
  . إهـ ))مرتوك: بن مصعب وهو  ين وفيه سواررواه الطربا((: فقال
 ))تاريخ الدوري((، قال ابن معني كما يف اهلمداين الكويف الضرير: بن مصــعب هو وسوار

 ))والتعديلاجلرح ((وقال أمحد، وأبو حامت كما يف  ))ليس بشيء((): ٣٤٢٧(رقم ) ٤/١١٣(
وقال البخاري يف  ))ال يكتب حديثه، ذاهب احلديث((وزاد أبو حامت  ))مرتوك احلديث((): ٤/٢٧٢(
 . ))منكر احلديث((): ٤/١٦٩( ))التاريخ الكبري((

 . فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف جدا

 ). وللبزار: (ويف الظاهرية )١(

 كثريبن   من طريق حممد) ٩٣٦٢(رقم ) ١٦/٢١٥البحر الزخار ( ))مسنده((البزار في أخرجه  )٢(
: قال � النيب عن، عنهاهللا  رضي هريرة أيب جماهد، عن سليم، عن أيب ابن يعين ليث املالئي، عن

 كان ضيفه، ومن فليكرم اآلخر واليوم باهللا يؤمن كان بوائَقه، من جارُه يأمن حىت عبد يؤمن ال«
 املتعففَ  احلليمَ  الغين  حيب وتعاىل تباركاهللا  ليسكت، إن أو خريا فليقل اآلخر واليوم باهللا يؤمن

  . »امللح السائل الفاجر البذيء ويبغض
 ذا إال عنهاهللا   رضي هريرة أيب عن، جماهد عن ليث عن يروى نعلمه ال احلديث هذا((: وقال البزار

 . ))اإلسناد

هو ((: بن كثري وقال مبحمد) ٨/٧٩( ))امع((بن أيب سليم، واهليثمي يف  وأعله املصنف بـ ليث
  . ))ضعيف جدا

: ص( ))التقريب((: انظر ))فرتك حديثه يتميز ومل جدا اختلط صدوق((: تقدم أنه بن أيب ســـليم وليث
  . )٥٧٢١( رقم) ٨١٧
 ))تاريخ الدوري((أبو إسحاق، قال ابن معني كما يف  القرشي الكويف: بن كثري هو وحممد

رقم ) ٣/٤٣٨( ))العلل((، وقال أمحد كما يف ))شيعي ومل يكن به بأس((): ٢٣٣٢(رقم ) ٣/٤٧٨(
عن أيب داود ): ١٨٦(رقم ) ٥٧: ص( ))السؤاالت((، وقال اآلجري يف ))خرقنا حديثه((): ٥٨٦٤(

): ١/٢١٧( ))التاريخ الكبري((وقال البخاري يف  ))مزقنا حديثه((: بن حنبل يقول قال مسعت أمحد
بن معني   ضعيف احلديث وكان حيىي((): ٨/٦٩( ))اجلرح((وقال أبو حامت كما يف . ))منكر احلديث((
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وذكره . ))ضعفوه((): ٣٩٤٢(رقم ) ٢/٣٣١( ))ان الضعفاءديو ((وقال الذهيب يف . ))حيسن القول فيه
  . إهـ ))ضعيف((: للتمييز وقال) ٦٢٩٣(رقم ) ٨٩١: ص( ))التقريب((احلافظ يف 

  : اهللا عنه  فاحلديث ضعيف ذه الطريق، وله طريقان آخران عن أيب هريرة رضي
) ٣/٣٠٧( ))مسند الشاميني((أخرجه الطرباين يف . من طريق عطاء اخلراساين عن أيب هريرة: األولى
بن أيب سدرة، ثنا عطاء   بن حممد  بن راهويه، عن كلثوم من طريق إسحاق) ٢٣٤٤(رقم 

اهللا يحب الحيّي الحليم العفيف  إن«: قال �اهللا   اخلراساين، عن أيب هريرة أن رسول
ْلِحفالمتعفف

ُ
  . »، ويكره الفاحش املتفحش، البذيء اللسان امل

: بتحقيق البلوشي ذكره ذا اإلسناد بلفظ) ٣٨٩(رقم ) ١/٣٧٤(ويف مطبوع مسند ابن راهويه 
  . »اهللا احلكم املتحكم، العفيف املتعفف، ويكره الفاحش املتفحش البذيء السائل امللحف  إن«

  . - واهللا أعلم–والظاهر أن فيه سقطا 
ال ((): ٧/١٦٤( ))اجلرح((قال أبو حامت كما يف  بن أيب سدرة احلليب  بن حممد كلـــثوم: ويف سنده

يعترب حديثه إذا روى عن غري عطاء ((): ٩/٢٨( ))الثقات((وقال ابن حبان يف . ))يصح حديثه
  . إهـ وهذه الرواية عن عطاء. ))اخلراساين

: انظر ))ويدلس ويرسل كثريا يهم(( اخلراساين عثمان أبو مسلم أيب ابن: هو وعطـــاء اخلراساين
  ). ٤٦٠٠( رقم) ٦٧٩: ص( ))التقريب((

رقم ) ٢٣٩: ص( ))جامع التحصيل((وتكلم يف مساعه عن أيب هريرة، قال أبو موسى املديين كما يف 
 معنيبن   حيىي((): املصدر السابق(وقال ابن معني كما يف . ))مل يسمع من أيب هريرة((): ٥٢٢(
 ))ذيب التهذيب((وقال الطرباين كما يف . ))� النيب أصحاب من أحدا لقي أعلمه ال
  . ))مل يسمع من أحد من الصحابة إال من أنس((): ٤/١٣٢(

  . فاإلسناد ضعيف
: ص( ))معجم شيوخه((اعيلي يف طريق أيب صاحل عن أيب هريرة أخرجها أبو بكر اإلمس: الثانية
، من طريق )٥٧٩١(رقم ) ٢٦٤- ٨/٢٦٣( ))الشعب((، والبيهقي يف )٢٢٤(رقم ) ٥٩٤
بن خالد البلخي،   بن سعيد اجلرجاين، حدثنا عيسى  بن يونس اجلرجاين، حدثنا إمساعيل  حامت

 �اهللا  قال رسول: اهللا عنه قال  حدثنا ورقاء، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي
مة عليه، ويكره البؤس والتباؤس، نعمة حيب أن يرى أثر النع اهللا عز وجل إذا أنعم على عبد  إن«

  . »ويحب الحيي العفيف المتعففويبغض السائل امللحف، 
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  ): ١٥٩(رقم الرتمجة ) ١٠١: ص( ))تاريخ جرجان((وعن اإلمساعيلي أخرجه السهمي يف 
  . إهـ ))بن سعيد الكسائي ذا اإلسناد إّن هذا احلديث تفرد إمساعيل: يقال((: وقال

  إهـ ))هذا اإلسناد ضعفويف ((: وقال البيهقي
مل يظهر يل وجهه، فإن ورقاء ((): ١٣٢٠(رقم ) ٣/٣١٠( ))الصحيحة((وتعقبه الشيخ األلباين يف 

بن خالد البلخي الظاهر   وهو ابن عمر اليشكري، فمن فوقه ثقات من رجال الشيخني، وعيسى
وروى عن ) ٢/١٧٣( بن خالد اخلراساين، فإنه من هذه الطبقة، ترجم له ابن أيب حامت  أنه عيسى

هو الشالنجي الطربي  بن سعيد اجلرجاين وإمســاعيل. ))وكان ثقة((: بن علي الفالس أنه قال  عمرو
اهللا أبا إسحاق كان من اإلسالم مبكان    رحم: ترمجه ابن أيب حامت وروى عن اإلمام أمحد أنه قال

وترمجه  ))كان أوثق من كتبت عنه إال أقل ذاك((: بن علي كان من أهل العلم والفضل قال احلسن
  . إهـ))السهمي ترمجة حسنة

بن سعيد بل تابعه   ه السهمي، ومل ينفرد به إمساعيلولعل سبب الضعف هو التفرد كما أشار إلي
، عن )٢/١٦٧( ))طبقات احملدثني بأصبهان((بن جرير أخرجه أبو الشيخ يف   بن سعيد  عليه أمحد
) ١/٧٨( ))أخبار أصبهان((بن جرير، وأبو نعيم يف   بن سعيد  بن حيىي، عن أمحد  اهللا حممد أيب عبد

  . بن خالد البلخي به  بن سعيد عن عيـسى  من طريقني عن أمحد
قال ابن أيب حامت يف  بن حيىي ابن مندة األصبهاين  اهللا حممد وشيخ أيب الشيخ ابن حيان أبو عبد

  . ))صدوق ثقة من احلفاظ((): ٥٦٤(رقم ) ٨/١٢٥( ))اجلرح والتعديل((
أخبار ((أبو جعفر السنُبالين قال أبو نعيم يف  بن يزيد األصبهاين  بن جرير  دبن سعي  أمحد: وشيخه
  . ، وذكر هذا احلديث يف ترمجته))ثقة(()١/٧٨( ))أصبهان

إن كان هو اخلراساين كما  بن خالد  عيـــسىو . بن خالد البلخي رجاله ثقات  فاإلسناد إىل عيسى
  ذكره الشيخ األلباين فاحلديث حسن، وال شك، وإن كان غريه فلم يتبني يل من هو؟ 

  : وله شاهدان مرسالن
بن  بن معاذ العقدي، عن يزيد  من بشر): ٥/٣١( ))تفسريه((مرسل قتادة أخرجه الطربي يف : األول

كان   �اهللا  ذكر لنا أن نيب mmmm¡�����~��}¡�����~��}¡�����~��}¡�����~��}llll: بن أيب عروبة، عن قتادة قوله زريع، عن سعيد
اهللا حيب احلليم، احليي الغين املتعفف، ويبغض الغين الفاحش البذيء السائل  إن«: يقول

  . »امللحف
  . بأس به ال: ذكره الشيخ األلباين شاهدا للحديث وقال
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ازهد يف : قال. الناس وحيبين عليهاهللا   حيبين ما على دلين رجل قال«: ـ حديث ٢٣٧
  .احلديث )١(»...الدنيا حيبك اهللا

؛ حيبك وازهد فيما يف أيدي الناس«: بلفظ سعدبن  سهل حديث من ماجه ابن  
  .)٢(تقدم وقد، »الناس
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) ٢٥٨٥٣(رقم ) ١٣/٤٤( ))املصنف((بن أيب شبيب أخرجه ابن أيب شيبة يف  مرسل ميمون: الثاين
بن شبيب   بن أيب ثابت، عن ميمون بن إدريس األودي، عن األعمش، عن حبيب  اهللا  عن عبد

اهللا حيب احليي احلليم املتعفف، ويبغض الفاحش البذيء السائل   إن« �اهللا   قال رسول: قال
  . »امللحف
 ))صدوق كثري اإلرسال((: ذكره احلافظ يف الطبقة الثالثة من التابعني، وقال بن أيب شبيب  وميمــون

  ). ٧٠٩٥٢(رقم ) ٩٨٩: ص( ))التقريب((: انظر
 - واهللا أعلم -فاحلديث مبجموع طرقه يرتقي إىل درجة احلسن، : وخالصة القول

  . »وانبذ إليهم هذا احلطام حيبوك...«): ٣/٣١٣( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 ). مثم(مادة ) ١٢٨ص(النهاية يف غريب احلديث : انظر. املتكسر املتفّتت: احلــطام  

ابن ((: صنف يف خترجيهوقال امل): أ/٢١٠اللوحة (مل أجده فيما تقدم، ويأيت يف كتاب الفقر والزهد،  )٢(
  . إهـ ))بن سعد بسند ضعيف، حنوه وقد تقدم ماجة من حديث سهل

) ٤٢٣- ٤/٤٢٢(الزهد يف الدنيا : يف كتاب الزهد، باب ))السنن(( ابن ماجة فيواحلديث أخرجه 
، والطرباين )٣/٣١( ))الكامل((، وابن عدي يف )٢/٣٥٧( ))الضعفاء((، والعقيلي يف )٤١٠٢(رقم 
، )٢٨٩(رقم ) ٢٦٧: ص( ))األمايل((، وابن مسعون يف )٥٩٧٢(رقم ) ٦/١٩٣( ))الكبري((يف 

من ) ١/٣٧٣( ))مسند الشهاب((، والقضاعي يف )٤/٣١٣(كتاب الرقاق   ))املستدرك((واحلاكم يف 
بن سعد  بن عمرو القرشي، عن سفيان الثوري، عن أيب حازم، عن سهل  طرق عن خالد
اهللا دلين على عمل، إذا عملته أحبين اهللا،  يا رسول: رجٌل فقال �أتى النيب : الساعدي، قال

ازهد يف الدنيا، حيبك اهللا، وازهد فيما يف أيدي الناس « �اهللا  وأحبين الناس، فقال رسول
  . »حيبوك

  . ))خالد وضاع((: ، وتعقبه الذهيب بقوله))صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه((: وقال احلاكم
 إىل نسب بل تركه على جممع كذلك، فخالد وليس((): ١٠٦: ص( ))اصداملق((وقال السخاوي يف 
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  . إهـ ))الوضع
املنتخب من العلل ((بن مشيش اإلمام أمحد عن هذا احلديث فقال كما يف   بن موسى  وسأل حممد

: من يروي هذا، أو عن من هذا؟ فقلت! تعجبا منه! ال إله إال اهللا((): ١(رقم ) ٣٧: ص( ))للخالل
  . إهـ ))بن عمرو، مث سكت وقعنا يف خالد: عمرو، فقالبن  خالد
أبو سعيد الكويف قال احلافظ يف  بن العاص األموي  بن سعيد  اهللا  بن عبد  ابن حممد: بن عمرو هو  وخالد

  . ))»رماه ابن معني بالكذب، ونسبه صاحل جزرة وغريه إىل الوضع((): ١٦٧٠(رقم ) ٢٨٩: ص( ))التقريب((
بن كثري  ليس له من حديث الثوري أصل، وقد تابعه حممد((: ))الضعفاء((وقال العقيلي يف 

  . إهـ ))ودلسه، ألن املشهور به خالد هذا ]يعين عن خالد[ ، ولعله أخذه عنهالصنعاين
 ))اإلرشاد((، واخلليلي يف )٣/٣٢( ))الكامل((أخرجها ابن عدي يف  بن كثري الصنعاين ورواية حممد

، وقوام السنة األصبهاين يف )١٠٠٤٤(رقم ) ١٣/١١٦( ))الشعب((، والبيهقي يف )٢/٤٧٩(
  . بن كثري، عن الثوري به حنوه  من طريق عن حممد) ١٤٩٩(رقم ) ٢/٢٤٠( ))الرتغيب والرتهيب((

 ثقة كثري ابن فإن احلديث هلذا الثـْوريّ  عن كثري ابن رواية يف أقول ما أدري والَ ((: وقال ابن عدي
  . إهـ ))منكر الثـْوريّ  عن احلديث وهذا

، فيه نظر، ))ابن كثري ثقة((: قوله((): ٩٤٤(رقم ) ٢/٦٢٥( ))الصحيحة((األلباين يف  وتعقبه الشيخ
فقد ضعفه مجاعة من األئمة منهم اإلمام أمحد كما رواه عنه ابن عدي نفسه يف ترمجته يف الكامل، 

أنه فكيف يكون مثله عنده ثقة؟ فالظاهر . ))يتابعه أحد عليه له أحاديث مما ال((: مث ختمها بقوله
  إهـ))...بن كثري العبدي فإنه ثقة من رجال الشيخني اشبته عليه مبحمد

بن   اهللا ، وقال عبد))الرتغيب((كما جاءت نسبته عند األصبهاين يف   الصنعاين: بن كثري هو وحممد
فضعفه جدا، ] هو الصنعاين[ي بن كثري املصيص  ذكر أيب حممد(() ٣/٢٥٢( ))العلل((أمحد يف 

هو : مسع من معمر مث بعث إىل اليمن فأخذها فرواها، ضعف حديثه عن معمر جدا، وقال: وقال
  إهـ  ))يروي أشياء منكرة: منكر احلديث، أو قال

  . ))صدوق كثري الغلط((): ٦١٩١(رقم ) ٨٩١: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف 
: ص( ))تعريف أهل التقديس((بق آنفا، وذكره احلافظ يف وهو مدلس وصفه بذلك العقيلي كما س

لكنه صرح بالتحديث كما عند اخلليلي يف . يف املرتبة اخلامسة من املدلسني) ١٥٠(رقم ) ٥٧
  ).٢/٤٧٩(االرشاد 

أن مدار احلديث على ) ودلسه -خالد - ولعله أخذه عنه(فتبني من قول العقيلي السابق أعين 
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أبو حامت  : بن كثري كما قال  وليس هلذا احلديث أصل عن حممد. عنه بن عمرو، ألنه دلسه خالد
  . إهـ ))- يعين ذا اإلسناد - هذا حديث باطل((): ١٨١٥(رقم ) ٥/٧٦( ))العلل((كما يف 

أصل له عن   يشري إىل أنه ال((): ٣٦٠: ص( ))جامع العلوم واحلكم((وعلقه احلافظ ابن رجب يف 
  . - واهللا أعلم -. إهـ ))بن كثري عن سفيان حممد

  متابعني آخرين خلالد، : عن اخلطيب أيب بكر) ٢٥٩: ص( ))اجلامع((وذكر احلافظ ابن رجب يف 
  . بن أيب عمر الرازي  أبو قتادة احلراين، واآلخر مهران: أحدمها

من طريق ) ١٠٠٤٥(رقم ) ١٣/١١٧( ))الشعب((يف أما متابعة أيب قتادة احلراين فأخرجها البيهقي 
  . فذكره...بن حممد، حدثنا أبو قتادة عن الثوري يزيد

: ص( ))التقريب((، أصله من خراسان قال احلافظ يف بن واقد احلراين  اهللا  عبد: وأبو قتادة احلراين هو
  . إهـ )) واختلط، وكان يدلسلعله كرب: ان أمحد يثين عليه، وقالمرتوك، وك((): ٣٧١١(قم ر ) ٥٥٥

فيحتمل احتماال قويا أن يكون تلقاه عن ((): ٩٤٤(رقم  ))الصحيحة((وقال الشيخ األلباين يف 
  . إهـ ))بن عمرو، مث دلسه عنه، كا قال ابن عدي يف متابعة ابن كثري خالد

  . ))تكلم فيه((بن أيب عمر   مهران: فلم أقف عليه، وقال ابن رجب أيب عمر الرازي بن  وأما متابعة مهران
تصلح للمتابعة لشدة ضعف رواة بعضها، والحتمال أن يكون دلس بعضهم عن   فهذه الطرق ال

  . -  - بن عمرو كما قال العقيلي خالد
عن ، عن زافر(معلقا بصيغة التمريض ) ١/٣١(أخرجها ابن عدي يف الكامل وله متابعة قاصرة 

  .عن سهل، عن أيب حازم، حممد بن عيينة أخي سفيان بن عيينة
  ).٣٣٣صـ(كما يف التقريب " صدوق كثري االوهام"وزافر هو ابن سليمان اإليادي 

  . وقد روي من حديث ابن عمر، وأنس
بن  من طريق أمحد) ١٠/١٩٩( ))تاريخ دمشق((ر يف أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن عساك

  . بن أيب أويس، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به حنوه املغلس، عن بشر احلايف، عن إمساعيل
هذا احلديث ذا اإلسناد ((هذا احلديث من مناكريه، وقال ): ١/٦١٥( ))اللسان((وذكر احلافظ يف 

  . إهـ))الساعدي بإسناد ضعيفبن سعد  باطل، وإمنا يعرف من حديث سهل
 ))امليزان((قال الذهيب يف  بن املغلس احلّماين  بن الّصلت بن حممد أمحد: بن املغلس هو وأمحد

  . ))كذاب(() ٥٥٤(رقم ) ١/٢٨٤(
بن  بن حممد من طريق أيب أمحد إبراهيم) ٨/٤١( ))احللية((وأما حديث أنس فأخرجه أبو نعيم يف 
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بن الربيع، ثنا   بن أيب السفر، ثنا احلسن  بن إبراهيم املستملي، ثنا أبو عبيدة  أمحد اهلمداين، ثنا أبو حفص عمر
فذكره  ...�بن أدهم عن منصور، عن جماهد، عن أنس أن رجال أتى النيب   بن يونس، ثنا إبراهيم  املفضل

   .»وأما الناس فانبذ إليهم هذا حيبوك«: - ما عند الغزايلك  - وزاد يف األخري
فقد رواه األثبات  عن . ذكر أنس يف هذا احلديث وهم من عمر، أو أيب أمحد((: وقال أبو نعيم

  إهـ ))بن الربيع فلم جياوز فيه جماهدا احلسن
  ).٧٥صـ(وأيضا يف مساع جماهد من أنس نظر كما أشار إىل ذلك السخاوي يف املقاصد 

بن الربيع، أبو   بن إبراهيم الدورقي احلسن  بن احلسني احلذاء، ثنا أمحد  بن حيان، ثنا أمحد  مث رواه عن أيب حممد
  . بن ادهم عن منصور عن جماهد مرسال  بن يونس عن إبراهيم  علي البجلي، عن املفضل

ورواه طالوت عن إبراهيم فلم بن أدهم حديثا غري هذا،   مل يسند لنا إبراهيم: قال احلسن قال املفضل((: مث قال
وهو من » فانظر ما كان يف يديك من هذا احلطام فانبذه إليهم فإم سيحبونك«: ، وقال))جياوز به إبراهيم

  . إهـ))بن سعد  حديث منصور وجماهد عزيز، مشهوره ما رواه سفيان الثوري عن أيب حازم عن سهل
بن سعيد اجلوهري،  عن إبراهيم): ١١٨(رقم ) ٦٧: ص( ))الزهد((وكذلك رواه ابن أيب الدنيا يف 

  . بن أدهم معضال بن بكار عن إبراهيم  بن أيوب، عن علي عن موسى
بن حراش  مرسال أخرجه أبو سليمان ابن زبر   بن أدهم، عن منصور، عن ربعي  وروي عن إبراهيم

من رواية ) ٣٦٠: ص( ))امع العلوم واحلكمج((كما يف   ))بن أدهم  مسند إبرهيم((الدمشقي يف 
  . بن أدهم به  بن حفص عن إبراهيم  معاوية

بن أدهم وقد اختلف عليه من أربعة أوجه، روي عن أنس   أن مدار اإلسناد على إبراهيم: واحلاصل
ومنقطع أيضا ملا سبق ذكره من عدم مساع موصوال وهو وهم من بعض رواته كما قال ابو نعيم، 

إسناده جيد، وروي : ))الصحيحة(( قال الشيخ األلباين يف وروي عن جماهد مرسال. جماهد عن أنس
  . بن حراش مرسال بن أدهم معضال بسند حسن، وروي عن ربعي  عن إبراهيم

إن احلديث : فقال) ٩٤٤الصحيحة ((وبناءا على مرسل جماهد حسن احلديث الشيخ األلباين يف 
  . لة املشار إليها إهـصحيح، أو على األقل حسن ذا الشاهد املرسل، والطرق املوصو 

كما يف   ))األمايل((قي يف ا، والعر )١٠٨٢(رقم ) ٤٩٨: ص( ))األذكار((وحسنه النووي يف 
، وقال احلافظ ابن حجر )٧/٣٣٧(البن عالن الشافعي  ))الفتوحات الربانية على األذكار النواوية((

كما   ))اللسان((ضعفه يف ، وقد ))رواه ابن ماجة وسنده حسن((): ١٤٧٣(رقم  ))بلوغ املرام((يف 
  . سبق
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مشاخينا إسناده وفيه بعد ألنه من رواية  وقد حسن بعض): ٤/١٥٧( ))الرتغيب((وقال املنذري يف 
خالد بن عمرو القرشي األموي السعيدي عن سفيان الثوري عن أيب حازم عن سهل وخالد هذا 

أنوار النبوة، وال مينع كون راويه لكن على هذا احلديث المعة من  قد ترك وام ومل أر من وثقه
  . قاله إهـ  �ضعيفا، أن يكون النيب

أصول السنن يف كل فن أربعة أحاديث، حديث : عن أيب داود قال ))جامع العلوم واحلكم((وقال ابن رجب يف 
من حسن إسالم املرء تركه ما «، حديث »احلالل بني واحلرام بني«: ، حديث»األعمال بالنيات«: عمر
 . »اهللا وازهد فيما يف ايدي الناس حيبك الناس  ازهد يف الدنيا حيبك«: وحديث» نيهيع  ال

: وقال املصنف يف خترجيه): ب/٢١/اللوحة(تقدم يف كتاب أسرار الصالة ومهماا، الباب الرابع  )١(
  . »ستني«الطرباين من حديث ابن عباس بسند حسن بلفظ ((

السنن ((والبيهقي في ، )١١٩٣٢(رقم ) ١١/٢٦٧( ))الكبير((الطبراني في واحلديث عند 
بن جبري الطائي، عن   من طريق سعيد أيب غيالن الشيباين، قال مسعت عفان) ٨/١٦٢( ))الكبرى

يوم من إمام عادل أفضل « �اهللا   أيب حريز األزدي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال قال رسول
  . »ها من مطر أربعني عامامن عبادة ستني سنة، وحد يقام يف األرض حبقه أزكى في

  . بالشك ))جـرير -أو -عن أيب حريز: وعند البيهقي
  إهـ))رواه الطرباين، يف الكبري واألوسط، وإسناد الكبري حسن((): ٣/١٦٧( ))الرتغيب((وقال املنذري يف 

وفيه سعد أبو غيالن  ))األوسط((و ))الكبري((رواه الطرباين يف ((): ٥/١٩٩( ))امع((وقال اهليثمي يف 
  . إهـ))الشيباين ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات

-٤/٨٧( ))اجلرح((ابن طالب الشيباين قال ابن أيب حامت يف : هو كذا قال، وســـعد أبو غيالن
عد أيب غيالن وسئل أبو زرعة عن س ))شيخ صاحل، يف حديثه صنعة((: سألت أيب عنه فقال): ٨٨
قول أيب حامت ) ١٣٥٥(رقم ) ١/٣٠٩( ))الضعفاء((ونقل ابن اجلوزي يف . إهـ ))ال بأس به((: فقال
  ). ٨/٢٨٣( ))الثقات((إهـ وذكره ابن حبان يف . ))يف حديثه ضعف((: بلفظ

بن   بن عون، عن عفان  بن عبداحلميد احلارثي عن جعفر  الوهاب، وأمحد  بن عبد  ورواه حممد
  . فذكره: عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه قال] قد مساه يل[رجـل،  جبري، عن

عن أيب زكريا املزكي، عن ). ٨/١٦٢( ))الكربى((الوهاب البيهقي يف  بن عبد وأخرج رواية حممد
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  . األصم، عنه به
  ))ثقة عارف((أبو أمحد الفراء النيسابوري  بن مهران العبدي ابن حبيب: الوهاب هو  بن عبد وحممد

  ). ٦١٤٤(رقم ) ٨٧٣( ))التقريب((كما يف 
  )٦٩٩٥(رقم ) ٩/٤٨٢( ))الشعب((ورواية أمحد احلارثي يف 

سؤاالت احلاكم : انظر ))كويف ثقة((قال الدارقطين  بن خالد أبو جعفر احلارثي  احلميد بن عبد وأمحد
  ). ٢(رقم ) ٨٥: ص(للدارقطين 

بن جبري الطائي عن عكرمة  نا عفان: بن عون، قال  بن السخت فرواه عن جعفر  وخالفهما زريق
 يقام سنة، وحد ستني عبادة من خري عدل أمام من يوم«  �اهللا   رسول قال قال عباس ابن عن
  . »صباحا ربعنيأ مطر من زكىأ حبقه األرض يف

  ومل يذكر الواسطة بني عفان وعكرمة 
بن احلسني الصابوين، قال   حدثنا عبدالرمحن) ٤٧٦٥(رقم ) ٥/٩٢( ))األوسط((أخرجه الطرباين يف 

  بن السخت به  نا زريق
بن عون، وال يروى عن  بن جبري، تفرد به جعفر  مل يرو هذا احلديث عن عكرمة إال عفان((: وقال

  . إهـ ))ابن عباس إال ذا اإلسناد
مستقيم ((): ٨/٢٥٩( ))الثقات((اهللا البصري ذكره ابن حبان يف   أبو عبد: هو بن السخت وزريــق

  . إهـ ))احلديث إذا روى عن الثقات
لثقة رواته، وقد تفرد  والذي يظهر أن الراجح يف اإلسناد هو ثبوت الواسطة بني عفان، وعكرمة،

  . زريق باسقاط الواسطة بينهما
أبو حريز أو جرير كما جاءت تسميته يف : بن عون هو والرجل املبهم الذي جاء يف رواية جعفر

  . رواية أيب غيالن
بن حسني   اهللا امسه عبد((): ١٥٩٥(رقم ) ٤/٩٩( ))الضعيفة((قال الشيخ األلباين يف  وأبـــو حريز
  ). ٣٢٧٦(رقم ) ٥٠٠: ص())التقريب((: انظر ))صدوق خيطئ((: قال احلافظ
هو الذي عليه مدار إسناد هذا احلديث، ذكره البخاري يف  بن جبري الطائي عـــفان: والراوي عنه

 عون، وابوبن   جعفر عنه عن أيب حريز أو جرير، روى] روى: [وقال): ٧/٧٢( ))التاريخ الكبري((
). ٧/٣٠( ))اجلرح((وتبعه ابن أيب حامت يف . ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال. الطائى غيالن، وهو

رقم ) ٤/٩٩( ))الضعيفة((وقال الشيخ األلباين يف ). ٨/٥٢١( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف 
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  . ))جمهول احلال((): ١٥٩٥(
بن  القاسم  فاحلديث ضعيف ذا اإلسناد، ولكن له شاهد من حديث أيب هريرة  أخرجه أبو عبيد

بن خمراق، عن رجل، عن أيب   عن هشيم، عن زياد) ١٤(رقم ) ١/٣٧( ))األموال((سالم يف كتابه 
له لعمل اإلمام العادل يف رعيته يوما واحدا أفضل من عبادة العابد يف أه«: قال �هريرة عن النيب 

  . شك هشيم »مائة عام، أو مخسني عام
  ). ٥٩٧(رقم ) ٢/٦٢٦( ))بغية الباحث((كما يف   ))مسنده((رواه احلارث يف  وعن أيب عبيد

  . مبهم) رجل(الراوي عن أيب هريرة : وفيه علتان األوىل
 ))التقريب((كما يف   ))التدليس واإلرسال اخلفيثقة ثبت كثري ((: وهو بن بشري  عنعنة هشــيم: الثانية

يف املرتبة )٤٧/١١١( ))تعريف أهل التقديس((، وذكره احلافظ يف )٧٣٦٢(رقم ) ١٠٢٣: ص(
  . الثالثة  من املدلسني

من ) ٢١٧٩- ٢١٧٨(برقم ) ١١٠- ٣/١٠٩(  ))الرتغيب((وله إسناد آخر عند األصبهاين يف 
بن حممد األنصاري، عن   بن أيب سلمة، ثنا إبراهيم  بن عيسى التنيسي، حدثنا عمرو  طريق أمحد

: يا أبا هريرة« �اهللا   قال رسول: اهللا عنه، قال  بن ثابت، عن حممد، عن أيب هريرة رضي  علي
  . ،»...اعدل ساعة خري من عبادة ستني سنة قيام ليلها، وصيام اره

عدل يوم واحد أفضل من عبادة «: بن عيسى اخلشاب به بلفظ وأخرجه بإسناد آخر عن أمحد
  . »ستني سنة

ذكر عنه ((): ١/١٩١( ))الكامل((، قال ابن عدي يف بن عيسى التنيسي اخلشاب  ومداره على أمحد
وقال . ))ليس بالقوي((): ٧٣(رقم  ))الضعفاء((وقال الدارقطين يف . ))هحيدث به غري  غري حديث ال
): ١/٩٤( ))املغين((وقال الذهيب يف . ))كذبه ابن طاهر((): ١/١٠٩( ))التهذيب((احلافظ يف 

نعم رأيت للخشاب يف موضوعات ابن : كذاب يضع احلديث، قلت: وأسرف ابن طاهر فقال((
  . إهـ ))بن طاهرفصدق ا» األمناء ثالثة«: اجلوزي

  . ))ليس بالقوي((: للتمييز وقال) ٨٧(رقم ) ١/٩٦( ))التقريب((وذكره احلافظ يف 
بن سالم،   القاسم وهذا اإلسناد ضعفه شديد، واحلديث قابل للتحسني برواية الطرباين، وأيب عبيد

 . واهللا أعلم. كما سبق  - رمحهما اهللا- املنذزي، واملصنف وقد حسن إسناد الطرباين
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»    ...ذو سلطان مقسط: أهل اجلنة ثالث )١(محاربن  عياضمسلم من حديث  
  .)٢(احلديث ومل أر فيه ذكر األولية

  .)٣(»...اإلماُم العادلُ : تَرّد دعوُم ال ثالثةٌ «: ـ حديث  أبي ھريرة ٢٤٠
  .)٤(تقدم  

                                                                                  

-بكسر املهملة وختفيف امليم- بن محار   -بكسر أوله وختفيف التحتانية وآخره معجمة- عياض )١(
  . ، وأبوه باسم احليوان املشهورالتميمي ااشعي صحايب سكن البصرة وعاش إىل حدود اخلمسني

  ). ٥٣٠٩(رقم ) ٧٦٤ص(، والتقريب )٦١٥٨(رقم ) ٧/٥٧٣(اإلصابة : انظر  
يف كتاب اجلنة ونعيمها، باب الصفات اليت يعرف ا يف  ))حيحهص((مسلم في وحديثه عند  

بن   اهللا بن عبد  من طريق مطرف): ٧١٣٦(رقم ) ١٧/١٩٥(الدنيا أهل اجلنة وأهل النار 
أال إن ريب «: قال ذات يوم يف خطبته �اهللا   ااشعي أن رسول بن محار  ، عن عياضالشخري

وأهل اجلنة «: فذكر حديثا طويال وفيه» ...أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين، يومي هذا
ذو سلطان مقسط، متصدق مَوفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب، مسلم، : ثالثة

 . احلديث بطوله» ...وعفيٌف متعففٌ 

 . يف فصل أحاديث اإلحياء اليت مل جيد هلا إسنادا) ٦/٣٥١( ))اتالطبق((وذكره السبكي يف ) ٢(

 . »اإلمام العادل«: احلديث بتمامه بل اكتفى على قوله): ٣/٣١٥( ))اإلحياء((مل يذكر الغزايل يف ) ٣(

) ب/٤٧اللوحة (تقدم احلديث يف كتاب آداب الدعاء، يف الباب الثاين يف آداب الدعاء وفضله  )٤(
حسن، وابن ماجة من : الرتمذي وقال((: وقال املصنف يف خترجيه» ترد دعوته  الصائم ال«: بلفظ

  . إهـ ))حديث أيب هريرة بزيادة فيه
) ٩/١١١(يف كتاب الدعوات، باب يف العفو والعافية  ))السنن((الترمذي في واحلديث أخرجه 

من طريق ) ٢/٣٤٩(ته، ترد دعو   ، وابن ماجة يف كتاب الصيام، باب يف الصائم ال)٣٥٩٨(رقم 
  : سعدان اجلهين

: ص( ))املنتخب((بن محيد كما يف  ، وعبد)٨٠٤٣(رقم ) ١٣/٤١٠( ))املسند((وأخرجه أمحد يف 
، )١٠٧١(رقم ) ٢/٩٦٩(كما يف بغية الباحث   ))مسنده((، واحلارث يف )١٤٢٠(رقم ) ٤١٥

يف كتاب  ))الكربى((يف ، والبيهقي )٧٣٨٧(رقم ) ١٦/٣٩٦اإلحسان ( ))صحيحه((وابن حبان يف 
  : بن معاوية  من طريق زهري) ٣/٣٤٣(االستسقاء 

  : بن قيس املالئي  من طريق عمرو) ١٩٠١(رقم ) ٣/١٩٩( ))صحيحه((وأخرجه ابن خزمية يف 
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تـرد  ثالثٌة ال« �اهللا   قال رسول: ثالثتهم عن أيب جماهد الطائي، عن أيب ُمِدلة، عن أيب هريرة قال
اهللا فوق الغمام، ويفتح هلا  حىت يفطر، واإلمام العادل، ودعوة املظلوم يرفعهاالصائم : دعوم

  . »وعزيت ألنصرنَك ولو بعد حني: أبواب السماء، ويقول الرب
  . هذا لفظ الرتمذي، وذكر بعضهم أطول من هذا

  . ))هذا حديث حسن((: وقال الرتمذي
  . ))ا احلديث صحيحهذ((): ٥/١٥٢( ))البدر املنري((وقال ابن امللقن يف 
رقم ) ٣٧٢: ص( ))التقريب((سعد الطائي الكويف قال احلافظ يف : هو  وأبو جمـــاهد الطائي

  . ))ال بأس به((): ٢٢٧٥(
موىل أم املؤمنني عائشة، : هو: قال الرتمذي -الالم وتشديد املهملة وكسر امليم بضم - وأبـــو ُمِدّلة

  . وإمنا نعرفه ذا احلديث إهـ
ال يعرف امسه، جمهول ((): ٣٤٨: ص(للمصنف  ))التقييد واإليضاح((بن املديين كما يف   وقال علي

  . إهـ ))مل يرو عنه غري أيب جماهد
 -ين عن سعد أيب جماهد الطائيبن حممد، ثنا وكيع، عن سعدان اجله حدثنا علي: وقال ابن ماجة 

  إهـ . -وكان ثقة -عن أبي مدلة - وكان ثقة
بن   اهللا يروي عن أيب هريرة، وهو مواله، امسه عبيد((: وقال) ٥/٧٢( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف 

وقال الذهيب يف . وروى له هو، وابن خزمية يف صحيحيهما. إهـ))اهللا، روى عنه سعد الطائي عبد
): ٢/٤٥٨( ))الكاشف((وقال يف . إهـ ))ال يكاد يعرف((): ١٠٥٩٦(رقم ) ٧/٤٢٤( ))امليزان((
  . إذا  توبع: أي ))مقبول((): ٨٤١٥(، رقم )١٢٠٢: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))وثق((

اهللا   يرد  ثالثة ال«: قال �اهللا عنه عن النيب  بن يسار، عن أيب هريرة رضي  وقد تابعه عطاء
الذاكر «وذكر . »اهللا عز وجل كثريا، ودعوة املظلوم، واإلمام املقسط الذاكر :وجل دعاءهم  عز
  . »الصائم«بدل » اهللا

  ))الدعاء((، والطرباين يف )٨٧٥٠(رقم ) ١٥/٢٧١البحر الزخار ( ))مسنده((أخرجه البزار يف 
رقم ) ٩/٤٦٩(، ويف )٥٨٢(رقم ) ٢/١٠٤( ))الشعب((، والبيهقي يف )١٣١٦(رقم ) ١٤١٤(
بن أيب   بن أيب سعيد، عن شريك  بن هند  اهللا ثنا عبد: بن األسود، قال  من طريق محيد) ٦٩٧٣(

  . فذكره: قال �بن يسار عن أيب هريرة عن النيب  منر، عن عطاء
نعلمه يروى ذا اللفظ إال عن أيب هريرة من هذا الوجه، وال نعلم   هذا احلديث ال((: وقال البزار
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 إمام: جملسا يوم القيامةأقرب الناس مين «: ـ حديث أبي سعيد الخدري ٢٤١

  .»عادل
 »إمام عادل: منه جملسا وأدناهم، يوم القيامةاهللا  إن أحب الناس إىل«: الرتمذي بلفظ* 
  .)٢)(١(*))حسن غريب((: وقال
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  . ))اهللا إال محيد األسود بن سعيد، وال عن عبد  اهللا  عبدبن أيب منر إال رواه عن شريك
إسناد حسن، رجاله رجال ((): ١٢١١(رقم ) ٣/٢١٢( ))الصحيحة((وقال الشيخ األلباين يف 

بن األسود، ويكىن بأيب األسود مقرونا بغريه، وفيه كالم يسري  البخاري إال أنه إمنا أخرج حلميد
  . إهـ ))م قليالصدوق يه: أشار إليه احلافظ بقوله

فقد جاءت يف » دعوة الصائم«: فاحلديث ذه املتابعة حسن كما قال الرتمذي، وأما لفظة
للضياء  ))األحاديث املختارة((، ويف )٦٦١٩(رقم ) ٣/٣٤٥(للبيهقي  ))السنن الكربى((
 ترد  ال دعوات ثالث«: �اهللا   رسول قال: قال مالكبن  أنس عن) ٢٠٥٧(رقم ) ٦/٧٤٧٥(

  . »املسافر ودعوة الصائم الوالد، ودعوة دعوة
 ). ١٧٩٧(رقم ) ٤/٤٠٦( ))الصحيحة((: وصححه الشيخ األلباين بشواهده انظر

 . ))الظاهرية((ا بني النجمتني اليوجد يف م )١(

) ٤/٢٢٨(كتاب األحكام، باب ما جاء يف اإلمام العادل،  ))السنن((الترمذي في  احلديث عند )٢(
  : بن فضيل من طريق حممد) ١٣٢٩(رقم 

  ): ٢٦٧(رقم ) ١٦٤: ص( ))املسند((وأخرجه ابن املبارك يف 
  ): ٢٠٩٠(رقم ) ٢/٧٨٣( ))مسنده((وابن اجلعد يف 

 ))املسند((أمحد يف ، و )٤١٩٢: (رقم) ٥/٣٨( ))احتاف اخلرية املهرة((وأخرجه ابن أيب شيبة كما يف 
  : بن آدم  من طريق حيىي) ١١١٧٤(رقم ) ١٧/٢٦٤(

بن مرزوق، عن   عن فضيل) بن آدم  بن فضيل، وابن املبارك، وابن اجلعد، وحيىي حممد(أربعتهم 
وأدناهم منه اهللا يوم القيامة  إن أحب الناس إىل« �اهللا   قال رسول: عطية، عن أيب سعيد قال

  . »إمام جائر: اهللا وأبعدهم منه جملسا الناس إىلإمام عادل، وأبغض : مجلسا
، وأبو طاهر السلفي )١١٥٢٥(رقم ) ١٨/٨٥( ))املسند((ومن طريق ابن املبارك أخرجه أمحد يف 

  ). ٦٩٨١(رقم ) ٩/٤٧٣( ))الشعب((، والبيهقي يف )٨٥٩(رقم ) ٣/٩٢٨( ))الطيوريات((يف 
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كما ساقه   »إمام عادل: وأقربهم مني مجلسااهللا يوم القيامة،   أحب الناس إىل«: ولفظ ابن املبارك
  . الغزايل يف اإلحياء

  . ))نعرفه إال من هذا الوجه حديث أيب سعيد حديث حسن غريب، ال((: وقال الرتمذي
بن ثابت،   بن مرزوق، عن عدي  بن عامر البجلي هؤالء األربعة فرواه عن فضيل  وقد خالف سهل

اهللا عز   وأحب العباد إىل...«: بلفظ �اهللا  قال رسول: اهللا عنه قال  بن عازب رضي  اءعن الرب 
يف ترمجة ) ٢/١٢٤( ))تاريخ أصبهان((أخرجه أبو نعيم يف . »وجل وأقرم منه جملسا إمام عادل

من ) ٢١١٢(رقم ) ٣/٨٠( ))الرتغيب والرتهيب((بن طلحة الطلحي، واألصبهاين يف   الرمحن عبد
  . بن عامر البجلي به  بن عفان، عن سهل بن علي  طريق احلسن

 ))اجلرح((قال أبو حامت كما يف ] العجلي لعله تصحيف: ويف الرتغيب[ بن عامر البـجلي  وسهل
ركته بالكوفة، وكان يفتعل ضعيف احلديث، روى أحاديث بواطيل، اد((): ٨٧٣(رقم ) ٤/٢٠٢(

  . فهو منكر ملخالفته الثقات. إهـ ))احلديث
  : وللحديث طريقان آخران عن عطية العويف

رقم ) ٢/٢٨٥( ))املسند((اهللا عن عطية؛ أخرجها أبو يعلى يف   بن عبد طريق طلحة: األوىل
ية العويف، اهللا يذكر عن عط  بن عبد مسعت طلحة: بن علي املقدمي قال من طريق عمر) ١٠٠٣(

  . ».... إن أرفع الناس درجة يوم القيامة اإلمام العادل« �اهللا   عن أيب سعيد اخلدري أن رسول
من ) ٢١١١(رقم ) ٣/٨٠( ))الرتغيب((، أخرجها األصبهاين يف طريق األعمش عن عطية: الثانية

تعاىل يوم  اهللا أرفع الناس درجة عند«: بن منصور، ثنا قيس، عن األعمش به بلفظ طريق إسحاق
  . »القيامة إمام عادل

صدوق تغري ملا كرب وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه ((: بن الـــربيع األسدي الكويف قيس: وفيه
  ). ٥٦٠٨٥(رقم ) ٨٠٤: ص( ))التقريب((قاله احلافظ يف  ))فحدث به

، وهو معروف بتدليسه عن أيب سعيد قال ابن حبان يف على عطــــية العويفومدار هذه الطرق كلها 
 جيالس جعل سعيد أبو مات فلما أحاديث اخلدرى سعيد أىب من مسع): ٢/١٦٧( ))اروحني((

 عنه ويروى سعيد أبا وكناه فيحفظه بكذااهللا  رسول قال: الكلىب قال فإذا قصصه وحيضر الكلىب
 وإمنا اخلدرى سعيد أبا يريد أنه فيتومهون سعيد أبو حدثىن: فيقول؟ ذا حدثك من: له قيل فإذا
 يف احلافظ وذكره. التعجب جهة على إال حديثه كتابة وال به االحتجاج حيل الكلىب، فال به أراد

، معروف تابعي: وقال املدلسني من الرابعة املرتبة يف) ١٦٧ ـ١٦٦: ص( ))التقديس أهل تعريف((
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): ٤٦٤٩(رقم ) ١٨٠: ص( ))التقريب((وقال يف . القبيح بالتدليس مشهور، احلفظ ضعيف
  . ))صدوق خيطئ كثريا، وكان شيعيا مدلسا((

  : اهللا عنه بن اخلطاب رضي وللحديث شاهد من حديث عمر
، عن ايب عامر )٢١٥٠(رقم ) ١٠/٨٥( ))املطالب العالية((كما يف   ))مسنده((أخرجه ابن راهويه يف 

  : العقدي
  : من طريق ابن أيب فديك): ٢٠١٦(رقم ) ٥/٣٢٨( ))العلل((وابن أيب حامت يف 

ثالثتهم  عن : من طريق ابن وهب) ٩٦٨٦(رقم ) ٩/٤٧٧( ))الشعب((وأخرجه البيهقي يف 
بن اخلطاب   بن قنفذ، عن أبيه، عن عمر بن املهاجر  بن زيد بن أيب محيد، عن حممد حممد
اهللا تعاىل منزلة يوم القيامة إمام   اهللا عز وجل عند  أفضل عباد«: قال �اهللا عنه، عن النيب   رضي

  . »اهللا  عز وجل منزلة يوم القيامة إمام جائر خرِق  اهللا تعاىل عند  عادل رفيق، وإن شر عباد
  . ))هذا حديث منكر، وابن أيب محيد ضعيف احلديث((: قال أبو حامت

بن إبراهيم األنصاري الزرقي أبو إبراهيم املدين لقبه محاد تقدمت  حممد: بن أيب محيد وهو  وحممـــد
  . ))ضعيف(() ٥٨٧٣(رقم ) ٨٣٩: ص( ))التقريب((، وقال احلافظ يف )٨٣(ترمجته يف احلديث رقم 

عن ) ٣٤٨(رقم ) ١/١١٢( ))األوسط((ومل ينفرد به بل تابعه ابن هليعة أخرج روايته الطرباين يف 
بن  بن املهاجر  بن زيد ، قال حدثين حممدنا ابن هليعة: بن بكري قال  نا حيىي: بن رشدين، قال  أمحد

   .قنفذ به مثله
من رواية ابن هليعة، وحديثه  ))األوسط((رواه الطرباين يف ((): ٣/١٦٨( ))الرتغيب((وقال املنذري يف 

  إهـ ))حسن يف املتابعات
وفيه ابن هليعة، وحديثه حسن،  ))األوسط((رواه الطرباين يف ((): ٥/٢٠٠( ))امع((وقال اهليثمي يف 

  . إهـ ))وفيه ضعف
ابن أيب حامت يف : قال بن رشدين املصري بن احلجاج  بن حممد أمحدوفيه أيضا شيخ الطرباين 

إهـ وحكى ابن  ))مسعت منه مبصر ومل أحدث عنه ملا تكلموا  فيه((): ١٥٣(رقم ) ٢/٧٥( ))اجلرح((
 صاحب هذا رشدين وابن: مث قال. هبن صاحل إيا تكذيب أمحد) ١/١٩٨( ))الكامل((عدي يف 

 حديثه يكتب ممن وهو رواه مما أشياء عليه أنكرت مصر حبديث احلفاظ عن حيدث كثري حديث
كان من حفاظ (( ))عن ابن يونس) ٧٤٠(رقم ) ١/٥٩٤( ))اللسان((ونقل احلافظ يف  ))ضعفه مع

  . ))احلديث، أهل الصنعة
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وفيه  ،)٢(عنهوهو ضعيف ، عطيـــة العويفمن رواية  ))الرتغيب والرتهيب((يف  )١(األصبهاين[
  .)٣(]ضعيف أيضا إبراهيم الديباجيبن   إسحــــاق: أيضا

 يفكها ال عنقه إىل ما من وايل عشرة إال جاء يوم القيامة يده مغلولة«: ـ حديث ٢٤٢
  .»عدله إال
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بن قنفذ وبني عمر قال أبو زرعة كما يف   بن مهاجر واإلسناد مع ضعف رواته، منقطع بني زيد
اهللا   بن قنفذ عن عمر رضي  بن مهاجر زيد((). : ٩٩(رقم ) ٦٤: ص(البن أيب حامت  ))املراسيل((

  . ))عنه مرسل
بن   حممد بشاهده من طريق - كما قال املنذري  - حديث أيب هريرة قابل للتحسني: وخالصة القول

: إمنا يرويه عطية العويف، وهو يضعف، وقال(( ))بيان الوهم واإليهام((وقال ابن القطان يف . أيب محيد
  إهـ ))صاحل، فاحلديث به حسن: فيه ابن معني

 . ، ومل يذكر شاهد احلديث)١١٥٦(رقم ) ٣/٢٩٧( ))الضعيفة((وضعفه الشيخ األلباين يف 

أمحد بن عبداهللا بن أمحد بن إسحاق اإلمام احلافظ، الثقة العالمة، شيخ اإلسالم، املِهراين،  :هو )١(
وعمل معجم شيوخه، وكتاب . ولد سنة ست وثالثني وثالث مئة ))احللية((األصبهاين، صاحب 

احللية، واملستخرج على الصحيحني، ودالئل النبوة، ومصنفاته كثريا جدا، مات سنة ثالثني وأربع 
 ).١٣/٤٥٣السري : (انظر. مئة وله أربع وتسعون سنة

 . هكذا يف املخطوط )٢(

ورواه : (، ويف حاشية األصل حلق يف هذا املوضع بلفظ)الظاهرية( ما بني املعقوفتني زيادة من )٣(
  ). من وجه ضعيف ))الرتغيب والرتهيب((األصبهاين، يف 
بن إبراهيم  من طريق إسحاق): ٢١٨٩(رقم ) ٣/١١٤( ))الرتغيب والرتهيب(( واحلديث يف

اهللا عنه   بن مرزوق، عن عطية، عن أيب سعيد رضي  بن سعيد، عن فضيل  الديباجي، حدثنا حيىي
  . »عز وجل وأقرم منه جملسا اإلمام العادل - إن أحب الناس إىل اهللا« �اهللا  قال رسول: قال

  . قد سبق بيااوأعله املصنف بعلتني األوىل بعطية العويف و 
ذكره ابن حبان يف  بن داود الديباجي بن إبراهيم  إسحاق: وهو. ضعف الديباجي: الثانية

بن علي احلواري   بن أمحد كويف يروي عن وكيع، ثنا عنه حممد((: وقال): ٨/١٢٢( ))الثقات((
 . واهللا أعلم. له ذكرا يف غري هذاومل أجد . إهـ ))باملوصل
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  .)١(الصامتبن   عبادة حديث من أمحد 
                                                                                  

بدري بالعقبة،  اخلزرجي أبو الوليد املدين أحد النقباء بن قيس األنصاري  بن الصامت  عبادة: هو )١(
أربع مات بالرملة سنة اهللا عليه ومسل  اهللا صلى ، كان ممن مجع القرآن يف عهد رسولمشهور

بن عفري كان طوله عشرة  وثالثني وله اثنتان وسبعون وقيل عاش إىل خالفة معاوية قال سعيد
  ). ٣١٧٤(رقم ) ٤٨٤ص(، التقريب )٤٥١٨(رقم ) ٥/٥٦٧(اإلصابة : انظر. أشبار

بن مسلم  العزيز  ، من طريق عبد)٢٢٧٥٨(رقم ) ٣٧/٤١٩( لإلمام أحمد ))المسند((في وحديثه 
  : القسملي
من طريق أيب عوانة  ) ٢٢٧٨١(رقم ) ٣٧/٤٤٤( ))زوائد املسند((بن أمحد يف   اهللا  عبدوأخرجه 

بن الصامت،  عن عبادة - وكان أمريا على الرقة - بن فائد  بن أيب زياد، عن عيسى كالمها عن يزيد
يفكه منها إال عدله،  ما من أمري عشرة إال يؤتى به يوم القيامة مغلوال، ال« �اهللا   قال رسول: قال

  . »اهللا يوم القيامة أجذم  وما من رجل تعلم القرآن مث نسيه إال لقي
بن أمحد،   اهللا رواه عبد((): ٧/١٧٠( ))امع((بن أيب زياد، وقال اهليثمي يف  وأعله املصنف بـ يزيد

  . إهـ ))فورجاله ثقات، ويف بعضهم خال
  . اهللا موالهم الكويف  عبد القرشي الهاشمي أبو: بن أبي زياد هو ويزيد

: يعين((): ٦/١٣٠( ))السري((وقال الذهيب يف  ))كان رفاعا((): ٧/٢٧٥( ))الكامل((قال شعبة كما يف 
رقم ) ٢/٤٨٤( ))العلل((وقال أمحد كما يف . إهـ ))يرفعها الصحابة أقوال من هي اليت اآلثار

مل يكن ((): ٧٠٨(رقم ) ١/٣٦٨) (املصدر السابق (وقال يف . ))حديثه ليس بذاك((): ٣١٨٠(
وقال . ))ليس بالقوي((): ٢٥٠(رقم ) ٩٤: ص( ))تاريخ الدارمي((وقال ابن معني كما يف . ))باحلافظ

وقال أبو يعلى ). ٣١٤٤(رقم ) ٤/٦٠(تاريخ الدروي : انظر ))ال حيتج حبديثه((يف رواية الدوري 
 ))اجلرح((وقال أبو حامت كما يف . ))ضعيف((): ٧/٢٧٥( ))الكامل((املوصلي عن ابن معني كما يف 

وقال . ))لني يكتب حديثه وال حيتج به(() املصدر السابق(وقال أبو زرعة  ))ليس بالقوي((): ٩/٢٦٥(
أعلم أحدا ترك حديثه،  ثبت، ال((: عن أيب داود) ٤٩٣(رقم ) ٩٥: ص( ))سؤاالته((اآلجري يف 

واهللا  ))ثبت((ومل يذكر كلمة ) ٦/٢٠٣( ))التهذيب((إهـ ونقل عنه احلافظ يف  ))وغريه أحب إيل منه
وقال ابن حبان يف . ))ليس بالقوي((): ٦٥١(رقم ) ٢٤٨: ص( ))الضعفاء((وقال النسائي يف . أعلم

 وتغري، فكان حفظه ساء كرب ملا أنه صدوقا، إال يزيد كان((): ١١٧٥(رقم ) ٢/٤٥٠( ))اروحني((
 لسوء حديثه من ليس فيما إياه، وإجابته غريه تلقني من حديثه يف املناكري مالقن، فوقع يتلقن
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أيب بن  يــــزيد: وفيهما، )١(عبادةبن  سعد عن يسمّ  مل رجل رواية من والبزار، أمحد ورواه
  .)٢(فيه متكلم زياد
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 يف منه مسع من صحيح، ومساع مساع عمره أول يف الكوفة دخوله قبل منه مسع من حفظه، فسماع
  . ))بشئ ليس مساع يلقن ما وتلقنه حفظه تغري بعد الكوفة قدومه آخر

رقم ) ٢٥٦: ص(البن شاهني  ))الثقات((بن صاحل املصري فقال كما يف   وقد ورد توثيقه من أمحد 
  . ))فيه يتكلم من قول يعجبين ثقة، ال((). : ١٥٦١(

وصار يتلقن، وكان ضعيف، كرب فتغري ((): ٧٧٦٨(رقم ) ١٠٧٥: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف 
  . ))شيعيا

، قال احلافظ يف بن فائــد أمري الرقة وهي جهالة عيسى: وفيه علة آخرى مل يذكرمها املصنف
  إهـ ))جمهول((: قال ابن املديين): ٤/٤٤٠( ))التهذيب((

جمهول، من ((: فقال): ٥٤٥٤(رقم ) ٧٧٠: ص( ))التقريب((واعتمد احلافظ هذا القول يف 
  . إهـ ))السادسة، وروايته عن الصحابة مرسلة

 . فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف، ومع ذلك اخُتلف على يزيد  فيه كما سيأيت يف التعليق اآليت

، أحد النقباء وسيد اخلزرج وأحد ألجواد بن حارثة األنصاري اخلزرجي بن دليم  بن عبادة سعد: هو) ١(
واملعروف عند أهل املغازي أنه يأ للخروج فنهش فأقام مات بأرض واختلف يف شهوده بدرا، 

التقريب ) ٣١٨٧(رقم ) ٤/٢٧٤(اإلصابة : انظر. الشام سنة مخس عشرة وقيل غري ذلك
 ). ٢٢٥٦(رقم ) ٣٦٩ص(

 ))المسند((وأحمد في ، )٣٣٢٢٠(رقم ) ١٧/٣٧٧( ))املصنف((يب شيبة يف أخرجه ابن أ )٢(
املنتخب من ((بن محيد يف   ، وعبد)٢٢٤٦٣(رقم ) ١٢٨//٣٧(، )٢٢٤٥٦(رقم ) ٣٧/١٢٠(

، )١٦٤٢(رقم ) ٢/٢٥٤( ))كشف األستار((والبزار كما في ، )٣٠٦(رقم ) ١٢٧: ص( ))املسند
بن أيب زياد، عن   من طرق عن يزيد) ٥٣٨٩، ٥٣٨٧(رقم ) ٦/٢٢( ))الكبري((والطرباين يف 

ما من أمري «: أنه قال �بن عبادة عن النيب   بن فائد، عن رجل من أهل الشام، عن سعد عيسى
وما من أحد تعلم القرآن «: وزاد بعضهم» يطلقه إال العدل  اهللا مغلوال يوم القيامة ال  عشرة إال أتى

  . »ماهللا أجذ  مث نسيه إال لقي
 ))الكبري((، والطرباين يف )٣٠٧(رقم ) ١٢٧: ص( ))املنتخب من املسند((بن محيد يف  وأخرجه عبد

بن عبادة به  بن فائد، عن سعد بن أيب زياد، عن عيسى من طريق يزيد) ٥٣٨٨(رقم ) ٦/٢٢(
= 
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  .)١(هريرة أيب حديث من ))األوســط((  يف والطرباين، يعلى وأبو، والبزار، أمحد ورواه
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  . حنوه
  . ومل يذكر الرجل املبهم يف اإلسناد

بن أيب زياد ألنه وصف بسوء احلفظ، واالختالط كما سبق   فلعل االختالف يف اإلسناد من يزيد
  . يف ترمجته

 . فاإلسناد فيه ثالث علل، ضعف يزيد، وجهالة عيسى، واام يف اإلسناد

رقم ) ١٥/١٥٦( ))البحر الزخار((والبزار ، )٩٥٧٣(رقم ) ١٥/٣٥١( ))المسند((أحمد في  )١(
بن سعيد،  من طرق عن حيىي) ٦٦١٤(رقم ) ١١/٤٩٢( ))المسند((وأبو يعلى في ، )٨٤٩٢(

ما من أمري «: قال �مسعت أيب، وسعيدا حيدثان عن أيب هريرة، عن النيب : عن ابن عجالن، قال
  . »عشرة إال يؤتى به يوم القيامة مغلوال يفكه العدل، أو يوبقه اجلور

مجع ابن عجالن عن سعيد، وابن عجالن عن أبيه عن أيب  نعلم أحدا هذا احلديث ال((: قال البزار
  . إهـ ))بن سعيد هريرة إال حيىي

: وقال ))رواه أمحد بإسناد جيد، رجاله رجاله الصحيح((): ٣/١٧٤( ))الرتغيب((وقال املنذري يف 
  . ))، ورجال البزار رجال الصحيح))األوسط((رواه البزار والطرباين يف ((

  . إهـ ))إسناد حسن((): ٢٦٢١(رقم ) ٦/٢٣٧( ))الصحيحة((وقال الشيخ األلباين يف 
، )٣/١٢٩( ))الكربى((، والبيهقي يف )٦٦٢٩(رقم ) ١١/٥٠٦( ))املسند((وأخرجه أبو يعلى يف 

  : بن خملد  من طريق أيب عاصم الضحاك) ٦٩٩٧(رقم ) ٩/٤٨٤( ))الشعب((ويف 
بن   بن حممد اهللا  من طريق عبد) ٦٢٢٥(رقم ) ٦/٢١٦( ))األوسط((الطبراني في وأخرجه 
  . كالمها عن ابن عجالن، عن أبيه، عن ايب هريرة به مثله: عجالن

رقم ( ٢/٦٩٨( ))الضعفاء((قال العقيلي يف : بن عجالن بن حممد  اهللا عبد: ويف إسناد الطرباين
  . إهـ ))احلديثمنكر ((): ٨٧١(

، وقد اختلط عليه أحاديث أيب هريرة  قال حيىي بن عجالن ومدار هذه األسانيد على حممـــد
كان سعيد : بن عجالن يقول  مسعت حممد((): ٧/٣٨٦( ))الثقات البن حبان((القطان كما يف 

 ))أيب هريرة فاختلط علّي فجعلتها كلها عن أيب هريرة املقربي، حيدث عن أبيه، عن أيب هريرة، وعن
هريرة،  أىب عن أبيه عن هريرة، ومسع أىب من املقربي سعيد مسع وقد((: فعلق عليه ابن حبان فقال

 هريرة أىب عن كلها وجعلها فيها اختلط بينهما مييز ومل صحيفته عجالن ابن على اختلط فلما
= 
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  .)١(بــــريــــدة حديث منفيه  والطرباين البزار ورواه 
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 عجالن ابن قال صحيحة، فما نفسها يف كلها الصحيفة ألنبه،  اإلنسان يوهي مما هذا وليس
: قال عليه، وما صحيفته اختالط قبل قدميا عنه محل مما فذاك هريرة أىب أبيه، عن سعيد، عن عن
 جيب فال منها أباه أسقط ألنه منقطع وبعضها صحيح متصل فبعضها هريرة أىب عن سعيد عن

 وإمنا هريرة أىب عن أبيه عن سعيد عنه، عن املتقنون الثقات يروى مبا إال االحتياط عند االحتجاج
 يف كاذبا لكان ذلك قال لو فإنه هريرة أىب عن سعيد: الكل يف قال لو ويضعف أمره يوهي كان

 على ساقطا به االحتجاج لكان ذلك قال فلو هريرة أىب عن سعيد يسمعه مل الكل ألن البعض
  إهـ ))ذكرناه ما حسب

ال ((وعجالن . عن أيب هريرة - عجالن -وهذا احلديث قد رواه ابن عجالن من طريق آخر عن أبيه
  ). ٤٥٦٦(رقم ) ٦٧١: ص( ))التقريب((كما يف   ))بأس به

  : وله طريق آخر عن أيب هريرة. فاحلديث حسن ذا اإلسناد
رقم ) ١٥/٢٨( ))خارالبحر الز ((، والبزار )٢٥٥٧(رقم ) ٣/١٦٣٥( ))السنن((أخرجها الدارمي يف 

بن يسار، عن   بن سعيد، عن سعيد  بن سلمة، عن حيىي  من طريق محاد) ٨٢١٧(رقم ) ١٥/٢٨(
ما من أمري عشرة إال جيء به يوم القيامة مغلولة « �اهللا   قال رسول: اهللا عنه قال أيب هريرة رضي

  . »يداه إىل عنقه أطلقه احلق أو أوبقه
  . ))سند صحيح((): ٢٦٢١(رقم  ))الصحيحة((قال الشيخ األلباين يف 

 . - واهللا أعلم - فاحلديث ذه الطريق صحيح لغريه

أبو سهل األسلمي صحايب  بن احلارث  اهللا  بن عبد  -مبهملتني مصغرا- يب ـبن احلص  بريدة: هو )١(
اهللا عليه وسلم ست عشرة غروة، ومات سنة ثالث  اهللا صلى  ر، وغزا مع رسولأسلم قبل بد

  ). ٦٦٦(رقم ) ١٦٦ص(التقريب ) ٦٣٢(رقم ) ١/٥٣٤(صابة اإل: انظر. وستني
 ))األوسط((والطبراني في ، )٤٤٦٩(رقم ) ١٠/٣٣٨( ))البحر الزخار((البزار وحديثه عند 

  : بن املسيب  من طريق عيسى) ٤٧٦٣(رقم ) ٥/٩١(
  : بن عطية  من طريق عمرو) ٥٧٥٧(رقم ) ٦/٤٨( ))األوسط((وأخرجه الطرباين يف 

ال « �اهللا  قال رسول: اهللا عنه، قال  بن بريدة، عن أبيه، رضي  اهللا كالمها عن عطية، عن عبد
يستعمل الرجل على عشرة فما فوقهم إال جيء به يوم القيامة مغلولة يده إىل عنقة فإن كان حمسنا 

  . »فك غله، وإن كان مسيئا زِيد عال إىل غله
= 
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  .)١(اســـــــــــــــعب نـــــــــــــاب ثـــــــديــــــــــح نــــــــــــــم ))ــطـــــــــــاألوس(( يــــف يــــــرانــــبــــــطــــــــــوال
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  . ))بن املسيب طية إال ابنه عمرو، وعيسىمل يرو هذا احلديث عن ع((: وقال الطرباين
بإسنادين، وكالمها فيه ضعف،  ))األوسط((رواه الطرباين يف ((): ٥/٢١٠( ))امع((وقال اهليثمي يف 

  . إهـ ))ومل يوثق
تاريخ ((الكويف قال ابن معني كما يف  البجلي: بن املسيب هو يف إسناد البزار والطرباين عيـــسى

، )٤٢٤(رقم  ))الضعفاء((وضعفه أيضا النسائي يف . ))ضعيف((): ١٦٧٥(رقم ) ٣/٣٥٤( ))الدوري
  . وغريمها). ٤١٧(رقم  ))الضعفاء((والدارقطين يف 

): ٦/٢٥٠( ))اجلرح((قال أبو زرعة كما يف  بن عطية العويف  عمــرو: ويف اإلسناد الثاين للطرباين
  ). ٣٨٨(رقم  ))الضعفاء((وضعفه الدراقطين يف . ))ليس بقوي((

 كثريا خيطئ صدوق(( فهو الكويف اَجلَديل، العويف ُجنادةبن   سعد ابن: وشيخهما عطية العويف وهو
وقد عنعن يف اإلسناد فاإلسناد ). ٤٦٤٩( رقم) ٦٨٠: ص))التقريب((: انظر ))مدلسا شيعيا وكان

 . ضعيف كما قال اهليثمي 

بن   ، عن أمحد)١٢٦٨٩(رقم ) ١٢/١٠٥( ))الكبري((يف  )٢٨٦(رقم ) ١/٩٤( ))األوسط(( )١(
  : رشدين
  : بن سليمان عن هارون) ٩٣٦٧(رقم ) ٧/١٤٤( ))األوسط((ويف 

بن حممد احملاريب، عن األعمش، عن  الرمحن  نا عبد: بن سليمان اجلعفي، قال كالمها عن حيىي
ما من رجل وَيل عشرة، إال ُأيت به يوم القيامة مغلولة «: بن ميمون، عن ابن عباس يرفعه قال طريف

  . »يده إىل عنقه، حىت يقضى بينه، وبينهم
  . ))ش إال احملاريب، تفرد به اجلعفيمل يرو هذا حلديث عن األعم((: وقال الطرباين

  . ))ورجاله ثقات ))الكبري((و ))األوسط((رواه الطرباين يف ((): ٥/٢٠٩( ))امع((وقال اهليثمي يف 
: ، ويف اإلسناد الثاين))ضعيف((بأنه ) ٢٤١(بن رشدين تقدم يف احلديث رقم   ويف إسناد األول أمحد
مل أقف له على ترمجة، وقال الشيخ األلباين يف  ملصريبن سليمان أبو ذر ا  شيخ الطرباين هارون

لو عاش ابراهيم لوضعت اجلزية عن كل «يف ختريج حديث ) ٢٢٩٣(رقم ) ٥/٣١٨( ))الضعيفة((
ليس إال هذا احلديث مما يشعر أنه  ))األوسط((مل أجد من وثقه، وليس له يف ((»  قبطي

  . إهـ  ))مبشهور
  . مل يقف عليه -  -هذا احلديث أيضا لعل الشيخ ))األوسط((وله يف 
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  .)١(انــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــوث
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  . الراوي عن ابن عباس فلم أجد له ترمجة بن ميـمون ومدار اإلسناد على طريف
عن ) ٦٩٣٣(رقم ) ٧/٨٦( ))األوسط((وحلديث ابن عباس إسناد أخر أخرجه الطرباين يف 

بن   عن عطاء - بياع السابر - بن الوليد  بن بشر البجلي، ثنا سعدان  نا احلسن -بن البستنبان حممد
 ة فحكم بينهم مبا أحّبوا أو كرهوامن ويل عشر « �اهللا   قال رسول: أيب رباح، عن ابن عباس قال

اهللا زيد غال إىل غله، وإن   أنزل جيء به يوم القيامة مشدودة يده إىل عنقه، فإن كان حكم بغري ما
  » كان حكم مبا أنزل اهللا، ومل حيَِف يف حكم، ومل يرتش فيه أطلقت ميينه

أي ورب هذه البنيةـ وأشار إىل : يا أبا حممد وما بد من غل؟ قال((: فقال بعض جلساء عطاء
  . ))الكعبة

ومل  بن الوليد  وفيه سعــدان ))األوسط((رواه الطرباين يف ((): ٥/٢٠٩( ))امع((وقال اهليثمي يف 
  . إهـ ))أعرفه

  . ))كويف قليل احلديث((): ٤/١٠٣( ))املستدرك((البجلي قال احلاكم يف : بن الوليد هو وسعدان
 ))صدوق خيطئ((): ١٢٢٤(رقم ) ٢٣٤: ص( ))التقريب(( قال احلافظ يف بن بشر البجلي واحلســـن

  . وهو من رجال البخاري. إهـ
ومل . بن الوليد فاحلكم على احلديث ينحصر على معرفة حال سعدان. وباقي رجال اإلسناد ثقات

 . أجد فيه كالما ألهل العلم إال قول احلاكم السابق

عن ) ٩٧٠(رقم ) ٢/٩٠( ))الشاميين((وفي ، )٩٠٨٤(رقم ) ٩/٤١( ))األوسط((الطبراني في  )١(
احلضرمي   بن عبيد بن عمرو، عن شريح نا صفوان: بن عثمان نا منبه: بن جابر اللخمي  مسلمة

لعلك أن يـُْنسأ يف أجلك حىت تكون ممن «: قال �إن النيب : قال �اهللا  أن ثوبان موىل رسول
، فإياك أن تؤّمرن على عشرة فما فوق ذلك فإنه يَؤّمر على عشرة حني يسكن الناس الُكُفور

اهللا مغلوال يده إىل عنقه، وال يفكه من غله ذلك   يقام رجل على عشرة فما فوق ذلك إال أتى ال
   .»فإن عامر الكفور كعامر القبور إال عدٌل إن كان عَدل بينهم، وال تعُمرّن الُكُفور

: الَكْفر انظر: ما بُعد من األرض عن الناس فال مير به أحد، وأهل الشام يسمون القرية: والُكُفور
  )٨٠٨: صالنهاية (

  . ))بن عمرو  صفوان: ال يروى عن ثوبان إال ذا اإلسناد تفرد به((: قال الطرباين
بن جابر  عن شيخه مسلمة ))األوسط((اه الطرباين يف رو ((): ٥/٢١٠( ))امع((وقال اهليثمي يف 

= 
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  .احلديث )١(»...ميينه مغلولةاهللا  ما من وايل ثالثة إال لقي« أيب الدرداء حديث من وله 
= 
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  . إهـ ))ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات] رجاء: يف املطبوع[
رقم ) ٢١/٣٠٧( ))تاريخ اإلسالم((قال الذهيب يف  اللخمي الدمشقي: بن جابر هو ومســلمة

  . ))جمهول احلال((): ٥٣٣(
 ))كان صدوقا((): ٨/٤١٩( ))اجلرح((قال أبو حامت كما يف  الدمشقي اللخمي: بن عثمان هو  ومنبه
  . إهـ

 -. فاإلسناد ضعيف جلهالة شيخ الطرباين. -  - وباقي رجال اإلسناد ثقات كما قال اهليثمي
  . -واهللا أعلم

من طريق ) ٩٨٦(رقم ) ٢/٩٩( ))مسند الشاميني((وحلديث ثوبان طريق أخرى عند الطرباين يف 
بن سعد املقرئي، عن ثوبان   بن عمرو، عن راشد بن الوليد، عن صفوان بن محاد، ثنا بقية  نعيم
اهللا فاتح عليكم البالد فال يتأمر رجل على عشرة، فإنه من تأمر على  إن« �اهللا   قال رسول: قال

اهللا يوم القيامة وميينه مغلولة إىل عنقه، أطلقه احلق أو أوبقه ظلمه، وال تسكن الكفور،  عشرة أتى
  . »فإن ساكن الكفور كساكن القبور

: صريب التق((كما يف   ))صدوق خيطئ كثريا فقيه عارف(( بن محاد اخلزاعي نعـــيم: األوىل: فيه علتان
  ). ٧٢١٥(رقم ) ١٠٠٦
 رقم) ١٧٤())التقريب((وتقدم قول احلافظ يف ) ٨(بن الوليد تقدمت ترمجته يف احلديث رقم   وبقية

 . وقد عنعن فاإلسناد ضعيف ))الضعفاء عن التدليس كثري،  صدوق((). : ٧٤١(

، والطرباين يف )٤٥٢٥(رقم ) ٣٨٤- ١٠/٣٨٣اإلحسان (حديث أيب الدرداء أخرجه ابن حبان  )١(
نا : بن حيىي الغساين، قال  بن حيىي بن هشام من طريق إبراهيم) ٦٥٩(رقم ) ١/٢٠٥( ))األوسط((

 �اهللا   مسعت رسول: بن عدي الكندي عن أيب الدرداء قال  العزيز، عن عدي بن عبد سعيد
  . »اهللا مغلولة ميينه، فكه عدلُه، أو َغله جورُه  ايل ثالثة إال لقيما من و «: يقول

  . ))سعيد: ال يروى هذا احلديث عن أيب الدرداء إال ذا اإلسناد، تفرد به((: وقال الطرباين
بن  بن هشام  إبراهيم: وفيه ))األوسط((الطبراني في رواه ((): ٥/٢٠٩( ))امع((وقال اهليثمي يف  

  . إهـ ))وثقه ابن حبان وغريه، وكذبه أبو حامت، وأبو زرعة، وبقية رجاله ثقات حيىي الغساين
عن أبيه ما يدل على أنه ) ٢/١٤٣( ))اجلرح((بن هشام الغساين ذكر ابن أيب حامت يف   وإبراهيم

بن اجلنيد  بن احلسني  ذكرت لعلي: مث قال ابن أيب حامت. ))وهو كذاب((: لب العلم، وقاليط  مل
= 
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بن  معقل حديث من واملعروف، يساربن  معقل لرواية احلديث هذا املصنف اعز  وقد
 متفق »اجلنة رائحة حرَ يَـ  مل إال رعية مل حيطها بنصيحةاهللا  يسرتعيه عبدما من « يسار
  .)١(عليه

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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  . ))حيدث عنه صدق أبو حامت ينبغي أن ال((: بعض هذا الكالم عن أيب فقال
  . ))كذاب((: عن أيب زرعة أنه قال): ١٣٣(رقم ) ١/٥٩( ))الضعفاء((ونقل ابن اجلوزي يف 
  . بن حيىي الغساين  بن حيىي بن هاشم إبراهيم: وقال) ٨/٨٩( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف 

بن هشام   إبراهيم((: بن سعيد القرشي العبشمي يف ترمجة حيىي) ٧/١٧٩( ))امليزان((وقال الذهيب يف 
  . إهـ ))أحد املرتوكني الذين مشاهم ابن حبان، فلم يِصبْ 

  . فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف جدا
ما  من رجل يلي أمر عشرة فما «اهللا عنه بلفظ  ث أيب أمامة رضيذكر حدي وفات املصنف 

اهللا مغلوال يوم القيامة يده إىل عنقه فكه بره، أو أوبقه إمثُه، أوهلا مالمة،   فوق ذلك، إال أتى
  . »وأوسطها ندامة وآخرها خزٌي يوم القيامة

بن عياش، عن   يلمن طريق إمساع): ٢٢٣٠٠(رقم ) ٣٦/٦٣٥( ))املسند((أخرجه أمحد يف 
  . بن عامر، عن أيب أمامة به  بن أيب مالك، عن لقمان يزيد

هذا إسناد شامي جيد، رجاله كلهم ثقات، ويف ((): ١/٦٨٥( ))الصحيحة((قال الشيخ األلباين يف 
ينزل حديثه عن رتبة احلسن قال فيه  بن أيب مالك، الدمشقي القاضي كالٌم ال  الرمحن  بن عبد يزيد

 . إهـ ))صدوق رمبا وهم)] ٧٨٠٠(رقم ) ١٠٧٩: ص[ ))التقريب((احلافظ يف 

من اسرتعَي رعية فلم ينصح : يف كتاب األحكام باب ))صحيحه((البخاري في أخرجه  )١(
كتاب اإلمارة باب فضيلة اإلمام العادل   ))صحيحه(( ، ومسلم يف)٧١٥٠(رقم ) ١٣/١٥٧(

بن   بن زياد عاد معقل  اهللا  أن عبيدمن طريق احلسن ) ٤٧٠٦(رقم ) ١٢/٤١٨(وعقوبة اجلائر 
مسعت  �اهللا   إين حمدثك حديثا مسعته من رسول: يسار يف مرضه الذي مات فيه فقال له معقل

هذا لفظ . »اهللا رعية فلم ُحيطها بنصحه مل جيد رائحة اجلنة يسرتعيه  ما من عبد«: يقول �النيب 
  . البخاري

اهللا عليه   اهللا رعية، ميوت يوم ميوت وهو عاش لرعيته إال حرم  يسرتعيه  ما من عبد«: ولفظ مسلم
 . »اجلنة
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 رْ ِخـ: �للنـيب  فقـال، عليـه وسـلماهللا  أن رجـال واله النـيب صـلى«: ـ حديث الحسن ٢٤٣
  .»اجلس«: قال، يل
)١(مالــك ابــن: هــو عصــمة حــديث مــن موصــوال الطــرباين 

 أحاديثــه املختــاربــن  الفضــــل: وفيــه، 
  .)٢(حامت أبو قاله باألباطيل حيدث منكرة

 فهضعّ  أيب الفراتبن  الفرات: وفيه  »بيتك الزم«: بلفظ عمر ابن حديث من أيضا ورواه 
))صدوق((: حامت أبو وقال، عدي وابن، معني ابن

)٣(.  

                                                                                  

بن عوف اَخلْطمي وذكره  بن عمرو بن عوف بن مالك  بن زيد بن ُضبيعة  بن أمية بن مالك عصــمة )١(
له أحاديث أخرجها الدارقطين، والطرباين، وغريمها، ((: وقال ))إلصابةا((احلافظ يف القسم األول يف 

) ٤/٢١٤٥معرفة الصحابة أليب نعيم : (انظر. ))ضعيف جدا: بن املختار وهو  مدارها على الفضل
 ). ٧/١٧٧اإلصابة (و

بن  بن رشدين املصري، ثنا خالد  عن أمحد) ٤٩٣(رقم ) ١٧/١٨٥( ))الكبري((أخرجه الطرباين يف  )٢(
بن مالك   بن موهب، عن عصمة  اهللا بن املختار، عن عبد السالم الصديف، ثنا الفضل عبد

: فقال. اهللا اخرت يل  يا رسول: استعمل رجال على الصدقة فقال« �اهللا   اخلطمي أن رسول
  . »اجلس يف بيتك«

 ))امع((، ونقل فيه قول أيب حامت، وتبعه اهليثمي يف المـختاربن   الفضلأعله املصنف بـ 
  . فأعل احلديث به) ٥/٢٠٤(

جمهول وأحاديثه منكرة حيدث ((: بلقظ): ٧/٦٩( ))اجلرح والتعديل((يف : وقول أيب حامت
وقال ابن عدي . ))منكر احلديث((): ٣/١١٣٧( ))الضعفاء((وقال العقيلي يف . إهـ ))باألباطيل

وقال األزدي كما يف . ))يتابع عليها إما سندا، وإما متنا عامة أحاديثه مما ال(() ٦/١٦( ))الكامل((
  . ))ضعيف جدا((وتقدم قول احلافظ بأنه . ))منكر احلديث جدا((): ٥/٤٣٥( ))ميزان االعتدال((

ضعيف، وحكى ابن : بأنه) ٢٤١(بن رشدين تقدم يف احلديث   وفيه أيضا شيخ الطرباين أمحد
  . بن صاحل تكذيبه إياه عدي عن امحد

 . فاحلديث منكر ذا اإلسناد

ومل أقف عليه . ))الكبري((إىل الطرباين يف ) ١١/١٢٤( ))كنز العمال((زاه املتقي اهلندي يف ع )٣(
  . لعله يف القسم املفقود ))الكبري((

= 
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  .احلديث )١(»...ال تسأل اإلمارة«: سمرةبن  الرحمن عبدـ حديث  ٢٤٤
= 
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بن الفرات، وابن  يف ترمجة الفرات) ٦/٢٢( ))الكامل((وحديث ابن عمر أخرجه ابن عدي يف 
من طريق أيب الربيع الزهراين، ثنا : بن قرة  يف ترمجة معاوية) ٥٩/٢٦٣( ))تاريخ دمشق((عساكر يف 

استعمل «: �مر أن النيب بن قرة، حيدث عن ابن ع  مسعت معاوية: بن أيب الفرات، قال الفرات
  . »اجلس: الزم بيتك، أو قال«: خر يل، فقال: يا رسول اهللا: رجال على عمل، فقال

بن أيب الفرات،  ، واملصنف بـ الفرات)٢/٦٨٨( ))ذخرية احلفاظ((بن طاهر املقدسي يف   أعله حممد
بن  رواه الطرباين وفيه الفرات((: فقال) ٥/٢٠٤( ))امع((وذكر أقوال العلماء فيه، وتبعه اهليثمي يف 

  . إهـ ))ضعيف: أيب الفرات وهو
وذكر املصنف تضعيف ابن معني له، وقوله يف : خمتلف فيه بن أبي الفرات البصري والفـــرات

ابن عدي يف  وقول. ))ليس هو بشيء((: بلفظ) ٤٤٠٥(رقم ) ٤/٢٨٤( ))تاريخ الدوري((
وكذلك قال الساجي كما يف . ))الضعف بّني على رواياته وأحاديثه((: بلفظ) ٦/٢٢( ))الكامل((
وذكره ابن شاهني يف . ))ضعيف، حيدث بأحاديث فيها بعض املناكري((): ٦/٣٢٦( ))اللسان((
بن طاهر املقدسي  وقال حممد. ونقل قول ابن معني السابق) ٥١٢(رقم ) ١٥٧: ص( ))الضعفاء((

  . ))ضعيف((): ٢/٦٨٨( ))ذخرية احلفاظ((يف 
 ))اجلرح والتعديل((وقوله يف  -  - وقّواه بعض أهل العلم منهم أبو حامت كما نقل قوله املصنف

رقم ) ١٢٩: ص( ))ؤاالت اآلجريس((وقال أبو داود كما يف . ))بأس به  صدوق ال((: بلفظ) ٧/٨٠(
 يف االستقامة حسن((): ٧/٣٢١( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . ))ليس به بأس((): ٧٥٩(

  . ))الروايات
والذي يظهر أن الراوي صدوق لكن له بعض املناكري، وذكر ابن عدي هذا احلديث من مناكريه، 

  . ))سانالل((وابن حجر يف  ))امليزان((وتبعه احلافظ الذهيب يف 
) ٤/٤٨( ))الصحيحة((أن احلديث ضعيف ذا اإلسناد، وقد ذكر الشيخ األلباين يف : واخلالصة

وهذا . أربعة شواهد هلذا احلديث، ويف كلها األمر بلزوم البيت عند وقوع الفنت) ١٥٣٥(رقم 
احلديث يتعلق باجللوس يف البيت مبتعدا عن اإلمارة، ولذلك أعرضت عن ذكر الشواهد الىت 

 . - رمحة واسعة الشيخ  - ذكرها

أوتيتها من غير مسالة اعنت عليها،  إنك إن...«): ٣١٦- ٣/٣١٥( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )١(
 . »وإن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها
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  .)١(متفق عليه 

  .»نويل أمرنا من سأَلََناه ال إنا«: ـ حديث ٢٤٥
  .)٢(متفق عليه من حديث أيب موسى 

  .احلديث  )٣(»...القضاة ثالثة«: ـ حديث ٢٤٦
  .)٤(يف العلموتقدم ، أصحاب السنن من حديث بريدة 

                                                                                  

��m�m�m�m: اهللا تعاىل يف كتاب األميان والنذور، باب قول ))صحيحه(( البخاري في )١( �F� �E� � �D� �C� �B��A� �F� �E� � �D� �C� �B��A� �F� �E� � �D� �C� �B��A� �F� �E� � �D� �C� �B��Allll 

الكفارة قبل احلنث وبعده : ، ويف كتاب كفارات األميان باب)٦٦٢٢(رقم ) ١١/٦٢٩(
اهللا عليها   ، ويف كتاب اإلحكام باب من مل يسأل اإلمارة أعانه)٦٧٢٢(رقم ) ١١/٧٤١(
  ): ٧١٤٧(من سأل اإلمارة وُكل إليها رقم : ، يف باب)٧١٤٦(رقم ) ١٣/١٥٣(

رقم ) ١١/١١٩(ندب من حلف ميينا فرأى غريها خريا منها  :كتاب األميان باب  ))صحيحه(( فيومسلم 
) ٤٦٩٢(رقم ) ١٢/٤١١(، ويف كتاب اإلمارة، باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها )٤٢٥٧(

تسأل   بن مسرة، ال  الرمحن  يا عبد« �قال النيب : بن مسرة قال  الرمحن  كالمها من طريق احلسن، حدثنا عبد
عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غري مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على اإلمارة فإنك إن أوتيتها 

 . »ميني فرأيت غريها خريا منها فكفر عن ميينك وائت الذي هو خري

رقم ) ٤/٥٥٥(كتاب اإلجارة، باب استئجار الرجل الصاحل   ))صحيحه((البخاري في وحديثه عند  )٢(
، ويف كتاب استتابة املرتدين واملرتدين وقتاهلم، باب حكم املرتد واملرتدة واستتابتهم )٢٢٦١(
، ويف كتاب األحكام باب ما يكره من احلرص على اإلمارة )٦٩٢٣(رقم ) ١٢/٣٣٥(
  ): ٧١٤٩(رقم ) ١٣/١٥٥(

كتاب اإلمارة باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها    ))صحيحه((في وعند مسلم 
دخلت على : عن أيب موسى قالمن طريق أيب بردة، ) ٤٦٩٥(، )٤٦٩٤(رقم ) ١٢/٤١٢(

أمرنا على بعض ما ! �اهللا   يا رسول: أنا ورجالن من بين عمي، فقال أحد الرجلني � النيب
نويل على هذا العمل أحدا سأله،  ال! ، واهللاإنا«: اهللا عز وجل وقال اآلخر مثل ذلك، فقال  وّالك

 . واللفظ ملسلم. »وال أحدا حرص عليه

 . »قاضيان يف النار، وقاض يف اجلنة...«): ٣/٣١٦( ))اإلحياء((تتمة احلديث يف  )٣(

وعزاه املصنف إىل أصحاب السنن، ): أ/٧اللوحة(تقدم احلديث يف كتاب العلم، الباب السادس،  )٤(
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  إهـ. ))صحيحوهو ((: وقال
رقم ) ٦/٤١١(يف كتاب القضاء، باب يف القاضي خيطئ  ))السنن((أبو داود في واحلديث أخرجه 

يف كتاب األحكام، باب احلاكم جيتهد فيصيب احلق،  ))السنن((وابن ماجة في ، )٣٥٧٠(
اهللا  يف كتاب القضاء، باب ذكر ما أعد ))السنن الكبرى((والنسائي في ) ٢٣١٥(رقم ) ٣/٩٣(
باب التشديد يف  ))أخبار القضاة((، ووكيع يف )٥٨٩١(رقم ) ٥/٣٩٧(عاىل للحاكم اجلاهل، ت

بن  من طرق عن خلف) ٣٦٠٦(رقم ) ٤/٦٣( ))األوسط((، والطرباين يف )٢٣: ص(القضاء 
: القضاة ثالثة«: قال �بن بريدة، عن أبيه، عن النيب   اهللا خليفة، عن أيب هاشم الرّماين، عن عبد

فرجل عرف احلق فقضى به، ورجٌل عرف احلق : واحد يف اجلنة، واثنان يف النار، فأما الذي يف اجلنة
  . »فجار يف احلكم فهو يف النار، ورجل قضى للناس على جهل؛ فهو يف النار

  . إهـ))القضاء ثالثة: وهذا أصح شيء فيه، يعين حديث ابن بريدة((: قال أبو داود
هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غري أن ((): ٨/٢٣٥( ))اإلرواء((األلباين يف  قال الشيخ

  . إهـ ))...بن خليفة اختلط يف اآلخر خلف
 ))التقريب((موالهم أبو أمحد الكويف قال احلافظ يف  ابن صاعد األشجعي: بن خليفة هو  وخلف

بن حريث   صدوق اختلط يف اآلخر، وادعى أنه رأى عمرو((): ١٧٤١(رقم ) ٢٩٩: ص(
  . إهـ ))الصحايب، فأنكر عليه ذلك ابن عيينة، وأمحد

من الرواة الذين اخرج هلم مسلم يف ) ٤/١٢٨( ))املدخل((، وذكره احلاكم يف ))م((ورمز له احلافظ بـ 
  . ))روى له مسلم يف الشواهد غري شيء((: الشواهد، وقال

 وهو خلفا رأيت((): ٢٦٢(رقم ) ٤٩: ص ))حبر الدم((وقد وصف بأنه تغري قال أمحد كما يف 
  . إهـ ))عنه أفهم فلم أتيته((: وقال. ))صحيح فسماعه قدميا عنه كتب يفهم، فمن ال وكان مفلوج

كان ثقة مث أصابه الفاجل قبل أن ميوت حىت ضعف ((): ٩/٣١٤( ))الطبقات((وقال ابن سعد  يف 
وتغري لونه، واختلط، ومات ببغداد قبل هشيم يف سنة إحدى ومثانني ومائة وهو يومئذ ابن تسعني 

  . إهـ))سنة أو حنوها
وليس مها يف الرواه . ))حدث عنه هشيم ووكيع من القدماء((): ٢/٩٤( ))التهذيب((وقال احلافظ يف 

  . عنه يف هذا احلديث
بن   بن توبة الثقفي، إمساعيل  بن حسان السميت، وإمساعيل بن سليمان الضيب، وحممد  وأما سعيد

يدرى أمسعوا   بن خليفة، ال  اهللا املديين رواة هذا احلديث عن خلف بن عبد  إبراهيم القطيعي، وعلي
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  . واهللا أعلم. منه قبل االختالط، أم بعده
بن خباب،  بن عبيدة، ويونس اصرة، تابعه سعدوهو مل ينفرد ذا احلديث بل توبع متابعة ق

  . بن جبري  وحكيم
كتاب األحكام، باب ماجاء عن   ))السنن((الترمذي في بن عبيدة فأخرجها  أما رواية سعد 	

، )٢٣- ٢٢: ص( ))أخبار القضاة((، ووكيع يف )١٣٢٢(رقم ) ٤/٢٢٣(يف القاضي  �اهللا  رسول
، والبيهقي يف )٤/٩٠( ))املستدرك((، واحلاكم يف )١١٥٤(رقم ) ٢/٢٠( ))الكبري((والطرباين يف 

اهللا القاضي، عن األعمش، عن  بن عبد من طريق شريك) ٧١٢٥(رقم ) ١٠/٣٤( ))الشعب((
  . قال فذكر حنوه �بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه، أن النيب   سعد

  . هيب، ووافقه الذ))إسناد صحيح على شرط مسلم((: وقال احلاكم
): ٢٧٨٧(رقم ) ٤٣٦: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  اهللا الكويف القاضي  بن عبد  وفيه شريك

 على شديدا عابدا فاضال عادال وكان بالكوفة القضاء ويل منذ حفظه تغري كثريا خيطىء صدوق((
 ))مسنده((بن الربيع األسدي أخرجه البزار يف  إهـ وقد توبع شريك من مثله، تابعه قيس. ))البدع أهل

الرمحان القاضي، عن   بن عبد  بن عثمان األودي، عن بكر  عن أمحد) ٤٤٦٨(رقم ) ١٠/٣٣٨(
  . بن الربيع األسدي عن األعمش به حنوه  قيس

رقم ) ٨٠٤: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  بن الربيع األسدي  ورجال اإلسناد ثقات غري قيـــس
  . ))صدوق تغري ملا كرب وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به((): ٥٦٠٨(

عن ) ٢/٢١( ))الكبري((بن الربيع، وقد رواه الطرباين يف  االختالف على قيس: وفيه علة أخرى وهي
بن مرثد،   بن الربيع، عن علقمة  بن زياد األسدي، ثنا قيس  حنبل، ثنا عباد بن  بن أمحد  اهللا عبد

  . فذكره: قال �بن بريدة، عن أبيه، أن النيب   عن سليمان
  . بن بريدة بن مرثد عن سليمان بن الربيع، عن علقمة  فجعله من رواية قيس

رقم ) ١٧٦: ص( ))التقريب((كما يف   ))ثقة((الرمحن القاضي وهو   بن عبد  لعل الصواب رواية بكر
): ٣١٤٥(رقم ) ٤٨١ب: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  بن زياد األسدي  وعبـــاد). ٥٥٢(
  . ))وبالتشيع بالقدر رمي صدوق((

  بن زياد ذا اإلسناد،   وكذلك تفرد عباد
عن ): ٦٧٨٦(رقم ) ٧/٣٩( ))األوسط((طرباين يف بن عبيدة طريق أخرى أخرجها ال ولرواية سعد

بن محزة،   بن بالل الدمشقي، ثنا أيب، عن جدي، نا حيىي  بن بكار بن حممد بن هارون حممد
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  . فذكره: قال �بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النيب  حدثين سعد
بن  زة، تفرد به حممدبن مح بن عبيدة، إال حيىي  مل يرو هذا احلديث عن سعد((: وقال الطرباين

  . إهـ  ))بكار
، وأبوه )٩/١٥٧( ))الثقات((شيخ الطرباين ذكره ابن حبان يف  بن حممد  بن هارون  وحممـــد
رقم ) ١٠١٥: ص( ))التقريب((كما يف   ))صدوقان(( بن بكار العامــلي  حممد: ، وجدهبن حممد هــارون

  ). ٥٧٩٤(رقم ) ٨٢٨: ص(، و)٧٢٨٧(
رقم ) ١٠٥٢: ص( ))التقريب((الدمشقي قال احلافظ يف  ابن واقد احلضرمي: بن محزة هو  وحيىي

وعلى . إهـ ))سنة مثانون وله الصحيح على ومثانني ثالث سنة مات ثقة رمي بالقدر ((): ٧٥٨٦(
رقم ) ٣٧٠: ص( ))التقريب((بن عبيدة قال احلافظ يف  وسعد. هـ١٠٣هذا تكون والدته سنة 

بن هبرية ويل العراق ثالثة أعوام  وعمر. إهـ ))العراق على هبريةبن  عمر والية مات يف((): ٢٢٤٩(
تاريخ اإلسالم : انظر. اهللا القسري بن عبد  ثة ومائة إىل ست ومائة مث عزله خالدمن سنة ثال

. بن عبيدة فهذه الطريق منقطعة  بن محزة من سعد  وعلى هذا مل يسمع حيىي). ٧/١٤(للذهيب 
  . واهللا أعلم

بن  ، من طريق داود)٢٣: ص( ))أخبار القضاة((بن خباب فأخرجها وكيع يف   وأما طريق يونس 	
قال : بن بريدة عن أبيه بريدة قال  بن خباب أبو محزة، عن عبداهللا  احلميد، قال حدثنا يونس عبد

  . فذكره �اهللا  رسول
 ))اجلرح والتعديل((نزيل املوصل قال أبو حامت كما يف  الكويف: احلميد هو بن عبد  وداود

  . ))ضعفه على حديثه احلديث، يدل ضعيف وهو اعرفه ال((): ٣/٤١٨(
  . فاحلديث ضعيف ذا اإلسناد

من ): ٤/٩٠(يف كتاب األحكام  ))املستدرك((بن جبري فأخرجها احلاكم يف  وأما رواية حكيم 	
: قال �بن بريدة، عن أبيه عن النيب   اهللا بن جبري، عن عبد بن بكري، عن حكيم اهللا  طريق عبد
  . فذكر حنوه

ابن بكري الغنوي منكر ((: وتعقبه الذهيب بقوله. ))صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((: وقال احلاكم
  . ))احلديث
ليس ((): ١٩٠٧(رقم ) ٣/٤٠٤( ))تاريخ الدوري((قال ابن معني كما يف  بن بكــري الغنوي اهللا وعبد

بن سوقة،   له أحاديث إفرادات، عن حممد((): ٤/٢٥١( ))الكامل((يف  وقال ابن عدي. ))به بأس
= 

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٥٧٢

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

  ). ٨/٣٣٥( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . ))وعن غريه مما ينفرد به، ومل أر للمتقدمني فيه كالما
من أهل الصدق وليس بقوي، وذكر له ابن ((): ٤/٧٠( ))ميزان االعتدال((وقال الساجي كما يف 

منكر احلديث : قول الذهيب((): ٨/٢٣٦( ))اإلرواء((وقال الشيخ األلباين يف . إهـ ))عدي مناكري
  . إهـ ))ضعفوه ومل يرتك((: ))الضعفاء((خيلو من مبالغة، وقد قال يف  ال

ضعفوه، ((): ١/٣٤٧( ))الكاشف((قال الذهيب يف  األسدي الكويف: بن جبــري هو وشيخه حكيم
ضعيف ((): ١٤٧٦(رقم ) ٢٦٥: ص( ))التقريب((يف : وقال احلافظ. إهـ ))مرتوك: وقال الدارقطين
  . ))رمي بالتشيع

  . فهذه طريق ضعيفة أيضا 
حتقيق سعد ( ))الكبري((اهللا عنه أخرجه الطرباين يف  ولـه شاهـد مـن حديث ابن عمر رضي

بن  بن املرزبان، ثنا حممد  بن سعيد الرازي، ثنا مسروق ليعن ع) ١٣٨٠١(رقم ) ١٣/١٣١احلميد
: القضاة ثالثة«: �قال رسول  : بن دثار، عن ابن عمر  قال  فضيل، عن أبيه، عن حمارب

قاضيان يف النار، وقاض يف اجلنة؛ قاضي قضى باهلوى فهو يف النار، وقاضي قضى بغري علم فهو 
  . »يف النار، وقاضي قضى باحلق فهو يف اجلنة

فذكر  - : ولفظه ))الكبري((و ))األوسط((رواه الطرباين يف ((): ٤/١٩٦( ))امع((وقال اهليثمي يف 
  . إهـ ))ل الكبري ثقاتورجا - هذا اللفظ  مث قال

  ))سؤاالته((املعروف بَعِليك قال السهمي يف  بن بشري الرازي بن سعيد  كذا قال اهليثمي، وعــلي
ليس يف حديثه كذاك، فإمنا : سألت الدارقطين عن عليك الرازي، فقال((): ٣٤٨(رقم ) ٢٤٤: ص(

فجمع اخلنازير يف : ر أنه كان وايل قرية وكان يطالبهم باخلراج، فما كانوا يعطونه، قالمسعت مبص
قد حدث بأحاديث مل يتابع عليها، مث : املسجد، فقلت له إمنا أسأل، كيف هو يف احلديث؟ فقال

هو كذا وكذا كأنه ليس هو : يف نفس منه، وقد تكلم فيه أصحابنا مبصر، وأشار بيده، وقال: قال
تكلموا ((وقال أيضا  ))كان يفهم وحيفظ((): ٥/٥٤٣( ))اللسان((وقال ابن يونس كما يف . إهـ ))ةبثق
بن  لعل كالمهم فيه من جهة دخوله يف أعمال السلطان، وحكى محزة((: فعلق عليه احلافظ. ))فيه

 يعرف بعليك،: بن قاسم بن أمحد اجلواليقي كان يعظمه، وقال مسلمة  حممد الكناين أن عبدان
حافظ ((): ٥/١٦٠( ))امليزان((وقال الذهيب يف . إهـ ))وكان ثقة، عاملا باحلديث حدثين عنه غري واحد

  . ))رحال جوال
ليس ((): ٨/٣٩٧( ))اجلرح((الكويف، قال أبو حامت كما يف  بن املرزبان الكندي  وشيخه مســروق
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بن حممد كما يف  ، وقال صاحل)٩/٢٠٦( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف . ))حديثهبقوي، يكتب 
صدوق ((): ٦/٤٠٧( ))امليزان((وقال الذهيب يف . ))صدوق((): ٥/٣٩٨( ))ذيب التهذيب((

  . ))صدوق له أوهام((): ٦٦٠٣(رقم ) ٥٢٨: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))معروف
   -واهللا أعلم - بأس به يف الشواهد، فبهذا يرتقي احلديث إىل درجة الصحيح   فهذا اإلسناد ال

 ))اإلرواء((، واملصنف كما سبق، واأللباين يف )٩/٥٥٢( ))البدر املنري((وقد صححه ابن امللقن يف 
 ). ٢٦١٤(رقم ) ٨/٢٣٥(

، )٣٥٦٨(رقم ) ٦/٤١٠(يف طلب القضاء : كتاب القضاء، باب  ))السنن((أبو داود في أخرجه  )١(
) ٤/٢٢٤(يف القاضي،  �اهللا   كتاب األحكام، باب ما جاء عن رسول  ))السنن((والترمذي في 

 ))معجمه((، وابن األعرايب يف )٨٤٧٢(، رقم )١٥/١٤٦البحر الزخار (، والبزار )١٣٢٥(رقم 
، والبيهقي يف )٤٤٦٢(رقم ) ٥/٣٦٣( ))نالسن((، والدارقطين يف )١٨٦٨(رقم ) ٣/٨٩٤(
بن أيب عمرو، عن   بن سليمان النمريي، حدثنا عمرو  من طرق عن فضيل) ١٠/٩٦( ))الكربى((

  . »ء فقد، ُذبح بغري سكنيمن َوِيلَ القضا«: قال �اهللا  سعيد املقربي، عن أيب هريرة، أن رسول
  . »...من ويل القضاء، أو جعل قاضيا بني الناس«: وعند الرتمذي

  ). ٣٩٦(رقم ) ١/٢٤٦( ))مسند الشهاب((ومن طريق ابن األعرايب أخرجه القضاعي يف 
  . ))هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه((: وقال الرتمذي

 ))التقريب((قال احلافظ يف  ))ثقة رمبا وهم((، أبو عثمان موىل املطلب املدين: بن أيب عمرو هو وعمرو
  ). ٥١١٨(رقم ) ٧٤٢: ص(

 ))تاريخ الدوري((، قال ابن معني كما يف بن سليمان الُنمريي أبو سليمان البصري وفضــيل
رقم ) ٤/٢٩٦) (املصدر السابق(، وقال مرة كما يف ))ليس بثقة((): ٤٠٩٣(رقم ) ٤/٢٢٩(
بن   لني احلديث روى عنه علي((): ٧/٧٣( ))اجلرح((قال أبو زرعة كما يف . ))غري ثقة((): ٤٤٨١(

ليس بالقوي يكتب ((): املصدر الساق(وقال أبو حامت الرازي . ))املديين وكان من املتشددين
بن   وقال صاحل. ))ليس بالقوي((): ٤٩٤(رقم ) ١٩١: ص( ))الضعفاء((وقال النسائي يف . ))حديثه
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. ((بن عقبة مناكري  منكر احلديث روى عن موسى): ٤/٤٨١( ))ذيب التهذيب((جزرة كما يف 
  ))صدوقا وعنده مناكري): املصدر السابق(وقال الساجي كما يف 
احتجا به ((): ٤/١٤٣( ))املدخل((وقال احلاكم يف ). ٧/٣١٦( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف 

بن عقبة، وغريه  وأحاديثه تشهد له بالصدق، وكان اإلمام حيىي إمنا كره تفرده عن موسى...مجيعا،
، وقال يف )٢٧٨(رقم ) ٤٢١: ص( ))من تكلم فيه وهو موثق((وذكره الذهيب يف . ))بتلك النسخ

: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف  .))حديثه يف الكتب الستة، هو صدوق((): ٥/٤٣٩( ))امليزان((
  . ))صدوق له خطأ كثري((): ٥٤٦٢(رقم ) ٧٨٥

بن جعفر املخرمي، وابن أيب ذئب،   اهللا  وفضيل مل ينفرد به بل توبع متابعة قاصرة، تابعه عبد
  : بن أيب هند، عن عثمان األخنسي، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة  سعيدبن  اهللا وعبد

، رقم )١١/٦٠٣( ))املصنف((فأخرجها ابن أيب شيبة يف  بن جعفر املخرمي اهللا  أما متابعة عبد
  : بن منصور  عن معلى) ٢٣٤٤١(

النسائي في و: ، عن أيب سلمة اخلزاعي)٨٧٧٧(رقم ) ١٤/٣٨٤( ))املسند((وأخرجه أمحد يف 
  : من طريق أيب سلمة) ٥٨٩٥(رقم ) ٥/٣٩٨( ))الكبرى((

املقربي، عن أيب هريرة عن  بن حممد، عن املخرمي، عن عثمانبن حعفر  اهللا  كالمها عن عبد
  . »من جعل قاضيا، فقد ذبح بغري سكني«: قال � النيب

) ٣/٨٩(ذكر القضاة : يف كتاب األحكام، باب ))السنن((ابن ماجة في وعن ابن أيب شيبة أخرجه 
  ). ٢٣٠٨(رقم 

بن  بن جعفر، قال أخربنا عثمان اهللا  أخربنا عبد: حدثناه بعد ذلك اخلزاعي قال: وقال أمحد
  : املقربي عن أيب هريرةوحممد، عن األعرج، 

  . املقربي إهـووقد ذكره مرة أو مرتني عن األعرج : قال أبو سلمة: وقال النسائي
أعين عن األعرج واملقربي  - وقد توبع أبو سلمة اخلزاعي على الوجه الذي ذكره أمحد والنسائي

يف كتاب القضاء، باب يف طلب القضاء  ))السنن((عند أيب داود يف  بن عمر تابعه بشرُ  -مقرونا
، )١٩: ص( ))أخبار القضاة((اهللا الرازي  عند وكيع يف   بن عبيد ، وهشامُ )٣٥٦٩(رقم ) ٦/٤١١(

بن جعفر، عن  اهللا ثالثتهم عن عبد) ١٠/٩٦( ))الكربى((اجلبار عن البيهقي يف   بن عبد  والعالء
  . عن املقربي، واألعرج، عن أيب هريرة به بن حممد األخنسي، عثمان

بن حممد األخنسي، عن   بن جعفر املخرمي، عن عثمان اهللا  ورواه أبو عامر العقدي، عن عبد 
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  . الرمحن األعرج، عن أيب هريرة به عبد
بن حيىي أيب الربيع اجلرجاين، قال أخربنا   عن احلسن) ١٩: ص( ))أخبار القضاة((أخرجه وكيع يف 
) ١٦٤: ص( ))التقريب((كما يف   ))صدوق((بن حيىي أيب الربيع اجلرجاين   واحلسن...أبو عامر العقدي

  ). ١٢٩٠(رقم 
 املعجمة بسكون - املخرمي املدين حممد أبو بن خمرمة  بن املسور  الرمحن  بن جعفر ابن عبد اهللا وعبد
  ). ٣٢٥٢(رقم ) ٤٩٦: ص( ))التقريب((كما يف   ))بأس به ليس(( -اخلفيفة الراء وفتح

ولعل األخنسي مسعه من املقربي عن أيب هريرة، ومسعه من األعرج عن أيب هريرة، فمرة يروي عن 
  . واهللا أعلم. املقربي وحده، ومرة يقرن بينهمااألعرج وحده، ومرة يروي عن 

يف ترمجة ) ٧/٢٠٣( ))الثقات((وأما ابن حبان فقد أعل رواية املخرمي عن عثمان األخنسي قال يف 
يعترب حديثه من غري رواية املخرمي، عنه، ألن املخرمي، ليس بشي يف ((بن حممد األخنسي  عثمان
كان كثري الوهم يف األخبار حىت يروي عن الثقات ((): ١/٥٢١( ))اروحني((إهـ وقال يف  ))احلديث
كأنه ((): ٣/١٠٨( ))التهذيب((فعلق عليه احلافظ يف  ))حق الرتكتفاس...يشبه حديث األثبات ما ال

  . إهـ ))أراد غريه فالتبس عليه
يف ، ووكيع )٥٨٩٣(رقم ) ٥/٣٩٨( ))الكربى((فأخرجها النسائي يف  وأما متابعة ابن أبي ذئب

  : من طريق أيب علي احلنفي) ٢٠: ص( ))أخبار القضاة((
  : بن سعيد من طريق حيىي) ٤/١٠٣( ))املستدرك((وأخرجها احلاكم يف 
من طريق ) ١٠/٩٦( ))الكربى((، والبيهقي يف )٢٠: ص( ))أخبار القضاة((وأخرجها وكيع يف 

  : بن مسلمة القعنيب  اهللا عبد
  : بن عيسى من طريق بشار) ٢٠: ص( ))أخبار القضاة((وأخرجها وكيع يف 

عن ابن أيب ذئب، قال ) بن عيسى بن سعيد، القعنيب، بشار  أبو علي احلنفي، حيىي(أربعتهم 
من جعل « �اهللا  قال رسول: بن حممد األخنسي، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة قال عثمان

  : ولفظ النسائي: هذا لفظ احلاكم» قاضيا فكأمنا ذبح بغري سكني
  . »من استعمل على القضاء فكأمنا ذبح بالسكني«

هكذا عن سعيد ومل ينسبه ((: بن خلف وكيع قال حممد. بدون نسبة ))عن سعيد((: ويف رواية القعنيب
  . إهـ))"ابن املسيب ألنه غلط: "فأظنه فّر من أن يقول

رج عثمان من بن حممد األخنسي، ليس بذاك القوي، وإمنا ذكرنا لئال خي عثمان((: وقال النسائي
= 
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  إهـ ))الوسط، وُجيل ابن أيب ذئب، عن سعيد
  . ووافقه الذهيب  ))هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((: وقال احلاكم

بن حممد  بن خالد اخلياط فروياه، عن ابن أيب ذئب، عن عثمان  بن عيسى، ومحادُ  وخالفهم معنُ 
   :بن املسيب، عن أيب هريرة مرفوعا به  األخنسي، عن سعيد

رقم ) ١٠/٢٦١( ))املسند((، وأبو يعلى يف )٢٠: ص( ))أخبار القضاة((رواية معن أخرجها وكيع يف 
)٥٨٦٦ .(  

  ). ٢٠٨٢(رقم ) ١٠/٤٠٠( ))العلل((بن خالد اخلياط ذكرها الدارقطين يف   ورواية محاد
  . ووهم، إمنا هو عن سعيد املقربي: وقال الدارقطين

  . ))واحلديث عندي حديث املقربي((): ٣٦٦: ص( ))العلل((وقال ابن املديين يف 
  . الراجح يف رواية ابن أيب ذئب هو رواية اجلماعة كما قال ابن املديين، والدارقطين: واخلالصة

من ) ٢٠: ص( ))أخبار القضاة((فأخرجها وكيع يف بن أبي هند   بن سعيد اهللا  وأما متابعة عبد
  : بن عيسى ، وصفوانالرمحن، ومحيد األسود بن عبد طريق املغرية

  : بن عيسى من طريق صفوان) ٦٦١٣(رقم ) ١١/٤٩١( ))املسند((وأخرجه أبو يعلى يف 
  : من طريق الدراوردي) ٤٤٦١(رقم ) ٥/٣٦٢( ))السنن((وأخرجه الدارقطين يف 

بن أيب هند، عن   بن سعيد اهللا  عن عبد) املغرية، ومحيد األسود، وصفوان، والدراوردي(أربعتهم 
: قال �اهللا   بن أيب سعيد املقربي، عن أيب هريرة أن رسول  ن حممد األخنسي، عن سعيدب عثمان

  . »من استعمل على القضاء فقد ذبح بغري سكني
قاله احلافظ يف  ))صدوق رمبا وهم((موالهم أبو بكر املدين  بن أيب هند الفزاري بن سعيد اهللا وعبد

  ). ٣٣٧٨(رقم ) ٥١٢: ص( ))التقريب((
 بن األخنس الثقفي األخنسي  بن املغرية  بن حممد  عثمان: ومدرا مجيع هذه األسانيد على

)ثقة((): ٦/١٦٦( ))اجلرح((قال ابن معني يف رواية الكوسج كما يف  ، وقال ابن املديين يف )
(): ١١٨(رقم س ) ٣٦٦:ص( ))العلل(( بن املسيب، عن   روى أحاديث مناكري عن سعيد(

): ٥/٦٧( ))امليزان((وقال الذهيب يف . وتقدم قول النسائي وابن حبان فيه. ))أيب هريرة
رقم ) ٦٦٨: ص(  ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))صدوق وثقه ابن معني، وله ما ينكر((
  . إهـ ))صدوق له أوهام((): ٤٥٤٨(

  . وللحديث طرق أخرى عن أيب هريرة وفيها اختالف وضعف
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ال تســأل «: مســرةبــن  الــرمحن عبــدحــديث : النهــي عــن طلــب اإلمــارة هــو: ـ ح��ديث ٢٤٨
  .»اإلمارة

  .)١(وقد تقدم قبله بثالثة أحاديث 

)٢(القيامة يوم وندامة وإا حسرة، إنكم حتِرصون على اإلمارة«: ـ حديث ٢٤٩
 من إال؛ 

  .»حبقها أخذها
)٣(البخـــــاري 

ـــــه دون، هريـــــرة أيب حـــــديث مـــــن    آخـــــره يف وزاد »حبقهـــــا أخـــــذها مـــــن إال«: قول
صحــــــــيح ابــــــن (( يف وهــــــي »حســـــرة«: قولــــــه ودون، »وبئســــــت الفاطمـــــة، ت املرضـــــعةمـــــفنع«

))حبان
)٤(.  
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 ))البدر املنري((، وابن امللقن يف )١٠/٩٢( ))شرح السنة((وقد حسن احلديث الرتمذي، والبغوي يف  
ابن اجلوزي، أعله ((): ٦/٣١٦٧( ))التلخيص((، وصححه املصنف، وقال احلافظ يف )٩/٥٤٦(

 . إهـ))وكفاه قوة ختريج النسائي له: يصح، وليس كما قال هذا حديث ال: فقال

 . عزاه املصنف إىل الصحيحني) ٢٤٤(انظر احلديث رقم  )١(

 . »وإا حسرة يوم القيامة، وندامة«: يف الظاهرية )٢(

، من طريق )٧١٤٨(رقم ) ١٣/١٥٥(يف كتاب األحكام، باب ما يكره من احلرص على اإلمارة،  )٣(
إنكم ستحرصون على «: قال �ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة عن النيب 

 . »اإلمارة، وستكون ندامًة يوم القيامة، فنعم املرضعة، وبئست الفاطمة

كتاب البيعة، باب ما يكره من احلرص على   ))اتىب((ئي يف أخرجها النسا» حسرة«: وزيادة )٤(
، ويف كتاب آداب القضاء، باب النهي عن مسألة اإلمارة )٤٢١١(رقم ) ٦٤٩: ص(اإلمارة 

): ٤٤٨٢(رقم ) ١٠/٣٣٤( ))صحيحه((وابن حبان في ، )٥٣٨٥(رقم ) ٨٠٩: ص(
  : املباركبن   اهللا  كالمها من طريق عبد

 ))املسند((، وأمحد يف )٣٣٢٠٩(رقم ) ١٧/٣٧١( ))املصنف((وأخرجها ابن أيب شيبة يف 
  : كالمها عن وكيع) ١٠١٦٢(رقم ) ١٦/١٤٠(

  : بن يونس  من طريق أمحد) ١٠/٩٥( ))السنن الكربى((وأخرجها البيهقي يف 
أيب هريرة،  عن ابن أيب ذئب، عن املقربي، عن) بن يونس  ابن املبارك، ووكيع، وأمحد(ثالثتهم 
يوم القيامة،  وحسرة إنكم ستحرصون على اإلمارة، وإا ستكون ندامة«: قال �عن النيب 
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  .)١(»وبئست الفاطمة، نعمت املرضعة«: ـ حديث ٢٥٠
ــــرة أيب حــــديث مــــن البخــــاري ــــذي احلــــديث بقيــــة وهــــو، هري ــــان ابــــن ورواه )٢(قبلــــه ال : حب

  .)٤(»وبئست الفاطمة، فبئست املرضعة«: )٣(]بلفظ[
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  . »فنعمت املرضعة، وبئست الفاطمة
  . واهللا أعلم. فهذه الزيادة صحيحة

فلم أجده يف حديث أيب هريرة، وإمنا جاء يف حديث » حبقها أخذها من إال«: قولهوأما 
رقم ) ١٢/٤١٤(أيب ذر عند مسلم يف كتاب اإلمارة، باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة 

: بن يزيد احلضرمي، عن ابن ُحَجرية األكرب، عن أيب ذر قال  من طريق احلارث): ٤٦٩٦(
! ذر  أبا  يا«: ، مث قالفضرب بيده على منكيب: أال تستعملين؟ قال! يارسول اهللا: قلت

، إال من أخذها حبقها، وأّدى  إنك ضعيف، وإا أمانة، وإا يوم القيامة خزٌي، وندامٌة
 . »الذي عليه فيها

يف األوىل، باعتبار ما يف » نعمت«: يريد باعتبار ما يف نفس األمر، ولفظ(: يف حاشية األصل) ١( 
  . إهـ )معتقد املتلبس بذلك

 . -  - هذا الكالم إىل احلافظ ابن حجر )٨/٢١٧( ))اإلحتاف(( وعزاه الزبيدي يف

احلقت ((): ١٣/١٥٦( ))الفتح((، قال احلافظ يف »فنعم املرضعة، وبئست الفاطمة«لفظ البخاري  )٢(
واحلكم فيهما إذا كان فاعلهما مؤنثا جواز اإلحلاق وتركه، فوقع » نـعم«دون » بئست«التاء يف 

 . إهـ. ))حبسب ذلكالتفنن يف هذا احلديث 

 .ما بني املعقوفتني زيادة من الظاهرية )٣(

ومل أجده ذا اللفظ يف » الفاطمة وبئست، املرضعة فبئست«: هكذا يف كلتا النسختني بلفظ )٤(
وال يف غري صحيح . يف كتاب السري، باب اخلالفة واإلمارة ))صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان((

إىل أن يف كافة ) ٩٧٩٠(رقم ) ١٥/٤٩١(نبهوا يف   ))مسند أمحد((إال أن حمققي . ابن حبان
بن هارون، عن ابن  النسخ اخلطية للمسند، ويف الطبعة امليمنية جاء احلديث مقلوبا من رواية يزيد

وجاء يف » فبئست املرضعة ونعمت الفاطمة«: أيب ذئب، عن املقربي، عن أيب هريرة مرفوعا بلفظ
واثبتوا احلديث على ما جاء . »فنعمت املرضعة، وبئست الفاطمة«: بلفظ نسخة املكتبة الظاهرية،

 . واهللا أعلم. يف النسخة الظاهرة
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  .»النهي عن القضاء«: ـ حديث ٢٥١
  .)١(»مال يتيم وال تِلنيّ ، ال تأمرن على اثنني«: مسلم من حديث أيب ذر 

  .»خالق هلم ال بأقوام يؤيد هذا الديناهللا  إن«: ـ حديث ٢٥٢
  .)٢(النسائي وقد تقدم قريبا 

  .»وما فيها بك رجال خري لك من الدنيااهللا  ألن يهدي«: ـ حديث ٢٥٣
وقــد تقــدم يف   ،»خــري لــك مــن محــر الــنعم«: بلفــظ ســعدبــن  ســهلمتفــق عليــه مــن حــديث  

  .)٣(العلم

                                                                                  

بن  من طريق سامل) ٤٦٩٧(رقم ) ١٢/٤١٥(يف كتاب اإلمارة، باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة،  )١(
 أراك ضعيفا، وإين إين! ذر أبا يا«: قال �اهللا   أيب سامل اجليشاين، عن أبيه، عن أيب ذر أن رسول

 . »تأمرّن على اثنني، وال تولني مال يتيم أحب لك ما أحب لنفسي، ال

، ويف احلديث رقم )أ  الظاهرية/١٠٦/اللوحة( ))كتاب شرح عجائب القلب((تقدم احلديث يف  )٢(
 ))إسناده صحيح((: ، وقال يف املوضع الثاين))إسناده جيد((، وقال املصنف يف املوضع األول )٢٣٠(

 . -واهللا أعلم -))حديث صحيح((انظر خترجيه يف املوضع الثاين، وهو 

اهللا بك رجال   ألن يهدي«بلفظ ) ب/٢/ اللوحة(تقدم احلديث يف كتاب العلم، الباب األول  )٣(
أمحد من حديث، معاذ، ويف ((: وقال املصنف يف خترجيه»  واحدا، خري لك من محر النعم

  . إهـ ))أنه قال ذلك لـ علي  بن سعد  الصحيحني من حديث سهل
يف كتاب اجلهاد والسري، باب  ))صحيحه((البخاري في بن سعد أخرجه   وحديث سهل

، ويف كتاب فضائل أصحاب )٣٠٠٩(رقم ) ٦/١٧٥(فضل من أسلم على يديه رجل 
، ويف كتاب املغازي، )٣٧٠١(رقم ) ٧/٩١اهللا عنه،   ، باب مناقب علي رضي�النيب 

كتاب فضائل   ))صحيحه((في  ومسلم، )٤٢١٠(رقم ) ٧/٥٩٤(باب غزوة خيرب، 
من طريق أيب ) ٦١٧٣(رقم ) ١٥/١٧٣(اهللا عنه،   الصحابة، باب فضائل علي رضي

 رجال غدا الراية ألعطني«: خيرب يوم � النىب قال: بن سعد قال  حازم عن سهل
هاهللا   يديه، حيب اهللا على  يفتح هاهللا   وحيبه، ورسوَل  يعطى أيهم ليلتهم الناس فبات »ورسوُل
، له ودعا عينيه ىف فبصق، عينيه يشتكى: ؟ فقيل»على أين«: فقال يرجوه كلهم فغدوا
 على انُفذ«: مثلنا؟ فقال يكونوا حىت أقاتلهم وجع، فأعطاه، فقال به يكن مل كأن فربأ
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  .»وأجر من اتـَبعه، كان له أجره،  واتِبع عليه، أميا داع دعا إىل هًدى«: ـ حديث ٢٥٤
  .)١(بزيادة يف أوله: ابن ماجة من حديث أنس 

= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

 ألن عليهم، فواهللا جيب مبا اإلسالم، وأخربهم إىل ادعهم بساحتهم، مث تنزل حىت ِرسلك
ـْمر لك يكون أن من لك خري رجال بكاهللا   يهدى م ُح َع النـ« .  

من طريق ): ٢٢٠٧٤(رقم ) ٣٦/٣٩٢( ))املسند((وأما حديث معاذ فأخرجه أمحد يف 
قال  �بن جبل، أن النيب   بن نافع، عن معاذ  اهللا، عن ُدويد  بن عبد  بقية، حدثين ضبارة

اهللا على يديك رجال من أهل الشرك، خري لك من أن يكون لك   يا معاذ أن يهدي«: له
  . »محر النعم

 ))التقريب((كما يف   ))جمهول((احلمصي  بن مالك احلضرمي أبوشريح  اهللا  بن عبد يف إسناده ُضـــبارة
  ). ٢٩٧٨(رقم ) ٤٥٧: ص(

) ٣١١: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  بن نافع األموي موالهم أبو عيسى الشامي وشيخه دويـــد
  . ))مقبول، وكان يرسل((

  . فاحلديث ذا اإلسناد ضعيف، وهو ثابت من حديث سهل كما سبق آنفا
عن ابن ): ١٣٧٥(رقم ) ٤٨٤: ص( ))الزهد((واللفظ الذي ساقه الغزايل أخرجه ابن املبارك يف 

اهللا  ألن يهدي: اذا يعّلم الدين قال لهحني بعث مع �اهللا   أن رسول«هليعة، عن ابن أيب جعفر، 
  . »بك رجال واحدا خير لك من الدنيا وما فيها

ثقة، وقيل ((أبو بكر الفقيه، من صغار التابعني،  بن أيب جعفر املصري  اهللا  عبيد: وابن أيب جعفر هو
 ))التقريب((: انظر ))بن أيب حبيب  عابدا، قال أبو حامت هو مثل يزيدعن أمحد أنه لينه، وكان فقيها 

  . )٤٣٠٩(رقم ) ٦٣٦: ص(
 بعد صدوق خلط(( القاضي املصري الرمحن  عبد أبو احلضرمي هليعةبن  اهللا  عبد: وابن هليعة هو

رقم ) ٥٣٨: ص( ))التقريب((انظر. ))غريمها من أعدل عنه وهب وابن املبارك ابن ورواية كتبه احرتاق
  . ، فهذا من رواية ابن املبارك عنه)٣٥٦٣(

 . فاحلديث مرسل

رقم ) ١١٣٦(يف املقدمة، باب من سن سنة حسنة أو سيئة  ))السنن((ابن ماجة في أخرجه  )١(
 �اهللا  بن مالك عن رسول  بن سنان، عن أنس  من طريق يزيد ين أيب حبيب، عن سعد) ٢٠٥(
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مثــــل أجــــور مــــن  مــــن دعــــا إىل هــــًدى كــــان لــــه مــــن األجــــر«أيب هريــــرة : وملســــلم مــــن حــــديث
  .احلديث )١(»...اتبعه

  .»إن جمالس الذكر رياض اجلنة«: ـ حديث ٢٥٥
  .)٢(تقدم يف األذكار والدعوات 
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ضاللة فاتبع، فإن له مثل أوزار من اتبعه وال ينقص من أوزارهم شيئا، أميا داع دعا إىل «: أنه قال
  . »وأميا داع دعا إىل هدى فاتبع، فإن له مثل أجور من اتبعه، وال ينقص من أجورهم شيئا

بن سنان،   هذا إسناد ضعيف لضعف سعد((): ٧٤(رقم ) ١/١٩٧( ))الزوائد((قال البوصريي يف 
  . ))»...هريرةوله شاهد من حديث أيب 

 ))املغين((وهو خمتلف فيه، وقال الذهيب يف ) ١٧٥(بن سنان تقدمت ترمجته يف احلديث رقم   وسعد
 رقم) ٣٦٩(  ))التقريب(( يف احلافظ إهـ وقال. إهـ ))ضعفوه ومل يرتك((): ٢٣٤٤(رقم ) ١/٣٦٨(
  إهـ ))أفراد له صدوق((): ٢٢٣٨(

  --صنفأيب هريرة عند مسلم كما ذكره املفاإلسناد فيه ضعف، ولكن له شاهد من حديث 

يف كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إىل هدى أو ضاللة   ))صحيحه(( يف) ١(
الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة أن   بن عبد  من طريق العالء): ٦٧٤٥(رقم ) ١٦/٤٤٤(

يـَنـُْقص ذلك   من دعا إىل هدى، كان له من األجر مثل أجور من تبعه، ال«: قال �اهللا  رسول
ينقص ذلك من  من أجورهم شيئا، ومن دعا إىل ضاللة، كان  عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه، ال

 . »آثامهم شيئا

ب األول يف فضيلة الذكر تقدم احلديث يف كتاب األذكار والدعوات، البا )٢(
، »اهللا تعاىل  من أحب أن يرتع يف رياض اجلنة، فليكثر ذكر«: بلفظ) ب/٤٣/اللوحة(

(: وقال املصنف يف خترجيه بسند  معاذابن أيب شيبة يف املصنف، والطرباين من حديث (
إذا «: ، وهو عند الرتمذي بلفظأنسمن حديث  ))الدعاء((ضعيف، ورواه الطرباين يف 
   .إهـ» مررمت برياض اجلنة فارتعوا

إذا مررمت برياض اجلنة «: بلفظ) ب/٤/اللوحة(وتقدم أيضا يف كتاب العلم، الباب الثالث  
  . إهـ))الرتمذي من حديث أنس، وحسنه((: وقال املصنف يف خترجيه» ...فارتعوا

وابن ) ٣٠٠٧٠(رقم ) ١٥/٢٤١( ))املصنف((وحديث معاذ أخرجه ابن أيب شيبة يف 
= 
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بن عبيدة، عن أيب   من طريق موسى) ١٦٢(رقم ) ١/١٩٤( ))الرتغيب((شاهني يف 
من أحب أن يرتع يف « :�اهللا   قال رسول: بن جبل قال  اهللا القراظ، عن معاذ  عبد

  . »رياض اجلنة فليكثر ذكر اهللا
  ). ٣٢٦(رقم ) ٢٠/١٥٧( ))الكرب((ومن طريق ابن أيب شيبة أخرجه الطرباين يف 

) ١٠/٧٨( ))امع((وضعف إسناده املصنف، ومل يبني سبب الضعف، وبينه تلميذه اهليثمي يف 
  . إهـ ))بن عبيدة وهو ضعيف موسى: فيه((: فقال

بفتح النون، وكسر املعجمة بعدها حتتانية ساكنة مث  - ، ابن نشيط- بضم أوله -بن ُعبيـــدة  وموسى
: انظر. ))بن دينار وكان عابدا  اهللا ضعيف والسيما يف عبد((العزيز املدين   هملة، الربّذي أبو عبدم
  ). ٧٠٣٨(رقم ) ٩٨٣: ص( ))التقريب((

  . فاحلديث ضعيف ذا اإلسناد كما قال املصنف
، والطرباين يف )٦٥٠٠(رقم ) ١٣/١١٩البحر الزخار (وأما حديث أنس فأخرجه البزار يف 

الفقيه ((، واخلطيب يف )٦/٢٦٨( ))احللية((، وأبو نعيم يف )١٨٩٠(رقم ) ٣/١٦٤٣( ))ءالدعا((
بن  بن أيب الرقاد، عن زياد النمريي، عن أنس من طرق عن زائدة) ٣٩(رقم ) ١/٩٣( ))واملتفقه

اهللا وأين   يا رسول: إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا قالوا«: قال �اهللا عنه، عن النيب  مالك رضي
  . »حلق الذكر: رياض اجلنة يف الدنيا، قال

بن أيب الرقاد رجل من أهل البصرة، باهلي، حدث عن ثابت، وعن زياد  وزائدة((: وقال البزار
  . النمريي، وعن غريهم، وإمنا يكتب من حديثه ما ينفرد به

بأس، حدث عنه مجاعة من أهل البصري، ولو عرفنا هذه األحاديث عن وزياد النمريي ليس به 
  . إهـ ))غري زائدة حلدثنا ا عنه

  : أبو معاذ البصري الصرييف صاحب احللي: هو بن أيب الرُقاد وزائـــدة
(): ٢/٤٣٧(للعقيلي  ))الضعفاء((بن املديين كما يف   قال علي )روى مناكري( ، وقال )

(): ٣/٤٣٣( ))تاريخ الكبري((البخاري يف  )منكر احلديث( وقال أبو حامت كما يف . )
(): ٣/٦١٣( ))اجلرح((  منكرة؛ فال مرفوعة احاديث أنس عن النمريي زياد عن حيدث(

)حبديثه نعترب فكنا زياد غري عن روى أعلم زياد؟ وال من أو منه ندرى قال أبو داود  ، و )
(): ٦٣٠(رقم ) ١١٦: ص(كما يف سؤاالت اآلجري  )أعرف خربه  ال( وقال ابن حبان . )

(): ٣٦٢(رقم ) ١/٣٨٦( ))اروحني((يف  حيتج به، وال   يروي املناكري عن املشاهري، ال(
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)يكتب إال لإلعتبار رقم ) ٣٣٣:ص( ))التقريب((وخلص هذه األقوال احلافظ يف  )
)١٩٩٢ :() )احلديثمنكر ( ( .  

 رقم) ٣٤٧: ص( ))التقريب(( يف احلافظ عنه قال البصري اهللا  عبد ابن: هو وشيخه زيــــاد النمريي
  ). ١٢٢(وضعفه املصنف يف احلديث رقم . ))ضعيف((: )٢٠٩٨(

  . - واهللا أعلم - فاحلديث ضعيف جدا ذا اإلسناد لشدة ضعف زائدة
الترمذي في وأما الطريق األخرى عن أنس اليت أشار إليها املصنف بعزوه إىل الرتمذي، فأخرجها 

: رقم) ١٩/٤٩٨( ))املسند((، وأمحد يف )٨٧(كتاب الدعوات، باب رقم   ))السنن((
، وأبو يعلي يف )٦٩٠٨(رقم ) ٣١٠- ١٣/٣٠٩(البحر الزخار (، والبزار )١٢٥٢٣(
، وابن حبان )٦/١٣٦( ))الكامل((، وابن عدي يف )٣٤٣٢(رقم ) ٦/١٥٥( ))املسند((

بن ثابت البناين، حدثين    من طرق عن حممد) ٩٢٥(رقم ) ٢/٢٦١( ))اروحني((يف 
إذا مررمت برياض اجلنة «: قال �اهللا   اهللا عنه أن رسول  بن مالك رضي  أيب، عن أنس

ق الذكر: فارتعوا، قالوا وما رياض اجلنة؟ قال    .»ِحَل
  . ))هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس((: وقال الرتمذي

بعد ذكر ثالثة أحاديث ذا اإلسناد، وهذا ) ٥٨٢(رقم ) ٣١٣: ص( ))العلل الكبري((وقال يف 
  . إهـ ))بن ثابت عجائب حملمد: سألت حممدا عن هذه األحاديث، فلم يعرف شيئا، وقال((: أحدها
  : بن أسلم البناين البصري تبن ثاب  وحمـــمد

، وقال كما يف ))ليس بشيء((): ٣٩٧٧(رقم ) ٤/٢٠٦( ))تاريخ الدوري((قال ابن معني كما يف 
ليس ((وقال يف رواية ابن أيب خيثمة . ))صاحل احلديث((): ٤٣٥٤(رقم ) ٦/٢٧٦املصدر السابق (
: ص( ))سؤاالت اآلجري((وقال أبو داود كما يف ). ٧/٢١٧( ))اجلرح والتعديل((كما يف   ))قويب

بن   وقال عفان. ))فيه نظر((): ١/٥٠( ))الكبري((وقال البخاري يف . ))ضعيف((): ٦٥٣(رقم ) ١١٨
، وقال ))يكتب حديثه وال حيتج به، منكر احلديث((: ، وقال أبو حامت))ضعيف احلديث((: مسلم
وقال النسائي يف ). ٧/٢١٧( ))اجلرح والتعديل((هذه األقوال الثالثة يف : انظر. ))لّني ((: أبوزرعة

): ٢/٢٦١(  ))اروحني((وقال ابن حبان يف . ))ضعيف((): ٥٢٠(رقم ) ٢٠٣: ص( ))الضعفاء((
واية عنه على جيوز االحتجاج به، وال الر   يروي عن أبيه ما ليس من حديثه، كأنه ثابت آخر ال((

 يأت مل فإنه به بأس ال((): ٣٣(رقم  ) ١/٧٧( ))سؤاالت السجزي((وقال احلاكم كما يف  . ))قلته
 ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))احلديث عزيز وهو خيرجاه مل الشيخني لكن منكر حبديث
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  . ))ضعيف((): ٥٨٠٤(رقم ) ٨٣٠:ص(
  . فهذا إسناد ضعيف، ولكن ضعفه ليس بشديد يصلح للمتابعة والشواهد

  : اهللا عنهما وللحديث شاهد من حديث أيب هريرة وجابر رضي
) ٩/٢٩) (٨٧(يف كتاب الدعوات باب رقم  ))السنن((أما حديث أيب هريرة فأخرجه الرتمذي يف 

أيب رباح، حدثه عن أيب هريرة بن   من طريق محيد املكي موىل ابن علقمة، عن عطاء) ٣٥٠٩(رقم 
اهللا وما رياض اجلنة،  يا رسول: إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا، قلت«  �اهللا  قال رسول: قال
  . »اهللا واهللا أكرب  اهللا واحلمد هللا وال إله إال  سبحان: اهللا قال  املساجد، قلت وما الرتع يا رسول: قال

  ). ١٠/٢٦٠( ))رافحتفة األش((كما يف   ))غريب((: وقال الرتمذي
): ١٥٧٧(رقم ) ٢٧٧: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  وفيه محـــيد املكي موىل ابن علقمة

  . إهـ  ))جمهول((
كشف ((، والبزار كما يف )١١٠٧(رقم ) ٣٣٣: ص( ))املنتخب((بن محيد يف   وأما حديث جابر فأخرجه عبد

 ))املستدرك((، واحلاكم يف )١٨٦٥(رقم ) ٣/٣٩٠( ))املسند((، وأبو يعلى يف )٣٠٦٤(رقم ) ٤/٥( ))األستار
بن صفوان األنصاري، عن   بن خالد  اهللا موىل ُغفرة، عن أيوب  بن عبد  من طرق عن عمر) ٤/٤٩٤(

املالئكة حتَِّل وتقف على وجل سرايا من   إن هللا عز«: فقال �اهللا   خرج علينا رسول: اهللا قال  بن عبد  جابر
جمالس الذكر فاغدوا وروحوا يف : وأين رياض اجلنة؟ قال: جمالس الذكر يف األرض، فارتعوا يف رياض اجلنة، قالوا

  . احلديث »...اهللا عز وجل واذكروا بأنفسكم  ذكر
 يف ترمجة عمر موىل غفرة بنت) ٢/٥١( ))اروحني((ومن طريق أيب يعلى أخرجه ابن حبان يف 

  . رباح
  . ))ال نعلمه يُروى ذا اللفظ إال ذل اإلسناد، وال روى أيوب هذا عن جابر  غريه((: وقال البزار

  . ))عمر ضعيف((: وتعقبه الذهيب بقوله ))صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((: وقال احلاكم
ى والطرباين بعد ما عزاه إىل ابن أيب الدنيا، وأيب يعل): ٢/٤٠٥( ))الرتغيب((وقال املنذري يف 

يف أسانيدهم كلها عمر موىل غفرة، وبقية أسانيدهم مشهورون، حمتج م ((: هقيواحلاكم والبي
  . إهـ ))واحلديث حسن

رقم ) ٧٢١٣: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  اهللا املدين موىل ُغفرة بنت رباح  بن عبد  وعمر
ومع ضعفه أن أكثر حديثه مراسيل قال أمحد كما . إهـ ))ضعيف وكان كثري اإلرسال((): ٤٩٦٨(

أكثر حديثه ((): ٦/١١٩(ويف اجلرح  ))حديثه مراسيل((): ٤٤٢٤(رقم ) ٣/١٠٧( ))العلل((يف 
= 
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  .»تعوذوا باهللا من خشوع النفاق«: ـ حديث ٢٥٦
 اِإليَـــادي بــن عبيـــد احلـــــــارث: و فيــه، مــن حـــديث أيب بكــر الصـــديق ))الشـعــــب(( البيهقــي يف  

  .)١(وابن معني، ضعفه أمحد
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من  مل يسمع((): ٥٥٨(رقم ) ٢٤٢: ص( ))جامع التحصيل((وقال ابن معني كما يف  ))مراسيل
  . إهـ ))صحايب

  . فاإلسناد ضعيف لضعفه، وانقطاعه واهللا أعلم
 ))الصحيحة((ختلو من ضعف، وقد حسنه الشيخ األلباين يف   أن أسانيد هذا احلديث ال: واخلالصة

ميكن القول بتحسني احلديث ((: وقال بعد ما ذكر حديث جابر السابق): ٢٥٦٢(رقم ) ٦/١٣٠(
  . إهـ ))ذا الشاهد وحنوه

ذكر الرواية أن حلق الفقه هي ((: بابا بعنوان): ٩٣: ص(وقد عقد اخلطيب يف كتابه الفقيه واملتفقه 
بن مسعود   اهللا بن العاص، وعبد  بن عمرو  اهللا فذكر فيه أحاديث عن ابن عمر، وعبد ))رياض اجلنة

 . ختلو من ضعف وكلها ال

بن عبيد، حدثنا  من طريق احلارث): ٦٥٦٨(رقم ) ١٢١-٩/١٢٠( ))الشعب((أخرجه البيهقي يف  )١(
خطب أبو بكر الصديق : بن حزم، قال  بن أيب عمرو  بن سفيان اليشكري، عن أيب بكر  مسلم

اهللا وما   يا رسول: تعوذوا باهللا من خشوع النفاق، قالوا«: �اهللا   وقال رسول: فذكر احلديث قال
  »ق القلبخشوع البدن، ونفا: خشوع النفاق؟ قال

  . البصري المؤذن اِإليادي، أبو قدامة بن عبيد  الحـــارثوأعله املصنف بـ 
هذه النسبة  - بكسر األلف، وفتح الياء املنقوطة باثنتني من حتتها، ويف آخرها الدال- : واِإليادي
  ). ١/٢٣٣(األنساب : انظر. دنان وتشعبت منه القبائلبن ع  بن معد  بن نزار إىل إياد
(): ٤١٩٩(رقم ) ٤/٢٤٨( ))تاريخ الدوري((كما يف   ابن معينوقال  ، ))ضعيف الحديث(

(: وقال مرة )في حديثه ضعف(  وقال). ٤٢٩٦(رقم ) ٤/٢٦٥(انظر املصدر السابق  )
(): ٤٠٠٥(رقم ) ٣/٢٨( ))العلل ومعرفة الرجال((كما يف   أحمد . ))مضطرب الحديث(

(): : ٣/٨١( ))اجلرح((بن مهدي كما يف   الرمحن  وقال عبد كان من شيوخنا وما رأيت إال (
)خريا () املصدر السابق(وقال أبو حامت  ) وقال  ))به حيتج وال حديثه بالقوى، يكتب ليس(

وقال الساجي كما يف . ))ليس بالقوي((): ١١٩(رقم ) ٧٨: ص( ))الضعفاء((النسائي يف 
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وقال ابن حبان . ))صدوق عنده مناكري((): ١٢١٦(رقم ) ١/٤٧٣( ))ذيب التهذيب((
كان شيخا صاحلا ممن كثر ومهه حىت خرج عن مجلة من ((): ١/٢٦٧( ))اروحني((يف 

استشهد به ((): ٥/٢٦٠( ))ذيب الكمال((وقال املزي يف . ))حيتج م إذا انفردوا
، وروى له يف األدب، وروى له مسلم وأبوداود البخاري متابعة يف موضعني من كتابه

)والرتمذي   . ))صدوق خيطئ((): ١٠٤٠(رقم ) ٢١٢: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . إهـ )
سقري، : مل أجد له ترمجة ذا االسم، لعله تصحيف من بن سفيان اليشكري  وشيخه مســلم

بن   روى عن أيب بكر((: وقال): ٨/١٨٦( ))اجلرح((قري ذكره ابن أيب حامت يف بن س  ومسلم
. إهـ ومل يذكر فيه جرحا والتعديال ))بن عبيد بن حزم، روى عنه أبو قدامة احلارث بن عمرو حممد

بن شقري اليشكري يف الرواة عن  مسلم: باسم) ٥/٢٥٨( ))ذيب الكمال((وذكر املزي يف 
  . - واهللا أعلم- . لعله يف عداد اهولني. ومل أجد ترمجته يف كتب الرتاجم األخرى. بن عبيد  احلارث

  . واهللا أعلم. بن عبيد  فاإلسناد ضعيف، لتفرد احلارث
 ٢/٢٩( ))زهر الفردوس((أخرجه الديلمي كما يف � وقد روي من حديث ابن عمر 

بن حبر الوراق، حدثنا أبو   بن احلسني  اهللا  من طريق احلاكم، حدثنا عبد): ١٥اللوحة 
الرمحن،   بن عبد  بن سامل، حدثنا عثمان  اهللا  بن عبد  اهللا، حدثنا حممد  بن عبد  علي بكر

بن عباس، عن أيب حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر قال قال   حدثنا بقية، عن إمساعيل
  . ثلهفذكر م: �اهللا   رسول

  : الرازي بن حممد القاضي احلّبال  اهللا  بن عبد  وفيه أبو علي بكر
قدم نيسابور، وحدث باملناكري، وقد ذكرت من ((): ٢/٣٤٩( ))لسان امليزان((قال احلاكم كما يف 

  . إهـ ))املتبحر يف هذا العلم أا موضوعةأحاديثه أحاديث تعّجبا، ليعلم 
: بن حبر الوراق عنه، بأحاديث عدة، منها  بن احلسني  وحدث عن عبداهللا((: وقال احلافظ

بن   بن عبدالرمحن، عن بقية، عن إمساعيل  بن سامل، عن عثمان  اهللا  بن عبد  عن حممد
نعوذ باهللا من «: عن أيب حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر، رفعه] يف الزهر عباس[عياش، 

  . إهـ))»خشوع النفاق
  . فتبني من هذا فاحلديث ذا اإلسناد منكر، إن مل يكن موضوعا

بن   عن حيىي): ١٧٦: ص( ))الزهد((وقد روي عن أيب الدرداء من قوله أخرجه أمحد يف 
بن سعد األنصاري، عن أيب الدرداء قال   بن خالد الضيب، عن حممد  آدم، حدثنا حممد
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  .»الرياء سبعـــون بابا«: ـ حديث ٢٥٧
 كالمه من نقله من على أو عليه تصحف وكأنه، هنا احلديث هذا املصنف ذكر هكذا  

، بالواو كتابته واملرسوم، باملوحدة »الربا« هو وإمنا، )١(*من حتت* باملثناة »الرياء«: أنه
 الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح« بلفظ هريرة أيب حديث من ماجه ابن رواه واحلديث

  .)٢(فيه خمتلف جنيح وامسه أبو معشر: إسناده ويف »أمه الرجل
= 

=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

=  

أن يرى اجلسد، : وما خشوع النفاق، قال: استعيذوا باهللا من خشوع النفاق، قيل له((
  . ))خاشعا، والقلب ليس خباشع

بن سعد غري  بن سعد األنصاري، ومل أجد يف الرواة عن أيب الدرداء حممد  رجاله ثقات، غري حممد
  . بن أيب وقاص الزهري، وليس هو أنصاري بن سعد حممد

بن  من طريق حممد) ٣٦٨٦١(رقم ) ١٩/٥٠٣( ))املصنف((ن أيب شيبة يف وذكر هذا األثر اب
 . واهللا أعلم. ومل يسم. خالد الضيب، عن شيخ، عن أيب الدرداء

 . ما بني النجمتني سقط من الظاهرية )١(

من طريق ) ٢٢٧٤(رقم ) ٣/٧٢(كتاب التجارات، باب التغليظ يف الربا   ))السنن((ابن ماجة في    )٢(
  : بن أدريس  اهللا عبد

بن أيب معشر كالمها عن   من طريق حممد) ٥١٣٤(رقم ) ٧/٣٦٥( ))الشعب((وأخرجه البيهقي يف 
الربا سبعون ُحوبا، أيسرها « �اهللا   أيب معشر، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة قال قال رسول

  . »نكح الرجل أمهأن ي
  . ))أبو معشر وابنه غري قويني((: وقال البيهقي

 - النون وسكون املهملة بكسر -الرمحن السندي بن عبد  جنيح: وهو: وأعله املصنف بأيب معشر
  . بكنيته مشهور هاشم بين موىل املدين

وقال ابن أيب . ))ليس بشيء((): ٦٨٤(رقم ) ٣/١٦٠( ))الدوريتاريخ ((قال ابن معني كما يف 
كان : سألت عليا عن أيب معشر املدين، فقال((): ١٠٦(رقم ) ١٠٠: ص( ))سؤاالته((شيبة يف 

بن كعب،  بن قيس، وحيدث عن حممد ذلك شيخا، ضعيفا ضعيفا، وكان حيدث عن حممد
وقال امحد كما . إهـ ))حاديث منكرةوكان يحدث عن المقبري، وعن نافع بأبأحاديث صاحلة، 

) املصدر السابق(، وقال مرة كما يف ))احلديث يف بقوي ليس((): ٣٩٩٨(رقم ) ٣/٢٧( ))العلل((يف 
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 ))التاريخ الكبري((وقال البخاري يف . ))اإلسناد يقيم  ال ولكنه صدوق((): ٨٧٥(رقم ) ١/٤١٢(
 لكنه صدوقا كان((): ٨/٤٩٤( ))اجلرح((وقال أبو حامت كما يف  ))منكر احلديث((): ٨/١١٤(
ضعيف، ((): ٧١٠٠(رقم ) ١/٩٩٨( ))التقريب((وقال احلافظ يف  ))بذاك االسناد، ليس يقيم ال

  . ))واختلط أسن
فاحلديث ضعيف، ألنه من رواية أيب معشر عن املقربي، وهو يروي عنه أحاديث منكرة كما قال 

  . ابن املديين
بن أيب سعيد املقربي أخرجه البزار   بن سعيد  اهللا  منه، تابعه عبدوأبو معشر توبع ممن هو أضعف 

بن أيب سعيد املقربي، عن أخيه  بن سعيد من طريق سعد) ٨٥٣٨(رقم ) ١٥/١٧٥البحر الزخار (
أو  -الربا سبعون حوبا فأيسره« �اهللا  بن سعيد، عن أبيـه، عن أيب هريرة قال قال رسول  اهللا عبد

  . »ى أمه، وإن أربا الربا عرض املسلممثل الذي يقع عل -أيسرها
رقم ) ٥٦٤( ))الزهد((، وهناد يف )٢٢٤٣٧(رقم ) ١١/٣١٩( ))املصنف((ورواه ابن أيب شيبة يف 

] أيب سعيد املقربي[بن سعيد املقربي، عن جده   اهللا كالمها عن ابن أيب زائدة، عن عبد) ١١٧٦(
  . فذكر حنوه: قال �عن أيب هريرة أن النيب 

  . فتكون هذه الرواية متابعة قاصرة لرواية أيب معشر
أيب عباد الليثي موالهم املدين  بن أيب سعيد املقربي بن سعيد  اهللا ومدار كال اإلسنادين على عبد

  ). ٣٣٧٦(رقم ) ٥١١( ))التقريب((كما يف   ))مرتوك((: وهو
بن أيب كثري، عن أيب سلمة عن أيب   بن عمار، عن حيىي يث أيب هريرة طريق أخرى عن عكرمةوحلد

  . حنوه �هريرة عن النيب 
  . بن عمار  واختلف على عكرمة

بن أيب    بن حممد عن عكرمة، عن حيىي بن سامل، والنضر بن زياد اليمامي، وعفيف اهللا فرواه عبد
  . كثري عن أيب سلمة، عن أيب هريرة مرفوعا

، والعقيلي يف )٥/٩٥( ))التاريخ الكبري((البخاري يف  بن زياد اليمامي  اهللا أخرج رواية عبد
  ). ٥٢٣٣(رقم ) ٧/٣٦٤( ))الشعب((والبيهقي يف ) ٢/٦٥٣( ))الضعفاء((

  . ))منكر احلديث((بن زياد قال البخاري  اهللا وعبد
 ))الشعب((، والبيهقي يف )٥/٢٧٥( ))الكامل((بن سامل ابن عدي يف  وأخرج رواية عفيف

بن زياد عن  اهللا  غريب ذا اإلسناد وإمنا يعرف بعبد((: وقال البيهقي). ٥١٣٢(رقم ) ٧/٣٦٤(
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  . ))بن زياد هذ منكر احلديث اهللا  عكرمة وعبد
رقم ) ٦٨٣( ))التقريب((كما يف   ))صدوق((، البجلي موالهم أبو عمرو بن سامل املوصلي  وعفــيف

)٤٦٦١ .(  
  ). ٦٤٧(رقم ) ١٦٣: ص( ))املنتقى((بن حممد أخرجها ابن اجلارود يف   ورواية النضر

 ورمي يهم رمبا صدوق(( اهللا  عبد أبو أو حممد أبو قريش عامر بين موىل بن حممد املروزي  والنضــر
  ). ٧١٤٩(رقم ) ١٠٠٣: ص( ))التقريب((كما يف   ))باإلرجاء

بن أيب كثري، عن أيب  بن عمار، عن حيىي بن إسحاق احلضرمي فرواه عن عكرمة وخالفهم أمحد
خرجه العقيلي يف أ ))الربا سبعون بابا أصغرها كالذي ينكح أمه((: بن سالم قال  اهللا  سلمة، عن عبد

  . بن إسحاق به  عن أمحد] الصائغ[بن إمساعيل   عن حممد) ٦٥٤- ٢/٦٥٣( ))الضعفاء((
 كان ثقة(( البصري إسحاق أبو بن أيب إسحاق احلضرمي  اهللا  بن عبد  بن زيد  بن إسحاق وأمحد
  ). ٧(رقم ) ٨٦: ص( ))التقريب((قاله احلافظ يف  ))حيفظ

بن أيب كثري، ويف حديث عكرمة عن  ، عن حيىيبن عمار  ومدار هذه األسانيد على عكـــرمة
مضطرب ((): ٤٤٩٢(رقم ) ٢/١١٧( ))العلل((قال أمحد كما يف . بن أيب كثري اضطراب  حيىي

): ٣٢٥٥(رقم ) ٢/٤٩٤املصدر السابق ((وقال مرة كما يف  ))بن أيب كثري  ىياحلديث عن حي
وقال أبو داود كما يف . ))بصحاح ليس ضعاف كثري أيببن   حيىي عن عماربن  عكرمة أحاديث((
 ))بن أيب كثري اضطراب  ثقة ويف حديثه عن حيىي((): ٧٠٧(رقم ) ١٢٣: ص( ))سؤاالت اآلجري((

بن أيب كثري اضطراب، كان حيدث   يف روايته عن حيىي((): ٥/٢٣٣( ))الثقات((وقال ابن حبان يف 
  . ))من غري كتابه

بن عمار وقد أشار اإلمام البخاري إىل أن الراجح فيه هو   ولعل اخلالف يف اإلسناد من عكرمة
  ). ٣/٢٤(البن اجلوزي  ))املوضوعات((بن سالم كما قال ابن اجلوزي  اهللا  الوقف على عبد

بن   اهللا بن دينار، عن عبد بن سالم رواية عطاء  اهللا  دل على أن احلديث موقوف على عبدومما ي
الرمحن،  بن عبد  من طريق سليمان) ٥١٢٩(رقم ) ٧/٣٦٢( ))الشعب((سالم أخرجها البيهقي يف 

بن يسار،  بن أسلم، عن عطاء  الزبيدي، عن زيد] بن الوليد حممد[بن مليح، حدثنا   حدثنا اجلراح
مثل أن يقع الرجل على  الربا اثنان وسبعون حوبا وأدىن فجرته«: بن سالم أنه قال  اهللا عن عبد

  »أمه، أو مثل أن يضطجع الرجل على أمه، وأكرب من ذلك عرض الرجل املسلم، بغري حق
  . إهـ))هكذا جاء موقوفا((: قال البيهقي
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الربا ثالثة وسبعون « قال  � النيب عن مسعود ابن حديث من أيضا ماجه ابن وروى 
  .التجارات أبواب يف احلديثني ماجه ابن ذكر هكذا. صحيح وإسناده »بابا

)١(مسعود ابن: حديث البزار روى وقد 
والشرك مثل ، الربا بضع وسبعون بابا«بلفظ   
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 أبو شرحبيل بنت ابن الرمحن التميمي الدمشقي  بن عبد سناد حسن، من أجل سليـــمانوهذا إ
  ). ٢٥٨٨(رقم ) ٤١٠: ص( ))التقريب((: انظر ))خيطىء صدوق(( أيوب فهو

 . - واهللا أعلم -بن سالم  اهللا الوقف على عبد: والذي يظهر أن الراجح فيه هو

  : رواه شعبة عن زبيد اليامي واختلف عنه �حديث ابن مسعود  )١(
اهللا عن  ، عن زبيد اليمامي عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد)شعبة(فرواه ابن أيب عدي، عنه 

  . �النيب 
عن زبيد، عن إبراهيم، مسروق، عن ) شعبة(بن جعفر غندر، عنه  بن مشيل، وحممد  ورواه النضر

  . ابن مسعود قوله
كتاب التجارات، باب التغليظ يف الربا   ))السنن((ابن ماجة في رواية ابن أيب عدي أخرجها 

بن  كالمها عن عمرو) ١٩٣٥(رقم ) ٥/٣١٨البحر الزخار (، والبزار )٢٢٧٥(رقم ) ٣/٧٢(
  . »الربا ثالثة وسبعون بابا«: نا ابن أيب عدي به بلفظ: علي، قال
وهذا احلديث مل نسمع أحدا أسنده ذا اإلسناد إال ((: وقال. »والشرك مثل ذلك«: وزاد البزار

  . إهـ ))بن علي  عمرو
عدي لكن فيه خمالفة ابن أيب ). ٣/٣٤(  ))الزوائد((وصححه إسناده املصنف، وكذلك البوصريي يف 

  . بن مشيل لغندر، والنضر
من رجال الكتب  ))ثقة(( البصري عمرو أبو بن أيب عدي  بن إبراهيم  حممــد: وابن أيب عدي هو

إال أنه أنكر عليه بأنه يروي عن شعبة ). ٥٦٩٧(رقم ) ٨٢٠: ص( ))التقريب((الستة كما يف 
 يقول أمحد مسعت((): ٥٤٨(رقم ) ٣٥٣( ))سؤاالته لإلمام امحد((أحاديث يرفعها  قال أبو داود يف 

  . إهـ ))عليه ننكرها يرفعها أحاديث شعبة عن روى عدي أيب ابن
  . - واهللا أعلم - لعل هذه الرواية من هذا القبيل

عن إسحاق، ) ٢١١(رقم ) ١٦٥: ص( ))السنة((بن مشيل فأخرجها املروزي يف   رواية النضروأمـا 
  . بن مشيل، ثنا شعبة ثنا زبيد األيامي، به حنوه انبا النضر
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  . وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات
من ): ١٤٩٥(رقم ) ٥/١٨( ))السنة((فأخرجها اخلالل يف  -غندر - بن جعفر وأما رواية حممد
  . ثنا شعبة عن زبيد به: بن جعفر قال بن حنبل، ثنا حممد  اهللا أمحد طريق أيب عبد

إذا اختلف الناس ((): ٧/٢٢١( ))اجلرح((من أثبت الناس يف شعبة قال ابن املبارك كما يف  وغنــدر
  . ))يف حديث شعبة فكتاب غندر حكما فيما بينهم

رقم ) ٨/٣١٥( ))املصنف((الرزاق يف   وقد توبع شعبة يف روايته املوقوفة تابعه الثوري، أخرجها عبد
)١٥٣٤٧ :(  

  : بن مهدي  الرمحن  من طريق عبد) ١٦٥: ص( ))السنة((وأخرجه املروزي يف 
  : من طريق أيب نعيم) ٩٦٠٨(رقم ) ٩/٣٧٤( ))الكبري((وأخرجه الطرباين يف 

عن زبيد، عن إبراهيم عن مسروق، عن : عن الثوري) زاق، ابن مهدي، وأبو نعيمالر   عبد(ثالثتهم 
  . »والشرك حنو ذلك«: الرزاق  وزاد عبد» الربا بضعة وسبعون بابا«: اهللا قال عبد

) ١١/٣٢١( ))املصنف((أخرجها ابن أيب شيبة يف : وله طريق أخرى عن ابن مسعود موقوفا عليه
  : ، عن ابن فضيل)٢٢٤٤٤(رقم 

كالمها عن األعمش، : عن الثوري) ١٥٣٤٦(رقم ) ٨/٣١٨( ))املصنف((الرزاق يف   أخرجها عبدو 
الربا بضع «اهللا   قال عبد: بن يزيد األنصاري، قال الرمحان  بن عمري التيمي، عن عبد عن عمارة

: وزاد يف روايته. »والشرك مثل ذلك«: الرزاق  وليس عند عبد. »وسبعون بابا، والشرك مثل ذلك
الرزاق   ومل يذكر أحد يف الرواية املوقوفة هذه الزيادة إال عبد. »أهوا كمن أتى أمه يف اإلسالم«

  . الصنعاين
، جاء نسبته عند ابن أيب شيبة بـ األنصاري، وليس هو النخعي، بن يزيد األنصاري الرمحن وعبد

وذكره ابن  �يقال ولد يف حياة النيب ((): ٤٠٦٩(رقم ) ٦٠٤: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف 
  . إهـ ))٩٣حبان يف ثقات التابعني مات سنة 

ومل يثبت . بن مسعود اهللا  والذي يظهر من مجع طرق احلديث أن الراجح فيه أنه موقوف على عبد
أسنده ذا اإلسناد إال  وهذا احلديث مل نسمع أحدا(( -  -رفعه، ولذلك قال أبو بكر البزار

   -واهللا أعلم - . إهـ ))بن علي  عمرو
رقم ) ٤/٤٩٠( ))الصحيحة((وقد روي عن غري واحد من الصحابة وذكر الشيخ األلباين يف 

  . إهـ ))إن احلديث مبجموع طرقه صحيح ثابت: ومجلة القول((: بعض هذه الروايات، وقال) ١٨٧١(
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  .ـ أعلم واهللا ـ الشرك مع القرتانه باملثناة» الرياء« أنه على ا يستدل قد الزيادة وهذه »ذلك
  .يف إكمال فريضة الصالة بالتطوع: )١(ـ حديث تميم الداري ٢٥٨

  .)٢(أبو داود وابن ماجة تقدم يف الصالة 
= 
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كتاب البيع، باب تعظيم أمر الربا على الزنا   ))املوضوعات((وأما ابن اجلوزي فذكر احلديث يف 
مث ) أيب هريرة، وابن عباس، وأنس، وابن حنظلة، وعائشة(عن مخسة من الصحابة  ) (٣/٢٠(

واعلم أن مما يرد صحة هذه األحاديث، أن ((: وقال ))ليس يف هذه األحاديث شيء صحيح((: قال
، والزىن يُفسد األنساب، ويصرف املرياث إىل غري مستحقه، املعاصي إمنا تُعلم مقاديرها بتأثرياا

  . ))يتعدى ارتكاب ي، فال وجه لصحة هذا  يؤثره أكل لقمة ال  ويؤثر يف القبائح ما ال
والذي يظهر يل أن اخلرب ((): ١٤٤: ص( ))الفوائد اموعة((وقال الشيخ املعلمي يف تعليقه على 

  . إهـ ))البتة �يصح عن النيب  ال
 تعظم أحاديث((اهللا الصياح طرق احلديث يف رسالة مساها  بن عبد  علي: وقد مجع الشيخ الدكتور

وخلص احلكم على احلديث بأنه مل يصح شيء مرفوع إىل النيب  ))نقدية دراسة الزنا على الربا
. اهللا عنه اهللا عليه وسلم يف تعظيم الربا على الزنا، وأن تعداد الربا صح عن ابن مسعود رضي  صلى
 ). ١٧٠-١٦٩ص: (انظر

، كان نصرانيا، وقدم صحايب مشهور -قاف مصغرب-أبو رقية  بن خارجة الداري بن أوس  متيم )١(
اهللا عليه وسلم قصة اجلساسة والدجال، وهو أول من أسرج السراج   املدينة فأسلم، وذكر للنيب صلى

: انظر. قيل مات سنة أربعنييف املسجد، انتقل إىل الشام بعد قتل عثمان، وسكن فلسطني، 
 ). ٨٠٧( رقم) ١٨٢: ص(، التقريب )٨٤٢(رقم ) ٢/٨(اإلصابة 

جرب نقصان ((: بلفظ) ب/٢١/اللوحة(تقدم احلديث يف كتاب أسرار الصالة، الباب الثالث  )٢(
أصحاب السنن، واحلاكم وصححه، من حديث أيب ((: وقال املصنف يف خترجيه ))الفرائض بالنوافل

فريضته شيئا فإن انتقص من «وفيه » يوم القيامة من عمله صالته  أول ما حياسب به العبد«: هريرة
  . إهـ))»الفريضة من انتقص ما ا تطوع، فيكمل من لعبدي هل انظروا: قال الرب عز وجل

  : حديث أيب هريرة رواه احلسن البصري واختلف عنه من أوجه

  . بن حكيم، عن أيب هريرة  احلسن عن أنس: �	��� ����
يتمها صاحبها   صالة الكل   �كتاب الصالة، باب قول النيب  ))السنن((أبو داود في  أخرجه
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، واحلاكم )٩٤٩٤(رقم ) ١٥/٢٩٩( ))املسند((، وأمحد يف )٨٥٩(رقم ) ٢/٢٤١(تـَُتم من تطوعه 
  : بن علية  من طريق إمساعيل): ١/٢٦٢(كتاب الصالة   ))املستدرك((يف 

  : بن زريع  من طريق يزيد) ١٨٢(رقم ) ٢١١: ص( ))تعظيم قدر الصالة((وأخرجه املروزي يف 
  : الوارث من طريق عبد): ٢/٣٤( ))التاريخ الكبري((وأخرجه البخاري يف 

بن   بن عبيد، عن احلسن، عن أنس  عن يونس) الوارث بن زريع، وعبد ابن علية، ويزيد(ثالثتهم 
فنسبين : فأتى املدينة فلقي أبا هريرة قال - أو ابن زياد - خاف من زياد: حكيم الضيب، قال
قال يونس وأحسبه  -: بلى رمحك اهللا: قلت:  أال أحدثك حديثا؟ قاليا فىت: فانتسبت له، فقال

: إن أول ما حياسب الناس به يوم القيامة من أعماهلم الصالة؛ قال«: قال - �ذكره عن النيب 
انظروا يف صالة عبدي أمتّها أم نقصها؟ فإن كانت تامة  : ملالئكته وهو أعلم -جل وعز- يقول ربنا 

انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع، : انتقص منها شيئا، قال كتبت له تامة، وإن كان
  . »أمتوا لعبدي فريضته من تطوعه، مث تؤخذ األعمال على ذاك: قال

  . من طريقي أيب داود، واحلاكم) ٢/٣٨٦( ))الكربى((وأخرجه البيهقي يف 
  . ))التلخيص((ووافقه عليه الذهيب يف  ))صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((: وقال احلاكم
  . الوارث عن أيب هريرة قوله  ويف رواية عبد
تابعه قتادة، عن . بالشك وتوبع يونس على رواية الرفع ))�وأحسبه ذكره عن النيب ((وعند اآلخران 

فذكره خمتصرا، وليس فيه جرب : قال �بن حكيم، عن أيب هريرة أن النيب   احلسن، عن أنس
  . نقصان الفرائض بالنوافل

تعظيم قدر ((، واملروزي يف )٣٧٢٠٠(رقم ) ١٩/٦١٥( ))املصنف((ن أيب شيبة يف أخرجه اب
يعىن ابن يزيد  - بن إمساعيل التبوذكي، حدثنا أبان من طريق موسى): ١٨١(رقم ) ٢١١( ))الصالة
  . بن حكيم به  قال أخربنا قتادة عن احلسن، عن أنس - العطار

  : بن جدعان بن زيد  بن حكيم، تابعه علي  واحلسن مدلس وقد عنعن إال أنه توبع عن أنس
كتاب الصالة باب ما جاء يف أول ما حياسب به   ))السنن((ابن ماجة في أخرجه متابعته 

رقم ) ٢١٠: ص( ))تعظيم قدر الصالة((، واملروزي يف )١٤٢٥(رقم ) ٢/١٨٢(الصالة  العبد
بن حكيم  بن زيد، عن أنس بن حسني، عن علي هارون، عن سفيان بن  من طريق يزيد) ١٨٠(

إن «: يقول �اهللا   الضيب، قال قال يل أبو هريرة إذا أتيت أهل مصرك فأخربهم أين مسعت رسول
انظروا هل له من تطوع، : املسلم، الصالة املكتوبة، فإن أمتها، وإال قيل  أول ما حياسب به العبد
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  . »ريضة من تطوعه، مث يفعل بسائر األعمال املفروضة مثل ذلكفإن كان له تطوع اكملت الف
  ). ٤٧٣٤(رقم ) ٦٩٦: ص( ))التقريب((انظر ))ضعيف(( البصري التيمي جدعان زيدبن  علي: وفيه

  : بن حكيم الضـــيب  ومدار هذه الطرق على أنس
. يف الرواة اهولني الذين روى عنهم احلسن) ٣/٢٤٥( ))ذيب الكمال((ذكره ابن املديين كما يف 

): ٤/١٣٤( ))بيان الوهم واإليهام((وقال ابن القطان يف ). ٤/٥٠( ))الثقات((وذكره ابن حبان يف 
  . ))مستور((): ٥٦٢(رقم ) ١٥٣: ص( ))التقريب((وقال احلافظ يف . ))جمهول((

��  . هذا احلديث رجحه أبو زرعة، والدارقطين هذا الوجه هو الراجح يف: ���
: سئل أبو زرعة عن ذلك؟ فقال((): ٢/٣٥٣(البن أيب حامت  ))العلل((قال ابن أيب حامت يف 

  ))�بن حكيم، عن أيب هريرة، عن النيب   عن احلسن عن أنس: الصحيح
بن  احلسن، عن أنسوأشبهها بالصواب قول من قال عن ((): ٨/٢٤٨( ))العلل((وقال الدارقطين يف 

  . إهـ ))حكيم، عن أيب هريرة

  : بن قبيصة، عن أيب هريرة  قتادة، عن احلسن، عن حريث: �	��� �	����

رقم ) ٨٠: ص(كتاب الصالة، باب احلكم يف تارك الصالة   ))المجتبى((النسائي في أخرجه 
يوم  كتاب الصالة، باب ما جاء أن أول ما حياسب به العبد  ))السنن((والترمذي في ، )٤٦٥(

رقم ) ٢١٣: ص( ))تعظيم قدر الصالة((، واملروزي يف )٤١٣(رقم ) ٢/٢٥٢(القيامة الصالة 
بن قبيصة، قال قدمت   بن حيىي، عن قتادة، عن احلسن، عن حريث  من طرق عن مهام) ١٨٥(

اهللا  إين سألت: فجلست إىل أيب هريرة فقلت :اللهم يسر يل جليسا صاحلا، قال: املدينة، فقلت
ْثين حبديث مسعته من رسول اهللا أن ينفعين به فقال  لعل �اهللا   أن يرزقين جليسا صاحلا فحد :

  . احلديث بطوله» .... إن أول ما حياسب«يقول  �اهللا  مسعت رسول
الوجه عن أيب  حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا احلديث من غري هذا((: وقال الرتمذي

بن حريث غري هذا احلديث،   هريرة، وقد روى بعض أصحاب احلسن، عن احلسن، عن قبيصة
  إهـ ))بن حريث  قبيصة: واملشهور هو

واألمر على ما قال الرتمذي من ((): ٤/١٣٥( ))بيان الوهم واإليهام((وقال ابن القطان الفاسي يف 
بن احملبق، وهو مع ذلك  وي عن سلمةبن قبيصة، وهو ير   حريث  بن حـريث، ال  أنه قبيصة

  . إهـ ))تعرف عينه وال حاله  بن قبيصة فهو ال تعرف حاله، فأما إن كان حريث ال
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   . بن حريث األنصاري البصري  وقبيـــصة
ذيب ((، وقال العجلي كما يف ))يف حديثه نظر((): ٦/٥٠( ))الكامل((قال البخاري كما يف 

املصدر ((وقال النسائي كما يف . ))تاريخ الثقات((مل أجده يف  ))تابعي ثقة((): ٤/٥١٤( ))التهذيب
وذكره ابن . ))غري معروف((): ٣/٣٣١( ))معامل السنن((وقال اخلطايب يف . ))ال يصح حديثه(() السابق

  . ))صدوق((): ٥٥١١(رقم ) ٧٩٧( ))التقريب((، قال احلافظ يف )٥/٣١٩( ))الثقات((حبان يف 
  . وفيه أيضا عنعنة احلسن وهو مدلس

يعىن مهاما فرواه عن قتادة  ))خالفه أبو العوام((: بن حيىي مث قال النسائي بعد روايته من طريق مهام
  : بن زياد، عن أيب رافع، عن أيب هريرة، وهو يف الوجه اآليت  عن احلسن

  بن زياد، عن أيب رافع، عن أيب هريرة  احلسن قتادة، عن: �	��� �	��	�
رقم ) ٨١- ٨٠: ص(كتاب الصالة، باب احلكم يف تارك الصالة   ))المجتبى((النسائي في أخرجه 

بن   بن ميمون، عن أيب العوام، عن قتادة، عن احلسن بن زياد بن بيان ، من طريق شعيب)٤٦٦(
  ؟ . فذكره: قال �زياد، عن أيب رافع، عن أيب هريرة أن النيب 

  . بن زياد  احلسن: هكذا يف املطبوع
عن احلسن، عن ((: وقال: بن بيان  يف ترمجة شعيب) ١٢/٥٠٨( ))ذيب الكمال((ورواه املزي يف 

  . بدون إضافة ))أيب رافع
لعله خطأ . يف هذه الطبقة، وال يف غريها  بن زياد، ال احلسن: راويا باسم ِ  ))التقريب((ومل أجد يف 
  . -واهللا أعلم -يف املطبوع

  . ))وهذا حديث متصل اإلسناد غريب ما مسعناه إال منه((: قال ابن صاعد: مث قال املزي
) ٤٣٧: ص( ))التقريب((قاله احلافظ يف  ))صدوق خيطئ(( بن زياد الصفار البصري  بن بيان  وشعــيب

  ). ٢٨١٠(رقم 
 برأي ورمي يهم صدوق(( البصري القطان -راء بعدها الواو بفتح - داوربن  عمران: هو: وأبو العوام

  ). ٥١٨٩(رقم ) ٧٥٠: ص( ))التقريب((: انظر. ))اخلوارج
رواية مهام، على رواية أيب العوام ) ٤/١٨( ))صحيح سنن أيب داود((وقد رجح الشيخ األلباين يف 

وهو ابن  -، وهو صدوق يهم؛ فرواية مهامبن داور  اســـمه عــمرانوأبو العوام ((: -  - فقال
  . إهـ ))بن دينار أصح؛ ألنه أوثق منه احتج به الشيخان  حيىي
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  . ))ثقة رمبا وهم((): ٧٣٦٩(رقم ) ١٠٢٤: ص( ))التقريب((قال احلافظ يف  بن حيىي العوذي،   ومهــام

  : بن سلمة، عن محيد الطويل، واختلف على محاد من أوجه رواه محاد: �	��� �	����
  . محاد، عن محيد، عن احلسن، عن رجل من بين سليط، عن أيب هريرة/ ١   

يتمها صاحبها تتم   كل صالة ال  �كتاب الصالة، باب قول النيب   ))السنن((أبو داود في أخرجه 
بن   من طريق موسى) ٢/٣٨٦( ))الكربى((، والبيهقي يف )٨٥٩(رقم ) ٢/٢٤٢(من تطوعه 

  : إمساعيل
الصالة  كتاب الصالة باب ما جاء يف أول ما حياسب به العبد  ))السنن((وابن ماجة في وأخرجه 

  : ، عن عفان)١٦٩٥٤(رقم ) ٢٨/١٥٢( ))املسند((، وأمحد يف )١٤٢٦(رقم ) ٢/١٨٣(
 ))املستدرك((، واحلاكم يف )١٨٧(رقم ) ٢١٥( ))تعظيم قدر الصالة((وأخرجه املروزي يف 

  : بن منهال من طريق احلجاج) ١/٢٦٣(
بن سلمة، عن محيد، عن احلسن،  عن محاد) بن إمساعيل، وعفان، وابن منهال موسى(ثالثتهم 

  . وهحن �عن رجل من بين سليط، عن أيب هريرة عن النيب 
  . بدون النسبة ))عن رجل((: ويف رواية عفان

  . عنعنة احلسن البصري، وشيخه رجل مبهم: وفيه

  : بن يعمر، عن أيب هريرة بن قيس، عن حيىي بن سلمة، عن األزرق عن محاد/  �
كتاب الصالة   ))اتىب((، وعنه النسائي يف )٥٠٦(رقم ) ٤٣٦( ))مسنده((أخرجه ابن راهويه يف 

بن سلمة،   أنبأنا محاد: بن مشيل، قال عن النضر) ٤٦٧(رقم ) ٨١: ص(باب احملاسبة على الصالة 
  . فذكره: قال �اهللا   بن يعمر، عن أيب هريرة عن رسول  بن قيس، عن حيىي  عن األزرق

بن  رقاألز ...إسناد صحيح((): ٢٣٠- ٥/٢٢٩( ))بيان الوهم واإليهام((قال ابن القطان الفاسي يف 
، وليس يف اإلسناد من ))صاحل احلديث((قيس احلارثي بصري، وثقه ابن معني، وقال فيه أبو حامت 

  . إهـ. ))يوضع فيه النظر سواه
  ). ٣٠٤(رقم ) ١٢٢: ص( ))التقريب((: انظر. من رجال البخاري ))ثقة(( بن قيــس احلارثي البصري  واألزرق

هذ إسناد صحيح على شرط ((): ٤/٢٠( ))صحيح سنن أيب داود((وقال الشيخ األلباين يف 
  . إهـ ))مسلم

  . �  بن يعمر، عن رجل من أصحاب النيب  بن قيس، عن حيىي  بن سلمة، عن االزرق  عن محاد /�
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  : عن عفان) ٣٧١٦٠(رقم ) ١٩/٥٩٦( ))املصنف((أخرجه ابن أيب شيبة يف 
  : بن موسى عن حسن) ١٦٦١٤(رقم ) ٢٧/١٦٠( ))املسند((وأخرجه أمحد يف 

  : عن أيب الوليد الطيالسي)١٨٦(رقم ) ٢١٤: ص( ))تعظيم قدر الصالة((وأخرجه املروزي يف 
بن   بن قيس، عن حيىي  بن سلمة، عن األزرق  عن محاد) عفان، وحسن، وأبو الوليد(ثالثتهم 

  . فذكره: �اهللا  قال قال رسول �يعمر، عن رجل من أصحاب النيب 
  . ورجال اإلسناد كلهم ثقات

بن   بن حجاج، والربيع  بن حرب، وإبراهيم  من طريق سليمان): ١/٢٦٣( ))املستدرك((وأخرجه احلاكم يف 
  . مرفوعا بنحوه �بن قيس، عن رجل من أصحاب النيب   بن سلمة عن األزرق  حيىي، عن محاد
   - واهللا أعلم - لعله سقط من اإلسناد. بن يعمر  ومل يذكر حيىي

   � بن أوىف، عن متيم الداري عن النيب  بن أيب هند، عن زرارة  بن سلمة، عن داود  عن محاد/ �
يتمها صاحبها تتم   كل صالة ال  �كتاب الصالة، باب قول النيب   ))السنن((أخرجه أبو داود يف 

  بن إمساعيل،   ن موسى، ع)٨٦١(رقم ) ٢/٢٤٤(من تطوعه 
  : بن إمساعيل  من طريق موسى) ١/٢٦٢(كتاب الصالة   ))املستدرك((وأخرجه احلاكم يف 

) ٢/١٨٣( كتاب الصالة باب ما جاء يف أول ما حياسب به العبد  ))السنن((وأخرجه ابن ماجة يف 
  . بن حرب من طريق سليمان) ١٤٢٦(رقم 

) ٢/٨٥٤(يوم القيامة  كتاب الصالة، باب أول ما حياسب به العبد  ))السنن((وأخرجه الدارمي يف 
  بن حرب،   عن سليمان) ١٣٩٥(رقم 

ن أوىف، عن متيم الداري عن ب  بن أيب هند، عن زرارة بن سلمة، عن داود  كالمها عن محاد
  . مث الزكاة مثل ذلك، مث تؤخذ األعمال على حسب ذلك: ذا املعىن قال � النيب

  إهـ. ال: صح هذا؟ قال: أعلم أحدا رفعه غري محاد، قيل أليب حممد  ال]: الدارمي[د وقال أبو حمم
بن   بن سلمة، وموسى  قصر به بعض أصحاب محاد...صحيح على شرط مسلم((: وقال احلاكم

  . إهـ ))إمساعيل احلكم يف حديثه
  . ن متيم الداري قولهبن أوىف، ع  بن أيب هند، عن زرارة  وخالف مجاعة من الرواة محادا فرووه عن داود

  . عن هشيم) ٧٨٥٥(رقم ) ٥/٢٥٢( ))املصنف((أخرجه ابن أيب شيبة يف 
بن هارون،   عن يزيد) ٣١٠٦١(رقم ) ١٥/٦٢١( ))املصنف((وأخرجه ابن أيب شيبة أيضا يف 
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  بن هارون،  من طريق يزيد ))الكربى((هقي يف يوأخرجه الب
بن  من طريق خالد) ١٩٢(و) ١٩١(رقم ) ٢١٦( ))تعظيم قدر الصالة((وأخرجه املروزي يف 

  : بن املفضل  الواسطي، وبشر اهللا عبد
بن أوىف،   عن داود، عن زرارة) بن املفضل  بن هارون، خالد الواسطي، بشر  هشيم، يزيد(أربعتهم 

  . احلديث» .... يوم القيامة صالة املكتوبة  عن متيم الداري قال أول ما حياسب به العبد
  . ))بن أيب هند  بن غياث عن داود ووقفه كذلك سفيان الثوري، وحفص((: وقال البيهقي

يعل املرفوع، ألنه  املوقوف هنا ال((): ٤/٢١( ))صحيح سنن أيب داود((قال الشيخ األلباين يف 
  . إهـ ))يقال من قبل الرأي، فهو يف حكم املرفوع ال

بن أوىف   زرارة): ١٩٦(رقم ) ١٧٦( ))جامع التحصيل((وفيه علة أخرى أشار إليها العالئي يف 
قال » أول ما حياسب به املرء من عمله صالته« �عن النيب  �قاضي البصرة روى عن متيم 

  . إهـ ))بن حنبل ما أحسب لقي زرارة متيما، متيم كان بالشام وزرارة بصري كان قاضيها  أمحد
من ) ١٩٣: (رقم) ٢١٨( ))تعظيم قدر الصالة((وله شاهد من حديث أنس أخرجه املروزي يف 

  بن فضل عارم،  طريق حممد
  عن أيب الربيع الزهراين، ) ٤١٢٤(رقم ) ٧/١٥٣( ))املسند((وأخرجه أبويعلى يف 

أول ما افرتض على  �اهللا  قال رسول: بن زيد، عن يزيد الرقاشي، عن أنس قال كالمها عن محاد
هذه االمة من دينهم الصالة، وآخر ما يبقى من دينهم الصالة، وأول ما حياسبون عليه الصالة، 

اهللا انظروا يف صالة عبدي، فإن كانت تامة حسبته له تامة، وإن كانت ناقصة كتبت به  يقول
  . »زيد يف فريضته، مث يستقر األعمال. انظروا فإن كان له تطوع: ناقصة، وقال

رواه أبو يعلى وفيه يزيد الرقاشي، ضعفه شعبة، وغريه، ووثقه ((): ١/٢٩٣( ))امع((قال اهليثمي يف 
  . إهـ ))ابن معني، وابن عدي

) ١٠٧١: ص( ))التقريب((انظر  ))ضعيف((ابن أبان أبو عمرو البصري القاض : هو ويزيــد الرقاشي
  ). ٧٧٣٣(رقم 

شاهد أخر من حديث ابن مسعود أخرجه » يوم القيامة الصالة  أول ما حياسب به العبد«ولقوله 
من طريق ): ٣٩٩١(رقم ) ٦١٧: ص(كتاب حترمي الدم باب تعظيم الدم   ))اتىب((النسائي يف 

أول ما حياسب به «  �اهللا   اهللا قال قال رسول شريك وعن عاصم، عن أيب وائل، عن عبد
  . »الصالة، وأول ما يقضى بني الناس يف الدماء العبد
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إسناد حسن يف الشواهد، رجاله ((): ١٧٤٨(رقم ) ٤/٣٢٩( ))الصحيحة((قال الشيخ األلباين يف 
  . ))اهللا القاضي شيء احلفظ  ثقات، غري أن شريكا وهو ابن عبد

الرب يف  يح، صححه ابن عبدحديث جربان نقص الفرائض بالنوافل حديث صح: واخلالصة
بيان الوهم ((، وابن القطان الفاسي يف )١/٢٦٢( ))املستدرك((، واحلاكم يف )٢٤/٧٩( ))التمهيد((

  . )٤/٢١( ))صحيح سنن أيب داود((، والشيخ األلباين يف )٢٣٠-٥/٢٢٩( ))واإليهام
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  .فهرس الرواة املرتجم هلم  -ه   
  .فهرس أمساء الكتب الواردة يف النص -و    
  .فهرس األلفاظ الغريبة -ز    
  .فهرس األماكن والبلدان -ح    
  .فهرس املصادر واملراجع -ط    
  .فهرس املوضوعات -ي    
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٦٠٢

cM@òîãeŠÔÛa@pbíŁa@÷ŠèÏ@ @
  املوضع  رقمها  السورة  اآليةطرف 

G��F��E��D��C��BG��F��E��D��C��BG��F��E��D��C��BG��F��E��D��C��B����  ٢٥٠  ١٠٦  البقرة  

t��s��r��q���pt��s��r��q���pt��s��r��q���pt��s��r��q���p����������� ������ �� �� ��   ٤٠٤  ٢٠٧  البقرة �

� �F��E���D��C��B��A��F��E���D��C��B��A��F��E���D��C��B��A��F��E���D��C��B��A� �� �� ��   ٥٦٨  ٢٢٥  البقرة�

����¡�����~��}¡�����~��}¡�����~��}¡�����~��}����� �� �� ��   ٥٤٥  ٢٧٣  البقرة�

����� �̀ �_��^� �̀�_��^� �̀�_��^� �̀�_��^������e���d��c���b��a��e���d��c���b��a��e���d��c���b��a��e���d��c���b��a� �� �� ��   ٥٠٩  ٣١  آل عمران�

� �Z��Y��X��W��V��U��T��Z��Y��X��W��V��U��T��Z��Y��X��W��V��U��T��Z��Y��X��W��V��U��T   ٤  ١٠٢  آل عمران  

� �I��H��G��F��E��D��C��B��A��I��H��G��F��E��D��C��B��A��I��H��G��F��E��D��C��B��A��I��H��G��F��E��D��C��B��A  ٤  ١  النساء  

� � �r��q��p��o��n��m���r��q��p��o��n��m���r��q��p��o��n��m���r��q��p��o��n��m� �� �� ��   ٤٣٤  ٦٩  النساء�

� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �����v��u��t��sv��u��t��sv��u��t��sv��u��t��s� �� �� ��   ٤٥٨  ٥٣  املائدة�

j��i��h���g��f��e��d��cj��i��h���g��f��e��d��cj��i��h���g��f��e��d��cj��i��h���g��f��e��d��c� �� �� ��   ٤٣٦  ٧٥  التوبة �

� �p��o��n��m��l��k��j��p��o��n��m��l��k��j��p��o��n��m��l��k��j��p��o��n��m��l��k��j� �� �� ��   ٤٣٦  ١٠٣  التوبة�

� � � � �m���l��k������j��i��h��g�����m���l��k������j��i��h��g�����m���l��k������j��i��h��g�����m���l��k������j��i��h��g  ٢٥٠  ٩  احلجر  

��������»������º��¹�� �̧��¶»������º��¹�� �̧��¶»������º��¹�� �̧��¶»������º��¹�� �̧��¶� �� �� ��   ٤٧١  ٤٠  النحل�

Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÎ��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÎ��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÎ��Í��Ì��Ë��Ê��É����� �� �� ��     ٨٥  اإلسراء�

� �Å��Ä��ÃÂ��Á��À��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��Å��Ä��ÃÂ��Á��À� �� �� ��   ٤٧١  ٨٥  اإلسراء�

æ���å����ä���������� � �ã��âæ���å����ä���������� � �ã��âæ���å����ä���������� � �ã��âæ���å����ä���������� � �ã��â����   ٤٧٨، ٤٧٩  ١١٠  الكهف ،
٤٧٧  

� � �¤��£��¢��¡������~��}��|���¤��£��¢��¡������~��}��|���¤��£��¢��¡������~��}��|���¤��£��¢��¡������~��}��|����� �� �� ��   ٤٧٩  ٣٩  الروم�

� �|��{��z��y��x��w��v��u��|��{��z��y��x��w��v��u��|��{��z��y��x��w��v��u��|��{��z��y��x��w��v��u   ٤  ٧٠،٧١  األحزاب  
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٦٠٣

  املوضع  رقمها  السورة  اآليةطرف 

£��¢��������¡������~£��¢��������¡������~£��¢��������¡������~£��¢��������¡������~� �� �� ��   ٤٧١  ١٧١  الصافات�

� � lk���j����i��h��g��f��e��d��c��lk���j����i��h��g��f��e��d��c��lk���j����i��h��g��f��e��d��c��lk���j����i��h��g��f��e��d��c  ٤  ٤٢  فصلت  

W��V�����U���TS��������R��QW��V�����U���TS��������R��QW��V�����U���TS��������R��QW��V�����U���TS��������R��Q� �� �� ��   ٣٠  ١١  الشورى �

Á��À��¿��¾���½��¼Á��À��¿��¾���½��¼Á��À��¿��¾���½��¼Á��À��¿��¾���½��¼����  � �� �� ��   ٣٩٩  ٣٨  حممد�

Â��Á��À��¿���¾��½Â��Á��À��¿���¾��½Â��Á��À��¿���¾��½Â��Á��À��¿���¾��½����� �� �� ��   ٥٢٤  ٤  احلجرات�

Ï����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��ÉÏ����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��ÉÏ����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��ÉÏ����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É   ٤٠٤، ٤٠٣  ٩  احلشر ،  

�̈ �§��¦��¥��¤��£���¢�̈�§��¦��¥��¤��£���¢�̈�§��¦��¥��¤��£���¢�̈�§��¦��¥��¤��£���¢� �� �� ��   ٣٩٩  ١٦  التغابن�

À��¿��¾��½À��¿��¾��½À��¿��¾��½À��¿��¾��½� �� �� ��   ٤٥٨  ١٣  القلم�

� �v��u��v��u��v��u��v��u� �� �� ��   ٥٠٠  ٢  النازعات�

����� � �s��r��q��p���s��r��q��p���s��r��q��p���s��r��q��p  ١٨٦  ٨  اإلنشقاق  

� � ®¬��«��ª���©�� �̈�§��¦���¥��®¬��«��ª���©�� �̈�§��¦���¥��®¬��«��ª���©�� �̈�§��¦���¥��®¬��«��ª���©��   ٢٥٠  ٧_٦  األعلى  ¥���¦��§�̈�

���������   ١٢٢  ١  التكاثر   ����}��|��}��|��}��|��}��|�
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٦٠٤

  فهرس اآلثار
  ٤٩٤  ..........................................  اخلفي الذي ال يكتبه احلفظةالذكر 

  ٥٨٩  .........................................  الربا اثنان وسبعون حوبا وأدىن فجرته
  ٥١١، ٥٠٩  ........................................  الشرك أخفى من دبيب النمل

  ٥  ............................ تركنا َرُسول اللِه صلى اهللا عليه وسلم، وما طائٌر يـَُقلبُ 
  ٥٦  ...........................................  رأيت عمر بن اخلطاب يقبل احلجر

  ٢٤٩  ...............................................  نزلت سورة حنو براءة مث رُِفعت
  فهرس األعالم

  ٥٢٤، ٥١٣  .............................................  بن عبد الرمحن أبا سلمة
  ١٦٧  .............................................  أبان بن أيب عياش فريوز البصري

  ١٢٨  ..........................  أبان بن أيب عياش فريوز البصري أبو إمساعيل العبدي
  ٤٧٠  ......................  إبراهيم بن أيب حيىي بن حممد بن أىب حيىي مسعان األسلمى

  ٣٨٦  ................................................  إبراهيــم بن إسحاق الغسيلي
  ٢٩٢  .......................  إبراهيم بن إمساعيل هو بن أيب حبيبة األنصاري األشهلي

  ١٤١  .......................................................  إبراهـيم بن األشعـــث
  ١٩٥  ........................................  إبراهيم بن سليمان األفطس الدمشقي

  ٥٢٩  ...................................................  إبراهيم بن صــرمة األنصاري
  ١٥١، ١٥٠  ....................................  إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب األسود

  ٩٧  ...............................  إبراهيم بن عبد امللك البصري أبو إمساعيل القناد
  ٤٧  ............................ الشريازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز آبادي

  ٢٩٦  .................................  أيب بكر هو التيمي حجازيإبراهيم بن حممد بن 
  ٥٤  ........ سبط ابن العجمي، وبـ الربهان احلليب إبراهيم بن حممد بن خليل املعروف بـ

  ٢٦٩  ...................................................  إبراهيم بن مسلم العبدي
  ٥٦٤  ...........................................  إبراهيم بن هشام بن حيىي الغساين
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  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٠٥

  ١٦١، ١٦٠  .............................................  إبراهيم بن حيىي البصري
  ٣٥٩  .....................................................  إبراهيـم بن يزيد اخلُوزي

  ٣١٤  .....................................  اُجلوزَجاينإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق 
  ٤٧  .............................................................  ابن دقـيق العيـد

  ٣٨  ...................................................................  ابن سينا
  ٤١٥  ................................................................  ابن َهلِْيــــــَعة
  ٣٦٠، ٧٥  ............................................................  ابن منيع

  ٣٧٣  ......................................................  أبو إســــحاق السبيعي
  ٢٣٧  ........................................  أبو اجلماهري حممد بن عثمان التنوخي

  ٤٩٥  ................................................................  أبو احلــسن
  ٢٠٩  ...............................................................  أبو احلويرث
  ١٦٣  ................................................................  أبو الســـفر

  ١٦٧  ........................................................  أبو الشيخ بن حيان
  ٣٩٣  .....................................................  أبو العـــالء بن اللجالج

  ٣١٥  ........  و الفتح حممد بن احلسني بن أمحد بن عبد اهللا بن بريدة املوصلي األزديأب
  ٢٤٠  .................................................................  أبو املبارك

  ٢٥١  ........................ أبو بكر الداهري هو عبد اهللا بن حكيم الضيب البصري
  ٢١١  .........................................................  أبو بكر بن زجنوية

  ٤٨٢، ٢٢٠  .......................  أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي الغساين الشامي
  ٤٣١  .........................................................  أبـــو بكر بن عياش
  ٣٤٨  ...........................................................  أبو بكر بن الل

  ٤٠٦  ......................................................  أبو بلج حيىي بن سليم
  ٢٩٩  ................................................................  أبو جعــفر

  ١٣٦  ...........................................................  أبو جعفر املكي
  ٣١٤  .................................................................  أبــــو حــامت

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٠٦

  ١٧١  .................................  أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي البصري
  ٥٥٠  .................................................................  أبـــو حريز

  ٢٨٦  ...........  أبو حفص اجلاري القرشي املدين  موىل عبد الرمحن بن ابان بن عثمان
  ٣٦٢  ..........................................................  أبو محــــزة اِحلْمَريي
  ٥٣٧  ...................................................  مرداسأبو خزمية نصر بن 

  ٢٦٣  ................................  أبو رجاء هو اجلزري، موىل هشام بن عبدامللك
  ٥٣٨  ....................  أبو سعيد اجلعفي حيىي بن سليمان بن حيىي بن سعيد اجلعفي

  ١٦٨، ١٦٧  ..........................................  أبو سعيد خلف بن حبيب
  ٤٥٣  ...  أبو سعيد عبد الرمحن بن أمحد بن اإلمام يونس بن عبد األعلى الصديف املصري

  ٥٢٢  ....................................  يأبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهر 
  ٥١٥  ..............................................  أبو صاحل السمان الزيات املدين
  ١٤٩  ..............................................  أبو صاحل املصري كاتب الليث
  ٤٧٩  ................................................  أبو صاحل باذام موىل أم هاين

  ٢٧  .................................  أبو طالب حممد بن علي بن عطية، احلارثي، املكي
أبو طاهر هذا لعله أمحد بن عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علـي بـن أيب طالـب 

  ١٣١  ................................................................  العلوي
  ٢٠٣  ...............................................  هللا بن حليأبو عامر هو عبد ا

  ٣٩٧  .................  أبو عبد الرمحن السلمي هو عبد اهللا بن حبيب بن رُبـَّيعة الكويف
  ٥٤٤  ................................  أبو عبد اهللا حممد بن حيىي ابن مندة األصبهاين

  ١٦٦  ..............................................................  أبو عـــبد رب
  ١٦١  ........................................  أبو عبيدة الناجي هو بكر بن األسود

  ٣٠٨  ................................  أبو عبيدة بن عبد اهللا بن عبدالرمحن األشجعي
  ٤٥٣  .........................................  مي، املروزيأبو عصــمة نوح بن أيب مر 

  ٣٣١  ...........................................................  أبو علي الصديف
  ٥٠٦  ..........................................................  أبو علي الكـاهلي
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  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٠٧

  ٥٨٦  .............................  أبو علي بكر بن عبد اهللا بن حممد القاضي احلّبال
  ٢٦١  .......................................................  أبو عمر هبرية التمار
  ١٩٩  .......................................................  أبو غالب امسه حروز

  ٤١٥  .................................................................  أبو قبيــــل
  ٥١١  .................................................................  أبو قتــــادة

  ٥٤٧  ......................................  أبو قتادة احلراين عبد اهللا بن واقد احلراين
  ٤٦٤  .....................................  معبد اجلرمي األزديأبو قحذم النضر بن 

  ٤٦٠  ................................  أبو قريش  حممد بن مجعة بن خلف الُقُهستاين
  ٩٧  ................................................................. أبو كـــامــل

  ٣٦٥  .......................................................... أبو كثـــري الزبيدي
  ٣١١  ........................................................  أبو مالــك الواسطي
  ٥٥٣  .........................................................  أبو جمـــاهد الطائي

  ٥٥٣  .................................................................  أبـــو ُمِدلّة
  ٢١٢  ..............................................................  أبو مرّة موىل

  ٥١٥  ..........................................  أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة
  ٢٣٣  .........................................................  أبو مسلم الكجي

  ٤٢١  .........................................  ب أمحد بن أيب بكر الزهريأبو مصع
  ٩٣  ...................... أبو مصعب هو أمحد بن أيب بكر بن احلارث الزهري املدين

  ٢٨٣  ......................................  أبو مطيع معاوية بن حيىي هو الطرابلسي
  ٤٨٦  .................................................................  أبــــو معان

  ٢٠٥  .......................................  أبو معشر جنيح بن عبدالرمحن السندي
  ١١٦  ................................................................  أبو ميمون

  ٣٠٩  ........................................  أبو ميمونة هو الفارسي، املدين األبار
  ١٣٢  ..................................................................أبـــو نعيم

  ٢٤٨  ..........................................................  راوِح الغفاريأبومُ 

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٠٨

  ٥٢٣، ٤٩٢، ١٤٦، ١٤٥، ١٣٨، ١٠٦  ..............................  أيب الدرداء
  ٤٦٩، ٤٦٨، ٤٦٦، ٣٠٣، ٢١٩، ١٩٩، ١٩٨، ١٥٥  ................. أيب أمامة
  ٢٦٤، ٢٦٣، ٢١٠  ...................................................  أيب أيوب

  ١٧٣، ١٧٢  .......................................................  أيب بن كعب
  ١٧٤  .................................................................  أّيب بــــن كعـــب

  ٣٩  .........................................................  أيب حيان التوحيدي
  ١٢٥  ...................................................................  أبـي ذر

  ١٥١  ................................................................  أيب مويهبة
  ٣٥١  ........................................................  أيب هارون العبـــــدي

  ٢٤٨، ٢٤٦  .....................................................  الليثي أيب واقد
  ٤٢١  ......................................................  أمحـــد بن أبان القرشي
  ٤١٢، ١٣٦  ................................................  أمحد بن أيب احلواري

  ٥٤  .................. أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم شهاب الدين البوصريي
  ٥٨٩  ..................  أمحد بن إسحاق بن زيد بن عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي

  ٥١٥  .............................................................  أمحــــد بن أسد
  ٤٩  ..............................................................  أمحد بن البابا

  ٢٧٦  .......................................  لصويفأمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ا
  ٣٥٨  ............................................  أمحد بن احلسـني بن علي املروزي

  ٣٥٥  .............................................................  أمحد بن بشـري
  ٢٨٥  .................................................  أمحد بن داود بن عبدالغفار

  ٥٤٤  ...................................  أمحد بن سعيد بن جرير بن يزيد األصبهاين
  ١٣٦  ...............................................  أمحد بن عبد األعلى الشيباين

  ٥٥٠  ..............................  أمحد بن عبد احلميد بن خالد أبو جعفر احلارثي
  ٥٠  .................................................  أمحد بن عبد الرمحن املرداوي

  ٥٣  ..................  بد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن أبو زرعة العراقيأمحد بن ع
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٦٠٩

  ٢٣  ...............................  أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن البهوين اخلُْمقري
  ١٦٥  ..........................................  أمحد بن عبد اهللا بن يونس الريبوعي

  ٣٢٤  .........أمحد بن عبد اهللا بن يونس بن عبد اهللا بن قيس الكويف التميمي الريبوعي
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  ٣٠٣  ..........................................  عبد اهللا بن حممد بن بشر الدينوري
  ١٠٩  .....................  عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان بن أيب الدنيا القرشي

  ٥٦٠  ...............................................  عـــبد اهللا بن حممد بن عجالن

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٢٦

  ٢١١  ................عبد اهللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب اهلامشي أبو حممد املدين
بـــن أيب طالـــب أبـــو جعفـــر القرشـــي  عبـــد اهللا بـــن مســـور بـــن عبـــد اهللا بـــن عـــون بـــن جعفـــر

  ١١٤  .........................................................  اهلامشي املدائين
  ١٨٤  ...........................................................  عبد اهللا بن نافع

  ٤٥٥  ...............................  عبد املطلب بن عبد اهللا بن املطلب بن حنطب
  ٣١٣  ....................................................  عبد الـملك بن اخلطاب

  ١٠٦  .....................................  عبد امللك بن حبيب املصيصي أبو مروان
  ٢٠  .............................  عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف أبو املعايل اجلويين

  ٢١٠  ..........................  بن هشام أبو هشام الذماري عبد امللك بن عبدالرمحن
  ٢٦٠  .............................  عبد امللك بن عمري هو ابن سويد اللخمي الكويف

  ٤٥٠  ....................................................  عبد الواحد بن أيب كثري
  ٢٨٢، ٢٨١  ..............................................  عبد بن مالك املعافري

  ٣٣٩  ..........................................................  عبـد ربه بن سليم
  ١٠٠  .....................................................  عبــدالرمحن بن أيب ليلى

  ١٠٣  ........................................  عبدالرمحن بن ثابت بن ثوبان العنسي
  ١٠٩  ..........................................  عبدالرمحن بن ثروان األودي الكويف

  ٢٤٣  ................................  عبدالرمحن بن عبد اهللا بن دينار موىل ابن عمر
  ١٥٩  ....................  عبدالرمحن بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود الكويف املسعودي

  ١٩٧  ...............................................  عبدالرمحن بن ميسرة احلمصي
  ٢٩٣  .............  عبـدالعزيز بن أبان بن حممد بن عبد اهللا بن سعيد بن العاص األموي

الرمحن بــن عــوف الزهــري املــدينعبــدالعزيز بــن عمــران هــو ابــن عبــدالعزيز بــن عمــر بــن عبــد
  ......................................................................  ٢٩٢  

  ٣١٤  ...................................................  عبـدالعزيز بن حيىي املديين
  ١٢٢  .........................................................  عبداهللا بن الشخري

  ٢٩٦  ...........................................  عبدامللك بن مسلمة بن يزيد املصري

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٢٧

  ٥٣٢  .......................................................  عبدالـملك بن مهران
  ٤٤٦  .........................................................  عـبدالواحد بن زيد

  ١١٣  .....................................  عبدالواحد بن زيد هو البصري أبو عبيدة
  ١٢٠، ١١٩  ................................................  عبدالوهاب بن عطاء

  ١٠٦  ...............................................  عثمانعبدان هو عبد اهللا بن 
  ٥٨٠  ..............................................  عبـــيد اهللا بن أيب جعفر املصري

  ٣٠٦  ......................................  عبيد اهللا بن الوازع جد عمرو بن عاصم
  ٢٢٣  .................................................  عبيد اهللا بن الوليد الَوّصايف

  ١٥٥  ..........................................................  عبيد اهللا بن زحــــر
  ١٥٣  ............................................................  عبيد بن جبــــري

  ٢٤١  ..................................................  عبيد بن زياد هو األوزاعي
  ١٣٩  .................................................  عتبة بن أيب حكيم اهلْمداين

  ١٧٣  ..................................... البصريعيت بن ضمرة التميمي السعدي 
  ١٩٧  ......  عثمان بن أمحد بن عبد اهللا بن يزيد أبو عمرو الّدقّاق املعروف بابن السّماك

  ١٦٦، ١٦٥  ..................................................  عثمان بن إمساعيل
  ٢٦٤  .................................  عثمان بن جبري هو األنصاري موىل أيب أيوب

  ٥٣٢  ......................................  عثمان بن زائدة املقرئ أبو حممد الكويف
  ٣٢٥  .................................................  عثمان بن سعيد الصيداوي

  ٣٩٧  ........................................  ديعثـمان بن عاصم بن حصني األس
  ٩٤  .........................................................  عثمان بن عبيد اهللا

  ٥٧٦  ...................  عثمان بن حممد بن املغرية بن األخنس الثقفي األخنسي
  ٢١٦  ..............................................................  عروة بن رومي

  ٣٧٨  ...........................................................  عصــام بن طَِلْيق
  ٥٦٦  .........................................  عصــمة بن مالك بن أمية بن ُضبيعة
  ١٠٣  .........................................  عطاء  هو ابن قرة السلويل الدمشقي

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٢٨

  ٥٤٣، ٤٥١  ....................................................  عطاء اخلراســـاين
  ٢٣٧، ١٣٣، ١٣٢  ...........................................  عطاء بن أيب رباح

  ٥٥٧، ٥٥٥، ٤٢٨، ٤٠٨  ......................................... عطيــة العويف
  ٢١٤  .............................................  عطية بن سعد بن ُجنادة العويف

  ٣٨٣  .....................................  عطـــية بن سعد بن ُجنادة العويف، اَجلَديل
  ٥٥٠  .....................................................  عـــفان بن جبري الطائي

  ٢٦١  ..............................  بن معدان هو احلمصي املؤذن -بالتصغري–عفري 
  ٥٨٩  ...................................................  عفــيف بن سامل املوصلي

  ٥٨٩  ..........................................................  عكـــرمة بن عمار
  ٤٩  ..............................................  احلنفي عالء الدين بن الرتكماين
  ٤١٢، ٤١١  .............................................  علقمة بن يزيد بن سويد

  ٤٥٤  ............................................................ علي بن اجلــعد
  ٤٢٦  ....  علي بن احلسن بن احلسني بن حممد املوصلي األصل، املصري الشافعي اخللعي

  ٣٤٦  ....................  علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامشي زين العابدين
  ٤٣٥  .............................  علـــي بن رام هو ابن يزيد أبو حَجية املزين العطار

  ٢٣٢  ...................................................  بن رباح أبو عبد اهللاُعَلّي 
  ٤٥٧  ..............................................................  علي بن زيــــد

  ١١٨  ..............................................  علي بن زيد بن جدعان التيمي
  ٢٢  .............................................  علي بن سعادة أبو احلسن اجلهين

  ٣٩٨  ......................................................  علــي بن سعيد الرازي
  ٥٧٢  ..............................................  عــلي بن سعيد بن بشري الرازي

  ٤٧٣  ...........................................................  علي بن عاصـــم
  ٥٠  ...................................  علي بن عبد الكاىف بن علي السبكى تقى الدين

  ٢٧٦  .....................................................  علي بن عيسى الكويف
  ٤٤٠  .............................................  بن هاشم بن الربيد الكويف علي

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٢٩

  ٤٣٨  ..............................  علـــــي بن يزيد ابن أيب زياد األهلاين أبو عبد امللك
  ١٥٦  ........................................  علي بن يزيـــد هو بن أيب زياد األهلاين

  ٤٨٦  .....................................................  عمار بن سيف، الضيب
  ٢١٧  ..............................................  عمارة بن راشد بن كنانة الليثي

  ٤١٧  ...........................................................  عــمارة بن زاذان
  ٢٩٧  .........................................  عمر بن إمساعيل بن جمالد البغدادي

  ٣٨٠  .........................................  حفص بن غياث بن الطَْلقعمــــر بن 
  ٤٢٢  ............................................................  عمـــر بن سعيد

  ٤٢٣  ....................................................  عمر بن سعـيد بن شريح
  ١٢١  ............................................  عمر بن صبح بن عمران التميمي

  ٣٧٦  ..................................................  عمـــر بن عبد الرمحن األبار
  ٢١  ....................................  عمر بن عبد الكرمي بن سعدويه الدهْستاين
  ٥٨٤  ..................................  عمر بن عبد اهللا املدين موىل ُغفرة بنت رباح

  ٤٢٤  ..........................  بو حفص العتكيعمر بن علي بن احلسني بن حممد أ
  ١٨٧  ................................  عمر بن هارون بن يزيد الثقفي موالهم البلخي

  ٢٢٥  .................................................  عمران القطان هو ابن داور
  ١٤١  .........................................................  عمران بن حســـان
  ٤٣٨  .........................................................  عـــمران بن حــصني

  ١٣٧  ....................................................  عمران بن خالد اخلزاعي
  ٥٩٥  ............................................................  عــمران بن داور

 ّ٢١٣  ....................................................  عمران بن سليمان الُقيب  
  ٣٢٩  .............................................  عمران بن عبدالرحيم األصبهاين

  ٢٧٧  ...................................................  هاورن البصريعمران بن 
  ٥٧٣  .......................................  عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب املدين

  ١٠٨  ..................................  عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب بن عبد اهللا

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٣٠

  ٣٨٩  ..........................................................  عــمرو بن اَجلُموح
  ٤٤٩  ..........................................................  عمـــرو بن احلارث

  ٥٠٨، ٣٣٥، ٣٣٤، ٢٩٧  ..............................  عمرو بن احلصني العقيلي
  ٢٩٧  ........................................  عمرو بن احلصني هو العقيلي البصري

  ١٤٨  ..........................................................  عــمرو بن العاص
  ٤٢٥  ..................................بن بكر  ابن متيم السكسكي الشاميعمــــرو 

  ٤٤١  .....................................................  عمـــرو بن مجيع العبدي
  ٤٠٢  ...........................................................  عمـــرو بن خالد

  ١٣٣  .......................................  عمرو بن دينار البصري األعور قـُْهَرمان
  ٤٩٦، ٤٩٥  ..............................................  عمرو بن عامر البجلي

  ٥٢٥، ١٢٤  ...........................................  عمرو بن عبد اهللا اهلمداين
  ٣٠١  ...........................................................  عـمرو بن عبسة
  ٣٠١  ............................................................  عمرو بن َعَبَسة
  ٤٤١  ............................................................  عمــرو بن عبيد

  ٢٣٥  .....................................................  مان بن سيارعمرو بن عث
  ٥٦٢  ......................................................  عمــرو بن عطية العويف
  ١٤٢  .....................................................  عمرو بن عوف البدري
  ٢٥٤  ......................................................  عمرو بن مالك اجلنيب

  ١١٥  .............................................  عمرو بن مرة هو اجلملي املرادي
  ١٦٢  ....................................................  عمرو بن هاشم البريويت

  ٣٤٥  ..............................................  عنبــسة بن عبد الواحد القرشي
  ٢٠٣  ...........................................................  عوف بن مالك

  ١١٠  ......................................  عوف هو ابن أيب مجيلة األعرايب العبدي
  ٢٨٣  ...........................................................  عيـــاش بن عباس
  ٥٥٢  ............................................................  عياض بن محار

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٣١

  ٥٦٢  ..................................................  عيـــسى بن املسيب البجلي
  ٥٤٤  ...........................................................  عيـــسى بن خالد

  ٤١٠  ..............................  عيســـى بن سليمان بن دينار، الدارمي، اجلرجاين
  ٤٦٣  ...................................  عيســى بن عبد الرمحن بن فروة الزرقي املدين

  ٥٣٦  ..........................................  عيسى بن عبد اهللا الطيالسي زغاث
  ٥٥٩  ...................................................  عيسى بن فائــد أمري الرقة

  ١٨٨  ...................................  أمحد األزرق عيسى بن موسى البخاري أبو
  ١٣٥  ....................................  عيسى بن يونس بن أبان الفاخوري الرملي
  ٤٥٥  .....................................  عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي

  ٥٩١  ....................................................................  غنــدر
  ١٨٤  ............................................  فرج بن فضالة الشامي أبو فضالة

  ٣٦٧، ٣٦٠  ......................................................  فرقد الســــبخي
  ١٢٧  ...................................................  فرقد بن يعقوب السَبخي
  ٢٣٦  ......................................................  فروة بن قيس حجازي

  ٢٥٤  ............................  وسيفضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس األنصاري األ
  ٥٧٣  ...............................  فضــيل بن سليمان الُنمريي أبو سليمان البصري

  ٥  ......................................................  فطر ابن خليفة املخزومي
  ٥٠٨  .............................................................  فهد بن حيان

  ٢٧٤  .......................................................  قابوس بن أيب ظَْبيــان
  ٧٩  .....................................  قاسم بن حممد بن إبراهيم بن علي النويري

  ٥٩٥  .........................................  قبيـــصة بن حريث األنصاري البصري
  ٢٥٢  ....................................................................  قتــــادة

  ٢١١  ............................................  قطبة بن العالء بن املنهال الغنوي
  ٥٧٠  ....................................................  قيـــس بن الربيع األسدي

  ٥٥٥  .............................................  قيس بن الـــربيع األسدي الكويف

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٣٢

  ٣٠٨  .................................  قيس بن الربيع وهو األسدي أبو حممد الكويف
  ٤٤٠  ...............................................................  كثيــــر النواء

  ٤٥٥  ......................................................  كثري بن زيد األسلمي
  ٣٢٠  ..............................................................  كثري بن سـليم

  ١٨٧  ............................................  كثري بن عبداهللا أبو هاشم األُبـُّلي
  ٣٠٣  ..............................................................  كثـري بن مرة

  ٣٩٨  ..............................................  كثري بن مرّة احلضرمي احلمصي
  ٤٥٢  .....................................  كثري بن مروان أبو حممد الِفهري املقدسي

  ٤٤٤، ٤١٤، ٣٨٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٤  ...................................  كعب
  ٢٠٧  ...........................................................  كعب بن مالك

  ٥٤٣  .........................................  كلـــثوم بن حممد بن أيب سدرة احلليب
  ٥٤٢، ٥٠٩، ٣١٧  ...........................................  ليـــث بن أيب سليم

  ٥٣٧  ............................................................  مــالك بن دينار
  ٤١٥، ٤١٤  ...........................................  مالك بن عبد اهللا الزيادي
  ٢٨٢  ....................................................  مالك بن عمرو املعافري

  ٤٤٠، ٣٢٤، ١٩٩، ١٩٨  ......................................  فضالة مبارك بن
  ٩٦  .............................................  جمالد بن سعيد بن عمري اهلمداين

  ٥٢٩  ...............................................  حممد الوليد بن أبان القالنسي
  ٣٢٩  ...................................................  حممـد بن إبراهيم الشامي
  ٤٦١  ................................................... حممد بن إبراهيم العــّسال

  ٥٩٠  ..............................................  حممــد بن إبراهيم بن أيب عدي
  ٣٤٣  ........................  حممد بن إبراهيم بن احلارث بن خالد بن صخر القرشي

  ٢٢٦، ٢٢٥  ................................  بيب بن سليمانحممد بن إبراهيم بن خ
  ٢٦٦  .......................................حممد بن أيب محيد هو األنصاري الزرقي

  ٩٣  ...........................................  حممد بن أمحد بن أيب عـون الّنسوي
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  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٣٣

  ٢١  .................  حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن سعد بن حفص املروزي، احلفصي
  ٤٨  ................................  حممد بن أمحد بن عبد املؤمن مشس الدين ابن اللبان
  ٤٨  .................................حممد بن أمحد بن عثمان بن إبراهيم بن عدالن

  ٥٤  .................  حممد بن أمحد بن علي بن أيب عبد اهللا أبو الطيب التقي الفاسي
  ٢٥٣  .............................................. حممد بن أمحد بن يزيد البلخي

  ٤٨  ................................  حممد بن إسحاق بن حممد بن مرتضى البلبيسي
  ٣٦٤  .................................................  حممد بن إسحاق بن يســار
  ٥٠  ..................................................  حممد بن إمساعيل ابن اخلباز

  ٥٢، ٥٠  .............  حممد بن إمساعيل بن عمر بن املسلم عز الدين الدمشقي ابن احلموي
  ٤٦٦، ٤٥٠  .............................  حممد بن إمساعيل بن مسلم بن أيب فديك

  ٥٠١، ٢٩٧، ٢٩٦  .............................................  حممد بن أشرس
  ٤٠٩  .................................................  حممــد بن األسود بن خلف

  ٣٤٧، ٣٤٦  ..........................  حممد بن احلسن بن أيب يزيد اهلمداين األزجي
  ٣٨٥  ....................................  حممد بن احلسن بن حممد بن زياد املوصلي

  ٤٧٩  ....................................................  حممد بن السائب الكليب
  ٣٤٣  ..........................................................  حممد بن الصبـاح

  ٤٨٧  ...........................................  فضل بن عطية العبسيحممد بن ال
  ٧٩  ..........................................  حممد بن املبارك بن عثمان السعقاقي

  ٢٥٨  ...................................  حممد بن املظفر هو بن موسى أبو احلسني،
  ٣٢٥  .............................. حممد بن املعاىف بن أىب حنظلة بن أمحد بن بشري

  ٣٥٨  ...........................................................  حممـــد بن املؤمل
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  ٤٧٧  ..............................................  إين أقف املوقف أبتغي وجه اهللا

  ٤٩٦  .................................................  إين َختَوفُت على أميت الشرك
  ١٥١  ...................................  إين قد أعطيت خزائن الدنيا واخللد مث اجلنة

  ١٩٤  .....................................  نفس الرمحان من جانب اليمنإين ألجد 
  ٥٥٢  ..........................................  أهل اجلنة ثالث ذو سلطان مقسط

  ٢٨٩  ..............................  أوصاين خليلي صلى اهللا عليه وسلم أن أنظر إىل
  ٥٥١  ..................................................  أول من يدخل اجلنة ثالث

  ٣٠٢  ..............................................  أي األعمال أفضل؟ قال الّصرب
  ٢٩٩  ...............................................  أي اإلميان أفضل؟ قال الصرب

  ٢٣٥  .........................................................  أي املؤمنني أكيس
  ٣٦٤  ..............................................................  إياكم والشح

  ٣٦٥  ...............................  هلك من كان قبلكم بالّشح إياكم والشح، فإمنا
  ٣٦٦  ...............................  إياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا

  ٣٧٥  .............................................  إياكم والظلَم فإن الظلَم ظُلمات
  ٥٨٠  ...............................  أميا داع دعا إىل هًدى، واتِبع عليه، كان له أجره

ا رجٍل اْشتَـَهى َشْهوًة فـََرد شهوتَه ٤٠١  ...........................................  أَمي  
  ٤٠٤  .......  اهللا عليه وسلم فأوحى اهللا إىل جربيل بات َعِلي َعَلى فراِش رسوِل اهللا صلى

  ٥٢٦  ..............  بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت الشجرة على أن ال نفر
  ٤٥٠  ......................................................  حبسب اْمرٍِئ من الشر

  ٤٢٠  .....................  َبشر النيب صلى اهللا عليه وسلم عبَد الرمحِن ْبَن َعْوٍف باجلنةِ 
  ١٤٢  .........................................  بعث أبا عبيدة بن اجلراح؛ فجاء مبال

  ٣٦١  ..................  صلى اهللا عليه وسلم بعثا عليهم قيس بن سعد بعث رسول اهللا
  ٣٨١  .................  بينما حنن نسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ومعه الناس

  ٣١٦  ........................................  جتافوا عن ذنب السخي فإن اهللا آخذٌ 

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٥١

  ٢٤٢  .......................................  تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم
  ٥٨٥  ...............................................  تعوذوا باهللا من خشوع النفاق

  ٢٠١  ...............  نار إال ملة واحدةتفرتق أميت على ثالث وسبعني ملة، كلهم يف ال
  ٥١٩  ...................................................  تلك عاجُل ُبْشرى املؤمن

  ٣٦٩  ...........................................................  ثالث مهلكات
  ٤٧٠  .......................................  ثالث مهلكات شح مطاع وهوى متبع

  ٥٥٢  ............................................  ثالثٌة ال تَرّد دعوُم اإلماُم العادلُ 
  ٣٧٠  ..........................................  ثالثة حيبهم اهللا، وثالثة يبغضهم اهللا

  ١٥٧  ................................................  مث قام وبطنه معصوب حبجر
  ٣٩٧  .................................................  مث ال جتدوين خبيال وال جبانا

m�{��|l ()١٢٢  ..................................  يقول ابن أدم مايل  
  ٤٧٠  ...........................................  حّب الثناء من النّاس يُعمى وُيصم

  ١٠٩  .................................................  حب الدنيا رأس كل خطيئة
  ٢٠٧  ............................................  حب املال والشرف ينبتان النفاق

  ١٧٨  .................................................  حّبب إّيل من دنياكم ثالثٌ 
  ٤٤٨  .....................................  َحْسُب اْمرٍئ ِمَن الشر إال َمن َعَصَمُه اهللاُ 
  ١٤٥  ......................................  حق على اهللا أن ال يـَْرَفع شيئا من الدنيا

  ١٨٦  .............................................  ا حساب، وحرامها عذابحالهل
  ٣٩٦، ٣٧٤  ........................................  خصلتان ال جتتمعان يف مؤمن

  ٣٠٤  ......................................  ُخُلقان حيبهما اهللا وُخُلقان يـَْبغضهما اهللا
  ٢٢٠  .............................................  دعوا الّدنيا ألهلها من أخذ فوق

  ٥٢٧  ..........................................................  ذاك حمض اإلميان
  ٤٧٦  .........................................  رْأس الّتواُضـــع أن َيكره أن يُْذكر بالربّ 

  ١٦٣  .................................................  رأى بعض أصحابه يبين بيتا

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٥٢

  ٤١٦  ............................................  فرأيُت فـَُقراَء املَهاجرينرأْيُت اجلَّنَة 
  ٤٥٤  ......................................................  ُرب أْشعَث أْغبَـَر ذي

  ٤٥٤  ........................................  ُرب أْشعَث َمْدُفوٍع باألْبواِب لو أقَسم
  ٤٥٧  ..................................................  ُرب ذي ِطْمَرين ال يـُْؤبَُه له

  ٤٥٦  ..................................  رب ذي ِطْمَرْين ال يـُْؤبَُه له لو أقسم على اهللا
  ١٥٧  ............................................  رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر

  ١٩٠  ..................................  اهللا عليه وسلم زوى اهللا الدنيا عن نبينا صلى
  ٤٣٣  .......................................  ساداُت املْؤِمنني يف اجلنة مْن إَذا تَغدى

  ٤٣٤  .......................................................  سادة الفقراء يف اجلنة
  ٤٩١  ....................................................  سبعٌة يظّلهم اهللا يف ظّله
  ٥٠٤  ...................................................  َمسى الريَاَء الشرَك األصغرَ 

  ٢١٩  ................................  سيأيت بعدكم قوم يأكلون أطايب الدنيا وألواا
  ٣٨٨  ......................................................  سيدكم بشر بن الرباء

  ٣٨٩  ...................................................  سيدكم عمرو بن اجلموح
  ٢١٩  .....................  سيكون رجال من أميت يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان

  ٥٢٧  ..................................  سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الوسوسة
  ٢٩٩  ...........................................................  سئل عن اإلميان

  ٣٧٧  ..................................................  َشر ما يف الرجل ُشح َهاِلعٌ 
  ٤٢٤  ...............................................  ِشرَاُر أَمِيت اّلذين غذوا بالنعيم

  ٢١٥  .....................................  شرار أميت الذين ُوِلدوا يف النعيم وغذوا به
 ِيب صلى اهللا عليه وسلم شرى َعِلي٤٠٤  .........................  نفَسه فَلِبس ثوَب الن  

  ٣٣١  .........................................  طعام اجلواد دواء، وطعام البخيل داء
  ٢٥٤  .........................................  طوىب ملن ُهِدي لإلسالم وكان عيشه
  ١٥٥  ............................................َعَرض علي ريب ليجعل يل بطحاء

  ١٥٠  ..........................على نبيك صلى اهللا عليه وسلم - أي الدنيا-عرضت 

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٥٣

  ٢٨٧  ...............................................  عز املؤمن استغناؤه عن الناس
  ٣٠٩  ............................................  الكالم وبذل الطعامعليك حبسن 

  ٢٨٧  ............................  عمر بن راشد هو أبو حفص اجلاري القرشي املدين
  ٥٣١  ..........................................  عمُل السر أفضُل من عمل العالنيةِ 

  ١٨١  ......................  فإذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل فدفع عنه
  ٣٣٠  .................................................  فإن اهللا شكر له سخاء فيه

  ١٦٩  ........................................  فإن اهللا ضرب مثل الدنيا ملا يصري إليه
  ٥٧٨  ...........................................  وبئست الفاطمةفبئست املرضعة، 

  ٥٧٧  ...........................................  فنعمت املرضعة، وبئست الفاطمة
  ٥٠٥  ......................................  يف الريَاء َشَوائب أْخَفى من دبِـْيِب النْملِ 

  ٢٥٤  ..............................................  قد أفلح من أسلم، وُرزق َكَفافا
  ١٤٨  ..........................  قد فرغتم؟ أما والذي نفسي بيده لتفتحن عليكم دنيا

  ٣٨٢  ........................................  َقَسَم النيب صلى اهللا عليه وسلم َقْسًما
  ٢١٥  ............................................  ي  أمتك شر؟قيل يا رسول اهللا أ

  ٢٣٢  ...................................................  كاد الفقر أن يكون كفرا
  ١٩٢  ........................................  كان يشد احلجر على بطنه من اجلوع

  ٣٩٩  ............................  كان يطوف بالبيت فإذا رجل متعلق بأستار الكعبة
  ٤٣٩  .......................  كانت يل من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منزلٌة وجاهٌ 

  ١٤٤  ...................................  كانت ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ٥٢٢  ...........................................................  َكَذْبَت ذاَك اهللاُ 

ْرِء إْمثاً َكفَ 
َ
  ٤٥٢  .............................................................  ى بامل

  ٣٥٨  ....................................  كل معروف جعتله إىل غين أو فقري صدقة
  ٣٥٤  .................................  كل معروف صدقة، والدال على اخلري كفاعله

  ٣٥٣  .............................  كل معروف صدقة، وكلما أنفق الرجل على نفسه
  ٢٦٢  ..................................................  كن ورعا تكن أعبد الناس

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٥٤

  ٤٣٣  .............................................  كنا عند أيب بكر، فدعا بشرابٍ 
  ٢٦٧  ................................  كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  سبعةً 

  ١١١  .......................................  كّنا مع أيب بكر فدعا بشراب فأيت مباء
  ٥٠٤  ........................  كنا نُعد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم  أن الريَاءَ 
  ١١٢  ...........................  كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأيته يدفع

  ٥٧٩  ................................................  ال تأمرن على اثنني، وال تِلنيّ 
  ٢٢٩  .................................................................  ال تتخذوا

  ٤١١  .....................................................  ال َجتْمُعوا َما ال تَْأُكُلون
  ٥٧٧، ٥٦٧  ....................................................  اإلمارةال تسأل 

  ١٤٣  ...............................................  ال تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا
  ٢٨١  .......................................................  ال تكثر مهك ما ُقدر

  ٢٨٠  .........................................................  ال تيأسا من الرزق
  ٥١٢  .............................................  ال صام وال أفطر من صام األبد

  ٣٩٢  .........................................  ال جيتمع الشح واإلميان يف قلب عبد
  ٣٩٧، ٣٦٧  .................................................  ال يدخل اجلنة خبيل

  ٣٦٧  ...................................................  ال يدخل اجلنة خبيل، وال
  ٣٦٨  ..................................................  ال يدخل اجلنة سيئ امللكة

  ٣٩٧  .............................................  يدخل اجلنة َشِحيٌح  ال خبَِْيلٌ  ال
  ٤٩٠  .....................................  ال يقبل اهللاُ عمالً فيه مقدار ذرة من رياء

  ٣٩٦  ..............................................  ال ينبغي ملؤمن أن يكون َجَبانًا
  ٥٧٩  ..........................  ألن يهدي اهللا بك رجال خري لك من الدنيا وما فيها

  ١٤٧  ..........................................  لتأتينكم بعدي دنيا تأكل أعمالكم
  ٤٣٩  ..................................  ةلقد زوْجُتِك سّيدا يف الدنيا، سيدا يف اآلخر 

  ٤٩٧  .........................................  لـم أخلق خلقا هو أشد من ابن آدم
  ٣٢٥  ........................................  مل ُيسأل على اإلسالم شيئا إال أعطاه

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٥٥

  ٤٩٦  ..................................................  ملا خلق اهللا األرَض َماَدت
  ١٤٥  ..........................................  لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال
  ٢٤٦  ...........................................  لو كان البن آدم واديان من ذهب

  ٤٧٥  ............................  لو وقع منه شيء على األرض لنزل عليكم العذاب
  ١٣١  ...........................................  وأعماهلم ليجيئن أقوام يوم القيامة،

  ٢٥٦  ................................................................ ليس الِغَىن 
  ٥٤٩  .....................................  ليوم من إمام عادل خري من عبادة الرجل
  ٤١٤  .....................................  ما أحب أن لو كان   هذا اجلبل يل ذهبا

  ٣٠١  .............................................ما اإلميان؟ قال الصرب والسماحة
  ١٧٥  ...........................  ما الدنيا يف اآلخرة إال كمثل ما جيعل أحدكم إصبعه

  ٢٠١  .......................................................  ما أنا عليه وأصحايب
  ٤١٠  ..............................................  ما أوحى اهللا إيل أن أمجع املال

  ٥  ..................................  ما بـقي شيٌء يـَُقـرُب من اجلّنة، ويـَُباعُد من النار
  ٥٣٢  ............................................  ما تـََغنـْيت وال َمتَنـْيُت وال َمسْستُ 

  ٢٩٧  ..........................................  ما َجَبَل اهللاُ ولياً له إال على السخاء
  ٤٦٩، ٢٠٩، ٢٠٧  ....................................................  ما ذئبان

  ٤٦٩، ٢٠٩  ....................................................  ما ذئبان ضاريان
  ٥١١  ..............................................  ما َستَـَر اهللاُ على عبٍد يف الّدنيا

  ٤٠٣  ............................................  مٍد منذ َقِدم املدينةَ ما َشِبع آُل حم
  ٤٠٣  .............................  ما َشِبع رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ثالثَة أيام

  ٤٠٢  ....................... ما َشِبَع رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أياٍم متوالية
  ٥١١  ......................................................  َما ُصْمَت وال أْفطَْرتَ 
  ٢٧٠  ........................................................  ما عال ُمْقَتِصد َقطّ 
  ٢٦٩  .........................................................  ما عال من اقتصد

  ٣٣٣  ............................................ما عظمت نعمة اهللا على عبد إال

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٥٦

  ١٥٨  ....................................  ما يل وللدنيا، إمنا مثلي ومثل الدنيا كمثل
 وال فقٍري إال َود ،٢٥٥  ............................................  ما من أحد غين  

  ٦٨  ........................................  ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور
  ٥٦٥  ................................  ما من عبد يسرتعيه اهللا رعية مل حيطها بنصيحة

  ٥٦٤  ..........................................  ما من وايل ثالثة إال لقي اهللا مغلولة
  ٥٥٧  ..............................  غلولةما من وايل عشرة إال جاء يوم القيامة يده م

  ١٦٠  ......................................................  ما وضع لبنة على لبنة
  ٢٤٣  ............................................  ما وقى املرء عرضه به فهو صدقة
  ٣٧٣  .............................................  مثل املنفق والبخيل كمثل رجلني
  ١٦٧  .............................................  مثل هذه الدنيا كمثل ثوب ُشقّ 

  ٢٨٨  ..........................................  حممد بن محيد هو ابن حيّان الرازي
  ٤٠٠  ......................  مدحت امرأٌة عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا صّوامة

  ٩٠  ...............................................  أترونفقال ، مر على شاة مّيتة
  ٤٢٦  ......................................  من اْجَرتأَ على الشبـُّهات أوَشَك أن يَقعَ 

ْنيا وُسّر ا ذهب خوُف اآلخرة الد ٤٢٦  .................................  من أَحب  
  ١٠٦  .................................................  من أحب دنياه أضّر بآخرته

  ١٨٨  .........................  طوقه اهللا يف سبع، من أخذ شربا من األرض بغري حقه
  ٢٣٨  .......................................  من أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه فقد

  ٥٣٧  ..............................................  القاُذوراتِ َمْن اْرَتكَب مْن هذه 
  ٥٧٣  ..........................................  من استـُْقِضي فقد ُذبح بغري سكني

  ٤٢٤  ...................................................  َمْن َأِسَف على دْنيا فاتته
  ١٢٥  ...........................................  من أصبح والدنيا أكرب مهه، فليس
  ٦١  ...........................................  من اغتسل باملشمس فأصابه وضح

  ٢٧٦  ........................................................  من اقتصد أغناه اهللا
  ٢٣٥  ...................................................  َمن أكرم الناس وأكيسهم

 



يا
ِّ
  كتاب ذم اجلاه والر

  

 

 

٦٥٧

  ٥٧٣  ...........................................................  من ُجِعل قاضيا
  ٥٨١  .........................................  من دعا إىل هًدى كان له من األجر

  ٥١٤  ......................................................  مْن رَاَءى بعَمِله ساعةً 
  ٤٨١  ............................................  من راءى، راءى اهللا به؛ ومن ّمسع
  ١٦٢  ...........................................  من سأل عين أو سره أن ينظر إيلّ 

  ٥٣٠  ...............................................  من َسن سنًة حسنًة فُعِمَل َِا
  ٣٨٧  ....................................................  من سيدكم يا بين حليان
  ٤٧٨  ....................................................  من صام رياء فقد أشرك

  ١٩٢  .....................................  من طلب الدنيا حالال، مكاثرا، مفاخرا،
  ٣٣٣  ................................  ظمت مؤنة الناسمن عظمت نعمة اهللا عليه ع

  ٥١٩  .......................................  من غزا ال ينوي  إال عقاال فله ما نوى
  ١٨٦  ..................................................  من نُوِقش احلساُب ُعّذب
  ٤٢٧  ..................................................  من نـُْوِقَش احلساب عذب

  ٥٧٣  ............................................................  من َوِيل القضاء
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  املوضع  رقمها  السورة  ةــــــــــرف اآليــــط
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  ٤٢٠  .............................................................  اجلنة يف بكر أبو
  ٢٨٧، ٢٨٥  ........................  يعلم ال حيث من إال املؤمن عبده يرزق ان اهللا أىب
  ٢٨٤  ............................................  ِمنْ  إال املؤمنَ  عبَده يرزق أن اهللاُ  أىب

  ٣٧٧  .......................................القيامة يوم ظلمات الظلم فإن الظلم اتقوا
  ٥٠٥  ....................................  النْمل دبِْيب من أْخَفى فإنه الشْركَ  هذا اتـُّقوا
  ٣٣٠  .............................................  العنرب بين من بأسرى  � النيبّ  ُأِيتَ 

  ٢٦٢  ................................  له كتب ملا ميسر كال فإن الدنيا طلب يف أمجلوا
  ١٣٦  ....................................................  أسحر فإا الدنيا؛ احذروا

  ٥٦  ....................................  غليظا وإزارا ملبدا كساءا عائشة إلينا أخرجت
  ٢٢٣  .........................................................  ثالثةٌ  آدم ابن أخالءُ 
  ٤٩١  ................................................  الرياء عليكم أخاف ما أخوف

  ٣٨٦  ....................................  الوجوه حسان يف فابتغوه املعروف ابتغيتم إذا
  ٣٠٦  ..............................................  حوائج صري خريا بعبد اهللا أراد إذا
  ٢٧٨  ..................................................  بالتـَؤَدةِ  عليكف أمراً  أردتَ  إذا
  ١٨٥  ..........................................  مؤمنا كان فإن قربه اإلنسان دخل إذا
  ٢٦٤  ..................................................  مودع صالةَ  فصل صّليت إذا
  ٥١٤  ..................................................  أعاله طاب أسفله طابَ  إذا
  ٢٢٨  ..................................................  املالئكة قالت العبد مات إذا
  ٢٩٠  .........................................  عليه اهللاُ  فضله من إىل أحدُكم نظر إذا
  ٥٠٢  .......................................  يف ينظر فكان أصحابه على خيرج أن أراد

  ٥٤٥  ......................................................  اهللا كحيب الدنيا يف ازهد
  ٤٨٥  ..................................................  اَحلَزن ُجبّ  من باهللا استعيذوا

  ٣٤٥  .................................  أهله من ليس من وإىل أهله، إىل املعروف اصنع
  ٥٣٤  ...............................  عثمان فإذا تصيبه بلوى على باجلنة وبشره له افتح
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  ٢٧٦  .......................................................  الَعْيشِ  ِنْصفُ  االقِتَصادُ 
  ٢٧٤  ....................................  الصاحلِ  اهلْديُ  و السْمت، وُحْسن االْقِتَصاَد،

  ٥٥٤  .............................................  القيامة يوم جملسا مين الناس أقرب
  ٣١٦  ............................................................  زَلّته السخي أقيلوا

  ٤١٢  ..............................................  القيامة يومَ  األقلون ُهمْ  األكثـَُرون
  ٤٥٨  ....................................................  اجلنة؟ أهل على أدلكم أال
  ١٢٨  .................................................  فيها؟ مبا مجيعا الدنيا أريك أال
  ٢٨٤، ٢٥٧  .........................................  الطلب يف أمجلوا الناس أيها أال
  ٤٧٣  .............................................  املّداحني رأيتم وإذا متادحوا، ال أال

  ١٦٨  ................................................  ُمّلح وقد بطعامك تؤتى ألست
  ٣٩٩  .....................................................  بنارك حترقين ال عين إليك
  ٤٣٣، ٣٩٩  ............................................................  عين إليك

  ٤١٨  ..........................  ِكْدتَ  وما أّميت أغنياء من اجلنة يدخل منْ  أّول إّنك أما
  ٤٤٢  ......................................... ِسْلماً  أميت أْقَدمَ  َزّوْجُتكِ  أن ترضني أما

  ٢٩٠  ...........................  منهم، والدنو املساكني، حبب أمرين بسبعٍ  خليلي أمرين
  ٥٥٤  ....................................  موأدناه القيامة، يوم اهللا إىل الناس أحب إن
  ٤٤٤  ...........................................  الرياء أميت على أخاف ما أْخَوفَ  إن
  ٤٨٣  .....................................  األصغرُ  الشركُ  عليكم أخاف ما أْخوفَ  إنّ 
  ٤٩٠  ..........................................................  شْركٌ  الرّياء أدىن إنّ 
 ةً  يقاِتلُ  الرجل! اهللا رسولَ  يا قال أْعرابياً  أن٥١٩  ..................................  محي  
  ٤٦٦  .....................................  احلَاذ  خفْيفُ  مؤمنٌ  عْندي أوليائي أْغبطَ  إنّ 
  ١٤٢  ....................  األرض بركات من لكم اهللا رِجخيُْ  ما عليكم أخاف ما أكثر إن
  ٣٦١  ..........................................  البيت ذلك أهلِ  شيمة لـَِمنْ  اجلود إن
  ١١٧  .....................................  مستخلفكم اهللا وإن خِضرة، حلوة الدنيا إن
  ١١٨، ١١٧  ....................................  الدنيا هلم بسطت ملا إسرائيل بين إن
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  ١٧٤  ................................................  أدم البن مثال ُضرِبت الدنيا إن
  ٤٩٢  ............................  معمول صاحل عمل له فيكتب العمل ليعمل الرجل إن
  ٢٦٢  .................  تستويف حىت نفس متوت لن أنه ُروعي يف ألقى قد منياأل الروح إن
  ٣٤٠  ......................................  الناس من قريب، اهللا من قريب السخيّ  إنّ 
  ٤٩٩  ................................................  أمالك سبعة خلق تعاىل اهللا إن
  ٣٥١  .....................  املعروف إليهم حبب خلقه من وجوهاً  للمعروف جعل اهللاَ  إن
  ١١٨  ......................................  إليه أبغض خلقا خيلق مل ثناءه جل اهللا إن
  ٣٢١  ..........................................  مَعايل وِحيبّ  ،اجلودَ  حيبّ  جّوادٌ  اهللا إن
  ١٧٤  .........................................مثال آدم ابن ملطعم الدنيا ضرب اهللا إن
  ١٧٥  .........................................  مثال آدم ابن من خيرج ما ضرب اهللا إن
  ٣٢٣  .....................................  األمور معايل وحيب الكرم حيب كرمي اهللا إن
 ٤٥٠  ....................................................  ُصَورُِكم إىل يْنظُر ال اهللاَ  إن  
  ٣٩٠  ................................................  حياته يف البخيل ليبغض اهللا إن
  ٣٧٢  .............................  والعائل اجلهول، والشيخ الظلوم، الغينّ  ليبغض اهللا إن
  ٥٣٥  ......................................... الفاجر بالرجل الدين هذا ليؤيد اهللا إن
  ٣٧٠  ...............................................  الزّاينّ  الّشْيخَ  ثالثا يبغض اهللا إن
 اهللاَ  إن  حيب  ٥٤١  .....................................................  احلليمَ  احلَِيي  
  ٢٦٨  ...............................................  كّله األمر يف الرفق حيبّ  اهللا إنّ 
  ٥٤٢  ............................................  املتَـَعففَ  احلِليَم، الغِين، حيب  اهللا إن
  ٤٨٢  ...................................  بعمله يردين مل هذا إن للمالئكة يقول اهللا إن
  ٥٧٩، ٢٤٩  ...............................  هلم خالق ال بأقوام الدين هذا يؤيد اهللا إن
  ٥٧٩، ٢٤٩  .................................................الدين هذا يؤيد اهللا إن
  ٤٩٤  ...........................................  فاِجرُ  يا القيامة يوم يناَدى املرائي إن
  ٣٦٤  .........................................  املؤونة قدر على اهللا من تأيت املعونة إن
  ٦٨  .....................................  وقته عن تأخر إذا العبد يفتقدون املالئكة إن
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  ١٩٠  ..........................................  املتتابعة الليايل يبيت كان � النيب أن
  ٤٩٠، ٤٦٦، ٤٦٢  .......................................  شرك الرياء من اليسري إن
  ٤٥٩  .................................................  أغَرب  أشَعثَ  كل  اجلّنة أهلَ  إنّ 
  ٣٤٧  ..........................................  بصالة اجلنة يدخلوا مل أميت بُدالء إن
 حابَةِ  بعضَ  إن٤٣٢  .......................  وَعَسلٍ  ماءٍ  بَشْربَةِ  فُأِيتَ  فاْستْسقى َعِطشَ  الص  
  ٤٣٥  .........................................................  َحاِطبٍ  بن ثـَْعَلَبةَ  أن
  ٥٢٥، ٥٢٤  ............................................................  محدي إن
  ٤٧١  .............................  صاحبك كان لو فقال خريا رجل على أثىن رجال أن
  ٥٦٦  .......................................................   � النيب واله رجال أن
  ١٧٦  ..........................................  النائم يرى فيما أتاه  � اهللا رسول أن
 ٥٢٩  .............................................  خبري إال يأمر فال أْسَلمَ  شْيطَانَه إن  
 ةَ  يَْدخل عوفٍ  بن الرمحن عبدَ  أن٤١٦  ......................................  َحْبواً  اجلَن  
 َعَملَ  إن  ر٥٣١  ......................................  العالنيةِ  عملِ  على ُيَضاِعفُ  الس  
  ٤٣١  ....................................  اجلنة إىل األغنياء يسبقون املهاجرين فقراء إن
  ٤٩١  ..........................................  ِظله إال ظل  ال يومَ  العرش، ظل  يف إن
  ٣٣١  ..............................................  املعروف ومثرةُ  مثرًة، شيءٍ  لكل  إن
  ٣٢٦  .........................................  العباد ملنافع بالنعم خيصهم عبادا هللا إن
  ١٧٦  .........................................  َسْفرٍ  قوم كمثل أمته ومثل هذا مثل إن
  ٥٨١  ..................................................  اجلنة ياضر  الذكر جمالس إن
 َزْيٌن، َمدحي إن  يْ  وإن٥٢٢  ................................................  َشْنيٌ  َذم  
  ١٧٤  ...................................................  ضرب قد أدم ابن مطعم إن
 ٤٦٠  .....................................  ديناراً  فسأَله أحدَكم أَتى لو َمنْ  أّميت ِمن إن  
  ٥٣٧  ..................................  اآلخرة يف عليه يسرت الدنيا يف عليه سرت من إن
  ٢١٦  ...........................................  بالنعيم غذوا الذين أميت شرار من إن
  ٣٠٧  ..............................  السالم وإفشاء ام،الطع بذل املغفرة موجبات من إن
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  ٢٥٩  .........................................  رزقها تستكمل حىت متوت لن نفسا إن
  ٢٩٥  ....................................................  لنفسي رضيته دين هذا إن
  ٢٤٦  ........................................  الزكاة وإيتاء الصالة إلقامة املال أنزلنا إنّا
  ٥٦٨  ....................................................  سأَلََناه من أمرنا نويل ال إنا

  ٤٠٠  .................................................................  لَـَبِخـْيلٌ  إنـكَ 
  ٥٧٧  ........................................  حسرة وإا اإلمارة، على حتِرصون إنكم

  ١٦٤  ..................................................  وفتنة بالء الدنيا من بقي إمنا
  ١٦٣  ...........................................  املاشي كمثل الدنيا صاحب مثل إمنا
  ١٧٥  ....................................  قوم كمثل الدنيا ومثل ومثلكم مثلي إمنا
  ٤٦٩  .......................................  الثناء وحب اهلوى بإتباع الناس هالك إمنا
  ٤٧١  ....................................................  الروح سر يُْظِهر مل � أنه
  ٣٩٧  ......................................  َجبانا املؤمن أيكون � اهللا لرسول قيل أنه
  ٤  ..................................................  اجلـنة من يقربـكم شيء ليس إنه
  ٥٢٨  ..........................................................  قليب على  ليـَُغانُ  إنه
  ٤٧٧  ................................................  اهللا وجه أبتغي املوقف أقف إين
  ٤٩٦  ...................................................  الشرك أميت على َختَوفتُ  إين
  ١٤٩  .....................................  اجلنة مث واخللد الدنيا خزائن أعطيت قد إين
  ١٩٣  .......................................  اليمن جانب من الرمحان نفس ألجد إين

  ٥٥٢  ............................................  مقسط سلطان ذو ثالث اجلنة أهل
  ٢٨٩  ................................................  إىل أنظر أن � خليلي أوصاين

  ٥٥١  ....................................................  ثالث اجلنة يدخل من أول
  ٣٠٢  ................................................  الّصرب قال أفضل؟ األعمال أي
  ٢٩٩  .................................................  الصرب قال أفضل؟ اإلميان أي
  ٢٣٥  ...........................................................  أكيس املؤمنني أي

  ٣٦٤  ................................................................  والشح إياكم
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  ٣٦٥  ................................ بالّشح قبلكم كان من هلك فإمنا والشح، إياكم
  ٣٦٦  .................................  فسفكوا قبلكم كان من دعا فإنه والشح، إياكم
  ٣٧٥  ...............................................  ظُلمات الظلمَ  فإن والظلمَ  إياكم

  ٥٨٠  ................................  أجره له كان عليه، واتِبع ى،هدً  إىل دعا داع أميا
ا َشْهوةً  اْشتَـَهى رجلٍ  أَمي  ٤٠١  .............................................  شهوتَه فـََرد  

  ٤٠٤  .........................  جربيل إىل اهللا فأوحى � اهللا رسولِ  فراشِ  َعَلى َعِلي  بات
  ٥٢٦  ................................  نفر ال أن على الشجرة حتت � اهللا رسول بايعنا

  ٤٥٠  ........................................................  الشر من اْمرِئٍ  حبسب
  ٤٢٠  ......................................  باجلنةِ  ْوفٍ عَ  ْبنَ  الرمحنِ  عبدَ   � النيب  َبشر
  ١٤٠  ...........................................  مبال فجاء اجلراح؛ بن عبيدة أبا بعث
  ٣٦١  ...................................  سعد بن قيس عليهم بعثا � اهللا رسول بعث
  ٣٨١  ....................................  الناس ومعه� اهللا رسول مع نسري حنن بينما
  ٣١٦  ..........................................  آخذٌ  اهللا فإن السخي ذنب عن جتافوا
  ٢٧٥  .........................................................  املعيشة نصف التدبري
  ٢٤٢  .........................................  الدرهم عبد تعس الدينار عبد تعس
  ٥٨٥  .................................................  النفاق خشوع نم باهللا تعوذوا
  ٢٠٠  .................  واحدة ملة إال النار يف كلهم ملة، وسبعني ثالث على أميت تفرتق
  ٥١٩  .....................................................  املؤمن ُبْشرى عاجلُ  تلك

  ٤٧٠  .........................................  متبع وهوى مطاع شح  مهلكات ثالث
  ٣٦٩  .............................................................  مهلكات ثالث
  ٥٥٢  ..............................................  العادلُ  اإلمامُ  دعوُم تَردّ  ال ثالثةٌ 
  ٣٧٠  ............................................  اهللا يبغضهم وثالثة اهللا، حيبهم ثالثة

  ١٥٥  ..................................................  حبجر معصوب طنهوب قام مث
  ٣٩٧  ...................................................  جبانا وال خبيال جتدوين ال مث

  ٣٣٦  ..........................................................  األسخياء دار اجلنة
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  ٣٨٤  .......................................  لكم اهللا َجيُد فجودوا اهللا، جود من اجلود
  ٤٧٠  .............................................  وُيصم يُعمى النّاس من الثناء حبّ 
  ١٠٩  ..................................................  خطيئة كل رأس الدنيا حب
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 . ه١٤٠٦، الطبعة األوىل

 :زرعة الرازي وجهوده يف النبوية مع حتقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة الربذعيأبو  - ٢
لس العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ا: سعدي اهلامشي، نشر. د: دراسة وحتقيق

 .ه١٤٠٢الطبعة األوىل، سنة 
دار : للحافظ أيب العباس البوصريي، حتقيق :إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة - ٣

 .ه١٤٢٠سنة، دار الوطن، الطبعة األوىل:  املشكاة للبحث العلمي، نشر

احلسيين الزبيدي، طبع دار حملمد بن حممد  :م الدينإحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علو  - ٤
 .الفكر

باسم فيصل أمحد اجلوابرة، دار الراية يف . د: أيب عاصم الشيباين، حتقيقبن ال :اآلحاد واملثاين - ٥
 . ه ١٤١١الرياض، الطبعة األوىل سنة 

مد الَعباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن حمأبو لتقي الدين  :أحاديث القصاص - ٦
، بريوت –املكتب اإلسالمي :  نشر، حممد بن لطفي الصباغ: حتقيق، تيمية احلراينابن 

 . م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨
األحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف  - ٧

قدسي   الواحد احلنبلي امل  لإلمام العالمة ضيا الدين أيب عبداهللا حممد بن عبد: صحيحيهما
الطبعة الرابعة ، أ د عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش دار اخلضر للطباعة والنشر: حتقيق 
 .ه١٤٢١

. د.أ: لضياء الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي، دراسة وحتقيق :األحاديث املختارة - ٨
 .مكتبة األسدي مبكة املكرمة، الطبعة اخلامسة: : عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش، نشر

اجلوزي ابن للدكتور علي بن عبداهللا الصياح دار   :ث تعظم الربا على الزنا دراسة نقديةأحادي - ٩
 .ه١٤٣٠الطبعة االوىل 

شعيب االرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة : حبان، حتقيقابن اإلحسان يف تقريب صحيح  - ١٠
 . ه١٤١٨سنة ، الثالثة
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٦٦٦

السيد : قه وعلق عليهأحوال الرجال، أليب إسحاق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين، حق - ١١
  .ه١٤٠٥صبحي البدري السامرائي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، سنة 

مكتبة ومطبعة كرياطه فوترا : طبعة، بدوي طبانة،. إحياء علوم الدين، لإلمام الغزايل، بتقدمي د - ١٢
  .بأندونيسيا

عامل : طبعة، سعيد حممد اللحام: مراجعة، لوكيع حممد بن خلف بن حيان: أخبار القضاة - ١٣
  . الكتب

أيب ابن أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان القرشي املعروف ب: والنية اإلخالص - ١٤
املكتبة العصرية بريوت سنة : طبعة، أيب الدنياابن طبع من ضمن موسوعة اإلمام ، الدنيا

  .ه١٤٢٩
ين، دراسة حيان األصبهاابن وآدابه، أليب الشيخ  - صلى اهللا عليه وسلم  - أخالق النيب  - ١٥

صاحل بن حممد الونيان، دار املسلم للنشر والتوزيع بالرياض، الطبعة األوىل سنة . د: وحتقيق
  . ه١٤١٨

عبداهللا أبو : اآلداب، لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، اعتىن به وعلق عليه - ١٦
  .ه١٤٠٨سنة، السعيد املندوه، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة األوىل

دب املفرد، لإلمام البخاري، بتخرجيات وتعليقات أيب عبدالرمحن حممد ناصر الدين األ - ١٧
  .ه١٤٣٠دار الصديق ومؤسسة الريان، الطبعة اخلامسة، سنة : األلباين، نشر

إسحاق أبو : األربعون الصغرى، لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي، البيهقي، حتقيق - ١٨
  .ه١٤٠٨اب العريب ببريوت، الطبعة األوىل سنة دار الكت: احلويين األثري، الناشر

. د: اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، للخليل بن عبداهللا بن أمحد اخلليلي القزويين، حتقيق - ١٩
  .ه١٤٠٩مكتبة الرشد بالرياض الطبعة األوىل، سنة : حممد سعيد عمر إدريس، الناشر

الدين األلباين، املكتب اإلسالمي إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حملمد ناصر  - ٢٠
  .ه١٣٩٩يف بريوت، الطبعة األوىل، سنة 

رواية بدر ، أليب احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي: أسباب نزول القرآن - ٢١
دار امليمان : طبعة، ماهر ياسني الفحل: حتقيق، الدين أيب نصر حممد بن عبد اهللا األرغياين

  .ه١٤٢٦سنة ، للنشر والتوزيع
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االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين  - ٢٢
: عبدالرب النمري القرطيب، حتقيقبن ال، الرأي واآلثار وشرح ذلك كله باإلجياز واالختصار

دار قتيبة بدمشق، ودار الوعي حبلب، الطبعة األوىل، سنة : عبداملعطي قلعجي، نشر
  .ه١٤١٤

علي حممد البجاوي، : عبدالرب النمري القرطيب، احملققبن  معرفة األصحاب، الاالستيعاب يف - ٢٣
  . ه١٤١٢دار اجليل ببريوت، الطبعة األوىل سنة : نشر

، األثري اجلزريابن لعز الدين أيب احلسن علي بن حممد : يف معرفة الصحابة أسد الغابة - ٢٤
  . ر الكتب العلمية بريوتدا: طبعة، .وعادل أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض: حتقيق

 ،أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي: األمساء املبهمة يف األحكام املبهمة - ٢٥
 .هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة، ، مكتبة ا خلاجني بالقاهرة: نشر، عزالدين علي السيد: إخراج

حممد عبد اهللا بن : حتقيق، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي: األمساء والصفات - ٢٦
  .الطبعة األوىل، مكتبة السوادي  جدة: نشر ، احلاشدي

، عبد السالم هارون: حتقيق، إلمام أيب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي: االشتقاق - ٢٧
  .هـ ١٤١١لبنان الطبعة األوىل، –دار اجليل، بريوت  : طبعة

 بن عبداحملسن عبداهللا. د: حجر العسقالين، حتقيقابن اإلصابة يف متييز الصحابة للحافظ  - ٢٨
الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر، الطبعة األوىل 

  . ه١٤٢٩سنة 
أيب ابن أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان القرشي املعروف ب: اصطناع املعروف - ٢٩

ابن وعة اإلمام مطبوع ضمن موس. (ه١٤٢٩سنة ، املكتبة العصرية بريوت: طبعة، الدنيا
    ) الد الثامن، أيب الدنيا

أيب ابن أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان القرشي املعروف ب :إصالح املال - ٣٠
ابن مطبوع ضمن موسوعة اإلمام . (ه١٤٢٩سنة ، املكتبة العصرية بريوت: طبعة، الدنيا

    ) الد السابع، أيب الدنيا
: أيب الفضل حممد بن طاهر املقدسي، حتقيق: لدارقطين، تأليفأطراف الغرائب واألفراد ل - ٣١

  .ه١٤٢٨جابر بن عبداهللا السريع، دار التدمرية، الطبعة األوىل سنة
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٦٦٨

أيب الفضل حممد : األفراد للدارقطين، مطبوع بذيل أطراف الغرائب واألفراد للدارقطين، تأليف - ٣٢
التدمرية، الطبعة األوىل سنة جابر بن عبداهللا السريع، دار : بن طاهر املقدسي، حتقيق

  .ه١٤٢٨
دار الكتب : نشر، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي: االقتصاد يف االعتقاد - ٣٣

  .هـ ١٤٢٤الطبعة األوىل، ، العلمية، بريوت
اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد من الرجال سوى من ذكر يف ذيب  - ٣٤

سن حممد بن علي بن احلسن بن محزة احلسيين الدمشقي احملاأبو لشمس الدين ، الكمال
منشورات جامعة الدراسات : نشر، د عبد املعطي أمني قلعجي: حتقيق، الشافعي

  .اإلسالمية، كراتشي باكستان
للحافظ األمري : اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤلف املختلف يف األمساء والكين واألنساب - ٣٥

  .ه١٤١٥الطبعة األوىل ، اإلسالمي القاهرةدار الكتاب : نشر، ماكوالابن 
  .، دار الكتب العلمية ببريوت )ضمن جمموعة رسائل اإلمام الغزايل (إجلام العوام  - ٣٦
دار : طبعة، حتقيق الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب، لإلمام حممد بن إدريس الشافعي: األم - ٣٧

  .ه١٤٢٢الطبعة األوىل ، الوفاء للطباعة والنشر
اإلمام الواعظ احملدث أيب احلسني حممد بن أمحد بن إمساعيل بن عنبس  مسعونابن أمايل  - ٣٨

  . ه١٤٢٣سنة ، الطبعة األوىل، عامر حسن صربي، دار البشائر ببريوت: البغدادي، حتقيق

أليب عبد اهللا البغدادي احلسني بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن سعيد بن أبان : األمايل - ٣٩
مهدي الفارسي، عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن مهدي ابن : رواية، الضيب احملاملي

 .هـ ١٤٢٧األوىل، : الطبعة، دار النوادر: نشر، محدي عبد ايد السلفي: حتقيق، الفارسي

عبدالرمحن أبو : للمحدث عبدامللك بن حممد بن عبداهللا بن بشران، ضبط نصه: األمايل - ٤٠
  .ه١٤١٨سنة ، عادل العزازي، دار الوطن للنشر، الطبعة األوىل

عبد العلي عبد احلميد : حتيقق، أمثال احلديث للقاضي أيب حممد احلسن الرامهرمزي - ٤١
 .ه١٤٠٤الطبعة األوىل ، بومباي اهلند، الدار السلفية: طبعة، األعظمي

بأيب  أليب حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان املعروف، األمثال يف احلديث النبوي - ٤٢
الطبعة األوىل ، الدار السلفية: طبعة، عبد العلي عبد احلميد: يقحتق، الشيخ األصبهاين
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 .ه١٤٠٢

انس سيد بن رجب  حممد خليل هراس، دار الفكر أبو :األموال أليب عبيد اهلروي، حتقيق - ٤٣
 . ه١٣٩٥للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، سنة

حتقيق السيد ، ليط مغلطايلعالء الدين بن ق اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة - ٤٤
 . مكتبة الرشد الرياض: طبعة، عزت املرسي وآخرون

حتقيق ، إنباء الغمر بأبناء العمر للحافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي العسقالين - ٤٥
 . ه١٣٨٩القاهرة ، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي املتحدة العربية: نشر، حسن حبشي/ د

تقدمي وتعليق ، دالكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاينلإلمام أيب سعد عب، األنساب - ٤٦
، الطبعة األوىل، دار اجلنان: طبعة، مركز اخلدمات واألحباث الثقافية، عبداهللا عمر البارودي

 . ه ١٤٠٨سنة 

أيب ابن املطبوع من ضمن موسوعة اإلمام ، أليب بكر عبد اهللا بن حممد القرشي األهوال - ٤٧
 . ١٤٢٩العصرية بريوت سنة  املكتبة: طبعة، الدنيا

الطبعة األوىل ، أضواء السلف: طبعة، لسعد نبيل اجلرار: اإلميا اىل زوائد األمايل واالجزاء - ٤٨
 .ه١٤٢٨

علي : حتقيق، كثريابن  للحافظ عماد الدين ، شرح اختصار علوم احلديث الباحث احلثيث - ٤٩
الطبعة األوىل سنة ، رياضمكتبة املعارف للنشر والتوزيع ال :طبعة، حسن عبد احلميد احلليب

 .ه١٤١٧

ابن ليوسف بن حسن بن أمحد بن حسن : حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم - ٥٠
الدكتورة روحية عبد : حتقيق ، املِبـْرَد احلنبلي ابن ابن عبد اهلادي الصاحلي، مجال الدين، 

 .ه١٤١٣ الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت: نشر، الرمحن السويفي

: أليب بكر أمحدبن عمرو بن عبداخلالق البزارا، حتقيق، املعروف مبسند البزار، البحر الزخار - ٥١
حمفوظ الرمحن زين اهللا وآخرون، مكتبة العلوم واحلكم باملدينة املنورة، الطبعة األوىل بدأت 

  .ه١٤٣٠، وانتهت . ه١٤٠٨سنة 

حممد بن أيب إسحاق إبراهيم بن يعقوب أليب بكر :  حبر الفوائد املشهور مبعاين األخبار - ٥٢
: أمحد فريد املزيدي نشر - حممد حسن حممد حسن إمساعيل : الكالباذي البخاري حتقيق 
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 هـ ١٤٢٠دار الكتب العلمية بريوت الطبعة األوىل ، 

، أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي :  البخالء - ٥٣
 . هـ١٤٢١األوىل، : الطبعة، حزمابن دار : نشر، اجلايببسام عبد الوهاب : حتقيق

عبداهللا الرتكي، هجر للطباعة والنشر . د: البداية والنهاية، أليب الفداء إمساعيل بن كثري حتقيق - ٥٤
 . ه ١٤١٩والتوزيع يف القاهرة، الطبعة األوىل، سنة 

دار : طبعة، اينلإلمام حممد بن علي الشوك، البدر الطالع مبحاسن من بعد القرة السابع - ٥٥
  .ه١٤١٨الطبعة األوىل ، الكتب العلمية بريوت

لإلمام أيب حفص عمر بن علي بن أمحد : يف ختريج أحاديث الشرح الكبري البدر املنري - ٥٦
دار : طبعة، الغيط عبد احليأبو مصطفى : حتقيق، امللقنابن األنصاري الشافعي املعروف ب

  .١٤٢٥ الطبعة األوىل سنة، اهلجرة للنشر والتوزيع

حسني أمحد الباكري، . د: بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث، أليب بكر اهليثمي، حتقيق - ٥٧
مركز خدمة السنة والسرية النبوية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، الطبعة األوىل، سنة : نشر

 .ه ١٤١٣

مؤسسة ، يس عواروكورك، بشري فرنسيس: ترمجة، كي لسرتنج: تأليف، بلدان اخلالفة الشرقية - ٥٨
 .  ه١٤٠٥سنة ، الطبعة الثانية، الرسالة

عصام : حتقيق، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين: من أدلة األحكامبلوغ املرام  - ٥٩
 .ه١٤٢٧، الطبعة الرابعة، دار الدليل األثرية للنشر والتوزيع: طبعة، موسى هادي

احلسن أبو القطان الفاسي ابن افظ بيان الوهم واإليهام الواقَعني يف كتاب األحكام، للح - ٦٠
دار طيبة بالرياض، : احلسني آيت سعيد، نشر. د: علي بن حممد بن عبدامللك، حتقيق

 . ه١٤١٨الطبعة األوىل سنة 

حتقيق عبد الستار أمحد الفراج ، حملمد مرتضى الزبيدي: من جواهر القاموس تاج العروس - ٦١
 . ه١٣٨٥سنة ، )الكويت(الرتاث العريب : طبعة، وآخرون

، تاريخ أمساء الثقات ومن نقل عنهم العلم للحافظ أيب حفص عمر بن أمحد بن شاهني - ٦٢
 .ه١٤٠٤الطبعة األوىل ، ، - الكويت –الدار السلفية : نشر، صبحي السامرائي: حتقيق 

. د: تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب  حتقيق - ٦٣
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- ١٤٢٢دار الكتاب العريب، الطبعة الثانية من سنة: طبعة، ري،عمر عبدالسالم تدم
 .ه١٤٢٤

حيمد، مكتبة الرشد، الطبعة أبو تيسري بن سعد : التاريخ األوسط، لإلمام البخاري، حتقيق - ٦٤
 . ه١٤٢٦األوىل سنة

: تعليق، برتتيب اهليثمي، للحافظ أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلي: تاريخ الثقات - ٦٥
 .ه١٤٠٥الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية بريوت: طبعة، عطي قلعجيعبد امل:  الدكتور

صالح : حتقيق، أليب بكر أمحد بن أيب خيثمة: أيب خيثمةابن التاريخ الكبري املعروف بتاريخ  - ٦٦
األوىل، : الطبعة، )القاهرة(الفاروق احلديثة للطباعة والنشر : نشر، بن فتحي هالل

 . هـ١٤٢٧

احلافظ النقاد، أىب عبداهللا حممد بن امساعيل بن ابراهيم اجلعفي : تأليف، التاريخ الكبري - ٦٧
 . دار الكتب العلميه: طبعة، البخاري أيب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري

وذكر قُطاِا العلماء من غري ، تاريخ مدينة السالم وأخبار حمدثيها: تاريخ بغداد املسمى - ٦٨
، الدكتور بشار عواد: حتقيق، اخلطيب البغدادي أليب بكر أمحد بن علي: أهلها ووارديها

 . ه١٤٢٢دار الغرب اإلسالمي الطبعة األوىل سنة: طبعة

: عن أيب زكريا حيىي بن معني يف جتريح الرواة وتعديلهم، تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي - ٦٩
 . ه١٤٠٠دار املأمون للرتاث سنة : طبعة، الدكتور أمحد حممد نور سيف: حتقيق

ة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو اجتاز بنواحيها من تاريخ مدين - ٧٠
: اإلمام أيب القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا بن عساكر، حتقيق: وارديها وأهلها، تصنيف

 .ه ١٤١٥عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر يف بريوت، الطبعة األوىل 

، احلسن، َحبَْشلأبو سلم بن حبيب الرزّاز الواسطي، ألسلم بن سهل بن أ: تاريخ واسط - ٧١
 .هـ١٤٠٦األوىل، : الطبعة، عامل الكتب، بريوت: نشر، كوركيس عواد: حتقيق

أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب : تايل تلخيص املتشابه - ٧٢
 –لصميعي دار ا: نشر، أمحد الشقريات، مشهور بن حسن آل سلمان : حتقيق، البغدادي
 .. ه١٤١٧األوىل، : الطبعة، الرياض

حممد : حتقيق، أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، التبيان يف آداب محلة القرآن - ٧٣
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 .هـ ١٤١٤الثالثة : الطبعة، )بريوت(حزم للطباعة والنشر والتوزيع  ابن دار : نشر، احلجار

مؤرخ الشام أيب : األشعري، تصنيف تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن - ٧٤
دار الكتاب العريب : عساكر الدمشقي، الناشرابن القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا 

 . ه١٤٠٤ببريوت، الطبعة الثالثة، سنة 

للحافظ مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز  جتريد أمساء الصحابة - ٧٥
  .اعة والنشردار املعرفة للطب: نشر، الذهيب

طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة ، لبشار عواد وشعيب االرناؤط: حترير تقريب التهذيب - ٧٦
 .ه١٤١٧األوىل

دار : طبعة، للحافظ حممد بن عبد الرمحن املباركفوري: شرح جامع الرتمذي حتفة األحوذي - ٧٧
 .ه١٤٢١الطبعة األوىل ، احلديث القاهرة

، احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزيأبو ن جلمال الدي: حتفة األشراف مبعرفة األطراف - ٧٨
: الثانية: الطبعة، املكتب اإلسالمي، والدار القّيمة: طبعة، عبد الصمد شرف الدين: حتقيق

 . هـ١٤٠٣
أسد : اعتىن بطبعه، لشمس الدين السخاوي: التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة - ٧٩

  . ه١٣٩٩، احلسيين
: نشر، حملمد ناصر الدين األلباين: ،عاجلها اإلسالم ختريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف - ٨٠

 . هـ ١٤٠٥ - األوىل : الطبعة، )بريوت(املكتب اإلسالمي 

حممد عبد أبو جلمال الدين : ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري - ٨١
ابن دار : نشر، عبد اهللا بن عبد الرمحن السعد: حتقيق، اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي

 . هـ ١٤١٤األوىل، : الطبعة، )الرياض(خزمية 

نظر ممحمد : حتقيق، للحافظ جالل الدين السيوطي: تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي - ٨٢
  .ه١٤٢٣الطبعة السادسة ، دار طيبة: طبعة، الفارايب

، القزويينالقاسم الرافعي أبو لعبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، : التدوين يف أخبار قزوين - ٨٣
   .هـ١٤٠٨: الطبعة، دار الكتب العلمية: نشر، عزيز اهللا العطاردي: حتقيق

تذكرة احلفاظ، لإلمام الذهيب، صحح عن النسخة القدمية احملفوظة يف مكتبة احلرم املكي،  - ٨٤
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داري الكتب : طبعة، حممد أمني دمج: عبدالرمحن بن حيي املعلمي، الناشر: تصحيح الشيخ
  .العلمية بريوت

ذكرة املوضوعات، للشيخ العامل حممد طاهر بن علي اهلندي الفتين، دار إحياء الرتاث ت - ٨٥
 . ه١٤١٥العريب، الطبعة الثالثة، سنة 

الرتغيب يف فضائل األعمال وثواب ذلك، لإلمام احلافظ أيب حفص عمر بن أمحد بن  - ٨٦
 . ه١٤١٥ة اجلوزي، الطبعة األوىل سنابن صاحل أمحد مصلح الوعيل، دار : شاهني، حتقيق

: طبعة، مصطفى حممد عمارة: تعليق، لعبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري: الرتغيب والرتهيب - ٨٧
 .ه١٤٠٧، دار اجليل البريوت

الرتغيب والرتهيب، لإلمام احلافظ أيب القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل اجلوزي  - ٨٨
دار احلديث بالقاهرة، أمين بن صاحل بن شعبان، : األصبهاين املعروف بقوام السنة، اعتىن به

  . ه١٤١٤الطبعة األوىل، سنة 
للحافظ أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر : بزوائد رجال األئمة األربعة تعجيل املنفعة - ٨٩

، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية بريوت: طبعة، أمين صاحل جندي: حتقيق، العسقالين
  . ه١٤١٦سنة 

: تدليس، للحافظ بن حجر العسقالين، حتقيقتعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بال - ٩٠
  . ه١٤١٤الرياض الطبعة الثانية ،أمحد بن علي بن سري املباركي: الدكتور

عبدالرمحن عبداجلبار . د: تعظيم قدر الصالة، لإلمام حممد بن نصر املروزِي، حتقيق - ٩١
 . ه١٤٠٦سنة ، الفريوائي، طبع مكتبة الدار باملدينة املنورة، الطبعة األوىل

، أليب عبد الرمحن حممد ناصر الدين األلباين،  حبانابن لتعليقات احلسان على صحيح ا - ٩٢
 . هـ  ١٤٢٤األوىل، : الطبعة) جدة(دار با وزير للنشر والتوزيع، : نشر

تغليق التعليق على صحيح البخاري، للحافظ أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر  - ٩٣
، املكتب اإلسالمي ببريوت، ودار عمار سعيد عبدالرمحن موسى القزقي: العسقالين، حتقيق

 . ه١٤٠٥باألردن، الطبعة األوىل، سنة 

حممد احلسني بن مسعود البغوي، أبو لإلمام حميي السنة ": معامل التنزيل"تفسري البغوي  - ٩٤
حققه وخرج أحاديثه حممد عبداهللا النمر، وآخرون، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 
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 . ه١٤١٧سنة 

، )الدمام(اجلوزي، ابن دار : نشر، للشيخ حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، ب التدمريةتقري - ٩٥
 . هـ١٤١٩الطبعة األوىل، 

أيب األشبال : احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين حتقيق: تقريب التهذيب، تأليف - ٩٦
 . ه١٤٢٣دار العاصمة بالرياض، الطبعة الثانية: طبعة، صغري أمحد الباكستاين،

: طبعة، نقطةابن أليب بكر حممد بن عبد الغين الشهري ب، قييد ملعرفة الرواة والسنن واملسانيدالت - ٩٧
  .ه١٤٠٧دار احلديث بريوت 

لزين الدين عبد الرحيم بن :  الصالحابن التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من كتاب  - ٩٨
د احملسن الكتيب حممد عب: نشر، عبد الرمحن حممد عثمان: دراسة وحتقيق، احلسني العراقي

 . هـ١٣٨٩الطبعة األوىل، ، صاحب املكتبة السلفية باملدينة املنورة 

: تكملة شرح الرتمذي للحافظ أيب الفضل زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي، حتقيق - ٩٩
 . بعض طالب الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

، الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزيللحافظ اإلمام مجال : تلبيس إبليس - ١٠٠
 . دار الوطن للنشر: طبعة، أمحد بن عثمان املزيد/ د: حتقيق

: حجر العسقالين، حتقيقابن التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري للحافظ  - ١٠١
 .ه١٤٢٨الطبعة األوىل ، أضواء السلف: طبعة، حممد الثاين بن عمر بن موسى

يص املتشابه يف الرسم ومحاية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم، للحافظ أيب تلخ - ١٠٢
سكينة الشهايب، الطبعة األوىل، : بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي، حتقيق

 .م١٩٨٥سنة 

مكتبة املطبوعات ، تلخيص املستدرك للحافظ الذهيب مطبوع مع املستدرك للحاكم - ١٠٣
 . اإلسالمية حبلب

مهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، للحافظ أيب عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب الت - ١٠٤
وزارة عموم : مصطفى بن أمحد العلوي، وحممد عبدالكبري البكري، نشر: النمري، حتقيق

 . ه١٣٨٧األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية، سنة 

أليب الليث نصر بن حممد بن ، سمرقنديتنبيه الغافلني بأحاديث سيد األنبياء واملرسلني لل - ١٠٥
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كثري، دمشق ابن  دار : نشر، يوسف علي بديوي: حتقيق، أمحد بن إبراهيم السمرقندي
 ).بريوت(

: طبعة، إىل ما وقع من النظر يف كتب األماجد أليب إسحاق احلويين األثري تنبيه اهلاجد - ١٠٦
 .احملجة

عة، أليب احلسن علي بن حممد بن عراق تنـزية الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضو  - ١٠٧
دار الكتب العلمية يف ،  عبدالوهاب عبداللطيف وعبداهللا حممد الصديق: الكناين، حتقيق

 .ه ١٤٠١بريوت، الطبعة الثانية، 

علي رضا بن : أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، حتقيق، - اجلزء املفقود  - ذيب اآلثار  - ١٠٨
 .ه١٤١٦سنة ، الطبعة األوىل، ون للرتاثدار املأم، عبداهللا بن علي رضا

من األخبار، أليب  - صلى اهللا عليه وسلم  - ذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا  - ١٠٩
 .حممود حممد شاكر، مطبعة املدين مبصر: جعفر حممد بن جرير الطربي، حتقيق

دار الكتب ، ىلالطبعة األو ، أىب زكريا حميي الدين بن شرف النووي، ذيب األمساء واللغات - ١١٠
 . العلمية

خليل مأمون : حتقيق، احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين: تأليف، ذيب التهذيب - ١١١
 .ه١٤٠١٧الطبعة األوىل سنة ، دار املعرفة بريوت: طبعة، شيحا وآخرون

مؤسسة : طبعة، بشار عواد،: ذيب الكمال، جلمال الدين أيب احلجاج املزي، حتقيق - ١١٢
 . ه١٤١٣سنة ، األوىلالرسالة، الطبعة 

جمدي : التوبيخ والتنبيه، أليب الشيخ األصبهاين عبداهللا بن حممد بن جعفر بن حيان، حتقيق - ١١٣
 . السيد إبراهيم، مكتبة الفرقان بالقاهرة

أيب ابن أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان القرشي املعروف ب التوضع واخلمول - ١١٤
أيب ابن مطبوع ضمن موسوعة اإلمام . (ه١٤٢٩، بريوتاملكتبة العصرية : طبعة، الدنيا

 ).الدنيا الد الثالث

ناصر الدين الدمشقي، ابن توضيح املشتبه، للحافظ حممد بن عبد اهللا القيسي، املعروف ب - ١١٥
 .لبنان- هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤١٤الثانية . حممد نعيم العرقسوسي، ط: حتقيق

. ، ط)١٠٣١(المة حممد بن عبد الرؤوف املناوي التيسري بشرح اجلامع الصغري، للع - ١١٦
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 .هـ، دار الطباعة اخلديوية، مصر١٢٨٦

دار حسان : طبعة، للدكتور عذاب حممود احلمش: ثعلبة بن حاطب الصحايب املفرتى عليه - ١١٧
 .ه١٤٠٧الطبعة الرابعة ، للنشر والتوضيح 

ثمانية يف حيدر  أباد يف أليب حامت حممد بن حبان البسيت، مطبعة دائرة املعارف الع :الثقات - ١١٨
 .ه١٣٩٣اهلند، الطبعة األوىل، سنة 

جعفر أبو حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، : جامع البيان يف تأويل القرآن - ١١٩
 .الطبعة األوىل. دار هجر: نشر، مكتب التحقيق بدار هجر: حتقيق، الطربي

محدي : كلدي العالئي، حتقيقجامع التحصيل يف أحكام املراسيل، لصالح الدين بن كي - ١٢٠
 .ه١٤٠٧سنة ، عبدايد السلفي، عامل الكتب ببريوت، الطبعة الثانية

الثانية . ، ط)٩١١ت (اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير، جلالل الدين السيوطي  - ١٢١
 . لبنان- م،  دار الكتب العليمة، بريوت٢٠٠٤

دار املعرفة :نشر، محد بن رجب احلنبليأليب الفرج عبد الرمحن بن أ: جامع العلوم واحلكم - ١٢٢
 .ه١٤٠٨بريوت الطبعة األوىل ، 

دار ، أشبال الزهرييأبو : حتقيق، أليب عمر يوسف بن عبد الرب: جامع بيان العلم وفضله - ١٢٣
 .اجلوزيابن 

أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح ، تفسري القرطيب= اجلامع ألحكام القرآن - ١٢٤
دار :  نشر، أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش: حتقيق، مشس الدين القرطيباألنصاري اخلزرجي 

 .هـ١٣٨٤الثانية ، : الطبعة ، القاهرة –الكتب املصرية 

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للحافظ أيب بكر أمحد بن علي بن ثابت البغدادي،  - ١٢٥
، تب العلمية بريوتدار الك: طبعة، عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضةأبو : حتقيق

  .ه١٤١٧الطبعة األوىل 

عبد العلي . د: ، حتقيق)٤٥٨ت (لإلمام احلافظ أيب بكر البيهقي : اجلامع لشعب اإلميان - ١٢٦
 .السعودية- هـ، مكتبة الرشد، الرياض١٤٢٣األوىل . عبد احلميد حامد، ط

فواز : يقحتق، اجلد احلثيث يف بيان ما ليس حبديث ألمحد بن عبد الكرمي الغزي العامري - ١٢٧
 .ه١٤١٨الطبعة األوىل سنة ، حزمابن دار : طبعة، أمحد زمريل
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٦٧٧

أيب  حممد عبدالرمحن بن أيب حامت الرازي، دار إحياء الرتاث العريب، : تأليف، اجلرح والتعديل - ١٢٨
 . ه١٣٧١سنة ، جملس دائرة املعارف العثمانية الطبعة األوىل: طبعة، مصور عن

. عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائي، ط: ، حتقيق)٢٥٧ت (جزء احلسن بن عرفة العبدي  - ١٢٩
 .هـ، مكتبة دار األقصى، الكويت١٤٠٦األوىل 

ابن دار النشر دار :  نشر، حملمد بن فتوح احلميدي، اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم - ١٣٠
  .هـ ١٤٢٣الثانية : الطبعة - حزم بريوت 

درا املطبوعات :  طبعة، ر نزيه محادالدكتو : حتقيق، لإلمام عبد اهللا بن املبارك: اجلهاد - ١٣١
 . احلديثية

مساعد بن سليمان : حتقيق، أمحد بن عمرو بن أيب الضحاك النبيل الشيباين: اجلهاد  - ١٣٢
 .ه١٤٠٩سنة : الطبعة األوىل، مكتبة العلوم واحلكم: طبعة، احلميد

، الدنياأيب ابن أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان القرشي املعروف ب :اجلوع - ١٣٣
أيب الدنيا الد ابن مطبوع ضمن موسوعة اإلمام . (ه١٤٢٩، املكتبة العصرية بريوت: طبعة
 ).الرابع

احلافظ العراقي وأثره يف السنة، للدكتور أمحد معبدعبدالكرمي، مكتبة أضواء السلف، الطبعة  - ١٣٤
 .ه١٤٢٥األوىل سنة 

 .ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعأليب نعيم األصبهاين، د، حلية األولياء وطبقات األصفياء - ١٣٥

خالد : حتقيق، أليب القاسم احلسني بن حممد احلنائي): فوائد أيب القاسم احلنائي: (احلنائيات - ١٣٦
  . هـ ١٤٢٨األوىل ، : الطبعة ، أضواء السلف: : نشر، النجاأبو رزق حممد جرب 

دار : نشر، الدين السيوطيلعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل : الدر املنثور يف التفسري باملاثور - ١٣٧
 هـ ـ ١٤٢٤، هجر مصر

الدكتور حممد رشاد سامل، : درء تعارض العقل والنقل، لشيخ اإلسالم بن تيمية، حتقيق - ١٣٨
إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية : أشرفت على طباعته ونشره

 .ه١٤١١الطبعة الثانية، سنة 

للحافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي ، ائة الثامنةالدرر الكامنة يف أعيان امل - ١٣٩
 .ه١٣٩٢سنة ، جملس دائرة املعارف العثمانية: نشر، العسقالين
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٦٧٨

. د: وختريج: أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، دراسة وحتقيق: الدعاء لإلمام احلافظ - ١٤٠
سنة ، لطبعة األوىلدار البشائر اإلسالمية، ا: حممد سعيد بن حممد حسن البخاري، الناشر

 .ه١٤٠٧

عبداملعطي قلعجي دار الكتب العلمية يف بريوت، . د: دالئل النبوة لإلمام البيهقي، حتقيق - ١٤١
 .ه١٤٠٨سنة ، األوىل:  الطبعة ديوان الضعفاء واملرتوكني للحافظ الذهيب، حتقيق

القلم بريوت دار : طبعة، جلنة من العلماء: ديوان الضعفاء واملرتوكني للحافظ الذهيب، حتقيق - ١٤٢
 .١٤٠٨الطبعة األوىل سنة ، لبنان

: حتقيق ، حملمد بن طاهر املقدسي، ذخرية احلفاظ املخرج على احلروف واأللفاظ - ١٤٣
  .ه ١٤١٦سنة . دار السلف: الناشر . الرمحن الفريوائي  عبد

دار الكتاب :  نشر، للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين: ذكر أخبار أصبهان - ١٤٤
 . اإلسالمي

مصطفى : حمقق، الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزيأبو جلمال الدين : ذم اهلوى - ١٤٥
 .حممد الغزايل: مراجعة، عبد الواحد

الطيب املكي أبو حملمد بن أمحد بن علي، تقي الدين، : ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد - ١٤٦
الطبعة ، ، بريوت، لبناندار الكتب العلمية، كمال يوسف احلوت: احلسين الفاسي حتقيق

 . هـ١٤١٠األوىل، 

للقاضي امللك حممد صبغة اهللا بن :  ذيل القول املسدد يف الذب عن املسند لإلمام أمحد - ١٤٧
 .١٤٠١األوىل، : الطبعة، القاهرة –تيمية ابن مكتبة : الناشر، حممد املدارسي اهلندي

الشيخ زكريا : اسة وحتقيقذيل طبقات احلفاظ، للحافظ عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، در  - ١٤٨
 .دار الكتب العلمية: عمريات، الناشر

، الذيل على العرب يف خري من غرب لويل الدين أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني العراقي - ١٤٩
 .ه١٤٠٩الطبعة األوىل سنة ، مؤسسة الرسالة: طبعة، صاحل مهدي عباس: حتقيق

ناصر الدين ابن س الدين، الشهري بحممد بن عبد اهللا بن حممد، مش: املؤلف: الرد الوافر - ١٥٠
 . الطبعة األوىل، )بريوت(املكتب اإلسالمي :  نشر، زهري الشاويش: حتقيق، الدمشقي

العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد أبو لشيخ اإلسالم تقي الدين : الرد على املنطقيني - ١٥١
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٦٧٩

  .دار املعرفة، بريوت:  نشر، تيمية احلراين احلنبلي الدمشقيابن السالم 

حممد : الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املصنفة، حملمد بن جعفر الكتاين، حتقيق - ١٥٢
 . ه١٤٠٦املنتصر حممد الزمزمي الكتاين، دار البشائر اإلسالمية ببريوت، الطبعة الرابعة، 

. د: الرواة املختلف يف صحبتهم ممن هلم رواية عنهم يف الكتب الستة مجعا ودراسة، تألبف - ١٥٣
 .ه١٤٢٨قاملي اجلزائري، طبع اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، الطبعة األوىل، سنة  كمال

األوىل . الروض البسام برتتيب وختريج فوائد متام، جلاسم بن سليمان الفهيد الدوسري، ط - ١٥٤
 . لبنان- هـ، دار البشائر اإلسالمية، بريوت١٤٠٨

: طبعة، حممد شكور حممود احلاج أمرير :حتقيق: إىل املعجم الصغري للطرباين الروض الداين - ١٥٥
 ه١٤٠٥الطبعة األوىل ، مكتبة اإلسالمي بريوت

عادل أمحد : حتقيق، لإلمام أيب حامت حممد بن حبان البسيت، ونزهة الفضالء روضة العقالء - ١٥٦
الطبعة ، نزار مصطفى الباز مكتبة املكرمة:  طبعة، وعلى حممد معوض، عبد املوجود

 .ه١٤٢٢اخلامسة 

دار ، أمحد بن عامر حيدر: حتقيق، لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، الكبريالزهد  - ١٥٧
 . ه١٤٠٨سنة ، الطبعة األوىل، مؤسسة الكتب الثقافية، اجلنان

، ياسني حممد  السواس: حتقيق، الزهد أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا القرشي - ١٥٨
 .ه١٤٢٠الطبعة األوىل ، كثري بريوتابن  دار : طبعة

دار املعارج الدولية : طبعة، أمحد فريد: الزهد لعبداهللا بن املبارك بن واضح املرزوي، حتقيق - ١٥٩
 .١٤١٥الطبعة األوىل ، للنشر

دار : حبيب الرمحن األعظمي، الناشر: الزهد لعبداهللا بن املبارك بن واضح املرزوي، حتقيق - ١٦٠
 .الكتب العلمية ببريوت

حتقيق عبد العلي بن عبد احلميد ،  عاصم الشيباينالزهد لإلمام أمحد بن عمرو بن أيب - ١٦١
 .ه١٤٠٨الطبعة الثانية ، دار الريان القاهرة: طبعة، احلامد

: طبعة، حامد أمحد طاهر البسويين: الزهد لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، حتقيق - ١٦٢
 .ه١٤٢٥، دار احلديث القاهرة

: ن بن عبداجلبار الفريوائي، الناشرعبدالرمح: الزهد لإلمام وكيع بن اجلراح، حتقيق - ١٦٣
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٦٨٠

 . ه١٤١٥دارالصميعي، الطبعة الثانية، سنة 

دار : عبدالرمحن بن عبداجلبار الفريوائي، الناشر: هلناد بن السري الكويف، حتقيق: الزهد - ١٦٤
  .زهر الفردوسه١٤٠٦اخللفاء للكتاب اإلسالمي بالكويت، الطبعة األوىل، سنة 

متيم ياسر بن ابراهيم بن أبو : حتقيق :حتقيق، شعث السجستاينأليب داود سليمان بن األ: الزهد
األوىل، : الطبعة، دار املشكاة للنشر والتوزيع، حلوان: بالل غنيم بن عباس بن غنيم الناشرأبو حممد، 
 .هـ ١٤١٤

مصور ، حجر العسقالينابن للحافظ ): الغرائب امللتقطة من مسند الفردوس(زهر الفردوس  - ١٦٥
 ). ثالث جملدات(، الميةيف اجلامعة اإلس

للمحدث حممد ناصر الدين : سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - ١٦٦
 .ه١٤١٥مكتبة املعارف بالرياض، سنة : طبعة، األلباين،

للمحدث حممد ناصر الدين : سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة - ١٦٧
 .ه١٤٢٠سنة األلباين، مكتبة املعارف بالرياض، 

د باسم بن فيصل - أ: حتقيق، الشيباين أيب عاصمأليب بكر أمحد بن عمرو بن : السنة - ١٦٨
  . ه١٤١٩الطبعة األوىل ، دار الصميعي للنشر والتوزيع: طبعة، اجلوابرة

، الدكتور عطية الزهراين: حتقيق، أليب بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلالل: السنة - ١٦٩
 .ه١٤١٠الطبعة األوىل ، شر والتوزيعدار الراية للن: طبعة

حتقيق الدكتور عبد اهللا بن حممد ، لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن نصر املروزي: السنة - ١٧٠
  . ه١٤٢٢الطبعة األوىل ، دار العاصمة للنشر والتوزيع، البصريي

املطبوع مع تعليقات [، لإلمام احملديث أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين ماجةابن سنن  - ١٧١
 .ه١٤٢٠، الطبعة الثانية، دار املعرفة بريوت: طبعة، ]السندي

نعم : السنن الكربى أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي، حتقيق - ١٧٢
ُ
حسن عبدامل

 .ه١٤٢١حسن شليب، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، سنة

مكتبة : طبعة، ]املطبوع مع اجلوهر النقي[، السنن الكربى، لإلمام احلافظ أيب بكر البيهقي - ١٧٣
 . اهلند- دائرة املعارف النظامية، حيدرآباد الدكن: طبعة، مصورة عن) القاهرة(تيممة ابن 

اعتىن به ، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي) اتىب(سنن النسائي الصغرى  - ١٧٤
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٦٨١

  .مكتبة املعارف للنشر والتوزيع الطبعة األوىل : الشيخ مشهور بن حسنو طبعة

، املطبوع مع شرحه حتفة األخوذي[، أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي السنن - ١٧٥
  .ه١٤٢١الطبعة األوىل ، دار احلديث القاهرة: طبعة، ]مباركفوريلل

، املطبوع مع شرحه عون املعبود[، أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين: السنن - ١٧٦
 .ه١٤٢٢، دار احلديث القاهرة: طبعة، ]القيمابن تعليقات 

سؤاالت أيب إسحاق إبراهيم بن اجلنيد لإلمام حيىي بن معني يف اجلرح والتعديل وعلل  - ١٧٧
، الفاروق احلديثية للطباعة والنشر: نشر، عمر حممد بن على األزهريأبو حتقيق : احلديث

 .ه١٤٢٨الطبعة األوىل 

: سؤاالت أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين لإلمام أمحد بن حنبل، دراسة وحتقيق - ١٧٨
 .ه١٤٢٣الدكتور زياد حممد منصور، مكتبة العلوم واحلكم، الطبعة الثانية، سنة 

زياد حممد . د: حتقيق: سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم - ١٧٩
 . ه١٤١٤األوىل، : الطبعة، املدينة املنورة - مكتبة العلوم واحلكم : نشر. منصور

أبو : أيب عبدالرمحن السلمي حققه: ي لإلمام الدارقطين تأليفسؤاالت أيب عبدالرمحن السلم - ١٨٠
سنة ، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، الطبعة األوىل: عمر حممد بن علي األزهري، الناشر

 .ه١٤٢٧

يف معرفة ، سؤاالت أيب عبيد اآلجري لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين - ١٨١
الفاروق احلديثية : نشر، عمر حممد بن على األزهريو أبحتقيق : الرجال وجرحهم وتعديلهم

 . ه١٤٣١الطبعة األوىل ، للطباعة والنشر

موفق بن عبداهللا بن : حتقيق، سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطين يف اجلرح والتعديل - ١٨٢
 .ه١٤٠٤سنة ، الطبعة األوىل، مكتبة املعارف: طبعة، عبدالقادر

: رقطين وغريه من املشايخ يف اجلرح والتعديل، حتقيقسؤاالت محزة بن يوسف السهمي للدا - ١٨٣
 .ه١٤٠٤موفق بن عبداهللا بن عبدالقادر، مكتبة املعارف بالرياض، الطبعة األوىل، سنة 

موفق بن عبداهللا بن : حتقيق، سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين - ١٨٤
 .ه١٤٠٤سنة ، عبدالقادر، دار  املعارف بالرياض، الطبعة األوىل

: طبعة، شعيب األرناؤط،: سري أعالم النبالء، تصنيف حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق - ١٨٥
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 .ه١٤٢٢مؤسسة الرساله، الطبعة احلادية عشرة، سنة 

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، للحافظ شهاب الدين عبد احلي بن أمحد بن حممد  - ١٨٦
. األرناؤوط وحممود األرناؤوط، طعبد القادر : حتقيق، العماد احلنبليابن العكري، املعروف ب

 .سوريا- كثري، دمشقابن  هـ، دار ١٤٠٦األوىل 

أليب الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني ): ألفية العراقي= التبصرة والتذكرة (شرح  - ١٨٧
دار الكتب العلمية، بريوت : نشر، ماهر ياسني فحل - عبد اللطيف اهلميم : حتقيق، العراقي

  .هـ ١٤٢٣وىل، األ: الطبعة، )لبنان(

أليب القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي : شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة - ١٨٨
، )السعودية(دار طيبة : نشر،أمحد بن سعد بن محدان الغامدي: حتقيق، الرازي الاللكائي

 .هـ١٤٢٣الثامنة، : الطبعة

ابن عبد احلليم بن عبد السالم العباس أمحد بن أبو لتقي الدين : شرح العقيدة األصفهانية - ١٨٩
دار الكتب :  نشر، حسني حممد خملوف: حتقيق، تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي

 .اإلسالمية

دار اهلجرة للنشر :  نشر، للشيخ حممد بن خليل حسن هرّاس، شرح العقيدة الواسطية - ١٩٠
 . هـ ١٤١٥الثالثة، : الطبعة، والتوزيع

: حتقيق، ن حممد بن سالمة املعروف بالطحاويأليب جعفر أمحد ب: شرح مشكل اآلثار - ١٩١
 .هـ ١٤١٥ - األوىل : الطبعة، مؤسسة الرسالة:  نشر، شعيب األرنؤوط

. عبد اهللا بن عمر الدميجي، ط. د: ، حتقيق)٣٦٠ت (للحافظ أيب بكر اآلجري : الشريعة - ١٩٢
 .السعودية- هـ، دار الوطن، الرياض١٤٢٠الثانية 

:  نشر، أليب احلسن مصطفى إمساعيل املأريب: والتعديل بألفاظ وقواعد اجلرح شفاء العليل - ١٩٣
 .ه١٤١١الطبعة األوىل، تيمية القاهرةابن مكتبة 

سيد بن عباس اجلليمي، : لإلمام الرتمذي، حتقيق: الشمائل احملمدية واخلصائص املصطفوية - ١٩٤
  .ه١٤١٣طبع املكتبة التجارية مبكة املكرمة، الطبعة األوىل سنة

: ، حتقيق)٣٩٣ت (اح العربية، للعالمة إمساعيل بن محاد اجلوهري الصحاح تاج اللغة وصح - ١٩٥
 .لبنان- م، دار  العلم للماليني، بريوت١٩٩٠الرابعة . أمحد عبد الغفور عطار، ط
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: طبعة، ]املطبوع مع شرحه املنهاج للنووي: [صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري - ١٩٦
  .ه١٤٢٥الطبعة العاشرة ، دار املعرفة بريوت

املطبوع مع شرحه فتح الباري للحافظ : [يح البخاري اإلمام حممد بن إمساعيل البخاريصح - ١٩٧
الطبعة األوىل ،دار السالم الرياض: طبعة، رقم كتبه حممد فؤاد عبد الباقي] حجرابن 

  .ه١٤٣١
، غراس للنشر والتوزيع: طبعة، للشيخ حممد ناصر الدين األلباين :صحيح سنن أيب داود - ١٩٨

 .ه١٤٢٣الطبعة األوىل 

دار : طبعة، الشيخ عبد العزيز عز الدين السريوان: حتقيق، لإلمام البخاري: الضعفاء الصغري  - ١٩٩
 ).املطبوع ضمن اوع يف الضعفاء واملرتوكني(، ه١٤٠٥، الطبعة األوىل، القلم بريوت

محدي بن عبدايد بن : تصنيف أيب جعفر حممد بن عمرو العقيلي، حتقيق: الضعفاء الكبري - ٢٠٠
 .ه١٤٢٠دار الصميعي، الطبعة األوىل، سنة : طبعة، عيل السلفي،إمسا

: طبعة، عبداهللا القاضي: اجلوزي، حتقيقابن جلمال الدين أيب الفرج : الضعفاء و املرتوكون - ٢٠١
 .ه١٤٠٦دار الكتب العلميه سنة 

الشيخ عبد : حتقيق، لإلمام أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي: الضعفاء واملرتوكون - ٢٠٢
املطبوع (، ه١٤٠٥، الطبعة األوىل، دار القلم بريوت: طبعة، يز عز الدين السريوانالعز 

 ). ضمن اوع يف الضعفاء واملرتوكني

العزيز   الشيخ عبد: حتقيق، لإلمام أيب احلسن علي بن عمر الدارقطين: الضعفاء واملرتوكني  - ٢٠٣
املطبوع ضمن (، ه١٤٠٥، الطبعة األوىل، دار القلم بريوت: طبعة، عز الدين السريوان

 ).اموع يف الضعفاء واملرتوكني

ت دار أليب اخلري حممد بن عبدالرمحن السخاوي، منشورا: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع - ٢٠٤
 م ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٣األوىل، : الطبعة مكتبة احلياة، بريوت لبنان

عبد . د: حتقيق ،)٥٢٦ت (للقاضي أيب احلسني حممد بن أيب يعلى الفراء : طبقات احلنابلة - ٢٠٥
هـ، األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة عام على ١٤١٩. الرمحن بن سليمان العثيمني، ط

 .تأسيس اململكة

حممود . د: لتاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي، حتقيق: طبقات الشافعية الكربى - ٢٠٦
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والتوزيع، الطبعة  هجر للطباعة والنشر:  عبدالفتاح حممد احللو، نشر. حممد الطناحي، ود
 .ه١٤١٣الثانية 

، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي: طبقات الشافعيني - ٢٠٧
. مكتبة الثقافة الدينية:  نشر، د أمحد عمر هاشم، د حممد زينهم حممد عزب: حتقيق

 .هـ ١٤١٣

ابن الدين املعروف بعمرو، تقي أبو لعثمان بن عبد الرمحن، : طبقات الفقهاء الشافعية - ٢٠٨
: الطبعة، )بريوت(دار البشائر اإلسالمية :  نشر، حميي الدين علي جنيب: حتقيق، الصالح
 .م١٩٩٢األوىل، 

مكتبة : طبعة، علي حممد عمر: حتقيق، للحافظ حممد بن سعد الزهري: الطبقات الكربى - ٢٠٩
 .الغاجني بالقاهرة

عبد : ، حتقيق)٣٦٩ت (شيخ األصبهاين أليب ال: طبقات احملدثني بأصبهان والواردين عليها - ٢١٠
 .لبنان- هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤١٢الثانية . الغفور عبد احلق حسني البلوشي، ط

دمسان حيىي معايل : ، حتقيق)٥٧٦ت (من انتخاب احلافظ أيب طاهر السلفي : الطيوريات - ٢١١
 .وديةالسع- هـ، مكتبة أضواء السلف، الرياض١٤٢٥األوىل . و عباس صخر احلسن، ط

املكتب : طبعة، للشيخ احملدث حممد ناصر الدين األلباين: ظالل اجلنة يف ختريج السنة - ٢١٢
 .ه١٤٠٠، اإلسالمي

حممد السعيد بن بسيوين زغلول، دار الكتب : للحافظ الذهيب، حتقيق: العرب يف خرب من غرب - ٢١٣
 . لبنان- العلمية، بريوت

، القيم اجلوزيةابن مد بن أيب بكر لإلمام مشس الدين حم: وذخرية الشاكرينعدة الصابرين  - ٢١٤
 .دار الكتب العلمية بريوت: طبعة

، )٥٩٧ت (اجلوزي ابن للحافظ أيب الفرج عبد الرمحن : العلل املتناهية يف األحاديث الواهية - ٢١٥
 .لبنان- هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤٠٣األوىل . خليل امليس، ط: حتقيق

، )٣٨٥ت (مام أيب احلسن عمر بن علي الدارقطين لإل: العلل الواردة يف األحاديث النبوية - ٢١٦
، دار )هـ١٤١٦- ١٤٠٥(األوىل . ط) ١١- ١الدات (حمفوظ الرمحن زين اهللا . د: حتقيق

 . السعودية- طيبة، الرياض
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فريق من الباحثني : ، حتقيق)٣٢٧ت (العلل، لإلمام عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي  - ٢١٧
 .هـ١٤٢٧األوىل : ريسي، طخالد اجل. سعد احلميد و د. بإشراف د

أليب عمرو عثمان بن عبد الرمحن، تقي الدين ): الصالحابن مقدمة (علوم احلديث  - ٢١٨
دار :  نشر، ماهر ياسني الفحل - عبد اللطيف اهلميم : حتقيق، الصالحابن املعروف ب

  .هـ ١٤٢٣: سنة النشر، األوىل: الطبعة، الكتب العلمية
مام العالمة بدر الدين ابوحممد حممود بن أمحد لأل: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري - ٢١٩

دار الكتب العلمية بريوت الطبعة : طبعة، العيين ضبطه وصححه عبداهللا حممود حممد عمر
  .ه ١٤٢١االوىل 

بشري حممد عيون، مكتبة دار البيان، : السين، حتقيقابن للحافظ أيب بكر : عمل اليوم والليلة - ٢٢٠
  .سوريا- دمشق

أيب الدنيا دراسة ابن داهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان القرشي املعروف بأليب بكر عب: العيال - ٢٢١
املطبوع ضمن موسوعة ( مكتبة العصرية بريوت : طبعة، مصطفى عبد القادر عطا: وحتقيق
 ).أيب الدنيا الدالثامنابن اإلمام 

بن علي لإلمام احلافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد : الغرائب امللتقطة من مسند الفردوس - ٢٢٢
بعض طالب الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية باملدينة : بن حجر العسقالين، حتقيق

 . املنورة

: نشر، بدر البدر: حتقيق، أليب بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلُجري البغدادي: الغرباء - ٢٢٣
  .ه١٤٠٣األوىل، : الطبعة، )الكويت(دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي 

للحافظ حممد بن عبد الرمحن السخاوي ومعه منت األلفية : بشرح ألفية احلديث فتح املغيث - ٢٢٤
األوىل . عبد الكرمي بن عبد اهللا اخلضري وحممد بن عبد اهللا آل فهيد، ط: للعراقي، حتقيق

  .السعودية- هـ، مكتبة دار املنهاج، الرياض١٤٢٦
: ، حتقيق)٥٠٩ت ( أليب شجاع شرياويه بن شهردار الديلمي: الفردوس مبأثور اخلطاب - ٢٢٥

  .لبنان- هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤٠٦األوىل . السيد بسيوين زغلول، ط
: طبعة، أليب حامد الغزايل اعتين به حممد علي قطب: فضائح الباطنية وفضائل املستظهرية - ٢٢٦

 .ه١٤٢٢مكتبة العصرية بريوت 
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 عباس، الطبعة وصي اهللا. د: لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: فضائل الصحابة - ٢٢٧
 .هـ، جامعة أم القرى، مكة املكرمة السعودية١٤٠٣األوىل 

مروان العطية، وحمسن خرابه، ووفاء تقي الدين، دار : حتقيق: فضائل القرآن للقاسم بن سالم - ٢٢٨
 .ه١٤٢٠سنة الطبع ، كثريابن  

أليب حفص عمر بن أمحد بن عثمان :  فضائل فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - ٢٢٩
، بدر البدر: شاهني  حتقيقابن بن أمحد بن حممد بن أيوب بن أزداد البغدادي املعروف ـب 

: الطبعة) شاهنيابن ضمن جمموع فيه من مصنفات (الكويت  - األثري ابن دار :  نشر
 .هـ ١٤١٥األوىل 

األوىل . عادل يوسف العزازي، ط: الفقيه واملتفقه، للحافظ اخلطيب البغدادي، حتقيق - ٢٣٠
 .اجلوزي، الرياض السعوديةابن دار  هـ،١٤١٧

العالمة : للعالمة حممد بن علي الشوكاين، حتقيق: الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة - ٢٣١
- هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت١٣٩٢الثانية . عبد الرمحن بن حيىي أملعلمي اليماين، ط

 .لبنان

صري الشافعي اخللعي مصور أليب احلسن علي بن احلسن بن احلسني بن حممد امل:الفوائد - ٢٣٢
ورقة، ومنها اجلزء ) ٢١٩(وعدد أوراقه ) ٥٧١٢(، ]٦٥٩[من املكتبة األزهرية مبصر برقم 
بتخريج أمحد بن " الفوائد املنتقاة احلسان الصحاح والغرائب"الثاين عشر، وعنوانه على طرته 

 .احلسن بن احلسني الشريازي

خالف : منده العبدي األصبهاين حتقيق لعبد الوهاب بن حممد بن إسحاق بن: الفوائد - ٢٣٣
 .ه١٤٢٣دار الكتب العلمية الطبعة االوىل : طبعة، السميع  حممود عبد

احلافظ أيب بكر حممد بن عبداهللا بن إبراهيم الشافعي، : الفوائد الشهري بالغيالنيات، تأليف - ٢٣٤
  .ه١٤١٧اجلوزي، الطبعة األوىل، سنة ابن حلمي كامل أسعد عبداهلادي، دار : حققه

الثانية . فيض القدير شرح اجلامع الصغري، للعالمة حممد بن عبد الرؤوف املناوي، ط - ٢٣٥
 .هـ، دار املعرفة، بريوت لبنان١٣٩١

أيب الدنيا ابن قصر األمل أليب بكر عبداهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان القرشي املعروف ب - ٢٣٦
املطبوع ضمن ( ت مكتبة العصرية بريو : طبعة، دراسة وحتقيق مصطفى عبد القادر عطاء
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 ).  أيب الدنيا الدالثالثابن موسوعة اإلمام 

أيب ابن أليب بكر عبداهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان القرشي املعروف ب : قضاء احلوائج - ٢٣٧
املطبوع ضمن ( مكتبة العصرية بريوت : ط، الدنيا دراسة وحتقيق مصطفى عبد القادر عطا

 ).  د الرابعأيب الدنيا الابن موسوعة اإلمام 

أيب ابن أليب بكر عبداهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان القرشي املعروف ب: القناعة والتعفف - ٢٣٨
املطبوع ضمن (مكتبة العصرية بريوت : طبعة، طاالدنيا دراسة وحتقيق مصطفى عبد القادر ع

 ). الد الثاين، أيب الدنياابن موسوعة اإلمام 

: موسى حممد علي نشر: حممد الغزايل الطوسي حتقيق أليب حامد حممد بن: قواعد العقائد - ٢٣٩
 . هـ١٤٠٥عامل الكتب لبنان الطبعة الثانية، 

ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد حملمد بن علي بن : قوت القلوب يف معاملة احملبوب - ٢٤٠
دار الكتب العلمية : عاصم إبراهيم ألكيايل نشر. د: طالب املكي  حتقيقأبو عطية أحلارثي، 

 .ه ١٤٢٦وت  لبنان الطبعة الثانية، بري 

عبد اهللا حممد : حجر، حتقيقابن للحافظ : القول املسدد يف الذب عن مسند اإلمام أمحد - ٢٤١
 .هـ، اليمامة، دمشق سوريا١٤٠٥األوىل . الدرويش، ط

حممد عوامة، شركة : لإلمام الذهيب، حتقيق: الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة - ٢٤٢
 .ه١٤١٣ومؤسسة علوم القرآن الطبعة األوىل، سنة ، دار القبلة

: طبعة، الكايف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف ألمحد بن علي بن حجر العسقالين - ٢٤٣
 .قدمية حجرية

سهيل زكار، وحيىي خمتار . د: أليب أمحد بن عدي، حتقيق: الكامل يف ضعفاء الرجال - ٢٤٤
 .ه١٤٠٩لثالثة سنة دار الفكر للطباعة والنشر يف بريوت، الطبعة ا، غزاوي

الدكتور : حتقيق، اجلامع أليب حممد عبد اهللا بن وهب بن مسلم املصري القرشي: الكتاب  - ٢٤٥
: الطبعة، دار الوفاء:  نشر، الدكتور علي عبد الباسط مزيد - رفعت فوزي عبد املطلب 

 . م٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٥األوىل 

حبيب الرمحن : حتقيق كشف األستار عن زوائد البزار، للحافظ نورد الدين اهليثمي، - ٢٤٦
 .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان١٣٩٩األوىل . أألعظمي، ط
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، صبحي السامرائي: برهان الدين احلليب حتقيق: عمن رمي بوضع احلديث الكشف احلثيث - ٢٤٧
 .ه١٤٠٧عامل الكتب الطبعة األوىل : طبعة

اعيل بن كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، إلمس - ٢٤٨
 .مكتبة العلم احلديث: طبعة، يوسف بن حممود احلاج: حتقيق، حممد العجلوين اجلراحي

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حلاجي خليفة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  - ٢٤٩
 .لبنان

هـ، دائرة املعارف العثمانية، ١٣٥٧. الكفاية يف علم الرواية، للحافظ اخلطيب البغدادي، ط - ٢٥٠
 .حيدر آباد الدكن اهلند

للعالمة عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين : كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال - ٢٥١
هـ، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٥اخلامسة . بكري حياين وصفوة السقا، ط: اهلندي  حتقيق

 .لبنان- بريوت

الس : طبعة عبدا لرحيم القشقريو. د: لإلمام مسلم بن احلجاج حتقيق، الكىن واألمساء - ٢٥٢
 .ه١٤٠٤سنة ، العلمي باجلامعة اإلسالمية الطبعة األوىل

قتيبة نظر بن حممد الفاريايب، أبو : الكىن واألمساء، أليب بشر حممد بن أمحد ألدواليب، حتقيق - ٢٥٣
 .حزم، بريوت لبنانابن هـ، دار ١٤٢١. ط

كات حممد بن أمحد للشيخ أيب الرب : الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات - ٢٥٤
: محدي عبدايد السلفيو طبعة: حتقيق، الكيالابن بن حممد بن يوسف الذهيب الشهري ب
 .ه١٤٢٦أهل احلديث اإلمارات الطبعة األوىل 

هـ، دار ١٣٩٥. الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة، جلالل الدين السيوطي، ط - ٢٥٥
 .املعرفة، بريوت لبنان

لإلمام بدر الدين ): التذكرة يف األحاديث املشتهرة(حاديث املشهورة الآللئ املنثورة يف األ - ٢٥٦
املكتب ، هـ١٤١٧األوىل . حممد لطفي الصباغ، ط: اهللا بن ادر الزركشي، حتقيق  عبد

 . اإلسالمي، بريوت لبنان

 .مكتبة املثىن بغداد: لعز الدين  بن األثري اجلزريو طبعة: اللباب يف ذيب األنساب - ٢٥٧

فهد اهلامشي ابن بذيل طبقات احلفاظ، أليب الفضل حممد بن حممد بن حممد  حلظ األحلاظ - ٢٥٨
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 .ه١٤١٩سنة ، الطبعة األوىل، املكي، طبع دار الكتب العلمية

، اهللا علي الكبري  عبد: حتقيق، حملمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري: لسان العرب - ٢٥٩
سنة ، الطبعة األوىل، بالقاهرة دار املعارف، وهاشم حممد الشاذيل، وحممد أمحد حسب اهللا

 .ه١٤٠١

غدة، مكتب أبو عبد الفتاح : حجر العسقالين، حتقيقابن للحافظ : لسان امليزان - ٢٦٠
 .املطبوعات اإلسالمية

: أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي، دراسة وحتقيق: املتفق واملفرتق - ٢٦١
للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق،  دار القادري:  الدكتور حممد صادق آيدن احلامدي، نشر

 .ه ١٤١٧سنة ، الطبعة األوىل

محدي عبدايد السلفي، دار : حملمد بن حبان ألبسيت، حتقيق: اروحني من احملدثني - ٢٦٢
 .ه١٤٢٠سنة ، الصميعي للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل

عارف للطباعة مؤسسة امل: طبعة، لعلي بن أيب بكر اهليثمي،: جممع الزوائد ومنبع الفوائد - ٢٦٣
 . ه١٤٠٦والنشر بريوت 

: حتقيق، حجر ابن ألمحد بن علي بن حممد الشهري ب: امع املؤسس للمعجم املفهرس - ٢٦٤
 .ه١٤١٣الطبعة ا ألوىل ، دار  املعرفة بريوت: طيعة، يوسف عبد الرمحن املرعشلي

، قاسم، الرمحن بن حممد بن  مجع وترتيب عبد: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية - ٢٦٥
 .ه١٤٢٤جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة، سنة : طبعة

أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري إدارة طباعة : احمللى - ٢٦٦
 .ه١٣٤٧املنريية مبصر 

لسنن وذيب ا، مطبوع مع معامل السنن للخطايب، للحافظ أملنذري: خمتصر سنن أيب داود - ٢٦٧
سنة ، الطبعة األوىل، مكتبة السنة احملمدية بالقاهرة، حممد حامد ألفقي: بتحقيق، القيمبن ال

  .ه١٣٦٩- ١٣٦٧
الصمد  بن بكر   للدكتور أيب بكر عبد: املدخل إىل ختريج األحاديث واألثار واحلكم عليها - ٢٦٨

 .ه١٤٣٢، الطبعة األوىل، دار طرفني للنشر والتوزيع، بن إبراهيم آل عابد

عبد اهللا أبو دخل إىل الصحيح لإلمام حممد بن عبد اهللا بن محدويه احلاكم النيسابوري امل - ٢٦٩
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األوىل، ربيع هادي عمري أملدخلي الطبعة . د: مؤسسة الرسالة بريوت  حتقيق : نشر
 .ه١٤٠٤

ن أليب حممد عبد اهللا ب: مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان - ٢٧٠
دارالكتب العلمية : طبعة، وضع حواشيه خليل املنصور ،ي بن سليمان اليافعيأسعد بن عل

 .ه١٤١٧بريوت الطبعة األوىل

شكر اهللا بن نعمة اهللا : للحافظ أيب حممد عبدالرمحن بن أيب حامت الرازي، بعناية: املراسيل  - ٢٧١
 .ه١٤١٨قوجاين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة 

: طبعة، الشيخ عبد العزيز عزالدين السريوان: د السجستاين، حتقيقلإلمام أيب داو : املراسيل - ٢٧٢
 .ه ١٤٠٦القلم بريوت الطبعة األوىل، سنة  دار

علي :لصفي الدين عبد املؤمن البغدادي حتقيق :مراصد االطّالع على أمساء األمكنة والبقاع - ٢٧٣
 .ه١٤١٢داراجليل بريوت الطبعة األوىل: طبعة، حممد البجاوي

لعبيد اهللا بن حممد عبد السالم بن خان حممد بن : شرح مشكاة املصابيح مرعاة املفاتيح - ٢٧٤
 - إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء : أمان اهللا بن حسام الدين الرمحاين املباركفوري نشر

 .هـ ١٤٠٤بنارس اهلند الطبعة الثالثة - اجلامعة السلفية 

األوىل . مجال عيتاين، ط: قيقللمال علي، حت: مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح - ٢٧٥
 .هـ، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان١٤٢٢

أم عبداهللا بنت حمروس العسلي، : لإلمام الدار قطين، حتقيق: املستجاد من فعالت األجواد - ٢٧٦
 .ه١٤١٣دار سعد، الطبعة األوىل سنة : نشر

ي  مع تلخيصه لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا احلاكم النيسابور : املستدرك على الصحيحني - ٢٧٧
 .لبنان- ، دار املعرفة، بريوت)اهلندية. ط(للذهيب، 

: مجعه - اجلعديات : ويسمى حديث علي بن اجلعد، ويسمى أيضاً  - اجلعد ابن مسند  - ٢٧٨
عبداملهدي عبداهلادي طبعة : القاسم عبداهللا بن حممد البغوي، حتقيقأبو اإلمام احلافظ 

 .ه١٤٠٥سنة، مكتبة الفالح، الطبعة األوىل

شعيب : بكر حتقيق أبو ألمحد بن علي بن سعيد األموي املروزي : د أيب بكر الصديقمسن - ٢٧٩
 بريوت –املكتب اإلسالمي : ؤوط نشر  األرنا
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عارف ابن أمين : لإلمام أيب عوانة يعقوب بن إسحاق االسفرائيين، حتقيق: مسند أيب عوانة - ٢٨٠
 .ه١٤١٩الدمشقي، دار املعرفة، الطبعة األوىل، سنة 

حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث بدمشق، ومكتبة : حتقيق: لى املوصليمسند أيب يع - ٢٨١
 .ه١٤٣٠الرشد بالرياض، الطبعة األوىل، سنة 

عبدالغفور البلوشي، مكتبة اإلميان باملدينة املنورة، . د: حتقيق: مسند إسحاق بن راهوية - ٢٨٢
 .ه١٤١٢الطبعة األوىل، سنة 

ومجاعة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة شعيب االرناؤط : حتقيق: مسند اإلمام أمحد - ٢٨٣
  .ه١٤٢٩

حسني سليم أسد : لإلمام أيب بكر عبد اهللا بن الزبري أحلميدي، حتقيق: مسند احلميدي - ٢٨٤
 .سوريا- م، دار السقا، دمشق١٩٩٦األوىل . الداراين، ط

:  طبعة، محدي عبدايد السلفي،: مسند الشاميني، لإلمام أيب القاسم الطرباين حتقيق - ٢٨٥
 .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان١٤٠٩األوىل 

محدي عبد ايد : للقاضي أيب عبد اهللا حممد بن سالمة القضاعي حتقيق: مسند الشهاب - ٢٨٦
 .لبنان- هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٠٥األوىل . السلفي، ط

) خمطوط(أليب منصور شهردار بن شريويه بن شهردار الديلمي اهلمذاين : مسند الفردوس - ٢٨٧
 .اجلامعة االسالمية  ملكتبة السعيدية حبيدر آباد اهلند مصورةا

حممد بن عبداحملسن الرتكي، هجر للطباعة : لإلمام أيب داود الطيالسي، حتقيق: املسند - ٢٨٨
 .ه١٤١٩والنشر يف القاهرة، الطبعة األوىل، 

،  ربيزيعبد اهللا، ويل الدين، التأبو حملمد بن عبد اهللا اخلطيب العمري، ، مشكاة املصابيح - ٢٨٩
الثالثة، : الطبعة، )بريوت(املكتب اإلسالمي : نشر، حممد ناصر الدين األلباين: حتقيق

 . م١٩٨٥

: حتقيق، ألمحد بن حممد بن أمحد السلفي: احلطابابن مشيخة الشيخ األجل حممد الرازي  - ٢٩٠
 .ه١٤١٥الطبعة األوىل ، ، دار اهلجرة بالرياض، حامت بن عارف العوين. د

للحافظ أيب العباس امحد بن ايب بكر : ماجةابن يف زوائد مصباح الزجاجة  - ٢٩١
اجلامعة االسالمية الطبعة األوىل : طبعة، عوض بن امحد الشهري /د:البوصريي،حتقيق
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 .ه١٤٢٥

أليب العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر : ماجهابن مصباح الزجاجة يف زوائد  - ٢٩٢
الطبعة الثانية ) بريوت(دار العربية : الناشر، حممد املنتقى الكشناوي: حتقيق، البوصريي
 . ه١٤٠٣

: للرافعي ألمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي نشر: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري - ٢٩٣
 . بريوت –املكتبة العلمية 

حبيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي : لعبدالرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق: املصنف - ٢٩٤
 .ه ١٤٠٣انية، سنة الطبعة الث، يف بريوت

حممد عوامة، دار القبلة : لألمام أيب بكر عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة، حتقيق: املصنف - ٢٩٥
 .ه١٤٢٧جبدة، ومؤسسة علوم القرآن بدمشق، الطبعة األوىل، سنة 

: للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق: املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية - ٢٩٦
دار : طبعة، راسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض،بعض طالب الد

 .ه١٤٣١العاصمة بالرياض، الطبعة الثانية، سنة 

دار القلم دمشق والدار : حملمد حممد حسن شراب نشر: املعامل األثرية يف السنة و السرية - ٢٩٧
 .ه١٤١١الشامية بريوت الطبعة األوىل 

، للشيخ عاتق بن غيث بن زوير البالدي احلريب: يف السرية النبوية املعامل اجلغرافية الواردة - ٢٩٨
 .ه ١٤٠٢دار مكة للنشر والتوزيع الطبعة االوىل: طبعة

طبعه ، أليب سليمان أمحد بن حممد اخلطايب البسيت:   معامل السنن شرح سنن أيب داود - ٢٩٩
 .ه١٣٥١الطبعة االوىل، وصححه حممد راغب الطباخ

وعبد  طارق بن عوض اهللا، : قاسم سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيقأليب ال: املعجم األوسط - ٣٠٠
 .ه١٤١٥سنة ، احملسن احلسيين، دار احلرمني بالقاهرة، الطبعة األوىل

 .ه١٣٩٧بريوت، سنة الطبع  - لياقوت بن عبداهللا احلموي، دار صادر : معجم البلدان - ٣٠١

، الطبعة األوىل، رباء األثريةمكتبة الغ، صالح املصرايت: حتقيق، قانعبن ال: معجم الصحابة - ٣٠٢
 .ه١٤١٧سنة 

حممد األمني : أليب القاسم عبداهللا بن حممد بن عبدالعزيز البغوي، حتقيق: معجم الصحابة - ٣٠٣
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 .ه١٤٢١مكتبة دار البيان بالكويت، الطبعة األوىل، سنة : حممد اجلكين، نشرابن 

عبدايد السلفي دار  محدي: حتقيق: للحافظ أيب القاسم الطرباين حتقيق: املعجم الكبري - ٣٠٤
 .ه١٤٢٢إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية، سنة

حممد بن طلعت، دار أضواء السلف بالرياض، الطبعة األوىل، سنة : إعداد: معجم املدلسني - ٣٠٥
 .ه١٤٢٦

 .مؤسسة الرسالة: لعمر رضا كحالة نشر) تراجم مصنفي الكتب العربية: ( نيمعجم املؤلف - ٣٠٦

يم مصطفى، أمحد حسن الزيات، حامد عبد القادر، وحممد علي إلبراه: املعجم الوسيط - ٣٠٧
 .تركيا- هـ، املكتبة اإلسالمية، استانبول١٣٩٢الثانية . النجار، ط

عبد السالم حممد : أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا  حتقيق :  معجم مقاييس اللغة - ٣٠٨
 .هـ١٣٩٩دار الفكر : نشر، هارون

، األعرايب حتقيق عبد احملسن بن إبراهيم احلسيينابن حممد  بن  لإلمام أيب سعيد امحد: املعجم - ٣٠٩
 . اجلوزيابن دار : طبعة

أبو : حمرز البغدادي حتقيقابن لإلمام أيب زكريا حيي بن معني رواية أيب العباس : معرفة الرجال - ٣١٠
 .ه١٤٣٠الفاروق احلديثة لطباعة والنشر الطبعة االوىل : عمر حممد بن علي االزهري نشر

دار الوطن : عادل بن يوسف العزازي، نشر: أليب نعيم األصبهاين، حتقيق: صحابةمعرفة ال - ٣١١
 .ه١٤١٩يف الرياض، الطبعة األوىل، سنة 

، لإلمام احلافظ أيب عبداهللا حممد بن إسحاق بن حيي بن مندة األصبهاين: معرفة الصحابة - ٣١٢
 . ه١٤٢٦االوىل جامعة اإلمارات العربية املتحدة الطبعة: طبعة، عامر حسن صربي/حتقيق د

حتقيق السيد معظم ، معرفة علوم احلديث أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري - ٣١٣
 .ه١٣٩٧الطبعة الثانية . مجعية املعارف اإلسالمية حبيدر آباد دكن: طبعة، حسني

أكرم ضياء العمري، مكتبة الدار . د: ليعقوب بن سفيان الفسوي، حتقيق: املعرفة والتاريخ - ٣١٤
 .ه١٤١٠باملدينة، الطبعة األوىل، سنة 

أليب العباس أمحد : عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب، املعيار املعرب واجلامع واملغرب - ٣١٥
 .ه١٤٠١وزارة  األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية : نشر، بن حيىي

نورالدين : ، حتقيقان الذهيبلشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثم: املغين يف الضعفاء - ٣١٦
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 .إدارة أحياء الرتاث اإلسالمي: طبعة، عرت،

للحافظ مشس الدين أيب : املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة - ٣١٧
دار : حممد عثمان اخلشت، نشر: حتقيق، الرمحن بن حممد السخاوي  اخلري حممد بن عبد

 .ه١٤٠٥األوىل سنة: الكتاب العريب ببريوت الطبعة

: حتقيق ،لشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب: املقتين يف سرد الكىن - ٣١٨
 .ه١٤٠٨الس العلمي باجلامعة االسالمية سنة : طبعة، حممدصاحل عبد العزيز املراد

للحافظ علي بن أيب بكر بن سليمان : املقصد العلي ىف زوائد مسند أيب يعلى املوصلي - ٣١٩
 .دار الكتب العلمية بريوت: طبعة، سيدكسروي حسن: يثمي حتقيقاهل

الدكتور فاروق محادة، : حتقيق: أليب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين،: مكارم األخالق - ٣٢٠
املكتب التعليمي السعودي : طبع على نفقة الرئاسة العامة لإلفتاء، أشرف على طباعته

 .ه١٤٠٠سنة ، الطبعة األوىل، باملغرب

املكتبة : طبعة، ، أيب الدنيا القرشيابن أليب بكر عبد اهللا بن حممد : مكارم األخالق - ٣٢١
 ).الد الثالث، أيب الدنياابن املطبوع ضمن موسوعة . (ه١٤٢٩سنة ، العصرية

أمين عبداجلابر البحريي، دار : حملمد بن جعفر بن حممد اخلرائطي، حتقيق: مكارم األخالق - ٣٢٢
 .ه١٤١٩وىل، سنة الطبعة األ، اآلفاق

ثابت ابن عبداهللا بن جباش : مكارم األخالق، حملمد بن جعفر بن حممد اخلرائطي، حتقيق - ٣٢٣
 .ه١٤٢٧مكتبة الرشد، الطبعة األوىل، سنة : طبعة، :احلمريي

: رواية أيب خالد الدقاق يزيد بن طهمان، حتقيق: من كالم أيب زكريا حيىي بن معني يف الرجال - ٣٢٤
، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، الطبعة األوىل: األزهري، الناشرعمر حممد بن علي أبو 
 .ه١٤٢٩سنة 

القيم اجلوزية  ابن أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر : املنار املنيف يف الصحيح والضعيف - ٣٢٥
، دار العاصمة للنشر والتوزيع: عبدالرمحن بن حيي املعلميو طبعة: احلنبلي الدمشقي حتقيق

 .ه١٤١٩الطبعة الثانية 

. ط للشيخ حممد ضياء الرمحن األعظمي املنة الكربى شرح وختريج السنن الصغرى للبيهقي، - ٣٢٦
 .السعودية- هـ، مكتبة الرشد، الرياض١٤٢٢األوىل 
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ابن لإلمام موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد الشهري ب: املنتخب من العلل للخالل - ٣٢٧
الطبعة األوىل ، دار الراية للنشر  والتوزيع: طبعة، حتقيق طارق بن عوض اهللا، قدامة املقدسي

 .  ه١٤١٩

إسحاق إبراهيم بن حممد أبو تقي الدين : تأليف: املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور - ٣٢٨
دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع ببريوت، الطبعة : خالد حيدر، الناشر: الصريفيين، حتقيق

 .ه١٤١٤األوىل، سنة 

السيد : لإلمام احلافظ أيب حممد عبد بن محيد، حتقيق: بن محيد املنتخب من مسند عبد - ٣٢٩
ببريوت، الطبعة ،  عامل الكتب: طبعة، وحممود حممد خليل، دري السامرائيصبحي الب

 .ه١٤٠٨األوىل، سنة 

حممد عبدالقادر : اجلوزي، حتقيقابن أليب الفرج عبدالرمحن : املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم - ٣٣٠
 .ه١٤١٢لقادر عطا، دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل، سنة عطا، ومصطفى عبدا

للحافظ أيب حممد : - صلى اهللا عليه وسلم - املنتقى من السنن املسندة عن رسول اهللا  - ٣٣١
مؤسسة الكتب : طبعة، عبداهللا عمر البارودي،: عبداهللا بن اجلارود، فهرسه وعلق عليه

 .ه١٤٠٨سنة الطبعة األوىل، ، الثقافية، ودار اجلنان

حامد حممد بن حممد بن حممد أبو : املنقذ من الضالل واملوصل إىل ذي العزة واجلالل - ٣٣٢
سنة ، كامل عباد، دار األندلس، الطبعة السابعة. مجيل صليبيا، ود. د: الغزايل، حتقيق

 .ه١٩٦٧

ية احلليم بن تيم العباس أمحد بن عبدأبو لشيخ اإلسالم تقي الدين :  منهاج السنة النبوية - ٣٣٣
 .مؤسسة قرطبة ، الطبعة األوىل: : حممد رشاد سامل نشر/ د: احلراين  حتقيق

: طبعة، الشيخ خليل مامون شيحا: حتقيق، للنووي: شرح صحيح مسلم بن احلجاج املنهاج - ٣٣٤
 .ه١٤٢٥دار املعرفة بريوت الطبعة العاشرة 

 أبو ل الدين األتبكي مجا ليوسف بن تغري بردي: املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف - ٣٣٥
 .م١٩٨٤اهليئة املصرية العامة للكتاب : طبعة، الدكتور حممد حممد أمني: حتقيق  احملاسن

: لنور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي حتقيق: حبانابن موارد الظمآن إىل زوائد  - ٣٣٦
 .ه١٤١١دار الثقافة العربية الطبعة األوىل : طبعة، حسني سليم الدراين
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سنة ، موفق عبداهللا عبدالقادر، الطبعة األوىل: لإلمام الدار قطين، حتقيق: ختلفاملؤتلف وامل - ٣٣٧
 .ه١٤٠٦

: املوضوعات من األحاديث املرفوعات، أليب الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي، حتقيق - ٣٣٨
  .ه١٤١٨نور الدين بن شكري بوياجيالر، أضواء السلف، الطبعة األوىل، سنة . د

مؤسسة زايد بن : حممد مصطفى األعظمي، الناشر: حتقيق: نساملوطأ لإلمام مالك بن أ - ٣٣٩
 .ه١٤٢٥سنة ، سلطان آل يان لألعمال اخلريية واإلنسانية، الطبعة األوىل

: لإلمام أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق: ميزان االعتدال يف نقد الرجال - ٣٤٠
 ١٤١٦مية بريوت الطبعة األوىل دار الكتب العل: طبعة، الشيخ علي حممد معوض وآخرون

 .ه

تغري ابن مجال الدين أيب احملاسن يوسف : تأليف: النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة - ٣٤١
، بردي، قدم له وعلق عليه حممد حسني مشس الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل

 .ه١٤١٣سنة 

عبد : حجر العسقالين حتقيقلإلمام احلافظ امحد بن علي بن : يف األلقاب نزهة األلباب - ٣٤٢
 .ه١٤٠٩مكتبة  الرشد الرياض الطبعة األوىل : طبعة، بن صاحل السديدي  بن حممد  العزيز

املطبوع ضمن األجزاء احلديثية باسم الفوائد : نسخة أيب مسهر وحيي بن صاحل الوحاظي - ٣٤٣
طبعة ال، دار الكتب العلمية بريوت: طبعة، خالف حممود عبد السميع: منده حتقيق بن ال

  .ه١٤٢٩األوىل 
حممد عوامة، دار : لعبداهللا بن يوسف الزيلعي، حتقيق: نصب الراية يف أحاديث اهلداية - ٣٤٤

 .ه١٤٢٤القبلة، ومؤسسة الريان، الطبعة الثانية، سنة 

اجلامعة : طبعة، ربيع  بن هادي املدخلي/ د: حتقيق: الصالحابن النكت على كتاب  - ٣٤٥
 .ه١٤٠٤سنة ، الطبعة األوىل، اإلسالمية

ابراهيم األبياري : أليب العباس امحد القلقشندي حتقيق: يف معرفة أنساب العرب اية األرب - ٣٤٦
 .ه١٤٠٠دار الكتب اللبنانية بريوت الطبعة الثانية : نشر

، على بن حسن احلليب: األثري تقدميابن أليب السعادات : النهاية يف غريب احلديث واألثر - ٣٤٧
 .  ه١٤٢٥ثة اجلوزي الطبعة الثالابن دار : طبعة
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: طبعة، لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين: هدي الساري مقدمة فتح الباري - ٣٤٨
 .ه١٤٢١دار السالم الرياض للنشر والتوزيع الطبعة االوىل 

إدارة املساجد : طبعة، للشيخ صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ: هذه مفاهيمنا - ٣٤٩
 .ه١٤٢٢لثانية الطبعة ا، واملشاريع اخلريية الرياض

باعتناء أمحد األرناؤوط، ، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي: تأليف: الوايف بالوفيات - ٣٥٠
 .ه١٤٢٠وتركي مصطفى، طبع دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل سنة

، أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان - ٣٥١
 .دار صادر: طبعة، عباسإحسان . د: حتقيق

: طبعة، أمحد حممد نور سيف/ الدكتور: دراسة وترتيب وحتقيق: حيىي بن معني وكتابه التاريخ - ٣٥٢
، جبامعة امللك عبد العزيز مكة املكرمة، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي

  . ه١٣٩٩
@ @
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