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اإلرشاد إىل معرفة من أراد اهلل بهم اخلري من العباد
مجع ودراسة حديثية
The Guidance to Identifying those that Allah wishes
good a mong His servants
A Compilation and Hadith Study.

إعداد:
د .سليمان بن صاحل الثنيان
األستاذ ادلشارؾ بقسم فقو السنة بكلية احلديث الشريف باجلامعة اإلسالمية

اإلرشاد إلى معرفة من أراد اهلل بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية ،د .سليمان بن صالح الثنيان

املستخلص
عنواف البحث :اإلرشاد إىل معرفة من أراد اهلل هبم اخلَت من العباد
أىدافو :يهدؼ البحث إىل إثبات صفة اإلرادة هلل عز كجل ،كإبراز األعماؿ كاخلصاؿ اليت
من قامت بو فهو دليل على أف اهلل أراد بو اخلَت ،فينبغي احلرص عليها ،كمن األىداؼ بياف
األحاديث الصحيحة يف ىذا الباب من غَتىا.
كقد سار الباحث على ادلنهج االستقرائي كالتحليلي يف كتابة البحث ،كمجع األحاديث
ادلرفوعة اليت فيها " :من أراد اهلل بو خَتا :أك " رمحة " أك حنو ذلك ،كرتب األحاديث حسب
األصحية .كقد سلك منهج احملدثُت ادلعتمد يف دراسة األسانيد ،كالكالـ على الركاة.
كقد توصل الباحث إىل أمهية دراسة ىذا الباب ،كأف األحاديث الصحيحة فيو بلغت)8( :
أحاديث ،كاألحاديث الضعيفة ( )11حديثا ،كاألحاديث الضعيفة جدا كادلوضوعة ( )9أحاديث.
كقد اكصى الباحث بدراسة ما يقابل ىذا الباب ،كىو األحاديث اليت جاء فيها :من أراد اهلل
بو شرا أك عذابا ،أك حنو ذلك.
الكلمات الدالة (المفتاحية) :اإلرشاد ،إرادة اهلل ،اخلَت ،العبد.
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ٔ – الجزء األولٛ٘ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
Objectives: The research aims to establish the attribute of will and volition
of the Almighty Allah ،and to highlight the acts and virtues that serve as evidence
of Allah’s mercy for whoever perform it; thereby requires his steadfastness on it.
Among the objectives is to explain the Sound Hadiths in this section as against
others .
The researcher applied the inductive and analytical method in writing this
research ،he compiled the Raised Hadiths (Al-Ahaadith Al-Marfu’at) which
covered the theme: "Whoever Allah wishes good for: or " mercy " or something
similar ،and arranged the Hadiths according to authenticity. He followed the
approved methodology of the Muhaddithin in treating the chain of Narrations and
giving judgement on the Narrators .
The researcher arrived at the importance of studying this section ،and that
the Sound Hadiths reached (8) ،while the Weak Hadiths are (11) ،and very weak
hadiths and fabricated ones are (9) .
The researcher recommended the study of the opposite of this section ،and
that is the Hadiths which says: Whoever Allah wishes anguish for or punishment ،
or something similar .

- ٕٙ٘ -

اإلرشاد إلى معرفة من أراد اهلل بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية ،د .سليمان بن صالح الثنيان

املقدمة
إف احلمد هلل حنمده كنستعينو كنستغفره ،كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا،
من يهده اهلل فال مضل لو ،كمن يضلل فال ىادم لو ،كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو،
كأشهد أف زلمدان عبده كرسولو ،صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو أمجعُت :أما بعد.
فإف ىداية اهلل للعبد ٔتعرفة اخلَت كمعرفة الشر نعمة منو جل كعال يستحق الشكر عليها،
أيضا ،كإذا يسر اهلل للعبد أسباب اخلَت،
كالتوفيق لفعل اخلَت كترؾ الشر نعمة أخرل تستحق الشكر ن
كصرؼ طرؽ الشر؛ فهذا فضل اهلل يؤتيو من يشاء ،قاؿ سبحانو كتعاىل :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱠ [يونس.]107 :
ﱑ
كقد استعنت باهلل  يف مجع ما كرد يف السنة النبوية شلا قاؿ فيو النيب ﷺ « :إذا أراد
خَتا » كحنو ذلك ،كيستفاد من ىذا اجلمع األمور التالية:
خَتا » ،أك « من يرد اهلل بو ن
اهلل بعبد ن
إثبات صفة اإلرادة هلل تعاىل؛ فإف ىذه الصفة ثابتة بالكتاب كالسنة؛ فمن الكتاب قولو
تعاىل :ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ [النحل ،]40 :كقولو :ﱡﭐ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ [البقرة ،]185 :كقولو :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ [اإلسراء ،]16 :كقولو تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ [األنعاـ ،]125 :كغَت ذلك من
ﱉ
اآليات ،أما السنة فأحاديث؛ منها ما كرد يف ىذا البحث.
كاإلرادة عند أىل السنة قسماف  :إرادة كونية قدرية ،كىي ال بد من كقوع ادلراد فيها ،كقد
يكوف ىذا ادلراد زلبوبنا عند اهلل ،كقد ال يكوف كذلك.
كالقسم الثاين :إرادة شرعية؛ كىي اليت حيب اهلل كقوعها ،كلكن قد ال يشاء أف تقع حلكمة
منو جل كعال(.)1
كأحاديث ىذا البحث داخلة يف القسم األكؿ ،كلذا عقد اإلماـ البيهقي يف كتابو (األمساء
كالصفات) فصالن يف إثبات صفة اإلرادة هلل تعاىل ،كاستدؿ ذلا ببعض األحاديث الواردة ىنا.
كشلا يستفاد من مجع ىذه األحاديث؛ معرفة بعض اخلصاؿ اليت إذا فعلها العبد فهي دليل
خَتا ،مع االعتقاد بأف كل خَت يفعلو العبد فإف اهلل أراده منو ،كلكن ٗتصيص
على أف اهلل أراد بو ن
ىذه اخلصاؿ بالذكر يدؿ على فضلها كالتنويو هبا.
( )1شيخ اإلسالـ ابن تيمية « ،رلموع الفتاكل» ( .دار التقول) . 189-188 : 8 ،
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أيضا أف يعلم ادلسلم أنو إذا كاف قد يكفِّق لشيء من ىذه
كشلا يستفاد من ىذا اجلمع ن
اخلصاؿ؛ فإف ىذا عالمة على إرادة اهلل اخلَت بو ،فيحمده على ىذا الفضل كىذه ادلنة؛ فإف اهلل جل
كعال جيازم من قصد اخلَت بالتوفيق ،كمن قصد الشر باخلذالف ،ككل ذلك بقدر مقدر ،قاؿ تعاىل:

ﱡﭐﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ([ )1الليل.]10-5 :
كثرة اخلَت ادلًتتب على فعل ىذه اخلصاؿ ،كحصوؿ تلك األحواؿ ،كيدؿ لذلك التنكَت يف
خَتا » ...األحاديث .قاؿ احلافظ ابن حجر :نى َّكر
لفظ اخلَت يف قولو ﷺ « :إذا أراد اهلل بعبد ن
خَتا » ليشمل القليل كالكثَت ،كالتنكَت يشمل القليل كالكثَت ،كالتنكَت للتعظيم؛ ألف ادلقاـ
« ن
()2
يقتضيو .
معرفة ما ثبت يف ىذا الباب من األحاديث كما مل يثبت؛ حىت ال ينسب للنيب ﷺ إال
ما ثبت عنو .كقد كقفت على بعض من مجع ىذه األحاديث ،كأقدـ من كقفت عليو من ىؤالء :أبو
()3
كثَتا من ىذه األحاديث ،كترجم عليها
شجاع الديلمي يف كتابو فردكس األخبار ؛ حيث ذكر ن
أيضا على حنو من ذلك خالؿ
بقولو « :ذكر إرادة اهلل  بالعبد من اخلَت كالشر » ،كقد كقفت ن
تصفحي للشب كة العنكبوتية ،كأكثر ىؤالء مل دييزكا بُت األحاديث الصحيحة من غَتىا ،بل ذكر
حىت ادلوضوع.
فلهذه الفوائد كغَتىا عزمت على مجع األحاديث الواردة يف ذلك.
حدود البحث:
أقوـ إف شاء اهلل يف ىذا البحث ّتمع األحاديث ادلرفوعة اليت كردت بلفظ« :إذا أراد اهلل
خَتا» أك« :رمحة» أك حنو ذلك من األلفاظ.
خَتا» ،أك« :من يرد اهلل بو ن
بعبد ن
منهجي يف ختريج األحاديث:
أخرج احلديث من مصادره احلديثية ادلختلفة ،كال ألتزـ باستيعاب ىذه ادلصادر ،كإمنا أكتفي

( )1ابن كثَت « ،تفسَت القرآف العظيم »( .ط ،1دار ادلعرفة ،بَتكت1407 ،ىػ).554 :4 ،
( )2ابن حجر العسقالين  « ،فتح البارم بشرح صحيح البخارم » ( .ط ،3ادلكتبة السلفية ،القاىرة1407 ،ىػ،
.198 :1
( )3احلافظ أبو شجاع شَتكيو الديلمي « ،فردكس األخبار ٔتأثور اخلطاب ادلخرج على كتاب الشهاب»:1 .
.299
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بأشهرىا إذا مل يكن يف ذكر ادلصادر األخرل زيادة فائدة إسنادية أك متنية.
أسَت إف شاء اهلل على ادلنهج ادلعتمد عند احملدثُت يف دراسة األسانيد كتتبع طرقها كسلارجها.
أترجم لرجاؿ اإلسناد ادلتكلم فيهم من ادلصادر األصيلة ،غَت ادلشاىَت ،كإذا ختمت الًتمجة
بقوؿ احلافظ ابن حجر ،كمل أتعقبو؛ فهو ما أختاره فيو.
كقد رتبت ىذه األحاديث حسب األصحية ،كمسيت البحث « :اإلرشاد إىل معرفة من أراد
اهلل هبم اخلَت من العباد ،مجع كدراسة حديثية ».
كاهلل ادلسؤكؿ أف يوفقنا لكل خَت ،كيعصمنا من كل شر ،كأف جيعلنا ىداة مهتدين إنو مسيع
رليب ،كصلى اهلل على نبينا زلمد كعلى آلو كصحبو أمجعُت
***
عن معاوية بن أبي سفيان  أنو قام خطيبًا وقال :سمعت النبي ﷺ يقول« :من يرد اهلل
خيرا يفقهو في الدين».
بو ً
أخرجو البخارم( ،)1كمسلم( ،)2كابن ماجو( ،)3كمالك( ،)4كأمحد( .)5كلهم من طرؽ عنو بو.
ك يف لفظ مالك كأمحد َّ
أف النيب ﷺ قاؿ ذلك كىو خيطب على منربه.
كأخرجو الطرباين يف الكبَت( ،)6كزاد« :كيلهمو رشده».
كيف إسناد الطرباين حيِت احلماين ،كشريك النخعي ،ككالمها متكلم فيو.
()7
كثَتا » .
أما شريك النخعي؛ فقد جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :صدكؽ خيطئ ن
ك أما حيِت احلماين فقاؿ فيو احلافظ ابن حجر « :حافظ ،إال أهنم اهتموه بسرقة احلديث
»(.)8
( )1اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم« ،صحيح البخارم» مطبوع مع فتح البارم( .ط ،3ادلكتبة السلفية،
القاىرة1407 ،ىػ) كتاب العلم (/1رقم .)71
( )2اإلماـ مسلم بن احلجاج « ،صحيح مسلم »( .ط ،1دار احلديث ،القاىرة1412 ،ىػ) ،كتاب الزكاة :2
.719-718
( )3اإلماـ زلمد بن يزيد بن ماجو« ،السنن»( .دار إحياء الكتب العربية)  ،ادلقدمة .80 : 1
( )4اإلماـ مالك بن أنس األصبحي  « ،ادلوطأ » ( .ط ، 2دار احلديث  ،القاىرة 1413 ،ىػ) . 687 : 2
( )5اإلماـ أمحد بن حنبل الشيباين  « ،ادلسند » ( .دار صادر  ،بَتكت) . 101 : 4
( )6اإلماـ أبو القاسم الطرباين  « ،ادلعجم الكبَت » ( .ط ، 2مطبعة الزىراء احلديثة  ،ادلوصل) . 340 : 19
( )7احلافظ ابن حجر « ،تقريب التهذيب »ٖ .تقيق  :زلمد عوامة  ،رقم الًتمجة . 2787 :
( )8احلافظ ابن حجر « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 7591 :
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كعلى ذلك فال تصح ىذه الزيادة ،كاهلل أعلم.
كأخرجو أبو يعلى يف مسنده( ،)1كزاد « :كمن مل يفقهو مل يػيْب ىل بو » ،كيف إسناده الوليد بن
زلمد ادل ْوىمرم ،كىو مًتكؾ ،كلذا ضعف ىذه الزيادة اذليثمي( )3كابن حجر(.)4
ى
كقد جاء ىذا احلديث عن مجاعة من الصحابة ،كعن زلمد بن كعب القرظي مرسالن:
أوالً :حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما:
أخرجو الًتمذم( ،)5كالدارمي( ،)6كأمحد( ،)7كاخلطيب البغدادم(.)8
كلهم من طريق إمساعيل بن جعفر ادلدين ،عن عبد اهلل بن سعيد بن أيب ىند ،عن أبيو ،عنو
بو.
قاؿ الًتمذم :حسن صحيح.
كرجاؿ إسناده ثقات عدا عبد اهلل بن سعيد؛ فقد اختلف فيو ،فوثقو أمحد ،كابن معُت ،كابن
ادلديٍت ،كأبو داكد ،كغَتىم(.)9
كقاؿ أبو حامت :ضعيف احلديث(.)10
()2

( )1احلافظ أمحد بن علي بن ادلثٌت ادلوصلي « ،مسند أيب يعلى ادلوصلي »ٖ .تقيق :حسُت سليم أسد( ،ط،1
دمشق ،دار ادلأموف للًتاث1404 ،ىػ ).371/13 :
( )2باىل بالشيء اىتم بو ،كالباؿ االكًتاث ،يقاؿ :مل أباؿ كمل أبل على القصر .أبو منصور األزىرم  « ،هتذيب
اللغة » ٖ .تقيق  :زلمد علي النجار ( ،الدار ادلصرية للتأليف كالًتمجة) . 392 : 15 ،
( )3احلافظ نور الدين اذليثمي  « ،رلمع الزكائد » ( .بَتكت  ،مكتبة ادلعارؼ 1406 ،ىػ) . 188 : 1 ،
( )4ابن حجر العسقالين  « ،فتح البارم » . 198 : 1 .
( )5أبو عيسى زلمد بن عيسى بن سورة الًتمذم  « ،جامع الًتمذم » ٖ .تقيق  :زلمد فؤاد عبد الباقي (ط، 1
بَتكت  ،دار الكتب العلمية)  ،كتاب العلم . 28 : 5
( )6عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي  « ،مسند الدارمي ادلطبوع باسم سنن الدارمي » ٖ .تقيق كٗتريج  :فوزم
زمريل  ،خالد السبع العلمي ( ،ط ، 1القاىرة  ،دار الرياف  ،بَتكت  ،دار الكتاب العريب 1407 ،ىػ) 1 ،
. 85 :
( )7اإلماـ أمحد  « ،ادلسند » . 306 : 1 ،
( )8اخلطيب البغدادم  « ،الفقيو كادلتفقو » ( .ط ، 2بَتكت  ،دار الكتب العلمية 1400 ،ىػ) . 3 : 1 ،
( )9احلافظ ابن أيب حامت عبد الرمحن بن زلمد بن إدريس احلنظلي الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » ( .ط ، 1اذلند ،
مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية)  71 : 5 ،؛ احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،هتذيب التهذيب » .
(اذلند  ،رللس دائرة ادلعارؼ النظامية 1327 ،ىػ  ،القاىرة  ،دار الكتاب اإلسالمي) . 239 : 5 ،
( )10احلافظ ابن أيب حامت  « ،اجلرح كالتعديل » . 71 : 5 ،
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كقد جعلو احلافظ الذىيب يف مرتبة « :صدكؽ »( ،)1كىو أكىل من قوؿ ابن حجر « :صدكؽ
رٔتا كىم »(.)2
كعليو؛ فاإلسناد حسن.
ثانيًا :حديث أيب ىريرة :
أخرجو ابن ماجو( ،)3كأمحد( ،)4كأبو يعلى( ،)5كاخلطيب البغدادم( ،)6كابن عبد الرب(.)7
كلهم من طريق معمر ،عن الزىرم ،عن سعيد بن ادلسيب ،عنو بو.
كقد تفرد معمر هبذا اإلسناد على ىذا الوجو(.)8
كقد خالفو يونس بن يزيد  -كما عند اإلماـ مسلم يف صحيحو( - )9كعبد الوىاب بن أيب
بكر( ،)10فركياه عن الزىرم ،عن محيد بن عبد الرمحن ،عن معاكية .
كقد صحح الدارقطٍت قوؿ من قاؿ :محيد عن معاكية .)11(
كجاء ىذا احلديث عن الزىرم من كجو آخر ،فقد أخرجو النسائي يف الكربل( )12بإسناده
عن أيب اليماف ،عن شعيب ،عن الزىرم ،قاؿ  :قاؿ أبو سلمة بن عبد الرمحن :قاؿ أبو ىريرة :قاؿ
( )1احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب « ،الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة » ( .ط ، 1بَتكت  ،دار
الكتب العلمية 1403 ،ىػ) . 82 : 2 ،
( )2احلافظ ابن حجر « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 3358 :
( )3ابن ماجو  « ،السنن »  .ادلقدمة . 80 : 1 ،
( )4اإلماـ أمحد  « ،ادلسند » . 234 : 2 .
( )5أبو يعلى ادلوصلي « ،ادلسند ». 238 : 10 .
( )6اخلطيب البغدادم« ،الفقيو كادلتفقو». 3-2 : 1 .
( )7احلافظ ابن عبد الرب القرطيب  « ،جامع بياف العلم كفضلو » ( .دار الكتب العلمية) . 19 : 1 ،
( )8احلافظ زلمد بن طاىر ادلقدسي  « ،أطراؼ الغرائب كاألفراد من حديث رسوؿ اهلل ﷺ للدارقطٍت».
ٖتقيق :زلمود زلمد نصار ،السيد يوسف( ،ط ،1بَتكت ،دار الكتب العلمية1419 ،ىػ).170 :5 ،
( )9اإلماـ مسلم« ،الصحيح». 719 : 2 .
( )10اإلماـ أبو احلسن علي بن عمر الدارقطٍت  « ،العلل الواردة يف األحاديث النبوية » ٖ .تقيق كٗتريج :
زلفوظ الرمحن السلفي ( ،الرياض  ،دار طيبة) . 59 : 7 ،
( )11الدارقطٍت  « ،العلل » . 266 : 9 ، 60 : 7 .
( )12اإلماـ أبو عبد الرمحن النسائي  « ،السنن الكربل » ٖ .تقيق  :حسن عبد ادلنعم شليب ( ،ط ، 1بَتكت ،
مؤسسة الرسالة 1422 ،ىػ) . 358 : 5 ،
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رسوؿ اهلل ﷺ ...فذكره.
قاؿ النسائي :خالفو يونس ،ركاه عن الزىرم ،عن محيد بن عبد الرمحن ،عن معاكية .
كقد يقاؿ :إف احلديث عن أيب ىريرة  زلفوظ من جهة الزىرم؛ فقد اتفق معمر كشعيب
عليو ،كإف اختلفا يف شيخ الزىرم ،فال يبعد أف يكوف الزىرم مسعو منهما؛ فإنو إماـ حافظ مكثر،
صحيحا زلفوظنا ،كاهلل أعلم.
كعليو يكوف احلديث عن أيب ىريرة 
ن
ثالثًا :حديث عمر بن اخلطاب :
()4
()3
أخرجو أبو عوانة يف مستخرجو( ،)2كالطحاكم يف مشكل اآلثار  ،كاخلطيب البغدادم ،
كابن عبد الرب( ،)5كالبخارم تعلي نقا(.)6
كلهم من طريق عبد اهلل بن كىب ،عن عمرك بن احلارث ،عن عباد بن سامل ،عن سامل بن
عبد اهلل بن عمر ،عن أبيو ،عنو بو.
كلفظ أيب عوانة« :من يرد اهلل أف يهديو يفهمو».
خَتا يفهمو».
كلفظ الطحاكم« :من يرد اهلل بو ن
خَتا يفقهو».
كلفظ الباقُت« :من يرد اهلل بو ن
()7
كرجاؿ إسناده ثقات ،ما عدا عباد بن سامل التجييب؛ فقد ترجم لو البخارم  ،كابن أيب
()1

( )1يف ادلطبوع من السنن الكربل للنسائي « عن أيب ىريرة »  ،كىكذا جاء يف ادلطبوع من ٖتفة األشراؼ
( ، )32/11كجاء عند البوصَتم يف مصباح الزجاجة ( « : )30/1عن معاكية »  ،كىو الصواب فيما
يظهر يل ؛ ألف ادلعركؼ  -كما تقدـ  -أف يونس يركيو عن الزىرم  ،عن محيد بن عبد الرمحن  ،عن معاكية
 ،كليس عن أيب ىريرة  ،كاهلل أعلم .
( )2أبو عوانة يعقوب بن إسحاؽ اإلسفرائيٍت  « ،مستخرج أيب عوانة  -ادلسند ادلخرج على صحيح مسلم » .
ٖتقيق  :رلموعة من الباحثُت بكلية احلديث باجلامعة اإلسالمية ( ،ط ، 1عمادة البحث العلمي باجلامعة
اإلسالمية 1435 ،ىػ) . 339-338 : 20 ،
( )3اإلماـ أبو جعفر أمحد بن زلمد بن سالمة الطحاكم  « ،شرح مشكل اآلثار » ٖ .تقيق  :شعيب األرناؤكط
( ،ط ، 1بَتكت  ،مؤسسة الرسالة 1415 ،ىػ) . 394 : 4 ،
( )4اخلطيب البغدادم« ،الفقيو كادلتفقو». 4 : 1 .
( )5احلافظ ابن عبد الرب القرطيب « ،جامع بياف العلم كفضلو » ( .دار الكتب العلمية) . 19 : 1 ،
( )6اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم « ،التاريخ الكبَت »( .اذلند ،دائرة ادلعارؼ العثمانية).38 :6 ،
( )7اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم « ،التاريخ الكبَت ». 38 : 6 .
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()1
جرحا كال تعديالن .كذكره ابن حباف يف الثقات(.)2
حامت  ،كمل يذكرا فيو ن
كقد جود احلافظ ابن كثَت ىذا احلديث( ،)3كحسنو احلافظ ابن حجر(.)4
كقد يكوف ٖتسُت احلافظ ابن حجر لو بالنظر إىل شواىده ،كاهلل أعلم.
ابعا :حديث عبد اهلل بن مسعود :
رً
أخرجو البزار( ،)5كالطرباين يف الكبَت( ،)6كابن عدم( ،)7كأبو نعيم يف احللية( ،)8كاخلطيب
البغدادم(.)9
كلهم من طريق أمحد بن زلمد بن أيوب ،عن أيب بكر بن عياش ،عن األعمش ،عن أيب
كائل ،عنو بو.
خَتا فقهو يف الدين كأذلمو
كلفظ البزار كحنوه ابن عدم كأبو نعيم« :إذا أراد اهلل بعبد ن
رشده».
كقد تفرد أمحد بن زلمد بن أيوب هبذا اإلسناد ،كما قاؿ البزار كابن عدم.
كأمحد بن زلمد بن أيوب كإف كاف صدكقنا( ،)10إال أنو قاؿ فيو أبو حامت :ركل عن أيب بكر

( )1احلافظ ابن أيب حامت عبد الرمحن بن زلمد بن إدريس احلنظلي الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » ( .ط ،1اذلند،
مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية).80 :6 ،
( )2احلافظ أبو حامت ابن حباف البسيت « ،الثقات» ( .ط ، 1اذلند  ،مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية ،
1393ىػ) . 160-159 : 7 ،
( )3احلافظ ابن كثَت الدمشقي الشافعي  « ،مسند الفاركؽ » ٖ .تقيق  :د .عبد ادلعطي قلعجي ( ،ط ، 1مصر
 ،دار الوفاء 1411 ،ىػ) . 627 : 2 ،
( )4ابن حجر العسقالين  « ،فتح البارم » . 194 : 1 .
( )5احلافظ نور الدين اذليثمي  « ،كشف األستار عن زكائد البزار » ٖ .تقيق  :حبيب الرمحن األعظمي ( ،ط1
 ،بَتكت  ،مؤسسة الرسالة 1399 ،ىػ) . 117 : 5 ،
( )6احلافظ أبو القاسم الطرباين  « ،ادلعجم الكبَت » ٖ .تقيق :محدم السلفي( ،ط ،2ادلوصل ،مطبعة الزىراء
احلديثة).197 :10 ،
( )7احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » ٖ .تقيق  :حيِت سلتار غزاكم ( ،ط، 3
بَتكت  ،دار الفكر 1419 ،ىػ) . 175 : 1 ،
( )8احلافظ أبو نعيم األصبهاين  « ،حلية األكلياء كطبقات األصفياء »( .ط ، 2بَتكت  ،دار الكتاب العريب،
1387ىػ). 107 : 4 ،
( )9اخلطيب البغدادم « ،الفقيو كادلتفقو». 2 : 1 .
( )10احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب« ،ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ»ٖ .تقيق :علي زلمد البجاكم ،فتحية =
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بن عياش أحاديث منكرة(.)1
كقاؿ حنو ذلك ابن عدم(.)2
كقد حكم ابن عدم على ىذا احلديث بالنكارة؛ حلاؿ أمحد بن زلمد بن أيوب كتفرده.
كأما ادلنذرم فقاؿ يف إسناده :ال بأس بو(.)3
كيظهر يل أف حكم ابن عدم عليو بالنكارة أكىل؛ لتفرد أمحد بن زلمد بن أيوب هبذا
منكرا .كاهلل أعلم.
اإلسناد ادلشهور ،فإف مثل ىذا يعد ن
خامسا :حديث أنس بن مالك :
ً
()4
أخرجو اخلطيب البغدادم  ،كقد ساقو من ثالث طرؽ:
الطريق األكىل :عن علي بن يزيد الصدائي ،عن أيب شيبة عنو بو.
كأبو شيبة ىو يوسف بن إبراىيم اجلوىرم ،قاؿ فيو أبو حامت :ضعيف احلديث ،منكر
احلديث ،عنده عجائب(.)5
أيضا :عنده عجائب(.)6
كقاؿ البخارم ن
()7
كلذا جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :ضعيف » .
أيضا ،فقاؿ فيو أمحد بن حنبل :ما كاف
كالراكم عنو ،كىو علي بن يزيد الصدائي متكلم فيو ن
بو بأس(.)8
= البجاكم (،دار الفكر العريب )  ، 123 : 1 ،احلافظ ابن حجر  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة 93 :
؛ كانظر  :احلافظ أبو احلجاج ادلزم  « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ » ٖ .تقيق  :د .بشار عواد
معركؼ ( ،ط ، 1مؤسسة الرسالة 1413 ،ىػ) . 433-432 : 1،
( )1احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 70 : 2 .
( )2احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ» . 174 : 1 .
( )3قواـ السنة األصبهاين « ،الًتغيب كالًتىيب» ٖ .تقيق  :أدين بن صاحل بن شعباف ( ،ط ، 1القاىرة  ،دار
احلديث 1414 ،ىػ) . 92 : 1 ،
( )4اخلطيب البغدادم « ،الفقيو كادلتفقو ». 4 : 1 .
( )5احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل ». 219 : 9 .
( )6اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم « ،التاريخ الكبَت ». 378 : 8 .
( )7احلافظ ابن حجر « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 7855 :
( )8احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 209 : 6 .
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كقاؿ أبو حامت :ليس بقوم ،منكر احلديث عن الثقات(.)1
كقاؿ ابن عدم :أحاديثو ال تشبو أحاديث الثقات؛ إما أف يأيت بإسناد ال يتابع عليو ،أك
ٔتنت عن الثقات منكر ،أك يركم عن رلهوؿ(.)2
كقاؿ :عامة ما يركيو شلا ال يتابع عليو.
فمما تقدـ يتبُت أف إسناد ىذه الطريق ضعيف.
الطريق الثانية :عن زلمد بن فضيل بن غزكاف الضيب ،عن أباف بن أيب عياش ،عنو بو.
كلفظو حنو لفظ البزار يف حديث عبد اهلل بن مسعود  ادلتقدـ.
كيف إسناده أباف بن أيب عياش ،كىو مشهور بالضعف الشديد ،كقد جعلو احلافظ ابن حجر
يف مرتبة « :مًتكؾ »(.)3
جدا.
كعليو فإسناد ىذه الطريق ضعيف ن
الطريق الثالثة :عن الفضل بن زلمد العطار ،عن سليماف بن منصور بن عمار ،عن أبيو ،عن
خَتا فقههم يف
ادلنكدر بن زلمد بن ادلنكدر ،عن أبيو ،عنو ،بو ،كلفظو « :إذا أرد اهلل بأىل بيت ن
الدين ،كرزقهم الرفق يف معيشتهم ،ككقر صغَتىم كبَتىم ».
كيف إسناده الفضل بن زلمد العطار؛ كذاب كضاع(.)4
كسليماف بن منصور بن عمار مل أقف لو على ترمجة ،كلعلو من كضع الفضل العطار.
كعليو فال يعترب هبذه الطريق ،كإسنادىا موضوع.
()5
كقد جاء من كجو آخر عن ادلنكدر بو ،أخرجو ابن عساكر  ،كيف إسناده موسى بن زلمد
()6
أيضا()7؛ فاحلديث موضوع من
بن عطاء ،كقد تفرد بو كما قاؿ الدارقطٍت  ،ككاف يضع احلديث ن
ىذه الطريق(.)8
( )1احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 209 : 6 .
( )2احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 212 : 5 .
( )3احلافظ ابن حجر « ،تقريب التهذيب» .رقم الًتمجة . 142 :
( )4انظر  :احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،لساف ادليزاف » . 448 : 4 .
( )5احلافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي« ،تاريخ مدينة دمشق»ٖ .تقيق  :زلب الدين أيب سعيد العمركم،
(بَتكت  ،دار الفكر 1415 ،ىػ) . 78 : 18 ،
( )6احلافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي « ،تاريخ مدينة دمشق ». 78 : 18 .
( )7انظر :احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،لساف ادليزاف » . 129-127 : 6 .
( )8انظر :الشيخ زلمد ناصر الدين األلباين« ،سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة»( .ط ،1الرياض ،مكتبة =
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ىذه الطرؽ اليت ساؽ هبا اخلطيب البغدادم حديث أنس .
كىناؾ طريق أخرل أخرجها الديلمي( )1بإسناده عن زلمد بن عبد اهلل بن زياد األنصارم عن
خَتا جعل فيو
مالك بن دينار ،عن أنس  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بعبد ن
ثالث خالؿ :فقهو يف الدين ،كزىده يف الدنيا ،كبصره يف عيوبو ».
كزلمد بن عبد اهلل األنصارم أبو سلمة ،قاؿ فيو العقيلي كابن حباف :منكر احلديث.
كقاؿ زلمد بن طاىر ادلقدسي :كذاب.
()2
كقاؿ أبو عبد اهلل احلاكم :يركم أحاديث موضوعة .
فمما تقدـ يتبُت أف ىذه الطريق ال يعترب هبا؛ لشدة ضعفها ،كلعلها موضوعة ،كاهلل أعلم.
سادسا :عن زلمد بن كعب القرظي مرسالن:
ً
()3
أخرجو البيهقي يف شعب اإلدياف بإسناده عن موسى بن عبيدة ،عنو بو.
كلفظو مثل لفظ حديث أنس  السابق ،الذم أخرجو الديلمي.
م ،متكلم فيو ،قاؿ أمحد :ال ٖتل عندم الركاية عنو.
الربى ًذ ُّ
كموسى بن عبيدة ىو َّ
أيضا :منكر احلديث( .)4ككذا قاؿ أبو حامت(.)5
كقاؿ ن
كقاؿ ابن معُت :ال حيتج ْتديثو.
كقاؿ النسائي :ضعيف(.)6
كقد خلص فيو احلافظ ابن حجر إىل أنو ضعيف ،كال سيما يف عبد اهلل بن دينار(.)7
= ادلعارؼ1415 ،ىػ).252 :2 ،
( )1احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس »  .دراسة كٖتقيق  :فيصل بن زلمد
علي  ،رسالة ماجستَت بكلية احلديث باجلامعة اإلسالمية 1430/1429 ،ىػ  ،ص  ، 308-307 :رقم
. 226
( )2احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،هتذيب التهذيب »  .رللس دائرة ادلعارؼ النظامية باذلند ( ،القاىرة  ،دار
الكتاب اإلسالمي 1327 ،ىػ) . 256 : 9 ،
( )3اإلماـ البيهقي  « ،شعب اإلدياف » ٖ .تقيق  :زلمد السعيد بن بسيوين زغلوؿ ( ،ط ، 1بَتكت  ،دار
الكتب العلمية 1410 ،ىػ) . 347 : 7 ،
( )4احلافظ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ». 108-107 : 29 .
( )5احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل »  .ص . 152 :
( )6احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 334 : 5 .
( )7احلافظ ابن حجر « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 6989 :
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جدا حسب أقواؿ األئمة فيو ،كقد حكم عليو احلافظ بذلك يف
كالذم يظهر يل أنو ضعيف ن
الفتح فأصاب(.)1
جدا ،كلكن حديث زلمد بن كعب القرظي« :
فمما تقدـ يتبُت أف ىذا اإلسناد ضعيف ن
مسندا عن معاكية بن أيب سفياف رضي اهلل عنهما،
خَتا يفقهو يف الدين » ثابت عنو ن
من يرد اهلل بو ن
()3
()2
كما أخرجو اخلطيب  ،كابن عبد الرب بإسناد صحيح.
ىذه الشواىد اليت كقفت عليها ذلذا احلديث ،كقد تبُت أف احلديث ثابت عن معاكية ،كابن
عباس كغَتمها  ،كالضعف يف بعض ىذه الشواىد ال يعل بو الطرؽ الصحيحة.
قاؿ الشيخ السعدم « :ىذا احلديث من أعظم فضائل العلم ،كفيو أف العلم النافع عالمة
خَتا ،كالفقو يف الدين يشمل الفقو يف أصوؿ اإلدياف ،كشرائع
على سعادة العبد ،كأف اهلل أراد بو ن
اإلسالـ كاألحكاـ ،كحقائق اإلحساف ،فيدخل يف ذلك التفقو يف العقائد ،كمعرفة مذىب السلف
ظاىرا كباطننا ،كمعرفة مذاىب ادلخالفُت ،كبياف سلالفتها للكتاب كالسنة ،كدخل
فيها ،كالتحقق بو ن
الس َْت كالسلوؾ
يف ذلك علم الفقو :أصولو كفركعو ،كدخل يف ذلك التفقو ْتقائق اإلدياف ،كمعرفة َّ
إىل اهلل ،ادلوافقة دلا دؿ عليو الكتاب كالسنة.
ككذلك يدخل يف ىذا تعلم مجيع الوسائل ادلعينة على الفقو يف الدين؛ كعلوـ العربية
خَتا فقهو يف ىذه األمور ،ككفقو ذلا ،كدؿ مفهوـ احلديث على أف من
بأنواعها؛ فمن أراد اهلل بو ن
خَتا ،حلرمانو األسباب اليت تناؿ هبا اخلَتات،
أعرض عن ىذه
العلوـ )4بالكلية؛ فإف اهلل مل يرد بو ن
(
كتكتسب هبا السعادة .
***

( )1احلافظ ابن حجر « ،فتح البارم ». 694 : 7 .
( )2اخلطيب البغدادم « ،الفقيو كادلتفقو ». 5 : 1 .
( )3احلافظ ابن عبد الرب القرطيب « ،جامع بياف العلم كفضلو » . 20-19 : 1 .
( )4انظر :الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدم « ،هبجة قلوب األبرار كقرة عيوف األخيار يف شرح جوامع
األخبار »( .ط ،3الرياض ،مكتبة ادلعارؼ1404 ،ىػ) ،ص.28-27 :
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بو.

خيرا يصب منو ».
عن أبي ىريرة  قال :قال رسول اهلل ﷺ « :من يرد اهلل بو ً
أخرجو مالك يف ادلوطأ( ، )1عن زلمد بن عبد اهلل بن أيب صعصعة ،عن سعيد بن يسار ،عنو
()3

()2

كمن طريق مالك أخرجو البخارم  ،كالنسائي يف الكربل  ،كعبد اهلل بن ادلبارؾ يف
الزىد( ،)4كأمحد يف مسنده(.)5
كقولو « :يصب منو » يركل بكسر الصاد كبفتحها ،كالكسر أشهر(.)6
خَتا ،كخَت
قاؿ ابن عبد الرب « :معٌت احلديث كاحلمد هلل كاضح ،كذلك أف من أراد اهلل بو ن
اهلل يف ىذا ادلوضع رمحتو؛ ابتاله ٔترض يف جسمو ،كٔتوت كلد حيزنو ،أك بذىاب ماؿ يشق عليو،
فيأجره على ذلك كلو ،كيكتب لو إذا صرب كاحتسب بكل شيء منو حسنات جيدىا يف ميزانو مل
يعملها ،أك جيدىا كفارة لذنوب قد عملها ،فذلك اخلَت ادلراد بو يف ىذا احلديث ،كاهلل أعلم »(.)7
كالنصوص الواردة يف تكفَت السيئات كرفع الدرجات ٔتا يصيب العبد يف الدنيا من البالء
()8
جدا  ،كذلك داخل يف عموـ قوؿ اهلل سبحانو كتعاىل :ﱡﭐ ﲶ ﲷ
كادلصائب ادلختلفة كثَتة ن
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ [النساء.]19 :
كللحديث شاىد من حديث أيب عنبة اخلوالين( ،)9كمن حديث أنس بن مالك ،من حديث
عبد اهلل بن مغفل ،كمن حديث زلمود بن لبيد.
( )1اإلماـ مالك  « ،ادلوطأ » . 718 :2 .
( )2اإلماـ أبو عبد اهلل البخارم « ،صحيح البخارم » .كتاب ادلرضى/10 ،رقم .5645
( )3اإلماـ النسائي « ،السنن الكربل » . 45 : 7 .
( )4عبد اهلل بن ادلبارؾ  « ،الزىد  -الرقاؽ » ٖ .تقيق  :أ.د .عامر حسن صربم( ،ط ،2كزارة العدؿ كالشؤكف
اإلسالمية ٔتملكة البحرين1435 ،ىػ) ،250 :2 ،رقم .564
( )5اإلماـ أمحد « ،ادلسند». 237 : 2 .
( )6انظر  :ابن حجر العسقالين  « ،فتح البارم » . 113 : 10 .
( )7احلافظ أبو عمر ابن عبد الرب النمرم القرطيب  « ،التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد »( .ادلغرب،
مطبعة فضالة ).119 :6 ،
( ) 8انظر :زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين أمحد بن رجب احلنبلي البغدادم مث الدمشقي« ،
غاية النفع يف شرح حديث ٘تثيل ادلؤمن ٓتاصة الزرع ».
كثَتا  .كسيأيت مزيد بياف ذلذا االختالؼ كالراجح فيو .
( )9اختلف يف صحبتو اختالفنا ن
انظر  :ابن حجر العسقالين  « ،اإلصابة يف ٘تييز الصحابة » ( .دار الفكر ) . 142-141 : 4 ،
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أما حديث أيب عنبة اخلوالين فأخرجو ابن أيب عاصم يف اآلحاد كادلثاين( )1بإسناده عن اليماف
خَتا ابتاله ،فإذا ابتاله
بن عدم ،عن زلمد بن زياد األذلاين عنو بو ،كلفظو« :إذا أراد اهلل  بعبده ن
اقتناه » ،قالوا :يا رسوؿ اهلل؛ كما اقتناه؟ قاؿ « :ال يًتؾ لو ماالن كال ك نلدا».
كاليماف بن عدم ضعفو أمحد ،كالبخارم ،كالدارقطٍت كغَتىم( ،)2كجعلو احلافظ ابن حجر
يف مرتبة « لُت احلديث »(.)3
فمما تقدـ يتبُت أف احلديث إسناده ضعيف ،كقد ضعفو العراقي( ،)4كمل يصب ابن اجلوزم
يف احلكم عليو بالوضع(.)5
كقد تعقبو السيوطي يف ذلك(.)6
كأما حديث أنس بن مالك  ،فلو طرؽ:
()9
()8
الطريق األكىل :أخرجو ابن أيب الدنيا( ،)7كأبو يعلى  ،كالبيهقي يف الشعب  ،كلهم من
طريق أيب كىب عبد اهلل بن بكر السهمي ،عن سناف بن ربيعة ،عن احلضرمي كىو ابن الحق عنو
خَتا ابتالىم ».
قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بقوـ
ن
كاحلضرمي بن الحق التميمي اليمامي ال بأس بو(.)10
( )1احلافظ أبو بكر أمحد بن عمرك بن الضحاؾ بن سللد الشيباين ادلعركؼ بابن أيب عاصم  « ،اآلحاد كادلثاين »
ٖ .تقيق  :د .باسم فيصل اجلوابرة ( ،ط ، 1الرياض  ،دار الراية 1411 ،ىػ) . 445 : 4 ،
( )2ابن حجر العسقالين « ،هتذيب التهذيب » . 406 : 11 .
( )3ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 7853 :
( )4احلافظ أبو الفضل زين الدين العرايب  « ،ادلغٍت عن محل األسفار يف األسفار » ٖ .تقيق :أشرؼ بن عبد
ادلقصود( ،ط ،1الرياض ،مكتبة دار طربية1415 ،ىػ).1137 :2 ،
( )5أبو الفرج ابن اجلوزم « ،ادلوضوعات من األحاديث ادلرفوعات » ٖ .تقيق  :د .نور الدين بن شكرم بن
علي ( ،ط ، 1أضواء السلف 1418 ،ىػ) . 483-482 : 3 ،
( )6جالؿ الدين عبد الرمحن السيوطي  « ،الآللئ ادلصنوعة يف األحاديث ادلوضوعة » ( .ط ، 2بَتكت  ،دار
ادلعرفة 1395 ،ىػ) . 180 : 2 ،
( )7احلافظ أبو بكر ابن أيب الدنيا  « ،ادلرض كالكفارات » ٖ .تقيق  :عبد الوكيل الندكم ( ،ط ، 1بومبام ،
اذلند  ،الدار السلفية 1411 ،ىػ)  ،ص . 143 :
( )8أبو يعلى ادلوصلي « ،ادلسند » ،223 :7 .كقد كقع يف ادلطبوع ٖتريف يف إسناده.
كقد ساؽ إسناد ىذا احلديث على الصواب الدارقطٍت يف العلل (. )95/12
أيضا ٖتريف يف إسناده .
( )9اإلماـ البيهقي « ،شعب اإلدياف» .145 : 7 .كقد كقع ن
( )10ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم . 1396 :
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كأما سناف بن ربيعة ،قاؿ فيو ابن معُت :ليس بالقوم( ،)1ككذا قاؿ النسائي(،)2
كالدارقطٍت( ،)3كغَتمها.
كقاؿ أبو حامت الرازم :شيخ مضطرب احلديث(.)4
كقاؿ ابن عدم :أرجو أنو ال بأس بو(.)5
كجعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :صدكؽ فيو لُت »(.)6
كقد اختلف على سناف بن ربيعة؛ فقد ركاه السهمي عنو على الوجو الذم تقدـ ،كخالفو
محاد بن سلمة كغَته ،فرككه عنو ،عن أنس  ،كليس فيو احلضرمي(.)7
كىذا االختالؼ سببو أف السهمي إمنا مسع من سناف بن ربيعة بعدما خرؼ ،كما قاؿ ابن
معُت(.)8
كلذا اعتمد البخارم يف سناف ىذا أنو مسع من أنس .)9(
كيظهر يل أف ىذا اإلسناد حسن ،كال سيما أف لو شواىد تقويو كما تقدـ ،كاهلل أعلم.
الطريق الثانية :أخرجو الًتمذم( )10كاللفظ لو ،كابن ماجو( ،)11كالمها من طريق الليث بن
سعد ،عن يزيد بن أيب حبيب ،عن سعد بن سناف ،عنو  ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :إف
قوما ابتالىم ،فمن رضي فلو الرضا ،كمن سخط فلو
عظم اجلزاء مع عظم البالء ،كإف اهلل إذا أحب ن
( )1حيِت بن معُت ،ركاية عباس الدكرم عنو « ،التاريخ »ٖ .تقيق  :د .أمحد زلمد نور سيف( ،ط ، 1مكة
ادلكرمة  ،من منشورات جامعة ادللك عبد العزيز  -جامعة أـ القرل حالينا 1399 ،ىػ) . 165 : 4 ،
( )2اإلماـ النسائي « ،الضعفاء كادلًتككوف »ٖ .تقيق :زلمود إبراىيم زايد ،مطبوع مع كتاب الضعفاء الصغَت
للبخارم( ،ط ،1بَتكت ،دار ادلعرفة1406 ،ىػ) ،ص.188 :
( )3الدارقطٍت  « ،سؤاالت الربقاين للدارقطٍت » ٖ .تقيق  :د .عبد الرحيم القشقرم ( ،ط1404 ، 1ىػ)  ،رقم
. 376 :
( )4احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 252 : 4 .
( )5احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 440 : 3 .
( )6ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 2639 :
( )7انظر  :اإلماـ أبو احلسن علي بن عمر الدارقطٍت  « ،العلل الواردة يف األحاديث النبوية » . 95 : 12 .
( )8حيِت بن معُت ،ركاية عباس الدكرم عنو « ،التاريخ ». 164 : 4 .
( )9حيِت بن معُت ،ركاية عباس الدكرم عنو « ،التاريخ ». 164 : 4 .
( )10اإلماـ الًتمذم  « ،اجلامع »  .الزىد . 519 : 4 ،
( )11اإلماـ ابن ماجو  « ،السنن »  .الفنت . 1338 : 2 ،
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السخط ».
قاؿ الًتمذم :ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو.
كسعد بن سناف ،كيقاؿ :سناف بن سعد( ،)1ادلصرم ،تكلم فيو ،فقاؿ فيو أمحد :تركت
حديث؛ حديثو مضطرب(.)2
احدا(.)3
أيضا :ركل مخسة عشر حديثنا منكرة كلها ،ما أعرؼ منها ك ن
كقاؿ ن
ضا :ليس بثقة(.)4
كقاؿ النسائي :منكر احلديث ،كقاؿ أي ن
كقاؿ ابن معُت :ثقة(.)5
كجعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :صدكؽ لو أفراد »(.)6
منكرا من حديث أنس  ،كقد تقدـ
كالذم يتبُت شلا تقدـ أف ىذا اإلسناد حسن كليس ن
من الطرؽ كالشواىد ما يقويو ،كلذا حسنو الًتمذم ،كاهلل أعلم.
كقد أخرجو اإلماـ الًتمذم هبذا اإلسناد ،كاحلاكم( )7عن أنس  ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
عجل لو العقوبة يف الدنيا ،كإذا أرد اهلل بعبده الشر أمسك عنو
ﷺ « :كإذا أراد اهلل بعبده اخلَت َّ
بذنبو حىت يوافيو بو يوـ القيامة » ،كىو حديث حسن كسابقو ،كاهلل أعلم.
الطريق الثالثة :أخرجو ابن أيب الدنيا( )8بإسناده عن بكر بن خنيس ،عن يزيد الرقاشي ،عن

( )1انظر  :اإلماـ أبو عيسى الًتمذم  « ،العلل الكبَت »  .ترتيب  :أبو طالب القاضي ٖ ،تقيق  :محزة ديب
مصطفى ( ،ط ، 1عماف  ،مكتبة األقصى 1406 ،ىػ)  321 : 1 ،؛ احلافظ أبو أمحد ابن عدم
اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ »  357 : 3 .؛ احلافظ أبو احلجاج ادلزم  « ،هتذيب الكماؿ يف
أمساء الرجاؿ » . 266 : 10 .
( )2اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،العلل كمعرفة الرجاؿ » . 49 : 2 .
( )3أبو جعفر زلمد بن عمرك بن موسى بن محاد العقيلي  « ،الضعفاء الكبَت »  .احملقق  :عبد ادلعطي أمُت
قلعجي( ،ط ، 1دار الكتب العلمية ) . 119 : 2 ،
( )4اإلماـ النسائي  « ،الضعفاء كادلًتككوف »  .ص . 191 ، 188 :
( )5اإلماـ ابن معُت « ،اجلرح كالتعديل ». 251 : 4 .
( )6ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 2238 :
( )7اإلماـ أبو عبد اهلل احلاكم النيسابورم  « ،ادلستدرؾ على الصحيحُت » ( ،بَتكت  ،دار ادلعرفة) : 4 ،
. 608
( )8احلافظ أبو بكر ابن أيب الدنيا  « ،ادلرض كالكفارات »  .ص . 174-173 :
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عبدا( )1كأراد أف يصافيو صب عليو
أنس  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :إف اهلل إذا أحب ن
ثجا ،فإذا دعا العبد قاؿ :يا رباه ،قاؿ اهلل :لبيك عبدم ،كال تسألٍت شيئنا
البالء صبنا ،كثجو عليو ن
إال أعطيتك؛ إما أف أعجلو لك ،كإما أف أدخره لك ».
()3
كأخرجو ابن مردكيو( ،)2كمن طريقو أبو القاسم األصبهاين يف الًتغيب كالًتىيب بإسناده
بو ،كيف متنو زيادة ،لكنو جعل ضرار بن عمرك بُت بكر بن خنيس كيزيد الرقاشي.
مجيعا(.)4
كىؤالء تكلم فيهم ن
()5
كأشدىم ضع نفا ضرار بن عمرك؛ قاؿ فيو اإلماـ البخارم :فيو نظر .
كقاؿ ابن معُت :ليس بشيء ،كال يكتب حديثو(.)6
كقاؿ ابن عدم :منكر احلديث(.)7
جدا(.)8
كلذا حكم احلافظ ابن حجر على ىذا اإلسناد بأنو ضعيف ن
كأما حديث عبد اهلل بن مغفَّل  فقد أخرجو أمحد( ،)9كابن حباف( ،)10كاحلاكم(.)11
كلهم من طريق عفاف بن مسلم َّ
الصفار ،عن محاد بن سلمة ،عن يونس بن عبيد ،عن
احلسن عنو  ،أف رجالن لقي امرأة كانت بغينا يف اجلاىلية ،فجعل يالعبها حىت بسط يده إليها،
فقالت ادلرأة :مو؛ فإف اهلل  قد ذىب بالشرؾ  -أك قالت :باجلاىلية  -كجاءنا باإلسالـَّ ،
فوىل
خَتا  » ...إٖتاؼ السادة ادلتقُت (.)144/9
( )1جاء احلديث يف كتاب اإلحياء بلفظ  « :إذا أرد اهلل بعبد ن
( )2عزاه إليو السيوطي يف الدر ادلنثور (. )639/12
( )3قواـ السنة األصبهاين  « ،الًتغيب كالًتىيب » . 334-333 : 1 .
( )4انظر :احلافظ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ » )211-210/4( .يف ترمجة بكر بن
خنيس  )69-66/32( ،يف ترمجة يزيد بن أباف الرقاشي .
( )5اإلماـ البخارم « ،التاريخ الكبَت ». 339 : 4 .
( )6اإلماـ ابن معُت « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ ». 100 : 4 .
( )7اإلماـ ابن معُت « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ ». 101 : 4 .
( )8احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الكايف الشاؼ يف ٗتريج أحاديث الكشاؼ » ( .بَتكت  ،دار عامل ادلعرفة
)  ،ص . 143 :
( )9اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 87 : 4 .
( )10عالء الدين علي بن بلباف الفارسي  « ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف » ٖ .تقيق  :شعيب
األرناؤكط ( ،ط ، 1مؤسسة الرسالة 1408 ،ىػ) . 173 : 7 ،
( )11اإلماـ احلاكم  « ،ادلستدرؾ على الصحيحُت » . 377-376 : 4 ، 349 : 1 .
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الرجل ،فأصاب كجهو احلائط فشجو ،مث أتى النيب ﷺ فأخربه ،فقاؿ « :أنت عبد أراد اهلل بك
و
شرا أمسك عليو بذنبو حىت
خَتا؛ إذا أراد اهلل  بعبد ( )1ن
ن
خَتا عجل لو عقوبة ذنبو ،كإذا أراد بعبد ن
يواىف بو يوـ القيامة كأنو ىع َْت ».
قاؿ احلاكم :صحيح على شرط مسلم ،كمل خيرجاه.
كىو كما قاؿ ،إال أف فيو عنعنة احلسن ،كلكنو صاحل يف باب الشواىد ،كاهلل أعلم.
كأما حديث زلمود بن لبيد فقد أخرجو أمحد بإسناده عنو أف رسوؿ اهلل ﷺ قاؿ « :إف
قوما ابتالىم ،فمن صرب فلو الصرب ،كمن جزع فلو اجلزع »(.)2
اهلل إذا أحب ن
قاؿ احلافظ ابن حجر :ركاتو ثقات ،إال أف زلمود بن لبيد اختلفوا يف مساعو من النيب
ﷺ ،كقد رآه كىو صغَت(.)3
كقد خلص فيو احلافظ يف التقريب( )4إىل أنو صحايب صغَت ،كجل ركايتو عن الصحابة.
كعلى ذلك؛ فلعل األقرب فيو أنو مرسل صحايب ،كمراسيل الصحابة حجة؛ فاإلسناد
صحيح .كاهلل أعلم.
***
خَتا جعل لو كزير
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :إذا أرد اهلل باألمَت ن
صدؽ؛ إف نسي ذكره ،كإف ذكر أعانو ،كإذا أرد اهلل بو غَت ذلك؛ جعل لو كزير سوء؛ إف نسي مل
يذكره ،كإف ذكر مل يعنو ».
()8
()7
()6
أخرجو أبو داكد( ،)5كابن حباف  ،كابن عدم  ،كمن طريقو البيهقي  ،كىذا لفظهم.
كلهم من طريق الوليد بن مسلم ،ثنا زىَت بن زلمد ،عن عبد الرمحن بن القاسم ،عن أبيو،
عنها بو.
( )1العَت  :ىو احلمار  ،كغلب الوحشي  .القاموس احمليط  ،مادة (عَت) .
( )2اإلماـ أمحد  « ،ادلسند » . 427 : 5 .
( )3ابن حجر العسقالين  « ،فتح البارم » . 113 : 10 .
( )4ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم . 6517 :
( )5اإلماـ أبو داكد السجستاين  « ،السنن »  .كتاب اخلراج كاإلمارة . 345 : 3 ،
( )6عالء الدين علي بن بلباف الفارسي  « ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف » . 346 : 10 .
( )7احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 221 : 3 .
( )8اإلماـ البيهقي  « ،السنن الكربل » . 112-111 : 10 .
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كزىَت بن زلمد كىو التميمي العنربم ،تكلم يف ركاية الشاميُت عنو؛ فإف األئمة أمحد بن
حنبل ،كالبخارم ،كأبا حامت كغَتىم نصوا على أف ركاية أىل الشاـ عن زىَت بن زلمد تقع فيها
مناكَت ،كأف حديث البصريُت أصح(.)1
كالراكم عنو ىنا يف ىذا احلديث الوليد بن مسلم ،كىو شامي.
كقد جاء ىذا احلديث عن القاسم بن زلمد على كجهُت آخرين:
األكؿ :عمر بن سعيد بن أيب حسُت ،عن القاسم ،عنها بو.
أخرجو النسائي( ،)2كالبيهقي(.)3
كالمها من طريق بقية بن الوليد ،حدثنا عبد اهلل بن ادلبارؾ عنو بو بنحوه.
كبقية بن الوليد صدكؽ( .)4إال أنو يدلس .كقد ذكره احلافظ ابن حجر يف ادلرتبة الرابعة من
مراتب ادلدلسُت(.)5
كقد صرح بالتحديث يف ىذا احلديث.
الوجو الثاين :عبد الرمحن بن أيب بكر ،عن القاسم ،عنها بو.
أخرجو أمحد( ،)6كإسحاؽ بن راىويو( ،)7كأبو يعلى(.)8
كلهم من طرؽ عنو بو بنحوه.
كعبد الرمحن بن أيب بكر ىو ابن عبيد اهلل بن أيب مليكة القرشي التيمي ،متفق على
( )1انظر  :احلافظ أبو احلجاج ادلزم  « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ » . 418-416 : 9 .
( )2اإلماـ النسائي « ،السنن » .كتاب البيعة .159 :7
( )3اإلماـ البيهقي  « ،السنن الكربل » . 111 : 10 .
( )4ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 734 :
( )5احلافظ ابن حجر العسقالين « ،تعريف أىل التقديس ٔتراتب ادلوصوفُت بالتدليس » ٖ .تقيق  :د .عبد
الغفار البندارم  ،األستاذ  :زلمد أمحد عبد العزيز ( ،ط ، 1بَتكت  ،دار الكتب العلمية 1405 ،ىػ) ،
ص . 121 :
( )6اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 70 : 6 .
( )7إسحاؽ بن إبراىيم ادلعركؼ بابن راىويو احلنظلي « ،مسند إسحاؽ بن راىويو» ٖ .تقيق  :د .عبد الغفور
البلوشي ( ،ادلدينة النبوية  ،مكتبة اإلدياف) ،مسند عائشة رضي اهلل عنها. 415 ، 403 : 2 ،
( )8احلافظ أمحد بن علي بن ادلثٌت ادلوصلي« ،مسند أيب يعلى ادلوصلي»ٖ .تقيق :حسُت سليم أسد( ،ط،1
دمشق ،دار ادلأموف للًتاث1404 ،ىػ).416 :7 ،
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تضعيفو(.)1
كقد جاء احلديث عن عائشة رضي اهلل عنها من غَت طريق القاسم.
فقد ركاه البزار( ،)2كالطرباين يف األكسط(.)3
كالمها من ط ريق أيب سعيد ادلؤدب ،عن حيِت بن سعيد األنصارم ،عن عمرة ،عن عائشة
خَتا
رضي اهلل عنها قالت :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ« :من كيل من أمر ادلسلمُت شيئنا فأراد اهلل بو ن
جعل لو كز نيرا صاحلنا؛ إف نسي ذكره ،كإف ذكر أعانو ».
قاؿ اذليثمي :رجاؿ البزار رجاؿ الصحيح(.)4
كأبو سعيد ادلؤدب ىو زلمد بن مسلم بن أيب الوضَّاح القضاعي ،عامة األئمة على
توثيقو(.)5
كأما اإلماـ البخارم فقاؿ :فيو نظر(.)6
كلعلو لذلك جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :صدكؽ يهم »(.)7
كقد تابع فرج بن فضالة أبا سعيد ادلؤدب؛ فقد أخرج احلديث اخلطيب البغدادم( )8بإسناده
سلتصرا.
عن فرج بن فضالة ،عن حيِت بن سعيد بو بنحوه
ن
كفرج بن فضالة ضعفو مشهور( ،)9كقد تكلم يف حديثو عن حيِت بن سعيد ،كأنو يركم عنو
مناكَت( ،)10كىو مضطرب احلديث فيو(.)1
( )1انظر :هتذيب التهذيب (.)146/6
( )2احلافظ نور الدين اذليثمي  « ،كشف األستار عن زكائد البزار » . 234 : 2 .
( )3احلافظ أبو القاسم الطرباين  « ،ادلعجم األكسط » ٖ .تقيق  :طارؽ بن عوض اهلل بن زلمد  ،عبد احملسن
احلسيٍت ( ،ط ، 1دار احلرمُت 1415 ،ىػ) . 294 : 4 ،
( )4احلافظ نور الدين اذليثم  « ،رلمع الزكائد كمنبع الفوائد » ( .بَتكت  ،مكتبة ادلعارؼ 1406 ،ىػ) : 5 ،
. 213
( )5احلافظ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ». 454-453 : 26 .
( )6احلافظ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ». 454 : 26 .
( )7ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 6298 :
( )8اخلطيب البغدادم « ،تاريخ بغداد ». 376 : 7 .
( )9ابن حجر العسقالين  « ،هتذيب التهذيب »  262-260 : 8 .؛ ابن حجر العسقالين  « ،تقريب
التهذيب »  .رقم الًتمجة . 5383 :
( )10ابن حجر العسقالين  « ،هتذيب التهذيب » . 261 : 8 .
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ىذا ما كقفت عليو من طرؽ ىذا احلديث عن أـ ادلؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها ،كقد تبُت
يل أنو صحيح زلفوظ عنها من حديث القاسم كعمرة ،كالضعف يف بعض األسانيد ال يعل
األسانيد األخرل الصحيحة ،كاهلل أعلم.
***

(= )1اإلماـ أمحد بن حنبل« ،مسائل اإلماـ أمحد بن حنبل»  .ركاية إسحاؽ بن إبراىيم بن ىانئ النيسابورم ،
ٖتقيق  :زىَت الشاكيش( ،ط ، 1ادلكتب اإلسالمي 1400 ،ىػ). 215 : 2 ،
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عن ُك ْرز بن علقمة الخزاعي  قال :قال أعرابي :يا رسول اهلل؛ ىل لإلسالم من
خيرا أدخل عليهم
منتهى؟ قال « :نعم؛ أيما أىل بيت من العرب أو العجم أراد اهلل  بهم ً
اإلسالم » .قال :ثم ماذا يا رسول اهلل؟ قال « :ثم تقع فتن كأنها الظُّلَل » .فقال األعرابي:
صبِّا
كال يا رسول اهلل! قال النبي ﷺ « :بلى والذي نفسي بيده؛ لتعودن فيها أساود ُ
يضرب بعضكم رقاب بعض ».
أخرجو معمر يف اجلامع( ،)1كأمحد( - )2كاللفظ لو  ،-كاحلميدم( ،)3كأبو داكد الطيالسي(،)4
كاحلاكم(.)5
كلهم من طرؽ عن الزىرم ،عن عركة بن الزبَت عنو بو.
كيف لفظ ألمحد كغَته :فقاؿ األعرايب :كال كاهلل إف شاء اهلل يا رسوؿ اهلل.
كإسناد ىذا احلديث صحيح.
قاؿ احلاكم :ىذا حديث صحيح كليس لو علة ،كمل خيرجاه؛ لتفرد عركة بالركاية عن كرز بن
علقمة ،ككرز بن علقمة صحايب سلرج حديثو يف مسانيد األئمة.
كقد كاف سفياف بن عيينة  -كىو شلن ركل ىذا احلديث عن الزىرم  -يقوؿ حُت حيدث
هبذا احلديث :ال تبايل أال تسمع ىذا من ابن شهاب.
كيريد  -كاهلل أعلم  -أنو لضبطو لو ال حيتاج أحد إىل الرجوع إىل ابن شهاب الزىرم للتوثق
من حديثو ىذا.
كىذا احلديث شلا ألزـ اإلماـ الدارقطٍت الشيخُت ٗترجيو(.)6
كأيده على ذلك اإلماـ احلاكم(.)7
( )1مطبوع مع مصنف عبد الرزاؽ (. )362/11
( )2اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 477 : 3 .
( )3أبو بكر عبد اهلل بن الزبَت احلميدم  « ،مسند احلميدم » ٖ .تقيق  :حبيب الرمحن األعظمي ( ،ط، 1
بَتكت  ،الطبعة األكىل 1409 ،ىػ) . 261-260 : 1 ،
( )4أبو داكد سليماف بن داكد بن اجلاركد الطيالسي « ،مسند الطيالسي » ( ،دائرة ادلعارؼ النظامية باذلند ،
1321ىػ)  ،ص  ، 182 :رقم . 1290
( )5اإلماـ أبو عبد اهلل احلاكم  « ،ادلستدرؾ على الصحيحُت » . 34 : 1 .
( )6احلافظ أبو احلسن علي بن عمر الدارقطٍت  « ،اإللزامات كالتتبع » ٖ .تقيق  :مقبل بن ىادم الوادعي ،
(مطبعة ادلدين  ،مصر)  ،ص . 123 :
( )7اإلماـ أبو عبد اهلل احلاكم « ،ادلستدرؾ على الصحيحُت ». 34 : 1 .
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كقد توبع فيو الزىرم؛ فقد أخرجو اإلماـ أمحد( ،)1كابن حباف( ،)2كالمها من طريق األكزاعي
عن عبد الواحد بن قيس ،عن عركة بن الزبَت بو بنحوه.
كزاد يف آخره « :كأفضل الناس يومئذ مؤمن معتزؿ يف شعب من الشعاب؛ بتقي ربو تبارؾ
كتعاىل ،كيدع الناس من شره ».
()3
كعبد الواحد بن قيس :صدكؽ لو أكىاـ ،كما قاؿ احلافظ ابن حجر .
كيظهر يل أف حديثو صاحل يف ادلتابعات ،كال سيما إذا كاف من طريق األكزاعي  -كما ىنا .)4(-
كقولو يف احلديث« :أساكد صبنا » فسره الزىرم كما عند احلميدم كغَته ،قاؿ« :األسود احلية ،إذا
أراد أف تنهش تنتصب ىكذا ،كرفع احلميدم يده مث تنصب».
كعند أمحد أف ىذا التفسَت من سفياف بن عيينة .كقد يكوف تلقاه عن الزىرم.
قاؿ البغوم « :أساكد » أم حيات .قاؿ أبو عبيد :األسود :العظيم من احليات ،كفيو سواد.
الرفقة ،كتبع الصوت.
قاؿ مشر :ىو أخبث احليات ،كرٔتا عارض ُّ
كقيل يف تفسَته :يعٍت مجاعات .كىي مجع سواد من الناس.
كقولو « صبنا » :قيل مجع صاب ،مثل غاز كغزل ،كقيل :ىو صباء ،على كزف فعاؿ :محع
صابئ .كصبا  :إذا ماؿ من دين إىل دين ،كقيل :ىو احلية السوداء إذا أرادت أف تنهس ،ارتفعت مث
انصبت »(.)5
كىذا ادلعٌت األخَت ىو األقرب؛ دلوافقتو لتفسَت راكيو .كاهلل أعلم.
***

( )1اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 477 : 3 .
( )2عالء الدين علي بن بلباف الفارسي « ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف » . 287 : 13 .
( )3ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .ترمجة رقم . 4248 :
( )4انظر  :احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 297 : 5 .
( )5انظر  :اإلماـ احلسُت بن مسعود البغوم « ،شرح السنة » ٖ .تقيق  :شعيب األرناؤكط ( ،ط ، 2بَتكت ،
ادلكتب اإلسالمي 1403 ،ىػ) . 30 : 15 ،
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عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل ﷺ لها « :يا عائشة؛ ارفقي ،فإن
خيرا دلَّهم على باب الرفق ».
اهلل إذا أراد بأىل بيت ً
أخرجو أمحد( ، )1عن أيب سعيد عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عبيد البصرم ،موىل بٍت ىاشم،
حدثنا سليماف بن بالؿ ،عن شريك بن عبد اهلل بن أيب منر ،عن عطاء بن يسار ،عنها بو.
إسناد حسن؛ فإف أبا سعيد موىل بٍت ىاشم ،كشريك بن عبد اهلل بن أيب منر؛ كالمها
كىذا ه
صدكؽ(.)2
كقد جاء ىذا احلديث من و
كجو آخر عن عطاء بن يسار عند البيهقي يف الشعب(.)3
إال أف يف إسناده زلمد بن عبد الرمحن بن يرلى َّرب ،كىو مًتكؾ ،كقد اهتم بالكذب(.)4
كجاء احلديث عن عائشة رضي اهلل عنها من كجو آخر؛ فقد أخرجو أمحد( ،)5كعبد بن
محيد( ،)6كالبيهقي يف الشعب(.)7
كلهم من طرؽ عن ىشاـ بن عركة ،عن أبيو ،عنها رضي اهلل عنها بو بنحوه.
كقد ركاه عن ىشاـ معمر بن راشد كغَته.
كقد اختلف على ىشاـ بن عركة يف ىذا احلديث؛ فجاء عنو على ىذا الوجو ،كجاء من كجو
آخر ،فقد ركاه أبو معاكية الضرير عن ىشاـ بن عركة ،عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن معمر ،عن
عائشة رضي اهلل عنها أك عن أـ حبيبة رضي اهلل عنها ،عن النيب ﷺ قاؿ « :مل يقسم الرفق
ألىل بيت إال نفعو ،كمل يعزؿ عنهم إال ضرىم ».
أخرجو ىناد بن السرم( ،)8كالبيهقي يف شعب اإلدياف( ،)1كقد تابع عبدة بن سليماف أبا
( )1اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 105-104 : 6 .
( )2ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 2788 ، 3918 :
( )3اإلماـ البيهقي « ،شعب اإلدياف » .252 : 5 .
( )4انظر  :احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،لساف ادليزاف »  .مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ النظامية باذلند( ،ط،1
دار الفكر1329 ،ىػ).247-246 :5 ،
( )5اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 71 : 6 .
( )6احلافظ عبد بن محيد  « ،ادلنتخب » ٖ .تقيق  :مصطفى بن العدكم شلباية( ،ط ،1القاىرة ،مطابع البالغ،
مكة ادلكرمة  ،مكتبة ابن حجر 1408 ،ىػ)  ، 227 : 3 .رقم .1491
( )7اإلماـ البيهقي « ،شعب اإلدياف ». 253-252 : 5 .
( )8ىناد بن السرم  « ،الزىد » ٖ .تقيق  :عبد الرمحن الريوائي ( ،ط ، 1الكويت  ،دار اخللفاء للكتاب
اإلسالمي 1406 ،ىػ)  ، 654 : 2 ،رقم  ، 1435كقد زاد احملقق يف إسناده بعد ىشاـ بن عركة ( :عن =
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معاكية(.)2
كقد خالف محاد بن سلمة أبا معاكية كعبدة بن سليماف؛ فقد ركاه محاد عن ىشاـ بن عركة،
عن أبيو ،عن عبيد اهلل بن معمر ،عن النيب ﷺ(.)3
قاؿ البغوم :مل يركه عن ىشاـ إال محاد( .)4يعٍت على ىذا الوجو.
كقد ساؽ البخارم يف التاريخ الكبَت بعض ىذا االختالؼ يف حديث ىشاـ(.)5
كقد سأؿ ابن أيب حامت أباه كأبا زرعة عن ىذا احلديث من طريق معمر ،عن ىشاـ بن عركة،
عن أبيو ،عن عائشة رضي اهلل عنها ،عن النيب ﷺ ،فقاال :ىذا خطأ.
قاؿ أبو زرعة :أخطأ فيو معمر.
كقاؿ أبو حامت :إمنا ىو ما ركاه أبو معاكية الضرير كعبدة عن ىشاـ بن عركة ،عن عبد اهلل
بن عبد الرمحن بن معمر أيب طوالة ،عن عائشة رضي اهلل عنها مرسل  -أم منقطع  ،-كأـ حبيبة
عن النيب ﷺ.
مث قاؿ أبو حامت :كركاه محاد بن سلمة ،عن ىشاـ بن عركة ،عن أبيو ،عن عبيد اهلل بن
معمر ،عن النيب ﷺ يف الرفق ىذا احلديث ،فأدخل قوـ ال يفهموف علة ىذا احلديث يف مسند
الوحداف ،كقالوا :ما أسند عبيد اهلل بن معمر عن النيب ﷺ.
أيضا؛ إمنا أراد محاد :ىشاـ عن أيب طوالة عبد اهلل بن عبد الرمحن
قاؿ أبو حامت :كىذا كىم ن
بن معمر ،كمل يضبط.
مث خلص أبو حامت الكالـ على طرؽ ىذا احلديث فقاؿ :غلط فيو معمر كمحاد ،كاحلديث
حديث أيب معاكية ،أبدل عورة حديثهم(.)6
= أبيو)  ،كىو خطأ .
( )1اإلماـ البيهقي  « ،شعب اإلدياف » . 253 : 5 .
( )2اإلماـ ابن أيب حامت الرازم  « ،علل احلديث » . 333 : 2 .
( )3اإلماـ ابن أيب حامت الرازم  « ،علل احلديث »  333 : 2 .؛ كانظر  :بن حجر العسقالين  « ،تعجيل
ادلنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة » ( .بَتكت  ،دار الكتاب العريب)  ،ص  274 :؛ ابن حجر العسقالين
 « ،اإلصابة يف ٘تييز الصحابة » ( .دار الفكر) . 440 : 2 ،
( )4ابن حجر العسقالين  « ،تعجيل ادلنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة »  .ص . 274 :
( )5اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم  « ،التاريخ الكبَت » . 416 : 1 .
( )6اإلماـ ابن أيب حامت الرازم  « ،علل احلديث » . 333 : 2 .
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فإذا ترجح أف احملفوظ يف ىذا احلديث عن ىشاـ بن عركة ىو ما ركاه أبو معاكية كغَته عنو،
عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن معمر أيب طوالة ،عن عائشة رضي اهلل عنها ،عن النيب ﷺ؛ فإف
إسناده ضعيف؛ ألنو منقطع ،كذلك أف أبا طوالة مل يلق عائشة رضي اهلل عنها كما تقدـ يف كالـ
أيب حامت ،لكن ىذا اإلسناد صاحل يف باب ادلتابعات.
أيضا.
كقد جاء احلديث عن عائشة رضي اهلل عنها من كجو آخر ن
()2
فقد أخرجو أبو القاسم البغوم يف اجلعديات( ،)1كمن طريقو ابن عدم من طريق عبد
الرمحن بن أيب بكر ادلليكي القرشي ،عن عمو ابن أيب مليكة ،عنها رضي اهلل عنها ،عن النيب
خَتا أدخل عليهم الرفق».
ﷺ قاؿ« :إذا أراد اهلل بأىل بيت
ن
كيف إسناده عبد الرمحن بن أيب بكر ادلليكي ،قاؿ فيو أمحد كالبخارم :منكر احلديث(.)3
كقاؿ ابن معُت :ضعيف احلديث(.)4
كقاؿ النسائي :مًتكؾ احلديث(.)5
كقاؿ أبو حامت :ليس بقوم احلديث(.)6
كجعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :ضعيف »(.)7
أيضا صاحل يف باب ادلتابعات.
كعليو؛ فيكوف إسناد احلديث ضعي نفا .كىو ن
كقد جاء عن أـ ادلؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها عن النيب ﷺ يف احلث على الرفق قولو:
« إف اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر كلو » متفق عليو(.)8
كيف لفظ دلسلم( « :)9إف اهلل رفيق حيب الرفق ،كيعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف،
كما ال يعطي على ما سواه ».
(. )1186/2( )1
( )2احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 295 : 4 .
( )3احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 295 : 4 .
( )4احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 218 : 5 .
( )5احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 295 : 4 .
( )6احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 218 : 5 .
( )7ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 3813 :
( )8اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم « ،صحيح البخارم » .كتاب األدب (/10رقم  )6024؛ اإلماـ مسلم
بن احلجاج  « ،صحيح مسلم »  .كتاب السالـ /4 ،رقم .1706
( )9اإلماـ مسلم بن احلجاج « ،صحيح مسلم » .كتاب الرب كالصلة.2004 :4 ،
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أيضا( « :)1إف الرفق ال يكوف يف شيء إال زانو ،كال ينزع من شيء إال شانو».
كيف لفظ لو ن
كحلديث عائشة رضي اهلل عنها شاىد بنحوه من حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما.
فقد أخرج البزار( )2بإسناده عن أيب أكيس عبد اهلل بن عبد اهلل األصبحي ادلدين ،عن زلمد
خَتا أدخل عليهم الرفق».
بن ادلنكدر ،عن جابر  أف النيب ﷺ قاؿ « :إذا أراد اهلل بقوـ ن
قاؿ البزار :ال نعلمو يركل ىكذا إال هبذا اإلسناد.
كأبو أكيس األصبحي ضعفو ابن معُت كغَته ،كعامة كالـ األئمة فيو أف ضعفو يسَت ،كأنو
صدكؽ فيو لُت(.)3
كلذا جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :صدكؽ يهم »(.)4
كعليو فيكوف اإلسناد حسننا.
فمما تقدـ يتبُت أف احلديث ثابت من حديث عائشة كجابر رضي اهلل عنهما ،كاهلل أعلم.

( )1اإلماـ مسلم بن احلجاج « ،صحيح مسلم » .كتاب الرب كالصلة. 2004 : 4 ،
( )2احلافظ نور الدم اذليثمي  « ،كشف األستار عن زكائد البزار » . 404 : 2 .
( )3انظر :اإلماـ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ». 170 : 15 .
( )4احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 3412 :
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خيرا عسلو »،
عن أبي عنبة الخوالني قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بعبد ً
صالحا ،ثم يقبضو عليو ».
قيل :وما عسلو؟ قال « :يفتح اهلل لو عمالً ً
()4
()3
أخرجو أمحد( ،)1كابن أيب عاصم يف السنة( ،)2كالطرباين يف مسند الشاميُت  ،كالقضاعي .
كلهم من طريق بقية بن الوليد ،عن زلمد بن زياد األذلاين عنو بو.
كيف لفظ الطرباين بدؿ قولو « :مث يقبضو عليو » جاء « :فيبعثو عليو » ،كاحملفوظ األكؿ؛
ألنو أشهر.
()5
الع ْسل :طيب الثناء،
كقولو « :عسلو » :بفتح العُت كالسُت ادلهملتُت ،تشدد كٗتفف  ،ك ى
الع ىسل؛ شبو ما رزقو اهلل تعاىل من العمل الذم طاب بو ذكره بالعسل الذم جيعل يف
مأخوذ من ى
()6
الطعاـ فيحلوىل بو ،كيطيب .
كبقية بن الوليد صدكؽ كثَت التدليس عن الضعفاء( .)7كقد صرح بالسماع عند ابن أيب
عاصم كالقضاعي.
كثَتا ،فأثبت صحبتو ابن سعد
كأبو عنبة اخلوالين تقدـ أنو قد اختلف يف صحبتو اختالفنا ن
كخليفة كمسلم كالدكاليب كابن حباف كالبغوم كأبو نعيم ،كىو ظاىر صنيع أمحد؛ حيث ذكر حديثو
يف ادلسند ،كىو الذم رجحو احلافظ ابن حجر(.)8
كخالف يف ذلك آخركف؛ فلم يثبتوا صحبتو؛ منهم ابن معُت ،كأبو حامت ،كأبو زرعة
الدمشقي ،كالدارقطٍت ،كغَتىم(.)9
( )1اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 200 : 4 .
( )2احلافظ أبو بكر بن أيب عاصم الشيباين  « ،السنة » . 175 : 1 .
( )3اإلماـ أبو القاسم سليماف بن أمحد الطرباين  « ،مسند الشاميُت » . 19-18 : 2 .
( )4أبو عبد اهلل زلمد بن سالمة القضاعي  « ،مسند الشهاب » . 293 : 2 .
( )5عبد الرؤكؼ ادلناكم  « ،فيض القدير شرح اجلامع الصغَت » ( .بَتكت  ،دار ادلعرفة) . 256 : 1 .
( )6انظر  :احلافظ رلد الدين أبو السعادات ابن األثَت اجلزرم  « ،النهاية يف غريب احلديث » ٖ .تقيق  :طاىر
أمحد الزاكم  ،زلمود زلمد الطناحي ( ،بَتكت  ،ادلكتبة العلمية)  237 : 3 ،؛ كانظر  :أبو منصور
األزىرم  « ،هتذيب اللغة » ٖ .تقيق :زلمد علي النجار( ،الدار ادلصرية للتأليف كالًتمجة).95 :2 ،
( )7ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 734 :
( )8انظر  :ابن حجر العسقالين  « ،اإلصابة »  142-141 : 4 .؛ كانظر  :احلافظ أبو احلجاج ادلزم « ،
هتذيب الكماؿ » . 152-150 : 34 .
( )9انظر  :ابن حجر العسقالين  « ،اإلصابة »  142-141 : 4 .؛ كانظر  :احلافظ أبو احلجاج ادلزم = « ،
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كىو الذم رجحو العالئي( ،)1كىو أظهر.
كشلا يرجح ذلك أف أىل الشاـ  -كىو فيهم  -قد ذكركا عدـ صحبتو ،كما نقل ذلك عنهم
اإلماـ ابن معُت( ،)2كأىل بلد الرجل أعلم بو من غَته .كاهلل أعلم.
كأما ما ركاه الطرباين يف الكبَت( )3عن شيخو علي بن احلسن بن ادلبارؾ األنطاكي ،عن أيب
تقى ىشاـ بن عبد ادللك احلمصي ،عن بقية بن الوليد ،حدثٍت زلمد بن زياد األذلاين ،عن أيب
أمامة  فذكره .فهو سلالف للطرؽ الكثَتة السابقة عن بقية بن الوليد ،كأنو يركيو عن زلمد بن
زياد ،عن أيب عنبة ،كليس أبا أمامة.
كشيخ الطرباين مل أجد لو ترمجة ،كىشاـ بن عبد ادللك احلمصي سلتلف فيو؛ فوثقو أبو
حامت( ،)4كالنسائي ،كقاؿ أبو داكد :شيخ ضعيف(.)5
كلذا جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « صدكؽ رٔتا كىم »(.)6
كالذم يتبُت يل أف ذكر أيب أمامة  ىنا شاذ أك منكر ،كاحملفوظ أنو عن أيب عنبة  -كما
تقدـ .-
كعليو؛ فاإلسناد إىل أيب عنبة اخلوالين حسن ،كىو مرسل .كاهلل أعلم.
صحيحا ،كىذه الشواىد اليت كقفت عليها ىي:
كللحديث شواىد يكوف هبا
ن
أوالً :عن عمرك بن احلمق اخلزاعي .
أخرجو أمحد( ،)7كالبزار( ،)8كابن حباف( ،)9كالطرباين يف األكسط( ،)1كاحلاكم(.)2
= هتذيب الكماؿ »  152-150 : 34 .؛ ك احلافظ صالح الدين خليل بن كيكلدم العالئي  « ،جامع
التحصيل » ٖ .تقيق  :محدم السلفي ( ،ط ، 1الدار العربية للطباعة 1398 ،ىػ)  ،ص .389-388 :
( )1احلافظ صالح الدين العالئي  « ،جامع التحصيل يف أحكاـ ادلراسيل »  .ص . 389 :
( )2احلافظ صالح الدين العالئي  « ،جامع التحصيل يف أحكاـ ادلراسيل »  .ص . 389 :
( )3اإلماـ أبو القاسم الطرباين  « ،ادلعجم الكبَت » . 110 : 8 .
( )4احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 66 : 9 .
( )5اإلماـ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ ». 226 : 30 .
( )6ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 7300 :
( )7اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 224 : 5 .
( )8اإلماـ احلافظ أبو بكر البزار  « ،البحر الزخار » ٖ .تقيق  :زلفوظ الرمحن زين اهلل ( ،ط ، 1مكتبة علوـ
القرآف  ،مكتبة العلوـ كاحلكم ) . 286 : 6 ،
( )9عالء الدين علي بن بلباف الفارسي  « ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف » . 55-54 : 2 .
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بنحوه.

».

كلهم من طريق معاكية بن صاحل ،عن عبد الرمحن بن يجبَت بن نيفَت ،عن أبيو ،عنو بو
كعند أمحد بدؿ قولو « :عسلو » « :استعملو ».
كيف لفظ الطرباين « :يفتح لو عمالن صاحلنا بُت يدم موتو؛ حىت يرضى عنو حبيبو كمن حولو

كيف لفظ احلاكم « :يػي ىوفِّ ْق لو عمالن صاحلنا بُت يدم أجلو ،حىت يرضى عنو جَتانو  -أك قاؿ
 من حولو ».قاؿ احلاكم :إسناده صحيح.
كرجالو ثقات عدا معاكية بن صاحل ،كىو ابن يح ىديْر احلضرمي ،قاضي األندلس.
كثقو ابن مهدم ،كأمحد ،كابن معُت ،كأبو زرعة ،كالنسائي ،كغَتىم(.)3
كقاؿ أبو حامت :صاحل احلديث ،حسن احلديث ،يكتب حديثو ،كال حيتج بو(.)4
كجعلو احلافظ الذىيب يف مرتبة « :صدكؽ »( ،)5كىو أكىل من قوؿ احلافظ ابن حجر« :
صدكؽ لو أكىاـ »(.)6
كعليو يكوف إسناد احلديث حسننا.
كقد جاء من كجو آخر:
فقد أخرجو أمحد( )7بإسناده عن بقية بن الوليد ،حدثٍت ىْتَت بن سعد ،عن خالد بن معداف،
حدثنا جبَت بن نفَت ،أف عمر اجلي ىمعي حدثو أف رسوؿ اهلل ﷺ قاؿ ...فذكر حنوه.
كذكر عمر اجلمعي يف اإلسناد تصحيف ،كالصحيح ما تقدـ أنو عن عمرك بن احلمق.
كقد قضى بذلك األئمة :البخارم( ،،)8أبو زرعة الدمشقي( ،)1كالذىيب( ،)2كابن ناصر

(= )1اإلماـ أبو القاسم الطرباين  « ،ادلعجم األكسط » . 326-325 : 3 .
( )2اإلماـ أبو عبد اهلل احلاكم « ،ادلستدرؾ على الصحيحُت ». 340 : 1 .
( )3اإلماـ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ». 191-189 : 28 .
( )4احلافظ ابن أيب حامت الرازم « ،اجلرح كالتعديل » . 383-382 : 8 .
( )5احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب « ،الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة ». 139 : 3 .
( )6ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 6762 :
( )7اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 135 : 4 .
( )8اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم « ،التاريخ الكبَت ». 314 : 6 .
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الدين( ،)3كغَتىم.
كتوقف احلافظ ابن حجر يف ىذا؛ الحتماؿ أف يكوف زلفوظنا(.)4
ك الذم يًتجح ما ذىب إليو اإلماـ البخارم كغَته؛ من أف احلديث إمنا ىو عن عمرك بن
احلمق ،كأما عمر اجلمعي فال كجود لو ،كإمنا ىو تصحيف ،كاهلل أعلم.
كقد ركل ابن أيب عاصم يف اآلحاد كادلثاين( )5ىذا احلديث بإسناده عن بقية ،عن ْتَت بن
سعد بو ،إال أنو ذكر عمرك بن احلمق بدؿ عمر اجلمعي ،كىذا كإف كاف ىو الصواب كما تقدـ،
إال أنو خالؼ ادلشهور يف الركاية ،كاهلل أعلم.
كيستفاد من إسناد بقية بن الوليد أف حديث عمرك بن احلمق قد توبع فيو معاكية بن صاحل،
أيضا(.)6
كلو طرؽ أخرل ن
صحيحا ،كاهلل أعلم.
كعليو يكوف إسناد حديث عمرك بن احلمق 
ن
ثانيًا :عن أنس بن مالك .
()2
()1
()9
أخرجو الًتمذم( ،)7كأمحد( ،)8كابن أيب عاصم يف السنة  ،كابن حباف  ،كاحلاكم .
(= )1احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،إٖتاؼ ادلهرة بالفوائد ادلبتكرة من أطراؼ العشرة » ٖ .تقيق  :مجاعة من
احملققُت يف مركز خدمة السنة كالسَتة النبوية باجلامعة اإلسالمية يف ادلدينة ادلنورة ( ،ط1415 ، 1ىػ) .
. 471/12
( )2اإلماـ مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثماف الذىيب « ،ادلشتبو يف أمساء الرجاؿ».174 : 1 .
( )3ابن ناصر الدين مشس الدين زلمد بن عبد اهلل بن زلمد القيسي الدمشقي « ،توضيح ادلشتبو يف ضبط أمساء
الركاة كأنساهبم كألقاهبم ككناىم»ٖ .تقيق  :زلمد نعيم العرقسوسي( ،مؤسسة الرسالة).427-426 : .
( )4انظر :ابن حجر العسقالين« ،اإلصابة يف معرفة الصحابة»  521 : 2 .؛ احلافظ ابن حجر العسقالين،
«تبصَت ادلنتبو بتحرير ادلشتبو» ٖ .تقيق  :علي زلمد البجاكم( ،جدة  ،دار األندلس).353 : 1 ،
( ) 5احلافظ أبو بكر أمحد بن عمرك بن الضحاؾ الشيباين  ،ادلعركؼ بابن أيب عاصم « ،اآلحاد كادلثاين » : 4 .
. 316
( )6انظر  :احلافظ أبو بكر أمحد بن عمرك بن الضحاؾ الشيباين  ،ادلعركؼ بابن أيب عاصم « ،اآلحاد كادلثاين »
 316 : 4 .؛ اإلماـ البيهقي  « ،األمساء كالصفات » ٖ .تقيق  :عبد اهلل بن زلمد احلاشدم( ،ط ،1جدة
 ،مكتبة السوادم . 387 : 1 ، )1413 ،
( )7اإلماـ أبو عيسى الًتمذم  « ،جامع الًتمذم »  .كتاب القدر . 392 : 4 ،
( )8اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 106 : 3 .
( )9احلافظ أبو بكر بن أيب عاصم الشيباين  « ،السنة » . 175 : 1 .
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كلهم من طريق محيد الطويل عنو بو بنحوه ،كجاء يف لفظو « :استعملو » بدؿ قولو:
«عسلو» .قاؿ الًتمذم :حسن صحيح.
كقاؿ احلاكم :ىذا حديث صحيح على شرط الشيخُت كمل خيرجاه .كىو كما قاؿ .كاهلل
أعلم.
ثالثًا :عن أيب أمامة الباىلي :
أخرجو الطرباين يف الكبَت( ،)3بإسناده عن حيِت بن سعيد العطار ،عن يونس بن عثماف
احلمصي ،عن لقماف بن عامر ،عنو بو بنحوه.
كلقماف بن عامر صدكؽ(.)4
()6
()5
جرحا كال تعديالن.
كيونس بن عثماف ترجم لو البخارم  ،كابن أيب حامت  ،كمل يذكرا فيو ن
كذكره ابن حباف يف الثقات( ،)7كقاؿ :يعترب حديثو من غَت ركاية حيِت بن سعيد العطار عنو.
كحيِت بن سعيد العطار قاؿ فيو ابن معُت :ليس بشيء(.)8
كقاؿ العقيلي :منكر احلديث(.)9
كقاؿ الدارقطٍت :ضعيف(.)10
كقاؿ ابن عدمِّ :بُت الضعف(.)11
كلذا جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :ضعيف »(.)12
كعلى ىذا؛ فاحلديث هبذا اإلسناد ضعيف ،كقد حكم عليو أبو حامت بالنكارة( ،)1كسيأيت
(= )1عالء الدين علي بن بلباف الفارسي  « ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف » . 53 : 2 .
( )2اإلماـ أبو عبد اهلل احلاكم « ،ادلستدرؾ على الصحيحُت ». 340-339 : 1 .
( )3احلافظ أبو القاسم الطرباين« ،ادلعجم الكبَت» . 174 : 8 .
( )4ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب»  .رقم الًتمجة . 5679 :
( )5اإلماـ أبو عبد اهلل البخارم« ،التاريخ الكبَت». 412 : 8 .
( )6احلافظ ابن أيب حامت الرازم « ،اجلرح كالتعديل» . 243 : 9 .
( )7احلافظ أبو حامت ابن حباف البسيت « ،الثقات» . 650-649 : 7 .
( )8أبو زكريا حيِت بن معُت البغدادم« ،تاريخ الدارمي»  .ص . 228 :
( )9أبو جعفر زلمد بن عمرك العقيلي« ،الضعفاء الكبَت» . 403 : 4 .
( )10اإلماـ أبو احلجاج ادلزم« ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ» . 345 : 31 .
( )11احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 193 : 7 .
( )12ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 7558 :
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احملفوظ يف حديث يونس بن عثماف ،كأنو عن عائشة رضي اهلل عنها.
أيضا ،كالقضاعي ،
كحلديث أيب أمامة  طريق أخرل؛ فقد أخرجو الطرباين يف الكبَت
ن
كالمها من طريق أيب عبد ادللك علي بن يزيد ،عن القاسم ،عنو بو.
خَتا طهره قبل موتو» ،قالوا :يا رسوؿ اهلل؛ كما طهور
كلفظ الطرباين« :إذا أراد اهلل بعبد ن
العبد؟ قاؿ « :عمل صاحل يلهمو إياه حىت يقبضو عليو ».
كلفظ القضاعي حنوه ،كعنده « :عسلو » بدؿ قولو « :طهره ».
()4
كيف ىذا اإلسناد علي بن يزيد األذلاين ،قاؿ فيو البخارم « :ذاىب احلديث »  ،كقاؿ أبو
حامت « :ضعيف احلديث ،حديثو منكر »( ،)5كقاؿ أبو زرعة « :ليس بقوم »( ،)6كقاؿ يعقوب
بن شيبة « :كاىي احلديث ،كثَت ادلنكرات »( ،)7كقاؿ النسائي « :مًتكؾ احلديث »( ،)8كقاؿ
الدارقطٍت « :مًتكؾ »(.)9
كجعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :ضعيف »(.)10
جدا ،كاهلل أعلم.
كيظهر يل شلا تقدـ من أقواؿ أئمة اجلرح كالتعديل أنو ضعيف ن
جدا ،ال يصلح للمتابعة ،كاهلل أعلم.
كعليو؛ فاإلسناد ضعيف ن
ابعا :عن أـ ادلؤمنُت عائشة بنت الصديق رضي اهلل عنهما:
رً
()11
م
الوحاظي ،عن يونس بن عثماف ادل ْق ًر ِّ
أخرجو الطرباين يف األكسط  ،بإسناده عن حيِت بن صاحل ي
ي
احلمصي ،عن راشد بن سعد ،عنها بو بنحوه ،كجاء فيو « :يوفقو لعمل صاحل قبل موتو بسنة،
()2

()3

(= )1اإلماـ ابن أيب حامت عبد الرمحن بن زلمد بن إدريس الرازم« ،علل احلديث»( .بَتكت  ،دار ادلعرفة،
1405ىػ). 124 : 2 ،
( )2اإلماـ أبو القاسم الطرباين  « ،ادلعجم الكبَت » . 230 : 8 .
( )3أبو عبد اهلل زلمد بن سالمة القضاعي  « ،مسند الشهاب » . 293 : 2 .
( )4اإلماـ أبو عيسى الًتمذم  « ،العلل الكبَت » . 512 : 1 .
( )5احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 209 : 6 .
( )6احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 209 : 6 .
( )7اإلماـ أبو احلجاج ادلزم  « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ » . 179 : 21 .
( )8اإلماـ النسائي  « ،الضعفاء كادلًتككوف »  .ص . 217 :
( )9اإلماـ أبو احلجاج ادلزم  « ،هتذيب الكماؿ » . 182 : 21 .
( )10ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 4817 :
( )11اإلماـ أبو القاسم الطرباين  « ،ادلعجم األكسط » . 55 : 5 .
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فيقبضو عليو ».
قاؿ الطرباين :ال يركل ىذا احلديث عن عائشة رضي اهلل عنها إال هبذا اإلسناد ،تفرد بو حيِت
بن صاحل.
()2
()1
كحيِت بن صاحل الوحاظي  :صدكؽ ،من أىل الرأم ،كما قاؿ احلافظ ابن حجر .
كيونس بن عثماف تقدـ عند ٗتريج حديث أيب أمامة  كالـ ابن حباف فيو.
كراشد بن سعد :تكلم يف مساعو من بعض الصحابة  ،كلذا قاؿ فيو احلافظ ابن حجر:
ثقة كثَت اإلرساؿ(.)3
فمما تقدـ؛ يتبُت يل أف احلديث يف إسناده ضعف ،لكنو صاحل يف باب الشواىد ،كاهلل
أعلم.
فهذه الشواىد اليت كقفت عليها حلديث أيب عنبة اخلوالين ،كقد تبُت أف احلديث صحيح.
كاهلل أعلم.
***

( )1بضم الواك كٗتفيف ادلهملة مث معجمة ،قالو احلافظ ابن حجر يف التقريب .
( )2ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 7568 :
( )3ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة .1354 :
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عن أبي موسى األشعري  ،عن النبي ﷺ قال « :إن اهلل إذا أراد رحمة أمة من
عباده قبض نبيها قبلها ،فجعلو لها فرطًا وسل ًفا ،وإذا أراد ىلكة أمة عذبها ونبيها حي ،فأقر
عينو بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره ».
()4
()3
أخرجو البزار( ،)1كابن حباف( ،)2كاللفظ لو ،كابن عدم  ،كالبيهقي .
كلهم من طريق إبراىيم بن سعيد اجلوىرم ،حدثنا أبو أسامة ،حدثنا بريد عن أيب بردة بن
أيب موسى األشعرم عنو بو.
ط :ادلتقدـ يف طلب ادلاء(.)5
ط ىكال ىف ْر ي
كال ىفىر ي
قاؿ البزار :ىذا احلديث ال نعلم ركاه عن رسوؿ اهلل ﷺ إال أبو موسى هبذا اإلسناد.
كقد ذكر اإلماـ مسلم ىذا احلديث يف صحيحو فقاؿ :حدثت عن أيب أسامة ،كشلن ذكر
ذلك عنو إبراىيم بن سعيد اجلوىرم ،حدثنا أبو أسامة ،حدثٍت بريد بن عبد اهلل عن أيب بردة ،عن
أيب موسى  ،عن النيب ﷺ ،كذكر احلديث بنحو اللفظ السابق(.)6
قاؿ اإلماـ النوكم « :قاؿ ادلازرم كالقاضي :ىذا احلديث من األحاديث ادلنقطعة يف مسلم؛
فإنو مل يسم الذم حدثو عن أيب أسامة .قلت :كليس ىذا حقيقة انقطاع ،كإمنا ىو ركاية رلهوؿ،
كقد كقع يف حاشية بعض النسخ ادلعتمدة :قاؿ اجللودم :حدثنا زلمد بن ادلسيب األرغياين ،حدثنا
إبراىيم بن سعيد اجلوىرم هبذا احلديث عن أيب أسامة بإسناده »(.)7
أيضا :أبو علي اجلياين( ،)8كىذا االنقطاع ىو الذم
كشلن حكم على إسناد مسلم باالنقطاع ن
( )1اإلماـ احلافظ أبو بكر البزار  « ،البحر الزخار ».154 : 8 .
( )2عالء الدين علي بن بلباف الفارسي « ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف »:16 ،23-22 : 15 .
. 199-198
( )3احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ ».63 : 2 .
( )4اإلماـ البيهقي « ،دالئل النبوة ٖ . » ،تقيق  :د .عبد ادلعطي قلعجي ( ،ط ، 1بَتكت  ،دار الكتب العلمية
1405 ،ىػ) . 76 : 3 ،
( )5انظر :أبو منصور األزىرم « ،هتذيب اللغة » .331 :13
( )6اإلماـ مسلم بن احلجاج « صحيح مسلم » .كتاب الفضائل . 1792-1791 : 4 ،
( )7أبو زكريا حيِت بن شرؼ النوكم  « ،شرح صحيح مسلم »( .ط ، 1ادلطبعة ادلصرية باألزىر 1347 ،ىػ) ،
. 52 : 15
( )8احلافظ أبو علي اجلياين  « ،تقييد ادلهمل ك٘تييز ادلشكل » ٖ .تقيق :علي عمراف ،زلمد عزيز مشس( ،ط،1
مكة ادلكرمة ،دار عامل الفوائد1421 ،ىػ).803 :3 ،
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يسميو علماء احلديث :ادلعلق(.)1
كاحلديث موصوؿ عند غَت اإلماـ مسلم شلن تقدـ ذكرىم شلن خرجو.
كرجاؿ إسناده ثقات ،ما عدا بريد بن عبد اهلل بن أيب بردة؛ فقد اختلف فيو؛ فقد كثقو ابن
معُت ،كقاؿ أبو حامت :ليس بادلتُت ،يكتب حديثو(.)2
كقاؿ النسائي :ليس بو بأس(.)3
كقاؿ مرة :ليس بذاؾ القوم(.)4
كقاؿ ابن عدم :ركل عنو األئمة كالثقات من الناس ،كمل يرك عنو أحد أكثر شلا ركاه أبو
أسامة عنو ،كأحديثو عنو( )5مستقيمة ،كىو صدكؽ ،كقد أدخلو أصحاب الصحاح يف
صحاحهم(.)6
كخلص فيو احلافظ ابن حجر إىل أنو ثقة خيطئ قليالن(.)7
أيضا(.)8
كاألكىل منو أف يقاؿ فيو صدكؽ كما تقدـ يف كالـ ابن عدم ،كيف ىذه ادلرتبة جعلو الذىيب ن
فمما تقدـ يتبُت أف إسناد ىذا احلديث حسن ،كهبذا حكم ابن عدم(.)9
كقد توبع أبو أسامة عليو ،إال أف يف ىذه ادلتابعة ضع نفا؛ فقد أخرجو ابن عدم( )10بإسناده
عن حيِت بن بريد بن أيب بردة ،عن أبيو بو بنحوه.
()11
كحيِت ىذا ضعفو غَت كاحد من أئمة اجلرح كالتعديل ،كذكركا أنو صاحب مناكَت .
( )1انظر :احلافظ أبو عمرك ابن الصالح « ،صيانة صحيح مسلم من اإلخالؿ كالغلط » ٖ .تقيق  :د .موفق بن
عبد اهلل بن عبد القادر ( ،دار الغرب اإلسالمي 1404 ،ىػ)  ،ص . 76-75 :
( )2احلافظ ابن أيب حامت الرازم « ،اجلرح كالتعديل » . 426 : 2 .
( )3اإلماـ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ». 51 : 4 .
( )4اإلماـ النسائي « ،الضعفاء كادلًتككوف » .ص . 158 :
(ٖ )5ترفت يف ادلطبوع إىل « :غَت » ،كالتصحيح من هتذيب الكماؿ (.)51/4
( )6احلافظ أبن أمحد ابن عدم اجلرجاين « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 63 : 2 .
( )7ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 658 :
( )8احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب « ،الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة ». 98 : 1 .
( )9احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 64 : 2 .
( )10احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 225 : 7 .
( )11انظر  :احلافظ ابن حجر العسقالين « ،لساف ادليزاف »( .ط ، 1مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ النظامية
باذلند ،دار الفكر 1329 ،ىػ) . 243-242 : 6 ،
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عن أبي ىريرة  ،عن النبي ﷺ قال« :ليس الغنى عن ظهر؛ إنما الغنى غنى
شرا
خيرا جعل غناه في نفسو ،وتقاه في قلبو ،وإذا أراد اهلل بعبد ً
النفس ،وإذا أراد اهلل بعبد ً
جعل فقره بين عينيو».
()2
()1
أخرجو ابن حباف بأطوؿ شلا ىنا ،كالديلمي بإسنادىم عن أيب السمح ،عن عبد
الرمحن( )3بن حجَتة ،عنو بو.
كأبو السمح ىو دراج بن مسعاف ،تكلم فيو ،قاؿ فيو اإلماـ أمحد :حديثو منكر(.)4
ككثقو ابن معُت( .)5كقد تعقب يف توثيقو لو(.)6
()7
أيضا :منكر احلديث(.)8
كقاؿ النسائي :ليس بالقوم  ،كقاؿ ن
كقاؿ أبو حامت :يف حديثو ضعف(.)9
كقاؿ الدارقطٍت :ضعيف( .)10كقاؿ مرة :مًتكؾ(.)11
كقد تكلم فيو غَت كاحد يف حديثو عن أيب اذليثم ،عن أيب سعيد  خاصة(.)12
كخلص فيو احلافظ ابن حجر إىل أنو صدكؽ ،يف حديثو عن أيب اذليثم ضعف(.)13
كالذم يظهر يل من خالؿ أقواؿ أئمة اجلرح كالتعديل السابقة كغَتىا أنو ضعيف ،كال سيما
( )1عالء الدين علي بن بلباف الفارسي « ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف ».101 : 14 .
( )2احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس »  .ص  ، 307-306 :رقم .225
(ٖ )3ترؼ عند الديلمي إىل « عبد اهلل ».
( )4احلافظ ابن أيب حامت الرازم « ،اجلرح كالتعديل » .442 : 3 .
( )5أبو زكريا حيِت بن معُت البغدادم « ،تاريخ الدارمي عن حيِت بن معُت »  .ص .107 :
( )6انظر  :أبو زكريا حيِت بن معُت البغدادم  « ،تاريخ الدارمي عن حيِت بن معُت »  .ص  107 :؛ كاحلافظ
أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ ». 113 : 3 .
( )7اإلماـ النسائي« ،الضعفاء كادلًتككوف» .ص .175 :
( )8احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 112 : 3 .
( )9احلافظ ابن أيب حامت الرازم« ،اجلرح كالتعديل» ،442 :3 .كيف ادلطبوعة «يف حديثو ضعة» ،كادلنقوؿ من التهذيب.
( « )10سؤاالت احلاكم النيسابورم للدارقطٍت »ٖ .تقيق :موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر( ،ط ،1الرياض،
ادلعارؼ1404 ،ىػ) ،ص.170 :
(« )11سؤاالت الربقاين» .ص . 29 :
( )12انظر :اإلماـ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ». 480-479 : 8 .
( )13ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 1824 :
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يف أيب اذليثم.
كعليو؛ فإسناد ىذا احلديث ضعيف ،كاجلملة األكىل من احلديث ثابتة من غَت ىذا اإلسناد؛
فقد أخرجو مسلم يف صحيحو( )1بإسناده عن أيب الزناد ،عن األعرج ،عن أيب ىريرة  ،عن النيب
ﷺ قاؿ « :ليس الغٌت عن كثرة العرض ،كلكن الغٌت غٌت النفس ».
شاىدا مرسالن عن احلسن،
كأما بقية احلديث فلم أجد لو طري نقا أخرل مسندة ،ككجدت لو ن
عن النيب ﷺ بو(.)2
كإسناده صحيح إىل احلسن ،كمراسيل احلسن اختلف فيها أئمة احلديث(.)3
فمن قواىا فعنده يصلح االستشهاد بو ،كىو الذم يظهر يل ،كال سيما أف احلديث يف
فضائل األعماؿ ،فاحلديث حسن إف شاء اهلل .كاهلل أعلم.
كقد جاء حنو ىذا احلديث ،كلكن بسياؽ آخر.
()6
()5
فقد أخرجو ابن ماجو( - )4كاللفظ لو  ،-كأمحد  ،كابن حباف  ،كلهم من طرؽ عن
شعبة ،عن عمر بن سليماف بن عاصم ،عن عبد الرمحن بن أباف بن عثماف بن عفاف ،عن أبيو ،عن
زيد بن ثابت  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :من كانت الدنيا مهو؛ فرؽ اهلل عليو أمره ،كجعل
ف قره بُت عينيو ،كمل يأتو من الدنيا إال ما كتب لو ،كمن كانت اآلخرة نيتو؛ مجع اهلل لو أمره ،كجعل
غناه يف قلبو ،كأتتو الدنيا كىي راغمة ».
كإسناده صحيح ،كقد صححو البوصَتم(.)7
()8
فوعا.
كقد أخرج حنو ىذا اللفظ الًتمذم بإسناده عن يزيد الرقاشي ،عن أنس بن مالك  مر ن
فوعا.
مر ن
جدا ،فال يعترب هبذه الطريق ،كاهلل أعلم.
كيزيد الرقاشي تقدـ أنو ضعيف ن
( )1اإلماـ مسلم بن احلجاج « ،صحيح مسلم » .كتاب الزكاة.726 : 2 ،
( )2أخرجو اإلماـ أمحد يف الزىد (.)248/2
( )3انظر  :ابن رجب احلنبلي « ،شرح علل الًتمذم »ٖ .تقيق :د .مهاـ بن عبد الرحيم سعيد( ،ط ،1األردف،
مكتبة ادلنار1407 ،ىػ).539-536 :1 ،
( )4أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد ابن ماجو « ،سنن ابن ماجو » .كتاب الزىد.1375 : 2 ،
( )5اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند ».183 : 5 .
( )6عالء الدين علي بن بلباف الفارسي « ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف ».455-454 : 2 .
( )7مصباح الزجاجة (. )212/4
( )8اإلماـ أبو عيسى الًتمذم « جامع الًتمذم »  .صفة القيامة . 554 : 4 ،

- ٖٕٓ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد ٘ – ٔٛالجزء األول

عن عبادة بن الصامت  قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إن اهلل تعالى إذا أراد بقوم
اقتطاعا فتح لهم أو فتح عليهم باب
بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف ،وإذا أراد بقوم
ً
خيانة ،ثم قرأ :ﱡﭐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﱠ [ األنعام:
ٗٗ].
()2
()1
أخرجو ابن أيب حامت  ،كاللفظ لو ،كالطرباين يف مسند الشاميُت  ،من طريق عراؾ بن
خالد بن يزيد ،حدثٍت أيب ،عن إبراىيم بن أيب عبلة ،عنو بو.
كقد سئل أبو حامت عن حديث هبذا اإلسناد ،فقاؿ فيو :حديث منكر ،كإبراىيم مل يدرؾ
عبادة ،كعراؾ منكر احلديث ،كأبوه خالد بن يزيد أكثق منو ،كىو صدكؽ(.)3
كعراؾ بن خالد جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :لُت »(.)4
فمما تقدـ يتبُت أف احلديث ضعيف؛ النقطاعو ،كضعف أحد ركاتو ،كاهلل أعلم.
***

( « )1تفسَت ابن أيب حامت » .رقم ( ، 7283ص . )290
( )2أبو القاسم الطرباين « ،مسند الشاميُت ». 35-34 : 1 .
( )3اإلماـ ابن أيب حامت الرازم « ،علل احلديث ». 221-220 : 1 .
( )4ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 4548 :
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شنة الكناني ،قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل
عن أبي قرصافة جندرة بن َخ ْي َ
خيرا أىدى إليهم ىدية » ،قالوا :يا رسول اهلل؛ وما تلك الهدية؟ قال« :الضيف ينزل
بقوم ً
برزقو ،ويرحل وقد غفر اهلل ألىل المنزل ».
ركاه أبو الشيخ يف كتاب الثواب( ،)1كأبو نعيم األصبهاين يف معرفة الصحابة( - )2من طريقو
 بإسناده عن أيوب بن علي بن اذليصم ،عن زياد بن سيار ،عن عزة بنت أيب قرصافة ،عن جدىاأيب قرصافة بو.
كأيوب بن علي قاؿ فيو أبو حامت :شيخ(.)3
()5
()4
جرحا كال تعديالن.
كزياد بن سيار ترجم لو البخارم  ،كابن أيب حامت  ،كمل يذكرا فيو ن
كعزة بنت عياض بن أيب قرصافة مل يوثقها غَت ابن حباف(.)6
فمما تقدـ يتبُت أف اإلسناد ضعيف؛ فإف أيوب بن علي كمن فوقو دكف الصحايب مل يوثقوا
معتربا ،كاهلل أعلم.
توثي نقا
ن
كللحديث شواىد ذكرىا السخاكم يف ادلقاصد احلسنة( ،)7كلكن ال يصلح االستشهاد هبا؛
لشدة ضعفها .كاهلل أعلم.
***

( )1كما ذكر ذلك العالمة عالء الدين علي ادلتقي بن حساـ الدين اذلندم يف « كنز العماؿ يف سنن األقواؿ
كاألفعاؿ »ٖ .تقيق  :بكرم حياين ،صفوة السقا( ،بَتكت  ،مؤسسة الرسالة 1409 ،ىػ) . 242 : 9 ،
ساؽ إسناده كمتنو ابن الديلمي ،كما يف الغرائب ادللتقطة (ص  ، 313-312رقم . )234
( )2أبو نعيم األصبهاين« ،معرفة الصحابة »  ، 645 : 2 .رقم . 1723
( )3احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 252 : 2 .
( )4اإلماـ أبو عبد اهلل البخارم « ،التاريخ الكبَت». 357 : 3 .
( )5احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 534 : 3 .
( )6احلافظ أبو حامت ابن حباف البسيت  « ،الثقات » . 289 : 5 .
( )7زلمد بن عبد الرمحن السخاكم  « ،ادلقاصد احلسنة يف بياف كثَت من األحاديث ادلشتهرة على األلسنة » .
ص  ، 59 :رقم . 62
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خيرا فتح لو قفل
عن أبي ذر  قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بعبد ً
سليما ،ولسانو
وعاء واعيًا ،لما سلك فيو ،وجعل قلبو ً
قلبو ،وجعل فيو اليقين ،وجعل قلبو ً
صادقًا ،وخليقتو مستقيمة ،وجعل أذنو سميعة ،وعينو بصيرة ».
()2
أخرجو ابن خزدية يف التوحيد( )1بأطوؿ شلا ىنا ،كأبو الشيخ يف الثواب ،كاللفظ لو .
كالمها من طريق عبد اهلل بن رجاء ،عن شرحبيل بن احلكم ،عن عامر بن نائل ،عن كثَت بن
مرة ،عنو بو.
كٗتريج اإلماـ ابن خزدية ذلذا احلديث ال يظن أنو صحيح عنده ،بناء على أنو ذكر يف كتابو
ىذا أنو إمنا يستدؿ ٔتا صح كثبت عن النيب ﷺ( ،)3ال يظن ذلك؛ ألنو أباف أنو ال يقوؿ
بتصحيح ىذا احلديث .كقد أباف عن ذلك بطريقُت:
األولى :أنو بعد أف خرج احلديث قاؿ :أنا أبرأ من عهدة شرحبيل بن احلكم كعامر بن نائل،
كثَتا عن االحتجاج يف ىذا الباب بأمثاذلما.
كقد أغنانا اهلل فلو احلمد ن
الثانية :أنو قدـ منت ىذا احلديث على إسناده ،كىذه عادتو يف األحاديث اليت خيرجها ال
على شرطو ،كما ذكر اإلماـ احلاكم(.)4
كتضعيف ابن خزدية للحديث أشار فيما تقدـ إىل أف سبب ذلك حاؿ بعض رجاؿ إسناده،
كمها :عامر بن نائل ،كشرحبيل بن احلكم ،كمل أقف يف حاذلما على غَت ما قالو فيهما ابن خزدية
ىنا ،كلعلهما رلهوالف.
أيضا عبد اهلل بن رجاء ،كىو احلمصي ،نقل
كيضاؼ إىل ما ذكره ابن خزدية أف يف اإلسناد ن
الذىيب عن أيب حامت أنو قاؿ فيو :رلهوؿ(.)5
( )1اإلماـ أبو بكر ابن خزدية« ،التوحيد كإثبات صفات الرب ٖ .»تقيق  :د .عبد العزيز الشهواف.193-191 :1 ،
( )2كما عند ادلناكم يف فيض القدير ،كساؽ إسناده الديلمي كما يف الغرائب ادللتقطة (ص  ،311-310رقم .)229
( )3اإلماـ أبو بكر ابن خزدية « ،التوحيد كإثبات صفات الرب .11 : 1 .» 
( )4انظر  :احلافظ ابن حجر العسقالين« ،إٖتاؼ ادلهرة بالفوائد ادلبتكرة من أطراؼ العشرة»:2 ،468 : 2 .
أيضا  :زلمد بن عبد الرمحن السخاكم« ،فتح ادلغيث بشرح ألفية احلديث» ٖ .تقيق  :د.
365؛ كانظر ن
عبد الكرمي اخلضَت ،د .زلمد آؿ فهيد( ،ط ،1الرياض  ،مكتبة دار ادلنهج1426 ،ىػ 190 : 3 ،؛
كاحلافظ جالؿ الدين السيوطي « ،تدريب الراكم يف شرح تقريب النواكم »ٖ .تقيق :عبد الوىاب بن عبد
اللطيف( ،ط ،1ادلكتبة العلمية بادلدينة النبوية.119 :2 ،)1379 ،
( )5احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب« ،ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ». 135 : 2 .
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فمما تقدـ يتبُت أف احلديث ضعيف ،فهو مسلسل باجملاىيل ،كاهلل أعلم.
خيرا
عن أم سلمة رضي اهلل عنها ،قالت :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بعبد ً
جعل لو واعظًا من نفسو؛ يأمره وينهاه ».
أخرجو الديلمي( )1عن علي بن زلمد بن عبد احلميد البجلي ،عن أيب بكر أمحد بن علي
الفقيو ،عن القاسم بن أيب صاحل ،عن إبراىيم بن احلسُت كىو احلافظ ابن ديزيل ،كأيب حامت ،عن
موسى بن إمساعيل ،عن محاد بن سلمة ،عن حبيب بن الشهيد ،عن ابن سَتين ،عنها بو.
كعلي بن زلمد بن عبد احلميد البجلي قاؿ فيو تلميذه الديلمي :ثقة صدكؽ( .)2كقاؿ ابن
ماكوال :ثقة(.)3
كأبو بكر أمحد بن علي الفقيو ،ادلشهور بابن الؿ ،احلافظ احملدث ادلعركؼ(.)4
كالقاسم بن أيب صاحل قاؿ فيو صاحل بن أمحد احلافظ :كاف صدكقنا متقننا حلديثو ،ككتبو
صحاح ٓتطو ،فلما كقعت الفتنة ذىبت عنو كتبو ،فكاف يقرأ من كتب الناس ،ككف بصره ،كمساع
ادلتقدمُت عنو أصح(.)5
كنقل احلافظ أبو يعلى اخلليلي عن شعيب بن علي القاضي اذلمداين أنو قاؿ :مسعنا منو -
أم من القاسم بن أيب صاحل  -قبل أف امتحن  -ىكذا  -بكتبو ،فبعد احملنة ركل من كتب غَته،
فال يعتمد على ما ركاه بعد ذلك ،كصار مكفوفنا(.)6
( )1احلافظ ابن حجر العسقالين« ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس » ( .ص  ، 309-308رقم . )227
أيضا من سلطوطة تسديد القوس  ،للحافظ ابن حجر (ج/1كرقة 20أ) .
كنقلت إسناد ىذا احلديث ن
( )2احلافظ أبو بكر ابن نقطة  « ،التقييد دلعرفة ركاة السنن كادلسانيد » ٖ .تقيق  :كماؿ يوسف احلوت ( ،ط1
 ،بَتكت  ،دار الكتب العلمية 1408 ،ىػ)  ،ص . 414 :
( )3األمَت احلافظ ابن ماكوال« ،اإلكماؿ يف رفع االرتياب عن ادلؤتلف كادلختلف يف األمساء كالكٌت كاألنساب» .
ٖتقيق :الشيخ عبد الرمحن ادلعلمي( ،ط ، 2القاىرة  ،دار الكتاب اإلسالمي 1993 ،ـ) . 206 : 2 ،
( )4انظر ترمجتو يف :احلافظ أيب عبد اهلل الذىيب« ،سَت أعالـ النبالء»ٖ .تقيق  :مجاعة من احملققُت بإشراؼ
شعيب األرناؤكط ( ،ط ، 4بَتكت  ،مؤسسة الرسالة 1406 ،ىػ) . 77-75 : 17 ،
( )5احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،لساف ادليزاف »  460 : 4 .؛ كانظر  :احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب « ،
سَت أعالـ النبالء » . 389 : 15 .
( )6احلافظ أبو يعلى اخلليلي  « ،اإلرشاد إىل معرفة علماء احلديث » ٖ .تقيق  :د .زلمد سعيد بن عمر إدريس
( ،ط ، 1الرياض  ،مكتبة الرشد 1409 ،ىػ) . 657 : 2 ،
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كباقي ركاة اإلسناد ثقات ،كابن سَتين يرسل عن مجاعة من الصحابة  .)1(كمل يذكر أحد
شلن كقفت عليو أف ابن سَتين مسع من أـ سلمة رضي اهلل عنها.
كقد حكم احلافظ العراقي على ىذا اإلسناد بأنو جيد(.)2
ك الذم يتبُت يل من خالؿ ما تقدـ أف فيو علتُت:
األولى :االختالط يف القاسم بن أيب صاحل ،كالظاىر أف احلافظ ابن الؿ مسع منو بعد
اختالطو(.)3
الثانية :االنقطاع بُت ابن سَتين كأـ سلمة رضي اهلل عنها.
أيضا علة أخرل ،كىي النكارة؛ كذلك أف اإلماـ أمحد ركاه يف الزىد( )4عن أسود بن
مث فيو ن
عامر ،عن محاد ،عن حبيب ،عن ابن سَتين ،قاؿ ...فذكره.
فجعلو من قوؿ ابن سَتين ،كىذا اإلسناد أصح(.)5
فمما تقدـ يتبُت يل أف ىذا اإلسناد ال يصح عن أـ سلمة  ،كاحملفوظ أنو من قوؿ ابن
سَتين ،كاهلل أعلم.
***

( )1انظر  :احلافظ صالح الدين العالئي « ،جامع التحصيل يف أحكاـ ادلراسيل » .ص .325-324 :
( )2احلافظ أبو الفضل زين الدين العراقي « ،ادلغٍت عن محل األسفار يف األسفار ». 711 : 2 .
( )3انظر :الشيخ زلمد ناصر الدين األلباين « ،سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة ».144 : 5 .
( )4اإلماـ أمحد بن حنبل « ،الزىد ».277 : 2 .
( )5انظر :الشيخ زلمد ناصر الدين األلباين« ،سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة».145 : 5 .
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خيرا َّ
مد لهم في
عن أبي ىريرة  قال ،قال رسول اهلل ﷺ« :إذا أراد اهلل بقوم ً
العمر ،وألهمهم الشكر».
()2
()1
أخرجو البيهقي يف الزىد  ،كالديلمي  ،كالمها من طريق عنبسة بن سعيد ،عن أشعث بن
عبد اهلل احليدَّاين ،عن أيب يزيد ادلديٍت ،عنو بو.
كعنبسة بن سعيد ىو القطاف الواسطي ،كيقاؿ البصرم ،ضعفو ابن معُت( ،)3كأبو حامت(،)4
كغَتمها.
كقاؿ الفالس( ،)5كالدارقطٍت( :)6مًتكؾ.
ككثقو أبو داكد(.)7
كمل أقف على من تابعو على توثيقو.
كلذا خلص فيو احلافظ ابن حجر إىل أنو « :ضعيف(.)8
فمما تقدـ؛ يتبُت أف إسناد ىذا احلديث ضعيف ،كاهلل أعلم.
عن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ (( :إذا أحب العبد لقاء اهلل ،أحب اهلل

لقاءه ،كإذا كره العبد لقاء اهلل ،كره اهلل لقاءه )) ،فذكر ذلك لعائشة رضي اهلل عنها فقالت :يرمحو
اهلل؛ حدثكم بآخر احلديث ،كمل حيدثكم بأكلو ،قالت عائشة رضي اهلل عنها :قاؿ رسوؿ اهلل
((
خَتا بعث إليو مل نكا يف عامو الذم ديوت فيو ،فيسدده كيبشره ،فإذا
ﷺ :إذا أراد اهلل بعبد ن
كاف عند موتو ،أتى ملك ادلوت فقعد عند رأسو ،فقاؿ :أيتها النفس ادلطمئنة؛ اخرجي إىل مغفرة
من اهلل كرضواف ،كتتهوع( )9نفسو رجاء أف ٗترج ،فذلك حُت حيب لقاء اهلل كحيب اهلل لقاءه ،كإذا
( )1احلافظ البيهقي « ،الزىد الكبَت »ٖ .تقيق  :عامر أمحد حيدر ( ،ط ، 1بَتكت  ،لبناف  ،دار اجلناف،
كمؤسسة الكتب الثقافية14008 ،ىػ)  239-238 ،رقم . 630
( )2احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس »  .ص  ، 316-315 :رقم .235
( )3حيِت بن معُت « ،التاريخ ». 458 : 2 .
( )4احلافظ ابن أيب حامت الرازم « ،اجلرح كالتعديل » . 399 : 6 .
( )5احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين « الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 264 : 5 .
(« )6سؤاالت الربقاين»  .ص .49 :
(« )7سؤاالت اآلجرم».176 : 1 .
( )8ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب » ،رقم الًتمجة .5204 :
( )9تتهوع  :أم تتقيأ .كاذليىواع :القيء .النهاية يف غريب احلديث (.)282/5
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شرا ،بعث إليو شيطا نا يف عامو الذم ديوت فيو فأغواه ،فإذا كاف عند موتو ،أتاه ملك
أراد بعبد ن
ادلوت فقعد عند رأسو ،فقاؿ :أيتها النفس؛ اخرجي إىل سخط من اهلل كغضب ،فتفرؽ يف جسده،
فيسًتطو ،فذاؾ حُت يبغض لقاء اهلل كيبغض اهلل لقاءه )).
()1
سلتصرا ،كالدارقطٍت يف األفراد( - )2كاللفظ لو  ،-كالمها من طريق زلمد بن
ركاه أمحد
ن
فضيل بن غزكاف الضيب موالىم ،عن عطاء بن السائب ،عن رلاىد ،عنو بو.
((
(( ً ))
مرا فتعقى ))(.)3
كقولو :يى ْس ىًتطْو  :أم يبتلعو .كمنو ادلثل :ال تكن ن
حلوا فتسرط ،كال ن
قاؿ الدارقطٍت :غريب من حديث رلاىد ،عن أيب ىريرة كعائشة رضي اهلل عنهما ،تفرد بو
عطاء بن السائب عنو ،كال أعلم حدث بو عنو غَت زلمد بن فضيل.
كعطاء السائب قد اختلط( ، )4كمل يذكر زلمد بن فضيل فيمن مسع منو قبل االختالط.
كالظاىر من كالـ األئمة أنو شلن مسع منو بعد االختالط.
كقد قاؿ أبو حامت :ما ركل ابن فضيل عن عطاء بن السائب ففيو غلط كاضطراب؛ رفع
أشياء كاف يركيها عن التابعُت ،فرفعها إىل الصحابة(.)5
فمما تقدـ يتبُت أف إسناد ىذا احلديث ضعيف.
كقد جاء حنو ىذا احلديث من كجو آخر عن عائشة رضي اهلل عنها ،إال أنو ذكر ابن مسعود
 بدالن من أيب ىريرة .
فقد أخرج عبد الرزاؽ( ،)6عن الثورم ،ككذا أخرجو البيهقي يف القضاء كالقدر( )1بإسناده عن

( )1اإلماـ أمحد بن حنبل « ،ادلسند ». 420 : 2 .
أيضا احلافظ ابن حجر إىل عبد بن محيد.
( )2ساؽ إسناده
سلتصرا كمتنو الزركشي يف اإلجابة (ص  ،)113كعزاه ن
ن
أيضا إىل كتاب ذكر ادلوت البن أيب الدنيا .كنز العماؿ
فتح البارم ( ،)367/11كادلتقي اذلندم عزاه ن
(. )696-695/15
( )3زلمد بن مكرـ بن منظور اإلفريقي ادلصرم « ،لساف العرب » .مادة (سرط) ( .)303/7كانظر يف شرح
((
حلوا فتسًتط )).
ىذا ادلثل رسالة للسخاكم  ،مساىا  :اجلواب الذم انضبط عن ال تكن ن
( )4انظر  :الكواكب النَتات (ص . )319
( )5انظر  :ابن حجر العسقالين  « ،اجلرح كالتعديل » . 334 : 6 .
( )6اإلماـ عبد الرزاؽ بن مهاـ الصنعاين  « ،ادلصنف » ٖ .تقيق  :حبيب الرمحن األعظمي ( ،ط ، 2بَتكت ،
ادلكتب اإلسالمي 1403 ،ىػ)  ، 587 : 3 ،كقد سقط خيثمة بن عبد الرمحن من إسناده .
( )1اإلماـ البيهقي  « ،القضاء كالقدر »  .رقم . 408:
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عبد اهلل بن منَت ،كأخرجو اآلجرم يف الشريعة( )1بإسناده عن جرير بن عبد احلميد ،ثالثتهم عن
األعمش ،عن خيثمة بن عبد الرمحن ،عن أيب عطية الوادعي ،قاؿ :دخلت أنا كمسركؽ على
عائشة رضي اهلل عنها فقلنا :إف ابن مسعود  قاؿ :من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ،فقالت:
يرحم اهلل أبا عبد الرمحن؛ حدثكم ْتديث مل تسألوه عن آخره ،كسأحدثكم عن ذلك (( :إف اهلل

خَتا )) ...احلديث بنحو اللفظ السابق.
إذا أراد بعبد ن
كإسناد ىذا األثر عن عائش ة رضي اهلل عنها صحيح ،كقد يقاؿ :إف لو حكم الرفع؛ ألنو ال
يقاؿ من جهة الرأم .كاهلل أعلم.
***

( )1أبو بكر زلمد بن احلسُت اآلجرم  « ،الشريعة » ٖ .تقيق  :عبد اهلل بن عمر بن سليماف الدميجي ( ،دار
الوطن 1418 ،ىػ)  .رقم . 606 ، 605 :
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عن معاذ بن جبل  قال :قال رسول اهلل ﷺ « :ما من عبد إال وفي وجهو عينان
خيرا فتح
يبصر بهما أمر الدنيا ،وعينان في قلبو يبصر بهما أمر اآلخرة؛ فإذا أرد اهلل بعبد ً
عي نيو اللتين في قلبو ،فأبصر ما وعده بالغيب ،فآمن بالغيب على الغيب ،وإذا أراد اهلل بو غير
ذلك تركو على ما فيو » ،ثم قرأ :ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [محمد .]ٕٗ :أخرجو الديلمي
في مسند الفردوس(ٔ)  ،بإسناده عن أبي عبد اهلل الحسين بن أحمد بن محمد الهروي ،أخبرنا
أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي ،حدثنا العباس بن عبد اهلل التُّرقفي ،حدثنا محمد بن
يوسف الفريابي ،عن الثوري ،عن ثور بن يزيد ،عن خالد بن معدان ،عنو بو.
كأبو عبد اهلل احلسُت بن أمحد اذلركم ،قاؿ فيو الربقاين :كتبت عنو مث باف يل أنو ليس ْتجة.
كقاؿ احلاكم :كذاب ،ال يشتغل بو(.)2
كشلا يدؿ على ضعفو أف أبا بكر اخلرائطي شيخو يف ىذا احلديث قد خرج احلديث يف كتابو
« اعتالؿ القلوب »( )3باإلسناد ادلذكور عن خالد بن معداف بو مرسالن ،كليس فيو معاذ بن جبل
.
()5
()4
كقد تابعو ابن جرير  ،كأبو نعيم يف احللية  ،كالمها من طريق ثور بن يزيد ،عن خالد بن
معداف بو مرسالن.
()6
كأخرجو البيهقي يف القضاء كالقدر بإسناد ال بأس بو ،عن زلمد بن يوسف الفريايب ،قاؿ:
ذكر سفياف ،عن ثور ،عن خالد بن معداف قاؿ :ما من عبد إال لو عيناف يف كجهو ...األثر ،كىو
مقطوع من قوؿ خالد بن معداف ،كرفعو زلفوظ كما تقدـ .فلعل خالد بن معداف كاف يرسل
احلديث ،كأحيانا ال يرفعو.
( )1نقلت إسناده من حاشية زلقق فردكس األخبار ( ، )309/4كالغرائب ادللتقطة (ص  ، 85-84رقم ، )18
من رسالة  :فيصل زلمد علي ( ،رسالة ماجستَت ) .
( )2احلافظ ابن حجر العسقالين « ،لساف ادليزاف » . 261 : 2 .
( )3أبو بكر اخلرائطي « ،اعتالؿ القلوب»  .ص  ، 31-30 :رقم . 43
( )4ابن جرير الطربم« ،التفسَت». 58-57 : 26 .
( )5احلافظ أبو نعيم األصبهاين  « ،حلية األكلياء كطبقات األصفياء » ( .ط ، 2بَتكت  ،دار الكتاب العريب،
1387ىػ) . 213-212 : 5 ،
( )6احلافظ أبو بكر البيهقي« ،القضاء كالقدر» .دراسة :صالح الدين بن عباس شكر( ،ط ،1الرياض ،مكتبة
الرشد1426 ،ىػ) ، 812-811 :2 ،رقم .455
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مسندا ،كاهلل أعلم.
فمما تقدـ يتبُت أف احلديث ضعيف؛ إلرسالو ،كال يصح ن
خيرا أرضاه بما
عن أبي العالء بن الشخير ،عن النبي ﷺ قال « :إذا أراد اهلل بعبد ً
خيرا لم يرضو بما قسم لو ،ولم يبارك لو فيو ».
قسم لو ،وبارك لو فيو ،وإذا لم يرد بو ً
أخرجو ابن ادلبارؾ يف الزىد ،كمن طريقو ابن أيب الدنيا يف كتاب الرضا عن اهلل(،)1عن عبد
اهلل بن ّتَت ،عنو بو.
كرجاؿ اإلسناد ثقات ،كىو مرسل.
خَتا ىكَّىل أمرىم
عن احلسن البصرم قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بقوـ ن
احللماء ،كجعل ادلاؿ عند السمحاء ،كإذا أراد اهلل بقوـ سوءنا كىل أمرىم السفهاء ،كجعل ادلاؿ عند
البخالء».
()3
()2
أخرجو أبو داكد يف ادلراسيل  ،كاللفظ لو ،كابن أيب الدنيا يف احللم  ،كالمها من طريقيهما
عنو بو.
كقد جاء موصوالن من كجو آخر؛ فقد أخرجو الديلمي( )4بإسناده عن محاد بن سلمة ،عن
محيد ،عن احلسن ،عن مهراف  -كلو صحبو  -عن النيب ﷺ بو بنحوه.
كاحلسن كثَت التدليس كاإلرساؿ( ،)5كمل يصرح بالسماع يف ىذا احلديث.
فمما تقدـ يتبُت أف احلديث ضعيف ،كاهلل أعلم.
***

( )1ابن أيب الدنيا  « ،كتاب الرضا عن اهلل »  .ص  ، 83 :رقم (. )55
( )2احلافظ ابن أيب حامت الرازم« ،ادلراسيل» .تعليق :أمحد عصاـ الكاتب( ،ط ،1بَتكت ،دار الكتب العلمية،
1403ىػ) .ص  ، 232-231 :رقم . 122
( )3احلافظ أبو بكر ابن أيب الدنيا « ،احللم »ٖ .تقيق :زلمد عبد الغفار أمحد عطا( ،ط ،1بَتكت ،لبناف،
مؤسسة الكتب الثقافية1413 ،ىػ) ،ص ،5 :رقم .75
( )4انظر :احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس» .ص  ، 317-316 :رقم
. 236
( )5احلافظ صالح الدين العالئي « ،جامع التحصيل يف أحكاـ ادلراسيل» .ص .194 :
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عن سليمان بن يسار قال :قال رسول اهلل ﷺ « :الخير ثالثمائة وستون خصلة؛
خيرا جعل فيو واحدة منهن يدخلو بها الجنة » ،قال :وقال أبو بكر
إذا أراد اهلل  بعبد ً
جميعا من كل ».
 :يا رسول اهلل؛ ىل في شيء منهن؟ قال « :نعم؛ ً
()2
أخرجو ابن أيب الدنيا يف مكارـ األخالؽ( ،)1كابن عساكر يف تاريخ دمشق  ،بإسناده عن
عمر بن يونس اليمامي ،عن صدقة بن ميموف القرشي ،عنو بو ،كىو مرسل كما قاؿ ابن عساكر.
كصدقة بن ميموف ذكره ابن حباف يف الثقات( ،)3كقاؿ :يعترب ْتديثو إذا ركل عنو غَت احلسن
بن حيِت اخلشٍت.
فمما تقدـ يتبُت أف اإلسناد زلتمل للتحسُت إىل سليماف بن يسار ،كىو مرسل كما تقدـ.
كاجتماع أبواب اخلَت يف أيب بكر الصديق  ثابت يف الصحيحُت( )4عندما ذكر النيب
ﷺ أبواب اجلنة كمن يدخلها ،فسألو أبو بكر  فقاؿ :يا رسوؿ اهلل؛ ما على من دعي من
تلك األبواب من ضركرة .فهل يدعى أحد من تلك األبواب كلها؟ فقاؿ النيب ﷺ « :نعم؛
كأرجو أف تكوف منهم ».
***

( )1احلافظ أبو بكر ابن أيب الدنيا « ،مكارـ األخالؽ » .ص  ، 25 :رقم . 29
( )2احلافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي « ،تاريخ مدينة دمشق »ٖ .تقيق  :زلب الدين أيب سعيد العمركم،
(بَتكت  ،دار الفكر 1415 ،ىػ) . 103 : 30 ،
( )3احلافظ أبو حامت ابن حباف البسيت « ،الثقات». 468-467 : 6 .
( )4اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم « ،صحيح البخارم »  .كتاب ادلناقب (/7رقم )3666؛ اإلماـ مسلم
بن احلجاج « ،صحيح مسلم» .كتاب الزكاة ( )712-711/2عن أيب ىريرة .
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خيرا أكثر
عن حبان بن أبي جبلة قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بقوم ً
فقهاءىم ،وقلل جهالهم ،حتى إذا تكلم العالم وجد أعوانًا ،وإذا تكلم الجاىل قهر ،وإذا أراد
شرا أكثر جهالهم ،وقلل فقهاءىم ،حتى إذا تكلم الجاىل وجد أعوانًا ،وإذا تكلم
اهلل بقوم ً
الفقيو قهر ».
()1
أخرجو اخلطيب البغدادم يف الفقيو كادلتفقو بإسناده عن عيسى بن يونس ،عن عبد الرمحن
بن زياد بن أنعم اإلفريقي ،عنو بو.
كحباف بن أيب جبلة تابعي ثقة(.)2
كالراكم عنو عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي تيكلِّم فيو ،قاؿ فيو أمحد :ليس بشيء( .)3كقاؿ
أيضا :منكر احلديث( .)4كقاؿ ابن معُت :ضعيف(.)5
ن
كقاؿ ابن ادلديٍت :كاف أصحابنا يضعفونو ،كأنكر أصحابنا عليو أحاديث تفرد هبا ال
تعرؼ(.)6
كضعفو غَت كاحد من األئمة ،كمن كثقو فيحمل على عدالتو كصالحو كقيامو باألمر
بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر(.)7
كلذا خلص فيو احلافظ ابن حجر إىل أنو « :ضعيف ،ككاف رجالن صاحلنا »(.)8
كعلى ىذا؛ فإسناد ىذا احلديث ضعيف مرسل ،كاهلل أعلم.
***

( )1اخلطيب البغدادم« ،الفقيو كادلتفقو». 42 : 1 .
( )2انظر :احلافظ ابن حجر العسقالين« ،اإلصابة يف ٘تييز الصحابة » ، 372 :1 .كقد ذكره يف القسم الثالث؛
ابن حجر العسقالين« ،تقريب التهذيب» .رقم الًتمجة .1071 :
( )3احلافظ ابن أيب حامت الرازم« ،اجلرح كالتعديل».235 : 5 .
( )4اخلطيب البغدادم« ،تاريخ بغداد». 216 : 10 .
( )5احلافظ ابن أيب حامت الرازم « ،اجلرح كالتعديل ».235 : 5 .
( )6اخلطيب البغدادم « ،تاريخ بغداد ». 216 : 10 .
( )7انظر :احلافظ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ ». 108-104 : 17 .
( )8ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 3862 :
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عن محمد بن كعب القرظي ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،وعن زيد بن أسلم ،عن
ابن عمر رضي اهلل عنهما قاال :خرج رسول اهلل ﷺ معصوبًا رأسو ،فرقى درجات المنبر،
فقال « :ما ىذه الكتب التي بلغني أنكم تكتبونها؟ أكتاب مع كتاب اهلل؟ يوشك أن يغضب
اهلل لكتابو ،فيسرى عليو ليالً ،فال يترك في ورقة وال قلب منو حرفًا إال ذىب بو » .فقال من
خيرا أبقى
حضر المجلس :فكيف يا رسول اهلل بالمؤمنين والمؤمنات؟ قال « :من أراد اهلل بو ً
في قلبو ال إلو إال اهلل ».
أخرجو الطرباين يف األكسط( )1بإسناده عن شيباف بن فركخ ،عن عيسى بن ميموف ،عنهما بو.
قاؿ الطرباين :مل يرك ىذا احلديث عن زيد بن أسلم إال عيسى بن ميموف ،تفرد بو شيباف.
كيف إسناده عيسى بن ميموف ،كىو ادلدين ،موىل القاسم بن زلمد بن أيب بكر الصديق.
قاؿ فيو البخارم :منكر احلديث(.)2
كقاؿ ابن معُت :ضعيف ،ليس بشيء(.)3
كقاؿ أبو حامت( ،)4كعمرك بن علي( ،)5كالنسائي( :)6مًتكؾ احلديث.
كقاؿ أبو زرعة :ضعيف احلديث(.)7
كقاؿ مرة :صاحب زلمد بن كعب ،كاىي احلديث(.)8
كقاؿ ابن عدم :عامة ما يركيو ال يتابعو أحد عليو(.)9
كقد جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :ضعيف »(.)10
جدا.
كالذم يظهر يل حسب أقواؿ األئمة فيو أنو ضعيف ن
جدا ،كاهلل أعلم.
كعليو فيكوف اإلسناد ضعي نفا ن
( )1اإلماـ أبو القاسم الطرباين  « ،ادلعجم األكسط » . 288-287 : 7 .
( )2اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم « ،التاريخ الكبَت ». 402-401 : 6 .
( )3حيِت بن معُت « ،التاريخ ».201 : 4 .
( )4احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 287 : 6 .
( )5احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 240 : 5 .
( )6احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 240 : 5 .
( )7احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 287 : 6 .
( )8احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،الضعفاء » . 398-397 : 2 .
( )9احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 242 : 5 .
( )10ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 5335 :
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عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل ﷺ:
« ُخلقان يحبهما اهلل ،وخلقان يبغضهما اهلل؛ فأما اللذان يحبهما اهلل :فالسخاء والسماحة،
خيرا استعملو على قضاء
وأما اللذان يبغضهما اهلل :فسوء الخلق والبخل ،وإذا أراد اهلل بعبد ً
حوائج الناس ».
()2
()1
أخرجو البيهقي يف شعب اإلدياف  ،كأبو القاسم األصبهاين يف الًتغيب كالًتىيب  ،كالمها
من طريق زلمد بن يونس الكدديي ،عن عمرك بن عاصم الكاليب ،عن عبيد اهلل بن الوازع ،عن
ىشاـ بن عركة ،عن أبيو ،عنو بو.
كزلمد بن يونس الكدديي اهتمو موسى بن ىاركف كأبو داكد كغَتمها من أئمة احلديث
بالكذب(.)3
كقد خلص اإلماـ ابن عدم حالو فقاؿ فيو « :اهتم بوضع احلديث كبسرقتو ،كادعى رؤية قوـ
مل يرىم ،كركاية عن قوـ ال يعرفوف ،كترؾ عامة مشاخينا الركاية عنو »(.)4
كلذا قاؿ فيو احلافظ الذىيب « :أحد ادلًتككُت »( ،)5كىو أكىل من مرتبة « ضعيف » ،اليت
جعلو فيها احلافظ ابن حجر يف التقريب(.)6
كعبيد اهلل بن الوازع رلهوؿ( ،)7كمل يرك عنو سول حفيده عمرك بن عاصم(.)8
جدا ،كاهلل أعلم.
فمما سبق يتبُت أف احلديث ضعيف ن
***

( )1اإلماـ البيهقي  « ،شعب اإلدياف »  ، 426 : 7 ، 117 : 6 .ككقع يف ادلطبوع ٖتريف يف إسناده .
( )2اإلماـ أبو القاسم األصبهاين  « ،الًتغيب كالًتىيب » . 265 ، 63 : 2 .
( )3انظر :اإلماـ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ ». 77-72 : 27 .
( )4احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 293-292 : 6 .
( )5احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب « ،ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ ». 199 : 5 .
( )6ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب » .ترمجة رقم . 6419 :
( )7ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .ترمجة رقم . 4348 :
( )8احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب « ،ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ ». 414 : 3 .
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خيرا ألقى
عن أنس  قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل برجل من أمتي ً
أصحابي في قلبو ».
أخرجو الديلمي( )1بإسناده عن أيب حامد األشعرم ،عن أيب نصر عمراف ،عن زلمد بن
سلمة البصرم ،عن زلمد بن بشر العبدم ،عن محاد بن سلمة ،عن ثابت ،عنو بو.
كذكره أبو نعيم يف أخبار أصبهاف( )2تعلي نقا عن أيب حامد بو ،إال أنو كقع يف إسناده زلمد بن
كثَت بدؿ ابن بشر.
كأبو حامد األشعرم ىو أمحد بن جعفر بن زلمد ادللحمي ،كما مساه أبو نعيم يف ادلرجع
السابق( ،)3كنقل عن أيب الشيخ األصبهاين تضعيفو ،كزاد اخلطيب( )4أف أبا الشيخ ألقى حديثو،
كقد ترجم أبو الشيخ أليب حامد يف طبقات احملدثُت بأصبهاف( )5كقاؿ :كاف سللطنا( ،)6يدَّعي ما مل
يسمعو ،كقاؿ :ترؾ مشاخينا حديثو.
كأبو نصر عمراف ،مل أقف على ترمجة لو غَت ما ذكره أبو نعيم يف ادلرجع السابق ،كمل يزد على
ذكر امسو ،كذكر ىذا احلديث الذم علقو عنو.
أيضا.
كزلمد بن سلمة البصرم مل أقف لو على ترمجة ن
()7
جد،
فاإلسناد فيو أكثر من علة ،كلذا ضعفو الشيخ األلباين  ،كال يبعد أف يكوف ضعي نفا ن
كاهلل أعلم.
***

( )1احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس »  .رقم  ، 241 :ص . 323 :
( )2أبو نعيم  « ،أخبار أصبهاف» . 41 : 2 .
( )3أبو نعيم « ،أخبار أصبهاف». 128 : 1 .
( )4اخلطيب البغدادم « ،تاريخ بغداد » . 65 : 4 .
( )5احلافظ أبو الشيخ « ،أخبار احملدثُت بأصبهاف »  ، 315 : 4 .رقم . 558
سللصا» كىو تصحيف.
( )6يف ادلطبوع « :ن
( )7الشيخ زلمد ناصر الدين األلباين « ،سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة » ، 134 : 4 .رقم . 1630
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عن أنس  قال :قال رسول اهلل ﷺ « :عمل البر كلو نصف العبادة ،والدعاء
خيرا انتحى قلبو للدعاء ».
نصف ،فإذا أراد اهلل بعبد ً
أخرجو أمحد بن منيع( ،)1عن زلمد بن احلسن بن أيب يزيد اذلمداين ،عن بكر بن خنيس،
عن ضرار بن عمرك ،عن يزيد الرقاشي ،عنو بو.
كشيخ أمحد بن منيع قاؿ فيو أمحد بن حنبل :ضعيف احلديث ،ما أرل يسول شيئنا(.)2
كقد كذبو ابن معُت( ،)3كأبو داكد( ،)4كقاؿ النسائي( :)5مًتكؾ .كقاؿ الدارقطٍت( :)6ال شيء.
كقاؿ أبو حامت( :)7ليس بالقوم.
كقد جعلو احلافظ ابن حجر( )8يف مرتبة « :ضعيف » ،كيظهر يل أنو دكف ىذه ادلرتبة.
كأما بقية رجاؿ اإلسناد؛ فقد تقدـ الكالـ فيهم( ،)9كحكم احلافظ ابن حجر على اإلسناد
جدا.
الوارد يف طريقهم بأنو ضعيف ن
جدا ،كاهلل أعلم.
كشلا تقدـ يتبُت أف إسناد ىذا احلديث ضعيف ن
كقولو انتحى :قاؿ ادلناكم :باحلاء ادلهملة ،أم :ماؿ قلبو للدعاء كتوجو إليو(.)10
كقد جاءت ىذه الكلمة يف كنز العماؿ( :)11انتجى .باجليم ،كيكوف ادلعٌت :صار قلبو مناجينا
هلل بالدعاء(.)12
( )1ساؽ إسناده البوصَتم يف إٖتاؼ اخلَتة ادلهرة ( )439/6رقم (. )6162
( )2احلافظ ابن أيب حامت الرازم« ،اجلرح كالتعديل» 225 : 7 .؛ اإلماـ أمحد بن حنبل« ،العلل كمعرفة
الرجاؿ».258 ، 188 : 2 .
( )3حيِت بن معُت « ،التاريخ ». 510 : 2 .
( )4اخلطيب البغدادم « ،تاريخ بغداد ». 171 : 2 .
( )5اإلماـ النسائي « ،الضعفاء كادلًتككوف » .ص . 233 :
(« )6سؤاالت الربقاين» .ص .63 :
( )7اإلماـ ابن أيب حامت الرازم « ،اجلرح كالتعديل ».225 : 7 .
( )8ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة .5820 :
( )9تقدـ عند حديث رقم (.)2
( )10اإلماـ عبد الرؤكؼ ادلناكم « فيض القدير ».362 : 4 .
( )11العالمة عالء الدين علي ادلتقي بن حساـ الدين اذلندم « ،كنز العماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعاؿ »: 2 .
. 65
( )12انظر  :احلافظ رلد الدين أبو السعادات ابن األثَت اجلزرم  « ،النهاية يف غريب احلديث كاألثر » = : 5 .
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»(ٔ).
بو.

خيرا عاتبو في منامو
عن أنس  قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بعبد ً
أخرجو الديلمي بإسناده عن كىب بن راشد ،عن ضرار بن عمرك ،عن يزيد الرقاشي ،عنو

ككىب بن راشد الرقي ،قاؿ فيو أبو حامت الرازم :منكر احلديث ،حدث بأحاديث
بواطيل(.)2
كقاؿ العقيلي :منكر احلديث(.)3
كقاؿ ابن عدم :أحاديثو كلها فيها نظر(.)4
جدا ،مًتكؾ(.)5
كقاؿ الدارقطٍت :ضعيف ن
كضرار بن عمرك ،كيزيد الرقاشي؛ تقدـ أهنما تكلم فيهما ،كأف ضرار بن عمرك ضعف
شديدا.
تضعي نفا ن
جدا ،كاهلل أعلم.
فمما تقدـ يتبُت أف إسناد ىذا احلديث ضعيف ن
***

= . 25
( )1احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس »  .ص  312 :رقم . 232
( )2احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 27 : 9 .
( )3أبو جعفر زلمد بن عمرك بن موسى العقيلي  « ،الضعفاء الكبَت » . 322 : 4 .
( )4احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 68 : 7 .
( )5اإلماـ أبو احلسن علي بن عمر الدارقطٍت  « ،العلل الواردة يف األحاديث النبوية » . 206 : 6 .
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خيرا يجعل ُخلُقو
عن قبيصة بن ذؤيب أن رسول اهلل ﷺ قال « :من يرد اهلل بو ً
حسنًا ».
أخرجو القضاعي يف مسند الشهاب( )1بإسناده عن بقية بن الوليد ،عن سليماف بن أيب
داكد ،عن مكحوؿ ،عنو بو مرسالن.
كبقية بن الوليد ال ىك ىالعي احلمصي اختلف فيو ،كأكثر ما نقم عليو تدليسو ،كال سيما تدليس
التسوية ،كركايتو عن ادلًتككُت كاجملاىيل(.)2
كقد خلص فيو احلافظ ابن حجر إىل أنو « :صدكؽ كثَت التدليس عن الضعفاء »(.)3
كمل يصرح بالسماع يف ىذا اإلسناد.
كسليماف بن أيب داكد مل أقف على من يسمى بذلك غَت احلراين ،كقد ترجم لو ابن أيب حامت،
()4
أيضا(.)5
كنقل عن أبيو أنو قاؿ فيو :ضعيف ن
جدا .كعن أيب زرعة قاؿ :لُت احلديث  .كضعفو غَتمها ن
كحيتمل أف يكوف سليماف بن أيب داكد ىذا ىو ابن أرقم ،فدلسو بقية.
كسليماف ىذا مًتكؾ(.)6
جدا .كاهلل أعلم.
كالذم يتبُت يل أف احلديث ال يثبت ،بل ىو ضعيف ن
كقد جاء حنو منت ىذا احلديث من حديث أيب ىريرة  ،فقد أخرجو الطرباين يف
()7
ادلقربم ،عن أيب ىريرة 
األكسط بإسناده عن مسلمة بن عيلي ،عن ابن عجالف ،عن سعيد ي
خَتا منحو خل نقا حسننا ،كمن أراد بو سوءنا
ن
مرفوعا « :إف ىذه األخالؽ من اهلل؛ فمن أراد اهلل بو ن
منحو سيئنا » .قاؿ الطرباين :مل يرك ىذا احلديث عن زلمد بن عجالف إال مسلمة بن عيلي.
تفرد بو عمراف بن ىاركف.
()1
أيضا ،كاهلل أعلم.
كمسلمة بن علي مًتكؾ ؛ فاإلسناد ضعيف ن
جدا ن
***
( )1أبو عبد اهلل زلمد بن سالمة القضاعي  « ،مسند الشهاب »  ، 225 : 1 .رقم . 347 :
( )2انظر :احلافظ أبو احلجاج ادلزم  « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ » . 198-196/4 .
( )3ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 734 :
( )4احلافظ ابن أيب حامت الرازم « ،اجلرح كالتعديل » . 116-115 : 4 .
( )5احلافظ ابن حجر العسقالين « ،لساف ادليزاف » . 90 : 3 .
( )6احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب « ،الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة » . 311 : 1 .
( )7اإلماـ أبو القاسم الطرباين « ،ادلعجم األكسط » . 275 : 8 .
( )1ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 6662 :
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عن بريدة األسلمي  قال :قال لي رسول اهلل ﷺ « :أال أعلمك كلمات ،من
خيرا علمو إياىا ،ثم لم ينسهن أب ًدا؟ اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي،
أراد اهلل بو ً
فقوني ،وإني ذليل
وخذ إلى الخير بناصيتي ،واجعل اإلسالم منتهى رضاي ،اللهم إني ضعيف ِّ
فأعزني ،وإني فقير فأغنني ».
أخرجو الطحاكم يف مشكل اآلثار( ،)1كاللفظ لو ،كالطرباين يف األكسط( ،)2كاحلاكم(،)3
كلهم من طريق العالء بن ادلسيب ،عن أيب داكد األعمى ،عنو بو.
قاؿ الطرباين« :ال يركل ىذا احلديث عن بريدة إال هبذا اإلسناد ،تفرد بو العالء بن
ادلسيب».
كقاؿ احلاكم« :ىذا حديث صحيح اإلسناد كمل خيرجاه».
كمل يصب يف ىذا؛ كلذا تعقبو احلافظ الذىيب فقاؿ :أبو داكد األعمى مًتكؾ احلديث.
كعامة كالـ أئمة اجلرح كالتعديل على أف أبا داكد األعمى ،كامسو نفيع بن احلارث مًتكؾ،
غاؿ يف الرفض ،بل اهتمو ابن معُت كغَته بالوضع(.)4
جدا ،كقد حكم عليو الشيخ األلباين بالوضع(.)5
فمما تقدـ يتبُت أف احلديث ضعيف ن
كقد كاف أبو داكد األعمى رٔتا ركاه عن أيب الرباء .
أخرجو أبو احلسن بن زرقويو يف حديثو( ،)6كابن عساكر( ،)7كيف إسناده ياسُت بن معاذ
الزيات ،كىو قريب من أيب داكد يف الضعف(.)8
يوما
كشلا يذكر ىنا ما أسنده ابن عبد الرب إىل الربيع بن سليماف صاحب الشافعي قاؿ :أتيت ن
يضا ،فقلت لو :كيف ٕتدؾ؟ فقاؿ يل :ضعي نفا يا ربيع .فقلت :قول اهلل ضعفك.
الشافعي ككاف مر ن

( )1اإلماـ أبو جعفر الطحاكم  « ،شرح مشكل اآلثار » . 167-166 : 1 .
( )2اإلماـ أبو القاسم الطرباين « ،ادلعجم األكسط » . )347-346/6( .
( )3اإلماـ أبو عبد اهلل احلاكم « ،ادلستدرؾ على الصحيحُت ». 527 : 1 .
( )4انظر :اإلماـ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ ». 13-12 : 30 .
( )5الشيخ زلمد ناصر الدين األلباين « ،سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة ». 371 : 7 .
( )6احلديث اخلامس.
( )7احلافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي « ،تاريخ مدينة دمشق ». 340 : 43 .
( )8انظر  :احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،لساف ادليزاف» . 239-238 : 6 .
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فقاؿ :إذنا يقتلٍت؛ ألنو إمنا ىو ضعف كقوة ،فإذا قول اهلل الضعف قتل صاحبو(.)1
عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بعبد
()2
شرا جعل صنائعو كمعركفو يف غَت
بعبد
اهلل
اد
ر
أ
كإذا
احلفاظ،
أىل
يف
خَتا جعل صنائعو كمعركفو
ن
ن
()3
أىل احلفاظ ».
صنع.
قاؿ فقاؿ حساف بن ثابت :إف الصنيعة ال تكوف صنيعة حىت يصاب هبا طريق ادلي ْ
قاؿ :فقاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :صدقت ».
أخرجو الديلمي( )4بإسناده ،عن خلف بن حيِت ،عن عثماف بن عبد الرمحن ،عن أيب الزبَت ،عنو بو.
كيف إسناده خلف بن حيِت ،قاؿ فيو أبو حامت :مًتكؾ احلديث ،ككاف كذابنا ،ال يشتغل بو،
كال ْتديثو(.)5
كشيخو يف ىذا اإلسناد عثماف بن عبد الرمحن الوقاصي ،ىو على حنو من حالو كما يظهر
من ترمجتو ،فقد كذبو ابن معُت.
جدا.
كقاؿ ابن ادلديٍت :ضعيف ن
كقاؿ البخارم :تركوه.
أيضا :أبو حامت كالنسائي(.)6
كشلن حكم عليو بأنو مًتكؾ احلديث ن
كلذا جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :مًتكؾ »(.)7
موضوعا ،كاهلل أعلم.
جدا ،كقد يكوف
فمما سبق يتبُت أف احلديث ضعيف ن
ن
***
( « )1االنتقاء يف فضل الثالثة األئمة الفقهاء » .ص . 94 :
( )2فيما كقفت عليو من كتاب الغرائب ادللتقطة « صنائعو معركفة »  ،كساؽ السيوطي كما عند ادلناكم يف فيض
القدير ( ، )254/1كادلتقي اذلندم يف كنز العماؿ ( )396/6لفظو ىكذا  « :جعل صنائعو كمعركفو »
بالعطف  ،كىو أكىل .
شرا» ،كلعلو
( )3فيما كقت عليو من كتاب الغرائب ادللتقطة ن
أيضا « عكسو » بدؿ قولو « :كإذا أراد اهلل بعبد ن
من اختصار الناسخ ،كادلثبت من ادلصدرين اآلخرين ادلذكورين يف احلاشية السابقة .
( )4انظر :احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس»  .ص  ، 306-305 :رقم
.224
( )5احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 372 : 3 .
( )6انظر :اإلماـ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ». 427-426 : 19 .
( )7ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 4493 :
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خيرا صير حوائج الناس
عن أنس  قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بعبد ً
إليو ».
أخرجو الديلمي( )1بإسناده عن حيِت بن شبيب ،عن محيد الطويل ،عنو بو.
كحيِت بن شبيب اليماين ،قاؿ فيو اخلطيب البغدادم :ركل أحاديث باطلة(.)2
كقاؿ احلاكم كغَته :يركم أحاديث موضوعات(.)3
فمما تقدـ يتبُت أف ىذا احلديث هبذا اإلسناد موضوع ،كاهلل أعلم.
***

( )1انظر  :احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس »  .ص  ، 312 :رقم :
. 231
( )2اخلطيب البغدادم  « ،تاريخ بغداد » . 206 : 14 .
( )3احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،لساف ادليزاف » . 362 : 6 .
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بعد...

اخلامتة:
احلمد هلل رب العادلُت ،كالصالة كالسالـ على نبينا زلمد كعلى آلو كصحبو أمجعُت ،أما

فبعدما كفق اهلل جل كعال كيسر يف ىذا البحث؛ فقد توصلت إىل نتائج ،أمهها:
 أف إرادة اهلل اخلَت بالعبد قد تكوف بتوفيقو لعمل صاحل ،أك لتعريضو لالبتالء الذم
يكفر بو من خطاياه ،أك ٕتنيبو الفنت كالعقوبات.
 بلغ عدد األحاديث الصحيح كاحلسنة ( )8أحاديث ،كعدد األحاديث الضعيفة
جدا كادلوضوعة ( )9أحاديث.
( )11أحاديث ،كعدد األحاديث الضعيفة ن
 كثرة ما كرد يف ىذا الباب من األحاديث الضعيفة.
 تبُت يل من خالؿ التطبيق العملي صواب قوؿ اإلماـ عبد الرمحن بن مهدم« :
الباب إذا مل ٕتمع طرقو مل يتبُت خطؤه ».
كمن التوصيات اليت يوصي هبا الباحث مجع كدراسة األحاديث اليت كرد فيها الشر بدؿ اخلَت
شرا » أك « ىوانا » أك حنو ذلك.
من األحاديث ،كاليت بدأت بػ « من أراد اهلل بو ن
كيف اخلتاـ؛ أسأؿ اهلل أف يغفر يل زللي كعمدم ،كأف ينفعنا هبذا البحث؛ فنكوف شلن
اختارىم للتوفيق للخَتات ،كآخر دعوانا أف احلمد هلل رب العادلُت ،كصلى اهلل كسلم على نبينا زلمد
كعلى آلو كصحبو أمجعُت.
***
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املصادر واملراجع
ابن األ ثَت ،أبو السعادات " .النهاية يف غريب احلديث كاألثر"ٖ .تقيق :طاىر أمحد الزاكم ،زلمود
زلمد الطناجي( .بَتكت :ادلكتبة العلمية).
األزىرم ،أبو منصور " .هتذيب اللغة"ٖ .تقيق :زلمد على النجار( .الدار ادلصرية للتأليف كالًتمجة).
اإلسفرائيٍت ،يعقوب بن إسحاؽ " .مستخرج أيب عوانة – ادلسند الصحيح ادلخرج على صحيح
مسلم"ٖ .تقيق :رلموعة من الباحثُت بكلية احلديث باجلامعة اإلسالمية( .ط ،1عمادة
البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية1435 ،ق).
األصبهاين ،أبو نعيم " .حلية األكلياء كطبقات األصفياء"( .ط ،2بَتكت :دار الكتاب العريب،
1387ق).
األصبهاين ،قواـ السنة " .الًتغيب كالًتىيب"ٖ .تقيق :أدين بن صاحل بن شعباف( .ط ،1القاىرة:
دار احلديث1414 ،ق).
األلباين ،زلمد ناصر الدين " .سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة"( .ط ،1الرياض :مكتبة
ادلعارؼ1415 ،ق).
ابن أنس ،مالك " .ادلوطأ" .تصحيح كترقيم :زلمد فؤاد عبد الباقي( .ط ،2القاىرة :دار احلديث،
1413ق).
البخارم ،زلمد بن إمساعيل " .التاريخ الكبَت"ٖ .تقيق :عبد الرمحن بن حيِت ادلعلمي( .دائرة ادلعارؼ
العثمانية باذلند).
البزار ،أبو بكر " .البحر الزخار  -ادلعركؼ ٔتسند البزار"ٖ .تقيق :زلفوظ الرمحن زين اهلل( .ط،1
مؤسسة علوـ القرآف ،مكتبة العلوـ كاحلكم).
البسيت ،ابن حباف " .الثقات"( .ط ،1اذلند :مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية1393 ،ق).
البغدادم ،اخلطيب " .الفقيو كادلتفقو"( .ط ،2بَتكت :دار الكتب العلمية1400 ،ق).
البغدادم ،اخلطيب " .تاريخ بغداد "( .بَتكت :دار الكتب العلمية).
البغوم ،احلسُت بن مسعود " .شرح السنة"ٖ .تقيق :شعيب األرناؤكط( .ط ،2بَتكت :ادلكتب
اإلسالمي1403 ،ق).
البيهقي " .الزىد الكبَت"ٖ .تقيق :عامر أمحد حيدر( .ط ،1لبناف ،بَتكت :دار اجلناف ،مؤسسة
الكتب الثقافية1408 ،ق).
البيهقي ،أبو بكر " .السنن الكربل"( .بَتكت :دار ادلعرفة1413 ،ق).
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البيهقي ،أبو بكر " .القضاء كالقدر" .دراسة صالح الدين بن عباس شكر( .ط ،1الرياض :مكتبة
الرشد1426 ،ق).
البيهقي ،اإلماـ " .األمساء كالصفات "ٖ .تقيق :عبد اهلل بن زلمد احلاشدم( .ط ،1جدة :مكتبة
السوادم1413 ،ق).
البيهقي ،اإلماـ " .دالئل النبوة"ٖ .تقيق :د .عبد ادلعطي قلعجي( .ط ،1بَتكت :دار الكتب
العلمية1405 ،ق).
البيهقي ،اإلماـ " .شعب اإلدياف"ٖ .تقيق :زلمد السعيد بن بسيوين زغلوؿ( .ط ،1بَتكت :دار
الكتب العلمية1410 ،ق).
الًتمذم ،أبو عيسى " .العلل الكبَت" .ترتيب :أبو طالب القاضيٖ ،تقيق :محزة ديب مصطفى.
(ط ،1عماف :مكتية األقصى1406 ،ق).
الًتمذم ،زلمد بن عيسى " .جامع الًتمذم"ٖ .تقيق :زلمد فؤاد عبد الباقي( .ط ،1بَتكت :دار
الكتب العلمية1408 ،ق).
ابن تيمية " .رلموع فتاكل شيخ اإلسالـ ابن تيمية" .مجع :عبد الرمحن بن زلمد بن قاسم العصامي
النجدم( .دار التقول).
اجلرجاين ،أبو أمحد بن عدم " .الكامل يف ضعفاء الرجاؿ"ٖ .تقيق :حيِت سلتار غزاكم( .ط،3
بَتكت :دار الفكر1409 ،ق).
ابن اجلوزم ،أبو الفرج " .ادلوضوعات من األحاديث ادلرفوعات"ٖ .تقيق :د .نور الدين بن شكرم
بن علي( .ط ،1أضواء السلف1418 ،ق).
اجلياين ،أبو علي " .تقييد ادلهمل ك٘تييز ادلشكل"ٖ .تقيق :علي عمراف – زلمد عزيز مشس( .ط،1
مكة ادلكرمة :دار عامل الفوائد1421 ،ق).
ابن محيد ،عبد " .ادلنتخب"ٖ .تقيق :مصطفي بن العدكم شلباية( .ط ،1القاىرة :مطابع البالغ،
مكة ادلكرمة :مكتبة ابن حجر1408 ،ق).
احل ميدم ،عبد اهلل بن الزبَت " .مسند احلميدم"ٖ .تقيق :حبيب الرمحن األعظمي( .ط ،1بَتكت:
دار الكتب العلمية1409 ،ق).
ابن حنبل ،أمحد " .الزىد"ٖ .تقيق :د .زلمد جالؿ شرؼ( .لبناف ،بَتكت :دار النهضة العربية).
ابن حنبل ،أمحد " .العلل كمعرفة الرجاؿ" ركاية عبد اهلل بن أمحد بن حنبل عن أبيو( .تركيا :ادلكتبة
اإلسالمية).
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ابن حنبل ،أمحد " .مسند اإلماـ أمحد بن حنبل"( .بَتكت :دار صادر) عن الطبعة ادليمنية.
احلنبلي ،ابن رجب " .شرح علل الًتمذم"ٖ .تقيق :د .مهاـ بن عبد الرحيم سعيد( .ط ،1األردف:
مكتبة ادلنار1407 ،ق).
اخلرائطي ،زلمد بن جعفر " .اعتالؿ القلوب"ٖ .تقيق :محدم الدمرداش( .ط ،1مكتبة نزار
مصطفى الباز1420 ،ق).
ابن خزدية ،أبو بكر " .التوحيد كإثبات صفات الرب"ٖ .تقيق :د .عبد العزيز الشهواف( .ط،1
الرياض :دار الرشد1408 ،ق).
ابن خزدية ،زلمد بن إسحاؽ " .صحيح ابن خزدية"ٖ .تقيق :د .مصطفى األعظمي( .ط ،2ادلكتب
اإلسالمي1412 ،ق).
اخلليلي ،أبو يعلى " .اإلرشاد إىل معرفة علماء احلديث"ٖ .تقيق :د .زلمد سعيد بن عمر إدريس.
(ط ،1الرياض :مكتبة الرشد1409 ،ق).
الدارقطٍت " .سؤاالت الربقاين للدارقطٍت – ركاية الكرجي عنو"ٖ .تقيق :د .عبد الرحيم القشقرم.
(ط1404 ،1ق).
الدارقطٍت" .سؤاالت احلاكم النيسابورم"ٖ .تقيق :موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر( .ط،1
الرياض :مكتبة ادلعارؼ1404 ،ق).
الدارقطٍت ،علي بن عمر " .اإللزامات كالتتبع"ٖ .تقيق :مقبل بن ىادم الوادعي( .مصر :مطبعة
ادلدين .توزيع :ط ،2الكويت :دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي).
الدارقطٍت ،علي بن عمر " .العلل الواردة يف األحاديث النبوية"ٖ .تقيق كٗتريج :زلفوظ الرمحن
السلفي( .الرياض :دار طيبة).
الدارمي ،عبد اهلل بن عبد الرمحن " .سنن الدارمي"ٖ .تقيق كٗتريج :فوزم زمريل ،خالد السبع
العلمي( .ط ،1القاىرة :دار الرياف ،بَتكت :دار الكتاب العريب1407 ،ق).
ابن أيب الدنيا ،أبو بكر " .احللم" مطبوع ضمن الرسائل ابن أيب الدنياٖ .تقيق :زلمد عبد الغفار
أمحد عطا( .ط ،1لبناف ،بَتكت :مؤسسة الكتب الثقافية1413 ،ق).
ابن أيب الدنيا ،أبو بكر " .ادلرض كالكفارات"ٖ .تقيق :عبد الوكيل الندكم( .ط ،1اذلند ،بومبام،
الدار السلفية1411 ،ق).
أبو داؤد" .سؤاالت أيب عبيد اآلجرم" (ج ٖ .)5-4تقيق :عبد العليم البستوم( .ط ،1مكة
ادلكرمة :دار االستقامة ،بَتكت :مؤسسة الرياف1418 ،ق).
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الديلمي ،أبو شجاع شَتكيو .فردكس األخبار ٔتأثور اخلطاب ادلخرج على كتاب الشهاب".
الذىيب ،أبو عبد اهلل " .الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة"( .ط ،1بَتكت :دار
الكتب العلمية1403 ،ق).
الذىيب ،أبو عبد اهلل" .سَت أعالـ النبالء"ٖ .تقيق :مجاعة من احملققُت بإشراؼ شعيب األرناؤكط.
(ط ،4بَتكت :مؤسسة الرسالة1406 ،ق).
الذىيب ،أبو عبد اهلل" .ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ"ٖ .تقيق :علي زلمد البجاكم ،فتحية
البجاكم( .دار الفكر العريب).
الرازم ،عبد الرمحن بن زلمد " .اجلرح كالتعديل"( .ط ،1اذلند :مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ
العثمانية).
الرازم ،عبد الرمحن بن زلمد " .ادلراسيل" .تعليق :أمحد عصاـ الكاتب( .ط ،1بَتكت :دار الكتب
العلمية1403 ،ق).
الرازم ،عبد الرمحن بن زلمد " .علل احلديث"( .بَتكت :دار ادلعرفة1405 ،ق).
ابن راىويو ،إسحاؽ بن إبراىيم " .مسند إسحاؽ بن راىويو"ٖ .تقيق :د .عبد الغفور البلوشي.
(ادلدينة النبوية :مكتبة اإلدياف).
الزبيدم ،زلمد بن زلمد " .إٖتاؼ السادة ادلتقُت بشرح إحياء علوـ الدين"( .بَتكت :مؤسسة
التاريخ الكبَت1414 ،ق).
السجستاين ،أبو داؤد " .سؤاالت أيب عبيد اآلجرم أليب داؤد السجستاين يف اجلرح كالتعديل".
ٖتقيق :زلمد علي قاسم العمرم( .ط ،1ادلدينة النبوية :منشورات اجمللس العلمي باجلامعة
اإلسالمية1403 ،ق).
السجستاين ،سليماف بن األشعث " .سنن أيب داؤد"ٖ .تقيق :عزت عبيد الدعاس( .ط ،1بَتكت:
دار احلديث1388 ،ق).
السخاكم ،زلمد بن عبد الرمحن " .ادلقاصد احلسن يف بياف كثَت من األحاديث ادلشتهرة على
األلسنة"ٖ .تقيق :زلمد عثماف اخلشت( .ط ،3بَتكت :دار الكتاب العريب1417 ،ق).
ابن السرم ،ىناد " .الزىد"ٖ .تقيق :عبد الرمحن الريوائي( .ط ،1الكويت :دار اخللفاء للكتاب
اإلسالمي1406 ،ق).
السعدم ،عبد الرمحن بن ناصر " .هبجة قلوب األبرار كقرة عيوف األخيار يف شرح جوامع األخيار".
(ط ،3الرياض :مكتبة ادلعارؼ1404 ،ق).
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السيوطي ،جالؿ الدين " .الدر ادلنثور يف التفسَت بادلأثور"ٖ .تقيق :د .عبد اهلل بن عبد احملسن
الًتكي( .ط ،1القاىرة :مركز ىجر للبحوث كالدراسات العربية كاإلسالمية1424 ،ق).
السيوطي ،جالؿ الدين" .تدريب الراكم يف شرح تقريب النوكم"ٖ .تقيق :عبد الوىاب بن عبد
اللطيف( .ط ،1ادلكتبة العلمية بادلدينة النبوية1379 ،ق).
السيوطي ،عبد الرمحن" .الآليل ادلصنوعة يف األحاديث ادلوضوعة"( .ط ،2بَتكت :دار ادلعرفة،
1395ق).
الشافعي ،ابن عساكر" .تاريخ مدينة دمشق"ٖ .تقيق :زلب الدين أيب سعيد العمركم( .بَتكت :دار
الفكر1415 ،ق).
الشيباين ،أبو بكر بن أيب عاصم" .السنة"( .ط ،1بَتكت ،دمشق :ادلكتب اإلسالمي1400 ،ق).
الشيباين ،أمحد بن عمرك بن الضحاؾ " .اآلحاد كادلثاين"ٖ .تقيق :د .باسم فيصل اجلوابرة( .ط،1
الرياض :دار الراية1411 ،ق).
ابن الصالح ،أبو عمرك " .صيانة صحيح مسلم من اإلخالؿ كالغلط"ٖ .تقيق :د .موفق بن عبد
اهلل بن عبد القادر( .دار الغرب اإلسالمي1404 ،ق).
الصنعاين ،عبد الرزاؽ بن مهاـ " .ادلصنف"ٖ .تقيق :حبيب الرمحن األعظمي( .ط ،2بَتكت :طبع
اجمللس العلمي ،ادلكتب اإلسالمي1403 ،ق).
الطرباين ،أبو القاسم " .ادلعجم األكسط"ٖ .تقيق :طارؽ بن عوض اهلل بن زلمد ،عبد احملسن
احلسيٍت( .ط ،1دار احلرمُت1415 ،ق).
الطرباين ،أبو القاسم" .ادلعجم الكبَت"ٖ .تقيق :محدم السلفي( .ط ،2ادلوصل :مطبعة الزىراء
احلديثة).
الطرباين ،سليماف بن أمحد" .مسند الشاميُت"ٖ .تقيق :محدم السلفي( .بَتكت :مؤسسة الرسالة).
الطربم ،زلمد بن جرير" .جامع البياف عن تأكيل آم القرآف"( .ط ،3مصر :مطبعة مصطفى البايب
احلليب كأكالده1388 ،ق).
الطحاكم ،أمحد بن زلمد" .شرح مشكل اآلثار"ٖ .تقيق :شعيب األرناؤكط( .ط ،1بَتكت:
مؤسسة الرسالة1415 ،ق).
الطيالسي ،سليماف بن داؤد " .مسند الطيالسي"( .اذلند :دائرة ادلعارؼ النظامية1321 ،ق).
العراقي ،أبو الفضل " .ادلغٍت عن محل األسفار يف األسفار"ٖ .تقيق :أشرؼ بن عبد ادلقصود.
(ط ،1الرياض :مكتبة دار طربية1415 ،ق).
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العسقالين ،ابن حجر" .إٖتاؼ ادلهرة بالفوائد ادلبتكرة من أطراؼ العشرة"ٖ .تقيق :مجاعة من
احملققُت يف مركز خدمة السنة كالسَتة النبوية باجلامعة اإلسالمية يف ادلدينة ادلنورة( .ط ،1
كزارة الشؤكف اإلسالمية يف ادلملكة العربية السعودية بالتعاكف مع اجلامعة اإلسالمية،
1415ق).
العسقالين ،ابن حجر " .اإلصابة يف ٘تييز الصحابة "( .دار الفكر).
العسقالين ،ابن حجر " .الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس"ٖ .تقيق كدراسة :فيصل بن زلمد
علي( .رسالة ماجستَت بكلية احلديث باجلامعة اإلسالمية1439/1429 ،ق).
العسقالين ،ابن حجر" .الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس"ٖ .تقيق كدراسة :العريب الدائز( .رسالة
ماجستَت بكلية احلديث باجلامعة اإلسالمية1439/1429 ،ق).
العسقالين ،ابن حجر " .الكايف الشايف يف ٗتريج أجاديث الكشاؼ" مطبوع بذيل الكشاؼ.
(بَتكت :دار عامل ادلعرفة).
العسقالين ،ابن حجر" .تبصَت ادلنتبو بتحرير ادلشتبو"ٖ .تقيق :علي زلمد البجاكم( .جدة :دار
األندلس).
العسقالين ،ابن حجر " .تسديد القوس"ٖ .تقيق :فواز زمريل ،زلمد ادلعتصم البغدادم( .ط ،1دار
الكتاب العريب1407 ،ق).
العسقالين ،ابن حجر " .تعجيل ادلنفعة بزائد رجاؿ األئمة الربعة"( .بَتكت :دار الكتاب العريب).
العسقالين ،ابن حجر" .تعريف أىل التقديس ٔتراتب ادلوصوفُت بالتدليس"ٖ .تقيق :د .عبد الغفار
البدارم ،األستاذ :زلمد أمحد عبد العزيز( .ط ،1بَتكت :دار الكتب العلمية1405 ،ق).
العسقالين ،ابن حجر" .تقريب التهذيب"ٖ .تقيق :زلمد عوامة( .ط ،2بَتكت :دار البشائر
افسالمية1408 ،ق).
العسقالين ،ابن حجر  " .هتذيب التهذيب"( .اذلند :رللس دائرة ادلعارؼ النظامية1327 ،ق.
الناشر :القاىرة :دار الكتاب اإلسالمي).
العسقالين ،ابن حجر" .صحيح البخارم – مع الفتح".
العسقالين ،ابن حجر" .فتح البارم بشرح صحيح البخارم"ٖ .تقيق :زلب الدين اخلطيب ،ترقيم:
زلمد فؤاد عبد الباقي( .ط ،1الرياض :مكتبة دار ادلنهج1426 ،ق).
العسقالين ،ابن حجر " .لساف ادليزاف"( .اذلند :مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ النظامية ،ط ،1دار
الفكر1329 ،ق).
- ٖٖٓ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد ٘ – ٔٛالجزء األول

العالئي ،خليل بن كيكلدم" .جامع التحصيل يف أحكاـ ادلراسيل"ٖ .تقيق :محدم السلفي( .ط،1
الدار العربية للطباعة1398 ،ق).
الفارسي ،علي بن بلباف" .اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف"ٖ .تقيق :شعيب األرناؤكط.
(ط ،1مؤسسة الرسالة1408 ،ق).
القرشي ،إمساعيل بن كثَت " .تفسَت القرآف العظيم"( .ط ،1بَتكت :دار ادلعرفة1407 ،ق).
القرطيب ،ابن عبد الرب" .التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كادلسانيد"( .ادلغرب :مطبعة فضالة ،توزيع:
ادلدينة ادلنورة :مكتبة األكس).
القرطيب ،ابن عبد الرب" .جامع بياف العلم كفضلو"( .دار الكتب العلمية).
القشَتم ،مسلم بن احلجاج" .صحيح مسلم"ٖ .تقيق كترقيم :زلمد فؤاد عبد الباقي( .ط،1
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Taiba) .
Ibn Hanbal ،Abdullah bin Ahmad. "Al-Ilal Wa Ma'rifat Ar-Rijal". (Turkey: AlMaktabat Al-Islamiyat) .
Al-Asqalani ،Ibn Hajar. "Al-Garaib Al-Multaqat Min Musnad Al-Firdawse".
Investigated and Studied by Faisal bin Muhammad Ali. (Master's degree
thesis at the Islamic University ،1429/1430 AH) .
Al-Asqalani ،Ibn Hajar. "Al-Garaib Al-Multaqaat Min Musnad Al-Firdawse".
Investigated and Studied by Al-Arabi Ad-Da'iz. (Master's degree thesis at
the Islamic University ،1429/1430 AH) .
Al-Asqalani ،Ibn Hajar. "Fathu Al-Baari Bi Sharh Sahih Al-Bukhari".
Investigated by Muhibudeen Al-Khatib ،Numbered by Muhammad Fuad
Abdul- Baaqi. (3rd edition. Cairo: Al-Maktabat As-Salafiyat ،1407 AH) .
As-Sakhawi ،Muhammad bin Abdur Rahman. "Fathu Al-Mugeeth Bi Sharh AlFiyat Al-Hadith". Investigated by Dr. Abdul-Karim Al-Khudair and Dr.
Muhammad Al-Fuhaid. (1st edition. Riyadh: Maktabat Daar Al-Manhaj ،
1426 AH) .
Ad-Daylami ،Abu Shuja’ Shirawaih. " Firdaws Al-Akhbaar Bi Ma'thour AlKhitab Al-Mukharaj Ala Kitab As-Shihab" .
Al-Baghdadi ،Al-Khatib. "Al-Faqeeh Wa Al-Mutafaqih". (2nd edition. Beirut:
Daar Al-Kutub Al-Ilmiyat ،1400 AH) .
Al-Mana'wi ،Abdur Rauf. "Fayd Al-Qadir Sharh Al-Ja'mih As-Sagheer". (Beirut:
Daar Al-Ma'rifat) .
Al-Bayhaqi ،Abu bakr. "Al-Qadaa Wa Al-Qadarr". Studied by Salahudeen bin
Abass Shukr. (1st edition. Riyadh: Maktabat Ar-Rushd ،1426 AH) .
Ad-Dhahbi ،Abu Abdullah. "Al-Ka'shif Fii Ma'rifat Man Lahu Riwaayat Fii AlKutub As-Sitah". (1st edition. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyat ،1403 AH) .
Al-Asqalani ،Ibn Hajar. "Al-Kaafi Fii Takhrij Ahaadith Al-Kashaaf". (Beirut:
Daar A'lam Al-Ma'rifat) .
Al-Jurjani ،Abu Ahmad bin Adiy. "Al-Kamil Fii Du’afaa Ar-Rijal". Investigated
by Yahya Mukhtar Ghazawi. (3rd edition. Beirut: Daar Al-Fikr ،1409 AH) .
Al-Hindi ،Ali Al-Mutaqi bin Husamudeen. "Kanz Al-Ummal Fii Sunan Al-Aqwal
Wa Al-Afa'l". Investigated by Bakri Hayaani and Safwat As-Saqaa. (Beirut:
Muassasat Ar-Risalat ،1409 AH) .
Al-Haithami ،Noordeen. "Kashf Al-Astaar An Zawaid Al-Bazaar". Investigated
by Habib Ar-Rahman Al-A'dhumi. (1st edition. Beirut: Muassasat ArRisalat ،1399 AH) .
As-Suyuti ،Abdur Rahman. "Al-La'ali Al-Masnu’at Fii Al-Ahaadith AlMawduat". (2nd edition. Beirut: Daar Al-Ma'rifat ،1395 AH) .
Al-Asqalani ،Ibn Hajar. "Lisaan Al-Mi'zan". (India: Matba'at Majlis Dairat AlMa'arif An-Nidhomiyat ،1st edition. Daar Al-Fikr ،1329 AH) .
Al-Haithami ،Noordeen. "Majmah Az-Zawaid Wa Manbah Al-Fawaid". (Beirut:
Maktabat Al-Ma'arif ،1406 AH) .
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Ibn Taymiyyat. "Majmuh Fatawa Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyat". Compiled by
Abdur Rahman bin Muhammad bin Qasim. (Daar Taqwa) .
Ar-Razi ،Abdur Rahman bin Muhammad bin Idris. " Al-Maraasil". Commentary
of Ahmad Isam Al-Katib. (1st edition: Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyat ،
1403 AH) .
Ibn Abi Dunya ،Abu bakr. "Al-Marad Wa Al-Kafaaraat". Investigated by AbdulWakil An-Nadawi. (1st edition. India ،Bombay: Ad-Daar As-Salafiyat ،1411
AH) .
Ibn Hanbal ،Ahmad. "Masaail Al-Imam Ahmad bin Hanbal" Narrated by Ishaq
bin Ibrahim bin Haani. Investigated by Zuhair As-Shawish. (1st edition. AlMaktab Al-Islami ،1400 AH) .
Al-Isfiraini ،Yahqub bin Ishaq. "Mustakhraj Abi Awanat - Al-Musnad As-Sahih
Al-Mukhraj Ala Sahih Muslim". Investigated by a group of researchers at
the Faculty of Hadith ،Islamic University. (1st edition. Deanship of
Academic Research ،Islamic University ،1435 AH) .
An-Naysaburi ،Abu Abdullah. "Al-Mustadrak Ala As-Saheehain". (Beirut: Daar
Al-Ma'rifat) .
Al-Mawsili ،Ahmad bin Ali bin Al-Muthana. "Musnad Abi Ya’la Al-Mawsili".
Investigated by Hussein Saleem Asad. (1st edition. Damascus: Daar AlMa'moun Lithurath ،1404 AH) .
Ibn Ra'hawaeh ،Ishaq bin Ibrahim. "Musnad Ishaq bin Ra'hawaeh". Investigated
by Dr. Abdul Gafur Al-Baloushi. (Medinah: Maktabat Al-Iman) .
Ibn Hanbal Ahmad. "Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal". (Beirut: Daar Sadir ،
Al-Maymaniyat edition) .
Al-Humaidi ،Abdullah bin Zubair. "Musnad Al-Humaidi". Investigated by
Habeeb Ar-Rahman Al-Ahdhumi. (1st edition. Beirut: Daar Al-Kutub AlIlmiyat ،1409 AH) .
At-Tabaraani ،Sulaiman bin Ahmad. "Musnad As-Shamiyeen". Investigated by
Hamdi As-Salafi. (Beirut: Muassasat Ar-Risalat) .
Al-Qadahi ،Muhammad bin Salaamat. "Musnad As-Shihab". Investigated by
Hamdi As-Salafi. (1st edition. Beirut: Muassasat Ar-Risalat ،1405 AH) .
At-Tayalisi ،Sulaiman bin Dawood bin Al-Ja'rud. "Musnad At-Tayalisi". (India:
Da'irat Al-Ma'arif An-Nidhomiyat ،1321 AH) .
Ibn Katheer. " Musnad Al-Faruq". Investigated by Dr. Abdul Mu'ti Qal'aji. (1st
edition. Egypt: Daar Al-Wafa' ،1411 AH) .
As-San'ani ،Abdur Razaq bin Humam. "Al-Musannaf". Investigated by Habeeb
Ar-Rahman Al-Ahdhumi. (2nd edition. Beirut: Al-Maktab Al-Islami ،
Academic Council ،1403 AH) .
At-Tabarani ،Abu Al-Qasim. "Al-Mu'jam Al- Awsat". Invstigated by Tariq bin
Awadullah bin Muhammad and Abdul Muhsin Al-Husseini. (1st edition.
Daar Al-Haramain ،1415 AH) .
At-Tabarani ،Abu Al-Qasim. "Al-Mu'jam Al-Kabir". Investigated by Hamdi AsSalafi. (2nd edition. Mosul: Matba'at Az-Zahra' Al-Hadithat) .
Al-Iraqi ،Zainudeen. "Al-Mugni Ann Hamli Al-Asfaar Fii Al-Asfaar".
Investigated by Ashraf bin Abdul Maqsud. (1st edition. Riyadh: Maktabat
Daar Tabriyat ،1415 AH) .
As-Sakhawi ،Muhammad bin Abdur Rahman. "Al-Maqasid Al-Hasan Fii Bayan
Katheerin Min Al-Ahaadith Al-Mushtahara Alal Alsinah". Investigated by
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Muhammad Uthman Al-Khashab. (3rd edition. Beirut: Daar Al-Kitab AlArabi ،1417 AH) .
Ibn Humaid ،Abdou. "Al-Muntakhab". Investigated by Mustapha bin Al-Adawi
Shalbayah. (1st edition ،Cairo: Mata'bih Al-Balag ،Makkah: Maktabat Ibn
Hajar ،1408 AH) .
Ibn Al-Jawzi ،Abul Faraj. "Al-Maodu'aat Min Al-Ahaadith Al-Marfu'at".
Investigated by Dr. Noor Ad-Deen bin Shukri bin Ali. (1st edition. Adwaa
As-Salaf ،1418 AH) .
Ibn Anas ،Malik. "Al-Muwatta". Corrected and Numbered by Muhammad Fuad
Abdul Baaqi. (2nd edition. Cairo: Daar Al-Hadith ،1413 AH) .
Ad-Dhahbi ،Abu Abdullah. "Mi'zaan Al-I'tidal Fii Naqd Ar-Rijal". Investigated
by Ali Muhammad Al-Bijawi and Fathiyat Al-Bijawi. (Daar Al-Fikr AlArabi) .
Ibn Al-Atheer ،Abu Sahaadaat. "An-Nihaayat Fii Gareeb Al-Hadith Wa AlAthar". Investigated by Tahir Ahmad Az-Za'wi and Mahmud Muhammad
At-Tanaji. (Beirut: Al-maktabat Al-Ilmiyat) .
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