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أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرىا للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّتو.
أن تراعى فيو قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت) .

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثو فيو ،و ( )01مستالت من حبثو.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
حيق هلا إدراجو يف قواعد البيانات احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاً ،و ّ
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثو املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذنكتايب من رئيس ىيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة ىو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل ىذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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األحاديث الواردة فيمن له حق اإلعانة من اهلل عز وجل
مجع ًا ودراسةً
The Hadiths Mentioned In Relation to Those Who Are
Entitled To The Support of Allaah –the Most High-:
Collection and Study

إعداد:
د .بدر بن محود بن ربيع الرويلي
أستاذ احلديث املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية واآلداب جبامعة احلدود الشمالية
الربيد اإللكرتوينbhra1427@hotmail.com:

األحاديث الواردة فيمن له حق اإلعانة من هللا عز وجل ،مجعا ودراسة ،د .بدر بن محود بن ربيع الرويلي

املستخلص
عنوان البحث :األحاديث الواردة فيمن له حق اإلعانة من هللا عز وجل  -مجعا
ودراسة -
أهدافه :يهدف البحث إىل إثبات صفة اإلعانة هلل تعاىل ،وحتديد مفهوم اإلعانة
والفرق بينها وما يشاهبها من املصطلحات املقاربة هلا يف املعىن ،وبيان أصناف املـُعانني من
هللا عز وجل ،وإيضاح األسباب اجلالبة لذلك ،واحلرص على اكتساهبا ،كما يهدف إىل بيان
األحاديث الصحيحة يف هذا الباب من غريها ،مقتصرا على املرفوع منها.
وقد سار الباحث على املنهج االستقرائي والتحليلي يف كتابة البحث ،ورتب
األحاديث يف كل مبحث على حسب الصحة.
وتوصل إىل أمهية دراسة هذا الباب ،حيث بلغت أحاديث الدراسة ( )31حديثا،
ّ
منها ( )6أحاديث صحيحة ،و( )8أحاديث حسنة ،و( )4أحاديث ضعيفة ،و()13
حديثا شديد الضعف.
كما يوصي بدراسة ما يقابل هذا الباب ،وهي األحاديث الواردة يف املخذولني من هللا
تعاىل أو حنو ذلك.
الكلمات املفتاحية :اإلعانة ،عون أخيه ،املعونة ،أعان.
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Abstract
Research title: The Hadiths Mentioned in Relation to Those Who Are
Entitled to The Support of Allaah –the Most High-: Collection and Study.
Objectives: The purpose of the research is to reiterate the divine
attribute of support which belongs to Allaah –the Most High-, and to define
the concept of divine support (Al-I'aana) and the difference between it and
other similar terms in the semantic sense, and a highlight of the division of
those who are entitled to the support of Almighty Allaah with details on the
reasons that lead to gaining this divine support and being keen to acquire it.
Also, the research aims to enumerate the authentic Hadiths on this issue by
focusing only on those ones that were attributed to the Messenger of Allaah
–peace and blessings upon him-.
The researcher used inductive and analytical approach in preparing the
research, also the Hadiths in each chapter were arranged in order of
authenticity.
The researcher arrived at the significance of studying the foregoing
issue, because the Hadiths that were studied reached a total number of (31),
six of which are authentic (saheeh), 8 of them are good (hassan), 4 of them
are weak (da'eef), and (13) of them very weak (shadeed ad-da'f).
He also recommended studying the other side of the topic, which is
the hadiths mentioned in relation to those who have been abandoned by
Almighty Allaah or the likes.
Keywords: support, brotherly support, assistance, he supported.
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فإن اإلنسان جمبول على قصد األشياء وإرادهتا ،ويستعني على ذلك مبا حيقق له مراده
صل مطلوبه ،إال أنه عاجز عن االستقالل جبلب مصاحله ودفع مضاره ،وال معني له على
ُ
وحي ّ
()1
مصاحل دينه ودنياه إال هللا عز وجل ،فمن أعانه هللا فهو املعان ،ومن خذله فهو املخذول .
()2
ه
إذا مل يكن عون من هللا للفىت  ...فأكثر ما جيين عليه اجتهادهُ
ويف كيفية حصول العبد على إعانة هللا عز وجل قال ابن قيّم اجلوزية رمحه هللا" :وألن
العبادة شكر نعمته عليك ،وهللا حيب أن يشكر ،واإلعانة فعله بك وتوفيقه لك ،فإذا التزمت
عبوديته ،ودخلت حتت رقها أعانك عليها ،فكان التزامها والدخول حتت رقها سببا لنيل
اإلعانة ،وكلما كان العبد أمت عبودية كانت اإلعانة من هللا له أعظم"(.)3
أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
سر توفيق العبد وهدايته وتيسري أمر دينه ودنياه إبعانة هللا عز وجل له ،فمن خذله هللا
إن ّ
فال معني له ،ومن وفّقه وأعانه وأرشده إىل ما فيه صالحه وفالحه فلن يضره خذالن اخللق أمجعني.
ألجل ذلك جاءت فكرة الدراسة حبثا عن أسباب إعانة هللا عز وجل للعبد ،ورغبة يف كيفية
حتصيلها ،ومعرفة أصناف املعانني منه سبحانه وتعاىل؛ لنقتدي هبهم ،وذلك من خالل مجع ودراسة
األحاديث الواردة يف هذا الباب ،يف جزء حديثي تتضح فيه األحاديث املقبولة من املردودة.

( ) 1انظر :عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب" ،جامع العلوم واحلكم" ،حتقيق :د .حممد األمحدي( ،ط،2
د.م :دار السالم2004 ،م).482-481 :1 ،
( )2منسوب إىل علي بن أيب طالب  ،انظر :احملسن بن علي التنوخي" ،الفرج بعد الشدة" ،حتقيق:
عبود الشاجلي( ،د.ط ،بريوت :دار صادر1978 ،م).177 :1 ،
( )3حممد بن أيب بكر ابن قيّم اجلوزية" ،مدارج السالكني" ،حتقيق :حممد املعتصم ابهلل( ،ط ،3بريوت:
دار الكتاب العريب1416 ،ه).97 :1 ،
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أهداف البحث:

 -1خدمة سنة النيب .
 -2إثبات صفة اإلعانة هلل تعاىل.
 -3حتديد مفهوم اإلعانة ،وبيان الفرق بينها وما يشاهبها من املصطلحات ذات املعاين
املتقاربة.
 -4بيان أصناف املـُعانني من هللا عز وجل ،وإيضاح األسباب اجلالبة لذلك.
 -5مجع األحاديث املرفوعة يف هذا الباب يف جزء حديثي ،وبيان األحاديث الصحيحة
من غريها.
حدود البحث:
اقتصر على مجع األحاديث املرفوعة الواردة يف الذين هلم حق اإلعانة من هللا عز
السنّة املسندة حىت عصر اإلمام البيهقي رمحه هللا.
وجل ،من خالل كتب ّ
مشكلة البحث:
تناول البحث اإلجابة عن مجلة من األسئلة ،منها:
 ما مفهوم اإلعانة؟
 هل اإلعانة هي النصرة والتقوية أم بينها فرق؟
 هل صفة اإلعانة بابتة هلل تعاىل؟
صح من
 ما أصناف املعانني من هللا عز وجل يف السنة النبوية؟ وما الذي ّ
األحاديث يف هذا الباب وما الذي مل يصح؟
 ما هي األسباب اجلالبة إلعانة هللا عز وجل اليت أشارت إليها أحاديث البحث؟
الدراسات السابقة:
بعد البحث يف املراكز البحثية ،واملكتبات اجلامعية ،واملواقع العلمية التخصصية،
مل أقف على من كتب يف هذا املوضوع هبذا العنوان.
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منهج البحث:
يعتمد البحث على منهج االستقراء والتحليل ،وكان العمل فيه على النحو التايل:
 -1مجع األحاديث املرفوعة يف الذين هلم حق اإلعانة من هللا عز وجل حمذوفة األسانيد،
مرتبة من حيث الصحة يف كل مبحث.
 -2أُورد احلديث بتمامه ،فإن كان السياق طويال اكتفيت منه مبوضع الشاهد.
ُخّهرج احلديث بذكر طرقه ،فإن كان يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بذلك وإال
 -3أ َ
َخَّرجتُه من كتب السنة ومصادرها األصيلة ،مع دراسة إسناده وبيان احلكم عليه،
مستفيدا من أقوال النقاد إن وجد ،وإال اجتهدت حبسب قواعد أهل الفن.
 -4أرتب املصادر يف ختريج احلديث مبتدا صأصحاب الكتب الستة مث على حسب
وفيّات أصحاب كتب السنة األخرى.
 -5أُبَـ ّني داللة أحاديث الباب (إن ثبت فيه شيء) ،يف هناية كل مبحث  -دون توسع .-
 -6أكتب اآلايت (الواردة يف امل)ن) وفق الرسم العثماين ،موضحا اسم السورة ،ورقم اآلية
بعدها.
وقد سرت فيه وفق اخلطة التالية:
املقدمة :وتشتمل على أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره ،وحدود البحث ومشكلته،
ومنهجه ،وخطته.
التمهيد :وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :مفهوم اإلعانة ،لغة واصطالحا.
املطلب الثاين :الفرق بني اإلعانة ،وما يشاهبها من املصطلحات.
املطلب الثالث :إثبات صفة اإلعانة هلل عز وجل.
املبحث األول :اإلعانة على الوالية لغري طالبها.
املبحث الثاين :إعانة هللا عز وجل لإلمام العادل.
املبحث الثالث :إعانة هللا عز وجل ملن كان يف عون أخيه.
صحت مقاصدهم.
املبحث الرابع :إعانة هللا عز وجل للمجاهد ،واملكاتب ،والناكح ،إذا ّ
املبحث اخلامس :إعانة هللا عز وجل ابلنصر ملن جعل هلم شرفا وقدرا.
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املبحث السادس :إعانة هللا عز وجل ألصحاب اخليل.
املبحث السابع :إعانة هللا عز وجل ملن ينوي أداء َديْنه.
املبحث الثامن :إعانة هللا عز وجل على قدر املؤونة.
اخلامتة :وفيها أهم نتائج البحث.
ثبت املصادر واملراجع.
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متهيد ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :مفهوم اإلعانة ،لغةً واصطالحاً:
يف اللغة:
(ع ْون) ،وهو كل شيء استعنت به أو أعانك فهو عونك(.)1
اإلعانة مصدر َ
قوي .من
والعون :املعاونة واملظاهرة ،يقال :فالن عوين ،ومعيين ،أي :مساعدُ ،
وم ّ
أعان على الشيء إذا ساعد عليه(.)2
ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ [الفاحتة ،]5 :أي :نطلب عونك.

وأعانه يعينه إعانة .قال تعاىل :ﭽ ﯾ ﯿ ﭼ [الكهف ،]95 :أي :ساعدوين(.)3
فالعون هو الظهري على األمر .واجلمع :أعوان .واملعونة هي اإلعانة .ويقال :رجل
معوان أي :كثري املعونة للناس(.)4
ويف االصطالح:
مل أقف على من ح ّد اإلعانة بتعريف سوى ما ذكره ابن قيّم اجلوزية ،حيث قال:
"اإلعانة :فعله  -أي هللا عز وجل  -بك ،وتوفيقه لك"(.)5

( )1انظر :اخلليل بن أمحد الفراهيدي" ،العني" ،حتقيق :د .مهدي املخزومي ،وآخرون( ،د.ط ،د.م:
مكتبة اهلالل ،د.ت).253 :2 ،
( )2انظر :احلسني بن حممد ،الراغب األصفهاين" ،املفردات يف غريب القرآن" ،حتقيق :صفوان الداودي،
(ط ،1دمشق :دار القلم1412 ،ه) ،ص ،598 :وحممد الطيب الفاسي" ،شرح كفاية املتحفظ"،
حتقيق :د .علي حسني البواب( ،ط ،1الرايض :دار العلوم1983 ،م) ،ص.104 :
( )3انظر :أمحد بن يوسف (السمني احلليب)" ،عمدة احلفاظ" ،حتقيق :د .حممد التوجني( ،ط ،1بريوت:
دار عامل الكتب1993 ،م).144 :3 ،
( )4انظر :إمساعيل بن محاد اجلوهري" ،الصحاح" ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار( ،ط ،4بريوت :دار
العلم للماليني1987 ،م).2169 - 2168 :6 ،
( )5انظر :ابن قيّم اجلوزية" ،مدارج السالكني".97 :1 ،
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وأما ما جاء تعريفه يف كتب الفقه ،فهو غري مراد يف هذه الدراسة؛ إذ اإلعانة قد
يكون مصدرها من هللا تعاىل خللقه ،أو يكون مصدرها من املخلوق لغريه فيما يقدر عليه،
وهذا هو املذكور يف كتب الفقه.
وأما املقصود يف هذه الدراسة هو اإلعانة من هللا تعاىل لعباده ،وهي ال خترج يف
مفهومها االصطالحي عن املفهوم اللغوي ،فإعانة هللا عز وجل :هي مساعدة ،ومظاهرة،
وعون منه جل شأنه للعبد على أمر من األمور ،أو على أموره كلها ،ابلتوفيق والتيسري
واهلداية .وهللا أعلم.
املطلب الثاني :الفرق بني اإلعانة ،وما يشابهها من املططلحات
لقد ذكر أهل اللغة بعضا من الفروق بني اإلعانة وما يشاهبها من املصطلحات ذات
املعاين املتقاربة ،وملـّا كانت مظنة التداخل يف مفاهيمها؛ ميّزت هذه الدراسة بينها ،وأوضحت
الفروق وأزالت االلتباس ،ومن ذلك:
 الفرق بني اإلعانة ،واالستعانة:
جاء يف بعض الدراسات تداخل يف مفهوم اإلعانة واالستعانة ،حيث ُجعهلت أمرا
واحدا ( ،)1ويف هذا نظر.
فاإلعانة :هي املعاونة واملظاهرة واملساعدة ذاهتا.
واالستعانة :هي طلب العون(.)2
وذكر ابن قيّم اجلوزية الفرق بني االستعانة واإلعانة ،فقال:
االستعانة :طلب العون ،واإلعانة :فعله  -أي هللا عز وجل  -بك ،وتوفيقه لك(.)3
( )1انظر على سبيل املثال" :نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي" ،أتليف :عدد من املختصني،
(ط ،4جدة :دار الوسيلة) ،فقد جعلوا اإلعانة واالستعانة مفهوما واحدا ،بينما ّفرقوا بني اإلغاثة
واالستغاثة !.
( )2انظر :الراغب األصفهاين" ،املفردات يف غريب القرآن" ،ص.598 :
( )3انظر :ابن قيّم اجلوزية" ،مدارج السالكني".97 :1 ،
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 الفرق بني اإلعانة ،والنصرة:
النصرة :ال تكون إال على املنا هزع املـُغالهب واخلصم املناوىء املشاغب .واإلعانة:
تكون على ذلك ،وعلى غريه ،تقول :أعانه على من غالبه وانزعه ونصره عليه ،وأعانه على
فقره إذا أعطاه ما يعينه ،وأعانه على األمحال ،وال يقال :نصره على ذلك ،فاإلعانة عامة
والنصرة خاصة( ،)1وكل نصر معونة وال ينعكس.
 الفرق بني اإلعانة ،والتقوية:
التقوية من هللا تعاىل للعبد :هي إقداره على كثرة املقدور ،ومن العبد للعبد :إعطاؤه
املال وإمداده ابلرجال ،وهي أبلغ من اإلعانة .أال ترى أنه يقال :أعانه بدرهم ،وال يقالّ :قواه
بدرهم ،وإمنا يقالّ :قواه ابألموال والرجال.
والفرق بني التقوية والنُّصرة :أن التقوية تكون على صناعة ،والنصرة ال تكون إال يف
منازعة(.)2
املطلب الثالث :إثبات صفة اإلعانة هلل عز وجل:
إن معرفة أمساء هللا احلسىن وصفاته العلى ،وفهمها والتعبد هلل هبا ،مسلك من مسالك

حتصيل اإلميان وزايدته ،قال هللا تبارك وتعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ [األعراف:

 ،]180وقد حرص العلماء من أهل السنة قدميا وحديثا على توضيح املنهج السليم يف معرفة
أمساء هللا وصفاته ،قال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا " :ال يوصف هللا إال مبا وصف به
نفسه ،أو وصفه به رسوله  ،ال يتجاوز القرآن واحلديث "(.)3
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا " :ومذهب السلف أهنم يصفون هللا مبا وصف به

( )1انظر :احلسن بن عبد هللا العسكري" ،الفروق اللغوية" ،حتقيق :حممد إبراهيم سليم( ،د.ط ،القاهرة:
دار العلم والثقافة ،د.ت).189 :1 ،
( )2انظر :العسكري" ،الفروق اللغوية".189 :1 ،
( )3أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى" ،مجع :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم( ،املدينة
املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1995 ،م).26 :5 ،
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نفسه ،ومبا وصفه به رسوله  ،من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال متثيل "(.)1
ومن الصفات الثابتة هلل عز وجل صفة اإلعانة؛ فإن هللا تعاىل موصوف صأنه املستعان
الذي يستعني به عباده ،وقد دل على ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ
[الفاحتة ،]5 :وقوله :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [يوسف ،]18 :وقوله :ﭽ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ [األنبياء.]112 :

السنّة أيضا؛ فقد أمر النيب  معاذا أن ال يدع دبر كل صالة أن يقول:
وعليها دلت ُ
()2
" اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"  ،ويف حديث أيب هريرة  " :وهللا يف
عون العبد  ،)3( "..وحديث عبد الرمحن َمسُرة  " :وإن أُعطيتها عن غري مسألة أُعنت
عليها "( ،)4وغريها من األحاديث الثابتة يف إعانة هللا عز وجل لفئام من الناس - ،كما
سيأيت يف مباحث هذه الدراسة .-
وأما اشتقاق اسم (املعني) من هذه الصفة ،فلم يثبت ،وقد أجابت اللجنة الدائمة
لإلفتاء ،عندما ُسئلت عن حكم التسمية ابسم (عبد املعني) ،فقالت:
()5
"األحسن ترك التسمي به؛ ألنه مل يثبت أن املعني من أمساء هللا تعاىل"  .وهللا أعلم.
وأما اشتقاق اسم (املستعان) فقد قال به بعض العلماء ،قال ابن العريب" :وهذا االسم
مل يرد يف حديث أيب هريرة  وال ذكره علماؤان ،وهو من أشرف األمساء لشرف متعلقه،
تضمنت الفاحتة معناه"( .)6قال القرطيب" :قوله :وال ذكره علماؤان ،قد ذكره غري واحد
وقد ّ
( )1أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى" ،مجع :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم( ،املدينة
املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1995 ،م).26 :5 ،
( )2أخرجه أبو داود يف "سننه" ،كتاب :الصالة ،ابب :يف االستغفار  ،86 :2رقم  ،1522والنسائي
يف "سننه الصغرى" ،كتاب :السهو ،ابب :الدعاء بعد الذكر  ،53 :3رقم  ،1303وأمحد يف
"مسنده" ،429 :36 ،رقم  ،22119وإسناده صحيح.
( )3انظر خترجيه يف حديث رقم [.]2/13
( )4انظر خترجيه يف حديث رقم [.]1/1
( )5اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء" ،فتاوى اللجنة الدائمة  -اجملموعة الثانية" .مجع وترتيب:
أمحد بن عبد الرزاق الدويش( .املكتبة الشاملة .موافق للمطبوع).497 :10 ،
( )6حممد احلمود النجدي" ،النهج األمسى"( ،ط ،5الكويت :مكتبة اإلمام الذهيب1423 ،ه).332 :2 ،
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()1
الع ْون بل يُطلَب منه(.)2
منهم :األُقليشي"  .ومعىن هذا االسم :الذي ال يَطْلب َ
وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا أن إثبات
اسم املستعان هلل عز وجل ،فيه نظر( .)3وهللا أعلم.

( )1حممد احلمود النجدي" ،النهج األمسى"( ،ط ،5الكويت :مكتبة اإلمام الذهيب1423 ،ه).332 :2 ،
( )2املصدر نفسه.
( )3انظر :سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب" ،تيسري العزيز احلميد" ،حتقيق :زهري الشاويش،
(ط ،1بريوت ،دمشق :املكتب اإلسالمي1423 ،ه) ،ص.559 :
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املبحث األول :اإلعانة على الوالية لغري طالبها ،وفيه حديثان:
[ -]1/1عن عبد الرمحن بن َمسُرة  ،قال :قال يل ر سول هللا  :اي عبد
الرمحن بن مَسُرة ،ال تسأل اإلمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ،وإن
أعطيتها عن غري مسألة أُعنت عليها )).
((

ختريج احلديث:
أخرجه البخاري( )1واللفظ له ،ومسلم( ،)2من طرق عن احلسن عن عبد الرمحن بن
َمسُرة .

[ -]2/2عن أنس بن مالك  قال :مسعت رسول هللا  يقول (( :من طلب
القضاء واستعان عليهُ ،وكل إليه ،ومن مل يطلبه ومل يستعن عليه ،أنزل هللا ملكا يُ مس ّدده )).
ختريج احلديث:
أخرجه أبو داود( )3واللفظ له ،والرتمذي( ،)4وابن ماجه( ،)5وابن أيب شيبة(،)6
وأمحد( ،)7والطرباين( ،)8واحلاكم( ،)9والبيهقي( ،)10كلهم من طرق عن بالل بن أيب موسى.

(" )1صحيح البخاري" ،كتاب :األحكام ،ابب :من مل يسأل اإلمارة أعانه هللا عليها  ،63 :9رقم .7146
(" )2صحيح مسلم" ،كتاب :األميان ،ابب :نَ ْدب من حلف ميينا فرأى غريها خريا منها ،أن أييت الذي
هو خري ،ويكفر عن ميينه  ،1273 :3رقم  ،1652مبثله ويف آخره زايدة.
التسرع إليه  ،300 :3رقم .3578
(" )3السنن" ،كتاب :األقضية ،ابب :يف طلب القضاء و ّ
(" )4السنن" ،أبواب األحكام ،ابب :ما جاء عن رسول هللا  يف القاضي  ،605 :3رقم  ،1323بنحوه.
(" )5السنن" ،كتاب :األحكام ،ابب :ذكر القضاة  ،774 :2رقم  ،2309بنحوه.
(" )6املصنف" ،542 :4 ،رقم  ،22978بنحوه.
(" )7املسند" ،28 :21 ،رقم  ،13302مبثله ،و ،221 :19رقم  ،12184بنحوه.
(" )8املعجم األوسط" ،111 :6 ،رقم  ،5958بنحوه.
(" )9املستدرك" ،103 :4 ،رقم  ،7021بنحوه.
(" )10السنن الكربى" ،172 :10 ،رقم  ،20249مبثله.
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()1
البزار( ،)2والبيهقي( ،)3ثالثتهم من طريق خيثمة البصري.
وأخرجه الرتمذي  ،و ّ
كالمها (خيثمة ،وبالل) عن أنس بن مالك .

احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف؛ مداره على عبد األعلى بن عامر الثعليب ،واختلف عنه:
فرواه إسرائيل عنه عن بالل بن أيب موسى عن أنس .
ورواه أبو عوانة عنه عن بالل عن خيثمة البصري عن أنس .
()4
قال أبو عيسى الرتمذي " :وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد األعلى " .
واحلديث صححه احلاكم ووافقه الذهيب ،إال أن عبد األعلى الثعليب متكلم فيه:
ضعَّفه أمحد بن حنبل( ،)5والبخاري( ،)6والنسائي( ،)7وغريهم( ،)8ووثقه ابن معني يف
موضع( ،)9ويف موضع آخر ،قال " :صاحل ،ليس بذاك "(.)10
(" )1السنن" ،أبواب األحكام ،ابب :ما جاء عن رسول هللا  يف القاضي  ،606 :3رقم  ،1324بنحوه.
(" )2املسند" ،48 :14 ،رقم  ،7483بنحوه.
(" )3السنن الكربى" ،172 :10 ،رقم  ،20250بنحوه.
(" )4السنن" ،606 :3 ،رقم .1324
( )5انظر :أمحد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال (رواية ابنه عبد هللا)" ،حتقيق :د .وصي هللا بن حممد
عباس( ،ط ،2الرايض :دار اخلاين1422 ،ه).394 :1 ،
( )6انظر :حممد بن إمساعيل البخاري" ،الضعفاء الصغري" ،حتقيق :أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني،
(ط ،1د.م :مكتبة ابن عباس1426 ،ه) ،ص.91 :
( )7أمحد بن شعيب النسائي" ،الضعفاء واملرتوكون" ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد( ،ط ،1حلب :دار
الوعي1396 ،ه) ،ص.69 :
( )8انظر :عبد الرمحن بن حممد ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل"( ،ط ،1اهلند :دائرة املعارف العثمانية،
بريوت :دار إحياء الرتاث1952 ،م) ،26 :6 ،علي بن عمر الدارقطين" ،سنن الدارقطين" ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط( ،ط ،1لبنان :مؤسسة الرسالة1424 ،ه).120 :3 ،
( )9انظر :أبو أمحد ابن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال" ،حتقيق :عادل أمحد ،وآخرون( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه).546 :6 ،
( )10حيىي بن معني" ،سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكراي حيىي بن معني" ،حتقيق :أمحد حممد نور سيف،
=
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وقال الذهيبّ " :لني ،ضعَّفه أمحد "( .)1وقال ابن رجب " :ضعفه األكثرون ،ووثقه
ابن معني "(.)2
وقال ابن حجر" :صدوق يهم "( ،)3وقال يف موضع آخر " :قال اجلمهور يف عبد
()4
تفرد ،قال الطرباين " :ال يروى هذا
وقد
تضعيفه،
على
فاجلمهور
،
األعلى :ليس بقوي "
ّ
احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد ،تفرد به عبد األعلى الثعليب ".
ضعفه األلباين( ،)5ويشهد ملعناه احلديث
وعليه ،فاحلديث اليثبت هبذا اللفظ ،وقد ّ
السابق ،وهللا أعلم.
 تعليق:
قال النووي رمحه هللا " :من سأل الوالية ال يكون معه إعانة من هللا تعاىل ،وال تكون
وىل؛ وهلذا قال  :ال نويل عملنا من طلبه أو حرص
فيه كفاية لذلك العمل ،فينبغي أن ال يُ ّ
عليه"(.)6
=

(ط ،1املدينة :مكتبة الدار1408 ،ه) ،ص.343 :
( )1حممد بن أمحد الذهيب" ،الكاشف" ،حتقيق :حممد عوامة ،وآخرون( ،ط ،1جدة :دار القبلة للثقافة
اإلسالمية1413 ،ه).611 :1 ،
( )2عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب" ،فتح الباري" ،حتقيق :حممود شعبان وآخرون( ،ط ،1املدينة :مكتبة
الغرابء األثرية1417 ،ه).257 :9 ،
( )3أمحد بن علي بن حجر" ،تقريب التهذيب" ،حتقيق :حممد عوامة( ،ط ،1سوراي :دار الرشيد،
1406ه) ،ص.331 :
( )4أمحد بن علي بن حجر" ،فتح الباري" ،صححه وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب( .بريوت:
دار املعرفة1379 ،هـ).125 :13 ،
( )5انظر :حممد انصر الدين األلباين" ،سلسلة األحاديث الضعيفة"( ،ط ،1الرايض :مكتبة املعارق،
1412ه) 3:296 ،رقم .1154
( )6حيىي بن شرف النووي " ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج"( ،ط ،2بريوت :دار إحياء الرتاث،
1392ه).116 :11 ،
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وقال ابن دقيق العيد رمحه هللا " :ملا كان خطر الوالية عظيما ،بسبب أمور يف الوايل،
وبسبب أمور خارجة عنه كان طلبها تكلفا ،ودخوال يف غرر عظيم ،فهو جدير بعدم العون،
وملا كانت إذا أتت من غري مسألة مل يكن فيها هذا التكلف كانت جديرة ابلعون على
أعبائها وأثقاهلا "(.)1
طرقة إىل من يطلبها وحيرص عليها ،وهو يف مجاعة ،السيما وهو يعلم من
فالتهمة مت
ّ
()2
يتعني عليه السؤال ،قال
نفسه عدم صالحيته هلا  ،أما إذا مل يوجد غريه أهال لذلك فإنه ّ
لتعني ذلك عليه ،ووجب أن
القرطيب رمحه هللا " :لو مل يكن هنالك ممن يصلح هلا إال واحد َّ
يتوالها ويسأل ذلك ،وخيرب بصفاته اليت يستحقها هبا من العلم والكفاية وغري ذلك؛ كما قال
يوسف عليه السالم :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [يوسف:

.)3("]55

( )1تقي الدين حممد بن علي (ابن دقيق العيد)" ،إحكام األحكام"( ،د.ط ،د.م :مطبعة السنة احملمدية،
د.ت).254-253 :2 ،
( )2انظر :عمر بن علي ابن امللقن" ،التوضيح لشرح اجلامع الصحيح" ،حتقيق :دار الفالح للبحث
العلمي( ،ط ،1دمشق :دار النوادر2008 ،م).443 :32 ،
( )3أمحد بن عمر القرطيب" ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم" ،حتقيق :حميي الدين مستو،
وآخرون( ،ط ،3دمشق :دار ابن كثري1426 ،ه).16 :4 ،
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املبحث الثاني :إعانة اهلل عز وجل لإلمام العادل ،وفيه تسعة أحاديث:
[ -]1/3عن عبد هللا بن أيب أوىف  قال :قال رسول هللا  (( :إن هللا مع
القاضي ما مل ميُر( ،)1فإذا جار ختلّى عنه ولزمه الشيطان )).

ختريج احلديث:
َّيب  ،وابن حبان  ،واحلاكم ،
أخرجه الرتمذي واللفظ له ،و ّ
البزار  ،ووكيع الضهّ
()7
العوام عمران القطان.
والبيهقي  ،كلهم من طريق أيب ّ
تربأ
ولفظ ّ
البزار " :أو قال :يد هللا مع القاضي " ،وعند وكيع ،واحلاكم " :فإذا جار ّ
هللا منه" ،والبيهقي بنحوه.
()8
وأخرجه ابن ماجه  ،من طريق عمران القطان عن حسني بن عمران ،بلفظ " :فإذا
جار وكله إىل نفسه ".
()11
()10
()9
وأخرجه ابن أيب عاصم  ،وابن عدي  ،والبيهقي  ،من طريق عمران القطان
عن حسني املـُعلّم.
()2

()3

()4

()5

()6

وضل .واجلور :مبعىن الظلم .انظر :املبارك بن حممد ابن األثري" ،النهاية يف
( )1ميُر :من جار جيور إذا مال َّ
غريب احلديث" ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي ،وحممود حممد الطناحي( ،د.ط ،بريوت :املكتبة العلمية،
1979م).1:313 ،
(" )2السنن" ،أبواب :األحكام ،ابب :ما جاء يف اإلمام العادل  ،610 :3رقم .1330
(" )3املسند" ،272 :8 ،رقم  ،3336بنحوه ،وفيه اختصار.
(" )4أخبار القضاة".34 :1 ،
(" )5صحيح ابن حبان" ،448 :11 ،رقم  ،5062مبثله خمتصرا ،وليس فيه " :فإذا جار ." ..
(" )6املستدرك" 105 :4 ،رقم  ،7026مبثله ،ويف آخره زايدة.
(" )7السنن الكربى" ،151 :10 ،رقم  ،20167و ،227 :10رقم .20451
(" )8السنن" ،كتاب :األحكام ،ابب :التغليظ يف احليف والرشوة  ،775 :2رقم .2312
(" )9اآلحاد واملثاين" 331 :4 ،رقم  ،2365مبثله ،وليس يف آخره " :ولزمه الشيطان ".
(" )10الكامل يف ضعفاء الرجال" ،308 :7 ،مبثل لفظ ابن ماجه.
(" )11السنن الكربى" ،151 :10 ،رقم  ،20168مبثل لفظ ابن ماجه.
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البزار( )1من طريق عمران القطان عن حسني بن عبد هللا.
وأخرجه ّ
كلهم (عمران القطان ،وحسني بن عمران ،وحسني املعلّم ،وحسني بن عبد هللا) عن
أيب إسحاق الشيباين.
()2
َّيب من طريق عامر الشعيب.
وأخرجه وكيع الضهّ
كالمها (الشيباين ،والشعيب) عن عبد هللا بن أيب أوىف .
احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف؛ يُروى عن ابن أيب أوىف  من طريقني:
األول :طريق أيب إسحاق الشيباين عنه .
العوام ،قال حيىي القطان " :مل يكن به صأس،
ويف إسناده عمران بن َد َاور القطّان ،أيب ّ
()4

مل يكن من أهل احلديث ،وكتبت عنه أشياء ،فرميت هبا "( .)3وضعفه ابن معني  ،وأمحد
()6

()7

بن حنبل  -يف رواية عنه ( ،-)5وأبو داود  ،والنسائي .
وقال أمحد بن حنبل يف موضع آخر " :أرجو أن يكون صاحل احلديث "(.)8

(" )1املسند" ،272 :8 ،رقم  ،3337بنحوه.
(" )2أخبار القضاة" ،35 :1 ،مبثل لفظ ابن ماجه.
( )3البخاري" ،الضعفاء الصغري" ،ص.105 :
( )4انظر :حيىي بن معني" ،اتريخ ابن معني (رواية ابن حمرز)" ،حتقيق :حممد القصار(،ط ،1دمشق :جممع
اللغة العربية1985 ،م).69 :1 ،
( )5انظر :أمحد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال (رواية املروذي وغريه)" ،حتقيق :د .وصي هللا بن حممد
عباس( ،ط ،1اهلند :الدار السلفية1408 ،ه) ،ص.78 :
( )6انظر :أبو داود ،سليمان بن األشعث" ،سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف اجلرح
والتعديل" ،حتقيق :حممد علي العمري(،ط ،1املدينة :عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية،
1403ه1983/م) ،ص.325 :
( )7انظر :النسائي" ،الضعفاء واملرتوكون" ،ص.85 :
( )8أمحد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال (رواية ابنه عبد هللا)".25 :3 ،
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()2

()1

وقال البخاري " :صدوق يهم "  .ووثقه العجلي  ،وقال ابن عدي " :وهو ممن
()3

يكتب حديثه "  .وقال احلافظ ابن حجر " :فيه مقال؛ إال أنه ليس ابملرتوك ،وقد استشهد
()4

به البخاري ،وصحح له ابن حبان واحلاكم "  .وهو كذلك فهو صاحل لالعتبار .وهللا أعلم.
وكذلك يف إسناده اضطراب ،فمحمد بن بالل الكندي الراوي عن عمران ،صدوق
يـ ْغ هرب عن عمران ،ويهم كثريا ( ،)5فمرة ي ه
دخل بني عمران وأيب إسحاق الشيباين( :حسني
ُ
ُ
بن عبد هللا) ،ومرة يدخل بينهما( :حسني بن عمران) ،ومرة يدخل بينهما( :حسني املـُعلّم).
البزار " :وهذا احلديث ال نعلم رواه عن الشيباين إال عمران ،فأدخل حممد بن
قال ّ
بالل بني عمران وبني الشيباين حسني بن عبد هللا ،وال نعلم من حسني بن عبد هللا هذا ".
()6

وخالفه عمرو بن عاصم ،صدوق مشهور  ،فرواه عن عمران عن الشيباين عن ابن أيب
()7

أوىف  ،ومل يذكر يف إسناده حسني ،وهو األصح ،قال الذهيب " :حذف املـُعلّم أشبه " .

()8

قال الرتمذي " :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عمران القطان " .

( )1نقله ابن حجر ،انظر :أمحد بن علي ابن حجر" ،هتذيب التهذيب"( ،ط ،1اهلند :مطبعة دائرة
املعارف النظامية1326 ،هـ).132 :8 ،
( )2أمحد بن عبد هللا العجلي" ،اتريخ الثقات" ،حتقيق :عبد العليم البستوي( ،ط ،1املدينة املنورة :مكتبة
الدار1405 ،هـ1985 /م).189 :2 ،
( )3ابن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال".164 :6 ،
( )4أمحد بن علي ابن حجر" ،التلخيص احلبري" ،حتقيق :حسن عباس( ،ط ،1مصر :مؤسسة قرطبة،
1416هـ1995 /م).335 :4 ،
( )5انظر :ابن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال" ،308 :7 ،وحممد بن أمحد الذهيب" ،ميزان
االعتدال" ،حتقيق :علي حممد البجاوي( ،ط ،1بريوت :دار املعرفة1382 ،ه1963/م):3 ،
 ،493وأمحد بن علي ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص.470 :
( )6انظر :الذهيب" ،ميزان االعتدال".269 :3 ،
( )7حممد بن أمحد الذهيب" ،املهذب يف اختصار السنن الكبري" ،حتقيق :دار املشكاة( ،ط ،1الرايض:
دار الوطن1422 ،ه) ،4069 :8 ،رقم .15566
( )8كذا يف املطبوع بتحقيق الشيخ أمحد شاكر ،وكذلك يف "حتفة األشراف" ،283 :4 ،رقم ،5167
=
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وصححه احلاكم ،ووافقه الذهيب.
الثاين :طريق عامر الشعيب عنه  .ويف إسناده داود بن ّه
الزبْ هرقان ،مرتوك ،وك ّذبه
()1
األزدي  ،فهي متابعة واهية ،وللحديث شاهد من حديث أيب أيوب  - كما سيأيت ،-
()2

يتقوى به ،وقد حسنّه األلباين  ،وهللا أعلم.

[ -]2/4عن زيد بن أرقم  عن النيب  قال (( :إن هللا عز وجل مع القاضي ما
مل ميف( )3عمدا ،يسدده للخري ما مل يُرد غريه )).
ختريج احلديث:
أخرجه الطرباين( )4من طريق يزيد بن هارون عن حممد بن عبيد هللا عن نـُ َفيع بن
احلارث عن زيد بن أرقم .
احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف جدا إن مل يكن موضوعا؛ فيه نـُ َفيع بن احلارث ،أبو داود األعمى،
ويقال :اهلمداين ،مرتوك ،وكذبه قتادة ،وابن معني ،ومجاعة( .)5وقال ابن عبد الرب " :اتفق
=

ويف "صحيح سنن الرتمذي" ،66 :2 ،قال " :هذا حديث حسن غريب ."..
وقال شعيب األرنؤوط ومن معه يف حتقيق "جامع الرتمذي" " :169 :3 ،يف املطبوع حسن غريب،
ومل ترد لفظة (حسن) يف أصولنا اخلطية " .وهللا أعلم.
( )1انظر :ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص.196 :
( )2انظر :حممد انصر الدين األلباين" ،صحيح الرتغيب والرتهيب"( ،ط ،1الرايض :مكتبة املعارف،
1421ه2000/م) ،523 :2 ،رقم .2196
( )3ميف :من احليف ،وهو اجلَْور والظلم .انظر :ابن األثري" ،النهاية يف غريب احلديث".469 :1 ،
(" )4املعجم الكبري" 198 :5 ،رقم .5077
( )5انظر :الذهيب" ،ميزان االعتدال" ،272 :4 ،وُمغَْلطاي بن قليج" ،إكمال هتذيب الكمال" ،حتقيق:
عادل حممد ،وآخرون( ،ط ،1د.م :الفاروق احلديثة2001 ،م) ،399-398 :1 ،وابن حجر،
"هتذيب التهذيب".472-471 :10 ،
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أهل العلم ابحلديث على نكارة حديثه وضعفه ،وك ّذبه بعضهم ،وأمجعوا على ترك الرواية عنه،
وليس هو عندهم بشيء "( .)1وقال األلباين " :موضوع "( .)2وهللا أعلم.
[ -]3/5عن عبد هللا بن مسعود  عن النيب  قال (( :إن هللا عز وجل مع
القاضي ما مل ميف عمدا )).
ختريج احلديث:
أخرجه الطرباين من طريق حفص بن سليمان عن قيس بن مسلم عن طارق بن
شهاب عن ابن مسعود .
()3

احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف جدا؛ فيه حفص بن سليمان األسدي ،مرتوك احلديث  .وهللا أعلم.
[ -]4/6عن َم ْع هقل بن يَ َسار املـَُزين  قال :أمرين النيب  أن أقضي بني قوم،
فقلت :ما أحسن أن أقضي اي رسول هللا؟ ،قال (( :هللا مع القاضي ما مل ميف عمدا )).
()4

ختريج احلديث:
الروايين  ،من طريق حيىي بن يزيد.
أخرجه أمحد (و)7اللفظ له ،و ّ
وأخرجه الطرباين من طريق أيب عبد الرحيم خالد بن أيب يزيد.
كالمها (حيىي ،وأبو عبد الرحيم) عن زيد بن أيب أُنيسة.
()5

()6

(ُ )1مغَْلطاي" ،إكمال هتذيب الكمال".78 :12 ،
( )2حممد انصر الدين األلباين" ،ضعيف اجلامع الصغري"( ،الطبعة :اجملددة واملزيدة واملنقحة ،الناشر:
املكتب اإلسالمي) ،ص ،241 :رقم .1662
(" )3املعجم الكبري" ،15 :10 ،رقم .9792
( )4انظر :ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص.172 :
(" )5املسند" ،420 :33 ،رقم .20305
(" )6املسند" ،329 :2 ،رقم  ،1298بلفظ .." :ما مل َْجينَف عمدا  -ثالث همرار." -
(" )7املعجم الكبري" ،230 ،20 ،رقم  ،539مبثله.
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()2
()1
الضهّيب.
وأخرجه الطرباين  ،واحلاكم  ،من طريق أيب خالد ّ
كالمها (زيد ،وأبو خالد) عن نـُ َفيع بن احلارث عن معقل بن يسار .

احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف جدا إن مل يكن موضوعا؛ فيه نـُ َفيع بن احلارث ،مرتوك  -وقد تقدم
ذكره  .)3( -وقال األلباين " :موضوع "( .)4وهللا أعلم.
ه
صني  عن النيب  قال (( :ما من قاض من قضاة
[ -]5/7عن ع ْمران بن ُح َ
املسلمني إال معه ملكان يسددانه إىل احلق ما مل يرد غريه ،فإذا أراد غريه وجار متعمدا
بأ منه امللكان ،ووكاله إىل نفسه )).
تر
ختريج احلديث:
أخرجه الطرباين( )5من طريق إمساعيل بن عياش عن حيىي بن يزيد عن زيد بن أيب
ه
صني .
أنيسة عن نـُ َفيع بن احلارث عن ع ْمران بن ُح َ
احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف جدا إن مل يكن موضوعا؛ فيه نـُ َفيع بن احلارث ،مرتوك  -وقد تقدم
ذكره  .)6( -وقال األلباين " :موضوع "( .)7وهللا أعلم.

[ -]6/8عن واثلة بن األَ ْس َقع  ،قال :قال رسول هللا  (( :ما من مسلم ويل
من أمر املسلمني شيئا ،إال بعث هللا إليه ملكني يسددانه ما توىل احلق ،فإذا نوى اجلور
( )1املصدر نفسه رقم  ،540بنحوه ،ويف "املعجم األوسط" ،316 :6 ،رقم  ،6508بنحوه.
(" )2املستدرك" ،668 :3 ،رقم  ،6470بنحوه.
( )3تقدم الكالم عليه عند حديث زيد بن أرقم .
( )4األلباين" ،سلسلة األحاديث الضعيفة" ،395 :6 ،رقم .2866
(" )5املعجم الكبري" ،240 ،18 ،رقم .602
( )6تقدم الكالم عليه عند حديث زيد بن أرقم .
( )7األلباين" ،ضعيف اجلامع الصغري" ،ص ،752 :رقم .5210
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على عمد وكاله إىل نفسه )).
ختريج احلديث:

()2

()1

أخرجه الطرباين واللفظ له ،ومتّام الرازي  ،كالمها من طريق َعْنـبَسة بن سعيد عن
محاد موىل بين أمية عن جناح موىل الوليد بن عبد امللك عن واثلة بن األسقع .
احلكم على احلديث:

()3

إسناده ضعيف جدا؛ فيه محاد موىل بين أمية ،قال األزدي " :مرتوك "  ،وجناح
()4

()5

وضعفه األزدي  .وبه أعله اهليثمي .
موىل الوليد ذكره ابن حبان يف (الثقات)ّ ،
و َعْنـبَسة بن سعيد مل أعرفه ،فهو مل يُنسب ،ومل أقف على من ذكره ،وقد جاء حديث
آخر مبثل هذا الطريق ،وعلّق عليه الشيخ األلباين ،فقال " :الظاهر أنه ابن أابن بن سعيد بن
()6

ضعفه ،فقال  -بعد أن ذكر
العاص ،أبو خالد األموي ،وثقه الدارقطين "  .ويف موضع آخر ّ
الطريق ":-وهذا إسناد ضعيف جدا؛ محاد قال األزدي :مرتوك .ومن فوقه وحتته ضعيفان ".
واألقرب أنه َعْنبسة بن سعيد القطان( ،أخو أبو الربيع السمان ،أشعث بن سعيد)؛
ألن من الرواة عنه :سعيد بن أشعث  -ابن أخيه  ،-ويزيد بن هارون ،وهو ضعيف ،وقال
()7

بعضهم :مرتوك  ،وهللا أعلم.
(" )1املعجم الكبري" ،84 :22 ،رقم .204
(" )2الفوائد" ،88 :2 ،رقم  ،1207و ،1208بنحوه.
( )3الذهيب" ،ميزان االعتدال".602 :1 ،
( )4انظر :أمحد بن علي ابن حجر" ،لسان امليزان" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة( ،ط ،1دار البشائر
اإلسالمية2002 ،م).493 :2 ،
( )5انظر :علي بن أيب بكر اهليثمي" ،جممع الزوائد" ،حتقيق :حسام الدين القدسي(،د.ط ،القاهرة:
مكتبة القدسي1414 ،ه1994/م) ،194 :4 ،رقم .6995
( )6حممد انصر الدين األلباين" ،سلسلة األحاديث الصحيحة"( ،ط ،1الرايض :مكتبة املعارف،
1415ه).405 :2 ،
( )7انظر :الذهيب" ،ميزان االعتدال".300 - 299 :3 ،
- 289 -

األحاديث الواردة فيمن له حق اإلعانة من هللا عز وجل ،مجعا ودراسة ،د .بدر بن محود بن ربيع الرويلي

[ -]7/9عن أيب أيوب األنصاري  قال :قال رسول هللا :
القاضي حني يقضي ،ويد هللا مع القاسم حني يقسم )).

((

يد هللا مع

ختريج احلديث:
أخرجه أمحد واللفظ له ،واحملاملي  ،والشاشي  ،والبيهقي  ،كلهم من طريق
ابن هليعة عن عبيد هللا بن أيب جعفر عن عمرو بن األسود عن أيب أيوب األنصاري .
()1

()2

()3

()4

احلكم على احلديث:
تفرد به كما قال
إسناده ضعيف؛ مداره على ابن هليعة ،وهو
سيء احلفظ ،وقد ّ
()6
البيهقي( ،)5وذكر الذهيب أن العمل على تضعيف حديثه  ،ويشهد له حديث ابن أيب أوىف
 - املتقدم  -فيتقوى به ،وهللا أعلم.
[ -]8/10عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا  (( :من ويل من أمر الناس
والية ،وكانت نيته على احلقُ ،وكل به ملكان يوفّقانه ،ويرشدانه ،ومن ويل من أمر الناس
شيئا ،وكانت نيته غري احلق ،وكله هللا إىل نفسه )).
ختريج احلديث:

()7

()8

()9

أخرجه الطرباين واللفظ له ،والبزار  ،وأبو نعيم  ،من طرق عن حممد بن موسى
(" )1املسند" ،494 :38 ،رقم .23511
(" )2أمايل احملاملي (رواية ابن حيىي)" ،ص ،387 :رقم  ،447مبثله ،وفيه تقدمي وأتخري.
(" )3املسند" ،84 :3 ،رقم  ،1141مبثله.
(" )4السنن الكربى" ،224 :10 ،رقم  ،20440مبثله ،ويف "األمساء والصفات" ،137 :2 ،رقم
 ،703مبثله.
(" )5األمساء والصفات" ،137 :2 ،رقم .703
( )6انظر :الذهيب" ،الكاشف".590 :1 ،
(" )7املعجم األوسط" ،153 :6 ،رقم .6063
(" )8املسند" ،399 :14 ،رقم .8147
(" )9فضيلة العادلني من الوالة" ،ص ،113 :رقم  ،14مبثله.
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الشيباين عن إبراهيم بن ُخثَيم بن هعراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أيب هريرة .
البزار " :من ويل من أمر املسلمني شيئا وكل هللا به ملكا عن ميينه - ،أحسبه
ولفظ ّ
قال :وملكا عن مشاله  -يوفقانه ويسددانه إذا أريد به خري ،ومن ويل من أمر املسلمني شيئا
فأريد به غري ذلك وكل إىل نفسه ".
احلكم على احلديث:
أتبني حاله ،وذكره ابن حبان يف
إسناده ضعيف جدا؛ حممد بن موسى مل ّ
()2
()1
(الثقات)  ،وإبراهيم بن ُخثَـْيم ،مرتوك ،وقال أبو زرعة :منكر احلديث  .وهللا أعلم.

[ -]9/11عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،قال :قال رسول هللا  (( :إذا جلس
القاضي يف مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ،ما مل ميُر فإذا جار
عرجا وتركاه )).
ختريج احلديث:
أخرجه البيهقي واللفظ له ،ومتّام الرازي  ،كالمها من طريق العالء بن عمرو
احلنفي عن حيىي بن بريد األشعري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما.
()3

()4

احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف جدا؛ فيه العالء بن عمرو ،مرتوك( ،)5وشيخه واهي احلديث( .)6وهللا أعلم.

(.83 :9 )1
( )2انظر :الذهيب" ،ميزان االعتدال" ،30 :1 ،وابن حجر" ،لسان امليزان".273 :1 ،
(" )3السنن الكربى" ،151 :10 ،رقم .20166
(" )4الفوائد" ،61 :1 ،رقم  ،133مبثله.
( )5انظر :ابن حجر" ،لسان امليزان".466 :5 ،
( )6انظر :الذهيب" ،ميزان االعتدال".365 :4 ،
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 تعليق:
دلت أحاديث الباب  -وإن كانت الختلو من مقال  -على إعانة هللا عز وجل
وتعمد ذلك،
للقاضي ونصره وتوفيقه إلدراك احلق واحلكم به بشرط عدم اجلور يف حكمه ّ
فمىت جار وظلم ،خذله وقطع عنه إعانته وتسديده؛ ملا أحدثه من اجلور ،وأوكله إىل نفسه
والشيطان ،فيغويه ويضله (.)1
وقال ابن بطال" :من قضى مبا أنزل هللا فقد استحق جزيل األجر ،أال ترى أن النيب 
أابح حسده ومنافسته ،فدل أن ذلك من أشرف األعمال وأجل ما تقرب به إىل هللا "(.)2
ويف هذا ترغيب يف والية القضاء ملن استجمع شروطه ،وقوي على إعمال احلق ووجد
له أعواان؛ ملا فيه من األمر ابملعروف ،ونصر املظلوم ،وغريها من القرابت؛ ولذلك تواله
األنبياء عليهم السالم ومن بعدهم من اخللفاء الراشدين( .)3قال الشوكاين" :هذه الرتغيبات
إمنا هي يف حق القاضي العادل الذي مل يسأل القضاء وال استعان عليه ابلشفعاء ،وكان لديه
من العلم بكتاب هللا وسنة رسوله ما يعرف به احلق من الباطل  ...وأما من كان بعكس هذه
األوصاف أو بعضها فقد أوقع نفسه يف مضيق ،وابع آخرته بدنياه "( .)4وهللا أعلم.

( )1انظر :عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي" ،قوت املغتذي" ،حتقيق :انصر الغرييب( ،د.ط ،مكة
املكرمة :جامعة أم القرى1424 ،ه) ،366 :1 ،وحممد بن عبد اهلادي السندي" ،حاشية السندي
على سنن ابن ماجه"( ،د.ط ،بريوت :دار اجليل) ،49 :2 ،وعبد الرؤوف بن اتج العارفني املناوي،
"فيض القدير"( ،ط ،1مصر :املكتبة التجارية الكربى1356 ،ه).99 :2 ،
( )2علي بن خلق ابن بطال" ،شرح صحيح البخاري" ،حتقيق :ايسر بن إبراهيم( ،ط ،2السعودية:
مكتبة الرشد1423 ،ه).213 :8 ،
( )3انظر :ابن حجر" ،فتح الباري".121 :13 ،
( )4حممد بن علي الشوكاين" ،نيل األوطار" ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي( ،ط ،1مصر :دار
احلديث1413 ،ه1993/م).302 :8 ،
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املبحث الثالث :إعانة اهلل عز وجل ملن كان يف عون إخوانه ،وفيه مخسة أحاديث:
[ -]1/12عن ابن عمر رضي هللا عنهما ،أن رسول هللا  قال (( :املسلم أخو
فرج عن
املسلم ال يظلمه وال يُسلمه ،ومن كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته ،ومن ّ
فرج هللا عنه ُكربة من ُك ُرابت يوم القيامة ،ومن سرت مسلما سرته هللا يوم
مسلم ُكربةّ ،
القيامة )).
ختريج احلديث:
أخرجه البخاري( )1واللفظ له ،ومسلم( )2من طريق الليث بن سعد عن عقيل بن
خالد عن الزهري عن سامل بن عبد هللا عن أبيه رضي هللا عنهما.
[ -]2/13عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا  (( :من نم رفس عن مؤمن ُكربة
سر
سر على ُمعسر ،يم ّ
من ُك مرب الدنيا ،نم رفس هللا عنه ُكربمة من ُك مرب يوم القيامة ،ومن يم ّ
هللا عليه يف الدنيا واآلخرة ،ومن سرت مسلما ،سرته هللا يف الدنيا واآلخرة ،وهللا يف معون
العبد ما كان العبد يف معون أخيه )).
ختريج احلديث:
أخرجه مسلم( )3من طريق األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة .
[ -]3/14عن أنس بن مالك  أن رسول هللا  قال (( :من أعان مسلما كان
هللا يف عون املعني ما كان يف عون أخيه ،ومن فك عن أخيه محل مقة ،فك هللا عنه محل مقة
يوم القيامة )).
(" )1صحيح البخاري" ،كتاب :املظامل والغصب ،ابب :اليظلم املسلم املسلم واليسلمه  ،128 :3رقم
.2442
(" )2صحيح مسلم" ،كتاب :الرب والصلة واآلداب ،ابب :حترمي الظلم  ،1996 :4رقم  ،2580مبثله.
(" )3صحيح مسلم" ،كتاب :الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،ابب :فضل االجتماع على تالوة القرآن
وعلى الذكر  ،2074 :4رقم .2699
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ختريج احلديث:
أخرجه ابن أيب الدنيا( )1واللفظ له ،وابن األعرايب( ،)2وابن عدي( ،)3كلهم من طريق
ابن أيب الزاند عن أبيه عن يزيد الرقاشي.
وأخرجه أبو نعيم( )4من طريق خالد بن يوسف بن خالد عن أبيه عن موسى بن عقبة.
كالمها (يزيد ،وموسى) عن أنس بن مالك .
احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف؛ يُروى هبذا اللفظ عن أنس  من وجهني:
األول :طريق ابن أيب الزاند عن أبيه عن يزيد الرقاشي عن أنس  ،وإسناده
ضعفه ابن معني( ،)5وابن املديين( ،)6وأمحد(،)7
ضعيف؛ ألجل يزيد الرقاشي ،فقد ّ
السميت عن أبيه عن موسى بن عقبة عن أنس ،
الثاين :طريق خالد بن يوسف َّ
وإسناده ضعيف جدا؛ قال الذهيب عن خالد بن يوسف ،وأبيه " :أما أبوه فهالك ،وأما هو
فضعيف"(.)9

(" )1قضاء احلوائج" ،ص ،53 :رقم .45
(" )2املعجم" ،1050 :3 ،رقم  ،2258مبثله.
(" )3الكامل يف ضعفاء الرجال" ،452 :5 ،بنحوه.
(" )4اتريخ أصبهان" ،232 :1 ،بنحوه.
( )5انظر :ابن معني" ،اتريخ ابن معني (رواية ابن حمرز)".71 :1 ،
( )6انظر :علي بن عبد هللا ابن املديين" ،سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين" ،حتقيق :د .موفق عبد
القادر( ،ط ،1الرايض :مكتبة املعارف1404 ،ه) ،ص.48 :
( )7انظر :أمحد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال (رواية املروذي وغريه)" ،ص.241 :
( )8انظر :النسائي" ،الضعفاء واملرتوكون" ،ص ،110 :ويعقوب بن سفيان الفسوي" ،املعرفة والتاريخ"،
حتقيق :أكرم ضياء العمري( ،ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1410 ،ه1981/م) ،474 :2 ،ابن
حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص.599 :
( )9الذهيب" ،ميزان االعتدال".648 :1 ،
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أعلم.

وله شواهد يتقوى هبا ،كحديث ابن عمر وحديث أيب هريرة رضي هللا عنهما ،وهللا

[ -]4/15عن عائشة رضي هللا عنها ،قالت :قال رسول هللا  (( :من كان وصلة
ألخيه املسلم إىل ذي سلطان يف ُمبم لرغ ب ّر أو تيسري عسري أعانه هللا على إجازة الصراط
يوم القيامة عند مدحض األقدام )).
ختريج احلديث:
()2
()1
ضاعي( ،)3كلهم من طريق إبراهيم
أخرجه ابن حبان  ،والطرباين واللفظ له ،وال ُق َ
بن هشام بن حيىي عن أبيه عن عروة بن ُرَوْمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي
هللا عنها.
احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف جدا؛ قال الطرباين " :تفرد به :هشام بن حيىي ،ومل يروه عنه إال ابنه
إبراهيم" .وإبراهيم ك ّذبه أبو زرعة وأبو حامت ( ،)4وذكره ابن حبان يف (الثقات) ( .)5قال الذهيب:
(.)6
" والصواب إبراهيم بن هشام أحد املرتوكني الذين مشَّاهم ابن حبان فلم ي ه
صب "
ُ
أقره ابن حجر( .)7كما أعلّه الدارقطين ابإلرسال( .)8وهللا أعلم.
و َّ
(" )1صحيح ابن حبان" ،287 :2 ،رقم  ،530مبثله.
(" )2املعجم األوسط" ،48 :4 ،رقم .3577
(" )3مسند الشهاب" ،315 :1 ،رقم  ،530و ،531و ،316 :1رقم  ،532مبثله.
( )4انظر :ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل" ،143 :2 ،والذهيب" ،ميزان االعتدال".73 :1 ،
( ،79 :8 )5يف املطبوع " :إبراهيم بن هاشم ." ..
( )6الذهيب" ،ميزان االعتدال".378 :4 ،
( )7انظر :ابن حجر" ،لسان امليزان".443 :8 ،
( )8علي بن عمر الدارقطين" ،العلل الواردة يف األحاديث النبوية" ،حتقيق :حمفوظ الرمحن( ،ط ،الرايض:
دار طيبة1405 ،ه) ،و علق عليه :حممد الدابسي (جملد ( ،)15-12ط ،1الدمام :دار ابن
اجلوزي1427 ،ه) ،189 :14 ،رقم .3535
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[ -]5/16عن ابن عمر رضي هللا عنهما ،عن النيب  ،قال (( :من كان وصلة
ألخيه املسلم إىل ذي سلطان يف مبلغ ب ّر ،أو تيسري عسري ،أعانه هللا على إجازة الصراط
يوم دحض األقدام )).
ختريج احلديث:
أخرجه العقيلي( ،)1وابن حبان( ،)2والبيهقي( )3واللفظ له ،كلهم من طريق عبد
الوهاب بن هشام بن الغا هز عن أبيه عن انفع عن ابن عمر رضي هللا عنهما.
احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف جدا؛ فيه عبد الوهاب بن هشام بن الغاز ،قال أبو حامت " :كان
يكذب"(.)4
وأورده العقيلي يف (الضعفاء) ،وقال " :عبد الوهاب بن هشام بن الغاز عن أبيه ،وال
يتابع على حديثه وال يعرف إال به "( .)5وذكره ابن حبان يف (الثقات) ومل يذكر له إال هذا
احلديث ،قال األلباين " :فهو على هذا جمهول ،وعليه يدل صنيع العقيلي؛ فإنه قال:
ال يتابع على حديثه "(.)6
عل احلديث ابإلرسا ( .)7وهللا أعلم.
كما أُ َّ
 تعليق:
دلّت األحاديث على فضل إعانة املسلم وتفريج كربته ،قال النووي " :ويدخل يف
(" )1الضعفاء الكبري" ،77 :3 ،بنحوه.
(" )2الثقات" ،410-409 :8 ،بنحوه.
(" )3السنن الكربى" ،289 :8 ،رقم  ،16680بنحوه؛ ويف "شعب اإلميان" ،108 :10 ،رقم ،7243
واللفظ له.
( )4ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".71 :6 ،
(" )5الضعفاء الكبري".77 :3 ،
(" )6سلسلة األحاديث الضعيفة".595 :12 ،
( )7الدارقطين" ،العلل" ،363 :12 ،رقم .2788
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كشف الكربة وتفرجيها :من أزاهلا مباله ،أو جاهه ،أو مساعدته ،والظاهر أنه يدخل فيه من
()1

أزاهلا إبشارته ،ورأيه ،وداللته " .
كما أن تقدمي املرء حاجة إخوانه على حاجة نفسه أنفع له ،قال ابن رسالن" :
األفضل ملن اجتمع له حاجته وحاجة أخيه املسلم أن يقدم حاجة أخيه على حاجة نفسه؛
اَّلل يف حاجته متولّهيا حوائجه وأموره ابإلعانة والتوفيق،
فإن من كان يف حاجة أخيه كان َّ
()2
وليس كذلك من كان يف حاجة نفسه "  .وهذا اجلزاء من هللا عزوجل هو من قبيل
املشاكلة ،ففيه تنبيه على فضيلة عون األخ على أموره ،وإشارة إىل أن املكافأة عليها جبنسها
من العناية اإلهلية ،سواء كان بقلبه أو بدنه أو هبما؛ لدفع املضار ،أو جذب املنافع ،إذ الكل
()3

عون  .وهللا أعلم.

(" )1املنهاج شرح صحيح مسلم".135 :16 ،
( )2أمحد بن حسني ابن رسالن" ،شرح سنن أيب داود" ،حتقيق :مجاعة من الباحثني( ،ط ،1مصر :دار
الفالح1437 ،ه2016/م).631 :18 ،
( )3انظر :املال علي القاري" ،مرقاة املفاتيح"( ،ط ،1بريوت :دار الفكر1422 ،ه2002/م):7 ،
.3107
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املبحث الرابع :إعانة اهلل عز وجل للمجاهد ،واملكاتب ،والناكح ،إذا صحّت مقاصدهم،
وفيه ثالثة أحاديث:
[ -]1/17عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا  (( :ثالثة حق على هللا
عوهنم :اجملاهد يف سبيل هللا ،واملكاتب الذي يريد األداء ،والناكح الذي يريد العفاف )).
ختريج احلديث:
أخرجه الرتمذي( )1واللفظ له ،والنسائي( ،)2وابن ماجه( ،)3وابن املبارك( ،)4وعبد
الرزاق( ،)5وأمحد( ،)6وابن أيب عاصم( ،)7والبزار( ،)8وأبو يعلى املوصلي( ،)9وابن حبان(،)10
واحلاكم( ،)11والبيهقي( ،)12كلهم من طُُرق عن حممد بن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب
هريرة .

( " )1السنن" ،أبواب :فضائل اجلهاد ،ابب :ما جاء يف اجملاهد والناكح واملكاتب وعون هللا إايهم :4
 ،184رقم .165
( " )2السنن" ،كتاب :اجلهاد ،ابب :فضل الروحة يف سبيل هللا عز وجل  ،15 :6رقم  ،3120بنحوه.
( " )3السنن" ،كتاب :العتق ،ابب :املكاتب  ،841 :2رقم  ،2518بنحوه.
(" )4املسند" ،ص ،139 :رقم .225
(" )5املصنف" ،259 :5 ،رقم  ،9542بنحوه.
(" )6املسند" ،378 :12 ،رقم  ،7416بنحوه.
(" )7اجلهاد" ،273 :1 ،رقم  ،83بنحوه.
(" )8املسند" ،159 :15 ،رقم .8500
(" )9املسند" ،410 :11 ،رقم  ،6535بنحوه.
(" )10صحيح ابن حبان" ،339 :9 ،رقم  ،4030بنحوه.
(" )11املستدرك" ،174 :2 ،رقم  ،2678بنحوه.
(" )12السنن الكربى" ،125 :7 ،رقم  ،13456بنحوه ،ويف "شعب اإلميان" 134 :6 ،رقم ،3973
بنحوه.
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احلكم على احلديث:
إسناده حسن؛ فمداره على حممد بن عجالن ،وثقه سفيان بن عيينة( ،)1وابن
معني( ،)2وأمحد(،)3
وأبو زرعة( ،)4وأبو حامت( ،)5والنسائي( ،)6وغريهم(.)7
وقال الذهيب " :وثقه أمحد ،وابن معني ،وقال غريمها :سيء احلفظ ،قال احلاكم :خرج
له مسلم ثالثة عشر حديثا ،كلها يف الشواهد "( .)8وقال يف موضع آخر " :إمام ،صدوق،
وقد تكلم املتأخرون من أئمتنا يف سوء حفظه "(.)9
وقال ابن حجر " :صدوق ،إال أنه اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة "(.)10
وخالصة احلكم عليه على حالني:
األوىل :روايته عن رجال مل يتكلم النقاد يف روايته عنهم ،فهو ثقة يف الرواية عنهم؛
لتوثيق األئمة املتقدمني له  -كما سبق ذكره آنفا .-
( )1انظر :أمحد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال (رواية ابنه عبد هللا)".198 :1 ،
( )2انظر :حيىي بن معني" ،اتريخ ابن معني (رواية الدوري)" ،حتقيق :د .أمحد حممد نور سيف( ،ط،1
مكة :مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي1399 ،ه).195 :3 ،
( )3انظر :أمحد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال (رواية ابنه عبد هللا)".19 :2 ،
( )4انظر :ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".50 :8 ،
( )5املصدر نفسه.
( )6انظر :يوسف بن عبد الرمحن" ،هتذيب الكمال" ،حتقيق :د .بشار عواد( ،ط ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة1400 ،هـ1980/م).106 :26 ،
( )7انظر :حممد بن سعد" ،الطبقات الكربى" ،حتقيق :حممد عبد القادر( ،ط ،1بريوت :الكتب
العلمية1410 ،ه) ،431 :5 ،والفسوي" ،املعرفة والتاريخ" ،698 :1 ،والعجلي" ،الثقات":2 ،
 ،247واملزي" ،هتذيب الكمال".106-105 :26 ،
( )8الذهيب" ،الكاشف".201-200 :2 ،
( )9الذهيب" ،ميزان االعتدال".644 :3 ،
( )10ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص .496
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الثانية :روايته عن رجال تكلّم بعض النقاد يف روايته عنهم ،فهو حسن احلديث ،قال
الذهيب " :وقد أورد البخاري يف كتاب (الضعفاء) له ،يف حممد بن عجالن ،قول حيىي القطان
يف حممد ،وأنه مل يتقن أحاديث املقربي عن أبيه ،وأحاديث املقربي عن أيب هريرة  -يعين :أنه
رمبا اختلط عليه هذا هبذا ،-وقد ذكرت ابن عجالن يف (امليزان) ،فحديثه إن مل يبلغ رتبة
الصحيح ،فال ينحط عن رتبة احلسن ،وهللا أعلم "( .)1وابن عجالن موصوف ابلتدليس(،)2
صرح ابلسماع عند أمحد وغريه ،فانتفت علة التدليس.
لكنه ّ
()3
وذكر الدارقطين االختالف يف رفعه ووقفه عن ابن عجالن ،وقال " :ورفعه صحيح" .
قال الرتمذي  -عقب احلديث  " :-هذا حديث حسن ".
وقال احلاكم " :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ،ومل خيرجاه " ،ووافقه الذهيب.
وهللا أعلم.
[ -]2/18عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ،عن النيب قال (( :ثالث
واجبات على هللا عونه :رجل تزوج استعفافا ثقة ابهلل فحق على هللا أن يبارك له وأن
يعينه أو يغنيه ،ورجل كاتب ثقة ابهلل ورجاء أن يعتق فحق على هللا أن يعينه ،ورجل مع رمر
أرضا خرااب فحق على هللا أن يبارك له فيها )).
ختريج احلديث:
أخرجه أبو الشيخ األصبهاين من طريق العباس بن يزيد العبدي عن أيب عامر العقدي
()4

( )1حممد بن أمحد الذهيب" ،سري أعالم النبالء" ،حتقيق :جمموعة من احملققني إبشراف شعيب األرنؤوط،
(ط ،3لبنان :مؤسسة الرسالة1405 ،ه).322 :6 ،
( )2انظر :خليل بن كيكلدي العالئي" ،جامع التحصيل" ،حتقيق :محدي عبد اجمليد السلفي( ،ط،2
بريوت :عامل الكتب1407 ،هـ 1986 /م) ،ص  ،109وأمحد بن علي ابن حجر" ،تعريف أهل
التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس" ،حتقيق :د.عاصم القريويت( ،ط ،1عمان :مكتبة املنار،
1403ه) ،ص .44
( )3الدراقطين " ،العلل" ،351-350 :10 ،رقم .2046
(" )4جزء ما رواه أبو الزبري عن غري جابر" ،ص  ،103رقم .57
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عن محاد بن سلمة عن أيب الزبري عن عبد هللا بن ابابه عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما.
احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف؛ فيه علتان:
 -1فيه العباس بن يزيد البحراين ،ويُعرف ابلعبدي ،متكلّم فيه ،ومل أقف له على متابع.
قال ابن أيب عاصم" :أصحابنا خمتلفون يف البحراين "( .)1قال ابن طاهر " :ال يش ّكون
يف مساعه وطلبه ورحلته يف احلديث ،وإمنا هلك يف حديث حجاج الصواف كما هلك غريه "(.)2
وقال ابن أيب حامت " :كتبت عنه مع أيب  ..وحمله عندان الصدق "( .)3وذكره ابن
حبان يف (الثقات) ،وقال" :رمبا أخطأ "( .)4وقال الدارقطين " :تكلّموا فيه "( .)5وقال يف
موضع آخر" :ثقة مأمون "( .)6ومثله قال السمعاين( .)7وقال أبو نعيم " :كان حافظا "(.)8
وقال الذهيب" :صدوق "( .)9وقال يف موضع آخر " :ويقال :فيه لني ال يضر "(.)10
وقال ابن حجر" :صدوق خيطئ "( .)11فهو حسن احلديث ما مل يتفرد أو ه
أيت مبا
ّ
تفرد به  " :-العباس الجيوز قبوله؛ ألن الراوي إمنا
يُنكر عليه ،قال ابن طاهر  -يف رد ما ّ
()12
يقبل عند أهل الفيض من الثقة اجملمع عليه " .
( )1ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".134 :5 ،
( )2املصدر نفسه135 :5 ،
( )3ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".217 :6 ،
(.512-511 :8 )4
( )5ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".134 :5 ،
( )6حممد بن احلسني السلمي" ،سؤاالت السلمي للدارقطين" ،حتقيق :فريق من الباحثني( ،ط ،1د.م،
د.ن1427 ،ه) ،ص .219
( )7ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".135 :5 ،
( )8الذهيب" ،سري أعالم النبالء".102 ،12 ،
( )9الذهيب" ،الكاشف".537 :1 ،
( )10الذهيب" ،سري أعالم النبالء".102 ،12 ،
( )11ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص .294
(ُ )12مغَْلطاي بن قليج" ،شرح سنن ابن ماجه (اإلعالم بسنته  ،")حتقيق :كامل عويضة(،ط،1
=
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 -2عنعنة أيب الزبري وعدم تصرحيه ابلسماع؛ فهو مشهور ابلتدليس ،وقد ع ّده احلافظ
ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني(.)1
ويشهد للجملتني األوليني من احلديث ما جاء يف حديث أيب هريرة  السابق .وهللا
أعلم.
[ -]3/19عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا (( :حق على هللا عون من
نكح التماس العفاف عما حرم هللا )).
ختريج احلديث:
أخرجه ابن عدي
عن أيب هريرة .

()2

من طريق يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن سعيد املقربي

احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف جدا؛ فيه يزيد بن عياض الليثي ،ك ّذبه مالك وغريه( ،)3وقال البخاري
وغريه " :منكر احلديث "( .)4وقال النسائي وغريه " :مرتوك "( .)5وهللا أعلم.
 تعليق:
أوجب هللا عز وجل على نفسه مبقتضى كرمه ووعده عون اجملاهد ،واملكاتب،
صحت مقاصدهم ونواايهم؛ فقد اشرتط سبحانه وتعاىل أن يكون جهادا يف
والناكح ،إذا ّ
=

د.م :مكتبة نزار الباز1419 ،ه).322 :3 ،
( )1انظر" :تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس" ،ص  ،45حيث قال يف وصف هذه
صرحوا فيه ابلسماع ،ومنهم من
املرتبة " :من أكثر من التدليس فلم حيتج األئمة من أحاديثهم إال مبا ّ
رد حديثهم مطلقا ،ومنهم من قبلهم ،كأيب الزبري املكي ".
(" )2الكامل يف ضعفاء الرجال".144 :9 ،
( )3انظر :ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص .604
( )4الذهيب" ،ميزان االعتدال".437 :4 ،
( )5النسائي" ،الضعفاء واملرتوكون" ،ص 110؛ والذهيب" ،ميزان االعتدال".437 :4 ،
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سبيله ،واشرتط على الناكح إرادة العفاف ،وعلى املكاتب إرادة األداء والوفاء به .قال
الشوكاين " :إن هللا يتوىل إعانة هؤالء الثالثة ويتفضل عليهم صأن ال حيوجهم لكن بشرط أن
يكون الغازي غازاي يف سبيل هللا ،واملكاتب مريدا لألداء ،والناكح متعففا "(.)1
وقال ال هطّييب " :إمنا آثر هذه الصيغة إيذاان صأن هذه األمور من األمور الشاقة اليت
تفدح اإلنسان وتقصم ظهره ،ولوال أن هللا تعاىل يعينه عليها ال يقوم هبا ،وأصعبها العفاف؛
ألنه قمع الشهوة اجلبلية املركوزة فيها ،وهي مقتضى البهيمية النازلة يف أسفل السافلني ،فإذا
استعف وتداركه عون هللا تعاىل ،ترقَّى إىل منزلة املالئكة وأعلى عليني "(.)2
وهذه األمور الثالثة من أفضل األمور اليت حيبها هللا عز وجل؛ فقد وعد سبحانه
وتعاىل ابخللف العاجل ،ووعده ابخللف من ابب الثواب الذي ال يكون إال على ما حيبه هللا
جل شأنه(.)3

( )1الشوكاين" ،نيل األوطار".199 :4 ،
( )2احلسني بن عبد هللا الطييب" ،الكاشف عن حقائق السنن" ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي( .د.ط،
السعودية :مكتبة نزار الباز ،د.ت).2262 :7 ،
( )3انظر :عبد الرمحن بن انصر ابن سعدي" ،هبجة قلوب األبرار" ،حتقيق :عبد الكرمي آل الدريين،
(ط ،1الناشر :مكتبة الرشد1422 ،هـ 2002 /م) ،ص .119
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املبحث اخلامس :إعانة اهلل عز وجل بالنطر ملن جعل هلم شرفاً وقدراً ،وفيه حديث واحد:
[ -]1/20عن صفوان بن صفوان بن أسيد  قال :خرج رسول هللا  فقال:
إن هللا عز وجل إذا جعل لقوم ع ممادا( )1أعاهنم ابلنصر )).

((

ختريج احلديث:
أخرجه ابن قانع( ،)2عن إسحاق بن مروان الكويف عن أبيه عن نصر بن مزاحم عن
سيف بن عمر عن عمر بن عبد هللا عن ُش َعْيث بن ُمطَْري( )3عن أبيه عن صفوان بن صفوان
بن أسيد .
احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف جدا؛ فهو مسلسل ابجملاهيل واملرتوكني ،فإسحاق بن مروان ،قال
الدارقطين" :ال حيتج حبديثه "( .)4وقال عن والده " :مرتوك "( .)5ونصر بن مزاحم :تركوه(.)6
وسيف بن عمر :ضعيف احلديث ،وقيل :مرتوك( .)7وعمر بن عبد هللا :مل أعرفه( .)8و ُش َعْيث
( )1ع ممادا :من العماد ،وهي اخلشبة اليت يقوم عليها البيت .والعرب تضع البيت موضع الشرف يف
شرف قوما ورفع قدرهم أم ّدهم ابلنصر .انظر :ابن األثري،
النسب واحلسب .واملعىن :أن هللا تعاىل إذا ّ
"النهاية يف غريب احلديث" ،296 :3 ،ابن حجر" ،فتح الباري" ،160 :1 ،و.265 :9
(" )2معجم الصحابة".14 :2 ،
( )3يف املطبوع " :سعد بن مطر " واألقرب أن فيه تصحيفا ،والصواب ما أثبتُّه ،فقد ساق احلافظ ابن حجر هذا
احلديث يف "اإلصابة" ،352 :3 ،وقال " :وروى ابن قانع من طريق ُش َعْيث بن ُمطَْري ،عن أبيه ،عن صفوان
 ." ..ورجحه األلباين .انظر" :سلسلة األحاديث الضعيفة".789-788 :12 ،
( )4الذهيب" ،ميزان االعتدال".200 :1 ،
( )5ابن حجر" ،لسان امليزان".498 :7 ،
( )6املصدر نفسه .267 :8
( )7انظر :الذهيب" ،ميزان االعتدال".255 :2 ،
( )8قال األلباين " :عمر بن عبد هللا .لعله مقلوب؛ فقد ذكر يف (هتذيب التهذيب ) :عبد هللا بن عمر
العمري ،يف شيوخ سيف بن عمر "" .سلسلة األحاديث الضعيفة".788 :12 ،
=
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بن ُمطَْري مل أقف على من ّبني حاله ،ووالده ُمطَْري بن سليم الوادي ،قال البخاري" :مل يثبت
حديثه "( .)1وقال ابن حجر " :جمهول احلال "( .)2كما أن متنه منكر؛ فليس هناك تالزم
تنزل النصر مقرتن بقول هللا تعاىل:
بني الشرف والسؤدد والنصر من هللا عز وجل؛ بل إن ّ

ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [حممد ،]7 :وقد حكم األلباين على احلديث صأن إسناده ضعيف
جدا( .)3وهللا أعلم.

=
ه
قلت :وذكر املـّزي يف شيوخ سيف بن عمر " :عبيد هللا بن عمر العمري" .وليس " عبد هللا " ،ومها
أخوان .انظر :املزي" ،هتذيب الكمال" .325 :12 ،ومثله الذهيب" ،ميزان االعتدال".255 :2 ،
( )1املزي" ،هتذيب الكمال".90 :28 ،
( )2ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص .535
( )3انظر :األلباين" ،سلسلة األحاديث الضعيفة" ،788 :12 ،رقم .5866
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املبحث السادس :إعانة اهلل عز وجل ألصحاب اخليل ،وفيه ستة أحاديث:
[ -]1/21عن أيب كبشة  عن النيب  ،أنه قال (( :اخليل معقود يف نواصيها
اخلري ،وأهلها معانون عليها ،واملنفق عليها كالباسط يديه ابلصدقة )).
ختريج احلديث:
أخرجه أبو عوانة( )1واللفظ له ،والطحاوي( ،)2وابن حبان( ،)3والطرباين( ،)4وابن
عدي( ،)5واحلاكم( ،)6كلهم من طريق معاوية بن صاحل عن نـُ َعْيم بن زايد عن أيب كبشة .
احلكم على احلديث:
إسناده حسن؛ فيه معاوية بن صاحل ،خمتلف فيه ،وبقية رجاله ثقات.
فقد وثقه ابن مهدي ،وأمحد ،وأبو زرعة الرازي ،واحتج به مسلم دون البخاري ،وقال
ابن عدي :هو عندي صدوق.
وكان حيىي القطان ال يرتضيه ،وليّنه ابن معني ،وقال أبو حامت :صاحل احلديث ،حسن
احلديث ،يكتب حديثه وال حيتج به( .)7وقال ابن حجر " :صدوق له أوهام "( .)8وهو
األظهر.
قال اهليثمي " :رواه الطرباين ورجاله ثقات "(.)9

(" )1مسند أيب عوانة = (مستخرجه)" ،449 :4 ،رقم .7294
(" )2شرح معاين اآلبار" ،274 :3 ،رقم  ،5347مبثله.
(" )3صحيح ابن حبان" ،530 :10 ،رقم  ،4674مبثله.
(" )4املعجم الكبري" ،339 :22 ،رقم  ،849مبثله.
(" )5الكامل يف ضعفاء الرجال" ،144 :8 ،مبثله.
(" )6املستدرك" ،100 :2 ،رقم  ،2454مبثله.
( )7انظر :ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل" ،383-382 :8 ،والذهيب" ،ميزان االعتدال".135 :4 ،
( )8ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص .538
( )9اهليثمي" ،جممع الزوائد".259 :5 ،
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وصححه األلباين( ،)1وهو كذلك فحديث سلمة بن نـُ َفْيل  اآليت يشهد له،
ويرتقي به للصحيح لغريه .وهللا أعلم.
[ -]2/22عن سلمة بن نـُ َفْيل  قال ،قال رسول هللا  .. (( :واخليل معقود
يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة ،وأهلها معانون عليها )).
ختريج احلديث:
البزار  ،والطحاوي  ،والطرباين ،
أخرجه البخاري يف اترخيه واللفظ له ،و ّ
والبيهقي( ،)6كلهم من طريق إبراهيم بن سليمان األفطس عن الوليد بن عبد الرمحن عن ُجبَري
بن نـُ َفري عن سلمة .
()2

()4

()3

()5

احلكم على احلديث:
البزار " :وهذا احلديث ال نعلم أحدا يرويه هبذه
إسناده صحيح؛ رجاله ثقات .قال ّ
األلفاظ إال سلمة بن نـُ َفيل ،وهذا أحسن طريقا يروى يف ذلك عن سلمة ،ورجاله رجال
معروفون من أهل الشام ،مشهورون ،إال إبراهيم بن سليمان األفطس " .قلت :وإبراهيم ثقة
ثبت( .)7وهللا أعلم.
[ -]3/23عن املغرية بن شعبة  ،قال :قال النيب :
نواصيها اخلري إىل يوم القيامة ،وأهلها معانون عليها )).

((

اخليل معقود يف

( )1انظر :األلباين" ،صحيح الرتغيب" ،81 :2 ،رقم .1245
(" )2التاريخ الكبري" ،71-70 :4 ،ويف أوله قصة.
(" )3املسند" ،150 :9 ،رقم  ،3702مبثله.
(" )4شرح مشكل اآلبار" ،210 :1 ،رقم  ،228بنحوه ،وليس فيه قصة ،ويف "شرح معاين اآلبار":3 ،
 ،275رقم  ،5352مبثله.
(" )5املعجم الكبري" ،52 :7 ،رقم  ،6358بنحوه.
(" )6األمساء والصفات" ،391 :3 ،رقم  ،968بنحوه.
( )7انظر :ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص .90
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ختريج احلديث:
()1
(حب َشل) ( ،)2وأبو عوانة( )3واللفظ له،
أخرجه البخاري يف اترخيه  ،وأسلم بن سهل َْ
والطرباين( ،)4وأبو الشيخ األصبهاين( ،)5كلهم من طرق عن إمساعيل بن سعيد اجلُبَـ ْريي عن
أبيه عن زايد بن ُجبَـ ْري عن أبيه.
وأخرجه أبو يعلى املوصلي( )6من طريق إمساعيل بن سعيد اجلُبَـ ْريي عن أبيه عن زايد
بن ُجبَـ ْري.
كالمها (زايد ،ووالده) عن املغرية .
واحملفوظ عن زايد بن ُجبَـ ْري عن أبيه عن املغرية  ،قاله املـهّهزي(.)7

احلكم على احلديث:
إسناده حسن؛ رجال إسناده ثقات عدا إمساعيل بن سعيد بن عبيد هللا اجلُبَـ ْريي ،قال
أبو حامت " :أدركته ومل أكتب عنه ،شيخ "( .)8وروى له الرتمذي حديثا واحدا عن أبيه،
وصححه( ،)9وذكره ابن حبان يف (الثقات) ( .)10وقال ابن حجر " :صدوق "( .)11ووالده،
صدوق رمبا وهم(.)12
(" )1التاريخ الكبري" ،224 :2 ،مبثله خمتصرا ،ليس فيه " :وأهلها معانون عليها ".
(" )2اتريخ واسط" ،ص  ،243مبثله.
(" )3مسند أيب عوانة = (مستخرجه)" ،447 :4 ،رقم .7285
(" )4املعجم الكبري" ،431 :20 ،رقم  ،1047مبثله.
(" )5طبقات احملدثني" ،308 :1 ،مبثله.
(" )6املطالب العالية" ،367 :9 ،رقم  ،1988مبثله ،ومل أقف عليه يف كتبه املطبوعة.
( )7انظر :املزي" ،هتذيب الكمال".442 :9 ،
( )8ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".173 :2 ،
( )9انظر :املزي" ،هتذيب الكمال".104 :3 ،
( ،92 :8 )10ويف املطبوع تصحيف ،حيث قال " :إمساعيل بن سعيد بن زايد بن عبد هللا بن جبري بن
حية الثقفي ." ..
( )11ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص .107
( )12املصدر نفسه ،ص .239
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ويشهد له أحاديث ،منها :حديث سلمة بن نـُ َفيل ،وحديث أيب كبشة رضي هللا
عنهما  -السابقان  ،-فريتقي للصحيح لغريه .وهللا أعلم.
[ -]4/24عن سهل بن احلنظلية  قال :مسعت رسول هللا  يقول (( :اخليل
معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة ،وأهلها معانون عليها ،ومن ربط فرسا يف سبيل
هللا ،كانت النفقة عليه كاملاد يده ابلصدقة ال يقبضها )).
ختريج احلديث:
()1
عمار.
أخرجه الطرباين واللفظ له ،من طريق هشام بن ّ
وأخرجه البغوي( ،)2وابن قانع( ،)3من طريق منصور بن أيب مزاحم.
ولفظ ابن قانع .. " :وأهلها معانون عليها إىل يوم القيامة ".
كالمها (هشام ،ومنصور) عن حيىي بن محزة عن املطعم بن املقدام عن احلسن البصري.
وأخرجه أبو عوانة ( )4عن أيب أسامة احلليب عن أبيه عن أيب سعد األنصاري عن أبيه
عن عبادة بن حممد بن عبادة بن الصامت.
كالمها (احلسن ،وعبادة) عن سهل بن احلنظلية .
احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف؛ يُروى عن ابن احلنظلية  هبذا اللفظ من طريقني:
األول :طريق املطعم بن املقدام ،واختلف عنه:
فرواه حيىي بن محزة ،واختلف عنه:
عمار عنه عن املطعم بن املقدام عن احلسن أنه قال البن احلنظلية  ..فذكره.
رواه هشام بن ّ

(" )1املعجم الكبري" ،98 :6 ،رقم .5623
(" )2معجم الصحابة" ،97 :3 ،رقم  ،1005مبثله.
(" )3معجم الصحابة" ،268 :1 ،بنحوه.
(" )4مسند أيب عوانة = (مستخرجه)" ،447 :4 ،رقم  ،7282بنحوه.
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وفيه انقطاع؛ احلسن مل يسمع من ابن احلنظلية .قاله أبو حامت الرازي(.)1
ورواه منصور بن أيب مزاحم عنه عن املطعم عن احلسن أن معاوية قال البن احلنظلية
فذكره .وهو إسناد ظاهره الصحة ،إن كان احلسن مسعه من معاوية؛ فإنه موصوف ابلتدليس،
()2
يصرح ابلسماع.
مل
و
،
ومكثر من اإلرسال
ّ
وطريق حيىي بن محزة أعله أبو حامت الرازي فقال " :هذا عندي وهم "(.)3
ورواه أبو إسحاق الفزاري عن املطعم بن املقدام ،عن َج ْسر بن احلسن عن يعلى بن
شداد عن سهل بن احلنظلية عن النيب  .قال أبو حامت الرازي " :وهذا أشبه "(.)4
قال ابن أيب حامت " :قلت أليب :فلم مل حتكم للحديث املرسل؟ ،فقال :املطعم عن
احلسن ليس له معىن؛ مل يسمع منه ،واحلسن البصري عن سهل بن احلنظلية ال جييء ،وأبو
إسحاق الفزاري أحفظ وأتقن من حيىي بن محزة "(.)5
ضعفه ابن معني واجلوزجاين والنسائي ،وقال
وطريق أيب إسحاق فيه َج ْسر بن احلسنّ ،
()7
أبو حامت :ما أرى به صأسا(  .)6وقال ابن حجر " :مقبول "  .ومل أقف له على متابع.
الثاين :طريق أيب أسامة احلليب عن أبيه عن أيب سعد األنصاري عن أبيه عن عبادة بن
حممد أن سهل بن احلنظلية ح ّدث معاوية ،قال :مسعت  ..فذكره.
()8
وأبو أسامة هو عبد هللا بن حممد بن أيب أسامة احلليب ،قال أبو حامت " :ثقة صدوق " .

) )1انظر :العالئي" ،جامع التحصيل" ،ص .164
) )2املصدر نفسه ،ص 162؛ وابن حجر" ،تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس" ،ص .29
) )3عبد الرمحن بن حممد ابن أيب حامت" ،علل احلديث" ،حتقيق :مجاعة من الباحثني ،إبشراف :د.سعد
احلميد ،ود.خالد اجلريسي( ،ط ،1د.م :مطابع احلميضي1427 ،ه2006/م).352 :3 ،
) )4املصدر نفسه .352 :3
) )5املصدر نفسه.
) )6الذهيب" ،ميزان االعتدال".398 :1 ،
) )7ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص .139
) )8ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".10 :5 ،
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وقال اخلليلي " :صاحب غرائب  ...وهو ثقة "(.)1
وقال أبو حامت عن والده " :ليس به صأس "( .)2وأبو سعد األنصاري هو عمر بن
حفص بن عمر بن بابت األنصاري احلليب ،مقبول(.)3
وقال علي بن اجلنيد عن والده " :منكر احلديث "( .)4وعبادة بن حممد مل أقف على
ترمجته ،فاحلديث ليس له إسناد قائم؛ فاألول ضعيف ،والثاين ضعيف جدا.
ويشهد له (دون قوله :ومن ربط فرسا  ..اخل) ما تقدم من حديث أيب كبشة 
وغريه .وهللا أعلم.
((

[ -]5/25عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما ،قال :قال رسول هللا :
اخليل معقود يف نواصيها اخلري والنر يل إىل يوم القيامة ،وأهلها معانون عليها ،فامسحوا
بنواصيها ،وادعوا هلا ابلبكة ،وقلدوها ،وال تقلدوها ابألواتر )).
ختريج احلديث:
أخرجه أمحد( )5واللفظ له ،والطحاوي( ،)6والطرباين( ،)7كلهم من طرق عن عُْتـبَة بن
ه
صبهّح عن جابر .
صني بن َح ْرملة عن أيب املـُ َ
أيب َحكيم عن ُح َ
احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف؛ مداره على عُْتـبَة بن أيب َح هكيم اهلمداين ،خمتلف فيه:

) )1خليل بن عبد هللا اخلليلي" ،اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث" ،حتقيق :د .حممد سعيد عمر( .ط،1
الرايض :مكتبة الرشد1409 ،ه).480 :2 ،
) )2ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".209 :7 ،
) )3انظر :ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص .644
) )4ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".180 :3 ،
(" )5املسند" ،104 :23 ،رقم .14791
(" )6شرح مشكل اآلبار" ،294 :1 ،رقم  ،323مبثله ،وليس فيه " :والنَّيل ".
(" )7املعجم األوسط" ،13 :9 ،رقم  ،8982بنحوه ،وفيه اختصار.
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قال الذهيب " :قال أبو حامت :صاحل .وقال ابن معني :ضعيف .وقال مرة :ثقة .وليَّنه
أمحد ،وهو متوسط حسن احلديث "( .)1ووثقه الطرباين( ،)2وقال ابن عدي :ال صأس به(.)3
وضعفه النسائي( .)4وقال املنذري " :وثقه غري واحد ،وتكلم فيه غري واحد "( .)5وقال
ّ
ض ّعفه سبب ضعفه ،واجلرح ال
النووي " :اختلفوا يف توثيقه ،فوثقه اجلمهور ،ومل يُ ّبني من َ
فسرا "(.)6
يقبل إال ُم
ّ
()7
صني جمهول احلال ،مل أقف على من ّبني حاله ،وقد ترجم له البخاري
وشيخه ُح َ
()9
وابن أيب حامت( )8ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال ،وذكره ابن حبان يف (الثقات) .
قال املنذري " :رواه أمحد إبسناد جيّد "( .)10وصححه األلباين(.)11
واحلديث يشهد له ما تق ّدم من حديث سلمة ،وأيب كبشة ،واملغرية ،وسهل  .وهللا أعلم.
[ -]6/26عن عَُريب املـُلَيكي  ،عن النيب  قال (( :اخليل معقود يف نواصيها
اخلري والن بل( )12إىل يوم القيامة ،وأهلها معانون عليها ،واملنفق عليها كباسط يديه يف

( )1الذهيب" ،ميزان االعتدال".28 :3 ،
( )2املزي" ،هتذيب الكمال".303 :19 ،
( )3املصدر نفسه.
( )4انظر :املزي" ،هتذيب الكمال".302 :19 ،
( )5عبد العظيم بن عبد القوي املنذري" ،خمتصر سنن أيب داود" ،حتقيق :حممد صبحي حالق( ،ط،1
الرايض :مكتبة املعارف1431 ،ه).140 :3 ،
( )6حميي الدين حيىي بن شرف النووي" ،اجملموع شرح املهذب"( ،د.ط ،د.م :دار الفكر ،د.ن).99 :2 ،
( )7انظر :البخاري" ،التاريخ الكبري".10 :3 ،
( )8انظر :ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".191 :3 ،
(.213 :6 )9
( )10عبد العظيم بن عبد القوي املنذري" ،الرتغيب والرتهيب" ،حتقيق :مصطفى عمارة( ،ط ،3مصر:
مكتبة مصطفى البايب احلليب1388 ،هـ1968/م) ،263 :2 ،رقم .16
( )11انظر :األلباين" ،صحيح الرتغيب" ،82 :2 ،رقم .1249
وللحديث طرق أخرى التثبت ،مل أذكرها؛ لعدم ورود لفظ اإلعانة فيها.
(" )12النـُّْبل" هكذا يف املطبوع ،وقال احلافظ ابن حجر " :ويف حديث جابر من الزايدة يف نواصيها اخلري
=
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صدقة ،وأبواهلا وأرواثها ألهلها عند هللا يوم القيامة من مسك اجلنة )).

ختريج احلديث:
أخرجه ابن سعد (تعليقا) ( ،)1وابن أيب عاصم( ،)2وابن قانع( ،)3والطرباين( )4واللفظ
له ،وابن عدي( ،)5من طرق عن سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد هللا بن عَُريْب عن أبيه عن
جده .
احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف جدا؛ مداره على سعيد بن سنان ،أيب مهدي احلمصي ،مرتوك ،ورماه
الدارقطين وغريه ابلوضع( .)6قال األلباين " :موضوع "( .)7وهللا أعلم.
 تعليق:
يف هذه األحاديث داللة على استحباب رابط اخليل واقتنائها للغزو يف سبيل هللا تعاىل
وقتال أعدائه ،ومن ارتبطها كان له ثواب ذلك ،وأعانه هللا عز وجل على اإلنفاق عليها(.)8
وقال احلافظ ابن حجر " :قوله (اخليل) :املراد هبا ما يتخذ للغزو ،صأن يقاتل عليه أو
يرتبط ألجل ذلك "( .)9وقال ابن عبد الرب " :فيه احلض على اكتساب اخليل ،وفيه تفضيلها
=

والنَّـْيل وهو بفتح النون وسكون التحتانية بعدها الم "" .فتح الباري".57 :6 ،
(" )1الطبقات الكربى" ،434 :7 ،بنحوه.
(" )2اآلحاد واملثاين" ،157 :5 ،رقم  ،2695بنحوه.
(" )3معجم الصحابة" ،289 :2 ،بنحوه.
(" )4املعجم الكبري" ،188 :17 ،رقم  ،505واللفظ له ،ويف "املعجم األوسط" ،17 :2 ،رقم  ،1084بنحوه.
(" )5الكامل يف ضعفاء الرجال" ،400 :4 ،بنحوه.
( )6انظر :ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص .237
( )7األلباين" ،سلسلة األحاديث الضعيفة" ،274 :11 ،رقم .5168
( )8انظر :النووي" ،شرح صحيح مسلم" ،16 :13 ،واملناوي" ،فيض القدير".512 :3 ،
( )9ابن حجر" ،فتح الباري".55 :6 ،
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على سائر الدواب؛ ألنه مل أيت عنه يف غريها مثل هذا القول؛ وذلك تعظيم منه لشأهنا،
وحض على اكتساهبا ،وندب الرتباطها يف سبيل هللا عدة للقاء العدو  ...فاخليل املعدة
للجهاد هي اليت يف نواصيها اخلري ،وما كان معدا منها للف)ن وسلب املسلمني فتلك كما قال
ابن عمر( :خيل الشيطان) "( .)1وهللا أعلم.

( )1يوسف بن عبد هللا ابن عبد الرب" ،االستذكار" ،حتقيق :سامل حممد عطا ،وآخرون( ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1421 ،ه).135 :5 ،
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املبحث السابع :إعانة اهلل عز وجل ملن ينوي أداء دَيْنه ،وفيه ثالثة أحاديث:
[ -]1/27عن أيب هريرة  عن النيب  قال (( :من أخذ أموال الناس يريد
أداءها أ ردى هللا عنه ،ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه هللا )).
ختريج احلديث:
أخرجه البخاري( )1من طريق سليمان بن بالل عن ثور بن زيد عن أيب الغيث
عن أيب هريرة .
[ -]2/28عن حممد بن علي بن احلسني ،قال :كانت عائشة تدان ،فقيل هلا :ما
لك وللدين؟ قالت :مسعت رسول هللا  ،يقول (( :ما من عبد كانت له نية يف أداء دينه،
إال كان له من هللا عز وجل عون )) ،فأان ألتمس ذلك العون.
ختريج احلديث:
أخرجه أبو داود الطيالسي  ،وإسحاق بن راهويه  ،وأمحد واللفظ له ،واحلارث
بن أيب أسامة( ،)5والطحاوي( ،)6واحلاكم( ،)7ومن طريقه البيهقي( ،)8كلهم من طريق حممد
بن علي.
ويف لفظ آخر عند أمحد " :من داين الناس بدين يعلم هللا منه أنه حريص على أدائه،
()3

()2

()4

(" )1صحيح البخاري" ،كتاب :يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،ابب :من أخذ أموال
الناس يريد أداءها أو إتالفها  ،115 :3رقم .2387
(" )2املسند" ،116 :3 ،رقم  ،1628بنحوه.
(")3املسند" ،529 :2 ،رقم  ،1111بنحوه.
(")4املسند" ،497 :40 ،رقم .24439
(" )5بغية الباحث" ،505 :1 ،رقم  ،445مبثله.
(" )6شرح مشكل اآلبار" ،70 :11 ،رقم  ،4288بنحوه.
(" )7املستدرك" ،27 :2 ،رقم  ،2203مبثله.
(" )8السنن الكربى" ،580 :5 ،رقم  ،10959مبثله.
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كان معه من هللا عون وحافظ"(.)1
وأخرجه الطرباين( ،)2من طريق سعد بن الصلت عن هشام بن عروة عن أبيه.
ولفظه " :من كان عليه دين ينوي أداءه كان معه من هللا عون ،وسبّب هللا له رزقا ".
وأخرجه احلاكم( ،)3ومن طريقه البيهقي( ،)4كالمها من طريق حممد بن عبد الرمحن بن
جمرب عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه.
ّ
ثالثتهم (حممد ،وعروة ،والقاسم) عن عائشة رضي هللا عنها.
احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف ،يُروى عن عائشة رضي هللا عنها من ثالثة طرق:
األول :طريق حممد بن علي بن احلسني به ،واختلف عليه:
فرواه القاسم بن الفضل عنه عن عائشة رضي هللا عنها ،وفيه انقطاع؛ حممد بن علي
مل يسمع من عائشة رضي هللا عنها .قاله اإلمام أمحد(.)5
ورواه جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن علي عن عبد هللا بن جعفر  قال :قال
رسول هللا  " :إن هللا مع الدائن حىت يقضي دينه ،ما مل يكن فيما يكرهه هللا "(.)6
قال احلاكم " :هذا صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه " .ووافقه الذهيب ،والبوصريي(،)7
(" )1املسند" ،226 :43 ،رقم .26127
(" )2املعجم األوسط" ،316 :7 ،رقم .7608
(" )3املستدرك" ،26 :2 ،رقم  ،2202مبثله.
(" )4السنن الكربى" ،580 :5 ،رقم  ،10958مبثله.
( )5انظر :عبد الرمحن بن حممد ابن أيب حامت" ،املراسيل" ،حتقيق :شكر هللا نعمة هللا قوجاين( .ط،1
بريوت :مؤسسة الرسالة1397 ،ه) ،ص  ،185رقم .672
( )6أخرجه ابن ماجه يف "سننه" ،كتاب الصدقات ،ابب :من أدان دينار وهو ينوي قضاءه  ،805 :2رقم ،2409
والدارمي يف "سننه" ،1690 :3 ،رقم  ،2637والبزار يف "مسنده" ،202 :6 ،رقم  ،2243والطرباين يف
"املعجم الكبري" ،74 :13 ،رقم  ،184واحلاكم يف "مستدركه" ،27 :2 ،رقم  ،2205وأبو نعيم يف "احللية":3 ،
 ،186رقم  ،1007والبيهقي يف "السنن الكربى" ،580 :5 ،رقم  ،10960واللفظ البن ماجه.
( )7انظر :أمحد بن أيب بكر البوصريي" ،مصباح الزجاجة" ،حتقيق :حممد الكشناوي( ،ط ،2بريوت :دار
=
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حسن ابن حجر إسناده(.)1
و ّ
()2
قلت :يف إسناده سعيد بن سفيان األسلمي الراوي عن جعفر بن حممد ،مقبول ،
()3
تفرد ،قال أبو نعيم " :هذا
وقال الذهيب " :ال يكاد يُعرفّ ،
وقواه ابن حبان "  .وقد ّ
حديث غريب من حديث جعفر وأبيه ،وعبد هللا بن جعفر مل يروه عنه إال سعيد ،وال عنه إال
ابن أيب فديك "(.)4
الثاين :طريق سعد بن الصلت عن هشام بن عروة عن أبيه به.
ويف إسناده شيخ الطرباين :حممد بن إسحاق بن إبراهيم (ابن شاذان) ،مل أجد ترمجته.
()5
تفرد ،قال الطرباين " :مل
ووالده إسحاق (شاذان) ،صدوق ،له مناكري وغرائب  ،وقد ّ
يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال سعد بن الصلت ،وال رواه عن سعد إال شاذان ".
جمرب عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه به.
الثالث :طريق حممد بن عبد الرمحن بن ّ
()6
جمرب ،مرتوك .قاله النسائي ومجاعة .
وإسناده ضعيف جدا؛ ابن ّ
فطرق احلديث الختلو من مقال ،ويشهد ملعناه ما تقدم يف حديث أيب هريرة ،
فيتقوى به ،وهللا أعلم.
[ -]3/29عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة ،أن ميمونة رضي هللا عنها ،زوج النيب
 ،استدانت فقيل هلا :اي أم املؤمنني ،تستدينني وليس عندك وفاء ،قالت :إين مسعت
رسول هللا  يقول (( :من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه ،أعانه هللا عز وجل )).
=

العربية1403 ،ه) ،63 :3 ،رقم .850
( )1انظر :ابن حجر" ،فتح الباري".54 :5 ،
( )2انظر :ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص .236
( )3انظر :الذهيب" ،ميزان االعتدال".141 :2 ،
(" )4حلية األولياء".186 :3 ،
( )5انظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء" ،383 :12 ،وابن حجر" ،لسان امليزان".33 :2 ،
( )6انظر :ابن حجر" ،لسان امليزان".278 :7 ،
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ختريج احلديث:
أخرجه النسائي( )1واللفظ له ،والطحاوي( ،)2والطرباين( ،)3وأبو نعيم( ،)4كلهم من
طرق عن األعمش عن حصني بن عبد الرمحن عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة.
()8
وأخرجه ابن ماجه( ،)5والنسائي( ،)6وإسحاق بن راهويه( ،)7وعبد بن ُمحَيد  ،وأبو
يعلى( ،)9والطحاوي( ،)10وابن حبان( ،)11والطرباين( ،)12واحلاكم( ،)13والبيهقي( ،)14من
طريق منصور بن املعتمر عن زايد بن عمرو عن عمران بن حذيفة.
بلفظ " :ما أحد يدان دينا يعلم هللا أنه يريد قضاءه إال قضاه هللا عنه يف الدنيا " وهذا
لفظ إسحاق ،والبقية بنحوه .وعند احلاكم " :عن ميمونة أهنا كانت تدان فتُكْثهر ،فقيل هلا
ع الدَّين؛ ألن له من هللا عوان ،فأان ألتمس ذلك العون ".
يف ذلك ،فقالت :ال َأد ُ
وأخرجه أمحد( )15من طريق منصور بن املعتمر عن رجل.
(" )1السنن" ،كتاب :البيوع ،ابب :التسهيل فيه  ،315 :7رقم .4687
(" )2شرح مشكل اآلبار" ،69 :11 ،رقم  ،4286مبثله.
(" )3املعجم الكبري" ،432 :23 ،رقم  ،1050بنحوه.
يرده " بدل " :يؤديه ".
(" )4اتريخ أصبهان" ،276 :2 ،مبثله إال أنه قالّ " :
(" )5السنن" ،كتاب :الصدقات ،ابب :من أدان دينار وهو ينوي قضاءه  ،805 :2رقم .2408
( " )6السنن" ،كتاب :البيوع ،ابب :التسهيل فيه  ،315 :7رقم .4686
(" )7املسند" ،214 :4 ،رقم .2020
(" )8املنتخب من مسنده" ،ص  ،447رقم .1549
(" )9املسند" ،514 :12 ،رقم .7083
(" )10شرح مشكل اآلبار" ،69 :11 ،رقم .4287
(" )11صحيح ابن حبان" ،420 :11 ،رقم .5041
(" )12املعجم الكبري" ،24 :24 ،رقم .61
(" )13املستدرك" ،27 :2 ،رقم .2204
(" )14السنن الكربى" ،580 :5 ،رقم .10957
(" )15املسند" ،419 :44 ،رقم  ،26840بنحوه ،ويف آخرهّ " :أداه هللا عنه ".
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ثالثتهم (عبيد هللا ،وحذيفة ،والرجل) عن ميمونة رضي هللا عنها.

احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف ،يُروى عن ميمونة رضي هللا عنها ،من ثالثة طرق:
األول :طريق األعمش عن حصني عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة به.
قال األلباين " :وهو إسناد صحيح على شرط الشيخني إذا كان عبيد هللا بن عبد هللا
مسعه من ميمونة؛ فإن املعروف أنه يروي عنها بواسطة عبد هللا بن عباس "(.)1
قلت :أعلّه الدارقطين ابإلرسال(.)2
الثاين :طريق منصور بن املعتمر عن زايد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة به.
وإسناده ضعيف؛ زايد بن عمرو مل أقف على من وثقه أو ّبني حاله ،ومل يرهو عنه غري
()3
تفرد ابلرواية عن عمران بن حذيفة ،وعمران قال عنه املزي" :
وقد
،
منصور ،فهو جمهول
ّ
أحد اجملاهيل"( .)4وقال الذهيب " :ال يعرف "( .)5كما أعله الدراقطين ابإلرسال ،حيث قال:
"  ..عن عمران بن حذيفة ،مرسال ،عن ميمونة ،وهو أشبه "(.)6
الثالث :طريق منصور بن املعتمر عن رجل ،وهو إسناد ضعيف؛ جلهالة اسم الرجل.
وقد جاء عند أمحد( )7من طريق جعفر بن زايد عن منصور ،قال" :حسبته عن سامل،
عن ميمونة رضي هللا عنها" .وسامل ابن أيب اجلعد مل يذكر مساعا من ميمونة رضي هللا عنها،
ومل أقف على من قال بسماعه منها ،وقد ع ّد ابن املديين ،والبخاري أمساء الصحابة الذين
( )1األلباين" ،سلسلة األحاديث الصحيحة" ،26 :3 ،رقم .1029
( )2الدارقطين" ،العلل" ،267 :15 ،رقم .4019
( )3انظر :أبو إسحاق احلويين" ،نثل النبال" ،مجعه ورتبه :أمحد بن عطية الوكيل( .ط ،1مصر :دار ابن
عباس1433 ،ه).595 :2 ،
( )4املزي" ،هتذيب الكمال".317 :22 ،
( )5الذهيب" ،ميزان االعتدال".235 :3 ،
(" )6العلل" ،265 :15 ،رقم .4016
(" )7املسند" ،399 :44 ،رقم .26816
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مسع منهم ومل يذكروا ميمونة رضي هللا عنها ( .)1وقال أمحد بن حنبل ،وابن املديين" :مل يلق
ابن مسعود ،ومل يلق عائشة "( .)2ومل يسمع من أم سلمة رضي هللا عنها( ،)3وقد توفيت
ميمونة قبلهما رضي هللا عنهن أمجعني.
قال احلافظ العراقي " :هذا حديث حسن إن سلم من االنقطاع بني سامل وميمونة؛
فإن كان هو سامل بن أيب اجلعد  -وهو الظاهر -فإنه من شيوخ منصور بن املعتمر ،وهو كثري
ا هإلرسال أرسل عن عائشة وغريها "( .)4وقال األلباين " :رجاله ثقات إال أن فيه انقطاعا بني
سامل  -وهو ابن أيب اجلعد  -وميمونة "(.)5
فجميع طرق احلديث ال تثبت .وهللا أعلم.
 تعليق:
دلّت األحاديث على أمهية النيّة عند االستدانة ،وأن اجلزاء من جنس العمل ،فمن أخذ
أموال الناس صأي وجه من وجوه املعامالت سواء كان قرضا أو غريه ،وكان عازما على الوفاء
ووسع عليه يف رزقه حىت يؤدي الذي عليه(.)6
يسر هللا له ذلك حلسن نيّته ،وأعانه ّ
واألداء ّ
قال احلافظ ابن حجر" :وفيه الرتغيب يف حتسني النية والرتهيب من ضد ذلك ،وأن
مدار األعمال عليها "( .)7وهللا أعلم.
( )1انظر :علي بن عبد هللا ،ابن املديين" ،العلل" ،حتقيق :حممد مصطفى األعظمي( ،ط ،2بريوت:
املكتب اإلسالمي1980 ،ه) ،ص  ،63وحممد بن عيسى الرتمذي" ،العلل الكبري" ،حتقيق:
صبحي السامرائي ،وآخرون( ،ط ،1بريوت :عامل الكتب1409 ،ه) ،ص .386
( )2ابن أيب حامت" ،املراسيل" ،ص .80
( )3انظر :العالئي" ،جامع التحصيل" ،ص .179
( )4عبد الرحيم بن احلسني العراقي" ،قرة العني ابملسرة بوفاء الدين" ،حتقيق :قسم التحقيق بدار الصحابة
للرتاث( .ط ،1مصر :دار الصحابة1411 ،ه1991/م) ،ص .60
( )5األلباين" ،سلسلة األحاديث الصحيحة" ،26 :3 ،رقم .1029
( )6انظر :عبد الرؤوف بن اتج العارفني املناوي" ،التيسري بشرح اجلامع الصغري"( ،ط ،3الرايض :مكتبة
اإلمام الشافعي1408 ،هـ1988 /م).390 :2 ،
( )7ابن حجر" ،فتح الباري".54 :5 ،
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املبحث الثامن :إعانة اهلل عز وجل على قدر املؤونة ،وفيه حديثان:
[ -]1/30عن أيب هريرة  ،قال :قال رسول هللا  (( :إن املعونة أتيت من هللا
على قدر املؤونة ،وإن الصب أييت من هللا على قدر البالء )).
ختريج احلديث:
البزار( )1واللفظ له ،وأبو حممد الفاكهي( ،)2ومن طريقه ابن بشران( ،)3ومن
أخرجه ّ
طريقه البيهقي( ،)4وابن عدي( ،)5كلهم من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبّاد بن كثري،
وطارق بن عمار.
وأخرجه البخاري يف اترخيه (تعليقا) ( ،)6وابن عدي( ،)7كالمها من طريق الدراوردي
عن طارق بن عمار.
()9
()8
وأخرجه العقيلي  ،وابن عدي  ،كالمها من طريق الدراوردي عن عبّاد عن طارق
بن عمار.
()10
وأخرجه ابن عدي من طريق بقية بن الوليد عن معاوية بن حيىي ،وأيب بكر بن أيب
مرمي.

(" )1املسند" ،327 :15 ،رقم .8878
(" )2فوائد أيب حممد الفاكهي" ،ص  ،288رقم  ،111بنحوه.
(" )3أمايل ابن بشران (اجلزء األول)" ،ص  ،292رقم  ،670بنحوه.
(" )4شعب اإلميان" ،337 :12 ،رقم  ،9481بنحوه.
(" )5الكامل يف ضعفاء الرجال" ،184 :5 ،بنحوه.
(" )6التاريخ الكبري" ،355 :4 ،بنحوه.
(" )7الكامل يف ضعفاء الرجال" ،184 :5 ،بنحوه.
(" )8الضعفاء الكبري" ،227 :2 ،بنحوه.
(" )9الكامل يف ضعفاء الرجال" ،184 :5 ،بنحوه.
( )10املصدر نفسه ،208 :2 ،بنحوه.
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وأخرجه ابن شاهني( ،)1وابن عدي( ،)2ومن طريقه البيهقي( ،)3وأبو أمحد احلاكم(،)4
من طريق بقية بن الوليد عن معاوية بن حيىي عن أيب بكر ال ُقْتيب.
وأخرجه القضاعي( )5من طريق بقية بن الوليد عن معاوية بن حيىي.
مجيعهم (عبّاد ،وطارق ،ومعاوية ،وأبو بكر) عن أيب الزاند عن األعرج.
وأخرجه ابن عدي( )6من طريق عمر بن طلحة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة.
كالمها (األعرج ،وأبو سلمة) عن أيب هريرة .
احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف ،يُروى عن أيب هريرة  من طريقني:
األول :طريق أيب الزاند عن األعرج عنه  ،وقد جاء من وجهني:
فرواه عبد العزيز الدراوردي ،واختلف عنه:
رواه أبو مصعب ،وحيىي بن حممد ،عن الدراوردي عن عباد بن كثري ،وطارق بن
عمار ،عن أيب الزاند به.
ومعلَّى بن منصور ،عن الدراوردي عن طارق عن أيب الزاند به.
ورواه يعقوب بن محيدُ ،
ورواه إبراهيم بن محزة ،وحيىي بن حممد ،عن الدراوردي عن عباد عن طارق عن أيب
الزاند به.
وهو الصحيح ،قال البيهقي " :تفرد به طارق بن عمار وعباد ،وقد قيل :عن عباد
عن طارق ،وهو األصح "(.)7
(" )1الرتغيب يف فضائل األعمال" ،ص  ،88رقم  ،273بنحوه.
(" )2الكامل يف ضعفاء الرجال" ،184 :5 ،مبثله إال أنه قال " :املصيبة " بدل " البالء ".
(" )3شعب اإلميان" ،337 :12 ،رقم  ،9483بنحوه.
(" )4األسامي والكىن" ،264 :2 ،مبثله إال أنه قال " :املصيبة " بدل " البالء ".
(" )5مسند الشهاب" ،111 :2 ،رقم  ،992بنحوه.
(" )6الكامل يف ضعفاء الرجال" ،96 :6 ،بنحوه.
(" )7شعب اإلميان".337 :12 ،
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وساق العقيلي هذا الوجه ،وقال " :يف هذا رواية من غري هذا الوجه أصلح من هذا "(.)1
وعباد بن كثري ،مرتوك ،قال أمحد :روى أحاديث كذب( ،)2وطارق بن عمار ال يتابع
على حديثه ،قاله البخاري( .)3فهذا الوجه ضعيف جدا اليقبل يف املتابعات.
ورواه معاوية بن حيىي األطرابلسي ،واختلف عنه:
فرواه حيىي بن عثمان عن بقية بن الوليد عن معاوية عن أيب الزاند به.
ورواه اليُسر بن موسى عن بقية عن معاوية ،وأيب بكر بن أيب مرمي عن أيب الزاند به.
قال ابن عدي " :وأبو بكر بن أيب مرمي يف هذا اإلسناد غري حمفوظ "(.)4
ورواه عمار بن نصر عن بقية عن معاوية عن أيب بكر ال ُقتيب عن أيب الزاند به.
وهو الصحيح؛ فبني معاوية وأيب الزاند واسطة ،وهو ما قاله أبو حامت وأبو زرعة
الرازاين ،إال أهنما جعال الواسطة عباد بن كثري( ،)5وقال بعض النقاد :أبو بكر ال ُقْتيب بداللة
الطريق اآلخر.
()6
وهو حديث منكر ،قاله أبو حامت  ،وقال أبو أمحد احلاكم " :هذا حديث منكر،
الحيتمله أبو الزاند ،وأبو بكر ال ُقْتيب رجل جمهول ال يُدرى من هو "(.)7
وقال ابن عبد الرب " :أبو بكر القتيب عن أيب الزاند ،روى عنه معاوية بن حيىي .هو
رجل جمهول ال يدرى من هو "( .)8وقال الذهيب " :أبو بكر ال ُقْتيب عن أيب الزاند جمهول،
(" )1الضعفاء الكبري".227 :2 ،
( )2انظر :ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص .290
( )3انظر" :التاريخ الكبري".355 :4 ،
(" )4الكامل يف ضعفاء الرجال".208 :2 ،
( )5انظر :ابن أيب حامت" ،علل احلديث".168 :5 ،
( )6املصدر نفسه.144 :5 ،
(" )7األسامي والكىن".264 :2 ،

( )8ابن عبد الرب" ،االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم ابلكىن" ،حتقيق :عبد هللا مرحول
السواملة( ،ط ،1الرايض :دار ابن تيمية1405 ،ه1985/م).1079 :2 ،
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واخلرب منكر"( .)1فاحلديث من طريق أيب الزاند اليثبت ،واليصلح يف املتابعات؛ لشدة
ضعفه .وهللا أعلم.
الثاين :طريق عمر بن طلحة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة .
وهو أمثل طرق احلديث ،وعمر بن طلحة متكلم فيه:
()3
قال أبو حامت " :حمله الصدق "( .)2وذكره ابن حبان يف (الثقات)  .وجرحه بعض
النقاد :قال أبو زرعة " :ليس بقوي "( .)4وقال الذهيب " :جمهول "(،)5
ويف موضع آخر " :فيه جهالة"( ،)6ويف موضع آخر " :ال يكاد يُعرف "( .)7وللحافظ
ابن حجر فيه قوالن ،فمرة قال " :صدوق "( .)8ومرة قال " :ل ّني " (.)9
والذي يظهر أن فيه ضعف ،ويعترب به يف املتابعات والشواهد ،ومل أقف له على متابع.
وعليه ،فاحلديث اليثبت فيما يظهر ،وأما حديث أنس  اآليت ،فال يستشهد به؛
لشدة ضعفه ،وهللا أعلم وأحكم.
[ -]2/31عن أنس بن مالك  ،قال :قال رسول هللا  (( :إن املعونة أتيت من
املؤنة ،وإن الصب  -قال :ورمبا قال :الفرج  -أييت من عند هللا
هللا عزوجل على قدر ُ
عزوجل على شدة البالء )).

( )1حممد بن أمحد الذهيب" ،املقتىن يف سرد الكىن" ،حتقيق :حممد صاحل املراد( .ط ،1املدينة :اجمللس
العلمي ابجلامعة اإلسالمية1408 ،ه).129 :1 ،
( )2ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".117 :6 ،
(.440 :8 )3
( )4ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".117 :6 ،
( )5حممد بن أمحد الذهيب" ،ديوان الضعفاء" ،حتقيق :محاد بن حممد األنصاري( .ط ،2مكة :مكتبة
النهضة احلديثة ،د.ت) ،ص .294
( )6الذهيب" ،ميزان االعتدال".208 :3 ،
( )7حممد بن أمحد الذهيب" ،املغين يف الضعفاء" ،حتقيق :د .نور الدين عرت.469 :2 ،
( )8ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص .414
( )9ابن حجر" ،لسان امليزان".380 :9 ،
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ختريج احلديث:
أخرجه أبو جعفر ابن البخرتي من طريق داود بن املـُ َح ّرب عن العباس بن َرهزين عن
خالس بن حيىي عن بابت البناين عن أنس .
()1

احلكم على احلديث:
إسناده ضعيف جدا؛ فيه داود بن املـُ َح ّرب ،مرتوك  .وهللا أعلم.
()2

(" )1جمموع فيه مصنفات أيب جعفر ابن البخرتي" ،ص  ،137رقم .58
( )2انظر :ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص .200
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،أما بعد:
فهذه أهم نتائج الدراسة:
 -1إن مفهوم إعانة هللا عز وجل للعبد هي مبساعدته ،ومظاهرته ،وعونه له على أمر من
األمور ،أو على أموره كلها ،دينية كانت أو دنيوية ،وذلك ابلتوفيق والتيسري واإلرشاد
واهلداية.
 -2ثبوت صفة اإلعانة هلل عز وجل ،وقد دلت عليها نصوص من الكتاب والسنة.
 -3أن هناك فرق بني اإلعانة والنصرة والتقوية ،فاإلعانة عامة والنصرة خاصة ،والتقوية
أبلغ من اإلعانة ،وتكون على صناعة والنصرة ال تكون إال يف منازعة.
 -4أبرزت أحاديث الباب أصناف املعانني من هللا عز وجل ،فكانوا على النحو اآليت:
تعني األمر عليه ،إذ
 الوايل الذي مل يسأل الوالية ومل حيرص عليها ،أو سأهلا يف حني ّ
مل يوجد غريه أهال لذلك.
وتعمد
 اإلمام العادل ،سواء كان حاكما أو قاضيا ،بشرط عدم اجلور يف حكمه ّ
ذلك.
 املـُعني إلخوانه ،والساعي يف تفريج ُكَرهبم وقضاء حوائجهم.
 اجملاهد يف سبيل هللا.
 الناكح الذي يريد العفاف.
 املكاتب الذي يريد األداء والوفاء به.
 صاحب اخليل ،الذي اختذها للغزو يف سبيل هللا أو ارتبطها عدة للقاء العدو.
 املـَ هدين الذي ينوي أداء دينه.
تلخصت أسباب إعانة هللا عز وجل للمرء بعد متييز أحاديث الباب إىل ما يلي:
ّ -5
 اجتناب سؤال الوالية واحلرص عليها.
 االجتهاد يف إقامة العدل يف الوالية واألحكام.
 إعانة املسلم يف قضاء حاجته وتفريج كربته.
 صحة املقصد ،والنية السليمة يف اجلهاد واملكاتبة والنكاح.
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 اقتناء اخليل بنية إعدادها للغزو يف سبيل هللا واملرابطة.
 إرادة الوفاء ابلدين ملن استدان.
 -6كثري من األحاديث اليت بيّنت أسباب إعانة هللا عز وجل ركزت على ضرورة العناية
ابلنية واستصالحها؛ لنيل العون من هللا تعاىل.
 -7بلغت األحاديث الواردة يف الباب ( )31حديثا ،منها ( )6صحيحة ،و( )8حسنة،
و( )4ضعيفة ،و( )13شديدة الضعف.
ومن التوصيات اليت يوصي هبا الباحث:
 -1مجع ودراسة األحاديث الواردة يف املخذولني من هللا عز وجل.
 -2مجع ودراسة األحاديث الواردة فيمن ينصره هللا عز وجل.
وختاما فهذا جهد بشري يعرتيه اخللل واخلطأ والنسيان ،فأسأل هللا جل شأنه أن يغفر
زللي ويسد خللي ،ويتقبله مين بقبول حسن ،كما أسأله أن ينفعين به ومن قرأه ،وأن جيعلنا
ممن يفوز بعونه سبحانه وينعم برضوانه.
وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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املطادر واملراجع

ابن أيب الدنيا ،عبدهللا بن حممد" .قضاء احلوائج" .احملقق :جمدي السيد إبراهيم( .د.ط ،القاهرة :مكتبة
القرآن ،د.ت).
ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد" .اجلرح والتعديل"( .ط ،1اهلند :دائرة املعارف العثمانية ،بريوت :دار
إحياء الرتاث1952 ،م).
ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد" .علل احلديث" .احملقق :مجاعة من الباحثني ،إبشراف :د.سعد
احلميد ،ود.خالد اجلريسي( .ط ،1د.م :مطابع احلميضي1427 ،ه2006/م).
ابن أيب حامت ،عبدالرمحن بن حممد" .املراسيل" .احملقق :شكر هللا نعمة هللا قوجاين( .ط ،1بريوت:
مؤسسة الرسالة1397 ،ه).
ابن أيب شيبة ،عبدهللا بن حممد" .املصنف" .احملقق :كمال يوسف احلوت( .ط ،1الرايض :مكتبة الرشد،
1409ه).
ابن أيب عاصم ،أمحد بن عمرو" .اجلهاد" .احملقق :مساعد بن سليمان الراشد( .ط ،1املدينة املنورة:
مكتبة العلوم واحلكم1409 ،ه).
ابن أيب عاصم ،أمحد بن عمرو" .اآلحاد واملثاين" .احملقق :د .ابسم فيصل اجلوابرة( .ط ،1الرايض :دار
الراية1411 ،ه1991/م).
ابن األعرايب ،أمحد بن حممد" .معجم ابن األعرايب" .احملقق :عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين( .ط،1
السعودية :دار ابن اجلوزي1418 ،ه).
ابن املديين ،علي بن عبد هللا" .العلل" .احملقق :حممد مصطفى األعظمي( .ط ،2بريوت :املكتب
اإلسالمي1980 ،ه).
ابن املديين ،علي بن عبدهللا" .سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين" .احملقق :موفق عبد القادر( .ط،1
الرايض :مكتبة املعارف1404 ،ه).
ابن املل هّقن ،عمر بن علي" .التوضيح لشرح اجلامع الصحيح" .احملقق :دار الفالح للبحث العلمي( .ط،1
دمشق :دار النوادر1429 ،هـ2008 /م).
ابن ب ْشران ،عبد امللك بن حممد" .أمايل ابن بشران (اجلزء األول)" .ضبط نصه :عادل العزازي( .ط،1
الرايض :دار الوطن1418 ،ه).
ابن بطّال ،علي بن خلف" .شرح صحيح البخاري" .احملقق :ايسر بن إبراهيم( .ط ،2السعودية :مكتبة
الرشد1423 ،ه2003/م).
ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي" .اإلصابة يف متييز الصحابة" .احملقق :عادل أمحد ،وآخرون( .ط،1
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بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ).
ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي" .التلخيص احلبري" .احملقق :حسن عباس( .ط ،1مصر :مؤسسة
قرطبة1416 ،هـ1995 /م).
ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي" .تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس" .احملقق:
د.عاصم القريويت( .ط ،1عمان :مكتبة املنار1403 ،ه).
ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي" .تقريب التهذيب" .احملقق :حممد عوامة( .ط ،1سوراي :دار الرشيد،
1406هـ 1986 /م).
ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي" .هتذيب التهذيب"( .ط ،1اهلند :مطبعة دائرة املعارف النظامية،
1326هـ).
ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي" .املطالب العالية" .احملقق :جمموعة من الباحثني( .ط ،1د.م :دار
العاصمة  -دار الغيث1419 ،ه).
ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي" .لسان امليزان" .حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة( .ط ،1دار البشائر
اإلسالمية2002 ،م).
ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي" .فتح الباري شرح صحيح البخاري" .صححه وأشرف على طبعه:
حمب الدين اخلطيب( .بريوت :دار املعرفة1379 ،هـ).
ابن دقيق العيد ،تقي الدين حممد بن علي" .إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام( .د.ط ،د.م :مطبعة
السنة احملمدية ،د.ت).
ابن راهويه ،إسحاق بن إبراهيم" .مسند إسحاق بن راهويه .احملقق :د.عبد الغفور البلوشي( .ط،1
املدينة :مكتبة اإلميان1412 ،ه).
ابن رجب احلنبلي ،عبد الرمحن بن أمحد" .جامع العلوم واحلكم" .حتقيق :د.حممد األمحدي( .ط ،2د.م:
دار السالم1424 ،هـ2004/م).
ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد" .فتح الباري" .احملقق :حممود شعبان ،وآخرون( .ط ،1املدينة :مكتبة
الغرابء األثرية1417 ،ه).
ابن رسالن ،أمحد بن حسني" .شرح سنن أيب داود" .احملقق :مجاعة من الباحثني( .ط ،1مصر :دار
الفالح1437 ،ه2016/م).
ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع" .الطبقات الكربى" .احملقق :حممد عبد القادر( .ط ،1بريوت :الكتب
العلمية1410 ،ه).
ابن شاهني ،عمر بن أمحد" .الرتغيب يف فضائل األعمال" .حتقيق :حممد حسن إمساعيل( .ط ،1لبنان:
دار الكتب العلمية2004 ،م).
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ابن عبد الرب القرطيب ،يوسف بن عبدهللا" .االستذكار" .احملقق :سامل حممد عطا ،وآخرون( .ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1421 ،ه).
ابن عبد الرب القرطيب ،يوسف بن عبدهللا" .االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم ابل ُكىن" .احملقق:
عبد هللا مرحول السواملة( .ط ،1الرايض :دار ابن تيمية1405 ،ه1985/م).
ابن قانع ،عبد الباقي بن قانع البغدادي" .معجم الصحابة" .احملقق :صالح بن سامل املصرايت( .ط،1
املدينة املنورة :مكتبة الغرابء األثرية1418 ،ه).
ابن قيّم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر" .مدارج السالكني" .احملقق :حممد املعتصم ابهلل( .ط ،3بريوت :دار
الكتاب العريب1416 ،ه).
ابن ماجه ،حممد بن يزيد" .سنن ابن ماجه" .احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي( .د.ط ،د.م :دار إحياء
الكتب العربية ،د.ت).
ابن معني ،حيىي بن معني" .سؤاالت ابن اجلنيد ليحىي بن معني" .احملقق :أمحد حممد نور سيف( .ط،1
املدينة :مكتبة الدار1408 ،ه).
أبو الشيخ األصبهاين ،عبد هللا بن حممد" .جزء ما رواه أبو الزبري عن غري جابر" .احملقق :بدر البدر.
(د.ط ،الرايض :مكتبة الرشد ،د.ت).
أبو الشيخ ،عبد هللا بن حممد األصبهاين" .طبقات احملدثني صأصبهان" .احملقق :عبد الغفور البلوشي.
(ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1412 ،ه).
أبو بكر البيهقي ،أمحد بن احلسني" .األمساء والصفات" .احملقق :عبد هللا احلاشدي( .ط ،1السعودية:
مكتبة السوادي1413 ،ه).
أبو حامت البُسيت ،حممد بن حبان" .الثقات"( .ط ،1اهلند :دائرة املعارف العثمانية1393 ،ه1973/م).
أبو داود الطيالسي ،سليمان بن داود" .مسند الطيالسي" .احملقق :د .حممد الرتكي( .ط ،1مصر :دار
هجر1419 ،ه1999/م).
أبو داود ،سليمان بن األشعث" .سنن أيب داود" .احملقق :حممد حميي الدين عبد احلميد( .د.ط ،بريوت:
املكتبة العصرية ،د.ت).
أبو داود ،سليمان بن األشعث" .سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف اجلرح والتعديل".
احملقق :حممد علي العمري( .ط ،1املدينة :عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية،
1403ه1983/م).
أبو عوانة اإلسفراييين ،يعقوب بن إسحاق" .مستخرج أيب عوانة" .احملقق :أمين عارف( .ط ،1بريوت :دار
املعرفة1419 ،ه).
أبو نعيم األصبهاين ،أمحد بن عبد هللا" .اتريخ أصبهان" .احملقق :سيد كسروي( .ط ،1بريوت :دار
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الكتب العلمية1410 ،هـ1990/م).
أبو نعيم األصبهاين ،أمحد بن عبد هللا" .حلية األولياء" .احملقق :سعيد سعد الدين األسكندراين( .ط،1
لبنان :دار إحياء الرتاث2001 ،م).
أبو نعيم ،أمحد بن عبد هللا األصبهاين" .فضيلة العادلني من الوالة" .احملقق :مشهور حسن( .ط ،1د.م:
دار الوطن1418 ،ه1997/م).
أبو يعلى املوصلي ،أمحد بن علي" .مسند أيب يعلى" .احملقق :حسني سليم أسد( .ط ،1دمشق :دار
املأمون للرتاث1414 ،ه.)1984/
ابن سعدي ،عبدالرمحن بن انصر" .هبجة قلوب األبرار" .احملقق :عبد الكرمي آل الدريين( .ط ،1الناشر:
مكتبة الرشد1422 ،هـ 2002 /م).
األلباين ،حممد انصر الدين" .سلسلة األحاديث الصحيحة"( .ط ،1الرايض :مكتبة املعارف1415 ،ه).
األلباين ،حممد انصر الدين" .سلسلة األحاديث الضعيفة"( .ط ،1الرايض :مكتبة املعارف،
1412هـ1992/م).
األلباين ،حممد انصر الدين" .صحيح الرتغيب والرتهيب"( .ط ،1الرايض :مكتبة املعارف،
1421ه2000/م).
األلباين ،حممد انصر الدين" .صحيح سنن الرتمذي"( .ط ،2الرايض :مكتبة املعارف،
1422ه2002/م).
األلباين ،حممد انصر الدين" .ضعيف اجلامع الصغري وزايدته"( .الطبعة :اجملددة واملزيدة واملنقحة ،الناشر:
املكتب اإلسالمي).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .التاريخ الكبري" .طبع حتت مراقبة :حممد عبد املعيد خان( .د.ط ،حيدر
آابد – الدكن :دائرة املعارف العثمانية ،د.ت).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .الضعفاء الصغري" .احملقق :أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني( .ط ،1د.م:
مكتبة ابن عباس1426 ،ه2005/م).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .صحيح البخاري" .احملقق :حممد زهري الناصر( .ط ،1د.م :دار طوق
النجاة1422 ،ه).
البخرتي ،حممد بن عمرو" .جمموع فيه مصنفات أيب جعفر ابن البخرتي" .احملقق :نبيل سعد الدين جرار.
(ط ،1لبنان :دار البشائر اإلسالمية1422 ،ه2001/م).
البزار ،أمحد بن عمرو" .مسند البزار (البحر الزخار)" .احملقق :حمفوظ الرمحن ،وآخرون( .ط ،1املدينة:
ّ
مكتبة العلوم واحلكم2009 ،م).
البُسيت ،حممد بن حبان" .صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان" .احملقق :شعيب األرنؤوط( .ط ،2بريوت:
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مؤسسة الرسالة1414 ،ه).
البغدادي ،حيىي بن معني" .اتريخ ابن معني (رواية ابن حمرز)" .احملقق :حممد القصار( .ط ،1دمشق:
جممع اللغة العربية1405 ،هـ1985 /م).
البغدادي ،حيىي بن معني" .اتريخ ابن معني (رواية الدوري)" .احملقق :د .أمحد حممد نور سيف( .ط،1
مكة :مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي1399 ،ه).
البغوي ،عبدهللا بن حممد" .معجم الصحابة" .احملقق :حممد األمني اجلكين( .ط ،1الكويت :مكتبة دار
البيان1421 ،ه).
البكجريُ ،مغَْلطاي بن قليج" .إكمال هتذيب الكمال" .احملقق :عادل حممد ،وآخرون( .ط ،1د.م:
الفاروق احلديثة1422 ،هـ2001/م).
البكجريُ ،مغَلْطاي بن قليج" .شرح سنن ابن ماجه (اإلعالم بسنته  .")احملقق :كامل عويضة.
(ط ،1د.م :مكتبة نزار الباز1419 ،ه).
البوصريي ،أمحد بن أيب بكر" .مصباح الزجاجة" .احملقق :حممد الكشناوي( .ط ،2بريوت :دار العربية،
1403ه).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .السنن الكربى" .احملقق :حممد عبد القادر عطا( .ط ،3لبنان :دار الكتب
العلمية1424 ،هـ2003 /م).
البيهقي ،أمحد بن احلسني ".شعب اإلميان" .احملقق :د .عبد العلي عبد احلميد حامد( .ط ،1الرايض:
مكتبة الرشد1423 ،ه).
الرتمذي ،حممد بن عيسى" .اجلامع الكبري" = "سنن الرتمذي" .احملقق :شعيب األرنؤوط ،وآخرون.
(ط ،1الناشر :الرسالة العاملية1430 ،ه2009/م).
الرتمذي ،حممد بن عيسى" .العلل الكبري" .احملقق :صبحي السامرائي ،وآخرون( .ط ،1بريوت :عامل
الكتب1409 ،ه).
الرتمذي ،حممد بن عيسى" .سنن الرتمذي" .احملقق :أمحد شاكر وآخرون( .ط ،2مصر :مكتبة مصطفى
البايب1975 ،م).
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