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قدم ىذا البحث استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في الحديث
الشريف وعمومو من كمية أصول الدين في الجامعة االسالمية بغزة
ىـ  م

بسم اهلل الرمحن الرحيم

أ

إلى من خمقو اهلل  في أحسن تقويم وجعمو مكرما
إلى من أحب اهلل  وعشق رسولو 

إلى كل من كان مماتو حياةً وع ازً لنا وغيظاً ألعدائنا

تأن من الجراح وعروسيا مسرى المصطفى 
إلى األرض الخضراء التي ُّ
إلى من أمضيت زىرة من حياتي بينيم خمف القضبان ما نكست ىاماتيم
إلى رواد العمم ومشاعل اليدى في فمسطين الحبيبة
إلى من زادوني عشقاً لزاد التقى أساتذتي الكرام
إلى منارة العمم وصرح العمماء جامعتي األبية

إلى روح أبي الحبيب ,والى منبع الحب والحنان أمي الغالية

إلى أخي وحبيبي األخ الفاضل محمد ,والى أخواتي العزيزات
إلى من سكنوا الفؤاد والمقل زوجتي الحبيبة وأوالدي األحبة
إلى كل المدافعين عن سنة المبعوث رحمة لمعالمين
إلى زمالئي األعزاء حممة مشاعل الحق المبين

ليؤالء جميعاً أىدي بحثي ىذا

ب

انطالقان مف قكؿ اهلل تعالىًَ{ :إِرْ رَإَرََّْ سَثُّىُُْ ٌَئِْٓ ضَىَشْرُُْ ٌَإَصِّذََّٔىُُْ} [إثشاىُْ ,]7 :كمف قكؿ

(ُ(
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عمي نعمة إنياء
ش ُك ُر المَّ َو" ؛ فإنني أحمد اهلل  حمدان كثي انر أف َّ
أتـ َّ
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رسكلنا َ " :م ْن َال َي ْ ُ
ىذه الرسالة عمى خير كبركة ,كانني أتقدـ بشكرم كتقديرم الخالصيف لكؿ مف تتممذت عمى يديو ,كنيمت

منو مف مكرد المصطفى  العذب ,كلكؿ مف ساىـ في إخراج ىذا البحث ليرل النكر؛ كأخص بالشكر
الجزيؿ كجميؿ االمتناف لفضيمة المشرؼ الفاضؿ الدكتكر :رائد بن طالل شعث  -حفظػو اهلل  ,-كالذم

أشعرني بالطمأنينة ,بمتابعاتو كارشاداتو كنصائحو القيمة.
ػضكم لجن ػػة المناق ػػشة ,لم ػػا ب ػػذاله م ػػف عن ػػاء الد ارس ػػة ,إلب ػػداء
كأق ػػدـ عظيـ ش ػػكرم ,إل ػػى ع ػ
ٌ
اآلراء السديدة التي زيَّنت البحث كزادتو جماالن ,و
كؿ مف :األستاذ الدكتكر :نافذ حسين حماد مناقشان داخميان,
كالدكتكر :وليد أحمد عويضة مناقشان خارجيان ,بارؾ اهلل فييما ,كجزاىـ عني كعف المسمميف خير الجزاء.

كالشكر مكصكؿ إلى دكتكرم الفاضؿ الػدكتكر :زكريا صبحي زين الدين  -حفظػو اهلل  ,-لمػا ق َّػدـ

لػي مػف إرشػادات مفيدة كتكجييات سديدة لكتابػة ىػذا البحػػث ,بؿ كاختيار عنكانو.

كالػػى أسػػاتذتي فػػي كمية أصػػكؿ الديف عامة ,كخاصة أساتذتي فػي قسػـ الحػديث الشػريؼ كعمكمػو,

ال ػذيف ليػػـ اليػػد الطكيمػػة فػػي ترسػػيح حبػػي ليػػذا العمػػـ كىػػذا التخصػػص ,كمػػا كأشػػكر ال ارئػػدة فػػي العمػػـ كالػػتعمـ
جامعتنا الغراء ,الجامعػة اإلسػالمية بغ ػزة ,التػػي أتاحػػت لػػي الفرصػػة فػي إتمػػاـ الد ارسػة العميػا ,سػائالن العمػي

الق ػ ػ ػ ػػدير أف يجػ ػ ػ ػ ػزييـ جميعػ ػ ػ ػ ػان خي ػ ػ ػ ػػر الجػ ػ ػ ػ ػزاء ,كيجع ػ ػ ػ ػػؿ ذل ػ ػ ػ ػػؾ ف ػ ػ ػ ػػي ميػ ػ ػ ػ ػزاف حس ػ ػ ػ ػػناتيـ ي ػ ػ ػ ػػكـ القيام ػ ػ ػ ػػة.

كالى ركح أبي الغالي –رحمو اهلل ,-كأسكنو فسيح جنانو -الػذم ال ازلػت كمماتػو تػرف فػي أذنػي (العمػـ أىػـ

سػػالح لسنسػػاف يػػا بنػػي) ,كالػػى أمػػي الحبيبػػة كالغاليػػة -حفظيػػا اهلل كرعاىػػا -عمػػى حسػػف التربيػػة كالرعايػػة,
كالى زكجتي كأكالدم األحبة الذيف تحممكا الكثير مف أجمي.
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الحمد هلل رب العالميف ,الذم أرسؿ رسكلو باليدل كديف الحؽ ليظيره عمى الديف كمو كلك كره
المشرككف ,كالصالة كالسالـ عمى سيد الخمؽ أجمعيف ,المبعكث رحمة لمعالميف ,كعمى آلو ,كأصحابو

المياميف  ...كبعد:

أكرمنا اهلل  ببعثة نبينا محمد  ,الذم حمؿ لمعالميف قناديؿ اليدلَّ ,
فبدد اهلل بو حكالؾ الميؿ

المظمـ ,كاستنار الناس بسراجو المنير ,فأضحت سنتو الشريفة الطاىرة نك انر يييتدل بيا؛ فسنة النبي 
شاممةه لكؿ جكانب الحياة ,مف عقائد كعبادات كمعامالت كأخالؽ كأخبار ,كىذا يكجينا لمحقيقة الساطعة
التي يراىا المؤمنكف ,كيغفؿ عنيا الغافمكف ,أال كىي :كجكب اتباع النبي  كطاعتو ,ك َّ
النيؿ مف منيمو

العذب ,فقد أرشدنا اهلل تعالى ليذا ,في كتابو العزيز بقكلوًَ :ارَّجِعٌُهُ ٌَعٍََّىُُْ رَيْزَذًَُْ[ األعشاف ,]858 :كقكلو

تعالىَّ :ب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ؤَطِْعٌُا اٌٍَّوَ ًَسَسٌٌَُوُ ًٌََب رٌٌٌَََّْا عَنْوُ ًَؤَْٔزُُْ رَسَّْعٌَُْ[ األٔفبي ,]02 :كقكلو تعالىًََِ :ب آرَبوُُُ
اٌشَّسٌُيُ فَخُزًُهُ ًََِب َٔيَبوُُْ عَنْوُ فَبْٔزَيٌُا[ احلشش ,]7 :كسنة النبي  متنكعة األشكاؿ فمنيا :القكؿ كالفعؿ
أقره النبي  مف أقكاؿ كأفعاؿ كصفات ,كىك إما أف يككف التقرير
كالتقرير كالصفة؛ كالتقرير :ىك كؿ ما َّ

كالميان ,أك سككتيان؛ كمف صكر إقرار النبي  ,إبداء إعجابو بما يراه مف أصحابو رضي اهلل عنيـ
أجمعيف ,فيستحسنيا.

كالمكضكع الذم كقع عميو االختيار في ىذه الرسالة ,الستكماؿ درجة الماجستير في الحديث

الشريؼ ,يحمؿ عنكاف (اإلعجابات يف ضىء السنة النبىية) ,كالتي تعتبر جانبان ىامان مف جكانب حياتنا
المعاصرة ,كالتي أضحت لغة متداكلة بيف الناس –بؿ تعتبر مف لغة العصر -التي يمارسيا الناس في كؿ

أكقاتيـ كفي شتى المجاالت ,كنرل ذلؾ في إصدارىـ لمكثير مف العبارات التي تعبر عف اإلعجاب فيما

يستحسنو الناس مف أقكاؿ أك أفعاؿ يقكمكف بيا ,كنراىا –كذلؾَّ -
جميةن تقتحـ غمار مكاقع التكاصؿ

االجتماعي عبر شبكة (اإلنترنت) تحت عنكاف (اإلعجابات) ,ككأنيا أصبحت لغة شائعة في إبداء
و
سمكؾ ما؛ كليذا كانت الحاجة ممحَّة لسبر أغكار سنة النبي  مف أجؿ
االرتياح كاالستحساف مف

استخراج األحاديث التي تحمؿ ىذا المعنى ,كمحاكلةن الستنباط منيجو في كيفية التعامؿ مع اإلعجابات,
حتى نضبط سمككنا كفؽ ىديو  ,كالتأسي بو كالسير عمى خطاه ,لقكلو تعالىٌَ :مَذْ وَبَْ ٌَىُُْ فِِ

سَسٌُيِ اٌٍَّوِ ؤُسٌَْحٌ زَسَنَخٌ ٌَِّْٓ وَبَْ َّشْخٌُ اٌٍَّوَ ًَاٌٌَََْْْ اٌْأخِشَ ًَرَوَشَ اٌٍَّوَ وَثِريًا[ األزضاة.]08 :
ويميد لنا طريق النَّفع والخير الجزيل
أسأل اهلل العظيم أن يسدّْد خطانا,
ّْ

ُ

أوالً :أىمية البحث وبواعث اختياره:
ُ .محاكلة لمتأصيؿ العممي المكضكعي لسعجابات ككنيا جانبان ميمان مف السنة النبكية.
ِ .عناية السنة النبكية باإلعجابات ,كاستحساف النبي  لكثير مف ىذه األمكر.
ّ .إبراز المنيج النبكم المتعمؽ في اإلعجابات التعبدية كالحياتية كغيرىا.

ْ .تتعمؽ الدراسة بصفة مف صفات النبي  كصحابتو  ,كاعجابات اهلل  , كالجف,
كىي تحاكي النمط الذم سار عميو المصنفكف األكائؿ في ىذا المضمار.
ٓ .إثراء المكتبة اإلسالمية بيذه الدراسة.

ٔ .كجدت رغبة كبيرة في نفسي لمخكض في غمار ىذا المكضكع ,كترسَّخت الرغبة؛ لما

كجدت مف تشجيع مف أستاذم الفاضؿ ,د .زكريا زين الدين ,كتأييد الدكتكر الفاضؿ ,د .رائد شعت.

ثانياً :أىداف البحث:
ُ .جمع األحاديث كاآلثار المقبكلة ,التي كردت في اإلعجابات.

ِ .إبراز منيج النبي  في اإلعجابات ,كمقصدىا عند اهلل .
ّ .بياف معاني اإلعجاب في القرآف كالسنة.

ثالثاً :الدراسات السابقة:
لـ يقؼ الباحث عمى أم دراسة خاصة باإلعجابات في السنة النبكية  ,تناكليا الباحثكف كبحث

مكضكعي حديثي ,جمعكا فيو األحاديث النبكية المتعمقة بيذا المكضكع – كىذا بحسب عمـ الباحث– حيث

قاـ بالبحث عف طريؽ الشبكة العنكبكتية بحثان مطكالن ,كلـ يعثر عمى شيء ,كمراسمة مركز فيصؿ لمبحكث
كالدراسات اإلسالمية ,كسؤاؿ بعض أساتذتي في قسـ الحديث الشريؼ.

رابعاً :منيج البحث:
اعتمد الباحث المنيج االستقرائي في جمع األحاديث الكاردة في السنة النبكية ,ثـ المنيج االنتقائي

في اختيار المادة المالئمة لممكضكعات ,كاالستفادة مف المنيج االستنباطي في استنباط بعض الدالالت
كالمعاني كالفكائد ,كالتحميمي في مناقشة بعض القضايا ,كىذا كفؽ المنيجية التالية:

ِ

ٔ .منيج الباحث في جمع األحاديث وخدمة المتن:
 جمع األحاديث المتعمقة بالمكضكع ,مف كتب السنة ,ثـ كزع ىذه األحاديث عمى األبكاب

الفقيية ,كفقان لطبيعة البحث المكضكعي ,كاستأنس الباحث بالحديث الضعيؼ الذم لـ يشتد
ضعفو إذا اقتضت الحاجة لذلؾ.

َّ 
يدم الفصكؿ كالمباحث كالمطالب بحسب الحاجة ,بما يخدـ فكرة
قدـ الباحث بيف ٌ
البحث ,كعمَّؽ عمييا بما يناسبيا مستفيدان مف كتب الشركح كغيرىا مف ذات العالقة.

 اختصر الحديث الطكيؿ مقتص انر عمى مكضع الشاىد فيو ,خشية الطكؿ بال فائدة,

كصعكبة فيـ المراد منو ,كتكرار الحديث في أكثر مف مكضع إذا اشتمؿ الحديث عمى أكثر مف
فائدة ,أك اقتضت الحاجة لذلؾ.

 االقتصار عمى ذكر الراكم األعمى لمحديث في متف الرسالة ,كذكر اإلسناد في الحاشية.

 االستدالؿ ببعض اآليات القرآنية لكؿ مكضكع – إف كجد ,-مع التعميؽ عمييا باختصار
مما ىك مكجكد في كتب التفسير خدمة لممكضكع.

 بيَّف الباحث غريب الحديث ,كعرؼ باألماكف كالبمداف كاألنساب كاألعالـ مستفيدان مف

كتب المغة كالغريب كالشركح ,كغيره ذات العالقة ,مع ضبط المتف ,كالكممات التي تحتاج لذلؾ,

كبيَّف المشكؿ كالمختمؼ المتعمؽ بذات المكضكع كيقكـ الباحث بإزالتو ,حسب المنياج المتَّبع عند

العمماء( ,مف جمع أك تكفيؽ أك غير ذلؾ).

ٕ .منيج الباحث في تخريج األحاديث والحكم عمى أسانيدىا:
 إذا كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما اكتفى الباحث بالعزك إلييما أك أحدىما,

كتخريجو منيما ,أك مف أحدىما ,مع ذكر أقكاؿ العمماء في بعض العمؿ إف يكجد ,كاف كاف
تكسع الباحث في تخريجو ,فإف كاف الحديث صحيحان اكتفى الباحث بأىـ مف
الحديث في غيرىما َّ
أخرجو في الكتب األصمية ,كاف كاف فيو ضعؼ أك ًعمَّة ,قاـ الباحث بتخريجو بما يضمف إزالة

الضعؼ أك العمة.

 الحكـ عمى األسانيد في غير الصحيحيف كفؽ قكاعد عمكـ الحديث ,كالجرح كالتعديؿ ,مع

االستئناس بأحكاـ العمماء القدامى كالمحدثيف ,إف يكجد.

 حاؿ تكرار الحديث ,االكتفاء بالقكؿ :سبؽ تخريجو أك الحديث عنو في صفحة رقـ (.)...

 تخريج األحاديث كالحكـ عمييا يككف في حاشية الرسالة.

ٖ .منيج الباحث في توثيق اآليات والمراجع:

 تكثيؽ اآليات القرآنية في متف الصفحة ,بعد ذكرىا مباشرة.
 ذكر اسـ المرجع ,كاسـ المؤلؼ أك ما اشتير بو ,كالجزء كالصفحة ,ثـ قاـ الباحث بتكثيقو

كامالن في فيرس المراجع.

ّ

ٗ .منيج الباحث في الترجمة لمرواة:
 ترجـ الباحث لمصحابة كاألعالـ غير مشيكريف ,كال يترجـ لمركاة الثقات كالضعفاء كانما

يكتفي باإلشارة إلييـ إجماالن.

 في حاؿ تكرار الراكم ,اكتفى الباحث بالقكؿ :سبقت ترجمتو في صفحة رقـ ( .) ...
تكسع بالترجمة ليـ
 اكتفى الباحث بمف كثَّقو أك ضعَّفو ابف حجر في التقريب ,كغير ذلؾ َّ

مف كتب الجرح كالتعديؿ ,عمى القدر الذم يصؿ الباحث فيو لمحكـ عمى الراكم ,دكف إطالة.

خامساً :خطة البحث:
وتشتمل عمى :مقدمة كتمييد كأربعة فصكؿ كخاتمة عمى النحو اآلتي:

املقـدمـة
تشتمل عمى :أىمية البحث كبكاعث اختياره ,كأىدافو ,كالدراسات السابقة ,كمنيج البحث,
كخطة البحث.

التمهيد
ويحتوي عمى:

أوالً :اإلعجاب لغ ًة واصطالحاً ,ومرادفاتو.

الع ْجب واإلعجاب.
ثانياً :الفرق بين ُ
ثالثاً :اإلعجاب في القرآن الكريم ,والسنة النبوية.

رابعاً :الحض عمى اإلعجاب ,وحل التعارض بين األمر باإلعجاب والنيي عنو.

الفصل األول
اإلعجابات املتعلقة بأمىر عقدية وتعبدية
وفيو مبحثان:

المبحث األ ول :اإلعجابات في ميدان العقيدة:
وفيو ثالثة مطالب:

ْ

 المطمب األول :إعجابات اهلل  والمراد منيا.
 المطمب الثاني :إعجابات الجن.
 المطمب الثالث :إعجابات النبي  في أمور العقيدة.

المبحث الثاني :اإلعجابات المتعمقة بأمور تعبدية:
وفيو أربعة مطالب:

 المطمب األول :اإلعجابات ِ
بالق ْبمة ,ومسائل في الصالة.
 المطمب الثاني :ما ال يعجبو في األذان.

 المطمب الثالث :اإلعجاب باألذكار ,والدعاء ,والقرآن ,والصدقة.
 المطمب الرابع :اإلعجاب بالصبر.

الفصل الثاني
اإلعجابات املتعلقة بالعلم ,والسلىك ,واجلهاد ,واألمم
وفيو مبحثان:
المبحث األول :اإلعجابات المتعمقة بالعمم:
وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األول :اإلعجاب بعمم بعض الصحابة وغيرىم.
 المطمب الثاني :اإلعجاب بمرافقة النبي  ,وسماعو ,وسؤالو لمعمم.
 المطمب الثالث :اإلعجاب بمرافقة األخيار ,وسماعيم ,وبيان الخطاب.
المبحث الثاني :اإلعجاب بالسموك والجياد واألمم:
وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األول :اإلعجاب ببعض السموك.
 المطمب الثاني :اإلعجاب بمسائل في الجياد.
 المطمب الثالث :اإلعجاب بمسائل تخص األمم.

ٓ

الفصل الثالث
اإلعجابات املتعلقة بأمىر حياتية
وفيو ثالثة مباحث:
المبحث األول :اإلعجابات بأمور تتعمق بالنساء:

وفيو خمسة مطالب:

 المطمب األول :اإلعجاب بمظاىر من طاعة النساء.
 المطمب الثاني :اإلعجاب بالنساء َخ ْمقَاً.
وسمُو َكاً.
 المطمب الثالث :اإلعجاب بالنساء ُخمُقَاً ُ
 المطمب الرابع :اإلعجابات النسائية.

 المطمب الخامس :ما ال يعجبو الرجل من امرأتو.

طيبات:
المبحث الثاني :اإلعجاب ببعض المحاسن وال ّْ

وفيو خمسة مطالب:

 المطمب األول :اإلعجاب بالفأل الحسن والتيمن ,والرؤيا الحسنة.
 المطمب الثاني :اإلعجاب باألسماء واألصوات الحسنة.
 المطمب الثالث :اإلعجاب بالريح الطيبة ,والفاغية ,والمباس الحسن.
 المطمب الرابع :اإلعجاب بالدواب ,والعراجين.
الطيب ,وبعض المباحات.
 المطمب الخامس :اإلعجاب بالجمال ,و ّْ

المبحث الثالث :اإلعجابات ببعض األطعمة واألشربة:

وفيو مطمبان:

 المطمب األول :اإلعجاب ببعض األطعمة.
 المطمب الثاني :اإلعجاب ببعض األشربة.

ٔ

الفصل الزابع
اإلعجابات املذمىمة وصىاحبات اإلعجاب
وفيو مبحثان:

المبحث األول :اإلعجابات المذمومة.
المبحث الثاني :صواحبات اإلعجاب.

اخلـــــامتــــة
وتشتمل عمى:

ٔ .الخالصة.
ٕ .أىم النتائج.
ٖ .أىم التوصيات.

الفــهـــارس
وتشتمل عمى:

ٔ .فيرس اآليات القرآنية.
ٕ .فيرس األحاديث النبوية واآلثار.
ٖ .فيرس األعالم والرواة المترجم ليم.
ٗ .فيرس المراجع والمصادر.
٘ .فيرس الموضوعات.

ٕ

التمهيد
ويحتوي عمى:
أوالً :اإلعجاب لغ ًة واصطالحاً ,ومرادفاتو.

الع ْجب واإلعجاب.
ثانياً :الفرق بين ُ
ثالثاً :اإلعجاب في القرآن الكريم ,والسنة النبوية.

رابعاً :الحض عمى اإلعجاب ,وحل التعارض بين األمر باإلعجاب والنيي عنو.

اٌزّيْذ

التمهيد
أوالً :اإلعجاب لغ ًة واصطالحاً ,ومرادفاتو:
في المغة:

"( ً
عجب) العيف كالجيـ كالباء أصالف صحيحاف ,يدؿ أحدىما عمى كبر كاستكبار لمشيء ,كاآلخر
ًخمقة مف ًخمؽ الحيكاف .فاألكؿ العجب ,كىك أف يتكبر اإلنساف في نفسو .تقكؿ :ىك معجب بنفسو .كتقكؿ

ب.
الع ىجب :ىع ًجب يعجب ىع ىجبان ,كأمر عجيب ,كذلؾ إذا استكبر كاستعظـ ...كقصةه ىع ىج ه
مف باب ى
كشيء معجب ,إذا كاف حسنان جدان .كاألصؿ اآلخر العجب ,كىك
كأعجبني ىذا الشيء ,كقد أيعجبت بو.
ه
مف كؿ دابة ما ضمت عميو الكركاف مف أصؿ الذنب المغركز في مؤخر العجز ,كعجكب الكثباف سميت

(ُ(
ب ىك الحسف,
ب ك
الم ٍع ًج ي
الع ىج ي
ي
عجكبان تشبييان بذلؾ ,كذلؾ أنيا أكاخر الكثباف المستدقة" " ,ك ى
الشيء ي
(ِ(
ً ً
ً
اف
كأ ٍ
ب ىعمىى ىك ٍجيى ٍي ًف :أ ى
ىع ىج ىبوي األ ٍىم ير :ىس َّره  ,ىكيي ٍستى ٍع ىم يؿ التَّ ىعج ي
ىح يد يى ىما ىما ىي ٍح ىم يدهي اٍلفىاع يؿ ىك ىم ٍع ىناهي اال ٍست ٍح ىس ي
ً ً َّ ً
اإل ٍن ىكار ك َّ
ً
ك ًٍ
الذـ لىوي(ّ(.
اإل ٍخ ىب يار ىع ٍف ًر ى
ضاهي بو .ىكالثاني :ىما ىي ٍك ىريىوي ىك ىم ٍع ىناهي ٍ ي ى
ى

كنحف في بحثنا ىذا سنسمط الضكء عمى اإلعجاب الذم يحمؿ معنى االستحساف.

في االصطالح:

ً
عجب َّ
بالشيء َّ
السركر بً ًو ,ىحتَّى ىال يعادلو
عجب ىكاٍلكبر" :أىف اٍل ى
قاؿ العسكرم في اٍلفرؽ ىبيف اٍل ى
شدة ي
ٍ
ًً
ً
ً
اف
مع ىجب بًىنفسو إًذا ىك ى
صاحبو ,تىقكؿ :يى ىك معجب بفالنة ,إًذا ىك ى
السركر بيىا ,ىك يى ىك ٍ
ىش ٍيء ع ٍند ى
اف ىشديد ي
ً
عجب مف اٍل ًك ٍبر ًفي ىش ٍيء"(ْ(.
ىم ٍس يرك انر بًخصاليا ,ىكلًيى ىذا ييقىاؿ :أعجبو ىك ىما ييقىاؿ :يس َّر بًو ,فميس اٍل ى
"الع ىجب :تغير النفس بما خفي سببو كخرج عف العادة مثمو" (ٓ( .وقال أبو حيان:
كقاؿ الجرجاني :ى

)ُ) معجـ مقاييس المغة البف فارس (ْ.)ِْْ-ِّْ /

)ِ) انظر :لساف العرب البف منظكر(ُ ,)ُٖٓ /القامكس المحيط لمفيركزآبادم (ص ,)ُُِ :تاج العركس لمزبيدم
(ّ.)ُِّ /

)ّ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمفيكمي (ِ.)ّّٗ /
)ْ) الفركؽ المغكية (ص.)ِْٖ :
)ٓ) التعريفات (ص.)ُْٕ :

ٗ

اٌزّيْذ
(ُ)
ً ً
ً
اف لً َّ
ًٍ
ىصميوي ,لً ىما لى ٍـ ىي يك ٍف ًم ٍثمىوي قىالىوي اٍل يمفى َّ
مش ٍي ًء ىكاٍل ىمٍي يؿ
اإل ٍع ىج ي
ض يؿ  ,ىك يى ىك اال ٍست ٍح ىس ي
اب :إً ٍف ىعا هؿ م ىف اٍل ىع ىج ًب ىكأ ٍ
ً ً َّ ً
يـ (ِ(.
إلى ٍيو ىكالت ٍعظ ي

كعميو نستطيع تعريؼ اإلعجاب -مكضكع البحث -بعد التأمؿ كالنظر في التعريفات المغكية

اآلنفة الذكر ,كأقكاؿ بعض العمماء في المكضكع؛ كلعدـ العثكر عمى معنى دقيؽ شامؿ يفي بالغرض,

نقكؿ بأنو :حالة مف السركر تط أر عمى اإلنساف؛ ألقكاؿ أك أفعاؿ مستحسنة لمنفس صادرة مف الغير.

المرادفات:

لكؿ كممة في المغة العربية مرادفات ,تحمؿ معنان قريبان لمعنى الكممة األكلى ,كىذا ينطبؽ عمى:

(اإلعجاب ,كاالستحساف ,كاألنؽ).
 االستحسان:

فالحسف ضد القبح .يقاؿ رجؿ حسف كامرأة حسناء
في المغة( :حسف) الحاء كالسيف كالنكف أصؿ كاحد .ي
(ّ(
الح ٍس يف ًعبارةه ىعف كؿ م ٍستى ٍح ىس وف مريغ و
ىض ير وب :يم ٍستى ٍح ىسف ًمف
كقاؿ َّ
كحسانة  .ى
كب ,كذلً ىؾ ثالثىةي أ ٍ
اغب :ي
الر ي
ىٍ
ى
ي
ًجي ًة الع ٍقؿ ,كمستى ٍحسف ًمف ًجي ًة اليكل ,كمستى ٍحسف ًمف جي ًة الحس .كالحسف أى ٍكثىر ما يقا يؿ ًفي تى ً
عارؼ
ي ٍي
يٍ ى
يٍ ى
ى ى
ى
ى
ى ىى
(ْ(
ً
ً
ً
ً
ً
الع َّ ً ً
البص ً
يرة  .االستحساف:
الم ٍستى ٍح ىسف ى
ص ًر ,كأى ٍكثىر ىما ى
بالب ى
الم ٍستى ٍح ىسف مف جيىة ى ى
جاء في القي ٍرآف في ي
امة في ي
(ٓ(
ً
(ح ىسننا) (ٔ(.
استحسف
ىم :ىي يعدهي ى
الشيء :إًذا ىع َّده ىح ىسنان  ,ىكىي ٍستى ٍحسينوي أ ٍ
ى
ً ً
ؽ ىعمىى ما ىي ًمي يؿ إًلىٍي ًو ًٍ
اف ىكىي ٍي ىكاهي ًم ىف الص ىكًر ىكاٍل ىم ىعانًي
اف قى ٍد يي ٍ
طمى ي
اإل ٍن ىس ي
في االصطالح :قاؿ اآلمدم :اال ٍست ٍح ىس ى
ى
اف يم ٍستى ٍق ىب نحا ًع ٍن ىد ىغ ٍي ًرًه (ٕ(.
ىكًا ٍف ىك ى
قمت :إن االستحساف ىك :كؿ شيء ييعجب بو اإلنساف فتغمره السعادة كالسركر.
 آ َنقني:

كآنقني
آنؽ بو أ ىىنقان ,كأنا بو أىنً ه
ت بو ,كأنا ي
في المغة" :أنؽ :األ ىىن ي
ؽ :معجب ,ى
ؽ :اإلعجاب بالشيء ,تقكؿ :أىنً ٍق ي

)ُ( أَبو طَالب ,ا ْلمفضل بن سممة بف ع ً
اصـ َّ
م صاحب الفراء .كأبك طالب عالـ بالنحك أديب تكفي سنة َِّ ,معجـ
ى
ُ
الن ٍح ًك ٌ
َ َ
الشعراء لممرزباني (ص.)ّْٖ :
)ِ) البحر المحيط في التفسير (ِ.)ُّٔ /

)ّ) معجـ مقاييس المغة البف فارس (ِ.)ٖٓ-ٕٓ /
)ْ) تاج العركس لمزبيدم (ّْ.)ُْٖ /

)ٓ) شمس العمكـ كدكاء كالـ العرب مف الكمكـ لنشكاف الحميرم (ّ ,)ُْْٗ /كانظر :كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمكـ
لمتَّيى ىانكم(ُ.)ُْٓ /

)ٔ) مختار الصحاح لمرازم (ص ,)ّٕ :كانظر :لساف العرب البف منظكر (ُّ.)ُُٕ /
)ٕ) اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ (ْ.)ُٕٓ /

َُ

اٌزّيْذ
أنيؽ" (ُ) ,كقاؿ
أنيؽ ,كنبات
ؽ ,إذا أعجبؾ حسنو ,كركضة
الشيء يؤنقني إيناقان ,كانو
ه
ه
ألنيؽ يم ٍؤنً ه
ه
يؽ ,أم :ىح ىس هف ً
ب .ك ىآنقىني
ؽ :الفرح كالسركر .كقد أنؽ بالكسر يأنؽ أنقان ,كشئ أىنً ه
الجكىرم" :األ ىىن ي
معج ه

الشئ ,أم :أعجبني" (ِ) ,كقاؿ ابف فارس" :اليمزة كالنكف كالقاؼ يدؿ عمى أصؿ كاحد ,كىك المعجب
(ّ)
ؽ :لً يكؿ
يؽ يم ىؤَّن ه
كاإلعجاب"  ,كقاؿ ابف منظكر" :أىنً ٍقت بً ًو كأىنا ىآنؽ بً ًو ىأنقان كأىنا بً ًو أىنًؽ :يم ٍع ىجب .ىكًاَّنوي ألىنً ه
ً ً
و
ىعجبؾ يح ٍسنو .كقى ٍد أىنًؽ بً َّ
ىم :يم ٍع ىجب" (ٗ).
الش ٍي ًء كأىنًؽ لىوي أ ىىنقان ,فىيي ىك بً ًو أىنً ه
ؽ :أ ٍ
يع ًج ى
ىش ٍيء أ ى
ب .كأىنا بًو أىنؽ أ ٍ
ى
(ٓ)
اؿ اٍلقى ً
في االصطالح :قاؿ ابف سيده" :األىن ً
اضي :ىم ٍع ىنى ىآن ٍق ىننًي
ؽ :الًَّذم ىي ىرل ىما يي ٍع ًجبو"  ,كقاؿ النككم" :قى ى
ىع ىج ٍب ىننًي" (ٔ).
ىآن ٍق ىننًي أ ٍ
قمت :آنقني :اإلعجاب بأشياء أنيقة كحسنة ,مع ما يصاحبيا مف فرح كسركر.

الع ْجب واإلعجاب:
ثانياً :الفرق بين ُ
أما اإلعجاب فقد تحدثنا عنو سابقان ,ككانت الخالصة :أنو الشيء المستحسف لمنفس؛ لما يراه أك
يسمعو مف أقكاؿ أك أفعاؿ تصدر عف غيره.

ب لو معا وف أخرل:
الع ٍج ى
كلكف ي
كف ًم ٍنوي ىح ىسنان أىك
في المغة :الزيىك .ىكىريج هؿ يم ٍع ىج ه
ب :ىم ٍزيىك بً ىما ىي يك ي
ً
ب ب أرٍيو
بًىن ٍف ًس ًو أىك
فالف بًىن ٍف ًس ًو ,فىيي ىك يم ٍع ىج ه
ب ه
بالشيء ,ىكقى ٍد أ ٍ
يع ًج ى
الع ٍجب فى ٍ ً
الع ٍج ًب (ٕ(.
ضمىةه م ىف ي
ص ىرٍفتىيا إًلى ي
الح ٍمؽ ى
ي

ب ً
ب
قىبًيحان .ىكًق ى
الم ٍع ىج ي
الم ٍع ىج ي
اإل ي
نساف ي
يؿ :ي
ًً ً
يؿ:
ب ,بًالضَّـ .ىكًق ى
الع ٍج ي
ىكبًىن ٍفسو؛ ىكاال ٍس يـ ي

في االصطالح :قاؿ أبك عبيد في سياؽ الكالـ عف اآلية {وٍََّب ٌَئِْٓ ٌَُْ َّنْزَوِ ٌَنَسْفَعًب ثِبٌنَّبطَِْخِ} [العمؽ:]ُٓ :

العجب كؿ ىم ٍذ ىىب ىحتَّى ىال يرل أىف أحدان خي انر ًم ٍنوي" (ٖ( .كقاؿ الراغب األصفياني:
"فيك يذىب مف ي
(ٗ(
الع ٍجب :ىك
الع ٍجب :ظف اإلنساف في نفسو استحقاؽ منزلة ىك غير مستحؽ ليا"  .وقاؿ الجرجاني " :ي
" ي

)ُ( العيف لمفراىيدم (ٓ.)ُِِ /

)ِ( الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (ْ.)ُْْٕ /
)ّ( معجم مقاييس المغة (ُ.)ُْٖ /
)ْ( لساف العرب (َُ.)ٗ /

)ٓ( المخصص (ُ.)ََٓ /

)ٔ( شرح النككم عمى مسمـ (ٗ.)َُٔ /

)ٕ) لساف العرب البف منظكر (ُ ,)ِٖٓ /كانظر :معجـ مقاييس المغة البف فارس (ْ ,)ِّْ/كتاج العركس لمزبيدم
(ّ ,)ُّٖ/كالمحكـ كالمحيط األعظـ البف سيده (ُ ,)ّّٗ /كالمصباح المنير لمفيكمي (ِ.)ّّٗ/
)ٖ) غريب الحديث لمقاسـ بف سالـ (ْ.)َُٕ /
)ٗ) الذريعة الى مكارـ الشريعة (ص.)ُِٕ :

ُُ

اٌزّيْذ
(ُ(
"الع ٍجب :ىك استعظاـ
عبارة عف تصكر استحقاؽ الشخص رتبة ال يككف مستحقًّا ليا"  ,كقاؿ الغزالي :ي
النعمة ,كالرككف إلييا ,مع نسياف إضافتيا إلى المنعـ" (ِ(.

لمع ٍجب ,كنقكؿ جمعان ليذه لألقكاؿ :إف
نالحظ أن :كؿ أقكاؿ العمماء السابقة الذكر تكضح المعنى الحقيقي ي
لممن ًعـ ,مع استحقار اآلخريف.
الع ٍجب ىك :زىك اإلنساف بنفسو ,كبالنعـ التي أنعـ اهلل عميو دكف النظر ٍ
ي
ثالثاً :اإلعجاب في القرآن الكريم ,والسنة النبوية:

اإلعجاب في القرآن:

و
معاف ,اثنتاف منيا صرح اهلل  بمفظيا,
لقد كردت لفظة اإلعجاب في القرآف الكريـ بثالثة

ككاحدة ذكرىا اهلل  بما تحممو مف معنى كىي:

الع ٍجب كالكبر) ,كنشير إلى أننا سنذكر
(األمكر المستحسنة كالسارة ,األمكر الغريبة المستنكرة ,كأمكر ي
نماذج مف بعض اآليات في القرآف الكريـ التي تحمؿ ىذه المعاني ,كلف نجمع كؿ اآليات بيذا

الخصكص.

 .1األمور المستحسنة والسارة:
قاؿ تعالىًٌََ{ :ب رَنْىِسٌُا اٌُّْشْشِوَبدِ زَزََّ ُّؤَِِّْٓ ًٌَإََِخٌ ُِؤِِْنَخٌ خَْْشٌ ِِْٓ ُِشْشِوَخٍ ًٌٌَْ ؤَعْدَجَزْىُُْ ًٌََب رُنْىِسٌُا

اٌُّْشْشِوِنيَ زَزََّ ُّؤِِْنٌُا ًٌَعَجْذٌ ُِؤٌِِْٓ خَْْشٌ ِِْٓ ُِشْشِنٍ ًٌٌَْ ؤَعْدَجَىُُْ ؤًٌَُئِهَ َّذْعٌَُْ إٌََِ اٌنَّبسِ ًَاٌٍَّوُ َّذْعٌُ إٌََِ اٌْدَنَّخِ ًَاٌَّْغْفِشَحِ ثِئِرِْٔوِ
ًَُّجَُِّْٓ آَّبرِوِ ٌٍِنَّبطِ ٌَعٍََّيُُْ َّزَزَوَّشًَُْ } [اٌجمشح ,]008 :القكؿ في تأكيؿ قكلو تعالى ًٌٌَْ{ :ؤَعْدَجَزْىُُْ} ى"ي ٍعنًي

ً
ىعجبتٍ يكـ اٍلم ٍش ًرىكةي ًمف ىغ ٍي ًر أ ٍ ً ً ً ً
ً ًً
اؿ ,كاٍل ىحس ًب ,كاٍلم ً
ً
كىا,
اؿ فى ىال تىٍنك يح ى
ٍ
ىىؿ اٍلكتىاب في اٍل ىج ىم ى ى ى ى
تى ىعالىى ذ ٍك يرهي ب ىذل ىؾ :ىكًا ٍف أ ٍ ى ى ي ي
فىًإ َّف ٍاألى ىمةى اٍل يم ٍؤ ًم ىنةى ىخ ٍيهر ًع ٍن ىد المَّ ًو ًم ٍنيىا" (ّ( ,كقاؿ تعالى{ :لًُْ ٌَب َّسْزٌَُِ اٌْخَجِْثُ ًَاٌطَِّّْتُ ًٌٌَْ ؤَعْدَجَهَ وَثْشَحُ اٌْخَجِْثِ
ىعجب ىؾ ىكثٍرةي اٍل ىخبً ً
يث فإف العبرة
فَبرَّمٌُا اٌٍَّوَ َّب ؤًٌُِِ اٌْإٌَْجَبةِ ٌَعٍََّىُُْ رُفٍِْسٌَُْ } [ادلبئذح ,]822 :قاؿ البيضاكم :ى"كلى ٍك أ ٍ ى ى
ى
بالجكدة كالرداءة دكف القمة كالكثرة ,فإف المحمكد القميؿ خير مف المذمكـ الكثير" (ْ( ,كقاؿ تعالىًَ{ :إِرَا

سَؤَّْزَيُُْ رُعْدِجُهَ ؤَخْسَبُِيُُْ ًَإِْْ َّمٌٌٌُُا رَسَّْعْ ٌِمٌٌَِْيُِْ وَإََّٔيُُْ خُشُتٌ ُِسَنَّذَحٌ َّسْسَجٌَُْ وًَُّ طَْْسَخٍ عٍََْْيُِْ ىُُُ اٌْعَذًُُّ

)ُ) التعريفات (ص ُْٕ).

)ِ) إحياء عمكـ الديف (ّ.)ُّٕ/
)ّ) تفسير الطبرم (ّ.)ُٕٖ /

)ْ) تفسير البيضاكم (ِ.)ُْٓ /

ُِ

اٌزّيْذ
ت
فَبزْزَسْىُُْ لَبرٍََيُُُ اٌٍَّوُ ؤَََّٔ ُّؤْفَىٌَُْ} [ادلنبفمٌْ ,]4 :قاؿ الطبرم :ى"يقيك يؿ ىج َّؿ ًذ ٍك يرهي لً ىنبًي ًو يم ىح َّمود  :ىكًا ىذا ىأرٍىي ى
ً ً ً ً
ًً
ً
ص ىكًرىىا" (ُ(.
يف ىيا يم ىح َّم يد تي ٍع ًج ٍب ىؾ أ ٍ
ىى يؤىالء اٍل يم ىنافق ى
اميي ٍـ ال ٍست ىكاء ىخٍمقيىا ىك يح ٍس ًف ي
ىج ىس ي
ِ .األمور الغريبة المستنكرة:

قاؿ تعالىًَ{ :إِْْ رَعْدَتْ فَعَدَتٌ لٌٌَُْيُُْ ؤَإِرَا وُنَّب رُشَاثًب ؤَإَِّٔب ٌَفِِ خٍَْكٍ خَذِّذٍ ؤًٌَُئِهَ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ثِشَثِّيُِْ ًَؤًٌَُئِهَ
اٌْإَغٍَْبيُ فِِ ؤَعْنَبلِيُِْ ًَؤًٌَُئِهَ ؤَطْسَبةُ اٌنَّبسِ ىُُْ فِْيَب خَبٌِذًَُْ} [اٌشعذ ,]5 :قاؿ ابف كثير في قكلو تعالىً{ :إْ
رعدت}" :مف تكذيب ىؤالء المشركيف بأمر المعاد مع ما يشاىدكنو مف آيات اهلل سبحانو ,كدالالتو في
خمقو عمى أنو القادر عمى ما يشاء ,كمع ما يعترفكف بو مف أنو ابتدأ خمؽ األشياء ,فككنيا بعد أف لـ تكف
شيئان مذكك انر ,ثـ ىـ بعد ىذا يكذبكف خبره في أنو سيعيد العالميف خمقان جديدان ,كقد اعترفكا كشاىدكا ما ىك

أعجب مما كذبكا بو ,فالعجب مف قكليـ{ ":ؤَإِرَا وُنَّب رُشَاثًب ؤَإَِّٔب ٌَفِِ خٍَْكٍ خَذِّذٍ}(ِ( ,كقاؿ تعالى{ :لًُْ ؤًُزَِِ
إٌََِِّ ؤََّٔوُ اسْزََّعَ َٔفَشٌ َِِٓ اٌْدِِّٓ فَمَبٌٌُا إَِّٔب سَِّعْنَب لُشْآًٔب عَدَجًب} [اجلٓ ,]8 :قاؿ الجالليف في قكلو تعالى{ :إَّٔب سَِّعْنَب لُشْآًٔب

ً ً
احتو ىك ىغ ىزىارة ىم ىعانًيو ىك ىغ ٍير ىذلً ىؾ" (ّ( ,كقاؿ تعالىًَ{ :عَدِجٌُا ؤَْْ خَبءَىُُْ ُِنْزِسٌ
ص ى
عَدَجًب} ي"يتى ىعجَّب م ٍنوي في فى ى

ِِنْيُُْ ًَلَبيَ اٌْىَبفِشًَُْ ىَزَا سَبزِشٌ وَزَّاةٌ} [ص ,]4 :قاؿ ابف كثير" :أنكر المشرككف ذلؾ –قبحيـ اهلل تعالى-
كتعجبكا مف ترؾ الشرؾ باهلل"(ْ( ,أم :أف المشركيف تعجبكا إعجابان فيو نكارة كغرابة؛ ألف اهلل  اختار

ليـ رسكالن منيـ ينذرىـ كيعمميـ ,كلكنيـ قالكا :ىذا الرسكؿ المرسؿ ,ىك ساحر ككذاب.
الع ْجب والكبر:
ُّ .

ىذا المعنى لـ يأت بالمفظة الصريحة لسعجاب في القرآف الكريـ ,إنما ذكره اهلل  بالمعنى,

"ى ىذا
حيث قاؿ تعالى{ :فَزَمَطَّعٌُا ؤَِْشَىُُْ ثَْْنَيُُْ صُثُشًا وًُُّ زِضْةٍ ثَِّب ٌَذَّْيُِْ فَشِزٌَُْ} [ادلؤِنٌْ ,]55 :قى ى
اؿ الطبرم :ى

اختىمىفيكا
ىما ٍ
كص ً
احبً ًي يـ
ى ى

ًف ً
و َّ
يو ًم ىف ٍاأل ٍىد ىي ً
اى ٍـ
كف بً ىأرٍي ًي ٍـ ,لى ٍي ىس أ ٍ
كف بً ىأرٍي ًي ٍـ ىك ىى ىك ي
ىى يؿ ىى ىكاء ًإال ىك يى ٍـ يم ٍع ىجيب ى
اف ىكاٍل يكتي ًب ,يكؿ يم ٍع ىجيب ى
ؽ ىذلً ىؾ لىيي ٍـ" (ٓ( ,كقاؿ تعالى{ :فٍَََّّب خَبءَرْيُُْ سُسٍُُيُُْ ثِبٌْجَِّْنَبدِ فَشِزٌُا ثَِّب عِنْذَىُُْ َِِٓ اٌْعٍُِِْ
الًَّذم ٍ
اختىىر ى

)ُ) تفسير الطبرم (ِِ.)ِٔٓ /
)ِ) تفسير ابف كثير (ْ.)ِّْ /

)ّ) تفسير الجالليف (ص.)َٕٕ :
)ْ) تفسير ابف كثير (ٕ.)ّٓ /
)ٓ) تفسير الطبرم (ُٕ.)ّٔ /

ُّ

اٌزّيْذ
ًَزَبقَ ثِيُِْ َِب وَبٌُٔا ثِوِ َّسْزَيْضِئٌَُْ} [غبفش ,]85 :قاؿ الطبرم" :فى ًريحكا ىج ٍي نال ًم ٍنيي ٍـ بً ىما ًع ٍن ىد يى ٍـ ًم ىف اٍل ًعٍمًـ ىكقىاليكا :لى ٍف
َّ (ُ(
الع ٍجب كالكبر ,فاألكلى :تتحدث عف يع ٍجب
ين ٍب ىع ى
ث ,ىكلى ٍف يي ىعذيب ىنا الموي"  ,ىاتاف اآليتاف تعبراف عف معنى ي
كؿ حزب بدينيـ كرأييـ ,كاآلية الثانية :تتحدث عف القكـ الذيف أعجبكا كب انر بما يعتقدكف أف لدييـ العمـ
األنفع ليـ ,كرفضكا التعامؿ مع رسؿ اهلل  الذيف أرسميـ اهلل لمناس بالحؽ مبشريف كمنذريف.

اإلعجابات في السنة النبوية:

و
معاف –أيضان كما
جاءت استخدامات لفظة اإلعجابات في السنة النبكية الشريفة ,عمى ثالثة

الع ٍجب).
القرآف الكريـ -فاستخدمت السنة المطيرة ىذه المفظة بمعنى( :االستحساف ,كالغرابة ,ك ي
ُ .االستحسان:

لقد كرد في السنة النبكية بيذا المعنى عدد كبير مف األحاديث الشريفة ,كىي مكضع اىتمامنا في
ىذا البحث ,كمف األمثمة عمى ذلؾ :الحديث الذم أخرجو البخارم مف حديث البر ً
اء ٍب ًف ىع ًاز وب  ,أ َّ
ىف
ىى
ال :أ ْ ِ ِ ِ
ِ
صِ
َّ
صمَّى ِق َب َل َب ْي ِت
َج َد ِاد ِه ,أ َْو قَ َ
النبً َّي َ ك َ
الم ِدي َن َة َن َز َل َعمَى أ ْ
ارَ ,وأ ََّن ُو َ
َخ َوالو م َن األَ ْن َ
ان أ ََّو َل َما قَد َم َ
ون ِق ْبمَتُ ُو ِقب َل ِ
الم ْق ِد ِ
صمَّى أ ََّو َل
ش َر َ
س ْب َع َة َع َ
ش َر َ
س ِستَّ َة َع َ
ان ُي ْع ِج ُب ُو أ ْ
َن تَ ُك َ
ش ْي ًراَ ,و َك َ
َ َ
الب ْيتَ ,وأ ََّن ُو َ
ش ْي ًرا ,أ َْو َ
َ
(ِ(
ٍ
صمَّى َم َع ُو قَ ْوٌم  ,أم :كاف النبي  يحب كيستحسف أف تككف قبمة
الع ْ
ص ِرَ ,و َ
صالَةَ َ
ص َّال َىا َ
صالَة َ
َ
المسمميف ىي قبمة سيدنا إبراىيـ  ,فكاف النبي  يصمي ًقىب ىؿ البيت المقدس ,ككاف ينظر إلى السماء
كيدعك اهلل  بيذا ,حتى أنزؿ اهلل تعالى في محكـ التنزيؿ{ :لَذْ َٔشٍَ رَمٍَُّتَ ًَخْيِهَ فِِ اٌسََّّبءِ} [اٌجمشح]844 :

إًلىى قى ٍكلً ًو{ :فٌٌٌََُّا ًخٌُىَىُُْ شَطْشَهُ} [اٌجمشح.(ّ( ]844 :
 .2الغرابة:

جاء في السنة النبكيػة أحاديػث كثيػرة بمفظػة اإلعجػاب تحمػؿ معنػى الغ اربػة كاالسػتنكار ,منيػا عمػى
ً
ػار ىيػ ٍػكىـ
سػبيؿ المثػػاؿ -ال الحصػر ,-الحػػديث الػػذم أخرجػو البخػػارم مػػف حػديث أنػػس  قػػاؿ :قىالىػت األ ٍىن ى
صػ ي
ىعطىى قيرٍي نشا :كالمَّ ًو إً َّف ى ىذا لىيك العجب ,إً َّف سيكفىىنا تى ٍقطير ًمف ًدم ً
اء قيىرٍي و
ش ,ىك ىغ ىنائً يم ىنا تيىرد ىعمى ٍػي ًي ٍـ,
فىتٍ ًح ىم َّكةى ,ىكأ ٍ
يي
ى يى ى ى ي
ى
ي ٍ ى
ى
ً
ِ
ِ
فىىبمى ىغ ىذلً ىؾ َّ
كف ,فىقىاليكا :يى ىك الَّ ًػذم
اؿ :فىقى ى
ص ىار ,قى ى
اؿَ " :ما الَّذي َبمَ َغني َع ْن ُك ْم" ,ىك ىك يانكا الى ىي ٍكذيب ى
النبً َّي  ,فى ىد ىعا األ ٍىن ى
ـون ِبرس ِ ِ
ِِ
ـع َّ
صـمَّى اهللُ َعمَ ْي ِـو
ىبمى ىغ ىؾ ,قى ى
ض ْـو َن أ ْ
اؿ" :أ ََوالَ تَْر َ
َن َي ْر ِج َ
ـول المَّـو َ
ـاس ِبا ْل َغ َنـائم إِلَـى ُب ُيـوِت ِي ْمَ ,وتَْر ِج ُع َ َ ُ
الن ُ

)ُ) تفسير الطبرم (َِ.)ِّٕ /
ابً ً َّ :
)ِ) صحيح البخارم ًكتى ي ً
يم ً
يم ً
اف (ُُٕ /حَْ) -كىك جزء مف حديث -قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا
اف ىب ه
الصالىةي م ىف اإل ى
اب اإل ى
اؽ ,ع ًف البر ً
و ً
ىف َّ
اء  ,أ َّ
النبً َّي  ... :الحديث.
أيىبك ين ىع ٍيـ ,ىسم ىع يزىى ٍي نرا ,ىع ٍف أىبًي إً ٍس ىح ى ى ى ى
)ّ) انظر :تفسير الطبرم (ِ ,)َْٓ /كتفسير القرطبي (ِ ,)ُٖٓ /كتفسير البيضاكم (ُ.)ُُُ /

ُْ

اٌزّيْذ
وســــــــمَّم إِلَــــــــى بيــــــــوِت ُكمر لَــــــــو ســــــــمَ َك ِت األَ ْنصــــــــار و ِاديــــــــا (ُ) ,أَو ِشــــــــعبا لَســــــــمَ ْك ُ ِ
صـ ِ
ـــــــار
َ ُ َ ً
ُُ
ْ
ي األَ ْن َ
ت َواد َ
ًْ َ
ْ َ
ْ
َ َ َ
(ِ) (ّ(
أ َْو ِشـ ْـع َب ُي ْم "  ,ىنػػا يعبػػر األنصػػار عػػف اسػػتغرابيـ مػػف تكزيػػع النبػػي  الغنػػائـ عمػػى أىػػؿ ق ػريش ,كلػػـ
يعطيـ منيا (ْ( ,كمثاؿ آخر مػف الس َّػنة َّ
عبػرت عػف الغ اربػة بمفظػة اإلعجػاب ,حيػث جػاء فػي الحػديث الػذم

أخرجػػو البخػػارم مػػف حػػديث أ ىيبػػي ٍبػ ًػف ىك ٍعػ و
ػب  ,ىعػ ًػف َّ
ـام
النبًػػي [ قػػاؿ فػػي الحػػديث الطكيػػؿ]" :أ َّ
َن ُم َ
وســى قَـ َ
ـو عمَ ْي ِـو ,إِ ْذ لَـم يـرَّد ِ
َخ ِط ِ ِ
َي َّ
الن ِ
الع ْم َـم إِلَ ْيـو ...
س ِـئ َل أ ُّ
َعمَـ ُمر فَقَ َ
س َـرِائ َ
ـاس أ ْ
ـب المَّ ُ َ
ـال :أََنـا ,فَ َعتَ َ
ً
يبا في َبني إِ ْ
يل ,فَ ُ
ْ َُ
[إلى قكلو تعالى]{ :ؤَسَؤَّْذَ إِرْ ؤًََّْنَب إٌََِ اٌصَّخْشَحِ فَئِِِّٔ َٔسِْذُ احلٌُدَ ًََِب ؤَْٔسَبِْٔوِ إٌَِّب اٌطَّْْطَبُْ ؤَْْ ؤَرْوُشَهُ ًَارَّخَزَ
سَجٍَِْوُ فِِ اٌجَحْشِ ػَجَجًب} فَ َك َ ِ ِ
س َـرًبا
ان ل ْم ُحوت َ

(٘)

َولَ ُي َمـا َع َج ًبـا  ,)ٕ( )ٔ( "...قػاؿ البغػكم :فػي تفسػير {ًَارَّخَذزَ

ُ
و
اديا) ك يىك يكؿ م ٍنفىروج ىب ٍي ىف ًجىب و
كف ىم ٍنفى نذا لًمسٍَّي ًؿ ىكالٍ ىج ٍمعي أ ٍىكًدىيةه ,المصباح المنير لمفيكمي (ِ.)ٔٓٓ /
اؿ أ ٍىك آ ىكاـ ىي يك ي
ي ى
) ) (و ً ى ى
ً
ِ ِ
عاب ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم
بيم) كالشعب بالكسر :الطريؽ في الجبؿ ,كالجمع الش ي
) ) (ش ْع ْ
(ُ ,)ُٓٔ /كقاؿ العيني :بً ىك ٍسر الشيف ىك يس يككف ا ٍلعيف ا ٍل يم ٍيممىة :ىك يى ىك الطَّ ًريؽ ًفي ا ٍل ىجىبؿ ,ىكيجمع عمى :شعاب ,عمدة القارم
شرح صحيح البخارم (ُٔ.)ِٓٓ /
ّ
ً
َّ
الكلً ًيد,
) ) صحيح البخارم ,كتاب مناقب األنصار ,ىب ي
اب ىمىناق ًب األ ٍىن ى
ص ًار (َّٓ /حّٖٕٕ) ,قاؿ البخارم :ىحدثىىنا أيىبك ى
ت أىىن نسا  , ىيقيك يؿ ... :الحديث.
ىح َّدثىىنا يش ٍعىبةي ,ىع ٍف أىبًي التَّيَّا ًح ,قىا ىؿ :ىس ًم ٍع ي
ْ
شا) ممف لـ يتمكف اإليماف مف قمبو لما بقي فيو مف الطبع البشرم في محبة الماؿ غنائـ حنيف
) ) (أعطى [النبي  ]قري ً

يتألفيـ بذلؾ لتطمئف قمكبيـ كتجتمع عمى محبتو؛ ألف القمكب جبمت عمى حب مف أحسف إلييا ,كلذا لـ يقسـ أمكاؿ مكة
عند فتحيا ,شرح القسطالني (ٔ.)ُْٔ /

ٓ
س َرًبا :السرب بالتحريؾ :المسمؾ في خفية ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ِ.)ّٓٔ /
)) َ
يث ى ً
اء ,باب ح ًد ً
ً
)ٔ) صحيح البخارمً ,كتىاب أ ً ً
السالى يـ (ُْْٓ /حَُّْ) ,قاؿ
كسى ىعمىٍي ًي ىما َّ
ىحاديث األ ٍىنبًىي ى ي ى
ي ى
الخض ًر ىم ىع يم ى
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
َّ
َّ
و
و
ت
يد ٍب يف يجىب ٍير ,قى ى
اف ,ىحدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف د ىينار ,قىا ىؿ :أ ٍ
ىخىب ىرني ىسع ي
اؿ :قيمٍ ي
البخارم :ىح َّدثىىنا ىعمي ٍب يف ىع ٍبد المو ,ىحدثىىنا يس ٍفىي ي
ً
ً
احب ى ً
ً
ًال ٍب ًف ىعب و
الب ىكالً َّي ىي ٍزيع يـ :أ َّ
آخ ير,
كسى ى
ص ى
َّاس  :إً َّف ىن ٍكفنا ى
كسى ىبني إً ٍس ىرائي ىؿ ,إًَّن ىما يى ىك يم ى
الخض ًر لىٍي ىس يى ىك يم ى
كسى ى
ىف يم ى
ب ىع يدك المَّ ًو ,ىح َّدثىىنا أىيبي ٍب يف ىك ٍع وب  ,ىع ًف َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ... :الحديث.
فىقىا ىؿ :ىك ىذ ى
النبًي ى
ٕ
س ِعيد ْبن ُج َب ْير,
س ْف َيان ْبن ُع َي ْي َنة تغير حفظو بأخرة ككاف ربما دلس ,تقريب التيذيب (ص ,)ِْٓ :و َ
) ) قاؿ ابف حجرُ :

ركايتو عف عائشة كأبي مكسى كنحكىما مرسمة ,تقريب التيذيب (ص)ِّْ :؛ أما ابن عيينة :فتدليسو ال يضر فقد كضعو
ابف حجر في المرتبة الثانية ,طبقات المدلسيف (ص ,)ِّ :كأما اختالطو ,فال يضر ,حيث قاؿ العالئي" :عامة مف سمع

منو إنما كاف قبؿ سنة سبع ,كلـ يسمع منو متأخر في ىذه السنة إال محمد بف عاصـ األصبياني ,كلـ يتكقؼ أحد مف
العالميف في االحتجاج بسفياف" ,كقد كضعو العالئي في القسـ األكؿ مف المختمطيف (ص ,)ْٕ-ْٔ :كقاؿ ابف الكياؿ:
"كلكف المعيكد منو أال يدلس إال عف الثقات ككاف أثبت الناس في عمرك بف دينار" ,الككاكب النيرات البف الكياؿ(ص:
ً
ير القي ٍر ً
اب تى ٍف ًس ً
اب قى ٍكلً ًوَ { :فمَ َّما َبمَ َغا
آف ,ىب ي
ِِٗ) ,كأخرج البخارم متابعات في صحيحو أزالت مشكمتي اإلختالط كالتدليس ,كتى ي
ً
ِ
ِ
ِ
ير القي ٍر ً
اب تى ٍف ًس ً
آف=,
س َرًبا} [الكيؼٖٗ/ٔ( ]ُٔ :حِْٕٔ) ,كفي كتى ي
س ِبيمَ ُو في َ
الب ْح ِر َ
َم ْج َم َع َب ْين ِي َما َنس َيا ُحوتَ ُي َما فَاتَّ َخ َذ َ

ُٓ

اٌزّيْذ
ػت
سَجٍَِْوُ فِِ اٌْجَحْشِ ػَجَجبً}ً " ,ق ى
ػكت إًلىػى اٍل ىب ٍح ًػر فىاتَّ ىخػ ىذ ًفي ًػو ىم ٍسػمى نكا فى ىع ًج ٍب ي
يؿ ىى ىذا ًم ٍف قى ٍك ًؿ يكشػع ,يقػكؿ طىفى ىػر اٍل يح ي
ً
ًمف ىذلً ىؾ عجبا .كرك ىينا ًفي اٍل ىخب ًر :ىك ً ً
ً
كسػى لى َّمػا
ٍ
ى
ى
كسػى ىكفىتىػاهي ىع ىجنبػا .ىكًقي ىػؿ :ىىػ ىذا م ٍػف قى ٍػكؿ يم ى
اف لٍم يحكت ىس ىرنبا ىكلً يم ى
ى ىن ىي
ػب ىع ىجنبػا .قىػا ىؿ ٍاب يػف ىزٍي وػد:
كسػى :ىع ىجنبػا ,ىكأَّىنػوي قى ى
اؿ لىوي ييك ىشعي ىكاتَّ ىخ ىذ سبيمو في البحر سربا ,قى ى
قى ى
ػاؿ :أ ٍ
ىع ىج ي
ػاؿ لىػوي يم ى
(ُ)
ً
ػب ًمػ ٍػف حػػكت يؤكػػؿ منػػو دىػ انر ثػػـ صػػار َّ
ػاف
ػي وء أ ٍ
حيػان بعػػد مػػا أيكػ ىػؿ ىب ٍع ي
ىع ىجػ ي
ضػػوي , ".كفػػي الفػػتح " :فى ىكػ ى
أىم ىشػ ٍ
ً ً
كسى ىع ىجنبا كًال ٍب ًف أىبًي ىحاتًوـ ًم ٍف طى ًري ً
ػح ًفػي
ادةى قى ى
ب يح ه
ؽ قىتى ى
ػكت يم ىممَّ ه
كسػى أ ٍ
ىف تى ىس َّػر ى
ػاؿ ىع ىج ي
ػب يم ى
لٍم يحكت ىس ىرنبا ىكلً يم ى
ى
ًم ٍكتىػ وػؿ قىكليػػو فىرجعػػا فىكجػ ىػدا ىخ ً
ػر " (ِ) ,ىػػذا يكضػػح أف السػػنة اسػػتخدمت لفظػػة العجػػب بمعنػػى الغ اربػػة ,كمػػا
ضػ نا
ٍ ي ىىى ىى
استخدميا القرآف الكريـ في اآلية القرآنية اآلنفة الذكر.
الع ْجب:
ُ .3

الع ٍجب في السنة النبكية الشريفة ,كىذا كما في الحديث
كردت لفظة اإلعجاب –أيضان -بمعنى ي
اؿ أىبك القى ً
اؿ َّ
اسًـ َ " :ب ْي َن َما َر ُج ٌل
الذم أخرجو البخارم مف حديث أبي ىريرة  قاؿ :قى ى
النبًي  أ ٍىك قى ى ي

ٍ (ّ)
ِ ِ
س ُوُ ,م َر ّْج ٌل
َي ْمشي في ُحمَّة  ,تُ ْع ِج ُب ُو َن ْف ُ

(ْ)

(ٓ)
ف المَّ ُو ِب ِو ,فَ ُي َو َيتَ َج ْم َج ُل
سَ
ُج َّمتَ ُو  ,إِ ْذ َخ َ

(ٔ)

إِ َلى َي ْوِم

=باب {وِا ْذ قَا َل موسى لِفَتَاهُ :الَ أ َْبرح حتَّى أ َْبمُ َغ م ْجمع الب ْحرْي ِن أَو أَم ِ
اب»
ىحقى ه
ض َي ُحقًُبا} [الكيؼ « ]َٔ :ىزىم نانا ىك ىج ٍم يعوي أ ٍ
َُ َ
ُ َ
ى ي َ
ْ ْ
َ ََ َ َ
(ٖٖٔ /حِْٕٓ) ,أما ارساؿ ابن جبير :فاإلرساؿ الذم ذكره ابف حجر ركايتو عف عائشة كأبي مكسى – كما سبؽ,-
أما ابف عباس رضي اهلل عنيما فيك أحد شيكخو الذيف ركل عنيـ ,انظر :تيذيب التيذيب البف حجر(ْ.)ُُ /

)ُ( تفسير البغكم (ّ.(َِٓ /

)ِ) فتح البارم البف حجر (ٖ.)ُْٔ /
ّ
ضـ ا ٍل ىحاء
) ) ( ُحمَّة) إً ىزار كرداء ,ىال تسمى يحمٌة ىحتَّى تككف ثىٍكىب ٍي ًف ,تيذيب المغة لألزىرم (ّ ,)ِّٖ /كقاؿ العيني :بً ى
ا ٍلميممىة كتى ٍشديد َّ
الالـ ,ىكًىي ًإ ىزار كرداء ,ىكىال ييسمى حمَّة ىحتَّى تككف ثىٍكىب ٍي ًف ,ىكييقىاؿ :ا ٍلحمَّة ثىٍكىباف غير لفقيفً :رىداء ىكًا ىزار ,سميا
يٍ ى
ً
ً
بذلؾ ًألىف كؿ ىكاحد م ٍنيي ىما يحؿ عمى اآلخر ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ُ.)َِٔ /
)ْ) (مرجل) مف الترجيؿ بًا ٍل ًجيـ ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني (ُِ ,)ِٖٗ /كالترجيؿ :تسريح الشعر كتنظيفو
كتحسينو ,النياية في غريب الحديث كاألثر (ِ.)َِّ /
ٓ
مجتمع شعر الرأس كىي أكثر مف الكٍفرة ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم
الج َّمةي بالضـ:
) ) (جمتو) ك ي
ى
الرٍس إًلىى ا ٍل ىم ٍن ًكىب ٍي ًف ىكًالىى أىكثر مف ىذلًؾ ,ىكأما الًَّذم ىال يتى ىج ىاكز ٍاألي يذىن ٍي ًف فىيي ىك
(ٓ ,)َُٖٗ /ىكييقىاؿ :يى ىك ال ٌش ٍعر الًَّذم يتدلى مف َّأ
الكفرة ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني (ُِ.)ِٖٗ /
ٔ
معىنى أىنو ىيتى ىحَّرؾ ىكينزؿ مضطربان ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم
) ) (يتجمجل) مف التَّ َج ْم ُج ُل بالجيميف ىك يى ىك ا ٍل ىح ىرىكة ,ىكا ٍل ٍ
ً ً
ض ًطر ً
لمعيني (ُِ ,)ِٖٗ /كالتَّ َج ْم ُج ُل :السيئك يخ ًفي ٍاأل ٍىر ً
اب ,الدالئؿ في غريب الحديث لقاسـ السرقسطي
ض ىم ىع ا ٍل ىح ىرىكة ىكاال ٍ ى
(ُ.)َِٕ /

ُٔ

اٌزّيْذ
ِ
ام ِة" (ُ) (ِ) ,قاؿ القرطبي" :كاعجاب الرجؿ بنفسو :ىك مالحظتو ليا بعيف الكماؿ ,كاالستحساف مع
الق َي َ
نسياف منَّ ًة اهلل تعالى ,فإف رفعيا عمى الغير كاحتقره؛ فيك الكبر المذمكـ" (ّ).

الحض عمى اإلعجاب ,وحل التعارض بين األمر باإلعجاب و َّ
ُّ
النيي عنو:
رابعاً:


ُّ
الحض عمى اإلعجاب:

أشياء فييا مف الجماؿ كالبياء ,يسارعكف إلى
إف مف طبائع البشر السكية ,إذا سمعكا أك شاىدكا
ن
التعبير عف إعجابيـ كاستحسانيـ بيا ,بأقكاؿ أك بأفعاؿ ,كىذا ما قاـ بو النبي  معب انر عف إعجابو,
كاستحسانو مف سمكؾ ما ,كىذا نيج انتيجو النبي  في حياتو اليكمية ,كفي كؿ المجاالت ,كىذا كاف
الحض لممسمميف عمى السير عمى خطاه ,كالتأسي بو.
بمثابة
ٌ

كليذا نجد أف النبي  استخدـ اإلعجابات في أشكاؿ متعددة –ىذا ما سنراه عندما نغكص في

ىذا البحث -منيا :التمفظ بكممة اإلعجاب ,كىذا مؤشر كاضح يدؿ عمى حضو  المسمميف لمتابعتو,
فنرل النبي  يي ٍع ىجب بالفأؿ ,كما جاء في صحيح البخارم مف حديث أ ىىن و
اؿ:
س  ,ىع ًف النَّبًي  قى ى
الصالِ ُح" (ْ) (ٓ) ,كنالحظ أف ىذا النيج المحمدم لقي صدان عند الصحابة  ,فاستخدمكا
" َوُي ْع ِج ُب ِني الفَأْ ُل َّ
ب
فاستخدمكا األسمكب نفسو في التعبير عما يستحسنكنو مف أشياء ,فيذا أنس  ,رأل النبي  يي ٍع ىج ي

بالدبَّاء

(ٔ)

يعجب بو ,كقاؿ معب انر عف ىذا اإلعجاب- :كما جاء في الحديث الذم أخرجو مسمـ" -فَ َما
فأ ٍ

ُ
ً
اب المىب ً
آد يـ ,ىح َّدثىىنا
الخىيالى ًء (ُُْٕ /حٖٕٗٓ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا ى
اب ىم ٍف ىجَّر ثىٍكىبوي ًم ىف ي
اس ,ىب ي
) ) صحيح البخارم ,كتى ي
النبًي  أىك قىا ىؿ أىبك القى ً
ت أىىبا يى ىرٍي ىرةى  ,ىيقيك يؿ :قىا ىؿ َّ
اسًـ  ... :الحديث.
يش ٍعىبةي ,ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ًزىي واد ,قىا ىؿ :ىس ًم ٍع ي
ي
ٍ
)ِ) قاؿ ابف حجرُ :م َح َّمد ْبن ِزَياد ,ربما أرسؿ ,تقريب التيذيب (ص ,)ْٕٗ :ىذه الكممة تعتبر أف اإلرساؿ عنده قميؿ ,فال
تؤثر في ركايتو بيذا اإلسناد ,حيث أف ابف حجر حصر اإلرساؿ عف الفضؿ ,كىذا ما أكده ابف حجر بقكلو" :كعندم أف
ركايتو عف الفضؿ بف عباس مرسمة" ,تيذيب التيذيب البف حجر(ٗ.)َُٕ /
)ّ) المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ ,لمقرطبي (جزءٓ /ص َْٔ).
ْ
ً
ً ً
ً
ً
ً
َّ
اـ,
اب الطب ,ىب ي
) ) صحيح البخارم ,كتى ي
يـ ,ىح َّدثىىنا ى ىش ه
اب الفىأٍؿ (ُّٕٓ /حٕٔٓٓ) ,قاؿ البخارم :ىحدثىىنا يم ٍسم يـ ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ادةي ,ىع ٍف أىىن و
س  ,ىع ًف َّ
النبًي  قىا ىؿ ... :الحديث
ىح َّدثىىنا قىتى ى
)ٓ) قاؿ ابف حجر :مسمِم ْبن إِ ْبر ِ
اىيم ,عمي بأخرة ,تقريب التيذيب (ص ,)ّٕٓ :كالظاىر أف ىذا العمى ال تأثير لو عمى
ُ ْ
َ
ِ
شام ْبن أَِبي َع ْبد المَّو سنبر ,ثقة ثبت ,كقد رمي بالقدر ,تقريب التيذيب (ص:
ى
أما
ك
,
ىذا
العمماء
مف
ركايتو ,فمـ يذكر أم
َ
ّٕٓ) ,فإف ىذا ال يضر بحديثنا؛ ألف مضمكنو بعيد عف القدرية.

)ٔ( سيتـ تعريفيا ضمف الحديث عف اإلعجاب بالطعاـ ,في صفحة (ُّْ) ,يككف أىٍلىيؽ.

ُٕ

اٌزّيْذ
ِ
َّاء" (ُ) (ِ) ,فرغـ أف الحديث يتحدث عف اإلعجاب بالطعاـ (الدَّباء) ,إال أننا نستفيد
ِزْل ُ
ت َب ْع ُد ُي ْع ِج ُبني الدُّب ُ
ب بيا.
كي ٍع ىج ي
مف قكؿ أنس  الذم نقؿ نيج النبي  في التعبير عف األشياء التي يستحسنيا ي


حل التعارض بين األمر باإلعجاب والنيي عنو:

تحدثنا –آنفان -بأف النبي َّ 
حض عمى اإلعجاب باألشياء الحسنة الجميمة ,كقمنا إف النبي 
مارس ىذا السمكؾ ككاف لو نيجان في حياتو اليكمية؛ إال أننا كجدنا أحاديث ينيانا فييا النبي  مف
اإلعجاب في أمكر ما قد يراه المسممكف حسنان ,كفي ىذا نقكؿ:
إف النبي َّ 
حض عمى اإلعجابات التي تحتكم عمى أشياء حسنة كجميمة ,كالتي ال تتنافى مع
الع ٍجب ,كالكبر ,كالتباىي بالنفس ,كتفضيميا عمى الناس.
شرع اهلل  ,كال تحمؿ صاحبيا عمى ي

أما اإلعجابات المستحسنة فيي مكضكع رسالتنا ىذه ,كالتي سنقؼ عند الكثير مف تفاصيميا؛ كأما

اإلعجابات األخرل التي نيى النبي  عنيا ,نذكر منيا:
اؿ َّ
اؿ أيىبك
النبًي  أ ٍىك قى ى
ما أخرجو البخارم ,مف حديث أبي يى ىرٍي ىرةى  ,قاؿ :قى ى
ٍ
ِ ِ
ف المَّ ُو ِب ِو ,فَ ُي َو َيتَ َج ْم َج ُل
سَ
س ُوُ ,م َر ّْج ٌل ُج َّمتَ ُو ,إِ ْذ َخ َ
َي ْمشي في ُحمَّة ,تُ ْع ِج ُب ُو َن ْف ُ

القى ً
اسًـ َ " :ب ْي َن َما َر ُج ٌل
ِ ِ
ِ
ام ِة" (ّ) ,
إلَى َي ْوم الق َي َ

كاضح في ىذا الحديث ,أف اإلعجاب بالنفس ,أك بالحمة ,ىك مف اإلعجاب المذمكـ الذم يخالطو الكبر

ُ
ًً ً
ً
استً ٍحىب ً
اب ىجك ًاز أى ٍك ًؿ ا ٍل ىم ىر ً
اب أى ٍك ًؿ ا ٍلىي ٍق ًط ً
ضا ىكًا ٍف ىك يانكا
يف ,ىكًايثى ًار أ ٍ
ىى ًؿ ا ٍل ىمائ ىدة ىب ٍعض ًي ٍـ ىب ٍع ن
ؽ ,ىك ٍ
) ) صحيح مسمـ كتاب ٍاألى ٍش ًرىبة ىب ي ى
ً
ً
ب الطَّ ىع ًاـ (ُُّٔٓ /حَُِْ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل ىع ىال ًء أيىبك يك ىرٍي وب ,ىح َّدثىىنا أيىبك
ضيفى نانا إً ىذا لى ٍـ ىي ٍك ىرٍه ىذلً ى
صاح ي
ؾ ى
اف ٍب ًف ا ٍل يم ًغ ىيرًة ,ىع ٍف ثىابً وت ,ىع ٍف أىىن و
س  قاؿ ... :الحديث.
امةى ,ىع ٍف يسمىٍي ىم ى
أى
يس ى
ِ
امة ,ثقة ثبت ربما دلس ككاف بأخرة يحدث مف كتب غيره ,تقريب التيذيب (ص,)ُٕٕ :
) ) قاؿ ابف حجرَ :ح َّماد ْبن أ َ
ُس َ
أما تدليسو فال يضر ,فقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثانية ,طبقات المدلسيف (ص ,)َّ :كبالنسبة لحديثو مف كتب
غيره ,قاؿ ابف حجر إف" :سفياف بف ككيع قاؿ :كاف أبك أسامة يتتبع كتب الركاة فيأخذىا كينسخيا ,كقاؿ ابف نمير :إف

المحسف ألبي أسامة يقكؿ :إنو دفف كتبو ثـ تتبع األحاديث بعد مف الناس ,قاؿ سفياف بف ككيع :إني ألعجب كيؼ جاز
حديث أبي أسامة ,كاف أمره بينان ,ككاف مف أسرؽ الناس لحديث جيد ,قمت[ :أم :ابف حجر] حكى الذىبي :أف األزدم قاؿ:
ىذا القكؿ عف سفياف الثكرم ,كىذا كما ترل لـ ينقمو األزدم إال عف سفياف بف ككيع كىك بو أليؽ ,كسفياف بف ككيع
ضعيؼ" ,تيذيب التيذيب البف حجر(ّ ,)ّ /قاؿ الذىبي عف سفياف بف ككيع" :ضعيؼ" ,الكاشؼ (ُ ,)ْْٗ /كبيذا
يتضح لنا أف حديثو مف كتب غيره ال تؤثر عمى صحة حديثو أك تكثيقو.
)ّ) سبؽ الحديث في صفحة (ُٔ.)ُٕ ,

ُٖ

اٌزّيْذ
َن ُي ْع َج َب ِب ِع ْم ِم ِو"
الع ٍجب ,ككذلؾ أخرج الدارمي أف ىم ٍس يركقان قاؿ"َ :و َكفَى ِبا ْل َم ْرِء َج ْي ًال ,أ ْ
ك ي

(ُ)

(ِ) ,كىذا

الحديث يؤكد أف ىناؾ إعجاب في دائرة الذـ كالنكارة ,فال يجكز لنا ,أف نستخدـ خمؽ اإلعجاب الذم

يحمده اهلل  كرسكلو  ,في أمكر تحمؿ معنى الكبر كالذـ ,كىنا نستخمص مف ىذه األمثمة البسيطة
ب باألشياء الحسنة الجميمة ,التي ال نجد فييا مخالفة
نتيجة مفادىا :أف النبي  حضَّنا عمى أف ين ٍع ىج ى

الع ٍجب المذمكـ ,المخالؼ ألكامر اهلل  كرسكلو
لمشرع ,كال يع ٍجبان أك غرك انر؛ كلكف النبي  نيانا عف ي

 ,ليذا ال نرل أف ىناؾ تعارضان بيف أكامر النبي  أك نكاىيو ألبتو.

ُ
ىح ىم يد
اب :التَّ ٍكبي ًح لً ىم ٍف ىي ٍ
ب ا ٍل ًع ٍم ىـ لً ىغ ٍي ًر المَّوىّّٖ /ُ( ,حّٓٗ) ,قاؿ الدارمي :أ ٍ
ىخىب ىرىنا أ ٍ
طمي ي
) ) سنف الدارمي ,المقدمة ,ىب ي
ً
ش ,ىع ٍف يم ٍسمًوـ ,ىع ٍف ىم ٍس يرك و
ىع ىم ً
اب
كن ىس ,ىح َّدثىىنا ىزائً ىدةي ,ىع ًف ٍاأل ٍ
ا ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يي ي
ؽ ,كأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو ,كتى ي
الزٍى ًد ,ىك ىالـ ىم ٍس يرك و
ؽ (ُْٕٗ /حّْٕٖٔ) عف أبي معاكية عف األعمش بو بنحكه.
ي
ِ
ِ
َع َمش ,يدلس ,تقريب التيذيب( ,ص,)ِْٓ :
سمَ ْي َمان ْبن م ْي َران ,األ ْ
) ) رجاؿ األثر كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ُ
كيكنى أبا محمد األسدم مكلى بني كاىؿ ,ككاف ينزؿ في بني عكؼ مف بني سعد ,ككاف يصمي في مسجد بني حراـ مف
آف كفىرائًض ك ًع ٍموـ بًا ٍلح ًد ً
ً
يث ,الطبقات الكبرل البف سعد (ٔ ,)ُّّ /كاف ال يمحف
ىع ىم ي
اف األ ٍ
ى
صاح ى
بني سعد ,ىك ىك ى
ش ى
ب قي ٍر و ى ى ى ى
حرفان ,ككاف عالمان بالفرائض ,كلـ يكف في زمانو مف طبقتو أكثر حديثان منو ,ككاف فيو تشيع ,كلـ يختـ عمى األعمش إال

ثالثة نفر ...مات األعمش كىك ابف ثماف كثمانيف سنة ككلد سنة ستيف ,كمات سنة ثماف كأربعيف كمائة في شير ربيع

األكؿ ,تاريح بغداد لمخطيب البغدادم (َُ .)ٓ /قمت :كلكف تدليسو ال يضر ,حيث كضعو ابف حجر في المرتبة الثانية في

كتابو ,طبقات المدلسيف( ,ص ,)ّّ :كتشيعو ال يضر أيضان ,فالحديث ال عالقة لو بفكر الشيعة ,فالحديث إسناده صحيح,

كىك مقطكع مف كالـ مسركؽ ,قاؿ حسيف سميـ في الحاشية :إسناده صحيح مكقكفان [عمى مسركؽ] ,سنف الدارمي
(ُ.)ّْٔ /

ُٗ

الفصل األول
اإلعجابات املتعلقة بأمىر عقدية
وتعبدية

وفيو مبحثان:

المبحث األول :اإلعجابات في ميدان العقيدة:
وفيو ثالثة مطالب:

المطمب األول :إعجابات اهلل  والمراد منيا.
المطمب الثاني :إعجابات الجن.

المطمب الثالث :إعجابات النبي  في أمور العقيدة.

المبحث الثاني :اإلعجابات المتعمقة بأمور تعبدية:
وفيو أربعة مطالب:

المطمب األول :اإلعجابات ِ
بالق ْبمة ,ومسائل في الصالة.
المطمب الثاني :ما ال يعجبو في األذان.

المطمب الثالث :اإلعجاب باألذكار ,والدعاء ,والقرآن ,والصدقة.

المطمب الرابع :اإلعجاب بالصبر

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ

المبحث األول
اإلعجابات في ميدان العقيدة
إف اإلعجابات في السنة النبكية شممت كؿ مجاالت الحياة ,مف عقائد كعبادات كأخالؽ كسمكؾ

كجياد كعمـ  ...إلى آخره ,كسنبدأ –بإذف اهلل  ,-في اإلعجابات العقدية؛ كذلؾ ألىمية ىذا المجاؿ في
حياتنا؛ كألف العقيدة تعتبر أساس الديف ,كعميو ترتكز المجاالت األخرل ,كسنبحث ىنا في اإلعجابات

التي تخص اهللى  ,كمر ىاده  منيا ,كمف ثىَّـ إعجابات الجف ,ثـ إعجابات النبي  في ىذا الميداف,
كىذا مف خالؿ انتقاء األحاديث التي تخدـ المكضكعات المطركحة كالتي تحقؽ الغرض المطمكب منيا.

المطمب األول :إعجابات اهلل  والمراد منيا
لك أننا أمعَّنا النظر في المعنى الحقيقي لسعجابات ,فإننا نجد أنيا :حالة من السرور تط أر عمى

اإلنسان ,ألقوال أو أفعال مستحسنة لمنفس صادرة من الغير –كما عرفناه سابقان ,-كقد أكردنا أيضان كالـ

الجرجاني آنفان ,حيث قاؿ" :العجب :تغير النفس بما خفي سببو وخرج عن العادة مثمو" (ُ( ,كىذا يعني:
أف اإلعجاب حالة مف الفرح كالسركر كاالستحساف ,مف شيء يراه أك يسمعو اإلنساف مف الغير ,كلـ يكف

يعممو مف قبؿ ,كبيذا يحصؿ اإلعجاب.

كىذا المعنى ينطبؽ عمى الناس ,الذيف تخفى عمييـ األمكر ,إال أف يعاينكىا سمعان أك بص انر ,ثـ

بعد ذلؾ تصبح في دائرة المعرفة لدييـ ,ثـ يحدث االستحساف ,ثـ يقع اإلعجاب بيا ,ثـ يعبركف عف ىذه

الحالة بشكؿ مف األشكاؿ القكلية أك الفعمية.

كالسؤاؿ الميـ ,الذم يطرح نفسو :ىؿ ىذا ينطبؽ عمى اهلل  ؟

نقول :قطعان كجزمان ال! كىذا ال يجكز عمى اهلل  ,فيذا عيب كنقص ,كاهلل  منزه عف العيكب
كالنكاقص .إذاً :ما ىك مراد اهلل  في اإلعجابات ,التي أكردىا النبي  في األحاديث الشريفة ؟

في البداية نشير إلى أف اإلعجاب ىي صفة مثبتة هلل  ,أثبتيا اهلل  في القرآف الكريـ ,في

"اختىمىفى ًت اٍلقيَّراء ًفي ًقر ً ً
قكلو تعالى{ :ثًَْ ػَجِجْذَ ًََّسْخَشًَُْ} [اٌصبفبد ,]21 :قاؿ الطبرمٍ :
اءة ىذل ىؾ ,فى ىق ىأرىتٍوي
ىى
ي
اء اٍل يككفى ًة{ :ثًَْ ػَجِجْذُ ًََّسْخَشًَُْ} بًضـ التَّ ً
امةي قيَّر ً
ت ,بً ىم ٍع ىنى :ىب ٍؿ ىعظي ىـ ًع ٍنًدم ىك ىكبً ىر
ىع َّ
اء ًم ٍف ىع ًج ٍب ى
ى
اء اٍلمًد ىين ًة كاٍلبصرًة كبعض قيَّر ً
ً
ً
ً
ً
اء اٍل يككفى ًة
كف ىكقى ىأىر ىذلً ىؾ ىع َّ
ى ى ٍى ىى ٍ ي
ات ىخا يذ يى ٍـ لي ىش ًري نكا ,ىكتى ٍكذ ييبيي ٍـ تىٍن ًزيمي ىك يى ٍـ ىي ٍس ىخ ير ى
امةي قيَّر ى

)ُ) التعريفات (ص ,)ُْٕ :كانظر :فيض القدير لممناكم (ْ.)َّّ /

ُِ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
{ثًَْ ػَجِجْذَ} [الصافات ]ُِ :بًفىتٍ ًح التَّ ً
كف ًم ٍف ىى ىذا اٍلقي ٍر ً
آف,
ت أ ٍىن ى
اء بً ىم ٍع ىنى :ىب ٍؿ ىع ًج ٍب ى
ت ىيا يم ىح َّم يد ىكىي ٍس ىخ ير ى
ً
ً
اف م ٍشيكرتى ً ً
ً
ً ً
كالصَّك ً
ىف ييقى ى
اب م ىف اٍلقى ٍك ًؿ في ىذل ىؾ أ ٍ
ى ى ي
ص ًار ,فىبًأىيَّت ًي ىما قى ىأىر اٍلقى ًارئي
اف في قيَّراء ٍاأل ٍىم ى
اؿ :إًَّنيي ىما ق ىر ى
اءتى ً ى ي ى
اختً ىال ً
ؼ ي يككف م ً
يب ,فىًإف قى ى ً
فىم ً
ؼ
ؼ ىم ٍع ىن ىي ٍي ًي ىما؟ ًق ى
يؿ :إًَّنيي ىما ىكًا ًف ٍ
ص نيبا اٍلقى ًارئي بً ًي ىما ىم ىع ٍ
اختىمى ى
ص ه
ٍ
اؿ قىائ هؿ :ىك ىك ٍي ى ى ي ي
ي
ً
ً
ًو ً
ىعطىاه المَّوي ًم ىف اٍلفى ٍ ً
ىى يؿ
خر ًم ٍنوي أ ٍ
ص ًح ه
ىم ٍع ىن ىي ي
يح ,قى ٍد ىع ًج ى
ب يم ىح َّم هد م َّما أ ٍ ي
اى ىما فى يكؿ ىكاحد م ٍف ىم ٍع ىن ىي ٍيو ى
ضؿ ,ىك ىس ى
الشرًؾ بًالمَّ ًو ,كقى ٍد ع ًجب رب ىنا ًمف ع ًظ ًيـ ما قىالىو اٍلم ٍش ًريك ً َّ ً
كف بً ىما قىاليكهي" (ُ).
ٍ ى
خر اٍل يم ٍش ًريك ى
ى
ٍ
كف في المو ,ىك ىس ى
ى ى ى ى
ى ي ي
أبي

َّ
الموي

ككذلؾ أثبتيا لو رسكؿ اهلل  في الكثير مف األحاديث الشريفة ,أخرج البخارم مف حديث
يى ىرٍي ىرةى  ,ىع ًف َّ
ض ِح َك ِ -م ْن فُالَ ٍن َوفُالَ َن َة" فىأ ٍىن ىز ىؿ
النبًي  ,قى ى
ب المَّ ُو َع َّز َو َج َّل  -أ َْو َ
اؿ" :لَقَ ْد َع ِج َ
ىع َّز ىك ىج َّؿًَُّ{ :ؤْثِشًَُْ ػٍَََ ؤَْٔفُسِيُِْ ًٌٌََْ وَبَْ ثِيُِْ خَصَبصَخٌ} [احلطش ,)ّ( )ِ( "]9 :يقكؿ الدكتكر

سعيد القحطاني" :كفي ىذا الحديث الصحيح إثبات صفة العجب ,كىي مف الصفات الفعمية ,فاهلل تعالى

يعجب متى شاء إذا شاء عمى ما يميؽ بجاللوٌَْْ{:سَ وَِّثٍِْوِ ضَِْءٌ ًَىٌَُ اٌسَِّّْغُ اٌْجَصِريُ} [اٌطٌسٍ,)ْ( "]22 :
كيقكؿ ابف عثيميف" :كأجمع السمؼ عمى ثبكت العجب هلل فيجب إثباتو لو مف غير تحريؼ كال تعطيؿ كال

تكييؼ كال تمثيؿ ,كىك عجب حقيقي يميؽ باهلل" (ٓ).

إف اهلل ٌَْْ{: سَ وَِّثٍِْوِ ضَِْءٌ ًَىٌَُ اٌسَِّّْغُ اٌْجَصِريُ}  ,فميس سمعو كسمع المخمكؽ  ,كليس بصره

كبصر المخمكؽ ,كليس عممو كعمـ المخمكؽ ,كليس قدرتو كقدرة المخمكؽ ,ليذا يتكجب عمينا أف ال نفيـ
صفاتو - كميا ,-بأنيا كالبشر ,فيذا ال يميؽ باهلل .

قاؿ ابف تيمية" :كأما قكؿ القائؿ :التعجب استعظاـ لممتعجب منو .فيقاؿ :نعـ .كقد يككف مقركنا بجيؿ

بسبب التعجب كقد يككف لما خرج عف نظائره كاهلل تعالى بكؿ شيء عميـ فال يجكز عميو أف ال يعمـ سبب
ما تعجب منو؛ بؿ يتعجب لخركجو عف نظائره تعظيما لو .كاهلل تعالى يعظـ ما ىك عظيـ؛ إما لعظمة

سببو أك لعظمتو .فإنو كصؼ بعض الخير بأنو عظيـ .ككصؼ بعض الشر بأنو عظيـ فقاؿ تعالى:

)ُ) تفسير الطبرم(ُٗ.)ُْٓ-ُّٓ/
ِ
ِ
ً
ً
ير القي ٍر ً
اب تى ٍف ًس ً
اآليةى" (ُْٖٔ /حْٖٖٗ),
{وُي ْؤِث ُر َ
ون َعمَى أَ ْنفُس ِي ْم} [الحشر ]ٗ :ى
آف ,ىب ي
) ) صحيح البخارم ,كتى ي
اب قى ٍكلًوَ :
ً ً
ً
يـ ٍب ًف ىكثً و
اف ,ىح َّدثىىنا أيىبك ىح ًازوـ األى ٍش ىج ًعي,
امةى ,ىح َّدثىىنا في ى
قاؿ البخارم :ىح َّدثىني ىي ٍعقي ي
ضٍي يؿ ٍب يف ىغ ٍزىك ى
ير ,ىح َّدثىىنا أيىبك أ ى
يس ى
كب ٍب يف إ ٍب ىراى ى
اؿ ... :الحديث.
ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  ,قى ى
ّ
امة ,سبؽ دراستو في صفحة (ُٖ).
) ) َح َّماد ْبن أ َ
ُس َ
)ْ) شرح العقيدة الكاسطية لشيح اإلسالـ ابف تيمية في ضكء الكتاب كالسنة (ص.)َّ :

)ٓ) تعميؽ مختصر عمى لمعة االعتقاد (ص.)ٓٗ :

ِِ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
{سَةُّ اٌْؼَشْشِ اٌْؼَظُِِْ } ...كقاؿ{ :إَِّْ اٌطِّشْنَ ٌَظٌٍُُْ ػَظٌُِْ } ,كليذا قاؿ تعالى{ :ثًَْ ػَجِجْذَ ًََّسْخَشًَُْ}
عمى قراءة الضـ فينا ىك عجب مف كفرىـ مع كضكح األدلة" (ُ).
ً
ؾ
دنا فىاٍل يم ىراد أىف يدىمو أىمر يستعظمو ًم َّما لـ يعمـ ىكىذلً ى
ىح ى
تعمؿ في أ ى
اس ٍ
قاؿ ابف في ىكرؾ" :إف أصؿ التَّ ىعجب إًذا ٍ
ًم َّما ىال ىيمًيؽ بًالمَّو يس ٍب ىح ىانوي .ىكًاذا قيؿ ًفي صفة اهلل تى ىعالىى عجب أىك يتعجب فىاٍل يم ىراد بً ًو أحد ىش ٍي ىئ ٍي ًف :إً َّما أىف
يككف يي ىراد بً ًو أىنو ًم َّما عظـ قدر ىذًلؾ ىككبر؛ ًألىف المتعجب يمعظـ لما يتعجب ًم ٍنوي ,ىكلى ًكف اهلل يس ٍب ىح ىانوي لما
ًً
ضي ً
ىكاف عالمان بًما ىكاف كيككف ,لـ يمً ٍؽ بً ًو أحد اٍلك ٍجي ٍي ًف الًَّذم ي ٍقتى ً
قي
ى
ى
ى ى
ٍ
ى ى
ى ى ى
است ٍد ىارؾ ىعالـ ىما لـ يكف بو ىعالمان ,فىىب ى
ً
َّ ً ً
َّ ً
ضا كاٍلقىيبكؿ؛ ألجؿ أىف مف أعجبو َّ
ً
الش ٍيء فقد
أىمر الت ٍعظيـ لىوي ىكالت ٍكبير في اٍل يقميكب ع ٍند أىىمو إذا يي ىراد بذلؾ الر ى ى
رضيو ىكقىبمو ,ىكىال ىيصح أىف يعجب ًم َّما يسخطو كيكرىو ,ىفمى َّما أ ىىر ىاد َّ
النبًي  تى ٍع ًظيـ أقدار ىىًذه ٍاألى ٍف ىعاؿ ًفي
ً
ً
ً
ً َّ ً ًَّ
َّ
ادرة إًلى ٍييىا" (ِ).
اٍل يقميكب أخبر ىع ٍنيىا ,بالم ٍفظ الذم ىي ٍقتىضي التَّ ٍعظيـ حثان عمى فعميىا كترغيبان في اٍل يم ىب ى
و ً
ً
ىس ىب ً
اب أ ٍىك ىج ٍي وؿ بً ىحقىائً ً
يم ً
كر؛ ىك ىما يى ىك اٍل ىحا يؿ
كقاؿ ال َّ
يراس " :ىكلى ٍي ىس ىع ىجيبوي يس ٍب ىح ىانوي ىناشنئا ىع ٍف ىخفىاء في ٍاأل ٍ
ؽ ٍاأل ي
ضً
كد م ٍقتى ً
ً
ً
ً ًً ً ًً ً
يو,
يف؛ ىب ٍؿ يى ىك ىم ٍعننى ىي ٍح يد ي
ث لىوي يس ٍب ىح ىانوي ىعمىى يم ٍقتى ى
في ىع ىج ًب اٍل ىم ٍخميكًق ى
ضى ىمش ىيئتو ىكح ٍك ىمتو ىكع ٍن ىد يك يج ي
ًَّ
الشيء الًَّذم يستى ًحؽ أىف يتىعج ً
ؼ بً ًو الرسك يؿ ربَّو يىنَّا ًم ٍف آثى ًار ىر ٍح ىمتً ًو
ص ى
ٍ ي ى ى
ىٍ
الع ىجب الذم ىك ى
َّب م ٍنوي .ىك ىى ىذا ى
ىك يى ىك َّ ٍ ي
ىك يى ىك ًم ٍف ىك ىمالً ًو تى ىعالىى" (ّ).
ب اهلل  ليس كعجب المخمكؽ ,فقد يعجب المخمكؽ لكقكع شيء ال عمـ لو مسبقان
كع ىج ي
كقاؿ عبد الرزاؽ " :ى
بو ,كال يمكف أف يقع مف اهلل ىذا؛ ألف عممو أزلي محيط بكؿ شيء كال تخفى عميو تبارؾ كتعالى
خافية"(ْ).

نستخمص من كالم العمماء :أن اإلعجاب صفة مف صفات اهلل  الفعمية ,كلكنيا ليست

كإعجاب المخمكقيف ,فإف اهلل  ,ال يخفى عميو شيء ,يقكؿ تعالى{ :ؤٌََُْ َّؼٌٍَُّْا ؤََّْ اٌٍَّوَ َّؼٍَُُْ سِشَّىُُْ

ًََٔجٌَْاىُُْ ًَؤََّْ اٌٍَّوَ ػٍََّبَُ اٌْغٌُُْةِ} [اٌزٌثخ ]77 :كيقكؿَّ{ :ؼٍَُُْ خَبئِنَخَ اٌْإَػُِْْٓ ًََِب رُخْفِِ اٌصُّذًُسُ} [غبفش]29 :
كيقكؿ{ :إَِّْ اٌٍَّوَ َّؼٍَُُْ غَْْتَ اٌسََّّبًَادِ ًَاٌْإَسْضِ ًَاٌٍَّوُ ثَصِريٌ ثَِّب رَؼٌٍََُّْْ} [احلجشاد ,]27 :فإعجاب اهلل ,
يدور حول معنيين:
 تعظيـ اهلل  لفعؿ مف أفعاؿ المخمكقيف ,خي انر كاف أـ ش انر.
ضى اهلل  كقبكلو لفعؿ مف أفعاؿ المخمكقيف.
ً ر ى

)ُ) مجمكع الفتاكل (ٔ.)ُِّ /

)ِ) مشكؿ الحديث كبيانو (ص.)ُِٗ :
)ّ) شرح العقيدة الكاسطية (ص.)َُٕ :
)ْ) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ( معاصر )(ص.)ُٕٓ :

ِّ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
وأما إعجابات اهلل  الواردة في األحاديث النبوية :فقد أخرج البخارم مف حديث أبي ىريرة ,
السالَ ِس ِل" (ُ) (ِ) ,قاؿ البغكمً :
"عجب اهلل,
الج َّن َة ِفي َّ
ب المَّ ُو ِم ْن قَ ْوٍم َي ْد ُخمُ َ
ون َ
"ع ِج َ
عف النبي  ,قاؿَ :
كقد ي يككف اٍلعجب بً ىم ٍعنى يكقيكع ذلًؾ اٍل ىع ىمؿ ًع ٍند
ىم ٍع ىناهي :الرضى  ...كًقيؿ :ىم ٍع ىناهي :جازيتيـ عمى عجبيـ ٍ ...
اهلل ىع ًظيمان" (ّ) ,نقكؿ :إف المعنى األقرب لمعنى الحديث كسياقو ,الرضى ,أم :رضي اهلل  عف القكـ
يدخمكف الجنة بالسالسؿ ,كاختمؼ العمماء في معنى السالسؿ ,منيـ قاؿ :أنيا عمى الحقيقة ,فقاؿ
ابف حجر" :المراد بككف السالسؿ في أعناقيـ َّ
مقيد بحالة الدنيا ,فال مانع مف حممو عمى حقيقتو ,كالتقدير:

يدخمكف الجنة ,ككانكا قبؿ أف يسممكا في السالسؿ[ ,كمنيـ مف حمميا عمى المجاز] ,قاؿ ابف الجكزم:
معناه أنيـ أيسركا كقييدكا ,فمما عرفكا صحة اإلسالـ دخمكا طكعان ,فدخمكا الجنة ,فكاف اإلكراه عمى األسر
كالتقييد ىك السبب األكؿ ,ككأنو أطمؽ عمى اإلكراه التسمسؿ؛ كلما كاف ىك السبب في دخكؿ الجنة أقاـ

المسبب مقاـ السبب" (ْ).

عجب اهلل  مف فعؿ الرجؿ األنصارم كزكجتو مع ضيؼ رسكؿ اهلل  ,ركل البخارم مف
وي َ
َ
النبً َّي  ,فىبع ى ً ً ً ً
ً َّ
ىف ىريج نال أىتىى َّ
حديث أبي ىريرة  ,أ َّ
اء (ٓ) ,فىقىا ىؿ
الم ي
ىى
ث إلىى ن ىسائو فى يقٍم ىف :ىما ىم ىع ىنا إال ى
اؿ رج هؿ ًمف األ ٍىنص ًار (ٔ) :أ ىىنا ,فى ٍانطىمى ى ً
ض ُّم أَو ي ِ
َّ ً
ام ىأرىتً ًو ,فىقىا ىؿ:
ض ُ
يف َى َذا" ,فىقى ى ى ي
"م ْن َي ُ ْ ُ
ى
ى
ؽ بًو ًإلىى ٍ
ىر يسك يؿ المو َ :
طع ً
ً
كت ً
ؼ رس ً
ىصبً ًحي
ص ٍب ىيانًي ,فىقى ى
كؿ المَّ ًو  , فىقىالى ٍ
ت :ىما ًع ٍن ىد ىنا ًإ َّال قي ي
أى ٍك ًرًمي ى
امؾ ,ىكأ ٍ
ض ٍي ى ى ي
اؿ :ىىيئي ى ى ى

)ُ) صحيح البخارمً ,كتىاب ً ً
السالى ًس ًؿَٔ /ْ( ,حََُّ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد
يس ىارل ًفي َّ
الجيىاد ىكالسىي ًر ,ىب ي
ي
اب األ ى
و
ً
ش ٍعىبةي ,ىع ٍف يم ىح َّمد ٍب ًف ًزىياد ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  ,ىع ًف َّ
النبًي  ,قىا ىؿ ... :الحديث.
ا ٍب يف ىب َّش وار ,ىح َّدثىىنا يغ ٍن ىدهر ,ىح َّدثىىنا ي
)ِ) قاؿ ابف حجرُ :غ ْن َدر ,فيو غفمة ,تقريب التيذيب (ص ,)ِْٕ :قاؿ العجمي" :ككاف مف أثبت الناس في حديث شعبة",
الثقات لمعجمي (ص ,)َِْ :كعند المزم" :كاف ربيب شعبة" ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ِٓ ,)ٓ /كأيضا :قاؿ
عبد اهلل بف المبارؾ" :إذا اختمؼ الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكـ بينيـ" ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ
لممزم(ِٓ ,)ٖ /كعند ابف حجر" :كقاؿ عبد الخالؽ بف منصكر عف بف معيف :كاف مف أصح الناس كتابان كأراد بعضيـ أف
يخطئو فمـ يقدر" ,تيذيب التيذيب البف حجر(ٗ ,)ٕٗ /كغندر في الحديث عف شعبة ,فبذلؾ ال تقع الغفمة في ىذا اإلسناد؛
كأما ُم َح َّمد ْبن ِزَياد ا ْل ُج َم ِح ّي ,سبؽ دراستو في صفحة (ُٕ).
)ّ) شرح السنة لمبغكم (ُُ.)ٕٕ /

)ْ) فتح البارم البف حجر (ٔ.)ُْٓ /
ٓ
َّ
ِ
الماء( ,من يضم) أىم:
س ِائ ِو) أىم :ي ٍ
طمب ًم ٍنيي َّف ىما يضيؼ الرجؿ بً ًو( ,فىقي ٍم ىفَ :ما َمعنا) أىم :ىما ى
) ) (فَبعث إِلَى ن َ
عندنا إال ى
يجمعو إًلىى ىنفسو ًفي ٍاألكؿ ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني(ُٔ.)ِْٔ /
ٔ
ط ٍم ىحة بف زيد بف سيؿ ,كقيؿ :ثىابت بف قيس
) ) اختمؼ العمماء في مف ىك الرجؿ كزكجتو ,منيـ قاؿ :إنو أيىبك ى
احة  , ...انظر :عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني (ُٔ.)ِْٔ /
ابف الشماس ,كقيؿ :عبد اهلل بف ىرىك ى

ِْ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ً
اج ًؾ(ُ) ,ىكىنك ًمي
س ىر ى

صمً يح
ام ٍ
ت ىكأَّىنيىا تي ٍ
قى ى

ت ً
ىت طىعاميا ,كأىصبح ٍ ً
ً ً
ص ٍب ىي ىانيىا ,ثيَّـ
اجيىا ,ىكىن َّك ىم ٍ
ت س ىر ى
اء ,فىيىيَّأ ٍ ى ى ى ى ٍ ى ى
ص ٍب ىي ىانؾ إً ىذا أ ىىر يادكا ىع ىش ن
(ِ)
ًً
ً
ىص ىب ىح ىغ ىدا ًإلىى
اجيىا فىأى ٍ
س ىر ى
طفىأىتٍوي ,فى ىج ىعالى يي ًرىيانو أَّىنيي ىما ىي ٍأ يكالى ًف ,فىىباتىا طى ًاكىي ٍي ًف  ,ىفمى َّما أ ٍ

اؿِ َ :
رس ً
بِ ,م ْن فَ َعالِ ُك َما" فىأ ٍىن ىز ىؿ المَّويًَُّ{ :ؤْثِشًَُْ ػٍَََ ؤَْٔفُسِيُِْ ًٌٌََْ
كؿ المَّ ًو  ,فىقى ى
"ضح َك المَّ ُو المَّْيمَ َة ,أ َْو َع ِج َ
ىي

وَبَْ ثِيُِْ خَصَبصَخٌ ًََِْٓ ٌُّقَ ضُحَّ َٔفْسِوِ فَإًٌَُئِهَ ىُُُ املُفٍِْحٌَُْ} [الحشر ,)ّ( ]ٗ :قاؿ ابف حجر" :كنسبة الضحؾ
كالتعجب إلى اهلل مجازية ,كالمراد بيما الرضا بصنيعيما" (ْ) ,حيث إنيـ فضَّمكا ضيؼ رسكؿ اهلل  عمى
عمى أنفسيـ كأكالدىـ ,كلـ يي ٍش ًعركا الضيؼ بأنيـ ال يممككف غير ىذا الطعاـ ,فكاف فعميما حسنان كجميالن,
استحؽ الرضى كالقبكؿ مف اهلل  كرسكلو .
وي ْع َجب اهلل  من فعل رجمين :أحدىما ,غ از في سبيؿ اهلل ,فانيزـ ,ثـ عمـ ما عميو فعاد لمقتاؿ
َ
رغبة كشفقة ,مما أعد اهلل  ,أخرج أبك داكد مف حديث ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف م ٍس يع و
كد  قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل :
ى
ِ
"ع ِجب ربُّ َنا ع َّز وج َّل ِم ْن رج ٍل َغ َاز ِفي س ِب ِ ِ
َص َح َاب ُو  -فَ َعمِ َم َما َعمَ ْي ِو ,فَ َر َج َع َحتَّى
َُ
َ َ َ َ ََ
يل المَّو فَا ْن َي َزَم – َي ْعني :أ ْ
َ
(ٓ)
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
َّ
ِ
شفَقَ ًة ِم َّما
يما ِع ْن ِديَ ,و َ
أَ
ُى ِر َ
يق َد ُم ُو  ,فَ َيقُو ُل الم ُو تَ َعالَى ل َم َال ئ َكتو :ا ْنظُُروا إلَى َع ْبدي َر َج َع َر ْغ َب ًة ف َ

)ُ) (وأصبحي سراجك) بًيى ٍم ىزة ا ٍلقطع أىم :أكقديو أىك نكريو ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني(ُٔ.)ِْٔ /
)ِ) (فباتا طاويين) أم :بغير عشاء كأكؿ الضيؼ ,شرح القسطالني (ٔ.)ُٓٔ /
ّ
ً َّ ً
اصةٌ} [الحشر]ٗ :
ون َعمَى أَ ْنفُ ِس ِي ْم َولَ ْو َك َ
{وُي ْؤِث ُر َ
) ) صحيح البخارم ,كتاب مناقب األنصار ,ىب ي
ص َ
ان ِب ِي ْم َخ َ
اب قى ٍكؿ الموَ :
َّ ً
اف ,ىع ٍف أىبًي ىح ًازوـ ,ىع ٍف
(ّْٓ /حّٖٕٗ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا يم ىس َّد هد ,ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد المو ٍب يف ىد ياكىد ,ىع ٍف في ى
ضٍي ًؿ ٍب ًف ىغ ٍزىك ى
النبً َّي  ,فىبع ى ً ً ً ً
ً َّ
ىف ىر يج نال أىتىى َّ
أىبًي يى ىرٍي ىرةى  ,أ َّ
اء ,فىقىا ىؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو  ... :الحديث.
الم ي
ىى
ث إلىى ن ىسائو فى يق ٍم ىف :ىما ىم ىعىنا إال ى
)ْ) فتح البارم (ٕ ,)َُِ /كانظر :شرح القسطالني (ٔ.)ُٓٔ /
ٓ
يمزة كفتح ا ٍليىاء َّ
الزائً ىدة أىم :أريؽ ىكىدمو ,التيسير بشرح الجامع الصغير لممناكم(ِ.)ُِٕ /
(حتَّى أىريق َدمو) بً ى
)) َ
ضـ ا ٍل ى ى

ِٓ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ِع ْن ِدي

(ُ)

ـو"
َحتَّى أ َ
يـق َد ُم ُ
ُى ِر َ

(ِ)

(ّ) ,يقػكؿ المنػاكم" :كالعجػب فػي حقػو تعػالى مفسػر بكػكف الفعػؿ المتعجػب

)ُ) (ر ْغبة ِفيما ِع ْن ِدي) مف الثَّكاب (كشفقة) أىم :خكفنا ً
(م َّما ًع ٍن ًدم) مف ا ٍلعقىاب ,التيسير بشرح الجامع الصغير لممناكم(ِ/
َ َ
َ
ى
ُِٕ).
الرج ًؿ ي ٍش ًرم ىن ٍفسو (ُّٗ /حِّٔٓ) ,قاؿ أبك داكد :ح َّدثىىنا مكسى ٍبف إًسم ً
)ِ) سنف أبي داكدً ,كتىاب ا ٍل ًجي ًاد ,ب ه ً
يؿ,
اع ى
ى
ىي
اب في َّ ي ى
ى ى
ي ى ي ٍى
ً
َّ
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
و
اؿ ىر يسك يؿ المو  ... :الحديث,
اء ٍب يف السَّائب ,ىع ٍف يمَّرةى ا ٍليى ٍم ىداني ,ىع ٍف ىع ٍبد المو ٍب ًف ىم ٍس يعكد قىا ىؿ :قى ى
ىح َّدثىىنا ىح َّم ه
اد ,أ ٍ
ىخىب ىرىنا ىعطى ي

كأخرجو أحمد في مسنده ,مسند عبد اهلل بف مسعكد ُٔ /ٕ( حّْٗٗ) ,عف عفاف بف مسمـ ,كركح بف عبادة ,كىما تابعا
مكسى بف ا سماعيؿ ,عف حماد بف سممة عف عطاء بف السائب ,بو ,كبزيادة قصة رجؿ ثار مف فراشو  ...إلى آخره,
اعيؿ عف ح َّم ًاد ٍب ًف سمىمة عف عطى ً
كأخرجو الحاكـ في مستدركوً ,كتىاب ا ٍل ًجي ًاد (ِ ,)ُِّ /مف طريؽ مكسى ٍب ًف إًسم ً
اء ٍب ًف
ى
ى
ي
ي ى
ى
ىى
ٍى
ً
َّ
ً
و
ً
السَّائًب بو بمثمو ,كأخرجو أبك يعمى المكصمي في مسنده ,يم ٍسىن يد ىع ٍبد المو ٍبف ىم ٍس يعكدُٕٗ /ٗ( ,حِِٕٓ) ,عف عبد الكاحد
ابف غياث ,كىك تابع مكسى بف إسماعيؿ ,عف حماد بف سممة عف عطاء بف السائب ,بو بزيادة قصة رجؿ ثار مف كطائو
 ...إلى آخره.

ّ
سمَ َمة ,تغير حفظو بأخرة ,تقريب التيذيب (ص ,)ُٕٖ :و َعطَاء
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو َح َّماُد ْبن َ
الس ِائب ,صدكؽ اختمط ,تقريب التيذيب (ص ,)ُّٗ :أما َح َّماُد ,فإف اختالطو ال يضر ,فقد تابع مكسى بف إسماعيؿ
ا ْبن َّ
(الراكم عف حماد) ,كؿ مف عفاف بف مسمـ كركح بف عبادة كعبد الكاحد بف غياث [كما ىك َّ
مبيف في التخريج] ,كأما عطاء,

فإف اختالطو ال يضر أيضان؛ ألف حمادان سمع منو قبؿ االختالط ,كلكف العمماء اختمفكا في سماعو ,قبؿ أـ بعد ,قاؿ عالء
الديف عمي رضا" :استثنى الجميكر أيضان ركاية حماد بف سممة عنو أيضان ,فممف قالو يحيى بف معيف ,كأبك داكد كالطحاكم

كحمزة الكناني ,فركل ابف عدم في الكامؿ عف عبد اهلل بف الدكرقي عف يحيى بف معيف قاؿ :حديث سفياف كشعبة كحماد بف سممة
عف عطاء بف السائب مستقيـ ,كىكذا ركل عباس الدكرم عف يحيى بف معيف ,ككذلؾ ذكر أبك بكر ابف أبى خيثمة عف ابف معيف
فصحح ركاية حماد بف سممة عف عطاء .كقاؿ الطحاكم :كانما حديث عطاء الذل كاف منو قبؿ تغيره يؤخذ مف أربعة ال مف سكاىـ,
كىـ :شعبة كسفياف الثكرم كحماد بف سممة كحماد بف زيد ,كقاؿ حمزة بف محمد الكناني في أماليو :حماد بف سممة قديـ السماع مف

عطاء بف السائب ,نعـ قاؿ عبد الحؽ في األحكاـ :أف حماد بف سممة مف سمع منو بعد االختالط ,حسبما قالو العقيمي في قكلو :إنما

ينبغي أف يقبؿ مف حديثو ما ركل عنو ,مثؿ :شعبة كسفياف ,فأما جرير كخالد بف عبد اهلل كابف عمية كعمي بف عاصـ كحماد بف سممة,
كبالجممة أىؿ البصرة فأحاديثيـ عنو مما سمع منو بعد االختالط؛ ألنو إنما قدـ عمييـ في آخر عمره انتيى .كقد تعقب الحافظ

أبك عبد اهلل محمد بف أبى بكر بف المكاؽ كالـ عبد الحؽ ىذا بأف قاؿ :ال يعمـ مف قالو غير العقيمي كالمعركؼ عف غيره خالؼ ذلؾ,

صح حديثيو عنو ,قاؿ :كقد
قاؿ كقكلو :ألنو إنما قدـ عمييـ في آخر عمره غمط ,بؿ قدـ عمييـ مرتيف فمف سمع منو في القدمة األكلى ٌ
نص عمى ذلؾ أبك داكد" ,حاشية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط (ص ,)ُِْ :كانظر :الككاكب النيرات البف الكياؿ

(ص ,) ِّٓ :كأكد الدارقطني ىذا السماع حيث قاؿ" :دخؿ عطاء بف السائب البصرة كجمس ,فسماع أيكب كحماد

ابف سممة في الرحمة األكلى صحيح ,كالرحمة الثانية فيو اختالط" ,سؤاالت السممي لمدارقطني (ص ,)ّٔٔ :قاؿ ابف حجر:
صدكؽ اختمط ,تقريب التيذيب (ص ,)ُّٗ :قاؿ الذىبي :ثقة ساء حفظو بآخره ,الكاشؼ (ِ ,)ِِ /ذكره ابف حباف في
ً
يستىحؽ أىف يعدؿ بً ًو ىع ٍف ىم ٍسمىؾ ا ٍل يع يدكؿ بعد" ,الثقات
اف قد ٍ
اختىمىط بًآخرًه ىكلـ يفحش خطأه ىحتَّى ٍ
الثقات ,كقاؿ :ى"ك ىك ى
(ٕ ,)ُِٓ /قاؿ الساجي :صدكؽ ثقة لـ يتكمـ الناس في حديثو القديـ ,تيذيب التيذيب البف حجر(ٕ ,)َِٔ /قاؿ=

ِٔ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
منو بمنزلة عظيمة فقكلو عجب ربنا أم :يعظـ عنده كيكثر جزاؤه عميو" (ُ) ,أم :أف اهلل  عظَّـ فعؿ
ىذا الرجؿ الذم كاف يغزك في سبيؿ اهلل  كمعو أصحابو الذيف انيزمكا مف المعركة ,إال أنو عرؼ
حرمة الفرار مف المكاجية مع العدك ,كعمـ ما أعد اهلل لمثابتيف مف الثكاب ,كلمفاريف مف الجزاء ,فثبت
كقاتؿ حتى أريقت دماؤه في سبيؿ اهلل .)ِ( 
ب َرُّب َنا َع َّز َو َج َّل
وأما اآلخر :فقد أخرج أحمد ,مف حديث ابف مسعكد  ىع ًف النَّبًي  قى ى
اؿَ " :ع ِج َ
ِ
اف ِو (ّ)ِ ,م ْن ب ْي ِن أ ْ ِ ِ
ِم ْن رجمَ ْي ِن :رج ٍل ثَار ع ْن ِوطَ ِائ ِو ولِح ِ
ص َال ِت ِو ,فَ َيقُو ُل َرُّب َنا :أ ََيا َم َال ِئ َك ِتي,
َ
َ َ
َ
َُ
َُ
َىمو َو َح ّْيو إِلَى َ
ِ ِ (ْ)
ِ
ط ِائ ِو ,و ِم ْن ب ْي ِن ح ّْي ِو وأ ْ ِ ِ
ا ْنظُروا إِلَى ع ْب ِدي ,ثَار ِم ْن ِفر ِ
يما ِع ْن ِدي,
اش ِو َو ِو َ
َ
َىمو إِلَى َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ُ
ص َال تو َ ,ر ْغ َب ًة ف َ
ِ
ِ ِ ِ
س ِب ِ
يل المَّ ِو َع َّز َو َج َّل ,فَا ْن َي َزُموا ,فَ َعمِ َم َما َعمَ ْي ِو ِم َن ا ْل ِف َر ِ
ارَ ,و َما لَ ُو ِفي
َو َ
شفَقَ ًة م َّما ع ْنديَ ,و َر ُج ٍل َغ َاز في َ
ِ
شفَقَ ًة ِم َّما ِع ْن ِدي ,فَ َيقُو ُل المَّ ُو َع َّز َو َج َّل لِ َم َال ِئ َك ِت ِو:
ُّ
يما ِع ْن ِديَ ,و َ
الر ُجوِع ,فَ َر َجعَ َحتَّى أ ْ
ُى ِر َ
يق َد ُم ُوَ ,ر ْغ َب ًة ف َ

قديما فيك
=العجمي :تابعي ,جائز الحديث ,كقاؿ مرة :كاف ن
قديما ثقة ,ركل عف ابف أبي أكفى ,كمف سمع مف عطاء ن
شيخا ن
صحيح الحديث ,الثقات لمعجمي(ص ,)ِّّ :قاؿ ابف سعد :ككاف ثقة .كقد ركل عنو المتقدمكف ,كقد كاف تغير حفظو
بآخره كاختمط في آخر عمره ,الطبقات الكبرل البف سعد(ٔ .)ِّٖ /قمت :النفس تميؿ إلى أنو صدكؽ ,فالحديث إسناده:
يث ً
ً
يح اإلسناد ىكلى ٍـ
حسف ,قاؿ االلباني( :حسف) ,صحيح الجامع الصغير كزيادتو (ِ ,)ّٕٕ /كقاؿ الحاكـ :ى
صح ي
"ى ىذا ىحد ه ى
يي ىخر ىجاهي" ,المستدرؾ عمى الصحيحيف (ِ.)ُِّ /
)ُ) فيض القدير (ْ.)َّّ /
)ِ) انظر :المرجع السابؽ.

)ّ) رجؿ( ,ثار) أم :قاـ عمى سرعة بيمة كنشاط كرغبة( .عن ِوطائو) بكسر الكاك أم :فراشو الميف( .ولِحافو) بكسر الالـ,
أم :ثكبو الذم فكقو .قيؿ :المحاؼ كؿ ما يمتحؼ بو ,أم :يتغطى كالمباس الذم فكؽ ما سكاه ,مرعاة المفاتيح شرح مشكاة

المصابيح لممباركفكرم (ْ ,)ِِٓ /ثار َّ
ىاج ,تاج العركس لمزبيدم (َُ ,)ّّٕ /كالكطاء :ما تكطأت بو مف
يء :ى
الش ي
َّ
حاؼ ,تاج العركس لمزبيدم (ِْ.)ّٓٔ /
ت بً ًو فىيي ىك ًل ه
فراش ,معجـ مقاييس المغة البف فارس (ٔ , )َُِ /كؿ ىما تى ىغط ٍي ى
ًَّ
ً
ِِ
اء ,أىم :م ٍحبكبً ًو ("وأ ْ ِ ِ
(م ْن ب ْي ِن ِح ّْب ِو)  :بً ىكس ًر ا ٍلح ً
)ْ) ِ
يف يى ٍـ يزٍب ىدةي ا ٍل ىخ ىالئً ً
ؽ ًع ٍن ىدهي إًلىى
ٍ ى ي
ى
َ
ىم :ىمائ نال ىع ًف الذ ى
ص َال تو") ,أ ٍ
ٍ
َىمو إِلَى َ
َ
اعتيوي ًفي أىي ً
َّاـ يع يم ًرًه ,مرقاة المفاتيح شرح
كنوي ىال ًفي قىٍب ًرًه ىكىال ىي ٍكىـ ىح ٍش ًرًه ,ىكًاَّن ىما تىٍن ىف يعوي ى
ًعىب ى
اد ًة ىرب ًو ىك ىخالًًق ًوً ,ع ٍم نما بًأَّىنيي ٍـ ىال ىي ٍنفى يع ى
ط ى
مشكاة المصابيح لممال عمي القارم (ّ.)ّٕٗ /

ِٕ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ِ
ِ
ِ
يق َد ُم ُو"
يما ِع ْن ِديَ ,و َرْى َب ًة ِم َّما ِع ْن ِديَ ,حتَّى أ َ
ُى ِر َ
ا ْنظُُروا إلَى َع ْبديَ ,ر َج َع َر ْغ َب ًة ف َ
أحمد أكرد في ىذا الحديث قكؿ النبي  الذم يحدث عف رجؿ قاـ مف نكمو ,تاركان األىؿ كاألحبة,
(ُ)

(ِ) ,نالحظ أف اإلماـ

كالفراش الناعـ ,متجيان لمكاحد األحد ,يصمي لو  ,كيطمب ما عنده مف ثكاب كأجر ,كيخشى عقاب

اهلل  ,فاستحؽ بفعمتو استحساف اهلل  كرضاه لفعمتو.
ويعجب ربنا  ,من رجمين ي ْقتُ ُل أَح ُـد ُىما ص ِ
ـاح َب ُو ,ويـدخالن الجنـة .كىػذا كمػا جػاء فػي الحػديث
َ
ُْ َ
َ َ َ
الذم أخرجو النسائي مف حديث أبي يى ىرٍي ىرةى ,ىع ًف َّ
ـب ِم ْـن َر ُجمَ ْـي ِن َي ْقتُـ ُل
النبًي  قى ى
اؿ" :إِ َّن المَّ َو َع َّز َو َج َّل َي ْع َج ُ
ضح ُك ِم ْن رجمَ ْي ِن ي ْقتُ ُل أَح ُد ُىما ص ِ
أَح ُد ُىما ص ِ
اح َب ُو  -ثُ َّم َي ْد ُخ َال ِن ا ْل َج َّن َة" (ّ)(ْ),
اح َب ُو  -ىكقى ى
اؿ ىم َّرةن أ ٍ
َ
َُ
يخ ىػرل :لَ َي ْ َ
َ َ َ
َ َ َ
يذكر مالؾ ,كالبخارم ,كمسمـ ,كأحمد- ,كما ىك مبيَّف فػي التخػريج -السػبب الػذم مػف أجمػو ي ً
ػدخؿ اهلل 
ي
الػػرجميف الجنػةى ,كىػػك- :كالمفػػظ لمالػػؾ" -يقىاتًػ يؿ ىػ ىذا ًفػػي سػبً ً َّ ً
ػكب المَّػػوي ىعمىػػى اٍلقىاتًػ ًػؿ فىييقىاتًػ يؿ
ى
يؿ المػػو فىيي ٍقتىػ يؿ ,ثيػ َّػـ ىيتيػ ي
ي
ى
فىيي ٍستى ٍشػػيى يد" (ٓ) (ٔ) ,يقػػكؿ ابػػف عبػػد البػػر" :معنػػى ىػػذا الحػػديث عنػػد جماعػػة أىػػؿ العمػػـ ,أف القاتػػؿ األكؿ كػػاف

ُ
اد ٍب يف ىسمى ىمةى,
اف ,قى ىاال :ىح َّدثىىنا ىح َّم ي
) ) مسند أحمد  ,مسند عبد اهلل بف مسعكد (ُٕٔ /حّْٗٗ) ,قاؿ أحمد :ىح َّدثىىنا ىرٍكهح ,ىك ىعفَّ ي
اء ٍب يف السَّائً ًب ,ىع ًف يمَّرةى ا ٍليى ٍم ىدانًي ,ىع ًف ٍاب ًف ىم ٍس يعكود  ,ىع ًف َّ
النبًي  قىا ىؿ ... :الحديث ,كقد سبؽ
اف :أ ٍ
قىا ىؿ ىعفَّ ي
ىخىب ىرىنا ىعطى ي
تخريجو ضمنان في الحديث الذم أخرجو أبك داكد في سننو صفحة رقـ (ُٕ.)ُٖ-

ِ
وعطَاء ,سبؽ في صفحة ( ِٔ ,)ِٕ ,ِٔ -كاسناد أحمد ىذا نفس
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو َح َّماد َ
ادةَ ,كىك ثقة فاضؿ ,تقريب التيذيب (ص,)ُُِ :
إسناد أبي داكد السابؽ؛ إال أف بو ركاة آخريفَ ,رْو ُح ْب ُن ُع َب َ
سمِم ,كىك ثقة ثبت ,تقريب التيذيب (ص.)ّّٗ :
َو َعفَّان ْبن ُم ْ
ّ
ً ً
ً
كؿ ًفي سبً ً
اجتًماعي ا ٍلقىاتً ًؿ كا ٍلم ٍقتي ً
ىخىب ىرىنا
يؿ المَّ ًو ًفي ا ٍل ىجَّن ًةّٖ /ٔ( ,حُّٓٔ) ,قاؿ النسائي :أ ٍ
) ) سنف النسائي ,كتى ي
ى
ى ى
اب ا ٍلجيىاد ٍ ,ى
ص و
اؿ ... :الحديث,
ىع ىرًج ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,ىع ًف ا َّلنبًي  قى ى
اف ,ىع ٍف أىبًي الزىن ًاد ,ىع ٍف ٍاأل ٍ
كر ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا يس ٍفىي ي
يم ىح َّم يد ٍب يف ىم ٍن ي
ً
اء ًفي سبً ً َّ ً
كأخرجو مالؾ في مكطأهً ,كتىاب ا ٍل ًجي ًاد ,باب الشي ىد ً
اب
يؿ المو (َِْٔ/حِٖ) .كأخرجو البخارم في صحيحو ,كتى ي
ى ى ي
ي
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اب ٍاإل ىم ىارة,
الم ٍسم ىـ ,ثيَّـ يي ٍسم يـ ,فىيي ىسد يد ىب ٍع يد ىكيي ٍقتى يؿ (ِْْ /حِِٖٔ) ,كمسمـ في صحيحو ,كتى ي
ال ًجيىاد ىكالسىي ًر ,ىب ي
اب ال ىكاف ًر ىي ٍقتي يؿ ي
َّ
ً
اب ىبىي ً
اف َّ
ىح يد يى ىما ٍاآل ىخ ىر ىي ٍد يخ ىال ًف ا ٍل ىجَّنةى (َُّْٓ /حَُٖٗ) ,كأحمد في مسنده ,يم ٍسىن يد أىبًي يى ىرٍي ىرةى ىرض ىي الموي
الر يجمىٍي ًف ىي ٍقتي يؿ أ ى
ىب ي

ىع ٍنوي (ُْٔٗ /حٕٔٗٗ) ,ثالثتيـ (البخارم ,كمسمـ ,كأحمد) مف طريؽ أبي الزناد ,بو ,كبمفظة (يضحؾ كذكر سبب
دخكليما الجنة).

ْ
س ْف َيان ْبن ُع َي ْي َنة ,سبؽ دراستو في صفحة (ُٓ) ,قمت :فالحديث إسناده
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ُ
صحيح ,قاؿ األلباني" :كىذا صحيح أيضان عمى شرطيما" ,سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا

(ٔ.)ٔٓ /

)ٓ) مكطأ مالؾً ,كتىاب ا ٍل ًجي ًاد ,باب الشي ىد ً
اء ًفي سبً ً
يؿ المَّ ًو (َِْٔ/حِٖ) ,كستجد تخريجو ضمف الحديث السابؽ.
ى ى ي
ي
ى
ى
)ٔ( رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ األلباني :صحيح ,صحيح الجامع الصغير
كزيادتو (ِ.)ُّْٔ /
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كاف انر ,كتكبتو المذككرة في ىذا الحديث إسالمو ,قاؿ اهلل عز كجؿ{ :لًُْ ٌٍَِّزَِّٓ وَفَشًُا إِْْ َّنْزَيٌُا ُّغْفَذشْ ٌَيُذُْ َِذب
لَ ذ ذذْ سَ ذ ذٍَ َ} [األٔفذ ذذبي ,)ُ( "]87 :أمػ ػػا لفظػ ػػة اإلعجػ ػػاب كمػ ػػا عنػ ػػد النسػ ػػائي ,أك الضػ ػػحؾ كمػ ػػا عنػ ػػد غي ػ ػره,

َّ
ً
ً
الضػ ًػح ي َّ ً
ػاؿ اٍل ىخطَّػػابًي َّ
ب ىغ ٍيػ يػر ىجػػائً وز ىعمىػػى المَّػ ًػو تى ىعػػالىى
"قىػ ى
ؾ الػػذم ىي ٍعتىػ ًػرم اٍل ىب ىشػ ىػر ع ٍنػ ىػد ىما ىي ٍسػػتىخفيي يـ اٍلفىػ ىػريح أ ًىك الطػ ىػر ي
ً ً
ً
كًاَّنما ى ىذا مثى هؿ ض ًرب لًي ىذا الصَّنً ً ًَّ
ىض ىح ىكيـ كم ٍع ىناهي ًٍ
ً
َّ ً
اإل ٍخ ىب يار
ي ى ى
يع الذم ىيحؿ ىم ىحؿ ٍاإل ٍع ىجاب ع ٍن ىد اٍل ىب ىش ًر فىإ ىذا ىأر ٍىكهي أ ٍ ي ٍ ى ى
ى ى ى ى
(ِ)
اختً ىال ً
عف ًرضا المَّ ًو بًًفع ًؿ أىحًد ًىما كقىبكلً ًو لً ٍْل ىخ ًر كمج ىازاتً ًيما عمىى صنً ً
ؼ ىحالى ٍي ًي ىما"  ,إذان:
يع ًي ىما بًاٍل ىجَّن ًة ىم ىع ٍ
ى ى
ىيى
ٍ ى ى ىي
ىٍ ى
ى
ىك الرضى كالقبكؿ مف اهلل  لفعؿ الرجميف ,األكؿ الذم قيتؿ في المعركة شييدان ,كالثاني –القاتؿ ,-الذم
أسمـ فتاب اهلل عميو ,ثـ قيتؿ شييدان في معركة أخرل.
ُّ
ِ
وب إال اهلل  ,كى ػ ػػذا م ػ ػػا ج ػ ػػاء ف ػ ػػي
ـــــم أ ََّنـ ُ
ـــــر الــــــذ ُن َ
َ
ـــــو َال َي ْغفـ ُ
وي ْع َجــــــب اهلل  مــــــن العبــــــد َي ْعمَـ ُ
)
ّ
(
الح ػ ػػديث ال ػ ػػذم أخرج ػ ػػو الترم ػ ػػذم ,ق ػ ػػاؿ عمً ػ ػػي ٍب ػ ػػف ربًيع ػ ػػة  :ىشػ ػ ػ ًي ٍد ي ًًّ ً
ػي بً ىد َّاب ػ ػ وػة لً ىي ٍرىك ىبيى ػ ػػا ,ىفمى َّم ػ ػػا
ى
ي ى ى
ت ىعمي ػ ػػا ,أيت ػ ػ ى
(ْ)
ً َّ ً
ضػ ػػع ًر ٍجمىػ ػػوي ًفػ ػػي الرىكػ ػ ً
"الح ٍمػ ػ يػد لًمَّػ ػ ًػو",
اسػ ػػتى ىكل ىعمىػ ػػى ى
ظ ٍي ًرىىػ ػػا  ,قىػ ػ ى
ػاب ,قىػ ػ ى
ػاؿ :ى
ػاؿ" :بً ٍسػ ػػـ المػ ػػو" ثى ىالثنػ ػػا ,ىفمى َّمػ ػػا ٍ
ىك ى ى
ػاؿ{" :سُذ ذجْحَبَْ اٌَّذ ذزُِ سَ ذذخَّشَ ٌَنَ ذذب ىَذ ذزَا ًََِ ذذب وُنَّ ذذب ٌَذ ذوُ ُِمْذ ذشِِٔ َ
ثيػ َّػـ قىػ ى

(٘)

ًَإَِّٔ ذذب إٌَِ ذذَ سَثِّنَ ذذب ٌَُّنْمٍَِجُ ذذٌَْ} [اٌضخ ذذش :

ًَّ ً
َّ
ػاغ ًف ٍر لًػ ػػي,
 ,"]21ثيػ ػ َّػـ قىػ ػ ى
ػت ىن ٍف ًسػ ػػي فىػ ػ ٍ
"سػ ػ ٍػب ىح ىان ىؾ إًنػ ػػي قىػ ػ ٍػد ظىمى ٍمػ ػ ي
ػاؿ :ى
"الح ٍمػ ػ يػد لمػ ػػو" ثى ىالثنػ ػػا" ,المػ ػػوي أى ٍك ىبػ ػ يػر" ثى ىالثنػ ػػا ,ي
ً
ً
ػتً :م ػػف أىم ىش ػ و
ً
ػاؿ:
يف؟ قى ػ ى
ض ػ ًػح ٍك ى
ض ػ ًػح ىؾ .فى يقٍم ػ ي
كب إً َّال أ ٍىن ػ ى
ٍ
ػيء ى
ػت" ,ثي ػ َّػـ ى
فىًإَّن ػػوي ىال ىي ٍغف ػ يػر ال ػػذين ى
الم ػ ٍػؤ ًمن ى
ت ىي ػػا أىمي ػ ىػر ي
ٍ
ت ,ثيػ ػ َّػـ ض ػ ػ ًػح ىؾ ,فى يقٍم ػ ػ ي ً
ً
ػت رس ػ ػ ى َّ ً
َّ
َّ َّ
ػي وء
ص ػ ػ ىػن ٍع ي
ى
ص ػ ػ ىػن ىع ىك ىم ػ ػػا ى
ص ػ ػػمى الم ػ ػػوي ىعمى ٍي ػ ػػو ىك ىس ػ ػػم ىـ ى
ػكؿ الم ػ ػػو ى
ىأرٍىي ػ ػ ي ى ي
ػت :م ػ ػ ٍػف أىم ىش ػ ػ ٍ
ـــال :ر ّْ ِ
ِِ ِ
ـــو َال
ػكؿ المَّ ػ ًػو؟ قى ػ ى
ت ىي ػػا ىر يس ػ ى
ػاؿ" :إِ َّن َرَّبـ َ
ـــب ِمـ ْ
ـــر لِــــي ُذ ُنــــوِبي إِ َّنـ ُ
ض ػ ًػح ٍك ى
ـــك لَ َي ْع َجـ ُ
ى
ب ا ْغفـ ْ
ـــن َع ْبــــده إ َذا قَـ َ َ

)ُ) التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد البف عبد البر(ُٖ.)ّْْ /

)ِ) فتح البارم البف حجر (ٔ.)َْ /
ّ ِ
اف يي ٍكىنى أىىبا ا ٍل يم ًغ ىيرًة  ...ثقة معركفان ,الطبقات الكبرل البف سعد
يعةَ ,األ ٍىزًدم ثـ أحد بني كالبة  ...ىك ى
) ) َعم ُّي ْب ُن َرِب َ
(ٔ ,)ِْٕ /بتصرؼ[ .كىك]" ,ككفي" ,تابعي ,ثقة ,الثقات لمعجمي (ص.)ّْٔ :
ًً
ً
ْ ِ
يغ ًة ا ٍلم ٍجي ً
استىقىَّر
ظ ْي ِرَىا) ,أ ً
استََوى َعمَى َ
ىم :أ ىىر ىاد ىك ٍ
يءَ ( ,فمَ َّما َو َ
ىمٍ :
ضعى ًر ٍجموَ ( ,فمَ َّما ْ
ض َع ِر ْجمَ ُو) ,أ ٍ
كؿ ,أ ٍ
ىمً :ج ى
) ) (أُت َي) بًص ى ى ي
ظ ٍي ًرىىا ,تحفة األحكذم لممباركفكرل (ٗ.)ِٖٕ /
استىقىَّر ىعمىى ى
ٍ
)ٓ) ُمقرنين ,أم :مطيقيف ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم(ٔ.)ُُِٖ /
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(ُ) (ِ)
ُّ
ِ
ً
ضػ ػػى ( ًمػ ػ ٍػف ىع ٍبػ ػ ًػد ًه
ــــر َك"
 ,إف قكلػ ػػو (" :إً َّف ىرَّبػ ػ ى
ىم :ىي ٍر ى
ػؾ ىي ٍع ىج ػ ػ ي
ــــر الـــــذ ُن َ
ب) بًفىػ ػػتٍ ًح اٍل ًجػ ػػيـ أ ٍ
وب َغ ْيـ ُ
َي ْغفـ ُ
ضػ ػ ػ ػػي ى ػ ػ ػ ػ ىذا اٍلقىػ ػ ػ ػػك ىؿ كيستى ٍح ًسػ ػ ػ ػ يػنو ً
ػاؿ الطيبًػ ػ ػ ػػي :أىم :يرتى ً
ػاف
اغ ًفػ ػ ػ ػ ٍػر لًػ ػ ػ ػػي يذينػ ػ ػ ػػكبًي) قىػ ػ ػ ػ ى
إً ىذا قىػ ػ ػ ػ ى
ػاؿ ىرب ٍ
ى
است ٍح ىسػ ػ ػ ػ ى
ي ٍ
ٍ ىى ٍ
ٍ ىٍ
اٍلم ٍع ًجػ ػ ً
ػب" (ّ) ,كىػ ػػذا ىػ ػػك الحػ ػػاؿ عنػ ػػدما يقػ ػػكؿ اهلل  :عجبػ ػػت ,فػ ػػإف الم ػ ػراد مػ ػػف ذلػ ػػؾ –كاهلل أعمػ ػػـ -ىػ ػػك
ي

ً
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ َّ
الدعك ً
ات ىع ٍف رس ً
)ُ) سنف الترمذم  ,أ ٍىبك ي َّ
ب ىد َّابةن (َُٓٓ /حّْْٔ),
صمى الموي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ,ىباب ىما ىيقيك يؿ إً ىذا ىرك ى
ى
ىي
اب ى ى
ى
ت عمًيًّا ,أيتًي بً ىدابَّةو
ً
ىحك ً
َّ
َّ
ص ,ىع ٍف أىبًي إً ٍس ىح ى
يعةى ,قىا ىؿ :ىش ًي ٍد ي ى
اؽ ,ىع ٍف ىعمي ٍب ًف ىربً ى
قاؿ الترمذم :ىحدثىىنا قيتىٍيىبةي قىا ىؿ :ىحدثىىنا أيىبك األ ٍ ى
ى
ً
ً
ً
ضع ًر ٍجمىوي ًفي الرىك ً
الر يج يؿ إً ىذا
اب ىما ىيقيك يؿ َّ
اب ,قىا ىؿ ... :الحديث .كأخرجو أبك داكد في سننو ,كتىاب ا ٍل ًجيىاد ,ىب ي
لىي ٍرىكىبيىا ,ىفمى َّما ىك ى ى
رًكب (ّّْ /ح َِِٔ) ,كالبييقي في األسماء كالصفات ,باب ما جاء ًفي الض ً
َّح ًؾ (َِْٓ /حُٖٗ) ,ككالىما مف
ى ى
ى ي ى ى ى
َّ
ً
ً
ً
و
طريؽ أبي األحكص بو بنحكه ,كأخرجو أحمد في مسنده ,يم ٍسىن يد ىعمي ٍب ًف أىبًي طىالب ىرض ىي الموي ىع ٍنوي (ِِْٖ /حَّٗ),
كأخرجو عبد بف حميد في مسندهً ,م ٍف مسىن ًد أىبًي ا ٍلحس ًف عمًي ٍب ًف أىبًي طىالً وب ر ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي (ص ,)ٖٓ :ككالىما مف
ىى ى
يٍ
ى
طريؽ ,معمر عف أبي اسحاؽ ,بو بنحكه ,كأخرجو الحاكـ في مستدركو (َُِٖ /حِِْٖ) ,مف طريؽ المنياؿ عف
عمي بف ربيعة بو بنحكه.

ِ
اق "ثقة مكثر عابد مف الثالثة اختمط بأخرة" ,تقريب التيذيب (ص:
س َح َ
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ُأبو إِ ْ
الس ِب ِ
يع ّي الككفي مشيكر بالتدليس ,كىك تابعي ثقة ,كصفو النسائي كغيره
ِّْ) ,كقاؿ ابف حجرَ " :ع ْم ُرو ْبن َع ْبد المَّو َّ

بذلؾ" ,كقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف ,طبقات المدلسيف (ص ,)ِْ :كبالنسبة لالختالط ,قاؿ

العالئي" :كلـ يعتبر أحد مف األئمة ما ذكر مف اختالط أبي إسحاؽ ,احتجكا بو مطمقان كذلؾ يدؿ عمى أنو لـ يختمط في

شيء مف حديثو ,كما تقدـ في عبد الممؾ بف عمير فيك أيضان مف القسـ األكؿ" ,المختمطيف (ص ,)ْٗ :كقد تكبع
أبك األحكص مف معمر( ,ثقة ثبت فاضؿ) ,تقريب التيذيب (ص ,)ُْٓ :كىذا عند أحمد في مسنده ,يم ٍسىن يد ىعمًي ٍب ًف أىبًي
طىالً وب ر ً
الرَّزاق ْبن َى َّمام ,كىك ,ثقة حافظ مصنؼ شيير
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي (ِِْٖ /حَّٗ) ,إال أف في إسناد المتابًعَ ,ع ْبد َّ
ى
عمي في آخر عمره فتغير ككاف يتشيع ,تقريب التيذيب (ص ,)ّْٓ :إال أف عماه ال يضر بصحة السند المذككر؛ ألنو

تكبع مف مسدد بف مسرىد (كىك ثقة حافظ) ,تقريب التيذيب (ص ,)ِٖٓ :كتشيعو ال يضر أيضان؛ ألف الحديث ال يتحدث
ىخىب ىرىنا ىعمًي
عف فكر الشيعة ,أما بخصكص التدليس فإف تدليسو ال يضر؛ ألنو َّ
اؽ ,قىا ىؿ :أ ٍ
"ع ٍف أىبًي إً ٍس ىح ى
صرح باإلخبار ,ى
ً
ً ً
ضع ًر ٍجمىوي ًفي الرىك ً
اؿ :بً ٍسًـ المَّ ًو  ,"...المنتخب مف مسند عبد بف حميد,
اب ,قى ى
يف ىرك ى
يعةى ,أَّىنوي ىش ًي ىد ىعميًّا ح ى
ا ٍب يف ىربً ى
ب ,ىفمى َّما ىك ى ى
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
يعةى
اؽ ,أ ٍ
"ع ٍف أىبًي إً ٍس ىح ى
م ٍف يم ٍسىند أىبًي ا ٍل ىح ىس ًف ىعمي ٍب ًف أىبًي طىال وب ىرض ىي الموي ىع ٍنوي (ص ,)ٖٓ :ككذلؾ ,ى
ىخىب ىرنًي ىعمي ٍب يف ىربً ى
الداب ً
ً
ً ً
اب ًذ ٍك ًر المَّ ًو ىعَّز ك ىج َّؿ ًع ٍن ىد ريك ً
كب َّ
َّة (ص ,)ِّٔ :قمت :الحديث
ب  ,"...اآلداب لمبييقي ,ىب ي
يف ىرك ى
أَّىنوي ىش ًي ىد ىعميًّا ح ى
ي
ى
يح" ,سنف الترمذم (َُٓٓ /حّْْٔ) ,كذكره األلباني في سمسمة
"ى ىذا ىح ًد ه
ص ًح ه
إسناده صحيح ,كقاؿ الترمذم :ى
يث ىح ىس هف ى
األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا (ْ ,)ُُِ /كقاؿ األلباني –أيضان" :-حديث صحيح" صحيح أبي داكد -
األـ (ٕ.)ّٕٓ /

)ّ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممال عمي القارم (ْ.)َُٔٗ /

َّ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
الرض ػ ػػى كاالستحس ػ ػػاف لي ػ ػػذا الفع ػ ػػؿ ال ػ ػػذم يق ػ ػػكـ ب ػ ػػو أح ػ ػػد عب ػ ػػاده ,م ػ ػػف أفع ػ ػػاؿ مستحس ػ ػػنة كجميم ػ ػػة ,كى ػ ػػذا
العبػػػد الػ ػػذم يعتػ ػػرؼ بذنبػ ػػو ,كيعمػ ػػـ أنػ ػػو مقصػ ػػر فػ ػػي جنػ ػػب اهلل  ,كيػ ػػدرؾ تمام ػ ػان أف اهلل  ,ىػ ػػك الػ ػػذم

يغفػ ػػر الػ ػػذنكب ,كيعفػ ػػك عػ ػػف الخطايػ ػػا كال ػ ػ َّزالت ,فيػ ػػك يتكجػ ػػو لمغفػ ػػكر ,كيػ ػػدعكه كحػ ػػده ال ش ػ ػريؾ لػ ػػو ,راجي ػ ػان

م ػػف اهلل  العفػػػك كالغفػ ػراف ,عػػػف الغفم ػػة لعػػػدـ الش ػػكر عمػ ػػى النعم ػػة الت ػػي منحتن ػػا إياىػػػا ف ػػي أف سػ ػػخرت
لنا السفر عمى الدابة أك ما شابييا ,فممو الحمد كالمنة (ُ).

اب لَ ْيس لَ ُو ص ْبوةٌ ,كما أخرج أحمد ,مف حديث ع ٍقبةى ٍب ًف ع ً
وَي ْع َجب اهلل ِ م َن َّ
ام ور اٍل يجيىنًي
ى
يى
َ َ
الش ّْ َ
ب ِم َن َّ
 ىع ًف َّ
ص ْب َوةٌ (ِ)" (ّ) (ْ) ,قاؿ المناكم( :إف اهلل ليعجب)
الش ّْ
النبًي " إِ َّن المَّ َو َل َي ْع َج ُ
س ْت لَ ُو َ
اب لَ ْي َ

)ُ) انظر :دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف البف عالف(ٔ.)ِْٔ /

)ِ) (ليست لو صبوة) ,أم :ميؿ إلى اليكل بحسف اعتياده لمخير كقكة عزيمتو في البعد عف الشر ,فيض القدير لممناكم

الفتكة ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم (ٔ.)ِّٖٗ /
(ِ ,)ِّٔ /وصبوة :أم :ماؿ إلى الجيؿ ك ٌ
يث ع ٍقبةى ٍب ًف ع ً
ً
)ّ) مسند أحمد ,مسىن يد َّ ً
ام ور ا ٍل يجيىنًي ىع ًف َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ (ََِٖٔ /حُُّٕٕ),
ى
يف ,ىحد ي ي ى
الشامي ى
يٍ
النبًي ى
قاؿ أحمد :ح َّدثىىنا قيتىٍيبةي ٍبف س ًع ويد ,ح َّدثىىنا ٍابف لى ًييعةى ,ع ٍف أىبًي ع َّش ىانةى ,ع ٍف ع ٍقبةى ٍب ًف ع ً
ام ور  ,قىا ىؿ :قىا ىؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو ... :
ى
ى يى
ي
ي ى ى
ى
ى
ى ي ى
الحديث ,كأخرجو أبك يعمى ,في مسنده ,مسىن يد ع ٍقبةى ٍب ًف ع ً
ام ور ا ٍل يجيىنًي (ِّٖٖ /حُْٕٗ) عف كامؿ بف طمحة ,كأخرجو
ى
يٍ يى
ابف أبي أسامة في ,بغية الباحث عف زكائد مسند الحارثً ,كتىاب الزٍى ًد ,ب ه ً
ص ٍب ىكةى لىوي (ِٖٗٔ /حَُٗٗ) عف
ى
ي
يم ٍف ىال ى
اب ف ى
ىس ًع ًيد ٍب ًف يش ىر ٍحبًيؿ ,كأخرجو الركياني في مسنده ,أيىبك يع َّش ىانةى (ُُٕٓ /حِِٕ) عف أحمد بف عبد الرحمف عف عبد اهلل

ابف كىب ,جميعيـ (كامؿ ,سعيد ,عبد اهلل) عف ابف لييعة ,بو بمثمو.
ْ
يعة ,قاؿ ابف حجر" :صدكؽ مف السابعة خمط بعد احتراؽ كتبو
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو َع ْبد المَّو ْبن لَ ِي َ
كركاية ابف المبارؾ كابف كىب عنو أعدؿ مف غيرىما كلو في مسمـ بعض شيء مقركف" ,تقريب التيذيب (ص ,)ُّٗ :قاؿ
الحاكـ" :استى ٍشي ىد بً ًو مسمًـ ًفي مك ً
ض ىع ٍي ًف" ,المستدرؾ عمى الصحيحيف (ُ ,)ّْٖ /كقاؿ البخارم تركو يحيى بف سعيد,
يٍه
ٍ ى
ىٍ
كقاؿ ابف ميدل :ال أحمؿ عنو شيئان ,تيذيب التيذيب البف حجر (ٓ ,)ّٕٕ /كقاؿ ابف المديني :قاؿ لي بشر بف السرل:
لك رأيت ابف لييعة لـ تحمؿ عنو ,كقاؿ ابف معيف" :كاف ضعيفان ال يحتج بحديثو  ,كاف مف شاء يقكؿ لو :حدثنا" ,كقاؿ
الجكزجاني :ابف لييعة ال يكقؼ عمى حديثو كال ينبغي أف يحتج بو كال يغتر بركايتو ,أحكاؿ الرجاؿ (ص" ,)ِٔٔ :قاؿ
ابف أبي حاتـ :سألت أبي كأبا زرعة عف ابف لييعة كاألفريقي أييما أحب إليكما .فقاال :جميعان ضعيفاف ,بيف اإلفريقي
كابف لييعة كثير ,أما ابف لييعة فأمره مضطرب ,يكتب حديثو عمى االعتبار .قمت ألبي (أم :ابف أبي حاتـ) :إذا كاف مف
يركل عف ابف لييعة مثؿ ابف المبارؾ كابف كىب يحتج بو؟ قاؿ :ال .كقاؿ :سئؿ أبك زرعة عف ابف لييعة سماع القدماء
منو؟ فقاؿ :آخره كأكلو سكاء؛ إال أف ابف المبارؾ كابف كىب كانا يتتبعاف أصكلو فيكتباف منو ,كىؤالء الباقكف كانكا يأخذكف
مف الشيح" ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ ,)ُْٕ /كقاؿ ابف عدم :حديثو كأنو نسياف ,كىك ممف يكتب حديثو ,تيذيب
ً
اف ال يراه شيئان ,التاريح الكبير لمبخارم (ٓ,)ُِٖ /
التيذيب البف حجر(ٓ ,)ّٕٗ /قى ى
اؿ ي
يدم ,ىع ٍف ىيحيى ٍبف ىسعيد :ىك ى
الح ىم ٌ
قاؿ مسمـ :تركو ابف ميدم كيحيى كككيع ,الكنى كاألسماء لسماـ (ُ ,)ُٓٗ /قاؿ عمرك بف عمي :عبد اهلل بف لييعة
احترقت كتبو ,فمف كتب عنو قبؿ ذلؾ مثؿ :ابف المبارؾ كعبد اهلل بف يزيد المقرم أصح مف الذيف كتبكا بعد ما احترقت
الكتب ,كىك ضعيؼ الحديث ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ ,)ُْٕ /كقاؿ عبد الغني بف سعيد األزدم :إذا ركل=

ُّ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
"مف اإلعجاب ,كىك مف العجب ,كىك ككف الشيء خارجان عف نظائره مف جنسو حتى يككف ندرة في صنفو
قالو الحرالي (ُ) (مف الشاب) أم :يعظـ عنده قد انر فيجزؿ لو أجره" (ِ) ,إف اهلل  يستحسف الشاب الذم
ترعرع بعيدان عف شيكات الدنيا ,كالتي عادةن ما تككف جارفة لمشباب ,الذيف يعتقدكف أف الحياة ما زالت

طكيمة أماميـ ,كعمييـ استغالؿ ىذه الفترة العمرية ,لمتمتع كاشباع الرغبات ,فالشباب الذيف ال ميؿ ليـ

ليذه الشيكات الدنيكية الزائمة ,يككنكف –بالطبع -محؿ اإلعجاب كاالستحساف ,كنرل أيضان ,بأف ىذا
االستحساف اإلليي ,ىك بمثابة ,حث ىذا الجيؿ عمى االبتعاد عف النزكات كالشيكات ,كالتقرب إلى اهلل 
بالطاعات ,كاألعماؿ الصالحات.

=العبادلة عف ابف لييعة فيك صحيح ابف المبارؾ كابف كىب كالمقرمء ,تيذيب التيذيب البف حجر (ٓ ,)ّٕٖ -ّٕٕ/كقاؿ أحمد ابف
صالح" :كاف ابف لييعة مف الثقات؛ إال أنو إذا لقف شيئان َّ
حدث بو" ,كقاؿ ابف شاىيف :قاؿ أحمد بف صالح :ابف لييعة ثقة ,كما يركم
عنو مف األحاديث فييا تخميط يطرح ذلؾ التخميط ,كقاؿ مسعكد ,عف الحاكـ :لـ يقصد الكذب ,كانما َّ
حدث مف حفظو بعد احتراؽ كتبو
فأخطأ ,رفع اإلصر عف قضاة مصر البف حجر العسقالني (ص ,)ُٗٓ :كقاؿ النسائي :عبد اهلل بف لييعة بف عقبة أبك عبد الرحمف
المصرم ضعيؼ ,الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٓ ,)ِّٗ /ركل ابف شاىيف أف يحيى بف معيف قاؿ :عبد اهلل بف لييعة,
ليس بشيء ,المختمؼ فييـ البف شاىيف (ص ,)ْٔ :قاؿ ابف حباف" :ككاف شيخان صالحان ,كلكنو كاف يدلس عف الضعفاء قبؿ احتراؽ
كتبو ,ثـ احترقت كتبو في سنة سبعيف كمائة ,قبؿ مكتو بأربع سنيف ,ككاف أصحابنا يقكلكف :إف سماع مف سمع منو قبؿ احتراؽ كتبو,
الجماعيف
مثؿ :العبادلة فسماعيـ صحيح كمف سمع منو بعد احتراؽ كتبو فسماعو ليس بشيء ,ككاف ابف لييعة مف الكتَّابيف لمحديث ك َّ
لمعمـ ك َّ
الرحاليف فيو" ,المجركحيف البف حباف (ِ ,)ُُ /أما بالنسبة لمتدليس فقد كضعو ابف حجر في المرتبة الخامسة مف مراتب
المدلسيف ,طبقات المدلسيف (ص ,)ْٓ :قمت :ال يحتج بحديثو إال إذا تكبًع ,أما اختالطو ,فقد "قاؿ جعفر بف محمد الفريابي :سمعت
ألنا َّ
بعض أصحابنا يذكر إنو سمع قتيبة يقكؿ :قاؿ لي أحمد بف حنبؿ :أحاديثؾ عف ابف لييعة صحاح ,قاؿ [أم :قتيبة]َّ :
كنا نكتب
مف كتاب عبد اهلل بف كىب ثـ نسمعو مف ابف لييعة" ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم(ُٓ ,)ْْٗ /كانظر :سير أعالـ النبالء
ً
اب
لمذىبي(ٖ ,)ُٕ /وقتيبة ,ثقة ثبت ,تقريب التيذيب (ص ,)ْْٓ :كلو متابعات في :بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث ,كتى ي
الزٍى ًد ,ب ه ً
ش َر ْح ِبي َل ا ْل ُكوِف ُّي ,كىك صدكؽ ,تقريب التيذيب (ص,)ِّٕ :
يد ْب ُن ُ
س ِع ُ
ى
ص ٍب ىكةى لىوي (ِٖٗٔ /حَُٗٗ) ,قاؿ :ىح َّدثىىنا َ
يم ٍف ىال ى
اب ف ى
وع ْب ُد المَّ ِو ْب ُن َو ْى ٍب ,كىك ثقة حافظ عابد ,تقريب التيذيب (ص ,)ِّٖ :في مسند الركياني ,أيىبك يع َّش ىانةى (ُُٕٓ /حِِٕ) ,كركل عف
َ
ً
ً
َّح ىمف ,كىك صدكؽ تكمـ فيو بال حجة ,تقريب التيذيب (ص ,)ُٖ :قاؿ الييثمي :كاسناده حسف ,فيض
ىح ىم يد ٍاب يف ىع ٍبد الر ٍ
ابف كىب ,أ ٍ
القدير لممناكم(ِ ,)ِْٔ /قاؿ األلباني" :كالتضعيؼ ىك الجادة في حديث ابف لييعة ,لكف فاتيما ركاية الركياني إياه مف طريؽ ابف
كىب ,كىك أحد العبادلة الذيف أشار إلييـ األخ السمفي ,فصح الحديث كالحمد هلل" ,سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا
كفكائدىا (ٔ ,)ِٖٓ /قمت :اسناده ضعيؼ ,كلكف الحديث يرتقي إلى حسف لغيره ,بالمتابعات.

ُ
ِ
َّ
ِ
َح َم َد ِ
حرالَّة :قى ٍرىيةه ًم ٍف ىعمؿ يم ٍرًسيةى .كلد
بن أ ْ
س ِنَ ,عمِ ُّي ُ
المتَفَّْنن أ َُبو َ
بن َح َ
الح َ
)( َ
س ٍن التُّج ْي ِب ُّي ,األَ ْن َدلُس ُّي .ىك ى
العال َم ُة ُ
و
بمراكش ,كأخذ النحك عف ٍاب ًف
خركؼ ,كلقي العمماء ,كجاؿ في البالد ,كليج بالعقميات ,كسكف حماة ,كعمؿ (تفسي انر) عجيبان

مأله باحتماالت ال يحتممو الخطاب العربي أصالن ,كتكمـ في عمـ الحركؼ كاألعداد ,كزعـ أنو استخرج منو كقت خركج
الدجاؿ ككقت طمكع الشمس مف مغربيا ,ككعظ بحماة ,كأقبمكا عميو ,كصنؼ في المنطؽ ,كفي شرح األسماء الحسنى ,ككاف

شيخنا مجد الديف التكنسي يتغالى في تعظيـ (تفسيره)  ,كرأيت عمماء يحطكف عميو  -كاهلل أعمـ بسره  -ككاف يضرب
بحممو المثؿ .مات :سنة سبع كثالثيف كست مائة ,سير أعالـ النبالء ط الرسالة (ِّ.)ْٕ /
)ِ) فيض القدير (ِ.)ِّٔ /

ِّ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ويعجب اهلل  بر ِ
اعي َغ َنٍم يؤذن لمصالة عمى رأس جبل ويصمي ,أخرج النسائي مف حديث
َْ َ
َ
ُّك ِم ْن ر ِ
ع ٍقبةى ٍب ًف ع ً
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ
اعي َغ َنٍم ِفي
ت ىر يس ى
ام ور  قى ى
ب َرب َ
اؿ :ىس ًم ٍع ي
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ىيقيك يؿَ " :ي ْع َج ُ
ى
يى
ى
َ
)
ُ
(
ِ
ِ
ش ِظي ِ
ّْ
ِ
الص َال ِة َوُي َ ّْ
َّ
َّ َّ
َأر ِ
يم
َّة ا ْل َج َب ِل ُي َؤّْذ ُن ِب َّ
ْس َ
صمي ,فَ َيقُو ُل الم ُو َعز َو َجل :ا ْنظُُروا إلَى َع ْبدي َى َذا ُي َؤذ ُن َوُيق ُ
(ِ) (ّ)
ب
ت لِ َع ْب ِدي َوأ َْد َخ ْمتُ ُو ا ْل َج َّن َة"
َّ
الص َالةَ َي َخ ُ
اف ِم ّْني ,قَ ْد َغفَ ْر ُ
 ,يقكؿ العيني ,في مراد اهلل  في ى"ي ٍع ىج ي
كيكبر عند اهلل فع يؿ ىذا ال ارعي ,فيككف ىذا مف قبيؿ ذكر الممزكـ كارادة الالزـ؛ ألف
عظـ
ي
ىرب ىؾ" أم :ى"ي ي
التىعظيـ كالتكبير مف لكازـ التعجب؛ ألف مف عجب مف ً
أمر ييعظـ ذلؾ األمر كيكبً ٍره" (ْ) ,يعظـ اهلل 

فعؿ ىذا الراعي الذم يستشعر عظمة اهلل  كيخافو ,كىك بمفرده منعزؿ عف األعيف ,ال يراه إال اهلل ,

يجمس عمى فمقة مف أعمى الجبؿ ,فيدفعو ىذا الشعكر إلى العبادة ,المتمثمة باألذاف لمصالة كيصمي,
ِ
ِ
ّْ
ِ
ت لِ َع ْب ِدي
يم َّ
الص َالةَ َي َخ ُ
اف ِم ّْني ,قَ ْد َغفَ ْر ُ
فيقكؿ اهلل  لممالئكة" :ا ْنظُُروا إلَى َع ْبدي َى َذا ُي َؤذ ُن َوُيق ُ
َوأ َْد َخ ْمتُ ُو ا ْل َج َّن َة" ,كىذا تعجيب فكؽ التعجب لزيادة التفخيـ كالتعظيـ ,كقاؿ ليـ عبدم مضافان إليو زيادة
لمشرؼ كالتعظيـ ليذا الفعؿ ,كالتي يجازيو اهلل  بالغفراف كادخالو الجنة ,فما أعظميا مف منزلة(ٓ).

الشظية ً
طعة قي ًطعت ًم ٍنو ,تيذيب المغة لألزىرم(ُُ ,)ِّٕ /ك ً
ً
)ُ) "في رأس شظية" ,ك َّ ً
الف ٍمقة مف
ي
الشظٌية مف ا ٍل ىجىبؿ :ق ٍ ى
ً
ؼ
العصا كنحكىا كجمعيا ىشظايا ,شرح أبي داكد لمعيني (ٓ ,)ٔٓ /ىكًقي ىؿً :ى ىي الص ٍ
يمةي ا ٍل ىخ ًارىجةي ًم ىف ا ٍل ىجىب ًؿ ىكأَّىنيىا أ ٍىن ي
َّخ ىرةي ا ٍل ىعظ ى
ا ٍل ىجبً ًؿ ,مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممال عمي القارم (ِ.)ٓٔٓ /
ِ
اف ,باب ٍاألى ىذ ً
ً
اب ٍاألى ىذ ً
ىخىب ىرىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىسمى ىمةى قىا ىؿ:
صمي ىك ٍح ىدهيَِ /ِ( ,حٔٔٔ) ,قاؿ النسائي :أ ٍ
) ) سنف النسائي ,كتى ي
ي
اف ل ىم ٍف يي ى
م ح َّدثىو ,ع ٍف ع ٍقبةى ٍب ًف ع ً
ً
ىح َّدثىىنا ٍاب يف ىك ٍى وب ,ىع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ا ٍل ىح ًار ًث ,أ َّ
كؿ المَّ ًو
ت ىر يس ى
ام ور  قىا ىؿ :ىس ًم ٍع ي
ى
ىف أىىبا يع َّش ىانةى ا ٍل ىم ىعاف ًر َّ ى ي ى ي ى
ً
اب ٍاألى ىذ ً
اف ًفي
َّال ًة ,تى ٍف ًر ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىيقيك يؿ ... :الحديث ,كأخرجو أبك داكد في سننوً ,كتىاب الص ى
ص ىالة السَّفى ًر ,ىب ي
يع ى
ى
ً
ً
ً
ً
اب ٍاألى ىذاف (ْْٓٓ /حَُٔٔ) ,كالبييقي في
اب َّ
الص ىالة ,ىب ي
السَّفىر (ِْ /حَُِّ) ,كأخرجو ابف حباف في صحيحو ,كتى ي
ً ً
اإلقىام ًة لً ٍمم ٍكتي ً ً
السنف الكبرلً ,كتىاب الص ى ً
اب يسَّن ًة ٍاألى ىذ ً
اع ًة (ُٓٗٔ /حَُٓٗ) ,ثالثتيـ
كبة في ىحالىتى ًي ًاال ٍنف ىراد ىكا ٍل ىج ىم ى
اف ىك ًٍ ى ى ى
َّالة ,ىب ي
ي
ً
َّ
يف,
مف طريؽ عبد اهلل بف كىب عف عمرك بف الحارث عف أبي عشانة بو بمثمو ,كأخرجو أحمد ,مسند أحمد ,يم ٍسىن يد الشامي ى
يث ع ٍقبةى ٍب ًف ع ً
ً
ام ور ا ٍل يجيىنًي  ىع ًف َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ (ِْٖٕٓ /حُُِّٕ) ,مف طريؽ ابف لييعة عف
ى
ىحد ي ي ى
النبًي ى
أبي عشانة ,بو مختص انر.
)ّ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ األلباني :كىذا إسناد صحيح ,إركاء الغميؿ في

تخريج أحاديث منار السبيؿ (ُ ,)َِّ /كقاؿ الصنعاني :كرجاؿ إسناده ثقات ,فتح الغفار الجامع ألحكاـ سنة نبينا

المختار (ُ.)ُِٔ /

)ْ) شرح أبي داكد لمعيني (ٓ.)ٔٓ /

)ٓ) انظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممال عمي القارم (ِ.)ٓٔٓ /

ّّ
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المطمب الثاني :إعجابات الجن
الجن :قاؿ ابف فارس" :الجيـ كالنكف أصؿ كاحد ,كىك [الستر ك] التستر  ...كالجف يسمكا بذلؾ؛
ألنيـ متستركف عف أعيف الخمؽ .قاؿ اهلل تعالى { :إَِّٔوُ َّشَاوُُْ ىٌَُ ًَلَجٍُِْوُ ِِْٓ حَْْثُ ٌَب رَشًََْٔيُُْ } [األػشا :
ؾ.
 ,)ُ( "]17كقاؿ ابف منظكر" :جنف :ىج َّف
الشيء ىي يجنو ىجٌنان :ىستىره .ككؿ ىش ٍي وء يستر ىع ٍن ىؾ فىقى ٍد يج َّف ىع ٍن ى
ى
ً
ىجنَّو :ىستىره  ,...كبً ًو يسمي ً
الستً ً
تارىـ
كج َّف ىعمىٍيو ىي يجف ,بًالضَّـ ,يجنكنان كأ ى
كجنكنان ى
كجَّنو المي يؿ ىي يجنو ىجٌنان ي
ى
الجف؛ ٍ
ى
ى
ك ًٍ
بطف أيموَّ ً .
نانوَّ :
تاره ًفي ً
الستً ً
شدةي ظيٍممتًو
كج ي
كج ي
نكنو ى
كجف المٍي ًؿ ي
اختفائيـ ىع ًف األىبصار ,ىك ًم ٍنوي يسم ىي ى
الج ي
نيف ٍ
ً
ً
ً َّ
ساتر" (ِ) ,كقاؿ الفارابي" :ك ً
الجف :خالؼ اإلنس ,كالكاحد
مامو ,ىكًق ى
يؿ :اختالطي ظالمو؛ ألىف ىذل ىؾ كمو ه
ك ٍادل ٍي ي
ألنيا تيتَّقى كال تيرل" (ّ) .فالجن :خمؽ مف مخمكقات اهلل  ,غير عالـ اإلنساف
ًجني .يقاؿ :سم ٍ
يت بذلؾ؛ ٌ
كالمالئكة ,ال نستطيع رؤيتيـ ,كمعرفتنا بيـ مف خالؿ إخبار اهلل  في قكلوًَ{ :إِرْ صَشَفْنَب إٌَِْْهَ َٔفَشًا َِِٓ

اٌْجِِّٓ َّسْزَِّؼٌَُْ اٌْمُشْآَْ فٍَََّّب حَضَشًُهُ لَبٌٌُا ؤَْٔصِزٌُا فٍَََّّب لُضَِِ ًٌٌََّْا إٌََِ لٌَِِْيُِْ ُِنْزِسَِّٓ ( )19لَبٌٌُا َّب لٌََِْنَب إَِّٔب سَِّؼْنَب
وِزَبثًب ؤُْٔضِيَ ِِْٓ ثَؼْذِ ٌُِسََ ُِصَذِّلًب ٌَِّب ثََْْٓ َّذَّْوِ َّيْذُِ إٌََِ اٌْحَكِّ ًَإٌََِ طَشِّكٍ ُِسْزَمٍُِْ ([ })83األحمب ,]83 19 :
ككذلؾ إخبار النبي  ,في أحاديث كثيرة ,منيا :الحديث الذم أخرجو البخارم ,مف حديث أبي يى ىرٍي ىرةى :
أَّىنو ىكاف ي ٍح ًم يؿ مع النَّبًي صمَّى اهلل عمى ٍي ًو كسمَّـ إً ىداكةن (ْ) لًك ً
"م ٍف
اجتً ًو ,فىىب ٍي ىن ىما يى ىك ىيتٍىب يعوي بًيىا ,فىقى ى
ضكئًو ىك ىح ى
ى ي
ي ى ى
ى
اؿ :ى
ىى
ي ى ىىى ى
)
ٓ
(
ٍ
ِِ
ٍ
َح َج ًا
اؿ :أ ىىنا أيىبك يى ىرٍي ىرةى ,فىقى ى
ىى ىذا؟" فىقى ى
َستَ ْن ِف ْ
اؿْ " :اب ِغ ِني أ ْ
ض ِب َيا َ ,والَ تَأْتني ِب َع ْظم َوالَ ِب َر ْوثَة" .فىأىتىٍيتيوي
ار أ ْ
ً
ً
ىحج وار أ ٍ ً ً
ت :ىما ىبا يؿ
ت ,فى يقٍم ي
ت ىحتَّى إً ىذا فى ىرغى ىم ىش ٍي ي
ص ىرٍف ي
ىحممييىا في طى ىرؼ ثى ٍكبًي ,ىحتَّى ىك ى
بًأ ٍ ى
ض ٍعتييىا إًلىى ىج ٍنبًو ,ثيَّـ ٍان ى
طع ِام ال ِج ّْن ,وِا َّن ُو أَتَ ِاني وف ُْد ِج ّْن َن ِ
اؿِ ُ :
ين (ٔ)َ ,وِن ْعم ِ
سأَلُوِني َّ
اد,
ظًـ ىك َّ
الع ٍ
الرٍكثى ًة؟ قى ى
الز َ
صي ِب َ
الج ُّن ,فَ َ
َ
َ
"ى َما م ْن َ َ
ى
َ

)ُ) معجـ مقاييس المغة (ُ.)ِِْ-ُِْ /
)ِ) لساف العرب (ُّ.)ِٗ /

)ّ) الصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم (ٓ.)َِّٗ /
اإل ىداكةي ,بًا ٍل ىكس ًر :إًىناء ص ًغير ًم ٍف ًج ٍم ود يتَّ ىخ يذ لً ٍمم ً
)ْ) (إِ َد َاوة) ً
كالس ًطيحة كنحكىا .كا ىد ىاكة الشيء كأ ىىد ىاكتو :آلىتيو ,لساف العرب
اء َّ
ي
ٍ
ه ى ه
ى
ى
البف منظكر (ُْ.)ِٓ /
)ٓ) (ابغني) ,يقاؿ ابغني كذا بيمزة الكصؿ ,أم :اطمب لي ,كأبغني بيمزة القطع ,أم :أعني عمى الطمب ,النياية في

بيا) ,أم :أستنجي بيا ,كىك مف نفض الثكب؛ ألف المستنجي
غريب الحديث كاألثر البف األثير (ُ( ,)ُّْ /أستنفض َ
ينفض عف نفسو األذل بالحجر :أم :يزيمو كيدفعو ,النياية في غريب الحديث كاألثر (ٓ.)ٕٗ /
)ٔ( َن ِ
جادة القكافؿ مف المكصؿ إلى الشاـ كفييا كفي قراىا عمى ما يذكر أىميا
صي ِبين ,مدينة عامرة مف بالد الجزيرة عمى ٌ

أربعكف ألؼ بستاف ,بينيا كبيف سنجار تسعة فراسح ,كبينيا كبيف المكصؿ ستة أياـ ,معجـ البمداف لياقوت الحمكم

(ٓ.)ِٖٖ /

ّْ
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ٍ
ٍ َِّ
اما" (ُ) ,إف ما ييمنا مف ىذا الحديث,
ت المَّ َو لَ ُي ْم أ ْ
فَ َد َع ْو ُ
َن الَ َي ُم ُّروا ِب َع ْظمَ ,والَ ِب َر ْوثَة إال َو َج ُدوا َعمَ ْي َيا طَ َع ً
أمة ىع ًاقمىة يم ىم ىيزة
ىك الدليؿ عمى كجكد الجف كأنيـ مف مخمكقات اهلل  , كىـ كما قاؿ ابف حزـ" :أنيـ َّ
متعبدة مكعكدة متكعدة متناسمة يمكتكف" (ِ) ,كقاؿ السيد سابؽ" :الجف نكع مف األركاح العاقمة المريدة

المكمفة عمى نحك ما عميو اإلنساف ,كلكنيـ مجردكف عف المادة البشرية ,مستتركف عف الحكاس ,ال يي ىرٍكف
عمى طبيعتيـ ,كال بصكرتيـ الحقيقية ,كليـ قدرة عمى التشكؿ" (ّ).

يعبرون عن إعجابيم واستحسانيم من أمور يرونيا حسنة ,حيث جاء في الحديث الذم
و ُّ
الجن ّْ

أخرجو الترمذم -كىك تفسير البف عباس رضي اهلل عنيماَّ -أنو قاؿ" :قىك يؿ ً
الجف لًقى ٍك ًم ًي ٍـٌََّّ{ :ب لَبََ ػَجْذُ
ٍ
ص ىالتً ًو
اٌٍَّوِ َّذْػٌُهُ وَبدًُا َّىٌٌَُُْٔ ػٍََْْوِ ٌِجَذًا} [الجف ]ُٗ :قى ى
صم ى
صمي ىكأ ٍ
كف بً ى
ىص ىح يابوي يي ى
اؿ" :لى َّما ىأر ٍىكهي يي ى
ً ً
اؿ :تىعج ً
كيسج يدكف بًسج ً ً
ىص ىحابً ًو لىوي قىاليكا لًقى ٍك ًم ًي ٍـٌََّّ{ :ب لَبََ ػَجْذُ اٌٍَّوِ َّذْػٌُهُ وَبدًُا
كده ,قى ى ى ي
ىى ٍ ي ى ي ي
َّبكا م ٍف طى ىكاع ىية أ ٍ
َّىٌٌَُُْٔ ػٍََْْوِ ٌِجَذًا} [الجف"]ُٗ :

(ْ)

(ٓ) ,نرل في ىذا الحديث بكضكح ,أف الجف ييظيركف إعجابيـ

كاستحسانيـ مف طكاعية أصحاب النبي  لو ,في الصالة حيث السجكد كالرككع ,قاؿ المباركفكرم
َّ
َّ ً
اعي ًة أىصحابً ًو لىو) "أ ً ً ً ً
ً
في قكلو( :تىعج ً
لما قاـ عبد اهلل,
اعةيَّ ,
ىم :م ىف ٍانق ىيادى ٍـ لىوي ىكالط ىكاع ىيةي ,الط ى
ٍى
َّبكا م ٍف طى ىك ى
ى ي
ي ٍ

ُ
الجف (ْٓٔ /حَّٖٔ) ,قاؿ البخارم :ح َّدثىىنا مكسى ٍبف إًسم ً
اب ًذ ٍك ًر ً
يؿ,
اع ى
ى
) ) صحيح البخارم ,كتاب مناقب األنصار ,ىب ي
ي ى ي ٍى
َّ
ً
اف ىي ٍح ًم يؿ ىم ىع َّ
النبًي
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىي ٍحىيى ٍب ًف ىس ًع ويد ,قىا ىؿ :أ ٍ
ىخىب ىرنًي ىجدم ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ىرض ىي الموي ىع ٍنوي :أَّىنوي ىك ى
صمَّى اهلل عمىٍي ًو كسمَّـ إً ىداكةن لًك ً
اجتً ًو  ...الحديث.
ضكئًو ىك ىح ى
ي ى ىىى ى ى ي
ى

)ِ) الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ (ٓ.)ٗ /

)ّ) العقائد اإلسالمية (ص.)ُّّ :
ْ
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ َّ
آف ىع ٍف رس ً
ير ا ٍلقي ٍر ً
اب تى ٍف ًس ً
كرًة ال ًجفِْٕ /ٓ( ,ح ِّّّ),
) ) سنف الترمذم ,أ ٍىب ىك ي
ى
ىي
صمى الموي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ,ىباب ىك ًم ٍف يس ى
َّ ً
و
َّ
الكلً ًيد
أخرجو الترمذم يب ىع ٍيد حديث رقـ (ِّّّ) بنفس اإلسناد ,حيث قاؿ الترمذم :ىحدثىىنا ىع ٍب يد ٍب يف يح ىم ٍيد قىا ىؿ :ىحدثىني أيىبك ى
اؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك ىعك ىانةى ,ىع ٍف أىبًي بً ٍش ور ,ىع ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف يجىب ٍي ور ,ىع ٍف ٍاب ًف ىعب و
َّاس  قاؿ ... :الحديث ,كأخرجو أحمد في مسنده,
قى ى
ى
مسن يد ع ٍب ًد ً
ً
اهلل ٍب ًف ا ٍل ىعب ً
المطَّمً ًب ,ىع ًف َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ (ُِْٓ /حُِّْ) ,كأخرجو الطبرم في
ي ٍى ى
النبًي ى
َّاس ٍب ًف ىع ٍبد ي
كرةي ا ٍل ًجف (ِّ ,)ّْْ /كالىما (أحمد ,كالطبرم) مف طريؽ أبي عكانة عف أبي بشر عف سعيد بف جبير ,بو
التفسير ,يس ى
ً
ً
اب التَّ ٍف ًس ً
الرًح ًيـ (ِْٕٓ /حَّٖٔ) ,مف
الر ٍح ىم ًف َّ
كرًة ا ٍل ًجف بً ٍسًـ المَّ ًو َّ
بمثمو ,كأخرجو الحاكـ في مستدركو ,كتى ي
ير ,تى ٍفس يير يس ى
طريؽ أبي معشر عف سعيد بف جبير ,بو مختص انر كبدكف ذكر إعجاب الجف.
)ٓ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ (كالحديث مكقكؼ عمى ابف عباس رضي اهلل عنيما) ,أما ما كاف مف إرساؿ
سعيد بن جبير ,فيذا ال ينطبؽ عمى ركايتو عف ابف عباس رضي اهلل عنيما ,تقريب التيذيب (ص ,)ِّْ :قمت :الحديث
يح ,سنف الترمذم .)ِْٕ /ٓ( ,
إسناده صحيح ,قاؿ الترمذم :ىى ىذا ىح ًد ه
ص ًح ه
يث ىح ىس هف ى
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ىمَّ :
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو
أً
النبًي ى
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىعمىٍي ًو لًىب ندا
ى

َّ
آف ىك ي
ادكا ىي يك ي
ىص ىح يابوي
كن ى
صمي ىكىي ٍتميك اٍلقي ٍر ى
ىم :أ ٍ
كف أ ٍ
ىك ىسم ىـ ىي ٍد يعكهي ,أ ٍ
ىم :يي ى
أم :مجتمعيف عميو" (ُ).

المطمب الثالث :إعجابات النبي  في أمور العقيدة
إف المتتبع إلعجابات النبي  , سيجد أنيا تشمؿ كؿ مجاالت الحياة المختمفة ,مف عقائد
كعبادات كسمكؾ  ...إلى آخره ,كليذا فإننا –بحكؿ اهلل  -سنستخرج مف ىذه اإلعجابات النبكية ,منيجان

متكامالن في اإلعجابات ,نستميـ منيا العبر كالدركس في ضبط إعجاباتنا في خضـ الحياة المتشعبة
كالمتداخمة ,تحديدان في ظؿ التطكر التكنكلكجي الكبير في مجاؿ االتصاؿ كالتكاصؿ بيف الناس.

تخص العقيدة ,فنجده  يي ٍع ىجب بمكافقة حديث
النبي ُ ي ْع َجب ببعض المسمكيات ,في أمور
ّ
الجساسة (ّ) ,لما كاف يحدث بو الناس ,كما أخرج مسمـ مف حديث فى ً
اط ىمةى بًٍن ًت قى ٍيس (ْ),
تى ًم ويـ  )ِ( عف
َّ
كؿ ً
ً
[حديثا طكيالن ,جاء فيو أنيا قالت] ... ,ىفمى َّما ٍانقىض ٍ ً ً
ت نً ىداء اٍلم ىن ًادم ,م ىن ًادم رس ً
اهلل , 
ى
ىي
ي
ت ع َّدتي ىسم ٍع ي ى ي
امعةن ,فى ىخرجت إًلىى اٍلمس ًجًد ,فىصمَّيت مع رس ً ً
ت ًفي صؼ النس ً
ً
اء الَّتًي
يي ىن ًادم :الص ى
كؿ اهلل  , فى يك ٍن ي
ىٍ ي
ىٍ
ى
ى
ىٍ ي ىى ىي
َّالةى ىج ى
ً
ؾ ,فىقى ى ِ
ً
س ٍ
ان
ض ىح ي
ص ىالتىوي ىجمى ىس ىعمىى اٍل ًم ٍن ىب ًر ,ىك يى ىك ىي ٍ
كر اٍلقى ٍكًـ ىفمى َّما قى ى
اؿ" :ل َي ْم َزْم ُك ُّل إِ ْن َ
ضى ىر يسك يؿ اهلل  ى
تىمي ظييي ى

)ُ) تحفة األحكذم لممباركفكرل (ٗ.)َُٕ /
)ِ) " تَ ِميم ْبن أ َْوس بف خارجة بف سكد بف جذيمة بف دارع ٍب ًف ىع ًدم ٍب ًف َّ
الد ًار ٍب ًف ىىانً ًئ ٍب ًف حبيب بف نمارة بف لخـ بف
كعب .كفى ىد ىعمىى رس ً
كؿ المَّ ًو  كمعو أخكه نعيـ بف أكس ,فأسمما كأقطعيما رسكؿ اهلل ً ح ٍب ىرل {ىي :اسـ القرية التي فييا
ىي
ى

كف
قبر إبراىيـ الخميؿ ,عميو السالـ ,بالبيت المقدس ,كقد غمب عمى اسميا الخميؿ ,معجـ البمداف (ِ ,})ُِِ /ىكىب ٍي ى
ت ىع ٍيىن ى
بً َّ
الش ًاـ {كىي :قرية أقطعيا رسكؿ اهلل لتميـ الدارم ,كتقع اليكـ في منطقة الخميؿ بفمسطيف ,المعالـ األثيرة في السنة كالسيرة
ً ً َّ ً
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قطيعة بالشاـ غيرىا .كصحب تميـ رسكؿ اهلل  , كغ از معو
(ص .})ٓٓ :ىكلىٍي ىس ل ىر يسكؿ المو  -ى
كركل ىع ٍنوي ,كلىـ ىي ىز ٍؿ بًا ٍلم ًد ىين ًة ىحتَّى تى ىح َّك ىؿ إًلىى َّ ً
اف .ككاف تميـ الدارم يكنى أبا رقية" الطبقات
اف ٍب ًف ىعفَّ ى
الشاـ ىب ٍع ىد قى ٍت ًؿ يعثٍ ىم ى
ىٍ
ى
ىى ى

الكبرل البف سعد(ٕ ,)ِٖٔ /كاف نصرانيان ,ككاف إسالمو في سنة تسع مف اليجرة ,االستيعاب في معرفة األصحاب

البف عبد البر (ُ.)ُّٗ /
ّ
س ِ ً
ً ً
"ىي بًفىتٍ ًح ا ٍل ًج ًيـ ىكتى ٍش ًد ًيد الس ً
اء ىع ٍف
ت بً ىذلً ى
ؾ لًتى ىجس ًسيىا ٍاأل ٍ
يف ا ٍل يم ٍي ىممى ًة ٍاأليكلىىً ,قي ىؿ يسمىي ٍ
ىخىب ىار ل َّمد َّجاؿ ىك ىج ى
) ) (ا ْل َج َّ َ
اسة) ى
اص ,أَّىنيىا ىد َّابةي ٍاأل ٍىر ً
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ا ٍل ىع ً
كرةي ًفي ا ٍلقي ٍر ً
آف" ,شرح النككم عمى مسمـ (ُٖ.)ٕٖ /
ىع ٍب ًد َّ
ض ا ٍل ىم ٍذ يك ى
ْ
ً
ُخ َت الضَّح ِ
َّاك ْب ِن قَ ْي ٍ
اف بف محارب بف فير .كأميا
) ) "أ ْ
س بف خالد األكبر ابف كىب ٍبف ثى ٍعمىىبةى ٍب ًف ىكائمىةى ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىش ٍيىب ى
أميمة بنت ربيعة بف حذيـ بف عامر بف مبذكؿ بف األحمر ٍب ًف ا ٍل ىح ًار ًث ٍب ًف ىع ٍب ًد ىمىناةى ٍب ًف ًكىن ىانةى" ,الطبقات الكبرل
ت ًمف ا ٍلميا ًجر ً
ت أىبًي ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىح ٍف ً
ص ٍب ًف ا ٍل يم ًغ ىيرًة فىفى ىارقىيىا ,فىأ ٍىن ىك ىحيىا َّ
النبًي 
ات ٍاأل ىيك ًؿ ,ىك ىان ٍ
ت تى ٍح ى
البف سعد(ٖ " ,)ُِّ /ىك ىان ٍ ى ي ى ى
أيسامةى ٍبف ىزٍي ود ,فىجع ىؿ اهلل لىيا ًف ً
لما
يو ىخ ٍي نار ىكثً نيرا" ,معرفة الصحابة ألبي نعيـ (ٔ ,)ُّْٔ /كفي بيتيا اجتمع أىؿ الشكرل َّ
ى ى ى
ىى
ي ى
قتؿ عمر ,اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ٖ.)ِٕٕ /

ّٔ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
اؿ" :إِ ّْني و ِ
اهلل َما َج َم ْعتُ ُك ْم لِ َر ْغ َب ٍة َوَال
ىعمى يـ ,قى ى
ص َّالهُ" ,ثيَّـ قى ى
اؿ" :أَتَ ْد ُر َ
ون لِ َم َج َم ْعتُ ُك ْمر" قىاليكا :اهللي ىكىر يسكليوي أ ٍ
َ
ُم َ
ان رج ًال َن ِ
لِرْىب ٍة ,ولَ ِك ْن جمعتُ ُكمِ ,أل َّ ِ
يما الد ِ
ق الَِّذي
َّار َّ
َسمَ َمَ ,و َح َّدثَِني َح ِديثًا َوافَ َ
ي َك َ َ ُ
اء فَ َب َاي َع َوأ ْ
ْ
ص َرانيِّا ,فَ َج َ
َ َ َ
ََْ ْ
َن تَم ً
(ُ)
يح الدَّج ِ
ت
ُح ّْدثُ ُك ْم َع ْن َم ِس ِ
َّال [ ... ,كبعد أف حدثيـ النبي  بحديث تميـ ,قاؿ" ]:أََال َى ْل ُك ْن ُ
ُك ْن ُ
ت أَ
اؿ َّ
ُح ّْدثُ ُك ْم َع ْن ُوَ ,و َع ِن
َع َج َب ِني َح ِد ُ
َح َّدثْتُ ُك ْم َذلِ َكر" فىقى ى
ق الَِّذي ُك ْن ُ
يث تَ ِم ٍيم ,أ ََّنوُ َوافَ َ
اس :ىن ىع ٍـ" ,فَِإنَّ ُو أ ْ
ت أَ
الن ي
(ِ) (ّ)
اؿ الت ً
ا ْل َم ِدي َن ِة َو َم َّك َة"... ,
" ,قى ى
كربً ٍشتًي  -ىرًح ىموي المَّوي :لى َّما ىكافى ى
اف ىح َّدثىيي ٍـ بً ًو أ ٍ
ىع ىج ىبوي
ؽ ىى ىذا اٍلقى ٍك يؿ ىما ىك ى

الدجاؿَّ :
)ُ) (المسيح الدجال) َّ
الكذاب ,كىك اسـ ليذا الرجؿ المشار إليو في الشرائع ,كقيؿ :إنما سمي دجاالن ,ألنو يقطع
األرض ,كيسير في أكثر نكاحييا ,يقاؿ :ىد ىج ىؿ الرجؿ :إذا فعؿ ذلؾ ,كقيؿ سمي بو لتمكييو عمى الناس كتمبيسو ,يقاؿ:
كم َّكه ,كقيؿ :ىك مأخكذ مف ا َّلدجؿ ,كىك طى ٍم يي الجرب بالقى ًطراف كتغطيتو بو ,فكأف الرجؿ يغطي الحؽ
ىد ىج ىؿ :إذا لبَّس ى
كيستره ,كانما سمي م ًسيحان؛ ألف إحدل عينيو ممسكحة ال ي ٍب ً
صر بيا ,كاألعكر يسمى مسيحان ,كأما تسمية عيسى 
ي
ي
ى
بالمسيح ,فقيؿ :لمسح زكريا عميو السالـ إياه ,كقيؿ :ألنو يمسح األرض ,أم :يقطعيا ,كقيؿ :ألنو كاف يمسح ذا العاىة

فيبرأ ,كقيؿ :المسيح :الصديؽ ,جامع األصكؿ البف االثير(َُ.)ّّٖ /
ِ
ً
ً
َّاع ًة ,باب قصة الجساسة (ُِِْٔ /ح ِِْٗ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد ا ٍل ىك ًار ًث
) ) صحيح مسمـ ,كتاب ا ٍلفتى ًف ىكأى ٍش ىراط الس ى
ً
ً
َّ ً ً
اع ًر ً ,ك ىال يىما ع ٍف ع ٍب ًد الص ً
الش ً
ً
ً
ا ٍبف ع ٍب ًد الص ً
اج ٍب يف َّ
َّم ًد -
ى ى ى
َّمد ٍب ًف ىع ٍبد ا ٍل ىك ًارث ,ىك ىح َّج ي
ي ى
َّمد  -ىكالم ٍفظي ل ىع ٍبد ا ٍل ىك ًارث ٍب ًف ىع ٍبد الص ى
ى
ى
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
َّ
َّ
اف ,أَّىنوي ىسأى ىؿ
اف ,ىحدثىىنا ٍاب يف يب ىرٍي ىدةى  ,ىحدثىني ىعام ير ٍب يف ىش ىراحي ىؿ الش ٍعبي ,ىش ٍع ي
ب ىى ٍم ىد ى
ىح َّدثىىنا أىبي ,ىع ٍف ىجدم ,ىع ًف ا ٍل يح ىس ٍي ًف ٍب ًف ىذ ٍك ىك ى
فى ً
ت قىٍي و
س ... :الحديث.
اط ىمةى بًٍن ى
ّ
الص َمد ,صدكؽ ,تقريب التيذيب (ص ,)ّٕٔ :قاؿ النسائي :ال بأس بو ,تسمية
) ) قاؿ ابف حجرَ :ع ْبد ا ْل َو ِارث ْبن َع ْبد َّ
مشايح أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي كذكر المدلسيف (ص ,)ُٗ :قاؿ أبك حاتـ :صدكؽ ,الجرح

كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ ,)ٕٔ /ذكره ابف حباف في الثقات (ٖ ,)ُْٔ /قاؿ الذىبي :ثقة ,الكاشؼ (ُ ,)ّٕٔ /قمت:
الش ِ
ىك ثقة ,كقد أكرد مسمـ متابعان لو في نفس السند كىكَ ,حجَّاج ْبن َّ
اعر ,ثقة حافظ ,تقريب التيذيب (ص ,)ُّٓ :كأما
الص َمد ْبن َع ْبد ا ْل َو ِارث ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ ثبت في شعبة ,تقريب التيذيب (ص ,)ّٓٔ :قاؿ ابف سعد :ككاف
َع ْبد َّ

ثقة ,الطبقات الكبرل (ٕ ,)ُِٗ /كقاؿ العجمي :بصرم ثقة ,ككاف أبكه قدريًّا ,ثقة في حديثو ,الثقات لمعجمي (ص,)َّّ :
ذكره ابف حباف في الثقات (ٖ ,)ُْْ /قاؿ الذىبي :حجة ,الكاشؼ (ُ ,)ّٔٓ /كقاؿ أيضان :ككاف مف ثقات البصرييف

كحفاظيـ ,تاريح اإلسالـ (ٓ ,)ُُُ /قاؿ أبك حاتـ :صدكؽ صالح الحديث ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم(ُٖ/
س ِع ْيد ْبن َذ ْك َوان ,قاؿ ابف حجر :ثقة ثبت رمي بالقدر كلـ يثبت عنو ,تقريب
الو ِارث ْبن َ
َُِ) ,قمت :ثقة ,كأما َع ْبد َ
ً
عت منو يقك يؿ
لمك يذ ه
كب عمى أىبي ,كما ىس ًم ي
التيذيب (ص ,)ّٕٔ :كقاؿ أىبك ىجعفىر :قاؿ لي ىخمىؼ :قاؿ لي ىعبد الصَّمد ,إنو ى
قط في القى ىدر ,التاريح الكبير لمبخارم (ٔ ,)ُُٖ /كقاؿ ابف حباف " :ىكاف قدريان متقنان ًفي ً
اف يش ٍعىبة ىيقيكؿ :ييعرؼ
ى
الحديث ىك ى
ى
ً
س ْين ْبن َذ ْك َوان,
اإلتقاف في قىفاه" ,الثقات(ٕ ,)َُْ /قمت :إف مضمكف الحديث ليس لو عالقة بمذىب القدرية ,كأما ا ْل ُح َ
قاؿ ابف حجر :ثقة ربما كىـ ,تقريب التيذيب (ص ,)ُٔٔ :قاؿ الذىبي :ثقة جميؿ ضعفو العقيمي بال حجو ,المغني في

الضعفاء (ُ ,) ُُٕ /قاؿ المزم" :كقاؿ أبك داكد" :لـ يرك حسيف المعمـ عف عبد اهلل بف بريدة عف أبيو عف النبي صمى اهلل

عميو كسمـ شيئان ,يعني :إنما يركم عف عبد اهلل بف بريدة عف غير أبيو .كلعمو أراد أف غالب ركايتو عنو كذلؾ ,ال أنو لـ=

ّٕ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
(ُ)
سر كثي انر بحديث تميـ ,كعبَّر عف ىذا السركر بقكلو :أعجبني,
ىذلً ىؾ ىك يس َّر بً ًو"  ,الكاضح أف النبي َّ 
حيث إنو كافؽ ما كاف النبي  يحدث بو أصحابو  ,مف حديث المسيح كالجساسة ,كعف المدينة كمكة.

وي ْع َجب النبي  بفعل من أفعال الجاىمية ,كىذا كما جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد ,مف
ُ
)
ّ
(
)
ِ
(
َّار  ,فَ ِ
النج ً
طً
اف اٍل ىمًد ىين ًة لً ىبنًي َّ
حديث أنس  قاؿ :ىد ىخ ىؿ َّ
طا ًم ٍف ًحي ى
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىحائً ن
سمعَ
َ
النبًي ى
كؿ ً
اىمًي ً
اهلل ,يد ًفف ى ىذا ًفي اٍلج ً
(ْ) ِ
َع َج َب ُو َذلِ َك
"متَى ُد ِف َن َى َذار" فىقىاليكا :ىيا ىر يس ى
سأ َ
َّة ,فَأ ْ
ى ى
ى
ص ْوتًا م ْن قَ ْب ٍر ,فَ َ
َ
َل َع ْن ُوَ :
(ٓ) (ٔ)
ِ
 ,كيبدك أف إعجاب النبي 
اب ا ْلقَ ْب ِر"
ىكقى ى
ت اهللَ أ ْ
اؿ" :لَ ْوَال أ ْ
َن َال تَ َدافَ ُنوا ,لَ َد َع ْو ُ
سم َع ُك ْم َع َذ َ
َن ُي ْ
كاستحسانو كسركره كاف مف أمريف :فعؿ مف أفعاؿ الجاىمية حيث كانكا يدفنكف مكتاىـ ,كىذا األمر نحف

=يرك عنو عف أبيو شيئان البتة ,فإنو قد ركل في السنف حديثان مف ركايتو عف عبد اهلل ابف بريدة ,عف أبيو ,عف النبي صمى

اهلل عميو كسمـ" ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم(ٔ ,)ّْٕ /كأكرد مسمـ كثي انر مف المتابعات في صحيحو ,تنفي كىـ
ً
اب الطَّ ىال ً
اب ا ٍل يمطىمَّقى ًة ثى ىالثنا ىال ىنفىقىةى لىيىا (ُُُِٕ /حَُْٖ).
ؽ ,ىب ي
الحسف ,منيا :كتى ي
)ُ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممال عمي القارم (ٖ.)ّْٕٓ /
)ِ) (ح ِائطًا) الحائًطي :كاحد ً
الح ً
كح َّكطى ىك ٍرىمةي تى ٍحكيطان :بنى حكلو حائًطان ,فيك ىك ٍرهـ
ياء النكسار ما قبميا .ى
َ
يطاف ,صارت الكاك ن
ىم :يب ٍستى نانا ,شرح الزرقاني عمى المكطأ (ْ.)ٔٓٓ /
أ
,
)
ُُُِ
/
ّ
(
م
لمجكىر
بية
ر
لع
ا
كصحاح
المغة
تاج
الصحاح
.
يم ىح َّكطه
ٍ
)ّ) بنو النجار  -بطف مف الخزرج مف األزد مف القحطانية ,كىـ بنك النجار كاسمو تيـ اهلل بف ثعمبة بف عمرك بف الخزرج,
نياية األرب في معرفة أنساب العرب لمقمقشندم(ص.)ٕٔ :
)ْ) "فسمع صوتاً" دؿ عمى أنو معذب ,حاشية مسند أحمد (ُٗ.)ٔٔ /

)ٓ) مسند أحمد  ,مسند المكثريف مف الصحابة ,مسند أنس بف مالؾ ُٗ/ٔٔ-ٔٓ( حََُِٕ) ,قاؿ أحمد :حدثنا
ابف أبي عدم ,عف حميد ,عف أنس  قاؿ ... :الحديث ,كأخرجو أحمد في مكضع آخر ,مسند أحمد  ,يم ٍسىن يد أىىن ً
س ٍب ًف
ًو ً
ضي المَّوي تى ىعالىى ىع ٍنوي (ُُٕٗٔ /حُُِِّ) بمثمو ,كأخرجو عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ في السنة ,يسئً ىؿ ىع ٍف ىع ىذ ً
اب
ىمالؾ ىر ى
ا ٍلقىٍب ًر ىكًفتٍىن ًة ا ٍلقىٍب ًر (ِٕٓٗ /حَُِْ ) ,عف أبيو بألفاظ متقاربو ,ككالىما عف يحيى بف سعيد ,كأخرجو النسائي في سننو,
ً
ً
اب ا ٍلقىٍب ًر (َُِْ /حَِٖٓ) ,مف طريؽ عبد اهلل ,بألفاظ متقاربو ,كىما (يحيى بف سعيد ,عبد اهلل) عف
اب ا ٍل ىجىنائ ًز ,ىع ىذ ي
كتى ي
حميد بو.
)ٔ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيوُ ,ح َم ْيد ْبن أبي ُح َم ْيد الطَّ ِويل ,قاؿ عنو ابف حجر :ثقة مدلس كعابو زائدة
لدخكلو في شيء مف أمر األمراء ,تقريب التيذيب (ص ,)ُُٖ :أما بالنسبة لمتدليس ,فقد كضعو ابف حجر في الطبقة
الثالثة مف طبقات المدلسيف ,كقاؿ" :حميد الطكيؿ صاحب أنس مشيكر كثير التدليس عنو حتى قيؿ :إف معظـ حديثو عنو
بكاسطة ثابت كقتادة ,ككصفو بالتدليس النسائي كغيره ,كقد كقع تصريحو عف أنس  بالسماع كبالتحديث في أحاديث كثيرة
صرح
في البخارم كغيره" ,طبقات المدلسيف (ص ,)ّٖ :كىذا يعني أنو يجب أف يصرح بالسماع حتى ييقبؿ حديثو ,فقد َّ
س ٍب ًف مالً وؾ ر ً
حميد باإلخبار في مكضع آخر مف مسند أحمد ,يم ٍسىن يد أىىن ً
ض ىي المَّوي تى ىعالىى ىع ٍنوي (ُُٕٗٔ /حُُِِّ) ,كقاؿ
ى
ى
ىخىب ىرىنا أىىن يس ٍب يف ىمالً وؾ ,قمت :ال يضر تدليسو ,أما ما أعابو عميو زائدة ,فمـ نجد
أحمد :ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ٍب يف ىس ًع ويد ,ىع ٍف يح ىم ٍي ود ,أ ٍ
قكالن ألحد العمماء يقكؿ :أف ىذا األمر رد حديثو أك أضعفو ,كبيذا ال يككف ليذا األمر ضرر في صحة الحديث ,قمت:
الحديث إسناده صحيح ,قاؿ األرناؤكط :إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف ,حاشية مسند أحمد (ُٗ ,)ٔٔ /قاؿ األلباني:
صحيح ,صحيح الجامع الصغير كزيادتو (ِ.)ُْٗ /
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اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
َن ي ِ
اب ا ْلقَ ْب ِر",
كمسمميف مأمكركف بو ,كىذا لقكؿ النبي " :لَ ْوَال أ ْ
َن َال تَ َدافَ ُنوا ,لَ َد َع ْو ُ
سم َع ُك ْم َع َذ َ
ت اهللَ أ ْ ُ ْ
أم :أف ىذا الفعؿ الجاىمي ,برغـ أنو صادر مف الجاىمية إال أنو مكافؽ لشرعنا ,كىناؾ أمثمة كثيرة في
السنة تحدثنا ,أف النبي  ,كاف ال يرفض كؿ شيء مف أفعاؿ الجاىمية عمى اإلطالؽ ,بؿ ىك يرفض كؿ

شيء يخالؼ شريعتنا ,أما ما كاف مكافقان لمشريعة ,فإنو يدعميا كيؤيدىا كيضبطيا ,كفؽ ضكابط اإلسالـ
يع ًجب بو النبي  ,ىك :أف الصكت الذم سمعو مف القبر ,كالذم كاف
العظيـ؛ كاألمر اآلخر الذم أ ٍ
صكتان يدؿ عمى العذاب ,ىك ليس بصكت مسمـ ,حيث كرد في حاشية مسند أحمد ,تفسي انر لكممة "فأعجبو

ككنو لـ يكف مف المسمميف (ُ).
ذلك" ,أم :أعجبو ي
وي ْع َجب النبي  من أقوام يقادون بالسالسل إلى الجنة ,كذلؾ في الحديث الذم أخرجو
ُ
َّ ً
اؿ:
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ فىقى ى
ابف األعرابي في معجمو مف حديث أىبًي يى ىرٍي ىرةى  قى ى
استى ٍ
اؿٍ :
ض ىح ىؾ ىر يسك يؿ المو ى
(ّ) (ْ)
الس َال ِس ِل (ِ) إِلَى ا ْل َج َّن ِةَ ,و ُى ْم َك ِ
ظير النبي  إعجابو
ارُىوَنا"
ون ِب َّ
 ,ىنا يي ٍ
ت ِألَق َْو ٍام ُيقَ ُ
"ع ِج ْب ُ
اد َ
َ

)ُ) حاشية مسند أحمد (ُٗ[ ,)ٔٔ /كىك مف كالـ المحقؽ :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ,كآخركف].

)ِ) سبؽ تفصيؿ اآلراء حكؿ معنى يقادكف بالسالسؿ صفحة رقـ (ِّ).
ّ
ً ً
ً ً
ً
َّاس الد ً
كرم,
) ) معجـ ابف األعرابي ,ىب ي
يـ ,ىك ىعب ه
اب الٍىباء (ُِٔٔ /حُُِٖ) ,قاؿ ابف األعرابي :نا إ ٍس ىماعي يؿ ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ًً
ىع ىم ً
صالً وح ,نا أيىبك ىب ٍك ًر ٍب يف ىعي و
صالً وح ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو
َّاش ,ىع ًف ٍاأل ٍ
ش ,ىع ٍف أىبًي ى
نا ىع ٍب يد ا ٍل ىحميد ٍب يف ى
ابف األعرابي ,معجـ ابف األعرابي ,باب الداؿ (ِْٖٗ /حُْٖٕ) ,كأبك نعيـ ,حمية األكلياء كطبقات األصفياءً ,ذ ٍك ًر
َّاؾ كا ٍلعب ً
ً
ؼ ًم ٍف جم ً
َّاد ,أيىبك ىب ٍك ًر ٍب يف ىعي و
اى ً
َّاش (ٖ ,)َّٕ /كالىما مف طريؽ عبد الحميد بف صالح ,بو بمثمو.
طى ىكائً ى
ير النس ى ي
ىى
كأخرجو ابف األعرابي في معجمو ,باب ا ٍلب ً
اء (َِِٔ /حَُُٗ) عف إسحاؽ ,كأخرجو –أيضان في مكضع آخر -في
ى ي ى
اب ا ٍل ًج ًيـ (ُِٖٔ /حُّٖٔ) عف ابف عفاف كاسحاؽ كزيد ,كالجميع (ابف عفاف ,كاسحاؽ ,كزيد) عف
معجمو ,ىب ي

زيد بف الحباب مف حديث أبي ىريرة  , مختص انر.
اعيل ْبـن إِ ْبـر ِ
)ْ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيػو إِسـم ِ
اىيم ,أبػك إبػراىيـ القط ارنػي ,لػيس لػو ترجمػة عنػد ابػف حجػر,
َ
َْ
ِ
ِ
ِ
الدارقي ٍ ً
صالح ْبن َع ْجالن ا ْل ُب ْر ُجم ّي ,قاؿ
طن ٌي :ككفي ثقة ,سؤاالت الحاكـ لمدارقطني (ص ,)َُِ :كفيوَ ,ع ْبد ا ْل َحميد ْبن َ
قاؿ َّ ى
ابف حجر :صػدكؽ ,تقريػب التيػذيب (ص ,)ّّّ :كقػاؿ ابػف حجػر :قػاؿ مطػيف :مػات سػنة ثالثػيف كمػائتيف ككػاف ثقػة ,قػاؿ

ابف قانع :ككفي صالح كقاؿ مسػممة كػكفي ثقػة ,تيػذيب التيػذيب (ٔ ,)ُُٕ /قػاؿ أبػك حػاتـ :صػدكؽ ,الجػرح كالتعػديؿ البػف
أبي حاتـ (ٔ ,)ُْ /ذكره ابف حباف في الثقات (ٖ ,)َِْ /كقاؿ محمد بػف عبػد اهلل الحضػرمي :ككػاف ثقػة ,تيػذيب الكمػاؿ
لمػا كبػر
في أسماء الرجاؿ لممزم(ُٔ ,)ِْْ /قمت :ىك ثقة ,كفيػو أ َُبو َب ْكـر ْبـن َعيَّـاش ,قػاؿ ابػف حجػر :ثقػة عابػد ,إال أنػو َّ

ساء حفظو ,ككتابو صحيح ,قاؿ يحيى :أبك بكػر بػف عيػاش رجػؿ صػدكؽ كلكنػو لػيس بمسػتقيـ الحػديث ,تػاريح ابػف معػيف -

ركايػػة ابػػف محػػرز (ُ ,)ٔٗ /قػػاؿ العجمػػي :ثقػػة ,الثقػػات لمعجمػػي(ص ,)ِْٗ :قػػاؿ ابػػف حنبػػؿ :صػػدكؽ ثقػػة صػػاحب ق ػرآف
كخير ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ ,)ّْٗ /سئؿ أبك حاتـ عف شريؾ كأبى بكر بف عياش أييما أحفػظ؟ قػاؿ ىمػا فػي

الحفظ سكاء غير أف أبا بكر أصػح كتابػان .قمػت (أم :ابػف أبػي حػاتـ) ألبػي :أبػك بكػر بػف عيػاش كعبػد اهلل بػف بشػر الرقػى؟=

ّٗ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
كاستحسانو لما كاف عميو حاؿ ىؤالء القكـ الذيف يساقكف لمجنة بالسالسؿ كىـ كارىكف ,رغـ أف النتيجة
ىي جنات النعيـ التي أعدىا اهلل  لعباده المخمصيف ,الذيف ينقادكف ألكامره ,كيتجنبكف نكاىيو.

المبحث الثاني
اإلعجابات المتعمقة بأمور تعبدية
إف العبادات في حياة المسمميف أم ار غاية في األىمية ,فيي مقصكد اهلل  كمراده مف خمقو ,قاؿ

تعالىًََِ{ :ب خٍََمْذُ اٌْجَِّٓ ًَاٌْئِْٔسَ إٌَِّب ٌَِْؼْجُذًُِْ } [اٌزاسّبد , ]65 :كالعبادة ليا أشكاؿ كثيرة كطرؽ عديدة,

ً
ً ً
أرشدنا اهلل  كرسكلو  ليا ,قاؿ ابف تيمية" :اٍل ًعب ى ً
َّ
ضاهيً :م ٍف
اس هـ ىجامعه ل يكؿ ىما ييحبوي الموي ىكىي ٍر ى
ى
ادةي" ى ىي ٍ
ص ٍد ي ً ً
الزىكاةي ,كالصياـ ,كاٍلحج ,ك ً
ً ً
اؿ ,ك ٍاأل ٍ ً
ً
َّ ً ً
َّالةي ,ك َّ
اء ٍاأل ىىم ىان ًة,
ؽ اٍل ىحديث ,ىكأ ىىد ي
ى ىي ى ى ى
ىع ىماؿ اٍل ىباط ىنة ىكالظاى ىرة؛ فىالص ى ى
ٍاألى ٍق ىك ى
كد ,ك ٍاألىمر بًاٍلمعر ً
ً
ً
ً
اء بًاٍل يعي ً
كؼ ىك َّ
الن ٍي يي ىع ٍف اٍل يم ٍن ىك ًر ,)ُ( "...كىذه
ىكبًر اٍل ىكال ىد ٍي ًف ,ىكصمىةي ٍاأل ٍىر ىحاـ ,ىكاٍل ىكفى ي
ى ٍي
ى ٍي
ي

العبادات كانت ميكل النبي  ,كعممو اليكمي الذم ال ينقطع ,حتى الميؿ كاف تقربو كخمكتو باهلل , 

فيقؼ بيف يديو متعبدان ال يفتر أبدان ,كفي ىذا أحاديث كثيرة منيا ,الحديث الذم أخرجو البخارم مف حديث

=قاؿ :أبك بكر أكثؽ منو كأحفظ ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ ,)َّٓ /قػاؿ ابػف عػدم :كىػك فػي ركاياتػو عػف كػؿ مػف
ركل عندم ال بأس بو ,كذاؾ أني لـ أجد لو حديثان منكػ انر إذا ركل عنػو ثقػة ,إال أف يػركم عنػو ضػعيؼ ,الكامػؿ فػي ضػعفاء

الرجػػاؿ (ٓ ,)ْٔ /كقػػاؿ أبػػك نعػػيـ :لػػـ يكػػف فػػي شػػيكخنا أحػػد أكثػػر غمطػان منػػو ,ميػزاف االعتػػداؿ لمػػذىبي (ْ ,)ََٓ /كضػػعو

ابف الجكزم فػي الضػعفاء كالمترككػكف (ّ ,)ِِٖ /قػاؿ البػزار :كأبػك بكػر فمػـ يكػف بالحػافظ ,كلكػف قػد حػدث عنػو أىػؿ العمػـ

كاحتممكا حديثو ,مسند البزار (ُ ,)َِٓ /كقاؿ العقيمي :يركم أبك بكر ,عف البصرييف ,عف حميد كىشاـ غير حديث منكر,
كيخطئ عف الككفييف خطأ كثي انر ,الضعفاء الكبير (ِ ,)ُٖٗ /يذ ًكر عػف البييقػي أنػو أسػند عػف البخػارم أنػو قػاؿ :أبػك بكػر
بػػف عيػػاش :اخػػتمط بػػأخرة ,ركل لػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو ,كمسػػمـ فػػي مقدمػػة كتابػػو ,كأبػػك داكد ,كالنسػػائي ,الككاكػػب الني ػرات

البف الكياؿ(ص ,)ّْْ :كقاؿ ابف المبارؾ :ما رأيت أحدان أسػرع إلػى السػنة مػف أبػي بكػر بػف عيػاش ,تػذكرة الحفػاظ لمػ ىذ ىىبي

َّحػت فػي الد ارسػة السػابقة,-
(ُ ,)ُٗٓ /قمت :ىك ثقة ,كقد ركل عنو ىنا ,عبد الحميد بف صالح بف عجػالف ,ثقػة –كمػا رج ٍ
كأكرد ابف األعرابي في معجمو متابعػات ليػذا اإلسػناد ,بػاب ا ٍلب ً
ػاء (َِِٔ /حَُُٗ) ,أمػا تػدليس األعمػش ,فإنػو ال يضػر,
ى ي ى
سبؽ في صفحة (ُٗ) ,قمت :فالحديث إسػناده صػحيح ,قػاؿ األلبػاني :إسػناده جيػد ,سمسػمة األحاديػث الصػحيحة كشػيء مػف
فقييا كفكائدىا (ٔ.)َٖٖ /

)ُ) الفتاكل الكبرل (ٓ.)ُٓٓ-ُْٓ /

َْ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
النبًي  لىيقي ً
ً
اف َّ
صم ىي ىحتَّى تىًريـ قى ىد ىماهي  -أ ٍىك ىساقىاهي  -فىييقىا يؿ لىوي فىىيقيك يؿ" :أَفَالَ
المغ ىيرةى  , ىيقيك يؿ :إً ٍف ىك ى
كـ ليي ى
ي
ى ي
(ُ) (ِ)
الرحب ,الذم
ور"
ش ُك ًا
أم عمؿ مميز في ىذا المجاؿ َّ
ون َع ْب ًدا َ
أَ ُك ُ
 ,كليذا كاف النبي  يستحسف ٌ
يربط العبد بربو . 

المطمب األول :اإلعجابات ِ
بالق ْبمة ,ومسائل في الصالة
كان النبي  يعجبو أن يتجو المسممون في صالتيم ِقبل البيت الحرام ,فقد أخرج البخارم مف
ً
ىخ ىكالً ًو ًم ىف
ىج ىد ًاد ًه ,أ ٍىك قى ى
اؿ أ ٍ
المًد ىينةى ىن ىز ىؿ ىعمىى أ ٍ
ىما قىد ىـ ى
ون
ش َر َ
س ْب َع َة َع َ
َ
ان ُي ْع ِج ُب ُو أ ْ
َن تَ ُك َ
ش ْي ًراَ ,و َك َ
ش ْي ًرا ,أ َْو َ

حديث البر ً
ىف َّ
اء ٍب ًف ىع ًاز وب  ,أ َّ
اف أ َّىك ىؿ
النبً َّي  ىك ى
ىى
ِ
األ ٍىنص ًار ,كأَّىنو َّ ِ
الم ْق ِد ِ
ش َر
س ِستَّ َة َع َ
ى ي َ
ى
"صمى ق َب َل َب ْيت َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
صمَّى َم َع ُو قَ ْوٌم" (ّ) ,كاف النبي  يتشكؽ
ق ْبمَتُ ُو ق َب َل َ
الع ْ
ص ِرَ ,و َ
صالَةَ َ
ص َّال َىا َ
صالَة َ
صمَّى أ ََّو َل َ
الب ْيتَ ,وأَنَّ ُو َ
كييكل ,أف يأتي أمر اهلل  ,في تغيير قبمة المسمميف مف بيت المقدس إلى البيت الحراـ ,ككاف ينظر
دائمان إلى السماء ,كيدعك اهلل  ,بأف يمنحو ىذه اليدية الغالية ,فالقمب يرغب كيحب ىذا ,كبالفعؿ

استجاب اهلل  لرغبة نبيو  ,كأنزؿ قرآنان ييتمى إلى يكـ القيامة بذلؾ ,قاؿ تعالى{ :لَذْ َٔشٍَ رَمٍَُّتَ ًَجْيِهَ
فِِ اٌسََّّبءِ فٍََنٌٌََُِّْنَّهَ لِجٍَْخً رَشْضَبىَب فٌََيِّ ًَجْيَهَ ضَطْشَ اٌَّْسْجِذِ اٌْحَشَاَِ ًَحَْْثُ َِب وُنْزُُْ فٌٌٌََُّا ًُجٌُىَىُُْ ضَطْشَهُ}
[اٌجمشح.]211 :

ُ
ابً :قىي ًاـ َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ المٍَّي ىؿ ىحتَّى تى ًرىـ
) ) صحيح البخارم ,كتاب التيجد ,ىب ي
النبًي ى
ت الم ًغيرةى ر ً
ً
و
ً
و
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي,
البخارم :ىح َّدثىىنا أيىبك ين ىع ٍيـ ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا م ٍس ىعهر ,ىع ٍف ًزىياد ,قىا ىؿ :ىسم ٍع ي ي ى ى
)ِ) فيو ِزَياد ْبن ِع َالقَة ,قاؿ ابف حجر :ثقة رمي بالنصب ,تقريب التيذيب (ص ,)َِِ :قاؿ ابف حجر" :كقاؿ األزدم:
سيء المذىب كاف منحرفان عف أىؿ بيت النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ" ,تيذيب التيذيب (ّ ,)ُّٖ /كلـ ينقؿ ىذا مف

قى ىد ىماهي (َِٓ /حَُُّ) ,قاؿ
ىيقيك يؿ ... :الحديث.

العمماء إال األزدم ,باإلضافة إلى أف الحديث بعيدان عف أفكار النصب ,فرميو بو ال يضر.

)ّ) سبؽ في صفحة رقـ (ُْ).

ُْ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
الصالة,

اؿ ىر يسك يؿ
اؿ :قى ى
قى ى
يقكؿ ابف حجر:

ىي قرة عين النبي  , فقد جاء في الحديث الذم أخرجو النسائي مف حديث أ ىىن و
س
َّ ً
الد ْن َيا ّْ
ب إِلَ َّي ِم َن ُّ
الص َال ِة" (ُ) (ِ),
يبَ ,و ُج ِع َل قَُّرةُ َع ْي ِني ِفي َّ
اء َوالطّْ ُ
"ح ّْب َ
المو ُ :
س ُ
الن َ
"كمف كانت قرة عينو في شيء فإنو يكد أف ال يفارقو كال يخرج منو؛ ألف فيو نعيمو كبو

ً
يسى
ا ٍل يح ىس ٍي يف ٍب يف ع ى
ىر يسك يؿ المَّ ًو ... :

ُ
اء ,باب حب النس ً
ً
ً
ً
ىخىب ىرىنا
اء (ُٕٔ /حّّٗٗ) ,قاؿ النسائي :أ ٍ
اب ع ٍش ىرًة الن ىس ى ي ي
) ) سنف النسائي ,كتى ي
ى
ً
اف ٍب يف يم ٍسمًوـ قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىس َّال هـ أيىبك ا ٍل يم ٍن ًذ ًر ,ىع ٍف ثىابً وت ,ىع ٍف أىىن و
اؿ
س قىا ىؿ :قى ى
ا ٍلقي ٍك ىمسي قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىعفَّ ي
ت ا ٍليبىنانًي ىع ٍف أىىن و
الحديث ,كأخرجو أبك يعمى في مسنده ,يم ٍسىن يد أىىن ً
س (ِّٕٔ /ح َّّٓ) مف طريؽ عفاف,
س ٍب ًف ىمالً وؾ ,ثىابً ه
ت ا ٍليبىنانًي ىع ٍف أىىن و
كأخرجو في مكضع آخر ,يم ٍسىن يد أىىن ً
س (ُٔٗٗ /ح ِّْٖ) عف عمار أبي ياسر ,كالىما
س ٍب ًف ىمالً وؾ ,ثىابً ه
اء ,باب حب النس ً
(عفاف ,عمار) عف سالـ بف المنذر ,بمثمو ,كأخرجو النسائي في سننوً ,كتىاب ًع ٍشرًة النس ً
اء
ى ي ي
ي
ى
ى
ى
ً
اب الن ىكا ًح (ُِْٕ /ح ِٕٔٔ) ,كالىما (النسائي ,كالحاكـ) مف طريؽ سيار
(ُٕٔ /حَّْٗ) ,كالحاكـ في مستدركو ,كتى ي
عف جعفر بمثمو ,كاالثناف (سالـ ,كجعفر) عف ثابت عف أنس  ,كأخرجو الطبراني في المعجـ األكسط ,باب الميـ ,مف

َّالةي قيَّرةي ىع ٍي ًف َّ
النبًي
اسمو :محمد (ْٔٓ /ح ِٕٕٓ) عف مطيف بمثمو ,كأخرجو المركزم في تعظيـ قدر الصالة ,الص ى
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ (ُُّّ /حُِّ) كفيو قصة ,ككالىما ( مطيف ,ك-المصنؼ -المركزم) عف يحيى بف عثماف (كىك
ى
صدكؽ) ,تقريب التيذيب (ص.)ْٓٗ :
ِ
ِ
يسى ا ْلقُ ْو َم ِس ّي ,قاؿ الذىبي :ثقة مف أئمة العربية ,الكاشؼ
س ْين ْبن ع َ
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ا ْل ُح َ
(ُ ,)ّّٓ /قاؿ النسائي :يى ىك ثًقىة ,التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح ألبي الكليد الباجي

(ِ ,)ْٕٗ /كقاؿ الحاكـ أبك عبد اهلل :كاف مف كبار المحدثيف ,تمخيص تاريح نيسابكر (ص ,)ُِ :كقاؿ اإلدريسي :ككاف
عالمان فاضالن كثير الحديث ,تيذيب التيذيب البف حجر (ِ ,)ّّٔ /قاؿ ابف حجر :صدكؽ صاحب حديث ,تقريب
سَّالم أ َُبو
التيذيب (ص ,)ُٖٔ :كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ ,)َٔ /قمت :ىك ثقة ,كأما َ

ِ
ني ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ ييـ ,تقريب التيذيب (ص ,)ُِٔ :قاؿ العقيمي :كال يتابع عمى
ا ْل ُم ْنذر ,ا ْبن ُ
سميمانُ ,
الم َز ّ
حديثو ,الضعفاء الكبير (ِ ,)َُٔ /كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ صالح الحديث ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ,)ِٓٗ /
اف يخطئ ,)ُْٕ /ٔ( ,قاؿ أبك داكد :لىٍي ىس بً ًو بأس ,سؤاالت أبي عبيد اآلجرم
ص يدكؽ ىك ىك ى
ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :ى
أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ (ص ,)َّٗ :كقاؿ الساجي :صدكؽ ييـ ليس بمتقف في الحديث ,تيذيب التيذيب
البف حجر (ْ ,)ِٖٓ-ِْٖ /قاؿ يحيى بف معيف :ال شيء ,قمت :صدكؽ لو أكىاـ ,كلكننا كجدنا ليذا الحديث عدة طرؽ

–كما في التخريج ,-فالحديث إسناده حسف ,كبالمتابعات يتقكل كيصبح صحيحان لغيره ,قاؿ الحاكـ في المستدرؾ :ىى ىذا
يح ىعمىى ىش ٍر ًط يم ٍسمًوـ ,ىكلى ٍـ يي ىخر ىجاهي" ,)ُْٕ /ِ( ,قاؿ الذىبي :كحديث عفاف أخرجو النسائي ,كاسناده قكم ,ميزاف
ىح ًد ه
ص ًح ه
يث ى
االعتداؿ (ِ ,)ُٕٕ /كقاؿ العراقي في تخريج أحاديث «اإلحياء» (ِ :)ّٗ /إسناده جيد ,جمع الفكائد مف جامع األصكؿ

البف االثير كمجمع الزكائد لمركداني ,المغربي(ُ ,)ُّٓ /كصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير كزيادتو (ُ/
ْٗٓ) ,كانظر مكضع آخر ,)ٓٗٗ /ُ( :كعمَّؽ أيمف صالح شعباف بقكلو :إسناده حسف ,حاشية جامع األصكؿ البف
االثير(ٗ ,)ّٗٔ /كقاؿ :حسيف سميـ أسد :إسناده حسف ,حاشية مسند أبي يعمى المكصمي (ٔ ,)ِّٕ /قاؿ األلباني عف
اإلسناد الذم فيو ,يحيى عف ىقؿ عف األكزاعي عف اسحاؽ عف أنس –كما في التخريج :-كىذا إسناد صحيح ,رجالو كميـ
ثقات ,سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا (ٕ )ٖٓٗ /كانظر ,)ْٖٗ /ٕ( :قمت :ىذا اإلسناد ركاتو=

ِْ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
تطيب حياتو" (ُ) ,فالصالة كانت راحة كسعادة لمنبي  ,فيك يعيش معيا كبيا في كؿ لحظات حياتو,
ليالن كاف أـ نيا انر ,كفي الصالة مناجاة هلل  كتقربان عظيمان ,حيث يككف بيا الذىف صافيان كالقمب خاليان
مف شكائب الدنيا كزكائميا ,فكانت الصالة بامتياز مستحقة لمحبتو كاعجابو .

وي ْع َجب النبي  بصالة الجماعة لممسممين؛ لما فييا مف الخير الكثير كاألجر العظيـ ,فقد جاء
ُ
و (ِ)
في الحديث الذم أخرجو أبك داكد مف طريؽ ٍاب ًف أىبًي لىٍيمىى قاؿ :أ ً
اؿ:
يحيمى ًت الص ى
ىح ىكاؿ  ,قى ى
َّالةي ثى ىالثىةى أ ٍ
ىف رس ى َّ ً
ين  -أ َْو
َع َج َب ِني أ ْ
سمِ ِم َ
َن تَ ُك َ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قىا ىؿ" :لَقَ ْد أ ْ
ص َالةُ ا ْل ُم ْ
ىك ىح َّدثىىنا أ ٍ
ون َ
كؿ المو ى
ىص ىح ياب ىنا أ َّ ى ي
ين ,و ِ
ِ
َن أ َُب َّ
ون َّ
اس ِب ِح ِ
ث ِر َج ًاال ِفي الد ِ
الص َال ِةَ ,و َحتَّى
ين َّ
قَ َ
ت أْ
ُّور ُي َن ُ
اح َدةًَ ,حتَّى لَقَ ْد َى َم ْم ُ
اد َ
الن َ
ال  -ا ْل ُم ْؤ ِمن َ َ

ون َعمَى ْاآلطَ ِام
ت أْ
َى َم ْم ُ
وم َ
آم َر ِر َج ًاال َيقُ ُ
َن ُ

(ّ)

ين َّ ِ
ين ِب ِح ِ
سوا
ُي َن ُ
سمِ ِم َ
اد َ
ون ا ْل ُم ْ
الص َالة َحتَّى َنقَ ُ

(ْ)

ادوا
أ َْو َك ُ

=كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ( ,كىك يتابع إسناد حديثنا),كفيو َي ْح َيى ْبن ُعثْ َمان ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ تكممكا في ركايتو
عف ىقؿ ,تقريب التيذيب (ص ,)ْٓٗ :يحيى بف عثماف الحربي بغدادم عف ىقؿ ال يتابع عمى حديثو ,الضعفاء الكبير
لمعقيمي (ْ ,)َِْ /قاؿ الذىبي :صدكؽ تفرد عف اليقؿ بف زياد بحديث أنكر ,المغني في الضعفاء (ِ ,)َْٕ /ذكره

بما كىـ ,)ِّٔ /ٗ( ,قاؿ أبك زرعة :ثقة ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ ,)ُْٕ /كقاؿ
ابف حباف في الثقات ,كقاؿ ير ى
عابدا صالً نحا ,تاريح اإلسالـ (ٓ ,)ْٗٔ /قمت :ثقة ,ال يضر تفرده ,كقاؿ األلباني :يحيى ىذا ثقة ,ككذا
الذىبي :ككاف ن
شيخو ىقؿ ,كال يضر الثقة أف ال يتابع عمى حديثو ,سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا (ْ.)ِْْ /

)ُ) فتح البارم (ُُ.)ّْٓ /

ثالث تحكيالت ,شرح أبي داكد لمعيني (ِ,)ّْٖ /
)ِ) "أحيمت الصالةُ ثالثة أحوال" أم :يغيرت ثالث تغييرات أك يح ًكلٌت
ى
كالثالثة أحكاؿ ىي .ُ :تحكيؿ ً
القبمة إلى مكة بعد قدكمو لممدينة  .ِ عندما يب ًدء باألذاف المعركؼ اآلف (اهلل أكبر ...
إلى آخره) ّ .كانكا إذا يسبقكا بالصالة  ,يصمكف ما فاتيـ أكال ثـ يدخمكف مع الناس ,فجاء معاذ  كقد يسبؽ  ,فثبت مع
الناس حتى انتيكا فأكمؿ بعد ذلؾ ما فاتو ,انظر :شرح أبي داكد لمعيني (ِ.)ّْٗ-ّْٖ /

ّ
ىجًـ,
) ) "عمى اآلطام" ,األطـ الحصف المبني بالحجارة كالجمع اآلطاـ ,غريب الحديث لمخطابي (ُ ,)َُٓ /األى ٍ
ط يـ مثؿ األ ٍ
ؼ ي َّ
حصكف ألىؿ المدينة ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم(ٓ .)ُِٖٔ /كىك
آطاـ ,كىي
يي ىخفَّ ي
ه
كيثىق يؿ ,كالجمع ه

بناء مرتفع ,كآطاـ المدينة :أبنيتيا المرتفعة ,شرح أبي داكد لمعيني (ِ.)َْْ /

ْ
سوا) :ك ًّ
الناقيكس كىك الخشبة الطكيمة ,العيف (ٓ ,)َٖ /أم :ضربكا بالناقكس .كالناقكس :الخشبة التي
قس :ضرب ٌ
الن ي
) ) ( َنقَ ُ
لمنصارل يضربكف بيا أكقات الصالة ,جامع األصكؿ البف االثير(ٓ.)ِٕٔ /

ّْ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
سوا"...
أْ
َن َي ْنقُ ُ

(ُ)

(ِ) ,النبي  يعبر عف إعجابو كاستحسانو مف أف يصمي المسمميف جماعة ,حتى تتآلؼ

القمكب كما األجساـ في الصالة ,كحتى تككف فرصة يكمية لممسمميف لمتعارؼ كالتعاضد كالتآلؼ ,كنقؿ

)ُ) سنف أبي داكدً ,كتىاب الص ى ً
اف (ُُّٖ /حَٔٓ) ,قاؿ أبك داكد :ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىم ٍريزك و
ىخىب ىرىنا
ؽ ,أ ٍ
اب ىك ٍي ى
َّالة ,ىب ي
ؼ ٍاألى ىذ ي
ت ٍاب ىف أىبًي لىٍيمىى ,ح ىك ىح َّدثىىنا ٍاب يف ا ٍل يمثىَّنى ,ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىج ٍعفى ور ,ىع ٍف يش ٍعىبةى ,ىع ٍف ىع ٍم ًرك
يش ٍعىبةي ,ىع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف يمَّرةى ,قىا ىؿ :ىس ًم ٍع ي
ىف رس ى َّ ً
ت ٍابف أىبًي لىٍيمىى ,قىا ىؿ :أ ً
ً
ىحك و
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
يحيمى ًت الص ى
اؿ ,قى ى
اؿ :ىك ىح َّدثىىنا أ ٍ
ا ٍب ًف يمَّرةى ,ىسم ٍع ي ى
كؿ المو ى
ىص ىح يابىنا أ َّ ى ي
َّالةي ثى ىالثىةى أ ٍ ى
قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو ابف خزيمة ,صحيح ابف خزيمة كتاب الصالة باب الترجيع في األذاف مع تثنية اإلقامة/ُ(,
ُٗٗحّّٖ ) عف محمد بف بشار ,عف محمد بف جعفر عف شعبة بمثمو ,كأخرجو ابف أبي شيبة ,مصنؼ ابف أبي شيبة,
ً
اإلقى ً
ً
اء ًفي ٍاألى ىذ ً ً
اب ٍاألى ىذ ً ً
َّال ًة,
اب الص ى
ام ًة ىك ٍي ى
ؼ يى ىك (ُُٖٓ /حُُِٖ) ,كالبييقي ,السنف الكبرل ,كتى ي
كتى ي
امة ,ىما ىج ى
اف ىك ٍاإلقى ى
اف ىك ٍ ى
م ًفي تىثٍنًىي ًة ٍاألى ىذ ً ً
ام ًة (ُُٖٔ /ح ُٕٓٗ) ,مف طريؽ عبد اهلل بف ىاشـ ,ككالىما (المصنؼ ابف أبي
ىب ي
اب ىما يرًك ى
اف ىك ٍاإلقى ى
شيبة ,كعبد اهلل بف ىاشـ) ,عف ككيع عف األعمش ,بمفظة حدثنا أصحاب محمد  مختص انر ,كىما (شعبة ,كاألعمش) عف
عمرك بف مرة بو.
)ِ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو َع ْم ُرو ْبن َم ْرُزوق ,قاؿ ابف حجر :ثقة فاضؿ لو أكىاـ ,تقريب التيذيب (ص:
ِْٔ) ,قاؿ يحيى بف معيف :ثقة ,سؤاالت ابف الجنيد البف معيف(ص ,)ّٕٓ :كقاؿ :لىٍي ىس بً ًو ىبأٍس ,تاريح ابف معيف -
ركاية الدكرم (ْ ,)َّّ /قاؿ ابف سعد ,ككاف ثقة كثير الحديث عف شعبة ,الطبقات الكبرل (ٕ ,(ِِِ /قاؿ أحمد :رجؿ
صالح ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ ,)ِّٔ /قاؿ أبك حاتـ :ثقة ككاف مف العباد كلـ نجد مف أصحاب شعبة ممف
بما أىخطىأ لـ
كتبنا عنو أحسف حديثان منو ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ ,)ِْٔ /ذكره ابف حباف في الثقات ,كقاؿ :ي"ر ى
ؾ ًم ٍنوي ا ٍلبشر كلىٍي ىس َّ
الش ٍيء الًَّذم ىعمىٍي ًو ا ٍل ىعالـ
سنف ا ٍل يع يدكؿ ,ىكلكنو أىتىى ًم ٍنوي بً ىما ىال ىي ٍنفى ٌ
طؤهي ىحتَّى يعدؿ بً ًو ىعف ى
يكثر ىخ ي
ى
ً ً
ً ًً
ً
مجبكلكف ,حتَّى ىال ي ٍنفى ٌ ً
استحؽ إلزاؽ
ى
ى
اء ىما لـ يفحش ىذلؾ م ٍنوي ,فىًإذا فحش ٍ
ؾ م ٍنوي أحد م ٍنييـ بً يمكجب مف كجد ىذلؾ فيو ,قد ىج ى
اف يحيى بف سعيد ىال يرضى ىع ٍمرك
ك
عمر
بف
اهلل
عبيد
ا
دثن
ح
ة
م
ث
ي
خ
أبي
بف
بكر
ك
ىب
أ
ؿ
ا
ق
),
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/
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حينئد"
الكىف بً ًو
ى ٍ ىى ى ى
ى ى ي
ى ى
ً
الح ًديث ,التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح ألبي الكليد الباجي(ّ ,)ْٕٗ /ىكقىا ىؿ
ابف ىم ٍريزكؽ في ى
تكممكا ًفي ىح ًديثو ,الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (ِ ,)ِِّ /كقاؿ الذىبي :ثقة فيو بعض الشيء ,الكاشؼ
ٍاأل ٍىزًد ٌ
م :ي
(ِ ,)ٖٖ /كقاؿ الذىبي أيضان :ثقة مشيكر ,المغني في الضعفاء (ِ ,)ْٖٗ /كقاؿ سميماف بف حرب كذكر ىع ٍمرك
ابف مرزكؽ :جاء بما ليس عندىـ فحسدكه ,تاريح اإلسالـ (ٓ ,)ْٕٔ /كقاؿ ابف المديني :اترككا حديث العمريف –يعني:
عمرك بف حكاـ ,كعمرك بف مرزكؽ ,-ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ّ ,)ِٖٖ /كقاؿ ابف حجر :قاؿ أحمد بف حنبؿ :ثقة
مأمكف فتشنا عمى ما قيؿ فيو فمـ نجد لو أصالن ,تيذيب التيذيب (ٖ ,)ََُ /قمت :ال يضره ما قيؿ إف لو أكىاـ ,كما في
معنى كالـ ابف حباف السابؽ ,الخطأ طبيعة لسنساف ما داـ أنو غير فاحش ,فال يخرجو عف العدالة ,كأما َع ْم ِرو ْب ِن ُمَّرةَ,
قاؿ ابف حجر :ثقة عابد ,كاف ال يدلس كرمي باإلرجاء ,تقريب التيذيب (ص ,)ِْٔ :قاؿ شعبة" :ما رأيت أحدان مف
أصحاب الحديث إال يدلس إال ابف عكف كعمرك بف مرة" ,تيذيب التيذيب البف حجر (ٖ ,)َُّ /قمت :ىذا نفي قاطع لما
الر ْح َمن ْبن أَِبي
قيؿ عنو بأنو يدلس ,أما رميو باإلرجاء فحديثنا ال عالقة لو بمذىب المرجئة ,فإرجاؤه ال يضر ,كأما َع ْبد َّ
لَ ْيمَى ,قاؿ عنو ابف حجر :ثقة ,اختمؼ في سماعو مف عمر ,تقريب التيذيب (ص ,)ّْٗ :االختالؼ في سماعو مف عمر
ال يضر بحديثنا ىذا؛ ألنو سمع ىذا الحديث مف مجمكعة مف الصحابة - كما سيأتي الكالـ بيذا -كأما ُم َح َّمد ْبن َج ْعفَر
الي َذلِي ,قاؿ ابف حجر :ثقة صحيح الكتاب؛ إال أف فيو غفمة ,تقريب التيذيب (ص ,)ِْٕ :قاؿ أبك حاتـ :كاف صدكقان
ُ
ككاف مؤديان كفى حديث شعبة ثقة ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ ,)ِِِ-ُِِ /كقاؿ العجمي :ثقة ,ككاف مف أثبت
الناس في حديث شعبة ,الثقات لمعجمي(ص ,)َِْ :قاؿ المنذرم :ركل لو الجماعة ,أحد األثبات المتقنيف مف أصحاب=
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اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
المعارؼ كالخبرات فيما بينيـ ,كمف شدة إعجابو بالصالة الكاحدة لممسمميف ,أصبحت لديو  اإلرادة في
أ ف يرسؿ الرجاؿ إلى القبائؿ كالبيكت فيعتمكا األماكف المرتفعة لدعكة الناس لصالة الجماعة ,كىذا كاف قبؿ
أف يؤمر النبي  باألذاف.
وي ْع َجب النبي  بخروج أىمو ونساء المسممين لصالة العيد ,فقد جاء في الحديث الذم أخرجو
ُ
ِ
ِ
سمَّ َم ُي ْع ِج ُب ُو ِفي َي ْوِم
أحمد مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما ,قاؿَ :ك َ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
سو ُل اهلل َ
ان َر ُ
و (ُ)
ا ْل ِع ِ
ً
صمَّى بً ىغ ٍي ًر أى ىذ و
اء
ب الر ىج ى
َىمَ ُو ,قى ى
َن ُي ْخ ِر َج أ ْ
يد أ ْ
امة  ,ثيَّـ ىخطى ى
اؿ ,ثيَّـ أىتىى الن ىس ى
اؿ :فى ىخ ىر ٍج ىنا" ,فى ى
اف ىكىال إقى ى

=شعبة ,اعتمده األئمة كميـ ,جكاب الحافظ المنذرم عف أسئمة في الجرح كالتعديؿ (ص ,)ٗٓ :أما قكؿ ابف أبي ليمى:
الصحابةى فيك قد سمع مف جماعة مف الصحابة؛ فيككف الحديث يمسندان؛ كاال
(و َح َّدثََنا أ ْ
َص َح ُاب َنا) ,قاؿ العيني" :إف أراد بو ٌ
َ
َّ
ً
ً
فيك يمرس هؿ" ,شرح أبي داكد لمعيني (ِ ,)ّْٗ /قاؿ ابف حجر" :في ًرىك ىاية أىبًي ىب ٍك ًر ٍب ًف أىبًي ىش ٍيىبةى ىك ٍاب ًف يخ ىزٍي ىمةى ىكالط ىح ًاكم
كا ٍلب ٍييًقي ثىىنا أىصحاب مح َّم ود فىتىعي ً ً
َّحيىا ٍاب يف ىح ٍزوـ ك ٍاب يف ىد ًقي ً
ؽ ا ٍل ًع ًيد" ,التمخيص الحبير البف ىح ىجر
صح ى
ٍى ي يى
ى ى
َّف اال ٍحت ىما يؿ ٍاأل َّىك يؿ ,ىكلًيى ىذا ى
ى ى ى
ى
الع ٍسقالني(ُ ,)َْٓ /ولم يرد بيا معاذاً وال عبد اهلل ,فقد قىا ىؿ ٍاب ًف يخ ىزٍي ىمةى كالترمذم :أف ابف أبي ليمى لـ يسمع معاذ بف
ى
جبؿ كال عبد اهلل بف زيد ,انظر :صحيح ابف خزيمة (ُ ,)ُٗٗ /كسنف الترمذم (ٓ ,)ُِٗ /قاؿ الزيمعي [في قكؿ ابف أبي
صرح بذلؾ ابف أبي شيبة في مصنفو فقاؿ :حدثنا ككيع ثنا األعمش عف عمرك
ىص ىح يابىنا] :أراد بو الصحابةَّ ,
ليمى ,ىك ىح َّدثىىنا أ ٍ
بف مرة عف عبد الرحمف بف أبي ليمى ,قاؿ :حدثنا أصحاب محمد صمى اهلل عميو كسمـ أف عبد اهلل بف زيد األنصارم جاء
اإلقى ً
ً
اب ٍاألى ىذ ً ً
اء ًفي ٍاألى ىذ ً
اف
إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ ,فقاؿ ... :الحديث[ ,مصنؼ ابف أبي شيبة ,كتى ي
امة ,ىما ىج ى
اف ىك ٍ ى
ً
ؼ يى ىك (ُُٖٓ /حُُِٖ) ,كرجاؿ ىذا الحديث كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ] ,نصب الراية (ُ ,)ِٕٔ /كقاؿ
ام ًة ىك ٍي ى
ىك ٍاإلقى ى
َّحي ًح ك يىك متَّ ً
اإلم ًاـ :ك ىى ىذا ًرجا يؿ الص ً
ً ًً
ًً
ً ً
ً ً
ص هؿ ىعمىى ىم ٍذ ىى ًب
العظيـ أبادم " :ىكأ ٍ
ى
ى ى ي
ىخ ىر ىجوي ا ٍلىب ٍييىقي في يسىننو ىع ٍف ىككي وع بو ,قىا ىؿ في ٍ ى ى
ىف جيالى ًة أ ً
ا ٍلجماع ًة ًفي ع ىدالى ًة الص ً
ضر" ,عكف المعبكد ,)ُِّ-ُُّ /ِ( ,كعدـ تسمية الصحابة ال
ىس ىمائ ًي ٍـ ىال تى ي
ى
ى
ىى ى
ٍ
َّح ىابة ,ىكأ َّ ى ى
يضر؛ فإنيـ كميـ عدكؿ  -رضي اهلل عنيـ ,-فتح البارم البف رجب (ٓ ,)ُِٗ /قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ
األلباني :كىذا إسناد صحيح عمى شرط الشيخيف ,صحيح أبي داكد  -األـ (ِ ,)ِْٕ /قاؿ األعظمي :إسناده صحيح,
صحيح ابف خزيمة كتاب الصالة باب الترجيع في األذاف مع تثنية اإلقامة (ُُٗٗ /حّّٖ).
ُ
ً
ؼ ًفييا ًع ٍن ىدىنا بًا ٍلم ًد ىين ًة ,كىال ًخ ىال ى ً ً
ؾ السَّنةي الَّتًي ىال ٍ ً
ص ًار ,قىالىوي ا ٍلىب ً
اجي ,شرح
) ) قَا َل َم ِال ٌك :ىكتًٍم ى
ؼ فيو ىب ٍي ىف فيقىيىاء ٍاأل ٍىم ى
اخت ىال ى ى
ى
ى
الزرقاني عمى المكطأ (ُ.)ُِٔ /
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َّدقى ًة"
ىم ىريى َّف بًالص ى
فى ىخطى ىبيي َّف ,ثيَّـ أ ى
النساء َّ
كف يخرجف في العيد ليشيدف الصالة كالمكعظة ,كىذه مف األمكر المستحسنة لدل النبي  ,كفي
(ُ)

(ِ) ,لقد ثبت في أحاديث كثيرة صحيحة –كما بيَّنا في التخريج -أف

)ُ) مسند أحم د مسند عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب  ,عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ (ّّٓٗ /حُّّٓ) ,قاؿ
س ,ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىعابً و
َّاس ,قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو البخارم ,صحيح
يد ,ىع ًف الٍ ىح َّجا ًج ,ىع ٍف ىع ٍب ًد َّ
أحمد :ىح َّدثىىنا ىي ًز ي
كرًىـ الجماعةى ك ً
ً
ضكًء الص ٍبىي ً
الجىنائًىز,
الع ى
ب ىعمىٍي ًي يـ ي
يد ٍي ًف ىك ى
كر ,ىك يح ي
اف ,ىك ىمتىى ىي ًج ي
اب يك ي
اب األى ىذا ًف ىب ي
البخارم ,كتى ي
الغ ٍس يؿ ىكالطيي ي
ض ً ي ىى ى ى
كصفيكًف ًيـ (ُُِٕ /حّٖٔ) ,كأخرجو أبك داكد في سننوً ,كتىاب الص ى ً
اب تىٍرًؾ ٍاألى ىذ ً
اف ًفي الٍ ًع ًيد (ُِٖٗ /حُُْٔ),
َّالة ,ىب ي
ى ي ٍ
كأخرجو أحمد في مسنده ,مسند عبد اهلل بف العباس (ِّْٗ /حَِِٔ) ,كثالثتيـ مف طريؽ سفياف الثكرم عف
عبد الرحمف بف عابس بو بنحكه ,نشير إلى أف رجاؿ األسانيد المتابعة كميـ ثقات ,كفيو سفياف ,قاؿ ابف حجر :ثقة حافظ

فقيو عابد إماـ حجة مف رؤكس الطبقة السابعة ككاف ربما دلس ,تقريب التيذيب (ص ,)ِْْ :كتدليسو ال يضر فقد كضعو
ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف ,طبقات المدلسيف (ص.)ِّ :

ِ
طاة ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ كثير الخطأ كالتدليس ,تقريب
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ا ْل َحجَّاج ْبن أ َْر َ
الح ًديث ,مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ (ص ,)ٕٔ :قاؿ
صالح ى
التيذيب (ص ,)ُِٓ :قاؿ يحيى :ى

ابف معيف :صدكؽ ,كليس بالقكم في الحديث كليس ىك مف أىؿ الكذب ,تاريح بغداد (ٗ ,)ُّّ /قاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة:

الحجاج يدلس في حديثو عف الضعفاء ,كال يحتج بحديثو ,عمؿ الحديث البف أبي حاتـ (ُ ,)ٓٔٔ /قاؿ ابف المبارؾ :ككاف

الحجاج يدلس ,الضعفاء الصغير لمبخارم (ص ,)ْٔ :قاؿ العجمي :حجاج بف أرطاة النخعي" :ككفي" ,جائز الحديث,
ككاف لو فقو ,ككاف عمى البصرة ,ككاف عمى الشرطة ,ككاف فقيينا ,ككاف أحد مفتي الككفة ,ككاف فيو تيو ,ككاف يقكؿ:
شيئا,
قتمني حب الشرؼ ,ككلي قضاء البصرة ,إال أنو صاحب إرساؿ كاف يرسؿ عف يحيى بف أبي كثير ,كلـ يسمع منو ن
شيئا,
شيئا ,كيرسؿ عف الزىرم كلـ يسمع منو ن
شيئا ,كيرسؿ عف مكحكؿ كلـ يسمع منو ن
كيرسؿ عف مجاىد كلـ يسمع منو ن
فإنما يعيب الناس منو التدليس ,الثقات لمعجمي (ص ,)َُٕ :قاؿ أحمد بف يكنس ,كاف زائدة ال يركم عف الحجاج ,كاف قد
ترؾ حديثو ,كاف يحيى بف سعيد ال يحدث عف حجاج  -يعنى ابف أرطاة -,ككاف عبد الرحمف  -يعني ابف ميدم -يحدث
عنو ,قاؿ أحمد بف حنبؿ :ىك مضطرب الحديث ,قاؿ يحيى القطاف :الحجاج بف أرطاة كمحمد بف إسحاؽ عندم سكاء,
كتركت الحجاج متعمدان ,كلـ أكتب عنو حديثان قط ,قاؿ أبك حاتـ :حجاج بف أرطاة ,صدكؽ يدلس عف الضعفاء يكتب
حديثو ,كاذا قاؿ :حدثنا ,فيك صالح ال يرتاب في صدقو كحفظو إذا بيف السماع ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ/

ُٓٓ ,)ُٓٔ-قاؿ يحيى بف معيف :حجاج بف أرطاة ضعيؼ نخعي ,كمرة قاؿ يحيى بف معيف :فحجاج بف أرطاة ,يعني
في قتادة؛ فقاؿ صالح ,كقاؿ النسائي :حجاج بف أرطاة ككفي ليس بالقكم ,كاألصمعي يقكؿ :أكؿ مف ارتشى بالبصرة مف
القضاة الحجاج بف أرطاة ,الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم(ِ ,)ُٓٗ-ُٖٓ /أما بالنسبة لمتدليس؛ فقد كضعو
ابف حجر في المرتبة الرابعة مف مراتب المدلسيف ,طبقات المدلسيف (ص ,)ْٗ :كىذا يعني أنو يجب أف يصرح بالسماع,
يح لمسماع ,قاؿ
كلـ نجد تصريحان لمسماع ,وبيذا يكون ىذا اإلسناد ضعيفاً ,لتدليس ابف أرطاة ,كعنعنتو بدكف تصر و
األلباني :كرجالو ثقات إال أف الحجاج ىذا  -كىك ابف أرطاة  -مدلس كقد عنعنو ,سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف
ً
اب=
فقييا كفكائدىا (ٓ ,)َُٓ /كلكننا كجدنا لمحديث متابعات كثيرة ,تقكم الحديث ,منيا :ما ىك في صحيح البخارم ,كتى ي
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حديثنا ىذا قكؿ صريح البف عباس رضي اهلل عنيما في التعبير عف إعجاب النبي  إلخراج أىمو
لمصالة في العيد ,فقاؿ" :كاف رسكؿ اهلل  يعجبو في يكـ العيد أف يخرج أىمو ,قاؿ :فخرجنا" ,فالنساء
جزء مف المجتمع المسمـ يشاركف الرجاؿ فرحة العيد ,كيستمعف لممكعظة ,فيك يكـ لكؿ المسمميف ,رجاالن
كنساء كأطفاالن.
ن

ويسير الصحابة  عمى نيج النبي المصطفى  ,فيا ىك جابر  يعجب كيستحسف صالة

اء ىريج هؿ إًلىى
الركعتيف تحية المسجد ,فقد جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد مف حديث ىجابً ور  ,قى ى
اؿ :ىج ى
ً َّ
النبًي َّ
َّ
اف
ت َّ
صمّْ ِي َما" قى ى
اؿ :ىال ,قى ى
الرْك َعتَ ْي ِنر" فىقى ى
ب ,فىقى ى
َصمَّ ْي َ
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ىك يى ىك ىي ٍخطي ي
اؿ :ىك ىك ى
اؿ" :فَ َ
اؿ" :أ َ
ى

يد ٍي ًف ك ً
ً
ض ً
ضكًء الص ٍبىي ً
=األى ىذ ً
صفيكًف ًي ٍـ
ب ىعمىٍي ًي يـ ي
اعةى ىكالع ى ى ى
الج ىم ى
كرًى يـ ى
كر ,ىك يح ي
اف ,ىك ىمتىى ىي ًج ي
اب يك ي
اف ىب ي
الجىنائ ىز ,ىك ي
الغ ٍس يؿ ىكالطيي ي
ً
الر ٍح ىم ًف
اف ,ىح َّدثىنًي ىع ٍب يد َّ
(ُُِٕ /حّٖٔ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعمي ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا يس ٍفىي ي
َّاس ,كفي سنف أبي داكدً ,كتىاب الص ى ً
ت ٍاب ىف ىعب و
ا ٍب يف ىعابً و
اب تىٍرًؾ ٍاألى ىذ ً
اف ًفي ا ٍل ًع ًيد (ُِٖٗ /حُُْٔ) ,قاؿ
س ,ىس ًم ٍع ي
َّالة ,ىب ي
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىعابً و
أبك داكد :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىكثً و
س ,كفي مسند أحمد ,مسند عبد اهلل بف العباس
اف ,ىع ٍف ىع ٍب ًد َّ
ير ,أ ٍ
ىخىب ىرىنا يس ٍفىي ي
ً
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىعابً و
س ,قمت :الحديث حسف لغيره ,قاؿ شعيب
اف ,ىع ٍف ىع ٍب ًد َّ
(ِّْٗ /حَِِٔ) ,كفيو :ىح َّدثىىنا ىككيعه ,ىع ٍف يس ٍفىي ى
األرناؤكط :حديث صحيح ,كىذا إسناد ضعيؼ ,الحجاج -كىك ابف أرطاة -مدلس كقد عنعف؛ إال أنو قد تكبًع ,كباقي رجالو
ثقات رجاؿ الشيخيف ,حاشية مسند أحمد (ٓ.)َّْ /
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ً ًً
صم ىييي ىما"
صمَّى في ىب ٍيتو يي ٍع ًجيبوي إً ىذا ىد ىخ ىؿ أ ٍ
ىف يي ى
ىجابًهر ىيقيك يؿ" :إً ٍف ى

(ُ) (ِ)

في ىذا الحديث كأحاديث أخرل كثيرة

دليالن عمى استحباب صالة ركعتيف تحية المسجد كلك في أثناء خطبة الجمعة ,كيخففيما بقدر االستطاعة,

ُ
ً ً
اف,
) ) مسند أحمد ,مسند المكثريف مف الصحابة ,يم ٍسىن يد ىجابً ًر ٍب ًف ىع ٍبد اهلل (َُِّٖ/ح َُْٔٗ) ,قاؿ أحمد :ىح َّدثىىنا ىعفَّ ي
ً
ً
ً ً
اب
ىح َّدثىىنا ىي ًز ي
الج يم ىعة ,ىب ي
اب ي
يـ ,ىح َّدثىىنا أيىبك الزىب ٍي ًر ,ىع ٍف ىجابً ور ,قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو البخارم في صحيحو ,كتى ي
يد ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ً
ً
اإلماـ ي ٍخطيب َّ
اب ا ٍل يج يم ىع ًة,
صمى ىرٍك ىعتىٍي ًف ىخفيفىتىٍي ًف (ُِِ /حُّٗ) عف عمي بف عبد اهلل ,كمسمـ في صحيحو ,كتى ي
اء ىك ً ى ي ى ي ى
ىم ٍف ىج ى
َّ ً
ً
ب (ِٓٗٔ /حٕٖٓ) عف قتيبة كاسحاؽ ,كاالثناف عف سفياف عف عمرك بف دينار كأخرجو الحميدم
اـ ىي ٍخطي ي
ىب ي
اب التحَّيةي ىك ٍاإل ىم ي
يث عمًي ٍب ًف أىبًي طىالً وب ر ً
في مسنده ,أ ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي (ُِّٗ /حُِٕٓ) عف سفياف عف عمرك بف دينار كأبي الزبير,
ىحاد ي ى
ى
ى
صمىييي ىما".
صمَّى ًفي ىب ٍيتً ًو يي ٍع ًجيبوي إً ىذا ىد ىخ ىؿ أ ٍ
ىف يي ى
ككميـ بمثمو ,دكف إيراد قكؿ جابر" :إً ٍف ى
)ِ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ,أ َُبو ُّ
سمِم ْبن تَ ْدُرس ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ إال أنو يدلس,
الزَب ْيرُ ,م َح َّمد ْبن ُم ْ

تقريب التيذيب (ص ,)َٓٔ :قىا ىؿ عمي بف المديني :ثقو ثىبت ,سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني (ص ,)ٖٕ :قاؿ ابف
أبي حاتـ :سألت ابا زرعة عف ابى الزبير فقاؿ :ركل عنو الناس قمت يحتج بحديثو ,قاؿ [أم ابف أبي حاتـ] :انما يحتج
كسئًؿ شعبة :ما لؾ تركت حديث أبي الزبير؟ قاؿ:
بحديث الثقات ,الجرح كالتعديؿ (ٖ ,)ٕٔ /ذكره العقيمي في الضعفاء ,ي
و
رأيتو يزف كيسترجح في الميزاف ,الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ ,)َُّ /قاؿ العجمي :ثقة ,الثقات (ص ,)ُّْ :قىا ىؿ ىعطىاء:
ً
ً ً ًً
ً َّ ً
ً
اف أيىبك الزىب ٍي ًر أحفظنا لمحديث,
كف ع ٍن ىد ىجابً ًر ٍب ًف ىع ٍبد المو فىيي ىحدثيىنا فىًإ ىذا ىخ ىر ٍجىنا م ٍف ع ٍنده تى ىذا ىك ٍرىنا ىحديثىوي .قىا ىؿ :فى ىك ى
يكَّنا ىن يك ي
الطبقات الكبرل البف سعد(ٔ ,)َّ /قاؿ يحيى بف معيف :ثقة ,التاريح الكبير= تاريح ابف أبي خيثمة  -السفر الثالث
(ُ ,) ِّٓ /قاؿ ابف عدم :كلمثكرم ,عف أبي الزبير غير ما ذكرت مف الحديث مف المشاىير كالغرائب ,كقد حدث عنو
شعبة –أيضان -أحاديث إفرادات كؿ حديث ينفرد بو رجؿ عف شعبة ,كلزىير عف أبي الزبير عف جابر نسخة ,كلحماد

ا بف سممة عف أبي الزبير عف جابر أحاديث ,كركل ىشيـ عف أبي الزبير عف جابر أحاديث ,كركل ابف عيينة عنو
أحاديث ,كركل ابف جريج عف أبي الزبير نسخة كركل مالؾ ,عف أبي الزبير أحاديث ,ككفى بأبي الزبير صدقان إف َّ
حدث
عنو مالؾ؛ فإف مالكان ال يركم إال عف ثقة ,كال أعمـ أحدان مف الثقات تخمَّؼ عف أبي الزبير ,إال قد كتب عنو ,كىك في نفسو
ثقة ,إال أف يركم عنو بعض الضعفاء فيككف ذلؾ مف جية الضعيؼ ,كال يككف مف قبمو ,كأبك الزبير يركم أحاديث صالحة
كلـ يتخمؼ عنو أحد ,كىك صدكؽ كثقة ال بأس بو" ,الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم(ٕ ,)ِّٗ /قاؿ سكيد بف عبد
العزيز :قاؿ لي شعبة :تأخذ عف أبي الزبير ىك ال يحسف يصمي؟ .كقاؿ نعيـ بف حماد :سمعت ىشيمان يقكؿ :سمعت مف
كسئًؿ أحمد بف حنبؿ عف أبى الزبير؟
أبي الزبير فأخذ شعبة كتابي فمزقو ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ُ ,)ُُٓ /ي
أبي سفياف – يعني :طمحة بف نافع  -كأبك الزبير ليس بو بأس .كقاؿ
فقاؿ :قد احتممو الناس ,كأبك الزبير أحب إلي مف
يحيى بف معيف :أبك الزبير صالح ,كقاؿ مرة :ثقة ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ ,)ٕٔ /ذكره ابف حباف في الثقات,
اف ىعطاء يقدموي إًلىى ىجابر ليحفظ لىوي ,ركل ىعنوي ىمالؾ ىكالثٍَّكرم ىكعبيد اهلل بف عمر ىك َّ
الناس  ...ىكلـ
اف مف ا ٍلحفاظ ىك ىك ى
كقاؿ :ىك ىك ى
ًً
ً
ًً ً
يستىحؽ التٌٍرؾ مف أىجمو ,)ِّٓ-ُّٓ /ٓ( ,قاؿ الذىبي :حافظ
ينصؼ مف قدح فيو؛ ألىف مف استرجح في ا ٍل ىكٍزف ىلنفسو لـ ٍ
ثقة  ...ككاف مدلسان ,الكاشؼ (ِ ,)ُِٔ /كقاؿ النسائي :ثقة ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ِٔ ,)َْٗ /كقاؿ ابف
عيينة كاف أبك الزبير عندنا بمنزلة خبز الشعير إذا لـ نجد عمرك بف دينار ذىبنا إليو تيذيب التيذيب البف حجر(ٗ/
ِْْ ,)ّْْ-قمت :ثقة ,كخاصة في حديث جابر ,كأما تدليسو ,فقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب
صرح بالسماع في أكثر مف مكضع ,منيا ما جاء في مسند الحميدم,
المدلسيف ,طبقات المدلسيف (ص ,)ْٓ :إال أنو َّ
َّ
ً
ً
أىح ًاد ي ً
اف ,قىا ىؿ :ثنا ىع ٍم يرك ٍب يف ًد ىين وار=,
ى
يث ىعمي ٍب ًف أىبًي طىال وب ىرض ىي الموي ىع ٍنوي (ُِّٗ /حُِٕٓ) ,كجاء فيو :ثنا يس ٍفىي ي
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ليمحؽ الخطبةى (ُ)- ,كىذا رأم فيو اختالؼ كبير بيف العمماء ,-كما ييمنا ىنا ىك إعجاب جابر  بأف
يصمييما حتى كلك كاف قد صالىما في بيتو ,قبؿ قدكمو إلى المسجد ,كىذا يدؿ عمى تمسؾ الصحابة 
بما سمعكه مف النبي  في كؿ األمكر ,فما بالكـ لك كانت المسألة ليا عالقة بقرة عيف النبي ,
كصحابتو الكراـ ,أال كىي الصالة.
وي ْع َجب النبي  بالعمل الدائم ,حتى وان َّ
قل ,كىذا ما جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد مف
ُ
ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ك ىسمَّـ "يي ٍع ًجيبوي َّ
ت :أىم
الدائً يـ ًم ىف اٍل ىع ىم ًؿ" قى ى
حديث ىعائً ىشةى  قىالى ٍ
اؿ :فى يقٍم ي
ت :ىك ى
اف ىر يسك يؿ اهلل ى
ى ى
َّ
ت" :إً ىذا ىس ًم ىع الص ً
َّارىخ (ٕ)" (ّ) (ْ) ,قاؿ المناكم :المداكمة تكجب ألفة النفس لمعبادة
كـ؟ قىالى ٍ
المٍي ًؿ ىك ى
اف ىيقي ي

= ىكأيىبك الزىب ٍي ًر ,أَّىنيي ىما ىس ًم ىعا ىجابً ىر ٍب ىف ىع ٍب ًد المَّ ًو ,كرجاؿ ىذا اإلسناد – غير المذككريف في إسناد حديثنا -ثقات ,فيو:
ً
الج يم ىع ًة,
اب ي
س ْفيان بن ُع َي ْي َنة ,سبؽ في صفحة (ُٓ) ,كذلؾ جاء ليذا اإلسناد متابعان في الصحيحيف ,صحيح البخارم ,كتى ي
ُ
َّ
ً
ً
َّ
ً
َّ
ً
ً
اف ,ىع ٍف
صمى ىرٍك ىعتىٍيف ىخفيفىتىٍيف (ُِِ /حُّٗ) عف ىعم ٌي ٍبف ىع ٍبد المو ,قى ى
اـ ىي ٍخطي ي
ىب ي
اؿ :ىحدثىىنا يس ٍفىي ي
ب ى
اب ىم ٍف ىج ى
اء ىكاإل ىم ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اب ا ٍل يج يم ىعة ,ىب ي َّ
ب (ِٓٗٔ /حٕٖٓ) عف قيتىٍيىبة ٍبف ىسعيد,
اـ ىي ٍخطي ي
ىع ٍم ورك ,ىسم ىع ىجابًنرا ,كصحيح مسمـ ,كتى ي
اب التحَّيةي ىك ٍاإل ىم ي
كًاسحاؽ ٍبف إً ٍبر ً
اف ,ىع ٍف ىع ٍم ورك ,ىس ًم ىع ىجابً ىر ,قمت :الحديث إسناده صحيح,
اىيـ ,قىا ىؿ قيتىٍيىبةي :ىح َّدثىىنا ,ىكقى ى
اؽ :أ ٍ
اؿ إً ٍس ىح ي
ى ٍى
ىخىب ىرىنا يس ٍفىي ي
ى
كقاؿ شعيب األرناؤكط :إسناده صحيح عمى شرط مسمـ ,رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف غير أبي الزبير -كىك محمد بف مسمـ
ابف تى ٍد يرس -فمف رجاؿ مسمـ ,كركل لو البخارم مقركنان ,كقد ركل عنو ىذا الحديث كما سيأتي الميث بف سعد ,كىك ال
يركم عنو ,إال ما عرؼ سماعو فيو مف جابر ,حاشية مسند أحمد (ِّ.)َُٖ /

)ُ) انظر :مسند الشافعي  -ترتيب السندم (ُ.)َُْ /
ِ
الص ِ
يث ,لساف العرب (ّ" )ّّ /كىك :الديؾ يسمي بذلؾ لكثرة صياحو ,كيفيـ مف ىذا أف قيامو-
ار ُخ ىك َّ
) ) َو َّ
يح :ا ٍل يم ٍستى ًغ ي
الص ًر ي
عميو الصالة كالسالـ -كاف يككف في الثمث األخير مف الميؿ؛ ألف الديؾ ما يكثر الصياح إال في ذلؾ الكقت ,كانما اختار

ىذا الكقت؛ ألنو كقت نزكؿ الرحمة ,ككقت السككف كىدكء األصكات لما قمنا" ,شرح أبي داكد لمعيني (ٓ.)ِِٓ /

)ّ) مسند أحمد ,مسند النساء ,مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ رضي اهلل عنيا (ِْْْٕ /حُِٕٔٓ) ,قاؿ أحمد:
فع ٍف ىم ٍس يرك و
ت... :
ؽ ,ىع ٍف ىعائً ىشةى رضي اهلل عنيا قىالى ٍ
حدثنا يحيى ,قاؿ :حدثنا سفياف ,قاؿ :حدثني أشعث ,عف أبيو ,ى
الحديث ,كأخرجو مسمـ في صحيحوً ,كتىاب ص ىال ًة ا ٍلمس ًاف ًريف كقىص ًرىىا ,باب ص ىال ًة المٍَّي ًؿ ,كع ىد ًد رىكع ً
ات َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو
يى ى ى ٍ
النبًي ى
ىى ى ى
ى ي ى
ي ى
الرٍكعةى ص ىالةه ً
ىف ا ٍل ًكتٍ ىر ىرٍك ىعةه ,ىكأ َّ
ىك ىسمَّ ىـ ًفي المٍَّي ًؿ ,ىكأ َّ
يحةه (ُُُٓ /حُْٕ) ,مف طريؽ أبي األحكص ,كالنسائي في
صح ى
ى
ىف َّ ى ى
ً
اب ًقىي ًاـ المٍَّي ًؿ ىكتىطىكًع َّ
اب ىكٍق ًت ا ٍلًقىي ًاـ (َِّٖ /حُُٔٔ) ,مف طريؽ شعبة ,ككالىما مف حديث عائشة
النيى ًار ,ىب ي
سننو ,كتى ي
ً َّ ً
اب (ُِْٓ /حِٖٔٓ),
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,ىب ه
رضي اهلل عنيا ,كأخرجو الترمذم في سننو ,أىٍب ىك ي
اب ٍاأل ىىد ًب ىع ٍف ىر يسكؿ المو ى
مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا ,كالجميع بألفاظ متقاربة ,كلفظة الحب ,بدؿ اإلعجاب.
ْ
َّ
ي ,فقد قاؿ ابف حجر :ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة مف رؤكس
س ْف َيان الث ْو ِر ّ
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ُ
الطبقة السابعة ككاف ربما دلس ,تقريب التيذيب (ص ,)ِْْ :فبالنسبة لمتدليس فقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثانية مف
مراتب المدلسيف ,طبقات المدلسيف (ص ,)ِّ :فال يضر تدليسو ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ شعيب األرناؤكط:

إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف ,حاشية مسند أحمد (ِْ.)ْْٕ /

ْٗ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
المكجب إلقباؿ الحؽ تعالى بمزايا اإلكراـ كمكاىب اإلنعاـ (ُ) ,إعجاب النبي  كاستحسانو لمعمؿ الذم
يداكـ عميو صاحبو ,كخاصة في العبادات ,التي تريح النفس ,كنخص مف ىذه العبادات ,رأسيا ,كىي

الصالة ,فبعد أداء الفرائضً ,
فميؤد اإلنساف ما يطيؽ مف العبادات ,كيحافظ عمييا ,يقكؿ النككم في ذلؾ
اف
شارحان قكؿ عائشة رضي اهلل عنيا ,بمفظة الحب ,كما عند مسمـ كغيره مما ذكرنا في التخريج :قى ٍكلييىا " ىك ى
ي ًحب اٍلعم ىؿ َّ ً ً ً
اد ًة إً َّال ىما
صًد في العبادة ,كأنو ينبغي لسنساف أف ال ىي ٍحتى ًم ىؿ ًم ىف اٍل ًع ىب ى
ي
الدائ ىـ" ,فيو اٍل ىحث ىعمىى اٍلقى ٍ
ىى
ً (ِ)
يؽ َّ
الد ىك ياـ ىعمىٍي ًو ,ثيَّـ يي ىح ًافظي ىعمى ٍيو" .
يي ًط ي

المطمب الثاني :ما ال يعجبو في األذان
كما أف النبي  تعجبو الكثير مف األشياء ,في المجاالت المختمفة ,فنراه  ال يي ٍع ىجب بأشياء
أخرل ,بعيدة عف الحسف كالجماؿ ,كىذا ما كاف عند البدء في األذاف (ّ) ,فقد جاء في سنف أبي داكد ,أف
س ,عف عم و ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ لًمص ى
ص ًار ,قى ى
َّال ًة ىك ٍي ى
اؿٍ :
اىتى َّـ النَّبًي ى
كمة لىوي م ىف ٍاأل ٍىن ى
ؼ ىي ٍج ىمعي
أىبا يع ىم ٍي ًر ٍب ىف أ ىىن و ى ٍ ي ي ى
كر الص ى ً
ً
يؿ لىوٍ :ان ً
ً
ض ً
َّ
اؿ:
ضا ,ىفمى ٍـ يي ٍع ًج ٍبوي ىذلً ىؾ ,قى ى
صٍ
ضيي ٍـ ىب ٍع ن
َّالة فىًإ ىذا ىأر ٍىك ىىا آ ىذ ىف ىب ٍع ي
ب ىرىايةن ع ٍن ىد يح ي
اس لىيىا ,فىق ى ي
الن ى
(ْ)
ً
ً
َّ
"ى َو ِم ْن أ َْم ِر ا ْل َي ُي ِ
اد :ىشبكر اٍل ىيي ً
ود"
كد  -ىفمى ٍـ يي ٍع ًج ٍبوي ىذلً ىؾ ,ىكقى ى
كر ىكقى ى
اؿ ًزىي ه
اؿُ :
ي ي
فى يذك ىر لىوي اٍلقيٍنعي – ىي ٍعني :الشب ى
(ٓ)
"ى َو ِم ْن أ َْم ِر َّ
اؿ :فى يذ ًك ىر لىوي َّ
ؼ ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىزٍيًد ٍب ًف ىع ٍبًد ىرب ًو (ٔ) ىك يى ىك
كس  ,فىقى ى
قى ى
اؿُ :
ص ىر ى
ص َارى" فى ٍان ى
الن َ
الناقي ي

)ُ) فيض القدير (ٓ.)ٖٓ /

)ِ) شرح النككم عمى مسمـ (ٔ.)ِّ /

)ّ) األذان ,كىك اإلعالـ بالشيء .يقاؿ آذف يؤذف إيذانا ,كأذف يؤذف تأذينا ,كالمشدد مخصكص في االستعماؿ بإعالـ كقت
الصالة ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ُ.)ّْ /

)ْ) ا ْلقُ ْنعُ ,فسر في الحديث أنو الشبكر ,كىك البكؽ .ىذه المفظة قد اختمؼ في ضبطيا ,فركيت بالباء كالتاء ,كالثاء كالنكف,
كأشيرىا كأكثرىا النكف ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (َْ .)ُُٓ /و َّ
ُّور( ,كتىن و
كؽ) يي ٍنفى يح ًفي ًو,
الب ي
كر :ي
الشب ُ
يف ا ٍلمعجم ًة كضـ ا ٍلب ً
كلىٍيس بعربي ً
اء ا ٍل يم ىك َّح ىد ًة ا ٍل يمثىَّقمى ًة ىكًفي ًرىك ىاي وة
صحيح ,تاج العركس لمزبيدم (ُِ ,)ُِٔ /كىك ,بًفىتٍ ًح الش ً ي ٍ ى ى ى ى ى
ى ى
ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
و
ً
َّ
َّ
ً
ً
ت,
ص ٍك ه
ل ٍميب ىخارم يبكقنا ىكفي رىك ىاية ل يم ٍسمـ ىكالن ىسائي قى ٍرننا ىك ىىذه ٍاألىٍلفىاظي ٍاألىٍرىب ىعةي يكميىا يمتح يد ا ٍل ىم ٍعىنى ىك يى ىك الذم يي ٍنفى يح فيو لىي ٍخ يرىج م ٍنوي ى
عكف المعبكد لمعظيـ آبادم(ِ.)ُُٕ /
ً ً
و
)ٓ) َّ
ىص ىغ ىر ًم ٍنيىا ىي ٍج ىعميوي َّ
ص ىالتً ًي ٍـ ,عكف المعبكد لمعظيـ
وس) يى ىك ىخ ىشىبةه طى ًكيمىةه تي ٍ
ض ىر ي
ب بً ىخ ىشىبة أ ٍ
ص ىارل ىع ىال ىمةن أل ٍىكقىات ى
الن ى
(الناقُ ُ
آبادم(ِ ,)ُُٖ /كسبؽ تعريفيا في صفحة (ّْ) ,كىنا ين ىعرفييىا حسب سياقيا في الحديث.
)ٔ) َع ْبد المَّ ِو ْبن زيد ٍبف ثعمبة ٍبف عبد ربو ٍبف زيد ,مف بني جشـ ابف الحارث ٍبف الخزرج األنصارم الخزرجي الحارثي,
يكنى أبا يم ىح َّمد ,قالو أىيبك عمر .كقاؿ ىع ٍبد المَّ ًو ٍبف يم ىح َّمد األنصارم :ليس في آبائو ثعمبة ,إنما ىك ىع ٍبد المَّ ًو ٍبف زيد ٍبف عبد
ربو ٍبف زيد ٍبف الحارث ,كثعمبة ٍبف عبد ربو عـ ىع ٍبد المَّ ًو ٍبف زيد ,فأدخمكه في نسبو .كذلؾ خطأ ,كقد نسبو كما ذكرناه ابف
َّ ً
كبدرا ,كالمشاىد كميا مع ىر يسكؿ المَّ ًو  الذم أرم األذاف=
الكمبي ,كابف منده ,ىكأيىبك نعيـ ,كأثبتكا ثعمبة .شيد ىع ٍبد المو العقبة ,ن

َٓ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
كؿ المَّ ًو  فىأ ًيرم ٍاألى ىذاف ًفي م ىن ً
ميتىـ لًيـ رس ً
ام ًو "...
ى
ى
يٍ ى ى ي
ى
الصحابة  ,كالتي كانت في كيفية إعالـ الناس لكقت الصالة ,فمف ىذه المقترحات ,قيؿ لمنبي  بأف
(ُ)

(ِ) ,النبي  لـ يعجبو اآلراء التي عرضيا عميو

ينصب راية في أكقات الصالة ,فيراىا الناس ,فيخبر بعضيـ بعضان ,كاقتراح آخر ,بأف يتـ النفح في

الشبكر ,كاقتراح ثالث ,كىك أف يضرب بالناقكس؛ ككؿ ىذه االقتراحات لـ تيعجب النبي  ,فالشبكر مف
فعؿ الييكد ,كالناقكس مف فعؿ النصارل ,فغادر ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىزٍيًد ٍب ًف ىع ٍبًد ىرب ًو ميتما ليـ النبي  ,أم
غادر يفكر في ىذا األمر الذم كاف يشغؿ النبي  كالصحابة  ,فأراه اهلل  في المناـ األذاف –
المعركؼ لدل المسمميف ,-فكانت رؤيا حؽ أسعدت النبي . 

المطمب الثالث :اإلعجاب باألذكار ,والدعاء ,والقرآن ,والصدقة
وي ْع َجب النبي  وصحابتو الكرام ,بكثير من األذكار واألدعية وغيرىا ,مف ىذه األمكر التعبدية,
ُ

فالذكر :ىك ذكر اهلل  ,كقد أمرنا اهلل  بذكره ذك انر كثي انر ,لقكلو تعالىَّ{ :ب ؤَُّّيَب َّاٌزَِّٓ آَِنٌُا ارْوُشًُا اٌٍَّوَ
رِوْشًا وَثِريًا (ًَ )12سَجِّحٌُهُ ثُىْشَحً ًَؤَصًٍِْب } [األحضاة ,]11 12 :كقكلوًَ{ :اٌزَّاوِشَِّٓ اٌٍَّوَ وَثِريًا ًَاٌزَّاوِشَادِ ؤَػَذَّ
اٌٍَّوُ ٌَيُُْ َِغْفِشَحً ًَؤَجْشًا ػَظًِّْب } [األحضاة ,]86 :فقد جاء في الحديث الذم أخرجو مسمـ مف حديث ٍاب ًف يع ىم ىر
ً ً
ً
ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ إً ٍذ قى ى
رضي اهلل عنيما ,قى ى
صمي ىم ىع ىر يسكؿ اهلل ى
اؿ :ىب ٍي ىن ىما ىن ٍح يف ين ى
اؿ ىريج هؿ م ىف اٍلقى ٍكـ :اهللي

=في النكـ ,فأمر َّ
بالال أف يؤذف ىعمىى ما رآه ىع ٍبد المَّ ًو ,ككانت رؤياه سنة إحدل ,بعد ما بنى
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ن
النبً ٌي ى
َّ ً
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ مسجده ,أسد الغابة (ّ.)ِْٖ /
ىر يسكؿ المو ى
)ُ) سنف أبي داكدً ,كتىاب الص ى ً
اب ىب ٍد ًء ٍاألى ىذ ً
اد
كسى ا ٍل يختَّمًي ,ىكًزىي ي
اف (ُُّْ /حْٖٗ) ,قاؿ أبك داكد :ىح َّدثىىنا ىعب ي
َّالة ,ىب ي
َّاد ٍب يف يم ى
يث عب و
ً
ىخىب ىرىنا أيىبك بً ٍش ور ,ىع ٍف أىبًي يع ىم ٍي ًر ٍب ًف أىىن و
س ,ىع ٍف
َّاد أىتىـ ,قىا ىال :ىح َّدثىىنا يى ىش ٍي هـ ,ىع ٍف أىبًي بً ٍش ور ,قىا ىؿ ًزىي ه
اد :أ ٍ
كب ,ىك ىحد ي ى
ا ٍب يف أىي ى
عمكم وة لىو ًمف ٍاأل ٍىنص ًار ,قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو البييقي ,السنف الكبرل لمبييقيً ,كتىاب الص ى ً
اب ىب ٍد ًء ا ٍألى ىذا ًف
َّالة ,ىب ي
ي
يي ى ي ى
ى
(ُْٕٓ /ح ُّْٖ) ,مف طريؽ أبي داكد بو بمثمو.
ِ
ش ْيم بن بشير ,قاؿ ابف حجر :ثقة ثبت كثير التدليس كاإلرساؿ الخفي,
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ُى َ

تقريب التيذيب (ص ,) ْٕٓ :فبالنسبة لمتدليس ,فقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف ,طبقات
ىم :بًمى ٍف ًظ
كب ًفي ًرىك ىايتً ًو ىح َّدثىىنا يى ىش ٍي هـ قىا ىؿ( :أ ٍ
المدلسيف (ص ,)ْٕ :قاؿ العظيـ أبادم(" :قىا ىؿ ًزىي ي
اد) ٍب يف أىي ى
ىخىب ىرىنا أيىبك بً ٍش ور) أ ٍ
يس ىع ٍف يى ىش ٍيوـ ,ك ىما كقى ىع ًفي ىب ٍع ً
ت ىم ًظَّنةي التَّ ٍدلً ً
ض
ىخىب ىرىنا أيىبك بً ٍش ور ,ىكأ َّ
ىما ىعب ه
أٍ
َّاد فىقىا ىؿ :ىح َّدثىىنا يى ىش ٍي هـ ىع ٍف أىبًي بً ٍشر  ...فى ٍارتىفى ىع ٍ
ى ى
طر ً
طعا ىكما ي ٍ ً
و
ً
اد أىبك بً ٍش ور بًح ٍذ ً
ضيي ٍـ أ َّ
اؼ
ؼ لى ٍف ًظ أ ٍ
ىف أىىبا بً ٍش ور ىى ىذا ىب ىد هؿ م ٍف ًزىياد فىيي ىك ىغمىطه قى ٍ ن ى ى
ىخىب ىرىنا ,ىكىزىع ىـ ىب ٍع ي
ى
الن ىس ًحً ,زىي ه ي
ظيى ير م ٍف أى ٍ ى
ا ٍل ًمزم" ,عكف المعبكد (ِ ,)ُُٕ /كفي المسند الجامع ,ىع ٍف أىبًي بشر (قاؿ زياد :أخبرنا أبك بشر) ,)َٔٓ /ُٖ( ,كفي
ىخىب ىرىنا أيىبك بً ٍش ور).
إسناد حديثنا (قىا ىؿ ًزىي ه
اد :أ ٍ

ُٓ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
(ّ)
ً
ير (ِ) ,كسبحاف ً
اهلل ب ٍكرةن كأ ً
ير (ُ) ,كاٍلحم يد لًمَّ ًو ىكثً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ:
ا
أى ٍك ىب ير ىكبً نا
ىص ن
يال  ,فىقى ى
ٍ
ي
ى
ى
اؿ ىر يسك يؿ اهلل ى
ي
ى ىٍ
ى
ن
ى
ى
كؿ ً
ِ
ت لَ َيا ,فُِت َح ْت لَ َيا أ َْب َواب
اهلل قى ى
اؿ ىريج هؿ ىم ًف اٍلقى ٍكًـ :أ ىىنا ,ىيا ىر يس ى
"م َن ا ْلقَ ِائ ُل َكمِ َم َة َك َذا َو َك َذار" قى ى
"ع ِج ْب ُ
اؿَ :
اؿ ابف عمر" :فىما تىرٍكتيي َّف م ٍن يذ س ًمعت رسك ىؿ ً
َّ ِ
اهلل  ىيقيك يؿ ىذلً ىؾ" (ْ) (ٓ) ,ىنا يي ٍع ىجب النبي 
ى ى ي ي ى ٍ ي ىي
الس َماء" قى ى ٍ ي ي ى ى
ت لىيا أ ٍىبكاب السَّم ً
ً
اء ,كىذا يدؿ
بيذا االستفتاح الذم استفتح فيو ذاؾ الرجؿ في بداية صالتو ,كقاؿ :فيت ىح ٍ ى ى ي
ى

ت ىكبً نيرا ,شرح النككم عمى مسمـ (ٓ.)ٕٗ /
)ُ) (المَّ ُو أَ ْك َب ُر َك ِب ًا
ىم :ىكب ٍَّر ي
ير) ,أ ٍ
ِ
اىرًة كا ٍلب ً
َّ ً
ًَّ ً ً
ً
َِّ ِ ِ
اطىن ًة ًفي الد ٍنىيا ىكالٍ يع ٍقىبى ىك ىما ىب ٍيىنيي ىما ,مرقاة
ىم :ىح ٍم ندا ىكث نيرا ,ىكا ٍل ىح ٍم يد لمو ىكث نيرا :ىعمىى الن ىعًـ الظ ى ى ى
يرا) ,أ ٍ
) ) ( َوا ْل َح ْم ُد لمو َكث ً
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممال عمي القارم (ِ.)ٕٖٔ /
ّ
ً
َّ ً
ً
ان المَّ ِو ب ْكرةً وأ ِ
كب ً
ىمً :في أ َّىك ًؿ َّ
ص ىى ىذ ٍي ًف ا ٍل ىكٍقتىٍي ًف
اف ,ىك ىخ َّ
َص ً
س ْب َح َ
صى
اف ىعمىى الظ ٍرًفيَّة ىكا ٍل ىعام يؿ يس ٍب ىح ى
يال) ,أ ٍ
النيى ًار ىكآخ ًرًه ىم ٍن ي
ُ َ َ
(و ُ
)) َ
الني ًار ًفي ًيما ,ىك ىذا ىذ ىكره ٍاأل ٍىبي ًرم ك ً
ً ً
ً ً َّ ً
ىف يي ىر ىاد بً ًي ىما َّ
الد ىك ياـ ىك ىما ًفي
ب ا ٍل ىمفىاتًي ًح ,ىكقىا ىؿ الطيبًيٍ :األى ٍ
ظيى ير أ ٍ
صاح ي
ىي ى ى ى
ال ٍجت ىما ًع ىم ىالئ ىكة المٍيؿ ىك َّ ى
ى
ِ
ً
ييا ُب ْك َرةً َو َع ِشيِّا} ,تحفة األحكذم لممباركفكرم (َُ.)ّٕ /
{ولَ ُي ْم ِرْزقُ ُي ْم ف َ
قى ٍكلًو تى ىعالىىَ :
ْ
َّالةى باب ما يقىا يؿ ب ٍيف تى ٍكبًيرًة ًٍ ً ً
ً
ً
ً
اء ًة (َُِْ /حَُٔ) ,قاؿ مسمـ:
) ) صحيح مسمـ كتى ي
اب ا ٍل ىم ىسا ًجد ىك ىم ىكاض ًع الص ى ى ي ى ي ى ى
اإل ٍح ىراـ ىكا ٍلق ىر ى
ى
ىخبرنًي ا ٍلحجَّاج ٍبف أىبًي عثٍماف ,عف أىبًي الزب ٍي ًر ,عف عك ًف ٍب ًف ع ٍب ًد ً
ً
و
اهلل
ي ى ى ىٍ
ى
ى
ى ي ي
ىح َّدثىىنا يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍرب ,ىح َّدثىىنا إً ٍس ىماعي يؿ ٍاب يف يعمىَّيةى ,أ ٍ ى ى
ى ٍ ىٍ
ً َّ ً
ا ٍب ًف عتٍبةى ,ع ًف ٍاب ًف عمر  ,قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو الترمذم في سننو ,أ ٍىبكاب َّ ً
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو
ى ي
يى ى
الد ىع ىكات ىع ٍف ىر يسكؿ المو ى
ي ىى
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
َّالةي (ِ/
اب اال ٍفتتىا ًح ,ا ٍلقى ٍك يؿ الذم يي ٍفتىتى يح بو الص ى
اب يد ىعاء أيـ ىسمى ىمةى (ٕٓٓٓ /حِّٗٓ) ,كالنسائي في سننو ,كتى ي
ىك ىسم ىـ ,ىب ي

ُِٓحٖٖٔ) ,ككالىما (الترمذم ,كالنسائي) مف طريؽ اسماعيؿ بف عمية بمثمو ,كأخرجو أبك يعمى المكصمي في مسنده,
يم ٍسىن يد ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يع ىم ىر (َُٗٓ /حِٖٕٓ) ,مف طريؽ يزيد بف زريع بمثمو ,كىما (اسماعيؿ ,كيزيد) عف الحجاج بف أبي
الصحاب ًة ,مسن يد ع ٍب ًد ً
اهلل ٍب ًف عمر ر ً
ً
ض ىي اهللي ىع ٍنيي ىما (َُ/
يف ًم ىف
َّ ى ى ي ٍ ى ى
عثماف ,كأخرجو أحمد في مسنده ,يم ٍسىن يد ا ٍل يم ٍكث ًر ى
ي ىى ى

ُٓحِِٕٓ ) ,مف طريؽ ابف لييعة بنحكه ,ككالىما (الحجاج ,كابف لييعة) عف أبي الزبير ,كأخرجو النسائي في سننو,
ً
َّالةي (ُِِٓ /حٖٖٓ) مف طريؽ عمرك بف مرة بنحكه ,كبدكف إيراد قكؿ ابف عمر:
اب ًاال ٍفتًتى ً
اح ,ا ٍلقى ٍك يؿ الًَّذم يي ٍفتىتى يح بً ًو الص ى
كتى ي
"فىما تىرٍكتيي َّف م ٍن يذ س ًمعت رسك ىؿ ً
ؾ" ,ككالىما (أبي الزبير ,كعمرك بف مرة) عف عكف بف عبد اهلل بو.
اهلل  ىيقيك يؿ ىذلً ى
ى ى ي ي ى ٍ ي ىي
)ٓ) كفيو أ َُبو ُّ
كصرح بالتحديث ,في :مسند
سمِم ْبن تَ ْد ُرس ,سبؽ الحديث عنو في صفحة (ْٖ),
َّ
الزَب ْيرُ ,م َح َّمد ْبن ُم ْ
أبي يعمى المكصمي ,يم ٍسىن يد ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يع ىم ىر (َُٗٓ /حِٖٕٓ) ,فجاء أف :ىع ٍك ًف ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يعتٍىبةى ,ىح َّدثىيي ٍـ ,ىع ًف
صرح بو بالتحديث ,رجالو ثقات ,فيو
ٍاب ًف يع ىم ىر ,ككممة حدثيـ ,أم :أف أبا الزبير تمقاىا تحديثان مف عكف ,كىذا اإلسناد الذم ي
خميفة بف خياط ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ ربما أخطأ ,تقريب التيذيب (ص ,)ُٗٓ :كىذا الخطأ يزكؿ لكجكد المتابعات
كصرح أيضان ,في مسند أحمد  ,مسن يد ع ٍب ًد ً
اهلل ٍب ًف عمر ر ً
الكثيرة لو –كما ىك َّ
ض ىي اهللي ىع ٍنيي ىما
مبيف في التخريج,-
َّ
ي ٍى ى
ي ىى ى
ىخبرنا عكف ٍبف ع ٍب ًد ً
اهلل ,كىذا اإلسناد فيو ابف لييعة ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ خمط
(َُُٓ /ح ِِٕٓ) ,فقاؿ أيىبك الزىب ٍي ًر :أ ٍ ى ى ى ى ٍ ي ي ى

بعد احتراؽ كتبو ,تقريب التيذيب (ص ,)ُّٗ :كلكف لو متابعات كثيرة -كما بيَّنا في التخريج ,-ككذلؾ يكجد ألبي الزبير
ً
َّالةي (ُِِٓ /حٖٖٓ) ,في أف :ىع ٍمرك ٍبف يمَّرة ,ىع ٍف
اب ًاال ٍفتًتىا ًح ,ا ٍلقى ٍك يؿ الَّ ًذم يي ٍفتىتى يح بً ًو الص ى
متابًع في ,سنف النسائي ,كتى ي
ىع ٍكف ٍبف ىع ٍبد المَّو.
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عمى عظـ ىذا الذكر عند اهلل  ,فأبكاب السماء ال تفتح إال ألمر عظيـ ,فيو الخير الكثير ,كليذا قاؿ
كؿ ً
اهلل  ىيقيك يؿ ىذلً ىؾ.
ت ىر يس ى
ابف عمر رضي اهلل عنيما :فى ىما تىىرٍكتييي َّف يم ٍن يذ ىس ًم ٍع ي
وي ْع َجب النبي  بالدعاء ,فالدعاء :ىك ,أف يطمب اإلنساف مف خالقو ,الرحمة كالمغفرة ,كاإلعانة
ُ
عمى حكائج الدنيا كعثراتيا ,كاعانتو عمى العبادة كالطاعات ,كالبعد عف المعاصي كال َّزالت ,كالدعاء ىك

ديدف المؤمنيف الصالحيف ,كأكليـ األنبياء جميعان ,عمييـ أفضؿ الصالة كأتـ التسميـ ,قاؿ تعالى عمى لساف
آدـ كحكاء{ :لَبٌَب سَثَّنَب ظٍََّْنَب ؤَْٔفُسَنَب ًَإِْْ ٌَُْ رَغْفِشْ ٌَنَب ًَرَشْحَّْنَب ٌَنَىٌََُّٔٓ َِِٓ اٌْخَبسِشَِّٓ} [األػشا  ,]18 :كعمى

اٌضشُّ ًَؤَْٔذَ ؤَسْحَُُ اٌشَّاحِِّ َ} [األٔجْبء ,]78 :كعمى
لساف أيكب  قاؿًَ{ :ؤٌَُّّةَ إِرْ َٔبدٍَ سَثَّوُ ؤَِِّٔ َِسَّنَِِ ُّ

لساف يكنس  قاؿًَ{ :رَا اٌنٌُِّْ إِرْ رَىَتَ ُِغَبضِجًب فَظََّٓ ؤَْْ ٌَْٓ َٔمْذِسَ ػٍََْْوِ فَنَبدٍَ فِِ اٌظٍَُُّّبدِ ؤَْْ ٌَب إٌَِوَ إٌَِّب

ؤَْٔذَ سُجْحَبَٔهَ إِِِّٔ وُنْذُ َِِٓ اٌظَّبٌِِّ َ} [األٔجْبء ,]77 :كاهلل  سريع اإلجابة لدعاء عباده المؤمنيف ,يقكؿ اهلل

تعالىًَ{ :إِرَا سَإٌََهَ ػِجَبدُِ ػَنِِّ فَئِِِّٔ لَشِّتٌ ؤُجِْتُ دَػٌَْحَ اٌذَّاعِ إِرَا دَػَبِْ فٍََْْسْزَجِْجٌُا ٌِِ ًٌَُْْؤِِْنٌُا ثِِ ٌَؼٍََّيُُْ

َّشْضُذًَُْ} [اٌجمشح ,]275 :كاهلل  ال يحتاج إلى أم كاسطة لندعكه ,فما عمينا ,إال أف نرفع َّ
أكؼ الضراعة
إليو  كندعكه مخمصيف ,كالدعاء ىك العبادة ,كما قاؿ النبي  في الحديث الذم أخرجو ابف ماجو مف
َّ ً
اف ٍب ًف ىب ًش و
حديث الن ٍع ىم ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ" :إِ َّن ُّ
ادةُ" ثُ َّم قَ َأرَ:
اؿ :قى ى
ير قى ى
اء ُى َو ا ْل ِع َب َ
الد َع َ
اؿ ىر يسك يؿ المو ى
{ًَلَبيَ سَثُّىُُُ ادْػٌُِِٔ ؤَسْزَجِتْ ٌَىُُْ} [غبفش ,)ِ( )ُ( "]53 :قاؿ المباركفكرم :ى"ك ىم ٍع ىناهي أ َّ
اء يم ىعظَّ يـ
ىف الد ىع ى
اد ًة  ...أ ًىك اٍل ىم ٍع ىنى ,أ َّ
ظيى يار اٍل ىع ٍبًد اٍل ىع ٍج ىز
ب؛ ًألىنَّوي إً ٍ
اء يى ىك اٍل ًع ىب ى
اٍل ًع ىب ى
يب أى ٍك لى ٍـ يي ٍستى ىج ٍ
استي ًج ى
ادةي ىس ىك ه
اء ٍ
ىف الد ىع ى
ىف المَّو تىعالىى قى ًادر عمىى إًجابتً ًو ىك ًريـ ىال ب ٍخ ىؿ لىو كىال فى ٍقر كىال ٍ ً
ً ً
اج لىوي إًلىى
اج ًم ٍف ىن ٍف ًس ًو ىك ًاال ٍعتً ىر ى
احت ىي ى
ه ي
ىى
ه ى
ىكاال ٍحت ىي ى
اؼ بًأ َّ ى ى
يى ى ى
ً ً ًً ًً
ً ً ًً
و
ادةي ىب ٍؿ يمخيىا" (ّ) ,ككاف النبي  يي ٍع ًجيبو
اء ًى ىي اٍل ًع ىب ى
ىش ٍيء ىحتَّى ىي َّدخ ىر ل ىن ٍفسو ىكىي ٍم ىن ىعوي م ٍف ع ىباده ىك ىىذه ٍاألى ٍش ىي ي
مف الدعاء جكامعو كككاممو ,فقد جاء في الحديث الذم أخرجو الحاكـ مف حديث عائً ىشةى ر ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا,
ى
ى

ُ
ض ًؿ الدع ً
ً
ً
اؿ:
اء (ُِِٖٓ /حِّٖٖ) ,قاؿ ابف ماجو :ىح َّدثىىنا ىعمًي ٍب يف يم ىح َّم ود قى ى
اب فى ٍ
ى
اب الد ىعاء ,ىب ي
) ) سنف ابف ماجو ,كتى ي
ىع ىم ً
اف ٍب ًف ىب ًش و
ش ,ىع ٍف ىذر ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو ا ٍليى ٍم ىدانًي ,ىع ٍف يي ىس ٍي وع ا ٍل ًك ٍن ًدم ,ىع ًف الن ٍع ىم ً
اؿ :قىا ىؿ
ير  قى ى
ىح َّدثىىنا ىك ًكيعه ,ىع ًف ٍاأل ٍ
كؿ المَّ ًو َّ َّ
ً َّ
رسك يؿ المَّ ًو َّ
آف ىع ٍف رس ً
ير ا ٍلقي ٍر ً
اب تى ٍف ًس ً
صمى الموي
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ... :الحديث ,كأخرجو الترمذم في سننو ,أ ٍىب ىك ي
ى
ىي
ى
ىي
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
البقى ىرة (ُُِٓ /حِٗٔٗ) ,مف طريؽ أبك معاكية عف األعمش ,كأخرجو أبك داكد في سننو ,كتىاب
ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ,ىب ه
كرة ى
اب :ىكم ٍف يس ى
َّال ًة ,باب الدع ً
اء (ِٕٔ /حُْٕٗ) ,مف طريؽ منصكر ,ككالىما (األعمش ,كمنصكر) عف ىذر ٍب ًف ىع ٍبًد المَّ ًو ,بو بمثمو.
الص ى ى ي ى

)ِ)

ىى ىذا

)ّ)

َع َمش سبؽ في صفحة (ُٗ) ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ الترمذم:
رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ْاأل ْ
يح ,سنف الترمذم (ٓ ,)ُُِ /قاؿ األلباني :صحيح ,صحيح األدب المفرد (ص.)ِٔٓ :
ىح ًد ه
ص ًح ه
يث ىح ىس هف ى
تحفة األحكذم لممباركفكرل (ٗ.)َِِ /

ّٓ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
امع ِم َن الدُّع ِ
ِ
ِ
َن رس َ ِ
اءَ ,وَيتُْر ُك َما َب ْي َن َذلِ َك"
سمَّ َم َك َ
َ
ان ُي ْع ِج ُب ُو ا ْل َج َو ُ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
ول المَّو َ
"أ َّ َ ُ
(ّ)
المناكم" :كاف يعجبو الجكامع (مف الدعاء) كىك ما جمع مع الكجازة خير الدنيا كاآلخرة"  ,كقاؿ العظيـ
ً
ً ً
ير ىك ىما ًفي قى ٍكلً ًو تى ىعالىى :سَثَّنَب
يال ىك ىم ٍع ىناهي ىكثً نا
أبادم" :أ ً
اف لى ٍفظيوي ىقمً ن
ىم :اٍل ىجام ىعةي ل ىخ ٍي ًر الد ٍن ىيا ىك ٍاآلخ ىرًة ,ىكًى ىي ىما ىك ى
آرِنَب فِِ اٌذَُّْْٔب حَسَنَخً ًَفِِ اٌْأخِشَحِ حَسَنَخً ًَلِنَب ػَزَاةَ اٌنبس [ البقرة ,]َُِ :ك ًم ٍث يؿ الدع ً
اء بًاٍل ىع ًاف ىي ًة ًفي الد ٍن ىيا
ى
ى
ىكا ٍآل ًخ ى ًرة" (ْ) ,أم :أف النبي  كاف يحب كيستحسف كيفضؿ األدعية ,الجامعة المختصرة ,التي نسأؿ اهلل
 بيا المغفرة كالرحمة كاإلعانة ,في الحياة الدنيا كاآلخرة ,ككاف النبي  يترؾ األدعية الغير جامعة,
كر ج ٍزئًي و
ً
قاؿ العظيـ أبادم" :أ ً
كف ىخالً ن ً ً
َّة؛ ىك ٍاريزٍقنًي ىزٍك ىجةن ىح ىس ىنةن
كف ىجام نعا بًأ ٍ
يم و ي
ىف ىي يك ى
ىم :م َّما ىال ىي يك ي
ٍ
صا بطىمىب أ ي
(ٓ)
ً
ً
ً
ً
ً
احةى في الد ٍن ىيا ىك ٍاآلخ ىرة فىإَّنوي ىي يعميىا ىك ىغ ٍي ىرىىا" .
ىح ىرل ًم ٍنوي؛ ٍاريزٍقني َّ
فىًإ َّف ٍاأل ٍىكلىى ىك ٍاأل ٍ
الر ى
(ُ)

(ِ) ,قاؿ

وي ْع َجب أصحاب األعمش (ٔ) ,بختم القرآن في أول النيار وأول الميل ,فقد جاء في الحديث
ُ
ً ً
ت ىعمى ٍي ًو اٍل ىم ىالئً ىكةي ىحتَّى
يـ قاؿ" :إً ىذا قى ىأىر َّ
صمَّ ٍ
الريج يؿ اٍلقي ٍر ى
آف ىنيى نارا ,ى
الذم أخرجو الدارمي ,مف طريؽ إ ٍب ىراى ى
ً
ً
ً
ً
صبً ىح" قى ى
صمَّ ٍ
اف" :فى ىأرٍىي ي
ىص ىح ىاب ىنا يي ٍع ًجيبيي ٍـ أ ٍ
اؿ يسمى ٍي ىم ي
تأ ٍ
ت ىعمى ٍيو اٍل ىم ىالئ ىكةي ىحتَّى يي ٍ
ىف ىي ٍخت يمكهي
يي ٍمس ىي ,ىكًا ٍف قى ىأرىهي لى ٍي نال ,ى

ُ
ً
ً
ير ,كالتَّيمً ً
يؿ ,ىكالتَّ ٍسبًي ًح ىكالذ ٍك ًر (ُِّٕ /حُٖٕٗ) ,قاؿ
) ) المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ,كتى ي
اب الد ىعاء ,ىكالتَّ ٍكبً ً ى ٍ
ً
ً
ًو
اف ,أ ٍىنىبأى أيىبك ىن ٍكىف ًؿ ٍب يف أىبًي
ىس ىكيد ٍب يف ىش ٍيىب ى
اف ٍب يف يم ٍسمـ ,ثنا ٍاأل ٍ
الحاكـ :ىح َّدثىىنا ىعمي ٍب يف ىح ٍم ىشا ىذ الٍ ىع ٍد يؿ ,ثنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىغال وب ,ثنا ىعفَّ ي
َّال ًة ,باب الدع ً
ع ٍقر وب ,ع ٍف عائً ىشةى ر ً
اء
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا ... :الحديث ,كأخرجو أبك داكد في سننوً ,كتىاب الص ى
ى
ى ي
ى
ى
ى
ىى
(ِٕٕ /حُِْٖ) ,مف طريؽ يزيد بف ىاركف بألفاظ متقاربة ,كأخرجو أحمد في مسنده ,يم ٍسىن يد الصديقى ًة ىعائً ىشةى بًٍن ًت الصديؽً
رً
ض ىي اهللي ىع ٍنيىا (ِْٕٔ /حُُِٓٓ ) ,عف عبد الرحمف بف ميدم بمثمو ,كأخرجو أبك داكد الطيالسي في مسنده ,مسند
ى

عائشة أـ المؤمنيف رضي اهلل عنيا (ّْٗ /حُْٗٓ) بمثمو ,كالجميع (يزيد ,كابف ميدم ,كأبي داكد الطيالسي) عف األسكد

ابف شيباف ,بو.

ِ
ً
يح اإلسناد ,ىكلى ٍـ
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,كقاؿ الحاكـ :ىى ىذا ىح ًد ه
صح ي
يث ى
يي ىخر ىجاهي ,المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُِّٕ /حُٖٕٗ) ,كقاؿ األلباني :إسناده صحيح عمى شرط مسمـ ,صحيح

أبي داكد  -األـ (ٓ.)ِِِ /

)ّ) فيض القدير (ٓ.)ُِٕ /

)ْ) عكف المعبكد (ْ.)ِْٗ /
)ٓ) المرجع السابؽ.

)ٔ) سبقت ترجمتو في صفحة رقـ (ُٗ).
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أ َّىك ىؿ َّ
النيى ًار ,ىكأ َّىك ىؿ المٍَّي ًؿ"
اٍلقير ً
َّ
ؼ
َّي ي
اف الص ٍ
آف في أ َّىك ًؿ المٍي ًؿ ,ىكًا ىذا ىك ى
ٍ ى
(ُ)

(ِ)
اؿ أيىبك
 ,قى ى

ىح ىم ىد قى ٍك ىؿ ٍاب ًف اٍل يم ىب ىارًؾ:
ىد ياكد :ىكىذ ىك ٍرت ًأل ٍ
اختً ٍموي ًفي أ َّىك ًؿ َّ
ىع ىج ىبوي.
فى ٍ
النيى ًار .فى ىكأَّىنوي أ ٍ

اختً ٍـ
اء فى ٍ
إ ىذا ىك ى
اف الشتى ي
ً ً
م ىع ٍف
ىكىذل ىؾ ,ل ىما يرًك ى

َّ ً ً
)ُ) سنف الدارمي ,ك ًم ٍف ًكتى ً
ابً :في ىختًٍـ ا ٍلقي ٍر ً
ضائً ًؿ ا ٍلقي ٍر ً
يـ ٍب يف
آف ,ىب ي
اب ىف ى
آف (ُُِْٖ /ح َِّٓ) ,قاؿ الدارمي :ىحدثىىنا إ ٍب ىراى ي
ى
ً
ً
ير ,ىع ٍف ٍاأل ٍ ً
كسى ,ىع ٍف ىج ًر و
اب
يـ ,قىا ىؿ ... :األثر ,كأخرجو ابف الضريس ,فضائؿ القرآف البف الضريس ,ىب ي
يم ى
ىع ىمش ,ىع ٍف إ ٍب ىراى ى
صىنعي (صْْ :حَٓ) ,مف طريؽ زنيج ,كأخرجو أبك نعيـ ,حمية األكلياء كطبقات األصفياء,
َّ
آف ىما ىي ٍ
الر يج ًؿ إً ىذا ىختى ىـ ا ٍلقي ٍر ى
ً ً
يد َّ
الن ىخ ًعي (ْ ,)ِِٕ /مف طريؽ قتيبة ,ككالىما (زنيج ,كقتيبة) ,عف جرير ,بو بمثمو.
يـ ٍب يف ىي ًز ى
إ ٍب ىراى ي
)ِ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو َج ِرُير ْبن َع ْبد ا ْل َح ِميد ,قاؿ ابف حجر :ثقة صحيح الكتاب ,قيؿ :كاف في آخر
ً
عمره ييـ مف حفظو ,تقريب التيذيب (ص ,)ُّٗ :قاؿ البييقي :ي"ن ًس ً
سكًء ا ٍل ًح ٍف ًظ" ,السنف الكبرل
ى
ب في آخ ًر يع ٍم ًرًه إًلىى ي
لمبييقي (ٔ ,)ُّْ /كقاؿ حنبؿ بف إسحاؽ" :سئؿ أبك عبد اهلل :مف أحب إليؾ ,جرير أك شريؾ؟ فقاؿ :جرير أقؿ سقطان مف
شريؾ ,شريؾ كاف يخطئ" ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم(ْ" ,)ْٓٗ /قاؿ عبد الرحمف :سألت أبي عف
أبي األحكص كجرير في حديث حصيف؟ فقاؿ :كاف جرير أكيس الرجميف ,جرير أحب إلي ,قمت [أم عبد الرحمف] :جرير
إلي في ىشاـ بف عركة مف يكنس بف بكير" ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ
يحتج بحديثو؟ فقاؿ :نعـ ,جرير ثقة ,كىك أحب َّ
(ِ ,)َٕٓ-َٓٔ /كقاؿ النسائي :ثقة .كقاؿ أبك القاسـ الاللكائي :مجمع عمى ثقتو ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ
لممزم(ْ ,) َٓٓ /قاؿ أحمد" :اختمط عميو حديث أشعث كعاصـ األحكؿ حتى قدـ عميو بيز بف أسد قاؿ :فقاؿ لو :ىذا
حديث عاصـ ,كىذا حديث أشعث ,قاؿ :فعرفيا َّ
فحدث بيا الناس" ,العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل (ُ/

ّْٓ)" ,كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ ,تغير قبؿ مكتو ,كحجبو أكالده ,ككذا نقؿ أبك العباس البناني ىذا الكالـ في ترجمة جرير
ابف عبد الحميد" ,ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ُ ,)ّْٗ /قاؿ ابف حجر" :كىذا ليس بمستقيـ ,فإف ىذا إنما كقع لجرير
اف مف ا ٍلعباد الخشف(ٔ ,)ُْٓ /كقاؿ الخميمي :ثقة متفؽ عميو ,اإلرشاد في معرفة
ابف حازـ ,كقاؿ ابف حباف في الثقات :ىك ىك ى
عمماء الحديث (ِ ,)ٖٓٔ /كقاؿ قتيبة :ثنا جرير الحافظ المقدـ لكني سمعتو يشتـ معاكية عالنية" ,تيذيب التيذيب
البف حجر (ِ ,)ٕٕ /كقاؿ عالء الديف عمي رضى" :قكؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,لـ يكف بالذكي ,اختمط عميو حديث
أشعث كعاصـ األحكؿ حتى قدـ عميو بيز فعرفو" .فيذا ال يدخؿ في معنى االختالط اصطالحان كلذلؾ قيؿ ليحيى
ابف معيف عقي ىذه الحكاية :كيؼ تركم عف جرير؟ قاؿ :أال تراه قد َّبيف ليـ أمرىا .كلكف يبقى قكؿ البييقي في سننو في
نحك ثالثيف حديثان لجرير بف عبد الحميد قد نسب في آخر عمره إلى سكء الحفظ ,حاشية االغتباط بمف رمي مف الركاة
َعمش سبؽ في صفحة (ُٗ) ,أما إِ ْبر ِ
اىيم
َ
باالختالط (ص ,)ٕٔ :قمت :الكىـ المذككر لف يؤثر عمى ركايتو ,كأما ْاأل ْ َ
ا ْبن َي ِزيد ,قاؿ ابف حجر :ثقة؛ إال أنو يرسؿ كثي انر ,تقريب التيذيب (ص ,)ٗٓ :قمت :كارسالو ىنا ال يضر؛ ألف ىذا
الحديث أث انر مكقكفان عميو ,قاؿ ابف حجر :الحديث مكقكؼ ,إتحاؼ الميرة البف حجر (ُٖ ,)ََْ /قاؿ العالئي :كاف

يدلس ,جامع التحصيؿ (ص ,)ُُْ :كلكف كضعو ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف ,طبقات المدلسيف
(ص ,)ِٖ :فال يضر تدليسو ,قمت :األثر إسناده صحيح ,كقاؿ المحقؽ حسيف سميـ أسد :إسناده صحيح إلى إبراىيـ
النخعي ,كىك مكقكؼ عميو ,سنف الدارمي (ْ.)ُُِٖ /
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اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
و (ُ)
ً
ىى ىؿ اٍل ىخ ٍي ًر ًمف ص ٍد ًر ىًذ ًه ٍاأل َّ ً
كف اٍل ىختٍ ىـ ًفي أ َّىك ًؿ المٍَّي ًؿ ,ىكًفي
صر
ؼ  ,قى ى
ت أٍ
اؿ :أ ٍىد ىرٍك ي
ى
يمة ىي ٍستىحب ى
ٍ ى
طىٍم ىحةى ٍب ًف يم ى
ً
ً
ً
ً َّ ً
صبً ىح ,ىكًا ىذا ىختى ىـ ًفي أ َّىك ًؿ َّ
أ َّىك ًؿ َّ
النيى ًار
صمَّ ٍ
النيى ًار ,ىيقيكلي ى
ت ىعمىٍيو اٍل ىم ىالئ ىكةي ىحتَّى يي ٍ
كف :إ ىذا ىختى ىـ في أ َّىكؿ المٍيؿ؛ ى
ً
ىف ىي ٍج ىع ىؿ ىختٍ ىمةى َّ
النيى ًار ًفي ىرٍك ىعتى ٍي
ت ىعمى ٍي ًو اٍل ىم ىالئً ىكةي ىحتَّى يي ٍم ًس ىي .ىكقى ى
صمَّ ٍ
ض أٍ
ىى ًؿ اٍلعٍمًـ :يي ٍستى ىحب أ ٍ
اؿ ىب ٍع ي
ى
اٍلفى ٍج ًر أ ٍىك ىب ٍع ىد يى ىما ,ىك ىختٍ ىمةى المٍَّي ًؿ ًفي ىرٍك ىعتىي اٍل ىم ٍغ ًر ًب أ ٍىك ىب ٍع ىد يى ىما ,ىي ٍستى ٍقبً يؿ بً ىختٍ ًم ًو أ َّىك ىؿ المٍَّي ًؿ ىكأ َّىك ىؿ َّ
النيى ًار (ِ),
ٍ

يدؿ ىذا ,عمى أف أىؿ الخير كالصالح كانكا يداكمكف عمى قراءة القرآف في كؿ أياـ السنة ,ليالن كاف أـ

نيا انر ,ككانكا يحبكف أف يختمكه ,لألجر العظيـ المترتب عمى ىذا العمؿ ,كليذا قاؿ سميماف (األعمش):
بأف أصحابو كانكا يستحسنكف ختـ القرآف أكؿ الميؿ كأكؿ النيار.
وي ْع َجب النبي  بزيد بن ثابت - وىو غالم حديث السن -وقدرتو عمى الحفظ ونباىتو
ُ
ً
ً
ب
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ اٍل ىمًد ىينةى ,قى ى
اؿ ىزٍي هد :يذى ى
وذكائو ,ففي الحديث الذم أخرجو أحمد ,أَّىنوي لى َّما قىد ىـ النَّبًي ى
كؿ ً
النج ً
اهلل ,ىى ىذا يغ ىال هـ ًم ٍف ىبنًي َّ
بًي إًلىى َّ
َّار ,ىم ىعوي ًم َّما
ب بًي ,فىقىاليكا :ىيا ىر يس ى
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ فىأ ٍ
يع ًج ى
النبًي ى
ب ىذلً ىؾ َّ
اؿَ " :يا َزْي ُد ,تَ َعمَّ ْم لِي
النبً َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,ىكقى ى
كرةن ,فىأ ٍ
أ ٍىن ىز ىؿ اهللي ىعمىٍي ىؾ بً ٍ
ىع ىج ى
ي ى
ضعى ىع ٍش ىرةى يس ى
(ْ)
ِ
ِ
اب َي ُي َ (ّ) ِ
ت بًي ىخ ٍم ىس
ود َعمَى ِكتَا ِبي" قى ى
ت لىوي ًكتى ىابيي ٍـ ,ىما ىم َّر ٍ
آم ُن َي ُي َ
اؿ ىزٍي هد :فىتى ىعمَّ ٍم ي
كتَ َ
ود  ,فَإ ّْني َواهلل َما َ

)ُ) طَ ْمح ُة ْب ُن مصّْر ِ
ف ْب ِن َع ْم ِرو ٍب ًف ىك ٍع ًب ٍب ًف يج ٍح يد ًب ٍب ًف يم ىع ًاكىيةى ٍب ًف ىس ٍع ًد ٍب ًف ا ٍل ىح ًار ًث ٍب ًف يذ ٍى ًؿ ٍب ًف ىسمى ىمةى ٍب ًف ىد ٍد ىك ًؿ
َ
ُ َ
ً
َّ
ً
ً
اف ىكيي ٍكىنى أىىبا ىع ٍبد المو .ككاف قارئ أىؿ الككفة يقرؤكف عميو القرآف .فمما رأل كثرتيـ عميو كأنو
ٍب ًف ىي ىاـ م ٍف ىى ٍم ىد ى
لنفسو فمشى إلى األعمش فق أر عميو .فماؿ الناس إلى األعمش كترككا طمحة .الطبقات الكبرل البف سعد(ٔ ,)َّٖ /اإلماـ,
ٍب ًف يج ىشًـ
كره ذلؾ

الحافظ ,المقرئ ,المجكد ,شيح اإلسالـ ,سير أعالـ النبالء لمذىبي (ٓ.)ُُٗ /

)ِ) المغني البف قدامة (ِ.)ُِٔ /

ّ
كد ًمثٍ يؿ ىب ًازوؿ ىكيب ٍزوؿ ,ىك يسم ىي بًا ٍل ىج ٍم ًع
اد َّ
الر يج يؿ ىى ٍكندا إ ىذا ىر ىج ىع فىيي ىك ىىائً هد ,ىكا ٍل ىج ٍمعي يى ه
ؼ ,ىك ىى ى
ص ًر ي
) ) ُى ٌ
ودٍ ,
اس يـ ىنبًي ىع ىربًي ىكلًيى ىذا ىي ٍن ى
ؼ لًٍمعمى ًمي ً
كد ىغ ٍير م ٍنص ًر و
ً
َّة ىكىكٍزًف ا ٍلًف ٍع ًؿ
{وقَالُوا ُكوُنوا ُى ً
ىكبًا ٍل يم ى
ى
ص َارى} [البقرة ]ُّٓ :ىكييقىا يؿ :يى ٍـ ىييي ي ي ي ى
ودا أ َْو َن َ
ض ًارًع .ىكًفي التٍَّن ًزيؿ َ
اب ٍاألىسم ً
ً
ً ً
ؼ ك َّ
يف؛ ًألَّىنوي ينًق ىؿ ىع ٍف كٍزًف ا ٍلًف ٍع ًؿ إلىى ىب ً
اء ىكالن ٍسىبةي
الالًـ ,فىييقىا يؿ :ا ٍلىييي ي
ىكىي يج ي
كد؛ ىك ىعمىى ىى ىذا فى ىال ىي ٍمتىنعي التٍَّن ًك ي
ٍى
ى
كز يد يخك يؿ ٍاألىل ى
كدا ًفي ىب ً
إلىٍي ًو ىييي ً
كب ,ىى ىك ىذا أ ٍىكىرىد َّ
اب ا ٍل يم ٍي ىممى ًة ىك ىى َّكىد َّ
الص ىغانً ٌي ىييي ى
كدم ,ىكًقي ىؿ :ا ٍلىيييكًدم نً ٍسىبةه إلىى ىييي ى
الر يج يؿ ٍابىنوي ىج ىعمىوي
كدا ٍب ًف ىي ٍعقي ى
ىيييكًديًّا .ىكتىيى َّكىد ىد ىخ ىؿ ًفي ًد ً
يف ا ٍلىيييكًد ,المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمفيكمي (ِ.)ِْٔ /
ْ
ً ً
ًً
اب ىبىي ً
ىف ىيتى ىعمَّ ىـ الس ٍرىيانًَّيةى,
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ًم ٍف أ ٍىم ًرًه ىزٍي ىد ٍب ىف ثىابً وت أ ٍ
) ) قاؿ الطحاكم :ىب ي
م ىع ٍف ىر يسكؿ اهلل ى
اف يم ٍشكؿ ىما يرًك ى
كقىكلً ًو مع ىذلً ى ً
كدا ىعمىى يكتيبًي" ,كانت تى ًريد عمى النبي  كتب مف الييكد ,ككاف الحاضريف مف الييكد ىـ
آم يف ىييي ن
ؾ" :إني ىال ى
ى ٍ ىى

مف يقرأىا ,كىـ غير مأمكنيف مف الكتماف أك التحريؼ ,ككذلؾ الكتب التي يرسميا النبي  لمييكد ,كانكا يحتاجكف لمف
يحسف العربية ليقرأىا ليـ ,فقد يككف ىذا مف عبدة األكثاف الذم ال يؤمف كتمانو أك تحريفو ,ليذا أمر النبي  زيدان بأف

يتعمـ السريانية ,ليق أر كيكتب الكتب القادمة كالصادرة لمييكد ,انظر :شرح مشكؿ اآلثار (ٓ.)ُِٖ-َِٖ /
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اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ت أى ٍق أير لىوي يكتيىبيـ إً ىذا ىكتىيبكا إًلى ٍي ًو ,كأ ً
ب"
يب ىع ٍنوي إً ىذا ىكتى ى
يج ي
يٍ
ىع ٍش ىرةى لىٍيمىةن ىحتَّى ىح ىذ ٍقتيوي ىك يك ٍن ي ى
ى
بشكؿ صريح ,عف استحسانو كاعجابو مف ذلؾ الغالـ الفطف سريع الحفظ ,كالذم كاف يحفظ كؿ ما كصؿ
(ُ)

(ِ) ,ىنا يعبر النبي 

ُ
ص ًار ,حديث زيد بف ثابت ,عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ (َّْٓٗ /حُُِٖٔ) ,قاؿ أحمد:
) ) مسند أحمد  ,يم ٍسىن يد ٍاأل ٍىن ى
ىخىب ىرهي :أَّىنوي لى َّما قىًد ىـ َّ
اف ٍب يف ىد ياكىد ,ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد ال َّر ٍح ىم ًف ٍب يف أىبًي الزىن ًاد ,ىع ٍف ىخ ًار ىجةى ٍب ًف ىزٍي ود ,أ َّ
النبًي 
ىف أىىباهي ىزٍي ندا ,أ ٍ
ىح َّدثىىنا يسمىٍي ىم ي
ا ٍلم ًد ىينةى ,قىا ىؿ ىزٍي هد ... :الحديث ,كأخرجو أبك داكد في سننوً ,كتىاب ا ٍل ًع ٍمًـ ,باب ًركاي ًة ح ًد ً
ىى ًؿ ا ٍل ًكتى ً
اب (ُّّٖ /حّْٓٔ),
يث أ ٍ
ى ي ىى ى
ى
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
َّ
َّ
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
اف ك ٍاآل ىد ً
اء في تى ٍعميـ الس ٍرىيانَّية (ٓ/
صمى الموي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ,ىب ي
كالترمذم في سننو ,أ ٍىب ىك ي
اب ىما ىج ى
اب ىع ٍف ىر يسكؿ المو ى
اب اال ٍست ٍئ ىذ ً ى
ٕٔحُِٕٓ) ,ككالىما مف طريؽ ابف أبي الزناد عف أبي الزناد عف خارجة ,بو بدكف قصة ذىاب زيد ,كأخرجو أحمد في
ًً
اب ىبىي ً
م ىع ٍف
ص ًار (ّّْٓٔ /حُِٕٖٓ) ,كأخرجو الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار ,ىب ي
اف يم ٍشكؿ ىما يرًك ى
مسنده ,يم ٍسىن يد ٍاألىٍن ى
ً ً
ىف ىيتى ىعمَّـ الس ٍرىيانًَّيةى ,كقىكلً ًو مع ىذلً ى ً
كدا ىعمىى يكتيبًي"
آم يف ىييي ن
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ًم ٍف أ ٍىم ًرًه ىزٍي ىد ٍب ىف ثىابً وت أ ٍ
ىر يسكؿ اهلل ى
ؾ" :إني ىال ى
ى ٍ ىى
ى
ً
اب إً ٍخىب ًارًه
(َِٖٓ /حَِّٖ) ,عف فيد كابراىيـ ,كىما عف عمي بف معبد كأبي الكليد ,كأخرجو ابف حباف في صحيحو ,كتى ي
ضكاف المَّ ًو عمىٍي ًيـ أ ٍ ً
صمَّى المَّو عمىٍي ًو كسمَّـ ع ٍف مىن ًاق ًب الصَّحاب ًةً ,رجالًيـ كنًسائً ًيـ بًًذ ٍك ًر أ ً
يفً ,ذ ٍك ير ىزٍي ًد ٍب ًف ثىابً وت
ىى
ىج ىمع ى
ىس ىمائ ًي ٍـ ىر ٍ ى ي
ٍ
ى
ى ٍ
ى يٍ ى ى ٍ
ي ى ىىى ى ى
َّ
ً
ص ًارم ىرض ىي الموي ىع ٍنوي (ُْٖٔ /حُّٕٔ) ,عف محمد بف إسحاؽ عف يكسؼ بف مكسى ,كأخرجو الحاكـ في مستدركو,
ٍاأل ٍىن ى
ًكتىاب مع ًرفى ًة الص ً ً
ضي المَّوي ىع ٍنيي ٍـً ,ذ ٍك ير ىمىن ًاق ًب ىزٍي ًد ٍب ًف ثىابً وت ىكاتى ًب َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ (ّْٕٕ /ح ُٖٕٓ),
ى
ي ىٍ
النبًي ى
َّح ىابة ىر ى

عف أبي الكليد ,كأبك بكر عف الحسف بف سفياف عف قتيبة بف سعيد ,كالجميع (أحمد ,كعمي ,كأبك الكليد ,كيكسؼ) عف

جرير بألفاظ متقاربة ,كبدكف قصة ذىاب زيد لمنبي  ,كأخرجو الكشي في المنتخب مف مسند عبد بف حميد ,يم ٍسىن يد
ىزٍي ًد ٍب ًف ثىابً وت ر ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي (صَُٖ :حِّْ) ,مف طريؽ قيس بف الربيع ,كأخرجو ابف أبي عاصـ في اآلحاد كالمثاني,
ى
و
ً
ىك ًم ٍف ًذ ٍك ًر ىزٍي ًد ٍب ًف ثىابت (ْٖٔ /حَِْٓ) ,مف طريؽ يحيى ,كثالثتيـ (جرير ,كقيس ,كيحيى) عف األعمش عف ثابت
ابف عبيد عف زيد .
ِ
سمَ ْي َمان ْبن َد ُاود ,ذكره ابف العجمي مع المدلسيف ,التبييف ألسماء المدلسيف
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ُ
(ص ,)َّ :كقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف ,طبقات المدلسيف (ص ,)ّّ :فال يضر ,أما

الر ْح َمن ْبن أَِبي َّ
الزناد ,فقد قاؿ ابف حجر :صدكؽ تغير حفظو لما قدـ بغداد ككاف فقييان ,تقريب التيذيب(ص,)َّْ :
َع ْبد َّ
ىح ىم ىد
ض ًعيؼ ,الضعفاء كالمتركككف (ص ,)ٖٔ :قىا ىؿ أيىبك أ ٍ
ذكره العقيمي في الضعفاء الكبير (ِ ,)َّْ /كقاؿ النسائي :ى
ا ٍلح ً
اك يـ :لىٍي ىس بًا ٍل ىح ًاف ًظ ًع ٍن ىد يى ٍـ ,تاريح اإلسالـ لمذىبي(ْ ,)ٕٕٔ /كاف عبد الرحمف بف ميدم ال يحدث عف عبد الرحمف
ى

ابف أبي الزناد ,كقاؿ ابف حنبؿ :مضطرب الحديث ,قاؿ أبك حاتـ :يكتب حديثو كال يحتج بو ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ

(ٓ ,)ِِٓ /قاؿ ابف معيف :ضعيؼ ,كمكضع آخر ,ال يحتج بحديثو ,الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٓ,)ْْٗ /
كقاؿ ابف حباف " :كاف ممف ينفرد بالمقمكبات عف األثبات ,ككاف ذلؾ مف سكء حفظو ككثرة خطئو ,فال يجكز االحتجاج

بخبره إذا انفرد ,فأما فيما كافؽ الثقات فيك صادؽ في الركايات يحتج بو" ,المجركحيف (ِ ,)ٓٔ /كقاؿ العجمي :ثقة ,الثقات

(ص ,)ِِٗ :قاؿ الذىبي :اإلماـ ,الفقيو ,الحافظ ,سير أعالـ النبالء (ٖ ,)ُٕٔ /كقاؿ أيضان :كثقو مالؾ ,ميزاف

االعتداؿ (ِ ,)ٕٓٓ /كقد أدخؿ عمى بعض المتأخريف مف أىؿ الغفمة ,عمى أف عبد الرحمف بف أبي الزناد مجركح,
اؿ يحيى :أثبت َّ
الر ٍح ىمف بف أبي الزىناد ,تاريح أسماء
الناس ًفي ًى ىشاـ بف يع ٍرىكة عبد َّ
المكضكعات البف الجكزم (ِ ,)ُِِ /قى ى
الثقات البف شاىيف (ص ,)ُْٕ :ك تاريح بغداد (َُ ,)ِِٕ /قاؿ ابف المديني" :ما َّ
حدث بالمدينة فيك صحيح=,
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إليو مف القرآف الكريـ ,فمذلؾ أعجب بو النبي  ,كاستثمر ىذه الحافظة القكية لدل زيد ,كأمره أف يتعمـ
لغة ييكد ,حتى يستغؿ ىذه المكىبة الفذة ,كيطكرىا لديو حتى يستفيد المسممكف منيا ,كيككف ترجمانان لمنبي

شر مف يزكر أك يكتـ أك يحرؼ الكتب التي تأتي لمنبي  أك تذىب مف عنده بمغة الييكد.
 ,يتقي بو َّ

سأَل النبي  عف أفضؿ الصدقات كأحسنيا كأعجبيا إليو ,فيقكؿ :الماء ,كىذا ما جاء في
ُ
وي ْ
)
ُ
(
ً
الصدقة
النبي  كقاؿ :أم
الحديث الذم أخرجو أبك داكد مف طريؽ ىس ًعيد ٍبف اٍل يم ىسيب أف سعدان أتى
َّ

أعجب إليؾ؟ قاؿ" :الماء"
ي

(ِ)

(ّ) ,قاؿ العيني :قكلو" :الماء" أم" :التصدؽ بالماء ,كىك أعـ مف أف يعطيو

=كما َّ
حدث في بغداد أفسده البغداديكف" ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم (ُٕ ,)ٗٗ /قمت :صدكؽ يخطئ ,ال يقبؿ

منفردان ,كلكف لو متابعات تقكيو ,كما ىك مبيَّف في التخريج ,فالحديث صحيح لغيره.
ُ
ادةَ ٍبف دليـ ٍبف حارثة بف أبي يخ ىزٍي ىمة ٍبف ثى ٍعمىىبة ٍبف طريؼ بًف الخزرج ٍبف ساعدة .كيكنى أىىبا ثابت ,الطبقات
س ْع ُد ْب ُن ُع َب َ
)) َ
ً
اى ىد يكمَّيا ,ك ىك ً
الكبرل (ّ ,)َْٔ /سي يد بنًي الٍ ىخ ٍزرًج ,عقىبًي ب ٍد ًرم أيح ًدم ,ي ىكَّنى أىبا ثىابً وت ,ىش ًي ىد ا ٍلم ىش ً
ب ىرىاي ًة
صاح ى
ى
ي
ي
ى
ى
ى ى
ى ى ى
اف ىنقينبا ى
ى
ى
ً
ً
ًً
ً
ً
َّ
اف م ٍف أ ٍىر ً
ض الشاـ ىسىنةى س َّ
ت ىع ٍش ىرةى ,معرفة الصحابة ألبي نعيـ (ّ.)ُِْْ /
كر ى
ٍاأل ٍىن ى
ص ًار في ا ٍل ىم ىشاىد ,تييكف ىي بً يح ى
ض ًؿ س ٍق ًي ا ٍلم ً
الزىك ًاة ,ب ه ً
)ِ) سنف أبي داكدً ,كتىاب َّ
اء (ُِِٗ /حُٕٗٔ) ,قاؿ أبك داكد :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىكثً و
ير,
ى
اب في فى ٍ ى
ى
ىف ىس ٍع ندا ,أىتىى َّ
ادةى ,ىع ٍف ىس ًع ويد ,أ َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,فىقىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو النسائي في
أٍ
اـ ,ىع ٍف قىتى ى
النبً َّي ى
ىخىب ىرىنا ىى َّم ه
ً
ً ً ً
ً
ً
ض ًؿ
اب فى ٍ
اب ٍاأل ىىد ًب ,ىب ي
اف (ِْٔٓ /حّٓٔٔ) ,كابف ماجو في سننو ,كتى ي
سننو ,كتى ي
ص ىايا ,ذ ٍك ير اال ٍخت ىالؼ ىعمىى يس ٍفىي ى
اب ا ٍل ىك ى
اء (ُُِِْ /حّْٖٔ) ,كابف حباف في صحيحوً ,كتىاب َّ ً
ص ىدقى ًة ا ٍلم ً
ص ىدقى ًة التَّطىكًع (ُّٖٓ /حّّْٖ),
الزىكاة ,ىب ي
ي
اب ى
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
اب َّ
ضؿ ىس ٍق ًي ا ٍل ىماء إ ٍف
اب فى ٍ
الزىكاة ,ىب ي
كثالثتيـ مف طريؽ ىشاـ صاحب الدستكائي ,كأخرجو ابف خزيمة في صحيحو ,كتى ي
ص َّح ا ٍل ىخىب ير (ُِّْ /حِْٔٗ) ,مف طريؽ شعبة ,ككالىما (ىشاـ ,كشعبة) عف قتادة ,بو كبألفاظ متقاربة ,كأخرجو الحاكـ
ى
ً
ً
َّ
اب الزىكاة (ُْٕٓ /حُُُٓ) ,مف طريؽ شعبة عف قتادة عف سعيد بف المسيب كالحسف البصرم عف
في مستدركو ,كتى ي
ادةى (ُِّْٕ /حِِْٗٓ) ,مف
سعد بف عبادة بمثمو ,كأخرجو أحمد في مسنده ,تتمة مسند األىنصار ,ىح ًد ي
يث ىس ٍع ًد ٍب ًف يعىب ى
ادةى (ّٕ/
طريؽ شعبة عف قتادة بألفاظ متقاربة ,كأخرجو أحمد -أيضان -في مسنده ,تتمة مسند األىنصار ,ىح ًد ي
يث ىس ٍع ًد ٍب ًف يعىب ى
ُِّحِِْٖٓ) ,عف ىاشـ عف المبارؾ بمعناه ,ككالىما (قتادة ,كالمبارؾ) ,عف الحسف البصرم عف سعد بف عبادة.
ّ
ِ
امة ,قاؿ ابف حجر :ثقة ثبت ,تقريب التيذيب (ص:
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ إلى سعيد ,كفيو ,قَتَ َ
ادة ْبن د َع َ
ّْٓ) ,كقاؿ ابف العراقي :مشيكر بو[ ,أم بالتدليس] ,المدلسيف (ص ,)ٕٗ :ككضعو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف
مراتب المدلسيف ,كقاؿ :كاف حافظ عصره كىك مشيكر بالتدليس كصفو بو النسائي كغيره ,طبقات المدلسيف (ص,)ّْ :

تابع ,فقد كجدنا لو متابعات مف طرؽ أخرل –كما ىك َّ
مبيف في التخريج ,-كذلؾ يكجد
لذلؾ يجب أف يصرح بالسماع ,أك يي ى

انقطاع بيف سعيد بف المسيب كسعد بف عبادة ,كبيف الحسف البصرم ,كسعد بف عبادة ,قاؿ العيني :حديث ابف المسيب,

كىك منقطع كما ذكرناه؛ ألف مكلد ابف المسيب سنة خمس عشرة ,كمكلد الحسف البصرم سنة إحدل كعشريف ,كتكفي سعد

ابف عبادة بالشاـ سنة خمس عشرة ,كقيؿ :سنة أربع عشرة ,كقيؿ :سنة إحدل عشرة ,فكيؼ يي ٍد ًركانو؟ ,شرح أبي داكد لمعيني
(ٔ ,)ّّْ /كلكف قاؿ ابف حجرِ " :
س ّْيب  ...أحد العمماء األثبات الفقياء الكبار  ...اتفقكا عمى أف مرسالتو
سعيد ْبن ا ْل ُم َ
َ
كيقيكؿ=
أصح المراسيؿ ,كقاؿ ابف المديني :ال أعمـ في التابعيف أكسع عممان منو" ,تقريب التيذيب (ص ,)ُِْ :ى
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لمشرب ,أك لسقي دكابو ,أك التكضؤ ,أك نحك ذلؾ مف الكجكه" (ُ) ,قاؿ الطيبي" :كانما كاف أفضؿ؛ ألنو
أعـ نفعان في األجكر الدينية كالدنيكية ,كلذلؾ امتف اهلل عمينا بقكلو"ًَ{ :ؤَْٔضٌَْنَب َِِٓ اٌسََّّبءِ َِبءً طَيٌُسًا ()17
ٌِنُحَِِْْ ثِوِ ثٍَْذَحً َِْْزًب ًَُٔسْمَِْوُ َِِّّب خٍََمْنَب ؤَْٔؼَبًِب ًَؤََٔبسَِِّ وَثِريًا} [اٌفشلبْ ,)ِ( ]19 17 :كقاؿ المباركفكرم عف سبب
إعجاب كاستحساف النبي  في التصدؽ بالماء" :سقى الماء أم :في ذلؾ الكقت لقمتو بالمدينة يكمئذ ,أك
عمى الدكاـ؛ ألنو أحكج األشياء عادة" (ّ) ,كالنبي  يستحسف ىذا النكع مف الصدقات ,لعمكـ منفعتيا

يؿ مر ً
ً
ً ً
اسي يؿ ىس ًع ًيد ٍب ًف ا ٍل يم ىسي ًب" ,معرفة عمكـ الحديث لمحاكـ (ص ,)ِٔ :كقاؿ أحمد
=ىي ٍحىيى ٍبف ىمعيف" :أ ى
ىصح ا ٍل ىم ىراس ى ى
ابف حنبؿ :مرسالت ابف المسيب صحاح ال ترل أصح منيا ,جامع التحصيؿ لمعالئي(ص ,)ْٕ :كقاؿ الشافعي" :ال نحفظ

أف ابف المسيب ركل منقطعان إال كجدنا ما يدؿ عمى تسديده ,كال أثره عف أحد فيما عرفناه عنو إال ثقة معركؼ فمف كاف
بمثؿ حالو قبمنا منقطعو" ,األـ لمشافعي (ّ ,)ُِٗ /كقاؿ :ى"كلىٍي ىس ا ٍل يم ٍنقى ًطعي بً ىش ٍي وء ىما ىع ىدا يم ٍنقى ًط ىع ىس ًع ًيد ٍب ًف ا ٍل يم ىسي ًب",
ً
يب:
المراسيؿ البف أبي حاتـ (ص ,)ٔ :كقاؿ" :كارساؿ ابف المسيب عندنا حسف" ,مختصر المزني (ٖ ,)ُٕٔ /قى ى
اؿ ا ٍل ىخط ي
ؼ ا ٍلفيقىي ً
الش ًاف ًعي ًفي قىكلً ًو ىى ىذا ً ,م ٍنيـ م ٍف قىا ىؿ :أىر ىاد َّ
اب َّ
ىص ىح ً
الش ًاف ًعي بً ًو أ َّ
ىف يم ٍر ىس ىؿ ىس ًع ًيد ٍب ًف ا ٍل يم ىسي ًب يح َّجةه ...
ٍ
"اختىمى ى
اء م ٍف أ ٍ
ى ي
ى
يٍ ى
ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
يح
ىك ًم ٍنيي ٍـ ىم ٍف قىا ىؿ :ىال فى ٍر ى
يف  ,ىكًاَّن ىما ىرَّج ىح الشافعي بًو ىكالتٍَّرج ي
ؽ ىب ٍي ىف يم ٍر ىسؿ ىسعيد ٍاب ًف ا ٍل يم ىسيب ىكىب ٍي ىف يم ٍر ىسؿ ىغ ٍي ًرًه م ىف التَّابًع ى
ىف ًفي مر ً
ً
ً
ً
اس ً
ً
يح ًم ىف ا ٍلقى ٍكلىٍي ًف ًع ٍن ىدىنا؛ ًأل َّ
يؿ
اف ىال ىي يج ي
ص ًح ه
كز أ ٍ
ىف يي ٍحتى َّج بًو ىعمىى إًثٍىبات ا ٍل يح ٍكًـ ,ىك ىى ىذا يى ىك الصَّح ي
يح  ,ىكًا ٍف ىك ى
بًا ٍل يم ٍر ىسؿ ى
ىى
ً
اس ى ً
الش ًاف ًعي مر ً
اؿ ًم ٍف ك ٍج وو ي ً
ًو
كج ٍد م ٍسىن ندا بً ىح و
صح ,كقى ٍد ىج ىع ىؿ َّ
كنيي ٍـ  ,ىك ىما
يف ىم ًزَّيةن ىعمىى ىم ٍف يد ى
ى ى
يؿ كىب ًار التَّابًع ى
ىى
ىسعيد ىما لى ٍـ يي ى ي
ى
استى ٍح ىس ىف يم ٍر ىس ىؿ ىس ًع ًيد ٍب ًف ا ٍل يم ىسي ًب ىعمىى ىم ٍف ًس ىكاهي" ,الكفاية في عمـ الركاية لمخطيب البغدادم (ص[ ,)َْٓ-َْْ :كقاؿ
ٍ
النككم في ذلؾ أيضان]" :كألصحابنا المتقدميف فييا كجياف مشيكراف ,أحدىما :أنيا حجة مطمقة ,قالكا :ألنيا فيت ىشت فى يكجدت

مسندة .والثاني ,كىك الصحيح كاختاره المحققكف :أنيا كغيرىا مف مراسيؿ كبار التابعيف ,فإف اعتضدت بمسند أك بمرسؿ
مف جية أخرل أك قكؿ بعض الصحابة أك أكثر الفقياء بعدىما ,كانت حجة عند الشافعي ,كاال فال؛ ألنو كجد فييا ما ليس
مسندا بحاؿ ,كذا ذكره البييقي ,كالخطيب البغدادم ,كغيرىما مف الحفاظ المتقنيف" تيذيب األسماء كالمغات لمنككم (ُ/
ن
ُِِ) ,كذلؾ فقد يعضد حديث سعيد بف المسيب ,بمرسؿ آخر ,كما عند أحمد في مسنده (ُِّْٕ /حِِْٗٓ) ,كمكضع
آخر(ُِّّٕ /حِِْٖٓ) ,ككذلؾ عند الحاكـ في مستدركو (ُْٕٓ /حُُُٓ)- ,كما في التخريج ,-كذلؾ يكجد
ً
ً
ً
ص ىدقىةه لًمَّ ًو ىع ٍف أيمي فىيي ىك
ص ىايا ,ىب ي
لمحديث ركاية بالمعنى عند البخارم في صحيحو ,كتى ي
اب إً ىذا قىا ىؿ :أ ٍىرضي أ ٍىك يب ٍستىاني ى
الك ى
اب ى
ؾ (ْٕ /حِٕٔٓ) ,قمت :الحديث مف مراسيؿ ابف المسيب ,الذم قىبًؿ العمماء مراسيمو ,فيك عالـ
ىجائًهز ,ىكًا ٍف لى ٍـ ييىبي ٍف لً ىم ٍف ىذلً ى
فقيو ثبت تابعي كاسع العمـ كالمعرفة- ,كما نقمناه مف كالـ ابف حجر السابؽ ,-فالحديث مرسؿ صحيح ,قاؿ األلباني:

إسناده مرسؿ صحيح ,كقاؿ :كىذا إسناد صحيح ,رجالو كميـ ثقات رجاؿ الشيخيف ,صحيح أبي داكد  -األـ (ٓ.)ّٕٔ /

)ُ) شرح أبي داكد (ٔ.)ِّْ /
)ِ) فيض القدير (ِ.)ّٕ /

)ّ) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ٔ.)ّْٔ /

ٗٓ
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عمى الجميع ,كأف الجميع في حاجة لمماء ,كال أحد يستطيع االستغناء عنو ,كىذا نابع مف رحمة
النبي  لمناس.

المطمب الرابع :اإلعجاب بالصبر
يقكؿ اهلل تعالىَّ{ :ب ؤَُّّيَب َّاٌزَِّٓ آَِنٌُا اسْزَؼِْنٌُا ثِبٌصَّجْشِ ًَاٌصٍََّبحِ إَِّْ اٌٍَّوَ َِغَ اٌصَّبثِشَِّٓ} [اٌجمشح,]268 :
ويقولًَ{:اصْجِشْ ًََِب صَجْشُنَ إٌَِّب ثِبٌٍَّوِ} [اٌنحً ,]217 :إف الصبر مف األخالؽ الفضيمة التي يتحمى بيا
المسممكف ,كىي مف خصاؿ األنبياء عمييـ أفضؿ الصالة كأتـ التسميـ ,يقكؿ تعالى{ :فَبصْجِشْ وََّب صَجَشَ ؤًٌٌُُ
اٌْؼَضَِْ َِِٓ اٌشُّسًُِ } [األحمب  ,]86 :فالصبر(ُ) ,ىك حبس النفس عمى الطاعات ,كترؾ المعاصي
كالمشتييات ,كتحمؿ االبتالءات كالعثرات ,كليذا استحؽ ىذا الخمؽ الرفيع كؿ االستحساف كالتعجب مف

النبي  ,فيا ىك رسكلنا الكريـ  يي ٍع ىجب بصبر سيدنا يكسؼ  ,الذم فاؽ كؿ تصكر مف التحمؿ
اؿ :ىر يسك يؿ المَّ ًو
كالجمد ,فقد جاء في الحديث الذم أخرجو عبد الرزاؽ ,أف ًع ٍك ًرىمةى (مكلى ابف عباس) قىا ىؿ :قى ى
ات ا ْل ِعج ِ
ين س ِئ َل ع ِن ا ْلبقَر ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
" لَقَ ْد ع ِج ْب ُ ِ
ف َ ,و َ ِ
الس َم ِ
انَ ,ولَ ْو
اف ّْ
وس َ
َ
َ
ت م ْن ُي ُ
ص ْب ِره َ ,و َك َرمو فَالم ُو َي ْغف ُر لَ ُو ح َ ُ َ َ َ
َن ي ْخ ِرجوِني  ,ولَقَ ْد ع ِج ْب ُ ِ
ص ْب ِرِه َو َك َرِم ِوَ ,والمَّ ُو
ت َم َكا َن ُو َما أ ْ
َخ َب ْرتُ ُي ْم َحتَّى أَ ْ
وس َ
ُك ْن ُ
َ
شتَ ِرطَ َعمَ ْي ِي ْم أ ْ ُ ُ
ف َو َ
ت م ْن ُي ُ
َ
ون لَ ُو ا ْل ُعذ ُْر َولَ ْوَال أ ََّن ُو قَا َل
ين أَتَاهُ َّ
اد أ ْ
اب َ ,ولَ ِك َّن ُو أ ََر َ
ت َم َكا َن ُو لَ َب َ
سو ُل َ ,ولَ ْو ُك ْن ُ
َن َي ُك َ
َي ْغ ِف ُر لَ ُو ِح َ
اد ْرتُ ُي ُم ا ْل َب َ
الر ُ
ث" (ِ) (ّ) ,لقد استحسف النبي  صبر سيدنا يكسؼ,
ث ِفي ّْ
ول َما لَ ِب َ
ال َما لَ ِب َ
الس ْج ِن طُ َ
ا ْل َكمِ َم َة الَِّتي قَ َ

ُ
حبستو" ,الصحاح تاج المغة
صىبر ه
الص ْب ُر :ى
كصىب ٍرتيوي أناٍ :
فالف عند المصيبة ىي ٍ
ص ٍب انر .ى
صبً ير ى
"حبس النفس عف الجزع .كقد ى
)) َ
كصحاح العربية لمجكىرم (ِ.)َٕٔ /
ِ
اؿ:
ؼ (ُِِٔ /حُُّّ) ,ركاه عبد الرزاؽ :ىع ًف ٍاب ًف يعىي ٍيىنةى ,ىع ٍف ىع ٍم ورك ,ىع ٍف ًع ٍك ًرىمةى ,قى ى
كس ى
كرةي يي ي
) ) تفسير عبد الرزاؽ ,يس ى
َّ ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ... :الحديث ,كأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير ,باب العيف ,عكرمة عف ابف
قى ى
اؿ :ىر يسك يؿ المو ى
ً
اب
عباس (ُُِْٗ /حَُُْٔ) ,مف طريؽ إبراىيـ بف يزيد ,مكصكالن ,بألفاظ متقاربة ,كأخرجو البخارم في صحيحو ,كتى ي
ً
ً
ً
ىى ًؿ الس يج ً
التَّ ٍعبً ً
اب
اب يرٍؤىيا أ ٍ
اب التَّ ًاري ًح ,ىب ي
كف ىكالفى ىساد ىكالش ٍرؾ (ِّٗ /حِٗٗٔ) ,كأخرجو ابف حباف في صحيحو ,كتى ي
ير ,ىب ي
اعي الًَّذم ًم ٍف أ ٍ ً ً
الد ً
ؽً ,ذ ٍكر كص ً
ؼ َّ
ىب ٍد ًء ا ٍل ىخ ٍم ً
ت
ت ًفي الس ٍج ًف ىما لىبً ى
كس ي
ىج ٍب ي
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ :ى"كلى ٍك لىبًثٍ ي
ؼ ىأل ى
ي ى ٍ
ث يي ي
ىجمو قىا ىؿ ى
الد ً
َّ
اع ىي" (ُْٖٕ /حَِٕٔ) ,ككالىما (البخارم ,كابف حباف) ,مف حديث أبي ىريرة  مختص انر.
سـ ْف َيان ْبـن ُع َي ْي َنـة ,سػبؽ الحػديث عنػو فػي صػفحة ( ُٓ ) ,كأمػا
)ّ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ إلى عكرمة ,كفيػوُ ,
ِع ْك ِرَمة َم ْولَى ْابن َعبَّاس ,قاؿ ابف حجر :ثقػة ثبػت عػالـ بالتفسػير لػـ يثبػت تكذيبػو عنػابف عمػر كال تثبػت عنػو بدعػة ,تقريػب
التيذيب (ص ,)ّٕٗ :قىا ىؿ أىبك عبد المَّو :لىٍيس أحد ًمف أصحابنا إال احتج ً
بع ً
كرىمة ,التػاريح الكبيػر لمبخػارم (ٕ ,)ْٗ /قػاؿ
ى
ى
جابر :ىذا أعمـ الناس ,قاؿ أيكب :لك لـ يكف عندم ثقة لـ اكتب عنو ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ ,)ٗ-ٖ /قاؿ ابف
معيف :عكرمة ثقة ,قاؿ :كاذا رأيت مف يتكمـ في عكرمة فاتيمو عمى اإلسالـ ,تيذيب األسػماء كالمغػات لمنػككم (ُ,)ُّْ /
قاؿ العجمي :ثقة ,كىك برمء مما يرميو الناس بو مف الحركرية[ ,ىي ,طائفة مف الخكارج نسػبكا إلػى حػركراء ,كىػك مكضػع=

َٔ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ

=قريب مف الككفة اجتمعكا فيو حيف خرجكا عمى عمي  , عقيدة المسمـ في ضكء الكتاب كالسنة لػمد .سعيد القحطاني (ُ/
عامة األئمة القدماء لكف بعض المتأخريف
ُٖٕ)] ,كىك تابعي ,الثقات لمعجمي(ص ,)ّّٗ :قاؿ ابف عساكر :احتج بحديثو َّ
أخرج حديثو مف خبر الصحاح ,تاريح دمشؽ البف عساكر (ُْ ,)َٖ /قاؿ أبك حاتـ :ىك ثقة[ ,كسػألو ابنػو] يحػتج بحديثػو؟
قاؿ نعـ ,إذا ركل عنو الثقات ,كالذل أنكر عميو يحيػى بػف سػعيد االنصػارم كمالػؾ؛ فمسػبب أريػو ,الجػرح كالتعػديؿ البػف أبػي
ً
و
ىسػأى يؿ ىع ٍنيىػا ًع ٍك ًرىمػةى ىك ىج ىع ىػؿ ىيقيػك يؿ :ىىػ ىذا ًع ٍك ًرىمػةي ىم ٍػكلىى ٍاب ًػف
اؿ ىع ٍمرك ٍبف ًد ىينار :ىدفى ىع إًلى َّ
حاتـ (ٕ ,)ٗ /قى ى
ػي ىجػابً ير ٍب يػف ىزٍيػد ىم ىسػائ ىؿ أ ٍ
ىعب و
َّاس ,ىى ىذا ا ٍلىب ٍح ير فى ىسميكه ,الطبقات الكبرل البف سػعد(ٓ ,)َِِ /قػاؿ ابػف عسػاكر :قػاؿ عكرمػة :كػاف ابػف عبػاس يضػع فػي
رحمػي الكبػؿ كيعممنػي القػرآف كالسػنف ,تػاريح دمشػػؽ (ُْ ,)ُٖ /كقػاؿ أبػك حػاتـ :أعمػػـ مػكالى ابػف عبػػاس عكرمػة .كقػاؿ ابػػف
عػدل :لػػـ يمتنػػع األئمػػة مػػف الركايػػة عػػف عكرمػػة ,كأدخمػو أصػػحاب الصػػحاح صػػحاحيـ ,تيػػذيب األسػػماء كالمغػػات لمنػػككم(ُ/

ُّْ ) ,قػػاؿ قتػػادة كػػاف أعمػػـ التػػابعيف أربعػػة [مػػنيـ] عكرمػػة مػػكلى ابػػف عبػػاس أعمميػػـ بسػػيرة النبػػي  ,تػػاريح دمش ػؽ البػػف
عساكر (ُْ ,)ٖٗ /قاؿ عبد الرحمف بف حساف :سمعت عكرمة ,يقكؿ :طمبػت العمػـ أربعػيف سػنة ,ككنػت أفتػي بالبػاب كابػف
عبػاس فػػي الػػدار ,كقػػاؿ النسػػائي :ثقػػة ,تيػػذيب الكمػػاؿ فػػي أسػػماء الرجػػاؿ لممػػزم(َِ ,)ِٖٗ /قػػاؿ الػػذىبي :مػػف أكعيػػة العمػػـ
تكمم ػكا فيػػو ل أريػػو ال لحفظػػو ,اتيػػـ ب ػرأم الخ ػكارج ,كثق ػو غيػػر كاحػػد ,ككذبػػو مجاىػػد كابػػف سػػيريف كمالػػؾ فػػاهلل أعمػػـ ,كاعتمػػده
البخػػارم ,كأمػػا مسػػمـ فػػركل لػػو مقركنػان بػػآخر ,المغنػػي فػػي الضػػعفاء (ِ ,)ّْٗ-ّْٖ /كقػػاؿ أحمػػد :كػػاف يػػرل رأم الخ ػكارج
الصػػفيرية ,كقػػاؿ ابػػف المػػديني :كػػاف عكرمػػة يػػرل رأم نجػػدة كقػػد كثقػػو جماعػػة كاحتج ػكا بػػو ,ذكػػر أسػػماء مػػف تكمػػـ فيػػو كىػػك
ٍخػ يذ جػكائً ىز األيمػر ً
ً
ً
مكثؽ(ص ,)ُّٔ :كقاؿ الذىبي أيضان :ك ىك ً
ًً
َّ
اء ,تػاريح اإلسػالـ (ّ/
ى ى
ىى
اف ع ٍك ًرىمةي ىكثي ىػر التطػكاؼ ,ىكثي ىػر ا ٍلع ٍمػـ ىكىيأ ي ى ى
َُٖ ) ,قاؿ :يحيى البكاء سمعت ابف عمر يقكؿ لنافع :اتؽ اهلل كيحؾ يػا نػافع ,كال تكػذب عمػي كمػا كػذب عكرمػة عمػى ابػف
عمي كما يكػذب عكرمػة عمػى ابػف عبػاس ,تيػذيب
عباس ,كقاؿ سعيد بف المسيب :أنو كاف يقكؿ لغالمو برد يا برد ال تكذب َّ
التيػػذيب البػػف حجػػر (ٕ ,)ِٖٔ-ِٕٔ /كقػػاؿ ابػػف عػػدم :لػػـ أخػػرج ىاىنػػا مػػف حديثػػو شػػيئان؛ ألف الثقػػات إذا رككا عنػػو فيػػك
مستقيـ الحديث ,إال أف يركم عنو ضػعيؼ ,فيكػكف قػد أتػي مػف قبػؿ ضػعيؼ ,ال مػف قبمػو  ...كىػك أشػير مػف أف يحتػاج أف
أجرح حديثان مف حديثو ,كىك ال بأس بو ,الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم(ٔ ,)ْٕٕ /كقاؿ ابف مندة :أما حػاؿ عكرمػة
في نفسو فقد عدلػو أمػة مػف نػبالء التػابعيف فمػف بعػدىـ ,كح َّػدثكا عنػو ,كاحتجػكا بمفاريػده فػي الصػفات كالسػنف كاألحكػاـ ,ركل
عنو زىاء ثالثمائة رجؿ مف البمػداف ,مػنيـ :زيػادة عمػى سػبعيف رجػالن مػف خيػار التػابعيف كرفعػائيـ كىػذه منزلػة ,ال تكػاد تكجػد
لكثير أحد مف التابعيف عمى أف مف جرحو مف األئمة لـ يمسؾ مف الركاية عنو ,كلـ يستغنكا عف حديثو ,ككػاف يتمقػى حديثػو
بالقىبكؿ كيحتج بو قرنان بعد قرف ,كامامان بعد إمػاـ إلػى كقػت األئمػة األربعػة الػذيف أخرجػكا الصػحيحَّ ,
كميػزكا ثابتػو مػف سػقيمو,
كسػئًؿ إسػػحاؽ بػػف راىكيػػو عػػف االحتجػػاج بحديثػػو؟ فقػػاؿ :عكرمػػة عنػػدنا إمػػاـ الػػدنيا,
كخطػػأه مػػف صػكابو ,كأخرجػكا ركايتػػو  ...ي
تعجب مف سؤالي إياه" ,تيذيب التيذيب البف حجر (ٕ ,)ِِٕ /قمت :حسب السابؽ نرل أنو متيـ في ثالثة أمػكر :األول:
اتيام ػػو (بالك ػػذب) :كى ػػك م ػػركم ع ػػف اب ػػف عم ػػر كس ػػعيد ب ػػف المس ػػيب كمجاى ػػد كاب ػػف س ػػيريف ...ال ػػح ,كل ػػـ تثب ػػت ص ػػحة ى ػػذه
االتيامػػات( ,فركايػػة ابػػف عمػػر فػػي إسػػناده ) يحيػػى البكػػاء متػػركؾ ,قاليػػا الػػذىبي :مجمػػع عمػػى ضػعفو ,ديػكاف الضػػعفاء(ص:
ّْٖ) ,كأما يحيى القطاف فكاف ال يرضاه ,كقاؿ النسائي :متركؾ الحديث ,كقاؿ الدارقطني :ضعيؼ( ,كقكؿ ابف سيريف في
إسػػناده ) الصػػمت بػػف دينػػار ,كىػػك متػػركؾ ,لػػيس بقػػكم الحػػديث ,أحػكاؿ الرجػػاؿ (ص ,)َِٕ :قػػاؿ يحيػػى بػػف معػػيف :بصػػرم
ليس بشيء قاؿ ابف حنبػؿ :ىػك متػركؾ الحػديث ,ككػاف يحيػى ,كعبػد الػرحمف ال يحػدثاف عػف الصػمت بػف دينػار ,الكامػؿ فػي
ضعفاء الرجاؿ البف عدم(ٓ ,)ُِٔ /لو ثبتت صحة ىػذه االتيامػات ,فػالمعنى يكػكف الخطػأ ,كمػا لغػة أىػؿ الحجػاز ,فػإنيـ
يطمقػػكف الكػػذب ,كيريػػدكف بػػو أحيان ػان الخطػػأ ,كبيػػذا قػػاؿ ابػػف حبػػاف فػػي ترجمػػة يبػ ٍػرد مػػكلى ابػػف المسػػيب :كػػاف يخطػػئ ,كأىػػؿ
الحجػاز يسػػمكف الخطػػأ كػذبا ,)ُُْ /ٔ( ,الثــاني :اتيامػو بأنػػو يػػرل رأم الخػكارج :ىػذه الرميػػة لػػـ تثبػػت عميػو ,فقػػد بػ َّػرأه منيػػا
أكث ػػر م ػػف كاح ػػد م ػػف العمم ػػاء األف ػػذاذ ,في ػػذا العجم ػػي ق ػػاؿ :ثق ػػة ,كى ػػك ب ػػرمء مم ػػا يرمي ػػو النػ ػاس ب ػػو م ػػف الحركري ػػة ,الثق ػػات=
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=(ص ,) ّّٗ :كقاؿ ابف جرير :لك كاف كؿ مف ادعى عميو مذىب مف المذاىب الرديئػة ,ثبػت عميػو مػا ادعػى بػو كسػقطت
عدالتو كبطمت شيادتو بذلؾ؛ لمزـ ترؾ أكثر محدثي األمصار؛ ألنو مػا مػنيـ إال كقػد نسػبو قػكـ إلػى مػا يرغػب بػو عنػو ,فػتح
البارم البػف حجػر (ُ ,)ِْٖ /الثالثـة :كػاف يقبػؿ جػكائز األمػراء :قػاؿ ابػف حجػر :فمػيس ذلػؾ بمػانع مػف قبػكؿ ركايتػو ,كىػذا
الزىػرم قػػد كػػاف فػػي ذلػؾ أشػػير مػػف عكرمػػة ,كمػع ذلػػؾ فمػػـ يتػػرؾ أحػد الركايػػة عنػػو بسػػبب ذلػؾ ,فػػتح البػػارم البػػف حجػػر (ُ/
ِْٖ) ,قمــت :عكرمػػة ثقػػة ثبػػت ,ال يض ػره مػػا قيػػؿ بػػو ,كأمػػا بالنسػػبة لسرسػػاؿ ,فممعممػػاء باالحتجػػاج بالم ارسػػيؿ آراء ,كتحديػػدان
مراسيؿ التابعيف ,منيـ مف يرفضو مطمقان ,كمػنيـ مػف يقبمػو مطمقػان ,كمػنيـ مػف يقبمػو بشػركط ,كىػذا ىػك الػراجح ,فقػد كرد عػف
الشافعي قكلو" :المنقطع مختمؼ :فمف شاىد أصحاب رسكؿ اهلل مف التابعيف ,فحػدث حػديثان منقطعػان عػف النبػي :اعتبػر عميػو
بأمكر ,منيا :أف ينظر إ لى ما أرسؿ مف الحديث ,فإف شركو فيػو الحفػاظ المػأمكنكف ,فأسػندكه الػى رسػكؿ اهلل بمثػؿ معنػى مػا
ركل :كانت ىذه داللة عمى صحة مف قبؿ عنو كحفظو .كاف انفرد بإرساؿ حديث لػـ يشػركو فيػو مػف يسػنده قبػؿ مػا ينفػرد بػو
مف ذلؾ .كيعتبر عميو بأف ينظر :ىؿ يكافقو مرسؿ غيره ممف قبؿ العمـ عنو مف غير رجالو الذيف قبؿ عنيـ؟ فإف كجد ذلػؾ
كانػػت داللػػة يقػػكل لػػو مرسػػمو ,كىػػي أضػػعؼ مػػف األكلػػى .كاف لػػـ يكجػػد ذلػػؾ نظػػر إلػػى بعػػض مػػا يػػركل عػػف بعػػض أصػػحاب
رسكؿ اهلل قكالن لو ,فإف كجد يكافؽ ما ركل عف رسكؿ اهلل كانت في ىذه داللة عمى أنو لـ يأخذ مرسمو ,إال عف أصػؿ يصػح
إف شاء اهلل .ككذلؾ إف كجد عكاـ مػف أىػؿ العمػـ يفتػكف بمثػؿ معنػى مػا ركل عػف النبػي  . قػاؿ الشػافعي :ثػـ يعتبػر عميػو:
بأف يككف إذا سمى مف ركل عنو لـ يسمي مجيكالن ,كال مرغكبان عف الركاية عنو ,فيستدؿ بذلؾ عمػى صػحتو فيمػا ركل عنػو.
كيكػػكف إذا شػػرؾ أحػػدان مػػف الحفػػاظ فػػي حػػديث لػػـ يخالفػػو ,فػػإف خالفػػو كجػػد حديثػػو أنقػػص :كانػػت فػػي ىػػذه دالئػػؿ عمػػى صػػحة
مخػػرج حديثػػو .كمتػػى مػػا خػػالؼ مػػا كصػػفت أضػػر بحديثػػو ,حتػػى ال يسػػع أحػػدان مػػنيـ قبػػكؿ مرسػػمو قػػاؿ :كاذا كجػػدت الػػدالئؿ
بصػػحة حديث ػػو بم ػػا كص ػػفت أحببن ػػا أف نقبػػؿ مرس ػػمو .كال نس ػػتطيع أف ن ػػزعـ أف الحج ػػة تثبػػت ب ػػو ثبكتي ػػا بالمتص ػػؿ" ,الرس ػػالة
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كؼ أ ٍىكلىػى" ,القػراءة خمػؼ اإلمػاـ لمبييقػي (ص,)َِٓ :
ص يؿ ا ٍل ىم ٍع يػر ي
يي ىخال ٍ ي ٍ ي ى
ى ٍي
ي ى ي
ي
قمـــت :ييقبػػؿ إذا يعضػػد ,كحػػديثنا ىػػذا أرسػػمو عكرمػػة ,كىػػك -كمػػا َّبينػػا آنف ػان -ثقػػة ثبػػت ,كمػػف كبػػار التػػابعيف الػػذيف عاصػػركا
الصحابة  كأكثرىـ ابف عباس رضػي اهلل عنيمػا ,باإلضػافة إلػى أف الطب ارنػي أسػنده فػي معجمػو ,بػاب العػيف ,عكرمػة عػف
ابف عباس (ُُِْٗ /حَُُْٔ) ,كقاؿ ابف حجر" :كىػذا مرسػؿ كقػد كصػمو الطبػرم مػف طريػؽ إبػراىيـ بػف يزيػد الخػكزم",
فػػتح البػػارم البػػف حجػػر (ُِ ,)ِّٖ /كاسػػناد الطب ارنػػي كميػػـ ثقػػات ,إال أف فيػػو إً ٍبػػر ً
اىيـ ٍبػػف ىي ًزٍيػػد ا ٍل يخػ ً
م ,قػػاؿ ابػػف حجػػر:
ػكز ٌ
ى
متركؾ الحديث ,تقريب التيذيب (ص ,)ٗٓ :ذكره العقيمي في الضعفاء الكبير (ُ )َٕ /قاؿ يحيى :ىكلىٍي ىس بًثًقىػة ,تػاريح ابػف
معػػيف  -ركايػػة الػػدكرم (ّ ,)ُُُ /قػػاؿ النسػػائي :ىمتٍػ يػركؾ ال ىحػ ًػديث ,الضػػعفاء كالمترككػػكف لمنسػػائي (ص ,)ُِ :قمــت :ىػػك
ً
ىى ًػؿ
ػاب يرٍؤىيػا أ ٍ
ػاب التَّ ٍعبًي ًػر ,ىب ي
متركؾ ,فيذا اإلسناد ,ضعيؼ جدان ,كلكػف كقػع فػي الصػحيحيف باختصػار ,صػحيح البخػارم ,كتى ي
كف كالفىسػ ً
ػاد ىكالشػ ٍػرًؾ (ِّٗ /حِٗٗٔ) ,كقػػاؿ شػػياب الػػديف" ,ككقػػع فػػي الصػػحيحيف مختص ػ انر ,ك ٌأكلػػو لقػػد عجبػػت مػػف
السػ ي
ػج ً ى ى
يكسؼ ككرمو" ,حاشيو الشياب عمي تفسير البيضاكم (ٓ ,)ُْٖ /كأيضان لو الكثير مف الشكاىد ,منيا ,ما جاء فػي صػحيح
اعي الَّ ًػذم ًم ٍػف أ ٍ ً ً
ػؼ ال َّػد ً
ؽً ,ذ ٍكػر كص ً
ً
ػاب ىب ٍػد ًء ا ٍل ىخ ٍمػ ً
ػت ًفػي
صػمَّى المَّػوي ىعمىٍي ًػو ىك ىسػمَّ ىـ :ى"كلى ٍػك لىبًثٍ ي
اب التَّ ًاري ًح ,ىب ي
ابف حباف ,كتى ي
ي ى ٍ
ىجمػو قىػا ىؿ ى
ػت ال ػ َّػد ً
اع ىي" (ُْٖٕ /حَِٕٔ) ,م ػػف ح ػػديث أب ػػي ىريػ ػرة  ,كرجال ػػو كمي ػػـ ثق ػػات ,كاس ػػناده
الس ػ ٍػج ًف ىم ػػا لىبً ػ ى
كس ػ ي
ىج ٍب ػ ي
ػؼ ىأل ى
ػث يي ي
متصؿ ,قمت :الحديث مرسؿ صحيح ,قاؿ األلباني- :عف الذم ركاه عبد الرزاؽ ,كىك حديثنا" -مرسالن لػـ يػذكر ابػف عبػاس
فػي إسػػناده ,كال قكلػو" :كلػكال الكممػة  "...فػػي آخػره .كىػػك الصػحيح .كانمػػا صػح ىػػذا بمفػظ آخػػر" ,سمسػمة األحاديػػث الصػػحيحة
كشيء مف فقييا كفكائدىا (ْ.)ٖٓٗ /
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ؾ
كص ٍب ىره حيف دعاه المم ي
ككرمو ,كحزمو ,قاؿ أبك اسحاؽ الزجاج" :استحسف [أم :النبي  ]حزـ يكسؼ ى
ً
اءتًو" (ُ) ,كاستحساف النبي  ,مف مكقفيف:
فمـ يباد ٍر إليو حتى يعمى ىـ أنو قد استقر عند الممؾ صحةي ىبر ى
األول :عندما سألكه عف البقرات العجاؼ السماف ,كرؤيا الممؾ ,فأجابيـ دكف أف يشترط الخركج ,والثاني:
عندما أتاه الرسكؿ ليخرجو مف السجف ,فرفض حتى تظير براءتو ,مف التيمة التي دخؿ السجف بسببيا,

ككالـ النبي  قد ييفيـ في غير محمو (ِ) ,كأف النبي  قميؿ الصبر ,كمتضجر ,بؿ ىك يدلؿ عمى شدة
الثناء كالمدح لسيدنا يكسؼ .)ّ( 

وي ْع َجب النبي  بصبر المؤمن ,في األكقات الصعبة التي يمر بيا ,فقد جاء في الحديث الذم
ُ
ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـَ " :ع َج ًبا ِأل َْم ِر
اؿ :قى ى
صيى ٍي وب [الركمي]  قى ى
اؿ ىر يسك يؿ اهلل ى
أخرجو مسمـ ,مف حديث ي
ِ
اك ِأل ٍ
ان َخ ْي ًار لَ ُوَ ,وِا ْن
اء َ
ش َك َر ,فَ َك َ
س َذ َ َ
س َّر ُ
َص َابتْ ُو َ
َحد إَِّال ل ْم ُم ْؤ ِم ِن ,إِ ْن أ َ
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن ,إِ َّن أ َْم َرهُ ُكمَّ ُو َخ ْيٌرَ ,ولَ ْي َ
ان َخ ْي ًار لَ ُو"
ص َب َر فَ َك َ
َص َابتْ ُو َ
اءَ ,
ض َّر ُ
أ َ

(ْ)

(ٓ) ,قاؿ ابف تيمية" :فيذا الحديث يعـ جميع أقضيتو لعبده المؤمف

)ُ) معاني القرآف كاعرابو (ّ.)ُُٓ /
ِ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -إنما ذكر ىذا الكالـ عمى جية المدح ليكسؼ عميو السالـ ,فما بالو
) ) قاؿ القسطالني" :إف نبينا  -ى
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -إنما أخذ لنفسو
ىك يذىب بنفسو عف حالة قد مدح بيا غيره؟ أجيب [أم :القسطالني] :بأنو  -ى
أيضا مف الجكدة ,أم :لك كنت أنا لبادرت الخركج ثـ حاكلت بياف عذرم بعد ذلؾ,
الشريفة كجينا آخر مف الرأم لو كجو ن
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -حمؿ
كذلؾ أف ىذه القصص كالنكازؿ إنما ىي معرضة ليقتدم الناس بيا إلى يكـ القيامة فأراد  -ى
الناس عمى األحزـ مف األمكر ,كذلؾ أف المتعمؽ في مثؿ ىذه النازلة التارؾ فرصة الخركج مف ذلؾ السجف ربما ينتج لو
مف ذلؾ البقاء في سجنو ,كاف كاف يكسؼ عميو السالـ أمف مف ذلؾ بعممو مف اهلل فغيره مف الناس ال يأمف مف ذلؾ,
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -حالة حزـ كمدح كما فعمو يكسؼ عميو السالـ صبر عظيـ ,كقاؿ
فالحالة التي ذىب إلييا نبينا  -ى
صفحا فيراه الناس
بعضيـ :خشي يكسؼ عميو السالـ أف يخرج مف السجف فيناؿ مف الممؾ مرتبة ,كيسكت عف أمر ذنبو
ن
بتمؾ المنزلة كيقكلكف :ىذا الذم راكد امرأة مكاله فأراد أف يبيف براءتو كيحقؽ منزلتو مف العفة" ,شرح القسطالني
(َُ.)ُّّ /
)ّ) انظر :ركح البياف إلسماعيؿ حقي (ْ.)ُِٕ /
ْ
ً
الرقىائً ً
اب ٍب يف ىخالً ود
اب الزٍى ًد ىك َّ
اب ا ٍل يم ٍؤ ًم يف أ ٍىم يرهي يكموي ىخ ٍيهر (ِِْٗٓ /حِٗٗٗ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا ىى َّد ي
ؽ ,ىب ي
) ) صحيح مسمـ ,كتى ي
َّ ً
ً
ً
الر ٍح ىم ًف
ت ,ىع ٍف ىع ٍب ًد َّ
اف ,ىح َّدثىىنا ثىابً ه
اف  -ىح َّدثىىنا يسمىٍي ىم ي
اف ٍب ًف ا ٍل يمغ ىيرًة  -ىكالم ٍفظي ل ىش ٍيىب ى
يعا ىع ٍف يسمىٍي ىم ى
ٍاأل ٍىزًدم ,ىك ىش ٍيىب ي
اف ٍب يف فىرك ىخ ,ىجم ن
ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ... :الحديث ,كأخرجو أحمد في مسنده ,أ َّىك يؿ يم ٍسىن ًد
صيىٍي وب ,قىا ىؿ :قىا ىؿ ىر يسك يؿ اهلل ى
ا ٍب ًف أىبًي لىٍيمىى ,ىع ٍف ي
ً
ؽ بًيىا يمقى َّد نما أ ٍىك
اب ا ٍل ىجىنائً ًز ىك ىما ىيتى ىعمَّ ي
يف (ُِّْٔ /حُّْٖٗ) ,عف بيز كحجاج ,كأخرجو ابف حباف في صحيحو ,كتى ي
ا ٍل يككًفي ى
مؤ َّخرا ,باب ما ج ً
َّب ًر كثىك ً
ىع ىر ً
اب ٍاأل ٍىم ىر ً
اض (ُٕٓٓ /حِٖٔٗ) ,مف طريؽ شيباف بف فركخ ,كالجميع
اض ىك ٍاأل ٍ
يى ن ى ي ى ى ى
اء في الص ٍ ى ى
(بيز ,كحجاج ,كشيباف) عف سميماف ,بو بمثمو.
ٓ
ان ْب ُن َفُّرو َخ ,صدكؽ ييـ كرمي بالقدر ,تقريب التيذيب (ص ,)ِٔٗ :قاؿ أبك زرعة :صدكؽ,
) ) قاؿ ابف حجرَ :
ش ْي َب ُ
كقاؿ أبك حاتـ :كاف يرل القدر كاضطر الناس إليو بآخرة ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ ,)ّٕٓ /كقاؿ الساجي=:
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اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
مسمى اإليماف -كما قاؿ بعض
كأنيا خير لو إذا صبر عمى مكركىيا كشكر لمحبكبيا ,بؿ ىذا داخؿ في َّ

السمؼ" :-اإليماف نصفاف :نصؼ صبر ,كنصؼ شكر" ,لقكلو تعالى{ :إَِّْ فِِ رٌَِهَ ٌَأَّبدٍ ٌِىًُِّ صَجَّبسٍ
ضَىٌُسٍ} [إثشاىُْ , )ُ(" ]6 :فالشكر عمى السراء ,كالصبر عمى الضراء ,نعمتاف مف نعـ اهلل  لممؤمف,
فيك يؤجر عمييما معان ,إذا كاف شاك انر صاب انر محتسبان ما عند اهلل مف األجر العظيـ ,كمف الكالـ الجميؿ
َّعدم" :فيجتمع لممؤمف عند النعـ كالسراء ,نعمتاف :نعمة حصكؿ ذلؾ
في ىذا المعنى ,ما قالو الس ٍ

المحبكب ,كنعمة التكفيؽ لمشكر الذم ىك أعمى مف ذلؾ .كبذلؾ تتـ عميو النعمة .كيجتمع لو عند الضراء,
ثالث نعـ :نعمة تكفير السيئات ,كنعمة حصكؿ مرتبة الصبر التي ىي أعمى مف ذلؾ ,كنعمة سيكلة

الضراء عميو؛ ألنو متى عرؼ حصكؿ األجر كالثكاب ,كالتمرف عمى الصبر ,ىانت عميو كطأة المصيبة,
كخؼ عميو حمميا" (ِ) ,كليذه المعاني العظيمة ,استحسف النبي  أمر المؤمف في كؿ أحكالو السارة
كالضارة –كما أرل ضر انر لو.-

ب كذلك من رد
وي ْع َج ُ
وي ْع َجب النبي  من صبر أبي بكر  عندما شتمو رجل من القومَ ,
ُ
الممَك عن أبي بكر  عند تعرضو لمشتم ,كىذا ما أظيره الحديث الذم أخرجو أحمد ,مف حديث
ودفاع َ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىج ًال هس ,فى ىج ىع ىؿ َّ
أىبًي يى ىرٍي ىرةى  ,أ َّ
َّـ,
النبًي  ىي ٍع ىج ي
ىف ىريج نال ىشتى ىـ أ ىىبا ىب ٍك ور ىكالنَّبًي ى
ب ىكىيتىىبس ي
ً
ً
ً
ً َّ
النبًي َّ
ب َّ
اؿ :ىيا
اـ ,ىفمى ًحقىوي أيىبك ىب ٍك ور ,فىقى ى
ض قى ٍكلًو ,فى ىغض ى
ىفمى َّما أى ٍكثىىر ىرَّد ىعمى ٍيو ىب ٍع ى
ى
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ىكقى ى
كؿ ً
ت عمى ٍي ًو بعض قىكًل ًو ,ىغ ً
اهلل ىكاف ي ٍشتيمنًي كأ ٍىن ى ً
ان َم َع َك
ت ,قى ى
ىر يس ى
اؿ" :إِ َّن ُو َك َ
ت ىكقي ٍم ى
ض ٍب ى
ت ىجال هس ,ىفمى َّما ىرىد ٍد ي ى ى ٍ ى ٍ
ى ى ي ى
ِ
ْع َد َمعَ َّ
ض قَ ْولِ ِوَ ,وقَ َع َّ
الش ْيطَ ِ
اؿَ " :يا أ ََبا
ان" ثيَّـ قى ى
ت َعمَ ْي ِو َب ْع َ
َممَ ٌك َي ُرُّد َع ْن َكَ ,فمَ َّما َرَد ْد َ
الش ْيطَ ُ
انَ ,فمَ ْم أَ ُك ْن ألَق ُ
(ّ)
ِِ
ق :ما ِم ْن ع ْب ٍد ظُمِم ِبم ْظمَم ٍة فَي ْغ ِ
َب ْك ٍر ثََال ٌ ُّ
ص َرهُ,
ضي
َع ْن َيا لمَّو َع َّز َو َج َّل ,إَِّال أ َ
َ َ َ ُ
َ
َع َّز اهللُ ِب َيا َن ْ
ث ُكم ُي َّن َح ّّ َ
يد ِبيا ِ
ِ ٍ
يد ِب َيا
سأَلَ ٍةُ ,ي ِر ُ
صمَ ًة ,إَِّال َز َ
ادهُ اهللُ ِب َيا َكثَْرةًَ ,و َما فَتَ َح َر ُج ٌل َب َ
َو َما فَتَ َح َر ُج ٌل َب َ
اب َم ْ
اب َعطيَّةُ ,ي ِر ُ َ

=قدرم إال أنو كاف صدكقان ,تيذيب التيذيب البف حجر (ْ ,)ّٕٓ /قاؿ الذىبي :أحد الثقات ,ميزاف االعتداؿ (ِ,)ِٖٓ /
قاؿ أحمد ابف حنبؿ :ثقة ,كقاؿ مسممة :ثقة ,قمت :صدكؽ؛ إال أف مسممان قرنو َّ
بيداب (كىك ثقة عابد) ,تقريب التيذيب
(ص ,)ُٕٓ :كذلؾ لو متابعات –كما ىك َّ
مبيف في التخريج.-

)ُ) قاعدة في الصبر (ص.)َٗ-ٖٗ :

ِ
َّعدم(ص ,)ٕٗ :كانظر :نكر اليدل كظممات الضالؿ في ضكء الكتاب كالسنة
) ) التكضيح كالبياف لشجرة اإليماف لمس ٍ

لمدكتكر سعيد بف عمى (معاصر)(ص.)َِْ :

)ّ) [وىو من اإلغضاء] :أغضى الميل :إذا أظمـ .كأغضى عمى األذل :إذا سكت .كأغضى :إذا قارب بيف جفكف عينيو,

شمس العمكـ كدكاء كالـ العرب مف الكمكـ لنشكاف الحميرم (ٖ.)ْٗٔٔ /
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اده اهلل ع َّز وج َّل ِبيا ِقمَّ ًة" (ُ) (ِ) ,قاؿ المال عمي القارم في معنى (يتىعجَّب) ,أىمً :
"م ٍف ىشتًٍـ
ى ى ي
ٍ
َكثَْرةً ,إَِّال َز َ ُ ُ َ َ َ َ
ً
َّ ً َّ ً ً ً
ص ٍب ًر أىبًي ىب ٍك ور ك ىكثٍىرًة كفىائً ًو" كقاؿ في معنى (كىيتىىبسَّـ)" :لً ىما ىي ىرل ًم ىف اٍلفى ٍر ً
ؽ ىب ٍي ىف
الريجؿ ىكًقمة ىح ىيائو ,أ ٍىك م ٍف ى
ى ي
ى
ى
ظ ً
الش ٍخص ٍي ًف كما يتىرتَّب عمىى ًفعمً ًيما ًمف اٍلعقيكب ًة اٍل ىك ً
الر ٍح ىم ًة َّ
اى ًر اٍل ىج ىال ًؿ
اممى ًة ىك َّ
ظيى ىر لىوي ًم ٍف ىم ى
الن ًازلى ًة ىكلً ىما ى
ٍ ى ى ي ى
َّ ى ى ى ى ى ي ى

)ُ) مسند أحمد ,مسىن يد أىبًي يىرٍيرةى ر ً
ض ىي اهللي ىع ٍنوي (َُّٓٗ /حِْٔٗ) ,قاؿ أحمد :ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ,ىع ًف ٍاب ًف ىع ٍج ىال ىف ,قىا ىؿ:
يٍ
ىى ى
ً
و
ً
ً
ً
ً
اب
ب
,
اب
د
اآل
ك
ة
م
الص
ك
ر
ب
ل
ا
كتاب
صحيحو,
في
مسمـ
أخرجو
ك
الحديث,
...

ة
ر
ي
ر
ى
ي
ب
ى
أ
ف
ع
,
يد
ع
س
ٍ
ى ى ىٍى
ىح َّدثىىنا ىس ًع ي
يى ٍ ى ى
ىٍ
ى ي
يد ٍب يف أىبًي ى
استً ٍحىب ً
اض ًع (ََُِْ /حِٖٖٓ) ,مف طريؽ إسماعيؿ بف جعفر ,كأخرجو أحمد في مسنده ,يم ٍسىن يد أىبًي يى ىرٍي ىرةى
اب ا ٍل ىع ٍف ًك ىكالتَّ ىك ي
ٍ
رً
ض ىي اهللي ىع ٍنوي (ُُِّٗ /حَِٕٔ) ,مف طريؽ شعبة ,ككالىما (اسماعيؿ ,كشعبة) ,عف العالء بف عبد الرحمف عف
ى
عبد الرحمف بف يعقكب عف أبي ىريرة مختص انر ,كأخرجو ابف أبي الدنيا في اإلشراؼ في منازؿ األشراؼ
اب ا ٍل ىع ٍف ًك ىع ًف الظَّالًًـ ىكتىٍرًؾ
(صُْْ :حٕٕ) ,مف طريؽ سفياف بف عيينة مختص انر ,كأخرجو البييقي في اآلداب ,ىب ي
ً ً
ص ًار ىم ىع ا ٍلقي ٍد ىرًة (صّٓ :حُِٗ) ,مف طريؽ يحيى بف سعيد القطاف بألفاظ متقاربة ,ككالىما (سفياف ,كيحيى) عف
اال ٍنت ى
ابف عجالف بو ,كأخرجو الطبراني ,المعجـ األكسط ,ىب ي ً ً
اس يموي :يم ىح َّم هد (ُٕٖٗ /حِّٕٗ) ,مف طريؽ
اب ا ٍلميـ ,ىم ًف ٍ
ابف جدعاف عف سعيد بف المسيب عف أبي ىريرة بنحكه (مرسالن).
)ِ) رجالو ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيوُ ,م َح َّمد ْبن َع ْجالن ا ْل َم َد ِن ّي ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ إال أنو اختمطت عميو أحاديث
أبي ىريرة ,تقريب التيذيب (ص ,)ْٗٔ :قاؿ ابف عيينة :ككاف ثقة ,العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل (ُ/
ُٖٗ) ,قاؿ ابف أحمد ابف حنبؿ ,سألت أبي عف محمد بف عجالف كمكسى بف عقبة أييما أعجب إليؾ؟ فقاؿ :جميعان ثقة
كما أقربيما ,كاف ابف عيينة يثني عمى محمد بف عجالف ,العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل (ِ ,)ُٗ /قاؿ
ابف معيف :ثًقىة ,تاريح ابف معيف  -ركاية الدكرم (ّ ,)ُٗٓ /ذكره العجمي في الثقات كقاؿ :مدني" ,ثقة ,الثقات
لمعجمي(ص ,) َُْ :قاؿ أبك زرعة :محمد بف عجالف مف الثقات ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ ,)َٓ /قاؿ النسائي:
اؿ ىي ٍحىيى ا ٍلقىطَّاف ىس ًمعت
ثقة ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم(ِٔ ,)َُٔ /ذكره ابف حباف في الثقات ,كقاؿ" :قى ى
الم ٍقيبرم يحدث ىع ٍف أىبًيو ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,ىك ىعف أىبًي يى ىرٍي ىرةى فاختمط عم َّي فجعمتيا كميىا ىع ٍف
يم ىح َّمد ٍبف
ى
عجالف ىيقيكؿ :ىك ى
اف سعيد ى
ً ً
ً
اختىمىط
الم ٍقيبرم مف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ىكسمع ىع ٍف أىبًيو ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,ىفمى َّما ٍ
أىبي يى ىرٍي ىرة ,قىا ىؿ أيىبك ىحاتـ ىرضي اهلل ىعنوي :ىكقد سمع سعيد ى
عجالف ً
اختىمىط ًفييىا كجعميىا كميىا ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,كلىٍي ىس ىى ىذا ًم َّما ييي ًٍ
اإل ٍن ىساف بً ًو؛ ًألىف
ىعمى ابف
ى
ينيماٍ ,
ى
صحيفىتو ىكلـ يي ىمٌيز ىب ى
ى
ى
َّحيفىة كميا ًفي ىنفسيا ً
الص ً
عجالف ىع ٍف سعيد ىع ٍف أىبًيو ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,فى ىذاؾ ًم َّما حمؿ ىع ٍنوي قىًديمان قبؿ
يحة ,فى ىما قىا ىؿ ا ٍبف
ى
صح ى
ى ى
ى
ً
ًٍ
ص ًحيح ىكىبعضيىا يم ٍنقىطع؛ ًألَّىنوي أسقط أىىباهي ًم ٍنيىا فى ىال
ص ًحيفىتو ىعمىٍي ًو ,ىك ىما قى ى
اؿ ىع ٍف سعيد ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى فبعضيا يمتَّصؿ ى
اخت ىالط ى
ً ً ً
ً ً
َّ
اف ييي أمره
يجب اال ٍحت ىجاج ع ٍند اال ٍحتىياط؛ ًإال بً ىما يركم الثقىات المتقنكف ىع ٍنوي ىع ٍف سعيد ىع ٍف أىبًيو ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,ىكًاَّن ىما ىك ى
ً
ً
اف ىك ًاذنبا ًفي ا ٍلىب ٍعض؛ ًألىف ا ٍلكؿ لـ يسمعوي سعيد ىع ٍف
كيضعؼ لىك قىا ىؿ في ا ٍلكؿ سعيد ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,فىًإَّنوي لىك قىا ىؿ ىذلؾ لى ىك ى
ً ً
اؿ ىذلًؾ لى ىك ً ً
كرىناهي" (ٕ ,)ّٖٕ-ّٖٔ /قمت :صدكؽ ,كأما بالنسبة
أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,ىفمىك قى ى
ى
اف اال ٍحت ىجاج بًو ىساقطان عمى حسب ىما ىذ ٍ
إلى اختالطو فقد ركل عنو ,يحيى بف سعيد القطاف ,كىك ثقة متقف حافظ إماـ قدكة ,تقريب التيذيب (ص ,)ُٓٗ :كقد
تكبع ىذا اإلسناد –كما ىك مبيَّف -في التخريج  ,أما س ِعيد ْبن أَِبي ِ
ي ,قاؿ ابف حجر :ثقة  ...تغير قبؿ مكتو
سعيد ا ْل َم ْق ُب ِر ّ
َ
َ
بأربع سنيف ,تقريب التيذيب (ص ,)ِّٔ :فتغيره ال يضر ,لكجكد المتابعات المذككرة في التخريج ,قمت :الحديث اسناده
حسف ,كيتقكل بالمتابعات فيصبح الحديث صحيحان لغيره ,قاؿ الذىبي :إسناده حسف ,فيض القدير لممناكم(ٓ ,)ُْٗ /قاؿ
األلباني :كاسناده جيد .كرجاؿ أحمد رجاؿ (الصحيح) ,سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا (ٓ,)ُِٕ /
كقاؿ شعيب األرناؤكط :حسف لغيره ,حاشية مسند أحمد (ُٓ.)َّٗ /
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ىى ًؿ اٍل ىكم ً
كاٍل ىجم ً
اؿ" (ُ) ,ىيستحسف النبي  ىنا مف الصبر الذم أبداه أبا بكر
اؿ ىعمىى ىما يى ىك ىم ٍشيي ي
كد أ ٍ
ى
ى ى
الصديؽ ,في بداية األمر عمى شتـ ىذا الرجؿ لو ,كىذا يعتبر مف الكماؿ ,ال يفكز بو إال مف عاشكا هلل
كفي اهلل في كؿ تفاصيؿ حياتيـ ,أمثاؿ الصديؽ  ,رغـ أف الرد بالمثؿ دفاعان عف النفس كىك جائز,
كىذا لًقى ٍكليوي تى ىعالىىًَ{ :جَضَاءُ سَِّْئَخٍ سَِّْئَخٌ ِِثٍُْيَب فََّْٓ ػَفَب ًَؤَصٍَْحَ فَإَجْشُهُ ػٍَََ اٌٍَّوِ إَِّٔوُ ٌَب ُّحِتُّ اٌظَّبٌِِّ َ} [اٌطٌسٍ:
ص ٍنفىٍي ًفً ,
اؿ اٍلعمىماء" :جع ىؿ المَّو اٍلمؤ ًمنًيف ً
كف ىع ًف الظَّالًًـ فىىب ىدأى بًًذ ٍك ًرًى ٍـ ًفي
 ,]13قى ى
ص ٍن ه
ؼ ىي ٍعفي ى
ي يٍ ى
اؿ القرطبي :قى ى ي ى ي ى ى
ً ً
صركف ًمف ى ً ً
ً
قىكًل ًو ًَإِرا ِب غَضِجٌُا ىُُْ َّغْفِشًَُْ  [ اٌطٌسٍ ]87 :ك ً
ص ًار
ص ٍن ه
ؼ ىي ٍنتى ي ى ٍ
ظالم ًي ٍـ .ثيَّـ ىبي ى
َّف ىح َّد اال ٍنت ى
ٍ
ى
ً
صر ًم َّمف ى ً
ً
ً ًً
م" (ِ) ,ككذلؾ استحسف النبي ,
ظمى ىموي م ٍف ىغ ٍي ًر أ ٍ
ٍ
ىف ىي ٍعتىد ى
بقى ٍكلوًَ" :جَضاءُ سَِّْئَخٍ سَِّْئَخٌ ِِثٍُْيب" فىىي ٍنتى ي
الممىؾ عف أبي بكر  ,كاستشعر المرتبة العظيمة التي كصؿ ليا الصديؽ  ,كعندما بادر
دفاع ى
أبك بكر بالرد بالمثؿ ,غادر الممؾ ,كبدأ الشيطاف َّ
يندس بينيـ ,بما سيبعد أبا بكر عف تمؾ المرتبة إذا
استمر في الرد عمى ذلؾ الرجؿ ,كليذا غادر النبي  المكاف حتى يظؿ أبك بكر محافظان عمى تمؾ
المرتبة ,كذاؾ الصبر العظيـ ,كىذا الذم أخبر بو النبي  أبا بكر  عندما لحؽ بو ,باإلضافة إلى
إخباره أمك انر ثالثة –كما بيَّف ذلؾ الحديث -منيا :ما سكت عبد عف مظممة هلل  ,إال َّ
أعز اهلل  بيا
نصره (ّ).

)ُ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ٖ.)ُّٖٓ /
)ِ) تفسير القرطبي (ُٔ.)َْ /

)ّ) انظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممال عمي القارم (ٖ.)ُّٖٔ /
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الفصل الثاني
اإلعجابات املتعلقة بالعلم,

والسلىك ,واجلهاد ,واألمم
وفيو مبحثان:

المبحث األول :اإلعجابات المتعمقة بالعمم:
وفيو ثالثة مطالب:

المطمب األول :اإلعجاب بعمم بعض الصحابة وغيرىم.

المطمب الثاني :اإلعجاب بمرافقة النبي  ,وسماعو ,وسؤالو لمعمم.
المطمب الثالث :اإلعجاب بمرافقة األخيار ,وسماعيم ,وبيان الخطاب.

المبحث الثاني :اإلعجاب بالسموك والجياد واألمم:
وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :اإلعجاب ببعض السموك.

المطمب الثاني :اإلعجاب بمسائل في الجياد.
المطمب الثالث :اإلعجاب بمسائل تخص األمم.
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المبحث األول
اإلعجابات المتعمقة بالعمم
أبرز اهلل  كرسكلو  أىمية كبرل لمعمـ كالتعمـ ,كجعؿ اهلل  بداية اإلسالـ العظيـ ,الذم أنار
اهلل  بو الككف ,بالعمـ ,كأنزؿ اآليات األكلى عمى قمب النبي  ,تتحدث عف العمـ ,كىي قكلو تعالى:

{الْشَؤْ ثِبسُِْ سَثِّهَ اٌَّزُِ خٍََكَ ( )8خٍََكَ اٌْئِْٔسَبَْ ِِْٓ عٍََكٍ ( )0الْشَؤْ ًَسَثُّهَ اٌْإَوْشََُ ( )5اٌَّزُِ عٍَََُّ ثِبٌْمٍََُِ ( )4عٍَََُّ اٌْئِْٔسَبَْ َِب
ٌَُْ َّعٍَُْْ } [اٌعٍك ]5 - 8 :كىذا ليس اعتباطيان ,بؿ أراد اهلل  أف يبدأ الناس عص انر جديدان ,يستمر إلى يكـ
القيامة ,يككف المظير األبرز فيو ,ىك العمـ ,كالذم ستتبدد بو حكالؾ الميؿ المظمـ التي َّ
تفشت في عصكر
الج اىمية ,كالتي امتألت بالخرافات كالخزعبالت كاألساطير ,كليعمـ الجميع عمـ اليقيف بأف مف يريد أف

كي ىعمـ األجياؿ القادمة ,لقكلو
يبني الحضارات كيرتقي بيا إلى مستكيات عالية كفريدة ,ما عميو إال أف يتعمـ ي
كي ىسيؿ اهلل 
تعالىَّ{ :شْفَعِ اٌٍَّوُ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ِِنْىُُْ ًَاٌَّزَِّٓ ؤًُرٌُا اٌْعٍَُِْ دَسَخَبدٍ ًَاٌٍَّوُ ثَِّب رَعٌٍََُّْْ خَجِريٌ } [اجملبدٌخ ,]88 :ي

لطمبة العمـ؛ الطريؽ إلى الجنة ,كتحفيـ رعاية اهلل  كرحمتو ,فقد جاء في الحديث الذم أخرجو مسمـ,
اؿ رسك يؿ ً
اهلل صمَّى اهلل عمى ٍي ًو كسمَّـ ..." :وم ْن سمَ َك طَ ِريقًا ي ْمتَ ِمس ِف ِ
يو
مف حديث أىبًي يى ىرٍي ىرةى  ,قى ى
َ ُ
ََ َ
ى
اؿ :قى ى ى ي
ي ى ىىى
ون ِكتَاب ِ
وت ِ
اجتَمع قَوم ِفي ب ْي ٍت ِم ْن بي ِ
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
اهلل,
اهللَ ,ي ْتمُ َ
َ
ُُ
َ
ع ْم ًماَ ,
س َّي َل اهللُ لَ ُو بو طَ ِريقًا إلَى ا ْل َجنةَ ,و َما ْ َ َ ْ ٌ
ِ
ِ
َّ
يم ْن
سوَن ُو َب ْي َن ُي ْم ,إَِّال َن َزلَ ْت َعمَ ْي ِيِم َّ
الس ِكي َن ُةَ ,و َغ ِش َيتْ ُي ُم َّ
َوَيتَ َد َار ُ
الر ْح َم ُة َو َحفتْ ُي ُم ا ْل َم َال ئ َك ُةَ ,وَذ َك َرُى ُم اهللُ ف َ
ِع ْن َدهُ" (ُ) (ِ).

ُ
ً
ً
ً
ض ًؿ ًاال ٍجتً ىما ًع ىعمىى تً ىال ىكًة ا ٍلقي ٍر ً
آف ىك ىعمىى الذ ٍك ًر
اب فى ٍ
) ) صحيح مسمـ ,كتاب الذ ٍك ًر ىكالد ىعاء ىكالتَّ ٍكىبة ىك ًاال ٍست ٍغفى ًار ,ىب ي
(َِْْٕ /حِٗٗٔ) ,قاؿ مسمـ :ح َّدثىىنا ي ٍحيى ٍبف ي ٍحيى التَّ ًم ً
يمي ,ىكأيىبك ىب ٍك ًر ٍب يف أىبًي ىش ٍيىبةى ,ىك يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل ىع ىال ًء ا ٍليى ٍم ىدانًي -
ى ى ي ى ى
ى
ىع ىم ً
ىخىب ىرىنا كقىا ىؿ ٍاآل ىخ ىر ً
صالً وح ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,قىا ىؿ:
ىكالمَّ ٍفظي لًىي ٍحىيى ,قىا ىؿ ىي ٍحىيى :أ ٍ
اف :ىح َّدثىىنا  -أيىبك يم ىع ًاكىيةى ,ىع ًف ٍاأل ٍ
ش ,ىع ٍف أىبًي ى
ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ... :الحديث.
قى ى
اؿ ىر يسك يؿ اهلل ى

ازم ,أ َُبو ُم َع ِ
اوَية الض ِ
)ِ) قاؿ العالئيُ :م َح َّمد ْبن َخ ِ
َّرير ,قاؿ أحمد بف أبي طاىر :كاف يدلس ,جامع التحصيؿ لمعالئي
(ص ,)َُٗ :كقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب التدليس ,طبقات المدلسيف (ص ,)ّٔ :فتدليسو ال

يضر ,كأما األعمش ,سبؽ في صفحة (ُٗ).
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المطمب األول :اإلعجاب بعمم بعض الصحابة وغيرىم
ليذه األىمية الكبرل لمعمـ ,فإننا نجد النبي  كاف يي ٍع ىجب بعمـ الصحابة ,كيشجعيـ عمى التعمـ,
كؿ ً
اهلل صمَّى اهلل عمى ٍي ًو كسمَّـ ًمف ً
كىذا ما رأيناه مع ٍاب ًف ىعب و
آخ ًر المٍَّي ًؿ,
ت ىر يس ى
َّاس رضي اهلل عنيما ,قى ى
اؿ :أىتىٍي ي
ي ى ىىى ٍ
ى
(ُ)
ً
ً ً
ت ىخٍمفىو ,فىأ ى ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىعمىى
صمٍَّي ي
ي
اءهي  ,ىفمى َّما أى ٍقىب ىؿ ىر يسك يؿ اهلل ى
ىخ ىذ بًىيدم ,فى ىج َّرنًي ,فى ىج ىعمىني ح ىذ ى
فى ى
صالتً ًو ,ىخنست (ِ) ,فىصمَّى رسك يؿ ً
ً َّ
اهلل َّ
َج َعمُ َك
ؼ قى ى
اؿ لًيَ " :ما َ
ص ىر ى
شأ ِْني أ ْ
ىٍ ي
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ,ىفمى َّما ٍان ى
ى
ى ىي
ى
ً
ً
ً
ً
و
ً
ِ
ِ
ِ
َّ
ً
ؾ
ىعطىا ى
ت :ىيا ىر يس ى
ت ىر يسك يؿ اهلل الذم أ ٍ
اء ىؾ ,ىكأ ٍىن ى
سر" ,فى يقٍم ي
ىحد أ ٍ
كؿ اهلل ,أ ىىكىي ٍن ىبغي أل ى
صم ىي ح ىذ ى
ىف يي ى
ح َذائي فَتَ ْخن ُ
يد ِني ِع ْم ًما َوفَ ْي ًما (ّ) (ْ) ,يي ٍع ىجب النبي  بما قالو ابف عباس
اهللي؟ قَ َ
َع َج ْبتُ ُو ,فَ َد َعا اهللَ لِي أ ْ
َن َي ِز َ
ال :فَأ ْ
رضي اهلل عنيما ,كالتي تدؿ عمى أنو في غاية النباىة كالذكاء ,كأنو يم ًحب لمعمـ كالتعمـ ,كأف لديو –كىك
الغالـ الصغير -مف الفيـ كاإلدراؾ ألمكر قد ال يستطيعيا مف ىك في جيؿ يفكقو كيسبقو ,فالتقط النبي 
ذلؾ مف ىذا الغالـ الفطف ,فدعا اهلل  لو بأف يفقيو في الديف ,كأف يزيده مف العمـ كالفيـ ,كىذا ىك
ديدف النبي  ,في تشجيعو لمعمـ كالتعمـ ,ألبناء المسمميف.
وي ْع َجـــب النبـــي  بعمـــم القـــائف (٘) ,ومعرفتـــوَّ ,
بالنســـب بـــين النـــاس بعالمـــات معينـــة ,كى ػػذا
ُ
ً
ً
ػي
ػت :ىد ىخػ ػ ىػؿ ىعمىػ ػ َّ
ػي المَّػ ػػوي ىع ٍنيىػ ػػا ,قىالىػ ػ ٍ
مػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػي الحػ ػػديث الػ ػػذم أكرده البخػ ػػارم ,مػ ػػف حػ ػػديث ىعائ ىش ػ ػةى ىرضػ ػ ى
(ٔ)
ً
ً
َّ
النبً ػػي َّ
ضػ ػطى ًج ىع ً
ؼ ,ىك َّ
ػاؿ:
اف  ,فىقى ػ ى
قى ػػائً ه
ػامةي ٍب ػ يػف ىزٍي ػ وػد ىكىزٍي ػ يػد ٍب ػ يػف ىح ًارثىػ ػةى يم ٍ
ص ػػمى اهللي ىعمى ٍي ػػو ىك ىسػ ػم ىـ ىش ػػاى هد ,ىكأ ى
ى
يس ػ ى
ِ
ًً
ــــر ِبـــــ َذلِ َك َّ
ضػ ػػيىا ًمػ ػ ٍػف ىب ٍعػ ػ و
ــــو,
سـ َّ
ػض .قىػ ػ ى
الن ِبـ ُّ
َع َج َبـ ُ
ســـــمَّ َم َوأ ْ
إً َّف ىىػ ػػذه األى ٍقػ ػ ىػد ىاـ ىب ٍع ي
صـــــمَّى اهللُ َعمَ ْيـــــو َو َ
ــــي َ
ػاؿ" :فَ ُ

ُ
ِ
اءً :
المقا ًبؿ ,لساف العرب البف منظكر(ُْ.)َُٕ /
)) َ
اإلز ي
الحذ ُْو والح َذ ُ
اء ك ي
)ِ) خنست ,الخاء كالنكف كالسيف أصؿ كاحد يدؿ عمى استخفاء كتستر .قالكا :الخنس الذىاب في خفية ,معجـ مقاييس
المغة (ِ ,)ِِّ /أم :تأخرت ,فتح البارم البف حجر (ٗ.)ٖٓٔ /
)ّ) مسند أحمد مسند عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب ,عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ (ُٕٖٓ /حََّٔ) ,قاؿ
أحمد :حدثنا عبد اهلل بف بكر ,حدثنا حاتـ بف أبي صغيرة أبك يكنس ,عف عمرك بف دينار ,أف كريبا ,أخبره ,أف ابف عباس
رضي اهلل عنيما ,قاؿ ... :الحديث ,كأخرجو الحاكـ في مستدركوً ,كتىاب مع ًرفى ًة الصَّحاب ًة ر ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ٍـً ,ذ ٍك ير ىع ٍب ًد المَّ ًو
ي ىٍ
ىى ى
ً
َّاس ٍب ًف ع ٍب ًد ا ٍلمطَّمً ًب ر ً
ا ٍب ًف ىعب ً
اب
ت
ك
,
مصنفو
في
شيبة
أبي
ابف
جو
أخر
ك
,
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما (ُّٔٓ /حِٕٗٔ) بمثمو
ى ي
ى
ى
ي
َّ
ً
ً
ً
ضائً ًؿ ,ىما يذك ىر في ٍاب ًف ىعب و
َّاس ىرض ىي الموي ىع ٍنوي (ّّٖٔ /ح) مختص انر ,ككالىما مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما.
ا ٍلفى ى
ْ
ً
ً
ً
َّ
يح ىعمىى ىش ٍرط الش ٍي ىخ ٍي ًف,
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ الحاكـ " :ىى ىذا ىحد ه
صح ه
يث ى
ىكلى ٍـ يي ىخر ىجاهي بًيىًذ ًه السىياقى ًة" ,المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُّٔٓ /حِٕٗٔ) ,كقاؿ شعيب األرناؤكط :إسناده صحيح
عمى شرط الشيخيف مسند أحمد (ٓ ,)ُٕٖ /كقاؿ األلباني :كىذا إسناد صحيح عمى شرط الشيخيف ,سمسمة األحاديث
الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا (ِ.)ُٓٗ /
)ٓ) القائف :ىك الذم يعرؼ اآلثار كيتبعيا كيعرؼ شبو الرجؿ في كلده كأخيو ,غريب الحديث البف قتيبة (ِ,)ُٓٗ /
سمي بذلؾ؛ ألنو يقفك األشياء ,أم :يتبعيا فكأنو مقمكب مف القافي ,فتح البارم البف حجر (ُِ.)ٓٔ /
ٔ
كضع جنبو باألرض يضجع ضجعان كضجكعان ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية
ض ىج ىع الرجؿ ,أم:
) ) (مضطجعان) ,ى
ى
لمجكىرم (ّ ,)ُِْٖ /كىك ,تحت كساء كأقداميما ظاىرة ,شرح القسطالني (ٔ.)ُِٕ /
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َخبر ِبـ ِ
شـــــ َة"
ــــو َع ِائ َ
فَــــأ ْ َ َ
ألنػ ػػو ك ػ ػػاف أسػ ػػكد ش ػ ػػديد السػ ػ ػكاد ,ككػ ػػاف أب ػ ػػكه زي ػ ػػد أبػ ػػيض م ػ ػػف القط ػ ػػف ,فممػ ػػا ق ػ ػػاؿ الق ػ ػػائؼ مػ ػػا ق ػ ػػاؿ م ػ ػػع
اخػ ػػتالؼ المػ ػػكف يسػ ػ َّػر النبػ ػػي صػ ػػمى اهلل عميػ ػػو كسػ ػػمـ بػ ػػذلؾ ,لككنػ ػػو كافَّػ ػان ليػ ػػـ عػ ػػف الطعػ ػػف فيػ ػػو العتقػ ػػادىـ
ذلػ ػػؾ" (ّ) ,كىػ ػػذا لػ ػػـ يكػ ػػف ليحصػ ػػؿ ل ػ ػكال معرفػ ػػة القػ ػػائؼ بيػ ػػذا العمػ ػػـ ,الػ ػػذم يي ٍع ًجػ ػػب النبػ ػػي  , كيشػ ػػجعو
ب ػ ػ ػػيف أص ػ ػ ػػحابو كالمس ػ ػ ػػمميف كافَّػ ػ ػ ػة ,كس ػ ػ ػػركر النب ػ ػ ػػي  بي ػ ػ ػػذه النتيج ػ ػ ػػة دفع ػ ػ ػػو إلخب ػ ػ ػػار عائش ػ ػ ػػة رض ػ ػ ػػي
ػاف
اهلل عني ػ ػػا ,كق ػ ػػاؿ العين ػ ػػي ف ػ ػػي ى ػ ػػذا اإلخب ػ ػػار" :لى ىعمَّػ ػػو ل ػ ػػـ يعم ػ ػػـ أَّىنيى ػ ػػا عمم ػ ػػت ىذلً ػ ػػؾ ,أىك ٍ
أخبرىى ػ ػػا ,ىكًاف ىك ػ ػ ى
عمػ ػػـ بعمميػ ػػا تىأ ً
ٍكيػ ػ نػدا لٍم ىخ ىبػ ػػر ,أىك نسػ ػػي أَّىنيىػ ػػا عممػ ػػت ىذلًػ ػػؾ كشػ ػػاىدتو ىم ىعػ ػػو" (ْ) ,كبً ىغػ ػػض النظػ ػػر عػ ػػف ىػ ػػذه
االحتمػ ػػاالت التػ ػػي أكردىػ ػػا العينػ ػػي فػ ػػي اإلخبػ ػػار؛ إال أف اإلنسػ ػػاف ال يي ٍخبًػ ػػر أحػ ػػدان بشػ ػػيء بيػ ػػذه الحيثيػ ػػة؛
إال إذا كػ ػ ػػاف فػ ػ ػػي حالػ ػ ػػة مػ ػ ػػف السػ ػ ػػركر كاالستحسػ ػ ػػاف ,كيريػ ػ ػػد مػ ػ ػػف الجميػ ػ ػػع أف يشػ ػ ػػارككه ىػ ػ ػػذه السػ ػ ػػعادة,
كحتى لك كاف يعمـ أنيـ عمى معرفة مسبقة بو.
(ُ)

(ِ) ,قػ ػػاؿ ابػ ػػف حجػ ػػر" :أنيػ ػػـ كػ ػػانكا فػ ػػي الجاىميػ ػػة يقػ ػػدحكف فػ ػػي نسػ ػػب أسػ ػػامة؛

كتحدثنا –سابقان -عف إعجاب النبي  بزيد بف ثابت  , كىذا في صفحة (ٔٓ,)ٖٓ ,ٕٓ ,

كىك يصمح إيراده ىنا ,فالنبي  يي ٍع ىجب بزيد  , كبعممو كحفظو السريع ,كتعمقو بالعمـ ,كاستعداده
الكبير كحبو التعمـ ,كىذا جانبان ميمان دفع النبي  لسعجاب بزيد  , كليذا أراد النبي  أف يستثمر

تعمقو كحبو لمعمـ كالتعمـ؛ فأمره أف يتعمـ لغة الييكد ,كىذا ما نجده في الحديث الذم أخرجو أحمد ,أَّىنوي لى َّما
كؿ ً
ً
ب بًي إًلىى َّ
قىًد ىـ َّ
اهلل ,ىى ىذا يغ ىال هـ ًم ٍف
ب بًي ,فىقىاليكا :ىيا ىر يس ى
النبًي  اٍل ىمًد ىينةى ,قى ى
النبًي  فىأ ٍ
يع ًج ى
اؿ ىزٍي هد :يذى ى
النج ً
ب ىذلً ىؾ َّ
ىبنًي َّ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,ىكقىا ىؿ:
كرةن ,فىأ ٍ
َّار ,ىم ىعوي ًم َّما أ ٍىن ىز ىؿ اهللي ىعمى ٍي ىؾ بً ٍ
ىع ىج ى
النبً َّي ى
ض ىع ىع ٍش ىرةى يس ى
ِ
ِ ِ
اب َي ُي َ ِ
ت
ود َعمَى ِكتَا ِبي" قى ى
ت لىوي ًكتى ىابيي ٍـ ,ىما ىم َّر ٍ
آم ُن َي ُي َ
اؿ ىزٍي هد :فىتى ىعمَّ ٍم ي
" َيا َزْي ُد ,تَ َعمَّ ْم لي كتَ َ
ود ,فَإ ّْني َواهلل َما َ
ً
ب" (ٓ).
بًي ىخ ٍم ىس ىع ٍش ىرةى لىٍيمىةن ىحتَّى ىح ىذ ٍقتيوي ىك يك ٍن ي
يب ىع ٍنوي إً ىذا ىكتى ى
ت أى ٍق ىأير لىوي يكتيىبيي ٍـ إً ىذا ىكتىيبكا إًلى ٍيو ,ىكأي ًج ي

ُ
اب ىمىن ًاق ًب ىزٍي ًد ٍب ًف ىح ًارثىةى ىم ٍكلىى َّ
النبًي ِّ/ٓ ) حُّّٕ) ,قاؿ البخارم:
) ) صحيح البخارم ,كتاب أصحاب النبي  , ىب ي
اىيـ ٍبف سع ود ,ع ًف الزٍى ًرم ,ع ٍف عركةى ,ع ٍف عائً ىشةى ر ً
ً
ت ... :الحديث.
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا ,قىالى ٍ
ى يٍ ى ى ى
ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ٍب يف قى ىزىعةى ,ىح َّدثىىنا إً ٍب ىر ي ي ى ٍ ى
ى
)ِ) قاؿ ابف حجرَ :ي ْح َيى ْبن قََز َعة ,مقبكؿ ,تقريب التيذيب (ص ,)ٓٗٓ :ذكره ابف حباف في الثقات (ٗ ,)ِٕٓ /قاؿ
كضع عنو عف مالؾ بف أنس كًا ٍبر ً
َّالة كالتكحيد كالفرائض كالتَّعبًير كغير م ً
اىيـ بف سعد",
م ًفي الص ى
القرطبي" :أخرج ي
الب ىخ ًار ٌ
ى ى
ى ي ى ى
ى
ى ٍ ى
التعديؿ كالتجريح ,لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح ألبي الكليد الباجي(ّ ,)ُُِٔ /قاؿ الذىبي :ثقة ,الكاشؼ.

(ِ ,)ّّٕ /قاؿ الدارقطني :يحيى بف قزعة ثقة ,سؤاالت الحاكـ لمدارقطني (ص )ُِٖ :قمت :ثقة.
)ّ) فتح البارم (ُِ.)ٕٓ /

)ْ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ُٔ.)ِِّ /

)ٓ) سبق الحديث عنه ,وتخريجه في صفحة رقم (.)35 ,35

َٕ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
وي ْع َجب النبي  من عمم َح ْبر (ُ) من أحبار الييود ,ومعرفتو قَ ْدر اهلل  ,كىذا ما جاء في
ُ
الحديث الذم أخرجو مسمـ ,مف حديث عبًد ً
اهلل ٍب ًف م ٍس يع و
اء ىح ٍبهر إًلىى َّ
اؿ :ىيا
النبًي  ,فىقى ى
كد  , قى ى
ىٍ
اؿ :ىج ى
ى
ً
ات يكـ اٍل ًقي ً
ؾ الس ً
مح َّم يد أىك يا أىبا اٍلقى ً
ص ىب وع,
اسًـ إً َّف اهللى تى ىعالىى يي ٍم ًس ي
ٍ ى ى
يى
ص ىب وع ,ىك ٍاأل ىىرض ى
يف ىعمىى إً ٍ
امة ىعمىى إً ٍ
َّم ىاك ى ٍ ى ى ى
ى

اؿ ك َّ
ً
اء ىكالثَّىرل ىعمىى
الش ىج ىر ىعمىى إً ٍ
ص ىب وع ,ىكاٍل ىم ى
ىكاٍلج ىب ى ى
ض ِح َك رسو ُل ِ
اهلل َ َّ
ؾ ,أ ىىنا اٍل ىممً ي
اٍل ىممً ي
ؾ ,فَ َ
َ ُ
صمى اهللُ

ص ىب وع ,ك ىسائً ىر اٍل ىخٍم ً
ص ىب وع ,ثيَّـ ىيييزيى َّف ,فىىيقيك يؿ :أ ىىنا
ؽ ىعمىى إً ٍ
إً ٍ
ى
عمَ ْي ِو وسمَّم تَعج ِ
ص ِديقًا لَ ُو ,ثيَّـ قى ىأىر:
َ َ ََ َ ً
ُّبا م َّما قَا َل ا ْل َح ْب ُر ,تَ ْ

{ًََِب لَذَسًُا اهللَ حَكَّ لَذْسِهِ ًَاٌْإَسْضُ جَِّْؼًب لَجْضَزُوُ ٌَََّْ اٌْمَِْبَِخِ ًَاٌسٌَََّّادُ َِطٌَِّّْبدٌ ثَِِّْْنِوِ سُجْحَبَٔوُ ًَرَؼَبٌََ ػََّّب
(ٕ)
اىر اٍلحًد ً
ً
يث
ُّطْشِوٌَُْ} [األنعاـ , ]ُٗ:قاؿ النككم" :ظى ي ى
ً
ً
المَّو تىعالىى ي ٍقبًض الس ً
ىصابً ًع
ى ى ى ي
َّم ىاكات ىك ٍاأل ٍىرض ى
يف ىكاٍل ىم ٍخميكقىات بً ٍاأل ى
ى
(ّ)
الح ٍبر (ْ) ,كالذم يدؿ عمى
ىيقيك يؿ"  ,استحسف النبي  قكؿ ى

ىف َّ
أ َّ
ؽ اٍل ىح ٍب ىر ًفي قى ٍكلً ًو إً َّف
ص َّد ى
النبً َّي  ى
ثيَّـ قى أىر ٍاآل ىيةى الَّتًي ًفييا ًٍ
اإل ىش ىارةي إًلىى ىن ٍح ًك ىما
ى
ى
الح ٍبر ,في تعظيـ اهلل 
عمـ كمعرفة ذاؾ ى

)ُ) واألحبار ,كىـ العمماء ,جمع حبر ,كحبر بالفتح كالكسر .ككاف يقاؿ البف عباس رضي اهلل عنو :الحبر كالبحر لعممو

كسعتو ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ُ.)ِّٖ /
ِ
ً ً ً
ام ًة ىكا ٍل ىجَّن ًة ىك َّ
الن ًار (ُِْْٕ /حِٖٕٔ) ,قاؿ مسمـ:
) ) صحيح مسمـ ,كتاب صفىة ا ٍلقىي ى
ً ً
ضٍي هؿ ىي ٍعنًي ٍاب ىف ًعىي و
ص و
الس ٍم ىمانًي ,ىع ٍف
يدةى َّ
يـ ,ىع ٍف ىعبً ى
ىح َّدثىىنا في ى
اض ,ىع ٍف ىم ٍن ي
كر ,ىع ٍف إ ٍب ىراى ى
الحديث.

ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍب ًد
ىح َّدثىىنا أ ٍ
ع ٍب ًد ً
اهلل ٍب ًف ىم ٍس يعكود
ى

ً
كن ىس,
اهلل ٍب ًف يي ي
اؿ... :
 ,قى ى

)ّ) شرح النككم عمى مسمـ (ُٕ.)َُّ /
)ْ) قىا ىؿ ا ٍلقى ً
اضي :ذىب بعض المتكمميف أف ضحؾ النبي  كتعجبو كتالكتو لْلية ليس تصديقان عمى معنى تصديؽ قكؿ

الحبر ,بؿ رد عميو كانكار كتعجب مف سكء اعتقاده ,أف مذىب الييكد التجسيـ فىفييـ منو ذلؾ  ...ىكقكلو" :تىصديقنا" ليس مف
الراكم ,كقد يككف تصديقو الذم فيـ الراكم في عظيـ قدرة اهلل عمى ذلؾ" ,إكماؿ المعمـ
كالـ النبي  إنما ىك مف كالـ َّ
بفكائد مسمـ (ٖ ,)ُّٕ-ُّٔ /ىكقىا ىؿ ا ٍلخطابً ٌي" :لـ ىيقع ذكر اإلصبع ًفي ا ٍلقي ٍرآف ,ىكىال ًفي ىح ًديث ىم ٍقطيكع بً ًو ,ىكقد تقرر :أىف
ىصابًع ,بؿ يىك تىكًقيؼ أطمقوي َّ
الش ًارع ,فى ىال يكيؼ ىكىال َّ
يشبو ,ىكلى ىع َّؿ ذكر
ا ٍلىيد لىيست جارحة ىحتَّى يتى ىك َّىـ مف ثييبكتيىا ثييبكت ٍاأل ى
ى ٍ
كنو مف التَّكراة أىٍلفىاظ تدخؿ ًفي باب التَّ ٍشبًيو ,كىال تدخؿ ًفي م ىذ ً
ً
ً
ً
ٍاأل ى ً
اىب
ى
دع ى ي
يما ىي ي
ٍى
ى
ىصابع مف تى ٍخميط ا ٍلىيييكد ,فىإف ا ٍلىيييكد مشبية ىكف ى
ى
ً
الرًاكم تى ً
يث ًم ٍف ًع َّد ًة طيير و
ؽ لىٍي ىس
ا ٍل يمسمميف"  ...كقىا ىؿ ا ٍلخطابً ٌي –أيضان" :-قىكؿ َّ
اء ا ٍل ىح ًد ي
ٍ
صديقنا لىوي ,ظف م ٍنوي كحسباف ,ىكقى ٍد ىج ى
اؿ التَّ ًم ً
يمي[ :قاؿ
ادةي ,فتح البارم البف حجر (ُّ[ ,)ّٖٗ /كقاؿ المباركفكرم ردان عمى قكؿ المتكمميف ]:كقى ى
ًفييىا ىى ًذ ًه الزىي ى
النككم " :كقاؿ اإلماـ أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ التميمي األصبياني الشافعي رحمو اهلل في كتابو
التحرير في شرح صحيح مسمـ" ,شرح النككم عمى مسمـ (ُ ,)ُْٔ-ُْٓ /أم :أف ىذا اإلماـ ىك صاحب كتاب التحرير
ؼ ا ٍل ىخطَّابًي ًف ً
يو ىكأىتىى ًفي
الذم شرح فيو صحيح مسمـ ,كلكنو مفقكد ,لـ يصمنا ,كينقؿ منو األئمة أكليـ النككم كغيره]" ,تى ىكمَّ ى
ت ًفي السَّن ًة َّ ً
معىناه ما لىـ يأ ً
يح ًة ,ىما ًم ٍف
ٍت بً ًو َّ
ض ًح ى
السمى ي
َّح ىابةي ىك يانكا أ ٍ
ص ًديقنا لىوي ىكثىىب ى
الصح ى
ىعمى ىـ بً ىما ىرىكٍكهي ىكقىاليكا :إًَّنوي ى
ؼ ,ىكالص ى
ىٍ ي ى ٍ ى
ؾ تى ٍ
َّ
ىف َّ
يصيب ىع ٍي ًف ًم ٍف أصابع الرحمف انتيى ,كقد اشتد إنكار ابف يخ ىزٍي ىمةى ىعمىى ىم ًف َّاد ىعى أ َّ
كر=
الض ًح ى
ىق ٍم وب إًال ىك يى ىك ىب ٍي ىف أ ٍ
ؾ ا ٍل ىم ٍذ يك ى

ُٕ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
كاجاللو ,كىذا ما دفع النبي  مف قراءة اآليات المذككرات ,كالتي تؤكد ىذا القكؿ ,كتمؾ المعرفة ,ىذا
دليؿ عمى أف النبي  يي ىشجع العمـ ,حتى لك كاف عند غير المسمميف ,فيككف ىذا دعكة مف النبي 

لممسمميف ,بأف يستفيدكا مف العمـ أينما يكجد ,فيك فيو الخير كالبركة.

المطمب الثاني :اإلعجاب بمرافقة النبي  ,وسماعو ,وسؤالو لمعمم
ُي ْع َجب أصحاب النبي  ,ويستحسنون ,ويحبون مرافقتو في حمّْو وترحالو؛ لما ليذه المرافقة,
الرَّب َّ
انية
كالصحبةً ,ل ىخ ٍير يم ىرب ,كمعمـ ,كىاد ,في البشرية جمعاء ,فمرافقة النبي  لمتزكد مف العمكـ َّ
النافعة في الدنيا كاآلخرة ,فيك  المنيؿ الذم ال ينضب ,كالمعيف العذب ,الذم ارتكل منو العمماء قبؿ
العامة ,فقد جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد ,مف حديث أ ىىن و
س [ ,في حديث طكيؿ جاء فيو] "فىقىا ىؿ
َّ
(ُ)
ً
ىخ يرىج ىم ىع ىر يسكلً ىؾ إً ىذا ىخ ىرىج ,ىكأ ٍىد يخ ىؿ ىم ىعوي إً ىذا ىد ىخ ىؿ ,ىكقىًد
ىف أ ٍ
أيىبك طىٍم ىحةى  :ىيا ىرب ,إًَّن ىؾ لىتى ٍعمى يـ أَّىنوي يي ٍع ًجيبني أ ٍ

َّ
ًً
اب التَّك ًح ًيد ًم ٍف ً ً ً
اف ىعمىى سبً ً
يث ًفي ًكتى ً
يؿ ًٍ
ىف أ ٍىكىرىد ىى ىذا ا ٍل ىح ًد ى
اإل ٍن ىك ًار ,فىقىا ىؿ ىب ٍع ىد أ ٍ
ىج َّؿ الموي
صحيحو بًطى ًريقو :قى ٍد أ ى
= ىك ى
ى
ى
ٍ
ً ً
ضرتً ًو بًما لىٍيس يىك ًم ٍف ً
صفىاتً ًو ,فىىي ٍج ىع يؿ ىب ىد ىؿ ًٍ
ً
ض ًح نكا ,ىب ٍؿ
كص ى
ىع ٍف أ ٍ
ض ًب ىعمىى ا ٍل ىكاصؼ ى
اإل ٍن ىك ًار ىكا ٍل ىغ ى
ىف يي ى
ؼ ىربوي ب ىح ٍ ى ى ى ى
ت [أم المباركفكرم]" :قىك يؿ م ٍف قىا ىؿ :إً َّف الض ً
النبً َّي بًي ىذا ا ٍلكص ً
اف ىعمىى سبً ً
َّ
يؿ
َّح ى
ؼ ىم ٍف يي ٍؤ ًم يف بًينيب َّكتً ًو" ٍانتىيىى .قي ٍم ي
كر ىك ى
ى ى ٍ
ى
ؾ ا ٍل ىم ٍذ يك ى
ٍ ى
اإل ٍن ىك ًار ىال ىش َّ
ىف يي ٍن ىك ىر ىعمىٍي ًو أى ىشد ًٍ
ًٍ
ىعمى يـ ,"-تحفة األحكذم (ٗ[ ,)ِٖ-ُٖ /كقاؿ
اإل ٍن ىك ًار  -ىكالمَّوي تى ىعالىى أ ٍ
ؾ ًع ٍن ًدم أَّىنوي يستأىؿ أ ٍ

تى ىعالىى ىنبًيَّوي
ؼ
ىال يي ىكص ي

األلباني معمقان عمى قكؿ ابف مسعكد  :تصديقان لو]" :كفيو رد عمى بعض المتكمميف الذيف زعمكا أف ضحكو  لـ يكف

ردان عميو ,فإف الشاىد يرل ما ال يرل الغائب ,ال سيما إذا كاف الشاىد صحابيان ,بمو ابف مسعكد؟
تصديقان لمخبر ,كانما ٌ
كالحقيقة أف تخطئة ابف مسعكد في قكلو ىذا "تصديقان لو" ,ىك مف شؤـ التأكيؿ الذم أكدم بأىمو إلى إنكار كثير مف صفات
رب العالميف باسـ التنزيو زعمكا ,فميس غريبان إذف أف يؤدم بيـ إلى تخطئة الصحابي ,كعدـ تصديقو في ىذا القكؿ الذم

الزمو عندىـ أنو إيماف بالتجسيـ ,كمعنى ذلؾ :أف ابف مسعكد مجسـ عندىـ! فاهلل المستعاف" ,مكسكعة األلباني في العقيدة
لأللباني جمع شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف (ٔ.)ُّٕ /

ُ
َس َوِد ابف حراـ األنصارم النجارم ,أ َُبو طَ ْم َح َة ,مشيكر بكنيتو ,مف كبار الصحابة شيد بد انر كما
س ْي ِل ْب ِن األ ْ
) ) َزْي ُد ْب ُن َ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ أربعيف سنة ,تقريب التيذيب
بعدىا ,مات سنة أربع كثالثيف ,كقاؿ أبك زرعة الدمشقي :عاش بعد النبي ى
ً
اف  ...ك ىش ًي ىد أيىبك ى
(ص ,)ِِّ :ككاف ألبي ى
ط ٍم ىحة مف الكلد ىع ٍبد اهلل كأبك عمير كأميما أيـ يسمىٍيـ بًٍنت م ٍم ىح ى
ط ٍم ىحةى ا ٍل ىعقىىبةى ىمعى
أحدا كالخندؽ كالمشاىد كميا مع رس ً َّ ً
ً
ط ٍم ىحةى.
يف مف األنصار في ركايتيـ جميعا كشيد نا
اف أيىبك ى
بدر ك ن
كؿ المو  ...ىك ىك ى
الس ٍَّبع ى
ىى ىي
ً َّ ً
ً
َّ
ً
ىص ىح ً
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  ,-الطبقات الكبرل
اف مف الرماة المذككريف م ٍف أ ٍ
صيتنا .ىك ىك ى
اب ىر يسكؿ المو  -ى
ىرض ىي الموي ىع ٍنوي .ى
البف سعد (ّ.)ّّٖ /
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اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
(ِ) ,نجد في ىذا الحديث ,أف أبا طمحة  يخاطب ربو  ,بأنو يي ٍع ًج ىبو مرافقة

ت بً ىما تىىرل"
احتىىب ٍس ي
ٍ
النبي  ,كلكال أف األمر ضركرم ,كخارج عف إرادتو ,ما ترؾ النبي  في خركجو أك دخكلو ,فيذا دليؿ
(ُ)

عمى تى ىعمقو بمرافقة النبي .
وي ْع َجب أصحاب النبي  بالعمم الذي يأخذوه من نبعو األول ,النبي األمي  الذي عمَّم
ُ
كؿ ً
المتعممين ,ففي الحديث الذم أخرجو مسمـ ,مف حديث أىبًي ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًرم  ,أ َّ
اؿ"َ :يا
اهلل  قى ى
ىف ىر يس ى
ٍ
اإل ِ ِ
ِ
ِ
أَبا ِ ٍ
ب لىيىا أيىبك ىس ًع ويد , 
س َالم دي ًناَ ,وِب ُم َح َّمد َن ِبيِّاَ ,و َج َب ْت لَ ُو ا ْل َج َّن ُة" ,فى ىع ًج ى
سعيدَ ,م ْن َرض َي ِباهلل َربِّاَ ,وِب ِْ ْ
َ َ
كؿ ً
اؿ :أ ً
ُخ َرى ُي ْرفَعُ ِب َيا ا ْل َع ْب ُد ِم َائ َة َد َر َج ٍة ِفي ا ْل َج َّن ِةَ ,ما َب ْي َن ُك ّْل
اؿ"َ :وأ ْ
اهلل ,فىفى ىع ىؿ ,ثيَّـ قى ى
ىع ٍد ىىا ىعمى َّي ىيا ىر يس ى
فىقى ى
كؿ ً
يل ِ
اؿ" :ا ْل ِجي ُ ِ
السم ِ
س ِب ِ
اء َو ْاألَ ْر ِ
اد ِفي
اهلل؟ قى ى
اؿ :ىك ىما ًى ىي ىيا ىر يس ى
ض" ,قى ى
اهلل ,ا ْل ِج َي ُ
َ
اد في َ
َد َر َجتَ ْي ِن َك َما َب ْي َن َّ َ
يل ِ
س ِب ِ
اهلل" (ّ) (ْ) ,نرل كيؼ كاف أبك سعيد الخدرم  حريصان عمى تمقي ىذا العمـ مف النبي  ,كمف
َ
شدة حرصو ,طمب مف النبي  أف يعيدىا مرة أخرل ,حتى يتمكف مف عمميا كحفظيا ,كىذا لما فيو

الخير الكثير ,كالتي سيقطؼ ثمارىا في اآلخرة –بإذف اهلل  ,-في َّ
جنات تجرم مف تحتيا األنيار.

ًو ً
)ُ) مسند أحمد  ,يم ٍسىن يد أىىن ً
اف
س ٍب ًف ىمالؾ ىرض ىي اهللي تى ىعالىى ىع ٍنوي (َِِّٖ /حَُِّٔ) ,قاؿ أحمد :ىح َّدثىىنا ىب ٍيهز ,ىح َّدثىىنا يسمىٍي ىم ي
س قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو البخارم في صحيحوً ,كتىاب ً ً
اب تى ٍس ًمىي ًة المكلي ً
ا ٍب يف ا ٍل يم ًغ ىيرًة ,ىع ٍف ثىابً وت ,ىع ٍف أىىن و
كد ىغ ىداةى
العقيقىة ,ىب ي
ي ى
ىٍ
ؽ ع ٍنو ,كتى ٍحنً ً
ً
استً ٍحىب ً
يك ًو (ْٕٖ /حَْٕٓ) ,بنحكه ,كأخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب ٍاآل ىد ً
َّ
اب
اب ,ىب ي
اب ٍ
ييكلى يد ,ل ىم ٍف لى ٍـ ىي يع ى ي ى
يؾ ا ٍلمكليكًد ًع ٍن ىد ًكىال ىدتً ًو كحممً ًو إًلىى صالً وح يحن يكو ,كجك ًاز تىس ًميتً ًو يكـ ًكىال ىدتً ًو ,ك ً ً َّ ً ً ً ً ً
ً
تى ٍحنً ً
يـ ىك ىسائً ًر
ى ٍ
ىىٍ
ىٍ
است ٍحىباب الت ٍسمىية ب ىع ٍبد اهلل ىكًا ٍب ىراى ى
ٍ ى ىٍ ى
ى ي ى ي ى ىى
اء ٍاأل ٍىنبًي ً
أىسم ً
َّال يـ (ُّٖٔٗ /حُِْْ) ,مختص انر ,ككالىما (البخارم ,كمسمـ) ,مف طريؽ أنس ابف سيريف عف
اء ىعمىٍي ًيًـ الس ى
ى
ٍى
ً
ً
ً
ً
َّح ىابة ىرض ىي اهللي تى ىعالىى ىع ٍنيي ٍـ,
ضائؿ الص ى
أنس بف مالؾ  ,كأخرجو مسمـ –أيضان في مكضع آخر -في صحيحو ,كتاب فى ى
باب ًم ٍف فىضائً ًؿ أىبًي طى ٍمحةى ٍاأل ٍىنص ًارم ر ً
ض ىي اهللي تى ىعالىى ىع ٍنوي (َُْٗٗ /حُِْْ) ,مف طريؽ سميماف بف المغيرة بو بمثمو.
ى
ى
ى ي
ى
ى
)ِ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ شعيب األرناؤكط :إسناده صحيح عمى شرط
مسمـ ,رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف ,غير سميماف بف المغيرة ,فمف رجاؿ مسمـ ,حاشية مسند أحمد (َِ ,)ِّٗ /كقاؿ
األلباني :صحيح ,التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف (َُ.)ِٓٗ /
ّ
الدرج ً
ً ً
ًً ً
ً
ً
اب ًٍ
اب ىبىي ً
ات (َُُّٓ /حُْٖٖ) ,قاؿ
ىع َّدهي اهللي تى ىعالىى ل ٍم يم ىجاىد في ا ٍل ىجَّنة م ىف َّ ى ى
اف ىما أ ى
اإل ىم ىارًة ,ىب ي
) ) صحيح مسمـ ,كتى ي
كر ,ح َّدثىنا ع ٍب يد ً
الر ٍح ىم ًف ا ٍل يحيبمًي ,ىع ٍف
اهلل ٍب يف ىك ٍى وب ,ىح َّدثىنًي أيىبك ىىانً وئ ا ٍل ىخ ٍكىالنًي ,ىع ٍف أىبًي ىع ٍب ًد َّ
مسمـ :ىح َّدثىىنا ىس ًع ي
ص و ى ى ى
يد ٍب يف ىم ٍن ي
ً
أىبًي ىس ًع ويد ا ٍل يخ ٍد ًرم ,أ َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قىا ىؿ ... :الحديث.
ىف ىر يسك ىؿ اهلل ى
)ْ) فيو ُح َم ْيد ْبن َى ِانئ ,أ َُبو َى ِانئ ا ْل َخ ْوَال ِن ّي ,قاؿ ابف حجر :ال بأس بو مف الخامسة كىك أكبر شيح البف كىب ,تقريب

التيذيب (ص ,)ُِٖ :قاؿ أبك حاتـ :صالح ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ ,)ُِّ /ذكره ابف حباف في الثقات

(ْ ,)ُْٗ /كقاؿ النسائي :ليس بو بأس ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم(ٕ ,)َِْ /قاؿ الذىبي :ثقة ,الكاشؼ

كؽ ,تاريح اإلسالـ (ّ ,)ِٖٓ /كقاؿ الدارقطني :ال بأس بو ثقة ,تيذيب التيذيب البف حجر
ص يد ه
(ُ ,)ّٓٓ /كقاؿ :ى
(ّ ,)ُٓ /قمت :ثقة.

ّٕ
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وي ْع َجب أنس بن مالك  بحديث النبي  ,كىذا ما جاء في الحديث الذم أكرده مسمـ ,أف أ ىىنسا
ُ
(ِ)
(ُ)
ً
ت اٍل ىمًد ىينةى,
الربً ً
كد ٍب يف َّ
اف ٍب ًف ىمالً وؾ  , قى ى
ا ٍبف ىمالًؾ  , قى ى
اؿ :ىح َّدثىنًي ىم ٍح يم ي
اؿ :قىًد ٍم ي
يع  , ىع ٍف عتٍىب ى
(ّ)
اؿ :أ ً ً
ىفمىًق ي ً
ض َّ
ت ًإلىى
ت :ىحًد ه
يث ىبمى ىغنًي ىع ٍن ىؾ ,قى ى
الش ٍي ًء  ,فىىب ىعثٍ ي
اف ,فىيقٍم ي
ص ًرم ىب ٍع ي
يت عتٍىب ى
ىص ىابني في ىب ى
ى
كؿ ً
ً
ً
يحب أ ً ً
اهلل صمَّى اهلل عمى ٍي ًو كسمَّـ أىني أ ً
رس ً
اؿ :فىأىتىى َّ
النبًي
صمًّى ,قى ى
ٍ
صم ىي في ىم ٍن ًزًلي ,فىأىتَّخ ىذهي يم ى
ىف تىأٍت ىيني فىتي ى
ى
ىي
ي ى ىىى
ً
ً
ً
ً َّ
َّ
كف ىب ٍي ىنيي ٍـ,
ىص ىح يابوي ىيتى ىح َّدثي ى
صمي في ىم ٍن ًزلًي ىكأ ٍ
اء اهللي م ٍف أ ٍ
ىص ىحابًو ,فى ىد ىخ ىؿ ىك يى ىك يي ى
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ,ىك ىم ٍف ىش ى
ى

ً
ىص ىابوي
ىد ىعا ىعمىٍيو فىيىمى ىؾ ,ىكدكا أَّىنوي أ ى
َن َال إِلَ َو إَِّال اهللَُ ,وأ َّْني
َي ْ
ش َي ُد أ ْ

و (ٓ)
(ْ)
ًً
ثيَّـ أىس ىن يدكا ع ٍ ً
ظ ىـ ىذل ىؾ ىك يك ٍب ىره إًلىى ىمالؾ ٍب ًف يد ٍخ يشـ  ,قىاليكا :ىكدكا أَّىنوي
ي
ٍ
ً
س
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ الص ى
َّالةى ,ىكقى ى
ىشر ,فىقى ى
اؿ" :أَلَ ْي َ
ضى ىر يسك يؿ اهلل ى
رسو ُل ِ
َن َال إِلَ َو إَِّال اهللَُ ,وأ َّْني
اؿ"َ :ال َي ْ
اهللر" ,قىاليكا :إًنَّوي ىيقيك يؿ ىذلً ىؾ ,ىك ىما يى ىك ًفي ىقٍمبً ًو ,قى ى
َح ٌد أ ْ
ش َي ُد أ َ
َ ُ

ُ
الرِبيع بف سراقة ابف عمرك الخزرجي أبك نعيـ ,أك أبك محمد المدني ,صحابي صغير ,كجؿ ركايتو عف
) ) َم ْح ُمود ْبن َّ
الصحابة ,تقريب التيذيب (ص ,)ِِٓ :كقيؿ :إنو مف بني الحارث ٍبف الخزرج ,كقيؿ :مف بني سالـ ٍبف عكؼ ,كقد قيؿ:
إنو مف بني عبد األشيؿ ,فعمى ىى ىذا القكؿ يككف مف األكس ,يكنى أبا نعيـ ,كقيؿ :أيىبك يم ىح َّمد .يعد ًفي أىؿ المدينة ,عقؿ
َّ ً
ؾ كلو أربع سنيف ,كقيؿ :خمس سنيف , ...كتكفي
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ مف دلك ًفي بئرىـ ,كحفظ ىذلً ى
مجة مجيا ىر يسكؿ المو ى

سنة تسع كتسعيف ,كقيؿ :سنة ست كتسعيف ,أسد الغابة البف األثير(ٓ.)َُُ /
ِ
ً
ً
ان ْب ُن َمالِ ِك ٍبف ىع ٍمرك ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ا ٍل ىع ٍج ً
م الخزرجي السالمي,
) ) ِعتْ َب ُ
ص ًار ٌ
الف ٍب ًف ىزٍيد ٍب ًف ىغ ٍنـ ٍبف عكؼ ٍبف الخزرج ٍاأل ٍىن ى
بدرا ,لـ يذكره ٍاب يف إً ٍس ىحاؽ ًفي البدرييف ,كذكره غيره ,أسد الغابة البف األثير(ّ ,)ُٓٓ /كأنو كاف إماـ قكمو بني سالـ.
شيد ن
لنبي  آخى بينو كبيف عمر .مات في خالفة معاكية كقد كبر ,اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر
ذكر ابف سعدٌ :
أف ا ٌ
(ْ.)ّٓٗ /
)ّ) فييا احتماالن :إما أف يككف قد أصيب بالعمى الكامؿ ,كاما أف يككف قد ضعؼ بصره كذىاب معظمو ,انظر :شرح

النككم عمى مسمـ (ُ.)ِّْ /
ًً
)ْ) مع َنى قَولِ ِو :أَس َن ُدوا ع ْ ِ
يحةى ,ىك ىما ىيمٍقى ٍك ىف ًم ٍنيي ٍـ ىكىن ىسيبكا يم ٍعظى ىـ
يف ىكأى ٍف ىعالىيي يـ ا ٍلقىبً ى
ُ
ٍف ا ٍل يمىنافق ى
ظ َم َذل َك َو ُك ْب َرهُ ,أَّىنيي ٍـ تى ىح َّدثيكا ىكىذ ىك يركا ىشأ ى
ْ
ْ
َْ
و
ً
ؾ إًلىى ىمالؾ ,شرح النككم عمى مسمـ (ُ.)ِّْ /
ىذلً ى
ٓ
شم بف مالؾ بف الدخشـ بف غنـ بف عكؼ ابف عمرك بف عكؼ ,شيد العقبة في قكؿ ابف إسحاؽ,
) ) َمالِك ْبن الد ْ
ُّخ ُ
كمكسى ,كالكاقدم .كقاؿ أبك معشر :لـ يشيد مالؾ بف الدخشـ العقبة  ...قاؿ أبك عمر :لـ يختمفكا أنو شيد بد انر كما بعدىا

مف المشاىد .كىك الذم أى ىسر يكـ بدر ,سييؿ بف عمرك ,ككاف يتيـ بالنفاؽ ,كىك الذم أسر فيو الرجؿ إلى رسكؿ اهلل , 
فقاؿ لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :أليس يشيد أف ال إلو اهلل!  , ...كقاؿ أبك عمر :ال يصح عنو النفاؽ ,كقد ظير
مف حسف إسالمو ما يمنع مف اتيامو .كاهلل أعمـ ,االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر (ّ.)ُُّٓ-َُّٓ /
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رسو ُل ِ
اهلل ,فَ َي ْد ُخ َل َّ
اؿ أ ىىن ً
ت ًال ٍبنًي :ا ٍكتيٍبوي فى ىكتىىبوي.
الن َار ,أ َْو تَ ْط َع َم ُو" ,قى ى
ىع ىج ىبنًي ىى ىذا اٍل ىحًد ى
يث ,فى يقٍم ي
س :فىأ ٍ
َ ُ

(ُ)

(ِ),

إف قكؿ أنس  األخير مف الحديث يدؿ ,عمى استحسانو  لمعمـ ,الذم يتمقاه مف النبي  فكؿ ما فيو
ىك مفيد لو ,كلممسمميف قاطبة ,كما أعظميا مف إفادة ,فىبًو ترتاح النفكس ,كتسكف القمكب ,مطمئنة لعدؿ

اهلل  كتشريعو ,فمف نطؽ الشيادتيف (ّ) ,يحرـ اهلل  عميو النار يكـ القيامة ,فيؿ يكجد أعظـ مف ىذا
العمـ النبكم الذم يحمؿ بيف َّ
طياتو البشريات كالمسرات لمف آمف باهلل  كرسكلو  ,كلشدة حرص أنس
 عمى تعمـ ىذا الحديث ,كجدناه قد أمر ابنو بأف يكتبو كيدكنو؛ ليككف لو مرجعان فيما بعد ,فيستخرجو
لمف يريد عممان مف الناس ,فإف أنسان  يعمـ تماـ المعرفة أىمية الكتابة في حفظ العمكـ ,كأف العمـ ييقىيَّد
بالكتابة.
وي ْع َجب الصحابة  بسؤال النبي  ,حتى ينالكا شرؼ التعمـ منو  ,كالتزكد بخير زواد ,مف
ُ

خير معمـ ,كطأت قدماه عمى األرض ,فيا ىـ كانكا يستحسنكف مجيء الرجؿ مف البادية ,ليسأؿ النبي

كؿ ً
 ,فقد جاء في الحديث الذم أخرجو مسمـ ,مف حديث أ ىىن ً
اهلل
ىؿ ىر يس ى
ىف ىن ٍسأ ى
س ٍب ًف ىمالً وؾ  ,قى ى
اؿ :ين ًي ىينا أ ٍ
و (ْ)
ً َّ
َّ
ىى ًؿ اٍل ىب ًاد ىي ًة اٍل ىع ًاق يؿ ,فىىي ٍسأىلىوي ,ىكىن ٍح يف
يء َّ
الريج يؿ ًم ٍف أ ٍ
اف يي ٍع ًجيب ىنا أ ٍ
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ىع ٍف ىش ٍيء  ,فى ىك ى
ىف ىي ًج ى
ى

اف ك يىك ىغ ٍير ىشاؾ ًف ً
ً
ً ً
)ُ) صحيح مسمـً ,كتى ي ً
يو ىد ىخ ىؿ ا ٍل ىجَّنةى ىك يحرىـ ىعمىى َّ
الن ًار (ُ/
اف ,ىب ي
يم ى
ي
اب ىم ٍف لىقي اهللى ب ٍاإل ى
اب ٍاإل ى
يم ً ى
ت ,ىع ٍف أىىن ً
س ٍب ًف ىمالً وؾ ,قىا ىؿ:
اف ىي ٍعنًي ٍاب ىف ا ٍل يم ًغ ىيرًة ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ثىابً ه
اف ٍب يف فىرك ىخ ,ىح َّدثىىنا يسمىٍي ىم ي
ُٔحّّ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا ىش ٍيىب ي
يع ,ع ٍف ًعتٍباف ٍب ًف مالً وؾ ,قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو البخارم في صحيحوً ,كتىاب َّ ً
اب
كد ٍب يف َّ
ىح َّدثىنًي ىم ٍح يم ي
الصالىة ,ىب ي
ي
الربً ً ى
ى ى
ى
المسا ًج ًد ًفي البي ً
كت (ُِٗ /حِْٓ) ,مف طريؽ ابف شياب عف محمكد بف الربيع عف عتباف ,بألفاظ متقاربة ,كأخرجو
يي
ىى
ً
و
ً
ً
ً
أحمد في مسنده ,يم ٍسىن يد أىىنس ٍبف ىمالؾ ىرض ىي اهللي تى ىعالىى ىع ٍنوي (ُّٕٕٗ /حُِّْٖ) ,عف بيز (ثقة ثبت) ,تقريب التيذيب
(ص ,)ُِٖ :كىك تابع شيباف بف فركخ ,عف سميماف بف المغيرة ,بو بنحكه ,كمف غير قكؿ أنس بف مالؾ  األخير.

ِ
ان ْب ُن فَُّرو َخ ,سبؽ في صفحة (ّٔ , )ْٔ ,قمت :أكرد أحمد في مسنده ,متابًعان لو ,كىك بيز
) ) قاؿ ابف حجرَ :
ش ْي َب ُ
ابف أسد–,كما بيَّنا في التخريج ,-كأما رميو بالقدر ,فالحديث بعيد عف أفكار القدرية.

ّ
أكض ىحتٍو لنا ركاية البخارم في صحيحو,
طؽ الشيادتيف تكفي لدخكؿ الجنة ,أـ تحتاج إلى أمر آخر؟ ىذا ما
) ) ىؿ ين ٍ
ى
الصالى ًة ,باب المسا ًج ًد ًفي البي ً
ً
كت (ُِٗ /حِْٓ) ,فقد كرد بيا ,أف النبي  قاؿ" :فىًإ َّف المَّوى قى ٍد ىحَّرىـ ىعمىى َّ
الن ًار ىم ٍف
اب َّ
يي
كتى ي
ى ي ىى
ؾ ىك ٍجوى المَّ ًو" ,إذف ,يجب أف ترافؽ النطؽ بالشيادتيف ,اإلخالص هلل  ,كاال فال ينطبؽ عميو
اؿ :الى إًلىوى إً َّال المَّوي ,ىي ٍبتى ًغي بً ىذلً ى
قى ى

قكؿ النبي  ىذا.

)ْ) النيي ىنا :عف اإلكثار كاإللحاح عمى الرسكؿ  بالسؤاؿ ,كالسؤاؿ عف ما ال ضركرة فيو ,كال حاجة لو ,كاألسئمة التي
س ْؤ ُك ْم} [المائدة.]َُُ :
سأَلُوا َع ْن أَ ْ
ُّيا الَِّذ َ
آم ُنوا َال تَ ْ
فييا التعنت ,لقكلو تعالىَ { :يا أَي َ
اء إِ ْن تُْب َد لَ ُك ْم تَ ُ
ش َي َ
ين َ
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ً ً (ِ)
ىنسمع ,فىجاء رج هؿ (ُ) ً
ىى ً
َّ
َّ
اهلل
ىف
أ
ـ
ع
ز
ت
ؾ
ىن
أ
ا
ن
ل
ـ
ع
ز
ف
ؾ
ل
ك
س
ر
ا
ان
ىت
أ
,
د
م
ح
م
ا
ي
:
اؿ
ق
ف
,
ة
ي
اد
ب
ل
ا
ؿ
أ
ف
م
َّ
ٍ
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
ي
ٍ
ى
ى
ٍ
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ٍى ي ى ى ى ي
ي
ى
ى
ي
ي
ى
(ّ)
اؿ:
اؿ" :اهللُ" ,قى ى
ض؟ قى ى
اؿ" :اهللُ" ,قى ى
اء؟ قى ى
ق" ,قى ى
اؿ :فى ىم ٍف ىخمى ى
اؿ :فى ىم ٍف ىخمى ى
"ص َد َ
ؽ ٍاأل ٍىر ى
َّم ى
أ ٍىر ىسمى ىؾ  ,قىا ىؿَ :
ؽ الس ى
ض,
اؿ" :اهللُ" ,قى ى
اؿ ,ىك ىج ىع ىؿ ًفييىا ىما ىج ىع ىؿ؟ قى ى
ب ىىًذ ًه اٍل ًج ىب ى
اء ,ىك ىخمى ى
اؿ :فىبًالًَّذم ىخمى ى
ؽ ٍاأل ٍىر ى
صى
َّم ى
فى ىم ٍف ىن ى
ؽ الس ى
ىف عمى ٍي ىنا ىخمس صمىك و
ات ًفي ىي ٍك ًم ىنا,
اؿَ " :ن َع ْم" ,قى ى
اؿ ,آلمَّوي أ ٍىر ىسمى ىؾ؟ قى ى
ب ىىًذ ًه اٍل ًج ىب ى
اؿ :ىكىزىع ىـ ىر يسكلي ىؾ أ َّ ى
صى
ىكىن ى
ٍى ىى

ًَّ
َّ
ق" ,قى ى
ىكلىٍيمىتًىنا ,قى ى
"ص َد َ
اؿ :فىبًالذم أ ٍىر ىسمى ىؾ ,آلموي
اؿَ :
اؿ :فىبًالًَّذم أ ٍىر ىسمى ىؾ,
ق" ,قى ى
ًفي أ ٍىم ىكالً ىنا ,قى ى
"ص َد َ
اؿَ :
(ْ)
ق" ,قى ى ً ًَّ
َّ
ىم ىر ىؾ بًيى ىذا؟
اف ًفي ىس ىنتًىنا ,قى ى
"ص َد َ
ص ٍكىـ ىش ٍي ًر ىرىم ى
ض ى
اؿَ :
ى
اؿ :فىبالذم أ ٍىر ىسمى ىؾ ,آلموي أ ى
ً
ىكىزىع ىـ ىر يسكلي ىؾ أ َّ
اؿ :ثيَّـ ىكلَّى,
اع ًإلى ٍي ًو ىسبً ن
ق" ,قى ى
يال ,قى ى
"ص َد َ
استىطى ى
ىف ىعمى ٍي ىنا ىح َّج اٍل ىب ٍيت ىم ًف ٍ
اؿَ :

اؿ :ىكىزىع ىـ ىر يسكلي ىؾ أ َّ
اؿَ " :ن َع ْم" ,قى ى
ىم ىر ىؾ بًيى ىذا؟ قى ى
ىف ىعمى ٍي ىنا ىزىكاةن
أى
َّ
اؿ :ىكىزىع ىـ ىر يسكلي ىؾ أ َّ
ىف ىعمى ٍي ىنا
اؿَ " :ن َع ْم" ,قى ى
ىم ىر ىؾ بًيى ىذا؟ قى ى
آلموي أ ى

اؿ:
اؿَ " :ن َع ْم" ,قى ى
قى ى
اؿ :ىكالًَّذم ىب ىعثى ىؾ
قى ى
ً َّ ِ
النبًي َّ
اؿ َّ
ق لَ َي ْد ُخمَ َّن ا ْل َج َّن َة" (ٓ),
ص ًم ٍنيي َّف ,فىقى ى
ص َد َ
بًاٍل ىحؽ ,ىال أ ًىز ي
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ" :لَئ ْن َ
ى
يد ىعمى ٍي ًي َّف ,ىكىال أ ٍىنقي ي
كاف صحابة رسكؿ اهلل  عندىـ شغؼ كبير لسماع النبي  ,كالتعمـ منو ما يفيدىـ في أمكر الدنيا
كاآلخرة ,ككانكا يستحسنكف سؤالو ,كسماعو  , كلكنيـ ينيكا عف األسئمة التي ال ضركرة ليا ,كىـ في

ُ
ِ
ص ٍحىبة ,إكماؿ اإلكماؿ
) ) [الرجل من أىل البادية]ٍ :
ام ْب ُن ثَ ْعمَ َب َة ,تحفة األحكذم لممباركفكرل (ّ ,)ُٗٗ /لىوي ي
اس يموي ض َم ُ
البف نقطة (ّ ,)ِٕٔ /كاف ينزؿ البادية ,كقدـ عمى رسكؿ اهلل  المدينة كركل عف النبي  حديثان ,معجـ الصحابة

لمبغكم (ّ ,)َُْ /أحد بني سعد بف بكر السعدم ,كيقاؿ التميمي ,كليس بشيء ,قدـ عمى النبي  ,بعثو بنك سعد

ابف بكر كافدان ,االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر (ِ ,)ُٕٓ /ككاف جمدان أشعر ذا غديرتيف ,سير أعالـ

النبالء (سيرة ِ.)ِّٕ /
ً
كرىىا؛ كًقي ىؿ لمبريَّة :ب ًادية؛ ألىنيا ظى ً
)ِ) البادية :ىكًقي ىؿ لً ٍمىب ًادىي ًة ىب ًادىيةه لًيب ير ً
اس هـ لألىرض
اى ىرةه ىب ًارىزةه ,ىكقىا ىؿ المٍَّي ي
ى ى
ى
ث :ا ٍلىبادىيةي ٍ
كزىىا ىكظييي ً ى
ىعراب كي ٍغمً ً
ِ ِ
َّ ً
اء ,شرح
ضر ًفييىا ,لساف العرب البف منظكر(ُْ ,)ٕٔ /وأ ْ
َى َل ا ْل َباد َية ,يى يـ ٍاأل ٍ ى ي ى ى ي
التي ىال ىح ى
ب في ًي يـ ا ٍل ىج ٍي يؿ ىكا ٍل ىجفى ي
النككم عمى مسمـ (ُ.)ُٔٗ /

)ّ) فَقَ ْولُ ُو َز َع َم َوتَْز ُع ُم:
ً ًً
كف
ا ٍل ىم ٍش يككؾ فيو ىب ٍؿ ىي يك ي

ً َّ ً
ص ًدي ً
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
ىم ىع تى ٍ
ؽ ىر يسكؿ المو ى
ضان ًفي القكؿ المحقؽ كالصدؽ الذل الشؾ
أ ٍىي ن

كصا بًا ٍل ىك ًذ ًب ىكا ٍلقى ٍك ًؿ
إًيَّاهي ,ىدلًي هؿ ىعمىى أ ٍ
ص ن
ىف ىزىع ىـ لىٍي ىس ىم ٍخ ي
ًف ً
يو ,شرح النككم عمى مسمـ (ُ.)َُٕ /

)ْ) "ىذه جممة تدؿ عمى أنكاع مف العمـ ,قاؿ صاحب التحرير :ىذا مف حسف سؤاؿ ىذا الرجؿ كمالحة سياقتو كترتيبو,
لمصانع ,ثـ لى َّما كقؼ عمى
ص يدقىوي في ككنو ىر يسكنال َّ
فإنو سأؿ أ َّىكنال عف صانع المخمكقات ,مف ىك؟ ثـ أقسـ عميو بو أف ىي ٍ
رسالتو كعمميا ,أقسـ عميو بً ىحؽ مرسمو ,كىذا ترتيب يفتقر إلى عقؿ رصيف ,شرح النككم عمى مسمـ (ُ.)ُُٕ-َُٕ /
اف بً ً
اب ًفي ىبىي ً ً
)ٓ) صحيح مسمـً ,كتى ي ً
اهلل ىك ىش ىرائً ًع الد ً
يم ً
يف (ُُْ /حُِ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىنًي ىع ٍم يرك
اف ,ىب ه
يم ى
اف ٍاإل ى
اب ٍاإل ى
اشـ ٍبف ا ٍلقى ً
ً
ا ٍبف مح َّم ًد ٍب ًف ب ىك ٍي ور َّ ً
اف ٍب يف ا ٍل يم ًغ ىيرًة ,ىع ٍف ثىابً وت ,ىع ٍف أىىن ً
اسًـ أيىبك َّ
س ٍب ًف ىمالً وؾ,
الن ٍ
ي
ي يى
ض ًر ,ىح َّدثىىنا يسمىٍي ىم ي
الناق يد ,ىح َّدثىىنا ىى ي ي
اؿ ... :الحديث.
قى ى
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حب شديد لمسؤاؿ في كؿ شيء ,كليذا كانكا يي ٍع ىجبكف بالرجؿ مف أىؿ البادية ,الذيف لـ يصميـ أمر النيي,
بأف يأتكا لمنبي  ليسألكه عف أمكر دينيـ ,كىـ يسمعكف ,كينيمكف مف ىذا العمـ ,كلكنيـ كانكا في شكؽ

ألف يأتي الرجؿ العاقؿ منيـ ,ليككف عمى عمـ باآلداب كالكيفية السميمة لسؤاؿ النبي  ,تكقي انر كاحتراما
لمعمـ البشرية كىادييا سبؿ الخالص مف آفات الجيؿ كالتخمؼ ,كحتى يسأؿ األسئمة التي يستفيدكا منيا.

المطمب الثالث :اإلعجاب بمرافقة األخيار ,وسماعيم ,وبيان الخطاب
كما أ ْ ِ
ث النبي ,
كر ى
ُعجب الصحابة  بمرافقة وسماع النبي  ,منبع العمـ الفيَّاض ,أيضان ٌ

صحابة حممكا عنو العمـ ,كنقمكه إلى اآلخريف ,حتى كصؿ إلى زماننا ىذا ,كسيبقى إلى أف يرث اهلل 

سي ٍع ىجب بيـ ,كيحبكف مرافقتيـ كسماعيـ ,فقد جاء في
األرض كما عمييا ,كلذلؾ فإننا سنجد الكثير ممف ي
(ُ)
اؿ:
ت ىجالً نسا ًفي ىحمىقى وة ًفي ىم ٍس ًجًد اٍل ىمًد ىين ًة ,قى ى
الحديث الذم أخرجو مسمـ ,أف ىخ ىر ىشةى ٍب ىف اٍل يحر  ,قى ى
اؿ :يك ٍن ي
كًفييا ىشي هح حسف اٍليي ىئ ًة ,كىك عب يد ً
اؿ اٍلقى ٍكيـ:
اـ قى ى
اؿ :فى ىج ىع ىؿ يي ىحدثييي ٍـ ىحًديثنا ىح ىسننا ,قى ى
اهلل ٍب يف ىس ىالوـ ,قى ى
ى ى ٍ ى ى ي ىٍ ى ي ى ى ٍ
اؿ ىفمى َّما قى ى
ً
اف ىب ٍيتً ًو,
ىى ًؿ اٍل ىجَّن ًة ىفٍم ىي ٍنظي ٍر ًإلىى ىى ىذا ,قى ى
ىف ىي ٍنظي ىر ًإلىى ىريج وؿ ًم ٍف أ ٍ
ت :ىكاهلل ىألىتٍىب ىعَّنوي فى ىأل ٍ
اؿ فى يقٍم ي
ىم ٍف ىس َّرهي أ ٍ
ىعمى ىم َّف ىم ىك ى
ت ىعمى ٍي ًو فىأًىذ ىف لًي ,فىقىا ىؿ:
ىف ىي ٍخ يرىج ًم ىف اٍل ىمًد ىين ًة ,ثيَّـ ىد ىخ ىؿ ىم ٍن ًزلىوي ,قى ى
قى ى
ؽ ىحتَّى ىك ى
اؿ فىتىبً ٍعتيوي ,فى ٍانطىمى ى
استىٍأ ىذ ٍن ي
اد أ ٍ
اؿ :فى ٍ
ؾ؟ يا ٍابف أ ً
ىف ىي ٍنظي ىر إًلىى ىريج وؿ ًم ٍف
كف لى ىؾ ,لى َّما قي ٍم ى
ت لىوي :ىس ًم ٍع ي
ىخي قىا ىؿ فى يقٍم ي
ت :ىم ٍف ىس َّرهي أ ٍ
ىما ىح ى
ت اٍلقى ٍكىـ ىيقيكلي ى
اجتي ى ى ى

ُ
ي ,كيقاؿ :األزدم ,نزؿ حمص ,لو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ حديث [كاحد] في اإلمساؾ
) ) َخ َر َ
ش َة ْب ِن ا ْل ُحّْر ا ْلفَ َز ِار ّ

عف الفتنة ,ليس لو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ غيره فيما عممت ,كألختو سالمة بنت الحر عف النبي  أحاديث,
االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر (ِ[ ,)ْْٓ /اختمؼ العمماء ,ىؿ لو صحبة أـ ال] ,قاؿ ابف حجر :كاف

يتيمان في حجر عمر قاؿ أبك داكد :لو صحبة ,تقريب التيذيب (ص ,)ُّٗ :قاؿ العجمي :تابعي ,ثقة ,مف كبار التابعيف,
الثقات (ص ,)ُّْ :قاؿ أبك داكد :سالمة بنت الحر ليا صحبة ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم(ٖ ,)ِّٕ /كقاؿ
الحر في التابعيف ,اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ِ.)ِّْ /
البخار ٌ
م :خرشة بف ٌ
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ون َم َع َك"
َع َج َب ِني أ ْ
َن أَ ُك َ
أى ٍى ًؿ اٍل ىجَّن ًة ىفٍم ىي ٍنظي ٍر إًلىى ىى ىذا ,فَأ ْ
عبًد ً
اهلل ا ٍب ًف ىس ىالـ  ,مف ىيئة حسنة ,كحديث حسف ,كقكؿ القكـ بو :بأنو مف أىؿ الجنة ,كىذا ما دفعو
ىٍ
(ُ)

(ِ)
كي ٍع ىجب ىخ ىر ىشةي ٍب يف اٍل يحر ,بما عند
 ,ي

إلى المحاؽ بو إلى بيتو ,كاستحسانو أف يككف معو  كمرافقتو ,كىذا مف أجؿ أف ينيؿ مف عممو,
كثقافتو ,التي أكصمتو ليذا اإلجالؿ كالتكريـ مف الناس ,فإف مرافقة األخيار مف الصحابة الكراـ ,
كسماع حديثيـ الديني الذم أخذكه عف حبيبيـ  ,يحمؿ في طياتو الخير الكثير كالصالح في أمكر

الديف كالدنيا.
(ْ)
(ّ)
ت
وي ْع َجب عمرو بن مرة  ,بحديث أبي وائل  ,كىذا ما أخرجو أبك داكد أف ىع ٍمرك ,قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ُ
َع َج َب ِني فى ىذ ىك ىر ىم ٍع ىناهي ,كىذا كضَّحو الحديث الذم قبمو ,حيث أخرج أبك داكد مف
ًم ٍف أىبًي ىكائً وؿَ ,ح ِديثًا أ ْ

ً ً
ً
ضي اهلل تىعالىى ع ٍنيـ ,باب ًم ٍف فى ً
)ُ) صحيح مسمـ ,كتاب فىضائً ًؿ الص ً ً
ضائ ًؿ ىع ٍبد اهلل ٍب ًف ىس ىالوـ ىرض ىي اهللي ىع ٍنوي
ى
ى يٍ ى ي
ى
ى
َّح ىابة ىر ى ي ى
ً
َّ
ً
و
ً
ً
ىع ىم ً
ش,
(ُُّْٗ /حِْْٖ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا قيتىٍيىبةي ٍب يف ىسعيد ,ىكًا ٍس ىح ي
يـ - ,ىكالم ٍفظي لقيتىٍيىبةى  -ىح َّدثىىنا ىج ًر هير ,ىع ًف ٍاأل ٍ
اؽ ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ع ٍف سمىٍيماف ٍب ًف مس ًي ور ,ع ٍف ىخر ىشةى ٍب ًف ا ٍلحر ,قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب فىضائً ًؿ الصَّحاب ًة ر ً
ض ىي
ى
ي
ى
يٍ
ى ي ى ى
ىى ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
ضائؿ ىع ٍبد اهلل ٍب ًف ىس ىالـ ىرض ىي اهللي ىع ٍنوي (َُّْٗ /حِْْٖ) ,مف طريؽ معاذ بف معاذ,
اب م ٍف فى ى
اهللي تى ىعالىى ىع ٍنيي ٍـ ,ىب ي
كالبخارم في صحيحو ,كتاب مناقب األنصار ,باب مىن ًاق ًب ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف سالىوـ ر ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي (ّٕٓ /حُّّٖ) ,مف طريؽ
ى
ى ى
ى ي ى
أزىر بف أسعد ,ككالىما (معاذ ,كأزىر) عف عبد اهلل بف عكف عف محمد بف سيريف عف قيس بف عباد عف عبد اهلل
ابف سالـ ,بنحكه.

ِ
َع َمش ,سبؽ في صفحة (ُٗ) ,ك َج ِرير ْبن َع ْبد ا ْل َح ِميد ,سبؽ في صفحة (ٓٓ) ,كيكجد متابعات ليذا اإلسناد
) ) فيو ْاأل ْ
في مسمـ ,كالبخارم -كما ىك مبيَّف في التخريج ,-كأما إسحاؽ بف راىكية (ابف إبراىيـ) ,قاؿ ابف حجر :ثقة حافظ مجتيد

قريف أحمد ابف حنبؿ ,قاؿ أبك داكد :أنو تغير قبؿ مكتو بيسير ,تقريب التيذيب (ص ,)ٗٗ :قاؿ عالء الديف عمي رضا:
"كاسحاؽ بف راىكيو أحد الحفاظ األعالـ ,كأحد الثقات األثبات ,كىك قريف ألحمد بف حنبؿ ,كمف أجمة شيكخ البخارم ,لو

مسند ييعرؼ بمسند إسحاؽ بف راىكيو ,تغير قبؿ مكتو بمدة يسيرة (خمسة أشير) كقد سمع أبك داكد منو في ىذه الفترة,
كلكنو طرح ما سمعو منو في تغيره فال يضر سماعو منو في االختالط" ,حاشية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط
(ص ,)ْٗ :قمت :كبيذا يككف سماع مسمـ عنو قبؿ االختالط ,فال يضر اختالطو.
ّ
كن ىانة بف ىن ً
اجية بف يم ىراد
ممة بف ىك ٍعب بف ىكائًؿ بف حمؿ بف ى
) ) َع ْمرو ْبن ُمَّرة بف عبد اهلل بف طىارؽ بف ا ٍل ىح ًارث بف ىس ى
ات سنة ع ٍشريف ىك ًم ىائة رجاؿ صحيح مسمـ (ِ ,)ٕٗ /اإلماـ ,القدكة ,الحافظ,
مرًادم ٍاأل ٍ
ىع ىمى ا ٍل يككًفي ,كنيتو أيىبك عبد اهلل ,ىم ى
ا ٍل ى
سير أعالـ النبالء (ٓ.)ُٗٔ /
)ْ) َ ِ
سمَ َمة ,أبو وائل األسدم الككفي ,اإلماـ الكبير ,شيح الككفة؛ أسد خزيمة ,الككفي .مخضرـ ,أدرؾ  كما
شقيق ْبن َ
رآه ... ,ككاف مف أئمة الديف .مات في زمف الحجاج ,بعد الجماجـ ,سير أعالـ النبالء لمذىبي (ْ.)ُُٔ /
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ىع اربًيًّا (ُ) ىجاء إًلىى رس ً
كسى (عبد اهلل بف قيس  , )أ َّ
الريج ىؿ ييقىاتً يؿ
اؿ :إً َّف َّ
كؿ المَّ ًو  فى ىق ى
ىي
ى
حديث أىبًي يم ى
ىف أ ٍ ى
(ِ)
َّ ً
ً ً
ً ً
ً ً
ً
ون
م ىم ىك ىانوي  ,فىقى ى
"م ْن قَاتَ َل َحتَّى تَ ُك َ
لمذ ٍك ًر ,ىكييقىات يؿ ليي ٍح ىم ىد ,ىكييقىات يؿ ل ىي ٍغ ىن ىـ ,ىكييقىات يؿ ليي ًر ى
اؿ ىر يسك يؿ المو َ :
ِ
س ِب ِ
يل المَّ ِو َع َّز َو َج َّل" (ّ) (ْ) ,يبيف الحديث األكؿ أف ىع ٍم ًرك ٍبف يم َّرة ,قد
َكمِ َم ُة المَّ ِو ِى َي أ ْ
َعمَى ,فَ ُي َو في َ

ُ
ابي ,الزاىر في
) ) األعراب :أىؿ البادية ,كالعرب :أىؿ األمصار .فإذا ينسب الرجؿ إلى أنو مف أعراب البادية قيؿ :أعر ٌ
معاني كممات الناس (ِ ,)ٓٔ /قاؿ ابف حجر :كىذا األعرابي يصمح أف يفسر بالحؽ بف ضميرة ,فتح البارم البف حجر

(ٔ.)ِٖ /

(لِيرى) بً ً
يغ ًة
صى
ََ
المعبكد لمعظيـ

ِ
كؿ ,أ ً
ص ىً
اس (لِي ْحم َد) بً ً
ِ ِ ّْ
ىم :لًيي ٍذ ىك ىر ىب ٍي ىف َّ
اع ًة
) ) (إِ َّن َّ
كص ى
ؼ بًالش ىج ى
يغة ا ٍل ىم ٍجيي ً ٍ
الر ُج َل ُيقَات ُل لمذ ْك ِر) ,أ ٍ
ىم :ليي ى
الن ً ُ َ
ً
ً
اإلراء ًة كالض ً
ً ً
ً
َّم يير لً َّمر يج ًؿ ( َم َكا َن ُو) بً َّ
اع ًة ,عكف
ىم :ىم ٍرتىىبتىوي في الش ىج ى
ص ًب ىعمىى ا ٍل ىم ٍف يعكلًيَّة ,أ ٍ
الن ٍ
ا ٍل ىم ٍعميكـ م ىف ٍ ى ى ى
آبادم(ٕ.)ُّٗ /
ّ
ً
ً
ً
كف ىكمً ىمةي المَّ ًو ًى ىي ا ٍل يع ٍمىيا (ُّْ /حُِٕٓ) ,قاؿ أبك داكد :ىح َّدثىىنا ىعمًي
) ) سنف أبي داكد ,كتىاب ا ٍل ًجيىاد ,ىب ي
اب ىم ٍف قىاتى ىؿ لتى يك ى
ىع ىجىبنًي فى ىذ ىك ىر ىم ٍعىناهي ,الحديث األكؿ,
ت ًم ٍف أىبًي ىكائً وؿ ,ىح ًديثنا أ ٍ
ٍاب يف يم ٍسمًوـ ,ىح َّدثىىنا أيىبك ىد ياكىد ,ىع ٍف يش ٍعىبةى ,ىع ٍف ىع ٍم ورك ,قىا ىؿ :ىس ًم ٍع ي
َّ ً ً
ً
ً
ً
ً
ص
كالثاني في سننو ,كتىاب ا ٍل ًجيىاد ,ىب ي
اب ىم ٍف قىاتى ىؿ لتى يك ى
كف ىكم ىمةي المو ى ىي ا ٍل يع ٍمىيا (ُّْ /حُِٖٓ) ,قاؿ أبك داكد :ىح َّدثىىنا ىح ٍف ي
ًو
كسى ... ,الحديث ,كأخرجو البخارم في صحيحو,
ٍاب يف يع ىم ىر ,ىح َّدثىىنا يش ٍعىبةي ,ىع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف يمَّرةى  ,ىع ٍف أىبًي ىكائؿ ,ىع ٍف أىبًي يم ى
ً
ً ً
الخ يم ً
اب فى ٍر ً
ىج ًرًه؟ (ْٖٔ /حُِّٔ) ,مف طريؽ غندر ,كمسمـ في
ض ي
ص ًم ٍف أ ٍ
س ,ىب ي
كتى ي
اب ىم ٍف قىاتى ىؿ ل ٍم ىم ٍغىنـ ,ىى ٍؿ ىي ٍنقي ي
يؿ ً
اإلمارًة ,باب مف قىاتى ىؿ لًتى يككف ىكمًمةي ً
ً
اهلل ًىي ا ٍلع ٍمىيا فىيك ًفي سبً ً
اهلل (ُُِّٓ /حَُْٗ) ,مف طريؽ محمد
اب ًٍ ى ى ى ي ى ٍ
صحيحو ,كتى ي
ى
ى ي
ى ى
يى

ابف جعفر ,ككالىما (غندر ,كابف جعفر) عف شعبو بو بمثمو (دكف قكؿ عمرك بف مرة) ,كأخرجو البخارم في صحيحو,
ً
ً
ىؿ ,ىك يى ىك قىائً هـ ,ىعالً نما ىجالً نسا (ُّٔ /حُِّ) ,مف طريؽ منصكر عف أبي كائؿ ,بو
اب ىم ٍف ىسأ ى
اب الع ٍمًـ ,ىب ي
بمكضع آخر ,كتى ي
بمثمو (دكف قكؿ عمرك بف مرة).
)ْ) رجاؿ الحديثيف كميـ ثقات ,كاسنادىما متصؿ ,كفيو َع ْمرو ْبن ُمَّرة ,سبؽ الحديث عنو في صفحة (ْْ) ,قمت :نفى ابف
حجر عنو التدليس ,كما في الصفحة المذككرة آنفان ,كأما اإلرجاء ,فال يضر ,فحديثنا بعيد عف فكر المرجئة ,قاؿ الذىبي:
قاؿ إبراىيـ بف سعيد الجكىرم :أخطأ في ألؼ حديث ,الكاشؼ (ُ ,)ْٓٗ /أما أ َُبو َد ُاود الطَّ َي ِال ِس ّي :قاؿ ابف حجر" :ثقة
حافظ غمط في أحاديث" ,تقريب التيذيب (ص" ,)َِٓ :قاؿ ابف عدم :كأبك داكد الطيالسي لو حديث كثير عف شعبة كعف
غيره مف شيكخو ,ككاف في َّأيامو أحفظ مف بالبصرة ,مقدـ عمى أقرانو لحفظو كمعرفتو ,كما أدرم ألم معنى قاؿ فيو ابف
المنياؿ ما قاؿ فيك كما قاؿ :عمرك بف عمي ثقة ,كاذا جاكزت في أصحاب شعبة مف معاذ بف معاذ كخالد بف الحارث

كيحيى القطاف كغندر ,فأبك داكد خامسيـ ,كقد َّ
حدث بأصبياف كما حكى عنو بندار ,أحدان كأربعيف ألؼ حديث ابتداء ,كانما
أراد بو مف حفظو ,كلو أحاديث منيا يرفعيا ,كليس بعجب مف يحدث بأربعيف ألؼ حديث مف حفظو أف يخطئ في أحاديث

منيا يرفع أحاديث يكقفيا غيره كيكصؿ أحاديث يرسميا غيره ,كانما أتى ذلؾ مف حفظو ,كما أبك داكد عندم كعند غيرم,
إال متيقظ ثبت" ,الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم(ْ ,)ِٕٖ /قاؿ أبك حاتـ :محدث صدكؽ كاف كثير الخطأ ,الجرح

كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ ,)ُُّ /قمت :كقد تابعو ,حفص بف عمر (ثقة ثبت ,عيب بأخذ األجرة عمى الحديث) ,تقريب
التيذيب (ص )ُِٕ :عف شعبة ,كىذا يزيؿ الغمط في ىذا الحديث ,كأما حفص الذم عيب عميو بأخذ األجرة ,فيذا األمر=
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استحسف حديث النبي  الذم ركاه لو أىبًي ىكائًؿ الذم سمعو مف أبي مكسى  ,كىذا لما فيو مف عمـ,

كاخبار مف النبي  عف الرجؿ الذم يقاتؿ حتى ييذكر عند الناس كيشتير أمره بأنو شجاع أك مف يبتغي
الغنائـ ,فكؿ ىؤالء لـ ينالكا األجر عند اهلل  ,كلكف الرجؿ الذم يقاتؿ لتككف كممة اهلل ىي العميا ,فيذا
في سبيؿ اهلل ,كيناؿ مف األجر العظيـ عند اهلل  ,فيذه المعمكمات التي يبحث عنو األخيار
كالصالحيف مف الرجاؿ ,الذيف يبتغكف العمـ كيبحثكف عنو ,حتى يككف دليميـ لفعؿ الخيرات,
التي تيرضي اهلل  كرسكلو . 
وكذلك ُي ْع َجب قزعة (ُ) ,بحديث سمعو من أبي سعيد الخدري ُ ي َحدّْث عن النبي  , كىذا ما
م ,
الخ ٍد ًر َّ
جاء في الحديث الذم أخرجو البخارم ,مف طريؽ قى ىزىعةى ,ىم ٍكلىى ًزىي واد ,قى ى
ت أ ىىبا ىس ًع ويد ي
اؿ :ىس ًم ٍع ي
اؿ" :الَ تُ ِ
ث بًأ ٍىرىب وع ىع ًف َّ
الم ْأرَةُ َي ْو َم ْي ِن إَِّال َم َع َيا
ىع ىج ٍب ىننًي ىك ىآن ٍق ىننًي قى ى
يي ىحد ي
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,فىأ ٍ
َ
النبًي ى
ساف ِر َ

(ِ)
ص ْوَم
َز ْو ُج َيا أ َْو ُذو َم ْح َرٍم َ ,والَ َ
تَ ْطمُ َع َّ
ص ِر َحتَّى
الع ْ
سَ ,وَب ْع َد َ
الش ْم ُ

ِفي يوم ْي ِن ِ
الص ْب ِح َحتَّى
صالَ تَ ْي ِن َب ْع َد ُّ
الف ْط ِر َواأل ْ
صالَةَ َب ْع َد َ
َض َحىَ ,والَ َ
َْ َ
اج َد م ِ
ِ
ِ
س ِج ِد
ش ُّد ّْ
ب َوالَ تُ َ
س ِجد َ
تَ ْغ ُر َ
الح َرامَ ,و َم ْ
س ِ َ ْ
الر َحا ُل ,إَِّال إِلَى ثَالَ ثَة َم َ

=كقع بو خالؼ بيف العمماء ,كىذا ال يؤثر عمى صحة الحديث ,كىك الثقة الثبت ,قمت :الحديثاف إسنادىما صحيح ,قاؿ

األلباني :إسناده صحيح عمى شرطيما .كقد أخرجاه ,كقاؿ في الثاني :كىذا إسناد صحيح ,رجالو ثقات ,صحيح أبي داكد -

األـ (ٕ.)ِٕٖ-ِٕٕ /

)ُ( قََزع ُة ْب ُن ي ْحيى ,أىبك ا ٍل ىغ ًادي ًة ا ٍلبص ًرم ,مكلىى ًزي ًاد ٍاب ًف أىبً ً
ث ىع ٍف :أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,ىكأىبًي ىس ًع ويد,
يو ,ىكًقي ىؿ :ىم ٍكلىى ىغ ٍي ًرًه ,ىح َّد ى
ى
ي
َ َ
َ
ى ى ٍ
ىٍ
ًً
ً
ك ٍاب ًف عمر ,كعبد اهلل بف عمرك .كركل ع ٍنو :مج ً
يد
يعةي ٍب يف ىي ًز ى
اى هد ,ىكقىتى ى
ىى ى ى ي ي ى
ادةي ,ىك ىع ٍم يرك ٍب يف د ىين وار ,ىك ىع ٍب يد ا ٍل ىممؾ ٍب يف يع ىم ٍي ور ,ىكىربً ى
ي ىى
ى
ً
ً
ً
اج إًلىى م َّكةى ًفي أىي ً
و
ً
َّ
َّاـ يم ىع ًاكىيةى .ىك يى ىك ًم ىف
ج
ح
ل
ا
ؽ
ب
س
ي
ك
,
ج
ح
ل
ا
ير
ث
ك
اف
ك
ك
.
كف
ر
آخ
ك
,
ـ
ي
ك
ر
ف
ب
ة
ك
ر
ع
ك
,
ؿ
ك
ىح
أل
ا
ـ
اص
ع
ك
,
ير
ص
ق
ل
اٍ ى ي ى ى ه ٍ ى ي ى ي ٍ ى ي ٍ ي ي ى ٍ ى ى ي ى ى ى ى ى ى ٍ ى ى ى ٍ ي ٍ ى ى
ى
ً
ً
ً
اعة ,الكافي بالكفيات لصالح الديف
الثقىات ,تاريح اإلسالـ لم ىذ ىىبي(ِ ,)ُُٖٓ /ىكتيكفي في يح يدكد ا ٍلم ىائة كركل لىوي ا ٍل ىج ىم ى
الصفدم(ِْ.)َُٖ /

)ِ) كىك مف النساء ,مف حرـ نكاحيا عمى التأبيد بسبب مباح لحرمتيا ,شرح القسطالني (ِ.)ّْٕ /
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ِ (ِ) (ّ)
(ُ)
اؿ اٍلقى ً
ىع ىج ٍب ىننًي ,ىكًاَّن ىما ىك َّرىر اٍل ىم ٍع ىنى
س ِجدي"
 ,قاؿ النككم" :قى ى
اضي :ىم ٍع ىنى ىآن ٍق ىننًي أ ٍ
ْصى َو َم ْ
األَق َ
ً ً ً َّ ً
ير لًٍم ىب ىي ً
اؿ المَّوي تى ىعالىى{ :ؤًٌَُئِهَ ػٍََْْيُِْ صٌٍَََادٌ ِِْٓ سَثِّيُِْ
ب تى ٍف ىع يؿ ىذلً ىؾ ىكثً نا
اف ىكالتٍَّك ًك ًيد قى ى
ال ٍخت ىالؼ الم ٍفظ ,ىكاٍل ىع ىر ي
الر ٍح ىمةي" (ْ),بذلؾ يككف قد عبَّر قزعة ,بإعجابو كسركره
َّالةي ًم ىف المَّ ًو َّ
ًَسَحَّْخٌ}[ ,البقرة ,]ُٕٓ :ىكالص ى
بأكثر مف لفظة كما بيَّنا ,كىذا يدؿ عمى شدة استحسانو لما نقمو أبك سعيد الخدرم  مف النبي ,

كالذم يحمؿ كؿ بيف جنباتيا شيئان مف عمـ النبكة ,الذم يبحث عنو الرجاؿ بشغؼ كحب ,كىذه األربع التي
تحدث عنيا أبك سعيد الخدرم  فييا مف العمـ كالفقو الكثير ,قاؿ العيني عف :قى ٍكلو "يحدث بًأ ٍىرىبع" جممىة

)ُ) قىا ىؿ َّ
م :والمسجد األقصى :بيت المقدس؛ ألنو لـ يكف حينئذ كراءه مسجد" ,تفسير الزمخشرم (ِ,)ْٖٔ /
الزىم ٍخ ىش ًر ٌ
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
صى
صى بًالن ٍسىبة إًلىى ىم ٍس ًجد ا ٍل ىمد ىينة؛ ألَّىنوي بعيد مف ىمكة ىكىبيت ا ٍل يمقى ٌدس أبعد م ٍنوي ,ىكقيؿ :ألَّىنوي أقٍ ى
كقاؿ العيني :ىكقيؿ يى ىك أ ٍق ى
ً
ً
فالف بًا ٍل ىم ىك ً
اف
َّماء ,ييقىاؿ :قصى ا ٍل ىم ىكاف يقصك قصكان ,بعد ,فىيي ىك قصي ,ىكييقىاؿ :ى
ىمكضع مف األ ٍىرض ارتفاعان كقربان إلىى الس ى
صى كالناحية القصكل" ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني (ٕ.)ِّٓ /
ٍاألى ٍق ى
ِ
ًً ً
الم ٍق ًد ً
س (ُِٔ /حُُٕٗ) ,قاؿ
) ) صحيح البخارم ,كتاب فضؿ الصالة في مسجد مكة كالمدينة ,ىب ي
اب ىم ٍسجد ىب ٍيت ى
ً
البخارم :ح َّدثىىنا أىبك ً ً
م
الخ ٍد ًر َّ
ت أىىبا ىس ًع ويد ي
ت قى ىزىعةى ,ىم ٍكلىى ًزىي واد ,قىا ىؿ :ىس ًم ٍع ي
الممً ًؾ ,ىس ًم ٍع ي
ى
الكليد ,ىح َّدثىىنا يش ٍعىبةي ,ىع ٍف ىع ٍبد ى
ي ى
ً
َّ
ً
َّ
رً
ث بًأ ٍىرىب وع ىع ًف َّ
اب
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي ,يي ىحد ي
اب ا ٍل ىحج ,ىب ي
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ... :الحديث ,كأخرجو مسمـ في صحيحو ,كتى ي
النبًي ى
ى
ً
ً
ً
و
ىسفى ًر ا ٍل ىم ٍ أرىة ىم ىع ىم ٍح ىرـ إلىى ىحج ىك ىغ ٍي ًره (ِٕٗٔ /حِٕٖ) ,مف طريؽ سيـ بف منجاب ,كقتادة ,ككالىما (سيـ ,كقتادة) ,عف
ً
اب ىسفى ًر ا ٍل ىم ٍأرًىة ىمعى ىم ٍح ىروـ إًلىى ىحج ىك ىغ ٍي ًرًه (ِ/
اب ا ٍل ىحج ,ىب ي
قزعة بف يحيى ,كأخرجو مسمـ في صحيحو- ,في مكضع آخر -كتى ي
ٕٕٗحَُّْ) ,مف طريؽ أبك صالح ,ككالىما (قزعة ,كأبك صالح) عف أبي سعيد الخدرم  , بجزء منو.
)ّ) قاؿ ابف حجرَ :ع ْبد ا ْل َممِك ْبن ُع َم ْير ,ثقة فصيح عالـ تغير حفظو كربما دلس ,تقريب التيذيب (ص ,)ّْٔ :قاؿ
العالئي :كذكر بعض الحفاظ" :إف اختالطو احتمؿ؛ ألنو لـ يأت فيو بحديث منكر فيك مف القسـ األكؿ" ,المختمطيف
(ص ,)ٕٔ :كقاؿ عالء الديف عمي رضى" :كعبد الممؾ بف عمير ,ثقة فقيو ,ككاف مف أكعية العمـ ,كىك ممف جاكز المائة,
فطاؿ عمره كساء حفظو لما كقع في الشيخكخة كأصابو الكبر ,كقد احتج بو أصحاب الكتب الستة جميعان ,كاف احتجاج
الشيخيف في صحيحييما بمثؿ ىؤالء الثقات الذيف َّ
تغيركا في الكبر فإنو ييحمؿ ذلؾ عمى ركايتيـ قبؿ التغير كاليرـ ,كىك ما
أشار إليو ابف الصالح في عمكمو بقكلو" :كاعمـ :أف مف كاف مف ىذا القبيؿ محتجان بركايتو في (الصحيحيف) أك أحدىما,

َّ
فإنا نعرؼ عمى الجممة :أف ذلؾ مما تميز ,ككاف مأخكذان عنو قبؿ االختالط كاهلل أعمـ" ,حاشية االغتباط بمف رمي مف
ً
اب
الركاة باالختالط (ص ,)ِِٔ :كذلؾ كقد كرد لو الكثير مف المتابعات ,كاف أقكاىا ,ما أكرده مسمـ في صحيحو ,كتى ي
اب ىسفى ًر ا ٍل ىم ٍ أرًىة ىم ىع ىم ٍح ىروـ إًلىى ىحج ىك ىغ ٍي ًرًه (ِٕٕٗ /حَُّْ) ,حيث أف إسناده كميـ ثقات ,كفيو األعمش,
ا ٍل ىحج ,ىب ي

كأبك معاكية ,سبؽ الحديث عنيما في صفحة ( ُٖ ,) ٔٓ ,كأما بالنسبة لتدليس عبد الممؾ بف عمير ,فقد كضعو
صرح بالسماع في
ابف حجر في المرتب الثالثة مف مراتب المدلسيف ,طبقات المدلسيف (ص ,)ُْ :كتدليسو ال يضر فقد َّ

سند حديثنا ىذا -كما سبؽ.-

)ْ) شرح النككم عمى مسمـ (ٗ.)َُٔ /
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ىكقعت ىحاالن مف أبي سعيد أىم :يحدث بًأ ٍىرىبع ىكمً ىمات كميىا حكـ .األكلى قى ٍكلو " ىال تي ىس ًافر اٍل ىم ٍأرىة" ,ىكالثَّانيًة قى ٍكلو
َّ ً
الرحاؿ" (ُ).
ص ىالة" ىك َّا
ص ٍكـ" ,ىكالثالثىة قى ٍكلو " ىال ى
" ىال ى
الربً ىعة قى ٍكلو " ىال تشد ٌ

وي ْع َجب الناس من بيان الرجالن المذان خطبا أمام الناس ,كىذا ما جاء في الحديث الذم نقمو البخارم,
ُ
)
ِ
(
ً
مف حديث ع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف عمر ,ر ً
الم ٍش ًر ً
ب َّ
اس
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما :أَّىنوي قىًد ىـ ىريج ىال ًف
ؽ فى ىخطى ىبا ,فى ىع ًج ى
ى
الن ي
ي ىى ى
م ىف ى
(ٓ) (ٔ)
)
ْ
(
(ّ)
ِ
َّ ً
الب َي ِ
الب َي ِ
 ,ىكذا
ان لَ ِس ْحٌر"
لً ىب ىيانً ًي ىما  ,فىقى ى
ان لَ ِس ْح ًار  ,أ َْو :إِ َّن َب ْع َ
ض َ
اؿ ىر يسك يؿ المو " :إِ َّن م َن َ

نجد أف الصحابة  , يستحسنكف كيمدحكف خطاب الرجميف ,المذيف حسَّنا حديثيما ,بجميؿ الكالـ ,كابراز

)ُ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ٕ.)ِّٔ /

ِ
َىتَمَ ,وا ّْلزْب ِرَقان ْبن َب ْدر ,شرح صحيح البخارم (ٗ ,)ْْٔ /قاؿ
) ) قاؿ ابف بطاؿ :الرجالف المذاف خطباَ :ع ْمرو ْبن ْاأل ْ
ابف حجر" :الزبرقان بكسر الزام كالراء بينيما مكحدة ساكنة كبالقاؼ كاسمو ,الحصيف كلقب الزبرقاف لحسنو ,كالزبرقاف مف

أسماء القمر ,كىك ابف بدر بف امرئ القيس بف خمؼ ,وعمرو بن األىتم ,كاسـ األىتـ سناف بف سمي يجتمع مع الزبرقاف
في كعب بف سعد بف زيد مناة بف تميـ" فتح البارم البف حجر (َُ.)ِّٕ /

)ّ) قاؿ ابف حجر" :قاؿ الخطابي :البياف :اثناف :أحدىما ما تقع بو اإلبانة عف المراد بأم كجو كاف ,كاآلخر :ما دخمتو
الصنعة بحيث يركؽ لمسامعيف كيستميؿ قمكبيـ ,كىك الذم َّ
يشبو بالسحر إذا خمب القمب كغمب عمى النفس حتى يحكؿ
الشيء عف حقيقتو كيصرفو عف جيتو ,فيمكح لمناظر في معرض غيره ,كىذا إذا صرؼ إلى الحؽ يمدح كاذا صرؼ إلى
الباطؿ يذـ ,قاؿ :فعمى ىذا فالذم َّ
يشبو بالسحر منو ىك المذمكـ ,كتعقب ,بأنو ال مانع مف تسمية اآلخر سح انر؛ ألف السحر
يطمؽ عمى االستمالة -كما تقدـ تقريره في أكؿ باب السحر -كقد حمؿ بعضيـ الحديث عمى المدح كالحث عمى تحسيف
الكالـ كتحبير األلفاظ ,كىذا كاضح ,إف صح أف الحديث كرد في قصة عمرك بف األىتـ ,كحممو بعضيـ عمى الذـ لمف
تصنع في الكالـ كتكمؼ لتحسينو كصرؼ الشيء عف ظاىره ,فى يشبو بالسحر الذم ىك تخييؿ لغير حقيقة ,كالى ىذا أشار
مالؾ حيث أدخؿ ىذا الحديث في المكطأ في باب ما يكره مف الكالـ بغير ذكر اهلل"  ,فتح البارم البف حجر (َُ,)ِّٕ /
اس كالتَّم ًك ً
ًَّ
اف بًم ٍعىنى ًٍ
يو ىع ٍف ىحؽ إلىى
ب إلىٍي ًو ىمالً ه
ؾ  -ىرًح ىموي المَّوي  -لىوي ىك ٍجوهٍ ,
قاؿ القرطبي أبك الكليد" :الذم ىذ ىى ى
إف ىك ى
اإل ٍلىب ً ى ٍ
اف ا ٍلىبىي ي ى
ً ً َّ ً ً
ً
اط وؿ ىفمىٍيس ي يككف ا ٍلبياف ًح ىينئًوذ ًفي ا ٍلمعانًي ,كًاَّنما ي يك ً
ب ً
يو كالتٍَّمبً ً
يس؛ فىيي ىس َّمى ىبىي نانا ,بً ىم ٍعىنى أَّىنوي
ى
ى ى ى ي
ى ى ي ىى ي
ىى
كف في ٍاألىٍلفىاظ ىكا ٍل يمىبالى ىغة في الت ٍمك ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ظيى ًار
ؾ ىذ ًّما ىكأ َّ
اف في ا ٍل ىم ىعاني ىكًا ٍ
كف ىذل ى
أىتىى في ىذل ى
ىما ا ٍلىبىي ي
كف في مثٍؿ ىى ىذا قى ٍد ىس ىح ىرهي ىكفىتىىنوي فىىي يك ي
كف م ٍف ىبابو ,فىىي يك ي
ؾ بأٍىبمى ىغ ىما ىي يك ي
اؿ ,كًا ٍف ك ً
و
الن ٍف ً
ًً
ؾ ىعمىى ىم ٍعىنى تى ىعمًق ًو بً َّ
س ىكتىمىب ًس ًو بًيىا ىك ىمٍيمًيىا إلىٍي ًو",
ؼ بً ىذلً ى
كص ي
ص ى
ؼ بًالس ٍح ًر فىًإَّن ىما يي ى
ا ٍل ىحقىائؽ فى ىم ٍم يدكهح ىعمىى يكؿ ىح ى ي
المنتقى شرح المكطإ ألبي الكليد الباجي (ٕ.)َُّ /
ْ
ً
الش ٍيطىاف كبمع ى و ً
الس ْحر" :عمؿ ي ٍقرب ًف ً
يو إًلىى َّ
ٍخ يذ
كنتيو الس ٍحر ,ىكمف الس ٍحر ٍ
األخ ىذةي الَّتًي تأ ي
األم ًر ىك ٍيين ى
يى ي
ىي
كنة م ٍنوي ,كؿ ىذلؾ ٍ
) ) ّْ ُ
الع ٍي ىف ىحتَّى تىظي َّف َّ
األص يؿ عمى ىما تىىرل" ,تيذيب المغة لألزىرم (ْ.)ُٔٗ /
األمر ىك ىما تىرل ىكلىٍي ىس
أف
ٍ
ى
ى
ٓ
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
َّ
البىياف س ٍح نار (ُّٕٖ /حٕٕٔٓ) ,قاؿ البخارم :ىحدثىىنا ىع ٍب يد المو ٍب يف
اب الطب ,ىب ه
اب :إف م ىف ى
) ) صحيح البخارم ,كتى ي
ؾ (ابف أنس) ,ع ٍف ىزٍي ًد ٍب ًف أىسمىـ ,ع ٍف ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف عمر ,ر ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما ... :الحديث.
ىخىب ىرىنا ىمالً ه
ؼ ,أ ٍ
كس ى
ٍى ى ى
ى
يي ي
ي ىى ى
ٔ
َسمَم العدكم مكلى عمر ,قاؿ ابف حجر :ثقة عالـ ككاف يرسؿ ,تقريب التيذيب (ص ,)ِِِ :قاؿ يحيى
) ) فيو َزْيد ْبن أ ْ
ابف معيف :زيد بف أسمـ قد سمع مف ابف عمر ,تاريح ابف معيف  -ركاية الدكرم (ّ ,)ِْْ /كىك مدلس مف المرتبة األكلى

مف مراتب التدليس ,كما عند ابف حجر ,طبقات المدلسيف (ص ,)َِ :فال يضر تدليسو.
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الحقائؽ لمناس ,بأسمكب جميؿ ,كىذا لف يتأتى لمرجميف ,إال إذا كانا مف حممة العمـ كالفيـ كالكعي كالذكاء

كالتبحر في فف الخطابة ,كالبياف يأسر القمكب كيسحرىا كيستميميا ,مف َّ
شدة جماؿ األلفاظ المستخدمة.

المبحث الثاني
اإلعجاب بالسموك والجياد واألمم
إف ىذا العنكاف يشتمؿ عمى ثالثة أجزاء ,مترابطة مع بعضيا البعض ,فالجياد ىك سمكؾ ,كىذا
السمكؾ يصدر مف قبؿ األمـ ,بمككناتيا :أفرادان كجماعات؛ أما السمكؾ كاألخالؽ الحميدة ,قاؿ تعالى:

{ًَإَِّٔهَ ٌَعٍَََ خٍُُكٍ عَظٍُِْ} [اٌمٍُ ,]4 :كيقكؿ أيضانًَ{ :ىُذًُا إٌََِ اٌطَِّّْتِ َِِٓ اٌْمٌَْيِ ًَىُذًُا إٌََِ طِشَاطِ اٌْسَِّْذِ } [احلح:
 ,]04ككذلؾ جاءت أحاديث كثيرة لمنبي  تتحدث عف األخالؽ كالسمكؾ الحسف ,منيا ما أخرجو
الدرىد ً
اء  , ىع ًف َّ
ش ْي ٍء
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قى ى
اؿَ " :ما ِم ْن َ
النبًي ى
أبك داكد ,مف حديث أىبًي َّ ٍ
يز ِ ِ
س ِن ا ْل ُخمُ ِ
ق" (ُ) (ِ) ,فالسمكؾ كاألخالؽ ,ىك حسف التصرؼ كالتعامؿ مع
ا ْل ِم َ
ان م ْن ُح ْ

أَثْ َق ُل ِفي
اآلخريف,

كاالختالط المبني عمى الطيبة كالرحمة كالتآلؼ كالتعاكف ,كأشكالو :الكممة الطيبة ,كحسف الجكار ,كالرحمة
(ّ)
استً ٍف ىارغي ىما ًفي اٍل يك ٍس ًع ىكالطَّاقى ًة
بالصغار ,كاإلحساف بالكالديف  ...إلى آخره؛ كأما الجياد  ,فىيي ىك "اٍل يم ىبالى ىغةي ىك ٍ
ًم ٍف قى ٍك وؿ أىك ًف ٍع وؿ" (ْ) ,كاذا أطمؽ الجياد في الغالب فإف المقصكد بو ,ىك محاربة األعداء ,يقكؿ ابف القيـ:
ً
اف ,كًا َّما بًاٍلم ً
ً ً ً
ً
يؽ :أ َّ
اؿ ,ىكًا َّما بًاٍل ىيًد" (ٓ) ,إذف:
القيـ :ى"كالتَّ ٍح ًق ي
ىف ًج ٍن ىس اٍل ًجيىاد فى ٍر ي
ى
ض ىع ٍي وف إ َّما باٍل ىقٍمب ,ىكًا َّما بالم ىس ً ى
اؿ تى ىعالىى{ :أْفِشًُا خِفَبفًب ًَثِمَبًٌب ًَجَبىِذًُا
ىك سمكؾ يقكـ بو اإلنساف مرضاةن هلل  ,حيث أمرنا بالجياد ,قى ى

ُ
اب ًفي يح ٍس ًف ا ٍل يخمي ً
ؽ (ِّْٓ /حْٕٗٗ) ,قاؿ أبي داكد :ىح َّدثىىنا أيىبك ا ٍل ىكلً ًيد الطَّىيالً ًسي,
) ) سنف أبي داكدً ,كتىاب ٍاأل ىىد ًب ,ىب ه
اسًـ ٍب ًف أىبًي بَّزةى ,ع ٍف عطى و
ىخبرىنا يشعبةي ,ع ًف ا ٍلقى ً
كح َّدثىىنا ٍاب يف ىكثً و
اء ا ٍل ىك ٍي ىخ ىارانًي ,ىع ٍف أيـ
ى ى
ى
ٍى ى
ص ٍب يف يع ىم ىر ,قى ىاال :ىح َّدثىىنا ح ى
ىك ىح ٍف ي
ير ,أ ٍ ى ى
الدرىد ً
َّ ً
اء ,ىع ًف َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قىا ىؿ ... :الحديث.
النبًي ى
الد ٍرىداء ,ىع ٍف أىبًي َّ ٍ

)ِ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ األلباني :كىذا إسناد صحيح ,سمسمة األحاديث
الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا (ِ.)ّٓٓ /

)ّ) الحديث عف الجياد طكيؿ ,كلو تفرعات كثيرة ,لسنا بصددىا في حديثنا ىذا ,إنما ىي مقدمة ال بد منيا عمى العمكـ.
)ْ) لساف العرب البف منظكر(ّ.)ُّٓ /

)ٓ) زاد المعاد في ىدم خير العباد (ّ.)ْٔ /
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ثِإٌََِْاٌِىُُْ ًَؤَْٔفُسِىُُْ فِِ سَجًِِْ اٌٍَّوِ رٌَِىُُْ خَْْشٌ ٌَىُُْ إِْْ وُنْزُُْ رَؼٌٍََُّْْ} [اٌزٌثخ ,]12 :كأما األمـ (ُ) ,جمع أمة
و
كطف كاحد,
لقكلو تعالى { :إٌَِّب ؤٌَُُِ ؤَِْثَبٌُىُُْ} [األٔؼبَ ,]87 :فيي" :جماعة مف الناس يعيشكف في

كتجمعيـ رغبة في الحياة المشتركة ,كعناصر أيخرل كالمغة ,كالديف ,ك ً
الع ٍرؽ" (ِ) ,فيؤالء الناس ىـ مف
ي
يقكمكا بالجياد ,كليذا نجد أف ىذه المعاني بينيا عالقات تكاممية.

فمف الطبيعي ,أف نجد الناس يي ىعب يركف عف إعجابيـ بػػ :السمكؾ الحسف ,كاألخالؽ الحميدة ,كالتي
منيا كعمى رأسيا الجياد ,كىذا ما يقكـ بو األفراد كالجماعات.

المطمب األول :اإلعجاب ببعض السموك
الطيب ,الذم ليس بو مخالفة لمشريعة اإلسالمية ,حتى كلك
كان النبي ُ ي ْع َجب بالسموك الحسن ّْ

كاف ىذا السمكؾ صادر عف غير المسمميف ,كىذا ما نجده في الحديث الذم أخرجو أبك داكد في سننو ,أف
ً
ً
ىى يؿ اٍل ًكتى ً
كف
ٍاب ىف ىعبَّاس رضي اهلل عنيما ,قى ى
اف أ ٍ
كف ىي ٍف يرقي ى
اف اٍل يم ٍش ًريك ى
كف أى ٍش ىع ىاريى ٍـ ,ىك ىك ى
اب  -ىي ٍعني  -ىي ٍسدلي ى
اؿ :ىك ى
(ّ)
اب (ْ) ِ
ِ
ِ
َى ِل ا ْل ِكتَ ِ
يما لَ ْم ُي ْؤ َم ْر ِب ِو,
سمَّ َم تُ ْع ِج ُب ُو ُم َوافَقَ ُة أ ْ
كسيي ٍـ "َ ,و َك َ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
سو ُل المَّو َ
ان َر ُ
يريء ى
ف َ

)ُ) (األمم) كأما اليمزة كالميـ فأصؿ كاحد ,يتفرع منو أربع أبكاب ,كىي األصؿ كالمرجع كالجماعة كالديف ,كىذه األربعة

متقاربة ,كبعد ذلؾ أصكؿ ثالثة ,كىي القامة كالحيف كالقصد ,معجـ مقاييس المغة البف فارس(ُ ,)ُِ /كانظر :شمس
العمكـ كدكاء كالـ العرب مف الكمكـ لنشكاف الحميرم(ُ.)ُُِ /

)ِ) معجـ المغة العربية المعاصرة ألحمد مختار عمر(ُ.)ُُِ /

ّ
الم ً
ارؽ القكـ كافتىىرقكا
رؽ :تفر ه
كيتىفىَّرقا .كتىفى ى
فرؽ مف الرأس في الشعر ,كالفى ي
) ) الفَ ْر ُ
يؽ بيف شيئيف فرقأن حتى ىيفتى ًرقا ى
ق :مكضع ى
شيئا عمى
أم فارؽ بعضيـ بعضان ,العيف لمفراىيدم(ٓ ,)ُْٕ /أم :شعر رأسو ,أم :ألقاه إلى جانبي رأسو فمـ يترؾ منو ن

جبيتو بعدما سدؿ ألىمر أيمر بو ,شرح القسطالني (ٔ.)ُّ /

)ْ) قاؿ ابف بطاؿ" :يعارض قكؿ النبي (صمى اهلل عميو كسمـ) ( :إف الييكد كالنصارل ال يصبغكف فخالفكىـ) .الجواب :أف
حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما يحتمؿ أف يككف في أكؿ اإلسالـ في كقت قكل فيو طمع النبي عميو السالـ برجكع أىؿ
الكتاب كانابيـ إلى اإلسالـ ,كأحب مكافقتيـ عمى كجو التآلؼ ليـ كالتأنيس ,مع أف أىؿ الكتاب كانكا أىؿ شريعة ,ككاف

المشرككف ال شريعة ليـ" ,شرح صحيح البخارم (ٗ.)َُٔ /
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ِ
صمَّى اهللُ َعمَ ْي ِو
سو ُل المَّو َ
س َد َل َر ُ
فَ َ
النبي  , كاف يعجبو مكافقة أىؿ

وسمَّم َن ِ
ق َب ْع ُد"
اص َيتَ ُو ,ثُ َّم فََر َ
َ ََ
الكتاب ,في بعض السمككيات التي يقكمكف بيا ,بشرط :أف ال تككف
(ُ)

(ِ) ,نرل ىنا ,كبألفاظ صريحة ,أف

مخالفة لشريعتو  التي كاف يؤمر بيا مف اهلل  , كالسمكؾ الذم كاف يفعمو أىؿ الكتاب ,ىك إرساؿ
شعر نكاصييـ عمى جباىيـ ,كىذا مخالؼ لما كاف يفعؿ المشرككف ,كاالستحساف مف النبي  ؛ ألف أىؿ
(ّ)
الكتاب كانكا عندىـ َّ
بقية مف ديف الرسؿ ,كأف المشركيف كانكا عبدة لألكثاف  ,كىذا كاف سببان كافيان

لمخالفتيـ ,كلكف النبي  بعد ذلؾ فرؽ شعره (ْ).
كحى إليو ,ككرد ىذا في الحديث الذم
وي ْع َجب النبي  مف إخبار الييكدم بما ىك مكافؽ لما يي ى
ُ
اؿ َّ
ض َي ْوَم
الخ ٍد ًرم  ,قى ى
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ" :تَ ُكو ُن األ َْر ُ
أخرجو البخارم ,مف حديث أىبًي ىس ًع ويد ي
النبًي ى

ُ
ؽ (ِْٖ /حُْٖٖ) ,قاؿ أبك داكد :ح َّدثىىنا مكسى ٍبف إًسم ً
ً
اء ًفي ا ٍلفى ٍر ً
يؿ,
اع ى
ى
) ) سنف أبي داكد ,كتىاب التَّىرج ًؿ ,ىب ي
اب ىما ىج ى
ي ى ي ٍى
و
َّ ً ً
ىخىبرنًي ٍاب يف ًشي و
اب ,ىع ٍف يعىب ٍي ًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يعتٍىبةى ,ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
اؿ ... :الحديث,
َّاس  ,قى ى
ى
يـ ٍب يف ىس ٍعد ,أ ٍ ى
ىحدثىىنا إ ٍب ىراى ي
كأخرجو البخارم في صحيحوً ,كتىاب المىن ًاق ًب ,باب ً
صفى ًة َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ (ُْٖٗ /حّٖٓٓ) ,مف طريؽ يكنس
ى ي
النبًي ى
ي ى
ً
َّ
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ىش ٍع ىرهي ىكفى ٍرقو (ُُْٖٕ /ح
ضائؿ ,ىب ه
ابف يزيد األيمي ,كمسمـ في صحيحو ,كتاب ا ٍلفى ى
اب في ىس ٍدؿ النبي ى

ِّّٔ) ,مف طريؽ إبراىيـ بف سعد ,ككالىما (يكنس ,كابراىيـ) عف ابف شياب ,بو بنحكه (كلفظة يحب بدؿ يعجبو).

)ِ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ التبريزم :متفؽ عميو ,مشكاة المصابيح
(ِ ,)ُِِٔ /حكـ األلباني  :صحيح ,حاشية سنف أبي داكد (ْ.)ِٖ /

)ّ) انظر :شرح القسطالني (ٔ.)ُّ /
ً ً
ً
)ْ) "قىا ىؿ ٍاب يف ا ٍلممى ًؾً :أل َّ ً
ىم ىرهي بًا ٍلفى ٍر ً
َّػد يؿ فى ىػال
ػح الس ٍ
ؽ فىفى ىر ى
ػاض :ين ًس ى
كسيي ٍـ"  ...كقىا ىؿ ا ٍلقىاضي عىي ي
ؽ ا ٍل يم ٍسم يم ى
كف يريء ى
ىف ج ٍب ًري ىؿ  أىتىاهي ىكأ ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ىى ًػؿ
أ
ة
ف
ل
ا
خ
م
ي
ف
ا
اد
ي
ت
اج
اف
ك
ؽ
ر
ف
ل
ا
ىف
أ
ؿ
م
ت
ح
ي
ك
,
و
كب
ج
ك
ال
ك
ؽ
ر
ف
ل
ا
از
ك
ج
ؿ
م
ت
ح
ي
ك
:
ؿ
ا
ق
.
ة
م
ج
ل
ا
ك
ة
ي
اص
الن
ذ
ا
خ
ات
كز ًف ٍعميوي ,ىكىال ى ي
ى ى ٍ ي َّ ى ى ى ي ٍ ى ى ي ى ى ي ٍ ى ٍ ىى ي ي ي ي ى ي ٍ ى ى ي
ٍ ىٍ ى ى ى ٍ ى ن
ي ى ىى ٍ
ىي يج ي
ؽ مسػػتىحبًّا .كقىػ ٍػد جػػاء ًفػػي ا ٍلحػ ًػد ً
ا ٍل ًكتىػ ً
ػت فىىرقىيىػػا ىكًا َّال تىىرىكيىػػا".
يث أَّىنػػوي " ىكػػا ىف لً َّمنبًػػي  لً َّم ػةه ,فى ػًإ ًف ا ٍفتىىرقىػ ٍ
ى
ػاب ىال بًػ ىػك ٍح وي ,فىىي يكػ ي
ػكف ا ٍلفىػ ٍػر ي ي ٍ ى ى ى ى
ىف َّ ً
كا ٍلح ً
اص ػ يؿ :أ َّ
ض ػ يؿ ,مرقػػاة المفػػاتيح شػػرح مشػػكاة المصػػابيح لممػػال عمػػي القػػارم
ػار ىجػ ىػك ياز َّ
السػ ٍػد ًؿ ,ىكا ٍلفىػ ٍػر ي
ؽ أى ٍف ى
الصػػح ى
ى ى
يح ا ٍل يم ٍختىػ ى
(ٕ.)ُِٖٕ /
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اح َدةً ,يتَ َكفَّ ُؤ َىا الجب (ِ) ِ ِ
القيام ِة ُخ ْب َزةً(ُ) و ِ
ِ
الج َّن ِة (ّ)"
َح ُد ُك ْم ُخ ْب َزتَ ُو ِفي َّ
السفَ ِرُ ,ن ًُزال ِأل ْ
َى ِل َ
َّار ِب َيده َك َما َي ْكفَأُ أ َ
َ
َ
َ ُ
ََ
ً
ً
الر ٍحمف عمىٍي ىؾ يا أىبا القى ً
ً
اليي ً
اؿ:
ام ًة؟ قى ى
كد فىقى ى
اسًـ ,أىالى أ ٍ
يخبًير ىؾ بًين يزًؿ أ ٍ
ىى ًؿ ى
اؿ :ىب ىار ىؾ َّ ى ي ى ى ى
فىأىتىى ىريج هؿ م ىف ى ي
الجَّنة ىي ٍكىـ الق ىي ى
اؿ :تى يككف األىرض يخ ٍب ىزةن ك ً
صمَّى اهلل ىعمى ٍي ًو ك ىسمَّـ ,فَ َنظَر َّ
اؿ َّ
الن ِب ُّي
اح ىدةن ,ىك ىما قى ى
َ"بمَى" قى ى
ٍ ي
ي
النبًي ى
َ
ي
ى ى
ى
(ْ)
ِ ِ
ض ِح َك َحتَّى َب َد ْت َن َو ِ
ام ِيم(ٓ)ر قَ َ ِ
ون(ٔ),
ال :أَالَ أ ْ
اج ُذهُ  ,ثُ َّم قَ َ
ام ُي ْم َباالَم َوُن ٌ
 إِلَ ْي َنا ثُ َّم َ
ُخ ِب ُر َك ِبإ َد ْ
ال :إ َد ُ

)ُ) ( ُخ ْب َزة) خبزت القكـ كتمرتيـ :أطعمتيـ الخبز كالتمر ,كأطعمني خبزة كخبزة ممة ,أم :طممة ,أساس البالغة لمزمخشرم
ضـ الطَّاء ا ٍلميممىة كس يككف َّ
كضع ًفي الحفيرة بعد
الالـ ,ىك يى ىك عجيف ىي ٍج ىعؿ ىكيي ى
(ُ ,)ِِٗ /قىا ىؿ ا ٍلخطابً ٌي :الخبزة ,الطممة بً ى
يٍ ى ي
الناس يسمكنيا :ا ٍلممَّة ,بًفىتٍح ا ٍل ًميـ كتى ٍشديد َّ
النار ًفييىا .قىا ىؿ :ىك َّ
إيقاد َّ
الالـ ,ىكًاَّن ىما ا ٍلممَّة الحفرة ىنفسيىا ,ىكالَّتًي تمؿ ًفييىا ًى ىي الطممة
ى
ى

كالخبزة كالمميؿ ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني (ِّ.)َُِ /
ِ
ً
ً
يد ي َّ ً
الممَّة ,فًإنيا ىال تيٍب ىسط كالرقاقة ,كًانما تيىقمَّب ىعمىى األىيدم
َّار ,يي ًر ي
كي ى
المسافر ى
) ) َيتَ َكفَّ ُؤ َىا َ
الخ ٍبزة التي ىي ٍ
الجب ُ
ض يعيا في ى
صىن يعيا ي
م ,لساف العرب البف منظكر (ُ ,)ُُْ /كانظر :النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ْ ,)ُّٖ /أم:
ىحتَّى تى ٍستىًك ى

يميميا ,مف كفأت اإلناء إذا قمبتو ,فتح البارم البف حجر (ُُ.)ّّٕ /
ّ
الج َّن ِة ,ا يلن ٍز يؿ :ما يييَّيأي لمنز ً
األن از يؿ ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم (ٓ,)ُِٖٖ /
) ) ُن ًُزال ِأل ْ
يؿ ,كالجمع ٍ
َى ِل َ
كىك ,ما يقدـ لمضيؼ كلمعسكر يطمؽ عمى الرزؽ كعمى الفضؿ ,كيقاؿ :أصمح لمقكـ نزليـ ,أم :ما يصمح أف ينزلكا عميو
مف الغذاء ,كعمى ما يعجؿ لمضيؼ قبؿ الطعاـ ,فتح البارم البف حجر (ُُ.)ّّٕ /

)ْ) ال َن َوا ِجذ  ,كىي أكاخر األسناف .كقيؿ :التي بعد األنياب .النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ّ,)ِِٓ /
بتصرؼ بسيط.
شيء ىكاف ,كا ٍلجمع {آداـ كقد ا ٍئتى ىدـ بً ًو إًذا استىعممىو }.كأ َّىدمو {تىأ ًٍديما :ىكثَّر ًف ً
و
َّ
يو}
أم
)ٓ) األ ُْدم,
بالض ٌـ :ىما يي ٍؤ ىك يؿ ي
ىي
بالخ ٍب ًزٌ ,
ن
ٍ ٍى
ى
ي ى
ى ى
اإلداـ ,تاج العركس لمزبيدم (ُّ ,)َُِ /فالجميكر ,أنو ما يؤكؿ بو الخبز بما يطيبو سكاء كاف مرقان أـ ال ,كاشترط
ى
أبك حنيفة كأبك يكسؼ االصطناع ,فتح البارم البف حجر (ٗ.)ٓٓٔ /

ٔ
ونون)" ىكذا
ون[ ,كىذا جاء] في ذكر أدـ أىؿ الجنة "قاؿ :إداميـ باالـ كالنكف .قالكا :كما ىذا؟ قاؿ( :ثَْوٌر
ٌ
) ) َباالَم َوُن ٌ
جاء في الحديث مفس انر .أما النكف فيك :الحوت ,كبو سمي يكنس عميو السالـ ,النياية في غريب الحديث كاألثر

البف األثير(ُ.)َٗ /
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ونَ ,يأْ ُك ُل ِم ْن َزِائ َد ِة َك ِب ِد ِى َما
قَالُواَ :و َما َى َذار قَ َ
ال :ثَْوٌر َوُن ٌ

(ُ)

ون أَْلفًا"
س ْب ُع َ
َ

(ِ)

(ّ) ,قاؿ ابف حجر في:

"(فنظر النبي  إلينا ثـ ضحؾ) ,يريد :أنو أعجبو إخبار الييكدم عف كتابيـ بنظير ما أخبر بو مف
جية الكحي ,ككاف يعجبو مكافقة أىؿ الكتاب فيما لـ ينزؿ عميو ,فكيؼ بمكافقتيـ فيما أنزؿ عميو"(ْ),
فالضحؾ ىنا ىك تعبير عف اإلعجاب كاستحساف النبي  ,بما أخبر بو الييكدم عف كتابيـ ,بما كافؽ
إخبار الكحي لو  , فيذا السمكؾ الذم سمكو ىذا الييكدم ,ىك مف األمكر المحببة لمنبي  التي ييسعد

)ُ) (من َزِائ َدة كبدىما) َّ ً ً
قطعة المنفردة ا ٍل يمتى ىعمٌقىة بالكبد ,ىكًىي أطيبيا كألذىا ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم
الزائ ىدة ى ىي ا ٍل ى
لمعيني (ِّ.)َُّ /
ِ
ً
َّ
ً
اب الرقىا ً
ام ًة (َُٖٖ /حَِٓٔ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا
ؽ ,ىب ه
ض الموي األ ٍىر ى
اب :ىي ٍقبً ي
) ) صحيح البخارم ,كتى ي
ض ىي ٍكىـ القىي ى
ث ,ع ٍف ىخالًود ,ع ٍف س ًع ًيد ٍب ًف أىبًي ًىالى وؿ ,ع ٍف ىزٍي ًد ٍب ًف أىسمىـ ,ع ٍف عطى ً
َّ
اء ٍب ًف ىي ىس وار ,ىع ٍف أىبًي ىس ًع ويد
ٍى ى ى
ى
ىي ٍحىيى ٍب يف يب ىك ٍي ور ,ىح َّدثىىنا الم ٍي ي ى
ى ى
الخ ٍد ًرم  ,قىا ىؿ َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ... :الحديث.
ي
النبًي ى
)ّ) قاؿ ابف حجر :س ِع ِ
يد ْب ِن أَِبي ِىالَ ٍل ,صدكؽ لـ أر البف حزـ في تضعيفو سمفان؛ إال أف الساجي حكى عف أحمد أنو
َ
اختمط ,تقريب التيذيب (ص ,)ِِْ :كقاؿ أحمد :ما أدرم أم شيء حديثو؟! يخمط في األحاديث .ثـ قاؿ :ىك أيضان يركم
عف أبي الدرداء في السجكد ,قمت [أم :األثرـ] :حديث النجـ؟ فقاؿ :نعـ ,مف سؤاالت األثرـ ألحمد بف حنبؿ (ص-ْٓ :
ْٔ) ,قاؿ ابف سعد :ككاف ثقة ,الطبقات الكبرل البف سعد(ٕ ,)ّٓٔ /قاؿ العجمي :ثقة ,الثقات (ص ,)ُٖٗ :قاؿ
أبك حاتـ :ال بأس بو ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ ,)ُٕ /ذكره ابف حباف في الثقات (ٔ ,)ّْٕ /كقاؿ أيضان :ككاف
ىح يد أ ٍىك ًعىي ًة ا ٍل ًع ٍمًـ ,تاريح اإلسالـ
أحد المتقنيف كأىؿ الفضؿ في الديف ,مشاىير عمماء األمصار (ص ,)َُّ :قاؿ الذىبي :أ ى
(ّ ,)ّٔٔ /كقاؿ أيضان :اإلماـ ,الحافظ ,الفقيو ,أبك العالء الميثي مكالىـ ,المصرم ,أحد الثقات ,سير أعالـ النبالء
الر ٍح ىم ًف ,المراسيؿ البف أبي حاتـ (ص ,)ٕٓ :قاؿ ابف حجر :ركل
(ٔ ,)َّّ /قاؿ أبك حاتـ :لى ٍـ يي ٍد ًر ٍؾ أىىبا ىسمى ىمةى ٍب ىف ىع ٍب ًد َّ
عف جابر كأنس مرسالن ,تيذيب التيذيب (ْ ,)ْٗ /قمت :ىك ثقة ,كأما إرسالو ,فال مشكمة في سماعو عف زيد ,أما
ِ
َسمَم ,قاؿ ابف حجر :ثقة عالـ ككاف يرسؿ ,تقريب التيذيب (ص ,)ِِِ :قاؿ ابف عدم :ىك مف الثقات ,كلـ
َزْيد ْب ِن أ ْ
ؾ ٍب ىف أىىن و
ت
يمتنع أحد مف الركاية عنو حدث عنو األئمة ,الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ْ ,)ُْٔ /كقىا ىؿ ىمالً ى
س :ىك ىان ٍ
يو  ,كعطى ً
كؿ المَّ ًو صمٌى اهلل عميو كسمـ ,كقى ٍد ركل ع ًف ٍاب ًف عمر ,كع ٍف أىبً ً
ً ً
ىسمىـ ىح ٍمقىةه ًفي م ٍس ًج ًد رس ً
اء ٍب ًف ىي ىس وار,
ىى
ي ىى ى ى
ى ىى ى
ىي
ى
ل ىزٍيد ٍب ًف أ ٍ ى
الر ٍحم ًف ٍب ًف أىبًي س ًع ويد ا ٍل يخ ٍد ًرم ,ك ىكاف ثًقىةن ىكثًير ا ٍلح ًد ً
ً
يث ,الطبقات الكبرل البف سعد -متمـ التابعيف (ص ,)ُّْ :قىا ىؿ
ى ى
ى ى
ى
ىك ىع ٍبد َّ ى
و
ً
امةى لىٍي ىس ىش ٍي هء يى ىك يم ٍر ىس هؿ ,كعف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ًزىي واد أ ٍىك ًزىي ًاد ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو ىع ٍف ىعمًي يى ىك
يم ى
أيىبك يزٍرىعةى :ىع ٍف ىس ٍعد يم ٍر ىس هؿ ,ىع ٍف أىبي أ ى
اء ٍب يف ىي ىس وار ,كقاؿ ىعًمي ٍب يف ا ٍل ىح ىسيًف ا ٍب ًف ا ٍل يجىن ٍي ًد :ىع ٍف ىجابً ور يم ٍر ىس هؿ,
يم ٍر ىس هؿ ,كقاؿ أبك حاتـ :ىس ًع ويد يم ٍر ىس هؿ ىي ٍد يخ يؿ ىب ٍيىنيي ىما ىع ى
ط ي
ىك ىع ٍف ىرًاف ىع ا ٍب ًف يخ ىد ٍي وج يم ٍر ىس هؿ ,ىك ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى يم ٍر ىس هؿ ,ىك ىع ٍف ىعائً ىشةى يم ٍر ىس هؿ ,المراسيؿ البف أبي حاتـ (ص ,)ْٔ-ّٔ :كقاؿ
أبك حاتـ :زيد بف أسمـ عف أبي سعيد مرسؿ يدخؿ بينيما عطاء بف يسار ,جامع التحصيؿ لمعالئي (ص ,)ُٕٖ :قمت:
بيذا يتضح أنو ال مشكمة في سماعو مف عطاء بف يسار ,كىك مدلس مف المرتبة األكلى مف مراتب التدليس ,كما عند
ابف حجر ,طبقات المدلسيف (ص ,)َِ :فال يضر تدليسو.
)ْ) فتح البارم (ُُ.)ّْٕ /
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بيا ,ككذلؾ يظير ىنا جميَّان بأف النبي  كاف يعجبو مكافقة أىؿ الكتاب ,فيما ال يخالؼ شريعتو  ,كىذا
ما قالو ابف حجر في تفسيره ضحؾ النبي .
ب النبــي  , حيػػث كرد فػػي الحػػديث الػػذم أخرجػػو ابػػف أبػػي شػػيبة ,مػػف حػػديث
وســموك آخــر ُي ْع ِج ـ ُ
ات يػكوـ ىخٍمفىػو فىأىس َّػر إًلى َّ ً
ً َّ
النبًػي َّ
اؿ" :أ ٍىرىدفىنًػي (ُ) َّ
ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىج ٍعفى ور قى ى
يحدثيػوي
ػي ىحػديثنا ىال أ ى
ي ى
ى
صػمى اهللي ىعمى ٍيػو ىك ىسػم ىـ ىذ ى ى ٍ
ِ ِ (ِ)
َن يسـتَِتر ِب ِـو لِقَ َ ِ
ػاس ,و َك َ ِ
صمَّى اهلل َعمَ ْي ِو َو َ َّ
ب َّ
ىح ندا ًم ىف َّ
ف أ َْو
اجتـو
َى َـد ٌ
ضـاء َح َ
ان م َّما ُي ْع ِج ُ
أى
الن ِب َّي َ
الن ً َ
ُ
سم َم أ ْ َ ْ َ
ش َن ْخ ٍل(ّ)" (ْ) (ٓ) ,ىذا السمكؾ الذم يستحسنو النبػي  , ىػك متعمػؽ بػآداب قضػاء الحاجػة ,كضػركرة
َح ِائ ُ
االسػػتتار كحجػػب العػػكرة عػػف أنظػػار النػػاس ,حت ػى لػػك كػػاف فػػي صػػحراء خاليػػة ,كىػػذا لعمػػكـ قكلػػو تعػػالى:
ػاؿ
{لًُْ ٌٍُِّْؤِِْنِنيَ َّغُضٌُّا ِِْٓ ؤَثْظَبسِىُِْ ًَّسْفَظُوٌا فُوشًُخَيُُْ رٌَِوهَ ؤَصْوَوَ ٌَيُوُْ إَِّْ اٌٍَّووَ خَوجِريٌ ثَِّوب َّظْونَعٌَُْ } [اٌنوٌس" ,]52 :قى ى

ػؼ اٍلعػك ًرة ,كىػك ىال يج ي َّ ً
َّػحراء كاٍلب ٍنيػاف؛ ًأل َّ ً
ً ً
اج ًػة
ػكز ,إًال ع ٍن ىػد اٍل ىح ى
ىف فػي ىرٍف ًػع الثَّ ٍػك ًب ىك ٍش ى ى ٍ ى ى ي ى ى ي
الطيبًي :ىي ٍستىًكم فيػو الص ٍ ى ي ى ي ى ي
الرٍف ًع قىٍب ىؿ اٍلقي ٍر ًب ًم ىف ٍاأل ٍىر ً
ض" (ٔ) ,فيذا األمر ىك ما تميؿ إليو النفس كتيكاه.
كرةى ًفي َّ
ىكىال ى
ض ير ى

ُ
ؼ ,كىك الذم يركب خمؼ الراكب .كأ ٍىرىد ٍفتيوي أنا ,إذا أرىكبتو معؾ ,كذلؾ المكضع الذل يركبو رداؼ .ككؿ
الرْد ُ
الم ٍرتى ىد ي
)) َ
ف :ي
ؼ ,أم :ليس لو تىبً ىعةه ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم
أمر ليس لو ًرٍد ه
شيء تبً ىع شيئان فيك ًرٍدفىوي .كىذا ه
(ْ.)ُّّٔ /

)ِ) أم :لقضاء حاجة في نحك الصحراء ,فيض القدير لممناكم (ٓ.)ٖٔ /
ّ
رمؿ أك و
ف ,كؿ شئ مرتفع ,مف بناء أك كثيب و
جبؿ .كمنو سمي الغرض ىى ىدفان .كبو شبو الرج يؿ العظيـ ,الصحاح
) ) ا ْل َي َد ُ
ش َّ
الن ْخ ِل ,النخؿ الممتؼ المجتمع ,كأنو اللتفافو يحكش بعضو
تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم(ْ ,)ُِْْ /ىكأ َّ
ىما َح ِائ ُ

إلى بعض .كأصمو الكاك ,كانما ذكرناه ىاىنا ألجؿ لفظو ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير(ُ)ْٖٔ /
َّ
)ْ) مصنؼ ابف أبي شيبةً ,كتىاب ا ٍلفى ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ (ُِّٔ /حُّٕٔٓ),
اب ىما أ ٍ
ضائ ًؿ ,ىب ي
ى
ي
ىعطىى الموي تى ىعالىى يم ىح َّم ندا ى
ام ور ع ٍف مي ًدم ٍب ًف م ٍيمكف ع ٍف مح َّم ًد ٍب ًف ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف أىبًي يعقيكب ع ًف ا ٍلحس ًف ٍب ًف سعدو
قاؿ ابف أبي شيبة :ح َّدثىىنا أىسكيد ٍبف ع ً
ىٍ ى ى
ى
ى ي ن ى يى
ٍى ي ى
ى
ىٍ
ىى
ى ىٍ
اء ا ٍلحاجةً
ض ,باب ما يستىتىر بً ًو لًقىض ً
ً
ً َّ ً
ً
و
اب ا ٍل ىح ٍي
ى ى
ى
ىع ٍف ىع ٍبد المو ٍب ًف ىج ٍعفىر قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو مسمـ في صحيحو ,كتى ي
ى ي ى يٍ ي
ً
ً
اب ىما يي ٍؤ ىم ير
(ُِٖٔ /حِّْ) ,عف عبد اهلل بف محمد بف أسماء ,بغير قصة البعير ,كأبك داكد في سننو ,كتىاب ا ٍل ًجيىاد ,ىب ي
ً
ً
بً ًو ًم ىف ا ٍلًقىي ًاـ ىعمىى َّ
اب الطَّيى ىارًة
الد ىكاب ىكا ٍلىبيىائًـ (ِّّ /حِْٗٓ) ,عف مكسى بف اسماعيؿ بنحكه ,كابف ماجة في سننو ,كتى ي
ً
اب ًاال ٍرتًىي ًاد لً ٍم ىغائً ًط ىكا ٍلىب ٍك ًؿ (ُُِِ /حَّْ) ,مف طريؽ أبي النعماف ,بجزء منو ,كأبك يعمى المكصمي في مسنده,
ىك يسىننيىا ,ىب ي
مسىن يد ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف جعفى ور ا ٍلي ً
اش ًمي (ُُِٕٓ /حٕٖٕٔ) ,عف عبد اهلل بف محمد بف أسماء ,بنحكه ,كالجميع (عبد اهلل,
يٍ ى
ىٍ
ى
كمكسى ,كأبك النعماف ,كعبد اهلل) ,عف ميدم بف ميمكف ,بو.
)ٓ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ مغمطام :ىذا حديث صحيح ,شرح ابف ماجو
(ص.)ُّْ :

)ٔ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممال عمي القارم (ُ.)َّٖ /
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المطمب الثاني :اإلعجاب بمسائل في الجياد
َّ
تحدثنا باقتضاب عف الجياد في ما سبؽ مف مقدمة ىذا المبحث ,كىذا بالطبع ال يكفي إليضاح

كابراز فضائؿ الجياد ,كخاصة الجياد في سبيؿ اهلل  , كاف الجياد لو الكثير مف الكسائؿ ,كمف ىذه
الكسائؿ ,ىك رككب البحر ,كىذه كانت تعتبر مف األمكر الصعبة في زمف النبي  لقمة اإلمكانيات

المتاحة آنذاؾ ,فمف الطبيعي أف يي ٍع ىجب النبي  بمف ركبكا البحر ,طمبان لمجياد في سبيؿ اهلل  , كىذا
اؿ :ىح َّدثىتٍنًي أيـ ىح ىرواـ (ُ) رضي اهلل عنيا:
ما بيَّنو الحديث الذم أخرجو البخارم ,أف أ ىىنسا ٍب ىف ىمالًؾ  , قى ى
(ِ)
ً ً
ىف َّ
أ َّ
ت
ض ًح يك ىؾ؟ قى ى
ت :ىيا ىر يس ى
ض ىح ي
النبً َّي  قى ى
"ع ِج ْب ُ
ؾ ,قىالى ٍ
كؿ المَّ ًو ىما يي ٍ
استىٍيقىظى ىك يى ىك ىي ٍ
اؿَ :
اؿ ىي ٍك نما في ىب ٍيتيىا ,فى ٍ
(ٖ)
ت :يا رس ى ً
ِ
ِ
ىف ىي ٍج ىعمىنًي
ِم ْن قَ ْوٍم ِم ْن أ َّ
ُم ِتي َي ْرَك ُب َ
كؿ المَّوٍ ,ادعي المَّوى أ ٍ
ون َ
الب ْح َر َكا ْل ُممُوك َعمَى األَس َّرِة " ,فى يقٍم ي ى ى ي
ِ ِ
ت :ىيا ىر يسك ىؿ
ؾ ,فىقى ى
ض ىح ي
ًم ٍنيي ٍـ ,فىقى ى
اؿ ًم ٍث ىؿ ىذلً ىؾ ىم َّرتىٍي ًف أ ٍىك ثىالىثنا ,يقٍم ي
استىٍيقىظى ىك يى ىك ىي ٍ
اـ فى ٍ
اؿ" :أَ ْنت م ْن ُي ْم" ,ثيَّـ ىن ى
ادةي ٍبف الص ً
ً
َّام ًت ,فى ىخ ىرىج بًيىا إًلىى
ىف ىي ٍج ىعمىنًي ًم ٍنيي ٍـ ,فىىيقيك يؿ" :أَ ْن ِت ِم َن األ ََّولِ َ
المَّوٍ ,ادعي المَّوى أ ٍ
ين" ,فىتىىزَّك ىج بًيىا يع ىب ى ي
(ْ) (ٓ)
كي ٍع ىجب بقكـ
ت يعينقييىا",
ت ,فى ٍان ىدقَّ ٍ
ت ىد َّابةه لًتىٍرىك ىبيىا ,فى ىكقى ىع ٍ
ت قيرىب ٍ
الغ ٍزًك ,ىفمى َّما ىر ىج ىع ٍ
ى
 ,يستحسف النبي  , ي
بقكـ مف أمتو مخمصيف ,يذىبكف لمجياد عمى متف السفف ,كىـ يجمسكف عمى األسرة كالممكؾ في أحكاليـ
التي فييا سعة ,كأمكرىـ المستقيمة ,كىذا تشبيو مف النبي  , لما سيككنكف عميو مف حاؿ كالممكؾ ,في

الدنيا ,كىذا ما قالو ابف حجر" :مكقع التشبيو أنيـ فيما ىـ مف النعيـ الذم أثيبكا بو عمى جيادىـ مثؿ

ُ
صاء ,بالراء أك بالغيف المعجمة ,كذا أخرجو أبك نعيـ ,كال يصح ,بؿ
) ) أ ُُّم َح َرام :خالة أنس بف مالؾ .كيقاؿ :إنيا ُّ
الرَم ْي َ
الصحيح ,أف ذلؾ كصؼ أـ سميـ ,اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ٖ )ّٕٓ /ككاف رسكؿ اهلل  يكرميا كيزكرىا

في بيتيا ,كيقيؿ عندىا ,كأخبرىا أنيا شييدة ,أسد الغابة (ٕ[ ,)َّْ /تزكجيا] عبادة بف الصامت  ...فخرجت مع زكجيا
كدفنت
عبادة غازية في البحرَّ ,
ت إلييا دابة لتركبيا فصرعتيا فماتت ي
فمما كصمكا إلى جزيرة قبرص خرجت مف البحر فىقيرىب ٍ
في مكضعيا ,كذلؾ في إمارة معاكية كخالفة عثماف ,االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر (ْ.)ُُّٗ /

)ِ( )قال) ,أم :ناـ في الظييرة ,شرح القسطالني (ٓ.)ُٗ /
ّ
ً
ً
ً
ً
ً
ِ ً
ِ
كف
ىم :ىي ٍرىكيب ى
ىصح أَّىنوي صفىةه لىيي ٍـ في الد ٍنىيا ,أ ٍ
) ) ( َكا ْل ُممُوك َعمَى ْاألَسَّرِة) قي ىؿ :يى ىك صفىةه لىيي ٍـ في ٍاآلخ ىرًة ,إً ىذا ىد ىخميكا ا ٍل ىجَّنةى ,ىك ٍاأل ى
كؾ لًسع ًة حالً ًيـ ك ً
اكب ا ٍلممي ً
ً
ام ًة أ ٍىم ًرًى ٍـ ىك ىكثٍىرًة ىع ىد ًد ًى ٍـ ,شرح النككم عمى مسمـ (ُّ.)ٖٓ /
ىى ى ٍ ى ٍ
استقى ى
ىم ىر ى ي
ْ
ً ً
ً
اب ريك ً
الب ٍح ًر (ّْٔ /حِْٖٗ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا أيىبك الن ٍع ىم ً
اف ,ىح َّدثىىنا
كب ى
) ) صحيح البخارم ,كتى ي
اب الجيىاد ىكالسىي ًر ,ىب ي ي
س ٍب ًف مالً وؾ ر ً
ً
و
َّاف ,ىع ٍف أىىن ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي ,قىا ىؿ :ىح َّدثىتٍنًي أيـ ىح ىرواـ:
ىح َّم ي
اد ٍب يف ىزٍيد ,ىع ٍف ىي ٍحىيى ,ىع ٍف يم ىح َّمد ٍب ًف ىي ٍحىيى ٍب ًف ىحب ى
ى
ى
ىف َّ
أ َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ... ,الحديث.
النبً َّي ى
ٓ
ضل ,ثقة ثبت تغير في آخر عمره ,تقريب التيذيب (ص ,)َِٓ :قاؿ ابف حجر" :إنما
) ) قاؿ ابف حجرُ :م َح َّمد ْبن ا ْلفَ ْ
سمع منو البخارم سنة ثالث عشرة قبؿ اختالطو بمدة ,كقد اعتمده في عدة أحاديث" ,فتح البارم (ُ ,)ُْْ /قمت:
اختالطو ال يضر.
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ممكؾ الدنيا عمى أسرتيـ كالتشبيو بالمحسكسات" (ُ) ,لذلؾ ضحؾ النبي  بعد أف استيقظ مف نكمو,
تعبي انر عف فرحو كسركره مما شاىده في رؤياه ,مف أحكاؿ المسمميف الميسكرة في ذلؾ الكقت.

ومشيد من مشاىد العز والبطولة ,مف قمب المعركة المحتدمة ,بيف جيابذة الحؽ كصناديد

الكفر ,يتألؽ غالماف فارساف ,أدرككا حؽ اهلل  كرسكلو  ,فأدكا ما عمييـ مف جياد يفكؽ بجرأتو
كعظمتو رجاالن أكبر منيـ سنان كدراية ,كىذا المكقؼ جسَّده الحديث الذم أخرجو البخارم ,مف حديث,
ت ىع ٍف ىي ًمينًي ىك ىع ٍف ًش ىمالًي ,فىًإ ىذا
ؼ ًفي الصَّؼ ىي ٍكىـ ىب ٍد ور ,فىىن ى
عبد الرحمف ابف عكؼ  ,قى ى
اؿ :ىب ٍي ىنا أ ىىنا ىك ًاق ه
ظ ٍر ي
(ِ)
ً و
ً
ىح يد يى ىما
ىضمى ىع ًم ٍنيي ىما
كف ىب ٍي ىف أ ٍ
ىس ىن يانيي ىما ,تى ىمَّن ٍي ي
ت أٍ
 فى ىغ ىم ىزنًي أ ىىف أى يك ى
ص ًار  -ىحديثىة أ ٍ
أ ىىنا بً يغالى ىم ٍي ًف م ىف األ ٍىن ى
ت أَّىنوي ىي يسب
اجتي ىؾ إًلى ٍي ًو ىيا ٍاب ىف أى ًخي؟ قى ى
فىقى ى
اؿ :أ ٍ
اؿ :ىيا ىعـ ىى ٍؿ تى ٍع ًر ي
يخبً ٍر ي
ؼ أ ىىبا ىج ٍي وؿ؟ يقٍم ي
ت :ىن ىع ٍـ ,ىما ىح ى
رس ى َّ ً
ىع ىج يؿ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,ىكالًَّذم ىن ٍف ًسي بًىيًد ًه ,لىئً ٍف ىأرٍىيتيوي الى ييفى ًار ي
كت األ ٍ
ؽ ىس ىك ًادم ىس ىك ىادهي ىحتَّى ىي يم ى
كؿ المو ى
ىي
)
ّ
(
ت إًلىى أىبًي ىج ٍي وؿ ىي يجك يؿ ًفي
ب
ىف ىن ى
ت لً ىذلً ىؾ ,فى ىغ ىم ىزنًي ى
ظ ٍر ي
اآلخ ير ,فىقىا ىؿ لًي ًم ٍثمىيىا ,ىفىم ٍـ أ ٍىن ىش ٍ
َّب ي
ًمَّنا ,فىتى ىعج ٍ
أٍ
(ْ)
ً
ًَّ
ً
الن ً
َّ
ص ىرفىا
اس ,يقٍم ي
صاحيب يك ىما الذم ىسأىٍلتي ىماني ,فى ٍابتى ىد ىراهي بً ىس ٍيفى ٍي ًي ىما ,فى ى
ض ىرىباهي ىحتَّى قىتىالىهي ,ثيَّـ ٍان ى
ت :أىالى إً َّف ىى ىذا ى
اؿ" :أ َُّي ُكما قَتَمَ ُور" ,قىا ىؿ يكؿ ك ً
ً َّ ً
احود ًم ٍنيي ىما:
ىخ ىب ىراهي فىقى ى
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,فىأ ٍ
إًلىى ىر يسكؿ المو ى
َ
ى
"ى ْل مس ْحتُما س ْيفَ ْي ُكمار" ,قىاالى :الى ,فىىنظىر ًفي الس ٍَّيفىٍي ًف ,فىقى ى ِ
سمَ ُب ُو
أ ىىنا قىتىٍمتيوي ,فىقى ى
اؿ" :كالَ ُك َما قَتَمَ ُوَ ,
ى
اؿَ َ َ َ َ َ :

)ُ) فتح البارم (ُُ[ ,)ْٕ /ابف حجر يميؿ إلى احتمالية أف تككف في الجنة ,فقاؿ]" :كفي ىذا االحتماؿ يبعد كاألكؿ
أظير ,لكف اإلتياف بالتمثيؿ في معظـ طرقو يدؿ عمى :أنو رأل ما يؤكؿ إليو أمرىـ ال أنيـ نالكا ذلؾ في تمؾ الحالة"( ,نفس
المصدر).

ِ
األضمىعَّ :
الشديد ا ٍلقكم ,المحكـ كالمحيط األعظـ البف سيده (ُ ,)َْٗ /أم :بيف رجميف أقكل مف
) ) (أ ْ
َضمَ َع ِم ْن ُي َما) ,ك ٍ
الرجميف المذيف كنت بينيما كأشد ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير(ّ.)ٕٗ /

ّ
شب ,كلـ ينشب أف فعؿ كذا :أم لـ يمبث .كحقيقتو :لـ يتعمؽ بشيء غيره ,كال اشتغؿ بسكاه ,النياية في غريب
)) نَ
الحديث كاألثر البف األثير (ٓ ,)ِٓ /ىفمـ أنشب ,ىفمـ ألبث ,ييقىاؿ :نشب ىبعضيـ ًفي بعض ,أىم :دخؿ ىكتعمؽ ,كنشب ًفي
ً
َّ ً
يما ىال مخمص لىوي ًم ٍنوي ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني (ُٓ.)ٔٔ /
الش ٍيء إذا ىكقع ف ى
ْ
ت إًلى َّ ً
باد يركا
القكـ :أىسرعكا .ك ٍابتى ىدركا
ت ,ىك ىك ىذًل ى
السالح :تى ى
ت إًليو .كتى ى
ؾ ى
باد ٍر ي
ىس ىر ٍع ي
) ) (فابتدراه) ,ىب ىد ٍر ي
ى
الش ٍيء أ ٍىب يد ير يب يدك انر :أ ٍ
باد ىر ي
عاجمىوي ,لساف العرب البف منظكر (ْ.)ْٖ /
كباد ىر
الشيء ى
إًلى أىخذه .ى
غيره إًليو ىي ٍب يد يره :ى
مباد ىرةن كبًدا انر ك ٍابتى ىد ىرهي ى
ى
كب ىد ىر ى
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(ُ)
ِ ِ
الج يمك ًح (ِ)" (ّ) ,ىذا مكقؼ
اء  ,ىك يم ىعا ىذ ٍب ىف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ى
ل ُم َعاذ ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َ
الج ُمو ِح" ,ىك ىك ىانا يم ىعا ىذ ٍب ىف ىع ٍف ىر ى
كمدافعيف عف عرض النبي  , فكيؼ ال ىي ٍع ىجب
منافحيف
مف مكاقؼ البطكلة  ,لغالميف في يع ٍمر الكركد,
ى
ى

تخرجا
كيستحسف ,بؿ كيفرح كيفتخر الصحابي الجميؿ ,عبد الرحمف بف عكؼ  بيذيف البطميف المذيف َّ
كي ٍع ىجب بقكليما عندما سأاله ,ليدلَّيـ عمى رأس الكفر (أبي جيؿ) ,فكاف
مف مدرسة الشجاعة المحمدية ,ى
القكؿ غاية في البالغة ,الذم َّ
أكداه بالفعؿ عمى األرض ال بالقكؿ فقط ,عندما عرفا رأس الكفر؛ انطمقا
عميو كالسَّيميف ,ليذيقاه مف عذاب اهلل  في الدنيا قبؿ اآلخرة ,كليضعا َّ
حدان لكفره كجبركتو عمى اإلسالـ
كالمسمميف.

المطمب الثالث :اإلعجاب بمسائل تخص األمم
خمؽ اهلل  الناس كجعميـ جماعات كأمـ ,حتى يككف بينيـ التآلؼ كالتعارؼ كالرحمة كالتعاكف

عمى الخير ,كأرشدىـ بالرسؿ إلى مجامع الخير ليـ في الدنيا كاآلخرة ,قاؿ تعالىَّ{:ب ؤَُّّيَب اٌنَّبطُ إَِّٔب
خٍََمْنَبوُُْ ِِْٓ رَوَشٍ ًَؤُْٔثََ ًَخَعٍَْنَبوُُْ شُعٌُثًب ًَلَجَبئًَِ ٌِزَعَبسَفٌُا إَِّْ ؤَوْشََِىُُْ عِنْذَ اٌٍَّوِ ؤَرْمَبوُُْ إَِّْ اٌٍَّوَ عٌٍَُِْ خَجِريٌ}
[احلدشاد ,]85 :ككذلؾ قاؿ تعالىًَ{ :رَعَبًٌَُٔا عٍَََ اٌْجِشِّ ًَاٌزَّمٌٍَْ ًٌََب رَعَبًٌَُٔا عٍَََ اٌْئِثُِْ ًَاٌْعُذًَْاِْ } [ادلبئذح ,]0 :كا َّف مف
ىذه األمـ ما ىك مستحسف أفعاليا ,أك أقكاليا ,أك أحكاليا مف قبؿ النبي  كصحابتو  , فقد جاء في
الحديث الذم أخرجو البخارم ,مف حديث ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف م ٍس يع و
كد  , ىع ًف َّ
اؿ:
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قى ى
النبًي ى
ى

)ُ( ُم َعاذ ْبن ا ْل َح ِ
جي ,المعروف
ارث بف رفاعة بف الحارث بف سكاد بف مالؾ بف غنـ بف مالؾ بف النجار األنصار ٌ
م الخزر ٌ
اء .كقيؿ :بحذؼ الحارث الثاني في نسبو ,كعفراء أمو عرؼ بيا .شيد العقبة األكلى مع الستة الذيف ىـ أكؿ مف
با ْب ِن َع ْف َر َ
النبي صمى المَّو عميو كآلو كسمـ مف األكس كالخزرج ,كشيد بد انر ,كشرؾ في قتؿ أبي جيؿ ,كعاش بعد ذلؾ ,كقيؿ :بؿ
لقي ٌ
جرح ببدر فمات مف جراحتو ,اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر(ٔ.)َُُ /
ِ
ِ
السممي .قاؿ
م الخزرجي
) ( ُم َعاذ ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َج ُمو ِح بف زيد بف حراـ بف كعب بف غنـ بف كعب بف سممة األنصار ٌ
ٌ
م :لو صحبة ,كشيد معاذ ىذا العقبة كبد انر ,كىك أحد مف قتؿ أبا جيؿ ,اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر
البخار ٌ
ب ,الطبقات الكبرل البف سعد (ّ.)ِْٔ /
ت ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىح ىرًاـ  ...ىكتييكف ىي ىكلىٍي ىس لىوي ىعًق ه
(ٔ .)ُُّ /ىكأيموي ًى ٍن يد بًٍن ي
ّ
ً
اب ىم ٍف لى ٍـ يي ىخم ً
الخ يم ً
اب فى ٍر ً
ىف يي ىخم ىس,
ب ,ىك ىم ٍف قىتى ىؿ قىتً ن
ض ي
يال ىفمىوي ىسمىيبوي ًم ٍف ىغ ٍي ًر أ ٍ
ىسالى ى
س ,ىب ي
) ) صحيح البخارم ,كتى ي
س األ ٍ
ً ً
كف ,ع ٍف ً
كح ٍكًـ ً ً ً ً
ؼ ٍب يف الم ً
الر ٍح ىم ًف
يـ ٍب ًف ىع ٍب ًد َّ
كس ي
ىي
اج يش ً ى ى
اإل ىماـ فيو (ُْٗ /حُُّْ) ,قاؿ :ىح َّدثىىنا يم ىس َّد هد ,ىح َّدثىىنا يي ي
ى
صال ًح ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
ؼ ,ع ٍف أىبً ً
ا ٍب ًف عك و
يو ,ىع ٍف ىجد ًه ,قىا ىؿ ... :الحديث.
ى
ىٍ
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ِِ
ِ
الس ْي َل َوا ْل َج َب َل (ُ) ,قَالُوا:
ُم ِتي ,قَ ْد َم ََلُوا َّ
َع َج َب ِني َكثَْرةُ أ َّ
َّام ا ْل َح ّْج ,فَأ ْ
با ْل َم ْوسم أَي َ
ب"(ِ) (ّ) ,يي ٍع ىجب النبي  , مف عدد أمتو الكبير ,كالعظيـ,
َي َر ّْ
قَ َ
الَ :ن َع ْم ,أ ْ

ُم ُم
" ُع ِر َ
ض ْت َعمَ َّي ْاأل َ
يا مح َّم ُد ,أَر ِ
يتر
ض َ
َ َُ
َ
الذم مأل السيؿ كالجبؿ –كما قاؿ النبي  , -كفي ركايات أخرل [أخرجيا البخارم,

اد
س َو ٌ
مف حديث ٍابف ىعبَّاس رضي اهلل عنيما] ,عبَّر النبي  عف ىذه الكثرة بقكلو" :فَ َنظَ ْر ُ
ت فَِإ َذا َ

)ُ) قمت :ىذه لفظة تؤكد ما قبميا ( َكثَْرة) ,كىي تعبر عف العدد الكبير ألمة محمد  , مقابل أعداد األمم األخرى.
ِ
آد يـ  ,قى ىاال :ىح َّدثىىنا
اج ,ىك ى
ض ًؿ ىم ٍف لى ٍـ ىيتىطىي ٍَّر (صُّْ :حُُٗ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا ىح َّج ه
اب فى ٍ
) ) األدب المفرد ,لمبخارم ,ىب ي
اد ٍبف سمىمةى ,ع ٍف ع ً
اصوـ ,ىع ٍف ًزر ,ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىم ٍس يعكود  ,ىع ًف َّ
اؿ ... :الحديث,
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قى ى
ىح َّم ي ي ى ى ى ى
النبًي ى
ض ًؿ ىم ٍف لى ٍـ ىيتىطىي ٍَّر (ص ,)ُّْ :عف ىح َّماد ,ىك ىى َّماـ ,عف
اب فى ٍ
كأخرجو البخارم -في نفس المكضع السابؽ -األدب المفرد ,ىب ي
اصـ ,بو بمثمو ,كأخرجو أحمد في مسنده ,مسىن يد ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف مسعكود ر ً
ً
ض ىي المَّوي تى ىعالىى ىع ٍنوي (ٕٕٓ /حّْٔٗ) ,مكقكفان
يٍ ى
ى ٍي ى
ىع ه
عمى ٍابف مسعكد ,عف ع ٍبد الصَّمد عف ىى َّماـ ,عف ع ً
اص هـ ,ىع ٍف ًزر ,ىع ًف ٍاب ًف ىم ٍس يعكود ,مختص انر ,كأخرجو أبك داكد الطيالسي,
ى
ى
ى ٍي
ى

مسند أبي داكد الطيالسي ,ما أسند عبد اهلل بف مسعكد رضي اهلل عنو (َُِّ /حَْْ) ,عف ىشاـ بف سنبر ,كأحمد
ابف حنبؿ في مسنده ,مسىن يد ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف مسعكود ر ً
ض ىي المَّوي تى ىعالىى ىع ٍنوي (ّّٔٓ /حَّٖٔ) ,مف طريؽ معمر ,ككالىما
يٍ ى
ى ٍي ى
(ىشاـ ,كمعمر) ,عف قتادة عف الحسف عف عمراف بف الحصيف عف عبد اهلل بف مسعكد  , مطكالن.
ّ
سمَ َمة ,سبؽ في صفحة (ِٔ) ,كتغيره ال يضر ,فقد تكبع تمميذه ,آدـ
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,و َح َّماد ْبن َ
ابف أبي إياس ,كىك ثقة عابد ,تقريب التيذيب (ص ,)ٖٔ :مف قبؿ حجاج بف المنياؿ –مف نفس اإلسناد -كىك ثقة فاضؿ,

تقريب التيذيب (ص ,)ُّٓ :كتكبًع حماد مف ىماـ ,في المكضع اآلخر في األدب المفرد( ,ص ,)ُّْ :ككذلؾ تكبًع
حماد –أيضان -في الحديث المكقكؼ عمى ابف مسعكد كما عند أحمد في مسنده (ٕٕٓ /حّْٔٗ) ,قمت :فاختالطو ال
يضر ,كأما ع ِ
اصم ْبن أَِبي َّ
الن ُج ْود ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ لو أكىاـ حجة في القراءة كحديثو في الصحيحيف مقركف ,تقريب
َ
ً
ً
ً
ً
ىع ىمش أثبت م ٍنوي ,مف كالـ أبي زكريا يحيى
ىع ىمش ىك ٍاأل ٍ
التيذيب (ص ,)ِٖٓ :كقاؿ يحيى :ثقىة ىال ىبأٍس بو ىك يى ىك مف نظراء ٍاأل ٍ

ابف معيف في الرجاؿ (ص ,)ْٔ :قاؿ أحمد بف حنبؿ :ثقة رجؿ صالح خير ثقة كاألعمش أحفظ منو ,العمؿ كمعرفة الرجاؿ
ً ً
اف ىكثً ىير ا ٍل ىخطىًأ ًفي ىح ًديثً ًو ,الطبقات
اف ىعاص هـ ثقىةن ,إًال أَّىنوي ىك ى
ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل (ُ ,)َِْ /كقاؿ ابف سعد :قىاليكا ىك ىك ى
الكبرل البف سعد(ٔ ,)ُّٕ /كقاؿ أبك حاتـ :صالح ,كقاؿ أبك زرعة :ثقة ,قاؿ عبد الرحمف :فذكرتو ألبي [أبك حاتـ] فقاؿ:
ليس محمو ىذا أف يقاؿ :ىك ثقة ,كقد تكمـ فيو ابف عمية فقاؿ :كأف كؿ مف كاف اسمو عاصمان سيئ الحفظ ,الجرح كالتعديؿ

البف أبي حاتـ (ٔ ,)ُّْ /كذكره ابف حباف في الثقات ,)ِٓٔ /ٕ( :قمت:

صدكؽ حسف الحديث ,فالحديث حسف اإلسناد,
ً
اب ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍرؽ
اب الطب ,ىب ي
في صحيحو ,كتى ي
ًً
طكائً ى ً
ً
َّ ً ً
يف ا ٍل ىجَّنةى
ؼ م ىف ا ٍل يم ٍسمم ى
الدليؿ ىعمىى يد يخكؿ ى ى

كلكننا كجدنا لمحديث شكاىد كثيرة صحيحة ,منيا :ما ىك عند البخارم
(ُّْٕ /حِٕٓٓ) ,ككذلؾ عند مسمـ في صحيحوً ,كتى ي ً
اب
اف ,ىب ي
يم ى
اب ٍاإل ى
اب كىال ىع ىذ و
ً و
ً
اب (ُُٗٗ /حَِِ) ,قمت :الحديث يتقكل متنو بالشكاىد ,فيصبح صحيحان لغيره ,قاؿ الحاكـ :ىى ىذا
ب ىغ ٍي ًر ح ىس ى
يث ً
ً
يح اإلسناد ًم ٍف أ ٍىك يج وو ,المستدرؾ عمى الصحيحيف (ْ ,)َْٔ /كقاؿ األلباني :حسف صحيح ,صحيح األدب
صح ي
ىحد ه ى
المفرد (ص ,)ّّٖ :كقاؿ العراقي :ركاه ابف منيع بإسناد حسف كاتفؽ عميو الشيخاف مف حديث ابف عباس
رضي اهلل عنيما ,تخريج أحاديث اإلحياء -المغني عف حمؿ األسفار لمعراقي (ص.)َُِٔ :
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اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ِ
ير"(ُ) (ِ) ,حيث قاؿ القسطالني في معناىا" :شخص يرل مف بعيد ككصفو بالكثرة إشارة إلى أف المراد
َكث ٌ

(ّ)
يمة المصطفى  ,كىذا ما
الجنس ال الكاحد"  ,كىذا كاضح يدؿ عمى الحجـ الكبير الذم يككف عميو أ َّ

أفرح النبي  كأسعده ,كجعمو معجبان بيذا المشيد المييب ,فيذا كمو مف حصاد ىزٍرًعو  في الدنيا ,فكيؼ
ال يي ٍع ىجب بو ,كقد حقَّؽ اهلل  ما كعده بو ,كأدخؿ ىذه األعداد مف أمتو في الجنة.

كان المسممون- ,كىـ مستضعفكف في مكة قبؿ اليجرة ,-في شكؽ كبير؛ ألف تنتصر الركـ

عمى الفرس ,بعد أف يى ًزمكا في المعركة مع الركـ ,كىذا كما جاء في الحديث الذم أخرجو الترمذم ,مف
ً
ىعج ً
ً
ت
حديث أبي ىس ًع ويد  قى ى
يف ,فىىن ىزلى ٍ
كـ ىعمىى فى ًار ىس ,فىأ ٍ ى ى
الم ٍؤ ًمن ى
اؿ" :لى َّما ىك ى
ب ىذل ىؾ ي
اف ىي ٍكيـ ىب ٍد ور ظىيى ىرت الر ي
كر الر ً
كف بًظييي ً
كـ
{امل غٍُِجَذِ اٌشًَُُّ} [اٌشًَ -]0 :إًلىى قى ٍكلً ًو َّ{ -فْشَذُ ادلُؤِِْنٌَُْ} [اٌشًَ "]4 :قى ى
الم ٍؤ ًمين ى
اؿ" :فىفى ًرىح ي

ُ
ً
كف أىٍلفنا بً ىغ ٍي ًر ًح ىس و
اب الرقىا ً
اب (ُُِٖ /ح ُْٓٔ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا
ؽ ,ىب ه
اب :ىي ٍد يخ يؿ ى
) ( صحيح البخارم ,كتى ي
الجَّنةى ىس ٍب يع ى
و
ًعمراف ٍبف م ٍيسرةى ,ح َّدثىىنا ٍابف فيضٍي وؿ ,ح َّدثىىنا حص ٍي هف ,ح قىا ىؿ أىبك ع ٍب ًد المَّ ًو :كح َّدثىنًي أ ً
ص ٍي وف,
ىس ي
ىى
ي ى
ى
ي ى
ٍ ى ي ي ى ىى ى
يد ٍب يف ىزٍيد ,ىح َّدثىىنا يى ىش ٍي هـ ,ىع ٍف يح ى
ي ى
ت ًع ٍن ىد ىس ًع ًيد ٍب ًف يجىب ٍي ور ,فىقىا ىؿ :ىح َّدثىنًي ٍاب يف ىعب و
اؿ :قىا ىؿ َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ... :الحديث.
َّاس ,قى ى
قى ى
اؿ :يك ٍن ي
النبًي ى

ِ
ض ْيل ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ عارؼ رمي بالتشيع ,تقريب التيذيب (ص ,)َِٓ :كتشيعو ال يضر
) ( فيوُ ,م َح َّمد ْبن فُ َ
بالحديث ,ككف الحديث بعيد عف أفكار الشيعة ,كىك متابع في نفس اإلسناد ,مف ىشيـ ,كفيو ,أ ِ
يد ْب ُن َزْي ٍد,
َس ُ

قاؿ ابف حجر :ضعيؼ أفرط ابف معيف فكذبو كما لو في البخارم سكل حديث كاحد مقركف بغيره ,تقريب التيذيب
ش ْي ٌم ْبن َب ِش ْير,
(ص ,) ُُِ :كلكنو متابع في نفس اإلسناد ,مف قبؿ عمراف بف ميسرة في شيح شيخو (حصيف) ,كفيوُ ,ى َ
يؿ ىعمىى يد يخ ً
الدلً ً
صرح باإلخبار عند مسمـ في صحيحوً ,كتى ي ً
اب َّ
كؿ
سبؽ الحديث عنو في صفحة (ُٓ) ,كقد َّ
اف ,ىب ي
يم ى
اب ٍاإل ى
ًً
طكائً ى ً
اب كىال ىع ىذ و
يف ا ٍل ىجَّنةى بً ىغ ٍي ًر ًح ىس و
ص ٍي يف
(ح َّدثىىنا يى ىش ٍيـ ,أ ٍ
اب (ُُٗٗ /ح َِِ) ,كجاء فيو :ى
ؼ م ىف ا ٍل يم ٍسمم ى
ىخىب ىرىنا يح ى
ى
ىى
الر ٍح ىمف).
ا ٍبف ىع ٍبد َّ

)ّ) شرح القسطالني (ٗ.)ُّٓ /

ّٗ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ىعمىى فى ًار ىس"

(ُ)

(ِ)
مرت السنيف ,سمع المسممكف ,خبر انتصار الركـ عمى الفرس ,كىذا كاف
 ,كبعد أف َّ

كحب المسممكف كرغبتييـ في انتصار الركـ,
يع ًجب المسممكف بيذا الخبر ,كفرحكا بو كثي انر,
في يكـ بدر ,فأ ٍ
ٌ
ىىؿ ًكتىاب
كما في الجالليف في تفسير قكلو تعالىُ { :غمِ َب ْت ُّ
ىىؿ اٍل ًكتىاب ىغمىىبتٍيىا فى ًارس ىكلى ٍي يسكا أ ٍ
الروم} ,ى"ك يى ٍـ أ ٍ
ً ًً
ً
ت فى ًارس الركـ" (ّ),
يف ىن ٍح يف ىن ٍغمًب يك ٍـ ىك ىما ىغمىىب ٍ
كف ٍاأل ٍىكثىاف فىفى ًرىح يكفَّار ىم َّكة بً ىذل ىؾ ,ىكقىاليكا لٍم يم ٍسمم ى
ىب ٍؿ ىي ٍعيب يد ى
كاستحساف المسمميف كاف مف أمريف :األكؿ :أف اهلل  حقؽ كعده كخزل الكفار ,حيث قالكا يكـ انتصار
الفرس لممسمميف :بأننا سنيزمكـ كما ىزمت الفرس الركـ؛ كاألمر الثاني :ىك النصر الكبير الذم حققو
المسممكف –بعد تكفيؽ اهلل  -عمى كفار قريش يكـ بدر الكبرل ,فى يح َّ
ؽ لممسمميف الفرح كالسعادة (ْ).

ً َّ ً
)ُ) سنف الترمذم  ,أ ٍىبكاب ا ٍلًقر ً
كرًة الر ً
كـ (ُٖٓٗ /حِّٓٗ) ,قاؿ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,ىب ه
اءات ىع ٍف ىر يسكؿ المو ى
ى ي ى ى
اب :ىك ًم ٍف يس ى
ً
ً
الترمذم :ح َّدثىىنا ىنصر ٍبف عمًي الجي ً
ىع ىم ً
ش ,ىع ٍف ىع ًطَّيةى,
اف األ ٍ
ىٍ ى
ٍي ي ى
ى
اف ,ىع ٍف أىبًيو ,ىع ٍف يسمىٍي ىم ى
الم ٍعتىم ير ٍب يف يسمىٍي ىم ى
ضمي قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ي
ًو
آف ىع ٍف رس ً
ير ا ٍلقي ٍر ً
اب تى ٍف ًس ً
كرًة
كؿ المَّ ًو  , ىب ه
ىع ٍف أىبًي ىسعيد  قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو الترمذم في سننو ,أ ٍىب ىك ي
ىي
اب :ىك ًم ٍف يس ى
كـ (ّّْٓ /ح ُّّٗ) ,عف الحسف بف حريث ,كأخرجو أحمد في مسنده ,مسن يد ع ٍب ًد ً
ً
الر ً
اهلل ٍب ًف ا ٍل ىعب ً
المطَّمً ًب,
ي ٍى ى
َّاس ٍب ًف ىع ٍبد ي
ىع ًف َّ
النبًي ِٗٔ /ْ( حِْٓٗ) ,ككالىما (الحسف ,كابف حنبؿ) ,مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما ,بمعناه.
ِ
ِ
س ْعد ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ يخطئ كثي انر ككاف شيعيان مدلسان,
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو َعطيَّة ْبن َ

تقريب التيذيب (ص ,)ّّٗ :كلف نجد لو متابعات ,قمت :الحديث إسناده ضعيؼ ,إال أف لمحديث شكاىد صحيحة منيا
َّ
ي ,سبؽ
س ْف َيان الث ْو ِر ّ
في :سنف الترمذم (ّّْٓ /ح ُّّٗ) -كما في التخريج ,-رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ُ
الحديث عنو في صفحة (ْٗ ,)َٓ ,ككذلؾ في ,مسند أحمد (ِْٗٔ /حِْٓٗ) –كما في التخريج ,-كميـ ثقات ,فيو

سفياف الثكرم سبؽ ,قمت :الحديث يتقكل متنو بالشكاىد إلى حسف لغيره ,كىك مكقكؼ مف كالـ أبي سعيد الخدرم  ,قاؿ
يث حس هف ىغ ًر ه ً
ً
الك ٍج ًو ,سنف الترمذم (ٓ ,)ُٖٗ /كقاؿ األلباني :صحيح لغيره ,حاشية
الترمذم :ىى ىذا ىحد ه ى ى
يب م ٍف ىى ىذا ى

سنف الترمذم (ٓ.)ّّْ /

)ّ) تفسير الجالليف (ص.)ُّٓ :

)ْ) انظر :تحفة األحكذم لممباركفكرل (ٖ.)َِٔ /
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الفصل الثالث
اإلعجابات املتعلقة بأمىر حياتية
وفيو ثالثة مباحث:

المبحث األول :اإلعجابات بأمور تتعمق بالنساء:
وفيو خمسة مطالب:

المطمب األول :اإلعجاب بمظاىر من طاعة النساء.

المطمب الثاني :اإلعجاب بالنساء َخ ْمقَاً.

وسمُو َكاً.
المطمب الثالث :اإلعجاب بالنساء ُخمُقَاً ُ
المطمب الرابع :اإلعجابات النسائية.

المطمب الخامس :ما ال يعجبو الرجل من امرأتو.

طيبات:
المبحث الثاني :اإلعجاب ببعض المحاسن وال ّْ
وفيو خمسة مطالب:

المطمب األول :اإلعجاب بالفأل الحسن والتيمن ,والرؤيا الحسنة.

المطمب الثاني :اإلعجاب باألسماء واألصوات الحسنة.

المطمب الثالث :اإلعجاب بالريح الطيبة ,والفاغية ,والمباس الحسن.
المطمب الرابع :اإلعجاب بالدواب ,والعراجين.

لطيب ,وبعض المباحات.
المطمب الخامس :اإلعجاب بالجمال ,وا ّْ

المبحث الثالث :اإلعجابات ببعض األطعمة واألشربة:
وفيو مطمبان:

المطمب األول :اإلعجاب ببعض األطعمة.

المطمب الثاني :اإلعجاب ببعض األشربة.

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ

إف اإلعجابات ال تقتصر عمى أحد دكف اآلخر ,بؿ ,إنيا تشمؿ كؿ الناس ,كفي مجاالت الحياة
كي ٍع ىجب الصغير كالكبير ,فالكؿ يعيش في ىذه
المتشعبة ,فقد يي ٍع ىجب الرجؿ ,كقد تي ٍع ىجب المرأة ,ي
المجتمعات ,التي تعج بالحراؾ الدائـ ,كالعمؿ الدؤكب ,فيـ يأكمكف كيشربكف كيمبسكف كيتطيَّبكف كيتزكجكف
كيعممكف ...إلى آخره مف ىذه األمكر الحياتية اليكمية ,فقد نجد مف يتميز في مجاؿ ما ,كاألخالؽ

كالجماؿ كالصكت الحسف ,كغير ذلؾ ,فىييمفت أنظار الناس إليو ,فىيي ٍع ىجبكف بو ,كيستحسنكف أفعالو أك أقكالو
أك مظيره.

المبحث األول
اإلعجابات بأمور تتعمق بالنساء
النساء في اإلسالـ ,ليا دكرىا التي تقكـ بو كالرجؿ ,كىذا حسب مقدرة كؿ منيما ,الجسدية

كا لعقمية ,كليذا فإف المرأة تعمؿ في المجتمع اإلسالمي بفاعمية كبيرة ,فيي األـ كاألخت كالزكجة كاإلبنة,
كقد تككف الطبيبة كالميندسة كالمحامية كالمعممة كالداعية إلى آخره مف ىذه التخصصات؛ فيي تقتحـ كؿ

المجاالت ,كتشارؾ الرجؿ في الحياة اليكمية بكؿ تفاصيميا ,قاؿ تعالىَّ ًََِْٓ{ :عًَّْْ َِِٓ اٌظَّبٌِسَبدِ ِِْٓ رَوَشٍ ؤًَْ
ؤُْٔثََ ًَىٌَُ ُِؤٌِِْٓ فَإًٌَُئِهَ َّذْخٌٍَُُْ اٌْدَنَّخَ ًٌََب ُّظٌٍََُّْْ َٔمِريًا} [اٌنسبء ,]804 :ليذا فإننا نرل بأف المرأة قد تي ٍع ىجب بفعؿ أك
بقكؿ أك بأحكاؿ معينة لرجؿ أك امرأة ,كبالمقابؿ قد يي ٍع ىجب الرجؿ بالمرأة أك بأفعاليا أك بأقكاليا ,كىذا كفؽ
الحدكد الشرعية التي كضعيا لنا اإلسالـ العظيـ.

المطمب األول :اإلعجاب بمظاىر من طاعة النساء
لمنساء الفضميات الكثير من المواقف الرائعة والمستحسنة ,في العديد مف المجاالت ,كىنا
يتجسد مظير مف ىذه المظاىر الحسنة ,في مجاؿ العبادات كالطاعات هلل  ,كرسكلو  , كىذا ما جاء
في الحديث الذم أخرج ابف خزيمة ,مف حديث ٍاب ًف ىعب و
اؿ :أ ىىر ىاد ىر يسك يؿ المَّ ًو
َّاس رضي اهلل عنيما ,قى ى
ً َّ ً
ً
ً
ً
ً َّ
َّ
اؿ :ىما
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,فىقى ى
ام ىأرىةه ل ىزٍك ًجيىا يحجَّني ىم ىع ىر يسكؿ المو ى
ى
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ اٍل ىحجَّ ,فىقىالىت ٍ
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(ِ)
(ُ)
ت :فىحجَّنًي عمىى ىن ً
ً
ً ً
ًً
ت :يحجَّنًي ىعمىى
اؿ :ىذ ى
اض ًح ىؾ قى ى
اؾ ىي ٍعتىًقيبوي أ ىىنا ىكىكلى يد ًؾ قىالى ٍ
ى
ع ٍندم ىما أيحجؾ ىعمى ٍيو قىالى ٍ ي
(ّ)
اؿ :ىذلً ىؾ ىحبًيس سبً ً
اؾ قيكتًي ىكقيكتي ًؾ ,ىفمى َّما ىر ىج ىع ىر يسك يؿ المَّ ًو
اؿ :ىذ ى
ت :فىبً ٍع تى ٍم ىرتى ىؾ قى ى
ىج ىممً ىؾ في ىال وف قى ى
يؿ المَّ ًو قىالى ٍ
ي ى
ت أى ٍق ًرئ رس ى َّ ً
َّال ىـ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ًمني الس ى
ت إًلى ٍي ًو ىزٍك ىجيىا فىقىالى ٍ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ًم ٍف ىم َّكةى أ ٍىر ىسمى ٍ
كؿ المو ى
ٍىي
ى
ً
َّ ً
كؿ المَّ ًو إً َّف
اؿ :ىيا ىر يس ى
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,فىقى ى
ىكىر ٍح ىمةى المو ىك ىسٍموي ىما تى ٍعد يؿ ىح َّجةن ىم ىع ىؾ ,فىأىتىى ىزٍك يجيىا النَّبً َّي ى
ت لىيا :لى ٍيس ًع ٍنًدم ما أ ً
ً
ىف أ ي ً
يحج ًؾ
ام ىأرىتًي تي ٍق ًريئ ىؾ الس ى
َّال ىـ ىكىر ٍح ىمةى المَّ ًو ,ىكًاَّنيىا ىك ىان ٍ
ت ىسأىلىتٍني أ ٍ
ى
ٍ
ىح َّج بيىا ىم ىع ىؾ ,فى يقٍم ي ى
ى

ً
يس ًفي سبً ً
ت
يؿ المَّ ًو ,فىقى ى
َما إِ َّن َك لَ ْو ُك ْن َ
ىعمى ٍي ًو ,فىقىالى ٍ
ت :يحجَّنًي ىعمىى ىج ىممً ىؾ في ىال وف ,فى يقٍم ي
ت لىيىا :ىذل ىؾ ىحبً ه
ى
اؿ :أ َ
ت :حجَّنًي عمىى ىن ً
ان ِفي س ِب ِ ِ
ت :فىبً ٍع
اؾ ىي ٍعتىًقيبوي أ ىىنا ىكىكلى يد ي
ت :ىذ ى
ؾ قىالى ٍ
َح َج ْجتَ َيا ,فَ َك َ
اض ًح ىؾ فى يقٍم ي
ى
يل المَّو فىقىالى ٍ ي
َ
ض ِح َك رسو ُل المَّ ِو صمَّى اهلل عمَ ْي ِو وسمَّم تَعجُّبا ِم ْن ِحر ِ
ص َيا َعمَى
اؾ قيكتًي ىكقيكتي ًؾ قَ َ
ت :ىذ ى
ال :فَ َ
تى ٍم ىرتى ىؾ ,فى يقٍم ي
ُ َ َ ََ َ ً
َ
َ ُ
ْ

ا ْلح ّْج ,كًاَّنيا أ ً
َخ ِب ْرَىا أ ََّن َيا
اؿ" :أَق ِْرْئ َيا ِم ّْني َّ
الس َال َم َو َر ْح َم َة المَّ ِو َوأ ْ
ىف أى ٍسأىلى ىؾ ىما ىي ٍعًد يؿ ىح َّجةن ىم ىع ىؾ؟ قى ى
ىم ىرتٍني أ ٍ
َ ى ى ى
(ْ)
ان" (ٓ) (ٔ) ,يضحؾ النبي  تعجبان كاستحسانان  ,لشدة اصرار ىذه
تَ ْع ِد ُل َح َّج ًة
ض َ
َم ِعي ُع ْم َرةٌ ِفي َرَم َ

)ُ) ناضح :النكاضح :اإلبؿ التي يستقى عمييا ,كاحدىا :ناضح ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ٓ,)ٔٗ /
أم :بعير ,فتح البارم البف حجر (ّ.)َْٔ /

)ِ) يعتقبو :أم :يتعاقبكنو في الرككب كاحدان بعد كاحد ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ّ.)ِٖٔ /
ّ
ً
كؼ عمىى ا ٍل يغ ىزًاة يرىكب ى ً
الحبًيس فى ًعي هؿ بًم ٍعىنى م ٍفع و
كؿ .ىك يكؿ ىما يحبً ىس بً ىك ٍج وو ًم ىف ا ٍل يك يجكًه
ىٍ ي
) ) الحبيس :أىم :ىم ٍكقي ه ى
ى ي
كنوي في ا ٍل ًجيىاد ,ك ى ي
ى
بيس ,لساف العرب البف منظكر(ٔ ,)ْٓ /كقاؿ ابف االثير :البعير أك الفرس الذم يجعؿ يم ىع ٌدان لمجياد ,يركب في سيبؿ اهلل
ىح ه
فيك مكقكؼ عمى الغزاة ,قد أخرجو مف مالو ,جامع األصكؿ (ٗ.)ْْٔ /

)ْ) قاؿ ابف حجرَّ " :أنو أعمميا ,أف العمرة في رمضاف تعدؿ الحجة في الثكاب ,ال أنيا تقكـ مقاميا في إسقاط الفرض,
لسجماع عمى أف االعتمار ال يجزئ عف حج الفرض" ,فتح البارم البف حجر (ّ.)َْٔ /

)ٓ) صحيح ابف خزيمة ,كتاب المناسؾ ,باب فضؿ العمرة في رمضافُّٔ /ْ( ,حَّٕٕ) ,قاؿ ابف خزيمة :ثنا بً ٍش ير
ً
ًو
ً
ً و
ىحك ًؿ ,ىع ٍف ىب ٍك ًر ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو ا ٍل يم ىزنًي ,ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
َّاس
ا ٍب يف ى ىالؿ ,ثنا ىع ٍب يد ا ٍل ىك ًارث ٍب يف ىسعيد ا ٍل ىع ٍنىب ًرم ,ىع ٍف ىعام ور ٍاأل ٍ ى
ً
ً
اف (ّّ /حُِٖٕ),
اب يع ٍم ىروة في ىرىم ى
الحج ,ىب ي
اب ى
رضي اهلل عنيما قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو البخارم في صحيحو ,كتى ي
ض ى
ً
ً
اف (ُِٕٗ /حُِٔٓ) ,عف محمد بف حاتـ
اب فى ٍ
ض ًؿ ا ٍل يع ٍم ىرًة في ىرىم ى
اب ا ٍل ىحج ,ىب ي
عف مسدد ,كمسمـ في صحيحو ,كتى ي
ض ى
ابف ميمكف ,ككالىما (مسدد ,كمحمد) ,مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما ,بجزء منو ,كأخرجو الحاكـ في مستدركو,

اب ا ٍلمىن ً
ً
اب الصَّكًـ ,أ َّىك يؿ ًكتى ً
اس ًؾ (ُٖٔٓ /حُٕٕٗ) ,مف طريؽ مسدد عف عبد الكارث بف سعيد العنبرم ,بو بمثمو.
كتى ي
ى
ٍ
امر ْبن ع ْبد الو ِ
)ٔ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ع ِ
َح َول ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ يخطئ  ...كىك عامر
احد ْاأل ْ
َ
َ
َ
األحكؿ الذم يركم عف عائذ ابف عمرك المزني الصحابي كلـ يدركو ,تقريب التيذيب (ص ,)ِٖٖ :كقاؿ أحمد بف حنبؿ:

ليس بقكل في الحديث ,كقاؿ أخرل :ليس حديثو بشيء ,كقاؿ أبك داكد :سمعت أحمد يضعفو ,سؤاالت أبي عبيد اآلجرم
أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ (ص ,)ُّْ :كذكره العقيمي في الضعفاء ,كقد أكىنو ,حميد بف األسكد ,الضعفاء=
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المرأة ,عمى تأدية مناسؾ الحج مع رسكؿ اهلل  , طاعة َّ
كحبان هلل  , كبعد أف استسممت لقدر اهلل 
بعدـ ذىابيا ,انتظرت إلى حيف عكدة النبي  ,حتى تسألو عف عمؿ ,يككف مماثالن في األجر عف الحجة
مع النبي  ,فأرشدىا النبي  ,إلى العمرة في رمضاف ,التي تعادؿ ثكابيا كأجرىا ,حجة مع النبي . 
رد عائشة رضي اهلل عنيا بعد أن نزلت آيتا التخيير ,فقد جاء في الحديث
وي ْع َجب النبي  من ّْ
ُ
ً
ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ,
الذم أخرجو أحمد ,مف حديث ىعائً ىشةى رضي اهلل عنيا ,قىالى ٍ
ت :أىتىاني ىر يسك يؿ اهلل ى
َن تَعجِمي ِف ِ
ِ
ِ
شِ
ت :ىك ىما ىى ىذا ٍاأل ٍىم ير؟
فىقى ى
يو َحتَّى تُ َ
َع ِر ُ
او ِري أ ََب َوْي ِك" فى يقٍم ي
سأ ْ
ض َعمَ ْيك أ َْم ًرا ,فَ َال َعمَ ْيك أ ْ ْ َ
اؿ" :إِ ّْني َ
ت :فىتى ىال ىعمى َّيَّ{ :ب ؤَُّّيَب اٌنَّجُِِّ لًُْ ٌِإَصًَْاخِهَ إِْْ وُنْزَُّٓ رُشِدَْْ اٌْسََْبحَ اٌذَُّْْٔب ًَصِّنَزَيَب فَزَعَبٌََْْٓ ؤَُِزِّعْىَُّٓ ًَؤُسَشِّزْىَُّٓ سَشَازًب
قىالى ٍ
خًٍَِّْب ًَإِْْ وُنْزَُّٓ رُشِدَْْ اهللَ ًَسَسٌٌَُوُ ًَاٌذَّاسَ اٌْأخِشَحَ فَئَِّْ اهللَ ؤَعَذَّ ٌٍُِّْسْسِنَبدِ ِِنْىَُّٓ ؤَخْشًا عَظًِّْب} [األزضاة]09 :

(ُ)

ت
قىالى ٍ

عائً ىشةي رضي اهلل عنيا :فى يقٍم ي ً ً
يد اهللى كىر يسكلىوي ك َّ
ت:
الد ىار ٍاآل ًخ ىرةى .قىالى ٍ
ىف أي ىش ًاكىر أ ىىب ىكمَّ؟ ىب ٍؿ أ ًير ي
ٍم يرنًي أ ٍ
ى
ت :ىكفي ىذل ىؾ تىأ ي
ى
ى
ض عمَى صو ِ
فى يس َّر بً ىذلً ىؾ َّ
ت:
ىع ىج ىبوي ,ىكقى ى
ت َعمَ ْي ِك" قىالى ٍ
ضُ
اح ِب ِك َما َع َر ْ
سأ ْ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىكأ ٍ
َع ِر ُ َ
ََ
اؿَ " :
النبًي ى
اختَ َار ْت
اؿ لً ىعائً ىشةى ,ثيَّـ ىيقيك يؿ :قَ ْد ْ
اف ىيقيك يؿ لىيي َّف ىك ىما قى ى
ت لىوي :فى ىال تي ٍخبً ٍريى َّف بًالًَّذم ٍ
اختىٍر ي
فى يقٍم ي
ت ,ىفمى ٍـ ىي ٍف ىع ٍؿ ,ىك ىك ى

=الكبير لمعقيمي (ّ ,)َُّ /كذكره ابف الجكزم في الضعفاء كالمتركككف (ِ ,)ِٕ /كقاؿ الذىبي :لينو أحمد ,ككثقو
أبك حاتـ ,الكاشؼ (ُ ,)ِٓٓ /كقاؿ يحيى بف معيف :ليس بو بأس ,كقاؿ الساجي :يحتمؿ لصدقو كىك صدكؽ ,تيذيب
التيذيب البف حجر(ٓ ,)ٕٖ /قاؿ أبك حاتـ :ثقة ال بأس بو ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ ,)ِّٕ-ِّٔ /كذكره
ابف حباف في الثقات (ٓ ,)ُّٗ /كذكره ابف شاىيف في ,تاريح أسماء الثقات (ص ,)ُٓٓ :قمت :صدكؽ ,كعدـ إدراكو

عائذ  ال يضر ,فركايتو ىنا عف بكر بف عبد اهلل المزني ,فالحديث إسناده حسن ,ككجدت أصؿ الحديث عند كؿ مف:

البخارم في صحيحوّ /ّ( ,حُِٖٕ) ,كمسمـ في صحيحوُٕٗ /ِ( ,حُِٔٓ) ,قمت :الحديث –بيذه الطرؽ ,-صحيح
يح ىعمىى ىش ٍر ًط َّ
الش ٍي ىخ ٍي ًف ,ىكلى ٍـ يي ىخر ىجاهي" ,المستدرؾ عمى الصحيحيف (ُ ,)ٖٔٓ /قاؿ
لغيره ,كقاؿ الحاكـ " :ىى ىذا ىح ًد ه
ص ًح ه
يث ى
األلباني :صحيح ,إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ (ٔ.)ِّ /

)ُ) [آيتا التخيير ىما في (األحزاب ,)ِٗ ,ِٖ :ككقعت في المسند (فقط آية ِٗ)] ,كقاؿ الطبرم في سبب نزكؿ اآلية:
َّ ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
المو ى
ً
ً
يما يذ ًك ىر ,ثيَّـ
ن ىس ى
اءهي ىش ٍي نار ف ى

ً َّ ً
ىج ًؿ أ َّ
" ىكيذ ًك ىر أ َّ
ت ىر يسك ىؿ
ىف ىى ًذ ًه ٍاآلىيةى ىن ىزلى ٍ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ًم ٍف أ ٍ
ىف ىعائً ىشةى ىسأىٍل ي
ت ىعمىى ىر يسكؿ المو ى
َّ ً
ىش ٍينئا ًم ٍف ىع ىر ً
ادةن ًفي َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
النفىقى ًة ,أ ٍىك ىغ ٍي ىر ىذلً ى
ض الد ٍنىيا ,إً َّما ًزىي ى
ؾ ,فى ٍ
اعتىىز ىؿ ىر يسك يؿ المو ى
ً
ض ٍي ىف
ضا بً ىما قي ًس ىـ لىيي َّف ىكا ٍل ىع ىم ًؿ بً ى
ىف يي ىخي ىريى َّف ىب ٍي ىف الص ٍ
اع ًة المَّ ًو ,ىكىب ٍي ىف أ ٍ
ىم ىرهي المَّوي أ ٍ
ىف يي ىمت ىعيي َّف ىكييفى ًارقىيي َّف ,إً ٍف لى ٍـ ىي ٍر ى
ط ى
َّب ًر ىعمىٍيو ىكالر ى
أى
بًالًَّذم يي ٍق ىس يـ لىيي َّف" ,تفسير الطبرم (ُٗ.)ْٖ /
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َّار ْاآل ِخ َرةَ.
َع ِائ َ
ش ُة اهللَ َو َر ُ
سولَ ُو َوالد َ
ما بيف الحياة الدنيا كزينتيا ,كالعيش مع النبي  في حياة خشنة ,فيككنف في اآلخرة مف الفائزات ,فعندما
(ُ)

(ِ) ,بعد أف نزلت آيات التخيير ,ذىب النبي  , لتخيير نسائو,

قاؿ لعائشة رضي اهلل عنيا َّ ,
َّ
ردت عميو بكممات رائعات جميالت ,أسعدت َّ
استحسنيف ,لما
بيف النبي  ك

َّ
فييف مف التمسؾ باهلل  كرسكلو  , كىذا يحمؿ بيف جنباتو ,كؿ معاني الطاعة ,كاالنقياد هلل 
كرسكلو  , كخرج إلى نسائو األخريات سعيدان فرحان ,كنالحظ أف النبي  بدأ التخيير مف عند عائشة

رضي اهلل عنيا ,كىذا يدؿ عمى فضميا عند النبي  , قاؿ ابف حجر" :كفيو منقبة عظيمة لعائشة ,كبياف

َّ
كصحة رأييا مع صغر سنيا" (ّ).
كماؿ عقميا

المطمب الثاني :اإلعجاب بالنساء َخ ْم َقاً
إف اهلل  خمؽ الناس مف ذكر كأنثى ,حتى ىي ٍح يدث التزاكج بينيما ,فتتككف األسر ,فالمجتمعات,

كخمؽ اهلل  المرأة شكالن كجسدان َّ
جذابان لمرجؿ ,كجعؿ اهلل  ضكابط كشرائع كقكانيف ,لتضبط ىذه

العالقة بيف الطرفيف ,ليتحقؽ التعارؼ ,كالتآلؼ بشكؿ يم ىي ىسر ,كبعيدان عف األىكاء كالغرائز الغير مشركعة,

)ُ) مسند أحمد ,مسند النساء ,مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ رضي اهلل عنيا (ِّّْٓ-ّّْ /حُِٕٓٓ) ,قاؿ
ً
ً و
ت الزٍى ًرمَّ ,ىع ًف َّ ً
اؿ :ىح َّدثىنًي
ام ىأرىتىوي فىتى ٍختى يارهي ,قى ى
اف ,قىا ىؿ :ىسأىٍل ي
أحمد :ىح َّدثىىنا ىكث يير ٍب يف ى ىشاـ ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىج ٍعفى ير ٍب يف يب ٍرقى ى
الريجؿ يي ىخي ير ٍ
ً
ً
ير القي ٍر ً
اب تى ٍف ًس ً
ُّيا
يع ٍرىكةي ٍب يف الزىب ٍي ًر ,ىع ٍف ىعائً ىشةى ,قىالى ٍ
آف ,ىب ي
ت ... :الحديث ,كأخرجو البخارم في صحيحو ,كتى ي
اب قى ٍكلًوَ { :يا أَي َ
َّ
الح َياةَ ُّ
يال} [األحزاب/ٔ( ]ِٖ :
احا َج ِم ً
سَر ً
الن ِب ُّي قُ ْل ِأل َْزَوا ِج َك إِ ْن ُك ْنتُ َّن تُ ِرْد َن َ
سّْر ْح ُك َّن َ
ُمت ّْْع ُك َّن َوأُ َ
الد ْن َيا َو ِزي َنتَ َيا فَتَ َعالَ ْي َن أ َ
َّ
ً
ً
ً
اب الط ىال ً
اب ىبىي ً
اف أ َّ
كف
ؽ ,ىب ي
ُُٕحْٖٕٓ) ,مف طريؽ شعيب ,مختص انر ,كمسمـ في صحيحو ,كتى ي
ام ىأرىتو ىال ىي يك ي
ىف تى ٍخيً ىير ٍ
طى ىالقنا إً َّال بًالني ً
َّة (َُُِّ /حُْٕٓ) ,مف طريؽ يكنس بف زيد ,بنحكه ,ككالىما (شعيب ,كيكنس) عف ابف شياب عف
أبي سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ عف عائشة  , كأخرجو أحمد في مسنده- ,بمكضع آخر ,-يم ٍسىن يد الصديقى ًة ىعائً ىشةى
ؽرً
ً
ض ىي اهللي ىع ٍنيىا (َُِْٖ /حِِٗٗٓ) ,مف طريؽ معمر عف الزىرم ,بو مختص انر.
بًٍنت الصدي ً ى
)ِ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو جعفر بف برقاف ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ ييـ في حديث الزىرم ,تقريب
ان ,ثقة كربما يخطئ في الشيء ,العمؿ الكبير لمترمذم
وج ْعفَُر ْب ُن ُب ْرقَ َ
التيذيب البف حجر(ص ,)َُْ :قاؿ البخارمَ :
(ص , )ُُٗ :كقاؿ العقيمي :ضعيؼ في ركايتو عف الزىرم ,الضعفاء الكبير (ُ ,)ُْٖ /قاؿ ابف عدم" :كجعفر
خاصة ككاف أميان ,كيقيـ ركايتو عف غير الزىرم,
ابف برقاف ىذا مشيكر معركؼ مف الثقات  ...كىك ضعيؼ في الزىرم
َّ

كثبتكه في ميمكف بف ميراف كغيره ,كأحاديثو مستقيمة حسنة" ,الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ِ ,)ّّٕ /كقاؿ أبك حاتـ :محمو

الصدؽ يكتب حديثو ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ ,)ْٕٓ /قمت :صدكؽ ,إذا تكبًع عف الزىرم ,فالحديث إسناده

حسف ,كلحديثنا ىذا الكثير مف المتابعات منيا ,ما ىك عند البخارم في صحيحوُُٕ /ٔ( ,حْٖٕٓ) ,ككذلؾ ما ىك عند
مسمـ في صحيحوَُُّ /ِ( ,حُْٕٓ) ,ككذلؾ ما ىك عند أحمد في مسندهَُٖ /ِْ( ,حِِٗٗٓ) ,قمت :الحديث

بالمتابعات يصبح صحيحان لغيره.

)ّ) فتح البارم البف حجر (ٖ.)ِِٓ /

ٗٗ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
قاؿ تعالى ًَِِْٓ{ :آَّبرِوِ ؤَْْ خٍََكَ ٌَىُُْ ِِْٓ ؤَْٔفُسِىُُْ ؤَصًَْاخًب ٌِزَسْىُنٌُا إٌَِْْيَب ًَخَعًََ ثَْْنَىُُْ ٌََِدَّحً ًَسَزَّْخً إَِّْ فِِ رٌَِهَ
ٌَأَّبدٍ ٌِمٌٍََْ َّزَفَىَّشًَُْ} [اٌشًَ ,]08 :فبالزكاج ترتاح النفكس ,كتطمئف القمكب ,كتستقر الحياة ,بكؿ مناحييا
االجتماعية ,كغيرىا ,كقد تتحرؾ شيكة الرجؿ أك المرأة عند رؤية أحد مف الجنس اآلخر أعجبتو أك
أعجبيا ,كىذا أمر طبيعي يحدث مع الجميع ,كلكف النبي  لـ يترؾ ىذه األمكر ىكذا بدكف معالجة ,أك
ضكابط ,فقد
عنيما ,أ َّ
ىف
تى ٍم ىع يس ىمنً ىيئةن

ً ً
ص ًارم رضي اهلل
جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد ,مف حديث ىجابً ًر ٍب ًف ىع ٍبد اهلل ٍاأل ٍىن ى
(ُ)
ً
ب ىكًى ىي
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىأرىل
ىر يس ى
ام ىأرىةن فىأ ٍ
ىع ىج ىبتٍوي ,فىأىتىى ىزٍي ىن ى
كؿ اهلل ى
ٍ
(ِ)
ِ
ِ
ً
طٍ
ورِة
ش ْي َ
اجتىوي ,ىكقى ى
ورِة َ
ضى م ٍنيىا ىح ى
 ,فىقى ى
انَ ,وتُ ْد ِب ُر في ُ
اؿ" :إِ َّن ا ْل َم ْأرَةَ تُ ْق ِب ُل في ُ
ص َ
ص َ

ُ
ين ي ُغ ُّ ِ
ِ ِ
صِ
وج ُي ْم ...
) ) نظر الرجؿ لممرأة ,كنظر المرأة لمرجؿ َّ
ارِى ْم َوَي ْحفَظُوا فُُر َ
محرـ ,قاؿ تعالى{ :قُ ْل ل ْم ُم ْؤ ِمن َ َ
ضوا م ْن أ َْب َ
ض ْ ِ
وقُ ْل لِ ْمم ْؤ ِم َن ِ
صِ
ارِى َّن} [النكر ,]ُّ ,َّ :كلكف :قد يقع النظر فجأة ,كىك ما ييقاؿ عنو النظرة األكلى,
ات َي ْغ ُ
ض َن م ْن أ َْب َ
َ
ُ
و
ً
ً
َّ
َّ
فيذا ال يستطيع أحد منعو ,أخرج أبك داكد في سننو قاؿ :ىحدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىكث و
كن يس ٍب يف يعىب ٍيد ,ىع ٍف
ير ,أ ٍ
اف ,ىحدثىني يي ي
ىخىب ىرىنا يس ٍفىي ي
ِ
ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىس ًع ويد ,ىع ٍف أىبًي يزٍرىعةى ,ىع ٍف ىج ًر و
صَر َك",
سو َل المَّ ِو َ ع ْن َن ْ
"اص ِر ْ
سأَْل ُ
ظَرِة ا ْلفَ ْجأَةر فَقَا َلْ :
ف َب َ
ت َر ُ
ير  , قىا ىؿَ :
ً ً
ً
اب ٍاأل ىىد ًب ىع ٍف
ص ًر (ِِْٔ /حُِْٖ) ,كأخرجو الترمذم في سننو ,أ ٍىب ىك ي
كتىاب الن ىكا ًح ,ىب ي
اب ىما يي ٍؤ ىم ير بًو م ٍف ىغض ا ٍلىب ى
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ َّ
رس ً
اء ًة (َُُٓ /حِٕٕٔ) ,مف طريؽ ىشيـ ,كأخرجو الدارمي في
اء ًفي ىن ٍ
صمى الموي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ,ىب ي
ظ ىرًة ا ٍلفي ىج ى
اب ىما ىج ى
ى
ىي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ظ ىرة ا ٍلفى ٍجأىة (ُِّٕٖ /حِٖٓٔ) ,مف طريؽ سفياف ,ككالىما (ىشيـ ,كسفياف)عف
اب :في ىن ٍ
سننو ,ىكم ٍف كتىاب اال ٍست ٍئ ىذاف ,ىب ي
يكنس ابف عبيد ,بو بنحكه؛ كرجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو سفياف الثكرم ,قاؿ ابف حجر :ثقة حافظ فقيو عابد
(َّ)

إماـ حجة مف رؤكس الطبقة السابعة ككاف ربما دلس ,تقريب التيذيب (ص ,)ِْْ :كىك في المرتبة الثانية ,طبقات
يح ,سنف الترمذم(ٓ,)َُُ /
المدلسيف (ص ,)ِّ :قمت :الحديث إسناده صحيح ,كقاؿ الترمذم :ىى ىذا ىح ًد ه
ص ًح ه
يث ىح ىس هف ى
كقاؿ األلباني :إسناده صحيح عمى شرط مسمـ ,صحيح أبي داكد  -األـ (ٔ .)ّْٔ /كقاؿ ابف حجر عف نظرة الفجأة:
"كأما مف كقع ذلؾ منو عف غير قصد فال حرج عميو" ,فتح البارم البف حجر (ُُ ,)ِٓ /كقاؿ ابف بطاؿ" :ألف النظرة
األكلى ال تيممؾ" ,شرح صحيح البخارم (ٗ ,)ُِ /كىذا الذم حدث مع النبي  , فأخبر أصحابو ليصرفكا عف أنفسيـ ما

يجدكف –إذا كقع.-
ِ
يئ ًة),
س َم ِن َ
) ) (تَ ْم َع ُ
ال ًج ٍم يد أ َّىك ىؿ ىما يي ٍدىبغي ثيَّـ

يئ ُة ,عمىى فى ًع و
كأصؿ المعس :المعؾ كالدلؾ ,النياية في غريب الحديث كاألثر (ِْ ,)ِّْ /
يمة:
المن َ ى
َ
ً
ً
ً
كمنأٍتيو :كافى ٍقتيو ,ىعمىى ًمثٍ ًؿ فى ىع ٍمتيو ,لساف العرب
يى ىك أ ًىف ه
يؽ ثيَّـ أىد ه
يـ .ىمىنأىه ىي ٍمىن يؤه ىم ٍنأن إ ىذا أ ٍىنقىعو في الدبا ًغ  ...ى

البف منظكر (ُ.)ُُٔ /

ََُ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
(ُ)
َعجبتْ ُوَ ,ف ْميأ ِ
ش ْيطَ ٍ
لك َي ُرُّد ِم َّما ِفي َن ْف ِس ِو (ِ)"
َىمَ ُو ,فَِإ َّن َذ َ
َ
ْت أ ْ
َ
ام َأرَةً فَأ ْ َ َ
ان  ,فَِإ َذا َأرَى أ َ
َح ُد ُك ْم ْ

(ّ)

(ْ),

قاؿ المناكم" :فأعجبتو ,أم :استحسنيا؛ ألف غاية رؤية المتعجب منو استحسانو" (ٓ) ,فكقع في قمب النبي
 شيكة النساء –كليس شيكة تمؾ المرأة ,-كىذا ما دفعو لمذىاب إلى حميمتو زينب رضي اهلل عنيا,
رد األمر إلى ما َّ
فقضى حاجتو منيا ,أمَّ :
أحؿ اهلل  , كقطع الطريؽ الذم قد ي اره الشيطاف مدخالن,

)ُ) في الحديث كصؼ لممرأة بأنيا تيقبؿ كتيدبر في صكرة شيطاف ,كالقرآف يصؼ الشياطيف بأبشع صكرة ,حيث شبييـ
ِ ِ (ٗ)ٙ
الشي ِ
ِ
اط ِ
ين}
َص ِل ا ْل َجحيم
َ
بالشجرة التي يأكؿ منيا أىؿ النار ,قاؿ تعالى{ :إَِّن َيا َ
وس َّ َ
ش َج َرةٌ تَ ْخ ُر ُج في أ ْ
ط ْم ُع َيا َكأ ََّن ُو ُرُء ُ
[الصافات ,]ٔٓ ,ْٔ :فالتشبيو ليس بالصكرة كالشكؿ ,كلكف بما يمقي في قمكبيـ مما يغكييـ بو ,كيحركيـ عمى معاصي

ربيـ عز كجؿ ,فعندما يرل الرجؿ المرأة ,فإنو يخالطو في قمبو أمكر قد تجذبو إلى المعصية كما يفعؿ الشيطاف تمامان,
انظر :شرح مشكؿ اآلثار (ُْ ,)َُٕ /كقاؿ المناكم" :المراد أنيا تشبو الشيطاف في دعائو إلى الشر ,ككسكستو كتزيينو,

كقاؿ الطيبي :جعؿ صكرة الشيطاف ظرفان إلقباليا مبالغة عمى سبيؿ التجريد؛ ألف إقباليا داع لسنساف إلى استراؽ النظر
إلييا ,كالشيطاف الداعي لمشر [كاإلدبار قاؿ] :ألف الطرؼ رائد القمب فيتعمؽ بيا عند اإلدبار أيضان بتأمؿ الخصر كالردؼ

كما ىنالؾ ,خص إقباليا كادبارىا مع ككف رؤيتيا مف جميع جياتيا داعية إلى الفساد؛ ألف اإلضالؿ فييما أكثر ,كقدـ
اإلقباؿ لككنو أشد فسادان لحصكؿ المكاجية بو" ,فيض القدير لممناكم(ِ.)ّٖٗ /

)ِ) (يرد ما في نفسو) بمثناة تحتية ,أم :يعكسو كيغمبو كيقيره ,فيض القدير لممناكم (ِ.)ّٖٗ /
ّ
ً ً ً
ً
َّم ًد ,ىح َّدثىنًي
) ) مسند أحمد ,يم ٍسىن يد ىجاب ًر ٍب ًف ىع ٍبد اهلل ىرض ىي اهللي ىع ٍنوي (َِِْٕ /حُّْٕٓ) ,قاؿ أحمد :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد الص ى
ً ً
ًً
حر ه ً
ص ًارم  ...الحديث ,كأخرجو مسمـ في صحيحو,
ب ىي ٍعني ٍاب ىف أىبًي ا ٍل ىعالىية ,ىع ٍف أىبًي الزىب ٍي ًر ,ىع ٍف ىجابً ًر ٍب ًف ىع ٍبد اهلل ٍاأل ٍىن ى
ىٍ
ت ًفي ىن ٍف ًس ًو ,إًلىى أ ٍ ً
ً
ام ىأرىتىوي أ ٍىك ىج ًارىيتىوي فىيي ىك ًاق ىعيىا (َُُِِ /حَُّْ) ,مف
ام ىأرىةن فى ىكقى ىع ٍ
اب الن ىكا ًح ,ىب ي
كتى ي
ىف ىيأٍت ىي ٍ
اب ىن ٍد ًب ىم ٍف ىأرىل ٍ
ً ً
ً
ص ًر (ِِْٔ /حُُِٓ) ,عف مسمـ
طريؽ عبد األعمى ,كأبك داكد في سننو ,كتىاب الن ىكا ًح ,ىب ي
اب ىما يي ٍؤ ىم ير بًو م ٍف ىغض ا ٍلىب ى
ابف إبراىيـ ,ككالىما (عبد األعمى ,كمسمـ) عف ىشاـ بف عبد اهلل عف أبي الزبير ,بو بنحكه.
)ْ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو أ َُبو ُّ
سمِم ْبن تَ ْدُرس ,كقد سبؽ في صفحة ( ْٖ ) ,قمت:
الزَب ْيرُ ,م َح َّمد ْبن ُم ْ

كالخالصة :أنو ثقة كخاصة في حديث جابر ,كأما تدليسو ,فقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف,
اؿ:
طبقات المدلسيف (ص ,)ْٓ :إال أنو َّ
(ع ٍف أىبًي الزىب ٍي ًر ,قى ى
صرح باإلخبار ,عند أحمد في مسنده (ِّٕٕ /حُْْْٕ) ,ى
ىخىب ىرنًي ىجابًهر) ,فال يضر تدليسو ,أما َح ْرب ْبن أَِبي ا ْل َعالِ َية ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ ييـ ,تقريب التيذيب البف حجر(ص:
أٍ
شام ْبن أبي َع ْبد المَّو ,سبؽ الحديث عنو في صفحة رقـ (ُٕ) ,قمت :كحديثنا ال يتحدث
ُٓٓ) ,إال أنو تيكبع مف قبؿ ِى َ
عف معتقدات القدرية ,فال يضر رميو بالقدر ىنا ,كىذه المتابعة جاءت عند مسمـ في صحيحوَُُِ /ِ( ,حَُّْ),
ككذلؾ عند أبي داكد في سننؤِْ /ِ( ,حُُِٓ) ,قمت :الحديث إسناده حسف ,كبالمتابعات يصبح صحيحان لغيره ,قاؿ
يب ,سنف الترمذم (ّ ,)ْٓٔ /قاؿ شعيب األرناؤكط :صحيح لغيره ,كىذا
الترمذم :ىح ًديث ىجابًر ىح ًد ه
يح ىغ ًر ه
ص ًح ه
يث ىح ىس هف ى
إسناد رجالو رجاؿ الصحيح ,حاشية مسند أحمد (ِِ ,)َْٕ /كقاؿ األلباني :حديث صحيح ,كاسناده عمى شرط مسمـ,
صحيح أبي داكد  -األـ (ٔ.)ّٔٔ /
)ٓ) فيض القدير (ِ.)ّٖٗ /

َُُ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
كلكف ىييات ,ىييات ,فالنبي  الذم أرسمو اهلل  ,منقذان كنذي انر ليـ مف براثف الشياطيف ,قاؿ تعالى:
{رَجَبسَنَ اٌَّزُِ َٔضَّيَ اٌْفُشْلَبَْ عٍَََ عَجْذِهِ ٌَِْىٌَُْ ٌٍِْعَبٌَِّنيَ َٔزِّشًا} [اٌفشلبْ ,]8 :فيك المعمـ كاألسكة الحسنة ,كقاؿ تعالى:
{ٌَمَذْ وَبَْ ٌَىُُْ فِِ سَسٌُيِ اٌٍَّوِ ؤُسٌَْحٌ زَسَنَخٌ ٌَِّْٓ وَبَْ َّشْخٌُ اٌٍَّوَ ًَاٌٌَََْْْ اٌْأخِشَ ًَرَوَشَ اٌٍَّوَ وَثِريًا } [األزضاة,]08 :
كىك الذم عصمو اهلل  عف ََّّ
الزالت ,حيث قاؿ تعالىًََِ{ :ب َّنْطِكُ عَِٓ اٌْيٌٍََ ( )5إِْْ ىٌَُ إٌَِّب ًَزٌِْ ٌُّزََ} [اٌندُ:
 ,]4 ،5فإف أفعاؿ النبي  كأقكالو ,مستندة إلى الكحي ,فكيؼ يقع في المحظكر!! ,كىذا ال يعني أف النبي
كتج ٍكؿ في خاطره ما يجكؿ في خاطرىـَّ ,
كلكنو المعصكـ ,فتمؾ
 ليس مف البشر ,ال ! بؿ ىك أحدىـ ي
ً
صة خصَّو اهلل  بيا (ُ) ,كأقكالو كأفعالو  , دركسان كعب انر ,لمناس في كؿ زماف كمكاف إلى يكـ
خصني ى
القيامة ,نتعمـ ,كنتأسى بيا.

وي ْع َجب أصحاب النبي  من َخ ْمق امرأة ,رأوىا مقتولة في غزوة غزوىا مع رسول اهلل , 
ُ
)
ِ
(
ً
الربًي ًع  ,أ ً
اح ٍب ًف َّ
كىذا ما جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد ,مف حديث ىرىب ً
ىخي ىح ٍن ى
ظمىةى اٍل ىكات ًب ,أىنَّوي
(ّ)
ً ً
اىا ,ىك ىعمىى يمقىد ىمتً ًو ىخالً يد ٍب يف اٍل ىكلً ًيد,
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ًفي ىغ ٍزىكوة
أٍ
ىغ ىز ى
ىخ ىب ىرهي :أَّىنوي ىخ ىرىج ىم ىع ىر يسكؿ اهلل ى

ُ
سر لـ
) ) قاؿ المناكم" :قاؿ ابف العربي :ىذا حديث غريب المعنى؛ ألف ما جرل لممصطفى صمى اهلل عميو كسمـ ,كاف َّان
يعممو إال اهلل تعالى ,فأذاعو عف نفسو تسمية لمخمؽ كتعميمان ,كقد كاف آدميان كذا شيكة ,لكنو كاف معصكمان عف الزلة ,كما
جرل في خاطره حيف رأل المرأة أمر ال يؤاخذ بو شرعان ,كال ينقص منزلتو ,كذلؾ الذم كجد نفسو مف اإلعجاب بالمرأة ,ىي
جبمة اآلدمية ثـ غمبيا بالعصمة فانطفأت ,كقضى مف الزكجة حؽ اإلعجاب كالشيكة اآلدمية ,باالعتصاـ كالعفة",
فيض القدير (ِ.)ّٖٗ /
ِ
الرِبيع ,كيقاؿ :ابف ربيعة ,كابف الربيع أكثر ,ىك أخك حنظمة بف الربيع الكاتب األسدم ,لو صحبة ,يعد في
) ) َرَباح ْبن َّ
أىؿ المدينة ,كنزؿ البصرة  ...اختيمؼ فيو فقيؿ :رباح ,كقيؿ :رياح ,قاؿ الدارقطني :ليس في الصحابة أحد يقاؿ لو رباح
إال ىذا ,عمى اختالؼ فيو أيضان ,االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر(ِ ,)ْٖٔ /قاؿ ابف األثير :أ ٍ
ىخ ىرىجوي
الثَّالثىةي رباح :بالباء المكحدة ,كقيؿ :بالباء تحتيا نقطتاف ,كاألكؿ أكثر ,أسد الغابة (ِ ,)ِْٖ /قاؿ ابف حجر :كجزـ
ابف حباف كابف عبد البر كأبك نعيـ ,أنو بالياء المثناة كصحح الباركدم كالدارقطني كالعسكرم كالحازمي ,أنو بالياء المثناة
أيضان ,كقاؿ البخارم :قاؿ بعضيـ :رباح يعني بالمكحدة ,كلـ يثبت ,تيذيب التيذيب البف حجر(ّ.)ِّّ /
)ّ) ىى ًذه ا ٍل ىغ ٍزىكة الَّتًي مر َّ
الرٍف ىعة ًفي " ًكفى ىايتو" ,البدر
النبًي ً فييىا بًا ٍل ىم ٍ أرًىة المقتكلة ,ىغ ٍزىكة ىخ ٍيىبر ,ىكقيؿ :ى
الخ ٍن ىدؽ ,ىح ىك ي
اى ىما ٍابف ٌ
المنير البف الممقف (ٗ ,)ّٖ /قاؿ ابف حجر" :كيؤيد ككف النيي في غزكة حنيف ,ما سيأتي في حديث رياح بف الربيع

اآلتي ,فقاؿ ألحدىـ ا ٍل ىحؽ خالدان فقؿ لو :ال تقتؿ ذريةن كال عسيفان  ...كخالد أكؿ مشاىده مع النبي  غزكة الفتح ,كفي ذلؾ
العاـ كانت غزكة حنيف" ,فتح البارم البف حجر(ٔ ,)ُْٖ-ُْٕ /كيمكف أف تفسر ىذه الغزكة الكاردة في حديث رباح
ابف الربيع ,بغزكة حنيف كما جاء ذلؾ صريحان عند ابف إسحاؽ كالكاقدم ,بحصكؿ مثؿ ىذه القصة لخالد بف الكليد في غزكة

حنيف ,مركيات غزكة حنيف كحصار الطائؼ إلبراىيـ بف إبراىيـ قريبي[ )ٓٓٓ /ِ( ,معاصر].

َُِ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
كؿ ً
و ً
و
ً َّ
اهلل َّ
اب رس ً
ىص ىاب ًت
فى ىم َّر ىرىب ه
اح ىكأ ٍ
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ىعمىى ا ٍم ىأرىة ىم ٍقتيكلىة ,م َّما أ ى
ى
ىص ىح ي ى ي
ً
ً
ِ
ون إِلَ ْييا ,ويتَعجَّب َ ِ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىعمىى
َي ْنظُُر َ َ َ َ َ ُ
ون م ْن َخ ْمق َيا ,ىحتَّى لىحقىيي ٍـ ىر يسك يؿ اهلل ى
ً
اؿ
اؿَ " :ما َكا َن ْت َى ِذ ِه لِتُقَ ِات َل" فىقى ى
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,فىقى ى
ىع ٍنيىا ,فى ىكقى ى
ؼ ىعمى ٍييىا ىر يسك يؿ اهلل ى
َخالِ ًدا فَ ُق ْل لَ ُوَ :ال تَ ْقتُمُوا ُذّْرَّي ًة (ُ)َ ,وَال َع ِسيفًا (ِ)" (ّ) (ْ) ,إف ىذا الحديث مميء بالمسائؿ اليامة ,كاألحكاـ

اٍل يمقىد ىمةي ,فَ َوقَفُوا
رً
احمىتً ًو ,فى ٍانفى ىريجكا
ى
ً
ق
ىحًد ًى ٍـ" :ا ْل َح ْ
أل ى

المفيدة ,منيا :كيفية التعامؿ مع المرأة كالصبياف كاألجير في الحركب ,كلف نسمط الضكء عميو بشكؿ
مفصؿ ,بؿ سنتحدث عف استحساف الصحابة  كاعجابيـ مف ىخٍمؽ المرأة ,التي كجدكىا مقتكلة في ساحة

أحد مف
المعركة ,حيث أصابتيا مقدمة الجيش الذم كاف عمى رأسو ,خالد بف الكليد  , كقد يتساءؿ ه
الناس ,كيؼ يحدث ىذا كىـ في قمب المعركة؟ ,نقكؿ :بأف النفس البشرية يجبًمىت عمى اإلعجاب باألشياء
السكم لدل اإلنساف؛ كألنو يحدث في إطار الضكابط الشرعية
الجميمة ,كىذا ليس عيبان ,بؿ ىك مف الطبع
ٌ
التي عمَّمنا إيَّاىا سيدنا محمد  فمف الطبيعي أف يي ٍع ىجب الصحابة بتمؾ المرأة ,مع المحافظة عمى عدـ

)ُ) قال ابن األثير" :الذرية ,اسـ يجمع نسؿ اإلنساف مف ذكر كأنثى ,كأصميا اليمز ,لكنيـ حذفكه فمـ يستعممكىا إال غير

ميمكزة ,كتجمع عمى ذريات ,كذرارم مشددان .كقيؿ :أصميا مف الذر بمعنى التفريؽ؛ ألف اهلل تعالى ذرىـ في األرض,

اؿ أيىبك عبيد:
كالمراد بيا في ىذا الحديث ,النساء ألجؿ المرأة المقتكلة" ,النياية في غريب الحديث كاألثر (ِ ,)ُٕٓ /كقى ى
ىي ٍعنًي الن ىساء ,غريب الحديث البف الجكزم (ُ.)ُّٔ /
)ِ) والعسيف ,األجير كالعبد المستياف بو .الفائؽ في غريب الحديث لمزمخشرم (ِ ,)ِْٗ /كمعالـ السنف لمخطابي(ِ.)َِٖ /

ّ
الربًي ًع (ُِّٕٓ-َّٕ /حُِٗٗٓ) ,قاؿ أحمد :ح َّدثىىنا أىبك ع ً
ام ور
يث ىرىبا ًح ٍب ًف َّ
يف ,ىح ًد ي
ي ى
ى
) ) مسند أحمد ,يم ٍسىن يد ا ٍل ىمكي ى
ً
ً
ص ٍيًفي ,ىع ٍف ىجد ًه ىرىبا ًح
ىع ٍب يد ا ٍل ىممً ًؾ ٍب يف ىع ٍم ورك ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ا ٍل يم ًغ ىيرةي ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
الر ٍح ىم ًف ,ىع ٍف أىبًي الزىناد  ,قىا ىؿ :ىح َّدثىني ا ٍل يم ىرقعي ٍب يف ى
اب ًفي قى ٍت ًؿ النس ً
يع ,أ ً
اء
الربً ً
ا ٍب ًف َّ
ىخي ىح ٍنظىمىةى ا ٍل ىكاتً ًب ,أَّىنوي أ ٍ
ىخىب ىرهي ... :الحديث ,كأخرجو أبك داكد في سننوً ,كتىاب ا ٍل ًجيى ًاد ,ىب ه
ى
َّة ا ٍل ًجيادً
(ّّٓ /حِٗٔٔ) ,مف طريؽ عمر بف المرقع ,كأخرجو ابف حباف في صحيحوً ,كتىاب السي ًر ,باب ا ٍل يخرك ًج ,ك ىك ٍيًفي ً
ى
ي ى ى ي ي
ى
(َُُُُ /حْٖٕٗ) ,مف طريؽ أبك الزناد ,ككالىما (عمر ,كأبك الزناد) عف المرقع ,بو مختص انر.
ْ
ِ
الر ْح َمن ,قاؿ ابف حجر :ثقة لو غرائب ,تقريب التيذيب
يرة ْبن َع ْبد َّ
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ا ْل ُمغ َ
(ص ,)ّْٓ :ىكقىا ىؿ ٍابف عدم :كلمغيرة بف عبد الرحمف غير ما ذكرت مف الحديث كعامة ركاياتو ,عف أبي الزناد مف ىذه
النسخة ,عف أبي الزناد عنو شيء كثير يكافقو الثقات عمييا ,عف أبي الزناد كمنو ما ال يكافؽ عميو ,الكامؿ في ضعفاء
الرجاؿ (ٖ ,)ٕٖ /ذكره ابف شاىيف في الضعفاء كقاؿ :صاحب أبي الزناد ليس بشي ,تاريح أسماء الضعفاء كالكذابيف
(ص ,)ُْٕ :قاؿ يحيى بف معيف :ليس بشيء ,كقاؿ ابف حنبؿ :قاؿ :ما أرل بو بأس ,العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية
ابنو عبد اهلل (ِ ,)َُٓ /قاؿ الذىبي :ثقة ,الكاشؼ (ِ ,)ِٖٕ /قاؿ أبك داكد :رجؿ صالح ,كفي مكضع آخر قاؿ :ال
بأس بو .تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم (ِٖ ,)ّٖٗ /كقاؿ ابف أبي حاتـ :سألت أبا زرعة عف المغيرة بف عبد
الرحمف المدني ىك أحب اليؾ أك شعيب بف أبى حمزة أك عبد الرحمف بف أبي الزناد في حديث أبى الزناد قاؿ :ىك أحب
ّْ
ص ْي ِف ّي ,قاؿ
َّ
إلي مف عبد الرحمف بف أبى الزناد ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ ,)ِِٔ /قمت :صدكؽ ,كأما ا ْل ُمَرقع ْبن َ
ابف حجر :صدكؽ ,تقريب التيذيب (ص ,)ِٓٓ :ذكره ابف حباف في الثقات ,)َْٔ /ٓ( :قمت :صدكؽ ,كالحديث إسناده
يث ً
ً
يحا ىعمىى ىش ٍر ًط َّ
الش ٍي ىخ ٍي ًف ىكلى ٍـ يي ىخر ىجاهي ,المستدرؾ عمى الصحيحيف (ِ ,)ُّّ /قاؿ
صح ن
ص ىار ا ٍل ىحد ي ى
حسف ,قاؿ الحاكـ :فى ى
شعيب األرناؤكط :صحيح لغيره ,كىذا إسناد حسف ,حاشية مسند أحمد (ِٓ ,)ُّٕ /قاؿ األلباني :صحيح ,سمسمة
األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا (ِ.)ُّْ /

َُّ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
تكشفيا أك ما شابو ذلؾ مف تمؾ األمكر التي يعمميا أصحاب النبي  , كيحافظكا عمييا؛ كىناؾ جانب

آخر في ىذا المشيد ,كالذم جسَّده نبي الرحمة  , كىك استنكاره قتؿ تمؾ المرأة الضعيفة (ُ) ,كالتي ال
تستطيع الدفاع عف نفسيا ,كليذا كعمى الفكر ,فقد أمر النبي  أحد المكجكديف باإلسراع في إبالغ

خالد بف الكليد  ,القرار النبكم الصادر عف القائد األعمى لمقكات المسمحة ,بأف ال يقتؿ النساء
كال الصبياف  ...إلى آخره.

وي ْع َجب الصحابي الجميل سممة  , بامرأة َّ
نفمو إياىا أبا بكر  , كىذا ما أخرجو مسمـ ,مف
ُ
)
ّ
(
)
ِ
(
ً
اف
ىك ىعمىٍي ىنا أيىبك ىب ٍك ور ,أ َّ
حديث سممة بف األككع  , قى ى
اؿ :ىغ ىزٍكىنا فى ىزىارةى
ىم ىرهي ىر يسك يؿ اهلل  ىعمى ٍي ىنا ,ىفمى َّما ىك ى
(ْ)
ً
اء ,فىقىتى ىؿ ىم ٍف قىتى ىؿ ىعمى ٍي ًو ,ىك ىس ىبى,
ىب ٍي ىن ىنا ىكىب ٍي ىف اٍل ىماء ىس ى
ىم ىرىنا أيىبك ىب ٍك ور فى ىع َّر ٍس ىنا  ,ثيَّـ ىش َّف اٍل ىغ ىارةى ,فى ىكىرىد اٍل ىم ى
اعةه ,أ ى
اس ًفي ًيـ َّ
ؽ (ٓ) ًم ىف النَّ ً
كأ ٍىنظيير إًلىى يعين و
ت بً ىس ٍيوـ ىب ٍينيي ٍـ ىكىب ٍي ىف
ىف ىي ٍسبًقيكنًي إًلىى اٍل ىجىب ًؿ ,فى ىرىم ٍي ي
الذ ىرًارم ,فى ىخ ًش ي
يت أ ٍ
ي
ى
ً
ً
اؿ:
ام ىأرىةه ًم ٍف ىبنًي فى ىزىارةى ىعمى ٍييىا قى ٍشعه ًم ٍف أ ىىدوـ  -قى ى
َّي ىـ ىكقىفيكا ,فى ًج ٍئ ي
ت بً ًي ٍـ أ ي
اٍل ىجىبؿ ,ىفمى َّما ىأريىكا الس ٍ
ىسكقييي ٍـ ىكًفي ًيـ ٍ
ت بً ًي ٍـ أ ىىبا ىب ٍك ور ,فىىن َّفمىنًي (ٔ) أيىبك ىب ٍك ور
اٍلقى ٍشعي :الن ٍ
ىح ىس ًف اٍل ىع ىر ًب ,فى يس ٍقتييي ٍـ ىحتَّى أىتىٍي ي
طعي  -ىم ىعيىا ٍاب ىنةه لىيىا ًم ٍف أ ٍ

)ُ) ىذا الحديث فيو نيي صريح عف قتؿ النساء في المعارؾ ,قاؿ ابف حجر" :كقاؿ مالؾ كاألكزاعي ال يجكز قتؿ النساء
تحصنكا بحصف أك سفينة كجعمكا معيـ النساء كالصبياف
كالصبياف بحاؿ ,حتى لك تترس أىؿ الحرب بالنساء كالصبياف أك
َّ
لـ يجز رمييـ كال تحريقيـ" ,فتح البارم البف حجر (ٔ ,)ُْٕ /كيقكؿ الشافعي كالككفيكف :بأف المرأة جائز قتميا إذا قاتمت,

كمف المالكية قالكا :ال يجكز القصد لقتميا ,إال إذا باشرت القتؿ كقصدت إليو ,قاؿ ابف حجر :كاتفؽ الجميع -كما نقؿ
ابف بطاؿ كغيره -عمى منع القصد إلى قتؿ النساء كالكلداف ,انظر :فتح البارم (ٔ ,)ُْٖ /قاؿ الخطابي" :فيو دليؿ عمى:
أف المرأة إذا قاتمت قيتمت ,أال ترل أنو جعؿ العمة في تحريـ قتميا ,أنيا ال تقاتؿ ,فإذا قاتمت َّ
دؿ عمى جكاز قتميا" ,معالـ
السنف (ِ.)َِٖ /

ِ
سمَ َمة ْبن ْاألَ ْك َوع ,كقيؿ :سممة ٍبف عمرك ٍبف األككع ,كاسـ األككع سناف ٍبف ىع ٍبد المَّ ًو ٍبف قشير ٍبف خزيمة ٍبف مالؾ
)) َ
ا ٍبف سالماف ٍبف أسمـ األسممي ,يكنى أبا مسمـ ,كقيؿ :أيىبك إياس ,كقيؿ :أيىبك عامر ,كاألكثر أيىبك إياس بابنو إياس ككاف سممة
فاضال ... ,كقاؿ لو
محسنا خي نار
اميا
ممف بايع تحت الشجرة مرتيف ,كسكف المدينة ,ثـ انتقؿ فسكف الربذة ,ككاف
ن
ن
شجاعا ر ن
ن
ىر يسكؿ المَّ ًو " :خير رجالتنا سممة ٍبف األككع" .قالو :في غزكة ذم قرد لما استنقذ لقاح ىر يسكؿ المَّ ًو  كركل عنو ,أَّىنوي قاؿ:
بايعت ىر يسكؿ المَّ ًو  ىي ٍكـ الحديبية ىعمىى المكت ,كغ از مع ىر يسكؿ المَّو سبع غزكات ,كقاؿ ابنو إياس :ما كذب أىبًي قط .كلما

قتؿ عثماف  ,خرج إًلىى الربذة ,كتزكج ىناؾ ككلد لو أكالد ,فمـ يزؿ ىناؾ حتى كاف قبؿ أف يمكت بمياؿ ,عاد إًلىى المدينة,
أسد الغابة البف األثير(ِ.)ُٕٓ /

)ّ) فزارة ,كىي قبيمة ,كاف منيا جماعة مف العمماء كاألئمة ,األنساب لمسمعاني (َُ.)ُِِ /
ْ
يس ,نزكؿ القكـ في سفر مف آخر الميؿ ,يقعكف كقعة ثـ يرتحمكف ,معجـ مقاييس المغة (ْ.)ِْٔ-ِّٔ /
) ) التَّ ْع ِر ُ
ٓ
العينؽ مف َّ
اعة ,تيذيب المغة لألزىرم (ُ.)ُٔٗ /
الناس ,ا ٍل ىج ىم ى
) ) ُعنق من الناس ,ك ي
)ٔ) نفلَّ :
الج ٍند ,إذا جعؿ ليـ ما ىغنًمكا,
الغ ٍن يـ ,كالجميعي :األ ٍىنفاؿ .كن ٌف ٍمت فيالنان :أعطيتو ىن ىفالن ي
الن َف ُل :ي
اإلماـ ينف يؿ ي
كغ ٍنما ,ك ي
العيف لمفراىيدم (ٖ.)ِّٓ /

َُْ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ً
ًً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ك ىسمَّـ ًفي السك ً
اؿ:
ؽ ,فىقى ى
ٍاب ىنتىيىا ,فىقىًد ٍم ىنا اٍل ىمًد ىينةى ىك ىما ىك ىش ٍف ي
ت لىيىا ثىٍكنبا ,ىفمىق ىيني ىر يسك يؿ اهلل ى
ى ى
اهلل لىقى ٍد أىعجبتٍنًي كما ىك ىش ٍفت لىيا ثىكبا ,ثيَّـ لىًقينًي رسك يؿ ً
اهلل ,ك ً
كؿ ً
اهلل
ت :ىيا ىر يس ى
سمَ َم ُةَ ,ى ْب لِي ا ْل َم ْأرَةَ" ,فى يقٍم ي
ي ى ٍن
ى ىي
َ"يا َ
ٍ ىى ى ى
ى
(ُ)
ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ك ىسمَّـ ًم ىف اٍل ىغًد ًفي السك ً
تً :ى ىي
سمَ َم ُةَ ,ى ْب لِي ا ْل َم ْأرَةَ لِمَّ ِو أ َُب َ
وك " ,فى يقٍم ي
ؽ ,فىقىا ىؿ لي"َ :يا َ
ى
ى ى
)
ِ
(
ً
لى ىؾ يا رس ى ً
ِ
ِ
َى ِل َم َّك َة,
ت لىيىا ثى ٍكنبا  ,فَ َب َع َ
سمَّ َم إِلَى أ ْ
كؿ اهلل ,فى ىكاهلل ىما ىك ىش ٍف ي
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
سو ُل اهلل َ
ث ِب َيا َر ُ
ى ىي
(ْ) (ٓ)
)
ّ
(
ين َكا ُنوا أ ِ
ِ
 ,يظير بكضكح في ىذا الحديث الطكيؿ
ُس ُروا ِب َم َّك َة",
فَفَ َدى ِب َيا
سمِ ِم َ
اسا م َن ا ْل ُم ْ
َن ً
الذم ساقو مسمـ ,متحدثا عف قصة سممة بف األككع  , عندما غ از المسممكف ف ازرة ,كأبك بكر 

أميرىـ ,حيث َّ
نفمو امرأةن مف األسرل ,فبعد عكدتيـ لممدينة ,طمب منو النبي  , بأف ييبو تمؾ المرأة,
فقاؿ لمنبي  في المرة األكلى لقد أعجبتني ,كىذا بيت القصيد ,حيث إنو استحسف تمؾ المرأة ,ليذا تمسؾ

)ُ) "هلل أبوك" إذا أضيؼ الشيء إلى عظيـ شريؼ اكتسى عظيمان كشرفان ,كما قيؿ :بيت اهلل كناقة اهلل ,فإذا كجد مف الكلد
ما يحسف مكقعو كيحمد ,قيؿ هلل أبكؾ في معرض المدح كالتعجب :أم :أبكؾ هلل خالصان حيث أبحب بؾ كأتى بمثمؾ,
النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ُ.)ُٗ /
ِ
ت لَ َيا ثَْوًبا)ً ,كىن ىايةن ىع ٍف ىع ىدًـ ا ٍل ًج ىما ًع ,عكف المعبكد لمعظيـ آبادم(ٕ.)ُِٔ /
) ) ( َو َما َك َ
ش ْف ُ
)ّ) فداء النبي  بيا مسمميف ,يدؿ عمى عدـ اسالميا ,قاؿ الطحاكم" :كفي مفاداة رسكؿ اهلل  بيا كردىا إلى المشركيف
ما قد دؿ عمى ثبكتيا عمى ما كانت عميو ,كعمى أنو لـ يكف منيا إسالـ" ,شرح مشكؿ اآلثار (َُ.)ُٔ /
ْ
ًً
ً
ً
ً
اب التٍَّنًف ً
ىس ىارل (ُّّٕٓ /حُٕٓٓ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا
اب ا ٍل ًجيىاد ىكالسىي ًر ,ىب ي
) ) صحيح مسمـ ,كتى ي
يؿ ,ىكًف ىداء ا ٍل يم ٍسمم ى
يف بً ٍاأل ى
ً
ً
اؿ ... :الحديث,
اس ٍب يف ىسمى ىمةى ,ىح َّدثىنًي أىبًي  ,قى ى
يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ,ىح َّدثىىنا يع ىم ير ٍب يف يي ي
كن ىس ,ىح َّدثىىنا ع ٍك ًرىمةي ٍب يف ىع َّم وار ,ىح َّدثىني إًىي ي
ً
كأخرجو أبك داكد في سننوً ,كتىاب ا ٍل ًجي ًاد ,باب الر ٍخ ً ً
ؽ ىب ٍيىنيي ٍـ (ّْٔ /حِٕٗٔ) ,مف طريؽ ىاشـ
يف ييفىَّر ي
ى ى ي
صة في الٍ يم ٍد ًرك ى
ى
ً
َّرىايا (ّّٖ /حّّْٓ) ,مف طريؽ أبي عامر كأبي الكليد,
ابف القاسـ ,كأخرجو الحاكـ في مستدركو ,كتى ي
اب ا ٍل ىم ىغ ًازم ىكالس ى
كالجميع (ىاشـ ,كأبك عامر ,كأبك الكليد) ,عف عكرمة بف عمار ,بو بنحكه.
)ٓ) قاؿ ابف حجرِ :ع ْك ِرَمة ْب ُن َع َّمار ,صدكؽ يغمط ,تقريب التيذيب (ص ,)ّٗٔ :كقاؿ أحمد :أحاديث عكرمة بف عمار
عف يحيى بف أبي كثير ضعاؼ ليس بصحاح ,العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل (ِ ,)ْْٗ /قاؿ البخارم:
عكرمة بف عمار يغمط الكثير في أحاديث يحيى بف أبي كثير ,العمؿ الكبير لمترمذم (ص ,)ُِْ :كقاؿ أحمد :ككاف

حديثو عف إياس بف سممة صالحان ,الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ ,)ّٕٖ /قاؿ يحيى بف معيف :صدكؽ ليس بو بأس ,كقاؿ

أبك حاتـ :كاف صدكقان ,كربما كىـ في حديثو ,كربما دلس ,كفى حديثو عف يحيى بف أبي كثير بعض األغاليط ,الجرح

كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ ,)ُُ /ذكره العجمي في الثقات( ,ص ,)ّّٗ :كقاؿ يحيى بف معيف :عكرمة بف عمار ,ثقة
ثبت ,الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم(ٔ ,)ْٕٖ /ذكره ابف حباف في الثقات(ٓ ,)ِّّ /قاؿ أبك داكد :ثقة ,كفي

حديثو عف ىي ٍحىيى ٍبف أىبًي كثير اضطراب ,سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ (ص,)ِْٔ :
قاؿ الذىبي :ثقة ,إال في يحيى بف أبي كثير فمضطرب ,الكاشؼ (ِ ,)ّّ /قمت :ثقة إال في حديثو عف يحيى بف أبي

كثير ,كأما التدليس ,فقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف ,طبقات المدلسيف (ص ,)ِْ :كلكنو
صرح بالتحديث في نفس إسناد حديثنا –كما ىك َّ
مبيف في التخريج ,-فال يضر تدليسو.
َّ

َُٓ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
بيا ,كلـ ييبيا لمنبي  في بادئ األمر ,كلكف بعد أف طمبيا النبي  منو مرة ثانية ,لـ يتردد سممة 
كؿ ً
في أف ييبيا لمنبي  , فقاؿً :
اهلل"؛ ألف في التكرار مظنة الحاجة الماسة لممسمميف,
"ى ىي لى ىؾ ىيا ىر يس ى
كالمصمحة العامة مقدمة عمى اإلعجابات الشخصية ,كىذا ىك ديدف صحابة رسكؿ اهلل  ,كالمالحظ ىنا:
أف النبي  لـ ينكر عميو إعجابو بتمؾ المرأة ,كىذا دليؿ عمى :أف األمر مستحسف ,كغير خارج عف

الشرع ,كاال ألنكره النبي  , فيك ال يسكت عمى أمر سيء ,كطمبو كاف لممصمحة العامة لممسمميف –كما

أكضحنا سابقان.-

وي ْع َجب الفضل بن عباس رضي اهلل عنيما ,بحسن امرأة من خثعم ,كما أكرد البخارم ,مف
ُ
َّ ً
َّاس ر ً
َّ ً
ض ىؿ
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما ,قى ى
اؿ :أ ٍىرىد ى
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ الفى ٍ
ؼ ىر يسك يؿ المو ى
حديث ىع ٍب يد المو ٍب يف ىعب و ى
(ِ)
ً ً ً (ُ)
ض يؿ رج نال ك ً
النبًي  لً َّمن ً
ا ٍب ىف ىعب و
ؼ َّ
َّاس ىي ٍكىـ َّ
اس
ض نيئا  ,فى ىكقى ى
الن ٍح ًر ىخٍمفىوي ىعمىى ىع يج ًز ىراحمىتو  ,ىك ىك ى
اف الفى ٍ ى ي ى
َّ ً
ً
ي ٍفتًي ًيـ ,كأى ٍقبمى ًت ام أرىةه ًمف ىخثٍعـ (ّ) ً
ض يؿ ىي ٍنظيير
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,فى ى
ط ًف ى
ؽ الفى ٍ
ي ٍ ى ى
ىكض ىيئةه تى ٍستى ٍفتي ىر يسك ىؿ المو ى
ٍ ى ٍ ىى
(ْ)
ت َّ
ىخ ىذ بً ىذقى ًف
ض يؿ ىي ٍنظيير إًلى ٍييىا ,فىأ ٍ
ؼ بًىيًد ًه فىأ ى
ىخمى ى
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىكالفى ٍ
ىع ىج ىبوي يح ٍسينيىا ,فىاٍلتىفى ى
إًلى ٍييىا  ,ىكأ ٍ
النبًي ى
َّ ً ً
ت :يا رس ى َّ ً
الفى ٍ ً
ت
الحج ىعمىى ًع ىب ًاد ًه ,أ ٍىد ىرىك ٍ
يضةى المو في ى
كؿ المو ,إً َّف فى ًر ى
ضؿ ,فى ىع ىد ىؿ ىك ٍجيىوي ىع ًف النَّظى ًر إًلى ٍييىا ,فىقىالى ٍ ى ى ي
ً
أىبًي ىش ٍي نخا ىكبًيرا ,الى يستى ًطيع أىف يستىًكم عمىى َّ ً ً
اؿَ " :ن َع ْم" (ٓ) ,نجد
ىح َّج ىع ٍنوي؟ قى ى
الراحمىة ,فى ىي ٍؿ ىي ٍقضي ىع ٍنوي أ ٍ
ىف أ ي
ىٍ ي ٍ ىٍ ى ى
ن
ىنا :أف المفظة صريحة في إعجاب الفضؿ  بحسف كجماؿ تمؾ المرأة الكضيئة التي جاءت لمنبي 
تستفتيو ,قاؿ ابف بطاؿ" :أال ترل صرؼ النبي كجو الفضؿ عف المرأة  ...إال أف يغض البصر,

عما ال يحؿ ,لئال يككف البصر ذريعة إلى الفتنة ,فإذا أمنت الفتنة فالنظر
كانما أمر اهلل بغض األبصار َّ

حك ىؿ كجو الفضؿ حيف عمـ بإدامتو النظر إلييا أنو أعجبو حسنيا ,فخشي عميو
مباح ,أال ترل أف النبي َّ

َّ
جيزةي ,لممرأة خاصة.
كيذكر .كىك لمرجؿ كالمرأة جميعان .كالجمع
)ُ) وعجز ,العجز :مؤخر الشئ ,يؤنث
الع ى
ي
األعجاز .ك ى
الع ٍج يز :الضعؼ ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم (ّ.)ّٖٖ /
ك ى
ِ
النظافةي .كقى ٍد كضؤ يكضؤ كضاءةن ,بًا ٍلفىتٍ ًح كا ٍلمد :صار ك ً
الح ٍس يف ك َّ
ضيئان ,لساف العرب
ضاءةي :ي
ى ى ي ى ىٍ ي ي ى ى ى
الك ى
ى ى
ىى ى
) ) (وضيئاً) ك ى
البف منظكر(ُ ,)ُٗٓ /أىم :لحسف ىكجيو كنظافة صكرتو ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني (ِِ.)ِِّ /
)ّ) خثعم :أبك قبيمة ,كىك خثعـ بف أنمار مف اليمف ,كيقاؿ :ىـ مف معد ,كصاركا باليمف ,الصحاح تاج المغة كصحاح
العربية لمجكىرم (ٓ ,)َُٗٗ /ا ٍل ىخثٍ ىع ًمي بًفىتٍح ا ٍل ىخاء ىك يس يككف الثَّاء ا ٍل يمثىمَّثىة ىكفتح العيف ا ٍل يم ٍيممىة ىكًفي آخرىىا ًميـ  -ىى ًذه الن ٍسىبة
إًلىى خثعـ ًم ٍنييـ أيىبك عبد اهلل يمصعب بف ا ٍل ًم ٍق ىداـ ا ٍل ىخثٍ ىع ًمي ا ٍل يككًفي  ...ىنسب خثعـ ,يى ىك خثعـ بف أ ٍىن ىمار بف إراش ابف ىع ٍمرك,
المباب في تيذيب األنساب البف األثير(ُ.)ِّْ /
ْ
ق ا ْلفضل :جعؿ ا ٍلفضؿ ينظر إًلىٍييىا ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني (ِِ.)ِِّ /
) ) فَ َ
ط ِف َ
ٓ
ً
الي ىم ً
اب ًاال ٍستًٍئ ىذ ً
ب ,ىع ًف
اف ,أ ٍ
ىخىب ىرىنا يش ىع ٍي ه
اب (ُٖٓ /حِِٖٔ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا أيىبك ى
اف ,ىب ي
) ) صحيح البخارم ,كتى ي
َّاس ر ً
َّ ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما ,قىا ىؿ ... :الحديث.
اف ٍب يف ىي ىس وار ,أ ٍ
الزٍى ًرم ,قىا ىؿ :أ ٍ
ىخىب ىرنًي يسمىٍي ىم ي
ىخىب ىرنًي ىع ٍب يد المو ٍب يف ىعب و ى

َُٔ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
فتنة الشيطاف" (ُ)؛ نستنتج أف النبي  صرؼ كجو الفضؿ ,ليس مف بداية مجيء المرأة ,كلكف بعد أف
أطاؿ النظر إلييا ,كخرج عف المألكؼ كالمسمكح بو شرعان ,فقد تحدثنا سابقان عف النظرة األكلى كالتي ال

بالحسف كالجماؿ ,كىذا أمر طبيعي ,كلكف عندما
يمتمكيا اإلنساف ,فيي التي ينتج عنيا ىذا اإلعجاب ي
تخرج عف ىذا النطاؽ ,فيذا يؤدم إلى الفتنة ,كاالنزالؽ إلى براثف المعصية كالفساد ,كىذا ال يقبمو –أبدان-
عامة ,قاؿ القسطالني" :كفي الحديث
سيد المتطيريف كالمتعففيف ,سيدنا محمد  ألصحابو ,كال لممسمميف َّ

غض البصر خشية الفتنة كمقتضاه ,أنو إذا أمنت الفتنة لـ يمتنع؛ ألنو لـ يحكؿ كجو الفضؿ حتى أدمف

النظر إلييا إلعجابو بيا فخشي عميو الفتنة" (ِ).

وسمُو َكاً
المطمب الثالث :اإلعجاب بالنساء ُخمُ َقاً ُ

األخالؽ :الركح الذم ينبض فييا اإلسالـ ,كىك جكىره النقي الذم يي ًشع نك انر ,فاألخالؽ يتجسد في
العالقة مع الذات ,كعالقة النفس مع اهلل  , كمع اآلخريف ,فاألخالؽ في السمكؾ كالمعامالت,
كالعبادات ,ككؿ مناحي الحياة الدينية كاإلجتماعية ,فالنساء في مجتمعاتنا يشكمف النصؼ اآلخر كالجميؿ,

فما بالكـ ,لك تزيَّنت تمؾ المرأة باألخالؽ الحميدة كالسمكؾ الحسف ,فيي تككف ,بأخالقيا كسمككيا مح ٌؿ
اإلعجاب كاالستحساف مف الناس.
ُي ْع َجب النبي  بحياء امرأة جـاءت تبايعـو ,فقػد جػاء فػي الحػديث الػذم أخرجػو معمػر بػف ارشػد,
ت" :جاء ٍ ً
ً
يعػةى (ّ) تيىبػايًعي َّ
ىخػ ىذ ىعمى ٍييىػا أ َّىال تي ٍش ًػر ىؾ
النبً َّ
ػي  ,فىأ ى
ت فىاط ىمةي ٍاب ىنةي يعتٍىبةى ٍب ًف ىربً ى
مف حديث ىعائ ىشةى  قىالى ٍ ى ى
ـــول المَّـ ِ
ً
ـــو َ مــــا َأرَى ِم ْن َيــــا
سـ َ
ضػ ػ ىػع ٍ
بًالمَّػ ػ ًػو ىشػ ػ ٍػينئاٍ ,اآل ىي ػ ػةى قىالىػ ػ ٍ
َع َجـ َ
ػاء ,فَأ َ
ػت :فى ىك ى
ـــب َر ُ
ت ىيػ ػ ىػد ىىا ىعمىػ ػػى ىأرٍسػ ػػيىا ىح ىيػ ػ ن

)ُ) شرح صحيح البخارم (ٗ.)ُُ /

)ِ) شرح القسطالني (ٗ.)ُّّ /
)ّ) فَ ِ
اط َمة ِب ْنت ُعتْبة بف ربيعة بف عبد شمس القرشية العبشمية ,أخت ىند بنت عتبة ,كىي خالة معاكية ,أسممت يكـ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  , ...كذىب أخكىا أبك حذيفة بف عتبة بيا كبأختيا ىند ,يبايعاف رسكؿ اهلل
الفتح ,كبايعت النبي ى
فمما اشترط عمينا ,قالت ىند :أك تعمـ في نساء قكمؾ ىذه َّ
الينات كالعاىات؟ قاؿ:
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,كذلؾ يكـ الفتحَّ ,
ى
َّ
ً
َّ
َّ
صمى الموي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ فقالت :يا رسكؿ اهلل ,قد كنت كما في األرض قبة أحب إلي
بايعو فيكذا يشترط  ,كجاءت لرسكؿ اهلل ى
أف تيدـ مف قبتؾ ,كاني اليكـ كما في األرض قبة أحب إلى بقاء مف قبتؾ ,فقاؿ " :أما إف أحدكـ لف يؤمف حتى أككف أحب
كتزكج عقيؿ بف أبي طالب فاطمة بنت عتبة بف ربيعة ,فكانت تقكؿ لو إذا دخؿ:
إليو مف نفسو" ,أسد الغابة (ٌٕ ,)ِِّ /
أيف عتبة بف ربيعة؟ فقاؿ ليا يكمان ,كقد أضجرتو :عف يسارؾ إذا دخمت النار ,فقالت :ال يجمع رأسي كرأسؾ بيت ,كأتت
عثماف فبعث معيا ابف عباس كمعاكية فكعداىا ,فمما حضر كجداىما مصطمحيف ,اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر

(ٖ.)ِٕٓ /

َُٕ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ػت :فى ىػن ىع ٍـ إً نذا ,فىىب ىاي ىعيىػا ىعمىػى ٍاآل ىي ًػة"
ت ىعائً ىشةي :أ ًىقرم أىيَّتييىا اٍل ىم ٍأرىةي ,فى ىكالمَّ ًو ىما ىب ىاي ىع ىنػا ًإ َّال ىعمىػى ىىػ ىذا قىالى ٍ
"قىالى ٍ
كانت النساء تأتي لمنبي  , بعد اسالميف لممبايعة ,فكاف النبي  يبايعيف عمى اآلية ,كىي قكلو تعالى:
(ُ)

(ِ),

{َّب ؤَُّّيَب اٌنَّجُِِّ إِرَا خَبءَنَ اٌُّْؤِِْنَبدُ ُّجَبِّعْنَهَ عٍَََ ؤَْْ ٌَب ُّشْشِوَْٓ ثِبٌٍَّوِ شَْْئًب ًٌََب َّسْشِلَْٓ ًٌََب َّضِْٔنيَ ًٌََب َّمْزٍَُْٓ ؤًٌََْبدَىَُّٓ ًٌََب َّإْرِنيَ ثِجُيْزَبٍْ َّفْزَشِّنَوُ
ثََْْٓ ؤَّْذِّيَِّٓ ًَؤَسْخٍُِيَِّٓ ًٌََب َّعْظِْنَهَ فِِ َِعْشًُفٍ فَجَبِّعْيَُّٓ ًَاسْزَغْفِشْ ٌَيَُّٓ اٌٍَّووَ إَِّْ اٌٍَّووَ غَفُوٌسٌ سَزِوٌُْ } [ادلّزسنوخ ,]80 :فػإذا أقػررف
بايعيف النبي  , كفي قصتنا ىذه ,جاءت فى ً
اط ىمػةي ٍاب ىنػةي يعتٍىبػةى ,لتبػايع النبػي  , كقػ أر عمييػا اآليػة ,فعنػدما
ُع ِجــب النبػػي  مػػف
ْن َوَال َيـ ْـزِن َ
سـ ِـرق َ
ين" ,كضػػعت يػػدىا عمػى أرسػػيا مػػف الحيػاء ,فأ ْ
كصػؿ لقكلػػو تعػالى"َ :وَال َي ْ

حيائيا ,ككيؼ ال يي ٍع ىجب مف حيائيػا ,كىػك زينػة ليػا كعامميػا عمػى اجتنػاب القبػائح كالمنكػرات ,كتحصػؿ بػو
عمى العفَّة كالطيارة كالنقاء ,فما أجمؿ تمؾ المرأة التي ترتدم ثػكب الحيػاء ,فالحيػاء كمػو خيػر يقػكؿ تعػالى:
{فَدَبءَرْوُ إِزْذَاىَُّب رَّْشِِ عٍَََ اسْزِسَْْبءٍ} [اٌمظض.]05 :

ومشيد آخر من المشاىد النسائية ,المستحسنة لدى النبي  , حيث جاء في الحديث الذم

ً َّ ً
أخرجو البخارم ,مف حديث ىس ٍعًد ٍب ًف أىبًي كقَّ و
اص  ,قى ى
اؿٍ :
استىٍأ ىذ ىف يع ىم ير  ىعمىى ىر يسكؿ المو  ىك ًع ٍن ىدهي
ى

َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ (ُُْْٔ /حََُِِ) ,أخرجو معمر :ىع ًف
النبًي ى
ً
ير القي ٍر ً
اب تى ٍف ًس ً
اب {إِ َذا
آف ,ىب ي
الحديث ,كأخرجو البخارم في صحيحو ,كتى ي

ُ
اب الرٍز ً
ؽ ىك يمىب ىاي ىع ًة
) ) جامع معمر بف راشد ,ىب ي
ت... :
الزٍى ًرم ,ىع ٍف يع ٍرىكةى ,ىع ٍف ىعائً ىشةى  قىالى ٍ
اإلمارًة ,باب ىك ٍيًفي ً
ً
ات مي ِ ٍ
َّة
اب ًٍ ى ى ى ي
اج َرات} [الممتحنةَُٓ /ٔ( ]َُ :حُْٖٗ) ,كأخرجو مسمـ في صحيحو ,كتى ي
الم ْؤ ِم َن ُ ُ َ
َج َ
اء ُك ُم ُ
ب ٍيع ًة النس ً
اء (ُّْٖٗ /حُٖٔٔ) ,ككالىما (البخارم ,كمسمـ) بمعناه ,كأخرجو أحمد في مسنده ,يم ٍسىن يد الصديقى ًة ىعائً ىشةى,
ى
ى ى

ً
ب ىب ٍي ىع ًة ٍاألىئً َّم ًة ىك ىما يي ٍستى ىحب لىيي ٍـ (َُ/
اب السىي ًر ,ىبا ي
(ِْٗٓ /ح ُِٕٓٓ) ,كأخرجو ابف حباف في صحيحو ,كتى ي
اب ,ب ٍيعةي النس ً
ُْٖحْْٓٓ) ,كأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني في مصنفوً ,كتىاب أ ٍ ً ً
اء (ٕٔ /حِٕٖٗ) ,كالجميع
ي
ى
ىىؿ ا ٍلكتى ً ى ى
(أحمد ,كابف حباف ,كعبد الرزاؽ) ,مف طريؽ الزىرم ,بو بمثمو( ,إال أف أحمد شؾ ,كقاؿ الزىرم أك غيره).

)ِ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ األلباني :صحيح اإلسناد ,التعميقات الحساف عمى
صحيح ابف حباف (ٕٗ /ح ّْٕٓ) ,قاؿ المحقؽ شعيب األرناؤكط :حديث صحيح ,رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف ,مسند
أحمد (ِْ.)ٗٓ /

َُٖ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
(ِ)
(ُ)
ً
ً
ً
ً
ً
اء ًم ٍف قيىرٍي و
اب(ّ) ,فىأًىذ ىف
استىٍأ ىذ ىف يع ىم ير قي ٍم ىف ىي ٍبتىد ٍرىف الح ىج ى
ن ىس ه
ىص ىكاتييي َّف  ,ىفمى َّما ٍ
ش يي ىكم ٍم ىنوي ىكىي ٍستى ٍكث ٍرىنوي ,ىعال ىيةن أ ٍ
َّ ً
َّ
ً َّ
لىو رسك يؿ المَّ ًو َّ
ؾ ,فىقى ى
ض ىح ي
اؿ يع ىم ير :أ ٍ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىي ٍ
ىض ىح ىؾ الموي
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ىكىر يسك يؿ المو ى
ى
ي ىي
ِ
الال ِتي ُك َّن ِع ْن ِديَ ,فمَ َّما ِ
ت ِم ْن َى ُؤالَ ِء َّ
اؿ
اب" قى ى
كؿ المَّ ًو ,قى ى
ًسَّن ىؾ ىيا ىر يس ى
اؿَ " :ع ِج ْب ُ
ص ْوتَ َك ْابتَ َد ْر َن الح َج َ
سم ْع َن َ
َ
(ْ)
اؿ :أىم ع يد َّك ً
ىح َّ
ات أ ٍىنفي ًس ًي َّف ,أىتىيى ٍب ىننًي ىكالى تىيى ٍب ىف ىر يسك ىؿ
ت ىيا ىر يس ى
كؿ المَّ ًو يك ٍن ى
يع ىم ير :فىأ ٍىن ى
ؽ أٍ
ىف ىييى ٍب ىف  ,ثيَّـ قى ى ٍ ى
ت أى
ً َّ ً
ت أىفىظ كأ ٍ (ٓ) ً
َّ ً
اؿ ىر يسك يؿ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,قى ى
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ؟ يقٍم ىف :ىن ىع ٍـ ,أ ٍىن ى
ىغمىظي م ٍف ىر يسكؿ المو ى
المو ى
ى
()ٙ
ان قَطُّ ِ
َّ ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ك ىسمَّ ىـَ " :والَِّذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِهَ ,ما لَ ِق َي َك َّ
سمَ َك فَجِّا َغ ْي َر
الش ْيطَ ُ
سال ًكا فَجِّا إَِّال َ
َ
المو ى
ى
فَ ّْج َك"(ٕ) ,كيضحؾ النبي  متعجبان مف فعؿ النساء الالتي َّ
كف عنده يطمبف الكثير مف اإلجابات ألمكر
تى يخصييف ,كىي العطايا كالنفقة ,كىذا االستحساف الذم أظيره النبي  ضاحكان ,يحمؿ بيف ثناياه رضاه 

أنيف لـ َّ
)ُ) قد يتبادر لمذىن قول :عندما جاء عمر أسرعف لمحجاب ,كىذا يعنيَّ :
يكف محتجبات أماـ النبي  , كىذا
صحيح ,كتفسير ذلؾ :أف ىؤالء النساء َّ
ىف مف أزكاج النبي  جمسف معو يسألنو العطاء ,كاذا كاف معيف غير نسائو,

فإنيف –جزمانَّ -
كف يرتديف حجابيف ,ككالـ عمر  معيف كاف مف كراء حجاب (كاهلل أعمـ) ,كىذا قالو ابف حجر" :كعنده

نسكة مف قريش ىف مف أزكاجو ,كيحتمؿ :أف يككف معيف مف غيرىف ,لكف قرينة قكلو :يستكثرنو يؤيد األكؿ ,كالمراد :أنيف
يطمبف منو أكثر مما يعطييف" ,فتح البارم البف حجر (ٕ.)ْٕ /

)ِ) يستكثرنو ,أم :يطمبف إجابات كثيرة أك عطاء ,وعالية أصواتين ,إما قبؿ النيي ,أك الجتماعيف حصؿ لغط ,أك فييف
جييرة الصكت ,أك لعمميف عفكه كصفحو  , انظر :عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني (ُٓ.)ُُٖ /

)ّ) (يبتدرن الحجاب) أم :يتسارعف إليو ,شرح القسطالني (ٓ.)َُّ /

ْ
ىم :ىكىال تي ىعظ ٍم ىف ,مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممال عمي القارم (ٗ.)ّْٖٗ /
) ) ( َوَال تَ َي ْب َن) أ ٍ
ٓ
ً
ؽ ك يخ يش ى ً
ً َّ ً
ً
ً
ً
ت لى ٍفظىةي أى ٍف ىع ىؿ يىىنا
اء :ىكلىٍي ىس ٍ
كنة ا ٍل ىجان ًب قىا ىؿ ا ٍل يعمى ىم ي
) ) قاؿ النككم" :الفظ والغميظ ,ب ىم ٍعننى ىك يى ىك عىب ىارةه ىع ٍف شدة ا ٍل يخمي ى
ً
ً
ً
ً
لً ٍممفى ً
ىف ا ٍلقى ٍد ىر الًَّذم ًم ٍنيىا ًفي َّ
اضمى ًة ىكأ َّ
النبًي  يى ىك ىما
اضمىة ىب ٍؿ ى ىي بً ىم ٍعىنى فىظ ىغميظه قىا ىؿ ا ٍلقىاضي :ىكقى ٍد ىيصح ىح ٍممييىا ىعمىى ا ٍل يمفى ى
ي ى
ً
ِ
ِ
ً
ً
ً
ً
ً
ىك ً
ً
ً
ب ىكيي ٍغمظي
ضي
اف ىي ٍغ ى
يف ,ىك ىما قىا ىؿ تى ىعالىىَ { :جاىد الكفار والمنافقين واغمظ عمييم} ىك ىك ى
يف ىكا ٍل يمىنافق ى
اف م ٍف إ ٍغ ىالظو ىعمىى ا ٍل ىكافر ى
ى
ً
ً
َّ
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
كدا ىش ٍرعيًّا
ص ن
ض يؿ ليف الجانب كالحمـ كالرفؽ ,مالـ ييفىك ٍ
ىعمى يـ ,ىكفي ىى ىذا ا ٍل ىحديث فى ٍ
ًع ٍن ىد ٍانتىيىاؾ يح يرىمات المو تى ىعالىى ىكالموي أ ٍ
ت ىم ٍق ي
ض جناحك لممؤمنين} ,ىكقىا ىؿ تى ىعالىىَ { :ولَ ْو ُك ْن َت فَظِّا َغمِيظَ ا ْل َق ْم ِب النفضوا من حولك} ,كقاؿ تعالى:
اؿ المَّوي تى ىعالىىَ { :و ْ
قى ى
اخ ِف ْ
ِ
يم}" ,شرح النككم عمى مسمـ (ُٓ.)ُٔٓ /
{بالمؤمنين رؤف َرح ٌ
)ٔ) (فجاً) ,الفجكة :المكضع المتسع بيف الشيئيف ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ّ ,)ُْْ /ىكقىا ىؿ ًعىياض:
الش ٍيطىاف كأعكانو مف عمر ,ر ً
ب مثالن لبعد َّ
ضي اهلل تى ىعالىى ىعنوي ,ىكأىنو ىال ىسبًيؿ لىييـ ىعمىٍي ًيـ ,أىم :إًَّنؾ إًذا سمكت
ٍ
ض ىر ى
يحتىمؿ أىنو ى
ى
الش ٍيطىاف مف أىف يكسكس ًف ً
ًً
ً
يو كىال تتركو فييأس َّ
ً
يو ,فتتركو كتسمؾ ىغيره ,ىكلىٍي ىس
في أىمر ب ىم ٍع يركؼ أىك نيي ىعف يمنكر ,تنفذ ف ى
المراد بً ًو َّ
الط ًريؽ عمى ا ٍل ىحًقيقىة" ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني (ُٓ.)ُُٖ /
يى
صفى ًة إًٍبمً
ؽ ,باب ً
ً
ً
يس ك يجين ً
ً
كد ًه (ُِْٔ /حِّْٗ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا
م
الخ
ء
د
ب
اب
ت
ك
,
م
البخار
صحيح
)ٕ)
ىٍ
ى ي ىٍ
ى ي
ى ى
ً ً
ً َّ ً
ً
صالً وح ,ىع ًف ٍاب ًف ًشي و
الح ًم ًيد
اب ,قىا ىؿ :أ ٍ
ىخىب ىرنًي ىع ٍب يد ى
ىعمي ٍب يف ىع ٍبد المو ,ىح َّدثىىنا ىي ٍعقي ي
يـ ,ىح َّدثىىنا أىبًي ,ىع ٍف ى
ى
كب ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ىف أىىباهي ىس ٍع ىد ٍب ىف أىبًي كقَّ و
ىف يم ىح َّم ىد ٍب ىف ىس ٍع ًد ٍب ًف أىبًي كقَّ و
ىخىب ىرهي أ َّ
الر ٍح ىم ًف ا ٍب ًف ىزٍي ود ,أ َّ
اص ,قىا ىؿ ... :الحديث.
ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
اص ,أ ٍ
ى
ى

َُٗ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
عمى ما فعمف مف ابتدارىف الحجاب ,فيك فريضة ممزمة مف اهلل  لمنساء ,كرغـ اعتراض عمر  الذم
ىح َّ
َّ
ىف ىييى ٍب ىف"؛ إال أف المشيد غير ذلؾ الذم
ظف أنيف ال يعظمف النبي  , لقكلو :ى"يا ىر يس ى
كؿ المَّ ًو يك ٍن ى
ؽ أٍ
ت أى
ظنو عمر ,كىك أف النبي  شعر أني َّف ذكات يخمؽ رفيع ,أال كىك الحياء ,كىك مف اإليماف كمف الصفات
الرائعة كالجميمة لمنساء ,ككذلؾ فإنيف يجمسف في مجمس خير البشر ,الذم أرسمو اهلل  رحمة لمعالميف,

فميذا كانت تمؾ النساء يجمسف مع النبي َّ 
تامة ,كىذا أدعى إلبداء النبي 
كىف في راحة كطمأنينة َّ

إعجابو بتصرفيف.

(ُ)
اف يي ٍع ًجيبيي ٍـ ًفي اٍل ىم ٍأرًىة اٍل ىحائً ً
ىف
ض أٍ
وقال ا ْل َح َكم ْبن ُعتَ ْي َبة في الحديث الذم أخرجو الدارمي " :ىك ى
تتىىك َّ
َّال ًة" (ِ) (ّ) ,نقؿ التابعي الجميؿ الحكـ,
َّال ًة ,ثيَّـ تي ىسب ىح المَّوى ىكتي ىكب ىرهي ًفي ىكٍق ًت الص ى
كء ىىا لًمص ى
ضأى يك ي
ض ى
إعجابيـ كاستحسانيـ بأف تتكضأ المرأة كقت حيضتيا ,كضكءىا لمصالة ,ثـ تسبح كتكبر ,كىؤالء الذيف

نقؿ عنيـ ,إما أف يككنكا مف الصحابة  , أك مف التابعيف الذيف سمع منيـ ,كىذا اإلعجاب ناتج عف

حبيـ الشديد في اقتناص كؿ لحظات الحياة في ذكر اهلل  , كعدـ تضييع األكقات التي تككف فييا

المرأة حائضان ىكذا بدكف ذكر كتسبيح كتكبير ,فإف الدعاء كالذكر ال تيشترط ليا الطيارة  ,كاف كاف

)ُ) ا ْل َح َكم ْبن ُعتَ ْي َبة الكندم مكالىـ أبك محمد ,كيقاؿ :أبك عبد اهلل ,كيقاؿ أبك عمر الككفي ,كليس ىك الحكـ بف عتيبة
ابف النياس ,ركل عف أبي جحيفة ,كزيد بف أرقـ ,كقيؿ :لـ يسمع منو ,كعبد اهلل بف أبي أكفى ,ىؤالء صحابة كشريح
القاضي كقيس بف أبي حازـ كمكسى بف طمحة  ...كغيرىـ مف التابعيف ,تيذيب التيذيب البف حجر(ِ ,)ِّْ /ىكتييكف ىي
ً
ً
و
ً
يعا
ا ٍل ىح ىك يـ بًا ٍل يككفىة ىسىنةى ىخ ٍم ىس ىع ٍش ىرةى ىك ًم ىائة ,في خالفة ىشاـ بف عبد الممؾ ,ىك ىك ى
اف ا ٍل ىح ىك يـ بف عتيبة ثقة فقييان ىعال نما ىعالنيا ىرًف ن
ىكثًير ا ٍلح ًد ً
يث ,الطبقات الكبرل البف سعد(ٔ.)ِّْ /
ى ى
ِ
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ىخىب ىرىنا يم ىح َّم يد
اب :ا ٍل ىحائض تى ىكضأي ع ٍن ىد ىكٍقت الص ى
َّالة (ُِٕٔ /ح َُُُ) ,قاؿ الدارمي :أ ٍ
) ) سنف الدارمي ,كتى ه
اب الطيى ىارة ,ىب ي
ت ا ٍل ىح ىك ىـ ٍب ىف يعتىٍيىبةى ,ىيقيك يؿ ... :الحديث ,تفرد بو الدارمي.
كس ى
كب ,قىا ىؿ :ىس ًم ٍع ي
ؼ ,ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ٍب يف أىي ى
ا ٍب يف يي ي
)ّ) رجالو ثقات ,كاسناده متصؿ إلى الحكـ ,كفيو ,مح َّمد ْبن يوسف ِ
الف ْرَيا ِبي ,قاؿ ابف حجر :ثقة فاضؿ ,يقاؿ :أخطأ في
َُ
ُ ُ
شيء مف حديث سفياف ,كىك مقدـ فيو مع ذلؾ عندىـ عمى عبد الرزاؽ ,تقريب التيذيب (ص ,)ُٓٓ :قمت :خطأه في
ركايتو عف سفياف ,كىذا ال يضر بحديثنا ,فينا ركايتو عف يحي بف أيكب ,أما َي ْح َيى ْبن أَيُّوب ,قاؿ ابف حجر :ال بأس بو,
الح ًديث ,مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ (ص:
صالح ى
تقريب التيذيب (ص ,)ٖٖٓ :قاؿ يحيى بف معيف :ى
ٕٓ) ,كقاؿ مرة :لىٍي ىس بً ًو ىبأٍس ,تاريح ابف معيف  -ركاية الدارمي (ص ,)ِّٓ :ذكره ابف حباف في الثقات (ٕ ,)ْٓٗ /قاؿ
أبك داكد :ثقة ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم (ُّ ,)ِّّ /قاؿ الذىبي :ثقة ,الكاشؼ (ِ ,)ُّٔ /كقاؿ النسائي:

ليس بو بأس ,كقاؿ مرة :ليس بالقكم ,تيذيب التيذيب البف حجر(ُُ ,)ُٖٕ /قمت :صدكؽ ,أما بالنسبة ل ٍم ىح ىكـ ٍبف يعتىٍيىبة,
قاؿ ابف حجر :ثقة ثبت فقيو ,إال أنو ربما دلس ,تقريب التيذيب (ص ,)ُٕٓ :كقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثانية مف
مراتب المدلسيف ,طبقات المدلسيف (ص ,)َّ :فال يضر تدليسو ,قمت :الحديث إسناده حسف ,كىك مقطكع مف قكؿ الحكـ,
قاؿ المحقؽ حسيف سميـ أسد :إسناده صحيح ,حاشية سنف الدارمي (ُ.)ِٕٔ /

َُُ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
األفضؿ كاألحسف الطيارة (ُ) ,كىذا ما أبمغ بو النبي  أـ المؤمنيف ىعائً ىشةى رضي اهلل عنيا ,حيث قالت
ً َّ
في الحديث الذم أخرجو البخارم :ىخر ٍج ىنا مع الَّنبًي َّ
َّ
الحجَّ ,ىفمى َّما ًج ٍئ ىنا
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ الى ىن ٍذ يك ير إًال ى
ى
ى
ىى
(ِ)
اؿ" :ما ي ْب ِك ِ
ً
ً َّ
النبًي َّ
ت ,فى ىد ىخ ىؿ ىعمى َّي َّ
ت ىكالمَّ ًو
ىس ًر ى
ت :لى ىكًد ٍد ي
يكر" يقٍم ي
ؼ طى ًمثٍ ي
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ىكأ ىىنا أ ٍىبكي ,فىقى ى َ ُ
ى
(ّ)
شيء َكتَب ُو المَّ ُو عمَى ب َن ِ
ِِ
ِ ِ
آد َم,
ت :ىن ىع ٍـ ,قى ى
اـ ,قى ى
ات َ
س ِت ر" يقٍم ي
َ َ
اؿ" :فَِإ َّن َذلك َ ْ ٌ َ
أىني لى ٍـ أ ي
اؿ" :لَ َعمَّك ُنف ْ
ىح َّج ى
الع ى
ِ
َن الَ تَطُوِفي ِبا ْل َب ْي ِت َحتَّى تَ ْط ُي ِري" (ْ) ,ىذا بالغ كاضح مف النبي  , بأف
الحاجَُّ ,غ ْي َر أ ْ
فَاف َْعمي َما َي ْف َع ُل َ
الحائض تذكر كتدعك ما تريد ,كىي في حيضتيا ,كىناؾ احتماؿ آخر لسعجاب في كضكء الحائض ,أال
كىك ,أف الكضكء ىك تعبير عف النظافة ,كالمرأة في ىذه األكقات تحتاج ,ألف تستمر في التنظيؼ

كمحاكلة إلزالة أم نكع مف النجاسات التي قد تمـ بيا.

المطمب الرابع :اإلعجابات النسائية
وتُ ْع َجب النساء في أشياء محببة ومستحسنة ,كىذا كما حدث مع بنت النبي  فاطمة الزىراء
رضي اهلل عنيا ,فقد أخرج البخارم مف حديث عائً ىشةى أيـ اٍلمؤ ًمنًيف ر ً
ىح ندا
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا قىالى ٍ
ت :ىما ىأرٍىي ي
ت أى
ى
يٍ ى ى
اس ىكاف أى ٍشبو بًالنَّبًي صمَّى اهلل عمى ٍي ًو كسمَّـ ىك ىالما كىال حًديثنا كىال ًجٍمسةن ًمف فى ً
اف َّ
ًم ىف َّ
النبًي
اط ىمةى ,قىالى ٍ
ى ٍ
ن ى ى
الن ً ى ى ى
ت :ىك ىك ى
ى
ي ى ىىى
ى
ت رحَّب بًيا ,ثيَّـ قىاـ إًلى ٍييا فىقىَّبمىيا ,ثيَّـ أ ى ً
ً
اء بًيىا ىحتَّى يي ٍجمً ىسيىا
صمَّى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسمَّ ىـ إً ىذا ىر ى
ىخ ىذ بًىيد ىىا فى ىج ى
ى
ى
ى ى
آىا قى ٍد أى ٍقىبمى ٍ ى ى ى
النبًي صمَّى اهلل عمى ٍي ًو كسمَّـ رحَّب ٍ ً ً
اىا َّ
ت ىعمىى
ت إًلىٍي ًو فىقىَّبمىتٍوي ,كأَّىنيىا ىد ىخمى ٍ
ام ٍ
ًفي ىم ىكانً ًو ,ىك ىك ىان ٍ
ت إً ىذا أىتى ى
ي ى ىىى ى ى
ى
ت بو ,ثيَّـ قى ى
ض ًو الًَّذم قيبً ً ً
النبًي صمَّى اهلل عمى ٍي ًو كسمَّـ ًفي مر ً
َّ
ىس َّر إًلى ٍييىا,
ىس َّر إًلىٍييىا ,فىىب ىك ٍ
ض فيو ,فى ىرح ى
ى
ت ,ثيَّـ أ ى
َّب ىكقىَّبمىيىا ,ىكأ ى
ى
ىى
ي ى ىىى
اء ,فىًإ ىذا ًىي ًمف النس ً
ض نال عمىى النس ً
ً
ت ىألىرل أ َّ ً ً ً
ت ,فى يقٍم ي ً ً ً
اء ,ىب ٍي ىن ىما ًى ىي
ض ًح ىك ٍ
ىف ليىذه اٍل ىم ٍأرىة فى ٍ ى
فى ى
ى ى ى
ى
ت لمن ىساء :إ ٍف يك ٍن ي ى
(ٓ)
ً
ض َّ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو
ؾ ,فى ىسأىٍلتييىا :ىما قى ى
ض ىح ي
اؿ لى ًؾ؟ قىالى ٍ
تىٍب ًكي إً ىذا ًى ىي تى ٍ
ت :إًني إً نذا لىىبذ ىرةه  ,ىفمى َّما قيبً ى
النبًي ى
ت
ىس َّر ًإلى َّي فىقى ى
ىس َّر ًإلى َّي فىقىا ىؿ" :إِ ّْني َم ّْي ٌ
ىك ىسمَّ ىـ ,فىقىالى ٍ
اؿ" :إِ َّن ِك أ ََّو ُل أَ ْىمِي ِبي لُ ُحوقًا" ,فى يس ًرٍر ي
ت"  ,فىىب ىك ٍي ي
ت ,ثيَّـ أ ى
ت :أ ى

)ُ) لمحائض الكثير مف األحكاـ ,التي تشعبت فييا أقكاؿ العمماء ,لسنا بصددىا في ىذا البحث.
ِ
ً
ضع قي ى َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ميمكنة كىناؾ بنى عمييا كىناؾ تكفيت ,األماكف ,ما اتفؽ
رب ىمكة ,بو تزكج ىر يس ٍكؿ اهلل ى
) ( ىم ٍك ه
لفظو كافترؽ مسماه (ص.)ِٓٗ :
ِ
)ّ) َن ِف ِ
كسةه كينفى ىساء ,إذا كلدت ,فأما الحيض فال يقاؿ فيو إال ىنفست ,بالفتح ,النياية في غريب
س ْت ,فى ًي ىي ىم ٍنفي ى
ست الم أرةُ وُنف َ
َ
الحديث كاألثر البف األثير (ٓ.)ٗٓ /
ْ
ؾ يكمَّيا إً َّال َّ
ً
ً
ً
ً
اؼ بًا ٍلىب ٍي ًت (ُٖٔ /حَّٓ) ,قاؿ
الط ىك ى
الح ٍيض ,ىب ه
الحائ ي
اب :تى ٍقضي ى
اب ى
) ) صحيح البخارم ,كتى ي
المىناس ى ى
ض ى
اسًـ ,ع ًف القى ً
الر ٍحم ًف ٍب ًف القى ً
ً
و
ً
الع ًز ً
اسًـ ٍب ًف يم ىح َّم ود ,ىع ٍف
ى
البخارم :ىح َّدثىىنا أيىبك ين ىع ٍيـ ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد ى
يز ٍب يف أىبي ىسمى ىمةى ,ىع ٍف ىع ٍبد َّ ى
ت ... :الحديث.
ىعائً ىشةى  , قىالى ٍ
)ٓ) البذر :الذم يفشي السر كيظير ما يسمعو ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ُ.)َُُ /

ُُُ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ىع ىج ىبنًي
بً ىذلً ىؾ ىكأ ٍ

(ُ)

(ِ) ,في ىذا الحديث يتجسد أجمؿ المعاني ,في الحب كالشكؽ كالكفاء ,فيا ىي فاطمة

رضي اهلل عنيا ,تي ٍع ىجب بما أخبرىا بو أبييا النبي  بعد البكاء ,كالحزف ,فبكائيا بداية األمر؛ ألف النبي
 أخبرىا بأنو ميت- ,أم :أف أجمو  قد اقترب ,-كسركرىا كاعجابيا كاف بعد أف أخبرىا ,بأنيا أكؿ مف
كسرت لمقاء بعد
سيمحؽ بو مف أىمو ,كىذا ىك األمر المستحسف لدييا ,ففي البداية بكت كحزنت لمفراؽَّ ,

ذلؾ ,فالمكت عندىا ىيف كال حساب لو في مقابؿ لقاء األب النبي  , فما أجممو مف لقاء ,لقاء

فح َّ
ؽ لفاطمة أف تفرح كتي ٍع ىجب بو بعد إخبارىا.
المصطفى  بابنتو عند رب العالميف ,في جناف النعيـ ,ي
وتُ ْع َجب أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنيا بشأن المرأة مع ابنتييا ,كما جاء في الحديث الذم
ط ىع ٍمتييىا
اءتٍنًي ًم ٍس ًك ىينةه تى ٍح ًم يؿ ٍاب ىنتىٍي ًف لىيىا ,فىأى ٍ
أخرجو مسمـ ,مف حديث ىعائً ىشةى رضي اهلل عنيا ,أَّىنيىا قىالى ٍ
ت :ىج ى
ً
ً
ت يك َّؿ ك ً
ث تىمر و
اىا ,فى ىشقَّ ًت
استى ٍ
اح ىد وة ًم ٍنيي ىما تى ٍم ىرةن ,ىكىرفى ىع ٍ
ىعطى ٍ
ات ,فىأ ٍ
ط ىع ىمتٍيىا ٍاب ىنتى ى
ت ًإلىى فييىا تى ٍم ىرةن لتىٍأ يكمىيىا ,فى ٍ
ثى ىال ى ى ى
ى
ت تيًري يد أىف تىٍأ يكمىيا بينيما ,فىأىعجبنًي ىشأٍنيا ,فى ىذ ىكرت الًَّذم صنع ٍ ً ً ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو
التَّ ٍم ىرةى ,الَّتًي ىك ىان ٍ
ٍ ي
ٍ
ٍ ىى
ت ل ىر يسكؿ اهلل ى
ىى ى
يى
ى ىٍى ي ى
َعتَقَ َيا ِب َيا ِم َن َّ
الن ِ
ار" (ّ) ,استحسنت عائشة
ىك ىسمَّ ىـ ,فىقى ى
ب لَ َيا ِب َيا ا ْل َج َّن َة ,أ َْو أ ْ
اؿ" :إِ َّن اهللَ قَ ْد أ َْو َج َ
رضي اهلل عنيا ما فعمتو تمؾ المرأة ,مف اإليثار كالرحمة التي أبدتيا مع ابنتييا ,الالتي يبدك لمناظريف
بأنيما كانتا في حالة مف الجكع الشديد ,ككذلؾ المرأة ,كالدليؿ عمى أنيا كانت تنكم أكؿ التمرة الثالثة لكال

أنيما استطعمتاىا ,يقكؿ فيصؿ المبارؾ ,معمقان عمى القصة" :في ىذا الحديث :فضؿ اإليثار عمى النفس,

كرحمة الصغار ,كمزيد اإلحساف كالرفؽ بالبنات ,ك َّ
أف ذلؾ سبب لدخكؿ الجنة كالعتؽ مف النار" (ْ),

فاألـ تضحي بكؿ ما تممؾ مف أجؿ إسعاد أبنائيا كبناتيا ,فيي منبع الرحمة كالحناف.

ىخ ً
الرج ًؿ ًأل ً
)ُ) األدب المفرد ,ب ً
ىخىب ىرىنا َّ
ض ير
يو (صِّٔ :حْٕٗ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف الٍ ىح ىكًـ قىا ىؿ :أ ٍ
الن ٍ
اب قىي ًاـ َّ ي
ى ي
ً
ً
ً
و
ً
ً
ً
َّ
و
ت طى ٍم ىحةى,
قى ى
ىخىب ىرىنا ىم ٍي ىس ىرةي ٍب يف ىحبيب قىا ىؿ :أ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا إً ٍس ىرائًي يؿ قىا ىؿ :أ ٍ
ىخىب ىرني ا ٍلم ٍنيىا يؿ ٍب يف ىع ٍمرك قىا ىؿ :ىحدثىتٍني ىعائ ىشةي ب ٍن ي
ً
ً
ع ٍف عائً ىشةى أيـ ا ٍلمؤ ًمنًيف ر ً
اب
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا قىالى ٍ
المىناق ًب ,ىب ي
ت ... :الحديث ,كأخرجو البخارم في صحيحو ,كتى ي
ى ى
يٍ ى ى
اب ى
الصحابةً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ضائؿ َّ ى ى
ىعالى ىمات النيب َّكة في اإل ٍسالىـ (َِّْ /حِّّٔ) ,مف طريؽ زكرياء ,كأخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب فى ى
ضي اهلل تىعالىى ع ٍنيـ ,باب فىضائً ًؿ فى ً
ً
اط ىمةى بًٍن ًت َّ
َّال يـ (َُْْٗ /حَِْٓ) ,مف طريؽ أبي عكانة,
َّالةي ىكالس ى
النبًي ىعمىٍييىا الص ى
ى يٍ ى ي ى
ىر ى ي ى
ككالىما (زكرياء ,كأبك عكانة) مف حديث عائشة  , بمعناه.
)ِ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ األلباني :صحيح ,صحيح األدب المفرد
(ص.)ّٓٓ :

اف ًإلىى ا ٍلبىن ً
)ّ) صحيح مسمـ ,كتاب ا ٍلبًر كالصمى ًة ك ٍاآل ىد ً
ض ًؿ ًٍ
اإل ٍح ىس ً
ات (َِِْٕ /حَِّٔ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا
اب فى ٍ
ى
اب ,ىب ي
ى
ى
َّاش ,ح َّدثىو ع ٍف ًعر ً
و
ً
ً
ًو
ً
و
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
اؾ
ي
ع
ف
اب
ى
ل
ك
م
,
اد
ي
ز
ي
ب
ى
أ
ف
ب
اد
ي
ز
ىف
أ
,
اد
ي
ل
ا
ف
اب
ف
ع
,
ر
ض
م
ف
اب
ي
ى ي ى
ى ىٍى ٍ ى
ى ى ٍى
ى
قيتىٍيىبةي ٍب يف ىسعيد ,ىح َّدثىىنا ىب ٍكهر ىي ٍعن ٍ ى ي ى ى ى ٍ ٍ ى
ث يع ىم ىر ٍب ىف ىع ٍب ًد ا ٍل ىع ًز ً
ت ... :الحديث.
ا ٍب ًف ىمالً وؾ ,ىس ًم ٍعتيوي يي ىحد ي
يز ,ىع ٍف ىعائً ىشةى ,أَّىنيىا قىالى ٍ
)ْ) تطريز رياض الصالحيف (ص.)ُٗٗ :

ُُِ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ش ِي ْده عمى ما وىب زوجيا البنيا,
أرسمت بنت رواحة رضي اهلل عنيا زوجيا لمنبي  لتُ ْ
(ُ)
اف ٍب يف ىب ًش و
ير ,أ َّ
احةى ,
ىف أ َّ
يموي بًٍن ى
ت ىرىك ى
حيث جاء في الحديث الذم أخرجو مسمـ ,مف طريؽ الن ٍع ىم ي
(ّ)
(ِ)
ضى ىحتَّى تي ٍش ًي ىد
ض اٍل ىم ٍكًى ىب ًة ًم ٍف ىمالً ًو ًال ٍبنًيىا ,فىاٍلتى ىكل بًيىا ىس ىنةن ثيَّـ ىب ىدا لىوي ,فىقىالى ٍ
ىسأىلى ٍ
ت :ىال أ ٍىر ى
ت أ ىىباهي ىب ٍع ى
كؿ ً
رس ى ً
اهلل
ىخ ىذ أىبًي بًىيًدم ىكأ ىىنا ىي ٍك ىمئًوذ يغ ىال هـ ,فىأىتىى ىر يس ى
ت ًال ٍبنًي ,فىأ ى
كؿ اهلل  ىعمىى ىما ىك ىى ٍب ى
ىي
ً
ً
ً
َّ
َّ
َّ
ً
ً
ً
ت
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ,فىقىا ىؿ :ىيا ىر يس ى
ىف أي ٍشي ىد ىؾ ىعمىى الذم ىك ىى ٍب ي
احةى أ ٍ
كؿ اهلل ,إ َّف أ َّيـ ىى ىذا ب ٍن ى
ىع ىج ىبيىا أ ٍ
ت ىرىك ى
ى
ً
ِ
ِ
ِ
ً
َّ
ت لَ ُو مثْ َل َى َذار"
اؿ :ىن ىع ٍـ ,فىقى ى
ير أَلَ َك َولَ ٌد س َوى َى َذار" قى ى
ًال ٍبنيىا ,فىقى ى
اؿ" :أَ ُكم ُي ْم َو َى ْب َ
اؿ ىر يسك يؿ اهلل "َ :يا َبش ُ
ش َي ُد َعمَى َج ْو ٍر(ْ)" (ٓ) ,كانت تمؾ المرأة تستحسف كتيحب أف
ش ِي ْد ِني إِ ًذا ,فَِإ ّْني َال أَ ْ
اؿ" :فَ َال تُ ْ
اؿ :ىال ,قى ى
قى ى
يشيد رسكؿ اهلل  ىذه اليبة التي كىبيا األب البنيا ,كىذا لمعرفتيا القاطعة بأف النبي  ىك خير
الشاىديف ,كىك مرسؿ مف رب العالميف ,فشيادتو فييا كؿ الخير كالبركة ,ليذا كانت تي ٍع ًجبيا أف يشيد
كدؿ عمى ذلؾ قكليا لزكجيا :ى"ال أىرضى حتَّى تي ٍش ًي ىد رس ى ً
النبي َّ , 
ت ًال ٍبنًي" ,كمف
كؿ اهلل  ىعمىى ىما ىك ىى ٍب ى
ٍ ى ى
ىي
المحتمؿ :أنيا تعمـ أف الذم يشيد عميو النبي  ال رجعة فيو كال لى ًعب ,كالذم يشيد ليذا أنو لـ يكافؽ
عمى اليبة مباشرة؛ حيث أنو ماطؿ سنة قبؿ اليبة ,فيي رغبت في تأكيد األمر؛ إال أف النبي  لـ يشيد
عمى جكر أبدانَّ ,
كرد الرجؿ دكف الشيادة ,معممان كمرشدان كمكجيان لو ,بأف يعدؿ بيف أبنائو.

ُ
احة ,أخت عبد اهلل بف ركاحة زكجة بشير بف سعد األنصارم ,كأـ النعماف بف بشير رضي اهلل عنيـ ,لما
) ) َع ْم َرة ِب ْنت َرَو َ
كلدت النعماف بف بشير حممتو إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ,فدعا بتمرة فمضغيا ,ثـ ألقاىا في فيو فحنكو بيا,

فقالت :يا رسكؿ اهلل ,ادع اهلل أف يكثر مالو ككلده ,فقاؿ :أما ترضيف أف يعيش كما عاش خالو حميدان ,كقتؿ شييدان ,كدخؿ

الجنة ,االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر (ْ.)ُٖٖٕ /
ِ ِ
س ْعد األنصارم ,كىك ابف ثعمبة بف خالس بف زيد بف مالؾ بف ثعمبة بف كعب بف الخزرج ,كالد النعماف
) ) َبشير ْبن َ
بدرا ,كقتؿ مع خالد بف الكليد بعيف التمر ,في خالفة أبي بكر رضي اهلل عنو ,معرفة الصحابة البف منده
ابف بشير .شيد ن
(ص.)ِِْ :
)ّ) فالتوى بيا سنة ,أم :مطميا ,فتح البارم البف حجر (ٓ .)ُِِ /كقكلو لي الكاجد أم :مطمو يقاؿ لكاه بحقو يمكيو ليا
كأصمو لكيا كىك مثؿ قكلو مطؿ الغنى ظمـ كقكلو فالتكل بيا أم مطؿ مف ذلؾ كقكلو ال يمكل بعضيـ عمى بعض أم ال
يمتفت إليو كال يعرج عميو كال يشتغؿ بو ,مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار لمقاضي عياض (ُ.)ّٔٔ /
)ْ) قاؿ النككم " :ىفمىٍيس ًف ً
اؿ ,ك يكؿ ما ىخرىج ىع ًف ًاال ٍعتً ىد ً
ً ً ً ً ً ً
يو أَّىنوي ىح ىرهاـ؛ ًأل َّ
اؿ فىيي ىك جكر
ى
ىف ا ٍل ىج ٍكىر يى ىك ا ٍل ىمٍي يؿ ىع ًف اال ٍست ىكاء ىكاال ٍعت ىد ى ى ى
ً
َّ
َّ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ أى ٍش ًي ٍد ىعمىى ىى ىذا ىغ ٍي ًرم ىي يدؿ ىعمىى أَّىنوي لىٍي ىس
و
ل
ك
ق
ىف
أ
اه
ن
م
د
ق
ا
م
ب
ح
ض
ك
د
ق
ك
,
ا
كى
ر
ك
اما أ ٍىك ىم ٍ ي ن ى ى ٍ ى ى ى ى ى ٍ ى ي
ىٍ ى ي ى
سكاء كاف ىح ىر ن
ض ً
ً
يو كًفي ىى ىذا الٍح ًد ً
و
ىف ًىىبةى ىب ٍع ً
يث أ َّ
يحةه ,ىكأَّىنوي إً ٍف
ب تىأ ًٍكي يؿ ا ٍل ىج ٍكًر ىعمىى أَّىنوي ىم ٍك يركهه ىك ىر ى
صح ى
ى
بً ىح ىرواـ فىىي ًج ي
ض ٍاأل ٍىكىالد يد ى
كف ىب ٍع و ى
اىةى تىٍن ًز ى
ىف ييب ا ٍلب ًاق ً
لىـ يي ًب ا ٍلب ًاق ً
استي ًح َّ
استي ًح َّ
ب ىرد
يف مثٍ ىؿ ٍاأل َّىك ًؿ ,فىًإ ٍف لى ٍـ ىي ٍف ىع ًؿ ٍ
ىص ىح يابىنا :يي ٍستى ىحب أ ٍ ى ى ى ى ى
ب ىرد ٍاأل َّىك ًؿ ,قىا ىؿ أ ٍ
يف مثٍ ىؿ ىى ىذا ٍ
ى ى
ٍ ىى
ً
ب" ,شرح النككم عمى مسمـ (ُُ.)ٕٔ /
ٍاأل َّىك ًؿ ىكىال ىيج ي
ٓ
اى ًة تى ٍف ً
ً
ً
ضً
يؿ ىب ٍع ً
ض ٍاأل ٍىكىال ًد ًفي ا ٍل ًيىب ًة (ُِّّْ /ح ُِّٔ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا
اب ىك ىر ى
اب ا ٍل ًيىبات ,ىب ي
) ) صحيح مسمـ ,كتى ي
ً
َّاف ,ىع ًف َّ
اف ٍب ًف ىب ًش و
الش ٍعبًي ,ىع ًف الن ٍع ىم ً
كح َّدثىىنا يم ىح َّم يد
ير ,ح ى
أيىبك ىب ٍك ًر ٍب يف أىبًي ىش ٍيىبةى ,ىح َّدثىىنا ىعمي ٍب يف يم ٍس ًي ور ,ىع ٍف أىبًي ىحي ى
ً ً
ً
َّ
َّاف التٍَّي ًمي ,ىع ًف َّ
اف ٍب يف ىب ًش و
ير ,أ َّ
ىف
الش ٍعبًي ,ىح َّدثىني الن ٍع ىم ي
ا ٍب يف ىع ٍبد اهلل ٍب ًف ين ىم ٍي ور ,ىكالم ٍفظي لىوي ,ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف بً ٍش ور ,ىح َّدثىىنا أيىبك ىحي ى
احةى ... ,الحديث.
أ َّ
يموي بًٍن ى
ت ىرىك ى

ُُّ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
وموقـــف آخـــر مـــن اإلستحســـانات النســـائية واعجـــابين لمـــا ىـــو جميـــل ,كىػػذا كػػاف قبػػؿ تح ػريـ
(ُ)
الربًيػع بػف ىس ٍػب ىرة (ِ) قػاؿ :إف أبػاه
االستمتاع بالنسػاء ,حيػث جػاء فػي الحػديث الػذم أخرجػو الػدارمي ,أف َّ
(ّ)
ً َّ ً
ػاؿ:
ص ػػمَّى اهللي ىعمى ٍيػ ًػو ىك ىس ػػمَّ ىـ ًفػػي ًح َّج ػ ًػة اٍلػ ىػكىد ً
اع فىقىػ ى
ػع ىر يس ػػكؿ المػػو ى
ىسػ ٍػب ىرة ٍب ػػف ىم ٍع ىبػػد  ىح َّدثىػػوي :أَّىنييػ ٍػـ ىس ػ ي
ػاركا ىمػ ى
ً
اء" ك ًاالستًمتىاعي ًع ٍن ىد ىنا :التٍَّزًكيج (ْ) فىعر ٍ ً
"استَم ِتعوا ِم ْن َى ِذ ِه ال ّْن ِ
بف
ىف ىال ىي ٍ
ض ىنا ىذل ىؾ ىعمىػى الن ىسػاء ,فىػأ ىىب ٍي ىف أ ٍ
ي
ض ًػر ى
َ
ْ ْ ُ
س ى ٍ ٍ
ىى
(ٓ)
ً
ً
ً
َّ
ػت أ ىىن ػػا ىك ٍاب ػ يػف ىع ػػـ ل ػػي ىم ىع ػػوي يب ػ ٍػرهد  ,ىك ىمع ػػي يب ػ ٍػرهد,
ىج ػ نػال .فىقىػ ى
ػاؿ ىر يس ػػك يؿ الم ػػو " :اف َْعمُـــوا" فى ىخ ىر ٍج ػ ي
ىب ٍي ىن ىن ػػا ىكىب ٍي ػ ىػنيي َّف أ ى
ً
ً
ػت:
امػ ػ ىأ
ىع ىج ىبيىػ ػػا يبػ ػ ٍػريدهي ,فىقىالىػ ػ ٍ
ىع ىج ىبيىػ ػػا ىشػ ػ ىػبابًي ,ىكأ ٍ
ػروىة فىأ ٍ
ىكيبػ ػ ٍػريدهي أ ٍ
ىجػ ػ ىػكيد مػ ػ ٍػف يبػ ػ ٍػرًدم ,ىكأ ىىنػ ػػا أى ىشػ ػػب م ٍنػ ػػوي ,فىأىتىٍي ىنػ ػػا ىعمىػ ػػى ٍ
ت ,فى ػ ػ ػ ػًإ ىذا
ىج ػ ػ ػ ػ يؿ ىب ٍينًػ ػ ػ ػػي ىكىب ٍي ىنيىػ ػ ػ ػػا ىع ٍشػ ػ ػ ػ نػرا ,فىبًػ ػ ػ ػػت ًع ٍنػ ػ ػ ػ ىػد ىىا تًٍمػ ػ ػ ػ ى
ػؾ المٍَّيمى ػ ػ ػ ػةى ,ثيػ ػ ػ ػ َّػـ ىغػ ػ ػ ػ ىػد ٍك ي
ػاف ٍاأل ى
يبػ ػ ػ ػ ٍػرهد ىكيبػ ػ ػ ػ ٍػرود ,ىك ىكػ ػ ػ ػ ى
َّ ً
ص ػػمَّى اهلل ىعمى ٍيػ ػ ًػو ك ىس ػػمَّـ قىػ ػػائًـ ىبػ ػ ٍػي ىف ال ػػرٍك ًف كاٍل ىبػ ػ ً
ُّيــــا َّ
ـــت
ػاب ,فىقى ػ ى
ـــاس ,إِ ّْنــــي قَـ ْ
ـــد ُك ْنـ ُ
ػاؿ"َ :يــــا أَي َ
النـ ُ
ىر يس ػػك يؿ المػ ػػو ى
ى ى ه
ي
ى
(ٔ)
ِ ِ
النس ِ
ِ ِ
ـو قَ ْـد َح َّرم ُ ِ
ـان ِع ْن َـدهُ ِمـ ْن ُي َّن
س ِت ْمتَ ِ
ـاء ,أََال َوِا َّن المَّ َ
أ َِذ ْن ُ
ام ِـة  ,فَ َم ْـن َك َ
اع ِم َ
ت لَ ُك ْم في اال ْ
ـن ّْ َ
ـو إلَـى َي ْـوم ا ْلق َي َ
َ

ُ
تاع ,كأف تىتىىزَّك ىج امرأةن تىتى ىمتَّعي بيا أيامان ,ثـ تي ىخمي ىسبًيمىيا ,القامكس المحيط
كالم ً
اسـ لمتى ٍم ً
المتْ َع ُة ,بالضـ كالكسر :ه
تيع ,ى
)) و ُ
لمفيركزآبادم (ص.)ِٕٔ :
ِ
ً
ً
ً
ص ٍحىبةه ,ىك ىع ٍف يع ىم ىر ٍب ًف ىع ٍب ًد ا ٍل ىع ًز ً
يز.
) ) َّ
س ْب َرة ْبن َم ْع َبد ا ٍل يجيىني ا ٍل ىم ىدني[ .الكفاةَُِ-ُُُ :ق] ,ىع ٍف :أىبًيو ىكلىوي ي
الرِبيع ْبن َ
يز ٍبف يع ىمر ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىع ًز ً
ىك ىع ٍنويٍ :ابينوي ىع ٍب يد ا ٍل ىممً ًؾ ,ىك ًع ىم ىارةي ٍب يف ىغ ًزَّيةى ,ىك ىع ٍب يد ا ٍل ىع ًز ً
يعةى,
يز ,ىك ىع ٍم يرك ٍب يف ا ٍل ىح ًار ًث ,ىكالمٍَّي ي
ث ,ىك ٍاب يف لى ًي ى
ً
ً
يب ,ك ىك ً
ؽ ,ىكقى ٍد ىرىكل ىع ٍنوي ًم ٍف أى ٍق ىرانً ًو الزٍى ًرم ,ىك يع ىم ير ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىع ًز ً
ىك ىخ ٍم ه
يز ,ىكىي ًز ي
يف ,ىكثَّقىوي
اف م ٍف يعمى ىماء التَّابًع ى
يد ٍب يف أىبًي ىحبً و ى ى
ا ٍل ًع ٍجمًي ىك َّ
الن ىسائًي ,تاريح اإلسالـ لمذىبي(ّ.)ِّّ /
ّ
الجيني ,أبك ثرٌية -بفتح المثمثة ككسر الراء كتشديد التحتانية -كقيؿ:
س ْب َرة ْبن َم ْع َبد بف عكسجة بف حرممة بف سبرة
)) َ
ٌ

مصغر ,صحابي ,نزؿ المدينة كأقاـ بذم المركة ,كركل عنو ابنو الربيع ,كذكر ابف سعد أنو شيد الخندؽ كما بعدىا ,كمات
ٌ
في خالفة معاكية ,اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ّ.)ِٕ-ِٔ /

)ْ) زواج المتعة :كيسمى الزكاج المؤقت ,كالزكاج المنقطع ,كىك أف يعقد الرجؿ عمى المرأة يكمان أك أسبكعان أك شي انر كسمي

بالمتعة ,فقو السنة لمسيد سابؽ (ِ.)ُْ /

)ٓ) ا ْل ُب ْرد ,فالبرد نكع مف الثياب معركؼ ,كالجمع أبراد كبركد ,كالبردة الشممة المخططة .كقيؿ كساء أسكد مربع فيو صغر
تمبسو األعراب ,كجمعيا برد .النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ُ ,)ُُٔ /كقىا ىؿ أيىبك الٍ ىعَّب ً
اس ا ٍلقي ٍرطيبًي :ا ٍليب ٍرىد ً
اف
ى

اء ك ًٍ
اإل ىزيار ,طرح التثريب في شرح التقريب لمعراقي(ٖ.)ُٖٔ /
الرىد ي ى
)ٔ) قاؿ ابف المنذر :جاء عف األكائؿ ,الرخصة فييا كال أعمـ اليكـ أحدان يجيزىا ,إال بعض الرافضة ,كال معنى لقكؿ يخالؼ

كتاب اهلل كسنة رسكلو ,كقاؿ عياض :ثـ كقع اإلجماع مف جميع العمماء عمى تحريميا ,إال الركافض  ...كقاؿ الخطابي:
تحريـ المتعة كاإلجماع ,إال عف بعض الشيعة  ...كقاؿ القرطبي :الركايات كميا متفقة عمى أف زمف إباحة المتعة لـ يطؿ
ت إليو مف الركافض ,كجزـ جماعة مف األئمة بتفرد
كأنو يحرـ ,ثـ أجمع السمؼ كالخمؼ عمى تحريميا ,إال مف ال يي ٍمتىفى ي
ابف عباس بإباحتيا ,فيي مف المسألة المشيكرة ,كىي ندرة المخالؼ ,فتح البارم البف حجر (ٗ ,)ُّٕ /قاؿ النككم " :ىكًفي
كؿ المَّ ًو صمَّى المَّو عمىٍي ًو كسمَّـ ,ىكح ًد ً
يث ك ً
ً و
يث :التَّص ًريح بًا ٍلم ٍنسك ًخ ك َّ ً ً
ىى ىذا ا ٍلح ًد ً
اح ود ًم ٍف ىك ىالًـ رس ً
ت ىن ىي ٍيتي يك ٍـ
يث يك ٍن ي
ي ى ىىى ى
ى
ى
ىي
الناس ًح في ىحد ى
ٍ ي ى ي ى
ً
يو التَّص ًر ً ً ً
كىا ,كًف ً
ًً
ىع ٍف ًزىي ىارًة ا ٍلقييب ً
ام ًة" ,شرح النككم عمى مسمـ (ٗ.)ُٖٔ /
ٍ ي
كر فى يز ي
يح بتى ٍح ًريـ ن ىكا ًح ا ٍل يمتٍ ىعة إلىى ىي ٍكًـ ا ٍلقىي ى
كر ى ى

ُُْ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ش ْي ًئا"
وى َّن َ
َ
س ِبيمَ َياَ ,وَال تَأْ ُخ ُذوا ِم َّما آتَ ْيتُ ُم ُ
ش ْي ٌءَ ,ف ْم ُي َخ ّْل َ
ػص النبػػي  صػراحة عمػى تحريمػو ,كىػػذا ال يػدخؿ ضػمف اىتمامنػا فػػي ىػذا البحػث ,فيػػذا
قبػؿ التحػريـ ,كن َّ
مجالػػو كاسػػع لسػػنا بصػػدده ,كانمػػا سػػنقتنص مػػف بػػيف ثنايػػا ىػػذا الحػػديث ,إعجػػاب الم ػرأة بشػػباب سػػبرة , 
كاعجابيا ببػردة ابػف عمػو ,الػذم كػاف يرافقػو فػي ذلػؾ اليػكـ ,كأف المػرأة لفػت انتباىيػا شػباب سػبرة ,كجمالػو,
الذم كاف مختمفػان عػف ابػف عمػو الػذم كػاف يكبػره سػنان ,كلػـ يتمتػع بيػذا الجمػاؿ ,كتمػؾ األناقػة ,كػذلؾ جػذب
تمػػؾ الم ػرأة البػػرد األجػػكد كاألجمػػؿ الػػذم كػػاف يرتديػػو ابػػف عمػػو ,كمػػف ىنػػا نسػػتطيع القػػكؿ :بػػأف النسػػاء كمػػا
الرجاؿ ,تي ٍع ىجب بما ىك جميؿ كأنيؽ ,كنأخذ مف ىذه القصة ,أنو مف الضركرم أف يبدك اإلنساف في أجمػؿ
صكرة ,حتى يككف مقبػكالن لػدل اآلخػريف ,كىػذه ليسػت دعػكة ألف يتػزيف الرجػاؿ لمنسػاء أك العكػس فيمػا ح َّػرـ
اهلل  , ال ! فإننػػا بتنػػا نعػػي تمام ػان حػػدكد اهلل  فػػي ىػػذا األمػػر ,كلكػػف يتكجػػب عمػػى اإلنسػػاف أف يحػػافظ
ػض عميػػو رسػػكلنا  , فقػػد أخػػرج مسػػمـ ,مػػف حػػديث عبػ ًػد ً
اهلل ٍبػ ًػف م ٍسػ يػع و
عمػػى مظيػره كىندامػػو ,كىػػذا مػػا حػ َّ
كد
ىٍ
ى
(ّ) (ْ)
 ,ىع ًف َّ
.
ال"
اؿ" :إِ َّن اهللَ َج ِمي ٌل ُي ِح ُّ
ب ا ْل َج َم َ
النبًي  قى ى
(ُ)

(ِ) ,ىذا الحديث يتحدث عف االستمتاع بالنساء

المطمب الخامس :ما ال يعجبو الرجل من امرأتو
كما أف ىناؾ أمك انر كثيرة قد يي ٍع ىجب بيا الرجؿ بالمرأة ,أك المرأة بالرجؿ ,فإف ىناؾ أشياء في المرأة
قد ال تى ً
عجب الرجؿ ,ككذلؾ العكس ,فيا ىك الحديث الذم أكرده البخارم ,مف كالـ ىعائً ىشةى رضي اهلل عنيا

الني ًي ع ٍف متٍع ًة النس ً
)ُ) سنف الدارمي ,ك ًم ٍف ًكتى ً
ىخىب ىرىنا ىج ٍعفى ير ٍب يف
اء (َُّّْ /حُِِْ) ,قاؿ الدارمي :أ ٍ
اب الن ىكا ًح ,ىب ي
ى
اب َّ ٍ ى ي ى
ى
يز ٍب ًف يع ىم ىر ٍب ًف ىع ٍب ًد ا ٍل ىع ًز ً
ىع ٍك وف ,ىع ٍف ىع ٍب ًد ا ٍل ىع ًز ً
الربًي ًع ٍب ًف ىس ٍب ىرةى ,أ َّ
ىف أىىباهي ,ىح َّدثىوي ... :الحديث ,كأخرجو مسمـ في
يز ,ىع ٍف َّ
ً
ً
ً
ً
استىقىَّر تى ٍح ًر ً
اب نً ىكا ًح ا ٍل يمتٍ ىع ًة ,ىكىبىي ً
ام ًة
يح ,ثيَّـ ينس ىح ,ثيَّـ أيبً ى
اف أَّىنوي أيبً ى
اب الن ىكا ًح ,ىب ي
صحيحو ,كتى ي
يح ,ثيَّـ ينس ىح ,ىك ٍ
يموي إلىى ىي ٍكًـ ا ٍلقىي ى
ي
يف (ِْٔٗ-ٖٔ /حُُّٓٓ) ,كابف حباف في
(َُِِٓ /ح َُْٔ) ,مختص انر ,كأخرجو أحمد في مسنده ,يم ٍسىن يد ا ٍل ىمكي ى
صحيحوً ,كتىاب الن ىكا ًح ,ب ه ً
اح ا ٍل يمتٍ ىع ًة (ْْٗٓ /حُْْٕ) ,كىما (أحمد ,كابف حباف)  ,بألفاظ متقاربة ,كالجميع
اب ن ىك ي
ى
ي
(مسمـ ,كأحمد ,كابف حباف) ,مف طريؽ عبد العزيز بف عمر ,بو.
)ِ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ المحقؽ حسيف سميـ أسد :إسناده صحيح

كالحديث عند مسمـ في النكاح ,سنف الدارمي (ّ ,)َُّْ /قاؿ األلباني :صحيح ,التعميقات الحساف عمى صحيح ابف
حباف (ٔ ,)َِْ /قاؿ شعيب األرنؤكط :رجالو ثقات رجاؿ الصحيح ,حاشية مسند أحمد (ِْ.)ٔٗ /
)ّ) صحيح مسمـً ,كتى ي ً
اب تى ٍح ًر ًيـ ا ٍل ًك ٍب ًر ىكىبىيانً ًو (ُّٗ /ح ُٗ) ,قاؿ مسمـ :ىك ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يمثىَّنى ,ىك يم ىح َّم يد ٍب يف
اف ,ىب ي
يم ى
اب ٍاإل ى
ً
ً
ً
َّ
ىخىب ىرىنا يش ٍعىبةي ,ىع ٍف
يعا ىع ٍف ىي ٍحىيى ٍب ًف ىح َّم واد ,قىا ىؿ ٍاب يف ا ٍل يمثىَّنى :ىح َّدثىنًي ىي ٍحىيى ٍب يف ىح َّم واد ,أ ٍ
يـ ٍب يف د ىين وار ,ىجم ن
ىبش وار ,ىكًا ٍب ىراى ي
الن ىخ ًعي ,عف ع ٍمقىمةى ,عف ع ٍب ًد ً
ً ً
ً
ً
ب ,ىع ٍف في ى و
اهلل ٍب ًف م ٍس يع و
كد ,ىع ًف َّ
يـ َّ
النبًي
ىٍ ى
اف ٍب ًف تى ٍغم ى
أىىب ى
ى
ىٍ ى ى
ضٍيؿ ا ٍلفيقىٍيمي ,ىع ٍف إ ٍب ىراى ى
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قىا ىؿ ... :الحديث.
ى
)ْ) قاؿ ابف حجر :أ ََبان ْبن تَ ْغِمب ,ثقة تكمـ فيو لمتشيع ,تقريب التيذيب (ص ,)ٖٕ :كالحديث ال عالقة لو بفكر الشيعة.

ُُٓ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ً
ام ىأرىتً ًو
ت " :يى ىك َّ
أنيا قالتًَ{ :إِِْ اِْشَؤَحٌ خَبفَذْ ِِْٓ ثَؼٍِْيَب ُٔطٌُصًا ؤًَْ إِػْشَاضًب} [اٌنسبء ]217 :قىالى ٍ
الريج يؿ ىي ىرل م ىف ٍ
(ُ)
ٍس إً ىذا
ىما الى يي ٍع ًجيبويً ,ك ىب نار
ت ,قىالى ٍ
أ ٍىك ىغ ٍي ىرهي ,فىيي ًر ي
يد ًف ىارقىيىا" ,فىتىقيك يؿ :أ ٍىم ًس ٍكنًي ىكا ٍق ًس ٍـ لًي ىما ًش ٍئ ى
ت" :فىالى ىبأ ى
اض ىيا" (ِ) (ّ) ,الرجؿ ال يي ٍع ىجب –أحيانانً ,-ك ىب انر في زكجتو ,أك غير ذلؾ ,كما قاؿ القسطالني في كممة
تىىر ى
(أك غيره)" :مف سكء يخمؽ أك ىخمؽ" (ْ) ,كأمكر قد ال تستطيع معيا متابعة كمراعاة زكجيا ,فيقرر بعد ذلؾ
فراقيا ,إف عدـ اإلعجاب كاالستحساف لشيء ما ,يدؿ عمى عدـ الرضى كاالشمئزاز ,كىذا يكلد البعد عف

ىذا الشيء الغير مرغكب بو ,كنجد في حديثنا ىذا عدـ الرضا مف قبؿ الزكج لزكجتو في أمكر ىخٍمقية أك

يخميقية ,فما كاف مف أمكر تستطيع المرأة تالشييا كتغييرىا ,فمتفعؿ ,مف أجؿ الحفاظ عمى حياتيا كبيتيا مع
زكجيا ,كأما إف كانت أمك انر خارجة عف حدكد قدرتيا ,فقد تتفؽ معو عمى أمر يقبمو الطرفيف –كما قالت
عائشة رضي اهلل عنيا ,-كنقكؿ :إف ىذا األمر ال يككف لممرأة فقط ,بؿ كعمى الرجؿ أف يسعى في تغيير

بعض المسمكيات كالطبائع البعيدة عف األخالؽ الحميدة ,كالتي ال تحظى إعجاب المرأة ,كال المجتمع ,

كالتي يجب أف يتحمى بيا الزكجاف  ,كما أمرنا اهلل  كرسكلو . 

المبحث الثاني
طيبات
اإلعجاب ببعض المحاسن وال ّْ
إف النفس البشرية تميؿ لألشياء الطيبة كالحسنة ,كتأبى كؿ خبيث كسيئ ,فإف اهلل  جبمنا عمى

كن ٍع ىجب بكؿ ما ىك طيب كحسف كجميؿ ,كالطيبات كالمحاسف في ىذه
ىذه النفسية ,ليذا فإننا نستحسف ي
الدنيا كثيرة ,منيا :الفأؿ ,كالرؤية ,كالصكت ,كالثكب ,كغير ذلؾ مف تمؾ األشياء الحسنة.

ً
)ُ) ِكب ارً :
ً
الم ٍكبًير .كاالسـ
الكىب ير في
ٌ
ًَ
السف كقد ىكب ىر الرجؿ ىي ٍكىب ير كىب انر ,أم :أسف ,كمكب انر أيضا ,بكسر الباء .كيقاؿ :عاله ى
َّار بالتشديد .كالكبر
ال ىك ٍب ىرةي بالفتح .يقاؿ :ىعمى ٍ
بار .فإذا أفرط قيؿ :يكب ه
بير ك يك ه
ت فالنان ىك ٍب ىرةه .ك ىكيب ىر بالضـ ىي ٍكيب ير ,أم :ىعظي ىـ ,فيك ىك ه

بالكسر :العظمة ,ككذلؾ الكبرياء .ككبر الشيء أيضان :معظمو ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم(ِ.)َُٖ /
ِ
َن ي ِ
َّ ً
ً
الص ْم ُح َخ ْيٌر} (ُّّٖ /حِْٗٔ),
ص ْم ًحا َو ُّ
اب الص ٍم ًح ,ىب ي
) ) صحيح البخارم ,كتى ي
اب قى ٍك ًؿ المو تى ىعالىى { :أ ْ ُ ْ
صم َحا َب ْي َن ُي َما ُ
قاؿ البخارم :ح َّدثىىنا قيتىٍيبةي ٍبف س ًع ويد ,ح َّدثىىنا س ٍفياف ,ع ٍف ًى ىش ًاـ ٍب ًف عركةى ,ع ٍف أىبً ً
يو ,ع ٍف عائً ىشةى ر ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا ... :الحديث.
ى ى
يٍ ى ى
يى ي ى
ى
ى
ى ي ى
ى
ّ
شام ْبن ُع ْرَوة ,قاؿ ابف حجر :ثقة فقيو ربما
س ْف َيان ْبن ُع َي ْي َنة ,سبؽ الحديث عنو في صفحة ( ُٓ ) ,كفيو ِى َ
) ) كفيو ُ
دلس ,تقريب التيذيب (ص ,)ّٕٓ :فقد كضعو ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف ,طبقات المدلسيف
(ص ,)ِٔ :فتدليسو ال يضر بحديثنا ,قمت :الحديث مكقكؼ مف كالـ أمنا عائشة رضي اهلل عنيا .
)ْ) شرح القسطالني (ْ.)َِْ /

ُُٔ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ

المطمب األول :اإلعجاب بالفأل الحسن والتيمن ,والرؤيا الحسنة
ُي ْع َجــب النبي  بالفـأل الحــسن (ُ) ,حيث جػ ػاء في الحديث الذم أخرج ػو مسػ ػ ػمـ ,مف ح ػديث
(ِ)
ىف نبً َّي ً
ِ
ِ
ِ
س َن ُة ,ا ْل َكمِ َم ُة
اهلل  قى ى
أ ىىنس  , أ َّ ى
اؿَ" :ال َع ْد َوىَ ,وَال ط َي َرةَ َ ,وُي ْع ِج ُبني ا ْلفَأْ ُل :ا ْل َكم َم ُة ا ْل َح َ
الطَّ ّْيب ُة"(ّ) (ْ) ,قاؿ ابف حجر" :قاؿ اٍلحمً ً
يمي :كانما كاف صمى اهلل عميو كسمـ يي ٍع ًجيبوي اٍلفى ٍأ يؿ؛ ألف التشاؤـ
ى
َ
سكء ظىف باهلل تعالى ,بغير سبب محقؽ ,كالتفاؤؿ حسف ظىف بو ,كالمؤمف مأمكر بحسف الظَّف باهلل تعالى
عمى كؿ حاؿ" (ٓ) ,كيعبر النبي  في ركاية أخرل بالفأؿ الصالح ,كما جاء في الحديث الذم أخرجو
البخارم ,مف حديث أ ىىن و
س  , ىع ًف َّ
اؿَ" :ال َع ْد َوى َوَال ِط َي َرةََ ,وُي ْع ِج ُب ِني الفَأْ ُل
النبًي صمى اهلل عميو كسمـ قى ى
ِ ()ٙ
ِ
س َن ُة" (ٕ) (ٖ) ,قاؿ ابف منظكر في الحديث عف (الفأؿ الصَّالً يح :اٍل ىكمً ىمةي اٍل ىح ىس ىنةي):
َّ
الصال ُح  :ال َكم َم ُة َ
الح َ
"كى ىذا ي يدؿ عمىى أىف ًمف الفىأٍؿ ما ي يككف ً
صالً وح ,كًانما أ َّ
ىحب النبي  الفىأٍؿ؛ ألىف
ىى ى ى
صال نحا ىك ًم ٍنوي ىما ىي يك ي
ى
كف ىغ ٍي ىر ى
ى ى ي ى
عائدتو ًع ٍن ىد يكؿ سب وب ض ًع و
َّ ً
َّ
يؼ أىك قكم فىيي ٍـ ىعمىى ىخ ٍي ور ,ىكلى ٍك غمًطكا ًفي ًجيى ًة
اس إًذا أ َّ
كرج ٍكا ى
ى
ىى
ىممكا فائدةى المو ى
الن ى

)ُ) الفأل ,ميمكز فيما يسر كيسكء ,كالطيرة ,ال تككف إال فيما يسكء ,كربما استيعممت فيما يسر ,يقاؿ :تفاءلت بكذا كتفألت
عمى التخفيؼ كالقمب ,كقد أكلع الناس بترؾ ىمزه تخفيفان ,كمعنى التفاؤل ,مثؿ :أف يككف رجؿ مريض فيتفاءؿ بما يسمع

مف كالـ ,فيسمع آخر يقكؿ :يا سالـ ,أك يككف طالب ضالة فيسمع آخر يقكؿ :يا كاجد ,فيقع في ظنو أنو يب أر مف مرضو
كيجد ضالَّتو ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ّ.)َْٔ-َْٓ /

ضد الفىأٍؿ ,كًىي ًفيما ي ٍكره كالفىأٍؿ ًفيما يستحب ,كالطيرة ىال تى يك ً ً
)ِ) والطّْيرةً :
كف ًفيما ي ً
يما
ى
ي
ى ى ى ي ىي
يما ىي يس ي
ى
ََ
يحسف ىكف ى
كء ,كالفىأٍؿ ىي يك ي ى
كف إال ف ى
ى
كء ,لساف العرب البف منظكر (ُُ.)ُّٓ /
ىي يس ي
ّ
ٍؿ كما ي يك ً ً ً
اب
) ) صحيح مسمـ ,كتاب الس ى
كف فيو م ىف الش ٍؤًـ (ُْْٕٔ /حِِِْ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا ىى َّد ي
َّالًـ ,ىب ي
اب الطىي ىرًة ىكا ٍلفىأ ً ى ى ى ي
ً
ادةي ,ىع ٍف أىىن و
ً و َّ
س ,أ َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قىا ىؿ ... :الحديث.
اـ ٍب يف ىي ٍحىيى ,ىح َّدثىىنا قىتى ى
ىف ىنبً َّي اهلل ى
ا ٍب يف ىخالد ,ىحدثىىنا ىى َّم ي
ْ
ِ
امة ,سبؽ في صفحة (ٓٓ) كضعو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف ,طبقات
) ) في اإلسناد ,قَتَ َ
ادة ْبن د َع َ
ٍؿ كما ي يككف ًف ً
يو ًم ىف
المدلسيف(ص ,)ّْ :كقد َّ
صرح بالتحديث عند مسمـ في صحيحو ,كتاب الس ى
َّالًـ ,ىب ي
اب الطىي ىرًة ىكا ٍلفىأ ً ى ى ى ي
ث ىع ٍف أىىن ً
س ٍب ًف ىمالً وؾ ,قمت :تدليسو ال يضر.
ادةى ,يي ىحد ي
ت قىتى ى
الش ٍؤًـ (ُْْٕٔ /حِِِْ) ,كجاء بو[ ,قاؿ] يش ٍعىبةي ,ىس ًم ٍع ي
)ٓ) فتح البارم البف حجر (َُ.)ُِٓ /
ٔ
كصميحٍ ,األ ً
ىعربًي ,ىكا ٍلجمع
ىخ ىيرة ىعف ٍابف ٍاأل ىا
صالح
كصميكحان ,فىيي ىك
) ) َّ
ه
ه
ص ي
صمى يح ى
الص ُ
كي ٍ
صمى ىح ىي ٍ
مح صالحان ي
الح ,ضد الطالح ,ى
كصميكهح ,المحكـ كالمحيط األعظـ البف سيده (ّ.)ُِٓ /
حاء ي
صمى ي
ي
ٕ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
اـ,
ش
ى
ا
ن
ث
د
ح
,
يـ
اى
ر
ب
إ
ف
ب
ـ
م
س
م
ا
ن
ث
د
ح
:
م
البخار
قاؿ
),
ٕٔٓٓ
ح
ُّٓ
/
ٕ
(
ٍؿ
أ
الف
اب
ب
,
ب
الط
اب
ت
ك
,
م
البخار
صحيح
)
)
ى ي ى
ى ي
ى ىى ي ٍ ي ٍ ي ٍ ى ى ى ىى ى ه
و ً
ضي المَّوي ىع ٍنوي ,ىع ًف َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قىا ىؿ :الحديث.
ىح َّدثىىنا قىتى ى
النبًي ى
ادةي ,ىع ٍف أىىنس ىر ى
ٖ
َّستَُو ِائ ّي ,سبؽ في صفحة (ُٕ) ,قمت :كالحديث ال عالقة لو بالقدرية ,كأما
) ) في اإلسنادِ ,ى َ
شام ْبن أبي َع ْبد المَّو ,الد ْ
ادة ,انظر :الحديث السابؽ.
قَتَ َ

ُُٕ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
اف ىذلً ىؾ ًم ىف َّ
الشر؟"(ُ),
ىك ى
َّ
الزَّجاج :في قكلو تعالى:

الرج ً
اء يى ٍـ ًم ىف المَّ ًو
اء فًإف َّ
َّ ى
اء لىيي ٍـ ىخ ٍيهر ,أىال تىىرل أىنيـ إًذا قىطى يعكا أىممىيـ ىكىر ىج ى
الر ىج ى
اؿ
نالحظ أف النبي  استخدـ كممتيف :األولى :الحسنة ,والثانية :الصالح ,قى ى
َّ
كيؤدم إلى الناس حقكقيـ" (ِ) ,كقاؿ
{ًََٔجًِّْب َِِٓ اٌصَّبٌِحِ َ}
ي
يؤدم إًلى المو ما عميو ى
الصالح" :الذم ى
الصالح ًفي ٍاآل ًخ ىرة إًَّن ىما يى ىك
ابف سيده في قكلو تعالىًَ{ :إَِّٔوُ فِِ اٌْأخِشَحِ ٌََِّٓ اٌصَّبٌِحِ َ} أ ىىر ىاد الفائزيف؛ ًألىف
ى
مح ًفي أىعمالو كأمكره" (ّ) ,كقاؿ تعالى{ :إٌَِْْوِ َّظْعَذُ اٌْىٍَُُِ اٌطَِّّْتُ ًَاٌْعًََُّ اٌظَّبٌِرُ َّشْفَعُوُ} [فبطش:
ص ه
كم ٍ
الفائز ,ي
 ,]82كلـ يقؿ (كالعمؿ الحسف)؛ ألف ىناؾ الكثير مف األعماؿ الحسنة ال تيٍرفىع؛ ألنيا ال ترقى لمعمؿ

الصالح ,كانما يرفع اهلل  العمؿ الصالح ,يقكؿ الطبرم" :كيرفع ذكر العبد ربو إليو عممو الصالح ,كىك

العمؿ بطاعتو ,كأداء فرائضو" (ْ) ,كنستنتج مف ىذا :أف النبي  لـ يستخدـ الكممات بشكؿ عشكائي ,بؿ
ىي تعبر عف الدقة الالمتناىية ,فالفأؿ الحسف :الذم ىك حسف الظف باهلل – كما سبؽ ,-يجب أف
يتحكؿ إلى فأؿ صالح ,كىك الثمرة التي يقطفيا اإلنساف ,مف حسف ظنو باهلل  , فالفأؿ الصالح :ىك

االعتقاد الجازـ بأف اهلل  لف يي ىخيب َّ
ظف المؤمنيف المتفائميف ,كأف يحيى بكؿ جكارحو بيذا المعتقد.
وليذا نجد أن النبي ُ ي ْع ِجبو أن يسمع كممات تحمل بين جنباتيا؛ أجمل المعاني في بث
األمل والتفاؤل ,فقد أخرج أبك داكد ,مف حديث أىبًي يى ىرٍي ىرةى  ,أ َّ
كؿ المَّ ًو  :ىس ًم ىع ىكمً ىمةن
ىف ىر يس ى
(ٓ) (ٔ)
ىعجبتٍو) "الض ً
َّم يير اٍل ىم ٍرفيكعي إًلىى اٍل ىكمً ىم ًة
يك"
اؿ" :أ َ
ىع ىج ىبتٍوي فىقى ى
َخ ْذ َنا فَأْلَ َك ِم ْن ِف َ
فىأ ٍ
 ,قاؿ العظيـ أبادم( :فىأ ٍ ى ى ي

)ُ) لساف العرب (ُُ.)ُْٓ /

)ِ( معاني القرآف كاعرابو (ُ.)َْٕ /

)ّ) المحكـ كالمحيط األعظـ (ّ.)ُِٓ /

)ْ) تفسير الطبرم (َِ.)ْْْ /
ٓ
اب ًفي الطيرًة (ُْٖ /حُّٕٗ) ,قاؿ أبك داكد :ح َّدثىىنا مكسى ٍبف إًسم ً
يؿ ,ىح َّدثىىنا
اع ى
) ) سنف أبي داكدً ,كتىاب الطب ,ىب ه
ى
ىى
ي ى ي ٍى
َّ ً
ب ,ىع ٍف سي و
يؿ ,ىع ٍف ىر يج وؿ ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  , أ َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ... :الحديث ,كأخرجو أبك الشيح
يك ىى ٍي ه
ىف ىر يسك ىؿ المو ى
يى
ً
ً
ً
ًً ً ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ (ْٕٓ /حْٕٗ) ,بعدة طرؽ,
األصبياني في أخالؽ النبي  ,ذ ٍك ير ىم ىحبَّتو ل ٍمفأؿ ىكا ٍل ىح ىس ًف م ىف ا ٍلقى ٍكؿ ى

منيا :عف محمد ابف أحمد بف معداف عف أحمد بف مكسى الصكرم عف مؤمؿ بف إسماعيؿ ,كأخرجو –أيضان -عف

محمد بف عبد اهلل بف ير ٍستىة عف العباس بف الكليد النرسي ,ككالىما (مؤمؿ ,كالنرسي) عف كىيب عف سييؿ بف ذككاف عف
أبيو عف أبي ىريرة  , بمثمو.
ٔ
صرح بو أبك الشيح األصبياني ,في إسناديف –كما ىك
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو رجل (مبيم) ,كلكف َّ
مبيَّف في التخريج ,-كقاؿ في تمؾ اإلسناديف( :سيٍي وؿ ,ع ٍف أىبً ً
يو ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى) ,كىذا يعني :أف الرجؿ المبيـ ىك,
ى
يى
الس َّمان) ,قاؿ عنو ابف حجر :ثقة ثبت ,تقريب التيذيب (ص ,)َِّ :واإلسناد األول منيما فيو,
صالِح َّ
( َذ ْك َوان :أ َُبو َ
م َؤ َّمل ْبن إِ ِ
الح ًافظ ,سير أعالـ النبالء=
س َماعيل ,صدكؽ سيء الحفظ ,تقريب التيذيب (ص ,)ٓٓٓ :قاؿ الذىبي :ى
ْ
ُ

ُُٖ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
اٍل ىح ىس ىن ًة" (ُ) ,فيذه الكممات الطيبة التي يسمعيا اإلنساف ,تجمب لو السعادة ,كراحة النفس ,كتشد مف أزره
ىمو كيثيبو عمى صبره ,كتعزز ثقتو باهلل .
كعزيمتو ,بأف اهلل  سيفرج َّ
وفي نفس المضمار؛ فإننا نجد أن النبي ُ ي ْع ِجبو التيمن في كل شيء ,كىذا مف باب التفاؤؿ
باليميف ,قاؿ تعالى{ :فَإََِّب َِْٓ ؤًُرَِِ وِزَبثَوُ ثَِِّْْنِوِ} [احلبلخ ,]89 :كقاؿ أيضاًَ{ :ؤََِّب إِْْ وَبَْ ِِْٓ ؤَطْسَبةِ اٌَِّْْنيِ

( )92فَسٍََبٌَ ٌَهَ ِِْٓ ؤَطْسَبةِ اٌَِّْْنيِ} [اٌٌالعخ ,]98 ،92 :كقاؿ ابف بطاؿ" :كبدؤه (صمى اهلل عميو كسمـ) بالميامف
في شأنو كمو ,كاهلل أعمـ ,ىك عمى كجو التفاؤؿ مف أىؿ اليميف باليميف" (ِ) ,فيي تحمؿ كؿ الخير

كالنجاح كالفالح في الدنيا كاآلخرة ,قاؿ ابف حجر" :إذ أصحاب اليميف أىؿ الجنة" (ّ) ,ليذا كاف النبي ,
يستخدـ يده اليمنى في أمكر كثيرة ,فقد جاء في الحديث الذم أخرجو البخارم ,مف حديث ىعائً ىشةى
اف النَّبًي "ُ ي ْع ِج ُب ُو التََّي ُّم ُنِ ,في تََن ُّعمِ ِوَ ,وتََرجُّمِ ِو (ْ)َ ,وطُ ُي ِ
شأ ِْن ِو
ورِهَ ,وِفي َ
رضي اهلل عنيا ,قىالى ٍ
ت :ىك ى

=(َُ ,)َُُ /قاؿ ابف سعد :ثقة كثير الغمط ,الطبقات الكبرل (ٔ ,)ْْ /قاؿ يحيى بف معيف :مؤمؿ بف اسماعيؿ ثقة,
قاؿ أبك حاتـ :صدكؽ ,شديد في السنة كثير الخطأ يكتب حديثو ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ ,)ّْٕ /ذكره ابف
طأ (ٗ ,)ُٖٕ /كقاؿ البخارم :منكر الحديث ,ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ْ ,)ِِٖ /قمت:
بما أىخ ى
حباف في الثقات ,كقاؿ :ير ى
صدوق يخطئ ,إال أف لو متابًع مف العباس النرسي في اإلسناد الثاني المذككر ألبي الشيح األصبياني ,كفيو,

وسى الصوري ,قاؿ أبك حاتـ :الزاىد صاحب حكمة كزىد ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ ,)ٓٔ /كضعو ابف
أْ
َح َمد ْبن ُم َ
َح َمد ْبن َم ْع َدان ,قاؿ أبك
قيطميكبغا في الثقات ,الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة (ُ ,)ّٕٓ /قمت :ثقة ,كفيوُ ,م َح َّمد ْبن أ ْ
نعيـ :محدث ابف محدث ,تاريح أصبياف ألبي نعيـ األصبياني(ِ ,)ُِّ /قمت :ثقة ,فاإلسناد حسف .واإلسناد الثاني فيو,
ستَو ,قاؿ أبك الشيح األصبياني :أحسف الناس حديثان ,طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا
ُم َح َّمد ْبن َع ْبد اهلل ْبن ُر ْ
(ّ ,)ّْٔ /قاؿ الذىبي :صدكؽ ,رٌحاؿ ,تاريح اإلسالـ (ٕ ,)ّْ /كقاؿ :الحافظ ,المحدث ,الصدكؽ ,سير أعالـ النبالء
(ُْ ,)ُّٔ /قمت :صدكؽ ,كفيو ,ا ْل َعبَّاس ْبن ا ْل َولِيد َّ
الن ْر ِس ّي ,قاؿ ابف حجر :ثقة ,تقريب التيذيب (ص ,)ِْٗ :قمت:
اإلسناد حسف .كبيذيف اإلسناديف يزكؿ إبياـ الرجؿ ,كيتضح لنا أنو ىذ ٍك ىكاف ,فالحديث صحيح ,قاؿ األلباني :صحيح,
صحيح الجامع الصغير كزيادتو (ُ.)َُٓ /
)ُ) عكف المعبكد (َُ.)ِْٗ /
)ِ) شرح صحيح البخارم (ُ.)ِِٔ /
)ّ) فتح البارم البف حجر (ُ.)ِٔٗ /
)ْ) "تنعمو ,النعؿ :مؤنثة ,كىي التي تمبس في المشي ,تسمى اآلف :تاسكمة ,ككصفيا بالفرد كىك مذكر؛ ألف تأنيثيا غير
حقيقي .كالفرد :ىي التي لـ تخصؼ كلـ تطارؽ ,كانما ىي طاؽ كاحد .كالعرب تمدح برقة النعاؿ ,كتجعميا مف لباس
الممكؾ .يقاؿ :نعمت ,كانتعمت ,إذا لبست النعؿ ,كأنعمت الخيؿ ,باليمزة ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير
(ٓ ,)ّٖ /وترجمو ,الترجيؿ :تسريح الشعر كتنظيفو كتحسينو ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ِ,)َِّ /
كقاؿ ابف حجرً :في تىىنعمً ًو ,أم :لبس نعمو ,ىكتىىرجمً ًو ,أم :ترجيؿ شعره ,كىك تسريحو كدىنو" ,فتح البارم (ُ.)ِٔٗ /

ُُٗ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ُكمّْ ِو(ٔ)" (ِ) ,يستحسف النبي  استخداـ يده اليمنى في التنعؿ كالترجؿ كالطيكر ,كغير ذلؾ مف األمكر,
قاؿ ابف حجر" :قكلو يعجبو التيمف أم :البداءة باليميف كيحتمؿ التفاؤؿ" (ّ) ,كقاؿ العراقي" :اٍل يم ىر ىاد ًم ٍنوي,
ىعض ً
ً
س َّ ً
ً
اءةي بًميٍب ً
اء اٍليي ٍم ىنى ًفي التَّطىي ًر" (ْ) ,كقاؿ
اءةي بً ٍاأل ٍ ى
الن ٍعؿ ,ىكاٍليب ىد ى
اءةي بًالشؽ ٍاأل ٍىي ىم ًف في التَّىرجؿ ,ىكاٍليب ىد ى
اٍليب ىد ى

النككم" :قاعدة الشرع المستمرة؛ استحباب البداءة باليميف في كؿ ما كاف مف باب التكريـ كالتزييف ,كما
كاف بضدىما استحب فيو التياسر" (ٓ) ,أم :أف ىناؾ أمك انر يبدأىا اإلنساف باليد أك الرجؿ اليسرل ,مثؿ
دخكؿ الخالء ,كخمع الثياب كالنعاؿ ,كأخرل يبدأىا باليميف مثؿ ,األكؿ باليميف ,كالشرب باليميف إلى

(ٔ)
ت يغالى نما
آخره ,فقد جاء في الحديث الذم أخرجو البخارم ,مف حديث يع ىم ىر ٍب ىف أىبًي ىسمى ىمةى  , قىاؿ :يك ٍن ي
َّ ً
َّحفى ًة ,فىقى ى ً
يغالىما ًفي ىح ٍج ًر رس ً
س ّْم
كؿ المَّ ًو  , ىك ىك ىان ٍ
ت ىيًدم تى ًط ي
يش ًفي الص ٍ
اؿ لي ىر يسك يؿ المو "َ :يا ُغالَ ُمَ ,
ىي
ن
(ٕ) (ٖ)
المَّ َو ,و ُك ْل ِبي ِم ِ
 ,الشاىد مف ىذا الحديث ,أف النبي
ت تًٍم ىؾ ًط ٍع ىمتًي ىب ٍع يد,
ين َكَ ,و ُك ْل ِم َّما َيمِ َ
يك" فى ىما ىازلى ٍ
َ
َ
النبي  أمره بأف يأكؿ بيمينو ,فيذا دليؿ عمى :استحباب النبي  استخداـ اليد اليمنى ,بؿ كيأمر الناس

ليذا الفعؿ المحبب.

)ُ) "فقكلو( :في شأنو كمو) متعمؽ بيعجبو ,ال بالتيمف ,أم :يعجبو في شأنو كمو التيمف في تنعمو إلح ,فتح البارم

البف حجر (ُ.)َِٕ /
ِ
َّ ً
ً
ضكًء ك ى ً
ص ٍب يف يع ىم ىر,
ضكًء ىب ي
الك ي
) ) صحيح البخارم كتى ي
الغ ٍسؿ (ُْٓ /حُٖٔ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا ىح ٍف ي
الك ي ى
اب التىيم ًف في ي
اب ي
ت أىبًي ,ىع ٍف ىم ٍس يرك و
ت ... :الحديث.
قى ى
ىخىب ىرنًي أى ٍش ىع ي
اؿ :ىح َّدثىىنا يش ٍعىبةي ,قىا ىؿ :أ ٍ
ؽ ,ىع ٍف ىعائً ىشةى  ,قىالى ٍ
ث ٍب يف يسمىٍيوـ ,قىا ىؿ :ىس ًم ٍع ي
)ّ) فتح البارم (ُ.)َِٖ /

)ْ) طرح التثريب في شرح التقريب (ِ.)ُٕ /
)ٓ) فتح البارم البف حجر (ُ.)َِٕ /

ٔ
سمَ َم َة بف عبد األسكد بف ىالؿ بف عبد اهلل بف عمر بف مخزكـ القرشي المخزكمي ,ربيب رسكؿ اهلل
) ) ُع َم َر ْب ِن أَِبي َ
صمى اهلل عميو كسمـ ,أمو أـ سممة المخزكمية أـ المؤمنيف ,يكنى أبا حفص ,كلد في السنة الثانية مف اليجرة بأرض

الحبشة ,كقيؿ :إنو كاف يكـ قبض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ابف تسع سنيف ,كشيد مع عمي رضي اهلل عنو الجمؿ,

كاستعممو عمي رضي اهلل عنو عمى فارس كالبحريف ,كتكفي بالمدينة في خالفة عبد الممؾ بف مركاف سنة ثالث كثمانيف,
حفظ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ,كركل عنو أحاديث ,كركل عنو سعيد بف المسيب ,كأبك أمامة بف سيؿ
ابف حنيؼ ,كعركة بف الزبير" ,االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر (ّ.)َُُٔ-ُُٓٗ/
َّ
ً ً
)ٕ) صحيح البخارمً ,كتىاب األى ٍ ً ً
الي ًم ً
يف (ٕٖٔ /حّٕٔٓ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا
اب التَّ ٍسمىية ىعمىى الط ىع ًاـ ىكاألى ٍك ًؿ بً ى
طع ىمة ,ىب ي
ي
ً
يد ٍب يف ىكثً و
اف ,أَّىنوي ىس ًم ىع يع ىم ىر ٍب ىف أىبًي ىسمى ىمةى,
ير :أ ٍ
ىعمًي ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ,أ ٍ
الكلً ي
ىخىب ىرنًي أَّىنوي ىسم ىع ىك ٍى ى
ب ٍب ىف ىك ٍي ىس ى
ىخىب ىرىنا يس ٍفىي ي
اف ,قىا ىؿ ى
ىيقيك يؿ ... :الحديث.
ٖ
ان ْب ِن ُع َي ْي َنة ,سبؽ الحديث عنو في صفحة ( ُٓ ).
س ْف َي َ
)) ُ

َُِ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
وي ْع َجب النبي  بالرؤيا (ُ) الحسنة ,كىذا ما أكضحو الحديث الذم أخرجو أحمد ,مف حديث
ُ
اؿ :ىكاف رسك يؿ ً
ً َّ
اهلل َّ
ً
أ ىىن و
َح ٌد ِم ْن ُك ْم
َّما قى ى
س  قى ى
اؿَ " :ى ْل َأرَى أ َ
ى
ى ىي
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ تي ٍعجيبوي الرٍؤىيا اٍل ىح ىس ىنةي ,فىيرب ى
ً
ب لً يرٍؤىياهي إًلى ٍي ًو,)ّ( )ِ( ... ,
ُر ْؤَيار" فىًإ ىذا ىأرىل َّ
الريج يؿ يرٍؤىيا ىسأ ى
اف أ ٍ
ىع ىج ى
ٍس ,ىك ى
اف لى ٍي ىس بًو ىبأ ه
ىؿ ىع ٍنوي ,فىًإ ٍف ىك ى
يستحسف النبي  الرؤيا الحسنة؛ ألنيا تأتي لمرجؿ الصالح ,كما قاؿ أنس  :فإف كاف ليس بو بأس,

كاف أعجب لرؤياه إليو ,أم :يستحسنيا مف ذاؾ الرجؿ؛ كألنيا تحمؿ البشريات كالخير ,كبيا يككف الفأؿ

اؿ:
الحسف –بإذف اهلل  , -كىذا ما جاء في الحديث الذم أخرجو البخارم ,مف حديث أىبي يى ىرٍي ىرة  ,قى ى
(ْ)
كؿ المَّ ًو  ,يقيك يؿ" :لَم ي ْب َ ِ
ُّ ِ َِّ
الم َب ّْ
"الر ْؤَيا
اؿُّ :
ات؟ قى ى
ت ىر يس ى
ش َر ُ
الم ىبش ىر ي
ىس ًم ٍع ي
ْ َ
ى
ات " قىاليكا :ىك ىما ي
ق م َن الن ُب َّوة إال ُ
الصالِ َح ُة" (ٓ) ,كاذا قاؿ قائؿ :أف الرؤيا فييا إنذار صادؽ مف اهلل  ,كنقكؿ :حتى لك كانت الرؤيا فييا
َّ
إنذار؛ إال أنيا تحمؿ في مضمكنيا الخير كالبركة ,كىذا؛ ألنيا إشارة لو حتى يستعد لمقادـ فيعكد إلى اهلل

 عكدان حميدان ,فتككف بذلؾ فييا كؿ الخير كالبركة ,كىذا يككف بالغالب كليس لمجميع ,قاؿ ابف حجر:

"الرؤيا الصالحة ,كىك تفسير المراد بالحسنة ىنا ,قاؿ الميمب :المراد غالب رؤيا الصالحيف ,كاال فالصالح

قد يرل األضغاث ,كلكنو نادر لقمة تمكف الشيطاف منيـ بخالؼ عكسيـ" (ٔ).

)ُ) (الرؤيا والحمم) ,عبارة عما يراه النائـ في نكمو مف األشياء ,لكف غمبت الرؤيا عمى ما يراه مف الخير كالشيء الحسف,

كغمب الحمـ عمى ما يراه مف الشر كالقبيح ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ُ.)ّْْ /
ًو ً
)ِ) مسند أحمد ,يم ٍسىن يد أىىن ً
اف
س ٍب ًف ىمالؾ ىرض ىي اهللي تى ىعالىى ىع ٍنوي (ُّٕٖٗ /حُِّٖٓ) ,قاؿ أحمد :ىح َّدثىىنا ىب ٍيهز ,ىح َّدثىىنا يسمىٍي ىم ي
ً
ا ٍب يف ا ٍل يم ًغ ىيرًة ,ىع ٍف ثىابً وت ,ىع ٍف أىىن و
اب التَّ ٍعبً ً
اب الرٍؤىيا
ير ,ىب ي
س  قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو النسائي في الكبرل ,كتى ي
ً
اب الرٍؤىياً ,ذ ٍكر إً ٍع ىج ً
اب
(َُّٕ /حٕٕٓٓ) ,مف طريؽ أبي ىشاـ ,بجزء منو ,كأخرجو ابف حباف في صحيحو ,كتى ي
ي
ً
اف ٍب يف فىرك وخ ,بنحكه ,ككالىما
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ الرٍؤىيا إً ىذا قيص ٍ
َّت ىعمىٍيو (ُُّْٖ /حَْٓٔ) ,مف طريؽ ىش ٍيىب ي
ا ٍل يم ٍ
صطىفىى ى
(أبك ىشاـ ,كشيباف) عف سميماف بف المغيرة ,بو.

)ّ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ شعيب األرناؤكط :إسناده صحيح عمى شرط

مسمـ ,مسند أحمد (ُٗ.)َّٖ /

)ْ) المقصكد بيا" :أف الكحي منقطع بمكتو ,فال يبقى بعده ما ييعمـ بو ما سيككف غير الرؤيا الصالحة ,كقيؿ :ىك عمى

نبكتو ,أم :لـ يبؽ بعد النبكة المختصة بي إال المبشرات",
ظاىره؛ ألنو قاؿ ذلؾ في زمانو ,كالالـ في النبكة لمعيد ,كالمراد ٌ
شرح القسطالني (َُ.)ُِٖ /
ٓ
ً
ً
الي ىم ً
اب التَّ ٍعبً ً
ب ,ىع ًف
اف ,أ ٍ
ىخىب ىرىنا يش ىع ٍي ه
المىبش ىرات (ُّٗ /حَٗٗٔ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا أيىبك ى
ير ,ىب ي
) ) صحيح البخارم ,كتى ي
اب ي
الم ىسي ًب :أ َّ
ىف أىىبا يى ىرٍي ىرةى ,قىا ىؿ ... :الحديث.
ىع ًف الزٍى ًرم ,ىح َّدثىنًي ىس ًع ي
يد ٍب يف ي
)ٔ) فتح البارم البف حجر (ُِ.)ِّٔ /

ُُِ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ

المطمب الثاني :اإلعجاب باألسماء واألصوات الحسنة
ُي ْع َجب النبي  باألسماء الحسنة ,كىذا ما جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد ,مف حديث
اؿ " :ىكاف رسك يؿ ً
ً َّ
اهلل َّ
ٍاب ًف ىعب و
االس ُم
َّاس رضي اهلل عنيما قى ى
اء يؿ ىكال ىيتىطىي يَّرَ ,وُي ْع ِج ُب ُو ْ
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ,ىيتىفى ى
ى
ى ىي

س ُن"
ا ْل َح َ

(ُ)

(ِ) ,إف األسماء الحسنة تطرب ليا اآلذاف ,كتطمئف إلييا النفكس ,كترتاح إلييا القمكب ,كتيسر

)ُ) مسند أحمد ,مسن يد ع ٍب ًد ً
ً
اهلل ٍب ًف ا ٍل ىعب ً
المطَّمً ًب ,ىع ًف َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ (ُْٔٗ /حِِّٖ) ,قاؿ
ي ٍى ى
النبًي ى
َّاس ٍب ًف ىع ٍبد ي
أحمد :ح َّدثىىنا عثٍماف ٍبف مح َّم ود ,كس ًمعتيو أىىنا ًم ٍنو ,قىا ىؿ :ح َّدثىىنا ج ًرير ,ع ٍف لىٍي ًث ٍب ًف أىبًي سمىٍيوـ ,ع ٍف ع ٍب ًد ا ٍلممً ًؾ ٍب ًف س ًعيدً
ى ى
ى ه ى
ى
ي
ىى ٍ ي
ي ى ي ي يى
ى
ى
ي
ى
َّاس ٍب ًف ع ٍبدً
ً
َّ
ً
ً
َّاس قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو أحمد في مسنده ,يم ٍسىن يد ىع ٍبد المو ٍب ًف ا ٍل ىعب ً
ا ٍب ًف يجىب ٍي ور ,ىع ٍف ع ٍك ًرىمةى ,ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
ى
المطَّمً ًب ,ىع ًف َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ (ٓٗٔ /حِِٓٗ) ,مف طريؽ شيباف بف عبد الرحمف عف الميث بف أبي سميـ بو
النبًي ى
ي
َّ
النبًي صمَّى اهلل عمىٍيوً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
بمثمو ,كأخرجو أحمد في مسنده –في مكضع آخر ,-يم ٍسىن يد ىع ٍبد المو ٍب ًف ا ٍل ىعب ً
المطمب ,ىع ًف َّ
ي ى
ى
َّاس ٍب ًف ىع ٍبد ي
اإلباح ًة ,باب ٍاألىسم ً
ً
َّ
اء ىكا ٍل يكىنى
اب ا ٍل ىح ٍ
ظ ًر ىك ًٍ ى ى ى ي
ىك ىسم ىـ (ْْٖٗ /حِٕٔٔ) ,مف طريؽ الميث ,كأخرجو ابف حباف في صحيحو ,كتى ي
ٍى
(ُُّّٗ /حِٖٓٓ) ,مف طريؽ عبد الممؾ بف سعيد ,ككالىما (الميث ,كعبد الممؾ) عف عكرمة ,بو بمثمو ,كأخرجو
الطبراني في المعجـ الكبير ,باب العيف ,عطاء ,عف ابف عباس (َُُُْ /حُُِْٗ) ,مف طريؽ عطاء عف ابف عباس
رضي اهلل عنيما ,بنحكه.

)ِ) رجالو ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو عثْمان ْبن مح َّمد ْبن إبر ِ
اىيم ,قاؿ ابف حجر :ثقة حافظ شيير كلو أكىاـ ,كقيؿ :كاف
َُ
َ
ُ َ
ال يحفظ القرآف ,تقريب التيذيب (ص ,)ّٖٔ :قاؿ العجمي :ثقة ,الثقات لمعجمي (ص ,)ِّٗ :قاؿ ابف معيف :ثقة ,كقاؿ:

محمد بف عبد اهلل بف نمير بعد أف يسئؿ عنو :سبحاف اهلل كمثمو يي ٍسأىؿ عنو ,إنما ىي ٍسأىؿ ىك َّ
عنا ,تيذيب الكماؿ في أسماء
الرجاؿ لممزم (ُٗ ,)ِْٖ /قاؿ أبك حاتـ :ىك صدكؽ ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ ,)ُٕٔ /قاؿ أحمد بف حنبؿ :ما
عممت إال خي انر ,كأثنى عميو ,تاريح بغداد لمخطيب البغدادم(ُّ ,)ُِٔ /قاؿ المزم :ركل عنو :البخارم ,كمسمـ ,كأبك
سمَ ْيم ,قاؿ ابف حجر:
داكد ,كابف ماجو ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ُٗ ,)َْٖ /قمت :ثقة ,كأما الَّم ْيث ْبن أَِبي ُ

صدكؽ اختمط جدان ,كلـ يتميز حديثو فىتيرؾ ,كقد تابع الميث ,ىج ًرير ٍبف ىع ٍبد ا ٍل ىح ًميد [كىك نفس الراكم الذم ركل عنو في
إسناد حديثنا ,سنتحدث عنو قادمان] ,كىذا عند ابف حباف في صحيحو ,باب ٍاألىسم ً
اء ىكا ٍل يكىنىُّٗ/ُّ( ,حِٖٓٓ) ,ككذلؾ
ى ي
ٍى
الراكم عنو ىك َج ِرير ْبن َع ْبد ا ْل َح ِميد ,قاؿ ابف حجر :ثقة صحيح الكتاب ,قيؿ :كاف في آخر عمره ييـ مف حفظو ,مات
سنة ثماف كثمانيف كلو إحدل كسبعكف سنة ,تقريب التيذيب (ص ,)ُّٗ :كشيخو (الميث) مات سنة ثماف كأربعيف ,تقريب
تحمؿ ىذه
التيذيب (ص ,)ْْٔ :كالراكم عف جرير ىذا الحديث (عثماف) مات سنة تسع كثالثيف ,كىذا يعني ,أف جرير َّ

الر ْح َمن ,كىك ثقة
ش ْي َبان ْبن َع ْبد َّ
الركاية ك َّأداىا ,كىك في شبابو ,فمف يضره الكىـ الذم كاف في آخر عمره ,كقد تابع جريرَ ,
صاحب كتاب ,تقريب التيذيب (ص ,)ِٔٗ :كىذا عند أحمد في مسندهٗٔ /ٓ( ,حِِٓٗ) ,قمت :ىذا اإلسناد ضعيؼ؛

ألجؿ ليث ,كقد تيكبًع -كما كضحنا سابقان , -فالحديث حسف لغيره ,كقاؿ شعيب األرناؤكط :حسف لغيره ,كىذا إسناد
ص َّح الحديث ,سمسمة األحاديث
ضعيؼ؛ لضعؼ ليث بف أبي سميـ ,حاشية مسند أحمد (ْ ,)ُٔٗ /قاؿ األلباني :فى ى
الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا (ِ.)َْٖ /

ُِِ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ليا العيكف ,كتميؿ إلييا العقكؿ ,قاؿ ابف بطاؿ" :ككاف النبي عميو السالـ ,يستحب االسـ الحسف كالفأؿ
الصالح ,كقد جعؿ اهلل في فطرة الناس محبة الكممة الطيبة ,كالفأؿ الصالح كاألنس بو ,كما جعؿ فييـ
الصافي فعجبو كىك ال يشربو ,كبالركضة المنثكرة
لمب ٍشرل كالمنظر األنيؽ ,كقد يمر الرجؿ بالماء َّ
االرتياح ي

فتسره كىي ال تنفعو" (ُ) ,كمع إعجاب النبي  كاستحسانو األسماء الحسنة ,فإنو في المقابؿ كاف ينبذ
ي
األسماء القبيحة ,وليذا كان النبي  يغيرىا إلى أسماء حسنة ,تحمؿ معاني جميمة ,كغير مخالفة
(ِ)
اؿ :أيتً ىي بًاٍل يم ٍنًذ ًر
لمشرع ,فقد جاء في الحديث الذم أخرجو البخارم ,مف حديث ىس ٍي وؿ 
 ,قى ى
ًًً
ً َّ ً
النبًي َّ
يس ٍيود (ّ) إًلىى َّ
يس ٍيود (ْ) ىجالً هس ,ىفمىيىا
يف يكلً ىد ,فى ىك ى
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ح ى
ض ىعوي ىعمىى فىخذه ,ىكأيىبك أ ى
ى
ا ٍب ًف أىبًي أ ى
ً (ٓ)
َّ ً و
ً
النبًي َّ
احتي ًم ىؿ ًم ٍف فى ًخًذ َّ
َّ
النبًي
يس ٍيود بً ٍابنً ًو ,فى ٍ
ىم ىر أيىبك أ ى
ى
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ب ىش ٍيء ىب ٍي ىف ىي ىد ٍيو  ,فىأ ى
ً َّ
َّ
اؽ َّ
يس ٍيود :ىقمى ٍب ىناهي (ٔ) ىيا
اؿ" :أ َْي َن َّ
الص ِب ُّي" فىقى ى
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ فىقى ى
استىفى ى
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ,فى ٍ
اؿ أيىبك أ ى
النبًي ى
ى
ًو
ِ
اؿ" :ولَ ِك ْن أ ِ ِ
الم ٍنًذ ىر (ٕ) ,قاؿ
اس ُم ُو" قى ى
كؿ المَّ ًو ,قى ى
ىر يس ى
ْ
"ما ْ
اؿ :فيالى هف ,قى ى َ
الم ْنذ َر" فى ىس َّماهي ىي ٍك ىمئذ ي
َسمو ُ
اؿَ :

)ُ) شرح صحيح البخارم (ٗ.)ّْٕ /
ِ
ِ
الساعدم ,مف مشاىير
م ٌ
س ْعد ْبن َمالك بف خالد بف ثعمبة بف حارثة بف عمرك بف الخزرج بف ساعدة األنصار ٌ
س ْيل ْبن َ
)) َ
بي صمٌى المَّو عميو كسمـ,
حباف ,كركل عف ٌ
النبي صمٌى المَّو عميو كسمـ ,حكاه ابف ٌ
الصحابة ,يقاؿ :كاف اسمو حزنان ٌ
ٌ
الن ٌ
فغيره ٌ

العباس ,كأبك حازـ,
أبي ,كعاصـ بف عدم ,كعمرك بف عبسة ,كركل عف مركاف ,كمركاف أصغر منو ,ركل عنو ابنو ٌ
كعف ٌ
النبي صمٌى المَّو عميو كسمـ ,كىك ابف خمس عشرة سنة ,كىك آخر مف مات بالمدينة
م :مات
كالزىرم ,كآخركف ,قاؿ الزىر ٌ
ٌ

اقدم :عاش مائة سنة ,ككذا قاؿ أبك حاتـ ,كزاد أك أكثر,
الصحابة ,مات سنة إحدل كتسعيف ,كقيؿ :قبؿ ذلؾ ,قاؿ الك ٌ
مف ٌ
كقيؿ ستان كتسعيف ,كزعـ ابف أبي داكد أنو مات باإلسكندرية ,كركم عف قتادة ,أنو مات بمصر ,كيحتمؿ أف يككف كىمان,
الصكاب ,أف ذلؾ ابنو العباس ,اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ّ.)ُٕٔ /
ك ٌ
ّ
الس ِ
ِ
حباف :يقاؿ كلد في عيد
اع ِد ُّ
ُس ْي ٍد َّ
ي  ,كاسـ أبي أسيد ,كىك بالتصغير ,مالؾ بف ربيعة .قاؿ ابف ٌ
) ) ا ْل ُم ْنذ ُر ْب ُن أَِبي أ َ
النبي صمٌى المَّو عميو كآلو كسمـ عاـ الفتح ,اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ٔ.)َِٖ /
ٌ
ْ
اع ىدةى ٍب ًف ىكع ًب ٍب ًف ا ٍل ىخ ٍزرًج ,ىش ًي ىد ب ٍدرا ,تيكفي سىنةى ثى ىالثً
يً ,م ٍف بنًي س ً
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يف ,ىكلىوي ثًٍنتىافً
الساعد ُّ
ُس ْيد َّ
ى
ى
ٍ
ىن ي ى ى
ى
يع َة أ َُبو أ َ
) ) َمال ُك ْب ُن َرب َ
ى
ام ًر ٍب ًف عك ً
ؾ ٍبف ربًيعةى ٍب ًف ا ٍلب ٍد ًف ٍب ًف ع ً
ً
ً
ؼ
ى
ي
كف ىسىنةن ,ىكىذ ىك ىر ىب ٍع ي
يف :أَّىنوي تييكف ىي ىسىنةى ست ى
ض ا ٍل يمتىأىخ ًر ى
ىكتً ٍس يع ى
يف  ,ىكىكًى ىـ ,ىك يى ىك ىمال ي ي ى ى
ىٍ
ً
ً
ً
َّح ىابةي :أىىن يس ٍب يف ىمالً وؾ ,ىك ىس ٍي يؿ
اف ,ىح َّد ى
ث ىع ٍنوي م ىف الص ى
ا ٍب ًف ىح ًارثىةى ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ا ٍل ىخ ٍزىرًج ٍب ًف ىساع ىدةى ,أيص ى
ص ًرًه قىٍب ىؿ قى ٍت ًؿ يعثٍ ىم ى
يب بًىب ى
َّاع ًدم ر ً
ا ٍبف سع ود الس ً
ض ىي اهللي ىع ٍنيي ىما ,معرفة الصحابة ألبي نعيـ (ٓ.)َِْٓ /
ي ىٍ
ى
)ٓ) (فميى) ,أم :اشتغؿ ,ككؿ ما شغمؾ عف شيء فقد ألياؾ عف غيره ,فتح البارم البف حجر (َُ.)ٕٓٔ /
)ٔ) (قمبناه) ,أم :رددناه ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ْ.)ٕٗ /
ٕ
ً
اب تى ٍح ًك ً ً ً
يد
ىح ىس ىف ًم ٍنوي (ّْٖ /حُُٗٔ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا ىس ًع ي
اسوـ أ ٍ
اب األ ىىد ًب ,ىب ي
) ) صحيح البخارم ,كتى ي
يؿ اال ٍسـ إًلىى ٍ
َّاف ,قىا ىؿ :ىح َّدثىنًي أيىبك ىح ًازوـ ,ىع ٍف ىس ٍي وؿ  , قىا ىؿ ... :الحديث.
ا ٍب يف أىبًي ىم ٍرىي ىـ ,ىح َّدثىىنا أيىبك ىغس ى

ُِّ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ابف بطاؿ" :قد قدمنا قبؿ ىذا ,أف النبي عميو السالـ كاف يي ٍع ًج ىبو تغيير االسـ القبيح باالسـ الحسف عمى
كجو التفاؤؿ كالتيمف؛ ألنو كاف يي ٍع ًجبو الفأؿ الحسف ,كقد غير رسكؿ اهلل عدة أسامى" (ُ) ,كمف ىذه
األسماء القبيحة التي غيرىا النبي  إلى أسماء حسنة –أيضان ,-ما ركاه الحاكـ ,مف حديث

امةى ٍب ًف
أى
يس ى
َّ
ى
صمى اهللي

(ِ)
ًَّ
ىف رج نال ًمف بنًي ىش ًقرةى (ّ) يقىا يؿ لىو :أىصرـ (ْ) ىك ً
ي
يف أىتىيكا النَّبً َّ
أٍ
ي
ٍ ى
ىخ ىد ًرم  , أ َّ ى ي
اف في النَّفى ًر الذ ى
ى
ى
ي ٍىي
(ٓ)
ت ىى ىذا
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ فىأىتىاهي بً يغ ىالوـ لىوي ىح ىب ًشي
اؿ :ىيا ىر يس ى
ا ٍشتىىراهي بًتًٍم ىؾ اٍلبً ىالًد فىقى ى
كؿ المَّ ًو ,إًني ا ٍشتىىرٍي ي

اس ىـ
يدر" قى ى
ىص ىريـ ,قى ى
اس ُم َك" قى ى
ىف تي ىسم ىيوي ىكتى ٍد يع ىك لىوي بًاٍل ىب ىرىك ًة .قى ى
ت ُزْر َع َة فَ َما تُ ِر ُ
اؿ" :أَ ْن َ
ىح ىب ٍب ي
فىأ ٍ
ت أٍ
اؿٍ :
اؿ :أ ٍ
"ما ْ
اؿَ :

)ُ) شرح صحيح البخارم (ٗ.)ّْٕ-ّْٔ /
ِ
ي َّ
ي ,كاسـ شقرة :الحارث ٍبف تميـ ٍبف مر ,كذا ,قاؿ ابف عبد البر  ...كالشقرات :شقائؽ النعماف,
الشقَ ِر ُّ
َخ َد ِر ٍّ
ام ُة ْب ُن أ ْ
))أَ
ُس َ
يث ا ٍلك ً
ً
ً
اح يد,
امةي ٍب يف أ ٍ
كاف النعماف قد حمى ن
ىخ ىد ًرم ا ٍلىب ٍ
أرضا ,أك أنبتو فييا ,فنسبت إليو ,ىكىن ىز ىؿ أ ى
يس ى
ص ىرةى ,ىكلىٍي ىس لىوي إال ىى ىذا ا ٍل ىحد ي ى

أسد الغابة البف األثير(ُ ,)ُّٗ /كىك ابف عـ بشير بف ميمكف ,االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر(ُ.)ٕٖ /

ّ
ش ِق َرةَ ,بكسر القاؼ ,ككذا جاء ىذه النسبة بالفتح ,كىك شقرة بف الحارث بف تميـ بف مر قالو ابف الكمبي ,كقاؿ غيره:
)) َ

شقرة ,كىـ بنك الحارث بف عمرك بف ىجيـ ,كقاؿ ابف حبيب أيضا :في بنى تميـ بف مر شقرة ,كىك معاكية بف الحارث
ابف تميـ ,كانما سمى شقرة ببيت قالو( :كقد أحمؿ الرمح األصـ كعكبو  ...بو مف دماء القكـ كالشقرات) ,األنساب
لمسمعاني (ٖ.)ُِٔ-ُِٓ /
)ْ) قاؿ الخطابي" :إنما غير اسـ األصرم؛ لما فيو مف معنى الصرـ ,كىك القطيعة ,يقاؿ صرمت الحبؿ إذا قطعتو,
كصرمت النخمة إذا جذذت ثمرىا" ,معالـ السنف (ْ.)ُِٕ /
ٓ
ً
ضـ ا ٍل ىحاء
ضـ ا ٍل ىحاء ىك يس يككف ا ٍلىباء ا ٍل يم ىك ى
حدة ىكًفي آخرىىا الشيف ا ٍل يم ٍع ىج ىمة – قيؿ :في أبي ىسالـ الحبشي بً ى
) ) الحبشي ,بً ى
السميكلي ,صحابًي ,ك ً
معيف ,كقيؿ بًفىتٍ ًحيا  ...كًفي ٍاألىسماء ً
كس يككف ا ٍلباء ,قىالىو ٍابف ً
حبشي أىٍيضان ,جبؿ
ادة َّ
حبشيٍ ,ابف يجىن ى
ى
ىي
ى
ٍى
ىى ٌ ى
ى
ى
ىس ىفؿ ىم َّكة ,المباب في تيذيب األنساب البف األثير(ُ.)ّّٕ /
بًأ ٍ

ُِْ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ

ِ (ُ)
ىى ىذا اٍل يغ ىالًـ .قى ى
ض ىكفَّوي
اؿ" :فَ ُي َو َعاص ٌم " ىكقىىب ى
الحسنة الجميمة المعبرة ,كيذـ األسماء القبيحة ,كيغيرىا.
(ِ)

(ّ) ,الكاضح مما سبؽ ,أف النبي  يستحسف األسماء

وي ْع َجب النبي  بكل ما ىو جميل ,ومن ذلك األصوات الشجيَّة العذبة ,كىذا ما أخرجو الدارمي,
ُ
)
ْ
(
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ
ً
كرةى  , أ َّ
ين َر ُج ًال ,فَأَ َّذ ُنوا,
َم َر َن ْح ًوا ِم ْن ِع ْ
ىف ىر يس ى
ش ِر َ
ى
مف حديث أىبي ىم ٍح يذ ى
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ "أ َ

ُ
ً
ً ً
ِ
صمة)ً ,في ىك ىالًـ ا ٍل ىع ىر ًب :الم ٍنعً ,
ككقىاه,
صمان :ى
صمةي المَّ ًو ىع ٍب ىده :أ ٍ
صمو ىي ٍعص يمو ىع ٍ
كع ٍ
) ) (الع ْ
ىف ىي ٍعص ىمو م َّما ييكبًقيو ,ىع ى
ى ي
من ىعو ى

لساف العرب البف منظكر (ُِ.)َّْ /

ِ
ً
كب َّ
الش ٍيىبانًي,
اب ٍاأل ىىد ًب (َّْٕ /حِٕٕٗ) ,قاؿ الحاكـ :أ ٍ
ىخىب ىرىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىي ٍعقي ى
) ) المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ,كتى ي
ً
ض ًؿ ,ثىىنا ىب ًش يير ٍب يف ىم ٍي يم و
ثىىنا ىي ٍحىيى ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىي ٍحىيى ,ثىىنا يم ىس َّد هد ,ثىىنا بً ٍش ير ٍب يف ا ٍل يمفى َّ
ىخ ىد ًرم... ,
امةى ٍب ًف أ ٍ
كف ,ىع ٍف ىعمو أ ى
يس ى
اب ًفي تى ٍغيً ً
ير ًاال ٍسًـ ا ٍلقىبًي ًح (ِْٖٖ /حْْٓٗ) عف مسدد بف مسرىد,
الحديث ,كأخرجو أبك داكد في سننوً ,كتىاب ٍاأل ىىد ًب ,ىب ه
كأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير(ُِٖٗ /ح ْٕٖ) ,مف طريؽ معمى بف أسد العمي ,ككالىما (مسدد ,كمعمى) عف بشر

بف المفضؿ ,بو مختص انر.

)ّ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو َب ِشير ْبن َم ْي ُمون َّ
ي ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ ,تقريب التيذيب
الشقَ ِر ّ
(ص ,)ُِٓ :كقاؿ يحيى بف معيف :ليس بو بأس ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم (ْ ,)ُٕٖ /كقاؿ الذىبي:
يث ً
ً
يح اإلسناد
صح ي
صدكؽ ,الكاشؼ (ُ ,)ِِٕ /قمت :صدكؽ ,كالحديث إسناده حسف ,قاؿ الحاكـ في مستدركو :ىى ىذا ىحد ه ى
ص ًحيح ,األحاديث المختارة
ىكلى ٍـ يي ىخر ىجاهي (َّْٕ /حِٕٕٗ) ,قاؿ ضياء الديف المقدسي :ىرىكاهي أيىبك ىد ياكد ىعف يم ىس ٌدد ,إسناده ى

(ْ ,)َٗ /كقاؿ التبريزم :إسناده جيد ,مشكاة المصابيح (ّ.)ُّْٖ /
ْ
كسماه أحمد بف حنبؿ ,كابف معيف ,كابف سعد,
الزبير بف ب ٌكار أكسانَّ ,
) ) أ َْوس ْبن ِم ْع َير :أ َُبو محذورةَّ .
سماه خميفة ,ك ٌ
كأبك خيثمة :سمرة ,كقيؿ عف ابف معيف :اسمو معير بف نفير ,كذا نقمو عف ابف شاىيف ,كقاؿ أبك عمر :قد قيؿ :إف أكس
أصح كأشير ,ثـ نقؿ عف ابف الزبير أف
ابف معير أخك أبي محذكرة ,كفي ذلؾ نظر ,كاألكؿ -يعني أنو اسـ أبي محذكرة-
ٌ
اسـ أبي محذكرة أكس ,كأف لو أخان اسمو أنيس قتؿ كاف انر ,كبو جزـ ابف حزـ ,كخطَّأ مف خالفو ,كعف أبي اليقظاف أف اسـ
أف أخاه اسمو أكس ,كقتؿ يكـ بدر كاف انر ,اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر(ُ,)َّٕ -َّٔ/
أبي محذكرة سمرة ك ٌ
ككاف أبك محذكرة مؤذف رسكؿ اهلل  بمكة ,أمره باألذاف بيا منصرفو مف حنيف ,ككاف سمعو يحكي األذاف ,فأمر أف يؤتى
بو ,فأسمـ يكمئذ ,كأمره باألذافَّ ,
أقره عمى األذاف بيا فمـ يزؿ [يؤذف] بيا ىك
فأذف بيف يديو ,ثـ أمره فانصرؼ إلى مكة ,ك َّ
فمما انقطع كلد ابف محيريز ,صار األذاف بيا إلى كلد ربيعة بف سعد
ككلده ,ثـ عبد اهلل بف محيريز ابف عمو ككلدهَّ ,
ابف جمح ,كأبك محذكرة كابف محيريز مف كلد لكذاف بف سعد بف جمح ,قاؿ الزبير :كاف أبك محذكرة أحسف الناس أذانان
كأنداىـ صكتان ,االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر(ْ.)ُِٕٓ /
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ان "...
ص ْو ُ
ورةَ ,فَ َعمَّ َم ُو ْاألَ َذ َ
فَأ ْ
َع َج َب ُو َ
ت أَِبي َم ْح ُذ َ
أبك محذكرة أحسف الناس صكتان كأذانان ,كلبعض شعراء قريش في أذاف أبي محذكرة.
(ُ)

(ِ) ,قاؿ الشككاني :قاؿ الزبير بف بكار :كاف
كمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال محمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكره

أم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كرب الكعب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكرة

ألفعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف فعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذككرة

(ّ)

كالنغم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكره
ىنا نجد أف النبي  ىي ٍع ًقد بما يشبو المسابقات في زماننا ىذا ,حتى يختار مف بيف ىذه
األصكات ,صكتان َّ
شذيان جميالن ,حتى يأمره بالصدع باألذاف ,ليرفع فيو اسـ اهلل  , كينادم الناس

في ٍع ىجب النبي  بصكت أبي محذكرة  , الذم كاف أحسف األصكات في األذاف.
لمصالة ,ي
في ٍع ىجب بو كثي انر,
م ي
كسى األى ٍش ىع ًر ٌ
وصوتاً جميالً آخ ارً  ,ىيسمعو النبي  كىك صكت أىبًي يم ى

يد ٍبف ع ً
ً
)ُ) سنف الدارمي ًكتىاب الص ى ً
اب التٍَّرًجي ًع ًفي ٍاألى ىذ ً
ام ور ,ىع ٍف
اف (ِّٕٔ /حُِِّ) ,قاؿ الدارمي :أ ٍ
ىخىب ىرىنا ىسع ي ي ى
َّالة ىب ي
ي
ً
ىى َّم واـ ,ع ٍف ع ً
و
ً
ً
و
ً
ً
ً
اب
ام ور ٍاأل ٍ
كرةى ... ,الحديث ,كأخرجو مسمـ في صحيحو ,كتى ي
ى ى
ىح ىكؿ ,ىع ٍف ىم ٍك يحكؿ ,ىعف ٍابف يم ىح ٍيريز ,ىع ٍف أىبي ىم ٍح يذ ى
ً
ً
ً
الص ى ً
اب صفىة ٍاألى ىذ ً
اف (ُِٖٕ /حّٕٗ) ,مف طريؽ عامر األحكؿ عف مكحكؿ بف شيراب ,كأبك داكد في سننو ,كتىاب
َّالة ,ىب ي
الص ى ً
اف (ُُّٖ /حَٓٓ) ,مف طريؽ عبد الممؾ بف أبي محذكرة ,ككالىما ,بجزء منو ,كأخرجو النسائي
اب ىك ٍي ى
َّالة ,ىب ي
ؼ ٍاألى ىذ ي
ً
اب ٍاألى ىذ ً
اف (ِٓ /حِّٔ) ,مف طريؽ عبد العزيز بف عبد الممؾ بف أبي محذكرة ,كفيو قصة,
اف ,ىك ٍي ى
في سننو ,كتى ي
ؼ ٍاألى ىذ ي
كثالثتيـ (مكحكؿ ,كعبد الممؾ ,كعبد العزيز) ,عف عبد اهلل بف محيريز ,كأخرجو أبك داكد في سننوً ,كتىاب الص ى ً
اب
َّالة ,ىب ي
ً
اب ٍاألى ىذ ً
اف,
ىك ٍي ى
اف (ُُّٕ /حَْٓ) ,مف طريؽ عبد الممؾ بف أبي محذكره ,بجزء منو ,كأخرجو النسائي في سننو ,كتى ي
ؼ ٍاألى ىذ ي
اف ًفي السَّفى ًر (ِٕ /حّّٔ) ,مف طريؽ السائب مكلى أبي محذكرة كأـ عبد الممؾ بف أبي محذكرة ,بألفاظ متقاربة,
ٍاألى ىذ ي
كالجميع (عبد اهلل بف محيريز ,كعبد الممؾ ,كالسائب كأـ عبد الممؾ) عف أبي محذكرة . 
الش ِ
)ِ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو َم ْك ُحول َّ
ام ّي أ َُبو َع ْبد المَّو ,ثقة فقيو كثير اإلرساؿ مشيكر ,تقريب التيذيب
(ص ,)ْٓٓ :قمت :ركايتو ىنا ليست مرسمة ,فعبيد اهلل بف محيريز أحد شيكخو ,تيذيب التيذيب البف حجر(َُ,)َِٗ /
أما عامر بف عبد الكاحد األحكؿ ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ يخطىء ,تقريب التيذيب (ص ,)ِٖٖ :قاؿ أحمد :ليس بالقكم,
ىك ضعيؼ الحديث ,الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ ,)َُّ /ذكره ابف حباف في الثقات ,كقاؿ :شيح (ٓ ,)ُّٗ /ذكره
ابف شاىيف في الثقات ,تاريح أسماء الثقات (ص ,)ُٓٓ :كضعو ابف الجكزم في الضعفاء ,كقاؿ :ضعفو ٍابف يعىي ٍيىنة ىكقىا ىؿ
ىحمد :ض ًعيؼ ً
مرة :لىٍي ىس ىح ًديثو بً ىش ٍيء ,ىكقىا ىؿ يحيى :لىٍي ىس بً ًو ىبأٍس ,الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم
أٍ
ى
ى
الحديث ,ىكقىا ىؿ ٌ
(ِ ,)ِٕ /كقاؿ النسائي :ليس بالقكم ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم (ُْ ,)ٕٔ /قاؿ الذىبي :أبك حاتـ ,الكاشؼ
(ُ ,)ِٓٓ /قمت :صدكؽ يخطئ ,فإسناد الحديث حسف ,كلمحديث الكثير مف المتابعات ,كلكف يغمب عمى أسانيدىا كجكد
مشاكؿ ,ككجدت إسنادان متابعان قكيان ,رجالو كميـ ثقات ,عند أبي داكد في سننوً ,كتىاب الص ى ً
اف
اب ىك ٍي ى
َّالة ,ىب ي
ؼ ٍاألى ىذ ي
(ُُّٖ /حَٓٓ) ,كما ىك مبيَّف في التخريج ,قمت :الحديث صحيح لغيره بالمتابعات ,قاؿ األلباني :سنده صحيح ,الثمر
ص ًحيح ,البدر المنير (ّ ,)ّّٗ /كقاؿ
المستطاب في فقو السنة كالكتاب (ُ ,)ُُِ /قاؿ ابف الممقف :ىك ىى ىذا إً ٍسىناد ى
صححوي ٍابف يخ ىزٍي ىمة ىك ٍابف السكف ,تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج (ُ.)ُِٕ /
ابف الممقف :ىك ى
)ّ) نيؿ األكطار لمشككاني (ِ.)ْٕ /
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(ُ)
ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ:
اؿ :قى ى
كىذا ما أخرجو مسمـ ,مف حديث ,عامر بف الحصيب  , قى ى
اؿ ىر يسك يؿ اهلل ى
(ْ)
(ِ)
ار (ّ) ِم ْن م َز ِ
"إِ َّن ع ْب َد ِ
ير ِ
اهلل ْب َن قَ ْي ٍ
ام ِ
اء:
ُع ِط َي ِم ْزَم ًا
ش َع ِر َّ
س أَو ْاألَ ْ
آل َد ُاوَد"  ,قاؿ النككم" :قى ى
ي أْ
َ
اؿ اٍل يعمى ىم ي
َ
(ٓ)
ت اٍلحسف  ...ك ىكاف ىداكيد  حسف الص ً
ً ً
َّكت ًج ًّدا"  ,كقاؿ ابف منظكر " :ىشبَّوى
ى ىى
َّك ي ى ى ي
ٍ
اٍل يم ىر ياد باٍلم ٍزىم ًار يى ىنا الص ٍ
ى ى ي
ً
حسف صكتًو كحالكةى ىن ٍغمتًو بًصك ًت ً
ً
الم ٍز ً
َّك ًت
ي ٍى
الم ٍنتىيى في يح ٍس ًف الص ٍ
مار ,ىكىد ياكيد يى ىك النَّبي  , كًاليو ي
ىٍ
ى

ُ
عدم ابف
ص ْيب بف عبد المَّو بف الحارث بف األعرج بف سعد بف رزاح بف ٌ
ص ْي ِب ,ولقبوُ :ب َرْي َدة ْبن ا ْل ُح َ
) ( َعامر بن ا ْل ُح َ
النبي صمٌى المَّو عميو كسمـ مياج انر
مر بو
سيـ بف مازف بف الحارث بف سالماف بف أسمـ بف أفصى األسممي ,كأسمـ حيف ٌ
ٌ

النبي  مف بدر ,كسكف
بالغميـ ,كأقاـ في مكضعو حتى مضت بدر كأحد ,ثـ قدـ بعد ذلؾ ,كقيؿ :أسمـ بعد منصرؼ
ٌ
ست عشرة غزكة ,كأخبار بريدة كثيرة كمناقبو مشيكرة ,ككاف
البصرة َّ
لما فيتحت ,غ از مع رسكؿ المَّو صمٌى المَّو عميو كسمـ ٌ
تحكؿ إلى مرك فسكنيا إلى أف مات في خالفة يزيد بف معاكية ,مات سنة ثالث كستيف,
غ از خراساف في زمف عثماف ثـ ٌ
اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ُ ,)ُْٖ /بتصرؼ بسيط.

ِ
حضار بف حرب بف عامر بف غنـ بف بكر بف عامر بف عذر بف كائؿ بف ناجية
سمَ ْيم بف ٌ
) ) َع ْب ُد المَّو ْبن قَ ْيس ْبن ُ
ابف الجماىر بف األشعر ,أبك مكسى األشعرم ,مشيكر باسمو ,ككنيتو معان ,كأمو ظبية بنت كىب بف عؾ ,أسممت كماتت

الرممة ,كخالؼ سعيد بف العاص ثـ أسمـ كىاجر إلى الحبشة ,كقيؿ :بؿ رجع إلى بالد قكمو كلـ
بالمدينة ,ككاف ىك سكف ٌ
يياجر إلى الحبشة ,كىذا قكؿ األكثر ,فإف مكسى بف عقبة كابف إسحاؽ كالكاقدم لـ يذكركه في مياجرة الحبشة ,كقدـ
النبي صمى المَّو عميو كسمٌـ
المدينة بعد فتح خيبر ,صادفت سفينتو سفينة جعفر بف أبي طالب ,فقدمكا جميعان ,كاستعممو
ٌ
عمى بعض اليمف :كزبيد ,كعدف كأعماليما ,كاستعممو عمر عمى البصرة بعد المغيرة ,فافتتح األىكاز ثـ أصبياف ,ثـ
استعممو عثماف عمى الككفة ,ثـ كاف أحد الحكميف بصفيف ,ثـ اعتزؿ الفريقيف ,ككاف خفيؼ الجسـ ,قصي انر ثطَّان ,ككاف
حسف الصكت بالقرآف ,كقاؿ أبك عثماف النيدم :ما سمعت صكت صنج كال بربط كال نام أحسف مف صكت أبي مكسى

بالقرآف ,ككاف عمر إذا رآه قاؿ :ذ ٌكرنا رَّبنا يا أبا مكسى ,كفي ركاية شكقنا إلى ربنا ,فيق أر عنده ,ككاف أبك مكسى ىك الٌذم
فقٌو أىؿ البصرة كأقرأىـ ,اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ْ ,)ُِٖ-ُُٖ /فمما سار عمي إلى البصرة ليمنع
طمحة كالزبير عنيا ,أرسؿ إلى أىؿ الككفة يدعكىـ لينصركه ,فمنعيـ أبك مكسى كأمرىـ بالقعكد في الفتنة ,فعزلو عمي عنيا,

كصار أحد الحكميف ,فخدع فانخدع ,كسار إلى مكة فمات بيا ,كقيؿ :مات بالككفة ,سنة اثنتيف كأربعيف ,كقيؿ :سنة أربع
كأربعيف ,كقيؿ :سنة خمسيف كقيؿ :سنة اثنتيف كخمسيف ,أسد الغابة (ٔ.)ِٗٗ /
الم ْزمار سواء ,ك يىك ٍاآللىةي الَّتًي ي ٍزمر بًيا ,كمز ً
)ّ) المزمور ,بًفىتٍ ًح ا ٍل ًم ًيـ كضميا ,و ِ
اف ىيتى ىغَّنى بً ًو
ام يير ىد ياكىد ,ىعمىٍي ًو َّ
الس ىال يـ :ىما ىك ى
ى ى ى
ي ىي ى ى
َ ُ
ُ ََ ٌ ى ى
ً
ً
ً
ًم ىف َّ
الزيب ً
كر ,لساف العرب البف منظكر(ْ.)ِّٕ /
كر ي
كم ٍزيم ه
كضركب الد ىعاء ,ىكاح يد ىىا م ٍز ه
مار ي
ْ
ً
ً
ً
استً ٍحىب ً
َّك ًت بًا ٍلقي ٍر ً
اب تى ٍح ًس ً
آف (ُْٓٔ /حّٕٗ) ,قاؿ مسمـ:
ص ًرىىا ىب ي
) ) صحيح مسمـ كتى ي
اب ٍ
يف ىكقى ٍ
ص ىالة الٍ يم ىساف ًر ى
اب ى
يف الص ٍ
ً
ؾ ىك يى ىك ٍاب يف ًم ٍغ ىك وؿ ,ىع ٍف ىع ٍب ًد
كح َّدثىىنا ٍاب يف ين ىم ٍي ور ,ىح َّدثىىنا أىبًي ,ىح َّدثىىنا ىمالً ه
ىح َّدثىىنا أيىبك ىب ٍك ًر ٍب يف أىبًي ىش ٍيىبةى ,ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد اهلل ٍب يف ين ىم ٍي ور ,ح ى
ً
ً
ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ... :الحديث.
اهلل ٍب ًف يب ىرٍي ىدةى ,ىع ٍف أىبًيو ,قىا ىؿ :قىا ىؿ ىر يسك يؿ اهلل ى
)ٓ) شرح النككم عمى مسمـ (ٔ.)َٖ /
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ً
اء ًة" (ُ) ,كقاؿ ابف حجر" :كال شؾ أف النفكس تميؿ إلى سماع القراءة بالترنـ أكثر مف ميميا لمف ال
بًاٍلق ىر ى
يترنـ؛ ألف لمتطريب تأثي انر في ًرقَّ ًة القمب كاجراء َّ
الد ٍم ًع ...ككاف بيف السمؼ اختالؼ في جكاز القرآف
باأللحاف ,أما تحسيف الصكت ,كتقديـ حسف الصكت عمى غيره فال نزاع في ذلؾ" (ِ) ,الكالـ في الحديث,
بأف الصكت الحسف في التالكة كاألذاف قبمو ,مف األمكر المستحسنة لدل النبي  ,كلدل الناس جميعان,

فالنفس البشرية تميؿ إلى الجماؿ ,كاإلسالـ يدعـ ىذه الفكرة كيشجعيا ,بشرط :أف تككف مضبكطة في

حدكد الشرع ,كىذا يدفعنا لتكجيو دعكة ألنفسنا ,لنعمؿ عمى اختيار األصكات الندية الجميمة في قراءة
القرآف كاألذاف ,حتى نسير عمى نيج النبي العدناف ,كحتى تتحكؿ منابر األذاف في المساجد ,إلى لكحة

تكاقة لسماع األصكات الشجيَّة.
فنية جاذبة غير طاردة لمناس ,فإف النفكس َّ

الطيبة ,والفاغية ,والمباس الحسن
المطمب الثالث :اإلعجاب بالريح ّْ
الطيبة ,فقد جاء في الحديث الذم أخرجو أبك داكد ,مف
وي ْع َجب النبي  بالرائحة الجميمة ّْ
ُ
(ّ)
ت" :ص ىنع ي ً ً َّ ً
حديث عائً ىشةى ,ر ً
اء ,ىفمىبً ىسيىا,
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ يب ٍرىدةن
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا ,قىالى ٍ
ى
ى ٍ
ىس ٍكىد ى
ت ل ىر يسكؿ المو ى
ى
ؽ ًفييا كج ىد ًريح الص ً
يح الطَّي ىبةي" (ْ) (ٓ) ,فقد
ىح ًسيبوي قى ى
كؼ ,فىقى ىذفىيىا  -قى ى
اؿ :ىكأ ٍ
اف تي ٍع ًجيبوي الر ي
ى
ىفمى َّما ىع ىر ى ى ى ى
اؿ - :ىك ىك ى
كاف النبي  , يستحسف الرائحة الطيبة ,فرغـ أنو طيب المظير كالرائحة بدكف التطيب ,إال أنو  كاف

اؿ اٍلعمىماء ىك ىان ٍ ً ً
يح الطَّي ىبةي
ت ىىذه الر ي
يستعمؿ الطيب في غالب أكقاتو ,زيادة في التطيب ,قاؿ النككم" :قى ى ي ى ي
ير ًمف ٍاألىكقى ً
صفىتىو صمَّى المَّو عمى ٍي ًو كسمَّـ ,كًاف لىـ يم َّس ًطيبان كمع ى ىذا فى ىكاف يستىع ًم يؿ الط ً ً
ً
ات
ىى ى ى
ى
ى ىٍ ٍ
ي ى
يب في ىكث و ى ٍ
ي ى ى ى ى ى ٍ ٍ ىى

)ُ) لساف العرب (ْ.)ِّٕ /
)ِ) فتح البارم (ٗ.)ِٕ /
الر ً
يو ً
)ّ) (ا ْلبرَدةُ)ً ,كساء أىسكيد مربَّع ًف ً
اء ,مختار الصحاح لمرازم(ص.)ِّ :
اب ,ىكا ٍل ىج ٍمعي (يب ىرهد) بًفىتٍ ًح َّ
ص ىغهر تىٍمىب يسوي ٍاأل ٍ
ىع ىر ي
ُْ
ى ه ٍ ى يى ه
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
و
اـ,
م
ى
ا
ن
ر
ب
ىخ
أ
,
ير
ث
ك
ف
ب
د
م
ح
م
ا
ن
ث
د
ح
:
داكد
أبك
قاؿ
),
َْْٕ
ح
ْٓ
/
ْ
(
اد
َّك
الس
ي
ف
اب
ب
,
اس
ب
الم
اب
ت
ك
,
داكد
أبي
سنف
)ْ)
َّ
َّ
ى ىى ي ى ي ٍ ي ى
ى
ى ه
ى
ٍ ىى ى ى ه
ى
ؼ ,ع ٍف عائً ىشةى ,ر ً
ادةى ,ع ٍف مطىر و
ت ... :الحديث ,كأخرجو أحمد في مسنده ,يم ٍسىن يد الصديقى ًة ىعائً ىشةى
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا ,قىالى ٍ
ى ى
ى
ىع ٍف قىتى ى ى ي
ضي اهلل ع ٍنيا (ّّّْ /حَِْٖٓ) ,بمثمو ,كابف حباف في صحيحوً ,كتىاب التَّ ًاري ًح ,باب ًم ٍف ً
بًٍن ًت الصدي ً ً
صفىتً ًو
ى ي
ي
ؽ ىر ى ي ى ى
َّ ً
ىخىب ًارًهً ,ذ ٍك ير ا ٍلىبىي ً
اف بًأ َّ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
ىف َّ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,ىكأ ٍ
الرائً ىحةى الطَّيىبةى قى ٍد ىك ىان ٍ
ت تي ٍع ًج ي
ب ىر يسك ىؿ المو ى
ى
(َُّْٓ /حّٓٗٔ) ,كالحاكـ في مستدركو ,كتاب المباس (َِْٗ /حّّٕٗ) ,كاألخيريف (ابف حباف ,كالحاكـ) بنحكه,
كالثالثة (أحمد ,كابف حباف ,كالحاكـ) مف طريؽ ىماـ بف يحيى ,بو.
ٓ
يح ىعمىى ىش ٍر ًط َّ
الش ٍي ىخ ٍي ًف
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ الحاكـ :ىى ىذا ىح ًد ه
ص ًح ه
يث ى
ىكلى ٍـ يي ىخر ىجاهي" ,المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـَِٗ /ْ( ,حّّٕٗ) ,كقاؿ األلباني :صحيح ,التعميقات الحساف عمى
صحيح ابف حباف (ٗ ,)َُٔ /كانظر :سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا (ٓ ,)ُٖٔ /كقاؿ شعيب
األرناؤكط :إسناده صحيح ,رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف ,حاشية مسند أحمد (ُْ.)ْْٔ /
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ًً
ً
يح ًو ,لًم ىالقى ًاة اٍلم ىالئً ىك ًة كأ ٍ ً
يب ًر ً
ً
م ىبالى ىغةن ًفي ًط ً
يف" (ُ) ,كقد جاء في الحديث
ىخذ اٍل ىك ٍح ًي اٍل ىك ًريـ ىك يم ىجالى ىسة اٍل يم ٍسمم ى
ى
ي
ي
ى
الذم أخرجو البخارم ,مف حديث أ ىىن و
يح أ ٍىك
ب ًم ٍف ًر ً
يحا قىط أ ٍىك ىع ٍرفنا قىط أى ٍ
س  , قى ى
اؿ ... :ىكالى ىش ًم ٍم ي
ط ىي ى
ت ًر ن
عر ً
ؼ َّ
َّ
يتطيب النبي  كىك الطيب ,فإف الطيب ال يحب إال طيبان ,فقد قاؿ
النبًي  ,)ِ( "فكيؼ ال
ىٍ

َّ ً
ابف القيـ" :لى َّما ىك ىان ًت َّ ً
اء
الرائ ىحةي الطي ىبةي غ ىذ ى
اطنًي ً
اء اٍلب ً
ىعض ً
ً
َّة,
ى
ب ,ىك ىسائ ىر ٍاأل ٍ ى
الد ىماغى ىكاٍل ىقٍم ى
َّ ً ً
ً
ط ىي ًب
يف ًم ىف الد ٍن ىيا إًلىى أى ٍ
اف أ ى
ىح ىد اٍل ىم ٍحيبكبً ى
لمرك ًح ,ىكأى ىشدهي يم ىال ىء ىمةن لىيىا ,ىكىب ٍي ىنوي ىكىب ٍي ىف الرك ًح الطي ىبة ن ٍس ىبةه قى ًر ىيبةه .ىك ى
(ّ)
َّ
ات المَّ ًو ىعمى ٍي ًو ىك ىس ىال يموي"  ,كًل يحبو كاستحسانو  الرائحة الطيبة ,فقد دعى المسمميف جميعان
صمى ىك ي
الطيبً ى
يف ى
اؿ ىر يسك يؿ
اؿ :قى ى
إلى أف ال يردكا الريحاف ,كىذا جاء في الحديث الذم أخرجو مسمـ ,مف حديث أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,قى ى
(ْ)
ً
ىما
الر ِ
يح"  ,قاؿ النككم :ى"كأ َّ
يف ا ْل َم ْح ِم ِل َ
ب ّْ
ان فَ َال َي ُردُّهُ ,فَِإ َّن ُو َخ ِف ُ
"م ْن ُع ِر َ
ض َعمَ ْي ِو َرْي َح ٌ
ط ّْي ُ
اهلل َ :
ً
ً ً
الرك ًح ,ىكالرك يح ىمطَّيةي اٍلقي ىكل ,ىكاٍلقي ىكل تىٍزىد ياد بالطيب ,ىك يى ىك ىي ٍنفىعي
ؽ ىش ٍي وء
ىص ىد ي
ىكييفىريح اٍل ىقٍم ى
ب ,ىكىي يسر الَّن ٍف ىس ىكىي ٍب يسطي الرك ىح ,ىك يى ىك أ ٍ

ير ى ىذا اٍلحًد ً
ً
ً ً ً
ىى يؿ الم ىغ ًة ك ىغ ًر ً
يث :يىك يكؿ ىن ٍب وت م ٍشم و
يح ,قىا ىؿ
كـ طىي ًب الر ً
َّ
اف ,فىقىا ىؿ أ ٍ
يب اٍل ىحديث في تى ٍفس ً ى
ى
الرٍي ىح ي
ى ي
ى
ى
ً ً
ً ً
ًً
ً ً
اٍلقى ً
يب يكمَّوي"(ٓ),
اضي ًع ىي ه
اض :ىب ٍع ىد ح ىك ىاية ىما ىذ ىك ٍرىناهي ىكيي ٍحتى ىم يؿ ع ٍندم ,أ ٍ
كف اٍل يم ىر ياد بًو في ىى ىذا اٍل ىحديث الط ى
ىف ىي يك ى
يكمَّوي"(ٓ) ,كىذا تشجيع كاضح مف النبي  , لجميع المسمميف كي ييحافظكا دكمان عمى الرائحة الطيبة
ألنفسيـ ,كأف ال نترؾ أجسامنا ,كمنازلنا ,كشكارعنا ,كمساجدنا ,كمدارسنا ,كجامعاتنا ,كمؤسساتنا ,ككؿ

ؼ لريحيا األنكؼ,
مكاف نتكاجد فيو ,يع ٍرضة لمركائح الكريية كالخبيثة ,التي تشمئز منيا النفكس ,كتىأ ىٍن ي
كتكره رؤياىا العيكف ,كذلؾ كنجد النبي  يي ٍع ىجب برائحة الفاغية ,كىذا جاء في الحديث الذم أخرجو
أحمد,

مف

حديث

)ُ) شرح النككم عمى مسمـ (ُٓ.)ٖٓ /
)ِ) صحيح البخارمً ,كتىاب المىن ًاق ًب ,باب ً
صفى ًة َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ (ُْٖٗ /حُّٔٓ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا
ى ي
النبًي ى
ي ى
اد ,ىع ٍف ثىابً وت ,ىع ٍف أىىن و
س  , قىا ىؿ ... :الحديث.
اف ٍب يف ىح ٍر وب ,ىح َّدثىىنا ىح َّم ه
يسمىٍي ىم ي
)ّ) الطب النبكم (ص.)َِٗ :
ْ
ً ً
استً ٍعم ً
اف كالط ً
ب الط ً
يب
اى ًة ىرد َّ
اؿ ا ٍل ًم ٍس ًؾ ىكأَّىنوي أى ٍ
يب ىك ىك ىر ى
طىي ي
) ) صحيح مسمـ ,كتاب ٍاألىٍلفىاظ م ىف ٍاأل ىىد ًب ىك ىغ ٍي ًرىىا ,ىب ي
اب ٍ ى
الرٍي ىح ً ى
(ُْٕٔٔ /حِِّٓ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا أيىبك ىب ٍك ًر ٍب يف أىبًي ىش ٍيىبةى ,كيزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وبً ,ك ىال يىما ىع ًف ا ٍلم ٍق ًر ً
ئ ,قىا ىؿ أيىبك ىب ٍك ور :ىح َّدثىىنا
ي
ى
ى
ً
ً
ًً
ً
ً
و
ىع ىرًج ,ىع ٍف
كب ,ىح َّدثىنًي يعىب ٍي يد اهلل ٍب يف أىبي ىج ٍعفىر ,ىع ٍف ىع ٍبد َّ
أيىبك ىع ٍب ًد َّ
الر ٍح ىمف ٍاأل ٍ
الر ٍح ىم ًف ا ٍل يم ٍق ًرئي ,ىع ٍف ىسعيد ٍب ًف أىبًي أىي ى
ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ... :الحديث.
أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,قىا ىؿ :قىا ىؿ ىر يسك يؿ اهلل ى
)ٓ) شرح النككم عمى مسمـ (ُٓ.)ٗ /

ُِٗ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ىف رسك ىؿ ً
اهلل َ كا َن ْت تُع ِجب ُو ا ْلفَ ِ
أ ىىن و
اغ َي ُة (ُ)"... ,
ْ ُ
س " , أ َّ ى ي
الفاغية) ,أم :ريحيا" (ْ) ,إف حبو كاعجابو  لمفاغية؛ ألنيا ذات رائحة طيبة عطرة تسر النفكس
(ِ)

(ّ) ,قاؿ المناكم في قكلو( :كاف يعجبو

كتسعدىا.

ومشيد آخر من مشاىد األناقة والجمال النبوي ,والذي يتجمى في إعجابو  في المالبس
ً ً
الجميمة ,فيا ىك أ ىىن يس ٍب يف ىمالً وؾ  ييسأىؿ :أىم الم ىب ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,أ ٍىك
َح َّ
اف أ َ
اس ىك ى
ب إًلىى ىر يسكؿ اهلل ى
ً ً
اؿ" :ا ْل ِح َب َرةُ (ٓ)" (ٔ) (ٕ)  ,كاف النبي  يستحسف مف الثياب
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ؟ قى ى
أْ
َع َج َ
ب إًلىى ىر يسكؿ اهلل ى
الثياب الحبرة ,كىذا لعدة أسباب ,قاؿ الطيبي :الحتماليا اٍل ىكسح أىك لمينيا ىكحسف انسجاـ نسجيا كاحكاـ

ً
)ُ) فغا :الفى ٍغك كالفى ٍغكة ك ً
اف ًم ٍف َّ
الرائً ىحةي الطَّيىبةي؛ كالفى ٍغكةَّ :
يح طىيىبةه ىال
الفاغيةيَّ :
الش ىج ًر لىوي ًر ه
الزٍى ىرةي ,كالفى ٍغك كالفاغىيةي :ىكٍريد يك َّؿ ىما ىك ى
ى
ى
اغيةي ,ىنكر ً
فاغيتيا ,كًقي ىؿ :الفى ٍغك كالفى ً
الشجرةي إًذا أىخرجت ً
اغيتيو ,كأى ٍف ىغ ً
ت فى ً
َّ
الحناء
ت
ج
ر
خ
:
ىم
أ
,
ات
النب
ى
غ
كف لً ىغ ٍي ًر ىذلً ى
ىى ى ٍ
ؾ ,كأى ٍف ى
ي
ى
ى ي
تى يك ي
ى ٍي
ىى
ى
ً
ً ً
ًً
كي ىربَّب بًيىا الدىف ,لساف العرب البف منظكر
ىخ َّ
اصةن ,ىكًى ىي طىيىبةي الري ًح تى ٍخرج أىمثاؿ ا ٍل ىعىناقيد ىكىي ٍنفىت يح فييىا ىن ٍكر صغار فتي ٍجتىىنى ي
ً
(ُٓ ,)َُٔ /كقاؿ ابف األثير :والفاغية :ىي ٍنكر الحَّناء ,كقيؿ :ىن ٍكر الريحاف ,كقيؿ :نكر كؿ نبت مف أنكار الصحراء
التي ال تزرع ,كقيؿ :فاغية كؿ نبتٍ :نكيره ,النياية في غريب الحديث كاألثر (ّ.)ُْٔ /
ً
ًو ً
)ِ) مسند أحمد ,يم ٍسىن يد أىىن ً
َّمد ,ىح َّدثىىنا
س ٍب ًف ىمالؾ ىرض ىي اهللي تى ىعالىى ىع ٍنويَِ /َِ( ,حُِْٔٓ) ,قاؿ أحمد :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد الص ى
ير ,ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد ا ٍل ىح ًم ًيد ,ىع ٍف أىىن و
اف ىي ٍعنًي ٍاب ىف ىكثً و
س  ... , الحديث ,كأخرجو أبك الشيح األصبياني في أخالؽ النبي,
يسمىٍي ىم ي
ًً
ًً ً
ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ (ّّّٓ /حٗٔٔ) ,مف طريؽ عبد الصمد بف عبد الكارث ,بو بمثمو.
ذ ٍك ير أى ٍكمو ل ٍمقى ٍرًع ىك ىم ىحبَّتو لىوي ى
ّ
الص َمد ْبن َع ْبد ا ْل َو ِارث ,سبؽ الحديث عنو في صفحة (ّٕ) ,كفيو
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو َع ْبد َّ
سمَ ْي َمان ْبن َك ِثير ,قاؿ ابف حجر :ال بأس بو في غير الزىرم ,كقاؿ النسائي :ليس بو بأس ,إال في الزىرم فإنو يخطئ
ُ
عميو ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم (ُِ ,)ٖٓ-ٕٓ /قاؿ العجمي :جائً
الح ًديث ىال ىبأٍس بً ًو ,الثقات لمعجمي
ز
ى
ى
(ُ ,)َّْ /قاؿ الذىبي :صكيمح ,الكاشؼ (ُ ,)ّْٔ /كضعو ابف عدم في الضعفاء ,كقاؿ :كلسميماف بف كثير غير ما
ذكرت مف الحديث ,عف الزىرم كعف غيره أحاديث صالحة  ...كأحاديثو عندم مقدار ما يركيو ال بأسو بو ,الكامؿ في
ضعفاء الرجاؿ البف عدم(ْ ,)َِٗ /قاؿ يحيى بف معيف :ضعيؼ ,كقاؿ أبك حاتـ :يكتب حديثو ,قمت :صدكؽ الحديث
في غير الزىرم ,كىذا الحديث لـ يركه عف الزىرم ,فالحديث إسناده حسف ,قاؿ شعيب األرناؤكط :إسناده حسف ,حاشية
مسند أحمد (َِ.)َِ /
)ْ) فيض القدير (ٓ.)ِِٗ /
)ٓ) (ا ْل ِحبرة)( ,ضر ه ً
اب ًم ٍف ىكتَّ و
ىم:
اف أ ٍىك قي ٍ
الي ىم ًف) يمىن َّم ىرةه ,تاج العركس لمزبيدم (َُ ,)َٕٓ /ىكًى ىي ثًىي ه
ب مف يب يركد ى
ط وف يم ىحب ىَّرةه ,أ ٍ
ىٍ
ََ
ب ًحبرةه عمىى الٍك ً
ً
ب ًحىب ىروة ىعمىى اإلضافة ,كىك أكثر استعماالن,
صؼ ىكثىٍك ي
يف ىكييقىا يؿ ثىٍك ه ى ى ى
ى ٍ
يف ىكالتَّ ٍحس ي
ىم :يم ىزيىَّنةه ,ىكالتَّ ٍحبً يير التٍَّزيً ي
أٍ
ب حبًير عمىى ا ٍلكص ً
و
كالحبرة م ٍفرهد كا ٍلجمع ًحبر ك ًحبر ه ً و
ؼ ,شرح النككم عمى مسمـ
ات ىكعىنىبة ىك ًعىن وب ىك ًعىنىبات ,ىكييقىا يؿ ثىٍك ه ى ه ى
ى ٍ
ي ى ى ى ٍ ي ىه ى ى ى
(ُْ.)ٓٔ /
ً
اس ثًىي ً
ض ًؿ لًىب ً
)ٔ) صحيح مسمـ كتاب المىب ً
اب ا ٍل ًحىب ىرًة (ُّْٖٔ /حَِٕٗ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا
اب فى ٍ
اس ىكالز ىينة ىب ي
ًو
ادةي ,قىا ىؿ :قيٍمىنا ًألىىن ً
س ٍب ًف ىمالً وؾ  ... : الحديث.
اـ ,ىح َّدثىىنا قىتى ى
ىى ٌد ي
اب ٍب يف ىخالد ,ىح َّدثىىنا ىى َّم ه
ٕ
ِ
امة ,سبؽ في صفحة (ٓٓ) ,قمت :ركاية مسمـ ,تؤكد سماعو مف أنس  , فيك يسأؿ أنس ,كيقكؿ :يق ٍمىنا.
) ) قَ َ
تادة بن د َع َ
يق ٍمىناً .ألىىن ً
س ٍب ًف ىم ًال وؾ  ,...فتدليسو ال يضر.

َُّ
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ً
يضرهي " (ُ) ,نالحظ أف
صنعتيا كمكافقتيا لبدنو الشريؼ فىًإَّنوي ىك ى
اف ىبالغ النيى ىاية في النعكمة كالميف فالخشف ٌ
بالحسف كالجماؿ كاألناقة ,كرغـ ىذا اإلعجاب في بعض
كؿ ىذه األسباب اآلنفة الذكر ,ليا عالقة ي
المالبس الجميمة التي ال يحرـ ارتداؤىا ,إال أف النبي  , كاف يمفت انتباه أصحابو الكراـ  ,كيربطيـ

محرمة عمى
إلى ما ىك أجمؿ كأفضؿ كأليف  ,مف كؿ الزينة في ىذه الدنيا ,فما بالكـ لك كانت ىذه الثياب َّ

الرجاؿ لبسيا ,فيذا كاف أدعى لمنيي عف عدـ حتى اإلعجاب بيا ,كليس ارتداؤىا ,كىذا ما جاء بو
كؿ ً
الحديث الذم أخرجو مسمـ ,مف حديث اٍلبراء  ,)ِ( قىاؿ :أ ٍ ً
ت لًرس ً
اهلل  , يحمَّةي ىح ًر و
ير (ّ) ,فى ىج ىع ىؿ
يىد ىي ٍ ى ي
ىى ى
)
ٓ
(
)
ْ
(
ون ِم ْن لِ ِ
ِفي
س ْع ِد ْب ِن ُم َع ٍاذ
ين َى ِذ ِهر لَ َم َن ِادي ُل
كف ًم ٍف لًينًيىا ,فىقى ى
اؿ" :أَتَ ْع َج ُب َ
ىص ىح يابوي ىيٍم ًم يس ى
كنيىا ىكىي ٍع ىجيب ى
أ ٍ
َ
ا ْل َج َّن ِةَ ,خ ْيٌر ِم ْن َيا َوأَْل َي ُن" (ٔ) (ٕ) ,ف ىذ َّكرىـ النبي  بما عند اهلل  ,كما َّ
أعد في الجنة لممؤمنيف الصادقيف,
يع ًجبتـ مف ىذه الحمة ,كلـ يقارنيا النبي  بحمة مثميا ,بؿ
أمثاؿ سعد بف معاذ  ما ىك خير مف ما أ ٍ

)ُ) الشمائؿ الشريفة لمسيكطي (ص ,)ْٖ :كانظر :فيض القدير لممناكم(ٓ.)ّٖ /
)ِ) ا ْلبر ِ
اء ْب ِن َع ِ
ازب ٍبف الحارث ٍبف عدم ٍبف جشـ ٍبف مجدعة ٍبف حارثة ٍبف الحارث ٍبف عمرك ٍبف مالؾ ٍبف األكس
ََ
َّ
ً
َّ
َّ
ً
َّ
صمى الموي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ عف بدر,
األنصارم األكسي ,يكنى أبا عمرك ,كقيؿ :أبا عمارة ,كىك أصح ,رده ىر يسكؿ المو ى
َّ ً
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ أربع عشرة غزكة ,كىك الذم افتتح
استصغره ,كأكؿ مشاىده أحد ,كقيؿ :الخندؽ ,كغ از مع ىر يسكؿ المو ى
الرم سنة أربع كعشريف صمحان أك عنكة ,في قكؿ أىبًي عمرك الشيباني ,كقاؿ أيىبك عبيدة :افتتحيا حذيفة سنة اثنتيف كعشريف,

كقاؿ المدائني :افتتح بعضيا أيىبك مكسى ,كبعضيا قرظة ٍبف كعب ,كشيد غزكة تستر مع أىبًي مكسى ,كشيد البراء مع
دارا ,كمات أياـ
عمي ٍبف أىبًي طالب الجمؿ ,كصفيف ,كالنيركاف ,ىك كأخكه عبيد ٍبف عازب ,كنزؿ الككفة ,كابتنى بيا ن

مصعب ا ٍبف الزبير ,أسد الغابة البف األثير (ُ.)ِّٔ /
ّ
َّ
كف ثىٍكىب ٍي ًف ,مختار الصحاح لمرازم(ص.)ٕٗ :
اء ,ىكىال تي ىس َّمى يحمةن ىحتَّى تى يك ى
) ) (ا ْل ُحمَّ ُة) ,إً ىزهار ىكًرىد ه
ْ
ِ
الماء ,معجـ المغة العربية
العرؽ أك
يمسح بو
غالبا
ي
ي
) ) ( َمنادي ُل) :نسيج مف قطف أك حرير أك نحكىما ,مرٌبع ال ٌشكؿ ن
ي
كخص المناديؿ بالذكر ,لككنيا تمتيف فيككف ما فكقيا أعمى منيا
المعاصرة ألحمد مختار عمر(معاصر) (ّ,)ُِِٕ /
َّ

بطريؽ األكلى ,فتح البارم البف حجر (َُ.)ُِٗ /

ٓ
النبيت بف مالؾ
س ْعد ْبن ُم َعاذ بف النعماف بف امرئ القيس بف زيد بف عبد األشيؿ بف جشـ بف الحارث بف الخزرج بف ٌ
)) َ
كرمي
م
األشيميٌ ,
ابف األكس األنصار ٌ
سيد األكس ,كأمو كبشة بنت رافع ,ليا صحبة ,كيكنى أبا عمرك ,شيد بد انر باتفاؽ ,ي
ٌ

بسيـ يكـ الخندؽ ,فعاش بعد ذلؾ شي انر ,حتى حكـ في بني قريظة ,كأجيبت دعكتو في ذلؾ ,ثـ انتقض جرحو ,فمات,

م ,كذلؾ سنة خمس ,اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر(ّ.)َٕ /
أخرج ذلؾ البخار ٌ
و ً
ً
ضي اهلل تىعالىى ع ٍنيـ ,باب ًم ٍف فى ً
)ٔ) صحيح مسمـ ,كتاب فىضائً ًؿ الص ً ً
ضائ ًؿ ىس ٍعد ٍب ًف يم ىعاذ ىرض ىي اهللي ىع ٍنوي
ى
ى يٍ ى ي
ى
ى
َّح ىابة ىر ى ي ى
(ُُْٗٔ /ح ِْٖٔ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يمثىَّنى ,ىك ٍاب يف ىب َّش وار ,قى ىاال :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىج ٍعفى ور ,ىح َّدثىىنا يش ٍعىبةي ,ىع ٍف
اء  , ىيقيك يؿ ... :الحديث.
أىبًي إً ٍس ىح ى
اؽ  ,قىا ىؿ :ىس ًم ٍع ي
ت ا ٍلىب ىر ى
ٕ
الس ِب ِ
يع ُّي ,لديو مشكمتاف :التدليس كاالختالط ,كقد سبؽ دراستو في صفحة (َّ) ,قمت :فيما ال يضراف
اق َّ
س َح َ
) ) أ َُبو إِ ْ

بالس ىماع في ركايتنا ىذه.
صرح َّ
بحديثنا ,كقد َّ

ُُّ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
بمنديؿ مف مناديؿ سعد  , كيصحح النبي  بعض المفاىيـ الخاطئة لدل بعض أصحابو بما يخص
إعجابيـ في ارتداء المالبس ,حيث كرد في الحديث الذم أخرجو الترمذم ,مف حديث ىع ٍبًد المَّ ًو  , ىع ًف
ان ِفي َق ْم ِب ِو ِمثْقَا ُل َذ َّرٍة ِم ْن ِك ْب ٍرَ ,وَال َي ْد ُخ ُل َّ
َّ
الن َار ـ
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قى ى
الج َّن َة َم ْن َك َ
اؿ"َ :ال َي ْد ُخ ُل َ
النبًي ى
ً
ِ ِ
يع ِني ـ م ْن َك َ ِ
ٍ ِ ِ
يم ٍ
كف ثىٍكبًي ىح ىسننا
اؿ :فىقى ى
ان" ,قى ى
اؿ لىوي ىريج هؿً :إَّنوي يي ٍع ًجيبني أ ٍ
ىف ىي يك ى
َْ
ان في َق ْم ِبو مثْقَا ُل َذ َّرة م ْن إ َ
َ
(ِ) (ّ) (ْ)
)
ُ
(
ال  ,ولَ ِك َّن ِ
ص َّ
الح َّ
 ,يقكؿ
اس "
اؿ" :إِ َّن المَّ َو ُي ِح ُّ
الك ْب َر َم ْن َب َ
الج َم َ
ىكىن ٍعمًي ىح ىس ىنةن ,قى ى
ط َر َ
ب َ
الن َ
ق َو َغ َم َ
َ
يقكؿ الرجؿ لمنبي  بأنو يستحسف لبس الثكب الحسف ,كالنعاؿ الحسف ,دكف مراعاة ما سيترتب عميو مف
يخيالء كسمعة أك غير ذلؾ (ٓ) ,فيجيبو النبي  , مبينا لو الفارؽ بيف حسف الثياب كالنعاؿ ك ً
الك ٍبر,
الحؽ َّ
َّ
كرده ,كازدرل
فيقكؿ :بؿ إف ىذا مف الجماؿ ,كليس فيو شيء مف الكبر كالتعالي ,فالكبر مف جحد

الناس كاحتقرىـ ,كمف ىنا نقكؿ :كفى لممتسكليف عمى أعتاب القذارة كالكساخة ,في ثيابيـ كنعاليـ ,كفي

أخالقيـ كسمككيـ ,كيقكلكف :إنو مف التكاضع كالتقشؼ !! ال كاهلل  ,فإنو مف األخالؽ القىميئة كالسيئة
كليس ليا في ديننا مف مسكغ ,كال أصؿ ,ككفى بيؤالء المتشدقيف بالخزعبالت باسـ اإلسالـ –كىك برمء

ظيركف اإلسالـ بما ال يميؽ بحسنو كجمالو ,كاهلل يحب الجماؿ.
منيـ ,كمف أفكارىـ -كالذيف يي ٍ

)ُ) "إِ َّن المَّ َو ي ِح ُّب الجما َل" ,أم :التجمؿ منكـ في الييئة ,أك في قمة إظيار الحاجة لغيرهً ,
كسر ذلؾ أنو كامؿ في أسمائو
ُ
ََ
كصفاتو ,فمو الكماؿ المطمؽ مف كؿ كجو ,كيحب أسماءه كصفاتو ,كيحب ظيكر آثارىا في خمقو ,فإنو مف لكازـ كمالو,
فيض القدير لممناكم(ِ.)ِِْ /

)ِ) (بطر الحق) ,أبطمو كتكبر عف اإلقرار بو كطغى في دفعو ,كالبطر في النعمة ,قمة شكرىا كالتصرؼ معيا في ما ال
ينبغي التصرؼ فيو ,تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ ل ً
ص
ى
محميدم ,ابف أبي نصر (صَ ,)ٖٔ :غ َم َ
ً
ً
َّ
كبحقكقيـ ,كيقاؿ لمرجؿ إذا
صةي.
ص الناس ,ى
اس :ى
ه
تياك ىف بيا ي
كفالف ىغ ىم ى
ص في العيف ,كالقطعةي ىغ ىم ى
الغ ىم ي
الن َ
كغ ىمطى الن ٍع ىمةى إذا ى
كاف مطعكنان عميو في ًد ً
كف في دينو ,العيف لمفراىيدم (ْ ,)ّٕٓ /كقاؿ ابف فارس:
ينو :إنو ي
طع ه
لمغ يم ه
كص عميو ,أم :ىم ي
ى ي
الغيف كالميـ كالصاد ,أصيؿ يدؿ :عمى حقارة .يقاؿ :غمصت الشيء ,إذا احتقرتو ,معجـ مقاييس المغة (ْ.)ّٗٓ /
ّ
كؿ المَّ ًو صمَّى المَّو عمىٍي ًو كسمَّـ ,باب ما جاء ًفي ً
اب البًر كالصمى ًة ىع ٍف رس ً
الك ٍب ًر (ُّْٔ /حُٗٗٗ),
) ) سنف الترمذم ,أ ٍىب ىك ي
ي ى ىىى ى ي ى ى ى
ى
ىي
ى
الر ٍح ىم ًف ,قى ىاال :ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ٍب يف ىح َّم واد قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا يش ٍعىبةي ,ىع ٍف
المثىَّنى ,ىك ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
قاؿ الترمذم :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ي
ً ً
ً
ب ,ىع ٍف في ى ً
يـ ,ىع ٍف ىع ٍمقى ىمةى ,ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو  , ىع ًف َّ
النبًي  قىا ىؿ ... :الحديث.
اف ٍب ًف تى ٍغم ى
أىىب ى
ضٍيؿ ٍب ًف ىع ٍم ورك ,ىع ٍف إ ٍب ىراى ى
)ْ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ,أ ََبان ْبن تَ ْغمِب ,سبؽ الحديث عنو في صفحة رقـ (ُُٓ) ,قمت :حديثنا ال
عالقة لو بفكر الشيعة ,فالحديث إسناده صحيح.
)ٓ) انظر :تحفة األحكذم لممباركفكرل (ٔ.)ُُٔ /

ُِّ
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المطمب الرابع :اإلعجاب َّ
بالدواب ,والعراجين
َّ
ولمدواب نصيب من إعجابات النبي  , وخاصة التي ليا ميزة ,كالفائزات في السباق ,كجاء
َّاج
يج ًرىي ًت اٍل ىخٍي يؿ ًفي ىزىم ًف اٍل ىحج ً
ىذا في الحديث الذم أخرجو الدارمي ,مف طريؽ أبي لبيد ,قاؿ" :أ ٍ
(ِ)
اؿ :يقٍم ىنا :لى ٍك ًمٍم ىنا إًلىى أ ىىن ً
س
كب
اء ًت اٍل ىخٍي يؿ ,قى ى
 ىكاٍل ىح ىك يـ ٍب يف أىي ىص ىرًة -فىأىتىٍي ىنا الرىى ى
ىعمىى اٍل ىب ٍ
اف ,ىفمى َّما ىج ى
ً
ً َّ ً
ً
ً
ًو
ص ًرًه
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ؟ ,قى ى
ا ٍب ًف ىمالؾ فى ىسأىٍل ىناهي :أى ىك يانكا يي ىراىين ى
اؿ :فىأىتىٍي ىناهي ىك يى ىك في قى ٍ
كف ىعمىى ىع ٍيد ىر يسكؿ المو ى
(ُ)

ً
ًفي َّ ً
كف ىعمىى ىع ٍيًد
الزًاكىية .فى ىسأىٍل ىناهي فى يقٍم ىنا لىوي :ىيا أ ىىبا ىح ٍم ىزةى أى يك ٍنتي ٍـ تيىراىين ى
رسك يؿ المَّ ًو صمَّى اهلل عمىٍي ًو كسمَّـ ,ير ً
اى ىف ىكالمَّ ًو
اى يف؟ قى ى
اؿ :ى"ن ىع ٍـ ,لىقى ٍد ىر ى
ى
ىي
ي ى ى ى ى يى

ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ
رس ً
اف
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ,أى ىك ى
ى
ىي
(ّ)
ىعمىى فى ىر و
ؽ
س لىوي ييقىا يؿ لىوي ىس ٍب ىحةي  ,فى ىس ىب ى

ً
ً
َّ ِ
اؿ
)ُ)
يف أىك إً ٍح ىدل ىكأ ٍىرىبعيف ,ىكتيكفي سنة خمس ىكتً ٍسعيف قى ى
ّ
عراؽ ,كلد سنة أ ٍىرىبع ى
الحجاج بن ُي ُ
وسف بن الحكم الثقَف ّي ,أىمير ا ٍل ى
حجاج ىكالٍحسف ىكا ٍلحسف أفصحيما ىكقىا ىؿ عكف :كنت إًذا ىس ًمعت ا ٍل َّ
أيىبك ىع ٍمرك بف ا ٍل ىع ىالء :ىما ىأرٍىيت أحدان أفٍصح مف ا ٍل َّ
حجاج
اف ىي ٍق ىريؤهي كؿ لىٍيمىة أحصي ىما قتؿ صب انر فىبمغ ىذلًؾ مئة ىكع ٍشريف ألفان ىكعرضت
ي ٍق ىأر عرفت أىنو طالما درس ا ٍلقي ٍرآف ,ىكقيؿ :إًَّنو ىك ى
بعد مكتو السجكف فى ى ً
كف ألفان لـ يجب عمى أحدىـ قطعه ىكىال صمب ,الكافي بالكفيات لصالح الديف
كجد فييىا ثى ىالثىة ىكثى ىالثي ى
ى
ً
ً
ً
ً
َّ
يدا
يميةى ,ككاف ىجب نا
َّار ىعن ن
الصفدم(ُُ )ِّٕ-ِّٔ /بتصرؼ ,كقد كاف ىناصبيًّا يبغض عميا كشيعتو في ىكل آؿ ىم ٍرىك ى
اف ىبني أ ى
ً
اما عمى سفؾ الدماء بأدنى شبية ,.كقد ركم عنو ألفاظ بشعة شنيعة ظاىرىا الكفر ,كلكف قد يخشى أنيا ركيت عنو
م ٍق ىد ن
ً
ً
ادكا فيما ىي ٍحككنو ىع ٍنو بشاعات
كربَّما َّ
حرفكا عميو بعض الكمًـ ,كز ي
بنكع مف زيادة عميو؛ فإ َّف الشيعة كانكا يي ٍبغ ي
ضكنو ج ٌدان لكجكه ,ي
كشناعات ,البداية كالنياية البف كثير القرشي (ُِ )ّٓٗ-ّٖٓ /بتصرؼ.
ِ
ُّوب ْب ِن ا ْل َح َكِم بف أبي عقيؿ بف مسعكد بف عامر الثقفي ,كاف عامؿ الحجاج عمى
) ) ابف عـ لمحجاج كىك ,ا ْل َح َك ُم ْب ُن أَي َ
البصرة ,كقتؿ الحكـ بيا بعد مكت الحجاج في العذاب في خالفة سميماف بف عبد الممؾ سنة بضع كتسعيف ,فإف لو مكبقات
كابف عمو ,كلك لـ يكف إال قصة يزيد الضبي ,لساف الميزاف البف حجر(ِ )ُّّ /بتصرؼ.
ّ
لمنبًي صمى اهلل ىعمىٍي ًو كسمـ ,ابتاعيا مف أعرابي مف يجيىٍيىنة بًعشر مف ًٍ
اسـ فرس شقراء ىك ىانت َّ
اإلبًؿ كسابؽ ىعمىٍييىا
)) ْ
سب َحةٍ ,
ى
فسبقت فيش ل ىذلًؾ كأعجبو ,تكضيح المشتبو البف ناصر الديف(ٓ.)ُٖٓ /

ُّّ
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(ُ)
اس ,فى ٍأنيى َّ
َّ
ىع ىج ىبوي" (ِ) (ّ) ,ىذا الحديث ييبرز استحساف النبي  كسركره لتمؾ الفرس التي
ش لً ىذلً ىؾ ,ىكأ ٍ
الن ى
َّ
سجمت فك انز كبي انر في السباؽ الذم حضره النبي  , كىذا يدؿ عمى :أف اإلعجابات كاالستحسانات ال

)ُ) ( َى َّ
ش) ,يقاؿ :ىش ليذا األمر ييش ,ييش ىشاشة ,إذا فرح بو كاستبشر ,كارتاح لو كخؼ ,النياية في غريب الحديث
كاألثر البف األثير (ٓ.)ِْٔ /
ِ
ابً :في ًرىى ً
يد
اف ا ٍل ىخٍي ًؿ (ُّٕٓٔ /حِْْٕ) ,قاؿ الدارمي :أ ٍ
اف ,ىح َّدثىىنا ىس ًع ي
) ) سنف الدارمي ,كتاب الجياد ,ىب ي
ىخىب ىرىنا ىعفَّ ي
ا ٍبف ىزٍي ود ,ح َّدثىنًي الزب ٍير ٍبف ا ٍل ًخر ً
يت ,ىع ٍف أىبًي لىبً ويد  , قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو أحمد في مسنده ,مسند أنس بف مالؾ
ى
ىي ي
ي
ً
ً
اب السىبا ً
ؽ ىكالرىى ً
اف
اب الٍسير ,ىب ي
(َِٕٔ-ٕٓ /حُِِٕٔ) ,عف أىبي ىكامؿ ,كأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو ,كتى ي
كف ,ككالىما (أبك كامؿ ,كيزيد) عف سعيد بف زيد ,بو بنحكه ,كلمحديث الكثير مف
(ِٖٔٓ /حّّٖٓٓ) ,عف ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى
ً
اب الس ٍَّب ً
اء ًفي الرىى ً
كز
ؽ ىك َّ
اف ىعمىى ا ٍل ىخٍي ًؿ ىك ىما ىي يج ي
الرٍم ًي ,ىب ي
الشكاىد ,منيا :ما أخرجو البييقي في السنف الكبرل ,كتى ي
اب ىما ىج ى
كز (َُّٔ /حُٕٕٓٗ) ,مف طريؽ حماد بف زيد أك سعيد بف زيد عف كاصؿ عف مكسى بف عبيد عف
ًم ٍنوي ىك ىما ىال ىي يج ي
اعي يؿ :ىكاف سمىٍيماف ٍبف حر وب ,ح َّدثىىنا بًي ىذا ا ٍلح ًد ً
ابف عمر ,بمعناه ,كقاؿ البييقي :قىا ىؿ إًسم ً
يث ,ىع ٍف ىح َّم ًاد ٍب ًف ىزٍي ود  ,ثيَّـ قىا ىؿ ىب ٍع ىد
ى
ى
ى ي ى ي ي ىٍ
ى
ٍى
الد ًارًمي ,ع ٍف سمىٍيماف ٍب ًف حر وب ,ع ٍف ح َّم ًاد ٍب ًف ىزٍيدو
و
ً
َّ
ىح ىم يد ٍب يف ىسعيد َّ
ىذلً ى
اد ٍب يف ىزٍي ود أ ٍىك ىس ًع ي
ؾ :ىح َّم ي
يد ٍب يف ىزٍي ود ,قىا ىؿ الش ٍي يح :ىكىرىكاهي أ ٍ
ى ى
ى ي ى ى
ىٍ
ًمف ىغ ٍي ًر ىشؾ ,كركاه أىس يد ٍبف مكسى ,عف ح َّم ًاد ٍب ًف ىزٍي ود ,كشاىد آخر ,عند أحمد في مسنده ,مسن يد ع ٍب ًد ً
اهلل ٍب ًف يع ىم ىر
ٍ
ي ٍى ى
ىٍ ى
ىى ى ي ى ي ي ى
ً
ىرض ىي اهللي ىع ٍنيي ىما (َِٗٓ /حّْٖٓ) ,مف حديث ابف عمر ,مختص انر.
)ّ) رجالو ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو لُ َم َازة ْبن َزبَّار ,أَبو لَِبيد ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ ناصبي ,تقريب التيذيب (ص:
ْْٔ) ,كقاؿ الذىبي :فيو نصب كثؽ ,الكاشؼ (ِ ,)ُُٓ /كقاؿ ابف سعد :ككاف ثقة ,الطبقات الكبرل (ٕ ,)َُٔ /ذكره

ثناء حسنان ,تاريح دمشؽ البف عساكر
ابف حباف في الثقات (ٓ ,)ّْٓ /قاؿ أحمد بف حنبؿ :صالح الحديث كأثنى عميو ن
(َٓ ,)َّٓ /قاؿ ابف حجر" :فأكثر مف يكصؼ بالنصب يككف مشيك انر بصدؽ الميجة كالتمسؾ بأمكر الديانة بخالؼ مف

يكصؼ بالرفض ,فإف غالبيـ كاذب كال يتكرع في اإلخبار كاألصؿ فيو ,أف الناصبة اعتقدكا أف عميان رضي اهلل عنو قتؿ

عثماف أك كاف أعاف عميو ,فكاف بغضيـ لو ديانة بزعميـ ثـ انضاؼ إلى ذلؾ ,أف منيـ مف قتمت أقاربو في حركب عمي",

تيذيب التيذيب (ٖ ,)ْٖٓ /ذكره العقيمي في الضعفاء الكبير ,كقاؿ :ككاف شتَّامان[ ,يشتـ عمي  ]قاليا :جرير (ْ,)ُٖ /

قاؿ الدارقطني :كاف منحرفان عف عمي عميو السَّالـ يقكؿ :كيؼ أحبو كقد قتؿ مف أىمي في غزاة كاحدة كذا ككذا؟ ,المؤتمؼ
يد ْب ُن َزْي ٍد ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ
س ِع ُ
كالمختمؼ (ِ ,)َُٖٕ /قمت :صدكؽ ,كليس لحديثنا نصيب مف فكر النصب ,كأما َ
لو أكىاـ ,تقريب التيذيب (ص ,)ِّٔ :قاؿ أحمد بف حنبؿ :ليس بو بأس ,العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل
(ِ ,)ِْٓ /كقاؿ يمسمـَّ :
حدثنا ىس ًعيد ٍبف ىزيد ,أىبك ا ٍل ىح ىسف ,صدكؽ حافظ ,التاريح الكبير لمبخارم (ّ ,)ِْٕ /قاؿ ابف
عدم :كىك عندم في جممة مف ينسب إلى الصدؽ ,الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ْ ,)ِْٓ /كقاؿ يحيى ابف معيف :ثًقىة,
تاريح ابف معيف  -ركاية الدكرم (ْ ,)ُْٖ /قاؿ العجمي :ثقة ,الثقات لمعجمي (ص ,)ُْٖ :قاؿ الجكزجاني :أخك حماد
ابف زيد سمعتيـ يضعفكف أحاديثو فميس بحجة بحاؿ ,أحكاؿ الرجاؿ (ص ,)ُِٗ :ذكره العقيمي في ,الضعفاء الكبير (ِ/
م ,الضعفاء كالمتركككف (ص:
َُٓ) ,كضعو ابف الجكزم في ,الضعفاء كالمتركككف (ُ ,)ُّٗ /قاؿ النسائي :لىٍي ىس بًا ٍلقى ًك ٌ
ّٓ) ,كقاؿ يحيى بف معيف :ليس بقكم ,كيكتب حديثو ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ ,)ُِ /كضعو ابف حباف في

المجركحيف ,كقاؿ :ككاف صدكقا حافظا ممف كاف يخطئ في األخبار كييـ في اآلثار حتى ال يحتج بو إذا انفرد=

ُّْ
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تقؼ عند حدكد معينة ,بؿ تككف لكؿ جميؿ كحسف كمميز ,حتى لك كاف خارج العالـ البشرم ,كليذا نجد
يع ًجب ببغمة ,كما جاء في الحديث الذم أخرجو ابف حباف ,مف حديث ىعمًي ٍب ًف أىبًي طىالً وب
أف النبي  أ ٍ
ً َّ ً
كؿ المَّ ًو ,لى ٍك أ ٍىن ىزٍي ىنا
ىع ىج ىبتٍوي ,فى يقٍم ىنا :ىيا ىر يس ى
 , قى ى
يىًد ىي ٍ
اؿ :أ ٍ
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىب ٍغمىةه فىأ ٍ
ت إًلىى ىر يسكؿ المو ى
ً
ون(ُ)" (ِ) (ّ) ,إف استحساف النبي
ت ًم ٍث ىؿ ىىًذ ًه ,فىقى ى
اء ٍ
ين َال َي ْعمَ ُم َ
اؿ" :إِ َّن َما َي ْف َع ُل َذِل َك الَِّذ َ
اٍل يح يم ىر ىعمىى ىخٍيم ىنا فى ىج ى
 لمبغمة؛ لما فييا مف مكاصفات مستحسنة ,فيي تأتي مف خالؿ الحمار كالفرس (أنثى الخيؿ) ,فتأخذ
صفاتيما ,مف قكة كصبر ,كمقاكمة كبيرة لألمراض ,كىذه أمكر جيدة (ْ) ,كاحتماؿ أنو أيعجب بيا كيدية,
ليست كبغمة بشكؿ مخصكص.

=(ُ ,)َِّ /قمت :صدكؽ ,فالحديث إسناده حسف ,ككجدنا لمحديث شكاىد منيا ,ما ىك عند البييقي في السنف الكبرل,

وسى ْبن ُع َب ْيد ,ذكره أبك حاتـ  ,كلـ يذكر فيو جرحان كال تعديالن ,الجرح
(َُّٔ /حُٕٕٓٗ) ,ككؿ رجالو ثقات ,و ُم َ
ابف أسيد
كسى بف عبيد مكلى ىخ ًالد بف عبد اهلل
كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ ,)ُُٓ /ذكره ابف حباف في الثقات ,كقاؿ :يم ى
(ٓ ,)َّْ /كشاىد آخر ,عند أحمد في مسندهَِٓ /ٗ( ,حّْٖٓ) ,قمت :الحديث يتقكل متنو بشكاىده ,فيصبح صحيحان
لغيره ,قاؿ المحقؽ حسيف سميـ أسد :إسناده حسف ,سنف الدارمي (ّ ,)ُٕٕٓ /قاؿ األلباني :كىذا إسناد حسف ,رجالو كميـ

ثقات ,إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ (ٓ ,)ّّٖ /قاؿ شعيب األرناؤكط :إسناده حسف ,حاشية مسند أحمد
(َِ.)ٕٔ /

)ُ) كيؼ يي ٍع ىجب النبي  بالبغمة كيقتنييا ,كينيى عف تكالدىا ,الجواب :إذا يحممت الحمر عمى الخيؿ ,تعطَّمت منافعيا مف
ِ
ير
رككب كركض كجياد
َّ
كتحرز الغنائـ ,كىذا ال يتكفر في البغاؿ ,كال كراىة فيو ,قاؿ تعالىَ { :وا ْل َخ ْي َل َوا ْل ِب َغ َ
ال َوا ْل َحم َ
ون } [النحؿ ,]ٖ :ىنا ذكر اهلل  البغاؿ صراحة ,ك َّ
امتف عمينا بيا كالخيؿ كالحمير ,فمك
وىا َو ِزي َن ًة َوَي ْخمُ ُ
لِتَْرَك ُب َ
ق َما َال تَ ْعمَ ُم َ
كانت مكركىة ,ما استحقت المدح ,كذلؾ اقتنى النبي  البغاؿ كركبيا حض انر كسف انر ,انظر :معالـ السنف لمخطابي
(ِ" ,)ِِٓ-ُِٓ /قاؿ الطحاكم :أخذ بو قكـ فحرمكا ذلؾ ,كال حجة فيو؛ ألف معناه الحض عمى تكثير الخيؿ لما فييا مف
الثكاب ,ككأف المراد الذيف ال يعممكف الثكاب المرتب عمى ذلؾ" ,فتح البارم البف حجر (ٔ.)ٕٓ /
)ِ) صحيح ابف حباف ,باب الخيؿ ,ذكر الزجر عف إنزاء الحمر عمى الخيؿ إذ فعؿ ذلؾ مف أفعاؿ الذيف ال يعممكف,
يد ٍب يف أىبًي
ىخىب ىرىنا أيىبك ىخمًيفىةى ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك ا ٍل ىكلً ًيد ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا لىٍي ه
(َُّٓٔ /حِْٖٔ) ,قاؿ ابف حباف :أ ٍ
ث ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىي ًز ي
ىحبً و
يب ,ىع ٍف أىبًي ا ٍل ىخ ٍي ًر ,ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يزىرٍي ور ,ىع ٍف ىعمًي ٍب ًف أىبًي طىالً وب ,قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو أبك داكد في سننو,
ً ً
ًكتىاب ا ٍل ًجي ًاد ,ب ه ً
اب :يحب
اب في ىك ىراىىية ا ٍل يح يم ًر تيٍن ىزل ىعمىى ا ٍل ىخٍي ًؿ (ِّٕ /حِٓٔٓ) ,كالنسائي في سننو ,كتاب الخيؿ ,ىب ي
ى ى
ا ٍل ىخٍي ًؿ (ِِْٔ /حَّٖٓ) ,ككالىما مف طريؽ الميث بف سعد ,بو بنحكه.
)ّ) رجاؿ كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيوَ ,ع ْبد المَّو ْبن ُزَرْير ,قاؿ ابف حجر :ثقة رمي بالتشيع ,تقريب التيذيب
(ص ,)َّّ :قمت :حديثنا ال عالقة لو بأفكار التشيع ,فالحديث إسناده صحيح ,قاؿ شعيب األرنؤكط :إسناده صحيح
رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف ,حاشية صحيح ابف حباف (َُ ,)ّٓٔ /قاؿ األلباني :صحيح ,التعميقات الحساف عمى صحيح
ابف حباف (ٕ.)ٖٕ /

)ْ( انظر :أطمس الحيكانات ,ألشرؼ سمكر ,ص (َُْ) ,كانظر –أيضان -كيكيبيديا ,المكسكعة الحرة  -بغؿ,
(.)https://ar.wikipedia.org/wiki
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وي ْع َجب النبي  بالعراجين (ُ) ,كما جاء في الحديث الذم أخرجو ابف حباف ,مف حديث
ُ
ِ ِ (ِ) (ّ)
َّ ً
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ك ىسمَّـ تُ ْع ِج ُب ُو ا ْل َعر ِ
,
ين ُي ْم ِس ُك َيا ِب َيده,
أىبًي ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًرم  , قى ى
اج ُ
اؿ :ىك ى
اف ىر يسك يؿ المو ى
َ
ى ى
كيمسؾ النبي  ىذه العراجيف في يده في غالب كقتو , )ْ( ,كلف أقؼ عمى الحكمة مف إمساكو  , ليذا
العرجكف عمى األخص ,كلكف مف المحتمؿ ,أف يككف إعجاب النبي  بإمساكو بيده لما فيو مف الحسف,

ضان" (ٓ).
فيك طيب ,حيث قاؿ ابف منظكر :ى"ك يى ىك طي ه
ب ىما ىد ىاـ ىغ ٌ

الطيب ,وبعض المباحات
المطمب الخامس :اإلعجاب بالجمال ,و ّْ
الجمال :ىك كممة تشمؿ كؿ مناحي الحياة كمجاالتيا ,ففي الصبر جماؿ ,قاؿ تعالى:
{فَبطْجِشْ طَجْشًا خًٍَِّْب} [ادلعبسج ,]5 :كفي الصفح جماؿ ,قاؿ تعالى{ :فَبطْفَرِ اٌظَّفْرَ اٌْدًََِّْ} [احلدش,]85 :
كحتى عند سراح المرأة فالجماؿ مطمكب ,قاؿ تعالىًَ{ :سَشِّزٌُىَُّٓ سَشَازًب خًٍَِّْب} [األزضاة ,]49 :كخمؽ اهلل
 السماكات كاألرض غاية في الجماؿ كالزينة ,قاؿ تعالىًٌَ{ :مَذْ خَعٍَْنَب فِِ اٌسََّّبءِ ثُشًُخًب ًَصََّّنَّبىَب ٌٍِنَّبظِشَِّٓ}

)ُ) العرجون :أص يؿ ً
ضرب مف ال ىك ٍمأة قى ٍدر ًش ٍب ور أك يد ىكٍي ىف
العريجكف:
يض ييشبوي اليالؿ إذا ٍان ىم ىح ى
ه
الع ٍذؽ ,كىك أصفر عر ه
ُ ُ
ؽ ,ك ي
ً
الع ٍر ىجىنةي :تصكير عراجيف النخؿ ,العيف لمفراىيدم (ِ ,)َِّ /كقاؿ
ذلؾ ,كىك طي ه
ب ما داـ ىغ ٌ
ضان رطبان كالجمعي الع ارج ي
يف ,ك ى

العكد األصفر الذم فيو ,الشماريح إذا يبس كاعكج؛ كىك مف االنعراج ,كىك االنعطاؼ,
العرجكف-بضـ العيف -ىك ي
العيني :ي
شرح أبي داكد (ِ ,)ّٗٓ-ّْٗ /كقاؿ الخطابي :العرجكف عكد كباسة النخؿ كسمي عرجكنان النعراجو ,كىك انعطافو,

معالـ السنف (ُ.)ُْْ /

ِ
ىح ىم يد
) ) صحيح ابف حباف ,كتاب الصالة ,باب ما يكره لممصمي كما ال يكره (ْٕٔ /حَِِٕ) ,قاؿ ابف حباف :أ ٍ
ىخىب ىرىنا أ ٍ
َّ
ً
ً
اض ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو,
اف ,ىع ًف ٍاب ًف ىع ٍج ىال ىف ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا عىي ي
ا ٍب يف ىعمي ٍب ًف ا ٍل يمثىَّنى ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك ىخ ٍيثى ىمةى ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى الٍقىط ي
َّ
ً
ًو
ىع ٍف أىبًي ىس ًع ويد ا ٍل يخ ٍد ًرم ,قى ى
ىح ًاد ي
يث أىبًي ىسعيد ا ٍل يخ ٍد ًرم ىرض ىي الموي ىع ٍنوي
اؿ ... ::الحديث ,كأخرجو الحميدم في مسنده ,أ ى
ً
ً
ً
اب يمتىفىرقىةه ,ىم ٍف
ام ًة ىكأ ٍىب ىك ه
(ِّ /حْٕٔ) عف سفياف بف عيينة ,بمثمو ,كابف أبي شيبة في مصنفو ,كتى ي
اب ى
ص ىالة التَّطىكًع ىك ٍاإل ىم ى
ؽ تي ىجاهى ا ٍل ىم ٍس ًج ًد (ُِِْ /حْْٕٗ) عف أبي خالد األحمر ,بنحكه ,كأحمد في مسنده ,يم ٍسىن يد أىبًي ىس ًع ويد ا ٍل يخ ٍد ًرم
ىف ىي ٍب يز ى
ىك ًرهى أ ٍ
رً
ض ىي اهللي ىع ٍنوي (ُُُٕٖ /حَُُْٔ) عف يحيى القطاف ,مختص انر ,ككميـ (سفياف ,كأبك خالد ,كالقطاف) عف محمد
ى

ابف عجالف ,بو.

)ّ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيوُ ,م َح َّمد ْبن َع ْج َال ن ,سبؽ في صفحة (ٓٔ) ,قمت :صدكؽ ,كحديثنا لـ يأخذه
عف أبي ىريرة ,فاختالطو ال يضر بحديثنا ,فالحديث إسناده حسف ,قاؿ األلباني :حسف صحيح ,التعميقات الحساف عمى
صحيح ابف حباف (ْ ,)َُٗ /قاؿ المحقؽ شعيب األرنؤكط :إسناده حسف ,حاشية صحيح ابف حباف (ٔ.)ْٕ /

)ْ) انظر :التيسير بشرح الجامع الصغير لممناكم (ِ.)َِٖ /
)ٓ) لساف العرب (ُّ.)ِْٖ /

ُّٔ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
[احلدش ,]86 :كقاؿ أيضان{ :ؤََِّْٓ خٍََكَ اٌسََّّبًَادِ ًَاٌْإَسْعَ ًَؤَْٔضَيَ ٌَىُُْ َِِٓ اٌسََّّبءِ َِبءً فَإَْٔجَزْنَب ثِوِ زَذَائِكَ رَادَ ثَيْدَخٍ} [اٌنًّ:
 ,]62فكيؼ ال يككف رب الجماؿ جميؿ؟ فقد أخرج مسمـ ,مف حديث عبًد ً
اهلل ٍب ًف م ٍس يع و
كد ,ىع ًف َّ
النبًي 
ىٍ
ى
ال" (ُ) ,كأجمؿ مف يكصؼ بالجماؿ مف مخمكقات اهلل  , ىك أكرميـ
اؿ" :إِ َّن اهللَ َج ِمي ٌل ُي ِح ُّ
ب ا ْل َج َم َ
قى ى
اؿ :لىـ ي ٍخرج إًلىينا نبًي ً
عمى اهلل  , ىك سيدنا محمد  , فقد أخرج مسمـ ,مف حديث أ ىىن و
اهلل
س  , قى ى ٍ ى ي ٍ ٍ ى ى
ً
ً
ً َّ
َّ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
يم ًت َّ
ب أيىبك ىب ٍك ور ىيتىقى َّد يـ فىقى ى
الص ىالةي ,فى ىذ ىى ى
اؿ " :ىنبًي اهلل ى
ى
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ثى ىالثنا فىأيق ى
)
ِ
(
اب فىرفىعو ,ىفمى َّما كضح لىنا كجو نبًي ً
ً
ً َّ
اهلل َّ
ب
اف أ ٍ
ى ىٍي ى
ىع ىج ى
ى ىى
بًاٍلح ىج ً ى ى ي
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ,ىما ىنظى ٍرىنا ىم ٍنظى نار قىط ,ىك ى
ى
ً
ً َّ ً
إًلى ٍي ىنا ًم ٍف ك ٍج ًو النَّبًي َّ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ بًىيًد ًه
ض ىح لىىنا ,قى ى
يف ىك ى
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ح ى
اؿ" :فىأ ٍىك ىمأى ىنبًي اهلل ى
ى
ى
(ّ)
إًلىى أىبًي ب ٍك ور أىف يتىقى َّدـ ,كأىر ىخى نبًي ً
ً َّ ً
اهلل َّ
ات"  ,يي ٍع ىجب
اب ىفمى ٍـ ىن ٍقًد ٍر ىعمى ٍي ًو ىحتَّى ىم ى
ى
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ اٍلح ىج ى
ى
ى
ٍ ى ى ىٍ
صحابة رسكؿ اهلل  , مف جماؿ كبريؽ كجيو  , عندما ظير ليـ مف كراء الحجاب ينظر إلييـ

كيطمئف عمى صالتيـ ,فكممة الحسف كالجماؿ كالبياء ,ال تفي جمالو كجاللو  حقو ,فيك أجمؿ الناس
اف ىر يسك يؿ المَّ ًو
ىخٍمقان ,كىذا ما جاء بو الحديث الذم أخرجو البخارم ,مف حديث ى
اء  , ىيقيك يؿ :ىك ى
الب ىر ى
س َن َّ
الن ِ
س َن ُو َخ ْمقًا" (ْ) (ٓ) ,قاؿ المناكم( :كاف أحسف الناس كجيان)
اس َو ْج ًيا َوأ ْ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ" :أ ْ
َح َ
َح َ
ى
كجيان) حتى مف يكسؼ  قاؿ :مف خصائصو أنو أكتي كؿ الحسف ,كلـ يؤت يكسؼ إال شطره"(ٔ),

كأحسنو ىخٍمقا ,فيو اختالؼ بيف العمماء ,كما نميؿ إليو بالفتح؛ ألنيا متناسقة مع مجرل الحديث ,كىذا ما
الالـ؛ ًألىف المراد ً
أكده القاضي بقكلو" :ضبطناه يى ىنا بًفىتٍح اٍل ىخاء كس يككف َّ
صفىات ًج ٍسمو"(ٕ) ,كالكالـ في
ىي
يى
جماؿ النبي  يطكؿ كال ممؿ ,فكيؼ ال يي ٍع ىجب الصحابة ببيائو كجمالو كجاللو ؟.

)ُ) سبؽ الحديث عنو في صفحة (ُُٓ).

ِ
ض َح) أىم :فىمى َّما ظير ىكجو َّ
النبًي صمى اهلل ىعمىٍي ًو ىكسمـ ,ىكقىا ىؿ ٍابف التيف :أىم :ظير لنا بياضو ىكحسنو؛ ًألىف
) ) ( َفمَ َّما َو َ
الكضاحً ,ع ٍند ا ٍل ىع ىرب يى ىكٍ :األ ٍىبىيض المَّ ٍكف لحسنو ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني(ٓ.)َِٓ /
ّ
َّال ًة ,باب استً ٍخ ىال ً
ً
ؼ ًٍ
الن ً
ض لىوي يع ٍذهر ًم ٍف ىم ىر و
ض ىك ىسفى ور ,ىك ىغ ٍي ًرًى ىما ىم ٍف ييصمي بً َّ
اس,
اإل ىم ًاـ إً ىذا ىع ىر ى
) ) صحيح مسمـ ,كتى ي
اب الص ى ى ي ٍ
ً ً
ت
َّم ًد ,قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ُّٓ /ُ( ...ح ُْٗ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يمثىَّنى ,ىك ىى يار ي
كف ٍب يف ىع ٍبد اهلل ,قى ىاال :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد الص ى

يز ,ىع ٍف أىىن و
ث قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد ا ٍل ىع ًز ً
س ,قىا ىؿ ... :الحديث.
أىبًي ,يي ىحد ي
ْ
ص و
كر,
ىح ىم يد ٍب يف ىس ًع ويد أيىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو ,ىح َّدثىىنا إً ٍس ىح ي
) ) صحيح البخارم (ُْٖٖ /حّْٗٓ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا أ ٍ
اؽ ٍب يف ىم ٍن ي
َّ ً
ؼ ,ع ٍف أىبً ً
َّ ً ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ... :
يو ,ىع ٍف أىبًي إً ٍس ىح ى
اؽ ,قىا ىؿ :ىس ًم ٍع ي
ت ى
كس ى ى
اء ,ىيقيك يؿ :ىك ى
اف ىر يسك يؿ المو ى
الب ىر ى
يـ ٍب يف يي ي
ىحدثىىنا إ ٍب ىراى ي
الحديث.
ٓ
الس ِب ِ
صرح بالسماع في إسناد حديثنا ىذا.
يع ّي ,سبؽ الحديث عنو في صفحة (َّ) ,كقد َّ
اق َّ
س َح َ
) ) أ َُبو إِ ْ
)ٔ) فيض القدير (ٓ.)َٕ /
)ٕ) شرح السيكطي عمى مسمـ (ٓ.)ُّّ /

ُّٕ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ىذه المبنة,
كؿ المَّ ًو
ىر يس ى
َج َممَ ُو ,إَِّال
َوأ ْ

سنَ ,ب َناه رجل ,وترك فيو لبنة ,فيقولون :لو ُوضعت
وي ْع َجب الناس ببيت جميل َ
ُ
وح َ
ً
ً
ضي المَّوي ىع ٍنوي ,أ َّ
ىف
كىذا أبرزه الحديث الذم أخرجو البخارم ,مف حديث أىبي يى ىرٍي ىرةى ىر ى
اؿ" :إِ َّن مثَمِي ومثَ َل األَ ْن ِبي ِ
س َن ُو
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,قى ى
اء ِم ْن قَ ْبمِيَ ,ك َمثَ ِل َر ُج ٍل َب َنى َب ْيتًا فَأ ْ
َ
َح َ
ى
ََ
َ
ون َى َّال و ِ
مو ِ
اوَي ٍة ,فَ َج َع َل َّ
ض َع لَ ِب َن ٍة ِم ْن َز ِ
ال:
ض َع ْت َى ِذ ِه المَِّب َن ُةر قَ َ
ون لَ ُوَ ,وَيقُولُ َ
ون ِب ِوَ ,وَي ْع َج ُب َ
اس َيطُوفُ َ
َْ
ُ
الن ُ
(ُ)
فَأََنا المَِّب َن ُة َوأََنا َخ ِاتم َّ
ين"  ,قاؿ ابف حجر" :يظير أف المراد أنيا مكممة محسنة ,كاال الستمزـ أف
الن ِب ّْي َ
ُ
يككف األمر بدكنيا كاف ناقصان كليس كذلؾ فإف شريعة كؿ نبي بالنسبة إليو كاممة ,فالمراد ىنا :النظر إلى

المحمدية مع ما مضى مف الشرائع الكاممة" (ِ) ,كىذا ييظير أف ذاؾ البيت
األكمؿ بالنسبة إلى الشريعة
َّ
كاف في قمة الجماؿ كالركعة ,حتى أف الناس بدأكا يحكمكف حكلو كيستحسنكنو ,كيتكقفكف عند تمؾ المبنة,
متسائميف ,لك يكضعت لكاف البيت أكثر أناقةن كجماالن كبيا نء ,كىذه ىي شريعة محمد  التي جاءت كاممة
صالحة لكؿ الناس في كؿ زماف كمكاف ,كحتى يرث اهلل  األرض كما عمييا ,قاؿ العيني فيو" :فضؿ
َّ
الديف" (ّ).
النبًي  عمى ىسائًر ٍاأل ٍىنبًىياء ,ىكأىف اهلل ختـ بً ًو اٍل يم ٍرسميف كأكمؿ بً ًو شرائع ٌ
وي ْع َجب عمر بن الخطاب  , بأسيمو بخيبر(ْ) ,حيث كرد في الحديث الذم أخرجو النسائي,
ُ
ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ :إً َّف اٍل ًم ىائةى ىس ٍيوـ الَّتًي
اؿ :قى ى
مف حديث ٍاب ًف يع ىم ىر رضي اهلل عنيما  ,قى ى
اؿ يع ىم ير ل َّمنبًي ى
لًي بً ىخ ٍيبر(ٓ) لَم أ ِ
اؿ َّ
صمَ َيا,
ؽ بًيىا ,فىقى ى
ص َّد ى
النبًي ْ :
ب إِلَ َّي ِم ْن َيا ,قى ٍد أ ىىرٍد ي
ُص ْب َم ًاال قَطُّ أ ْ
ت أٍ
َع َج َ
س أَ ْ
"اح ِب ْ
ىف أىتى ى
ْ
ىى

ُ
ً
ً
اب ىخاتًًـ َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ (ُْٖٔ /حّّٓٓ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا قيتىٍيىبةي
المىناق ًب ,ىب ي
) ) صحيح البخارم ,كتى ي
النبًي ى
يف ى
اب ى
ً
ً
ً
ً َّ ً
ً
ًو
ً
ضي المَّوي ىع ٍنوي ,أ َّ
ىف
ا ٍب يف ىسعيد ,ىح َّدثىىنا إً ٍس ىماعي يؿ ٍب يف ىج ٍعفى ور ,ىع ٍف ىع ٍبد المو ٍب ًف د ىين وار ,ىع ٍف أىبًي ى
صال وح ,ىع ٍف أىبي يى ىرٍي ىرةى ىر ى
َّ ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,قىا ىؿ ... :الحديث.
ىر يسك ىؿ المو ى

)ِ) فتح البارم (ٔ.)ٓٓٗ /

)ّ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ُٔ.)ٖٗ /
ْ
اء بع ىد ىىا ياء س ً
ً
اكىنة ثيَّـ يم ٍك َّح ىدة ىم ٍفتيكحةه كآخره راء  :-الناحية المشيكرة بينيا كبيف المدينة مسيرة أياـ,
) ) خيبر :بًفىتٍ ًح ا ٍل ىخ ى ٍ
ى
سمَ َمة[ ,كىك
كىي تشتمؿ عمى حصكف ,كمزارع كنخؿ كثير ,كمف جممة حصكنيا :حصف ناعـ ,كعنده قيتؿ َم ْح ُمود ْبن َم ْ
ً
استي ٍش ًي ىد بً ىخ ٍيىب ىر ,ىدلَّى ىعمىٍي ًو
ا ٍبف ىسمى ىمةى ٍب ًف ىخالً ًد ٍب ًف ىع ًدم ٍب ًف يم ىج َّد ىعةى ,أ ي
ص ًارم ,ىش ًي ىد أ ي
يح ندا ىكا ٍل يح ىد ٍيبًىيةى ,ىك ٍ
ىخك يم ىح َّمد ٍب ًف ىم ٍسمى ىمةى ٍاأل ٍىن ى
ً
ً
ًً
ً
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
ٍسوي ,ىك ىسقىطى ٍ
ىم ٍر ىح ه
ب ا ٍلىيييكًدم ىرنحى  ,فىيَّ ىش ىمت ا ٍلىب ٍي ى
صىبوي ىر يسك يؿ اهلل ى
ت ىج ٍم ىدةي ىجبًينو ىعمىى ىك ٍج ًيو ,فى ىع ى
ضةي ىأر ى
امر ٍبف ٍاألى ٍككًع ًفي قىٍب ور ك ً
ً
ًً
ؾ ,معرفة الصحابة ألبي نعيـ
اح ود بً َّ
الرًجي ًع ًفي ىغ وار يىىنا ى
بًثىٍك وب  ,فى ىم ى
ات ىي ٍكىـ الثَّالث ,فىقيبً ىر يى ىك  ,ىك ىع ي ي
ى
ى
(ٓ ,])ِِِٓ /كالقمكص كىك حصف أبي الحقيؽ ,كالشؽ ,كنطاة ,كالساللـ ,كالكطيح ,األماكف ,ما اتفؽ لفظو كافترؽ مسماه
لمحازمي (ص.)َِْ-ُْٗ :
ٓ
اضي ىخ ٍيبر ,كأ َّ ً
ىف تى يككف ثىمغه ًم ٍف جممى ًة أىر ً
اف ًم ٍق ىد ىار ًم ىائ ًة ىس ٍيوـ ًم ىف السيى ًاـ الَّتًي
) ) قاؿ ابف حجر" :فىىي ٍحتى ًم يؿ أ ٍ
ىف م ٍق ىد ىارىىا ىك ى
ى ٍ
يٍ ى
ىى ى
النبًي صمَّى المَّو عمىٍي ًو كسمَّـ ب ٍيف م ٍف ىش ًي ىد ىخ ٍيبر ,ك ىى ًذ ًه ا ٍل ًم ىائةي السَّيـ ىغ ٍير ا ٍل ًم ىائ ًة الس ً َّ ً
ت لً يعمر ٍب ًف ا ٍل ىخطَّ ً
قى ىس ىميىا َّ
اب
ى
ٍ
َّيـ التي ىك ىان ٍ ى ى
ٍي ي
ي ى ىىى ى ى ى
ىى ى
ً
ًً ً
بً ىخ ٍيبر ,الَّتًي ح َّ ً
يم ًة ىك ىغ ٍي ًرًه" ,فتح البارم (ٓ.)ََْ /
ى
ىى
صمىيىا م ٍف يج ٍزئو م ىف ا ٍل ىغن ى

ُّٖ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
(ُ) (ِ)

(ّ) ,يستحسف عمر  أسيمو في خيبر ,كالجميع منا يعمـ ما خيبر كالخيرات

سّْب ْل ثَ َم َرتَ َيا "
أَ ْ
صمَ َياَ ,و َ
التي بيا مف مزارع كنخؿ كثير ,كاعجابو  بيا دفعو لمتفكير في أف يتصدؽ بيا ,لمفقراء كالمساكيف ,كأف
يمنحيا ليـ لينتفعكا بيا ,كىك بقاء أصميا مكقكفان مع تمميؾ ثمرىا ,قاؿ ابف حجر " :ىكتى ٍسبًي يؿ الثَّ ىم ىرًة تى ٍممًي يكيىا
لًٍم ىغ ٍي ًر" (ْ) ,كىذه تعتبر منقبةن عظيمة لعمر  , فيك إذ يي ٍع ىجب ,بما يممؾ ,فيقذفو لْلخريف ,طاعة هلل ,
كحتى ي ٍب ًعد عف نفسو االفتتاف بما يستحسف مف َّ
ممذات الدنيا –كىك مالكيا -فتشده إلييا ,فطكبى ليؤالء
ي
الرجاؿ الذيف صنعكا َّ
العزة كالكرامة ليذه األمة ,كنقمكىا -بعكف اهلل  -إلى درجات الرفعة كالتميز في كؿ
المجاالت.

وي ْع َجب األنصار بالميو (ٓ) ,كما جاء في الحديث الذم أخرجو البخارم ,مف حديث ىعائً ىشةى,
ُ
)
ٔ
(
َّ ً
و ً
َّ ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـَ " :يا
ص ًار ,فىقى ى
ام ىأرىةن
اؿ ىنبًي المو ى
إًلىى ىريجؿ م ىف األ ٍىن ى
رضي اهلل عنيا ,أَّىنيىا ىزفت ٍ

)ُ) يقاؿ حبست أحبس حبساً ,كأحبست أحبس إحباسان :أم :كقفت ,كاالسـ الحبس بالضـ ,حبس األصل وسبل الثمرة,

أم :اجعمو كقفان حبيسان  ,...وسبمت الشيء ,إذا أبحتو ,كأنؾ جعمت إليو طريقان مطركقة ,النياية في غريب الحديث كاألثر

البف األثير -في مكضعيف حسب الترتيب )ِّٗ-ِّٖ /ُ( -ك (ِ.)ّّٗ /
ِ
ً
اب :ىح ٍب ً
ىحىب ً
الر ٍح ىم ًف,
يد ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
س ا ٍل ىم ىشا ًع (ِِّٔ /حَّّٔ) ,قاؿ النسائي :أ ٍ
ىخىب ىرىنا ىس ًع ي
اب ٍاأل ٍ
اس ,ىب ي
) ) سنف النسائي ,كتى ي
ً
ً
ً َّ ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ:
قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يس ٍفىي ي
اف ٍب يف يعىي ٍيىنةى ,ىع ٍف يعىب ٍيد المو ٍب ًف يع ىم ىر ,ىع ٍف ىناف وع ,ىع ٍف ٍاب ًف يع ىم ىر ,قىا ىؿ :قىا ىؿ يع ىم ير ل َّمنبًي ى
 ...الحديث ,كأخرجو ابف ماجو في سننوً ,كتىاب َّ ً
ؼ (َُِٖ /حِّٕٗ) ,مف طريؽ سفياف
اب ىم ٍف ىكقى ى
الص ىدقىات ,ىب ي
ي
ً
ً
ً
اب :ىح ٍبس ا ٍل ىم ىشا ًع (ِِّٔ /حَّٓٔ) ,مف طريؽ سعيد
اب ٍاأل ٍ
ىحىباس ,ىب ي
ابف عيينة ,بمثمو ,كأخرجو النسائي في سننو ,كتى ي
ابف سالـ ,مختص انر ,كأخرجو ابف خزيمة في صحيحوً ,كتىاب َّ ً
الدلً ً
اب ًذ ٍك ًر َّ
يؿ ىعمىى أ َّ
ص َّد ٍؽ بًيىا
ص ير ,ىب ي
ي
ىف قى ٍكلىوي" :تى ى
الزىكاة ا ٍل يم ٍختى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اب ا ٍل ىكٍقؼ ,ذ ٍك ير ا ٍل ىخىبر ا ٍل يم ٍدحض قى ٍك ىؿ ىم ٍف ىنفىى ىج ىكا ىز
ىعمىى ا ٍلفيقى ىراء ىكا ٍلقي ٍرىبى" (ُُْٗ /حِْٖٔ) ,كابف حباف في صحيحو ,كتى ي
اس ًفي سبً ً
ىحىب ً
يؿ المَّ ًو (ُُِِٔ /حْٖٗٗ) ,ككالىما (ابف خزيمة ,كابف حباف) ,مف طريؽ عبد العزيز بف محمد,
ات ىخ ًاذ ٍاأل ٍ
ى
بنحكه ,كثالثتيـ (سفياف ,كسعيد ,كعبد العزيز) عف عبيد اهلل بف عمر ,بو.
ّ
س ْف َيان ْبن ُع َي ْي َنة ,سبؽ الحديث عنو صفحة (ُٓ) ,قمت :الحديث إسناده
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,فيوُ ,
صحيح ,كقاؿ المحقؽ شعيب األرنؤكط :إسناده صحيح عمى شرط البخارم ,حاشية صحيح ابف حباف (ُُ ,)ِِٔ /قاؿ

األلباني :كىذا سند صحيح عمى شرط الشيخيف ,إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ (ٔ ,)ُّ /كقاؿ المحقؽ
األعظمي :إسناده صحيح ,صحيح ابف خزيمة (ْ.)ُُٗ /

)ْ) فتح البارم (ٓ.)َْْ /

ٓ
كخصت
) ) قاؿ ابف بطاؿ" :اتفؽ العمماء عمى جكاز الميك في كليمة النكاح ,مثؿ ضرب الدؼ كشبيو ما لـ يكف محرمان ,ي

الكليمة بذلؾ ليظير النكاح كينتشر فتثبت حقكقو كحرمتو" ,شرح صحيح البخارم (ٕ.)َِٖ-ِٕٗ /

ٔ
ام َأرَة) ,إف كسرت الزام فمعناه يسرع ,مف زؼ في مشيو كأزؼ إذا أسرع ,كاف فتحت فيك مف زففت العركس أزفيا
) ) (زفت ْ
أزفيا إذا أىديتيا إلى زكجيا ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ِ.)َّٓ /

ُّٗ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ص َار ُي ْع ِج ُب ُي ُم المَّ ْي ُو"
َع ِائ َ
ش ُةَ ,ما َك َ
ان َم َع ُك ْم لَ ْيٌور فَِإ َّن األَ ْن َ
صرح النبي  ليـ بيذا الميك ,كجعمو مباحان ,كاال لنيى النبي
األنصار كحبيـ لمغناء في األعراس  ,كليذا َّ
 عنو ,كألمرىـ بتركو ,قاؿ المال عمي القارم" :أىلىـ ي يكف مع يكـ ضرب يدؼ كًقراءةي ًشع ور لى ٍيس ًف ً
يو إًثٍهـ  ,فىًإ َّف
ٍ ى ٍ ى ى ٍ ىٍ ي
ى ىى ٍ
ى
َّ
صةه ًع ٍن ىد اٍل يع ٍر ً
س" (ّ).
ص ىار يي ٍع ًجيبيي يـ الم ٍي ىك ىك ىى ىذا ير ٍخ ى
ٍاأل ٍىن ى
(ُ)

(ِ) ,كالـ النبي  يكضح لنا استحساف

المبحث الثالث
اإلعجابات ببعض األطعمة واألشربة
إف اهلل  أباح لمناس الطعاـ كالشراب الطيب ,قاؿ تعالىَّ{ :ب ؤَُّّيَب َّاٌزَِّٓ آَِنٌُا وٌٍُُا ِِْٓ طَِّْجَبدِ َِب
سَصَلْنَبوُُْ ًَاضْىُشًُا ٌٍَِّوِ إِْْ وُنْزُُْ إَِّّبهُ رَؼْجُذًَُْ} [اٌجمشح ,]271 :كجعمو حاجة أساسية لمحياة ,قاؿ تعالى:
{ َّاٌزُِ ؤَطْؼََّيُُْ ِِْٓ جٌُعٍ ًَآَِنَيُُْ ِِْٓ خٌَْ ٍ} [لشّص ,]1 :كىذه الطيبات متنكعة كمتعددة ,فقد يستسيغ
اإلنساف منيا أنكاعان ,كقد ال يستسيغ بعضيا اآلخر ,كخير نيج :ىك ما كاف عف النبي  , فإنو كاف 
ىى ًؿ بمىًد ًه بًأى ٍكمً ًو ًمف المَّ ٍحًـ كاٍلفى ً
اكيى ًة ىكاٍل يخ ٍب ًز
ت ىع ى
اف ىي ٍأ يك يؿ ىما ىج ىر ٍ
ادةي أ ٍ ى
ى
يأكؿ طعاـ بمده ,قاؿ ابف القيـ " :ىك ى
ى
ىكالتَّ ٍم ًر ,ىك ىغ ٍي ًرًه" (ْ) ,ككاف يأكؿ بال إسراؼ ,قاؿ تعالىًَ{ :وٌٍُُا ًَاضْشَثٌُا ًٌََب رُسْشِفٌُا إَِّٔوُ ٌَب ُّحِتُّ اٌُّْسْشِفِ َ}
[األػشا  , ]82 :كما عاب النبي  طعامان ,فإذا أعجبو كأحبو أكؿ منو ,كاال تركو ,كىذا ما جاء بو

ُ
ً
َّ ً
ً
الم ٍ أرىةى إًلىى ىزٍك ًجيىا ىكيد ىعائً ًي َّف بًا ٍلىب ىرىك ًة (ِِٕ /ح ُِٔٓ) ,قاؿ
اب الن ىكا ًح ,ىب ي
) ) صحيح البخارم ,كتى ي
اب الن ٍس ىكًة الالتي ىي ٍيد ى
يف ى
ؽ ,ح َّدثىىنا إًسرائًي يؿ ,ع ٍف ًى ىش ًاـ ٍب ًف عركةى ,ع ٍف أىبً ً
يو ,ىع ٍف ىعائً ىشةى ,أَّىنيىا
البخارم :ىح َّدثىىنا الفى ٍ
يٍ ى ى
ى
كب ,ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىسابً و ى
ض يؿ ٍب يف ىي ٍعقي ى
ٍى
ً
ً َّ
ىزفَّ ًت ام أرىةن إًلىى رج وؿ ًمف األ ٍىنص ًار ,فىقىا ىؿ ىنبًي المَّ ًو َّ
اب
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ... :الحديث ,كأخرجو الحاكـ في مستدركو ,كتى ي
ىي
ى
ى
ى
ٍى
ً
ً
ً
ً
اح
ظيىار الن ىك ً
اب ىما يي ٍستى ىحب م ٍف إ ٍ
اب الن ىكا ًح ,ىب ي
الن ىكا ًح (ََِِ /حِْٕٗ) ,كأخرجو البييقي في السنف الصغرل ,كتى ي
(َّٗ /حِٔٗٓ) ,ككالىما مف طريؽ محمد بف سابؽ ,بو بنحكه.
ِ
شام ْبن ُع ْرَوة ,قاؿ ابف حجر :ثقة فقيو ربما دلس ,تقريب التيذيب (ص ,)ّٕٓ :كقد كضعو ابف حجر في المرتبة
) ) ِى َ
سا ِبق ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ ,تقريب التيذيب
األكلى مف مراتب المدلسيف ,طبقات المدلسيف(ص ,)ِٔ :كفيوُ ,م َح َّمد ْبن َ

(ص ,)ْٕٗ :قاؿ يحيى بف معيف :ضعيؼ ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ ,)ِّٖ /قاؿ النسائي :ليس بو بأس,
المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ ,)ّٖٓ /قاؿ العجمي :ثقة ,الثقات (ص ,)َْْ :كذكره ابف حباف في الثقات (ٗ,)ُٔ /
قاؿ الذىبي :كثقكه ,الكاشؼ (ِ ,)ُّٕ /قمت :ىك ثقة.

)ّ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ٓ.)َِٔٓ /
)ْ) زاد المعاد في ىدم خير العباد (ْ.)ُٗٗ /

َُْ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ًً
ؼ المَّ ًو ,ىد ىخ ىؿ مع رس ً
كنةى(ُ),
الكلًيد  , الًَّذم ييقىا يؿ لىوي ىس ٍي ي
كؿ المَّ ًو  ىعمىى ىم ٍي يم ى
ىىىي
البخارم ,مف حديث ىخالد ٍب ًف ى
ً (ْ)
(ّ)
(ِ)
ً
كًىي ىخالىتيوي ك ىخالىةي ٍاب ًف ىعب و
الح ًارث
ضبًّا
ت بً ًو أ ٍ
ىم ٍحينكنذا  ,قى ٍد قىًد ىم ٍ
يختييىا يحفىٍي ىدةي بً ٍن ي
ت ى
َّاس ,فى ىك ىج ىد ع ٍن ىد ىىا ى
ى
ى ى
ً
و
ً
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ
َّب لًرس ً
ث بً ًو
اف ىقمَّ ىما ييقىد يـ ىي ىدهي لًطى ىع واـ ىحتَّى يي ىح َّد ى
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ,ىك ىك ى
ى
م ٍف ىن ٍجد ,فىقى َّد ىمت الض َّ ى ي
ً
ً
ً َّ
ىىكل رسك يؿ المَّ ًو َّ
ض ً
كر:
الح ي
ام ىأرىةه م ىف الن ٍس ىكًة ي
ى
ىكيي ىس َّمى لىوي ,فىأ ٍ ى ى ي
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ىي ىدهي إًلىى الضَّب ,فىقىالىت ٍ
ىخبًرف رس ى َّ ً
كؿ المَّ ًو ,فى ىرفى ىع ىر يسك يؿ المَّ ًو
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىما قى َّد ٍمتي َّف لىوي ,يى ىك الضَّب ىيا ىر يس ى
كؿ المو ى
أٍ ٍى ى ي
ً
صمَّى اهلل عمى ٍي ًو كسمَّـ ي ىده ع ًف الضَّب ,فىقى ى ً
اؿ" :الََ ,ولَ ِك ْن لَ ْم
كؿ المَّ ًو؟ قى ى
ىح ىرهاـ الضَّب ىيا ىر يس ى
الكلًيد :أ ى
ي ى ىىى ى ي ى
ى
اؿ ىخال يد ٍب يف ى
)
ٓ
(
َّ ً
ض قَو ِمي ,فَأ ِ ِ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىي ٍنظيير
َعافُ ُو" قى ى
اؿ ىخالً هد :فى ٍ
َج ُدني أ َ
َي ُك ْن ِبأ َْر ِ ْ
اجتىىرٍرتيوي فىأى ىكٍمتيوي ,ىكىر يسك يؿ المو ى
إًلى َّي" ,)ٔ( .كىذا ال يعني أف النبي  كاف ال يفضؿ نكع عمى آخر؛ بؿ كاف  يي ٍع ًجبو بعضيا ,كيحب أف
أف يأكمو دكف غيره مف ىذه األطعمة ,كىذا ما سنراه بإذف اهلل  قادمان.

)ُ) َم ْي ُموَنة ِب ْنت ا ْل َح ِ
ارث ا ْل ِياللِيَّة :كلد عبد اهلل بف ىالؿ بف عامر بف صعصعة ,تزكجيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ ,كبنى
بيا بسرؼ ,كسرؼ عمى عشرة أمياؿ مف مكة ,سنة سبع في ذم القعدة ,كتكفيت بسرؼ سنة ثماف كثالثيف ,فدفنت ىناؾ,
معرفة الصحابة البف منده (ص.)ٕٗٔ :
كؼ ,ك يىك ي ٍشبًو الكر ىؿ؛ كا ٍلجمع أىضب ًمثٍ يؿ ىكؼ كأى يكؼً ,
ً
ً
باب  ...كالضَّب:
)ِ) َّ
كض ه
الض ُّب :يد ىكٍيبَّة م ىف ا ٍل ىح ىش ىرات ىم ٍع ير ه ى ى ي ي ى ى ى ى ٍ ي ي
ً
ً
ً
َّ
ب
الذىنب ,ىخ ًشينو ,يمفىقَّ يره ,ي
الجناد ى
ص ٍد يره ,ىكىال يأٍكؿ إً َّال ى
كلكنو إًلى الص ٍح ىمة ,ىكًى ىي يغ ٍب ىرة يم ٍش ىربةه ىس ىك نادا؛ كًاذا ىسم ىف اصفىَّر ى
لضب :حيكاف برم معركؼ يشبو
ب ,ىكىال ىي ٍأ يك يؿ اليىك َّاـ لساف العرب البف منظكر (ُ ,)ّٓٗ-ّٖٓ /كا ٌ
الع ٍش ى
ك ي

ش
ىح ىر ي
أٍ
ك َّ
الدبى
الكرؿ؛

يكما قطرة ,كال يسقط لو
قاؿ ابف خالكيو :إنو يعيش سبعمائة سنة
ن
فصاعدا كال يشرب الماء ,كقيؿ :إنو يبكؿ في كؿ أربعيف ن
سف ,شرح القسطالني (ٓ.)ِِْ /
)ّ) َم ْح ُنوذ :حنذ ,الحاء كالنكف كالذاؿ أصؿ كاحد ,كىك إنضاج الشيء .يقاؿ شكاء حنيذ ,أم منضج ,كذلؾ أف تحمى
الحجارة كتكضع عميو حتى ينضج ,معجـ مقاييس المغة (ِ ,)َُٗ /كفي الشرح :مشكم بالحجارة المحماة ,شرح القسطالني

(ٖ.)ِّٗ /
)ْ) أ ُُّم ُحفَ ْي ٍد ا ْل ِي َال لِ َّية ِب ْنت ا ْل َح ِ
ابية ,أخت ميمكنة كأـ الفضؿ ,كىي خالة بف عباس التي أىدت
ارث ,اسميا ُى َزْيمَ ُة األَ ْع َر َّ
كنة كلبابة
كم ٍي يم ى
األقط كالسمف كاألضب إلى رسكؿ اهلل  , االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر(ْ)ُُّٗ /؛ ى
ىخ ىكات ,ىكىف ىبىنات ا ٍل ىح ًارث بف حزف ,ىكذكر يىىنا حفيدة
الص ٍغ ىرل أـ ىخالًد ٍابف ا ٍل ىكلًيد ,كلبابة ا ٍل يك ٍب ىرل أـ ٍابف ىعبَّاس ىكأـ حفيدة أ ى
الن ىسب ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني (ُِ.)ّٗ /
ىكًىي أـ حفيدة ,ىك يى ىك ا ٍل ىم ٍحفيكظ ًع ٍند أىؿ ٌ
ٓ
و
و
و ًو
ىم :ىج ىرٍرتيوي ,شرح الزرقاني عمى المكطأ (ْ.)ٖٕٓ /
) ) فَ ْ
اجتََرْرتُ ُو :بً ًجيـ ىساكىنة ,فىفى ٍكًقيَّة ,فى ىراء يم ىكَّرىروة  -أ ٍ
)ٔ) صحيح البخارمً ,كتىاب األى ٍ ً ً
اف َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ الى ىي ٍأ يك يؿ ىحتَّى يي ىس َّمى لىوي ,فىىي ٍعمى يـ ىما يى ىك
طع ىمة ,ىب ي
ي
اب ىما ىك ى
النبًي ى
ً
كن يس ,ىع ًف الزٍى ًرم ,قىا ىؿ:
الح ىس ًف ,أ ٍ
ىخىب ىرىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ,أى ٍخىب ىرىنا يي ي
(ُٕٕ /حُّٗٓ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف يمقىات وؿ أيىبك ى
ىخبره أ َّ ً
و
ً
أٍ ً
ىف ٍاب ىف ىعب و
ص ًارم ,أ َّ
الكًل ًيد ... ,الحديث.
َّاس ,أ ٍ ى ى ي
امةى ٍب يف ىس ٍيؿ ٍب ًف يحىن ٍيؼ األ ٍىن ى
يم ى
ىخىب ىرني أيىبك أ ى
ىف ىخال ىد ٍب ىف ى

ُُْ
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المطمب األول :اإلعجاب ببعض األطعمة
ُي ْع َجب النبي  باألطعمة الجيدة ,ذات الجودة العالية ,فقد أخرج الحاكـ ,مف حديث أبي سعيد
ىف رس ى َّ ً
ات ىي ٍكوـ ىك يى ىك ًع ٍن ىد ىزٍك ىجتً ًو أيـ ىسمى ىمةى :إِ ّْني
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قى ى
اؿ ىذ ى
كؿ المو ى
الخدرم  قاؿ ... :أ َّ ى ي
(ُ)
ِ
ِ
صِ
صاعٌ (ِ) ِم ْن
"َألَ ْ
ص َ
ص َ
اع ْي ِن َ
اء َب َد َل َ
ار ,فَ َج َ
اع ْي ِن م ْن تَ ْم ٍر إِلَى َر ُج ٍل م َن ْاألَ ْن َ
شتَ ِيي تَ ْم َر َع ْج َوٍة  ,فَ َب َعثَ ْت َ
ِ
تَم ٍر ع ْجوٍة ,فَقَام ْت فَقَ َّدمتْ ُو إِلَى رس ِ ِ
َع َج َب ُو ,فَتََن َاو َل تَ ْم َرةً ,ثُ َّم
سمَّ َمَ ,فمَ َّما َرآهُ أ ْ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
ول المَّو َ
َ ُ
ْ َ َ
َ
َ
(ّ) (ْ)
 ,إعجاب النبي  بالنكع الجيد مف التمر  ,فيك تمر عجكة مف أجكد التمار ,فيذا
س َك "...
أ َْم َ
الحديث كاضح في تفضيؿ النبي  لمطعاـ األجكد ,كالتمر فيو فكائد عظيمة ,كفيو البركة ,قاؿ ابف بطاؿ:

ُ
ىج ىكًد التَّ ٍم ًر بًا ٍل ىم ًد ىين ًة ىكىن ٍخمىتييىا تي ىس َّمى لً ىينةن ,مختار الصحاح لمرازم (ص.)َِِ :
ب ًم ٍف أ ٍ
ض ٍر ه
) ) َوا ْل َع ْج َوةُ ,ى
ِ
الصاعُ :مكيا هؿ يسع أىربعةى أ و
ً
ىمداد ,كالمدً :م ي َّ
الك ىس ًط ,عمدة األحكاـ مف كالـ خير األناـ  لعبد الغني
) ) َّ
ي
ي
ؿء ىكفي الرجؿ ى
المقدسي (ص ,)ْٖ :كالصاع النبكم بالكزف يساكم (َْ )ِ.كيمك جرامان مف البر تقريبان ,فاإلناء الذم يتسع ليذا يعادؿ

الصاع النبكم ,مختصر الفقو اإلسالمي في ضكء القرآف كالسنة لمتكيجرم (ص.)ََٔ :
ّ
ً
اف
اب ا ٍليبييكًع (ِْٗ /حِِِٖ) ,قاؿ الحاكـ :ىح َّدثىىنا أيىبك ىب ٍك ور أ ٍ
) ) المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ,كتى ي
ىح ىم يد ٍب يف يسمىٍي ىم ى
الصر ً
ً
اؿ:
ؼ ,فىقى ى
ا ٍلفىًقيوي ,ثنا ا ٍل ىح ىس يف ٍب يف يم ٍك ىروـ ,ثنا ىرٍك يح ٍب يف يعىب ى
َّاف ٍب يف يعىب ٍي ًد المَّ ًو ا ٍل ىع ىد ًكم ,قىا ىؿ :ىسأىٍل ي
ادةى ,ثنا ىحي ي
ت أىىبا م ٍجمى وز ىع ًف َّ ٍ
و
ً
ضي المَّو ع ٍنيما ,ىال يرل بً ًو بأٍسا ىزم نانا ًم ٍف عم ًرًه ,ما ىك ً
ىكاف ٍابف عب و ً
اف ىيقيك يؿ :إًَّن ىما الرىبا
ى ي ى
اف م ٍنوي ىع ٍيننا ,ىي ٍعني ىي ندا بًىيد ,فى ىك ى
يٍ ى ى
ىى
ى ن ى
َّاس ىر ى ي ى ي ى
ً
و
ً
ً
ًفي َّ ً ً
ً
اب إً ىذا أ ىىر ىاد ىب ٍي ىع تى ٍم ور
ب
,
ع
ك
ي
الب
اب
ت
ك
,
صحيحو
في
م
البخار
أخرجو
ك
,
الحديث
...
:
و
ل
ؿ
ا
ق
ف
م
ر
د
خ
ل
ا
يد
ع
س
ك
ىب
أ
و
ي
ق
م
ف
ى ي يي ً ى ي
ٍ ي ٍ ىى ى ى ي
النس ىيئة ى ى ى ي ي ى
ً
ً
ً
اب ىب ٍي ًع الطَّ ىع ًاـ ًمثٍ نال بً ًمثٍ وؿ
اب ا ٍل يم ىساقىاة ,ىب ي
بًتى ٍم ور ىخ ٍي ور م ٍنوي (ّٕٕ /حَُِِ) ,كأخرجو مسمـ في صحيحو ,كتى ي
الخ ٍد ًرم  , ىكأىبًي يى ىرٍي ىرةى  , كأخرجا أصكلو,
(ُُِّٓ /حُّٗٓ) ,ككالىما (البخارم ,كمسمـ) مف حديثي :أىبًي ىس ًع ويد ي
كأخرجو أحمد في مسنده -في مكضعيف ,-يم ٍسىن يد أىبًي ىس ًع ويد ا ٍل يخ ٍد ًرم (ُٖٖٖ /حُُِٖٓ)  ,ك (ُُٕٖ /حَُِٗٗ) ,مف
طريقي الحسف ,كأبي نضره عف أبي سعيد الخدرم ,مختص انر.
)ْ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو َحيَّان ْبن ُع َب ْي ِد المَّو ,قاؿ البزار :كحياف رجؿ مف أىؿ البصرة مشيكر ليس بو
ص يدكقنا ,أمالي ابف بشراف  -الجزء الثاني (ص ,)َِٓ :قاؿ
بأس ,مسند البزار (َُ ,)َّّ /كقاؿ ابف بشراف :ىك ىك ى
اف ىر يجال ى
أبك حاتـ :صدكؽ ,الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ ,)ِْٔ /ككضعو العقيمي في الضعفاء الكبير (ُ ,)ُّٗ /قاؿ
ً
ً
ت
ب ,ىك ىما ىأرٍىي ي
الذىبي :عف أبي مجمز ليس بحجة ,المغني في الضعفاء (ُ ,)ُٖٗ /كقاؿ الذىبي أيضان :ىكلىوي ىمىناك يير ىك ىغ ىرائ ي
أحدان كىاه ,تاريح اإلسالـ (ْ ,)ّْٕ /كقاؿ أيضان :عف أبي مجمز ,جائز الحديث ,ديكاف الضعفاء (ص ,)َُٖ :قاؿ ابف
حجر :قاؿ البخارم :ذكر الصمت منو االختالط  ...كقاؿ البييقي :تكممكا فيو ,كقاؿ ابف حزـ :مجيكؿ فمـ يصب ,لساف
اف ثًقىةن ,السنة (ص ,)ٓٓ :قمت :صدكؽ,
الميزاف (ِ ,)َّٕ /ذكره ابف حباف في الثقات (ٔ ,)َِّ /قاؿ المركزم :ىك ىك ى

سمَ ْي َمان ال ّن ّجاد ,قاؿ البغدادم :ككاف صدكقان عارفان ,تاريح بغداد (ٓ ,)َّٗ /قاؿ ابف أبي يعمى :العالـ
كأما أ ْ
َح َمد ْبن ُ
الناسؾ الكرع ,طبقات الحنابمة (ِ ,)ٕ /قاؿ ابف العديـ :كاف فقييان مفتيان كمحدثان متقنان ,كاسع الركاية ,مشيكر الدراية ,بغية
الطمب في تاريح حمب (ِ ,)ٕٔٔ /قاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث الحافظ الفقيو المفتي شيح العراؽ ,سير أعالـ النبالء
ً
ً
طني :قد َّ
أصكلو ,تاريح اإلسالـ (ٕ,)َٖٔ /
(ُٓ ,)َِٓ /قىا ىؿ ٌ
حدث ٌ
الن ٌجاد مف كتاب غيره بما لـ يكف في ي
الد ىارقي ٍ ٌ
ً
ً
ً
ً
ً
يح اإلسناد ىكلى ٍـ يي ىخر ىجاهي بًيىذه السىياقىة ,المستدرؾ عمى
قمت :صدكؽ ,فالحديث إسناده حسف ,قاؿ الحاكـ :ىى ىذا ىحد ه
صح ي
يث ى
الصحيحيف (ِ.)ْٗ /

ُِْ
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"الرطب كالتمر مف طيب ما خمؽ اهلل كأباحو لعباده ,فيك جؿ طعاـ أىؿ الحجاز كعمدة أقكاتيـ ,كقد دعا
إبراىيـ عميو السالـ لتمر مكة بالبركة ,كدعا النبي عميو السالـ لتمر المدينة بمثؿ ما دعا بو إبراىيـ لمكة

كمثمو معو ,فال تزاؿ البركة في تمرىـ كثمارىـ إلى قياـ الساعة" (ُ).
ويعجب النبي  بالدُّب ِ
َّاء (ِ) ,كىذا ما جاء بو الحديث الذم أخرجو مسمـ ,مف حديث أ ىىنس , 
ُْ َ
ً
ت معو فى ًجيء بًمرقى وة ًفييا يدبَّاء ,فَجع َل رسو ُل ِ
اهلل
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىريج هؿ ,فى ٍان ى
"د ىعا ىر يس ى
قى ى
اؿ :ى
طمى ٍق ي ى ى ي
ه ََ َ ُ
كؿ اهلل ى
ى
ى ىى
ت أيٍل ًق ً
صمَّى اهلل عمَ ْي ِو وسمَّم يأْ ُك ُل ِم ْن َذلِ َك الدُّب ِ
ط ىع يموي,
يو إًلى ٍي ًو ىكىال أى ٍ
َّاء َوُي ْع ِج ُب ُو" ,قى ى
ت ىذلً ىؾ ىج ىعٍم ي
اؿ :ىفمى َّما ىأرٍىي ي
ُ َ َ ََ َ
َ
(ّ)
ً
ً
َّاء"  ,إف إعجاب النبي  بالدباء لو أسباب ,قاؿ المناكم:
اؿ :فىقى ى
قى ى
اؿ أ ىىن هس" :فى ىما ًزٍل ي
ت ىب ٍع يد يي ٍعجيبني الدب ي
خصو اهلل بو مف إنباتو عمى يكنس حتى كقاه
"كسبب محبتو لو؛ ما فيو مف زيادة العقؿ كالرطكبة ,كما َّ
(ْ)
الجمة المكجكدة في الدباء,
كتربى في ظمو فكاف لو كاألـ الحاضنة لفرخيا"  ,باإلضافة إلى تمؾ الفكائد َّ
فإنو يتمتع بمذاؽ جيد كلذيذ ,كىك في متناكؿ الجميع؛ الفقراء منيـ كاألغنياء ,كىذا ما بينتو ركاية مسمـ
األخرل ,مف حديث أىنس ب ًف مالًؾ  , يقيك يؿ" :إً َّف ىخيَّاطنا ىدعا رس ى ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ لًطى ىع واـ
ى
كؿ اهلل ى
ى ىي
ى ٍ ى
(ٓ)
و
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
كنوي م ٍف يم ٍحتىًرؼ ىك ىغ ٍي ًرًه,
اـ ىم ٍف يد ى
ى
ص ىن ىعوي , "... ,قاؿ ابف حجر :ى"كفي اٍل ىحديث ىج ىك ياز أى ٍكؿ الش ًريؼ طى ىع ى
طؼً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
َّ
ً
اف في َّ
اض ًع ىكالم ٍ
صمى الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ م ىف التَّىك ي
اف ىما ىك ى
ىكًا ىج ىابة ىد ىع ٍكتًو ىك يم ىؤا ىكمىة اٍل ىخادـ ,ىكىب ىي ي
النبًي ى
بًأىصحابً ًو كتىعاىًد ًىـ بًاٍلم ًج ً
يء إًلىى ىم ىن ًازلً ًي ٍـ" (ٔ) ,ما نريد إيضاحو مف الركاية األخيرة ,ككالـ ابف حجر؛ ىك
ٍى ى ى ي ٍ ى
عامة الناس– ,كىك الخيَّاط -كقد صنع الدبَّاء لمنبي  مف غير
ىك أف النبي  ذىب إلى شخص مف َّ
عناء ,كذلؾ نرل في الحديث السابؽ ,قكؿ أنس بف مالؾ  , معمقىان عمى إعجاب النبي  لمدَّباء ,حيث
ِ
َّاء" ,كىذا مؤشر -ال ريب فيو -عمى اتباع صحابة النبي  لو ,حتى
يقكؿ" :فَ َما ِزْل ُ
ت َب ْع ُد ُي ْع ِج ُبني الدُّب ُ
فيما يي ٍع ىجب مف الطعاـ –كىي المباحات ,-كىذا مقصد مف المقاصد الكبرل التي أردنا تكصيميا,
كايضاحيا لمجميع ,كىذا ما جاء ىج َّميان في ركاية معمر بف راشد ,مف حديث أ ىىنس ٍبف ىمالً وؾ  ,في نياية

)ُ) شرح صحيح البخارم (ٗ.)ْٗٗ /

ِ
الر ً
ٍس ٍاألىقٍ ىرع ,ىكلىٍي ىس
سمى القى ٍرع فأحسبو مشبَّيان بً َّأ
ُّباء :القى ٍرع كالكاحدة يدٌباءةه ,العيف لمفراىيدم (ٖ ,)ِٖ /كىك الًَّذم يي َّ
) ) الد ّ
مف ىك ىالـ ا ٍل ىع ىرب ,جميرة المغة البف دريد(ِ" , )ٕٔٗ /كىك ثمر شجر اليقطيف ,كىك بارد رطب يغذك غذاء يسي انر سريع
االنحدار ,كاف لـ يفسد قبؿ اليضـ كلو خمطان صالحان" ,فيض القدير لممناكم(ٓ.)ِِٗ /
ّ
ًً ً
ً
استً ٍحىب ً
اب ىجك ًاز أى ٍك ًؿ ا ٍل ىم ىر ً
اب أى ٍك ًؿ ا ٍلىي ٍق ًط ً
ضا ىكًا ٍف ىك يانكا
يف ,ىكًايثى ًار أ ٍ
ىى ًؿ ا ٍل ىمائ ىدة ىب ٍعض ًي ٍـ ىب ٍع ن
ؽ ,ىك ٍ
) ) صحيح مسمـ كتاب ٍاألى ٍش ًرىبة ىب ي ى
ً
ً
ب الطَّ ىع ًاـ (ُُّٔٓ /حَُِْ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل ىع ىال ًء أيىبك يك ىرٍي وب ,ىح َّدثىىنا
ضيفى نانا إً ىذا لى ٍـ ىي ٍك ىرهٍ ىذلً ى
صاح ي
ؾ ى
اف ٍب ًف ا ٍل يم ًغ ىيرًة ,ىع ٍف ثىابً وت ,ىع ٍف أىىن و
س  , قىا ىؿ ... :الحديث.
امةى ,ىع ٍف يسمىٍي ىم ى
أيىبك أ ى
يس ى
)ْ) فيض القدير (ٓ.)ِِٗ /

)ٓ) الحديث السابؽ ,صحيح مسمـ (ُُّٔٓ /حَُِْ).
)ٔ) فتح البارم (ٗ.)ِٓٓ /

ُّْ
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ًً
ً
ت أ ىىنسا يقيك يؿ" :فىما ً ً
تً )ُ( :
َّاء إً َّال
الركاية ,قى ى
اؿ ثىابً ه
اـ ىب ٍع يد ,أى ٍقد ير ىعمىى أ ٍ
فى ىسم ٍع ي ن ى
ص ىن ىع فيو يدب ه
ىف يي ٍ
ى ي
صن ىع لي طى ىع ه
(ِ) (ّ)
لما رأل الرسكؿ  ييحب الدَّباء
صنً ىع"
 ,قاؿ أحمد بف عبد الفتاح زكاكم" :الشاىد :أف أنسان َّ 
ي
لما رأل أنس ذلؾ,
كيتتبعو ,كىك أمر ال يدخؿ في أمكر الشرع ,كلـ نؤمر بالعمؿ بو ,أقكؿ [أم :الزكاكم]َّ :
حب ىذا الصنؼ مف الطعاـ ,كما كاف يحبو كال يشتييو مف قبؿ عممو أف الرسكؿ
كقع في قمبو مباشرة ٌ
يحبو ,كىكذا إذا أحب أحد أحدان كقع في قمبو كؿ ما يحبو الطرؼ اآلخر ,مف مأكؿ كمشرب كممبس كحتى
المشية" (ْ).
وي ْع َجب النبي  بمحم الذراع ,فقد جاء في الحديث الذم أخرجو مسمـ ,مف حديث أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,
ُ
(ٓ)
اؿ :أيتًي رسك يؿ ً
ً
ً َّ
اهلل َّ
و
س (ٔ) ِم ْن َيا
قى ى
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ىي ٍك نما بًمى ٍحـ ,فىيرًف ىع إًلى ٍيو الذ ىراعي َ ,و َكا َن ْت تُ ْع ِج ُب ُو فَ َن َي َ
ى
ى ىي
(ٕ)
ً
يب ىكتى ٍح يس يف ًفي ىنظى ًرًه ىكيي ًحبيىا" (ٖ) ,قاؿ النككم:
ىم :تىط ي
س ًة  , "...قاؿ المال عمي القارم( :تعجبو) "أ ٍ
َن ْي َ
اضي ًعي ه ً
اؿ اٍلقى ً
َّ
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو
ت تي ٍع ًجيبوي) قى ى
"قى ٍكليوي( :فىيرًف ىع إًلى ٍي ًو الذ ىراعي ىك ىك ىان ٍ
ى
اض ىرح ىموي الموي تى ىعالىى :ىم ىحبَّتيوي ى
اد ًة لى َّذتًيا كح ىالكًة م ىذ ًاقيا كبعًدىا عف مك ً
ً
اض ًع ٍاألى ىذل" (ٗ) ,ىكذا
ىك ىسمَّ ىـ لًمذ ىر ً
استً ٍم ىرائًيىا ىمعى ًزىي ى
اع لًين ٍ
ض ًجيىا ىك يس ٍرىعة ٍ
ى ى ى ى ى ى ىي ٍ ى ى ٍ ىى

ُ
ً
َّ
ً
ت ْب ُن أَسمَم ا ْلب َن ِان ُّيً ,
آف ًفي يكؿ
ىعىب ًد أ ٍ
) ) ثَا ِب ُ
اف ًم ٍف أ ٍ
صح ى
ْ َ ُ
اف ىي ٍق ىأير ا ٍلقي ٍر ى
ص ىرًة ,ك ىك ى
ىى ًؿ ا ٍلىب ٍ
يف ىسىنةن ,ىك ىك ى
ب أىىن نسا ىرض ىي الموي ىع ٍنوي أ ٍىرىبع ى
ى
ت ًفي مس ًج ًد ا ٍلج ً
و
و
صكـ َّ
ت ًع ٍن ىد ىىا .ك ىكاف الذيف
آف ًع ٍن ىد ىىا ,ىكىب ىك ٍي ي
ام ًع ىس ًارىيةن إً َّال ىكقى ٍد ىختى ٍم ي
الد ٍى ىر .كقاؿ :ىما تىىرٍك ي
ى
ت ا ٍلقي ٍر ى
ىٍ
ىي ٍكـ ىكلىٍيمىة ,ىكىي ي ي
و ً ً
ً
ً
اءةى ا ٍلقي ٍر ً
يف ىك ًم ىائ وة ,ىك يى ىك
آف .ىم ى
ات ىسىنةى ىس ٍب وع ىك ًع ٍش ًر ى
كف بًا ٍل ىجص م ىف ٍاأل ٍ
ىي يمر ى
ىس ىح ًار يقكلكف :إً ىذا ىم ىرٍرىنا بً ىجىنىبات قىٍب ًر ثىابًت ىسم ٍعىنا ق ىر ى
ً
ً
يف ىسىنةن ,سير السمؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبياني (ص ,)ُٕٔ-ُٕٓ :بتصرؼ.
ٍاب يف ست ىكثى ىمان ى
َّاء (َُْْٖ /حُٕٔٔٗ) ,ركاه معمر بف راشد ,ع ٍف ثىابً وت ا ٍلبىنانًي ,ع ٍف ع ً
)ِ) جامع معمر بف راشد ,باب الدب ً
اصوـ ,ىع ٍف
ى ى
ي
ى
ى ي
ى ٍى
ً
ً
ً
ًو
ً
ً
ً
ً
أىىن ً
است ٍحىباب أى ٍكؿ ا ٍلىي ٍقط ً
يف,
س ٍب ًف ىمالؾ ... ,الحديث ,كأخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب ٍاألى ٍش ًرىبة ,ىب ي
اب ىج ىك ًاز أى ٍكؿ ا ٍل ىم ىرؽ ,ىك ٍ
ً
ض ًيـ بعضا كًا ٍف ىك يانكا ً
ً
ًً
كًايثى ًار أ ٍ ً
ب الطَّ ىع ًاـ (ُُّٔٓ /ح َُِْ) ,مف طريؽ
ضيفى نانا إً ىذا لى ٍـ ىي ٍك ىرٍه ىذلً ى
صاح ي
ؾ ى
ىىؿ ا ٍل ىمائ ىدة ىب ٍع ٍ ى ٍ ن ى
ى
معمر بف راشد ,بو مختص انر.

)ّ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,قمت :إسناده صحيح.

)ْ) شمائؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ (ِ ,)ِٖٓ /معاصر.
الذراعُ :مف طىرؼ ً
)ٓ) ّْ
الم ٍرفىؽ إلى طرؼ ً
الك ٍسطىى ,العيف لمفراىيدم (ِ.)ٗٔ /
اإل ٍ
ى
صىبع ي
)ٔ) والنيس :أخذ المحـ بأطراؼ األسناف ,كالنيش :األخذ بجميعيا ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير
(ٓ.)ُّٔ /

)ٕ) صحيح مسمـً ,كتى ي ً
ىى ًؿ ا ٍل ىجَّن ًة
اب أ ٍىدىنى أ ٍ
اف ىب ي
يم ى
اب ٍاإل ى
أىبًي ىش ٍيبةى ,كمح َّم يد ٍبف ع ٍب ًد ً
اهلل ٍب ًف ين ىم ٍي ور ,كاتَّفىقىا ًفي ًسىيا ً
ؽ
ي ى
ى ىي ى
ى
َّاف ,ىع ٍف أىبًي يزٍرىعةى ,ىع ٍف أىبًي
يم ىح َّم يد ا ٍب يف بً ٍش ور ,ىح َّدثىىنا أيىبك ىحي ى
)ٖ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ٕ.)ُِٕٔ /

ىم ٍن ًزلىةن ًفييىا (ُُْٖ /حُْٗ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا أيىبك ىب ٍك ًر ا ٍب يف
ؼ بع ىد ا ٍلحر ً
ً
ً
ا ٍلح ًد ً
ؼ قى ىاال :ىح َّدثىىنا
يث إً َّال ىما ىي ًز ي
يد أ ى
ى
ىح يد يى ىما م ىف ا ٍل ىح ٍر ى ٍ ى ٍ
يى ىرٍي ىرةى  , قىا ىؿ ... :الحديث.

)ٗ) شرح النككم عمى مسمـ (ّ.)ٔٓ /

ُْْ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ
ىكذا النبي  يستحسف الذراع ,لما فيو مف فكائد كثيرة ,كيعممنا -أيضان -آداب تناكلو ,كىك النيس ,أم:

قطعو في أطراؼ األسناف ,فنيجو  متكامؿ.
والثَّ ِريد عند النبي  لو فضل عمى سائر المأكوالت األخرى ,كىذا ما جاء في الحديث الذم
َّ ً
أخرجو البخارم ,مف حديث أىبًي مكسى ر ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـَ " :ك َم َل
اؿ :قى ى
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي ,قى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو ى
ي ى ى
الن ِ َّ ِ
ِ
ِم َن ّْ ِ ِ
ش َة
ض َل َع ِائ َ
انَ ,وِا َّن فَ ْ
ام َأرَةُ ِف ْر َع ْو َنَ ,و َم ْرَي ُم ِب ْن ُ
ت ِع ْم َر َ
يرَ ,ولَ ْم َي ْك ُم ْل م َن ّْ َ
ساء :إِال آس َي ُة ْ
الر َجال َكث ٌ
َّ ِ (ُ)
النس ِ
س ِائ ِر الطَّ َع ِام (ِ)" (ّ) ,قاؿ ابف بطاؿ" :الثًَّر ًيد أزكى الطعاـ بركة ,كىك
ض ِل الث ِريد
اء َكفَ ْ
َعمَى َ
َعمَى ّْ َ
كىك طعاـ العرب ,كقد شيد لو النبي  بالفضؿ عمى سائر الطعاـ ,ككفى بذلؾ تفضيالن لو كشرفنا" (ْ),
كىذا يدؿ :عمى إعجابو  بالثريد كتفضيمو عمى سائر الطعاـ كقتيا ,قاؿ المباركفكرم " :ىكالسر فيو أف
يد مع المَّحـ ج ً
امعه بيف الغذاء كالمذة كالقكة كسيكلة التناكؿ كقمة المؤكنة في المضغ كسرعة المركر في
الثًَّر ى
ى
(ٓ)
كحبو كتفضيمو لمثًَّريد ,عمى باقي األطعمة األخرل.
المرمء"  ,ىذا كمو يكضح لنا مدل إعجاب النبي ٌ 
األخرل.

)ُ) الثَِّر ِ
يد :ثرد ,الثاء كالراء كالداؿ أصؿ كاحد ,كىك فت الشيء ,كما أشبيو ,معجـ مقاييس المغة (ُ ,)ّٕٓ /قيؿ لـ يرد

عيف الثريد ,كانما أراد الطعاـ المتخذ مف المحـ كالثريد معان؛ ألف الثريد ال يككف إال مف لحـ غالبان ,كالعرب قمما تجد طبيخان
كال سيما بمحـ ,كيقاؿ الثريد أحد المَّحميف ,بؿ المَّ َّذة كالقكة إذا كاف المحـ نضيجان في المرؽ أكثر مما يككف في نفس المَّحـ,
ىف يثٍرىد ا ٍل يخ ٍب يز بًمر ً َّ ً
كف ىم ىعوي المَّ ٍح يـ
ؽ الم ٍحـ ,ىكقى ٍد ىي يك ي
ىى
النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ُ ,)َِٗ /كعند ابف حجر :ىك يى ىك أ ٍ ي ى
َّ
الن ً
اف أ ٍىنفى ىع كأى ٍقكل ًم ٍف ىن ٍف ً
س المَّ ٍحًـ َّ
ضي ًج إً ىذا ثيًرىد بً ىم ىرقىتً ًو" ,فتح البارم (ٗ.)ُٓٓ /
ىك ًم ٍف أ ٍىمثىالً ًي يـ الثًَّر ي
يد أ ى
َّما ىك ى
ىح يد الم ٍح ىم ٍي ًف ,ىكيرب ى
ى ى

ِ
ات ,أىك عمىى نًس ً
اء الٍم ٍذ يككر ً
يع ًي َّف ,أىك عمىى النس ً
اء الد ٍنيا ج ًم ً
اء) "أىم :عمىى ًج ٍن ًس ًي َّف ًم ٍف نًس ً
النس ِ
اء
ض ُل َع ِائ َ
) ) ( َوفَ ْ
ٍ ى
ٍ ى
ى ى
ٍ ى
ى
ى
ى
ش َة َعمَى ّْ َ
ى ى
اتَ ( .كفَ ْ َّ ِ
اىر ً
َّ ً
ً
ً ً ًً
ً ً ً
ً
س ِائ ِر الطَّ َع ِام) ,قىا ىؿ
ض ِل الث ِريد َعمَى َ
ا ٍل ىجَّنة ,أ ٍىك ىعمىى ن ىساء ىزىمانيىا ,أ ٍىك ىعمىى ن ىساء ىىذه ٍاأل َّيمة ,أ ٍىك ىعمىى ٍاأل ٍىزىكا ًج الط ى
اختًص ً
ً َّ و
ً و
آسيةى ,لى ًك ٍف أ ٍيب ًرىز ٍ ً
ً
الطيبًي -رًحمو المَّو :-لىـ يع ًط ٍ ً
اصيىا بً ىما
ؼ ىعائ ىشةى ىعمىى ى
ى ىي ي
ٍ ىٍ
كروة ىجميمىة يم ٍستىقمة تىٍنبًيينا ىعمىى ٍ ى
ت في ي
صى
َّ
ً
ً
ً
ً
امتى ىاز ٍ ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ً
َّ
ضؿ الم ٍحـ ىعمىى
ض يؿ طى ىعاـ ا ٍل ىع ىرب ...فى ىكأىنيىا فيضمى ٍ
ت ىعمىى الن ىساء ىكفى ٍ
ت بًو ىع ٍف ىسائ ًرى َّف  ...قي ىؿ :إن ىما ىمث ىؿ بالثريد؛ ألىنوي أى ٍف ى
ٍ
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ت ىم ىع يح ٍسف ا ٍل يخميؽ ىكا ٍل ىخ ٍمؽ ,ىك ىح ىال ىكة الن ٍ
ىسائر ٍاألى ٍ
يعطى ٍ
احةى الم ٍي ىجة ىك ىج ٍكىدةى
ب بو ىمثىالن ليي ٍؤذ ىف بأىنيىا أ ٍ
ص ى
ضر ى
طع ىمة  ...فى ي
طؽ فى ى
اإلص ىغ ً
صمي يح لًمتَّىبع ًؿ كالتَّ ىحد ًث ك ًاال ٍستًٍئىن ً
اء إًلىٍييىا",
الر ً
يح ًة ,ىكىرىزىانةى َّأ
ص ىانةى ا ٍل ىع ٍق ًؿ ,ىكالتَّ ىحب ى
ا ٍلقى ًر ى
اس بًيىا ,ىك ًٍ ٍ
ب إًلىى ا ٍلىب ٍع ًؿ ,فى ًي ىي تى ٍ
ٍم ,ىكىر ى
ى
ى

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممال عمي القارم (ٗ.)ّٔٓٗ /
ً
)ّ) صحيح البخارمً ,كتىاب أ ً ً
امَأرَةَ ِف ْر َع ْو َن}
ضَر َب المَّ ُو َمثًَال لِمَِّذ َ
اب قى ٍك ًؿ المَّ ًو تى ىعالىى { َو َ
ىحاديث األ ٍىنبًىياء ,ىب ي
ي ى
آم ُنوا ْ
ين َ
ين} [التحريـُٖٓ /ْ( ]ُِ :حُُّْ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى
[التحريـ -]ُُ :إًلىى قى ٍكلً ًو َ { -و َكا َن ْت ِم َن القَ ِان ِت َ
ا ٍبف جعفى ور ,ح َّدثىىنا ك ًكيع ,ع ٍف يشعبةى ,ع ٍف عم ًرك ٍب ًف مَّرةى ع ٍف مَّرةى ,اليم ىدانًي ,ع ٍف أىبًي مكسى ر ً
اؿ :قىا ىؿ
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي ,قى ى
ى
ى ه ى
ى
ي ىٍ
ىٍ
ٍى ى ى ٍ
ي ى ى
ي ى ي
َّ ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ... :الحديث.
ىر يسك يؿ المو ى
)ْ) شرح صحيح البخارم (ٗ.)ْٖٓ /
)ٓ) تحفة األحكذم (َُ.)ُِٔ /

ُْٓ

اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ اٌنجٌّخ

المطمب الثاني :اإلعجاب ببعض األشربة
وي ْع َجب النبي  ببعض األشربة كما يي ٍع ىجب ببعض األطعمة التي تحمؿ الفكائد الكثيرة,
ُ
كذات المذاؽ الحسف ,فالطعاـ ال ييستساغ كال يييضـ ,إال بالشراب كعمى رأسو الماء ,قاؿ تعالى:
ىحي ٍي ىنا بًاٍلم ً
اء الًَّذم ين ٍن ًزليوي ًم ىف
ىم :أ ٍ ى
{ًَخَعٍَْنَب َِِٓ اٌَّْبءِ وًَُّ شَِْءٍ زٍَِّ ؤَفٍََب ُّؤِِْنٌَُْ } [األٔجْبء ,]52 :قاؿ الشككاني" :أ ٍ
ى
و
الس ً
ات ,ىكاٍل ىم ٍع ىنى :أ َّ
ب ىح ىي ًاة يكؿ ىش ٍي وء" (ُ) ,كحاجة اإلنساف
اف ىكالنَّ ىب ى
اء ىس ىب ي
َّماء يك َّؿ ىش ٍيء ,فىىي ٍش ىم يؿ اٍل ىح ىي ىك ى
ىف اٍل ىم ى
ى
لمماء كالشراب أشد مف حاجتو لمطعاـ ,ككالىما يحتاج ليما اإلنساف؛ لسالمة صحتو كعقمو ,كىما نعمتاف
كبيرتاف أنعـ اهلل  بيما عمينا ,فبيما نتقكل عمى عبادتو .

فكان النبي ُ ي ْع ِجبو البارد من الشراب ,كىذا كما جاء في الحديث الذم أخرجو أبك بكر
ً
ً
ىف َّ
ضي المَّوي ىع ٍنيىا ,أ َّ
ان ُي ْع ِج ُب ُو ا ْل ُح ْم ُو
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ " َك َ
النبً َّي ى
الشافعي ,مف حديث ىعائ ىشةى ,ىر ى
(ِ) (ّ)
اف ييعجبوي الحمك اٍل ىب ًارد)" ,أىم :الماء الحمك اٍل ىب ًارد ,أىك المراد َّ
ا ْل َب ِ
الش ىراب اٍل ىب ًارد
ارُد"
 ,قاؿ المناكم ( :ىك ى
يى
ى
ىماء ٍأك لىىبننا أىك ىن ًقيع تمر أىك زبيب" (ْ) كقاؿ المناكم –أيضان -في سبب استحسانو  :ألنو "مكافؽ لممعدة
مالئـ لمبدف لذيذ لمشارب ,كليذا كاف أحب األشربة إليو عميو الصالة كالسالـ كما يجيء ,كىك سيد

(ٓ)
كد:
ص ي
األشربة كما في خبر آخر؛ ألنو إطفاء لمح اررة كأدفع لمقمة كأبعث لمشكر"  ,قاؿ ابف القيـ :ى"كاٍل ىم ٍق ي
أَّىنو إً ىذا ىكاف ب ًارندا ,ك ىخالىطىو ما يحم ً
الزبً ً
يو ىكاٍل ىع ىس ًؿ أ ًىك َّ
اف ًم ٍف أ ٍىنفى ًع ىما ىي ٍد يخ يؿ اٍل ىب ىد ىف,
ي ى يى
ى ى
ي
يب ,أ ًىك التَّ ٍم ًر أ ًىك الس َّك ًر ,ىك ى
ى
ً
كح ًف ى ً ً
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ َّ -
اب إًلىى رس ً
ىح َّ َّ
الشر ً
اء
اف أ ى
ىى
ظ ىعمى ٍيو صحَّتىوي ,ىفميى ىذا ىك ى
صمى الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -اٍل ىب ًارىد اٍل يحٍم ىك ,ىكاٍل ىم ي
ى
ىي
ب ى
)
ٔ
(
اء"  ,كقاؿ ابف القيـ" :كى ىذا ي ٍحتىم يؿ أىف ي ًر ى ً
ض َّد ىًذ ًه ٍاألى ٍشي ً
اٍلفىاتًر ي ٍنفي يح ,كي ٍفع يؿ ً
ب ,ىك ًم ىي ًاه
ى
اء اٍل ىع ٍذ ى
ىى ي ى ٍ ي
ى
ي ى
يد بًو اٍل ىم ى
ىى ى

كف ك ٍاآلب ًار اٍلحٍمكًة ,فىًإَّنو ىكاف يستىع ىذب لىو اٍلماء ,كي ٍحتىم يؿ أىف ي ًر ى ً
اء اٍل ىم ٍم يزك ىج بًاٍل ىع ىس ًؿ ,أ ًىك الًَّذم
ي ى ي ٍ ٍ ي ي ى ي ىي ى ٍ ي
اٍل يعيي ً ى ى
يد بًو اٍل ىم ى
يى

)ُ) فتح القدير (ّ.)ْٕٖ /
)ِ)

النبً َّي  أ ً
ىف َّ
م أ َّ
يص ,فىأى ىكمىوي (َِِٕ /حُٗٗ),
الفكائد الشيير بالغيالنيات ألبي بكر الشافعي ,ىب ي
يصم ىح لىوي ىخبً ه
ٍ
اب ىما يرًك ى
أبك بكر :ح َّدثىىنا مح َّم يد ٍبف ىغالً وب :ح َّدثىىنا ا ٍلحم ٍي ًدم ,ثنا س ٍفياف ,ع ٍف معم ور ,ع ًف الزٍى ًرم ,ع ٍف عركةى ,ع ٍف عائً ىشةى ,ر ً
ض ىي
ى يٍ ى ى ى
ى
ى
يى
ى
ي
ى
ي ى ي ى ى ٍى
يى
ً
ً
ً
اب ٍاألى ٍشرىبة (ُّْٓ /حََِٕ) ,مف طريؽ سفياف بف عيينة,
ىع ٍنيىا  ...الحديث ,كأخرجو الحاكـ في مستدركو ,كتى ي

قاؿ
َّ
الموي
بو بنحكه.

ّ
س ْف َيان ْبن ُع َي ْي َنة ,سبؽ في صفحة ( ُٓ ) ,قمت :إسناده صحيح ,قاؿ الحاكـ في
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,ك ُ
يح ىعمىى ىش ٍر ًط َّ
الش ٍي ىخ ٍي ًف ىكلى ٍـ يي ىخر ىجاهيُّٓ /ْ( ,حََِٕ) ,قاؿ األلباني :إسناد صحيح عمى
المستدرؾ :ىى ىذا ىح ًد ه
ص ًح ه
يث ى
شرط الشيخيف ,سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا (ٓ.)ُٕٔ /

)ْ) التيسير بشرح الجامع الصغير (ِ.)ِٕٗ /
)ٓ) فيض القدير (ُ.)ْٖٓ /

)ٔ) زاد المعاد في ىدم خير العباد (ْ.)َِٕ /

ُْٔ
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ين ًقع ًف ً
يو التَّ ٍم ير أ ًىك َّ
يب" (ُ) ,يظير أف النبي  يستحسف البارد مف الشراب لمفكائد المذككرة آنفان ,كأىميا
الزبً ي
ى
كأفضميا الماء ,الذم يمتزج بما يجعمو حمكان طيبان.

كذلك فإن النبي ُ ي ْع ِجبو الحمواء والعسل ,كىذا كرد في الحديث الذم أخرجو البخارم ,مف
ِ
حديث عائً ىشةى ر ً
ان َّ
س ُل" (ِ),
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا ,قىالى ٍ
تَ " :ك َ
سمَّ َم ُي ْع ِج ُب ُو ا َ
ى
الع َ
اء َو َ
لح ْم َو ُ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
الن ِب ُّي َ
ى
اؿ اٍلعمىماء :اٍلمر ياد بًاٍلحٍمك ً
اء يى ىنا كؿ شيء يحٍم وك ,ىكىذ ىك ىر اٍل ىع ىس ىؿ ىب ٍع ىد ىىا تىٍنبًيينا ىعمىى ىش ىارفىتً ًو
قاؿ النككم" :قى ى ي ى ي ي ى
ىى
ط ًعم ًة كالطَّيب ً
ًً
ً
كم ًزيَّتً ًو كىك ًمف ب ً ً
ات ًم ىف
اء بًاٍل ىمد ,ىكًفيو ىج ىك ياز يكؿ لىذيذ ٍاألى ٍ ى ى ى
ى يى ٍ ى
اب ذ ٍك ًر اٍل ىخاص ىب ٍع ىد اٍل ىعاـ ,ىكاٍل ىحٍم ىك ي
ىى
)
ّ
(
َّ
ً
ً
ً
الرٍز ً
ؽ ,ىكأ َّ
اؿ ابف ىبطاؿ" :اٍل ىحٍم ىكاء ىكاٍل ىع ىس يؿ
ص ىؿ اتفىاقنا"  ,كقى ى
َّما إً ىذا ىح ى
ىف ىذل ىؾ ىال يي ىنافي الزٍى ىد ىكاٍل يم ىارقىىبةى ىال سي ى
ًمف جممى ًة الطَّيب ً
ات المباحة ًفي قى ٍكلو تى ىعالىىَّ{ :ب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ٌَب رُسَشٌُِِّا طَِّْجَبدِ َِب ؤَزًََّ اٌٍَّوُ ٌَىُُْ} [ادلبئذح,)ْ(]87 :
ى
ٍ يٍ

(ْ)
اؿ :اٍلمر ياد بً ًو اٍلمستىمىذ ًمف اٍلمباح ً
ًً
ً ً
ات ,ىكىد ىخ ىؿ ًفي ىم ٍع ىنى ىى ىذا
ى يى ى
يٍ
 , ]87كقاؿ ابف حجر :ى"كفيو تى ٍق ًكىيةه لقى ٍكؿ ىم ٍف قى ى ي ى
اع اٍلم ً
ً
ً ً
ً
آك ًؿ المًَّذي ىذ ًة" (ٓ) ,كاعجابو  ال يدفعو إلى اإلكثار منو,
اٍل ىحديث يكؿ ىما يي ىشابوي اٍل ىحٍم ىكل ىكاٍل ىع ىس ىؿ م ٍف أ ٍىن ىك ً ى
فالمعركؼ ,أف كثرة المكاد الحمكة تؤدم إلى أمراض كغير ذلؾ ,بؿ النبي  يأكؿ كيشرب ما يفيد جسمو

لألمة كالبشرية جمعاء في ىذا المجاؿ ,قاؿ البييقي" :قاؿ أبك سميماف :حبو
كعقمو ,كىك معمـ
َّ

صمى اهلل عميو كسمـ ,الحمكاء ليس عمى معنى كثرة التشيي لياَّ ,
كشدة نزاع النفس إلييا ,كتأنؽ الصنعة

في اتخاذىا ,فعؿ أىؿ َّ
الشره ك َّ
النيـ ,كاَّنما ىك َّأنو كاف إذا قيدـ لو الحمكاء ,ناؿ منيا نيالن صالحان مف غير
تقدير ,فىيي ٍعمىـ بذلؾَّ ,أنو قد أعجبو طعميا كحالكتيا" (ٔ).

)ُ) الطب النبكم (ص.)ُٔٗ :
ِ
ً
ً
ً
اب ىشر ً
الع ىس ًؿ (َُُٕ /حُْٔٓ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا ىعمًي ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو,
اب ى
) ) صحيح البخارم كتى ي
الح ٍم ىكاء ىك ى
اب األى ٍش ًرىبة ىب ي ى
يو ,ع ٍف عائً ىشةى ر ً
ىخبرنًي ًى ىشاـ ,ع ٍف أىبً ً
ت ... :الحديث.
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا ,قىالى ٍ
ى ى
ه ى
ىح َّدثىىنا أيىبك أ ى
ى
امةى ,قىا ىؿ :أ ٍ ى ى
يس ى
)ّ) شرح النككم عمى مسمـ (َُ.)ٕٕ /

)ْ) شرح صحيح البخارم البف بطاؿ (ٗ.)ْْٗ /
)ٓ) فتح البارم (ٗ.)ٕٓٓ /

)ٔ) شعب اإليماف (ٖ.)ْٖ /

ُْٕ

الفصل الزابع
اإلعجابات املذمىمة وصىاحبات
اإلعجاب

وفيو مبحثان:

المبحث األول :اإلعجابات المذمومة.

المبحث الثاني :صواحبات اإلعجاب.
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المبحث األول
اإلعجابات المذمومة
مفضمة لدل َّ
َّ
الناس ,يكجد إعجابات غير مقبكلة ,كغير
كما أف ىناؾ إعجابات مستحسنة محبَّبة

مكفقة ,فقد يي ٍع ىجب َّ
الش خص بفعؿ أك بقكؿ ,قد يعتقد أنو حسف ,كلكف ىك في الحقيقة سيء كمذمكـ
الحية ليذا َّ
لدل الناس ,كال تجد لو مدحان كال استحسانان ,كىناؾ العديد مف األمثمة َّ
النكع مف اإلعجابات

(ُ)

المذمكمة ,كالتي ال يجد النبي  يب َّدان إال أف يبيف ذمامتيا ,كيكجو لما ىك أفضؿ كأحسف.
في ْع َجب الناس -وىم بين يدي رسول اهلل  -بما أُ ْى ِدي لمنبي  , حيث جاء في الحديث الذم
ُ
(ِ)
يىًد ً
أخرجو البخارم ,مف حديث أ ىىنس ر ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ك ىسمَّـ يجَّبةي يس ٍن يد و
س ,
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي ,قى ى
م ل َّمنبًي ى
اؿ :أ ٍ ى
ى
ى ى
اؿ" :والَِّذي َن ْفس مح َّم ٍد ِبي ِد ِه ,لَم َن ِادي ُل (ّ) سع ِد ْب ِن معاذٍ
ً
الح ًر ً
ب َّ
َ
ُ َُ
ير ,فى ىع ًج ى
اف ىي ٍنيىى ىع ًف ى
ىك ىك ى
َْ
َُ
اس م ٍنيىا ,فىقى ى َ
الن ي
َ

ِ
ِ
س ُن ِم ْن َى َذا" (ْ) (ٓ) ,نرل أف الناس ىنا أيعجبكا بالجبة التي أيىديت لمنبي  ,كقد رآىـ النبي
في َ
الج َّنة أَ ْح َ
ً
كج ىذبيـ جماليا كنعكمتيا؛ فأحب النبي  أف َّ
يردىـ إلى ما ىك
النبي  عمى ىذه الحالة التي أيخذكا بيا ,ى
الجَّبة ,كالتي تمثؿ الدنيا كزخرفتيا كلمعانيا ,فقاؿ ليـ النبي " :لمناديؿ سعد في الجنة
خير مف ىذه ي
أحسف مف ىذا" ,قاؿ العيني" :إًَّن ىما ضرب اٍلمثؿ بالمناديؿ ًألَّىنيىا لىيست مف عمية الث ىياب بؿ ًى ىي تتبدؿ ًفي

)ُ) ( َذ ّم) ,الذاؿ كالميـ في المضاعؼ أصؿ كاحد ,يدؿ كمو عمى خالؼ الحمد ,يقاؿ :ذممت فالنان أذمو ,فيك ذميـ كمذمكـ,
َّ ً
يض ا ٍل ىم ٍد ًح,
إذا كاف غير حميد  ...كشيء مذـ ,أم :معيب ,معجـ مقاييس المغة البف فارس (ِ ,)ّْٕ-ّْٓ /الذـ :ىنق ي
كـ كىذـ ,لساف العرب البف منظكر (ُِ.)َِِ /
كم ىذ َّمةن ,فىيي ىك ىم ٍذ يم ه
ىذ َّموي ىي يذموي ىذ ٌمان ى
ِ
ب ًمف مقى َّ
ط ً
عات الث ً
ياب تيٍمىبس ,لساف العرب البف منظكر(ُ ,)ِْٗ /والسندس :ما رؽ مف الديباج كرفع,
الج َّب ُة :ى
))و ُ
ض ٍر ه ٍ ي
النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (ِ.)َْٗ /
جانو ,والم ْن ِدي ُل :ىن ًادر ك ً
الن ْدل :ىن ٍقؿ َّ
)ّ) َّ
الم ٍن ىدؿ ,يكموي :الًَّذم ييتى ىمسَّح بً ًوً ,قي ىؿ :يى ىك ًم ىف َّ
الن ٍدؿ الًَّذم يى ىك ا ٍل ىك ىس يح ,ىكًقي ىؿ:
الش ٍي ًء كاحتً ي
ه
َ
اؿ ًفي ا ٍلعربًي ً
ً
استً ٍعم و
ثَّ :
إًنما ا ٍشتًقىاقيوي ًم ىف َّ
َّة ,لساف العرب
الن ٍدؿ الًَّذم يى ىك التَّىن ياك يؿ؛ قىا ىؿ المٍَّي ي
ىى
الن ٍدؿ كأىنو ا ٍل ىك ىس يح م ٍف ىغ ٍي ًر ٍ ى
ِ
الماء,
العرؽ أك
يمسح بو
غالبا
ي
ي
ومنادي ُل :نسيج مف قطف أك حرير أك نحكىما ,مرٌبع ال ٌشكؿ ن
ي
البف منظكر (َُُ ,)ّٔٓ /
معجـ المغة العربية المعاصرة ألحمد مختار عمر(ّ.)ُِِٕ /
ْ
ً
ً ً ً ً
ًً
ً
ضًميىا كالتَّ ٍح ًر ً
يف (ُّّٔ /حُِٓٔ) ,قاؿ
يض ىعمىٍييىا ,ىب ي
) ) صحيح البخارم ,كتى ي
الم ٍش ًرك ى
اب قىيبكؿ اليىديَّة م ىف ي
اب اليىبة ىكفى ٍ ى
ادةى ,ح َّدثىىنا أىىنس ر ً
و
اؿ... :
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي ,قى ى
البخارم :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف يم ىح َّم ود ,ىح َّدثىىنا يي ي
اف ,ىع ٍف قىتى ى ى
كن يس ٍب يف يم ىح َّمد ,ىح َّدثىىنا ىش ٍيىب ي
ه ى
الحديث.
ٓ
صرح في حديثنا بالتحديث.
ادة ,سبؽ الحديث عنو في صفحة (ٖٓ) ,كقد َّ
) ) فيو قَتَ َ
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مرًافؽ يتمسح بيىا ٍاأل ٍىيًدم كينفض بيىا اٍل يغ ىبار ىعف اٍلبدف ىكيي ٍعطى بيىا ىما ييدل كتتخذ لفائؼ
أ ٍىن ىكاع مف اٍل ى
ً
ً
اف أدناىا ىى ىك ىذا ,فى ىما ظىنؾ
ص ىار ىسبًيميىا ىسبًيؿ اٍل ىخادـ كسبيؿ ىسائر الث ىياب ىسبًيؿ المخدكـ ,فىًإذا ىك ى
لمثياب ,فى ى
بعميتيا؟"(ُ) ,ىذا يعني :أف النبي  مثَّؿ ليـ بشيء يمياف –كىك المنديؿ -الذم ييستخدـ إلزالة األكساخ,
كيتنقؿ مف يد ألخرل ,فكيؼ ما ىك فكقو ,مف ثياب كغيره ,ككأف النبي  يقكؿ ليـ :ىذا إعجاب مذمكـ

دني -أفضؿ مف ما في ىذه الدنيا كزينتيا ,فيي
ال يميؽ بمف يعممكف لمجنة التي أدنى ما فييا –كما فييا ٌ
دعكة لمعمؿ كالجد لمكصكؿ إلى الكماؿ كترؾ سفاسؼ الدنيا.

(ِ)
وفي باب اإلعجاب بالنفس وعمميا ورأييا ,أخرج الدارمي حديثان ,مف طريؽ ىم ٍس يرك و
اؿ:
ؽ  ,قى ى
(ّ)
ً
ب بً ًعٍم ًم ًو" (ْ) (ٓ) ,قاؿ المناكم" :أ ىىر ىاد أىف
ىف ىي ٍخ ىشى المَّوى ,ىك ىكفىى بًاٍل ىم ٍرًء ىج ٍيالن  ,أ ٍ
" ىكفىى بًاٍل ىم ٍرًء عٍممان أ ٍ
ىف يي ٍع ىج ى
ادتو أفضؿ مف ج ً
يو تى ٍق ً
اٍلعالـ كًاف ىكاف ًف ً
اىؿ يم ٍجتىيد" ,كقاؿ في مكضع آخر" :فالجاىؿ أىك
صير ًفي ًع ىب ى
ى
ى
ى ى

الع ً
اصي إًذا عبد اهلل َّ
كذؿ ىى ٍي ىبة هلل كخكفان ًم ٍنوي فقد أطىاع بً ىقٍمبًو ,فىيي ىك أطكع هلل مف اٍل ىعالـ المتكبر ىكاٍل ىعابًد
ى

)ُ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ُٔ.)ِٕٔ /

ِ
َج َدع ,ابف مالؾ بف أمية بف عبد اهلل اليمدانى الككفى التابعى المخضرـ  ...كاتفقكا عمى جاللتو,
س ُر ُ
وق ْب ُن األ ْ
) ) َم ْ
أحدا كاف أطمب لمعمـ مف مسركؽ .كقاؿ مرة :ما كلدت ىمدانية مثؿ
كتكثيقو ,كفضيمتو ,كامامتو .قاؿ الشعبى :ما عممت ن

أحدا مف أصحاب ابف مسعكد ,كصمى خمؼ أبى بكر ,كلقى عمر
مسركؽ .كقاؿ عمى بف المدينى :ال أقدـ عمى مسركؽ ن
كعميا  ...كقاؿ عمر بف الخطاب لمسركؽ :ما اسمؾ؟ قاؿ :مسركؽ بف األجدع ,فقاؿ :سمعت النبى  يقكؿ" :األجدع
ن
تكرمت قدماه .قاؿ أبك سعد السمعانى :كاف مسركؽ
شيطان" ,أنت مسركؽ بف عبد الرحمف  ...ككاف مسركؽ يصمى حتى َّ

ؽ فى صغره ,فغمب عميو ذلؾ .تكفى سنة ثنتيف ,كقيؿ :سنة ثالث كستيف ,رحمو اهلل تعالى ,تيذيب األسماء كالمغات
يس ًر ى
لمنككم (ِ.)ٖٖ /
)ّ) جيل :الجي ُل :نقيض ً
فالف حقٌو ,ى ً
الجيالةي :أف تفع ىؿ ًفعالن بغير ًع ٍموـ,
الع ٍمـ ,تقكؿ :ىج ًي ىؿ ه
عمي ,كجيؿ بيذا األمر ,ك ى
كجي ىؿ ٌ
العيف لمفراىيدم (ّ.)َّٗ /
ْ
ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍب ًد
اب :التَّ ٍكبي ًح ًل ىم ٍف ىي ٍ
ب ا ٍل ًع ٍم ىـ ًل ىغ ٍي ًر المَّوىّّٖ /ُ( ,حّٓٗ) ,قاؿ الدارمي :أ ٍ
ىخىب ىرىنا أ ٍ
طمي ي
) ) سنف الدارمي ,المقدمة ,ىب ي
ش ,ىع ٍف يم ٍسمًوـ ,ىع ٍف ىم ٍس يرك و
ىع ىم ً
ؽ ,قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو,
كن ىس ,ىح َّدثىىنا ىزائً ىدةي ,ىع ًف ٍاأل ٍ
المَّ ًو ٍب ًف يي ي
ً
اب الزٍى ًد ,ىك ىالـ ىم ٍس يرك و
ؽ (ُْٕٗ /حّْٕٖٔ) ,مف طريؽ األعمش عف مسمـ بف عمراف ,كأخرجو أبك خيثمة ,العمـ لزىير
كتى ي
ي
ابف حرب (صٗ :حُٓ) ,مف طريؽ األعمش عف عبد اهلل بف مرة ,ككالىما (مسمـ ,كعبد اهلل) عف مسركؽ بف األجدع,
بو بنحكه.

ٓ
َج َدع ,مكقكفان عميو كيصطمح عميو (بالحديث المقطكع) ,كفيو
س ُروق ْبن األ ْ
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ إلى َم ْ
َع َم ِ
ش ,سبؽ الحديث عنو في صفحة (ُٗ) ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ عبد اهلل بف يكسؼ الجديع :أثر صحيح,
ْاأل ْ

تحرير عمكـ الحديث (ُ.)َْ /
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المعجب" (ُ) ,فالعمـ ال يككف إال بالعمؿ في طاعة اهلل  كالتزاـ أكامره كاجتناب نكاىيو ,كالجيؿ يككف
ب عكس ذلؾ ,مع االغترار بنفسو كما يمتمؾ مف العمـ ,كىك ال يؤدم ما عميو مف عبادة اهلل  ,فالذم
يعجب بعممو مع ما قمنا مف تقصير ,فيذا كاهلل ىكً ,
الك ٍبر كاإلعجاب المذمكـ الذم ال يقبمو كال يحمده أحد
يٍ ى

عمى اإلطالؽ.

ً
واعجاب آخر َّ
امةى
يم ى
ذمو النبي  , كىذا ما جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد ,قاؿ أىبي أ ى
ىف رس ى ً
ا ٍب ًف سي ًؿ ٍب ًف ح ىن ٍي و
ؼ (ِ) ,أ َّ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىخ ىرىج ,ىك ىس ياركا ىم ىعوي ىن ٍح ىك ىم َّكةى,
ي
كؿ اهلل ى
ىف أ ىىباهي ىح َّدثىوي :أ َّ ى ي
ىٍ
)
ّ
(
و
ض ,ىح ىس ىف اٍل ًج ٍسًـ,
ىحتَّى إً ىذا ىك يانكا بً ًش ٍع ًب اٍل ىخ َّزًار
ًم ىف اٍل يج ٍحفى ًةٍ ,
اف ىريج نال أ ٍىب ىي ى
اغتى ىس ىؿ ىس ٍي يؿ ٍب يف يح ىن ٍيؼ ىك ىك ى
(ْ)
ً ً
ً
ت ىكاٍل ىي ٍكًـ ,ىكىال
يعةى
ىخك ىبنًي ىعًدم ٍب ًف ىك ٍع وب ىك يى ىك ىي ٍغتى ًس يؿ ,فىقى ى
أي
اؿ :ىما ىأرٍىي ي
ىكاٍل ًجٍمد ,فىىنظى ىر إًلى ٍيو ىعام ير ٍب يف ىربً ى

)ُ) التيسير بشرح الجامع الصغير (ِ ,)ُٗٗ /كالمكضع اآلخر في نفس المصدر.)َِٕ /ِ( :
ِ
ٍ
صِ
امة ,كىك مشيكر بكنيتو ,كلد عمى عيد رسكؿ اهلل  قبؿ كفاتو بعاميف,
))أْ
ار ّ
س ْي ِل ْب ِن ُح َن ْيف األَ ْن َ
َس َع ُد ْب ُن َ
ُم َ
ي ,أ َُبو أ َ
كأيتى بو النبي  فدعا لو كسماه باسـ جده أبي أمو ,أبي أمامة سعد بف ز اررة ,ككناه بكنيتو ,كىك أحد الجمة مف العمماء مف
كبار التابعيف بالمدينة ,كلـ يسمع مف النبي  شيئان كال صحبو[ ,كقاؿ ابف عبد البر ]:كانما ذكرناه إلدراكو النبي

صمى اهلل عميو كسمـ بمكلده  ...كتكفي أبك أمامة بف سيؿ بف حنيؼ سنة مائة ,كىك ابف نيؼ كتسعيف سنة ,االستيعاب في
معرفة األصحاب البف عبد البر(ُ ,)ّٖ-ِٖ /وسي ُل ْب ُن ح َن ْي ِ
ف بف كاىب بف العكيـ بف ثعمبة بف مجدعة بف الحارث
ُ
َْ
ابف عمرك بف خناس .كيقاؿ :ابف خنساء بف عكؼ بف عمرك بف عكؼ بف مالؾ بف األكس ,يكنى أبا سعيد ,كقيؿ :أبا

سعد ,كقيؿ :أبا عبد اهلل ,كقيؿ :أبا الكليد ,كقيؿ :أبا ثابت ,شيد بد انر كالمشاىد كميا مع رسكؿ اهلل  , كثبت يكـ أحد,
ككاف بايعو يكمئذ عمى المكت ,فثبت معو حيف انكشؼ الناس عنو ,كجعؿ ينضح بالنبؿ يكمئذ عف رسكؿ اهلل  , فقاؿ
رسكؿ اهلل  :نبمكا سيالن فإنو سيؿ ,ثـ صحب عميان  مف حيف بكيع لو ,كاياه استخمؼ عمي  حيف خرج مف المدينة
إلى البصرة ,ثـ شيد مع عمي صفيف ,ككاله عمى فارس ,فأخرجو أىؿ فارسَّ ,
فكجو عمي زيادان فأرضكه كصالحكه ,كأدكا

الخراج ,كمات سيؿ بف حنيؼ بالككفة سنة ثماف كثالثيف ,كصمى عميو عمي َّ
ككبر ستان ,االستيعاب في معرفة األصحاب

البف عبد البر(ِ.)ّٔٔ-ِٔٔ /
)ّ) يذ ًكرت في الحديث (ال َخَّزار) ,كىذا خطأ ,كالصحيح (ال َخَّرار) ,فقد كردت في الطبراني الكبير(ٕٖٔ /ح ّٕٓٓ)َ " ,حتَّى
الخَّرار من الجحفة" ,كأكردىا
ان ِبا ْل َخَّرار" ,ككذلؾ في ,جامع المسانيد كالسنف (ْ" ,)ٖٔ /حتى إذا كانوا بشعب َ
إِ َذا َك َ
ِ
ِ
ِ
طت في معجـ البمداف
كضبً ى
ابف حجر في إتحاؼ الميرة البف حجر (َٔ " ,)ِٗ /حتَّى إِ َذا َكا ُنوا ِبش ْع ِب ا ْل َخَّر ِار م َن ا ْل ُج ْحفَة" ,ي
الخَّرار)
(ِ( ,)َّٓ /بال َخَّرار) ,كقاؿ ياقكت الحمكم" :كىك مكضع بالحجاز يقاؿ :ىك قرب الجحفة" ,كقاؿ ابف األثيرَ ( :

بفتح الخاء كتشديد الراء األكلى :مكضع قرب الجحفة بعث إليو رسكؿ اهلل  سعد بف أبي كقاص  في سرية ,النياية في
غريب الحديث كاألثر (ِ.)ُِ /
ْ
ِ
يعة بف كعب بف مالؾ بف ربيعة بف عامر بف سعد بف عبد المَّو بف الحارث بف رفيدة بف عنز بف كائؿ
) ) َعامر ْبن َرِب َ
عدم ,ثـ الخطاب كالد عمر ,منيـ
العنزم ,كقيؿ :في نسبو غير ذلؾ ,كعنز بسككف النكف أخك بكر بف كائؿ حميؼ بني
ٌ
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كؿ ً
اهلل ,ىى ٍؿ لى ىؾ ًفي
يؿ لىوي :ىيا ىر يس ى
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,فىًق ى
ً ً
يو ِم ْن أ ٍ
ِف ِ
يعةى
َ
َحدر" قىاليكا :ىنظى ىر إًلى ٍيو ىعام ير ٍب يف ىربً ى

ًجٍم ىد م ىخَّبأ وىة (ُ) ىفميبًطى (ِ) بًسي هؿ ,فىأيتًي رسك يؿ ً
اهلل صمَّ
اهلل
ى
ى
ى ىي
ىٍ
ي
ي
ً
ً
و
ون
يؽ ,قى ى
ٍسوي ,ىك ىما ييف ي
اؿَ " :ى ْل تَتَّ ِي ُم َ
ىس ٍيؿ؟ ىكاهلل ىما ىي ٍرفىعي ىأر ى
فى ىدعا رسك يؿ ً
اهلل صمَّى اهلل عمى ٍي ًو كسمَّـ ع ً
ت َما
َح ُد ُك ْم أ َ
ام نرا ,فىتى ىغَّيظى ىعمى ٍي ًو ىكقى ى
َخاهُر َى َّال إِ َذا َأر َْي َ
اؿَ " :ع َال َم َي ْقتُ ُل أ َ
ي ى ىىى ى
ى
ى ىي
(ّ) (ْ)
 ,يظير في ىذا الحديث اإلعجاب المذمكـ بشكؿ جمي ,كىك استحساف عامر بف
ُي ْع ِج ُب َك َب َّرْكتر"
ربيعة ,ما رآه مف أخيو سييؿ بف حنيؼ ,كلـ يذكر اهلل  ,مما أدل إلى إصابتو بالعيف ,كعندما عمـ

النبي  بيذا األمر غضبَّ ,
ىخاهي؟" ,ككجييـ إلى
ىح يد يك ٍـ أ ى
"ع ىال ىـ ىي ٍقتي يؿ أ ى
كعبر عنو بالقكؿ الشديد :كىك ى
الصائب الذم ييفترض أف يقكـ بو المرء إذا رأل مف أخيو ما يستحسنو ,كىك التبرؾ ,قاؿ
التصرؼ َّ

مف ينسبو إلى مذحج ,كاف أحد السابقيف األكليف ,كىاجر إلى الحبشة ,كمعو امرأتو ليمى بنت أبي خيثمة ,ثـ ىاجر إلى
حج ,ككاف
المدينة أيضان ,كشيد بد انر كما بعدىا ,ككاف صاحب عمر لما قدـ الجابية ,كاستخمفو عثماف عمى المدينة لما ٌ
وىم ِآل ِ
بائ ِي ْم} [األحزاب ,]ٓ :قاـ عامر بف ربيعة
تبنى عام انر ,فكاف يقاؿ :عامر بف الخطاب حتى نزلتْ :
الخطاب قد ٌ
{اد ُع ُ ْ
يصمٌي مف الميؿ ,كذلؾ حيف نشب الناس في الطعف عمى عثماف ,فناـ فأتاه آت فقاؿ لو :قـ فاسأؿ المَّو أف يعيذؾ مف
الفتنة ,فقاـ فصمٌى ثـ اشتكى فما خرج بعد إال بجنازتو ,مات سنة اثنتيف كثالثيف ,كقيؿ :سنة سبع كثالثيف ,كقيؿ :كاف

مكتو بعد قتؿ عثماف بأياـ ,كقيؿ :في كفاتو غير ذلؾ ,اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر(ّ ,)َْٕ-ْٔٗ /بتصرؼ.

ُ
الم َخ َّبأَة ,الجارية التي في خدرىا لـ تتزكج بعد؛ ألف صيانتيا أبمغ ممف قد تزكجت ,النياية في غريب الحديث كاألثر
)) ُ

البف األثير (ِ ,)ّ /كىي المخدرة المكنكنة التي ال تراىا العيكف كال تبرز لمشمس فتغيرىا يقكؿ :إف جمد سيؿ كجمد الجارية
المخدرة إعجابان بحسنو ,التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد البف عبد البر (ٔ.)ِّٓ /
ِ
الرجؿ ,فيك ىم ٍميبكط ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير
ط بً َّ
ص ًرع كسقط إلى األرض  ,ييقاؿ :ليبً ى
) ) َفمُِب َ
ط ,أ ٍ
ىم :ي
(ْ.)ِِٔ /

ّ
يث سي ًؿ ٍب ًف حىن ٍي و
ً
ؼ (ِّٓٓٔ-ّٓٓ /حَُٖٗٓ) ,قاؿ أحمد :ىح َّدثىىنا يح ىس ٍي يف ٍب يف يم ىح َّم ود,
ي
) ) مسند أحمد  ,يم ٍسىن يد ا ٍل ىمكي ى
يف ,ىحد ي ى ٍ
س ,ح َّدثىىنا الزٍى ًرم ,ع ٍف أىبًي أيمامةى ٍب ًف سي ًؿ ٍب ًف حىن ٍي و
ؼ ,أ َّ
ىف أىىباهي ىح َّدثىوي ... :الحديث ,كأخرجو ابف أبي شيبة
قى ى
ي
ى
اؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك أ ىيكٍي و ى
ىٍ
ى ى
و ً
ضي المَّوي ىع ٍنوي ىع ًف َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ (ُٔٓ /حَٔ) ,مف طريؽ ابف أبي
النبًي ى
في مسنده ,ىما ىرىكاهي ىس ٍي يؿ ٍب يف يحىن ٍيؼ ىر ى
ؼ ع ٍف أىبً ً
يف ,أىبك أيمامةى ٍبف سي ًؿ ٍب ًف حىن ٍي و
يو
ى
ي
ذئب ,مختص انر ,كأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير ,ىب ي
ي ىٍ
اب الس ً ي ى ى

(ٕٖٔ /حّٕٓٓ) ,مف طريؽ إبراىيـ بف اسماعيؿ بف مجمع ,بألفاظ متقاربة ,ككالىما (ابف أبي ذئب ,كابراىيـ) عف
الزىرم ,بو.

)ْ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيوَ ,ع ْبد المَّو ْبن َع ْبد المَّو ْبن أ َُوْيس ,قاؿ ابف حجر :صدكؽ ييـ ,تقريب التيذيب
(ص ,)َّٗ :كقد تيكبًع في :مسند ابف أبي شيبةٔٓ /ُ( ,حَٔ) ,مفُ ,م َح ُّمد ْبن أَِبي ِذ ْئب ,كىك ثقة فقيو فاضؿ ,تقريب
التيذيب (ص ,)ّْٗ :قمت :إسناد الحديث حسف ,والحديث بالمتابعات يصبح صحيحان لغيره ,قاؿ شعيب األرناؤكط:
حديث صحيح ,حاشية مسند أحمد (ِٓ ,)ّٓٔ /قاؿ األلباني :كىك صحيح ,سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا

كفكائدىا (ٔ.)َُٓ /
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ىحسف اٍل ىخالً ًقيف! المَّي َّـ ب ًار ٍؾ ًف ً
َّ
يو"
ىف ىيقي ى
القرطبي" :التٍَّب ًري ي
ؾ أٍ
ي ى
ى
كؿ :تىىب ىار ىؾ الموي أ ٍ ى ي
ً
يؾ ,فىًإ َّف ىذلً ىؾ ي ٍب ًط يؿ اٍلمع ىنى الًَّذم ي ىخ ي ً
ب
ىب ىار ىؾ المَّوي ًف ى
اؼ م ىف اٍل ىع ٍي ًف ,ىكيي ٍذى ي
ي
ي
ىٍ
(ِ)
ً
شيئا
كر ىال ىم ىحالىةى"  ,كقاؿ ابف بطاؿ" :مف رأل ن
ص ًر ى
أٍ
ىع ىج ىبوي ىش ٍي هء أ ٍ
ىف يي ىب ًار ىؾ ,فىًإ ىذا ىد ىعا بًاٍل ىب ىرىكة ي
ؼ اٍل ىم ٍح يذ ي
كبرؾ فيو؛ فإنو ال يضره بالعيف كىى رقية منو" (ّ) ,كمما يرد
فأعجبو فقاؿ :تبارؾ اهلل أحسف الخالقيف َّ

(ُ)
ىم :يقٍمت:
 ,قاؿ الزرقاني" :أ ٍ
ً
ب ىعمىى يكؿ ىم ٍف
تىأٍث ىيرهي  ...فىىي ًج ي

إصابة العيف قكؿ( :ما شاء اهلل ال قكة إال باهلل) لقكلو تعالىًٌٌٌََْ{ :ب إِرْ دَخٍَْذَ خَنَّزَهَ لٍُْذَ َِب شَبءَ اٌٍَّوُ ٌَب لٌَُّحَ إٌَِّب ثِبٌٍَّوِ}
[اٌىيف ,]59 :إف ذكر اهلل  فيو كؿ البركة ككؿ الخير ,كىذا مما يكفؿ –بإذف اهلل  -ذىاب

العيف نيائيان.

ىف رس ى ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
كؿ اهلل ى
وجاء في الحديث الذي أخرجو مسمم ,مف حديث ىجابً ور  , أ َّ ى ي
ً
اؿ" :إِ َّن
ىص ىحابً ًو ,فىقى ى
ضى ىح ى
ب ,ىكًى ىي تى ٍم ىع يس ىمن ىيئةن لىيىا ,فىقى ى
ام ىأرىتىوي ىزٍي ىن ى
اجتىوي ,ثيَّـ ىخ ىرىج إًلىى أ ٍ
ام ىأرىةن ,فىأىتىى ٍ
ىأرىل ٍ
ان ,فَِإ َذا أ َْبصر أَح ُد ُكم ام أرَةً َف ْميأ ِ
ِ
ِ
ش ْيطَ ٍ
ش ْيطَ ٍ
َىمَ ُو ,فَِإ َّن َذلِ َك
ورِة َ
ورِة َ
ْت أ ْ
ََ َ ُ َْ َ
انَ ,وتُ ْد ِب ُر في ُ
ا ْل َم ْأرَةَ تُ ْق ِب ُل في ُ
ص َ
ص َ
َي ُرُّد َما ِفي َن ْف ِس ِو" (ْ) (ٓ)  ,نريد أف نسمط الضكء في ىذا الحديث عمى جزئية إعجاب الرجؿ بالمرأة بعد
اء :م ٍع ىناهي ًٍ
اإل ىش ىارةي إًلىى اٍليى ىكل
رؤيتيا ,كىذا ما يؤدم إلى تحريؾ الشيكة اتجاه النساء ,قاؿ النككم" :قى ى
اؿ اٍل يعمى ىم ي ى
اؿ ًمف اٍلمٍي ًؿ إًلىى النس ً
كالدع ً
كس الر ىج ً
اء إًلىى اٍل ًفتٍىن ًة بًيىا لً ىما ىج ىعمىوي المَّوي تى ىعالىى ًفي ينفي ً
اء ىك ًاالٍلتً ىذ ًاذ بًىنظى ًرًى َّف ,ىك ىما
ى ى
ى
ى ى
اف ًفي يد ىعائً ًو إًلىى َّ
ؽ بً ًي َّف فى ًيي ىشبًييةه بً َّ
طً
الشر بً ىك ٍس ىك ىستً ًو ىكتىٍزيًينً ًو لىوي ,ىكيي ٍستىٍن ىبطي ًم ٍف ىى ىذا أَّىنوي ىي ٍن ىب ًغي لىيىا
الش ٍي ى
ىيتى ىعمَّ ي
ى
ى

)ُ( تفسير القرطبي (ٗ.)ِِٕ /

)ِ) شرح الزرقاني عمى المكطأ (ْ.)َٓٔ /

)ّ) شرح صحيح البخارم (ٗ.)َّْ /
ْ
ت ًفي ىن ٍف ًس ًو ,إًلىى أ ٍ ً
ً
ام ىأرىتىوي أ ٍىك ىج ًارىيتىوي فىيي ىك ًاق ىعيىا
اب الن ىك ً
ام ىأرىةن فى ىكقى ىع ٍ
اح ,ىب ي
) ) صحيح مسمـ ,كتى ي
ىف ىيأٍت ىي ٍ
اب ىن ٍد ًب ىم ٍف ىأرىل ٍ
ىعمىى ,ح َّدثىنا ًى ىشاـ ٍبف أىبًي ع ٍب ًد ً
اهلل ,ىع ٍف أىبًي الزىب ٍي ًر,
(َُُِِ /حَُّْ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعمًي ,ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد ٍاأل ٍ
ى ى
ى
ي ي
ىف رسك ىؿ ً
ً
ً َّ
اهلل َّ
اب
اب الن ىك ً
اح ,ىب ي
ام ىأرىةن ... ,الحديث ,كأخرجو مسمـ في صحيحو ,كتى ي
ى
ىع ٍف ىجابً ور ,أ َّ ى ي
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ,ىأرىل ٍ
ت ًفي ىن ٍف ًس ًو ,إًلىى أ ٍ ً
ام ىأرىتىوي أ ٍىك ىج ًارىيتىوي فىيي ىك ًاق ىعيىا (َُُِِ /حَُّْ) ,مف طريؽ حرب بف أبي
ام ىأرىةن فى ىكقى ىع ٍ
ىف ىيأٍت ىي ٍ
ىن ٍد ًب ىم ٍف ىأرىل ٍ
ً ً
ً
ص ًر (ِِْٔ /حُُِٓ) ,مف
العالية ,بجزء منو ,كأخرجو أبك داكد في سننو ,كتىاب الن ىكا ًح ,ىب ي
اب ىما يي ٍؤ ىم ير بًو م ٍف ىغض ا ٍلىب ى
طريؽ ىشاـ بف أبي عبد اهلل ,بنحكه ,كأحمد في مسنده ,,مسند جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنو (ِّٕٕ /حُْْْٕ) ,مف
طريؽ ابف لييعة ,مختص انر ,كثالثتيـ (حرب ,كىشاـ ,كابف لييعة) عف أبك الزبير ,بو.
ٓ
س ْن َبر ,سبؽ في صفحة (ُٕ) ,كحديثنا ال عالقة لو بالقدرية ,كفيو أ َُبو ُّ
اس ُم ُو ُم َح َّم ُد
الزَب ْي ِر َو ْ
) ) فيو ,ىشام ْبن أَِبي َع ْبد اهلل َ
ْب ُن م ِِ
صرح في اإلخبار عند أحمد في مسنده ,مسند جابر ابف
س ,سبؽ الحديث عنو صفحة (ْٖ) ,كقد َّ
ُ ْ
سمم ْب ِن تَ ْد ُر َ
عبد اهلل رضي اهلل عنو (ِّٕٕ /حُْْْٕ).
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ىف ىال تى ٍخرىج ىب ٍي ىف الر ىجا ًؿ إً َّال لً ى و
كرة ,كأَّىنوي ىي ٍن ىب ًغي لً َّمريج ًؿ اٍل ىغض ىع ٍف ثًىيابًيا ك ًٍ
طمىقنا" (ُ),
اض ىع ٍنيىا يم ٍ
أٍ
اإل ٍع ىر ي
ي
ى ى
ض ير ى ى
لذلؾ ينبغي عمى الرجاؿ ,أف يحتاطكا كؿ الحيطة حتى ال تقع أعينيـ عمى النساء ,كاف كقع نظرىـ في
كتحركت شيكتيـ ,فإف النبي  يرشدنا إلى ماذا سنفعؿ ,أال كىك ,أف يأتي
نظرة خاطفة أك بدكف قصد,
َّ
ً
ً ً
ىف ىيأٍتً ىي
ام ىأرىةن فىتى ىح َّرىك ٍ
ت ىش ٍي ىكتيوي ,أ ٍ
زكجتو فىييجامعيا ,قاؿ النككم :ى"ك ىم ٍع ىنى اٍل ىحديث :أىنَّوي يي ٍستى ىحب ل ىم ٍف ىأرىل ٍ
ً
ً
ص ىدًد ًه" (ِ),
ام ىأرىتىوي أ ٍىك ىج ًارىيتىوي إً ٍف ىك ىان ٍ
ت لىوي ىفٍميي ىكاق ٍعيىا ,ل ىي ٍدفى ىع ىش ٍي ىكتىوي ىكتى ٍس يك ىف ىن ٍف يسوي ىكىي ٍج ىم ىع ىقٍم ىبوي ىعمىى ىما يى ىك بً ى
ٍ
كتحدثنا سابقان في صفحة (َُُ )َُِ ,بالتفصيؿ عف ما يحتكيو ىذا الحديث مف مسائؿ ,فمسنا
بصدد التكرار.

وموقف آخر في اإلعجاب الغير مقبول ,الذي يتولد عن النظر إلى المرأة األجنبية ,كىذا ما جاء
َّاس ر ً
َّ ً
ؼ
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما ,قى ى
اؿ :أ ٍىرىد ى
في الحديث الذم أخرجو البخارم ,مف حديث ىع ٍبد المو ٍب يف ىعب و ى
الن ٍح ًر ىخٍمفىو عمىى عج ًز ر ً
َّ ً
ض ىؿ ٍب ىف ىعب و
َّاس ىي ٍكىـ َّ
ض يؿ ىريج نال
احمىتً ًو ,ىك ىكا ىف الفى ٍ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ الفى ٍ
ىر يسك يؿ المو ى
ي ى ىي ى
اس ي ٍفتًي ًيـ ,كأى ٍقبمى ًت ام أرىةه ًمف ىخثٍعـ ك ً
َّ ً
ً
كً
النبًي َّ
ؼ َّ
ض ىيئةه تى ٍستى ٍفتًي
ض نيئا ,فى ىكقى ى
ٍ
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ل َّمن ً ي ٍ ى ى
ى
ٍى
ىى ى
ى
النبًي صمَّى اهلل عمى ٍيوً
ً
ً
ً
َّ
َّ
َّ
ىع ىج ىبوي يح ٍسينيىا ,فىاٍلتىفىت َّ
ىر يس ى
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ,فىطىف ى
ض يؿ ىي ٍنظيير إًلىٍييىا ,ىكأ ٍ
ؽ الفى ٍ
ي ى
ى
كؿ المو ى
ت :ىيا
ض يؿ ىي ٍنظيير إًلى ٍييىا ,فىأ ٍ
ض ًؿ ,فى ىع ىد ىؿ ىك ٍجيىوي ىع ًف النَّظى ًر إًلى ٍييىا ,فىقىالى ٍ
ؼ بًىيًد ًه فىأ ى
ىخمى ى
ىخ ىذ بً ىذقى ًف الفى ٍ
ىك ىسمَّ ىـ ىكالفى ٍ
ً
َّ ً ً
رس ى َّ ً
م ىعمىى
الحج ىعمىى ًع ىب ًاد ًه ,أ ٍىد ىرىك ٍ
ت أىبًي ىش ٍي نخا ىكبً نيرا ,الى ىي ٍستىطيعي أ ٍ
يضةى المو في ى
كؿ المو ,إً َّف فى ًر ى
ىف ىي ٍستىًك ى
ىي
(ّ)
ً
َّ ً ً
اؿَ " :ن َع ْم"  ,شاىدنا كيؼ عدؿ النبي  كجو الفضؿ عف
ىح َّج ىع ٍنوي؟ قى ى
الراحمىة ,فىيى ٍؿ ىي ٍقضي ىع ٍنوي أ ٍ
ىف أ ي
المرأة ,كمنعو مف التحديؽ بيا ,قاؿ ابف بطاؿ" :أال ترل صرؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كجو الفضؿ

عما ال يحؿ ,لئال يككف البصر ذريعة
عف المرأة  ...إال أف يغض البصر ,كانما أمر اهلل بغض األبصار َّ

حكؿ كجو الفضؿ حيف عمـ بإدامتو النظر
إلى الفتنة ,فإذا أمنت الفتنة فالنظر مباح ,أال ترل أف النبي َّ 

إلييا ,أنو أعجبو حسنيا فخشى عميو فتنة الشيطاف" (ْ).

وينيانا النبي  عن اإلعجاب بأي أحد من الناس ,حتى نرى ما سيؤول إليو مصيره ,كىذا ما

كؿ ً
كرد في الحديث الذم أخرجو أحمد ,مف حديث أ ىىن و
س  ,أ َّ
َن َال تَ ْع َج ُبوا
اهلل  قى ى
ىف ىر يس ى
اؿَ" :ال َعمَ ْي ُك ْم أ ْ

)ُ) شرح النككم عمى مسمـ (ٗ.)ُٕٖ /
)ِ) المصدر السابؽ.

)ّ) سبؽ الحديث عنو في صفحة (َُٔ) ,إذا أردت االستزادة.
)ْ) شرح صحيح البخارم (ٗ.)ُُ /
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(ُ) ِ
ِ
ِ
ِبأ ٍ
صالِ ٍح,
َ
َحدَ ,حتَّى تَ ْنظُُروا ِب َم ُي ْختَ ُم لَ ُو ,فَِإ َّن ا ْل َعام َل َي ْع َم ُل َزَما ًنا م ْن ُع ْم ِرِه ,أ َْو ُب ْرَى ًة م ْن َد ْى ِرِهِ ,ب َع َم ٍل َ
ِ
ِ
س ّْي ٍئ ,لَ ْو
لَ ْو َم َ
س ّْي ًئاَ ,وِا َّن ا ْل َع ْب َد لَ َي ْع َم ُل ا ْل ُب ْرَى َة م ْن َد ْى ِرِه ِب َع َم ٍل َ
ات َعمَ ْيو َد َخ َل ا ْل َج َّن َة ,ثُ َّم َيتَ َح َّو ُل فَ َي ْع َم ُل َع َم ًال َ
ات َعمَ ْي ِو َد َخ َل َّ
اد
صالِ ًحاَ ,وِا َذا أ ََر َ
َم َ
الن َار ,ثُ َّم َيتَ َح َّو ُل فَ َي ْع َم ُل َع َم ًال َ
ّْ ِ
ول ِ
صالِ ٍح ,ثُ َّم
ستَ ْع ِممُ ُور قَ َ
س َ
اهلل َو َك ْي َ
ف َي ْ
ال " ُي َوفقُ ُو ل َع َم ٍل َ
َيا َر ُ

ٍ
استَ ْع َممَ ُو قَ ْب َل َم ْوِت ِو " ,قَالُوا:
اهللُ ِب َع ْبد َخ ْي ًار ْ
ِ (ِ) (ّ)
ض ُو َعمَ ْيو"
 ,يرل الناس أعماالن
َي ْق ِب ُ

كح ٍسنيا ,كىذا أمر طبيعي ,فإف اهلل  كحده
صالحيا ي
صالحة يقكـ بيا بعض األشخاص ,ي
في ٍع ىجبكف بيا كبً ى

مف يعمـ الغيب ,يقكؿ اهلل تعالى ًٌٌََْ{ :وُنْذُ ؤَػٍَُُْ اٌْغَْْتَ ٌَبسْزَىْثَشْدُ َِِٓ اٌْخَْْشِ ًََِب َِسَّنَِِ اٌسٌُّءُ إِْْ ؤََٔب إٌَِّب َٔزِّشٌ

ًَثَطِريٌ ٌِمٌٍََْ ُّؤِِْنٌَُْ} [األػشا  ,]277 :كليذا فإف النبي  يطمب منا عدـ التسرع في اإلعجابات بيذه
األعماؿ التي تبدكا لنا صالحيا ,قاؿ ابف حجر" :كظى ً
اى يرهي أَّىنوي ىي ٍع ىم يؿ بً ىذلً ىؾ ىح ًقيقىةن ىكيي ٍختى يـ لىوي بً ىع ٍك ًس ًو ,ىك ىس ىيأٍتًي
ى
ً ً
ًفي حًد ً
يث سي وؿ بًمى ٍف ًظ لىىي ٍعم يؿ بًعم ًؿ أ ٍ ً
اس ك يىك ىم ٍح يمك هؿ ىعمىى اٍل يم ىن ًاف ً
ً ً
ؽ ىكاٍل يم ىرائًي" (ْ) ,ىذا
ى
ىٍ
ىىؿ اٍل ىجَّنة ف ى
ى ىى
يما ىي ٍب يدك ل َّمن ى ى

يعني أف ابف حجر ييقسـ ىذا السمكؾ إلى قسميف ,األكؿ :أنو يعمؿ عمى الحقيقة عمالن صالحان ,كبو

لك مات لدخؿ الجنة ,كلكنو ييغير عممو الصالح إلى عمؿ سيء ,فيييختـ لو بو فيدخؿ النار –كالعياذ باهلل,-

ُ
ً
ِ
يف الطَّ ًكي يؿ ًم ىف
الب ْرَىة و َ
) ) برهُ :
يعا :الح ي
الب ْرَىة َجم ً
ً
ً
ًع ٍن ىدهي ىسىنةن ًم ىف َّ
الد ٍى ًرٍ ,اب يف السكيت :أىقمت ع ٍن ىدهي
(ُّ.)ْٕٔ /
ً
و
ً
)ِ) مسند أحمد  ,يم ٍسىن يد أىىن ً
كف,
س ٍب ًف ىمالؾ ىرض ىي اهللي تى ىعالىى ىع ٍنوي (ُِْٗٔ /حُُِِْ) ,قاؿ أحمد :ىح َّدثىىنا ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى
ىف رسك ىؿ ً
ً َّ
اهلل َّ
ىخىب ىرىنا يح ىم ٍي هد ,ىع ٍف أىىن و
اب ا ٍلقى ىد ًر
أٍ
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو الترمذم في سننو ,أ ٍىب ىك ي
ى
س  , أ َّ ى ي
ً
ً
َّ
َّ
ً
َّ
َّ
ً
َّ
ً
ً
ىى ًؿ َّ
اء أ َّ
الن ًار (َْْٓ /حُِِْ) ,مف
الجَّنة ىكأ ٍ
ب كتى نابا أل ٍ
ىى ًؿ ى
ىف الموى ىكتى ى
صمى الموي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ,ىب ي
اب ىما ىج ى
ىع ٍف ىر يسكؿ المو ى
اب قى ٍك ًؿ المَّ ًو ىعَّز ىك ىج َّؿُ { :ي ِري ُد المَّ ُو لِ ُي َب ّْي َن لَ ُك ْم} [النساء:
طريؽ اسماعيؿ بف جعفر ,كأخرجو البييقي في األسماء كالصفات ,ىب ي
ً
ً
اد ىرًة
ص ًر ٍاأل ىىم ًؿ ىكا ٍل يمىب ى
ص هؿ ى
ِٔ] ّٖٔ /ُ( ...حُِّ) ,مف طريؽ أحمد بف يكسؼ ,كأخرجو في الزىد الكبير ,فى ٍ
آخ ير في ق ى
ىج ًؿ (صَّٕ :حُٕٖ) ,مف طريؽ أحمد بف عبيد ,ككالىما (أحمد بف يكسؼ ,كأحمد بف عبيد) ,عف
بًا ٍل ىع ىم ًؿ قىٍب ىؿ يبميكًغ ٍاأل ى
عبيد بف عبد الكاحد عف ابف أبي مريـ عف محمد بف جعفر ,كاالثنيف (إسماعيؿ بف جعفر ,كمحمد بف جعفر) عف حميد,
بو بجزء منو ,كأصؿ الحديث لو شاىد ,عند مسمـ في صحيحو ,كتاب ا ٍلقى ىد ًر ,باب ىك ٍيًفي ً
َّة ىخ ٍم ً
ط ًف أيم ًو ىك ًكتى ىاب ًة
ؽ ٍاآل ىد ًمي ًفي ىب ٍ
ى ي
ً
ادتً ًو (َِِْْ /حُِٓٔ) ,مف حديث أبي ىريرة . 
ىجمً ًو ىك ىع ىممً ًو ىك ىشقى ىاكتً ًو ىك ىس ىع ى
ًرٍزًقو ىكأ ى
)ّ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ُحم ْيد ْبن أبي ُحم ْيد َّ
صرح بالسماع في,
الط ِويل ,سبؽ في صفحة (ّٖ) ,كقد َّ
َ
َ
َّ ً
َّ
ِ
كصرح
يد المَّ ُو لِ ُي َب ّْي َن لَ ُك ْم} [النساءّٖٔ /ُ( ... ]ِٔ :حُِّ),
ر
ي
{
:
ؿ
ج
ك
َّ
ُ ُ
اب قى ٍك ًؿ المو ىعَّز ى ى
األسماء كالصفات لمبييقي ,ىب ي
كذلؾ بالسماع في ,الزىد الكبير لمبييقي ,فىص هؿ ى ً ً
ىج ًؿ (صَّٕ :حُٕٖ),
ص ًر ٍاأل ىىم ًؿ ىكا ٍل يمىب ى
اد ىرًة بًا ٍل ىع ىم ًؿ قىٍب ىؿ يبميكًغ ٍاأل ى
ٍ
آخ ير في ق ى
ً
صحيح ,األحاديث المختارة (ٔ.)ِٕ /
قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ ضياء الديف المقدسي :إسناده ى
)ْ) فتح البارم (ُُ.)ْٖٕ /

َّ
الزماف ,ييقىا يؿ :أىقمت ًع ٍن ىدهي يب ٍرىىةن ًم ىف
الد ٍى ًر ,ىكًقي ىؿ:
ي
كب ٍرىىةن ,أىمَّ :
مدة طى ًكيمىةن ًم ىف َّ
الزىم ً
اف ,لساف
يب ٍرىىةن ى
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َّ
ؾ أىقمت
الد ٍى ًر ,ىكقى ٍكلً ى
العرب البف منظكر
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كالثاني :ىك عمؿ المنافقيف ,حيث يبدك لمناس أنو عمؿ صالح ,كلكنو في حقيقتو ىك عمؿ سيء ,فىييختـ

لو بو فيدخؿ النار ,ككذلؾ الشؽ الثاني مف الحديث فنعكس األمر ,قد يقكؿ قائؿ :فكيؼ يككف إعجابان

الذـ ىنا لما سيككف عميو الحاؿ فيما
مذمكمان ,كنحف ال نعمـ بالمآؿ؟ نجيب ,األمر ال يقاس كذلؾ ,كلكف َّ

بعد ,كليذا طمب َّ
منا النبي  بأف ال نتسرع في اإلعجابات ,فميقؿ أحدنا إذا رأل ما يي ٍع ًجبو مف ىذا النكع,
الميـ يح ٍس ىف الخاتمة لو كلنا ,ىذا كاهلل أعمـ ,كنقكؿ :أف العادة درجت ,بأف كؿ إنساف يعمؿ عمالن مكافقان
لمشرع ,كىك مخمص بو هلل  , فسيككف مآلو خير ,كالصالحكف يسعكف بكؿ ما أكتكا مف جيد كبذؿ

كي ٍحسنكف الظف باهلل  أكثر مف أنفسيـ ,قاؿ تعالى{ :إَِّْ َّاٌزَِّٓ
لطمب األعماؿ الصالحة قبؿ المكت ,ي
آَِنٌُا ً ََّاٌزَِّٓ ىَبجَشًُا ًَجَبىَذًُا فِِ سَجًِِْ اٌٍَّوِ ؤًٌَُئِهَ َّشْجٌَُْ سَحَّْذَ اٌٍَّوِ ًَاٌٍَّوُ غَفٌُسٌ سَحٌُِْ} [اٌجمشح:
(ُ)
كؿ ً
اف مع رس ً
اهلل
 , ,]127كقد جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد ,مف حديث ىس ٍي ًؿ ٍب ًف ىس ٍعود  قى ى
اؿ :ىك ى ى ى ى ي
ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ك ىسمَّـ ىريج هؿ ًفي ىب ٍع ً
ون ِم ْن َب َال ِئ ِو ,فىقىا ىؿ
سمِ ُم َ
ض ىم ىغ ًازيو ,فىأٍىبمىى ىب ىال نء ىح ىسننا فَ َع ِج َ
ب ا ْل ُم ْ
ى
ى ى
اهلل مع رس ً ً
يؿ ً
رسك يؿ ً
ً َّ
اهلل َّ
ار" ,يقٍم ىناً :في سبً ً
َى ِل ال َّن ِ
َما إِ َّن ُو ِم ْن أ ْ
كؿ اهلل ,اهللي ىكىر يسكليوي
ىى ىي
ى
ى
ىي
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ" :أ َ
)
ّ
(
)
ِ
(
الرج يؿ ,ىفمى َّما ا ٍشتى َّد ٍ ً
ىب ٍي ىف ثى ٍد ىي ٍي ًو ,ثيَّـ اتَّ ىكأى ىعمى ٍي ًو  ,فىأيتً ىي
اب ىس ٍي ًف ًو
ىعمى يـ ,قى ى
أٍ
ض ىع يذ ىب ى
اح ىك ى
ت بًو اٍل ًج ىر ي
اؿ :فى ىج ىرىح َّ ي

ت,
يؿ لىويَّ :
ىر يسك يؿ  فىًق ى
ت لىوي ىما يقٍم ى
الريج يؿ الًَّذم يقٍم ى
َى ِل
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ" :إِ َّن َّ
الر ُج َل لَ َي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
ى

ب
ض َّر ي
قى ٍد ىأرٍىيتيوي ىيتى ى
َّ ِ ِ
يما َي ْب ُد َو
ا ْل َجنة ف َ

اؿ َّ
النبًي
ىض ىع ًاف ًو .فىقى ى
ىكالس ٍَّي ي
ؼ ىب ٍي ىف أ ٍ
َى ِل َّ
لِ َّمن ِ
الن ِ
ارَ ,وِا َّن ُو
اس َوِا َّن ُو لَ ِم ْن أ ْ

)ُ) انظر :االستعداد لممكت لعمي بف نايؼ الشحكد (معاصر) (ص.)َِّ :

ِ
ِ
ساموي مثمو ,السالح
السيف :كذباب السيؼ :حده ,معجـ مقاييس المغة (ِ ,)ّْٗ /طى ىرفيوي الذم
باب
يضرب بو ,ي
ي
) ) ُذ ُ
كح ي

ألبي عبيد القاسـ بف سالـ(ص.)ُٖ :

)ّ) َواتَّ َكأَ ,ىجمى ىس يمتى ىمكننا ,المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمفيكمي (ِ.)ُٕٔ /
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الن ِ ِ
َى ِل َّ
يما َي ْب ُدو لِ َّمن ِ
َى ِل ا ْل َج َّن ِة"
اس َوِا َّن ُو لَ ِم ْن أ ْ
لَ َي ْع َم ُل َع َم َل أ ْ
ار ف َ
ب الناس بو كبعممو كشجاعتو ,كىك :قتاؿ األعداء
الذم قاؿ عنو النبي  :أنو في النار ,بعد أف أ ٍ
يع ًج ى
(ُ)

(ِ) ,ىذا الحديث فيو قصة ذاؾ الرجؿ

كالكفار كمقارعتيـ في قمب المعركة ,مما أدل إلى استغرابيـ كاستيجانيـ مف قكؿ النبي  , إال أنيـ أركا

بأعينيـ  ,قى ٍتؿ ذاؾ الرجؿ نفسو ,بعد أف يجرح في المعركة ,قاؿ القسطالني عف الصحابة" :بأنيـ شيدكا

فمما ظير أنو لـ يقاتؿ اهلل ,كانما
برجحانو في أمر الجياد ,فمك كاف قتؿ ,لـ يمتنع أف يشيدكا لو بالشيادةَّ ,

قاتؿ غضبان ,يعمًـ أنو ال يطمؽ عمى كؿ مقتكؿ في الجياد ,أنو شييد ,الحتماؿ أف يككف مثؿ ىذا" (ّ)؛
فكانت ىذه القصة تشكؿ تعبي انر َّ
حيان ,لتكجييات النبي  السديدة؛ فاإلعجاب يتكجب أف يككف في محمو
كبدكف تسرع كانبيار بما يركنو بأعينيـ.

ُ
يث أىبًي مالً وؾ سي ًؿ ٍب ًف سع ود الس ً
َّاع ًدم (َّْٕٕ /حُِِّٖ) ,قاؿ أحمد :ىح َّدثىىنا
) ) مسند أحمد  ,تتمة مسند األىنصار ,ىح ًد ي
ىٍ
ىٍ
ى
الر ٍحم ًف يعنًي ٍابف ع ٍب ًد ً
أيىبك َّ
اهلل ٍب ًف ًد ىين وار ,ىع ٍف أىبًي ىح ًازوـ ,ىع ٍف ىس ٍي ًؿ ٍب ًف ىس ٍع ود قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو
الن ٍ
ى ى
ض ًر ,ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد َّ ى ى ٍ
ً
البخارم في صحيحوً ,كتىاب ً ً
اب
اب الى ىيقيك يؿ فيالى هف ىش ًي ه
يد (ّْٕ /حِٖٖٗ) ,كمسمـ في صحيحو ,كتى ي
الجيىاد ىكالسىي ًر ,ىب ي
ي
ً
ً
و
ً ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ً
َّ
ً
َّ
س
ف
ن
ال
إ
ة
ن
ج
ل
ا
ؿ
خ
د
ي
ال
و
ىن
أ
ك
,
ار
الن
ي
ف
و
ب
ب
ذ
ع
ء
ي
ش
ب
و
س
ف
ن
ؿ
ت
ق
ف
م
ىف
أ
ك
,
و
س
ف
ن
اف
س
ن
اإل
ؿ
ى ي ى ىٍ ي ي ٍ ى ى
اب غمىظ تى ٍح ًر ًيـ قى ٍت ٍ ٍ ى ى ٍ ى ي ى ى ٍ ى ى ى ى ٍ ى ي ى ٍ ي ى
اف ,ىب ي
ىٍ ه
يم ى
ٍاإل ى
يم ٍسمً ىمةه (َُُٔ /حُُِ) ,كىما (البخارم ,كمسمـ) مف طريؽ يعقكب بف عبد الرحمف ,كأخرجو البخارم –في مكضع آخر-
ً
اب ىغ ٍزىكًة ىخ ٍيىب ىر (ُّّٓ /حَِْٕ) ,مف طريؽ ابف أبي حازـ ,كثالثتيـ (بألفاظ متقاربة,
الم ىغ ًازم ,ىب ي
في صحيحو ,كتى ي
اب ى
كأخرجو ابف جعد في مسنده ,أىبك ىغسَّاف مح َّم يد ٍبف مطىر و
ؼ (صِْٗ :حَِّٗ) ,مف طريؽ سعيد بف عبد الرحمف
ى يى
ي
ي ي
الجمحي ,كفيو قصة ,كالجميع (يعقكب ,كابف أبي حازـ ,كسعيد) عف أبي حازـ ,بو.
ِ
اؾ ا ٍلقكم,
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيوَ ,ع ْبد َّ
الر ْح َمن ْبن َع ْبد اهلل ْبن ِدي َنار ,قاؿ يحيى بف معيف :لىٍي ىس بً ىذ ى
ً
الح ًديث ,سؤاالت أبي
مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ (ص ,)َُٕ :قاؿ أحمد بف حنبؿ :ىال ىبأٍس بًو مقارب ى
داكد لسماـ أحمد (ص ,)ُِٔ :ككضعو العقيمي في ,الضعفاء الكبير (ِ ,)ّّٗ /قاؿ الدارقطني :أخرج عنو البخارم كىك
عند غيره ,ضعيؼ فيعتبر بو ,سؤاالت البرقاني لمدارقطني (ص ,)ِْ :قاؿ أبك حاتـ :فيو ليف ,يكتب حديثو كال يحتج بو,
الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ ,)ِْٓ /كضعو ابف حباف في المجركحيف ,كقاؿ :ال يجكز االحتجاج بخبره إذا انفرد
(ِ ,)ِٓ /قاؿ ابف عدم :كبعض ما يركيو منكر مما ,ال يتابع عميو ,كىك في جممة مف يكتب حديثو مف الضعفاء ,الكامؿ
في ضعفاء الرجاؿ (ٓ ,)ْٖٖ /قاؿ ابف معيف :في حديثو ضعؼ ,ديكاف الضعفاء (ص ,)ِّْ :قاؿ الذىبي :ثقة ,ديكاف
الضعفاء (ص ,)ِّْ :قاؿ أبك القاسـ البغكم :ىك صالح الحديث ,كقاؿ الحربي :غيره أكثؽ منو ,كقاؿ ابف خمفكف :سئؿ
عنو عمي بف المديني فقاؿ صدكؽ ,تيذيب التيذيب البف حجر(ٔ ,)َِٕ /قمت :صدكؽ ,فالحديث إسناده حسف ,كلحديثنا
الكثير مف المتابعات عند كؿ مف :البخارم كمسمـ ,فقد تابعو ,يعقوب بن عبد الرحمن ,كىك ثقة ,تقريب التيذيب (ص,)َٖٔ :
كعند البخارم –في مكضع آخر ,-بعبد العزيز بن أبي حازم سممة ابن دينار ,ىك صدكؽ فقيو ,تقريب التيذيب
(ص ,)ّٓٔ :كعند ابف جعد بسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ,كىك صدكؽ لو أكىاـ ,تقريب التيذيب (ص ,)ِّٖ :قمت:
الحديث يتقكل بالمتابعات فيصبح صحيحان لغيره ,قاؿ شعيب األرناؤكط :حديث صحيح ,كىذا إسناد حسف في المتابعات
كالشكاىد ,حاشية مسند أحمد (ّٕ.)َْٕ /
)ّ) شرح القسطالني (ٓ.)ّٗ /
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وي ْع َجب الناس من قوم كثيروا العبادة ,كىذا ما جاء في الحديث الذم أخرجو أبك يعمى
ُ
ىف رس ى َّ ً
س بف مالؾ  قى ى ً
المكصمي ,مف حديث أ ىىن و
اؿ" :إِ َّن ِفي ُك ْم
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قى ى
كؿ المو ى
اؿ :يذك ىر لىىنا أ َّ ى ي
ون َحتَّى ُي ْع ِج ُبوا َّ
ون ِم َن الد ِ
الس ْي ُم ِم َن
ق َّ
ّْين َك َما َي ْم ُر ُ
قَ ْو ًما َيتَ َعب ُ
س ُي ْمَ ,ي ْم ُرقُ َ
َّد َ
اس َوتُ ْع ِج َب ُي ْم أَ ْنفُ ُ
الن َ
الرِمي ِ
َّة (ُ)" (ِ) (ّ) ,كمرة أخرل ,نجد أف ىناؾ مف يستحسف العبادة التي تظير ليـ مف قكـ ,يداكمكف عمى
َّ
التعبد هلل  , في قراءة القرآف كالقياـ كالصياـ ,إلى آخره ,كىـ أيضان تيعجبيـ أنفسيـ ,كلكنيـ بعيدكف عف
الصدؽ كاإلخالص في عمميـ ىذا ,كىؤالء ىـ الخكارج (ْ) ,كقد كرد بيـ أحاديث كثيرة ,كىنا نقكؿ :فال
فالنبي 
يي ٍع ىقؿ بأف ين ٍع ىجب بكؿ مف يقكمكف بأعماؿ تعبدية هلل  , قد تظير لنا أنيا مقبكلة مف اهلل  , ي
يي رشدنا بعدـ اإلعجاب بأعماؿ ظاىرىا خير ,قد يككف أصحابيا بعيدكف عف اإليماف الحقيقي ,كىؤالء ىـ

الذيف يمرقكف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية ,كاذا قاؿ قائؿ :نحف ال نحكـ إال عمى ما تراه أعيننا,
كتسمعو آذاننا ,نقكؿ :ىذا صحيح إال أف ىؤالء الخكارج ,كمف َّ
لؼ لفيفيـ ,قد أبرز لنا رسكؿ اهلل 
صفاتيـ كأحكاليـ كما يعتقدكف ,كليذا ما عمينا إال أف نككف حذريف متيقظيف ,حتى ال نقع تحت تأثير ما

يفعمكف مف أمكر ظاىرة لنا َّ
بأنيا حسنة كفييا الخير الكثير فحديثنا ىذا ييبرز لنا بكضكح ,أف ىذا اإلعجاب
و
مقبكؿ ,كيقكؿ لنا النبي  : بأنيـ قكـ ال يستحقكا ذلؾ االستحساف ,لخركجيـ
بيـ كبعبادتيـ ,إعجابان غير
عف الديف الحؽ ,كالمنيج القكيـ.

ُ
الش ًد ًيد الس ً
الر ً
َّ ً
امي َّ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ يم يركقىيي ٍـ ًم ىف الد ً
َّاع ًد
يف بًىرٍمىي ًة َّ
) ) قاؿ ابف عبد البر" :قىا ىؿ ٍاأل ٍ
ىخفى ي
ش :ىشبَّوى ىر يسك يؿ المو ى
َّ
ً ً ً ًً
ً
ً
ً ً
ً
ث
الًَّذم ىرىمى َّ
َّيًـ ىد هـ ىكىال فى ٍر ه
الرًمَّيةى فىأ ٍىنفى ىذ ىىا ىس ٍي يموي ىكقى ىع في ىجان وب م ٍنيىا ىك ىخ ىرىج م ىف ا ٍل ىجان ًب ٍاآل ىخ ًر لش َّدة ىرٍمىيتو ,ىفمى ٍـ ىيتى ىعم ٍؽ بًالس ٍ
ىخ ىذ السَّيـ فىىنظىر ًفي ىنصمً ًو ,ك يىك ا ٍلح ًد ى َّ ً ً
الر ً
ىك ىكأ َّ
َّيًـ ىفمى ٍـ ىي ىر ىش ٍينئا ًم ٍف ىدوـ ىكىال فى ٍر وث ثيَّـ ىنظى ىر ًفي ا ٍلقى ىد ًح,
ىف َّ
ام ىي أ ى
ى ى ى
ٍ
يدةي التي في الس ٍ
ى
ٍى
َّيًـ ىفمى ٍـ ىي ىر ىش ٍينئا كىنظى ىر ًفي الر ً
يش ىفمى ٍـ ىي ىر ىش ٍينئا" ,االستذكار (ِ.)ََٓ /
ىكا ٍلقى ىد يح :يع ي
كد الس ٍ
ى
ِ
ً
ً
ً
اف التٍَّيمي,
ب ٍب يف ىبقَّيةى ,أ ٍ
) ) مسند أبي يعمى المكصمي (ُُٕٔ /حَْٔٔ) ,قاؿ أبك يعمى :ىح َّدثىىنا ىك ٍى ي
ىخىب ىرىنا ىخال هد ,ىع ٍف يسمىٍي ىم ى
ً
ًو
س ٍب يف ىمالً وؾ  قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو أحمد في مسنده ,يم ٍسىن يد أىىن ً
ىع ٍف أىىن و
س ٍب ًف ىمالؾ ىرض ىي اهللي تى ىعالىى ىع ٍنوي
ىى ًؿ ا ٍلب ٍغ ًي ك يىك ً
(َِِٖٗ /حُِِٕٗ) ,مف طريؽ سميماف التيمي ,بمثمو ,كأخرجو الحاكـ في مستدركوً ,كتى ي ً ً
آخ ير
اب قتىاؿ أ ٍ ى ى ى
ا ٍل ًجيى ًاد (َُِٔ /حِْٖٔ) ,مف طريؽ قتادة بف دعامة ,بمعناه ,ككالىما (سميماف ,كقتادة) عف أنس بف مالؾ . 

)ّ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,قمت :الحديث إسناده صحيح ,قاؿ حسيف سميـ أسد :إسناده صحيح ,مسند أبي يعمى
المكصمي (ُُٕٔ /حَْٔٔ) ,قاؿ األلباني :كىذا إسناد صحيح عمى شرط مسمـ ,سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف

فقييا كفكائدىا (ْ ,)َِٓ /قاؿ شعيب األرناؤكط :إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف ,حاشية مسند أحمد (َِ,)ِٖٗ /
يح ىعمىى ىش ٍر ًط َّ
الش ٍي ىخ ٍي ًف ,ىكلى ٍـ يي ىخر ىجاهي ,المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ِ.)َُٔ /
قاؿ الحاكـ :ىى ىذا ىح ًد ه
ص ًح ه
يث ى
ْ
ً
و
يف ك يخر ً
كف يسمكا بً ىذلً ى ً ً
كج ًي ٍـ ىعمىى ًخىي ًار
) ) قاؿ المباركفكرم( :ا ْل َخ َو ِار ُج) " ,ىج ٍمعي ىخ ًار ىجة ىك يى ٍـ قى ٍكهـ يم ٍبتىد يع ى
ؾ ل يخ يركج ًي ٍـ ىع ًف الد ً ى ي
ًً
يف" ,تحفة األحكذم (ٔ.)ّْٓ /
ا ٍل يم ٍسمم ى
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واعجاب آخر يحمل بين ثناياه ,إعجاباً مذموماً ,حيث جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد ,مف
كؿ ً
ىى ًؿ ٍاآل ًخ ىرًة ,ىكًا ىذا
اهلل ,إًنَّا إً ىذا ىأرٍىي ىن ى
حديث أىبي يى ىرٍي ىرةى  , ىيقيك يؿ :يقٍم ىنا :ىيا ىر يس ى
اؾ ىرقَّ ٍ
كب ىنا ىك يكَّنا ًم ٍف أ ٍ
ت يقمي ي
ون َ -عمَى ُك ّْل
ون  -أ َْو قَ َ
اء ىك ٍاأل ٍىكىال ىد قى ى
فى ىارٍق ىن ى
ال :لَ ْو أ ََّن ُك ْم تَ ُكوُن َ
اؿ" :لَ ْو تَ ُكوُن َ
اؾ أ ٍ
ىع ىج ىبتٍىنا الد ٍن ىيا ,ىك ىش ىم ٍم ىنا الن ىس ى
ِ ِ
ال عمَى ا ْلح ِ ِ
صافَ َحتْ ُك ُم ا ْل َم َال ِئ َك ُة (ُ) ِبأَ ُكفّْ ِي ْمَ ,ولَ َزَارتْ ُك ْم ِفي ُب ُيوِت ُك ْمَ ,ولَ ْو لَ ْم
َ
َح ٍ َ
ال الَّتي أَ ْنتُ ْم َعمَ ْي َيا ع ْندي ,لَ َ
ِ
ون َك ْي َي ْغ ِف َر لَ ُي ْم" (ِ) (ّ) ,إف استحساف الدنيا عمى القدر السميـ كالصحيح ,ال
اء اهللُ ِبقَ ْوٍم ُيذ ِْن ُب َ
تُذْن ُبوا ,لَ َج َ
ييؤاخذ اإلنساف عميو ,فإف اهلل َّ 
سخر لنا األرض كاستخمفنا فييا ,لًين ىعم ىرىا كنبنييا ,قاؿ تعالى:
{إِِِّٔ جَبػًٌِ فِِ اٌْإَسْضِ خٍَِْفَخً} [اٌجمشح ,]83 :كلكف بشرط :عدـ اإلفساد فييا ,قاؿ تعالى:

)ُ) والمالئكة :جمع مألؾ ,في األصؿ ,ثـ حذفت ىمزتو ,لكثرة االستعماؿ ,فقيؿ :ممؾ ,كقد تحذؼ الياء فيقاؿ :مالئؾ,

كقيؿ :أصمو :مألؾ ,بتقديـ اليمزة ,مف األلكؾ :الرسالة ,ثـ قدمت اليمزة كجمع ,النياية في غريب الحديث كاألثر البف
َّم ىاكات ,فتح البارم
يع ًطىي ٍ
اـ لى ًطيفىةه أ ٍ
األثير (ْ ,)ّٓٗ /وا ْل َم َال ِئ َك ُة :أ ٍ
ىج ىس ه
ت قي ٍد ىرةن ىعمىى التشكؿ بأشكاؿ يم ٍختىمفىة كمسكنيا الس ى
البف حجر (ٔ.)َّٔ /
ِ
ضي اهلل ع ٍنو (َُُّْ /حَّْٖ) ,قاؿ أحمد :ح َّدثىىنا أىبك ىك ً
ً
ام وؿ ,ىكأيىبك َّ
ض ًر ,قى ىاال:
الن ٍ
ي
ى
) ) مسند أحمد  ,يم ٍسىن يد أىبًي يى ىرٍي ىرةى ىر ى ي ى ي
ً
ً َّ ً
ًو
ىح َّدثىىنا يزىى ٍيهر ,ىح َّدثىىنا ىس ٍع هد الطَّائًي  -قىا ىؿ أيىبك َّ
يف ,ىس ًم ىع أىىبا يى ىرٍي ىرةى
الن ٍ
ض ًر :ىس ٍع هد أيىبك يم ىجاىد  ,-ىح َّدثىىنا أيىبك ا ٍل يمدلة ,ىم ٍكلىى أيـ ا ٍل يم ٍؤ ًمن ى
 ,يقيك يؿ ... :الحديث ,كأخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب التَّكب ًة ,باب سقي ً
كط الذين ً
كب بً ًاال ٍستً ٍغفى ًار تى ٍكىبةن
ٍى
ى
ى ي ي
ً
ً
ً
اب التَّكىبة ك ًٍ
اإلىن ىابة (ِْْٕ /حِِٕٔ) ,مف
(َُِْٔ /حِْٕٗ) ,مف طريؽ يزيد بف األصـ ,كالحاكـ في مستدركو ,كتى ي ٍ ى
طريؽ عبد الرحمف بف حجيرة ,ككالىما (يزيد ,كعبد الرحمف) عف أبي ىريرة  ,بمعناه ,كلو شاىد ,أخرجو مسمـ في
ض ٍاألىكقى ً
كر ٍاآل ًخرًة كا ٍلم ارقىب ًة كجك ًاز تىرًؾ ىذلً ى ً
ً ً
ً
اب فى ٍ ً ً
يم ً
ات
صحيحو ,كتاب التَّ ٍكىبة ,ىب ي
ٍ
ؾ في ىب ٍع ً ٍ
ضؿ ىد ىكاـ الذ ٍك ًر ىكا ٍلف ٍك ًر في أ ي
ى ى يى ى ى ى ى
ك ًاال ٍشتً ىغ ً
اؿ بًالد ٍنىيا (َُِْٔ /حَِٕٓ) ,مف حديث حنظمة األسيدم  ,بمعناه.
ى
ّ
ِ
َّ
َّ
َّ
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ,أ َُبو ا ْل ُمدلةُ ,ع َب ْيد المو ْبن َع ْبد المو ,قاؿ ابف حجر :مقبكؿ ,تقريب التيذيب
(ص ,)ُٕٔ :قاؿ الذىبي :كثؽ ,الكاشؼ (ِ ,)ْٖٓ /كقاؿ أيضان :ال يكاد يعرؼ ,ميزاف االعتداؿ (ْ ,)ُٕٓ /كقاؿ
ابف المديني :أبك مدلة مكلى عائشة ال يعرؼ اسمو مجيكؿ ,لـ يرك عنو غير أبي مجاىد ,تيذيب التيذيب البف حجر
ً َّ ً
ًو
اس يموي يعىب ٍي يد المَّ ًو ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ,ىم ىدنًي ثًقىةه,
(ُِ ,)ِِٕ /ذكره ابف حباف في الثقات (ٓ ,)ِٕ /قىا ىؿ أيىبك ىحاتـ :أيىبك ا ٍل يمدلةٍ :
س ْعد الطَّ ِائ ّي ,قاؿ ابف حجر :ال بأس بو ,تقريب التيذيب (ص:
صحيح ابف حباف (ٖ ,)ُِٔ /قمت :ال بأس بو ,كفيوَ ,
ً
ً
ِِّ) ,ذكره ابف حباف في الثقات (ٔ ,)ّٕٗ /قاؿ الذىبي :كثؽ ,الكاشؼ (ُ ,)ُّْ /كقاؿ أيضان :ثقىةه يمقؿ ,تاريح
اإلسالـ (ّ ,)َِْ /قاؿ أحمد بف حنبؿ :ليس بو بأس ,كقاؿ ككيع :حدثنا سعداف الجيني ,عف سعد أبي مجاىد الطائي
ككاف ثقة ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم(َُ ,)ُّٖ /قمت :ال بأس بو ,فالحديث إسناده حسف ,كقد تيكبًع عند:
مسمـ في صحيحو(َُِْٔ /حِْٕٗ) ,كعند الحاكـ في مستدركو (ِْْٕ /حِِٕٔ) ,كغير ذلؾ ,كلو شكاىد ,كما عند
مسمـ في صحيحو (َُِْٔ /حَِٕٓ) ,قمت :الحديث بالمتابعات كالشكاىد ,صحيح لغيره ,قاؿ المحقؽ شعيب األرناؤكط:
حديث صحيح بطرقو كشكاىده ,حاشية مسند أحمد (ُّ ,)َُْ /قاؿ األلباني :حديث حسف أك صحيح بشكاىده ,سمسمة
ً
يح اإلسناد ىكلى ٍـ
األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا (ِ ,)ٕٔٓ /كقاؿ الحاكـ عف إسناده :ىى ىذا ىح ًد ه
صح ي
يث ى
يي ىخر ىجاهي ,المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ.)ِْٕ /
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{ًٌََب رُفْسِذًُا فِِ اٌْإَسْضِ ثَؼْذَ إِصٍَْبحِيَب } [األػشا  ,]65 :كلكف اإلنبيار في الدنيا كالغكص في َّ
ممذاتيا ,ىك
الشيء المنيي عنو قطعان ,كىذا يكضع ضمف اإلفساد في األرض ,فاهلل  أمرنا بالتعمير كالبناء كالعيش
بً ىرىغد ,حتى نستعيف بيا عمى طاعة اهلل  , كتحقيؽ اليدؼ األكبر في خمؽ المخمكقات ,قاؿ تعالى:
{ًََِب خٍََمْذُ اٌْجَِّٓ ًَاٌْئِْٔسَ إٌَِّب ٌَِْؼْجُذًُِْ} [اٌزاسّبد ,]65 :كىنا يؤكد النبي  , عمى ىذه الحقيقة ,فيك
يقكؿ لمصحابة  : بأنكـ لف تستطيعكا أف تبقكا عمى الحالة التي تككنكف بيا عندم ,كلك بقيتـ ,الرتفعتـ

بكؿ مشاعركـ ككجدانكـ ,نحك العمياء ,كلترٍكتـ الدنيا بكؿ ما فييا مف ممييات كمغريات كشيكات كغير

ذلؾ ,كلصافحتكـ المالئكة في الطرقات كاألسكاؽ ,كفي كؿ مكاف تككنكف فيوَّ ,
كلكنيا الدنيا ,التي تي ٍعجبكـ

َّ
بالكمية
كتستحسنكف ما فييا ,كلكف ىذا اإلعجاب كذاؾ االستحساف ,يصبح مذمكمان ال فائدة منو ,إف تركتـ
َّ
يذـ اإلعجاب
حؽ اهلل عميكـ ,كابتعدتـ عف اليدؼ األساسي لخمقكـ ,كأخذتكـ الدنيا ,ككأف النبي  لـ ٌ
الطبيعي بما في الدنيا مف نساء كأبناء كأمكاؿ  ...كغير ذلؾ ,كلكف اإلعجاب المذمكـ ىك ترؾ العبادة

كاالنشغاؿ في الدنيا ,قاؿ اهلل تعالى- :مكضحان ىذه المعادلة بكؿ دقةًَ{ -اثْزَغِ فَِّْب آرَبنَ اٌٍَّوُ اٌذَّاسَ اٌْأخِشَحَ
ًٌََب رَنْسَ َٔصِْجَهَ َِِٓ اٌذَُّْْٔب ًَؤَحْسِْٓ وََّب ؤَحْسََٓ اٌٍَّوُ إٌَِْْهَ ًٌََب رَجْغِ اٌْفَسَبدَ فِِ اٌْإَسْضِ إَِّْ اٌٍَّوَ ٌَب ُّحِتُّ اٌُّْفْسِذَِّٓ}
[القصص.]ٕٕ :

المبحث الثاني
صواحبات اإلعجاب
الصواحبات في المغة:
قاؿ ابف فارس(" :صحب) الصاد كالحاء كالباء أصؿ كاحد يدؿ عمى مقارنة شيء كمقاربتو ,مف

ذلؾ الصاحب ,كالجمع :الصحب ,كما يقاؿ :راكب كركب ,كمف الباب :أصحب فالف ,إذا انقاد .كأصحب
الرجؿ ,إذا بمغ ابنو ,ككؿ شيء الءـ شيئا فقد استصحبو ,كيقاؿ لألديـ إذا ترؾ عميو شعره :مصحب,

كيقاؿ :أصحب الماء ,إذا عاله الطحمب" (ُ) ,كأما لفظة :صكاحبات ,فيي تستخدـ لممؤنث ,قاؿ الزبيدم:
احب يكسؼ ,كح ىكى الفى ًارًسي عف أىبًي الحسف :ى َّف صك ً
ً
ً
ً
كسؼ" (ِ),
اح ىب ي
ي
ىٍ
ى
ات يي ي
ىى
ص ىك ي ي ي
ى"كقىاليكا في الن ىساء :يى َّف ى
ىى

)ُ) معجـ مقاييس المغة (ّ.)ّّٓ /
)ِ) تاج العركس (ّ.)ُٖٔ /
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ص ىح ٍب ىف اإلعجابات ,كيقاربنيا ,كىي إما أف تككف :قكالن أك فعالن ,حيث
وصواحبات اإلعجاب :ىف المكاتي ىي ٍ
عما استحسنو مف أشياء صدرت مف قبؿ آخريف.
الم ٍع ىجب َّ
يي ىعبر بيا ي
وصواحبات اإلعجاب في السنة النبوية متعددة األشكال واألنواع ,فمنيا الفعمية :كالتبسم ,والسرور ...

الم ْع َجب بو  ...إلى آخره.
إلى آخره ,ومنيا القولية :كالتمفظ بكممة اإلعجاب صراحة ,واظيار مناقب ُ

من صواحبات اإلعجاب الفعمية:

 التبسم (ُ) ,كىذا ما جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد ,مف حديث أىبًي يى ىرٍي ىرةى  , قاؿ..." :
ً َّ
النبًي َّ
فى ىج ىع ىؿ َّ
َّـ  .)ِ( "...كحديث آخر أخرجو البخارم ,مف
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ىي ٍع ىج ي
ى
ب ىكىيتىىبس ي
ض ًح ىؾ َّ
اف
النبًي  , ىكقى ى
حديث ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف يع ىم ىر رضي اهلل عنيما ,قى ى
اؿ ... :فىأ ٍ
ىع ىج ىبيي ٍـ ,فى ى
اؿ يس ٍف ىي ي
ىم َّرةن,

ىك ىى ىذا

(ّ) (ْ)
َّـ)
س َم"
اؿ يس ٍف ىياف)  ,أىمٍ :ابف يع ىي ٍي ىنة َّ
فَتََب َّ
 ,قاؿ العيني في قكلو ( :ىكقى ى
الرًاكم ( ٌ
مرة :فىتىىبس ى
ترديد ًم ٍنوي (ٓ) ,أم :أنو تردد في ىذا القكؿ فيؿ ضحؾ أـ تبسـ ,عمى كؿ حاؿ ما ييمنا أف

ىذا الفعؿ قد صاحب تى ىع يج ىبو . 

 السرور (ٔ) ,فقد جاء في الحديث الذم أخرجو البخارم ,مف حديث عائً ىشةى ر ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا,
ى
ى
ً
ضطى ًج ىع ً
اؿ :إً َّف
اف ,فىقى ى
ت :ىد ىخ ىؿ ىعمى َّي قىائً ه
قىالى ٍ
امةي ٍب يف ىزٍيود ىكىزٍي يد ٍب يف ىح ًارثىةى يم ٍ
ؼ ,ىكالنَّبًي  ىشاى هد ,ىكأ ى
يس ى
ِ
ًً
س َّر ِب َذلِ َك َّ
ضيىا ًم ٍف ىب ٍع و
َخ َب َر ِب ِو
َع َج َب ُو ,فَأ ْ
ض .قى ى
سمَّ َم َوأ ْ
ىىذه األى ٍق ىد ىاـ ىب ٍع ي
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
الن ِب ُّي َ
اؿ" :فَ ُ
(ٕ)
كي ىسر ,تعجبان كاستحسانان مف قكؿ القائؼ كقضائو,
َع ِائ َ
ش َة"  ,ىكذا يستبشر النبي  كيفرح ي

ُ
اب ضرب فىيك (ب ً
ً
ًً
اس هـ) ك ( ٍابتى ىسـ) ك (تىىبسَّـ) ك (ا ٍل ىم ٍب ًسـ) بًكٍزًف ا ٍل ىم ٍجًم ً
س الثَّ ٍغ ير,
) ) (التََّب ُّ
كف الضَّحؾ ,ىكقى ٍد (ىب ىس ىـ) م ٍف ىب ً ى ى ى ي ى ى
س ُم) ,يد ى
ي ى
ى ى
ى ى
ى
ً
وتبسم َّ
جت شفتاه عف ثناياه
َّاـ) ىك ًث يير التَّىبسًـ ,مختار الصحاح لمرازم (ص,)ّْ :
َّ
بسـ ,انفر ٍ
خص :ى
الش ُ
اـ) ىك(ىبس ه
ىكىر يج هؿ (م ٍب ىس ه
ً
أحسينو ,معجـ المغة العربية المعاصرة ألحمد مختار عمر (معاصر) (ُ.)َِٔ /
ضاح نكا دكف صكت ,كىك ٌ
أخؼ الضَّحؾ ك ى
)ِ) سبؽ في صفحة (ْٔ.)ٔٓ ,
)ّ) صحيح البخارمً ,كتىاب الم ىغ ًازم ,باب ىغ ٍزكًة َّ
الطائً ً
ؼ (ُٓٓٔ /حِّْٓ) ,قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا ىعمًي ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ,ىح َّدثىىنا
ي ى
ى ي ى
الش ً
س َّ
العبَّا ً
ىع ىمى ,ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يع ىم ىر رضي اهلل عنيما ,قىا ىؿ ... :الحديث.
اع ًر األ ٍ
يس ٍفىي ي
اف ,ىع ٍف ىع ٍم ورك ,ىع ٍف أىبًي ى
ْ
ان ْبن ُع َي ْي َنة ,سبؽ دراستو في صفحة (ُٓ).
س ْف َي ُ
) ) فيوُ ,

)ٓ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ُٕ.)َّٓ /
ٔ
ً
كر ,بالفتح ,القامكس
كسَّرل ,ي
كم ىسَّرةن :أ ٍف ىر ىحو ,ي
وسّارً ,بالضـ ,ي
س ُرو ارً ُ
وسَّرهُ ُ
)) َ
َّر ي
االسـ :الس ي
كب ٍش ىرل ,كتىسَّرةن ى
كسَّر ىك ,بالضـ ,ك ي
المحيط لمفيركزآبادم(ص.)َْٔ :
)ٕ) سبؽ في صفحة (ٗٔ.)َٕ ,
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بمحاؽ نسب أسامة بزيد رضي اهلل عنيما ,فقد كاف الناس في ذلؾ الزماف يعتمدكف عمى قكؿ
القائؼ كيصدقكنو (ُ).

 الضــــحك (ِ) ,كىػ ػػذا مػ ػػا كرد فػ ػػي الحػ ػػديث الػ ػػذم أخرجػ ػػو البخػ ػػارم ,مػ ػػف حػ ػػديث أىىنػ ػ ً
ػس ا ٍبػ ػ ًػف ىمالًػ ػ وػؾ
ً
ً
ىف َّ
ػاؿ :ىح ػ ػ َّػدثىتٍنًي أيـ ىح ػ ػ ىػرواـ :أ َّ
ؾ,
النبً ػ ػ َّ
ض ػ ػ ىػح ي
ػي  قى ػ ػ ى
 , قى ػ ػ ى
اس ػ ػػتىٍيقىظى ىك يى ػ ػ ىػك ىي ٍ
ػاؿ ىي ٍك نم ػ ػػا ف ػ ػػي ىب ٍيتيى ػ ػػا ,فى ٍ
ــــر
ــــن أ َّ
ضػ ػ ًػح يك ىؾ؟ قىػ ػ ى
ػت :ىيػ ػػا ىر يسػ ػ ى
ــــوٍم ِم ْ
ــــت ِم ْ
ػاؿَ " :ع ِج ْب ُ
قىالىػ ػ ٍ
ُم ِتــــي َي ْرَك ُب َ
ػكؿ المَّػ ػ ًػو ىمػ ػػا يي ٍ
ــــن قَ ْ
ــــون ا َلب ْحـ َ
وك عمَــــى األ ِ
ِ
ـــرِة  ,)ّ( "...ق ػػاؿ المن ػػاكم" :الض ػػحؾ خ ػػاص باإلنس ػػاف م ػػف ب ػػيف الحيػ ػكاف,
َسـ َّ
َكــــا ْل ُممُ َ
الحيػ ػ ػكاف ,كمعن ػ ػػاه اس ػ ػػتفادة س ػ ػػركر يمح ػ ػػؽ فتنش ػ ػػط ل ػ ػػو ع ػ ػػركؽ قمب ػ ػػو فيج ػ ػػرم ال ػ ػػدـ فيي ػ ػػا فيف ػ ػػيض
إل ػػى س ػػائر ع ػػركؽ بدن ػػو فتثي ػػر في ػػو حػ ػ اررة فينبس ػػط لي ػػا كجي ػػو كتم ػػأل الحػ ػ اررة ف ػػاه فيض ػػيؽ عني ػػا
فتنف ػػتح ش ػػفتاه كتب ػػدك أس ػػنانو ,ف ػػإف ت ازي ػػد ذل ػػؾ الس ػػركر كل ػػـ يمك ػػف ض ػػبط ال ػػنفس اس ػػتخفو الف ػػرح
فض ػ ػػحؾ حت ػ ػػى قيق ػ ػػو ,كل ػ ػػذلؾ ك ػ ػػاف ض ػ ػػحؾ النب ػ ػػي ص ػ ػػمى اهلل عمي ػ ػػو كس ػ ػػمـ تبسػ ػ ػمان؛ ألن ػ ػػو ك ػ ػػاف
(ْ)
يممػ ػ ػػؾ نفسػ ػ ػػو فػ ػ ػػال يس ػ ػ ػػتخفو السػ ػ ػػركر فيغمبػ ػ ػػو فيقيقػ ػ ػػو"  ,كض ػ ػ ػػحؾ النبػ ػ ػػي  ىنػ ػ ػػا مص ػ ػ ػػاحبان
لسعج ػ ػػاب ب ػ ػػالنفر م ػ ػػف أمت ػ ػػو ال ػ ػػذيف يركب ػ ػػكف البح ػ ػػر ك ػ ػػالممكؾ عم ػ ػػى األسػ ػ ػرة ,وكـــــذلك يضـــــحك
النبــــــــــــي  إعجابــــــــــــاً بفعــــــــــــل أم ســــــــــــميم(ٓ) ,كى ػ ػ ػ ػ ػػذا م ػ ػ ػ ػ ػػا ج ػ ػ ػ ػ ػػاء ف ػ ػ ػ ػ ػػي الح ػ ػ ػ ػ ػػديث ال ػ ػ ػ ػ ػػذم

)ُ) انظر :شرح القسطالني (ٔ.)َّ /

)ِ) (ضحك) ,الضاد كالحاء كالكاؼ قريب مف الباب الذم قبمو ,كىك دليؿ االنكشاؼ كالبركز ,مف ذلؾ الضحؾ ,ضحؾ
اإلنساف ,كيقاؿ أيضان :الضحؾ ,كاألكؿ أفصح ,كالضاحكة :كؿ سف تبدك مف مقدـ األسناف كاألضراس عند الضحؾ ,معجـ
مقاييس المغة البف فارس (ّ.)ّْٗ-ّّٗ /
) )5سبق في صفحة (.)11
)ْ) فيض القدير (ْ.)ِّٓ /
ٓ
ت ًم ٍمحاف اسميا ممىٍي ىكةي ,ك ىكاف تىس ًميتييا يىىنا أىكلىى .ك ً
ً
ؾ ٍب يف ىخالً ًد ٍب ًف ىزٍي ًد  ...كًىي أيـ أىىن ً
س
اف :ىمالً ي
اس يـ م ٍم ىح ى
ى ٍ
) ) (أ ُّْم ُ
ى ى ٍ ى ى
ٍ
سمَ ْيم) ,ب ٍن ي ى ى ٍ ى ى ي
ى ى
ا ٍب ًف مالً وؾ ,تىىزَّك ىجيىا ًفي ًٍ
ت تى ٍغ يزك ىم ىع َّ
النبًي  فىتي ىد ًاكم ا ٍل ىج ٍرىحى,
اإل ٍس ىالًـ أيىبك ى
ص ىداقىيىا ,ىك ىان ٍ
ط ٍم ىحةى ىزٍي يد ٍب يف ىس ٍي وؿ ,ىك ىك ى
اف إً ٍس ىال يموي ى
ى
اهلل  فىتىطَّ
كؿ ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّب بًيىا,
ي
س
ر
ؽ
ر
ع
ت
م
س
ت
ت
ان
ك
ف
ا,
ى
د
ن
ع
ؿ
ي
ق
ي

ي
ب
الن
اف
ك
ك
,
ر
ج
ن
خ
ا
ي
ع
م
ا
ن
ي
ن
ح
ت
د
ي
ش
ك
ى,
ض
ر
م
ل
ا
ب
ٍ
ي
ى
ى
ي
ى
ى
ٍى ى
ي
ى
كـ ى ٍ ى ى ى ٍ ي ى ٍ ن ى ى ى ٍ ى ه ى ى
ى ٍ ى ٍ ي ىى ى ى ي
ىكتىقي ي
ت تيمىقَّب بًالرم ٍيص ً
ىخىب ىر َّ
آىا ًفي ا ٍل ىجَّن ًة ,معرفة الصحابة ألبي نعيـ (ٔ.)َّْٓ /
اء ,ىكأ ٍ
ىك ىك ىان ٍ
النبًي  أَّىنوي لى َّما أ ٍيد ًخ ىؿ ا ٍل ىجَّنةى ىر ى
ي
ى ى
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أخرج ػ ػ ػ ػػو مس ػ ػ ػ ػػمـ ,م ػ ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػ ػػديث أ ىىن ػ ػ ػ ػ و
ػس  ,أ َّ
ػر (ِ),
ت ىي ػ ػ ػ ػ ٍػكىـ يح ىن ػ ػ ػ ػ ٍػي وف(ُ) ًخ ٍن ىج ػ ػ ػ ػ نا
ىف أ َّيـ يسػ ػ ػ ػ ػمى ٍيوـ اتَّ ىخػ ػ ػ ػ ػ ىذ ٍ
(ّ)
ػاؿ :ي ػ ػ ػ ػ ػػا رس ػ ػ ػ ػ ػػك ىؿ ً
اهلل ,ىى ػ ػ ػ ػ ػ ًػذ ًه أيـ يسػ ػ ػ ػ ػ ػمى ٍيوـ ىم ىعيى ػ ػ ػ ػ ػػا
ػاف ىم ىعيى ػ ػ ػ ػ ػػا ,فى ىر ى
فى ىك ػ ػ ػ ػ ػ ى
آى ػ ػ ػ ػ ػػا أيىب ػ ػ ػ ػ ػػك طىٍم ىحػ ػ ػ ػ ػ ػةى  ,فىقى ػ ػ ػ ػ ػ ى ى ى ي
ً
ِ
ً
َّ
َّ
ػت:
ًخ ٍن ىجػ ػ ػ ػ هػر ,فىقىػ ػ ػ ػ ى
ـــــــرر" قىالىػ ػ ػ ػ ٍ
ػاؿ لىيىػ ػ ػ ػػا ىر يسػ ػ ػ ػػك يؿ اهلل ى
صػ ػ ػ ػػمى اهللي ىعمى ٍيػ ػ ػ ػػو ىك ىسػ ػ ػ ػػم ىـَ " :مــــــــا َىــــــــ َذا ا ْلخ ْن َجـ ُ
طنػ ػ ػ ػ ػػو ,فىجعػ ػ ػ ػ ػ ىػؿ رسػ ػ ػ ػ ػػك يؿ ً
ً
ً
ً
ً
اهلل
يف ,ىبقىػ ػ ػ ػ ػ ٍػر ي
اتَّ ىخ ٍذتيػ ػ ػ ػ ػػوي إً ٍف :ىد ىنػ ػ ػ ػ ػػا منػ ػ ػ ػ ػػي أ ى
ىحػ ػ ػ ػ ػ هػد مػ ػ ػ ػ ػ ىػف اٍل يم ٍشػ ػ ػ ػ ػ ًػرك ى
ىي
ت بًػ ػ ػ ػ ػػو ىب ٍ ى ي ى ى
ـــــــــــــح ُك  ,)ٓ( )ْ( "...إف ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحؾ النبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي  يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؿ عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
ضـ
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمَّى اهللي ىعمى ٍيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػو ىك ىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمَّ ىـ َي ْ
َ
ى

ُ
ظيركا ,أىف قىاليكا :كاى ً
هلل ىما ىالقىى يم ىح ٌم هد قى ٍك نما
ٍ
) ) اجتمعت قبيمتا ىكازف كثقيؼ ,برؤسائيـ ,بعد فتح مكة ,ىك ىح ىش يدكا ىكىب ىغ ٍكا ىكأى ٍ ىي
ى
ً
ىف ىي ًس ىير إلىٍي يك ٍـ ,كجمعكا أمرىـ لمالؾ بف عكؼ كعمره ثالثيف سنة ,ككاف في
كف ا ٍلًقتى ى
اؿ ,فىأ ٍ
ىج ًم يعكا أ ٍىم ىريك ٍـ فى ًس ييركا إلىٍي ًو قىٍب ىؿ أ ٍ
يي ٍحسين ى
ىح ىال ً
ؼ ,ىكًفي ىبنًي ىمالً وؾ يذك ا ٍل ًخ ىم ًار يسىب ٍيعي ٍب يف ا ٍل ىح ًار ًث ,انظر :مغازم الكاقدم
ىس ىكًد ٍب ًف ىم ٍس يعكود ًفي ٍاأل ٍ
ثقيؼ سيداف قى ًار ي
ب ٍب يف ٍاأل ٍ
(ّ ,)ٖٖٓ /كبمغو  أف ىكازف كثقيفان قد ساركا إليو بأمكاليـ كذ اررييـ ,فاستنفر رسكؿ اهلل  إلييـ الناس ,ثـ خرج معو اثنا
عشر ألؼ رجؿ ,عشرة آالؼ مف أىؿ المدينة كمف حكليـ مف العرب ,كألفاف مف أىؿ مكة ,فقاؿ بعض أصحابو :لك لقينا
بني شيباف في عدكىـ ما بالينا ,كلف يغمبنا أحد مف قمة ,فالتقكا بحنيف ,فحممت عمييـ ىكازف حممة فانكشؼ الناس عنو ككلٌكا
لمخ ٍريككشي
مدبريف ,كثبت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في نفر مف أصحابو مف المياجريف كاألنصار ,شرؼ المصطفى ى
(ّ ,)ُٖ /ثـ أمر العباس ,ككاف جيير الصكت ,أف ينادم :يا معشر األنصار ,يا معشر أصحاب الشجرة ,يا معشر
أصحاب السمرة ,فمما سمعو المسممكف ,كىـ فاركف كركا كأجابكه :لبيؾ لبيؾ ... ,حتى إذا اجتمع حكلو عصابة منيـ نحك
المائة ,استقبمكا ىكزاف فاجتمدكا ىـ كاَّياىـ ,كاشتدت الحرب ,كألقى اهلل في قمكب ىكازف الرعب حيف رجعكا ,فمـ يممككا
أنفسيـ ,كرماىـ صمى اهلل عميو كسمـ بقبضة حصى بيده ,فمـ يبقى منيـ أحد إال نالو منيا ...كتفر ىكازف بيف يدم
المسمميف ,كيتبعكنيـ يقتمكف كيأسركف ,فمـ يرجع آخر الصحابة إلى رسكؿ اهلل  , إال كاآلسارل بيف يده ,كحاز  أمكاليـ
كعياليـ ,الفصكؿ في السيرة البف كثير القرشي (ص.)َِٔ :

)ِ) الخ ْن َج ُر :سكيف كبير ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم (ِ.)ُٔٓ /
)ّ) سبقت ترجمتو في صفحة (ِٕ).
ْ
ً
اء مع الر ىج ً
ً
اؿ (ُِّْْ /حَُٖٗ) ,قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا أيىبك ىب ٍك ًر ا ٍب يف
) ) صحيح مسمـ ,كتاب الجياد كالسير ,ىب ي
اب ىغ ٍزىكة الن ىس ى ى
اد ٍب يف ىسمى ىمةى ,ىع ٍف ثىابً وت ,ىع ٍف أىىن و
س  ... , الحديث ,كأخرجو أحمد في مسنده,
كف ,أ ٍ
ىخىب ىرىنا ىح َّم ي
أىبًي ىش ٍيىبةى ,ىح َّدثىىنا ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى
مسند أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو (ُُِٗٔ /حَُُِٖ) ,كمكضع آخر عند أحمد في مسنده (َِّّٖ /حَُِّْ)
ً
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
كالمكضعيف مف طريؽ سميماف بف المغيرة ,مختص انر ,كأخرجو ابف حباف في صحيحو ,كتى ي
اب إً ٍخىب ًارًه ى
ضكاف المَّ ًو عمىٍي ًيـ أ ٍ ً
ع ٍف مىن ًاق ًب الصَّحاب ًةً ,رجالًيـ كنًسائً ًيـ بًًذ ٍك ًر أ ً
يف ًذ ٍك ير أيـ يسمىٍيوـ أيـ أىىن ً
س ٍب ًف ىمالً وؾ
ىى
ىج ىمع ى
ىس ىمائ ًي ٍـ ىر ٍ ى ي
ٍ
ى ٍ
ى يٍ ى ى ٍ
ى ى
رً
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا (ُُِٔٓ /حُٖٕٓ) ,مف طريؽ ىدبة بف خالد عف حماد ابف سممة ,بنحكه ,كثالثتيـ (سميماف ,سميماف,
ى
كحماد) عف ثابت بف أسمـ ,بو.

ٓ
سمَ َمة ,سبؽ الحديث عنو في صفحة (ِٔ) ,قمت :تغيره ال يضر ,فيك أثبت الناس في ثابت ,كقد تكبًع
) ) فيو َح َّماد ْبن َ
حماد بف سممة ,مف سميماف بف المغيرة  ,كىك ,ثقة ثقة ,تقريب التيذيب البف حجر(ص ,)ِْٓ :كىذا في :مسند أحمد,
س ٍب ًف م ًال وؾ ر ً
يم ٍسىن يد أىىن ً
ض ىي المَّوي تى ىعالىى ىع ٍنوي (َِّّٖ /حَُِّْ) ,كقد تيكبًع الراكم عنو ,كىك(يزيد بف ىاركف) مف
ى
ى
(ىدبة بف خالد) عند ابف حباف في صحيحو (ُُِٔٓ /حُٖٕٓ) ,كاسناده كميـ ثقات ,كلمحديث إسناد آخر مف غير

طريؽ حماد كميـ ثقات ,كىك عند أحمد في مسندهُِٔ /ُٗ( ,حَُُِٖ) ,كما ىك َّ
مبيف في التخريج.
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استحس ػ ػ ػ ػػانو فعمي ػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػػي غ ػ ػ ػ ػػزكة حن ػ ػ ػ ػػيف (ُ) ,ال ػ ػ ػ ػػذم يب ػ ػ ػ ػػرز في ػ ػ ػ ػػو الش ػ ػ ػ ػػجاعة كالجػ ػ ػ ػ ػرأة ,كل ػ ػ ػ ػػذلؾ
فػ ػ ػ ػػرح النبػ ػ ػ ػػي  مػ ػ ػ ػػف فعميػ ػ ػ ػػا ,كضػ ػ ػ ػػحؾ اعجاب ػ ػ ػ ػان لػ ػ ػ ػػو ,كلػ ػ ػ ػػـ ينييػ ػ ػ ػػا النبػ ػ ػ ػػي  , كىػ ػ ػ ػػذا دليػ ػ ػ ػػؿ:
عمػ ػ ػ ػػى إعجابػ ػ ػ ػػو كمكافقتػ ػ ػ ػػو مػ ػ ػ ػػا قامػ ػ ػ ػػت بػ ػ ػ ػػو ,كاال لنياىػ ػ ػ ػػا ,فػ ػ ػ ػػالنبي  ال يسػ ػ ػ ػػكت عمػ ػ ػ ػػى خطػ ػ ػ ػػأ
أك معصية أبدان.

من صواحبات اإلعجاب القولية:

 التمفظ بكممة اإلعجاب ,كىذا يعتبر مف أكسع األنكاع المصاحبة لسعجابات ,كىذا ما جاء في
ِ
ب
الحديث الذم أخرجو مسمـ ,مف حديث ٍاب ًف يع ىم ىر  ... ,قى ى
"ع ِج ْب ُ
ت لَ َيا ,فُت َح ْت لَ َيا أ َْب َوا ُ
اؿَ :
السم ِ
اء" (ِ) ,نرل ىنا أف النبي  قاؿ بصريح العبارة" :عجبت ليا" ,ككذلؾ جاء في الحديث
َّ َ
الذم أخرجو البخارم ,مف حديث ىس ٍع ىد ٍب ىف أىبًي كقَّ و
استىٍأ ىذ ىف يع ىم ير قي ٍم ىف ىي ٍبتىًد ٍرىف
اص ... ,ىفمى َّما ٍ
ى
َّ ً
ً
ً َّ
الحجاب ,فىأًىذف لىو رسك يؿ المَّ ًو َّ
ض َح ُك ,فىقىا ىؿ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ َي ْ
ى ى
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ىكىر يسك يؿ المو ى
ى
ى يىي

(ّ)
ت ِم ْن َى ُؤالَ ِء َّ
الال ِتي ُك َّن ِع ْن ِدي  , "...أيضان
كؿ المَّ ًو ,قى ى
ىض ىح ىؾ المَّوي ًسَّن ىؾ ىيا ىر يس ى
اؿَ " :ع ِج ْب ُ
يع ىم ير :أ ٍ
ىنا يصرح النبي  بمفظة التعجب بشكؿ كاضح ,بعيد حصكؿ االستحساف.

 اظيار مناقب المعجب بو ,فقد جاء في الحديث الذم أخرجو أبك داكد ,مف حديث أنس بف و
مالؾ
ُْ َ
(ْ)
ً
ً
أخت ً
بكتاب
ضى
أنس بف النضر (ٓ) ثنيَّة امروأة ,فأتكا
َّ
ي
النبي  , فقى ى
 ,قاؿ :ىك ىس ىرت الرىبٌيعي

)ُ) حنيناً ,كىك كاد حدكر مف أكدية تيامة ,الفصكؿ في السيرة البف كثير القرشي (ص.)َِٓ :
)ِ) سبؽ الحديث عنو في صفحة ( ِٓ ).

)ّ) سبؽ الحديث عنو في صفحة (َُٖ.)َُٗ ,

ْ
ت َّ
ض ِر تقدـ نسبيا عند أخييا أنس بف النضر ,كىي أنصارية مف بني عدم
) ) ُّ
الن ْ
الرَب ّْيعُ تصغير الربيع أيضاً ىي ِب ْن ُ
ابف النجار ,كىي أـ حارثة بف سراقة الذم استشيد بيف يدم رسكؿ اهلل  ببدر ,فأتت أمة الربيع رسكؿ اهلل  فقالت:

يا رسكؿ اهلل ,أخبرني عف حارثة فإف كاف في الجنة صبرت كاحتسبت ,كاف كاف غير ذلؾ اجتيدت في البكاء ,فقاؿ" :إنيا

َّ
جنات ,وانو أصاب الفردوس األعمى" ,كىي التي ىك ىس ىرت ثنية امرأة [ ...القصة] ,أسد الغابة البف األثير (ٕ.)َُٗ /
ٓ
س ْب ُن َّ
ضم ... ,عـ أنس ٍبف مالؾ ,خادـ َّ
شييدا[ .يقكؿ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,قتؿ ىي ٍكـ أحد
ن
الن ْ
ض ْم َ
ض ِر ْبن َ
النبً ٌي ى
) ) أََن ُ
ً
اؿ قىاتىٍم ى ً ً
ت عف أ َّىك ًؿ ًقتى و
اب ىعمي عف ًقتى ً
يف ,ىكالمَّ ًو لىئً ٍف أى ٍشيى ىدنًي
اؿ ىب ٍد ور ,فىقىا ىؿ :ىيا ىر يسك ىؿ المَّ ًوً ,غ ٍب ي
أنس بف مالؾ] :ىغ ى
ت فيو ا ٍل يم ٍش ًرك ى
ؾ ًم َّما صىنع ىىؤ ً
َّ
ً
َّ
ً
َّ ً
الء,
أعتًٍذ ير إًلىٍي ى
يح ود ٍان ىك ىش ى
كف ,فىقىا ىؿ :المييـ إًني ى
اف ىي ٍكيـ أ ي
ؼ ا ٍل يم ٍسم يم ى
ىصىنعي ,ىفمى َّما ىك ى
يف لىىي ىرىي َّف الموي ىما أ ٍ
الموي قتىا ىؿ ا ٍل يم ٍش ًرك ى
ى ى ي
و
ً
ً
ً
ؾ ًم َّما ج ً
ًً
ً
ىم ىس ٍع هد ,ىى ًذ ًه
يف ,ىكأ ٍىب ىأير إًلىٍي ى
استى ٍقىبمىوي ىس ٍع يد ٍب يف يم ىعاذ ,فىقىا ىؿ :أ ٍ
يف ,ثيَّـ تىقى َّد ىـ ,فى ٍ
اء بًو ىى يؤالء ,ىي ٍعني :ا ٍل يم ٍش ًرك ى
ىي ٍعني :ا ٍل يم ٍسمم ى
ى ى
و
س أى ًج يد ًريحيا يدكف أ و
ا ٍل ىجَّنةي ,كىرب أىىن و
ض نعا
استى ى
صىن ىع ,فىقىاتى ىؿ ,قىا ىؿ أىىن هس :فى ىك ىج ٍدىنا بً ًو بً ٍ
ط ٍع ي
ى ي
يحد ,قىا ىؿ ىس ٍع يد ٍب يف يم ىعاذ :فى ىما ٍ
ت ىما ى
ىى
ى
ً
ً
و
و
و
ً
و
ً
و
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
يختيوي الرىبي يع
أ
و
ت
ف
ر
ع
ا
م
ف
,
كف
ك
ر
ش
م
ل
ا
و
ب
ؿ
ث
م
ك
,
ؿ
ت
ق
د
ق
اه
ن
د
ج
ك
ك
,
ـ
ي
س
ب
ة
ي
م
ر
ىك
أ
,
ح
م
ر
ب
ة
ن
ع
ط
ىك
أ
,
ؼ
ي
س
ب
ة
ب
ر
ض
ف
ي
ب
ا
م
و
ٍ
ى
ي
ٍ
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ٍ
ٍ ى ٍى ى ٍ ى ى ى ٍى ي ٍ
ى ى ىى ي ٍ
ٍ
يف ى ى ٍ ى ى ٍ ى
ىكثى ىمان ى
ٍ ٍى ي ٍ
ي
ىى
ت َّ
ض ًر إًال بًيبىنانً ًو ,أسد الغابة البف األثير (ُ.)ََّ /
الن ٍ
بًٍن ي
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اهلل ً
اليكـ ,قاؿ" :يا أنس
الق
أنس ابف النضر :كالذم ىبعثى ى
ؾ بالحؽ ال تي ى
صاص ,فقاؿ ي
ى
كس ير ثنيَّتييا ى
(ِ)
(ُ)
كتاب اهلل ِ
بأر و
ب نبي اهلل -صمَّى اهلل عميو كسمـ ,-كقاؿ:
الق
فع ًج ى
صاص " فى ي
ُ
ش أخذكه ,ى
ُ
رضكا ٍ

ِ
ألبره"
أقس َم عمى اهلل َع َّز َو َج َّل َّ
"إن من عباد اهلل من لو َ
يع ًجب بأنس بف النضر كقكلو ,أظير منقبتو ,كىذا كاف بعد أف كسرت الربيع ,كىي أخت أنس
أٍ
(ّ)

(ْ) ,نجد ىنا ,أف النبي  بعد أف

ا بف النضر ثنية امرأة ,فطمبكا مف ذكم المرأة العفك فرفضكا في بادئ األمر ,كذىبكا لمتحكيـ عند
رسكؿ اهلل  , كحكـ فييـ شرع اهلل  , القصاص ,فأقسـ أنس بأف ال تيكسر ثنيتيا ,فاستجاب

اهلل  لو ,كقبؿ القكـ الدية ,فحينيا أيعجب النبي  بو ,كأظير لو منقبة –كما سبؽ ,-قاؿ
ابف بطاؿ في ىذا" :كانما أقسـ أنس بف النضر( :كاهلل ال تكسر ثنية الربيع) ثقة منو باهلل في أف
أبر قسمو ,بأف يسَّر القكـ لقبكؿ
يجعؿ لو
مخرجا؛ ألنو كاف ممف يتقي اهلل ,فأجاب اهلل دعاءه ك َّ
ن

األرش كالعفك عف القصاص ,فمذلؾ قاؿ النبي " : إن من عباد اهلل من لو أقسم عمى اهلل
ألبره" كلـ يجعمو في معنى المتألي عمى اهلل بغير ثقة" (ٓ).
 الــدعاء ,كىػذا مػػا جػاء فػػي الحػػديث الػذم أخرجػػو أحمػػد ,مػف حػػديث ٍابػػف ىعَّب و
ػاس رضػػي اهلل عنيمػػا,
اؿ :أىتىيت رس ى ً
ً ً
ت ىخٍمفىو ,فىأ ى ً
ً ً َّ ً
اءهي ,ىفمى َّمػا
صمٍَّي ي
ي
ىخ ىذ بًىيػدم ,فى ىج َّرنًػي ,فى ىج ىعمىنػي حػ ىذ ى
كؿ اهلل  م ٍف آخ ًر المٍيؿ ,فى ى
قى ى ٍ ي ى ي
ً
ً
ت ,فى َّ
شـأ ِْني
ؼ قى ى
ػاؿ لًػيَ " :مـا َ
ص ىػر ى
صالتً ًو ,ىخ ىن ٍس ي
صمى ىر يسك يؿ اهلل  ,ىفمى َّما ٍان ى
ى
أى ٍقىب ىؿ ىر يسك يؿ اهلل  ىعمىى ى
اهلل ,أىكي ٍنب ًغػي ًألىح وػد أىف يصػمي ًحػ ىذاء ىؾ ,كأ ٍىنػت رسػك يؿ ً
ػكؿ ً
ِ
ِ ِ
اهلل
ت :ىيا ىر يس ى
سر" ,فى يقٍم ي
أْ
ىى ى
ى ى ى ىي
َج َعمُ َك ح َذائي فَتَ ْخن ُ
ى ٍ ي ى ى

)ُ) قاؿ الخطابي" :معناه فرض اهلل الذم فرضو عمى لساف نبيو  كأنزلو مف كحيو" ,معالـ السنف (ْ.)ِْ /

ِ
ش :الصمح في الدية ,شرح صحيح البخارم البف بطاؿ (ٖ.)ْٗ /
األر َ
)) ْ
ّ
ً
ً
ً
ص ً
اص ًم ىف السف (ُْٕٗ /حْٓٗٓ) ,قاؿ أبك داكد :ىح َّدثىىنا يم ىس َّد هد ,ىح َّدثىىنا
) ) سنف أبي داكد ,كتىاب الدىيات ,ىب ي
اب ا ٍلق ى
ً
ًو
ا ٍلم ٍعتى ًمر ,ىع ٍف يحم ٍي ود الطَّ ًك ً
يؿ ,ىع ٍف أىىن ً
اب
اب الص ٍم ًح ,ىب ي
س ٍب ًف ىمالؾ  , قىا ىؿ ... :الحديث ,كأخرجو البخارم في صحيحو ,كتى ي
ي ي
ى
ً
ً
ً
ام ًة,
س
ق
ل
ا
اب
ت
ك
,
سننو
في
النسائي
جو
أخر
ك
,
م
األنصار
اهلل
عبد
بف
محمد
عف
)
َِّٕ
ح
ُٖٔ
/
ّ
(
ة
ي
الد
ي
ف
الص ٍم ًح
ى
ى ي ٍى ى ى
ا ٍلًقصاص ًمف الثَّنًي ً
َّة (ِٖٕ /حْٕٔٓ) مف طريؽ بشر ,ككالىما (محمد ,كبشر) عف حميد الطكيؿ ,بو بألفاظ متقاربة.
ى ي ى
ْ
صرح
) ) رجالو كميـ ثقات ,كاسناده متصؿ ,كفيو ُح َم ْيد ْبن أبي ُح َم ْيد الطَّ ِويل ,سبؽ الحديث عنو في صفحة (ّٖ) ,كقد َّ
بالتحديث عند البخارم في صحيحؤُٖ /ّ( ,ح َِّٕ) ,حيث قاؿ ( :ىح َّدثىنًي يح ىم ٍي هد ,أ َّ
ىف أىىن نسا ,ىح َّدثىيي ٍـ ,):قمت :الحديث
إسناده صحيح ,قاؿ األلباني :صحيح ,صحيح الجامع الصغير كزيادتو (ُ.)ّْْ /

)ٓ) شرح صحيح البخارم (ٖ.)ْٗ /
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ً
ىف ىي ًزي ىػدنًي ًعٍم نمػا ىكفى ٍي نمػا" (ُ) ,بعػد أف يي ٍع ىجػب النبػػي
ػاؾ اهللي؟ قى ى
ىعطى ى
ػاؿ :فىأ ٍ
الَّ ًػذم أ ٍ
ىع ىج ٍبتيػوي ,فى ىػد ىعا اهللى لػػي أ ٍ
 بػػابف عبػػاس رضػػي اهلل عنيمػػا  ,يػػدعك اهلل  لػػو بػػأف يزيػػده عمم ػان كفيم ػان ,فالػػدعاء يعتبػػر مػػف
أجمؿ ما صاحب اإلعجابات ,كتحديدان إف كاف ىذا الدعاء صػادر مػف خيػر البشػر كسػيدىـ محمػد
 , الذم ال ييرد دعػاؤه مػف اهلل  , فينيئػان لمػف دعػى لػو النبػي  بػالخير كالبركػة ,كالػدعاء ىػك
تعبيػػر مكثػػؼ عػػف اإلعجػػاب ,فيػػك ينػػتج عػػف اإلعجػػاب الشػػديد ,فمػػف يػػدعك اإلنسػػاف ألخيػػو إال إذا

كص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى قمب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب كاعج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب كبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر اتجاى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو.

)ُ) سبؽ الحديث عنو في صفحة (ٗٔ).

911

اخلـــاتــمة
وتحتوي عمى:
أوال :الخالصة.

ثانيا :أىم النتائج.
ثالثا :أىم التوصيات.

اخلوووبمتووخ

اخلــاتـمـة
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ,كأحمده ربي  أف كفقنا إلنياء ىذا البحث عمى خير ,كما

كأصمي كأسمـ عمى مف نسير عمى خطاه ,كنيتدم بيداه ,كنتبع سنتو ,كنسترشد بمنيجو؛ سيدنا محمد ,
أما بعد..

فبفضؿ اهلل  كمنتو ,قد أتممنا بحثنا ىذا ,فاهللى أسأؿ أف ينفعنا بو كالمسمميف ,كفي ىذه الخاتمة,
أسجؿ خالصتو ,كأىـ النتائج كالتكصيات.

الخالصة:

اإلعجاب :ىك حالة مف السركر تط أر عمى اإلنساف ألقكاؿ أك أفعاؿ مستحسنة لمنفس صادرة مف

آخريف.
إف كممة اإلعجاب ليا ما يطابقيا كيرادفيا في المعنى -المراد في البحث ,-مع بركز بعض

الفركقات الضئيمة ,أال ىي ,االستحساف.

لقد كردت لفظة اإلعجاب ,في القرآف الكريـ كالسنة النبكية المشرفة ,بمعانييا الثالث (االستحساف,

الع ٍجب كالكبر ,كالغرابة كالنكارة).
ي
اإلعجاب يخمؽ رفيع ,تحمى بو النبي  , كمارسو في حياتو قكالن كعمالن ,كىذا بمثابة الحض
كالحث عميو ,حتى يصبح جزنءا مف أخالؽ المسمميف جميعان ,يتابعكنو بو نبييـ . 
اإلعجابات منيج شامؿ مارسو النبي  كأصحابو  في كؿ المجاالت المختمفة ,ففي العقائد,

كإعجابو  بحديث تميـ ,كفعؿ مف أفعاؿ حدثت بالجاىمية ,كبأقكاـ يقادكف إلى الجنة بالسالسؿ  ...كغير

ذلؾ ,كبأمكر في العبادات ,كإعجابو بالصالة ,كالجماعة منيا ,كخركج النساء لصالة العيد ,كاعجاب

الصحابة بركعتيف تحية المسجد ,كاعجاب النبي  بالذكر ,كمف الدعاء جكامعو كككاممو ,كبقدرة الصحابة

عمى الحفظ كالفيـ ,كبالتصدؽ بالماء ,كاإلعجاب بصبر يكسؼ  كصبر المؤمف كأبي بكر , 
كاإلعجابات بالعمـ كالسمكؾ كالجياد كاألمـ ,كإعجابات النبي  بعمـ بعض الصحابة ,كبالقائؼ ,كبعمـ

الحبر ,كاعجاب الصحابة بمرافقة النبي  كسماع حديثو كسؤالو كالتعمـ منو كاألخذ عنو  , كاعجاب
الصحابة كغيرىـ بمرافقة الصالحيف كاألخيار كسماعيـ كاألخذ منيـ ,فيـ مف أخذكا مف المنيؿ األكؿ

لمعمـ ,كاعجابو  ببعض المسمكيات الطيبة حتى لك صدرت مف غير المسمميف ,كمكافقتو سمكؾ مف أىؿ
الكتاب ,كاستتاره عند قضاء الحاجة ,ككإعجابو في الجياد مف قكـ مف أمتو  يركبكف البحر كالممكؾ

أثناء الذىاب لمجياد ,كاعجاب الصحابة بغالميف جريئيف ىبكا لمدفاع عف النبي  , ككإعجابو  بكثرة

كخميقا ,ككإعجابات
أمتو يكـ القيامة ,كاإلعجاب بأمكر حياتية ,كاإلعجاب بالنساء كطاعتيف ,كبيف ىخٍمقا ي
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صادرة مف النساء ألمكر حسنة ,كاإلعجاب ببعض المحاسف كالطيبات ,كاإلعجاب بالفأؿ الحسف كالتيمف,
كالرؤيا الحسنة ,كباألصكات الجميمة ,ككاإلعجاب بالريح الطيبة ,كالفاغية ,كالمباس الحسف ,ككاإلعجاب
بالدكاب ,كالعراجيف ,ككاإلعجاب بالجماؿ ,كالطيب ,كبعض المباحات ,ككاإلعجابات ببعض األطعمة

كاألشربة الجيدة المفيدة كالحسنة.

إعجابات اهلل  , ليست كالمخمكقيف ,فيي صفة مف صفات اهلل  الفعمية ,كىي صفة كماؿ هلل

 فاهلل  يعمـ غيب السماكات كاألرض ,كيعمـ السر كأخفى ,كيعمـ خائنة األعيف كما تخفي الصدكر,
كىي تدكر حكؿ معنييف:



تعظيـ اهلل  لفعؿ مف أفعاؿ المخمكقيف ,خي انر كاف أـ ش انر.

رضى اهلل  كقبكلو لفعؿ مف أفعاؿ المخمكقيف.

كىذا كإعجاب اهلل  , مف فعؿ الرجؿ األنصارم كزكجتو ,كمف فعؿ رجميف :أحدىما غ از في
سبيؿ اهلل ,كاآلخر رجؿ قاـ مف نكمو ليصمي هلل  , كمف رجميف ي ٍقتي يؿ أىح يدىما ص ً
اح ىبوي ,كيدخالف الجنة,
ى
ى يى ى
الشاب لى ٍيس لىو ص ٍبكةه ,ك ًمف ر ً
ً
كب إال اهلل ,ك ًم ىف َّ
اعي ىغ ىنوـ يؤذف لمصالة
كمف العبد ىي ٍعمى يـ أَّىنوي ىال ىي ٍغف ير الذين ى
ٍ ى
ى ي ى ى
عمى رأس جبؿ كيصمي.

الجف ييعجبكف كيستحسنكف كالبشر ,فيما يركنو مف أمكر مستحسنة كجميمة ,كإعجابيـ مف

طكاعية أصحاب النبي  لو في الصالة.

كيسير الصحابة  عمى نيج النبي  في اإلعجابات ,كيعبركف عما يستحسنكنو مف أشياء

جميمة  ,كنراىـ يعجبكف في األمكر التي أعجبت النبي  , كإعجاب أنس بف مالؾ  بالدباء بعد أف

رأل النبي  يعجبو ىذا الطعاـ ,كعندما ينياىـ النبي  عف بعض اإلعجابات ,التي مارسكىا أمامو,
فنجدىـ يجتنبكف ما نياىـ عنو ,كيمتزمكف بما أمرىـ ,كىك بذلؾ معمما كمربيا يصحح ليـ ذلؾ المنيج

كذاؾ الطريؽ ,فيـ خير مف سار عمى دربو في كؿ شيء.

كيكضح النبي  لألمة بأف ىناؾ إعجابات مذمكمة ,كغير مقبكلة ,يتكجب عمى الجميع عدـ

التسرع في إبرازىا حتى تكتمؿ الصكرة أماميـ ,كتتضح معالميا حتى ال يقعكا في المحظكر.

كىناؾ أقكاؿ كأفعاؿ صاحبت اإلعجابات ,كالضحؾ كاالبتسامة كالسركر كابالغ اآلخريف كالتمفظ

صراحة بيا ,كالدعاء  ...كغير ذلؾ.

أىم النتائج:

ُ .اإلعجابات يخمؽ رفيع ,تحمى بو النبي  كصحابتو  , يبنيت عميو أحكاـ شرعية مف حيث
الكجكب كالفرضية ,كمف حيث االستحباب كالسنية ,كمف حيث الحرمة كالكراىة.
ِ .اإلعجابات شاممة لكؿ المجاالت ,الدينية كالدنيكية.
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َّّ .
تعدت اإلعجابات البشر ,ككانت بالحيكانات كالنباتات كالجمادات  ...الى آخره.
ب باألشياء الحسنة الجميمة ,التي ال نجد فييا مخالفة لمشرع ,كال
ْ .حضَّنا النبي  عمى أف ين ٍع ىج ى
الع ٍجب المذمكـ ,المخالؼ ألكامر اهلل  كرسكلو .
يع ٍجبان أك غرك انر؛ كنيانا عف ي
ٓ .اإلعجابات تصدر مف الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ.

ٔ .إعجابات اهلل  ليست كإعجابات المخمكقيف ,قاؿ تعالىٌَْْ{ :سَ وَِّثٍِْوِ ضَِْءٌ ًَىٌَُ اٌسَِّّْغُ اٌْجَصِريُ}
[اٌطٌسٍ.]22 :
ٕ .لمجف إعجابات ,كإعجابات البشر ,فيـ خمؽ مف مخمكقات اهلل  , إال أنيـ يتميزكف في خمقيـ
ببعض األشياء المختمفة عف البشر.

ٖ .ىناؾ أمكر تقع في دائرة ما ال يعجبيـ ,مثؿ :ما ال يعجبيـ في اآلذاف ...
ٗ .يكجد إعجابات مذمكمة كما أف ىناؾ إعجابات محمكدة كمستحسنة.

َُ .لسعجابات صكاحب تقارنيا كتتفاعؿ معيا كتنتج عنيا.

أىم التوصيات:

ُ .االىتماـ بدراسة السنة بكؿ تفاصيميا ,كتكثيؽ كؿ مجريات أحداثيا ,كعدـ إىماؿ أم جزئية جاءت
بيا السنة الصحيحة ,ككضعيا تحت المجير ,فيي تعج بما ىك مفيد كنافع كميـ.

ِ .اإلعجابات ليا أنكاع أخرل تقابميا ,أكصي بأف يتـ االنتباه ليا ,ككضعيا تحت الدراسة كالبحث,
كالعجب ك ً
الك ٍبر ,كالغرابة كاالستنكار.
ي
ّ .دراسة اإلعجاب في ضكء نصكص القرآف الكريـ؛ حيث اآليات التي تحدثت عف اإلعجاب ,كما
صاحب الكممة مف مرادفات أك مشتقات كثيرة ,تصمح لمدراسة كالبحث.

عامة في كؿ أصقاع األرض ,كأف يميميـ
كفي الختاـ أسأؿ اهلل القدير أف يصمح أحكاؿ المسمميف َّ

السير عمى خطى سيد األكليف كاآلخريف ,كأف ينفع بو كؿ المسمميف ,إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.
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الفهــارس
وتحتوي عمى:

أوال :فيرس اآليات القرآنية.

ثانياً :فيرس األحاديث واآلثار.

ثالثا :فيرس األعالم والرواة المترجم ليم.
رابعاً :فيرس المصادر والمراجع.
خامساً :فيرس الموضوعات.

اٌفيووبسط

أوال :فيرس اآليات القرآنية:
ـ /إذا كضعت رقـ
الرقم
ُ.
ِ.
ّ.

(ِ)

صغير فكؽ رقـ الصفحة؛ يعني أف اآلية مكررة في نفس الصفحة
السورة

اآلية

 إًني ىجا ًع هؿ ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض ىخمًيفىةن 
ً
 قى ٍد ىنرل تىىقمب ك ٍج ًي ىؾ ًفي الس ً
البقرة
اىا فى ىكؿ ىك ٍجيى ىؾ
ض ى
َّماء ىفمىين ىكل ىيَّن ىؾ قٍبمىةن تىٍر ى
ى
ى
ى ى
ط ىرهي 
كى يك ٍـ ىش ٍ
ىش ٍ
ط ىر اٍل ىم ٍس ًجًد اٍل ىح ىرًاـ ىك ىح ٍي ي
ث ىما يك ٍنتي ٍـ فى ىكلكا يك يج ى
َّب ًر كالص ى ً
ًَّ
َّ
يف آمينكا ٍ ً ً
يف  البقرة
َّالة إً َّف الموى ىم ىع الصَّابً ًر ى
 ىيا أىييىا الذ ى ى
استىع يينكا بالص ٍ ى
البقرة

ْ.

{أيكلىئً ىؾ ىعمى ٍي ًي ٍـ صمكات مف ربيـ كرحمة}
 يا أىييا الًَّذيف آمينكا يكميكا ًمف طىيب ً
ات ىما ىرىزٍق ىنا يك ٍـ ىكا ٍش يك يركا لًمَّ ًو 
ٍ ى
ى ى
ى ى
ً
ً ً
اب النار 
 ىرب ىَّنا آت ىنا في الد ٍن ىيا ىح ىس ىنةن ىكًفي ٍاآلخ ى ًرة ىح ىس ىنةن ىكًق ىنا ىع ىذ ى
 كًا ىذا ىسأىلى ىؾ ًع ىب ًادم ىعني فىًإني قى ًر ه ً
يب ىد ٍعكةى َّ
اع إً ىذا ىد ىع ً
اف
الد ً
يب أيج ي ى
ى
ً
َّ
ً
ً
ً
كف 
ىفٍم ىي ٍستىج ييبكا لي ىكٍليي ٍؤمينكا بي لى ىعميي ٍـ ىي ٍر يش يد ى
 إً َّف الًَّذيف آمينكا كالًَّذيف ىاجركا كجاى يدكا ًفي سبً ً َّ ً ً
كف
ى ى ى ى ى ىي ى ى ى
يؿ المو أيكلىئ ىؾ ىي ٍريج ى
ى
ً
ر ٍحم ى َّ ً َّ
يـ 
ت المو ىكالموي ىغفي ه
كر ىرح ه
ى ى
كىال تىٍن ًكحكا اٍلم ٍش ًرىك ً
ات ىحتَّى يي ٍؤ ًم َّف ىكىألى ىمةه يم ٍؤ ًم ىنةه ىخ ٍيهر ًم ٍف يم ٍش ًرىك وة ىكلى ٍك
ي ي
ى

َُ.

 كمف يعم ٍؿ ًمف الصَّالًح ً
ات ًم ٍف ىذ ىك ور أ ٍىك أ ٍينثىى ىك يى ىك يم ٍؤ ًم هف فىأيكلىئً ىؾ
ى
ىى ٍ ىٍى ى
ير 
كف ىن ًق نا
كف اٍل ىجَّنةى ىكىال يي ٍ
ظمى يم ى
ىي ٍد يخمي ى
اضا 
ت ًم ٍف ىب ٍعمًيىا ين يش نا
ام ىأرىةه ىخافى ٍ
كز أ ٍىك إً ٍع ىر ن
 ىكًا ًف ٍ
 كتى ىعاكينكا ىعمىى اٍلبًر كالتَّ ٍقكل كىال تى ىعاكينكا ىعمىى ًٍ
اإلثًٍـ ىكاٍل يع ٍد ىك ً
اف 
ى
ى ى ى
ى ى
ً
ًَّ
ىح َّؿ المَّوي لى يك ٍـ 
آمينكا ىال تي ىحريمكا طىي ىبات ىما أ ى
 ىيا أىييىا الذ ى
يف ى
َّ
ىعجب ىؾ ىكثٍرةي اٍل ىخبً ً
يث فىاتَّقيكا المَّوى ىيا
 يق ٍؿ ىال ىي ٍستىًكم اٍل ىخبً ي
ب ىكلى ٍك أ ٍ ى ى
يث ىكالطي ي
ى
ً
أيكلًي ٍاألىٍلب ً َّ
كف 
ى
اب لى ىعم يك ٍـ تيٍفم يح ى
ً َّ
يم هـ أ ٍىمثىالي يك ٍـ 
 إال أ ى
ؽ قى ٍد ًرًه ك ٍاألىرض ج ًميعا قى ٍبضتيو يكـ اٍل ًقي ً
 ك ىما قى ىد يركا اهللى ىح َّ
ات
َّم ىك ي
ى ٍ ي ى ن
امة ىكالس ى
ى ي ىٍ ى ى ى
ى

ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

ُُ.
ُِ.
ُّ.
ُْ.
ُٓ.
ُٔ.

ىع ىج ىبتٍ يك ٍـ
أٍ
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البقرة

الصفحة
َُٔ
ُْ ُْ-
َٔ
ُٖ

البقرة

َُْ

البقرة

ْٓ

البقرة

ّٓ

البقرة

ُٔٓ

البقرة

ُِ

النساء

ٔٗ

النساء

ُُٔ

المائدة

ُٗ

المائدة

ُْٕ

المائدة

ُِ

األنعاـ

ّٖ

األنعاـ

ُٕ

اٌفيووبسط

ُٕ.
ُٖ.
ُٗ.
َِ.
ُِ.
ِِ.
ِّ.
ِْ.
ِٓ.
ِٔ.
ِٕ.
ِٖ.

ط ًكي ه ً ً ً
كف 
ىم ٍ
َّات بًىيمينو يس ٍب ىح ىانوي ىكتى ىعالىى ىع َّما يي ٍش ًريك ى
ً
ظمىم ىنا أ ٍىنفيس ىنا كًاف لىـ تى ٍغ ًفر لىىنا كتىرحم ىنا لىىن يك ى ً
يف
 قى ى
كن َّف م ىف اٍل ىخاس ًر ى
ى ى ٍ ٍ ٍ
ى ٍىٍ
اال ىرب ىَّنا ى ٍ

 إنو يراكـ ىك كقبيمو مف حيث ال تركنيـ 
ً
يف 
 ىك يكميكا ىكا ٍش ىريبكا ىكىال تي ٍس ًرفيكا إًنَّوي ىال ييحب اٍل يم ٍس ًرًف ى
 كىال تي ٍف ًس يدكا ًفي ٍاأل ٍىر ً
ص ىال ًحيىا 
ض ىب ٍع ىد إً ٍ
ى
َّ
كف 
 ىكاتَّبً يعكهي لى ىعم يك ٍـ تى ٍيتى يد ى
ً
ىعمىـ اٍل ىغ ٍيب ىالستى ٍكثىر ي ً
كء إً ٍف أ ىىنا
 ىكلى ٍك يك ٍن ي
ت م ىف اٍل ىخ ٍي ًر ىك ىما ىمسَّن ىي الس ي
ى ٍ ٍ
تأٍ ي
ً ً
َّ ً
كف 
إًال ىنذ هير ىكىبش هير لقى ٍكوـ يي ٍؤ ًمين ى
ً
ًَّ
َّ
َّ
كف 
يعكا الموى ىكىر يسكلىوي ىكىال تىىكل ٍكا ىع ٍنوي ىكأ ٍىنتي ٍـ تى ٍس ىم يع ى
 ىيا أىييىا الذ ى
آمينكا أىط ي
يف ى
ًًَّ
ؼ
يف ىكفىيركا إً ٍف ىي ٍنتىييكا يي ٍغفى ٍر لىيي ٍـ ىما قى ٍد ىسمى ى
 يق ٍؿ لمذ ى
اال كج ً
ً ً
اى يدكا بًأىمكالً يكـ كأ ٍىنفي ًس يكـ ًفي سبً ً
يؿ المَّ ًو ىذلً يك ٍـ ىخ ٍيهر
ٍ انف يركا خفىافنا ىكثًقى ن ى ى
ى
ٍ
ٍى ٍ ى
كف 
لى يك ٍـ إً ٍف يك ٍنتي ٍـ تى ٍعمى يم ى
ً
ىف المَّوى ىع َّالـ اٍل يغيي ً
اى ٍـ ىكأ َّ
 أىلى ٍـ ىي ٍعمى يمكا أ َّ
كب 
ىف المَّوى ىي ٍعمى يـ س َّريى ٍـ ىكىن ٍج ىك ي
ي
ب قى ٍكلييي ٍـ أىإً ىذا يكَّنا تيىرنابا أىإًَّنا لىًفي ىخٍم و
ؽ ىجًد ويد أيكلىئً ىؾ
ب فى ىع ىج ه
 ىكًا ٍف تى ٍع ىج ٍ
ً
ىغ ىال يؿ ًفي أ ٍ ً
ًَّ
اب َّ
الن ًار 
يف ىكفىيركا بً ىرب ًي ٍـ ىكأيكلىئً ىؾ ٍاأل ٍ
ىص ىح ي
الذ ى
ىع ىناق ًي ٍـ ىكأيكلىئ ىؾ أ ٍ
و ً
ً ً
َّار ىش يك و
صب و
كر 
ً إ َّف في ىذل ىؾ ىآل ىيات ل يكؿ ى

األعراؼ

ّٓ

األعراؼ

ّْ

األعراؼ

َُْ

األع ارؼ

َُٔ

األعراؼ

ُ

األعراؼ

ُٓٓ

األنفاؿ

ُ

األنفاؿ

ِٗ

التكبة

ّٖ

التكبة

ِّ

الرعد

ُّ

إبراىيـ

ْٔ

إبراىيـ

ج

الحجر

ُّٔ
ُّٔ

ِٗ.

يدَّن يك ٍـ 
 ىكًا ٍذ تىأ َّىذ ىف ىرب يك ٍـ لىئً ٍف ىش ىك ٍرتي ٍـ ىأل ًىز ى
اء بركجا كىزيَّنَّ ً ً
 كلىقى ٍد جعٍم ىنا ًفي الس ً
يف 
َّم ي ي ن ى ى
اىا ل َّمناظ ًر ى
ى ىى
ى
يؿ 
اصفى ًح َّ
الص ٍف ىح اٍل ىج ًم ى
 فى ٍ

الحجر

ِّ.

ص ٍب ير ىؾ ًإ َّال بًالمَّ ًو 
 ىك ٍ
اصبً ٍر ىك ىما ى

النحؿ

َٔ

ّّ.

اء المَّوي ىال قي َّكةى إً َّال بًالمَّ ًو 
ت ىجَّنتى ىؾ يقٍم ى
 ىكلى ٍكىال إً ٍذ ىد ىخٍم ى
ت ىما ىش ى

الكيؼ

ُّٓ

ّْ.

كت كما أ ٍىنسانً ً
يو إً َّال
 أ ىأ
ت إً ٍذ أ ىىكٍي ىنا إًلىى الص ٍ
َّخ ى ًرة فىًإني ىن ًس ي
ىرٍىي ى
يت ي
الح ى ى ى ى
ً
َّ
الب ٍح ًر ىع ىجنبا 
اف أ ٍ
ىف أى ٍذ يك ىرهي ىكاتَّ ىخ ىذ ىسبًيمىوي في ى
الش ٍيطى ي
و
ً
ً
كف 
 ىك ىج ىعٍم ىنا م ىف اٍل ىماء يك َّؿ ىش ٍيء ىحي أىفى ىال يي ٍؤ ًمين ى

الكيؼ

ُٓ

األنبياء

ُْٔ

َّ.
ُّ.

ّٓ.
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ت أىرحـ َّ ً ً
ً
يف 
كب إً ٍذ ىن ى
 ىكأىي ى
الراحم ى
ادل ىربَّوي أىني ىمسَّن ىي الضر ىكأ ٍىن ى ٍ ى ي
ً
 ىكىذا الن ً
ادل ًفي
ىف لى ٍف ىن ٍقًد ىر ىعمى ٍي ًو فىىن ى
ب يم ىغاضنبا فىظى َّف أ ٍ
كف إً ٍذ ىذ ىى ى
َّ ً ً
ت س ٍبح ىان ىؾ إًني يك ٍن ي ً
ً
َّ
يف 
الظمي ىمات أ ٍ
ىف ىال إًلىوى إًال أ ٍىن ى ي ى
ت م ىف الظالم ى
صر ً
ً
َّ ً ً
ً
ً
ً
اط اٍل ىح ًم ًيد 
 ىك يى يدكا إلىى الطيب م ىف اٍلقى ٍكؿ ىك يى يدكا إلىى ى
َّ
ً
كف 
 فىتىقىط يعكا أ ٍىم ىريى ٍـ ىب ٍي ىنيي ٍـ يزيب نار يكؿ ح ٍز وب بً ىما لى ىد ٍي ًي ٍـ فى ًريح ى
ً
ً ً
كجيي ٍـ ىذًل ىؾ أ ٍىزىكى لىيي ٍـ 
ص ًارًى ٍـ ىكىي ٍحفىظيكا فيير ى
 يق ٍؿ لٍم يم ٍؤ ًمن ى
يف ىي يغضكا م ٍف أ ٍىب ى
 تىبار ىؾ الًَّذم ىن َّز ىؿ اٍلفيرقىاف عمىى ع ٍبًد ًه لًي يك ً ً
ير 
يف ىنًذ نا
كف لٍم ىعالىم ى
ٍ ى ى ى ى ى
ىى
 كأ ٍىن ىزٍل ىنا ًمف الس ً
كر  لًين ٍحيً ىي بً ًو ىبٍم ىدةن ىم ٍيتنا ىكين ٍس ًق ىيوي ًم َّما
اء طىيي نا
ى
َّماء ىم ن
ى
ى
ىخمى ٍق ىنا أ ٍىنعاما كأ ىىن ً
ير 
اس َّي ىكثً نا
ىن ى
ات ك ٍاألىرض كأ ٍىن ىز ىؿ لى يكـ ًمف الس ً
ؽ الس ً
اء فىأ ٍىن ىبتٍىنا بً ًو
 أ َّ
ٍ ى
َّماء ىم ن
ى
ىم ٍف ىخمى ى ى
َّم ىاك ى ٍ ى ى
ات ىب ٍي ىج وة 
ىح ىدائً ى
ؽ ىذ ى
 فىجاءتٍو إً ٍح ىداىما تىم ًشي عمىى استً ٍحي و
اء 
ٍ ى
ى
ى ى ي
يى ٍ

الدار ٍاآل ًخرةى كىال تىٍنس ىن ً
 ك ٍابتى ًغ ًفيما آتى ى َّ
ص ىيب ىؾ ًم ىف الد ٍن ىيا 
ى
اؾ الموي َّ ى
ى
ى ى
ى
ً ً
كـ 
 الـ يغم ىبت الر ي
كف 
الم ٍؤ ًمين ى
 ىي ٍف ىريح ي
ً
ً
ًً
اجا ًلتى ٍس يكينكا إًلى ٍييىا ىك ىج ىع ىؿ ىب ٍي ىن يك ٍـ
ىف ىخمى ى
 ىك ًم ٍف ىآياتو أ ٍ
ؽ لى يك ٍـ م ٍف أ ٍىنفيس يك ٍـ أ ٍىزىك ن
و ً
ً ً
كف 
ىم ىكَّدةن ىكىر ٍح ىمةن إً َّف في ىذل ىؾ ىآل ىيات لقى ٍكوـ ىيتىفى َّك ير ى
ً
 لىقى ٍد ىكاف لى يكـ ًفي رس ً َّ ً
اف ىي ٍريجك المَّوى ىكاٍل ىي ٍكىـ
يس ىكةه ىح ىس ىنةه ل ىم ٍف ىك ى
كؿ المو أ ٍ
ىي
ى ٍ
ير 
ٍاآل ًخ ىر ىكىذ ىك ىر المَّوى ىكثً نا
النبًي يق ٍؿ ًأل ٍىزك ً
 ىيا أىييىا َّ
اج ىؾ إً ٍف يك ٍنتي َّف تيًرٍد ىف اٍل ىح ىياةى الد ٍن ىيا ىكًز ىينتىيىا فىتى ىعالى ٍي ىف
ى
ً
يال كًا ٍف يك ٍنتي َّف تيًرٍد ىف اهللى كىر يسكلىوي ك َّ
الد ىار
يسر ٍح يك َّف ىس ىر ن
يمت ٍع يك َّف ىكأ ى
أى
ى
ى
احا ىجم ن ى
ٍاآل ًخ ىرةى
ً
اك ًريف المَّو ىكثً ا َّ ً ً
َّ ً
يما 
ىع َّد المَّوي لىيي ٍـ ىم ٍغ ًف ىرةن ىكأ ٍ
ير ىكالذاك ىرات أ ى
 ىكالذ ى ى ن
ىج نار ىعظ ن
ير  كسبحكه ب ٍكرةن كأ ً
ًَّ
يال 
آمينكا ا ٍذ يك يركا المَّوى ًذ ٍك نار ىكثً نا
ىص ن
 ىيا أىييىا الذ ى
يف ى
ىى ي يي ى ى
يال 
احا ىج ًم ن
 ىك ىسريح ي
كى َّف ىس ىر ن
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ً َّ
ً
ب ىكاٍل ىع ىم يؿ الصَّالً يح ىي ٍرفى يعوي 
ص ىع يد اٍل ىكم يـ الطي ي
إًلى ٍيو ىي ٍ
كف 
ىب ٍؿ ىع ًج ٍب ى
ت ىكىي ٍس ىخ ير ى
اؿ اٍل ىك ًافركف ى ىذا س ً
اب 
اء يى ٍـ يم ٍنًذهر ًم ٍنيي ٍـ ىكقى ى
احهر ىك َّذ ه
ىك ىع ًجيبكا أ ٍ
ي ى ى ى
ىف ىج ى
ً
كر 
ىي ٍعمى يـ ىخائًىنةى ٍاأل ٍ
ىعيي ًف ىك ىما تي ٍخفي الص يد ي

ْٓ.



ٓٓ.



ٔٓ.



ٕٓ.



ٖٓ.

ب لى يك ٍـ 
 ىكقى ى
ىستى ًج ٍ
اؿ ىرب يك يـ ٍاد يعكنًي أ ٍ

ٗٓ.

فاطر

ُُٖ

الصافات ُِ
ص

ُّ

غافر

ِّ

غافر

ّٓ

 ىفمى َّما جاءتٍيـ رسمييـ بًاٍلبي ىن ً
اؽ بً ًي ٍـ ىما
ات فى ًريحكا بً ىما ًع ٍن ىد يى ٍـ ًم ىف اٍل ًعٍمًـ ىك ىح ى
ى ى يٍ ي ي يٍ ى
ً
كف 
ىك يانكا بًو ىي ٍستى ٍي ًزئي ى
َّميع اٍلب ً
ً
ً ًً
ص يير 
 لى ٍي ىس ىكم ٍثمو ىش ٍي هء ىك يى ىك الس ي ى

غافر

ُُّْ ,

الشكرل

َُِِِٕ-

ُٔ.

ً
ً
كف 
 ىكًاذا ما ىغضيبكا يى ٍـ ىي ٍغف ير ى

الشكرل

ِٔ.

ً
و
ىج يرهي ىعمىى المَّ ًو إًَّنوي ىال يي ًحب الشكرل
ىصمى ىح فىأ ٍ
اء ىسي ىئة ىسي ىئةه م ٍثمييىا فى ىم ٍف ىعفىا ىكأ ٍ
 ىك ىج ىز ي
َّ ً ً
يف 
الظالم ى
ً
س ٍبح ًَّ
كف الزخرؼ
يف ىكًانَّا إًلىى ىرب ىنا لى يم ٍن ىقميب ى
اف الذم ىس َّخ ىر لىىنا ىى ىذا ,ىك ىما يكَّنا لىوي يم ٍق ًرنً ى
ي ى ى
ً
ً
األحقاؼ
ض يركهي قىاليكا
آف ىفمى َّما ىح ى
كف اٍلقي ٍر ى
ص ىرٍف ىنا إًلى ٍي ىؾ ىنفىنار م ىف اٍل ًجف ىي ٍستىم يع ى
 ىكًا ٍذ ى
ً
ً
ً َّ
يف قىاليكا ىيا قى ٍك ىم ىنا ًإَّنا ىس ًم ٍع ىنا
أ ٍىنصتيكا ىفمى َّما قيض ىي ىكل ٍكا ًإلىى قى ٍك ًم ًي ٍـ يم ٍنذ ًر ى
ً
ً
ً
صدقنا لً ىما ىب ٍي ىف ىي ىد ٍي ًو َّ - ِٗ ...
كسى يم ى
كتى نابا أ ٍين ًز ىؿ م ٍف ىب ٍعد يم ى
األحقاؼ
ص ىب ىر أيكليك اٍل ىع ٍزًـ ًم ىف الر يس ًؿ }ّٓ
{فى ٍ
اصبً ٍر ىك ىما ى
ً
 ىيا أىييىا َّ
الحجرات
كبا ىكقىىبائً ىؿ
اس إًَّنا ىخمى ٍق ىنا يك ٍـ م ٍف ىذ ىك ور ىكأ ٍينثىى ىك ىج ىعٍم ىنا يك ٍـ يش يع ن
الن ي

َٔ.

ّٔ.
ْٔ.

ٓٔ.
ٔٔ.
ٕٔ.
ٖٔ.

َّ ً
ً َّ ً
ً
يـ ىخبً هير 
لتى ىع ىارفيكا إً َّف أى ٍك ىرىم يك ٍـ ع ٍن ىد المو أىتٍقىا يك ٍـ إً َّف الموى ىعم ه
ات ك ٍاألىر ً َّ ً
 إً َّف المَّو يعمىـ ىغ ٍيب الس ً
كف 
ى
ض ىكالموي ىبص هير بً ىما تى ٍع ىممي ى
َّم ىاك ى ٍ
ى
ى ىٍ ي
ت اٍل ًج َّف ك ًٍ
اإل ٍن ىس إً َّال لً ىي ٍعيب يد ً
كف 
 ىك ىما ىخمى ٍق ي
ى

ٗٔ.



َٕ.





ُٕ.

ٔٔ
ِٗ
ّْ

َٔ
ُٗ

الحجرات ِّ
الذاريات

َّ
كحى 
ىك ىما ىي ٍن ًط ي
ؽ ىع ًف اٍليى ىكل  إً ٍف يى ىك إًال ىك ٍح هي يي ى
ً
ىما إًف ىك ً
ىص ىح ً
ىص ىح ً
اب اٍل ىي ًم ً
اب اٍل ىي ًم ً
يف الكاقعة
ىكأ َّ ٍ ى
يف  فى ىس ىال هـ لى ىؾ م ٍف أ ٍ
اف م ٍف أ ٍ
ً
ًَّ
ً
َّ ًَّ
و َّ
كف المجادلة
يف أيكتيكا اٍلعٍم ىـ ىد ىر ىجات ىكالموي بً ىما تى ٍع ىممي ى
آمينكا م ٍن يك ٍـ ىكالذ ى
ىي ٍرفى ًع الموي الذ ى
يف ى
النجـ
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ىخبً هير

الر يسك يؿ فى يخ يذكهي ىك ىما ىنيىا يك ٍـ ىع ٍنوي فى ٍانتىييكا 
 ىك ىما آتىا يك يـ َّ
ً
كؽ يش َّح ىن ٍف ًس ًو
اصةه ىك ىم ٍف يي ى
كف ىعمىى أ ٍىنفيس ًي ٍـ ىكلى ٍك ىك ى
 ىكيي ٍؤثًير ى
ص ى
اف بً ًي ٍـ ىخ ى
فىأيكلىئً ىؾ ىـ ً
كف 
الم ٍفم يح ى
يي ي
 ىيا أىييىا َّ
ات يي ىبايً ٍع ىن ىؾ ىعمىى أى ٍف ىال يي ٍش ًرٍك ىف بًالمَّ ًو
اء ىؾ اٍل يم ٍؤ ًم ىن ي
النبًي ًإ ىذا ىج ى
ً
يف بًيب ٍيتى و
اف ىي ٍفتىًر ىينوي 
يف ىكىال ىي ٍقتيٍم ىف أ ٍىكىال ىد يى َّف ىكىال ىيأٍت ى
ىش ٍينئا ىكىال ىي ٍس ًرٍق ىف ىكىال ىي ٍزنً ى
ب
اميي ٍـ ىكًا ٍف ىيقيكليكا تى ٍس ىم ٍع لًقى ٍكلً ًي ٍـ ىكأىنَّيي ٍـ يخ يش ه
 ىكًا ىذا ىأرٍىيتىيي ٍـ تي ٍع ًجيب ىؾ أ ٍ
ىج ىس ي
مسَّن ىدةه ىي ٍحسيب ى َّ
اح ىذ ٍريى ٍـ قىاتىمىيي يـ المَّوي أَّىنى
ص ٍي ىح وة ىعمى ٍي ًي ٍـ يى يـ اٍل ىع يدك فى ٍ
كف يكؿ ى
ى
يى

كف 
يي ٍؤفى يك ى
 كًاَّن ىؾ لى ىعمىى يخمي و
ؽ ىع ًظ ويـ 
ى
ىما ىم ٍف أيكتً ىي ًكتى ىابوي بًىي ًمينً ًو 
 فىأ َّ
يال 
ص ٍب نار ىج ًم ن
 فى ٍ
اصبً ٍر ى
ً
استى ىم ىع ىنفىهر ًم ىف اٍل ًجف فىقىاليكا إًنَّا ىس ًم ٍع ىنا قي ٍرنآنا ىع ىجنبا 
 يق ٍؿ أيكح ىي إًلى َّي أَّىنوي ٍ
كف ىعمى ٍي ًو لً ىب ندا}
اـ ىع ٍب يد المَّ ًو ىي ٍد يعكهي ىك ي
ادكا ىي يك ي
كن ى
{لى َّما قى ى
ؽ ًٍ
اف ًم ٍف ىعمى و
ؽ  ا ٍق ىٍأر ىكىرب ىؾ
ؽ  ىخمى ى
اسًـ ىرب ىؾ الًَّذم ىخمى ى
اإل ٍن ىس ى
 ا ٍق ىٍأر بً ٍ
ٍاألى ٍكرـ  الًَّذم ىعمَّـ بًاٍل ىقمىًـ  ىعمَّـ ًٍ
اف ىما لى ٍـ ىي ٍعمى ٍـ  
اإل ٍن ىس ى
ى
ى
ىي
 ىك َّال لىئًف لىـ ي ٍنتى ًو لىىنسفىعا بًالنَّ ً
اص ىي ًة 
ٍ ٍ ى
ٍ ن
طعميـ ًمف جكوع كآم ىنيـ ًمف ىخك و
ًَّ
ؼ
 الذم أى ٍ ى ى ي ٍ ٍ ي ى ى ي ٍ ٍ ٍ
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الجف
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ِ

الجف

ّٓ

العمؽ

ٖٔ

العمؽ

ُُ

قريش
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ثانياً :فيرس األحاديث واآلثار:
طرف الحديث
الرقم
ً
ً
ض ىعمى ٍي ًؾ
ُ.
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,فىقى ى
اؿ" :إًني ىسأ ٍ
ىع ًر ي
أىتىاني ىر يسك يؿ اهلل ى
أى ٍم نار
ً
ً
ً
يس ٍيود إًلىى َّ
ض ىعوي ىعمىى فى ًخًذ ًه
ِ.
يف يكلً ىد ,فى ىك ى
النبًي  ح ى
أيت ىي بًاٍل يم ٍنذ ًر ٍب ًف أىبًي أ ى
ً
ً
اع
ّ.
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىي ٍك نما بًمى ٍحوـ ,فىيرًف ىع إًلى ٍي ًو الذ ىر ي
أيت ىي ىر يسك يؿ اهلل ى
أىتىيت رس ى ً
ً ً َّ ً
ىخ ىذ بًىيًدم ,فى ىج َّرنًي
ْ.
ت ىخٍمفىوي ,فىأ ى
صمٍَّي ي
كؿ اهلل  م ٍف آخ ًر المٍيؿ ,فى ى
ٍ ي ىي
ص ىرًة -
ٓ.
يج ًرىي ًت اٍل ىخٍي يؿ ًفي ىزىم ًف اٍل ىحج ً
أٍ
َّاج  -ىكاٍل ىح ىك يـ ٍب يف أىي ى
كب ىعمىى اٍل ىب ٍ
اف
فىأىتىٍي ىنا الرىى ى
أً
ىحك و
ىص ىح ياب ىنا أ َّ
كؿ المَّ ًو 
ٔ.
يحيمى ًت الص ى
ىف ىر يس ى
اؿ قى ى
اؿ :ىك ىح َّدثىىنا أ ٍ
َّالةي ثى ىالثىةى أ ٍ ى
اؿ:
قى ى
ت ىعمى ٍي ًو اٍل ىم ىالئً ىكةي ىحتَّى يي ٍم ًس ىي
ٕ.
ًإ ىذا قى ىأىر َّ
صمَّ ٍ
الريج يؿ اٍلقي ٍر ى
آف ىنيى نارا ,ى
أىر ىاد رسك يؿ المَّ ًو  اٍل ىحجَّ ,فىقىالى ًت ام أرىةه ًل ىزك ًجيا يحجَّنًي مع رس ً
كؿ المَّ ًو
ٖ.
ىىىي
ى ىي
ٍى ٍ ى

ض ىؿ ٍب ىف ىعب و
َّاس ىي ٍكىـ َّ
الن ٍح ًر ىخٍمفىوي ىعمىى ىع يج ًز
ٗ.
أ ٍىرىد ى
ؼ ىر يسك يؿ المَّ ًو  الفى ٍ
رً
احمىتً ًو
ى
َُ .أ ٍىرىدفىنًي َّ
ىس َّر إًلى َّي ىحًديثنا ىال
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىذ ى
ات ىي ٍكوـ ىخٍمفىوي فىأ ى
النبًي ى
الن ً
ىح ندا ًم ىف َّ
اس
يحدثيوي أ ى
أى
ً
ُُ .استىٍأ ىذف عمر عمىى رس ً َّ ً
اء ًم ٍف قيىرٍي و
ش يي ىكم ٍم ىنوي
كؿ المو  ىك ًع ٍن ىدهي ن ىس ه
ٍ ى ي ىي ى ى ي
ً
ً
ىص ىكاتييي َّف
ىكىي ٍستى ٍكث ٍرىنوي ,ىعال ىيةن أ ٍ
َّال ًس ًؿ
ُِ.
كف بًالس ى
ض ىح ىؾ ىر يسك يؿ المَّ ًو  فىقى ى
ت ًألى ٍق ىك واـ ييقى ي
اؿ :ىع ًج ٍب ي
استى ٍ
اد ى
ٍ
ىع اربًيًّا ىجاء إًلىى رس ً
ُّ .أ َّ
الريج ىؿ ييقىاتً يؿ لًمذ ٍك ًر
اؿ :إً َّف َّ
كؿ المَّ ًو  فىقى ى
ىي
ى
ىف أ ٍ ى
ادةي
اء يى ىك اٍل ًع ىب ى
ًُْ .إ َّف الد ىع ى
اؿ
ُٓ .إً َّف اهللى ىج ًمي هؿ يي ًحب اٍل ىج ىم ى
ً
ًُٔ .إ َّف المَّو ع َّز كج َّؿ يعج ً
صاح ىبوي
ب م ٍف ىريجمى ٍي ًف ىي ٍقتي يؿ أ ى
ى ى ى ى ىٍ ى ي
ىح يد يى ىما ى

الراوي األعمى

الصفحة

ىعائً ىشةى

ٖٗٗٗ ,

سيؿ بف سعد

ُِّ

أىبك يى ىرٍي ىرةى
ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىعب و
َّاس
أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ

ُْْ
ُُّّّْ ,

ا ٍب ىف أىبًي لىٍيمىى

ّْْْ ,

إبراىيـ بف يزيد
ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىعب و
َّاس

ْٓ ٓٓ,
ٔٗ ٕٗ,

ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىعب و
َّاس

َُٔ ُْٓ -

ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىج ٍعفىر

ٖٖ

ىس ٍع ىد ٍب ىف أىبًي كقَّ و
اص
ى

َُٖ-َُٗ ,

أىبك يى ىرٍي ىرةى
عبد اهلل بف قيس
اف ٍب ًف ىب ًش و
الن ٍع ىم ً
ير
عبًد ً
اهلل ٍب ًف م ٍس يع و
كد
ىٍ
ى

ّٗ

أىبك يى ىرٍي ىرةى

ُٗٔٔٔ -

ُْٔ

ٕٗ
ّٓ
ُُٓ
ِٖ

ُٕ.

َّ
ب ًم ىف َّ
ص ٍب ىكةه
الشاب لى ٍي ىس ٍ
إً َّف الموى لىىي ٍع ىج ي
ت لىوي ى

ع ٍقبةى ٍب ًف ع ً
ام ور
ى
يى

ُّ

ُٖ.

إً َّف اٍل ًم ىائةى سيوـ الَّتًي لًي بً ىخ ٍيبر لىـ أ ً
ب إًلى َّي ًم ٍنيىا
ب ىم ن
اال قىط أ ٍ
يص ٍ
ىع ىج ى
ىٍ
ىى ٍ

عبد اهلل ً
بف يع ىم ىر

ُُّّٖٗ ,

911

اٌفيووبسط
ُٗ.

ً ً
ىف َّ
أ َّ
ت :ىيا
استىٍيقى ى
ض ىح ي
النبً َّي  قى ى
ؾ ,قىالى ٍ
ظ ىك يى ىك ىي ٍ
اؿ ىي ٍك نما في ىب ٍيتيىا ,فى ٍ
ؾ؟
ض ًح يك ى
ىر يس ى
كؿ المَّ ًو ىما يي ٍ
ً
ىف َّ
أ َّ
ىج ىد ًاد ًه
المًد ىينةى ىن ىز ىؿ ىعمىى أ ٍ
النبً َّي  ىك ى
اف أ َّىك ىؿ ىما قىد ىـ ى
ً
أ َّ
آىا أيىبك ى
طٍم ىحةى
ىف أ َّيـ يسمى ٍيوـ اتَّ ىخ ىذ ٍ
اف ىم ىعيىا ,فى ىر ى
ت ىي ٍكىـ يح ىن ٍي وف خ ٍن ىج نرا ,فى ىك ى
أ َّ
ض اٍل ىم ٍكًى ىب ًة ًم ٍف ىمالً ًو ًال ٍبنًيىا ,فىاٍلتىىكل
ىف أ َّ
احةى ,ىسأىلى ٍ
يموي بًٍن ى
ت أ ىىباهي ىب ٍع ى
ت ىرىك ى
كؿ ً
اهلل َّ
ً َّ ً و
إً َّف ىخيَّاطنا ىد ىعا ىر يس ى
ص ىن ىعوي
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ لطى ىعاـ ى
ى
ىف ىريج نال أىتىى َّ
أ َّ
ث ًإلىى نً ىسائً ًو فى يقٍم ىف
النبً َّي  ,فىىب ىع ى

ِٔ.

ً ً ً
أ َّ
ىخ ىد ًرم
ىص ىريـ
امةى ٍب ًف أ ٍ
ىف ىريج نال م ٍف ىبني ىشق ىرةى ييقىا يؿ لىوي :أ ٍ
أى
يس ى
ً ً
ىف رس ى َّ ً
ت أكس بف معير أبك
ص ٍك ي
يف ىريج نال ,فىأ َّىذنيكا ,فىأ ٍ
ىم ىر ىن ٍح نكا م ٍف ع ٍش ًر ى
ىع ىج ىبوي ى
أ َّ ى ي
كؿ المو " أ ى
َّ
ً
محذكرة
اف
كرةى ,فى ىعم ىموي ٍاألى ىذ ى
أىبي ىم ٍح يذ ى
أ َّ
يؾ"
ىخ ٍذ ىنا فى ٍألى ىؾ ًم ٍف ًف ى
ىع ىج ىبتٍوي فىقى ى
ىف ىر يس ى
أىبك يى ىرٍي ىرةى
اؿ" :أ ى
كؿ المَّ ًو  : ىس ًم ىع ىكمً ىمةن فىأ ٍ
ىف رس ى ً
ت تيع ًجبو اٍلفى ً
أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ
اغ ىيةي
كؿ اهلل  ىك ىان ٍ ٍ ي ي
أ َّ ى ي
ىف رس ى ً
سيؿ بف حنيؼ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىخ ىرىج ,ىك ىس ياركا ىم ىعوي ىن ٍح ىك ىم َّكةى
كؿ اهلل ى
أ َّ ى ي
جابً ًر ب ًف عبًد ً
كؿ ً
ً َّ
اهلل َّ
أ َّ
اهلل
ىف ىر يس ى
ى ٍ ىٍ
ام ىأرىةن فىأ ٍ
ىع ىج ىبتٍوي
ى
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ىأرىل ٍ
جابً ًر ب ًف عبًد ً
كؿ ً
ً َّ
اهلل َّ
أ َّ
اهلل
ب
ىف ىر يس ى
ى ٍ ىٍ
ام ىأرىتىوي ىزٍي ىن ى
ى
ام ىأرىةن ,فىأىتىى ٍ
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ىأرىل ٍ

َِ.
ُِ.
ِِ.
ِّ.
ِْ.
ِٓ.

ِٕ.
ِٖ.
ِٗ.
َّ.
ُّ.
ِّ.
ّّ.
ّْ.
ّٓ.
ّٔ.
ّٕ.
ّٖ.
ّٗ.
َْ.
ُْ.
ِْ.

ىف ىريج نال ىشتى ىـ أ ىىبا ىب ٍك ور ىك َّ
أ َّ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىجالً هس
النبًي ى

ىف رس ى َّ ً
ات ىي ٍكوـ ىك يى ىك ًع ٍن ىد ىزٍك ىجتً ًو أيـ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قى ى
اؿ ىذ ى
كؿ المو ى
أ َّ ى ي
ىسمى ىمةى :إًني ى"ألى ٍشتى ًيي تى ٍم ىر ىع ٍج ىكوة
امع ًمف الدع ً
ً
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ
أ َّ
اء
ىف ىر يس ى
اف يي ٍع ًجيبوي اٍل ىج ىك ي ى ى
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ىك ى
ى
ً
أعجب إليؾ
الصدقة
النبي  كقاؿ :أم
أف سعدان أتى َّ
ي
إً َّف عب ىد ً
ار ًمف م ىز ً
مأًٍ ً
ير ً
اهلل ٍب ىف قىٍي و
ام ً
آؿ ىد ياكىد
س أىك ٍاألى ٍش ىع ًر َّ
ىٍ
يعط ىي م ٍزىم نا ٍ ى
كف ىحتَّى يي ٍع ًجيبكا َّ
اس ىكتي ٍع ًج ىبيي ٍـ أ ٍىنفي يسيي ٍـ
إً َّف ًفي يك ٍـ قى ٍك نما ىيتى ىعب ي
َّد ى
الن ى
النبًي  لىيقي ً
اف َّ
إً ٍف ىك ى
صم ىي ىحتَّى تىًريـ قى ىد ىماهي
كـ ليي ى
ى ي
إً َّف مثىمًي كمثى ىؿ األ ٍىنبًي ً
اء ًم ٍف قىٍبمًي ,ىك ىمثى ًؿ ىريج وؿ ىب ىنى ىب ٍيتنا فىأ ٍ
ىح ىس ىنوي ىكأى ٍج ىممىوي
ى
ى ىى
ً
ً
ً
ً
أ َّ
يؿ
اـ ىخط نيبا في ىبني ًإ ٍس ىرائ ى
ىف يم ى
كسى قى ى
ً ً
ً
ً
اىا
صمَّى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـ في ىغ ٍزىكوة ىغ ىز ى
أَّىنوي ىخ ىرىج ىم ىع ىر يسكؿ اهلل ى
ً
ً
الم ٍش ًر ً
ب َّ
اس لً ىب ىيانً ًي ىما
ؽ فى ىخطى ىبا ,فى ىع ًج ى
الن ي
أَّىنوي قىد ىـ ىريج ىال ًف م ىف ى
911

أيـ ىح ىرواـ

ٖٗ ُِٔ-

البر ً
اء ٍب ًف ىع ًاز وب
ىى
أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ
اف ٍب يف ىب ًش و
ير
الن ٍع ىم ي
أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ
أىبك يى ىرٍي ىرةى

ُْ ُْ-

أىبك يى ىرٍي ىرةى

أىبك ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًرم
ىعائً ىشةى
سعيد بف المسيب

عامر بف الحصيب
أ ىىن ىس ٍب ىف ىم ًال وؾ
الم ًغ ىيرةى بف شعبة
ي

أىبًك يى ىرٍي ىرةى
أ ىيبي ٍب يف ىك ٍع وب

الربًي ًع
اح ٍب ًف َّ
ىرىب ً
ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف يع ىم ىر

ُّٔ
ُُّ
ُّٓ
ِِْٓ ,
ْٔ-ٔٓ ,

ُُٔ

ُُِِْٓ ,
ُُِِٓٔ ,
ُُٖ
َُّ
ُُُِٓٓ ,
َََُُُ ,
ُْٓ
ُُِّْْ ,
ْٓ
ٖٓ
ُِٕ
ُٖٓ
َُْْ ,
ُّٖ
ُٓ
ََُُِّ ,
ِٖ

اٌفيووبسط
ّْ.
ْْ.
ْٓ.
ْٔ.
ْٕ.

اف ىي ٍح ًم يؿ ىم ىع َّ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ إً ىد ىاكةن
أَّىنوي ىك ى
النبًي ى
ً
أَّىنوي لى َّما قىًد ىـ َّ
ب بًي
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ اٍل ىمًد ىينةى ,قى ى
اؿ ىزٍي هد :يذى ى
النبًي ى
إًلىى َّ
ب بًي
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ فىأ ٍ
يع ًج ى
النبًي ى
و ً
َّ ً
ص ًار
ىعائً ىشةى
ام ىأرىةن إًلىى ىريجؿ م ىف األ ٍىن ى
أَّىنيىا ىزفت ٍ
كؿ المَّ ًو صمَّى اهلل عمى ٍي ًو كسمَّـ ًفي ًحج ً
أَّىنيـ ساركا مع رس ً
اؿ :ىس ٍب ىرةي ٍب يف ىم ٍع ىبد
َّة اٍل ىكىد ً
اع فىقى ى
ى
يٍ ى ي ى ى ى ي
ي ى ىىى
"استىمتًعكا ًمف ىًذ ًه النس ً
اء"
ٍ ٍ ي ٍ ى
ى
ؼ ىي ٍج ىمعي َّ
اىتى َّـ َّ
كم وة أىبًي يع ىم ٍي ًر
اس لىيىا
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ لًمص ى
َّال ًة ىك ٍي ى
ٍ
الن ى
النبًي ى
يع يم ى
ٍب ًف أ ىىن و
س مف
أىبك يى ىرٍي ىرةى
زيد بف ثابت

ْٖ.

يىًد ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ك ىسمَّـ يجَّبةي يس ٍن يد و
اف ىي ٍنيىى ىع ًف
س ,ىك ىك ى
م ل َّمنبًي ى
أٍ ى
ى ى
أالح ًر ً
ير
ً َّ ً
يىىًد ىي ٍ
ٍ
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىب ٍغمىةه فىأ ٍ
ىع ىج ىبتٍوي
ت إًلىى ىر يسكؿ المو ى
كؿ ً
أ ًٍ
ت لًرس ً
اهلل  , يحمَّةي ىح ًر و
كنيىا
ىص ىح يابوي ىيٍم ًم يس ى
ير ,فى ىج ىع ىؿ أ ٍ
يىد ىي ٍ ى ي
كف ًم ٍف لًينًيىا
ىكىي ٍع ىجيب ى
ً ً
أىم الم ىب ً
ىح َّ
ب
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,أ ٍىك أ ٍ
ىع ىج ى
اف أ ى
اس ىك ى
ب إًلىى ىر يسكؿ اهلل ى
ت ىع ٍف ىي ًمينًي ىك ىع ٍف ًش ىمالًي,
ؼ ًفي الصَّؼ ىي ٍكىـ ىب ٍد ور ,فىىن ى
ىب ٍي ىنا أ ىىنا ىك ًاق ه
ظ ٍر ي
ً
ص ًار
فىًإ ىذا أ ىىنا بً يغالى ىم ٍي ًف م ىف األ ٍىن ى
ً ً َّ و
ىب ٍي ىن ىما ىريج هؿ ىي ٍمشي في يحمة ,تي ٍع ًجيبوي ىن ٍف يسوي

ْٓ.

ٔٓ.

ْٗ.
َٓ.
ُٓ.
ِٓ.
ّٓ.

ٓٓ.

ٕٓ.
ٖٓ.
ٗٓ.
َٔ.

ّّْٓ ,
ٔٓ-ٕٓ ,
َٕ
َُُّْٗ ,
ُُُُْٓ ,
َُٓٓ ,

األنصار

أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ
طالً وب
ىعًمي ٍب ًف أىبًي ى

ُّٓ

البراء ٍبف عازب

ُُّ

أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ
عبد الرحمف بف

َُّ

ُْٗ

َُٗٗ ,

عكؼ
أىبك يى ىرٍي ىرةى

ُٔ-ُٕ ,
ُٖ

كؿ ً
ىب ٍي ىنما ىن ٍح يف ينصمي مع رس ً
اؿ ىريج هؿ ًم ىف اٍلقى ٍكًـ:
اهلل  إً ٍذ قى ى
ى ىىىي
ى
ً
القي ً
ً
َّار
امة يخ ٍب ىزةن ىكاح ىدةن ,ىيتى ىكفَّ يؤ ىىا ى
كف األ ٍىر ي
تى يك ي
الجب ي
ض ىي ٍكىـ ى ى

عبد اهلل بف عمر

ُِْٓٔ -

الخ ٍد ًرم
أىبك ىس ًع ويد ي

ُٖ
ٖٓ,ٖٔ ,

اؿ :ىيا يم ىح َّم يد
اء ىح ٍبهر إًلىى النَّبًي  , فىقى ى
ىج ى

عبًد ً
اهلل ٍب ًف م ٍس يع و
كد
ىٍ
ى

اء ىريج هؿ إًلىى َّ
الرٍك ىعتىٍي ًف
ت َّ
ب ,فىقى ى
ىصمٍَّي ى
النبًي  ىك يى ىك ىي ٍخطي ي
اؿ" :أ ى
ىج ى
جاء ٍ ً
ىخ ىذ ىعمى ٍييىا أ َّىال
يعةى تيىبايًعي النَّبً َّي  , فىأ ى
ت فىاط ىمةي ٍاب ىنةي يعتٍىبةى ٍب ًف ىربً ى
ى ى
تي ٍش ًر ىؾ بًالمَّ ًو ىش ٍينئا
ث تىمر و
ات
اءتٍنًي ًم ٍس ًك ىينةه تى ٍح ًم يؿ ٍاب ىنتىٍي ًف لىيىا ,فىأى ٍ
ىج ى
ط ىع ٍمتييىا ثى ىال ى ى ى
ً
َّال ًة
يب ,ىك يج ًع ىؿ قيَّرةي ىع ٍينًي ًفي الص ى
اء ىكالط ي
يحب ى
ب إًلى َّي م ىف الد ٍن ىيا الن ىس ي
911

جابر بف عبد اهلل

ٕٖ
ُٕ
ْْٕٖ ,

ىعائً ىشةى

ََُُٕٖ ,

ىعائً ىشةى

ُُِ

أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ

ِْ

اٌفيووبسط
ُٔ.
ِٔ.

ً َّ
النبًي َّ
َّ
ىخ ىر ٍج ىنا ىم ىع َّ
الحجَّ ,ىفمى َّما ًج ٍئ ىنا
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ الى ىن ٍذ يك ير إًال ى
ى
ت
ؼ ى
ىس ًر ى
ط ًمثٍ ي

دخؿ النبي  حائطا مف حيطاف المدينة لبني النجار

ّٔ.

ً
ؼ ,ىك َّ
امةي ٍب يف ىزٍيود ىكىزٍي يد ٍب يف ىح ًارثىةى
ىد ىخ ىؿ ىعمى َّي قىائً ه
النبًي  ىشاى هد ,ىكأ ى
يس ى
ضطى ًج ىع ً
اف
يم ٍ
ً َّ ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىعمىى ىم ٍي يم ى
كنةى ,ىكًى ىي ىخالىتيوي
ىد ىخ ىؿ ىم ىع ىر يسكؿ المو ى
ىدعا رس ى ً
يء بً ىم ىرقى وة
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىريج هؿ ,فى ٍانطىمى ٍق ي
ت ىم ىعوي فى ًج ى
كؿ اهلل ى
ى ىي
ً
َّاء
فييىا يدب ه
ص ىر ىؾ
كؿ المَّ ًو  ىع ٍف ىن ٍ
ظ ىرًة اٍلفى ٍجأ ًىة؟ فىقى ى
ت ىر يس ى
"اص ًر ٍ
ىسأىٍل ي
اؿٍ :
ؼ ىب ى
مرً
ث بًأ ٍىرىب وع ىع ًف النَّبًي
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي ,يي ىحد ي
ت أ ىىبا ىس ًع ويد ي
ىس ًم ٍع ي
الخ ٍد ًر َّ ى
ىع ىج ٍب ىننًي ىك ىآن ٍق ىننًي
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,فىأ ٍ
ى
كؿ المَّ ًو  ,يقيك يؿ" :لىـ ي ٍب ى ً
ً ً َّ
ات
ت ىر يس ى
الم ىبش ىر ي
ىس ًم ٍع ي
ٍ ى
ى
ؽ م ىف النيب َّكة إال ي
ىع ىج ىبنًي
ت ًم ٍف أىبًي ىكائً وؿ ,ىحًديثنا أ ٍ
ىس ًم ٍع ي
ىش ًي ٍد ي ً ً ً و ً
ضع ًر ٍجمىوي ًفي الرىك ً
اؿ:
اب ,قى ى
ت ىعميًّا ,أيت ىي ب ىدابَّة ل ىي ٍرىك ىبيىا ,ىفمى َّما ىك ى ى
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ
ت لًرس ً
اء ,ىفمىبً ىسيىا
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ يب ٍرىدةن ىس ٍكىد ى
ى
ص ىن ٍع ي ى ي
ى
ع ًج َّ ً
السالى ًس ًؿ
الجَّنةى ًفي َّ
كف ى
ى ى
ب الموي م ٍف قى ٍكوـ ىي ٍد يخمي ى
ب رب ىنا ىع َّز ك ىج َّؿ ًم ٍف ريج وؿ ىغ ىاز ًفي سبً ً
ً
يؿ المَّ ًو
ى
ى
ىعج ى ى
ى
ب ىرب ىنا ىع َّز ىك ىج َّؿ ًم ٍف ىريجمى ٍي ًف :ىريج وؿ ثىار ىع ٍف ًكطىائً ًو ىكلً ىح ًاف ًو
ىع ًج ى
ىع ىجنبا ًأل ٍىم ًر اٍل يم ٍؤ ًم ًف ,إً َّف أ ٍىم ىرهي يكمَّوي ىخ ٍيهر
ً ًً
يمتًي
ىع ىج ىبنًي ىكثٍىرةي أ َّ
ضٍ
َّاـ اٍل ىحج ,فىأ ٍ
يع ًر ى
ت ىعمى َّي ٍاأل ىيم يـ باٍل ىم ٍكسـ أىي ى
ىمره رسك يؿ ً
اهلل  ىعمى ٍي ىنا
ىغ ىزٍكىنا فى ىزىارةى ىك ىعمى ٍي ىنا أيىبك ىب ٍك ور ,أ َّ ى ي ى ي
ىعجبيـ ,فى ً
اف ىم َّرةن,
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,ىكقى ى
ى
اؿ يس ٍف ىي ي
ضح ىؾ النَّبًي ى
فىأ ٍ ى ى ي ٍ
َّـ
فىتىىبس ى
ت ًع َّدتًي س ًمع ي ً
اء اٍل يم ىن ًادم
ضٍ
ىفمى َّما ٍانقى ى
ى ٍ
ت ن ىد ى
يو يدبَّاء إً َّال ً
طعاـ بع يد ,أى ٍقًدر عمىى أىف يص ىنع ًف ً
فىما ً ً
ي ى
ه
صن ىع لي ى ى ه ى ٍ
ي
ى ي
صنعى
ٍ ي ٍ ى
ً
ت فىًإ ىذا ىس ىك هاد ىكث هير
فىىن ى
ظ ٍر ي
ً
ص يار ىي ٍكىـ فىتٍ ًح ىم َّكةى
قىالىت األ ٍىن ى
ت اٍلمًد ىينةى ,ىفمىًق ي ً
ً
ؾ
ت :ىح ًد ه
يث ىبمى ىغنًي ىع ٍن ى
اف ,فى يقٍم ي
يت عتٍىب ى
قىد ٍم ي ى

ْٔ.
ٓٔ.
ٔٔ.
ٕٔ.
ٖٔ.
ٗٔ.
َٕ.
ُٕ.
ِٕ.
ّٕ.
ْٕ.
ٕٓ.
ٕٔ.
ٕٕ.
ٖٕ.
ٕٗ.
َٖ.
ُٖ.
ِٖ.
ّٖ.
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ىعائً ىشةى

ُُُ

أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ
ىعائً ىشةى

ّٖ
ٗٔ-َٕ ,

ُِٔ

ىخالً ىد ٍب ىف ا ىلكلً ًيد
أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ

ُّْ

ىج ًرير

حاشية ََُ

ُُْ

أبك ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًرم

َُٖٖ ,

أىبك يى ىرٍي ىرةى
عمرك بف مرة
ً
يعةى
ىعمي ٍب ًف ىربً ى
ىعائً ىشةى
أىبك يى ىرٍي ىرةى
ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف م ٍس يع و
كد
ى
ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف م ٍس يع و
كد
ى

ُُِ

صيى ٍي وب الركمي
ي
ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف م ٍس يع و
كد
ى

سممة بف األككع
ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف يع ىم ىر

فى ً
ت قى ٍي و
س
اط ىمةى بً ٍن ى
أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ
ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىعب و
َّاس
أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ
ً
اف ٍب ًف ىمالً وؾ
عتٍىب ى

ٖٕ
َِّٗ ,
ُِٖ
ِْ
ِِٓٔ ,
ِِٕٖ ,
ّٔ
ِٗ
ََُُْٓ ,
ُُٔ
ّّٕٔ ,
ُْْ
ِّٗٗ ,
ُْ ُٓ,
ْٕٕٓ ,

اٌفيووبسط
ْٖ.

ً ً ًً
كف ىعمى ٍي ًو لًىب ندا}
اـ ىع ٍب يد المَّ ًو ىي ٍد يعكهي ىك ي
ادكا ىي يك ي
كن ى
قى ٍك يؿ الجف لقى ٍكمي ٍـ{ :لى َّما قى ى
اف النَّبًي  ي"ي ٍع ًجيبوي التَّىيم يفً ,في تىىنعمً ًو ,ىكتىىرجمً ًو
ىك ى
ً َّ
ىكاف النَّبًي َّ
الع ىس يؿ
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ يي ٍع ًجيبوي ى
ى
اء ىك ى
الحٍم ىك ي
ى

ٖٖ.

اف ىر يسك يؿ
ىك ى
كاف رسكؿ

َٗ.

اف ىر يسك يؿ
ىك ى
اف ىر يسك يؿ
ىك ى

ً
االس يـ اٍل ىح ىس يف
اء يؿ ىكال ىيتى ى
طي يَّر ,ىكيي ٍع ًجيبوي ٍ
اهلل  , ىيتىفى ى
اهلل  يعجبو في يكـ العيد أف يخرج أىمو
ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ك ىسمَّـ ي"ي ٍع ًجيبوي َّ
الدائً يـ ًم ىف اٍل ىع ىم ًؿ
اهلل ى
ى ى
َّ ً
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ك ىسمَّـ تي ٍع ًجيبوي اٍل ىعر ً
يف يي ٍم ًس يكيىا بًىيًد ًه
اج ي
المو ى
ى
ى ى
ً
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ تي ٍع ًجيبوي الرٍؤىيا اٍل ىح ىس ىنةي
اهلل ى
َّ ً
الن ً
ىح ىس ىف َّ
اس ىك ٍجينا ىكأ ٍ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ" :أ ٍ
ىح ىس ىنوي
المو ى

ٖٓ.
ٖٔ.
ٕٖ.

ٖٗ.
ُٗ.

ً
ً
ىى يؿ اٍل ًكتى ً
كف
اف أ ٍ
كف ىي ٍف يرقي ى
اف اٍل يم ٍش ًريك ى
كف أى ٍش ىع ىاريى ٍـ ,ىك ىك ى
اب  -ىي ٍعني -ىي ٍسدلي ى
ىك ى
كسيي ٍـ
يريء ى

ِٗ.

اف ىر يسك يؿ
ىك ى
اف ىر يسك يؿ
ىك ى

َُُ.

ً
ً
ً
ً
الح ىس ىنةي
ىال ىع ٍد ىكل ىكىال ط ىي ىرةى ,ىكيي ٍع ًجيبني الفى ٍأ يؿ الصَّال يح :ال ىكم ىمةي ى
ىال ىع ٍد ىكل ,ىكىال ًط ىي ىرةى ,ىكيي ٍع ًجيبنًي اٍلفى ٍأ يؿ :اٍل ىكمً ىمةي اٍل ىح ىس ىنةي ,اٍل ىكًم ىمةي الطَّي ىبةي
ىال عمىٍي يكـ أىف ىال تىعجبكا بًأ و
ى ٍ ٍ
ىحد ,ىحتَّى تىٍنظييركا بً ىـ يي ٍختى يـ لىوي
ى
ٍ ىي
اف ًفي ىقٍمبً ًو ًمثٍقىا يؿ ىذ َّ ورة ًم ٍف ًك ٍب ور
ىال ىي ٍد يخ يؿ ى
الجَّنةى ىم ٍف ىك ى
لىقى ٍد ع ًج َّ
ض ًح ىؾ ً -م ٍف فيالى وف ىكفيالىىنةى
ب الموي ىع َّز ىك ىج َّؿ  -أ ٍىك ى
ى ى

ّٗ.

ىخٍمقنا
ً ً
ض م ىغ ًاز ً
ً
يو ,فىأٍىبمىى ىب ىال نء ىح ىسننا
ْٗ .ىك ى
اف ىم ىع ىر يسكؿ اهلل  ىريج هؿ في ىب ٍع ً ى
ً
كف ًم ٍف ىب ىالئً ًو
فى ىع ًج ى
ب اٍل يم ٍسم يم ى
اف يي ٍع ًجيبوي اٍل يحٍم يك اٍل ىب ًاريد
ٓٗ .ىك ى
اف يي ٍع ًجيبيي ٍـ ًفي اٍل ىم ٍأرًىة اٍل ىحائً ً
ىف تتىىك َّ
َّال ًة
كء ىىا لًمص ى
ض أٍ
ضأى يك ي
ٔٗ .ىك ى
ض ى
أخت ً
النبي 
أنس بف النضر ثنيَّة امروأة ,فأتكا َّ
ٕٗ .ىك ىس ىر ًت الرىب ٌيعي ي
ً
ب بً ًعٍم ًم ًو
ىف ىي ٍخ ىشى المَّوى ,ىك ىكفىى بًاٍل ىم ٍرًء ىج ٍي نال ,أ ٍ
ٖٗ .ىكفىى بًاٍل ىم ٍرًء عٍم نما أ ٍ
ىف يي ٍع ىج ى
ً َّ ً
ً
ً ً
ً
ام ىأرىةي ًف ٍرىع ٍك ىف,
ٗٗ .ىك ىم ىؿ م ىف الر ىجاؿ ىكث هير ,ىكلى ٍـ ىي ٍك يم ٍؿ م ىف الن ىساء :إًال آس ىيةي ٍ
كمريـ بًٍن ي ً
اف
ت ع ٍم ىر ى
ى ى ٍ ىي
اؿ :ىكًفييىا ىش ٍي هح ىح ىس يف اٍليى ٍي ىئ ًة
ت ىجالً نسا ًفي ىحمىقى وة ًفي ىم ٍس ًجًد اٍل ىمًد ىين ًة ,قى ى
ََُ .يك ٍن ي
ت يغالىما ًفي ىح ٍج ًر رس ً
يش ًفي
كؿ المَّ ًو  , ىك ىك ىان ٍ
ت ىيًدم تى ًط ي
يك ٍن ي
ىي
ن
َّحفى ًة
الص ٍ
َُِ.
َُّ.
َُْ.
َُٓ.
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عبد اهلل بف عباس
ىعائً ىشةى
ىعائً ىشةى
عبد اهلل بف عباس
المَّ ًو
المَّ ًو

ٍب يف ىعب و
َّاس
ٍب يف ىعب و
َّاس

ىع ٍب يد
ىع ٍب يد
ىعائً ىشةى
أىبك ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًرم
أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ
اء بف عازب
ى
الب ىر ى

ّٓ
َُُُِٗ ,
ُْٕ
ْٖٖٓ,
ُِِ
ْْٓٔ ,
ْٗ
ُّٔ
ُُِ
ُّٕ

ىس ٍي ًؿ ٍب ًف ىس ٍعود

ُُٕٔٓٓ ,

ىعائً ىشةى
اٍل ىح ىك ىـ ٍب ىف يعتىٍي ىبةى
أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ
ىم ٍس يرك و
ؽ بف األجدع

ُْٔ

كسى ,عبد اهلل
أىبك يم ى
بف قيس
ىخ ىر ىشةى ٍب ًف اٍل يحر
يع ىم ىر ٍب ىف أىبًي ىسمى ىمةى

أ ىىن ىس
أ ىىن ىس

ٍب ىف
ٍب ىف

ىم ًال وؾ
ىم ًال وؾ
ىمالً وؾ

أ ىىن ىس ٍب ىف
عبًد ً
اهلل ٍب ًف م ٍس يع و
كد
ىٍ
ى
أىبك يى ىرٍي ىرةى

َُُ
ُٓٔ
َُٓ
ُْٓ
ٕٕٕٖ ,
َُِ
ُُٕ
ُُٕ
ُٓٓ
ُِّ
ِِ

اٌفيووبسط
َُٔ .لىقى ٍد ع ًج ٍب ي ً
ص ٍب ًرًه  ,ىك ىك ىرًم ًو
كس ى
ى
ؼ  ,ىك ى
ت م ٍف يي ي
َُٕ.
َُٖ.
َُٗ.
َُُ.
ُُُ.
ُُِ.
ُُّ.
ُُْ.
ُُٓ.
ُُٔ.
ُُٕ.
ُُٖ.
ُُٗ.
َُِ.
ُُِ.
ُِِ.
ُِّ.

لىـ ي ٍخرج إًلىينا نبًي ً
ً
ً َّ
اهلل َّ
يم ًت الص ى
َّالةي
ٍ ى ي ٍ ٍى ى
ى
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ثى ىالثنا فىأيق ى
ً
ىعج ً
لى َّما ىكاف يكـ ب ٍد ور ى ً
يف
كـ ىعمىى فى ًار ىس ,فىأ ٍ ى ى
ى ىٍ ي ى
الم ٍؤ ًمن ى
ب ىذل ىؾ ي
ظيى ىرت الر ي
الن ً
اف أى ٍش ىبوى بً َّ
ىح ندا ًم ىف َّ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
ىما ىأرٍىي ي
ت أى
اس ىك ى
النبًي ى
اف ًم ٍف يح ٍس ًف اٍل يخمي ً
ىما ًم ٍف ىشي وء أىثٍىق يؿ ًفي اٍل ًم ىيز ً
ؽ
ٍ
ً
ً
ً
ً
يح
ب الر ً
اف فى ىال ىي يردهي ,فىًإَّنوي ىخف ي
ض ىعمىٍيو ىرٍي ىح ه
يؼ اٍل ىم ٍحمؿ طىي ي
ىم ٍف يع ًر ى
َّ
ىم ٍف ىال ىي ٍش يك ير َّ
اس ىال ىي ٍش يك ير الموى
الن ى
ىؿ رس ى ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىع ٍف ىش ٍي وء
ين ًي ىينا أ ٍ
كؿ اهلل ى
ىف ىن ٍسأ ى ى ي
ً
يد ًف ىارقىيىا
يى ىك َّ
ام ىأرىتً ًو ىما الى يي ٍع ًجيبويً ,ك ىب نار أ ٍىك ىغ ٍي ىرهي ,فىيي ًر ي
الريج يؿ ىي ىرل م ىف ٍ
ب بً ًعٍم ًم ًو
ىك ىكفىى بًاٍل ىم ٍرًء ىج ٍي نال ,أ ٍ
ىف يي ٍع ىج ى
يح أىك عر ً
طي ً
ؼ َّ
النبًي
ىكالى ىش ًم ٍم ي
يحا قىط أ ٍىك ىع ٍرفنا قىط أى ٍ ى ى
ت ًر ن
ب م ٍف ًر ً ٍ ى ٍ
ط ًريقنا يٍمتى ًمس ًف ً
يو ًعٍم نما
ىك ىم ٍف ىسمى ىؾ ى ى ي
ىكيي ٍع ًجيبنًي الفى ٍأ يؿ الصَّالً يح
ً ً ً
ًو
اهلل ربًّا ,كبً ًٍ
اإل ٍس ىالًـ ًد نينا ,ىكبً يم ىح َّمود ىنبًيًّا
ىيا أ ىىبا ىسعيد ,ىم ٍف ىرض ىي ب ى ى
ً
ؾ
ىخ يرىج ىم ىع ىر يسكلً ى
ىف أ ٍ
ىيا ىرب ,إًَّن ىؾ لىتى ٍعمى يـ أَّىنوي يي ٍع ًجيبني أ ٍ
كؿ ً
ىى ًؿ ٍاآل ًخ ى ًرة ,ىكًا ىذا
اهلل ,إًَّنا إً ىذا ىأرٍىي ىن ى
ىيا ىر يس ى
اؾ ىرقَّ ٍ
كب ىنا ىك يكَّنا ًم ٍف أ ٍ
ت يقمي ي
اء ىك ٍاأل ٍىكىال ىد
فى ىارٍق ىن ى
اؾ أ ٍ
ىع ىج ىبتٍىنا الد ٍن ىيا ,ىك ىش ىم ٍم ىنا الن ىس ى
ٍس ىش ًظي ً
يعجب رب ىؾ ًمف ر ً
اعي ىغ ىنوـ ًفي ىأر ً
َّة
ٍ ى
ىٍ ى ي ى
يقىاتً يؿ ى ىذا ًفي سبً ً َّ ً
كب المَّوي ىعمىى اٍلقىاتً ًؿ فىييقىاتً يؿ
ى
يؿ المو فىيي ٍقتى يؿ ,ثيَّـ ىيتي ي
ي
ى

فىيي ٍستى ٍشيى يد

911

ًع ٍك ًرىمةى مكلى بف
عباس
أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ
أبك ىس ًع ويد الخدرم
ىعائً ىشةى
أىبك َّ
الد ٍرىداء
أىبك يى ىرٍي ىرةى
أىبك يى ىرٍي ىرةى

أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ
ىعائً ىشةى

مسركؽ بف األجدع
أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ
أىبك يى ىرٍي ىرةى
أ ىىن ىس ٍب ىف ىم ًال وؾ
أبك ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًرم
أ ىىن ىس ٍب ىف ىم ًال وؾ
أىبك يى ىرٍي ىرةى
ع ٍقبةى ٍب ًف ع ً
ام ور
ى
يى
أىبك يى ىرٍي ىرةى

َٔ
ُّٕ
ّٗ
ُُُُُِ ,
ّٖ
ُِٗ
ج
ٕٕٓٔ ,
ُُٔ
ُٗ
ُِٗ
ٖٔ
ُٕ
ّٕ
ِّٕٕ ,
ُٗٓ
ّّ
ِٖ
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ثالثا :فيرس األعالم والرواة المترجم ليم:
الرقم

االسم

ُ.

أباف بف تغمب

ّ.

أبك داكد الطيالسي

ِ.
ْ.
ٓ.

الصفحة
ُُٓ

أبك بكر بف عياش

َّْٗ ,

أحمد بف سميماف النجاد

ُِْ

ٕٗ

أحمد بف مكسى الصكرم
ت الضَّح ً
َّاؾ ٍب ًف قى ٍي و
س
أٍ
يخ ى

ُُٗ

ّٔ

ٕ.

أسامة ٍبف أخدرم الشقرم

ُِْ

ٖ.

اسحاؽ بف إبراىيـ ,ابف راىكية

أسعد بف سيؿ بف حنيؼ األنصارم ,أبك أمامة

ْٕ

ُُٓ

َُ.

اسماعيؿ بف إبراىيـ

أـ حراـ ,كيقاؿ إنيا الرميصاء

ّٗ
ٖٗ

ُِ.

أـ حفيد الياللية بنت الحارث ,اسميا ىزيمة األعرابية

ُُْ

ُّ.

أـ سميـ بنت ممحاف ,اسميا سيمة أك رميمة أك رميثة أك مميكة أك أنيسة

ُِٔ

ٔ.

ٗ.
ُُ.

الغميصاء أك الرميصاء
[أنيثة]بفكىي
النضر
أنس ٍ

ُْٔ

ُٓ.

أكس بف معير ,أبك محذكرة

ُِٓ

ُٔ.

البراء ٍبف عازب

ُُّ

ُٕ.

بشير بف سعد األنصارم

ُُّ

ُٖ.

بشير بف ميمكف الشقرم

تميـ بف أكس بف خارجة

ُُٕ

ّٔ

َِ.

ثابت ابف أسمـ البناني

ُْْ

ُِ.

جرير بف عبد الحميد

ٓٓ

ِّ.

الحجاج بف أرطاة

ْٔ

ُْ.

ُٗ.

ِِ.

ٗٗ

جعفر بف برقاف
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ِْ.

َّ ً
ي
ٌ
الحجاج بف يي ي
كسؼ بف الحكـ الثقىف ٌ
ىح ٍرب ٍبف أىبًي اٍل ىعالًىية
الحسيف بف عيسى

ِْ

ِٖ.

الحكـ بف عتيبة الكندم

َُُ

ِٗ.

حماد بف أسامة

ُٖ

ُّ.

حميد الطكيؿ

ّٖ

ِٓ.
ِٔ.
ِٕ.

َّ.
ِّ.

ُّّ
َُُ
ُّّ

الحكـ بف أيكب بف الحكـ

ِٔ

حماد بف سممة

حميد بف ىانئ ,أبك ىانئ الخكالني

ّٕ

خرشة بف الحر الفزارم

ٕٕ

ّٓ.

رباح بف الربيع

َُِ

ّٔ.
ّٕ.

الربًيعي ٍب يف ىس ٍب ىرةى ٍب ًف ىم ٍع ىبود
َّ

ُُْ

الربيع بنت النضر

ّٖ.

ركح بف عبادة

َْ.

زياد بف عالقة

ّّ.
ّْ.

ّٗ.

ُِْ

حياف بف عبيد اهلل

ُْٔ
ِٖ

الزبرقاف بف بدر

ِٖ

زيد بف أسمـ العدكم ,مكلى عمر

ٕٖ

ّْ.

سبرة بف معبد

ُُْ

ْٓ.

سعد الطائي

ُْ.
ِْ.
ْْ.
ْٔ.
ْٕ.
ْٖ.
ْٗ.
َٓ.

ُْ
ِٕ

زيد بف سيؿ ابف األسكد
سعد ابف عبادة ابف دليـ

ٖٓ

سعد بف معاذ

ُُّ

ُٗٓ

سعيد بف أبي سعيد المقبرم

ٓٔ

سعيد بف زيد

ُّْ

ٕٖ

سعيد بف أبي ىالؿ

َْٗٓ ,

سفياف الثكرم
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ُٓ.

سفياف بف عيينة
ىس َّالـ أيىبك اٍل يم ٍنًذرٍ ,ابف يسميماف
سممة ٍبف األككع
سميماف بف داكد

ٕٓ

ٔٓ.

سميماف بف ميراف ,األعمش

ُٗ

سيؿ بف سعد بف مالؾ

ُِّ

ِٓ.
ّٓ.
ْٓ.
ٓٓ.
ٕٓ.
ٖٓ.
ٗٓ.
َٔ.
ُٔ.
ِٔ.
ّٔ.
ْٔ.
ٓٔ.
ٔٔ.
ٕٔ.
ٖٔ.
ٗٔ.
َٕ.
ُٕ.
ِٕ.
ّٕ.
ْٕ.
ٕٓ.
ٕٔ.
ٕٕ.
ٖٕ.
ٕٗ.

ُٓ
ِْ

َُْ
َُّ

سميماف بف كثير

ُُٓ

سيؿ بف حنيؼ

ّٕ

شقيؽ بف سممة ,أبك كائؿ

ّْٔٔ ,

شيباف بف فركخ
ً
اـ ٍب يف ثى ٍعمىىبةى
ض ىم ي
طىٍمحةي ٍبف مصر ً
ؼ ٍب ًف ىع ٍم ًرك
ى ي ي ى
عاصـ بف أبي النجكد

ٕٔ
ٔٓ
ِٗ

عامر بف الحصيب ,كلقبو بريدة بف الحصيب

ُِٕ

عامر بف عبد الكاحد األحكؿ

ٕٖٗٗ ,

عبد الحميد بف صالح بف عجالف البرجمي

ّٗ

عبد الرزاؽ بف ىماـ

َّ

عامر بف ربيعة

العباس بف الكليد النرسي

عبد الرحمف بف عبد اهلل بف دينار

عبد الصمد بف عبد الكارث

ُِٓ
ُُٗ
ُٕٓ

ّٕ

عبد اهلل بف زرير
ىع ٍبد المَّ ًو ٍبف زيد ٍبف ثعمبة ٍبف عبد ربو ٍبف زيد
عبد اهلل بف عبد اهلل بف أكيس
عبد المَّو بف قيس بف سميـ

ُِٕ

عبد الممؾ بف عمير

ُٖ

عبد اهلل بف لييعة

عبد الكارث بف سعيد بف ذككاف

ُّٓ

ُٓ

ُِٓ

ُّ
ّٕ
ّٖ

عبد الكارث بف عبد الصمد
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َٖ.

عبيد اهلل بف عبد اهلل ,أبك المدلة
عتباف ٍبف ىمالًؾ ٍبف ىع ٍمرك
عثماف بف محمد بف إبراىيـ

ُِِ

ْٖ.

عطية بف سعد

ْٗ

ُٖ.
ِٖ.
ّٖ.
ٖٓ.
ٖٔ.
ٕٖ.
ٖٖ.
ٖٗ.
َٗ.
ُٗ.
ِٗ.
ّٗ.
ْٗ.
ٓٗ.
ٔٗ.
ٕٗ.
ٖٗ.
ٗٗ.

ََُ.
َُُ.
َُِ.
َُّ.
َُْ.
َُٓ.
َُٔ.
َُٕ.
َُٖ.

ُٗٓ

ْٕ

ِِٕٔ ,

عطاء بف السائب

ِٖ

عفاف بف مسمـ

َُٓ

عكرمة بف عمار

َِٔٔ ,ُٔ ,

عكرمة مكلى ابف عباس

ِّ

عمي بف أحمد التجيبي ,أبك الحسف
ً
يعةى األ ٍىزًدم
ىعمي ٍب يف ىربً ى
عمر بف أبي سممة

َُِ

عمرك بف األىتـ

ِٖ

ِٗ

ُُّ

عمرة بنت ركاحة

عمرك بف عبد اهلل السبيعي ,أبك اسحاؽ

َّ

عمرك بف مرزكؽ

ْْ

ْْ ٕٖ -

عمرك بف مرة بف عبد اهلل

ِْ

غندر ,محمد بف جعفر

فاطمة بنت عتبة بف ربيعة

َُٕ

قى ىزىعةي ٍب يف ىي ٍح ىيى ,أيىبك اٍل ىغ ًاد ىي ًة
لمازة بف زباد ,أبك لبيد

َٖ

ٖٓ

قتادة بف دعامة

ُّْ
ُِِ

الميث بف أبي سميـ

ْٕ

مالؾ بف الدخشـ بف مالؾ
ؾ ٍبف ربًيعةى أىبك أيس ٍيود الس ً
ً
َّاعًدم
ىمال ي ي ى ى ي ى
محمد بف أحمد بف معداف

ُُٗ

محمد بف خازـ ,أبك معاكية الضرير

ٖٔ

محمد بف سابؽ

َُْ

ُِّ

ٖٗ

محمد بف الفضؿ

ُٕ

محمد بف زياد
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َُٗ.

محمد بف عبد اهلل بف رستو

ُُٗ

ُُُ.

محمد بف فضيؿ

ّٗ

َُُ.
ُُِ.
ُُّ.
ُُْ.
ُُٓ.
ُُٔ.
ُُٕ.
ُُٖ.
ُُٗ.
َُِ.
ُُِ.
ُِِ.
ُِّ.
ُِْ.
ُِٓ.
ُِٔ.
ُِٕ.
ُِٖ.
ُِٗ.
َُّ.
ُُّ.
ُِّ.
ُّّ.

ٓٔ

محمد بف عجالف المدني

محمد بف مسمـ بف تدرس ,أبك الزبير

ْٖ

محمكد بف الربيع ابف سراقة

ْٕ

َُُ

محمد بف يكسؼ الفريابي

ُّٖ

ىم ٍح يمكد ٍبف ىم ٍسمى ىمة
المرقع بف صيفي

َُّ

مسركؽ بف األجدع

َُٓ

معاذ بف الحارث ,المعركؼ بابف عفراء

َٗ

المغيرة بف عبد الرحمف

َُّ

ُٕ

مسمـ بف إبراىيـ

َٗ

معاذ بف عمرك بف الجمكح

المفضؿ بف سممة بف عاصـ النحكم ,أبك طالب

َُ

اعدم
الس ٌ
المنذر بف أبي أسيد ٌ
كسى ٍبف يع ىب ٍيد
يم ى
مؤمؿ بف اسماعيؿ

ُِّ
ُُُُٖٗ ,

ىشاـ بف أبي عبد اهلل ,سنبر ,الدستكائي

َُُُٕ -

ىشيـ بف بشير

ُّٓٗ ,

مكحكؿ الشامي ,أبك عبد اهلل

ُِٔ
ُّٓ
ُُْ

ميمكنة بنت الحارث الياللية

َُْ

ىشاـ بف عركة

َُُ

يحيى بف أيكب

ّْ

يحيى بف عثماف

َٕ

يحيى بف قزعة
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رابعاً :فيرس المصادر والمراجع
ُ.

القرآف الكريـ.

ِ.

(تاريح ابف معيف) معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف كفيو عف عمي بف المديني كأبي بكر بف أبي
شيبة كمحمد بف عبد اهلل بف نمير كغيرىـ /ركاية أحمد بف محمد بف القاسـ بف محرز ,أبك زكريا

يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكالء ,البغدادم (المتكفى:

ِّّىػ) ,المحقؽ :الجزء األكؿ :محمد كامؿ القصار ,الناشر :مجمع المغة العربية – دمشؽ,
ّ.

الطبعة :األكلىَُْٓ ,ىػُٖٗٓ ,ـ.

إتحاؼ الميرة بالفكائد المبتكرة مف أطراؼ العشرة ,المؤلؼ  :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف
أحمد بف حجر العسقالني (المتكفى ِٖٓ :ىػ) ,تحقيؽ  :مركز خدمة السنة كالسيرة  ,بإشراؼ د
زىير بف ناصر الناصر (راجعو ككحد منيج التعميؽ كاإلخراج) ,الناشر  :مجمع الممؾ فيد لطباعة

المصحؼ الشريؼ (بالمدينة)  -كمركز خدمة السنة كالسيرة النبكية (بالمدينة) ,الطبعة  :األكلى ,
ْ.

ُُْٓ ىػ  ُْٗٗ -ـ.

األحاديث المختارة ,ضياء الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد المقدسي (المتكفىّْٔ :ىػ),

دراسة كتحقيؽ :معالي األستاذ الدكتكر عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش ,الناشر :دار خضر

ٓ.

لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,بيركت – لبناف ,الطبعة :الثالثة َُِْ ,ىػ  َََِ -ـ.

اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ,أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم

(المتكفىْٓٔ :ىػ( ,المحقؽ :الشيح أحمد محمد شاكر ,قدـ لو :األستاذ الدكتكر إحساف عباس,

الناشر :دار اآلفاؽ الجديدة ,بيركت.
ٔ.
ٕ.
ٖ.

ٗ.

أحكاؿ الرجاؿ ,إبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السعدم الجكزجاني ,أبك إسحاؽ (المتكفىِٓٗ :ىػ),

البستكم ,دار النشر :حديث اكادمي  -فيصؿ آباد ,باكستاف
المحقؽ :عبد العميـ عبد العظيـ ى
إحياء عمكـ الديف ,أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي (المتكفىَٓٓ :ىػ) ,الناشر :دار
المعرفة – بيركت.

أخالؽ النبي كآدابو ,المؤلؼ :أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف األنصارم المعركؼ
بأبًي الشيح األصبياني (المتكفىّٔٗ :ىػ) ,المحقؽ :صالح بف محمد الكنياف ,الناشر :دار المسمـ

لمنشر كالتكزيع ,الطبعة :األكلى.ُٖٗٗ ,

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ,أبك بكر البييقي
اآلداب لمبييقي أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
(المتكفى ْٖٓ :ىػ) ,اعتنى بو كعمؽ عميو :أبك عبد اهلل السعيد المندكه ,الناشر :مؤسسة الكتب

الثقافية ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى َُْٖ ,ىػ  ُٖٖٗ -ـ.
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َُ .األدب المفرد ,محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ,أبك عبد اهلل (المتكفىِٓٔ :ىػ),
المحقؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ,الناشر :دار البشائر اإلسالمية – بيركت ,الطبعة :الثالثةَُْٗ ,

– ُٖٗٗ.

ُُ .اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ,المؤلؼ :أبك يعمى الخميمي ,خميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف
إبراىيـ ابف الخميؿ القزكيني (المتكفىْْٔ :ىػ) ,المحقؽ :د .محمد سعيد عمر إدريس ,الناشر :مكتبة

الرشد – الرياض ,الطبعة :األكلى.َُْٗ ,

ُِ .إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ محمد ناصر الديف األلباني (المتكفى َُِْ :ىػ),

إشراؼ :زىير الشاكيش ,الناشر :المكتب اإلسالمي – بيركت ,الطبعة :الثانية َُْٓ ىػ -
ُٖٓٗـ.

ُّ .االستذكار ,أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي

(المتكفىّْٔ :ىػ) ,تحقيؽ :سالـ محمد عطا ,محمد عمي معكض ,الناشر :دار الكتب العممية –
بيركت.

ُْ .االستعداد لممكت كسؤاؿ القبر ,المؤلؼ :زيف الديف بف عبد العزيز بف زيف الديف ابف عمي بف أحمد
المعبرم المميبارم اليندم (المتكفىٖٕٗ :ىػ) ,المحقؽ :أبك المنذر سعد كريـ الدرعمي ,الناشر :دار

ابف خمدكف – اسكندرية.

ُٓ .االستيعاب في معرفة األصحاب ,أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ
النمرم القرطبي (المتكفىّْٔ :ىػ) ,المحقؽ :عمي محمد البجاكم ,الناشر :دار الجيؿ ,بيركت,
الطبعة :األكلى ُُِْ ,ىػ  ُِٗٗ -ـ.

ُٔ .أسد الغابة في معرفة الصحابة ,المؤلؼ :أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد

الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم ,عز الديف ابف األثير (المتكفىَّٔ :ىػ) ,المحقؽ :عمي

محمد معكض  -عادؿ أحمد عبد المكجكد ,الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :األكلى ,سنة
النشرُُْٓ :ىػ  ُْٗٗ -ـ.

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ,أبك بكر
ُٕ .األسماء كالصفات لمبييقي ,أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
البييقي (المتكفىْٖٓ :ىػ) ,حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو :عبد اهلل بف محمد الحاشدم ,قدـ لو:
فضيمة الشيح مقبؿ بف ىادم الكادعي ,الناشر :مكتبة السكادم ,جدة  -المممكة العربية السعكدية.

ُٖ .اإلشراؼ في منازؿ األشراؼ ,أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس البغدادم
األمكم القرشي المعركؼ بابف أبي الدنيا (المتكفىُِٖ :ىػ) ,المحقؽ :د نجـ عبد الرحمف خمؼ,

الناشر :مكتبة الرشد  -الرياض – السعكدية ,الطبعة :األكلىُُُْ ,ىػ َُٗٗـ.
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ُٗ .اإلصابة في تمييز الصحابة ,أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني
(المتكفىِٖٓ :ىػ) ,تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض ,الناشر :دار الكتب

العممية – بيركت ,الطبعة :األكلى  ُُْٓ -ىػ.

َِ .أطمس الحيكانات ,أشرؼ عمر أحمد سمكر ,فمسطيف – طكلكرـ ,دار ربيع لمنشر ,المركز الرئيسي:
سكريا – حمب – المككامبك ,الطبعة :األكلى ََِٕـ.

ُِ .االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط ,برىاف الديف الحمبي أبك الكفا إبراىيـ بف محمد بف خميؿ
الطرابمسي الشافعي سبط ابف العجمي (المتكفىُْٖ :ىػ) ,المحقؽ :عالء الديف عمي رضا ,كسمى

تحقيقو (نياية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط) كىك دارسة كتحقيؽ كزيادات في التراجـ

عمى الكتاب ,الناشر :دار الحديث – القاىرة ,الطبعة :األكلىُٖٖٗ ,ـ.

ِِ .إكماؿ اإلكماؿ (تكممة لكتاب اإلكماؿ البف ماككال) ,المؤلؼ :محمد بف عبد الغني بف أبي بكر بف
شجاع ,أبك بكر ,معيف الديف ,ابف نقطة الحنبمي البغدادم (المتكفىِٔٗ :ىػ) ,المحقؽ :د .عبد

القيكـ عبد ريب النبي ,الناشر :جامعة أـ القرل  -مكة المكرمة ,الطبعة :األكلى.َُُْ ,

ِّ .إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ ,لمقاضي عياض (ت ْْٓق) ,تحقيؽ ,الدكتكر يحيى إسماعيؿ ,الطبعة
األكلى (ُُْٗقُٖٗٗ-ـ) ,دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع – ج.ـ.ع –المنصكرة.

ِْ .األـ ,الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف

عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفىَِْ :ىػ) ,الناشر :دار المعرفة – بيركت ,الطبعة:

بدكف طبعة ,سنة النشرَُُْ :ىػَُٗٗ/ـ.

ِٓ .األماكف أك ما اتفؽ لفظو كافترؽ مسماه مف األمكنة ,المؤلؼ :أبك بكر محمد بف مكسى بف عثماف
الحازمي اليمداني ,زيف الديف (المتكفىْٖٓ :ىػ) ,المحقؽ :حمد بف محمد الجاسر ,الناشر :دار

اليمامة لمبحث كالترجمة كالنشر ,عاـ النشر ُُْٓ :ىػ.

ِٔ .أمالي ابف بشراف  -الجزء الثاني ,المؤلؼ :أبك القاسـ عبد الممؾ بف محمد بف عبد اهلل بف ب ٍشراف
ابف محمد بف ب ٍشراف بف ميراف البغدادم (المتكفىَّْ :ىػ) ,المحقؽ :أحمد بف سميماف ,الناشر:
دار الكطف لمنشر ,الرياض ,الطبعة :األكلى َُِْ ,ىػ  ُٗٗٗ -ـ.

ِٕ .أمالي ابف بشراف ,أبك القاسـ عبد الممؾ بف محمد بف عبد اهلل بف ب ٍشراف بف محمد بف ب ٍشراف بف

ميراف البغدادم (المتكفىَّْ :ىػ) ,ضبط نصو :أبك عبد الرحمف عادؿ بف يكسؼ العزازم,
الناشر :دار الكطف ,الرياض ,الطبعة :األكلى ُُْٖ ,ىػ  ُٕٗٗ -ـ.
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ِٖ .األنساب ,عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم ,أبك سعد (المتكفى:
ِٔٓىػ) ,المحقؽ :عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني كغيره ,الناشر :مجمس دائرة المعارؼ

العثمانية ,حيدر آباد ,الطبعة :األكلى ُِّٖ ,ىػ  ُِٗٔ -ـ.

ِٗ .البحر المحيط في التفسير ,أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف
األندلسي (المتكفىْٕٓ :ىػ) ,المحقؽ :صدقي محمد جميؿ ,الناشر :دار الفكر – بيركت ,الطبعة:

َُِْ ىػ.

َّ .البداية كالنياية ,أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي (المتكفى:

ْٕٕ ىػ) ,تحقيؽ :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ,الناشر :دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع
كاإلعالف ,الطبعة :األكلى ُُْٖ ,ىػ  ُٕٗٗ -ـ ,سنة النشرُِْْ :ىػ ََِّ /ـ.

ُّ .البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير ,المؤلؼ :ابف الممقف سراج الديف

أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم (المتكفىَْٖ :ىػ) ,المحقؽ :مصطفى أبك
الغيط كعبد اهلل بف سميماف كياسر بف كماؿ ,الناشر :دار اليجرة لمنشر كالتكزيع  -الرياض-

السعكدية ,الطبعة :االكلىُِْٓ ,ىػََِْ-ـ.

ِّ .بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث ,أبك محمد الحارث بف محمد بف داىر التميمي البغدادم
الخصيب المعركؼ بابف أبي أسامة (المتكفىِِٖ :ىػ) ,المنتقي :أبك الحسف نكر الديف عمي بف

أبي بكر بف سميماف بف أبي بكر الييثمي (المتكفى َٖٕ :ىػ)  ,.المحقؽ :د .حسيف أحمد صالح
الباكرم ,الناشر :مركز خدمة السنة كالسيرة النبكية  -المدينة المنكرة ,الطبعة :األكلى– ُُّْ ,
ُِٗٗ.

ّّ .بغية الطمب في تاريح حمب ,عمر بف أحمد بف ىبة اهلل بف أبي جرادة العقيمي ,كماؿ الديف ابف
العديـ (المتكفىَٔٔ :ىػ) ,المحقؽ :د .سييؿ زكار ,الناشر :دار الفكر.

الرزاؽ الحسيني ,أبك الفيض,
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
ّْ .تاج العركس مف جكاىر القامكس ,المؤلؼٌ :
الممقٌب بمرتضىَّ ,
الزبيدم (المتكفىَُِٓ :ىػ) ,المحقؽ :مجمكعة مف المحققيف ,الناشر :دار
اليداية.

ّٓ .تاريح ابف معيف  -ركاية الدكرم ,المؤلؼ :أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ
ابف عبد الرحمف المرم بالكالء ,البغدادم (المتكفىِّّ :ىػ) ,المحقؽ :د .أحمد محمد نكر سيؼ,
الناشر :دار المأمكف لمتراث – دمشؽ.
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ّٔ .تاريح ابف معيف (ركاية عثماف الدارمي) ,أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ ابف
عبد الرحمف المرم بالكالء ,البغدادم (المتكفىِّّ :ىػ) ,المحقؽ :د .أحمد محمد نكر سيؼ,

الناشر :دار المأمكف لمتراث – دمشؽ.

ّٕ .تاريح أسماء الثقات ,أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف أزداذ
البغدادم المعركؼ بػ ابف شاىيف (المتكفىّٖٓ :ىػ) ,المحقؽ :صبحي السامرائي ,الناشر :الدار

السمفية – الككيت ,الطبعة :األكلى.ُْٖٗ – َُْْ ,

ّٖ .تاريح أسماء الضعفاء كالكذابيف ,أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب
ابف أزداذ البغدادم المعركؼ بػ ابف شاىيف (المتكفىّٖٓ :ىػ) ,المحقؽ :عبد الرحيـ محمد أحمد
القشقرم.

ّٗ .تاريح أصبياف أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني
(المتكفىَّْ :ىػ) ,المحقؽ :سيد كسركم حسف ,الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة:

األكلى َُُْ ,ىػَُٗٗ-ـ.

َْ .تاريح اإلسالـ ىكىكفيات المشاىير ىكاألعالـ ,شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف
عكاد معركؼ ,الناشر :دار الغرب
قى ٍايماز الذىبي (المتكفىْٕٖ :ىػ) ,المحقؽ :الدكتكر بشار ٌ
اإلسالمي ,الطبعة :األكلى ََِّ ,ـ.

ُْ .التاريح الكبير = تاريح ابف أبي خيثمة  -السفر الثالث أبك بكر أحمد بف أبي خيثمة (المتكفى:
ِٕٗىػ) ,المحقؽ :صالح بف فتحي ىالؿ ,الناشر :الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر – القاىرة,

الطبعة :األكلى ُِْٕ ,ىػ  ََِٔ -ـ.

ِْ .التاريح الكبير لمبخارم محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ,أبك عبد اهلل (المتكفى:

ِٔٓىػ) ,الطبعة :دائرة المعارؼ العثمانية ,حيدر آباد – الدكف ,طبع تحت مراقبة :محمد عبد

المعيد خاف.

ّْ .تاريح بغداد كذيكلو -ُ ,تاريح بغداد ,لمخطيب البغدادم ِ -المختصر المحتاج إليو مف تاريح ابف

الدبيثي ,لمذىبيّ  -ذيؿ تاريح بغداد ,البف النجارْ -المستفاد مف تاريح بغداد ,البف الدمياطيٓ-
الرد عمى أبي بكر الخطيب البغدادم ,البف النجار ,المؤلؼ :أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف
ٌ
أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم (المتكفىّْٔ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ,دراسة
كتحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا ,الطبعة :األكلى ُُْٕ ,ىػ.
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ْْ .تاريح بغداد ,أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم (المتكفى:
ّْٔىػ) ,المحقؽ :الدكتكر بشار عكاد معركؼ ,الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بيركت ,الطبعة:

األكلىُِِْ ,ىػ  ََِِ -ـ.

ْٓ .تاريح دمشؽ أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر (المتكفىُٕٓ :ىػ),

المحقؽ :عمرك بف غرامة العمركم ,الناشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,عاـ النشر:

ُُْٓ ىػ  ُٗٗٓ -ـ.

ْٔ .التبييف ألسماء المدلسيف ,برىاف الديف الحمبي أبك الكفا إبراىيـ بف محمد بف خميؿ الطرابمسي
الشافعي سبط ابف العجمي (المتكفىُْٖ :ىػ) ,المحقؽ :يحيى شفيؽ حسف ,الناشر :دار الكتب

العممية – بيركت ,الطبعة :االكلى َُْٔ ىػ  ُٖٗٔ -ـ.

ْٕ .تحرير عمكـ الحديث ,عبد اهلل بف يكسؼ الجديع ,الناشر :مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع,
بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى ُِْْ ,ىػ  ََِّ -ـ.

ْٖ .تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم , ,المؤلؼ :أبك العال محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ
المباركفكرل (المتكفىُّّٓ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية – بيركت.

ْٗ .تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج ,ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي
المصرم (المتكفىَْٖ :ىػ) ,المحقؽ :عبد اهلل بف سعاؼ المحياني ,الناشر :دار حراء  -مكة

المكرمة

َٓ .تخريج أحاديث «اإلحياء»ً ,
العراقي (ِٕٓ  َٖٔ -ىػ) ,ابف السبكى (ِٕٕ  ُٕٕ -ىػ) ,الزبيدم
ً
َّ
الح ٌداد (ُّْٕ ىػ -؟) ,الناشر:
حمكد بًف يم ىح ٌمد ى
(ُُْٓ  َُِٓ -ىػ) ,است ى
خراج :أبي عبد المو ىم ي
دار العاصمة لمنشر – الرياض ,الطبعة :األكلى َُْٖ ,ىػ  ُٖٕٗ -ـ.
ُٓ .تخريج أحاديث اإلحياء = المغني عف حمؿ األسفار ,أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف
ابف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي (المتكفىَٖٔ :ىػ) ,الناشر :دار ابف حزـ ,بيركت
 -لبناف

ِٓ .التدليس كالمدلسكف ,حماد بف محمد األنصارم الخزرجي السعدم (المتكفىُُْٖ :ىػ) ,الناشر:
مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة.

ّٓ .تذكرة الحفاظ  ,شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفى:
ْٖٕىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية بيركت-لبناف ,الطبعة :األكلىُُْٗ ,ىػُٖٗٗ -ـ.
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ْٓ .تذكرة الحفاظ البف القيسراني ,أبك الفضؿ محمد بف طاىر بف عمي بف أحمد المقدسي الشيباني,
المعركؼ بابف القيسراني (المتكفىَٕٓ :ىػ) ,تحقيؽ :حمدم عبد المجيد السمفي ,الناشر :دار
الصميعي لمنشر كالتكزيع ,الرياض ,الطبعة :األكلى ُُْٓ ,ىػ  ُْٗٗ -ـ.

ٓٓ .تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ,المؤلؼ :عبد الرزاؽ بف عبد المحسف
البدر ,الناشر :غراس لمنشر كالتكزيع ,الطبعة :األكلىُِْْ ,ىػََِّ/ـ ,عدد األجزاء.ُ :

ٔٓ .الت ارجـ الساقطة مف الكامؿ في معرفة ضعفاء المحدثيف كعمؿ الحديث ,مؤلؼ الكامؿ في الضعفاء:
أبك أحمد عبد اهلل بف عدم بف عبد اهلل بف محمد ابف مبارؾ بف القطاف الجرجاني (المتكفى:

ّٓٔ ىػ) ,استدراؾ كتحقيؽ :أبك الفضؿ عبد المحسف الحسيني ,الناشر :مكتبة ابف تيمية  -القاىرة
– مصر ,الطبعة :األكلىُُّْ ,قُّٗٗ ,ـ.

ٕٓ .تطريز رياض الصالحيف ,فيصؿ بف عبد العزيز بف فيصؿ ابف حمد المبارؾ الحريممي النجدم
(المتكفىُّٕٔ :ىػ) ,المحقؽ :د .عبد العزيز بف عبد اهلل بف إبراىيـ الزير آؿ حمد ,الناشر :دار
العاصمة لمنشر كالتكزيع ,الرياض ,الطبعة :األكلى ُِّْ ,ىػ  ََِِ -ـ.

ٖٓ .التعديؿ كالتجريح  ,لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح ,أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد
ابف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي (المتكفىْْٕ :ىػ) ,المحقؽ :د .أبك لبابة
حسيف ,الناشر :دار المكاء لمنشر كالتكزيع – الرياض ,الطبعة :األكلى.ُٖٗٔ – َُْٔ ,

ٗٓ .التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح ,أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد
ابف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي (المتكفىْْٕ :ىػ) ,المحقؽ :د .أبك لبابة
حسيف

َٔ .التعريفات ,عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني (المتكفىُٖٔ :ىػ) ,المحقؽ :ضبطو
كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ,الناشر :دار الكتب العممية بيركت –لبناف ,الطبعة:

األكلى َُّْىػ ُّٖٗ-ـ.

الم ٍرىكًزم (المتكفىِْٗ :ىػ) ,المحقؽ:
ُٔ .تعظيـ قدر الصالة ,أبك عبد اهلل محمد بف نصر بف الحجاج ى
د .عبد الرحمف عبد الجبار الفريكائي ,الناشر :مكتبة الدار  -المدينة المنكرة ,الطبعة :األكلى,
َُْٔ.

ِٔ .تعميؽ مختصر عمى لمعة االعتقاد لمعة االعتقاد اليادم إلى سبيؿ الرشاد ,محمد بف صالح بف
محمد العثيميف (المتكفىُُِْ :ىػ) ,المحقؽ :أشرؼ بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ ,الناشر:

مكتبة أضكاء السمؼ ,الطبعة :الطبعة الثالثة ُُْٓىػُٗٗٓ -ـ.
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ّٔ .التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمو مف صحيحو ,كشاذه مف محفكظو ,مؤلؼ
البستي
األصؿ :محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
بد ,التميمي ,أبك حاتـ ,الدارمي ,ي
(المتكفىّْٓ :ىػ) ,ترتيب :األمير أبك الحسف عمي بف بمباف بف عبد اهلل ,عالء الديف الفارسي
الحنفي (المتكفىّٕٗ :ىػ) ,مؤلؼ التعميقات الحساف :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ,بف
الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ ,األشقكدرم األلباني (المتكفىَُِْ :ىػ) ,الناشر :دار با كزير لمنشر

كالتكزيع ,جدة  -المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلى ُِْْ ,ىػ  ََِّ -ـ.

ْٔ .تفسير ابف كثير ,أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي (المتكفى:
ْٕٕىػ) ,المحقؽ :سامي بف محمد سالمة ,الناشر :دار طيبة لمنشر كالتكزيع ,الطبعة :الثانية
َُِْىػ  ُٗٗٗ -ـ.

ٓٔ .تفسير البيضاكم = أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ,ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد

الشيرازم البيضاكم (المتكفىٖٔٓ :ىػ) ,المحقؽ :محمد عبد الرحمف المرعشمي ,الناشر :دار إحياء

التراث العربي – بيركت ,الطبعة :األكلى  ُُْٖ -ىػ.

ٔٔ .تفسير الجالليف ,جالؿ الديف محمد بف أحمد المحمي (المتكفىْٖٔ :ىػ) كجالؿ الديف عبد الرحمف
ابف أبي بكر السيكطي (المتكفىُُٗ :ىػ) ,الناشر :دار الحديث – القاىرة ,الطبعة :األكلى.

ٕٔ .تفسير الطبرم = جامع البياف ط ىجر ,محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ,أبك
جعفر الطبرم (المتكفىَُّ :ىػ) ,تحقيؽ :الدكتكر عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ,بالتعاكف مع
مركز البحكث كالدراسات اإلسالمية بدار ىجر الدكتكر عبد السند حسف يمامة ,الناشر :دار ىجر

لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف ,الطبعة :األكلى ُِِْ ,ىػ  ََُِ -ـ.

ٖٔ .تفسير القرطبي ,المؤلؼ :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي

شمس الديف القرطبي (المتكفىُٕٔ :ىػ) ,تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ,الناشر :دار

الكتب المصرية – القاىرة ,الطبعة :الثانيةُّْٖ ,ىػ  ُْٗٔ -ـ.

ٗٔ .تفسير عبد الرزاؽ ,أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني (المتكفى:
ُُِىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,دراسة كتحقيؽ :د .محمكد محمد عبده ,الناشر :دار الكتب

العممية  -بيركت ,.الطبعة :األكلى ,سنة ُُْٗىػ.

َٕ .تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ ,المؤلؼ :محمد بف فتكح بف عبد اهلل بف فتكح بف
الح ًميدم أبك عبد اهلل بف أبي نصر (المتكفىْٖٖ :ىػ) ,المحقؽ :الدكتكرة:
حميد األزدم الميكرقي ى
زبيدة محمد سعيد عبد العزيز ,الناشر :مكتبة السنة  -القاىرة – مصر ,الطبعة :األكلى– ُُْٓ ,
ُٓٗٗ.
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ُٕ .تقريب التيذيب ,أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني (المتكفى:
ِٖٓىػ) ,المحقؽ :محمد عكامة ,الناشر :دار الرشيد – سكريا ,الطبعة :األكلى.ُٖٗٔ – َُْٔ ,

ِٕ .التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ,أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد
ابف حجر العسقالني (المتكفىِٖٓ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :الطبعة األكلى
ُُْٗىػُٖٗٗ .ـ.

ّٕ .تمخيص تاريح نيسابكر ,أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف ينعيـ بف
الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع (المتكفىَْٓ :ىػ) ,تمخيص :أحمد بف
محمد بف الحسف بف أحمد المعركؼ بالخميفة النيسابكرم ,الناشر :كتابخانة ابف سينا – طيراف.

ْٕ .التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ,أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر
ابف عاصـ النمرم القرطبي (المتكفىّْٔ :ىػ) ,تحقيؽ :مصطفى بف أحمد العمكم  ,محمد عبد
الكبير البكرم ,الناشر :ك ازرة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية – المغرب ,عاـ النشر ُّٖٕ :ىػ.

ٕٓ .تيذيب األسماء كالمغات ,أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (المتكفىٕٔٔ :ىػ) ,عنيت
بنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميو كمقابمة أصكلو :شركة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية,

يطمب مف :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف.

ٕٔ .تيذيب التيذيب ,أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني (المتكفى:
ِٖٓىػ) ,الناشر :مطبعة دائرة المعارؼ النظامية ,اليند ,الطبعة :الطبعة األكلىُِّٔ ,ىػ.

ٕٕ .تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ,يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ ,أبك الحجاج ,جماؿ الديف ابف

الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزم (المتكفىِْٕ :ىػ) ,المحقؽ :د .بشار عكاد معركؼ,

الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت ,الطبعة :األكلى.َُٖٗ – ََُْ ,

ٖٕ .تيذيب المغة ,المؤلؼ :محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ,أبك منصكر (المتكفىَّٕ :ىػ),
المحقؽ :محمد عكض مرعب ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت ,الطبعة :األكلى,
ََُِـ.

ٕٗ .تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ ,محمد بف عبد اهلل (أبي بكر) بف
محمد ابف أحمد بف مجاىد القيسي الدمشقي الشافعي ,شمس الديف ,الشيير بابف ناصر الديف

(المتكفىِْٖ :ىػ) ,المحقؽ :محمد نعيـ العرقسكسي ,الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت ,الطبعة:

األكلىُّٗٗ ,ـ.

َٖ .التكضيح كالبياف لشجرة اإليماف ,أبك عبد اهلل ,عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف
حمد آؿ سعدم (المتكفىُّٕٔ :ىػ).
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ُٖ .التيسير بشرح الجامع الصغير ,زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف
زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم (المتكفىَُُّ :ىػ) ,الناشر :مكتبة اإلماـ الشافعي -

الرياض

البستي
ِٖ .الثقات ,محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
بد ,التميمي ,أبك حاتـ ,الدارمي ,ي
(المتكفىّْٓ :ىػ) ,طبع بإعانة :ك ازرة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية ,تحت مراقبة :الدكتكر
محمد عبد المعيد خاف مدير دائرة المعارؼ العثمانية ,الناشر :دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد

الدكف اليند الطبعة :األكلى ُّّٗ ,ى = ُّٕٗ.

ّٖ .الثمر المستطاب في فقو السنة كالكتاب ,أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ,بف الحاج نكح بف
نجاتي بف آدـ ,األشقكدرم األلباني (المتكفىَُِْ :ىػ) ,الناشر :غراس لمنشر كالتكزيع ,الطبعة:

األكلى ُِِْ ,ىػ.

ْٖ .الجامع (منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ) ,المؤلؼ :معمر بف أبي عمرك راشد األزدم مكالىـ,
أبك عركة البصرم ,نزيؿ اليمف (المتكفىُّٓ :ىػ) ,المحقؽ :حبيب الرحمف األعظمي ,الناشر:

المجمس العممي بباكستاف ,كتكزيع المكتب اإلسالمي ببيركت ,الطبعة :الثانية َُّْ ,ىػ.

ٖٓ .جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ ,مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد

ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير (المتكفى َٔٔ :ىػ) ,تحقيؽ  :عبد القادر األرنؤكط -

التتمة تحقيؽ بشير عيكف ,الناشر  :مكتبة الحمكاني  -مطبعة المالح  -مكتبة دار البياف ,الطبعة
 :األكلى.

ٖٔ .جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ ,صالح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد اهلل الدمشقي

العالئي (المتكفىُٕٔ :ىػ) ,المحقؽ :حمدم عبد المجيد السمفي ,الناشر :عالـ الكتب – بيركت,

الطبعة :الثانية.ُٖٗٔ – َُْٕ ,

ٕٖ .جامع المسانيد كالس ىنف اليادم ألقكـ ىس ىنف ,المؤلؼ :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي
البصرم ثـ الدمشقي (المتكفىْٕٕ :ىػ) ,المحقؽ :د عبد الممؾ بف عبد اهلل الدىيش ,الناشر :دار
خضر لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت  -لبناف ,طبع عمى نفقة المحقؽ كيطمب مف مكتبة النيضة

الحديثة  -مكة المكرمة ,الطبعة :الثانية ُُْٗ ,ىػ  ُٖٗٗ -ـ.

ٖٖ .الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو =
صحيح البخارم ,المؤلؼ :محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ,المحقؽ :محمد زىير

ابف ناصر الناصر ,الناشر :دار طكؽ النجاة (مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد
عبد الباقي) ,الطبعة :األكلىُِِْ ,ىػ.
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ٖٗ .الجرح كالتعديؿ ,أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي ,الحنظمي ,الرازم
ابف أبي حاتـ (المتكفىِّٕ :ىػ) ,الناشر :طبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية  -بحيدر آباد

الدكف – اليند ,دار إحياء التراث العربي – بيركت ,الطبعة :األكلى ُُِٕ ,ىػ ُِٓٗ ـ.

َٗ .جمع الفكائد مف جامع األصكؿ كمجمع الزكائد ,محمد بف محمد بف سميماف بف الفاسي بف طاىر
السكسي الركداني المغربي المالكي (المتكفىَُْٗ :ىػ) ,تحقيؽ كتخريج :أبك عمي سميماف بف

دريع ,الناشر :مكتبة ابف كثير ,الككيت  -دار ابف حزـ ,بيركت ,الطبعة :األكلى ُُْٖ ,ىػ -

ُٖٗٗ ـ.

ُٗ .جميرة المغة ,أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم (المتكفىُِّ :ىػ) ,المحقؽ :رمزم منير
بعمبكي ,الناشر :دار العمـ لممالييف – بيركت ,الطبعة :األكلىُٖٕٗ ,ـ.

ِٗ .جكاب ا لحافظ أبى محمد عبد العظيـ المنذرم المصرم عف أسئمة فى الجرح كالتعديؿ ,عبد العظيـ
ابف عبد القكم بف عبد اهلل ,أبك محمد ,زكي الديف المنذرم (المتكفىٔٓٔ :ىػ) ,المحقؽ :عبد الفتاح

أبك غدة ,الناشر :مكتب المطبكعات اإلسالمية بحمب.
الر ً
اضى ً
سير البيض ًاكم ,اٍلمس َّماةً :ع ىنايةي القى ً
ّٗ .ح ً
اشيةي الشي ً
اضى ىعمىى ت ٍف ً
سير
ككفىايةي َّ
اب ىعمىى ت ٍف ً ى ى
ى
يى
ى
يضاكم ,شياب الديف أحمد بف محمد بف عمر الخفاجي المصرم الحنفي (المتكفىَُٔٗ :ىػ),
الب ى
ى
دار النشر :دار صادر – بيركت.

ْٗ .حمية األكلياء كطبقات األصفياء ,أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف
ميراف األصبياني (المتكفىَّْ :ىػ) ,الناشر :السعادة  -بجكار محافظة مصرُّْٗ ,ىػ -

ُْٕٗـ ,ثـ صكرتيا عدة دكر منياُ  -دار الكتاب العربي – بيركتِ  -دار الفكر لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ,بيركتّ -دار الكتب العممية -بيركت (طبعة َُْٗىػ بدكف تحقيؽ).

ٓٗ .خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (كعميو إتحاؼ الخاصة بتصحيح الخالصة
لمعالمة الحافظ البارع عمي بف صالح الديف الكككباني الصنعاني) ,أحمد بف عبد اهلل بف أبي الخير

ا بف عبد العميـ الخزرجي األنصارم الساعدم اليمني ,صفي الديف (المتكفى :بعد ِّٗىػ),
المحقؽ :عبد الفتاح أبك غدة ,الناشر :مكتب المطبكعات اإلسالمية/دار البشائر  -حمب  /بيركت,

الطبعة :الخامسة ُُْٔ ,ىػ.

ٔٗ .الدالئؿ في غريب الحديث ,المؤلؼ :قاسـ بف ثابت بف حزـ العكفي السرقسطي ,أبك محمد

(المتكفىَِّ :ىػ) ,تحقيؽ :د .محمد بف عبد اهلل القناص ,الناشر :مكتبة العبيكاف ,الرياض,

الطبعة :األكلى ُِِْ ,ىػ  ََُِ -ـ.
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ٕٗ .دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف ,محمد عمي بف محمد بف عالف بف إبراىيـ البكرم الصديقي
الشافعي (المتكفىَُٕٓ :ىػ) ,اعتنى بيا :خميؿ مأمكف شيحا ,الناشر :دار المعرفة لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ,بيركت – لبناف ,الطبعة :ال اربعة ُِْٓ ,ىػ  ََِْ -ـ.

ٖٗ .ديكاف الضعفاء كالمترككيف كخمؽ مف المجيكليف كثقات فييـ ليف ,شمس الديف أبك عبد اهلل محمد

ابف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفىْٕٖ :ىػ) ,المحقؽ :حماد بف محمد األنصارم,
الناشر :مكتبة النيضة الحديثة – مكة ,الطبعة :الثانية ُّٖٕ ,ىػ  ُٕٗٔ -ـ.

ٗٗ .الذريعة الى مكارـ الشريعة ,أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى (المتكفى:
َِٓ ىػ) ,تحقيؽ :د .أبك اليزيد أبك زيد العجمي ,دار النشر :دار السالـ – القاىرة ,عاـ النشر:
ُِْٖ ىػ  ََِٕ -ـ.

ََُ .ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ,شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز
الذىبي (المتكفىْٕٖ :ىػ) ,المحقؽ :محمد شككر بف محمكد الحاجي أمرير المياديني ,الناشر:
مكتبة المنار – الزرقاء ,الطبعة :األكلىَُْٔ ,ىػ ُٖٗٔ -ـ.

َُُ .الرسالة ,الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف
عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفىَِْ :ىػ) ,المحقؽ :أحمد شاكر ,الناشر :مكتبو

الحمبي ,مصر ,الطبعة :األكلىُّٖٓ ,ىػَُْٗ/ـ.

َُِ .رفع اإلصر عف قضاة مصر ,أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني
(المتكفىِٖٓ :ىػ) ,تحقيؽ :الدكتكر عمي محمد عمر ,الناشر :مكتبة الخانجي ,القاىرة ,الطبعة:

األكلى ُُْٖ ,ىػ  ُٖٗٗ -ـ.

َُّ .ركح البياف ,إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي  ,المكلى أبك الفداء (المتكفى:
ُُِٕىػ) ,الناشر :دار الفكر – بيركت.

َُْ .زاد المعاد في ىدم خير العباد ,محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية
(المتكفىُٕٓ :ىػ) ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,بيركت  -مكتبة المنار اإلسالمية ,الككيت ,الطبعة:

السابعة كالعشركف ُُْٓ ,ىػ ُْٗٗ/ـ.

َُٓ .الزاىر في معاني كممات الناس ,المؤلؼ :محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار ,أبك بكر األنبارم
(المتكفىِّٖ :ىػ) ,المحقؽ :د .حاتـ صالح الضامف ,الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت ,الطبعة:

األكلى ُُِْ ,ىػ .ُِٗٗ-
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الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ,أبك بكر
َُٔ .الزىد الكبير ,المؤلؼ :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
البييقي (المتكفىْٖٓ :ىػ) ,المحقؽ :عامر أحمد حيدر ,الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية – بيركت,
الطبعة :الثالثة.ُٗٗٔ ,

َُٕ .السالح ,أبك يعبيد القاسـ بف سالٌـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم (المتكفىِِْ :ىػ) ,تحقيؽ :حاتـ
صالح الضامف ,الناشر :مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,الطبعة :الثانية َُْٓ ,ىػ -
ُٖٓٗ ـ.

َُٖ .سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا ,أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ,بف
الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ ,األشقكدرم األلباني (المتكفىَُِْ :ىػ) ,الناشر :مكتبة المعارؼ

لمنشر كالتكزيع ,الرياض ,الطبعة :األكلى( ,لمكتبة المعارؼ) ,عاـ النشر :جػ ُ  ُُْٓ :ْ -ىػ -

ُٓٗٗ ـ ,جػ ٔ ُُْٔ :ىػ  ُٗٗٔ -ـ ,جػ ٕ ُِِْ :ىػ  ََِِ -ـ.

الشيباني البغدادم (المتكفى:
َُٗ .السنة ,أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف حنبؿ
ٌ
َِٗ ىػ) ,المحقؽ :د .محمد بف سعيد بف سالـ القحطاني ,الناشر :دار ابف القيـ – الدماـ ,الطبعة:
األكلى َُْٔ ,ىػ  ُٖٗٔ -ـ.

الم ٍرىكًزم (المتكفىِْٗ :ىػ) ,المحقؽ :سالـ أحمد
َُُ .السنة ,أبك عبد اهلل محمد بف نصر بف الحجاج ى
السمفي ,الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية – بيركت ,الطبعة :األكلى.َُْٖ ,
ُُُ .سنف أبي داكد ,أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم
الس ًج ٍستاني (المتكفىِٕٓ :ىػ) ,المحقؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ,الناشر :المكتبة
العصرية ,صيدا – بيركت.

ُُِ .سنف الترمذم ,محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ,الترمذم ,أبك عيسى (المتكفى:
ِٕٗىػ) ,تحقيؽ كتعميؽ :أحمد محمد شاكر (جػ ُ )ِ ,كمحمد فؤاد عبد الباقي (جػ ّ) كابراىيـ
عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ (جػ ْ ,)ٓ ,الناشر :شركة مكتبة كمطبعة مصطفى

البابي الحمبي – مصر ,الطبعة :الثانية ُّٗٓ ,ىػ  ُٕٗٓ -ـ.

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ,أبك بكر البييقي
ُُّ .السنف الكبرل ,أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
(المتكفىْٖٓ :ىػ) ,المحقؽ :محمد عبد القادر عطا ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت  -لبنات
ُُْ .سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني ,عمي بف عبد اهلل بف جعفر السعدم بالكالء المديني ,البصرم,

أبك الحسف (المتكفىِّْ :ىػ) ,المحقؽ :مكفؽ عبد اهلل عبد القادر ,الناشر :مكتبة المعارؼ –

الرياض ,الطبعة :األكلى.َُْْ ,

111

اٌفيووبسط
ُُٓ .سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف ,أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف
بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكالء ,البغدادم (المتكفىِّّ :ىػ) ,المحقؽ :أحمد محمد نكر

سيؼ ,دار النشر :مكتبة الدار  -المدينة المنكرة ,الطبعة :األكلىَُْٖ ,ىػُٖٖٗ ,ـ.

ُُٔ .سؤاالت أبي داكد لسماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الركاة كتعديميـ ,أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف
حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني (المتكفىُِْ :ىػ) ,المحقؽ :د .زياد محمد منصكر ,الناشر:

مكتبة العمكـ كالحكـ  -المدينة المنكرة ,الطبعة :األكلى.ُُْْ ,

ُُٕ .سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ ,المؤلؼ :أبك داكد سميماف بف
األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم الس ًج ٍستاني (المتكفىِٕٓ :ىػ) ,المحقؽ:
محمد عمي قاسـ العمرم ,الناشر :عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية ,المدينة المنكرة,

المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلىَُّْ ,ىػُّٖٗ/ـ.

ُُٖ .سؤاالت البرقاني لمدارقطني ركاية الكرجي عنو ,أحمد بف محمد بف أحمد بف غالب ,أبك بكر
المعركؼ بالبرقاني (المتكفىِْٓ :ىػ) ,المحقؽ :عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم ,الناشر :كتب
خانو جميمي  -الىكر ,باكستاف ,الطبعة :األكلىَُْْ ,ىػ.

ُُٗ .سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني ,المؤلؼ :أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف
مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني (المتكفىّٖٓ :ىػ) ,المحقؽ :د .مكفؽ بف عبد

اهلل بف عبد القادر ,الناشر :مكتبة المعارؼ – الرياض ,الطبعة :األكلى.ُْٖٗ – َُْْ ,

َُِ .سؤاالت السممي لمدارقطني ,المؤلؼ :محمد بف الحسيف بف محمد بف مكسى بف خالد بف سالـ
النيسابكرم ,أبك عبد الرحمف السممي (المتكفىُِْ :ىػ) ,تحقيؽ :فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية

د /سعد بف عبد اهلل الحميد ك د /خالد بف عبد الرحمف الجريسي ,الطبعة :األكلى ُِْٕ ,ىػ.

ُُِ .سير أعالـ النبالء ,شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفى
ْٕٖ :ىػ) ,المحقؽ  :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيح شعيب األرناؤكط ,الناشر  :مؤسسة
الرسالة ,الطبعة  :الثالثة  َُْٓ ,ىػ  ُٖٗٓ /ـ.

ُِِ .سير السمؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبياني ,المؤلؼ :إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ
ابف عمي القرشي الطميحي التيمي األصبياني ,أبك القاسـ ,الممقب بقكاـ السنة (المتكفىّٓٓ :ىػ),
تحقيؽ :د .كرـ بف حممي بف فرحات بف أحمد ,الناشر :دار الراية لمنشر كالتكزيع ,الرياض

ُِّ .شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ ,محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ الزرقاني المصرم األزىرم,
تحقيؽ :طو عبد الرءكؼ سعد ,الناشر :مكتبة الثقافة الدينية – القاىرة ,الطبعة :األكلىُِْْ ,ىػ

ََِّ -ـ.
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ُِْ .شرح السنة ,محيي السنة ,أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي
(المتكفىُٓٔ :ىػ) ,تحقيؽ :شعيب األرنؤكط-محمد زىير الشاكيش ,الناشر :المكتب اإلسالمي -

دمشؽ ,بيركت ,الطبعة :الثانيةَُّْ ,ىػ ُّٖٗ -ـ.

ُِٓ .شرح العقيدة الكاسطية لشيح اإلسالـ ابف تيمية في ضكء الكتاب كالسنة ,د .سعيد بف عمي بف كىؼ
القحطاني ,الناشر :مطبعة سفير ,الرياض ,تكزيع :مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعالف ,الرياض.

ىراس (المتكفىُّٗٓ :ىػ),
ُِٔ .شرح العقيدة الكاسطية ,كيميو ممحؽ الكاسطية ,محمد بف خميؿ حسف ٌ
كخرج أحاديثو ككضع الممحؽ :عمكم بف عبد القادر السقاؼ ,الناشر :دار اليجرة
ضبط نصو َّ
لمنشر كالتكزيع – الخبر ,الطبعة :الثالثة ُُْٓ ,ىػ.

ُِٕ .شرح القسطالني = إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم ,أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد

الممؾ القسطالني القتيبي المصرم ,أبك العباس ,شياب الديف (المتكفىِّٗ :ىػ) ,الناشر :المطبعة

الكبرل األميرية ,مصر ,الطبعة :السابعة ُِّّ ,ىػ.

ُِٖ .شرح النككم عمى مسمـ ,المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ,أبك زكريا محيي الديف يحيى بف
شرؼ النككم (المتكفىٕٔٔ :ىػ) ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت ,الطبعة :الثانية,

ُِّٗ.

ُِٗ .شرح سنف ابف ماجو  -اإلعالـ بسنتو عميو السالـ ,مغمطام بف قميج بف عبد اهلل البكجرم المصرم
الحكرم الحنفي ,أبك عبد اهلل ,عالء الديف (المتكفىِٕٔ :ىػ) ,المحقؽ :كامؿ عكيضة ,الناشر:

مكتبة نزار مصطفى الباز  -المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلىُُْٗ ,ىػ ُٗٗٗ -ـ.

َُّ .شرح سنف أبي داكد ,أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر
الديف العينى (المتكفىٖٓٓ :ىػ) ,المحقؽ :أبك المنذر خالد بف إبراىيـ المصرم ,الناشر :مكتبة

الرشد – الرياض ,الطبعة :األكلىَُِْ ,ىػ  ُٗٗٗ-ـ.

ُُّ .شرح صحيح البخارم البف بطاؿ ,ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ (المتكفى:
ْْٗىػ) ,تحقيؽ :أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ,دار النشر :مكتبة الرشد  -السعكدية ,الرياض,

الطبعة :الثانيةُِّْ ,ىػ ََِّ -ـ.

السالمي ,البغدادم ,ثـ
ُِّ .شرح عمؿ الترمذم ,زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف ,ى
الدمشقي ,الحنبمي (المتكفىٕٗٓ :ىػ) ,المحقؽ :الدكتكر ىماـ عبد الرحيـ سعيد ,الناشر :مكتبة
المنار  -الزرقاء – األردف ,الطبعة :األكلىَُْٕ ,ىػ ُٖٕٗ -ـ.
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ُّّ .شرح مشكؿ اآلثار ,أبك جعفر أحمد بف محمد بف سالمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم
المصرم المعركؼ بالطحاكم (المتكفىُِّ :ىػ)  ,تحقيؽ :شعيب األرنؤكط ,الناشر :مؤسسة

الرسالة ,الطبعة :األكلى  ُُْٓ -ىػ ُْْٗ ,ـ.

ُّْ .شرؼ المصطفى عبد الممؾ بف محمد بف إبراىيـ النيسابكرم الخرككشي ,أبك سعد (المتكفى:
َْٕىػ) ,الناشر :دار البشائر اإلسالمية – مكة ,الطبعة :األكلى  ُِْْ -ىػ.

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ,أبك بكر
ُّٓ .شعب اإليماف ,المؤلؼ :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
البييقي (المتكفىْٖٓ :ىػ) ,حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو :الدكتكر عبد العمي عبد الحميد

حامد ,أشرؼ عمى تحقيقو كتخريج أحاديثو :مختار أحمد الندكم ,صاحب الدار السمفية ببكمبام –

اليند ,الناشر :مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند,
الطبعة :األكلى ُِّْ ,ىػ  ََِّ -ـ.

ُّٔ .شمائؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ,أحمد بف عبد الفتاح زكاكل ,الناشر :دار القمة –
اإلسكندرية.

ُّٕ .الشمائؿ الشريفة( ,ىك باب الشمائؿ الشريفة مف الجامع الصغير لمسيكطي كشرحو لممناكم),
المؤلؼ :عبد الرحمف بف أبي بكر ,جالؿ الديف السيكطي (المتكفىُُٗ :ىػ) ,المحقؽ :حسف بف

عبيد باحبيشي ,الناشر :دار طائر العمـ لمنشر كالتكزيع .-

ُّٖ .شمس العمكـ كدكاء كالـ العرب مف الكمكـ ,نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني (المتكفىّٕٓ :ىػ),
المحقؽ :د حسيف بف عبد اهلل العمرم  -مطير بف عمي اإلرياني  -د يكسؼ محمد عبد اهلل,

الناشر :دار الفكر المعاصر (بيركت  -لبناف) ,دار الفكر (دمشؽ  -سكرية) ,الطبعة :األكلى,
َُِْ ىػ  ُٗٗٗ -ـ.

ُّٗ .ال صحاح تاج المغة كصحاح العربية ,أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي (المتكفى:
ّّٗىػ) ,تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار ,الناشر :دار العمـ لممالييف – بيركت ,الطبعة :الرابعة
َُْٕ ىػ  ُٖٕٗ -ـ.

بد,
َُْ .صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف ,محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
البستي (المتكفىّْٓ :ىػ) ,المحقؽ :شعيب األرنؤكط ,الناشر:
التميمي ,أبك حاتـ ,الدارمي ,ي
مؤسسة الرسالة – بيركت ,الطبعة :الثانية.ُّٗٗ – ُُْْ ,

ُُْ .صحيح ابف خزيمة ,أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكر السممي
النيسابكرم (المتكفىُُّ :ىػ) ,المحقؽ :د .محمد مصطفى األعظمي ,الناشر :المكتب اإلسالمي
– بيركت.
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ُِْ .صحيح أبي داكد – األـ ,أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ,بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ,
األشقكدرم األلباني (المتكفىَُِْ :ىػ) ,الناشر :مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع ,الككيت ,الطبعة:

األكلى ُِّْ ,ىػ  ََِِ -ـ.

ُّْ .صحيح األدب المفرد لسماـ البخارم ,محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ,أبك عبد
اهلل (المتكفىِٓٔ :ىػ) ,حقؽ أحاديثو كعمؽ عميو :محمد ناصر الديف األلباني ,الناشر :دار
الصديؽ لمنشر كالتكزيع ,الطبعة :الرابعة ُُْٖ ,ىػ  ُٕٗٗ -ـ.

ُْْ .صحيح الجامع ا لصغير كزيادتو ,أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ,بف الحاج نكح بف نجاتي بف
آدـ ,األشقكدرم األلباني (المتكفىَُِْ :ىػ) ,الناشر :المكتب اإلسالمي.

ُْٓ .الضعفاء الكبير ,أبك جعفر محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي المكي (المتكفىِِّ :ىػ),
المحقؽ :عبد المعطي أميف قمعجي ,الناشر :دار المكتبة العممية – بيركت ,الطبعة :األكلى,

َُْْىػ ُْٖٗ -ـ.

ُْٔ .الضعفاء كالمتركككف ,أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف
دينار البغدادم الدارقطني (المتكفىّٖٓ :ىػ) ,المحقؽ :د .عبد الرحيـ محمد القشقرم ,أستاذ

مساعد بكمية الحديث بالجامعة اإلسالمية ,الناشر :مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة,

الطبعة :جزء (ُ)  :العدد ٗٓ ,رجب  -شعباف  -رمضاف َُّْ ىػ ,جزء (ِ)  :العدد َٔ,

شكاؿ  -ذك القعدة  -ذك الحجة َُّْ ىػ ,جزء (ّ)  :العدد ّٔ  ,ْٔ -رجب  -ذك الحجة
َُْْ ىػ.

ُْٕ .الضعفاء كالمتركككف ,أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ,النسائي (المتكفى:
َّّىػ)  ,المحقؽ :محمكد إبراىيـ زايد ,الناشر :دار الكعي – حمب ,الطبعة :األكلىُّٗٔ ,ىػ.

ُْٖ .الضعفاء كالمتركككف ,جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم (المتكفى:
ٕٗٓىػ) ,المحقؽ :عبد اهلل القاضي ,الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة :األكلى,
َُْٔ.

ُْٗ .الطب النبكم (جزء مف كتاب زاد المعاد البف القيـ) ,محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس
الديف ابف قيـ الجكزية (المتكفىُٕٓ :ىػ) ,الناشر :دار اليالؿ – بيركت.

َُٓ .طبقات الحنابمة ,أبك الحسيف ابف أبي يعمى ,محمد بف محمد (المتكفىِٓٔ :ىػ) ,المحقؽ :محمد
حامد الفقي ,الناشر :دار المعرفة – بيركت.
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ُُٓ .الطبقات الكبرل ,أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء ,البصرم ,البغدادم
المعركؼ بابف سعد (المتكفىَِّ :ىػ) ,تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ,الناشر :دار الكتب

العممية – بيركت ,الطبعة :األكلى َُُْ ,ىػ  َُٗٗ -ـ.

ُِٓ .الطبقات الكبرل ,القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة كمف بعدىـ ,أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع

الياشمي بالكالء ,البصرم ,البغدادم المعركؼ بابف سعد (المتكفىَِّ :ىػ) ,المحقؽ :زياد محمد

منصكر ,الناشر :مكتبة العمكـ كالحكـ  -المدينة المنكرة ,الطبعة :الثانية َُْٖ ,ىػ.

ُّٓ .طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا ,أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف
األنصارم المعركؼ بأبًي الشيح األصبياني (المتكفىّٔٗ :ىػ) ,المحقؽ :عبد الغفكر عبد الحؽ
حسيف البمكشي ,الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت ,الطبعة :الثانية.ُِٗٗ – ُُِْ ,

ُْٓ .طبقات المدلسيف ,تعريؼ اىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس ,أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف
محمد بف أحمد بف حجر العسقالني (المتكفىِٖٓ :ىػ) ,المحقؽ :د .عاصـ بف عبداهلل القريكتي,

الناشر :مكتبة المنار – عماف ,الطبعة :األكلى.ُّٖٗ – َُّْ ,

ُٓٓ .طرح التثريب في شرح التقريب (المقصكد بالتقريب :تقريب األسانيد كترتيب المسانيد) ,أبك الفضؿ
زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي (المتكفى:

َٖٔىػ) ,أكممو ابنو :أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردم ال ارزياني ثـ المصرم ,أبك زرعة كلي
الديف ,ابف العراقي (المتكفىِٖٔ :ىػ) ,الناشر :الطبعة المصرية القديمة  -كصكرتيا دكر عدة
منيا (دار إحياء التراث العربي ,كمؤسسة التاريح العربي ,كدار الفكر العربي).

ُٔٓ .العقائد اإلسالمية ,سيد سابؽ (المتكفىَُِْ :ىػ) ,الناشر :دار الكتاب العربي – بيركت.

ُٕٓ .عقيدة المسمـ في ضكء الكتاب كالسنَّة  -المفيكـ ,كالفضائؿ ,كالمعنى ,كالمقتضى ,كاألركاف,
كالشركط ,كالنكاقص ,كالنكاقض ,المؤلؼ :د .سعيد بف عمى بف كىؼ القحطاني ,الناشر :مطبعة

سفير ,الرياض ,تكزيع :مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعالف ,الرياض.

ُٖٓ .عمؿ الترمذم الكبير ,المؤلؼ :محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ,الترمذم ,أبك
عيسى (المتكفىِٕٗ :ىػ) ,رتبو عمى كتب الجامع :أبك طالب القاضي ,المحقؽ :صبحي السامرائي
 ,أبك المعاطي النكرم  ,محمكد خميؿ الصعيدم ,الناشر :عالـ الكتب  ,مكتبة النيضة العربية –

بيركت ,الطبعة :األكلى.َُْٗ ,

ُٗٓ .عمؿ الحديث ,أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي ,الحنظمي ,الرازم ابف
أبي حاتـ (المتكفىِّٕ :ىػ)  ,تحقيؽ :فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية د /سعد بف عبد اهلل

113

اٌفيووبسط
الحميد ك د /خالد بف عبد الرحمف الجريسي ,الناشر :مطابع الحميضي ,الطبعة :األكلىُِْٕ ,
ىػ  ََِٔ -ـ.

َُٔ .العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل ,أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف
أسد الشيباني (المتكفىُِْ :ىػ) ,المحقؽ :كصي اهلل بف محمد عباس ,الناشر :دار الخاني ,
الرياض ,الطبعة :الثانية ُِِْ ,ىػ  َُِ -ـ.

ُُٔ .عمدة األحكاـ مف كالـ خير األناـ صمى اهلل عميو كسمـ ,المؤلؼ :عبد الغني بف عبد الكاحد بف
عمي بف سركر المقدسي الجماعيمي الدمشقي الحنبمي ,أبك محمد ,تقي الديف (المتكفىََٔ :ىػ),

دراسة كتحقيؽ :محمكد األرناؤكط ,مراجعة كتقديـ :عبد القادر األرناؤكط ,الناشر :دار الثقافة العربية,
دمشؽ  -بيركت ,مؤسسة قرطبة ,مدينة األندلس ,الطبعة :الثانية َُْٖ ,ىػ  ُٖٖٗ -ـ.

ُِٔ .عمدة القارم شرح صحيح البخارم ,أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف
الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى (المتكفىٖٓٓ :ىػ) ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.

ُّٔ .عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد ,كمعو حاشية ابف القيـ :تيذيب سنف أبي داكد كايضاح عممو
كمشكالتو ,محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر ,أبك عبد الرحمف ,شرؼ الحؽ ,الصديقي,

العظيـ آبادم (المتكفىُِّٗ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة :الثانيةُُْٓ ,

ىػ.

ُْٔ .العيف ,أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم (المتكفىَُٕ :ىػ),
المحقؽ :د ميدم المخزكمي ,د إبراىيـ السامرائي ,الناشر :دار كمكتبة اليالؿ.

ُٓٔ .غريب الحديث ,أبك يعبيد القاسـ بف سالٌـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم (المتكفىِِْ :ىػ),
المحقؽ :د .محمد عبد المعيد خاف ,الناشر :مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية ,حيدر آباد -الدكف,
الطبعة :األكلى ُّْٖ ,ىػ  ُْٗٔ -ـ.

ُٔٔ .غريب الحديث ,المؤلؼ :أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم (المتكفىِٕٔ :ىػ),
المحقؽ :د .عبد اهلل الجبكرم ,الناشر :مطبعة العاني – بغداد ,الطبعة :األكلىُّٕٗ. ,

ُٕٔ .غريب الحديث ,جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم (المتكفىٕٓٗ :ىػ),
المحقؽ :الدكتكر عبد المعطي أميف القمعجي ,الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت – لبناف,

الطبعة :األكلى.ُٖٗٓ – َُْٓ ,

ُٖٔ .الفائؽ في غريب الحديث كاألثر ,المؤلؼ :أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ,الزمخشرم جار
اهلل (المتكفىّٖٓ :ىػ) ,المحقؽ :عمي محمد البجاكم -محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ,الناشر :دار

المعرفة – لبناف ,الطبعة :الثانية.
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ُٗٔ .الفتاكل الكبرل ,تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ بف عبد اهلل بف أبي
القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي (المتكفىِٕٖ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب

العممية ,الطبعة :األكلىَُْٖ ,ىػ ُٖٕٗ -ـ.

َُٕ .فتح البارم البف حجر ,أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني الشافعي ,الناشر :دار
المعرفة  -بيركت ,ُّٕٗ ,رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ,قاـ بإخراجو

كصححو كأشرؼ عمى طبعو :محب الديف الخطيب ,عميو تعميقات العالمة :عبد العزيز بف عبد اهلل

ابف باز.

السالمي ,البغدادم,
ُُٕ .فتح البارم البف رجب ,زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف ,ى
ثـ الدمشقي ,الحنبمي (المتكفىٕٗٓ :ىػ) ,تحقيؽ -ُ :محمكد بف شعباف بف عبد المقصكد-ِ,
مجدم بف عبد الخالؽ الشافعي -ّ ,إبراىيـ بف إسماعيؿ القاضي -ْ ,السيد عزت المرسي-ٓ ,

محمد بف عكض المنقكش -ٔ ,صالح بف سالـ المصراتي -ٕ ,عالء بف مصطفى بف ىماـ-ٖ ,
صبرم بف عبد الخالؽ الشافعي ,الناشر :مكتبة الغرباء األثرية -المدينة النبكية .الحقكؽ :مكتب

تحقيؽ دار الحرميف– القاىرة ,الطبعة :األكلى ُُْٕ ,ىػ  ُٗٗٔ -ـ.

ُِٕ .فتح الغفار الجامع ألحكاـ سنة نبينا المختار ,الحسف بف أحمد بف يكسؼ بف محمد بف أحمد
الرباعي الصنعاني (المتكفى ُِٕٔ :ىػ) ,المحقؽ  :مجمكعة بإشراؼ الشيح عمي العمراف ,الناشر
 :دار عالـ الفكائد ,الطبعة  :األكلى  ُِْٕ ,ىػ.

ُّٕ .فتح القدير ,محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني (المتكفىَُِٓ :ىػ) ,الناشر:
دار ابف كثير ,دار الكمـ الطيب  -دمشؽ ,بيركت ,الطبعة :األكلى  ُُْْ -ىػ.

ُْٕ .الفركؽ المغكية ,أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم
(المتكفى :نحك ّٓٗىػ) ,حققو كعمؽ عميو :محمد إبراىيـ سميـ ,الناشر :دار العمـ كالثقافة لمنشر
كالتكزيع ,القاىرة – مصر.

ُٕٓ .الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ ,أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي
الظاىرم (المتكفىْٓٔ :ىػ) ,الناشر :مكتبة الخانجي – القاىرة.

ُٕٔ .الفصكؿ في السيرة ,أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي (المتكفى:

ْٕٕ ىػ) ,تحقيؽ كتعميؽ :محمد العيد الخطراكم ,محيي الديف مستك ,الناشر :مؤسسة عمكـ القرآف,

الطبعة :الثالثة َُّْ ,ىػ.
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ُٕٕ .فضائؿ القرآف كما أنزؿ مف القرآف بمكة كما أنزؿ بالمدينة ,المؤلؼ :أبك عبد اهلل محمد بف أيكب بف
يحيى بف الضريس بف يسار الضريس البجمي الرازم (المتكفىِْٗ :ىػ) ,تحقيؽ :غزكة بدير,

الناشر :دار الفكر ,دمشؽ – سكرية ,الطبعة :األكلى َُْٖ ,ىػ  ُٖٕٗ -ـ.

ُٖٕ .فقو السنة ,سيد سابؽ (المتكفىَُِْ :ىػ) ,الناشر :دار الكتاب العربي ,بيركت – لبناف ,الطبعة:
الثالثة ُّٕٗ ,ىػ  ُٕٕٗ -ـ.

عبدكٍيو البغدادم الشافعي
ُٕٗ .الفكائد الشيير بالغيالنيات ,أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف إبراىيـ بف
ى
َّ
البزاز (المتكفىّْٓ :ىػ) ,حققو :حممي كامؿ أسعد عبد اليادم ,قدـ لو كراجعو كعمؽ عميو :أبك
عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ,الناشر :دار ابف الجكزم  -السعكدية  /الرياض ,الطبعة:

األكلىُُْٕ ,ىػ ُٕٗٗ -ـ.

َُٖ .فيض القدير شرح الجامع الصغير ,زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي
ابف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم (المتكفىَُُّ :ىػ) ,الناشر :المكتبة التجارية

الكبرل – مصر ,الطبعة :األكلى.ُّٓٔ ,

ُُٖ .قاعدة في الصبر ,تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ بف عبد اهلل بف أبي
القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي (المتكفىِٕٖ :ىػ) ,المحقؽ :محمد بف خميفة

بف عمي التميمي ,الناشر :الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة ,الطبعة :العدد ُُٔ  -السنة ّْ,

ُِِْىػََِِ/ـ.

ُِٖ .القامكس المحيط ,مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل (المتكفىُٖٕ :ىػ) ,تحقيؽ:

قسكسي ,الناشر :مؤسسة الرسالة
مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ,بإشراؼ :محمد نعيـ العر ي
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,بيركت – لبناف ,الطبعة :الثامنة ُِْٔ ,ىػ  ََِٓ -ـ.

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ,أبك بكر
ُّٖ .القراءة خمؼ اإلماـ ,أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
البييقي (المتكفىْٖٓ :ىػ) ,المحقؽ :محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ ,الناشر :دار الكتب العممية
– بيركت ,الطبعة :األكلى.َُْٓ ,

ُْٖ .الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة ,شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف
عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفىْٕٖ :ىػ) ,المحقؽ :محمد عكامة أحمد محمد نمر الخطيب,
الناشر :دار القبمة لمثقافة اإلسالمية  -مؤسسة عمكـ القرآف ,جدة ,الطبعة :األكلى ُُّْ ,ىػ -

ُِٗٗ ـ.
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ُٖٓ .الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ,أبك أحمد بف عدم الجرجاني (المتكفىّٔٓ :ىػ) ,تحقيؽ :عادؿ أحمد
عبد المكجكد-عمي محمد معكض ,شارؾ في تحقيقو :عبد الفتاح أبك سنة ,الناشر :الكتب العممية

 -بيركت-لبناف ,الطبعة :األكلىُُْٖ ,ىػُٕٗٗـ.

ُٖٔ .كتاب الضعفاء ,المؤلؼ :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ,أبك عبد اهلل (المتكفى:

ِٔٓىػ) ,المحقؽ :أبك عبد اهلل أحمد بف إبراىيـ بف أبي العينيف ,الناشر :مكتبة ابف عباس,

الطبعة :األكلى ُِْٔىػََِٓ/مػ.

ُٕٖ .كتاب الضعفاء ,محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ,أبك عبد اهلل (المتكفى:

ِٔٓ ىػ) ,المحقؽ :أبك عبد اهلل أحمد بف إبراىيـ بف أبي العينيف ,الناشر :مكتبة ابف عباس,

الطبعة :األكلى ُِْٔىػََِٓ/مػ.

ُٖٖ .الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار ,أبك بكر بف أبي شيبة ,عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف
عثماف بف خكاستي العبسي (المتكفىِّٓ :ىػ) ,المحقؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ,الناشر :مكتبة

الرشد – الرياض ,الطبعة :األكلى.َُْٗ ,

ُٖٗ .الكفاية في عمـ الركاية ,أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم
(المتكفىّْٔ :ىػ) ,المحقؽ :أبك عبداهلل السكرقي  ,إبراىيـ حمدم المدني ,الناشر :المكتبة العممية
 -المدينة المنكرة.

َُٗ .الكنى كاألسماء ,مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم (المتكفىُِٔ :ىػ) ,المحقؽ:
عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم ,الناشر :عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية ,المدينة

المنكرة ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلىَُْْ ,ىػُْٖٗ/ـ.

ُُٗ .الككاكب النيرات في معرفة مف الركاة الثقات ,بركات بف أحمد بف محمد الخطيب ,أبك البركات,

زيف الديف ابف الكياؿ (المتكفىِٗٗ :ىػ) ,المحقؽ :عبد القيكـ عبد رب النبي ,الناشر :دار المأمكف

ػ بيركت ,الطبعة :األكلى ػ ُُٖٗـ.

ُِٗ .المباب في تيذيب األنساب ,أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد
الكاحد الشيباني الجزرم ,عز الديف ابف األثير (المتكفىَّٔ :ىػ) ,الناشر :دار صادر – بيركت.

ُّٗ .لساف العرب ,محمد بف مكرـ بف عمى ,أبك الفضؿ ,جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى
اإلفريقى (المتكفىُُٕ :ىػ) ,الناشر :دار صادر – بيركت ,الطبعة :الثالثة  ُُْْ -ىػ.

ُْٗ .لساف الميزاف ,أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني (المتكفى:
ِٖٓىػ) ,المحقؽ :دائرة المعرؼ النظامية – اليند ,الناشر :مؤسسة األعممي لممطبكعات بيركت –
لبناف ,الطبعة :الثانيةَُّٗ ,ىػ ُُٕٗ/ـ.
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ُٓٗ .المجتبى مف السنف = السنف الصغرل لمنسائي ,المؤلؼ :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي
الخراساني ,النسائي (المتكفىَّّ :ىػ) ,تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة ,الناشر :مكتب المطبكعات

اإلسالمية – حمب ,الطبعة :الثانية.ُٖٗٔ – َُْٔ ,

ُٔٗ .المجركحيف البف حباف كالضعفاء كالمترككيف ,محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف
البستي (المتكفىّْٓ :ىػ) ,المحقؽ :محمكد إبراىيـ زايد,
ىم ٍع ى
بد ,التميمي ,أبك حاتـ ,الدارمي ,ي
الناشر :دار الكعي – حمب ,الطبعة :األكلىُّٗٔ ,ىػ.

ُٕٗ .مجمكع الفتاكل ,تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني (المتكفىِٕٖ :ىػ),
المحقؽ :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ,الناشر :مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ,

المدينة النبكية ,المممكة العربية السعكدية ,عاـ النشرُُْٔ :ىػُٗٗٓ/ـ.

ُٖٗ .المحكـ كالمحيط األعظـ ,أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي [تْٖٓ :ىػ] ,المحقؽ:
عبد الحميد ىنداكم ,الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة :األكلى ُُِْ ,ىػ َََِ -ـ.

ُٗٗ .مختار الصحاح ,زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم (المتكفى:

ٔٔٔىػ) ,المحقؽ :يكسؼ الشيح محمد ,الناشر :المكتبة العصرية  -الدار النمكذجية ,بيركت –

صيدا ,الطبعة :الخامسةَُِْ ,ىػ ُٗٗٗ /ـ.

ََِ .مختصر الفقو اإلسالمي في ضكء القرآف كالسنة ,المؤلؼ :محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل التكيجرم,
الناشر :دار أصداء المجتمع ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :الحادية عشرةُُّْ ,ىػ ََُِ -ـ.

َُِ .مختصر الكامؿ في الضعفاء ,أحمد بف عمي بف عبد القادر ,أبك العباس الحسيني العبيدم ,تقي

الديف المقريزم (المتكفىْٖٓ :ىػ) ,المحقؽ :أيمف بف عارؼ الدمشقي ,الناشر :مكتبة السنة -
مصر  /القاىرة ,الطبعة :األكلىُُْٓ ,ىػ ُْٗٗ -ـ.

َِِ .مختصر المزني (مطبكع ممحقا باألـ لمشافعي) ,إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ ,أبك إبراىيـ

المزني (المتكفىِْٔ :ىػ) ,الناشر :دار المعرفة – بيركت ,سنة النشرَُُْ :ىػَُٗٗ/ـ.
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ى
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دار التكحيد ,دار أىؿ السنة – الرياض ,الطبعة :األكلىَُّْ ,ىػ  ََِٗ -ـ.

َِْ .المختمطيف لمعالئي ,صالح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد اهلل الدمشقي العالئي
(المتكفىُٕٔ :ىػ) ,المحقؽ :د .رفعت فكزم عبد المطمب ,عمي عبد الباسط مزيد ,الناشر :مكتبة

الخانجي – القاىرة ,الطبعة :األكلىُُْٕ ,ىػ ُٗٗٔ -ـ.
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َِٓ .المختمؼ فييـ ,أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف أزداذ البغدادم
المعركؼ بػ ابف شاىيف (المتكفىّٖٓ :ىػ) ,المحقؽ :عبد الرحيـ بف محمد بف أحمد القشقرم,
الناشر :مكتبة الرشد ,الرياض ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلىَُِْ ,ىػ ُٗٗٗ /ـ.

َِٔ .المخصص ,أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي (المتكفىْٖٓ :ىػ) ,المحقؽ :خميؿ
إبراىـ جفاؿ ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت ,الطبعة :األكلىُُْٕ ,ىػ ُٔٗٗـ.

َِٕ .المدلسيف ,أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردم ال ارزياني ثـ المصرم ,أبك زرعة كلي الديف ,ابف
العراقي (المتكفىِٖٔ :ىػ) ,المحقؽ :د رفعت فكزم عبد المطمب ,د .نافذ حسيف حماد ,الناشر:

دار الكفاء ,الطبعة :األكلى ُُْٓىػُٗٗٓ ,ـ.

َِٖ .المراسيؿ ,أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي ,الحنظمي ,الرازم ابف

أبي حاتـ (المتكفىِّٕ :ىػ) ,المحقؽ :شكر اهلل نعمة اهلل قكجاني ,الناشر :مؤسسة الرسالة -

بيركت

َِٗ .مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ,أبك الحسف عبيد اهلل بف محمد عبد السالـ بف خاف محمد
ابف أماف اهلل بف حساـ الديف الرحماني المباركفكرم (المتكفىُُْْ :ىػ) ,الناشر :إدارة البحكث
العممية كالدعكة كاإلفتاء  -الجامعة السمفية  -بنارس اليند ,الطبعة :الثالثة  َُْْ -ىػ ُْٖٗ ,ـ.

َُِ .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ,عمي بف (سمطاف) محمد ,أبك الحسف نكر الديف المال

اليركم القارم (المتكفىَُُْ :ىػ) ,الناشر :دار الفكر ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى,
ُِِْىػ ََِِ -ـ.

ُُِ .مركيات غزكة حنيف كحصار الطائؼ ,إبراىيـ بف إبراىيـ قريبي ,الناشر :عمادة البحث العممي
بالجامعة اإلسالمية ,المدينة النبكية ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلىُُِْ ,ىػ.

ُِِ .المستدرؾ عمى الصحيحيف ,أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف ينعيـ
ابف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع (المتكفىَْٓ :ىػ) ,تحقيؽ :مصطفى
عبد القادر عطا ,الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة :األكلى.َُٗٗ – ُُُْ ,

ُِّ .مسند ابف أبي شيبة ,أبك بكر بف أبي شيبة ,عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي
العبسي (المتكفىِّٓ :ىػ) ,المحقؽ :عادؿ بف يكسؼ العزازم ك أحمد بف فريد المزيدم ,الناشر:

دار الكطف – الرياض ,الطبعة :األكلىُٕٗٗ ,ـ.

ُِْ .مسند أبي داكد الطيالسي ,أبك داكد سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي البصرل (المتكفى:
َِْىػ) ,المحقؽ :الدكتكر محمد بف عبد المحسف التركي ,الناشر :دار ىجر – مصر ,الطبعة:

األكلى ُُْٗ ,ىػ  ُٗٗٗ -ـ.
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ُِٓ .مسند أبي يعمى ,أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى بف ىالؿ التميمي,
المكصمي (المتكفىَّٕ :ىػ) ,المحقؽ :حسيف سميـ أسد ,الناشر :دار المأمكف لمتراث  -دمشؽ

ُِٔ .مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني
(المتكفىُِْ :ىػ) ,المحقؽ :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ,كآخركف ,إشراؼ :د عبد اهلل بف عبد

المحسف التركي ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األكلى ُُِْ ,ىػ  ََُِ -ـ.

ُِٕ .مسند اإلماـ الشافعي ,الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف
عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفىَِْ :ىػ) ,رتبو عمى األبكاب الفقيية:

محمد عابد السندم ,عرؼ لمكتاب كترجـ لممؤلؼ :محمد زاىد بف الحسف الككثرم ,تكلى نشره
كتصحيحو كمراجعة أصكلو عمى نسختيف مخطكطتيف :السيد يكسؼ عمي الزكاكم الحسني ,السيد

عزت العطار الحسيني ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,عاـ النشر َُّٕ :ىػ -

ُُٓٗ ـ.

ُِٖ .مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار ,أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خالد بف
عبيد اهلل العتكي المعركؼ بالبزار (المتكفىِِٗ :ىػ) ,المحقؽ :محفكظ الرحمف زيف اهلل( ,حقؽ

األجزاء مف ُ إلى ٗ) ,كعادؿ بف سعد (حقؽ األجزاء مف َُ إلى ُٕ) كصبرم عبد الخالؽ
الشافعي (حقؽ الجزء ُٖ) ,الناشر :مكتبة العمكـ كالحكـ  -المدينة المنكرة ,الطبعة :األكلى( ,بدأت
ُٖٖٗـ ,كانتيت ََِٗـ).

ُِٗ .المسند الجامع (معاصر ,كىك جميع األحاديث كطرقيا الكاردة في  -ُِ-كتاب حديثي) ,حققو
كرتبو كضبط نصو :محمكد محمد خميؿ ,الناشر :دار الجيؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,بيركت,

الشركة المتحدة لتكزيع الصحؼ كالمطبكعات ,الككيت ,الطبعة :األكلى ُُّْ ,ىػ  ُّٗٗ -ـ.

َِِ .مسند الدارمي المعركؼ بػ (سنف الدارمي) ,أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف ىبيراـ
ابف عبد الصمد الدارمي ,التميمي السمرقندم (المتكفىِٓٓ :ىػ) ,تحقيؽ :حسيف سميـ أسد
الداراني ,الناشر :دار المغني لمنشر كالتكزيع ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلى ُُِْ ,ىػ

 َََِ -ـ.

ُِِ .مسند الركياني ,أبك بكر محمد بف ىاركف الركياني (المتكفىَّٕ :ىػ) ,المحقؽ :أيمف عمي أبك
يماني ,الناشر :مؤسسة قرطبة – القاىرة ,الطبعة :األكلى.ُُْٔ ,

ِِِ .المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ,مسمـ بف
الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم (المتكفىُِٔ :ىػ) ,المحقؽ :محمد فؤاد عبد الباقي,

الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.
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ِِّ .مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار ,المؤلؼ :عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي
السبتي ,أبك الفضؿ (المتكفىْْٓ :ىػ) ,دار النشر :المكتبة العتيقة كدار التراث.

ِِْ .مشاىير عمماء األمصار كأعالـ فقياء األقطار ,محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف
البستي (المتكفىّْٓ :ىػ) ,حققو ككثقو كعمؽ عميو :مرزكؽ
ىم ٍع ى
بد ,التميمي ,أبك حاتـ ,الدارمي ,ي
عمى ابراىيـ ,الناشر :دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع -المنصكرة ,الطبعة :األكلى ُُُْىػ -
ُُٗٗـ.

ِِٓ .مشكاة المصابيح ,محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم ,أبك عبد اهلل ,كلي الديف ,التبريزم (المتكفى:
ُْٕىػ) ,المحقؽ :محمد ناصر الديف األلباني ,الناشر :المكتب اإلسالمي – بيركت ,الطبعة:

الثالثة.ُٖٗٓ ,

ِِٔ .مشكؿ الحديث كبيانو ,محمد بف الحسف بف فكرؾ األنصارم األصبياني ,أبك بكر (المتكفى:
َْٔىػ) ,المحقؽ :مكسى محمد عمي ,الناشر :عالـ الكتب – بيركت ,الطبعة :الثانيةُٖٗٓ ,ـ.

ِِٕ .مشيخة النسائي = تسمية مشايح أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي كذكر المدلسيف
(كغير ذلؾ مف الفكائد) ,أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ,النسائي (المتكفى:

َّّىػ) ,المحقؽ :الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني ,الناشر :دار عالـ الفكائد  -مكة المكرمة

ِِٖ .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ,أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم ,أبك العباس
(المتكفى :نحك َٕٕىػ) ,الناشر :المكتبة العممية – بيركت.

ِِٗ .المعالـ األثيرة في السنة كالسيرة ,المؤلؼ :محمد بف محمد حسف يش َّراب ,الناشر :دار القمـ ,الدار
الشامية  -دمشؽ -بيركت ,الطبعة :األكلى  ُُُْ -ىػ.

َِّ .معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم ,المؤلؼ  :محيي السنة  ,أبك محمد الحسيف بف
مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي (المتكفى َُٓ :ىػ) ,المحقؽ  :عبد الرزاؽ الميدم,
الناشر  :دار إحياء التراث العربي –بيركت ,الطبعة  :األكلى  َُِْ ,ىػ.
ُِّ .معالـ السنف ,كىك شرح سنف أبي داكد ,أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي

المعركؼ بالخطابي (المتكفىّٖٖ :ىػ) ,الناشر :المطبعة العممية – حمب ,الطبعة :األكلى ُُّٓ

ىػ  ُِّٗ -ـ.

ِِّ .معاني القرآف كاعرابو ,إبراىيـ بف السرم بف سيؿ ,أبك إسحاؽ الزجاج (المتكفىُُّ:ىػ) ,المحقؽ:
عبد الجميؿ عبده شمبي ,الناشر :عالـ الكتب – بيركت ,الطبعة :األكلى َُْٖىػ ُٖٖٗ -ـ.
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ِّّ .معجـ ابف األعرابي ,أبك سعيد بف األعرابي أحمد بف محمد بف زياد بف بشر بف درىـ البصرم
الصكفي (المتكفىَّْ :ىػ) ,تحقيؽ كتخريج :عبد المحسف بف إبراىيـ بف أحمد الحسيني ,الناشر:
دار ابف الجكزم ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلى ُُْٖ ,ىػ  ُٕٗٗ -ـ.

ِّْ .المعجـ األكسط ,سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي ,أبك القاسـ الطبراني
(المتكفىَّٔ :ىػ) ,المحقؽ :طارؽ بف عكض اهلل بف محمد  ,عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني,
الناشر :دار الحرميف – القاىرة.

ِّٓ .معجـ البمداف ,المؤلؼ :شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم (المتكفى:
ِٔٔىػ) ,الناشر :دار صادر ,بيركت ,الطبعة :الثانيةُٗٗٓ ,ـ.

ِّٔ .معجـ الشعراء ,المؤلؼ  :لسماـ أبي عبيد اهلل محمد بف عمراف المرزباني (المتكفى  ّْٖ :ىػ),
بتصحيح كتعميؽ  :األستاذ الدكتكر ؼ  .كرنكك ,الناشر  :مكتبة القدسي ,دار الكتب العممية,
بيركت – لبناف ,الطبعة  :الثانية َُِْ ,ىػ  ُِٖٗ -ـ.
الم ٍريزباف بف سابكر بف شاىنشاه
ِّٕ .معجـ الصحابة ,أبك القاسـ عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز بف ى
البغكم (المتكفىُّٕ :ىػ) ,المحقؽ :محمد األميف بف محمد الجكني ,الناشر :مكتبة دار البياف –
الككيت ,الطبعة :األكلى ُُِْ ,ىػ  َََِ -ـ.

ِّٖ .المعجـ الكبير ,سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي ,أبك القاسـ الطبراني

(المتكفى َّٔ :ىػ) ,المحقؽ :حمدم بف عبد المجيد السمفي ,دار النشر :مكتبة ابف تيمية –
القاىرة ,الطبعة :الثانية.

ِّٗ .معجـ المغة العربية المعاصرة ,د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتكفىُِْْ :ىػ) بمساعدة فريؽ
عمؿ ,الناشر :عالـ الكتب ,الطبعة :األكلى ُِْٗ ,ىػ  ََِٖ -ـ.

َِْ .معجـ مقاييس المغة ,أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ,أبك الحسيف (المتكفىّٗٓ :ىػ),
المحقؽ :عبد السالـ محمد ىاركف ,الناشر :دار الفكر ,عاـ النشرُّٗٗ :ىػ ُٕٗٗ -ـ.

ُِْ .معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء كذكر مذاىبيـ كأخبارىـ ,أبك الحسف
أحمد بف عبد اهلل بف صالح العجمى الككفى (المتكفىُِٔ :ىػ) ,المحقؽ :عبد العميـ عبد العظيـ

البستكم ,الناشر :مكتبة الدار  -المدينة المنكرة – السعكدية ,الطبعة :األكلى.ُٖٗٓ – َُْٓ ,

ِِْ .معرفة الصحابة ,أبك عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف ىم ٍن ىده العبدم (المتكفى:
ّٓٗ ىػ) ,حققو كقدـ لو كعمؽ عميو :األستاذ الدكتكر /عامر حسف صبرم ,الناشر :مطبكعات
جامعة اإلمارات العربية المتحدة ,الطبعة :األكلى ُِْٔ ,ىػ  ََِٓ -ـ.
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ِّْ .معرفة الصحابة ,أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني
(المتكفىَّْ :ىػ) ,تحقيؽ :عادؿ بف يكسؼ العزازم ,الناشر :دار الكطف لمنشر ,الرياض,

الطبعة :األكلى ُُْٗ ىػ  ُٖٗٗ -ـ.

ِْْ .معرفة عمكـ الحديث ,أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف ينعيـ بف
الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع (المتكفىَْٓ :ىػ) ,المحقؽ :السيد معظـ
حسيف ,الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة :الثانيةُّٕٗ ,ىػ ُٕٕٗ -ـ.

ِْٓ .المغازم ,محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسممي بالكالء ,المدني ,أبك عبد اهلل ,الكاقدم (المتكفى:

َِٕىػ) ,تحقيؽ :مارسدف جكنس ,الناشر :دار األعممي – بيركت ,الطبعة :الثالثة -
َُْٗ.ُٖٗٗ/

ِْٔ .المغني في الضعفاء ,شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي
(المتكفىْٕٖ :ىػ) ,المحقؽ :الدكتكر نكر الديف عتر.
ِْٕ .المغني البف قدامة ,أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي
المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي ,الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفىَِٔ :ىػ) ,الناشر :مكتبة

القاىرة ,تاريح النشرُّٖٖ :ىػ ُٖٗٔ -ـ.

ِْٖ .المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ ,لسماـ الحافظ أبي العباس أحمد بف عمر بف إبراىيـ
القرطبي (ٖٕٓٔٓٔ-ق) ,حققو كعمؽ عميو كقدـ لو ,محي الديف ديب مستك كيكسؼ عمي بديكم
الطيب ,دمشؽ
السيد كمحمكد إبراىيـ ٌبزاؿ ,دار ابف كثير ,دمشؽ-بيركت ,كدار الكمـ ٌ
كأحمد محمد ٌ
بيركت ,الطبعة األكلى (ُُْٕقُٗٗٔ-ـ).
ِْٗ .مف سؤاالت أبي بكر أحمد بف محمد بف ىانئ األثرـ أبا عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ ,أبك عبد
اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني (المتكفىُِْ :ىػ) ,المحقؽ :د .عامر

حسف صبرم ,الناشر :دار البشائر اإلسالمية – بيركت ,الطبعة :األكلىُِْٓ ,ىػ ََِْ -ـ.

َِٓ .مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ (ركاية طيماف) ,أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف

ا بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكالء ,البغدادم (المتكفىِّّ :ىػ) ,المحقؽ :د .أحمد
محمد نكر سيؼ ,الناشر :دار المأمكف لمتراث – دمشؽ.

ُِٓ .المنتخب مف مسند عبد بف حميد ,أبك محمد عبد الحميد بف حميد بف نصر ال ىك ٌسي كيقاؿ لو:
ال ىك ٌشي بالفتح كاإلعجاـ (المتكفىِْٗ :ىػ) ,المحقؽ :صبحي البدرم السامرائي  ,محمكد محمد
خميؿ الصعيدم ,الناشر :مكتبة السنة – القاىرة ,الطبعة :األكلى.ُٖٖٗ – َُْٖ ,
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ِِٓ .المنتقى شرح المكطإ ,أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي
الباجي األندلسي (المتكفىْْٕ :ىػ) ,الناشر :مطبعة السعادة  -بجكار محافظة مصر ,الطبعة:

األكلى ُِّّ ,ىػ.

ِّٓ .المؤتمؼ كالمختمؼ ,أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار
البغدادم الدارقطني (المتكفىّٖٓ :ىػ) ,تحقيؽ :مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر ,الناشر :دار

الغرب اإلسالمي – بيركت ,الطبعة :األكلىَُْٔ ,ىػ ُٖٗٔ -ـ.

ِْٓ .مكسكعة األلباني في العقيدة ,أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ,بف الحاج نكح بف نجاتي بف

ص ىن ىعوي :شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف,
آدـ ,األشقكدرم األلباني (المتكفىَُِْ :ىػ) ,ى
الناشر :مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسالمية كتحقيؽ التراث كالترجمة ,صنعاء – اليمف,

الطبعة :األكلى ُُّْ ,ىػ  ََُِ -ـ.

محمد
ِٓٓ .مكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمكـ ,محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف ٌ
صابر الفاركقي الحنفي التيانكم (المتكفى :بعد ُُٖٓىػ) ,تقديـ كاشراؼ كمراجعة :د .رفيؽ العجـ,

تحقيؽ :د .عمي دحركج ,نقؿ النص الفارسي إلى العربية :د .عبد اهلل الخالدم ,الترجمة األجنبية:
د .جكرج زيناني ,الناشر :مكتبة لبناف ناشركف – بيركت ,الطبعة :األكلى ُٗٗٔ -ـ.

ِٔٓ .المكضكعات ,جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم (المتكفىٕٓٗ :ىػ) ,ضبط
كتقديـ كتحقيؽ :عبد الرحمف محمد عثماف ,الناشر :محمد عبد المحسف صاحب المكتبة السمفية
بالمدينة المنكرة ,الطبعة :األكلى جػ ُ ُّٖٔ :ِ ,ىػ  ُٗٔٔ -ـ جػ ّ ُّٖٖ :ىػ ُٖٗٔ -ـ.
ِٕٓ .مكطأ مالؾ ,مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (المتكفىُٕٗ :ىػ) ,صححو
كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو :محمد فؤاد عبد الباقي ,الناشر :دار إحياء التراث العربي ,بيركت
– لبناف ,عاـ النشر َُْٔ :ىػ  ُٖٗٓ -ـ.
ِٖٓ .ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ,شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز
الذىبي (المتكفىْٕٖ :ىػ) ,تحقيؽ :عمي محمد البجاكم ,الناشر :دار المعرفة لمطباعة كالنشر,
بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى ُِّٖ ,ىػ  ُّٗٔ -ـ.
ِٗٓ .نياية األرب في معرفة أنساب العرب ,المؤلؼ :أبك العباس أحمد بف عمي القمقشندم (المتكفى:
ُِٖىػ) ,المحقؽ :إبراىيـ اإلبيارم ,الناشر :دار الكتاب المبنانيف ,بيركت ,الطبعة :الثانيةََُْ ,
ىػ  َُٖٗ -ـ.
َِٔ .النياية في غريب الحديث كاألثر ,مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد
ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير (المتكفىَٔٔ :ىػ) ,الناشر :المكتبة العممية  -بيركت,
ُّٗٗىػ ُٕٗٗ -ـ ,تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكل  -محمكد محمد الطناحي.
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ُِٔ .نكر اليدل كظممات الضالؿ في ضكء الكتاب كالسنة ,د .سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني,
الناشر :مطبعة سفير ,الرياض ,تكزيع :مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعالف ,الرياض.
ِِٔ .نيؿ األكطار ,محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني (المتكفىَُِٓ :ىػ) ,تحقيؽ:
عصاـ الديف الصبابطي ,الناشر :دار الحديث ,مصر ,الطبعة :األكلىُُّْ ,ىػ ُّٗٗ -ـ.
ِّٔ .الكافي بالكفيات ,صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم (المتكفىْٕٔ :ىػ) ,المحقؽ:
أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى ,الناشر :دار إحياء التراث – بيركت ,عاـ النشرَُِْ:ىػ-
َََِـ.

ٗ.ٕٙكيكيبيديا ,المكسكعة الحرة  -بغؿ.)https://ar.wikipedia.org/wiki( ,
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خامساً :فيرس الموضوعات:
الصفحة

الموضوع
 آية

أ

 اإلىداء

ب

 شكر كتقدير

ج
ُ

المــقدمــة
 أكالن :أىمية البحث كبكاعث اختياره

ِ

 ثانيان :أىداؼ البحث

ِ

 ثالثان :الدراسات السابقة

ِ

 رابعان :منيج البحث

ِ

 خامسان :خطة البحث

ْ

التمــييــد
 أكالن :اإلعجاب لغةن كاصطالحان ,كمرادفاتو

ٗ

الع ٍجب كاإلعجاب
 ثانيان :الفرؽ بيف ي

ُُ

 ثالثان :اإلعجاب في القرآف الكريـ ,كالسنة النبكية

ُِ

 رابعان :الحض عمى اإلعجاب كحؿ التعارض بيف األمر باإلعجاب كالنيي عنو

ُٕ

الفصل األول

اإلعجابات المتعمقة بأمور عقدية وتعبدية
المبحث األول :اإلعجابات في ميدان العقيدة

ُِ

 المطمب األكؿ :إعجابات اهلل  كالمراد منيا

ُِ

 المطمب الثاني :إعجابات الجف

ّْ
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 المطمب الثالث :إعجابات النبي  في أمكر العقيدة
المبحث الثاني :اإلعجابات المتعمقة بأمور تعبدية

ّٔ
َْ

 المطمب األكؿ :اإلعجابات بالقبمة ,كمسائؿ في الصالة

ُْ

 المطمب الثاني :ما ال يعجبو في األذاف

َٓ

 المطمب الثالث :اإلعجاب باألذكار ,كالدعاء ,كالقرآف ,كالصدقة

ُٓ

 المطمب الرابع :اإلعجاب بالصبر

َٔ

الفصل الثاني
اإلعجابات المتعمقة بالعمم ,والسموك ,والجياد ,واألمم
ٙٛ

المبحث األول :اإلعجابات المتعمقة بالعمم
 المطمب األكؿ :اإلعجاب بعمـ بعض الصحابة كغيرىـ

ٗٔ

 المطمب الثاني :اإلعجاب بمرافقة النبي  , كسماعو ,كسؤالو لمعمـ

ِٕ

 المطمب الثالث :اإلعجاب بمرافقة األخيار ,كسماعيـ ,كبياف الخطاب

ٕٕ
ٖٛ

المبحث الثاني :اإلعجاب بالسموك والجياد واألمم
 المطمب األكؿ :اإلعجاب ببعض السمكؾ

ْٖ

 المطمب الثاني :اإلعجاب بمسائؿ في الجياد

ٖٗ

 المطمب الثالث :اإلعجاب بمسائؿ تخص األمـ

ُٗ

الفصل الثالث
اإلعجابات المتعمقة بأمور حياتية
ٜٙ

المبحث األول :اإلعجابات بأمور تتعمق بالنساء
 المطمب األكؿ :اإلعجاب بمظاىر مف طاعة النساء

ٔٗ

 المطمب الثاني :اإلعجاب بالنساء ىخٍمقىان

ٗٗ

كسميك ىكان
 المطمب الثالث :اإلعجاب بالنساء يخميقىان ي

َُٕ
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 المطمب الرابع :اإلعجابات النسائية

ُُُ

 المطمب الخامس :ما ال يعجبو الرجؿ مف امرأتو

ُُٓ

الطيبات
المبحث الثاني :اإلعجاب ببعض المحاسن و ّْ

ٔٔٙ

 المطمب األكؿ :اإلعجاب بالفأؿ الحسف كالتيمف ,كالرؤيا الحسنة

ُُٕ

 المطمب الثاني :اإلعجاب باألسماء كاألصكات الحسنة

ُِِ

 المطمب الثالث :اإلعجاب بالريح الطيبة ,كالفاغية ,كالمباس الحسف

ُِٖ

 المطمب الرابع :اإلعجاب بالدكاب ,كالعراجيف

ُّّ

 المطمب الخامس :اإلعجاب بالجماؿ ,كالطيب ,كبعض المباحات

ُّٔ

المبحث الثالث :اإلعجابات ببعض األطعمة واألشربة

ٓٗٔ

 المطمب األكؿ :اإلعجاب ببعض األطعمة

ُِْ

 المطمب الثاني :اإلعجاب ببعض األشربة

ُْٔ

الفصل الرابع

اإلعجابات المذمومة وصواحبات اإلعجاب
المبحث األول :اإلعجابات المذمومة

ٜٔٗ

المبحث الثاني :صواحبات اإلعجاب

ٓٔٙ

الخاتمة
 أوال :الخالصة

ٔٙٛ

 ثانيا :أىم النتائج

ٜٔٙ

 ثالثا :أىم التوصيات

ٓٔٚ

الفيارس العامة
ٕٔٚ

 أوال :فيرس اآليات القرآنية
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 ثانياً :فيرس األحاديث واآلثار

ٔٚٚ

 ثالثا :فيرس األعالم والرواة المترجم ليم

ٖٔٛ

 رابعاً :فيرس المصادر والمراجع

ٔٛٛ

 خامساً :فيرس الموضوعات

ٕٔٛ
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