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�	��ص�א����
 

 وتكمن  -دراسة موضوعية -الفرح والحزن في ضوء السنة النبوية       : هذا البحث بعنوان  
 -�أي النبي   –فهو  ، قة بموضوعي الفرح والحزن    المتعل �أهميته في محاولته إحياء سنة النبي       

وذلك أنهما  ، ومنها جانب الفرح والحزن   ، خير أسوة يمكن أن يتأسى بها في شتى جوانب الحياة         
وهما مظنة التجاوز والخروج عن أحكام اإلسالم وآدابه        ، حالتان فطريتان يمر بهما الناس جميعا     

فوضـعت اآلداب   ، ت السنة النبوية المشرفة بهمـا     لذا اهتم ، لما لهما من تأثيرات على اإلنسان     
وبالتـالي تحقيـق    ، بما يحقق العبودية هللا تعـالى     ، والقيود والضوابط والتوجيهات الالزمة لهما    

 .السعادة الحقيقة للعباد
أما المقدمة فاشـتملت علـى      ، وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة        

، والدراسـات الـسابقة   ، ومـنهج الباحـث   ، وأهداف البحث ، هأهمية الموضوع وبواعث اختيار   
 .باإلضافة إلى خطة البحث

أما التمهيد فذكر الباحث فيه أن اإلنسان خلق لعيش في فرح الجنة وسرورها الـدائمين               
، ولكنه فُتن فأخرج منها بسبب معصيته     ، بعيدا عن الهموم والغموم واألحزان    ، وغير المنقوصين 
فكلها تهدف إلى تحقيق السعادة     ، متمثالً بالعقائد واألخالق واألحكام الشرعية    ، فأنزل اهللا له هداه   

 .أي سرور الجنة، وإعادته إلى السرور األول، الحقيقية لإلنسان في الدنيا
 : أما األبواب
 :وفيه تمهيد وثالثة فصول وخاتمة الفرح في ضوء السنة النبوية: الباب األول

ومرادفاته والفروق اللغوية واالستعماالت فـي القـرآن        يشمل تعريف الفرح     و :التمهيد
 .الكريم

 :أما الفصول
 .�ورسوله ، ومالئكته، فرح اهللا تعالى: الفصل األول
 .وأسبابه، وآثاره، أنواع الفرح: الفصل الثاني
 .وآدابه، أساليب التعبير عن الفرح: الفصل الثالث
 : تمهيد وثالثة فصول وخاتمةوفيه: الحزن في ضوء السنة النبوية: والباب الثاني

فيشمل تعريف الحزن ومرادفاته والفروق اللغوية واالستعماالت في القرآن         : أما التمهيد 
 .الكريم

 :أما الفصول
 .وأنواع الحزن، وصفته، �حزن النبي : الفصل األول
 .وآدابه، آثار الحزن: الفصل الثاني
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 .عالج الحزن :الفصل الثالث
 :وكان منها، ة البابين خالصة البحث في كل منهماوقد ذكر الباحث في خاتم

بما فيهم األنبياء   ، يمر بهما الناس جميعا   ، أن الفرح والحزن صفة فطرية في اإلنسان      * 
 .والصالحون
دون تأويـل  ، على كيفيـة تليـق بجاللـه     ، كما أن الفرح صفة من صفات اهللا تعالى       * 

 .ولها تأثير على بني آدم، مالئكة الكرامكما أنه من صفات ال، تعطيل أو تشبيه أو تحريف أو
وإنما هو مصيبة من المصائب يبتلي      ، وال مقصودا أصالً  ، الحزن ليس مطلوبا شرعا   * 

 .اهللا بها من يشاء من عباده
،  حريصا على إدخال الفرح والسرور الحقيقي على أهله وأصحابه وأمته�كان النبي * 

 .وقد اتخذ لذلك أساليب ووسائل مختلفة
وال يكـون   ، منها المباح ومنها المحمود ومنه المذموم     ، لكل من الفرح والحزن أنواع    * 

 .فيكون السبب هو المحمود ال الحزن، ولكن لما يتعلق به من أسباب، الحزن محمودا لذاته
كما أن له آثار ال بد من االنتباه إليهـا          ، للفرح آثار حسنة على بدن اإلنسان ونفسيته      * 

وعلى العكس فإن للحزن آثار سـيئة علـى الـنفس           ،  تأثير سلبي كصدمة الفرح    لئال تكون ذات  
، ولكنه إذا كان محمود السبب كالحزن على فوات العمل الصالح؛ كان ذات تأثير إيجابي             ، والبدن

 .فهو يحث على الخير والعمل الصالح
 .كاألسباب اإليمانية، للفرح أسباب يغفل عنها كثير من الناس* 
 .لذا أشارت السنة النبوية آلداب ال بد من إلتزامها، زن أوقات اختبار للعبدالفرح والح* 
يشمل الجانب المادي والنفسي والروحي     ، وضعت السنة النبوية عالجا متكامالً للحزن     * 

 .لإلنسان
 :وقد أوصى الباحث بما يلي

 . جميعالتتحقق السعادة الحقيقة للناس، �ضرورة العودة إلى كتاب اهللا وسنة رسوله * 
 .ضرورة دراسة الموضوعات المستحدثة في حياة الناس من خالل السنة النبوية* 
وعـدم  ، ضرورة تطبيق الهدي النبوي بشموليته في عالج الهم والحزن واالكتئـاب          * 

 .االكتفاء بالعقاقير والمهدآت
واجتناب ، الحرص على كل ما يسبب الفرح للنفس واألهل والناس من أسباب شرعية           * 
 . ما يسبب الحزنكل

 .وأنهى الباحث بحثه بذكر فهارس علمية متنوعة
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على ما أنعم علي وجعلنـي      ، وعظيم سلطانه ،  يليق بجالل وجهه   اشكر ����بعد شكر اهللا    
وهـذا علـم حـديث    ، فإن شرف العلم من من شـرف المعلـوم      ، من طالب هذا العلم الشريف    

 .خير خلق اهللا وأحبهم إليه، �اهللا  رسول
  :كل منإلى  ..والتقدير السابغ ، والعرفان الخالص، بالشكر الوافرقدم أت

 بالـشكر   اأتقدم إليهم ،  وأبقاهما بكامل الصحة والعافية    حفظهما اهللا ، إلى والدي العزيزين  
، في سبيل تربيتنا التربية الدينيـة الملتزمـة       ، على تعبهم وسهرهم وتضحيتهم   ، والحب والتقدير 

 وتوفير كافة مقوماته المعنويـة    ، وتشجيعهم عليه  على طلب العلم  لنا  حثهم  و، واألخالق الحميدة 
،  اهللا خير ما جزى والد عن ولـده        مافجزاه، �بما خصها النبي     وأخص أمي الحبيبة  ، الماديةو

 .اللهم آمين
 هشـراف  علـى مـا حظيـت مـن إ         ، زكريا زين الدين   :لفاضل المشرف الدكتور ا وإلى  

 ليكون في أفضل صورة، ثراء هذا البحثفي إ، فيره لجهد أو تعبوعدم تو، ه ونصائحهوتوجيهات
 .فجزاه اهللا خيرا، كنوأحسن وجه مم

 : لجنة المناقشةعضوي وإلى
 .نعيم أسعد الصفدي. د

 .هشام محمود زقوت. د 
 .توجيهاتهمو مالحظاتهمب ليزينوه، ناقشة هذا البحث متفضلهما بقبولعلى 

 قـسم الحـديث     اخص منه وأ، ها كلية أصول الدين   وأخص من ، وإلى الجامعة اإلسالمية  
ى المكتبة المركزية األخوة القائمين علكذلك و، اًوطالب وأساتذةً ومعلمين وعاملين ارئيس، الشريف

 .ومساعدةعلى ما قدموه من نصائح وتوجيهات ، في الجامعة
، سـراها وأ، وجرحاها، بشهدائها، وغزة الصامدة ، فلسطين المباركة ، وإلى بلدنا الحبيب  

 . بوحدتهم على كلمة التوحيدأهلهادخل الفرح والسرور إلى قلوب وأ، وأعلى مقامهم، تقبلهم اهللا
ولما تحملته من عناء    ، وتشجيععلى ما قدمته من عون ومساعدة       ، الفاضلة زوجتيإلى  و
 .اجميععزاء األوأخواتي ألخوتي كذلك و، البحثهذا تمام ي سبيل إوتعب ف

الـذين مـا بخلـوا وال وفـروا نـصائحهم      ، ء واألخوة فـي اهللا   شكر جميع األصدقا  أو
 ...  والعرفانفلكل هؤالء الشكر والتقدير، وتوجيهاتهم



 ط  �    �

�@
�@

ومـن سـيئات    ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا    ، نحمده ونستعينه ونستغفره  ، إن الحمد هللا  
 إال اهللا وحـده ال      وأشهد أن ال إله   ، ومن يضلل فال هادي له    ، من يهده اهللا فال مضل له     ، أعمالنا

 . عبده ورسولهاًوأشهد أن محمد، شريك له
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وكـل  ، وشر األمور محدثاتها  ، �وخير الهدي هدي محمد     ، فإن خير األمور كتاب اهللا    

 .وكل بدعة ضاللة، محدثة بدعة
كان ال بد من أن يتناول قـضايا اإلنـسان وأحوالـه            ، فإنه لما كان اإلسالم دين الفطرة     

 .الغضب والرضاو، المرض والصحةو، الضعف والقوةو، الكبر والصغر في، ختلفةالم
التي ، من حاالت الفرح والحزن    ما يمر به اإلنسان من الحين لآلخر       :ومن هذه األحوال  

 .]٤٣ :النجم[ �m�í��ì��ë��ê�í��ì��ë��ê�í��ì��ë��ê�í��ì��ë��êl : تعالىقالفهي فطرة في اإلنسان كما ، االناس جميعها مر بي
 ومتى يفـرح ومتـى      ؟ن لإلنسان بماذا يفرح وبماذا يحزن       يفَب، حاالتتناول اإلسالم هذه ال    لذا

مـن   وإلـى غيـر ذلـك        ؟؟ وما عـالج الحـزن       وما آداب الحزن      وما آداب الفرح   ؟يحزن  
زه عن غير المـسلمين     يث يمي بح، بما يمثل منهاجا شامالً للمسلم في فرحه وحزنه       ، موضوعات

 .حزنالفرح واللى في ويحقق العبودية هللا تعا،  هذه األحوالفي
    اويمثل موضوعي الفرح والحزن قدر من اهتمام اإلنسان فـي حياتـه اليوميـة         ا كبير  ،

يتعرض ألنواع من   وأحيانًا  ، فأحيانًا يجد ما يسره ويفرحه    ، فاإلنسان يسعى ويكد في هذه األرض     
 .ذاك أو  من هذافحياته ال تخلو، الهموم واألحزان
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الفرح أعلى أنواع نعيم " :ية الفرح وخطورة الحزن فقالعن أهم : وقد تحدث ابن القيم   
 .)١("والهم والحزن عذابه، والفرح والسرور نعيمه، القلب ولذته وبهجته

،  حديثيـةً   له أجـزاء   فمنهم من أفرد  ،  اهتم جمع من علماء اإلسالم بهذا الموضوع       لذلك
عتبار وأعقاب الـسرور    اال( :هوكتاب، )الهم والحزن (في كتابه   ) هـ٢٨١(اإلمام ابن أبي الدنيا     ك

 ).واألحزان
 فـي   : اإلمـام البخـاري   بـه   مثلما ترجم   ،  في مصنفاتهم  ا أبواب ومنهم من أفردوا له   

 عنْـد  حزنَـه  يظْهِر لَم من :باب"و )٢("الْحزن فيه يعرفُ الْمصيبة عنْد جلَس من :باب" :صحيحه
ةيبصى باب" : في صحيح مسلم   : وب اإلمام النووي  وكذلك ب  .)٣("الْمف ضلَـى  الْحع  ـةبالتَّو 
 .وأمثلة ذلك كثيرة في كتب السنة األخرى )٤("بِها والْفَرحِ

وكثـرت الكتـب    ، وحديثًا بمثل هذا الموضوع    أهل الطب وعلماء النفس قديما    كما اهتم   
  إلـى تحقيـق سـعادة اإلنـسان        تهدف، ووضعت فيه نظريات نفسية متعددة    ، حوله الدراساتو

فهـذا  ، بغض النظر عن قربها أو بعدها عن المنهج اإلسـالمي         ، والقضاء على همومه وأحزانه   
 أسـماه  صنف كتابا قد  ) هـ٦٩٤(المرأة    المعروف بابن  ،أبي الفتوح بن  الطبيب أبو نصر محمد     

"فَرمة واألشربة والمـواد     ما يورث النفس الفرح والسرور من األطع       جمع فيه جلَّ  و" ح النفوس م
 .-على ما في الكتاب من مؤاخذات– والحركات البدنية

كيف تعلمـون  ( :وال عجب أن نجد من علماء النفس األمريكان من قد كتب كتاباً بعنوان    
وتنميـة  ، تعليم األطفال الفرح  وقرروا فيها مناهج خاصة ل    بل وأنشأوا مدارس     )أطفالكم الفرح ؟  

 . ممن سيأتي ذكرهم في الدراسات السابقةموغيره، )٥(لديهميجابية الفرح بالجوانب اإل
 ���� ما تيسر لي من أحاديث رسول اهللا جمعأأن ، فإني عزمت متوكالً على اهللا تعالىلهذا 

 : لتكون دراسة موضوعية بعنوان،التي تتعلق بهذا الموضوع
 الفرح والحزن في ضوء السنة النبوية

 "ً موضوعيةدراسةً"
، وأن يجعل فيه الفائدة والنفع لي وللمـسلمين       ،  هذا األمر  ييسر لي ن  أ ����  المولى سائالً

 . إنه هو السميع العليموأن يتقبله مني
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٥٨ :مدارج السالكين )١(

 .٢/٨٢ : كتاب الجنائز-صحيح البخاري )٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 .٨/٩١:  كتاب التوبة-صحيح مسلم) ٤(
 .٧٣ :ترجمة أحمد رمو، كيف تعلمون أطفالكم الفرح ؟ ليندا وريتشرد آير: انظر) ٥(
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 : أهمية الموضوع وبواعث اختياره:أوالً
 :تاليةتنبع أهمية الموضوع من خالل النقاط ال

ـ من خالل اهتمامـه     ، مفهوم شمولية ديننا اإلسالم العظيم     في ترسيخ    يساهم*  أحوال ب
 .تلفةخ المإلنسانا

وتُبذل جهود دولية لمحاربـة     ، يشغل هذا الموضوع اهتمام كثير من الجهات الرسمية       * 
ولذلك ، ا بعد يوم في العديد من البالد الغربية والعربية        االنتحار الذي يزداد يوم   ك، مظاهر الحزن 

ـ   ، ذلك  لمحاربة ُأسست العديد من مؤسسات ومراكز الصحة النفسية       اء النفـسيون   حتى أن األطب
ما هذا البحث إال مساهمةً في إيجاد المنهج اإلسالمي في          ف ،)١("االكتئاب مرض العصر  : "يقولون

 . النفسيةاإلنسانبسالمة والتأصيل الشرعي للعلوم التي اهتمت ، هذه المجاالت
في حدود علم - �لم يسبق هذا البحث بالدراسة من ناحية حديثية في ضوء سنة النبي * 

 . حسب ما سيتناوله من مواضيع في هذا البحث-الباحث
، والـسيرة ، والفقهيـة ، يـة والقرآن، يجمع هذا البحث بين العديد من المسائل العقدية       * 

 أو ما ،وذلك من خالل األحاديث المقبولة، فرح والحزن ال المتعلقة بموضوع ،  واألخالق ،والتربية
 .تسمح قواعد علم الحديث اإلستدالل بها

علـى  ،  زكريا زين الدين:الدكتور الفاضلتشجيع ، من اهتمامي بالموضوعومما زاد   * 
 . في حياة الناس لما له من أهمية،الكتابة في هذا الموضوع

 
أهداف البحث:اثاني : 

 :لتاليةيهدف هذا البحث للوصول إلى األمور ا
مكـانٍ  في  ، أو ما يدل عليه   ، جمع األحاديث المقبولة التي ذكر فيها الفرح أو الحزن        * 

 . ليسهل الرجوع إليها لمن أرادهاواحد
واسـتخداماتها فـي    ، والفروق بينهـا  ،  مفاهيم ومرادفات الفرح والحزن    إلىالتعرف  * 

 .القرآن الكريم
 مع وجود مجموعة من     خاصةً،  موقف السنة النبوية من الفرح والسرور      إلىالتعرف  * 

 .أو تذم الفرح، لتي تمدح الحزناألحاديث واآلثار ا
 . أنواع كل من الفرح والحزن في ضوء السنة النبويةإلىلتعرف ا* 

 ـــــــــــــــــــــــــ

لكتروني لمجـع األمـل للـصحة النفـسية         من الموقع اال  " مرض العصر .. االكتئاب  : " بعنوان  انظر مقالةً  )١(
 www.alamal.med.sa :بالرياض
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 . في ضوء السنة النبويةعنهوأساليب التعبير ،  أسباب الفرحإلىالتعرف * 
 .في ضوء السنة النبوية، وآثار الحزن وأضراره، بيان آثار الفرح وفوائده* 
 . النبوية آداب كل من الفرح والحزن في ضوء السنةالتعرف إلى* 
 .في ضوء السنة النبويةبجوانبه المختلفة  بيان عالج الهم والحزن* 
وبيان منهج  ، إثراء المكتبة اإلسالمية بدراسات تتناول حاالت اإلنسان النفسية المختلفة        * 

 .تقويمها في ضوء السنة النبوية المطهرة
 

 : منهج الباحث:اثالثً
 : منهج الباحث في جمع مادة البحث وإيرادها-١
 :التاليةي النقاط يتمثل فو

ولم يقتصر في ذلـك علـى       ، جمع الباحث المادة الالزمة لبحثه من كتب السنة عامة        * 
فـي   االسـتنباطي ، االستقرائي في جمع المادة العلميـة  بالمنهج واستعان في عمله، نطاق محدد 

والتحليلي في مناقشة بعـض القـضايا العقائديـة         ، والوصفي في عرض الموضوع   ، االستدالل
 :ويتمثل عمل الباحث في النقاط التالية، قهية والتربويةوالف

 .وبيان تفسيرها إن احتاج األمرالكريم شواهد من القرآن ب االستدالل* 
ولم يـستدل بالـضعيف إال      ، واستبعاد ما ال يصح   ، االقتصار على األحاديث المقبولة   * 

 .م الحديث بذلكأو لالستئناس إن سمحت قواعد علو، لبيان ضعفه إن اقتضى األمر ذلك
من ، قام الباحث بتطبيق منهج الحديث الموضوعي في كتابة وترتيب وصياغة البحث          * 

 .خالل إيراد النصوص والتمهيد لها والربط بينها والتعليق عليها حسب ما يقتضي البحث
 آخـر  اوذلك في حال لم يسد حـديثً ،  في عدة مواضع   ا واحد اربما أورد الباحث حديثً   * 

ـ   ،  على موضع الشاهد منـه     ا أو مقتصر  ا مختصر اذلك ربما أورد حديثً   وك، مكانه اوذلـك تجنب 
 .لإلطالة

، والعقائد، وكتب الفقه واألصول  ، وشروح كتب السنة  ، استعان الباحث بكتب التفسير   * 
بمـا  ، والموسوعات العلمية والبرامج االلكترونيـة    ، والدراسات المعاصرة المتعلقة بالموضوع   

 .يتطلب البحث
 لمصدر واسم مؤلفه والجزء والـصفحة      انتهج الباحث في توثيقه للمعلومات أن يذكر ا        *

إال أن تتعدد   ،  فقد ذكرها في قائمة المصادر والمراجع      ؛معلومات الكتاب تفاصيل  باقي  وأما  ، فقط
 .فإنه يشير إلى ذلك في مكانه، واحداللمصدر لالطبعات والنسخ 

 ات بعض اختالف  ما تثبت والتي رب ،  البخاري حيح لص اليونينيةم الباحث النسخة    استخد* 
إال ، فقام الباحث بإثبات النص األصلي للحديث واستبعاد اختالف النسخ        ، لصحيح البخاري  نسخال
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ختالف أو زيادة مؤثرة في المعنى فيثبتها في موضـعها           كأن يؤدي الى إ    ،ما كان له ضروروة   
 .المناسب بين قوسين

 
 :حاديث في تخريج األالباحثمنهج  -٢

 :على النحو اآلتيتخريج الحديث قام الباحث ب
وتخـريج الحـديث    ،  الباحث بـالعزو إليهمـا     اكتفىإن كان الحديث في الصحيحين      * 

 .وذلك لتلقي األمة لهما بالقبول، باختصار منهما فقط
فقام الباحث بتخريج الحديث عن طريـق       ، وأما إن كان الحديث في غير الصحيحين      * 

 اكتفى بأهم من أخرجـه      افإذا كان الحديث صحيح   ، يناسب حال الحديث   اهد بما المتابعات والشو 
قام الباحث بتخريج الحديث بمـا      ، وأما إن كان الحديث فيه ضعف أو علة       ، من الكتب األصلية  
 .وبما يفي بالمقصود، يزول به الضعف

 *    م الحديث ورق، بابوال، كتاباسم ال و، المصنَف اسم   اقام الباحث بتخريج الحديث ذاكر 
 . والجزء والصفحة-إن توفر-
 علـى مـدى     فاختار الحديث بناء  ، اختار الباحث أحاديثه حسب ما يحتاجه الموضوع      *  

 .األصح إسنادابناء على أو ، خدمة لفظه للموضوع
ـ ، الكتبباقي  ثم تخريجه من    ،  بصاحب اللفظ  االتزم الباحث تخريج الحديث بادئً    *   ابادًئ

 .سب الترتيب الزمنيحثم ، باألهم فالمهم
 

 :منهج الباحث في دراسة األسانيد والحكم عليها -٣
 :الباحث بدراسة اإلسناد والحكم عليه على النحو التاليقام 
ثم دراسـة   ، ثم ذكر إسناده كذلك   ، بدأ الباحث في دراسته للحديث بذكر مصدره كامالً       * 

، لغير ذلك  إال أن يحتاج األمر   ، بحثفي حاشية ال  وكل ذلك   ، ثم الحكم عليه  ، ثم التخريج ، اإلسناد
 . يشير الباحث إلى درجة الحديث في المتن بما تتطلبه الصياغة الموضوعيةأنك

إال أن  ، اكتفي الباحث بالعزو إليهما كما سبق ذكـره       ، إن كان الحديث في الصحيحين    * 
ـ    ، نحو ذلك  أو، اختالط أو،  علة من تدليس   في إسناده  يكون ل اإلشـكال   فإن الباحث يبينها ويزي

إما ،  له الشيخان فيبين الباحث وجه إخراج      ،إسناده راو مختلف فيه   أو يكون في    ، الحاصل بسببها 
وإن كـان فـي غيـر       ،  دراسـته   حسب ما يتبين من    أو اجتهادا من الباحث   ، من أقوال العلماء  

 إن  عليه بأحكام العلماء    امستأنس،  حال الحديث  هفإن الباحث درس اإلسناد بما يتطلب     ، الصحيحين
 .وجدت
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وأما ، اكتفى الباحث بكالم ابن حجر في التقريب،  أو ضعفاءاًإن كان رواة اإلسناد ثقات* 
بمـا يكفـي    ، الرواة المختلف فيهم فقد توسع الباحث في الترجمة لهم من كتب الجرح والتعديل            

الح على الراويكمللخروج بخالصة . 
فبعد أن يذكر   ، ال النقاد في الجرح والتعديل    لتزم الباحث منهج التوثيق اإلجمالي ألقو     إ* 

 من األقدم ا زمنيا ترتيبيذكر المصادر مرتبةً، ثم يخلص إلى خالصة الحكم على الراوي  ، األقوال
 .لألحدث

فإن الباحث درس أسانيدها    ،  أو التابعين أو السلف الصالح     يتعلق بآثار الصحابة  ما  ما  أ* 
فيعزوه لمصدره  ،  سبيل االستئناس وليس أصالً في البحث       على إال ما كان  ، للخروج بحكمٍ عليها  

 .وهي نادرة،  ان وجدت أحكام العلماء عليهامبينً
 .الترجمة للصحابة واألعالم غير المشهورين* 

حيـث  ،  في بعض األحاديـث أو اآلثـار       لتزام الباحث منهج علماء السير والتاريخ     إ*   
 .عقائدالحكام أو باأل يتعلقوما ال ، الفضائل والتساهل فيما يتعلق بأقوال الزهد والرقائق

أو ترد في ثنايـا     ، ربما يرد في البحث بعض األحاديث التي ليست في صلب البحث          * 
 مع ذكر أحكام    ،بذكرها في حاشية البحث   كتفي الباحث   حاديث أو األقوال ا   فهذه األ ، أقوال العلماء 
م العلماء   فأشير إليها وإلى حك    ،في المتن  إليها إلشارة إال أن يكون هناك ضرورة ل      ،العلماء عليها 
 .عليها إن وجد

 
 :منهج الباحث في خدمة المتن -٤
 .ضبط المتن بالشكل* 
 .زالة ذلكإ وبيان مشكل الحديث ومختلفه* 
إال ما كان من ضرورة     ، مع توثيقه في حاشية البحث    ، من مظانِّه  غريب الحديث    بيان* 

 .لذكره في المتن
 .واألماكن الواردة في المتنالتعريف بالبلدان * 
 .بيان األعالم الواردة في المتن* 

  
 : منهح الباحث في ترتيب الفهارس-٥ 
 .ترتيب اآليات فيهاوحسب ، رتب الباحث فهرس اآليات حسب سور القرآن الكريم*  

تكـرر  إذا   (*)أشار بـ    و ،رتب فهرس األحاديث حسب ترتيب حروف اللغة العربية       * 
 .إذا كان الحديث ليس أصالً في البحث) ~(و ،ذا تكرر بلفظ آخرإ )@(*و، هحديث بنفس لفظال

 .التعريف التي في بداية المقطع) أل(للفهارس تجاهل الباحث في ترتيبه * 
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الدراسات السابقة:ارابع : 
 : ومنها،وقف الباحث على بعض الدراسات حول هذا الموضوع

 : للباحثـة ماجستيربحث وهو ، ةعي موضودراسة :آيات الحزن في القرآن الكريم -١

ولم أقـف    )م١٩٩٨ -هـ١٤٢٩(العام  نوقشت في   و، الرحمن الجعفري  محمد بن عبد  د بن   خلو
 .)١( هيمن أي جامعة

اهللا بـن    عبـد  :للباحث، ب واآلثار والعالج في القرآن الكريم      األسبا :الهم والحزن  -٢
نوقشت في ، إبراهيم بن حمد النقيثان .د، عبدالرحمن المطرودي . د. أ :إشراف، صالح الخضيري 

 .جامعة الملك سعودمن  )م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤(

، نهاويكما يبدوا من عنا    وكال الدراستان مقتصرتان على آيات الحزن في القرآن الكريم         
أما بحثي هذا فإنه يركز على الموضـوع        ، ا لعدم توفر أي جزء منهم     امولم يتيسر االطالع عليه   
 .من خالل السنة النبوية

 رهيفة موسـى    :إعداد الطالبة ،  دراسة موضوعية  :نسان في القرآن الكريم    سعادة اإل  -٣
 -هـ١٤٣٠( ونوقشت في العام  ، سالمية بغزة من الجامعة اإل  ، قاسمرياض  . د :شرافإ، براهيمإ

منـصبة  دراسة  ألنها   ،الموضوعالمتعلقة ب حاديث  األمن كثير من    وقد خال هذا البحث      )م٢٠٠٩
، اسة وتحقيـق  حاديث التي تحتاج لدر    بعض األ  ربما أوردت كما أنها   ، على آيات القرآن الكريم   

ـ  متعرضـا ،  على الموضوع في ضوء السنة النبوية      وأما بحثي هذا فيركز      دراسـةً  ث لألحادي
ا لمختلفه  مناقشًو، لفوائد واألحكام المتعلقة بالموضوع    ل مستنبطًاو، سانيد على األ  اا وحكم يجوتخر

وإنما دعمت  ، أنها تخلو من آيات القرآن الكريم     ذلك  وال يعني   ،  إلى ضعيفه  مشيراو، ومتعارضه
 . من الصحابة والتابعين وأهل العلموأقوال السلف الصالح، البحث بآيات القرآن الكريم

، أنواعهـا مـن حيـث     ،  تناول موضـوع الـسعادة     بحث الطالبة السابق الذكر   كما أن   
، دنيا واآلخرة الفي  سعادة  الوأسباب  ، ووصف لدار السعادة وهي الجنة    ، وصفة أهلها ، ومقوماتها

أما بحثي هـذا    ، وكله من خالل القرآن الكريم    ، صفة العموم ب لى ذلك من مواضيع تتصف    ما إ و
سـاليب التعبيـر    وأيث المفاهيم واألسـباب واآلثـار       من ح ، معاً والحزن   فيتناول صفتي الفرح  

هـو يجمـع بـين هـاتين الـصفتين          ف، وغيرها من موضوعات  ، ب والعالج واألضرار واآلدا 
الهدي النبوي فـي  مالمح لبيان ، من خالل السنة النبوية  وما يتعلق بهما من مسائل ،ينتالمتناقض

 .هاتين الحالتين

 ـــــــــــــــــــــــــ

 www.kfcris.comموقع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية : مصدر المعلومة) ١(
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بـن  محمد  . إعداد د ، عقديةدراسة  ، بن مسعود في دفع الهم والحزن     اهللا   حديث عبد  -٤
وهو بحـث    ،أستاذ مشارك في قسم العقيدة في جامعة اإلمام محمد بن سعود          ، العليعبد العزيز   

 .)١(مقتصر على هذا الحديث
في هذا الموضوع كتب بعدة منهااوقد كُت : 

 ).هـ٢٨١(ابن أبي الدنيا  محمد أبو بكر عبد اهللا بن لإلمام :كتاب الهم والحزن -١
 .لنفس المؤلف، كتاب االعتبار وأعقاب السرور واألحزان -٢

فهي إما ركزت على جانب     ، وقد ركزت هذه الكتب على جانب معين من هذا الموضوع         
ناوله الباحث  سيتهو نوع واحد من أنواع الحزن الذي        الذي  و، الحزن بمفهوم المتصوفة والزهاد   

أو أنها احتوت ، ركزت على جانب محدد في عالج الحزن مثل األذكار والرقية      أو  ، بحثه هذا في  
وغيرها من مواضيع يرجو الباحث أن يكـون        ، على أحاديث وآثار تحتاج الى تمحيص وتحقيق      

 . في مكان واحداجمع شتاته
 إنما هو من نوع الحديث      هذا البحث  و ،كما أن هذه المصنفات تمثل التصنيف الموضوعي      

 الموضوعي ال يقتـصر علـى جمـع         فإن الحديث ، وال يخفى الفرق بين األمرين     ،الموضوعي
، والتعليـق عليهـا   ، الربط بين النـصوص   وإنما يتعدى ذلك إلى     ، األحاديث تحت عنوان واحد   

وتدعيم البحث بـأقوال العلمـاء      ، وحل المشكل والمختلف  ، الفقهي والتربوي وغيره  االستنباط  و
 .والربط بين البحث النظري والواقع العملي، ضوع واحدمع التركيز على مو، والمختصين
وعلـى  ، : عبد اهللا خـاطر    :للدكتور ،الحزن واالكتئاب في ضوء الكتاب والسنة      -٣

وأورد ، إال أنه مختصر وال يتجاوز عدد صفحاته الثمانين صـفحة     ، الرغم من أهمية هذا الكتاب    
تركيز على مرض االكتئاب وسبل الوقاية      مع ال ، الكتئابفيه الكاتب مالمح عامة لعالج الحزن وا      

 .منه وعالجه

منها استفاد  ربما  التي  ، والمقاالت المنشورة ، باإلضافة إلى العديد من الكتيبات المختصرة     
 . فأوردها في ثنايا البحثالباحث

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 uqu.edu.sa: الموقع) ٨ (٣٤: العدد ، جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربيةمجلة: مصدر البحث) ١(



 ف  �    �

خطة البحث:اخامس : 
 : وبابين وخاتمة على النحو اآلتيتمهيدعلى مل توتش

� 
  الدارين هو مقصد الشريعةتحقيق سعادة اإلنسان في

 
 :في ضوء السنة النبوية الفرح :الباب األول

 :كاآلتيوخاتمة وفيه تمهيد وثالثةُ فصول 
 :وفيه، التمهيد

 .وبعض الفروق اللغويةومرادفاته  ا تعريف الفرح لغةً واصطالح:أوالً
ذكر الفرح في القرآن الكريم:اثاني . 

 :أما الفصول 
 .����ورسوله ، ومالئكته،  تعالى فرح اهللا:الفصل األول

  :وفيه مبحثان  
 .فرح اهللا تعالى ومالئكته الكرام :المبحث األول
  :وفيه مطلبان

 . فرح اهللا تعالى ومعناه:المطلب األول
 . فرح المالئكة الكرام:المطلب الثاني

 .هت وصف� فرح النبي :المبحث الثاني
 :وفيه أربعة مطالب كاآلتي

 . على نشر الفرح والسرور�لنبي  حرص ا:المطلب األول
 . في نشر الفرح والسرور� منهج النبي :المطلب الثاني
 .� صفة فرح النبي :المطلب الثالث
 . التوفيق بين أحاديث الفرح والحزن:المطلب الرابع

 .وأسبابه، وآثاره،  أنواع الفرح:الفصل الثاني
 :وفيه مبحثان

 .وآثاره،  أنواع الفرح:المبحث األول
 : مطلبانوفيه

 . أنواع الفرح:المطلب األول
 . آثار الفرح:المطلب الثاني

 . أسباب الفرح:المبحث الثاني



 ص  �    �

 الفَرِح

 :وفيه مطلبان
 . األسباب اإليمانية:المطلب األول
 . األسباب الفطرية:المطلب الثاني

 .وآدابه،  أساليب التعبير عن الفرح:الفصل الثالث
 :وفيه مبحثان

 .ر عن الفرحأساليب التعبي :المبحث األول
 : مطالبستةوفيه 

 . فرحاالتكبير والتسبيح :المطلب األول
 .اللعب واللهو المباح :المطلب الثاني
 .ضرب الدف والغناء المباح :المطلب الثالث
 . اللعب بالحراب والسالح:المطلب الرابع

 . النثار في الفرح:المطلب الخامس

 .ا التبسم والضحك فرح:المطلب السادس
 . آداب الفرح:الثانيالمبحث 

 :وفيه مطلبان   
 . اآلداب المتعلقة باإلنسان الفَرِح:المطلب األول
 اآلداب المتعلقة بالناس المحيطين باإلنسان  :المطلب الثاني

 

 . الحزن في ضوء السنة النبوية:الباب الثاني
 :وفيه تمهيد وثالثة فصول وخاتمة كاآلتي

  :ويشمل :التمهيد
 .وبعض الفروق اللغويةومرادفاته  اواصطالح زن لغةً تعريف الح:أوالً
ذكر الحزن في القرآن الكريم:اثاني . 

  :أما الفصول
 .وأنواع الحزن، وصفته، ����حزن النبي  :الفصل األول
 :وفيه مبحثان

 .وصفته، � حزن النبي :المبحث األول
 :وفيه مطلبان

 .�من أحزان النبي  :المطلب األول
 .�حزنه  صفة :المطلب الثاني



 ق  �    �

 . أنواع الحزن:المبحث الثاني
 :وفيه ثالثة مطالب

 . الحزن المباح:المطلب األول
 . الحزن المذموم:المطلب الثاني
 .اسبب الحزن المحمود :المطلب الثالث

 .وآدابه، آثار الحزن :الفصل الثاني
 :وفيه مبحثان

 . آثار الحزن:المبحث األول
  :وفيه مطلبان

 .البدنية الماديةاآلثار  :المطلب األول
 . اآلثار المعنوية:المطلب الثاني

 .ب الحزن آدا:المبحث الثاني
 :مطلبانوفيه 

 .اآلداب المتعلقة باإلنسان المحزون: المطلب األول 
 .اآلداب المتعلقة بمن حول اإلنسان المحزون: المطلب الثاني 

 .عالج الحزن :الفصل الثالث
 :وفيه أربعة مباحث

 .الج الوقائي الع:المبحث األول
 . العالج النفسي:المبحث الثاني
 . العالج الروحي:المبحث الثالث
 . العالج المادي:المبحث الرابع

 
والتوصياتأهم النتائج أسجل فيها و :الخاتمة :اسادس. 

 

الفهارس :اسابع: 
 .فهرس اآليات .١
 . واآلثارفهرس األحاديث .٢
 . واألعالمفهرس الرواة .٣
 . واألماكنفهرس البلدان .٤
 .المراجعت المصادر وثب .٥
 . المواضيعفهرس. ٦
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    حتقيق سعادة اإلنسان يف الدارين هو مقصد الشريعةحتقيق سعادة اإلنسان يف الدارين هو مقصد الشريعةحتقيق سعادة اإلنسان يف الدارين هو مقصد الشريعةحتقيق سعادة اإلنسان يف الدارين هو مقصد الشريعة

 
 :أما بعد، المرسلينو األنبياءخاتم والصالة والسالم على ، الحمد هللا رب العالمين

 غيـر   مـين  دائ سـرورٍ  و فرحٍليعيش في   ، أصالً لسعادةا لدار    اإلنسان ���� اُهللا    خلق قدل
 ؛د عليه حياته  نك من المنغصات التي تُ    أي خالٍ ،  وال عرِي   وال ظمأٍ   بجوعٍ غير مهدد و، ينمنقوص

mmmm�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a :لقوله تعالى 

�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p

eeeel ]١١٩ – ١١٥ :طه[. 
m�¾�½�¼�»�º�¾�½�¼�»�º�¾�½�¼�»�º�¾�½�¼�»�º : تعالى قالف، هاولكن الشيطان وسوس إليه فأخرجه من     

Å�Ä�Ã�Â�À�¿Å�Ä�Ã�Â�À�¿Å�Ä�Ã�Â�À�¿Å�Ä�Ã�Â�À�¿Æ�Æ�Æ�Æ�����Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÍ�Ì�Ë�Ê�É�ÈÍ�Ì�Ë�Ê�É�ÈÍ�Ì�Ë�Ê�É�È��������ÎÎÎÎl ]٣٦ :البقرة[. 

، ءالـبال هذه المحنة و  لكي يستطيع النجاة من     ، أنزل اهللا تعالى شريعته آلدم وذريته     لذلك  
 m�R�Q�P�O�N�M�L�K�J��R�Q�P�O�N�M�L�K�J��R�Q�P�O�N�M�L�K�J��R�Q�P�O�N�M�L�K�J�l :لقولـه تعـالى   ،  النعيم والسرور األول   إلىوليعود  

 .]٣٨ :البقرة[
 أعرض نخبر أن مأبحانه المقصود أن اهللا س    .." : على هذه اآلية   ا معلقً : قال ابن القيم  

وتكفل لمن حفظ   ،  ضنكا فإن له معيشةً  ،  وهو الهدى الذي من اتبعه ال يضل وال يشقى         عن ذكره 
١("..  ويجزيه أجره في اآلخرة، طيبةًحييه حياةًعهده أن ي(. 

ليتمكنوا من تحقيق الـسعادة  ، ا جدلذلك فإن حاجة الناس إلى الشريعة وإلى الرسل كبيرةٌ  
فليس الناس قـط     .." :: ابن القيم وفي هذا يقول    ، لسرور الحقيقي في الدنيا واآلخرة    والفرح وا 

 والقيام به والدعوة إليه والـصبر عليـه   �إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول         
وال سـبيل إلـى     ،  وليس للعالم صالح بدون ذلك البتـة       ،وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه      

 .)٢("..  والفوز األكبر إال بالعبور على هذا الجسمالوصول إلى السعادة

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٥ :ةمفتاح دار السعاد )١(
 .٢/٣١٩ :المصدر السابق )٢(



�    � ٢ 

 .)١(".. طاعة اهللا ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور" ::  ابن تيميةويقول
ومن ذلك التوحيد الذي هو     ، وكل تعاليم الدين تهدف إلى سعادة البشر وسرورهم األبدي        

بد باب الخيـر والـسرور واللـذة        فالتوحيد يفتح للع  " :: قال ابن القيم  ، أساس اإلسالم وقاعدته  
 .)٢("واالبتهاجوالفرح 

 : في أحكامه)٣( اآلمدييقولف، إلنساناتحقيق سعادة فالغاية منه هو     : علم األصول  وكذلك
فالوصول إلى معرفة األحكام الشرعية التي هـي منـاط الـسعادة             ؛وأما غاية علم األصول    "..

 .)٤(".. الدنيوية واألخروية
 :في منظومته للقواعد : عثيمين ابنالعالمة قول يو

  قد شرع نافعٍوكل أمرٍ*** الدين جاء لسعادة البشر 
 .)٥(ع وكل ما يضرنا قد من ***والنتفاء الشر عنهم والضرر

فالمقصود منها هو تحقيق سعادة اإلنسان      ، وكذلك باقي أصناف علوم الشريعة وتعاليمها     
 .األبدية

���m�q�q�q�q:قال تعـالى  ، دةهجمال المنظر وروعة المشا    وجعل فيه     تعالى الخلقَ  وقد خلق اهللاُ  

x�w�v�u�t�s�rx�w�v�u�t�s�rx�w�v�u�t�s�rx�w�v�u�t�s�r�����~�}�|�{�z�y�~�}�|�{�z�y�~�}�|�{�z�y�~�}�|�{�z�yl ]فهــذه  ]٦٠ :النمــل
  أن :ال شك أن من أغراض خلقه     ف ،الحدائق ذات البهجة تورث في نفس الناظر الفرح والسرور        

 . بنعيم وسرور اآلخرة وتذكرةًوتكون لهم عبرةً، ويتمتعوا بجمالها ، بهايتفكر الناس
،  دائمطيع العيش في كبدتألن اإلنسان ال يس، هو حاجة إنسانيةالحقيقي  والسرور  الفرح  و

 آخر يتسلى ويتصبر عن المآسي التي       اوحينً، ا حينً  بالفرح والسرور   نفسه  من الترويح عن    بد فال
 :قد تلم به

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧/٤٣٧ :مجموع الفتاوى) ١(
 .٤/٢٠٢ :زاد المعاد في هدي خير العباد )٢(
ما عـسى أن يقـال فـي      " :كانقال ابن خلِّ  ، اآلمدي التغلبي الشافعي   علي بن محمد  هو   :سيف الدين اآلمدي  ) ٣(

 بكـر  ديـار  فـي  كبيرة مدينة وهيولد بآمد    "وقد مألت تصانيفه األسماع   ، صروإمام الع ، أعجوبة الدهر 
 الـوافي فـي     :انظـر  ( بدمشق )هـ٦٣١(وتوفي  ،  مائة حدى وخمسين وخمسِ  إة  سن الروم لبالد مجاورة
 .)٣/٢٩٤: ووفيات األعيان البن خلِّكان، ٢١/٢٢٥ :للصفديالوفيات 

 .١/٢٤ :األحكام أصول في اإلحكام) ٤(
 .١٩ ص:القواعد الفقهية) ٥(
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����««««����m¹¹¹¹����ºººº: تعالىفي قوله    	عن ابن عباس     )٢( بسنده )١(فقد أخرج ابن أبي شيبة    

¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ�����Á�Á�Á�Ál ] قال ]٢٣ :�ا�����: "سلَي دالِإ َأح وهو حفْري نزحيو،  ـنلَكِإذَا و 
تْهابةٌ َأصيبصا ملَهعا جربص، فَِإن هابَأص رخَي لَهعا ج٣("شُكْر(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .  )١٩/٢٤٦(، ٣٥٩٣٤ :األثر -	 كالم ابن عباس - كتاب الزهد-مصنف ابن أبي شيبة) ١(
عـن عكرمـة    ، ] حرب ابن[ سماكعن  ، ]الثوري[عن سفيان   ، ] الجراح ابن[وكيع   حدثنا   :قال ابن أبي شيبة   ) ٢(

 .باألثر، ب عن ابن عباس، ] مولى ابن عباس،القرشي[
 :دراسة األثر) ٣(
 :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً 

 بـن ا حمـاد  قالو "لسماك حديث  سقط ما" :الثوريقال   :أبو المغيرة الكوفي  ،  البكري حربٍ بن سماك
 :معـين  ابـن  عن، مريم أبي ابن وقال "الصحابة من ثمانين أدركت" :أنه قال  -أي عن سماك  - عنه سلمة

، غيره يسندها لم حاديثأ سندأ" :قال؟   عابه الذي ما عنه ئلس معين ابن سمعت :خيثمة أبي ابن وقال "ثقة"
 سـاء  ثقـةٌ  هـو " :قال الذهبي في الكاشف   و "ثقة صدوقٌ" :حاتم أبو وقال "ثقة" :وقال ابن شاهين   "ثقة هوو

 ".حفظه
 وكـان  ؛عميـر  بن الملك عبد من حديثًا صحأ سماك" :أبيه عن، أحمد بن صالح قالف :وتوسط فيه قوم  

 حديثه وفي، بأس به ليس" :سائيالنَّ قالو "لقاله عباس ابن له قولأ أن شئت ولو، عكرمة التفسير في يقول
 وقـال  "فيـتلقن  لقني كان نهأل، حجة يكن لم بأصٍل انفرد فإذا ؛قنلُ ربما كان" :في موضعٍ آخر قال   و "شئ
 في كان أنه إال ؛الحديث جائز بكري" :العجلي وقال "حديثه في ويختلفون يغلط كان أنه يقولون" :عمار ابن

 فصيحا وكان، حدأ عنه يرغب ولم، الضعف يضعفه بعض  الثوري وكان ؛الشئ وصل ربما عكرمة حديث
 غيـر  في وهو ؛مضطربة خاصةً عكرمة عن وروايته" :بن سفيان  يعقوب قالو "الناس وأيام بالشعر عالما

 ؛مستقيم صحيح عنه فحديثهم ؛وسفيان شعبة مثل قديما منه سمع ومن، المتثبتين من وليس، صالح عكرمة
 رجـالً  كـان " :البزار وقال "بآخره منه سمع فيمن أنه نرى إنما -أي تضعيفه له  - مباركال ابن قاله والذي

 وقـال  "كثيـرا  يخطئ" :الثقات في حبان ابن وقال "موته قبل تغير قد وكان ؛تركه حداأ أعلم ال، مشهورا
 وهو، حسان أحاديثهو ؛الكوفة أهل تابعي كبار من وهو ؛اهللا شاء إن مستقيم كثير حديثٌ لسماك" :عدي ابن

 ".صدوق ":وقال الذهبي في ميزان االعتدال "به بأس ال صدوقٌ
 فـي  ضـعيف  سماك" :المبارك ابن وقال "يضعفه شعبة كان: "قال أنه   معين ابن فعن: وضعفه آخرون 

 في رواية و "مضطربة: "فقال؟   عكرمة عن سماك رواية المديني البن قلت: شيبة بن يعقوب وقال "الحديث
 فرجعت قائما يبول فرأيته أتيته: "الحميد عبد بن جرير وقال "الحديث مضطرب: "قال أحمد عن طالب يأب

وذكره العقيلـي فـي      "فعضي ":جزرة صالح وقال "لين حديثه في ":خراش ابن وقال "شئ عن سألهأ ولم
 بـن  سـماك  في قاله ماإن الثوري ما حكاه " :قال ابن حجر   "الحفظ سيء" :وقال الدارقطني ، جملة الضعفاء 

: وقال ابن حجر في تقريب التهذيب      "ضعفه أنه الثوري عن فالمعروف حرب بن والسماك، اليماني الفضل
ـ ١٢٣ (سنة مات "تلقن وقد تغير بأخرة فكان ربما    ،  مضطربة وروايته عن عكرمة خاصةً   ، صدوق"  ).هـ

 .ابقًاصدوق وعلته في عكرمة ففيه اضطراب كما نص العلماء س وهو :قلت
= 
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�mmmm�K�J��K�J��K�J��K�J :قال تعالىف، اآلخرةولمؤمنين بعدم الحزن في الدنيا ل اهللا تعالى وعدوقد تكرر 

�N�M�L�N�M�L�N�M�L�N�M�L�R�Q�P�O�R�Q�P�O�R�Q�P�O�R�Q�P�Ollll ] ال أن إلى بالعبد يفضي الهدى إتباعأن   :ومعناه .]٣٨ :البقـرة 
m�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î : تعالى هلوقوكذلك   .)١(اآلخرة في وال الدنيا في ال يحزن وال يخاف

Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�ÔÞ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�ÔÞ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�ÔÞ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ôl ]١١٢ :البقرة[. 
 على  اآلخرة  حزن بهإنما المقصود    ؛عدم الحزن وردت في    اآليات التي    بعضوإن كان   

، )٣(واآلخرةوالبرزخ  حزن الدنيا   هو   أن المراد    :قالاآلخر  م  فإن بعضه ، )٢( بعض المفسرين  قول
 ألم  كقولـه تعـالى   ،  الدنيا المراد هو النهي عن حزن      أن ،أن هناك آيات تفيد بشكل واضح     ا  كم

 .]٧:القصص[ mZ�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�U����\�[\�[\�[\�[���������̂]��̂]��̂]��̂]�����l :موسى

 ــــــــــــــــــــــــــ=
: الجـرح والتعـديل   ، ١/٤٣٦: لثقات للعجلـي  ا، ٤/١٧٣: التاريخ الكبير للبخاري  (: مصادر الترجمة 

الكامـل  ، ٢/٥٥٣: الضعفاء الكبير للعقيلي  ، ٣/٨٧و، ٧٧٨، ٢/٦٣٨: المعرفة والتاريخ للفسوي  ، ٤/٢٧٩
:  البـن حبـان    الثقـات ، ١٠٧: تاريخ أسماء الثقات البن شاهين    ، ٣/٤٦٠: في ضعفاء الرجال البن عدي    

 :الكاشف للذهبي ، ١٢/١٢٥: تهذيب الكمال ، ٩/٢١٤: تاريخ بغداد ، ١٣/١٨٤ :للدارقطني العلل، ٤/٣٣٩
، ٤/٢٠٥ :تهـذيب التهـذيب   ، ١٥٩ :االغتباط بمن روي باالختالط للحلبي ومعه نهاية االغتباط       ، ١/٤٦٥

 ).٧٠ :بحر الدم، ٦/١٠٩ :إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، ٤١٥ :تقريب التهذيب
ألنه مـن    وتدليسه محتمل    )٣٩٤: تقريب التهذيب   (  ربما دلس   حافظٌ ثقةٌ :سفيان بن سعيد الثوري    -٢  

 ).٣٢: طبقات المدلسين (المرتبة الثانية من المدلسين عند ابن حجر 
 - تفسير سورة الحديد   - كتاب التفسير  -المستدرك على الصحيحين للحاكم    األثر في    : تخريج األثر  :ثانيا  

،  ٢٣٤  :حديث -���� باب في القدر خيره وشره من اهللا -شعب اإليمان للبيهقيو، )٢/٤٧٩(،  ٣٧٤٨  :ثحدي
، كلهم من طريق سماك بن حرب     ، )٢٣/١٩٨ (: حديث :جامع البيان في تفسير القرآن للطبري     و، )١/٣٩٧(

 .)١٣/٤٣١(وذكره ابن كثير في تفسيره من كالم عكرمة ، بمثله، عن ابن عباس، عن عكرمة
وقد تغير ، ولم يتابع ، وروايته عن عكرمة مضطربة    ، صدوق فيه سماك وهو   : الحكم على اإلسناد   :ثالثًا
 وهو ممن سمع منه قبل االخـتالط        ،ألن الراوي عنه هو سفيان الثوري     ، وإن كان تغيره ال يضره    ، بأخرة

ق قواعد دراسـة األسـانيد      فاألثر وف ) ١٥٩: االغتباط بمن روي باالختالط للحلبي ومعه نهاية االغتباط       (
إال أنه يستأنس به في غيـر العقائـد         ، الحتمال وقوع الخطأ من سماك في روايته عن ابن عباس         ، ضعيف

وقال محقق شعب اإليمـان     ، صححه الحاكم وأقره الذهبي   فقد  ، خاصة أن صححه بعض العلماء    ، واألحكام
 .في تحقيقه لشعب اإليمان" إسناده صحيح: "علي حامد. د

 .١/٤٦:  ألبي بكر الجزائريالكبير العلي لكالم التفاسير أيسر: نظرا )١(
 .١٦٩، ١٥١: تفسير الجاللين، ٣٨٤: تفسير البيضاوي: انظر) ٢(
 .١/٢٦٦، ١/٤٧: أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري، ١/٩٣: تفسير أبي السعود: انظر) ٣(
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   كما أن العيش بحياة من اهللا تعالى     طيبة لعباده المؤمنين الذين يعملون الـصالحات    وعد ، 
�m{�z��y{�z��y{�z��y{�z��y����}�|}�|}�|}�|����b�a :كما في قوله تعالى �̀_�~b�a� �̀_�~b�a� �̀_�~b�a� �̀_�~d�c�d�c�d�c�d�c�����l ]٩٧ :النحل[. 

  أنهـا  -أحدها-وفي الحياة الطيبة خمسة أقوال       ".. :قال القرطبي في تفسيره لهذه اآلية     
 .(١)" في الدنياالسعادة

وتغـايرت  ، سرور الحقيقي  قد تفاوتت أفهام الناس في معنى السعادة وال        –لألسف-ولكن  
 . سالك في طريقفكٌل، سبل الناس فيه

وشغل  وبعضهم يبحث عنها في اللهو واللعب، فبعضهم يبحث عن السعادة في جمع المال
وارتيـاد  ، وبعضهم يبحث عنها في ارتكـاب المحرمـات       ، ألوقات وإضاعتها فيما ال نفع فيه     ا

 .وغير ذلك، وغناء  لهوٍ وسماع آالتا وزنًمن شرب خمرٍ، المنكرات
، فكثـرت همـومهم   ، فالكل ينـشد ويبحـث    ... وبعضهم  ... وبعضهم يبحث عنها في     

 .وأشربت باألحزان قلوبهم، وعظمت غمومهم
لبيان معنى السعادة   ، أي موضوع الفرح والحزن   ، لذلك آثرت الكتابة في هذا الموضوع     

، واألسباب المختلفـة لهـا  ، واعواألن، من خالل الحديث عن المفاهيم ، والفرح والسرور الحقيقي  
 .وغيرها، واآلداب المتعلقة بها

وسـبل  ، وآدابهـا ، نواعهـا وأ، بمفاهيمهاوكذلك الحديث عن الهموم والغموم واألحزان       
 .وكل ذلك من خالل السنة النبوية المطهرة، وعالجها، الوقاية منها

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/١٧٤ :الجامع ألحكام القرآن الكريم) ١(
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    يف ضوء السنة النبويةيف ضوء السنة النبويةيف ضوء السنة النبويةيف ضوء السنة النبويةالفرح الفرح الفرح الفرح 
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�    � ٧ 

 
 
 
 
 
 

���� 
 

éîÏëéîÏëéîÏëéîÏëZZZZ@@@@
    
!üëc!üëc!üëc!üëc@@@@
 

    وبعض الفروق اللغويةوبعض الفروق اللغويةوبعض الفروق اللغويةوبعض الفروق اللغويةومرادفاته ومرادفاته ومرادفاته ومرادفاته تعريف الفرح تعريف الفرح تعريف الفرح تعريف الفرح 
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    آن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرمي ذكر الفرح يف القر ذكر الفرح يف القر ذكر الفرح يف القر ذكر الفرح يف القر
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    ::::الفروق اللغويةالفروق اللغويةالفروق اللغويةالفروق اللغويةوووو    بعض املرادفاتبعض املرادفاتبعض املرادفاتبعض املرادفاتووووتعريف الفرح تعريف الفرح تعريف الفرح تعريف الفرح     ::::أوالًأوالًأوالًأوالً
 واآلخـر   ،أصالنِ يدلُّ أحدهما على خالف الحزن      :الفاء والراء والحاء   :الفرح لغةً  -١

�����m��́³�²�́³�²�́³�²�́³�² :قـال اهللا تعـالى  ،  فهـو فَـرِح  ،اقال فَرِح يفرح فَرح ي ،الفَرح :فاألول .اإلثْقال
�º�¹� �̧¶�µ�º�¹� �̧¶�µ�º�¹� �̧¶�µ�º�¹� �̧¶�µl ]فراح ]٧٥ :غافرزان:والمحنقيض الم .  

 اإلفـراح  فكـأن  ،ن هذا الذي أثْقَلَه الدي    :قالوا، وهو اإلثقال  :فاإلفراحوأما األصل اآلخر    
 .زالتهاإلو الشكوى جلبل يستعمل اإلشكاء أن كما، الفرح إزالة وفي الفرح جلب في يستعمل

 مـا  :وتقـول ، حةٌ وفَرحى مثل عطْشَىوامرأةٌ فَرِ، رجٌل فَرحان وفَرح من الفَرح     :يقالف
 . الشَّيء الذي يفرحني:والمفرح،  الشيء أنا أفَرح به:فالمفروح، يسرني به مفْرح ومفروح

وال ، مفْرِحما يسرني به    " :قاليف "مفروح به " أنه ال يصح أن يقال للشيء المفرِح         :وقيل
لفـظ   إنكـار  أحد فـي    هذا القول  لم يؤيد إال أنه   ، "ة مما يلحن فيه العام    هذاأن  و، يجوز مفروح 

"مفرح األمر بهذا يسرنى ما :يقال "قالوا بل "امفروح ،يالنه فكأن، "مفروح تقل وال ،به ومفروح 
ى حذف على منصبفـصحيح  )به مفروح( :قلت فإذا ،)به( والمجرور الجار وهو ،به المتعد، 

 .يجز لم به المتعدى حذفت وإذا
����m²²²²����³³³³����́́́́ :ومنه قوله تعالى  ، البطر :اوالفرح أيض ،  حفلة العرس وهو من المجاز     :الفرحو

µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����l ] � الذي يفْـرح    :بالكسر والمفْراح، هو أن يجد في قلبه خفةً      :والفرح ]٧٦ :ا���
هره الدرحِ  وهو،كلَّما سالفَر (١)الكثير. 

 
٢-ا الفرح اصطالح:  

 وأكثر ما يكون ذلك في اللذات     ، عاجلة راح الصدر بلذة  انش"هو   :قال الراغب األصفهاني  
 .(٢)"البدنية والدنيوية

 .(٣)" في القلب بإدراك المحبوب لذةٌالفرح": قال القرطبيو

 ـــــــــــــــــــــــــ

 مقـاييس اللغـة البـن    ،٥/٢١: يتهذيب اللغة ألبي منصور الهرو ،٣/٢١٣: العين للفراهيدي كتاب  : انظر) ١(
مختار الصحاح ألبي بكـر      ،٣٧٥ص:  للراغب األصفهاني  المفردات في غريب القرآن   ، ٤/٥٠٠: سفار

: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي  ، ٣٣٧١ ،٥/٣٣٧٢: لسان العرب البن منظور    ،٥٢١ :الرازي
 للباحـث   النقد اللغوي في تهذيب اللغة لألزهري     ، ٢/٦٧٩:  لمجموعة من العلماء   المعجم الوسيط  ،١٣ /٧

 .٢٠٢ص:  عبد الفتاح بدرانحمدي
 .١/٣٧٥ :المفردات في غريب القرآن) ٢(
 .٨/٣٤٥ :للقرطبيالجامع ألحكام القرآن الكريم ) ٣(
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فيتولـد مـن    ،  تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى       الفرح لذةٌ " :ابن القيم ل  اقو
 .)١("الفرح والسرور :إدراكه حالة تسمى

فيتولد عنه شـعور    ، اندفاع المكروه  وأ،  تقع في القلب بإدراك المحبوب     فرح لذةٌ ال: إذن
 .باطني يسمى الفرح والسرور

ن الفرح قـد يكـون      فإ،  من أنواع الفرح    واحد  فهو نوع  " عاجلة بلذة"  الراغب وأما قول 
باألمور العاجلة  افرح  ،  قـد قـال    ف ،حأنواع الفر  كما سيأتي في     ، باألمور اآلجلة  اوقد يكون فرح

�[ m�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�j�i�h�g�f�e�d�c�b�al :تعالى� !: ٥٨[. 
 

 :الفروق اللغويةالمرادفات وبعض  -٣
 :ما يليفي اللغة العربية  األلفاظ التي تدل على الفرحفمن 

 .)٢(كلُّه الفَرح :وسررتُ فالناً، وسرِرت أنا، السرور والمسرة ف:)السرور( -١
 في القلب عند حصول نفع أو توقعه        السرور هو لذةٌ   :قيلف :رالفرق بين الفرح والسرو   و

 ولـذلك   ،وأما الفرح فهو ما يورث أشرا أو بطرا       ،  في المحمود  مستعملو  وه، أو اندفاع ضرر  
�m±�°�±�°�±�°�±�°�²²²² :قوله تعالى ك ،ذمي كثيرا ما  �̧¶�µ�´�³�� �̧¶�µ�´�³�� �̧¶�µ�´�³�� �̧¶�µ�´�³�l ] $%&'(عـن    ما يكون  فاألول ]٧٦ :ا 

 .)٣(ية والفرح ما يكون عن القوة الشهو،القوة الفكرية
 وقد يكون الفـرح     ،أن السرور ال يكون إال بما هو نفع أو لذة على الحقيقة           " :أيضاقيل  و

وال ، كفرح الصبي بالرقص والعدو والسباحة وغير ذلك مما يتعبه ويؤذيه         ،  وال لذة  بما ليس بنفعٍ  
 .)٤(" ..يسمى ذلك سرورا

راح الـصدرِ بلـذَّة فيهـا       السرور هو انش  " :في تاج العروس  ف، وقيل أنهما بمعنى واحد   
 .)٥(" وقد يسمى الفرح سرورا وعكسه،طُمْأنينةُ الصدرِ عاجالً وآجالً

والسرور علـى   الفرح  كالً من   ن اهللا تعالى أطلق     أ: بدليل، وهذا الذي يميل إليه الباحث    
 :وعلى األمور المذمومة، األمور الممدوحة

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٥٧ :مدارج السالكين) ١(

 .٨/٤٠٨ : البن سيدهالمحكم والمحيط األعظم، ٧/١٩٠ : أحمد الفراهيدي للخليل بنالعين كتاب :انظر) ٢(

 .١/٨٠٤ :الكفوي ء البقايب ألكتاب الكليات) ٣(
 .١/٢٧٧ : ألبي هالل العسكرياللغويةالفروق ) ٤(
  .٧/١٢ :للزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس: انظر) ٥(
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ـ  ،ةحودم الم على األمور  الفرح   أطلقف  mx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sl: ه تعـالى  كقول

�m±�°�±�°�±�°�±�°�²²²²:  كقولـه تعـالى    ،أطلقه على األمور المذمومة   و] ١٧٠ :0/&.ان  ,ل[ �̧¶�µ�´�³�� �̧¶�µ�´�³�� �̧¶�µ�´�³�� �̧¶�µ�´�³�l 

 .]٧٦: ا)'%$[
 �m�x�w�v�u�x�w�v�u�x�w�v�u�x�w�v�ul: كقولـه تعـالى    ،الممدوحة على األمور  السرور   أطلقوكذلك  

 .]١٣: االنشقاق[ m�����l�k�j�i�h�l�k�j�i�h�l�k�j�i�h�l�k�j�i�hl:  كقوله تعالى،أطلقه على األمور المذمومةو ]٩: االنشقاق[
اهللا تعـالى   ألن  ،  للفـرح  بل قد يكون التـرجيح    ، فرق عن اآلخر  أحدهما   يبدوا في فال  

 .)١(يوصف به دون السرور
 والضحك  ، واإلقبال على أخيك   ، واللطف في المسألة   ،هي طالقة الوجه  و) البشاشة( -٢

 .)٢( وفرح الصديق بالصديق،إليه
وبشر ، وبشَّره وَأبشَره فَبشَر به، مرِ يبشُره بشْرا وقد بشَره باَأل،الطَّالقَةُهو و )البِشْر( -٣

 .)٤(فرح يفرح وزنًا ومعنى مثل ،وبشر بكذا يبشَر، )٣(فَرِح :وتَبشَّر واستَبشَر وَأبشَر
واالستبشار يكون بـه  ، أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله    : واالستبشار بين الفرح والفرق  

�m�x�w�v�u�t�s�x�w�v�u�t�s�x�w�v�u�t�s�x�w�v�u�t�s :ولهذا قـال تعـالى    ، ذا كان على ثقة من حصوله     قبل حصوله إ  
��~�}�|�{�z�y��~�}�|�{�z�y��~�}�|�{�z�y��~�}�|�{�z�yl ]٥(]١٧٠ :�ل ���ان(. 

واالسـتفعال  ، أن االستبشار هو السرور بالبشارة     :الفرق بين االستبشار والسرور   وأما  
 وأصل البشرة من ذلك لظهور      ،والمستبشر بمنزلة من طلب السرور في البشارة فوجده       ، للطلب

 .)٦( في بشرة الوجهالسرور
 ،أن البشر أول ما يظهر من السرور بلقي من يلقـاك           :الفرق بين البشر والبشاشة   وأما  
ـ      ، وهي أول ما يصل إليك من الخبر السار       ، ومنه البشارة  ا لم يفإذا وصل إليك ثانيسبـشارة  م  ،

خبره  أول من ي   قُتعأنه ي ،  من عبيدي فهو حر     من بشرني بمولود   :إن من قال   : الفقهاء ولهذا قال 
 .)٧(بذلك

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٦٠: الجوزيةبن القيم  المدارج السالكين:  انظر)١(

 .٧٥٥ص :القاموس المحيط: انظر) ٢(
 .٨/٥٩ : البن سيدهاألعظم والمحيط المحكم )٣(
 .٣١ص :فيوميلل الكبير الشرح غريب في المنير المصباح) ٤(
 .٤٤/ ١ :للعسكري الفروق اللغوية) ٥(
 .١/٤٤ :مصدر السابقال) ٦(
 .١/١٠١ :مصدر السابق ال)٧(
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 .واهللا أعلم،  سواء أوله أم آخره،وأما البشاشة فهي ذات الفرح بالصديق
، )٣(والمـسرة ، )٢(الفـرح والـسرور بالـشيء    و،)١( حسن الحال  :والغبطةُ) الغبطة( -٤
 .)٤( هو الفَرح بالنِّعمة:واالغْتباطُ
٥- )البح  : أحدهما ،شيئان :الباء والهاء والشين  ) شهه الفَربمـن     : واآلخـر  ،ش جِـنْس

 .)٥(إذا رآه فسر به وضحك إليه" بهش إليه"قولهم ك فاألول .الشَّجر
٦- )الحتعالىوهي كما في قوله ، الفرحوهي) رةب : �m�É�È�Ç�Æ�Å�É�È�Ç�Æ�Å�É�È�Ç�Æ�Å�É�È�Ç�Æ�Å

�Í�Ì�Ë�Ê�Í�Ì�Ë�Ê�Í�Ì�Ë�Ê�Í�Ì�Ë�Êl ]٦(]١٥ :الروم(. 
 الثـوب   رتُمن قولك حب  ، لحسنةبور هي النعمة ا   أن الح " :الفرق بين الحبور والسرور   و
وإنما يسمى  ، تنعمونيأي   ]١٥ :الروم[ m�Í�Ì�Ë�Ê��Í�Ì�Ë�Ê��Í�Ì�Ë�Ê��Í�Ì�Ë�Ê�l :سر قوله تعالى  وفُ، إذا حسنته 

  إال ستمأل   ملئت حبرةً  ما من دارٍ  " : وقيل في المثل   ،نه يكون مع النعمة الحسنة    السرور حبورا أل  
قالوا الحبرة هاهنا السرور "برةع ،برة الحزنوالع. 

ومنـه  ،  واألصل فيه النعمة الحـسنة     ،هذا على جهة االستعارة   و ،ر الكرامة الحبو :قيلو
 .ن الكتبسح ألنه يبر والمداد ح، بأحسن األخالقربِألنه ح" حبر"قولهم للعالم 

 السرور الذي يظهر في     :والحبور،  أو توقعه   انبساط القلب لنيل محبوبٍ    : السرور :قيلو
¤�¥�¦�¤�¥�¦�¤�¥�¦�¤�¥�¦��m : أهل الجنـة بقولـه     -سبحانه–ذا خاطب    ول ، فهو أشد السرور   ،الوجه أثره 

� �̈§� �̈§� �̈§� �̈§l ]٧("]٧٠ :الزخرف(. 
٧-) بجبالشيء إذا فـرِح بـه       ،  الباء والجيم والحاء كلمةٌ واحدة     )ح حجح  ، يقال بجـبوي

 .)٨(بكذا
 .وهناك مرادفات أخرى ال أريد اإلطالة بذكرها، فهذه أهم المرادفات

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٣٨٨ :الفراهيدي كتاب العين) ١(
 .٨/١٢٨ :جامع األصول في أحاديث الرسول) ٢(
 .٥/٤٥٥ : البن سيدهالمحكم والمحيط األعظم) ٣(
 .١٩/٥٠٩ : للزبيديتاج العروس) ٤(
 .١/٣١٠ : البن فارسمقاييس اللغة: انظر) ٥(
  .٢/١٢٧ : البن فارسغةمقاييس الل) ٦(

 .١/١٧٥ :كريللعس الفروق اللغوية) ٧(
 .١/١٩٧ :مقاييس اللغة البن فارس) ٨(
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 :تب على النحو التاليوقد وضع فقهاء اللغة للفرح مرا
 .واالبتهاج الجذَُل :مراتبِه أوُل
شَار ثُمبتوهو االس اززاالهت. 
ثُم احيترِنْشَاقُ االرواالب. 
ثُم حالفَر: طَرِ وهو١(كالب(. 
ثُم حرةُ وهو :المدحِ ش٢(الفَر(. 
 

ذكر الفرح في القرآن الكريم :اثاني: 
 تكرر فيها ذكر    ن مرةً بلغت إحدى وعشري  ،  كثيرة فرح في القرآن الكريم في آيات     كر ال ذُ

 :اآلتيعلى النحو وذلك ،  المدحسياقا كان في ومنها م،  الذمسياقمنها ما كان في ، لفظة الفرح
 : من اآليات التي ذكر فيها الفرح في سياق الذم-١
لمـا   وأصـحابه    �ماتةً بـالنبي    أو ش ، وتخلفهم عن الجهاد   بقعودهم   فرح المنافقين  -أ

�mb�a :ومثالهـا اآليـة الكريمـة    ، يصيبهم مـن سـوء     �̀_� �̂]b�a� �̀_� �̂]b�a� �̀_� �̂]b�a� �̀_� �̂]l 

ــة[ ــالى  ]٨١ :التوب ــه تع ــذلك قول ��m�¹ :وك �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°l 

 .]١٢٠ :عمران آل[
¨�¨�¨�¨�m : ومثالها اآلية الكريمـة    :وتشرذمهمبضاللهم   الضاللالبدع و فرح أهل    -ب

«�ª�©«�ª�©«�ª�©«�ª�©¬¬¬¬®�®�®�®������²�±�°�¯�²�±�°�¯�²�±�°�¯�²�±�°�¯l ]٥٣ :المؤمنون[. 
mÕ�Ô�Õ�Ô�Õ�Ô�Õ�Ô������Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö :ومنه قوله تعـالى    : والبطر فرح أهل الغفلة   -ج

�Ý�Ý�Ý�Ýl ]٤٤ :األنعام[. 
 :كر فيها الفرح في سياق المدحاآليات التي ذُمن و -٢
 .]١٧٠ :,ل 0/.ان[ �mssss����tttt����x�w�v�ux�w�v�ux�w�v�ux�w�v�ul :ومنه قوله تعالى :فرح الشهداء -أ

�m�d�c�b�a�d�c�b�a�d�c�b�a�d�c�b�a�e�e�e�e :ومنه قولـه تعـالى     : بفضل اهللا وبرحمته   نيفرح المؤمن  -ب

�j�i�h�g�f�j�i�h�g�f�j�i�h�g�f�j�i�h�g�fl ]�� !: ٥٨[.  

 ـــــــــــــــــــــــــ

كما سيأتي في إستخدام الفرح في القرآن       ، وإنما هو حسب متعلقه   ، الفرح ليس كالبطر بشكل مطلق دون تقييد      ) ١(
 .١٤الكريم ص

 .١/٩٦: فقه اللغة ألبي منصور الثعالبي: انظر) ٢(
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 مـا  َأولَـى  فَِإنَّه ،فَلْيفْرحوا الْحقّ ودين الْهدى من اللَّه من جاءهم الَّذي بِهذَا َأي" :ومعناه
ونحفْري ١("بِه(. 

 :والرحمـة  ؟القـرآن    :هل الفضل ، واختلف المفسرون في معنى الفضل والرحمة هنا      
 ذلك في ويدخل، العموم على والرحمة الفضل حمل -واهللا أعلم – واألولى؟  س  أم العك  ؟اإلسالم  

 مـن    للداللة على أن كل واحـدmddddl      وتكرير الباء في    ، اأولي دخوالً منهما القرآن في ما
(٢) في الفرح مستقٌلالفضل والرحمة سبب. 

����mµµµµ.. ¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº :قولـه فرح المؤمنين بنصر اهللا تعالى كما في        ومنه  
»»»»����¼¼¼¼l ]٥ – ٤ :�وما�[. 

لعدم اإلطالةالباحث  استبعدها وهناك العديد من األمثلة. 
    يذكر الفرح   فتارةً،  مختلفة فإنه استخدم في معانٍ   ،  مختلفة وكما استخدم الفرح في سياقات 

،  يذكر ويراد به السرور    وتارةً، والبطر يذكر ويراد به األشر      وتارةً،  واإلعجاب الرضابه   ويراد
 :وذلك على النحو اآلتي،  يذكر ويراد به االستبشاروتارةً، اد به الخيالء والفخر يذكر ويروتارةً

�®��®��®��®�¬¬¬¬¨�©��m«�ª�©�¨«�ª�©�¨«�ª�©�¨«�ª :وذلك كقوله تعالى   : واإلعجاب الرضا الفرح بمعنى    :األول
�²�±�°�¯�²�±�°�¯�²�±�°�¯�²�±�°�¯l ]٣(به معجبون أي )فرحون( :فقوله ]٥٣ :ا)/234 ن(. 

°�°�°�°�mmmm : عن قوم قارون لـه     حكايةً وعليه قوله تعالى     :البطرو  األشر الفرح بمعنى  :الثاني
±±±±²²²²� �̧¶�µ�´�³�� �̧¶�µ�´�³�� �̧¶�µ�´�³�� �̧¶�µ�´�³�l ]٧٦ :القصص[� 

 َألن  ، ال تفْرح بكثرة المال فـي الـدنْيا        -واهللا َأعلم -معناه  و،  اَألشَر والبطَر  :الفَرح هنا ف
       وقيل، الذي يفرح بالمال يصرِفه في غيرِ َأمرِ اآلخرة:  ال تْأشر والمعنيانِ متقاربـانِ     : ال تَفْرح ، 

رَألنّه ِإذا سرما َأش(٤) رب. 
 �mssss����w�v�u�t�w�v�u�t�w�v�u�t�w�v�u�t������x��x��x��x�l : وعليه قوله تعـالى    : السرور الفرح بمعنى  :والثالث

 .]١٧٠ :0/.ان ,ل[

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٣٧١ :تفسير القرآن العظيم البن كثير) ١(

 .٢/٤٥٣ :لشوكانيل القدير فتح :انظر) ٢(

 .٣/٤٨٦ :للشوكاني لقديرا فتح) ٣(
 .٥/٣٣٧٢ :لسان العرب البن منظور: انظر) ٤(
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�m�F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�A : ومنه قوله تعالى   :بمعنى الفخر والخيالء   الفرح   :والرابع

GGGG����K�J�I�HK�J�I�HK�J�I�HK�J�I�H����N�M�LN�M�LN�M�LN�M�L����OOOO�����P�P�P�Pl ]5/2(الهدية بهذه بفرحهم لهم توبيخٌ فهذا: أي ]٣٦ :ا 
 .)١(ءوخيال فخرٍ فرح

 .)٢(الدنيا في ومكاثرة مفاخرة أهل ألنكمأنتم تفرحون بهديتكم   أي:ويكون معناه
�m�^�]�\�[�Z�^�]�\�[�Z�^�]�\�[�Z�^�]�\�[�Z : وعلى هذا قوله تعالى    :ستبشاروالخامس بمعنى اال  

� �̀_� �̀_� �̀_� �̀_l ]60.(٣٦ :ا[. 
 فيه بما واالستبشار الفرح زيادة المراد" :يقال أن يمكن m�̀_�^�]��̀_�^�]��̀_�^�]��̀_�^�]�l :فقوله

، )٣("والجهالـة  بالتثاقـل  ال والطالقـة  بالبـشر  الوحي نزول يتلقون وأنهم، والفوائد العلوم من
 .)٤("عندهم ما لموافقته عليك المنزل بالقرآن يستبشرون" :أو

فـيالحظ  من حيث التقييد واإلطالق      إلى ذكر الفرح في القرآن الكريم        تم النظر وأما إذا   
 : أخرىا أحيانًاوذكر مقيد، ا أحيانًاكر مطلقًذُأنه 

��m : الفـرح فـي مواضـع كقولـه        م ذُ .." :رطبـي  الق قال �̧¶�µ�´�³�±�°� �̧¶�µ�´�³�±�°� �̧¶�µ�´�³�±�°� �̧¶�µ�´�³�±�°l 

 : لقوله افإذا قيد الفرح لم يكن ذم     ، ولكنه مطلق  ]١٠ :ه& د [ �m�§�¦�¥�§�¦�¥�§�¦�¥�§�¦�¥l :وقوله ]٧٦ :ا)'&%$ [
mx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sl ]  وههنا قال تبارك وتعالى    ]١٧٠ :,ل 0/&.ان:�m��d�c�b�a�d�c�b�a�d�c�b�a�d�c�b�a

�j�i�h�g�f�e�j�i�h�g�f�e�j�i�h�g�f�e�j�i�h�g�f�el ]� .(٥)"ديقَفَ، حواأي بالقرآن واإلسالم فليفر� ]٥٨ :! �
 جـاء  وقـد .. " : أخرى تتبع هذه األنواع فقال     اوأضاف أنواع ، : وبذلك قال ابن القيم   

 .ومقيد مطلق :نوعين على القرآن في الفرح
��m�̧¶�µ�´�³±�° :تعالى كقوله الذم في جاءو، المطلق :فاألول �̄®�¬�«�̧¶�µ�´�³±�°� �̄®�¬�«�̧¶�µ�´�³±�°� �̄®�¬�«�̧¶�µ�´�³±�°� �̄®�¬�«l 

 .]١٠ :ه د[ �m�§�¦�¥�§�¦�¥�§�¦�¥�§�¦�¥l :وقوله ]٧٦ :ا)'%$[
 :اأيض نوعانوهو ، دالمقي :والثاني

١- فهو ،ومنته اهللا فضل صاحبه ينسي :بالدنيا مقيد كقوله مذموم: �mÕ�ÔÕ�ÔÕ�ÔÕ�Ô�����Ø�×�Ö�Ø�×�Ö�Ø�×�Ö�Ø�×�Ö

Ú�ÙÚ�ÙÚ�ÙÚ�Ù����Ý�Ü�ÛÝ�Ü�ÛÝ�Ü�ÛÝ�Ü�Û����l ];:م�٤٤ :ا>[. 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٣٨ :فتح القدير للشوكاني: انظر) ١(
 .١٣/٢٠١ :الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: انظر) ٢(
 .٧/٣٠٤ :للنيسابوري الفرقان ورغائب القرآن غرائب) ٣(
 .٣٠٩ ص:التفسير الميسر لمجموعة من العلماء) ٤(
 .٨/٣٥٤ : ألحكام القرآنالجامع) ٥(
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٢- نوعان وهو، وبرحمته اهللا بفضل مقيد اأيض: 
 �mb�ab�ab�ab�a����d�cd�cd�cd�c����g�f�eg�f�eg�f�eg�f�e����i�hi�hi�hi�h�����j�j�j�jl :كقوله، بالسبب ورحمةٌ فضٌل -أ

]�� !: ٥٨[. 
 .)١(]١٧٠ :,ل 0/.ان[ �mx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sl :كقوله، بالمسبب وفضل -ب

الفرح لفظ   لورودبعد استقراء    هفإن: في مسألة التقييد واإلطالق   وجمعا بين كالم العلماء     
 .واهللا أعلم،  سواء للمدح أو الذم، وإذا قيد فهو لما قيد به،إذا أطلق كان للذمتبين أنه  ؛في القرآن

: قال السعدي وبذلك  
 فـرح ال مثل ،به امأمور امحمود القرآن يف الفرح ورد   : فقال )٢(

 والدنيا وبالرياسات بالباطل الفرح مثل :امذموم عنه امنهي وورد ،واإلسالم بالقرآن والعمل بالعلم
 وإال ،محمـود  فهو وثمراته بالخير تعلق إن ؛به تعلق لما اتبع الفرح فصار ،الدين عن المشغلة

 .)٣(مذموم فهو
، الفـرح بـنفس الرحمـة      :المـذموم ف، ا وشكر ان الفرح حمد  الفرح المذموم دو   :وقيل

 .(٤) إلى اهللا تعالىالفرح برحمة اهللا تعالى من حيث أنها مضافةٌ :والممدوح
أنه  أو ،الراغبتعريف  في  كما سبق    " عاجلة أن الفرح يكون بلذة   "وربما يستشكل قولهم    

 صاحب منازل   )٥( الهروي المعنىهذا   لقا،  في كتاب اهللا تعالى في سياق الذم        كثيرةً اتكرر مرار
األفراح ربمـا    ألن، وهو أصفى من الفرح   ،  جامع  الستبشارٍ السرور اسم " :حيث قال  ،السائرين

وورد الـسرور فـي     ،  باسمه في أفراح الدنيا في مواضـع       ولذلك نزل القرآن  ،  األحزان اشانه
  .)٦("موضعين من القرآن في حال اآلخرة

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٧ ص: محمد إدريس الندوي:جمع،  التفسير القيم البن القيم:انظر) ١(
 العربية بالمملكة نجد إقليم في، بالقصيم" نيزةع" بمدينة المولود :سعدي آل اهللا عبد بن ناصر بن الرحمن عبد) ٢(

 وله، فيه الطولى اليد له وصارت، وأتقنه فيه عبر حتى فقرأه، وفنونه بالتفسير فائقة عناية ذا كان، السعودية
 تـوفي سـنة    "المنـان  كـالم  تفسير في الرحمن الكريم تيسير" :التفسير فيوأشهرها  ، مؤلفاتال منالعديد  

 .)٢٩٢ : مشاهير علماء نجد وغيرهم لعبد الرحمن آل الشيخ:انظر (عنيزة بمدينة )هـ١٣٧٦(
 .٣٦٦ ص:المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير :انظر) ٣(

 .١١/٤٣ : لأللوسيروح المعاني :انظر) ٤(
 شـيخ  ،"منازل الـسائرين  " و "الكالم ذم "كتاب مصنف الهروي، نصارياأل محمد بن اهللا عبد إسماعيل، أبو )٥(

 كان حافظًا كبيرا وآية فـي التـصوف ومـن           .االنصاري أيوب أبي � النبي صاحب ذرية من خراسان
 ).١٨/٥٠٣: سير أعالم النبالء: انظر) (هـ٤٨١(في سنة تو، سالطين العلماء

 .٣٧:  منازل السائرين إلى الحق عز شأنه ألبي إسماعيل الهروي)٦(
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، في سياق المدح   اأيضكر  فإنه ذُ ، كر في سياق الذم   لفرح كما ذُ  أن ا  :والرد على ذلك هو   
 .كر كذلك في سياق الذمفإنه ذُ، كر في سياق المدحوكما أن السرور ذُ

يريـد أن اهللا تعـالى      " : فقال  في دعواه تلك    على صاحب المنازل   :م  فقد رد ابن القي   
 ]٥٨ :��! � [ �mf�e�d�c�b�af�e�d�c�b�af�e�d�c�b�af�e�d�c�b�al :نسب الفرح إلى أحوال الدنيا في قوله تعـالى        

������m±�°�±�°�±�°�±�°�²²²²µ�´�³�µ�´�³�µ�´�³�µ�´�³ وفي قوله تعالى   �̧¶� �̧¶� �̧¶� �̧¶l ] $%&'(وقوله تعـالى   ]٧٦ :ا: �m§�¦�¥§�¦�¥§�¦�¥§�¦�¥l 

 إال ومعهـا    بل ما من فرحة   ، وأتراحها البتة  فإن الدنيا ال تتخلص أفراحها من أحزانها       ]١٠ :ه& د [
د تقوى  ولكن ق ،  تقارنها بل ال بد من ترحة    ، وال تتجرد الفرحة  ،  أو الحقة  مقارنةٌ  أو  سابقةٌ ترحةٌ

 .وبالعكس، الفرحة على الحزن فينغمر حكمه وألمه مع وجودها
كقولـه   ، بالفرح في أمور اآلخرة في مواضع      القد نزل القرآن أيض    : على ذلك  اردفيقال  

 �mf�ef�ef�ef�el :وقولــه تعــالى ]١٧٠ :,ل 0/&&.ان[ mx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sl :تعــالى

]� .فال فرق بينهما من هذا الوجه الذي ذكره ]٥٨ :! �
يريد بهمـا قولـه      " القرآن في موضعين في حال اآلخرة      وورد اسم السرور في   " :قولهو

�mn�m�ln�m�ln�m�ln�m�l����p�op�op�op�o�����r�q�r�q�r�q�r�q :والموضع الثاني قوله ]٩ :ا?�<':ق[ �mw�v�uw�v�uw�v�uw�v�u�����x�x�x�xlتعالى 

�s�s�s�sl ]ن:@�A١١ :ا[. 
mi�h�i�h�i�h�i�h������j�j�j�j :وورد السرور في أحوال الدنيا في موضع على وجه الذم كقوله تعالى :فيقال

�m�l�k�m�l�k�m�l�k�m�l�kl ]١٣-١٠ :االنشقاق[. 
 من الفرح والسرور في القرآن بالنسبة إلـى أحـوال الـدنيا             ورود كل واحد   يتفقد رأ 
ألن الرب تبـارك    ، الترجيح للفرح قد يقال   بل  ، فال يظهر ما ذكره من الترجيح     ، وأحوال اآلخرة 

فدل على أن معناه أكمل     ، دون السرور  -أي اسم الفرح  –ويطلق عليه اسمه    ، وتعالى يوصف به  
وأثنـى علـى     ]٥٨ :!& �� [ ���m�f�ef�ef�ef�el:وأمر اهللا به في قوله تعـالى      ، رمن معنى السرو  

 .)١("]١٧٠ :,ل 0/.ان[ mx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sl :السعداء به في قوله

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٦١:  مدارج السالكين)١(
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    ::::فرح اهللا تعاىل ومعناهفرح اهللا تعاىل ومعناهفرح اهللا تعاىل ومعناهفرح اهللا تعاىل ومعناه    ::::املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
ت اهللا تعـالى     صفا ىحدفهي إ ، أثبت اهللا تعالى لنفسه على لسان رسوله صفة الفرح        فقد  

، ا وأثـر وال شك أن لهذه الصفة من صفات اهللا تعالى معنى، التي ثبتت من خالل السنة المشرفة     
 .-بإذن اهللا تعالى- في هذا المطلب يتم الحديث عنهوهذا ما سوف 

 :قَـالَ ،  الْحارِث بنِ سويد   من حديث  )٢( بسنده )١(فقد أخرج مسلم في صحيحه    ، أما ثُبوتها 
وحديثًا ، عن نَفْسه  حديثًا، َأعوده وهو مرِيض فَحدثَنَا بِحديثَينِ     -بن مسعود - علَى عبد اللَّه     دخَلْتُ

    وِل اللَّهسر نقَاَل �ع:     وَل اللَّهستُ رعمقُوُل � سنِ     « :يْؤمالْم هدبع ةبا بِتَوحفَر َأشَد لَلَّه ،  ـنم
، فَنَام فَاستَيقَظَ وقَد ذَهبـتْ    ، معه راحلَتُه علَيها طَعامه وشَرابه    ،  مهلكَة )٣( في َأرضٍ دوية   رجٍل

فَوضـع  ،  َأرجِع ِإلَى مكَاني الَّذي كُنْتُ فيه فََأنَام حتَّى َأموتَ         :ثُم قَالَ ، فَطَلَبها حتَّى َأدركَه الْعطَشُ   
فَاللَّـه َأشَـد   ، فَاستَيقَظَ وعنْده راحلَتُه وعلَيها زاده وطَعامه وشَرابه    ، رْأسه علَى ساعده ِليموتَ   

هلَتاحذَا بِره ننِ مْؤمالْم دبالْع ةبا بِتَوحفَر هادز٤(»و(. 
 فرح اهللا تعـالى بتوبـة    �فقد شبه النبي    ، رح هللا تعالى   لصفة الف  ففي هذا الحديث إثباتٌ   

ال ماء فيها وال    ،  مهلكة  صحراء أرضٍوعليها طعامه وشرابه في      بفرح الذي ضلت راحلته      عبده
 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٩٢(، ٥٠٣٦  : حديث- باب في الحض على التوبة والفرح بها- كتاب التوبة-مسلم صحيح) ١(
،  أخبرنا :قال إسحاق ،  واللفظ لعثمان  -وإسحاق بن إبراهيم  ، ان بن أبي شيبة   حدثنا عثم  :: اإلمام مسلم   قال )٢(

عن ، عن عمارة بن عمير، ]سليمان بن مهران[عن األعمش ، ] عبد الحميدابن[ جرير - حدثنا:وقال عثمان
 .الحديث .. فحدثنا، أعوده وهو مريض ] مسعودابن[ دخلت على عبد اهللا :قال، الحارث بن سويد

)٣ (دةيبها نبات ال التي الصحراء وهي : من الدو:و) ٢/١٤٣ :النهاية في غريب الحديث البن األثير.( 

 : دراسة الحديث)٤(
  : رجاله ثقاتٌ إال أن فيه: دراسة اإلسناد:أوالً 

: تقريب التهيـب  ("ثقةٌ حافظٌ لكنه يدلس   " : قال ابن حجر   :ان األسدي رهسليمان بن م   وهو   : األعمش -١
طبقـات  (الذين احتمل األئمـة تدليـسهم       ، نه من الطبقة الثانية من المدلسين     أل، تدليسه وال يضره  ،)٤١٤

 .طريقًا أخرى فيها التصريح بالتحديث في نفس المكانأورد  ا مسلم كما أن)٣٣المدلسين 
" ظه آخر عمره يهم من حف    في كان   :قيل،  صحيح الكتاب  ثقةٌ" :ابن حجر  قال   : بن عبد الحميد    جرير -٢

 :الكواكـب النيـرات    (وال يضره فإنه ال يروي عن أحد ممن اختلط عليه حديثهم          ، )١٩٦تقريب التهذيب   (
، قطبة بن عبـد العزيـز     األولى من طريق    ، كما أن مسلما أورد عقب الرواية متابعتين للحديث       ). ١/١٢٢

 .حماد بن أسامةوالثانية من طريق 
،  ٦٣٠٩  : حـديث  -باب التوبة  -كتاب الدعوات  -صحيحهأخرجه البخاري في     : تخريج الحديث  :ثانيا

تقريـب  (وهو صـدوقٌ يهـم      ، الكوفي أبو شهاب الحناط  ، عبد ربه بن نافع الكناني    من طريق   ، )٨/٦٧(
وذكر البخاري عقب الحديث متابعات أخـرى  ، بنحوه وزيادة، عن األعمش، متابعا لجرير، )٥٦٨التهذيب  

 . قائد األعمشعبيد اهللا بن سعيد بن مسلمو، منها من طريق أبي عوانة، لجرير
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 افاهللا أشد فرح  ، عند رأسه قائمة  فاستيقظ فوجدها   ، فنام وأيقن بالموت والهالك   ، فأيس منها ، طعام
 .من هذا براحلته

والفرح " :: قال ابن القيم،  هللا تعالى فإنه ال شك أنها صفة كماٍل: الصفةهذهمعنى وأما 
كفرحه بتوبة التائب أعظم مـن      ، ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملها      ، صفة كمال 

 .)١("فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في األرض المهلكة
عقـب  ) ٢(الْمنَـاوِي قـال   ، صفات اإللهية  تكتمل   ����بل وبها وبأمثالها من صفات الرب       

ولو لم يوجـد النـثلم      ،  إظهار صفة الكرم والحلم والغفران     -أي سر فرح اهللا   – وسره" :الحديث
 يتجلى له بصفات الجـالل      ،واإلنسان إنما هو خليفة اهللا في أرضه      ،  من صفات األلوهية   طرفٌ

 .)٣("واإلكرام والقهر واللطف
ولكنها هللا ليس   ، صفة ربما أحدثت فيه االهتزاز والخفة والنقص       ،إلنسانبالنسبة ل الفرح  ف

����mS�R�Q�S�R�Q�S�R�Q�S�R�Q�TTTT وهي في منتهى الكمال      ، وعال تليق بجالله سبحانه     هللا جلَّ   صفةٌ فهي، كذلك
�W�V�U�W�V�U�W�V�U�W�V�Ul ]١١ :ا�%!رى[. 

، النقص ولربما أحدثت فيه االهتزاز أو،  تعتري اإلنسانولما كانت صفة الفرح هي حالةٌ  
ومنهم من ، فمنهم من عطلها،  هللا تعالى اختلفوا في معنى هذه الصفة كصفةفإن طوائف المسلمين

 .ومنهم من أثبتها على حالها، أولها
 الذين ردوا صفات اهللا تعـالى ومنهـا         )٤(الْجهميةعلى    الرد  ابن القيم في معرض    يقول

والمخلوق ال  ، بأن هذا انفعال وتأثير من العبد     واحتجاجهم  ، وغيرها.. الفرح والغضب والسخط    
إلـى آخـر    ..  القديم   ث قد أثر في   فلو أغضبه أو فعل ما يفرح به لكان المحد        ، يؤثر في الخالق  

ـ   ، وربه ومليكه ،  أن اهللا تعالى خالق كل شيء      :والجواب عنها " : فقال ،كالمهم الق فهو سبحانه خ

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٥٨ :بن قيم الجوزيةالمدارج السالكين ) ١(
 من :الدين زين، القاهري الْمنَاوِي ثم الحدادي العابدين زين بن علي ابن العارفين تاج بن الرؤوف عبد محمد )٢(

 وضـعفت  فمرض، السهر كثير امالطع قليل وكان، والتصنيف للبحث انزوى، والفنون بالدين العلماء كبار
التيسير شرح الجامع   "منها  ، مصنفًا ثمانين نحو له، تآليفه منه يستملي محمد الدين تاج ولده فجعل، أطرافه
 ).٦/٢٠٤ :األعالم للزركلي: انظر) (هـ١٠٣١(توفي سنة  "فيض القدير"و " الصغير

 .٥/٣٠٥ :شرح الجامع الصغيرفيض القدير ) ٣(
، األعمـال  إلـى  واالضطرار، باإلجبار قال الذي )هـ ١٢٨( المتوفي سنة    وانفْص بن مهج أتباع :الْجهمية )٤(

 بـاهللا  المعرفة هو اإليمان أن أيضا وزعم، وتفنيان تبيدان والنار الجنة أن وزعم، كلها االستطاعات وأنكر
 .)١٩٩ ص:اديالبغد القاهر عبدل الفَرق بين الفرق :انظر(وغير ذلك من بدع ، فقط تعالى
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لوق أعجز  والمخ، فهو سبحانه خالق ذلك كله    ، وتسخطه وتفرحه ،  وتغضبه األسباب التي ترضيه  
 .)١("من أن يؤثر فيه

فوقعوا في مـا هـو مثلـه مـن          ،  أرادوا تنزيه اهللا تعالى عن مشابهة مخلوقه       الْجهميةف
 فرد ابن القيم عليهم بقولـه هـذا داحـض         ،  صفات اهللا تعالى   ىحدوهو تعطيل إ  ، أو أشد  السوء

 .لشبهتهم
 هناك فرقةً  فإن، نحرفةكما تعرضت صفات اهللا تعالى للتعطيل على يد بعض الفرق الم          و

ومنهم أئمة كبار ممن يؤخذ عـنهم العلـم         ، وأحالوها عن معانيها   أخرى أولوا مثل هذه الصفات    
 . منهم بأن ذلك فيه تنزيه هللا تعالى عن مشابهة مخلوقاتهاظنً، والدين

 أرضـى  اهللا   أنمعنى الحديث   " :عن هذا الحديث  يقول   : )٢(الخطابيأبو سليمان   فهذا  
®�®�®�®��m :وهو كقوله تعالى،  على اهللاوالفرح الذي يتعارفه الناس بينهم غير جائزٍ      ، قبل لها أبالتوبة و 

²�±�°�¯²�±�°�¯²�±�°�¯²�±�°�¯l ]٣("أي راضون ]٥٣ :المؤمنون(. 
 )٦( فـي إيـضاح الـدليل      )٥(اعـة مج ابن و )٤(مسلمصحيح   في شرح    النووي قالوكذلك  

 . وغيرهم)٧( العسقالني في الفتححجر ابنو
وإنما يثبتونها هللا تعالى ،  يؤولون وال يلحقون صفة بأخرى المذهب السلف الصالحولكن 

 .�وكما أثبتها له رسوله ، وكما أثبتها اهللا تعالى لنفسه، كما هي

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٤٦٣ : الصواعق المرسلة مختصرا: انظر)١(
 بالد من ستب أهل من، محدث فقيه :البستي الخطاب ابن إبراهيم بن محمد بن حمدهو  : الخطابيسليمان   أبو )٢(

، داود أبـي  سـنن  شـرح  فـي  )السنن معالم (له، الخطاب بن عمر أخي الخطاب بن زيد نسل من، كابل
 عام  هيرمند شاطئ على رباط في ستب في توفي، اموغيره، في شرح صحيح البخاري   ) أعالم الحديث (و
 ).٢/٢٧٣ : األعالم للزِرِكْلي:انظر) (هـ٣٨٨(

 .٢/١١٧٥ :أعالم الحديث) ٣(

 .١٧/٦١ : شرح صحيح مسلم)٤(
 قـضاء  ولى ،)هـ٦٣٩( سنة بحماة ولد، الشافعي، جماعة بن اهللا سعد بن إبراهيم بن  محمد هو:بن جماعة ا) ٥(

، الحـديث  في المشاركة قوي كان" :الذهبي قال، فنون عدة في كثيرا وصنف، )هـ٦٨٧( سنة في القدس
، الهـدى  حـسن ، العقل وافر، الشكل تام، صيتًا، ورعا، متفننًا، مناظرا، فطنًا، ذكيا، وأصوله بالفقه عارفًا
 الكامنة الدرر :انظر( سنين بأربع لتسعينا جاوز وقد) هـ٧٣٣( سنة اآلخرة جمادى في مات "الديانة متين
 ).٥/٤ :الثامنة المائة أعيان في

 .١٧٤ : الدليلإيضاح) ٦(
 .١١/١٠٦ :فتح الباري شرح صحيح البخاري) ٧(
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     بهـا  ورد تعـالى  هللا صفاتٌ ونظائرها فهذه" :يقول غويفاإلمام محي السنة أبو محمد الب 
 ،التشبيه عن امجتنب ،التأويل عن فيها امعرض، ظاهرها على وإمرارها بها اإليمان يجب، السمع
يشبه ال وتعالى سبحانه الباري أن امعتقد ذوات ذاته تشبه ال كما ،الخلق صفات صفاته من شيء 
 .)١("]١١: الشورى[ �mS�R�QS�R�QS�R�QS�R�QTTTTW�V�U�W�V�U�W�V�U�W�V�U�l :وتعالى سبحانه اهللا قال ،الخلق

 :قـال ، ىلهللا تعا اتأويل البيهقي لصفة فرح     لعند تعقبه     الحافظ الذهبي  اإلمامقال  وكذلك  
، تجـاء  فإن الحديث من أحاديث الصفات التي تمر على ما، سكت -أي البيهقي–ليت المؤلف "

سأل عن معنى الرضـا     فإن ي ، والتأويل الذي ذكره ليس بشيء    ، كما هو معلوم من مذهب السلف     
 .)٢("..-وهكذا– اإلرادةله بمعنى وَِأيفَ

ا يـدل علـى تغـاير هـاتين         مم، ةصحيحأخرى  حاديث  بأ ن صفة الرضا ثابتةٌ    إ :قلت
وكٌل منهما ثابتٌ   ، وهي غيرها ، الرضا لنلحقها بصفة    صفة الفرح ويل  أفلماذا نضطر لت  ، الصفتين

 .بصحيح األخبار
يؤمنون ، أهل السنة والجماعة  ، فإن الفرقة الناجية  لذلك  : "يقول محمد صديق حسن خان    

كما أن  ،  األمة  الوسط في فرق   وهؤالء هم ، ف وال تعطيل وال تكييف وال تمثيل      به من غير تحري   
فهم وسط األمة في باب الصفات بـين أهـل التعطيـل            ، األمة المرحومة هي الوسط في األمم     

 .)٣("وأهل التمثيل المشبهة، الْجهمية
والتي أثبتها اهللا تعالى لنفسه على لـسان رسـوله   ، ومن الصفات القريبة من هذه الصفة     

شْ  ، اأيضعن النبي   أبي هريرة  من حديث    )٥( بسنده )٤(ابن ماجة في سننه   فقد أخرج   ، هي صفة الب
 َأهـلُ  يتَبشْبشُ كَما لَه اللَّه تَبشْبشَ ِإال ؛والذِّكْرِ ةالِللص الْمساجِد مسلم رجٌل تَوطَّن ما« : قال �

 .)٦(»علَيهِم قَدم ِإذَا بِغَاِئبِهِم الْغَاِئبِ

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٧١ : شرح السنة)١(
 .٨/٤١٩٤ : للذهبي في اختصار سنن البيهقي الكبرىالمهذب) ٢(
 .٥٩ص :ان لصديق حسن خ األثرأهلقطف الثمر في عقيدة ) ٣(
 .)٢/٩٩(، ٨٠٠  : حديث-باب لزوم المساجد وانتظار الصالة - كتاب المساجد والجماعات-ابن ماجهسنن ) ٤(
 ذئب  حدثنا ابن أبي:ال ق]يزارِ سوار الفَابن[ ةُابب حدثنا شَ:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : قال ابن ماجة)٥(

  .بهعن أبي هريرة ، يد بن يسارعن سع، ريبقْعن الم، ]محمد بن عبد الرحمن[
 : دراسة الحديث)٦(

  :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً
، )هـ١٢٠(توفي في ، أبو سعد المدني، ريبقْ كَيسان الم:واسمه، سعيد بن أبي سعيد وهو : المقْبري-١

 :تقريب التهذيب(" يته عن عائشة وأم سلمة مرسلةوروا،  تغير قبل موته بأربع سنينثقةٌ" :قال ابن حجر
= 
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 .)١(واللطف في المسألة واإلقبال عليه، فرح الصديق بالصديق هو : لغةًشْالبف
كما سـبق فـي صـفة       ،  في تأويل هذه الصفة    -عفا اهللا عنهم  –األئمة  بعض  وقد اجتهد   

 :نظره إليه بالرأفة والرحمة والمحبة بمعنى  أن البش هنافقال قوم، الفرح

 ــــــــــــــــــــــــــ=
وهي روايته هنا " ذئب أبي ابن فيه الناس أثبت" :معين بن يحيىبكلمة اإلختالط علة وتزول ، )٣٩٩

 .فال يروي عن أحد ممن قال ابن حجر أنه يرسل عنهم: أما إرساله، )١/٤٦٧الكواكب النيرات (
 )٤٢٩ :تقريب التهذيب" ( باإلرجاءىم ر حافظٌثقةٌ" :ابن حجر قال : الفزاريسوار بن شَبابةُ -٢

 لرجٍلوال ننكر ، إال أنه كان يقول باإلرجاء، كان شيخًا صدوقًا" :علي بن المدينيوتزول هذه العلة بقول 
 .)١٢/٣٤٧ :تهذيب الكمال("  غريب ألفًا أو ألفين أن يجىء بحديثسمع من رجٍل

 .-واهللا أعلم– فال يضره ذلك، د بدعته وهو ثقة وهو هنا ال يروي ما يؤي:قلت
 : حديث- باب فضل إيطان المساجد- اإلمامة- في صحيحهأخرجه ابن خزيمة : تخريج الحديث:ثانيا
ذكر نظر اهللا جلَّ وعال  - باب المساجد-الصالةكتاب  - في صحيحهوابن حبان، )٢/٣٧٩(، ١٥٠٣

 ذكر -باب الحدث في الصالة - اإلمامة والجماعةتابوك، )٤/٤٨٤(، ١٦٠٧ :حديث.. بالرأفة والرحمة 
والحاكم في ، )٦/٥٥(،  ٢٢٧٨  :حديث -طان المرء المكان الواحد في المسجديالبيان بأن الزجر عن إ

، ٨٣٥٠ :حديث -في مسندهبن حنبل وأحمد ، )١/٢١٣(، ٧٢٧ : حديث- اإلمامة كتاب-المستدرك
 من طريق ابن ]وأحمدبن خزيمة وابن حبان والحاكم ا[كلهم ، )١٥/٥٢٣(، ٩٨٤١ :وحديث، )١٤/٩١(

 .بنحوه، عن سعيد المقْبري، أبي ذئب
 ١٤٩١ : حديث- باب ذكر فرح الرب بمشي عبده للمسجد- كتاب اإلمامة-خزيمة وأخرجه ابن

 -في مسندهبن حنبل أحمد و، )١/٢١٣(، ٧٢٧ : حديث-اإلمامةكتاب  -والحاكم في المستدرك، )٢/٣٧٤(
 من طريق ]والحاكم وأحمدابن خزيمة [كلهم ، )١٥/٥٢٣(، ٩٨٤٢ :ورقم، )١٤/١٨٨(، ٨٤٨٧ :حديث
 .بمثله، عن أبي هريرة،  عن سعيد بن يسار]وهو مجهول[عن أبي عبيدة ، عن سعيد المقْبري، الليث

من طريق ، )١/١٨٦(، ٣٥٩ : باب فضل انتظار الصالة حديث- كتاب الصالة-وأخرجه ابن خزيمة
النمحمد ابن عري، جقْببمثله، بهعن أبي هريرة ، عن سعيد بن يسار، عن سعيد الم. 

 :المستدرك مع التلخـيص    (الذهبي ووافقه، صححه الحاكم و، إسناده صحيح  :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا
وكذلك حكـم   ، )١/١٠٢، ٣٠٢ :رقم: مصباح الزجاجة ( "هذا إسناد صحيح  " :وقال البوصيري ، )١/٢١٣

، )١٤/٩١(وحكم األرنؤوط فـي مـسند أحمـد         ، )٣/٩٨١، ٥٦٠٤ :رقم :صحيح الجامع  (يعليه األلبان 
وقال بشار عواد معـروف فـي       ، على هذه الطريق بوثاقة الرجال والصحة     ، )٦/٥٥(وصحيح ابن حبان    

وحسنه األعظمي في تعليقه علـى صـحيح ابـن          ، )٢/١٠٠ ("إسناده صحيح ": سنن ابن ماجة  تعليقه على   
مـسند أحمـد بتعليـق      (ن رواية الليث عن سعيد المقْبري ضـعيفة         أ: قال األرنؤوط و، )١/١٨٦(خزيمة  

) ١١/٨:  للدارقطني النبوية األحاديث في الواردة العلل (رغم ترجيح الدارقطني لها   ، )١٣/٤٢٧ :األرنؤوط
 .ألن فيها زيادة راوٍ مجهول

 .١/١٣٠ :النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير) ١(
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ت وصف شيئين متبـاينين     العرب إذا أراد  " : على الحديث  امعلقً قال أبو حاتم ابن حبان    ف
فتبشبش  .. نِييوإن كان معناهما في الحقيقة غير س،  بلفظ أحدهمااأطلقتهما مع على سبيل التشبيه

إنما هو نظـره إليـه بالرأفـة         ؛ وعال لعبده الموطن المكان في المسجد للصالة والخير        اهللا جلَّ 
 .)١( .." الفعل منهوالرحمة والمحبة لذلك

 ضـربه لتلقيـه إيـاه ببـره وتقريبـه           هذا مثلٌ  :فقيل : لإلكرام مثٌل هو   نما إ :وقال قوم 
 .)٢(وإكرامه

باب ذكر  " :ه بقوله حفي صحي ة  ابن خزيم فقد ترجم له    ،  أنها بمعنى الفرح   :وقال بعضهم 
٣("افرح الرب تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضي(. 

سار على مـذهب  ن مغيرهم مو، والذهبي والبغوي ما قاله ابن القيم    فيهاالراجح  والقول  
تـشبيه وال تأويـل وال      دون  ، اهللا تعالى وإمرارها على ظاهرها      صفات  في إثبات  ،سلف األمة 

 .فتثبت صفة البش على حالها كما تثبت صفة الفرح على حالها، تكييف وال تعطيل
لها ، تعالىهللا كصفات ،  أو البشلفرحا  فإن لصفة:اوختامال ينبغي شأن له أن يغفألحد. 

 واإلعراض إهماله للعبد ينبغي ال شأن له الفرح هذا إن: "فيقول أبو الحسن المباركفوري   
 .)٤("جالله بعز يليق وما وصفاته وأسمائه باهللا خاصة معرفة له من إال عليه يطلع وال عنه،

 سـمع أن اهللا تبـارك        حينمـا  ذاك الرجل الذي قال   ، وقد فهم معنى أمثال هذه الصفات     
 .)٥("خَيرا يضحك رب من نَعدم لَن" :فقال ،وتعالى يضحك

 ِإلَـى  احتَجنَـا  كُلَّما بْل، خَيره نَفْقد ال الضحك صفَاته من الَّذي الرب نِأ يرِيد: "والمعنى
 .)٦("فَيعطي يضحك لَديه الْفَاقَة َأظْهرنَا ِإذَا فَِإنَّا، وجدنَاه خَير

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٤٨٥ : ابن حبانصحيح) ١(

 .١/١٣٠ :النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير) ٢(

 .٢/٣٧٤ :صحيح ابن خزيمة) ٣(
 .٨/٦ : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ألبي الحسن المباركفوري:انظر) ٤(
:  حـديث  -ية باب فيما أنكرت الْجهم    - �باب في فضائل أصحاب رسول اهللا        -أخرجه ابن ماجة في سننه     )٥(

 ربنَـا  ضحك« :�قال رسول اهللا    : قال] بن عامر بن المنتفق    لَقيطُ[ رزِينٍمن حديث أبي    ) ١/١٨٣(، ١٧٩ 
نم قُنُوط هادببِ عقُرو رِهيا قُلْتُ :قَاَل »غوَل يسر اللَّه: َأو كحضي بقَاَل؟   الر:» مقُلْتُ »نَع: "لَن مدنَع نم 
بر كحضا يرفـي زاد   (وكذا ابن القـيم     ، )٣/١٣٩ :مجموع الفتاوى " (حسن حديثٌ: "تيمية ابنقال  ". خَي

 ).٦/٩٠٣ :السلسلة الصحيحة( بالمتابعات ه األلبانيوحسن، )٣/٦٧٨المعاد 
 .١/١١٦ :حاشية السندي على سنن ابن ماجة) ٦(
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 إحـسانه  علَى دِليالً ضحكَه -فطْرته بِصحة- الْعاقُل عرابِياَأل جعَل": :ل ابن تيمية    قا
هامِإنْعلَّ ،ولَى فَدع ذَا َأنفَ هصالْو ونقْرانِبِاِإل مسح ودمحالْم ، َأنَّـهو  ـنم  ـفَاتـالِ  صالْكَم ،

الشَّخْصو وسبيالَّ الْعال ذ كحضقَطُّ ي وه ومذْمم بِذَِلك ،قَديَل وي قمِ فوالْي يدـذَابِ  الشَّدالْع  إنَّـه: 
m�j�i�h�j�i�h�j�i�h�j�i�hl ]١("]١٠ :اإلنسان(. 

يزداد و،  بربه ازداد إيمانً فعليه أن ي  ، والبش  الفرح  أن من صفات ربه    علمي المسلم حين و
احبلن نعدم من رب يفرح" :ما قال األعرابيكيقول   حالهويكون لسان،  إليها وتقرب اخير". 

، وهو توبة العبد ورجوعه إلـى ربـه       ،  وعال  على ما يفرح الرب جلَّ     ����  النبي وقد دلَّ 
ومـا  ، بادر بإتيان ما يفرح الرب    فعليه أن ي  ، يطان المساجد وهو إ ، ما يأتي ببشه تعالى لعبده     أو

 .يجعله يبش له

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٦/١٢١ :مجموع الفتاوى البن تيمية) ١(
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 ::::كرامكرامكرامكرامفرح املالئكة الفرح املالئكة الفرح املالئكة الفرح املالئكة ال    ::::املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين
هذه الصفة في حـديث      تورد حيث، صفة الفرح واالستبشار للمالئكة الكرام     ت ثبت فقد

 :فرح المالئكة بمالقاة روح المؤمن
ِإن « �َأبِي هريرةَ عنِ النَّبِي  من حديث )٢( بسنده)١(ن حبان في صحيحه أخرج ابفقد

محالِئكَةُ الرم َأتَتْه ِإذَا قُبِض نْؤمالْماءضيب ةرِيربِح فَتَقُوُل، ة:  حِ اللَّهوجِي ِإلَى ر؟اخْر  جفَتَخْر
كسبِ رِيحِ مكََأطْي ،ونَهشُما يضعب مهضعب نَاوِلُهِلي متَّى ِإنَّهح ،اءمالس ابب بِه ْأتُونتَّى يح ،

قُولُونةُ  :فَيبالطَّي يحالر هذا هضِ ماَألر نتْ ماءي جالَّت! ثَْل ذَِلكِإال قَالُوا م اءمس ْأتُونال يو ،
يننْؤمالْم احوَأر بِه ْأتُونتَّى يح ،ِل الْغَاِئبِ بِغَاِئبِهِمَأه نم ا بِهحفَر َأشَد م٣(»الحديث .. فَلَه(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

في الموت وما يتعلق به من راحة        :فصل - كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا        - ابن حبان  يحصح) ١(
 .)٧/٢٨٥(، ٣٠٦٨  :حديث - ذكر اإلخبار بأن األرواح يعرف بعضها بعضا بعد موت أجسامها-المؤمن

هشام [حدثني أبي   ، عاذ بن هشام  حدثنا م ، حدثنا زيد بن أخزم   ، انيذمأخبرنا عمر بن محمد اله     : قال ابن حبان   )٢(
 .عن أبي هريرة،  بن زهيرةَامسعن قَ، ] دعامةابن[عن قتادة ، ]الدستُواِئيبن أبي عبد اهللا ا

 :دراسة الحديث )٣(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصٌل:دراسة اإلسناد: أوالً

 بن ليحيى قلت ،الدارمي عثمان وقال،  البصريواِئيسنْبر الدستُ: واسمه، بن أبي عبد اهللا معاذ بن هشام
 قـال و، "مـأمون  ثقـة " :قانع ابن وقال "وثقة ثقة" :فقال ؟" غندر أو شعبة في ثبتأ هشام بن معاذ" :معين

 من تسمعوا ال :الحميدي فقال ،فحج :قال ،القدر من المعاصي ليس بيهأ كتاب في كان" :أحمد عن الميموني
 مـن  عنده شئ يأو :فقال والفقه الحديث في يكثره من وسمع اهللا عبد باأ وسمعت :قال .اشيًئ القدري هذا

 عباس وقال ،"بحجة وليس صدوق" :معين ابن عن الدوري وقال "واحد مجلس سوى عنه كتبت ما ،الحديث
 آالف عـشرة  قتـادة  مـن  أبي سمع :يقول هاشم بن معاذ سمعت" :المديني ابن علي عن العظيم عبد بنا

 فجعـل  أسـمعه  لـم  وهذا سمعته هذا: فقال ،قال مما انحو أبيه عن الكتب من ليناإ خرجأ ثم :قال .حديث
 ."المحدث الثقة: "وفي سير أعالم النبالء" حديث صاحب صدوق: "وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ" يميزها

 ال يحيـى  كـان  ،اشيًئ قولأ نأ أكره" :قال؟   حجة عندك هشام بن معاذ داود بيأل قلت :اآلجري وقال
 وهـو  ،صالحة أحاديث أبيه غير عن وله ،كثير حديث قتادة عن أبيه عن ولمعاذ" :عدي ابن وقال ،يرضاه

 ربيـع  فـي  مات وقال ،الثقات في حبان ابن وذكره ،"صدوق أنه وأرجو ،الشئ بعد الشئ في يغلط ربما
 ليس" :معين ابن عن خيثمة أبي ابن : وقيل .واحد وغير داود وأبو حاتم أبو أرخه وفيها مائتين سنة اآلخر
فقد احتج به   ، صدوق حسن الحديث  :  وفي تحرير التقريب   "ربما وهم صدوق  ": وقال ابن حجر   "القوي بذاك

وذكـره ابـن    ، ووثقه ابن قانع  ، وتوقف فيه أبو داود   ، واختلف فيه قول ابن معين    ، الشيخان في صحيحيهم  
 .يثإذن هو صدوق حسن الحد:  قلت".حبان في الثقات

: الثقات البـن حبـان   ،٨/٢٤٩: الجرح والتعديل، ٧/٣٦٦: التاريخ الكبير للبخاري: (مصادر الترجمة 
سـير  ، ١/٣٢٥: تذكرة الحفاظ للـذهبي    ،٢٨/١٣٩: تهذيب الكمال  ،٢/٧٨٤ :التعديل والتجريح ، ٩/١٧٩

= 
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����¾¾¾¾����½½½½m :تعالى قوله نحو ،مؤكدة البتداءا الم المفتوحة الالم »افرح أشد فلهم« فقوله
¿¿¿¿����l ] &��'مبتدأ وهم ]١٢٦ :ا� ،لهـم  :والتقدير ،جارة الالم تكون أن يبعد وال ،خبره وأشد 

أشد هو فرح بكونه الفرح توصيف على، افرح الفرح فيكون، المجاز على افرح سبيل على افرح 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
: التقريـب تحريـر   ، ٩٥٢: تقريب التهـذيب  ، ١٠/١٧٨: تهذيب التهذيب ، ٩/٣٧٢: أعالم النبالء للذهبي  

٣/٣٩١.( 
وهو من الطبقة الثالثة    ، )٧٩٨ :تقريب التهذيب ( ثقةٌ ثبتٌ إال أنه مشهور بالتدليس        : قتادة بن دعامة   -٢

 .وقد عنعنه هنا، )٤٣ :طبقات المدلسين( رواياتهم  لقبولالذين ال بد من تصريحهم بالسماع من المدلسين
لقى به المؤمن مـن الكرامـة عنـد         ي ما   : باب -الجنائز كتاب - أخرجه النَّسائي  : تخريج الحديث  :ثانيا

، ١٩٧٢  : حـديث  -نفس الكتـاب والبـاب     :الكبرىالسنن  وفي   )٤/٣٠٦(، ١٨٣٢  : حديث -خروج نفسه 
 .بنحوه، به، من طريق معاذ بن هشام، )٢/٣٨٣(

ي  عبد الرزاق الصنعانمن طريق، )١/٣٥٢(، ١٢٥٠ : حديث- الجنائز-وأخرجه الحاكم في المستدرك
 .بنحوه، به، بن راشد وهشام بن عبد اهللا الدستوائي عن قتادة معمر عن

 فصل في الموت وما يتعلق بـه        -مؤخرا كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو      وأخرجه ابن حبان في     
، ٣٠١٣ : رقـم    حـديث  - ذكر اإلخبار عما يعمل بروح المؤمن والكـافر إذا قبـضا           -من راحة المؤمن  

 :أحاديث النـساء   -والطيالسي، بنحوه، )١/٣٥٣(، ١٢٥١ : حديث -مستدرك كتاب الجنائز  وال، )٧/٢٨٣(
أوس بـن    [عن أبي الجوزاء  ، عن قتادة ، بن يحيى من طريق همام    ، مختصرا، )٤/١٤٢(، ٢٥١١ :حديث

 .	هريرة  عن أبي، ]عبد اهللا الربعي
 -جنة وصفة نعيمها وأهلهـا     كتاب ال  في فأخرجه، وأخرجه مسلم من طريق أخرى غير طريق قَسامة       

 اهللا عبـد مـن طريـق     ، )٨/١٦٢(،  ٧٤٠٠ :  حـديث  -باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه        
 .بلفظ مختلف، هريرة أبي عن، شقيق بن

،  ٤٢٦٢  : حـديث  - باب ذكر الموت واالستعداد لـه      - كتاب الزهد  -بإسناد صحيح  ابن ماجه وأخرجه  
 - سورة الرعـد   -السنن الكبرى النسائي في   و) ١٤/٣٧٧(، ٨٧٦٩: ه في مسند  أحمد بن حنبل  و، )٥/٦٤٧(

 من طريق سعيد بـن       )١٠/٤٢٣(، ١١٩٢٥  : حديث -m�¾��½���¼��»�¾��½���¼��»�¾��½���¼��»�¾��½���¼��»l:  قوله تعالى  -سورة ص 
 .بمعناه، يسار عن أبي هريرة

 كتاب -سنن أبي داودمن حديث البراء بن عازب في ، وروي الحديث بنحوه مطوالً وفيه زيادات كثيرة      
 صحيح(وهو حديثٌ صحيح    ، )٤/٣٨٣(،  ٤٧٥٥ :  حديث - باب في المسألة في القبر وعذاب القبر       -السنة

 ).١/٣٨٦، ١٦٧٦ :لأللبانيالصغير الجامع 
 بالمتابعـات   لغيـره حـسن ولكنه ، عنعنة قتادةالحديث بهذا اإلسناد ضعيف ل  :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا

، وشاهدها  هذه األسانيد كلها صحيحة   : " وقال ه الحاكم حيث صحح ، وقد صححه عدد من العلماء    ، والشواهد
، ١٦٢٩ :المشكاة(وصححه األلباني ، ووافقه الذهبي، "زب، وقد أمليته في كتاب اإليمانحديث البراء بن عا

 .بن حبان السابق ذكرهااواألرنؤوط في تحقيقه لصحيح ، )١/٣٦٧



�    � ٢٨ 

 مـن « بقدومـه  أي »بـه «فقوله   »)١(به حأفر فلهم« :بلفظ الحاكم رواية األول ويؤيد، المبالغة
 .)٢(قدومه حال »بغائبه يقدم عليه« أحدكم فرح من أي »أحدكم

بفرح ولكن ورد التصريح    ، على هذا الموضع    القول بأن فرح المالئكة يقتصر     يمكنوال  
 .فنثبتهاالمالئكة في هذا الموضع 

ثر كبير على حياة بنـي       أ وهذا بال شك له   ، هكذا ثبتت صفة الفرح واالستبشار للمالئكة     ف
 .جعلنا اهللا ممن تستبشر المالئكة الكرام بهم، حيث فيه الحث على اإليمان والعمل الصالح، آدم

 .)٣(»ِللْمالِئكَة مفْرحةٌ«وال يصح سندا ما ورد في هذا الباب من أن السواك 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .)١/٣٥٢(، ١٢٥٠ : إليها في التخريج رقموالمشار، المستدرك على الصحيحينهذه رواية الحاكم في ) ١(
 .٥/٣٢٢ : مشكاة المصابيح للمباركفوريشرح المفاتيح مرعاة) ٢(

  :حـديث  -فضل الوضوء وفي ذلك تنبيه على فضل الغسل ألنـه أكمـل      : شعب اإليمان أخرجه البيهقي في    ) ٣(
 ،ِللْفَـمِ  مطْهرةٌ فَِإنَّه بِالسواك علَيكُم«: � اهللا رسول قال: قال 	 عباس ابن عن بسنده    )٤/٢٨١(، ٢٥٢١
تقريب (ألجل الخليل بن مرة فهو ضعيف اإلسناد  وهو ضعيف   » الحديث .. ِللْمالِئكَة مفْرحةٌ ،ِللرب مرضاةٌ
وابن الجوزي في العلـل المتناهيـة       ) ٢/٢٤(وكذا حكم عليه ابن الملقن في البدر المنير         ) ٣٠٢: التهذيب

 . ولكن لفضل السواك شواهد صحيحة غير هذا الحديث).١/٣٣٥(
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    :::: على نشر الفرح والسرور على نشر الفرح والسرور على نشر الفرح والسرور على نشر الفرح والسرور����حرص النيب حرص النيب حرص النيب حرص النيب     ::::املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
كمـا جعـل    ، شاء من عباده  ي تعالى على من      بها اهللاُ   يتفضل فإن الفرح والسرور نعمةٌ   

�mn�m�ln�m�ln�m�ln�m�l�����o�o�o�o :فقال تعالى ،  وعد به عباده المؤمنين في الدنيا واآلخرة       اًالفرح والسرور وعد  

pppp�����s�r�q�s�r�q�s�r�q�s�r�ql ] وقال تعالى  ]١١ :ا* �()ن : �mn�m�l�k�jn�m�l�k�jn�m�l�k�jn�m�l�k�j�����r�q�p�o�r�q�p�o�r�q�p�o�r�q�p�o

w�v�u�t�sw�v�u�t�sw�v�u�t�sw�v�u�t�s�����y�x�y�x�y�x�y�xl ]٩ – ٧ :ا, %�)ق[. 
،  من بشريات في الـدنيا واآلخـرة       ا وفرح اهم سرور يمأل قلوب فأولياء اهللا تعالى لهم ما      

�m�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A :فيقول تعالى  ، واتبعوا هداه  �وذلك إن سلكوا طريق النبي      

�P�O�N�M�L�K�J�I�H�P�O�N�M�L�K�J�I�H�P�O�N�M�L�K�J�I�H�P�O�N�M�L�K�J�I�Hl ]٦٣ – ٦٢ :يونس[. 
،  هو التبشير بجانب الشهادة واإلنذار     � رسالة النبي    غراضمن أ أن   :وزيادة على ذلك  

 .]٤٥ :ا01/اب[ mQ�P�O�N�M�L�KQ�P�O�N�M�L�KQ�P�O�N�M�L�KQ�P�O�N�M�L�K����l :قال تعالىف
ويـشهد  ، شر على أصحابه  والسرور والبِ   على إدخال الفرح   ا حريص �كان النبي   لذلك  

 َأي :� اِهللا رسـولُ  سـِئلَ  :قـال   من حديث أبي هريرة    )٢( بسنده )١(لذلك ما أخرجه ابن شاهين    
ـ  تَقْـضي  َأو،  سـرورا  سلمالْم نمْؤمالْ َأخيك علَى تُدخَل َأن« :قَاَل ؟ َأفْضُل عماِلاَأل  ،دينًـا  هل
َأو هما تُطْعز٣(»خُب(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 : حـديث - باب فضل من أطعم جائعا أو سقى ظمآن -الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك البن شاهين       ) ١(
 ٣٧٥ . 

ثنـا محمـد   ، حدثني عمار بن محمد، ثنا الوليد بن شجاع، سلِّغَحدثنا أحمد بن محمد بن الم    :قال ابن شاهين  ) ٢(
 .بالحديث، عن أبي هريرة، ] عبد الرحمن بن عوفابن[عن أبي سلمة ، ]مرو بن علقمةبن عا[

  : دراسة الحديث)٣(
 : إسناده متصٌل وفيه كٌل من: دراسة اإلسناد:أوالً
 بن أحمدقال   : أبو الحسن المدني   :وقيل، أبو عبد اهللا   :محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي        -١
فـي  ابن حبان   ذكره  و "ثقة" : آخر وقال في موضعٍ   "ليس به بأس  " :قال النَّسائي و "ثقة" :معين ابن عن مريم

 ."كان يخطئ" :الثقات وقال
 :فيه قال أنه القطان يحيى عن، حكيم بن إسحاق قلون "بأس به يكن لم" :المبارك ابن قال، الحاكم قالو

 عقيل وابن والعالء سهيل" :معين ابن عن، أحمد بن اهللا عبد وقال "للحديث الناس بأحفظ ليس، صالح رجٌل"
 محمد من أوثق عجالن ابن": في موضعٍ آخرٍ   معينٍ ابن وقال "فوقهم عمرو بن ومحمد، بحجة ليس حديثهم

صالح " :حاتم الرازي  وقال أبو ، العقيلي حكاه "إسحاق ابن محمد من إلي أحب عمرو بن ومحمد، عمرو بنا
، ومسلم فـي المتابعـات    ، روى له البخاري مقرونًا بغيره    " :لمزيوقال ا  "وهو شيخ ، يكتب حديثه ، الحديث

 كـان " :وفي العبر في خبر من غبر      "صدوق" :قال الذهبي فيمن تكلم فيه وهو موثوق      و "واحتج به الباقون  
= 



�    � ٣١ 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
، الحـديث  حـسن " :وقال ابن العماد   " له أوهام  صدوقٌ" :قال ابن حجر  و "مشهورا العلم كثير، الحديث حسن
وقـال   "الحـديث  حـسن  أنه فيه المتقرر لكن ؛به االحتجاج في اختلف" :وقال األلباني  "ورامشه العلم كثير

 ".حسن الحديث" :األرنؤوط
 عمرو بن محمد عن معين ابن سئل :خيثمة أبي ابن وقال "ستضعفي الحديث كثير كان ":سعد ابن قالو
 سلمة أبي عن مرةً ثيحد كان" :قال؟   كذل علة وما :له قيل "حديثه] أو يتقون [ ينقون الناس زال ما" :فقال

ليس بقـوي   ": وقال الجوزجاني  "هريرة أبي عن سلمة أبي عن أخرى مرةً به يحدث ثم ،روايته من بالشئ
 .هو حسن الحديث:  قلت".هو ما الضعف لىإو، وسط هو" :شيبة بن يعقوب وقال "شتهى حديثهوي، الحديث

، ١/١٠٧ :تاريخ بن معين رواية بن محـرِز      ، ١/٣٦٣ :دالطبقات الكبرى البن سع    (:مصادر الترجمة 
، ١/٧٤٤ :العلل الصغير للترمـذي   ، ٨/٣١ :الجرح والتعديل ، ٢٤٣ :أحوال الرجال للجوزجاني  ، ١/١١٦

ألبي أحمـد   األسامي والكنى   ، ٧/٣٧٧ :الثقات البن حبان  ، ٦/٢٢٤ :الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي     
 :ذكر من تكلم فيه وهو موثوق     ، ٢٦/٢١٧ :تهذيب الكمال ، ١/٤٠٩ :شرح علل الترمذي  ، ٣/٢٩٥ :الحاكم
إرواء ، ١/٢١٧ :شذرات الذهب البـن العمـاد     ، ٨٨٤ :تقريب التهذيب ، ٩/٣٣٤ :تهذيب التهذيب ، ١٦٥

 .)١٥/٤٣١: صحيح ابن حبان بتحقيق االرنؤوط، ٢/٩٦ :الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
وهو ، محمد وأخو سيف بن  ، ابن أخت سفيان الثوري    :قظان الكوفي أبو الي ، الثوري عمار بن محمد   -٢

 علـي  بن أحمد وقال "ثقة" :معين ابن عن داود أبي بن إبراهيم قالو "ثقة كان" :سعد ابن قالف :مختلفٌ فيه 
قال الذهبي في الكاشف والمغني     و "ثقة" :القطيعي معمر أبي وعن "ثقة ثبتًا كان" :حجر بن علي عن، باراأل

 ".ثقة" :زانوالمي
 وأخوه، بأس به ليس" :معين ابن عن الهيثم بن يزيد وقال "بأس به يكن لم" :معين ابن عن الدوري وقال

 كتـب ي ؛بـأس  بـه  ليس" :حاتم أبو وقال "ليس به شيء  " :وقال أحمد بن حنبل    "أكبرهما وعمار كذا سيف
 ".صدوق" : وهو موثوقوقال الذهبي في من تكلم فيه "بأس به ليس" :وقال ابن شاهين "حديثه
 حاتم أبي ابن وقال "سيف من أوثق وكان محمد بن عمار ثنا، محمد بن عمرو لي قال" :البخاري قالو
 ".بدالاأل من نهأ نشك ال كنا ؛عرفة ابن" الحسن عن

 حاتم أبو وقال "الحديث في بالقويين ليسا وسيف عمار" :الجوزجاني وقال "بقوي ليس" :زرعة أبو وقال
 ".الترك فاستحق وهمه وكثر خطأه فحش ممن" :حبان ابن وقال "به يحتج ال" :ةً أخرىمر

وفـي   "يخطـىء  صـدوقٌ  هوو، فقط مسلم رجال من" :وقال األلباني  "صدوق يخطئ " :قال ابن حجر  
وقال صاحبا تحرير تقريـب      "الحسن مرتبة عن حديثه ينزل ال كالمفيه  " :موضعٍ آخرٍ في الصحيحة قال    

 .واهللا أعلم،  لو قاال ثقةٌ يخطئ لكان أصوب:قلت ".بل ثقة" :التهذيب
 .ومائة وثمانين اثنتين سنة المحرم في توفي :سعد ابن قال

 :التـاريخ الكبيـر   ، ٢/٢٢٥ :التاريخ الصغير للبخاري  ، ٦/٣٨٨ :الطبقات الكبرى  (:مصادر الترجمة 
الـضعفاء  ، ١٢/٢٥٢ :بغـداد تـاريخ   ، ١٥٦ :تاريخ أسماء الثقـات   ، ٦/٣٩٣ :الجرح والتعديل ، ٧/٢٧

، ١٤١ :ذكر من تكلم فيه وهو موثوق     ، ٢/٤٥٩ :المغني في الضعفاء  ، ٢/٢٠٢ :والمتروكين البن الجوزي  
، ٧/٣٥٥ :تهذيب التهـذيب  ، ٥/٢٠٣ :ميزان اإلعتدال ، ٢١/٢٠٤ :تهذيب الكمال ، ٢/٥١ :الكاشف للذهبي 

= 
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 يرفعـه إلـى     ،عن ابن المنكدر  ، )٢(بسنده )١(ما أخرجه البيهقي في شعب اإليمان      وكذلك
 لَـه  ييقْـض  ،دينًـا  عنْه يقْضي ،الْمْؤمنِ علَى السرورِ ِإدخَاُل الْعمِل َأفْضِل من« : قال �النبي  
 :قَاَل ؟ يستَلَذُّ مما بقي ما: الْمنْكَدرِ البنِ وقيَل :-ابن عيينة – سفْيان قَاَل »كُربةً عنْه ينَفِّس ،حاجةً

 .)٣("اِإلخْوانِ علَى اِإلفْضاُل"

 ــــــــــــــــــــــــــ=
، ١/٢٩٧ :شذرات الذهب ، ٧٠٩ :ذيبتقريب الته ، ٤/٦٨ و   ٥/٤٢٨ :السلسلة الصحيحة ، ١١٣ :بحر الدم 

 ).٣/٦١ :تحرير تقريب التهذيب
 : حـديث -اهللا عنـد  األعمال أفضل -قضاء الحوائج البن أبي الدنيا الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا

 : حـديث  -فضل معونة المسلمين والسعي في حـوائجهم       :باب -ومكارم األخالق للطبراني  ، )٩٥(،  ١١٢ 
، )١٠/١٣٠(،  ٧٢٧٣  :حديث - باب في التعاون على البر والتقوى      -مان للبيهقي شعب اإلي و، )٣٤٤(، ٩١

 .بلفظه، به، عمار بن محمدمن طريق أبي اليقظان 
أي [ عمـار " :قال البيهقـي  ، الحديث حسن اإلسناد ألجل عمار أبو اليقظان       : الحكم على اإلسناد   :ثالثًا

 أنـه  الحاصـل " :قال الْمنَاوِي ، )١٠/١٣٠ :إليمانشعب ا ( "مرسل شاهد وللحديث، نظر فيه ]:اليقظان أبو
٢/٣٤ :فيض القدير " (لشواهده حسن( ، قال العجلوني: "لشواهده حسن ") وكـذلك  ، )١/١٥٢ :كشف الخفاء

عبد العلي  "وحسنه بشواهده محقق شعب اإليمان      ، )٤/٦٨ :١٤٩٤ :رقم: السلسلة الصحيحة  (حسنه األلباني 
 ).١٠/١٣٠" (حامد

ومنهـا  ، فإنه يجبر بالشواهد  ، اليقظان طرق إليه شيء من الضعف بسبب اإلختالف في أبي         فإن ت  :قلت
 .والشواهد المشار إليها عقبه، الحديث الذي يليه

 .)١٠/١٣٠(، ٧٢٧٤  :حديث -باب في التعاون على البر والتقوى - للبيهقيشعب اإليمان )١(
، ]أحمد بـن الحـسن  [ وأبو بكر القاضي، ]الضبيحمد بن عبد اهللا م[ أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ :قال البيهقي ) ٢(

عن سفيان  ، الجعفينا الحسين بن علي     ، نا الحسن بن علي بن عفان     ،  نا أبو العباس محمد بن يعقوب      :قاال
 .يرفعه، عن ابن المنكدر، بن عيينةا

 : دراسة الحديث)٣(
 :جاله ثقاتٌ إال أن فيهرو، إسناده متصل بالمعاصرة : دراسة اإلسناد:أوالً
،  أبو بكر المدني:ويقال، أبو عبد اهللا، بن عبد اهللا بن الهدير القرشي التيمي وهو : محمد بن المنكدر-١

 ).٨٩٩ :تقريب التهذيب" (ثقةٌ فاضل" :قال ابن حجر
 :عيينةقال سفيان بن ، سمع من عائشة وإرساله مقبول، ولكنه تابعي جليل القدر،  العلة في إرساله:قلت

قال  :درك أحدا أجدر أن يقبل الناس منه إذا قالولم ي، ويجتمع إليه الصالحون، كان من معادن الصدق"
نعم يقول " : محمد بن المنكدر سمع من عائشة ؟ فقال: سألت محمدا فقلت:قال الترمذيو "منه �رسول اهللا 
 ".	  سمعت عائشة:في حديثه

  ).٩/٤١٨ :تهذيب التهذيب، ٢٦/٥٠٨:تهذيب الكمال، ١/١٨٨ :طبقات ابن سعد (:مصادر الترجمة
إال ،  حجـةٌ   إمام  فقيه  حافظٌ ثقةٌ" :قال ابن حجر  ، أبو محمد الكوفي  ، سفيان بن عيينة بن أبي عمران      -٢

 ألنـه   ، تدليسه  يضره وال )٣٩٥: تقريب التهذيب " (وكان ربما دلس لكن عن الثقات     ، أنه تغير حفظه بأخرة   
= 
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 .)١( أخرىولهما شواهد، وكال الحديثين السابقين يشهد لبعضهما
 يفعلهـا  التي األعمال والمراد، الفرائض بعد أي ،أفضلها من أي »لعملا أفضل« :فقوله"
 .إخوانه مع المؤمن

 .والدنيا الدين جهة من صدره حالنشرا اسبب أي »اسرور« :وقوله

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 :طبقـات المدلـسين    (ثقة عن إال يدلس ال لكن يدلس كانو، ة من المدلسين عند ابن حجر     من المرتبة الثاني  

 الـستة  األئمـة  شيوخ سائر أن ظنال الغالب على "كما أن اختالطه ال يضره ألن       ، الحال هنا هو   كما   )٣٢
 ).١/٢٣٠ :الكواكب النيرات: انظر" (االختالط قبل منه سمعوا
، الحـسن " : مرة وقال "ثقة" :الدارقطني قال :أبو محمد الكوفي  ، الحسن بن علي بن عفان العامري      -٢
 .وذكره ابن حبان في الثقات "ثقتان محمد وأخوه
كـان حافظًـا ناقـدا      " :وقال ابن ناصر الدين   ، واعتمد الذهبي قول أبي حاتم     "صدوق" :قال أبو حاتم  و

 . صدوق:قلت هو ".صدوق" :وقال ابن حجر "مجودا
 :موسوعة أقوال الـدارقطني   ، ٨/١٨١ :الثقات البن حبان  ، ٣/٢٢ :ح والتعديل الجر (:مصادر الترجمة 

 ).٢٤٠ :تقريب التهذيب، ١/٣٢٨ :الكاشف، ٨/١٧٦ :التهذيب تهذيب، ١/٢٠٤
، التالميذ والشيوخ جهة  تصال من   م يثبت اإل  فإنه ل ، وسماعه من شيخه الحسين بن علي الجعفي محتمل       

والحسن بن علي بـن عفـان       ، )هـ٢٠٣(علي الجعفي متوفي في     فإن الحسين بن    ، ولكنه ثبت بالمعاصرة  
 مثل سماعه من جعفـر بـن        ؛وقد سمع من شيوخٍ قريبي الوفاة من الحسين الجعفي        ، )هـ٢٧٠(متوفي في   

لذا فاالتصال محتمـٌل    ، أضف إلى ذلك أن كالً منهما كوفيان      ، )هـ٢٠٧(أو  ) هـ٢٠٦(عون المتوفي سنة    
 . )٥/٢٩٠ (٢٢٩١رقم  :السلسلة الصحيحة(وعليه صحح الحديث ،  السماعورجح األلباني إمكانية، وممكن

وللحديث روايات أخرى موقوفًا على     ،  لم أقف عليه مرفوعا إال في هذا الموضع        : تخريج الحديث  :ثانيا
 .ابن المنكدر

ـ        ،  اإلسناد صحيح مرسالً   :اإلسناد الحكم على    :ثالثًا ، رهوبالشواهد التالية يكون الحـديث صـحيح لغي
، ٢٢٩١ : رقـم  :وفي الـصحيحة  ، )٣/٣٢٨(، ٥٨٩٧ : رقم :وكذلك حكم عليه األلباني في صحيح الجامع      

 .فهي في الحاشية التالية مباشرةشواهد ال أماو، )٥/٢٩٠(
 : من هذه الشواهد)١(

، عن رجل ،  أخبرنا هشام بن الغازي    قال، )٢٣٩(، ٦٨٤ : رقم - أخرجه ابن المبارك في الزهد     :األول
 عنه تفرج أن أو، المسلم على السرور إدخال اهللا إلى األعمال أحب من« : قال � أن النبي    شريكعن أبي   

 أن أسـتبعد  وال، أعرفه لم هذا شريك وأبو" :وقال األلباني » جوع من تطعمه أو، دينًا عنه تقضي أو، غما
 مـن  وأخـرج ، ابةالصح في ريغفالمست ذكره :شريك أبو :)٧/٢١٢( اإلصابة في جاء فقد، صحابيا يكون
 ).٤/٦٨ :السلسلة الصحيحة( "أرضا أعطاه عمر أن إسحاق ابن طريق

وأخبـار  ، )٢/١٣٢(، ٩١٠ : رقم - في المعجم الصغير للطبراني    ل وهو من حديث عائشة      :والثاني
، كالهما من طريق عمرو بن حبيب القاضي وهـو ضـعيف       ، )٢/٢٢٥(و، )١/١٢٨ (:أصبهان ألبي نُعيم  

 .»لم يرض اهللا له ثوابا دون الجنة ؛لى أهل بيت من المسلمين سرورامن أدخل ع«بلفظ 
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 .الذل وإزالة الكرب تفريج من فيه لما أداؤه لزمه »ادينً عنه تقضي أو« :وقوله
 الخبز خص وإنما ،أفضل اللحم نحو من فوقه فما ا أي ولو خبز »اخبز تطعمه أو«وقوله  

 إطعامـه  واألفضل خواناإل على فضالاإل ترك في عذر للمرء يبقى ال حتى وجوده تيسر لعموم
 .يشتهيه ما

 وال، إطعامـه  وجب امضطر كان فإن إطعامه يستحب الذي المعصوم بالمؤمن والمراد
 عطف فهو، والجائع المديون على السرور إدخال جملة من الجائع وإطعام الدين قضاء أن يخفى
 .)١("هتماملال عام على خاص

من أفضل  ، قضاء حاجة من حاجاته   ك، فإن الحديث يفيد أن إدخال السرور على المؤمن       
قَتَاألعمال التي يعلى إدخال السرور على �وهذا يدل على حرص النبي ، ب بها إلى اهللا تعالىر 

 .المؤمن
وهـي  ، ى أهم طرق إدخال السرور على المـسلم        في هذا الحديث إل    �وقد وجه النبي    
أو غير ذلك من أعمـال      ، أو سد جوع  ، أو تنفيس كربة  ، من قضاء دين  ، قضاء حوائجه المختلفة  

، وكم يفرح اإلنسان ويسر لما تقـضى عنـه حوائجـه          ، التي تدخل السرور على اإلنسان    ، البر
ـ  اهم ى ال تدعه ينام أو يأكل     فقد تلم الحاجة أو الكربة باإلنسان حت      ، تنفس عنه كرباته   أو  ا وحزنً
فيكون من أفضل األعمال فـي حينهـا أن         ، فعندها يحتاج اإلنسان إلى من يكشف عنه ذلك       ، بها

 .ويدخل السرور إلى قلبه يزال عنه كربه
 فقد يتحقق إدخال الـسرور      ،ن يختلف باختالف األحوال   وإدخال السرور إلى قلب المؤم    

 وقـد   ، وقد يتحقق بهدية أخيه لـه      ،وقد يتحقق بزيارة أخيه له    ، هإلى قلب المؤمن بقضاء حوائج    
يحـب  اهللا  كان  إذا   أنهويفهم من هذا    ، وقد يتحقق بأي شيء سوى ذلك     ، يتحقق بسؤال أخيه عنه   

 .فإنه يبغض إدخال الحزن على قلبه، إدخال السرور على قلب المسلم
ـ  المستفيدين أول  أن وحقيقةً": يقول الدكتور عائض القرني     هـم  ؛النَّـاسِ  إسـعاد  نم

 فيجدون ،وضماِئرِهم ،وأخالقهم ،نفوسهِم في عاجالً ثمرته يجنونفإنهم   ،اإلسعاد بهذا المتفضلون
 هغيـر  منحليف  غم أو هم من طائفٌ اإلنسانب طاف فإذا، والسكينة والهدوء ،واالنبساط االنشراح

 .)٢("احةوالر الفرج جدفسي، جميالً له سدليو امعروفً
 علَـى  اِإلفْـضالُ ": قَاَل ؟ يستَلَذُّ مما بقي ما :قول ابن المنكدر لما قيل له     ويؤخذ هذا من    

 ."اِإلخْوانِ

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٢ : فيض القدير للمناوي:انظر) ١(
 .٤٢ : ال تحزن للدكتور عائض القرني:انظر) ٢(
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.  إلدخال السرور إلى قلوب إخوانه المـسلمين       ا أن يعمل جاهد   :فالواجب على كل مسلمٍ   
ى قلوب إخوانه المسلمينمن إدخال الحزن عل ؛ أن يحذر كل الحذر: على كل مسلموواجب. 

كان ال بد لمثل هـذا      ، وقد وردت بعض األحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الباب        
 .)١(إليهامن شارة البحث اإل

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ن م����  اُهللاخلقَ،  الدنيافي دارِ سرورا أو  المسلم فرحا على أخيهدخَل َأنم«:  قال� منها ما يروى أن النبي )١(
 -معجـم الـشيوخ    فـي     الصيداوي ابن جميع  أخرجه   »الحديث .. ه اآلفات في الدنيا   نْ ع ه بِ عفَدلقًا ي ذلك خَ 
ليث بـن أبـي   وفيه ، وهو مجهول : بن وصيف اوفيه مؤنس   ، بسنده عن ابن عباس   ) ٣٦٥(، ٣٥٤ :حديث
 هـذا ": ابن الجـوزي  وقال   )٨١٧ :تقريب التهذيب  (فترك حديثه يتميز ولم جدا اختلط صدوق وهو   :سليم

فكأنـه  ": وكـذا قـال األلبـاني     ، )٢/٥١٤: العلل المتناهية " (مجهول وصيف بن ومؤنس، يصح ال حديثٌ
 .)١٢/٤٣٩: سلسلة األحاديث الضعيفة" (منكر" وقال أن الحديث "مجهول

أخرجـه  »  فَرح الصبيانِ   في الجنة دارا يقاُل لها دار الفَرحِ ال يدخُلُها إالّ من           «: ومنها كذلك ما يروى أن     
 الفوائـد ذكـره الـشوكاني فـي       ، بسنده عن عائشة  ) ١/١٩٩: (الرجال ضعفاء في الكاملابن عدي في    

وذكره السيوطي في   ، "يصح ال :وقال عدي ابن رواه": وقال) ٧٢ص (الموضوعة األحاديث في المجموعة
 بـن  وأحمـد ، ضعيف لهيعة ابن، يصلح ال": وقال، )٢/٧٠ (الموضوعة األحاديث في المصنوعة الآللي
 ).١٤/١٢١١" (منكر": وذكره األلباني في السلسلة الضعيفة وقال "الحديث منكر حفص
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 :::: يف نشر الفرح والسرور يف نشر الفرح والسرور يف نشر الفرح والسرور يف نشر الفرح والسرور���� منهج النيب  منهج النيب  منهج النيب  منهج النيب ::::املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين
 
،  على نشر الفرح والسرور والبِشْر بين أصـحابه        �فقد تبين كما سبق حرص النبي        

 لتحقيق  �في سنته    اح واض ابما يعكس منهج  ،  متنوعة ذا الحرص ذات وسائل وأساليب    وكان ه 
 .ففي هذا المطلب نتعرض لمعالم هذا المنهج، هذا األمر
 

 :السرور في األعياد والمناسبات السعيدةالفرح و حث الناس على إظهار :أوالً
 الـشريعة  في صوخُ، أخرى بعد مرةً يعاود ما هو" :العيدو ،فمن هذه المناسبات األعياد   

 العيد يستعمل صار..  الشريعة في للسرور مجعوالً اليوم ذلك كان ولما ،النحر ويوم الفطر بيوم
 mN�M�L�K�J�I�H�G�N�M�L�K�J�I�H�G�N�M�L�K�J�I�H�G�N�M�L�K�J�I�H�G�l :تعـالى  قولـه  ذلـك  وعلـى ، مـسرة  فيه يومٍ كل في

 .)١("اإلنسان تعاود حالة كل والعيد ]١١٤ :ا��)�3ة[
 اليهـود  أعيـاد  أمـا ، الختالف أديـانهم وقبـائلهم     اظرن،  كثيرة كان للعرب أعياد  وقد  

 .-بالنسبة للعرب-  وثابتةمحددةً -على كثرتها– فكانت والنصارى
ـ  يومـان " يثرب" ألهل كانو، الناس فيه يجتمع اًعيد مكة إلى الحجموسم   وكان دونيعي 

 ."السباسب"وعيد  "السبع يوم"  أخرى منهاوكان لهم أعياد، والمهرجان ،النيروز :هما ،فيهما
 ،"الكبـور " الكبيـر  الصوم وعيد ،السنة رأس عيد منها،  كذلك  كثيرةٌ أعيادوكان لليهود   

 .)٢("الفصح" وعيد "الشعانين"السعانين عيد" مثل، وللنصارى كذلك، أخرى وأعياد "المظال عيد"و
  بأن أيـام   �صرح  و، للمسلمين أسوة بباقي األمم    ا أعياد � النبي   حددولما جاء اإلسالم    

 .بما ال يخالف الشريعة،  العيدأباح لهم اللهو واللعب فيو، العيد أيام أكل وشرب
 :� قال رسول اهللا     :قال 	عن عقبة بن عامر      )٤( بسنده )٣(فقد أخرج أبو داود في سننه     

»موفَةَ يرع مويرِ والنَّح امَأيو نَا ؛التَّشْرِيقيدَل عالمِ َأهاِإلس ،يهو َأيبٍ َأكٍْل امشُر٥(»و(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٢ :المفردات في غريب القرآن للراغب: انظر) ١(

 .٩/١٠٥ : جواد علي: المفَصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم:انظر) ٢(

 . )٢/٢٩٥(، ٢٤٢١ : حديث-أيام التشريق باب صيام - كتاب الصوم-سنن أبي داود )٣(
ح وحـدثنا   ، حدثنا موسى بن علي   ، ] جرير بن حازم   ابن[ حدثنا وهب ، حدثنا الحسن بن علي    :قال أبو داود  ) ٤(

 :قـال ، واإلخبار في حديث وهـب    ، عن موسى بن علي   ، ] الجراح ابن[ حدثنا وكيع ، عثمان بن أبي شيبة   
 .بالحديث، سمع عقبة بن عامرأنه ، ]صيرعلي بن رباح بن قَ[سمعت أبي 

  :دراسة الحديث )٥(
 :رجاله ثقاتٌ ما عداو،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً 

= 
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، وحدد طبيعة هـذه األيـام     ،  بأن للمسلمين أعياد يفرحون بها     �فهذا تصريح من النبي     
 .بأنها أيام أكل وشرب

 ــــــــــــــــــــــــــ=
وأحمـد  ، معين وثقه ابن ، كان أمير مصر  ، أبو عبد الرحمن المصري   ،  بن رباح   وهو :موسى بن علي    
 .وابن عدي، والنَّسائي، والعجلي، بن حنبلا

وكان مـن   ،  صالح الحديث  ؛ صالحا يتقن حديثه ال يزيد وال ينقص        رجالً نكا" :وقال أبو حاتم الرازي   
 ".صدوق" :الساجي قالو "ثقات المصريين

 ثبـتٌ " :وقال الـذهبي   "بالقوي فليس به انفرد ما" :البر عبد بنا وقال "بالقوي يكن لم" :معين ابن وقال
، وضعفا تضعيف ابن معين لـه     ، "قةبل ث : "وقال بشار وشعيب  ، " ربما أخطأ  صدوقٌ": قال ابن حجر   "صالح
 .هو ثقة: قلت

 :العلـل ومعرفـة الرجـال     ، ٣٠٩ :معين بن يحيى زكريا ألبي الجنيد ابن سؤاالت( :مصادر الترجمة   
التمهيد ، ٧/٥١٥ :الكامل في ضعفاء الرجال   ، ٨/١٥٤ :الجرح والتعديل ، ٢/٣٠٥ :معرفة الثقات ، ٢/٢٠٨

تقريب ، ٣٢/٣٦٦ :تهذيب التهذيب، ٢/٣٠٦ :الكاشف، ٢٩/١٢٤ :تهذيب الكمال، ٢١/١٦٣ :البن عبد البر 
  .)٣/٤٣٦: تحرير التقريب، ٩٨٤: التهذيب

 باب ما جاء فـي كراهيـة   -�أبواب الصوم عن رسول اهللا   -الترمذيأخرجه   : تخريج الحديث  :ثانيا  
 - مناسك الحـج    كتاب -السنن الصغرى والنَّسائي في   ، )٢/١٣٤(، ٧٧٣  :حديث -الصوم في أيام التشريق   

 كتاب الصيام جماع أبواب صـوم       -ابن خزيمة و ،)٥/٢٧٨(، ٣٠٠٤  : حديث -النهي عن صوم يوم عرفة    
 -حبان ابنو،  ثالثتهم بمثله  )٣/٢٩٢( ٢١٠٠  :حديث - ..في � باب ذكر خبر روي عن النبي        -التطوع

، ٣٦٠٣  : حـديث -. . عن� ذكر العلة التي من أجلها نهى - فصل في صوم أيام التشريق    -كتاب الصوم 
، ١٥٣٨  :حـديث  -وأما حديث شعبة   - كتاب الصوم  -المستدرك على الصحيحين  والحاكم في   ، )٨/٣٦٨(
-أحمد بن حنبـل   و، ثالثتهم بلفظه  )٢٨/٦٠٥(، ١٧٣٧٩  : حديث - في مسنده  أحمد بن حنبل  و ،)١/٤٣٤(

 .بمثله، به، موسى بن عليكلهم من طريق ،  بنحوه)٢٨/٦٠٨(، ١٧٣٨٣  :حديث
 حـسن  حديثٌ" :الترمذي قالف، صححه جماعةٌ من العلماء   و، إسناده صحيح  :الحكم على اإلسناد   :اثالثً
٢/٢٩٥(" صحيح( ،الحاكم وقال: "الذهبي ووافقه "مسلم شرط على صحيح )    المستدرك ومعـه التلخـيص: 

 عـن  نهـي ال فـي  التشريق أيام مع عرفة يوم جمع في حديثٌ هذا" : بن عبد البر   عمر أبو قال، )١/٤٣٤
 بـن  موسى به انفرد حديثٌ هذا : وقال )١٢/١٢٦ :التمهيد البن عبد البر    ("اإلسناد بهذا إال يأتي ال صيامها

 المحفـوظ  وإنما، محفوظ غير الحديث هذا في عرفة يوم وذكر، بالقوي فليس به انفرد وما، أبيه عن، علي
 :التمهيد البن عبد البـر    " (»وشرب أكٍل مأيا التشريق وأيام النحر ويوم الفطر يوم« وجوه من � النبي عن
هو كما قال   " :وقال األلباني ، السنن وأصحاب، ومسلم، المفرد األدب في البخاري له أخرجوقد  ، )٢١/١٦٣

 صـحيح  إسـناده " :على مسند أحمد  وقال واألرنؤوط في تعليقه     ، )٤/١٣١ :إرواء الغليل " (الحاكم والذهبي 
 .اإلسنادحديث صحيح ال : قلت).٢٨/٦٠٥(" مسلم شرط على
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ـ عدم جواز صوم أيام التـشريق       هذا الحديث   العلماء من    ففهم واختلفـوا فـي    ، اتطوع
 للمسلمين بتمييـز أيـام      �نبي   من ال  اهوذلك توجي ، )٢(والحكمة في ذلك أنه يوم فرح     ، )١(المتمتع

ليبـين  ، واللهو واللعب المبـاح    بالتوسعة على النفس باألكل والشرب    ، العيد عن باقي أيام السنة    
أسوة بباقي األمم،  أن في اإلسالم فسحة؛اللناس جميع. 

مـن   )٤( بسنده)٣(قد أخرج البخاري في صحيحهف، واللعب من اللهو   اًكما أباح لهم ضروب   
، وتَضرِبانِ وتُدفِّفَانِ تُغَنِّيانِ منًى َأيامِ في جارِيتَانِ وعنْدها علَيها دخََل 	 بكْرٍ َأبا َأن ةعاِئشَ حديث
النَّبِيتَغَشٍّ � وم بِها، بِثَومهرو فَانْتَهكْرٍ َأبفَكَشَفَ، ب النَّبِي � نع هِهجا« :فَقَاَل ومهعا داَأ يكْرٍ بب ،
 ِإلَـى  َأنْظُـر  وَأنَا يستُرني � النَّبِي رَأيتُ :عاِئشَةُ وقَالَتْ، منًى َأيام ياماَأل وتلْك »عيد َأيام فَِإنَّها

شَةبالْح مهو ونبلْعي يف جِدسالْم مهرجفَقَاَل، فَز النَّبِي � »مهعنًا دَأم يبةَ  نـدفـي  »َأرنعي  ـنم 
 .)٥(مناَأل

 أيـام  فـي  العيال على التوسعة مشروعية :الفوائد من الحديث هذا فيف: "قال ابن حجر  
 عـن  اإلعراض وأن، العبادة كلف من البدن وترويح النفس بسط لهم يحصل ما بأنواع، األعياد

 .)٦("الدين شعار من األعياد في السرور إظهار أن وفيه، أولى ذلك
خرج الحيض لتـشهد    تُ أمر أن    حتى أنه ،  الفرح بالعيد  اجميع يمارس المسلمون أمر أن   و

 .)٧(بالعيدالفرح المسلمين وتشارك ، دعوة الخير

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٢/١٢٧ :التمهيد البن عبد البر) ١(
 .٣٢ : رقم الدرس: دروس صوتية::  لعبد الرحمن بن جبريناألحكام عمدة شرح )٢(
 ).٤/١٨٥(، ٣٥٢٩ :حديث - باب قصة الحبش- كتاب المناقب-أخرجه البخاري) ٣(
 ابـنِ  عنِ، ] خالد بن عقَيل األيلي    ابن[ عقَيٍل عن، ] سعد ابن[ لَّيثُال حدثَنَا، بن بكَير  يحيى حدثَنَا :قال البخاري ) ٤(

 .بالحديث، عن عائشة، عروةَ عن، ]محمد بن مسلم[ شهابٍ
  :دراسة الحديث) ٥(

 .رجاله كلهم ثقات : دراسة اإلسناد:أوالً
  : حديث -ب والدرق يوم العيد    باب الحرا  - العيدين كتاب - أيضا  أخرجه البخاري  : تخريج الحديث  :ثانيا

 بـاب   - كتاب صالة العيدين   -مسلمأخرجه  و،  محمد بن عبد الرحمن األسدي     من طريق ، )٢/١٦(،  ٩٤٩
بـن   هـشام    من طريق ، )٣/٢١(،  ٢٠٩٨  : حديث -الرخصة في اللعب الذي ال معصية فيه في أيام العيد         

 .بنحوه، عائشةعن ، عن عروة) بن عروةهشام  و، محمد بن عبد الرحمن األسدي(كالهما ، عروة

 .٢/٤٤٣ :فتح الباري البن حجر) ٦(
بـسنده   )١/٨٠(، ٣٥١:  حديث -باب وجوب الصالة في الثياب    : كتاب الصالة  - البخاري وذلك لما أخرجه  ) ٧(

فَيشْهدن جماعةَ الْمـسلمين   ورِ وذَوات الْخُد،ُأمرنَا َأن نُخْرِج الْحيض يوم الْعيدينِ  :ُأم عطيةَ قَالَتْ   من حديث 
متَهوعدو ".. ردبيدي(هو ستر يمد للجارية في ناحية البيت : والخ١١/١٤٠: تاج العروس للز.( 



�    � ٣٩ 

ذكر إباحة خروج النساء في العيـدين إلـى         " :بقوله  لهذا الحديث  : النوويفقد ترجم   
١("ل للرجاالمصلى وشهود الخطبة مفارقات(. 

لـئال  ،  الرجـال  نفذكر أنهن يفارق  ، بحيث تضبط هذا األمر   ، هذه دقيقة وترجمة النووي   
 . الناسفي أعياد الناسهو مشاهد  كما، باآلداب واألخالقاختالطٌ مخالً يكون هناك 

ألن هذا إنما توجه لمـن لـيس بمكلـف    ، ال يستدل بذلك على الوجوب" :وقال القرطبي 
لصالة والمشاركة في الخيـر وإظهـار جمـال         وإنما المقصود التدرب على ا    ، بالصالة باالتفاق 

 .)٢("اإلسالم
 :هي األعراس : على إظهار الفرح فيها�ومن المناسبات السعيدة التي حث النبي 

 فـي    من اجتماعٍ  ، يحث على الفرح بالزواج وممارسة ما يسر ويفرِح فيه         �فكان النبي   
ومع ذلك كله   ،  مباح  وغناء الهواتخاذ م ،  وزينة والتزين بأحسن ما يجد من لباسٍ     ، بيت العروس 

 .وعدم االختالط أو المجون، االلتزام بالحشمة واألدب
 من   إلى رجلٍ   أنها زفت امرأةً   � عن عائشة    )٤( بسنده )٣(فقد أخرج البخاري في صحيحه    

 .)٥(»اللَّهو ميعجِبه نْصاراأل فَِإن! ؟ لَهو معكُم كَان ما عاِئشَةُ يا« :� فقال نبي اهللا ،األنصار

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٠: صحيح مسلم) ١(
 .٣/٣٠٥ : عمدة القاري للعيني)٢(
  : حـديث  -زوجها ودعائهن بالبركـة    باب النسوة الالتي يهدين المرأة إلى        - كتاب النكاح  -صحيح البخاري  )٣(

٧/٢٢(، ٥١٦٢(. 
عن هـشام بـن     ، ] يونس ابن[ حدثنا إسرائيل ، حدثنا محمد بن سابق   ، حدثنا الفضل بن يعقوب    :قال البخاري ) ٤(

 .بالحديث، عن عائشة، عن أبيه، عروة
  : دراسة الحديث)٥(
 : رجاله ثقاتٌ إال أن فيه: دراسة اإلسناد:أوالً  

تقريـب  ("  ربما دلـس    فقيه ثقةٌ" :قال ابن حجر  ، غيره : بن الزبير أبو المنذر وقيل     هشام بن عروة   -١
 ).٢٦ :طبقات المدلسين(ن  المدلسيه ألنه من الطبقة األولى منوال يضر، )١٢٢ :التهذيب
 ممـن  وليس، ثقة صدوقًا شيخًا كان" :شيبة بن يعقوب وقال، ه العجلي وثق :محمد بن سابق التميمي    -٢

 عن أحمد ئَلس :البغدادي إسماعيل بن اهللا عبيد قالو "بأس به ليس" :النَّسائي وقال "للحديث طبالضب يوصف
ـ وذُ صالح بن محمد سمعت" :عقدة ابن وقال "سابق بابن فعليك نعيم أبا أردت إذا" :فقال سابق بن محمد كر 
 .معين ابن ضعفهو "به بأس ال خيارا كان :فقال سابق بن محمد

وأما وجه اخراج البخاري له هو توثيق جماعة من العلماء          ،  وهو كذلك  :قلت ".صدوق" :قال ابن حجر  
 .واهللا أعلم، له

= 
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 اتفـق " :فقـال ، إجماع العلماء على جواز اللهو في وليمة النكـاح        ) ١(بن بطال اوقد نقل   
 صتوخُ ،محرما يكن لم ما وشبهه الدف ضرب مثل ،النكاح وليمة في اللهو جواز على العلماء
 .)٢("وحرمته حقوقه فتثبت وينتشر النكاح ليظهر بذلك الوليمة

 مـن  بـشيء  األصوات ورفع األدفاف ضرب النكاح في يجوز نهأ على دليٌل ذلك فيف 
 الجمـال  وصـف  علـى  المـشتملة ، للشرور المهيجة باألغاني ال، ونحوه "أتيناكم نحو" الكالم

 .)٣("غيره في يحرم كما النكاح في يحرم ذلك فإن، الخمور ومعاقرة، والفجور
 

من أفضل األعمال جعل إدخال السرور على المؤمن :اثاني: 
 .)٤(» ..الْمْؤمنِ علَى السرورِ ِإدخَاُل الْعمِل َأفْضِل من« : إلى حديثقد سبقت اإلشارةف

 : السرور على الوالدين يقوم مقام جهاد النفلإدخالنه جعل أ: أيضا ومن ذلك
جاء رجٌل  :اهللا بن عمرو قال حديث عبد من )٦( بسنده)٥(أخرج ابن حبان في صحيحهفقد 

ارجِع ِإلَيهِما  « :فقَاَل؟  يا رسوَل اللَّه ِإنِّي ُأرِيد َأن ُأبايعك علَى الْهِجرة وتَركْتُ َأبوي يبكيانِ              :فقَاَل
 .)٧(»فََأضحكْهما كَما َأبكَيتَهما

 ــــــــــــــــــــــــــ=
ذكر من  ، ٥/٣٤٠ :تاريخ بغداد ، ٧/٢٨٣ :الجرح والتعديل ، ٢/٢٣٩ :معرفة الثقات ( :مصادر الترجمة 
 ).٨٤٦ :تقريب التهذيب، ٩/١٥٤ :تهذيب التهذيب، ١٦٢ :تكلم فيه وهو موثق

 .انفرد به البخاري عن مسلم :ريج الحديث تخ:ثانيا
 توفي  "البخاري شرح"له  ، قرطبة أهل من، بالحديث عالم :الحسن أبو، بطال بن الملك عبد بن خلف بن علي )١(

 ).١٨/٤٧: سير أعالم النبالء: انظر) (هـ٤٤٩(سنة 
 .٧/٢٧٩ :شرح صحيح البخاري) ٢(

 .٦/٢١٢ : للشوكانياألخبار منتقى شرح األوطار نيل) ٣(

وهـو  ،  )١٠/١٣٠( ٧٢٧٤  :حديث - في التعاون على البر والتقوى      باب -شعب اإليمان أخرجه البيهقي في    ) ٤(
 .٣٢ صوقد سبقت دراسته، صحيح لغيره

 علـى    السرور  ذكر البيان بأن إدخال المرء     - باب حق الوالدين   - كتاب البر واإلحسان   -ابن حبان  صحيحه )٥(
 .)٢/١٦٣(، ٤١٩  : حديث-قام جهاد النفل موالديه في أسبابه يقوم

 :قـال ،  حدثنا محمد بن معمر البحراني     :قال، بن يحيى بن زهير الحافظ السراد     أخبرنا أحمد    :قال ابن حبان  ) ٦(
 حدثنا روح  بن ع وسـفيان بـن    ، وسفيان الثوري ، ]عبد الملك بن عبد العزيز    [  حدثنا ابن جريج   :قال، ادةب

وقيـل  ،  ابن يزيد:السائب بن مالك ويقال[ عن أبيه،  حدثنا عطاء بن السائب:قالوا، وحماد بن سلمة ، عيينة
 .وذكر الحديث،  جاء رجل:قال، عن عبد اهللا بن عمرو، ]غير ذلك

 :دراسة الحديث )٧(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً

= 
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 الديه المرء السرور على و إدخالذكر البيان بأن    " :ببابلهذا الحديث   ترجم ابن حبان    فقد  
 .الحديث وذكر فيه "في أسبابه يقوم مقام جهاد النفل

 :جعل خير النساء التي من إذا نظر إليها زوجها سرتهأن وكذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 . غيـر ذلـك    :وقيل، السائب أبو، الثقفي، زيدي :ويقال، زيد :ويقال، مالك بن : عطاء بن السائب   -١ 

 وفَـرق بـين     ؛والعجلي، وفي موضعٍ صحح حديثه القديم    ، وأحمد بن حنبل  ، فوثقه أيوب ، اختلف فيه النقاد  
 يـتكلم  لم ثقةٌ صدوقٌ" :الساجي وقال، وابن سعد ويعقوب بن سفيان والنَّسائي كذلك      ، حديثه القديم والجديد  

 ".ثقةٌ ساء حفظه" :وقال الذهبي في الكاشف، وذكره ابن حبان في الثقات "القديم حديثه في الناس
 .وصحح يحيى بن سعيد حديثه القديم، وصحح شعبة حديثه ما لم يجمع الشيوخ

 . وصحح الدارقطني حديثه في رحلته األولى للبصرة دون الثانية
 ".رةإال أنه كان يلَقن بأخ، جائز الحديث" :وقال العجلي في رواية أخرى

 :قال ابن حجر في تقريـب التهـذيب       ، وفّرق بين حديثه القديم والجديد     "محله الصدق " :وقال أبو حاتم  
 ".اختلط صدوقٌ"

 وقـال فـي     "بـآخره  تغير" :الحاكم وقال، إال أن يروي عنه شعبة والثوري      "ضعيف" :وقال ابن معين  
 فـي  بحديثـه  يتعلـق  مـا  بالترك أراد ولعله :قال كذا" :قال ابن حجر في التهذيب     "تركوه" :موضع آخر 

 ).١/٣٢٣ : الكواكب النيرات:انظر( ورواية سفيان عنه قبل التغير ، بل ثقةٌ اختلط:قلت ".االختالط
، ٣٠٩، ٣/٣١ :تاريخ بن معين رواية الدوري، ٦/٣٣٨ :الطبقات الكبرى البن سعد (:مصادر الترجمة

العلل ، ٤٧٨ :لجنيد البن معيناسؤاالت بن ، ٢/١٩٧ :معرفة الرجال البن معين رواية بن محرِز، ٥٧٢
 -الضعفاء للبخاري، ٤/٤٦٥ :التاريخ الكبير للبخاري، ٣٠٩، ٣/٢٩، ٤١٤، ١/٣٥٩ :ومعرفة الرجال
سؤاالت أبي داود لإلمام ، ٢/٤٣ :التاريخ الصغير، ١/٨٨: الضعفاء الصغير، ١٠٧ :-مكتبة ابن عباس

مشاهير ، ٧/٢٥١ :الثقات البن حبان، ٣/٨٤ :معرفة والتاريخال، ٦/٣٣٢ :الجرح والتعديل، ٢٩٥ :أحمد
التعديل ، ١١/١٤٣، ٥/١٨٨ :علل الدارقطني، ٢/٨٦٣ :الهداية واإلرشاد، ٢٦٤ :علماء األمصار

 :الكاشف للذهبي، ٢٠/٨٦ :تهذيب الكمال، ٢/١٧٩ :شرح علل الترمذي البن رجب، ٣/١٠٠٣ :والتجريح
 .)٦٧٨ :ب التهذيبتقري، ٧/١٨٣ :تهذيب التهذيب، ٢/٢٢

 .٤تقدم ص، المدلسينوال يضره ألنه من الطبقة الثانية من  ،ربما دلس  حافظٌثقةٌ: سفيان الثوري -٢
الراوي عنه من شيوخ الكتب واختلط وال يضره ألن ، مدلس من الطبقة الثانية : سفيان بن عيينة-٣
 .٣٢ وقد تقدم ص)١/٢٣٠ : الكواكب النيرات،٣٢ :طبقات المدلسين(الذين وثقوا فيه الستة 

 - باب الجهاد بإذن األبوين-الجهاد والسيركتاب  -أخرجه كٌل من البخاري : تخريج الحديث:ثانيا
من طريق ، )٨/٣(، ٦٦٦٨ : حديث- باب بر الوالدين-والصلة البر -ومسلم، )٤/٥٩(، ٣٠٠٤ :حديث

من طريق حبيب بن أبي ) عبةسفيان وش(كالهما ، وقال مرةً أخرى عن سفيان وشعبة، سفيان الثوري
 .»ففيهما فجاهد«بلفظ ، عن عبد اهللا بن عمرو، عن أبي العباس الشاعر، ثابت

في تعليقه علـى مـسند       شعيب األرنؤوط    صححهو،  اإلسناد صحيح الحديث   :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا
 ).٢/١٦٣( أحمد
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 قال رسول اهللا : أبي هريرة قال من حديث )٢( بسنده )١(فقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره      
�: »رخَي اءي النِّستَ ِإذَا الَّتا نَظَرهتْ ِإلَيرسِإذَا ،كا وتَهرَأم تْكِإذَا ،َأطَاعتَ وبا غنْهع ظَتْكفي حف 

 .)٣(إلى آخر اآلية ]٣٤ :ا�'()ء[ m�D�C�B�A�D�C�B�A�D�C�B�A�D�C�B�Al : وتال هذه اآلية»وماِلها نَفْسها

 ـــــــــــــــــــــــــ

 -]٣٤: النساء [�mD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�Al :قوله تعالى  - سورة النساء  -في التفسير ابن أبي حاتم    أخرجه  ) ١(
 .)٣/٩٣٩ (-٥٢٤٤  :حديث

محمد [ثنا ابن أبي ذئب     ، ]سليمان بن داود  ، الطيالسي[ثنا أبو داود    ، حدثنا يونس بن حبيب    : قال ابن أبي حاتم    )٢(
 .به، عن أبي هريرة، عن سعيد يعني المقْبري، ]بن عبد الرحمن بن المغيرةا

  : دراسة الحديث)٣(
 :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه،  إسناده متصل: اإلسناد دراسة:أوالً  

١-     قْبمرسلة سلمة وأم عائشة عن وروايته سنين بأربع موته قبلثقةٌ تغير   : ري سعيد بن أبي سعيد الم 
 ).٣٧٩: تقريب التهذيب(

 بـن ا قـال  "ذئب أبي ابن فيه الناس أثبت" :معين بن يحيى عن الساجي قال :نقل ابن الكيال :أما التغير   
 ).١/٤٦٧ :الكواكب النيرات(" سعد بن الليث فيه الناس أثبت" :خراش

" الواسطة أباه ألن، يضر ال فإنه هريرة أبي عن مرسالً حديثه من كان ما" : قال العالئي  :وأما اإلرسال 
 .)١٨٤ :جامع التحصيل في أحاكم المراسيل(

 فـسألت ، منه شعبةَ في أكثر ترأي ما :الفرات بن أحمد قال:  سليمان بن داود   ، أبو داود الطيالسي   -٢
 سـمعت ، بندار بن حمدأوقال   "له ملحتَي" :قال!  يخطئ فإنه :قلت "صدوق ثقةٌ" :فقال حنبل بن أحمد عنه
 قيل إذا الخطأ إنما، خطأ داود ألبي عدي ال :قال؟   داود أبي خطأ في حنبل بن ألحمد قلت" :يقول مسعود أبا
 حـدث ي داود أبو كان" :قال الخطيب البغدادي   "خطأ هو ليس فعرف له قيلإذا   داود أبو وأما، يعرفه لم له

قال ابن   "والسالمة الصحة على روى ما جنب في يسير غلطه أن مع يغلط فكان، خوان والحفظ حفظه من
 . وهو كذلك:قلت ".ثقةٌ غلط في أحاديث" :حجر

بحر ، ٢٧٨ : السنن والمسانيد للبغدادي   التقييد في معرفة رواة   ، ٩/٢٦ :تاريخ بغداد ( :مصادر الترجمة 
 ).٤٠٦ :تقريب التهذيب، ٦٨ :الدم

مـن طريـق    ، )٢/٣٢٥(، ٢١١٥ : رقم -األوسطالمعجم  أخرجه الطبراني في     : تخريج الحديث  :ثانيا
 وهو ضعيفٌ   »..ما أفاد عبد بعد اإلسالم      «بلفظ  ، عن أبي هريرة  ، عن عطاء بن أبي رباح    ، بن يزيد جابر  

 بن هارون   يزيدتفرد به   ،  إال شريك  لم يرو هذا الحديث عن جابرٍ     " :وقال الطبراني ،  يزيد لضعف جابر بن  
 -النَّسائي في السنن الكبـرى    و، بنحوه، )١٢/٣٨٣(، ٧٤٢١ : حديث :في مسنده أحمد   أخرجهو "بن زاذي ا

من طريـق محمـد ابـن       ، بنحوه، )٨/١٨٤(، ٨٩١٢ : حديث -طاعة المرأة زوجها   -كتاب عشرة النساء  
النعري     ، جقْبعن سعيد ابن أبي سعيد الم ،    الن صدوقٌ اخـتلط عليـه حـديث        وهو ضعيفٌ ألن ابن عج

 نَجـيح   ؛من طريق أبي معشَر   ، بمثله، )٤/٨٦(، ٢٤٤٤ : حديث -داود الطيالسي  وأخرجه أبو ، هريرة أبي
 .ي معشروهو ضعيفٌ لضعف أب، هريرة عن أبي، عن سعيد بن أبي سعيد المقْبري، بن عبد اهللا

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــ=
، )٣/٥٠(، ١٦٦٦ : حديث - باب في حقوق المال    -كتاب الزكاة  - أبو داود  هأخرجما  : له شواهد منها  و

أال أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ المـرأة         «: بلفظ، عن ابن عباس  ، عن مجاهد ، من طريق جعفر بن إياس    
 -ماجه ما أخرجه ابنو، ر بن إياس في مجاهد وهو ضعيفٌ لضعف جعف».. سرته إذا نظر إليها، الصالحة

، عبد الرحمن الـشامي    من طريق القاسم بن   ) ٣/٥٩٧(، ١٨٥٧ : حديث - باب أفضل النساء   -كتاب النكاح 
 » صالحة ما استفاد المؤمن بعد تقوى اهللا خيرا له من زوجة         « :بلفظ، �عن أبي ُأمامة صاحب رسول اهللا       

 .وهو ضعيفٌ ألن القاسم صدوقٌ يغرب ولم يتابعه أحد
ملحق ، ١١/٣٠٤(، ٢٠٦٠٥ : حديث- باب حق الرجل على امرأته- معمر بن راشد في جامعهوأخرج

ما فائدة أفادها اهللا على امـرٍئ       «:  بلفظ �من مرسالت مجاهد إلى النبي      ) بمصنف عبد الرزاق الصنعاني   
 : وفيه عدة علٍل كاآلتي»...مسلمٍ خير له من زوجة صالحة 

خاصةً ، وهي صحيحةٌ عند جماعة من العلماء     ، رسالت كبار التابعين   ومرسالته كم  : إرسال مجاهد  -١
 مراسـيل   :مراسيل عطاء أحب إليك أو مراسيل مجاهد ؟ قال        " :فقد قيل له  ،  قول أبي داود فيه    علمعندما ن 
 ).١٧/٢٣٣ :تهذيب الكمال" (عطاء كان يحمل عن كل ضرب، مجاهد
 وكان، فتغير عمره آخر في يمع، شهير فٌنصم حافظٌ ثقةٌ :الصنعانيبن همام    وفيه عبد الرزاق     -٢
 حديث في أثبت هو" :معين بن يحيى قالوقد  ، ولكن روايته هنا عن معمر    ، )٦٠٧ :تقريب التهذيب  (يتشيع
وقد ، )١/٢٧٠ :الكواكب النيرات " ( منه أثبت جريج بن حديث في هشام وكان، يوسف بن هشام من معمر

أن الجامع الملحق بمصنف عبد الرزاق إنما       " - أستاذ الحديث في جامعة البحرين     -أثبت الدكتور سمير نقد   
 ." الرزاق عليه يسيرةٌ تخدم الكتابوأن زيادات عبد، هو من تأليف معمر نفسه

،  أي بعد أن تغير    ؛وهو ممن سمع من عبد الرزاق بأخرة      ،  الدبرِي هو، الرزاق كما أن الراوي عن عبد    
 وال يعني ذلك أن الكتاب لـم        ؛ل الكتاب بالعرض على عبد الرزاق      أن الدبرِي تحم   :قالولكن الدكتور نقد    

 عبد الـرزاق غيـر   ثم إن المصنَفَ قد رواه العلماء من عدة طرق عن   ، يروه عن عبد الرزاق إال الدبرِي     
 ).٨ :د دراسة حديثية في جامع معمر بن راشد للدكتور سمير نق:انظر (طريق الدبرِي

 .فيكون إسناده مرسالً صحيحا،  فال يضره التغير أو االختالط هنا:قلت
فالحـديث  ،  بهذه الطرق وهذه األوجه نصل إلى أن الحديث صحيح لغيـره           :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا

 ألخطاء أبو داود الطيالـسي      وإن كان فيه ضعفٌ يسير    ، سنادهاإل من ذات    اكتسب جزءا كبيرا من الصحة    
فقـد  ، خاصةً أن الحديث صححه جماعةٌ من العلماء      ،  فإنه اعتضد بباقي الطرق والشواهد     ،رسال مجاهد وإ

وأشار ، )٢/١٦١" (يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح" :وقال الزكاة في مستدركه في الحاكم أخرجه
 واية أبـي داود   عن ر  الخالصة في النوويوقال   -واهللا أعلم - أي أنه على شرط مسلم    ) م(الذهبي بإشارة   

 بـين  اليقظان أبا عمير بن عثمان فيه فزاد سننه في رواه البيهقي أن إال، صحيح إسناد وهذا" :السجستاني
 إلـى  هـذا  البيهقي فأشار، عمير بن عثمان فيه يذكر فلم الرواة بعض به وقصر :قال ثم، وجعفر غَيالَن
 :اإلسالم وقواعد السنن مهمات في األحكام صةخال( "عمير بن عثمان على واتفقوا داود أبي رواية انقطاع

ـ  و ؛عمـرو  بن اهللا عبد وأشار صاحب مصباح الزجاجة أن لرواية ابن ماجة شواهد عن         ، )٢/١٠٧٦  وأب
 قد سبق ذكر بعضها في      :قلت، )٢/٩٧ :مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه      (ب عباس ابنو، هريرة

 رقـم   :المقاصد الحسنة (" شواهد تدل على أن له أصل     لكن له   ، إسناده ضعيف " :وقال السخاوي ، التخريج
= 
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وتكون هذه المسرة ناتجـة     ،  اليها ذا نظر  على تلك المرأة التي تسر زوجها إ       �فقد أثني   
 . إلى قلب الرجلما يدخل السروروغيره م، المنظر والهيئةلق وجمال الخُعند النظر إلى جمال 

 
  :والنهي عن التنفير السرور إلفشاء الحث على التبشير :اثالثً

 ونـشر البهجـة   وهي تبشير النـاس ،  المعاصرين يفتقدها كثير من الدعاة   وهذه منهجيةٌ 
 هم عملوا إن حتى في الدنيا أو، ةاآلخربالخير الذي وعدهم اهللا به في بتذكيرهم ، والسرور عليهم

ف، اصالح   توجـد  هذه المنهجية التي     إلىوال يلتفت   ، كثر من الترهيب والتخويف   من الدعاة من ي 
m�K�K�K�K :فقد قال تعـالى ،  الخوف والرجاء  ليكون في مقام بين   ،  المسلم اإلنسانالتوازن في نفس    

�P�O�N�M�L�P�O�N�M�L�P�O�N�M�L�P�O�N�M�L�Q�Q�Q�Ql ]٤٥ :ا01/اب[. 
 )١(ه البخاري في صـحيحه    ومن ذلك ما أخرج   ، ه اآلية  خير من عمل بهذ    �وكان النبي   

 يسرا« : فقال ، إلى اليمن  ا جده أبا موسى ومعاذً    � بعث النبي    : قال ، أبي بردة   من حديث  )٢(بسنده
ا الورسا، تُعشِّربو ا الوا، تُنَفِّرعتَطَاو٣(الحديث بطوله » ..و(. 

 .)٤( الرجل أبشرهمن بشرت، سروروهو إدخال ال، من التبشير :»ا����بشر«قوله ف

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 حـديث  مـن  الصغير الجامع(وصحح السيوطي رواية أبي داود من حديث ابن عباس          ، )٥٧٤ص، ٩٤٢

 الـصغير  الجامع(في حين ضعفَ رواية ابن ماجه من حديث أبي ُأمامة      ، )١/١١١، ١٧٧٤ :النذير البشير
ماجـه   وقال العجلوني في كشف الخفاء عـن روايـة ابـن          ، )٢/٤٧٨، ٧٨١١ :النذير البشير حديث من

، )٢/٢٣٦ :كشف الخفـاء للعجلـوني    " (أصل له أن على تدل شواهد لهلكن  ، إسناده ضعيف " :والطبراني
حـسن  " :وقال األلباني عن رواية أحمد من حديث محمد بن عجالن عن سعيد المقْبري عن أبي هريـرة                

، )٤/٣٣٧، ١٨٣٨ رقـم    : السلسلة الـصحيحة   :انظر( نها ما ذكرته سابقًا   م، وساق عدة شواهد  ، "بشواهده
 ).٤/٨٥(وصححه بمتابعاته الدكتور محمد التركي محقق مسند الطيالسي 

 .)٥/١٦٢(، ٤٣٤٤/٤٣٤٥ : حديث- كتاب المغازي باب بعث أبي موسى-في صحيحه البخاري  أخرجه)١(
حدثنا سعيد بن أبي بردة، عـن       ، ] الحجاج ابن[ حدثنا شعبة ، ]ي إبراهيم األزد  ابن[ حدثنا مسلم  :قال البخاري ) ٢(

 .بالحديث، عن أبي موسى األشعري، ]أبو بردة بن أبي موسى[ أبيه
  :دراسة الحديث) ٣(

 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً
 وجه أميرين إلى    أمر الوالي إذا   : باب -كتاب األحكام  أخرجه البخاري كذلك في      : تخريج الحديث  :ثانيا

 - باب في األمر بالتيـسير     - كتاب الجهاد والسير   -مسلمو، )٩/٧٠(، ٧١٧٢  : حديث -موضع أن يتطاوعا  
عـن أبـي موسـى    ، عـن أبيـه  ، سعيد بن أبي بردة عن  ، من طريق شعبة  ، )٥/١٤١(،  ٤٦٢٣   :حديث

 .بنحوه، األشعري
 .١٤/٢٨١ :عمدة القاري للعيني) ٤(
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 أصحابه  خبار الفرص إل  �انتهازه   :اعملي هذه المنهجية    �ومما يدل على تطبيق النبي      
 :ألرض بانتظارهم الصالةأنهم يتميزون عن باقي أهل ا

كُنْـتُ َأنَـا     :قَاَل] األشعري[عن َأبِي موسى     )٢( بسنده )١( أخرج البخاري في صحيحه    فقد
فَكَـان  ،  بِالْمدينَـة �والنَّبِـي  ، )٣( في بقيعِ بطْحان الَّذين قَدموا معي في السفينَة نُزوالً     وَأصحابِي  

   النَّبِي بتَنَاوي�       منْهم نَفَر لَةكُلَّ لَي شَاءالْع الةص نْدع ،   افَقْنَا النَّبِيفَو�     ـضعب لَهابِي وحَأصَأنَا و 
   رِهضِ َأمعي بلُ    ، الشُّغِْل فاللَّي ارهتَّى ابح الةبِالص تَم٤(فََأع(     النَّبِي جخَر ثُم �   لَّى بِهِـمـا  ، فَصفَلَم

    هرضح نقَاَل ِلم التَهى صقَض: » كُمللَى رِس٥(ع( ،     كُملَياِهللا ع ةمعن نم وا ِإنرشلَ  ؛َأب َأنَّه  دَأح سي
كُمرةَ غَياعالس هذلِّي هصالنَّاسِ ي نقَاَل- م َأو-: كُمرغَي دةَ َأحاعالس هذلَّى ها صم«  رِي َأيدال ي

 .)٦(�فَرجعنَا فَفَرِحنَا بِما سمعنَا من رسوِل اِهللا  :قَاَل َأبو موسى، الْكَلمتَينِ قَاَل
ألن فيه إدخال السرور ،  بما يسره محبوبأن التبشير ألحد :في هذا الحديث: "لعينيقال ا

 .)٧("في قلب المؤمن
، وقات التعـب والجهـد    كأ، تحين الفرص واألوقات المناسبة لنشر البشرى     وفي الحديث   

 .ويذهب عنهم الملل والكلل والسآمة، ليزيد في حماس السامعين وعزائمهم

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .)١/١١٨(، ٥٦٧  : حديث-باب فضل العشاء - كتاب مواقيت الصالة-صحيحه في  البخاري أخرجه)١(
عن ، بردة عن أبي ، عن بريد ، ]حماد بن أسامة  [  أخبرنا أبو أسامة   :قال، حدثنا محمد بن العالء    :قال البخاري ) ٢(

 .بالحديث، أبي موسى
 ).١/٤٤٦: معجم البلدان (وقناة وبطحان قيقالع وهي الثالثة أوديتها أحد وهو بالمدينة واد هو: بقيع بطحان) ٣(
النهاية في غرسـيب    : انظر( ثُلُثه نَحو بقي أو، عامتُه ذَهبتْ أو، ظُلْمتُه تَراكَبتْ أو، انْتَصفَأي   :اللَّيُل بهارإ) ٤(

 ).٤٥٣ :القاموس المحيط للفيروزآبادي، ١/١٦٥: الحديث البن األثير
 ).٢/٢٢٢:النهاية في غرسيب الحديث البن األثير: انظر (الهينة والتأني :سرِبالك، الرسُل) ٥(
 : دراسة الحديث)٦(

 :رجاله ثقاتٌ إال أن فيه : دراسة اإلسناد:أوالً
"  يحدث من كتب غيرهوكان بأخرة،  ربما دلس ثبتٌثقةٌ" :قال ابن حجر، حماد بن أسامة أبو أسامة

: طبقات المدلسين(ألنه من الطبقة الثانية من طبقات المدلسين دليسه توال يضره ، )٢٦٧ :تقريب التهذيب(
 توثيقه على اتفقوا األثبات األئمة أحد: "حجر في هدي الساريقال ابن : وأما عن اخراج البخاري له) ٣٠
 "يخطئ يكاد ال أثبته كان ما اثبتً كان: " ثم نقل قول أحمد بن حنبل فيه" الضعفاءفي فذكره األزدي وشذ

 .)٣٩٦: هدي الساري البن حجر(وضعفَ ما رمي به أنه كان يتتبع كتب الرواة ، الجماعة له روىو
 باب وقـت العـشاء      - كتاب المساجد ومواضع الصالة    -مسلم والحديث أخرجه    : تخريج الحديث  :ثانيا

 .بمثله، به،  أسامةيأب طريقمن ، )٢/١١٧(، ١٤٨٣  : حديث-وتأخيرها
 .٥/٦٥ :يعمدة القاري للعين) ٧(
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 :بعث النار في حديث  بوضوحٍايضأ هذه المنهجية وتبدو
 :�قَاَل النَّبِـي     :عن َأبِي سعيد الْخُدرِي قَالَ     )٢( بسنده )١(فقد أخرج البخاري في صحيحه    

مرك ِإن اَهللا يـأْ  :فَينَادى بِصوت،  لَبيك ربنَا وسعديك:يقُوُل ؟ يا آدم : يوم الْقيامة ����يقُوُل اُهللا   «
 -ُأراه قَالَ - من كُلِّ َألْف   :قَاَل؟   يا رب وما بعثُ النَّارِ       :قَاَل، َأن تُخْرِج من ذُريتك بعثًا ِإلَى النَّارِ      

  ينعستةً وعستو اَئةمعست ،       ِليدالْو يبشيا ولَهمُل حامالْح عتَض ينَِئذفَحmmmm\�[�Z�Y�X�\�[�Z�Y�X�\�[�Z�Y�X�\�[�Z�Y�X�����

�a� �̀_� �̂]�a� �̀_� �̂]�a� �̀_� �̂]�a� �̀_� �̂]llll ]٢ :الحج[«       مهوهجتْ ورتَّى تَغَيلَى النَّاسِ حع فَقَـاَل  ، فَشَقَّ ذَِلك
  النَّبِي�: »     ينعستةً وعستو اَئةمعست وجْأجمو وجْأجي نم ، داحو نْكُممـي النَّـاسِ      ، وف َأنْتُم ثُم

وِإنِّـي  ، سوداألَأو كَالشَّعرة الْبيضاء في جنْبِ الثَّورِ       ، بيضِاألبِ الثَّورِ   كَالشَّعرة السوداء في جنْ   
شَطْر َأهِل  « :ثُم قَالَ ، فَكَبرنَا »ثُلُثَ َأهِل الْجنَّة  « :ثُم قَالَ ، فَكَبرنَا »رجو َأن تَكُونُوا ربع َأهِل الْجنَّة     أل

نَّةنَافَ »الْجر٣(كَب(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  :حديث -mY�X�Y�X�Y�X�Y�X�����]�\�[�Z]�\�[�Z]�\�[�Z]�\�[�Zl : باب -الحجسورة   - كتاب تفسير القرآن   -البخاري صحيح) ١(
٦/٩٧(، ٤٧٤١(. 

ذَكْوان [ حدثنا أبو صالح  ، حدثنا األعمش ، ]حفص بن غياث بن طلق    [ حدثنا أبي ، حدثنا عمر بن حفص    :قال) ٢(
 .بالحديث، عن أبي سعيد الخدري، ]السمان

 :دراسة الحديث )٣(
 :رجاله ثقاتٌ إال أن فيه : دراسة اإلسناد:أوالً

 :طبقات المدلسين (بقة الثانية من المدلسينمن الطهو وال يضره ف،  خالصته أنه ثقة مدلس: األعمش-١  
٣٣.( 

  تغير حفظه قليالً فقيهثقةٌ" : قال ابن حجر:أبو عمر الكوفي، حفص بن غياث بن طلق بن معاوية -٢
 تغير" :وقال محقق الكتاب علي رضا، ذكره الحلبي في االغتباط، )٢٦٠ :بتقريب التهذي("  اآلخرفي

 أبو قال كما، صحيح فهو كتابه من عنه كتب فمن، كتبه وجفا القضاء ولي أنه وذلك، قليالً اآلخر في حفظه
االغتباط بمن رمي " (عليه المصطلح االختالط معنى إلى منه الحفظ سوء إلى أقرب التغير وهذا، زرعة

 ببغداد حفص به حدث ما جميع" :معين ابن ونقل العالئي في المختلطين قول، )٩٤ :من الرواة باالختالط
 ).٢٥ :المختلطين للعالئي" (حفظه فمن والكوفة
فإن البخاري أخرج له من حديثه عن ، فربما حدث عنه وقت سالمته،  والرواي عنه هنا هو ابنه:قلت

 .واهللا أعلم، أبيه
  : حديث-باب كون هذه األمة نصف أهل الجنة - كتاب اإليمان-أخرجه مسلم :الحديث تخريج :ثانيا

 .مختصرا، به، األعمشمن طريق ، )١/١٣٩(، ٥٥٤
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وذلـك  ، وإدخال السرور إلى قلوبهم   ،  على تبشير أصحابه   �ففي الحديث حرص النبي     
ج ذلك ليكـون أبلـغ   رد ي�بل كان ،  مرحومةبأنهم أمةٌ ، من خالل تحديثهم بوعد اهللا تعالى لهم      

 .)١(" لسرورهمأعظمذكره بالتدريج ليكون " :قال ابن حجرف، لفرحهم وسرورهم بهذه البشرى
، أو إلى بعضهم البعض   ، �وقد كان الصحابة يتسابقون إلى نقل البشرى إلى رسول اهللا           

، )٢("حباب البشارة في الفتـو    " :البخاري ترجمفقد  ، إخوانهم وقلوب، �ليدخلوا السرور إلى قلبه     
٣( إدخال السرور في قلبهيشارة وه في بيان مشروعية البِأي هذا باب(. 

هذا الباب في اواألمثلة كثيرة جد. 
 ألمتـه   � إخبـاره وذلك فـي    ،  مع هذا المنهج    أنها متعارضةٌ  حاديث تبدو ولكن هناك أ  

،  حـالهم  إليه ألصحابه بما سيؤول     إخبارهأو  ،  آخر الزمان  وما سيقع من ويالت   ،  الفتن بأحاديث
 .ال بد من التعرض لنماذج من هذه األحاديث حتى يزول التعارضف

حتى صـار   ، وأنه ستقتله الفئة الباغية   ار بن ياسر بفتنته      عم  أخبر �أنه   : ذلك من أمثلة 
 :دائم الحزن

كان عمار بن ياسر طويـل      " : قال نُميرخالد بن    من حديث  )٥(بسنده) ٤(نعيم فقد روى أبو  
 .)٦(" باهللا من فتنتها وكان عامة كالمه عائذً، طويل الحزن والكآبة،الصمت

 ـــــــــــــــــــــــــ

 . ١١/٣٧٨ :فتح الباري) ١(
 ).٤/٧٥ (: حديث-باب البشارة في الفتوح - كتاب الجهاد والسير-صحيح البخاري) ٢(
 .١٥/١٠ :عمدة القاري للعيني) ٣(

 ).١/١٤٢( :حديث - عمار بن ياسر- األولياءحلية )٤(
، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثني أبي، ثنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبو بكر بن مالك    :قال أبو نُعيم  ) ٥(

 .باألثر، ميرنُعن خالد بن ، ثنا األسود بن شيبان
 : دراسة األثر )٦(

  :ثقاتٌ ما عداورجاله ،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً
 مجال في وقطائع مواضعإلى  نسبة- يعيطالقَ البغدادي حمدان بن جعفر بن أحمد: أبو بكر بن مالك

 سأل أنه السلمي الرحمن عبد أبو وقالأحمد وغيره من كتبه؛  ماماإل مسند راوي، الحنبلي -ببغداد متفرقة
 ثقهوو، "ثقة كان" :نقطة بن بكر أبو لوقا ،"الدعوة مجاب أنه سمعت زاهد ثقة" :فقال عنه الدارقطني

كان ، د العراقسنم": وقال ابن العماد في الشذرات "ال أعلم أحدا ترك االحتجاج به" :قال الخطيبو، الحاكم
 ".شيخًا صالحا

الحسن  ذكر هذا أبو ؛حتى كان ال يعرف شيًئا مما يقرأ عليه، خرف في آخر عمره" :وقال ابن الصالح
 "وقد كان أبو بكر أسند أهل زمانه،  وإسرافهذا القول غلو" :عقبه ابن حجر في اللسان فقالوت "بن الفراتا
وقال  " فيها نظرله في بعض مسند أحمد أصوٌل، لم يكن في الحديث بذاك" :قال ابن أبي الفوارسو

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــ=
وإال ، ل ذلكفغمزوه ألج،  ذكروا أنه لم يكن سماعه فيهفنسخها من كتابٍ، غرقت قطعة من كتبه" :البرقاني
وسمعت أنه مجاب  :قال ؛ ال شك في سماعه أنه صدوقٌحتى تبين عندي،  وكنت شديد التنقير عنه،فهو ثقة
كان سماع أبي علي بن المذهب منه ": وقال " تغير قليالً في نفسه مقبوٌلصدوقٌ" :قال ابن حجر "الدعوة

 .يم منه قبل اإلختالطوسماع أبو نع، هو صدوق:  قلت."لمسند اإلمام أحمد قبل اختالطه
 :إكمال الكمال في األسماء والكنى البن مـاكوال       ، ٩١: سؤاالت السلمي للدارقطني  ( :مصادر الترجمة 

المتفق والمفتـرق   ، ٢/٧ :طبقات الحنابلة ، ١٣١: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد البن نقطة      ، ٥/١٢٦
 :سير أعالم النـبالء   ، ٤/٥٢٨: اب للسمعاني األنس، ٤/٧٣ :تاريخ بغداد للخطيب  ، ١/١٩١، ٣١ :للخطيب

الكواكب ، ١/٨٧ :المقصد األرشد في أصحاب اإلمام أحمد البن مفلح       ، ١/٤١٨ :لسان الميزان ، ١٦/٢١٠
 ).٣/٦٥ :الذهبشذرات ، ٩٦: النيرات البن الكيال

هـو  و) ١/٤٤٤: صفة الصفوة ( )سمير(فهو في صفة الصفوة     ، ريلعله خالد بن سم   :  خالد بن نُمير   -٢
 .،)٢٨٧: تقريب التهذيب ("صدوق يهم قليالً"وهو ، المذكور في شيوخ األسود بن شيبان باسم خالد

 ا،واحـد  احـديثً " األدب "فى البخارى له روى "الثقات "كتاب فى حبان ابن وذكره "ثقة" : النسائى قال
 ال: "وقال أحمد " وثقه النسائي : بيوقال الذه ، "ثقة بصرى": العجلى وقال، ماجة وابن النسائى،و داود، وأبو
، "صـحيح  عنـدي  حديثه": أخرى مرة وقال. "الحديث حسن ولكنه شيبان بن األسود سوى أحد عنه أعلم

: الحـديث  فى قوله وهى منه لفظة فى أخطأ احديثً والبيهقى، البر، عبد وابن الطبرى، جرير ابن له ذكرو
، "بل ثقة : "وقال بشار وشعيب في التحرير    ، "يحضرها مل � والنبى -مؤتة يعنى ـ األمراء جيش فى كنا"

 .وأما وهمه فهو في حديث واحد فقط ولس هو حديثنا، نعم هو ثقة: قلت
: الثقات البـن حبـان  ، ٣/٣٣٥: الجرح والتعديل، ٣/١٥٣: التاريخ الكبير للبخاري(: مصادر الترجمة 

، ١/٣٦٥: الكاشـف للـذهبي   ، ٨/٩٠: تهذيب الكمال ، ١/٣٨٦: شرح علل الترمذي البن رجب    ، ٤/٢٠٤
 ).١/٣٤٦: تحرير التقريب، ٢٨٧: تقريب التهذيب، ٣/٨٤: تهذيب التهذيب

 :حديث - طويل الحزن والكآبة   رجٌل :باب -الهم والحزن أخرجه ابن أبي الدنيا في       :األثر تخريج   :ثانيا
 .بمثله، األسود بن شيبان السدوسي كالم على أنه من، )١/٤٤ ( ٣٤ 

كان عمار بن ياسـر طويـل   "مقتصرا على قوله   ، )١/٢٠٤(، ٢٧٤:  حديث -ابن أبي عاصم  وأخرجه  
من طريق أبي نوفـل     " وفي الحديث كالم  "وقال عقبه   " عائذًا باهللا من فتنته   "السكوت قليل الكالم وكان يقول      

 روى عن وقد، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، وإسناده حسن إلى أبي نوفل    ، ابن أبي عقرب البكري   
: تهذيب التهذيب (كسعيد بن المسيب وحسان بن بالل       ، جماعة من أصحاب هذه الطبقة عن عمار بن ياسر        

 أخرجه ابـن سـعد فـي الطبقـات الكبـرى            -أي من طريق أبي نوفل    –ومن طريقه كذلك    ، )١٢/٢٣٥
ئذًا بـاهللا مـن     عا"وكان يقول   ،  وأقله كالما  كان عمار بن ياسر من أطول الناس سكوتًا       : "بلفظ، )٣/٢٥٦(

 .قال ثم عرضتْ له بعد فتنتة عظيمة، مرتين" فتنته
 األثر أخرجه أبو نعيم األصبهاني بسند حسنٍ على أنه من كالم خالـد بـن                : الحكم على اإلسناد   :ثالثًا  

وأخرجه ابن أبي الدنيا بسند متصل صحيح إلى األسود بن          ، وقد أدرك جماعة من صغار الصحابة     ) سمير(
فإن األسود لم يـدرك     ، ولكن فيه انقطاع بعد األسود    ، ان على أنه من كالمه ال من كالم خالد بن سمير          سيب

= 
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 .)١(ه الفئة الباغيةستقتل ه بأنه أخبر�النبي سبب ذلك أن وكان 

،  في تبشير أصحابه وإدخال السرور عليهم      � الحديث مع منهج النبي      هل يتعارض هذا  ف
 .!وما المعنى التربوي في هذا ؟

هذا الحـديث علـى      حملوإنما ي ،  أنه ال يتعارض هذا الحديث مع هذا المنهج        :والجواب
 :أمور كاآلتي

ويصبره بأنـه   ، وهي واقعة ال محالة   ، تنة ما وقعت الف   إذايطمئنه   أنه أراد بذلك أن      -١
 .ا وقوعهوال يحزن عندفال يهتم ،  عن الحق خارجون بغاةٌوأن قاتليه، على الحق
 يقـول  الحديث آخر في قوله" :قال ابن حجر  ، يستعيذ منها ومن شرها   أن   ألجل أو   -٢

 متمسك أنه المرء لمع ولو الفتن من االستعاذة استحباب على دليل فيه "الفتن من باهللا أعوذ" عمار
 .)٢("بالحق فيها

 اهللا رسـول  قال :ففي رواية للترمذي ،  الذي أتحدث عنه    أو أنه قاله من باب التبشير      -٣
� »رشَأب ارمع َئةُ تَقْتُلُكةُ الْفياغ٣(»الْب(. 

 .واستبشر رس أي، اإلبشار من، األمر بصيغة »أبشر« قولهيكون ف
 وخرجـوا  اإلمام خالفوا الذين هم والباغية، الجماعة الفئة »لباغيةا الفئة تقتلك« :وقوله

 .)٤(باطل بتأويٍل طاعته عن
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
وأخرجه ابن أبي عاصم وابن سعد بسند حسنٍ على أنه من كالم أبـي              ، فال بد من واسطة   ، عمار بن ياسر  

 .وهو ممكن اإلدراك لعمار بن ياسر، نوفل ابن أبي عقرب
فـإن مـن مـنهج      ، فإنه يستأنس به  ، وإن تطرق إليه الضعف   ، بمجموع الطرق  األثر حسن    :الخالصة

 .عمالً بمنهج أهل السير، الباحث التساهل فيما يتعلق بالسير واألخالق

  :حـديث  - باب التعاون في بناء المـسجد      - أبواب استقبال القبلة   - كتاب الصالة  - وذلك لما أخرجه البخاري    )١(
 �فَرآه النَّبِـي    ، كُنَّا نَحمُل لَبِنَةً لَبِنَةً وعمار لَبِنَتَينِ لَبِنَتَينِ      : الخدري قال أبي سعيد    من حديث ) ١/٩٧(، ٤٤٧

 :قَـالَ  »يدعوهم ِإلَى الْجنَّة ويدعونَه ِإلَى النَّارِ    ، عمارٍ تَقْتُلُه الْفَئةُ الْباغيةُ    ويح «:فَينْفُض التُّراب عنْه ويقُولُ   
 .يقُوُل عمار َأعوذُ بِاِهللا من الْفتَن

  )٥/٢٣٤: النهاية البن األثير (يستحقها ال هلكة في وقع لمن تقال وتوجع ترحم كلمة )ويح(. 
 .١/٥٤٣: فتح الباري) ٢(
ث من حدي ، )٦/١٣٤(، ٣٨٠٠ : حديث - مناقب عمار بن ياسر    : باب - المناقب - أخرج هذه الزيادة الترمذي    )٣(

 .)٢/٢٠٩، ٧١٠ : حديث:السلسلة الصحيحة" (صحيح" :وقال األلباني، أبي هريرة
 .١٠/٢٠٤ :تحفة األحوذي للمباركفوري) ٤(
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وقرة العين الدعاء بالفرح:ارابع : 
�mu�t�su�t�su�t�su�t�s�����z�y�x�w�v�z�y�x�w�v�z�y�x�w�v�z�y�x�w�v :قال تعالى حكاية عن الصالحين ودعائهمفقد 

~�}�|�{~�}�|�{~�}�|�{~�}�|�{��������l ]٧٤ :ا�5�6)ن[. 
 كأن دمعة الفـرح والـسرور       ؛ينيهوحقيقة أبرد اهللا دمعة ع    ، وقرة العين يعني سرورها   

 .)١(باردة
ر والق، وهو األشهر، ر ويحتمل أن تكون من الق،قرة العين يحتمل أن تكون من القرارو

 ودمع الحزن ، فإن دمع السرور بارداوأيض،  ألن العرب تتأذى بالحر وتستريح إلى البرد؛البرد
 .)٢(" العدو وأسخن اهللا عين،أقر اهللا عينك" : فمن هذا يقال،خناس

 ب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما ربنا ه:والذين يسألون اهللا تعالى قائلين  :يكون معنى اآلية  ف
 .)٣( واجعلنا قدوة يقتدى بنا في الخير، وفيه أنسنا وسرورنا،تَقَر به أعيننا

 : أن يرزقه قرة عين ال تنقطع اَهللا�كان من سؤال النبي ف
ـ  ياسرٍ بن عمار بِنَا صلَّى : قال ،عن قيس بن عباد    )٥( بسنده )٤(فقد أخرج النسائي   ةًالص 

زجا فََأويهفَقَاَل، ف لَه ضعمِ بالْقَو: خَفَّفْتَ لَقَد ،تَ َأوزجَأو ا :فَقَاَل، ةَالالصلَى َأمع ؛ذَِلك تُ فَقَدوعد 
 عن كَنَى َأنَّه غَير ُأبي هو الْقَومِ من رجٌل تَبِعه قَام فَلَما ،� لَّهال رسوِل من سمعتُهن بِدعوات فيها
هنَفْس ،َألَهفَس نع اءعالد ،ثُم اءج رفََأخْب بِه مالْقَو: »ماللَّه كلْمبِع بالْغَي ،كترقُدلَـى  وع  الْخَلْـق ،

 فـي  خَشْيتَك وَأسَألُك اللَّهم، ِلي خَيرا الْوفَاةَ علمتَ ِإذَا وتَوفَّني، ِلي خَيرا الْحياةَ علمتَ ما َأحيني
، والْغنَـى  الْفَقْـرِ  في الْقَصد وَأسَألُك، والْغَضبِ الرضا في الْحقِّ كَلمةَ وَأسَألُك، والشَّهادة الْغَيبِ
 بـرد  وَأسَألُك، الْقَضاء بعد الرضاء وَأسَألُك، تَنْقَطع ال عينٍ قُرةَ وَأسَألُك، ينْفَد ال نَعيما لُكوَأسَأ

، مـضرة  ضراء غَيرِ في، ِلقَاِئك ِإلَى والشَّوقَ، وجهِك ِإلَى النَّظَرِ لَذَّةَ وَأسَألُك، الْموت بعد الْعيشِ
 .)٦(»مهتَدين هداةً واجعلْنَا، يمانِاِإل بِزِينَة زينَّا اللَّهم، مضلَّة فتْنَة وال

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٨٣ : في غريب الحديث البن األثيرالنهاية) ١(

 .١٣/٨١ :الجامع ألحكام القرآن للقرطبي) ٢(
 .]٧٤: الفرقان[ : لمجموعة من العلماء التفسير الميسر:انظر) ٣(

 ).٣/٦٢(، ١٣٠٤  : حديث- آخر نوع- كتاب السهو-سنن النَّسائي) ٤(
، الـسائب   حدثنا عطاء بن   :قال، ] زيد ابن[  حدثنا حماد  :قال، أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي      : قال النَّسائي  )٥(

 .الحديث .. فأوجز فيها،  صلى بنا عمار بن ياسر صالة:قال، عن أبيه
 :دراسة الحديث )٦(
  :رجاله ثقاتٌ ما عداو،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  

= 
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 .أي ما تُسر به وترضى »تَنْقَطع ال عينٍ قُرةَ وَأسَألُك« :�فالشاهد هو قوله 
 :ينقطع ال ا فرح اهللان يرزقه أ	 من سؤال ابن مسعود وكذلك كان

 ِإلَيها فَوقَفَ سارِيةً فََأتَى الْمسجِد دخََل َأنَّه :عن ابن مسعود   )٢( بإسناده )١(فقد أخرج العدني  
 ،تُجـب  مسعود ابن يا ادع« :� النَّبِي فَقَاَل -الحديث وفيه – الْمسجِد في � اهللا ورسوُل يصلِّي
 ،اَألعلَـى  الرفيـقَ  َأسـَألُك  ِإنِّـي  اللهم" :مسعود ابن فَقَاَل ،يسمعه الَ ذَِلك في وهو »تُعطَه وسْل

يبالنَّصفَى واَألو نم نَّاتيمِ جالنَّع، َألُكَأسى ودالتُّقَى الْهفَّةَ والْعى والنُّهى ،وشْرالْبو نْدطَـاعِ  عانْق 
 ،التَّقْوى وِلباس ،الْحمد وتَوفيقَ ،ينْقَطع الَ وفَرحا ،تَنْفَد الَ عينٍ وقُرةَ ،يبِيد الَ ِإيمانًا وَأسَألُك ،الدنْيا

 .)٣(الحديث..  "الخلد جنَّة َأعلَى في � محمد نَبِيك ومرافَقَةَ ،اِإليمانِ وزِينَةَ

 ــــــــــــــــــــــــــ=
قال يحيى بـن    و، والراوي عنه هنا حماد بن زيد     ، وهو ثقةٌ اختلط  ، ٤٠ص وقد تقدم    :عطاء بن السائب  

 ).١/٣١٩ :الكواكب النيرات(" هسمع حماد بن زيد من عطاء قبل اختالط" :سعيد القطان
 في ذكر جـواز دعـاء       - صفة الصالة  : باب -الصالةاب  كت - أخرجه ابن حبان   : تخريج الحديث  :ثانيا

 أول  -المـستدرك الحاكم في   و، بنحوه، )٥/٣٠٤(، ١٩٧١ :المرء في الصالة بما ليس في كتاب اهللا تعالى        
عـن  ،  من طريق حماد بن زيـد      كالهما، بنحوه، )١/٥٢٤(، ١٨٧٨ : رقم : كتاب الدعاء  -كتاب المناسك 

 .عن عمار بن ياسر، ]مالكالسائب بن [عن أبيه ، عطاء بن السائب
: في مسنده وأحمد  ، بمثله، )٣/٦٢(، ١٣٠٥ : باب نوع آخر   - كتاب السهو  -وأخرجه النَّسائي في سننه   

، ]الرماني الواسطي [عن أبي هاشم    ، ]النخعي[من طريق شَرِيك    ، مختصرا، )٣٠/٢٦٤(، ١٨٣٢٥ :حديث
 .مار بن ياسرعن ع، عن قيس بن عباد، ]الحق بن حميد[عن أبي مجلَز 

 :وكذلك حكم عليه األلباني فـي صـحيح الجـامع         ،  الحديث صحيح اإلسناد   :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا
 . المذكورة في التخريجواألرنؤوط في تعليقه على رواية مسند أحمد، )١/٢٧٩(، ١٣٠١

 كتـاب   -)ولم أجده ، نيولعله من مسند ابن أبي عمر العد       (-:المطالب العالية ذكره ابن حجر العسقالني في      ) ١(
 .)١٦/٤٦١(، ٤٠٦٣ : حديث-باب فضل ابن مسعود -المناقب

عن علـي بـن     ، ثنا النعمان بن عمرو بن خالد اللخمي      ، ثنا سعيد بن أبي أيوب    ، حدثنا المقرئ  :قال العدني ) ٢(
 . بهعن ابن مسعود، رباح

 :دراسة الحديث) ٣(
 :رجاله ثقاتٌ ما عداو، متصل بالمعاصرة إسناده : دراسة اإلسناد:أوالً  
، )هـ١٥(ولكنه أدركه فإنه مولود عام اليرموك ،  لم يذكر من تالميذ ابن مسعود: علي بن رباح-١  

وقد ذكر العالئي ، فإنه سمع كثيرا من الصحابة، فيحمل على اإلتصال، )هـ٣٢(وابن مسعود توفي عام 
 .)٢٤٠: جامع التحصيل (ن مسعود معهمولم يذكر اب، في جامع التحصيل أنه يرسل عن بعض الصحابة

 فهو مجهول ؛ولم يرو عنه غير واحد،  ذكره ابن حبان في الثقات: النعمان بن عمرو بن خالد-٢  
 ).٧/٥٢١( فيكون أحد الذين تساهل ابن حبان بذكرهم في الثقات ؛العين
وثقه ، لقب بحمار القراءالم، أبو بكر القرشي الدمشقي المقري، عبد اهللا بن يزيد بن راشد : المقرئ-٣

= 
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ـ  ، ال تنفد  وقرة عينٍ ،  ال يرتد  اأسألك إيمانً و« :	فالشاهد هو قول ابن مسعود       ال  ا وفرح 
 .»ينقطع

 
بفرحه وسروره ليعم عليهم الناس ����ه  إخبار:اخامس: 
 )١(فقد أخرج البخاري فـي صـحيحه       : عليهم وسروره ليعم  يخبر أهله بفرحه     �فكان  

 وجهِه َأسارِير تَبرقُ امسرور علَي دخََل � اِهللا رسوَل ِإن : قالت ل  عائشة من حديث  )٢(بسنده

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 .والذهبي، وابن حبان، والنَّسائي، ابن سعد

 :عدي قال ابن "أثنى عليه دحيم ووصفه بالصدق والستر" :أخرىمرةً قال و "شيخ" :وقال أبو حاتم
 :فقال،  عنهإبراهيمسألت عبد الرحمن بن " : الفسويقالو ".قد حدث عنه ثقات، أرجو أنه ال بأس به"
 . هو صدوق:قلت ".أف"

 :المعرفة والتاريخ للفسوي، ٥/٢٠٢ :الجرح والتعديل، ٥/٥٠١ :طبقات ابن سعد( :مصادر الترجمة
 :الكاشف، ١/٢٦٩ :تذكرة الحفاظ، ١٧/٢٣٣ :تاريخ اإلسالم، ٨/٣٤٢ :الثقات البن حبان، ٢/٤٠٥
١/٦٠٩.( 

 : حديث-ناء على اهللا تعالى باب ما جاء في الث- أبواب الجمعة: أخرجه الترمذي: تخريج الحديث:ثانيا
عن عاصم بن بهدلة ، ]وهو ثقةٌ اختلط[من طريق أبي بكر بن عياش ، بنحوه مختصرا، )١/٥٨٧(، ٥٩٣

 :وقال األلباني "يححسن صح" :وقال الترمذي،  بن مسعودعن عبد اهللا، ن حبيشبعن زِر ، ]وهو صدوق[
عاصم عن ، )١/٢٦(، ١٧ : رقم:بو يعلى في مسندهوأخرجه أ، )١٣/٧ :السلسلة الصحيحة" (إسناده حسن"
 ".إسناده صحيح" :وقال حسين سليم أسد، بنحوه،  بن مسعودعن عبد اهللا، زِر بن حبيشعن ، بن بهدلةا

من طريق حماد ، مختصرا، )٥/٣٠٣ (١٩٧٠ : رقم- باب صفة الصالة- الصالة-وأخرجه ابن حبان
 عاصم ؛حسن إسناده" :وقال األرنؤوط،  بن مسعودعن عبد اهللا، يشعن زِر بن حب، عن عاصم،  سلمةبنا
 ."الصحيح رجال ثقاتٌ رجاله وباقي، الحديث حسن صدوقٌ :بهدلة بنا

 بمجموع وهو حسن،  الحديث ضعيفٌ لجهالة النعمان بن عمرو بن خالد:الحكم على اإلسناد :ثالثًا
 ).٢/٣٥٠، ١٦٣٩ :لمهرةرة اإتحاف الخي(وأشار البوصيري إلى أن له شاهد ، الطرق
 أي عن صحابي ؛وليس شاهدا بمعناه االصطالحي،  يقصد أن له طريقًا أخرى: لعل البوصيري:قلت

عمرو ، السبِيعي[أبي إسحاق وهي طريق ، ولكنه من طريق جديد، فإنه من حديث ابن مسعود نفسه، آخر
، بنحو حديثنا، ]عبد اهللا بن مسعود[ عن أبيه، ]دعامر بن عبد اهللا بن مسعو[ عبيدة ي أبعن، ]بن عبد اهللا

وهذا الطريق ، )٢/٣٦٩، ١٦٨٦ : إتحاف الخيرة المهرة رقم:انظر ("رجاله ثقات" :وقال البوصيري
 . )٤/١٧٧٠(، ٤٤٨٤ :حديث :معرفة الصحابةأخرجها أبو نُعيم في 

 .)٨/١٥٧(، ٦٧٧٠  : حديث- باب القائف- كتاب الفرائض-البخاريصحيح ) ١(
 ابن[ عن عروة، ]محمد بن مسلم [ عن ابن شهاب  ، ] سعد ابن[ حدثنا الليث ،  بن سعيد  قُتَيبةحدثنا   :قال البخاري ) ٢(

 .بالحديث، ل، عن عائشة، ]الزبير
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 قْداماأل هذه ِإن :فَقَاَل، زيد بنِ وُأسامةَ حارِثَةَ بنِ زيد ِإلَى آنفًا نَظَر )١(مجززا َأن تَري َألَم« :فَقَاَل
 .)٢(»بعضٍ من بعضها

إذ شبه القائف قدم    ،  وسروره �فكان فرح النبي    ، وابنه أسامة أسود  ،  أبيض كان زيد فقد  
سر إال ـ ال ي�بي ـوالن، فأصاب في اجتهاده، وألحق الفرع بنظيره من األصل، أسامة بقدم زيد

 .)٣(بالحق
 وكان السواد شديد أسود كان ألنه أسامة نسب في يقدحون الجاهلية في النسب أهلوكان  

 لكونـه  بذلك � النبي رس اللون فاختال مع قال ما القائف قال فلما ،القطن من أبيض زيد أبوه
 .)٤(ذلك العتقادهم فيه الطعن عن لهم اكافً

   ٧( بـسنده  )٦(أخرج ابن ماجه في سننه    فقد  ، )٥(حديث تميم الداري  ، اومما يشهد لهذا أيض( 
ـ     � صلَّى رسوُل اللَّه     :قَالَتْ، )٨( فَاطمةَ بِنْت قَيسٍ   من حديث  نْبالْم دعصمٍ ووذَاتَ ي ر ،   كَـانالو 

فََأشَار ِإلَيهِم  ، فَمن بينِ قَاِئمٍ وجاِلسٍ   ، فَاشْتَد ذَِلك علَى النَّاسِ   ،  يوم الْجمعة  اليصعد علَيه قَبَل ذَِلك إِ    
 َأن هدوا« بِيداقْع ،        ِلر كُمنْفَعرٍ يذَا َألمي هقَامتُ ما قُمم اللَّهفَِإنِّي و  ةبهال ِلرو ةـا    ، غْبيمتَم ـنلَكو

فََأحببتُ َأن َأنْشُر علَيكُم فَرح ، الدارِي َأتَاني فََأخْبرني خَبرا منَعني الْقَيلُولَةَ من الْفَرحِ وقُرة الْعينِ  
 ـــــــــــــــــــــــــ

 الرجل شبه ويعرف ويعرفها اآلثار يتتبع الذي القائف-  كان قائفًا  : الكناني األعور بنا وهو :مجززا الْمدِلجِي ) ١(
، ٥/٧٧٥:  اإلصابة في تمييز الصحابة    :انظر (� النبي بعد فتوحال شهدو، � في عهد النبي     -وأبيه يهبأخ

 .)٤/١٢١: النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير
 :دراسة الحديث) ٢(

 .رجاله كلهم ثقات : دراسة اإلسناد:أوالً
  : حـديث  - بإلحاق القـائف الولـد     باب العمل  -كتاب الرضاع أخرجه مسلم في     : تخريج الحديث  :ثانيا
 .بمثله، عن الزهري،  إبراهيم بن سعدمن طريق )٤/١٧٢(، ٣٦٩١

 .١/٢٠٨ :الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: انظر) ٣(
 .١٢/٥٧: فتح الباري البن حجر: انظر) ٤(
 ألن يكون شاهدا فإنه يصلح، كما هو موضح في الحاشية، كما قال األلباني وإن كان في بعض ألفاظه ضعفٌ) ٥(

فيستأنس بهذا الحـديث بجانـب   ، وخاصةً أنه منهج ثبت بحديث صحيح، لهذه المنهجية من باب االستئناس    
 .الصحيح

 .)٥/٥٢٦(، ٤٠٧٤  : حديث- باب فتنة الدجال- كتاب الفتن-في سننهابن ماجه أخرجه ) ٦(
عن مجاِلد ،  حدثنا إسماعيل بن أبي خالد:ا أبي قال  حدثن :حدثنا محمد بن عبد اهللا بن نُمير قال        :قال ابن ماجة  ) ٧(

 .بالحديث، يسعن فاطمة بنت ق، ]عامر بن شَراحيل[عن الشَّعبِي ، ] سعيد بن عميرابن[
 بـنِ  عمرِو َأبِي تَحتَ كَانَتْ الُْأوِل، الْمهاجِرات من كَانَتْ قَيسٍ، بنِ الضحاك ُأخْتُ :الْفهرِيةُ قَيسٍ بِنْتُ فَاطمةُ )٨(

توفيـت فـي    ، كَثيـرا  خَيرا فيه لَها اُهللا فَجعَل زيد، بن ُأسامةَ � النَّبِي فََأنْكَحها فَفَارقَها، الْمغيرة بنِ حفْصِ
 .)٢/٣١٩: سير أعالم النبالء للذهبي، ٦/٣٤١٦: معرفة الصحابة ألبي نعيم: انظر (خالفة معاوية
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كُمنَبِي ،      َأخْب ارِييمٍ الدِلتَم مع ناب يَأال ِإننر ،      ةزِيرِإلَى ج مَأتْهَألْج يحالر ا الَأنرِفُونَهعوا  ،  يـدفَقَع
قَـاَل َأنَـا     ؟قَالُوا لَه ما َأنْتَ     ، َأسود )١(فَِإذَا هم بِشَيء َأهدب   ، في قَوارِبِ السفينَة فَخَرجوا فيها    

 لَو انْفَلَتُّ من وثَاقي هذَا :ثُم قَاَل :-الحديث بطوله إلى أن قال-.. ؟  َأخْبِرِينَا :قَالُوا، )٢(الْجساسةُ
ِإلَى هذَا « :� قَاَل النَّبِي »لَيس ِلي علَيها سبِيٌل،  طَيبةَالِإ، لَم َأدع َأرضا ِإال وطْئتُها بِرِجلَي هاتَينِ

وال سـهٌل وال    ، وال واسـع   يها طَرِيقٌ ضيقٌ  ما ف ، ذي نَفْسي بِيده  والَّ، هذه طَيبةُ ، ينْتَهِي فَرحي 
 .)٣(»ِإال وعلَيه ملَك شَاهر سيفَه ِإلَى يومِ الْقيامة، جبٌل

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .)٥/٢٤٨: النهاية في غريب الحديث البن األثير: انظر (العين أشفار كثير :أهدب رجٌل )١(
النهاية في   (للدجال األخبار تجس ألنها بذلك سميت وإنما، البحر جزيرة في رآها التي الدابة يعنى :الجساسة) ٢(

 ).١/٢٧٢ :غريب الحديث

 : دراسة الحديث)٣(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا، ه متصل إسناد: دراسة اإلسناد:أوالً

ليس بالقوي وقد تغير في آخر " :قال ابن حجر، أبو سعيد الكوفي، مجاِلد بن سعيد بن عمير بن بسطام
 .)٩٢٠ :تقريب التهذيب(" عمره

، ٢٧٣٤٩: حديثو، )٤٥/٥٤(، ٢٧١٠٠ : حديث- أخرجه أحمد بن حنبل: تخريج الحديث:ثانيا
 مختصرا وفيه، )٥/٢٢١(،  ٢٣٦٢ -٣ :حديث - في مسندهاهويهإسحاق بن رو، بمثله، )٤٥/٣٣٦(

 .عن فاطمة، عن عامر الشعبي، من طريق مجالدكالهما ، موضع الشاهد
من طريق ) ٨/٢٠٣(، ٧٥٧٣ : حديث-ومكثه باب في خروج الدجال -الفتنكتاب  -وأخرجه مسلم

، )٤/١٠٤(، ٢٢٥٣ : رقم- أبواب الفتن-والترمذي، وفيه قصة، ]وهو ثقة[بريدة بن الحصيب عبد اهللا بن 
بنحوه وفيه موضع ، )٥/٢٢٠(، ٢٣٦١ -٢ :حديث -في مسنده إسحاق بن راهويهأخرجه و، مختصرا

، ٢٧٣٦٦ :حديث - وأخرجه أحمد"حديثٌ حسن صحيح غريب" :وقال الترمذي، من طريق قتادة، الشاهد
 باب -التاريخكتاب  -وابن حبان، الثقفيمن طريق أبي عاصم ، مختصرا جدا) مؤسسة قرطبة ط ٦/٤١٢(

، بنحوه مختصرا) ١٥/١٩٨(، ٦٧٨٩ : رقم-ذكر العالمة الثالثة التي تظهر في العرب عند خروج الدجال
جميعهم عن الشَّعبِي عن ، من طريق داود بن أبي هند، مختصرا، )٣٥/٣٣٨(، ٢٧٣٥٠ : رقم:وأحمد

 .فاطمة بنت قيس
وكذلك حكـم   ، لغيرهولكنه حسن   ، ضعيف بهذا اإلسناد ألجل مجالد     الحديث   : الحكم على اإلسناد   :ثالثًا

فيه مجاِلد بـن  ، هذا الحديث بهذا السياق ضعيف اإلسناد" :وقال )١/٤٩٢(عليه األلباني في صحيح الجامع  
 فـي    كبيـرة  مع زيادات ، لكنه قد توبع على سائره بنحوه     ،  تفرد بها   منكرةٌ  ألفاظٌ وفيه، سعيد وليس بالقوي  

 أنا ما، نبيكم فرح عليكم أنشر أن فأحببت، العين وقرة الفرح من القيلولة منعني( :التالية الجملومنها  ، متنه
 ينتهـي  هذا إلى، زفرات ثالث فزفر، عمان بين، التشكي شديد، الحزن يظهر، سائلتكم وال شيًئا بمخبرتكم

 ".)فرحي
إنما النفقة والسكن للمراة على     ،  بنت آل قيس   فانظري يا « �وأما األرنؤوط فصححه بطرقه دون قوله       

 ).٤٥/٥٤ :مسند أحمد بتعليقات األرنؤوط" (فيه وقفة" :فقال» زوجها ما كانت عليه رجعة
= 
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ـ      »فََأحببتُ َأن َأنْشُر علَيكُم فَرح نَبِيكُم     « :يستفاد من قوله  ف  رح أهمية وضرورة نـشر الف
 .بإخبارهم ما يسرهم من البشريات واألخبار المفرحة، والسرور على المسلمين

 
تذاكر الفرح وأحاديثه:اسادس : 
 وأصـحابه   �كـان النبـي     وقد  ، حاديثهح والسرور تذاكره والتحدث بأ    شاعة الفر فمن إ 

 :!؟ يكون اوبم، يتحدثون عن الفرح والسرور
 فَذَكَروا  �ذَكَروا الْفَرح عنْد رسوِل اللَّه       : قَالَ هريرةَحديث أبي   ن  م خرج ابن حبان  أفقد  

       وُل اللَّهسُل فقَاَل رجا الرهجِدالَّةَ يالض�: »لَلَّه ا َأشَدحفَر ةببِتَو كُمدَأح نُل    مجا الرهجِدي الَّةالض
ضِ الْفَالة١(»بَِأر(. 

فـإن  ، ما يثبت هذه المنهجية   "�وا الفرح عند رسول اهللا      ذكر" :	 هريرة   في قول أبي  ف 
في   إال أن شاركهم  �فما كان من النبي     ، �الصحابة الكرام ذكروا الفرح في حضرة رسول اهللا         

،  تبارك وتعالىالربفرح لى ما يوإ، ن أرشدهم إلى الفرح الحقيقيبأ،  عن هذا الموضوع  حديثال
 .فيعملوا به

 
في وجوه الناس والطالقة اشةلبش الحث على ا:اسابع: 

حث على التبسم والطالقة فـي وجـوه         في نشر البشر والبشاشة أن       �فمن منهج النبي    
 . في تحقيق سرور النفس وزوال الكآبة عنهااوال شك أن للبسمة أثر، المسلمين
 ال ـق– أبي تَميمةَ الهجيني من حديث )٣(ندهـ بس)٢(ندهـما أخرجه أحمد في مسمن ذلك ف

 ــــــــــــــــــــــــــ=
وقال عـن روايـة      "إسناه حسن ومجالد توبع فيه    " :وقال محقق مسند ابن راهوية عبد الغفور البلوشي       

 ".رجاله ثقات" :قتادة
 - كتاب الرقائق  -في صحيحه ابن حبان   وهذه رواية   ،  عبد اهللا بن مسعود    حديث من، ١٩ص  سبقت دراسته   ) ١(

مـن  ، )٢/٣٨٧(، ٦٢١ :حديث - وعال من توبة عبده    يقع بمرضاة اهللا جلَّ    ذكر اإلخبار عما     -باب التوبة 
 ."جيد إسناده" :وقال األرنؤوط، حديث أبي هريرة

 .)٢٥/٣٠٩(، ١٥٩٥٥  : حديث-في مسندهأحمد بن حنبل أخرجه ) ٢(
ـ [ ليلعن أبي الس  ،  حدثنا سعيد الجريري   :قال،  بن علية  حدثنا إسماعيل بن إبراهيم    : قال اإلمام أحمد   )٣( ضرب ي

 عن أبي   :قال إسماعيل مرة  ، ]ريف بن مجاِلد السلي   طَ[ يميجيمة اله معن أبي تَ  ، ] ابن نفير  :قير ويقال بن نُ ا
 .ثبالحدي،  من قومهعن رجٍل، تميمة الهجيمي
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 فـي  �لَقيتُ رسوَل اللَّـه   :قال )٢( الهجيني عن رجٍل من قَومهعن أبي تَميمةَ   -مرةً) ١(سماعيُلِإ
الَ تَحقرن من الْمعروف    « :فقال؟   وسَألْتُه عنِ الْمعروف     ..الحديث وفيه   .. طُرق الْمدينَة   بعضِ  

ولَو َأن تنزع من دلْوِك في ِإنَاء        ،)٣(ولَو َأن تعطي شسع النَّعلِ    ، ةَ الْحبلِ ولَو َأن تعطي صلَ   ، اشَيًئ
ولَو َأن تَلْقَى َأخَاك ووجهك إليـه       ، ولَو َأن تنحي الشيء من طَرِيق الناس يْؤذيهِم       ، المستسقي

ن سبك رجـٌل    وإ، ْؤنس الْوحشَان في اَألرضِ   ولَو َأن تُ  ، ولَو َأن تَلْقَى َأخَاك فَتُسلِّم عليه     ، منْطَلقٌ
      هوفيه نَح لَمَأنْتَ تَعو يكف هلَمعبشيء ي  هبعليه    ، فَالَ تَس هروِزلك و هرَأج كُونفَي ،  ُأذُنَـك روما س

ْل بِهمفَاع هعمتَس َأن ،تَس َأن ُأذُنَك اءوما سهبتَنفَاج هع٤(»م(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 . أحد رجال اإلسناد:هو إسماعيل بن إبراهيم) ١(
 حديثـه  في نُميرٍ، بني في الْبصرةَ نَزَل تَميمي، جابِرٍ، بن سلَيم: وقيَل الْهجيمي جري َأبو سلَيمٍ بن جابِر: هو) ٢(

 ).٢/٥٤٧: معرفة الصحابة ألبي نعيم (فٌاخْتال
 المشدد النعل صدر في الذي الثقب في طرفه ويدخل األصبعين بين يدخل الذي وهو النعل سيور أحد :سعالشِّ) ٣(

 .)٢/٤٧٢: النهاية في غريب الحديث البن األثير (الزمام في

  :دراسة الحديث) ٤(
 :رجال إسناده ثقاتٌ إال أن فيهو، إسناده متصل : دراسة اإلسناد:أوالً

اختلط قبل  ثقةٌ" :قال ابن حجر، البصريين في معدود :الجريري مسعود أبو :سعيد بن إياس الجريري
 ).٣٧٤ :تقريب التهذيب" (موته بثالث سنين

 ).١/١٧٨ :الكواكب النيرات(بن علَيةَ قبل االختالط قد سمع منه إسماعيل ا:  قلت
ة أن يقول عليك السالم  باب في كراهي- أبواب االستئذان-أخرجه الترمذي : تخريج الحديث:ثانيا

وفيه قصة طويلة وصرح فيها باسم ، )٤/٤٤٤(، ٢٧٢٢ :ورقم، بنحوه، )٤/٤٤٣(، ٢٧٢١ : رقم-مبتدًئا
 :حديث - ما جاء في إسبال اإلزار-اللباسكتاب  -وأبو داود، جابر بن سلَيم: الشخص المبهم وهو

، ٥٢١١ : حديث- عليك السالم باب كراهية أن يقول- أبواب النوم-األدبكتاب و، )٤/٩٨(، ٤٠٨٦
كلهم من طريق أبي ، مختصرا، )٤/١٨٧( ٧٤٨٨ : رقم- اللباس-والمستدرك، مختصرا، )٤/٥٢٠(

 سلَيم بن :أو،  جابر بن سلَيم؛ هو أبو جري الهجمي:وهو كما صرح به الحاكم، عن رجٍل من قومه، تميمة
 .جابر الهجمي حسب ما اختلفوا فيه

من ، بنحوه، )٢/٢٧٩(، ٥٢١ : رقم- فصل في البر والصلة- كتاب البر والصلة-وأخرجه ابن حبان
من طريق عُقَيل بن ، مختصرا، )٢/٢٨١(، ٥٢٢ : رقم-وفي الباب نفسه، طريق قُرة بن موسى الهجمي

 .سلَيم بن جابر الهجميعن  كالهما، طلحة
 :رنؤوط في تعليقه على صحيح ابـن حبـان        وقال شعيب األ  ،  إسناده صحيح  :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا

 :وكذا األلباني في السلسلة الصحيحة رقم     ، )٢/٢٧٩ :صحيح بن حبان بتعليقات األرنؤوط    " (حديثٌ صحيح "
١٤/٣٥(، ٣٤٢٢.( 
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 علـى  دل ذلك فعل ومن، والسرور بالبشر منطلقٌ" أي :»ووجهك إليه منطلق  « :قولهف 
١("القلب أنوار آثار من الوجه على البشر ظهور ألن، الدين في مرتبته علو(. 

 ىتلق أن المعروف من أن نيب »اشيًئ المعروف من تحقرن ال« :قولهو: قال ابن عثيمين  
 علـى  السرور يدخل هذا ألن وذلك، امنبسطً يكون بل، هرٍفَكْم وال بسٍعم ال، طلق بوجه أخاك
 ال وهـذا ، المحسنين يحب واهللا، وإحسان معروفٌ فإنه أخيك على السرور أدخل  ما وكل، أخيك
 .)٢(خير أنه شك

 وء مـن القـول  واجتناب ما يـس ، رسالحث على سماع ما ي     :كما يؤخذ من هذا الحديث    
وما ساء أذنك أن تـسمعه      ، وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به      « :�وذلك من قوله    ، الفعل أو

وأما ،  ألمته بأن يهتموا بما يسرهم وما يحقق لهم السرور والرضا          � منه   فهذا توجيه  »هفاجتنب
مـا  ، فصلى اهللا وسلم وبارك عليه من نبي رحمـة        ،  من قول أو فعل فأمر باجتنابه      ما فيه إساءةٌ  

 . إال ونهاهم عنه أو سوءوما ترك ألمته أمر شرٍ،  إال ودلهم عليه ألمته أمر خيرٍترك
��mK�J�I�H�G�F�E�D�C�BK�J�I�H�G�F�E�D�C�BK�J�I�H�G�F�E�D�C�BK�J�I�H�G�F�E�D�C�BLLLL�O�N�M��O�N�M��O�N�M��O�N�M : لقول اهللا تعالىامصداقًالمنهج وهذا 

�P�P�P�Pl ]١٤٨ :ا�'()ء[. 
، المشروع ال الواقع عن إخبار فهو" »الموتى تحية السالم عليك فإن« :قوله معنىوأما  

 أن واألكمل فاألفضل الرد صفة وأما ")٣(".. اللفظة بهذه الموتى ونيحي وغيرهم الشعراء أن أي
 .)٤("لألفضل اتاركً وكان جاز حذفها فلو، بالواو فيأتي وبركاته اهللا ورحمة السالم وعليكم :يقول

 
 : الحرص على إسعاد األهل وإدخال السرور عليهم:اثامنً

حينما اجتمعت  ، أم زرع في قصة    لث عائشة    من حدي  )٦( بسنده )٥( البخاري فقد أخرج 
 ومـا ، زرعٍ َأبو زوجِي.. " : منهن وهي أم زرع     عشرةَ فقالت الحاديةَ ، النسوة يصفن أزواجهن  

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١/٥١ : للمناويالصغير الجامع بشرح التيسير) ١(
 .٢/٤٧٥ : شرح رياض الصالحين البن عثيمين:انظر) ٢(

 .٧/٤٢١ :ي العال المباركفوريتحفة األحوذي ألب) ٣(

 .١٤/١٤١: شرح النووي على صحيح مسلم) ٤(
 ).٧/٢٧(،  ٥١٨٩  : حديث-باب حسن المعاشرة مع األهل - كتاب النكاح-البخاريصحيح ) ٥(
 بن هشَام حدثَنَا، يونُس بن ىعيس َأخْبرنَا :قَاال حجرٍ بن وعلي، الرحمنِ عبد بن سلَيمان حدثَنَا :قال البخاري ) ٦(

 .بالحديث، عاِئشَةَ عن ] الزبيرابن[ عروةَ عن، عروةَ بنِ اِهللا عبد عن، عروةَ
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 جدنيو، نَفْسي ِإلَي فَبجِحتْ وبجحني، عضدي شَحمٍ من ومَأل، ُأذُنَي حلي من) ١(َأنَاس!  زرعٍ َأبو
 قَـالَ  :ل إلى أن قالـت عائـشة       ..)٣(وَأطيط صهِيٍل َأهِل في فَجعلَني )٢(بِشقٍّ غُنَيمة َأهِل في

 .)٤(»زرعٍ مأل زرعٍ كََأبِي لَك كُنْتُ« :� اِهللا رسوُل

 ـــــــــــــــــــــــــ

)١( كل :َأنَاس ا يتحرك شيءا ينوس ناس فقد متدليتنـوس  وشـنوفًا  قرطـة  حالها أنه تريد، غيره وأناسه، نوس 
 ).٥/١٢٦ : غريب الحديث البن األثيرالنهاية في (بأذنيها

النهايـة فـي     (جهد يف كانوا ذاإ، العيش نم بشق هم يقال، المشقة من فالكسر، حتوالف بالكسر يروي :بشق) ٢(
 ).٢/٤٩١ :غريب الحديث البن األثير

)٣ (أهل في كانت أنها تريد :وأطيط يلهِص أهل إلى فنقلها، قلة مـاالً  أكثر بلواإل الخيل أهل ألن ؛وثروة كثرة 
 ).٣/٦٣ :النهاية في غريب الحديث (الغنم أهل من

 :دراسة الحديث) ٤(
 : رجاله ثقاتٌ ما عدا: دراسة اإلسناد:أوالً
بل ثقة : قلت" صدوق يخطئ: "قال ابن حجر  : أبو أيوب الدمشقي  ، التميمي :سليمان بن عبد الرحمن    -١

ووثقه يعقوب  " ليس به بأس  : "وقال مرة ،  المعروفين فقد وثقه ابن معين إذا روى عن      ، إذا حدث عن الثقات   
ووثقه أبـو داود    ، والدارقطني إال بعض ما يحدثه عن الضعفاء      ، بن سفيان وعزا خطأه إلى النقل والنسخ      ا

: وتعقبه الذهبي فقال  ، وقال أبو حاتم صدوق وكان ال يفهم وال يميز        " الناس يخطىء كما يخطىء ثقة: "وقال
 ثقة فإنه ذكرته لما الضعفاء كتاب في العقيلي يذكره لم لوو: "وقال" الشأن هذا ويدري يميز كان واهللا بلى"

وقال " المشاهير الثقات عن روى إذا حديثه يعتبر": حبان بن حاتم أبو وقال "صدوق": النسائى  وقال "امطلقً
 ".الضعفاء عن مكثر لكنه ثقة مفت: "الذهبي في الكاشف

 الوليد عن روايته من يسيرة أحاديث البخاري عنه روى: "ال بن حجر  وفي تأويل إخراج البخاري له ق     
 اأيـض  الوليـد  عن روايته من احديثً البردي هارون بن بموسى امقرونً له وروى فقط] وهو ثقة [ مسلم بنا

 .وهو هنا يروي عنه البخاري مقرونًا بعلي بن حجر وهو ثقة حافظ: قلت" مسلم سوى الباقون له وروى
:  الجـرح والتعـديل    ،٢/٤٠٦ والتـاريخ  المعرفة، ٤/٢٤: التاريخ الكبير للبخاري  : (مةمصادر الترج 

،  ٢١٧ :للدارقطني الحاكم سؤاالت، ٨/٢٧٨: الثقات البن حبان، ٢/٤٩٧: الضعفاء الكبير للعقيلي، ٤/١٢٩
و من تكلم فيه وه، ١٢/٢٦: تهذيب الكمال، ٣/١٢٦٤: التعديل والتجريح، ١/٣١٤: رجال صحيح البخاري

: فـتح البـاري   ، ٤١٠: تقريب التهذيب ، ١/٤٦٢: الكاشف للذهبي ، ٣/٣٠١: ميزان االعتدال ، ٩٣: موثق
 .)٤٠٦: مقدمة فتح الباري، ٨/١٤

قال ،  أبو عبد اهللا المدني    :وقيل، أبو المنذر ، األسدي، القرشي، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام       -٢
ولكن ال يضره ألنه    ، وقد روى الحديث بالعنعنة   ) ١٠٢٢: هذيبتقريب الت  (" ربما دلس   فقيه ثقةٌ" :ابن حجر 

 ).٢٦ :طبقات المدلسين(من المرتبة األولى من طبقات المدلسين عند ابن حجر 
  : حـديث  -باب ذكر حـديث أم زرع      � كتاب فضائل الصحابة     -مسلم أخرجه   : تخريج الحديث  :ثالثًا  

 .مطوالً، به،  عيسى بن يونسمن طريق، )٧/١٣٩(،  ٦٤٥٨
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 عن إسعاد زوجها    ايةٌوهي كن ، )١(رِحتفَأي فرحني فَ   "نَفْسي ِإلَي فَبجِحتْ بجحني" :فقولها
 .لها

،  أذنـي   فجعل الحلي يتدلى ويهتز مـن      ،ال حلي  كنت ب  :فهي تريد بكالمها هذا أن تقول     
 ووجدني في أهل غـنمٍ    ، وفرحني ففرحت إلي نفسي   ،  تمتلئ بالشحم  يدض فجعل ع  ،وكنت نحيفة 
دهوج فجعلني في أهل خيٍل وثراء،وشدة . 

   ففي هذا الحديث توجيه بكـل  دخال السرور علـيهم     وإ، ضرورة إسعاد األهل   إلى    نبوي
 .الوسائل الممكنة

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١/٩٦: النهاية في غريب الحديث البن األثير) ١(



�    � ٦٠ 

 ::::����صفة فرح النيب صفة فرح النيب صفة فرح النيب صفة فرح النيب     ::::املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث
مما حدا بهم أن يصفوا صـفة  ، � على نفسه وعلى أصحابه  أثر�لقد كان لفرح النبي     

ولقـد تجلـت    ، ه وتعبيراته حـال فرحـه     ون التفاصيل الدقيقة لتقاسيم وجه    وبل وير ، �فرحه  
حـال  وجماله وحـسنه     � تبين صفة النبي      متعددةٌ وردت ألفاظٌ  فقد، م في أبهى الصور   تعبيراته
 .وسرورهفرحه 

ر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر� أنه كان :ففي روايةإذا س . 
تبرق أسارير وجهه:وفي رواية رأنه كان إذا س . 
 . إذا سر كان وجهه يتهلل كأنه مذهبة� أنه كان :وفي رواية

 . أنه كان إذا سر أشرق وجهه:في روايةو
فكأن وجهه ورقة مصحف:وفي رواية رأنه إذا س . 
 :ر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرإذا س � أنه كان أما ما جاء

 التي يرويها ، في قصة توبته   	 من حديث كعب بن مالك       )٢( بسنده )١(فقد أخرج البخاري  
دببٍ قَالَ    عكَع نب قَال          : اللَّه وكتَب نتَخَلَّفَ ع ينثُ حدحي اِلكم نب بتُ كَععملَى   " : ستُ علَّما سفَلَم

   وِل اللَّهسورِ     �ررالس نم ههجقُ وربي وهو ،    وُل اللَّهسر كَانتَّـى       �وح ههجو تَنَاراس رِإذَا س
 .)٣("كُنَّا نَعرِفُ ذَِلك منْهو، كََأنَّه قطْعةُ قَمرٍ

ِإذَا سر  �كَان رسوُل اللَّه " :فيقول أنه،  يصف النبي حال سروره	فهذا كعب بن مالك     
 .فما أجمل هذا التشبيه "استَنَار وجهه حتَّى كََأنَّه قطْعةُ قَمرٍ

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .)٤/١٨٩(، ٣٥٥٦  : حديث-�  باب صفة النبي-كتاب المناقب :البخاري صحيح )١(
محمد بـن  [ شهابٍ ابنِ عنِ، ] خالدابن[ عقَيٍل عن ] سعد ابن[ اللَّيثُ حدثَنَا، بن بكَير  يحيى حدثَنَا :قال البخاري ) ٢(

، يحـدثُ  ماِلـك  بن كَعب سمعتُ، قَاَل كَعبٍ بن اِهللا عبد َأن، كَعبٍ بنِ اِهللا عبد بنِ الرحمنِ عبد عن، ]لممس
 .بالحديث

  :دراسة الحديث) ٣(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً
، ٢٧٥٧  :حديث -باب إذا تصدق   -الوصاياكتاب   -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا

باب اسـتحباب    -كتاب صالة المسافرين وقصرها    :في موضعين هما   مسلم   في صحيح و، مختصرا )٤/٧(
 -كتاب التوبة و، مختصرا، )٢/١٥٦(، ١٦٩٢  : حديث - أول قدومه  الركعتين في المسجد لمن قدم من سفرٍ      

كالهما ، مطوالً بقصة كعب بن مالك    ) ٨/١٠٥(، ٧١٩٢  : حديث -باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه      
أن عبد اهللا بن ،  عبد الرحمن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك     عن،  ابن شهاب   من طريق  ]أي البخاري ومسلم  [

 .بالحديث، مالك  سمعت كعب بن:قال، وكان قائد كعب من بنيه، 	كعب 
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 قطعة من لالحتراز :قيل ؟ قطعةبال تقييده في الحكمة فما ؟ قمر كأنه :يقل لم ِلم :قيل فإن
 .)١(القمر في التي السواد

  : تبرق أسارير وجهه أنه كان إذا سرروايةُأما و
 وجهِه َأسارِير تَبرقُ مسرورا علَيها دخََل � اهللا  أن رسول  :لعائشة  من حديث   هي  ف

 .)٢(الحديث .. َأقْدامهما ورَأى وُأسامةَ ِلزيد الْمدِلجِي قَاَل ما تَسمعي َألَم« فَقَاَل
 التي الخطوط هي "وجهه أسارير" :قولهو، الفرح من وتستنير تضيء :أي" تبرق" :قولهف

 .)٣(الفرح عند يكون وبرقانها ،الجبين في تكون
 :يتهلل كأنه مذهبة إذا سر كان وجهه �كان  رواية أنهأما و

 � اللَّه رسوِل عنْد كُنَّا :قال )٦( جرير بن عبد اهللا بن جابرعن )٥( بسنده)٤(فقد أخرج مسلم 
، الـسيوف  متَقَلِّـدى ، ءالْعبا َأوِ، )٨(النِّمارِ )٧(مجتَابِى عراةٌ حفَاةٌ قَوم فَجاءه :قَاَل، النَّهارِ صدرِ فى

متُهامع نم رضْل، مب مكُلُّه نم رضفَتَ، مرعم هجوِل وسر ا � اللَّهَأى ِلمر بِهِم نم خََل، الْفَاقَةفَد 
ثُم جقَ« -الحديث وفيه أنه قام فخطب فقال  - خَردٌل تَصجر نم ينَارِهد ،نم همهرد ،نم  بِـهثَو ،

ناعِ مص هرب ،ناعِ مص رِهتَّى- تَمقَاَل ح- لَوو قِّبِش ةرقَاَل »تَم اءٌل فَججر نارِ ماَألنْص ةربِص 
، وثيابٍ طَعامٍ من كَومينِ رَأيتُ حتَّى النَّاس تَتَابع ثُم -قَاَل- عجزتْ قَد بْل، عنْها تَعجِز كَفُّه كَادتْ
 سنَّةً اِإلسالَمِ فى سن من« � اللَّه رسوُل فَقَاَل، هبةٌمذَ نَّهكََأ يتَهلَُّل � اللَّه رسوِل وجه رَأيتُ حتَّى

 .)٩(» الحديث ..بعده بِها عمَل من وَأجر َأجرها فَلَه ؛حسنَةً

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٨/٥٨ :عمدة القاري للعيني) ١(
حيث ، ٥٢صوقد سبق   ،  )٤/١٨٩(، ٣٥٥٥  : حديث -� باب صفة النبي     -ناقب كتاب الم  -صحيح البخاري  )٢(

 .ذكرت هناك رواية كتاب الفرائض من صحيح البخاري
 .١٦/١١٠ :عمدة القاري للعيني، ٢/٣٠٩ :النهاية في غريب الحديث البن األثير: انظر) ٣(

 ).٣/٨٦(، ٢٣٩٨  :ث حدي- باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة- كتاب الزكاة-مسلم أخرجه )٤(
عـن  ، ]بن الحجاج ا[ حدثنا شعبة ، أخبرنا محمد بن جعفر   ، يزِنَحدثني محمد بن المثنى الع     : اإلمام مسلم   قال )٥(

عون بن أبي جحطرقًا أخرى لهه وذكر عقب، به، ]جرير بن عبد اهللا[عن أبيه ، عن المنذر بن جرير، ةفَي. 
 علـى   عـشر  سـنة  قبـل أسلم   ،غيره :وقيل ،عمرو أبا يكنى ،الشهير بيالصحا ،ليجالب اهللا عبد بن جرير )٦(

 اعتـزل ، القادسية فتح في عظيم أثر لقومه كانو "األمة هذه يوسف هو" :عمر قال ،جميالً وكان ،الراجح
: صابة في معرفة الصحابة البن حجر     اإل) (هـ٥١( سنة مات حتى قرقيسيا وسكنأيام علي ومعاوية     الفتنة

١/٤٧٥.( 
)٧ (البسيها أي :مارالنَّ مجتابى قوم )١/٣١٠ :النهاية في غريب الحديث البن األثير.( 
 ).٥/١١٧ :النهاية ( كأنها نسبة للون النمرنمرة فهي األعراب مآزر من مخططة شملة كل :النِّمارِ) ٨(
  :دراسة الحديث )٩(

= 
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 .)١("وهو المموه بالذَّهب، هي من الشَّيء المذْهب" "ةٌبهذْم" :فقوله
  : أشرق وجههر س أنه كان إذاروايةُأما و

 سـود األ بـنِ  الْمقْـداد  من شَهِدتُ :يقُوُل مسعود  ابن  عن )٣( بسنده )٢(فقد أخرج البخاري  
 :فَقَاَل، الْمشْرِكين علَى يدعو وهو � النَّبِي َأتَى، بِه عدَل مما ِإلَي َأحب صاحبه َأكُون نَأل مشْهدا

 وعن، يمينك عن نُقَاتُل ولَكنَّا ]٢٤ :ا��)�3ة[ mKKKK����LLLL����MMMM����NNNNl موسى قَوم قَاَل كَما ُلنَقُو ال
اِلكمش ،نيبو كيدي ،خَلْفَكتُ " وَأيفَر قَ � النَّبِيَأشْر ههجو هرسي .ونعي لَه٤(قَو(. 

 :صحفكأن وجهه ورقة مف  أنه إذا سرروايةُأما و
 � النَّبِـي  تَبِع وكَان  األنصاري أنس بن مالك    من حديث  )٦( بسنده )٥(فقد أخرج البخاري  

همخَدو هبحصو: "ا َأنكْرٍ َأبب لِّي كَانصي مي لَهعِ فجو ي � النَّبِيالَّذ فِّيتُو يهتَّى، فِإذَا ح كَان موي 
 ــــــــــــــــــــــــــ=

 : رجاله ثقاتٌ ما عدا: دراسة اإلسناد:أوالً
قال ابن ، "وهو من رجال مسلم، ثقة" :وقال الذهبي، ه ابن حبان في الثقات وذكر:المنذر بن جرير

لم أقف على جرحٍ ينزل و، ال مزيد في ترجمته: قال الباحث، بل ثقة:  وقال محررو التقريب"مقبول" :حجر
 .به عن الوثاقة

: تهذيبتقريب ال، ٢/٢٤٩ :رجال مسلم البن منجويه، ٥/٤٢٠ :الثقات البن حبان( :مصادر الترجمة
 ).٣/٤١٦: تحرير التقريب، ٢/٢٩٥ :الكاشف للذهبي، ٩٧١

  ومـن دعـا إلـى    أو سيئةً   حسنةً  باب من سن سنةً    - كتاب العلم  -مسلمأخرجه   : تخريج الحديث  :ثانيا
مسلم بن  [ الضحى وَأبِى، يزِيد بنِ اللَّه عبد بنِ موسىمن طريق   ، بنحوه، )٨/٦١(، ٦٩٧٥  : حديث -هدى
 .وذكر مسلم عقبه طرقًا وأوجه أخرى، اللَّه عبد بنِ جرِيرِ عن، الْعبسى هالٍَل بنِ الرحمنِ عبد عن، ]حصبي

 .٢/١٧٣ :النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير) ١(

 -�m�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�Al : باب قول اهللا تعـالى     - كتاب المغازي  -البخاري  صحيح )٢(
 .)٥/٧٣(، ٣٩٥٢  :حديث

، عـن   ] خليفة ابن[ عن مخَارق ، ] يونس ابن[ حدثنا إسرائيل ، ]الفضل بن دكَين  [ ميعحدثنا أبو نُ   :قال البخاري ) ٣(
 . سمعت ابن مسعود:قال، طارق بن شهاب

  : دراسة الحديث)٤(
 .رجاله كلهم ثقات : دراسة اإلسناد:أوالً
m�L�K�L�K�L�K�L�K : باب قوله  -المائدة سورة   -فسير القرآن  كتاب ت  - أخرجه البخاري  : تخريج الحديث  :ثانيا

Q�P�O�N�MQ�P�O�N�MQ�P�O�N�MQ�P�O�N�Ml-خَارقعن، سفيانمن طريق ، )٦/٥١(، ٤٦٠٩  : حديثبنحوه، به،  م. 
 - أهل العلم والفضل أحق باإلمامـة      : باب - أبواب صالة الجماعة واإلمامة    - كتاب األذان  -البخاريصحيح  ) ٥(

 .)١/١٣٦(، ٦٨٠  :حديث
محمد بن  [ عن الزهري ، ] أبي حمزة  ابن[  أخبرنا شعيب  :قال، ]الحكم بن نافع  [  اليمان حدثنا أبو  :قال البخاري ) ٦(

 .بالحديث،  أخبرني أنس بن مالك:قال، ]مسلم
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 وجهـه  كََأن قَاِئم وهو ِإلَينَا ينْظُر الْحجرة ستْر � النَّبِي فَكَشَفَ، ةالالص في فٌصفُو وهم ثْنَينِاال
 .)١(" الحديث.. يضحك تَبسم ثُم، مصحف ورقَةُ

 .الوجه وحسن، البارع الجمال عن عبارةٌ" مصحف ورقة وجهه كأن" :قولهف
 من رأى بما فرحه تبسمه وسبب، اضاحكً فتبسم تقديره حاالً توقع جملةٌ "يضحك" قولهو
 .)٢(وجهه استنار ولهذا، شريعته وإقامتهم، كلمتهم واتفاق، الصالة على اجتماعهم

وإنما هـي   ،  فيها اختالف ألفاظها أن هناك تعارض    وال يعني ا  ، �فهذه صفة فرح النبي     
 . عن الموقف تعبير الصحابيتالفمن باب اخ أو، من باب تعدد صفة فرحه حسب سبب الفرح

قطعة أو  ، ورقة مصحف  حتى كأنه    ،استنار وجهه  سرإذا   �فيمكن الجمع بينها أنه كان      
 .كأنه مذهبةوجهه يتهلل و، وتبرق أسارير جبينه، فيشرق وجهه، قمر

 أنو، عبد اهللا بن مسعود في مقتل أبي جهل        أخرجه الطبراني وغيره من حديث       وأما ما 
  زيـادةٌ  فهـي ،  الحديث صحيح دون هذه اللفظـة       فإن ،جهل أبي لمقتل   "ستخفه الفرح ا" � النبي

 .)٣(ضعيفة
 وخَـفَّ  ِلذَِلك تَحركأي   "الفَرح استَخَفَّه: "قولهفيحمل معنى   ، وعلى تقدير صحة الرواية   

لَه ،كََأنَّه ُفَخَفَّ ثقيالً كَان ،لُهَأصة وعر٤(الس(. 
 أصابه شيء من الرعونة أو خفة التصرف بـسبب فرحتـه بمقتـل              فال يحمل على أنه   

 .جهل أبي
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  :دراسة الحديث )١(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً
 مـن    باب استخالف اإلمام إذا عرض له عـذر        - كتاب الصالة  -مسلم أخرجه   : تخريج الحديث  :ثانيا
 .بمثله، عن أنس بن مالك، الزهريمن طريق ، )٢/٢٤(، ٩٧١  : حديث- وسفرمرضٍ

 .٥/٢٠٥ :عمدة القاري للعيني) ٢(
 �َأتَيتُ النبي : قال  عبد اللَّه بن مسعودمن حديثبسنده ) ٩/٨٢ ( وهو ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير)٣(

الذي ال ِإلَه غَيـره  :  قلت»؟ اللَّه الذي ال ِإلَه غَيره ألنْتَ قَتَلْتَه«: قال، ٍلإني قد قَتَلْتُ َأبا جه : يوم بدرٍ فقلت  
 َألنَا قَتَلْتُه ، حالْفَر تَخَفَّهفقال، فَاس :» يهَأرِن رم«       هْأسعلى ر قَفْتُ بِهحتى و الحديث و» الحديث..   فَانْطَلَقْتُ بِه

 ببعضه )٥/٧٤(،  ٣٩٦١  : حديث - باب قتل أبي جهل    - كتاب المغازي  - البخاري أخرجه ،أصله صحيح  ،
 عامر بـن    ألن في إسنادها  ، ولكن هذه اللفظة بالتحديد ضعيفة اإلسناد     ، بلفظ مقاربٍ وبمعناه  وأخرجه غيره   

يحيى فيه  و، لم يتميز و فإنه اختلط ، احتمال خطأ شريك النخعي   فيه  و، من أبيه ولم يسمع   عبد اهللا بن مسعود     
 .)١٠٦٠ ٤٣٦، ١١٧٤: تقريب التهذيب(  متهم بسرقة الحديثوهولحماني ا

 .٢/٨٥٤ :غريب الحديث للحربي) ٤(
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    ::::التوفيق بني أحاديث الفرح واحلزنالتوفيق بني أحاديث الفرح واحلزنالتوفيق بني أحاديث الفرح واحلزنالتوفيق بني أحاديث الفرح واحلزن    ::::املطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابع
كان ال  ف، أو مدح الحزن  ، يفهم منها ذم الفرح والسرور    ،  وآثار  وأحاديثُ  آياتٌ تفقد ورد 

 :ومن ذلك،  اإلشكال الحاصل بسببهايزيلو ،تعرض لهالمثل هذا البحث أن يبد 
 عن حال   قوله تعالى ،  من آيات القرآن الكريم التي قد يفهم منها ذم الفرح والسرور           :أوالً

 .]١٣ :ا, %�)ق[ mi�hi�hi�hi�h�����l�k�j�l�k�j�l�k�j�l�k�jl :المجرم يوم القيامة
 ما اقترن بـه الغفلـة عـن         بأنهالسرور هنا   معنى   يحمل، ولحل اإلشكال في هذه اآلية    

 .ااآلخرة والتكذيب بها واالطمئنان إلى الدني
 أي كان في الـدنيا      �ml�k�j�i�hl�k�j�i�hl�k�j�i�hl�k�j�i�hl :����عن قوله    ال ابن جزي من أهل التفسير     قف

 وهذا في مقابلة ما حكى عن المؤمن أنه ينقلب إلى           ، متنعما غافالً عن اآلخرة    ،مسرورا مع أهله  
�m�®�¬�«�ª�®�¬�«�ª�®�¬�«�ª�®�¬�«�ª : وهو ضد ما حكي عن المؤمنين في الجنة من قـولهم           ،أهله مسرورا في الجنة   

°�¯°�¯°�¯°�¯l �m�r�q�p�o�n�r�q�p�o�n�r�q�p�o�n�r�q�p�o�nl ]والمعنى أنه يكذب بالبعث     ،أي ال يرجع إلى اهللا     ]١٤: االنشقاق 
mttttl ]١(أي يحور ويبعث ]١٥ – ١٤: االنشقاق(. 

¶�¶�¶�¶������m®�¬�«�®�¬�«�®�¬�«�®�¬�«�����̄̄̄̄����±�°±�°±�°±�°²²²²µ�´�³�µ�´�³�µ�´�³�µ�´�³ : حكاية عن قـارون    قوله تعالى كذلك   هذه اآليات ومن  
�¸�¸�¸�¸l ]� .]٧٦ :ا��

 وتلهيـك  بها، فتخروت العظيمة، الدنيا بهذه تفرح ال: أي": فقال السعدي في تفسيره لآلية    
 .)٢("محبتها على المنكبين بها، الفرحين يحب ال اللّه فإن اآلخرة، عن

 وانكار  ، واإلعجاب والرضا بالدنيا   ، والبغي ،فيحمل معنى الفرح هنا على الفرح بالباطل      
�m��A��A��A��A :وذلك أنه قـال ، ن عقب اآلية سبب مقته لقارون وفرحهيبفإن اهللا تعالى   ، فضل اهللا تعالى  

��B��B��B��BF�����E��D��C����F�����E��D��C����F�����E��D��C����F�����E��D��C����GGGG����l ]٧٨: القصص[. 
إن المتأمل في اآليات التي ذكر فيها الفرح والحزن يجد اآلتي:اثاني : 

كـر فـي   فإن الحزن ذُ، في القرآن ضعف عدد مرات ذكر الفرح      ذكره  أن الحزن تكرر    
في والباقي ،  فقط في سياق المدح منهاأربع،  وعشرينإحدىوالفرح ، ن وأربعين مرةتيالقرآن اثن

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٨٧ : التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي: انظر)١(
 . ٦٢٣:  للسعديالمنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير )٢(
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ولكن هل هذا يعني أن     ، )١(!!جاز القرآن العددي كما يقولون      وهذا ربما يكون من إع    ، سياق الذم 
 .الفرح والسرور مذمومان في القرآن الكريم

،  واحـد  أو بمعنى ،  واحد  بأن كالً منهما لم يرد في سياق       :فيمكن دفع هذه الشبهة بالقول    
�m�M�L�K�J��M�L�K�J��M�L�K�J��M�L�K�J :كقوله تعالى  ،لنهي أو الذم   اآليات في سياق ا    ورد في أغلب  " الحزن"فإن لفظ   

�R�Q�P�O�N�R�Q�P�O�N�R�Q�P�O�N�R�Q�P�O�Nl ]٣٨ :ا���8ة[ وقوله تعالى: m�̂]�\�[��̂]�\�[��̂]�\�[��̂]�\�[�____`�`�̀�`�����b�ab�ab�ab�a����l ]� .]٧ :ا��
 تحـت  ،  من التفصيل عن ذكر الحزن في القرآن في تمهيد الباب الثـاني            وسيأتي مزيد

 .ذكر الحزن في القرآن :عنوان
كر الفرح فـي  أنه كما ذُ :قولكن الفيم، قرآن بصيغة الذم أما عن مسالة ذكر الفرح في ال      

 ذكر في افإنه أيض، كر السرور في سياق الذموكما ذُ،  كذلككر في سياق المدح ذُفإنه، سياق الذم 
وقد سبق تفصيل ذلك في تمهيد      ،  للفرح  للحزن أو ذم   فال يفهم من هذه الشبهة فضلٌ     ، حسياق المد 

 .)٢( داعي للتكرارفال، ذكر الفرح في القرآن :تحت عنوان، الباب األول
فـال بـد مـن      ، والحث على الحزن  ،  هناك أحاديث يفهم منها ذم الفرح والسرور       :اثالثً

 .والخروج بحل لهذا اإلشكال الحاصل بسببها، اإلشارة إليها هنا
 قال لي   : قال ،عن أبي ذر   )٤( بسنده )٣( أخرجه الحاكم في المستدرك    ما :من هذه األحاديث  

 ،بليغَـةٌ  موعظَةٌ جسده معالَجةَ فَِإن الْموتَى واغْسِل ،خرةَآلا بِها تَذَكَّر بورالْقُ زرِ« :�رسول اهللا   
 .)٥(»خَير كُلَّ يتَعرض اللَّه ظلِّ في الْحزِين فَِإن ،يحزِنَك َأن ذَِلك لَعلَّ الْجنَاِئزِ علَى وصلِّ

 ـــــــــــــــــــــــــ

أو ذات عالقـة    ، أو مـساوٍ  ، بعدد معاكسٍ ، ة معينة بأن يتكرر ذكر كلم   ، هو لون من ألوان اإلعجاز القرآني     ) ١(
أو  "الفجار"ضعف عدد مرات ذكر لفظ      " األبرار"كأن يتكرر ذكر لفظ     ، لمقابلها من الكلمات  ، حسابية معينة 

 البيان في إعجاز القـرآن للـدكتور        :انظر(وهكذا   "الشياطين"مساوٍ لمرات ذكر    " المالئكة"يأتي ذكر لفظ    
 ).٣٦١ :صالح الخالدي

 . من هذا البحث١٢: سبق ذلك ص) ٢(
 .)١/٣٧٧(، ١٣٤٤  : حديث- كتاب الجنائز-الحاكممستدرك ) ٣(
ثنا ، ثنا موسى بن داود الضبي، ثنا العباس بن محمد الدوري، العباس محمد بن يعقوب    دثنا أبو ح :قال الحاكم ) ٤(

مختلف  [عن أبي ذر، ن عبيد بن عمير  ع، عن أبي مسلم الخوالني   ، عن يحيى بن سعيد   ، يعقوب بن إبراهيم  
 ." رواته عن آخرهم ثقاتهذا حديثٌ": وقال الحاكم عقب الحديث، بالحديث، ]في اسمه

 :دراسة الحديث )٥(
 : رجاله ثقاتٌ ما عدا:دراسة اإلسناد: أوالً  

١-يبثقة كان" :سعد ابن قال: الخُلْقاني اهللا عبد أبو الضبي داود بن موسى:  موسى بن داود الض 
 :الموصلي عمار ابن وقال "ثقة" :نمير ابن قالو" بهما مات أن إلى طرسوس قضاء ولي ،حديث صاحب

 في حبان ابن وذكره" ثقة كوفي" :العجلي وقال "ثقة حديث صاحب ازاهد وكان ،المصيصة قاضي كان"
= 
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 ــــــــــــــــــــــــــ=
 وثقه .. الثقة ماماإل الشيخ: "وقال الذهبي في السير" ثقة: "وعن البرقاني أن الدارقطني قال عنه ،الثقات
 فحمد الثغور قضاء وولي ،امأمونً امكثر امصنفً كان" : مرةالدارقطني  وقال"مسلم به واحتج واحد، غير
 ".فيها

وعبارة ابن أبي حاتم كما هي في ، كذا في تهذيب التهذيب" اضطراب حديثه في شيخ" :حاتم أبو وقال
 بيأل ذكر: "وقال ابن أبي حاتم" نعيه على فورد بدمشق مقامي وطال دركتهأ شيخ: "الجرح والتعديل

وقال  "اضطراب حديثه في داود بن] موسى [فقال داود بن موسى -سقط في بعض النسخ–] رواه حديث[
 فقيه: "وفي اللسان "أوهام له زاهد فقيه صدوق: "وقال ابن حجر في التقريب" وثق صدوق: "الذهبي الميزان

 ."ومائتين عشرة سبع أو عشرة ست سنة مات" :مطين وقال ،"عشرة سبع سنة تما" :سعد ابن وقال" زاهد
 صيام في حديث في الترمذي به واستشهد ،فقط الصالة في الشك في سعيد أبي حديث مسلم له روى

 ."فاضالً اخطيب افصيح كان أنه الجاحظ وذكر: "قال ابن حجر، التطوع
 ابن وقد نسبه، فقد سبق توثيق العلماء له ، له أوهام ثقةلعله: قلت" ثقة: "قال صاحبا تحرير التقريب

والرد على " في حديثه اضطراب: " فلعله بسبب كلمة أبي حاتم،محدودأن وهمه يبدوا و، إلى الوهمحجر 
 ذكر الخطيب في تاريخ بغداد كما، فقال ذلك، ه حديث من أحاديثهأن هذا كان بعد أن عرض علي: ذلك

 يحيى رواية من غريب الحديث هذا: " الخطيبقالف"  عن السفر بالقرآنالنهي"ديث حوهو ، حديثًا تفرد به
 ".عنه معاوية بن زهير عن داود بن موسى به تفرد ،عمر بنا عن نافع عن األنصاري سعيد بن

، ٨/١٤١: الجرح والتعديل، ٢/٣٠٤: معرفة الثقات، ٧/٣٤٥: طبقات ابن سعد: (مصادر الترجمة
: تهذيب الكمال، ١٣/٣٣: تاريخ بغداد، ٢/٢٦١: رجال صحيح مسلم، ٩/١٦٠: الثقات البن حبان

لسان ، ١٠/٣٠٥: تهذيب التهذيب، ١٠/١٣٦: سير أعالم النبالء، ٦/٥٤٠: ميزان اإلعتدال، ٢٩/٥٧
 ).٣/٤٢٩: تحرير التقريب، ٢/٣٧: شذرات الذهب، ٩٧٩: تقريب التهذيب، ٩/٤٣٢: الميزان

 .فيكون منقطعا، )١٠٥٥ :تقريب التهذيب(سلم الخوالني  لم يدرك أبا م: يحيى بن سعيد-٢
، )٤/٣٣١(، ٨٠٥٩ : رقم- الرقاق- والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: تخريج الحديث:ثانيا

، بمثله، )١١/٤٧٠(، ٨٨٥١ : حديث-فصل في زيارة القبور -والبيهقي في شعب اإليمان، وصححه، بمثله
، هذا ليس المدني: قلت، "وهذا متن منكر، هذا أظنه المدني المجهول" : قال يعقوب بن إبراهيم:وعقَّب بقوله

وهو  [بو يوسف الدورقيأ إبراهيم بن يعقوب وإنما هو، سعيد القطان بنفإنه لم يذكر من الرواة عن يحيى 
 ).١٠٨٧ :تقريب التهذيب (]ثقة

بمثله ، ٤٧٠ : رقم- باب فضائل األعمال-أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل األعمالو
والطحاوي في شرح معاني ، بطرف منه، )٤٠٩(، ٥٤٢ : رقم-وناسخ الحديث ومنسوخه له أيضا، وزيادة
، بطرف منه، )٤/٣١٠(، ٦٥٦٤ : رقم- باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب- كتاب الكراهة-اآلثار

عن ،  يعقوب بن إبراهيمعن، بعه أحدولم يتا، ]ثقة له أوهام كما تبينوهو [كلهم من طريق موسى بن داود 
 .	 عن أبي ذر، عن عبيد بن عمير، عن أبي مسلم الخوالني، يحيى بن سعيد

 : ضعيفٌ لعلتين اإلسناد:الحكم على اإلسناد :ثالثًا
 .فإنه ثقة له أوهام ولم يتابعه أحد موسى بن داود احتمال وهم :األولى

= 
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 كما هـو    هفلضع اذًاإشكال  ال  ف،  المعارضة وال يقوى على  ، اإلسناد  ضعيف فهذا حديثٌ 
 .مثبت في الحاشية

 اللَّـه  ِإن« : قـال  � أن رسول اهللا     	عن أبي الدرداء    ، )٢( بسنده )١(أخرجه الحاكم كذلك ما   
بحزِينٍ قَلْبٍ كُلَّ ياإلسناد ضعيففهو حديثٌ، )٣(»ح ا أيض. 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
فـي روايـة    وقد صححه الحاكم كما سبق      ، سلم الخوالني نقطاع بين يحيى بن سعيد وأبو م      اإل: والثانية

رواتهـا  " : فقد قال الحاكم عنها    ؛وأما في الرواية قيد الدراسة    ،  ووافقه الذهبي هنا   )٤/٣٣١(، ٨٠٥٩ :رقم
 لـم  ويحيـى ، الحديث حسن :يوسف أبو القاضي هو ويعقوب، منكر لكنه" :فقال الذهبي  "عن آخرهم ثقات  

وجـود  ، )١/٣٧٧ :المستدرك مع التخلـيص    ("مجهول رجٌل مسلم أبا أن أو ،منقطع فهو، مسلم أبا يدرك
إحياء علوم الدين ومعـه     " (جيد هإسناد" :وقال، الحاكمإسناده العراقي في تخريج اإلحياء مشيرا إلى رواية         

، ٣٦٦٣رقـم  ( :نقطـاع األلباني فـي السلـسلة الـضعيفة باإل     وحكم عليه   ، )٤/٤٩٠ :تخريجات العراقي 
٨/١٤٤.( 

 ).٤/٣١٧(، ٧٩٩٧  : حديث- كتاب الرقاق-المستدركفي لحاكم أخرجه ا) ١(
عبد القـدوس بـن     [ ثنا المغيرة ، ثنا محمد بن عوف الطائي    ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب      :قال الحاكم ) ٢(

 . بالحديث	، عن أبي الدرداء، بيبرة بن حمثنا ض، ثنا أبو بكر بن أبي مريم، ]الحجاج
  :سة الحديثدرا) ٣(
 : رجاله ثقاتٌ ما عدا: دراسة اإلسناد:أوالً  

" وكان قد سرق بيته فـاختلط     ، ضعيف" : قال ابن حجر   :أبو بكر بن عبد اهللا بن أبي مريم الغساني         -١
 ).١١١٦ :تقريب التهذيب(

 ).٨/١٥٦، ٤/٤٠٢: تهذيب التهذيب: انظر(لم يدرك أبا الدرداء فيكون منقطعا :  ضمرة بن حبيب-٢
 القـضاعي و، )٢/٣٥١(، ١٤٨٠  : حديث -مسند الشاميين أخرجه الطبراني في    : تخريج الحديث : ثانيا

شـعب  والبيهقـي فـي     ، )٢/١٥٩(، ١٠٧٥  :حديث -» حزين إن اهللا يحب كل قلبٍ    « -في مسند الشهاب  
 : حـديث  -اءحلية األولي وأبو نُعيم في    ، )٢/٢٧١(، ٨٦٥  :حديث - باب في الخوف من اهللا تعالى      -اإليمان

 من طريـق ، )٢٨(،  ٢  : حزين ؟ حديث هل يحب اهللا كل قلبٍ     -الهم والحزن الدنيا في    أبي وابن، )٦/٩٠(
 .بمثله، 	عن أبي الدرداء ، بيبرة بن حم ضعن،  بكر بن أبي مريميأب

 باب في الخوف -نشعب اإليماوالبيهقي في ، )٣/١٧٠ (: حديث-مسند الشاميينوأخرجه الطبراني في 
 . وهو ثقة معاوية بن صالحمن طريق، )٢/٢٧١(، ٨٦٦  :حديث -ن اهللا تعالىم

ومـرة  " صـالح "وقال مرة   ، وابن معين ، وثقه عبد الرحمن بن مهدي    : حدير بن صالح بن معاويةهو  ف
وأحمد بـن   ، ووثقه ابن سعد  ، تاريخه في ذلك وليس ،الدوري عن حاتم أبي ابن نقله هكذا" ليس بمرضي "

 :خـراش  ابـن  وقـال ، والنسائي" ليس به بأس"وقال مرة ، والبزار،  وأبو زرعة الرازي   ،والعجلي، حنبل
 حديثه في يقع أنه إال ،صدوق عندي وهو ابأس بحديثه أرى وما صالح حديث له" :عدي ابن وقال "صدوق"

 أحـد  قط سألني ما :فقال  ؟ معاوية رأيت كيف" : بن أنس  مالكوقال  ، الثقات في حبان ابن وذكره "إفرادات
 وال بالثبـت  لـيس  وسـط  أنـه  يرى من ومنهم ،عنه الناس حمل قد" :شيبة بن يعقوب وقال" معاوية مثل

= 
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 أي بـصيغة  "  ؟  حـزين  هل يحب اهللا كل قلـبٍ     " : له بقوله  كما أن ابن أبي الدنيا ترجم     
 اوأخرج في هذا البـاب حـديثً      ، و تشكيكه في هذا   أ، وهذا يدل على عدم جزمه بذلك     ، ستفهاماال

هذاوهو حديثنا،  فقطاواحد . 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 وقـال  "الحـديث  فـي  شئ أي يدري يكن لم أنه زعموا" :عمار ابن وقال" يضعفه من ومنهم ،بالضعيف

 ."به يحتج وال الحديث، حسن الحديث، صالح": حاتم أبو
 عنـده  فرأيت عنه كتبأل صالح بن معاوية أتيت" : قال سلمة بن موسىوعن  ، وضعفه يحيى بن سعيد   

 قـال و، "عنه كتبأ ولم فتركته قال ،ندلساأل صاحب إلي يهديه شئ :قال؟   هذا ما :فقال المالهي قال أراه
 ".اجد الشام أهل بحديث يغرب معاوية كان: "خيثمة أبي بن أحمد بن محمد

وأشار إلى من   " صدوق: "وقال في الكاشف  ، بي في السير  ووثقه الذه " صدوق له أوهام  : "قال ابن حجر  
وانفراد يحيى بـن  ، واحتجوا بتوثيق األئمة له، "بل ثقة: "وقاال في التحرير ، ضعفه في المغني في الضعفاء    

وانفراد يحيـى بـن سـعيد    ، فقد وثقه األئمة كما سبق، هو ثقة له أوهام: قلت، سعيد بتضعيفه وأنه متعنت  
لـذا  ، نه في حديث أهل الشام يغرب كما سبق من قوله محمد بن أحمد بن أبي خيثمـة    لك، بإطالق تضعيفه 

 .فهو يروي عن ضمرة بن حبيب الشامي الحمصي، كما هو الحال هنا، فهو يحتاج لمتابع فيها
، ٤/٩١: تاريخ ابن معـين روايـة الـدوري       ، ٧/٥٢١: الطبقات الكبرى البن سعد   : (مصدر الترجمة 

: معرفة الثقات ، ٧/٣٣٥: التاريخ الكبير للبخاري  ، ٢/١٦١: تحقيق محمود زايد  ، ريالتاريخ الصغير للبخا  
: بحر الـدم  ، ٢٢٠: تاريخ أسماء الثقات  ، ٧/٤٧٠: الثقات البن حبان  ، ٨/٣٨٢: الجرح والتعديل ، ٢/٢٨٤

، ٢/٦٦٦: المغني في الضعفاء  ، ٢/٢٧٦: الكاشف، ٢٨/١٨٦: تهذيب الكمال ، ٢/٢٢٩: رجال مسلم ، ١٥٢
: تحريـر التقريـب   ، ٩٥٥: تقريـب التهـذيب   ، ١٨٩/ ١٠: تهذيب التهذيب ، ٧/١٥٨: الم النبالء سير أع 

٣/٣٩٥.( 
 :لعلتينالحديث ضعيفٌ  :الحكم على اإلسناد :ثالثًا

 .وعدم وجود متابع صالح لمتابعته، ضعف أبي بكر ابن أبي مريم -١
بي مريم ومعاوية بن صالح فإن كالً من أبو بكر بن أ   ، االنقطاع بين ضمرة بن حبيب وأبي الدرداء       -٢

 .عن أبي الدرداء، يروي عن ضمرة بن حبيب
وقال البيهقي عن رواية    ، )٤/٣١٧("  صحيح اإلسناد ولم يخرجاه    هذا حديثٌ " :وقد صححه الحاكم وقال   
لكنه يبقى ضـعيفًا وال     ، قلت هو فعالً أصح   ). ٢/٢٧١" (وهذا اإلسناد أصح  " :معاوية بن صالح آنفة الذكر    

 .يتقوى به
 :في أحاديث مختلفـة المراتـب     أسنى المطالب   " ( وانقطاع فيه ضعفٌ " :الحوت درويش بن محمدقال  و

المـستدرك  ( "منقطع،  مع ضعف أبي بكرٍ    :قلتُ" :فرده الذهبي بقوله   "صحيح اإلسناد " :قال الحاكم ) ١/٨١
إن بين وفاتيهما نحـو  ف، يعني باالنقطاع ما بين ضمرة وأبي الدرداء" : قال األلباني)٤/٣١٦ :مع التلخيص 

ويـة بـن صـالح فـي مجمـع      ن الهيثمي رواية معا  سوح، )١/٦٩٥، ٤٨٣ :السلسلة الضعيفة " (مئة سنة 
ضعيفٌ من حديث أبي    " : فقال محمد بن طاهر المقدسي   وضعفه  ، )١٠/٧٥٥، ١٨٢١٥ :حديث (!! الزوائد
 ).٢/٦٠٨ :ذخيرة الحفاظ" (الدرداء



�    � ٦٩ 

 :قـال  � أن رسـول اهللا      ،	 عن ابن عبـاس   ، )٢( بسنده )١(أخرجه الطبراني وكذلك ما   
»كُملَينِ عزبِالح فْ فَِإنَّهمـوا « : كيف الحزن ؟ قال    ، يا رسول اهللا   : قالوا »القَلْبِ تَاحَأجِيع  كُمَأنْفُـس 

 .كذلكاإلسناد فإنه ضعيف ، )٣(»وَأظْمُئوهابالجوعِ 
 في صفة   - الطويل   - من حديث هند بن أبي هالة        )٥( بسنده )٤(ما أخرجه الطبراني   وأما

 .سناد كذلك فإنه ضعيف اإل)٦("..اَألحزان صَلمتَوا � اِهللا رسوُل كَان.. ": وفيه �النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .)١١/٢٦٧( :المعجم الكبيرفي لطبراني  ا)١(
، عن منـصور ، ثنا فضيل بن عياض، ثنا يحيى بن سليمان الحفري  ، رون بن عيسى  بحدثنا ج  :قال الطبراني ) ٢(

 . مرفوعاعن ابن عباس، ]لقرشي الهاشميا[ عكرمةعن ، ] المعتَمر بن عبد اهللابن[
  : دراسة الحديث)٣(

 : إسناده فيه كٌل من: دراسة اإلسناد:أوالً
 الجعفي سليمان بن يحيى ترجمة آخر في الذهبي هذكر": قال الهيثمي:  سليمان الحفري يحيى بن-١ 

 قال القرشي سليمان بن يحيى بعده ذكر ثم "ابأس به علمت فما الحفري سليمان بن يحيى سميه فأما": فقال
د أن حقق ضبط لفظ  بعقال األلباني، "ثقة فالحفري اثنين كانا فإن ،الجوزي ابن وذكره "مقال فيه": نعيم أبو

ويبدو من مجموع ما " :قال، وذكره لكالم العلماء فيها، واختالف المخطوطات والمصورات فيها" الحفري"
واألخرى ، األولى نسبة إلى موضع بالقيروان،  بالحاء"الحفري" بالجيم و"الجفري" :سبق صحة النسبتين

 .وال مزيد، ثقه الذهبيو: قلت، واهللا أعلم، نسبة إلى الحفرة التي كانت قرب داره
، ١٠/٤٣٦: مجمع الزوائد، ٢/٧٣٦: المغني في الضعفاء، ٣/٣٤٦: حلية األولياء: (مصادر الترجمة

 ).٥/٣١٠: السلسلة الصحيحة
 معمر أبي عن بنسخة الحفري سليمان بن يحيى عن بمصر يحدث كان ويلَالب:  جبرون بن عيسى-٢
: المؤتلف والمختلف للدارقطني( عنه البصري الحسن أبو بها ناحدث مالك بن أنس عن الصمد عبد بن عباد

 .وال مزيد في ترجمته، )٢/٨٥٠
 .لم أقف على من أخرجه غير الطبراني : تخريج الحديث:ثانيا
 .جهالة جبرون بن عيسى ل فالحديث ضعيف اإلسناد:الحكم على اإلسناد :ثالثًا

 مضعفًا يحيى وتعقبه األلباني، )١٠/٥٥٧ :مجمع الزوائد(" إسناده حسن" :قال الهيثمي في مجمع الزوائد
وإن أقره الْمنَـاوِي فـي فـيض        ، غير حسن  ،إسناده حسن  :وأما قول الهيثمي  " :ابن سليمان الحفري فقال   

فلعله كان ، أحدها هذا، فقد ساق له الطبراني ثالثة منها!   برواية أحاديث الجوعوالحفري هذا مولع، القدير
 ).٣/٦٦٢ : لأللبانيالسلسلة الضعيفة" (!م يحرمون على أنفسهم طيبات ما أحل اهللا له ة الذينمن المتصوف

 ).٢٢/١١٥ (:أخرجه الطبراني في المعجم الكبير) ٤(
 بن عمر بـن     يعمثنا ج ، ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي      ، حدثنا علي بن عبد العزيز     :قال الطبراني ) ٥(

 سألت  :عن الحسن بن علي قال    ،  ألبي هالة التميمي   عن ابنٍ ،  بمكة  حدثني رجلٌ  :عبد الرحمن العجلي قال   
 .بالحديث، خالي هند بن أبي هالة التميمي وكان وصافًا

 :دراسة الحديث) ٦(
= 
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وال يعني ذلك   ،  أن كل هذه األحاديث ضعيفة وال تقوى على المعارضة         :فكما تبين معنا  
   كمـا  ، وإنما منه المذموم والمحمـود    ،  أو ال أجر فيه في كل األحوال       أن الحزن والتحزن مذموم
 .سيأتي معنا في باب الحزن

ربمـا يـصح     الصحابة والسلف الصالح بعض اآلثار التي        وقد روي عن بعض    :رابعا
 . نشر الفرح والسرور على�تثير إشكاالً مع ما تقدم من حرص النبي التي و، سنادهاإ

 )٣(مهران بناصالح   سفيان  من كالم أبي   )٢( بسنده )١(أخرجه أبو الشيخ  ما   :من هذه اآلثار  
 . )٤("ا فرح في اإلسالمِونر أنهم ال يليستيقن الناس" :يقول

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 :إسناده فيه من : دراسة اإلسناد:أوالً

 ).٢٠٢ :تقريب التهذيب ("ضعيف" : قال ابن حجر:جميع بن عمر العجلي
وشعب ، )٢/٤١٨(، ١٢٣١ : رقم- الحديث في اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم: الحديث تخريج:ثانيا

ومعجم الصحابة ، بنحوه، )٣/٢٤(، ١٣٦٢ : حديث- وخلقه�فصل في خلق رسول اهللا  -اإليمان للبيهقي
، ]يقصد رواية الطبراني[ رواية أبو غسان أولى :وقال، مختصرا جدا، )٣/١٩٥(، ١١٧٢ :البن قانع

، ]وهو ضعيفٌ كما سبق[ بن عمر العجلي من طريق جميعِ، بنحوه، )٣٥(، ٨ :حديث: مائل للترمذيوالش
 .عن هند بن أبي هالة، علي عن الحسن بن، عن ابنٍ ألبي هالة، عن رجٍل مجهول

، يعقوب التميميعن ، من طريق اسحاق بن طلحة، )٢/٤١٨(، ١٢٣١ :حديث -وفي اآلحاد والمثاني
 .هند بن أبي هالة التميميعن ، 	عباس  عبد اهللا بن عن

وهو [من طريق أصبغ بن نُباتة ، نحوه، )٥/٢٧٥١(، ٦٥٥٣ :حديث :معرفة الصحابة ألبي نُعيمفي و
 .عن هند، عن الحسن بن علي) ١٥١ :تقريب التهذيب (]متروك رمي بالرفض

 أبا داود  عبيد اآلجري سمعتقال أبوف، ضعفه أبو داود،  إسناده ضعيف جدا: الحكم على الحديث:ثالثًا
 : وقال العراقي)٣٠/٣١٥ :تهذيب الكمال" (أخشى أن يكون موضوعا" :هالة فقال أبي وذكر حديث ابن

"مسوقد" :وقال العقيلي، )٥/٣٠١ :المغني عن حمل األسفار للعراقي" (وفيه من لم ي وِرهذا غير من ي 
 وقال األلباني في ،وقد سبق اإلشارة إلى بعض طرقه، )٣/٩٣٤ :رالضعفاء الكبي" (لين فيها بأسانيد الوجه

منه بشاهد أشار إليه وال عالقة له بموضوعنا لذا   وصحح طرفًا)١/١٨" (ضعيفٌ جدا" :مختصر الشمائل
 :السلسلة الضعيفة" (ولم أقف على إسناده حتى اآلن، غريب" : في السلسلة الضعيفةوقال، لم أذكره

 .يف ابن القطان لهونقل تضع) ١٣/٥٠٤
 ).٢/٢١٦(، ١٥٥  :حديث -طبقات المحدثين بأصبهان في  الشيخ األصبهانيوأب أخرجه )١(
صالح بن [  سمعت أبا سفيان:قال،  ثنا محمد بن عاصم:قال، حدثنا أحمد بن علي بن الجارود   :قال أبو الشيخ  ) ٢(

 .بالحديث، ]مهران
 لـه  يقال كان، األصل خراساني، لةقَصم بن زكريا مولى، األصبهاني نسفيا أبو :الشيباني مهران بن صالح )٣(

 ).١٣/٩٣ :تهذيب الكمال للمزي (بالتوحيد يتكلم كان إنه ويقال، كالمه كتبي يتكلم قعد إذا وكان، الحكيم
 :األثردراسة  )٤(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا، متصل بالمعاصرة إسناده : دراسة اإلسناد:أوالً  

= 
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فهمه ؟يمكن فكيف  ، حسن اإلسنادفهذا أثر!. 
  اُهللابدما ع" : الثوري يقول عن سفيان)٢( بسنده)١( معجمهأخرج ابن المقرئ في  وكذلك ما   

،  بين هذه اآلثاريمكن التوفيقفكيف !! وكذلك هذا األثر حسن اإلسناد       ،)٣("نز الح وِل طُ  بمثلِ ����
 . على الفرح والسرور؟� وبين ما تقدم من حرص النبي

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 وال، عاصـم  بن محمد مثل رأيت ما" :ةمروُأ بن إبراهيم قال   : الثقفي األصبهاني  ن عاصم محمد ب  -١
 بكـر  أبـي  إلى أختلف كنت" :الثقفي محمد بن علي وقال "والفضل التقوى في :يعني، نفسه مثل هو رأى

 :حجـر قال ابـن     "عاصم بن محمد إال لسانه وحفظ، دينه حسن في يشبهه أحدا رأيت فما، شيبة يأب بنا
 .ولكن روايته هنا ليست عن سفيان،  وهو كذلك:قلت ".إال أن سماعه من ابن عيينة بعد أن تغير، صدوقٌ"

، ٨٥٧ :تقريب التهـذيب  ، ٢/١٤٥ :تهذيب التهذيب ، ١٢/٣٧٧ :سير أعالم النبالء   (:مصادر الترجمة   
 ).٢/١٤٥ :شذرات الذهب

 كبار من" :وقال) ٣/٥٧٧( طبقات المحدثين  ترجم له أبو الشيخ صاحب: أحمد بن علي بن الجارود-٢
 ".بالحديث عني وممن، المعرفة أهل ومن الحفاظ من به وعني والشيوخ المسند صنف ممن مشايخنا

فإن أحمد بن علي بن الجارود توفي سنة ، فإنهما متعاصران، واالتصال بينه وبين شيخه محتمل
فيكون احتمال االتصال ، كالهما أصبهانيكما أن ، )هـ٢٦٢(ومحمد بن عاصم متوفي في ، )هـ٢٩٩(

 .ممكن
 .بنفس اإلسناد، )١٠/٣٩١ (: حديث- أخرجه أبو نُعيم في الحلية:تخريج األثر: ثانيا

 . إسناده حسن ألجل محمد بن عاصم: الحكم على األثر:ثالثًا  
 .)١٠٧(، ٢٦٨ :حديث - في معجمهابن المقرئأخرجه ) ١(
حدثنا الحـسين بـن     ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين     ، محمد بن علي بن الجارود    حدثنا   : قال ابن المقرئ   )٢(

 .بهذا األثر، ]سفيان بن سعيد[  سمعت الثوري:حفص قال
 : دراسة األثر)٣(
 :وفيه كٌل من،  إسناده متصل بالمعاصرة: دراسة اإلسناد:أوالً  

 وجبـت  ما، درهم لفأ مائة نةس كل دخله وكان، الصدق محله" :حاتم أبو قال :الحسين بن حفص   -١
ونقل الذهبي قـول أبـي       )"هـ٢١١ (أو) هـ٢١٠ (سنة مات" :الثقات في حبان ابن وقال" قط زكاةٌ عليه
 .وهو كذلك أي صدوق:  قلت"صدوق" :وقال ابن حجر، حاتم

، ١/٣٣٢ :الكاشف للـذهبي  ، ٨/١٨٦ :الثقات البن حبان  ، ٣/٥٠ :الجرح والتعديل ( :مصادر الترجمة 
 ).٢٤٧ :تقريب التهذيب، ٢/٢٩٢ : التهذيبتهذيب
 مطعاما، الرجال من سخيا كان" :األصبهاني الشيخ وأب قال   : بن حفص  أحمد بن محمد بن الحسين     -٢

 .)٣/٦٩ :طبقات المحدثين بأصبهان" (وخالد نُعيم أبي عن روى، المعروف كثير، للطعام
طبقات المحـدثين   " (أصول صاحب، ثقة لحديثا كثير" : قال أبو الشيخ   :محمد بن علي بن الجارود     -٣

 .)٣/٥٧٩ :بأصبهان
= 
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 :يمكن الرد على ما سبق بالتاليف
 حـديث  وأما" :وبذلك قال ابن القيم   ،  تبين ضعف ما تم ذكره فيما سبق من أحاديث         :أوالً

، يثبـت  ال فحديثٌ )١("اَألحزان متَواصَل � اِهللا رسوُل كَان" :� النبي صفة في هالة أبي بن هند
 علـى  الحزن عن ���� اهللا صانه وقد األحزان متواصل يكون يفوك، يعرف ال من إسناده وفي
 يأتيه أين فمن، تأخر وما ذنبه من تقدم ما له وغفر، الكفار على الحزن عن ونهاه، وأسبابها الدنيا

 .عليه وسالمه اهللا صلوات ،السن ضحوك ؛البشر دائم كان بل ؟ الحزن
، رواه مـن  وال، إسناده عرفي فال »حزِينٍ لْبٍقَ كُلَّ يحب اللَّه ِإن« :المروي الخبر وأما

 ؛عبـده  بها اهللا يبتلي التي المصائب من مصيبةٌ فالحزن :صحته تقدير وعلى، )٢(صحته تعلم وال
 .بالئه على صبره أحب عليه فصبر العبد به ابتلى فإذا

�m»�º�¹ :إسـرائيل  نبيـه  عـن  تعـالى  قولـه  وأما..  �̧¶�µ»�º�¹� �̧¶�µ»�º�¹� �̧¶�µ»�º�¹� �̧¶�µ����l 

 بالتفريق ابتاله كما بذلك ابتاله وأنه ،وحبيبه ولده بفقد بمصابه حاله عن إخبار فهو ]٨٤ :يوسـف [
 . ابنهوبين بينه

 فإنـه  )٣(ييرِالح عثمان أبا إال محمود غير الدنيا حزن أن على :السلوك أرباب وأجمع
 يوجب لم إن ألنه" :قال "معصية بسبب يكن لم ما ،للمؤمن وزيادةٌ فضيلةٌ وجه بكل الحزن" :قال

 ."اتمحيص يوجب فإنه اصتخصي

 ــــــــــــــــــــــــــ=
وقد سمع محمد بن علي بن الجارود المتوفي سـنة          ، كالً منهما أصبهاني  ألن  ، واالتصال بينهما ممكن  

فقد سمع مـن    ، )هـ٢٦٤(من شيوخٍ قريبي الوفاة من أحمد بن محمد بن الحسين المتوفي سنة             ) هـ٣٢٥(
وقال أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان أنه سمع من عامة       ، )هـ٢٦٧ (يونس بن حبيب المتوفي سنة    

 .شيوخ أصبهان
فإنهما من بلد   ، وكذلك االتصال بين ابن المقرئ وشيخه محمد بن علي بن الجارود ممكن بهذه الطريقة             

، )ة سـن  ٩٦(وعاش  ، )هـ٢٨٥(فهو مولود في سنة     ، ثم إن ابن المقرئ أدرك شيخه     ، واحد وهي أصبهان  
 .فيحمل على االتصال، )هـ٣٢٥(وكانت وفاة شيخه سنة 

 . لم أقف على من أخرجه غير ابن المقرئ: تخريج األثر:ثانيا
 . إسناده حسن ألجل الحسين بن حفص: الحكم على األثر:ثالثًا

 .٦٩ صوقد سبق دراسته) ٢٢/١١٥ (:الكبيرفي المعجم أخرجه الطبراني ) ١(

وأمـا  ، ٦٧صوقد سبق دراسته    ، )٤/٣٧٠(، ٧٩٩٧  : حديث - كتاب الرقاق  -تدركالمسفي  لحاكم  أخرجه ا ) ٢(
 .وقد تبين ضعفه كما سبق، فقد عرِف إسناده ومن رواه" ال يعرف إسناده وال من رواه"قوله 

طبقـات  ) (هـ٢٩٨(مات  ، نشر طريقة التصوف بنيسابور   ، الحيري منصور بن سعيد بن إسماعيل بن سعيد) ٣(
 ).١٤٠ :د الرحمن محمد بن الحسين األزديالصوفية ألبي عب
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 منازل من أنه وأما ،والغم والهم المرض بمنزلة، اهللا من وبالء محنةٌ أنه ريب ال :فيقال
 .)١("أعلم سبحانه واهللا، فال الطريق

: على معنى حـسن  » حزين تعالى يحب كل قلبٍإن اَهللا« :وقد حمل العلماء معنى حديث 
، دينه بأمر ومهتم، تعالى اهللا خشية من منكسر أي، مةوالرح العطف كثير لينأي   :فقال المناوي 

، المعرفة بأخالق تخلق قلبٍ كل فيحب، العباد قلوب إلى ينظر تعالى واهللا  ..تقصيره من خائفٌ
 فيـه  ىرأ ذاإ القلـب  يحب فلذلك، والصفاء والرقة والحياء والمحبة والحزن والرجاء كالخوف
 .)٢(بالطاعة والفرح التقصير على الحزن

وهـو  ،  ما صح في فضل الحزن من آثار يحمل على أنه من الحـزن المـستحب      :اثاني
وما صح فـي ذم     ، أي بمعنى الندم  ، أو فوات العمل الصالح   ، الحزن على فوات األجر والثواب    

 .ا وتكبرا وبطراية أو الفرح أشروهو الفرح بالمعص، فيحمل على أنه من الفرح المذموم ؛الفرح
في كـال   ، وأنواع الحزن ،  أنواع الفرح  : بعنوان ادرج مبحثً باحث إلى أن ي   وهذا ما قاد ال   

 .-بإذن اهللا تعالى-كما سيأتي ، البابين
 من  وهي نتيجة موجة-إن صح التعبير-  أنها خالف السنة هناك بعض اآلثار تبدو:اثالثً

 � صالحينفي علماء األمة وسلفها الالتي ظهرت عند ظهور التصوف  ، الزهد والتقشف والورع  
 في وجـود مثـل هـذه        فكان لها أثر  ،  حين نشطت حركة التصوف    ، وما بعده  في القرن الثاني  

إلى أن وصل األمر أن حرم أحدهم الـضحك علـى           ، األحاديث واآلثار التي تحث على الحزن     
 :نفسه

ال  الَنًـا فُ إن :سيرِين بنِ ِلمحمد قيَل :قال )٤( بسنده )٣(ما أخرجه ابن أبي شيبة    ومن ذلك   
كحضقَاَل ،ي: ِلمالَ و كحضي، فَقَد كحض نم وه رخَي نْهثْت ،مدح اِئـشَةَ  َأنقَالَـتْ  ع:  كـحض 
 قَـالَ  ،منْـه  َأشَد قَطُّ شَيء من ضحك رَأيته ما ضحكًا رجٌل علَيه قَصها رْؤيا من � اِهللا رسوُل

محمد: قَدت وملا عا مْؤيا ،الرما وَأى ،تَْأوِيلُهر كََأن هْأسر عقَاَل ،قُط: بفَذَه هعتْبي، ْأسفَالر النَّبِي 
 .)٥("يدرِكُه الَ وهو � اِهللا رسوِل عمَل ؛بِعمله يلْحقَ َأن يرِيد والرجُل ،�

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١/٥٠٧ :مدارج السالكين البن القيم) ١(

 .٢/٣٧٤ :فيض القدير للمناوي) ٢(

 .)٢/٦٨٣(  ٢٩٩٠٧  :حديث -	 رؤيا خزيمة بن ثابت - كتاب اإليمان والرؤيا-مصنف ابن أبي شيبة) ٣(
 .بالحديث،  قيل لمحمد بن سيرين:ر بن حازم قال حدثنا جري:قال، ] مسلمابن[حدثنا عفان  :قال ابن أبي شيبة) ٤(
  : دراسة الحديث)٥(

 :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه، إسناده متصل بالمعاصرة : دراسة اإلسناد:أوالً
= 
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غير ظاهر الكلمة، لف كانوا يطلقون الحزن ويريدون به معنى آخر أن بعض الس:ارابع: 
 : واالنكسار هللا تعالى الخشوعفهناك من أطلق الحزن وأراد به

|�{�~�_�`�|�{�~�_�`�|�{�~�_�`�|�{�~�_�`��m :اآليـة  هـذه  عن اَألوزاعي سِئَل :قَاَل  )٢( بسنده )١(فقد أخرج البيهقي  

�a�a�a�al ] ي" :قال  ]١٧ :ا��:ار�)تا الًقَلم الْ تَجِدنْؤمم نَامي لَتَها لَيِئَل :قَاَل "كُلَّهسنِ وـي  الْخُشُوعِ عف 
الالصفقَاَل ة: "رِ غَضصالْب، خَفْضنَاحِ والْج، ينَأنالْقَلْبِ و ،وهو نز٣("الْح(. 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
"  إذا حدث من حفظه    وله أوهام ،  حديثه عن قتادة ضعف    فيلكن  ، ثقة" : قال ابن حجر   :جرير بن حازم  

 " وكان صاحب كتاب   ؛جرير بن حازم أمثل من أبى هالل      " :معينوقال يحيى بن    ، )١٩٦ :تقريب التهذيب (
 أصحاب  وكان له أوالد  ، جرير بن حازم اختلط   " :عن عبد الرحمن بن مهدي    ، قال أحمد بن سنان القطان    و

الجـرح والتعـديل  " (فلم يسمع أحد منه في حـال اختالطـه شـيًئا   ، فلما أحسوا ذلك منه حجبوه     ؛حديث: 
٢/٥٠٥.( 

 ألن أوالده ؛وأما اختالطه فال يضره كذلك،  ألنه ال يروي عنه؛في قتادة فال يضره هنا  أما ضعفه    :قلت
 . فال يضره ذلك أيضا؛وأما أوهامه إذا حدث من حفظه فإنه كان صاحب كتابٍ، حجبوه

 إذ أنه ال اتصال بين عفان بن مسلم وجرير بن حازم مـن جهـة التالميـذ      :ثابت بالمعاصرة واتصاله  
فإن جرير بن حازم بصري وتوفي فـي        ، ومن نفس البلد  ،  أنهما معاصرين لبعضهما البعض    إال، والشيوخ

 .فيحتَمل التقاؤهم، )هـ٢١٧(وعفان بن مسلم سكن بغداد وتوفي ، )هـ١٧٠(
أن ،  حازم بن عطاء   من طريق ، )٢/٦٨٣ (: أخرجه الحربي في غريب الحديث     : تخريج الحديث  :ثانيا

وقيل هو  ، وفيه حازم بن عطاء   ، وليس فيه كالم ابن سيرين     "نه قُطع رأسه  بقصة الذي رآى أ   " : قالت عائشة
 ).١١٤١ :تقريب التهذيب(" متروك" :قال ابن حجر، البصرى األعمى خلف أبو

وإن تطرق إليه ضعف بسبب احتمال      ، إسناد عبارة محمد بن سيرين صحيح      :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا
وأما روايته عن عائشة لقصة ، االستئناس وعلى منهج أهل السيروهمه إذا حدث من حفظه فيكون من باب    

وهـي عنـد    ، وهذا يلْحق بمراسيله  ، نقطاع بين ابن سيرين والسيدة عائشة     يه إ  ف ؛الذى رآى رأسه قد قطع    
 كتـاب  -وله شاهد عند مسلم في صـحيحه ، )٨٩ :جامع التحصيل في أحكام المراسيل   (الجماعة صحيحة   

جاء " : جابر قال  من حديث ، )٧/٥٥(، ٦٠٦٤  : حديث -تلعب الشيطان به في المنام    باب ال يخبر ب    -الرؤيا
إذا « :وقال � فضحك النبي    :قال،  يا رسول اهللا رأيت في المنام كأن رأسي قطع         :فقال � إلى النبي    رجٌل

ر  ولم يـذك   »إذا لعب بأحدكم  «وفي رواية أبي بكر      »حدث به الناس  فال ي ، لعب الشيطان بأحدكم في منامه    
 .نالشيطا

 ونهارا وما حضرنا عن السلف الصالحين فـي  تحسين الصالة واإلكثار منها ليالً     -شعب اإليمان في  لبيهقي  ا) ١(
 .)٤/٥١٢(، ٢٩٠٠  :حديث -ذلك

 قرئ  :قال، حدثنا أبو العباس بن يعقوب    ، ]الضبيمحمد بن عبد اهللا     [ أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ     : قال البيهقي  )٢(
 .به، .. سئل األوزاعي :قال، ]الوليد بن مزيد[ أخبرك أبوك، باس بن الوليد وأنا أسمععلى الع

 : دراسة األثر)٣(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا، إسناده متصل : دراسة اإلسناد:أوالً

= 
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   وأنـين القلـب   ، وخفض الجناح ، وهو غض البصر  ،  لمعنى الحزن  ففي هذا األثر بيان ،
لظاهر الكلمة مخالفٌوهو معنى . 
¡�¡�¡�¡��m :فقد مدح اهللا تعالى الخاشعين بقولـه      ، ال جدال في فضله   ف، ذا كان كذلك  إو

£�¢£�¢£�¢£�¢¤¤¤¤�̈§�¦�¥��̈§�¦�¥��̈§�¦�¥��̈§�¦�¥������©�©�©�©l ]وقوله تعالى ]٤٥ :ا���8ة: m~�}�~�}�~�}�~�}�����...�����«�«�«�«

±�°� �̄®�¬±�°� �̄®�¬±�°� �̄®�¬±�°� �̄®�¬l ]٣٥ :ا01/اب[. 
أو علـى اقتـراف     ، الندم على فوات العمل الـصالح      وهناك من أطلق الحزن وأراد به     

  يكـون الرجُل" :وقد سئلأبي خالد األحمر من كالم  )٢( بسنده)١(فقد أخرج ابن أبي الدنيا   ،الذنوب

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 قـال  :صـاحب التـصانيف  ، أبو عبد اهللا الحـافظ ، الحاكم،  النيسابوريالضبيمحمد بن عبد اهللا     -١

فما أدري  ،  فيكثر من ذلك    ساقطةً ولكنه يصحح في مستدركه أحاديثَ    ،  صدوق إمام" :في اللسان حجر   ابن
والحاكم أجل قدرا وأعظم خطرا ..  عظيمة وإن علم فهو خيانةً، فما هو ممن يجهل ذلك! !هل خفيت عليه   

ا من أن يأي صدوق، وهو كما قال:  قلت)٧/٢٥٦ :اللسان" (ذكر في الضعفاءوأكبر ذكر. 
 "ثقةٌ صدوق " : قال أبو الحسن بن القطان     :البيروتى الفضل أبو، العذرى مزيد بن الوليد بن العباس -٢

 كـان " :داود أبـو  وقال "ثقة" :مشيخته في النَّسائي وقال" ثقة صدوقٌ وهو منه سمعت" :حاتم أبي ابن قالو
 بـرأي  يفتـي  كان" :سلمةم وقال "أصح والعرض عليه وعرضت أبي من سمعت :يقول كان، ليل صاحب

 كان" :ابن حبان  وقال، الثقات في حبان ابنو، ذكره العجلي و "فقيها مأمونًا ثقةً وكان ؛وأبوه هو االوزاعي
 وكـان ) هـ٢١٧ (سنة عنه كتبنا: الطائي عوف بن محمد وقال "الروايات في المتقنين اهللا عباد خيار من

 .حديثه من ونكتب معنا يحضرون دمشق أهل من الحديث أصحاب وكبار الحواري أبي ابن أحمد
 بـن ا عيـسى  بـن  يوسف بن محمد وقال "بأس به ليس" :مرة النَّسائي وقال "صدوق" : أبو حاتم  قالو

صـدوقٌ  " :قال الذهبي  "منه سمتًا أحسن رأيت ما" :يسار بن إسحاق وقال "مسلم صدوقٌ شيخٌ ذاك" :الطباع
 . ثقةبل :قلت ".صدوق" :قال ابن حجرو "صاحب ليل

، ٨/٥١٢ :الثقات البن حبـان   ، ٧٨ :تسمية الشيوخ للنَّسائي  ، ٢/٢٠ :معرفة الثقات ( :مصادر الترجمة 
تقريـب  ، ٥/١١٦ :تهذيب التهـذيب  ، ٧/٢٢١ :اكمال مغلطاي ، ١٤/٢٥٥ :تهذيب الكمال ، ٥٣٦ :الكاشف
 .)٤٨٩ :التهذيب
، ر في بعض التفاسير بغير إسنادوقد ذُك،  لم أقف على من أخرجه غير البيهقي:تخريج األثر: ثانيا

 .بمثل لفظه
 .إسناده حسن : الحكم على األثر:ثالثًا  
 .)١/٦٤(، ٨٢ :حديث - حزن الحزن-بن أبي الدنياالالهم والحزن ) ١(
، ]سليمان بن حيان األزدي   [  قلت ألبي خالد األحمر    :قال،  أبو موسى األنصاري    كتب إلي  :قال ابن أبي الدنيا   ) ٢(

 .بهذا األثر
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 ذلـك   : قال ؟ عليه   حزني ذلك فَ  فيفقد،  عند تالوته   والرقة ، القرآنِ  وتالوة ، الليلِ  من صالة  له حظٌ 
حزنالح ١("نز(. 

 :ه من علماء اإلسالم بعدنقبل أن يقولها م عليها �وهذه المعاني قد حث النبي 
 يا :فَقَاَل )٤(بِالْجابِية عمر خَطَبنَا :قَاَل عمر ابنِ  من حديث  )٣( بسنده )٢(أخرج الترمذي فقد  

، ونَهميلُ الَّذين ثُم، بَِأصحابِي ُأوصيكُم« :فَقَاَل فينَا � اللَّه رسوِل كَمقَامِ فيكُم قُمتُ ِإنِّي ،النَّاس َأيها
ثُم ينالَّذ ملُونَهي ،فْشُو ثُمي بتَّى، الْكَذـفَ  حلحـلُ  يجال الرلَفُ  وتَحـسي ، دـشْهيو  دال الـشَّاهو 

دتَشْهسال َأال، ي نخْلُوٌل يجر َأةرِإال بِام ا كَانمثَاِلثَه طَانالشَّي ،كُملَيع ةاعمِإ، بِالْجواكُمقَةَ يالْفُرو ،

 ـــــــــــــــــــــــــ

  : دراسة األثر)١(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا، متصل بالمعاصرةإسناده  : دراسة اإلسناد:أوالً

 "ال بأس به" :قال النَّسائي "شيخ" :وقال أبو حاتم، علقمة أبى بن موسى بن هارون :أبو موسى المدني
 . صدوق:قلت ".ال بأس به" :وقال ابن حجر "صدوق" :وقال الذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات

 :الكاشف، ٩/٢٤١ :الثقات، ١٠٢ :مشيخة النَّسائي، ٩/٩٥ :الجرح والتعديل( :مصادر الترجمة
 ).١٠١٥: تقريب التهذيب، ٢/٣٣١

 بن هارون :وآخر بغدادي وهو،  ليس من شيوخ ابن أبي الدنيا من يكنى بأبي موسى غير هذا:قلت
 بن عبيد بن المثنى بن محمدوثالثٌ بصري وهو ، الحافظ البزاز موسى أبو، البغدادى مروان بن اهللا عبد
 .وليسوا هم واهللا أعلم، بالزمن المعروف، الحافظ البصرى موسى أبو، العنزى دينار بنا قيس

فإنه لم يثبت االتصال من جهة ، أما االتصال بين أبي موسى األنصاري وأبي خالد األحمر فممكن
وأما ، )هـ١٧٤(فإن أبا موسى األنصاري ولد سنة ، صرةوإنما يثبت من خالل المعا، التالميذ والشيوخ

 أن صيغة الرواية تجزم :ومما يزيد في إمكانية ذلك، فيحمل على االتصال، )هـ١٩٠(شيخه فتوفي سنة 
 . قلت ألبي خالد األحمر:فهو يقول، باللقاء والسماع

 .انفرد بإخراجه ابن أبي الدنيا : تخريج األثر:ثانيا
   . إسناده حسن:ليه الحكم ع:ثالثًا  

،  ٢١٦٥  :حديث - باب ما جاء في لزوم الجماعة-� أبواب الفتن عن رسول اهللا -في سننهالترمذي أخرجه ) ٢(
)٤/٣٨.( 

ـ    ،  حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة      :يع قال نحدثنا أحمد بن م    : قال :قال الترمذي ) ٣( وقةعن محمد بن س ،
 ".وساق الحديث .. خطبنا عمر بالجابية" :مر قالعن ابن ع، عن عبد اهللا بن دينار

)٤ (ةابِيعمـل  مـن  ثـم ، دمشق أعمال من قريةٌ وهي، لإلبل الماء فيه يجبى الذي الحوض اللغة في أصله :الْج 
 المـشهورة  خطبتـه  	 عمـر  خطب الموضع هذا وفي، الصفر مرج قرب، الجوالن ناجية من الجيدور

 ).٢/٩١ : معجم البلدان:انظر(
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فَِإن طَانالشَّي عم داحالْو ،وهو ننِ ماالثْنَي دعَأب ،نم ادةَ َأروحبح١(ب (نَّةالْج ملْزةَ فَلْياعمالْج ،نم 
تْهرس نَتُهسح تْهاءسو َئتُهيس ن فَذَِلكُمْؤم٢(»الْم(. 

 دليل على صـحة هـذا       »الْمْؤمن فَذَِلكُم، سيَئتُه وساءتْه، حسنَتُه رتْهس من« :�قوله  ف
 .واهللا تعالى أعلم، الوجه من التأويل

 عوارض من الحزن أن علمإ" :فخالصة القول فيه ما قاله ابن القيم ، أما الحزن المعروف  
 موضـعٍ  فـي  به اهللا يأمر لم ولهذا، السائرين منازل من وال، اإليمان مقامات من ليس، الطريق

 :تعالى كقوله موضع غير في عنه نهى بل، اثواب وال اجزاء عليه رتب وال، عليه أثنى وال، قط
�m{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����l ]  تعالى وقال ]١٣٩ :�ل ����ان: mÇ�Ç�Ç�Ç�����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����
ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏl ]&���'ــال ]١٢٧ :ا� ــالى وق  mmmmmnnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrrl :تع

 من بلية هو فالحزن ]٤٠ :ا�=!>�; [ m����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬l :وقال ]٢٦ :ا��)��3ة [
 mzzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀aaaal :الجنة أهل يقول ولهذا، وكشفها دفعها اهللا نسأل التي الباليا

 .)٣("منها ونجاهم البلية تلك عنهم أذهب أن على فحمدوه ]٣٤ :?)<�[
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٧٢ :القاموس المحيط (وسطُهبحبوحة المكان  :جنةال بحبوحةُ )١(
  :دراسة الحديث )٢(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
" لـيس بـالقوي   " : والذهبي وصاحبا تحرير التقريـب      قال ابن حجر   :النضر بن إسماعيل أبو المغيرة      

وقد أورد الترمذي عقـب     ، )٤/١٥: تحرير التقريب ، ٢/٣٢٠: ف للذهبي الكاش، ١٠٠١ :تقريب التهذيب (
 .من طريق عبد اهللا بن المبارك عن محمد بن سوقة، الرواية متابعةً له

 باب كراهية الشهادة لمن لم      - كتاب األحكام  -في سننه  ابن ماجه     الحديث أخرجه  : تخريج الحديث  :ثانيا  
 - باب طاعة األئمـة    : كتاب السير  -في صحيحه ابن حبان   و، امختصر) ٤/٤٠(،  ٢٣٦٣  :حديث -يستشهد

مـن  ، بمثلـه ، )١٠/٤٣٦(،  ٤٥٧٦  : حديث -ذكر اإلخبار عما يجب على المرء من لزوم ما عليه جماعة          
 . خطبنا عمر:طريق جابر بن سمرة قال

 هذا حـديثٌ " :وقال الترمذي،  لغيرهوهو حسن،  الحديث بهذا اإلسناد ضعيف:الحكم على اإلسناد  :ثالثًا  
حسن وقال " غريب  صحيح: "قَدو وِيذَا ريثُ هدالْح نرِ مغَي هجو نع رمع نع وقال األلباني  ". � النَّبِي 

 ).٦/٢١٥ :إرواء الغليل" (صحيح" ::

 .٤١٨ :السعادتين وباب الهجرتين طريق )٣(
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    ::::أنواع الفرحأنواع الفرحأنواع الفرحأنواع الفرح    ::::املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

،  مكـروه   أو اندفاع   عن تحصيل محبوبٍ   ا ناتج  قلبي  عن شعورٍ  لما كان الفرح عبارةً    

 .كان ال بد أن يكون للفرح أنواع،  آلخر من إنسانٍب والمكروه مختلفًاولما كان المحبو
ـ   ، وفرح النفس ،  فرح القلب  :الفرح إلى قسمين   : ابن القيم    فقد قسم   :ا فقـال  وجعل بينهما فرقً

"      ؛قلب فإن الفرح باهللا ومعرفته ومحبته وكالمه من ال        ؛والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهر 
�maقال تعالى  �̀_�^�]�\�[�Za �̀_�^�]�\�[�Za �̀_�^�]�\�[�Za �̀_�^�]�\�[�Z����l ]فإذا كان أهل الكتاب يفرحون  ]٣٦ :ا����

�m�e�d�c�b�a�e�d�c�b�a�e�d�c�b�a�e�d�c�b�a : وقـال تعـالى     ..فأولياء اهللا وأتباع رسوله أحق بالفرح به      ، بالوحي

j�i�h�g�fj�i�h�g�fj�i�h�g�fj�i�h�g�fl ] � !��: ؛ويثاب عليه العبد   ؛وهو من اإليمان   ؛فهذا فرح القلب   ]٥٨ 
 ."وق الرضابل هو ف، فإن فرحه به يدل على رضاه به

، تعـالى  اإلخـالص هللا  ومنها الفرح الناتج عـن      ، خرى من فرح القلب   أ اأنواع ثم ذكر 
 .)١(إليهالتوبة و، ورجائه، وخوفه، والثقة به، والتوكل عليه

ولربما قصد به ما يفرح به اإلنسان من زينـة الحيـاة           ، أما فرح النفس فلم يذكر ماهيته      
 .الدنيا

، والفـرح المحمـود   ،  الفرح المباح  :وهي،  الفرح إلى أنواعٍ   فآثر أن يقسم   ؛وأما الباحث 
 :على النحو التالي، منه وما يحرمألجل بيان ما يحل وذلك ، والفرح المذموم

 
 :مباحالفرح  ال:أوالً

، وغير ذلك مما زيـن لـه      ،  ونساء  وولد فإن اإلنسان قد يفرح باألمور الفطرية من مالٍ       
�mu�t�s�r�q�pu�t�s�r�q�pu�t�s�r�q�pu�t�s�r�q�p�����x�w�v�x�w�v�x�w�v�x�w�v :مصداق ذلك من كتاب اهللا تعالى     و

���~�}�|�{�z�y���~�}�|�{�z�y���~�}�|�{�z�y���~�}�|�{�z�yl ]١٤ :�ل ���ان[. 

����mºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ : قوله تعـالى    من باب  وهذا الفرح ال بد أن يكون     
ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅÆÆÆÆ����l ]اآلية قد ذكرها اهللا تعالى      هو أن هذه  : ومن الجدير ذكره   ]٧٧ :القصص 

حرج عنهم في    لل ورفع،  للعباد عن الفرح بالباطل    وكأنه نهي ، عقب ما ذكر فرح قارون بالباطل     
 .واهللا أعلم، إن كانت بحقها، الفرح بأمور الدنيا المباحة

نما هو على ما جرى به      إفرح البشر وغمهم    " :يقول ابن حجر   النوع من الفرح     وفي هذه 
نما كان علـى    إ فالة    فقد دابته وهو بأرضٍ    الذين حزن   أيؤخذ من ذلك    ، ثر الحكمة من العوائد   أ

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٩ : الروح:انظر) ١(
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جل وجدانه ما فقد مما     أنما كان من    إوفرحه بها   ، جل فقد زاده  أموت من   لخوف ال ، ذهاب راحلته 
 .)١("تنسب الحياة إليه في العادة

ويفرح ، ألنه سبب بقاء نسله   ، فيفرح بالولد ، فاإلنسان يفرح بما يكون سبب الحياة والبقاء      
 .وهكذا،  الحياةبه تقوم ألن، بالمال

 كما فـي قولـه تعـالى       ؛رة اهللا تعالى  فهي فط ،  من البشر إال يفرح ويحزن     وليس أحد : 
mí�ì�ë�êí�ì�ë�êí�ì�ë�êí�ì�ë�êl ] @A'هللا بالشكر ، ولكن ال بد عند الفرح بهذه األمور التأدب بآدابها         ]٤٣ :ا��

 .مما سيأتي تفصيله في مبحث آداب الفرح، والبطرأوعدم األشر ، واالعتراف بفضله، تعالى
 مـصيبةُ  َأصـابتْه  ِإذَا ولَكن ،يحزنو يفْرح وهو الِإ َأحد لَيس" : ابن عباس  يقولولذلك  

 .)٢("شُكْرا جعلَه خَير َأصابه فَِإن ،صبرا جعلَها
ذكـر  أ،  فطرية بأمورٍ �وأصحابه   � تشير إلى فرح النبي      وقد ورد في السنة أحاديثُ    

 :منها اآلتي على سبيل المثال ال الحصر
 : الفرح بالولد-١

�m�x�w�v�u�t�s�x�w�v�u�t�s�x�w�v�u�t�s�x�w�v�u�t�s :كما في قوله تعـالى     "قرة عين "الى الولد   فقد سمى اهللا تع   

���~�}�|�{�z�y���~�}�|�{�z�y���~�}�|�{�z�y���~�}�|�{�z�yl ]٣(وقرة العين تعني سرورها ]٧٤ :ا�5�6)ن(. 
 يولد فـي    ول مولود وكان أ ، هللا بن الزبير حينما ولد     والمسلمون بعبد ا   �وقد فرح النبي    

 :ا شديداففرحوا به فرح، المدينة بعد الهجرة
 َأنَّهـا حملَـتْ   ب َأسماء بِنْت َأبِي بكْرٍ    من حديث  )٥( بسنده )٤( ما أخرجه البخاري   وهو

، فَولَدتُ بِقُباء ، )٧(الْمدينَةَ فَنَزلْتُ قُباء  فََأتَيتُ  ، )٦(فَخَرجتُ وَأنَا متم   :قَالَتْ، بِعبد اللَّه بنِ الزبيرِ بِمكَّةَ    
فَكَان َأوَل  ، ثُم تَفََل في فيه   ، ثُم دعا بِتَمرة فَمضغَها   ،  فَوضعتُه في حجرِه   �ه  ثُم َأتَيتُ بِه رسوَل اللَّ    

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١١/١٠٨ :فتح الباري) ١(
وتقدمت دراسته  ،  )١٩/٢٤٦(، ٣٥٩٣٤  : حديث -	كالم ابن عباس     - كتاب الزهد  -مصنف ابن أبي شيبة   ) ٢(

 .وقد صححه البعض،  إسناده ضعيف يستأنس به في باب الفضائل،٣ص

 .٥/٨٣ :النهاية في غريب الحديث البن األثير) ٣(

 ).٧/٨٤(،  ٥٤٦٩  : حديث- باب تسمية المولود غداة يولد- كتاب العقيقة-صحيح البخاري) ٤(
 عـن ، عروةَ بن هشَام حدثَنَا، ]حماد بن أسامة  [ ُأسامةَ َأبو حدثَنَا، نَصرٍ بن ِإسحاقُ حدثَنَا :قال اإلمام البخاري  ) ٥(

عروة بن الزبير[ َأبِيه[ ،نع اءمَأس كْرٍ َأبِي بِنْتبالحديث، ب ب. 
 ).١/١٩٧ :النهاية في غريب الحديث البن األثير (الوضع شارفت إذا مللحاا مرأةال :المتم) ٦(
 ).٤/٣٠٢ :معجم البلدان (األنصار من عوف بن عمرو بني مساكن وهي، به القرية عرفت بئرٍل نسبة :ءباقُ) ٧(
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       وِل اللَّهسرِيقُ ر فَهوخََل جد ءشَي� ،  ةربِالتَّم نَّكَهح ثُم ،    هلَيع كرفَب ا لَهعد ثُم ،  كَانو  لُودوَل مَأو
ِلدي اِإلوالمِ فا، سيدا شَدحفَر وا بِهَأل ؛فَفَرِحلَكُم ولَدفَال ي تْكُمرحس قَد ودهالْي ِإن ميَل لَهق م١(نَّه(. 

مـا يفيـد هـذا       "فَفَرِحوا بِه فَرحا شَديد   ، وكَان َأوَل مولُود وِلد في اِإلسالمِ     " :ففي قولها 
 . وال يكون لهم عقبونخيب اهللا أمل اليهود بأن يبتَر المسلم المسلمون بأن فرح فقد، المعنى

ـ ، وانقطاع عمله وهو أحد ثالثة تبقى بعد موته        بالولد وهو    المسلموكيف ال يفرح      ووه
 .)٢(»لَه يدعو صاِلحٍ ولَد َأو ،بِه ينْتَفَع علْمٍ َأو ،جارِية صدقَة« :	 حديث أبي هريرة

 
 :الزرع والثمارالفرح ب -٢

، فاإلنسان قد يفرح بما ينعم اهللا تعالى به عليه من خيرات األرض مـن ثمـار وزروع                
��m�m�m�me�d�c�b�a :واهللا تعالى يقول  ؟كيف ال �̀_�~�}e�d�c�b�a� �̀_�~�}e�d�c�b�a� �̀_�~�}e�d�c�b�a� �̀_�~�}�����g�f�g�f�g�f�g�fllll ]٧ :ق[. 

 .)٣(الناظرين سري حسن أي ����mmmmg�g�g�g�llll:����فقوله 
مـن الـسنة    ومثال ذلك   ، وها وأصحابه يفرحون بالغرس والثمار عند بد      �وكان النبي   

 صافَّ � اِهللا رسوَل َأن،  حديث عروة بن الزبير     من )٥( بسنده )٤(ما أخرجه ابن أبي شيبة    النبوية  
ينشْرِكالْم موي ققَاَل ،الْخَنْد: كَانا وموا ييدشَد لْقَ لَمي ونملسالْم ثْلَهـولُ  :قَاَل ،قَطُّ مسراِهللا و � 

اِلسو ،جَأبكْرٍ وب هعم اِلسج، ذَِلكو انمكَانُوا :قَاَل ،النَّخِْل طَلْعِ زو ونحفْري ِإذَا بِه هَأوـا  رحفَر 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  :دراسة الحديث) ١(
  :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  

وال يضره ألنه من الطبقة األولى من طبقات ،  ربما دلس فقيهثقةٌ :روة بن الزبيرهشام بن ع -١
 ).٢٦ :طبقات المدلسين، ١٢٢: تقريب التهذيب(ن المدلسي
وال يضره ألنه   ، حدث من كتب غيره   وكان بأخرة ي  ،  ربما دلس   ثبتٌ ثقةٌ : أبو أسامة  حماد بن أسامة   -٢

 ).٣٠ :طبقات المدلسين، ٢٦٧: تقريب التهذيب( الطبقة الثانية من طبقات المدلسين من
وقد أورد البخـاري    ، )١٢٦ :تقريب التهذيب ( صدوقٌ عند ابن حجر      :إسحاق بن إبراهيم بن نصر     -٣

 .عن هشام بن عروة، ]وهو ثقةٌ ثبت[ح زكريا بن يحيى بن صالطرقًا أخرى للحديث منها من طريق 
 باب استحباب تحنيك المولود عند والدته وحملـه         -دابكتاب اآل  - أخرجه مسلم  : تخريج الحديث  :ثانيا  

 .بنحوه، من طريق حماد بن أسامة بنفس اإلسناد) ٦/١٧٥(،  ٥٧٤١  : حديث-إلى صالح يحنكه

 ).٥/٧٣(،  ٤٣١٠  : حديث- باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته- كتاب الوصية-صحيح مسلم) ٢(
 .١٧/٦ :الجامع ألحكام القرآن للقرطبي) ٣(

 .)٢٠/٣٧٩(، ٣٧٩٦٣ : حديث-غزوة الخندق - كتاب المغازي-في مصنفهابن أبي شيبة أخرجه ) ٤(
 ؛]عروة بن الزبير  [ َأبِيه عن، عروةَ بنِ هشَامِ عن، ]حماد بن أسامة  [ ُأسامةَ َأبو حدثَنَا :قال :قال ابن أبي شيبة   ) ٥(

وَل َأنسبه، � اِهللا ر. 
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 :قَـالَ  ،يتْرِئ طَلْعة َأوَل وكَانَتْ ،بِطَلْعة فَبصر رْأسه بكْرٍ َأبو فَرفَع ،قَاَل ،فيه عيشَهم َألن ،شَديدا
 :وقَـالَ  ،فَتَبـسم  � اِهللا رسوُل ِإلَيه فَنَظَر :قَاَل ،الْفَرحِ من ،اِهللا رسوَل يا طَلْعةٌ :بِيده هكَذَا فَقَاَل

»مالَ اللَّه نَّا تَنْزِعم اِلحا صتَنَا مطَيَأع، ا َأواِلحتَنَا صطَي١(»َأع(. 
فـي  والسبب   "شَديدا فَرحا رَأوه ِإذَا بِه يفْرحون وكَانُوا": قوله هو   فالشاهد في الحديث  

 ."فيه عيشَهم َألن: "هو ما قالهفرحهم هو 
 
٣- قياالفرح بالمطر والس: 

 والْفَـرحِ  ؛والْغَـيمِ  الـريحِ  رْؤية عنْد التَّعوذ باب" :بقولهصحيحه   في   النووي فقد ترجم 
 يـوم  كَـان  ِإذَا : تقول ،�زوج النبي    لعائشة   من حديث    )٣( بسنده )٢( وأخرج تحته  "بِالْمطَرِ
 قَالَـتْ  .ذَِلـك  عنْـه  وذَهب بِه سر مطَرتْ فَِإذَا، وَأدبر َأقْبَل وجهِه فى ذَِلك عرِفَ والْغَيمِ الريحِ
 :الْمطَـر  رَأى ِإذَا ويقُـولُ . »ُأمتى علَى سلِّطَ عذَابا يكُون َأن خَشيتُ ىِإنِّ« فَقَاَل فَسَألْتُه :عاِئشَةُ

 .)٤(»رحمةٌ«

 ـــــــــــــــــــــــــ

  :حديثدراسة ال) ١(
 :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً
 الطبقة األولى من هو منو، )١٢٢ :تقريب التهذيب(  ربما دلس فقيهثقةٌ :هشام بن عروة بن الزبير -١

 ).٢٦ :طبقات المدلسين(ن طبقات المدلسي
، )٢٦٧ :تقريب التهذيب( من كتب غيرهث حدوكان بأخرة ي،  ربما دلس ثبتٌثقةٌ :حماد بن أسامة -٢  

 ).٣٠ :طبقات المدلسين(وذكره ابن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين 
، )٣٣٠(،  ٤٧٤ : حديث- ما جاء في الباكورة-مراسيل أخرجه أبو داود في ال: تخريج الحديث:ثانيا

 .من نفس الطريق
 . قال محقق الكتاب محمد عوامةكذا ،  صحيح بإسناد الحديث مرسٌل: الحكم على اإلسناد:ثالثًا
 حديثًا مرسالً : العزيز وقد قبل عمر بن عبد،  مراسيل كبار التابعين صحيحةٌ عند بعض العلماء:قلت

 فلم ،الرضي العدل بذلك أخبرني، نعم :فقال بذلك � اهللا رسول على أتشهد :فقال له، من عروة بن الزبير
جامع التحصيل في أحكام : انظر (به وعمل وقبله، بذلك العزيز عبد بن رعم منه فاكتفى، أخبره من يسم

 ).٧١ :المراسيل للعالئي
 .)٣/٢٦(، ٢١٢١  : حديث- كتاب صالة االستسقاء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم-صحيح مسلم) ٢(
عـن جعفـر وهـو      ،  ابـن بـالل    حدثنا سليمان يعني  ، بنَعة بن قَ  ملَسحدثنا عبد اهللا بن م     :قال اإلمام مسلم  ) ٣(

 . بهأنه سمع عائشة، عن عطاء بن أبي رباح، محمد ابن
  :دراسة الحديث )٤(
 : رجاله ثقاتٌ إال أن فيه: دراسة اإلسناد:أوالً  

= 



�    � ٨٤ 

 »رحمـة «هذا   :ويؤكد ذلك قوله  ،  كان إذا انكشف الغيم ونزل المطر سرّ بذلك        �فالنبي  
 الريحِ رْؤية عنْد وذالتَّع باب" : في ترجمتهما قاله النووي ؛ويؤيد ما ترجمت له، أي المطر رحمة

 ."بِالْمطَرِ والْفَرحِ ؛والْغَيمِ
 

 : الفرح بالطعام والشراب-٤
 يفرح باجتماع األهل واألصحاب     أو،  يحبه اإذا ما تناول طعام   فقد يشعر اإلنسان بالفرح     

  واألحبة على مائدة لِ  من حديث  )٢( بسنده )١(ومن ذلك ما أخرجه البخاري    ،  واحدةهس     دعنِ سب 	 
ا نَغْرِسـه فـي     كَانَتْ لَنَا عجوز تَْأخُذُ من ُأصوِل سلْق لَنَا كُنَّ        ،  بِيومِ الْجمعة  ِإنَّا كُنَّا نَفْرح  " :َأنَّه قَالَ 
لَيس فيه شَـحم     : ِإال َأنَّه قَالَ   ال َأعلَم ، فَتَجعُل فيه حبات من شَعيرٍ    ، فَتَجعلُه في قدرٍ لَها    )٣(َأربِعاِئنَا

 كدال ونَا     ، )٤(وِإلَي تْهبا فَقَرنَاهرةَ زعمنَا الْجلَّيفَِإذَا ص ،      ِل ذَِلكَأج نم ةعممِ الْجوبِي حـا  ، فَكُنَّا نَفْرمو
ةعمالْج دعيُل ِإال بال نَقى و٥("كُنَّا نَتَغَد(. 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
تقريب " ( تغير بأخرة:وقيل، لكنه كثير اإلرسال،  فاضٌل فقيهثقةٌ" : قال ابن حجر:عطاء بن أبي رباح

 :جامع التحصيل في أحكام المراسيل(فهو لم يرسل عن عائشة ،  إرسالهوال يضره، )٦٧٧ :التهذيب
 كان" المديني بنا عليفعلق الذهبي على قول ، فإنه ال يضره كذلك، ختالطهاأما ما قيل عن ). ١/٢٣٧

 هاذان تركه بقوله علي يعن لم" :- أي الذهبي-قلت" سعد بن وقيس جريج ابن تركه، بأخرة ]اختلط[ عطاء
 مراده فهذا، فبطال، عنه وأكثرا وتفقها منه تكفيا قد وكانا، حواسه وضعفت كبر ولكنه، رفيالع الترك
 ).٥/٨٧ :سير أعالم النبالء" (تركاه :بقوله

m�w�v�w�v�w�v�w�v :ما جاء في قوله    :باب - كتاب بدء الخلق   - البخاري  الحديث أخرجه  : تخريج الحديث  :ثانيا

y�xy�xy�xy�xl كتـاب صـالة     -مسلمو، بنحوه، بي رباح من طريق عطاء بن أ    ، )٤/١٠٩(،  ٣٢٠٦  : حديث 
سـليمان بـن يـسار      من طريق   ) ٣/٢٦(،  ٢١٢٣  : حديث -االستسقاء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم      

 . مرفوعال عن عائشة ]عطاء وسليمان[كالهما ، بنحوه وزيادة، الهاللى أبو أيوب
 .)٣/١٠٨(، ٢٣٤٩  : حديث- باب ما جاء في الغرس- كتاب المزارعة-البخاريصحيح  )١(
 سهِل عن، ]سلمة بن دينار[ حازِمٍ َأبِي عن، الرحمنِ عبد بن يعقُوب حدثَنَا، سعيد بن قُتَيبةُ حدثَنَا :قال البخاري) ٢(

 .بالحديث، 	 سعد بنِا
 ).٢/١٨٨ :حديث البن األثيرالنهاية في غريب ال (جمعه واألربعاء، الصغير النهر الربيع :األربعاء) ٣(
 ).٥/١٦٨: النهاية في غريب الحديث البن األثير (منه يستخرج الذي ودهنه اللحم دسم هو :الودك )٤(
  :دراسة الحديث) ٥(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً  
زول  باب صالة الجمعة حين ت- كتاب الجمعة-في صحيحه مسلم أخرجه : تخريج الحديث:ثانيا  

، به،  سلمة بن دينارعن أبيه،  عبد العزيز بن أبي حازممن طريق) ٣/٩(، ٢٠٢٨ : حديث-الشمس
= 
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ويحزنون لما يحـزن لـه      ، بما يفرح به البشر   يفرحون  ، وأصحابه �ان النبي   فهكذا ك 
 .البشر

، فهي فطرةٌ قد فطر اهللا اإلنـسان عليهـا     ، وأكتفي بهذه النماذج من هذا النوع من الفرح       
 �فـي أن النبـي      ، هو رفع الريبة وإزالـة الـشك      ، ولكن المقصود من إيراد مثل هذه النماذج      

ففـي  ، ما يحزن له البشر   ويحزنون ل ، ون بما يفرح به البشر    يفرح، اروأصحابه ما كانوا إال بش    
وإلقاء الضوء على هذا الجانب     ، واعتداله، التعرض لمثل هذه النماذج تأكيد على وسطية اإلسالم       

، وأنها تتعامـل مـع اإلنـسان كإنـسان    ،  وأصحابه لبيان سماحتها ووسطيتها �من حياة النبي    
 .نب النقصوتراعي فيه جوانب الضعف وجوا

 
المحمودفرح  ال:اثاني: 

 فهذا النوع من الفرح يفتقده كثير     ، وباألعمال الصالحة ، وهو أن يفرح اإلنسان بالطاعات    
، وينشرح له صـدره   ،  صالح فمن الناس من يفرح ويسر إذا ما وفقه اهللا تعالى لعملٍ          ، من الناس 

 .-والعياذ باهللا– ا أو عمل شرالح ما إذا ما عمل صاوال فرق عنده بين، ومنهم من ال يأبه بذلك
ماذج من وما سيأتي هو ن، وهذا النوع يكون بأنواع الطاعات والقربات وأشكالها المختلفة

 .على سبيل المثال ال الحصروذلك ، هذه األعمال
 

 :السرور بالحسنة من عالمات اإليمان
، النَّـاس  َأيها يا :فَقَاَل بِالْجابِية عمر خَطَبنَا :قَاَل عمر ابنِ من حديث  أخرج الترمذي فقد  

 الَّـذين  ثُم، يلُونَهم الَّذين ثُم، بَِأصحابِي ُأوصيكُم« :فَقَاَل، فينَا � اللَّه رسوِل كَمقَامِ فيكُم قُمتُ ِإنِّي
ملُونَهي ،فْشُو ثُمي بتَّى، الْكَذفَ حلحُل يجالر الو لَفُيتَحس ،دشْهيو دالشَّاه الو  دتَـشْهسال الَأ، ي 
نخْلُوٌل يجر َأةرالِإ بِام ا كَانمثَاِلثَه طَانالشَّي ،كُملَيع ةاعمبِالْج ،اكُمِإيقَةَ والْفُرو ،فَِإن  طَانالـشَّي 

عم داحالْو ،وهو ننِاال مثْنَي دعَأب، نم ادةَ َأروحبحب نَّةالْج ملْزةَ فَلْياعمالْج ،نم تْهرس  نَتُهـسح 
تْهاءسو َئتُهيس ن فَذَِلكُمْؤم١(»الْم(. 

 .»الْمْؤمن فَذَِلكُم سيَئتُه وساءتْه حسنَتُه سرتْه من« :�والشاهد هو قوله 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
  .مختصرا

،  ٢١٦٥  :حديث - باب ما جاء في لزوم الجماعة-� أبواب الفتن عن رسول اهللا -في سننهالترمذي أخرجه ) ١(
 .وهو حسن لغيره، ٧٦صوقد سبقت دراسته ، )٤/٣٨(
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مـا   :باب" :وترجم له بقوله  ، كتاب اإليمان والرؤيا   الحديث في    وقد أخرج ابن أبي شيبة    
 .)١(" عليه المؤمن من الخاللىذكر فيما يطو

 . بالسيئةهو السرور بالحسنة والحزن،  أن من خالل المؤمن التي يطوى عليهاقصدفي
 فـسره أن وفقـه اهللا        أن من عمل حسنةً    -واهللا أعلم -ومعنى هذا   " :: )٢(قال الحليمي 

ـ      ، ويسرها له حتى حصلت في ميزانه      ،لهاتعالى   ا فجلس كما يجلس المهنأ فرح  بمـا   ا مـسرور 
 فساءته أن خال باهللا تعالى ونفسه حتى عمـل بمـا             أو عمل سيئةً   ،يرجوه من رحمة اهللا وفضله    

ـ  ،اهللا تعالى  من   ء حيا ا حزينً ا كئيب ا وجلس كما يجلس المصاب مهموم     ،سوله له الشيطان    ا وخوفً
 فإن الثقة بالوعد والوعيد ال يكون       ، وخلوص اعتقاده  ، فذلك دليل على صدق إيمانه     ،من مؤاخذته 

 .)٣("إال من قوة التصديق باهللا ورسوله
 بشهودهم المـشاهد    همفرحفمن ذلك   ،  بهذا النوع من الفرح    وحياة الصحابة الكرام مليئةٌ   

 : وتفاخرهم بذلكالعظيمة
بنت سماء  أل قال   �أن النبي   - 	 ىموس يَأب من حديث    )٥( بسنده )٤(فقد أخرج البخاري  

عمصحابوأ )٦(سي         بـن  ا قال لهم عمر      السفينة ومنهم أبو موسى األشعري وبعض بني قومه لم
، لَيس بَِأحقَّ بِي منْكُم   « :-� القف،  السفينة  برسول اهللا من أصحاب    أنه وأصحابه أحق  الخطاب  

 :-أي أسماء بنت عميس   –  قَالَتْ »كُم َأنْتُم َأهَل السفينَة هجرتَانِ    ولَ، ولَه وَألصحابِه هجرةٌ واحدةٌ   
ما مـن الـدنْيا   ،  عن هذَا الْحديث   يسَألُوني  َأرساالً صحاب السفينَة يْأتُوني  فَلَقَد رَأيتُ َأبا موسى وأَ    

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٥/٥٨٩ :شيبةمصنف ابن أبي ) ١(

تـوفى فـي عـام       الجرجـاني  الشافعي الفقيه، الْحلَيمي الْحسنِ بن الْحسين اِهللا عبد وَأب الْحاكم هو   :الحليمي) ٢(
 ).١٩٨ :تاريخ جرجان) (هـ٤٠٣(

 .٩/٢٣٤ :شعب اإليمان للبيهقي) ٣(
 ).٥/١٣٧(،  ٤٢٣٠  : حديث- باب غزوة خيبر- كتاب المغازي-البخاريصحيح ) ٤(
 عن، اِهللا عبد بن بريد حدثَنَا، ]حماد بن أسامة  [ ُأسامةَ َأبو حدثَنَا، الْعالء بن محمد حدثَني :قال اإلمام البخاري  ) ٥(

 .به، 	 موسى َأبِي عن، ] أبي موسىابن[ بردةَ َأبِي
)٦ (اءمسٍ بِنْتُ َأسيمع: ةُالْخَثْعيكَانَتْ، م نم اتاجِرهالْم نما متَانِ لَهرجةُ :هرجه  ـشَةبةٌ  الْحـرجهو  ينَـةدبِالْم ،

 علَيهـا  فَخَلَّـفَ ، جعفَـر  عنْها قُتَل ثُم، الْحبشَة بَِأرضِ لَه فَولَدتْ، طَاِلبٍ َأبِي بنِ جعفَرِ زوجِها مع هاجرتْ
 ِإحـدى  وهـي ، لَه فَولَدتْ 	 طَاِلبٍ َأبِي بن علي فَتَزوجها عنْها تُوفِّي ثُم، لَه فَولَدتْ، 	 الصديقُ بكْرٍ َأبو

اتاألخَو نَاتْؤما كَانَتْ، الْمونَةُ ُأخْتُهميم جوز النَّبِي � ،قَاُل كَانا يلَه: "مَأكْر وزٍعي جضِ فا األرارحَأص "
 ).٦/٣٢٥٥ :معرفة الصحابة ألبي نُعيم(
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فَلَقَد " :قَالَتْ َأسماء ، قَاَل َأبو بردةَ   ."� َأنْفُسهِم مما قَاَل لَهم النَّبِي       شَيء هم بِه َأفْرح وال َأعظَم في      
 .)١("رَأيتُ َأبا موسى وِإنَّه لَيستَعيد هذَا الْحديثَ منِّي

 وال َأعظَم في ما من الدنْيا شَيء هم بِه َأفْرح" :بقولها عن الموقف لفإن تعبير أسماء  
      النَّبِي ما قَاَل لَهمم هِموهم لهم  ، ذا الفرح العظيم  وكيف ال يفرحون ه   ، يفيد ما ترجمت له    "�َأنْفُس

 .هكذا كانوا يفرحون بأعمالهم الصالحةف ، لهم هجرةٌ واحدةٌوغيرهم، هجرتان
ذي نَفْـس عمـر بِيـده       والَّ" :ولكن قد يستشكل البعض هذا األمر بمقولة عمر حينما قال         

دلَنَا    لَو درب ذَِلك تُ َأنأي كل ما عمله من الهجرة والجهاد ونحوه مع رسـول اهللا             – )٢(د�-  َأنو
 .)٣("كُلَّ شَيء عملْنَاه بعد نَجونَا منْه كَفَافًا رْأسا بِرْأسٍ

ال ؟ وهل يجـوز      الصالحة أم    الباألعمفهل يجوز الفرح    ،  في موقف عمر   إشكاٌلوهنا  
 .باألعمال الصالحة أم ال ؟وهل يجوز التفاخر الفرح بمدح الناس على فعل الخير ؟ 

 الـسرور   لما تقدم من أحاديـث    وذلك  ،  وال شيء فيه   أما الفرح بالعمل الصالح فهو حقٌ     
 .بالطاعة وبالحسنة

 ـــــــــــــــــــــــــ

 :دراسة الحديث) ١(
 :رجاله ثقاتٌ إال أن فيه : دراسة اإلسناد:أوالً  
 :تقريب التهـذيب  " ( يحدث من كتب غيره    وكان بأخرة ،  ربما دلس   ثبتٌ ثقةٌ :أبو أسامة حماد بن أسامة      

 ).٣٠ :طبقات المدلسين(ن الطبقة الثانية من طبقات المدلسين وال يضره تدليسه ألنه م، )٢٦٧
،  ٤٢٣٣  : حـديث  - بـاب غـزوة خيبـر      -كتاب المغـازي   - أخرجه البخاري  :تخريج الحديث : ثانيا

، مختـصرا ، به، حدثنا بريد بن عبد اهللا    ، سمع حفص بن غياث   ، إسحاق بن إبراهيم  من طريق   ، )٥/١٣٨(
 باب من فضائل جعفر بن أبي -فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم كتاب -وأخرجه مسلم في صحيحه 

   طالب وأسماء بنت عمقال  ، )٧/١٧٢(، ٦٥٦٧  : حديث - ..س وأهل ي    اد األشـعري  حدثنا عبد اهللا بن بر ،
 .بطوله، به،  حدثنا أبو أسامة:قاال، ومحمد بن العالء الهمداني

 ).١/١١٥ :لحديث واألثر البن األثيرالنهاية في غريب ا( أي ثبت :برد لَنَا) ٢(
) ٥/٦٣(،  ٣٩١٥  : حـديث  - وأصحابه إلى المدينـة    � باب هجرة النبي     - كتاب المناقب  - البخاري أخرجه) ٣(

ـ  :قَاَل ِلي عبد اِهللا بن عمر ": َأبِي موسى األشْعرِي قَاَل بردةَ بنِ  يَأبمن حديث   بسنده   ي هْل تَدرِي ما قَاَل َأبِ
  ى       :قَاَل، ال :قُلْتُ :قَاَل؟  َألبِيكوسا ما َأبي َأبِي قَاَل َألبِيك ـوِل اِهللا      : فَِإنسر ـعنَا مـالمِإس كرـسْل يه� ،

 هعتُنَا مرجهو ، هعنَا مادجِهو ،  هعم لُنَا كُلُّهمعلَنَا  و درب ،    عب لْنَاهمٍل عمكُلَّ ع َأنـا       وْأسكَفَافًـا ر نْهنَا مونَج هد
وَأسـلَم علَـى   ،  وصلَّينَا وصمنَا وعملْنَا خَيرا كَثيرا   �قَد جاهدنَا بعد رسوِل اِهللا      ، ال واهللاِ  :فَقَاَل َأبِي ، بِرْأسٍ

  يركَث شَرينَا بدَأي ،و ذَِلكجِإنَّا لَنَرلَ :فَقَاَل َأبِي، وهدبِي رمع ي نَفْسالَّذنِّي َأنَا ولَنَـا  :ك درب ذَِلك تُ َأنددلَو ، َأنو
 ."ِإن َأباك واِهللا خَير من َأبِي :فَقُلْتُ، كُلَّ شَيء عملْنَاه بعد نَجونَا منْه كَفَافًا رْأسا بِرْأسٍ
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 وخاصةً،  من الرياء  شيءوليس في ذلك    ، على عمله الخير  له  بمدح الناس   يسر  المسلم  و
يعمل العمل من الخيـر ويحمـده        عمن   �فقد قال النبي    ، عليه  منه أو حرص   ن لم يكن بطلبٍ   إ

 .)١(»الْمْؤمنِ بشْرى عاجُِل تلْك«: الناس عليه
قول من زعـم أن مـدح       لض  حدذكر الخبر الم  " : لهذا الحديث بقوله   ترجم ابن حبان  فقد  

 .)٢(" من الرياء ضربوسروره بهالناس المرء على الطاعة 

 ،علمي أن بحي أنه نفسه في يقع هللا يالمصل عن سئل أنه :: بن أنس  مالكاإلمام   عنو
أن بحوي أن ويكره ،المسجد طريق في لقىي هللا فعله أول كان إذا" :فقال ،غيره طريق في لقىي 
، مـصدق  الشيطان من ليكون هذا وإن ،صالحا يكون أن حبلي المرء وإن ،ابأس بذلك أرى فال

 لـم  هللا أصله كان فإذا ،ملكي ال القلب في يكون أمر وهذا ،ذلك ليمنعه علمت أن لتحب إنك :فيقول
 .)٣("ابأس بذلك أر

وسـيأتي   ، الرجاء عند البعض فال يشعر بـذلك       إال أن أنه قد يغلب جانب الخوف على       
 .المزيد عن هذا الموضوع في آداب الفرح

بـإذن اهللا   –يد من األمثلة من هذا النوع في أسباب الفـرح اإليمانيـة             وسيأتي كذلك مز  
 .-تعالى

 
 : المذموم الفرح:اثالثً

   بمعصية اهللا تعالى   اوهو أن يكون فرح  ،  ولكن شـابها البطـر      ، بنعمة اهللا  اأو حتى فرح
 .والكبر والرياء

 :ح أشرا وبطـرا    لما فر   عن قارون   فقال ،وقد ذكر اهللا تعالى هذا النوع في كتابه العزيز        
m²²²²� �̧¶�µ�´�³�� �̧¶�µ�´�³�� �̧¶�µ�´�³�� �̧¶�µ�´�³�����l ] ��m�A��A��A��A :كد ذلك قول قارون   ؤوي، )٤(البطرين األشرين :أي ]٧٨ :ا���

�F�E�D�C�B�F�E�D�C�B�F�E�D�C�B�F�E�D�C�Bl]�ه اهللا تعـالى    لذلك ذم ، بر والبطر واألشر   شابه الك  فهذا فرح  ]٧٨: ا��
 .وكرهه

 ـــــــــــــــــــــــــ

 - علـى الـصالح فهـي بـشرى وال تـضره          ينثْ باب إذا أُ   -واآلداب كتاب البر والصلة     - أخرجه مسلم  )١(
 الْعمَل يعمُل الرجَل َأرَأيتَ :� اللَّه ِلرسوِل قيَل :قال أبي ذر من حديث    بسنده، )٦٨٩١( :حديث
نرِ مالْخَي هدمحيو النَّاس هلَيقَاَل؟  ع »لْكاجُِل تى عشْرنِ بْؤمالْم«. 

 .١٣/٨٢ :صحيح ابن حبان) ٢(
 .١/٢١٢ :شرح صحيح البخاري البن بطال) ٣(

 .٣٣٠ : لشهاب الدين المصريالقرآن غريب تفسير في التبيان) ٤(
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��m : تعالى قالكما  ، الفرح بغير الحق  ، ومن الفرح المذموم   �̧¶�µ� �́³�²� �̧¶�µ� �́³�²� �̧¶�µ� �́³�²� �̧¶�µ� �́³�²
½�¼�»�º�¹½�¼�»�º�¹½�¼�»�º�¹½�¼�»�º�¹l ] �?(�B: هذا الذي فعلنا اليوم بكم أيها القوم مـن          :يعني تعالى ذكره  ف ]٧٥

 بغير ما أذن لكم به مـن  ، بفرحكم الذي كنتم تفرحونه في الدنيا،كم العذاب الذي أنتم فيه   ل تعذيبنا
 .)١( هو األشر والبطر: والمرح، وبمرحكم فيها،الباطل والمعاصي

كما أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى عـن صـفة   ، ومنه الفرح بالتفرق والتشرذم والتحزب 
��m«�ª�©�¨«�ª�©�¨«�ª�©�¨«�ª�©�¨¬¬¬¬�²�±�° :أهل الشرك والكفر والبدع �̄®��²�±�°� �̄®��²�±�°� �̄®��²�±�°� �̄®�l ]ن!'CD٥٣ :ا��[. 

،  فأحدثوا البدع التي أحدثوا، من هؤالء الذين فارقوا دينهم الحق وفرقة كل طائفة:ومعناه
 أن ، يحـسبون  مـسرورون : فرحون،بما هم به متمسكون من المذهب      :أي m²�±�°�²�±�°�²�±�°�²�±�°�lو

 .)٢(الصواب معهم دون غيرهم
��mv�uv�uv�uv�uwwww�y�x��y�x��y�x��y�x : قـال تعـالى    كمـا ، جب بـالكثرة  ه كذلك الفرح والع   منو
zzzz...l ] ;�<!=أي ]٢٥ :ا�: سكثرةُ تكمر عدووفور، كمد عدالـسرور  هـو  واإلعجاب، كمد 
 .)٣(بالتعجب

�����mÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ :كقوله تعالى، الذين يفرحون بالمعاصي ومنه فرح الغافلين

ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝl ]٤٤ :األنعام[. 
  :� فرح المنافقين بتخلفهم عن رسول اهللا ه كذلكومن

 الْمنَـافقين  من الًرِجا َأن 	 الْخُدرِي سعيد َأبِي من حديث  )٥( بسنده )٤(فقد أخرج البخاري  
 بِمقْعـدهم  وفَرِحـوا  عنْه تَخَلَّفُوا الْغَزوِ لَىِإ � اِهللا رسوُل خَرج ِإذَا كَان � اِهللا رسوِل عهد علَى

وِل فَالخسفَِإذَا، � اِهللا ر موُل قَدسوا � اِهللا رتَذَراع هلَفُوا ِإلَيحوا، وبَأحو وا َأندمحـا  يبِم  لَـم 
�m[�Z�Y�X[�Z�Y�X[�Z�Y�X[�Z�Y�X����e�d�c�b�a :فَنَزلَت، يفْعلُوا �̀_� �̂]�\e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\����h�g�fh�g�fh�g�fh�g�fiiii����

l�k�jl�k�jl�k�jl�k�jl ]٦(]١٨٨ : ���ان�ل(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  .٢١/٤١٧ :تفسير الطبري: انظر) ١(

 .٢٠/١٠١ :المصدر السابق) ٢(
 .٣/٣٠٨ :تفسير روح البيان إلسماعيل حقي) ٣(

  :حـديث  -�m]�\�[�Z�Y�X]�\�[�Z�Y�X]�\�[�Z�Y�X]�\�[�Z�Y�Xl : باب -آل عمران  سورة   -رآن كتاب تفسير الق   -صحيح البخاري  )٤(
٦/٤٠(،  ٤٥٦٧(. 

 بـنِ  عطَـاء  عن، َأسلَم بن زيد حدثَني :قَاَل جعفَرٍ بن محمد َأخْبرنَا، مريم َأبِي بن سعيد حدثَنَا :قال البخاري ) ٥(
 . به	 الْخُدرِي سعيد َأبِي عن، يسارٍ

 :دراسة الحديث) ٦(
= 
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وتقصيره في حـق   ، وذلك بأن يفرح اإلنسان بمعصيته لربه     ، وهذا من أقبح أنواع الفرح    
 .)١("ركُوبِه من َأشَد بِالذَّنْبِ بتهاجالا" :كان يقال لذا، مواله

 ؛ذَنْبِه هجرانِ لَىع ِلنَفْسه موطِّن ،تَاِئب الذَّنْبِ من صنْفٌ :َأصنَاف ثَالثَة الناس في ذلك  و
 .الْمبرز هذَا سيَئته من شَيء ِإلَى رجِعي َأن يرِيد ال

 علَيه ويخَافُ لَه يرجى هذَا ،ويبكي ويذْنب ،ويحزن ويذْنب ،ينْدم ثُم يذْنب وصنْفٌ
 عـن  الْحاِئـد  الْكَاِئن فَهذَا ،يبكي وال ويذْنب ،يحزن وال بويذْن ،ينْدم وال يذْنب وصنْفٌ

طَرِيق نَّة٢("النَّارِ ِإلَى الْج(. 
وقد شددأي الفرح واالغتباط بالمعصية،  على من يكون بهذه الصفة�  النبي ،ن فقال عم

 . عدالً والاال يقبل اهللا منه صرفً أنه،  ويغتبط بقتلهايقتل مؤمنً
 � اللَّـه  رسوِل عن يحدثُ، الصامت بنِ عبادةَ  من حديث  )٤( بسنده )٣(فقد أخرج أبو داود   

قَاَل َأنَّه: »ننًا قَتََل مْؤمطَغْفَا متَب هبِقَتْل ،ِل لَمقْبي اللَّه نْهفًا مرالَ صالً ود٥(»ع(. 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 : رجاله ثقاتٌ إال أن فيه: دراسة اإلسناد:أوالً  
 :تقريـب التهـذيب  " (يرسـل  وكان عالم ثقةٌ: " قال ابن حجر:أبو أسامة ، زيد بن أسلم القرشي العدوي      

٣٥٠( 
 أسـلم  بن زيد: "وقال أبو حاتم  ، وإنما روايته هنا عن شيخه عطاء بن يسار       ،  شيًئا مرسالً  لم يرو : قلت

 ).٦٤ :المراسيل البن أبي حاتم" (يسار بن عطاء بينهما يدخل، مرسل سعيد أبي عن
، )٨/١٢١(،  ٧٢١٠  : حـديث  - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم    -مسلم أخرجه   : تخريج الحديث  :ثانيا  

  .بمثله،  بنفس اإلسناد ابن أبي مريممن طريق

 :وقال المحقق، حوشببن من كالم العوام   ، ٩/٣٥١ : بالتوبة بٍ في معالجة كل ذن    باب :شعب اإليمان للبيهقي  ) ١(
 ".رجاله موثقون"

، من كالم محمد بن صبيح ابن الـسماك       ، ٩/٣٥١ : بالتوبة  في معالجة كل ذنبٍ    باب -شعب اإليمان للبيهقي  ) ٢(
 ."رجال إسناده ثقات" :وقال المحقق

 ).٤/١٦٧(،  ٤٢٧٢  : حديث-ل المؤمن باب في تعظيم قت- كتاب الفتن والمالحم-سنن أبي داود) ٣(
، دهقَـان  بـنِ  خَاِلد عن، ] شابور ابن[ شُعيبٍ بن محمد حدثَنَا، الْحرانى الْفَضِل بن مَؤمُل حدثَنَا: قال أبو داود   )٤(

 .بالحديث، الصامت بنِ عبادةَ عن، يحدثُ الربِيعِ بن محمود سمعتُ، كُلْثُومٍ بن هانُئ فَقَاَل
  :دراسة الحديث) ٥(
 : دراسة اإلسناد:أوالً 

 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا، إسناده متصل : دراسة اإلسناد:أوالً
 :قال ف حنبل بن حمد ذكرته أل  :داود وأب وقال   "رضي ثقةٌ ":حاتم أبو قال :الْحرانى الْفَضِل بن مَؤمُل -١

 أن -أبو جعفر عبد اهللا بـن محمـد       – النفيلي أمرني ":داود أبي عن، اآلجري وقال "به بأس ال نهأ ازعمو"
= 
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 ــــــــــــــــــــــــــ=
الميزان لسان  واعتمد ابن حجر في      "ثقة: "وقال الذهبي في الكاشف   ، الثقات في حبان ابن وذكره "عنه أكتب

 ."صدوق: "وقال في تقريب التهذيب، قول أبي حاتم
 عطاء عن، دينار بن عمرو عن، إسحاق بن زكرياء عن، السرِي بن شرب عن حديثا العقيلي له وروى

 بن اهللا عبد رواية من عرفي وإنما، سناداإل بهذا عليه يتابع ال ":وقال، التلبية في هريرة أبي عن، يسار بنا
 .)هـ٢٣٠(أو ) هـ٢٢٩(قيل مات سنة .  هو ثقة:قلت، " هريرة أبي عن الفضل

داود  سؤاالت أبـي  ، ٤/١٣٩٩ :الضعفاء الكبير للعقيلي  ، ٨/٣٧٥ :والتعديلالجرح   (:مصادر الترجمة 
، ٢/٣١٠ :الكاشف للذهبي ، ٢٩/١٨٤ :تهذيب الكمال ، ٩/١٨٨ :الثقات البن حبان  ، ٢٧٤ :ألحمد بن حنبل  
 ).٩٨٨ :تقريب التهذيب، ٩/٤٣٤: ميزانلسان ال، ١٠/٣٤٢ :تهذيب التهذيب

٢- دمحم نبٍ بيا به رأى ما ":أبيه عن، أحمد بن صالح قال : بن شابور  شُعا إال علمت وما، بأسخير" 
 معـين  ابـن  سمعت مرثد بن هشام وقال "عاقالً رجالً كان" وزاد، نحوه :أبيه عن، أحمد بن اهللا عبد وقال
 وقـال  "بأس الحديث في به وليس -غيره دون وحده قرارإ هو االيمان نأ زعموا الذين-مرجًئا كان ":يقول

 محمد، العلم أهل من الثقة أنا :فقال شابور بن شعيب بن محمد عن المبارك ابن روى ":راهويه بن قسحاإ
وذكره ابن ، ونقل ابن شاهين في ثقاته كالم أحمد  "ثقة شامي" :العجلي وقال "بيروت يسكن وكان، شعيب بنا

 .حبان في الثقات
، كتبه من بالشئ حدث إذا محمد وكان، منه فظأح كان والوليد ":دحيم زاد "ثقة ":ودحيم، عمار ابن وقال

، اآلجري وقال "وبقية، حمير ابن ومحمد، حرب بن محمد من أثبت هو ":حاتم أبو وقال "صحيحا حديثًا كان
. فـيهم  فعـده  ؛"الشام أهل من الثقات" :عدي ابن وقال "ثبت وزاعياأل في شعيب بن محمد ":داود أبي عن

 .)هـ١٩٩ (:قيلو )هـ١٩٨ (:قيلو) هـ١٩٧( :وقيل )هـ٢٠٠(مات سنة 
 علـي  ابـن  داود عـن  يـروي  شعيب بن محمد وذكر، بأسا به علمت ما ":الميزان في الذهبي وقال

 ابـن  عـن ، فرادهأو قرم بن سليمان عنه وروى، الطير حديث، جده عن، أبيه عن، عباس بن اهللا عبد بنا
وقال ابن  ، ل في الكاشف كالم أبي حاتم ودحيم      ونق "شابور ابن أنه عندي ويختلج، يعرف ال ":وقال، شابور
 . وهو كما قال ابن حجر:قلت ".صدوق صحيح الكتاب: "حجر

العلل ومعرفة الرجال ألحمـد بـن   ، ٧٧ص: سؤاالت عثمان بن طالوت البن معين   (: مصادر الترجمة 
تاريخ أسماء   ،٩/٥٠ :الثقات البن حبان  ، ٢/٢٤٠ :الثقات للعجلي ، ٧/٢٨٦ :الجرح والتعديل ، ٣/٥٣: حنبل

 :ميزان االعتدال ، ٢٥/٣٧٢ :تهذيب الكمال ، ١٩٠: الفرق بين الفرق ألبي منصور البغدادي     ، ٢١٠ :الثقات
 ).٨٥٤ :تقريب التهذيب، ٢/١٧٩ :الكاشف للذهبي، ٦/١٨٦

٣-   خالد بن دهِر أبو قال :معين ابن قال : وثقه جماعة  :أبو المغيرة ، قان القرشي موالهم  هسكـان  ":م 
 ذكـر و "ثقـة : "دحيم عن، الدارمي عثمان وقال "أحاديث أربعة عنده كان ":أيضا وقال "ثقة كان، تهمم غير
كما في حاشية تهذيب الكمـال  -وابن خلفون ، ووثقه ابن حبان  ، أولهم فذكره ؛ثقات انفر الدمشقي زرعة أبو

: حجر قال ابن ، الذهبيوثقه  و، -نقالً عن مغلطاي في االكمال ولم أجده حيث يوجد سقط في باب اسم خالد             
 فإنـه ، منه قصور" مقبول ":هذا خالد في الحافظ وقول: "حيث قال ، كذا قال األلباني  ،  هو ثقة  :قلت ".مقبول"

 ".ثقة
= 
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فإذا كـان   ،  ألن القاتل يفرح بقتل خصمه     ، الحال هي الفرح والسرور وحسن   : "بطةالغو
 .)١("دخل في هذا الوعيد  وفرح بقتلهاالمقتول مؤمنً

ال يقبل منه    :وقيل،  وال نفالً  ا أي فرض  : وال عدالً  ا فإنه ال يقبل منه صرفً     :فإذا كان كذلك  
 .)٢(توبة وال فدية
فقـد قـص اهللا     ، ن أذى فرح المنافقين بما يصيب المؤمنين م      :اأيضالفرح المذموم   ومن  

��m�̧¶�µ :تعالى علينا قصصهم �́³�²�±�°�̧¶�µ� �́³�²�±�°�̧¶�µ� �́³�²�±�°�̧¶�µ� �́³�²�±�°����¹¹¹¹����l ]١٢٠ :�ل ���ان[. 
، المنـافع  مـن  ذلـك  ونحو ،وغنيمة ونصرة وخصبٍ رخاء من يسر ما :هنا الحسنةف
 ،الخيـر  مـن  المؤمنين نال ما يسوءهم حيث، عداوتهم فرط بذلك تعالى نبيف، ذلك ضد والسيئة

 .)٤(متالزمان والشماتة والحسد ،شماتة الفرح هذاف، )٣(شدةال من يصيبهم بما ويفرحون
، ويكفي لذم هذا النوع من الفرح     ، الفرح باإلفساد في األرض    :ومن الفرح المذموم كذلك   

لفرح إبليس باإلفساد في األرضأنه مشابه . 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 :تهذيب التهذيب ، ١/٣٦٣ :الكاشف للذهبي ، ٨/٥٥ :تهذيب الكمال ، ٦/٢٥٥ :الثقات (:مصادر الترجمة 

 ).٢/١٠ : الصحيحةالسلسلة، ٢٨٥ :تقريب التهذيب، ٣/٧٦
 مـن «:  أنه قـال   � باب ما ذكر عن النبي       -الدياتفي  ابن أبي عاصم    أخرجه   :تخريج الحديث : ثانيا

 - كتـاب النفقـات    -السنن الكبرى والبيهقي في   » اغتبط« :بمثله بلفظ ، )١٧ (:حديث » ..مؤمن بقتل اغتبط
 : حديث -تحريم القتل من السنة    باب   -جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن ال قصاص          

ـ ( أي قتله بال جناية منه وال جريمة    :ومعناها» فاعتبط«بلفظ  ، بمثله،  )٨/٢١(، ١٦٢٨٢ ، )٣/١٧٢: ةالنهاي
ـ   «فهي في حديث آخرٍ وهو      » اعتبط«وأما لفظ   ، وإنما الصحيح بالغين  ، وليس صحيح  تالً من اعتبط مؤمنًا ق

 دحـديث  :وتحقيق سنن البيهقي الكبـرى    ، ٩/١٣١٣ :سنن أبي داود   عون المعبود شرح     :انظر(» فإنه قَو: 
كلهم من » فاغتبط«بمثله بلفظ ، )٢/٢٦٦ ( :حديث :وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين، ) ٨/٢١، ١٦٢٨٢
: وقال البيهقـي  ، متابعا لمحمد بن شابور   ، )٤٥١: تقريب التهذيب (صدقة بن خالد القرشي وهو ثقة       طريق  

 .ببقية اإلسناد، خالد بن دهقانعن ، "د ومحمد بن شعيب بن شابورعن صدقة بن خال"
 وقد تابعه صدقة بـن  ألجل محمد بن شعيب بن شابور، إسناد صحيح لغيره :الحكم على اإلسـناد ثالثًا  

 ).٤/٤٠٤(، ٦٤٥٤ : حديث:وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير، خالد
 .٣/١٧٢ :النهاية في غريب الحديث واألثر) ١(
 .٣/٢٤ : النهاية في غريب الحديث البن األثير:انظر) ٢(
 .٣/٤٥ : ألبي حيان األندلسيتفسير البحر المحيط: انظر) ٣(

 .٣/٦٤٤ :تفسير الفخر الرازي) ٤(
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ا َأصبح إِِذَ« قَاَل �َأبِي موسى عنِ النَّبِي  من حديث )٢( بسنده)١(فقد أخرج ابن حبان
لَم َأزْل  :فَيخْرج هذَا فَيقُوُل :قَاَل، من َأضلَّ الْيوم مسلما َألْبستُه التَّاج :إِِبليس بثَّ جنُوده فَيقُوُل

َأتَهرتَّى طَلَّقَ امح قُوُل، بِهفَي:جوتَزي َأن شَكقُوُل،  َأوذَا فَيه جِيءيو:  قَّ لَمتَّى عح ْل بِهَأز
هياِلدقُوُل، وفَي: ربي َأن شَكقُوُل، َأوذَا فَيه جِيءيو: كتَّى َأشْرح ْل بِهَأز قُوُل، لَمَأنْتَ َأنْتَ :فَي ،

، لَم َأزْل بِه حتَّى قَتََل :قُوُلهذَا فَي ويجِيء، َأنْتَ َأنْتَ :فَيقُوُل، لَم َأزْل بِه حتَّى زنَى :ويجِيء فَيقُوُل
 .)٣(»ويلْبِسه التَّاج ،فَيقُوُل َأنْتَ َأنْتَ

 ـــــــــــــــــــــــــ

  : حديث-.. ذكر اإلخبار عن وضع إبليس التاج على رأس من كان أعظم - كتاب التاريخ-صحيح ابن حبان) ١(
١٤/٦٨(،  ٦١٨٩.( 

 :قـال ،  حدثنا محمد بن أبي بكر المقَـدمي       :قال، ]أحمد بن علي  ، الموصلي[أخبرنا أبو يعلى     :ال ابن حبان  ق) ٢(
عن أبي عبد الرحمن    ، عن عطاء بن السائب   ، ]الثوري[قال حدثنا سفيان    ، حدثنا محمد بن عبد اهللا الزبيري     

 .به،  األشعريعن أبي موسى، السلَمى
  : دراسة الحديث)٣(
  :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصٌل بالمعاصرة: دراسة اإلسناد:أوالً  

وال يضره ألن رواية سفيان عنه قبـل        ، ثقةٌ اختلط وهو  ، ٤٠صتقدمت دراسته    :عطاء بن السائب   -١
 ). ١/٣٢٣ :الكواكب(التغير 
 .٤ صتقدم، وال يضره تدليسه، دلس ربما حافظٌ ثقةٌ: الثوريبن سعيد سفيان  -٢
" الثـوري  حـديث  فـي  يخطىء قد أنه إال ثبتٌ ثقةٌ: " قال ابن حجر   :ن عبد اهللا بن الزبير    محمد ب  -٣

 .وقد توبع كما سيأتي في التخريج، )٨٦١ :تقريب التهذيب(
فإن محمد بن أبي بكر المقَدمي ومحمد بن عبد اهللا الزبيري لم يثبت ، وأما االتصال في السند فإنه ممكن 

) هـ٢٠٣(فإن الزبيري توفي في سنة      ، ولكنهما معاصرين لبعضهما  ، والشيوخاتصالهما من جهة التالميذ     
، ٢٤/٥٣٥ : تهـذيب الكمـال  :انظـر (وهـو بـصري   ، )هـ٢٣٤(والمقَدمي توفي في سنة   ، وهو كوفي 

 ). ٢٤/٤٧٦و
 ما ذكر فـي زهـد األنبيـاء         - كتاب الزهد  -أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه      : تخريج الحديث  :ثانيا

، دكَـين  بن الفضلمن طريق   ، مختصرا،  ٣٤١٥٤  : حديث -	 كالم أبي موسى     -هم السالم وكالمهم علي 
كتـاب   :وأخرجـه الحـاكم   ، بنحوه، فضيل بن عياض  من طريق     )٨/١٢٨(  :نُعيم في الحلية   وأخرجه أبو 

، ن الثـوري  كلهم عن سفيا  ، الزبيرِي َأحمد يَأبمن طريق   ،  بمثله )٤/٣٥١(، ٨١٤١ : حديث رقم  -الحدود
 .به

وصـححه  ،  وقد توبع ثقةٌ يخطئمحمد بن عمرو بن الزبيرو،  إسناده صحيح  :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا
 .وصححه األرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان، الحاكم ووافقه الذهبي
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  أنه الن أخبرني فُ  :ولقُيفَ؟  ك  حر فَ  الذي نا ماْ دييا س  : له ولونقُيفَ« :وفي رواية أبي نعيم   
لم ي بِ ْلز رٍلج   من بني آدم  فْ ينُته و يصفدخلَ جالً ر ه حتى قتلَ  د  فَ،  الناريجيز ه ورِكْيمكرامةً ه   لـم  
كرِيام بها أحدنُ من ج١(»هود(. 

 بالنعمـة إن    افإنه يكون أيـض   ، وكما أن هذا النوع من الفرح يكون بمعصية اهللا تعالى         
ارافقها بطرا وكبر ،فيها لحق اهللا تعالىاأو منع : 

 :قَاَل � اللَّه رسوَل َأن )٤( يزِيد بِنْت َأسماء  من حديث  )٣( بسنده )٢(ومثاله ما أخرجه أحمد   
 وَأنْفَـقَ  اللَّه سبِيِل في عدةً ربطَها فَمن، الْقيامة يومِ ِإلَى َأبدا معقُود الْخَير نَواصيها في الْخَيُل«

 فَـالح  ،وَأبوالَها وَأرواثَها، وظَمَأها ورِيها، وجوعها هاشبع فَِإن ،اللَّه سبِيِل في احتسابا علَيها
، وجوعهـا  شـبعها  فَـِإن  ،ومرحا وفَرحا، وسمعةً رِياء ربطَها ومن، الْقيامة يوم موازِينه في

 .)٥(»الْقيامة يوم موازِينه في خُسران ،اوَأبوالَه وَأرواثَها، وظَمَأها ورِيها

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .هذه الزيادة عند أبي نُعيم المذكورة في التخريج) ١(

 ).٤٥/٥٥٦(، ٢٧٥٧٤  : حديث- أحمد بن حنبلمسند) ٢(
شَهر بـن    حدثَني، ] بهرام ابن[ الْحميد عبد حدثَنَا، ]هاشم بن القاسم الليثي   [ النَّضرِ َأبو حدثَنَا :قال اإلمام أحمد  ) ٣(

 .بالحديث، يزِيد بِنْتُ َأسماء حدثَتْني :قَاَل حوشَب
 اليرموك شهدت ،كانت تكنى أم سلمة وتعرف بخطيبة النساء    ، لية األنصارية األشه  السكن بن أسماء بنت يزيد  ) ٤(

اإلصـابة فـي معرفـة الـصحابة        (ادهر ذلك بعد وعاشت فسطاطها بعمود الروم من تسعة يومئذ وقتلت
 ).٧/٤٩٨: حجر البن

  :دراسة الحديث) ٥(
 :ورجاله ثقات ما عدا،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً

 واهللا  -وال يرتقـي   "واألوهـام  اإلرسال كثير صدوقٌ: "قال ابن حجر   :ألشعريا شَهر بن حوشَب   -١
وال بد من دراسة كل حديث .. ضعيف يعتبر به لكان أحسن  :  بل قاال في تحرير التقريب أنه لو قال        -أعلم

، ن بعضهم جود أحاديثه عن أسماء بنت يزيد       إ: قلت) ٢/١٢٢: تحرير التقريب " (من أحاديثه كل على حده    
 سـماء أ عـن  وروى، كندي هو :قال ظنهأو، ووثقه، حديثه حسنأ ما ":أحمد عن سماعيلإ ابن حرب قالف
 عبد ":أحمد عن طالب أبو فقال، كما جود بعض العلماء أحاديث عبد الحميد بن بهرام عنه          "حسانًا حاديثَأ

 وقـال  "القـرآن  مـن  رةًسـو  يقرأ كأنه يحفظها كان هرشَ حاديثأ هي ؛مقاربة حاديثهأ هرامب بن الحميد
، وال يضره ما رمي به من اإلرسال      " هرشَ عن هرامب بن الحميد عبد بحديث بأس ال ":أحمد قال :الترمذي

 .فإنه ال يروي عن أحد ممن ذكر العلماء أنه مرسل عنهم
، وروى هو عن أسماء بنت يزيد     ، إال أنه إذا روى عنه عبد الحميد بن بهرام        ، فيكون كما قال ابن حجر    

 .كما في هذا اإلسناد، فإنه حسن الحديث
: تقريـب التهـذيب   ، ٤/٣٢٥: تهذيب التهذيب ، ٤/٣٧ :الكامل في ضعفاء الرجال   (: مصادر الترجمة 

 )١٩٧: جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ٤٤١
= 
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 ــــــــــــــــــــــــــ=
٢-  هرام الفزاري المدائنيعبد الحميد بن ب: ـ ف،  اختلف فيه:هرام الفزاري المدائنيعبد الحميد بن ب  الق
 وقـال  "حوشـب  بـن  شهر عن يحدث نهأ إال، صدوق ":فقال عنه شعبة سألت :المدائني حفص بن علي

 عن، المديني بن علي وقال "قط شيًئا الحميد عبد عن يحدثان الرحمن عبد وال يحيى سمعت ما ":موسى بوأ
، عنـدنا  ثقـةٌ  وهو ":المديني ابن قال "الحميد بعبد فعليه حوشب بن شهر حديث رادأ من ":سعيد بن يحيى

 كـان ، مقـارب  شـهر  عن حديثه ":أحمد عن طالب أبو وقال "عنده كتاب من شهرٍ عن يروي كان نماإو
، منـصور  بن سحاقإ وقال "بالمدائن يكون كان، ثقة ":أحمد عن حرب وقال "حديثًا سبعون وهي، يحفظها

 سـعيد  فـي  كالليث شهر في هو ":يهبأ عن، حاتم أبي ابن وقال "ثقة ":داود أبو وقال "ثقة ":معين ابن عن
 شـهر  عـن  روى أعلـم  ال، صحاح شهر عن حاديثهأ، بأس به ليس ":قال؟   فيه تقول ما :قلت" المقبري

 له: "وقال الذهبي، "حديثه يكتب ولكن، شهر بحديث وال، ال ":قال؟  بحديثه يحتج :قلت "منها حسنأ حاديثأ
 ".داود أبو وثقه وجبارة الجعد بن وعلي باركالم بن وعنه متقنة يسردها حديثا سبعون شهر عن

 بـه  لـيس  ":النسائي وقال "منكرةً صحيفةً شهرٍ عن يروي،  بشيئٍ ليس ":سدياأل محمد بن صالح وقال
 ."ضعيف وشهر، شهر عن رواياته كثرة عليه عابوا نماإو، به بأس ال نفسه في هو ":عدي ابن وقال "بأس

 حبـان  ابن وذكره "الحميد عبد على ال شهر على ؛صالح ذكر التي الصحيفة في الحمل ":الخطيب قال
 ."الثقات عن روى إذا حديثه يعتبر ":وقال الثقات في

 حاديثهأ، يعجبني ثقة بهرام بن الحميد عبد ":المصري صالح بن أحمد قال، الثقات في شاهين ابن وقال
 مـا  حديثه من يخرج حوشب نب شهر: "وقال الدارقطني  "يهم صدوقٌ ":الساجي وقال "صحيحة شهرٍ عن

 ".صدوق: "قال ابن حجر في تقريب التهذيب "بهرام بن الحميد عبد روى
 شـهر  عن له: "وقول الذهبي ،  شهرٍ صحاح كما قال أبو حاتم والدراقطني       وأحاديثه عن ،  صدوق :قلت
 ."متقنة يسردها حديثا سبعون

الضعفاء ، ٦/٥٤ :يخ الكبير للبخاري  التار، ٤/٣٧٥: تاريخ بن معين رواية الدوري     (:مصادر الترجمة 
الكامل في ضعفاء الرجـال     ، ٧/١٢٠ :الثقات البن حبان  ، ٦/٩: الجرح والتعديل ، ٣/٧٩٩ :الكبير للعقيلي 

تـاريخ  ، ٣٦ :سؤاالت البرقاني للدارقطني  ، ١٦٠ :تاريخ أسماء الثقات البن شاهين    ، ٥/٣٢٠ :عدي البن
تقريـب  ، ٦/٩٩ :تهذيب التهـذيب  ، ١/٦١٤: ف للذهبي الكاش، ١٦/٤١١ :تهذيب الكمال ، ١١/٥٨ :بغداد

 ).٥٦٤ :التهذيب
، بنحـوه ، )٤٥/٥٧٢(،  ٢٧٥٩٣  : حـديث :مسند أحمد بـن حنبـل      الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا

، )١٨/١٤٦(،  ٣٤١٧٢  : حـديث  - الخيل وما ذكر فيها من الخير      - كتاب الجهاد  -مصنف ابن أبي شيبة   و
 -٢٥ :حـديث  :سند إسحاق بن راهويـه وم، بأطول من سابقه  ، )١٨/١٤٩(،  ٣٤١٧٧ :حديثو، مختصرا
 باب ما جاء في - كتاب الجهاد-)زوائد مسند الحارث للهيثمي(مسند الحارث و، بنحوه، )٥/١٨١(،  ٢٣٠٧
 .عن أسماء بنت يزيد، كلهم من طريق شَهر بن حوشَب، بمثله، )٢/٦٧٥(، ٦٥٠ : حديث-الخيل

 وأنكر األلبـاني بعـض      "صحيح لغيره : "قال األرنؤوط و، سناد حسن هذا اإل  :د الحكم على اإلسنا   :ثالثًا
 ممـن  وهو، شَهر بن حوشَب   في المعروف للكالم ضعيف هوإسناد، التمام بهذا ضعيفٌ: "فقال، األلفاظ فيه 

 أن :يعني وذلك ،حسن أنه حديثه في قيل ما وغاية، والمتأخرين منهم المتقدمين، الحفاظ أقوال فيه اختلفت
 حفظـه  ضـعف  يظهـر  منهـا  كثيرٍ في فإنه ،أحاديثه تتبع عليه دل الذي الراجح وهو، ضعفًا حفظه في

= 



�    � ٩٦ 

    ::::آثار الفرحآثار الفرحآثار الفرحآثار الفرح    ::::املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين

فإن فرح اإلنـسان  ، فهو أعلى من الرضا المجرد، فإن الفرح هو أعلى مراتب الرضا  

،  للرضا  متضمن ولكن الفرح هو سرور   ، فربما يرضى ولكن دون فرح    ، بالشيء فوق رضاه به   
ـ ،  بهاالفرح بالشيء فوق الرض" :بن القيم وفي هذا المعنى قال ا       وسـكون  طمأنينـةٌ افإن الرض

 .)١(" وسرور وبهجةٌوالفرح لذةٌ، وانشراح
، )٢(»الْجنَّةُ لَه وجبتْ ،نَبِيا وبِمحمد، دينًا وبِاِإلسالَمِ، ربا بِاللَّه رضى من«فإن كان ثواب    

 .في الدنيا واآلخرةالمعافين  من عباده السعداء جعلنا اهللا ؟ ؟ بهم ثواب من فرحفما

منهـا  ، مختلفة ه تأثيراتٌ لفإنه  ، ولكن ال بد من النظر إلى آثار الفرح من جميع جوانبها          
ومنها ما كان على ، عقلومنها ما كان على ال، ومنها ما كان على القلب   ، ومنها السلبية ، اإليجابية
 .الجوارح

والسلبية ، ستمرارية والتواصل والعطاء والهمة العالية    اء اال فااليجابية هي التي تكون ور    
 .وفي هذا المطلب نتعرض ألهم هذه اآلثار، هي ما تكون بعكس ذلك

 وسـعة   ،السرور عبارة عن بسط الوجـه     " :ههميتأ ماهية الفرح و   عن )٣(الباذييقول الكُ 
رق أسارير  ب وي ، وجهه  ألن المسرور بالشيء يستنير    ؛ وإنما قيل سرور   ، واستنارة الوجه  ،الصدر

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 الـصحيحين  فـي  هريـرة  أبي حديث من جاء قد الحديثو، الحديث هذا مثل، الثقات ألحاديث ومخالفته
 لخيل معقـود   ا : باب - كتاب الجهاد والسير   - أخرجه البخاري في صحيحه    منها ما  -هذا من بأتم وغيرهما

، ب مختصرا  عبد اهللا بن عمر      من حديث ،  )٤/٢٠٧(، ٣٦٤٤  : حديث -في نواصيها الخير إلى يوم القيامة     
، اِإلسالمِ ألهِل ونواء ورِياء فَخْرا ربطَها ورجٌل« :بلفظ قريب ، )٤/٢٠٨(، ٣٦٤٦ :رقم، وعن أبي هريرة  

فَهِي رفيه وليس، -»وِز شَ حديث في التي لفاظاأل من كثيرانظر" ()الظمأ(و) الجوع( عندي وأنكرها، ره: 
 ). ١٤/٧٦٩ :السلسلة الصحيحة

وهو كمـا   ، وروايته عن أسماء جيدة   ، أن رواية عبد الحميد بن بهرام عنه      ،  سبق أن ذكر العلماء    :قلت
قريبةً جـدا مـن     » مرحاو وفَرحا«؛ وهي قوله    كما أن اللفظة التي ذكرتُ الحديث ألجلها      ، في هذا الحديث  

  وسـمعةً ريـاء «أو » وبذخًا وريـاء ، أشرا وبطرا «أو  » ونواء ورِياء فَخْرا«: مثل، معاني باقي الروايات  
 .ولم يذكر األلباني هذه اللفظة في األلفاظ المنكرة، وغيرها» ومرحا وفخرا

 .٣/١٥٨ :مدارج السالكين) ١(

 باب بيان ما أعده اهللا تعـالى للمجاهـد فـي الجنـة مـن                - كتاب اإلمارة  -مسلميث أخرجه   طرف من حد  ) ٢(
 . من حديث أبي سعيد الخدري)٦/٣٧(،  ٤٩٨٧ :حديث -الدرجات

، ببخـارى  أحـدهما  محلتين إلى نسبةً الباذيالكُو، األصولي اإلمام :الباذيالكُ البخاري إسحاق بن بكر أبو) ٣(
 لمـذهب  التعرف: "كتاب صاحبوهو  ، )هـ٣٨٤ (سنةتوفي  ، جماعة إليها نسبي، بنيسابور محلةٌ والثانية

= 
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 فهـو   ، وصف اهللا تعالى بالفرح    � والنبي   ، والفرح معظم السرور وغايته    ، وهي عروقه  ،وجهه
 وبخالف ما يقع تحـت      ،عرف من الخلق   ويليق به بخالف ما ي     ،صفة اهللا تعالى على ما يستحقه     

 .)١(.." وتدركه عقولنا ،أوهامنا
مخرج أعمال الجوارح السبع من  -إن- :جوارح والهمية الفرح للقلبأعن  الْمنَاوِيقال و

، إذا حزن القلـب ذلـت الـنفس   فإنه ، ومن الزينة والحياة التي في النفس، الفرح الذي في القلب 
 وإذا فرح هاجت الـنفس وصـارت قويـةً        ، وتعطلت الجوارح عن العمل   ، وانطلقت نار الشهوة  

تزيى  ،يي القلب بفرح شيء من زينة  فإذا ح ، والعبد مغلوبه ، فالفرح رأس أعمال الجوارح   ، طريةً
وأضـمر علـى الطاعـة      ، ونطق بالحمـد هللا   ، فيصير ذلك الفرح هللا   ، بذلك النور الذي في قلبه    

 بغيوم  اوصدره مظلم ، عند اهللا  اوكان قلبه محجوب  ، وإن هاج الفرح بتلك الزينة من قلبه      ، والشكر
فيـصير  ، نع اهللا في تلك الزينـة لم يبصر بعين فؤاده ص  ؛ورين الذنوب ، ودخان الشهوة ، الهوى

فبان أن  ..  وتخرج السيئات من الجسد   ، فيظهر الفساد من الجوارح   ، والفرح بالدنيا ، الفرح للنفس 
وإال وقـع فـي     ،  قلبه رفمن أمكنه صرفه إلى اهللا في كل عمل تنو        ، األمر كله أصله من الفرح    

 . عافانا اهللا من ذلك،)٢(الوبال
وأثره فـي العمـل     ،  عن أهمية الفرح لإلنسان    :الْمنَاوِيإلمام  لالرائع  وبعد هذا العرض    

-مستشهدين بشواهد من السنة على ذلك       ، عرض ألهم آثار الفرح البدنية والنفسية     تن، والجوارح
 .-بإذن اهللا تعالى

 
 :نضرة الوجه وتهلله واستنارته :من آثار الفرحف

ه من نعـيم    ن بما يالقو  ارةً سرور فقد أشار اهللا تعالى إلى أن وجوه أهل الجنة تكون نض          
 .]١١ :ا* ()ن[ �mn�m�ln�m�ln�m�ln�m�l����p�op�op�op�o�����s�r�q�s�r�q�s�r�q�s�r�ql : تعالىالق، الجنة

: قـال  سمعت كعب بن مالك    :كعب قال  بنا عن عبد اهللا  ف،  كما سبق  �وهي صفة النبي    
" .. وُل اللَّهسر رٍ�كَانةُ قَمطْعق تَّى كََأنَّهح ههجو تَنَاراس ركُنَّ،  ِإذَا سونْهم رِفُ ذَِلك٣("ا نَع(. 

 .تهكآبووظلمته سواد الوجه وعلى العكس من ذلك فإن الحزن يؤدي الى 
 ــــــــــــــــــــــــــ=

 ٢/٢٧٢ :طبقات الحنفية الجواهر المضية في    " (األخبار بمعاني: "المشهور "الفوائد بحر: "بوكتا "التصوف
 .)٨/٢١٢ :معجم المؤلفين، ٣٤٣و 

 .١٥٣ :ارببحر الفوائد المسمى بمعاني األخ) ١(
 .٣/٧٣٤ :فيض القدير: انظر) ٢(

 هـذا  دراسته في    تسبق،  )٤/١٨٩(، ٣٥٥٦  : حديث -� باب صفة النبي     - كتاب المناقب  -صحيح البخاري  )٣(
 .١٩ صالبحث
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  :لم الجراح والمصائبأ يمحوأنه  :الفرحومن آثار 
      مامصيبةٌ أو،  مافإن اإلنسان إذا ما ألم به حزن  ،زال عنه كل ما ،فرحهثم تعرض لما ي 

 .�دث ذلك مع أصحاب النبي وقد ح، يجد من آثار الحزن واأللم
 في وتَعالَى تَبارك اللَّه نَصر ما :قَاَل َأنَّه عباسٍ ابنِ  من حديث  )٢( بسنده )١(د أخرج أحمد  فق

، محمد قُتَل الشَّيطَان وصاح -حتى قوله    وفيه قصة أحد  ..  الحديث   – ُأحد يوم نَصر كَما موطنٍ
شَ فَلَميك يهف قٌّ َأنَّها، حزِلْنَا فَم ا كَذَِلكم نَشُك َأنَّه َل قَدتَّى، قُتح وُل طَلَعسر اللَّه � نينِ بيدع٣(الس( 

رِفُهنَع شَى ِإذَا )٤(بِتَكَفُِّئهنَا :قَاَل ،متَّى فَفَرِحح كََأنَّه نَا لَمبصا ينَا مابقَاَل، َأص: فَرينَـا  قونَح  ـوهو 
 .)٥(الحديث ».. رسوِله وجه دموا قَومٍ علَى اللَّه غَضب اشْتَد« :يقُوُل

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٣٦٨(،  ٢٦٠٩  : حديث-مسند أحمد بن حنبل) ١(
، ]ذَكْوان عبد اهللا بن  [عن أبيه   ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد     ، حدثني سليمان بن داود    :قال اإلمام أحمد  ) ٢(

 .به، عن ابن عباس، ] عبد اهللا بن عتْبة بن مسعودابن[اهللا  بيدعن ع
 ).١/٢٤٢ :غوامض األسماء المبهمة ( أبي وقاصبن وسعد، عبادة بن سعد هما )٣(
 ).٤/١٨٢: النهاية في غريب الحديث البن األثير (وتقلبه هيلاتم أي: تكفئه) ٤(
  :دراسة الحديث )٥(

  :ورجاله ثقاتٌ ما عدا، صلإسناده مت : دراسة اإلسناد:أوالً
 أنس بن مالك فأتيت المدينة قدمت: "قال سلمة بن موسى عن ف: مختلفٌ فيه:عبد الرحمن بن أبي الزناد

 اآلجري وقال "الزناد أبي بابن عليك :فقال؟  به تأمرني ممن وأسمع، العلم سمعأل إليك قدمت ني إ:له فقلت
 من عدةً الترمذي وصحح "ثقة ":والعجلي الترمذي وقال "باألخبار اعالم بالقرآن عالما كان" :داود أبي عن

 ".حافظ ثقةٌ ":اللباس في وقال، أحاديثه
 بن الرحمن عبد عروة بن هشام في الناس أثبت ":معين ابن عن داود أبو قال ف؛وقيد بعضهم ثوثيقهم له

 عن، األعرج عن، أبيه عن، لزنادا أبي بن الرحمن عبد ":الساجي حكاه فيما معين ابن قالو "الزناد أبي
 بن اهللا عبد وقال "أثبت الناس في هشام بن عروة: "وقال ابن شاهين، وكذا قال الترمذي "حجة ؛هريرة أبي
 ".البغداديون أفسده ببغداد حدث وما، صحيح فهو بالمدينة حدث ما ":أبيه عن المديني بن علي

 فيما أيضا وقال "نعم :قال؟  يحتمل :قلت، عنه يروي ":أحمد عن طالب أبو قال ف:وتوسط فيه بعضهم
 ؛صدوق ثقةٌ ":شيبة بنا يعقوب قال "حديثه كتبي ممن هو ":عدي ابن وقال "صحاح أحاديثه ":الساجي حكاه
 فهو بالعراق به حدث وما، مقارب بالمدينة حديثه :يقول المديني بن علي سمعت ؛ضعف حديثه وفي

 :الواقدي وقال "مقاربة فرأيتها الهاشمي داود بن سليمان عنه روى فيما نظرت وقد :علي قال، مضطرب
 ".عالما الحديث كثير وكان، والورع الخير بأهل يستعين فكان، المدينة خراج وولى، علمه في نبيالً كان"

 كان" :حبان ابن وقال "مالك مذهب ذم في القصد يجاوز يكاد الزناد أبي ابن كان ":الشافعي وقال
 يجوز فال، خطأه وكثرة حفظه سوء من ذلك وكان، األثبات عن بالمقلوبات ينفرد ممن نالرحم عبد
، جدا بالثبت ليس لكنه، العلم أوعية من هو: "وقال الذهبي "صادق فهو، الثقات وافق فيما إال به حتجاجاال

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــ=
وقال  "فقيهاوكان ،  تغير حفظه لما قدم بغدادصدوقٌ: "وقال ابن حجر "عروة بن هشام في حجةٌ أنه مع

 وليس، نفسه في لتهمة ال، حفظه في لضعف ذلك فإنما ؛فيه ملكُتُ وإن الزناد أبي بن الرحمن عبد ":األلباني
 ".الشواهد في سيما ال، ثيالحد حسن فهو، شديدا ضعفه

 بن يحيى عن، محرِز ابن وقال، أحاديثه على يخط مهدي بن الرحمن عبد رأيت :قال ابن المديني
: معين ابن وعن، وغيره صالح بن معاوية وقال "بشئ ليس، الحديث أصحاب به يحتج ممن ليس ":نمعي

، عبد العزيز بن محمد– الدراوردي دون وهو، بحديثه يحتج ال" :معين ابن عن، الدوري وقال "ضعيف"
 بنا عن، عثمان بن محمد وقال "-)٦١٥: تقريب التهذيب(وهو صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ 

 ال ":النَّسائي وقال "الحديث مضطرب ":أبيه عن أحمد ابن صالح وقال "ضعيفًا أصحابنا عند كان ":المديني
 أبيه عن لروايته مالك فيه وتكلم "غيره يروها لم أشياء أبيه عن روى ":محمد بن صالح وقال "بحديثه يحتج
 وعن عنه زرعة أبا سألت :حاتم يأب بنا وقال "! هذا عن كنا أين ":وقال ؛الفقهاء يعني السبعة كتاب
 أبي بن الرحمن عبد من إلي أحب كلهم ":قال؟  الزناد أبي في إليك أحب أيهم، والمغيرة وشعيب ورقاء
 لروايته فعضي وكان ؛الحديث كثير وكان ؛البغداديون منه فسمع جامعه في قدم ":سعد ابن وقال "الزناد

 الحاكم وقال "ببغداد حدث مما أصح بالمدينة حدث وما ؛ضعف فيه" :جيالسا وقال "يفتي وكان، أبيه عن
 ".ضعيفٌ يعتبر به ":وقال صاحبا التحرير "عندهم بالحافظ يسل ":أحمد أبو

داود  بن ألنه من رواية سليمان، وخاصةً في هذا الحديث،  أي صدوق: بل هو كما قال ابن حجر:قلت
وهو ليس من أهل بغداد الذين يضعف  "ن بن داود عنه مقاربةرواية سليماأن : "وقد سبق عن علي، عنه
 :عباس ابن عن، اهللا عبيد عن، أبيه عن، الزناد أبي ابن حديث: "وكذلك قول الترمذي، بل هو مكي، فيه

 ".صحيح
، أبو أيوب الهاشمي، القرشيألن الراوي عنه هنا هو سليمان بن داود ، أما اختالطه فال يضره كذلك

  ).هـ١٠٠ (سنة ومولده )هـ١٧٤( سنة ببغداد  مات).١/٤٧٨ :الكواكب( االختالط فال يضره

، ١٣١ :سؤاالت بن أبي شيبة البن المديني، ٥/٤١٥ :الطبقات الكبرى البن سعد( :مصادر الترجمة
سؤاالت البرذعي ألبي ، ٢/٧٦ :الثقات للعجلي، ٢/٧٥٠ :الضعفاء الكبير، ٤٨٠ :طبقات خليفة بن خياط

الضعفاء ، ٣٩٠، ٢٥٨ :علل الترمذي الكبير، ٥/٢٥٢ :الجرح والتعديل، ٤٢٦، ١/٤٢٤ :الرازيزرعة 
 :تاريخ بغداد، ٢/٥٦ :المجروحين البن حبان، ١٤٧ :الثقات البن شاهين، ٢٠٧ :والمتروكين للنَّسائي

، ٢/٢١٢ :شرح علل الترمذي البن رجب، ١/١٨٢ :تذكرة الحفاظ، ١٧/٩٥ :تهذيب الكمال، ١٠/٢٢٨
 :تحرير تقريب التهذيب، ١/١٧٩ :إرواء الغليل، ٥٧٨ :تقريب التهذيب، ٦/١٥٧ :تهذيب التهذيب

٢/٣١٨(. 
 باب ما أصاب النبي -كتاب المغازي - أخرج طرفًا منه البخاري في صحيحه: تخريج الحديث:ثانيا

 في ���� النَّبِي قَتَلَه من ىعلَ اِهللا غَضب اشْتَد« :بقوله،  )٥/١٠١(، ٤٠٧٤  : حديث- أحد من الجراح يوم�
، عن عكرمة، دينار بناعمرو من طريق  »���� اِهللا نَبِي وجه دموا قَومٍ علَى اِهللا غَضب اشْتَد، اِهللا سبِيِل

 .عن ابن عباس
  : حديث- ومن سورة آل عمران- كتاب التفسير- المستدرك على الصحيحينفيلحاكم وأخرجه ا

 .من نفس طريق أحمد مطوالً، )٢/٢٩٦(،  ٣١١٩
= 
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مـن أن   ،  ما يدل عل ما ترجمت لـه       "َأصابنَا ما يصبنَا لَم كََأنَّه حتَّى فَفَرِحنَا" :قولهففي  
 .الفرح ينسى ألم الجرح والمصائب

كـان  ، وسالمتها من األمراض النفسية المدمرة    ،  في قوة النفس    هام دورولما كان للفرح    
ذهم هم وتالمي كانوا يهتمون بسالمة أبنائ   ، لنشئالعلماء وخاصة منهم من يعملون في مجال تربية ا        

، وذلك ألنه أسرع لـشبابهم    ،  من الفرح والسرور لهم     مناخٍ بل يحرصون على إيجاد   ، من الحزن 
 من كالم يحيى بـن      )٢( بسنده )١(وذلك لما أخرجه ابن أبي الدنيا     ، فطرتهموأبقى لذكائهم وسالمة    

 بشُ تَ ةَحر الفَ نِإفَ، يننوا ب زحال تَ " :أنه قال لبنيه  ،  وكان من مربي أوالد الملوك     )٣(يحيى الغساني 
بِالص٤("ي(. 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
وتابعه  "صحيح ولم يخرجاه: "وقال الحاكم،  الحديث حسن بهذا اإلسناد: الحكم على اإلسناد:ثالثًا
 ،حسن سنده ":وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني "إسناده حسن: "وقال األرنؤوط عن رواية أحمد، الذهبي
 ).١/٥٨٠ :للحوينينبيه الهاجد إلى ما وقع في كتب األماجد ت ("يسير مقاٌل فيه الزناد أبي بن الرحمن وعبد

 ).٢/٧٢٥(،  ٥٩٤  : حديث- باب اللعب للصبيان-النفقة على العيال البن أبي الدنيا) ١(
يحيـى  [عن أبيه   ، عن هشام بن يحيى الغساني    ، ]عبد األعلى بن مسهِر   [حدثنا أبو مسهِر     :قال ابن أبي الدنيا   ) ٢(

 .بالحديث، ]بن يحيى الغساني
 سـنة  ومـات ، الشاميون عنه روى، المسيب بن سعيد عن يروى، المدينة أهل من :الغساني يحيى بن يحيى )٣(

 ).٧/٦١٣ :الثقات البن حبان (دمشق أهل سيد وكان، )هـ١٣٣( سنة قيل وقد، )هـ١٣٥(
  : دراسة األثر)٤(
 :قاتٌ ما عداورجاله ث، متصل بالمعاصرةإسناده  : دراسة اإلسناد:أوالً 

 "صالح الحديث : "وقال أبو حاتم   "ما أرى به بأس   : "قال أحمد ، دمشق أهل من :هشام بن يحيى الغساني   
 . صدوق: قلت.وذكره ابن حبان في الثقات

 :الثقـات البـن حبـان     ، ٩/٧٠ :الجرح والتعديل ، ٢٨٥ :سؤاالت أبي داود ألحمد   ( :مصادر الترجمة 
٩/٢٣٢.( 

 . أجد من أخرجه غير ابن أبي الدنيا لم: تخريج األثر:ثانيا 
فإن ابن أبي الدنيا لم يذكر من تالميذ        ، متصل بالمعاصرة رجاله ثقاتٌ وإسناده     : الحكم على األثر   :ثالثًا

فإن أبا مـسهِر    ، ولكن سماعه محتَمٌل ألنه أدركه    ، وال أبو مسهِر ذُكر من شيوخ ابن ابي الدنيا        ، أبي مسهِر 
وقد ثبت سـماع    ، )هـ٢١٠(فإنه مولود في سنة       وكان البن أبي الدنيا ثمانِ سنوات      ؛)هـ٢١٨(مات سنة   

فقد سمع من رجاء بن السندي المتوفى بعد أبي مسهِر ، ابن أبي الدنيا من شيوخٍ قريبي الوفاة من أبي مسهِر     
فـي إثبـات   فيحمل على االتصال على مذهب من اكتفى بالمعاصـرة    ، )هـ٢٢١(أي عام   ، بثالث سنوات 

 .فهو صدوق، فيكون إسناده حسن ألجل هشام بن يحيى الغساني، االتصال
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 :قال  عنه )٢(ه بسند )١(سيرين فيما أخرجه ابن أبي الدنيا     يقول محمد بن    ، وفي ذات المعنى  
 نوِإ، هقَزِ ر اشَ ع نِإفَ، هابِبشَ لِ عرس أَ هنَِإفَ، ه لَ هعنَص تَ يءوبالشَ، وهسكْ تَ نِس الح بِ بالثو ميت الي حِرفَ"

 .)٣("ه مالََل أكَن م أحقَّ كانماتَ

 ـــــــــــــــــــــــــ

 . )٢/٧٢٨(، ٦٢٥  :حديث - باب في اليتامى-النفقة على العيال البن أبي الدنيا) ١(
عـن  ، عـن الحـارث بـن عميـر    ، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا عبد الرحمن بن صالح :قال ابن أبي الدنيا ) ٢(

 .به،  بن سيرينعن محمد، ]ميمة أبي تابن[ أيوب
  :دراسة األثر) ٣(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا، إسناده متصل : دراسة اإلسناد:أوالً  
وثقـه   ": قال ابن حجـر    :والد حمزة بن الحارث بن عمير     ، أبو عمير البصري   :الحارث بن عمير   -١  

 ، " اآلخرفيفلعله تغير حفظه ، ضعفه بسببها األزدي وابن حبان وغيرهما، وفى أحاديثه مناكير، الجمهور
مثـل  ،  وذلك ألن الموثقين له من األئمـة الكبـار         ؛ أما تضعيف ابن حبان له فغير ذي أثرٍ كبير         :قلت

فال ، حيث أن ابن حبان متساهٌل في التوثيق ومتشدد في الجرح         ، حاتم الرازي وابن معينٍ وأبو زرعة      أبي
 :نقله صاحب الكواكب  فلعله كان بسبب ما     ، تضعيف الحاكم له  وأما  ، يعتبر بجرحه إذا عارض كبار األئمة     

 . "موضوعة أحاديثَ الصادق وجعفر حميد عن روى :قال الحاكم
، كما أن الحافظ ابن حجر ذكر بعض ما ينكر عليه من أحاديثـه            ،  روايته هنا ليس عن أحد منهم      :قلت

 ". لي أن العلة فيه ممن دون الحارثيبدوا: "وقال
فإن الباحث ال يجزم بتوثيقه     ، وبناء على ما سبق   ، فإنه نظرا لإلختالف الكبير فيه    ،  أي حال   وعلى :قلت
 إنما هي من ؛ وذلك ألن الرواية قيد الدراسة؛ويوثقه هنا خاصة، وإنما تدرس مروياته كٌل على حده  ، مطلقًا

لـذا سـلك    ، حكام أو عقائـد   وال يبني عليها أ   ، وهي مما يتعلق بالسلوك والفضائل    ، آثار التابعين وأقوالهم  
بل هـي ممـا     ، خاصةً أنها ال تُعارض نصا ثابتًا     ، الباحث منهج التساهل في الحكم على أسانيد هذه اآلثار        

 .تقبله العقول وتؤيده التجربة في حياة الناس
ـ ، فهذه عبارةٌ من اجتهاد ابن حجر "فلعله تغير حفظه في اآلخرة: "أما ما قال ابن حجر    ل في سبيل تأوي

 .-واهللا أعلم–تضعيف األزدي وابن حبان له 
الكواكب ، ٢١٣: تقريب التهذيب، ٢/١٣٣ :تهذيب التهذيب، ٣/٨٣: الجرح والتعديل(: مصادر الترجمة  

 .)١/٤٥٦: النيرات
 كـان  ":المطـوعي  يوسـف  بـن  يعقوب قال :عبد الرحمن بن صالح األزدي العتكي أبو صالح        -٢
 :فقـال ، فيـه  لـه  فقيـل ، ويدنيـه  فيقربـه  حنبل ابن أحمد يغشى كانو، رافضيا صالح بن الرحمن عبد

 يحيـى  سمعت :الدوري علي بن سهل وقال "ثقة وهو � النبي بيت أهل من قوما أحب رجٌل!  اهللا سبحان
 رخي نأل، شيعي صدوقٌ ثقةٌ صالح بن الرحمن عبد :له يقال الكوفة أهل من رجالً عليكم ":يقول معين بنا

 معين بن يحيى رأيت :البربري موسى بن محمد وقال "حرف نصف في يكذب نأ من إليه أحب السماء من
 :معـين  البـن  سالم بن خلف قال :الفهم بن محمد بن الحسين وقال "عنه يكتب مرة غير دهليزه في جالسا

= 
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 حيـاة   لذا فإنه يتوجب على المربين وعلى أولياء األمور الحرص على هذا الجانب في            
، ألنه أسرع لشبابهم  ، بل الحرص على كل ما يفرحهم ويسرهم      ، وتجنيبهم كل ما يحزن   ، األطفال

وتورثه الـضعف   ، وسالمة نفوسهم من األمراض النفسية التي تهدم الجسم       ، ويحافظ على قواهم  
حينمـا   "؟ كيف تعلمون أطفالكم الفرح"وهو ما أشار الى أهميته صاحبا كتاب   ،  والتخلف والهزل

إن فرح الصبي يعتبر أساس وشرارة االبداع والتميـز          :)فرح التميز واالبداع  (تحت عنوان   قاال  
 .)١(لنفسية والعقلية والبدنيةوالسالمة ا، والنجاح

 لعلمـاء   السبق في هـذا المـنهج      -رضوان اهللا عليهم  - الصالحين   بهذا يكون ألسالفنا  و 
 .أمريكا وغيرها

    وقد أشار  ، عند ذكر أضرار الحزن   ستتبين  ،  عديدة  صحية كما أن للفرح والسرور فوائد
، يؤدي إلى تكثير الدم في البـدن   و، )٢( أنه يؤدي إلى تسمين البدن     :ومنها، إلى بعضها  أهل الطب 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 وقـال  "شـيًئا  منهـا  سـمعت  ما حديثًا سبعون عنده :وقال، فزجره؟   صالح بن الرحمن عبد إلى نمضى"

 ."صدوق ":حاتم أبو وقال "به بأس ال ":معين ابن عن، محرِز ابن
 فـي  وقـال  "وأصـحابه  � اهللا رسول أزواج بمثالب يحدث وكان، ثقة كان ":هارون بن موسى وقال
 بعـد  األمة هذه أفضل :يقول سمعته ":البغوي القاسم أبو وقال "منه سمعت ما عامة تُقْرخَ ":آخر موضعٍ

، عثمان يقرض كان نهأ إال كوفي ":محمد بن صالح عن، خلف بن المؤمن عبد وقال "روعم بكر أبو نبيها
 أن أر لـم  ":داود أبـي  عن، اآلجري وقال "صدوق ":محمد بن صالح عن، حبيب بن محمد بن علي وقال

 "سـوء  رجـل  كان :فقال أخرى مرةً وذكره :قالو، � اهللا رسول أصحاب مثالب كتاب وضع، عنه كتبأ
 :عـدي  ابـن  وقال، الثقات في حبان ابن وذكره، وأشار إلى تشيعه  ، ابن شاهين توثيق ابن معين له     ونقل  

 فيـه  كان فيما رقتَحم نهأ إال ؛فيه تهما وال، الحديث في بالضعف ذكري لم، الكوفيين في مشهور معروفٌ"
 ال بمـا  الحافظ وأعله، تشيعه على أيضا ثقةٌ هو: "قال األلباني  " يتشيع صدوقٌ: "قال ابن حجر   "التشيع من

 .هو ثقة: قلت ".يقدح
الجرح ، ٥/٢٩٨ :التاريخ الكبير للبخاري  ، ١/٩٢ :تاريخ بن معين رواية بن محرِز     ( :مصادر الترجمة 

، ١٠/٢٦١ :تاريخ بغـداد  ، ١/١٤٩ :تاريخ أسماء الثقات  ، ٨/٣٨٠ :الثقات البن حبان  ، ٥/٢٤٦ :والتعديل
، ٥٨٢ :تقريب التهذيب، ٦/١٧٩ :تهذيب التهذيب، ١٧/١٧٧ :ذيب الكمالته، ٤/٣٢٠ :الكامل في الضعفاء

 ).٥/١٧٠ :إرواء الغليل
 . غير ابن أبي الدنياأخرجه لم أقف على من : تخريج األثر:ثانيا
 . إسناد صحيح: الحكم على اإلسناد:ثالثًا

 .٦٩ ليندا وريتشرد آير : كيف تعلمون أطفالكم الفرح ؟:انظر) ١(
 .٢/٤١٦ :ي الطب ألبي بكر الرازيالحاوي ف) ٢(
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 لمـسببات   اجامع اكما يعتبر عالج  ، )١( وغيرها الكسورمراض ك مما يساعد على سرعة شفاء األ     
 .)٣()٢(لماليخولياا

 :فيقول وهو يتحدث عن دور الفرح في دفع ألم الكروب والهموم وفي هذا يقول ابن القيم  
 دفـع  على الطبيعة تقوى كيف ،نفسه ويقوى ويفرحه يسره ما عليه ورد إذا المريض تجد وأنت"

 . )٤("وأحرى أولى للقلب -أي من الهموم والغموم– الشفاء هذا فحصوُل ،الحسى المرض
 إن" :وتأثيرها على طلب اإلنسان للطعام    على اإلنسان    عن أنواع األمور الواردة      ويقول

 ،وتـضاعفَت  ،قُواها وانتعشتْ ،به فشبعتْ ،الغذاء مقام لها قام ،التفريح قوى امفرح الوارد كان
 الفـرح  فـإن  ،دمويته وتظهر ،وجهه فيشرِقُ ،سطحه فى تظهر حتى الجسد فى الدمويةُ وجرت
وجبفال ،به فتمتلُئ ،العروق فى نبعثُفي ،القلب دم انبساطَ ي تطلب ظَّها األعضاءمن ح  الغـذاء 
 آثرتْـه  ،تُحب بما ظَفرتْ إذا والطبيعةُ ،منه الطبيعة وإلى ،إليها أحب هو بما الشتغالها، المعتاد

 .دونه هو ما على
 عـن  مدافعتهو ومقاومته بمحاربته اشتغلتْ ،امخوفً أو امحزنً أو امؤلم الوارد كان وإن

 .)٥("والشراب الطعام طلب عن شغل فى حربها حال فى فهى ،الغذاء طلب
 . أضرار الحزنيتبين عند الحديث عنمما سمن آثار وغير ذلك 

 
 :للفرح آثار أخرى

لـئال  ،  ال بد من الحذر منهـا      اإال أن له آثار   ،  للفرح  إيجابية فإنه برغم ما تقدم من آثارٍ     
 ."ينقلب إلى ضده،  يزيد عن حدهكل شيء" :فإنه كما يقال، على اإلنسان  سلبيٍتكون ذات تأثيرٍ

 :ومن هذه اآلثار
 :عند الفرح الشديدوفقد السيطرة الفتنة والخطأ 

بقـدوم   	فرح سلمان الفارسي    ومن ذلك   ،  للوهلة وفقد السيطرة   قد يكون الفرح سبب   ف
 . يسقط عن النخلةأن حتى كاد �رسول اهللا 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢١٧ :الحاوي في الطب ألبي بكر الرازي) ١(
 الحـزن  ويغْلبـه ، رديَئـةٌ  رَأفْكـا  باإلنسانِ يحدثَ نَأ وهو، الجنُونِ من ضرب:  أو المالنخونياء  الماليخوليا) ٢(

تـاج  : وانظـر ، ١/٧٠ :فقه اللغة للثعـالبي    (كَالَمه في طوخَلَ األفْكَارِ بِتلْك ونَطَقَ صرخَ وربما، والخَوفُ
 ).٤/٦٢: العروس للزبيدي

 .١/٦١ :الحاوي في الطب ألبي بكر الرازي) ٣(
 .١٦٨ :الطب النبوي) ٤(
 .٩٥ :الطب النبوي البن القيم) ٥(
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 ،الْفَارِسي سلْمان حدثَني :قَاَل ،عباسٍ بنِ اِهللا عبد من حديث    )٢( بسنده )١(فقد أخرج البزار  
 َأبِـي  وكَان ،حيى يقَاُل منْها قَرية من، َأصفَهان َأهِل من فَارِسيا رجال كُنْتُ" :قَاَل ،فيه من هحديثَ

قَانه٣(د( هتيثَ .. بطوله حتى قوله الحديث..  قَرعفَب اللَّه ولَهسر �، َأقَامكَّةَ وا بِمم ا ،َأقَامم عمَأس 
كْرٍ لَهبِذ عا مَأنَا م يهف نقِّ شُغِْل مالر، ثُم راجِإلَى ه ينَةدالْم، اللَّهي ِإنِّي فَوْأسِ لَفر ذْقي )٤(عديِلس 

 قَاتَـلَ  :فَقَاَل ،علَيه وقَفَ حتَّى لَه عم ابن َأقْبَل ِإذْ ،تَحتي جاِلس وسيدي الْعمِل بعض هفي لَه َأعمُل
ي اللَّهنلَةَ ب٥(قَي(، اللَّهو مِإنَّه اآلن ونعتَمجلَم نْدٍل عجر مقَد هِملَيع نكَّةَ مم موالْي ،ونمعزي َأنَّه نَبِي، 
 وجعلْتُ النَّخْلَة عنِ ونَزلَتْ ،سيدي علَى سَأسقُطُ َأنِّي ظَنَنْتُ حتَّى، الْفَرح يعني َأخَذَني سمعتُها فَلَما
 .)٦(الحديث بطوله ".. ؟ تَقُوُل ماذَا ؟ تَقُوُل ماذَا ذَِلك عمه البنِ َأقُوُل

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٤٦٢(، ٢٥٠٠ :حديث :البحر الزخار مسند البزار) ١(
 ]محمـد [ عن، عن أبيه ،  أخبرنا عبد اهللا بن هارون بن أبي عيسى        :قال، عليأخبرنا عمرو بن     : قال البزار  )٢(

 حـدثني   :قال، عن عبد اهللا بن عباس    ، عن محمود بن لَبِيد   ، أنه سمع عاصم بن عمر بن قتادة      ، ابن إسحاق 
 .بالحديث، سلمان الفارسي

 .).٢/١٤٤٣ :نظورلسان العرب البن م(وهو التاجر ، وهو فارسي معرب،  بالضم والكسر:دُهقان) ٣(
 ).٢/١٣٨: النهاية في غريب الحديث البن األثير (النَّخلة :عذْق ال)٤(
 .)٣/٤١٩ :الطبقات الكبرى البن سعد (والخزرج األوس أم، قضاعة من، ةرذْع بن كاهل بنت :قَيلَةُ) ٥(
  :دراسة الحديث )٦(
 :ه ثقاتٌ ما عداورجال إسناد، إسناده متصل بالمعاصرة : دراسة اإلسناد:أوالً  

ال " :عن الزهري قال،  فقد نقل أبو زرعة الدمشقي: اختلف فيه اختالفًا كبيرا: محمد بن إسحاق-١
يزال بالمدينة علمن إسحاق أمير المؤمنين في الحديثمحمد ب" : شعبةوقال " ما كان فيهم ابن إسحاق جم" 

: وقال محمد بن سعد " على محمد بن إسحاقٌلمن أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيا ":وقال الشافعي
وقال علي  "وليس بحجة كان ثقةٌ: "قال يحيى بن معينو "تب عنه العلماء ومنهم من يستضعفهك، كان كثير"
محمد بن  ":وقال البخاري "نعم ":فقال ؟إسحاق عندك صحيح  بن  كيف حديث محمد:بن المديني وقد سِئلا

 ." ثقةمدني ":وقال العجلي " ينفرد بها ال يشاركه فيها أحدديثينبغى أن يكون له ألف ح ؛إسحاق
وإنما ، إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق" :وقال ابن نُمير في موضعٍ

كان أبي يتتبع حديثه  : عبد اهللا بن أحمد بن حنبلفقال،  باطلة من أنه يحدث عن المجهولين أحاديثَيتُأ
  سألته:قال أبو بكر األثرمو "لم يكن يحتج به في السننو، ويخرجه في المسند، يرا بالعلو والنزولفيكتبه كث

 :وقال الجوزجاني "هو حسن الحديث" :عن محمد بن إسحاق كيف هو ؟ فقال -يعني أحمد بن حنبل-
، إمام" :في الكاشفوقال الذهبي  " من البدعرمى بغير نوعٍوكان ي، الناس يشتهون حديثه ؛محمد بن إسحاق"

وحديثه ، لف في االحتجاج بهتُواخْ،  في سعة ما روى تستنكروله غرائب، كان صدوقًا من بحور العلم
،  بالتشيع والقدرىمور،  يدلسصدوقٌ: "وقال ابن حجر في تقريب التهذيب "وقد صححه جماعة، حسن

 ".وهو إمام في المغازي
= 
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 ــــــــــــــــــــــــــ=
 :كالم مالك فيه ؟ قال علىوقد سئل عن ، ورده ابن المديني " من الدجاجلةدجاٌل: "وضعفه مالك فقال

 ."ليس بالقوي ":وقال النَّسائي "محمد بن إسحاق ضعيف: "وقال يحيى بن معين "مالك لم يجالسه ولم يعرفه"
 فأما، خالد بن بيهوو، القطان ويحيى، التيمي سليمانكذبه : " قال ابن حجر:أما عن اتهامه بالكذب

وهفيه تكلم شٍئ ألي لي يتبين فلم، التيمي سليمان وأما، ومالكًا عروة بن هشام فيه فقلدا والقطان بي ،
 تكلم :الثقات في حبان ابن قال، والتعديل الجرح أهل من ليس سليمان نأل، الحديث غير ألمرٍ أنه والظاهر

 عائشة من سمعوا التابعين أن وذلك، اإلنسان به يجرح مما فليس هشام قول فأما، ومالك هشام ؛رجالن فيه
 ذلك فإن مالك وأما، مسبل بينهما والستر فاطمة من سمع كان إسحاق ابن وكذلك، إليها ينظروا أن غير من
 تتبعه ينكر كان إنما، الحديث أجل من فيه يقدح يكن ولم، يحب ما إلى عادله ثم، واحدةً مرةً منه كان

 هذا يتتبع إسحاق ابن وكان، وغيرها خيبر قصة وحفظوا مواأسل الذين اليهود أوالد من � النبي غزوات
 ".متقن عن إال الرواية يرى ال مالك وكان، بهم يحتج أن غير من منهم

وتدليسه هنا ال يضر  "صدوقٌ يدلس: " وخالصة القول فيه ما قاله ابن حجر في تقريب التهذيب أنه:قلت
قال ذلك محمد بن ، وأما اتهامه بالقدر فلم يثبت، لسماعوقد صرح با، ألنه من المرتبة الرابعة من المدلسين

 ".وكان أبعد الناس منه، إسحاق يرمى بالقدر كان محمد بن" :عبد اهللا بن نُمير
 :طبقات خليفة، ٨٩ :سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني، ٧/٥٥٢ :طبقات ابن سعد( :مصادر الترجمة

، ٢/٢٣٢معرفة الثقات، ٤/١١٩٥ :ضعفاء الكبير للعقيليال، ٤/١٢٠١ :التاريخ الكبير للبخاري، ٢٧١
الكامل في ضعفاء ، ٧/١٩١ :الجرح والتعديل، ١/٢٣٢أحوال الرجال، ٢٦٥ :تاريخ أبي زرعة الدمشقي

 :سؤاالت السلَمى للدارقطني، ١٤ :تاريخ أسماء الثقات، ٧/٣٨٠ :الثقات البن حبان، ٧/٢٥٧ :الرجال
، ٢/١٥٦ :الكاشف، ٢٤/٤٢٢تهذيب الكمال ، ١/٢٣٠ :الضعفاء والمتروكين، ١/٢١٩تاريخ بغداد ، ٢٨٢

طبقات ، ٨٢٥ :تقريب التهذيب، ٩/٤٠ :تهذيب التهذيب، ١/٤١٨ :شرح علل الترمذي البن رجب
 ).٥١ :المدلسين

 حبان بنا ذكرهو "بن إسحاقا حديث غير في يخطئ ":البخاري قال، هارون بن أبي عيسى الشامي -٢  
قال  "والليلة اليوم في آخر وحديثًا، السنن في واحدا حديثًا النَّسائي له روى: "وقال المزي، ثقاتال كتاب في

 .الضعفاء في العقيلي وذكره "مقبول: "ابن حجر في تقريب التهذيب
 تابعه ورغم ذلك فإن له متابع هنا، وفي غيره كما قال ابن حجر، اسحاق بعينه ثقة  هو في ابن:قلت

 .ة كما سيأتي في التخريجمتابعة قاصر
: الضعفاء الكبير للعقيلي، ٩/٩٣ :الجرح والتعديل، ٨/٢٢٤ :التاريخ الكبير( :مصادر الترجمة

لسان ، ١١/١٠ :تهذيب التهذيب، ٣٠/١٠٢ :تهذيب الكمال، ٩/٢٣٨ :الثقات البن حبان، ٤/١٤٧٤
 ).١٠١٥: تقريب التهذيب، ٩/٤٣٩ :الميزان

في متابعة ذكرها البزار قبل سرد ، )٢/٣٤٣ :اللسان(ال بأس به وهو ، مانسلَي بن بكْروقد تابعه 
 .الحديث مباشرة

 وهو :قلت ".صدوق: "وابن حجر، وقال الذهبي، وثقه ابن حبان: عبد اهللا بن هارون بن أبي عيسى -٣
 .كذلك

تقريب ، ١/٦٠٤ :الكاشف، ١٦/٢٣٤ :تهذيب الكمال، ٨/٣٤٩ :الثقات البن حبان( :مصادر الترجمة
= 
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، هذا المعنى  يفيد   :"سيدي علَى سَأسقُطُ َأنِّي ظَنَنْتُ حتَّى الْفَرح َأخَذَني سمعتُها افَلَم" :قولهف
 .�فكاد سلمان أن يسقط من شدة الفرح لسماعه مقدم رسول اهللا 

ـ   ، الشديد قد يؤدي إلى خفة في بعض تصرفات اإلنسان         فإن الفرح  صدر عـن   كـأن ي
لذا حري بالمؤمن صاحب الوقار والرزانـة     ، ألخالق والوقار بعضهم تصرفات تخل بالمروءة وا    

 . أن يتجنب مثل هذاوالهيبة
 :للعين عند فرحتها دموع

وال شك أن ذلك أمـر ال       ، فقد يفرح اإلنسان إلى حد يكون فيه البكاء هو وسيلة التعبير          
 .-الثانيكما سيأتي في حكم البكاء من الباب –في حين أن هناك بكاء منهي عنه ، شئ فيه

 –بنِ كَعـبٍ  –  ُألبي �قَاَل النَّبِي    : قَالَ 	َأنَسٍ   من حديث    )٢( بسنده )١(فقد أخرج البخاري  
»      آنالْقُر كلَيَأ عَأقْر ي َأننراَهللا َأم ِإن « يقَاَل ُأب:     ي لَكانمِلي  « :قَاَل؟  آُهللا س اكمـَل   »اُهللا سعفَج

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 ).٥٥٣ :التهذيب

فإن المصنف وشيخه لم يثبت اتصاٌل بينهم من جهة التالميذ ،  فهو ثابت بالمعاصرة:أما االتصال
وهو عمرو ، منها إدراك البزار لشيخه الذي يروي عنه، إال أن هناك قرائن تدل على االتصال، والشيوخ

بزار من شيوخٍ قريبي الوفاة جدا من عمرو بن وقد ثبت سماع ال، عام) ٤٢(فإنه بين وفاتيهما ، بن عليا
 تهذيب :انظر) (هـ٢٥٠(وقيل ) هـ٢٤٧(سعيد الجوهري المتوفي سنة  فإنه سمع من إبراهيم بن، علي

، )هـ٢٤٩(وكال التاريخين قريب من وفاة عمرو بن علي أي عام ، )١/٤٠ :واألعالم، ١/١٠٧ :الكمال
واحد ٤/٣٣٤ : تاريخ بغداد:انظر( وهو البصرة وأضف إلى ذلك أن كالهما من بلد.( 

، مطوالً، )٣٩/١٤٠(،  ٢٣٧٣٧ : حديث:مسند أحمد بن حنبلالحديث في  : تخريج الحديث:ثانيا
 -المستدرك على الصحيحين للحاكمو، مطوالً كذلك، )٦/٢٢٥(،  ٦٠٦٥  : حديث:المعجم الكبير للطبرانيو

، مختصرا جدا، )٢/١٦(،  ٢١٤٥ : حديث- أبي كثير وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن-كتاب البيوع
، )٢/٨(،  ٢٧٣٦  : حديث- باب الصدقة على بني هاشم- كتاب الزكاة-شرح معاني اآلثار للطحاويو

،  ٤٧٧٢  : حديث-� باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا -مشكل اآلثار للطحاويوشرح 
 -.. ال يعتق المكاتب حتى يكون في : من قال:باب - كتاب المكاتب-السنن الكبرى للبيهقيو، )١٢/٢٢٨(

، به، عن محمود بن لَبِيد، عمر بن قتادة عاصم بنمن طريق ، مختصرا، )١٠/٣٢٢(،  ٢٢١٤٨ :حديث
 .وأخرجه غيرهم

األرنؤوط وحسنه ،  ألجل محمد بن اسحاق وعبد اهللا بن هارون إسناده حسن:الحكم على اإلسناد :ثالثًا
 ).٣٩/١٤٥(مد في تحقيقه لمسند أح

 . )٦/١٧٥(، ٤٩٦٠  : حديث- سورة لم يكن- كتاب تفسير القرآن-صحيح البخاري) ١(
 دعامـة  ابـن [عـن قتـادة   ، ] يحيى العـوذي   ابن[حدثنا همام   ، حدثنا حسان بن حسان    :قال اإلمام البخاري  ) ٢(

 .بالحديث، 	بن مالك عن أنس ، ]السدوسي
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 ـــــــــــــــــــــــــ

 : دراسة الحديث)١(
 :وفيه كل من،  إسناده متصل:اسة اإلسناددر: أوالً  
الذين ال بد ، وهو من الطبقة الثالثة من المدلسين     ، ثقةٌ ثبتٌ إال أنه مشهور بالتدليس     : قتادة بن دعامة   -١  

وقـد عنعنـه    ، )٤٣: طبقات المدلسين ، ٧٩٨: تقريب التهذيب (من تصريحهم بالسماع حتى تُقبل رواياتهم       
 .كما سيأتي في التخريج،  من أنسٍ عند مسلمولكنه صرح بالسماع، هنا

وقد ذكر ابن حجر في     ، )١٠٢٤: تقريب التهذيب  (وهم ربما ثقةٌ: همام بن يحيى بن دينار العوذي      -٢
 "قتـادة  في سلمة بن حماد من إلي أحب هو ":معين بنا قولوهو  ، هدي الساري وجه إخراج البخاري له     

:  وانظـر  )٤٤٩: هدي الـساري  " (عنه أرواهم هشام كان ":قتادة أصحاب ذكر في المديني بن علي وقال
 ).٧/١٢٩: الكامل البن عدي(

 المقري كان" :البخاري وقال "الحديث منكر" :حاتم أبو قال، مختلف فيه : حسان بن حسان البصري    -٣  
قل الـذهبي   ون، وذكره ابن حبان في الثقات     "بقوي ليس" :والتعديل الجرح في الدارقطني وقال" عليه يثني

قـالوا فـي    كـذا   و، بل ضـعيف  : قلت" صدوق يخطئ : "قال ابن حجر  ، كالم أبي حاتم والبخاري وسكت    
،  وضعف الدارقطني حسان هـذا     ،وال نعلم أحدا وثقه   ، منكر الحديث : حاتم قال أبو ، بل ضعيف ": التحرير

 كن األكثر هلى أنه هـو     ول، وقد اختلف العلماء في ذلك    . ولكنه ذكر أنه ليس هو الذي يروي عنه البخاري        
 لكل منهما متابعـات      حديثين فقط  وذكروا أن البخاري روى عنه    ، ]"انظر لذلك التعليق على تهذيب الكمال     [

 أخرج عنـه    بل: قلت. )٣٩٤: هدي الساري : انظر(وكذا قال ابن حجر في هدي الساري        ، وطرق أخرى 
 -كتاب الوصاياوفي ) ٢١٥٦: (ديثح -كتاب البيوع  وفي) ١٧٧٨: (حديث -كتاب الحج في  ، ستة أحاديث 

كلهم ) ٤٩٦٠: (حديث-كتاب االستئذان وفي  ) ٤٠٤٨: (حديث -كتاب تفسير القرآن  وفي  ) ٢٧٤٦: (حديث
محمد بن طلحة بن مصرف     عن  ) ٦٢٩٦: ( حديث -كتاب المغازي في  و،  العوذي همام بن يحيى  عنه عن   

فرحم اهللا البخاري الذي لم     ، يطول ذكرها أكثر   ولحسان في كل حديث من هذه األحاديث متابعة أو        . اليامي
 . بما يعضده من متابعات وطرق أخرىيخرج لضعيف دون أن يأتي

سـؤاالت الحـاكم    ، ٨/٢٠٨: الثقات البن حبـان   ، ٣/٣٤: التاريخ الكبير للبخاري  : (مصادر الترجمة 
تهـذيب  ، ٢/٢٢٣: ميزان االعتـدال  ، ١/٣٢٠: الكاشف للذهبي ، ٦/٢٦: تهذيب الكمال ، ١٩٧: للدارقطني

 ).١/٢٦٦: تحرير التقريب، ٢٣٣: تقريب التهذيب، ٢/٢١٧: التهذيب
فقـد  ، أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع أخرى عن غير هذين الرجلين           : تخريج الحديث  :ثانيا  

حدثني محمد بن    :قال) ٥/٣٦(،  ٣٨٠٩  : حديث -	 باب مناقب أبي بن كعب       - كتاب المناقب  فيأخرجه  
 .بمثله، به، سمعت قتادة،  سمعت شعبة:قال، نْدرحدثنا غُ، بشار

: قـال ، )٦/١٧٥(،  ٤٩٦١  : حـديث  - سورة لم يكن   - كتاب تفسير القرآن   كذلك في البخاري  وأخرجه    
 .بنحوه، به، عن قتادة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، حوحدثنا ر، حدثنا أبو جعفر المنادي

= 
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 معـالي  مـن  ويعطـاه  بـه  اإلنسان يبشر مما والفرح للسرور البكاء :هذا الحديث  فيف
 .)١(األمور

، البدنية كاآلثار النفسية أو العقلية أو    ،  أخرى إلى آثارٍ والمفاجئ  وقد يؤدي الفرح الشديد     
 . من التعرض لصدمات الفرح الشديدولذلك يحذر األطباء النفسيون

 ا وثيقً ايعتقد الطب الصيني أن المشاعر واألحاسيس السبعة يرتبط كل منها ارتباطً          لذلك  و
ـ و تُ  أن لإلنسان خمسة أحشاء    :الصيني القديم الطب  كتب  فقد ورد في    ، بأحد األحشاء الخمسة   د لِّ

 ، والطحال مركز القلق والتأمل    ، والكبد هو مركز الغضب    ،هو مركز الفرح  فالقلب   ، طبائع خمس
 .والكلية مركز الخوف. مركز الكآبةوالرئة 

        القلـب  عمـل فـي    ٍئ وتباط وبالتالي فإن اإلفراط في الفرح المفاجئ يؤدي إلى تشتت  .
  عقلية فسيؤدي ذلك إلى ظهور اضطرابات     ؛وباعتبار القلب هو المسيطر على النشاطات العقلية      

دقات القلب في   وسرعة ،كما أن اإلفراط المفاجئ في الغضب يؤدي       ،  مزعجة وأحالمٍ  ليليٍ وأرق
 ، الطحـال  في عمـل خلٍل ما تؤدي إلى أما القلق والحزن والكآبة فعادةً   ،  الكبد  في عمل  خلٍلإلى  

 .)٢(الخ.. السلبية وبذلك تتأثر وظيفة الطحال في التحويل واإليصال وتظهر األعراض 
 علـى    سـلبيٍ  لئال ينقلب إلى تـأثيرٍ    ، لذلك ال بد من الحيطة والحذر عند الفرح الشديد        

 .مصدوال ي، أفاجفال ي، اإلنسان
كما سيأتي اإلشارة إلى ذلك في      ،  في التعامل في حالة الفرح     �وكان هذا هو هدي النبي      

 .مبحث آداب الفرح
 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 - باب استحباب قراءة القرآن على أهـل الفـضل         - كتاب صالة المسافرين وقصرها    -مسلموأخرجه    

، وهو ثقـة  عن همام العوذي    ، هدبة بن خالد بن األسود    من طريق   ، مختصرا، )٢/١٩٥(،  ١٩٠٠  :حديث
 .بمثله، من طريق قتادة مصرحا بالسماع من أنس، )٢/١٩٥(،  ١٩٠٢  :حديثو، متابعا لحسان بن حسان

 .٦/٨٦ :مسلم صحيحشرح النووي على ) ١(
: لعددا، مجلة الصين اليوم  ، عزت شحرور . د :بقلم، نيمدخل لفهم الطب التقليدي الصي     : مقاٌل بعنوان  :انظر) ٢(

  )www.chinatoday.com (م ٢٠٠٢) نيسان(إبريل شهر ، ٤
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    ::::األسباب اإلميانية للفرحاألسباب اإلميانية للفرحاألسباب اإلميانية للفرحاألسباب اإلميانية للفرح    ::::املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

ولكنني أذكر هنا   ،  ال يمكن حصرها في مثل هذا البحث       كثيرةٌاإليمانية  أسباب الفرح    

، إلنسان المؤمن  أن يفرح بها ا    وهي حقٌ ، �أو أصحابه   ، �بعض األسباب التي أفْرحت النبي      
 الناس بالمال والولد وما شابه      ،  عن غيره بها   اويكون متميز فإن فَرِح ،  أسمى  فالمؤمن لديه أفراح 

 : من الفضلوهذه األسباب لها جانبان،  غيرهاوأبقى من،  أن يفْرح بهاوأكثر جدارةً، من ذلك
 . هو مرضاة اهللا تعالى بفرح عبده بطاعته:األول

 .األبقى من غيرهاألكبر ووهو ، عود على المؤمن من لذة الفرح بها هو ما ي:والثاني
وهو فرحه بما    ؛ آخر  فرح -وللقلب-" :وقد أشار ابن القيم إلى هذا النوع من الفرح فقال         

ما وكلم ،ورجائه، وخوفه، والثقة به ، والتوكل عليه ، واإلخالص له ، من معاملته ،  اهللا به عليه   ن
 ال نـسبة لفرحـة   عجيبـةً  فإن لها فرحةً، إليهالتوبة ومنها  ، بتهاجه فرحه وا  يتمكن في ذلك قو   

فلو علم العاصي إن لذة التوبة وفرحتها يزيد على لذة المعصية وفرحتهـا             ، المعصية إليها البتة  
 هذا الفرح إنما يعلمه من      وسر، لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية       ،  مضاعفة اأضعافً
علم سفرح الر ١(" فرحرب تعالى بتوبة عبده أشد(. 

، إليـه  اواشـتياقً ، بربـه  اوأنس اوفرح اطرب قلبه يرقص من نعيم من هذا فأين" :ويقول
واطرباه :نزعه حال في بعضهم يقول حتى ؟ بذكره وطمأنينة، بحبه اوارتياح!! . 

 ."طيب عيشٍ لفي إنهم ؛الحال هذا مثل في الجنة أهل كان إن": اآلخر ويقول
 ذاقـوا  وما، فيها العيش لذيذ ذاقوا وما منها خرجوا، الدنيا أهل مساكين" :اآلخر ويقول

 ."فيها ما أطيب
 .")٢(بالسيوف عليه لجالدونا ؛فيه نحن ما الملوك وأبناء الملوك علم لو" :اآلخر ويقول
 .)٤(")٣(اآلخرة جنة يدخل لم يدخلها لم من، جنةً الدنيا في إن" :اآلخر ويقول
 الـسلْطَانِ  وذي، بِغنَاه الْغَني فَرح، الْقُرآنِ من اُهللا أتَاه بِما يفْرح َأن ومنْها" :لحليميقال ا 

هلْطَانبِس، مظتَعسيةَ ومعالَى اِهللا نتَع هلَيع بِه ،هدمحيو زع هماس هلَي٥("ع(. 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٨ /١ :الروح) ١(

 ).٧/٣٧٠ :حلية األولياء ألبي نُعيم :انظر(القائل هو إبراهيم بن أدهم ) ٢(
 ).١/١٥٣: المستدرك على مجموع الفتاوى(القائل هو شيخ االسالم ابن تيمية رحمه اهللا ) ٣(
 .٢/٨٩ :الجوزية قيم بن الالشافي الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب) ٤(
 .٣/٣٢٩ :شعب اإليمان للبيهقي) ٥(



�    � ١١١ 

 :هي كالتاليأما أسباب الفرح اإليمانية ف
١- وبمحمد ، اوباإلسالم دينً، االفرح باهللا تعالى رب���� انبي: 

 �وبمحمد ، اوباإلسالم دينً، ا هو أن يفرح العبد باهللا تعالى رب       ،فإن أوجب سبب يفْرح به    
ورسوالًانبي . 

فعلينـا أن   ، أديانهم المحرفة المزيفـة   و، ورهبانهم أحبارهمو فإن فرح الناس بطواغيتهم   
 . فرحالقويم أشدوبإسالمنا العظيم ، له الحقاإل باهللا سبحانه وتعالى نفرح

فهذا أبو سعيد الخدري يفـرح لحـديث        ، بهذه المعاني أشد الفرح    �ح الصحابة   وقد فر 
 :» ورسوالًا نبي���� وبمحمد ا وباإلسالم دينًاباهللا ربمن رضي « �النبي 

 َأبا يا« : قال �هللا   أن رسول ا   ،ري أبي سعيد الخد    من حديث  )٢( بسنده )١(مسلمفقد أخرج   
يدع؛س نم ىضر ا بِاللَّهبالَمِ، ربِاِإلسينًا ود ،دمحبِما وتْ، نَبِيبجو نَّةُ لَهالْج« .جِبا فَعو لَهَأب يدعس 
، الْجنَّـة  فى درجة ماَئةَ الْعبد بِها يرفَع رىوُأخْ« :قَاَل ثُم، فَفَعَل، اللَّه رسوَل يا علَى َأعدها :فَقَاَل
 فـى  الْجِهاد« :قَاَل؟   اللَّه رسوَل يا هى وما قَاَل. »واَألرضِ السماء بين كَما درجتَينِ كُلِّ بين ما

 .)٣(»اللَّه سبِيِل فى الْجِهاد، اللَّه سبِيِل

 ـــــــــــــــــــــــــ

،  ٤٩٨٧  : حديث -ما أعده اهللا تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات         باب بيان    - كتاب اإلمارة  -صحيح مسلم ) ١(
)٦/٣٧.( 

عن ، ]حميد بن هانئ[حدثني أبو هانئ الخوالني ، حدثنا عبد اهللا بن وهب ، حدثنا سعيد بن منصور    :قال مسلم ) ٢(
 .به، عن أبي سعيد الخدري، ]عبد اهللا يزيد المعافري[أبي عبد الرحمن الحبلي 

  :الحديثدراسة ) ٣(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصل:دراسة اإلسناد: أوالً

 ليس" :النسائي وقال "صالح" :حاتم أبو قالف، مختلفٌ فيه : المصري الخوالني هانئ أبو، هانئ بن حميد
 شـاهين  ابن وقال) هـ١٤٢ (سنة توفي يونس ابن وقال ،التابعين في الثقات في حبان ابن وذكره "بأس به
 ثـم  به بأس ال" :الدارقطني وقال "المصري صالح بن حمدأ به رفع وهب البن شيخ كبرأ هو" :الثقات في
 ".به بأس ال الحديث صالح عندهم هو" :البر عبد ابن وقال "ثقة قال

 مـسلم  عند به يحتج ثقة: " وقال في الفتح   "ال بأس به  : "وقال ابن حجر في التقريب    " ثقة: "وقال الذهبي 
وأقراه صاحبا تحرير التقريـب     " ومنهم ألحد تجريح فيه يعرف وال وغيرهما يونس بناو ائيالنس وثقه وقد

 هـانئ  أبـو  قولهم": ووجه إخراج مسلمٍ له هو ما قاله النووي، هو بل هو ثقة: قلت، عما قاله في التقريب   
 مـن  وخالئـق ، وهـب  وبن وحيوة، سعد بن الليث عنه روى، مشهور ثقةٌ هو بل،  فاحش فغلطٌ :مجهول
فلعله يشير ، لم أقف على أحد قال أنه مجهول   : قلت "صحيحه فى به مسلم احتجاج توثيقه فى ويكفى، األئمة

 ."مشهور ثقةٌ هو بل،  فاحشفغلطٌ :مجهول هانئ أبو قولهم"ولذلك خَطَّأهم بقوله ، إلى أنهم قصدوا غيره
= 
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 ."بِه وسرِرتُ بِذَِلك فَفَرِحتُ" : أبو سعيدقالالمذكورة في التخريج نسائي وفي رواية ال
الفرح أعلى مـن    : :وقد قال ابن القيم     ، فكيف بمن فرح  ، بذلك فهذا جزاء من رضي   

 .)١(الرضا
وأن أنقذنا اهللا تعالى    ، فال بد أن نفرح بنعمة اإلسالم     ، وكذلك الفرح باإلسالم بعد الجاهلية    

واألمل في الجنة   ، والنور بعد الظلمة  ، فهو النجاة بعد الهلكة   ، الجاهلية بفضله وكرمه  من ظلمات   
 .بعد وجوب النار

فقد فـرح   ،  باإلسالم ا عظيم اويفرحون فرح ، يعرفون هذا المعنى   �وقد كان الصحابة    
 يـركض   �وجاء إلـى النبـي      ، حتى بكى من شدة الفرح    ، ا عظيم اهريرة بإسالم أمه فرح    أبو

 .ه بإسالم أمهليبشر
 اِإلسـالَمِ  ِإلَـى  ُأمى َأدعو كُنْتُ" :قَاَل ، هريرة يأب من حديث    )٣( بسنده )٢(فقد أخرج مسلم  

ىهشْرِكَةٌ وا، متُهوعا فَدموى يتْنعمى فََأسوِل فسر ا � اللَّهم هتُ، َأكْروَل فََأتَيسر  َأنَـا  � اللَّـهو 
 فََأسمعتْنى الْيوم فَدعوتُها، علَى فَتَْأبى اِإلسالَمِ ِإلَى ُأمى َأدعو كُنْتُ ِإنِّى :اللَّه رسوَل اي :قُلْتُ ،َأبكى
يكا فم هَأكْر ،عفَاد اللَّه َأن ىدهي ةَ َأبِى ُأمريروُل فَقَاَل، هسر اللَّه � »ماللَّه داه َأبِى ُأم ةَهرير« .

 فَـسمعتْ ) ٤(مجافٌ هو فَِإذَا ؛الْبابِ ِإلَى فَصرتُ جِْئتُ فَلَما، � اللَّه نَبِى بِدعوة مستَبشرا فَخَرجتُ
 تَـسلَتْ فَاغْ - قَـالَ  الْمـاء  خَضخَضةَ وسمعتُ. هريرةَ َأبا يا مكَانَك فَقَالَتْ، قَدمى )٥(خَشْفَ ُأمى

 ِإلَـه  الَ َأن َأشْـهد  :هريـرةَ  َأبا يا :قَالَتْ ثُم الْباب فَفَتَحت، خمارِها عن وعجِلَتْ، درعها ولَبِستْ

 ــــــــــــــــــــــــــ=
: الثقات البـن حبـان  ، ٣/٢٣١ :الجرح والتعديل، ٢/٣٥٣: التاريخ الكبير للبخاري: (مصادر الترجمة 

، ١٣/٥٢: شرح مـسلم للنـووي    ، ٢٣: سؤاالت البرقاني للدارقطني  ، ٧١: تاريخ أسماء الثقات  ، ٤/١٤٩
تقريـب  ، ٦/٩: فتح البـاري  ، ٣/٤٥: تهذيب التهذيب ، ١/٣٥٤: الكاشف للذهبي ، ٧/٤٠١: تهذيب الكمال 

 ). ١/٣٣٠: تحرير التقريب، ٢٧٦: التهذيب
 ثواب من قال    - كتاب عمل اليوم والليلة    -السنن الكبرى  أخرجه النَّسائي في     :ث تخريج الحدي  :ثانيا

، بنحوه، به، عن أبي هانئ، عبد الرحمن بن شُريحمن طريق ، )٩/٧(،  ٩٧٤٨  : حديث-..حين يصبح 
 .مع اختالف ألفاظ يسيرة كما هو مشار إليه في متن البحث

 .٣/١٥٨ :مدارج السالكين البن القيم: انظر) ١(

 -	 باب من فضائل أبي هريـرة الدوسـي          - كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم       -صحيح مسلم ) ٢(
 ).٧/١٦٥(، ٦٥٥١  :حديث

كثيـر   عن أبي ، حدثنا عكرمة بن عمار   ، حدثنا عمر بن يونس اليمامي    ، حدثنا عمرو الناقد   :قال اإلمام مسلم  ) ٣(
 .به، حدثني أبو هريرة، يزيد بن عبد الرحمن

 ).٢٣/١١٣ :روستاج الع (المغلق :المجاف الباب )٤(

 ).٢/٣٤ : النهاية في غريب الحديث:انظر (وصوته المشى حركة :الخشف) ٥(



�    � ١١٣ 

 من َأبكى وَأنَا تَيتُهفََأ � اللَّه رسوِل ِإلَى فَرجعتُ - قَاَل - ورسولُه عبده محمدا َأن وَأشْهد، اللَّه ِإالَّ
 فَحمـد . هريرةَ َأبِى ُأم وهدى دعوتَك اللَّه استَجاب قَد، َأبشر اللَّه رسوَل يا :قُلْتُ - قَاَل - الْفَرحِ

َأثْنَى اللَّهو هلَيقَاَل عا ور١( الحديث"... خَي(. 
 . لهومدى قبولهم ،باإلسالمفيسأل عن فرحهم  ،لناس األمر في ايتفقد هذا �وكان النبي 

 فٌيا ض نَ بِ َلزنَ" : قال � ثوبان مولى رسول اهللا       من حديث  )٣( بسنده )٢(ير اآلج فقد أخرج 
بدوفَ ي لَجس  به ر أَ �  اهللاِ وُلس مامب يوتفَ، هجَلعي ألُسهع فَيفَكَ ؛اسِ النّن رحهباِإلم ؟  المِسيفَكَو 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 :دراسة الحديث )١(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً

وأمـا وجـه    ، ومدار روايات الحديث عليه    "صدوقٌ يخطئ ":  قال ابن حجر   :عكرمة بن عمار العجلي   
 ".ثقة عنه روى إذا الحديث مستقيمأنه " :هو ما قاله ابن عدي، إخراج مسلمٍ له

 بن يحيى عن روايتهكما أن اضطرابه وخطأه هو في       ، عمر بن يونس  وهو  ،  الراوي عنه هنا ثقة    :قلت
،  العجلي منهم، وأضف إلى ذلك توثيق جماعةٌ من النقاد له       ، هكتاب غير من يحدث كانحيث  ، فقط كثير أبى
 "حافظًا وكان أميا كان" :معين ابن عن، حاتم أبو وقال "بأس به ليس صدوقٌ" :مرة وقال، معين بن يحيىو

 في إال ثقةٌ" :وقال الذهبي ملخصا حاله    "باضطرا كثير أبي بن يحيى عن حديثه وفي، ثقة" :قال داود ووأب
 ).ـه١٥٩( مات "الدعوة مجاب وكان، فمضطرب، كثير أبي بن يحيى
 . في يحيى بن أبي كثيرثقة إال: وهو كما قال الذهبي: تقل
من كالم أبـي زكريـا فـي        ، ٢/١٤٤ :معرفة الثقات ، ٣/١٠٧٩ :الضعفاء الكبير ( :مصادر الترجمة  

الكاشـف  ، ٥/٢٣٣: الثقات البـن حبـان    ، ٥٧٩ :مختصر الكامل في ضعفاء الرجال    ، ٦٦، ٥٢ :الرجال
 ).٦٨٧ :تقريب التهذيب، ٧/٢٣٣: تهذيبتهذيب ال، ٢٠/٢٥٦ :تهذيب الكمال، ٢/٣٣ :للذهبي

 مـن    فقد ذكـره   : هي أنه مدلس   :والعلة األخرى والتي لم يذكرها الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب          
وتزول هذه العلة بتصريحه بالتحديث كما      ، )٤٢ :طبقات المدلسين (المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين في       

 .سيأتي في التخريج
وصرح ، به، من طريق عكرمة، )٢٥/٤٠ (:المعجم الكبير للطبراني  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا

 .بنحوه، فيها بالتحديث
 : حـديث  -باب ذكر دالئل النبـوة     - كتاب اإليمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان       -الشريعة لآلجري  )٢(

)٤/١٥٧٨.( 
 حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطـائي         :قال، ]يحيى بن محمد  [ وحدثنا أبو محمد بن صاعد     :قال اآلجري ) ٣(

عن عـروة بـن     ،  حدثنا محمد بن مهاجر    :قال،  حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار        :قال، الحمصي
 .به، �أن ثوبان مولى رسول اهللا ، أنه ذكر له :رويم
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 جـه  و  رأيـتُ  ىتْح، هرسذي ي الْ بِ كِل ذَ ن م هربِخْ ي اَلا ز مفَ ؟ة  الَالص )١()حزنهم في ( على حدبِهِم
رنَ �  اهللاِ وِلسضالنَّ خَفَتَحتى إذا انْ  ، ار اره ،الطَ ُلكْ أَ وحان  عام أن لؤكَ ي ،ـ د عـ َأي فَ ان  لـي  إِ ارشَ
مخْتَسفًاي  لْأ ال ي  ِئوا أن ات ب رهـا أَ  بِخَْأ فَ ل  عائشةَ تَيلِ ن ـ ر ـ  �  اهللاِ وِلس الحـديث  ... "ايفً ض

 .)٢(بطوله

 ـــــــــــــــــــــــــ

،  عبـد اهللا بـن عمـر الـدميجي         :تورتحقيق الـدك  ، هـ١٤١٨،  ففي طبعة دار الوطن    :كال اللفظين وارد  ) ١(
، تحقيق الوليد بن محمد الناصر    ، ١ط، وفي طبعة مؤسسة قرطبة    "كيف حدبهم على الصالة   " :)٤/١٥٧٨(

 ".كيف حزنهم في الصالة" :)٢/٣٣٧(، هـ١٤١٦

  :دراسة الحديث )٢(
 :إسناده مرسل عن ثوبان : دراسة اإلسناد:أوالً  

وإنما يـرجح االتـصال     ، التصال بينهما من جهة التالميذ والشيوخ     فإن اآلجري وابن صاعد لم يثبت ا      
، )هـ٣١٨(فإن ابن صاعد مات في سنة       ،  فإن بين وفاتيهما اثنين وأربعين عاما      ؛ المعاصرة :بالقرائن منها 

لذا ، باإلضافة إلى أن كٌل منهما بغدادي، وقد عاش اآلجري ثمانين سنة، )هـ٣٦٠(واآلجري مات في سنة 
 ).٣١/١٥٦ و ٢٨/٧٣ : سير أعالم النبالء:انظر(ه يحمل على االتصال فإن

 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا
 أحاديثـه  عامة" :أبيه عن، حاتم أبي ابن وقال "ثقة" :والنَّسائي، ودحيم، معين ابن قال :عروة بن رويم  

 نإف، سمع ويم ممن ر بن عروة أعلم نيإ، شعري ليت :يقول المصيصي مهدي بن ابراهيم سمعت، مرسلة
 حبـان  ابن وذكره "به بأس ال" :الدارقطني وقال "حديثه كتبي" :أيضا حاتم أبو وقال "مرسلة أحاديثه عامة

 يعني ؛الْبرلُّسي إسحاق أبا ذاكرت" :)]هـ٣٢٠ (عمير بن أحمد الحسن أبو[ جوصاء ابن وقال، الثقات في
 "ويجمعه يحفظه نأ الشامي على ما أول هذا :فقال، بحديثه ثالحدي أوعية من وكان، داود أبي بن براهيمإ

 ".كثيرا يرسل صدوقٌ" :قال ابن حجر
 ).٢٣٦ :جامع التحصيل(وهو مرسٌل عنه ، وروايته هنا عن ثوبان،  بل هو ثقةٌ يرسل:قلت

 الجـرح ، ٧/٣٣ :التاريخ الكبيـر للبخـاري    ، ١٧٤ :بن معين رواية عثمان   اتاريخ  ( :مصادر الترجمة   
سـؤاالت البرقـاني    ، ٥/١٩٦ :الثقات البـن حبـان    ، ١٥٠ :المراسيل البن أبي حاتم   ، ٦/٣٩٦ :والتعديل

 :تهذيب التهـذيب  ، ٦/١٣٧ :سير أعالم النبالء  ، ٢/١٨ :الكاشف، ٢٠/٨ :تهذيب الكمال ، ٥٧ :للدارقطني
 ).٦٧٤ :تقريب التهذيب، ٧/١٦٣

بسنده عـن   ، )١/٥٤(اسطي في تاريخ واسط     الحديث أخرجه أسلم بن سهل الو      : تخريج الحديث  :ثانيا
 .بمثله، عروة بن رويم اللخمي عن ثوبان

 من ثقاتٌ كلهم رجاله صحيح إسناد هذا" : قال األلباني في السلسلة الصحيحة     : الحكم على اإلسناد   :ثالثًا  
يح بغيـر   أو صح ،  صحيح على مذهب من يصحح مراسيل التابعين        فلعله :قلت، )٤/٤٧٦" (التهذيب رجال

 .وإال فإنه مرسل، هذا اإلسناد
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يدل على ما   " ؟ة  الَفي الص  مهنُز ح يفَكَو، المِس باإلِ مهحر فَ يفَ كَ اسِ النّ ن ع هألُسي"فقوله  
هذه بعض الشواهد التي تدل و، سالم بأن يكون الناس فرحين باإل�وهو اهتمام النبي ، عنونت له

 .على هذا المعنى
 
 :الفرح بكتاب اهللا تعالى -٢

فقـد  ، أن يفرح بكتاب اهللا تعالى وآياته     ، ومن األسباب الواجبة على المسلم أن يفرح بها       
اهللا  وهو حبل  ؟ كيف ال  )١("بِه والْفَرحِ بِالْقُرآنِ التَّكْثيرِ في فَصٌل" :في شعب اإليمان  ترجم البيهقي   

ومن ضيق الدنيا إلى سـعة الـدنيا        ، المتين الممدود إلى الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور        
 .! ؟واآلخرة

����̂̂̂̂����[[[[����\\\\����]]]]�����mZZZZ :فقال تعـالى  ،  على من يفرح بكتابه    ����وقد أثنى اهللا    
____����̀̀̀̀aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffffggggl ;�F٣٦ :ا����[، ا[. 

 مـن  قَدرا وَأسنَى َأكْبر عنْده يكُن ولَم النِّعمةَ هذه علَيه الْمنْعم يعظِّمِ لَم فَِإن: "قال البيهقي 
 .)٢(.. الْجاهلين َأجهِل من فَهو دواَألوال مواِلاَأل

�m�k�k�k�k :حينما سمع اليهود قوله تعـالى     وذلك  ،  هذا المعنى من هو ليس بمسلم      مهِوقد فَ 

�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�u�t�s�r�q�p�o�n�m�ll ]٣ :ا��)�3ة[. 
 ِإنَّكُم" :ِلعمر الْيهود قَالَت :قال شهابٍ بنِ طَارِق من حديث    )٤( بسنده )٣(د أخرج البخاري  فق

ونءةً تَقْرآي ،لَتْ لَوينَا نَزاال فا تَّخَذْنَاهيدفَقَاَل "ع رمَأل ِإنِّي" :علَمثُ عيُأنْزِلَتْ ح ، ـنَأيُأنْزِلَـتْ  و ،
نَأيوُل وساِهللا ر � ينُأنْزِلَتْ ح: موفَةَ يرِإنَّا، عاِهللا وفَةَ ورقَاَل "بِع انفْيالثوري-س-: َأشُكو  كَـان 
موي ةعمالْج ال َأم mn�m�l�k�n�m�l�k�n�m�l�k�n�m�l�k�l ]٥(]٣ :ا��)�3ة(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٧٦: شعب اإليمان) ١(
 .٤/١٧٦ :شعب اإليمان للبيهقي) ٢(

  : حـديث  -mn�m�l�k�n�m�l�k�n�m�l�k�n�m�l�k�l : بـاب قولـه    -المائدة سورة   - كتاب تفسير القرآن   -صحيح البخاري  )٣(
٥/١٧٧(،  ٤٤٠٧( . 

 ابن[عن قيس   ، ]الثوري[ حدثنا سفيان ، ] مهدي ابن[حدثنا عبد الرحمن    ، حدثني محمد بن بشار    : قال البخاري  )٤(
 .به، عن طارق بن شهاب، ]مسلم

  : دراسة الحديث)٥(
 :إال أن فيهم، ورجاله ثقاتٌ،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
 .٤تقدم ص ،ألنه من الطبقة الثانية من المدلسينذلك  هوال يضر،  ربما دلس حافظٌثقةٌ :سفيان الثوري  

= 
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 لعظـم  فيه رسونُ، سنة كل في نعظمه اعيد نزولها يوم جعلنا أي "عيدا التَّخَذْنَاها" مفقوله
 ويـوم ، جمعة يوم في، لنا عيدين وقت  فإنها نزلت علينا في   :فقال، الدين كمال من فيه حصل ما

 ،بأنفـسنا  عيـدين  نجعلهما أن غير من اوإحسانً فضالً لنا عيد يومي في اهللا أنزلها يعني، عرفة
 في زولهان كان وإن، مرتين فيه نزلت الذي الوقت نعظم فإنا، بإنزالها لنا السرور تضاعف قد أو

 .)١(الجمعة يوم بعرفة � النبي على نزلت فإنها ،اليومين على المشتمل الوقت
 من" :قال، )٣( بسنده )٢( فيما أخرجه الدارمي   	 وفي هذا المعنى يقول عبد اهللا بن مسعود         

بَأح آنالْقُر رشب٤("فَلْي(. 
 .)٥(ناإليما محض على دليل القرآن محبة أن أراد، سريولْ فليفرح أي :ومعناه

 ــــــــــــــــــــــــــ=
مـن طريـق    ، )٨/٢٣٨(، ٧٧١٠  : حـديث  - كتـاب التفـسير    -مسلم أخرجه   :الحديث تخريج   :ثانيا  

 .بمثله،  بذات اإلسناد سفيانعن، الرحمن وهو ابن مهدي عبد

 .٤/٤٤٢ : ألبي الحسن للمباركفوريالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة) ١(

،  ٣٣٦٦  : حـديث  -قـرآن  فضل مـن قـرأ ال      : باب - ومن كتاب فضائل القرآن    -هسنن أخرجه الدارمي في     )٢(
)٤/٢٠٩٣.( 

سليمان [عن األعمش   ، ]الوضاح بن عبد اهللا اليشكري    [انة  وحدثنا أبو ع  ،  أخبرنا يحيى بن حماد    : قال الدارمي  )٣(
، بـه ، ] مسعود ابن[ عن عبد اهللا  ، عن عبد الرحمن بن يزيد    ، ] يزيد النخعي  ابن[عن إبراهيم   ، ]بن مهران ا

 .موقوفًا
 : دراسة األثر)٤(
 :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
وال يضره ألنـه يـروي عـن شـيخه          ، فقيه،  إال أنه يرسل كثيرا    ثقةٌ :إبراهيم بن يزيد بن قيس     -١  

: انظـر  .فال تضره هذه العلة   ، وال يروي عن أحد ممن ثبت إرساله عنهم       ، الرحمن بن زيد وهو خاله     عبد
 .)١١٨ :تقريب التهذيب، ١٤١: جامع التحصيل، ٢/٢٣٩: تهذيب الكمال(

 .١٩ تقدم ص،وتدليسه محتمل،  لكنه يدلس حافظٌثقةٌ،  وهو سليمان بن مهران: األعمش-٢  
مـن  ، )١/١٢(،  ٣  : حـديث  - فضائل القرآن  - في سننه  سعيد بن منصور   أخرجه   :تخريج األثر : ثانيا  

 .بلفظه، عن األعمش، معاوية يأبطريق 
 . إسناده صحيح: الحكم على اإلسناد:ثالثًا  
 .١/١٢٩ :النهاية في غريب الحديث البن األثير) ٥(
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 إلى  )٢( بسنده )١(فقد أخرج الطبراني   ،كما أن في كتاب اهللا تعالى من اآليات ما هو أفرح          
ـ    ، ومسروق بـن األجـدع     ،ٍلكَ شَ  بن ريتَ جلس شُ  : قال ، الشعبي بن شَراحيل عامر    ريتَ فقـال شُ

ِإن َأجمع آية " :قال بن مسعودعبد اهللا  سمعت :قال،  وُأصدقكث بما سمعت عبد اهللا حد :لمسروق
   شَررٍ وَآنِ ِلخَيلِ  ؛في الْقُرالنَّح ةورةٌ في سآي: �m�s�r�q�p�o�n�m�l�k�s�r�q�p�o�n�m�l�k�s�r�q�p�o�n�m�l�k�s�r�q�p�o�n�m�l�k

w�v�u�tw�v�u�tw�v�u�tw�v�u�txxxx�{�z�y��{�z�y��{�z�y��{�z�y�l ] &��'قْتَ :قال :قال ]٩٠ :ا�دقـال ،  ص: 
�m�v�u�t�v�u�t�v�u�t�v�u�t :فآيةٌ في سورة الغـر     ؛ِإن َأكْبر آية في الْقُرَآنِ فَرحا     " :سمعت عبد اللَّه يقول   

~�}�|�{�z�y�x�w~�}�|�{�z�y�x�w~�}�|�{�z�y�x�w~�}�|�{�z�y�x�w����£�¢�¡�£�¢�¡�£�¢�¡�£�¢�¡�����¤¤¤¤����¥¥¥¥¦¦¦¦§�§�§�§�����©�¨©�¨©�¨©�¨�����ª�ª�ª�ªl ]٥٣ :الزمر[   إن شَـاء ،
 .)٣("صدقْتَ :قال

ـ         شِّبأنها تُ  :وسر الفرح الكبير في هذه اآلية      ار المسرفين على أنفسهم بـأن لهـم مخرج 
 .واهللا أعلم، فكيف للمؤمن، وتوبة

 
 :همليفرح العباد بما يفرح به رب -٣

النـووي فـي    م اإلمام   ترجفقد  ،  بد أن يفرح بها المسلم هي التوبة       فمن األسباب التي ال   
فـرح   وهي من األسباب التي تُ،كيف ال "بِها والْفَرحِ التَّوبة علَى الْحض فى باب" : مسلم صحيحه

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ). ٩/١٣٢ (:المعجم الكبير للطبراني )١(
، ر بن سليمان  متَعثنا م ، ثنا حجاج بن المنهال   ، ]أبو الحسن البغوي   [حدثنا علي بن عبد العزيز     :قال الطبراني ) ٢(

ـ    :قال، ] شَراحيل ابن[عن عامر   ، ] المعتَمر الكوفي  ناب[ سمعت منصورا    :قال ـ    ريتَ جلـس شُ ، ٍلكَ بـن شَ
 .به،  وُأصدقك حدث بما سمعت عبد اهللا: لمسروقريتَفقال شُ، األجدع ومسروق بن

  :دراسة األثر) ٣(
 .ورجاله كلهم ثقات،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
 تفـسير سـورة     - كتاب التفـسير   - للحاكم المستدرك على الصحيحين  ي  ف  الحديث :تخريج األثر : ثانيا  

مصنف في  و، بنحوه، به، عن المعتَمر ،  إسحاق بن إبراهيم   من طريق ، )٢/٣٥٦(،  ٣٣١٥  : حديث -النحل
من ، )٣/٣٧٠(،  ٦٠٠٢  : حديث -باب تعليم القرآن وفضله    - كتاب صالة العيدين   -عبد الرزاق الصنعاني  
المعجم الكبير للطبراني   و "فرحا: "بدل" فرجا: "بمثله إال أنه قال   ، عن الشَّعبِي ،  الجعفي طريق جابر بن يزيد   

، )٤/٥٥(،  ٢١٧٣  :حـديث  - تخصيص آية الكرسي بالـذكر     –شعب اإليمان للبيهقي  و، بمثله، )٩/١٣٣(
ـ  -األدب المفرد للبخاري  و، بذات اإلسناد ، عن الشَّعبِي ،  سعيد بن مسروق   من طريق ، بنحوه اب الظلـم    ب

مسلم بـن صـبيح      الضحى أبىعن   طريق عاصم بن أبي النجود    من  ، )١/١٧١(، ٤٨٩  : حديث -ظلمات
 ".فرحا: "بدل" فرجا: "وقال، بنحوه "وشتير مسروق اجتمع ":قال

) ١/١٧١( :وحسنه األلباني في األدب المفـرد     ،  الحديث صحيح بهذا اإلسناد    :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا  
 .وأما إسناد هذه الرواية فمتصل ورجاله ثقات فيكون صحيحا، صم بن أبي النجودألجل عا
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بعد أن فقدها في     الذي فرح بعودة راحلته التي عليها معاشه      فرح  فكان فرحه أشد من     ، ����الرب  
 . مهلكةةدويأرض 

لَلَّـه َأشَـد    « :يقُوُل �سمعتُ رسوَل اللَّه     :قَاَلعبد اهللا بن مسعود     فقد سبق ذكر حديث     
       ةيوضٍ دي َأرٍل فجر ننِ مْؤمالْم هدبع ةبا بِتَوحفَر كَةلهم ، هابشَـرو هاما طَعهلَيع لَتُهاحر هعم ،

ثُم قَاَل َأرجِع ِإلَى مكَاني الَّذي كُنْتُ فيـه         ، فَطَلَبها حتَّى َأدركَه الْعطَشُ   ، استَيقَظَ وقَد ذَهبتْ  فَنَام فَ 
فَاستَيقَظَ وعنْـده راحلَتُـه وعلَيهـا زاده        ، فَوضع رْأسه علَى ساعده ِليموتَ    ، فََأنَام حتَّى َأموتَ  
هابشَرو هامطَعو ،هلَتاحذَا بِره ننِ مْؤمالْم دبالْع ةبا بِتَوحفَر َأشَد ١(»وزاده فَاللَّه(. 

وعرفت أن  " :فإنه لما جاءه البشير بالتوبة قال      "الفرح"وكان كعب بن مالك يسمي التوبة       
 ".اهللا قد جاءنا بالفرح

أنه لمـا   الحديث وفيه   -بن مالك في قصة توبته      حديث كعب   فقد أخرج عبد الرزاق من      
فَخَررتُ ،  بن ماِلك  ن َأبشر يا كَعب   أ )٢(معت نداء من ذُروة سلْعٍ    س" :-جاءت البشرى بالتوبة قال   

ن يبـشرني فَكَـا    ،ثُم جاء رجٌل يركُض على فَـرسٍ       ،ن اللَّه قد جاءنَا بِالْفَرحِ    وعرفْتُ أ  ،ساجِدا
هسمن فَر عرتُ َأسو٣("الحديث .. الص(. 

     الذلك فإن في توبة العبد فرح لو يعلمه الناس   ا كبير  ،  من الناس عن مثـل      فقد غفل كثير 
ـ فْ أَ يـعِ م في ج  رخْ فَ هلُادع ي  الَ رخْ فَ بِلتاِئِل" :فكما قيل ، إال من رحم اهللا منهم    ، هذه األسباب   ؛هارِخَ

 .)٤("هتوبتَ بِ اِهللاحرفَ
ذا وفقـه اهللا    إال إ ، بد وقبوله منه ليفرح بـذلك     ولكن ال طريق لمعرفة توبة اهللا علي الع       

واهللا –لى صحة التوبـة     تشير إ  فهذه إشارةٌ ،  صالحٍ بدالها بعملٍ وإ، لإلقالع عن المعصية وتركها   
 .-أعلم

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 توقد سـبق  ، )٨/٩٢ (٥٠٣٦  : حديث - باب في الحض على التوبة والفرح بها       - كتاب التوبة  -مسلمصحيح  ) ١(
 .١٩دراسته ص

)٢ (المدينة بسوق جبل سلعو، جمعها السلوع الجبل في شق :علْس) ٣/٢٣٦: معجم البلدان للحموي.( 
، )٥/٥٩٧(، ٩٧٤٤ : حـديث  -حديث الثالثة الذين خلفوا    - كتاب المغازي  -مصنف عبد الرزاق الصنعاني   ) ٣(

 بـاب صـفة     - كتاب المناقب  -البخاريوقد ذكرت هناك رواية     ، ٦٠صوقد سبق دراسته    ، ورجاله ثقات 
 . )٤/١٨٩(، ٣٥٥٦  : حديث-�النبي 

 .١٠/٥٩ :معاذوهو من كالم يحيى بن : حلية األولياء) ٤(
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 : في الجنة����الفرح بما يجلب مرافقة النبي  -٤
ون ؟ وهـل سـيكونون مـع حبيـبهم      سيكنمع م،  بعد الموتفقد كان أحدهم يفكر بما 

مما جعلهم يفرحون حينما قال النبي      ، هذه األسباب التي كانت تشغلهم    ف ؟في الجنة    �اهللا   رسول
 .»َأحببتَ من مع َأنْتَ« :�

 ؛الساعة عنِ � النَّبِي سَأَل رجالً َأن، 	 َأنَسٍ من حديث    )٢( بسنده )١(فقد أخرج البخاري  
، � ورسـولَه  اَهللا ُأحب َأنِّي ِإال، شَيء ال :قَاَل »؟ لَها َأعددتَ وماذَا« :قَاَل ؟ الساعةُ متَى :فَقَاَل
ـ  َأنْـتَ  � النَّبِي بِقَوِل فَرحنَا بِشَيء فَرِحنَا فَما" :َأنَس قَاَل »َأحببتَ من مع َأنْتَ« :فَقَاَل مع  ـنم 

 وِإن، ِإياهم بِحبي معهم َأكُون َأن وَأرجو، وعمر بكْرٍ وَأبا � النَّبِي ُأحب فََأنَا" :َأنَس قَاَل ."َأحببتَ
ْل لَممثِْل َأعبِم اِلهِمم٣("َأع(. 

 .وبمثل هذا كانوا يفرحون، �فهكذا كانت أفراح أصحاب النبي 
 

 :بادات من أسباب سعادة اإلنسانالع -٥
،  من ذلك  ا نموذج �وقد ذكر النبي    ، فإن المسلم الصادق يفرح حين يؤدي الطاعات لربه       

 . للصائم فرحتان:فقال
 :���� اُهللا يقُوُل« :قَاَل � النَّبِي عنِ هريرةَ َأبِي  من حديث  )٥( بسنده )٤(فقد أخرج البخاري  

موَأنَا ِلي الصزِي وَأج بِه ،عدي تَهوشَه َأكْلَهو هبشُرو نـي  ملَأج ، موالـصنَّـةٌ  واِئمِ ، جِللـصو 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  : حـديث -	 باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العـدوي           - كتاب المناقب  -البخاريصحيح  ) ١(
٥/١٢(، ٣٦٨٨(. 

، 	عـن أنـس   ، ] أسلم البنَـاني ابن[عن ثابت ، حدثنا حماد بن زيد   ، حدثنا سليمان بن حرب    :قال البخاري ) ٢(
 .بالحديث

  : دراسة الحديث)٣(
 . رجاله كلهم ثقات:إلسناد دراسة ا:أوالً  
  : حـديث  - باب المرء مع من أحب     - كتاب البر والصلة واآلداب    -مسلم أخرجه   : تخريج الحديث  :ثانيا  

  .بنحوه، )٨/٤٢(، ٦٨٧٨

،  ٧٤٩٢  : حـديث  -mÇ�Æ�Å�Ä�Ã�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�l : باب قول اهللا تعـالى     - كتاب التوحيد  - البخاري أخرجه) ٤(
)٩/١٤٣.( 

ذَكْوان [عن أبي صالح    ، ]سليمان بن مهران  [حدثنا األعمش   ، ]الفضل بن دكَين  [عيم  حدثنا أبو نُ   :قال البخاري ) ٥(
 .به، هريرة عن أبي، ]السمان
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 رِيحِ من اِهللا عنْد َأطْيب الصاِئمِ فَمِ ولَخُلُوفُ، ربه يلْقَى حين وفَرحةٌ، يفْطر حين فَرحةٌ ؛فَرحتَانِ
كس١(»الْم(. 

 فـي   ا كبيـر  افإنه يجد لتمامها فرح   ، دات والطاعات إذا ما أتمها العبد     عباوكذلك سائر ال  
 . وهو يوم مجازاة اهللا تعالى له؛ أكبروينتظره فرح، قلبه

 :للـصائم فرحتـان   « :� هقولن  إ: فقيل، األقوال في سبب فرح الصائم هذا     وقد تباينت   
  أو علـة   قطع عليه بموت   فلم ين  ، يجوز أن يكون فرحه على حصول صومه       » عند إفطاره  فرحةٌ

 .ر بذلكس فهو ي،آفة أو
      ويجوز أن يفرح أنه حصل له شيء   الـصوم  « : ألن اهللا حكم بذلك فقال     ؛ هو هللا خالص

 .»لي
 مـن   فيكون فرحةٌ، إال به فلن يكون عمٌل،ومنهم من يفرح بتوفيق ربه إياه على صومه       

 .اهللا إليه دون ما جاء منه
 فإن المؤمن قد صام عن جميـع لذاتـه          ، خروجه من الدنيا   ويجوز أن يريد بإفطاره يوم    

أفطر من صيامه    ؛ فالمؤمن إذا غربت شمس حياته في الدنيا       ،حياتهوشهواته المحرمة عليه أيام     
 .)٢( في آخرته وذلك حين فرحه،عن شهواته

وسيأتي ذلك  ، عينوقرة   سرور تهصالفي  كذلك  فإن للمصلي   ، نوكما أن للصائم فرحتي   
 .- لإلطالةاتجنب-الحزن في عالج 
 
 :األعمال الصالحة والتميز بها إلىالفرح بالسبق  -٦

عن غيرهافالمسلم يفرح ويسر حينما يكون متميز  ،بعمل ما عن غيرهاأو منفرد . 
كُنْتُ َأنَا وَأصحابِي الَّذين قَدموا معي في       " :َأبِي موسى قَالَ  فقد أخرج البخاري من حديث      

فوالً السنُز ينَة   انطْحيعِ بقي بف  ،  النَّبِيو� ينَةدبِالْم  ،    النَّبِي بتَنَاوي كُلَّ     �فَكَان شَاءالْع الةص نْدع
  منْهم نَفَر لَةلَي ،   افَقْنَا النَّبِيفَو�        رِهضِ َأمعي بالشُّغِْل ف ضعب لَهابِي وحَأصتَ، َأنَا وفََأع   الةبِالـص م

 ـــــــــــــــــــــــــ

  : دراسة الحديث)١(
 :إال أن فيه  ثقاتٌرجاله : دراسة اإلسناد:أوالً

 .١٩ تقدم ص،وتدليسه محتمل،  لكنه يدلس حافظٌثقةٌ،  وهو سليمان بن مهران:األعمش
) ٣/١٥٨(،  ٢٧٦٤  : حـديث  - باب فضل الصيام   - كتاب الصيام  -مسلم أخرجه   : تخريج الحديث  :نياثا

 .مختصرا، به، من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح

 .٦٩ :بحر الفوائد المسمى بمعاني األخبار للكالباذي :انظر) ٢(
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 ارهتَّى ابُل )١(حاللَّي ،    النَّبِي جخَر ثُم�  لَّى بِهِمقَاَل لِ    ، فَص التَهى صا قَضفَلَم هرـضح نلَـى  « :مع
كُملوا، رِسرش؛َأب            هذلِّي هصالنَّاسِ ي نم دَأح سلَي َأنَّه كُملَياِهللا ع ةمعن نم ِإن   كُمـرةَ غَياعالس  ،

َأو      هذلَّى ها صقَاَل م  كُمرغَي دةَ َأحاعنِ قَالَ     »الستَيمالْكَل رِي َأيدو  :ال يى  قَاَل َأبوسنَـا  " :معجفَر
 .)٢("� اِهللا فَفَرِحنَا بِما سمعنَا من رسوِل

وذلك ألنه شـهد     "� اِهللا سمعنَا من رسولِ  فَفَرِحنَا بِما   " :	  هو قول أبي موسى    دفالشاه
 .ال أحد من الناس يصلى هذه الصالة غيرهمأن لهم 

 
 : عن عبادهالفرح برخص اهللا تعالى وتخفيفه -٧

  ورفـقٌ  وتيـسير  ���� من اهللا    فإن ذلك رحمةٌ  ، فإن العبد المؤمن يفرح لتخفيف ربه عنه      
 :بعباده

  ِإذَا كَان  �كَان َأصحاب محمد    " : قَالَ 	الْبراء    من حديث  )٤( بسنده )٣( البخاري فقد أخرج 
وِإن قَيس  ، لَم يْأكُْل لَيلَتَه وال يومه حتَّى يمسي       ؛فْطَار فَنَام قَبَل َأن يفْطر    الرجُل صاِئما فَحضر اإلِ   

؟ َأعنْـدك طَعـام      :فْطَار َأتَى امرَأتَه فَقَاَل لَها    ا حضر اإلِ  ان صاِئما فَلَم  كَ )٥(نْصارِياألبن صرمةَ   
 :فَجاءتْه امرَأتُه فَلَما رَأتْه قَالَتْ    ، وكَان يومه يعمُل فَغَلَبتْه عينَاه    ، ولَكن َأنْطَلقُ فََأطْلُب لَك   ، ال :قَالَتْ

 ةً لَكبخَي ، ا انْتَصفَلَم   هلَيع يغُش ارفَ النَّه ،    ِللنَّبِي ذَِلك را   �فَذُك هذلَتْ هةُ  آل فَنَزيm�C�B�A�C�B�A�C�B�A�C�B�A

G�F�E�DG�F�E�DG�F�E�DG�F�E�DHHHHl ] لَـتْ        ]١٨٧ :ا����8ةنَزا ويدا شَدحا فَروا بِهفَفَرِحm�g�f�e�d�c��g�f�e�d�c��g�f�e�d�c��g�f�e�d�c�

�l�k�j�i�h�l�k�j�i�h�l�k�j�i�h�l�k�j�i�hl ]٦("]١٨٧ :ا���8ة(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .)١/٣٦٩ :لسان العرب البن منظور (انتصف يعني : ابهار الليل)١(
  : حـديث  -باب فضل العـشاء    - كتاب مواقيت الصالة   - في صحيحه   البخاري وهذا لفظ  :حديثٌ متفقٌ عليه  ) ٢(

 .٤٥ص، وقد سبقت دراسته، )١/١١٨(، ٥٦٧

،  ١٩١٥  : حديث -�mE�D�C�B�AE�D�C�B�AE�D�C�B�AE�D�C�B�Al : ذكره  باب قول اهللا جلَّ    - كتاب الصوم  -صحيح البخاري ) ٣(
)٣/٢٨.( 

عمـرو بـن    [ عن أبـي إسـحاق    ، ] يونس ابن[عن إسرائيل   ،  بن موسى   حدثنا عبيد اهللا   : قال :قال البخاري ) ٤(
 .به، 	 ] عازبابن[عن البراء ، ]اهللا عبد

واختلفوا ،  غير ذلك:وقيل، األنصاري مالك بن صرمة :وقيل،  صرمة بن قيس:وقيل،  اسمه قيس بن صرمة    )٥(
سخ صيام اليـوم بليلتـه إذا نـام    وهو صاحب قصة ن، الصحابة في قانع وابن شاهين بنا ذكره، في كنيته 

 ).٣/٤٢٣ :اإلصابة في تمييز الصحابة(
  :دراسة الحديث) ٦(

 :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً
= 
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 ال يفرحون وهي مـن صـور        وكيف، برخصة اهللا تعالى   هنا قد فرح الصحابة الكرام    و
 .! ؟ بعباده����رحمة اهللا 

 إذا ،الكتـاب  أهل يفعل كما يفعلون اإلسالم أول في المسلمون كان": قيل: ذكر ابن بطال  
 يختـانون  المسلمين من رجاٌل كان :قيلو ،ذلك اهللا فنسخ ،القابلة تكون حتى يطعم لم أحدهم نام

 الليـل  فى وقبله ،الرقاد بعد والجماع والشرب لاألك لهم وأحل ،عنهم اهللا فعفا ،ذلك في أنفسهم
 .)١(كله

 
    ::::األسباب الفطرية للفرحاألسباب الفطرية للفرحاألسباب الفطرية للفرحاألسباب الفطرية للفرح    ::::املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين


وبـشكل  ، وذلك في مبحث أنواع الفرح    ،  من هذه األسباب   ابعض  فيما سبق  قد ذكرت  
فرح اإلنسان بالعيد أو بالولـد       أن من الفرح المباح أن ي      فذكرت، خاص في مطلب الفرح المباح    

ففي هذا المبحـث لـن      ، وغير ذلك مما سبق ذكره    ، ل أو بالزرع أو بالطعام أو بالزواج      بالما أو
ـ ، فصل في بعض المسائل مما سبق اإلشارة إليه بإيجاز هناك         أولكن س ، كرر ما سبق  أ وف والوق

 . من التفصيلعند بعض المسائل لمناقشتها بشئ
  

 .؟افر وهل يجوز الفرح بنصر الكافر على الك، نصربال الفرح :أوالً
قال ف، والغلبة والظهور كيف والنصر فيه العزة     ، التي تُفرح اإلنسان  نعم  الفإن النصر من    

ــا ��m�Å�Ä�Ã�Â�ÁÀ�¿�¾�½¼�»�º�¹ :لىتعــ �̧¶�Å�Ä�Ã�Â�ÁÀ�¿�¾�½¼�»�º�¹� �̧¶�Å�Ä�Ã�Â�ÁÀ�¿�¾�½¼�»�º�¹� �̧¶�Å�Ä�Ã�Â�ÁÀ�¿�¾�½¼�»�º�¹� �̧¶l 

 .]١٣ :ا�I[ �mÂÂÂÂ����ÃÃÃÃÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉÊÊÊÊ����ËËËË�����Ì�Ì�Ì�Ìl :وقال ]٥ – ٤ :ا��وم[
}�|�{�}�|�{�}�|�{�}�|�{��m عـالَى تَ اللَّه قَوِل في عباسٍ ابن من حديث    )٣( بسنده )٢(فقد أخرج الترمذي  

¦�¥�¤�£�¢�¡���~¦�¥�¤�£�¢�¡���~¦�¥�¤�£�¢�¡���~¦�¥�¤�£�¢�¡���~����ª�©� �̈§ª�©� �̈§ª�©� �̈§ª�©� �̈§�����µ �́³�²�±�°� �̄®¬�«�µ �́³�²�±�°� �̄®¬�«�µ �́³�²�±�°� �̄®¬�«�µ �́³�²�±�°� �̄®¬�«
¹� �̧¶¹� �̧¶¹� �̧¶¹� �̧¶l ]تْ قَاَل ]٤ – ١ :ا��ومتْ و غَلَببغُل، كَان شْرِكُونالْم ونبحي َأن  ـرظْهي 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
والراوي عنه هنا   ، اختلط بأخرة ،  عابد  مكثر ثقةٌ :عمرو بن عبد اهللا بن عبيد     وهو   ،أبو إسحاق السبِيعي    

 ).٢/٣٥١ :الكواكب النيرات(وقد سمع منه قبل االختالط ، إسحاق أبي بن يونس بنا ائيلإسرهو حفيده 
 . أخرجه البخاري دون مسلم: تخريج الحديث:ثانيا  

 .٤/٣٥ :شرح صحيح البخاري البن بطال) ١(
،  ٣١٩٣  : حـديث - ومـن سـورة الـروم     : بـاب  -� أبواب تفسير القرآن عن رسول اهللا        -سنن الترمذي ) ٢(

)٥/٢٥٣.( 
عن سـفيان   ، عن أبي إسحاق الفزاري   ،  حدثنا معاوية بن عمرو    :حدثنا الحسين بن حريث قال     :قال الترمذي ) ٣(

 .به، عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير، عن حبيب بن أبي عمرة، الثوري
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 علَى الروم يظْهر َأن ونيحب الْمسلمون وكَان، األوثَانِ َأهُل وِإياهم َألنَّهم، الرومِ علَى فَارِس َأهُل
فَارِس ،مُل َألنَّهتَابِ َأهالْك ،وهكْرٍ َألبِي فَذَكَرب ،هو فَذَكَركْرٍ َأبوِل بسِلر ـا « :قَاَل، � اللَّهَأم  ـمِإنَّه 

ونبغْليس« هو فَذَكَركْرٍ َأبب مْل :فَقَالُوا، لَهعنَنَا اجيب نَكيبالًَأ وج ،نَا فَِإنرظَه كَذَا كَذَا لَنَا كَانو ،ِإنو 
تُمرظَه كَان كَذَا كَذَا لَكُمَل، وعالً فَجَأج سخَم يننس ،وا فَلَمرظْهوا يفَذَكَر ذَِلك َأال« فَقَـالَ  � ِللنَّبِي 
لْتَهعِإلَى ج ونقَاَل - د اهُأر - شْرقَاَل »الْع وَأب يدعس عالْبِضا وم ونشْرِ دقَاَل، الْع  تْ  ثُـمـرظَه 
ومالر دعقَـالَ ، ب  فَـذَِلك  لُـهـالَى  قَوتَع:�m��§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{

�¹� �̧¶�µ �́³�²�±�°� �̄®¬�«�ª�©�¨�¹� �̧¶�µ �́³�²�±�°� �̄®¬�«�ª�©�¨�¹� �̧¶�µ �́³�²�±�°� �̄®¬�«�ª�©�¨�¹� �̧¶�µ �́³�²�±�°� �̄®¬�«�ª�©�¨l ]٤–١ :ا��وم[. 
 .)١("بدرٍ يوم معلَيهِ ظَهروا َأنَّهم سمعتُ" :- وهو الثوري– سفْيان قَاَل

ألنهم أهـل   وذلك  ، المتمثل بظهور الروم على الفرس    ، ����قد فرح المسلمون بنصر اهللا      ف
 .كتاب

وهم كفـار وأعـداء     ، بأنه كيف يفرح المؤمنون بنصر الروم     ، ولكنه قد يستشكل األمر   
 .اختلفت األقوالففي إزالة هذا اإلشكال ، للمسلمين كالفرس

 إنما تغلب أن وهمهم الروم بغلبة المسلمين سرور سبب أن الناس ذكر قدف" :قال القرطبي
 .األوثان أهل من وفارس ،كالمسلمين كتاب أهل الروم أن هو

 إذ ؛تعالى اهللا وعد إلنجاز كان إنما فرحهم أن - أولى وهو آخر وقوٌل :)٢(النحاس قالو
 .فيه فكان، سنين ضعب في يكون بما وتعالى تبارك أخبر ألنه، النبوة على دليٌل فيه كان

 ـــــــــــــــــــــــــ

 :دراسة الحديث) ١(
 :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
 .٤تقدم ص،  المدلسينألنه من المرتبة الثانية منوال يضره  ،دلس ربما حافظٌ ثقةٌ :لثوري اسفيان  
،  ١١٣٢٥  : حـديث - سـورة الـروم  -الـسنن الكبـرى للنَّـسائي    الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

 تفـسير سـورة     - كتاب التفـسير   -المستدرك على الصحيحين للحاكم   و، بمثله، بذات اإلسناد ، )١٠/٢١٢(
 حدثني معاوية :قال، )٤/٢٩٦(،  ٢٤٩٥  : حديث-مسند أحمد بن حنبلو )٢/٤١٠(،  ٣٤٩٩  : حديث-الروم

، )٢/٣٣٠(،  ٦١١  : حـديث  - باب ما جاء في آية الروم      -دالئل النبوة للبيهقي   و ،بنفس اإلسناد ، بن عمرو ا
 .بمثله، عن معاوية ببقية اإلسناد، ليجالحسين بن الفضل البمن طريق 

 صـحيح  حـسن  حديثٌ" :صححه الترمذي بقوله  و، صحيح اإلسناد  الحديث   : الحكم على اإلسناد   :اثالثً  
 ).٧٢١ :سنن الترمذي بتعليقات األلباني(وصححه األلباني في تعليقه على سنن الترمذي  "غَرِيب

ومعـاني  ،  والمنسوخ صاحب الناسخ ،  المفَسر أبو جعفر ، أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس       :لعله) ٢(
 ).١/٢٠٨ :األعالم للزِرِكْلي (هـ٣٣٨ بعلمائه واجتمع العراق زار. بمصر ووفاته مولده، القرآن
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 بـذلك  أخبر جبريل ألن ؛المشركين على � اهللا رسول بنصر كان إنما سرورهم :وقيل
 .بدر يوم � النبي

 بظهورهم فسروا ،ذلك من بالمجموع سرورهم يكون أن ويحتمل :-أي القرطبي – قلت
 .)١(اهللا وعد وبإنجاز، اأيض الروم وبظهور، عدوهم على

 يغلب أن محبة من النظر يقتضيه بما ذلك يعلل أن يشبه"نه بأ  آخراالبعض وجه وأضاف
 مـا  مع ،المعنى هذا فتأمل ؛منه الخوف كثر األكبر غلب ومتى ،مئونة أيسر ألنه األصغر العدو
 كفار وإرادة ،األمم على وغلبته به بعثه الذي اهللا وشرع دينه ظهور من رجاه � اهللا رسول كان
 .)٢("منه ويريحهم يستأصله بملك اهللا يرميه أن مكة

وذلـك بـأن    ، كر من أوجـه    ويجوز أن يكون سبب فرح المؤمنين هو جميع ما ذُ          :قلت
وأنه بسبب نـصر    ،  لصدق النبوة  وأنه دليلٌ ، والفرس أهل أوثان  ، يفرحوا ألن الروم أهل كتاب    

 .وأنه بسبب الخالص من العدو األكبر، المؤمنين يوم بدر
 .اعرف للمسلمين قدرهم وحقهم ولو كان كافرنصرة من ي الفرح ب:ويؤخذ من الحديث

 على الفقه والوعي السياسي الـذي كـانوا         دليالً � وأصحابه   �وقد كان هذا من النبي      
واالستفادة من صـراعات األمـم مـع    ، يتمتعون به في التعامل مع األحداث الكبرى من حولهم      

 .بعضها
 

الفرح بالمال والبنين وضابطه:اثاني : 
 امـشير ، عالى نعمة المال والولد في العديد من المواضع في كتابه العزيز          فقد ذكر اهللا ت   

�m�C�B�A�C�B�A�C�B�A�C�B�A :تعـالى  قـال ف، سانومما جبل على حبه اإلن    ، ة الحياة الدنيا  إلى أنها من زين   

E�DE�DE�DE�DFFFFN�M�L�K�J�I�H�G�N�M�L�K�J�I�H�G�N�M�L�K�J�I�H�G�N�M�L�K�J�I�H�G�l ]IJK٤٦ :ا�[. 
، يرفإنه ورد ذكر المال والولد في العديد من المواضع في سياق التحذ           ، ومن جانب آخر  

 .]٩ :ا��')?�!ن[ �mw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�mw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�mw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�mw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�ml :فقال تعالى
قـرة  « بأنهم   � إلى قول النبي     تم النظر  إذا   فكيف لنا أن نتعامل مع هذه النعم ؟ خاصةً        

 . ؟»العين

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٤/٦ : الجامع ألحكام القرآن:انظر) ١(

 . ٤/٣٢٨ :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن عطية) ٢(



�    � ١٢٥ 

 ،)٣(قَـيسٍ  بـنِ  شْعثاأل من حديث    )٢( بسنده )١(كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم     وذلك  
 .ولَحمٍ خُبزٍ من قَصعةً مكَانَه لَكُم وددتُ :فَقُلْتُ، � النَّبِي عنْد وَأنَا بِه فَبشِّرتُ غُالم ِلي وِلد": قَاَل
 وقُـرةُ ، الْقُلُـوبِ  لَثَمرةُ وِإنَّهم، محزنَةٌ مجبنَةٌ لَمبخَلَةٌ ِإنَّهم ؛ذَاك قُلْتَ ِإن« :� اللَّه رسوُل فَقَاَل
نِالْع٤(»ي(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٤٠(،  ٧٧٠٤  : حديث- كتاب الذبائح-المستدرك على الصحيحين للحاكم) ١(
عن ، ]الثوري[ثنا سفيان   ، ]الضحاك بن مخْلَد  [ثنا أبو عاصم    ،  حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق      :قال الحاكم ) ٢(

 .به، بن قيساعن األشعث ، ] عبد الرحمن الجعفيابن[عن خيثمة ، ]سليمان بن مهران[األعمش 
 كانـت . واإلسالم الجاهلية في" القبيلة اليمنية  "ةدنْك أمير :محمد بوأ، الكنْدي بٍركَ يدعم بن قيس بن األشعث) ٣(

 اليرمـوك  وشهد، فأسلم قومه من جمعٍ في اإلسالم ظهور بعد � النبي على ووفد، حضرموت في إقامته
، هفاتي به موثقًا ليرى أبو بكر فيه رأي       ، �وكان ممن امتنع عن تأدية الزكاة بعد وفاة النبي          . عينه فأصيبت
توفي في سـنة    ، الحسن البالء وأبلى الوقائع وشهد، المدينة في فأقام، فروة أم أخته هجووز بكر أبو فأطلقه

 .)٤/٤٨٢: معجم البلدان للحموي، ١/١٣٤: االستيعاب البن عبد البر :انظر ()هـ٤٠(
  : دراسة الحديث)٤(
 :رجاله ثقاتٌ إال أن فيه : دراسة الحديث:أوالً  
ولم يـذكر مـن     ، )٣٠٤ :تقريب التهذيب ( ثقةٌ وكان يرسل     : بن عبد الرحمن بن أبي سبرة      خيثمة -١  

 َأدرك َأنَّه :خَيثَمةَ عن وروِي، ولم يذكر األشعث بن قيس ممن أرسل عنهم خيثمة        ، تالميذ األشعث بن قيس   
وقد ثبت معاصرته لألشعث بن     ، )٤/٣٢١ :أعالم النبالء سير   (شَيبه غَير من منْهم ما، صحابِيا عشَر ثَالَثَةَ
خاصة مع وجود من    ، ورغم ذلك فإن احتمال اإلرسال قائم     ، فإن بين وفاتيهما ما يقارب أربعون سنة      ، قيس

 . في التخريجكما سيأتي، للحديث طريقًا أخرى غيرهولكن ، ضعف الحديث من العلماء بسبب إرساله
 .١٩ تقدم ص،وتدليسه محتمل،  لكنه يدلس حافظٌثقةٌ، مهران وهو سليمان بن :األعمش -٢  

 .٤تقدم ص،  ذلكوال يضره، دلس ربما حافظٌ ثقةٌ :سفيان بن سعيد الثوري -٣
 باب من يستحب الموت وقلة المال والولـد         -الزهدفي  هنَّاد بن السري     أخرجه   : تخريج الحديث  :ثانيا
عن األشعث بن   ، أي عن خيثمة بن عبد الرحمن     ، ق الحاكم من نفس طري  ، بنحوه، )١/٣٠٩(، ٥٤٩  :حديث
 .قيس

شـعب  والبيهقـي فـي    » مبخلـة «بنحوه دون قوله    ، )٣٦/١٦١(، ٢١٨٤٠ :وأخرجه أحمد في مسنده   
، من طريق الشَّعبِي  ، بنحوه، )١٣/٤٠٩(،  ١٠٥٥١  :حديث - الصغير وتوقير الكبير   مِ في رح   باب -اإليمان

 .متابعا لخيثمة بن عبد الرحمن عن األشعث، مشهورعامر بن شَراحيل الثقة ال
من طريق علي بن رباح عن األشعث بن قيس متابعـا آخـر   ، )١/٢٣٦(في الكبير وأخرجه الطبراني  

 .بنحوه، لخيثمة
 وهو بالمتابعة يكـون حـسن     ، أصله ضعيف الحتمال إرسال خيثمة      اإلسناد :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا

 علـى شـرط      صحيح هذا حديثٌ  ":وقال الحاكم ، هد يرتقي بها إلى الصحيح لغيره     والحديث له شوا  ، لغيره
لكـن  و، فإنه بهذا اإلسناد ضعيفٌ إلرسال خيثمـة      ،  هذا من تساهله المعروف    :قلت" الشيخين ولم يخرجاه  

= 
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، العافيـة  علـى  يصبر من الرجل كل الرجل": )١(لغزاليففي إزالة هذا اإلشكال يقول ا      
ـ  أن وعـسى ، عنده مستودع ذلك كل أن ويعلم، إليها يركن ال أن عليها الصبر ومعنى سترجعي 

 نأو، واللعب واللهو واللذة التنعم في ينهمك وال، بها الفرح في نفسه يرسل ال نأو، القرب على
، الـصدق  ببـذل  لسانه وفي، للخلق المعونة ببذل بدنه وفي، باإلنفاق ماله في اهللا حقوق يرعى
 .)٢("عليه به اهللا نعمأ ما سائر في وكذلك

 .-واهللا أعلم-  يمكن الجمع بين األمرينفبهذا

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 حـديثٌ " :وكذا قال األرنؤوط عن روايـة أحمـد       ، بمتابعة الشَّعبِيِ لخيثمة عن عامر يكون صحيحا لغيره       

وعن األسود بـن    ، وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وإسناده ضعيف       : "وقال "ضعيف إسناد وهذا يحصح
 ".وإسناده حسن في الشواهد، خلف

 وإنـه  القلـب  ثمر الولد« :قال � النبي عن، إلى أبي سعيد الخدريبسنده  ، فيشهد له ما أخرجه البزار    
 :وقـال البوصـيري  ،  ألجل عطية العوفي  وهو ضعيفٌ ، )٢/٣٠٥، ١٠٣٢ :حديث (»محزنة مبخلة مجبنة

 ).٥/٣٣٦، ٤٧٩٨ :اتحاف الخيرة المهرة" (صحيح بشواهده"
 ومـن   � كتاب معرفة الـصحابة      -المستدرك على الصحيحين  ويشهد له كذلك ما أخرجه الحاكم في        

 يعلى بن منبـه     من حديث ، )١٠/٢٠٢(،  ٤٧١٩  : حديث -�مناقب الحسن والحسين ابني بنت رسول اهللا        
 مجبنَةٌ مبخَلَةٌ الْولَد ِإن« : فضمهما إليه ثم قال    � جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول اهللا         :قال، ثقفيال

صحيح " (صحيح ":وقال األلباني  "ى شرط مسلم ولم يخرجاه     عل  صحيح هذا حديثٌ : "وقال الحاكم " »محزنَة
 ".مقبول"وهو راشد  سعيد بن أبيه فإن في إسناد،  أي صحيح لغيره:قلت). ١/٣٤٤ :الجامع

، عمر بن عبد العزيـز    بسنده إلى   ،  )٢٤/٢٤١(ويشهد له كذلك ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير          
»  ..ةٌلَخَب مةٌلَهج منةٌبج منةٌزح ملدوالْ« : قال� زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رسول اهللا :قال

التيسير شـرح   " (قوي إسناده ":ولكن قال الْمنَاوِي  ، حجر عند ابن " مجهول" وهو   الثقفيابن أبي سويد    وفيه  
وقال ، )٣/٢٦١ :تخريج أحاديث اإلحياء" (صحيح إسناده: "وقال العراقي، )١/٦١٥ :الجامع الكبير للمناوي

 ).١/٣٤٤، ١٩٩٠ :صحيحح الجامع" (صحيح: "األلباني
احتمال فإن إسناد الحديث فيه     ، ا هي بمجموع الطرق والشواهد     إنم ؛ كل هذه التصحيحات للحديث    :قلت

 »ثمرة القلب «وهو من األحاديث التي تراجع االلباني عن تضعيفها ولكنه استثنى منه لفظة             ، إرسال خيثمة 
 ).٧٢ص، ٣٨ : حديث رقم: تراجعات العالمة األلباني فيما نص عليه تصحيحا وتضعيفًا:انظر(

 مئتـي  نحـو  له، متصوف، فيلسوف :االسالم حجة، حامد أبو، الطوسي الغزالي دمحم بن محمد بن محمد )١(
 يقولـه  من عند (الغزل صناعة إلى نسبته، )بخراسان، طوس قصبة (الطابران في ووفاته مولده. مصنف
سير أعالم   :انظر) (هـ٥٠٥(توفي في   ، بالتخفيف قال لمن )طوس قرى من (غزالة إلى أو )الزاي بتشديد

 ).٧/٢٢ :األعالم للزِرِكْلي، ١٩/٣٢٨: لذهبيالنبالء ل
 .٤/٦٩ :إحياء علوم الدين) ٢(
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،  ينظر إليه بنظرة معتدلة ال إفراط فيها وال تفـريط          �فكان النبي   ، وكذلك بالنسبة للمال  
بـأن يـرزق اهللا النـاس       ، ر المال بإطالقه حتى تتعطل سنة اهللا في األرض        قِّحي هو ممن    فليس

وال هـو ممـن     ،  نفسه لذل المسألة   جٍوِحغير م ،  بماله اوأن يكون المسلم عزيز   ، بعضبعضهم ب 
لدرهمه ودينارهاعظَّم المال حتى كان عبد . 

 )٢( بـسنده  )١( أخرج ابن أبي شيبة    فقد،  مباح بحده المشروع أمر  ، المشروعالفرح بالمال   ف
 َأميـر  يـا  :الْخَطَّـابِ  بنِ ِلعمر يقُوُل، الْمسلمين ماِل بيت صاحبِ اَألرقَمِ بنِ اِهللا عبدمن حديث   

يننْؤمنَا ؛الْمنْدةٌ علْيح نم ةلْيح لُوالَءةُ ،)٣(جيآنبٍ وذَه ةضفو ،ا فَريهك فْأيـي  ِإذَا :فَقَاَل ،رتَنَأير 
 في )٤(نطْعا ِلي اُبسطْ :قَاَل ،الْمْؤمنين َأمير يا فَارِغًا الْيوم َأراك ِإنِّي :فَقَاَل يوما فَجاء، فَآذنِّي فَارِغًا
 ِإنَّـك  اللَّهـم : قَـالَ  ثُم علَيه فَوقَفَ فَجاء ،علَيه فَصب الْماِل بِذَِلك َأتَى ثُم ،نطْعا لَه فَبسطَ، الْجِسرِ
�����mpppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz :فَقُلْتَ ،الْماَل هذَا ذَكَرتَ

�{�{�{�{l ]    ١٤ :�ل ����ان[ َقُلْتو: �m¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁl ] ٢٣ :ا������[ 
"مالَ ِإنَّا اللَّه يعتَطِإالَّ نَس َأن حا نَفْرنْتَ بِمينَالَ ز ،مقُ )٥(-فاجعلني– اللَّهُأنْفي هقٍّ فوذُ ،حَأعو بِك نم 

ه٦("شَر(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨/٢٨٢(،  ٣٤٤٧٤  : حديث- في أمر القادسية وجلُوالء- كتاب التأريخ-مصنف ابن أبي شيبة) ١(
سـلم  أ[، عن أبيـه  ،  ثنا زيد بن أسلم    :قال، قال حدثنا هشام بن سعد    ، حدثنا محمد بن بشر    :قال ابن أبي شيبة   ) ٢(

 .بالحديث، عبد اهللا بن األرقم  سمعت:قال ]العدوي
 إلـى  يمتد عظيم نهر وهو، خراسان طريق في السواد يجاسسطَ من ]أي ناحية [ وجسطَوهي  ، بالمد :جلُوالء) ٣(

 فـسميت  ؛المـسلمون  فاستباحهم )هـ١٦( سنة للمسلمين الفرس على المشهورة الوقعة كانت وبها، بعقوبا
، القتلى تلَلِّجفَ ألف مائة جلُوالء يوم الفرس من ���� اهللا قتل :وقيل، المسلمون بهم أوقع لما، قيعةالو جلُوالء
 ).٦/٨٦٩ :معجم البلدان للحموي( فارس بنو أفنيت الوقيعة جلُوالء ويوم، جلُوالء فسميت

 ظهـر  ما :والنَِّطع. أملس مبسوطٌ وهو، النَّطْع له ويقال، النِّطْع منه، ومالَسة شيء في بسط على يدلُّ أصٌل )٤(
ـ . كالتخزيز آثار فيها الخُليقاء بعظم الملْزقة الجلدة  وهي .األعلى الفَمِ غار من فيكـون  ، النُطـوع  عوالجم

 .)٢/١٧٨ :تهذيب اللغة للهروي، ٥/٤٤٠ :مقاييس اللغة البن فارس: انظر (ابسط لي شيًئا: المراد
وهـي  ، وهي موجودة في طبعة أخرى للكتاب     ، ير الباحث ليستقيم المعنى   وهذه من تقد  ، محذوفة من الكتاب  ) ٥(

 . كمال يوسف الحوت:تحقيق، هـ١٤٠٩، الرياض، طبعة مكتبة الرشد
  :دراسة األثر) ٦(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناه متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  

 محله ":زرعة أبو وقال "الحديث حسن الحديث جائز ":العجلي قال :أبو عباد ، هشام بن سعد المدني    -١
 بـن  هشام ":داود أبي عن اآلجري وقال "صدوق ":الساجي وقال "إسحاق ابن من إلي أحب وهو، الصدق

 من يجتنب، شيء حفظه وفي، بأس به وليس، غمزوه: "وقال الدارقطني  "أسلم بن زيد في الناس أثبت سعد
= 
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 ــــــــــــــــــــــــــ=
 أبي ابن وقال "بالقوي وليس صالح ":المديني بن علي عن، بةشي أبي ابن وقال "فيه الحفاظ خالفه ما حديثه
 هـو  ؛بـه  يحـتج  وال حديثه يكتب ":حاتم أبو وقال "الحديث بمتروك وليس صالح ":معين ابن عن، خيثمة
 صدوقٌ: "قال الذهبي في المغني    "الشواهد في مسلم له أخرج ":الحاكم وقال "واحد عندي إسحاق بن ومحمد
لـه   صـدوقٌ : "حجـر  وقال ابن  "الحديث حسن: "ي من تكلم فيه وهو موثوق والكاشف      وف "ضعفه مشهور 
 ".األحوال أحسن على الحديث حسن" :قال األلباني و"ورمي بالتشيع، أوهام

، ضـعيف  ":معين ابن عن، الدوري وقال "متشيعا وكان، فعضتَسي الحديث كثير كان ":سعد ابن وقال
 أبـي  ابـن  وقال "القوي بذاك ليس ":معين ابن عن، صالح بن معاوية وقال "منه إلي أحب قيس بن وداود
 فـي  سـفيان  بـن  يعقـوب  وذكره "عنه يحدث ال سعيد بن يحيى كان، بشئ ليس ":معين ابن عن، مريم

 هـشام  يكـن  لـم  ":أحمـد  عن، حاتم أبو قال "بالقوي ليس ":مرةً وقال "ضعيف" :النَّسائي وقال، الضعفاء
 "عنـه  يـروي  ال سعيد بن يحيى كان، وكذا كذا سعد بن هشام ":أبيه عن، أحمد بن اهللا دعب وقال "بالحافظ

وروى ابن عدي حـديثًا      "أحمد يرضه لم ":حرب وقال "الحديث محكم هو ليس" :أحمد عن طالب أبو وقال
، يفهم ال هوو، سانيداأل قلبي ممن كان: "قال ابن حبان   "حديثه بتَكْي ضعفه مع: "وقال، له خالف فيه الثقات   

، بـه  االحتجاج َلطُب ؛الثقات عن يروى فيما ثباتاأل مخالفته كثر فلما، يعلم ال حيث من الموقوفات ويسند
 ممـن  الضعف إلى بِسنُ من باب في البر عبد ابن وذكره "ضير فال حديثه من الثقات وافق بما اعتبر وإن

 .ومائة ستين سنة مات :وقيل، المهدي خالفة أول في مات : قيل.حديثه يكتب
 .وثقةٌ في زيد بن أسلم،  هو صدوق إن وافق الثقات:قلت

 :بن معين رواية الدوري   اتاريخ  ، ٤٤٥ :- القسم المتمم  -الطبقات الكبرى البن سعد   ( :مصادر الترجمة 
 :التـاريخ الكبيـر   ، ١٠٢ :سؤاالت ابن أبي شيبة لعلي بن المـديني       ، ١/٧٠ :ورواية بن محرِز  ، ٣/١٩٥
، ٢/٥٠٧ : ألحمد العلل، ٢٢٠ و   ٢٠٧ :سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد    ، ٢/٣٢٨ :ثقات للعجلي ال، ٨/٢٠٠

الكامل ، ٤/١٤٦٢ :الضعفاء الكبير للعقيلي  ، ٢٤٥ :الضعفاء والمتروكين للنَّسائي  ، ٩/٦١ :والتعديل الجرح
ـ  وغيـره  بن بكَير ا سؤاالت، ٣/٨٩ :حين البن حبان  والمجر، ٧/١٠٨ :في ضعفاء الرجال    الحـسن  يألب

 :ذكر من تكلم فيه وهو موثوق     ، ٢/٧١٠ :المغني في الضعفاء  ، ٣٠/٢٠٤ :تهذيب الكمال ، ٣٨ :نيالدارقط
إرواء الغليـل   ، ١٠٢١ :تقريـب التهـذيب   ، ٣٠/٢٠٤ :تهذيب التهذيب ، ٢/٣٣٦ :الكاشف للذهبي ، ١٨٦

 .)١/٤٩ :لأللباني
 لم يثبت سماعه من هشام بن       :هللا الكوفي أبو عبد ا  ، العبديصة بن المختار    رافمحمد بن بشر بن الفُ     -٢

وهمـا  ، وقد صـرح بالتحـديث  ) ٨٢٨: تقريب التهذيب( حافظولكنه ثقةٌ ، سعد من جهة الشيوخ والتالميذ   
 . وأضف إلى ذلك أنه توبع كما سيأتي في التخريج، نمتعاصرا
 	 من زهد عمر     -ودبي دا ألالزهد  و، )١٤٣( :زهد ألحمد بن حنبل    الحديث في ال   :تخريج األثر : ثانيا
 .بمثله، عن هشام بن سعد، كالهما عن محمد بن بشر، )٨٦(،  ٧٤  : حديث-وأخباره

 - ما قالوا في قسمة ما يفتح مـن األرض وكيـف كـان ؟         - كتاب الجهاد  -مصنف ابن أبي شيبة   وفي  
ير ابن تفسو، مختصرا، عن هشام بن سعد، متابعا لمحمد بن بشر   وكيع   عن، )١٧/٥١٢(،  ٣٣٦٥١  :حديث

متابع آخر لمحمد بن بشر     ، ]وهو ثقة [ القاسم بن يزيد الجرمي   عن  ، )٢/٦٠٧(،  ٣٢٥١ :حديث -أبي حاتم 
= 
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 ذلـك  تـزيين  نأو، اهللا هو اآلية في المذكور التزيين فاعل نأ إلى إشارةٌ األثر هذا في
 .ذلك على جبلوا وأنهم، آدم بني قلوب في تحسينه بمعنى

 .المذموم وهو فيه وانهمك ذلك من عليه طبع ما على استمر من منهم لكن
 نفـسه  بمجاهدة وذلك، ذلك من له دح ما عند ووقف والنهى األمر فيه راعى من ومنهم

 .الذم يتناوله لم فهذا ؛له تعالى اهللا بتوفيق
 عليـه  إقبالـه  مع عنه وأعرض، عليه ردقَ أن بعد فيه فزهد ذلك عن ارتقى من ومنهم

 في أنفقه أن أسألك إني اللهم" عمر بقول اإلشارة ذلك لىإو ؛المحمود المقام هو فهذا ؛منه وتمكنه
 .)١("حقه

 :هذا األمر بحذر ووجللى كان ينظر عمر إولذلك  
 لمـا   : قال ، عوف  بنِ الرحمنِ  عبد  بنِ عن إبراهيم  )٣( بسنده )٢(  معمر بن راشد   فقد أخرج 

 حتى   المالِ ها في بيت  جعلُأال ت " :هري الز  األرقمِ  بنِ  اهللاِ  قال له عبد   ،ىرس ك بكنوزِ 	  عمر تيُأ
 فبـاتوا   ، المـسجد  حِر فوضعت في ص   ، فأمر بها  "هايضم حتى أُ  ها سقفٌ لُّظال ي " :قال "ها ؟ مسقْتَ

يحرونهاس،  فلما أصبح  أم كُ بها فَ  رعنها فَش ،    فرأى فيها من الحمراء  والبيضاء   منه   يتألألُ  ما يكاد 
فبكى ع  : قال ،البصر مر 	   عوف  بنِ  الرحمنِ  فقال له عبد : " ما يبكفواِهللا  يا أمير المؤمنين ؟    يك 

   شكرٍ إن كان هذا ليوم  سرورٍ  ويوم  كال" : فقال عمر  " فرحٍ  ويوم،     ـ لْ إال أُ   إن هذا لم يعطه قوم قي 
  .)٤(" .. والبغضاءبينهم العداوةُ

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 متـابع ثالـث     من طريق عبد اهللا بن وهب     ، )٢/٧٠٠ (:ةبتاريخ المدينة البن شَ   وفي  ، عن هشام بن سعد   

 .مطوالً،  بن األرقمعبد اهللاعن ، عن أبيه، زيد بن أسلمعن ، عن هشام بن سعد، لمحمد بن بشر
وأشار ابن حجر إلى من وصله      ، معلقًا، )٨/٩(، ٦٤٤٠،  كتاب الرقاق  -صحيح البخاري والحديث في   

 فـتح   :وانظـر (، بمثله، مالك عن ُأويس أبي ابن من طريق    ؛من وجه آخر  ، )٥/١٦٤(في تغليق التعليق    
 ).١١/٢٥٩ :الباري

، سعد فإن عددا من الرواة الثقات رووه عن هشام ابن        ، طرقه إسناده صحيح ب   :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا
 .ضافة إلى أن هشام بن سعد ثبتٌ في زيد بن أسلمباإل

 .١١/٢٥٩ :فتح الباري البن حجر )١(
 ).١١/٩٩(، ٢٠٠٣٦ :حديث - باب الديوان-الملحق بمصنف عبد الرزاقجامع معمر بن راشد ) ٢(
 .	عن عمر ، إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفعن ، عن الزهري : بن راشد  معمرقال) ٣(
  :دراسة األثر) ٤(

 :إال أن فيه، ورجاله ثقات،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً
تقريـب   (وكـان يتـشيع   ، ثقة حافظ عمى في آخر عمره فتغير       :عبد الرزاق بن همام الصنعاني     -١

 .٤٣ صعنه مصححة كما سبق -راوي المصنف-بريوال يضره ألن رواية الد، )٦٠٧ :التهذيب
= 
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وهو عدم  ، ولكن لذلك ضابط  ، ح به أن المال والغنيمة مما يفر     ؛ لديهم افهكذا كان معروفً  
فـي   كما سيأتي    أو أن تكون فتنةً أو حسنةً معجلةً      ، من مكر اهللا تعالى    اخوفً، االسترسال في ذلك  

 .آداب الفرح

ـ       ، وإال فال يجوز الفرح بالمال إن كان بغير حقه         ه عـن اهللا    أو أدى إلـى االشـتغال ب
{�{�{�{�m ربهذكر  ما انشغل بالخير عن     ه ل نفس � سليمانففي كتاب اهللا تعالى عاتب      ، ورسوله

g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~l ]٣٢ :ص[. 
 .-واهللا أعلم–م الدنيا ع على كل ما يفرح به من نه القاعدة في الفرح بالدنيا تنسحبوهذ

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عـروة               :معمر بن راشد األزدي    -٢

 .وال يضره ألنه ال يروي عن أحد منهم، )٩٦١ :تقريب التهذيب (وكذا فيما حدث به بالبصرة، شيًئا
 ما ذكر في زهد األنبياء وكالمهم       - كتاب الزهد  -مصنف ابن أبي شيبة    الحديث في    :تخريج األثر : ثانيا

الزهـد  و، مختصرا، )١٩/١٣٩(،  ٣٥٥٨٧ : حديث - كالم عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه       -عليهم السالم 
، بنحـوه مختـصرا   ، )٢٦٥(،  ٧٦٨  : حديث - باب ما جاء في ذم التنعم في الدنيا        -والرقائق البن المبارك  

 جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفـيء           -يمة كتاب قسم الفيء والغن    -السنن الكبرى للبيهقي  و
، )٦/٣٥٨(،  ١٣٤١٦   : حـديث  - باب االختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمـع          -غير الموجف 

 .	عن عمر ، ن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوفع، الزهريمن طريق ، مختصرا
 زهد -زهد ألحمد بن حنبل  وال، )٨١(،  ٦٨  : حديث - وأخباره 	 من زهد عمر     -بي داود ألالزهد  وفي  

عـن المـسور بـن      ، عن عروة بن الزبير   ، الزهري ابن شهاب    من طريق ، )١٤٣ (	عمر بن الخطاب    
 .مختصرا،  أن عمر بن الخطاب:مخرمة

 مسند عمر   -مسند عبد بن حميد   و، نحوه مختصرا ، )١/٢٥٣(،  ٩٣  :حديث :مسند أحمد بن حنبل   وفي  
حـدثنا  ، لهيعـة  ابـن مـن طريـق     ، مختصرا جدا ، )١/٩٩(،  ٤٤ : حديث - عنه بن الخطاب رضي اهللا   ا

بن اأنه دخل على عمر ، يحدث عن أبي سنان الدؤلي   ، أنه سمع محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة       ، األسود أبو
 .بالحديث، الخطاب

ربعة أخماس   جماع أبواب تفريق ما أخذ من أ       - كتاب قسم الفيء والغنيمة    -السنن الكبرى للبيهقي  وفي  
،  ١٣٤١٤   : حـديث  - باب االختيار في التعجيل بقـسمة مـال الفـيء إذا اجتمـع             -الفيء غير الموجف  

أنا غير واحد من أهل العلم أنه لما قدم على عمر بن الخطاب  :قال،  الشافعي من طريق ، مطوالً، )٦/٣٥٧(
 . ما أصيب من العراق	

ياسر بن إبراهيم بن    ( كتاب الزهد ألبي داود       قال محققا  وكذا، إسناده صحيح  : الحكم على اإلسناد   :ثالثًا
عن إبراهيم بـن    ، عن الزهري ، أي من طريق معمر   ، مشيرين إلسناد روايتنا األصلية   ) وغنيم غنيم ، محمد

 .عبد الرحمن بن عوف
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 :أو مشاركة الكفار في أعيادهم، وحكم إحداث أعياد جديدة،  الفرح باألعياد:ثالثًا
     ا وأياما لنفرح فيها  فقد شرع اهللا لنا أعياد ، ظهار الفـرح   على إ المسلمين   � وحث النبي

 وهذه  -كما سبق –مباح  الفي األكل والشرب واللعب     على األهل   التوسعة  ب، هموالسرور في أعياد  
 .وهما الفطر واألضحى، ن في العاموعيدا،  وهو يوم الجمعة، عيد في األسبوعاألعياد هي

أو اظهـار   ، عياد جديدة غير ما شـرعه اهللا      أ حكم اتخاذ    : تفصيله هنا هو   ولكن ما أريد  
 اليوم فـي مـا      يرىكما  ،  كتخصيص طعام أو شراب أو تبادل الهدايا والتبريكات        ،السرور فيها 

وغيرها مـن   ) عيد المولد النبوي  (أو  ) عيد االستقالل (أو  ) عيد الزواج (أو  ) عيد الميالد : (يسمى
 .مسميات ؟

 المـسمى   كيوم رأس السنة الميالديـة    ، لمينمسوكذلك هل يجوز االحتفال بأعياد غير ال      
)Christmas( ،     أو عيد الحب المسمى)Valentine(   مجـرد مـشاركة   حتـى   أو   وغيرهـا ؟ 

 .أو تهنئتهم فيها ؟، هاأصحابها من غير المسلمين الفرح ب
لما قدم المدينة وجد للناس يومان فإنه ،  حدد للمسلمين أيام أعيادهم�أن النبي : والجواب

الفطر : فاستبدل النبي هذين العيدين بعيدين آخرين هما      ، وهما النيروز والمهرجان  ، ن فيهما يلعبو
 .واألضحى

 � اللَّـه  رسـولُ  قَـدم  : قال	  من حديث أنس بن مالك  )٢( بسنده )١(فقد أخرج أبو داود   
. الْجاهلية فى فيهِما نَلْعب كُنَّا :قَالُوا »؟مانِالْيو هذَانِ ما« :فَقَاَل فيهِما يلْعبون يومانِ ولَهم الْمدينَةَ

 .)٣(»الْفطْرِ ويوم اَألضحى يوم :منْهما خَيرا بِهِما َأبدلَكُم قَد اللَّه ِإن« :� اللَّه رسوُل فَقَاَل

 ـــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٤٤١(، ١١٣٦ :  حديث- باب صالة العيدين- تفريع أبواب الجمعة- كتاب الصالة-سنن أبي داود) ١(
عـن  ، ]ابن أبي حميد الطويـل [عن حميد   ، ]ابن سلمة [حدثنا حماد   ، حدثنا موسى بن إسماعيل   : قال أبو داود  ) ٢(

 .بالحديث،  بن مالكأنس
 : دراسة الحديث) ٣(
 :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه،  إسناده متصل:دراسة اإلسناد: أوالً 

وهو من المرتبـة الرابعـة مـن        ، )٢٧٤: بتقريب التهذي  ( مدلس ثقةٌ:  حميد بن أبي حميد الطويل     -١
وقد صرح بالسماع عند أحمد كما سيأتي في        ، )٣٨: طبقات المدلسين البن حجر   : (المدلسين عند ابن حجر   

 .التخريج
ولم يذكر الراوي عنه هنـا فـيمن روى   ، )٢٦٨: تقريب التهذيب(ثقةٌ تغير بآخرة :  حماد بن سلمة   -٢

 .يأتي في التخريجوقد توبع كما س، عنه قبل االختالط
، )٣/١٩٩(،  ١٥٥٥ :  حـديث  - كتاب صالة العيدين   -النَّسائيسنن   الحديث في    :تخريج الحديث : ثانيا  

من طريـق   ، )٢/٢٢٥(،  ١٧٦٧ :  حديث - بدء العيدين  - كتاب صالة العيدين   -السنن الكبرى للنَّسائي  وفي  
،  ١٢٨٢٧ : حـديث : ند أحمـد بـن حنبـل      مس و "في العام ": بمثله وزاد ، إسماعيل بن جعفر وهو ثقة ثبت     

= 
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 :ذكر الفوائد اآلتيةففي ضوء هذا الحديث يحسن 
فلو شاء ألقرهم علـى  ، )١(" يقتضي ترك المبدل منه    واإلبدال "اإلبدال �أراد النبي   : أوالً
ولم يـرد اإلضـافة     ، راد اإلبدال ولكنه أ ، دين يلعبون فيهما  وأضاف لهم عيدين جدي   ، ما هم عليه  

 .رقرااإل أو
،  الحقيقـي يشعرون فيها بمعنى العيد والفرح والسرور  ، للمسلمين أعيادا حقيقيةً  كما أراد   

 .أداء الحج وأ، صوم رمضانب، مام طاعتهم هللابأن يفرحوا بت
سـواء سـميت    ، على اختالف مسمياتها  من غير المسلمين    فإن الناظر إلى أعياد الناس      "

كعيـد  ، يجدها أعيادا زائفةً خياليةً ال واقع لها   ، ذلك غير أو، أو وطنيةً  شعبيةً أو اجتماعيةًأعيادا  
، وما االحتفال به إال احتفال بذكرى ال وجود لها  ، قضى وان  واحدةً فإنه حدث مرةً  ، االستقالل مثالً 

سـواء  ، تأتي بعد أيامٍ من الجهاد والتعـب      ،  متجددة أما أعياد المسلمين فهي أعياد حقيقيةٌ واقعيةٌ      
فيكافئ اهللا تعـالى عبـاده      ،  الحج أو السعي والطواف والمناسك في    ، نالصيام والقيام في رمضا   

 .)٢("بعد العملالجائزة وتكون بمثابة ، بهذين العيدين
عـدم   و ،إن كثرة األعياد تخالف منهج اإلسالم في المحافظة على أوقات المسلمين          : ثانيا

 . في هذه األعيادإهدارها في اإلجازات والعطل التي تفرض
فيكون تعظيم يوم لألرض مثالً     ، وال عظمة إال لما عظمه اهللا     ، أن العيد يوم معظم   : ثالثًا

 .يكون فيه تعديا على حقوق اهللا تعالى، ل أو يوم للحبأو يوما لالستقال
وقوع المنكرات كالغناء والمعازف المحرمة واالختالط والمجون في مثـل هـذه            : رابعا

 .مما يجلب مقت اهللا وغضبه، المناسبات

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 السننو، بلفظه، أخبرنا حميد، من طريق سهل بن يوسف المسمعي عن حميد ويزيد بن هارون، )٢٠/٢١٢(

، ق مروان بن معاوية الفزاري    من طري ، )٣/٢٧٧(،  ٦٣٤٢ :  حديث - كتاب صالة العيدين   -الكبرى للبيهقي 
 كتاب صالة -المستدرك على الصحيحين للحاكمو، )٢/٣١٩(،  ١٣٩٠: حديث: حميد بنامسند عبد و، بنحوه

كلهـم عـن حميـد      ، بمثله، من طريق موسى بن إسماعيل المنقري     ، )١/٢٩٤(،  ١٠٤١ :  حديث -العيدين
 .وصرح حميد الطويل بالسماع من أنس في رواية أحمد، عن أنس، الطويل

 على شرط مـسلم      صحيح هذا حديثٌ ": كم فقال صححه الحا وإسناده صحيح؛   : الحكم على اإلسناد  : ثالثًا  
 .)٤/٢٩٧(، ١٠٣٩: حديث:  وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود"ولم يخرجاه

 .٤/٦٦٩: فيض القدير للمناوي) ١(

،  بتـصرف واختـصار  ٦ رقم الشريط، مجموعة أحكام الصيام: سلسلة شرح بلوغ المرام للشيخ عطية سالم  ) ٢(
 .١/١٦٠:  فتح الباري البن رجب:وانظر لمعنى قريب من هذا
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عزاز المسلمين بأن ال وإ، مخالفة أهل الكتاب والكفار والمشركين   �وكذلك أراد   : خامسا
 .و غيرهااألعياد أسواء في ،  يركضون خلف األممإمعةًيكونوا 

،  من اليهود والنصارى والمجوس وغيـرهم      بالكفار والمشركين  تشبهفيه  ن هذا العمل    فإ
لذلك كانـت أعيـادهم     ، كان من عادة اليهود والنصارى أن إذا استعظموا يوما اتخذوه عيدا          قد  ف

m�o�n�m�l�k�o�n�m�l�k�o�n�m�l�k�o�n�m�l�k : الكريمة اآلية عن	ونجد هذا في قول اليهودي لعمر ، كثيرةً جدا

u�t�s�r�q�pu�t�s�r�q�pu�t�s�r�q�pu�t�s�r�q�pl ] قال ]٣ :ا��)��3ة" :لَتْ لَوينَا نَزا فا التَّخَذْنَاهيدفما كان مـن     "ع 
 يـوم  :ُأنْزِلَـتْ  حين � اِهللا رسوُل وَأين ،ُأنْزِلَتْ وَأين ،ُأنْزِلَتْ حيثُ ألعلم ِإنِّي" :أن قال عمر إال   

 .)١("بِعرفَةَ اِهللاو وِإنَّا، عرفَةَ
 :فيفهم من هذا الحديث عدة أمور

 اتخـذوا ذلـك     ؛أو أمر مهم  ،  أنه كان من عادة اليهود كلما حصل لهم يوم عظيم          :األول
 .فال بد للمسلمين أال يفعلوا مثلهم، اليوم عيدا

نا دون شرعها اهللا تعالى ل   ،  بأن هذه األيام هي فعالً أيام عيد       	 كانت إجابة عمر     :الثاني
 .أن نتخذها من عند أنفسنا

 "mn�m�l�k�n�m�l�k�n�m�l�k�n�m�l�k�l :باب قوله تعـالى   " : أن البخاري ترجم للحديث بقوله     :الثالث
،  أن اهللا تعالى أكمل لنا الدين بفرائضه وأحكامه وسننه وشرائعه وشعائره           -واهللا أعلم –فيفهم منه   

قال في مرعاة   ، رع اهللا تعالى  زيادةً على ما ش   نا أن نتخذ أعيادا جديدةً      بفال حاجة   ، ومنها األعياد 
 عيـدين  نجعلهمـا  أن غيـر  مـن  وإحـسانًا  فضالً لنا عيد يومي في اهللا أنزلها يعني" :المفاتيح
 .)٢("بأنفسنا

 بـالرأي  تكـون  ال األعيـاد  أن همن يؤخذ قد فهذا": )٣(يقول ابن رجب  وفي هذا المعنى    
 تضمنت لما اآلية فهذه ،واالتباع الشرعب تكون إنما ،قبلنا من الكتابين أهل يفعله كما ،واالختراع

 :وجهين من األمة لهذه عيدا شرعه يومٍ في ���� اهللا أنزلها ،النعمة وإتمام الدين إكمال
 .الجمعة يوم وهو، األسبوع عيد يوم أنه :أحدهما

 ـــــــــــــــــــــــــ

  : حـديث  -m�n�m�l�k��n�m�l�k��n�m�l�k��n�m�l�k�l:  بـاب قولـه    -المائدة سورة   - كتاب تفسير القرآن   -صحيح البخاري  )١(
 .١١٥ دراسته صت وقد سبق )٥/١٧٧(،  ٤٤٠٧

 .٤/٤٤٢:  ألبي الحسن للمباركفوريالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة) ٢(

 مـن ، للحديث حافظٌ :الدين زين، الفرج أبو، الدمشقي ثم لبغداديا السالمي رجب بن أحمد بن الرحمن عبد )٣(
" والحكـم  العلوم جامع " و  "الترمذي جامع شرح" كتبه من، دمشق في وتوفي ونشأ، بغداد في ولد، العلماء

 ).٣/٢٩٥: األعالم للزِرِكْلي: انظر) (هـ ٧٩٥(توفي في  "فتح الباري شرح صحيح البخاري"و
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 :قيل وقد ،األعظم وموقفهم، األكبر مجمعهم يوم وهو، الموسم أهل عيد يوم أنه :والثاني
 .)١("األكبر الحج يوم أنه

 فأجاب ، عن االحتفال بمثل هذه األعياد،العالمة محمد بن صالح العثيمينوقد سِئَل الشيخ 
 فـي  معروفةً تكن لم، حادثة بدعٍ أعياد كلها الشرعية األعياد تخالف التي األعياد كل إن" :قائالً
 مشابهةُ البدعة مع هافي فيكون ،أيضا المسلمين غير من هائمنش يكون وربما ،الصالح السلف عهد

 وباطلةٌ، محدثيها على مردودةٌ فإنها ذلك سوى أحدثت أعياد كلف..  -وتعالى سبحانه- اهللا أعداء
 فَهـو  فيـه  لَـيس  ما هذَا َأمرِنَا في َأحدثَ من« :� النبي لقول، وتعالى سبحانه اهللا شريعة في
دأي )٢(»ر إحداث -في مثل هذه األيام- يجوز الو  ..اهللا عند مقبول غير، عليه مردود من شيء 

 أن المـسلم  على والواجب ،ذلك أشبه وما الهدايا وتقديم، والسرور الفرح كإظهار ،العيد شعائر
 أن ينبغـي  بل ،ناعق كل يتبع إمعةً يكون أال أيضا للمسلم ينبغي والذي .. به ويفتخر بدينه يعتز

 ال أسـوةً  يكـون  وحتى ،تابعا ال متبوعا يكون حتى، الىتع اهللا شريعة بمقتضى شخصيته كونت
  ..متأسيا

 علـى  الحـق  لهـا  األم بل ،السنة في واحدا يوما بها فىحتَي أن من أحق -مثالً– األمف
 زمانٍ كل في ���� اهللا معصية غير في بطاعتها يقوموا وأن ،بها يعتنوا وأن ،يرعوها أن أوالدها
 .ومكان

 :فباطٌل من أوجه،  بما يسمى المولد النبويوكذلك االحتفال: وقال
 العـصريين  بعض إن بل ،القطعي الوجه على معلومةً ليست � الرسول مولد ليلة :أوالً

 ليلـة  االحتفال فجعل وحينئذ ،منه عشر الثاني ليلة وليست، األول ربيع من التاسع ليلة أنها حقق
 .التاريخية الناحية من له أصل ال منه عشر الثاني

 لفعله اهللا شرع من كان لو ألنه، أيضا له أصل ال فاالحتفال، الشرعية الناحية من: ياثان
 . ملخصاانتهى .)٣( ..محفوظًا يكون أن لوجب بلغه أو فعله ولو ،ألمته غهبلَّ أو، � النبي

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٥٨: فتح الباري) ١(
  : حديث - فالصلح مردود   باب إذا اصطلحوا على صلح جورٍ      - كتاب الصلح  - في صحيحه  البخاريأخرجه  ) ٢(

 .لمن حديث عائشة ) ٣/١٨٤(،  ٢٦٩٧

ولالستزادة يرجع إلى كتـاب حكـم االحتفـال         ، ٣٠٢ -٢/٢٩٨: مجموع فتاوى ورسائل بن عثيمين    : انظر) ٣(
 .-حفظه اهللا–بالمولد النبوي للشيخ صالح الفوزان 
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 :وأما السنة للمسلم فيما يفعله إذا أصابه فرح أو سرور هو أن يقدم شكرا هللا تعالى
 يوم يصومون خَيبر َأهُل كَان :قَاَل 	 موسى يَأب  من حديث  )٢( بسنده )١(ج مسلم فقد أخر 

اءاشُورع ذُونَهتَّخا ييدع ،ونلْبِسيو مهاءسن يهف مهيلح متَهشَاروُل فَقَاَل. )٣(وسر اللَّه � »وهومفَص 
٤(»َأنْتُم(. 

 بنـي  اُهللا نَجى يوم هذَا، صاِلح يوم هذَا قَالُوا :بابن عباس   ن  وفي رواية للحديث ع   
 .)٥(بِصيامه وَأمر فَصامه »منْكُم بِموسى َأحقُّ فََأنَا« :قَاَل، موسى فَصامه عدوهم من ِإسراِئيَل

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/١٥٠(، ٢٧١٧  : حديث- باب صوم يوم عاشوراء- كتاب الصيام-صحيح مسلم) ١(
، ]عتْبة بن عبد اهللا الهذلي[يس محدثنا أبو الع، حدثنا حماد بن أسامة ، حدثناه أحمد بن المنذر   : قال اإلمام مسلم  ) ٢(

فحـدثني  ، ]حماد بن أسامة[و أسامة قال أب: وزاد، فذكر بهذا اإلسناد مثله ، ]ابن مسلم الجدلي   [أخبرني قيس 
 .به، 	عن أبي موسى ، عن طارق بن شهاب، عن قيس بن مسلم، صدقَة بن أبي عمران

 ).٢/٥١٨: النهاية في غريب الحديث (واللباس الهيئة هي :الشارة) ٣(

 : دراسة الحديث) ٤(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصل:دراسة اإلسناد: أوالً  
 وقـال  "المـشهور  بـذاك  ليس، صالح شيخٌ صدوقٌ: "قال أبو حاتم : ة بن أبي عمران الكوفي    صدقَ -١  

 قـال   "أعرفـه  ال": منـصور  بـن  إسحاق رواية في وقال "بشئ ليس": عنه داود أبي رواية في معين ابن
ان في  حب وذكره ابن ، التعارض على حمالني وال" أعرفه ال: اآلخر بقوله، بشئ ليس: قوله فيفسر: "الذهبي
 من فهذا: " وقال عن حديثه هذا    "صدوق: "قال ابن حجر   "لين: "وقال الذهبي ، وهو من رجال مسلم   ، الثقات

 وقد تابعه في نفس الرواية مسلم أبو العمـيس عـن      "صدوق: "هو كال قال ابن حجر    : قلت ".مسلم غرائب
 . كما سيأتي في التخريج"ثقة"قيس بن مسلم وهو 
رجال مـسلم ألبـي بكـر       ، ٦/٤٦٧: الثقات البن حبان  ، ٤/٤٣٣:  والتعديل الجرح (:مصادر الترجمة 

، ٤/٣٦٦: تهـذيب التهـذيب   ، ٢/٥٠٢: الكاشف للذهبي ، ١٩/١٣٩: تهذيب الكمال ، ١/٣١٩: األصبهاني
 ).٤٧١: تقريب التهذيب

تقريـب  ( حدث مـن كتـب غيـره       ي وكان بأخرة ،  ربما دلس   ثبتٌ ثقةٌ:  أبو أسامة  حماد بن أسامة   -٢  
 ).٣٠: طبقات المدلسين( الطبقة الثانية من طبقات المدلسين وال يضره تدليسه ألنه من، )٢٦٧: تهذيبال

 "عرفهأ ال ":فقال عنه أبي سألت :قال ابن أبي حاتم   : أحمد بن المنذر بن الجارود البصري أبو بكر        -٣
:  ميزان اإلعتـدال   وقال في ،  وسكت عنه الذهبي في الكاشف     "صحيح حديثٌ ":فقال، حديثه عليه وعرضت

 .صدوق: قلت". صدوق: " وقال ابن حجر في التقريب"صالح" :قانع ابن وقال "الصدق محله"
ميزان ، ١/٢٠٤: الكاشف للذهبي ، ١/٤٩٠: تهذيب الكمال ، ٢/٧٨: الجرح والتعديل (: مصادر الترجمة 

 ).٩٩: تقريب التهذيب، ١/٧١: تهذيب التهذيب، ١/٣٠٤: االعتدال
  : حـديث  - باب صيام يوم عاشـوراء     - كتاب الصوم  - الحديث أخرجه البخاري   :لحديثتخريج ا : ثانيا
 .بنحوه، عن قيس بن مسلم، من طريق أبي العميس، )٣/٤٤(،  ٢٠٠٥

  ).٣/٤٤(، ٢٠٠٤  : حديث- باب صيام يوم عاشوراء- كتاب الصوم-صحيح البخاريهذه الزيادة في ) ٥(



�    � ١٣٦ 

 .هأولى بالفرح واالبتهاج بنجاتأي  »أحق بموسى« :فقوله
مارس مظاهر  ي فلم، أي بالصيام ،  عن فرحه وشكره هللا بنجاة موسى      �كذا عبر النبي    فه

حيث كانوا  ،  كما كانت تفعل اليهود    ،من لباسٍ وحليٍ ولعبٍ ولهوٍ وغيره     ، زائفة للفرح والسرور  
فعبر عـن فرحـه     ، وإنما خالفهم ،  في ذلك  �فلم يقلدهم النبي    ، يلبسون فيه من حليهم وشاراتهم    

 كما يفعل بعض الناس     ؛ال باألكل والشرب والحلويات واللهو واللعب     ،  تعالى بالصيام  وشكره هللا 
 .-هدانا اهللا وإياهم–اليوم 

 على اهللا نعم من حوادث فيها يحدث التي األيام ولكن": وفي هذا المعنى يقول ابن رجب     
 � النبـي  بصيام استدالالً، حسنًا كان عيدا اتخاذها غير من شكرا الناس بعض صامها لو عباده

 يـوم  صـيام  عـن  َلِئس لما � النبي وبقول، شكرا له موسى بصيام اليهود أخبره لما عاشوراء
 يجتمع التي األعياد فأما )١(»فيه علَى )ُأنْزَِل َأو( بعثْتُ ويوم، فيه وِلدتُ يوم ذَاك«: قال، ثنيناإل

 مواسم هي: واألعياد. ألمته الرسول وشرعه، لرسوله اهللا شرعهما  اهب تجاوزي فال ،الناس اعليه
 قال كما، رحمته وكمال نعمته بتمام والسرور الفرح األمة لهذه اهللا شرع وإنما ،والسرور الفرح
 في وعيدا، سنة في عيدين لهم فشرع ]٥٨ :يونس[ �m�f�e�d�c�b�a�f�e�d�c�b�a�f�e�d�c�b�a�f�e�d�c�b�al تعالى

 .)٢("أسبوع كل
 :ن مخالفتهم مطلوبةٌ لهم مع أ�وأما عن شبهة موافقة النبي 

، السبت يوم في كما، فيه أخطأوا فيما مطلوبةٌ المخالفة أن عنه والجواب": )٣(الطيبي قال
 مـأمورا  يكـن  لـم  الهجرة أول � أنه الجواب في األظهر": )٥(القاري قالو .)٤("أمر كل في ال

 ـــــــــــــــــــــــــ

  : حـديث -وصوم يـوم عرفـة   ،  من كل شهرٍ   اب صيام ثالثة أيامٍ    باب استحب  - كتاب الصيام  - مسلم أخرجه) ١(
 .	 اَألنْصارِى قَتَادةَ َأبِىمن حديث ، )٣/١٦٣(،  ٢٨٠٧

 .١/١٥٩: فتح الباري) ٢(
 اإلرث مـن  ثـروة  ذا كـان ، المشكاة شرح صاحب، المشهور اإلمام :الطيبي اهللا عبد بن محمد بن الحسين) ٣(

، المعتقـد  حـسن  وكان، فقيرا عمره آخر في كان أن إلى الخيرات وجوه في ذلك ينفق يزل فلم ؛والتجارة
 منتظرا إقامة الصالة بعد انتهاء مجلـس        نحبه قضى،  فضائحهم مظهرا، والمبتدعة الفالسفة على الرد شديد

 ).٢/١٨٦: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) (هـ٧٤٣( سنة، التفسير ليبدأ مجلس الحديث
 . ٧/٩٥: اة المصابيح للتبريزي مع شرحه مرعاة المفاتيح للمباركفوريمشك) ٤(
 في العلم صدور من، حنفي فقيه: القاري الهروي المال الدين نور، محمد سلطان بن علي :القاري علي المال) ٥(

 مـشكالت  شرح "و "المصابيح مشكاة شرح"له  ، )هـ١٠١٤ (بها وتوفي مكة وسكن هراة في ولد، عصره
 ).٥/١٢: األعالم للزِرِكْلي( وغيره "الموطأ
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 ولـم  الحجة عليهم تبثَ الم ثم، القبلة أمر ومنها ،األمور من كثيرٍ في يتألفهم كان بل ،بالمخالفة
 .)١("مؤالفتهم وترك مخالفتهم ختارا، والمكابرة العناد منهم وظهر ،مةءالمال يمنعهم

 -»منْهما خَيرا بِهِما َأبدلَكُم قَد اللَّه ِإن«: أي حديث –ويستفاد من الحديث أيضا     : سادسا
مجـرد   أو،  من مظاهر السرور فيهـا     عدم جواز مشاركة الكفار في أعيادهم أو إظهار أي نوع         

 .تهنئتهم فيها
 .)٢("بهم والتشبه المشركين أعياد في الفرح كراهة منه استنبط: "قال ابن حجرف
 ". عن اللعب والسرور فيهماهذا نهي" :قال الطيبيو
 ". عنه على أن تعظيم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما منهيفيه دليٌل" :)٣(قال المظهرو

وكان السلف  ،  تعظيما لليوم كفر    لمشرك من أهدى فيه بيضةً   " :)٤( حفص الحنفي  وقال أبو 
كثرون فيه االعتكاف بالمسجدي." 

ألنه لـم يقرهمـا      ،الحديث يفيد حرمة التشبه بهم في أعيادهم      " :)٥(وقال المجد ابن تيمية   
واإلبدال يقتـضي   »أبـدلكم «وقال ، وال تركهم يلعبون فيهما على العادة، على العيدين الجاهليين  

ولهذا ال تستعمل هذه العبارة إال في تـرك   ، إذ ال يجتمع بين البدل والمبدل منه       ،ترك المبدل منه  
 .)٦("اجتماعهما

 ذلك ومن ":)رأس السنة الميالدية  (: بـ مشيرا إلى ما يعرف اليوم       : ابن تيمية ويقول   
 ألربـعٍ  األول كـانون  أثنـاء  في ،الشتاء أثناء في الناس من كثير يفعله ما -أي من المنكرات  –

 ،المنكـرات  من هو فيه يحدث ما فجميع ،� عيسى ميالد أنه ويزعمون ،منه خلت وعشرين

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٩٥: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري) ١(

 .٢/٤٤٢: فتح الباري البن حجر) ٢(
 زيـدان  صحراء إلى نسبته، بالحديث العلماء من: الزيداني الدين مظهر، الحسن بن محمود بن الحسين: لعله) ٣(

األعـالم  ( وغيرها   )الحديث أنواع معرفة(و) للبغوي المصابيح شرح في المفاتيح (:منها كتبٍ له، بالكوفة
 ).٢/٢٥٩: للزِرِكْلي

 كـان  سـمرقند  أهـل  من الحنفي، النسفي لقمان، بن أحمد بن محمد بن عمر حفص، أبو المحدث، العالمة) ٤(
 عشر نيثا في بسمرقند مات، مصنف مئة من نحو وله ،وغيره والتفسير، الحديث، في ألف فنون، صاحب
 ).٢٠/١٢٧: سير أعالم النبالء للذهبي( مئة وخمس وثالثين سبع سنة االولى جمادى

 اإلسـالم  شـيخ ، المفـنن  المقرىء الفقيه، الحراني تيمية بن الخضر القاسم أبي بن اهللا عبد بن السالم عبد )٥(
 له، الحديد لداود ينِلُأ كما قهالف لك ينِلُأ :له يقول مالك ابن الدين جمال الشيخ كان، الدين مجد البركات أبو

ـ ٦٥٢( سنة توفي "الفقه في والمحرر المنتقى "و "الكبرى األحكام "و "التفسير أحاديث ":منها مصنفات  )هـ
 ).٢/١٦٣:  البن مفلحأحمد اإلمام أصحاب ذكر في األرشد المقصد: انظر(

 .حفص الحنفي والمجد ابن تيمية هو مصدر كالم الطيبي والمظهر وأبيو، ٤/٦٦٩: فيض القدير للمناوي) ٦(
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 هـو  عيدا الميالد هذا اتخاذ فإن. ذلك وغير، شمع واصطناع ،طعام وإحداث ،النيران إيقاد مثل
 .)١("اإلسالم دين في أصل لذلك ليس ،النصارى دين

 :طريقين من تجوز ال -عموما- أعيادهم في موافقتهم أن :وقال 
 عادة وال ،ديننا في ليس فيما الكتاب ألهل موافقة هذا أن من تقدم ما هو :األول الطريق 

 .مخالفتهم مصلحةُ تركه وفي ،موافقتهم مفسدةُ فيه فيكون ،سلفنا
 قوله رآنالق منف ،عتبارواال واإلجماع والسنة الكتاب في ذلك عن النهي :الثاني الطريق 

��ma :تعالى �̀_�~a� �̀_�~a� �̀_�~a� �̀_�~l ] هـو  أنـه  :التـابعين  من واحد غير تأوله فمما ]٧٢ :ا��5�6)ن 
 .)٣( غير ذلك:وقيل،  أعياد المشركين:وقيل، )٢(نالشعاني

 .)٤(»منْهما خَيرا بِهِما َأبدلَكُم قَد اللَّه ِإن«: 	 أنس فحديث: السنة وأما
 :وجوه فمن واآلثار اإلجماع وأما

 يفعلـون  ،بالجزية المسلمين أمصار في زالوا ما والمجوس والنصارى اليهود أن :هانم
 عهـد  على يكن لم ثم ،النفوس من كثيرٍ في قائم يفعلونه ما لبعض والمقتضي، لهم التي أعيادهم
 .ذلك من شيء في يشركهم من ،المسلمين من السابقين

 أن :بعـدهم  الفقهاء وسائر ،بةالصحا عليها اتفقت التي ،	 عمر شروطمن   أن :ومنها
 ،)٥(والبـاعوث  الشعانين وسموا ،اإلسالم دار في أعيادهم يظهرون ال الكتاب أهل من الذمة أهل
 لـيس  أو ؟ فعلهـا  للمسلمين يسوغ فكيف ،إظهارها من منعهم على اتفقوا قد المسلمون كان فإذا
 .؟ لها مظهرا ،لها الكافر فعل من أشد لها المسلم فعل

، فيهـا  عليهم الدخول أو، أعيادهم في الكفار مشاركة عن والسلف الصحابة نهي: الثالث
 .)٦(ذلك ونحو شهودها أو

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٦: اقتضاء الصراط المستقيم) ١(

 ).١/٤٨٥: المعجم الوسيط (المقدس بيت المسيح السيد دخول بذكرى ونمسيحيفيه ال يحتفل عيد:  الشعانين)٢(
 .١٨١: اقتضاء الصراط المستقيم: انظر) ٣(

 وقـد   )١/٤٤١(، ١١٣٦ :  حديث -ة العيدين  باب صال  - تفريع أبواب الجمعة   - كتاب الصالة  -سنن أبي داود   )٤(
  .١٣١سبقت دراسته ص

 ).٥/١٧١: تاج العروس للزبيدي (النَّصارى استسقاء: الباعوث) ٥(
 والدليل على نهي الصحابة والـسلف علـى         .وما قبله ، ١/٩٩: اقتضاء الصراط المستقيم البن تيمية    : انظر) ٦(

 جماع أبواب الشرائط    - كتاب الجزية  -برىالسنن الك البيهقي في   أخرجه  مشاركة الكفار في أعيادهم هو ما       
 - باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم           -..التي يأخذها اإلمام على أهل الذمة       

 خُلُواتَـد  والَ اَألعاجِمِ رطَانَةَ تَعلَّموا الَ: " قال 	بسنده عن عمر بن الخطاب      ) ٩/٢٣٤(،  ١٩٣٣٣  :حديث
= 
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 ِللْمـسلمين  يحلُّ ال" : قال ابن تيمية مجمالً القول عن مشابهة الكفار في أعيادهم          :وأخيرا
وا َأنهتَشَبي ي بِهِمف ءا شَيمم خْتَصي مهاديال ،بَِأع نامٍ مال ،طَعاسٍ وال، ِلباٍل وسال ،اغْتو  إيقَـاد 

 وال ،اِإلهداء وال ،وِليمة فعُل يحلُّ وال، ذَِلك وغَيرِ ،عبادة َأو معيشَة من عادة تَبطيِل وال ،نيرانٍ
عيا الْببِم انتَعسي لَى بِهع ِل ذَِلكذَِل َألجال، كو ينكانِ تَميبالص وهمنَحو نـبِ  مي  اللَّعـي  الَّـذف 

اديال، اَألعو ارإظْه زِينَة ،لَةمبِالْجو سلَي ملَه وا َأنخُصي مهاديَأع ءبِشَي نم ماِئرِها .. شَعَأمإذَا و 
هابَأص ونملسا الْمدقَص، كَرِ فَقَده اِئفُ ذَِلكطَو نم لَفالس الْخَلَفو. 

 َأنَّه َأعلَم لَم: وغَيرِه ماِلك قَوُل وهو ،ذَِلك عن الْمسلمين ينْهوا َأن ِللسالطينِ وينْبغي: وقال
 .)١(فيه اُخْتُلفَ

فإنـه  ، دو أنه من عادات اليهودفإن االحتفال به يب " عيد الميالد "أما فيما يتعلق بما يسمى      
يود أحد هؤالء الذين أشركوا  ]٩٦ :ا���8ة[ ml�k�j�i�h�gl�k�j�i�h�gl�k�j�i�h�gl�k�j�i�h�gl :قيل في تفسير قوله تعالى

لو  ؛سرور  أو  أو محيا أو فرح    أن يكون له بعد ذلك نشور     ، إال بعد فناء دنياه وانقضاء أيام حياته      
يعا منهم على الحياة، حتى جعل بعضهم تحية بعض عشرة آالف عام، ر ألف سنةم٢(حرص(. 

مائـة وعـشرين   "أو  "مائة سنة" : لقول بعض الناس اليوم-واهللا أعلم–وهذا هو األصل  
 .لمن كان محتفالً بعيد ميالده" سنة

وهو الذي نُقَل عنه أفعالـه      ، وأكرمهم عليه ، وهو خير خلق اهللا تعالى    ، �كما أن النبي    
فإنه لم ينقَل عنه أنه احتفل يوما ، را أو كبيرا إال نُقل عنهولم يترك شيًئا صغي  ، وأقواله وتقريراته 

بل على العكس كان يتعبد في كل يوم اثنين من كل أسبوع ، أو خصه بطقوسٍ معينة   ، بعيد ميالده 
 .)٣(نزل عليه فيهُأأو ، معلالً ذلك بأنه يوم ولد فيه، هللا تعالى بالصيام

لـى اهللا  أي بـالتقرب إ ،  أو أنزل عليه فيه  ،ولد فيه  يحيى اليوم الذي     �فهكذا كان النبي    
 .حداث في الدين ال باإلبتداع واإل، وهو الصيام،تعالى بأخص الطاعات إليه

 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 بإسـناد  البيهقـي اه  رو: "قال ابن تيمية  " علَيهِم تَنْزُِل السخْطَةَ فَِإن، عيدهم يوم كَنَاِئسهِم فى الْمشْرِكين علَى

 .)٢/٤٩٤: مسند الفاروق البن كثير(وكذا ابن كثير ، )١٩٩: اقتضاء الصراط المستقيم" (صحيح

 .٤٨٨-٢/٤٨٦ :الفتاوى الكبرى) ١(

 .٢/٣٧٢ :جامع البيان في تفسير القرآن للطبري) ٢(

 - وصوم يـوم عرفـة      باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهرٍ        - كتاب الصيام  - مسلم وذلك لما أخرجه  ) ٣(
، ثْنَينِاال يومِ صومِ عن سِئَل َ اللَّه رسوَل َأن 	 اَألنْصارِى قَتَادةَ َأبِىمن حديث   ، )٣/١٦٣(،  ٢٨٠٧  :حديث

 .»فيه علَى )ُأنْزَِل َأو( بعثْتُ ويوم، فيه وِلدتُ يوم ذَاك« :قَاَلف
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    ::::التعبري عن الفرح بالتكبري والتسبيحالتعبري عن الفرح بالتكبري والتسبيحالتعبري عن الفرح بالتكبري والتسبيحالتعبري عن الفرح بالتكبري والتسبيح    ::::املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
ـ ر عمر بكَفقد ، في مواقف الفرح والسرور �  وأصحابه �فقد تكرر تكبير النبي      افرح 

 .أزواجه لم يطلق � النبي أنلما علم 
 في األنْصارِ من ِلي وجار َأنَا كُنْتُ" :قَاَل عمر  من حديث  )٢( بسنده )١(فقد أخرجه البخاري  

 يوما ينْزُِل، � اِهللا رسوِل علَى النُّزوَل نَتَنَاوب وكُنَّا، الْمدينَة عواِلي من وهي، زيد بنِ ُأميةَ بني
 فَنَـزلَ ، ذَِلك مثَْل فَعَل نَزَل وِإذَا، وغَيرِه الْوحيِ من الْيومِ ذَِلك بِخَبرِ جِْئتُه نَزلْتُ فَِإذَا، يوما وَأنْزُِل

، ِإلَيه فَخَرجتُ فَفَزِعتُ؟   هو َأثَم فَقَاَل، شَديدا ضربا بابِي فَضرب ؛نَوبته يوم األنْصارِي صاحبِي
؟  � اِهللا رسوُل طَلَّقَكُن فَقُلْتُ، تَبكي هي افَِإذَ حفْصةَ علَى فَدخَلْتُ :قَاَل، عظيم َأمر حدثَ قَد :فَقَاَل
 اُهللا" :فَقُلْتُ »ال« :قَاَل؟   نساءك َأطَلَّقْتَ :قَاِئم وَأنَا فَقُلْتُ، � النَّبِي علَى دخَلْتُ ثُم، َأدرِي ال :قَالَتْ
ر٣("َأكْب(. 

 فـي  ونحـن  سمعناها تكبيرةً عمر فكبر" :قالت سلمة أم حديثوفي رواية ابن سعد من      
 .)٤("بيوتنا

 .)٥(الطالق عدم من به هأخبر بما افرحوكان تكبيره 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٩(،  ٨٩  : حديث- باب التناوب في العلم- كتاب العلم-صحيح البخاري) ١(
بـن  امحمـد   [هري  عن الز ، ] أبي حمزة  ابن[أخبرنا شعيب   ، ]الحكم بن نافع  [حدثنا أبو اليمان     :قال البخاري ) ٢(

، ] يزيد بن أبي النجـاد     ابن[أخبرنا يونس   ، ]عبد اهللا [ وقال ابن وهب     ]:البخاري[ح قال أبو عبد اهللا      ، ]مسلم
عـن  ، عن عبد اهللا بـن عبـاس      ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أبي ثور        ، ]محمد بن مسلم  [عن ابن شهاب    

 .بالحديث، ] الخطابابن[ عمر
 :دراسة الحديث) ٣(
 : رجاله ثقاتٌ إال أن فيه: دراسة اإلسناد:أوالً  

، وفي غير الزهري خطأ، إال أن في روايته عن الزهري وهما قليالً  ، ثقة : يونس بن يزيد بن أبي النجاد
، وقد ذكر البخاري السند قبل تحويله من طريق شعيب بن أبي حمزة القرشـي             ، )١١٠٠ :تقريب التهذيب (

 .وهو أثبت الناس في الزهري
مـن  ، )٤/١٨٨(،  ٣٧٦٤  : حـديث  - باب في اإليـالء    - كتاب الطالق  - أخرجه مسلم  :الحديثتخريج  

 .مطوالً، عن عمر، حدثني عبد اهللا بن عباس، زميل َأبِى سماك طريق
إال أن فيه محمـد     ، وإسناده متصٌل ورجاله ثقات   ، من حديث أم سلمة   ، )٨/١٨٥(الطبقات الكبرى البن سعد     ) ٤(

ولكن الحديث أصله فـي الـصحيحين بلفظـه دون هـذه     ، وهو متروك مع سعة علمه   ،ابن عمر الواقدي  
، فيبدوا مما ال يشك فـي قَبوِلهـا       ، وقد رأيت ابن حجر أدرجها ضمن جمعه بين روايات الحديث         ، العبارة

 إال إذا اعتبرنا رفـع عمـر      ، وأنها لم تأت بمعنى جديد    ، خاصة أنها قريبة المعنى من الروايات الصحيحة      
 !!.لصوته في هذا التكبير زيادةٌ تحتاج إلثبات 

 .٩/٢٨٧ : فتح الباري البن حجر:وانظر، ١٢/٥٥ :لشبيهيل الجامع الصحيح على الساطع الفجر) ٥(
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وذكـر   )١("التكبير والتسبيح عند التعجب   " :باب ب كتاب األدب في   : ترجم البخاري فقد  
 .فيه الحديث

 عند هواستعمال ،السوء من هوتنزيه اهللا تعظيم معناهما والتسبيح التكبير" :قال ابن بطال  
 .)٢("األعمال أفضل من وذلك ،اهللا ذكر على اللسان تمرين وفيه ،حسن األمور واستعظام التعجب

من التصفيق عند الفرح واستحسان     ، وفي هذا األسلوب بديٌل حسن لما يفعله الناس اليوم        
 .األمور

 
    :::: واللهو املباح واللهو املباح واللهو املباح واللهو املباحالتعبري عن الفرح باللعبالتعبري عن الفرح باللعبالتعبري عن الفرح باللعبالتعبري عن الفرح باللعب    ::::املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين

، كاألعيـاد ، أوقات فـرحهم   من اللهو في     ممارسة ضروبٍ للمسلمين ب  �فقد أذن النبي    
ـ    فقد لعبت الحبشةُ  ، أو غير ذلك  ، أو النصر ، أو القدوم من السفر   ، األعراس أو ابـالحراب فرح 

 .� بقدوم رسول اهللا
 تلَعب الْمدينَةَ � اللَّه رسوُل قَدم لَما" :قَاَل َأنَسٍ من حديث    )٤( بسنده )٣(فقد أخرج أبو داود   

 .)٥("بِحرابِهِم لَعبوا، بِذَِلك فَرحا ِلقُدومه الْحبشَةُ
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٨/٤٨: صحيح البخاري) ١(
 .٩/٣٦٤ :شرح صحيح البخاري) ٢(
 ).٤/٤٣٤(،  ٤٩٢٥  : حديث- باب في النهي عن الغناء- كتاب األدب-سنن أبي داود )٣(
عن ، ] راشدابن[أخبرنا معمر ، ] همام الصنعانيابن[حدثنا عبد الرزاق ،  حدثنا الحسن بن علي   : قال أبو داود   )٤(

 .به، ] مالكابن[عن أنس ، ] أسلم البنَانيابن[ثابت 
 :دراسة الحديث )٥(
 :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  

،  واألعمش وهشام بن عـروة شـيًئا       إال أن في روايته عن ثابت     ،  فاضلٌ  ثبتٌ  ثقةٌ :راشد معمر بن    -١
٩٦١ :تقريب التهذيب (ث به بالبصرةوكذا فيما حد.( 

وليس من أهل البصرة الـذين      ، أي من أهل صنعاء   ،  الراوي هنا عنه هو عبد الرزاق الصنعاني       :قلت
فقد تابعه حماد بن سلمة عن ثابت في مجرد الـزفن           ، ثابتوأما عن أوهام معمر في      ، يضعف حديثهم عنه  

،  المدينة أم وقت آخـر     �أما هل كان ذلك أول مقدم رسول اهللا         ، �واللعب بالحراب بين يدي رسول اهللا       
 .الحكم على الحديثفي كما سيأتي ، فهذا ما انفرد به معمر

هنا ن الراوي عنه     فإ ، يضره ذلك هنا   وال،  ويتشيع  تغير  حافظٌ ثقةٌ :الصنعانيبن همام    عبد الرزاق    -٢
 .٤٣وقد تقدم ) ١/٢٧٩: الكواكب النيرات( سمع منه قبل التغير وقد، هو الحسن بن علي

السنن الكبرى  و )٢٠/٩١(،  ١٢٦٤٩  : حديث -بن حنبل امسند أحمد    الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا
 باب مساواة المرأة الرجل في حكـم        -ر ذلك  جماع أبواب الترغيب في النكاح وغي      - كتاب النكاح  -للبيهقي

  : حـديث  - باب اللعب  - معمر بن راشد   جامع و )٧/٩٢(،  ١٣٩١١  : حديث -الحجاب والنظر إلى األجانب   
= 
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 	 بكْـرٍ  َأبا َأن الذي أخرجه البخاري  ، تين تدفان لوقالت عائشة في حديث الجاريتين ال     
 فَانْتَهرهمـا ، بِثَوبِه متَغَشٍّ � والنَّبِي، وتَضرِبانِ تُدفِّفَانِ منَى َأيامِ في جارِيتَانِ وعنْدها علَيها دخََل
 َأيـام  ياماأل وتلْك »عيد َأيام فَِإنَّها، بكْرٍ َأبا يا دعهما« :فَقَاَل وجهِه عن � النَّبِي فَكَشَفَ، بكْرٍ َأبو

، الْمـسجِد  فـي  يلْعبون وهم الْحبشَة ِإلَى َأنْظُر وَأنَا يستُرني � النَّبِي رَأيتُ :عاِئشَةُ وقَالَتْ، منًى
مهرجفَز رمفَقَاَل، ع النَّبِي �: »مهعنًا دي َأمنةَ بدفي »َأرنعي ننِاأل م١(م(. 

ـ ي  الـذ ، الهادف من اللعب واللهو     ة ال بد  دعياد والمناسبات السعي  في أيام األ  فإن   دخل ي
. بـدليل الحـديث الـسابق     ، � هو هدي النبي     وكان هذا ، المسلمينإلى نفوس   سرور  الفرح وال 

 :وتراجم العلماء للحديث تشير إلى هذا المعنى
باب الرخصة في اللعب الذي ال معصية فيه        " : بقوله فترجم له النووي في صحيح مسلم     

 .)٢("في أيام العيد
 علـى  للتدريب ،التواثب طريق ىعل بالسالح اللعب جواز علىاستُدل  " : ابن حجر  فيقول

 آالت علـى  األيـدي  تمـرين  من فيها لما )٣(المثاقفة جواز منه واستنبط، عليه والتنشيط الحرب
 .)٤("الحرب

أن يـرى مباريـات كـرة القـدم         ، لذلك فإنه من األمور التي يعجب منها المرء اليوم        
فإنـا هللا  ، مثل هذه األلعـاب فأي فائدة في ، تنطلق من المساجدونحوهما طاولة تنس ال ومباريات  

 !.وإنا إليه راجعون ؟

 ــــــــــــــــــــــــــ=
مسند أبي  و،  بمثله )٢/٢٥٢(،  ١٢٤٣  : حديث -مسند عبد بن حميد   في  و،  كلهم بنحوه  )١٠/٤٦٦(،  ١٩٧٢٣

 .كلهم من طريق عبد الرزاق بذات اإلسناد،  بنحوه)٦/١٧٧(،  ٣٤٥٩  : حديث-يعلى الموصلي
 الحتمال أوهام "الْمدينَةَ � اللَّه رسوُل قَدم لَما"لغيره دون قوله   صحيح   ه إسناد :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا

، ٥٩٦٢ : وقد صححه األلباني في مشكاة المـصابيح       ، ولكنه توبع على باقي الحديث     ،معمر عن ثابت فيها   
واألرنؤوط في تعليقه على مـسند      ، )٦/١٧٧(وحسين سليم أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى           )٣/٢٩٧(

 يـدي  بـين  يزفنُـون  الْحبشَةُ كَانَتْ ":قَاَل َأنَسٍ عن، ثَابِت عن، حمادوأشار إلى حديث    ) ٢٠/٩١!! (أحمد  
 يقُولُـون  ":قَالُوا » ؟ يقُولُون ما« � اللَّه رسوُل فَقَاَل، صاِلح عبد مدمح ويقُولُون ويرقُصون � اللَّه رسوِل
دمحم دبع اِلحفقد تابع حماد معمر عن ثابت في الزفن بـين          ). ٢٠/١٧، ١٢٥٤٠ : حديث :مسند أحمد " (ص

 !!.المدينة أم ال  �ولكنه لم يتابعه في هل كان ذلك وقت مقدم رسول اهللا ، �يدي رسول اهللا 
،  ٩٨٧  : حـديث  - إذا فاته العيد يـصلي ركعتـين       : باب - أبواب العيدين  - كتاب الجمعة  -صحيح البخاري ) ١(

 .حيث ذكرت هناك رواية أخرى من روايات البخاري، ٣٨ وقد سبقت دراسته ص)٢/٢٣(
 .٣/٢١ :شرح صحيح مسلم) ٢(
 ).٢٣/٦٣ :تاج العروس(اللعب بالسالح  :المثاقفة) ٣(
 .٢/٤٤٥ :فتح الباري) ٤(
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    :::: ضرب الدف والغناء املباح ضرب الدف والغناء املباح ضرب الدف والغناء املباح ضرب الدف والغناء املباح::::املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث
 األعيـاد و األعراس   كضرب الدف في  ، فمن صور التعبير عن الفرح هو ضرب الدف       

 .عودة الغائبو
    فقد حث النبي�   إلدخال السرور على أصحاب      في االعراس   من اللهو   على اتخاذ شيء 

مـا  ، عاِئشَةُ يا« :�فَقَاَل نَبِي اِهللا    ، نْصارِاأل عاِئشَةَ َأنَّها زفَّت امرَأةً ِإلَى رجٍل من         عنف، العرس
 ولَه كُمعم ؟كَان!  األفَِإنواللَّه مهجِبعي ار١(»نْص(. 

 وقـدوم  والنكاح كاألعياد ،األفراح أوقات في لهم رخصي � النبي كان" :قال ابن رجب  
 فلما، معناها في كان وما ،األشعار بهذه ذلك مع والتغني ،بالدفوف للجواري الضرب في الغياب

 الغنـاء  من، عتادوها قد والروم فارس أهل كان ما � للصحابة ظهر ؛والروم فارسٍ بالد تحتفُ
 مـن  المحرمات فيها توصف التي باألشعار الموسيقى طريقة على ،الموزونة باإليقاعات الملحن
 الغنـاء  � الـصحابة  أنكر فحينئذ ،النفوس في الكامن للهوى المثيرة الجميلة والصور، الخمور

 .)٢(فيه وغلظوا عنه ونهوا ،واستماعه
غيـر  ، من أوقات الفرح والـسرور    ورد حديث فيه ضرب الدف في أوقات أخرى         ما  ك

  :ن شأ أو ذي كبيرٍأو قدوم،  مثالًعند عودة غائبٍوهو أن يضرب الدف ، عراساألعياد واأل
 اللَّه رسوُل خَرج :الذي يقول فيه   )٥(بريدةَأبي    من حديث  )٤( بسنده )٣( الترمذي أخرجفقد  

 نَذَرتُ كُنْتُ ِإنِّي :اللَّه رسوَل يا" :فَقَالَتْ سوداء جارِيةٌ جاءتْ انْصرفَ فَلَما، مغَازِيه بعضِ في �
ِإن كداللَّ را هاِلمس َأن رِبَأض نيب كيدفِّ يَأتَغَنَّى بِالدا فَقَاَل، ووُل لَهسر إ« � اللَّهِن كُنْت تنَذَر 

، تَـضرِب  وهي علي دخََل ثُم، تَضرِب وهي بكْرٍ َأبو فَدخََل، تَضرِب فَجعلَتْ »الفَ الوِإ، فَاضرِبِي
خَ ثُمَلد انثْمع يهو رِبتَض ،خََل ثُمد رمفَّ فََألْقَتْ عتَ الدا تَحهتاس تْ ثُمدقَع هلَيوُل فَقَاَل، عسر 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  : حـديث  - باب النسوة الالتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركـة          - كتاب النكاح  -صحيح البخاري  )١(
 .٣٩ صوقد سبق دراسته، )٧/٢٢(، ٥١٦٢

 .٦/٧٨ :فتح الباري) ٢(
 ).٦/٦٢(،  ٣٦٩٠  : حديث-� أبواب المناقب عن رسول اهللا -سنن الترمذي) ٣(
الحـسين بـن   [  حدثني أبي: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال       :حدثنا الحسين بن حريث قال     :مذيقال التر ) ٤(

 .به، يقول، ]بريدة بن الحصيب[ سمعت أبي بريدة :قال،  حدثني عبد اهللا بن بريدة: قال]واقد
 ومن هو مهاجراً، � النبي به مر حين سلمأ :قيل اهللا، عبد أبا: يكنى األسلمي، اهللا عبد بن الحصيب بن بريدة) ٥(

 على قدم ثم قومه بأرض وأقام خلفه، فصلوا اآلخرة العشاء � اهللا رسول فصلّى بيتاً، ثمانين نحو وكانوا معه،
 غازيـاً  خرجثم   البصرة ثم المدينة سكن الرضوان، وبيعة الحديبيةك مشاهده معه فشهد أحد بعد � اهللا رسول
 .)١/٢٦٣: أسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثير (بها ولده وبقي بها، ودفن مات حتى بمرو فأقام
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اللَّه � »ِإن طَانخَافُ الشَّيلَي نْكا مي رما كُنْتُ ِإنِّي، عاِلسج يهو رِبخََل، تَضو فَدكْرٍ َأبب  ـيهو 
 َألْقَتْ عمر يا َأنْتَ دخَلْتَ فَلَما، تَضرِب وهي عثْمان دخََل ثُم، تَضرِب وهي علي دخََل ثُم، ضرِبتَ

 .)١(»الدفَّ
 : الحديث الفوائد اآلتيةيؤخذ منف

، وقـدوم عـالمٍ   ، كالعودة من السفر  ،  لمن أجاز ضرب الدف في غير األعراس        دليلٌ فيه
ففي األعراس واألعياد فمن ، وإذا كان ذلك في غير األعراس واألعياد، تانوالخ، فع بهتَنْمن ي  أو

 .)٢(باب أولى
 . إلى إباحته أصالًااستناد، واستدل به من قال أن النذر بضرب الدف ينْفَذ

 . األمر جائز أمام الرجال ومنهم األكابر وأولي لمن قال أن الضرب بالدفوكذلك دليٌل
 .)٣(المسائل السابقة اختالف بين العلماء تُراجع في كتب الفقه المختصةوفي 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  :دراسة الحديث) ١(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
بـل   ،وال يرتقي، )٦٩٣ :تقريب التهذيب( صدوقٌ يهم : أبو الحسن،المروزيعلي بن الحسين بن واقد        

وقد توبع ) ٣/٤٠: تحرير التقريب" (بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد : "التقريبقالوا في تحرير    
 .كما سيأتي

 ذكر الخبر الدال على إباحة قضاء - كتاب النذور-صحيح ابن حبان   الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  
،  وهو ثقـة   نصارييحيى بن واضح األ   من طريق   ، )١٠/٢٣٢(،  ٤٣٨٦  : حديث -الناذر نذره إذا لم يكن    

  : حديث - باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحا         - كتاب النذور  -لكبرى للبيهقي االسنن  و، بمثله مختصرا 
 -مسند أحمد بن حنبل   و، بمثله، وهو ثقةٌ حافظ  ، علي بن الحسن بن شقيق    من طريق   ، )١٠/٧٧(،  ٢٠٥٩٥

كلهم عن الحسين بن واقد متابعا ، بمثله، انزيد بن الحباب بن الريمن طريق ، )٣٨/٩٣(،  ٢٢٩٨٩  :حديث
 .علي بن الحسين بن واقدل

هـذا  : "فقال الترمذي ، وقد صححه جماعةٌ من العلماء    ،  إسناده صحيح لغيره   :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا  
 القطان رواية  وقد ضعفَ ابن   "وعائشة وفي الباب عن عمر   ،  من حديث بريدة    غريب  صحيح  حسن حديثٌ

بيان الوهم وااليهـام فـي كتـاب        (وصححه من طريق زيد بن الحباب       ، علي بن الحسن بن واقد لضعفه     
 :المـشكاة (و، )٨/٢١٤ :إرواء الغليـل  (وصححه األلبـاني    ، )٥/٢٥٢ : ألبي الحسن بن القطان    :األحكام

٣/٣١٧.( 
لموسـوعة الفقهيـة    او، ٤/٣٤٥ : لزكريا األنـصاري   الطالب روض شرح في المطالب أسنى :لذلكانظر  ) ٢(

 .١٦٩ / ٣٨ :الكويتية
 :الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة     ، ٦/٥١ : طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي        :انظر لذلك ) ٣(

٢٨/١٧٨. 
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 الـسرورِ  وِإظْهارِ، عرسها في يتيمة كَجبرِ، جميٌل قَصد الدفِّ بِضربِ يقْتَرِن قَدإال أنه َ  
ةالمبِس نم ودعي هلَى نَفْعع ينملسالْم ،نمو ذَِلك رضب هذه َأةرفِّ الْمبِالد ،وفَه احببِال م  شَـك ،

 .)١(الْجميل بِالْقَصد الثَّواب لَها حصَل ساِلما � النَّبِي بِقُدومِ السرورِ إظْهار بِه قَصدتْ ولَما
 

    :::: والسالح والسالح والسالح والسالحاحلراباحلراباحلراباحلراب واللعب ب واللعب ب واللعب ب واللعب ب))))٢٢٢٢((((الزفنالزفنالزفنالزفن    ::::املطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابع
 .اللعب بالحرابالزفن وبعن فرحهم ر بعض الناس فقد يعب

 ل  من حـديث عائـشة     وهو ما أخرجه مسلم    ،حديث زفن الحبشة  ذلك  فمما جاء في    
، منْكبِه علَى رْأسى فَوضعتُ � النَّبِى فَدعانى، الْمسجِد فى عيد يومِ فى يزفنُون حبشٌ جاء" :قالت

 .)٣("ِإلَيهِم النَّظَرِ عنِ َأنْصرِفُ الَّتى َأنَا كُنْتُ حتَّى، بِهِملَع ِإلَى َأنْظُر فَجعلْتُ
، المسجد في الحرب آالت من ونحوه بالسالح اللعب جواز في هذا الحديث  : "قال النووي 

 .)٤("البر وأنواع الجهاد على المعينة األسباب من معناه في ما به ويلتحق
 من الرجال سواء، ناس اليومما يقوم به بعض البررا لمال يعتبر الحديث أن هذا وال شك  
لى الفتنة  لدعوة إ ا و ،وكشف العورات  من الرقص المصاحب للتكسر والتمايل والتخنث     ، النساء أو

 .واإلنحالل
 

 ::::الفرحالفرحالفرحالفرحيف يف يف يف نثار نثار نثار نثار الالالال    ::::اخلامساخلامساخلامساخلامساملطلب املطلب املطلب املطلب 
ـ  رماه ي أ :اونثار انَثْر وينْثره، ينْثُره الشيء نَثَر من مادة  :لغةالنثار    والنُّثَـارةُ ، امتَفَرقً

 .)٥(للثَّوابِ فَيْؤكَُل الماِئدة من ينْتَثر بما تُخَص اُألولَى أو منه تَناثَر ما :بالتحريك والنَّثَر، بالضم
وغيـر  ،  من الحلويات كالتمر أو السكر     افقد يقوم بعض الناس عند الفرح بأن ينثر شيئً         

 .د في أفراح الناسوهذا مشاه، ذلك من أشياء
بناء على  في هذه المسألة     العلماء   اختلفف، )٦(ا تصح إسناد  الورد في النثار أحاديثَ     وقد  

استنباطات فقهية وقياسات: 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٥١ :طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي) ١(
 .٢/٣٠٥: بن األثيرالنهاية في غريب الحديث ال (والدفع اللعب الزفن أصل: الزفن )٢(
 باب الرخصة في اللعب الذي ال معصية فيه         - كتاب صالة العيدين   :وهذه رواية مسلم  ، ٣٨صسبق دراسته   ) ٣(

 ).٣/٢٢(، ٢١٠٣  : حديث-في أيام العيد
 .٦/١٨٤ :شرح النووي على صحيح مسلم) ٤(
 .٦١٦ :فيروزآباديللالقاموس المحيط ) ٥(
 .٦/٢٦٩ :السنن الصغرى للبيهقي: انظر) ٦(
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 مالك فكرهه النهبة فيه فتكون األعراس فى الصبيان رءوس على نثري فيماوا  اختلف حيث
 .)١(الكوفيون وأجازة ،والشافعى

 إن أخـذه مكـروه لهـم        ؛ وأباحهم أخذه  ا شيئً الرجل إذا نثر على قومٍ     إلى أن    فذهب قوم
وذهبوا في ذلك إلى أنه من النهبة التي نهى عنها رسول اهللا ،  عليهموحرام�. 

هي نهبة مـا لـم      ، �النهبة التي نهى عنها رسول اهللا        :وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا    
 ألنه مـأذون  ، فليس كذلك ، أباحهم انتهابه وأخذه   و  على قومٍ  فأما ما نثره رجلٌ   ، يؤذن في انتهابه  

 .)٢( منهواألول ممنوع، فيه
 قلة بفضل وإما ،قوة بفضل إما، بغلبة إال يأخذه ال ألنهف ،أخذه لمن :الشافعي أما كراهية 

٣(قصده به يقصد لم والمالك ،حياء(. 
 في يصح لم :ولفأق النثار استحباب وأما" :ولخص صاحب الروضة الندية المسألة بقوله     

 فـي  الشأن إنما، المندوب اإلطعام جملة من فهو، المأكوالت من شيء بنثر بأس وال، شيء ذلك
 نوع هذا أن والظاهر، ةالنهب عن بالنهي الصحيحة األحاديث ورود مع انتهابه بمشروعية الحكم
 .)٤("ينجبر ضعيف وال بل، حسنٍ وال صحيحٍ وجه من ال، التخصيص على يدل ما يرد ولم، منها

، يأخذهمن   ثار قد يكون فيه كراهية صاحبه لبعض      ورد ابن حجر على من يقول بأنه الن       
 العرف في سبيله األعراس في النثار :فقال، أو أنه يعتبر من النهبة    ، أو أن يأخذ أكثر من حاجته     

 مـن  نـاول الت إلـى  االحتيـاج  وفي األكل مقدار في الناس الختالف، التشاح ال المكارمة سبيل
 .)٥(.. الشيء

وال بأس بنثر شيء من المـأكوالت فـي   ،  أنه لم يصح في النثار شيئ      :وخالصة الكالم 
، وأال يأخذ أكثر من حاجته    ، ن يتحلى بالعفة والقناعة   وعلى من يأخذ أ   ، مناسبات الفرح والسرور  

 .وإال دخل في النهبة المنهي عنها
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٦٠٣ :شرح صحيح البخاري البن بطال) ١(
 .٣/٤٩ :شرح معاني اآلثار للطحاوي) ٢(
 .٦/٢٦٩ :السنن الصغرى للبيهقي) ٣(
 .٢/١٥ :القنَّوجيحسن خان  صديق لالبهية الدرر شرح الندية الروضة) ٤(
 .٩/٥٧٢ :فتح الباري) ٥(
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    ::::اااا التبسم والضحك فرح التبسم والضحك فرح التبسم والضحك فرح التبسم والضحك فرح::::املطلب السادساملطلب السادساملطلب السادساملطلب السادس
 :هـو الـضحك   فـإن   ،  أو يضحك  الفرح والسرور أن يتبسم اإلنسان    قد ينتج عن حالة     ف

وال يخـتص   ،  من عالمـات الـسرور     وهو عالمةٌ  ،)١(السرورِ من اَألسنانِ وبدو الوجه انْبِساطُ
 .)٢(بالسرور

 ، فيجري الدم فيها   ، فيبسط له عروق قلبه    ، باإلنسان  يلحق  سرورٍ  استفادة ى الضحك ومعن
 فيضيق  ، وتمأل الحرارة فاه   ، فينبسط لها وجهه   ، فتثور فيه حرارة   ،ض إلى سائر عروق بدنه    فيقب

 ولم يكن في اإلنسان مـا يـضبط         ، فإن تزايد ذلك السرور    ، ويبدو له أسنانه   ،نفتح شفتاه ت ف ،عنها
 � ألنه   ؛وضحكه تبسم  � ولذلك قيل في صفة النبي       ؛ حتى قهقه  ، فضحك ،فها الفرح خنفسه است 

 .)٣(" .. فيغلبه فيقهقه،فه السرورختكان ال يس
والضحك بحده المناسب وفي المكان المناسب هو صفة مدح ال صـفة ذم كمـا يقـول                 

 ذَِلك كَان وِإن بِصحيحِ؛ لَيس" روحٍ خفَّةُ الضحك إن: "الْقَاِئِل وقَوُل": :فيقول ابن تيمية ، البعض
قَد قَارِنُهي .ُل ثُمفَّةُ: "اِئِلالْقَ قَووحِ خالر" إن ادَأر فًا بِهصا وومذْمذَا مفَه كُونـا  يـي  ال ِلمغنْبي َأن 

كحضي نْهِإال ،مو كحي فَالضف هعضوبِ منَاسالْم فَةُ لَهحٍ صداٍل مكَمِإذَا ،وو رانِ قُديا  حمهـدَأح 
كحضا يمم حضيك نْهاآل ،موال خَر كحضقَطُّ ي، ُلاَأل كَانَل وَأكْم ني م٤("الثَّان(. 

وهـذا أمـر   ،  مـن الـسرور   كان يتبسم وربما ضحك إذا ما أصابه شيء  �فإن النبي   
يـسره مـا    ،  كباقي البـشر   فما هو إال بشر   ،  للعالمين رسل رحمةً  أُ أن يصدر من نبيٍ   ب، طبيعي
 .وسنته الشريفة تشهد بذلك، ضحكهميضحكه ما وي، يسرهم

، )٥(»الْفَـرحِ  شـدة  من َأخْطََأ، ربك وَأنَا عبدي َأنْتَ اللَّهم« :خطأ فقال أ حديث الذي    ففي
 فـي بعـض     وأنه ليس بمكـروه   ،  جواز الضحك  هفي :حتى بدت نواجذه   �حيث ضحك النبي    

 واهللا  .لحد المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحـال         لم يجاوز به ا    إذا للمروءة   وال بمسقط ، المواطن
 .)٦("أعلم

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧/٢٤٩ :تاج العروس للزبيدي) ١(

التبسم " :قال ابن حجر  ، مثل التعجب أو الحياء أو التصديق وغيره      ن عالمات غير السرور     ما هو عالمة م   ك) ٢(
 ).٨/١٢٤ :فتح الباري ("قد يكون من غضب كما يكون من تعجب وال يختص بالسرور

 .١٩٥ :بحر الفوائد المسمى بمعاني األخبار للكالباذي) ٣(

 .٦/١٢١: مجموع الفتاوى) ٤(
وسيأتي في ، )٨/٩٣(،  ٧١٣٦  : حديث- باب في الحض على التوبة والفرح بها       -ة كتاب التوب  -مسلم صحيح   )٥(

 .١٦٥ال يجلس للقضاء ونحوه حال الفرح الشديد ص:  في باب آداب الحزنمكانه المناسب
 .٣/٤١ :شرح النووي لصحيح مسلم) ٦(
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ولكنه مع ذلك   ، ايجدها كثيرةً جد   �ضحكاته   لبسماته أو    فإن العاد ، اامس ب ا نبي �وكان  
 فـال  ، وكـذلك ، �بل تبسم الملوك كتبسمه     ، فتبسمه كتبسم الملوك  ،  في فرحه  ا رزينً اكان وقور

 .�في تبسمه أو ضحكه  وال سفاهةَ، وال صخب، وال اهتزاز، رعونةَ
وما ينتج عنه مـن حركـات        بل كان فرحه وسروره   ، �لم يكن الفرح يستخف النبي      ف

 . من الوقار والرزانةفي غاية، كالضحك أو التبسم أو غيره، تعبيرات أو
 قَـطُّ  امـستَجمع  � النَّبِي رَأيتُ ما" : قالت لعن عائشة     )٢( بسنده )١(فقد أخرج البخاري  

 .)٣("يتَبسم كَان ِإنَّما، لَهواته منْه َأرى حتَّى ضاحكًا

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .)٨/٢٤(، ٦٠٩٢  : حديث- كتاب األدب باب التبسم والضحك-في صحيحهالبخاري أخرجه ) ١(
ابن الحارث  [أخبرنا عمرو، ]عبد اهللا بن وهب [حدثني ابن وهب: قال، حدثنا يحيى بن سليمان   :  قال البخاري  )٢(

 .	حدثه عن سليمان بن يسار، عن عائشة ، ]سالم بن أبي أمية [أن أبا النضر، ]بن يعقوبا
  : دراسة الحديث)٣(
 : رجاله ثقاتٌ إال أن فيه:دراسة اإلسناد: أوالً  

وال يضره ألنـه ال يـروي       " وكان يرسل ،  ثبت ثقةٌ: "قال ابن حجر  : سالم بن أبي أمية   ، أبو النضر  -١ 
 ).١٨٠: جامع التحصيل للعالئي، ٣٥٩: تقريب التهذيب: انظر(عمن أرسل عنهم 

٢-    يحيى بن سليمان الجعمسلمة وقال "ثقة" :الدارقطني قال، مختلف فيه :  أبو سعيد الكوفي المقرئ    :في 
 :النـسائي  وقـال  "شيخ" :حاتم أبو قالو "مناكير أحاديث وله ثقة العقيلى عند وكان ،به بأس ال" :قاسم بنا
 .)هـ٢٣٨  أو٢٣٧( سنة بمصر توفي" غربأ ربما" :وقال الثقات في حبان ابن وذكره "بثقة ليس"

بـل   ":وقاال في تحريـر التقريـب     "  يخطئ صدوق: "وقال ابن حجر  " صويلح: "قال الذهبي في الكاشف   
 .وهو كذلك: قلت" صدوق حسن الحديث

 لـه  أخـرج  وإنمـا  حديثه تخريج من البخاري يكثر لم": ووجه إخراج البخاري عنه ما قاله ابن حجر       
 ورغم ذلك أن له :قلت) ٤٥١: مقدمة فتح الباري البن حجر(" خاصة وهب بنا حديث من معروفة أحاديث

 .-إن شاء اهللا–متابع مثله عند البخاري كما سيأتي في التخريج 
: الثقات البـن حبـان  ، ٩/١٥٤: الجرح والتعديل، ٨/٢٨٠: التاريخ الكبير للبخاري: (مصادر الترجمة 

، ٣١/٣٦٩: تهـذيب الكمـال  ، ٣/١٣٩٣: التعديل والتجـريح ، ٢/٧٩٤: رجال صحيح البخاري  ، ٩/٢٦٣
: قريـب التهـذيب   ت، ١١/١٩٩: تهذيب التهذيب ، ٢/٣٦٧: الكاشف للذهبي ، ٢/٧٣٦: المغني في الضعفاء  

 ).٤/٨٧: تحرير التقريب، ١٠٥٧
m�x�w�x�w�x�w�x�w : باب قوله  -سورة األحقاف   تفسير - تفسير القرآن  - أخرجه البخاري  : تخريج الحديث  :ثانيا

{�z�y{�z�y{�z�y{�z�yl ]من طريـق أحمـد بـن       ، بمثله وزيادة ، )٦/١٣٣(، ٤٨٢٨ :رقم، ]٢٤ :ا�01)ف
 كتـاب صـالة   -كما أخرجه مـسلم ، عن ابن وهب، متابعا ليحيى بن سليمان، عيسى وهو صدوقٌ يخطئ 

من طريق أحمد بن ، بمثله وزيادة، )٣/٢٦(، ٢١٢٣ : رقم- باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم -االستسقاء
= 
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 ضحك حتى تبدو   ربما   �نه كان   أ تشير إلى    أحاديثُ قد وردت    أنه: ولكن قد يقول قائل   
 .فما تأويل ذلك ؟، نواجذه أو أنيابه

، نها وبين حديث الباب العلماء بيقَفَّو،  صحيحةأن ذلك ورد في أحاديثَب :فيمكن القول
 .وأزالوا االشكال الحاصل بسببها

 :قَاَل 	بن مسعود  اِهللا عبد من حديث )٢( بسنده)١(ما أخرجه البخاري :األحاديثمن تلك 
"اءج ربح نارِاأل مبوِل ِإلَى حسا :فَقَاَل � اِهللا ري دمحِإنَّا م نَجِد ُل اَهللا َأنعجي ومالسلَى اتع 

 ِئقالالْخَ وساِئر، ِإصبعٍ علَى والثَّرى والْماء، ِإصبعٍ علَى والشَّجر، ِإصبعٍ علَى رضيناألو، ِإصبعٍ
 قَرَأ ثُم، رِالْحب ِلقَوِل تَصديقًا نَواجِذُه بدتْ حتَّى � النَّبِي فَضحك. الْملك َأنَا فَيقُوُل ؛ِإصبعٍ علَى

� :� اِهللا رسوُل m¼�»�º�¹�¸¼�»�º�¹�¸¼�»�º�¹�¸¼�»�º�¹�¸�����Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½

ÄÄÄÄÅÅÅÅÉ�È�Ç�Æ�É�È�Ç�Æ�É�È�Ç�Æ�É�È�Ç�Æ�l ]�C/٣("]٦٧ :ا�(. 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
، )١٠١٥ :تقريب التهذيب (] وهو ثقة أيضا  [وهارون بن معروف    ، )٩٦ :تقريب التهذيب ( ]وهو ثقة [عمرو  

 .عن ابن وهب
، ٤٨١١  :حـديث ��m�¼�»�º�¹�¸�¼�»�º�¹�¸�¼�»�º�¹�¸�¼�»�º�¹�¸l : باب قوله-الزمرسورة  -قرآن كتاب تفسير ال -صحيح البخاري ) ١(

)٦/١٢٦(. 
 عـن منـصور  ، ]ابـن عبـد الـرحمن التميمـي       [ حدثنا شـيبان  ، ]ابن أبي إياس  [ حدثنا آدم  :قال البخاري ) ٢(

 .	 ]مسعود ابن[عن عبد اهللا ، ]السلماني[ يدةبِعن ع، ]ابن يزيد النخعي[ عن إبراهيم، ]المعتَمر ابن[
 :دراسة الحديث )٣(
 : رجاله ثقاتٌ إال أن فيه: دراسة اإلسناد:أوالً  

مراسيل " :قال ابن معينو "فقيه،  إال أنه يرسل كثيراثقةٌ: " قال ابن حجر:إبراهيم بن يزيد بن قيس
بِيإبراهيم أحب إليفقال ، مسعود قلت إلبراهيم أسند لي عن ابن :وقال األعمش " من مراسيل الشَّع

 واحد فهو عن غير، اهللا قال عبد :وإذا قلت، فهو الذي سمعت،  عن عبد اهللاإذا حدثتكم عن رجٍل" :إبراهيم
" األئمة صححوا مراسيله  منوجماعةٌ،  من اإلرسالهو مكثر ":وقال الحافظ أبو سعيد العالئي "عن عبد اهللا

 على المرسل رجيحت يقتضي وهذا: "وقال ابن رجب،  البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعودصوخ
 ال ":النخعي مراسيل في أحمد قال وقد "خاصة مسعود ابن عن أرسله فيما خاصةً النخعي عن لكن، المسند
 صحيحه إبراهيم ومرسالت، الحسن مرسالت من إلى أحب المسيب مرسالت" :معين ابن وقال "بها بأس
 .ثنا ليس منهموحدي:  قلت"الصالة في الضحك وحديث، البحرين تاجر حديث إال

 :جامع التحصيل، ٢/٢٣٩ :تهذيب الكمال، ٤/١٤ : رواية الدوريتاريخ ابن معين( :مصادر الترجمة
 ).١١٨ :تقريب التهذيب، ٥٤٨ :شرح علل الترمذي، ١٤١

، )٨/١٢٥(، ٧٢٢٣  :حديث - كتاب صفة القيامة والجنة والنار-مسلم أخرجه : تخريج الحديث:ثانيا
 .بنحوه، عن عبد اهللا، عبيدةعن ،  إبراهيممن طريق

= 
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 :ننقل كالم األئمة في ذلك التعارض الظاهري بين األحاديث السابقة ولحل
في معظم أحواله ال يزيد      � كان   الذي يظهر من مجموع األحاديث أنه     و" :قال ابن حجر  

اإلفـراط   ه من ذلك إنما هو اإلكثار منـه أو     والمكرو، ى ذلك فضحك  وربما زاد عل  ، على التبسم 
 .)١("ذهب الوقارألنه ي، فيه

 ،إضـافي  الحصر هذاأن  :" ا إال تبسم�ما ضحك   " : أن المراد بالحصر في قوله     :يلقو
 علـى  حمـل ي أن إال، نواجـذه  بـدت  حتـى  اأحيانً ضحك � أنه تقرر لما، للغالب بالنسبة أي

 .)٢(المبالغة
 مـاليس  وأثبت عائشة، تشهد مالم شهد هريرة أبا ألن بخالف هذا ليس: قال ابن بطال  و

 لـم  أنه منها قطع عائشة قول فى وليس بها، األخذ يجب زيادة وذلك أولى والمثبت خبرها، فى
 هريرة أبو أخبر كما رأت بما أخبرت وإنما األوقات، من وقت فى لهواته تبدو حتى قط يضحك

 فعلـه  ألمتـه  ينبغى الذى هو الضحك فى القتصاراو التبسم أن عائشة بحديث وبان .. رأى بما
 .أحواله أكثر فى له السالم عليه للزومه فيه به واالقتداء

 وزال بذلك اللبس فارتفع نواجذ الضواحك األنياب يسمى من الناس من: آخر وجه وفيه
 .)٣(أعلم واهللا أولى، الوجه وهذا األحاديث، بين االختالف

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
  ، ٧٤١٥  : حـديث  -mµ�´�³�µ�´�³�µ�´�³�µ�´�³�l :بـاب قـول اهللا تعـالى       - كتاب التوحيد  - البخاري وأخرجه

مـن  ، بنحـوه ، )٨/١٢٥(، ٧٢٢٥  :حديث - كتاب صفة القيامة والجنة والنار     -مسلمو، بمثله، )٩/١٢٣(
 . بن مسعود قال عبد اهللا:يقول بن قيس بن عبد اهللا  سمعت علقمة:قال،  إبراهيمطريق

 .١٠/٥٠٥ :فتح الباري) ١(

 .١٠/٨٧ : العال المبارك فورييتحفة األحوذي شرح جامع الترمذي ألب) ٢(

 .٩/٢٧٩: شرح صحيح البخاري: انظر) ٣(
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، فاإلنسان مختبر في السراء والـضراء     ، أوقات اختبار للعبد  الحزن  فإن أوقات الفرح     
 آداب ال   ولكٍل، والحزن محنة تحتاج الى صبر    ، نعمة من اهللا تحتاج إلى شكر     كيف ال ؟ والفرح     

 . في هذا المبحثوهذا ما سوف يتم الحديث عنه، بد من التأدب بها
    

    ::::اآلداب املتعلقة باإلنسان الفَرِحاآلداب املتعلقة باإلنسان الفَرِحاآلداب املتعلقة باإلنسان الفَرِحاآلداب املتعلقة باإلنسان الفَرِح: : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
 : في السراء والضراء اإلحسان:أوال

وقـات   أكثـر األ فإن، حال الحزن في حال الفرح و    ا أن يكون محسنً   فمن صفات المؤمن  
، الغضب ونحوهفرح والحزن وال أحوال  فيإنما يكون، اهللا تعالىحدود نسان اإلالتي يتجاوز فيها 

m�E�D�C�B�E�D�C�B�E�D�C�B�E�D�C�B :فقال تعـالى ، بأنهم من المتقين وقد أثني اهللا تعالى على هؤالء ووصفهم    

�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F..l ]ل ���������ان�: 

١٣٤ – ١٣٣[.  
 فـي  اإلنفاق يتركون ال، واليسر العسر في يعني �mN�N�N�N�R�Q�P�O�R�Q�P�O�R�Q�P�O�R�Q�P�O�l :فقوله

 محنة حال في وال، وسرور فرحٍ حال في وال، والشدة والرخاء، والفقر الغنى في، الحالتين كلتا
 .)١(الناس إلى اإلحسان يدعون ال فإنهم، حبس في أو عرس في منهم الواحد كان وسواء، وبالء

 . منها� عجب النبي بل هذه الصفة هي من الصفات التي
 :� اللَّه رسوُل قَاَل :قَاَلبن سنان الرومي     صهيبٍ  من حديث  )٣( بسنده )٢(فقد أخرج مسلم  

 شَـكَر  سـراء  َأصابتْه ِإن، ِللْمْؤمنِ ِإالَّ َألحد ذَاك ولَيس، خَير كُلَّه َأمره ِإن الْمْؤمنِ َألمرِ عجبا«
اخَ فَكَانري لَه ،ِإنو تْهابَأص اءرض ربص ا فَكَانرخَي ٤(»لَه(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٢٠ :تفسير الخازن) ١(
 ).٨/٢٢٧(، ٧٦٩٢  : حديث- باب المؤمن أمره كله خير- كتاب الزهد والرقائق-صحيح مسلم) ٢(
 واللفـظ   -جميعا عن سليمان بن المغيرة    ، وشيبان بن فروخ  ،  األزدي خَاِلد بن هدابحدثنا   :ام مسلم قال اإلم ) ٣(

ـ  ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى     ، ] أسلم البنَاني  ابن[حدثنا ثابت   ،  حدثنا سليمان  -لشيبان ابـن [ هيبعن ص 
 .به، ]سنان الرومي

  :دراسة الحديث  )٤(
 :جاله ثقاتٌ ما عدا ر: دراسة اإلسناد:أوالً 

 أحمـد قال  : ىلِّاألب محمد أبو، شيبة أبى بن شيبان وهو فروخ، بن شيبان: مختلف فيه  :شيبان بن فروخ  
  وقـال "اكثير يهم: "وقال في أجوبته للبرذعي   "صدوق": زرعة أبو وقال" ثقة": مسلمة وقال "ثقة": حنبل بنا

 واضـطر  القـدر  يرى كان": حاتم أبو وقال" صالح": قانع ابن   وقال" اصدوقً كان أنه إال قدرى،": الساجى
 عنـه  وقـال  "هدبة من عندهم أثبت شيبان كان": األهوازى عبدان عن الشيخ، أبو وقال "بأخرة إليه الناس

= 
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 . والفرح والحزنفالمؤمن محسن في القول والعمل في العسر واليسر
علـى  حصر األدلة والشواهد    أن أ  فلو أردت ، خير من عمل بهذا الحديث     �وكان النبي   

 .)١(مرلطال األذلك 
 

أنعم على عباده من أسباب الفرح والسرور ماى شكر اهللا تعالى عل:اثاني : 
وقد  سرورالفرح و أسباب ال من   علي اإلنسان به  هو ما ينعم اهللا      ؛فإن من موجبات الشكر   

 . وأصحابه في حال فرحهم وسرورهم�وهذا كان هدي النبي ، ابتلى غيره بالهم والحزن
 ر بها عنه كثيرةٌوللشكر صورعبد يكون الشكر بالفق،  يمكن أن يبالتكبير  أو، اسجود فرح

 . ونحو ذلكوالتهليل والتسبيح
أو انـدفاع  ، و تجددها أ سجدة الشكر في حال نزول نعمة� شرع النبي    د فق :أما السجود 

سـجدة  : اهاسـم أبل إن من العلماء من      ، واسمها سجدة الشكر ال صالة الشكر     ،  أو بلية  مصيبة
 .)٢(الفرح

 ــــــــــــــــــــــــــ=
عـن  عـدى،  بـن  أحمد أبو وقال" حديث ألف وعشرون خمسة البرى عثمان عن شيبان عند كان": اأيض 

 مـا  للبرى، وعشرون وخمسة للحسن، وعشرون خمسة منها حديث فأل خمسون شيبان عند كان": عبدان
 ."أحد عنها سأله كان

 قـال  ،بالقدر ورمي يهم صدوق: "وقال ابن حجر  ، ووثقه الذهبي في المغني وفي الميزان وفي التذكرة       
بل صـدوق حـسن     : وقالوا في التحرير  " ثقة: "وقال في لسان الميزان   " اأخير إليه الناس اضطر :حاتم أبو

 .النسائى له وروى. ست سنة قانع ابن وأرخه. ومئتين وثالثين خمس سنة: وقيل ست، سنة مات ."الحديث
،  مسلم أخرج له هذا الحديث مقرونًا براوٍ ثقة        ويزول احتمال وهمه هنا بأن    ، ثقة يهم ورمي بالقدر   : قلت

 .هدبة بن خالد بن األسود :وهو
سـؤاالت البرذعـي    ، ٤/٣٥٧: الجرح والتعديل ، ٤/٢٥٤: التاريخ الكبير للبخاري  : (مصادر الترجمة 
: المغني فـي الـضعفاء    ، ١٢/٥٩٨: تهذيب الكمال ، ١/٣٠٥: رجال مسلم ، ١/٥١١: ألبي زرعة الرازي  

: تهذيب التهـذيب  ، ٢/٤٤٣: تذكرة الحفاظ ، ٣/٣٩٢: ميزان االعتدال ، ١/٤٩١: الكاشف للذهبي ، ١/٣٠١
  ).٢/١٢٣: تحرير التقريب، ٧٦: بحر الدم، ٤٤١: هذيبتقريب الت، ٩/٣٢٤: لسان الميزان، ٤/٣٢٨

 . انفرد مسلم عن البخاري بإخراجه: تخريج الحديث:ثانيا
بـسنده مـن    )٥/٣٣٨ ( ،٣٨٠٣  : حديث- باب فضل الحامدين-كتاب األدب -ابن ماجه من ذلك ما أخرجه     )١(

 وِإذَا »الصاِلحاتُ تَتم بِنعمته الَّذي ِللَّه الْحمد« :قَاَل يحب ما رَأى ِإذَا � اللَّه رسوُل كَان:  عائشة قالت  حديث
 .)١/٢٦٤: السلسلة الصحيحة ("صحيح: "وقال األلباني »حاٍل كُلِّ علَى ِللَّه الْحمد« :قَاَل يكْره ما رَأى

 .٥/٤٦٢: مصنف ابن أبي شيبة: انظر) ٢(
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 َأمر جاءه ِإذَا كَان َأنَّه" � النَّبِى عنِ )٣(بكْرةَ َأبِىديث  من ح)٢( بسنده)١(فقد أخرج أبو داود
 .)٤("���� ِللَّه شَاكرا ساجِدا خَر بِه بشِّر َأو سرورٍ
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 ).٣/٤٤(،  ٢٧٧٦  : حديث- باب في سجود الشكر-د كتاب الجها-سنن أبي داود) ١(
عن أبي بكرة بكـار بـن عبـد         ، ]الضحاك بن مخْلَد  [حدثنا أبو عاصم    ، د بن خالد  لَخْحدثنا م : قال أبو داود  ) ٢(

 .به، ]ع بن الحارثيفَنُ [عن أبي بكرة، ]ابن أبي بكرة[أخبرني أبي عبد العزيز ، العزيز
 الطائف يوم نزل ممن وهو أيضاً، كَلَدة بن الحارث جارية سمية،: وُأمه بكْرة، َأبو ةدع بن الحارث بن كل    يفَنُ) ٣(

 فـي  معدود وهو. اهللا رسول وأعتقه بكْرةَ أبا وكُني فَأسلم) بكْرة (في الطائف حصن من � اهللا رسول إلى
 ابـن  المغيـرة  لىع شهد الذي وهو وصالحيهم، � اهللا رسول أصحاب فضالء من بكرة أبو وكان مواليه،

 في أشرافاً أوالده وكان مات، حتى العبادة كثير بكرة أبو وكان القذف، حد عمر وجلده الشهادة، فَبتَّ شُعبةَ
 ).٦/٤٢: أسد الغابة البن األثير( والوِاليات والعلم المال بكثرة البصرة،

  :دراسة الحديث) ٤(
 :اتٌ ما عداورجاله ثق،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً   
 ).٦١١ :تقريب التهذيب( صدوق :عبد العزيز بن أبي بكرة -١  
بـل  : "بل قالوا فـي التحريـر     ، وال يرتقي ،  صدوقٌ يهم  :بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة الثقفي        -٢  

 .)١/١٨٠: تحرير التقريب" (ضعيف
 ).١٧٤ :تهذيبتقريب ال، ١/٤٢٠ :تهذيب التهذيب، ٤/٢٠١ :تهذيب الكمال (:مصادر الترجمة

 باب ما جـاء فـي سـجدة         -� أبواب السير عن رسول اهللا       - الترمذي  أخرجه : تخريج الحديث  :ثانيا  
 باب ما جاء في الصالة والـسجدة        - كتاب إقامة الصالة   -ابن ماجه و، )٣/٢٣٤(،  ١٥٧٨  : حديث -الشكر

 -ث عبد الرحمن بن مهدي أما حدي- ومن كتاب اإلمامة-لحاكماو، )٢/٥١١(،  ١٣٩٤  : حديث-عند الشكر
،  ١٣٣١  : حـديث  - باب السنة في سجود الـشكر      - كتاب الصالة  -الدارقطنيو، )١/٢٧٦(،  ٩٧٦  :حديث

، )٣/٣١٧(،  ١٢٦٢  : حديث - سجود الشكر  - كتاب الصالة  -معرفة السنن واآلثار  في  لبيهقي  او، )٢/٢٧٥(
 باب سجود الشكر خارج     -ة التطوع  تفريع أبواب سائر صال    - كتاب الصالة  -ىرالسنن الصغ في  لبيهقي  او

 .بنحوه، ببقية السند، كلهم من طريق بكار بن عبد العزيز، وغيرهم، )١/٣١١(،  ٦٧٩  : حديث-الصالة
ورغم ذلك فإن سـجود     ،  الحديث ضعيف اإلسناد ألجل بكار بن عبد العزيز        : الحكم على اإلسناد   :ثالثًا

منها حديث توبة كعب بن مالك وهـو        ، لك أنه بالشواهد  ووجه ذ ، والعمل عليه ، الشكر صحيح عند العلماء   
) ٦/٣ (٤٤١٨  : حـديث - باب حديث كعب بن مالك  - كتاب المغازي  -البخاريأخرجه  ، متفقٌ عليه حديثٌ  

 . .."اعلَينَ اِهللا بِتَوبة � اِهللا رسوُل وآذَن، فَرج جاء قَد َأن وعرفْتُ ساجِدا فَخَررتُ"..  :قَاَل :وفيه
والعمل على هذا عند أكثر أهـل العلـم رأوا          ، غريب حسن حديثٌ هذا" :والحديث حسنه الترمذي قال   

. ""رأى القرد فخـر سـاجدا      "�ومنها أنه   ،  يكثر ذكرها  ولهذا الحديث شواهد  " :قال الحاكم ، "سجدة الشكر 
 وقال األلباني عن هـذا      . حيث ورد فيه آثار وشواهد أخرى      )٢/٣٦٩،٣٧١ للبيهقي الكبرى السنن :انظرو

 .أي بالشواهد:  قلت)١/٣٣٧، ١٤٩٤ رقم :المشكاة" (حديث حسن" :الحديث
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 مـن  لـه  أحـدث  مـا  على تعالى اهللا لشكر سجدة إيقاع إلى اهاوي الفور على سقط أي
 العبد حالة أقصى والسجود، مةقن واندفاع نعمة حصول عند الشكر سجود بدنُ ثم ومن، السرور

، بالمؤمن يليق وهكذا، جوارحه وينكس، باألرض وجهه مكارم يضع أن وهو، لربه التواضع في
�m المزيـد  ويجتلـب  النعمة ترتبط فيه اوافتقار تذلالً له ازداد، امحبوب ربه زاده كلما �̂]� �̂]� �̂]� �̂]

b�a� �̀_b�a� �̀_b�a� �̀_b�a� �̀_l ] @Eفكان، يقينه لعظم، لحقل الخلق أشكر � والمصطفى ]٧ :إ>��اه 
 .)١(السجود إلى يفزع

 ال حيث من نقمة اندفاع أو ،نعمة مفاجأةتُسن عند   ها   هو أن  وخالصة أحكام سجود الشكر   
 ،لنعمة سجد وإذا، النعم استمرار عند سني وال، بمعصية أو ،ببلية مبتلى رأى إذاكذا  و ،يحتسب

 البلية وصاحب ،غيره في لبلية سجد وإن. السجود إظهار استحب ،بغيره تتعلق ال بلية اندفاع أو
 ،)٢(الزمانة كصاحب ،امعذور كان وإن، يتوب لعله يديه بين السجود أظهر ،كالفاسق معذور غير
 .يتأذى كيال أخفاه

، الصالة خارج التالوة سجود ككيفية وكيفيته، )٣(الصالة شروط إلى الشكر سجود ويفتقد
 .)٤(بحاٍل ةالصال في الشكر سجود يجوز وال

 .)٥( أخرى تُراجع في مظانِّها من كتب الفقهولعلماء المذاهب أقواٌل
،  هللا ا شـكر  أو طاعـات    بأداء قربات  كما يمكن شكر اهللا على ما أنعم من أسباب الفرح         

بـالفرح  من اليهـود    ولى  فإنه أ  �  لنجاة موسى  ا تقرب إلى اهللا تعالى بالصوم شكر      �النبي  ف
 .)٦(من بطش فرعونى بتهاج بنجاة موسواال

ال باالبتـداع   ، ال بد من أن نعبر عن شكرنا بالطاعات والقربات والتواضع هللا تعـالى            ف
 .واإلحداث في الدين

وذلك كما ، اكالتكبير والتسبيح فرح،  تعالى في حال الفرحر اَهللاكَذْالشكر أن يصور ومن 
 .لم يطلق أزواجه �ا علم أن النبي لم �سبق من موقف عمر 
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 .٥/١٥٠ :فيض القدير للمناوي) ١(
 ).١/٤٠ :المعجم الوسيط (يدوم مرض :الزمانة هو) ٢(
 . ما يلزم الصالةأي ال يلزم الطهارة واستقبال القبلة ونحوه م "الصالة شروط إلى الشكر سجود يفتقد: "قوله) ٣(
 .١/٤٢٦ : للنوويالطالبين روضة) ٤(
 .٢٤/٢٤٥: راجع الموسوعة الفقهية الكويتية) ٥(
 .١٣٥سبق ذكر الحديث ودراسته ص) ٦(
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 :مهاوإكروالمسبب للفرح  شكر الناقل للبشرى :اثالثً
، أو أتى ببشارة  ، والسرور للفرح   اأن يشكر اإلنسان من كان سبب     ، ومن الشكر هللا تعالى   

،  أو ماالً  ابأن يعطيه ثوب  ، وشكره قد يكون بالجزاء المادي    ، فال بد من شكره واالعتراف بجميله     
 أبـوي ومن ذلك دعوة    ، والدعاءأو الثناء الجميل    ، افحتهأو مص ، تقبيل رأسه  ك امعنويوقد يكون   
 .تها لما أتاها ببشرى براء�رأس النبي تقبيل عائشة لها ب

وُأنْزَِل علَى  .. " :قَالَتْ، عائشة في قصة اإلفك    من حديث    )٢(ده بسن )١(فقد أخرج الترمذي  
   وِل اللَّهسكَتْنَا   �رفَس هتاعس نم  ،  و نْهع عففَر         بِينَـهج حسمي وهو هِهجي وف وررالس نيِإنِّي َألتَب

فَقَاَل ِلـي   ، نْتُ َأشَد ما كُنْتُ غَضبا    فَكُ" :قَالَتْ »فَقَد َأنْزَل اللَّه براءتَك   ، الْبشْرى يا عاِئشَةُ  «ويقُوُل  
ايوَأب:  هي ِإلَيال   :فَقُلْتُ، قُوم اللَّهال و  هِإلَي ا   ،  َأقُومكُمدمال َأحو هدمال َأحي   ، والَّـذ اللَّـه دمَأح نلَكو

 .)٣(" لَقَد سمعتُموه فَما َأنْكَرتُموه وال غَيرتُموه،َأنْزَل براءتي
 .)٤(".. � اللَّه رسوِل رْأس فَقَبلى قُومى :َأبواى فَقَاَل.. " : قالت عائشة:وفي رواية

    د صاحب البشرى  فالمعروف لدى الناس أن يحم ،   قومي فقبلي  " عائشة   كما في قول أبوي
 ".�رأس رسول اهللا 
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  : حـديث  - ومن سـورة النـور     : باب -� أبواب تفسير القرآن عن رسول اهللا        -في سننه الترمذي   أخرجه   )١(
٥/٢٤١ (،٣١٨٠(. 

 :عن هشام بن عـروة قـال      ، ]حماد بن أسامة  [ حدثنا أبو أسامة     :حمود بن غَيالَن قال   حدثنا م  : قال الترمذي  )٢(
 .به، 	 عن عائشة، ]عروة بن الزبير[أخبرني أبي 

 : دراسة الحديث)٣(
 :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  

وال ، )١٢٢ :تقريب التهذيب" (ا دلس ربم فقيهثقةٌ: "قال ابن حجر :هشام بن عروة بن الزبير -١
 ).٢٦ :طبقات المدلسين(يضره ألنه من الطبقة األولى من طبقات المدلسين 

" حدث من كتب غيره    ي وكان بأخرة ،  ربما دلس   ثبتٌ ثقةٌ: " قال ابن حجر   : أبو أسامة  حماد بن أسامة   -٢
 ).٣٠ :طبقات المدلسين(المدلسين وال يضره ألنه من الطبقة الثانية من طبقات ، )٢٦٧ :تقريب التهذيب(

  : حـديث - باب تعديل النساء بعضهن بعضا     - كتاب الشهادات  -البخاريأخرجه   : تخريج الحديث  :ثانيا
،  ٧١٩٦  : حـديث  - اإلفك وقبول توبة القـاذف      باب في حديث   - كتاب التوبة  -مسلمو، )٣/١٧٣(،  ٢٦٦١

، وعلقمة بـن وقـاص الليثـي      ، بن المسيب وسعيد  ، عن عروة بن الزبير   ، من طريق الزهري  ) ٨/١١٢(
 .مطوالً، ل عائشة عن، اهللا بن عبد اهللا بن عتْبة وعبيد

، ٥٢٢١  : حـديث  - باب في قبلـة الرجـل ولـده        - أبواب النوم  - كتاب األدب  -سنن أبي داود   هذه رواية    )٤(
 ).١/١٠، ٣٨ :صحيح الجامع" (صحيح: " وقال األلباني،ل عاِئشَةَ من حديث، )٤/٥٢٤(
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 مـا  ذلك إطالق في وعذرها" : لها ا قال ابن حجر معتذر    "أحمد اهللا ال إياكما   "ولها  وأما ق 
 مـع  قـال  مـا  فيها قال نم بتكذيب يبادروا لم كونهم من ؛الغضب من خامرها الذي من ذكرته
 .حبيبه على الحبيب يدل كما إدالالً ذلك قالت إنما": )١(الجوزي بنا قالو" طريقتها حسن تحققهم
 الحال في بالحمد إفراده فناسب براءتي أنزل الذي فهو، بقولها تعالى اهللا فرادإ إلى أشارت :وقيل
 .)٢("ذلك بعد الحمد ترك منه يلزم وال

، مـا يعطـى البـشير      :باب" :فقد ترجم البخاري  ، ا بمكافأته مادي   يكون شكر البشير   وقد
ذكر الحديث كامالً   ثم  ، واكتفى باإلشارة إلى ذلك    " بالتوبة وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر      

ـ  صـلَّى  حين علَينَا اِهللا بِتَوبة � اِهللا رسوُل وآذَن"وفيه  : من حديث كعب  آخرٍ في موضعٍ  ةَالص 
رِالْفَج ،بفَذَه ونَنَا النَّاسشِّربي ،بذَهَل وبق يباحص ونشِّربم ،كَضرو ٌل ِإلَيجا رسى ، فَرـعسو 
 سـمعتُ  الَّـذي  جاءني فَلَما، الْفَرسِ من َأسرع الصوتُ وكَان، الْجبِل علَى فََأوفَى، َأسلَم من ساعٍ

تَهوي صنشِّربتُ ؛يعنَز لَه يبثَو ،تُهوا فَكَسماهِإي اهشْراِهللا، بِبا وم كلا َأممهرغَي ِئذموتُ، يرتَعاسو 
 .)٣("فَلَبِستُهما ثَوبينِ

 عند ماله بكل التصدق عن والنهي ،الحزن ارتفاع عند بشيء التصدق :ففي هذا الحديث  
 .)٤(الصبر عدم

 مقابل  اًويجدر اإلشارة هنا إلى ما يفعله الناس اليوم من إعطاء الكاهن أو العراف حلوان             
أو حلِّما قام به من إبالغهم عن مفقود وما شابه ؟ه لمشكلة . 

 مـن  واشـتقاقُه  به ظفر إذا؛ به فحلى به حبوته إذا كذا حلَوتُه يقال، ةُأجر هو حلوانفال
 .)٥(الحالَوة

 حلوان تحريم على العلماء وأجمع، لفةكُ بال سهالً يؤخذ إنه حيث من الحلو شيءبال شبهو
 مـن  لكـل  شامٌل وهو، الكوائن عن الناس ويخبر، الغيب علم عييد الذي :هو والكاهن، الكاهن

 ـــــــــــــــــــــــــ

 والحـديث،  التاريخ في عصره مةعالَّ :الفرج أبو، البغدادي القرشي الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد )١(
، مصنف مئة ثالث نحو له .محالها من )الجوز مشرعة (إلى ونسبته، ببغداد ووفاته مولده، التصانيف كثير

 ).٢١/٣٦٥: سير أعالم النبالء :انظر() هـ٥٩٧(توفي في 
 .٨/٤٧٧ :لباري البن حجرفتح ا) ٢(
 باب حديث كعب بـن      - كتاب المغازي  -صحيح البخاري وهذه رواية   ، ٦٠ص سبق دراسته    :حديث صحيح ) ٣(

 ).٦/٣(،  ٤٤١٨  : حديث-مالك
 .١٨/٥٦ :عمدة القاري للعيني) ٤(
 .١/٣٠٤ :لزمخشريل الفائق في غريب الحديث :انظر) ٥(
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 مـا  له يحل الف،  على تحريمه  وهو مجمع ، ذلك ونحو بالحصباء ابٍروض مٍجنَم من، ذلك يدعي
يحل وال، عطاهي ١(يتعاطاه فيما تصديقه ألحد(. 

 
ارابع: معجلةن يكون حسنةًأ ا في الفرح بالدنيا خوفًاإلنسانفرط ال ي : 

     بنعمة كسعة ،  ما فقد ينعم اهللا على عبدارتفـاع  وأ عيشٍطيب  وأ رزق  فيفـرح  ، بـالء
 .حوالفال بد أن يحذر المؤمن من اإلفراط بالفرح في مثل هذه األ، اإلنسان لذلك

فتنـةً  أن تكـون     ؛أن يكون ما أنعم اهللا به عليه من غنيمة كـسرى           	 فقد خاف عمر  
حمـراء  حدث مع عمر حينما ُأتي بكنوز كسرى فرآى فيها مـن ال           ما  وذلك ك ، حسنةً معجلةً  أو

 إن كان هذا    فواِهللا  يا أمير المؤمنين ؟    يككبما ي ": فقال له عبد الرحمن بن عوف     ، والبيضاء فبكى 
كرٍ ش ليوم سرورٍ  ويوم  كال: "فقال عمر "  فرحٍ  ويوم ،    لْ إال أُ  إن هذا لم يعطه قومقبينهم العـداوةُ   ي  

٢(والبغضاء(. 
، ما يفيد لهذه الترجمـة  "إن هذا لم يعطه قوم إال ألقي بينهم العداوة والبغضاء   " :ففي قوله 

، بهم التنـافس فيـه    بأن يـصي  ، بأن المسلم ال بد أن يحذر من أن يكون المال نقمة على صاحبه            
 .واهللا أعلم، فيلقى بينهم العداوة والبغضاء بسببه، والحرص عليه
 إبـراهيم بـن عبـد       طريق من   )٤( بسنده )٣(ما في الحديث الذي أخرجه البخاري     وذلك ك 

بـن  اب  قُتَل مصع  :فَقَاَل،  يوما بِطَعامه  	ُأتي عبد الرحمنِ بن عوف      " :قَاَل، الرحمن بن عوف  
، رجٌل آخَر خَير منِّي    وقُتَل حمزةُ َأو  ،  بردةٌ الِإ وجد لَه ما يكَفَّن فيه    فَلَم ي ، وكَان خَيرا منِّي  ، عميرٍ

ثُم ، يباتُنَا في حياتنَا الدنْيا    قَد عجلَتْ لَنَا طَ    لَقَد خَشيتُ َأن يكُون   ،  بردةٌ الفَلَم يوجد لَه ما يكَفَّن فيه إِ      
 .)٥("جعَل يبكي

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٧ :سبل السالم للصنعاني، ٨/٣٩٩ : التمهيد البن عبد البر:انظر) ١(
وقد سبقت  ، )١١/٩٩(، ٢٠٠٣٦ :حديث - باب الديوان  -الملحق بمصنف عبد الرزاق   جامع معمر بن راشد     ) ٢(

 .إسناده صحيحو، ١٢٩دراسته ص
 ).٢/٧٧(،  ١٢٧٤  : حديث- الكفن من جميع المال: باب- كتاب الجنائز-صحيح البخاري) ٣(
إبراهيم [عن أبيه   ، ] إبراهيم ابن[عن سعد   ، حدثنا إبراهيم بن سعد   ، حمد المكي حدثنا أحمد بن م    :قال البخاري ) ٤(

 .به، 	 أتي عبد الرحمن بن عوف :قال، ]بن عبد الرحمن بن عوفا
  : دراسة الحديث)٥(
 .رجاله كلهم ثقات : دراسة اإلسناد:أوالً  
  : حديث- واحد لم يوجد إال ثوب   باب إذا  - كتاب الجنائز  -أخرجه البخاري أيضا   : تخريج الحديث  :ثانيا  

 .وانفرد البخاري عن مسلم بإخراجه، بمثله، به، من طريق شعبة عن سعد، )٥/٩٥(،  ٤٠٤٥
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 أداء عـن  بالتقـصير  ويعتـرف ، عنده اهللا نعم يتذكر أن للمرء ينبغي أنه : الحديث فيف
 .)١(فيها سعيه ويذهب اآلخرة في بها قاصي أن ويتخوف ،شكرها

ن ما  أل ]٢٣ :���� ا��[ m¾�¾�¾�¾�����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁÂÂÂÂ����l ا شديد ا يفرح المؤمن فرح   الن  ال بد أ  ف"
  أتانا هو مقدر والفرح الشديد قد يأتي بالغرور واالحتيال والتكبـر         ، ا أيضmÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����

ÙÙÙÙ����l ]١٨ :���)ن[. 
     قد حصل  فهنا إذن عدم الفرح الشديد بشيء  ،  ايجعل اإلنسان متواضع عن التكبـر    ا بعيد 

فإذا فقده وقـد    ،  من األيام  ي يومٍ وفي نفس الوقت يعلم احتماالً أنه سيفقد هذا الشيء ف         ، والخيالء
اكان فرح به فرحافسيحزن عليه حزنً، ا شديدا شديدا أيض. 

وهذه هـي   ،  في مشاعره   وتوازنٍ  فسيقبلها بارتياحٍ  ؛ولكن إذا قبلها على أنها من قدر اهللا       
في  افإنه يكون مطمئنً   ؛فعندما يتزن اإلنسان في مشاعره في قبول المصائب أو األفراح         ، النتيجة

احياته ومستقر٢("ا بها أيض(. 
 أحاديثُ تويوقد ر  ولكن فيها مقالٌ  ، والحذر من ذلك  ، فهم منها عدم المبالغة في الفرح      ي ،

وقد يحمل بعضها معنىا صحيح ،منهافال بد من اإلشارة إلي شيء . 
 ."تَرحةٌ فَرحة كُلِّ مع" فمنها حديث

 كُـلِّ  مـع " :قال 	 بن مسعود  عبد اهللا     من كالم  )٤( بسنده )٣(فقد أخرج وكيع بن الجراح    
ةحةٌ فَرح٦(")٥(تَر(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٦٥ :شرح صحيح البخاري البن بطال) ١(
 .٣٧ ص:الحزن واالكتئاب في ضوء السنة النبوية للدكتور عبد اهللا خاطر) ٢(
 .)٨١٩(، ٥٠٦  : حديث- باب الرحمة-الزهد لوكيع) ٣(
عوف [عن أبي األحوص ، ]عمرو بن عبد اهللا[عن أبي إسحاق ، ]الثوري[ حدثنا سفيان :قال وكيع بن الجراح) ٤(

 .موقوفًا، ] مسعودابن[عن عبد اهللا ، ]بن مالكا
 ).١/١٨٦ :النهاية في غريب الحديث البن األثير (اأيض واألنقطاع وهوالهالك الفرح ضد الترح) ٥(
 :ثردراسة األ) ٦(
 :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً 

  مكثر ثقةٌ: "قال ابن حجر  ، ١٢٢صتقدم  ، عمرو بن عبد اهللا بن عبيد     ،  الكوفي أبو إسحاق السبِيعي   -١
الكواكـب  (وهو ممن أخرج البخاري لـه عنـه         ، والراوي عنه هنا هو سفيان الثوري      "اختلط بأخرة ، عابد
 ).١/٣٤١ :اتالنير

 .٤تقدم ص، ذلك هال يضرو ، ربما دلس حافظٌثقةٌ :سفيان بن سعيد الثوري -٢
 - ابن أبي الدنيا في االعتبار وأعقاب السرور واألحزان:الحديث أخرجه كٌل من : تخريج الحديث:ثانيا

تٌ  بيوما ملئ: "بمثله وزاد، )١٤٢(، ١٤٤ :وأبو داود في الزهد، من طريق شريك، )٢٩ص(، ٣ :رقم
= 
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 .اً موقوفوصحيح، اً مرفوع ضعيفٌفهذا حديثٌ
لركـون  و ا أ، بأن معناه عدم اإلكثار من الفرح بالـدنيا       ، ولكنه يحمل على ما عنونت له     

 .طمئنان بهاإليها واال

 ــــــــــــــــــــــــــ=
من ، بمثله، )١٩/١٧٦(، ٣٥٧١٦ : رقم- كالم ابن مسعود- وابن أبي شيبة"حبرةً إال يوشك أن يمأل عبرة

بمثله ، )٨٢٠(، ٥٠٧ :ووكيع في الزهد،  وزيادةبمثله، )٢٠٣ (:وأحمد في الزهد، طريق شعبة بن الحجاج
 باب فضل -بارك في الزهد والرقائقوابن الم، اسحاق السبِيعي كالهما من طريق إسرائيل بن أبي، وزيادة

كلهم عن أبي ، من طريق سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، بمثله، )٣٤٧(، ٩٧٦ : رقم-����ذكر اهللا 
 .موقوفًا على ابن مسعود، إسحاق السبِيعي

من طريق ، )١/٦٥٥(، ٨٨٩ : رقم":الغيالنيات"بـ وأخرجه أبو بكر الشافعي في الفوائد الشهير 
 إال، حبرة بيت امتأل ما"بلفظ ، موقوفًا، عن ابن مسعود، ق بن األجدععن مسرو، يق بن سلمةوائل شق أبي

 ."عبرة امتأل
 بن عن جعفر، من طريق مسروق بن األجدع، )٢/٦٦٠(، ١٣١٦ : في معجمهابن األعرابيوأخرجه 

وهو [بان من طريق مسروق بن المرز، )٣/١١٦ (:الخطيب البغدادي في تاريخ بغدادو، عون المخزومي
عن ، عن أبي األحوص، عن أبي إسحاق السبِيعي، كالهما عن األعمش،  عن حفص بن غياث]صدوقٌ يهم

: - شيخ ابن األعرابي-الفضل جعفر بن محمد ابن أبي عثمان وقال أبو، بمثله، عبد اهللا بن مسعود مرفوعا
 . أي رفعه باطل:قلت "وكتبناه من كتابه مرفوعا، هذا باطٌل"

 .وضعيفٌ مرفوعاً،  األثر صحيح موقوفاً على ابن مسعود: الحكم على اإلسناد:اثالثً
 حيث أشار إلى رواية الخطيب - وعزاه للخطيبفي فيض القدير ذكره الْمنَاوِي �فالمرفوع إلى النبي 

 :أورده الذهبي في الضعفاء وقال :فيه حفص بن غياث ": وقال-في تاريخ بغداد والمذكورة في التخريج
في الذهبي قصد ن بأ،  في تنبيه الهاجد-حفظه اهللا-وتعقبه الشيخ الحويني، )٥/٦٦٨ :فيض القدير" (مجهول

 :أما االسناد هنا "شيخٌ مجهوٌل: ميمون بن مهرانعن ، حفص بن غياث ":هو أن، )١/١٨٢(الضعفاء 
 طلق بن معاوية من فهذا يرفع كل لبسٍ، فِإن حفص بن غياث بن" حدثنا األعمش، حفص بن غياث"

 هذا تعقب من :قلت، )٢/٩٨، ٥٧٥ :إسحاق الحويني تنبيه الهاجد ألبي" (المشهورين باألخذ عن األعمش
وليس كما ذكر ، فإنه ضعيفٌ لعلة أخرى، حديثالوال ينفع ، الحويني لطريقة تضعيف الْمنَاوِي للحديث فقط

 نَاوِيواهللا اعلم–الْم-. 
وذكره أحمد ، )٢/٢٩٤(أي ضعيف ) ض(ديث في الجامع الصغير وأشار بـ وذكر السيوطي هذا الح

وذكره ، )١/١٨٠" (جاء عن ابن مسعود موقوفًا: " وقالالجد الحثيث في بيان ما ليس بحديثالغزي في 
وضعفه ، )٢/١٩٣(العجلوني في كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس 

ذا صححه محقق وك، )٤/٣٣٥السلسلة الضعيفة " (مسعود والصحيح أنه موقوف على ابن ":األلباني وقال
 ".عبد الرحمن الفريوائي"كتاب الزهد لوكيع 
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حتى كأنـه   ،  يعقبه  حزن مع كل سرورٍ   أي   :» ترحة مع كل فرحة  « :عنى قوله يكون م و
 اهللا  افيمقته ؛وال تعكف قلوب المؤمنين على فرحاتها     ، لئال تسكن نفوس العقالء إلى نعيمها     ، معه

�mسبحانه عند هجوم ترحاتها  �̧¶�µ�´�³�� �̧¶�µ�´�³�� �̧¶�µ�´�³�� �̧¶�µ�´�³�l ]� .)١(]٧٦ :ا��
 فأما إذا أفرط فإنه دليـل     ، الفرح ينبغي أن يكون بمقدار ليعدل الحزن      : "قال ابن الجوزي  

ثم يذكر مـصيره    ، فإنما يفرح بالطبع لما يفرح    ، إذ ال وجه للفرح عند العاقل     ، على الغفلة القوية  
ومن هـذا   ، ومتى قويت غفلة الفرح حملت إلى األشر والبطر       ، فينمحي ذلك الفرح  ، وخوف مآله 
�m: قوله تعالى  �̧�¶���µ��� �̧�¶���µ��� �̧�¶���µ��� �̧�¶���µ��l ]يعني األشرين الذين خرجوا بالفرح إلـى البطـر          ]٧٦: القصص

 .)٢("دوفيما بين يدي العبد من الشدائ،  شدة الفرح بالفكر فيما قد سلف من الذنوبوعالج
 

أو بالعمل الصالح برخص اهللا تعالىال يكون الفرح  :اخامس العجب أو  للتواكلاسبب: 
أال يقع في أمته على � النبي  قد حرصوهذا أمر: 
َأن النَّبِـي    :الذي يقول فيه   ماِلك   َأنَس بن  من حديث    )٤( بسنده )٣( البخاري اإلمام فقد أخرج 

 :قَـالَ ، لَبيك يا رسوَل اِهللا وسعديك     : قَالَ »يا معاذُ بن جبلٍ   « :قَاَل ، ومعاذٌ رديفُه علَى الرحلِ    �
،  اُهللاال ِإلَـه إِ ال َأحد يـشْهد َأن  ما من« :قَاَل، ثًاالثَ،  يا رسوَل اِهللا وسعديك لَبيك :قَاَل »يا معاذُ «

      قَلْبِه نقًا مدوُل اِهللا صسا ردمحم َأنلَى النَّارِ    الِإ ؛واُهللا ع همروَل اهللاِ   :قَاَل » حسا رالَأفَ :ي   ُأخْبِـر 
 .)٥(معاذٌ عنْد موته تََأثُّماوَأخْبر بِها  »ِإذًا يتَّكلُوا« :قَاَل؟ بِه النَّاس فَيستَبشروا 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٦٦٨ :فيض القدير للمناوي) ١(
 .٥٠ ص :الطب الروحاني) ٢(
 ).١/٣٧(،  ١٢٨  : حديث- باب من خص بالعلم قوما دون قوم- كتاب العلم-صحيح البخاري) ٣(
هشام بن أبـي عبـد اهللا      [ حدثَني َأبِي    :حدثَنَا معاذُ بن هشَامٍ قَالَ     :حدثَنَا ِإسحاقُ بن ِإبراهيم قَالَ     :قال البخاري ) ٤(

اِئيتَوسالد[ ، َةقَتَاد نع]ةابنامعقَاَل ] د: اِلكم نب ثَنَا َأنَسدبالحديث، ح. 
 :دراسة الحديث) ٥(
 : رجاله ثقاتٌ إال أن فيه: دراسة اإلسناد:أوالً  

 يـشترط وهو من الطبقة الثالثة من المدلـسين الـذين          ،  ثقةٌ ثبتٌ مشهور بالتدليس    : قتادة بن دعامة   -١
 .وقد صرح بالتحديث )٤٣ :طبقات المدلسين، ٧٩٨ :تقريب التهذيب(لتقبل أحاديثهم تصريحهم بالسماع 

 ).١٠٢٢ :تقريب التهذيب( ثقةٌ رمي بالقدر : الدستَواِئيهشام بن أبي عبد اهللا -٢
ووجه إخراج البخاري   ، )٩٥٢ :تقريب التهذيب ( صدوقٌ ربما وهم     :معاذ بن هشام بن أبي عبد اهللا       -٣  

 ).٤٤٤ :هدي الساري(وأن البخاري لم يكْثر عنه ، له هو أنه ثقةٌ عند جماعة من العلماء
، وإن كانت متابعةً ناقـصة ، لبخاري أخرج الحديث من طريق أخرى تابعته      وأضف إلى ذلك أن ا     :قلت

 .أي عن شيخ شيخه
= 
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ِإذًا « :قَـالَ ؟ َأفَال ُأخْبِر بِـه النَّـاس فَيستَبـشروا     :يا رسوَل اِهللا : هو قول معاذ  والشاهد
 .»يتَّكلُوا

فـي  ط  رفَط وال ي  رِفْبحيث ال ي  ، متوازن فهو منهج ،  في التبشير  �النبي  هذا هو منهج    و
 .»ِإذًا يتَّكلُوا« : هذه الرواية قولهوشاهده ما في، ذلك

 عليـه  يخـاف  ومن الطلبة من يستأهله ال لمن اللطيف المعنى يبذل ال أن   :ففي الحديث 
 .)١(فهمه لتقصير واالتكال الترخص

 : والمباهاة المذمومة للعجباال يكون الفرح بالعمل الصالح سببوكذلك 
   فالمؤمن يفرح بما ي  أن يكون فرحه وسروره بهـا       دلكن ال ب  و،  وطاعات قدم من خيرات 

 .ال من باب العجب والغرور، شارمن باب االستب
��m�c�b�a :وفي هذا المعنى يقول اهللا تعالى     �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X

h�g�f�e�dh�g�f�e�dh�g�f�e�dh�g�f�e�diiii�l�k�j��l�k�j��l�k�j��l�k�j�l ]١٨٨ :�ل ���ان[. 
ولـيس  ،  فرح بما يعمل بإطالق ودون تقييد      ن البعض أن هذه اآلية تشمل كل من       فقد يظ 

 .)٢( وقع ذلك لمروان بن الحكمفقد، كذلك
 :فَقُْل عباسٍ ابنِ ِإلَى رافع يا اذْهب" :ِلبوابِه قَاَل مروان َأن )٤( بسنده )٣(فقد أخرج البخاري  

لَِئن رٍِئ كُلُّ كَانام ا فَرِحبِم يُأوت ،بَأحو َأن دمحا يبِم ْل لَمفْعا يذَّبعذَّ ملَنُعنب ونعمفَقَاَل "؟ َأج ناب 
، بِغَيـرِه  وَأخْبروه ِإياه فَكَتَموه شَيء عن فَسَألَهم يهود � النَّبِي دعا ِإنَّما، وِلهذه لَكُم وما" :عباسٍ
هوفََأر َأن وا قَددمتَحاس ها ِإلَيبِم وهرَأخْب نْها عيمف مَألَهوا، سفَرِحا وا( ُأوتُوا بِمَأتَو( نم هِمانتْمك" ثُم 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 باب من لقي اهللا باإليمان وهو غيـر         - كتاب اإليمان  -مسلم الحديث في صحيح     : تخريج الحديث  :ثانيا  

به، ه أبيعن، معاذ بن هشاممن ذات طريق ، )١/٤٥(،  ١٥٧  : حديث- فيه دخل الجنةشاك. 
 .٢/٢٠٨ :عمدة القاري للعيني) ١(
عمدة القاري   (معاوية جهة من المدينة أمير يومئذ وكان الخالفة ولي، العاص أبي بن الحكم ابن هو   :مروان) ٢(

 ).٦/٢٥٧ :اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر(و) ١٨/١٥٧ :للعيني
  : حـديث  -��m�Z�Y�X�Z�Y�X�Z�Y�X�Z�Y�X]�\�[]�\�[]�\�[]�\�[l باب   -آل عمران سورة   - كتاب تفسير القرآن   -صحيح البخاري ) ٣(

٦/٤٠(،  ٤٥٦٨.( 
الملك بن   عبد[أن ابن جريج    ، ] يوسف الصنعاني  ابن[أخبرنا هشام   ، حدثني إبراهيم بن موسى    :قال البخاري ) ٤(

وذكـر  ، وقاص أخبـره  بناأن علقمة   ، ]عبد اهللا بن عبيد اهللا    [عن ابن أبي ملَيكَة     ، أخبرهم ]عبد العزيز بن  
 .الحديث
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m�X�X�X�X :قَوِلـه  حتَّـى  كَذَِلك ]١٨٧ :�ل ����ان   [ mG�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�Al عباسٍ ابن قَرَأ

c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Yc�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Yc�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Yc�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Yl ]١(]١٨٨ :�ل ���ان(. 
 مـن   وإنما المـراد  ، شارستب على سبيل اال    صالحٍ عمٍلس المراد بهذه اآلية من فرح ب      فلي

 عمومها" :ثم قال ن ذكر أوجه تفسير اآلية      بعد أ قال ابن حجر    ف ،فرح على سبيل العجب والغرور    
 لـيس  بما عليه ويثنوا الناس يحمده أن وأحب، إعجابٍ فرح بها ففرح بحسنة أتى من كل يتناول

 .)٢(أعلم واهللا، فيه
 

ل الفرح الشديدحاونحوهما اإلفتاء  لقضاء أوليجلس ال  :اسادس: 
 في مبحـث آثـار    كما تبين ، فإن اإلنسان إذا ما اشتد فرحه لربما ذهل أو نسي أو أخطأ           

 :للتدريس أو القضاء أو اإلفتاء وما شابه فال يصح أن يجلس، الفرح
 فَرحـا  َأشَـد  لَلَّه« � اللَّه رسوُل قَاَل :قَاَل 	 أنس بن مالك  من حديث     مسلم فقد أخرج 

ةببِتَو هدبع ينح تُوبي هِإلَي نم كُمدَأح لَى كَانع هلَتاحضِ ربَِأر فَانْفَلَتَـتْ ، فَالَة  نْـهـا  مهلَيعو 
هامطَع هابشَرو سا فََأينْهةً فََأتَى، مرشَج عطَجى فَاضا فلِّهظ قَد سَأي نم  ـهلَتاحنَـا ، ريفَب  ـوه 

 وَأنَـا  عبـدى  َأنْتَ اللَّهم :الْفَرحِ شدة من قَاَل ثُم، بِخطَامها فََأخَذَ، عنْده قَاِئمةً بِها هو ِإذَا :ِلككَذَ
كبَأخْطََأ، ر نم ةدحِ ش٣(»الْفَر(. 

 .)٤(ألنه في تلك الحال يتغير فهمه، ال يسأله حين يشتد فرحه :غداديقال الخطيب الب
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 :دراسة الحديث )١(
 : رجاله ثقاتٌ إال أن فيه: دراسة اإلسناد:أوالً  

  ).٦٢٤ :تقريب التهذيب (ويرسل يدلس وكان فاضٌل فقيه ثقةٌ : بن جريجعبد الملك بن عبد العزيز
وقد أورد البخاري عقب ، )٤١ :طبقات المدلسين( فإنه من الطبقة الثالثة من المدلسين :أما تدليسه  

 .ن جريج باإلخبارالحديث متابعةً فيها تصريح اب
 .وإنما يروي عن شيخه ابن أبي ملَيكَة،  فلم يرو عن أحد من الصحابة:وأما إرساله  
،  ٧٢١١  : حديث- كتاب صفات المنافقين وأحكامهم- مسلم الحديث أخرجه: تخريج الحديث:ثانيا  

 .بمثله، وفيه تصريح ابن جريج باإلخبار، )٨/١٢٢(
 .٨/٢٣٣ :فتح الباري البن حجر) ٢(

والحـديث   )٨/٩٣(،  ٧١٣٦  : حديث - باب في الحض على التوبة والفرح بها       - كتاب التوبة  -مسلم صحيح   )٣(
 انظر  »اللهم أنت عبدي وأنا ربك    « :لكن دون لفظ  ، بن مسعود  عبد اللَّه أبي هريرة و   سبق ذكره من حديث   

 .٥٥ وص١٩ص
 .٢/١٦ : الفقيه والمتفقه:انظر) ٤(
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    ::::اإلنسان الفَرِحاإلنسان الفَرِحاإلنسان الفَرِحاإلنسان الفَرِحبببب    احمليطنياحمليطنياحمليطنياحمليطنياآلداب املتعلقة بالناس اآلداب املتعلقة بالناس اآلداب املتعلقة بالناس اآلداب املتعلقة بالناس     ::::املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين
، ال بد من التـأدب بهـا      ،  كذلك افإن لمن حوله آداب   ، الإلنسان عندما يفرح آداب   أن  فكما  

 :ومنها
 :مشاركة المفروح بأفراحه :أوالً

 والتراحم  التواديجعل بين الناس    أنه  كما  ، سرورالفرح وال  من   ا يحقق له مزيد   وذلك ألنه 
علـى   �فقد كان النبي  . مفسد للعالقات االجتماعيةوال شك أن فقدان هذا األمر أمر   ، والتواصل

 : ا عرس لدعوة أبي ُأسيد لم� إجابة النبي ومن هذا المعنى، هم في أفراحانشغاله يشارك الناس
 عـرس  لَمـا  :قَاَل، هلسالذي يرويه   ،  من حديث أم ُأسيد    )٢( بسنده )١(فقد أخرج البخاري  

 امرَأتُـه  ِإال ِإلَـيهِم  قَربه وال طَعاما لَهم صنَع فَما، وَأصحابه � النَّبِي دعا )٣(الساعدي ُأسيد َأبو
ُأم ديلَّتْ ،ُأسب اتري تَمرٍ ف٤(تَو( نم ةارجح نِل ما، اللَّيغَفَ فَلَمر النَّبِي � نامِ مالطَّع اثَتْهَأم)٥( لَه 

قَتْهفَس فُهتُتْح ٦(بِذَِلك(. 
فـإن مـن تـراجم      ، وتلبية دعوته ، ففي الحديث أهمية مشاركة صاحب الفرح بأفراحه      

 .)٧( .."والدعوة الْوِليمة ِإجابة حقِّ باب: "البخاري للحديث قوله
كما ،  وأصحابه جواز االختالط المخل باآلداب     �دمة أم ُأسيد للنبي     ولكن ال يفهم من خ    

 .د هذه الحالة بما ال يؤدي إلى فتنةيقَوإنما تُ، الناس اليومومناسبات هو مشاهد في أفراح 

 ـــــــــــــــــــــــــ

،  ٥١٨٢  :حديث - باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس         - كتاب النكاح  -صحيح البخاري ) ١(
)٧/٢٦.( 

سـلمة  [ حدثني أبو حازم     :قال، ]فرطَمحمد بن م  [حدثنا أبو غسان    ، حدثنا سعيد بن أبي مريم     :قال البخاري ) ٢(
 .به، 	 ] سعد بن مالكابن[عن سهل ، ]بن دينار

)٣ (اِلكم نب بِيعو ةَرَأب ديُأس ،يداعالس ني منةَ بداعنِ سبِ بنِ كَعجِ، برالْخَز ا، شَهِدردب فِّينَةَ تُوس ،ينثَلَاث  لَـهو 
 ).٥/٢٤٥٠: معرفة الصحابة ألبي نعيم (عثْمان قَتِْل قَبَل بِبصرِه ُأصيب سنَةً، وتسعون ثنْتَانِ

 ).١/٤٥٥: لسان العرب البن منظور (منه يتوضُأ وقدتشرب به العرب ، حجارة َأو صفْرٍ من ِإناء هو: التور) ٤(
 ).٤/٣٧٨: النهاية في غريب الحديث البن األثير (الماء في دفته إذا فانماث وأموثه أميثه الشيء مثت: أماثته) ٥(
 :دراسة الحديث) ٦(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً  
  : حـديث  - باب حق إجابة الوليمـة والـدعوة       - كتاب النكاح  - البخاري  أخرجه : تخريج الحديث  :ثانيا  

، أخـرى ومواضـع   ، بنحوه، به، عن أبي حازم  ، عبد العزيز بن أبي حازم    من طريق   ، )٧/٢٥(،  ٥١٧٦
،  ٥٣٥١  : حـديث  - باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا         - كتاب األشربة  - في صحيحه  مسلمو
 .بنحوه، به، عن أبي حازم، بن أبي حازم عبد العزيز من طريق، )٦/١٠٣(

 .٧/٢٤:  كتاب النكاح-صحيح البخاري) ٧(
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 وخـدمتهِم  الْعـرسِ  في الرجاِل علَى الْمرَأة قيامِ" :فقد ترجم البخاري لهذا الحديث بباب     
 محل أن يخفى وال، يدعوه ومن زوجها المرأة خدمة جواز الحديث في" :قال ابن حجر )١("النَّفْسِبِ

 مثـل  في امرأته الرجل ستخداما وجواز، الستر من عليها يجب ما ومراعاة، الفتنة أمن عند ذلك
 .)٢("ذلك

يـث  ح، للوليمة أو للعقيقة   الداعي    على إجابة  �وهذا السبب هو أحد أسباب حث النبي        
     بزواجه اأنها طعام سرور يفعله المسلم فرح  ، فيحـب أن   ،  الناس إليـه   ويدعو،  بمولوده اأو فرح

دخال لما فيه من إ، لذلك كان النهي والزجر عن ترك إجابة الدعوة،  وأصحابه فيهإخوانهيشاركه 
  للمالئكة لما رآهـم ال يـأكلون مـن   �وقد قال نبي اهللا إبراهيم ، الحزن على صاحب الدعوة  

 .]٢٨ – ٢٧ :ا�:ار�)ت[ �mÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Äl :طعامه
 ألن للشر؛ جاؤوا مأنه لتوهّم ،اخوفً أضمر ،عليه حثَّهم :أو ،األكل ترك عليهم أنكر :أي

 .)٣(ذمامك يحفظ لم طعامك يأكل لم من
 مـن  المـدعو  بأكل الداعي وسرور المحبة صدق إالَّ الطعام إلى الدعوة على باعث الو

 ولو، اإلجابة على � النبي حض فلذلك ،بها معه الذمام وتوكيد، بالمواكلة إليه لتحببوا، طعامه
 .)٤(انزر إليه المدعو كان

، وغيره ختان أو نكاح من، حادث لسرور تتخذ دعوة كل على الوليمة تقع :الشافعي قال
 .)٥(ذلك ونحو الختان وليمة :فيقال

 يجـب  :والثـوري  مالك فقال، الطعام إلى تالدعوا من إتيانه يجب فيما الفقهاء واختلف
 أرخـص  وال، واجبةٌ العرس وليمة إجابة" :الشافعي وقال، غيرها يجب وال العرس وليمة إجابة

 وحـادث  والختـان  والنفاس كاإلمالك، الوليمة اسم عليها يقع التي الدعوات من غيرها ترك في
 دعـوة  كل إجابة قيلو ."العرس مةولي في تبين كما، عاصٍ أنه لي يتبين لم تركها ومن، سرور
 .)٦(واجبةٌ طعام فيها للمدعو صاحبها اتخذها

دخاالً للبهجة والـسرور    وإ، � للنبيطاعة  ، لذلك ال بد من الحرص على إجابة الدعوة       
 .اإلخوانعلى 
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 .٧/٢٦:  كتاب النكاح- صحيح البخاري)١(
 .٩/٢٥٩ :فتح الباري البن حجر) ٢(
 .٧/٢٠٩ :تفسير البحر المديد لإلدريسي) ٣(
 .٢٠/١٦١:عمدة القاري للعيني) ٤(
 .٧/٤٤٩: األم للشافعي :انظر )٥(
 .١٠/١٧٨ :التمهيد البن عبد البر) ٦(
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أفراحهمالتعاون بين المسلمين في  :اثاني: 
ون في المناسـبات علـى      حيث كان بينهم التعا   ،  وأصحابه �فكان هذا من عمل النبي      

 .ترح وأ اختالف أنواعها من فرحٍ
 صـفية   �في قصة فتح خيبر واختيار النبي       َأنَسٍ   من حديث    )٢( بسنده )١(مسلمفقد أخرج   

وبـسطَ   : قَـالَ  »من كَان عنْده شَىء فَلْيجِْئ بِه     «ألصحابه   فَقَاَل   لم لها وأراد أن ي  وقد  ،  له زوجةً
وجعَل الرجـُل يجِـىء     ، وجعَل الرجُل يجِىء بِالتَّمرِ   ، )٣(جعَل الرجُل يجِىء بِاَألقط   فَ :قَاَل، نطَعا

 .)٥(� فَكَانَتْ وِليمةَ رسوِل اللَّه ،)٤(فَحاسوا حيسا، بِالسمنِ
 الطعام تهيئة عن له ومانع، بأهله مشغول أنه أجل من للعروس الهدية : هذا الحديث  فيف
 هـذا  كان كما، اللقاء بأول عنه اشتغالهم أجل من طعام لهم هدىي أن استحب فلذلك ،واستعماله

 .)٦(تعزية يسمى الطعام ذلك كان حتى بالحزن الشتغالهم الجنائز فى المعنى
 .)٧(عندهم من بطعامٍ الوليمة في مساعدته وجيرانه الزوج ألصحاب بحويست

،  عدم التبذير في األفـراح والمناسـبات الـسعيدة         :عانيومما يستفاد من الحديث من م     
مـا   لعلى صفية    �فإن الحديث يفيد أن وليمة رسول اهللا        ، كالزواجات واألعراس والوالئم  

 . عليها�كانت وليمة رسول اهللا ف، افحاسوا حيس،  وسمنٍ وتمرٍ من أقطاكانت إال شيًئ
 إلسراف قد نهانافإن ا،  وعدم اإلسراف ألمته بالتواضع والتعاونا تعليم�وهذا كان منه 

 �mÏ�Î�Í�Ì�ËÏ�Î�Í�Ì�ËÏ�Î�Í�Ì�ËÏ�Î�Í�Ì�ËÐÐÐÐÔ�Ó�Ò�Ñ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ô�Ó�Ò�Ñ�l :كما في قولـه تعـالى     ، اهللا تعالى عنه  

 .]٢٧ :ا*�Pاء[

 ـــــــــــــــــــــــــ

 . )٤/١٤٥(، ٣٥٦٣  : حديث- باب فضيلة إعتاقه أمته- كتاب النكاح-صحيح مسلم) ١(
 .به، ]مالك بنا[ عن َأنَسٍ، عن عبد الْعزِيزِ -ابن علَيةَ- حدثَنَا ِإسماعيُل، حدثَنى زهير بن حربٍ :قال مسلم) ٢(
 ).١/٥٧: النهاية في الغريب البن األثير (د حتى يستحجر ويطبخ أو يطبخ بهمجي، ضمح اللبن الم:األقط) ٣(
 ).٢/١٠٦٩ :لسان العرب ( الخليط من التمر والسمن واألقط:الحيس )٤(
 :دراسة الحديث) ٥(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً  
 بـاب مـا     -كتاب األذان في   :منها،  الحديث أخرجه البخاري في مواضعٍ كثيرة      :ريج الحديث  تخ :ثانيا  

عن أنس بـن    ، د الطويل يمد بن أبي ح   يم ح من طريق ، )١/١٢٥(،  ٦١٠  : حديث -يحقن باألذان من الدماء   
 بن وعمرمن طريق ، )٥/١٣٥(،  ٤٢١١  : حديث- باب غزوة خيبر-كتاب المغازيفي و، مختصرا، مالك

 . كذلكمختصرا، عن أنس بن مالك، ميسرة
 .٧/٢٨١ :شرح صحيح البخاري البن بطال) ٦(
 .٤/٨٨ :عمدة القاري للعيني) ٧(
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،  واإلسـراف  غالـب  هو ال  ريجد التبذي ،  وأفراحهم ولكن الناظر الى أعراس الناس اليوم     
التـي  ، م المبهرجـة   الوالئ أو، الفنادق الفارهة أجرة   أو،  الثمن  الدعوة الباهظة  سواء في بطاقات  

، في حين وجود أفواه هي بأشد الحاجة للقمـة تـسد الرمـق            ، ها إلي ليس بحاجة إليها من    يدعى
 : الشاعر قولعلى من كان حالهم كهذافيصدق 

 .)١(والزار والمآتم العرس***  الدار بهم تشقى ثالثة
فقد كان عند   ، لعروسوالقالئد ونحوه ل  ثياب  العارة   جواز إ  :مما يذكر تحت هذا المعنى    و

 :ستعيره منهاتال أرسلت إليها فما زفت امرأة من المدينة إ، روسثوب ع لعائشة 
 ل عاِئـشَةَ  علَى دخَلْتُ" :قال  من حديث أيمن الحبشي    )٣( بسنده )٢(البخارى أخرج فقد

 تُزهى فَِإنَّها، ِإلَيها انْظُر جارِيتي ِإلَى بصرك ارفَع :فَقَالَت، دراهم خَمسة ثَمن )٤(قطْرٍ درع وعلَيها
َأن هسي تَلْبف تيالْب ،قَدو ِلي كَان ننْهم عرلَى دع دهوِل عسا، � اِهللا رفَم َأةٌ  كَانَتـرام  ن٥(تُقَـي( 

ينَةدلَتْ ِإال بِالْمسَأر ِإلَي هيرتَع٦("تَس(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

هـو   :"الـزار "و. ٣٢٢ : للشقيري والصلوات باألذكار المتعلقة السنن والمبتدعات    :انظر، لم أقف على قائله   ) ١(
ويأخذون المال علـى    ، زعمهم في الناس بعض أجسام مست التي، الخبيثة األرواح لطرد تقام راقصةٌ حفلةٌ
 ).١/٤٠٦ :المعجم الوسيط (ذلك

  :حـديث  - باب االستعارة للعروس عنـد البنـاء       - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها     -صحيح البخاري ) ٢(
٣/١٦٥(،  ٢٦٢٨.( 

أيمن الحبـشي  [ حدثني أبي :قال، ن أيمنحدثنا عبد الواحد ب، ]الفضل بن دكَين[حدثنا أبو نُعيم     :قال البخاري ) ٣(
 .به، ل دخلت على عائشة :قال، ]المكي

)٤ (عرطْرٍ دالخشونة بعض فيها أعالم ولها حمرة فيه البرود من ضرب :ق) ٤/٨٠: النهاية البن األثير.( 
 .)٤/١٣٥: النهاية في غريب الحديث البن األثير (التزيين والتقيين لزفافها تزين أي :تقين )٥(
 :دراسة الحديث) ٦(

 :رجاله ثقاتٌ ما عدا : دراسة اإلسناد:أوالً
 به ليس ":النَّسائي وقال "ثقة ":معين ابن  قال :أبو القاسم المكي  ، القرشي المخزومي  :عبد الوحد بن أيمن   

 صـالح  ":حـاتم  أبـو  وقال "ثقة: "وقال الذهبي ، الثقات في حبان ابن وذكره "ثقة: "وقال ابن شاهين   "بأس
 بـل   :قلت ".ال بأس به  : "حجر وقال ابن  "الحديث في بأس به ليس مشهور ":البزار بكر أبو وقال "حديثال

 .فقد وثقه ابن معين والنسائي وابن شاهين وابن حبان والذهبي، هو ثقة
، ١/٣٧٣ :سؤاالت ابن الجنيد ليحيـى بـن معـين        ، ٣/٩٥ :تاريخ يحيى بن معين    (:مصادر الترجمة 

الثقـات البـن   ، ١/١٦١ :تاريخ أسماء الثقـات ، ٦/١٩ :الجرح والتعديل، ٦/٥٩ :لبخاريالتاريخ الكبير ل  
تهذيب ، ١/٦٧١ :الكاشف للذهبي ، ١٨/٤٤٦ :تهذيب الكمال ، ٢/٩١٠ :التعديل والتجريح ، ٧/١٢٤ :حبان

 ).٦٣٠ :تقريب التهذيب، ٦/٣٨٤ :التهذيب
 .لم الحديث انفرد البخاري بإخراجه عن مس: تخريج الحديث:ثانيا
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كإعـارة النـساء    ،  أهمية التعاون بين المسلمين في أفـراحهم       :ستفادفمن هذا الحديث ي   
 حيـث  ، وهذا ما تفتقده نـساء اليـوم      ، وعدم منع ذلك عمن طلبه    ،  ثياب العروس  ابعضهن بعض

ال تنتفع بـه بعـد      يهمل و ثم  ، لتلبسه مرةً واحدةً  ،  طائلة س بمبالغَ ة منهن ثياب العر   المرأتشتري  
 .ذلك

 في مرغب ألنه، عندهم الجاري والعمل المعروف فعل من للعرس الثياب عاريةلذا فإن "
 .)١("اأحد منه تمنع لم ،عنها تعالى اهللا رضي ،عائشة ألن ،أجره

 
 :صاحب الفرح وكيف يكون ذلكتهنئة  :اثالثً

 يحقق التواصل   اوهذا أيض ، اتهنئة بعضهم بعض   ؛فمن األدب بين المسلمين في أفراحهم     
تختلـف بـإختالف     متعـددة    ولـذلك صـيغٌ   ، محبة والتواد بين المسلمين   ويوجد ال ، االجتماعي
 :فمن ذلك، المناسبات

 »وجمع بينكما في خير، وبارك عليك، بارك اهللا لك«: الدعاء للمتزوج بـ
 اِإلنْسان )٤(رفََّأ ِإذَا كَان � النَّبِى َأن هريرةَ َأبِى من حديث    )٣( بسنده )٢( أبو داود  فقد أخرج 

 .)٥(»خَيرٍ فى بينَكُما وجمع، علَيك وبارك، لَك اللَّه بارك« :قَاَل تَزوج ِإذَا

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٧/١٤٦ : شرح صحيح البخاري البن بطال:وانظر، ١٣/١٨٤ :عمدة القاري للعيني) ١(
 ).٢/٢٠٧(،  ٢١٣٢  : حديث- باب ما يقال للمتزوج- كتاب النكاح-سنن أبي داود) ٢(
بيه عن أ ، ] أبي صالح  ابن[عن سهيل   ، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد     ، حدثنا قُتَيبة بن سعيد    :قال أبو داود  ) ٣(

 .عن أبي هريرة، ]ذَكْوان أبو صالح السمان[
 الجاهليـة   وكان أهل ، )٢/٢٠٤: النهاية في الغريب البن األثير     (والنماء والبركة واالتفاق االتئام فاءرال:  رفأ )٤(

 ).١/٣٥٨ : المعجم الوسيط:انظر (البنينو االتفاق وبااللتئام للمتزوج دعاءوهو  "بالرفاه والبنين"يقولون 
  :دراسة الحديث) ٥(
  :ورجاله فيهم كٌل من،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
 سهيل ":صالح بن أحمد وقال "الحديث في ثبتًا سهالً نعد كنا ":عيينة ابن قال :سهيل بن أبي صالح    -١  

 كثير ثقةً سهيل كان ":وقال ابن سعد   "عنه يأخذ ممن حديثه غلط في يؤتى وإنما، المتقنين من صالح أبي بنا
 محمـد : "سعيد بن يحيى قال :أحمد عن طالب أبو وقال "حديثه صلحأ ما ":أحمد عن حرب وقال "الحديث

 ابـن  وذكره "بأس به ليس: "النَّسائي وقال "عندهم أثبت سهيل، شيًئا صنع وما، ليناإ أحب عمرو ابن يعني
وأشار ، ووثقه الذهبي في المغني   ،  له واختار ابن الجوزي توثيق ابن معينٍ      "يخطئ ":وقال الثقات في حبان

 .إلى كالم ابن معينٍ فيه
 مـن  قريـب  حـديثهما  ؛الرحمن عبد بن والعالء، صالح أبي بن سهيل ":معين ابن عن الدوري قالو
 "العـالء  من يعني ؛وأشهر أشبه سهيٌل ":زرعة أبي عن، حاتم أبي ابن وقال "بحجة حديثهما وليس ؛السواء

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــ=
 وقـد ، شـيخ  سهيٌل ":عدي ابن وقال "العالء من إلي أحب وهو، به يحتج وال حديثه يكتب" :حاتم أبو وقال
 أبيه من سمع ما ميز كونه تمييزه على يدل وهذا، أبيه عن جماعة وعن، أبيه عن وحدث، ئمةاأل عنه روى
غيـر حفظـه    تصدوقٌ: "قال ابن حجر   "خباراأل مقبول، به بأس ال ثبتٌ عندي وهو، أبيه غير من سمع وما

 ."بأخرة
 فقال ؛النَّسائي - أي على البخاري   – عليه ذلك وعاب: "قال ابن حجر  ، بغيره مقرونًا البخاري له روى

لَالسفيـه  لـه  عـرف أ ال ":فقال؟   الصحيح كتاب في سهيل حديث البخاري ترك لم ":الدارقطني سألت ىم 
 "وغيرهما بن بكَير  ويحيى اليمان أبي من خير واهللا هيلس :قال سهيل بحديث مر إذا النَّسائي كان فقد، عذرا
 صـابه أ أنـه  إال، صدوقٌ ":زدياأل الفتح أبو وقال "لين وفيه صويلح هو ":قال أنه يحيى عن العقيلى وذكر

 عليه فوجد فمات أخٌ لسهيٍل كان ":قال تاريخه في البخاري وذكر "هحديث بعض فذهب عمره آخر في امسربِ
 ".الحديث من اكثير فنسى

 مـرةً  عنـه  وسئل "حديثه يتقون الحديث أهل يزل لم ":قال يحيى عن تاريخه في خيثمة أبي ابن وذكر
 فال جنازةً اتبعتم إذا« :سعيد أبي عن، أبيه عن، سهيل حديث عن ثالثة مرةً وسئل "بذاك ليس ":فقال أخرى
 سهيل ":حديثه خراجإ مسلم على يبع من باب في الحاكم وقال "ضعيف سهيٌل ":فقال »توضع حتى تقعدوا

 وقـد ، الـشواهد  في غالبها أن إال، والشواهد صولاأل في عنه الرواية مسلم أكثر وقد، الحديث أركان أحد
 منه الكثير نسي أنه بالعراق حديثه في قيل ثم، لهم الناقد المدينة أهل شيوخ في كمالح وهو، مالك عنه روى
 ".عمره آخر في حفظه وساء

 ).هـ١٣٨ (سنة قانع ابن وأرخه، سعد ابن أرخه وكذا، جعفر أبي والية في مات
 أن يمكـن : " فقال العالئـي   :أما عن اختالطه  " صدوق تغير حفظه بأخرة   : "هو كما قال ابن حجر    : قلت

 .أي الذين ال يضر اختالطهم )٥٠ :المختلطين للعالئي" (األول القسم من يكون
، ٤/٢٤٦ :الجرح والتعديل ، ٤/١٠٤ :التاريخ الكبير للبخاري  ، ٢٦٦ :طبقات خليفة ( :مصادر الترجمة 

الكامل ، ٦/٤١٧ :الثقات البن حبان  ، ١٨٣ :سؤاالت السلمي للدارقطني  ، ٢/٥٢٥ :الضعفاء الكبير للعقيلي  
 :المغني في الـضعفاء   ، ٢/٣٠ :الضغفاء والمتروكين ، ٣/١١٥٠ :التعديل والتجريح ، ٣/٤٧٧ :البن عدي 

تهـذيب  ، ١٢/٢٢٣ :تهذيب الكمـال ، ٩٦ :من تكلم فيه وهو موثق    ، ٥/٤٥٨ :لنبالءسير أعالم ا  ، ١/٢٨٩
 ).٤٢١ :تقريب التهذيب، ٤/٢٣٢ :التهذيب

نـسبة إلـى     – يدراورالد يوثق مالك كان ":الزبيري مصعب قال :عبد العزيز بن محمد بن عبيد      -٢
 الـدراوردي، : فقـالوا  داربجردي قولواي أن فاستثقلوا لجهينة، مولى وكان بفارس، مدينةوهي   ،دارابجرد

، بهـا  ونشأ بالمدينة ولد ":سعد ابن وقال "حجة ثقةٌ ":معين ابن عن، مريم أبي بن أحمد وقال "-وقيل غيره 
 وقـال  "يغلط الحديث كثير ثقةٌ وكان، )هـ١٨٧ (سنة توفي حتى بها يزل ولم، واألحاديث العلم بها وسمع
 من حدث وإذا ؛بالطلب معروفًا كان ":حنبل بن أحمد وقال، ن في الثقات  وذكره ابن شاهي   "ثقة هذا ":يالعجل
 حـديث  قلـب  وربمـا ، فيخطئ كتبهم من يقرأ وكان ؛وهم الناس كتب من حدث وإذا ؛صحيح فهو كتابه
 ".عمرو بن اهللا عبيد عن يرويها عمر بن اهللا عبد

ـ  :تمحـا  أبي ابن وقال "بأس به ليس ":معين ابن عن، خيثمة أبي ابن وقال يوسـف  عـن  أبـي  ئلس 
 أهـل  مـن  كـان  ":الساجي وقال "شيخ ويوسف، محدث العزيز عبد ":فقال؟   والدراوردي الماجشون بنا

= 
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 .)١(سنة للمتزوج الدعاء أن :ذا الحديثه فيف

 ــــــــــــــــــــــــــ=
: قال ابـن حجـر     "منه أقوى غيره، صدوق: "وقال الذهبي في المغني    "الوهم كثير أنه إال واألمانة الصدق

 ". كان يحدث من كتب غيره فيخطئصدوقٌ"
 حاتم :أحمد وقال "ُأويس وأبي الزناد أبي وابن فليح من ثبتأ الدراوردي ":عينم ابن عن الدوري قالو

 "واحـدا  حديثًا مهدي ابن عنه حدث ":علي بن عمرو وقال "منه إلي أحب ]وهو صدوق يهم  [ إسماعيل بنا
، ثالحـدي  عليه يعرض أبي إلى الدراوردي جاء ":الرحمن عبد بن المغيرة بن عياش حدثني :الزبير وقال
 :زرعـة  أبو وقال "هذا إلى منك أحوج لسانك إلى كنت إنك!  ويحك :أبي له فقال، منكرا لحنًا يلحن فجعل

 ".فيخطئ الشئ حفظه من حدث فربما، الحفظ سئ"
 "منكر عمر بنا اهللا عبيد عن وحديثه، بأس به ليس ":آخر موضعٍ في وقال "بالقوى ليس ":النَّسائي وقال

 ."بغيره مقرونًا البخاري له روى ":المزي قالو
وكذلك قال  ، صحيح الكتاب ، وإال هو ثقة  ، ويخصص خطأه بروايته عن عبيد اهللا العمري      ،  هو ثقة  :قلت

 .محررو كتاب تقريب التهذيب
 :الطبقـات الكبـرى البـن سـعد       ، ٣/٢٣٠ :تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري     ( :مصادر الترجمة 

الجرح ، ٢/٩٧ :معرفة الثقات للعجلي  ، ٦/٢٥ :خ الكبير للبخاري  التاري، ٢٧٦ :طبقات بن خياط  ، ٥/٤٢٤
، ٢/٨٩٦ :التعديل والتجريح ، ١٢٦ :تاريخ أسماء الثقات  ، ٧/١١٦ :الثقات البن حبان  ، ٥/٣٩٥ :والتعديل

المغني في  ، ٢٤١ :الكمال تهذيب تذهيب خالصة، ١٨/١٨٧ :تهذيب الكمال ، ٢/٤٦٧: األنساب للسمعاني 
 :تقريب التهذيب ، ٦/٣١٥ :تهذيب التهذيب ، ١/٦٥٨ :الكاشف، ١/١٩٧ :رة الحفاظ تذك، ٢/٣٩٩ :الضعفاء

 ).٢/٣٧١ :تحرير تقريب التهذيب، ٦١٥
 باب ما جاء فيمـا      -� أبواب النكاح عن رسول اهللا       -الترمذي الحديث في سنن     : تخريج الحديث  :ثانيا  

 - باب تهنئـة النكـاح     -اب النكاح  كت -سنن ابن ماجه  و،  بمثله )٢/٣٨٥(،  ١٠٩١  : حديث -يقال للمتزوج 
  :حـديث و،  بنحوه )١٤/٥١٧(،  ٨٩٥٦  :حديث -مسند أحمد بن حنبل   و،  بنحوه )٣/٣٤٥(،  ١٩٠٥  :حديث
 - ما يقال لـه إذا تـزوج       - كتاب عمل اليوم والليلة    -السنن الكبرى للنَّسائي  و،  بلفظه )١٤/٥١٨(،  ٨٩٥٧
 - باب إذا تزوج الرجل ما يقال له-ن كتاب النكاح وم-سنن الدارميو،  بنحوه)٩/١٠٧(،  ١٠٠١٧  :حديث
 - أما حديث سالم   - كتاب النكاح  -المستدرك على الصحيحين للحاكم   و،  بلفظه )٢/١٣٩١(، ٢٢٢٠  :حديث
 باب - جماع أبواب اجتماع الوالة- كتاب النكاح-السنن الكبرى للبيهقيو،  بمثله)٢/١٨٣(،  ٢٦٩٥  :حديث

 .بإسناده،  عبد العزيز بن محمدكلهم من طريق،  بمثله)٧/١٤٨(،  ١٤٢١٤  : حديث-ما يقال للمتزوج
 هـذَا  ":والحاكم وقال  "حسن صحيح : "صححه الترمذي وقال  و، إسناده حسن  : الحكم على اإلسناد   :ثالثًا  

تيسير بـشرح الجـامع   ال" (صحيحة وأسانيده" :وقال الْمنَاوِي  "يخَرجاه ولَم، مسلمٍ شَرط علَى صحيح حديثٌ
، ٢٤٤٥ :المـشكاة ، ٦/٣٥١، ١٨٥٠ :صـحيح سـنن أبـي داود     (صححه األلباني   و، )٢/٤٨٩ :الصغير

 .وإال فالحديث حسن اإلسناد،  إن تصحيحه للحديث كان بشواهده:قلت، )٢/٥٠
 .٣/١١٢ : للصنعانيالسالم سبل) ١(
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 فـي  تقـول  الجاهلية عليه كانت ما بدل، له ودعا هنأه أي "اإلنسان رفأ إذا كان" :قولهو
 وقـدمها ، "والبنين بالرفاء" :للمتزوج يقول أن" الترفيه"و ،)زوجت إذا( له والدعاء المتزوج تهنئة

 لكونه، الرجال قلوب في لبغضهن والتقدير البنات عن التنفير من فيه لما ذلك قولهم على الشارع
 .الجاهلية دأب من

، عنهـا  المنهي الترفية موضع بالبركة الدعاء يضع كان أنه ومعناه: )١(الزمخشري قال
 من فيه لما :وقيل، هللا ذكر وال ثناء وال فيه حمد ال ألنه :فقيل، ذلك عن النهي علة في واختلف
 .)٢(ذلك غير وقيل، بالذكر البنين لتخصيص البنات بغض إلى اإلشارة

 ِإذَا كَان"ففي قوله   ، عاء للمتزوج بالبنين  وإنما المذموم الد  ، ا أن الترفيه ليس مذموم    :وقيل
ـ       ، من ألفاظ الجاهلية المكروهة   " الرفاء"لفظ  فليس   "اِإلنْسان رفََّأ ر بـه   ولو كان كـذلك لمـا عب

 الدعاء للمتـزوج    :فصارت تهنئة الجاهلية التي نهينا عنها     ، وهو أعلم بالهدي النبوي   ، الصحابي
 .)٣(سواء ضم إليه الرفاء أو جرد منه، بالبنين

 ألنهـم ، الجاهليـة  موافقة من فيه مال اللفظ كره � أنه يظهر الذي": )٤(المنَير بنا وقال
 لـم  الـدعاء  بصورة للمتزوج قيل لو أنه فيظهر" :قال ابن حجر   " دعاء ال تفاؤالً يقولونه كانوا
 ورزقكمـا ، بينكما اهللا ألف أو، مثالً صالحين بنين وارزقهما، بينهما ألف اللهم :يقول كأن، يكره
اولد ٥("ذلك ونحو اذكر(. 

فقال ابـن   ، بل يمكن أن تقال عبارات أخرى     ، لتهنئة بهذه الصيغة  وال يقتصر الدعاء وا   
 .)٦(-»عليك وبارك لك اهللا بارك« أي على قوله – ذلك على الزيادة محظور وغير :بطال

 .)٧("نحوه أو، لك اهللا بارك :يقال وأن للمتزوج الدعاء استحباب فيه" :وقال النووي
 .تباعاالويرجى فيه بركة ،  وإن كان المأثور أفضل:قلت

 ـــــــــــــــــــــــــ

 بالـدين  العلـم  أئمـة  من :القاسم أبو، اهللا جار، الزمخشري الخوارزمي أحمد بن محمد بن عمر بن محمود) ١(
ـ ٥٣٨( سنة   فيها توفى و خوارزم قرى من، جاور مكة زمنًا  ، دابواآل واللغة والتفسير  كتبـه   أشـهر  ،)هـ

 ).٧/١٧٨ :األعالم للزِرِكْلي( وغيره القرآن تفسير في) الكشاف(
 .٥/١٧٦ : فيض القدير للمناوي:انظر) ٢(
 .٥٢٨ :زيدتصحيح الدعاء للدكتور بكر أبو ) ٣(
ـ نَالم بابن يعرف، اإلسكندري الجذامي علي بن بكر أبي بن المختار بن القاسم أبي بن منصور بن علي )٤( ري ،

 هدية، هـ٦٩٥( عام من األضحى يوم توفي، البخاري تراجم على والمتواري، الصحيح الجامع شرح :له
 .)١/٧١٤ :في أسماء المؤلفين العارفين

 .٩/٢٢٢ :جرفتح الباري البن ح) ٥(
 .٧/٢٧٥ :شرح صحيح البخاري البن بطال) ٦(
 .٩/٢١٦ :شرح صحيح مسلم) ٧(
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ال بد من إلقاء الـضوء      ، لتهنئة من ا   مختلفة ويالحظ على الناس اليوم استخدامهم لصيغٍ     
ألنها " مبارك" :واألصح أن يقال  ،  غير صحيحة  صيغةٌوهى  " مبروك" :قول بعضهم منها  ، عليها

 .)١(وأصله الثبات أو النزول، فهي من البروك" مبروك"وأما ، من البركة
لوجدناها من عبـارات    ، فإذا بحثنا عن أصل العبارة     " سنة ة لك بمئة  العاقب" :وكذا قولهم 

فقد ذكر الطبري في     ]٩٦ :ا����8ة [ mffff�l�k�j�i�h�g�l�k�j�i�h�g�l�k�j�i�h�g�l�k�j�i�h�gl :الذين قال اهللا تعالى فيهم    ، اليهود
 منهم علـى    احرص" عشرة آالف عام  " ابعضبعضهم  تحية  الذين أشركوا   جعل  أن  " :تفسيره لآلية 

 .)٢(""الحياة
،  األلفاظ التي وردت في الـسنة  أن يستخدم�المسلم المتبع لسنة النبي   فاألولى واألليق ب  

ـ       وخاصةً، المختصة بهم  في عبارات التهنئة      الكفار ن يخالف وأ ه  أن بعضها ربما خالف في لفظ
 .معناه روح اإلسالم وتعاليمه أو

 وهي دعـاء   "هللا سنك اضحك  أ"  يقول للذي يضحك   أن :افي هذا الباب أيض    األدبمن  و
رسول  من الصحابة مع     اوذلك تكرر مرار  ، وال يقصد الضحك لذاته   ، وبقاء سببه ، م السرور بدوا
 .�اهللا 

 َأبِي وقَّاصٍ قَاَل استَْأذَن عمر علَى  بنِسعد من حديث )٤( بسنده)٣(منها ما أخرجه البخاري
فَلَما استَْأذَن عمر قُمـن    ، تَكْثرنَه عاِليةً َأصواتُهن   وعنْده نساء من قُريشٍ يكَلِّمنَه ويس      �رسوِل اِهللا   

 ابجالْح نرتَدبي ،   لَه نوُل اِهللا   فََأذسوُل اِهللا    �رسرو � كحضي  ، رما     :فَقَاَل عي نَّكاُهللا س كحَأض
 .. » الْحجـاب فَلَما سمعن صوتَك ابتَدرن، ن عنْديتي كُالء ال العجِبتُ من هؤُ  « :قَاَل، رسوَل اهللاِ 

 .)٥(الحديث

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٢٠٤: القاموس المحيط للفيروزآبادي: انظر) ١(
 .٢/٣٧٢ :جامع البيان في تفسير القرآن للطبري) ٢(
 ).٤/١٢٦(،  ٣٢٩٤  : حديث- باب صفة إبليس وجنوده- كتاب بدء الخلق-صحيح البخاري) ٣(
عـن صـالح    ، ]إبراهيم بن سعد  [ أبي حدثنا ،إبراهيم بن يعقوب حدثنا ،اهللا عبد بن علي حدثنا:  البخاري  قال )٤(

 أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبـي                :عن ابن شهاب قال   ] ابن كَيسان [
 .الحديث،  أن أباه سعد بن أبي وقاص قال،وقاص أخبره

  : دراسة الحديث)٥(
 .ورجاله كلهم ثقات : دراسة اإلسناد:أوالً  

 باب من فـضائل  - كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم-أخرجه مسلم : تخريج الحديث :ثانيا
حـسن  و، منصور بن أبـي مـزاحم     من طريق   ، )٧/١١٤(،  ٦٣٥٥  : حديث -عمر رضي اهللا تعالى عنه    

 .بنحوه، ببقية اإلسناد، هيم بن سعدعن يعقوب بن ابرا، وعبد بن حميد، الحلواني
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 .)١("ضحكك سبب الذي السرور لك اهللا أدام أي "أضحك اهللا سنك" :فقوله
 الدعاء به يرد لم" سنك اهللا ضحكأ" :قال ابن حجر  ،  بمزيد السرور واستمراره   دعاءفهي  

 .)٢("الحزن وهو الزمه ضد نفي أو، رالسرو وهو، الزمه بل، الضحك بكثرة
كل مـن   لوال يعني ذلك أنه يجب      ،  إذا ضحك  ا أو قدر  ا تقال للكبير سنً   ا غالب وهي عبارةٌ 

 .)٣("ضحك إذا للكبير يقال ما منه ويستفاد" :قال ابن حجرف، ضحك أن تقال له
فقـسم  ، جامعـا ال فيه ابن القيم كالمـا       فقد ق ، ر التنبيه على حكم تهنئة الكفار     وهنا يجد  

هم  تهنئت :والثاني،  والسالمة ونحوه  تهم باألمور البشرية كالمولود   نأه ت :األول، لى قسمين تهنئتهم إ 
 غائـب  مقـدو  أو ولـد  أو بزوجة همتهنئت" :فقال، بأعيادهم الدينية التي تعتبر من شعائر كفرهم      

 مـرة  فأباحها أحمد عن ذلك في الرواية اختلفت وقد، ذلك ونحو مكروه من سالمة أو عافية أو
 الوقـوع  ليحذر ولكن، بينهما فرق وال والعيادة التعزية في كالكالم فيها والكالم، أخرى ومنعها

" بـدينك  اهللا متعـك " أحدهم يقول كما بدينه رضاه على تدل التي األلفاظ من الجهال فيه يقع فيما
" به وأعزك باإلسالم اهللا رمكأك" :يقول أن إال" أكرمك أو اهللا أعزك" :له يقول أو" فيه نيحك" أو

 .المشتركة باألمور التهنئة في فهذا، ذلك ونحو
 من فهو الكفر من لهعاف سلم إنف، باالتفاق فحرام به المختصة الكفر بشعائر التهنئة وأما

ـ  وأشد اهللا عند إثما أعظم ذلك بل، للصليب بسجوده يهنئه أن بمنزلة وهو، المحرمات  مـن  امقتً
 يقل ولم إليهم فمشى منهم يتوقعه لشر ادفع فتعاطاه بذلك الرجل يلب وإن..  مرالخ بشرب التهنئة

 .)٤("التوفيق وباهللا، بذلك بأس فال والتسديد بالتوفيق لهم ودعا اخير إال
        غير تهنئته   زواجهنسان ب فتهنئة اإل ،  ألخرى وال شك أن صيغ التهنئة تختلف من مناسبة

وال ، لى ذلك مـن مناسـبات   وما إ ، سفرال من   أو عودته  هته بنجاح وغير تهنئ ، بمولود جديد مثالً  
 فمن تيسر له صيغةٌ طيبـةٌ ، لهذه المناسبات في هذا المكانستطراد في ذكر هذه الصيغ   مجال لال 

 . فالمأثور أفضل مأثورةٌومن تيسر له صيغةٌ، فبها ونعمت ال مخالفة فيها

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٩/١٤٩ : ألبي الحسن المباركفوريالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة) ١(
 .٧/٤٧ :فتح الباري) ٢(
 .١٠/٥٠٥ :فتح الباري البن حجر) ٣(
 .١/٤٤١ :أحكام أهل الذمة) ٤(
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خاصـة  ، أو القيام لتهنأة المسلم   ،  بالقادم وال بد هنا من التعرض سريعا لحكم القيام فرحا        
وخالصته مـا   ، ف العلماء في مسألة الوقوف للقادم     فقد اختل  )١(مع وجود أحاديث تنهى عن القيام     

 : أوجه أربعة على القيام أن :)٢(رشد بن الوليد وأب قاله
 .إليه القائمين على وتعاظما تكبرا إليه يقام أن يريد لمن يقع أن وهو: محظور: األول

 أن يخـشى  ولكن، القائمين على يتعاظم وال يتكبر ال لمن يقع أن وهو :مكروه: والثاني
 .بالجبابرة التشبه من فيه ولما، يحذر ما ذلك بسبب نفسه يدخل

 معـه  ويـؤمن ، ذلك يريد ال لمن واإلكرام البر سبيل على يقع أن وهو :جائز: والثالث
 .بالجبابرة التشبه

 مـن  إلى أو، عليه ليسلم بقدومه فرحا سفر من قدم لمن يقوم أن وهو :مندوب: والرابع
 .)٣(بسببها فيعزيه مصيبةٌ أو، بحصولها فيهنيه نعمةٌ له تجددت

، أو لتهنئتـه  ، فيفهم من قول ابن رشد أن قيام الرجل لرجٍل فرحـا وسـرورا بقدومـه              
 .لتعزيته؛ فإن ذلك ال يدخل في النهي أو
 

سارٍبخبرٍ اإلنسان يفاجأ  ال:ارابع مهد له بل ي: 
 إدراك من صاحبه منعي حتى، عقله دهشي وأ، صاحبه يقتل ربما والحزن الفرح شدة فإن

 .)٤(دهياتالب
تها ا جاء لعائشة لم� تمهيده وذلك كما في ،  في نقل البشرى   �وكان هذا من هدي النبي      

 .تهاشرى ببراءالب
وُأنْزَِل علَى رسوِل اللَّـه     " :قَالَتْ .. عائشة في قصة اإلفك    من حديث    فقد أخرج الترمذي  

�  هتاعس نكَتْ،  مِإنِّي ألَ   ، نَافَسو نْهع عففَر   جي وف وررالس نيتَب   بِينَـهج حـسمي وهو قُـوُل  ، هِهيو

 ـــــــــــــــــــــــــ

 جاء في كراهية قيام الرجـل    باب ما  -� أبواب األدب عن رسول اهللا       - في سننه  الترمذي وذلك لما أخرجه     )١(
 الزبيرِ بن اللَّه عبد فَقَام معاوِيةُ خَرج: قَاَل مجلَزٍ يَأبحديث   بسنده من    )٤/٤٦٧(،  ٢٧٥٥  : حديث -للرجل
نابو انفْوص ينح هَأوا فَقَاَل، رسلتُ، اجعموَل سسر قُوُل � اللَّهي:» نم هرس ثََّل َأنتَمي اُل لَهجـا  الراميق 

 ).٣/١٧، ٤٦٩٩: مشكاة المصابيح" (صحيح: " وقال األلباني»النَّارِ من مقْعده فَلْيتَبوْأ
 جـد  وهـو . المالكيـة  أعيـان  من. بقرطبة الجماعة قاضي :الوليد أبو، رشد ابن أحمد بن محمد :شدر ابن) ٢(

 ).٥/٣١٦ :الم للزِرِكْلياألع، هـ ٥٢٠ (الفيلسوف رشد ابن
 .٢٢/٢٥٢ :عمدة القاري للعيني) ٣(

 .٥/٢٤٢ :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري) ٤(
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 :فَقَاَل ِلي َأبـواي   ،  َأشَد ما كُنْتُ غَضبا    نْتُفَكُ :قَالَتْ »فَقَد َأنْزَل اللَّه براءتَك   ، الْبشْرى يا عاِئشَةُ  «
هي ِإلَي١(" ...قُوم(. 

 يهجم على قلبه الفرح     لئال،  فزالت عنه  وفيه تدريج من وقع في مصيبة     " :قال ابن حجر  
ثم ،  بعد نزول الوحي ببراءة عائشة بالضحك�يؤخذ ذلك من ابتداء النبي  ، هلكه في ةمن أول وهل  

 .)٢("ثم تالوته اآليات على وجهها، المها ببراءتها مجملةثم إع، تبشيرها
، وربما قتـل إن لـم يعـدل   ، وذلك يضر، ذا اشتد الفرح التهب الدم  إ: "قال ابن الجوزي  

 لما التقى بأخيه سأله     �فإن يوسف   ، سباب الفرح أن يدرج نفسه إليه     وينبغي لإلنسان إذا رأى أ    
 .)٣("بالسبب المفرحالطفه لئال يفجأه هل لك من أب ؟ ولم يزل ي

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  : حـديث  - ومن سـورة النـور     : باب -� أبواب تفسير القرآن عن رسول اهللا        -في سننه الترمذي   أخرجه   )١(
 .١٥٨ صسبقت دراسته في شكر البشير، )٥/٢٤١ (،٣١٨٠

 .٨/٤٨١ :باريفتح ال) ٢(
 .٥٠ص : الطب الروحاني) ٣(
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 خاتمةال
ـ     ، الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات      م البـشرية فعـل     والصالة والسالم على من علَّ

 :أما بعد، واجتناب المنكرات الخيرات
 .تةخالصوفي هذه الخاتمة أسجل ، نتهاء من هذا الباباإل ،تم بحمد اهللا ومنته وعونهفقد 

ولكنه ، منقوصينالغير  وفرح الجنة وسرورها الدائمين      ليعيش في    اإلنساناُهللا  خلق  فقد   
هذا الهـدى   ويتمثل  ، يحزنيخاف وال   أال  بووعد من اتبعه    ، فأنزل اهللا له هدى   ، فتن فأخرج منها  

فكلها تهدف إلى   ، وغيره من أقسام الشرع وعلومه    ، في العقائد واألخالق والعبادات والمعامالت    
 من يبحث عن    ولكن من الناس  ، لسرور الحقيقي في الجنة   ى ا إلوإعادته  ، إسعاد اإلنسان في الدنيا   

 .السعادة والفرح والسرور في غير مكانها من ملذات الدنيا وشهواتها
 .اندفاع المكروه وأ  تقع في القلب بإدراك المحبوبلذةٌ: هوالفرح 

ـ وإذا قُ ، فإذا أطلق فهو مذموما   ، استخدم لفظ الفرح في القرآن في مواضع كثيرة       وقد   د ي
 .د بهيفهو لما قُ

فقيل أن بين الفرح ، بينها بعض الفروق اللغويةو، في اللغة العربيةللفرح مرادفات عديدة 
فـإن اهللا   ، وليس كذلك ، والسرور يكون للحق  ، فالفرح يكون للباطل  ، والسرور عموم وخصوص  

ألحدهما  فضل   فال يثبت ،  في القرآن الكريم   تعالى أطلق لفظي الفرح والسرور على كال األمرين       
ألن اهللا تعالى وصف بـه نفـسه        ، بل قد يكون الترجيح للفرح    ، وإنما هما مترادفان  ، آلخرعلى ا 

 .�على لسان رسوله 
ولها معنى ، ثابتة بأحاديث صحيحةوهي  �صفات اهللا وهو من أحد    ، صفة كمال الفرح  

ذكـرت  قد  و،  البش وكذلك صفة ، دون تعطيل أو تأويل أو تكييف أو تشبيه       ، يليق بجالله سبحانه  
ايطـان   : منهـا  ا أسـباب  ����لبش الرب   ذكرت  و،  توبة العبد  :منها، ا أسباب ����السنة لفرح الرب    

 . لهمفلينعموا برب يفرح ويبش، ولهذه الصفات أثر كبير على عباد اهللا، المساجد
 وهي ثابتة بأحاديـث صـحيحة     ، االستبشار من صفات المالئكة الكرام    والفرح  كما أن    

وهي لها آثار على بني آدم حيث الحـث علـى   ، ا فرحة المالئكة للقاء روح المؤمن    ومنه، كذلك
 .عمل الصالحات واالزدياد في الصالح والتقوى

فـي الـدنيا    الصالحين  الفرح والسرور والسعادة الحقيقية هي وعد من اهللا تعالى لعباده           
إلى جانب إنذار   ، للمؤمنينه  وفضلومن مهام األنبياء عليهم السالم التبشير برحمة اهللا         ، واآلخرة

 .الكافرين والعصاة
ومن ذلك أنـه جعـل إدخـال        ، ا على إدخال السرور لقلوب أمته جميع      �حرص النبي    

وذلـك مـن    ، من أفضل األعمال    عنه السرور على قلب المؤمن وكشف الكربات ودفع األحزان       
 .اء حوائج اإلنسان التي تهمه وتحزنهخالل قض
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منها إباحة بل وحث    ، شر الفرح والسرور وسائل وأساليب مختلفة      لن �انتهج النبي   وقد   
 لقلب المؤمن مـن أفـضل       وجعل إدخال السرور  ، المسلمين على الفرح في أعراسهم وأعيادهم     

 األهـل   وإخبار،  بالفرح وقرة العين   والدعاء،  عن التنفير  نهي على التبشير وال   حثَوال، األعمال
 وبيـان أسـبابه ودواعيـه        أحاديثه  الفرح وتبادلَ  تذاكركذلك  و، والناس بسبب الفرح ليعم عليهم    

،  لما تورثه من سرور في النفـوس        على البشاشة والطالقة في وجوه المسلمين      والحثَ، الحقيقة
 . من أفضل األعمالخال السرور عليهمداألهل وإ إسعادجعل و

فيـشرق  ، قمـر أو قطعة   ، استنار وجهه حتى كأنه ورقة مصحف     سر   إذا   �لنبي  اكان  
 ال يـستخفه الفـرح فيجهـل        �وكان  ، ويتهلل وجهه كأنه مذهبة   ، وتبرق أسارير جبينه  ، وجهه

 .وإنما كان فرحه يصاحبه الرزانة والوقار والكمال، يصخب أو
 :وليس كذلك،  ذم الفرحيفهم من ظاهرهاواآلثار  وردت بعض اآليات واألحاديث

 .والغفلة ير الحق والبطر والكبر والخيالءمحمولة على الفرح بالباطل وغف: أما اآليات
 .لم يصح أسانيد شيء منهامنها ف ا بعضتناولتفقد : وأما األحاديث

في زمـن أواسـط     سبب ظهورها موجات الزهد والتقشف التي ظهرت        كان  ف: أم اآلثار 
إلى ظهور بعض األقوال واآلثار المسندة       حيث أدت إلى  ،  وما بعده  أي في القرن الثاني   ، التابعين

، يحمل على الحزن المحمـود    ، أو وصفهم بالحزن  ،  أقوالهم فما صح من  ، بعض السلف الصالح  
أو أن يكون قصد قائلها معنـى غيـر معنـى           ، وغيره، أو فوات طاعة  ، كالحزن الرتكاب ذنب  

كما صـرح بعـضهم      وإنما أراد الندم والتوبة والخشوع واالنكسار هللا تعالى       ، الحزن المعروف 
 .ال شك في فضلهف، ذلكك فإن كان، بذلك

 .الثمر والمطر وما شابهالفرح بو، كالفرح بالولد والمال بحقه، مباحفمنه ال :الفرح أنواع
وقد يغلب  ، دون فخر أو رياء    والفرح بالعمل الصالح  ،  كالسرور بالحسنة  :محمودمنه ال و

 .جانب الخوف على الرجاء عند البعض فال يشعر بذلك
والفـرح  ، والتـشرذم ، وفرح الغـافلين  ، وبغير الحق ، صية كالفرح بالمع  :مذموممنه ال و

 .بالنعمة إن رافقها بطر وفخر مذموم وعجب وخيالء
فـالفرح بالباطـل رأس     ، فهو رأس األعمال كلها   ، للفرح آثار كبيرة على الروح والبدن     

 الفـرح فإن  وبالتالي  ، والفرح فوق الرضا  ، ألعمال الحسنة والفرح بالحق رأس ا   ، األعمال السيئة 
 وجبتْ ؛نَبِيا وبِمحمد، دينًا وبِاِإلسالَمِ، ربا بِاللَّه رضى من« :فإن كان ثواب  ، باهللا فوق الرضا به   

نَّةُ لَهفما ثواب من فرح بهم ؟ »الْج!. 
والفرح يمحو ألم الجـراح     ،  نضرة الوجه وتهلله واستنارته    ،على البدن الفرح   آثار   منو
ـ اكما يعتبر عالج ، يساعد على سرعة شفاء األمراض كالكسور وغيرها      كما  ، والمصائب ا جامع 

 .أي الوسواس السيئ واالكتئاب، لمسببات الماليخوليا
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وفقد السيطرة على  كالفتنة والخطأ : أخرى للفرح ال بد من الحذر منهااًكما أن هناك آثار
 . عواقب سيئةا لئال يكون لهلحذرلذا ال بد من ا، واستخفاف اإلنسان، عند الفرح الشديد النفس

ـ  ، الفرح باهللا تعالى ربا   ك، ومنها األسباب اإليمانية  ، للفرح أسباب متعددة   ، اوباإلسالم دينً
 ����بما يجلب فـرح الـرب       الفرح  و، الفرح بكالم اهللا  و، والفرح بكلمة التوحيد  ، ا نبي �وبمحمد  

، العبادات كالصيام والفرح بتمام   ، ه وهي محبت   في الجنة  �وبما يجلب مرافقة النبي     ، وهي التوبة 
 .والفرح برخص اهللا تعالى، والفرح بالسبق لألعمال الصالحة

حيـث عـدم    ، بحقـه والفرح بالمـال والبنـين      ، كالفرح بالنصر ، ومنها أسباب فطرية  
ما  غير يجوز إحداث أعياد جديدةأنه ال ال  إ، الفرح باألعياد منها  و، أو الفخر والعجب   االسترسال

ابت بالكتـاب والـسنة واإلجمـاع    هذا ثف  الفرح بأعياد غير المسلمين  أو ،� ورسوله    اهللا شرعه
مـن  و، الشرك به  وأفإنها تشتمل على الفرح بمعصية اهللا       ، ضافة إلى زيفها  فهي باإل ، عتبارواال

كـان لـه    ،  كالصيام إذا أصاب اإلنسان سبب للفرح والسرور وأراد أن يؤدي طاعة         أن  : اآلداب
 . بنجاة موسىاوفرح،  هللاكصيامه يوم عاشوراء شكر، �هو نبي اهللا وفي ذلك  قدوة

واللعب بـالحراب   ، منها التكبير والتسبيح  ،  يعبر بها عن فرحه وسروره     للمسلم أساليب 
 كوالتومنهـا نثـر المـأ     ، العودة مـن الـسفر    وضرب الدف في األعراس واألعياد و     ، ونحوه

 .والتبسم والضحك دون خفة، كالحلويات
وشكر اهللا لما ينعم به من      ،  كاإلحسان في الفرح والحزن    : آداب ال بد من التزامها     للفرح
  شكر المسبب للفـرح    ،وكذلك من الشكر هللا   ، وغيره أ الحمد وأأو التكبير    بالسجود أسباب الفرح 

 أال يفـرط فـي      : اآلداب كذلك  ومن،  حسب المستطاع  ا أو معنوي  اوإكرامه مادي  والناقل للبشرى 
 ����فيبغـضه اهللا     ا وأشر اأو أن يرافقها بطر   ،  معجلة  أن تكون حسنةً   اخوفً يا ومالذها الفرح بالدن 

وإنما يكون من باب  ،  للكبر والغرور  اومنها أال يكون الفرح بالحسنة سبب     ،  ترحة كل فرحة  هفيعقب
 . من الخطأ والذهولا خوفً،ومنها أال يجلس للقضاء ونحوه حال الفرح الشديد، االستبشار

والتعاون ، مشاركة المفروح بأفراحه   منها   :اللناس المحيطين بصاحب الفرح آداب    كما أن   
وغير ، صيغ تختلف من مناسبة ألخرىولذلك  ،وتهنئة صاحب الفرح، بين المسلمين في أفراحهم  

وأجاز البعض تهنئة الكفار    ، تباعإال أن فيها يرجى بركة اال     ، ثورةممنوع الزيادة على الصيغ المأ    
وال يجـوز  ، م علـى ديـنه  م دون أن يقول ما يشجعه،النسانية كالولد والسالمة ونحوه باألعياد ا 

 . بل يمهد لهأال يفاجأ اإلنسان بخبرٍ سارٍومنها ،  إجماعاتهنئتهم بأعيادهم الدينية

ليها في أماكنهـا    تم اإلشارة إ  ،  ما دونها   أو ةالضعيفأو اآلثار   هناك العديد من األحاديث     
 .يان ضعفهاالمناسبة من باب ب
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كان ال بد لمثـل     ،  فيها عن الفرح   م الحديث التي ت ،  من مباحث الباب األول    اإلنتهاءبعد  
كيف ال وهما صـفتان     ، وذلك حتى تكتمل الصورة   ، هذا البحث أن يضم إليه الحديث عن الحزن       

البد من الحديث عن معـالم ومالمـح        ف، آلخر ن حين ويمر بهما اإلنسان م   ، على طرفي نقيض  
 .النبوي لتلك الحالتينالهدي 

وهـو التعريفـات    ،  به البـاب األول    بما بدأت  -بإذن اهللا تعالى  –بدأ هذا الباب    أسوف  و
،  الكـريم  واالستعماالت في القرآن  ، وبعض الفروق اللغوية  ، والمرادفات، اللغوية واالصطالحية 

 .حالة الفرحل  النبويهديمالمح الذكرت  كما، لحالة الحزن النبوي هديمالمح الأذكر ثم 
 

    ::::وبعض الفروق اللغويةوبعض الفروق اللغويةوبعض الفروق اللغويةوبعض الفروق اللغويةومرادفاته ومرادفاته ومرادفاته ومرادفاته تعريف احلزن تعريف احلزن تعريف احلزن تعريف احلزن     ::::أوالًأوالًأوالًأوالً
 فمن، فيه وشدةٌ الشيء خشونة وهو ،واحد أصٌل والنون والزاء الحاء : الحزن لغةً  -١

ن ذلكزالجباُل الغالظ  و، األرض من غلُظ ما وهو ،الح نزالح،  نَةٌ الواحدة حز ،زونالشاةُ  :والح 
يئةُ الخُلُقالس. 

وحزنَـه  ، وأحزنَه غيره ، وحزِن الرجل بالكسر فهو حزِن وحزين     ، خالف السرور وهو  
عليه  ، اأيض نيب لغة قريش   :واوقال، ومحزون نَهزلغة تميم   ، ح نَهززانَةُ ،  وقد قرئ بهما  ، وَأحوالح

 . إذا أرقّ صوتَه به؛فالن يقرأ بالتَحزينِو، الرجل الذي يتَحزن بأمرهم عيال :بالضم والتخفيف
 زانَأح نً    ،والجمعزبالكسر ح زِنقال ا وقد حوي: نن، تحاززـورج، وتح ـ ـل ح ، انـزن

زانحنِ  :ومزنً   ، شديد الحزنُه حزحي نَه اَألمرزاوح    ـزونحنَه فهو مزوَأح  ، ـزحوم   ـزِينوح ن
زِنوح. 

 :يقاُل ،خَفَّفُوا ضموا وِإذا ،ثَقَّلوا فَتَحوا ِإذا ،لغتين الحزنِ في للعربِ وفي تاج العروس أن   
هَأصاب نزح شَديد ،نزوح ِإذا :واوقالَ، شَديد ن جاءالحز نْصوبـوه  اموِإذا ،فَتَح  ـ  جـاء فوعرام 

 َأي ]٨٤ :�!mµµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»l ] I�P :� اللَّه كقَوِل، ءالحا ضموا امكْسور َأو
 فـي  َأنَّه َأي ]٩٢ :ا�=!>�; [ m®�®�®�®�����̄̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́´́́����µµµµl :وقاَل، خَفْض موضع في َأنَّه

 .)١(]٨٦ :�!�mÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����l ]IP :وقاَل النَّصبِ موضعِ

 ـــــــــــــــــــــــــ

: لسان العرب البن منظور   ، ٢/٥٤:  مقاييس اللغة البن فارس    ،٦/٣٧٦: الصحاح في اللغة للجوهري   :  انظر )١(
 .٣٤/٤١١: تاج العروس للزبيدي، ٢/٨٦١، ٢/٨٦٢



�    � ١٨٤ 

٢-ا الحزن اصطالح: 
 .)١(يالماض في محبوبٍ فوات أو مكروه لوقوع يحصل عما عبارةٌ الحزن

 .)٢(رحصول ضا  أو يلحق من فوات نافعٍغم :هوأو 
 .)٣(الغَم من فيه يحصُل لما النفْسِ في خُشونَةٌ : هووأ

 .)٤("هما من أمراض الباطن" : عن الهم والحزنوقال ابن حجر

الحزن،  فهو يحدثُ     ماضٍ  المكروه الوارد على القلب سببه أمر      إذا كان " :وقال ابن القيم  
 .)٥("م مستقبل فهو يحدث اله المكروه الوارد على القلب سببه توقع أمرٍإذا كانما أو

 فـي الـنفس      أو خشونة  يتمثل في شدة  ، مكانه القلب ،  مرض باطني  :فيكون الحزن هو  
 .أو فوات محبوب، لوقوع مكروه

 

 :الفروق اللغويةبعض المرادفات و -٣
 :منهاو،  اللغة العربية في كثيرةللحزن مرادفاتفإن 

 بثُّوا الخيَل في    : يقال ، وهو تفريق الشيء وإظهاره    ،الباء والثاء أصٌل واحد   ف :)البث( -١
 ألنـه شـيء     ،وأما البثُّ من الحزن فمن ذلك أيـضا       .. وبثّ الصياد كالبه على الصيد      ، الغارة

 m�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�l :قال اهللا تعـالى فـي قـصة مـن قـال           ، يشتَكَى ويبثّ ويظهر  

]IP!�: ٦(]٨٦(. 
أي يذاع وينشر   ،  الحزن العظيم الذي ال يصبر عليه فيبث بين الناس         :فيكون معنى البث  

 .فيهم
 من، ينكتم وال ينبث أنه يفيد البثو ،الهم غلظ يفيد الحزن أن :والبث الحزن بين الفرقو

m�Í�Ì�Ë�Í�Ì�Ë�Í�Ì�Ë�Í�Ì�Ë :تعـالى  قولـه  نهوم، التفريق كثرة الكلمة وأصل ،إياه أعلمته إذا، أبثثته :قولك

�Ð�Ï�Î�Ð�Ï�Î�Ð�Ï�Î�Ð�Ï�Îl ]IP!�: المعنى في الفرق من بينهما لما الحزن على البث فعطف ]٨٦". 
 .الهم أشد :والحزن .يبثه حتى ،صاحبه عليه يصبر ال الذي ،الحزن أشد البث :قيلو

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١١٧ :التعريفات للجرجاني) ١(
 .٦٧١ : الكفومي بن موسى البقاء أيوبيبألالكليات ) ٢(

 .١١٥ :المفردات للراغب األصبهاني) ٣(
 .١٠/١٠٦ :فتح الباري) ٤(
 .٢/٣٥٨ :زاد المعاد في هدي خير العباد) ٥(

 .١/١٧٢ :البن فارسمقاييس اللغة ) ٦(
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 القلـب،  فـي  مستكن الحزن نأل ،أخفاه ما :والحزن ،االنسان أبداه ماهو   :البث :وقيل
�ma :تعالى قولهك ،ظهروُأ ثَّب ما :والبث �̀_� �̂]�a� �̀_� �̂]�a� �̀_� �̂]�a� �̀_� �̂]�l ]الحزن غير فالبث ]١٦٤ :البقرة. 

 عطف من ]٨٦ :يوسـف [ m�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�l :تعالى وقوله ،بمعنى هما :وقيل
 .)١(رديفه على الشئ

 أصٌل صحيح يدلُّ على ذَوبٍ وجريانٍ ودبيبٍ وما أشبه ذلـك،            : الهاء والميم  :)الهم( -٢
مـن هـذا   فوأما الهم الذي هو الحزن ...   أذَابني: همني الشَّيء:ه قول العرب  من. ثم يقاس عليه  

 .)٢( أي يذيب، ألنّه كأنّه لشدته يهم،القياس
وقيل الهم لما يتصور من المكروه      ، قيل هما بمعنى واحد   ف :الفرق بين الهم والحزن   وأما  

 .)٣(والحزن لما وقع منه في الماضي ،الحالي
 يقال َأسيتُ على الـشيء      ، وهو الحزن  ، واحدةٌ  الهمزة والسين والياء كلمةٌ    :)ىاآلس( -٣
 ى أسىومنه قوله تعـالى    .)٤( أي حزنتُ عليه   ،آس: �m� �́³�²�±�°� �̄®�¬� �́³�²�±�°� �̄®�¬� �́³�²�±�°� �̄®�¬� �́³�²�±�°� �̄®�¬

¶�µ¶�µ¶�µ¶�µ¸̧̧̧½�¼�»�º�¹�½�¼�»�º�¹�½�¼�»�º�¹�½�¼�»�º�¹�l ]٩٣ :ا��1اف[. 
 :ويقال، ئابا واكْتََأب اكت  ، فهو كَِئب وكَئيب   ، وكَْأبةً وكْأبا  ،كَِئب يكَأب كآبةً  من   :)كآبة( -٤

 .)٥( الحزن الشديد:؟ والكَْأباء ما الذي أكأبك
 عليه يقال ثم ومن، الوجه على البادي الحزن أثر الكآبة أن :والحزن الكآبة بين الفرقو

 .)٦(كآبة تسمى الوجه على داللته ولكن، رىي ال الحزن نأل، كرب أو حزن عاله يقال وال، كآبة
 .)٧(الخوف أو الحزنِ من نَفْسه في ما على لساكتُا المبلس :)االبالس (-٥ 

ـ  و ]٤٤ :ا�Q 1)م [ m�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô��Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô��Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô��Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�l :قوله تعالى  ومنه  :سلبالم
 .)٨(الحزين اآليس من الخير الذي ال يحير جوابا لشدة ما نزل به من سوء الحال

  وأصلُه :يقال .وقُوة شدة على يدلُّ صحيح أصٌل، والباء والراء الكافف :)الكرب (-٦
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٥ ص: الفروق اللغوية للعسكري:انظر) ١(

 .٦/١٣ :مقاييس اللغة :انظر) ٢(

 .١١/١٧٨ :فتح الباري البن حجر) ٣(

 .١/١٠٦ :البن فارس مقاييس اللغة) ٤(

 .١٠/٤٠٠ :ة للهرويتهذيب اللغ) ٥(

 .٤٤٣ :الفروق اللغوية للعسكري: انظر) ٦(

 .١٥/٤٦٢ :تاج العروس للزبيدي) ٧(

 .٦/٤٢٦ :الجامع ألحكام القرآن الكريم للقرطبي) ٨(
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 .)١(الشَّدائد من الشَّديدة :والكريبة. الشَّديد الغَم وهو، غليظال عقدال وهو ،الكَرب
 ،الحزن األرض من مأخوذٌ، وغلظه الغم تكاثف الحزن أن :والكرب الحزن بين الفرقو

 .)٢(الصدر ضيق مع الغم تكاثف والكرب ،الصلب الغليظ وهو
 .)٣( والحقْد، الغَيظ في الصدر: هي الوغْم، كلمةٌ واحدة:لميم الواو والغين وا:)الغم( -٧

�m :في قوله تعالىكما وهي  �̧¶�µ�´�³�²�±�°�¯� �̧¶�µ�´�³�²�±�°�¯� �̧¶�µ�´�³�²�±�°�¯� �̧¶�µ�´�³�²�±�°�¯l ]R٢٢ :ا��[. 
، المحبـوب  كمـوت  إزالته على اإلنسان يقدر ال ما :الغم :قيل :والغم الهم بين الفرقو

¯�¯̄��¯��m :النار أهل وصف في الىتع قوله ويؤيده .مثالً كاإلفالس ،إزالته على يقدر ما :والهم

�̧¶�µ�´�³�²�±�°�̧¶�µ�´�³�²�±�°�̧¶�µ�´�³�²�±�°�̧¶�µ�´�³�²�±�°l العذاب من بهم ما إزالة على قادرين يكونوا لم فإنهم. 
 .)٤(النوم ويجلب ،مراأل نزول بعد :والغم ،النوم ويطرد ،األمر نزول قبل :الهم :وقيل

 :وهي كالتالي، وقد وضع فقهاء اللغة لمرادفات الحزن درجات
 . ال يستَطَاع إمضاُؤهحزن وهو :الكَمد :األولى
 .أشَد الحزنِ وهو :البثُّ :الثانية
 .الغَم الّذي يْأخُذُ بالنَّفْسِ وهو :الكَرب :الثالثة

 .هم في نَدم وهو :السدم :الرابعة  
 .حزن على الشَّيء يفُوتُ وهو :األسى واللَّهفُ :الخامسة  
 .يسكتُ صاحبهحزن  وهو :الوجوم :السادسة  
 . حزن مع غَضبِ وهو :األسفُ :السابعة  
 .سوء الحاَِل واالنْكسار مع الحزنِ وهي :الكآبةُ :الثامنة  

 .)٥(ضد الفَرح وهي :التَرح :التاسعة
 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٥/١٧٥ :مقاييس اللغة البن فارس) ١(

 .١٨٥ :الفروق اللغوية للعسكري) ٢(

 .٦/١٢٧ :البن فارس س اللغةيمقاي) ٣(

 .٥٦٠ :الفروق اللغوية للعسكري) ٤(

 .١/٩٦ :للثعالبيفقه اللغة ) ٥(
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الكريمذكر الحزن في القرآن :اثاني : 
 يث بلغ عدد مرات ذكر الحزن في القرآن       ح،  كثيرة كر الحزن في القرآن الكريم مرات     ذُ

 يختلف استخدامها فيـه     فكل سياق ،  واحد وال شك أنها ليست بمعنى    ، الكريم اثنين وأربعين مرة   
وكذلك قـد   ،  ويراد به حزن اآلخرة    وقد يذكر ، ذكر الحزن ويراد به حزن الدنيا     فقد ي ، عن اآلخر 

ذكر ويراد نفيهي ،كذاوه، ذكر ويراد النهي عنهوقد ي. 
 :امنفي أو عنه امنهي إال القرآن في الحزن يأت لم" :: قال ابن القيم

����m����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ :وقولـه  ]١٣٩ :���ان �ل[ �m{{{{����||||����}}}}����~~~~����l :تعالى كقوله :عنه فالمنهي
ÉÉÉÉl ]&�'١٢٧ :ا�[ وقوله، موضع غير فى: m����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����««««�����¬�¬�¬�¬l ];<!=٤٠ :ا�[. 

 .]٣٨ :ا���8ة[ m����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����l :كقوله والمنفي
 إلـى  شـيء  وأحـب ، للقلب فيه مصلحةٌ وال، مسير غير موقفٌ الحزن أن :ذلك وسر

����¶¶¶¶�����m´́́́����µµµµ :تعـالى  اهللا قال، سلوكه عن ويوقفه، سيره عن ليقطعه، العبد حزني أن الشيطان

¸̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����l ];د�(A١٠ :ا��[")١(. 
فمـن  ،  عن اآلخر   يختلف معناه  فكل سياق ، وقد تعددت معاني الحزن في القرآن الكريم      

 :حزن في القرآن الكريممعاني ال
����¡¡¡¡������������~~~~����{{{{����||||����}}}}�m :وذلك كما في قوله تعالى     : المصائب بسبب الحزن   -١
¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����l ]قال القرطبي  .]١٣٩ :����ان  �ل: "يوم نالهم بما اهموسلّ اهمعز القتـل  مـن  أحد 

 .)٢("والفشل العجز عن ونهاهم، عدوهم قتال على وحثهم ،والجراح
����»»»»����m����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª :ه تعـالى ومثاله قول : الخـوف   الحزن بسبب  -٢

¬¬¬¬l ];<!=له قال الذيف .]٤٠ :ا�: m¨̈̈̈����©©©©l ،٣(اخائفً كان ألنه ،بكر أبو هو(. 
�����m¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ :ومنه قوله تعـالى    : الغم  الحزن بمعنى  -٣

ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����l ] ��Aفقوله .]٨٨ :ا��: mÀ�À�À�À�����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂl ال :أي مـا  على تغتم 
 .)٤(الدنيا في مشاركتهم من فاتك

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١/٥٠٦ :مدارج السالكين) ١(
 .٤/٢١٦ :الجامع ألحكام القرآن) ٢(

 .٩/٣٨٤ :تفسير الفخر الرازي) ٣(

 .٤/٣٩٢ :تفسير البغوي) ٤(
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    وأنواع احلزن وأنواع احلزن وأنواع احلزن وأنواع احلزن ، ، ، ، وصفتهوصفتهوصفتهوصفته، ، ، ، ����حزن النيب حزن النيب حزن النيب حزن النيب     

 
@@@@@@@@@@@@æbrzjß@éîÏëæbrzjß@éîÏëæbrzjß@éîÏëæbrzjß@éîÏëZZZZ@@@@

 
Þëþa@szj½aÞëþa@szj½aÞëþa@szj½aÞëþa@szj½a@@@@

 
    وصفته وصفته وصفته وصفته ، ، ، ، ����حزن النيب حزن النيب حزن النيب حزن النيب 
 
 

ïãbrÛa@szj½aïãbrÛa@szj½aïãbrÛa@szj½aïãbrÛa@szj½a@@@@

 
    أنواع احلزنأنواع احلزنأنواع احلزنأنواع احلزن
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    ����من أحزان النيب من أحزان النيب من أحزان النيب من أحزان النيب 

    
ïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½a@@@@

    
    ����صفة حزنه صفة حزنه صفة حزنه صفة حزنه 
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،  يفرحون ويحزنـون   رفما هم إال بش   ، معصومين من الحزن  اهللا تعالى    لم يكن أنبياء     
 وأسـوةٌ  وعظـةٌ ليكون لنا بهم عبـرةٌ    ،  من ذلك في كتابه العزيز     ا اهللا تعالى علينا شيئً    وقد قص  

 .حسنةٌ
ـ    ،  لألنبياء  حزنٍ ولكن أكثر ما ذكر اهللا تعالى من مواقفَ          مرتبطـةً  اإنما كانـت أحزانً

ومـا  ، لم يؤمن الناس بهم   أو  ،  الناس لدعوتهم  بفهم يحزنون إذا لم يستج    ، عواتهمدبرساالتهم و 
 أكان  حيث يحزن عليها أي إنسان سواء     ،  فطرية  أو غيره من أمورٍ    وربما حزنوا على ولد   ، شابه

أو غير نبيٍانبي . 
وأصابه بسبب ذلك ، أمره حين اتخذوا العجل  قومه   خالفة وتأسف لم  � حزن موسى    فقد

فيقول تعالى حكايةً عن حال موسـى  .لى ما وقع منهم ع  وأسفٌ غضب: �mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����
FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLLMMMM����O�NO�NO�NO�N����PPPPQQQQ����l ]هو سفواأل ]١٥٠ :األعراف  مع غضب   حزن 

 .كما سبق بيانه
����¬¬¬¬�m : تعـالى  فقال،  ولم يستجيبوا له   ن دعاهم أحزن شعيب على قومه بعد      ومن ذلك   

®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶¸̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����l ]٩٣ :ا��1اف[. 
 من بين أظهرهم حين أتاهم      ا عنهم شاخص   فأدبر شعيب  :يقول تعالى ذكره   :عنى اآلية وم
 يا قـوم لقـد أبلغـتكم    : عليهما وقال لما أيقن بنزول نقمة اهللا بقومه الذين كذبوه حزنً  ،عذاب اهللا 

  فكيف أحـزن علـى قـومٍ       :يقول؟   فكيف آسى    ..وأديت إليكم ما بعثني به إليكم     ، رساالت ربي 
 .)١(؟ وكذبوا رسوله وأتوجع لهالكهم انية اهللاجحدوا وحد

فقد ،  يشترك فيها كل الناس    كانوا يحزنون ألسبابٍ  ، ولما كان األنبياء كغيرهم من البشر     
كما في قولـه    ، فحزن عليه حتى ابيضت عيناه    ،  ِلما فعل أخوة يوسف بأخيهم     �حزن يعقوب   

 .]٨٤ :�!�m¯̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����l ]IP :تعالى
بقي بعضها اآلخر   وأ،  منها اذكر بعض فأ،  كثيرة فقد مرت به أحزان   ، �نبينا محمد   وأما  

أخرى في البحثلمواضع . 
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 .١٢/٥٧١ :جامع البيان في تفسير القرآن للطبري )١(



�    � ١٩١ 

    ::::����من أحزان النيب من أحزان النيب من أحزان النيب من أحزان النيب     ::::املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
 :بذلك  سماه����ن النبي أهل يصح و، مسألة عام الحزن

 � زوجة النبـي  ، والقلب الحنون ،  العام الذي توفي فيه الزوج الرؤوم      وهو :عام الحزن 
 عـم   أبو طالب ؛والدرع الواقي للدعوة  ، وفي نفس العام توفي الحصن المنيع     ،  خويلد تخديجة بن 

فلطالما هـدأت خديجـةُ مـن    ، � هز قلب النبي  ن بمثابة زلزالٍ  ا الحادثت فكانت هاتان ، �النبي  
 .)١(بعد فضل اهللا تعالى، وأغنت من فقره، وعضدت من ضعفه، وأمنت من خوفه، روعه

ـ   ، هكأحد أبنائ  تحت رعايته ونشَّأه  ، عمه أبو طالب   لطالما رعاه    وكذلك ا أرسـل   ثـم لم
،  للدعوة حينما حوصرت   أه ودياره ملج  بِعوجعل من ش  ،  وسفهائها بالدعوة وقاه من بطش قريشٍ    

حزنًا عليهما � الرسول حزن لذلك،  عنه في أحلك األوقات والظروف      يتخلَّ فلم كان لما، اشديد 
 .)٢( الدعوةعن والدفاع اإلسالم صرةنُ في بالغٍ أثرٍ من لهما

وهذا لـم   ، )٣(لهذه العام " عام الحزن " :وقد استخدم الكثير من علماء التاريخ والسير اسم       
 قال صاعد في كتاب النصوص" :أن قيل، وإنما أكثر ما قيل في توثيقه، � عن النبي    ايرد مسند: 

 .)٤(" يسمي ذلك العام عام الحزن�فكان النبي 
 أنـه  إلى الحافظ أشار بل، أحد يوثقه ولم، عرفي ال مجهوٌل :وصاعد هذا " :قال األلباني 

 )صـاعد  ذكره( :المصنف قول أن على، الخبر هذا في حاله هو كما )٥(يتابع لم إذا الحديث لين
 كـان  ولو حتى يصح ال اضعيفً الخبر فيكون، معضالً فيكون، إسناد بدون امعلقً ذكره أنه يشعر
 .)٦("هيهات وهيهات، والحفظ بالثقة امعروفً صاعد

 ـــــــــــــــــــــــــ

 � أن رسول اهللا لمن حديث عائشة    ) ٤١/٣٥٦(، ٢٤٨٦٤ : حديث : في مسنده  أحمد بن حنبل  رج  فقد أخ ) ١(
، النَّـاس  كَـذَّبني  ِإذْ وصـدقَتْني ، النَّـاس  بِي كَفَر ِإذْ بِي آمنَتْ قَد، منْها خَيرا ���� اللَّه َأبدلَني ما.. " :قال

حديثٌ : "قال األرنؤوط  "النِّساء َأوالد حرمني ِإذْ ولَدها ���� اللَّه ورزقَني، نَّاسال حرمني ِإذْ بِماِلها وواستْني
 .يقصد إسناد أحمد" وهذا اإلسناد حسن بالمتابعات، صحيح

 .١٤٨ :النجار الطيب محمدل المرسلين سيد سيرة في المبين القول) ٢(

 األقـصى  المغـرب  دول ألخبـار  االستقصاو، ٣/٤٩٨ :الحلبي نالدي برهان بن عليل الحلبية السيرة :انظر) ٣(
 القولو، ٩/١٤٦ :علي جوادل اإلسالم قبل العرب تاريخ في المفصلو، ١/٦٧ :الناصري أحمد العباس يبأل

 .١٤٨ :النجار الطيب محمد لالمرسلين سيد سيرة في المبين

 .٨/١٨٠ : للعينيعمدة القاري) ٤(

 .٤٤٣ :ب التهذيبانظر كالم الحافظ في تقري) ٥(
 .١٨ :دفاع عن الحديث النبوي) ٦(



�    � ١٩٢ 

 هـذا جيئ ب  الموثوقة المصادر من مصدرٍمن أي    :)عام الحزن ( على تسمية    امعلقًوقال  
 لـم  عنه البحثمن   مزيد بعد فإني ؟ الحجة به تقوم مما -إسناد له كان إن- إسناده وهل الخبر
 .)١( ..عليه أقف

سحاق وهو عمدة أهل كاإلمام ابن إ "بعام الحزن"ولم يذكر األئمة المحققون تسمية الحدث 
وغيـرهم  ، مام الذهبي في سيرِه   واإل، وابن األثير في التاريخ   ، في المنتظم وابن الجوزي   ، السير

 .)٢(ممن يعتد بهم من أهل العلم
لعدم ، �ولكن دون أن ينسب للنبي ، سم لهذا العامسم كا فال بأس أن يستخدم هذا اال:قلت

رف في التاريخ اإلسالمي بعام     كما ع " :وإنما ينسب للتاريخ كأن يقال مثالً     ،  سبق ثبوت ذلك كما  
وبهذه العبارة قـال  ، � الذمة من نسبة هذه التسمية للنبي        أو غيرها من الصيغ التي تُبرأ     " زنالح

 هـذا  فـي  اآلالم هذه مثل يتوال وألجل" :فقال عند تعرضه لهذا العام    ، صاحب الرحيق المختوم  
 .:  منه دقيقةٌفهي عبارةٌ، )٣("والتاريخ السيرة في به وعرف ،الحزن بعام يسم العام

شـد  وكان أ، ما القاه يوم الطائف، �تعرض لها النبي    التي  ومن مواقف الحزن الشديدة     
في ، والهموم وجلده في تحمل األوجاع   ، وهو يوم تجلى فيه صبره على الناس      ، � رآه النبي    يومٍ

 :هحتى من آذو،  بهمورفقةً، اس بالنورحمةً، سبيل دعوته
هـْل   :� َأنَّها قَالَتْ ِللنَّبِي � النَّبِي    زوجِ لعاِئشَةَ   عن   )٥( بسنده )٤(يفقد أخرج البخار  

         دمِ ُأحوي نم َأشَد كَان موي كلَييتُ     « :قَاَل؟  َأتَى عا لَقم كمقَو نيتُ ملَق ا  ، لَقَدم َأشَد كَانيـتُ   ولَق 
  ةقَبالْع موي منْه٦(م(          ُك دبنِ عاِليَل بي دبنِ علَى ابي عتُ نَفْسضرٍلالِإذْ ع)ـا       )٧ي ِإلَـى منجِبي فَلَم
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 .١٨ : دفاع عن الحديث النبوي:انظر) ١(

 .وما بعده ١٩٦ :نزار ريان، سالم سالمة،  دراسات في السيرة للدكتور طالب أبو شعر:انظر) ٢(
 .١/٩٤ :الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري) ٣(

،  ٣٢٣١  : حـديث  - آمين والمالئكة فـي الـسماء      :ب إذا قال أحدكم    با - كتاب بدء الخلق   -صحيح البخاري ) ٤(
)٤/١١٥.( 

 يزيد بن أبـي     ابن[ أخبرني يونس    :قال، ]عبد اهللا [أخبرنا ابن وهب    ، حدثنا عبد اهللا بن يوسف     :قال البخاري ) ٥(
 .بالحديث، لأن عائشة ، ] الزبيرابن[ حدثني عروة :قال، ]محمد بن مسلم[عن ابن شهاب ، ]جادالنِّ

عمـدة   (ل وخديجة طالب أبي موت بعد كانو المبعث، من عشر سنة في شوال في ذلك كان: يوم العقبة  )٦(
 ).١٥/١٤١: القاري للعيني

 :انظـر  (أبـوه  ال أخوه كالل عبد أن النسب أهل وعند، ثقيف من الطائف أهل أكابر من ياليل عبد ابن كان )٧(
 ).١٥/١٤٢ :عمدة القاري للعيني
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فَعتُ رْأسـي   فَر، )١( وَأنَا بِقَرنِ الثَّعاِلبِ   الفَلَم َأستَفقْ إِ  ، فَانْطَلَقْتُ وَأنَا مهموم علَى وجهِي    ، َأردتُ
ِإن اَهللا قَد سمع قَوَل قَومك       :فَنَاداني فَقَالَ ، فَنَظَرتُ فَِإذَا فيها جِبرِيلُ   ، فَِإذَا َأنَا بِسحابة قَد َأظَلَّتْني    

 كلَيوا عدا رمو لَك ،ْئتَ فا شبِم هراِل ِلتَْأمالْجِب لَكم كثَ ِإلَيعب قَدواِل، يهِمالْجِب لَكي مانفَنَاد ، لَّمفَس
فَقَاَل النَّبِي   )٢( خْشَبينِاألِإن شْئتَ َأن ُأطْبِقَ علَيهِم      ، فَقَاَل ذَِلك فيما شْئتَ   ، يا محمد  :علَي ثُم قَالَ  

����: َأص ناُهللا م خْرِجي و َأنجْل َأرالبدبعي نم بِهِم هدحًئاال اَهللا وشَي بِه شْرِك٣(» ي(. 
 مـن   � ما يدل على شدة ما القاه النبي         »فَانْطَلَقْتُ وَأنَا مهموم علَى وجهِي    « :ففي قوله 

 .� رآه النبي فهذا أشد يومٍ، الهم والحزن
ال يأخـذ النـاس     ،  رفيق القلب  ا رحيم �إال أنه كان    ، من قومه  �ولكنه رغم ما القاه     

 . اهللا تعالىولو شاء لدعا عليهم فأهلكهم، بسوء أعمالهم
خيرة أصـحابه مـن     مقتل   هو يوم    ؛�النبي  ومن مواقف الحزن الشديدة التي واجهت       

 :السبعيناء رالقُ
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 وأصـله  مـضاف  غير أيضا قرن وهو، وليلة يومٍ على، مكة تلقاءوهو  ، نجد أهل ميقات هو   :البقرن الثع ) ١(
 ).٤/٣٣٢ :معجم البلدان للحموي (الجبل

 واألخشب، عانقيعقُ على وجههب مشرفٌ جبٌل هو واألحمر سيبقُ أبو وهما، بمكة فانيطالم الجبالن :انباألخشَ) ٢(
معجـم البلـدان     (:وانظر، )٢/٣٢ :النهاية في غريب الحديث البن األثير      (جارةالح غليظ نٍشخَ جبٍل كل

 ).١/١١٩ :للحموي
 :دراسة الحديث) ٣(
 : كلهم تقاتٌ إال أن فيهه رجال: دراسة اإلسناد:أوالً 

 وفي غير الزهري خطـأ ،  إال أن في روايته عن الزهري وهما قليالًثقةٌ :يونس بن يزيد بن أبي النجاد    
 يخـالف  حيث روايته بعض ضعفوا وإنما، امطلقً الجمهور وثقه: "حجر بنا قال، )١١٠٠ :التهذيبتقريب  (

روايـة  : قلـت ، )٤٥٦ :مقدمة فتح البـاري   " (حجة فهو كتابه من حدث فإذا، حفظه من يحدث أو، أقرانه
روايـة مـن    فإن بعض األئمة قال أن اإلخبار يجـوز لل        ، فلعله يكون من كتابه   ، خبارالبخاري عنه هنا باإل   

 ).٢٢٥ :منهج النقد في علوم الحديث(الكتاب كالليث بن سعد 
�mÓÓÓÓ�Õ�Ô��Õ�Ô��Õ�Ô��Õ�Ô : باب قـول اهللا تعـالى      - كتاب التوحيد  -صحيح البخاري  الحديث في  : تخريج الحديث  :ثانيا

�×�Ö�×�Ö�×�Ö�×�Öl- ا، )١٠/٣٨٠(،  ٢٩١  : حديثباب ما لقي    - كتاب الجهاد والسير   -وصحيح مسلم ، مختصر 
،  أخبرني يونس:قال، ابن وهبمن طريق ، بمثله، )٥/١٨١(،  ٤٧٥٤  : حديث- من أذى المشركين�النبي 

 .بالحديث، لأن عائشة ،  حدثني عروة:قال، عن ابن شهاب
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 عـنِ   	سَألْتُ َأنَسا    :قَاَل األحولبن سليمان    عاصمٍ عن   )٢( بسنده )١(فقد أخرج البخاري  
قَاَل، الْقُنُوت: "كُوعِ قَبفُ  :فَقُلْتُ "َل الر أَ  الِإن معزكُوعِ   نًا يالر دعقُلْتَ ب فَقَاَل ،نَّك: "ثَنَا    "كَذَبـدح ثُم

   نِ النَّبِيمٍ           �علَيي سنب نم اءيلَى َأحو ععدكُوعِ يالر دعا برقَنَتَ شَه قَالَ ، َأنَّه : "    ـينعبـثَ َأرعب
َأو س  ينعب- يهف شُكي-      ينشْرِكالْم نِإلَى ُأنَاسٍ م اءالْقُر نؤُ  ، مه ملَه ضرالفَع مفَقَتَلُـوه ء ،  كَـانو

 النَّبِي نيبو منَهيب�دهع  ،هِملَيع دجا وم دلَى َأحع دجو تُهَأيا ر٣("فَم(. 
 . لمقتل القراء�يفيد مدى تأثر النبي " د علَى َأحد ما وجد علَيهِمفَما رَأيتُه وج"فقوله 

يفـرح  ،  مـنهم  ويعيش بين الناس كأي رجـلٍ     ، امتواضعكان   �يفيد الحديث أنه     ماك
 . لما يصيب األمة من مآسيابل يكون هو أشدهم حزنً، ويحزن لحزنهم، لفرحهم
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 ).٤/١٠٠(،  ٣١٧٠  : حديث- باب دعاء اإلمام على من نكث عهدا- كتاب الجزية-صحيح البخاري) ١(
سليمان  بنا[حدثنا عاصم ، حدثنا ثابت بن يزيد، ]لسدوسيمحمد بن الفضل ا [حدثنا أبو النعمان     :قال البخاري ) ٢(

 .بالحديث، 	 سألت أنسا :قال، ]األحول
 :دراسة الحديث) ٣(
 : رجاله ثقاتٌ ما عدا: دراسة اإلسناد:أوالً  
ـ          عمـره  آخـر  في تغير ثبتٌ ثقةٌ :م عارِ:محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري المعروف ب

الكواكـب  (ألن البخاري ممن أخرج من حديثه قبل اختالطـه          ، وال يضره ذلك  ، )٨٨٩ :لتهذيبتقريب ا (
 ).١/٣٨٢ :النيرات

 باب من جلس عند المـصيبة يعـرف فيـه           - كتاب الجنائز  -البخاري أخرجه   : تخريج الحديث  :ثانيا  
 كتاب -مسلم وأخرجه، مختصرا، عاصم بن سليمان األحول   من طريق   ، )٢/٨٢(،  ١٣٠٠  : حديث -الحزن

  : حـديث - باب استحباب القنوت في جميع الصالة إذا نزلت بالمسلمين نازلـة      -المساجد ومواضع الصالة  
 .مالك عن أنس بن، بنحوه، إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحةمن طريق ، )٢/١٣٥(،  ١٥٧٧
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    ::::����     صفة حزن النيب صفة حزن النيب صفة حزن النيب صفة حزن النيب::::املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين
 : الخَلْقية����صفة حزنه  :أوالً
فلم يكن ينزل بـه     ، حتى في صفة فرحه وحزنه    ،  في كل شيء    وأسوةً قدوةًكان   �فإنه  

رسوالً كان  ولكن  ، وال يستخفه الفرح ويطيش به    ، كما يفعل البعض   ؛الحزن إلى أخالق السفهاء   
 : أو بجزع يبكي بفيضٍفلم،  أخذ بلحيتههمه شيءأإذا  فكان من صفته .� في كل أحواله وقدوةً

 فـي    سعد بـن معـاذ     مِكْفي قصة ح   ،	عائشة   من حديث    )٢( بسنده )١(فقد أخرج أحمد  
 شَـيًئا  قُريشٍ حربِ من � نَبِيك علَى َأبقَيتَ كُنْتَ ِإن اللَّهم :قَاَل سعد دعا ثُم" :قَالَتْ وفيه..  يهود

 برَِئ قَد وكَان كَلْمه فَانْفَجر :قَالَتْ، ِإلَيك فَاقْبِضني وبينَهم بينَه الْحرب قَطَعتَ كُنْتَ وِإن، لَها فََأبقني
 قَالَـتْ ، � اللَّه رسوُل علَيه ضرب الَّتي قُبته ِإلَى ورجع، )٣(الْخُرصِ مثُْل الِإ منْه يرى ما حتَّى

 عـرِفُ َأل ِإنِّـي  ؛بِيده محمد نَفْس فَوالَّذي :قَالَتْ، وعمر بكْرٍ وَأبو � اللَّه رسوُل ضرهفَح :عاِئشَةُ
كَاءب رمع نم كَاءكْرٍ َأبِي بَأنَا بي وـي  فترجكَـانُوا ، حـا  وقَـالَ  كَم  اللَّـه ����: mJ�J�J�J�����KKKKl 

] U=�6ةُ قَاَل .]٢٩ :ا�لْقَمقُلْتُ :ع: َأي هفَ، ُأمفَكَي وُل كَانسر اللَّه � نَعصكَانَتْ :قَالَتْ؟   ي  نُـهيال ع 
عملَى تَدع دَأح ،نَّهلَكو ِإذَا كَان جِدا وفَِإنَّم وذٌ هآخ هتيح٤("بِل(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٢/٢٦(،  ٢٥٠٩٧  : حديث-مسند أحمد بن حنبل) ١(
بـن  اعمرو بن علقمة [عن أبيه ،  أخبرنا محمد بن عمرو  :قال، ] هارون الواسطي  ابن[حدثنا يزيد    :قال أحمد ) ٢(

 .بالحديث،  أخبرتني عائشة:قال، عن جده علقمة بن وقاص، ]وقاص
النهاية في غريب الحديث البـن       (األذن حلى من وهو، الحلى من الصغيرة الحلقة :والكسر بالضم رصالخُِ) ٣(

 ).٢/٢٢ :األثير
 :دراسة الحديث) ٤(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
 ذكره ابن حبـان فـي       :والد محمد بن عمرو بن علقمة     ، عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني       -١  

: حجـر  قال ابـن  ، وابن خزيمة ، وكذا ابن حبان  ، وصحح الترمذي حديثًا له    "وثق: "وقال الذهبي ، الثقات
 .حسن الحديث،  صدوق لعله:قلت ".مقبول"

، ٢/٨٤: الكاشـف للـذهبي  ، ٢٢/١٦٠: تهذيب الكمال ، ٥/١٧٤: الثقات البن حبان  : (مصادر الترجمة 
 ).٧٤١ :تقريب التهذيب، ٨/٧٠: تهذيب التهذيب

 . وخالصته أنه حسن الحديث،٣٠ تقدم ص:محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي -٢
 باب الخيمة   - أبواب استقبال القبلة   - كتاب الصالة  -يح البخاري صح الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

 باب مرجع النبـي     -كتاب المغازي و، مختصرا، )١/١٠٠(،  ٤٦٣  : حديث -في المسجد للمرضى وغيرهم   
 باب جـواز    - كتاب الجهاد والسير   -صحيح مسلم و، بنحوه، )٥/١١٢(،  ٤١٢٢  : حديث - من األحزاب  �

= 
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 ال  "بِلحيته آخذٌ هو فَِإنَّما وجِد ِإذَا كَان ولَكنَّه، َأحد علَى تَدمع ال عينُه كَانَتْ"قول عائشة   و
وإنما يحمل كالمهـا علـى أربعـة        ، نها أرادت حقيقة الكلمة   أو أ ، ا أنه لم تدمع عيناه مطلقً     يعني

  :احتماالت

 ــــــــــــــــــــــــــ=
عروة بـن   عن أبيه   ، بن عروة هشام  من طريق   ، بنحوه، )٥/١٦٠(،  ٤٦٩٧  : حديث -قتال من نقض العهد   

 ".ولكنه إذا وجد إنما هو آخذ بلحيته، كان عيناه ال تدمع على أحد"وليس فيه عبارة ، عن عائشة، الزبير
 ذكر وصف دعاء سعد بن معـاذ لمـا          -عن مناقب الصحابة   � كتاب إخباره    -ابن حبان في صحيح   و  

 - كتاب المغازي  -بن أبي شيبة  امصنف  و، بمثله، )١٥/٤٩٨(، ٧٠٢٨  : حديث -ضةقريفرغ من قتل بني     
 باب بيان مشكل ما     -مشكل اآلثار للطحاوي  وشرح  ، بمثله، )٢٠/٣٦٨(،  ٣٧٩٥١  : حديث -غزوة الخندق 

  : حـديث  -راهويـه  بناسند إسحاق   وم، مختصرا، )١٠/٣٦٧(،  ٤١٧٢  :حديث، �روي عن رسول اهللا     
 ولكنه كان إذا وجد فإنما هـو تعنـي          كانت عيناه ال تدمعان على أحد     : "بنحوه وقالت ، )٢/٥٤٤(،  ١١٢٦
 -المعجم الكبيـر للطبرانـي    و، مختصرا، )٣/٩٩٥(،  ١٧٢٢   : حديث -سند إسحاق بن راهويه   وم "الجزع
لكنه كان يقبض علـى     ،  ال : يبكي ؟ قالت   �هل كان رسول اهللا     " :مختصرا بلفظ ، )٦/٩(،  ٥٣٣٠  :حديث

كلهـم مـن   ، مختـصرا ، )٣/١٢٤٢(،  ٣١٠٧  : حديث-معرفة الصحابة ألبي نُعيم األصبهاني    و "�يته  لح
عن ، عن جده علقمة بن وقاص الليثي  ، عن أبيه عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي       ، محمد بن عمرو  طريق  
 .	 عائشة

. وصحح العلماء الحـديث   ، وأصله في الصحيح  ،  الحديث بهذا اإلسناد حسن    :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا  
: كثيـر  البدايـة والنهايـة البـن     " (كثيرة وجوه من شواهد وله، جيد إسناده الحديث وهذا" :قال ابن كثير  

 حـسن  وهـو  علقمة بن عمرو بن محمد وفيه أحمد رواه، بعضه الصحيح في" :وقال الهيثمي ، )٤/١٤٢
السلـسلة  " (حـسن  إسناد: "وقال األلباني  ،)٦/١٩٨، ١٠١٥٥ :مجمع الزوائد " (ثقات رجاله وبقية الحديث

حسن "حكم على القسم األخير منه بأنه       و "حديثٌ حسن : "وقال األرنؤوط ، )١/١٠٣، ٦٧ : حديث :الصحيحة
أخالق الشيخ في    واستشهد للحديث بما أخرجه أبو    ، )١٤/٣٥٠، ٦٤٣٩ : حديث :صحيح بن حبان  " (صحيح
حدثنا عمر بن  :قال، )١/٤٢٥(،  ١٥٥  : حديث-�ه  وما روي في إغضائه وإعراضه عما كره -�النبي  

، عن محمد بن عمرو بن علقمة     ، نا عبد اهللا بن إدريس    ، نا عبد الرحمن بن عبيد اهللا الحلبي      ، الحسن الحلبي 
 إذا اشتد وجده أكثـر      �كان رسول اهللا    " : قالت ل، عن عائشة ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب      

حسن  ه: "وقال األرنؤوط  " لحيته مس في تـاريخ بغـداد   ، ذا سند ١١/٢٢١(عمر بن حسن الحلبي مترجم ،
ومن فوقه ثقات غير محمد بن ، )١/١٣١(، ١٥٥ :وثقه الدارقطني في سؤاالت الحاكم له، وهو ثقة، )٢٢٢

 ".؛ وهو صدوقٌ حسن الحديثعمرو بن علقمة
من طريق رِشْدين   ، )١٤/٣٠٠(، ٧٩١٤ :الذي أخرجه البزار  ، وكذلك يشهد للحديث حديث أبي هريرة     

كان إذا اهتم أكثر مـن      : "�أن النبي   ، عن أبي هريرة  ، عن أبي سلمة  ، عن الزهري ، عن عقَيل ، سعد بنا
فهو حـسن فـي   ، وباقي رجاله ثقات، وهو مع ضعفه يكْتب حديثه ، ورِشْدين بن سعد ضعيف   ". مس لحيته 

 .الشواهد
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 يكـون  أو ،غيرها شاهده ما شاهدت ما عائشة أن يحتمل" : قالهما العيني  :األول والثاني 
 .)١("بفيض عينه تدمع ال :مرادها

، وهذا يؤيده رواية أخرى فيها    ، اعدم البكاء جزع    يحتمل أن يكون قصد عائشة     :والثالث
كمـا هـو     "ولكنه كان إذا وجد فإنما هو تعني الجزع       ، كانت عيناه ال تدمعان على أحد     " :وقالت
 . في التخريجمثبتٌ

 هالذي ذكركما في الحديث ، همل على عدم سماع صوته حين بكائ ربما يح:والرابع
 �  فبكى رسول اهللا، به الموتد وج، لما وجع سعد: قالت	البوصيري من حديث عائشة 

 �  وكان رسول اهللا، وأنا أبكي،ر حتى إني ألعرف بكاء أبي بكر من بكاء عم، وعمربكر وأبو
 . وال يسمع صوته، ويمسح وجهه،تذرف عيناه

 عبيـدةَ  بـنِ  موسـى  ِلضعف، ضعيف سنَدبِ الْموصلي يعلَى َأبو رواه" :قال البوصيري 
يذب٢("الر(. 

 � فيهـا بكـاء النبـي         متعـددة  ما جاء من أحاديثَ   ، وال يعارض هذا الحديث وأمثاله    
 .دمعه أو

 َأخَـذَ « � النَّبِـي  قَاَل :قَاَل 	 ماِلك بنِ َأنَسِمن حديث    )٤(بسنده )٣( أخرج البخاري  فقد
 عينَـي  وِإن- فَُأصيب رواحةَ بن اِهللا عبد َأخَذَها ثُم، فَُأصيب جعفَر َأخَذَها ثُم، فَُأصيب دزي الرايةَ
 .)٥(»لَه فَفُتح ِإمرة غَيرِ من الْوِليد بن خَاِلد َأخَذَها ثُم -لَتَذْرِفَانِ � اِهللا رسوِل

فربما بكى حتى تسيل    ، يبكيفما يلبث أن يسمع األمر      ، قيق القلب  ر  بكَّاء �النبي  وكان  
 : أو ارتفاع صوتولكن كما سبق دون جزعٍ، دموعه على خديه الشريفين

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٨/١٠٣ :عمدة القاري) ١(
 .وعزاه ألبي يعلى الموصلي ولم أجده، )٢/٥٠٣(، ١٩٨٤ :العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة تحافإ) ٢(
  ).٢/٧٢(، ١٢٤٦ : حديث-الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه باب - كتاب الجنائز-صحيح البخاري) ٣(
حـدثنا  ، ] سـعيد بنا[حدثنا عبد الوارث   ، ]عبد اهللا بن عمرو بن أبي الحجاج      [حدثنا أبو معمر     :قال البخاري ) ٤(

 .	عن أنس بن مالك ، عن حميد بن هالل، ]بن أبي تميمةا[أيوب 
 :دراسة الحديث) ٥(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً  
 : حديث - باب تمني الشهادة   - كتاب الجهاد والسير   -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

  : حديث–الحرب من غير إمرة إذا خاف العدور في  باب من تأم-سيركتاب الجهاد وال  و، )٤/١٧(،  ٢٧٩٨
 .	عن أنس بن مالك ، عن حميد بن هالل، أيوبمن طريق ، بنحوه، )٤/٧٢(،  ٣٠٦٣
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 مظْعونٍ بن عثْمان � اللَّه رسوُل قَبَل" :قَالَتْ عاِئشَةَ عن )٢( بسنده )١(فقد أخرج ابن ماجه   
وهتٌ ويَأ فَكََأنِّي، مِإلَى نْظُر هوعميُل دلَى تَسع هي٣("خَد(. 

        ة كالمم الجوزيفكان من جـنس     �وأما بكاؤه   " :ا لطيفً اوفي هذا الموضوع يقول ابن قي 
 ولكن كانت تدمع عيناه حتـى       ؛ كما لم يكن ضحكه بقهقهة     ، ورفع صوت   لم يكن بشهيق   ،ضحكه
 ، عليها  خوفًا على أمته وشفقةً     وتارةً ، للميت  رحمةً تارةًوكان بكاؤه   ،  ويسمع لصدره أزيز   ،تُهمال

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/١٩(،  ١٤٥٦  : حديث- باب ما جاء في تقبيل الميت- كتاب الجنائز-سنن ابن ماجه) ١(
عـن سـفيان    ، ] الجراح ابن[ حدثنا وكيع    :قاال، وعلي بن محمد  ، شيبةحدثنا أبو بكر بن أبي       :قال ابن ماجة  ) ٢(

 .بالحديث، 	عن عائشة ، عن القاسم بن محمد، عن عاصم بن عبيد اهللا، ]الثوري[
 :دراسة الحديث) ٣(
 :وفيه كٌل من،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  

وقد توبـع   ، )٤٧٢ :يب التهذيب تقر( ضعيف   :عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم بن عمر بن الخطاب          -١
 .كما سيأتي في التخريج

 .٤تقدم ص، وتدليسه محتمل،  ربما دلس حافظٌثقةٌ :الثوريبن سعيد  سفيان -٢
  : حـديث  - باب في تقبيـل الميـت      - كتاب الجنائز  - داود  الحديث في سنن أبي    : تخريج الحديث  :ثانيا
 - باب ما جاء في تقبيـل الميـت        -�ل اهللا    أبواب الجنائز عن رسو    -سنن الترمذي و، )٣/١٧٣(،  ٣١٦٥
ل النبي   إن أبا بكر قب    :قالوا، وعائشة، وجابر، وفي الباب عن ابن عباس    : "وقال، )٢/٣٠٤(،  ٩٨٩  :حديث

 -المستدرك على الصحيحين للحـاكم    هو في   و " صحيح  حسن حديث عائشة حديثٌ  : "ثم قال  " وهو ميت  �
 لم يحتجا   الشيخين بين األئمة إال أن       متداولٌ هذا حديثٌ : "وقال، )١/٣٦١(،  ١٢٨١  : حديث -كتاب الجنائز 

أن  :وعائشة، اهللا بن عباس، وجابر بن عبد اهللا وشاهده الصحيح المعروف حديث عبد، بعاصم بن عبيد اهللا  
 .بنحوهكلهم "  وهو ميت�ل النبي  الصديق قبأبا بكرٍ
، )٤/١٩٥٦(،  ٤٩١٧  : حديث -بن مظعون  ذكر مناقب عثمان     -�ألبي نعيم   معرفة الصحابة   هو في   و

مصنف عبد الـرزاق    في  و، وسكت عنه الذهبي   "يخَرجاه ولَم، اِإلسنَاد صحيح حديثٌ هذَا: "وقال، مختصرا
 كتاب  -مصنف ابن أبي شيبة   و، )٣/٥٩٦(،  ٦٧٧٥  : حديث - باب تقبيل الميت   - كتاب الجنائز  -الصنعاني

  : حـديث  -مسند أحمد بـن حنبـل     و، )٧/٤٧٦(،  ١٢١٩٣  : حديث -عد الموت  في الميت يقبل ب    -الجنائز
 .عن عائشة، عن القاسم بن محمد، عاصم بن عبيد اهللاكلهم من طريق ، بنحوهكلهم ، )٤٠/١٩٤(

وهو ، عاصم بن بهدلة المقرئ   من طريق   ، )٤/١٢٣ (: أخبار أصبهان   في  نُعيم األصبهاني  وأخرجه أبو 
، عن عائـشة  ، عن القاسم بن محمد   ، متابعا لعاصم بن عبيد اهللا    ، )٤٧١ :لتهذيب ا تقريب (أوهام له صدوقٌ

 .بمثله
وصححه الترمـذي والحـاكم ووافقـه الـذهبي مـرة           ،  إسناده حسن لغيره   : الحكم على اإلسناد   :ثالثًا

وصححه أخرى  ، )٣/١٥٧(إرواء الغليل   (وضعفه األلباني مرةً    ، )٣/١٩٠( وسكت عنه أخرى  ، )١/٣٦١(
وهو حـسن   ، )١/١٧١، ٢٨٠ :مختصر الشمائل المحمدية  (و، )٢/٩، ١٢٠٠ :ماجة ابن وضعيف صحيح(

 .وأما تصحيحه فبالشواهد، بالمتابعة السابقة الذكر
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 مـصاحبٍ ،  وإجـالل   ومحبـة   وهو بكاء اشتياق   ، وتارة عند سماع القرآن    ، من خشية اهللا   وتارةً
 وبكى لما شاهد إحـدى ،  لهولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمةً. للخوف والخشية

 :تعالى  وانتهى فيها إلى قوله    ،النساء  سورة عليه ابن مسعود   وبكى لما قرأ     ،بناته ونفسها تفيض  
�mwwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbbl ] وبكى لما مات عثمان     ]٤١ :ا�'�()ء

وكـان   ،صـالته   وجعل يبكي في،وصلى صالة الكسوف وبكى لما كَسفَت الشمس ،بن مظعون
 .)١("يبكي أحيانًا في صالة الليل

 .)٢( كان متواصل األحزان� ما روِي أنه �بي في باب صفة حزن الن اسندوال يصح 
 

صفة حزنه الخُلُقية :اثاني: 
 طاعته ورضـاه    � ابل يكون ملتزم  ،  إذا حزن ال يتجاوز طاعة ربه جل وعال        �فكان  

 :في أشد لحظات الحزن
 علَى � اِهللا رسوِل مع دخَلْنَا" :قَاَل 	 ماِلك بنِ َأنَسِ عن )٤( بسنده )٣(ج البخاري فقد أخر 

 دخَلْنَا ثُم، وشَمه فَقَبلَه ِإبراهيم � اِهللا رسوُل فََأخَذَ، � براهيمِإل )٦(ظْئرا وكَان )٥(الْقَينِ سيف َأبِي
هلَيع دعب ذَِلك يماهرِإبو ودجي هلَتْ، بِنَفْسعنَا فَجيوِل عسفَقَاَل، تَذْرِفَانِ � اِهللا ر لَه دبنِ عمحالر نب 

فوع 	َأنْتَ :ا ووَل يسا« :فَقَاَل!  اِهللا ري ناب فوا عةٌ ِإنَّهمحر« ا ثُمهعى َأتْبفَقَاَل بُِأخْر � »ِإن 
نيالْع عمتَد ،الْقَلْبو نزحي ،ا الِإ نَقُوُل الوى مضرنَا يبِإنَّ، راو كاقرا بِفي يماهرِإب ونُونزح٧(»لَم(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٨٣ :زاد المعاد البن القيم) ١(
 .٦٩صوقد سبقت دراسته ، )٢٢/١١٥ (: رقم:أخرجه الطبراني في المعجم الكبير) ٢(
، ١٣٠٣  : حـديث  -»يا ابراهيم لمحزونـون   إنا بك   « :� باب قول النبي     -نائز كتاب الج  -صحيح البخاري ) ٣(

)٢/٨٣.(  
عـن  ، حدثنا قريش هـو ابـن حيـان       ، حدثنا يحيى بن حسان   ، حدثنا الحسن بن عبد العزيز     :قال البخاري ) ٤(

 .بالحديث، 	عن أنس بن مالك ، ] أسلم البنَانيابن[ ثابت
 ).٤/١٣٥ :ة في غريب الحديثالنهاي (والصائغ الحداد هو :قينال) ٥(
 ).٣/١٥٤ :النهاية في غريب الحديث (واألنثى الذكر على ويقع، ولدها غير المرضعة :الظئر) ٦(
 :دراسة الحديث )٧(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً  
  الـصبيان والعيـال وتواضـعه      � باب رحمته    - كتاب الفضائل  - مسلم  أخرجه : تخريج الحديث  :ثانيا  

 .بمثله،  )٧/٧٦(، ٦١٦٧  : حديث-وفضل ذلك
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 العين بدمع كان ما وذلك ،الجائز والحزن المباح البكاء تفسير البكاء هذا" :قال ابن بطال  
 قـال  وقـد  ،الحزن على مجبولةٌ ]جمع فطْرة  [رطَالفُ إذ ،اهللا ألمر تسخطًا يكن ولم ،النفس ورقة

 .)١(" ..أحد يملكها ال العين :البصرى الحسن
 : يعرف فيه الحزنبوقار وسكينة  أنه ربما حزن حتى جلس �ومن صفة حزنه 

 ابنِ قَتُْل � النَّبِي جاء لَما" :قَالَتْ ل عاِئشَةَ من حديث    )٣( بسنده )٢( البخاري فقد أخرج 
 -الْبابِ شَقِّ- الْبابِ صاِئرِ من َأنْظُر اوَأنَ، الْحزن فيه يعرفُ جلَس )٤(رواحةَ وابنِ وجعفَرٍ حارِثَةَ
ٌل فََأتَاهجفَقَاَل ر: ِإن اءسفَرٍ نعج ذَكَرو نهكَاءب ،هرفََأم َأن ناهنْهي ،بفَذَه ثُم ةَ َأتَاهيالثَّان لَم نَهعطي ،
 فـي  فَاحـثُ « :قَاَل َأنَّه فَزعمتْ، اِهللا رسوَل يا غَلَبنَنَا لَقَد واِهللا :قَاَل الثَّاِلثَةَ فََأتَاه »انْههـن « :فَقَاَل

هِناهَأفْو ابفَقُلْتُ »التُّر: غَماُهللا َأر َأنْفَك ،ْل لَما تَفْعم كروُل َأمساِهللا ر � ،لَمو كـولَ  تَتْرساِهللا ر 
� نم نَاء٥("الْع(. 

 .)٦(ووقار بسكينة للعزاء الجلوس جواز الفوائد من الحديث هذا وفي: رقال ابن حج
، أو يقول غير مـا يرضـيه  ، أو يعصي ربه ، أو يسفه ، يجهل �فلم يكن الحزن ليجعله     

 .أجمعينوصحبه وأتباعه فصلى اهللا عليه وعلى آله ، ميعمل أعماالً ال تليق بمقامه الكري أو

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .ولم أقف على تخريج عبارة الحسن المذكورة، ٣/٢٨٨ :شرح صحيح البخاري) ١(
  . )٢/٨٢(، ١٢٩٩ : حديث-ف فيه الحزنرع باب من جلس عند المصيبة ي- كتاب الجنائز-صحيح البخاري) ٢(
 سمعت يحيـى    :قال، ] عبد المجيد بن الصلت    ابن[وهاب  حدثنا عبد ال  ، حدثنا محمد بن المثنى    :قال البخاري ) ٣(

 .بالحديث، ل سمعت عائشة :قالت، ]بنت عبد الرحمن[ أخبرتني عمرة :قال، ] سعيد األنصاريابن[
 النبي  هو ابن أبي طالب عم    ، )جعفر(و،  يحبه حبا شديدا   �وكان رسول اهللا    ،  هو زيد بن حارثة    :ابن حارثة ) ٤(

هو عبد اهللا بـن  ) ابن رواحة(و،  قديما وهاجر إلى الحبشة أسلم،  بعشر سنين   علي وكان أكبر من أخيه   ، �
، يقطع له بالجنة  في،  بالشهادة �شهد له رسول اهللا     ، أسلم قديما وشهد العقبة   ، غيره: قيلو، رواحة أبو محمد  

 ).٣/٨٩٨و، ١/٢٤٢و، ٢/٥٤٢ : االستيعاب البن عبد البر:انظر(وقد استشهدوا جميعا في غزوة مؤتة 
  :دراسة الحديث) ٥(
 : رجاله ثقاتٌ إال أن فيه: دراسة اإلسناد:أوالً  

 )٦٣٣ :تقريب التهـذيب  (  تغير قبل موته بثالث سنين     ثقةٌ :عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت       -١
 .)١/٣١٧ :الكواكب النيرات( التغيير زمن في بحديث ثحد ما فإنه، حديثه تغيره ضر ما لكنه

  باب ما ينهى من النوح والبكـاء        - كتاب الجنائز  -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :اثاني 
 : حديث - باب غزوة مؤتة من أرض الشأم      -كتاب المغازي و، )٢/٨٤(،  ١٣٠٥ : حديث -والزجر عن ذلك  

، )٣/٤٥(،  ٢٢٠٤  : حـديث  - باب التشديد في النياحة    - كتاب الجنائز  -صحيح مسلم و، )٥/١٤٣(،  ٤٢٦٣
 .بمثله، لعائشة عن ،  عمرةعن،  سمعت يحيى:قال، عبد الوهابمن طريق 

 .٣/١٦٨ :فتح الباري: انظر) ٦(
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أسـباب  منهـا   و، فمنها أسباب مباحةٌ  ، فإنه لما كانت أسباب الحزن ودواعيه مختلفة       
ـ ،  كـذلك  مختلفـة كان ال بد أن يكون الحزن على أنواعٍ         ، أسباب محمودة منها  و، مذمومةٌ اتبع 

كما  والحزن المحمود سببا ال ذاتًا    ، والحزن المذموم ، فيكون منه الحزن المباح   ، عيهاألسبابه ودو 
 :سيأتي

 
    ::::احلزن املباحاحلزن املباحاحلزن املباحاحلزن املباح    ::::املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

 كمـا  ؛محرم بحزنه يقترن لم إذا صاحبه يأثم ال" :بقوله :وهو ما عبر عنه ابن تيمية       
 .)١("المصائب على يحزن

فهذه ، أو غياب محبوب، أو فقد مال، مثل فقد ولد  ،  مباح زن اإلنسان على أمرٍ   هو أن يح  ف
إال أنها تعتبـر مـن      ، وكذلك ال يأثم إن لم يحزن عليها      ، عليهانسان بالحزن   ال يؤاخذ اإل  األمور  

 .رحمة القلب
فإن الحزن عندها ال ينـافي  ،  التي قد تلم باإلنسانعند المصائب الحزن :ومن هذا النوع 

 فيه يعرفُ الْمصيبة عنْد جلَس من" :بقولهفقد ترجم البخاري     . وال ينافي الرضا بالقضاء    الصبر
نز٢("الْح(.  

 : بقوله ترجم حيث بعدها التي وال المسألة هذه بحكم المصنف يفصح ولم" :قال ابن حجر    
"نم لَم ظْهِري نَهزح نْدة عيبصفعـل  مـن  فلكونه األول أما، للترجيح قابٌل منهما كالً ألن، )٣("الْم 

 فـي  أبلغ فعل فألنه الثاني وأما، اغالب أرجح بالفعل يباشره وما، )٤(تقريره من والثاني، � النبي
 حقـه  في فعله ويكون، الجواز بيان على المذكور � فعله ويحمل، فيرجح للنفس وأزجر الصبر

 .أولي الحالة تلك في
 فـي  عتـدال اال أن :الفقـه  مـن  الترجمة هذه موقع" :ملخصه ما لمنَيرا نب الزين وقال

 فـي  يقـع  حتـى  الحزن في فرطي ال عظيمة بمصيبة أصيب فمن، قوماأل المسلك هو األحوال
 القـسوة  إلـى  يفـضي  حتـى  التجلد في يفرط وال، وغيرها والنوح والشق اللطم من المحذور

 بوقار خفيفةً جلسةً المصاب يجلس بأن، الحالة تلك في � به فيقتدي المصاب بقدر ستخفافواال
 .)٥("عظيمة المصيبة بأن ويؤذن، الحزن مخايل عليه تظهر وسكينة

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢ :أمراض القلوب) ١(
 .٢/٨٢ : كتاب الجنائز:صحيح البخاري) ٢(
 .سابقالمصدر ال) ٣(
 . أي إقراره لفعل أمرأة أبي طلحة حينما كتمت حزنها على موت ابنها:يقصد بتقريره) ٤(
 .٣/١٦٧ :فتح الباري) ٥(
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فقد حزن يعقوب علـى     ، الحزن بسبب ما يصيب الولد    ، هذا النوع من الحزن   أمثلة  ومن  
����̧̧̧̧����¶¶¶¶�����m�m�m�m¯̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ :حتى قال اهللا تعالى فيـه     ، ابنه أشد الحزن  

¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����llll 
 .]٨٦ – ٨٤ :يوسف[

 قـوم  سأل فإن" :فقال،  أحدها اثالثة أقوال في معنى حزن يعقوب مرجح       النحاس وذكر
  :أجوبة ثالثة هذا في فللعلماء ،نبينا وعلى � يعقوب حزن شدة معنى عن

 .لذلك حزنه فاشتد دينه على خاف حي � يوسف أن علم لما � يعقوب أن منها -١
 .ذلك على فندم اصغير إليهم سلمه ألنه حزن ماإن :وقيل -٢
 الولولـة  المحظور وإنما بمحظور ليس الحزن أن هو :أبينها وهو الثالث والجواب -٣

  .)١("ينبغي ال بما والكالم الثياب وشق
 .هو ترجيح حسن و:قلت

 .وكررها،  محزنةٌ عن الولد أنهم مجبنةٌ�وقد قال النبي ؟ كيف ال 
 عنْـد  وَأنَا بِه فَبشِّرتُ غُالم ِلي وِلد" :قَاَل ،قَيسٍ بنِ األشْعث حديث    الحاكم من  فقد أخرج 

تُ :فَقُلْتُ، � النَّبِيددو لَكُم كَانَهةً معقَص نزٍ ممٍ خُبلَحوُل فَقَاَل .وسر  اللَّـه �: »قُلْـتَ  ِإن ذَاك، 
مخَلَةٌ ِإنَّهبنَةٌ لَمبجنَ مزحةٌم ،مِإنَّهةُ ورةُ، الْقُلُوبِ لَثَمقُرنِ وي٢(»الْع(. 

 .)٣(»محزنَةٌ لَمجبنَةٌ ِإنَّهم، محزنَةٌ لَمجبنَةٌ ِإنَّهم« :بن حنبلوفي رواية أحمد 
ففي هذا الحديث يمثل هذا النوع من الحزن�ر النبي ق . 
 هم عيال الرجل الذين يتَحـزن بـَأمرهم         ؛خفيفالحزانةُ بالضم والت   :وفي اللغة يقولون  

وفـي قلبـه   ؟ يقول الرجُل لصاحبه كيف حشَمك وحزانَتُك ؟ َأي كيف من تَتَحزن بَأمرِهم   ، ولهم
 .)٤(عليك حزانةٌ َأي فتْنةٌ

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٩/٢٤٩ :الجامع ألحكام القرآن للقرطبي) ١(
وقـد  ، وهو صحيح لغيـره   ، )٤/٢٤٠(،  ٧٧٠٤  : حديث - كتاب الذبائح  -المستدرك على الصحيحين للحاكم   ) ٢(

 .١٢٥ صسبقت دراسته
 د تخريج الحديثوسبق اإلشارة إليها عن، )٣٦/١٦١ (، ٢١٨٤٠  : حديث:مسند أحمد بن حنبلهذه الزيادة من ) ٣(

 .١٢٥ص
 .٣/٢٢٥ : البن سيدهاألعظم والمحيط المحكم )٤(
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 اشـيئً  طلب وإن، احزنً مرض إن لكونه الحزن كثرة على أبويه يحمل ألنه   :وسبب ذلك 
 فـذلك  وعق شب فإن، بسببه والصالح الفالح من أبويه يفوت ما فأكثر، حزنا عليه همال قدرة ال

 .)١(الالزم السرمدي والهم، الدائم الحزن
 .�ت ابنه إبراهيم نه حين ما ودمع عي�وقد سبق ذكر حزن النبي 

ال لذات  ، هبه قوام اإلنسان وبقاء   أن    حينما يكون ألجل   ؛ فقد المال  عندالحزن  ومنه كذلك   
 .لمالا

 ِلي كَانَتْ" :قَاَل عليا َأن 	 علي بنِ َأبِي طَاِلبٍ       من حديث  )٣( بسنده )٢(فقد أخرج البخاري  
 الْخُمسِ من علَيه اُهللا َأفَاء مما َأعطَاني � النَّبِي وكَان، بدرٍ يوم الْمغْنَمِ من نَصيبِي من )٤(شَارِفٌ
ِئذموافَلَ، يتُ مدَأر َأن يتَنةَ َأبما بِفَاطهلَيع مالالس بِنْت تُ ؛� النَّبِيداعو جاغًا الًروي صـي  فنب 
نُقَاع٥(قَي( َل َأنتَحري يعم يرٍ فَنَْأتبِِإذْخ)تُ، )٦دفََأر َأن هَأبِيع نم يناغوالص ينتَعفَنَس ي بِهِل فو ـةيم 

 جنْـبِ  ِإلَى منَاخَانِ وشَارِفَاي والْحباِل )٨(والْغَراِئرِ )٧(قْتَابِاأل من ِلشَارِفَي َأجمع َأنَا فَبينَا، عرسي
ةرجٍل حجر نارِاأل متَّى نْصتُ حعما جتُ معمَأنَا فَِإذَا، ج بِشَارِفَي تْ قَد٩(ُأجِب( مناَأستْ ، تُهـرقبو 

 :قَالُوا؟   هذَا فَعَل من :قُلْتُ، الْمنْظَر رَأيتُ حين عينَي َأملك فَلَم، َأكْبادهما من وُأخذَ، خَواصرهما
لَهةُ فَعزمح نب دببِ عطَّل١٠("الحديث..  الْم(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥١١ : للمناوي فيض القدير:انظر) ١(
 ).٥/٨٢(،  ٤٠٠٣  : حديث- باب شهود المالئكة بدرا- كتاب المغازي-صحيح البخاري) ٢(
 :ح، أخبرنا يـونس  ، ] المبارك ابن[اهللا  أخبرنا عبد   ، ]ةلَبعبد اهللا بن عثمان بن ج     [ان  دبحدثنا ع  :قال البخاري ) ٣(

عـن  ، ] يزيد بن أبـي النجـاد  ابن[حدثنا يونس ، ] خالد بن يزيدابن[حدثنا عنبسة   ، وحدثنا أحمد بن صالح   
، ..أخبـره أن عليـا      ، أن حسين بن علي عليهم السالم     ، أخبرنا علي بن حسين   ، ]محمد بن مسلم  [الزهري  
 .بالحديث

 ).٢/٤٦٢: النهاية في غريب الحديث البن األثير (المسنة الناقة :الشارِفُ) ٤(
، قينقـاع  بني سوق ويقال، بها كان اسوقً إليهم ضيفُأ، بالمدينة كانوا الذين اليهود من لشعبٍ اسم هو : قَينُقاع )٥(

 ).٤/٤٢٤ : معجم البلدان للحموي:انظر. (وتفتح تكسر وقد النون وضم القاف بفتح وهو
 ).١/٣٣ :النهاية في غريب الحديث (الخشب فوق البيوت بها تسقف، الرائحة طيبة حشيشةٌ :ذْخرٍ اِإل)٦(
 : انظر .الراكب عليه يكون أو، الحمل به ربطي بحيث، البعير ظهر على يوضع ما وهو، بتْقَ جمع :األقتاب )٧(

 ).٥/٢٥٢٤ :لسان العرب البن منظور(
 ).٥/٣٢٣٦ :ان العرب البن منظورلس (:انظر. رالغَراِئ واحدة الجواِلق :الغرارةُ )٨(
 ).١٠/٥١٠ :تهذيب اللغة للهروي (أصله من السنام استئصال) ٩(
 : دراسة الحديث)١٠(
 : رجاله ثقاتٌ ما عدا: دراسة اإلسناد:أوالً  

= 



�    � ٢٠٥ 

 رأيـت " :روايـة  وفي، له حصل الذي القهر شدة من بكى أنه والمراد" :قال ابن حجر  
بي نزل أي "فظعنيأ امنظر بزوجته االبتناء تأخر لتصوره وذلك ،مهوٌل مخيفٌ أي ؛مفظع أمر ،
 فـوات  لمجـرد  ال ؛تقـصير  إلى حقها في ينسب أن لخشية أو، عليه به يستعان ما فوات بسبب

 .)١("الناقتين
    ا أو حزنًاخوفً" صدمته تلك " و لذلك لم يكن حزن عليولكنه ألنه ، كال، ا على المال مجرد

 .نسان من ذل المسألة والعوزويكون به كرامة اإل، مما يستعان به على قضاء حوائج الدنيا
، رحمة به وشفقة عليه   ، ا وإن كان كافر   موت قريبٍ ن الحزن المباح أن يحزن المرء ل      وم

 .ستغفار أو الدعاء بالرحمةمع التفريق بين الحزن وبين اال
،  دون أن يـستغفر لـه      ،اركـاف  ولو كان    يجوز زيارة قبر الميت   نه   أ :ن هذا المعنى  وم

 : لقبر أمه�مثل زيارة النبي ، يدعو له بالرحمة أو
 النَّبِى زار :قَاَل 	 هريرةَ َأبِى من حديث    )٣( بسنده )٢(وذلك لما أخرجه مسلم في صحيحه     

� رقَب هكَى ُأمكَى فَبَأبو نم وحتَْأذَنْتُ« فَقَاَل، لَهى اسبى رف َأن رتَغْفا َأسلَه ، فَلَـم  ـْؤذَنِلـى  ي ،
تَْأذَنْتُهاسى وف َأن ورا َأزهرقَب ،نوا، ِلى فَُأذورفَز ورا الْقُبفَِإنَّه تَ تُذَكِّرو٤(»الْم(. 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 :تقريـب التهـذيب   ( صدوق   :عنبسة بن خالد بن يزيد بن أبي النجاد القرشي األموي أبو عثمان األيلي              

 فيهـا  قرنـه ، أحاديـث  أربعـة  البخاري عند له ":اج البخاري له هو ما قاله ابن حجرووجه إخر ، )٧٥٥
 ).٤٣٣ :هدي الساري(" يونس عن وهب بن اهللا بعبد

 .عن يونس،  قد ذكر البخاري له متابعةً من طريق عبد اهللا بن المبارك؛ وزيادةٌ على ذلك:قلت
،  ٢٣٧٥   : حـديث  - باب بيع الحطب والكأل    -ة كتاب المساقا  -البخاري أخرجه   : تخريج الحديث  :ثانيا  

كالهمـا مـن    ، )٦/٨٥(،  ٥٢٤٢  : حديث - باب تحريم الخمر   - كتاب األشربة  -صحيح مسلم ، )٣/١١٤(
، عن علي بن    عن أبيه حسين بن علي    ، عن علي بن حسين بن علي     ، حدثني ابن شهاب  ،  ابن جريج  طريق

 .بنحوه، أبي طالب
 .٦/٢٠٠ :فتح الباري) ١(
 ).٣/٦٥(، ٢٣٠٤ : حديث-فى زيارة قبر أمه ����  ربه� باب استئذان النبي - كتاب الجنائز- مسلمصحيح) ٢(
عن يزيـد بـن   ،  حدثنا محمد بن عبيد:قاال، وزهير بن حرب، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة     :قال اإلمام مسلم  ) ٣(

 .بالحديث، عن أبي هريرة، ]سلمان األشجعي[عن أبي حازم ، كَيسان
 :الحديثدراسة ) ٤(
 : رجاله ثقاتٌ ما عدا: دراسة اإلسناد:أوالً  

 قـال ف،  وثقه جمـع مـن العلمـاء       :ن الكوفي ينَ أبو م  :ويقال، أبو إسماعيل  :يزيد بن كَيسان اليشكري   
 ".ثقة: "والدارقطني، وابن شاهين، والنَّسائي، حنبل بن أحمدو، معين ابن

 عـن ، حاتم أبي ابن وقال "عليه يعتمد ممن هو ليس ؛وسط صالح ":القطان عن، المديني بن علي قالو
 ما بعض :قال  ؟ بحديثه يحتج: -أي ابن أبي حاتم   – قلت، الحديث صالح، الصدق محله، حديثه يكتب ":أبيه

= 



�    � ٢٠٦ 

 قال. الفتح عام كان وذلك ،مدينةوال مكة بين باألبواء أي :"أمه قبر � النبي زار" :قوله
. قبرهـا  بمـشاهدة  والذكرى الموعظة قوة قصد أنه قبرها � زيارته سبب: )١(عياض القاضي
 .»الموت تذكر فإنها ،القبور فزوروا« :الحديث آخر في � قوله ويؤيده

 لم فإنه ،واألقارب الوالدين حقوق لألمة منه تعليم كافرة أنها مع قبرها � زيارته :وقيل
 .كفرها مع حقها قضاء يترك

 ."به واإليمان إدراكه من فاتها ما على � بكاؤه" :القاضي قال :"فبكى" :وقوله
 .)٢(عذابها على :وقيل
 .المقابر حضور عند البكاء جواز على دليٌل وفيه

 .فال يغفر اهللا لهم، يجوز ال للكافرين واالستغفار ،كافرة ألنها »لي يؤذن فلم« :وقوله
 زيـارة  جـواز  فيـه  »لي فأذن« :وقوله .للكفار االستغفار عن النهي فيه :يالنوو قال
 .)٣(أولى الحياة ففي ،الوفاة بعد زيارتهم جازت إذا ألنه ؛الوفاة بعد وقبورهم الحياة في المشركين

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 يخطـئ  كان ":الثقات في حبان ابن وقال "الضعفاء كتاب من لوحي :أبي قالو، ال هوبعض صحيح به يأتي

 أنـه  يعلم ما إال، مقبوٌل فهو، ينكر بما أتى وال، العدول سبيل عن به يعدل حتى خطأه يفحش لم، ويخالف
حسن : "وقال الذهبي  "عندهم بالحافظ ليس ":الحاكم أحمد أبو وقال "الثقات من كغيره خطأه فيترك فيه خطأأ

 ".صدوقٌ يخطئ: "وقال ابن حجر "الحديث
:  فإنه بنى كالمه على ما قاله أبو حـاتم         -علمواهللا أ – فلو قال ابن حجر ثقةٌ يخطئ لكان أصوب          :قلت

، وقد وثقه جماعةٌ من العلمـاء المتـشددين       ، ولم يبين أبو حاتم سبب جرحه له       "ج به يكتب حديثه وال يحت   "
 .واهللا أعلم،  وأصحاب السنن األربعة؛واحتج به مسلم في صحيحه

 :حنبـل  بـن  حمدأل داود أبي سؤاالت، ٢/٢٢٢ :تاريخ ابن معين رواية بن محرِز      (:مصادر الترجمة 
 :الجـرح والتعـديل   ، ٤/١٥٠٢ :الضعفاء الكبيـر للبخـاري    ، ٨/٣٥٤ :التاريخ الكبير للبخاري  ، ١/٣٠٧
ذكر أسماء ، ٧/٢٨٣ :الكامل البن عدي، ٧/٦٢٨ :الثقات البن حبان، ٣/١١٩ :المعرفة والتاريخ ، ٩/٢٨٥

، ٣/٢١٢ :اء والمتروكين البن الجـوزي    الضعف، ٤/٢١١١ :المؤتلف والمختلف للدارقطني  ، ٢٥٦ :الثقات
 :تقريـب التهـذيب   ، ١١/٣١٢ :تهـذيب التهـذيب   ، ٢/٣٨٩ :الكاشف للذهبي ، ٣٢/٢٣٢ :تهذيب الكمال 

١٠٨١.( 
فى زيـارة قبـر      ���� ربه   � باب استئذان النبي     - كتاب الجنائز  - أخرجه مسلم  : تخريج الحديث  :ثانيا  

 .مختصرا ،ان من طريق يزيد بن كيس)٣/٦٥(، ٢٣٠٣  : حديث–أمه
 اَألنْدلُسي الفَضل َأبو القَاضي، اِإلسالَمِ شَيخُ، الحافظُ العالَّمةُ اِإلمام، اليحصبِي هو   :موسى بن عياض القَاضي) ١(

ثُم يتبي الساِلكالم ،فِّيي تُوف نَة٢٠/٢١٧ :سير أعالم النبالء(ودفن بمراكش ) هـ٥٤٤( س.( 
 .٥/٥١٢ : للمباركفوريالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة )٢(
 .٥/٥١٢ :للمباركفوري المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة، ٤٦ -٧/٤٥ :شرح صحيح مسلم: نظرا) ٣(



�    � ٢٠٧ 

           ة من حادكما في قوله   ،  اهللا ورسوله  وهذا ال يتعارض مع نهيه تعالى عن مواالة أو مواد
 .]٢٢ :المجادلة[ �mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLLl :تعالى

 مـا  فأمـا ، كفرهم مع اودني ادينً لهم الخير وإرادة مناصحتهم هي المحظورة المودةفإن  
 .)١(فيه حظر فال ذلك سوى

نا من ديارنا؛    عن القسط إلى من لم يقاتلنا أو يخرج         ويؤيد ذلك عدم نهي اهللا تعالى      :قلت
�����miiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv : تعالى كما في قوله  ، أن نبرهم ونقسط إليهم   

wwww����xxxx����yyyyzzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����l ];'�=٨ :ا���[. 
 .)٢( كما قال بعض المفسرين أو مخصوصةًوليس منسوخةً،  محكمةٌوهي آيةٌ

 علـى  واقـع  والبـر  باإلحـسان  واألمر ،الدين ألجل والمحبة التولي على واقع فالنهي
 .)٣(اإلنسان بدين يخل ال وجه على انيةاإلنس أو، الجيرة ألجل أو، القرابة ألجل اإلحسان

 فـي   وليس رغبـةً  ، لهموالهداية  وال شك أن الحزن عليهم إن كان من باب إرادة الخير            
واهللا أعلم، فهو من برهم والقسط إليهم،  لهم على كفرهمادينهم وحب. 

  
    :::: احلزن املذموم احلزن املذموم احلزن املذموم احلزن املذموم::::املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين

 الـصبر  مـن  ؛به مأمورٍ ترك إلى أفضى إذا الحزن :بقولهر عنه ابن تيمية      ما عب  وهو
 اهللا أمـر  ما فعل عن به واشتغاله القلب ضعف إلى أفضىو، مضرة ودفع منفعة وجلب والجهاد
 .)٤(امذموم كان به ورسوله

 : كثيرةٌ وأمثلةٌ فإن هذا النوع يتفرع منه فروع:وفي ضوء هذا التعريف

����~~~~����{{{{����||||����}}}}�m : لقوله تعالى   وذلك ، والعجز لهوانذموم ما أدى إلى ا    من الحزن الم  ف
��������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤��������l ]١٣٩ :�ل ���ان[. 

 :لهممهـم  اومنهض لعزائمهم اومقوي ،المؤمنين عباده امشجع تعالى يقول :ففي هذه اآلية  
�m{{{{����}�|}�|}�|}�|�~��~��~��~�l عنـدما  ،قلـوبكم  فـي  تحزنوا وال ،أبدانكم في وتضعفوا تهنوا وال :أي 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٥٤ :تفسير الخازن) ١(
 . ١٨/٥٩ : الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: لذلكانظر) ٢(
 .١/٣٩ : للسعديلقرآنا تفسير في الحسان القواعد) ٣(
 .٤٣ : أمراض القلوب:انظر) ٤(



�    � ٢٠٨ 

 زيـادة  األبـدان  علـى  والوهن القلوب في زنالح فإن ،البلوى بهذه وابتليتم ،المصيبة أصابتكم
 .)١(عليكم لعدوكم وعون ،عليكم مصيبةال

حـزن  كما في حال    ،  عن عدم الرضا من قضاء اهللا      اكان ناجم ما   ؛من الحزن المذموم  و
�����maaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg : لقوله تعالى،دون الذكور ناثهل الجاهلية من والدة اإلأ

hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrrssssl ]&�'٥٩ – ٥٨ :ا�[. 
إذا بشر أحد هؤالء الذين جعلوا هللا البنات بوالدة ما يضيفه إليه من ذلـك               " :قال الطبري 

 ، بوالدتـه لـه  ا وامتأل غم، من كراهته له وهو كظيم يقول قد كظم الحزنا وجهه مسود ظلّ ،له
٢("ظهر ذلكفهو ال ي(. 

   ذا أصـاب   نـافقين إ  فهو يشبه حزن الم   ،  ما  لمن رزقه اهللا نعمة    اومنه كذلك الحزن حسد
�ل [ �m°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹ºººº����l :كما في قولـه تعـالى    ، المؤمنين حسنة 

 .]١٢٠ :���ان
 كما فـي    ،وهذا النوع نهى اُهللا تعالى نبيه عنه      ،  الحزن على الكافرين بعد دعوتهم     منهو
 .]٦ :ا�mTTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����l ]IJK :قوله تعالى

 أن وذلـك  ،عليهم اوأسفً اغم ،لكهامه أي m�V�U�T�V�U�T�V�U�T�V�U�Tl :اآليةيقول السعدي في    
 ،عليهم اوأسفً اغم نفسك فإشغالك ،لهداهم اخير فيهم اهللا علم لو وهؤالء ،اهللا على وجب قد أجرك
 التبليغ عليه ،اهللا إلى الخلق بدعاء المأمور فإن ،عبرة ونحوها اآلية هذه وفي .لك فائدة فيه ليس

 فـإن  ،يأسف وال يحزن فال وإال ،ونعمت فبها هتدواا فإن ،الهداية إلى يوصل سببٍ بكل والسعي
 ،إليه وتوجه به فَلِّكُ الذي فعله على يمضي بل ،فائدة فيه ليس ،للقوى هادم ،للنفس مضعفٌ ذلك
 .)٣(قدرته عن خارج فهو ،ذلك عدا وما

     منهـا  ،  كثيـرة وقد تكرر النهي عن هذا النوع من الحزن في القرآن الكريم في مواضع
����¤¤¤¤����££££����¢¢¢¢����m :وقوله تعالى  ]١٢٧ :ا�'��& [ �mÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����l :لىقوله تعا 

¥¥¥¥����¦¦¦¦����l ]٦٨ :ا��)�3ة[ قولهو: m����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrrl ]٢٦ :ا��)�3ة[. 
 اإللهية العقوبة بهم حلت إذا والظالمين الفاسقين على والتأسف الحزن حرمة :في اآلية ف

 .)٤(ولغيرهم ألنفسهم وظلمهم فسقهم جزاء
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٤٩ :المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير) ١(
 .١٧/٢٧٧ :جامع البيان في تفسير القرآن) ٢(

 .١/٤٧٠ :المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير: انظر) ٣(
 .٦١٨ : ألبي بكر الجزائريالكبير العلي لكالم التفاسير أيسر )٤(
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 يقول جلَّ  ]١٧٦ :�ل ����ان  [ �m�^̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����l : في قوله  ويقول ابن جريرٍ  
ين الـذين   ال يحزنك تسرع من تسرع من هـؤالء المنـافق          أيها الرسول   يا :�ثناؤه لنبيه محمد    

 اليهود إلى جحـود     عرسوال تَ ، وهم معتقدون تكذيبك إلى الكفر بك     ، يظهرون بألسنتهم تصديقك  
 .)١(..ت من الرشا والسح والمطاعم الدنيئة، لرديئةوالمآكل ا، نهم أهل استحالل الحرامفإ، نبوتك

أو االنقطاع عن عمـل     ،  لإلحباط واليأس  اما كان سبب  ، أمثلة هذا النوع من الحزن    ومن  
 .كما سبق في مقدمة البحث، صالح

 ِإذَا � اللَّـه  نَبِي كَان" :قَاَل 	 )٤(ِإياس بن قُرة  من حديث  )٣( بسنده )٢( النسائي فقد أخرج 
 بـين  فَيقْعده ظَهرِه خَلْف من يْأتيه صغير ابن لَه رجٌل وفيهِم، َأصحابِه من نَفَر ِإلَيه يجلس سجلَ

هيدي لَكفَه ،تَنَعُل فَامجالر َأن رضحلْقَةَ يكْرِ الْحِلذ هناب زِنفَح هلَيع ،هفَفَقَد اِلي« :فَقَاَل � النَّبِيال م 
 فَـَأخْبره ، بنَيه عن فَسَألَه � النَّبِي فَلَقيه، هلَك رَأيتَه الَّذي بنَيه :اللَّه رسوَل يا :قَالُوا »؟ فُالنًا َأرى
َأنَّه لَكه ،اهزفَع هلَيع ا« :قَاَل ثُمي ا فُالنمَأي كَان بَأح ك؟   ِإلَيَأن تَّعتَم بِه  كـرم؟   عي  ال َأوتَـْأت 
 بـلْ ، اللَّـه  نَبِـي  يا" :قَاَل »؟ لَك يفْتَحه ِإلَيه سبقَك قَد وجدتَه ِإال الْجنَّة َأبوابِ من بابٍ ِإلَى غَدا

 .)٥("»لَك فَذَاك« :قَاَل، ِإلَي حبَأ لَهو ِلي فَيفْتَحها الْجنَّة بابِ ِإلَى يسبِقُني

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/٣٠٩ :جامع البيان في تفسير القرآن :انظر) ١(

 . )٤/٤٢٣(، ٢٠٨٧   : حديث- في التعزية- كتاب الجنائز-النسائيسنن ) ٢(
حدثنا : قال، ]زيد بن أبي الزرقاء[ حدثنا أبي :قال، أخبرنا هارون بن زيد وهو ابن أبي الزرقاء    :قال النَّسائي ) ٣(

 .بالحديث، ]ة بن إياسرقُ[ عن أبيه، ةراوية بن قُ سمعت مع:قال، ميسرة خالد بن
: وقال أبو عمـر   ، بن سعد في طبقة من شهد الخندق      اوذكره  ، له صحبة ،  بن هالل بن رئاب    :ِإياس بن قُرة) ٤(

 ).٥/٤٣٣ :اإلصابة البن حجر (وأرخه خليفة سنة أربع وستين، زارقة في زمن معاويةتل في حرب األقُ
  :دراسة الحديث) ٥(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
 أر لم نيإف، صدوق عندي هو ":عدي ابن قال :ار البصريأبو حاتم العطَّ، ياوِفَخالد بن ميسرة الطُّ -١  

 ".صالح الحديث ":قال ابن حجر "صدوق: "وقال الذهبي، الثقات في حبان ابن وذكره "منكرا حديثًا له
 .هو صدوق :قلت

، ٦/٢٦٥ :الثقات البن حبـان   ، ٣/٣٥٢ :الجرح والتعديل ، ٣/١٧٥ :التاريخ الكبير  (:مصادر الترجمة   
تهـذيب  ، ١/٣٦٩ :الكاشـف للـذهبي   ، ٨/١٨٢ :تهذيب الكمـال  ، ٣/٢١ :الكامل في الضعفاء البن عدي    

 ).٢٩٢ :تقريب التهذيب، ٣/١٠٦ :التهذيب
وقـال   "بـه  بـأس  ال ":النَّسائي وقال "ثقة ":قاسم بن لمةمس قال :هارون بن زيد بن أبي الزرقاء      -٢

 سنة بعد مات ؛"صدوق: "قال ابن حجر   "صدوق ":حاتم أبو قالو، الثقات في حبان ابن وذكره "ثقة: "الذهبي
 . ألن من الموثقين له متشددين كالنسائي بل هو ثقة: قلت.ومائتين خمسين

= 
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 مـن اإلحبـاط     وكأنه أصابه نوع   "ابنه ِلذكْرِ الْحلْقَةَ يحضر َأن الرجُل فَامتَنَع" ففي قوله 
فإن ابنه الذي   ، حباط وأمره أن يواصل حياته بال إ      �فعزاه النبي   ، التشاؤم عند حضور الحلقة    أو

في اآلخرة له امات سيكون ذُخْر. 
مختصرةٌفهذه نماذج وإال أمثلته تطول،  من هذا النوع من الحزن ألمثلة. 

 
 ::::مود سببامود سببامود سببامود سببااحملاحملاحملاحملاحلزن احلزن احلزن احلزن     ::::املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث

فيكون الباعث ،  وممدوح ما يقترن به محمود    وأوهذا النوع من الحزن هو ما كان باعثه         
 قـد  :بقولـه  : ابن تيمية    فهو كما عبر عنه   ، له وما اقترن به هو المحمود وليس الحزن ذاته        

 جهـة  من ال ؛الجهة تلك من امحمود ويكون، عليه ويحمد عليه صاحبه ثابي ما بالحزن يقترن
 في ما على يثاب فهذا، اعموم المسلمين مصائب وعلى، دينه في مصيبة على كالحزين، الحزن

 .)١(ذلك وتوابع، الشر وبغض الخير حب من قلبه
أو عند العجز   ،  فيندم صاحبها ويحزن   حزن عند ارتكاب سيئة   قد يكون هذا النوع من ال     ف

  عن القيام بطاعة  أو الحزن عند ظهور المعاصي    ، أو النسداد باب من أبواب الخير     ،  ما أو قربة ،
 .وغيرها، أو عند دخول ديار الهالكين، أو عند قراءة القرآن، واقتراف الناس لها

 ــــــــــــــــــــــــــ=
تهذيب ، ٩/٢٤٠ :الثقات البن حبان  ، ٥٩ :خة النَّسائي مشي، ٩/٩٠ :الجرح والتعديل  (:مصادر الترجمة 

 ).١٠١٣ :تقريب التهذيب، ١١/٦ :تهذيب التهذيب، ٢/٢٢٩ :الكاشف، ٣٠/٨٤ :الكمال
 األمر باالحتساب والصبر    - كتاب الجنائز  -للنَّسائيالسنن الصغرى    الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا

 األمـر  - كتـاب الجنـائز  -السنن الكبـرى للنَّـسائي  و، )٤/٣٢٢(،  ١٨٦٩  : حديث-عند نزول المصيبة  
،  ١٥٥٩٥  : حـديث :مـسند أحمـد بـن حنبـل       في  و، مختصرا، )٢/٣٩٨(،  ٢٠٠٩  : حديث -باالحتساب

مصنف ابن  و» بل لكلكم « :أله خاصة أم لكلنا ؟ قال     ،  يا رسول اهللا   :فقال رجلٌ "ه  بمثله وزاد في  ) ٢٤/٣٦١(
، بمثل حديث أحمد  ، )٧/٣٩٦(،  ١٢٠٠٨  : حديث - الولد يقدمه الرجل    في ثواب  - كتاب الجنائز  -أبي شيبة 

 باب ما جـاء فـي الـصبر وثـواب           - كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا        -صحيح ابن حبان  و
،  ٢٩٤٧  : حـديث  ، ذكر رجاء نوال الجنان لمن قدم ابنًـا واحـدا محتـسبا فيـه              -األمراض واألعراض 

، )١/٣٨٤(،  ١٣٦٧   : حـديث  - كتاب الجنائز  -ستدرك على الصحيحين للحاكم   المو، مختصرا، )٧/٢٠٩(
 .عن قُرة بن إياس، عن معاوية بن قُرة، بن الحجاج شعبة من طريق، بنحوه

 صـحيح " : قال الحاكم  :قال، وهو صحيح بغيره  ، سناده حسن  الحديث بهذا اإل   :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا
نَاداألرنؤوط في تعليقه على وقال ، )١٦٢ :أحكام الجنائز(وقال األلباني وهو كما قاال    ، بيواوفقه الذه  "اِإلس

 ".إسناده صحيح: "صحيح بن حبان ومسند أحمد
 .٤٣ : أمراض القلوب البن تيمية:انظر) ١(
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فقد ، وصالح القلب،  عن قوة اإليماندليلفهو ، أما عن حزن المؤمن حين يقترف خطيئة
 :قَاَل" ؟ النَّجاةُ ما :اللَّه رسوَل يا قُلْتُ" : قال ،عقبة بن عامر   من حديث    )٢( بسنده )١(أخرج الترمذي 

»كلَأم كلَيع انَكِلس ،كعسلْيو تُكيب ،كابلَى وع ََََكيَئت٣(»خَط(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٠٨(،  ٢٤٠٦  : حديث- باب ما جاء في حفظ اللسان-�أبواب الزهد عن رسول اهللا  -سنن الترمذي) ١(
 أخبرنا ابن :قال، ]بن نصرا[ ح وحدثنا سويد،  حدثنا ابن المبارك  :حدثنا صالح بن عبد اهللا قال      :قال الترمذي ) ٢(

بن عبـد الـرحمن     ا[عن القاسم   ، عن علي بن يزيد   ، رحعن عبيد اهللا بن ز    ، عن يحيى بن أيوب   ، المبارك
 .بالحديث، رعن عقبة بن عام، ]صدى بن عجالن[عن أبي ُأمامة ، ]الشامي

 : دراسة الحديث)٣(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
، )٧٩٢ :تقريب التهذيب ( صدوقٌ يغَرب    :القاسم بن عبد الرحمن الشامي أبو عبد الرحمن الدمشقي         -١  

 .وقد توبع كما سيأتي في التخريج
 ).٧٠٧ :تقريب التهذيب ( ضعيف:علي بن يزيد بن أبي هالل األلهاني -٢  
  ٣- عبيد اهللا بن ز٦٣٨ :تقريب التهذيب( صدوقٌ يخطئ :ر الضمري موالهم األفريقيح.( 
 ).١٠٤٩ :تقريب التهذيب( صدوقٌ ربما أخطأ :يحيى بن أيوب الغافقي أبو العباس المصري -٤ 

 :وحـديث ، )٢٥/٥٢٩(،  ١٧٣٣٤  : حـديث  -في مسنده  أحمد بن حنبل      أخرجه : تخريج الحديث  :ثانيا
تصل « :بلفظ مختلف وفيه  ،  )١/١٤٦(، ١٥٧ : حديث -في مسنده الروياني  و، بمثله، )٢٨/٥٦٩(،  ١٧٣٣٤ 

، ويبسط في رزقـه   ، أال ومن أراد أن يمد له في عمره       ، وتعفو عمن ظلمك  ، وتعطي من حرمك  ، من قطعك 
لبيهقـي  او، بمثله،  )١/١٥٦(، ٢٥٣  : حديث -مسند الشاميين في  لطبراني  او »وليصل ذا رحمه  ، فليتق ربه 

،  ٤٥٨٢  :حـديث  - في فضل السكوت عن كل ما ال يعنيه وترك الخـوض فيـه          فصلٌ -شعب اإليمان في  
 .عن عقبة بن عامر، عن أبي ُأمامةكلهم من طريق القاسم ، بمثله، )٧/١٣(

،  ٧٣٩٤  : حديث - وأما حديث عبد اهللا بن عمرو      - كتاب البر والصلة   -وأخرجه الحاكم في المستدرك   
، تصل من قطعك  . أال أخبرك بأفضل أخالق أهل الدنيا واآلخرة        ، يا عقبة « :بلفظ مختلف وفيه  ، )٤/١٦٢(

فليـصل ذا   ، ويبسط فـي رزقـه    ، أال ومن أراد أن يمد في عمره      ، وتعفو عمن ظلمك  ، وتعطي من حرمك  
 -لمـا ال ينبغـي وال يحـسن        في الكالم    - هذا كتاب الصمت   -الجامع في الحديث  ابن وهب في    و» رحمه
، بمثل حديث الحـاكم   ، )٢/٥٨٦(،  ٤٨٦  : حديث - باب العزلة  -كتاب الصمت و، )٢/٤٨٨(،  ٣٧٤  :حديث
 .ولم يذكروا أبا ُأمامة، عن عقبة،  عن القاسم:وقالوا

شـعب  البيهقـي فـي     و، بنحوه، )٢٨/٦٥٤(،  ١٧٤٥٢  : حديث -في مسنده  أحمد بن حنبل     وأخرجه
 روةُف وكَان :وقال، بنحوه، )١٠/٤١٧(،  ٧٧٢٣  :حديث -ي التجاوز والعفو وترك المكافأة     ف  فصلٌ -اإليمان

 يـسعه  وال خَطيَئتـه،  علَى يبكي وال، ِلسانَه يملك ال من فَرب َأال ":الْحديث بِهذَا حدثَ ِإذَا يقُوُل مجاهد بنا
تُهيهنَّـاد  و، بمثـل حـديث الحـاكم     ، )١/٢٣(،  ٢٠  :حديث -مكارم األخالق في  الدنيا  ابن أبي   أخرجه  و" ب

ـ   كلهم من طريق    ، بمثله، )١/٢٦٥(،  ٤٦٠  : حديث - باب البكاء  -الزهدفي  السري   بنا اش إسماعيل بن عي
= 
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فإنـه  ، بل مطلـوب  ،  فقط اً اقتراف الخطايا أمر ليس ممدوح     فالحزن والبكاء الناتج عن   
 .وهي سبيل النجاة،  ألصحابه�وصية النبي 

األشـعري   موسـى    وحزن أب فقد  ،  صالح عند العجز عن القيام بعملٍ    حزن  ومنه كذلك ال  
ـ    ي فكل حزنٍ ،  لعدم وجود ما يحملهم عليه     مله �من منع النبي    وأصحابه   إال، روىطوى وال ي 

 :وهم من قال اهللا تعالى فـيهم      ، بقي كتاب اهللا تعالى يتلى    أصبح آية وعبرة ما     نه  إف، حزن هؤالء 
�m}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±����

²²²²����³³³³����́´́́����µµµµ����l ];<!=٩٢ :ا�[. 
 ِإلَـى  َأصحابِي َأرسلَني" :قَاَل، 	 موسى َأبِيحديث   من   )٢( بسنده )١(خرج البخاري فقد أ 

 نَبِي يا :فَقُلْتُ، تَبوك غَزوةُ وهي، الْعسرة جيشِ في معه هم ِإذْ ؛لَهم نالالْحم هَأسَألُ � اِهللا رسوِل
 وهـو  ووافَقْتُـه  »شَـيء  علَى َأحملُكُم ال واِهللا« :فَقَاَل، ِلتَحملَهم ِإلَيك َأرسلُوني َأصحابِي ِإن :اِهللا

انبغَض الو رتُ، َأشْععجرزِينًا وح ننْعِ مم النَّبِي � نمو خَافَةم َأن كُوني النَّبِي �  ـدجـي  وف 
ه٣("الحديث...  نَفْس(. 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
عـا   متاب ؛]مختلفٌ في صحبته  [ة بن مجاهد اللخمي     ورفَعن  ، د بن عبد الرحمن الخثعمي    يسعن أُ ، الحمصي

 .وإسناده أصح من إسناد روايتنا، عن عقبة بن عامرللقاسم 
وهـو  [بن يزيد األلْهـاني      علي   من طريق ، )١/١٤٦(،  ١٥٨  : حديث :همسندفي  أخرجه الروياني   و
 .بمثله، عن عقبة بن عامر، ةاممعن أبي ُأ، ]ضعيف
وقال أبو الحسن  "حسن: "مذيقال التر، وهو حسن بطرقه  ،سناد ضعيف هذا إ  :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا
، َأيوب بن يحيى رِواية من عنْده فَِإنَّه ؛الضعيف ِإلَى أقرب وهو، حسن: أي الترمذي- فيه قَاَل ِإنَّما: "الفاسي

 ِإلَـى  أقرب ووه، فيه متَكَلم وكلهم، ُأمامة أبي عن، الْقَاسم عن، يزِيد بن علي عن، رحز بنا اهللا عبيد عن
 هذا حكم علـى     :قلت، )٤/٦٣٦ : ألبي الحسن بن القطان    األحكام كتاب في واإليهام الوهم بيان" (الضعيف

، ٨٩٠ :السلسلة الـصحيحة  " (صحيح: "وقال األلباني ، وإال فالحديث له طرقًا أخرى    ، هذا االسناد بالتحديد  
وقـال  ، )٤/٢٠٨ :تحقيقه لسنن الترمـذي   (ونقل بشار عواد معروف تصحيح األلباني للحديث        ، )٢/٤٦٤

 ).٣٦/٥٧١ :تحقيقه لمسند أحمد" (حسن لغيره: "شعيب األرنؤوط
 ).٦/٢(،  ٤٤١٥  : حديث- باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة- كتاب المغازي-صحيح البخاري) ١(
، ةدرب د بن عبد اهللا بن أبيعن بري، ]حماد بن أسامة [حدثنا أبو أسامة    ، حدثني محمد بن العالء    :قال البخاري ) ٢(

 .بالحديث، 	عن أبي موسى ، ] أبي موسى األشعريابن[عن أبي بردة 
  :دراسة الحديث) ٣(
 :رجاله ثقاتٌ إال أن فيه : دراسة اإلسناد:أوالً  
تقريب (   ثقةٌ يخطئ قليالً   :أبو بردة الكوفي  ، بريد بن عبد اهللا بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري           -١  

فوجه ابن حجر إخراج البخاري     ،  يروي مناكير  :وخطأه هذا بسبب قول أحمد وغيره عنه       )١٦٥ :التهذيب
= 
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 قوة من الحزن عليه دل ما على مدحوا وإنما، الحزن نفس على يمدحوا لم"قال ابن القيم    
 يحزنوا لم الذين بالمنافقين تعريض ففيه، النفقة عن لعجزهم اهللا رسول عن تخلفوا حيث ؛إيمانهم

 .)١("به نفوسهم غبطوا بل تخلفهم على
منهأو انغالق بابٍ،  من أوجه الخيرومن الحزن المستحب الحزن النقطاع وجه . 

 � اللَّه رسوِل وفَاة بعد 	 بكْرٍ َأبو قَاَل :قَاَل َأنَسٍحديث   ن م )٣( بسنده )٢(فقد أخرج مسلم  
رمقْ" :ِلعِإلَى بِنَا انْطَل ُأم نما َأيهورا نَزكَم وُل كَانسر ا � اللَّههورزا "ينَا فَلَميا انْتَههكَـتْ  ِإلَيب ،
 عنْد ما َأن َأعلَم نَأكُو الَ َأن َأبكى ما" :فَقَالَتْ "� ِلرسوِله خَير اللَّه عنْد ما ؟ يبكيك ما" :لَها فَقَاالَ
اللَّه رخَي وِلهسِلر � ،نلَكى وكَأب َأن ىحالْو قَد انْقَطَع نم اءما "السمتْهجيلَى فَهع  كَـاءـالَ  الْبعفَج 

 .)٤(معها يبكيانِ

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 :هـدي الـساري   " (المطلقـة  األفراد على المناكير يطلقون وغيره وأحمد، كلهم األئمة به احتج: "له بقوله 

 .فينتفي الخطأ،  أخرى كما أن للحديث طرقًا)٣٩٠
"  يحدث من كتب غيره    وكان بأخرة ،  ربما دلس   ثبتٌ ثقةٌ: " قال ابن حجر   :بو أسامة حماد بن أسامة أ    -٢

 :طبقات المدلسين (ألنه من الطبقة الثانية من طبقات المدلسين        ، وال يضره تدليسه  ، )٢٦٧ :تقريب التهذيب (
٣٠.( 

هـا خيـرا     باب ندب من حلف يمينًا فـرأى غير        - كتاب األيمان  -مسلم أخرجه   : تخريج الحديث  :ثانيا  
 .بنحوه، ببقية إسناد البخاري، بن عبد اهللا بن أبي بردة بريد من طريق، )٥/٨٢(،  ٤٣٥٣ : حديث-منها

  : حديث - ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين       : باب - كتاب فرض الخمس   - البخاري وأخرجه
،  كنا عند أبي موسى    :قال، عن زهدم ، بييلَوالقاسم بن عاصم الكُ   ، أبي قالبة من طريق   ، )٤/٨٩(،  ٣١٣٣
،  ٦٦٢٣  : حـديث  -�mF�E�D�C�B�AF�E�D�C�B�AF�E�D�C�B�AF�E�D�C�B�Al : باب قول اهللا تعالى    -كتاب األيمان والنذور  وفي  ، بنحوه

  : حـديث  - باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرا منهـا          - كتاب األيمان  -مسلمأخرجه  و، )٨/١٢٨(
 .مختصرا، عن أبيه، ردةعن أبي ب،  غَيالَن بن جريرمن طريق، )٥/٨٢(،  ٤٣٥٢

 .١/٥٠٦ :مدارج السالكين) ١(
  : حـديث -ل باب من فـضائل أم أيمـن      - كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم       -صحيح مسلم ) ٢(

٧/١٤٤(،  ٦٤٧٢.( 
عـن  ، حدثنا سـليمان بـن المغيـرة      ، يبِالَأخبرني عمرو بن عاصم الك    ، حدثنا زهير بن حرب    :قال مسلم ) ٣(

 .بالحديث، عن أنس، ] أسلم البنانيابن[ ثابت
  :دراسة الحديث) ٤(
 : رجاله ثقاتٌ ما عدا: دراسة اإلسناد:أوالً  
صدوقٌ في حفظه شيء    : عمرو بن عاصم بن عبيد اهللا بن الوازع الكالبي القيسي أبو عثمان البصري              

 .وقد توبع كما سيأتي في التخريج، )٧٣٨: تقريب التهذيب(
= 
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 .الوحيهم النقطاع وبكاؤ بكر وعمر وأم أيمن أبيحزن كٌل من ففي هذا الحديث 
 :البدع والمعاصي في األمةالظلم و ظهورهذا النوع أن يحزن المرء عند وكذلك من 

 الـصفِّ  فـي  الْمسجِد في َأنَا بينَا" :قَاَل عباد بنِ قَيسِعن   )٢( بسنده )١(فقد أخرج النسائي  
 انْصرفَ فَلَما، تيالص عقَلْتُ ما فَواللَّه، مقَامي وقَام فَنَحاني جبذَةً خَلْفي من رجٌل فَجبذَني الْمقَدمِ

 ثُـم  "نَليـه  َأن ِإلَينَا � النَّبِي من عهد هذَا ِإن، اللَّه يسْؤك ال فَتَى يا" :فَقَاَل، كَعبٍ بن ُأبي هو فَِإذَا
 ولَكـن ، آسـى  علَيهِم ما واللَّه" :قَاَل ثُم، )ثًاالثَ( الْكَعبة ورب لْعقَدا َأهُل هلَك" :فَقَاَل الْقبلَةَ استَقْبَل
 .)٣("مراءاُأل" :قَاَل؟  الْعقَد بَِأهِل يعني ما :يعقُوب َأبا يا :قُلْتُ "َأضلُّوا من علَى آسى

 ــــــــــــــــــــــــــ=
، منهم البخاري فـي صـحيحه     ، فقد روى عنه جمع غفير من الثقات      ،  الحديث بل صدوقٌ حسن  : قلت

 واحـتج بـه   "صدوق: " وفي رواية  "صالح: " وقال ابن معين   "ليس به بأس  : "وقال النَّسائي ، ووثقه ابن سعد  
 ثقـة : " وقـال الـذهبي    "ال أنشط لحديثه  : "وقال أبو داود  ، وذكره ابن حبان في الثقات    ، مسلم في الصحيح  

وقـال  " "حديثه لتركت آله من فرقي لوال" :-محمد بن بشار  – دارنْب قال ،الستة الكتب في به محتج ورمشه
 ""لتركتـه  شـيء  لوال" :بندار قال "به يحتج وال ،حديثه يكتب:"حاتم أبو قال ،مشهور صدوق: "في المغني 

 حجر بقوله في حفظـه  وال يعلم من ين أتى ابن، بل صدوق حسن الحديث: "قال محرروا تقريب التهذيب  و
 .لعله من قول أبي حاتم وبنْدار: قلت" شيء

 ،١٧٧: تاريخ ابن معـين روايـة الـدوري       ، ٧/٣٠٥: الطبقات الكبرى البن سعد   : (مصادر الترجمة 
 :تاريخ بغـداد  ، ٨/٤٨١ :الثقات البن حبان  ، ٦/٢٥٠: الجرح والتعديل ، ٦/٣٥٥: التاريخ الكبير للبخاري  

 الثقـات  الرواة، ٢٢/٨٧: تهذيب الكمال، ٨/٥١: تهذيب التهذيب ، ٣/١١٠٦: يحالتعديل والتجر ، ١٢/٢٠٢
: تحرير تقريـب التهـذيب    ، ٢/٤٨٥: المغني في الضعفاء  ، ١٤٦:  للذهبي ردهم يوجب ال بما فيهم المتكلم

٣/٩٧.( 
، )٢٠/٥٦٥(،  ٣٨١٨٢   : حـديث  -� ما جاء في وفاة النبي       - كتاب المغازي  - ابن أبي شيبة   أخرجه  

، بالحـديث ، عن أنس ، عن ثابت ، عن سليمان بن المغيرة   ، ]حماد بن أسامة  [أسامة  ي   أب من طريق ، بنحوه
: وقال البـزار  ، مختصرا، من طريق عمرو بن عاصم    ،  )١/٩٨(البحر الزخار   وأخرجه البزار في مسنده     

بكر إال مـن  وال يروى عن أبي   ، عاصم بناوهذا الحديث ال نعلم رواه عن سليمان بن المغيرة إال عمرو            "
 ".  صحيحواإلسناد إسناد، هذا الوجه

 .كما سبق، قد رواه ابن أبي شيبة من طريق حماد بن أسامة عن سليمان بن مغيرة!  يرحمك اهللا :قلت
  ).٢/٤٢٣(، ٨٠٧  : حديث- من يلي اإلمام ثم الذي يليه- كتاب اإلمامة-النَّسائيسنن ) ١(
  أخبرنـي التيمـي    : حدثنا يوسف بن يعقوب قال     :مر بن علي بن مقَدم قال     أخبرنا محمد بن ع    :قال النَّسائي ) ٢(

 .عن أبي بن كعب، عن قيس بن عباد، ]ديمالحق بن ح[عن أبي مجلَز ، ]سليمان بن طَرخان[
  :دراسة الحديث) ٣(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصل:دراسة اإلسناد: أوالً  

ـ  ، أبو يعقوب السلْعي البصري   ، اسم السدوسي موالهم  بن أبي الق   يوسف بن يعقوب   -١  :المعروف بـ
 "ثقـة " :وقال الذهبي ، الثقات في حبان ابن وذكره "ثقة: "وقال الحاكم  "ثقة ":أحمد عن ثرماأل قال :الضبعي

= 
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 . الحزن وهو ،اومقصور امفتوح األسى من أحزن ما أي "آسى عليهم ما" :وقوله
 علـى  أحزن بل ،الجورة هؤالء على أحزن ال أي "أضلوا من على آسى ولكن" :وقوله

 .)١(عهده بأمراء تعريضا ذلك قال لعله. أضلوهم الذين أتباعهم
ومن ذلـك   ، ومن الحزن المحمود أن يحزن المسلم على ما يضيع من الفرائض والسنن           

 :بكاء أنس لضياع الصالة

 ــــــــــــــــــــــــــ=
ـ  كثرهمأو، قفاه على كانت لسلعة ؛السلْعي له يقال، الحديث صالح صدوقٌ ":حاتم أبو وقال  بكـسر  ونيقول
 .المائتين بعد مات يقال .بل هو ثقة ألن الموثقين أكثر: قلت "صدوق: "وقال ابن حجر "فيخطئون السين

 :الثقات البـن حبـان  ، ٩/٢٣٤ :الجرح والتعديل، ٨/٣٨٣ :التاريخ الكبير للبخاري( :مصادر الترجمة   
 :سؤاالت الـسجزي للحـاكم    ، ٢/٨١٥ : للكالباذي والسداد الثقة أهل معرفة في واإلرشاد الهداية، ٧/٦٣٤

 :تهذيب التهذيب، ٢/٤٠٢ :الكاشف للذهبي، ٤٢/٤٨٢ :تهذيب الكمال، ٣/١٤١٥ :التعديل والتجريج، ٢٤٥
 ).١٧٩ :بحر الدم، ١٠٧٩ :تقريب التهذيب، ١١/٣٧٩

 بأس ال ":النَّسائي قال :أبو عبد اهللا البصري   ، بن عطاء بن مقَدم المقَدمي     :محمد بن عمر بن علي     -٢
 أبـي  ابن قالو "ثقة ":مسلمة وقال "ثقة كان" :البزار وقال، الثقات في حبان ابن وذكره "ثقة ":مرةً وقال "به

 . هو ثقة:قلت ".صدوق ":فقال عنه وسئل، الثالثة الرحلة في أبي منه سمع :حاتم
 :شايخ النَّسائي تسمية م ، ٨/٢١ :الجرح والتعديل ، ١/١٧٩ :التاريخ الكبير للبخاري   (:مصادر الترجمة 

 :تقريب التهـذيب  ، ٩/٣٢١ :تهذيب التهذيب ، ٢/٢٠٥ :الكاشف للذهبي ، ٢٦/١٧٤ :تهذيب الكمال ، ١/٥٠
٨٨١.( 

 جماع أبواب قيـام     - كتاب اإلمامة في الصالة    -صحيح ابن خزيمة   الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا
 -ولي األحالم والنهى أحق بالـصف األول  باب ذكر البيان أن أ-المأمومين خلف اإلمام وما فيه من السنن  

 ذكر -فصل في فضل الجماعة  باب اإلمامة والجماعة-ابن حبانوصحيح ،  بمثله)٣/٣٢(،  ١٥٧٣  :حديث
 بنحوه وقال )٥/٥٥٥(،  ٢١٨١  : حديث-إباحة تأخير األحداث عن الصف األول عند حضور أولي األحالم

،  بلفظـه  )١/٢١٤(،  ٧٣٥  :حديث - ومن كتاب اإلمامة   -مالمستدرك على الصحيحين للحاك   و، "أهل العهد "
 .به، عن أبي مجلَز،  سليمان التيميعن،  يوسف بن يعقوب السدوسيعن، عن المقَدمي

،  ٨٦٨٥  : حـديث  - أما حديث أبي عوانة    - كتاب الفتن والمالحم   -المستدرك على الصحيحين للحاكم   و
 .بنحوه،  إياس بن قتادةمن طريق، )٤/٥٢٦(،  ٨٧٤٩   : حديث-مسند أحمد بن حنبلو

  : حديث- باب من ينبغي أن يكون في الصف األول ؟       - كتاب الصالة  -مصنف عبد الرزاق الصنعاني   و
قيس بن عبـاد القيـسي      كلهم عن   ، بنحوه مختصرا ، خالد بن مهران الحذَّاء   من طريق   ، )٣/٥٣(،  ٢٤٦٠

 .عن أبي بن كعب، الضبعي
وكذا حكم عليه األلباني    ، )٤/٥٢٦، ١/٢١٤(صححه الحاكم   ،  إسناده صحيح  :على اإلسناد الحكم   :ثالثًا

حبـان   وشعيب األرنؤوط في تعليقـه علـى صـحيح ابـن          ، )١/١٤٦، ١١١٦ : رقم :مشكاة المصابيح (
)٥/٥٥٥(. 

 .٤/٤٤ : ألبي الحسن المباركفوريالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة) ١(
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دخَلْتُ علَى َأنَسِ بـنِ ماِلـك       " : الزهرِي يقُولُ   من حديث  )٢( بسنده )١(د أخرج البخاري  فق
وهـذه  ، ال َأعرِفُ شَيًئا مما َأدركْتُ ِإال هذه الصالةَ       " :فَقَاَل"؟  ما يبكيك    :فَقُلْتُ، بِدمشْقَ وهو يبكي  
 .)٣("الصالةُ قَد ضيعتْ

 حديث فىف ، المستحب  وإنما تأخيرها عن وقتها    ، بالكلية وليس المقصود بتضييعها تركها   
 .)٥)(٤("فيها ضيعتم قد أليس" :آخرٍ

وهديه في  �النبي من سنة  هفإن، حزن عند قراءة القرآنتال :ومن الحزن المستحب كذلك
 :اء التغني بالتحزنوقد فسر بعض العلم،  بالتغني بالقرآن�أمر النبي فقد ، قراءة القرآن

 اِهللا رسـولُ  قَاَل :يقُوُل كَان َأنَّه 	 هريرةَ َأبِي من حديث  )٧( بسنده )٦(فقد أخرج البخاري  
� »ْأذَنِ لَماُهللا ي ءا ِلشَيم نَأذ ِللنَّبِي تَغَنَّى َأنآنِ يقَاَل »بِالْقُرو باحص لَه: رِيدي رهجي ٨(بِه(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).١/١١٢(،  ٥٣٠  : حديث- باب تضييع الصالة عن وقتها-مواقيت الصالة كتاب -صحيح البخاري) ١(
 :قـال ، بن أبي رواد  اعن عثمان   ،  أخبرنا عبد الواحد بن واصل     :قال، حدثنا عمرو بن زرارة    :قال البخاري ) ٢(

 نحوه، أخرى عقبه طريقًا البخاري ذكرو، به، ]محمد بن مسلم[ سمعت الزهري
 :دراسة الحديث) ٣(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً  
 .)١/٣٢١: األنساب للسمعاني (زداأل من بطن وهو برسان بني إلى النسبة هذه :البرساني  
 باب تضييع الصالة عـن      - كتاب مواقيت الصالة   -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

، عـن أنـس   ، عن غيالن ،  حدثنا مهدي  :قال،  موسى بن إسماعيل   عن، )١/١١٢(،  ٥٢٩  : حديث -وقتها
 ".أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها: " وزاد فيه؛مختصرا لقصة دخول الزهري على أنس

 .هذه رواية البخاري المذكورة في التخريج) ٤(
 .٢/١٥٧ :شرح صحيح البخاري البن بطال: انظر لذلك) ٥(
 ).٦/١٩١(،  ٥٠٢٣  : حديث-لقرآن با باب من لم يتغن- كتاب فضائل القرآن-صحيح البخاري) ٦(
عن ، ] خالد بن عقَيل األيليابن[عن عقَيل ، ] سعدابن[ حدثني الليث    :قال، حدثنا يحيى بن بكَير    :قال البخاري ) ٧(

 .	هريرة  عن أبي، ] عوفابن[سلمة بن عبد الرحمن   أخبرني أبو:قال، ]الزهري[ابن شهاب 
  :دراسة الحديث) ٨(
 .رجاله كلهم ثقات : اإلسناد دراسة:أوالً  
  :حـديث  - بـالقرآن   باب من لم يتغن    - كتاب فضائل القرآن   -البخاري أخرجه   : تخريج الحديث  :ثانيا  

 باب اسـتحباب تحـسين الـصوت     - كتاب صالة المسافرين وقصرها    -مسلمو، بمثله، )٦/١٩١(،  ٥٠٢٤
 ابـن وهـب،    ومن طريق    :وقال مسلم ، بن عيينة سفيان  من طريق   ، )٢/١٩٢(،  ١٨٨١  : حديث -بالقرآن

 بـاب  -كتاب التوحيد -وأخرجه البخاري، بمثله، عن الزهريكلهم ، يونس بن يزيدو، بن الحارثعمرو  و
، عقَيلمن طريق ، بمثله، )٩/١٤(،  ٧٤٨٢  : حديث-�mH�G�F�E�D�C�B�AH�G�F�E�D�C�B�AH�G�F�E�D�C�B�AH�G�F�E�D�C�B�Al :قول اهللا تعالى

 .الزهريعن 
= 
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 :ختلفت تأويالت العلماء حول المقصود بالتغني في هذا الحديث على عدة أقوالوقد ا
، وقيل التحـزن  ، وقيل االستغناء ،  الترنم بالقرآن وتحسين الصوت به      بمعنى :أنها التغني 
أن يجعلـه   وقيـل   ،  له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء      التلذذ واالستجالء وقيل  ، وقيل التشاغل به  

اهيرجكما يجعل المسافر والفارغ      -)١(وديدنهته  أي عاد – هاهيرجحيث كانت العرب إذا    ،  الغناء ه
 أن يكـون  �لما نزل القرآن أحـب النبـي    ف، وإذا جلست في أفنيتها تتغنى    ، ركبت االبل تتغنى  

اهيرجم القرآن مكان التغنيه. 

 التـأويالت  أكثر بين الجمع يمكن أنه والحاصل :قال ابن حجر جامعا بين هذه األقوال      ف
 عـن  به مستغنيا ،التحزن طريق على ،مترنما ،به جاهرا ،صوته به يحسن أنه :وهو المذكورة

 .اليد غنى به راجيا ،النفس غنى به طالبا ،األخبار من غيره
 :بيتين في ذلك ]أي ابن حجر[ نظمت وقد

 رنم جاهرا حزينًا الصوت***  به حسن بالقرآن تغن
 .)٢(الزم ثم والنفس يد غنى طالبا***  ألليا كتب عن واستغن

 : أي سريع الحزن والبكاء، رجل أسيف	فكان ،  كانت هذه صفة ألبي بكركما
 مرضه �لَما مرِض النَّبِي " : قَالَتْل عاِئشَةَ  من حديث)٤( بسنده)٣(فقد أخرج البخاري

  يهاتَ في مالَّذ    بِالص نُهوذبِالٌل ي فَقَالَ َأتَاه لِّ   « :الةصكْرٍ فَلْيا بوا َأبرـٌل         »مجكْـرٍ رـا بَأب قُلْتُ ِإن
فَقَاَل ، فَقُلْتُ مثْلَه  »مروا َأبا بكْرٍ فَلْيصلِّ   « :فَقَاَل، فَال يقْدر علَى الْقراءة    ِإن يقُم مقَامك يبكي    ،َأسيفٌ

ابِعَأوِ الر ي الثَّاِلثَةففَ« ةوسي باحوص كْرٍ ،ِإنَّكُنا بوا َأبرلِّ مصلَّى »فَلْي٥(.. فَص(. 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
،  ٧٥٤٤  : حـديث  -»..المـاهر بـالقرآن     « :�  باب قول النبـي    - كتاب التوحيد  -البخاريوأخرجه    

 باب اسـتحباب    - كتاب صالة المسافرين وقصرها    -ومسلم» يجهر بدل يتغني  « :وقال، بنحوه، )٩/١٥٨(
مـن طريـق     »يتغنى بالقرآن يجهر به   « :بمثله وقال ، )٢/١٩٢(،  ١٨٨٣  :حديث-تحسين الصوت بالقرآن  

 .به،  ]الزهري ومحمد بن إبراهيم[ كالهما، عن محمد بن إبراهيم، ]ابن الهاد[يزيد 
 .٦٣٧: القاموس المحيط) ١(
 .٣/٢٩ :وصحيح ابن حبان، ٧٢-٩/٧١ : فتح الباري:انظر) ٢(
  : حديث- باب من أسمع الناس تكبير اإلمام- أبواب صالة الجماعة واإلمامة- كتاب األذان-صحيح البخاري) ٣(

١/١٤٣(،  ٧١٢.( 
، ]سليمان بن مهران  [ حدثنا األعمش    :قال،  حدثنا عبد اهللا بن داود     :قال، ]مسرهد[ ددسحدثنا م  :قال البخاري ) ٤(

 .بالحديث، لعن عائشة ، ] يزيد بن قيس النخعيابن[عن األسود ، ] يزيد بن قيسابن[عن إبراهيم 
 :دراسة الحديث) ٥(
 : رجاله ثقاتٌ إال أن فيه: دراسة اإلسناد:أوالً  

= 
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 .)١(والحزن البكاء سريع أي :"أسيف"فقولها 
سناده  وإن كان الحديث إ)٢( أمر بالتحزن نصا�ويستأنس لهذا المعنى بما روِي أن النبي 

 .شواهد كثيرة كما سبق فإن لصفة التحزن والبكاء في قراءة القرآن ضعيف؛
؟جلب الحزن عند تالوة القرآنولكن كيف ي . 

 :كالتالي ذلك ينقسم إلى وجوه" :: أبو عبد اهللا الحليميففي هذا يقول 
 .تعلمه :منها

 .إدمان تالوته بعد تعلمه :ومنها
واستـشعار  ، وتكرير آياته وترديدها  ،  والتفكر فيه  ،إحضار القلب إياه عند قراءته     :ومنها

 .)٣(..هيج البكاء من مواعظ اهللا ووعيده فيها  يما
 والمواثيـق  والوعيـد  التهديد من فيه ما يتأمل أن :الحزن إحضار ووجه" :قال الغزالي 

 حزن يحضره لم فإن، ويبكي محالة ال فيحزن، وزواجره أوامره في تقصيره يتأمل ثم، والعهود

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 عـن   وال يضره ألنه يـروي    ، فقيه،  إال أنه يرسل كثيرا    ثقةٌ : بن قيس بن األسود    إبراهيم بن يزيد   -١  

 .١١٦وقد سبقت دراسته ص، ؛ وليست مرسلةشيخه عبيدة السليماني
 .١٩ تقدم ص،وتدليسه محتمل،  لكنه يدلس حافظٌثقةٌ،  وهو سليمان بن مهران:األعمش -٢

 حـد   : بـاب  - أبواب صالة الجماعة واإلمامة    -األذان كتاب   - البخاري  أخرجه : تخريج الحديث  :ثانيا  
 باب استخالف اإلمام - كتاب الصالة  -مسلمو، بنحوه، )١/١٢(،  ٦٦٤  : حديث -المريض أن يشهد الجماعة   

   عـن  ،  األعمـش  من طريق ، بأطول منه ، )٢/٢٢(،  ٩٦٨  : حديث - وسفرٍ  من مرضٍ  إذا عرض له عذر
 ".بالحديث،  ..ةكنا عند عائش" :قال، عن األسود، إبراهيم

 أهل العلـم والفـضل أحـق        : باب - أبواب صالة الجماعة واإلمامة    -كتاب األذان  -أخرجه البخاري و  
 .عن عائشة، عن أبيه، عن هشام بن عروة، مالكمن طريق ، بنحوه، )٠١/١٣٦(،  ٦٧٩  : حديث–باإلمامة

  :حـديث  - وسفر ن مرضٍ  م  باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر       - كتاب الصالة  -مسلمأخرجه  و  
، دخلت علـى عائـشة  " :قال، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا   ، موسى بن أبي عائشة   من طريق   ، )٢/٢٠(،  ٩٦٣

 ".بالحديث مطوالً
 .١/٤٨ :النهاية في غريب الحديث) ١(
) ٢/٤٦٩(،  ١٣٣٦  : حـديث  - باب في حسن الصوت بـالقرآن      - كتاب إقامة الصالة   -ابن ماجه فقد أخرج   ) ٢(

 قَرْأتُمـوه  فَِإذَا، بِحزنٍ نَزَل الْقُرآن هذَا ِإن«:  أنه قال  �عن النبي    	 سعد بن أبي وقاص   من حديث   بسنده  
عبـد الـرحمن بـن      فيه  ، وهو ضعيف  »منَّا فَلَيس بِه يتَغَن لَم فَمن بِه وتَغَنَّوا، فَتَباكَوا تَبكُوا لَم فَِإن، فَابكُوا

 :رافـع  أبـو ، إسماعيل بن رافع بن عـويمر     وفيه  ) ٥٧٩ :تقريب التهذيب (مقبول   :بي نَهِيك السائب بن أ  
 .)١٤/٢٨: السلسلة الضعيفة" (ضعيف: "وقال األلباني )١٣٩ :تقريب التهذيب(ضعيف الحفظ 

 .٣/٣٢٧ :شعب اإليمان للبيهقي) ٣(
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أعظـم  ذلـك  فـإن ، والبكـاء  الحزن فقد على فليبك، الصافية القلوب أرباب يحضر كما وبكاء 
 .)١("المصائب

ويتباكى ويخشع  ، عند قراءته حب لمن يقرأ القرآن أن يتحزن       يست لذلك :)٢(وقال اآلجري  
بهذه  من هو ����ألم تسمع إلى ما نعت اهللا ، ويتفكر في الوعد والوعيد ليستجلب بذلك الحزن، قلبه

�����mXXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb :����فقال  ، وأخبرنا بفضلهم  ؟ الصفة

cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj�����k�k�k�kl ] ��C/٢٣ :ا�[   استمعوا القـرآن فلـم      اثم ذم قوم 
 .)٣("]٦٠ – ٥٩ :ا�'��mkkkk��������llll��������mmmm��������nnnn��������oooo��������pppp��������qqqq��������rrrr��������ssss��������l ]@A :����فقال ، تخشع له قلوبهم

 .مم المعذبة األديار التحزن عند دخول :المطلوبمن الحزن و
 :قَاَل � اِهللا رسوَل َأن، ب رعم بنِ اِهللا عبد من حديث    )٥( بسنده )٤(فقد أخرج البخاري  

 ال، علَيهِم تَدخُلُوا الفَ باكين تَكُونُوا لَم فَِإن، باكين تَكُونُوا َأن الِإ الْمعذَّبِين ءالهُؤ علَى تَدخُلُوا ال«
كُميبصا يم مهاب٦(»َأص(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٧٧ :إحياء علوم الدين) ١(
)٢ (يرو :اآلجكْرٍ َأبب محمد نِ بنيسبنِ الح دباِهللا ع ،امثُ، اِإلمدحةُ، الموخُ، القُدمِ شَيرالح فله تـصانيف   ، الشَّرِي

 ).١٦/١٣٣ :سير أعالم النبالء) (هـ٣٦٠( سنَةَمات ، عدة
 .٩٢ : رقم:أخالق حملة القرآن) ٣(
  :حـديث -صالة في مواضع الخسف والعذاب     باب ال  - أبواب استقبال القبلة   - كتاب الصالة  -صحيح البخاري ) ٤(

١/٩٤(،  ٤٣٣.( 
عن عبد اهللا   ، عن عبد اهللا بن دينار    ، ] أنس ابن[ حدثني مالك    :قال، حدثنا إسماعيل بن عبد اهللا     :قال البخاري ) ٥(

 .بالحديث، ببن عمر 
 :دراسة الحديث) ٦(
 :رجاله ثقاتٌ ما عدا: دراسة اإلسناد: أوالً  

 :مـرة و ،معـين  ابـن  عن وكذا "به بأس ال" :أحمد عنف، مختلف فيه : أويس نب اهللا عبد بن إسماعيل
 "كتابـه  غير من يقرأ أو يؤديه أن يعرف وال الحديث يحسن ال نهأ يعني ،بذاك ليس العقل ضعيف صدوق"

 لـيس  يكـذب  مخلط" :مرةو "الحديث يسرقان وأبوه أويس أبي بنا: "مرةو "ضعيفان وأبوه هو" :مرة وقال
 حاتم أبا نأ رشاداإل في الخليلي نقلو" بشيء عنه يحدث نأ لمسلم اليحل الناس أضعف ":مرةوقال   "بشئ
 :النسائي وقال "مغفالً وكان ،الصدق محله" :قال مرة و "الثقات من كان" :وقال مرة  "حاله في اثبتً كان" :قال

 إلى يؤدي أن إلى عليه المالك في النسائي بالغ" :الاللكائي وقال ."ثقة غير" :آخر موضع في وقال "ضعيف"
 روى" :عـدي  ابن وقال "ضعيف أنه إلى يؤول كلهم هؤالء كالم نأل ،لغيره يبن لم ما له بان ولعله ،تركه
 عنه حدث وقد ،شيوخه من وغيرهما بالل بن سليمان وعن ،أحد عليها يتابعه ال غرائب أحاديث خاله عن

 ."ويسأ أبي من خير وهو الكثير عنه يحدث والبخاري ،وأحمد معين ابن عليه ثنىأو الناس
= 
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 ــــــــــــــــــــــــــ=
 "وهب ابن بمسائل مالك عن يحدث كان ،كذاب ويسأ أبي ابن" :يقول المروزي سلمة بن النصر عنو
 ."الصحيح في ختارهأ ال" :الدارقطني وقال "فلسين يسوى ويسأ أبي ابن" :معين بن عن االعقيلي وقال

وحكدينـار  عشرين تاجر من ارتشى سماعيلإ نأ :اليمن صاحب العباسي اهللا عبيد بن اهللا عبد عن ى 
 فـي  حزم ابن وقال" للسنة جانبناه" :بعضهم وقال:  قال .بمائة خمسين يساوي اثوب ميراأل على له باع حتى

ونقل ابـن   . الحديث يضع كان ويسأ أبي ابن نأ :محمد بن حدثني سيف : أن أبا الفتح األزدي قال     المحلى
 الحديث أضع كنت ربما" :يقول ويسأ أبي ابن سماعيلإ سمعت : قال شبيب بن سلمة أن: في التهذيب حجر  

 ."بينهم فيما شئ في اختلفوا إذا المدينة هلأل
 نـه أب فيـه  القول طلقأو حديثه تجنب حتى منه للنسائي بان الذي هو وهذا: " في التهذيب  قال ابن حجر  

 عنه أخرجا أنهما بهما يظن فال الشيخان ماوأ ،انصلح ثم شبيبته في سماعيلإ من كان هذا ولعل، بثقة ليس
 ."الثقات فيه شارك الذي حديثه من الصحيح إال

 صـدوق : "وقال ابن حجر  " النسائي وضعفه الصدق محله مغفل حاتم أبو قال: "قال الذهبي في الكاشف   
 ".ضعيف يعتبر به: "وقالوا في تحرير التقريب" حفظه من أحاديث في أخطأ

فال يظن بالـشيخان أن     ، فإن البخاري كان يروي من أصوله     ،  عنه جه الشيخان هو ثقة فيما أخر   : قلت
قال ابن حجر فـي      لذا، ضعيف يعتبر به فيما دون ذلك     هو  و، يكون جرحه ثابت عندهما ويخرجان حديثه     

 البخـاري  له أخرج وال، حديثه تخريج من يكثرا لم أنهما إال الشيخان به احتج": وجه إخراج البخاري له   
 بـسند  البخـاري  مناقـب  فـي  وروينا، وقد اختلف العلماء في قبول روايته       ..حديثين سوى به ردتف مما

. "بـه  ليحدث، به يحدث ما على له ملِّعي وأن منها ينتقي أن له وأذن أصوله له أخرج إسماعيل أن ،صحيح
 .وزيادةً على ذلك؛ فإنه توبع كما سيأتي في التخريج: قلت

  .)٦ (سنة مات نهأ الثقات في حبان ابن وجزم) هـ٢٢٧ أو ٢٢٦( سنة مات :عساكر ابن قال
: التـاريخ الـصغير للبخـاري     ، ٨٦و، ١/٦٥: تاريخ ابن معين رواية ابن محرز     : (مصادر الترجمة 

الكامـل فـي    ، ٨/٩٩: الثقات البن حبان  ، ١/١٠١: الضعفاء للعقيلي ، ٢/١٨٠: الجرح والتعديل ، ٢/٣٢٥
اإلرشاد في معرفة علمـاء الحـديث   ، ١/٦٩: يح البخاري للكالباذيرجال صح ، ١/٣٢٣: ضعفاء الرجال 

تهـذيب  ، ١/١١٧: الضعفاء والمتروكين البن الجـوزي    ، ١١/٧٨: المحلى البن حزم  ، ١/٣٤٧: للخليلي
، ١/٣٧٩: ميـزان االعتـدال   ، ١/٢٤٧: الكاشف للذهبي ، ١٠/٣٩١: سير أعالم النبالء  ، ٣/١٢٤: الكمال

: تهـذيب التهـذيب   ، ٦٨: الكشف الحثيث للحلبي  ، ٢/٣٢٩: لل الترمذي شرح ع ، ١/٤٠٩: تذكرة الحفاظ 
 ).١/١٣٥: تحرير التقريب، ٢٣: بحر الدم، ٣٨٨: هدي الساري، ١٤١: تقريب التهذيب، ١/٢٧١

 - الحجـر  � باب نزول النبـي      - كتاب المغازي  -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  
 كتـاب الزهـد   - مـسلم وأخرجـه ، مالكعن ،  يحيى بن بكَير   طريق من، بنحوه، )٦/٧(،  ٤٤٢٠  :حديث

 يحيى بن   عن، بمثله، )٨/٢٢٠(،  ٧٦٥٥  : حديث -»ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم     « باب   -والرقائق
عبـد  كالهما عن   ، ] جعفر بن أبي كثير    ابن[ جميعا عن إسماعيل  ، وعلي بن حجر  ، وقُتَيبة بن سعيد  ، أيوب
 . أنه سمع عبد اهللا بن عمر، اربن دينااهللا 
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، وهم أصـحاب الحجـر    ، �قوم صالح   ، ثمودوالمقصود بهم في هذا الحديث هم قوم        
١( بين المدينة والشاموهو واد(. 

 بخـسف  أهلكـوا  الـذين  القـوم  ديار في الداخل أن :الحديث هذا ومعنى :قال الخطابي 
 إمـا  احزنً عليه يبعث ولم ،بكاء بهم نزل ما آثار من يرى ما عليه يجلب فلم دخلها إذا ،وعذابٍ

 مستـشعرٍ  غيـر ، الخـشوع  قليل، القلب قاسي فهو ،به مثلها حلول من اخوفً وإما، عليهم شفقةً
 ال« :قولـه  معنـى  وهـو  ،أصابهم ما يصيبه أن كذلك حاله كان إذا يأمن فال ،والوجل للخوف
 .)٢(»أصابهم ما يصيبكم

" علـيهم  شـفقة  إما" قوله في] أي الخطابي [ أصاب وما" :وتعقبه المال علي القاري فقال    
ــه ــالى لقول ــه ]٨٨ :ا��mÀ�À�À�À�����ÁÁÁÁ�����Â�Â�Â�Âl ]���A :تع  �mnnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrrl :���� وقول

 .)٣("]٢٦ :ا��)�3ة[
ي ولكن ؛طاعة الكافر كفر على الحزن" :)٤(القشيري قالهبما  جمع بينهما   ويكـان  � النب 

 ]٨ :?)<�[ mn�n�n�n�����oooo����pppp����qqqq�����r�r�r�rl :قال كما ذلك عن هيفنُ ،قومه كفر على الحزن في يفرط
 .)٥("]٦ :ا��mTTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂l ]IJK :وقال

  : اآلية أقوال في تفسيرفقيل
 إلَيـك  ال ،إليهم راجع ذلك ضرر فإن ،وكُفْرِهم طغيانهم بسبب عليهم تأسفْ ال :أحدهما

  .المؤمنين إلى وال
 المـستَحقِّين  الكَـافرِين  من فإنَّهم، عليهم والعذابِ اللَّعن نُزوِل بسبب تأسفْ ال :والثاني

 .واهللا أعلم بالصواب، )٦(ِلذَلك
 الدخول من المنع في نص :الحديث هذاأن   : منها  متعددةٌ  شرعيةٌ ا الحديث أحكام   هذ وفي

  وإال ،اهللا خشية من البكاء وهو ،واالعتبار الخشوع حاالت أكمل على إال ،العذاب مواضع على
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٨/١٢٥ :وفتح الباري البن حجر، ٢/٢٢١ : معجم البلدان للحموي:انظر) ١(
 .١/١٧٠ :أعالم الحديث ألبي سليمان الخطابي) ٢(
 .٩/٣١٢ :المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة) ٣(
، قشير بني من، نيسابور علماء من، واعظ :نصر أبو، القشيري هوازن بن الكريم عبد بن الرحيم عبد : لعله )٤(

 الـشعر  من كثيرا يحفظ، جريًئا، فصيحا، الخاطر حاضر ذكيا كان، نيسابورب وتوفي، كأبيه شهرةٌ له علت
 ).٣/٣٤٦ : األعالم للزِرِكْلي:انظر (وعظالو تصوففي ال )واآلداب المقامات (له، والحكايات

 .٤/٢٨٥ :الجامع ألحكام القرآن للقرطبي) ٥(
 .٣/٤٧٧ :تفسير البيضاوي :وانظر، ٧/٤٤١ : البن عادلالكتاب علوم في اللباب )٦(
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 .)٢( وإن كان هذا في الدخول ففي االستقرار أولى)١(أصابهم الذي العذاب إصابة منه يخشىف
يغمـرهم  ، لـسياحة وا للتنزه   ا اليوم يتخذون ديار المعذبين مكانً      من أناسٍ  العجب ف :قلت

 .!! بهاالناس ر  من آثارهم ليعتَباوأبقى شيًئ ،عند آثار الذين أهلكهم اهللاوذلك ،  والسرورالفكاهة
    فـي  يكون  ال بد أن    ف ،كالصالة مثالً ،  أثناء تأدية العبادات   كما أن بعض الحزن مطلوب

وكان هذا محـط اهتمـام      ، لى درجة الخشوع المطلوب   ليصل إ ، من الحزن نفس المصلي شيء    
، وذلك كما في حديث الضيف البدوي الذي سـبق         :فكان يتفقد حزن الناس في الصالة     ، �النبي  
ـ  به ر  سلَج فَ يِود ب فٌيا ض نَ بِ َلزنَ" : قال � ثوبان مولى رسول اهللا       أن :وفيه ـ  أَ �  اهللاِ وُلس مام 

بيوتفَ، هجَلعي ألُسهع فَيفَ كَاسِ النّن رحهباِإلم المِس ،يفَكَوح نُزمه ٣("الحديث...  ةالَفي الص(. 
�����mllll����mmmm����nnnn : في قوله  � إلبراهيموهي صفة    ،ثناء الدعاء أحزن مطلوب   تال وكذلك

oooo����pppp����l ]فقوله   .]٧٥ :هودmo�o�o�o�l�    وهـو التـضرع والمـسألة بـالحزن        ، أصله من التـأوه
 .)٤(قواإلشفا

، وكـأنهم ينـشدون     اليوم من تغني بعض الخطباء فـي الـدعاء         وهذا مخالف لما يرى   
 . من ذلك وهو التحزن في الدعاءاألهمعن غافلين ، والتلحينالقافية حريصون على 

فهو أصل العمـل    ،  كثيرة اًنه ال شك أن لهذا النوع من الحزن فوائد وآثار          فإ ،وكما تقدم 
ويجدد في النفس الهمة والعزيمة علـى       ، نسان على الجد والنشاط    فهو يحث اإل   ،الصالح ولقاحه 

فالقلب الذي ليس فيه هذا النوع من الحزن هو         ، ويبدد الركون والكسل  ، ومداومتهالصالح   العمل
المعاصي والبدع وتـضيع    الظلم و  أو يرى    ، وال يحزن  فكيف يقترف المؤمن الذنب   ،  خَرِب قلب

 . وال يحزنهوانٍال وذلةال وتفرقال من  يرى حال األمةأو، الفرائض والسنن
 بهم عذاب اهللا تعالى     يمر بمن حلَّ   وأ،  اهللا أو يدعو ، قرآنأو يقرأ ال  ، وكذلك كيف يصلي  

 . أن يكون فيه هذا النوع من الحزنايكون القلب سليملفال بد ، يتباكىأو وال يحزن أو يبكي 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٣٣ :فتح الباري البن رجب: انظر) ١(
 .١/٥٣٠ :فتح الباري البن حجر: انظر) ٢(
 : حـديث  -باب ذكر دالئل النبـوة     - كتاب اإليمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان       -الشريعة لآلجري  )٣(

 .١١٣ صوقد سبقت دراسته، )٤/٤٧٦ :السلسلة الصحيحة" (إسناده صحيح: "قال األلباني ،)٤/١٥٧٨(
 .١٤/٥٣٣ :تفسير الطبري) ٤(
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  مـن كـالم    )٢( بـسنده  )١(نياأخرجه ابـن أبـي الـد      وعلى هذا المعنى يحمل معنى ما       
 .)٣("خَرِب يسكَن لَم ِإذَا الْبيتَ َأن كَما ،خَرِب حزن فيه يكُن لَم ِإذَا الْقَلْب ِإن" :دينار بن مالك

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٢(، ٨  : حديث- القلب الخالي من الحزن خراب-الهم والحزن البن أبي الدنيا) ١(
 ثنا جعفر بـن    :م وغيرهما قالوا  صيونعيم بن ه  ، ميشَثنا عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة الج        :قال ابن أبي الدنيا   ) ٢(

 .به،  سمعت مالك بن دينار:قال، سليمان
 :دراسة األثر) ٣(
  :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  

 عبـاس  وقـال  "ثقة ":معين ابن عن، وغيره خيثمة أبي ابن قال :جعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان     
وقال ابـن    "يتشيع وكان ثقةٌ: "وقال العجلي  "يتشيع وكان، ضعف وبه ثقةً كان ":سعد ابن وقال "ثقة ":عنه

 الـشيعة  ثقات من ":وقال الذهبي في التذكرة   ، وذكره ابن حبان في الثقات     "بأس به ليس يتشيع ثقةٌ: "شاهين
 ينكـر  مـا  وله تشيع فيه، وغيره القطان يحيى فهعض، مشهور ثقةٌ صالح صدوقٌ ":وفي المغني  "وزهادهم

 إنمـا  ":فقال!  حديثه يكتب ال :يقول حرب بن سليمان إن :له قيل "به بأس ال ":أحمد قال و ".يكتب ال وكان
 يـروي  ال سـعيد  بن يحيى كان ":آخر موضعٍ في وقال "حديثه يكتب ال سعيد ابن يحيى كان ؛يتشيع كان
 ثابت عن مناكير أحاديثُ وفيها، راسيلم وكتب، ثابت عن أكثر ":المديني ابن وقال "يستضعفه وكان، عنه
 قال "سليمان بنا جعفر لحديث ينبسط ال مهدي بن الرحمن عبد رأيت ":سنان بن أحمد وقال "� النبي عن

 :الجزري شجاع بن محمد بن الخضر وقال ."أميا كان يقال ":البخاري وقال "حديثه استثقل ":سنان بن أحمد
 ."يالك بغضا ولكن، فال الشتم أما ":فقال!  وعمر بكر أبا شتمت أنك بلغنا :سليمان بن لجعفر قيل

 وجمـع  بالتـشيع  معروف، الحديث حسن وهو كثيرةٌ ورواياتٌ، صالح حديثٌ ولجعفر ":أحمد أبو قال
 فيه كان وما، بالمنكرة ليست وأحاديثه، الشيخين فضل في أيضا روى وقد، به بأس ال نهأ رجوأو، الرقاق
أن يجب ممن عندي وهو، عنه الراوي من فيه ءالبال فلعل ؛منكر قْيجعفر كان ":حبان ابن قال و ."حديثه لب 
 أهل بين وليس، مذهبه إلى بداعية يكن ولم، البيت أهل إلى الميل ينتحل أنه غير ؛الروايات في الثقات من

ـ  يدعو يكن ولم بدعةٌ فيه كانت إذا المتقن الصدوق أن خالف أئمتنا من الحديث  بخبـره  االحتجـاج  ؛اإليه
 الزهـد  عنه ويؤخذ، الحديث في يكذب ال وكان، السلف بعض على تحامل فيه كان ":زدياأل وقال ."جائز

 "عندنا ثقةٌ هو ":المديني ابن وقال "ومنكر نظر فيها وغيره ثابت عن حديثه فعامة ؛الحديث وأما، والرقائق
 وإذا، شـتمه  معاوية كرذُ إذا جعفر كان ":الدوري وقال "مناكير أحاديثه وبقية، ثابت عن أكثر ":أيضا وقال
 ابـن  إال حديثه في طعن من رأيت وما، المذهب لعلة فيه تكلم إنما" :شاهين ابن وقال ."يبكي قعد عليا ذكر

 خطأ في وال، الحديث في عليه يطعن أحدا نسمع لم ":البزار وقال "ضعيف سليمان بن جعفر :بقوله عمار
 .صدوق:  قلت"صدوقٌ زاهد: "قال ابن حجر ."فمستقيم حديثه وأما شيعيته عنه ذكرت إنما ؛فيه

من ، ٤/١٣٠ :تاريخ ابن معين رواية الدوري    ، ٧/٢٨٨ :الطبقات الكبرى البن سعد    (:مصادر الترجمة   
الثقـات  ، ٢/٢٨١ :الجرح والتعـديل  ، ١/١٦٩ :المعرفة والتاريخ ، ٨٦ :كالم يحيى بن معين في الرجال     

، ٦/١٤٠ :الثقات البن حبـان   ، ٢/١٤٤ :الكامل في الضعفاء  ، ١/٢٠٥ :الضعفاء الكبير ، ١/٢٦٨ :للعجلي
 :تهـذيب الكمـال  ، ١/١٧١ :الضعفاء والمتروكين البن الجوزي، ١/٥٥ :تاريخ أسماء الثقات البن شاهين  

= 
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، للعزم مقتر، السير عن للقلب مضعفٌ كالهما الهم والحزن " :: ولذلك يقول ابن القيم   
 .)١("الواقع بحسب ضروري منزلته نزول ولكن

 .واهللا أعلم، لعله يقصد ما تقدم من معنىف
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 :يبتقريب التهذ ، ٢/٨٣ :تهذيب التهذيب ، ١/٢٩٤ :الكاشف للذهبي ، ١/١٣٢ :المغني في الضعفاء  ، ٥/٤٣

١٩٩.( 
 باب الرغبة   -اعتالل القلوب والخرائطي في   ،  )٣٢٠ (:في الزهد أحمد بن حنبل     أخرجه   :تخريج األثر   

عن ،  الضبعي سليمان بناجعفر  من طريق   ، )١/١٨(،  ٨  : حديث - بإصالح ما فسد من القلوب     �إلى اهللا   
 ابن المباركعن ، )٢٧٣ (،٤٩٣  :حديث - الغلول-في السير  إسحاق الفزاري    وأخرجه أبو ، مالك بن دينار  

 .بمثله،  كان مالك بن دينار يقول:قال
 . إسناده حسن:ثالثًا الحكم على اإلسناد  
 .١/٥٠٦ :مدارج السالكين) ١(
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، ومنه المـذموم  ، فوجدنا أن منه المباح   ، فقد تعرفنا فيما سبق على أنواع الحزن       
فمن ،  من هذه األنواع آثار تلحق باإلنسان بسببه       وال شك أن لكل نوعٍ    ،  سببا ومنه المحمود 

فيـه  أمر   على فوات    وكذلك من حزن  ، حزن على فوات أمر فيه غضب هللا تعالى فهو آثم         
 . فإن ذلك من عالمات اإليمان ورسوخه هللا تعالىرضا

 من  الذي قد يصيب اإلنسان أليٍ    ،  نتعرض آلثار الحزن المرضي    المبحثولكننا في هذا    
أو حتى إن كان سببه ، أو الوقوع في ظلم، أو ضياع مال،  مثالً كفقد عزيزٍ،أسباب الحزن المباح 

، أو اقتراف خطيئـة   ، بحال المسلمين أو االغتمام   ، ة كفوات قرب   سببا من أسباب الحزن المحمود   
   ولكنه تمادى به إلى درجةيكون له آثار سلبية وينتقل من الحزن المحمود إلى الحزن الم ضـي  ر

 .الذي ال بد له من عالج
،  من الهم والحزن   �سر استعاذة النبي     - تعالى بإذن اهللا – يتبين سوف   المبحثوفي هذا   

ن خالل اسـتنباط هـذه اآلثـار مـن          وذلك م ،  على النفس والعقل والبدن    من آثارٍ له  وذلك لما   
 .حاديث التي احتوت على مواقف الحزناأل

 :وهذه اآلثار مقسمةٌ على الترتيب اآلتي
 

    ::::ار البدنية املاديةار البدنية املاديةار البدنية املاديةار البدنية املاديةاآلثاآلثاآلثاآلث    ::::املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
ن فقدان السعادة يزيد    أ إلى ا أعدوها مؤخر  من خالل دراسة  فقد توصل باحثون يابانيون     

 .ن أمراض القلب واألوعية الدموية ويدفع إلى االنتحارم
كانوا  ؛تؤكد الدراسة أن معظم الذين يعانون من أمراض القلب والذين شملتهم الدراسة           و

بمعنـى  ، و غير متعلمين  أ، ليس لديهم عمل   أو، وكانوا في معظمهم غير متزوجين    ، غير سعداء 
 . مقومات السعادةأنهم فاقدو

وتـوفير أسـباب    ، ة اإلسالم في محاربة أسباب الشقاء والحـزن       فهنا تظهر عظم   :قلت
وحث علـى   ، وحارب البطالة والفقر  ، فقد اهتم اإلسالم بأن يكون المسلم صاحب عمل       ، السعادة
 .هيات اإلسالموهذا كله معلوم ومن بد،  التعلموحث على، الزواج

 ؤكده عـدة دراسـات    هذا ما ت  و!  يقود إلى الموت  قد  الحزن  أن  مؤكدةً  : وتتابع الدراسة 
فقد تمت دراسة الكثير من حاالت االنتحار والموت المفاجئ بالجلطات الدماغيـة             ، موثقة علمية 

،  عـام  بـشكلٍ اإلنـسان  كبيرة على بدن  ا وقد وجد الباحثون للحزن أضرار     ،والقلبية وغير ذلك  
القـرآن الكـريم     بينما   ، والذي تنخفض كفاءته بشدة أثناء الحزن      ،وبخاصة على النظام المناعي   

 . نبذ كل ما يجلب عليه الحزن في الحياةإلى اإلنسان والسكينة ويدعو االطمئنانيبعث فينا 
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    على الحوامل والرضع   اوأثبتت كذلك أن للحزن أخطار :   مؤخر دا حيث ُأع طبيةٌ  تقارير  
يـر أن  وكان الداعي لمثل هـذا التقر ، حول خطر الحزن والصدمات النفسية على المرأة الحامل       

 أال وهي وجود بعض التشوهات في الجنـين خـالل           ، حيرت أطباء الغرب    جديدةٌ برزت مشكلةٌ 
 على   كبيرٍ وجدوا أن الحزن يؤثر بشكلٍ     ؛ مستفيضة  ودراسات  كثيرة  وبعد محاوالت  ،فترة الحمل 

دة إن الضغوط العاطفية والنفسية الـشدي      :باحثونالفقد قال   ! تطور وتشكل الجنين في بطن أمه       
يمكن أن تكون عامالً في ظهور إصـابة   ؛التي تتعرض لها المرأة خالل فترة الحمل وحتى قبلها     

متنوعةالجنين بتشوهات . 

 مثـل  ، قد ذكرت أن الضغوط النفسية القوية خالل الحمل         سابقةٌ  وبحوثٌ وكانت دراساتٌ 
 يمكن أن تؤدي إلـى  ؛أو الحزن على ميت، أو االفتراق بين األزواج ، أو الطالق ، فقدان الوظيفة 

حاالتوغيرها،أو انشقاق الشفة والحلق، وتشوهات كالشرم،  في الجنين غير طبيعية . 
وي      الـذي   )١("الكورتيزون" في ارتفاع هرمون     اقدر العلماء أن يكون الضغط النفسي سبب 
 وهمـا عـامالن     ، وتقلص نسبة األوكسجين في األنسجة     ،رتفاع نسبة السكر في الدم    يؤدي إلى ا  

 .يتسببان في تشوهات خلقية عند الجنين
سمع جنينهـا   تُوأن  ، أن تكثر من االستماع إلى القرآن      ؛ حاملٍ كل أمٍ ينصح الكاتب   لذلك  

السيما أن الدراسات الحديثـة     ، ا فهذا العمل سيجعل الجنين أكثر استقرار      ،صوت القرآن كل يوم   
 االستماع إلى القرآن يؤدي إلـى       كما أن . تؤكد أن الجنين يسمع األصوات من حوله ويتأثر بها        

 . جيد فينمو بشكٍل،امما يؤثر على الجنين إيجابي، استقرار عمل قلب األم واطمئنانها
حيث أن المعلومات التي وردت في هذا الخبر العلمي          :وهنا تظهر روعة القرآن الكريم    

نالحظ أنه   ؛آن الكريم  ولكن عند تدبر القر    ،يقدمها األطباء على أنها جديدة وتُعرض للمرة األولى       
يقول تبارك وتعـالى    . أشار إلى العالقة بين الحزن والحمل في قصة سيدتنا مريم عليها السالم           

مريم عليها السالم   امخاطب : m®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ���� ..   إلى قوله.. ����
ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����AAAA����

BBBB����CCCC�����D�D�D�Dl ]@��C: إلى ضرورة أن تكون المرأة الحامل   فقد أشار البيان اإللهي     . ]٢٦ – ٢٢
 .فرحة وقريرة العين وال تحزن ألن ذلك سيؤذي جنينها

 ـــــــــــــــــــــــــ

 للغـدد  الخـارجي  الغـالف  أي، القـشرة  تنتجها التي المهمة الهورمونات مجموعة من واحد :الكورتيزون) ١(
 تنظيم في مهمٍ بدورٍ تقوم وهي للحياة جوهرية، القشرية الستيرويدات تسمى لتيا، المركبات وهذه، الكظرية
 البيئيـة  التغيـرات  مـع  التكيف على أيضا الجسم المركبات هذه وتساعد، الجسم في والسكر الملح توازن
 .)١/٧٣٠ : الموسوعة العربية العالمية:انظر (األخرى اإلجهاد وأنواع
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 أخرى مـع أم موسـى        وردت مرةً  m����ÇÇÇÇlولو تدبرنا آيات القرآن نالحظ أن كلمة        
�����mNNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSSTTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY : يقول تعالى،عندما أمرها ربها أال تحزن

ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����l ]�ــم أن  ألن اهللا]٧ :ا���� ــالى يعل  تع
 ولذلك أرجـع    ، ألنها سترضعه وسوف يتأثر لبنها بالحزن واالكتئاب       ، بها وبطفلها  الحزن مضر 

�����m¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����Â�ÁÂ�ÁÂ�ÁÂ�Á����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ : يقول تعالى بعد ذلك    ،اهللا إليها طفلها لكي ال تحزن وتقر عينها       

ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����l ]� .]١٣ :ا��
      اتين القـصتين   في ه  وانظر كيف يتكرر األمر اإللهي ثالث مرات:����mÆ�Æ�Æ�Æ�����ÇÇÇÇl� و �m]�]�]�]�����

^̂̂̂l�����____ و mÄ�Ä�Ä�Ä�����ÅÅÅÅl�       مع العلـم أن الحـزن   ،يريد لنا أال نحزن  ���� وهذا يدل على أن اهللا 
حـزن   � وسيدنا يعقوب    ، ابنه حزن على وفاة   � فالنبي   ، ال يمكن التخلص منها     بشريةٌ صفةٌ

، � ا ولذلك فقد كانت هذه القصص القرآنية تواسي سـيدنا محمـد           ،�على فراق ابنه يوسف     
من الصبر ليفرح برحمة ربهاوتمنحه مزيد ،النبيا يقول تعالى مخاطب  �: �mÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����

ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����
ÙÙÙÙ����l ] &��'١٢٨ – ١٢٧ :ا�[   المـؤمنين  ا ويقول تعالى مخاطب : m{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����
££££����¤¤¤¤����l ]١(نتهى ا"!؟ فهل نحزن بعد هذا الخطاب اإللهي الرائع. ]١٣٩ :�ل ���ان(. 

  :وذهاب البصر العمى :ومن آثار الحزن السلبية على البدن
����̧̧̧̧����¶¶¶¶�����m¯̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ :� تعالى عن حال يعقـوب       فقال

¹¹¹¹����ºººº����»»»»����l ]IP!�: ٨٤[. 
 بـين   هناك عالقـةٌ  ": )٢(ي الدكتور عبد الباسط محمد السيد      العالم المصر  وفي هذا يقول  

، وهـو  )٣()األدرينـالين (ب زيادة هرمون  حيث أن الحزن يسب،بالمياه البيضاء واإلصابة الحزن

 ـــــــــــــــــــــــــ

) مختصرا (بقلم عبد الدائم الكحيل ؟ هل أشار القرآن إلى ذلك :ر سلبيا على الجنينالحزن يؤث :تقرير بعنوان )١(
www.kaheel٧.com  I0 Kً'�: news.bbc.co.uk  

يـا   باحثٌ معاصر بالمركز القومي للبحوث التابع لـوزارة البحـث العلمـي والتكنولوج             :عبد الباسط السيد  ) ٢(
 ".حسب ما عرفه صاحب المقالة"، بجمهورية مصر العربية

 ويسمى، الكظريتان الغدتان تفرزه وهو هرمون    : وهو أحد هرمونات اإلجهاد    :)Adrenaline (:األدرينالين) ٣(
 أكثـر  جعلـه ي مما، المفاجئ اإلجهاد مع التكيف على الجسم األدرينالين يساعد). إبينفرين (الكظرين أيضا
 .)١٠/٤٢٨، ٢٦/٢٤٣ :الموسوعة العربية العالمية: انظر(  من خالل تغيراتنسحاباال أو واجهةللم كفايةً
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يسبب زيادة  ؛الشديد أو الفرح ،الي فإن الحزن الشديد، وبالت)١()األنسولين(لهرمون  يعتبر مضاد
 "وهو أحد مسببات العتامة   ،  الذي يسبب بدوره زيادة سكر الدم      )األدرينالين(مستمرة في هرمون    
 استلهمها من هذه اآلية     ،عالجة المياه البيضاء   لم من تصنيع قطرة عيونٍ    سيدالوقد تمكن الدكتور    

 .)٢(]٩٣: يوسف[��m®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́´́́����µµµµ����¶¶¶¶l :الكريمة المعجزة
 قد ظهرت على العديد ممن      أخرى تأثيرات و اًأعراضفإن هناك   ، بعد هذا الكالم العلمي   و

بمواقف الحزنمر  ،أو أصحابه أو أزواجه � النبي سواء. 
 :ميت باإلفك بالغشيان واإلغماء والحمى يوم أن ر	فقد أصيبت عائشة 
  وهي ُأم عاِئشَةَ عمـا     سَألْتُ ُأم رومان  " :مسروق قَالَ  عن   )٤( بسنده )٣(فقد أخرج البخاري  

ن اَألنْصارِ وهـي    ِإذْ ولَجتْ علَينَا امرَأةٌ م     ؛بينَما َأنَا مع عاِئشَةَ جاِلستَانِ    " :قَالَتْ، قيَل فيها ما قيلَ   
َأي " :فَقَالَتْ عاِئـشَةُ  "كْر الْحديثِإنَّه نَما ذ" :قَالَتْ "؟ِلم " :فَقُلْتُ :قَالَتْ "فَعَل اُهللا بِفُالنٍ وفَعلَ  " :تَقُوُل

  يثدا "؟حتْهروُل اِهللا      " :قَالَتْ، فََأخْبسركْرٍ وو بَأب هعمقَالَتْ "؟ �فَس: "مـا    "نَعهلَيا عيغْشتْ مفَخَر ،
 حمى َأخَذَتْها من  " :قُلْتُ »؟ ما ِلهذه « : فَقَالَ �فَجاء النَّبِي    ،)٥( وعلَيها حمى بِنَافضٍ   الفَما َأفَاقَتْ إِ  

ثَ بِهدتُح يثدِل ح٦(.. "َأج(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 خاليـا  فـي  وينـتج . اُألخـرى  واألغذية للسكَّر الجسم استخدام ينظم هورمونهو   :)Insulin (:اإلنسولين) ١(
 الداء المسمى رضالم باإلنسولين صلة ذات معينةً اضطرابات وتسبب. البنكرياس من جزء في متخصصة

دعى الذي، السكريانظـر ( صـحيحٍ  بـشكلٍ  الـسكر  استخدام الجسم يستطيع ال بحيث، السكري عادة ي: 
 .)٢٦/٢٤١، ١٠/٤٢٣، ٥/١٧٦ :الموسوعة العربية العالمية

از نقالً عن موقع أسرار اإلعج    ،  محمد إسماعيل عتوك   :بقلم، الفرق بين الحزن والبكاء    : مقاٌل بعنوان  :انظر) ٢(
ومـاذا عـن القطـرة       :وكذلك مقال بعنوان   com.www.bayan٧ :عنوان الموقع ، البياني للقرآن الكريم  

نقـالً عـن    ،  ماجستير في طب العيون عضو الجمعية الرمدية المصرية        ؛محمد السقا عيد   :بقلم؟  القرآنية ؟ 
  ٥٥a.net.www : عنوان-مي في القرآن والسنةالموقع الرسمي لموسوعة اإلعجاز العل

 -mt�s�r�q�p�o�n�t�s�r�q�p�o�n�t�s�r�q�p�o�n�t�s�r�q�p�o�n�l : باب قـول اهللا تعـالى      - كتاب أحاديث األنبياء   -صحيح البخاري ) ٣(
 ).٤/١٥٠(،  ٣٣٨٨  :حديث

، ] عبد الرحمن السلَمىابن[حدثنا حصين ، ]هو محمد[أخبرنا ابن فضيل  ، حدثنا محمد بن سالم    :قال البخاري ) ٤(
 :وقيـل ، زينب بنت عبد دهمان   [ سألت أم رومان     :قال، ] األجدع ابن[عن مسروق   ، ] سلمة ابن[عن شقيق   

 .بالحديث، وهي أم عائشة، ]غيره
 ).٥/٩٦ :النهاية في غريب الحديث (حركتها أي نفضتها كأنها شديدة برعدةحمى  أي :حمى بِنَافضٍ )٥(
  :الحديثدراسة ) ٦(
 : إسناده فيه كٌل من: دراسة اإلسناد:أوالً  

= 
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       ال تى أغشي عليهـا فمـا اسـتيقظت إ   ح، ميت بهفها هي عائشة قد أهمها وأحزنها ما ر
من َأجِل حديث   "وسببه ما بينته أم رومان في الحديث بقولها         ، وعليها حمى وهي ترتعد وترتعش    

ثَ بِهدفكأي من أجل حديث اإل" تُح. 
 .)١("مرضي علَى مرضا فَازددتُ :قَالَتْ ؛اِإلفْك َأهِل بِقَوِل فََأخْبرتْني" :وفي رواية
  كر ما أصاب النبي   وقد سبق ذ� احين عاد من الطائف مهموموفيه أنـه قـال  ا مغموم  

 .)٢( الحديث».. فَلَم َأستَفقْ ِإال وَأنَا بِقَرنِ الثَّعاِلبِ ،فَانْطَلَقْتُ وَأنَا مهموم علَى وجهِي ..«
عد أن تعرضوا لمواقف     وعائشة لما حدث معهما ب     �فتبين لنا من خالل تعبيرات النبي       

، وعدم قبـول دعوتـه    ،  أهل الطائف له    أهمه وأحزنه ما القاه من صد      �فالنبي  ، شديدة الحزن 
 فما أن سمعت بخبـر      :وكذلك عائشة  . طويلة  فلم يستفق إال بعد مدة      على وجهه  امهمومفانطلق  

 .تعدفلم تستفق إال وعليها حمى جعلتها ترتعش وتر،  عليهاغشي ُأإال وقد االفك
        ٤( بسنده )٣(فقد أخرج ابن الجعد    : على الكبد  اوقد ذُكر عن السلف ما يفيد أن للحزن تأثير( 

فـذهبت بمائـه فـي       ]الثوري[  اشتكى سفيان بن سعيد    :قالحماد بن سلمة     أسامة   ي أب من كالم 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
وقد ذكـره العالئـي فـي      ،  تغير حفظه فى اآلخر    ثقةٌ :حصين بن عبد الرحمن السلَمى أبو الهذيل       -١  

 ).٢١ :المختلطين للعالئي(الذين احتمل األئمة تغيرهم ، المختلطين من رواة الطبقة األولى
: مـضر  ففـي  جماعة، وهم" ضبة بني"لى  نسبته إ : الضبيبن جرير   ضيل بن غزوان    محمد بن ف   -٢
: قـال ابـن حجـر     ، وهكذا، عمرو بن ضبة: هذيل فيو ،الحارث بن ضبة: قريش فيوفي  ، أد بن ضبة

: ومن توقف فيـه    وقال في توجيه إخراج البخاري له بعد أن ذكر من وثقه             "بالتشيع يمر عارفٌ صدوقٌ"
 :يقول فضيل بن سمعت، هاشم أبو حدثنا :األبار علي بن أحمد قال وقد، لتشيعه قفتو من فيه توقف إنما"
 في به احتج: والجماعة السنة أهل آثار عليه ورأيت :قال" عليه يترحم ال من اهللا رحم وال عثمان اهللا رحم"

 ".عليها توبع قد والتفسير والبيوع العلم
 ).٤/١٠: األنساب للسمعاني، ٤٤٢ :ساريهدي ال، ٨٨٩ :تقريب التهذيب (:مصادر الترجمة  
 .من هذا الوجهبإخراجه عن مسلم  انفرد البخاري : تخريج الحديث:ثانيا  
،  ٤١٤١  : حـديث  - باب حديث اإلفـك    - كتاب المغازي  -صحيح البخاري وهذه الرواية في    ، ١٥٨صسبق  ) ١(

، وعلقمة بن وقـاص   ، لمسيبوسعيد بن ا  ،  حدثني عروة بن الزبير    :قال، ابن شهاب من طريق   ، )٥/١١٦(
 .لعن عائشة ، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتْبة بن مسعود

 .ل من حديث عائشة ١٩٢ ص وصفته�تكرر في حزن النبي ) ٢(

 ).٢/٧٤٧(، ١٤٦٩ :حديث :مسند ابن الجعد) ٣(
 .به، سفيان بن سعيداشتكى  :قال،  سمعت أبا أسامة:حدثنا عبد اهللا بن عمر الكوفي قال :قال ابن الجعد) ٤(
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ا ذَ ه، راهبٍُلوا بذَ هونكُ يي أنغبنْ؟ ي  هذان مُلوب" : فقال،فنظر إليه )١( فأريته الديراني،قارورة
رقٌَلج تَتَّ فَدبِ كَ الحزنهد،ِلاْ م ذَها د٢("اءو(. 

قد يقع الحزن والغـم مـن       " :فيقول، قال ابن الجوزي أن الحزن ربما أدى إلى الموت        و
ى ب الدم حت  هِلْوالسرور ي ، د الدم مجوالغم ي ،  فيعالج بما يزيل السوداء بالمفرحات     )٣(لبة السوداء غ

 .)٤("وربما قتال إن لم يعجل تفتيرهما،  يضراناوجميع، تعلوه حرارته الغريزية
هو الهم  -أي الصداع النصفي–وقد ذكر ابن القيم أن أحد أسباب صداع الرأس والشقيقة         

 .)٥( من أسباب الصداع نفسيٍكسببٍ ،والغم والحزن
، )٦(سبب الفالج اجئ قد ي  إلى أن الفرح والحزن المف     إشارةٌ   :في كتاب الحاوي في الطب    و

 يعـم  ال لكنـه ، كان عضوٍ أي استرخاءأو  ، طوالً البدن شقي أحد استرخاء اللغة أهل عندوهو  
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 ).٢/١٤٣٥: لسان العرب البن منظور(صاحب الدير : الديراني) ١(
  :دراسة األثر) ٢(

 :وفيه كٌل من،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً
 . ألنه يروي قصةً وقعت له وال يضره)٢٦٨ :تقريب التهذيب (ثقةٌ تغير بأخرة:  حماد بن سلمة-١
 قالو، الثقات في حبان ابن وذكره "ثقة: "قال الذهبي  : بن أبان بن صالح    محمد عبد اهللا بن عمر بن     -٢

 . وهو كذلك:قلت ".صدوقٌ فيه تشيع: " وقال ابن حجر"صدوق ":حاتم أبو
، ٨/٣٥٨ :الثقات البن حبـان   ، ٥/١١١ :الجرح والتعديل ، ٥/١٤٦ :التاريخ الكبير  (:مصادر الترجمة 

 :تقريـب التهـذيب   ، ١٥/٣٤٥ :تهذيب الكمـال  ، ١/٥٧٨ :بيالكاشف للذه ، ١١/١٥٥ :سير أعالم النبالء  
٥٢٩.( 

 فحماد بن سلمة ) سنة ٣٨(ألن بين وفاته ووفاة شيخه      ، تصال بينه وبين شيخه حماد بن سلمة ممكن       واال
، وكٌل منهما كـوفي    )هـ٢٣٩( في سنة    ا عبد اهللا بن عمر بن أبان فمتوفى       وأم )هـ٢٠١( في سنة    متوفى

 .فالتقائهما ممكن
وهو يروي هـذا    ، وهو تلميذ ابن الجعد وجامع مسنده     ، األثر من رواية عبد اهللا بن محمد البغوي       وهذا  

، واإلتصال بينهما صـحيح   ، دون واسطة علي بن الجعد    ، األثر عن شيخه عبد اهللا بن عمر بن أبان مباشرة         
 .فهو من شيوخه

 . لم أقف على من ذكره غير ابن الجعد: تخريج األثر:ثانيا
 . إسناده حسن:لحكم على اإلسناد ا:ثالثًا

 قوامـه  بهـا ، عليها مهيٌأ الجسم أن األقدمون زعم التي األربعة األخالط أحدوهو  ، األسود مؤنث : السوداء )٣(
 ).١/٤٦١ :المعجم الوسيط (والسوداء والبلغم والدم الصفراء :وهي وفساده صالحه ومنها

 .٤٣ :الطب الروحاني) ٤(
 .٦٨ : الطب النبوي:انظر) ٥(
 .١/٤٤ :الحاوي في الطب ألبي بكر الرازي) ٦(
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 والوهم الحزن الدائمة المرأةأن و، ر اللونفِّص يوأنه، وأن الحزن يضعف الجسد ويهزله، )١(البدن
 .)٢(ين الطبيعيالحزن قد يؤدي إلى تغيير شكل الجنأن و، أي ال تحمل ؛تعلق ال

فيقول الدكتور عبـد اهللا خـاطر       ،  مع ما توصل إليه الطب الحديث      هذا الكالم يتوافق  و
 فـي النـوم     أن يصحبه اضـطراباتٌ   " : أن من أعراض الحزن واالكتئاب     :)األخصائي النفسي (

وقد ، والرجل قد يصاب بالضعف الجنسي  ، فالمرأة قد تقف عادتها الشهرية    ،  في الوزن  وانخفاض
 .)٣(" لديه معينةم المريض بوجود أمراضٍيتوه

 .)٤(" نفي الهموم مصحةٌ للجسم:باب" :بقولهاألصبهاني الكالم  أبو نعيم أجملولذلك 
 األمر الذي يؤكد خطورة    ،  فهذه بعض األمثلة التي تثبت األضرار البدنية للحزن        :اوأخير

، رورة تجنب الحزن وأسـبابه    ويؤكد ض ، وال مقصودا أصالً  ، ا شرع وأنه غير مطلوبٍ  ، الحزن
 .والتحذير منها، ويؤكد كذلك سبق القرآن والسنة النبوية في إثبات األضرار البدنية للحزن

على أضراره  أي  ، المعنوية من أضرار الحزن     ا شيئً –بإذن اهللا تعالى  – سيتبينوفيما يلي   
 .والعقلوالقلب النفس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٥٧٤ : للمناويالتعاريف مهمات على التوقيف )١(
 .٣/٢١٠، ٣/١٧٦، ٢/٥٠٦، ٢/٣٩٩، ١/٤٤: الحاوي في الطب ألبي بكر الرازي: انظر) ٢(
 .٢٢ ص:الحزن واالكتئاب في ضوء السنة النبوية) ٣(
 .١/٢٤٠ :موسوعة الطب النبوي) ٤(
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    ::::ر املعنويةر املعنويةر املعنويةر املعنوية اآلثا اآلثا اآلثا اآلثا::::املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين
 :نهيار القوة وتفتيت العزائمواالخمول والكسل  :والًأ

 َأن 	 َأرقَـم  بـنِ  زيـد   من حـديث )٢( بسنده)١(هد لهذا المعنى ما أخرجه الترمذي     ويش
دبع اللَّه نب يي قَاَل ُأبف ةوغَز وكتَب: m{�{�{�{�����||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa�����b�b�b�bl ]٨ :ا��')?�!ن[ 
، هـذه  الِإ َأردتَ ما :وقَالُوا، قَومي منيالفَ، قَالَه ما فَحلَفَ، لَه ذَِلك فَذَكَرتُ � النَّبِي فََأتَيتُ :قَاَل

 فَنَزلَتْ :قَاَل »صدقَك قَد اللَّه ِإن« :فَقَاَل َأتَيتُه َأو � النَّبِي فََأتَاني، حزِينًا كَِئيبا ونمتُ الْبيتَ فََأتَيتُ
هذةَاآل هي mdddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn�����o�o�o�ol ]٣(]٧ :ا��')?�!ن(. 

 يفيـد مـا     تعبيـر " حزِينًا كَِئيبا ونمتُ الْبيتَ فََأتَيتُ" :بعبارة 	فإن تعبير زيد بن أرقم      
 :والغـم  ،النوم ويطرد ،األمر نزول قبلأن الهم    : والغم الهم وقد قيل في الفرق بين    ، ترجمت له 

 .)٤(النوم جلبوي ،األمر نزول بعد
لدرجـة أن يبـرك     ،  وتفتيت العـزائم   انهيار القوة البدنية  وقد يكون الحزن الشديد سبب      

 :اإلنسان فال يستطيع الوقوف
 :فإنه برك على قدمية، �ومن ذلك ما حدث مع عمر حينما سمع بخبر وفاة النبي 
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، ٣٣١٤  : حـديث  - ومن سـورة المنـافقين     : باب -� أبواب تفسير القرآن عن رسول اهللا        -مذيسنن التر ) ١(
)٥/٣٤١( . 

 أخبرنـا   :قال ]يدمحمد بن إبراهيم بن أبي ع     [ي  د حدثنا ابن أبي ع    :حدثنا محمد بن بشار قال     :قال الترمذي ) ٢(
منذ أربعين سنة يحدث عن ، ظي سمعت محمد بن كعب القر:قال، عن الحكم بن عتيبة، ] الحجاجابن[شعبة  

 .بالحديث، زيد بن أرقم
 :دراسة الحديث) ٣(
 :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
وهو من المرتبة الثانية من المدلسين     ،  إال أنه ربما دلس     فقيه  ثبتٌ ثقةٌ :الحكم بن عتيبة الكنْدي أبو محمد       

 .باإلضافة إلى أنه صرح بالسماع، )٣٠ :طبقات المدلسين(تدليسهم الذين احتملوا األئمة 
 : باب قوله -المنافقون سورة   - كتاب تفسير القرآن   -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

�m�g�f�e�d�c�b�a�`�g�f�e�d�c�b�a�`�g�f�e�d�c�b�a�`�g�f�e�d�c�b�a�`l- كتاب تفسير القـرآن   و، بنحوه، )٦/١٥٢(،  ٤٩٠٠  : حديث- 
من طريق  ، بنحوه، )٦/١٥٢(،  ٤٩٠١  :حديث -جتنون بها  ي :�m�u�t�s�u�t�s�u�t�s�u�t�sl باب   -سورة المنافقون 

، )٨/١١٩(،  ٧٢٠٠  : حـديث  - كتاب صفات المنافقين وأحكـامهم     -مسلموأخرجه  ، ] يونس ابن[إسرائيل  
زيـد بـن   عن ، ]عمرو بن عبد اهللا الهمذاني[ إسحاق ي أب كالهما عن ، زهير بن معاوية  من طريق   ، بنحوه
 .أرقم

 . إسناده صحيح:ادالحكم على اإلسن :ثالثًا  
 .٥٦٠ :الفروق اللغوية للعسكري) ٤(
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، �لنبـي    من حديث عائشة وابن عباس في حديث وفاة ا         )٢( بسنده )١( البخاري أخرج فقد
فََأبى ، اجلس يا عمر :فَقَاَل، َأن َأبا بكْرٍ خَرج وعمر بن الْخَطَّابِ يكَلِّم النَّاس :وهذا لفظ ابن عباس

  سلجي َأن رمع ،  هِإلَي َل النَّاسفََأقْب  رمكُوا عتَركْرٍ  ،  وو بفَقَاَل َأب: " دعا بَأم ، كَان نفَم     ـدبعي ـنْكُمم 
�����mcccc :قَـاَل اهللاُ ،  يمـوتُ الومن كَان منْكُم يعبد اَهللا فَِإن اَهللا حي       ،  فَِإن محمدا قَد ماتَ    �محمدا  

dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkkllll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����sssstttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����

||||}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����l ]  قَاَل "]١٤٤ :�ل ����انالنَّا   :و اِهللا لَكََأنَل       واَهللا َأنْـز وا َأنلَمعي لَم س
هذتَّى تَ  اآل هةَ حكْرٍ  اليو با َأبه ،   مكُلُّه النَّاس نْها مالنَّاسِ إِ     ، فَتَلَقَّاه نا مشَرب عما َأسا الفَمتْلُوهقال،  ي 

 حتَّى ما تُقلُّنـي  ا فَعقرتُهال سمعتُ َأبا بكْرٍ تَ   َأن الواِهللا ما هو إِ   " :َأن عمر قَالَ  ، سعيد بن الْمسيبِ  
الرِجتُ ِإلَى ، ييوتَّى َأهحتَاألو تُهعمس ينضِ حاالره ، النَّبِي تُ َأنملاتَ�عم ٣(" قَد(. 

لُّنـي   حتَّـى مـا تُق     فَعقـرتُ "حتى عبر عنه بقوله     ، فما حدث مع عمر هو انهيار لقوته      
الرِجي." 

االكتئاب يؤدي إلـى خفـض      أن  " :موضوع يقول علماء النفس المعاصرون    وفي هذا ال   
 .)٤(" أقل من النشاطاتاوأن األفراد المكتئبين والتعساء يمارسون عدد، مستوى الطاقة والنشاط

 
وانعدام الشهيةذهاب النوماألرق و :اثاني : 

ر الحزن الذي أصاب عائشة حين قيل فيهـا          من أضرا   آخر هو مظهر  ف :أما عن األرق  
 الفَبِتُّ تلْك اللَّيلَةَ حتَّى َأصـبحتُ       " :قَالَتْ : عند البخاري   والشاهد هو قولها في رواية     :فكقول اال 
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 ).٦/١٣(،  ٤٤٥٢/٤٤٥٣  : حديث- ووفاته� باب مرض النبي - كتاب المغازي-صحيح البخاري) ١(
محمد بن  [عن ابن شهاب    ، ] خالد ابن[عن عقَيل   ، ] سعد ابن[حدثنا الليث   ، حدثنا يحيى بن بكَير    :قال البخاري ) ٢(

 .بالحديث، أخبرته، أن عائشة، ] عبد الرحمن بن عوفابن[ سلمة ني أبو أخبر:قال، ]مسلم
  :دراسة الحديث) ٣(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً  
 باب الدخول علـى الميـت بعـد       - كتاب الجنائز  -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

فـي صـحيح   و، واختصر منه قصة عمر، )٢/٧١( ، ١٢٤١/١٢٤٢   : حديث -الموت إذا أدرج في أكفانه    
كالهما من طريق ابن ، مختصرا جدا، )٣/٤٩(،  ٢٢٢٦  : حديث- باب تسجية الميت-كتاب الجنائز  -مسلم

 .شهاب الزهري
 .٣٠٠ ص:عبد الستار إبراهيم.  د:فهمه وأساليب عالجه، ضطراب العصر الحديثا: االكتئاب )٤(
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   و عمقَُأ ِلي درمٍ  اليُل بِنَووُل اِهللا  ،  َأكْتَحسا رعتُ فَدحبَأص َأبِي طَاِل�ثُم نب يلع  ديز نةَ بامُأسبٍ و
هلَأه اقري فا فمهيرتَشسي يحثَ الْوتَلْباس ين١("ح(. 

حيث منعها ما وقع بها من حزن وهم وألـم لهـذه             " َأكْتَحُل بِنَومٍ  الو" :فالشاهد هو قولها  
 .الفرية من لذة النوم

 
 :والصمت والوحدة عزلةل ا:اثالثً

 :ا واجماما كذبه أهل مكة في حادثة اإلسراء فجلس وحيد ل�فقد حزن النبي 
 لَيلَةُ كَان لَما« :� اللَّه رسوُل قَاَل :قَاَل عباسٍ ابنِ  من حديث  )٣( بسنده )٢(فقد أخرج أحمد  

رِيتُ بِي ُأسحبَأصكَّةَ وتُ، بِمعرِي فَظفْتُ بَِأمرعو َأن النَّاس كَذِّبِيفَقَ »مدتَـزِ  ععزِينًـا  الًمح .. 
 .)٤(الحديث

 .وذلك بتأثير الحزن من تكذيب أهل مكة له "حزِينًا الًمعتَزِ فَقَعد" :فالشاهد هو قوله
، هلكه الحـزن   حتى ي  ا من أن الحزين المنعزل ال ينبغي تركه وحيد        :وهنا ال بد من فائدة    

 خـف   فإن الحـزن إذا بـثَّ     ، بعض حزنه وإنما ال بد من مواساته وسؤاله عما يجد حتى يخف           
وإنما في الحاالت التي يظن أن تكون المواساة ومحادثـة          ، وهذا ليس في جميع األحوال    ، تأثيره

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).٥/١١٦(،  ٤١٤١  : حديث- باب حديث اإلفك- كتاب المغازي-خاريصحيح البوهي في ، ١٥٨صسبق ) ١(
  ).٥/٢٨(، ٢٨١٩  :حديث :مسند أحمد بن حنبل) ٢(
 أبـي   ابـن [ حدثنا عـوف     :قاال، المعنى ] عبادة القيسي  ابن[وروح  ، حدثنا محمد بن جعفر    :قال اإلمام أحمد  ) ٣(

 .ثالحدي، قال، عن ابن عباس، ة بن أوفىاررعن ز، ]جميلة
 :دراسة الحديث) ٤(
 :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
ـ              أن إال، الكتـاب  صحيح ثقةٌ : غُنْدر :محمد بن جعفر الهذلي موالهم أبو عبد اهللا البصري المعروف ب

 .وقد توبع كما سيأتي في التخريج، )٨٣٣ :تقريب التهذيب (غفلة فيه
 باب ما أعطـى اهللا تعـالى   - كتاب الفضائل-مصنف ابن أبي شيبة الحديث في   :الحديث تخريج   :ثانيا  

 -السنن الكبرى للنَّسائي  وفي  ، خَليفَة بن هوذَةمن طريق   ،  بلفظه )١٦/٤٤٢(،  ٣٢٣٥٨  : حديث -�محمدا  
، ن التيميمعتَمر بن سليمان بن طَرخامن طريق  ، )١٠/١٤٧ (،١١٢٢١  : حديث - سورة اإلسراء  -التفسير
دالئل وفي ، عثمان بن الهيثم بن جهممن طريق ، )٣/٥٢(،  ٢٤٤٧  : حديث-األوسط للطبراني المعجموفي 

مـن طريـق    ، )٢/٣٦٣(،  ٦٥٣  : حديث - من المسجد الحرام   � باب اإلسراء برسول اهللا      -النبوة للبيهقي 
 .بنحوه، عن ابن عباس، عن زرارة بن أوفى، كلهم عن عوف بن أبي جميلة، النضر بن شُميل

 ٣٠٢١ : رقـم  :وكذا صححه األلباني في السلسلة الصحيحة     ،  إسناده صحيح  :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا  
 ).٥/٢٨" (على شرط الشيخين: "وقال، واألرنؤوط في مسند أحمد، )٧/٢٢(
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،  من محادثـة النـاس لـه       أما إذا كان هذا الحزين سوف يجد في نفسه عناء         ، الحزين فيها فائدة  
 .-بإذن اهللا تعالى–ن وهذا سوف يأتي في عالج الحز، فاألفضل تركه حتى يخف حزنه

وبين ، الناتج عن تأثير الحزن   المرضي  كما أنه ال بد من التفريق بين السكوت والصمت          
 :�كما أثر عن أصحاب رسول اهللا  في اتباع الجنائزا اتعاظًا وتدبروحزنًا الصمت 

  عـن  )٢( وأخرج تحته بسنده   "في الحزن وفضله  باب  " :بقوله )١(ترجم وكيع في الزهد   فقد   
 الْقتَـالِ  وعنْد الْجنَاِئزِ عنْد الصوت رفْع يكْرهون � اللَّه رسوِل َأصحاب كَان :اد قال ب بن ع  قيس
نْدع٣(الذِّكْرِ و(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٦٣(، ٢١٢ : رقم- باب في الحزن وفضله: لوكيعالزهد )١(
بـن  اعن قـيس    ، ]البصري[عن الحسن   ، ] دعامة ابن[عن قتادة   ، الدستَواِئيحب  صاهشام   حدثنا   :قال وكيع ) ٢(

عبه، ادب. 
  :دراسة األثر) ٣(
 :سناده متصل ورجاله ثقات إال أن فيهإ : دراسة اإلسناد:أوالً  
ال و، )٢٣٦ :تقريب التهـذيب  ( وكان يرسل كثيرا ويدلس    مشهور  فاضلٌ  فقيه ثقةٌ : الحسن البصري  -١  

 وأما ارساله فال يـضره      )٢٩ :طبقات المدلسين (يضره ألنه من الطبقة الثانية من المدلسين عند ابن حجر           
 .)٦/٩٥: تهذيب الكمال، ١/١٦٢: جامع التحصيل للعالئي(فإنه لم يذكر شيخه ممن أرسل عنهم ، كذلك

الثالثة من المدلسين الذين ال بـد   وهو من الطبقة     ، ولكنه مشهور بالتدليس    ثبتٌ ثقةٌ : قتادة بن دعامة   -٢  
 .ولم يصرح بالتحديث )٤٣ :طبقات المدلسين) (٧٩٨ :تقريب التهذيب(من تصريحهم بالسماع 

 جماع أبـواب البكـاء علـى        - كتاب الجنائز  - للبيهقي السنن الكبرى الحديث في    : تخريج األثر  :ثانيا  
،  بمثلـه  )٤/٧٤ (،٧٤٣٣  : حديث - يكره منه   باب كراهية رفع الصوت في الجنائز والقدر الذي ال         -الميت
) ٣/٤(،  ٢٦٥٨  : حـديث  - باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقـاء         - كتاب الجهاد  -سنن أبي داود  وفي  

ادة ولم يصرح   كلهم من طريق قت   ، بمثله مع تقديم وتأخير   ،  )٩/٥٨ (حلية األولياء وفي  ، مقتصرا على القتال  
 .بالسماع في أي موضع

: قال األلباني عن إسـناد البيهقـي      ، إسناده ضعيف لعنعة قتادة ورجاله ثقات      :كم على اإلسناد  الح :ثالثًا
، رجاله ثقات : "وقال الفريوائي محقق كتاب الزهد لوكيع     ، )٧١ص، ٤٨ رقم   :أحكام الجنائز " (رجاله ثقات "

 ".نهة الثالثة من المدلسين وقد عنع وهو من الطبق؛دعامة بناإال أن فيه تدليس قتادة 
وكأنه يريد تقوية الحديث رغم عـدم جزمـه بـالحكم           ، ثم ذكر الفريوائي ما يقوي الحديث من شواهد       

، )٥/٢١٣(، ٥١٣٠ : رقـم  :ومن الشواهد التي ذكرها ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير         ، النهائي عليه 
 وعنْـد ، الْقُرآنِ تالَوة عنْد :ثَالَث عنْد الصمتَ يحب اهللا ِإن« :قَاَل � النَّبِي عنِ 	 َأرقَم بنِ زيد عنبسنده  
فحالز ،نْدعو ةقال الهيثمي ،  وهو حديثٌ ضعيف   :قلت. »الْجِنَاز" :    ـسممجمـع الزوائـد   " (فيه رجٌل لم ي: 

 ).١٢/٥٠٧، ٥٧٢٨ : رقم:السلسلة الضعيفة" (ضعيف: "وقال األلباني، )٣/١٣٠
كما هو موضح في متن البحـث       ، إال أن العمل عليه عند جمهور السلف      ،  الحديث عف ورغم ض  :قلت

 .عقب األثر
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اتباع عند  والحزن   الى أن الصمت     شارةٌفيه إ  ؛فإخراج وكيع هذا الحديث تحت هذا الباب       
 .إال أن العمل عليه عند السلف الصالح، حديث من ضعفرغم ما في الكما أنه ،  محمودالجنائز

 الـصوت  رفْع ويكْره ،الصمتَ يطيل َأن الْجِنَازةَ تَبِع ِلمن ينْبغيفقد استدلوا به على أنه      
 .وغَيرِهما الْقُرآنِ وقراءة بِالذِّكْرِ

هذهةُ واهيل الْكَرةُ :قاهرِيمٍ كَريل ،تَحقو: كلَى تَراألَْو. فَِإن ادَأر َأن ذْكُري الَى اللَّهي تَعفَف 
هنَفْس، ا َأيرثُ سيبِح عمسي هنَفْس. 

ـ  فَالَ فيه والتَّمطيط الصوت رفْعِ من الْجِنَازة مع الْقراءة من الْجهال يفْعلُه ما وَأما جيوز 
 فـي  الْحـادث  بِالْغنَاء ظَنُّك فَما ؛والذِّكْرِ الدعاء في هذَا كَان ِإذَا": )١(عابِدين ابن وقَال، بِاإلِْجماعِ

 .)٢(" !!زماننَا
 حال في السكوت � السلف عليه كان وما والمختار الصواب أن علما" :: النووي قال

 .ذلك غير وال ذكرٍ وال بقراءة اتًصو يرفع فال ،الجنازة تباعا
 وهـو  ،بالجنـازة  يتعلق فيما لفكر وأجمع لخاطرل أسكن أنه وهي ،ظاهرةٌ فيه والحكمة

ثم أشار النووي إلى األثـر      – يخالفه من بكثرة تغتر وال ،الحق هو فهذا ،الحال هذا في المطلوب
 القـراءة  مـن ، وغيرها بدمشق الجنازة على القراءة من الجهلة يفعله ما وأما :ثم قال  -قالساب

 .)٣("العلماء بإجماع فحرام ،مواضعه عن الكالم وإخراج بالتمطيط
 

وتربده الوجهتغير لون :ارابع : 
 وهذا كما ، لى الصفار و إ أ، كون الى السواد  فقد ي ،  لون الوجه  فإن الحزن يؤدي الى تغير    

فحـزن  ،  اهللا النهي عن ذلكفأنزل، �حدث مع ثابت بن قيس حينما رفع صوته عند رسول اهللا           
 :ثابت واصفر

 ـــــــــــــــــــــــــ

 االفتاء تولى، دمشق في ومات ولد، حنفي فقيه :عابدين بابن كأسالفه المشهور عمر بن الغني عبد بن أحمد) ١(
 فـي  رسالة منها، ورسالة اكتاب عشرين نحو له، دمشق في للفتوى أمينًا نيع ثم الصغيرة المدن بعض في

توفي في سـنة     "االسالمية العقيدة شرح " و "واالتحاد بالحلول القول من إليه سبنُ مما كبراأل الشيخ تبرئة"
 ).١/١٥٢ :األعالم للزِرِكْلي ()هـ١٣٠٧(

 : للـشربيني المحتـاج  ومغنـي ، ١/٨٩٨ : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني: لذلك انظر) ٢(
 الهنديةالفتاوى  و، ١/٥٦٨ :على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك للدردير        الصغير والشرح، ١/٣٦٠

 :وانظـر ، ٢/٢٣٣ :وحاشية رد المحتار على الدر المختار البن عابـدين        ، ١/١٦٢ :للشيخ نظام وجماعة  
 .١٦/١٦ :الموسوعة الفقهية الكويتية

 .١٦٠ : األذكار)٣(
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�����mpppp����qqqq����rrrr����ssss ُأنْزِلَتْ لَما :قَاَل ماِلك بنِ َأنَسِحديث  من )٢( بسنده)١( النسائي فقد أخرج 
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 ،� اللَّـه  رسوِل عنْد صوتي َأرفَع كُنْتُ الَّذي واللَّه َأنَا": )٣(قَيسٍ بن ثَابِتُ قَاَل :قَاَل ]٢ :ا����Aات [
 يا :فَقيَل " عنْه فَسَأَل ،� النَّبِي فَفَقَده ،واصفَر فَحزِن ،علَي غَضب ���� اللَّه يكُون َأن َأخْشَى وِإنِّي
نَبِي اللَّه، قُوُل ِإنَّهَأخْشَى ِإنِّي" :ي َأن َأكُون نِل مكُنْتُ نِّيِإ، النَّارِ َأه فَعي َأرتوص  نْـدع  النَّبِـي � 
 َأهـلِ  مـن  رجٌل َأظْهرِنَا بين يمشي نَراه فَكُنَّا": قَاَل »الْجنَّة َأهِل من هو بْل« :� اللَّه نَبِي فَقَاَل
نَّة٤("الْج(. 

 ."واصفَر فَحزِن" :فالشاهد هو قوله
كما وذلك  ،  من آثار الحزن   والقتر، يرهق وجوههم قتر   أهل الجنة أال     وقد وعد اهللا تعالى   

 �mBBBB����CCCC����DDDD����EEEEFFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLLMMMM����NNNN����OOOO����PPPPQQQQ����RRRR����SSSS����TTTTl :في قوله تعالى  

 حتـى   وال كـسوفٌ   ال يغشى وجوههم كآبـةٌ    أي  ":  فيقول ابن جرير   .أي من الحزن   ]٢٦ :�! �[
 .)٥("الغبار وهو جمع قترة: والقتر. تصير من الحزن كأنما عالها قتر

 ـــــــــــــــــــــــــ

بـن  ا ثابت - من المهاجرين واألنصار� مناقب أصحاب رسول اهللا - كتاب المناقب-ئيالسنن الكبرى للنَّسا  ) ١(
 ).٧/٣٤٠(،  ٨١٧٠  : حديث-	قيس بن شماس 

سـليمان بـن   [عـن أبيـه   ،  حدثنا المعتَمر وهو ابن سليمان:أخبرنا محمد بن عبد األعلى قال      :قال النَّسائي ) ٢(
 .بالحديث، عن أنس بن مالك، ] أسلم البنَانيابن[عن ثابت ، ]طَرخان

وقتـل بنـوه محمـد ويحيـى        ،  أبا عبد الرحمن   : وقيل ،با محمد أيكنى  ، يالخزرج ثابت بن قيس بن شماس    ) ٣(
ويقال له خطيـب    ، وكان ثابت بن قيس خطيب األنصار     ، اهللا بنو ثابت بن قيس بن شماس يوم الحرة         وعبد

 	 بكر الصديق    أبيفي خالفة    : يوم اليمامة شهيدا   َلتوقُ، شهد أحدا وما بعدها من المشاهد     ، � رسول اهللا 
 ).١/٢٠٠ :اإلستيعاب البن عبد البر(

  : دراسة الحديث)٤(
 .ورجاله كلهم ثقات،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
 - باب عالمات النبوة في اإلسالم     - كتاب المناقب  -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

�m�w�v�u�t�s��w�v�u�t�s��w�v�u�t�s��w�v�u�t�s بـاب    -الحجـرات  سورة   -كتاب تفسير القرآن  و، )٤/٢٠١(،  ٣٦١٣  :حديث

xxxxl قـال ، عـون  ابن ]عبد اهللا [أخبرنا  ،  أزهر بن سعد   من طريق ، )٦/١٣٧(،  ٤٨٤٦ : حديث - اآلية: 
 بـاب مخافـة   - كتاب اإليمـان -صحيح مسلموفي . بنحوه، 	عن أنس بن مالك ، أنبأني موسى بن أنس   

عن أنـس   ، عن ثابت البنَاني  ،  حماد بن سلمة   من طريق ، )١/٧٧(، ٣٣٢ :حديث -المؤمن أن يحبط عمله   
 .بنحوه، بن مالكا

 .١٥/٧٢ :جامع البيان في تفسير القرآن )٥(
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  : في رثاء أخيه مالك)١(قال متمم بن نويرةلذلك 
 .)٢(اأسفع الوجه تترك حزنٍ ولوعة *** سألتني إذ األسى طول لها قلت

 .)٣(نحوِه أو خَوف من تَغَيرأي  :لَونُه واستُفع، حمرةً ُأشْرِب سواد  أي:)اأسفع( :فقوله
 

سيان من أضرار الحزن ضعف الذاكرة والن:اخامس:  
فـي   قَالَـتْ حيث  ، فك مما تجد من الحزن لحديث اإل      �فقد نسيت عائشة اسم يعقوب      

����{{{{����||||}}}}�����mz�z�z�z :قَاَل يوسفَ َأبِي قَوَل الِإ الًمثَ لَكُم َأجِد ما واِهللا" : مخاطبة أهلها  حديثها الطويل 

~~~~����____����̀`̀̀����aaaa����l ]IP!�: قَالَتْ ]١٨: لْتُ ثُموتُ تَحعطَجلَى فَاضع ريف٤("اش(. 
ِلما بِـي مـن الْحـزنِ والْبكَـاء      �ونَسيتُ اسم يعقُوب " : زادت وفي رواية الطبراني  

فوالْج اقرتاح٥("و(. 
 .من الحزن كما صرحت به �اسم نبي اهللا يعقوب عائشة  تْيسفقد نَ

، بالمعنى يهفإنما   :صرحت باسم يعقوب  قد   أخرى    روايات وإن كان في  : قال ابن حجر  
 .)٦(اسمه تستحضر لم بأنها حديثال  هذافي للتصريح

 ـــــــــــــــــــــــــ

 بنـي  صـدقَة  على � النبي -مالكبعث  أي  - بعثه، الشاعر التميمي اليربوعي بن حمزة بن نويرة بن متمم) ١(
 مرتـدا  قتلـه  هـل  ؛فيـه  واختلف، الوليد بن خالد فقتله مالك أما ،متمم وأخوه هو أسلم قد وكان، يربوع

 يرثى التي كأشعاره المراثي في ألحد ليس محسنًا شاعرا وكان، إسالمه في يختلف فلم متمم وأما، مسلما أو
 ).٤/١٤٥٦ :االستيعاب في معرفة األصحاب: انظر (مالكًا أخاه بها

 .٤/٦٢ :الكامل في اللغة واألدب للمبرد) ٢(
 .٩٤١ :القاموس المحيط) ٣(
�m�d�c�b�d�c�b�d�c�b�d�c�b باب   -النور سورة   - كتاب تفسير القرآن   -صحيح البخاري وهذه الرواية في    ، ١٥٨صسبق  ) ٤(

�i�h�g�f�e�i�h�g�f�e�i�h�g�f�e�i�h�g�f�el-٦/١٠٤(،  ٤٧٥٠  : حديث.( 
، عبد اهللا بن عبد اهللا بن ُأويـس       من طريق   ، )٢٣/١١٤(،  ١٥١  :حديث :المعجم الكبير للطبراني  هذه رواية   ) ٥(

عبـد اهللا   عن  أيضا  و، عن عائشة بنت أبي بكر الصديق     ، ]عروة بن الزبير  [عن أبيه   ، هشام بن عروة  عن  
عن عمرة بنت عبد الرحمن األنصارية ثم       ، بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم األنصاري النجاري          ا

 .ل عن عائشة، النجارية
 :مجمـع الزوائـد   " (الـصحيح  فـي  ام يخالف هذا بعض أن إال، الصحيح رجال رجاله: "قال الهيثمي   

ونسيت اسم  : "إال أن فيها زيادة قولها    ،  هذه الزيادة التي استدللت بها مما جاء في الصحيح         :قلت، )٩/٣٧٢
 .شكال في قبولها ولعلها مما ال إ"يعقوب لما بي من الحزن والبكاء

ـ       باسم يعقـو   لوقد سبق تصريح عائشة     ، ٨/٤٧٦: فتح الباري البن حجر   : انظر) ٦( ا ب فـي روايـة أمه
 .وقد تم اختصار هذه الزيادة منها فيرجع إلى مكانها األصلي المشار إليه هناك) ٢٣٠ص: انظر(رومان  أم
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اوكثير       فَ حفظ األئمة الحفاظ بسبب مصيبةعلمت بهم  أ  ما ض ، هيل بن أبي صالح   فهذا س 
فنـسي فـي    ، مات ابن له فحزن عليه    " :قال البخاري  ، من حديثه بسبب موت ابنه     انسي كثير قد  

١(" من حديثهاآخر عمره كثير(. 
أن منـافقي الـشام ال      : ألهل الشام هو بشرى   ، ليه في هذا المكان   يجدر اإلشارة إ  ومما  
ا أو حزنًا أو غيظًايموتون إال هم. 

 سـوطُ  الشَّامِ َأهُل« يقُوُل )٤(سدياأل فَاتك بن خُريم  من حديث  )٣( بسنده )٢(فقد أخرج أحمد  
ي اللَّهضِاأل فر ،منْتَقي بِهِم نمم شَاءفَ يكَي شَاءي ،امرحلَى وع يهِمقنَافم وا َأنرظْهلَى يع يهِمنْؤمم ،
لَنوتُوا وما الِإ يمه ظًا َأوغَي نًا َأوز٥(»ح(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢١٧ :اإلرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي) ١(
 ).٤٦٧ /٢٥(، ١٦٠٦٥ : حديث:مسند أحمد بن حنبل )٢(
أيـوب  [  سمعت أبي:قال، سبلْحمد بن أيوب بن ميسرة بن ح  حدثنا م  :قال، حدثنا هيثم بن خارجة    : قال أحمد  )٣(

 .وقد رواه مرفوعا كما سيأتي في التخريج، ووقفه، ك األسدياتم بن فَيرسمع خُ، ]بن ميسرةا
)٤ (ميخُر نب كفَات يدالَْأس: وهو :ميخُر نب كنِ فَاتمِ بالَْأخْر يدالَْأس، ا شَهِدردب وه َأخُوهةُ وربس نب ككْنَى ،فَاتي :

 فـي  بِهـا  ماتَ ِإنَّه: وقيَل ،"الرقَّةَ "نَزَل طَوِيلَةً كَانَتْ َأن بعد قَصيرة جمة ذَا كَان ،َأيمن َأبا: وقيَل ،يحيى َأبا
دهةَ عاوِيعم هتارِإم٢/٩٧٩: ممعرفة الصحابة ألبي نعي (و.( 

  : دراسة الحديث)٥(
 : اإلسناد فيه كٌل من: دراسة اإلسناد:أوالً  
،  وغيـره  أيـوب  بن محمدابنه   عنه وروى، الثقات في حبان بن ذكره :سبلْح بن ميسرة بن أيوب -١  

 يف يفتى وكان -أي من أخيه يونس   – أفقه كان" :مسهر أبو قال ،وغيره كفات بن ميرخُ عن رواية وأليوب
 بن عمر عامل كان" :مسهر بنا عن :غيره وقال ،عنه -لم أجده – تاريخه في العالئي نقله "والحرام الحالل

 محمد قالو". جرحا حاتم يأب بن فيه يذكر ولم، نكري ما لهرأيت  : "قال ابن حجر  " ديوانه على العزيز عبد
 صـالح ": فقال ؟ حلبس بن ميسرة بن أيوب في تقول ما: حاتم ألبي قلت: األصبهاني الكتاني إبراهيم بنا

فـإن  ، فيكون صدوقًا . ونقله الذهبي في ترجمة ابنه محمد      "حلبس بن ميسرة بن يونس وأخوه هو ،الحديث
وقد وثق رجال هذا اإلسناد ، أقدم) أبو حاتم وأبو مسهر وابن حبان  (والمعدلون  ، جرح ابن حجر غير مفسر    
 .وأيوب أحدهم، كل من المنذري والهيثمي

: تاريخ أبي زرعـة الدمـشقي     ، ٢/٢٥٧: الجرح والتعديل ، ١/٤٢١ :التاريخ الكبير ( :مصادر الترجمة   
: الترغيب والترهيـب للمنـذري    ، ١٠/١٣٥: تاريخ دمشق البن عساكر   ، ٤/٢٧ :الثقات البن حبان  ، ١٦٥

، ١/٣٣٤: تعجيل المنفعة البـن حجـر     ، ٢/٢٥٥ :لسان الميزان ، ١٠/٣٩: مجمع الزوائد للهيثمي  ، ٤/٣٣
 .)١١/٣٣٩: تاريخ اإلسالم للذهبي

٢-       لْمحمد بن أيوب بن ميسرة بن حقال ابـن حجـر     "به بأس ال الحديث صالح ":حاتم أبو قال :سب: 
 بنا قول مستنده وكان، مغمز فيه وما) - لم أجده  –ذيل الكامل   (في الضعفاء في     النباتي العباس أبو ذكره"

= 
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  :فإن له تأويالً ؛ كما قال األئمةاهذا الحديث إن صح موقوفًف 
 وإال فالحرمة الشرعية عامـةً    ، ا شرع امال حر ، ا وقوع  أي ممتنع  :)وحرام( :فيكون قوله 
 .]٩٥ :اE8 1)ء[ �mkkkk����llll�����m�m�m�ml :وعلى هذا فهو كقوله تعالى، غير مقصودة هاهنا

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 العلـم  فـي  يشتهر لم نهأ أراد نماإو، مجهول نهأ بذلك حاتم أبي بنا درِي لم لكن" بمشهور ليس" حاتم أبي

 كنيته ؛مسلم بن الوليد عنه روى" :وقال الثقات في حبان بن وذكره "العزيز عبد بن كسعيد، أقرانه كاشتهار
 . اذن هو صدوق:قلت ."بكر أبو

 :الثقات البـن حبـان     ،٧/١٩٧ :الجرح والتعديل ، ١/٣٠ :التاريخ الكبير للبخاري   (:مصادر الترجمة 
: لسان الميزان البن حجـر  ، ٢/١٧٠ :تعجيل المنفعة البن حجر   ، ٦/٧٥ :ميزان اإلعتدال للذهبي  ، ٧/٤٣٢
٦/٥٨٣.( 

   : حـديث  - ذكر خريم بن فاتـك     -اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم     الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  
هشام بـن   من طريق   ، )٤/٢٠٩(،  ٤١٦٣  :حديث -المعجم الكبير للطبراني  و، بنحوه، )٢/٢٥٢(،  ١٠٤٨
ـ  بن ميرخُسمع  ،  سمعت أبي  :قال، سبلْمحمد بن أيوب بن ميسرة بن ح      عن  ،  والوليد بن مسلم   عمار كفات 

 .مرفوعا، بمثله واختصر منه لفظ حزنًا، األسدي
لهيثمي والمنـذري  ال اوق، وضعيفٌ مرفوعا،  الحديث حسن اإلسناد موقوفًا:سـناد الحكم على اإل : ثالثًا

ـ  على موقوفًا وأحمد الطبراني رواه" : فقال الهيثمي"الصواب موقوفًا "واأللباني   " ثقـات  ورجالهمـا ، ميرخُ
، الـصواب  ولعلـه  موقوفًـا  وأحمـد  مرفوعا الطبراني رواه" :المنذريوقال  ، )١٠/٣٩ :مجمع الزوائد (

 ورواتـه  مرفوعـا  الطبرانـي  ورواه" :وقال البوصـيري  ، )٤/٣٣ :والترهيب الترغيب" (ثقات ورواتهما
 .)٧/٣٥٨: اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (!! "ثقات

 . ال يعني ذلك تصحيح الحديث:قلت
 فـي   "!! صحيح سنده: "عن رواية أحمد الموقوفة   ، )١/٦٨، ١٣: رقم :السلسلة الضعيفة (فقال األلباني   

 ظـاهره  إسـناد  هـذا : "ق الوليد بن مسلم   حيث قال عن الحديث من طري     ، الرواية المرفوعة  فَعضحين  
 :علتين له فإن بصحيح وليس الصحة

 ابـن  عـن  :الوليد قال إذا: "الميزان في الذهبي قال، التسوية تدليس يدلس فإنه :الوليد عنعنعة :األولى
 :ميزان اإلعتدال  ("حجة فهو" ثنا ":قال فإذا، كذابين عن يدلس ألنه، بمعتمد فليس األوزاعى عن أو جريج

 :تقريـب التهـذيب   " (والتـسوية  التـدليس  كثير لكنه ثقةٌ هو" :تقريب التهذيب  في الحافظ وقال، )٧/١٤٢
١٠٤١.( 

 علـى  موقوفًا به أيوب بن محمد حدثنا :قال خارجة بن هيثم موقوفًا رواه فقد ؛الوقف :األخرىوالعلة  
 ."ميرخُ

رغم اطالعه علـى تـصويب      ، مرفوعة الموقوفة وال  ؛ورغم ذلك فإن األرنؤوط ضعف كال الروايتين      
 .)٤٦٧ /٢٥ :مسند أحمد( سبلْح بن ميسرة بن أيوبوتضعيفه الموقوفة كان ألجل ، العلماء للموقوف
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،  في الشام على المـؤمنين     أي ال يقع للمنافقين غلبةً    ، أن يغلبوا أي   :"أن يظهروا " :وقوله
 .)١(ىكما يمكن أن تقع في البالد األخر

علـى  ال  ، لعله يعود على المنـافقين     :"حزنًا َأو غَيظًا َأو هما ِإال يموتُوا ولَن"وأما قوله   
 اولن يموتوا إال هم   ، أن منافقيهم ال يظهروا عليهم    ، فتكون هذه بشرى ألهل الشام    ، مؤمني الشام 

 .ا أو حزنًاأو غيظً
 وأن له تـأثيرات   ،  على صحة اإلنسان   ا جد  أن الحزن خطير   :ومن جملة ما سبق يتبين    

، وعلى األجنة ،  على النساء الحوامل    خطيرةً وأن له تأثيرات  ، النفسالبدن والعقل و   على   صحيةً
 .وعلى مرضى القلب

ومحاربة ،  اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بسالمة النفس اإلنسانية من الحزن          يتبينو
في و، ثار السلبية للحزن  لمسلمين السبق العلمي في إثبات اآل     لعلماء ا ووالسنة  وأن للقرآن   ، أسبابه

 .وضع وسائل محاربتها
وذلك ألن له آثـارا سـيئة       ،  من الهم والحزن   � استعاذة النبي    ر س يتبين، بعد هذا كله  و

 .على بدن اإلنسان وروحه وعقله

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦٧ /٢٥ : مسند أحمدحاشية :انظر) ١(
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   من هذه   ا شيئً وقد تبين ،  بالتأدب بآداب اإلسالم في الفرح والحزن      فإن اإلنسان مأمور 
،  الصورة من جانبهـا اآلخـر  تتبين فسوف  وأما اآلن ،  عن آداب الفرح   اآلداب حينما تم الحديث   

 .وهو بعض آداب اإلسالم في حال الحزن
 

    ::::آلداب املتعلقة باإلنسان احملزونآلداب املتعلقة باإلنسان احملزونآلداب املتعلقة باإلنسان احملزونآلداب املتعلقة باإلنسان احملزوناااا: : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
 : وعدم تجاوزها،الحزن ساعة طاعة اهللالتزام  :أوالً

��m¿�¾�½�¼�»�º�¹ :فيقول اهللا تعالى �̧¶¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶ÀÀÀÀ�Å�Ä�Ã�Â�Á��Å�Ä�Ã�Â�Á��Å�Ä�Ã�Â�Á��Å�Ä�Ã�Â�Á�
�Æ�Æ�Æ�Æl ]١٧٢ :�ل ���ان[. وقال تعالى: �m�R�Q�P�O�N�R�Q�P�O�N�R�Q�P�O�N�R�Q�P�O�Nl ]١٣٤ :�ل ���ان[. 

وأن يحسن في   ، والحزنفاإلنسان ال بد أن يتأدب ويكون طائعا هللا تعالى في حال الفرح             
وال يعصي اهللا تعالى أو يبتدع أمورا في دينه         ، فال يبطش وال يظلم وال يغدر     ، السراء والضراء 

 .بسبب الحزن
فال يأخـذه   ، فقد أمر اهللا تعالى باإلنصاف والعدل في حال أن وقع على اإلنسان ظلم ما             

��m�̧¶�µ :قال تعالى ، حزنه وعاطفته ألن يبطش أو يظلم      �́³�²�̧¶�µ� �́³�²�̧¶�µ� �́³�²�̧¶�µ� �́³�²¹�¹�¹�¹�ºººº�¼�»��¼�»��¼�»��¼�»�
�¿�¾�½�¿�¾�½�¿�¾�½�¿�¾�½l ]١٢٦ :النحل[. 

 :قَـالَ  كَعبٍ نِب ُأبي  من حديث)٢( بسنده)١(أخرجه الترمذيفكان سبب نزول اآلية هو ما     
، حمـزةُ  فـيهِم  ستَّةٌ الْمهاجِرِين ومن، رجالً وستُّون َأربعةٌ األنْصارِ من ُأصيب ُأحد يوم كَان لَما
 فَـتْحِ  يوم كَان فَلَما :قَاَل، علَيهِم لَنُربِين هذَا مثَْل يوما منْهم َأصبنَا لَِئن األنْصار فَقَالَتْ، بِهِم وافَمثَّلُ
��m¹ :تَعالَى اللَّه فََأنْزَل مكَّةَ �̧¶�µ� �́³�²¹� �̧¶�µ� �́³�²¹� �̧¶�µ� �́³�²¹� �̧¶�µ� �́³�²ºººº¿�¾�½�¼�»�¿�¾�½�¼�»�¿�¾�½�¼�»�¿�¾�½�¼�»�l فَقَاَل 

 .)٣(»َأربعةً ِإال الْقَومِ عن كُفُّوا« � اللَّه رسوُل اَلفَقَ، الْيومِ بعد قُريشَ ال :رجٌل

 ـــــــــــــــــــــــــ

، ٣١٢٩   : حـديث  - ومـن سـورة النحـل      : باب -� أبواب تفسير القرآن عن رسول اهللا        -سنن الترمذي ) ١(
)٥/٢٠١( . 

عـن  ، عن عيسى بن عبيد   ،  حدثنا الفضل بن موسى    :قال ]الحسين بن حريث  [حدثنا أبو عمار     :قال الترمذي ) ٢(
 . حدثني أبي بن كعب:قال، ]رفَيع بن مهران[عن أبي العالية ، الربيع بن أنس

  : دراسة الحديث)٣(
 :رجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
  ١- يع بن   فَرمهوهـو  ، )٣٢٨ :تقريب التهذيب ( ثقةٌ كثير اإلرسال     : أبو العالية الرياحي البصري    انر

، ٣/٢٤٦: تهـذيب التهـذيب  (ولم يذكر ممن أرسل عنهم ، فسماعه منه ثابت، يروي هنا عن أبي بن كعب 
 .)١٧٥: جامع التحصيل

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــ=
 "فيفرط يتشيع كان ":معين ابن وقال ، وثقه العجلي: الحنفي البصري:ويقال :الربيع بن أنس البكري  -٢  

 دينـار  بنا خالد أبو خلدة هو     :قلت[ خلدة أبي من العالية أبي في إلي أحب وهو ،صدوق ":حاتم أبو وقال
 رواية من كان ما حديثه يتقون الناس: "وقال ابن حبان   "بأس به ليس ":النَّسائي وقال "]هو صدوق  و التميمى

ونقل الذهبي   "المنصور جعفر أبي خالفة في مات ":سعد ابن قال "كثير ابضطرإ فيها ألن ؛عنه جعفر أبى
: في تقريـب التهـذيب     قال ابن حجر  ). هـ١٤٠( سنة أو )هـ١٣٩( سنة توفي أنه وذكر، قول أبي حاتم  

 فإن  ؛جعفر الرازي  همه يحمل على ما رواه عنه أبو      و و ،صدوق :قلت ".ورمى بالتشيع ،  له أوهام  صدوقٌ"
وهذه الرواية ليست من رواية أبي جعفر عنه،  كما قال ابن حبان،افيها اضطراب. 

 :الجـرح والتعـديل   ، ١/٥٠ :الثقات للعجلي ، ٧/٣٦٩ :الطبقات الكبرى البن سعد    (:مصادر الترجمة   
 :تقريب التهـذيب ، ١/٣٩١ :الكاشف للذهبي، ٩/٦٠ :تهذيب الكمال ، ٤/٢٢٨ :الثقات البن حبان  ، ٣/٤٥٤

٣١٨.( 
 وذكـره  "بـه  بـأس  ال ":زرعـة  أبو قال :ن عبيد بن مالك الكنْدي أبو المنيب المروزِي       عيسى ب  -٣  

 وهـو  ؛اهللا عبيـد  بن عيسى داود أبي عن الروايات أكثر في ووقع: "وقال ابن حجر  ، الثقات في حبان ابن
  "رنظ فيه ":السلماني عن الذهبي وقال "اللؤلؤي عند وقع كما عبيد بن عيسى والصواب، وهم

 . وهو كذلك: قلت"صدوق: "قال ابن حجر "الحديث صالح مروزِي هو]: "أي الذهبي[قلت 
، ٦/٢٨٢ :الجـرح والتعـديل   ، ٦/٤٠٠ :التاريخ الكبير ، ٧/٣٦٩ :الطبقات الكبرى  (:مصادر الترجمة 

 :الكاشـف ، ٥/٣٨٤ :ميزان اإلعتـدال للـذهبي    ، ٢٢/٦٣٤ :تهذيب الكمال ، ٧/٢٣٧ :الثقات البن حبان  
 ).٧٦٩ :تقريب التهذيب، ٩/٣٨٩ :لسان الميزان، ٨/١٩٧ :تهذيب التهذيب، ٢/١١١

  ٤-        زِيور٧٨٤: تقريب التهـذيب  (ثقةٌ ثبتٌ ربما أغرب     : الفضل بن موسى السيناني أبو عبد اهللا الم (
 سـيفه  شـهر  من«إنما كان بسبب رواية الفضل لحديث  " ربما أغرب "لعل مستند ابن حجر في قوله       : قلت
: تهذيب التهذيب (بل قدمه البعض على ابن المبارك       ، وإال فهو ثقة  ،  فقد أنكره ابن المديني عليه     »هدر هفدم
 .وأضف إلى ذلك أنه توبع كما في التخريج) ٨/٢٥٨

�m�³�²�³�²�³�²�³�² : قوله تعـالى   - سورة الرعد  -السنن الكبرى للنَّسائي   الحديث في    :تخريج الحديث : ثانيا
�¹� �̧¶�µ�´�¹� �̧¶�µ�´�¹� �̧¶�µ�´�¹� �̧¶�µ�´l- ٢١٢٢٩ : حـديث : مسند أحمد بن حنبل   و، )١٠/١٤٥(،  ١١٢١٥  : حديث  ،

المـستدرك علـى   فـي   و.  من طريق الفضل بـن موسـى       »نصبر وال نُعقاب  «بنحوه وزاد   ، )٣٥/١٥٢(
 من طريق اسحاق بن ،)٢/٣٥٨(،  ٣٣٢٥  : حديث- تفسير سورة النحل- كتاب التفسير-الصحيحين للحاكم
 المعجـم الكبيـر    فـي و) ٣٥/١٥٣(،  ٢١٢٣٠  :حـديث  -أحمد بن حنبـل    في مسند  و .الفضل بن موسى  

شـعب  فـي    و .يحيى بن واضح األنـصاري    من طريق أبي تميلة     ) ٣/١٥٧(،  ٢٩٣٧ :  حديث -للطبراني
،  ٩٢٥٤  :حـديث  - وشهوة  في الصبر على المصائب وعما تنزع إليه النفس من لذة           باب -للبيهقي اإليمان

متابعون للفضل بن موسـى  كلهم  ، بنحوه،  أبي رواد  عبد اهللا بن عثمان بن جبلة بن      من طريق   ) ١٢/١٨٦(
 .بنحوه، به، عن عيسى بن عبيد

 من حديث أبـي بـن        غريب  حسن هذا حديثٌ : " قال الترمذي  ،إسناده حسن  :الحكم على اإلسناد  : ثالثًا
" وهو كما قاال  : "أللبانيوقال ا ،  ووافقه الذهبي  "يخْرِجاه ولَم اِإلسنَاد صحيح حديثٌ هذَا: " وقال الحاكم  "كعب

= 
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ومنهم عم النبي حمـزة بـن       ،  رجالً سبعينفهم قتلوا   ، فرغم ما فعلته قريش بالمسلمين    
 أي :"لَنُـربِين  ":فما كان من األنـصار إال أن قـالوا  ، ولم يكتفوا بقتله بل مثلوا به   ، المطلب عبد

فأنزل اهللا تعـالى هـذه      ، تباعا لحزنهم على ما أصابهم    وذلك ا ، هم على قتالنا   في قتال  )١(لنزيدن
، وتمثيل الكفار بهم  ، رغم حزنه لمقتل حمزة ومن معه     ،  على ما قالوا   �لم يقرهم النبي    و، اآلية

 .كما هو مثبتٌ في التخريج »نُعاقب وال نَصبِر« :بل قال
،  كما صبر إخوانه من النبيين الذين تقدموه       ،هفأمر أن يصبر على أذى قوم     " :قال البيهقي 

وأن ال يستعجل ، وتوطين القلب على احتمال ما يستقبلهم من قومهم ، وكانوا أولى جد في أمر اهللا     
 .)٢("بما لهم عند اهللا من الجزاء بكفرهم وشقاقهم وإيذائهم إياه

فـإن أصـحاب    ، �وامر اهللا تعالى وتطبيق سنة نبيه       أ يمنع الحزن من تنفيذ      وكذلك ال 
، رغم حزنهم الشديد عليه ، عليه عند موته   � لم يمنعهم الحزن من تنفيذ سنة النبي         �رسول اهللا   

 .ورغم شدة وصعوبة الموقف
،  جعَل يتَغَـشَّاه   �لَما ثَقَُل النَّبِي     :قَاَل 	 َأنَسٍ    من حديث  )٤( بسنده )٣(فقد أخرج البخاري  

فَلَما ماتَ   »لَيس علَى َأبِيك كَرب بعد الْيومِ     « :فَقَاَل لَها  "وا كَرب َأباه  " :سالمفَقَالَتْ فَاطمةُ علَيها ال   
ا فَلَم "ِإلَى جِبرِيَل نَنْعاه   ،يا َأبتَاه ، من جنَّة الْفردوسِ مْأواه    ،يا َأبتَاه ، َأجاب ربا دعاه   ،يا َأبتَاه " :قَالَتْ

 �َأطَابـتْ َأنْفُـسكُم َأن تَحثُـوا علَـى رسـوِل اِهللا             : يا َأنَـس  " :دفن قَالَتْ فَاطمةُ علَيها السالم    
اب٥(!"؟ التُّر(. 

 طابـت  كيـف  :معنـاه  !!"  التُّراب �َأطَابتْ َأنْفُسكُم َأن تَحثُوا علَى رسوِل اِهللا        " :فقولها
 وتأدبـا،  رعايةً لها الجواب عن أنس وسكت ؟ له محبتكم شدة مع عليه ابالتر حثو على أنفسكم

 ــــــــــــــــــــــــــ=
وصـححه الـشيخ     "ناده حسن إس: "وقال األرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد      ، )٢/٢٩ :عيفةالسلسلة الض (

 .حمدي السلفي في تعليقاته على معجم الطبراني
 .٢/٣٨٣ :مقاييس اللغة البن فارس) ١(
 .١٢/١٨٦ :شعب اإليمان) ٢(
 . )٦/١٥(، ٤٤٦٢  : حديث- ووفاته�النبي  باب مرض - كتاب المغازي-صحيح البخاري) ٣(
 .به، ]مالك ابن[ عن أنس، ] أسلمابن[عن ثابت ، ] زيدابن[حدثنا حماد ، حدثنا سليمان بن حرب :قال البخاري) ٤(
 :دراسة الحديث) ٥(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً  
 . انفرد به البخاري عن مسلم: تخريج الحديث:ثانيا  
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 واهللا ،ألمـره  امتثـاالً  فعلـه  على قهرنا ولكنا، بذلك تطب لم قلوبنا :الحال بلسان أجاب ولكنه
 .)١(أعلم

والفعل ليس بهين   ، فالميت ليس كأي ميت   ، ورغم حزنهم الشديد  ، فرغم صعوبة الموقف  
ولطالمـا  ،  وهو بينهم  �لى رسول اهللا     على نفوسٍ لطالما اشتاقت إ      وعصيب والموقف أليم ، أبدا

وهو الذي جمع اهللا به ، ولطالما دافعوا بأجسادهم وأرواحهم عنه، استأنست به قلوبهم من وحشتها
 !.! فيكف اليوم يضعوه في قبره ويحثو عليه التراب، هم اهللا به من النارذوهو الذي أنق، فرقتهم

حتـى اسـتنكرت   ، � التراب على رسول اهللا   االمواقف عليهم أن حثو   فكان من أصعب    
 �َأطَابتْ َأنْفُـسكُم َأن تَحثُـوا علَـى رسـوِل اِهللا         " :فاطمة الزهراء عليها السالم وقالت مقولتها     

ابال بد أن    �وهدي نبيه   ، ولكنها سنة اهللا تعالى   ، ولم تكن نفوسهم ِلتطيب بذلك ال واهللا       "!! التُّر 
 . التي علمهم إياها قبل موته�فلم يتأخروا عن تنفيذ سنة النبي ، ينفذ

 
 : الصبر واالحتساب وإحسان الظن باهللا تعالى عند المصاب:ثانيا 

��m�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a :وذلك عمالً بقوله تعالى �̀_�^�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^
n�m�ln�m�ln�m�ln�m�loooo�s�r�q�p��s�r�q�p��s�r�q�p��s�r�q�p�l ]١٥٧ – ١٥٦ :البقرة[. 

 حـضرتُم  ِإذَا« � اللَّه رسوُل قَاَل :قَالَتْ سلَمةَ مُأ  من حديث  )٣( بسنده )٢(وقد أخرج مسلم  
رِيضتَ َأوِ الْميا فَقُولُوا الْمرخَي ،الَِئكَةَ فَِإنالْم نُونَؤملَى يا عم  ـا  قَالَـتْ  »تَقُولُـونـاتَ  فَلَمم 

 ِلـى  اغْفر اللَّهم قُوِلى« :قَاَل، ماتَ قَد سلَمةَ َأبا ِإن ؛اللَّه رسوَل يا :فَقُلْتُ � النَّبِى َأتَيتُ سلَمةَ َأبو
لَهى ونبقَأعو نْهى مقْبنَةً عسى، فَقُلْتُ" :قَالَتْ. »حنقَبفََأع اللَّه نم وه رِلى خَي نْها ،مدمح٤("� م(. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٨/٧٥ :دة القاري للعينيعم) ١(
  . )٣/٣٨(، ٢١٦٨  : حديث- باب ما يقال عند المريض والميت- كتاب الجنائز-صحيح مسلم) ٢(
بـن  امحمـد   [ حدثنا أبو معاوية     :قاال، ]محمد بن العالء  [ب  يروأبو كُ ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة      :قال مسلم ) ٣(

 .به، ]هند بنت أبي أمية[ عن أم سلمة، ] سلمةابن[قيق عن ش، ]سليمان بن مهران[عن األعمش ، ]خازم
  : دراسة الحديث)٤(
 : رجاله كلهم ثقاتٌ إال أن فيه: دراسة اإلسناد:أوالً  
 .١٩ تقدم ص،وتدليسه محتمل،  لكنه يدلس حافظٌثقةٌ،  وهو سليمان بن مهران:األعمش  
 باب في إغماض الميت والدعاء له إذا -جنائز كتاب ال-صحيح مسلم الحديث في : تخريج الحديث:ثانيا  

 : حـديث  -باب ما يقال عند المـصيبة     و، بيَؤقَبِيصة بن ذُ  من طريق   ،  )٣/٣٨(،  ٢١٦٩ : حديث -حضر
 .بنحوه، سلمة عن أمكالهما ، من طريق عمر بن سفينة،  )٣/٣٧(،  ٢١٦٥ 
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 :كرب ما الظن باهللا تعالى لمن نزل به إحسان: ومن الصبر
 )٣( أن عمران بن حصين ،البصري الحسن    من حديث  )٢( بسنده )١(أخرج ابن أبي الدنيا   فقد  

يتُلي ابف هدسا" :فَقَاَل جم اها، بِذَنْبٍ ِإال ُأرمفُو وعاُهللا ي تَـال ، َأكْثَرو: �m�Ò�Ñ�Ð�Ï�Ò�Ñ�Ð�Ï�Ò�Ñ�Ð�Ï�Ò�Ñ�Ð�Ï

Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓØ�×�Ö�Õ�Ô�ÓØ�×�Ö�Õ�Ô�ÓØ�×�Ö�Õ�Ô�Ól ]٤(]٣٠ :ا�%!رى(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  . )١٩٢(، ٢٤٩ :حديث -الكفارات البن أبي الدنيا) ١(
 زاذان  ابـن [أخبرنـا منـصور     ، ] بشير ابن[حدثنا هشَيم   ، ل بن عبد الوهاب   يضحدثنا فُ  :بي الدنيا قال ابن أ  ) ٢(

 .بالحديث، نأن عمران بن حصي، ]البصري[عن الحسن ، ]الواسطي
)٣ (انرمع ننٍ بيصو ،حَأب دينُج ياعالْخُز، كَنةَ، سرصالْب لَما َأسغَزو  ـعـولِ  مساِهللا ر �  ،اتوغَـز  ـهبقعو 

،ةرصبِالْب كَانو ضيْأسِ َأبالر ،ةياللِّحكَفَّ و هنِ نَفْسع ،تْنَةالْف ابجم ،ةوعالد ثَهعب رمع نالْخَطَّابِ ب فَقِّهَل يَأه 
،ةرصالْب لَاِئكَةُ كَانَتالْم لِّمتُس هلَيع نم وبِجان هتيي بف ،هلَّتا عى فَلَماكْتَو ،هفَقْد ثُم ادع ،هِإلَي كَان سلْبي ،الْخَز 

فِّينَةَ تُوس ثَلَاث ،ينسخَميَل وقنِ: واثْنَتَي ينسخَم٤/٢١١١: معرفة الصحابة ألبي نعيم (و.( 
  : دراسة الحديث)٤(
 :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه، سناده متصلإ : دراسة اإلسناد:أوالً  
 وكـان يرسـل كثيـرا        مشهور  فاضلٌ  فقيه ثقةٌ : يسار البصري األنصاري   :الحسن بن أبي الحسن    -١  

ألنه يروي عن عمران بن الحصين وسماعه منه  أما إرساله فال يضر هنا). ٢٣٦ :تقريب التهذيب (ويدلس
 فهو من مدلسي الطبقة الثانية الذين احتمل األئمـة تدليـسهم            :هوأما تدليس  .)٦/٩٨: تهذيب الكمال  (ثابت

 ).٢٩ :طبقات المدلسين(
  كثير التدليس واإلرسـال الخفـى       ثبتٌ ثقةٌ :هشَيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلَمى أبو معاوية          -٢  

 ).١٠٢٣ :تقريب التهذيب(
طبقـات  (ر الذين ينتفي تدليـسهم اذا صـرحوا          فهو من مدلسي الطبقة الثالثة عند ابن حج        :أما تدليسه   

وباإلخبار في موضعٍ آخر كمـا سـيأتي فـي          ، وهو هنا ال يروي بالعنعنة وإنما باإلنباء      ، )٤٧ :المدلسين
 .التخريج

 . )٢٩٤: جامع التحصيل ( فإنه يروي هنا عن منصور بن زاذان وسماعه منه ثابت:وأما إرساله  
 تفسير سورة حم    - كتاب التفسير  -المستدرك على الصحيحين للحاكم   في   الحديث   : تخريج الحديث  :ثانيا  

 في ذكر    فصلٌ -شعب اإليمان للبيهقي  و، منصور بن زاذان  من طريق   ، )٢/٤٤٥(،  ٣٦٢٣  : حديث -عسق
بن  مبارك   من طريق ، )١٢/٣٤٤(،  ٩٥٠٠ :حديث -ما في األوجاع واألمراض والمصيبات من الكفارات      

مـن  ، )٦٤(،  ٦٠ : حـديث  - الصحابة والرضا عن اهللا    - بقضائه البن أبي الدنيا    الرضا عن اهللا  و، فَضالة
جعفر بن حيـان    [ أبي األشهب    من طريق ، )٤/٢٩٠ (:سعد الطبقات الكبرى البن  و، بن عبيد يونس  طريق  
 - الصحابة والرضا عـن اهللا     -الرضا عن اهللا بقضائه البن أبي الدنيا      وفي  ، الحسنجميعهم عن   ، ]السعدي
 .بنحوه، عمران بن حصينكالهما عن ، بن عبد اهللا بن الشِّخِّيرف رطَممن طريق ، )١/٦٤(،  ٥٩  :حديث

ـ     هذا حديثٌ : "وكذا قال الحاكم  ،  إسناده صحيح  :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا  "اه صحيح اإلسناد ولم يخرج
 ). ٢/٤٤٦ :المستدرك مع التلخيص" (صحيح ": الذهبي قي التلخيصوقال
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وعدم التسخط  ، فيه إحسان الظن باهللا تعالى    " فو اهللا أكثر  ما أراه إال بذنب وما يع     " :فقوله 
 .واالعتقاد أن فضل اهللا ورحمته ورأفته بالعباد أسبق، على ما نزل من مصائب

 حزنه يظهر من فمنهم ،متفاوتة الصبر فى الناس أحوال إن :قائل قال إن" :يالطبر قال
 ،القـول  من بالسيئ ينطق وال ،موعالد بانحدار عينيه وفى ،له بالتغير وجهه فى المصيبة على

 ويزيـد  ،كله ذلك يجمع من ومنهم ،عنه يالمنه بالهجر وينطق ،وجهه فى ذلك يظهر من ومنهم
 فـأيهم  ،سواء وقبلها ،المصيبة حال فى حاله يكون من ومنهم ،وملبسه مطعمه فى إظهاره عليه

 الصبر اسم المستحق :بعضهم فقال ،ذلك فى قبلنا السلف اختلف قد :قيل. ؟ الصبر اسم المستحق
 :غيره قال .لسان وال جارحة فى خرم عليه يظهر وال ،قبلها مثله المصيبة حال فى يكون الذى
 علـى  يحـزن  وال بالقـدر  الرضا له تم إذا إال الوالية له تقم ال الولى أن ،الصوفية زعمت كما

 من ومنهم ،بالمصائب المباالة قلةو الجلَد طبعه من فمنهم ،مختلفون الحال هذا فى والناس .شىء
 مـن  أجرا أعظم الصبر ويستشعر ،نفسه ويملك ،الجزع طبعه فى يكون فالذى ،ذلك بخالف هو

 .)١("أعلم واهللا ،طبعه الجلَد الذى
 : تجنب الشكوى إن كانت على سبيل التسخط:ومن الصبر وإحسان الظن

قـال تعـالى   ،  إلى اهللا وحده   وشكايته حزنه  �فإن اهللا تعالى أخبرنا عن صبر يعقوب        
 .]٨٦ :�!�mÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Êl ]IP :حكاية عنه

 مـا  بـاب  (الْمـرِيضِ  قَوِل باب" :وأما من السنة فقد ترجم البخاري في صحيحه بقوله        
خِّصرِيضِ رِإنِّي )٢()ِللْم جِعو ،ا َأوو اهْأسَأوِ، ر بِي اشْتَد عجلِ ، الْوقَـوو  ـوبَأي � m�U�T��U�T��U�T��U�T�

Y�X�W�VY�X�W�VY�X�W�VY�X�W�Vl ]ء(E8 1٨٣ :ا[." 
 اِهللا رسـولُ  فَقَاَل "رْأساه وا" :أنها قالت  لعائشة   من حديث    )٤( بسنده )٣(وأخرج تحته 

� »ذَاك لَو َأنَا كَانو يح رتَغْففََأس لَك وعَأدو اِئشَةُ :فَقَالَتْ »لَكا" :عو اهياِهللا، ثُكْليِإنِّ و  َألظُنُّـك 
بي تُحتوم ،لَوو كَان لْتَ ذَاكلَظَل رآخ كموا يسرعضِ معبِب اجِكوفَقَاَل "َأز ـلْ « � النَّبِيَأنَـا  ب 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٨١ :يح البخاري البن بطالشرح صح) ١(
 .هذه فروقات بين نسخ صحيح البخاري كما هي مثبة في الطبعة اليونينية المعتمدة في البحث) ٢(
 . )٧/١١٩(،  ٥٦٦٦  : حديث- باب االستخالف- كتاب األحكام-صحيح البخاري) ٣(
، سمعت القاسم بن محمد   ، ن سعيد عن يحيى ب  ، أخبرنا سليمان بن بالل   ، حدثنا يحيى بن يحيى    :قال البخاري ) ٤(

 .ل قالت عائشة :قال
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اهْأسارو ،تُ لَقَدممه تُ َأودَأر َل َأنسكْرٍ َأبِي ِإلَى ُأرب هنابو دهَأعو قُوَل َأنالْ يقَاِئلُون ،نَّى َأوتَمي 
نُّونتَمالْم ،ى قُلْتُ ثُمْأباُهللا ي فَعديو نُونْؤمالْم ،َأو فَعدى اُهللا يْأبيو نُونْؤم١(»الْم(. 

ـ فق الترجمة في ذكرهعلى   ضرِفاعتُ � أيوب قول وأما" :قال ابن حجر    ال هـذا  :لي
 ".للمخلوقين يذكره ولم اعياد قاله نماإ أيوب ألن، التبويب يناسب

 من على ردا، منعي ال الشكوى مطلق أن إلى أشار البخاري لعل" :–أي ابن حجر  – قلت
 اهللا من الطلب أن على فنبه ،والتسليم الرضا في يقدح البالء بكشف الدعاء أن الصوفية من زعم
 .)٢("عبادة زيادة فيه بل، ممنوعا ليس

، رفعـه  على أحد يقدر ال األلم أن والتحقيق، الباب هذا يف الناس اختلف" :القرطبي قال
 ال أن العبد كلف وإنما، عليه جبلت عما تغييرها يستطاع فال، ذلك وجدان على مجبولةٌ والنفوس

 فعل من كأن، الزائد والجزع التأوه في كالمبالغة، تركه إلى سبيل له ما المصيبة حال في منه يقع
 التـسخط  يحـصل  حتـى  مذموما فليس التشكي مجرد وأما، رالصب أهل معاني عن خرج ذلك

 سـبيل  علـى  للنـاس  ذكره هو إنما وشكواه، ربه العبد شكوى كراهة على اتفقوا وقد، للمقدور
 .)٣("أعلم واهللا .التضجر

وِور٥(الـصباغ  بـن او )٤(الطيب أبو وجزم، شكوى المريض أنين أن   :عن بعضهم  ي( 
 .مكروه وتأوهه لمريضا أنين أن ،الشافعية من وجماعةٌ

 وهذا، مقصود نهي فيه ثبت ما المكروه فإن، باطل أو ضعيفٌ هذا" :فقال النووي وتعقبه
 خـالف  بالكراهـة  أرادوا فلعلهم :قال ثم -الباب في عائشة بحديث احتج ثم-، ذلك فيه يثبت لم

 .)٦("أولى بالذكر أشتغاله أن شك ال فإنه، األولى
 ـــــــــــــــــــــــــ

 :دراسة الحديث) ١(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً  
 - إني وجع  : باب قول المريض   - كتاب المرضى  -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

 .بمثله، بنفس اإلسناد السابق،  )٩/٨٠(، ٧٢١٧ :حديث
 .١٠/١٢٤ :فتح الباري) ٢(
 .٤/٦٢٩ : فيض القدير:وعزاها الْمنَاوِي للطبري، ١٠/١٢٤ :فتح الباري البن حجر) ٣(
 !.لم يتميز ) ٤(
 كانت، ووفاة والدةً بغداد أهل من، شافعي فقيه :الصباغ ابن، نصر أبو، الواحد عبد بن محمد بن السيد عبد) ٥(

 لـه . عمـره  آخـر  في وعمي. فتحت ما أول النظامية بالمدرسة التدريس وتولى، عصره في إليه الرحلة
 :األعالم للزِرِكْلـي  ) (هـ٤٧٧(توفي في سنة    ، الفقه أصول في" العدة"و" العالم تذكرة"و، الفقه في "الشامل"
٤/١٠(. 

 .١٠/٢٤ :فتح الباري) ٦(
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، اليقـين  ضعف على تدل الشكوى كثرة كون من بالمعنى هأخذو ولعلهم" :قال ابن حجر  
 حاله عن طبيبه أو صديقه المريض إخبار وأما، األعداء شماتة وتورث، للقضاء بالتسخط وتشعر

 .)١("اتفاقًا به بأس فال
 ال ���� اهللا إلـى  والـشكوى " :قال ابن القيم  ، الشكوى إلى اهللا تعالى ال تنافي الصبر      ف لذا

 :قـال  ثـم  ،يخلـف  ال وعـد  إذا والنبي ،الجميل بالصبر وعد � عقوبي فإن، الصبر تنافي
m�ÐÏ�Î�Í�ÌË�ÐÏ�Î�Í�ÌË�ÐÏ�Î�Í�ÌË�ÐÏ�Î�Í�ÌËl ]IP!�: ا  وجده أنه :عنه اهللا أخبر أيوب وكذلك ]٨٦مـع  صـابر 

 الشكوى ال اهللا شكوى الصبر ينافي وإنما ]٨٣ :ا�E8 1)ء [ m�Y�X�W�V�U��Y�X�W�V�U��Y�X�W�V�U��Y�X�W�V�U�l :قوله
 يرحمـك  من تشكو :هذا يا :فقال وضرورةً فاقةً آخر إلى يشكو رجالً بعضهم رأى كما، اهللا إلى
 :أنشد ثم!!  يرحمك ال من إلى

 أعلم بك فإنه الكريم صبر *** لها فاصبر بليةٌ عرتك وإذا
 .)٢(يرحم ال الذي إلى الرحيم تشكو *** إنما آدم ابن إلى شكوت وإذا

وإال فكالم األئمة قد سبق في، وهذا بال شك محموٌل على أنه رآه يشكو بجزعٍ أو بتسخط 
 .واهللا أعلم، هذه المسألة
 فإذا، الشكوى ال اإلخبار وجه على قيل إنما فإنه" وارأساه" عائشة وقول" :قال الْمنَاوِي و

 قد الواحدة فالكلمة، وتسخطًا تبرما بها أخبر لو ما بخالف، شكوى يكن لم بعلته أخبر ثم اهللا حمد
 .)٣("والقصد بالنية يعاقب وقد عليها يثاب

 فـي  المتـوكلين  أحوال بيان: فقال تحت عنوان  ، الغزالي األمر تفصيالً حسنًا   وقد فصل   
 وهو البر كنوز من البالء وأنواع الفقر وإخفاء المرض كتمان أن علما: وكتمانه المرض إظهار

 فكتمانـه  ���� اهللا وبين بينه معاملة بالئه على والصبر اهللا بحكم الرضا ألن: المقامات أعلى من
 اإلظهار ومقاصد ،والمقصد النية فيه صحت إذا به بأس ال فاإلظهار هذا ومع ،اآلفات عن أسلم
 :ثالثة

 معـرض  فـي  ال فيـذكره ، للطبيب ذكره إلى فيحتاج التداوي غرضه يكون أن :األول
 .تعالى اهللا قدرة من عليه ظهر لما الحكاية معرض في بل ؛الشكاية

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/٢٤ :فتح الباري )١(
 .٢/١٦١ :مدارج السالكين البن القيم) ٢(
 .٦/٩٠ :فيض القدير) ٣(
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 من فأراد، المعرفة في مكينًا كانو، به يقتدى ممن وكان، الطبيب لغير يصف أن :الثاني
 المـرض  أن يرى أنه يظهر بأن، الشكر حسن بل المرض في الصبر حسن منه تعلمي أن ذكره
 .بالنعم يتحدث كما به فيتحدث، عليها فيشكر نعمةٌ

 القـوة  به تليق ممن يحسن وذلك، تعالى اهللا إلى وافتقاره عجزه بذلك يظهر أن :الثالث
 .)١(العجز منه ويستبعد والشجاعة

فيحسن ، منها الضعيف ومنها الموضوع  ،  فإنه روِي في هذا المعنى أحاديث عدة       :وأخيرا
 .)٢( كما هو في الحاشيةالتنبيه على شيء منها

 
 :والقنوط واإلحباطليأس  لاسببالحزن الهم و يكونال  وكذلك :ثالثًا

��mD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�A�E��E��E��E : حين قـال لبنيـه     �والقدوة في ذلك نبي اهللا يعقوب       
K�J�I�H�G�FK�J�I�H�G�FK�J�I�H�G�FK�J�I�H�G�FLLLL�U�T�S�R�Q�P�O�N�M��U�T�S�R�Q�P�O�N�M��U�T�S�R�Q�P�O�N�M��U�T�S�R�Q�P�O�N�M�l ]IP!�: ٨٧[. 

 .]١٣٩ :���ان �ل[ �m�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�¤�£�¢�¡���~�}�|�{l :قوله تعالىفي  وكما
 قتـال  على وحثهم ،والجراح القتل من أحد يوم نالهم بما وسالهمجلَّ وعالَّ    اهمعزفهنا  

 .)٣(والفشل العجز عن ونهاهم عدوهم
 أم سلَيم حـين مـات       وهو موقف ،  الموقف العظيم  من تسجيل ذلك  بد  ام ال   هذا المق وفي  

بل استبدال الجزع والولولة والنياحة بتـصرف     ،  كظم الحزن وعدم اليأس واإلحباط     حيث، ولدها
 :إيجابي باركه اهللا ورسوله

 طَلْحـةَ  ألبِـي  ابن كَان :قَاَل 	 ماِلك بنِ َأنَسِ من حديث    )٥( بسنده )٤( البخاري فقد أخرج 
 قَالَـتْ  ؟ ابنـي  فَعـلَ  مـا  :قَاَل طَلْحةَ َأبو رجع فَلَما، الصبِي فَقُبِض طَلْحةَ َأبو فَخَرج ،يشْتَكي
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 .٤/٢٩٣ :إحياء علوم الدين: انظر) ١(
ابـن عبـاس    بسنده من حديث    ) ١١/١٨٤(،  ١١٤٣٨ :  حديث -المعجم الكبير منها ما أخرجه الطبراني في      ) ٢(

كان حقا ، من ُأصيب بِمصيبة في ماِله أو جسده فَكَتَمها فلم يشْكُها إلى الناس«: �قال رسول اهللا :  قالب
 له   على اللَّه رغْفي داعـي   وغيره من أحاديث ال      )١/٣٥٦: السلسلة الضعيفة " (موضوع: "قال األلباني  » َأن

 .إلطالة بذكرهال
 .٤/٢١٦ : الجامع ألحكام القرآن للقرطبي:انظر) ٣(

 . )٧/٨٤(، ٥٤٧٠  : حديث- باب تسمية المولود غداة يولد- كتاب العقيقة-صحيح البخاري) ٤(
، سيرِين بنِ َأنَسِ عن، عونٍ بن اِهللا عبد َأخْبرنَا، هارون بن يزِيد حدثَنَا، الْفَضِل بن مطَر ثَنَاحد :قال البخاري ) ٥(

ننِ َأنَسِ عب اِلكم 	بالحديث، . 
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مٍ ُأملَي١(س( :وه كَنا َأسم تْ. كَانبفَقَر هِإلَي شَاءشَّى الْعفَتَع ،ثُم ابا َأصنْها، مغَ فَلَموا :قَالَتْ فَرارو 
بِيا، الصفَلَم حبو َأصةَ َأبوَل َأتَى طَلْحساِهللا ر � هرفَقَاَل، فََأخْب: »تُمسرلَةَ )٢(َأعقَاَل »؟ اللَّي: منَع ،

 فَـَأتَى . � يالنَّبِ بِه تَْأتي حتَّى احفَظْه :طَلْحةَ َأبو ِلي قَاَل، غُالما فَولَدتْ »لَهما بارِك اللَّهم« :قَاَل
بِه لَتْ � النَّبِيسَأرو هعم اتربِتَم ،فََأخَذَه فَقَاَل � النَّبِي »هعَأم ءقَالُوا »؟ شَي:  ـماتٌ  نَعـرتَم ،

 .)٣(اِهللا عبد وسماه ،بِه وحنَّكَه الصبِي في في فَجعلَها فيه من َأخَذَ ثُم، فَمضغَها � النَّبِي فََأخَذَها
 لمـوت   �الذي انقطع عن حضور مجلس النبي       – فالفرق كبير بين تصرف ذلك الرجل     

فذاك الرجل ترك حضور مجلس العلم لحزنه        ،ميوتصرف أم سلَ   -)٤(ابنه الذي كان يرافقه للحلقة    
مٍ نال بركـة     فحملت بغال  ،وتزينت لزوجها فأصاب منها    وهذه كتمت حزنها في قلبها    ، على ولده 

 .�دعاء النبي 
 الليمـون  مـن  صنعا" :تحت عنوان ، الدكتور عائض القرني  وما أحسن ما قاله صاحب      

 المصيبة يجعُل الرعديد والجاهُل ،أرباحٍ إلى الخسائر يحوُل األريب الذكي" :قال فيه  "حلوا شرابا
 :مصيبتينِ

 .وبصره التاريخِ سمع مألتْ دولةً ةالمدين في فأقام مكةَ من � الرسوُل طُرِدفقد 
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)١ ( لَأم سسول اهللا   وهي أم أنس خادم ر    ،  ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب األنصارية          ةبن هي ا  :مي� ،
أسلمت مع  ،  الغميصاء أو الرميصاء   :وقيل،  رميلة :وقيل،  سهلة :واختلف في اسمها فقيل   ، اشتهرت بكنيتها 

ومـات زوجهـا    ، تزوجت مالك بن النضر في الجاهلية فولدت أنـسا        ، السابقين إلى اإلسالم من األنصار    
 ).٨/٢٢٧ :بن حجراإلصابة ال(توفيت في خالفة عثمان ، فتزوجت بعده أبا طلحة، بالشام

النهاية في غريـب     (الوطء هنا ها به وأراد، بنائها عند بامرأتهالرجل   دخل إذا وهو   : من التعريس  :أعرستم) ٢(
 ).٣/٢٠٦ :الحديث البن األثير

  :دراسة الحديث) ٣(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً  
 - باب وسم اإلمام إبل الصدقة بيده      -اب الزكاة  كت -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

 باب الخميـصة    -كتاب اللباس و، إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة      من طريق   ، )٢/١٣٠(،  ١٥٠٢  :حديث
 باب جواز وسم الحيوان غير - كتاب اللباس والزينة-صحيح مسلمو، )٧/١٤٨(،  ٥٨٢٤ : حديث-السوداء

 باب  -كتاب اآلداب في  و، مختصرا وفيه زيادة ألفاظ   ، )٦/١٦٤(،  ٥٦٧٦ : حديث -اآلدمي في غير الوجه   
مـن  ، بلفظـه ، )٦/١٧٤(،  ٥٧٣٧ : حديث -استحباب تحنيك المولود عند والدته وحمله إلى صالح يحنكه        

 باب من فـضائل أبـي طلحـة    -كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهمو، طريق محمد بن سيرين  
مـن طريـق ثابـت      ، وفيه زيادات مطوالً  ، )٧/١٤٥(،  ٦٤٧٦  :ث حدي -األنصاري رضي اهللا تعالى عنه    

 .كلهم عن أنس بن مالك، البنَاني
 .٢٠٩سبق ذكر هذا الحديث ودراستة ص) ٤(
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 .السنة إمام فصار دلوج حنْبَل بن أحمد سجنو
 .جما علما حبسه من فُأخْرِج تيمية ابن وحبس
 .الفقْه في مجلدا عشرين فأخرج معطلة بْئرٍ قعرِ في )١(سيرخَالس ووضع
 .الحديث كتبِ وأنفعِ أشهرِ نم والنهاية األصول جامع فصنّفَ األثيرِ ابن وأقعد
 .)٢(.. السبعِ القراءات فجود بغداد من الجوزي ابن ونُفي

 : أو الدعاء عليها بالهالك والموتقتل النفس عدم :وعد اليأس كذلكمن الصبر و
 من قتـل الـنفس سـواء بـالتردي          �فقد حذر النبي    ، فالنهي عن ذلك معلوم في ديننا     

فمن فعل فهو يتردى أو يتحسى أو يجأ بطنه بحديدته فـي  ، نفس بحديدة بتحسي السم أو قتل ال     أو
 .)٣(نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

 :ألن بعض أنواع االكتئاب الشديد جدا والذي يسمى       ، وهذا التحذير يكون للقاتل المكلَّف    
وقد ، لمرضهبل هو مرفوع عنه التكليف      ،  ال يكون المصاب به في وعيه      )٤()االكتئاب الذهاني (

 فنحن ال نجزم أن كل من قتل نفسه هو من أهل          –سبحانه وتعالى –يقتل نفسه فيبقى أمره إلى اهللا       
 .)٥(الوعيد

 فإن كان ال بـد فـاعالً      ، تمني الموت و  اليأس سببوالحزن  لم والهم   ال يكون األ  وكذلك  
 .)٦(»ا لير وتوفني إذا كانت الوفاة خي،ا لياللهم أحيني ما كانت الحياة خير« :فليقل
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 من، مجتهد، حنافاأل كبار من، قاض :ئمةاأل شمس، بكر أبو، سهل بن أحمد بن محمد :سيرخَالس سهل ابن )١(
 سـجين  وهـو  أماله، جزءا ثالثون، والتشريع الفقه في" بسوطالم "كتبه أشهر). خراسان في (سرخس أهل

 ولما، الخاقان بها نصح كلمةً سجنه سبب وكان، الفقه أصول في" صولاأل"و) بفرغانة (أوزجند في بالجب
 ).٥/٣١٥ :األعالم للزركلي ()هـ٤٨٣( في سنة توفي أن إلى فرغانة سكن أطلق

 .٤٨ : ال تحزن للدكتور عائض القرني:انظر) ٢(
 - باب شرب السم والدواء به وبما يخـاف منـه والخبيـث          - كتاب الطب  -أخرجه البخاري ، الحديث بمعناه ) ٣(

 فَقَتَـلَ  جبـلٍ  من تَردى من« قَاَل � النَّبِي عنِ 	 هريرةَ َأبِيبسنده من حديث    ) ٧/١٣٩(، ٥٧٧٨: حديث
هنَفْس ،وي فَهنَارِ ف نَّمهى جدتَري يها فا خَاِلدخَلَّدا ميها فدَأب ،نمى وسا تَحمفَقَتََل س هنَفْس ،همي فَسف  هـدي 

اهستَحي ينَارِ ف نَّمها جا خَاِلدخَلَّدا ميها فدَأب ،نمقَتََل و هنَفْس ةيددبِح ،تُهيددي فَحف هدُأ يجا يي بِهطْ فبهي نف 
 .)٥/١٥٢ : النهاية في غريب الحديث:انظر(طعن الضرب وال :يجأ »َأبدا فيها مخَلَّدا خَاِلدا جهنَّم نَارِ

 .١٤٨ :لطفي الشربيني.  د- معجم مصطلحات الطب النفسي:انظر هذا المصطلح في) ٤(
 .٣٢ ص:الحزن واالكتئاب في ضوء السنة النبوية لعبد اهللا خاطر) ٥(
بـسنده  ) ٨/٧٦(، ٦٣٥١  : حديث - باب تمني المريض الموت    - كتاب المرضى  -وذلك لما أخرجه البخاري    )٦(

فَِإن كَان ال بد فَاعالً     ، ال يتَمنَّين َأحدكُم الْموتَ من ضر َأصابه      « :� قَاَل النَّبِي    	َأنَسِ بنِ ماِلك    من حديث   
 .»وتَوفَّني ِإذَا كَانَت الْوفَاةُ خَيرا ِلي، ِلي َأحيني ما كَانَت الْحياةُ خَيرااللَّهم  :فَلْيقُِل
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 وغدا  � حين فتر الوحي فحزن النبي       ،هنا ال بد من بيان مشكٍل في حديث بدء الوحي         و
 بحق اإلمـام    )١(وهذه فريةٌ يقولها بعض الروافض    ، مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال      

 حينما فتر الوحي حـزن   � مفاده أن النبي     ا بأنه ذكر في صحيحه حديثً     ،وصحيحه :البخاري  
 وذلك طعنًا في صحيح البخاري خاصةً كأحد        -كذلك يقولون -!! ى كاد أن ينتحر      شديدا حت  حزنًا

 .)٢( ومن ثم في أهل السنة ومنهجهم عامة،أهم مراجع أهل السنة
 بِـه  بـدئَ  ما َأوُل :قَالَتْ َأنَّها ل عاِئشَةَمن حديث    )٤( في بسنده  )٣(فقد أخرج البخاري  

 فَلَـق  مثْـلَ  جـاءتْ  ِإال رْؤيا يرى ال فَكَان، النَّومِ في الصادقَةُ الرْؤيا وحيِالْ من � اِهللا رسوُل
ثم رجوعه إلـى    ، الحديث وفيه قصة نزول الوحي عليه     – فيه فَيتَحنَّثُ حراء يْأتي فَكَان، الصبحِ

 ورقَةُ ينْشَب لَم ثُم -لى قولها إ، فلثم ذهابها به إلى ابن عمها ورقة بن نو        ، خديجة خائفًا يرتجف  
َأن فِّيتُو ،فَتَرو يحةً الْوتَّى فَتْرح زِنح ا � النَّبِييملَغَنَا فنًا بزا حغَد نْها ماررم ى كَيدتَري  ـنم 

 يـا  :فَقَـالَ  جِبرِيُل لَه تَبدى، نَفْسه منْه يلْقي ِلكَي جبٍل بِذروة َأوفَى فَكُلَّما، الْجِباِل شَواهق رءوسِ
دمحم ،وُل ِإنَّكسا اِهللا رقح ،كُنسفَي ِلذَِلك ْأشُهج ،رتَقو هنَفْس جِعرطَالَتْ فَِإذَا، فَي هلَيةُ عيِ فَتْرحالْو 
 .)٥(ذَِلك مثَْل لَه فَقَاَل جِبرِيُل لَه تَبدى، جبٍل ةبِذرو َأوفَى فَِإذَا، ذَِلك ِلمثِْل غَدا
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: أو لرفضهم تولي زيد بن علي ألبـي بكـر وعمـر فقـال لهـم               ، هم الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر      ) ١(
ويظهرون مواالة آل   ، لك نص على ذ   �وأن النبي   ، قالوا أن علي أولى بالخالفة    ، فسموا بذلك ، رفضموني

مقـاالت  : انظـر (أفكار  وغيرها من    ،�ويقولون أن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم اإلقتداء بالنبي         ، البيت
 )٥٢: فخر الرازيللعتقادات فرق المسلمين والمشركين وإ، ١٦ص: اإلسالميين ألبي الحسن األشعري

 .٢/٣١١: ى العامليجعفر مرتض: � األعظم النبى سيرة من الصحيح: انظر لذلك) ٢(
 .)٩/٢٩(،  ٦٩٨٢  : حديث-� به رسول اهللا َئد باب أول ما ب- كتاب التعبير-صحيح البخاري )٣(
محمد بن  [، عن ابن شهاب     ]بن خالد [، عن عقيل    ]بن سعد [حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث        : قال البخاري ) ٤(

ابـن  [، حدثنا معمر ]الصنعاني[ حدثنا عبد الرزاق ،]المسندي الجعفي[، ح وحدثني عبد اهللا بن محمد        ]مسلم
 .ل، عن عائشة ]ابن الزبير[فأخبرني عروة : قال الزهري : ]راشد

 :دراسة الحديث )٥(
 : رجاله كلهم ثقات إال أن فيه:دراسة اإلسناد: أوالً  
في حـديث   وال يضره فإنه ثبت     ، كان يتشيع عمى فتغير، و  ثقة حافظ   : عبد الرزاق بن همام الصنعاني      

 ).٢٧٨ -٢٦٦: الكواكب النيرات: انظر(وسماع محمد بن عبد اهللا المسندي منه قبل التغير ، معمر
��má�à�ß�Þá�à�ß�Þá�à�ß�Þá�à�ß�Þââââ�ä�ã��ä�ã��ä�ã��ä�ã : بـاب  - كتاب أحاديث األنبياء   - البخاري ه أخرج :تخريج الحديث : ثانيا  

�è�ç�æ�å�è�ç�æ�å�è�ç�æ�å�è�ç�æ�ål- ا، )٤/١٢١(،  ٣٣٩٢  : حديثبـاب بـدء     - كتاب اإليمان  -وأخرجه مسلم ، مختصر 
 :قـال ، عن ابـن شـهاب    ، يونسمن طريق   ، مطوالً، )١/٩٧(،  ٤٢٢  : حديث -�وحي إلى رسول اهللا     ال

= 
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 .حد الرواةأهذه اللفظة هي من زيادات ف،  عند العلماءوعليه كالم ويٌلأفهذا الحديث له ت
ثم إنها لـيس مـن كـالم        ، فقال أن اللفظة انفرد بها معمر     ، حل ابن حجر اإلشكال   قد  ف

 .)١(يه بالغًا دون إسنادوإنما من كالم الزهري يرو، عائشة
 :لمسألةفي اوقال األلباني موجها إخراج البخاري لهذه اللفظة من خالل استنتاجين 

  .شاذة فهي -رواة الحديث بال هذه اللفظة– وعقيل يونس دون بها معمر تفرد: األول
 مـن  ظاهر هو كما الزهري هو إنما "بلغنا فيما": القائل فإن ،معضلة مرسلة أنها: خراآل

 .الفتح في الحافظ جزم وبذلك السياق
بـد مـن     الو ،الصحة في شرطه على هو البخاري صحيح في حرف كل أن فال يظن 

 ،اعرض فيه جاء الذي المرسل والحديث فيه الموصولو والمعلق فيه المسند الحديث بين قيفرالت
 .المرسلة الزيادة هذه آخره في جاءت الذي هذا عائشة كحديث

 المعنى حيث من منكرة زيادة إنها نقول أن الحق فلنا ،الزيادة هذه ثبوت معد فَرِع وإذا
 على له الدافع كان مهما الجبل من بالتردي نفسه قتل يحاول أن المعصوم � بالنبي يليق ال ألنه
 .)٢(ذلك

قـال   يحيى بن سعيد القطان      أن وعرف،  الزهري الزيادة من مرسل   أن هذه    ذا عرف وإ
 يتـرك  وإنما ،سمى يسمى أن قدر وكلما حافظ، ألنه غيره، مرسل من رش الزهرى مرسل: "فيه
 أن هـذه    اليقين يزدادفبهذا  ، فكيف البالغ ،  فإذا كان هذا في المرسل     )٣("يسميه أن يستجيز ال من

 .اللفظة مما ال يقبل منه
ه  أن ينزع إزار�فقد هم النبي ، فإن الهم بالشيئ ال يعني القيام به: وعلى فرض صحتها

 ألنه معـصوم    )٤(فخر مغشيا عليه  ، ليضعه على عاتقه وهو ينقل الحجارة لبناء البيت قبل البعثة         
فإن عدم قيام النبي    ، فعلى العكس ، خاصةً إذا لم يكن قد نزل آنذاك تحريم قتل النفس         ، من الخطأ 

ودليل جديد علـى صـدق      ،  من الخطأ  � بهذا األمر ورجوعه عنه دليل جديد على عصمته          �
 .�ه نبوت

 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 مع اختالف وذكر مسلم طرقًا أخرى له في نفس الرواية     ، بالحديث، 	 أن عائشة ، حدثني عروة بن الزبير   

 .بعض ألفاظها
 .١٢/٣٦٠ : فتح الباري:انظر) ١(
 .٤٠: دفاع عن الحديث النبوي: انظر) ٢(
 .١/١١١: تذكرة الحفاظ للذهبي) ٣(
 ).٥/٤١(، ٣٨٢٩:  حديث- باب بنيان الكعبة- كتاب مناقب األنصار-صحيح البخاري: انظر لذلك) ٤(
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 : المشاعر ساعة الحزناتباعالموضوعية وضبط النفس وعدم : رابعا
، فحري بالمؤمن أن يضبط نفسه حينها     ، شطط وتهيج المشاعر  فإن ساعة الحزن مظنة ال    

بكْـرٍ    مـاتَ وَأبـو    � َأن رسوَل اِهللا     � زوجِ النَّبِي    ل عاِئشَةَ   فقد أخرج البخاري من حديث    
واِهللا مـا مـاتَ      :فَقَام عمـر يقُـولُ    ،  بِالْعاِلية  يعني -ن أبي أويس  ب- ِإسماعيُل :قَاَل، )١(بِالسنْحِ
 َأيدي  عثَنَّه اُهللا فَلَيقْطَعن  ولَيب، واِهللا ما كَان يقَع في نَفْسي ِإال ذَاك        :وقَاَل عمر  :قَالَتْ، �اِهللا   رسوُل

 جَأراٍل ورِجموِل اِهللا        ، لَهسر نكْرٍ فَكَشَفَ عو بَأب اءفَج� لَهي   :قَاَل  فَقَبُأمـا    ؛بَِأبِي َأنْتَ ويتَ حبط
فَلَما ، َأيها الْحاِلفُ علَى رِسلك    :ثُم خَرج فَقَالَ  ، والَّذي نَفْسي بِيده ال يذيقُك اُهللا الْموتَتَينِ َأبدا       ، وميتًا

رمع لَسكْرٍ جو بَأب ٢(تَكَلَّم(. 
 َأنْتَ بْل" فقال   :كل شيء يقوله عمر   " :	 واصفًا حال عمر     :قال الدكتور نزار ريان     

 للَّها يفْني حتَّى يموتُ ال" : وقال )٥("وأرجلَهم رِجاٍل أيدي فَلَيقَطِّعن" : وقال )٤("فتْنَةٌ )٣(تَحوسك رجٌل
���� ينقنَاف٦("الْم( َل" : وقالسَأر هِإلَي هبا رَل كَمسى ِإلَى َأروسم")يقوله عمر   ، )٧ لكنه لن  ، كل شيء

 .)٨("يقول الحقيقة األليمة
فيؤخذ مـن   ، 	ولكن الحقيقة ما قاله أبو بكر       ، وهذا كان من شدة وقع الخبر علي عمر       

،  معذور في ذلك   �رغم أن عمر    ،  الحقيقة جريا مع العاطفة    أو مخالفة ، تباع المشاعر هذا عدم ا  
 .�إنه رسول اهللا ، فإن الميت ليس كأي ميت

 
 : ال يقضي القاضي أو يفتي اإلمام وهو حزين:خامسا 

فـال ينبغـي أن   ، فالذي يقضي بين الناس ال بد أن يكون في حالة من االستقرار النفسي          
وهذا كما في الحديث الذي سبق ذكره من ، البال عند القضاءأو مشغول ، أو حزينًا، يكون غاضبا

َأتَـاه بِـالٌل يوذنُـه       ، مرضه الَّذي ماتَ فيه    �لَما مرِض النَّبِي     :قَالَتْأنها   ل عاِئشَةَ   حديث

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٢٦٥ :معجم البلدان للحموي (طيء جبل قرب بنجد موضع: السنح )١(
، )٥/٦(، ٣٦٦٧  : حـديث  -»خَلـيالً  تَّخذًام كُنْتُ لَو« � النَّبِي قَوِل باب - كتاب المناقب  -صحيح البخاري ) ٢(

  .٢٣٥ص، سبقت دراسته ولكن من لفظ ابن عباس
 ).١/٤٦٠ :النهاية في غريب الحديث البن األثير (ركوبها على وتحثك تخالطك أي :فتنه تحوسك )٣(
 ."إسناده حسن" :وقال األرنؤوط،  )٤٤/٣٤(، ٢٥٨٤١ : حديث-أحمد بن حنبلهذا لفظ ) ٤(
 ).٥/٦(، ٣٦٦٧ : حديث-» متخذًا خليالًلو كنت« :� باب قول النبي - كتاب المناقب-البخاريلفظ هذا ) ٥(
 ."إسناده حسن" :وقال األرنؤوط،  )٤٤/٣٤(، ٢٥٨٤١ : حديث- أحمد بن حنبلهذا لفظ) ٦(
 ."حديث صحيح" :وقال األرنؤوط، )١٥/٢٩٧(، ٦٨٧٥ : حديث: في صحيحهبن حبانهذا لفظ ا) ٧(
 .٢٧ص:  المدينةوأظلمت) ٨(
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فَـال   ،ِإن يقُم مقَامك يبكي    ؛َأسيفٌِإن َأبا بكْرٍ رجٌل      :قُلْتُ »مروا َأبا بكْرٍ فَلْيصلِّ   « :بِالصالة فَقَالَ 
  ةاءرلَى الْقع رقْدلِّ   « :فَقَاَل، يصكْرٍ فَلْيا بوا َأبر؛»م  ثْلَهَأوِ   ، فَقُلْتُ م ي الثَّاِلثَةفَقَاَل ف ةابِعالر »  ِإنَّكُـن
 .)١(»مروا َأبا بكْرٍ ،صواحب يوسفَ
وإن كانت نيتها غير ما يبـدو مـن         -هي   ف )٢(والحزن البكاء يعسر أي :"أسيف"فقولها  

تعتـذر  أرادت أن    ف - فيتشاؤم الناس به   �حيث أرادت أال يحل أبوها مكان النبي        ، ظاهر كالمها 
، فال يسمع الناس صالته، فما أن يقوم بالناس مصليا لم يزل يبكي،  سريع الحزنأنه رجل: ألبيها

 .فإنه ال بد أن يكون مستقر النفس ومستجمع العقل، الًويقاس عليه القاضي والمفتي مث
 

  :نسان من الحزن على من وعدهم اهللا بالكرامة اإليكثرال  :سادسا
 وكيف يكثُر الحزن، وأال يفرط المرء حزنًا عليهم، فالشهداء مثالً ال بد من االستبشار لهم

 .]١٧٠ :�ل ���ان[ �m�x�w�v�u�t�s�x�w�v�u�t�s�x�w�v�u�t�s�x�w�v�u�t�sl : فيهم����عليهم وهم من قال اهللا 
فـإن  ،  تسأله عن مصير ابنها    � جاءت أمه للنبي     ،ولذلك لما استشهد حارثة بن سراقة     

 :في غيرها اجتهدت عليه بالبكاء وإن كان ،كان شهيدا صبرت
، َأن ُأم الربيعِ بِنْتَ الْبـراء      :	  ماِلك  بنِ َأنَس من حديث    )٤(نده بس )٣(فقد أخرج البخاري  

  ح ُأم يهاقَةَ  ورنِ سارِثَةَ ب،    النَّبِي اهللاِ   : فَقَالَتْ �َأتَت ا نَبِيارِثَةَ      ،يح ني عثُندَل  -؟  َأال تُحقُت كَانو
  موي   بَغَر مهس هابرٍ َأصدتُ     -)٥(بربص نَّةي الْجف كَان فَِإن ،      ف هلَيتُ عدتَهاج ذَِلك رغَي كَان ِإني و
كَاءارِثَةَ« :قَاَل، الْبح ا ُأمي، نَّةي الْجف ا جِنَانلَى، ِإنَّهاألع سودرالْف ابَأص نَكاب ِإن٦(»و(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  : حديث– باب من أسمع الناس تكبير اإلمام- أبواب صالة الجماعة واإلمامة- كتاب األذان  -صحيح البخاري ) ١(
 .٢١٧ صوتقدم دراسته، )١/١٤٣(،  ٧١٢

 .١/٤٨ :النهاية في غريب الحديث) ٢(
 . )٤/٢٠(، ٢٨٠٩ : حديث- فقتله غرب باب من أتاه سهم- كتاب الجهاد والسير-صحيح البخاري) ٣(
، ] بهرامابن[حدثَنَا حسين بن محمد َأبو َأحمد ، ]محمد بن يحيى الذهلي[حدثَنَا محمد بن عبد اِهللا     :قال البخاري ) ٤(

 انبثَنَا شَيدعبد الرحمن التميميابن[ح [  َةقَتَاد نع]ةابنامعد [ م نب ثَنَا َأنَسدحبالحديث، اِلك. 
)٥( ال أي :غرب سهم يعراميه فر) ٣/٣٥٠ :النهاية في غريب الحديث.( 
  :دراسة الحديث) ٦(
 : رجاله كلهم ثقاتٌ إال أن فيه: دراسة اإلسناد:أوالً  
وهو من الطبقة الثالثة مـن المدلـسين        ، )٧٩٨ :تقريب التهذيب ( ثقةٌ مشهور بالتدليس     :قتادة بن دعامة    

 .وقد صرح بالتحديث هنا فال يضره، )٤٣ :بقات المدلسينط(
 - باب فضل مـن شـهد بـدرا        - كتاب المغازي  -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

 من طريق، )٨/١١٤(،  ٦٥٥٠  : حديث- باب صفة الجنة والنار   -كتاب الرقاق و، )٥/٧٧(،  ٣٩٨٢ :حديث
= 
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 بكـى ي أن يجب ال ،الخير له يرجى ومن، الصالح والرجل، الشهيد أن :ففي هذا الحديث  
 .)١(النار عليه خشىي من لىع البكاء وإنما، اآلخرة فى عليه باألمن فأخبرها، عليه

 )٣( بـسنده  )٢(البخاريوهو ما أخرجه    ، استشهاد عبد اهللا بن حرام    في حديث    وكذلك كما 
 يـدي  بـين  وضع حتَّى، بِه مثَِّل قَد ُأحد يوم بَِأبِي جِيء :قَاَل ب اِهللا عبد بنِ جابِرِمن حديث   

، عنْه َأكْشفُ ذَهبتُ ثُم، قَومي فَنَهاني، عنْه َأكْشفَ َأن ُأرِيد فَذَهبتُ، باثَو سجي وقَد � اِهللا رسوِل
 فَقَالُوا ابنَةُ  »؟ هذه من«: فَقَاَل صاِئحة صوتَ فَسمع، فَرفع � اِهللا رسوُل بِه فََأمر، قَومي فَنَهاني
 حتَّـى  بَِأجنحتها تُظلُّه الْمالِئكَةُ زالَت فَما ؛تَبكي ال َأو ؟ تَبكي فَلم« :قَاَل، عمرٍو ُأخْتُ َأو، عمرٍو
عف٤(»ر(. 

 أن ينبغي ال، بأجنحتها المالئكة تظله الذي القدر الجليل هذا أن محصلهف" :قال ابن حجر  
 .)٥("إليه صار بما له يفرح بل، عليه يبكي

 ــــــــــــــــــــــــــ=
  : حـديث - باب صـفة الجنـة والنـار   -كتاب الرقاقو، بمثله، ]جةابراهيم بن محمد بن خار[ إسحاق  يأب

 بـن   عن أنس ، بن أبي حميد  عن حميد   كالهما  ، إسماعيل بن جعفر  من طريق   ، بمثله، )٨/١١٦(،  ٦٥٦٧
 .مالك

 .٥/٣٠ : شرح صحيح البخاري البن بطال:انظر) ١(
  ).٢/٨١(،  ١٢٩٣ : حديث-الميت باب ما يكره من النياحة على - كتاب الجنائز-صحيح البخاري) ٢(
، ابـن المنكـدر   ]محمد[حدثنا ، ] عيينة ابن[حدثنا سفيان   ، ] المديني ابن[حدثنا علي بن عبد اهللا       :قال البخاري ) ٣(

 .بالحديث، ب سمعت جابر بن عبد اهللا :قال
  :دراسة الحديث) ٤(
 :رجاله ثقاتٌ إال أن فيه : دراسة اإلسناد:أوالً  

، وهو مدلس لكنه من الطبقة الثانية وال يدلس إال عن ثقة كم هو الحال هنا              ، ثقة حافظ  :سفيان بن عيينة  
 .٣٢تقدم ص، الذين وثقوا فيهالراوي عنه من شيوخ الكتب الستة وال يضره ألن ، وقد اختلط

 باب الدخول علـى الميـت بعـد       - كتاب الجنائز  -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  
 باب من قتل من المسلمين -كتاب المغازيو، بنحوه،  )٢/٧٢(، ١٢٤٤ : حديث-ا أدرج في أكفانهالموت إذ
 - كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم       -صحيح مسلم وفي  ، )٥/١٠٢(،  ٤٠٨٠ : حديث -يوم أحد 

، من طريـق شـعبة    ، )٧/١٥٢(،  ٦٥٠٩  : حديث -باب من فضائل عبد اهللا بن عمرو بن حرام والد جابر          
 -صحيح البخاريفي و»  لم ينه� ينهوني والنبي �فجعل أصحاب النبي    «بإختالف ألفاظ يسيرة فيه وهي      

صـحيح  وفـي   ، بنحوه، )٤/٢١(،  ٢٨١٦  : حديث - باب ظل المالئكة على الشهيد     -كتاب الجهاد والسير  
 حرام والـد     باب من فضائل عبد اهللا بن عمرو بن        - كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم       -مسلم
عـن ابـن    ) شعبة وسفيان (كالهما  ، من طريق سفيان بن عيينة    ، بمثله، )٧/١٥١(،  ٦٥٠٨  : حديث -جابر

 .	عن جابر ، المنكدر
 .٣/١٦٣ :فتح الباري) ٥(
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 :خالفات الشرعية الناجمة عن الحزن تجنب الم:سابعا 
وكثير ، التي نهت عنها السنة النبوية    ، فقد يشوب أحزان الناس بعض المخالفات الشرعية       

أو أن هذا أمر منتـشر      ، معللين أنه ال تثريب وال مؤاخذة في الحزن       ، من الناس من يتهاون بها    
 :فال بد من القاء الضوء عليها، بين الناس

فكان النهـي عـن    ،  صحيحة وصريحة  نهي عن النياحة ثابتٌ بأحاديثَ    وال : النياحة منها
 عـن  سـيرِين  بِنْـت  حفْصةَ من حديث    )٢( بسنده )١(فقد أخرج البخاري  ، النياحة أحد بنود البيعة   

ةَ ُأميطنَا :قَالَتْ ل )٣(ععايوَل بسَأ � اِهللا رنَـا  فَقَرلَيع m�L�K�J�I�H��L�K�J�I�H��L�K�J�I�H��L�K�J�I�H�l ، انَـانَهـ  و نِع 
ةاحالنِّي ،تضَأةٌ فَقَبرا امهدي :فَقَالَتْ يتْندعفُالنَةُ )٤(َأس ُأرِيد ا َأنهزِيا، َأجا قَاَل فَملَه ًئا � النَّبِيشَي ،

 .)٥(فَبايعها ورجعتْ فَانْطَلَقَتْ
 :ة عن هذه المرأ�وأما سكوت النبي ، فهذا نهي واضح وصريح عن النياحة

 أحـسن  هـو  الـذي  والجواب ،العلماء مذهب وهو ،مطلقًا حرام النياحة أن :الصوابف
 ،التحـريم  وقع النساء مبايعة تمت لما ثم ،للتنزيه أوالً ورد النهي إن :يقال أن وأقربها األجوبة

 ـــــــــــــــــــــــــ

، ٤٨٩٢  : حديث -m�F�E�D�C��F�E�D�C��F�E�D�C��F�E�D�C�l باب   -الممتحنة سورة   - كتاب تفسير القرآن   -صحيح البخاري ) ١(
)٦/١٥٠( . 

حـدثنا  ، ] سـعيد ابن[حدثنا عبد الوارث   ، ]عبد اهللا بن عمرو بن أبي الحجاج      [ أبو معمر    حدثنا :قال البخاري ) ٢(
أو بنـت   بنت كعـب     - بالفتح أوالضم  –نسيبة  [عن أم عطية    ، عن حفصة بنت سيرين   ، ]السختياني[أيوب  

 .بالحديث، ل ]الحارث
 كبار من كانت ،البصرة أهل في تعد ،كعب بنت نسيبة وقيل الحارث بنت نسيبة اسمها: األنصارية عطية أم )٣(

 غسل وشهدت الجرحى وتداوي المرضى تمرضو � اهللا رسول مع اكثير تغزو وكانت � الصحابة نساء
االستيعاب ( أحاديث � النبي عن ولها ،الميت غسل في أصل حديثها ،فأتقنت ذلك وحكت � اهللا رسول ابنة

 ).٤/١٩٤٧: البن عبد البر
 البكـاء  فـي  إال يستعمل وال، المعنى بهذا خاص وهو، تراسلها النياحة في األخرى عم المرأة قيام :اإلسعاد )٤(

فتح  (التعاون عند صاحبه الرجل ساعد على يده الرجل وضع المساعدة أصل إن :ويقال، عليه والمساعدة
 ).٨/٦٣٨ :الباري البن حجر

  :دراسة الحديث) ٥(
 .رجاله كلهم ثقات : دراسة اإلسناد:أوالً  
   :حـديث  - باب بيعـة النـساء     - كتاب األحكام  -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ياثان  

عن أم عطية ، عن حفصة بنت سيرين، أيوبمن طريق ، وعددت من وفى منهن، بنحوه، )٩/٨٩(،  ٧٢١٥
من ، بنحوه، )٣/٤٦(،  ٢٢٠٦   : حديث- باب التشديد في النياحة- كتاب الجنائز-صحيح مسلم وفي  ، ل
 .عن أم عطية، بن سيرينعن محمد ،  أيوبطريق
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 فـي  الـشديد  الوعيد وورد التحريم وقع ثم، األولى الحالة في ذكر لمن وقع الذي اإلذن فيكون
 .)١(أعلم واهللا ،كثيرة ثَأحادي

 : الصلق والحلق والشق:ومن صور النياحة
 وجِع :قَاَل 	 موسى َأبِي بنِ بردةَ يَأب من حديث  )٣( بسنده )٢(وذلك لما أخرجه البخاري   

 َأن يـستَطع  فَلَم، هَأهل من امرَأة حجرِ في ورْأسه علَيه فَغُشي )٤()شَديدا وجعا (وجعا موسى َأبو
درا يهلَيًئا عا، شَيَأنَا :قَاَل َأفَاقَ فَلَم رِيءب نمرَِئ مب نْهوُل مساِهللا ر � ،وَل ِإنسـرِئَ  � اِهللا رب 
نم اِلقَةالص اِلقَةالْحو الشَّاقَّة٥(و(. 

 .)٦(ةالمصيب عند رأسها تحلق التي :"الحالقة" :وقوله
 .)٧(المصيبة عند ثوبها تشق التي :"الشاقة"و

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٩/٢٣٢ : عمدة القاري للعيني:وانظر، ٦/٢٣٨ : شرح صحيح مسلم للنووي:انظر) ١(
 ).٢/٨١(، ١٢٩٦ : حديث: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة- كتاب الجنائز-صحيح البخاري) ٢(
 أن القاسم بن مخيمرة :عن عبد الرحمن بن جابر ، حدثنا يحيى بن حمزة    :قال الحكم بن موسى    :قال البخاري ) ٣(

 .وساق الحديث،  وجع أبو موسى:قال، 	 حدثني أبو بردة بن أبي موسى :قال، حدثه
 .هذه فروقات بين نسخ صحيح البخاري كما هي مثبتة في النسخة اليونينية) ٤(
 : دراسة الحديث)٥(
 : رجاله ثقات ما عدا: دراسة اإلسناد:أوالً  

 كثير ثقة ":سعد ابن قال :أبو صالح القنطري،  شيرزاد البغدادي:واسمه،  بن موسى بن أبي زهيرالحكم
 صـالح  وقال "ثقة: "مرة وقال "بأس به ليس ":معين ابن قال "الحديث في ثبتًا صالحا رجالً وكان ؛الحديث
: وقـال الـذهبي   ، الثقات يف حبان ابن وذكره "ثقة ":قانع ابن وقال، العجلي وثقهو "المأمون الثقة ":جزرة

 ".ثقة"
 بـن  الحكـم  حدثنا، هارون بن موسى وقال "صدوق ":حاتم أبو وقال "بأس به ليس: "وقال ابن شاهين  

وقال ابن  ، البغوي قال وكذا "كذلك قال نه أ :المديني ابن عن بلغني وقال ؛صالح الشيخ ":صالح أبو موسى
 ).هـ٢٣٢( سنة مات وجماعة البخاري  وقال. لثوثيق الجمهور له بل هو ثقة:قلت ".صدوق ":حجر

 :التاريخ الكبير ، ١/١٠١ :تاريخ ابن معين رواية عثمان    ، ٧/٣٤٦ :الطبقات الكبرى  (:مصادر الترجمة   
، ١/٦٣: تاريخ أسماء الثقات البن شـاهين     ، ٣/١٢٨ :الجرح والتعديل ، ١/٣١٣ :الثقات للعجلي ، ٢/٣٤٤

، ٧/١٣٧: تهذيب الكمال ، ٢/٥٢٧ :التعديل والتجريح ، ٨/٢٢٦ :تاريخ بغداد ، ٨/١٩٥ :الثقات البن حبان  
 ).٢٦٤ :تقريب التهذيب، ٢/٣٧٨ :تهذيب التهذيب، ١/٣٤٦ :الكاشف للذهبي

 باب تحريم ضرب الخـدود وشـق   - كتاب اإليمان-صحيح مسلمالحديث في   : تخريج الحـديث   :ثانيا  
 .بمثله، بذات اإلسناد، )١/٧٠(،  ٢٩٨  : حديث-الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية

 .١/٤٢٧ :النهاية في غريب الحديث) ٦(
 .٢/١١٠ :شرح صحيح مسلم للنووي) ٧(
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 .)١(المصيبة عند صوتها ترفع التي :"الصالقة"و
 .)٢(اليد ببسط الخَد ضربوهو ، ويلحق بذلك اللطم

 
 : البكاء المقترن بالندب والنوح:ومن هذه المخالفات

ح وجـزع ورفـع     وإنما يحرم منه ما صاحبه ندب ونـو       ، فإن البكاء بذاته ليس محرما    
 :	  ودمعت عيناه لموت ابنه كما مر سابقًا من حديث أنس بن مالـك             �فقد بكى النبي    ، صوت

 وِإنَّـا ، ربنَـا  يرضـى  ما ِإال نَقُوُل وال، يحزن والْقَلْب، تَدمع الْعين ِإن« : قال �رسول اهللا    أن
كاقرا بِفي يماهرِإب ونُونزح٣(»لَم(. 

 ،نسي والسالم الصالة عليه وأنه ،حرام البكاء أنواع جميع أن بعضهم ظن :النووي قال
 رحمةٌ هو بل ،مكروه وال بحرام ليس العين ودمع البكاء مجرد أن والسالم الصالة عليه فاعلمه

 .)٤(بأحدهما أو بهما المقرون والبكاء والندب النوح المحرم وإنما ،وفضيلة
 : فله تأويٌل عن العلماء:لنهي عن البكاء على الهلكىوأما ما ورد من ا 
 بنساء عبد    مر � أن رسول اهللا     	 ابن عمر  من حديث    )٦( بسنده )٥(أخرج ابن ماجة  فقد   

 فجـاء نـساء     »لَـه  بواكي الَ حمزةُ لكن« :�فقال رسول اهللا    ، األشهل يبكين هلكاهن يوم أحد    
 ،فَلْينْقَلـبن  مروهن؟   بعد انْقَلَبن ما ويحهن" : فقال �  فاستيقظ رسول اهللا   ،األنصار يبكين حمزة  

 .)٧(»الْيوم بعد هاِلك علَى يبكين وال

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤٨ :النهاية في غريب الحديث) ١(
 .١٣/٣٥٦ :تهذيب اللغة لألزهري) ٢(
، ١٣٠٣  : حـديث  -»لَمحزونُـون  ِإبراهيم يا بِك ِإنَّا« :� باب قول النبي     - كتاب الجنائز  -صحيح البخاري ) ٣(

 .١٩٩ص، األول من الباب الثانيوقد سبق دراسته في الفصل ، )٢/٨٣(
 .٦/٢٢٥ : شرح صحيح مسلم:أنظر) ٤(
 ).٣/١٠٩(،  ١٥٩١ : حديث- باب ما جاء في البكاء على الميت- كتاب الجنائز-سنن ابن ماجة) ٥(
أنبأنا أسامة بن زيـد ،      :  وهب قال    حدثنا عبد اهللا بن   : حدثنا هارون بن سعيد المصري قال       : قال ابن ماجة  ) ٦(

 عن نافع ، عن ابن عمر
 : دراسة الحديث) ٧(

 :إسناده متصل ورجال ثقات ما عدا: دراسة اإلسناد: أوالً
 وقال "صالح ثقة" : ابن معين  عن الموصلي يعلى بوأ قال: أسامة بن زيد الليثي موالهم أبو زيد المدني       

: وقال ابن شاهين   ."حجة" :غيره  زاد "ثقة" :عنه وغيره الدوري وقال "بأس به ليس" :عنه الدارمي عثمان
 كما هو وليس حديثه، عن فأمسك عليه غلط يحيى وكان ، مديني ثقةٌ: "وقال يعقوب بن سفيان البسوي    " ثقة"

 ."ثقة" :العجلي وقال "مشهور مدني" :نمير ابن وقال "يحيى توهم
= 
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 ــــــــــــــــــــــــــ=
 مـن  وجماعة الثوري عنه يروى" :عدى بن احمد بوأ وقال "به يحتج وال حديثه يكتب" :حاتم بوأ وقال

 مـن  خيـر  وهو ،بأس بحديثه ليس معين ابن قال كما وهو ،صالحةً نسخةً وهب ابن عنه ويروى ،الثقات
 "بآخرة عنه أمسك سعيد ابن يعنى يحيى نأ إال صالح" :داود أبي عن اآلجري وقال "أسلم بن زيد بن أسامة
 أن على ،الكتاب صحيح عنده نهأ على له روايته بكثرة واستدللت مسلم هل روى" :المدخل في الحاكم وقال
 مستقيم وهو يخطئ" :الثقات في حبان ابن وقال "سناداإل في مقرون هو أو ،بها مستشهد حاديثاأل تلك أكثر
 ."سنة وسبعون بضع مات يوم له وكان) هـ١٥٣ (سنة مات ،الكتاب صحيح مراأل

 :بيـه أ عن حمدأ بن اهللا عبد  وقال "بشئ ليس" :حمدأ عن ثرماأل وقال "ةبآخر القطان تركه" :حمدأ قال
 "النكرة فيه فستعرف حديثه تدبرت نإ" :فقال  !الحديث حسن راهأ :له فقلت "مناكير حاديثأ نافع عن روى"

 لـيس " :النـسائي   وقـال  "يضعفه سعيد بن يحيى كان: "خيثمة أبي بن بكر أبي رواية في معين ابن وقال
 مـن  الخامـسة  الطبقة في المديني ابن وذكره "حاديثأ عليه نكرواأ" :معين ابن عن البرقي وقال "بالقوي

 كلها منى يامأ رفعه جابر عن عطاء عن حدث نهأ القطان يحيى سمع لما" :الدارقطني وقال ،نافع صحابأ
 القطان ابن  وقال ."يالبخار تركه هذا أجل فمن" :الدارقطني  قال ."حديثه تركت قد نيأ اشهدوا : قال .منحر

 بن يحيى عنه حدثنا :الفالس علي بن عمرو وقال : قال .ااستشهاد له أخرج نماإ مسلم به يحتج لم" :الفاسي
 يـساوي  بـذلك  نهأل منكر أمر هذا" :القطان ابن قال ،المسيب بن سعيد سمعت :يقول  قال .تركه ثم سعيد
 حـديث  فـي  ذلـك  أراد بـل  ،عنه فهمه ما بذلك يحيى يرد ولم ،القطان ابن كالم انتهى "الزهري نسخة

 وشـذ  ،بالعنعنة المسيب بن سعيد عن عنه روايته على الزهري صحابأ اتفق سياقه من يتبين مخصوص
 .غير ال هذا القطان عليه نكرأف ،المسيب بن سعيد سمعت :الزهري عن فقال أسامة

هذا وأسامة – هذين سوى نمطعو يهمف ليس ستة الحديث في زيد بن أسامة أن واعلم: "قال ابن الجوزي
 ."-بن زيد بن أسلما

: وفيمن تكلم فيه وهو موثق     "يهم صدوق: "وفي المغني " الصدوق العالم، ،اإلمام": قال الذهبي في السير   
 أنه والظاهر ومتابعات شواهد أكثرها ولكن عنه وهب ابن حديث إخراج مسلم أكثر الحديث قوي صدوق"

وقـال محـررا تقريـب      " صدوق يهم : "قال ابن حجر في التقريب    " بالقوي ليس وغيره النسائي وقال ثقة
وهي نسخة صالحة كما ذكر ابـن عـدي         ، روى له مسلم في الشواهد مما يرويه عنه ابن وهب         : "التهذيب

وروايته هنا من حديث عبـد اهللا       ، هو كما قاال  : قلت" هو حسن الحديث إال عند المخالفة     ف) يعني من كتاب  (
 .هابن وهب عن

: تاريخ ابن معين رواية الـدوري     ، ٣٩٨: القسم المتمم –الطبقات الكبرى البن سعد     : (مصادر الترجمة 
، ٢/٢٢: التاريخ الكبير للبخاري  ، ٤٠٢: سؤالت ابن الجنيد ليحيى بن معين     ، ٦٦: ورواية عثمان ، ٣/١٥٧

الضعفاء الكبيـر   ، ٢/٢٨٤: الجرح والتعديل ، ٣/٢٣٤: المعرفة والتاريخ للبسوي  ، ١/٢١٦: الثقات للعجلي 
رجال صحيح مسلم   ، ١/٣٩٤: الكامل في الضعفاء البن عدي    ، ٦/٧٤: الثقات البن حبان  ، ١/٣٤: للعقيلي

الـضعفاء  ، ١/٣٨٢: التعديل والتجريح للباجي  ، ٣٨: تاريخ أسماء الثقات البن شاهين    ، ٧٠: البن منجويه 
من تكلم  ، ٦/٣٤٢: أعالم النبالء للذهبي  سير  ، ٢/٣٤٧: تهذيب الكمال ، ١/٩٦: والمتروكين البن الجوزي  

بحر ، ١٢٤: تقريب التهذيب ، ١/١٨٤: تهذيب التهذيب ، ١/٦٦: المغني في الضعفاء  ، ٤١: فيه وهو موثق  
 .)١/١١١: تحرير التقريب، ١٩: الدم

= 
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 وال يبكين على هالـك  :بمعنىيجوز أن يكون هذا : "فقال الطحاوي في حل هذا اإلشكال       
ألن في ذلك البكاء ما قـد       ، لى هذا الوقت  بعد اليوم من هلكاهن الذين قد بكين عليهم منذ هلكوا إ          

 .)١("أتين به على ما جال عنهن حزنهن
 . على ابنه�شكال بين ما ورد من النهي عن البكاء وبين بكاءه ودمعه إفال  
 : اإلحداد البدعي على الميت:ومن هذه المخالفات 

، يب وغيـره  فيمتنع عن الزينة والط   ، كموت قريب مثالً  ، فإن الحزين قد يحد لما أصابه     
على غيـر زوجهـا     و، وقد أقرت السنة النبوية للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا           

 :ثالثة أيام ال غير
لَما جـاء نَعـي      :قَالَتْ، زينَب بِنْت َأبِي سلَمةَ    من حديث    )٣( بسنده )٢(البخاريفقد أخرج   

 )٤(فَمـسحتْ عارِضـيها    ؛ بِصفْرة في الْيومِ الثَّاِلـث     ليبةَ  دعتْ ُأم حبِ   ؛من الشَّْأمِ  سفْيان َأبِي
ال يحـلُّ المـرَأة     « : يقُولُ �لَوال َأنِّي سمعتُ النَّبِي     ، كُنْتُ عن هذَا لَغَنيةً    ِإنِّي :وقَالَتْ، وذراعيها

 ــــــــــــــــــــــــــ=
مـن  ، مختـصرا ) ٩/٣٨( ، ٤٩٨٤   :حـديث : مسند أحمد بن حنبل   الحديث في   : تخريج الحديث : ثانيا
   :حـديث  و  صفوان بـن عيـسى،     من طريق  ،بمثله) ٩/٣٩٨( ، ٥٥٦٣   :حديثو، الحباب زيد بن    طريق
 -المستدرك على الصحيحين للحاكم   وفي  ،  بن فارس   عثمان بن عمر   من طريق ، بمثله) ٩/٤٧٧( ، ٥٦٦٦

) ٣/١٩٤(،  ٤٨٧١ : حـديث  - ذكر إسالم حمزة بن عبد المطلب      -كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم     
،  ١٢٢٥٤   : حـديث  - من رخص في البكاء على الميـت       - كتاب الجنائز  -بن أبي شيبة  مصنف ا و، بنحوه

 بـاب مـن     - كتاب الجنائز جماع أبواب البكاء على الميت       -السنن الكبرى للبيهقي  و، مختصرا) ٧/٥٠٥(
من طريق عبيد اهللا بن     ، بمثله) ٤/٧٠(،  ٧٤٠٦   : حديث -رخص في البكاء إلى أن يموت الذي يبكى عليه        

 هذه أحاديث تركها -�كتاب معرفة الصحابة  -وفي المستدرك،  عن أسامة بن زيد   بن أبي المختار   موسى
 عن أسامة الحسن بن علي بن عفان العامريمن طريق ، مختصرا) ٣/١٩٧(،  ٤٨٧٩   :حديث-في اإلمالء

،  ٦٤٦٦   : حـديث  - باب البكاء على الميت    - كتاب الكراهة  -شرح معاني اآلثار للطحاوي   وفي  ، بن زيد ا
  .به، كلهم عن أسامة بن زيد، عبد اهللا بن وهب بن مسلممن طريق ، بمثله) ٤/٢٩٣(

صحيح وضعيف سـنن ابـن       ("صحيح حسن ":قال األلباني و، إسناده حسن  :الحكم على اإلسناد  : ثالثًا
 ).٩/٨٣، ٤٩٨٤رقم : مسند أحمد" (إسناده حسن: " وقال األرنؤوط،)٢/٤٢، ١٣٠٣: رقم: ماجة

 .٤/٢٩٣ :رح معاني اآلثار للطحاويش) ١(
 . )٢/٧٨(، ١٢٨٠  : حديث- باب إحداد المرأة على غير زوجها- كتاب الجنائز-صحيح البخاري) ٢(
، حدثنا أيوب بن موسـى    ، ] عيينة ابن[حدثنا حدثنا سفيان    ، ]عبد اهللا بن الزبير   [حدثنا الحميدي    :قال البخاري ) ٣(

 .بالحديث،  زينب بنت أبي سلمةعن،  أخبرني حميد بن نافع:قال
 ).٤٦٧ :مختار الصحاح(ها خدي صفحتا أي : عارضيها)٤(
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فَِإنَّها تُحد علَيه َأربعـةَ     ، ِإال علَى زوجٍ  ،  علَى ميت فَوقَ ثَالث    َأن تُحد  ؛تُْؤمن بِاِهللا والْيومِ اآلخرِ   
 .)١(»َأشْهرٍ وعشْرا

 لبـاسٍ  مـن ، كلها الزينة من زوجها عنها المتوفى المرأة امتناع اإلحداد :بطال بنا قال
 غيـر  علـى  تحـد  نأ للمرأة الشارع وأباح، الجماع دواعي من كان ما وكل، وغيرهما وطيبٍ
 التفـاقهم ، واجبا ذلك وليس، الوجد ألم من ويهجم الحزن لوعة من يغلب لما، أيامٍ ثالثة زوجها

 على اإلحداد أن التنزيل ونص، الحال تلك في منعه لها يحل لم بالجماع طالبها لو الزوج أن على
 .)٢(واجب وعشرا أشهرٍ أربعة األزواج ذوات

 .)٣(الْقَرِيبِ علَى اإلِْحداد من امرأته منْع وِللزوجِ
 وحماية، للذرائع قطعا أن فيه  هو   ؛والعلة في وجوب اإلحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها       

 .وإظهارا للحزن على موت الزوج لعظم حقه، تنتهك أن اهللا لحرمات
  من تمام محاسن الشريعة وحكمتهـا ورعايتهـا        –أي اإلحداد - هذا   :: وقال ابن القيم  

كان أهل الجاهلية يبـالغون     و،  فإن اإلحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت        ،لمصالح العباد 
وتمكث المرأة  ، وحلق الشعور ، ولطم الخدود ، فيها أعظم مبالغة ويضيفون إلى ذلك شق الجيوب       

ـ ، ال تمس طيبا وال تدهن وال تغتسل   ، سنة في أضيق بيت وأوحشه     ط خُّسإلى غير ذلك مما هو تَ
 فأبطل اهللا سبحانه وتعالى برحمته ورأفته سنة الجاهلية وأبـدلنا بهـا             ،على الرب تعالى وأقداره   

ولما كانت مصيبة الموت البد أن تحدث للمصاب من الجزع واأللم           ، الصبر والحمد واالسترجاع  
 .)٤( ..والحزن ما تتقاضاه الطباع سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــ

  :دراسة الحديث) ١(
 :رجاله كلهم ثقاتٌ إال أن فيه : دراسة اإلسناد:أوالً  

الراوي عنه  وال يضره ألن    ، وقد اختلط ، وهو مدلس لكنه من الطبقة الثانية     ، ثقة حافظ  :سفيان بن عيينة  
 .٣٢ تقدم ص)١/٢٣٠:  الكواكب النيرات،٣٢ :طبقات المدلسين(الذين وثقوا فيه ب الستة من شيوخ الكت

 باب إحداد المـرأة علـى غيـر         - كتاب الجنائز  -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا
 - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعـشرا         -كتاب الطالق و، )٢/٧٨(،  ١٢٨١  : حديث -زوجها

  : حديث - باب وجوب اإلحداد في عدة الوفاة      - كتاب الطالق  -مسلمفي صحيح   و، )٧/٥٩(،  ٥٣٣٤  :ثحدي
مـن  ، )٤/٢٠٣(،  ٣٨٠٧  :حـديث و، بنحوه، مدعبد اهللا بن أبي بكر بن مح      من طريق   ، )٤/٢٠٢(،  ٣٧٩٨
 .بنحوه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن حميد بن نافع) عبد اهللا وأيوب(كالهما ، أيوب بن موسىطريق 

 .٣/١٤٦ : فتح الباري البن حجر:وانظر، ٣/٢٦٩ : شرح صحيح البخاري:انظر) ٢(
 .٢/١٠٥ : الموسوعة الفقهية الكويتية)٣(
 .٢/١٦٦ :إعالم الموقعين: انظر )٤(
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بتـداع فـي    واإل، والتشديد على النفس  ، تنطع لل ز أن يكون الحزن مسوغًا    بهذا ال يجو  و
 .الدين

 يحـلُّ  الَ« �فمما يدل على ذلك قول النبـي        ، واإلحداد مخصوص بالنساء دون الرجال    
َأةرمال نمِ بِاهللا تُْؤموالْير وفخُص األمر بالمرأة دون الرجل»اآلخ . 

 ويتضح هذا   )١(لمين على أنه ال إحداد على الرجل       المس  إجماع :ومما يدل على ذلك أيضا    
 .اإلجماع من خالل إطباق كل من كَتَب عن اإلحداد وأحكامه
يكره للمـصاب   " : فقال في اإلنصاف   ؛وذكر فقهاء الحنابلة ما يشعر بأن للرجل أن يحد        

لمـذهب   على الصحيح مـن ا     ، وتغليق حانوته وتعطيل معاشه    ،تغيير حاله من خلع ردائه ونعله     
 هذا يوم   : ليس هذا يوم جوابٍ    : فقال ،وسئل اإلمام أحمد عن مسألة يوم مات بِشْر       ،  ال يكره  :وقيل
وحسن الثيـاب ثالثـة      ال بأس بهجر المصاب الزينة       : وقال المجد  .وأطلقهما في الفروع  ، حزنٍ
  .)٢("أيام

              على المتوفى عنها زوجها وهذا محل اتفاق وإنمـا   ،بينهمحيث لم يذكروا إال أنه واجب 
 لكنهم  ،اختلفوا في بعض الحاالت هل يجب فيها اإلحداد أو ال ؟ كالمجنونة والصغيرة وغيرهما             

 .)٣(لم يذكروا خالفًا في وجوبه أو استحبابه للرجال البتة
 كمـا تفعلـه     ،وقوع مصاب عام  أو  ، الشهداء و والزعماء الملوك على اإلحداد حكم وأما

 برآسة واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث دارةجه سؤال إلفقد و، الدول والحكومات اليوم
  :فكان الجواب كالتالي  :باز بن اهللا عبد بن العزيز عبدالشيخ 

 علـى  باإلحداد باألمر العصر هذا في اإلسالمية الدول من الكثير عادة جرت فقد" :قال
 الحكوميـة  الـدوائر  تعطيل مع ،رأكث أو أقل أو أيام ثالثة لمدة والزعماء الملوك من يموت من

 ،اإلسـالم  بأعداء تشبه وفيه ،المحمدية للشريعة مخالفٌ العمل هذا أن شك وال ،األعالم وتنكيس
 حـق  فـي  إال، منه وتحذر اإلحداد عن تنهى � اهللا رسول عن الصحيحة األحاديث جاءت وقد

 خاصةً للمرأة � عنه صةالرخ جاءت كما، وعشرا أشهرٍ أربعة زوجها على تحد فإنها ؛الزوجة
 فـي  وليس ،شرعا ممنوع فهو اإلحداد من ذلك سوى ما أما ،فأقل أيام ثالثة قريبها على تحد أن

 ابنـه  � النبـي  حيـاة  في مات وقد ،غيرهما أو زعيمٍ أو ملك على يجيزه ما الكاملة الشريعة
 زمانه في تلوقُ -والسالم الصالة عليه- عليهم يحد فلم ،آخرون وأعيان، الثالث وبناته، إبراهيم

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٠٤ : الموسوعة الفقهية الكويتية)١(
 .٢/٣٩٨ :بي الحسن الصالحي ألحنبل بن أحمد اإلمام مذهب على الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف )٢(
 .٢/١٠٤ : الموسوعة الفقهية الكويتية)٣(
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 يحـد  فلـم  ،� رواحـة  بن اهللا وعبد، طالب أبي بن وجعفر، حارثة بن زيد ؛مؤتة جيش أمراء
 بموتـه  والمـصيبة  ،آدم ولد وسيد األنبياء وأفضل الخلق أشرف وهو � النبي توفي ثم ،عليهم
 الصحابة لأفض وهو ،	 الصديق بكر أبو مات ثم ،� الصحابة عليه يحد ولم، المصائب أعظم

 الخلـق  أفضل وهم، � وعلي وعثمان عمر قتل ثم ،عليه يحدوا فلم األنبياء بعد الخلق وأشرف
 .)١("عليهم يحدوا فلم الصديق بكر أبي وبعد، األنبياء بعد

 الرسمية أو غيرها من الوقوف دقيقة       سواءوأما ما يتعلق بما تفعله أيضا بعض الجهات         
 .أو لموت زعيم أوغيره ؟،  مثالًصمت حدادا على أرواح الشهداء

 بعض يفعله ما" :وكانت اإلجابة كالتالي  ، فكان هذا سؤال آخر وجه للجنة الدائمة لإلفتاء       
 ،ألرواحهـم  وتكريما تشريفًا أو ،الوجهاء أو ،للشهداء تحية الصمت مع زمنًا الوقوف من الناس

 � النبـي  عهد في تكن لم التي، ثةالمحد والبدع المنكرات من ؛األعالم وتنكيس ،عليهم وإحدادا
 ،هللا التعظـيم  إخالص وال ،التوحيد آداب مع تتفق وال ،الصالح السلف وال أصحابه عهد في وال
 ،القبيحـة  عاداتهم في وقلدوهم الكفار من ابتدعها من بدينهم المسلمين جهلة بعض فيها اتبع بل

 رفع والذي ،بهم التشبه عن � لنبيا نهى وقد ،وأمواتًا أحياء ووجهائهم رؤسائهم في وغلوهم
 والكـف ، محاسنهم وذكر ،عنهم والصدقة ،المسلمين ألموات الدعاء أهله حقوق من اإلسالم في
 إخوانـه  مع مراعاتها على المسلم وحث اإلسالم بينها التي اآلداب من كثيرٍ إلى..  مساويهم عن

ا الوقوف منها وليس ،وأمواتًا أحياءتأباه مما هذا بل ،الوجهاء أو للشهداء تحية الصمت مع حداد 
 .)٢(اإلسالم أصول

، وال شك أن تعطيل أعمال الناس ألجل موت أحدهم فيه إفساد وإهدار لمصالح األحيـاء              
 أن اإلحداد المبتدع مما أخذه بعض المسلمين   ؛ على ذلك  وزياةً، وإهدار لطاقاتهم وربطهم بالموتى   

�m�B�B�B�B : قال اهللا تعـالى    ،والسنة أن التشبه بهم ممنوع     ومعلوم من نصوص الكتاب      ،عن الكفار 

I�H�G�F�E�D�CI�H�G�F�E�D�CI�H�G�F�E�D�CI�H�G�F�E�D�CJJJJM�L�K�M�L�K�M�L�K�M�L�K�l ] وقـد   ، والتشبه بهم من مواالتهم    ]٥١ :ا��)��3ة 
 . عنه أشد النهي�نهى النبي 

، وعظمـاءهم هم   أن ينسوا شـهداء     وأصحابه �فإنه لم يكن للنبي     ، ومن الجانب اآلخر  
، وا حاضرين معهم بسيرتهم وأخالقهم وتضحياتهم     ولكنهم كان ، أن ال يكون لهم أثر بعد موتهم       أو

 . بهداهم فيما بقي من أيامهمويسترشدون، كالنبراس يستنيرون به

 ـــــــــــــــــــــــــ

 فتـوى جامعـة فـي أحكـام العـزاء           :وانظر لـذلك  ، ١/٤١١ :باز بن العزيز عبد الشيخ فتاوى مجموع) ١(
 .١٣ :للدكتور بكر أبو زيد الشرعية

 .٩/٧٨ :بن بازافتاوى اللجنة الدائمة برآسة ) ٢(
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وذكـر  ، وقد حث اهللا تعالى مرارا نبيه والمؤمنين على ذكر األنبياء السابقين          ؟  كيف ال   
�_]]]]�mZ�Y�X�WZ�Y�X�WZ�Y�X�WZ�Y�X�W :وتبليـغ دعوتـه   ، تعالىجهدهم وجهادهم في سبيل اهللا       �̂]�\�_� �̂]�\�_� �̂]�\�_� �̂]�\�l 

]@��C: وقال تعالى .]٤١: �mT�S�R�QT�S�R�QT�S�R�QT�S�R�QUUUU�\�[�Z�Y�X�W�V��\�[�Z�Y�X�W�V��\�[�Z�Y�X�W�V��\�[�Z�Y�X�W�V�l ]@��C: ٥٤[. 
ليكونوا لـه   ، من األنبياء والصديقين والشهداء   ، فالمؤمن مأمور أن يذكر سلفه الصالحين     

 .دليالً إلى اهللا تعالى
، �لى اهللا من أصـحاب النبـي         إ  فقد كان الصحابة يذكرون من سبقهم      ،وأما من السنة  
 إبراهيم بن عبد الرحمن بـن       حديثفقد أخرج البخاري     :قتداءعتبار واال فيذكرونهم من باب اال   

وكَـان  ، بن عميرٍاقُتَل مصعب  :فَقَاَل،  يوما بِطَعامه 	ُأتي عبد الرحمنِ بن عوف      " :قَاَل، عوف
فَلَم يوجد لَه   ، رجٌل آخَر خَير منِّي    وقُتَل حمزةُ َأو  ، ِإال بردةٌ  فَلَم يوجد لَه ما يكَفَّن فيه     ، خَيرا منِّي 

ثُـم جعـَل    ،  قَد عجلَتْ لَنَا طَيباتُنَا في حياتنَـا الـدنْيا         لَقَد خَشيتُ َأن يكُون   ، ما يكَفَّن فيه ِإال بردةٌ    
 .)١("يبكي

، وذلـك باالقتـداء بـسيرتهم     ، الشهداء والعظماء فهذه كانت طريقتهم في إحياء ذكرى       
فهي ذكرى لالزدياد   ، ويثبتها من شبهاتها  ، بما يرد النفس عن شهواتها    ، والتفكر بحالهم وفضلهم  

 . وبهدي الصالحين من قبلهم؛�زدياد من التمسك بسنته واال، من العمل
بـل علينـا أن     ،  هذه األحزان ينبغي أن ال تستمر      :يقول الدكتور عبد اهللا خاطر    ولذلك  
وال ينبغي أن يوجد عندنا أعيـاد حـزن         ، نتاجزها إلى حياة العمل واال    ولنتجاو، نعتبرها طارئة 

 يوما  �فلم يخصص النبي    ، وهذا ما درج عليه أهل القرون المفضلة      ، وأعياد نكسات نحتفل بها   
 لـم   –مرضوان اهللا علـيه   –وكذلك الصحابة   ،  وغيره 	 كوفاة عمه حمزة     ؛يتذكر فيه األحزان  

 .)٣)(٢( في كل عام�يقيموا مجالس لذكرى وفاة الرسول 
وااللتزام ، أن تُجتنب كل المحاذير والمخالفات السابقة الذكر      ،  فإنه من آداب الحزن    :لذلك

 .بحدودها وضوابطها التي سبق ذكرها، بما رخص الشارع فيه
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

وقد سبقت دراسته   ) ٢/٧٧(،  ١٢٧٤  : حديث - الكفن من جميع المال    : باب -نائز كتاب الج  -صحيح البخاري ) ١(
 .١٦٠ص

 .٢١ : الحزن واالكتئاب في الكتاب والسنة:انظر) ٢(
– أحكام اإلحداد وصوره المعاصرة للشيخ خالـد المـصلح           : بعنوان موضوع اإلحداد من بحث   استفدت في   ) ٣(

 www.almosleh.com: قع الشيخ غير مطبوع وجدته على مووهو بحثٌ -حفظه اهللا
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 :شكر اهللا عند ذهاب الحزن : من آداب الحزن:ثامنًا
��m�̀_�~�}�|�{�z�̀_�~�}�|�{�z�̀_�~�}�|�{�z�̀_�~�}�|�{�zaaaa�b��b��b��b : تعالى عن أهل الجنة أنهم يقولون      فقد أخبر اهللا  

e�d�ce�d�ce�d�ce�d�cl ]�>(?: ٣٤[. 
هـل هـو    ، إذهابه على   اَهللاهؤالء  الحزن الذي حمد    المقصود ب اختلف أهل التأويل في     و

هـو   ؟ أم    يدخلوها أن خائفين كانوا إذ، النار خوف من الجنة دخولهم قبل فيه كانوا الذي الحزن
 ؟ أم هـو     الدنيا في فيه كانوا الذي التعب من الحزن العيش ؟ أم هو      وهم حزن ؟ أم هو     الموت
 . ؟القيامة موقف في لنفسه الظالم ينال الذي الحزن

أخبـر   -تعالى ذكره - إن اهللا    :وأولى األقوال في ذلك بالصواب أن يقال      " :قال الطبري 
 الحمد هللا الذي أذهـب      عن هؤالء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به أنهم قالوا حين دخلوا الجنة            

 والجزع من الحاجة    ، والجزع من الموت من الحزن     ،وخوف دخول النار من الحزن    ، عنا الحزن 
 ولم يخصص اهللا إذ أخبر عنهم أنهم حمدوه على إذهابه الحـزن عـنهم           ،إلى المطعم من الحزن   

 ألن مـن  ،ك وكذلك ذل، بل أخبر عنهم أنهم عموا جميع أنوع الحزن بقولهم ذلك ،نوعا دون نوع  
 .)١(" فحمدهم على إذهابه عنهم جميع معاني الحزن،دخل الجنة فال حزن عليه بعد ذلك

 .نسأل اهللا أن يجعلنا منهم، لذلك ال بد أن يتخلق المؤمن بأخالق أهل الجنة
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠/٤٢٣ :تفسير الطبري) ١(
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    ::::اآلداب املتعلقة مبن حول اإلنسان احملزوناآلداب املتعلقة مبن حول اإلنسان احملزوناآلداب املتعلقة مبن حول اإلنسان احملزوناآلداب املتعلقة مبن حول اإلنسان احملزون: : : : املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين
 :حزنه عدم اإلكثار علي المحزون لحين يخف :أوالً

 �مـر النَّبِـي      : قَالَ 	َأنَسِ بنِ ماِلك     من حديث    )٢( بسنده )١(وذلك لما أخرجه البخاري   
، فَِإنَّك لَم تُصب بِمـصيبتي    ، ِإلَيك عنِّي  :قَالَتْ »اتَّقي اَهللا واصبِرِي  « :فَقَاَل، بِامرَأة تَبكي عنْد قَبرٍ   

 رِفْهتَع لَميَل، وفَق     النَّبِي ا ِإنَّهلَه � ،    النَّبِي ابفََأتَتْ ب�    ابِينوب هنْدع تَجِد فَقَالَتْ،  فَلَم:   رِفْـكَأع لَم ،
 .)٣(»ِإنَّما الصبر عنْد الصدمة اُألولَى« :فَقَاَل

 مؤاخـذة  تـرك  ،بالجاهـل  والرفق التواضع من � عليه كان ما :ويستفاد من الحديث  
 النـصيحة  بـذل  عند األذى احتمال في الترغيب ،وعدم اإلكثار عليه  ، اعتذاره وقبول، مصابال

 .)٤(الموعظة ونشر
 .مع مراعاة حال المنْكَر عليه، عدم ترك المنكر دون إنكارويستفاد منه 

 
 : مواساة المسلم إلخوانه وتفقدهم:ثانيا

 : أو فعله�النبي  من قول سواء، ولهذا أصوٌل متعددةٌ في السنة النبوية
 � النَّبِي ابنَةُ َأرسلَت قَاَل ب زيد بنِ ُأسامةَ من حديث    )٦( بسنده )٥(فقد أخرج البخاري  

هِإلَي: نًا ِإنِلي اب نَا قُبِضَل، فَْأتسقْرُِئ فََأري المقُوُل السيو: »ِإن ا ِللهَأخَذَ م ،لَها وطَى مكُـلٌّ ، َأعو 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  . )٢/٧٩(، ١٢٨٣  : حديث- باب زيارة القبور- كتاب الجنائز-صحيح البخاري) ١(
عن أنس بن مالك    ، ]البنَاني[حدثنا ثابت   ، ] الحجاج ابن[حدثنا شعبة   ، ] أبي إياس  ابن[حدثنا آدم    :قال البخاري ) ٢(

 .الحديث 	
 :ديثدراسة الح) ٣(

 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً
 لم يكـن  � باب ما ذكر أن النبي      - كتاب األحكام  -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا

،  ١٣٠٢ : حديث - باب الصبر عند الصدمة األولى     -كتاب الجنائز و، بنحوه، )٩/٦٥(،  ٧١٥٤ : حديث -..
 - باب في الصبر على المصيبة عنـد أول الـصدمة          -الجنائز كتاب   -صحيح مسلم و، مختصرا، )٢/٨٣(

 - باب في الصبر على المصيبة عند أول الـصدمة         -كتاب الجنائز و، مختصرا، )٣/٤٠(،  ٢١٧٨ :حديث
 .	عن أنس بن مالك ، البنَاني ثابت عن، من طريق شعبةكالهما ، بنحوه، )٣/٤٠(،  ٢١٧٩   :حديث

 .٨/٦٨ :عمدة القاري للعيني) ٤(
 . )٢/٧٩(، ١٢٨٤ : حديث-»..يعذب الميت « :� باب قول النبي - كتاب الجنائز-صحيح البخاري) ٥(
 ابـن [ أخبرنا عبد اهللا     :قاال، ] مقاتل المروزِي  ابن[ومحمد  ، ] عثمان بن جبلة   ابن[حدثنا عبدان    :قال البخاري ) ٦(

 حدثني أسامة بـن زيـد       :قال، ]ّلمعبد الرحمن بن    [عن أبي عثمان    ، أخبرنا عاصم بن سليمان   ، ]المبارك
 .بالحديث، ب
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عهٍل نْدى بَِأجمسم ،بِرفَلْتَص بتَسلْتَحلَتْ» وسفََأر هِإلَي متُقْس هلَيا عنَّهيْأتلَي ،فَقَام هعمو  دـعس  ـنب 
 الـصبِي  � اِهللا رسـولِ  ِإلَى فَرفع، ورِجاٌل ثَابِت بن وزيد كَعبٍ بنا وُأبي جبٍل بن ومعاذُ عبادةَ
هنَفْسو قَع١(تَتَقَع( قَاَل تُهبسح ا قَاَل َأنَّهكََأنَّه شَن)تْ، )٢فَفَاض نَاهيفَقَاَل، ع دعا :سوَل يسا اِهللا رذَا م؟ ه
 .)٣(»الرحماءُ عباده من اُهللا يرحم وِإنَّما، عباده قُلُوبِ في اُهللا جعلَها رحمةٌ هذه« :فَقَاَل

 ويهـون  حزنـه  ويخفف الميت صاحب سليي ما وذكر، التصبير :التعزية" :النووي قال
، بالـصبر  بـاألمر  يكـون  والتصبير، الصبر وهو العزاء من تفعلة التعزية ألن وذلك، مصيبته
 علـى  يحمـل  ماب وبالتذكير، بينهما بالجمع ويكون، األجر من للصابرين ما بذكر عليه وبالحث
 .)٤("لفظ لها يتعين وال »أعطى ما وله أخذ ما هللا إن« الصحيحين حديث في كما الصبر

 .)٥(ال مجال لإلطالة بذكرها، وفي التعزية أحاديث متعددة
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 المـوت  مـن  بـه رِقَتُ أخرى إلى ينتقل أن يلبث لم حاٍل إلى صار كلما أراد، وتتحرك تضطرب أي :تتقعقع) ١(
 ).٤/٨٨ :النهاية في غريب الحديث (قعيقعان

 ).٣/١١٥ :يب الحديثالنهاية في غر (غيرها من أبرد فيها الماء يكون الصغيرة الخلق القربة :شَنال) ٢(
  :دراسة الحديث) ٣(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً  
  :حـديث  - باب عيادة الصبيان   - كتاب المرضى  -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

  : حـديث  - باب وكان أمر اهللا قدرا مقـدورا       - كتاب القدر  -صحيح البخاري و، بنحوه، )٧/١١٧(،  ٥٦٥٥
، )٣/٣٩(،  ٢١٧٤ : حديث - باب البكاء على الميت    - كتاب الجنائز  -ومسلم، مختصرا، )٨/١٢٣(،  ٦٦٠٢
 .بأسامة بن زيد عن ، عن أبي عثمان، عاصم بن سليمانمن طريق ، بنحوه

 .١٤٨: األذكار للنووي: وانظر، ٦/٢٣٢: فيض القدير للمناوي) ٤(
، ١٦٠١ :  حـديث -ب ما جاء في ثواب مـن عـزى مـصابا       با -كتاب الجنائز  -منها ما أخرجه ابن ماجة    ) ٥(

 مـْؤمنٍ  مـن  ما «:قَاَل َأنَّه � النَّبِي عن بن حزم األنصاري     محمد بن عمرو  بسنده من حديث    ) ٣/١١٧(
وإسناده ضعيف ألجل قيس أبي      »الْقيامة يوم الْكَرامة حلَِل من سبحانَه اللَّه كَساه ِإال، بِمصيبة َأخَاه يعزي

 وليس له � األنصاري له إلى النبي     محمد بن عمرو  وألجل رفع   ، )٨٠٦: تقريب التهذيب (عمارة ففيه لين    
بعد أن كـان    األلباني  كذا قال   ، لكن متنه حسن بشواهده   ، )٨٨٣: تقريب التهذيب (نما رؤية فقط    وإ، سماع
 )٩٧ص، ٥٥: حـديث رقـم   : ما نص عليه تصحيحا وتضعيفًا    تراجعات العالمة األلباني في   : انظر( ضعفَه

الموسـوعة   (ذلك في الْفُقَهاء بين خالَفَ الَب، مصيبةٌ َأصابتْه ِلمن التَّعزِية استحبابِاستدل به الفقهاء على     و
 ).١٢/٢٨٨: الكويتية الفقهية
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؟ ومـا صـيغ      لمن تكـون التعزيـة       :مثل، وهنا ال بد من الحديث عن بعض األحكام       
 . وما مدتها ؟؟ التعزية

 : في التعزية حكم لبس السواد-١
 فيمـا  البـدع  من للتعزية معين لباس تخصيص :لخص الشيخ ابن عثيمين المسألة فقال     

 ال أنـه  يرى الناس بعض كان وإن ،���� اهللا قدر على اإلنسان تسخط عن ينبىء قد وألنه ،نرى
 تركـه  أن شـك  فال التسخط من شيء عن ينبىء وهو ،يفعلوه لم السلف كان إذا لكن ،به بأس
 .)١(السالم إلى منه أقرب اإلثم إلى يكون فقد لبسه إذا اإلنسان ألن ،أولى

٢- نِلم تَكُون ةزِي؟ التَّع. 
 ،يعقـل  الَ الَّـذي  الصبِي ِإالَّ ،وإِِنَاثُهم ذُكُورهم ،وصغَارهم كبارهم ،الْمصيبة َأهل يعزى

 .)٢(الْفتْنَة من خَوفًا ،ومحارِمها النِّساء ِإالَّ عزيهاي فَالَ ،النِّساء من والشَّابةُ
 :التَّعزِية صيغَةُ -٣

، مسمى بَِأجٍل عنْده وكُلٌّ، َأعطَى ما ولَه، َأخَذَ ما ِلله ِإن« �فمما يحسن التعزية به قوله      
بِرفَلْتَص بتَسلْتَح٣(»و( .ما أحسن الحديث وهذا" :النووي قال به عزيي")٤(. 

 فـى  درجتَـه  وارفَـع ، سـلَمةَ  َألبِـى  اغْفر اللَّهم« � كقوله :وقد يكون بالدعاء للميت   
ينيدهالْم ،اخْلُفْهى وف بِهقى عف الْغَابِرِين ،راغْفلَنَا و لَها وي بر ينالَمالْع ،حافْسو ى لَهف  ـرِهقَب ،

رنَوو لَه يه٥(»ف(. 
 »)٧(يمينه صفْقَة في )٦(اللَّه ِلعبد وبارِك، َأهله في جعفَرا اخْلُفْ اللَّهم« :�أو بمثل قوله    

 .)٨(مرارٍ ثَالثَ قَالَها
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٧/٤١٠ :مجموع فتاوى ابن عثيمين) ١(
 .١٢/٢٨٨ :كويتية الفقهيةالموسوعة ال) ٢(
 -»..يعذب الميت   « :� باب قول النبي     - كتاب الجنائز  -صحيح البخاري وهو في   ، ٢٧١صسبقت دراسته   ) ٣(

 . )٢/٧٩(، ١٢٨٤ :حديث
 .١٥٠ :األذكار) ٤(
 باب في إغماض الميت والدعاء لـه إذا       - كتاب الجنائز  -صحيح مسلم وهذه رواية   ، ٢٤٨صسبقت دراسته   ) ٥(

 . )٣/٣٨(، ٢١٦٩  : حديث-حضر
 . بن جعفر بن أبي طالبعبد اهللابنه  هو :وعبد اهللا، هو جعفر بن أبي طالب:  جعفر)٦(
ولعل ) ٢/٣٧٦: النهاية في غريب الحديث البن األثير     : انظر(يعبر بهذا اللفظ عن البيع والبيعة       : صفقة يمينه ) ٧(

 . في البيع ليعول إخوته بعد استشهاد أبيه دعا لعبد اهللا بن جعفر بالبركة�فيكون ، المراد هنا البيع
،  )١٦٥ :أحكـام الجنـائز   " (سنده صحيح : "وقال األلباني ، )٣/٢٧٩(، ١٧٥٠ :حديث :مسند أحمد بن حنبل   ) ٨(

 .وإنما ذكرت هذه الرواية هنا إستأناسا، لكن من سنن أبي داودفي الصفحة التالية وسوف تأتي دراسته 
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 وتـذكير المـصاب بفـضل       ،وقد يكون التعزية باألمر بالصبر والتقوى واالحتـساب       
 .)١(مصيبته

 .)٣("محدودا شَيًئا التَّعزِية في نَعلَم الَ": )٢(الحنبلي قُدامةَ ابن قَالو
 .)٤("حصلت عزاه لفظ فبأي ،فيه حجر فال ،التعزية لفظة وأما" :وقال النووي

 الرضـا  على ويحملهم ،حزنهم من ويكف ،يسليهم أنه يظن بما ويعزيهم" :قال األلباني و
 الذي الحسن الكالم من له تيسر فبما وإال ،ويستحضره يعلمه كان إن ،� عنه ثبتي مما ،والصبر

 .)٥("الشرع يخالف وال الغرض يحقق
 ،أجـرك  اهللا أعظم" :بالكافر المسلم تعزية فيأن يقول    أصحابنا استحب" :قال النووي و

ـ ، "لميتك وغفر ،عزاءك اهللا أحسن" :بالمسلم الكافر تعزية وفي، "عزاءك وأحسن  الكـافر  يوف
 .)٦("عليك اهللا أخلف" :بالكافر

 : مدة التعزية-٤
، وإنما وقتها متى علم أنها تسلوا عن المحزونين حزنهم        ، فإنه ال يحد للتعزية مدة محددة     

، جعفَـرٍ  بنِا اللَّه عبد من حديث    )٨( بسنده )٧( ما أخرجه أبو داود    ويدل عليه ، وتخفف من مصابهم  
َأن النَّبِى � َلَأمفَرٍ آَل هعثَالَثًا ج َأن مهيْأتي ،ثُم مكُوا الَ« :فَقَاَل َأتَاهلَى تَبى عَأخ دعمِ بوالْي« قَاَل ثُم 
 .)٩(رءوسنَا فَحلَقَ فََأمره. »الْحالَّقَ ِلى ادعوا« :فَقَاَل، َأفْرخٌ كََأنَّا بِنَا فَجِىء. »َأخى بنى ِلى ادعوا«

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٧ -١٦٣ :باني أحكام الجنائز لألل:انظر) ١(
 الكثير بخطه وكتب ببغداد وسمع رحل، العباس أبو، الدين سيف الحافظ قدامة بن اهللا عبد بن عيسى بن أحمد) ٢(

 فـى  مـصنف  ولـه ، للسماع إلباحته طاهر بن محمد الحافظ على الرد فى كبيرا كتابا ألف، وألف وخرج
 .)١/١٥١ :المقصد األرشد، هـ٦٤٣( سنة في مات، االعتقاد

 .١٢/٢٨٩ :الموسوعة الكويتية الفقهية) ٣(
 .١٥٠ :األذكار) ٤(
 . ١٦٣ :أحكام الجنائز) ٥(
 .١٥٠ :األذكار) ٦(
 ).٤/١٣٣(، ٤١٩٤  : حديث-باب في حلق الرأس - كتاب الترجل-سنن أبي داود) ٧(
جرير بن  [ حدثنا أبي ، ر حدثنا وهب بن جري    :قاال، ابن المثنى  ]محمد[و، مركْحدثنا عقبة بن م    :قال أبو داود  ) ٨(

 .بالحديث، عن عبد اهللا بن جعفر، يحدث عن الحسن بن سعد،  سمعت محمد بن أبي يعقوب:قال، ]حازم
 :دراسة الحديث) ٩(
 :ورجاله كلهم ثقاتٌ إال أن فيه،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  

= 
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 فـي  الفائـدة  رأى متـى  بل ،يتجاوزها ال أيام بثالثة التعزية تحد ال :فمن هذا الحديث  
 .)١(الثالثة بعد عزى أنه � عنه ثبت فقد بها، أتى التعزية

 .؟ الْعكْس َأوِ بِالْكَافرِ الْمسلم يعزى هل -٤
، حـرام  تعزيتهم إن :قال من العلماء  فمن :العلماء بين خالف هذا في: قال ابن عثيمين  

 كرجـاء  مـصلحة  ذلك في كان إن :فقال ذلك في فصل من  ومنهم ،جائزة إنها :قال من ومنهم
 .)٢("حراما كان وإال جائز فهو ،بتعزيتهم إال يمكن ال الذي شرهم وكف ،إسالمهم

 ،بِالْكَـافرِ  الْمـسلم  يعـزى  هَأنَّ إِِلَى :عنْه رِواية في حنيفَةَ وَأبو ،الشَّافعي :األَِْئمةُ ذَهبف
 .بِالْكَافرِ الْمسلم يعزى الَ َأنَّه إِِلَى :ماِلك اإلِِْمام وذَهب .الْحربِي غَير والْكَافر ،وبِالْعكْسِ

 وَأحـسن  َأجـرك  اللَّـه  ظَمَأع :قَال بِكَافرٍ مسلما عزى ِإن" :الْحنَابِلَة من قُدامةَ ابن وقَال
كاءز٣("ع(. 

 كانـت  وإكـرامهم  إعـزازهم  تعزيتهم من يفهم كان إن أنه :والذي رجحه ابن عثيمين   
 .)٤(المصلحة في فينظر وإال، حراما

  
 : التعاون بين المسلمين في أوقات أحزانهم:ثالثًا

،  مساعدة المسلمين ومآزرتهم لهفإن أوقات الحزن بالنسبة لإلنسان أوقات يحتاج فيها إلى
 :وذلك بالمساعدة المعنوية والمادية إن احتاج األمر

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 حديثه في لكن ثقةٌ :مي أبو النضر   الجهض :بن زيد بن عبد اهللا بن شجاع األزدي وقيل         :جرير بن حازم    

قيل اختلط ولكن حجبه أوالده فلم يحـدث        : "وقال الذهبي ،  إذا حدث من حفظه    وله أوهام ، عن قتادة ضعف  
 .وأما اختالطه فلم يحدث فيه شيًئا ألنه حجِب، فإنه ال يروي عن قتادة هنا،  وال يضره ذلك"حال اختالطه

 ).١/١١١ :الكواكب النيرات، ١٩٦ :تقريب التهذيب، ٢/١١٧ :ميزان اإلعتدال (:مصادر الترجمة
  : حـديث  - حلق رءوس الـصبيان    - كتاب الزينة  -السنن الصغرى  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

 مـن   � مناقب أصحاب رسـول اهللا       - كتاب المناقب  -السنن الكبرى للنَّسائي  و، بمثله، )٨/٥٦٤(،  ٥٢٤٢
المعجم و، بأطول منه ، )٧/٣١٥(،  ٨١٠٤ : حديث -	ر بن أبي طالب      فضائل جعف  -المهاجرين واألنصار 

، مطوالً كذلك، )٤/٣٦( :سعد الطبقات الكبرى البنو، مطوالً، )٢/١٠٥(،  ١٤٦١  : حديث:الكبير للطبراني
 .عن عبد اهللا بن جعفر، بن سعداعن الحسن ، محمد بن أبي يعقوبعن ، من طريق جرير بن حازم

 .)٢/٥١١(، ٤٤٦٣حديث : وصححه األلباني في المشكاة، سناده صحيحإ: اإلسناد الحكم على :ثالثًا  
 .١٦٥ :أحكام الجنائز لأللباني) ١(
  .٢/٣٠٤ :مجموع فتاوى العثيمين) ٢(

 .١٢/٢٩٠ :الموسوعة الفقهية الكويتية) ٣(
  .٢/٣٠٤ :مجموع فتاوى العثيمين) ٤(
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 قال رسول   : قال ،	  من حديث عبد اهللا بن جعفر      )٢( بسنده )١( أبو داود  وذلك لما أخرجه  
 .)٣(»شَغَلَهم َأمر َأتَاهم قَد فَِإنَّه ،طَعاما جعفَرٍ آلِل اصنَعوا« :�اهللا 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/١٦٤(، ٣١٣٤  : حديث- ألهل الميت باب صنعة الطعام- كتاب الجنائز-سنن أبي داود) ١(
خالد بن  [عن أبيه، حدثني جعفر بن خالد، ]ابن عيينة [حدثنا سفيان، ]ابن مسرهد [حدثنا مسدد: قال أبو داود) ٢(

 .بالحديث، عن عبد اهللا بن جعفر، ]سارة
  :دراسة الحديث) ٣(
 :ورجاله ثقات ما عدا، إسناد متصل : دراسة اإلسناد:أوالً 

 :والد جعفر بن خالد بـن سـارة       ،  ابن عبيد بن سارة القرشي المخزومي المكي       :ويقال،  بن سارة  خالد
 تعـرف  ال: "القطـان  وقال ابن  "صدوق: "وقال ابن حجر   "وثق: "وقال الذهبي ، ذكره ابن حبان في الثقات    

محـررو  عليه قـال    وبناءا   "حديثين إال له أعلم وال، أحوالهم يجهل من كسائر حاتم أبي ابن وأهمله، حاله
 . ابن القطان مقلدين"مجهول الحال: "كتاب التقريب

الحاكم على  فإن حكم   ،  أي صدوق  :فيبقى كما قال ابن حجر    ،  لكن ابن القطان متعنت في مواضع      :قلت
وكذلك ابن السكن والذهبي واأللباني كما سيأتي في        ، أنه حسن الحديث عنده   يفهم منه   " صحيح"اإلسناد بأنه   
كما نقـل الترمـذي   ، الشافعي كعمل بعض أهل العلمعلى هذ الحديث  ويؤيده كذلك أن، اإلسنادالحكم على  

 .عقب الحديث
، ١/٣٦٤ :الكاشـف للـذهبي   ، ٦/٢٦٤ :الثقات البن حبان  ، ٣/٨٢ :تهذيب التهذيب  (:مصادر الترجمة   

: تحرير التقريب ، ٣/٤٤٠ :بيان الوهم واإليهام البن القطان    ، ٢٨٦ :تقريب التهذيب ، ٨/٧٨ :تهذيب الكمال 
١/٣٤٤.( 

 باب ما جاء فـي     -� أبواب الجنائز عن رسول اهللا       -سنن الترمذي  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  
 باب ما جاء فـي      - كتاب الجنائز  -سنن ابن ماجه  و، )٢/٣١٢(،  ٩٩٨  : حديث -الطعام يصنع ألهل الميت   

،  ١٧٥١   :حـديث  -مسند أحمد بـن حنبـل     و، )٣/١٢٢(،  ١٦١٠ : حديث -الطعام يبعث إلى أهل الميت    
مـصنف  و، )١/٣٨٢(،  ١٣٢٥  : حـديث  - كتاب الجنائز  -المستدرك على الصحيحين للحاكم   و، )٣/٢٨٠(

من طريـق   ، )٣/٥٥٠(،  ٦٦٦٥  : حديث - باب الطعام على الميت    - كتاب الجنائز  -الرزاق الصنعاني  عبد
 .وأخرجه غيرهم، " جاء نعي جعفرلما"بنحوه مع زيادة يسيرة نحو ، به، بن عيينةاسفيان 

،  ٢٣٤٠  : حـديث - مـا يهيـأ ألهـل الميـت        - كتاب الجنائز  -معرفة السنن واآلثار للبيهقي   وهو في     
من طريق جعفر بـن     ، )٣٦١(،  ١٦٦٢ : حديث - ومن كتاب الجنائز والحدود    -مسند الشافعي و، )٥/٣٣٨(

فقال البيهقي في معرفة السنن واآلثار      ، طأوهو خ ، بدل جعفر بن خالد بن سارة     ، محمد بن علي بن الحسين    
، جعفر بن خالد بن سارة المخزومي     عن  الصحيح هو   و،  أن هذا خطأ من الراوي عن الشافعي       :ما ملخصه 

 .بمثله
: وقال الحاكم ، )٢/٣١٧ :تلخيص الحبير (صححه ابن السكن    و، إسناده حسن  : الحكم على اإلسناد   :ثالثًا  

" حـسن  ":وقـال األلبـاني    "حسن "وقال الترمذي ، ووافقه الذهبي  "يخرجاهولم  ، هذا حديث صحيح اإلسناد   "
ـ   وإ،  إسناده حسن  :قلت، )١/٣٩١ :المشكاة" (صحيح: "وقال مرة ، )١/١٧٦ :صحيح الجامع ( ن كان ضفه ع

= 
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وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن       " :قال الترمذي  و .هم مصيبتهم بموت جعفر   أي شغلت  
 .)١(" وهو قول الشافعي،يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة

 بأنه يستحب ألقرباء الميـت وجيرانـه أن         :ونقل البيهقي قول الشافعي في هذه المسألة      
فهو بدعة مكروهة   ،  البيت طعاما للناس   أما صنع أهل  ، لهذا الحديث ، يصنعوا طعاما ألهل الميت   

 .)٢(وهذا تشبه بأهل الجاهلية، ألن فيه زيادة على حزنهم شغالً إلى شغلهم، ال أصل لها
 قبلنـا  الخير أهل فعل من وهو، كريم وذكر، سنة ذلك فإن يشبعهم اطعام.. " :وفي األم 

 .)٣("وبعدنا
، البيت من الميت خروج عند الذبائح ذبح من اآلن يفعل ما المكروهة البدع منلذلك فإنه  

 ومحافل األفراح في ذلك يفعل كما لهم وتقديمه، للتعزيه يجتمع لمن الطعام وإعداد، القبر عند أو
 إعـداد  أما .. وتقديمه الطعام إعداد حرم البلوغ درجة عن قاصر الورثة في كان وإذا، السرور
 جعفـر  آلل اصـنعوا « :� لقوله مندوب ذلكف لهم وبعثه الميت ألهل طعاما واألصدقاء الجيران

٤(منه يمنعهم قد الحزن ألن األكل في عليهم ويلح »يشغلهم ما جاءهم فقد اطعام(. 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
مدعيا أن خالد بن سارة مجهول الحال كما قـال          ، )٢/٣١٢(بشار عواد معروف في تحقيقه لسنن الترمذي        

وأنـه  ، وقد سبق الحديث عن ذلك في الكالم على خالد بن سـارة           ، )١/٣٤٤ :تحرير التقريب (ابن القطان   
 .صدوق

 .٢/٣١٢ :سنن الترمذي) ١(
 .٥/٣٣٨ :معرفة السنن واآلثار للبيهقي) ٢(
 .٢/٦٣٥ :األم للشافعي) ٣(
 .٢/٢٢٤ : للجزيريالفقه على المذاهب األربعة) ٤(
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 على بدن اإلنسان وعقلـه      من أضرارٍ ، ا كان الحزن بتلك اآلثار التي سبق ذكرها        لم 
تناول أ الفصل سوف     في هذا  لذلك فإنني  ، مناسب عالجفي السنة    له   يكونكان ال بد أن     ، ونفسه

 . في عالج الهم والحزن�هدي النبي شيًئا من 
 ،الدواء من انوع عشر خمسةَ تتضمن -اآلتي ذكرها – ألدويةا هذه" :: يقول ابن القيم  

 إلى ويحتاج ،أسبابه وتمكنت ،استحكم قد داء فهو ،والحزن والغَم الهم داء إذهاب على تقو لم فإن
 .. كُلِّى استفراغ

 .الربوبية توحيد :األول
 .اإللهية توحيد :الثانى
 .االعتقادى العلمى التوحيد :الثالث

 .ذلك يوجب العبد من سبب بال يأخذه أو ،عبده يظلم أن عن تعالى الرب تنزيه :لرابعا
 .الظالم هو بأنه العبد اعتراف :الخامس
 أجمعهـا  ومـن  ،وصفاته أسماؤه وهو ،األشياء بأحب تعالى الرب إلى التوسل :السادس

 .القَيوم الحى :والصفات األسماء لمعانى
 .وحده به االستعانة :السابع
 .بالرجاء له العبد إقرار :الثامن
 يصرفُه ،يده فى ناصيتَه بأن له واالعترافُ ،إليه والتفويضِ ،عليه التوكِل تحقيقُ :التاسع

 .قضاؤه فيه عدٌل ،حكمه فيه ماضٍ وأنه ،يشاء كيف
 يستَـضىء  وأن ،للحيوان كالربيع لقلبه ويجعلَه ،القرآن رياض فى قلبه يرتَع أن :العاشر

 ،مـصيبة  كل عن به ويتعزى ،فائت كل عن به يتسلَّى وأن ،والشَّهوات الشُّبهات ظُلُمات فى به
ىستشفصدره أدواء من به وي، فيكون ه جِالءنزح، ه وشفاءه هموغَم. 

 .االستغفار :عشر الحادى
 .التوبة :عشر الثانى
 .الجهاد :عشر الثالث
 .الةالص :عشر الرابع

 .)١("بيده هما من إلى وتفويضهما والقُوة الحول من البراءة :عشر الخامس
  عن عالج -بإذن اهللا تعالى– أتحدثسوف ، كالم ابن القيم السابق في ضوء فإنه، بعدو

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢٠١ : القيمزاد المعاد في هدي خير العباد البن) ١(
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 أمـراض الهم والحزن من    " :نأقال ابن حجر     كما   ابصفته مرض ، أي الحزن المرضي  ، الحزن
 .)١("الباطن

 ن اهللا تعالى يحب لعبده الفرح والـسرور       وأ، ا شرع ا أن الحزن ليس مطلوب    رتفكما ذك 
ووعد اإلنسان المؤمن إن ، )٢(ن مكفرات الذنوب والخطايا الحزن م الهم و نه جعل   أبدليل   ،الحقيقي

 :كما قـال تعـالى    ، بأال يحزن في الدنيا وال في اآلخرة      ، واجتنب ما نُهي عنه   ،  بما ُأمر به   عمل
m�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÞ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓÞ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓÞ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓÞ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ól ]وقال  ]١١٢ :ا���8ة

ــالى ��md�c�b�a :تع �̀_�~�}�|�{�z�yd�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�yd�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�yd�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�yeeee����l ]&���'٩٧ :ا� [ _��C (ه���EBو

 .ا�F)ت

 بـل   ، يحزن وال  بأال يخاف  طمأنة المؤمن  من وظائف المالئكة   - وعال جلَّ-كما جعل   
�����mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII : قــال تعــالىيبــشرونه بفــضل اهللا ورحمتــه

JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSSl ]`a?: ٣٠[. 
ـ   ، جاءت رسُل اهللا إلى قوم لوط ليتم اهللا أمره بـإهالكهم          فإنه لما    ولذلك  اطمـأنوا لوطً

�meeee�����m�l�k�j�i�h�g�f�m�l�k�j�i�h�g�f�m�l�k�j�i�h�g�f�m�l�k�j�i�h�g�f :قال تعالى ، شروه بأنه من الناجين لئال يحزن     وب
nnnn����r�q�p�or�q�p�or�q�p�or�q�p�o����sssstttty�x�w�v�u�y�x�w�v�u�y�x�w�v�u�y�x�w�v�u�����|�{�z|�{�z|�{�z|�{�zl ]8!تK'Q٣(]٣٣ :ا�(. 

، الفرح الدائم وإنما يريد له    ،  كان  فرحٍ  ال يريد لعبده المؤمن أي     –سبحانه وتعالى -ولكنه  
بفضل الفرح  هو  و ،أو فرح الدنيا بحقه   ، وسرورهاخرة  وهو فرح اآل  ، الباقي والحقيقي والسرور  

�����maaaa����bbbb :ولذا قال تعالى، ويفرح بالقرآن، ويفرح باإليمان،  فيفرح باإلسالم،اهللا تعالى ورحمته

cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjjl ]� !�: ٥٨[. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/١٠٦:  فتح الباري البن حجر)١(
 .٣١٧ ص االستدالل على ذلك في مكانه المناسب- بإذن اهللا تعالى-سيأتي) ٢(
وهـو  " ليِابِ ب أرز"أو   "أريتائيل"أو  " ريبائيل " اسمه المعنى ما روِي من أن هناك ملكًا      وال يصح سندا في هذا      ) ٣(

، )٣٥حـديث    (:ذكر الخوالني صاحب تاريخ داريا    حيث  ، ومفَرِح قلوبهم ، نينمسلِّ الحزن من قلوب المؤم    
  إذ دخـلَ   فبينا هو على ذلك الحـالِ     ،  الروم  كان بأرضِ   جيشٍ استبطأ خبر ، الخوالنيأن أبا مسلم    ، بإسناده
فوقع فقال  طائر :  أنا أرز  ابِ بِي مسلِّ ل الملك  ي الحعن قلوبِ  نِز   بني آدم  ، فقال لـه   ، ذلك الجيش  وأخبره خبر

سـعيد بـن عبـد العزيـز        بسبب االنقطاع بين    ، وهو ضعيف االسناد   "ك حتى استبطأتُ  تَْئما جِ : "أبو مسلم 
وأما سعيد بن عبد العزيز فتوفي سـنة        ، )هـ٦٢(فإن أبا مسلم توفي سنة      ،  وأبي مسلم الخوالني   ؛التنوخي

 ).هـ١٦٧(
عـن  "؛ حيث رواه بصيغة      وفيه انقطاع ظاهر   ؛ آخر بإسناد، )٣٩١(وأخرجه أحمد بن حنبل في الزهد         

 .بنحوه ".. أبا مسلم أن، بعض مشيخة دمشق
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ولمـا كـان    ، ضرار الحزن  عن أ  الخطورة التي ذكرت حينما تكلمت    ما كان الحزن ب   ول
الـنفس   فـإن علمـاء      ؛والعالم الغربـي خاصـة    ، نتحار تتزايد في بالد العالم عامة     معدالت اال 

 ووضعوا له   ،ا كبير اوه اهتمام لُولذا أو ، )١("مرض العصر "كتئاب  ن يسمون الحزن واال   عاصروالم
 ، نفـسية   كانـت عالجـات    سـواء ، له العالج المناسب  األسس والنظريات التي تفسره وتضع      

 . وغيرها،أو صدمات كهربائية،  أي من خالل عقاقير ومهدئات، ماديةعالجات أو
الج الحزن في ضوء الـسنة      تناول في هذا المبحث ع     سوف أ  –عالىبإذن اهللا ت  – لذا فإني 

 سـبق   يتبـين وسوف  ، المادي وأالروحي   وأالنفسي   وأ الوقائي   سواء،  بجوانبه المختلفة  النبوية
 وتابعين وأئمة وعلماء في مختلف القرون من صحابة، وحتى هدي علمائه، ةتاإلسالم بقرآنه وسن

 .لعلم الطب الحديث في هذا الموضوع
 
  

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٨ ص:عبد الستار إبراهيم.  د:فهمه وأساليب عالجه، إضطراب العصر الحديث، كتئاباال: انظر لذلك) ١(
حة النفـسية   لكتروني لمجع األمل للص   من الموقع اال  " مرض العصر .. االكتئاب  : " بعنوان وانظر مقالةً 

  www.alamal.med.sa :بالرياض
 :من موقع إسـالم أون اليـن      ، عبد الرحمن عسل   :بقلم "االكتئاب آفة العصر  : "ومقالةً مشابهةً بعنوان  

www.islamonline.net 
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    :::: العالج الوقائي العالج الوقائي العالج الوقائي العالج الوقائي::::املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
 وما شابه من أمـراض      االكتئابلقد اهتم القرآن الكريم بسالمة قلب المسلم من الحزن و         

����¿¿¿¿����¾¾¾¾�m :ونجد ذلك في وقايته تعالى ألم موسى من الحزن بأن رد لها ولدها فقـال              ، طنيةبا

ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����l ]������mjjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp : آخروقال في موضعٍ ]١٣ :ا��
�q�q�q�ql ]b>: ٤٠[� 

����m����KKKK :فقال تعالى،  وال يحزن بما تقر به أعين أزواجه كلهن�وكذا أمر اهللا تعالى نبيه 

LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQRRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����l 

 .]٥١ :ا01/اب[
����¶¶¶¶�����m´́́́����µµµµ : فقال ؛ وذلك ألنها تُحزن المؤمن    ؛وكذلك نهى تبارك وتعالى عن النجوى     

¸̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����l ];د�(A١٠ :ا��[. 
عـن  فإنه نهاه   ،  وأنه أحب خلقه إليه    ، عند اهللا تعالى    عظيمٍ  على قدرٍ  �ولما كان النبي    
 في القرآن نهيه عـن  افتكرر مرار، وسهوصرف عنه وسا ، هووقاه من ، التعرض ألسباب الحزن  

 .الحزن ومواساته وتسليته له
قـال  ، بتكرار المواساة والتعزية والتـصبير  من بين األنبياء �نبيه تعالى خص اُهللا   فقد  

 ،ال يسأله عن حزنه   على ولده    ثمانين سنة    حزنبال � يعقوب -����اهللا  – ابتلى: بكر الخالل  أبو
 على  �حتى إذا حزن رسول اهللا       ]٨٤ :mµµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»l ] �P!�I :قالحتى  

 mÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����l :أنزل عليه من كفر به

ــال ]١٢٧: ا�'�����&[ ����°°°°����̄̄̄̄����®®®®����¬¬¬¬����»»»»�����m¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§¨̈̈̈����©©©©����ªªªª :���� وقــ

±±±±l ]م(Q 1ب ال أنت  أي أنا المكذَّ؛]٣٣ :ا..)١(. 
مـا فـي    ك، عن الحزن في كتابه العزيـز     عباده المؤمنين    ما نهى اهللا جل وعال     اوكثير

 ذلك فليس،  الحزن عننهى  يحينما  ولكنه جل وعال     �mÈ�ÇÈ�ÇÈ�ÇÈ�Çl و m}�}�}�}������~�~�~�~l: تعالى قوله
 عـن  هو إنما الحقيقة في النهي ولكن، باالختيار يحصل ليس فالحزن، الحزن تحصيل عن بنهيٍ

 .)٢(واكتسابه الحزن يورث ما تعاطي

 الهـم الحـزن   فكل هذه اآليات نلمس منها الجانب الوقائي من هدي اإلسالم في عـالج       
 .ألصفيائه وأوليائه

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٤١ : ذكر المقام المحمود-السنة ألبي بكر بن الخالل: انظر )١(
 .١١٥ ص: األصفهاني المفردات في غريب القرآن الكريم للراغب:انظر) ٢(
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 :  ومنها،فقد تعددت مالمح الهدي النبوي في وقاية اإلنسان من الحزن، وأما من السنة
 :الفتن والباليا وتهيئة النفوس لها من ����ر النبي يحذِّت :أوالً

أن يحذر الناس مما سـيأتي علـيهم فـي           : في الوقاية من الحزن    فإن من هدي اإلسالم   
 :حن وباليا وفتنالمستقبل من م

   كما فـي قولـه تعـالى   ، المؤمنين بأنه سيبتليهم ويختبرهماومن ذلك قوله تعالى مخبر : 
mPPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYYZZZZ����[[[[����\\\\����l ]١٥٥ :ا���8ة[. 

غتمام س لذلك وعدم اال   والنفتهيئة  هذا من باب     ؛خبار اهللا تعالى بأنه سيصيبهم بما قال      إف
 . من ذلكعافانا اهللا، حال وقوعهبه 

  لعمار بن ياسـر بـأن    � ومنه حديث إخباره     ،تشهد لهذا المنهج  كثيرةٌ   ن السنة أمثلةٌ  وم
 :ستقتله الفئة الباغية

 : قال ِلي ابن عباسٍ والبنه علـي       : عكْرِمةَ قَالَ  من حديث  )٢( بسنده )١(خرج البخاري أفقد  
      هيثدح نا معمفَاس يدعقَا ِإلَى َأبِي سفَ، انْطَل     هحلصي اِئطي حف وى  ، انْطَلَقْنَا فَِإذَا هتَبفَاح هاء٣(فََأخَذَ رِد( 

       جِدسالْم بِنَاء كْرتَّى َأتَى ذثُنَا حدحَأنْشََأ ي نِ       :فَقَاَل، ثُمنِ لَبِنَتَيلَبِنَتَي ارمعُل لَبِنَةً لَبِنَةً ومكُنَّا نَح  ،  آهفَـر
  قُولُ    فَ �النَّبِييو نْهع ابالتُّر نْفُضي: »حيـةُ     وياغَئةُ الْبالْف ارٍ تَقْتُلُهمع ،      نَّـةِإلَـى الْج موهعـدي

 .)٤(يقُوُل عمار َأعوذُ بِاِهللا من الْفتَن :قَاَل »ويدعونَه ِإلَى النَّارِ

 ـــــــــــــــــــــــــ

، ٤٤٧  :حـديث  - باب التعاون في بنـاء المـسجد       - أبواب استقبال القبلة   - كتاب الصالة  -صحيح البخاري ) ١(
)١/٩٧.( 

لحـذاء، عـن    حدثنا خالد ا  : حدثنا عبد العزيز بن مختار، قال     : ، قال ]بن مسرهد  [حدثنا مسدد : قال البخاري ) ٢(
 .الحديث .. ، قال لي ابن عباس والبنه علي]مولى عبد اهللا بن عباس [عكرمة

 يكـون  وقـد  عليها ويشده ظهره مع به يجمهما بثوب بطنه إلى رجليه اإلنسان يضم أن هو االحتباء: احتبى) ٣(
 ).١/٣٣٥: النهاية في غريب الحديث البن األثير (الثوب عوض باليدين االحتباء

 :ة الحديثدراس) ٤(
 .إال أن فيه،  إسناده متصل ورجاله ثقات:دراسة اإلسناد: أوالً  

وال يروى عمن   ، ألنه من تالميذ عكرمة   ، وال يضره ، )٢٩٢ :تقريب التهذيب  ( يرسل ثقةٌ: خالد الحذاء 
 وقيل أن حفظه تغير بـأخرة       )٥٤ :المراسيل البن أبي حاتم   ، ٣/١٠٥ :تهذيب التهذيب (ثبت إرساله عنهم    

 .فإن إخراج البخاري له يزيل عنه هذه الشبهة هنا،  وال يضره)٤٦١: واكب النيراتالك(
 باب مـسح الغبـار عـن        - كتاب الجهاد والسير   -صحيح البخاري  الحديث في    :تخريج الحديث : ثانيا  

 كتاب  -صحيح مسلم وفي  ، بنحوه، به، من طريق عكرمة  ) ٤/٢١(،  ٢٨١٢  : حديث -الرأس في سبيل اهللا   
من ) ٨/١٨٥(،  ٧٥٠٤   : حديث- باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل        -شراط الساعة الفتن وأ 
 .وذكر عقبه طرقا أخرى، بمعناه مختصرا،  عن أبي سعيد الخدريالمنذر بن مالكطريق 
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والشواهد غير هـذا    ،  من الفتن   أصحابه وأمته من بعده    � تحذير النبي    :فيؤخذ من هذا  
 .الحديث كثيرة

 
الحزن مدخل من مداخل الشيطانبيان أن  :اثاني: 

 منهـا   ،كثيرةوأساليب   وله من أجل ذلك وسائلُ    ، فالشيطان حريص على إحزان المؤمن    
 .وغير ذلك، ومنها الحلم السيئ، ومنها النجوى، الوسوسة وإلقاء الشبه في النفس

�����mbbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk :له تعـالى  فيقول ابن جرير في قو    

llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwwwl ] كــان " : قـال ]١١ :ا1 �6)ل
   فأذهب اهللا ذلـك مـن   ،من إصباحهم مجنبين على غير ماء، نهم بهالشيطان وسوس لهم بما حز 

 ألنهـم   ،وتثبيته بذلك المطر أقـدامهم    ، وتقويته أسبابهم ، فذلك ربطه على قلوبهم   ، قلوبهم بالمطر 
 ال  فلبدها المطر حتى صارت األقدام عليهـا ثابتـةً        ، هشاء )١(ةلَ التقوا مع عدوهم على رم     كانوا

 .)٢("تسوخ فيها
 دون  اثنـين  بـين  رالس حديثوهي  ، النجوى :وسائل الشيطان في إحزان المؤمن     ومن

����m´́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ :كما في قوله تعالى   ، )٣(ثالثهما

ÁÁÁÁÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆl ]١٠ :المجادلة[. 
ِإذَا « :�النَّبِي   قال   : قَالَ 	بن مسعود   عبد اِهللا    من حديث    )٥( بسنده )٤(أخرج البخاري فقد  

 .)٦(»َأجَل َأن يحزِنَه ،نِ دون اآلخَرِ حتَّى تَخْتَلطُوا بِالنَّاسِال رج يتَنَاجىالثَةً فَالكُنْتُم ثَ

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٦٢: النهاية في غريب الحديث البن األثير( ماء تمسك وال اشيًئ تنبت ال التي :رملة) ١(
 .١٣/٤٢١ : البيان في تفسير القرآنجامع )٢(
 .٢/٩٠٥ :المعجم الوسيط، ٥/٣٩٩ :معجم مقاييس اللغة البن فارس) ٣(
   :حـديث  - باب إذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس بالمسارة والمناجـاة           - كتاب االستئذان  -صحيح البخاري ) ٤(

٨/٦٥(، ٦٢٩٠( . 
 ابـن [عن منـصور  ، ]الضبي عبد الحميد    ابن[حدثنا جرير   ، ] محمد العبسي  ابن[ حدثنا عثمان  :قال البخاري ) ٥(

 .بالحديث، 	 ] مسعودابن[عن عبد اهللا ، ]شقيق بن سلمة[عن أبي وائل ، ]المعتَمر
 : دراسة الحديث)٦(
 : رجاله ثقاتٌ إال أن فيه: دراسة اإلسناد:أوالً  
قيل كان  ،  صحيح الكتاب  ثقةٌ :رازي القاضي أبو عبد اهللا ال   ، الضبيجرير بن عبد الحميد بن قرط        -١  

ووجه إخراج البخاري له ما نقله ابن حجـر فـي           ، )١٩٦ :تقريب التهذيب  (فى آخر عمره يهم من حفظه     
 بـل ، لغيره ذلك أر ولم: "قال ابن حجر   "الحفظ سوء إلى عمره آخر في بسنُ" :البيهقي قال :هدي الساري 

= 
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ات وأساليب وقايـة المـؤمن مـن        فيستفاد من هذا الحديث أن تجنب النجوى أحد خطو        
 . ألنه من أساليب الشيطان في إدخال الحزن إلى قلب المؤمن،فنهاهم عن هذا الفعل، الحزن

ناءات ثاسـت ال بد أن نشير إلى أنه هناك       ، ال يترك األمر هكذا دون ضبط أو بيان        وحتى
ثَة الذَا كَانُوا َأكْثَر من ثَ    باب إِ " :بقولهفي ترجمته للحديث    ليها البخاري   إشار  التي أ وهي  ، نجوىلل
 .)١(" بْأس بِالْمسارة والْمنَاجاةالفَ

 االثنـان  يتنـاجى  أن إلمكـان ، اثنـين  تناجي يمتنع لم أربعةً كانوا إذا أنهم :منه يؤخذف
 لدسيـسة  أو، فيه رأيهما لسوء هي إنما نجواهما أن يتوهم قد ألنه يحزنه قال وإنما .. اآلخران

 .)٢(له ةغائل
  ل الحزن إ       أخبر أتبا  � أن النبي    :اومن ذلك أيضخدلى نفوسهم مـن    عه أن الشيطان قد ي

 :خالل الرؤيا
 الزمان اقْتَرب ِإذَا« :قَاَل � النَّبِى عنِ، هريرةَ َأبِى  من حديث  )٤( بسنده )٣(أخرج مسلم قد  ف

لَم ا تَكَدْؤيمِ رلسالْم بتَكْذ ،َأصوقُكُما دْؤير قُكُمديثًا َأصدا، حْؤيرمِ  ولـسالْم  ءـزج  ـنـسٍ  مخَم 
ينعبَأرا وءزج نم ةوا، النُّبْؤيالرا :ثَالَثَةٌ وْؤيفَر ةاِلحى الصشْرب نم ا، اللَّهْؤيرو  ـزِينتَح  ـنم 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
والسنن الكبـرى   ، ٣٩٢ :هدي الساري  ("مذي والنَّسائي وأبو داود    والتر البخاري ومسلم  الجماعة به احتج

 ).٦/٨٧: للبيهقي
تقريـب   (وله أوهام ،  شهير  حافظٌ ثقةٌ : بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي       :عثمان بن محمد   -٢  

 الخطيـب  تتبـع " : ابن حجر في هـدي الـساري       ووجه إخراج البخاري له هو ما قاله      ، )٦٦٨ :التهذيب
 أشـياء  التصحيف كتاب في الدارقطني له وذكر، فيها عذره وبين عثمان على أحمد أنكرها التي ديثاألحا
هـدي  " (الترمذي سوى الجماعة له روى، القرآن يحفظ كان ما كأنه، تفسيره في القرآن من هافَحص كثيرةً

ـ بثَ وقـد  حديثه بعض في ملكُتُ شيبة أبي بن محمد بن عثمان: "وقال في موضعٍ آخر   ، )٤٢٣ :الساري  هتَ
 ).٤٦٣" (الخطيب

ثنين دون الثالث    باب تحريم مناجاة اإل    - كتاب السالم  -صحيح مسلم  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  
 بـاب تحـريم     -كتاب الـسالم  و، بن المعتَمر   منصور من طريق ، )٧/١٢(،  ٥٨٢٥  : حديث -بغير رضاه 
 عن شقيق   كالهما، األعمشمن طريق   ، )٧/١٣(،  ٥٨٢٦  :حديث -ثنين دون الثالث بغير رضاه    مناجاة اال 
 .بمثله، بن مسعود اهللا عن عبد، بن سلمة

 .٨/٦٥ : كتاب االستئذان:صحيح البخاري) ١(
 .١١/٨٣ :فتح الباري البن حجر) ٢(
 . )٧/٥٢(، ٦٠٤٢ :حديث -باب - كتاب الرؤيا-صحيح مسلم) ٣(
بن اعن محمد   ، عن أيوب السختياني  ، حدثنا عبد الوهاب الثقفي   ، كيحدثنا محمد بن أبي عمر الم      :قال مسلم ) ٤(

 .بالحديث، عن أبي هريرة، سيرين



�    � ٢٨٦ 

 بِهـا  يحدثْ والَ فَلْيصلِّ فَلْيقُم يكْره ما َأحدكُم رَأى فَِإن، نَفْسه الْمرء يحدثُ مما ورْؤيا، الشَّيطَانِ
قَاَل. »النَّاس: »بُأحو دالْقَي هَأكْرالْغُلَّ و ،دالْقَياتٌ وى ثَبينِ فرِى فَالَ. »الدَأد وى هف  يثـدالْح َأم 

قَالَه نيرِ ابس١(ين(. 
ربمـا  بأن الـشيطان    ،  المؤمن وحذره من هذا المدخل الشيطاني      �فهكذا أوصى النبي    

 . الحزن إلى قلوب المؤمنين بهذه الطريقةأدخل
حيث تقر بهـا   ،  بأن يلجأ الى الصالة    : للمؤمن ماذا يفعل إن هو رأى ذلك       �وكذلك بين   

 .حدث بها أحدوأال ي، وتصرف وساوس الشيطان، وتطمئن بها النفس، العين

 ـــــــــــــــــــــــــ

  :دراسة الحديث) ١(
 : رجاله ثقاتٌ ما عدا:دراسة اإلسناد: أوالً  

ألنه مـا   ، ولكن تغيره لم يضر حديثه    ، ثقةٌ تغير قبل موته   : عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت       -١
 ).١/٣١٧: الكواكب النيرات، ٦٣٣: تقريب التهذيب(ير؛ فقد حجِب ولم يحدث حال التغير حدث بعد التغ

 صالحا رجالً كان ":أبيه عن، حاتم أبي ابن قال: أبو عبد اهللا  ، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني       -٢
 عمن وسئل دأحم  وعن "صدوقًا وكان، عيينة ابن عن به حدث موضوعا حديثًا عنده ورأيت، غفلة به وكان
قـال ابـن     ."به بأس ال": مسلمة وقال ،الثقات في حبان ابن وذكره "عمر أبي فابن بمكة ماأ ":فقال يكتب
 فـي   حبـان وذكره ابن   ، والدارقطني، وثقه ابن معين  ، ثقة": قال صاحبا تحرير التقريب   ". صدوق: "حجر
 كان رجالً: وقال أبو حاتم الرازي، هوحث أحمد المحدثين بالكتابة عن، في الصحيح واحتج به مسلم، الثقات
ذي في مات البخاري قال، فهو ثقة : قلت ".ولقبه الذهبي بالحافظ  ، اوكان صدوقً ... وكان به غفلة    ، اصالح 
 ).هـ٢٤٣( سنة الحجة

، ٩/٩٨: الثقات البن حبـان   ، ٨/١٢٤: الجرح والتعديل ، ٢/٣٤٨: التاريخ الصغير : (مصادر الترجمة 
، ٢/٥٠١: تـذكرة الحفـاظ   ، ٢/٢٣٠: الكاشف للذهبي ، ٢/٦٦: تذكرة الحفاظ ، ٢٦/٦٣٩: تهذيب الكمال 
 ).٣/٣٣٣: تحرير التقريب، ٩٠٧ :تقريب التهذيب، ٩/٤٥٨: تهذيب التهذيب

بهذا ، عن أيوب ، معمرمن طريق   ،  ذكر مسلم عقب الحديث متابعةً لعبد الوهاب       : تخريج الحديث  :ثانيا
وذكر  »الدينِ فى ثَباتٌ والْقَيد، الْغُلَّ وَأكْره، الْقَيد فَيعجِبنى« :	و هريرة    قال أب  :وقال في الحديث  ، اإلسناد

 .	عن أبي هريرة ، عن ابن سيرين، قتادة بن دعامةطريقًا أخرى للحديث من طريق 
 جـزءا  وَأربعين تَّةس من جزء الصاِلحةُ الرْؤيا« : باب - كتاب التعبير  -صحيح البخاري والحديث في   

نة موا على قوله  ، )٩/٣٠(،  ٦٩٨٨  : حديث -»النُّبا« :مقتصرْؤينِ رْؤمالْم ءزج نم تَّةس ينعبَأرا وءزج 
نة موببعضه اآلخر   ، )٩/٣١(،  ٦٩٩٠  : حديث - باب المبشرات  -كتاب التعبير و» النُّب»قَ لَمبي نم ةالنُّبو 
وكال الموضعين من طريـق سـعيد ابـن          »الصاِلحة الرْؤيا« : وما المبشرات ؟ قال    : قالوا »الْمبشِّرات ِإال

مـن  ، بمثلـه ، )٩/٣٧(،  ٧٠١٧  : حـديث - باب القيد في المنام-كتاب التعبيرو، عن أبي هريرة ، المسيب
 .	هريرة  عن أبي، طريق محمد بن سيرين
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 قبل من الصحيحة الرؤيا كانت إذا اهللا علم في سبق قد طالما أنه    : يسأل ولكن لعل سائالً  
 .؟ كتمانها فى الحكمة وجه فما ،رآها من تضر أن محزنة اهللا

 بـالمكروه  له تفسر أن يأمن لم المكروهة بالرؤيا أخبر إذا أنه: )١( المهلب  قال، الجواب
 مـن  اليـأس  عليه ويغلب ،حاله فيسوء ،به المكروه وقوع ويترقب بها ويتعذب ،الهم فيستعجل
 والرجاء الطمع بين بقى بالمكروه له تفسر لم وإذا، عينيه نصب ذلك ويجعل ،شرها من الخالص
 علـى  آخـر  تـأويالً  لها أن أو، الشيطان قبل من ألنها إما، تجزع ال أنها النفس عليه المجبولة
 .)٢(�و خيرا عنا نبينا اهللا جزىف ،المؤمنين على تياطٌواح بالغةٌ حمةٌ وهذه، المحبوب

 .)٣("رهغُتَ وال نمْؤالم رستَ ايْؤالر" :: أحمد اإلمامولذلك قال 
،  بالوسوسـة والنفـث   أن الشيطان يتصيد اإلنسان في كل لحظة   :وال بد للمؤمن أن يعلم    

ومنهـا مواقـف    ، دمقلب ابن آ  ويلتمس المواقف الصعبة والمواقف الحساسة ليبث وساوسه في         
 .الفرح والحزن

 ،كر لي أن الشيطان أو قال الوسـواس       ذُ" :قال )٤(انخَرطَ بن سليمانابن كثير عن     ذكرف
 .)٥(" وإذا ذكر اهللا خنس،ينفث في قلب اإلنسان عند الحزن وعند الفرح

، فرح والحزن ومنها ال ، نسان في مواقف انفعاالته المختلفة    تصيد اإل فإنه عليه لعائن اهللا ي    
 .ليدخل عليه ما يريد من الشر

وأمـا  ، ببه الهوى فإن س ،  أن الحزن إن لم يكن سببه الشيطان       ؛وليعلم اإلنسان المحزون  
ِليعلَم أن  " :وفي هذا يقول ابن الجوزي    ،  إلى ما ال ينفع    ألنه ال يدعو  ، العقل فال يدعو إلى الحزن    
 .)٦(" ال ينفع إلى ماال يدعو العقل ألن، ال العقل، الداعي إلى الحزن الهوى

 ـــــــــــــــــــــــــ

 صـحيح  شـرح  "مـصنف ، ندلسياأل سدياأل، اهللا عبد بن أسيد ةرفْص أبي بن أحمد بن لمهلبا، القاسم أبو )١(
 :سير أعالم النـبالء   ) (هـ٤٣٥(توفى في سنة    ، بالذكاء الموصوفين، الفصحاء االئمة أحد وكان "البخاري

١٧/٥٧٩(. 
 .٩/٥٥٧ : شرح صحيح البخاري البن بطال:انظر) ٢(
 .١١/٢٢٧ :سير أعالم النبالء) ٣(
 سـنة  مات البصري مرة بنى مولى وهو تيم بنى ينزل كان بالتيمى، يعرف المعتمر أبو طرخان بن سليمان) ٤(

 ).٤/٢١: التاريخ الكبير للبخاري (وأربعين ثالث
وقـد ذكـره    ، اتتوكالهما ثق ، من كالم المعتَمر بن سليمان عن أبيه      ، ١٤/٥٣٠ : ذكره ابن كثير في تفسيره     )٥(

 ثور، ابن ]محمد[ ثنا: قال، األعلى عبد ابن ]محمد[عن  ، )٢٤/٧١٠(الطبري في تفسيره    أيضا ابن جرير    
ولم ، ثور ترجمة لإال أني لم أجد     ، )٨٦٨ :تقريب التهذيب ، ٨٣١ :تقريب التهذيب (ورجاله ثقات   ، أبيه عن

 .وإنما أوردته هنا استئناسا، ولم أجد لهذا األثر مواضع أخرى، يذكر في شيوخ ولده
 .٤٠ :لطب الروحاني البن الجوزيا) ٦(
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 ولهـذا   ،كل ما يحدث الندم فإن الشرع يأمرنا باالبتعاد عنه        " ::  ابن عثيمين  قال الشيخ 
أن اهللا سبحانه وتعالى قـال      : منها  أصولٌ اأيض : �m´́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����

½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ�����Á�Á�Á�Ál ];د�(Aواهللا تعالى إنما أخبرنا بذلك من أجـل أن نتجنـب هـذا          ]١٠ :ا�� 
..  أن نبتعد عن كل ما يحـزن         : المراد ، ال ، ليس مجرد إخبار أن الشيطان يريد إحزاننا       ،الشيء

     أن اهللا    : أي ،االمهم اجعل هذه نصب عينيك دائم ����     ا يريد منك أن تكون دائم ا مسرور عن  ا بعيد 
 .)١("الحزن

 
 :وإزالة الشبهاتمفاهيم التصحيح  :اثالثً

ات وظنون تدخل وذلك من خالل توهم، رون خطأ من الناس يحزنون ألنهم يفكافإن كثير
 .وهذا ما قرره علم النفس الحديث، الحزن إلى القلب

أي تـصحيح   – إلى هذا األسلوب     علماء النفس  ا تنبه مؤخر  :خاطرعبد اهللا   قال الدكتور   ف
ـ    وضع رجلٌ  )م١٩٦٧(ففي عام   ، في عالج الحزن   -المفاهيم نظريـة   )بيـك ( :دعى أوروبي ي 

 .)٢(فكرون خطأ أن هناك بعض الناس يكتئبون ألنهم ي: وقال فيها)ة المعرفيةالنظري(سماها أ
����££££����¢¢¢¢����¡¡¡¡������������~~~~����{{{{����||||����}}}}�m : نلمسه في قوله تعالىفمبدأ تصحيح المفاهيم هذا

¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®¯̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����
¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����l ]١٤٠ – ١٣٩ :�ل ���ان[. 

يظن  ا أنه ينبغي لإلنسان أال يحزن أو ويفهم منه ، مس من هذه اآلية مبدأ تغير المفاهي      ملْيفَ
  زِموأصبح من األسفلين  ، أنه قد ه ،   فإن الضرر  ، فاألمر ليس كذلك  ، كال،  ما بسبب أن مسه قرح
  كما قال اهللا تعالى فـي اآليـة        ، وإنما الهزيمة التخلي عن اإليمان    ، عبر عن الهزيمة  المادي ال ي

mµµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����l��������    وإن كـان هنـاك     ، وباإليمان هم األعلون  ، يمانفإنه ال هزيمة مع اإل
ماديضرر . 

ر النبي مفاهيم أصحابه عن حقائق األمور      اوكثيرما غي  ،أن يسألهم عن اوقد تكرر مرار 
ثم يصحح لهم مفهومهم الخاطئ إلـى       ،  فيقولون ما يرون   »ما تعدون كذا فيكم ؟    « :أمر ما بقوله  

 .الصحيح

 ـــــــــــــــــــــــــ

الوجـه  ، ٢ الشريط رقـم     :األدب كتاب :المرام بلوغ شرح ضمن حلقات    :تسجيل صوتي للشيخ ابن عثيمين    ) ١(
 .األول

 : إضطراب العصر الحديث   :كتئابالا: وانظر، ٦١ :الحزن واالكتئاب في ضوء السنة النبوية لعبد اهللا خاطر        ) ٢(
 .١٤٣ :عبد الستار إبراهيم. د
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 :� اللَّه رسوُل قَاَل :قَاَل مسعود بنِ اللَّه عبد  من حديث  )٢( بسنده )١(فمنه ما أخرجه مسلم   
 الرجُل ولَكنَّه، بِالرقُوبِ ذَاك لَيس« قَاَل. لَه يولَد الَ الَّذى :قُلْنَا :قَاَل. »؟ فيكُم الرقُوب تَعدون ما«

 يـصرعه  الَ الَّذى: قُلْنَا :قَاَل. »؟ فيكُم الصرعةَ تَعدون فَما« :قَاَل. »شَيًئا ولَده من يقَدم لَم الَّذى
 .)٣(»الْغَضبِ عنْد نَفْسه يملك الَّذى ولَكنَّه، بِذَِلك لَيس« قَاَل .الرجاُل

 »؟ ماِله من ِإلَيه حبَأ وارِثه ماُل َيكُمأ« :وفي رواية البخاري المذكورة في التخريج قال      
 .»َأخَّر ما وارِثه وماُل، قَدم ما مالَه فَِإن« :قَاَل، ِإلَيه َأحب مالُه الِإ َأحد منَّا ما اِهللا رسوَل يا :قَالُوا

 ."لَه فَهو ماِله من قَدم ما باب" :وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله
 الذي ال يولـد     :وهو في أفهام الناس   ،  مفهوم الرقوب  � غير النبي    :ففي الحديث السابق  

أو لئال يحزن مـن     ، أصيب بذلك إن  وذلك في سبيل أال يحزن المؤمن       . أو من يموت أوالده   ، له

 ـــــــــــــــــــــــــ

 باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبـأي شـيء يـذهب              - كتاب البر والصلة واآلداب    -صحيح مسلم ) ١(
 . )٨/٣٠(، ٦٨٠٧  : حديث-الغضب

الحميـد   عبـد  ابن[ حدثنا جرير : قاال- واللفظ لقُتَيبة-وعثمان بن أبي شيبة، حدثنا قُتَيبة بن سعيد   :قال مسلم ) ٢(
يبان  سليمان[ عن األعمش ، ]الضرهيد    ، التيمي ] يزيد ابن[عن إبراهيم   ، ] بن مـوعـن  ، عن الحارث بن س

 .بالحديث، عبد اهللا بن مسعود
 :دراسة الحديث) ٣(
 :رجاله ثقاتٌ إال أن فيه : دراسة اإلسناد:أوالً  
 ).١١٨ :تقريب التهذيب ( إال أنه يرسل ويدلسثقةٌ :إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي -١  
 .)١٤١: جامع التحصيل ( فإنه يروي عن شيخه الحارث بن سويد وسماعه منه ثابت:لهأما إرسا  
طبقـات  (الذين احتمل األئمة تدليسهم     ،  فهو من الطبقة الثانية من المدلسين عند ابن حجر         :وأما تدليسه   

 ).٢٨ :المدلسين
 .١٩ تقدم ص،تملوتدليسه مح،  لكنه يدلس حافظٌثقةٌ،  وهو سليمان بن مهران:األعمش -٢  
قيل كـان   ،  صحيح الكتاب  ثقةٌ : أبو عبد اهللا الرازي القاضي     الضبيجرير بن عبد الحميد بن قرط        -٣  

، انفرد البيهقي برميه بسوء الحفظ    : "وقال ابن حجر  ، )١٩٦ :تقريب التهذيب  (فى آخر عمره يهم من حفظه     
محمد بن وأضف إلى ذلك أنه متابع ب، )٣٩٢ :يهدي السار" ( به األئمة البخاري ومسلم وغيرهم  وإنه احتج 

 عن األعمش كما ذكر مسلم      السبِيعيعيسى بن يونس بن أبي إسحاق       و، خازم التميمي السعدي أبو معاوية    
 .عقب الحديث

 تقدم أن الخطيب  ، )٦٦٨ :تقريب التهذيب ( ثقةٌ له أوهام     :بن أبي شيبة  عثمان بن محمد بن إبراهيم       -٤  
 .)٢٨٥ص: انظر (عذره فيما ُأنكر عليه من أحاديث وبين هتَبثَ

   :حـديث  - باب ما قدم من ماله فهو له       - كتاب الرقاق  -صحيح البخاري  الحديث في    :تخريج الحديث   
 .به، سليمان بن مهرانمن طريق ، بلفظ مختلف، )٨/٩٣(،  ٦٤٤٢
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وبـين حقيقـة هـذه      ، ومفهوم المال ،  مفهوم الصرعة  وهكذا غير  . هللا تعالى  اقدم من أوالده شيئً   
 .وراألم

 نكمأ الحديث ومعنى، ولد له يعيش ال الذي العرب كالم في الرقوب صلأ": قال النووي 
 لم من هو بل ،اشرع كذلك هو وليس ،أوالده بموت المصاب هو المحزون الرقوب أن تعتقدون

 ويكـون ، عليه صبره وثواب، به مصيبته ثواب له يكتب فيحتسبه حياته في والدهأ من أحد يمت
 .)١("الفًوس افرطً له
بعد أن عـرف    ،  أو من يموت ولده    ،فهذا األسلوب ينزع الحزن من قلب من ال يولد له          

 .ا وسلفًا يكون له فرطًاقدم ولد هو من لم يا بأن الرقوب حقً،حقيقة األمر
 .وكذلك من ال مال له، وكذلك الضعيف الذي ال يستطيع صرع الرجال

، )٢(الْمقلُّـون  هم الْمكْثرون باب : المعنى منها  وقد ترجم البخاري العديد من التراجم بهذا      
 .ر لمفاهيم الناس لحقيقة األمورييوغيرها من معانٍ فيها تغْ، )٣(النَّفْسِ غنَى الْغنَى :وباب

، وجعلها من كفارات الـذنوب    ،  مفهوم المصائب والمحن والباليا    � النبي   صححوكذلك  
 .لحزن كفارةحتساب الهم واكما سيأتي في إ
فجديرهفيكثر همه وحزن، وأال يأخذ األمور بظواهرها، درك حقائق األمور بالمسلم أن ي. 

 :وهـو ، فكما في حديث عمران بن الحصين في بعث النار ، وأما في باب إزالة الشبهات    
وَل َأنسر ا ..« –أن اهللا تعالى يقول آلدم    – :قَاَل � اللَّهي مثْ :آدعثًا ابعقُوُل، النَّارِ ِإلَى بـا  :فَيي 

با :رمثُ وعقَاَل ؟ النَّارِ )٤(ب: نكُلِّ م َألْف عست اَئةةً معستو ينعستي والنَّـارِ  ف،  ـداحوـي  وف 
نَّةقَاَل »الْج: لَسفََأب هابحتَّى -�أي أصحاب النبي    – َأصا حوا محضَأو كَةاحافَلَ بِضَأى مر  ذَِلـك 

 الِإ قَـطُّ  شَيء مع كَانَتَا ما خَليقَتَينِ لَمع ِإنَّكُم ،بِيده محمد نَفْس فَوالَّذي، وَأبشروا اعملُوا« :قَاَل
تَاهكَثَر، وجْأجي وجْأجمو، نمو لَكه ني منب مي آدنبو يسلرِ قَاَل »ِإبفَُأسي  مـنْهع  قَـالَ  ثُـم: 

، الْبعيـرِ  جنْـبِ  في كَالشَّامة الِإ النَّاسِ في َأنْتُم ما ،بِيده محمد نَفْس فَوالَّذي، وَأبشروا اعملُوا«
َأو ةقْم٥(الر( ياعِ فرذ ةابالد«)٦(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٦/١٦٢ :شرح صحيح مسلم للنووي) ١(
 .٨/٩٣ :صحيح البخاري) ٢(
 .٨/٩٥ :حيح البخاريص) ٣(
 ).١/١٣٨ :النهاية في غريب الحديث (َأهلها من ِإليها المبعوثَ َأي :النّارِ بعثَ) ٤(
 ).٢/٢٥٤: النهاية البن األثير (ذراعيها في رقمتان وهما داخل من الدابة ذراع في الناتئة :الهنة )٥(
 : شـعيب األرنـؤوط    وقال، )٣٣/١٣٤(، ١٩٩٠١  :حديث :وهذا لفظ أحمد بن حنبل    ، ٤٦ص سبقت دراسته    )٦(

 ". رجال الشيخين رجاله ثقاتٌ وهذا إسناد صحيححديثٌ"
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حتى ما ، ون من الهم والحزنأي ساكت،  جعلتهم مبلسون شبهة�ففي الحديث أزال النبي   
وأن المقصود هـم قـوم يـأجوج        ، حدثهم بحقيقة األمر  ، فلما رأى ذلك فيهم   ، أوضحوا بضاحكة 

 فهم أكثـر أهـل      -�أي أمة محمد    –وأما هم   ، وأتباع إبليس ، ومن هلك من بني آدم    ، ومأجوج
 .الجنة

 . ال أريد اإلطالة بذكرها؛وعلى هذا المنهج العديد من األمثلة
 

الحزن منللوقايةالقناعة  تربية النفس على :ارابع : 
 �m¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����l :فيقول تعالى 

]�A٨٨ :ا��[. 
 تحـزن  ال المعنى :قيل :أحدها ما قاله القرطبي    :وفي معنى الحزن في هذه اآلية أقوال      

 .)١(منه أفضل اآلخرة في فلك الدنيا في به متعوا ما على
ِإذَا نَظَـر   « : قَـالَ  �َأبِي هريرةَ عن رسوِل اِهللا       من حديث    )٣(ده بسن )٢(وأخرج البخاري 

الْخَلْقاِل وي الْمف هلَيَل عفُض نِإلَى م كُمدَأح، نْهفََل مَأس وه نِإلَى م نْظُر٤(»فَلْي(. 
 عليـه  اهللا أنعم بما ويفرح، صانهنق عليه ليسهل »فَلْينْظُر ِإلَى من هو َأسفََل منْه     « :قولهف 

 فـي  رغبتـه  لتزيـد ، فوقه هو من إلى فلينظر باآلخرة يتعلق وما الدين في وأما ،عليه ويشكر
 .)٥(الفضائل اكتساب

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/٥٧ :الجامع في أحكام القرآن الكريم للقرطبي) ١(
 . )٨/١٠٢(، ٦٤٩٠  : حديث- لينظر إلى من هو أسفل منه: باب- كتاب الرقاق-صحيح البخاري) ٢(
بـن  اعبـد اهللا    [عن أبي الزنـاد     ، ] أنس ابن[ حدثني مالك    :قال، ]اهللا عبد   ابن[حدثنا إسماعيل    :قال البخاري ) ٣(

 .بالحديث، عن أبي هريرة، ]زمرعبد الرحمن بن ه[عن األعرج ، ]ذَكْوان
  : دراسة الحديث)٤(
 : رجاله ثقاتٌ ما عدا: دراسة اإلسناد:أوالً  
، ثقة فيما أخرجه الشيخان    :مر األصبحي إسماعيل بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن ُأويس بن مالك بن أبي عا               

ويروي من أصوله   ، ووجه إخراج البخاري له هو أنه ينتقي من أحاديثه        ، وضعيف يعتبر به فيما دون ذلك     
 ).١/٣٨٨ : هدي الساري:انظر(ال من حفظه 

، )٨/٢١٣(،  ٧٦١٧ : حـديث - كتاب الزهد والرقائق -صحيح مسلم  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  
 كتاب الزهد -صحيح مسلم ومن وجه آخرٍ في     ، عن أبي هريرة  ، عن األعرج ،  أبي الزناد  من طريق ، لهبمث

، من طريق » علَيكُم اهللا نعمةَ تَزدروا الَ أن أجدر فَهو«بمثله وزاد   ، )٨/٢١٣(،  ٧٦١٩ : حديث -والرقائق
 .عن أبي هريرة،  السمانلح صاوأبذكوان عن ، عن األعمش،  بن الجراح ومحمد بن خازموكيع

 .٢٣/٧٩ :عمدة القاري للعيني) ٥(
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 يفوقها أال تحب النفس فإن، العيش يطيب وبه، األدب أحسن من هذا" :قال ابن الجوزي   
نظـرت  فإذا، فيه هي ما طتتسخّ وربما ،انكسرت فاقها قد من إلى نظرت فإذا، شيء في أحد 
 :العرب بعض قال ما أحسن وما .فشكرت النعمة قدر عرفت دونها من إلى

 .)١("بدونها رضيت إال حالة على *** تكن فال اغني تحيا أن شئت إذا
 لـم  :فيقول الدنيا في فوقه من إلى بنظره وجهه يصرف اأبد والشيطان" :ويقول الغزالي 

 تضيق موِل :فيقول دونه من إلى الدين في نظره ويصرف ؟ يتنعمون المال وذوو الطلب عن تفتر
 تتميز فال، بالنعم مشغولون كلهم والناس، يخافه ال وهو، منك أعلم وفالن اهللا وتخاف نفسك على
 .)٢("هدرو اللعين مجاهدة المكلف فعلى ؟ بالشقاء عنهم

 إن المؤمن " : يقول البصري الحسن   من كالم  )٤( بسنده )٣(وقد أخرج اإلمام أحمد في الزهد     
يبِصح اينًزِ ح ويمس ازينًي ح ،وقَنْيلب بالي قنِي يِ ف الح نِز ،كْيفيه م  كْا يف نَي العيفُّالكَ ؛ةَز م مرِ التَّ ن ،
الشَّوربةم ن٥(" الماء(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

والبيت منسوب البن حزم الظاهري من وصايا أبيـه لـه           ، ١/١٠٠٠ :الصحيحين حديث من المشكل كشف )١(
 ).٢٤٨ :تاريخ األدب األندلسي(

 .٣/٢٤٣ :إحياء علوم الدين للغزالي) ٢(
 .٣١٦ ص:لزهد ألحمد بن حنبال) ٣(
حدثنا سيار  ، حدثنا علي بن مسلم   ، ]بن حنبل  أحمد   ابن[حدثنا عبد اهللا     :يعيطأبو بكر القَ  ، جعفر نب حمدأقال  ) ٤(

 .به،  سمعت الحسن:قال ]شميط بن عجالن[حدثني أبي ، طيمحدثنا عبيد اهللا بن شُ، ]زينَ حاتم العابن[
 : دراسة األثر)٥(
 : ما عداورجاله ثقاتٌ،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
 :حـاتم  أبو قال :عجالن بن األخضر أخو، اهللا عبيد أبو :وقيل، همام أبو :بن عجالن العابد   شُميط -١  

 المتعبـدين  مـن  ":األمصار علماء مشاهير في وقال، الثقات في حبان ابن وذكره "حديثه يكتب به بأس ال"
 :األصبهاني نُعيم أبو وقال "والفقه الحديث لىع وآثرهما والعبادة التقشف لزم ممن، الدين في الفضل وأهل

، الـستة  الكتب أصحاب من أحد عنه يرو ولم، الرواية قليل وهو، التابعين من واحد غير عن شُميط أسند"
 . خاصة في باب الزهد والرقائق كما هو الحال هنا هو صدوق حسن الحديث:قلت ."تهوفا تذكر ولم

، ٤/٣٩١ :والتعديل الجرح، ١٤٠ :المفردة األسماء، ٢٦٣-٤/٢٦٢ :كبيرال التاريخ( :مصادر الترجمة 
 .)٣/١٢٥ :األولياء حلية، ٦/٤٥١ :البن حبان الثقات، ٢٤١ :األمصار علماء مشاهير

  ٢- اريوال يرتقي ، )٤٢٧ :تقريب التهذيب ( صدوقٌ له أوهام     : أبو سلمة البصري   ،بن حاتم العنزي   س ،
 .وقد توبع كما سيأتي) ٢/٩٩: تحرير التقريب" (بل ضعيف يعتبر به: ببل قالوا في تحرير التقري

 الحـسن  -الجوع البن أبـي الـدنيا  و، بمثله،  )٢/١٣٣ (:حلية األولياءالحديث في    : تخريج األثر  :ثانيا  
 .من طريق سيار ببقية اإلسناد، بمثله، )١٤٥(،  ٢٣٦  : حديث-البصري

= 
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وإن كان  ، راكه لم ينفع الحزن   إن كان المحزون عليه ال يمكن استد      " :قال ابن الجوزي  و
فأما إذا كان الحزن ألجل الدنيا وما       ،  ليعتدل الحال  غي أن يقاومه برجاء الفضل والرحمة      فينب ادينً

 .)١(.."فليدفعه العاقل عن نفسه ، فذلك الخسران المبين ،فات منها
 منْهـا  كَرِه ِإن ،مْؤمنَةً مْؤمن )٢(يفْرك الَ« :�النبي  يقول الشيخ السعدي حول حديث      و

 والقريـب  الزوجـة  معاملـة  إلـى  اإلرشاد -فيه-" :)٣(»غَيره -قَاَل َأو- آخَر منْها رضى خُلُقًا
 ال أنه على نفسك توطن أن ينبغي وأنه ،واتصال عالقةٌ وبينه بينك من وكل ،والعامل والصاحب

 يجـب  ما وبين هذا بين فقارن ،ذلك وجدت فإذا ،تكرهه أمر أو نقص أو عيب فيه يكون أن بد
 والمقاصد ،المحاسن من فيه ما بتذكر ،المحبة على واإلبقاء االتصال قوة من لك ينبغي أو عليك

، واالتـصال  الـصحبة  تدوم المحاسن ومالحظة المساوئ عن اإلغضاء وبهذا ،والعامة الخاصة
 .)٤("لك وتحصل الراحة وتتم

وذلك في نـصٍ واضـح      ، لغرب في هذه النظرية    قد سبق علماء ا    �النبي  وبذلك يكون   
 هذا المعنـى  استنباط  بيك صاحب نظرية المعرفه في       قد سبق    :الشيخ السعدي ويكون  ، وصريح

 .)٥(من هذا الحديث

 ــــــــــــــــــــــــــ=
، )١٩/٣٦٩(،  ٣٦٣٥٠ : حـديث  - كالم الحسن البـصري    -د كتاب الزه  -مصنف ابن أبي شيبة   وفي  

، بمثلـه ، )١/٣٨٩(،  ٢١٥  :حديث -� في القدر خيره وشره من اهللا         باب -شعب اإليمان للبيهقي  و، بمثله
وحـسن إسـناده    ، ط بن عجـالن   يم عبيد اهللا بن شُ    عن، متابعا لسيار بن حاتم   ،  زيد بن الحباب   من طريق 

وإسـناده  ، بنحوه، )٣٤٠ (:زهد ألحمد بن حنبل   وفي ال ، لي حامد في تحقيقه لشعب اإليمان     الدكتور عبد الع  
 .صحيح

، )٣٥١(،  ٩٨٩ : حـديث -� باب فضل ذكـر اهللا  -الزهد والرقائق البن المبارك  ومن وجه آخرٍ في     
حمـد بـن    بمثل رواية أ  ،  قال الحسن  :قال ] عبيد ابن[أنبأنا يونس   ،  إسماعيل بن إبراهيم   من طريق ، بنحوه
 ابـن [ ثنا عباد    :قال، علي بن مسلم  من طريق   ، بمثله،  )٢/١٣٣ (:حلية األولياء ومن وجه ثالث في     ، حنبل

ولكن في رواية هشام بن حسان عن الحـسن         ، عن الحسن ، ] حسان األزدي  ابن[عن هشام   ، ]عباد الرملي 
 .مقال

وقد حسنه الدكتور   ، عة يكون حسن لغيره   وبالمتاب، األثر ضعيف بهذا اإلسناد    :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا
 .عبد العلي حامد كما سبق

 .٤٠ :الطب الروحاني) ١(
 ).٣/٤٤١ :النهاية في غريب الحديث البن األثير (يبغض ال  أي:يفْرك الَ )٢(
 .هريرة من حديث أبي، )٤/١٧٨(،  ٣٧٢١ : حديث- باب الوصية بالنساء- كتاب الرضاع-صحيح مسلم) ٣(
 .٢٨ ص :ل المفيدة للحياة السعيدةالوسائ) ٤(
 .وما بعده، ٦١ :الحزن واالكتئاب في ضوء السنة النبوية لعبد اهللا خاطر) ٥(
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إحسان الظن وأهميته في وقاية اإلنسان من الحزن :اخامس: 
ويحـزن  ، فيسيء فيه الظـن   ، فقد يمر الرجل بصاحبه فيسلم عليه فال يرد عليه السالم         

ظـن بالنـاس   فال بد من إحـسان ال     ،  لعدم رده السالم    ومبرر وقد يكون عند صاحبه عذر    ، لذلك
 .وهذا يجنب اإلنسان الحزن والهم، والتماس األعذار لهم في سائر المعامالت

 عمير  من حديث  )٢( بسنده )١(اري في صحيحه  فقد أخرج البخ   ،�وقد حدث هذا مع النبي      
 علَى دخَلْنَا حتَّى، � النَّبِي زوجِ ميمونَةَ مولَى، يسارٍ بن اِهللا وعبد َأنَا َأقْبلْتُ قَاَل ،مولى ابن عباس

 بِْئـرِ  نَحـوِ  من � النَّبِي َأقْبَل :الْجهيمِ َأبو فَقَاَل، )٣(نْصارِياأل الصمة بنِ الْحارِث بنِ جهيمِ َأبِي
، ويديه بِوجهِه فَمسح الْجِدارِ علَى َأقْبَل حتَّى � النَّبِي علَيه يرد فَلَم ؛علَيه فَسلَّم رجٌل قيهفَلَ )٤(جمٍل

ثُم در هلَيع الالس٥(م(. 
وكان عنـده   ، افخشي أن يجد في نفسه شيئً     ،  لم يرد السالم على أبي جهيم      �فهنا النبي   

 بمجرد أن انتهى    �فسارع النبي   ، ���� ال يليق به     حاٍلهو أنه يكره أن يذكر اهللا وهو في         و، عذر
من بوله ألن يبرر هذا الفعل ألبي جهتميغ أوم كي ال يحزن ي. 

، تبهة ضرورة المسارعة في تقديم األعذار في األمـور المـش          �ويؤخذ من فعل النبي     
،  من ابن آدم مجرى الدم في العروق       ن يجري فإن الشيطا ، اآلخرين عن ذلك   وعدم انتظار سؤال  

و الفتنة بهذه األمور المشتبهةلق في قلوب الناس الحزن أو الهم أفيخشى أن ي. 
 

منع  :اسادسفَة من التعرض للمواقف المعحزنةالض:  
، النساء من رؤية المشاهد التي تكسر قلوبهم وتهيج حـزنهم         و  أنهي الصغار   ومن ذلك   
 : طويالًاتمتد زمنً  سيئةا في نفوسهم آثاروالتي ربما تركت

 ـــــــــــــــــــــــــ

 . )١/٧٥(، ٣٣٧ : حديث-باب التيمم في الحضر - كتاب التيمم-صحيح البخاري) ١(
، عن األعرج ، ر بن ربيعة  عن جعف ، ] سعد ابن[ حدثنا الليث    :قال، حدثنا يحيى بن بكَير    :قال اإلمام البخاري  ) ٢(

حتى ، �مولى ميمونة زوج النبي     ،  أقبلت أنا وعبد اهللا بن يسار      :قال،  سمعت عميرا مولى ابن عباس     :قال
 .وساق الحديث، م األنصارييهفقال أبو الج، دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة األنصاري

، وقيل غيـر ذلـك    ، الحارث اسمه :وقيل ،اهللا عبد اسمه :قيل، األنصاري الصمة بن الحارث بن الجهيم أبو )٣(
  ).٧/٧٤: االصابة في معرفة الصحابة البن حجر (وغيرهما الصحيحين في هحديثو

 ).١/٢٩٩: معجم البلدان للحموي (أموالها من مال فيه بالمدينة موضع :جمل بئر) ٤(
  : دراسة الحديث)٥(
 .رجاله كلهم ثقات : دراسة اإلسناد:أوالً  
مـن  ، )١/١٩٤(،  ٨٤٨ : حديث - باب التيمم  - كتاب الحيض  - أخرجه مسلم في   : تخريج الحديث  :ثانيا  

 .بمثله، بباقي اإلسناد، طريق الليث بن سعد



�    � ٢٩٥ 

 بِـه  مثَِّل قَد ُأحد يوم بَِأبِي جِيء :قَاَل ب اِهللا عبد بنِ جابِرِمن حديث    فأخرج البخاري 
 ثُم، قَومي نَهانيفَ، عنْه َأكْشفَ َأن ُأرِيد فَذَهبتُ، ثَوبا سجي وقَد � اِهللا رسوِل يدي بين وضع حتَّى

 من«: فَقَاَل صاِئحة صوتَ فَسمع، فَرفع � اِهللا رسوُل بِه فََأمر، قَومي فَنَهاني، عنْه َأكْشفُ ذَهبتُ
هذنَةُفَقَالُوا   »؟ هرٍو ابمع ،رٍو ُأخْتُ َأومقَاَل، ع: »مي فَلك؟ تَب! ي ال َأوكتَب، افَم الَتز ِئكَـةُ الالْم 
لُّهلُّ( تُظ١()تُظ( اهتحنتَّى بَِأجح عفر«)٢(. 

، عـد  لم يتزوج با صغير افإنه كان شاب  ، ويتسع معنى نهي الصحابة لجابر لما عنونت به       
هـذا   عـن    كالموإن كان للعلماء وجه أخرى في ال      ، َل به د مثِّ ه وق لئال ينكسر قلبه حين يرى أبا     

واختلفوا ، جواز كشف وجه الميت وتقبيله    مفاده   ا شرعي ابأنهم استنبطوا منه حكم   وذلك   ،الحديث
 لجـابر  هنا النهي يكون أن يمنع ال:  قاله العيني  والخالصة ما ، هل كان النهي لجابر أم لفاطمة     

 .-واهللا أعلم–  النهيتعدد فال مانع من ،)٣(لفاطمة -أي في رواية أخرى– وهناك
لكثرة جزعهن وقلة صبرهن النساء من زيارة القبور �النبي نع  ماومن ذلك أيض: 

  مـن حـديث    )٥( بـسنده  )٤(ن اتباع الجنائز الذي أخرجه مسلم     ففي حديث نهي النساء ع    
ةَ ُأميطى كُنَّا" عنِ نُنْهاعِ عنَاِئزِ اتِّبالْج لَمو مزعنَا يلَي٦("ع(. 

 المحزنـة  المـشاهد  هذه مثل يطقن ال النساء أن :ائز هو  نهي النساء عن اتباع الجن     ةُلَّعفَ
 .)٧(الواجب الصبر ينافي ما والجزع التسخط من منهن ظهر فربما ،المؤثرة والمواقف

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .هذه فروقات بين نسخ صحيح البخاري كما هي مثبتة في النسخة اليونينية) ١(
وقـد  ، )٢/٨١(،  ١٢٩٣ : حـديث  - الميت  باب ما يكره من النياحة على      - كتاب الجنائز  -صحيح البخاري ) ٢(

 .٢٦٠ صسبقت دراسته
 .١٧/١٦٤ :وعمدة القاري للعيني، ٧/٣٧٦ : فتح الباري البن حجر:انظر) ٣(
 ).٣/٤٦(، ٢٢٠٩  : حديث-باب نهي النساء عن اتباع الجنائز - كتاب الجنائز-صحيح مسلم) ٤(
عن ، ]ابن أبي تميمة  [أخبرنا أيوب   ، ]إسماعيل بن إبراهيم  [حدثنا ابن علَيةَ    ، حدثنا يحيى بن أيوب    :قال مسلم ) ٥(

، ]أم عطيـة األنـصارية     ؛ بنت الحـارث   :ة بنت كعب ويقال   بيسنُ[  قالت أم عطية   :قال، محمد بن سيرين  
 .بالحديث

  :دراسة الحديث) ٦(
 .رجاله كلهم ثقات : دراسة اإلسناد:أوالً  
 : حديث - باب اتباع النساء الجنائز    - كتاب الجنائز  -خاريالحديث في صحيح الب    : تخريج الحديث  :ثانيا   

 باب نهي النـساء عـن       - كتاب الجنائز  -صحيح مسلم و، بمثله، خالد الحذَّاء من طريق   ، )٢/٧٨(،  ١٢٧٨ 
عـن  ) خالد وهشام (كالهما  ، بمثله، بن حسان هشام  من طريق   ، )٣/٤٧(،  ٢٢١٠   : حديث -اتباع الجنائز 

 . وأصح إسنادا، وقد اخترت رواية مسلم ألنها أوثق رجاالً، طيةعن أم ع، بنت سيرينحفصة 
 .٢٨٦ :للبسام الحكام عمدة شرح العالم تيسير )٧(
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ويأمر ،  بخروج النساء ليشهدن دعوة الخير وفرحة العيد       �ففي الوقت الذي يأمر النبي      
وهذا مـن حرصـه     ، تباع الجنائز فإنه ينهى النساء عن ا    ، بإخراج حتى الحيض وذوات الخدور    

 . حتى على مستوى الخواطر والمشاعر�وعنايته بأمته 
 

مور التي تذكر بالحزنتجنب رؤية األ :اسابع: 
~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§��m :وهذا المعنى يمكن استنباطه من قوله تعالى      

µ�´�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨µ�´�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨µ�´�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨µ�´�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨¶¶¶¶�º�¹� �̧�º�¹� �̧�º�¹� �̧�º�¹� �̧l ]١٠١ :ا��)�3ة[. 
فيه و.. وحشي قاتل حمزة الطويل       من حديث  )٢( بسنده )١(يما أخرجه البخار  ومن السنة   

 من غزوة أحد التـي قتـل     أي [النَّاس رجع فَلَما" :قال وحشي  –بعد أن ساق قصة قتله لحمزة     -
فََأرسلُوا  ،الطَّاِئف ِإلَى خَرجتُ ثُم، مالساِإل فيها فَشَا حتَّى بِمكَّةَ فََأقَمتُ، معهم رجعتُ] فيها حمزة 

فَخَرجتُ معهم حتَّى قَـدمتُ علَـى        :قَاَل،  يهِيج الرسلَ  ال فَقيَل ِلي ِإنَّه     ،الً رسو �ِإلَى رسوِل اِهللا    
قَـد   :قُلْتُ »؟ َأنْتَ قَتَلْتَ حمزةَ  « :نَعم قَالَ  :قُلْتُ »؟آنْتَ وحشي   « :فَلَما رآني قَالَ  ، �رسوِل اِهللا   

   نم األكَان  لَغَكا برِ متُ   « :قَاَل، م َأن يعتَطْل تَسنِّي  فَهع كهجو بتُ :قَاَل »!؟ غَيجفَخَر ،  ا قُبِضفَلَم
 ..  بِه حمـزةَ   خْرجن ِإلَى مسيلمةَ لَعلِّي َأقْتُلُه فَُأكَافئَ     َأل :قُلْتُ ؛سيلمةُ الْكَذَّاب  فَخَرج م  �رسوُل اِهللا   

 .)٣(الحديث
 أنه من باب قطع  يتسع معناه ألن يقال   »!؟ هْل تَستَطيع َأن تُغَيب وجهك عنِّي     « �فقوله   

،  وال يحـزن   	وكيـف يـرى قاتـل عمـه حمـزة           ، رة بالحزن والمجددة له   األسباب المذَكِّ 
 .!؟ يغضب أو

 . من الحلم والعفوصف به ما ات�وال يعارض هذا الفعل من النبي 
 من على إشكاٌل هفي »!؟ تَستَطيع َأن تُغَيب وجهك عنِّي     ْله« :قولهو" :الجوزي قال ابن ف

 وهـو  ؛� اهللا رسول من القول هذا وجه فما، قبله ما يجب اإلسالم كان إذا يقول فإنه ؛علمه قل
 ـــــــــــــــــــــــــ

  . )٥/١٠٠(، ٤٠٧٢  : حديث-	 باب قتل حمزة بن عبد المطلب - كتاب المغازي-صحيح البخاري) ١(
بن احدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا       ، بن المثنى ن  يجحدثنا ح ، حدثني أبو جعفر محمد بن عبد اهللا       :قال البخاري ) ٢(

 :قـال ، ريمعن جعفر بن عمرو بن أمية الض      ، عن سليمان بن يسار   ، عن عبد اهللا بن الفضل    ، أبي سلمة 
،  هل لك في وحشي:قال لي عبيد اهللا بن عدي، فلما قدمنا حمص، خرجت مع عبيد اهللا بن عدي بن الخيار     

 .ثوساق الحدي، نسأله عن قتل حمزة
  : دراسة الحديث)٣(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً  
 . انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم: تخريج الحديث:ثانيا  
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 ترك يكلف إنما، الطبع نقل يكلف ال الشرع أن :والجواب !؟ الحلم وأين، الطبع موافقة يشبه قول
 يـضر  وهـذا ، بـالطبع  عليه فتغيظ فعله ذكر اوحشي رأى كلما � النبي وكان، بمقتضاه العمل
١("إبعاده في اللطف أراد فلعله، دينه في اوحشي(. 

  من أن الحزن ال ينبغي أن يكون سبب اليأس          ؛ا سابقً عارض هذا الفعل ما ذكرته    كما ال ي
 � في حديث الذي ترك مجلس رسـول اهللا           كما ذكرت  ، صالح القالع عن عملٍ  أو ا ، أو القنوط 

 بأن امتنع عن    ،افإن ذاك كان تصرفه سلبي    ، مجلسالبسبب موت ابنه الذي كان يحضر معه إلى         
الفائـدة كمثـل     وأما هذا فليس فيه من الخير أو      ، � يعقده رسول اهللا      أي مجلس علمٍ   ، كثير خيرٍ
، �من أن يتغيظ عليـه قلـب النبـي           بوحشي    ورأفةً اًل إن فيه لطف   ب،  مباح بل هو شيء  ، ذاك
 .يكون سبب تذكيره بحزنه لقتل عمه كما قال ابن الجوزي أو

 في نشر الفرح والسرور وهو �ويشهد لهذا المعنى كذلك ما سبق إيراده في منهج النبي 
 تَـسمعه  َأن ُأذُنَـك  سـاء  ومـا ، بِـه  فَاعمْل تَسمعه َأن ُأذُنَك سر وما« :قوله للرجل التميمي  

هبتَن٢(»فَاج(. 
 

  :جدد الحزن ما ياإلنسانال يفعل  :اثامنً
 لما في ذلك من     ، عن اإلحداد لغير زوجة المتوفي أكثر من ثالثة أيام         �لذلك نهى النبي    

سـفْيان مـن      َأبِي لَما جاء نَعي   :قَالَتْحيث  ، زينَب بِنْت َأبِي سلَمةَ    كما في حديث     ،تجديد للحزن 
ِإنِّـي   :وقَالَتْ، وذراعيها فَمسحتْ عارِضيها ، بِصفْرة في الْيومِ الثَّاِلث لدعتْ ُأم حبِيبةَ     ،الشَّْأمِ

خرِ َأن آلمرَأة تُْؤمن بِاِهللا والْيومِ ا لُّ ال  يح ال« : يقُولُ � َأنِّي سمعتُ النَّبِي     اللَو، كُنْتُ عن هذَا لَغَنيةً   
 .)٣(» علَى زوجٍ فَِإنَّها تُحد علَيه َأربعةَ َأشْهرٍ وعشْراالِإ ،ثالتُحد علَى ميت فَوقَ ثَ

 وحماية للذرائع اقطع أن فيه  هو   ،والعلة في وجوب اإلحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها       
 . للحزن على موت الزوج لعظم حقهاوإظهار، تنتهك أن اهللا لحرمات

فإنـه  ، وفي نفس الوقت الذي أوجب فيه إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها للعلة السابقة            
ـ   ا أو أخً   كان أبا  سواء،  أيام ةحرم على غيرها من أقارب الميت أن تحد زيادة على ثالث           ا أو عم 

 .وعوامل تجديده، الحزن ألسباب اوذلك قطع، وهكذا

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١/١١٢٦ :الصحيحين حديث من المشكل كشف )١(
 .٥٥ صوسبقت دراسته، )٢٥/٣٠٩(، ١٥٩٥٥  : حديث-في مسندهأحمد بن حنبل أخرجه ) ٢(
سـبقت  ،  )٢/٧٨(، ١٢٨٠  : حـديث  - باب إحداد المرأة على غير زوجها      -ب الجنائز  كتا -صحيح البخاري ) ٣(

 .٢٦٥ص، دراسته



�    � ٢٩٨ 

الذين يظهرون مواالة علي وآل ومن المسائل الجديرة بالذكر هنا؛ هو ما تفعله الروافض     
 :سالم ابن تيميـة     حيث سئل شيخ اإل   ، يوم عاشوراء واألحزان واألتراح   من إقامة المآتم    ، بيته

ونحـو  والخمش   شقالو النياحة واللطم من  ظهار الحزن   إعما تفعله الروافض يوم عاشوراء من       
لم يرد في شيء من ذلـك حـديث         : فقال 	 حيث ذكرى مقتل الحسين      ،ذلك في يوم عاشوراء   

 ال األئمـة    ، وال استحب ذلك أحد من أئمـة المـسلمين         ،وال عن أصحابه   ،�صحيح عن النبي    
فـي هـذا     وكل ما تفعله الروافض   ،  وال روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك       ،األربعة وال غيرهم  

 .)١(بدع خارجة عن السنةونحوه ظهار الحزن والترح والنياحة  إمناليوم 
 

السيئة لما لها من أثر سيئ في النفسسماء األتجنب  :اتاسع:  
 ما غير في أسـماء      اوكثير، ويكره األسماء السيئة  ،  يحب األسماء الحسنة   �فكان النبي   

 :حسنةمن األسماء السيئة إلى األسماء الوأسماء القرى ونحوه أصحابه 
 الَ كَـان  � النَّبِـى  َأن" :الْحـصيبِ  بنِ ريدةَبمن حديث    )٣(سندهب )٢(فقد أخرج أبو داود   

رتَطَي٤(ي( نم ءشَى ،كَانثَ ِإذَا وعالً بامَأَل عنِ سع همفَِإذَا ،اس هبجَأع هماس فَرِح بِه ،ِئىرو بِشْر 
ى ذَِلكف هِهجو ،ِإنو كَرِه هماس ِئىةُ رياهكَر ى ذَِلكف هِهجِإذَا، وخََل وةً ديَأَل قَرنِ سا عهماس ،فَِإن 

هبجا َأعهماس ا فَرِحبِه ِئىرو بِشْر ى ذَِلكف هِهجو ،ِإنو ا كَرِههماس  ِئـىـةُ  رياهكَر  ـى  ذَِلـكف 
هِهج٥("و(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

ويماثل عمل الروافض في النكيـر واإلبتـداع؛ مـا تفعلـه            .  وما بعده  ١/١٩٤:  الفتاوى الكبرى البن تيمية    )١(
لتوسعة في الملـبس    حيث يظهرون الفرح والسرور با    ، وهم الذين ناصبوا عليا وآل بيته العداء      ، النواصب

وقد وضـعوا  ، والمأكل والمشرب واالكتحال ونحو مخالفة للروافض فيما يفعلونه من الحزن لمقتل الحسين       
 وأولئك يتخذونه   ،ا كمواسم األعياد واألفراح   فصار هؤالء يتخذون يوم عاشوراء موسم     ، في ذلك آثارا عدة   

 .المصدر السابق: انظر. خطئة خارجة عن السنة وكال الطائفتين م،مأتما يقيمون فيه األحزان واألتراح
 ).٤/٢٧(،  ٣٩٢٢  : حديث-باب في الطيرة - كتاب الطب-سنن أبي داود) ٢(
نسبة الى دستوا مـن بـالد       - واِئيستُالد أبي عبد اهللا     ابن[ هشَام حدثَنَا، ِإبراهيم بن مسلم حدثَنَا :قال أبو داود  ) ٣(

 .بالحديث، ]بريدة بن الحصيب[ َأبِيه عن، بريدة بنِ اللَّه عبد عن، ]ابن دعامة[ قَتَادةَ نع، ]-األهواز
 ).٥٥٥ :القاموس المحيط (الرديء الفْأِل من به يتَشاءم ما :التطير) ٤(
 :دراسة الحديث )٥(

  :فيهرجاله ثقاتٌ إال أن و، إسناده متصل : دراسة اإلسناد:أوالً
الذين ال بد من    ، وهو من الطبقة الثالثة من المدلسين     ، ثقةٌ ثبتٌ إال أنه مشهور بالتدليس      :قتادة بن دعامة  

وقد عنعنه هنا ولم    ، )٤٣ :طبقات المدلسين ، ٧٩٨ :تقريب التهذيب (تصريحهم بالسماع حتى تُقبل رواياتهم      
 .ق فيما وقف عليه الباحث من طريصرح بالسماع في أي موضعٍ

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــ=
ذكر خبـر ثـان    :فصل - كتاب الحظر واإلباحة -ابن حبان  الحديث في صحيح     : تخريج الحديث  :ثانيا

،  ٥٨٢٧  : حـديث  -التطيـر  ال التفـاؤل  سـبيل  على كان وصفناه ما � يصرح بأن استعمال المصطفى   
عن اسـم   المسألة -كتاب السير -لنَّسائيل وفي السنن الكبرى، مقتصرا على دخوله أرض ما    ، )١٣/١٤٢(

 جمـاع أبـواب     - كتاب القسامة  -لبيهقيل وفي السنن الكبرى  ، بمثله، )٨/١١٥(،  ٨٧٧١  : حديث -األرض
أحمـد  في مسند   و، بلفظه، )٨/١٤٠(،  ١٦٩٦٣  : حديث -العيافة والطيرة والطرق    باب -الحكم في الساحر  

كلهم من  ،  عن العامل  بنحوه مقدما لسؤاله عن األرض عن سؤاله      ، )٣٨/٣٤(،  ٢٢٩٤٦  : حديث :بن حنبل ا
 .عن أبيه، عن ابن بريدة، عن قتادة، هشام بن أبي عبد اهللاطريق 

 فيـه  فذكر "يتفاءل ولكن يتطير ال � اهللا رسول كان" :بلفظ، )١/٤١٠(وأخرجه ابن عدي في الكامل      
مثل حـديث   ب، )٤/٦٥(، ٧٨٨ :رقم - األصبهاني في أخالق النبي وآدابه     أبو الشيخ وأخرجه  ، بريدة إسالم

ة بن دعن بري، عن عبد اهللا بن بريدة، عن حسين بن واقد، من طريق أوس بن عبد اهللا بن بريدة ، ابن عدي 
 التاريخ الكبيـر    :انظر" (ليس بثقة " :وقال النَّسائي  "فيه نظر " : فقال البخاري  ؛وأوس هذا ضعيف  . الحصيب
صـالح  ، �وضعفه محقق كتاب أخالق النبـي       ، )١٥٦ :الضعفاء والمتروكين للنَّسائي  ، ٢/١٧ :للبخاري
 .الونيان

، األوسـط في  لطبراني  او) ٤/٦٧(، ٧٨٩ : رقم �ومن شواهده ما أخرجه أبو الشيخ في أخالق النبي          
، الشِّخِّير عن مطَرف بن عبد اهللا بن     ، دةعن قتا ، د بن بشير األزدي   يمن طريق سع  ، )٥/٧٢(، ٤٧٠٤ :رقم

 كـان  وإن، وجهه في ذلك رفع حسنًا كان نإف، الرجل اسم عن سأل إذا نكا � اهللا رسول أن" :عن أبيه 
 لـضعف   �وضعفه محقق كتاب أخالق النبي      " فكذلك قرية اسم عن سأل وإذا، وجهه في ذلك رفع سيًئا

لعنعنة قتادة  وكذلك  ، )١٠/٣٥٤ :تهذيب الكمال (فإنه ضعيف وله عن قتادة مناكير       ، سعيد بن بشير األزدي   
 .)٤٣ :دلسينطبقات الم(

 :رقـم ،  للفأل الحسن من القول   � محبته   : باب : وآدابه �وكذلك ما أخرجه أبو الشيخ في أخالق النبي         
 :قال 	 عباس ابن عن، عكرمة عن، بن أبي سليم ليث عن، الرازي جعفر يأبمن طريق ) ٤/٦٤(، ٧٨٧

وهو ضعيفٌ لضعف ليث    . "الحسن االسم يحب � اهللا رسول وكان، يتطير وال يتفاءل � اهللا رسول كان"
 ).٨١٨ :تقريب التهذيب(فإنه اختلط ولم يتميز فترك ، بن أبي سليما

عبد  من طريق عمرو بن   ) ١٥/٢١٧(، ٨٦٣٠ : رقم -البحر الزخار في مسنده    أخرجه البزار وكذا ما   
 -سطوالطبراني في األو، )٣/٩٠٣(، ١٢٩٤ : رقم-الضعفاء الكبيرفي  لعقيلي  أخرجه ا و، أبي خثعم  اهللا بن 

من طريق عمـرو بـن   ، )٤/٩١(، ٨٠٣ : رقم-�وأبو الشيخ في أخالق النبي    ، )٧/٣٦٧(، ٧٧٤٧ :رقم
، عن يحيى بن أبي كثيـر     ) وعمرو بن راشد اليماني   ، عمرو بن عبد اهللا أبي خثعم     (كالهما  ، راشد اليماني 

حـسن  ، سن الوجه  فابعثوه ح  :إذا بعثتم رجالً  «: أنه قال  �عن النبي   ، 	عن أبي هريرة    ، سلمة عن أبي 
وعمـرو  ، )٧٢٢ :تقريب التهـذيب (عمرو بن عبد اهللا بن أبي خثعم        كل من    وهو ضعيفٌ لضعف     »االسم

 ).٧٣٥ :تقريب(راشد  بنا
كمـا فـي    (ومسند ابن أبي عمرو     ، )١/٢٨٧(ابن قُتَيبة في غريب الحديث      أخرجه   ما   يشهد له كذلك  و

عـن  ، عن يحيى بن أبـي كثيـر      ، ام بن يحيى  من طريق هم  )) ٦/١٣٩(، ٥٥٠٧ :اتحاف الخيرة المهرة  
= 
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 مـا يـسر     طالقة الوجه وأمارات الفرح التي تظهر على اإلنسان عند رؤيـة          " :البشرو
 .)١("سماعه أو

 .نفسيفلعله أراد به الطب ال، وال غرابة أن أخرج أبو داود هذا الحديث في كتاب الطب
القـرى  و من أسماء الرجـال      ا كثير �فإنه غير   ، السنة النبوية  في   اتكرر هذا كثير  قد  و
 .)٢(وهكذاوالقبائل 

 وغُـرابٍ  والْحكَـمِ  وشَـيطَانٍ  وعتَلَةَ وعزِيزٍ الْعاصِ اسم � النَّبِى وغَير" داود َأبو قَاَل
 تُـسمى  وَأرضا، الْمنْبعثَ الْمضطَجِع وسمى، سلْما حربا وسمى، هشَاما فَسماه، وشهابٍ وحبابٍ
 وسمى، الرشْدة بنى سماهم الزنْية وبنُو، الْهدى شعب سماه الضالَلَة وشعب، خَضرةَ سماها عفرةَ
 .)٣("ِلالخْتصارِ َأسانيدها تَركْتُ :داود َأبو قَاَل. رِشْدةَ بنى مغْوِيةَ بنى

 
ام منه وقايةٌواجتنابهان الذنوب سبب الهم والحز :اعاشر: 

 أن يفهـم فبمفهـوم العكـس    ، من مكفرات الذنوب والخطايا   الهم والحزن   يكون   فإنه لما 
 :اجتنابها وقاية منهفإن وبالتالي ، لهم والحزنالذنوب والخطايا سبب ا

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 وقـال   » فاجعلوه حسن الوجه حسن االسـم      ؛اذا أبردتم إلي بريدا   « : قال �أن النبي   ، حضرمي بن الحق  

 ).٣٨/٣٤ :مسند أحمد" (مرسٌل صحيح" :األرنؤوط
من حـديث أبـي هريـرة       ، )٦/٣٤٢(، ١٠٥٨٢ :حديث -بن حنبل في مسنده   أحمد  كذلك ما أخرجه    و

 ".صحيح على شرط الشيخين" :وقال االرنؤوط» وأحب الفأل الحسن«بلفظ مرفوعا 
وقـد حـسن    ،  حسن لغيـره بالـشواهد     ولكنه، اإلسنادبهذا   الحديث ضعيف    : الحكم على اإلسناد   :ثالثًا

، ٧٦٢ :وصححه األلباني في السلـسلة الـصحيحة بـرقم        ، )١٠/٢١٥(سناده في فتح الباري      إ حجر ابن
 .رنؤوط في تعليقه على مسند أحمد األوكذا حسنه، )٢/٤٠٠(

، وإال فإن اإلسناد بحد ذاته ضعيف     ،  إنما هو بشواهده   ؛أو تصحيحهم للحديث  ،  لعل تحسين العلماء   :قلت
 .حسب بحثيلعنعنة قتادة وعدم تصريحه بالسماع في أي موضعٍ 

 .٧/٦٢٨ :بن األثيرال الرسول أحاديث في األصول جامع) ١(
، ولكن لم يقبل بتغيير اسمه    ، وهو جد سعيد بن المسيب    ، وهب أبى بن حزن تغيير اسم    � أراد   أنه: من ذلك ) ٢(

 جده َأن: قال ،بسعيد بن المسي  وهو ما أخرجه البخاري بسنده إلى       : فعوقب ببقاء الحزونة فيه وفي ذريته     
 بِمغَيـرٍ  َأنَا ما :قَاَل »سهٌل َأنْتَ بْل«: قَاَل، نحز اسمي :قَاَل» ؟ اسمك ما «:فَقَاَل � النَّبِي علَى قَدم حزنًا
 .بعد الْحزونَةُ فينَا زالَتْ فَما :الْمسيبِ ابن قَاَل. َأبِي سمانيه اسما

 .٤/٤٤٤ :سنن أبي داود) ٣(
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عـنِ  ، وعن َأبِي هريـرةَ   ، َأبِي سعيد الْخُدرِي   من حديث    )٢( بسنده )١(أخرج البخاري فقد  
  قَالَ �النَّبِي : »     بٍ ونَص نم ملسالْم يبصا يبٍ المص٣( و( الو  و منٍ   ال هزح ) ٍنـز٤()ح( َأذًى  ال و 

الوا ، غَمشَاكُهي كَةتَّى الشَّوالِإ، حاهخَطَاي نا ماُهللا بِه ٥(» كَفَّر(. 
لـذلك فـإن    ، لذنوب سبب الهم والحـزن     أن ا  :فإنه يفهم من هذا الحديث بمفهوم العكس      

 .اجتناب الذنوب والمعاصي يقي اإلنسان من الهم والحزن
أو ال حـزن     لعباده الذين ال يحزنون      لى في كتابه العزيز صفات متعددةً     وقد ذكر اهللا تعا   

لـذلك  ، األخرويالدنيوي أو  لتجنيبهم الحزن وسبيالً،  وقدوةتكون لعباده مثالًحتى وذلك  ، عليهم
 :ا من المناسب أن نعرض هذه الصفات سريعنهفإ

����m����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ : لقوله تعالى:نزله لعبـاده دى اهللا الذي أ تباع ه ا -١

RRRR����l ]٣٨ :ا���8ة[. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 . )٧/١١٤(، ٥٦٤١/٥٦٤٢ : حديث- باب ما جاء في كفارة المرض- كتاب المرضى-صحيح البخاري) ١(
بـن  احدثَنَا زهير   ، حدثَنَا عبد الْملك بن عمرٍو    ، ]أبو جعفر المسندي  [حدثَني عبد اِهللا بن محمد       :قال البخاري ) ٢(

دمحلَةَ، ملْحنِ حرِو بمنِ عب دمحم نارٍ، عسنِ يب طَاءع نع ، يدعَأبِي س نعرِيبالحديث، الْخُد. 
النهاية في غريب الحـديث      (البدن في والفتور التعب على الوصب يطلق وقد ،ولزومه الوجع دوام :الوصب )٣(

 ).٥/١٨٩: البن األثير
 .هذه فروقات نسخ صحيح البخاري كما هي مثبتة في النسخة اليونينة) ٤(
  :دراسة الحديث) ٥(
 :اتٌ ما عدارجاله ثق : دراسة اإلسناد:أوالً  
 أهل عنه روى ما: "البخاري قال :الخراساني المروزِي   ، أبو المنذر ، التميمي العنبري  :زهير بن محمد    

 بـن  أحمد وقال، )٢/١٣٧ :الصغير التاريخ" (صحيح فإنه البصرة أهل عنه روى وما، مناكير فإنه الشام
، )٣/٥٨٩ :الجرح والتعـديل  " (المناكير رةلكث آخر الشاميون عنه يروي الذي محمد بن زهير كان: "حنبل

 مـن ، االسـتئذان  كتاب في آخر وحديثًا، الحديث هذا إال البخاري له أخرج فما ذلك ومع: "قال ابن حجر  
 الوليد الحديث هذا على تابعه وقد، بصري وهو عنه أيضا ]عبد الملك بن عمرو   [ ديقَالع عامر أبي رواية

 عندكما   ةلَحلْح بن عمرو بنا محمدوهو   فيه شيخه عن، الباب حديث يف ]انظر تخريج الحديث  [ كثير بنا
 ).١٠/١٠٦: فتح الباري البن حجر، ٤٠١ :هدي الساري البن حجر :انظر(" مسلم

 باب ثواب المؤمن فيما     - كتاب البر والصلة واآلداب    -صحيح مسلم  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  
، بن عطاءاعن محمد بن عمرو ، الوليد بن كثيرمن طريق ، )٨/١٦(،  ٦٧٣٣   : حديث-يصيبه من مرض

 .بمثله، به، عن عطاء بن يسار
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�����mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD : لقولـه تعـالى    : اإليمان باهللا واليوم اآلخر والعمل الصالح      -٢

EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����

WWWW����XXXXl ]٦٩ :المائدة[ و]٢٧٧ :ا���8ة[ات في سورة رت هذه الصفوتكر ]٦٢ :ا���8ة[. 
�����mÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ : لقوله تعالى:اإلحسان إسالم الوجه هللا تعالى مع -٣

ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞl ]١١٢ :ا���8ة[. 
�����mhhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq : لقوله تعالى  : اإلنفاق دون من وال أذى     -٤

rrrr����ssss����tttt����uuuuvvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����l ]وتكــررت فــي  ]٢٦٢ :ا�����8ة
 .]٢٧٤ :ا���8ة[سورة 

�����mssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx : لقولـه تعـالى    : الجهاد والشهادة فـي سـبيل اهللا       -٥
yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦l ]١٧٠ :�ل ���ان[. 
����¤¤¤¤����££££����¢¢¢¢����¡¡¡¡������������~~~~����{{{{����||||�m : وقوله تعـالى   : اإليمان والتقوى واإلصالح   -٦

¥¥¥¥¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄¯̄̄����°°°°l ][ وتكررت في ]٣٥ :ا��1اف�C/م[ ]٦١ :ا�(Q 1٤٨ :ا[. 
�����mpppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx : لقوله تعـالى   : التواضع والمسكنة  -٧

yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄̄̄̄����

°°°°����±±±±����l ]٤٩ – ٤٨ :ا��1اف[. 
�����m³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����.. ����LLLL : من سبقت لهم الحسنى    -٨
MMMM����NNNN����OOOO..l ]ء(E8 1١٠٣ – ١٠١ :ا[. 

وقيـل  ، وقيل السعادة ، قيل الرحمة  ف :أقوال �m�̧¶�µ�̧¶�µ�̧¶�µ�̧¶�µ����¹¹¹¹����lوفي معنى قوله    
ـ     بن مريم وعزير والمالئكة وغيرهم       عيسى ن دون اهللا تعـالى دون مـشيئتهم        ممن عبـدوا م

 .)١(رضاهم أو
����\\\\����]]]]�����mSSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYYZZZZ: لقوله تعالى :السبق إلى الخيرات -٩

]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����ddddeeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����
nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����ttttuuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀aaaa����bbbb����cccc����dddd����

eeee����ffffl ]�>(?: ٣٤ – ٣٢[. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥٩ -٩/٤٤٩ : تفسير ابن كثير:انظر) ١(
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ــم االســتقامة-١٠ ــاهللا ث �����mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII : اإليمــان ب

JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����l ] ̀ aوتكــرر هــذا  ]٣٠ :?�
 .١٣ : اآلية:األحقافالمعنى في سورة 

 �mtttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{l : لقوله تعالى: تحقيق العبودية هللا تعالى-١١
�����mtttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz : قولـه تعـالى    وهـي ، وفسرتها اآلية التي تليها    ]٦٨ :الزخرف[

{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����l ]ف�c/٦٩ – ٦٨ :ا�[. 
ــالى-١٢ ــة اهللا تع ــباب والي ــق أس �����mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII : تحقي

JJJJl ]� !�: ٦٢[. 
 : وهي المحبة في اهللا صفات أولياء اهللا تعالىأحدويذكر ، وقد ورد ما يفسر هذه اآلية

 مـن  ِإن« :� اللَّه رسوُل قَاَل :قَاَل ،هريرةَ يَأبِ من حديث    )٢( بسنده )١( النسائي أخرج فقد
ادبا الْعادبع مغْبِطُهاأل ياءنْبِي اءدالشُّهيَل »وق: نم ما هوَل يسر قَاَل ؟ اللَّه: »مه  موا  قَـوـابتَح 
 يخَـافُون  ال نُورٍ، من منَابِر علَى يعني - نُور وجوههم َأنْسابٍ، الو َأمواٍل غَيرِ علَى اللَّه بِروحِ

خَافَ ِإن ،النَّاس الو نُونزحي ِإن زِنح النَّاس« التَ ثُم  هـذـة آلا هي �mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����

GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����l ]� !�: ٣(]٦٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 -�mC�B�AC�B�AC�B�AC�B�A�J�I�H�G�F�E�D��J�I�H�G�F�E�D��J�I�H�G�F�E�D��J�I�H�G�F�E�D�l : قوله تعالى  - سورة األنعام  -السنن الكبرى للنَّسائي  ) ١(
 ).١٠/١٢٤(، ١١١٧٢   :حديث

وعمارة ، ]فضيل بن غزوان  [عن أبيه   ، أخبرنا محمد بن فضيل   ، اصل بن عبد األعلى   أخبرنا و  :قال النَّسائي ) ٢(
 .بالحديث، عن أبي هريرة، ] عمرو البجليابن[عن أبي زرعة ، بن القعقاعا

  :دراسة الحديث) ٣(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
صدوقٌ رمي   ": قال ابن حجر   :أبو عبد الرحمن الكوفي   ، بيالضمحمد بن فضيل بن غزوان بن جرير          

 . ثقةٌ رمي بالتشيع:تبين أنهوقد ، )٢٣١ص(تقدم ، )٨٨٩ :تقريب التهذيب" (بالتشيع
 - باب الصحبة والمجالسة   - كتاب البر واإلحسان   -صحيح ابن حبان   الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

شـعب اإليمـان   و، )٢/٣٣٢(،  ٥٧٣  : حـديث -ة عند حزن الناسي اهللا في القيامذكر وصف المتحابين ف 
مسند و، )١١/٣١٤(،  ٨٥٨٤  :حديث - قصة إبراهيم في المعانقة في الثالث والثالثين من التاريخ         –للبيهقي

   : حـديث  :جامع البيان في تفسير القـرآن للطبـري       و، )١٠/٤٩٥(،  ٦١١٠  :حديث :أبي يعلى الموصلي  
من ، )٤٥(،  ٥  : حديث -� باب ذكر المتحابين في اهللا       -خوان البن أبي الدنيا   اإلو، )١٥/١٢٠(،  ١٧٧١٣

، عن أبـي هريـرة  ، عن أبي زرعة، عمارة بن القعقاععن ، عن أبيه ، طريق محمد بن فضيل بن غزوان     
 . فكالهما من شيوخه؛وال إشكال،  عن أبيه وعمارة:إال أن ابن فضيل قال عند النَّسائي، بمثله

= 
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ـ      ، في اهللا ممن ال يحزنون في اآلخرة      فالمتحابون   ديث ولذلك كانت ترجمة ابن حبان للح
ممن يقيهم اهللا الحزن جعلنا اهللا  "ذكر وصف المتحابين في اهللا في القيامة عند حزن الناس" :بقوله

 .في الدارين
 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
وقد صححه محمود محمد شاكر في تحقيقه لتفـسير  ، الحديث صحيح اإلسناد :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا  

واألرنؤوط في تعليقه   ، )٣/١٦٣(، ٣٠٢٣ :واأللباني في صحيح الترغيب والترهيب    ، )١٥/١٢١(الطبري  
 ]وعبـده علـي الكوشـك     ، حسين سـليم أسـد    [وكذا محققًا كتاب موارد الظمآن      ، على صحيح ابن حبان   

)٨/١٨٦.( 
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    ::::العالج النفسي للحزنالعالج النفسي للحزنالعالج النفسي للحزنالعالج النفسي للحزن    ::::املبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثاين
ففـي  ،  متكامـل  ذات منهجٍ بسالمة النفس اإلنسانية من الحزن      عناية السنة النبوية    فإن  

بـإذن  - أتحدثوفي هذا المبحث سوف     ، ائي من هذا المنهج    الجانب الوق  المبحث السابق تناولت  
  .من عالج الحزن في ضوء السنة النبويةالجانب النفسي  عن -اهللا تعالى
 

 :التعزي بالمصيبة الكبرى عن المصيبة الصغرى :أوالً
����¢¢¢¢����¡¡¡¡������������~~~~����{{{{����||||����}}}}�m :وفي هذا المعنـى قـال اهللا تعـالى        

££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±²²²²����³³³³����

´́́́����µµµµ����¶¶¶¶l ]� ١٥٣ :��ان�ل[. 
 يتبع غم :أي �m�̈§�̈§�̈§�̈§l فعلكم على جازاكم :أي m¦�¦�¦�¦�����l :قوله" :قال السعدي 

أن سـماعكم  وهو ،غم كل أنساكم وغم ،بانهزامكم وغم ،الغنيمة وفوات النصر بفوات غم ،اغم 
قتل قد � امحمد. 

 المـؤمنين  لعباده األمور هذه اجتماع جعل -لعباده نظره وحسن بلطفه- تعالى اهللا ولكن
 فقــال ،لهـم  اخيـر: m®�¬�«�ª�©®�¬�«�ª�©®�¬�«�ª�©®�¬�«�ª�©����l  والظفــر النـصر  مـن، m�°� �̄�°� �̄�°� �̄�°� �̄

±±±±²²²²l تلك عليكم هانت يقتل لم � الرسول أن تحققتم إذا ،والجراح والقتل الهزيمة من 
 والمحـن  الباليا ضمن في ما فلله ،ومحنة مصيبة كل عن المسلي بوجوده واغتبطتم ،المصيبات

 .)١("والحكم األسرار من
 ل عاِئشَةَ من حديث )٣( بسنده)٢(فقد أخرج ابن ماجه، ا المعنىومن السنة ما يفيد هذ

 َأبِـي  وراء يـصلُّون  النَّاس فَِإذَا، ستْرا كَشَفَ َأو، النَّاسِ وبين بينَه بابا � اللَّه رسوُل فَتَح :قَالَتْ
 َأيها يا« فَقَاَل، رآهم بِالَّذي فيهِم اللَّه يخْلُفَه َأن جاءر حاِلهِم حسنِ من رَأى ما علَى اللَّه فَحمد، بكْرٍ

ا :النَّاسمَأي دَأح نالنَّاسِ م -َأو نم يننْؤمالْم- يبُأص ةيبصبِم  ـزتَعفَلْي  هتيبـصبِـي  بِم  ـنع 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٢ :تفسير السعدي) ١(
  . )٣/١١٥(، ١٥٩٩ : حديث- باب ما جاء في الصبر على المصيبة- كتاب الجنائز-سنن ابن ماجه) ٢(
 حدثنا موسى   :قال ]محمد بن الزبرقان  [ حدثنا أبو همام     :ن قال يكَحدثنا الوليد بن عمرو بن الس      :قال ابن ماجه  ) ٣(

، عـن عائـشة   ، عن أبي سلمة بن عبد الـرحمن      ، ] شرحبيل ابن[حمد   حدثنا مصعب بن م    :بن عبيدة قال  ا
 .بالحديث
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ةيبصي الْمالَّت هيبرِي تُصبِغَي ،اَأ فَِإندح ني متُأم لَن ابصي ةيبصي  بِمـدعب  َأشَـد  ـهلَيع  ـنم 
 .)١(»مصيبتي

 ـــــــــــــــــــــــــ

 : دراسة الحديث )١(
 : إسناده فيه كٌل من:دراسة اإلسناد: أوالً  

 :معين ابن عن خيثمة أبي ابن  قال :المكي العبدري شرحبيل بن الرحمن عبد بن محمد بن مصعب -١
 عيينـة  ابـن  عنه روى ،بمكة اوالي كان" :البخاري قال "ارخي إال أعلم ال" :أحمد عن طالب أبو قالو" ثقة"

، الثقـات  فـي  حبان ابن وذكره" حسن الحديث : "وقال يعقوب بن سفيان الفسوي    " اصالح رجالً كان :وقال
 يحتج ال حاتم أبو وقال ،وثق: "وقال الذهبي في الكاشف    "به يحتج وال حديثه يكتب صالح" :حاتم أبو وقال

 .وأقراه صاحبا تحرير التقريب" ال بأس به: " وقال ابن حجر"يترك ولم فيه تكلم: " وفي الميزان"به
تاريخ ابن معين رواية ، ٨/٣٠٤: الجرح والتعديل، ٧/٣٥١: التاريخ الكبير للبخاري: (مصادر الترجمة

، ٢٨/٤٢: تهـذيب الكمـال   ، ٧/٤٧٧: الثقات البن حبـان   ، ١/٤٣٤: المعرفة والتاريخ ، ٣/٧٢: الدوري
، ٩٤٦: تقريب التهذيب ، ١٠/١٥٠: تهذيب التهذيب ، ٦/٤٣٩: ميزان االعتدال ، ٢/٢٦٨: شف للذهبي الكا

 ).٣/٣٨٣: تحرير التقريب

  ٢- موسى بن عبدة بن نَي٩٨٣: تقريب التهذيب (وال سيما في عبد اهللا بن دينار،  عابدضعيف: يطش.( 
٣-   وقـال " ثقة: "وقال زهير بن حرب    "ثقة" :مدينيال ابن قال:  أبو همام األهوازي   ،رقانبِمحمد بن الز 

 صـالح " :حـاتم  أبـو  وقال "وسط صالح" :زرعة أبو وقال" ثقة" :الدارقطني وقال" بأس به ليس" :النسائي
 وقـال " أخطأ ربما" :وقال الثقات في حبان ابن وذكره "الحديث معروف" :البخاري وقال "صدوق الحديث

 وذكره الحاكم فيمن أخرج     ."به بأس ال ولكن ،حديث صاحب يكن لم" :معين ابن قال الثقات في شاهين ابن
صدوق وهو إلى   : قلت" صدوق ربما وهم  : "وقال ابن حجر  " وثقه علي : "وقال الذهبي ، لهم البخاري ومسلم  

وهي مما تفرد بـه     " ربما أخطأ : "أخذها من قول ابن حبان    " ربما وهم "وأما قول ابن حجر     ، التوثيق أقرب 
وكذا قال محررو   ، ال فاألئمة وثقوه كعلي بن المديني والنسائي والدارقطني وزهير بن حرب          وإ، ابن حبان 

 .تقريب التهذيب
، ٧/٤٤١: الثقات البن حبـان   ، ٧/٢٦٠: الجرح والتعديل ، ٣/٢٨٢: سنن أبي داود  : (مصادر الترجمة 
خاري ومسلم ألبـي    تسمية من أخرجهم الب   ، ٣٣٩: سؤاالت السلمي للدارقطني  ، ٢٠٥: تاريخ أسماء الثقات  

، ٩/١٤٦: تهـذيب التهـذيب   ، ٢/١٧١: الكاشف للذهبي ، ٢٥/٢٠٨: تهذيب الكمال ، ٢١٧: عبد اهللا الحاكم  
 ).٨٤٥: تقريب التهذيب

٤-     كَالوليد بن عمرو بن السي أبو العباس البصري    : ن بن زيد ويقال   يعبفـي  النسائي ذكره ،يزيد الض 
ربمـا  : "وذكره ابن حبان في الثقات وقال     ، "به بأس ال عنه كتبنا بصري شيخ" :وقال حمزة رواية مشيخته

 .هو صدوق: قلت، وأقراه صاحبا تحرير التقريب" صدوق: "قال ابن حجر و"ثقة: "وقال الذهبي" أخطأ
، ٢/٣٥٣: الكاشـف للـذهبي  ، ٣١/٦٣: تهذيب الكمال ، ٩/٢٢٨: الثقات البن حبان  : (مصادر الترجمة 

 ).٤/٦٥: تحرير التقريب، ١٠٤٠: ريب التهذيبتق، ١١/١٢٨: تهذيب التهذيب
= 
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وذلك بـالتعزي بالمـصائب     ، ن المصائب  يعلم الناس كيف يمكن أن تُهو      �النبي  فهكذا  
 .�  ال تذكر بجانب مصيبة األمة بموت نبيهافكل مصيبة، الكبرى عن المصائب الصغرى

 :يهقي بعد الحديث قول الشاعروقد ذكر الب

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 :فصل في محنة الجـراد والـصبر عليهـا         -شعب اإليمان للبيهقي   الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

 - ووفاته� جماع أبواب مرض رسول اهللا - جماع أبواب غزوة تبوك  -دالئل النبوة للبيهقي  و، )١٢/٤٢٥(
، بمثلـه ، )٧/٢٠٢(، حياته في بالناس صالها صالة آخر على كرب أبا  أبا �باب ما جاء في تقرير النبي       

معنى ما فـي    : "وقال البيهقي عقب الحديث في الدالئل     ، ]وهو ضعيف [من طريق عبيد بن موسى الربذي       
فلم أجد له شـاهدا   ، وأما آخر الحديث  ، وابن عباس ، أول هذا الحديث موجود فيما روينا عن أنس بن مالك         

 ".واهللا أعلم، صحيحا
، ٤٤٤٨ : حـديث  :المعجم األوسط للطبراني  ، )١/١٩٨(، ٢١٦ : حديث :وفي فضائل الصحابة ألحمد     

من طريق عبيد اهللا بن جعفـر المـديني         ، بنحوه، )١/٣٦٦(، ٦١٢ : حديث :والمعجم الصغير ، )٤/٣٦٥(
 .مصعب بن محمد بن شرحبيلعن ، ]وهو ضعيف[

منهـا  ، ولكن له شواهد يرتقي بها الى الحسن      ، د ضعيف  الحديث بهذا اإلسنا   :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا
سـعد فـي      أخرجه ابن  »فإنها من أعظم المصائب   ، فليذكر مصابه بي  ، إذا أصاب أحدكم مصيبة   «حديث  

وابـن  ، )١/٢٢٢(، ٨٦ : حديث -�باب في وفاة النبي      -والدارمي في سننه  ، )٢/٢٧٥ (:الطبقات الكبرى 
، ١٦٦٩ : حـديث  :والعقيلي في الـضعفاء الكبيـر     ، )٥٣٤(، ٥٨٣ : حديث :السني في عمل اليوم والليلة    

صـحيح  "وقـال األلبـاني   ، بمثله، من طريق فطْرِ بن خليفة عن عطاء بن أبي رباح مرسالً   ، )٣/١١٥٠(
 :سنن الدارمي" (يح مرسٌل كذلكإسناده صح: "وقال حسين سليم أسد   ، )٣/١٨٠ :السلسلة الصحيحة " (مرسل

١/٢٢٢.( 
 أخرجـه   »فإنها أعظم المصائب عنـده    ، فليذكر مصيبته بي  ، ا أصيب أحدكم بمصيبة   إذ« :ومنها حديث 

وهـو  [، بـردة  أبـو ، التميمى يزيد بن عمرومن طريق   ، )٧/١٩٨(، ٦٧٣ :الطبراني في المعجم الكبير   
، )٣/١٤٤٠(وأبو نُعيم في معرفة الصحابة ، )١/٣١٣ (:ومن طريقه ابن قانع في معجم الصحابة، ]ضعيف

كلهـم  ، )١٢/٤٢٤(، ٩٦٧٨ : حديث - في محنة الجراد والصبر عليها     فصٌل -هقي في شعب االيمان   والبي
وذكره ابـن    "وهو حسن بشواهده  ، إسناده ضعيف ": "مختار الندوي "وقال محقق كتاب شعب االيمان      ، بمثله

 ).٣/٣" (لكن اختلف فيه على علقمة، إسناده حسن: "حجر في االصابة وقال
روايـة  ، ٢/٣٣٢(أخرجه مالك في الموطأ     » بِي الْمصيبةُ مصاِئبِهِم في الْمسلمين عزِلي« :ومنها حديث 

ومن طريق مالك أخرجه ابـن      ، عن عبد الرحمن بن القاسم مرسالً     )  مؤسسة الشيخ زايد   :ط، يحيي الليثي 
ـ ، )٢/٢٧٥(وابن سعد في الطبقات الكبرى      ، )١٥٩(، ٤٦٧ : حديث :المبارك في الزهد   ال عـن عبـد     وق
: السلـسلة الـصحيحة   (لبـاني   كذا قـال األ   ، والحديث صحيح مرسل  ، بمثله، عن أبيه ، الرحمن بن القاسم  

٣/١٨٠.( 
 :السلـسلة الـصحيحة   " (صحيح بشواهده : "قال األلباني ، فكل هذه الشواهد تشير إلى أن للحديث أصل       

٣/١٨٠.( 
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بِرِلكُلِّ اص ةيبصم لَّدتَجو *** لَماعو بَِأن ءرالْم رغَي خَلَّدم 
 .)١(محمد بِالنَّبِي مصابك فَاذْكُر *** بِها تَشْجو مصيبةً تَذَكَر وِإذَا

 
سي بالنظيرأالت :اثاني:  

حين تأسى عن مصيبته وهي التخلف عـن        عب بن مالك    كويؤخذ ذلك من حديث تخلف      
 من تبـوك    �فبعد أن رجع النبي     ، فتعزى بمن تخلف معه وكانوا صالحين مثله      ، �رسول اهللا   

 النبـي يلومونـه     وجعل أصحاب ،  بما خَلَّفَه  �يريد أن يصدق رسول اهللا      بن مالك   وجاءه كعب   
 لَهما فَقيَل، قُلْتَ ما مثَْل القَا نِالرج ،نَعم :قَالُوا؟  َأحد عيم هذَا لَقي هْل :لَهم قُلْتُ" :ويؤنبونه فقال

 ،)٣(الْواقفي ُأميةَ بن ُلالوه ،)٢(الْعمرِي الربِيعِ بن مرارةُ :قَالُوا؟   هما من :فَقُلْتُ، لَك قيَل ما مثْلَُ
 رسوُل ونَهى، ِلي ذَكَروهما حين فَمضيتُ، ُأسوةٌ فيهِما بدرا شَهِدا قَد نِصاِلحي رجلَينِ ِلي فَذَكَروا

 .)٤("عنْه تَخَلَّفَ من بينِ من ثَةُالالثَّ َأيها منَاالكَ عن الْمسلمين � اِهللا
 .)٥("بة بالتأسي بالنظير المصي حردفيه تبري" :قال ابن حجر" ُأسوةٌ فيهِما"ففي قوله 

إذ أنهـم   ، )العالج الجماعي (وهذا األسلوب يستخدمه األطباء النفسيون في ما يسمى بـ          
 أو عشرة مصابين بـالمرض       أو ثمانيةٌ  فيجتمع سبعةٌ ،  واحد يجمعون بعض المرضى في مكانٍ    

الحـظ كيـف تكـون      وي، فيتحدثون والطبيب يستمع إليهم   ، ويجلسون بعضهم مع بعض   ، نفسه
 أنا لم أصل إلى حالة ،هللا الحمد :خر فيقول لنفسه منهم يرى مصيبة اآلوكل واحد، العالقات بينهم

 وينظـر إلـى   ،  منهم من غيـره    فيتعلم كل واحد  ، أنا ما زالت حالتي مبكرة     ،والحمد هللا ، خراآل
 .)٦(فتهون عليه مصيبته، مصيبة غيره

أى مـصيبة غيـره     من ر " :ألسنتهمالذي يردده الناس على     وفي هذا المعنى يقول المثل      
 ."هانت عليه مصيبته

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .ولم أقف على قائله، ١٢/٤٢٥ :شعب اإليمان) ١(
)٢ (مرة بن الربيع األنصاري األوسي    ار: ا على الصحيح   ،  مشهور صحابيهو أحد الثالثة الذين تيب     و، شهد بدر

 ).٥/١٤١ : أسد الغابة البن األثير:انظر (وكلهم من األنصار، عليهم
ـ  (وهو أحد الثالثة الذين تيب عليهم     ، شهد بدرا وما بعدها   ، األنصاري بن عامر  هالُل بن ُأميةَ  ) ٣(  أسـد   :رانظ

 ).٤/١٥٤٢ :الغابة البن األثير
، وسـبق ذكـره   ، )٦/٥(،  ٤١٦٥  : حـديث  - باب حديث كعب بن مالك     - كتاب المغازي  -صحيح البخاري ) ٤(

 .٦٠ص
 .٨/١٢٤ :فتح الباري) ٥(
 .٥٧ ص:الحزن واالكتئاب في ضوء السنة النبوية لعبد اهللا خاطر) ٦(
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وأن ،  تقدير أسوأ االحتمـاالت    :ج الحزن  من األشياء التي تعال    :ونلخص هذه الفقرة بأن   
ثم أن يقارن مصيبته هذه ، ن يعلم الحجم الحقيقي للمصيبةوأ،  اإلنسان إلى من هو أسوأ منه  ينظر

 .)١(�وهي وفاة النبي ، بالمصيبة الكبرى
 

  :الصالحف لالتأسي بالس :اثالثً
مـن أتبـاع األنبيـاء      ، ربي أصحابه على التأسي بأسالفهم الـصالحين       ي �فكان النبي   

وذلـك حتـى تقـر      ، ويحكي لهم القصص عنهم   ،  ما كان يضرب لهم األمثال     اوكثير، والرسل
 .وال يستعظمون فتنتهم، أدبارهمون على دفال يرتَ، وتهدأ نفوسهم، أعينهم

 : لهمفيقصما سألوه بور،  منهم قص عليهم القصص دون سؤاٍلفكان ربما
 ِإلَـى  شَـكَونَا  :قَاَل رتِّاأل بنِ خَبابِ من حديث    )٣( بسنده )٢(ك ما أخرج البخاري   ومن ذل 

؟  لَنَـا  اَهللا تَدعو الَأ؟   لَنَا تَستَنْصر الَأ :لَه قُلْنَا، الْكَعبة ظلِّ في لَه بردةً متَوسد وهو � اِهللا رسوِل
 علَـى  فَيوضـع  بِالْمنْشَارِ فَيجاء، فيه فَيجعُل رضِاأل في لَه يحفَر قَبلَكُم فيمن الرجُل كَان« :قَاَل

هْأسشَقُّ رنِ فَيا، بِاثْنَتَيمو هدصي ذَِلك نع هينشَطُ، دميو شَاطبَِأم دالْحا يدم وند هملَح نظْمٍ مع 
بٍ َأوصا ،عمو هدصي ذَِلك نع هيناِهللا، دو نمتذَا لَياأل هرتَّى، مح يرسي باكالر  ـنـ  م نْعـصاء 
 .)٥(»ستَعجِلُونتَ ولَكنَّكُم، غَنَمه علَى الذِّْئب َأوِ، اَهللا الِإ يخَافُ ال )٤(حضرموتَ ىـِإلَ

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٦١ ص:د اهللا خاطرالحزن واالكتئاب في ضوء السنة النبوية لعب )١(
  ).٤/٢٠١(، ٣٦١٢  : حديث-باب عالمات النبوة في اإلسالم - كتاب المناقب-صحيح البخاري) ٢(
حدثنا ، ] أبي خالد  ابن[عن إسماعيل   ، ] سعيد القطان  ابن[حدثنا يحيى   ، حدثني محمد بن المثنى    :قال البخاري ) ٣(

 .بالحديث، عن خباب بن األرت، ] أبي حازمابن[قيس 
 سـميت   :وقيـل ،  فالن من الحـضارمة    :الجمع يقال و، والنسبة إليه حضرمي  ، اسمان مركبان  :حضرموت) ٤(

بقـرب  مـن أرض الـيمن    في شرقي عدن  واسعةٌوحضرموت ناحيةٌ، وهو أول من نزلها   ؛بحاضر ميت 
 البلـدان    معجم :انظر( غير ذلك    :وقيل، �وبها قبر هود    ،  تعرف باألحقاف   كثيرةٌ وحولها رمالٌ ، البحر

 ).٢/٢٧٠ :للحموي
 : دراسة الحديث)٥(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً  
 وأصـحابه   � باب ما لقي النبي      - كتاب المناقب  -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

 علـى    باب من اختار الضرب والقتل والهوان      -كتاب اإلكراه و، )٥/٤٥(،  ٣٨٥٢  : حديث -من المشركين 
بن حدثنا بيان  :وقال في األولى،  بن أبي خالدإسماعيلمن طريق  ، بمثله، )٩/٢٠(،  ٦٩٤٣ : حديث -الكفر
 .عن خباب بن األرت،  بن أبي حازم قيسعن، بن أبي خالدوإسماعيل ، بشر
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 ينظروا لمن سـبقهم علـى طريـق          أن عليهم أن    أمته �يرشد النبي   ، ففي هذا الحديث  
 . اآلآلم واألحزان والهمومفإنهم ليسوا وحدهم الذين يالقون، الحق

 ولَِئن قُلْتُ   ، تُصدقُوني الواِهللا لَِئن حلَفْتُ     :قالت، وكذلك منه حديث عائشة في قصة اإلفك      
 :قَالَـتْ  ]١٨ :�!m}�}�}�}�����~~~~����____����̀`̀̀����aaaal ] I�Pمثَلي ومـثَلُكُم كَيعقُـوب وبنيـه        ، عذروني تَ ال

 .)١( بِحمدكال بِحمد َأحد والبِحمد اِهللا  :قَالَتْ، فََأنْزَل اُهللا عذْرها، وانْصرفَ ولَم يقُْل شَيًئا
 : لكل مبتلى أسوةً�ولذلك فإن في رسول اهللا 

 . له عزاء�فيتم النبي ، فإذا حزن العبد ليتمٍ
 . له عزاء�ففقر النبي ، فقرٍوإذا حزن ل

 . لهعزاءفي حياته  �فموت العديد من أبناء النبي ، وإذا حزن لموت ابنٍ
 . لهفعدم إنجاب النبي لألوالد الذكور أو موتهم عزاء، ولدوإذا حزن لعدم إنجاب 

جراح النبي ف، ح وجروإذا حزن إلصابة�في أحد له عزاء . 
 . له عزاء ووجعه المضاعف�فمرض النبي ،  أو وجعوإذا حزن لمرضٍ

رضي اهللا عنهن- أزواجهعلى  �فصبر النبي ، وإذا حزن لكيد امرأة-له عزاء . 
 . للمبتلينوعزاء،  للمتأسينوقدوةً،  للعالمينفصلوات اهللا وسالمه على من بعثَ رحمةً

 
واساة المصابين وتسليتهمم :ارابع: 
وذلك فـي آداب    ،  فضل التعزية وبعض األحكام الفقهية المتعلقة بها       سبق أن ذكرت  فقد  

ببيان بعض المواقف التي واسـى      ،  لذلك � ممارسة النبي    ولكن هنا أريد أن أفصل في     ، الحزن
ا من فوائـد    نهوما يستفاد م  ، باختالف أعمارهم وأجناسهم ومصابهم   ، ا فيها الناس جميع   �النبي  

 :تربوية وعالجية وغيره
 : واأليتام للثكالى����مواساة النبي  -١

 ا ـُل بيتًـن يدخُـ لَم يكُ�َأن النَّبِي  :	 َأنَسٍ  من حديث)٣( بسنده)٢(فقد أخرج البخاري
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

،  ٤١٤٣  : حديث - باب حديث اإلفك   - كتاب المغازي  -صحيح البخاري وهذه رواية   ، ١٥٨دراسته ص  تسبق )١(
)٥/١٢٠.( 

، ٢٨٤٤ : حـديث  - باب فضل من جهز غازيـا أو خلفـه بخيـر           - كتاب الجهاد والسير   -صحيح البخاري ) ٢(
)٤/٢٧( .  

عن إسحاق بن عبد اهللا     ، ] يحيى العوذي  ابن[حدثنا همام   ، ]المنقري[حدثنا موسى بن إسماعيل      :قال البخاري ) ٣(
 .بالحديث، 	عن أنس ، ] أبي طلحةابن[
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 .)١(»قُتَل َأخُوها معي ،ِإنِّي َأرحمها« :اَلفَقَ، فَقيَل لَه،  علَى َأزواجِهالِإ ة غَير بيت ُأم سلَيمٍبِالْمدينَ
 .مام والكبير للثكالى والمصابينمواساة اإلففي هذا الحديث 
بأن كيف يـدخل    ، ثير حوله من إشكال   ام وما أُ  ر وأم ح  سلَيم ُأم على   �وأما عن دخوله    

 . على أجنبية ؟�النبي 
هناك حرمة : وقيل، هناك حرمة رضاعة: يلفق،  متعددة في هذه المسألة    قد ذُكرت أقوالٌ  ف

أم أم سـليم     كانت: وقيل، كان ذلك قبل الحجاب   : وقيل، ألنه معصوم ويملك إربه   : وقيل، قرابة
يحتمـل أن يكـون ذلـك    : وقيل، وكانت عادة العرب مخالطة أهل الخادم     ، خادمه أنس بن مالك   

 .وعليها كالم، وكل هذه األقوال لها ردود، بحضور محرم
، بـدليل  إال تثبت ال كونها يردها وال، الخصوصية دعوى أن ذلك كان ب    :ل الراجح القوو

 .)٢(أعلم واهللا، واضح ذلك على الدليل نأل
فنقـل  ، اولو كان صالح  ، ويستفاد من الحديث عدم جواز دخول األجنبي على األجنبيات        

ـ  ارةـِإشَ وفيه، محرمه ىعلَ الْمحرم دخُول جواز فيه" :قال العلماء ، النووي عقب الحديث    ىـِإلَ
 .)٣("صاِلحا كَان وِإن ،جنَبِيةاأل ِإلَى الرجل دخُول منْع

 :مواساة الفقراء -٢
فقـد أخـرج     :حين أحزنهم فقرهم   )٤(ةفَّهل الص أفقراء من   لل �النبي  مواساة   :ومن ذلك 

 )٧(وعلَينَـا  الصفَّة في علَينَا يخْرج � النَّبِي كَان ةَسارِي بنِ الْعرباضِ  من حديث  )٦( بسنده )٥(أحمد

 ـــــــــــــــــــــــــ

  :ديثدراسة الح) ١(
 .رجاله كلهم ثقات : دراسة اإلسناد:أوالً  
 - باب من فـضائل أم سـليم       -� كتاب فضائل الصحابة     -صحيح مسلم الحديث في    :تخريج الحديث   

 .بمثله،  السندةقيمن طريق همام بن يحيى بب، )٧/١٤٥(،  ٦٤٧٣  :حديث
 .١١/٧٨ : فتح الباري البن حجر العسقالني:انظر) ٢(
 .١٦/١٠ :مسلم صحيح لىع النووي شرح) ٣(
 فـي  مظلـل  موضع إلى يأوون فكانوا ،يسكنه منزل منهم له يكن لم ومن المهاجرين فقراء هم :ةفَّالص أهل )٤(

 ).٣/٣٧: النهاية في غريب الحديث البن األثير (يسكنونه المدينة مسجد
 . )٢٨/٣٩٣(، ١٧١٦١ : حديث:مسند أحمد) ٥(
عـن شُـريح    ، م بن زرعـة   ضمعن ض ، حدثنا إسماعيل بن عياش   ،  بن نافع  حدثنا الحكم  :قال اإلمام أحمد  ) ٦(

 .بالحديث،  قال العرباض بن سارية:قال، عبيد بنا
 ).٢٨/٣٩٣ :انظر حاشية مسند أحمد" (ليهوع: "في نسخة) ٧(
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 فَارِس لَكُم ولَيفْتَحن، عنْكُم زوِي ما علَى حزِنْتُم ما ،لَكُم ذُخر ما تَعلَمون لَو« :فَيقُوُل )١(الْحوتَكيةُ
ومالر٢(»و(. 

 لذُ ال وعـزٍ ، معه فناء ال لبقاء الخلق خلق تعالى ألنه وذلك" :معلالً ذلك  الْمنَاوِيقال  
 في وامتحنه، فيه نقص ال وكماٍل، معها ألم ال ولذة، معه فقر ال وغناء، معه خوف ال وأمنٍ، معه
 ونعـيمٍ  وفرحة ولذة وغنى، خوف معه وأمنٍ، لذُ يقارنه وعزٍ، الفناء إليه يسرع ببقاء الدار هذه

 في معه وما البقاء طلبوا إذ، المقام هذا في الناس أكثر فغلط، الزوال سريع وهو، بضده مشوبٍ

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٣٣٨ :النهاية في غريب الحديث (سماال بهذا يسمونها األعراب يتعممها عمامة هي قيل :الحوتكية) ١(
  :دراسة اإلسناد) ٢(
 : إسناده متصٌل وفيه: دراسة اإلسناد:أوالً  

 وشُريح: "ونفى ذلك األلباني فقال   ، وقيل لم يدرك العرباض بن سارية     ،  ثقةٌ يرسل  :عبيد بنِ شُريح -١
لـسلة  الس" (سـنين  عشر من بأكثر العرباض قبل مات وقد، البخاري قال كمابن أبي سفيان     معاوية سمع

 .)٤/٢٣٠ :التاريخ الكبير، ٥/١٦٧ :الصحيحة
 وقال "ثقة ":معين ابن عن الدارمي عثمان قال : بن ثوب الحضرمي الحمصي    :زرعة بنِ ضمضمِ -٢

: وقال األرنـؤوط   "فيه كالم يسير ال يضر    : "وقال األلباني ، الثقات في حبان ابن وذكره، هتوثيقب نُمير ابن
 ."حسن الحديث"

 ".  يهمصدوقٌ: "قال ابن حجر "به بأس ال ":الحمصيين تاريخ صاحب عيسى بن محمد بن أحمد وقال
 "مختلـفٌ فيـه   : "قال الـذهبي  ، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين      "ضعيف ":حاتم أبو وقال

 .واهللا أعلم،  صدوق:قلت. وسكت عنه في الميزان
 :الجرح والتعديل ، ٤/٣٣٨ :التاريخ الكبير ، ١/١٣٥ :تاريخ بن معين رواية عثمان     (:مصادر الترجمة   

 :تهـذيب الكمـال   ، ٢/٦١ :الضعفاء والمتروكين البـن الجـوزي     ، ٦/٣٨٥ :الثقات البن حبان  ، ٤/٤٦٨
تقريـب  ، ٤/٤٠٥: تهـذيب التهـذيب   ، ٩/٣٢٩ :ميزان االعتـدال  ، ١/٥١٠ :الكاشف للذهبي ، ١٣/٣٢٧

 ).٢٨/٣٩٣ :أحمدمسند ، ٥/١٦٧ :السلسلة الصحيحة، ٤٦٠ :التهذيب
تقريب  ( في غيرهم  مخلطٌ،  في روايته عن أهل بلده     صدوقٌ : إسماعيل بن عياش العنسي الحمصي     -٣  

كذا قال محـررو تقريـب التهـذيب    ، وال يرتقي، وهذا الحديث من روايته عن أهل بلده      ، )١٤٢ :التهذيب
 .واهللا أعلم )١/١٣٨(

 :حـديث  -مسند الشاميين للطبراني  و،  بنحوه  )٢/١٤(اء  حلية األولي  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  
 .به، من طريق ضمضم بن زرعة، بمثله) ٤٠/١٨٧(وفي تاريخ مدينة دمشق  ،بمثله )٢/٤٣٥(،  ١٦٤٧ 

" ! وثقـوا  رجالـه و، أحمـد  رواه ":الهيثمـي  قـال  ، الحديث حسن اإلسناد   : الحكم على االسناد   :ثالثًا  
فـيض   (" !لـصحته  المؤلف رمز ثم ومن: "بقوله عليه عقب ثم" الفيض "يف الْمنَاوِي نقلهو، )١٠/٤٥٩(

، ) تحقيقه لمسند أحمـد    :انظر" (ضعيفٌ النقطاعه : "قال األرنؤوط ،  ال يخفى ما فيه    :قلت، )٥/٤٠٤ :القدير
 ).٥/١٦٧ :السلسلة الصحيحة(ولكن انتفت علة االنقطاع كما قال األلباني الذي قال بصحته 
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 زوالـه ، قليٍل بمتاعٍ ظفر إنما والظافر، طلبه بما يظفر لمن وأكثرهم محله في ففاتهم، محله غير
 .)١(" ؟منه الفائت على العاقل يحزن فكيف، قريب

يعـود   و )٢(فكان يعـود الـصبيان    ،  كان يواسى كل الناس    �فإن النبي   ، وتجنبا لإلطالة 
 .)٤(ويعود المشركين )٣(األعراب

عيـادة  : قال ابن حجـر   ف )٥(أو العكس ، للرجلومن السنة ما يشهد لجواز عيادة المرأة        
 .)٦(أو الرجل للمرأة جائزا بشرط الستر واألمن من الفتنة، المرأة للرجل

في ، وما شابه من محظورات   ، وال خضوعٍ بالقول  ، وال تعطر ، وال تبرج ، لذلك ال خلوة  
 .أو العكس،  النساء للرجالعيادةحال 

وهةُ تُكْراديي عذ ةعبِد ةييند، ومرلَى تَحاِلمِ عةُ الْعاديرِيضِ عي الْمذ ةعالْبِد ةيينـا ، الدِلم 
تَّبتَرلَى يع هتاديع لَه نم دفَاسالْم ،اءِإغْرو ةامالْع هاعنِ بِاتِّبسحو هطَرِيقَت. 

وزتَجةُ واديع قي الْفَاسف حاألَْص ألَِنَّه ملسةُ ،ماديالْعو نم قُوقح ينملس٧(الْم(. 
 : في مواساة الناسمتعددةً ووسائَل  أساليبونيتبعوأصحابه  ����النبي وكان 

 .تالزيارامنها المواساة ب -١
 .التعزية بإرسال من ينوبه عند االشتغال -٢

 قُـبِض  ِلي ابنًا ِإن ،ِإلَيه � النَّبِي ابنَةُ َأرسلَت :قَاَل ب زيد بنِ ُأسامةَحديث  ودليلهما  
، مـسمى  بَِأجـلٍ  عنْـده  وكُلٌّ َأعطَى ما ولَه َأخَذَ ما ِلله ِإن« :ويقُوُل مالالس يقْرُِئ فََأرسَل، فَْأتنَا

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٤٠٣ :مناويفيض القدير لل) ١(
 .٢٧١ :وقد سبق دراسته ص، ليه أنه يحتضر البن ابنته حين أرسلت إ�انظر حديث عيادة النبي ) ٢(
 من حديث ) ٧/١١٧(، ٥٦٥٦ : حديث - باب عيادة األعراب   -خرجه البخاري في كتاب المرضى    وذلك لما أ  ) ٣(

 قَـالَ  يعوده مرِيضٍ علَى دخََل ِإذَا � النَّبِي وكَان :قَاَل عودهي َأعرابِي علَى دخََل � النَّبِي َأن 	 عباسٍ ابنِ
ال« :لَه ْأسب ورطَه ِإن قُلْتَ ،قَاَل »اُهللا شَاء: ورْل ،كَال ،طَهب يه) وى) همح تَفُور، َأو لَـى  تَثُورخٍ  عشَـي 

 . ِإذًا فَنَعم � يالنَّبِ فَقَاَل ،الْقُبور تُزِيره ،كَبِيرٍ
من حـديث  ) ٧/١١٧(، ٥٦٥٧:  حديث-المشرك باب عيادة -وذلك لما أخرجه البخاري في كتاب المرضى    ) ٤(

 .فََأسلَم »َأسلم« :فَقَاَل يعوده � النَّبِي فََأتَاه فَمرِض � النَّبِي يخْدم كَان ِليهود ماغُال َأن 	 َأنَسٍ
مـن   )٧/١١٦(، ٥٦٥٤:  حديث - باب عيادة النساء الرجال    - لما أخرجه البخاري في كتاب المرضى      وذلك) ٥(

 علَيهِما فَدخَلْتُ :قَالَتْ ب وبِلَاٌل بكْرٍ َأبو وعك الْمدينَةَ � اِهللا رسوُل قَدم لَما قَالَتْ َأنَّها ل عاِئشَةَ حديث
 .الحديث .. تَجِدك كَيفَ ُلبِال ويا ،كتَجِد كَيفَ َأبت يا :قُلْتُ

 .١٠/١١٨:  فتح الباري البن حجر:انظر) ٦(
 .٣١/٧٧ : الموسوعة الفقهية الكويتية:انظر) ٧(
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بِرفَلْتَص بتَسلْتَحلَتْ »وسفََأر هِإلَي متُقْس هلَيا عنَّهيْأتلَي ،فَقَام هعمو دعس نةَ بادباذُ ععمو  ـنـلٍ  ببج 
يُأبو نبٍ بكَع ديزو نب اٌل ثَابِترِج١(الحديث..  و(. 

 امتناعه كان أو ،الوقت ذلك في شغٍل في كان أنه يحتمل ،أوالً � إجابته كتر وقيل في 
 عليـه  تجـب  لم ذلك لمثل دعي من أن في الجواز لبيان كان أو ،لربه التسليم إظهار في مبالغةً
 .)٢(مثالً الوليمة بخالف ،اإلجابة

 .هلما أصرت عليه وأقسمت عليه قام ومعه رجال ليعود ولدها ويشهد احتضارلذلك 
 :الكتابالرسالة والتعزية ب -٣

 وحزن أنس بن مالـك      ،)٣(لما قُتل من قُتل في معركة الحرة      وذلك كما فعل زيد بن أرقم       
 األنصار وكرامتهم التـي     لحتى كتب إليه زيد بن أرقم يواسيه ويذكره بفض        ، ا شديد اعليهم حزنً 

 .لرحمة والمغفرةه لهم وألبنائهم وألبناء أبنائهم با وهي دعاؤ، بها�خصهم النبي 
 ُأصـيب  من علَى حزِنْتُ :يقُوُل ماِلك بنِ َأنَسِ من حديث    )٥( بسنده )٤( البخاري أخرج فقد

ةربِالْح ،فَكَتَب ِإلَي ديز نب قَمَأر لَغَهبةُ ودي شنزح ،ذْكُري َأنَّه عموَل سسقُـولُ  � اِهللا ري: » ـماللَّه 
اغْفارِِلَأل رنْص ،ألونَاءارِاأل بنْص« شَكو نِل ابي الْفَضف نَاءَأب نَاءارِاأل َأبَأَل، نْصا فَسَأنَس ضعب نم 
كَان هنْدفَقَاَل، ع: وي هقُوُل الَّذوُل يسذَا � اِهللا ري هفَى الَّذاُهللا َأو لَه ه٦(بُِأذُن(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

وقـد  ،  )٢/٧٩(، ١٢٨٤ : حديث -»..يعذب الميت   « :� باب قول النبي     - كتاب الجنائز  -صحيح البخاري ) ١(
 .٢٧١ص، سبق مرارا

 .٨/٧٤ :وعمدة القاري للعيني، ٣/١٥٧ :حجرفتح الباري البن ) ٢(
سـميت برجـل مـن      ، وهي الشرقية ، تي المدينة إحدى حر وهي  ، ة واقم حرنسبة إلى   ،  اسم معركة  :الحرة) ٣(

ة المشهورة في أيام يزيد بـن معاويـة فـي سـنة             ة كانت وقعة الحر   وفي هذه الحر  ، العماليق اسمه واقم  
وخرج إليه أهل ، ة واقم المدينة فنزل حر   إلى) بالمسرف(بن عقبة الملقب    حيث بعث أميره مسلم     ، )هـ٦٣(

، ومن األنصار ألفًا وأربعمائـة    ،  وخمسمائة رجل  وقتل من الموالي ثالثة آالف    ، المدينة يحاربونه فكسرهم  
ة واستباحوا  وسبوا الذريلودخل جنده المدينة فنهبوا األموا، ومن قريش ألفًا وثالثمائة  ،  ألفًا وسبعمائة  :وقيل

 ).٢/٢٤٩ :معجم البلدان للحموي (الفروج
�m�k�j�i�h�g�f�e�d�k�j�i�h�g�f�e�d�k�j�i�h�g�f�e�d�k�j�i�h�g�f�e�d :باب قولـه   -سورة المنافقين  - كتاب تفسير القرآن   -صحيح البخاري ) ٤(

�o�n�m�l�o�n�m�l�o�n�m�l�o�n�m�ll-٦/١٥٤(، ٤٩٠٦  : حديث( . 
، عقبـة  بن عن موسى ، قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة      ، حدثنا إسماعيل بن عبد اهللا     :قال البخاري ) ٥(

 .بالحديث، أنه سمع أنس بن مالك،  حدثني عبد اهللا بن الفضل:قال
 :دراسة الحديث) ٦(
 : رجاله ثقاتٌ ما عدا: دراسة اإلسناد:أوالً  

= 
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 .حديث جواز التعزية بالرسائل والكتب إن تعذر الحضور للمكانويؤخذ من هذا ال 
 

تحديث المحزون  :اخامسفَبما يكالمالطفة والمزاح ج عنهر: 
 : بممازحته ومالطفته)١( عمير الذي مات نغرهيبأللطفل  �تسلية النبي ومن ذلك 

 � النَّبِي كَان ِإن :وُليقُ 	 ماِلك بنِ َأنَسِ  من حديث  )٣( بسنده )٢(وهو ما أخرجه البخاري   
 .)٤(»؟ النُّغَير فَعَل ما :عميرٍ َأبا يا« :صغيرٍ ِلي ألخٍ يقُوَل حتَّى لَيخَاِلطُنَا

 فَعـلَ  مـا  ،عميـرٍ  َأبا يا« :لَه قَاَل ِإنَّما � أن النبي    :الْحديث هذَا فقْهمن َ  :الترمذي قَاَل
ر؟ النُّغَي« ألنَّه كَان لَه رنُغَي بلْعي اتَ بِهفَم، زِنفَح الْغُالَم هلَيع هحازفَم ا« :� النَّبِيا يرٍ َأبيمع، 

 .)٥(»؟ النُّغَير فَعَل ما
عبد   أن � حينما قال للنبي      له المنافقينبتكذيب  تم  غ لما ا   بن أرقم  زيدل � تسليته وكذلك

��m�|�{�|�{�|�{�|�{b�a: اهللا بن أبي قال    �̀_�~�}b�a� �̀_�~�}b�a� �̀_�~�}b�a� �̀_�~�}cccc����l ]فحلف ما قـال    ]٨ :المنافقون ،

 ــــــــــــــــــــــــــ=
تقـدم  ، وضعيف يعتبر به قيما دون ذلك  ، ثقة فيما أخرجه عنه الشيخان     :إسماعيل بن عبد اهللا بن ُأويس       

ويروي من أصـوله ال    ،  ما سبق ذكره أنه كان ينتقي من أحاديثه        ووجه إخراج البخاري له هو    ) ٢٩١ص(
 ).١/٣٨٨ : هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر:أنظر(من حفظه 

   : حـديث  - باب مناقب األنصار   - كتاب المناقب  -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  
اقبلوا من  « :�  باب قول النبي   -كتاب المناقب و، ]ديزيد بن حمي  [أبي التياح   من طريق   ، )٥/٣٠(،  ٣٧٧٨

 باب إعطاء   - كتاب الزكاة  -صحيح مسلم وفي  ،  هشام بن زيد   من طريق ، )٥/٣٥(،  ٣٧٩٩ : حديث -»..
،  ابن شهاب  من طريق ، )٣/١٠٥(،  ٢٤٨٣  : حديث - إيمانه يوِر من قَ  بصوتَ، المؤلفة قلوبهم على اإلسالم   

 .بألفاظ مختلفة،  أنس بن مالككلهم عن، قتادةطريق من ، )٣/١٠٦(،  ٢٤٨٦  :حديثو
 ).٥/٨٥ :النهاية في غريب الحديث (نغران على ويجمع، المنقار أحمر، العصفور يشبه طائر هو :رغَالنُّ )١(
  . )٨/٣٠(، ٦١٢٩   : حديث- باب االنبساط إلى الناس- كتاب األدب-صحيح البخاري) ٢(
 :، قـال  ]يزيد بن حميد  [اح  يحدثنا أبو التَّ  ، ] الحجاج ابن[حدثنا شعبة   ، ] أبي إياس  ابن[حدثنا آدم    :قال البخاري ) ٣(

 .بالحديث، 	سمعت أنس بن مالك 
 :دراسة الحديث) ٤(
 .رجاله كلهم ثقات : دراسة اإلسناد:أوالً  
ولـد   باب الكنية للصبي وقبل أن ي      - كتاب األدب  -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

 باب جواز الجماعة    - كتاب المساجد ومواضع الصالة    -صحيح مسلم و، )٨/٤٥(،  ٦٢٠٣ : حديث -للرجل
 باب استحباب تحنيك المولـود عنـد        -كتاب اآلداب و، وفيه زيادة ، )٢/١٢٧(،  ١٥٣٢  : حديث -في النافلة 

 .نس بن مالكعن أ، التياح من طريق أبي، )٦/١٧٦(،  ٥٧٤٧  : حديث-والدته وحمله إلى صالح يحنكه
 .١/١٩٤ :الشمائل المحمدية للترمذي) ٥(
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، َأحد علَى يقَع لَم ما الْهم من علَي فَوقَع" :فقال ، حتى رجع الى بيته ونام كئيبا حزينًا       فالمه قومه 
 � اللَّه رسوُل َأتَاني ِإذْ، همالْ من بِرْأسي خَفَقْتُ قَد سفَرٍ في � اللَّه رسوِل مع َأسير َأنَا فَبينَما قَاَل

كري فَعُأذُن ،كحضي وهِي فجا، وفَم ي كَاننرسي ا ِلي َأنبِه ي الْخُلْدا فنْي١( .."الد(. 
 في دالْخُلْ بِها ِلي َأن يسرني كَان فَما، وجهِي في وضحك، ُأذُني فَعرك" :والشاهد هو قوله  

 ".الدنْيا
 علَى يستَْأذن بكْرٍ َأبو دخََل :قَاَل اللَّه عبد بنِ جابِرِعن   )٣( مسلم بسنده  )٢(ما أخرجه كذلك  و

 َأقْبَل ثُم، فَدخََل بكْرٍ َألبِى فَُأذن -قَاَل- منْهم َألحد يْؤذَن لَم بِبابِه جلُوسا النَّاس فَوجد � اللَّه رسوِل
رمع تَْأذَنفَاس نفَُأذ لَه ،دجفَو ا � النَّبِىاِلسج لَهوح اُؤهسا ناجِمتًا واكفَقَاَل -قَاَل– س: ًئا َألقُولَنشَي 

كحُأض ا فَقَاَل، � النَّبِىوَل يسر اللَّه: تَ لَوَأيةَ بِنْتَ رى خَارِجَألَتْنتُ فَقَةَالنَّ سـا  فَقُمهـْأتُ  ِإلَيجفَو 
 .)٤(»النَّفَقَةَ يسَألْنَنى تَرى كَما حوِلى هن« وقَاَل � اللَّه رسوُل فَضحك !! عنُقَها

عزم على أن يذهب    ،  والحزن  من الهم  اأي ساكتً ، ا واجم � لما وجد النبي     	فإن عمر   
 "� النَّبِـى  ُأضحك شَيًئا َأقُولَن" : قوله فيكما  ، ممازحةوذلك بالمالطفة وال  ،  وهمه �حزن النبي   

 .	 وقد فعل

 ـــــــــــــــــــــــــ

 -�أبواب تفسير القرآن عن رسول اهللا        :سنن الترمذي هذه الزيادة في    و، ٢٣٤: سبقت دراسة الحديث ص   ) ١(
 صحيح وضعيف " (صحيح اإلسناد : "وقال األلباني ) ٥/٣٤٠(، ٣٣١٣:  حديث -ومن سورة المنافقين  : باب

 .)٣/٣٥٣، ٣٣١٣: سنن الترمذي لأللباني
، ٣٧٦٣  : حـديث -باب بيان أن تخيير امرأته ال يكـون طالقًـا إال بالنيـة    -ق كتاب الطال-صحيح مسلم) ٢(

)٤/١٨٧.( 
محمد [حدثنا أبو الزبير    ، حدثنا زكرياء بن إسحاق   ، حدثنا روح بن عبادة   ، وحدثنا زهير بن حرب    :قال مسلم ) ٣(

 .يثبالحد، عن جابر بن عبد اهللا، ]المكيبن مسلم 
  :دراسة الحديث) ٤(
 : رجاله ثقاتٌ ما عدا: دراسة اإلسناد:أوالً  
إال أنـه    صـدوقٌ    :محمد بن مسلم بن تدرس القرشي األسدي أبو الزبير المكي          هو   :أبو الزبير المكي    

 البخاري له يرو ولم، وغيره التدليس لكثرة بعضهم وضعفه، الجمهور وثقه، )٨٩٥ :تقريب التهذيب  (يدلس
وهو من المرتبة ، )٢/٢٠٧ :رجال صحيح مسلم، ٤٤٢ :ي الساريده(واحتج به مسلم ، واحد يثحد سوى

 .وقد صرح بالسماع كما سيأتي في التخريج، )٤٥ :طبقات المدلسين(الثالثة من المدلسين 
 - باب الشهر يكون تـسعا وعـشرين    - كتاب الصيام  -صحيح مسلم  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

مصرحا بالسماع   الزبير   يأبمن طريق   ، )٣/١٢٥(، ٢٥٧٤ : وحديث، عنعنةً، )٣/١٢٥(،  ٢٥٧٣ :حديث
 .مختصرا، ب جابر بن عبد اهللا من
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، وله قوة عجيبة في فرح الروح،  الضحك المعتدل بلسم للهموم ومرهم لألحزان:وقد قيل
 .)١(وجذل القلب

وهذا في حـال    ، ن وممازحته كعالجٍ لحزنه   مالطفة المحزو  :حاديثمن هذه األ  فيستفاد  
جتنب و المالطفة في  المحزون ال يحتمل حاله الممازحة أ     إن كان   وأما  ،  األسلوب مظنة جدوى هذا  
أخرىويستخدم أساليب . 

لى يجدر هنا اإلشارة إ   ، ولزيد بن أرقم  ، ر للطفل أبي عمي   �وبمناسبة ذكر مالطفة النبي     
 والمزاح  بالمالطفة والمالعبة ، زالة الهم والحزن عنهم   وإ، السبق النبوي في تعليم األطفال الفرح     

 يحرص على تنمية فـرح األطفـال بـالمواقف          �وكيف كان النبي    ، اليد اللطيفة بل و ، لمةبالك
أراد له أن يفرح    ، بل بالعكس ،  يترك زيد بن أرقم حزين بسبب تكذيب المنافقين له         فلم، االيجابية
حثـان  ليه البا وهذا ما أشار إ   ، نفس زيد بن أرقم    لجانب الصدق في     �وهذا تعزيز منه    ، بصدقه

، يتضمنوالذي كان    )؟ كيف تعلمون أطفالكم الفرح   (بهما  اتفي ك  "ليندا وريتشرد آير  "األمريكيان  
، التي تتمثل في الفرحة الناتجة عن الصدق، أهمية تنمية فرح الطفل بالجوانب اإليجابية في حياته

، والمـساهمة  ،والمـساعدة ، والتفرد والتميز ، واالبداع، واتخاذ القرارات ، والنجاح، الصراحةو
 .وغير ذلك، والمحاولة، وبناء العالقات الطيبة

 وتبسمه في وجهه مـع فركـه        »صدقَك قَد اللَّه ِإن« : لزيد �وهذا يتمثل في قول النبي      
 . إنه الرحمة المهادة للعالمين!! �فأي أسلوب هذا منه ، ألذنه بيده

 
حتساب الهم والحزن كفارة للذنوبا :اسادس: 

َأبِي هريرةَ عنِ   بِي سعيد الْخُدرِي و   َأحديث  ل وذلك،  والحزن من مكفرات الذنوب    فإن الهم 
  قَالَ �النَّبِي : »     بٍ ونَص نم ملسالْم يبصا يالم  بٍ وصال و  و منٍ    ال هـزنٍ ( حـزح( ال و  ال َأذًى و 

ا ؛غَمشَاكُهي كَةتَّى الشَّواالِإ، ح كَفَّر اهخَطَاي نا م٢(»ُهللا بِه(. 
 بها كفري، العبد بها يصيب اهللا من مصيبةٌ -حزنأي ال – أنه على يدل هذا" :قال ابن القيم  

 .)٣("واستيطانه طلبه ينبغي مقام أنه على يدل ال، سيئاته من
 ب ـ وعال الخير بمن تواترت عليه المصائباب ذكر إرادة اهللا جلَّ" :ابن حبانوقد ترجم 

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٧٨ :ال تحزن للدكتور عائض القرني) ١(
،  )٧/١١٤(، ٥٦٤١/٥٦٤٢ : حـديث  - باب ما جاء في كفارة المـرض       - كتاب المرضى  -صحيح البخاري ) ٢(

 .)٣٠١ص (تقدم
 .١/٥٠٦ :السالكين البن القيممدارج ) ٣(
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 .)١("األحزانو
        ولكن يلزم لهذا األمر أن يكون العبد على درجة حتى يستطيع التغلـب  ،  من اليقين  عالية

  مـن همـومٍ    عبدصيب ال من خالل اعتقاده الجازم بأن ما ي      وذلك  ، على آالمه وأحزانه وهمومه   
قه اهللا   يدعو أن يرز   � لذلك كان النبي      الذنوب والخطايا   إنما هو كفارات تمحو    ، وأحزانٍ وغمومٍ

 .)٢(يقينًا يهون عليه مصائب الدنيا

 اآلخـرين   ليفرح بالبالء فرح  من أصحاب الدرجات العالية من اليقين       حدهم  أكان  ولذلك  
 :بالعطاء

 � النَّبِـي  علَى دخَلْتُ :قَاَل الْخُدرِي سعيد َأبِي من حديث )٤( بسنده)٣(فقد أخرج ابن ماجة   
وهو كوعتُ، يعضفَو ييد هلَيتُ عدجفَو هرح نيب يدقَ يفَو افا :فَقُلْتُ، اللِّحوَل يسر ـا  :اللَّهم 

 َأي :اللَّـه  رسـولَ  يا :قُلْتُ »األجر لَنَا ويضعفُ الْبالء لَنَا يضعفُ كَذَِلك ِإنَّا« :قَاَل!  علَيك َأشَدها
 كَـان  ِإن، الصاِلحون ثُم« :قَاَل؟   من ثُم :اللَّه رسوَل يا :قُلْتُ »األنْبِياء« :قَاَل؟   ءبال َأشَد النَّاسِ
مهدتَلَى َأحبتَّى بِالْفَقْرِ لَيا حم جِدي مهدةَ ِإال َأحاءبا الْعيهوحي ،ِإنو كَان مهدَأح حفْرلَي الءبِالْب اكَم 
حفْري كُمدخَاء َأح٥(»ِبِالر(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٧/١٦٨ : كتاب الجنائز:صحيح ابن حبان) ١(
 : حـديث  - باب ما جاء في عقد التسبيح باليد       -� أبواب الدعوات عن رسول اهللا       -الترمذيوهو ما أخرجه    ) ٢(

 بِهـُؤالء  يدعو تَّىح مجلسٍ من يقُوم � اللَّه رسوُل كَان قَلَّما :ابن عمر قال   من حديث ) ٥/٤٨١(،  ٣٥٠٢
اتوعالد ابِهحألص:» ماللَّه ملَنَا اقْس نم كتا خَشْيوُل محنَنَا ييب نيبو يكاصعم ،نمو كتا طَاعلِّغُنَا متُب  بِـه 

نَّتَكج ،نمينِ وقا الْيم نوتُه نَا بِهلَيع اتيبصا منْي١٢٦٨: صحيح الجـامع  " (حسن: " قال األلباني  ». .الد ،
١/٢٧٢(. 

 ).٥/٤٩٣(،  ٤٠٢٤ : حديث- باب الصبر على البالء- كتاب الفتن-سنن ابن ماجه) ٣(
حـدثني  : قـال ] محمد بن اسماعيل  [ك  يدابن أبي فُ   حدثنا: د الرحمن بن إبراهيم قال    حدثنا عب : قال ابن ماجة  ) ٤(

 . بالحديث، عن أبي سعيد الخدري،عن عطاء بن يسارهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، 
  :دراسة الحديث) ٥(
 : إسناده متصل ورجاله ثقات ما عدا:دراسة اإلسناد: أوالً 
وال يرسل  ) ٣٥٠: تقريب التهذيب  (، وكان يرسل  ثقة عالم : زيد بن أسلم القرشي العدوي أبو أسامة       -١  

 ).٦٤: المراسيل البن أبي حاتم(هنا 
وثقةٌ في زيـد بـن      ، وهو صدوق إن وافق الثقات    ، ١٢٧تقدم ص : بن سعد المدني أبو عباد    هشام   -٢  

 .أسلم
 وذكره "بأس به ليس" :النسائي قال "ثقة" :معين ابن قال: كيدمحمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُ        -٣

اإلمام "ي السير قال    وف، "المدينة محدث الكبير الحافظ"ووصفه الذهبي في التذكرة بـ       .الثقات في حبان ابن
 يعني- سئل: زياد بن الفضل وقال، "الستة الكتب في به يحتج مشهور صدوق: "وفي الميزان " الثقة المحدث 

= 
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  :عما يسلوا به الحزنالعلم بعفو اهللا  :سابعا
،  عنهـا عفـيٍ وأنها من األمور الم   ، وال بحزن القلب  ، عذب بدمع العين  ن اهللا ال ي   وذلك بأ 

بهاوغير مؤاخذ : 
 اشْتَكَى سعد :اَل قَبعبد اِهللا بنِ عمر  من حديث )٢( بسنده)١(وذلك لما أخرجه البخاري

ـ             �فََأتَاه النَّبِي   ، بن عبادةَ شَكْوى لَه   ا اصٍ  يعوده مع عبد الرحمنِ بنِ عوف وسعد بـنِ َأبِـي وقَّ
دبعو     ودعسنِ ماِهللا ب�فَقَالَ       ،  هلَأه ةيي غَاشف هدجفَو هلَيخََل عا دفَلَم: »  ىقَدـا   القَـالُوا    »قَضي 

 الِإن اَهللا « : تَـسمعون الفَقَـاَل أَ  ،  بكَوا �فَلَما رَأى الْقَوم بكَاء النَّبِي      ، �فَبكَى النَّبِي   ، رسوَل اهللاِ 
ـ    - ولَكن يعذِّب بِهذَا  ،  بِحزنِ الْقَلْبِ  الو، يعذِّب بِدمعِ الْعينِ   وِإن ، َأو يـرحم   -سانهوَأشَار ِإلَـى ِل

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 ال": قال ؟ ضمرة أبو أو إليك، أحب فهو: له فقيل ،"به بأس ال": فقال ؟ كيدفُ أبي ابن عن -حنبل بن أحمد
أي ابـن   – يوافقـه  ولم: "في الفتح ابن حجر   وقال  " بحجة وليس الحديث كثير كان" :سعد ابن وقال، "أدري
 أبـي  ابـن ": قال أحمد سمعت: داود أبو قال". الجماعة به احتج وقد والتعديل الجرح أئمة ذلك على -سعد

 : قيـل  .وهو كـذلك  : قلت". صدوق: "قال ابن حجر  ، وهو من رجال مسلم    ."روى شيء أي يبالي ال كيدفُ
 ."ومائتين حدىإ سنة مات" :وقيل ")هـ١٩٩ (سنة مات" :وقيل "مائتين سنة مات"

، ٢٢٦:  أبو داود ألحمد بـن حنبـل       التاسؤ، ٥/٤٣٧: الطبقات الكبرى البن سعد   : (مصادر الترجمة   
 المعرفـة ، ٢/١٦٤: رجال مـسلم البـن منجويـه      ، ٩/٤٢: الثقات البن حبان  ، ٧/١٨٨: الجرح والتعديل 

، ٦/٧١: ميزان االعتـدال للـذهبي  ، ١/٣٤٥:  تذكرة الحفاظ ،٢٤/٤٨٥: تهذيب الكمال ، ٢/١٦٥ :والتاريخ
: فتح البـاري البـن حجـر      ، ٨٢٦: تقريب التهذيب ، ٩/٥٣: تهذيب التهذيب ، ٩/٤٨٦: سير أعالم النبالء  

 .)١/٣٥٢: شذرات الذهب، ١/٤٣٧
جامع معمـر   و) ١٨/٣٩١(،  ١١٨٩٣  : حديث -مسند أحمد بن حنبل    الحديث في    :تخريج الحديث : ثانيا  

 زيد بن أسلم، عن رجل، عن أبي سعيد         من طريق ) ٢/١٠٩(،  ٩٦١ : حديث - باب بالء األنبياء   -بن راشد ا
 .باختصار بعض العبارات وزيادة بعضا، الخدري

) ١/١٠٩(،  ١٠٩  : حـديث  - أما حديث معمر   - كتاب اإليمان  -المستدرك على الصحيحين للحاكم   وفي    
الـسنن الكبـرى    وفـي   ، عن هشام بن سـعد    ، ا البن أبي فديك   متابع عبد اهللا بن وهب بن مسلم     من طريق   

،  ٦٧٧١  : حـديث -..لم أن يستشعره مـن الـصبر علـى     باب ما ينبغي لكل مس- كتاب الجنائز  -للبيهقي
 .وغيرهم، بنحوه) ٣/٣٧٢(

هذا حديث صحيح على شرط     : "قال الحاكم ، وصحيح بغيره ، هذا إسناد حسن   :الحكم على اإلسناد  : ثالثًا  
 .)١/٢٢٥، ١٤٣: السلسلة الصحيحة" (صحيح: "قال األلبانيو، ووافقه الذهبي" مسلم

  . )٢/٨٤(، ١٣٠٤ : حديث- باب البكاء عند المريض- كتاب الجنائز-صحيح البخاري) ١(
الحارث  ابن[ أخبرني عمرو    :قال، ابن وهب  ]عبد اهللا [عن  ، ]القرشي الفرج   ابن[حدثنا أصبغ    :قال البخاري ) ٢(

 .بالحديث، بعن عبد اهللا بن عمر ، عن سعيد بن الحارث األنصاري، ]بن يعقوبا
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    هلَيع هلَأه كَاءبِب ذَّبعتَ ييالْم«    رمع كَانو	ا   صبِالْع يهف رِبضي  ، ةارجي بِالْحمريـي  ، وثحيو
 .)١(بِالتُّرابِ

 مـن  قدرة اإلنسان فـي كثيـرٍ  عن   بالبكاء وترخص فيه ألنه خارج    �وإنما أذن النبي    
 .فتنهمر دموعه بغير إرادة، فقد ال يستطيع المرء أن يكظم حزنه، ألحيانا

 فللعلماء .]١٦٤: األنعام[ mÎ��Í��Ì��Ë��Ê�Î��Í��Ì��Ë��Ê�Î��Í��Ì��Ë��Ê�Î��Í��Ì��Ë��Ê�ÏÏÏÏ����l: قوله تعالى مع  وقد يسشكل هذا الحديث     
 : عديدةفي حل هذا اإلشكال أقواالً

 نـد ع يقع الميت عذاب مبدأ أن أي ،للحال الباء أن على عليه أهله ببكاء هأول من منهم
 أن ذلـك  من يلزم وال ،عليه أهله بكاء حالة يعذب الميت أن الحديث معنى فكأن ،عليه أهله بكاء

 .التكلف من فيه ما يخفى وال، لتعذيبه اسبب بكاؤهم يكون
 فـي  الـالم  وأن ،بعضه يسمع ولم الحديث بعض سمع الراوي أن على أوله من ومنهم

 .)٢(معين لمعهود الميت
 .أصالً غيره بذنب يعذب ال المؤمن وأن بالكافر مختص ذلك نأ على أوله من ومنهم
 نقلـه  وكـذا  ،العلم أهل عامة قولوقيل أنه   ، بذلك أهله أوصى إذا ماأنه   من قال  ومنهم

 .الجمهور عن النووي
 حيث  :وإليه ذهب البخاري    ، ذلك عن أهله نهي هملأ لمن يقع أن هذا    :لمن قا  ومنهم

 ،سـنَّته  مـن  النَّوح كَان ِإذَا علَيه َأهله بكَاء بِبعضِ الْميتُ يعذَّب � نَّبِيال قَوِل باب: " بقوله ترجم
���m�²���±���° :تَعالَى اِهللا ِلقَوِل �̄�®��¬��«�²���±���°�� �̄�®��¬��«�²���±���°�� �̄�®��¬��«�²���±���°�� �̄�®��¬��«l ] فَِإذَا .. ]٦: التحـريم لَم كُني نم هنَّتس وفَه 
 .)٣("mÎ��Í��Ì��Ë��Ê�Î��Í��Ì��Ë��Ê�Î��Í��Ì��Ë��Ê�Î��Í��Ì��Ë��Ê�ÏÏÏÏ����l ل عاِئشَةُ قَالَتْ كَما

 وهـذا  ،القيامة يوم على mÎ��Í��Ì��Ë��Ê�Î��Í��Ì��Ë��Ê�Î��Í��Ì��Ë��Ê�Î��Í��Ì��Ë��Ê�ÏÏÏÏ����l :تعالى قوله يحملأنه   ومنهم من قال  
 .البرزخ على أشبهه وما الحديث

 ـــــــــــــــــــــــــ

  : دراسة الحديث)١(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً  
  :حـديث  - باب البكاء علـى الميـت  - كتاب الجنائز-صحيح مسلم الحديث في  : تخريج الحديث  :ثانيا  

 .إلسناد ببقية اعبد اهللا بن وهبمن طريق ،  )٣/٤٠(، ٢١٧٦
) ٣/٤٤(، ٢١٩٩ : حـديث  - باب الميت يعذب ببكاء أهله عليـه       - كتاب الجنائز  -مسلموحجتهم ما أخرجه    ) ٢(

 الْميـتَ  ِإن« :يقُـولُ  عمر بن اللَّه عبد َأن لَها وذُكر عاِئشَةَ سمعتْ َأنَّها ،الرحمنِ عبد بِنْت عمرةَ عنبسنده  
 ِإنَّما ،َأخْطََأ َأو نَسى ولَكنَّه ،يكْذب لَم ِإنَّه َأما ،الرحمنِ عبد َألبِى اللَّه يغْفر :عاِئشَةُ فَقَالَتْ. »الْحى بِبكَاء بلَيعذَّ
روُل مسر لَى � اللَّهع ةيودهكَى يبا يهلَيفَقَاَل ع: »مِإنَّه كُونبا لَيهلَيا عِإنَّهو ذَّبى لَتُعا فرِهقَب«.  

 ).٢/٧١( كتاب الجنائز -صحيح البخاري) ٣(
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 شـمائله  بتعديد ويندبونه الميت على ينوحون كانوا أنهم ،األحاديث معنى :طائفة وقالت
 مؤيـد  يـا  يقولـون  كانوا كما ،بها يعذب الشرع في قبائح الشمائل وتلك ،زعمهم في ومحاسنه
 اوفخـر  شجاعةً يرونه مما ذلك ونحو األخدان ومفرق العمران ومخرب الولدان ومؤتم النسوان

 .اشرع حرام وهو
 .)١(لهم ويرق أهله بكاء بسماعه يعذب أنه معناه :طائفة وقالت

كما حدث مع الصحابة لما     –ومسألة االستنتاجات الخاطئة    " :يقول الدكتور عبد اهللا خاطر    
 الحظت أهميتها من خالل مقـابلتي        مهمة  تجرنا إلى الحديث عن قضية     -�روا بكاء النبي    أنك

 يظن أنهـا    حيث يقع البعض في أمورٍ    ،  منهم شكل على كثيرٍ  وهي تُ ،  من مرضى االكتئاب   لكثيرٍ
 .فيحزن زيادة على حزنه لفعلها، محرمة

 كالحركات والمـشاعر    :وهي، ا شرع  جائزةً  أن هناك أشياء   :-خاطر. أي د – ولذا أقول 
أو األفكار  ، أو دمعة العين  ، ا كضيق الصدر مثلً   :فهذه ال يحاسب عليها العبد    ، واألعمال الالإرادية 

 .)٢("حاسب عليهاوال ي، فهذه ال يملك المرء أن يتحكم فيها، والخواطر التي ترد على ذهنه
لذلك فإنـه   ، القلب في جالء الحزن من       لما له من آثارٍ    –واهللا أعلم –وكذلك ترخص فيه    

ل في عالج الحزنفَغْتُبد أال  ال  ايجابيةًاورد أن للبكاء آثار: 
 : يذهب الحزن ويخففهأنه :على النفسن آثار البكاء فم

 قَتْـلُ  � اِهللا رسوَل َأتَى لَما :قَاَل ،الشَّعبِي  من حديث  )٤( بسنده )٣(فقد أخرج ابن أبي شيبة    
 وذَهب ،عبرتَها َأفَاضتْ حتَّى عميسٍ بِنْتَ َأسماء امرَأتَه � اِهللا رسوُل تَرك ،بٍطَاِل َأبِي بنِ جعفَرِ
ضعا بهنزح، ا ثُما َأتَاهاهزا ،فَععدي ونفَرٍ بعا جعفَد ما ،لَهعدو دبنِ اِهللا ِلعفَرٍ بعج َأن كاربي لَه 

 هـُؤالَء  ِإن :اِهللا رسـولَ  يـا  :َأسماء لَه فَقَالَتْ، فيه ربِح ِإالَّ شَيًئا يشْتَرِي الَ فَكَان ؛يده ةصفْقَ في
ونمعزنَا َأنَّا يلَس نم اجِرِينهوا :فَقَاَل ،الْمكَذَب: »ةُ لَكُمرنِ الْهِجتَيرم،  تُمرـاجِإلَـى  ه  ـياشالنَّج، 
تُمراجهو ٥(»ِإلَي(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٢٦٩: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٥٦-٣/١٥٢: فتح الباري البن حجر: انظر هذه األقوال) ١(
 .٢٨ ص:الحزن واالكتئاب في ضوء السنة النبوية) ٢(
 ).٢٠/٥١٩(، ٣٨١٣٦ : حديث-ما حفظت في غزوة مؤتة -زي كتاب المغا-مصنف ابن أبي شيبة) ٣(
عـامر بـن   [ عـن الـشَّعبِي  ، ] عبد اهللا بن حجية  ابن[عن األجلح   ، حدثنا علي بن مسهِر    :قال ابن أبي شيبة   ) ٤(

 .بالحديث، ]شَراحيل
  : دراسة الحديث)٥(
 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــ=
عمرو  أبو،  ابن شَراحيل بن عبد الشَّعبِي:وقيل،  ابن عبد اهللا بن شَراحيل   :وقيل، عامر بن شَراحيل   -١  

 :العجلـي فقـال   ، ومراسيله صحيحةٌ عند العلمـاء    ، لكنه أرسل الحديث  ،  فاضل  فقيه  مشهور ثقةٌ :الكوفي
باإلضافة إلـى أنـه صـرح       ، )٢/١٢ :الثقات للعجلي  ("صحيحا إال يرسل يكاد ال صحيح الشَّعبِي مرسل"

 .بالواسطة في موضعٍ آخرٍ كما سيأتي في التخريج
 لـيس : "ثالثة مرةً وقال "صالح: "أخرى مره وقال "ثقة ":معين ابن قال :أجلح بن عبد اهللا بن حجية      -٢

 ".لين حديثه ثقةٌ ":سفيان بن يعقوب وقال "ثقة كوفي ":العجلي وقال "بأس به
 ويـروي ، صالحة أحاديثَ له ":عدي ابن وقال "به يحتج وال حديثه يكتب بالقوي ليس ":تمحا أبو وقال

، الكوفة شيعة في عدي أنه إال، متنًا وال إسناد ال للحد مجاوزا منكرا حديثًا له رأ ولم، وغيرهم الكوفيون عنه
: ال الذهبي المغنـي   وق "صدوق الحديث مستقيم ":علي بن عمرو وقال "صدوق الحديث مستقيم عندي وهو

"حجر في تقريـب التهـذيب      وقال ابن  "صدوق: "وقال فيمن تكلم فيه وهو موثوق      "بحديثه بأس ال شيعي  :
 ".صدوقٌ شيعي

، الحسين بن وعلي، علي بن الحسين بين يفصل كان ما ":أيضا وقال "شئ منه نفسي في ":القطان قالو
 حـديث  غير جلحاأل روى وقد، الحديث في متقاربان جاِلدوم جلحأ ":أحمد وقال "بالحافظ كان ما أنه يعني
 ".خليفة بن رِطْف من جلحاأل أقرب ما ":أبيه عن، أحمد بن اهللا عبد وقال "منكر

: مـرة  وقـال  "ضعيف ":داود أبو وقال "ضعيف" :شيبة أبي ابن قال "جدا ضعيفًا كان ":سعد ابن وقال
 :العقيلـي  وقـال  "سـوء  رأي له وكان، بذاك ليس ضعيفٌ ":سائيالنَّ وقال "درجة بمائة منه أرفع زكرياء"
 ال كـان : "حبان ابن وقال "مفتري ":الجوزجاني وقال "عليها تابعي ال مضطربةً أحاديثَ الشَّعبِي عن روى"

 :حديث في 	 علي فضل في موضوعاته في الجوزي بنا وقال "الزبير أبا سفيان أبا جعل، يقول ما يدري
 ."أجلح وضعه"

ولعله ، ولم أجد من العلماء من تكلم عن هذا األمر        ،  لم أجد من سبق ابن الجوزي في هذه التهمة         :قلت
 أحاديـثَ  الشَّعبِي عن روىي: "وأما قول العقيلي  ، وقد تقدم توثيق األئمة له    ، مما ال يسلم البن الجوزي فيه     

 يتـابع  ال": إنه قال عقب حديث بعينـة ف: لعلها كلمة تحتاج إلى تحديد وتخصيص  " عليها تابعي ال مضطربةً
فيكـون  ، وأشار مرة أخرى إلى أن األجلح أحفظ من أبي سهل األعمى          " فيه اضطرابه مع هذا على األجلج

 .واهللا أعلم، كالم العقيلي ليس باطالق
 ".فقيرا أو قتالً مات إال، حدأ وعمر بكر أبا يسب ما نهأ سمعنا ":جلحاأل عن شريك وقال
 ."صدوق شيعي"أي :  قال ابن حجر هو كما:قلت

، ٣/٤٥٤، ٣/٢٧٠: تاريخ ابن معين روايـة الـدوري      ، ٦/٣٥٠ :الطبقات الكبرى ( :مصادر الترجمة 
، ٢/٣٤٦ :الجرح والتعديل ، ١/٢١٢ :الثقات للعجلي ، ٢/٦٨ :التاريخ الكبير للبخاري  ، ١٦٦ :طبقات خليفة 

: الضعفاء الكبير للعقيلي  ، ٢/٦٣٩و، ١/١٤٠: يليالضعفاء الكبير للعق  ، ٣/١٠٤: المعرفة والتاريخ للبسوي  
الموضـوعات البـن    ، ١/٦٤ :الضعفاء والمتروكين البن الجوزي   ، ١/٤٢٦ :الكامل البن عدي  ، ١/١٤٠

الكشف الحثيث  ، ٢/٢٧٥ :تهذيب الكمال ، ١٨ :بحر الدم ، ١/٣٢ :المغني في الضعفاء  ، ١/٣٤٢ :الجوزي
 .)١/٢١٦: شذرات الذهب، ١٢٠ :التهذيبتقريب ، ١/١٦٥ :تهذيب التهذيب، ٤١ :للحلبي

= 
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 عبرتَهـا،  َأفَاضتْ حتَّى عميسٍ بِنْتَ َأسماء امرَأتَه � اِهللا رسوُل تَرك" : قوله والشاهد هو  
بذَهو ضعا بهنزح". 

 تَّى" : أخرى للكتابوفي طبعاتتْ حا َأفَاضتَهربف ،عبذَه ضعا بهنز١("ح(. 
 . يفيد أن البكاء بحده المشروع يجلي الحزن من القلبفهذا
قـد يجـوز أن     أنه   :)٢(»الْيومِ بعد هاِلك علَى يبكين والَ«: � في أوجه تأويل قوله      وقيل

ألن في ذلك البكاء ما قد أتين       ، يكون من هلكاهن الذين قد بكين عليهم منذ هلكوا إلى هذا الوقت           
 .)٣(هنبه على ما جال عنهن حزن

 ابـن أبـي     ولذلك يقول عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة فيما أخرجه          ،فالبكاء يجلي الحزن  
 نكلَو، هااحتُر و وبِلُ القُ اءفَ ش كاءما الب نَِّإ" : فقال العابد   أتينا عابدا مرةً   : قال ، عنه )٥( بسنده )٤(الدنيا
نَضاها وكَنتُايها في الحنِزالكَ وم٦("د(. 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
وقد توبع كما سـيأتي     ، )٧٠٥ :تقريب التهذيب ( وهو ثقةٌ له غرائب بعد أن أضر         : علي بن مسهِر   -٣  

 .في التخريج
مـن طريـق    ، )٢٤/١٦٧(،  ٤٩٤  :حديث :المعجم الكبير للطبراني   الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

كالهما عـن   ، من طريق عبد اهللا بن نُمير     ،  )٨/٢٨١( الكبرى البن سعد     الطبقاتو، يحيى بن سعيد القطان   
، "قالت أسماء بنت عميس   : "وقال الشَّعبِي ، مختصرا على قصة الهجرتين   ، متابعين لعلي بن مسهِر   ، األجلح
 .وسماعه منها ثابت، الحديث
 :يقه لمصنف ابن أبـي شـيبة      وكذا قال محمد عوامة في تحق     ،  إسناده حسن  :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا

)٢٠/٥١٩.( 
 يوسـف   :تحقيق، هـ١٤٠٩ :١ ط :الرياض، طبعة دار الرشد  ، ٣٦٩٨١ رقم حديث    :مصنف ابن أبي شيبة   ) ١(

 .الحوت
  : حـديث  - باب ما جاء في البكاء علـى الميـت         - كتاب الجنائز  -سنن ابن ماجه  ، ٢٦٣سبقت دراسته ص  ) ٢(

صـحيح  " (حـسن صـحيح   : "وقال األلبـاني  ، اد حسن بإسن، 	من حديث ابن عمر     ، )٣/١٠٩(،  ١٥٩١
 .)٢/٤٢، ١٣٠٣: رقم: وضعيف سنن ابن ماجة

 .٤/٢٩٣ :شرح معاني اآلثار للطحاوي) ٣(
 ).٦٣(، ٧٧ :حديث - حديث العلماء عن الحزن-الهم والحزن البن أبي الدنيا )٤(
 .ر بن ميسرةحدثني عبيد اهللا بن عم،  أخبرني محمد بن الحسين:قال ابن أبي الدنيا) ٥(
 :ألثردراسة ا) ٦(
 :وفيه كٌل من،  بالمعاصرة إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  

إال أن ال إتصال بينه وبين محمـد    ، )٦٤٣ :تقريب التهذيب ( ثقةٌ ثبت    :عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة      -١
فـي سـنة    وأما محمد بـن الحـسين فمتـوفي         ، )هـ٢٣٥(وهو متوفي في سنة     ، بن الحسين البرجالني  ا

= 
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 :قول القائليفكما ،  ألنه ال يرد ما فات ال يهلك المرء نفسه بكاء،في نفس الوقتو
 بكيت على بجير أو عفاق *** افلو كان البكاء يرد شيًئ

١(لشأنهما بحزن واشتياق *** اعلى المرأين إذ مضيا جميع(. 
 

 :وحزن اآلخرة ليس فوقه حزن، الفرح والحزن ال يدومان :ثامنًا
 ِإذَا« :� قـال رسـول اهللا       : قال 	 ابن عمر  من حديث    )٣( بسنده )٢(خاريفقد أخرج الب  

ارُل صَأه نَّةِإلَى الْج نَّةُل، الْجَأه؛النَّارِ ِإلَى النَّارِ و جِيء توتَّى بِالْمَل حعجي نيب نَّةالنَّارِ الْجو ،ثُم 
حذْبي ،ي ثُمنَادي نَادا :مَل يا َأهنَّةتَ ال :لْجوا، ميَل وتَ ال :النَّارِ َأهوم ،اددزُل فَيَأه نَّةـا  الْجحفَر 
 .)٥(»)٤()حزنهِم ِإلَى حزنًا( حزنهِم ِإلَى حزنًا النَّارِ َأهُل ويزداد، فَرحهِم ِإلَى

 ــــــــــــــــــــــــــ=
على مذهب من يكتفي بالمعاصرة     ، فيحمل على تالقيهما  ، وكٌل منهما عراقيان  ، أي متعاصرين ، )هـ٢٣٨(

 .واحتمال اللقاء في إثبات االتصال
 قـال  ،بـرجالن  لهـا  يقال واسط قرى من قرية إلى نسبة :النيجر بن عبيد الب   محمد بن الحسين   -٢

 "الحـسين  بن بمحمد عليك :فقال، الزهد أخبار من شئ عن بلحن بن أحمد سأل رجالً إن :قيل" :حاتم أبو
 الحربي إبراهيم عنه َلِئس لكن، تجريحا وال توثيقًا فيه رأيت ما، به بأس ال يكون أن أرجو: "قال الذهبي  و

،  صـدوق  :قلـت  ".والرقائق الزهد كتاب صاحب هو" :البغدادي الخطيب وقال "خيرا إال علمت ما :فقال
 .الزهد والرقائقوخاصة في باب 

، ١/٣١٠: األنـساب للـسمعاني   ، ١/٢٨٨ :طبقات الحنابلة ، ٢/٢٢٢ :تاريخ بغداد ( :مصادر الترجمة   
  ).١١/١١٢ :سير أعالم النبالء، ٧/٨٧ :لسان الميزان، ٦/١١٧ :الكاشف للذهبي

 . لم أقف على من أخرجه غير ابن أبي الدنيا: تخريج الحديث:ثانيا  
 . إسناده حسن: اإلسنادالحكم على :ثالثًا  
 الشعر قاله متمم بن   وهذا، ٧/١٢٠ :البغدادي القادر عبدل األدب خزانة، ٤/٣٠١٦ :لسان العرب البن منظور   ) ١(

بـن أبـي    اوأخوه عفاق   ، وهو بجير بن أبي مليل    ، نويرة في رثاء بجير بن عبد اهللا بن الحارث اليربوعي         
 .مليل

  . )٨/١١٣(، ٦٥٤٨  : حديث- صفة الجنة والنار باب- كتاب الرقاق-صحيح البخاري) ٢(
، عن أبيـه  ، أخبرنا عمر بن محمد بن زيد     ، ] المبارك ابن[أخبرنا عبد اهللا    ، حدثنا معاذ بن أسد    :قال البخاري ) ٣(

 .بالحديث، ]� الخطاب ابن[ عن ابن عمر :أنه حدثه
 .هكذا كما هو مثبت في حاشية النسخة اليونينة لصحيح البخاري) ٤(
  :دراسة الحديث )٥(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً  

= 
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 :ولذلك قال أحدهم
 فهكذا مضت الدهور  *** نال منكاصبر لدهرٍ

  فرح١(ال الحزن دام وال السرور ***  مرة وحزن(. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 باب النار يدخلها - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها-صحيح مسلم الحديث في : تخريج الحـديث  :ثانيا  

عمر بن  من نفس الطريق أي من طريق       ، )٨/١٥٣(،  ٧٣٦٣  : حديث -والجنة يدخلها الضعفاء  ، الجبارون
 .بمثله، عن عبد اهللا بن عمر، حدثه، أن أباه،  اهللا بن عمر بن الخطابمحمد بن زيد بن عبد

،  ٦٥٤٤  : حـديث  - يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حـساب       : باب - كتاب الرقاق  -صحيح البخاري وفي    
 باب النار يدخلها الجبارون والجنة      - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها     -صحيح مسلم و، بنحوه، )٨/١١٣(

إبراهيم بن  [حدثنا أبي   ، يعقوب بن إبراهيم  من طريق   ، بمثله، )٨/١٥٣(،  ٧٣٦٢  : حديث -اءيدخلها الضعف 
 .بعن ابن عمر ، ]مولى ابن عمر[حدثنا نافع ، ] كَيسانابن[عن صالح ، ]سعد

 .ولم أقف على قائله، ١٢/٣٩٩ :شعب اإليمان للبيهقي) ١(



�    � ٣٢٦ 

    ::::العالج الروحي للحزنالعالج الروحي للحزنالعالج الروحي للحزنالعالج الروحي للحزن    :::: الثالث الثالث الثالث الثالثاملبحثاملبحثاملبحثاملبحث
  فإن للروح غذاء ذا جاعت  إ ا خاص ، ولها عالج ويتلخص ذلك فـي    ، مرضت إذا    خاص

 .]٢٨ :ا����[ �mÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����ßßßßàààà����áááá����ââââ����ãããã����ääää����åååål :قوله تعالى
 :: قال ابن القيم

 . تعالىاهللا على إلقبالا إال يلمه ال شعثٌ القلب في"
 .خلوته في به األنس إال يزيلها ال وحشةٌ وفيه
 .معاملته وصدق بمعرفته السرور إال يذهبه ال حزن وفيه
 .إليه منه والفرار عليه االجتماع إال يسكنه ال قلقٌ وفيه
 ذلك على الصبر ومعانقة وقضائه ونهيه بأمره الرضا إال يطفئها ال حسرات نيران وفيه

 .لقائه وقت إلى
  .مطلوبه وحده هو يكون أن دون يقف ال شديد طلب وفيه  

 ولـو ، لـه  اإلخالص وصدق، ذكره ودوام، إليه واإلنابة، محبته إال يسدها ال فاقةٌ وفيه
 .)١("اأبد منه الفاقة تلك تسد لم فيها وما الدنيا عطيُأ

هذا المطلب مالمـح الهـدي      تناول في   سوف أ ، من ابن القيم   على هذا الكالم القيم      وبناء
 .النبوي في عالج الحزن من الجانب الروحي

 
 : وسرورهافي فرح القلوبومكارم األخالق والعمل الصالح  اإليمانأهمية  :أوالً

ال بد أن تحن ، لشهوات والشبهاتفمهما غرقت النفس با ، فإن القلوب تفرح بطاعة خالقها    
 . إال بذلكا حقيقيا وال استقراراوال تعرف فرح، هوال يصلح حالها إال بااليمان ب، فاطرهالى إ

فإنها لما آتاها   ،  أثر العمل الصالح في سالمة اإلنسان من الحزن        لوقد علمت خديجة    
 الَ فَواللَّـه  ،َأبـشر  كَـالَّ ": قالت ، فجئه الحق يرتجف من غاره الذي كان يتعبد فيه لما       �النبي  

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٦٤ :مدارج السالكين) ١(



�    � ٣٢٧ 

خْزِيكي ا اللَّهدال ،َأبولَّه ُل ِإنَّكلَتَص محقُ، الردتَصيثَ ودُل ،الْحمتَح١(الْكَلَّ و(، بتَكْسو ومدعالْم)٢(، 
  ..".)٣(الْحقِّ نَواِئبِ علَى وتُعين ،الضيفَ وتَقْرِى

 لَّهال يحزِنُك الَ فَواللَّه":  قالت لأن خديجة   :  معمر، قال  وفي زيادة للحديث من طريق    
 .)٤(الحديث.." َأبدا

 جعـل  لما مكروه يصيبك ال نكأ ل خديجة كالم معنى :	 العلماء قال: "قال النووي 
 أن علـى  داللـة  هذا وفى ،ذلك من اضروب وذكرت ،الشمائل وكرم األخالق مكارم من فيك اهللا

 لـه  تحصل من تأنيس وفيه .. السوء مصارع من السالمة سبب الخير وخصال األخالق مكارم
 .)٥("له السالمة أسباب وذكر وتبشيره أمر من مخافة

 يحبـه  بل، القلب يسخطه ال بشاشته وخالطته القلب باشر إذا  فاإليمان :يقول ابن تيمية  و
 لـم  لمن عنه التعبير يمكن ال ما والبهجة والسرور واللذة القلب في الحالوة من له فإن، ويرضاه

 �mZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀aaaa����l :تعـالى  قـال ، ذوقـه  في متفاوتون والناس، يذقه

 .)٦(المحبة تتبع اأبد واللذة ]٣٦ :ا����[
ن تعرض  وإ حالوة اإليمان وفرحته في القلوب     و  بين ملذات الدنيا   مقارنًاويقول ابن القيم    

 بنـاء األ عـن  سلى القلوب بشاشته خالط إذا بأمرٍ اللذة من اللذة هذه ينأ ولكن" :للمكارهالمؤمن  
 وهـو  والمشاق المكاره نواعأل نفسه ضوعر، والمساكن خوانواإل موالاألو وطانواأل والنساء
 ورب فُـزتُ " ويقـول  بـصدره  الـرمح  ليتلقى حدهمأ نإ حتى، به الصدر منشرح، بهذا متحٍل
ةبلو" :فقره مع خراآل ويقول )٧("الْكَع علم الملوك وأبناء ما الملوك نحن  لجالـدونا  عليـه  عليـه 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/١٩٨ :النهاية في غريب الحديث البن األثير( العيال والكل ،يتكلف ام كل من الثقل: ّلالكَ) ١(
 الـشيء  النـاس  تكسب أرادت :وقيل ،غيره يحرمه ما يكسب أي ،امحظوظً امجدود كان إذا المعدوم يكسب) ٢(

 ومكالمعد حاجته شدة من صار الذي الفقير بالمعدوم أرادت وقيل إليه يحتاجون مما يجدونه ال الذي المعدوم
 ). ٣/١٩٢: النهاية في غريب الحديث البن األثير (نفسه

النهاية في غريب الحـديث     ( والحوادث المهمات من به ينزل أي اإلنسان ينوب ما وهي ،نائبة جمع :نوائب )٣(
 ).٥/١٢٢ :البن األثير

 -�   باب بدء الوحي إلـى رسـول اهللا        - كتاب اإليمان  -صحيح مسلم وهذه رواية   ، ٢٥٦ سبقت دراسته ص   )٤(
 .ل من حديث عائشة  )١/٩٧(،  ٤٢٢  :حديث

 .٢/٢٠٢/ شرح النووي على صحيح مسلم) ٥(
 .٨٠ :عبادةوال والورع الزهد: انظر )٦(
 باب غـزوة    - كتاب المغازي  -صحيح البخاري  : انظر :وهو خال أنس بن مالك    ، القائل هو حرام بن ملحان    ) ٧(

 . )٥/١٤٦(، ٤٠٩٢  : حديث-الرجيع
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 مثـل  في الجنة أهُل كان إن :فيها أقول أوقاتٌ بي مرلتَ نهإ" :العارفين بعض وقال ،)١("بالسيوف
 .)٢("طيبٍ عيشٍ لفي إنهم هذا

 ، من الهموم واالحزان   هجالئو لذلك كان التوحيد بأنواعه من أسباب سرور القلب       : وقال
ـ     و، واالبتهاج والفرح واللَّذة والسرور الخير باب للعبد يفتح..  فالتوحيد الذلك قال اهللا تعالى مثني 

�����mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK :على الذين آمنوا باهللا واسـتقاموا     

LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSSl ]`a?: ٣(]٣٠(. 
 !؟ وسـرور     للمكاره عنده حالوةٌ   وكيف يحزن من كان   ، ن مع اإليمان   ال حز  فإنه: لذلك

 !.!؟ فعالم يحزن هذا !؟ عليها  يشكر اهللات المصائب عنده نعماوكان
 

أهمية اإليمان بالقضاء والقدر في إزالة الهم والحزن :اثاني: 
 : النفـسي  الرضـا  أهمية اإليمان بالقضاء والقدر في تحقيق        اوفي هذا يقول تعالى مبينً    

m¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����l ]٢٣ :ا�����[. 
 نياالـد  نعم من :m»�»�»�»�����¼¼¼¼����½½½½l تحزنوا ال كي بتوكُ تَثبُِأ أي ��m¹¹¹¹����ººººl :فقوله

m¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁl: األمر عليه هان، مقدر الكل أن علم من فإن ،منها اهللا أعطاكم بما ،
 .)٤(واالحتيال للبطر الموجب والفرح، اهللا ألمر التسليم عن المانع اآلسي نفي والمراد

 تُـوفِّي  لَما :قَالَتْ يزِيد بِنْت َأسماء  من حديث  )٦( بسنده )٥(ومن السنة ما أخرجه ابن ماجة     
نوِل ابسر اللَّه � يماهركَى ِإبوُل بسر فَقَاَل، � اللَّه ي لَهزعا الْمو ِإمكْرٍ َأبا بِإمو رمقُّ َأنْتَ :عَأح 
نم ظَّمع اللَّه قَّهوُل قَاَل، حسر اللَّه �: »عمتَد نيالْع ،نزحيو الْقَلْب ،ا نَقُوُل الوطُ مخسي بالر ،
اللَو َأنَّه دعقٌ وادص ،ودعومو عامج ،َأناآل ورخ ِلِلَأل تَابِعنَا ؛ودجلَو كلَيا عي  يماهـرلَ  ِإبَأفْـض 

 .)٧(»لَمحزونُون بِك وِإنَّا، وجدنَا مما
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٥٤ :صفة الصفوة البن الجوزي: انظر.  إبراهيم بن أدهمهو: القائل) ١(
 .١/٣٧ :مفتاح دار السعادة البن القيم )٢(
 .٤/٢٠٢ : زاد المعاد في هدي خير العباد البن القيم:انظر) ٣(
 .٥/٣٠٣ :تفسير البيضاوي) ٤(
  . )٣/١٠٨( ،١٥٨٩  : حديث-باب ما جاء في البكاء على الميت - كتاب الجنائز-سنن ابن ماجه) ٥(
عن شَهر  ، ]عبد اهللا بن عثمان   [م  يثَعن ابن خُ  ، يملَ حدثنا يحيى بن س    :حدثنا سويد بن سعيد قال     :قال ابن ماجه  ) ٦(

 .بالحديث، عن أسماء بنت يزيد، بن حوشَب
 :دراسة الحديث) ٧(
 : إسناده فيه كٌل من:دراسة اإلسناد: أوالً  
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، وال يرتقـي  ، )٤٤١: تقريب التهذيب (دوقٌ كثير األوهام واإلرسال     ص،  األشعري شَهر بن حوشَب   -١  

وال .. إذ ال يحتج به إذا انفرد       ، ضعيف يعتبر به لكان أحسن    : لو قال : "بل قالوا في تحرير تقريب التهذيب     
إال أنه إذا روى عنه     : قلت) ٢/١٢٢: تحرير التقريب " (بد من دراسة كل حديث من أحاديثه كل على حده         

وهو ، ٩٤:  ص  وقد سبق ذلك   ،فإنه حسن الحديث  ، وروى هو عن أسماء بنت يزيد     ، ميد بن بهرام  عبد الح 
، لذا يخشى من أوهامـه    ، ولكنه ليس من رواية عبد الحميد بن بهرام عنه        ، هنا يروي عن أسماء بنت يزيد     

 .وإنما يروي عن موالته أسماء بنت يزيد، أما إرساله فهو ال يروي عن أحد ممن أرسل عنهم
 "حجة ثقة" :معين ابن عن مريم أبي ابن قال: أبو عثمان المكي  ، م القاري يثَعبد اهللا بن عثمان بن خُ      -٢

 "بالقوي ليس" :مرة وقال "ثقة" :النسائي وقال، "ثقة" :العجلي  وقال "بأس به ليس: "وفي سؤاالت ابن الجنيد   
وقال في  " يخطئ وكان) هـ٣٥ (نةس قيل وقد) هـ١٤٤ (سنة قبل مات: " وقال الثقات في حبان ابن وذكره

 صالح بأس به ما" :حاتم أبو وقال ،"والحفظ والفقه والنسك الفضل أهل من كان: "مشاهير علماء األمصار  
 ."ومائة وثالثين اثنتين سنة مات" :علي بن عمرو قال" ال يحتج به: "ونقل الذهبي أن أبا حاتم قال "الحديث
 عزيـز  وهـو " :وقال عدي ابن نقله "بالقوية ليست أحاديثه" :ينمع ابن عن الدورقي بن اهللا عبد وقال
 خالفـة  أول أو العبـاس  أبـي  خالفـة  آخر في توفي" :سعد ابن وقال "حسان أحاديث وأحاديثه ،الحديث

 وقـال " منـه  أثبت جريح ابن": المروذي رواية في وقال أحمد  "حسنة أحاديث وله ،ثقة وكان ،جعفر أبي
 يجعل لئال هذا أخرجت وإنما ،الحديث في بالقوي ليس خثيم ابن" :أخرج له حديثًا   في سننه بعد أن      النسائي

 حـديث  يترك لم القطان سعيد بن ويحيى ،إبراهيم بن إسحق عن إال كتبناه وما الزبير أبي عن جريج ابن
 ينيالمـد  بـن  علي وكأن "الحديث منكر خثيم ابن" :قال المديني بن علي أن إال الرحمن عبد وال خثيم ابن

 ".للحديث خلق
، وأقراه صاحبا تحرير التقريـب    " صدوق: "وقال ابن حجر  " صالح الحديث : "نقل الذهبي قول أبي حاتم    

 .هو صدوق: قلت
، ٤٧٦: سؤاالت ابن الجنيد ليحيى بن معـين      ، ٥/٤٨٧: الطبقات الكبرى البن سعد   : (مصادر الترجمة 

الجـرح  ، ٢/٤٦: الثقـات للعجلـي   ، ٥/٢٤٦: التاريخ الكبير للبخاري  ، ١٠٩: علل أحمد رواية المروذي   
: الثقات البـن حبـان    ، ٥/٢٧٣: سنن النسائي ، ٢/٣٥٩: علل الحديث البن أبي حاتم    ، ٥/١١١: والتعديل

الضعفاء والمتـروكين   ، ٤/١٦١: الكامل في الضعفاء البن عدي    ، ١٤١: مشاهير علماء األمصار  ، ٥/٣٤
: تهـذيب الكمـال   ، ٤/١٤٥:  ميـزان االعتـدال    ،١/٣٤٦: المغني في الضعفاء  ، ٢/١٣٢: البن الجوزي 

 ). ٢/٢٣٩: تحرير التقريب، ٨٨: بحر الدم، ٥٢٦: تقريب التهذيب، ٥/٢٧٦: تهذيب التهذيب، ١٥/٢٧٩
٣-   لَيحيى بن سزكريا أبو الحذاء، ويقال ،الخراز الطائفييحيى بن سليم القرشي     : م القرشي الطائفي  ي ،
 "ثقة" :العجلي وقال "الحديث كثير ثقة كان" :سعد ابن وقال" ثقة" :نمعي ابن عن الدوري وقال، غيره: وقيل
 وقال، وذكره ابن حبان في الثقات" عمرو بن اهللا عبيد عن الحديث منكر وهو ،بأس به ليس" :النسائي وقال

 بـن  ويحيـى " :-ابن إسماعيل البخاري  – محمد قال: وقال الترمذي " بدالاأل من نعده كنا فاضل" :الشافعي
" رالكثي فيهم ذلك غير فأما عنها يسأل كان أحاديث إال حديثه في الكثير يهم عبادة صاحب صالح رجل سليم
 حدث وإذا ،حسن فحديثه كتابه من حدث وإذا ،به بأس ال وكتابه صالح رجل سني" :سفيان بن يعقوب وقال
 ".وينكر فيعرف احفظً

= 
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 الميمـوني  قال" به يحتج وال حديثه يكتب بالحافظ يكن ولم ،الصدق محله ،صالح شيخ" :حاتم أبو قال

 وكـذا  كذا سليم بن يحيى" :أبيه عن أحمد بن اهللا عبد وقال "اواحد احديثً منه سمعت" :حنبل بن أحمد عن
 فقلنـا  ،خثيم ابن حديث تقنأ قد كان" :آخر موضع في وقال "يحمده لم وكأنه ،شئ فيه يعني حديثه إن واهللا

" بالقوي ليس" :]حماد بن أحمد بن  محمد لعله أبو بشر   [الدوالبي قال" رهنا ياعطون :فقال كتابك عطناأ له
 فـي  يخلـط  فرأيته اشيًئ عنه فكتبت أتيته" :حنبل بن أحمد قال :العقيلي وقال "بالقوي ليس" :النسائي وقال

 ."شئ وفيه فتركته حاديثاأل
 وقال "أحمد يحمده لم عمر بن اهللا عبيد رواها أحاديث في خطأأو الحديث في يهم صدوق" :الساجي قال

 في الوهم كثير كان: "وقال في العلل   "الحفظ سئ" :الدارقطني وقال "عندهم بالحافظ ليس" :الحاكم أحمد أبو
عبـد اهللا بـن     [ الحميـدى  حدث ما" :ناقع بن الرحمن عبد ترجمة في تاريخه في البخاري وقال" األسانيد
: وقال الـذهبي  " الحفظ سيء صدوق: "ابن حجر في التقريب   قال  " صحيح فهو سليم بن يحيى عن] الزبير

وقـالوا فـي تحريـر      " عمر بن اهللا عبيد عن الحديث منكر :النسائي وقال ،به يحتج ال :حاتم أبو قال ثقة"
 ".ضعيف في روايته عن عبيد اهللا بن عمر، بل صدوق حسن الحديث: "التقريب
إذا  أو، -كما هو الحال هنا-أنه أتقن حديث ابن خثيم     هو ثقة في ابن خثيم لما تقدم من قول أحمد           : قلت

أو إذا حدث عنه عبد اهللا بن الزبيـر الحميـدي ألن            ، حدث من كتابه ألن يعقوب بن سفيان ثَبتَه في كتابه         
 .وضعيف في عبيد اهللا بن عمر، وهو صدوق سيئ الحفظ في غير ذلك، البخاري صحح حديثه عنه

: الثقات للعجلي، ٨/٢٧٩: التاريخ الكبير للبخاري، ١٣٧: ية المروذيعلل أحمد روا: (مصادر الترجمة
الـضعفاء  ، ٤/١٥١٦: الضعفاء للعقيلي ، ٣٩٥: العلل الكبير للترمذي  ، ٩/١٥٦: الجرح والتعديل ، ٢/٣٥٣

رجـال صـحيح    ، ١٢/٣٨٦: العلل للـدارقطني  ، ٧/٦١٥: الثقات البن حبان  ، ٢٤٩: والمتروكين للنسائي 
: تهذيب الكمال ، ٣/١٣٩٣: التعديل والتجريح ، ٢/٣٣٨: رجال صحيح مسلم  ، ٢/٧٩٤ :البخاري للكالباذي 

تهـذيب  ، ٩/٣٠٧: سير أعـالم النـبالء    ، ٢/٣٦٧: الكاشف للذهبي ، ١/٣٢٦: تذكرة الحفاظ ، ٣١/٣٦٥
 ).١٠٥٧: تقريب التهذيب، ٩/٤٤٧: لسان الميزان، ١١/١٩٨: التهذيب

: أو قال ، ثقة:  وقال سماعيلإ بن ضماموثقه أحمد في    : سويد بن سعيد الهروي أبو محمد األنباري       -٤
 كان: "وقال البغوي ، به بأس ال :ومرة، أرجوا أن يكون صدوقًا   : ومرة، ما علمت إال خيرا   : ومرة، صالح

 بـن  علي عن الناس روىأ من ثقة" :العجلى قالو" منه فيسمعان لولديه عليه ينتقي أحمد وكان ،الحفاظ من
 وقـال  "ويكثـر  يدلس وكان ،اصدوقً كان" :حاتم أبو وقال" ثقة ثقة سويد" :تاريخه يف سلمةم وقال" مسهر

 وال الحفـظ  مـضطرب  صدوق" :شيبة بن يعقوب وقال" حديثه من ليس ما فيلقن عمي قد كان" :البخاري
، وضعف حفظـه  " فصحاح كتبه ماأ: "زرعة وقال أبو ،  نحو ذلك  محمد بن صالحوقال  " عمي ما بعد سيما

 هو" :عيناأل بكر بوأ وقال، حسنأ عنه فحديثه بصير وهو منه سمع منو، عمي فكان يلقن: ابن عديوقال 
 يعنـي  مـسهر  أبي عن روى، بالمعضالت الثقات عن أتى كان" :حبان ابن وقال" شيخ هو عيش من سداد
 خبرال هذا مثل روى ومن" :قالو» اشهيد مات ومات وعف وكتم عشق من« :رفعه عباس ابنعن   بسنده
" فيقتـل  بـسويد  يبـدأ  أن ينبغي: "وأفحش فيه ابن معين القول فقال      "رواياته مجانبة تجب مسهر أبي عن
 حـدث  وما عنه فاكتب حدثك ما: "وقال مرة " أغزوه لكنت ورمح فرس لي كان لو: "أو قال ، حالل الدم  أو
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من عرفوا بسرقة الحـديث     وذكره أبو أحمد ابن عدي في جماعة م       ، وضعفه علي بن المديني   " فال تلقينا به

 ".هو إلى الضعف أقرب: "وقال
 بـن  حفص بنسخة آتى كنت ينأ ومن" :فقال الصحيح في سويد عن الرواية استجزت كيف لمسلم قيلو

 زرعة أبي عن تقدم وقد كتابه من عنه روى مسلماً أن على يدل هذا: " قال ابن الكيال في الكواكب   ."ميسرة
 ".أعلم واهللا صحاح كتبه أن

 شاخ ثم العلم أوعية من كان: "وقال في تذكرة الحفاظ   " الصدوق المحدث اإلمام: "ال الذهبي في السير   ق
 أصوله من له ويخرج المناكير تلك يتجنب امسلم فترى منكرة أحاديث حديثه في تىأف حفظه ونقص ضرأو

 بـن ا فيه فأفحش يثهحد من ليس ما يتلقن فصار عمي أنه إال نفسه في صدوق: "وقال ابن حجر  " المعتبرة
 .وأقرا صاحبا تحرير التقريب ابن حجر" الحديث حسن امكثر وكان: "وقال ابن العماد" القول معين

وكتبـه  ، كما قـال أحمـد     غير أنه صالح أو ثقة في ضمام بن إسماعيل        ، هو كما قال ابن حجر    : قلت
ديثًا فيكتب عنه وأما تلقينًا     وإذا حدث تح  ، ومن سمع منه وهو بصير فهو أحسن      ، صحاح كما قال أبو زرعة    

وما أخرج مـسلم مـن   ، وهو من أروى الناس عن علي بن مسهر كما قال العجلي  ، فال كما قال ابن معين    
وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين الذين ال بـد مـن تـصريهم                 ، حديثه فهو من كتاب   

 .وقد صرح هنا، بالسماع
، ٢/٣٤٣: التاريخ الـصغير للبخـاري    ، ١/٦٦: ين رواية ابن محرز   تاريخ ابن مع  : (مصادر الترجمة 

علل ، ٤/٢٤٠: الجرح والتعديل ، ٤١٠ -٢/٤٠٧: سؤاالت البرذعي ألبي زرعة   ، ١/٤٤٢: الثقات للعجلي 
المجروحين ، ١٨٧: الضعفاء والمتروكين للنسائي  ، ٣٩٤: علل الترمذي ، ١/٤٥٧: الحديث البن أبي حاتم   

رجـال  ، ٢١٦: سؤاالت السلفي لخمـيس   ، ٣/٤٢٨: ل في الضعفاء البن عدي    الكام، ١/٣٥٢: البن حبان 
التبيـين ألسـماء    ، ٢/٣٢: الضعفاء والمتروكين البـن الجـوزي     ، ٩/٢٢٨: تاريخ بغداد ، ١/٢٩٠: مسلم

الكاشـف  ، ١١/٤١٠: سير أعـالم النـبالء    ، ١٢/٢٥١: تهذيب الكمال ، ٣٢: المدلسين لسبط ابن العجمي   
، ٤٢٣: تقريـب التهـذيب   ، ٥٠: طبقات المدلسين البن حجـر    ، ٢/٤٥٥: حفاظتذكرة ال ، ١/٤٧٢: للذهبي

: تحريـر التقريـب   ، ٢/٩٣: شذرات الـذهب  ، ٤٧٠: الكواكب النيرات ، ٧١: بحر الدم : تهذيب التهذيب 
٢/٩٤.( 

المعجـم الكبيـر    و، بمثلـه ، )١/١٤٣ (:الطبقات الكبرى البن سعد    الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  
، )٨/٣٤٦(،  ٨٨٢٩  : حـديث  :المعجم األوسط للطبرانـي   و، بمثله، )٢٤/١٧٠(،  ٤٣٢  :يث حد :للطبراني

 . أسماء بنت يزيدعن، من طريق شَهر بن حوشَب،  وجزم فيها أن المعزِي أبا بكر؛بمثله
، ولكن له شواهد يتقوى بهـا     ، ضعيف إلحتمال وهم شهر بن حوشب      إسناده :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا
 النَّـسائي  ورواه الـستة  األئمة رواه، زيد بن أسامة حديث من شاهد له ،حسن إسناد هذا: "وصيريقال الب 

-٢٩٣٢:  حـديث  -صحيح الجـامع  ( "حسن: "قال األلباني و، )٢/٤٧" (هريرة أبي حديث من حبان وابن
، ١٧٣٢ :السلـسلة الـصحيحة   " (الـشواهد  في حسن إسنادهذا  : "موضع آخر قال في   و )٢/١٢(، ١٣٤٤

 ).٣/١٠٨ :سنن ابن ماجهانظرحاشية (إسناده ضعيف وحسن بالشواهد  : معروفوقال بشار) ٤/٣١٠(
 وال، يحـزن  والْقَلْب، تَدمع الْعين ِإن« :وفيه 	 ماِلك بنِ َأنَسِمن حديث  البخاريأخرجه  ما  ويشهد له   

  .١٩٩ صوقد سبقت دراسته» لَمحزونُون ِإبراهيم اي بِفراقك وِإنَّا، ربنَا يرضى ما ِإال نَقُوُل
= 



�    � ٣٣٢ 

 � فـي لجـوء النبـي         واضح  دليلٌ »جامع ودوموع، صادقٌ وعد َأنَّه اللَو« :�فقوله   
 . مكتوبوأن ما وقع إنما هو كتاب،  في تسلية الحزنلإليمان بالقضاء والقدر

إن اإلنسان يجـزع ويـستطار وتـستخفه      :صاحب ظالل القرآن  وفي هذا المعنى يقول     
ـ  ويتعامل مع األحداث كأنها شيء عارض     ، ث حين ينفصل بذاته عن هذا الوجود      األحدا صادم  ي

وأن ، هو وكل ما يحيط به ذرة من ذرات الكونفأما حين يستقر في تصوره أن ، وجوده الصغير
  ذلك كله مقدر مرسوم  نة لمواقع القـدر     فإنه يحس بالراحة والطمأني    ، في علم اللّه المكنون     معلوم

 يستخفه افرح  وال يفرح بحاصٍل،زلزلهه ويعضعض أسى يفال يأسى على فائت، كلها على السواء
 .)١(ويذهله

 � موسـى  صاحبا فَرِح" :إليه) ٣( باسناده )٢( فيما أخرجه عبد الرزاق    ولذلك يقول قتادة  
 ءقَضاٌؤ ب مرا فَرضي، هلَكَتُهما فيه كَان عاشَ ولَو، ماتَ حين علَيه وجزِعا، لَهما وِلد حين مِالبِالْغُ
 .)٤("يحب فيما خيرته من َأكْثَر يكْره فيما ِللْمْؤمنِ اِهللا يرةَخ فَِإن، اُهللا

 ــــــــــــــــــــــــــ=
، النَّخْـلِ  إلَى بِه فَخَرج عوف بنِ الرحمنِ عبد بِيد � النَّبِي َأخَذَ :قَاَل،  وفيه جابرويشهد له كذلك حديث     

يفَُأت يماهربِِإب وهو ودجي هبِنَفْس ،عضي فَوف رِهجا« :قَاَلفَ، حي نَيالَ ب كلَأم لَك نًئا اِهللا مفَتْ »شَيذَرو نَاهيع ،
لـى  إ.. ، النَّـوحِ  عنِ نَهيتُ إنَّما« :قَاَل!  الْبكَاء عنِ تَنْه لَم َأو!  اِهللا رسوَل يا تَبكي :الرحمنِ عبد لَه فَقَاَل
 علَيـك  لَحزِنَّا، ُأولنَا سيَلْحقَ ُأخْرانَا وَأن، مأتيةٌ وسبِيٌل، صدقٌ ووعد، حقٌّ َأمر نَّهَأ لَوال :إبراهيم يا -قوله
ابن جه  أخر» الرب يسخطُ ما نَقُوُل والَ، الْقَلْب ويحزن الْعين تَبكي، لَمحزونُون بِك وِإنَّا، هذَا من َأشَد حزنًا

، )٧/٥٠٣(،  ١٢٢٥١  : حديث - من رخص في البكاء على الميت      - كتاب الجنائز  -في المصنف أبي شيبة   
، )٨٧١ :تقريـب التهـذيب   ( وهو صدوقٌ سيئ الحفظ جدا       ؛محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى      من طريق   

في البكاء على    باب ما جاء في الرخصة       -� أبواب الجنائز عن رسول اهللا       -الترمذيومن طريقه أخرجه    
 " حـسن   حديثٌ وهو،  أكثر من هذا   وفي الحديث كالم   "وقال، مختصرا، )٢/٣١٨(،  ١٠٠٥  : حديث -الميت
 جمـاع   - كتاب الجنائز  -السنن الكبرى للبيهقي  في  و، )٢/١٢٩(،  ١٠٠٧  : حديث : بن حميد  مسند عبد وفي  

، بمثلـه ، )٤/٦٩(،  ٧٤٠٢  : حديث- نياحة  وال  باب الرخصة في البكاء بال ندبٍ      -أبواب البكاء على الميت   
 يستـشهد  فمثله، الحفظسيء   ليلى أبي ابن أن إال ثقات، إسناده رجال: "وقد صححه األلباني بشواهده وقال    

  .)١/٤١٧، ٤٢٧ :السلسلة الصحيحة" (ويعتضد به
 .٦/٣٤٩٣ :في ظالل القرآن لسيد قطب: انظر) ١(
 ).١١/١٦٥(، ٢٠٢١١ : باب االستخارة:ف عبد الرزاق الصنعاني الملحق بمصن-جامع معمر بن راشد) ٢(
 قتـادة  عن ] راشد ابن[ معمر عن ] همام الصنعاني  ابن[ الرزاق عبد أخبرنا: -راوي المصنف - قال الدبري ) ٣(

 .باألثر، ] دعامةابن[
  :دراسة األثر) ٤(
  : أن فيهورجاله كلهم ثقاتٌ إال،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
 .٤٣وقد تقدم ص، وال يضره، يتشيع وكان ،فتغير عمي حافظٌ ثقةٌ :عبد الرزاق الصنعاني  

= 



�    � ٣٣٣ 

�m��u��u��u��u: األبوين الصالحين المذكورين في قوله تعـالى       هما   �والمراد بصاحبا موسى    

������~��}��|��{��z��y��x��w������v������~��}��|��{��z��y��x��w������v������~��}��|��{��z��y��x��w������v������~��}��|��{��z��y��x��w������vl ]٨٠: الكهف[. 
 .نما هو لصالح البشرإعالى ن كل ما يقدره اهللا تأو،  فضيلة الرضافهنا تبدو

 فإنه لما كانـت فـي       :ل )١(ساء قصة الخن  :ومن القصص التي تذكر في هذا السياق      
الجاهلية مألت الدنيا بكاءا ونحيبفهي التي قالت،  ألخيها صخر حين مات ورثاء:  

وأبكيه لكل غروب شمس*** ايذكرني طلوع الشمس صخر  
ما كان  ،  وقتل أبناؤها األربعة في معركة القادسية      ،ولم أسلمت وآمنت باهللا رب العالمين     

ـ ي بِ نعمج ي  أن يبِ ر نو م جرَأو، ايعم ج مهِلتْقَي بِ نفَرذي شَ  الَّ  هللاِ الحمد" :منها إال أن قالت    ـ  مهِ ي  ف
مرِقَتَسر حمت٢("ه(. 

بيين الذين ال يؤمنون    وبين حياة الغر  ، قارن يا أخي بين هذا المثال     " :الدكتور خاطر قال  
 .باهللا وال باليوم األخر

 الـسن ينتحـر بعـد فقـدان          كبير  شيخٌ ورجٌل...  تنتحر بعد وفاة قطتها       عجوز فامرأةٌ
 .)٣("!!ما هذه الحياة البائسة ؟...  كلبه

 
  :عالج الحزن بالصالة :اثالثً

  افإن للصالة أثر وذلك كمـا فـي     ، في تحقيق الرضا النفسي والسرور وقرة العين       ا كبير
 .]٤٥ :ا���8ة[ �m¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����l : تعالىهقول

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 ومما يلحق بالصبر عند المصائب أن  فصٌل-شعب اإليمان للبيهقي الحديث في  : تخريج الحـديث   :ثانيا  

في و، الرزاق  عبد من طريق ، بمثله، )١٢/٤٣٦(،  ٩٦٩٣  :حديث -ال يشق المصاب ثوبه وال يلطم وجهه      
محمد بن حميد اليشكري أبو سـفيان       من طريق   ، بمثله، )١٨/٨٧ (:جامع البيان في تفسير القرآن للطبري     

 .عن قتادة، كالهما عن معمر، المعمري البصري
 رجال :حامد الحميد عبد العلي عبدوقال محقق شعب اإليمان ،  إسناده صحيح: الحكم على اإلسناد:ثالثًا  

 ).١٢/٤٣٦(ون موثق
قال أبو  ، تماضر :اسمها، ة الشاعرة المشهورة  يالسلَم،  امرئ القيس  يبنمن  ، بنت عمرو بن الشريد    :الخنساء) ١(

 كان يستنـشدها  �فذكروا أن رسول اهللا  ، م فأسلمت معهم  يلَ مع قومها من بني س     �عمر قدمت على النبي     
 اإلصـابة البـن     :انظر ()هـ٢٤ (:توفيت سنة ، لقادسيةها األربعة في معركة ا    قُتل أبناؤ ، ويعجبه شعرها 

 ).٧/٦١٣ :حجر
 .٤/١٨٢٩ :االستيعاب البن عبد البر: انظر) ٢(
 .٥١-٤٧ : ص:الحزن واالكتئاب في ضوء السنة النبوية) ٣(



�    � ٣٣٤ 

 مـن حـديث     )٢( بسنده )١(ما أخرجه النسائي  منها  ، لك ما يشهد لهذا المعنى    كذومن السنة   
ـ  قُـرةُ  وجعَل، والطِّيب، النِّساء الدنْيا من ِإلَي حبب« � اللَّه رسوُل قَاَل :قَاَل َأنَسٍ نيـي  يعف 
الالص٣(»ة(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  . )٧/٧٢(، ٣٩٤٩  : حديث- باب حب النساء- كتاب عشرة النساء-نسائيسنن ال) ١(
عن ،  حدثنا سالم أبو المنذر    : حدثنا عفان بن مسلم قال     :لحسين بن عيسى القومسي قال    أخبرنا ا  :قال النَّسائي ) ٢(

 .به، عن أنس، ] أسلمابن[ثابت 
  :دراسة الحديث) ٣(

 :ورجاله ثقاتٌ ما عدا،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً
 جليٌل ثقةٌ: "ن الجزري قال اب:النحوي القارىء المنذر أبو، المزني سليمان ابن هو :المنذر أبو سالم -١

 بن حماد من عاصم لحديث أحفظ المنذر أبو سالم :سلمة بن حماد عن يقال" :البخارى قالو "كبير ءومقري
وقال  "به بأس ال" :فقال المنذر أبى سالم عن وسئل معين بن يحيى سمعت :خيثمة أبى بن أحمد وقال، زيد
 أثقة المنذر أبى سالم عن معين بن يحيى سألت :الجنيد نب اهللا عبد بن إبراهيم وقال "لصدقه يحتمل" :مرةً
وقال الذهبي فيمن    "الحديث صالح صدوقٌ عاصم صاحب المنذر أبو سالم" :حاتم أبو وقال "ال" :قال ؟ هو

 في به يحتج لم وبعضهم، الحديث في به بأس ال، القراءة في ثبتٌ البنَاني ثابت عن" :تكلم فيه وهو موثوق   
 ."الحديث حسن هو" :األلبانيقال و "الحديث
 حـديث  عليـه  أنكر، بأس به ليس" :فقال المنذر أبى سالم عن داود أبو سئل :اآلجرى عبيد أبو وقال

 يكـن  لم يعقوب أستاذ المنذر أبو سالم" :داود أبى عن، آخر موضعٍ في وقال "القراءة في عامر عن، داود
 يسأن ل الذين قالوا   ، وهم أتباع واصل بن عطاء    ،  قالوا بالقدر  هم الذين : القدرية [القَدرِية منه  على أشد أحد
 نصر كان، ])٩٣ ص : الفرق بين الفرق   :انظر( تقدير وال صنع همعمارأ في وال الناس   كسابأ في ���� هللا
 ."الحروف من شيًئا عليه كرنْي يعل بنا

 وهـذا  ضـعيف  ذاك ،الطويل بسالم هذا وليس، يخطىء كان" :وقال الثقات كتاب في حبان ابن وذكره
قال ابن  و "حديثه على تابعي ال ":العقيلي وقال "الحديث في بمتقنٍ ليس، يهم صدوقٌ" :الساجى وقال "صدوق

ورغم ذلك فإنه توبـع كمـا سـيأتي فـي          ،  هو حسن الحديث كما قال األلباني      :قلت ".صدوقٌ يهم : "حجر
 .)هـ١٧١( سنة مات أنه القراء بعض  ذكر.التخريج

: سؤاالت اآلجري ألبي داود   ، ٤/٢٥٩ :الجرح والتعديل ، ٧/٢٨٢ :الطبقات الكبرى  (:مةمصادر الترج 
تاريخ ، ٣/٣٠٥ :الكامل البن عدي  ، ٦/٤١٦ :الثقات البن حبان  ، ٢/٥٣٠ :الضعفاء الكبير للعقيلي  ، ٣٠٩
شف الكا، ١/٢٨٠ :غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري   ، ١٢/٢٨٨ :تهذيب الكمال ، ٩/١٩٧ :بغداد

السلـسلة  ، ٤٢٦ :تقريب التهذيب ، ٤/٢٤٩ :تهذيب التهذيب ، ٣/٢٥٤ :ميزان االعتدال ، ١/٤٧٤ :للذهبي
 ).٨/٣٧٨ :الضعيفة

 فـي  النَّـسائي  قالو "ثقة ":قال أحمد  :راسانيأبو علي الخُ  ، الحسين بن عيسى بن حمران الطائي      -٢
وثقـه  و "العربيـة  صـحاب أ ئمـة أ من تهموثقا المحدثين كبار من كان ":الحاكم وقال "ثقة ":شيوخه سماءأ

 .الثقات في حبان ابن قال وكذا "ثقة ":وقال الذهبي، وذكره الكالباذي في رجال البخاري، الدارقطني
= 



�    � ٣٣٥ 

 . يعني رضاها وسرورها:»ةالالص في عيني قُرةُ وجعَل« :فقوله
 بِمـا  إلَيـه  والتَّقَـربِ  اللَّه محبة في الإ تَامةٌ لَذَّةٌ الو سرور ِللْقُلُوبِ لَيس :قال ابن تيمية  

هبح١("ي(. وقال: "نفَم لَم جِدةَ يقُر هنيةَ عاحرو ي قَلْبِهف الالصة وفَه نْقُوصانِاِإل ميم")٢(. 
 :� قولـه  معنى وهو ،بدنه ويرتاح عينه تقر بها العبادة بأن � أخبرففي هذا الحديث    

 لـذة  الصالة في يجد والسالم الصالة عليه أنه يفيد ونحوه فهذا »ةالالص في عيني قُرةُ وجعلَتْ«
 .)٣(بدنه وراحة فرحه وغاية وابتهاجه وسروره بهقل
 ــــــــــــــــــــــــــ=

 "صـدوق : "قال ابن حجـر    "الحديث كثير فاضالً عالما كان ":اإلدريسي وقال "صدوق ":حاتم أبو قالو
 .)هـ٢٤٧ (سنة مات البخاري  قال. بل هو ثقة:قلت

، ٨/١٨٨ :الثقـات البـن حبـان    ، ٨٦ :مشيخة النَّـسائي  ، ٣/٦٠ :الجرح والتعديل  (:مصادر الترجمة 
رجال صحيح  ، ١/١٩١ :تاريخ جرجان ، ٢/٤٩٧ :التعديل والتجريح ، ١/٢١٥ :موسوعة أقوال الدارقطني  

ـ   ، ١/٣٣٤: الكاشـف للـذهبي   ، ٦/٤٦٠ :تهذيب الكمال ، ١/١٧٣ :البخاري للكالباذي   :ةطبقـات الحنابل
 :المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد      ، ٢٤٩ :تقريب التهذيب ، ٢/٣١٣ :تهذيب التهذيب ، ١/٢٥٤
 ).١/٤٢ :بحر الدم، ٢/٣١٤

  : حـديث  - حب النساء  - كتاب عشرة النساء   -السنن الكبرى للنَّسائي  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا
،  ١٣٠٥٨  :حــديثو، )٢٠/٣٥١(،  ١٣٠٥٧  : حــديث:مــسند أحمــد بــن حنبــلو، )٨/١٤٩(،  ٨٨٣٦

 .بمثله، المنذر يسالم أبمن طريق ، )٦/١٩٩(،  ٣٤٨٢  : حديث:مسند أبي يعلى الموصليو، )٢٠/٣٥٢(
الـسنن  و، )٧/٧٤(،  ٣٩٥٠  : حـديث  - باب حب النـساء    - كتاب عشرة النساء   -السنن الصغرى وفي  

 -عوانـة  مستخرج أبي و، )٨/١٤٩(،  ٨٨٣٧  : حديث - حب النساء  - كتاب عشرة النساء   -الكبرى للنَّسائي 
، )٣/١٤(،  ٤٠٢١  : حـديث  - على تزويج األبكار   � باب ذكر حض النبي      -مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله    

جعفـر بـن   من طريـق  ، )٢/١٦٠(،  ٢٦٢٧  : حديث - كتاب النكاح  -المستدرك على الصحيحين للحاكم   و
 .بمثله،  المنذر عن ثابتمتابعا لسالم أبي،  زاهدصدوقٌ وهو سليمان الضبعي أبو سليمان البصري

، )٢/٥٨(،  ٢٣١  : حديث -� ذكر محبته للطيب وتطيبه به       -أخالق النبي ألبي الشيخ األصبهاني    وفي  
 .بمثله، عن أنس، عن ثابتكلهم ،  سالم بن أبي الصهباءمن طريق

تعظيم قـدر الـصالة   و، هبمثل، )٦/٥٤(،  ٥٧٧٢  : حديث:المعجم األوسط للطبرانيومن وجه آخرٍ في   
   زِيورمـن  ، بنحوه وزيـادة  ، )١/٣٣١(،  ٣٢١  : حديث -� الصالة قرة عين النبي      -لمحمد بن نصر الم

 .عن أنس، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة،  األوزاعيطريق
 ندبـس  وغيـره  النَّـسائي  أخرجـه : "وقال ابن حجر في الفتح،  إسناده حسن :الحكم على اإلسناد   :ثانيا
 "صـحيح  ":وفـي صـحيح الجـامع     ، )٣/١٤٠" (حسن: "وقال األلباني في المشكاة   ، )١١/٣٤٥" (صحيح

)٢/٤٦.( 
 . ٢٨/٣٢ :مجموع الفتاوى) ١(
 .١١/٥٤١ :مجموع فتاوى ابن تيمية) ٢(
 .٩/١٧٥ :واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة -اإلسالمية البحوث مجلة) ٣(
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 مـن  وفيهـا  ،شأن أكبر وتقويته القلب تفريح فى فشأنها..  الصالةُ وأما" :قال ابن القيم  
 أكبـر  مـن  به صارت ما ،بمناجاته واالبتهاجِ ،بذكره والتنعم وقربه ،باهللا والروح القلب اتصاِل
 فهـى  ،العليلـة  القلـوب  وأما. الصحيحة القلوب إال الئمتُ ال التى واألغذية والمفرحات األدوية

 .)١("الفاضلة األغذية إال تُناسبها ال كاألبدان
ذلك تحقيق  ويمكنه  ، وعلى ذلك ال بد للمسلم أن يجتهد في أن يكون في الصالة قرة عينه             

ا تأمر به   والعمل بم ، طمئنانلسكينة واال  حيث الخشوع وا   �من خالل متابعته لكيفية صالة النبي       
 .واجتناب ما تنهى عنه الصالة من منكر، الصالة من معروف

 
عالج الحزن بالدعاء والتضرع إلى اهللا تعالى :ارابع:  

فقد أثنى اهللا تعالى على نبيه ذي النون حينما دعا ربه وهو في كربه وغمه فأنجـاه اهللا                  
�����mhhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu :قال تعـالى عنـه    ، منه

vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz{{{{����||||����}}}}����~~~~������������l ]ء(E8 1٨٨ – ٨٧ :ا[. 
مـن الهـم   وكان يستعيذ ، لى اهللا تعالى لجأ إ محزنٍذا وقع في أمرٍ إ�ولذلك كان النبي   

 :والحزن
 � اِهللا رسوَل َأخْدم كُنْتُ :قال 	من حديث أنس بن مالك  )٣(بسنده )٢(ي البخارفقد أخرج

، والْعجزِ والْكَسلِ ، اللَّهم ِإنِّي َأعوذُ بِك من الْهم والْحزنِ      « :يقُوَل نَأ يكْثر َأسمعه فَكُنْتُ، نَزَل كُلَّما
 .)٥( الحديث بطوله»الرجاِل وغَلَبة )٤(الدينِ وضلَعِ، والْبخِْل والْجبنِ

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢٠٩ : زاد المعاد في هدي خير العباد)١(
 ).٨/٧٨(،  ٦٣٦٣  : حديث- باب التعوذ من غلبة الرجال- كتاب الدعوات-صحيح البخاري) ٢(
عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بـن         ، حدثنا إسماعيل بن جعفر   ، حدثنا قُتَيبة بن سعيد    :قال البخاري ) ٣(

 . بالحديث،  أنه سمع أنس بن مالك:عبد اهللا بن حنطب
 .)٣/٩٦: النهاية في غريب الحديث البن األثير( ثقله أي: ضلع الدين) ٤(
 :دراسة الحديث) ٥(
 : رجاله ثقاتٌ إال أن فيه: دراسة اإلسناد:أوالً  
ووجه إخراج البخاري له هو أن ضعفه       ، )٧٤٢: تقريب التهذيب ( ثقةٌ ربما وهم     :عمرو بن أبي عمرو     

 لمو،  عن عكرمة  »البهيمة واقتلوا فاقتلوه بهيمة أتى من«هم لروايته حديث البهيمة     أي ضعفَه بعض  ، محدود
وزيـادة  ، )٤٣١ : هدي الساري  :انظر (الباقون به واحتج، شيًئا عكرمة عن روايته من البخاري له يخرج

 .على ذلك أنه قد توبع كما سيأتي في التخريج
= 
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 االستعاذة تضمن فقد »نِوالحز الهم من بِك أعوذُ إنِّى اللهم« حديث وأما" :قال ابن القيم  
 والكـسلُ  والعجـز  ،َأخـوان  والحزن فالهم ،مزدوجان قَرينان منها اثنين كُلُّ ،أشياء ثمانية من

 ورد إذا المؤلم المكروه فإن ،أخوان الرجال وغلبةُ الدين وضلَع ،َأخوان والبخُل والجبن ،أخوان
ـ  اأمـر  كان وإن ،الحزن له فيوجب ،ااضيم اأمر سببه يكون أن فإما ،القلب على فـى  امتوقع 

 القُـدرة  عدم من يكون أن إما ،عليه وتفويتها مصالحه عن العبد وتخلفُ ،الهم أوجب ،المستقبل
 إما، جنسه بنى وعن نفسه عن ونفعه خيره وحبس ،الكسل وهو اإلرادة عدم من أو ،العجز وهو
 ضـلَع  فهو ،بحق إما له النَّاس وقهر ،البخل فهو ،بماله أو ،الجبن فهو ،ببدنه نفعه منع يكون أن

 .)١("شَر كل من االستعاذة الحديثُ تضمن فقد ،الرجال غَلبةُ فهو بباطل أو ،الدين
  :تعليم الصحابة ما يدفع الحزن ويأتي بالفرح من الدعاءوكان من الهدي النبوي 

 مـا « :� قال رسول اهللا     :قالبن مسعود   عبد اهللا    من حديث    )٣( بسنده )٢(فقد أخرج أحمد    
ابا َأصدقَطُّ َأح مه الو نزفَقَاَل ح: مِإنِّي اللَّه كدبع ،نابو كدبع ،نابو كتي، َأمتينَاص  كـدبِي ،
 َأحـدا  علَّمتَه َأو، نَفْسك بِه سميتَ، كلَ هو اسمٍ بِكُلِّ َأسَألُك، قَضاُؤك في عدٌل، حكْمك في ماضٍ

نم كخَلْق ،َأو لْتَهي َأنْزف تَابِكك ،تَ َأوتَْأثَراس ي بِهلْمِ فبِ عالْغَي كنْدع ،َل َأنعتَج  آنالْقُـر  بِيـعر 
 مكَانَـه  وَأبدلَـه  وحزنَه همه اللَّه َأذْهب الِإ، همي وذَهاب، حزني ءالوجِ، صدرِي ونُور، قَلْبِي
 .)٤(»يتَعلَّمها َأن سمعها ِلمن ينْبغي، بلَى« فَقَاَل؟  نَتَعلَّمها الَأ اللَّه رسوَل يا فَقيَل قَاَل »فَرجا

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 :حـديث  - باب ما يتعوذ مـن الجـبن  -جهاد والسير  كتاب ال  - البخاري  أخرجه : تخريج الحديث  :ثانيا  

 باب التعوذ مـن العجـز والكـسل         -والدعاء والتوبة واالستغفار    كتاب الذكر  -ومسلم، )٤/٢٣(، ٢٨٢٣
عن ، )٤٠٩ :تقريب التهذيب  (]وهو ثقة [ سليمان بن طَرخان  من طريق   ، )٨/٧٥(،  ٧٠٤٨  : حديث -وغيره

 .مختصرا، أنس بن مالك

 .٤/٢٠٨ :في هدي خير لعبادزاد المعاد ) ١(
 ).٦/٢٤٦(، ٣٧١٢  : حديث:مسند أحمد بن حنبل )٢(
حدثنا أبو سلمة الجهني، عن   ، ل بن مرزوق  يضأخبرنا فُ ، ] هارون الواسطي  ابن[حدثنا يزيد    :قال اإلمام أحمد  ) ٣(

 .ديثبالح، عن عبد اهللا، ]عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود[عن أبيه ، الرحمن القاسم بن عبد
 : دراسة الحديث)٤(
 : إسناده متصٌل ورجاله ثقات ما عدا: دراسة اإلسناد:أوالً  

وقد تكلموا في روايته عن أبيه وكـان        ،  قليل الحديث  كان ثقةٌ  :عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود       -١
 مـات ، انيةالث صغار من ثقةٌ الكوفي الهذلي مسعود بن اهللا عبد بن الرحمن عبد: "قال ابن حجر   ، صغيرا

أما ما قيل   : "وقال األلباني ، )٥٨٧ :تقريب التهذيب " (يسيرا شيًئا لكن أبيه من سمع وقد، وسبعين تسع سنة
 بن الرحمن عبد إرسال من سلم إن: "قوله وهو، عليه الذهبي وأقره، الحاكم إليه أشاروالذي   :عن انقطاعه 

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــ=
، منـه  سالم هو" :- أي األلباني  -قلت، )١/٥١٠ :هبيالمستدرك للحاكم بتعليقات الذ   ( " ...أبيه عن اهللا عبد
 ". ..معين وابن القاضي وشريك الثوري سفيان منهم، األئمة من جماعة بشهادة منه سماعه ثبت فقد

، ٦/١٨١ :الطبقات الكبـرى البـن سـعد       (:وانظر) ٣٣٧ /١ :السلسلة الصحيحة  (:مصادر الترجمة 
 ).٥/٢٤٨ :لتعديلوالجرح وا، ٥/٢٩٩ :التاريخ الكبير للبخاري

بـن  اروى عنـه فـضيل      و، عن القاسم بن عبد الرحمن    روى  : " قال ابن حجر   :أبو سلمة الجهني   -٢
وقد ذكـره ابـن      "وهو كالم الذهبي في الميزان    ، ال يدري من هو    "لوقا "قاله الحسيني  مجهول؛، مرزوق

يحتمل  :ابن عبد الهادي  بخط الحافظ    قرأت: "وقال ابن حجر  ، وأخرج حديثه في صحيحه   ، حبان في الثقات  
 ".ألن خالدا مخزومي وهذا جهني،  وهو بعيد:-أي ابن حجر-  قلت"أن يكون خالد بن سلمة

 .)٢/٤٧١ :تعجيل المنفعة، ٧/٣٧٧: ميزان اإلعتدال للذهبي، ٧/٦٥٩: الثقات البن حبان(
 تعليقـه  فـي  :: شاكر أحمد الشيخ ذلك على ووافقه" الصواب هو الحافظ استبعده وما: "قال األلباني 

 عبـد  ابن أو، اهللا عبد بن موسى هو يكون أن عندي منه وأقرب: "قوله ذلك إلى وأضاف أحمد مسند على
 .)٣/٥٥٩: مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر: انظر( "الطبقة هذه من فإنه، سلمة أبا ويكنى، الجهني
 وهو آخر شيء ضميمة مع، كرهذ ما بدليل به أجزم الذي هو الشيخ به استقر وما" :- أي األلباني-قلت

 إلـى  الـروايتين  إحدى ضمت فإذا، به الرحمن عبد بن القاسم عن آخر حديثًا روى قد الجهني موسى أن
 الجهني موسى اسمه من الرواة في وليس، الجهني سلمة أبو موسى هو القاسم عن الراوي أن ينتج األخرى

 أشـار : الحاكم وكأن، مسلم رجال من ثقةٌ وهو، لمةس بأبي يكنى الذي وهو، الجهني اهللا عبد بن موسى إال
، مسلم رجال رجاله أن ذلك معنى فإن..."  مسلم شرط على صحيح "الحديث في قال حين الحقيقة هذه إلى

 هـذا  فاغتنم. الجهني اهللا عبد بن موسى هو كان إذا إال كذلك يكون أن يمكن وال، الجهني سلمة أبو ومنهم
 .)١/٣٣٧: السلسلة الصحيحة" (توفيقه على هللا والحمد. الموضع هذا غير يف تراه ال فإنك التحقيق
وقال ،  وابن معين ، وابن عيينة ، وثقه الثوري : أبو عبد الرحمن الكوفي   ، ل بن مرزوق األغر   يضفُ -٣
 وقال، ووثقه يعقوب بن سفيان وابن خراش     " ضعيف: "وقال مرة  "التشيع شديد أنه إال الحديث صالح: "مرة
؟  بـه  يحتج :قلت ،حديثه يكتب كثير يهم صدوق الحديث صالح: "وقال أبو حاتم  " اخير إال أعلم ال" :أحمد
 أصـدق  من وكان مرزوق بن فضيل حدثنا" :الرؤاسى حميدوقال " مقارب الحديث "وقال البخاري    "ال :قال
ثنى عليه الهيثم بـن     وأ" به بأس ال نهأ أرجووحسان   أحاديث لفضيل" :عدي ابن وقال" الناس من رأينا من

 ".وفضالً ازهد الهدى أئمة من كان: "جميل قال
 ا،جد الحديث منكر" :المجروحين في وقال "يخطئ" :الثقات في حبان ابن قالو" ضعيف" :النسائي وقال

 أمره، فاشتبه المستقيمة شياءاأل الثقات وعن عاتوالموض عطية عن ويروى الثقات على يخطئ ممن كان
 وافـق  وفيما منها، فضيل ويبرأ بعطية كله ذلك يلزق المناكير من عطية عن روى ما كل نأ عندي والذى
 في عنها يتنكب عليه يتابع لم ما الثقات على انفرد وفيما ،به امحتج يكون ثباتاأل عن الروايات من الثقات

 بـن  أحمـد  قال فاءالضع في وقال "فيه معين ابن قول اختلف" :الثقات في شاهين ابن وقال" بها االحتجاج
 أصـل  عندي له ليس» ضعف من خلقكم الذي اهللا« حديث سعيد أبي عن عطية عن فضيل حديث" :صالح

 بـن  فـضيل  أم أعطية بالتضعيف صالح بن أحمد أراد من أدري ال" :رشدين ابن وقال "بصحيح هو وال
" عطية غير عن يحدث ديكا ال" :أحمد وقال "تشيع فيه وكان صدوق الحديث جائز" :العجلى وقال" مرزوق

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــ=
 قـال » الشح و إياكم«: عمر بن اهللا عبد حديث النسائى عند له: قوله عقب التهذيب تهذيب في الحافظ قال

 البخارى له روى، "لحديثه إخراجه مسلم على عيب وقد الصحيح، شرط من هو ليس": الحاكم عن مسعود،
 .والباقون ،"الصالة فى اليدين رفع "كتاب فى

 فيه معين بن ليحيى ألن أمره في التوقف يوجب فضيل في الخالف وهذا" :]ابن شاهين  [حفص أبو قال
 واهللا الـصحيح  فـي  يدخل أن له فليس حديثه في تكلم صالح بن وأحمد ذكره عن حاد قد والثوري قولين
 ".أعلم

 رمـي و يهم صدوق: "وقال ابن حجر  ، وذكره فيمن تكلم فيه وهو موثق     " ثقة: "قال الذهبي في الكاشف   
واحتجـوا  " حديثال معنى لها بعد أن أنزله إلى الصدوق الحسن ال         " يهم"قوله  : وقالوا في التحرير  " بالتشيع

 يلزقف المناكير من إال ما يروي هنا عن عطية     ، هو صدوق كما قالوا في التحرير     : قلت. بتوثيق األئمة له  
وهو ثقة كما   ،  عن أبي سلمة الجهني    وهو يروي هنا  ،  كما قال ابن حبان    منها فضيل ويبرأ بعطية كله ذلك
 . وإن كان فيها كالمللحديث طريقًا أخرى كما سيأتي في التخريجكما أن  .تقدم

 ونقـاد  العلماء اختلف من ذكر، ٥/٧٥: الجرح والتعديل ، ٨/٢٦٨: تهذيب التهذيب : (مصادر الترجمة 
، ٧٨٦: تقريب التهـذيب ، ٣٠٥، ٢٣: تهذيب الكمال، ٢/١٣٥: رجال مسلم، ٧٧:  البن شاهين فيه الحديث

الـضعفاء  ، ٢/٢٠٨: الثقـات للعجلـي   ، ٧/٣١٦: الثقات البن حبـان   ، ٧/١٢٢: التاريخ الكبير للبخاري  
بحـر  ، ٢/٢٠٩: المجروحين البن حبـان   ، ٦/١٩: الكامل في الضعفاء  ، ٣/٩: والمتروكين البن الجوزي  

تاريخ ابن معين رواية    ، ٣/٢٧٢: وريتاريخ ابن معين رواية الد    ، ١٨٥: تاريخ أسماء الثقات  ، ١٢٧: الدم
، ٣/١٣٣: المعرفـة والتـاريخ   ، ٢/١٢٥: الكاشف للذهبي ، ١٥١: من تكلم فيه وهو موثق    ، ١٩١: عثمان

 ).٣٩١: علل الترمذي الكبير، ٣/١٦٤: تحرير التقريب
صـحيح ابـن    و، )٧/٣٤٧(،  ٤٣١٨ : حديث :مسند أحمد بن حنبل    الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا

 : حديث- أن يسأل اهللا ذهابه عنه وإبداله ذكر األمر لمن أصابه حزن     - باب األدعية  -كتاب الرقائق  -حبان
 : حـديث  - كتـاب الـدعاء    - أول كتاب المناسك   -المستدرك على الصحيحين للحاكم   و، )٣/٢٥٣(،  ٩٧٢

 - حـزن   أو  ما قالوا في الرجل إذا أصابه هم       - كتاب الدعاء  -مصنف ابن أبي شيبة   و،  )١/٥٠٩(، ١٨٣٠
 كتـاب  -)للهيثمـي مسند الحارث بغية الباحث عن زوائد  (ومسند الحارث   ، )١٥/١٦١(،  ٢٩٩٣٠ :حديث

  :حديث -مسند أبي يعلى الموصلي   و، )٢/٩٥٧(،  ١٠٥٧  : حديث -حزن  أو باب فيمن أصابه هم    -األذكار
 :م الكبيـر للطبرانـي    المعجو، )٣٩(،  ٥٣  :حديث -الفرج بعد الشدة البن أبي الدنيا     و، )٩/١٩٨(،  ٥٢٩٧
،  ٩٥٦ : حـديث  - باب الدعاء عند الكـرب والـشدائد       -الدعاء للطبراني و، )١٠/١٦٩ (، ١٠٣٥٢  :حديث

، )١/٢٩(،  ٨ :حديث - باب بيان أن هللا جل ثناؤه أسماء أخرى        -األسماء والصفات للبيهقي  و، )٢/١٢٧٩(
اختالف أحرف يسيرة أو تقـديم      كلهم بلفظه مع    ، به، أبي سلمة الجهني  فضيل بن مرزوق عن     من طريق   

 .إال البيهقي بنحوه، تأخير لبعض الكلمات أو
 باب بيان أن -األسماء والصفات للبيهقيو، )١/٣١٥(،  ١٩٩٤ :حديث :البحر الزخار مسند البزار وفي  

، )١٦٣(،  ٦  :حديث -الضبيالدعاء لمحمد بن فضيل     و، )١/٣٠(،  ٨  : حديث -هللا جل ثناؤه أسماء أخرى    
حـديث  و، )٣٠٠(،  ٣٣٩  : حـديث - أو حزن باب ما يقول إذا أصابه هم   -عمل اليوم والليلة البن السني    و

= 
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ـ   تراجع في مظانِّ  ، واألدعية واألذكار في هذا الباب كثيرةٌ      كتـب   و ب الحـديث  ها من كت
 .)١ (األذكار

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
، بنحوه، ]ضعيفوهو  [  الواسطي من طريق عبد الرحمن بن إسحاق     ، )٨١(،  ١٨ :حديث :هشام بن عمار  

 .به، عن القاسم بن عبد الرحمن
قد ف، العلماء وقد صححه، ن ألجل فضيل بن مرزوقبهذا اإلسناد حس الحديث :الحكم على اإلسناد :ثالثًا  

لى شرط مـسلم إن سـلم مـن إرسـال           هذا حديث صحيح ع   : "أشار الحاكم إلى ذلك دون أن يجزم فقال       
 :قلـت ، )١/٥٠٩ :المستدرك للحاكم " ( في سماعه عن أبيه    فإنه مختلفٌ ، الرحمن بن عبد اهللا عن أبيه      عبد

ألمح البيهقي إلى تقوية الحـديث فـي        و،  ابن حبان في الصحيح    ذكرهو،  كما قال األلباني   وقد ثبت سماعه  
عن ،  الرحمن بن إسحاق   عبد - أي تابع أبا سلمة الجهني     -تابعه :فَعقَّب على الحديث بقوله   ، القضاء والقدر 

) ٦/٥٧٠، ٢/٣٨٣ :الفتاوى الكبـرى  " (حديثٌ مشهور : "واحتج به ابن تيمية وقال    ، القاسم بن عبد الرحمن   
ا    )١٥٢(وكذلك ابن القيم في جالء األفهام       ، )٢٧٤(حته في شفاء العليل     ح بص وصروقال البوصيري كالم

وصححه األلباني بعد بحث نفـيسٍ       )٦/٤٧٧ :العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف(يشعر بتقويته   
 موسى أبي عن شاهد وللحديث: "فقال :وقد ذكر له شواهد، بعد أن كان ضعفه، كما سبق في دراسة اإلسناد

 بن فياض عن، به بأس ال بإسناد) ٣٠٠(، ٣٣٩ :حديث والليلة اليوم عمل في السني ابن أخرجه، األشعري
 وابـن ، عبدك وابن، عبدك أنا اللهم« :ولفظه 	 األشعري موسى أبي عن، زبيد بن اهللا عبد عن، غزوان

 بـه  سميت، لك هو اسم بكل أسألك ،قضاؤك في عدل، حكمك في ماض، بيدك ناصيتي قبضتك في، أمتك
 تجعـل  أن، عنـدك  الغيب علم في به استأثرت أو، خلقك من أحدا علمته أو، كتابك في أنزلته أو، نفسك
 أن :القـول  وجملة ":وقال »وغمي همي وذهاب، حزني وجالء، قلبي وربيع، صدري نور العظيم القرآن
السلـسلة  (" 	 موسـى  أبـي  حـديث  إليه نضما إذا فكيف، وحده مسعود ابن رواية من، صحيح الحديث

، ٥١ : حـديث  :تراجعات العالمة األلباني فيما نص عليه تصحيحا وتضعيفًا       (وانظر  ، )١/٣٣٧ :الصحيحة
، الجهنـي  سلمة أبو موسى سلمة الجهني هو   نؤوط ما رجحه األلباني من أن أبا      في حين رد األر   ، )٩١ص

، )٦/٢٤٧ :تحقيقه لمسند أحمد  " (إسناده ضعيف : " فقال وتراجع عن تصحيحه للحديث في صحيح ابن حبان       
متبعـا   )٥/١١٤ : للدينوري العلم وجواهر المجالسة(وحسنه الشيخ مشهور حسن سلمان في تحقيقه لكتاب         

 أن أبا سلمة الجهنـي  :وجود إسناده محققا كتاب موارد الظمآن بطريقة جديدة وهي    ، لطريقة شيخه األلباني  
في حين وثقه ابن حبان بإخراجه له في صحيحه مما يدل علـى رجـوح               ، يرد فيه جرح  مجهوٌل لكنه لم    

 ).٧/٤٠٥ :موارد الظمآن(وثاقته على ضعفه 
،  ٦٣٤٥ : حـديث  - باب الدعاء عند الكرب    - كتاب الدعوات  -البخاريمن هذه األدعية واألذكار ما أخرجه       ) ١(

ال ِإلَـه ِإال اُهللا الْعظـيم       « يدعو عنْد الْكَربِ يقُوُل      �ي  كَان النَّبِ  : قَالَ ب ابنِ عباسٍ    من حديث ) ٨/٧٥(
يمليمِ، الْحظشِ الْعرالْع برضِ واألرو اتومالس بِإال اُهللا ر وغيره»ال ِإلَه . 
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السرور جلب الحزن وإذهابفي وتالوتها   اهللاآياتب اإليمانأهمية  :اخامس: 
 má�á�á�á�����ââââ����ãããã����ääää����åååå����l : تعالى كم في قوله  ، بذكر اهللا تعالى تطمئن القلوب    فإن  

 .]٢٨ :الرعد[
َل فَقَـا ،  القـرآن   قام أبو بكر في الناس وتال علـيهم        � رسول اهللا    فإنه لما توفي  ولذلك  

ومن كَان منْكُم يعبد اَهللا فَِإن ،  فَِإن محمدا قَد ماتَ�فَمن كَان منْكُم يعبد محمدا ، َأما بعد" :بكْرٍ َأبو
�����mcccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkkllll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr :تعالىقَاَل اُهللا ، اَهللا حي ال يموتُ

sssstttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀l ]قَالَ "]١٤٤ :عمران آلاِهللا  : وو
       ذَل هاَهللا َأنْز وا َأنلَمعي لَم النَّاس و    لَكََأنا َأبتَّى تَالهةَ حاآلي كْرٍ هب ،    ـمكُلُّه النَّاس نْها مـا  ، فَتَلَقَّاهفَم

 ).١( ..َأسمع بشَرا من النَّاسِ ِإال يتْلُوها
بقـضاء اهللا وقـدره     تذكير الناس    ،على القدوات والعلماء  توجب  ومن هذا الحديث فإنه ي    

 . وذلك كأحد أساليب التسلية والمواساة لهم،حزان المصائب واألساعة
فأحـب   ، أو أصابته وحشةٌ   ، أو ضاق صدره   ،إن اإلنسان إذا أصابه غم    ف": قال الكالباذي 

صوته لشيء من الشعر والزجل     م ويرجع   غِّنَ وهو أن ي   ،غنيربما ي ن يتسلى ويزيل همه ويفرح      أ
، الكـرب والغـم    مما هو فيه مـن الوحـشة أو         وفرحةً  يطلب بذلك راحةً   ،والمنظوم من الكالم  

 ، وكـربهم كـرب الـدين      ، المعـاد   والصديقون همومهم هم   واألنبياء والرسل وأفاضل األولياء   
من كـربهم إال     فهم ال يتفرحون     ، وضيق صدورهم عما يشغلهم عن اهللا      ،ووحشتهم مما دون اهللا   

 .)٢(" وإليه يعود،لذي من محبوبهم بدأ فيرجعون أصواتهم بقراءة القرآن ا،بذكر ربهم
ينقسم إلى   -قرآنأي تعظيم ال  –ذلك  و" :في باب تعظيم القرآن    أبو عبد اهللا الحليمي      قالو

جيئـه  ومنها أن يستشفى قارئ القرآن بما ي      ...  منها تعلمه ومنها إدمان تالوته بعد تعلمه         :وجوه
ا وخائفًا وحزينًامنه ويتبرك بقراءته على نفسه وعلى غيره مريضا ومقيم٣("ا ومسافر(. 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

قـد  و، )٦/١٣(،  ٤٤٥٢/٤٤٥٣  : حـديث  - ووفاته � باب مرض النبي     - كتاب المغازي  -صحيح البخاري ) ١(
 .٢٣٥ صسبقت دراسته

 .٢١٠ :بحر الفوائد المسمى بمعاني األخبار للكالباذي: انظر )٢(
 .٣/٢٢٩ :شعب اإليمان للبيهقي) ٣(
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ذهب الحزناستشعار معية اهللا تعالى تُ :اسادس:  

  طويـلٍ  في حـديث  – من حديث البراء بن عازب       )٢( بسنده )١(وذلك لما أخرجه البخاري   
 يـا  الرحيُل آن قَد -ينة إلى أن قال أبو بكر      إلى المد   بكر  وأبي �وساق فيه حديث هجرة النبي      

 بنِ ماِلك بنِ سراقَةَ غَير منْهم َأحد يدرِكْنَا فَلَم ،يطْلُبونَنَا والْقَوم فَارتَحلْنَا »بلَى« :قَاَل ؟ اِهللا رسوَل
 m����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬l :فَقَاَل، اِهللا رسوَل يا نَالَحقَ قَد الطَّلَب هذَا فَقُلْتُ، لَه فَرسٍ علَى جعشُمٍ

 .)٣(]٤٠ :ا�=!>;[
 سـحائب  عنـه  انقشعت أحبه ومن، بد وال أحبه اهللا عرف من إن :: يقول ابن القيم  

 وأقبلـت ، واألفراح بالسرور قلبه وعمر، واألحزان والغموم الهموم قلبه عن وانكشفت، الظلمات
 لمن الحزن كل الحزن وإنما ،ابدأ اهللا مع حزن ال فإنه، جانب كل من والبشائر التهاني وفود إليه
 .)٤(؟ يفرح شيء فبأي اهللا فاته ومن ؟ يحزن شيء أي فعلى له اهللا حصل فمن، اهللا فاته

  :وقد قسم العلماء المعية إلى قسمين
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ).٥/٣(، ٣٦٥٢  : حديث- باب مناقب المهاجرين وفضلهم- كتاب المناقب-صحيح البخاري) ١(
عمـرو بـن    ، السبِيعي[عن أبي إسحاق    ، ]يونس ابن[حدثنا إسرائيل   ، اءجحدثنا عبد اهللا بن ر     :قال البخاري ) ٢(

 .بالحديث، ] عازبابن[عن البراء ، ]اهللا عبد
  : دراسة الحديث)٣(
 : رجاله ثقاتٌ ما عدا: دراسة اإلسناد:أوالً  
، ١٢٢ ص تقـدم ، اختلط بـأخرة  ،  عابد  مكثر  ثقةٌ :السبِيعيأبو إسحاق   ، عمرو بن عبد اهللا بن عبيد      -١  

 .)١/٣٤١ :الكواكب النيرات، ٧٣٩: تقريب التهذيب(إسرائيل قبل التغير ورواية حفيده 
  ٢-       إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهيداني  مبِيعكُ تُ ثقةٌ :السوروايته عن جده قبل    ، م فيه بال حجة   ل

 .)٢/٣٥١ :الكواكب النيرات، ١٣٤: تقريب التهذيب(اختالطه كما ثبت سابقًا 
  ٣-    اء عبد اهللا بن رلقيـه  قـد : "ووجه إخراج البخاري هو ما قاله ابـن حجـر         ،  صدوقٌ يهم قليالً   :ج 

وقد روى البخاري الحديث من أوجه أخرى       ، )٤١١ :هدي الساري " (يسيرة بأحاديث عنه وحدث البخاري
 .كما سيأتي في التخريج

ف اللقطـة ولـم     ر باب من ع   - كتاب في اللقطة   -صحيح البخاري الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  
اهللا بن    متابعا لعبد  ] ثبت ثقةٌ[ النضر بن شُميل  من طريق   ، )٣/١٢٧(،  ٢٤٣٩  : حديث -يدفعها إلى السلطان  

 وأصـحابه  � باب هجرة النبي   -كتاب المناقب و، مختصرا، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق     عن  ، رجاء
يوسف [ عن أبيه ، إبراهيم بن يوسف  ن طريق   م، من وجهة أخرى  ، )٥/٦٤(،  ٣٩١٧ : حديث -إلى المدينة 

 كتـاب الزهـد     -صـحيح مـسلم   و، بنحوه مطوالً ، عن أبي إسحاق  ، ]السبِيعيبن إسحاق بن أبي إسحاق      ا
من طريـق  ، )٨/٢٣٦(،  ٧٧٠٦  : حديث- باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل بالحاء      -والرقائق

 .مطوالً، براء بن عازب سمعت ال:قال،  إسحاقي أبعن، زهير بن معاوية
 .٤٢١ :السعادتين وباب الهجرتين طريق: انظر )٤(
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 . وهي معية اهللا مع جميع الخلق بالعلم واإلحاطة والمراقبة: المعية العامة:األولى
 .)١( وهي معيته تعالى للمؤمنين بالنصرة والعناية والتأييد: المعية الخاصة:والثانية

وإنما ذكر اهللا تعـالى مـرارا فـي         ، وال شك أن معية اهللا الخاصة ال تكون مع أي أحد          
 منها على سبيل الـسرعة ال       أذكر، ن للمعية الخاصة  ن الكريم بعض صفات أولئك المستحقي     القرآ

 :التفصيل
 األنفالوتكرر في سورة     ]١٥٣ :ا����8ة [ �mÌ�Ë�Ê�ÉÌ�Ë�Ê�ÉÌ�Ë�Ê�ÉÌ�Ë�Ê�Él :وله تعالى  كما في ق   :الصبر

 . ٦٦ :وفي اآلية، ٤٦ :اآلية
وتكرر في سـورة     ]١٩٤ :ا���8ة[ m�n�m�l�k�j��n�m�l�k�j��n�m�l�k�j��n�m�l�k�j�l : كما في قوله تعالى    :التقوى

 .١٢٣ :وآية، ٣٦ :التوبة
] ١٢٨ :ا�'�&[ �m�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñl : كما في قوله تعالى    :اإلحسان

 .٦٩ :كبوتالعنوتكرر في سورة 
��m°�¯�®°�¯�®°�¯�®°�¯�®±±±±�³�²��³�²��³�²��³�² : لموسى وهارون   كما في قوله تعالى    :الدعوة وتبليغ الرسالة  

µ�´µ�´µ�´µ�´l ]b>: وقوله ]٤٦: �mµ�´µ�´µ�´µ�´¶¶¶¶¹� �̧¹� �̧¹� �̧¹� �̧ºººº�½�¼�»��½�¼�»��½�¼�»��½�¼�»�l ]اء�Q%١٥ :ا�[. 
 .]١٩ :األنفال[ �m�z�y�x�w�z�y�x�w�z�y�x�w�z�y�x�wl : كما يف قوله تعاىل:اإلميان
ءعالج المصائب بسبعة أشيا" : أبو الفرج بن الجوزي يقول:اوختام: 
 .ة والكرب ال يرجى منه راح،دار ابتالء  أن يعلم بأن الدنيا:األول
 .ةثابت  أن يعلم أن المصيبة:الثاني
 .قدر وجود ما هو أكثر من تلك المصيبة أن ي:الثالث

 قالـت  ، عظيمـةٌ  فإن التأسي راحـةٌ ،حال من ابتلى بمثل هذا البالء  النظر في:الرابع
 :الخنساء

 لى إخوانهم لقتلت نفسيع *** الباكين حولي ولوال كثرة

 عنه بالتأسي عزي النفسُأ  *** وما يبكون مثل أخي ولكن
،  محبـوس وحـده  واحد  فإن المخلدين فيها كل، أهل النار����وهذا المعنى قد حرمه اهللا 
 .هفهو يظن أنه لم يبق في النار سوا

 .ابتلى أكثر من هذا البالء فيهون عليه هذا  النظر في حال من:الخامس

 .عنه الخلف كالولد والزوجة  رجاء الخلف إن كان من مضى يصح:دسالسا

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٢٥٦ : تفسير اإلدريسي:انظر) ١(



�    � ٣٤٤ 

  فإن، طلب األجر بالصبر في فضائله وثواب الصابرين وسرورهم في صبرهم:السابع

 .)١(" فهو الغايةترقى إلى مقام الرضا
 يزيـد علـى   ارأيت جمهور الناس ينزعجون لنزول البالء انزعاج     " : بعض السلف  قالو

  والكبير إال، وهل ينتظر الصحيح إال السـقـم،لموا أن الدنيا على ذا وضعتع  كأنهم ما،الحد

 ." والموجود سوى العدم،الـهـرم
 :قال الشاعر

 .)٢(وميت ومولود وبشر وأحزان*** على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .بتصرف، ٢٩:  تسلية أهل المصائب للمنبجي)١(
 .ولم أقف على قائل البيت، ٣٣:  المصدر السابق)٢(



�    � ٣٤٥ 

    ::::العالج املادي للحزنالعالج املادي للحزنالعالج املادي للحزنالعالج املادي للحزن    ::::املبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابع
، العـالج الوقـائي    في ،للحزنسنة النبوية    ال  من عالج  معالمفي المباحث السابقة    تبين  

وهذا مـا   ، العالج المادي للحزن  وهو   :الجانب األخير فبقي  ، والعالج الروحي ، العالج النفسي و
 .اوله في هذا المبحثنسأت

ال ،  أو روحية   نفسية من أسبابٍ ،  جانب األسباب والعالجات المعنوية السابق ذكرها      إلىف
 .����وهذا من حسن التوكل على اهللا ،  في عالج الحزنبد من األخذ باألسباب المادية

 :هو ما يليمن خالل السنة النبوية من األسباب المادية التي يعالج بها الحزن ف
 

 :مه والغمالاهللا به ذهب ي من أبواب الجنة  فإنه باب،في سبيل اهللالجهاد  :أوالً
 قـال   :ن الصامت قـال    عبادة ب   من حديث  )٢( بسنده )١(وذلك لما أخرجه ابن أبي عاصم     

 الْغَـم  بِه اللَّه يذْهب ،الْجنَّة َأبوابِ من باب فَِإنَّه، اللَّه سبِيِل فى بِالْجِهاد علَيكُم« :�رسول اهللا   
مالْه٣(»و(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 الغـم  مـن  ينجـي  الجنـة  أبواب من باب الجهاد« قال أنه � النبي عن ذكر ما -الجهاد البن أبي عاصم   ) ١(
 . )١/١٣٤(، ٧ : حديث-»والهم

عن أبيه  ،  حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن عياش       :قال، حدثنا محرِز بن سلمة العدني     :قال ابن أبي عاصم   ) ٢(
عن أبـي سـالم     ، ]الشامي[عن مكحول   ، عن سليمان األشدق وهو ابن موسى     ، ]عبد الرحمن بن الحارث   [
 .بالحديث، عن عبادة بن الصامت، ]صدي بن عجالن[عن أبي ُأمامة الباهلي ، ]ممطور الحبشي[

  :دراسة الحديث) ٣(
 :ورجاله ثقات ما عدا،  إسناده مرسل: دراسة اإلسناد:أوالً  
  يرسـل  ثقـةٌ  : الباهلي األعرج الدمـشقي    :ويقال،  النوبي :ممطور أبو سالم األسود الحبشي ويقال      -١  

 ).٢٨٦ :جامع التحصيل في أحكام المراسيل(وقد ثبت إرساله ، )٩٧٠ :تقريب التهذيب(
وال يضره  ، )٩٦٩ :تقريب التهذيب (ر  مشهو، كثير اإلرسال ،  فقيه ثقةٌ :مكحول الشامي أبو عبد اهللا     -٢  

 .فإنه لم يذكر أنه أرسل عنه، ألنه يروي بواسطة شيخه أبي سالم األسود
 كـان  موسى بن سليمان ":العزيز عبد بن سعيد قال :و أيوب أب، سليمان بن موسى القرشي األموي     -٣  

 وقـال  "موسـى  بن سليمان الشام أهل شباب سيد ":رباح أبي بن عطاء وقال "مكحول بعد الشام أهل أعلم
 وقـال ، جـريج  ابـن  عليه ثنىأ "ثقة كان ":سعد ابن وقال "مكحول من احفظ موسى بن سليمان ":الزهري
 وحديثـه  ثقـةٌ  موسـى  بن سليمان" :كثمأ بن ليحيى معين بن يحيى وقال "ثقة" :دحيم عن الدارمي عثمان
 عطـاء  عليـه  ثنـى  أ ؛الثقات من ":العلل في الدارقطني وقال "الزهري في ثقةٌ: "قال مرةً و "عندنا صحيح

 ".والزهري
 أفقـه  مكحول أصحاب من حداأ أعلم وال، االضطراب بعض حديثه وفي الصدق محله ":حاتم أبو وقال

 "الحـديث  فـي  بالقوي وليس الفقهاء حدأ ":النَّسائي وقال "مناكير عنده ":البخاري وقال "منه ثبتأ وال نهم
= 



�    � ٣٤٦ 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
 ؛الثقـات  عنه حدث ؛راوٍ فقيه موسى بن سليمان ":عدي ابن وقال "شئ حديثه في ":آخرٍ موضعٍ في وقال
 قـال  "صـدوق  ثبتٌ عندي وهو ،غيره يرويها ال بها ينفرد أحاديثَ روى وقد، الشام أهل علماء حدأ وهو
 .)هـ١١٩( سنة مات :واحد وغير خليفة وقال) هـ١١٥ (سنة مات :دحيم

 عن العقيلي وذكر" ورعا فقيها وكان، سقيها شربة من) هـ١١٥ (سنة مات ":الثقات في حبان ابن وقال
 الطبقة في المديني ابن وذكره "بيسير موته قبل خولط وكان ؛مكحول صحابأ كبار من كان ":المديني ابن

 .نافع صحابأ من الثالثة
وقال في  ، وكرر عبارة البخاري والنَّسائي في المرتين      "صدوق: "وقال مرةً أخرى   "وثق: "وقال الذهبي 

 أن يجـوز  لـه  تستنكر التي الغرائب وهذه، األوزاعي قبل وقته في الشام أهل فقيه سليمان كان ":الميزان
: وقال األلبـاني  " وخولط قبل موته بقليل   ،  فى حديثه بعض لين     فقيه صدوقٌ ":وقال ابن حجر   "هاظَفح يكون

"نزل حديثه عن مرتبة الحسنفيه كالمصدوق: "وقال صاحبا تحرير تقريب التهذيب " ال ي." 
، ولكن قصر مدة اختالطه ربما تزيل شك االخـتالط        ، لم يتميز اختالطه  ،  أي صدوق  وهو كذلك : قلت

 .مما يزيد احتمال أن الحديث مما يقبل منه، ث روِي من أوجه أخرى بنفس العبارةأضف إلى ذلك أن الحدي
، ٣/١٤٣ :تاريخ ابن معين روايـة الـدوري      ، ٧/٤٥٧ :الطبقات الكبرى البن سعد    (:مصادر الترجمة 

الضعفاء الـصغير   ، ٤/٣٨ :التاريخ الكبير ، ١/٣٤٠ :التاريخ الصغير ، ٤٦ :تاريخ بن معين رواية عثمان    
الـضعفاء الكبيـر    ، ١٨٦ :الضعفاء والمتـروكين للنَّـسائي    ، ٤/١٤١ :الجرح والتعديل ، ١/٥٦ :اريللبخ

 :تـاريخ بغـداد   ، ٣/٢٦٣ :الكامل في الضعفاء البن عدي    ، ٦/٣٧٩ :الثقات البن حبان  ، ٢/٥٠٦ :للعقيلي
م فيـه   ذكر من تكل  ، ١/٢٨٤ :المغني في الضعفاء  ، ٢/٢٥ :الضعفاء والمتروكين البن الجوزي   ، ١٠/٤٠٢

تهـذيب  ، ١٣٧ :تحفة التحـصيل  ، ١٢/٩٣ :تهذيب الكمال ، ٣/٣١٨ :ميزان اإلعتدال ، ٩٤ :وهو موثوق 
، ٢/٧١٦ :السلـسلة الـصحيحة   ، ١/٤٦٩ :الكواكب النيـرات  ، ٤١٤ :تقريب التهذيب ، ٤/١٩٨ :التهذيب

 ).٢/٨٨ :تحرير تقريب التهذيب
 وقـال  "ثقـة  كـان " :سعد ابن قال :عةعبد الرحمن بن الحارث بن عبد اهللا بن عياش بن أبي ربي            -٤

 ."العلم أهل من كان" :وقال، الثقات في حبان ابن ذكره "ثقة مدني ":العجلي
 وقال "بأس به ليس" :معين ابن عن، الدارمي عثمان وقال "صالح" :معين ابن عن،  ابن أبي خيثمة   قالو

 ال كـالم  األشدق موسى بنا ليمانس وشيخه الحارث بن الرحمن عبد في: "وقال األلباني  "شيخ" :حاتم أبو
 ".الحسن رتبة عن حديثهما ينزل

 وقال، المديني بنا علي وضعفه" حديثه ترك على مدقُْأ ال ":نُمير ابن وقال "بالقوي ليس ":النَّسائي وقال
يـب  قال صاحبا تحرير تقر    " له أوهام  صدوقٌ: "قال ابن حجر  و "بالقوي ليس ":النَّسائي قال "متروك ":أحمد

 .أي حسن الحديث،  هو كما قال األلباني:قلت ".بل ضعيفٌ يعتبر به: "التهذيب
ـ ١٤٣( سنة ومات، )هـ٨٠( سنة الجحاف عام في ولد وقيل، جعفر أبي خالفة أول في توفيو ، )هـ

 .الرحمن عبد بن المغيرة عن، عباس ابن عن حكاه، البخاري هو ذلك القائلو
، ١٦٣ :تاريخ بن معـين روايـة عثمـان       ، ٢٦٩ :-القسم المتمم  -الطبقات الكبرى  (:مصادر الترجمة 

، ٧/٦٩ :الثقات البـن حبـان    ، ٥/٢٢٤ :الجرح والتعديل ، ٢/٧٥ :الثقات للعجلي ، ٥/٢٧١التاريخ الكبير   
= 



�    � ٣٤٧ 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
بحر ، ٥٧٤ :تقريب التهذيب ، ٦/١٤١ :تهذيب التهذيب ، ١٧/٣٧ :تهذيب الكمال ، ١/٦٢٤ :الكاشف للذهبي 

 .)٢/٧١٦ :السلسلة الصحيحة، ٢/٣١٢ :هذيبتحرير تقريب الت، ٩٤ :الدم
 عن الدوري عباس قال :المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اهللا بن عياش بن أبي ربيعة              -٥

 :اربكَّ بن الزبير وقال "به بأس ال ":زرعة أبو وقال "بأس به ليس: "وفي رواية بن محرِز    "ثقة ":معين ابن
 :شـيبة  بن يعقوب وقال "فامتنع القضاء الرشيد عليه وعرض، مالك بعد المدينة أهل فقيه كان ؛فقيها كان"
 ربمـا  عجالن البن راويا كان ": وقال الثقات في حبان ابن وذكره "فيهم يفتي وكان، المدينة فقهاء أحد هو"

 وبعده ؛مالك زمان آخر في الفتوى مدار كان" :البر عبد ابن وقال "وثمانين ست أو خمس سنة مات، أخطأ
 ".الماجشون ابن الملك عبد ذلك حكى ؛دينار بن إبراهيم بن ومحمد، الرحمن عبد بن المغيرة على

 . وذكره في من تكلم فيه وهو موثق"داود أبو وضعفه واحد غير وثقه: "قال الذهبي
 مـي الحزا فعض نهأ معين ابن عن حكى عباسا نإ له فقلت ؛"ضعيف ":داود أبي عن، اآلجري قالو
 ".عباس غلط ":فقال - هو راوينا-المخزومي ووثق

 بن الحارث ابن وهو ؛الرحمن عبد بن المغيرة في: "قال األلباني  " كان يهم   فقيه صدوقٌ: "قال ابن حجر  
 صـاحبا    وقـال  "ثقـة  ": قال  وفي موضعٍ آخر   "الحسن مرتبة عن حديثه ينزل ال كالم، عياش بن اهللا عبد

 . وهو كذلك:قلت "ثصدوقٌ حسن الحدي: "التحرير
 سـت  سـنة  صفر من نولَخَ لسبع ومات، ومائة وعشرين خمس أو أربع سنة أبي ولد :عياش ابنه قال
 .حديث البخاري في له، وثمانين ثمان سنة مات سعد ابن وقال، ومائة وثمانين

، ١/٨١ :تاريخ بن معين رواية بن محرِز     ، ٣/٢٠٢ :تاريخ ابن معين رواية الدوري     (:مصادر الترجمة 
الكامل فـي ضـعفاء     ، ٧/٤٦٦ :الثقات البن حبان  ، ٨/٢٢٥ :الجرح والتعديل ، ٢/٢١٧ :التاريخ الصغير 

 :التعـديل والتجـريح   ، ٥٣ :البن عبـد البـر     الفقهاء األئمة الثالثة فضائل في االنتقاء، ٦/٣٥٥ :الرجال
من تكلم فيه   ، ٢/٢٨٦ :الكاشف للذهبي ، ٢/٦٧٣ :المغني في الضعفاء  ، ٢٨/٣٨١ :تهذيب الكمال ، ٢/٧٢٩

، ٥/٩٠، ٢/٤١١ :السلسلة الصحيحة ، ٩٦٥ :تقريب التهذيب ، ١/٢٣٧: تهذيب التهذيب ، ١٨٠ :وهو موثق 
 ).٣/٤٠٩ :تحرير تقريب التهذيب

ـ        -٦   : قال الـذهبي  ، بن حبان في الثقات   ا ذكره   : العدني :محرِز بن سلمة بن يزداد المكي المعروف ب
 سـفرتي  فـي  لقيته ":وضاح بن محمد  وقال .أقراه صاحبا تحرير التقريب    و "صدوق: "قال ابن حجر   "ثقة"

 . هو صدوق:قلت ".حجة ثمانون لي يتم الحجة بهذه :لي وقال الثانية
، ٢/٢٤٤ :الكاشف للـذهبي  ، ٢٧/٢٧٦ :تهذيب الكمال ، ٩/١٩٢ :الثقات البن حبان   (:مصادر الترجمة   

 ).٣/٣٥١ :ير تقريب التهذيبتحر، ٩٢٥ :تقريب التهذيب، ١٠/٥١ :تهذيب التهذيب
 ذكر اإلخبار بـأن     - باب الغلول  -كتاب السير  : أخرج الحديث كٌل من ابن حبان      : تخريج الحديث  :ثانيا  

كتاب  -والحاكم، في حديث طويل، )١١/١٩٣(،  ٤٨٥٥   : حديث-الغال يكون غلوله في القيامة عارا عليه
 طريق عبد الرحمن بن عياش عن سـليمان بـن           من، بنحوه وصححه ، )٢/٧٤(، ٢٣٦٣ : حديث -الجهاد

 .	 الصامت بنِ عبادةَ عن، ُأمامة َأبِي عن، مكْحوٍلعن ، موسى األشدق
 النبي عن ذكر ما :وابن أبي عاصم في الجهاد    ، بلفظه، )٣٧/٣٥٥(، ٢٢٦٨٠ : حديث -وأخرجه أحمد 

، ٦ :وحـديث ، بمثلـه ، ٥ : حديث رقم  -»لهموا الغم من ينجي الجنة أبواب من باب الجهاد« قال أنه �
= 



�    � ٣٤٨ 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
من طريق أبي بكر    ، في حديث طويل  ، )٣/٣٦٢(، ١٨٦٦ : حديث :وفي اآلحاد والمثاني  ، بمثله، )١/١٣٣(

ويبدوا أنه خطـأ    [عن المقدام بن معدي كرب      ، عن أبي سالم األسود   ، ]وهو ضعيفٌ مختلط  [بن أبي مريم    
 .متعن عبادة بن الصا، ]وإنما هو مقدام الرهاوي

متابعا ألبي بكر بن أبي     ، من طريق يحيى بن أبي كثير     ، )٣٧/٤٣٥(، ٢٢٧٧٦ : حديث :وأخرجه أحمد   
أضف إلى ذلك أن الـراوي  ، إال أنه لم يثبت سماع يحيى بن أبي كثير من أبي سالم          ، عن أبي سالم  ، مريم

 .في حديث طويل، عنه ضعيف
 باب إقامة الحـدود فـي أرض   -اع أبواب السير جم-كتاب السير :وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى    

 باب إقامة الحدود في     -كتاب السير  :والصغرى، في حديث طويل  ، )٩/١٠٣(، ١٨٦٨٢ : حديث -الحرب
 ؛من طريق غَيالَن بن أنس وهو مقبول، بنحوه، )٣/٤٠٢(، ٢٨٩١ : حديث-دار الحرب وتحريم الربا فيها 
 .عن عبادة بن الصامت، عن المقدام بن معدي يكرب، معن أبي سال، متابعا ألبي بكر بن أبي مريم

 ذكر ما :وابن أبي عاصم في الجهاد    ، في حديث طويل  ، )٣٧/٤٥٥(، ٢٢٧٩٥ : حديث :وأخرجه أحمد 
، )١/١٣٦(، ٨ : حديث رقـم   -»والهم الغم من ينجي الجنة أبواب من باب الجهاد« -قال أنه � النبي عن

من طريق عبيدة بن األسـود      ، وفيه زيادات ، )٦/١٥(، ٥٦٦٠ :موالطبراني في األوسط حديث رق    ، بمثله
، عن ربيعة بن ناجذ، عن أبي صادق األزدي،  عن القاسم بن الوليد]ورواه عنعنة، وهو صدوق ربما دلس[

 .عن عبادة بن الصامت
من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن       ، )٥/١٧٣(، ٩٢٧٨ : حديث -وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه    

 وفيه عمرو بن الحـصين    ، )٨/١٨١(، ٨٣٣٤ :والطبراني في األوسط رقم   ، )ولم أجد له ترجمة   (الحارث  
 .بنحوه، عن أبي ُأمامة، كالهما عن مكحول، من طريق برد بن سنان، ]وهو متروك[

 بـن  الـرحمن  عبـد  يرويه" :فقال، ُأمامة أبي عن، األسود سالم أبي حديث عنالدارقطني   سِئلوقد  
 أبـي  عن، مكحول عن، موسى بن سليمان من طريق  يوِرفَ ؛عنه واختُلفَ، عياش بن اهللا عبد نب الحارث

  ."� النَّبي عنِ، الصامت بن عبادة عن، ُأمامة أبي عن، سالم
  .� النَّبي عنِ، ُأمامة أبي عن :فقال، بعضهم به وقصر
 .رسلهوأ، الحارث بن الرحمن عبد عن، إسناده يقم لم من ومنهم

العلل الواردة في األحاديـث النبويـة        (الصامت بن عبادة عن، ُأمامة أبي عن :قال من قول والصواب
 .)١٢/٢٧٢ :للدارقطني

هو و، سالم عن أبي أمامة     إلرسال ممطور أبو    الحديث ضعيفٌ بهذا اإلسناد    :الحكم على اإلسناد   :ثالثًا  
الحديث  ": فقال ؛خ شعيب األرنؤوط من هذه الطريق     ولم يظهر لي كيف حسنه الشي     ، حسن بمجموع الطرق  

أنهما ال ينزالن عـن     " مجمالً القول فيهما     "عن سليمان بن موسى   ، حسن من طريق عبد الرحمن بن عياش      
 ).١١/١٩٣، ٤٨٥٥ حيث :صحيح ابن حبان!! (ولكنه لم يتعرض إلرسال ممطور عن أبي سالم  "الصدق

فإنه يدل على أن له     ، وإن كان كٌل منها فيه ضعفٌ ما      ، قي الطرق ويرتقي الحديث إلى الحسن لغيره ببا       
ضـعف   أو، وإنما ضعفها ناتج عن أوهام بعض الـرواة ، كما أن هذه الطرق ليست شديدة الضعف    ، أصل

 .بعضهم من ناحية الحفظ أو التدليسهم أو اإلختالطهم
= 
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 سالـنف  فإن ،بالوجدان معلوم فأمر ،والغم الهم دفع فى الجهاد تأثير وأما" :قال ابن القيم  
 جاهدتـه  فإذا ،وخوفها وكربها ،وغمها همها اشتد ،واستيالءه وصولته الباطل صاِئَل تركتْ متى
�����mAAAA����BBBB����CCCC :تعـالى  قـال  كمـا  ،وقوةً اونشاطً افرح والحزن الهم ذلك اهللا أبدل هللا

DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOOPPPP����..l 

 .)١("الجهاد من وحزنه وهمه وغَمه القلب لجوى أذهب شىء فال ]١٥ – ١٤ :ا�=!>;[
،  ينتظر القتل في سبيل اهللا تعالى       أن المجاهد يكون في كل لحظة      : وأضف إلى ذلك   :قلت 

الفضل الكبير الذي قال اهللا تعالى عنهإنه!!  هو وأي شيء : �mdddd����eeee����ffff����gggg����hhhh������������iiii������������jjjj����kkkkllll����
mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����������������}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����
££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦l ]  يبقى في نفـس     وأي حزنٍ ، وأي غمٍ ، فأي همٍ  .]١٧٠ – ١٦٩ :�ل ����ان 

ومـشاهدة  ،  والتمتع بالجنان  ، بما فيه من رضا الرحمن     ،المجاهد الذي ينتظر هذا الفضل الكبير     
 .إنه يوشك أن يدخلهاو ،يقف بباب الجنةالمجاهد  فإن ر الحسان ؟الحو

 ذلك لكان، القلب عن والغم الهم يدفع أنه إال النضال في يكن لم فلو" :ولذلك قال ابن القيم
٢("أهله ذلك جرب وقد، فضله في اكافي(. 

 : حين هموا بقتله)٣(بة أن يقول خبيب األنصاريال غراف
  علَى َأي شقٍّ كَانِ ِهللا مصرعي***حين ُأقْتَُل مسلما  ولَستُ ُأباِلي

 ف ذَِلكاِإلو شَْأي ذَاتي ِإنو لَه***  بعِيزملْوٍ ماِل شصلَى َأوع ٤(ارِك(. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ=
وتابعه الذهبي   "إلسناد ولم يخرجاه   صحيح ا  هذا حديثٌ : "قال الحاكم ، وبذلك حكم عليه العديد من العلماء     

 بمجمـوع  الحـديث  نأ القـول  جملة: وقال األلباني ، )٢/٧٤، ٢٣٦٣ :المستدرك للحاكم ومعه التلخيص   (
وقال فـي   ) ٤/٥٨٢، ١٩٤٢و، ٤/٥٨٠، ١٩٤١ : السلسلة الصحيحة  :انظر (صحيح عبادة عن الطريقين

وقال األرنؤوط فـي    ، )٤/٦٢٠، ١٩٧٢(" صحيح هو بل، الدرجات أقل على حسن الحديث" :موضعٍ آخر 
وقال عن رواية أحمد من طريـق       ، )١١/١٩٣، ٤٨٥٥حيث  " (إسناده حسن : "تعليقه على رواية ابن حبان    

، )٣٧/٣٩٢، ٢٢٦٨٠ :مسند أحمـد  " (؛ وهو حسن بمجموع طرقه    إسناده ضعيف : "أبي بكر بن أبي مريم    
 ".إسناده حسن]: "أسد والكوشك[وقال محققا موارد الظمآن 

 .٤/٢١٠ :العباد خير هدي في المعاد زاد )١(
 .١٢٤ :الفروسية) ٢(
)٣( بيخُب نب يدا، بن األوس األنصاري  بن مالك:عفي غزوة الرجيع، شهد بدر رفي ، وُأس بلوهو أول من ص

 ). ٢/٢٦٣ :اإلصابة البن حجر (�واستشهد في عهد النبي ، ذات اهللا تعالى
 ).٤/٦٨(، ٣٠٤٥ :يث حد:صحيح البخاري) ٤(
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المساهمة في حل المشاكل التي تسبب الحزن :اثاني: 
وما ، و جيرانه أ، من مشاكله مع أهله   فإن اإلنسان قد يكون سبب همه وحزنه هو مشكلةٌ          

 .سباب الحزنأل إزالةًذلك و، فهنا يكون العالج المناسب هو حل هذه المشكلة، شابه ذلك
مـن ذلـك    ، أي باالصالح والتوفيق بين المتخاصمين    ،  يقوم بهذا الدور   �النبي  كان  و

وذلك في  ، وعزمت أال تعود له    امغيثًوقد تركت بريرة    ، ليتراجعا بين بريرة ومغيث     � تهشفاع
ه على مفارقة بريرةبينهما لما رآى من حزن مغيث وبكائ للتوفيق محاولة: 

َأن زوج برِيـرةَ     :قالابنِ عباسٍ    من حديث    )٢(نده بس )١(فقد أخرج البخاري في صحيحه    
فَقَـاَل  ، كََأنِّي َأنْظُر ِإلَيه يطُوفُ خَلْفَها يبكي ودموعه تَسيُل علَى ِلحيتـه          ، كَان عبدا يقَاُل لَه مغيثٌ    

  اسٍ �النَّبِيِلعب : » اسبا عالَأ :ي   بح نم بجةَ   تَعرِيرب يثغيثًا    ،  مغةَ مرِيرغْضِ بب نمفَقَـاَل   »!و
  النَّبِي�: » هتعاجر ي   :قَالَتْ »لَونروَل اِهللا تَْأمسا رقَاَل؟ ي: » ا َأنَا َأشْـفَعةَ ِلي ال :قَالَتْ »ِإنَّماجح 

يه٣(ف(. 
ي من خالل المساهمة في حل  أ،)٤(يؤخذ منه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمنف

 .المشاكل االجتماعية المحزنة والتي تورث أهلها الهم والحزن والكآبة
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٤٨(، ٥٢٨٣  : حديث-في زوج بريرة � باب شفاعة النبي - كتاب الطالق-صحيح البخاري) ١(
 ابن[حدثنا خالد ، ] عبد المجيد الثقفيابن[أخبرنا عبد الوهاب ، ]نديكَيالب سالم ابن[حدثنا محمد  :قال البخاري) ٢(

 .بالحديث، ابن عباسعن ، ]القرشي[عن عكرمة ، ]مهران الحذَّاء
 :دراسة الحديث) ٣(
 :إال أن فيه،  رجاله ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً 

، ألنه من تالميذ عكرمة، وال يضره، )٢٩٢ :تقريب التهذيب" ( يرسلثقةٌ: " قال ابن حجر: خالد الحذَّاء-١
 وقيل أن حفظه )٥٤ :المراسيل البن أبي حاتم، ٣/١٠٥ :تهذيب التهذيب(وال يروى عمن ثبت إرساله عنهم 

 .)٤٦١: الكواكب النيرات(فإن إخراج البخاري له يزيل عنه هذه الشبهة في هنا ، وال يضره، تغير بأخرة
 ما لكنه )٦٣٣ :تقريب التهذيب(  تغير قبل موته بثالث سنينثقةٌ : عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي-٢ 

 ).١/٣١٤ :الكواكب النيرات( يرالتغي زمن في بحديث حدث ما فإنه، حديثه تغيره ضر
،  ٥٢٨٠  : حديث-باب خيار األمة تحت العبد - كتاب الطالق-البخاري أخرجه : تخريج الحديث:ثانيا

عن أيوب عن ، )٧/٤٨(، ٥٢٨٢  :ورقم، )٧/٤٨(، ٥٢٨١  :ورقم، عن عكرمة، من طريق قتادة، )٧/٤٨(
 .مختصرا، عن ابن عباس، عكرمة

 .٩/٤١٤ :رفتح الباري البن حج) ٤(
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 : لخاطرهماهم وجبر لمواساةً والثكالىالحث على الزواج من األرامل  :اثالثً
 فاصـطفاها  ،حيث قتل أبوها وأخوها وزوجهـا     ،  مع صفية  �ومثال ذلك ما فعله النبي      

 :ل العلم في تأويل سبب زواجه منها لخاطرها على أحد أقوال أها لنفسه جبر�النبي 
فَلَما ،  خَيبر �قَدم النَّبِي    : قَالَ 	 َأنَسِ بنِ ماِلك      من حديث  )٢( بسنده )١(خاريفقد أخرج الب  
   نصالْح هلَياُهللا ع ؛فَتَح    يفاُل صمج لَه رذُك    نِ َأخْطَبب ييح ـا     ةَ بِنْتهجوـَل زقُت قَـدكَانَـتْ  ، وو

 .)٣(الحديث..  ِلنَفْسه �فَاصطَفَاها رسوُل اِهللا ، عروسا
 الحقيـق  أبي بن كنانة زوجة وكانت -النضير بنى زعماء أحد- حيي بنت صفية كانتف

 انوالصبي النساء فصار -على أحد األقوال  – عنوة خيبر � النبي فتح وقد، خيبر يوم عنها فقتل
 .السبي بمجرد للمسلمين أرقاء

 ،لنفـسه  واصطفاها غيرها عنها فعوضه ،الكلبي خليفة بن دحيةَ قسم في صفية ووقعت
بها ورحمةً ،لخاطرها اجبر الذاهب هالعز. 

 الـرقِّ  ذُل مـن  بإنقاذهـا  ،شأنها رفع بل ،ذليلة أمةً بها بالتمتع يكتف لم إنه كرمه منف
 .صداقها عتقها وجعل ،وتزوجها ،أعتقها أنه :وذلك، نالمؤمني أمهات إحدى وجعلها

 ـــــــــــــــــــــــــ

  . )٣/٨٤(، ٢٢٣٥  : حديث- هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها: باب- كتاب البيوع-صحيح البخاري) ١(
عن أنس  ، عن عمرو بن أبي عمرو    ، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن    ، حدثنا عبد الغفار بن داود     :قال البخاري ) ٢(

 .بالحديث، 	بن مالك 
  :دراسة الحديث) ٣(
 : رجاله ثقاتٌ إال أن فيه:اإلسناد دراسة :أوالً  
مولى المطلب بن عبد اهللا بـن حنطـب القرشـي المخزومـي        ،  ميسرة :واسمه، عمرو بن أبي عمرو     

وأما وجه إخراج البخاري لـه  ، )٧٤٢ :تقريب التهذيب" ( ربما وهمثقةٌ: " قال ابن حجر   :عثمان المدني  أبو
 لـه  يخـرج  لمو، البهيمة حديث عكرمة عن لروايتهوثقه جماعةٌ وضعفه آخرون     " :فهو ما قاله ابن حجر    

 ).٤٣١ :هدي الساري البن حجر" (شيًئا عكرمة عن روايته من البخاري
  : حـديث  - باب ما يذكر في الفخذ     - كتاب الصالة  -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

،  ٣٥٦٣   : حـديث  -قـه أمتـه    باب فضيلة إعتا   - كتاب النكاح  -صحيح مسلم و، مطوالً، )١/٨٣(،  ٣٧١
 أبواب صـالة    - كتاب الجمعة  -صحيح البخاري و، عبد العزيز بن صهيب   من طريق   ، مطوالً، )٤/١٤٥(

عبد العزيـز   وجمع بين طريقي    ، بنحوه، )٢/١٥(،  ٩٤٧   : حديث - باب التكبير والغلس بالصبح    -الخوف
 باب فـضيلة إعتاقـه      -تاب النكاح  ك -صحيح مسلم وفي  ، عن أنس بن مالك   ، وثابت البنَاني ، بن صهيب ا

 .ثابت بن أسلم البنَانيمن طريق ، مطوالً، )٤/١٤٦(،  ٣٥٧١ : حديث-أمته
، )١/١٢٥(،  ٦١٠  : حـديث  - باب ما يحقن باألذان من الـدماء       - كتاب األذان  -صحيح البخاري وفي    

 .كلهم عن أنس بن مالك، حميد بن أبي حميد الطويلمن طريق ، مختصرا
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 .وشفقته رأفته كمال على يدل ما ،� النبي زواج في القصة هذه مثل وفي
 وهما، خيبر معركةْ في وزوجها ،المقتولين قريظة بني أسرى مع أباها فقدت أرملةٌ فهذه

 وكـسر ، لها ذل أمةً أو زوجةً أتباعه أحد تحت وبقاؤها. والذل األسر في ووقعت ،قومهما سيدا
 .)١(بها أولى هو فكان ،سيد إلى سيد من تنقل أن إال قلبها ويجبر ،شأنها يرفع وال ،ِلعزها

 
للحزن والكآبةاللهو والترفيه كعالجٍ :ارابع : 

 .)٢("بِه يطْلَب َأن يحسن الَ بِما الْفَرحِ طَلَب هو" :فمما قيل في تعريف اللعب
تحدث وهي   معوذ بنِ عفْراء     الربيع بِنْت  من حديث    )٤( بسنده )٣(جه البخاري  ما أخر  ومنه

-ى فراشي كَمجلسك منِّي     فَجلَس علَ ،  فَدخََل حين بني علَي    �جاء النَّبِي   " :بن ذكوانٍ تقول  اخالد  
 ،ضرِبن بِالدفِّ وينْدبن من قُتَل من آباِئي يوم بدرٍفَجعلَتْ جويرِياتٌ لَنَا ي -تخاطب خالد بن ذكوان  

ناهدينَا" :ِإذْ قَالَتْ ِإحفوْي غَدا فم لَمعي فَقَاَل " نَبِي: »هذي هعد ،تَقُوِلين ي كُنْتقُوِلي بِالَّذ٥(»و(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩٢ :للبسام الحكام عمدة شرح العالم تيسير: انظر) ١(
  .٤/١٧٤ :للكفوي الكليات )٢(
 ).٧/١٩(،  ٥١٤٧  : حديث- باب ضرب الدف في النكاح والوليمة- كتاب النكاح-صحيح البخاري) ٣(
 قالت الربيـع    :قال، انذَكْوحدثنا خالد بن    ، الْمفَضل بن  بِشْر حدثنا، ] مسرهد ابن[حدثنا مسدد    :قال البخاري ) ٤(

 .به، بنت معوذ ابن عفراء
 :دراسة الحديث )٥(
 : رجاله ثقاتٌ ما عدا: دراسة اإلسناد:أوالً  

 وجه إخراج البخاري له أن عدداً من األئمة :قلت،  صدوق: قال ابن حجر:أبو الحسين ، ذَكْوانخالد بن   
 بن اهللا عبد من إلي أحب هو" :وقال" ثقة" :نمعي ابن عن سعيد بن وعثمان منصور ابن إسحاق قالف، وثقوه
 أبـو  وقـال  "ثقة" :وقال الذهبي ، الثقات في حبان ابن وذكره "بأس به ليس" :النَّسائي وقال" عقيل بن محمد
 ال أنـه  وأرجـو  ؛بالكثير ليس حديثه" :عدي ابن وقال" الصدق محله، الحديث قليل، الحديث صالح" :حاتم
 :قلت "الكامل في عدي ابن ذكره شٍئ ألي أدري ما" :الذهبي بخط قرأت :ن حجر قال اب  "وبرواياته به بأس

 .إذن ثقة
، ١/١٠٤ :تاريخ ابن معين رواية عثمان    ، ٣/٢١٢ :تاريخ ابن معين رواية الدوري    ( :مصادر الترجمة 

 الكامـل البـن   ، ٤/٢٠٧ :الثقات البن حبان  ، ٣/٣٢٩ :الجرح والتعديل ، ٣/١٤٧ :التاريخ الكبير للبخاري  
ميـزان  ، ١/٣٦٤ :الكاشـف للـذهبي   ، ٨/٦٠ :تهذيب الكمـال  ، ٢/٥٦٤ :التعديل والتجريح ، ٣/٧ :عدي

 ).٢٨٥ :تقريب التهذيب، ٣/٧٨ :تهذيب التهذيب، ٢/٤١١ :االعتدال
 - باب شـهود المالئكـة بـدراً      - كتاب المغازي  -هصحيح أخرجه البخاري في     : تخريج الحديث  :ثانياً
وانفرد البخاري به عن    ، بمثله، بسنده، عن بشر ،  بن عبد اهللا بن جعفر     عليعن  ، )٥/٨٢(،  ٤٠٠١  :حديث
 .مسلم
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من باب التسلية إنما هو ،  من آبائهنمن قتلن وضربهن بالدف يندبي الجويريات نِّغَفإن تَ
 .وإن كان قد طال العهد بهم، وذلك باللهو والغناء والدف، والتسرية عمن قتل

 شَيء كُلُّ لَيس َأنَّه الِإ ،باطٌل فَهو حرم َأو حلَّ غنَاء وكُلُّ" :: الْحليمي قَاَل: نقل البيهقي 
ـ  وبسطَ ،الْمصارعةُ وكَذَِلك ،يكْره الو باطٌل بِالصولَجانِ اللَّعب فَِإن ،يحرم بِالْباطِل يسمى  مالالْكَ

يهَل فَِإنِ :قَاَل ،فاتَّص نَاءالْغ احبضٍ الْميحٍ بِغَرحثَْل صم َأن كُونٍل يجشَةٌ بِرحلَّـةٌ  وعـةٌ  وارِضع 
كْرِهِلف، ٌل فََأشَاردع ناأل ماءبط )لل بَِأنناكةُ سهالنُّز( غَنِّيالتو جتَفَرِلي بِذَِلك نْشَرِحيو هرد؛ص تَفَعار 
مِل اساطي الْبذَا فاِل هالْح نْهع، كَانو مقِّ اسلَى الْحَأو ى الَأ ،بِهتَر َأن اءدالْح برض نم نَاءالْغ، 

نَّهلَكا وكَانَتْ لَم ةٌ لَهقُولَةٌ فَاِئدعم، يهيطُ ورِ بِِلاِإل تَنْشياَل ِللسز نْهع مِل اساطا ،الْبفَم  ادـري  بِـه 
صتالاسانِاِإل نَفْسِ حنْس كْرِهفلَى وَأو وَل َأنزي نْهع مِل اساطالْب". 

الشوق   كالخوف أو الرجاء أو المحبة أو       غلب عليه حالٌ   ان أحد لو أ  ")١(قال الشيخ أحمد  
فإنه أمر قد فعله جماعة من      ، ما يقاسيه من حزن أو خوف      فَتَغَنَّى يريد بذلك أن يزيل       ؛أو الحزن 

 .)٢(" ولم يكرهوه إال لمن خرج عن هذه الوجوه وما في معناها،سلف هذه األمة
 .)٣(" ما لم يخرج عن حد المباحن كان فيه لهوإإقبال اإلمام إلى العرس و ":في الحديثو

 
والبهجة سرورال لما تورثه من  المختلفةبأشكالهااستخدام الزينة  :اخامس: 

ال يعد يهتم بزينته كما كـان       ف، فإنه يهمل نفسه  ، ن اإلنسان حينما يصاب بهم أو حزن      فإ
 َأن، جعفَـرٍ  بنِ اللَّه عبد من حديث   أبو داود  هأخرجما   ويدل عليه ، ن يصاب بالهم والحزن   قبل أ 
َل � النَّبِىهفَرٍ آَل َأمعثَالَثًا ج َأن مهيْأتي ،ثُم مكُوا الَ« :فَقَاَل َأتَاهلَى تَبى عَأخ دعمِ بوالْي« قَـالَ  ثُم 

 .)٤(رءوسنَا فَحلَقَ فََأمره. »الْحالَّقَ ِلى واادع« :فَقَاَل، َأفْرخٌ كََأنَّا بِنَا فَجِىء. »َأخى بنى ِلى ادعوا«
استخدام الزينـة    ،بحلق رؤوسهم وكانوا محزونين لموت أبيهم      �من أمر النبي    فيستفاد  

وذلـك أن   ، في عالج الهم والحزن    ؛ونحوه، وتسريح الشعر ، ثياب الحسنة ولبس ال ، كمس الطيب 
 بالزينة فيكون االهتمام ،بالي الثياب، جده رث الهيئةفت، بنفسه حال حزنهالمحزون العادة أال يهتم 

لقلبهومفرحةً،  والمحزونلنفسية المهموم اتجديد . 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .أبو بكر البيهقي، فهو أحمد بن الحسين بن علي، لعله البيهقي نفسه) ١(
، مكتبة الرشد : وط، ٤/٢٨٤ص  ، محمد السعيد زغلول  : تحقيق، دار الكتب العلمية  : شعب االيمان ط  : انظر )٢(

 .بنحو هذه األلفاظ، وما بين القوسين غير واضح من األصل، ٧/١٢٣: ويمختار أحمد الند: تحقيق
 .٩/٢٠٣ : فتح الباري البن حجر)٣(

 وقـد سـبقت دراسـته    )٤/١٣٣(، ٤١٩٤  : حـديث -باب في حلق الرأس - كتاب الترجل-سنن أبي داود) ٤(
 .وهو صحيح اإلسناد، ٢٧٤ص
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 النساء عن اإلحداد على ميت غير الـزوج      � نهى النبي    -أعلمواهللا  –ولعله لهذا السبب    
 ،والحلـى  ،والطيـب  ،اللبـاس  من كلها الزينة المرأة تركهو أن ت  فاإلحداد  ، أكثر من ثالثة أيام   

وإال ، )١( للذرائع الموجبة للنكاح   اوقطع، حرمات اهللا أن تنتهك    حفظ   :لعلة شرعية وهي  ، والكحل
فإن للزينة أثرفي تجديد نفسية اإلنسان وبث البهجة والسرور فيها كبير . 

 وتـشتد  ،التطيـب  يكثر � وكان" : للطيب � محبة النبي    رعن س ولذلك قال ابن القيم     
 والقُـوى  ،القُـوى  مطيـةُ  هى التى، الروح غذَاء والطِّيب، عليه وتَشُقُّ ،الكريهة لرائحةُا عليه

 ،األحبـة  ومعاشـرة  ،والـسرورِ  والدعة ،والشراب بالغذاء تزيد كما ،بالطِّيبِ وتزيد تتضاعف
٢("المحبوبة اُألمور وحدوث(. 

وهي ، ا للقرآن الكريم السبق فيها أيضكان عظيمة  علمية  إلى فائدة  في هذا السياق نشير   و
فأثبتوا أن لكـل    ، ما يقوله علم النفس الحديث من أهمية األلوان في تحديد الحالة النفسية لإلنسان            

�����mÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ : إلى قوله تعالى   اوذلك استناد ،  على النفس اإلنسانية   ا محدد ا من األلوان تأثير   لونٍ

ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËËÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖl ]٦٩ :ةالبقر[. 
m�Õ�Ô�Ó�Ò�Õ�Ô�Ó�Ò�Õ�Ô�Ó�Ò�Õ�Ô�Ó�Ò :تعـالى  لقولـه  الـصفرة  كلهـا  األلـوان  أحسن" :قال العيني 

ÖÖÖÖl ] قـول  إلـى  تـرى  أال .الصفرة يحب � فكان ،بالصفر السرور فقرن ]٦٩: ا����8ة 
 بهـا  أصـبغ  فأنـا  ؟ بالصفرة يصبغ � النبي كان :فقال ،بها صبغه عن ئلس حين ،عباس ابن

 .)٣("وأحبها
 .هللا أعلموا، : وهذا ما يقصده العيني

ن  من القـرآ   ااستنباطً،  التربية النفسية لهذه اإلشارة العظيمة      أخصائيو ا تنبه مؤخر  وكان قد 
 من  كما جاء ذكر مشتقات اللفظ في ثالثة مواضع       ،  واحدةً مرةً"  صفْراء"جاء ذكر لفظ    فقد  ، الكريم

 فـي    واحدةً مرةً" صفْراء" فقد ذكر لفظ     ، جميعها عن اللون األصفر ودرجاته     معبرةً، القرآن الكريم 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٥٠٥ : شرح صحيح البخاري البن بطال:انظر) ١(
 .٤/٣٣٦ :اد المعاد في هذي خير العبادز) ٢(
، وربما تعدد القائـل   ، وجدت هذه العبارة من كالم ابن عمر وليس ابن عباس         وقد  ، ٢٠/١٤٣ : عمدة القاري  )٣(

،  ١٦٦  : حـديث - باب غسل الرجلين في النعلين- كتاب الوضوء -صحيح البخاري ، فيكون كالً منهما قالها   
 َأر لَم َأربعا تَصنَع رَأيتُك :الرحمنِ عبد َأبا يا :عمر بنِ اِهللا ِلعبد قَاَل َأنَّه جريجٍ بنِ عبيد عن :وفيه، )١/٤٤(

 يـتُ رَأ فَـِإنِّي  الصفْرةُ وَأما :فقال عبد اهللا  ؟  ..  بِالصفْرة تَصبغُ ورَأيتُك :ومنها، يصنَعها َأصحابِك من َأحدا
 .بِها َأصبغَ َأن ُأحب فََأنَا بِها يصبغُ � اِهللا رسوَل
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�����mÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËËÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ : وذلك في وصفه للبقرة بقوله سبحانه وتعالى       ،سورة البقرة 

ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖl ]٦٩ :ا���8ة[. 
 بالنسبة للفظ   كما هو دارج  ، ثير العين  ي ي للون الذ  هو صفةٌ " الفاقع"وقد يتبادر إلى الذهن أن      

بأن اللون األصفر المخلوط     ،ل حول ما آل إليه علماء علم النفس       وهو األمر الذي أثار التساؤ     "فاقع"
 باألبيض ي لألعصاب اًئومهد،  للنظر اعتبر مريح  ،ولذلك يستخدم في طـالء  ،كسب النفس السروروي 

 فهو مثير " األصفر الفاقع "بالمفهوم الدارج   أو  ، أما اللون األصفر الساطع    .غرف المرضى النفسيين  
 وعند ،اهو مثبت علمي وبين ما، هنا يأتي اللبس بين ما نفهمه من القرآن الكريم و،للعين وغير مريح

فقد أجمع جمهور المفسرين في قوله       ؛عديد من تفاسير القرآن الكريم    الالبحث في المراجع العربية و    
����: mÒÒÒÒl        أي أنها صفراء اللون من الصفرة المعروفة وmÓÓÓÓ����ÔÔÔÔl     أي صافية اللون من

 على جمالها وتألقها داللةً )١(اد من صفرتها تبيض لتسر الناظرينتك،  الصفرة أي شديدة  وقيل، شدتها
 .)٢( بليغة موجزةوذلك في عبارة، وحيويتها

          واأللـوان   والنظافة يبوقد أشار أبو نعيم األصبهاني في الطب النبوي إلى أهمية الط 
 .)٣(الحسنة في الطب والمداواة

 
الحزن ببعض تذهب ضالمري لفؤاد مجمةٌ التلبينة :اسادس: 

 .ومزيل للحزن من القلب، هو مفرح إلى أن من األطعمة ما �النبي فقد أشار 
 مـاتَ  ِإذَا كَانَـتْ  َأنَّها، � النَّبِي زوجِ عاِئشَةَ  من حديث  )٥( بسنده )٤(خاريفقد أخرج الب  

 تَلْبِينَـة  مـن  بِبرمـة  َأمرتْ ،وخَاصتَها َأهلَها ِإال قْنتَفَر ثُم النِّساء ِلذَِلك فَاجتَمع َأهلها من الْميتُ

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٠١ : تفسير الطبري:انظر) ١(
أستاذ مساعد  ؛ أشرف فتحي عبد العزيز.د :بقلم،  رؤية فنية ومدلول ؛ األلوان في القرآن   : مقالة بعنوان  :انظر) ٢(

 :وقع الرسمي لموسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة       نقالً عن الم  ،  جامعة السويس  ؛بقسم التربية الفنية  
www.٥٥a.net 

 .٣١٠ -١/٣٠٠ : موسوعة الطب النبوي:انظر) ٣(
 . )٧/٧٥(، ٥٤١٧ : حديث- باب التلبينة- كتاب األطعمة-صحيح البخاري) ٤(
ابن  ]محمد بن مسلم  [عن  ، ] خالد ابن[عن عقَيل   ، ] سعد ابن[حدثنا الليث   ، حدثنا يحيى بن بكَير    :قال البخاري ) ٥(

 .بالحديث، ل عن عائشة، ] الزبيرابن[عن عروة ، شهاب
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 � اِهللا رسـولَ  سمعتُ فَِإنِّي ،منْها كُلْن :قَالَتْ ثُم، علَيها التَّلْبِينَةُ فَصبت )١(ثَرِيد صنع ثُم، فَطُبِخَتْ
 .)٣(»)٢()الْحزنِ( الْحزنِ بِبعضِ تَذْهب، الْمرِيضِ ِلفَُؤاد )مجِمةٌ( مجمةٌ التَّلْبِينَةُ« :يقُوُل

 تـشبيها  به سميت، عسل فيها علج وربما، نخالة أو دقيق من عملي حساء هي   :تلبينةوال
 .)٤(اللبن سقاهم إذا ،القوم نبلَ مصدر، نيبِلْالتَ من بالمرة تسميةٌ وهي، ورقتها لبياضها باللبن

 .)٥(لالستراحة مظنةٌ أي :»مجمةٌ«وقوله 
ـ  ـثم يض ،  من دقيق الشعير بنخالته     ملعقتان أن يؤخذ  : هي وطريقة صناعتها  ا ـاف لهم

وتطهى على نارٍ   ، من الماء  كوب  لمدة خمس دقائق    هادئة ،   وملعقـة  ، لـبنٍ من    ثم يضاف كوب
 .)٦(عسل نحل

 يبردان والحزن الغم ألن -لمأع واهللا- هذا »الحزن ببعض تُذهب« :قولُه" :قال ابن القيم  
ضعفان ،المزاجمنشؤها هو الذي القلب جهة إلى لها الحامل الروح لميِل، الغريزية الحرارةَ وي، 
 الغـم  مـن  لـه  عرض ما أكثر فتزيُل ،مادتها في بزيادته الغريزية الحرارة يقوى الحساء وهذا

 .والحزن
 األغذية خواص جنس من فيها بخاصية حزنال ببعض تَذهب إنها :أقرب وهو يقال وقد

 .أعلم واهللا..  بالخاصية يفرِح ما األغذية من فإن ،المفرِحة
 اليبس باستيالء تَضعفُ الحزين قُوى إن :يقال قدأنه   ، آخر من تأويل نفع التلبينة     جهوو

 ويفعـل  ،ويغذِّيها ويقويها بهايرط الحساء وهذا ،الغذاء لتقليل خاصةً، معدته وعلى أعضائه على
 .)٧("المريض بفؤاد ذلك مثل

 ـــــــــــــــــــــــــ

 النهاية في غريـب     :انظر (غالبا لحمٍ من إال يكون ال الثريدو، أشبهه وما، الشيء فَتُّ  من الثرد وهو   :الثريد) ١(
 ).١/٣٧٥ :مقاييس اللغة(و) ١/٢٠٩ :الحديث

 . النسخ المثبتة في النسخة اليونينة لصحيح البخارياأللفاظ التي بين القوسين هي فروق) ٢(
  : دراسة الحديث)٣(
 . رجاله كلهم ثقات: دراسة اإلسناد:أوالً  
  :حـديث  - باب التلبينة للمـريض    - كتاب الطب  -صحيح البخاري  الحديث في    : تخريج الحديث  :ثانيا  

 باب التلبينة مجمـة لفـؤاد       -م كتاب السال  -صحيح مسلم و، يونس بن يزيد  من طريق   ، )٧/١٢٤(،  ٥٦٨٩
عـن  ، شهاب عن ابن ، عن عقَيل كالهما  ، يث بن سعد  للمن طريق ا  ، )٧/٢٦(،  ٥٩٠٠ : حديث -المريض

 .بمثله، ل عن عائشة، عروة
 .٤/٢٣٠ :النهاية في غريب الحديث) ٤(
 .١/٣٠١ :المصدر السابق) ٥(
 .١٠٧٣ ص :الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن والسنة النبوية) ٦(
 .٤/١٢١ :زاد المعاد في هدي خير العباد) ٧(
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وذلك بعـد أبحـاث ودراسـات علميـة         ،  فوائد التلبينة  اقد أثبت الطب الحديث مؤخر    و
 .متخصصة
من خالل تخفيض   ،  الوقاية من أمراض القلب    :من فوائد التلبينة كما أثبت الطب الحديث      ف

 فتقـي  - شرايين القلب التاجيةخاصةً- ن من التصلب  تحمي الشرايي و، نسبة الكولسترول في الدم   
 . أخرىومشاكل قلبية، من التعرض آلالم الذبحة الصدرية

بوجود مضادات األكسدة مثـل      -أحد مكونات التلبينة األساسية   –كما تمتاز حبة الشعير     
ح  وقد توصلت الدراسات الحديثة إلى أن مضادات األكسدة يمكنها منع وإصال           ،)A و Eفيتامين  (

كما وتساهم هذه المضادات في عملية تأخر       ، التي ربما تؤدي إلى أورام خبيثة     ، أي تلف بالخاليا  
 .الشيخوخة

من خالل وجود ألياف في     ، وزيادة سرعة االفرازات  ، كما تفيد التلبينة في تليين القولون     
 .حبة الشعير تمتص الماء فتسرع وتسهل عملية اإلفرازات

 .)١( أبهر أطباء العصر الحديث علمي العالج سبقٌ في هذا�وبذلك يكون للنبي 
من  "قولهو "األغذية المفرحة ":  حينما قال  :كلمة ابن القيم    هو  ، هنا ومما يلفت االنتباه  
 :اآلتي أن منها تبين من هذه األغذية عن شيءالبحث  عدفب "األغذية ما يفرح بالخاصية

 لـم يـزل   ارب منـه كثيـر    تى أنه إذا شُ   ح، )٢(ا قوي افقيل يفرح القلب تفريح   ، الزعفران
وهو زنجبيل ) ٣(الزنْجبيِل نباتَ يشْبه نباتٌوهو  :وكذلك الراسن، كثار منه مضراإللكن و، يضحك

 مفَـرح  نَبـاتٌ وهو   :الثَّورِ ِلسانوكذلك  ، )٥(ويذهب الحزن والغيظ  ، وهو مفرح للقلب  ، )٤(الشام
فَروكذلك ، )٦(اجدلَوووه :النَّي ياحين من ضربتُ الرنْباكدة المياه في يى وهو ،الرسمأهِل عند الم 

أو أن  ،  ولعلـه القرفـة    ،)٨(وكذلك الدارصيني ، )٧(للخَفَقان نافع للقلبِ مفرح وهو، بالبشْنين مصر

 ـــــــــــــــــــــــــ

 وصية نبوية   :التلبينة : بعنوان ومقاالً، ١٩ص: د الكريم التاجوري   في العالج بالتلبينة لعب    � من هديه    :أنظر) ١(
 :على موقع موسوعة االعجاز العلمي في القرآن والـسنة        ،  صهباء بندق  :الدكتورة :بقلم، وحقيقة علمية .. 

www.٥٥a.net 
 .٢/٤٤٠ :الحاوي في الطب للرازي) ٢(
 .٨/٤٧٥ : البن سيده المحكم والمحيط األعظم)٣(
 .١٣٠٦ :القاموس المحيط) ٤(
 .٢/٤٤٨ :الحاوي في الطب للرازي) ٥(
 .١٥٨٨ :القاموس المحيط) ٦(
 .١٤/٢٧٣ :تاج العروس) ٧(
 .٢/٤٤٧ :الحاوي في الطب للرازي) ٨(
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 ١( منه القرفة نوع( ،  وهووكذلك العسل من المفرحات   ، القلب فرحي)مةُوكذلك  ، )٢وهو   :الخُرتٌنَب 
 .)٣(جِدا مفرح ِإليه والنَّظر شَمه ،اللَّون بنَفْسجِي وهو، كاللُّوبِياء

 خـشبه  بالقرفة شبيه ،الرائحة عطر ،اليمن من يجلب هندى نباتٌ وهو :اَألرماكوكذلك  
وكـذلك  ، )٤(عطريته ألجل وذلك ،المفرحة ،للقلب المقوية األدوية من يكون أن يبعد وال، خفيفٌ
وساقٌ أصوٌل له نباتٌ وهو :اآلس وأوراقٌ وأغصان سـاقه  على يظهر شٌئ وله ،وثمر وزهر، 
 المفرحات من هوو، األندلس أهل بلغة الريحانولعله  ، اإلنسان كَفِّ هيئة وعلى، ساقه لون على

،  الرمان الحلـو   وكذلك، )٥( في جلب الفرح من أوراقه لحالوتها      اوثمرته أكثر أثر  ، القوية الجيدة
 .)٦( الحلو الشاميوالتفاح

 من المـأكوالت  اوقد جمع فيه صاحبه كثير" مفرح النفس" بإسم  على مخطوطوقفتوقد  
فقـسمه  ،  مما يدخل الفرح والسرور للـنفس      ،والرياضات البدنية وغيرها  والمشروبات واألدوية   

وآخـر  ، ة من طريق السمع   منها باب اللذة المكتسب   ، فجعل لكل حاسة باب   ، نسانإلعلى حواس ا  
وسـادس مـن األطعمـة      ، وخامس من الحركة  ، ورابع من الشم  ، وثالث من الذوق  ، من البصر 
 .)٧(وهكذا،  من األدويةوسابع، واألشربة

وأمور ال بد من التوقف عنـدها والتفـصيل فيهـا           ، إال أنه اشتمل على محاذير شرعية     
ممن يجب الحذر أثنـاء قـراءة       ، غيرهفهو كتاب على منهج أهل الطب كابن سينا و        ، وضبطها

 .كتبهم
وتسر بسماع  أن النفس تفرح    :قال فيه ،  من طريق السمع   باب اللذة والفرح المكتسب    ففي

ـ     و، المعازف والغناء  ، )٨(يقية واأللحـان العربيـة والفارسـية      أخذ يعدد أسماء الموازين الموس
 والكلمات الماجنـة  ، المعازف المحرمة الخالي من   د  داء والنشي الحالشعر و د ذلك ب  ي تقي والصحيح

 .البذيئةو

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤/٢٤٨ :تاج العروس) ١(
 .٢٩/٤٧٤ :السابقالمصدر ) ٢(
 .٣٢/٧٠ :المصدر السابق) ٣(
 .١/٢٥٦ : البن النفيسالطبية الصناعة في الشامل :انظر) ٤(
 .٣٤٣و، وحاشيتها، ٢/٣٢٥ : البن النفيسالطبية الصناعة في الشامل :انظر) ٥(
 .٢٩ ورقة :)مخطوط(  مفَرح النفس البن المرأة:مخطوط) ٦(
  .٢ و ١ الورقة :أة مفرح النفس البن المر:انظر) ٧(
 .٤ ورقة :سابقالمصدر ال) ٨(
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ذكر منه رقص   ، في باب اللذة والفرح المكتسب من الحركات البدنية كالرياضات        وكذلك  
ما أنـزل اهللا بهـا مـن    وهذه بدعة ، )١(!!وما يجدونه من نشوة وسرور أثناء الرقص     الصوفية  

 .كرهبما يشبه زفن الحبشة الذي تقدم ذهذا األمر فيضبط ، سلطان
" مفرح النفس "ومطالعتي لكتاب   ،  عن هذه األطعمة واألغذية المفرحة     ومن خالل البحث  

وهي أن كل هذه األطعمة واألشربة تـشترك فـي          ،  ربما تعم كل ما سبق     فإني استنتجت نتيجةً  
فلعل كل ما هو ، أو جمال المنظر ، أو طيب الرائحة  ،  إما في حالوة المذاق    :إحدى الصفات اآلتية  

، مع مراعاة اختالف األذواق   ، مما يفرح القلب  ، أو جميل المنظر  ، ب الرائحة أو طَي ، المذاقحلو  
 .واهللا أعلم، وهكذا، وال يفرح به غيره، مافربما فرح انسان بتذوق ماكوالً حلوا 

 .)٤(ويعجبه المنظر الحسن، )٣(ويحب الطيب، )٢( يحب الحلوى�ولذلك كان النبي 
بالهدي النبوي فـي   عليه أن يتداوى  ، لحزن واالكتئاب االهم و اء   فإن للمريض بد   :اوختام 

، ثم العالج الروحي  ، ثم العالج النفسي  ، وذلك من خالل العالج الوقائي أوالً     ، عالج الهم والحزن  
، مفرحةالربة  شاألطعمة و تناول األ أو  ، من تلبينة ، وفي نفس الوقت عليه أال يغفل العالج المادي       

ال  فإنـه ،  إن احتاج األمر إلى ذلـك      ت والجلسات الكهربائية  قاقير والمهدئا أو حتى التداوي بالع   
 .)٥( في ديننا فإن األمر بالتداوي معلوم،يتعارض العالج الطبي مع العالج الشرعي

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 . وما بعدها٢٩ ورقة : مفرح النفس البن المرأة:انظر )١(
) ٧/٧٧(، ٥٤٣١  : حـديث  - باب الحلواء والعسل   - كتاب األطعمة  - في صحيحه  البخاريوذلك لما أخرجه    ) ٢(

 ".والْعسَل الْحلْواء يحب وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل كَان قَالَتْ: " وفيهلمن حديث عائشة 
 .٢٣٤ص » ...والطِّيب النِّساء الدنْيا من ِإلَي حبب «�سبق حديثه ) ٣(
 .٣٥٤انظر لذلك ص) ٤(
 .٧١ ص: الحزن واالكتئاب في ضوء السنة النبوية للدكتور خاطر:انظر) ٥(
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واآلخرة  من حزن الدنيا    فإن أراد امرؤ أن ينجو     :اوأخير  ،   مـن هـدي     فها هو شـيء 
فإن النـاس يـوم     ،  واآلخرة  طبيب الحزن في الدنيا    �فإنه  ،  في عالجه والخالص منه    � يالنب

القيامة يستنجدون باألنبياء جميعا ليشفعوا لهم عند ربهم لينجيهم من كرب يوم القيامـة وحزنـه               
 : لهذا األمر�فال يجدون غير محمد ، وهمه وغمه
 يـوم  النَّـاس  قَىيلْ" :قَاَل ماِلك بنِ َأنَسِ من حديث    )٢( بسنده )١(عاصم  أخرج ابن أبي   فقد

ةاميا الْقم شَاء اللَّه ا َأنلْقَوي ننِ مزالْح ،قُولُونقُوا :فَيِإلَى بِنَا انْطَل مآد شْفَعنَـا  ِإلَـى  لَنَا فَيبر ،
قُوننْطَلفَي هِإلَي قُولُونا :فَيي مآد: ِإلَى لَنَا اشْفَع كبقُوُل ؟ رتُ :فَيلَس نَاككرر هذا الجواب   ويت– ه

 :فَيقُوُل :قَاَل؟   ربك ِإلَى لَنَا اشْفَع :محمد يا :فَيقُولُون ���� محمد ِإلَى فَينْطَلقُون -من باقي األنبياء  
 علَـى  وربـي  فََأدخَـلُ ، ِلي حفَيفْتَ الْجنَّة باب َأستَفْتح حتَّى فََأنْطَلقُ :قَاَل، صاحبها وَأنَا، لَها َأنَا

هشرع ،را فََأخاجِدس ،هدمفََأح دامحبِم لَم هدمحا يبِه دي َأحلقَاَل - قَب: هبسال - قَاَل َأحو  هـدمحي 
دي َأحدعقَاُل :قَاَل، با فَيي دمحم: فَعار كْأسر اشْفَع ٣(... تُشَفَّع(. 

وذلك بـشفاعته   ،  هو من يكشف اهللا به الحزن في اآلخرة        �ففي هذا الحديث أن النبي      
، جعلنا اهللا ممن تنالهم شفاعته »صاحبها وَأنَا، لَها َأنَا«وهو الوحيد الذي يقول ، للناس يوم القيامة

 .اللهم آمين، وسلموعلينا معهم وعلى أتباعه صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه و
  

 ـــــــــــــــــــــــــ

  . )٢/٣٨٧(، ٨١٦   : حديث- باب-السنة البن أبي عاصم) ١(
، ]الطويـل [ سمعت حميـدا     :قال، ثنا معتَمر بن سليمان   ، يسرحدثنا عباس بن الوليد النَ     :قال ابن ابي عاصم   ) ٢(

 .بالحديث، يحدث عن أنس بن مالك
  :دراسة الحديث) ٣(
  :ورجاله ثقاتٌ إال أن فيه،  إسناده متصل: دراسة اإلسناد:أوالً  
طبقات  (:وهو من المرتبة الرابعة من المدلسين عند ابن حجر        ،  مدلس ثقةٌ :ي حميد الطويل  حميد بن أب    

 . في نفس الرواية وبالسماع في غيرها أنستحديث عنوقد صرح بال، )٣٨ :المدلسين البن حجر
 ).٥/٤٧٩ :األنساب للسمعاني(وهو من أنهار الكوفة ، نسبة لنهر النَرسي: يسرعباس بن الوليد النَو  
 يوم القيامة مع � باب كالم الرب - كتاب التوحيد-صحيح البخاري الحديث في : تخريج الحديث:ثانيا  

 .مختصرا جدا،  سمعت أنس:قال، من طريق حميد الطويل، )٩/١٤٦(،  ٧٥٠٩ : حديث-األنبياء وغيرهم
ـ   - سورة البقرة  - كتاب تفسير القرآن   -وفي صحيح البخاري كذلك      `��m�b�a�`�b�a�`�b�a�`�b�a :ول اهللا  باب ق

ccccl- باب قـول اهللا تعـالى      -كتاب التوحيد و، )٦/١٧(،  ٤٤٧٦  : حديث : �m�K�J�I�K�J�I�K�J�I�K�J�Il-  حـديث : 
،  ٤٩٥ : حـديث - فيهـا  باب أدنى أهل الجنة منزلـةً      - كتاب اإليمان  -صحيح مسلم و، )٩/١٣١(،  ٧٤٤٠

حميـد وقتـادة    [م  كله، من طريق معبد بن هالل    ، )١/١٢٥(،  ٥٠٠  :حديثو، من طريق قتادة  ، )١/١٢٣(
 .بنحوه، مالك  عن أنس ابن]وهالل
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 الخاتمة
 

م البشرية الطيبـات    علَّعلى من   والصالة والسالم   ، صالحاتالحمد هللا الذي بنعمته تتم ال     
 :أما بعد، خاتم الرسل والرساالت �محمد ، ونهاهم عن الخبائث والمنكرات، � الصالحات

 :تهخالصوفي هذه الخاتمة أسجل ،  االنتهاء من هذا الباب،تم بحمد اهللا ومنته وعونه
يتمثل في شدة أو خشونة فـي الـنفس لوقـوع           ، مكانه القلب ، هو مرض باطني  الحزن  

 .أو فوات محبوب، مكروه
ولـه  ، أو منهيا عنه   ،اولم يأت إال منفي   ، ن مرةً وكر الحزن في القرآن اثنان وأربع     ذُوقد  

 .استخدامات مختلفة في القرآن
 .الفروق اللغويةوبينها بعض ، في اللغة العربيةمتعددة  مرادفاتلحزن لكما أن 

     به من حـزن    وأكثر ما ذكر اهللا في كتا     ، يفرحون ويحزنون ، اأنبياء اهللا ما كانوا إال بشر
االسـتجابة   أو، يمان بهم كعدم اإل ، تهم ورساالتهم  إنما هي مرتبطة بدعو    األنبياء وهمهم وغمهم  

 . كما يحزن باقي البشر بهذه األمور،وربما حزنوا على ولد مثالً، لهم
 لوفاة عمـه    ا شديد افحزن حزنً ، حزان وهموم كثيرة   منذ بدء الدعوة أل    �نبي  تعرض ال 

 سـمى   �ولكنه لم يصح أن النبي      ، في عام واحد   لزوجته خديجة بنت خويلد     و،  طالب أبي
 ا حزنً�وحزن النبي   ، يوإنما هو مصطلح عليه في التاريخ اإلسالم       "عام الحزن   "ـ  ذلك العام ب  

على وجلده  وهو يوم تجلى فيه صبره      ، � رآه النبي    شد يومٍ وكان أ ، ائفلما القاه يوم الط   ، اشديد
لمقتـل القـرآء    كـذلك   وحزن  ، من آذوه بحتى   ،بالناسورفقة  ورحمةً  ، في سبيل دعوته  ، الناس

 .احتى قنت شهرالسبعين 
وال يستخفه الفرح ،  ينزل به الحزن إلى أخالق السفهاء كما يفعل البعض�لم يكن النبي   

 أخـذ   همه شـيء  أإذا  فكان من صفته    ، �ولكن كان رسوالً وقدوةً في كل أحواله         ،ويطيش به 
وربما سـالت علـى خديـه       ، وكانت تدمع عيناه  ، وربما جلس بوقار يظهر فيه الحزن     ، بلحيته

ال تعارض بين ما ورد أنه كانت تـدمع         و، بصوت أو بجزع   ولكن ال يبكي بفيضٍ أو    ، لشريفينا
 .ى أحدوأنه ما كان يبكي عل، عيناه

، مثل فقد ولد  ، وهو أن يحزن اإلنسان على أمرٍ مباح       :المباحالحزن    منها :الحزن أنواع 
ال فهذه األمور   ، عند المصائب أو الحزن   ، ال لذات المال   قوام اإلنسان به   إن كان ألن   أو فقد مال  
ن لـم   يأثم اإلنـسان إ وكذلك ال، ما لم يصاحب الحزن أمر محرم    ، عليهانسان بالحزن   يؤاخذ اإل 

 ِإنَّهـا  « سمى دمعة عينه لمـوت ابنـه   �فإنه ، ولكن أحيانًا تعتبر من رقة القلب     ، يحزن عليها 
 .»رحمةٌ
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 وجلـب ، والجهاد الصبر من ؛به مأمورٍ ترك إلى يفضي وهو ما  :الحزن المذموم ومنه  
به ورسوله اهللا أمر ما فعل عن به واشتغاله، القلب ضعف إلى أفضىو، مضرة ودفع منفعة. 

 هقـضاء و عن عدم الرضا عـن اهللا  اأو كان ناجم  ، ن يؤدى إلى الهوان والعجز    كأوذلك  
 اومنه ما كان سبب، أو الحزن على الكافرين بعد دعوتهم     ،  لمن رزقه اهللا نعمة ما     احسد أو، وقدره

 .االنقطاع عن عمل صالحأدى إلى أو ، لإلحباط واليأس
فيكون ، عثه أو ما يقترن به محمود وممدوح      هو ما كان با   و :اسببحمود  مالالحزن  ومنه  

الحزن عند ارتكاب   ك، وله صور عديدة  ، الباعث له وما اقترن به هو المحمود وليس الحزن ذاته         
سيئة ،     أو عنـد ظهـور     ، أو النسداد باب من أبـواب الخيـر       ، أو عند العجز عن القيام بطاعة

لتحزن عند دخول ديار الهالكين خـشية       اأو  ، لتحزن عند قراءة القرآن   أو ا ، المعاصي في األمة  
وكذلك عند أداء بعض العبـادات كالـصالة        ،  عليهم بعد أن حلت بهم العقوبة      اال حزنً  اواعتبار
فهـو قلـب    ، فإن خال القلب منـه    ، فهذا النوع هو أصل العمل الصالح ولقاحه      ، وغيره والدعاء
 .خرب

خاصـة علـى النـساء      و، أثبتت دراسات طبية معاصرة خطورة الحزن على اإلنسان       
وكانت النتائج موافقة لما جاء به القرآن الكـريم         ، وعلى مرضى القلب  ، وعلى األجنة ، الحوامل

 .وأم موسى من الحزن حينما حمى اهللا مريم عليها السالم
ربما و، والحمى، والغشيان واإلغماء ،  العمى وذهاب البصر   :من آثار الحزن على البدن    

 كمـا ، والحزن المفاجئ قد يـسبب الفـالج      ،  أحد أسباب الشقيقة   وهو، أدى إلى الموت والهالك   
ال فقد تقف عادتها الشهرية     والمرأة الدائمة الحزن والهم     ، ويصفِّر اللون ، يضعف الجسد ويهزله  

ـ ،  في النوم  كما يسبب اضطرابات  ، لضعف الجنسي والرجل قد يصاب با   ، تحمل فـي   اوانخفاض 
 . من الهم والحزن� استعاذة النبي  سرنيبكل هذه األسباب تُو، وغيرها، الوزن

، وتفتيـت العـزائم   ، وانهيار القوة ، الخمول والكسل ك :وللحزن آثار على الروح والعقل    
 .وضعف الذاكرة والنسيان، والصمت المذموموالعزلة والوحدة ، واألرق وذهاب النوم

 لتـزام طاعـة اهللا     ا :منها، تباعهامن يصاب بشيء من الحزن ال بد من ا        هناك آداب ل  و
وإحسان الظن باهللا تعالى عنـد المـصائب        ، والصبر واالحتساب ، ساعة الحزن وعدم تجاوزها   

  تنافي الصبر  الفى هللا   الشكوأما  ، كانت على سبيل التسخط   وتجنب الشكوى للبشر إن     ، والكروب
وعدم قتل  ، لليأس والقنوط واإلحباطوكذلك ال يكون الهم والحزن سببا، كما يقول بعض الصوفية

تباع المشاعر ساعة   والموضوعية وضبط النفس وعدم ا    ، تالنفس أو الدعاء عليها بالهالك والمو     
 يفتـي   وأال يقضي القاضي أو   ، إال لفائدة  وعدم اإلكثار علي المحزون لحين يخف حزنه      ، الحزن

ومواساة  ،وأال يكثر اإلنسان من الحزن على من وعدهم اهللا بالكرامة  ،  ومهموم  حزين اإلمام وهو 
ومنها تجنب المخالفات الشرعية المـصاحبة      ، وعمالً  ويصبرهم قوالً  المسلم إلخوانه بما يسليهم   
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التعاون بـين   كما ال بد من     ، واإلحداد البدعي  ،والبكاء المقترن بالندب والنوح    ، كالنياحة ،للحزن
 . شكر اهللا عند ذهاب الحزن:اوأخير، المسلمين في أحزانهم

  اتضمنت السنة عالج والنفـسية ، الوقائية، شمل الجوانب العالجية األربع   ،  للحزن ا نافع ،
 .وال مطلوبٍ شرعا، وذلك ألنه غير مقصود أصالً، والمادية، والروحية

 مدخل للشيطان وأنه  وبيان أن الحزن    ،  التحذير من الفتن   : منها ،في أمور مثل  تتفالوقائية  
تـصحيح   كـذلك    هـا ومن، والنجوى، المحزنةكالرؤيا  ، لذلك وسائل متعددة  وله  ، حريص عليه 

ومنـع  ، وإحسان الظـن بالنـاس    ،  والرضا وتربية النفس على القناعة   ،  وإزالة الشبهات  المفاهيم
  من األقـوال   ر بالحزن كِّذَأو ي ، واإلعراض عما يحزن  ، الضعفة من التعرض للمواقف المحزنة    

 .ن أسباب الهم والحزننها سبب مواجتناب الذنوب والمعاصي أل، والمشاهد واألفعال
الـدنيا  صفات التي تجنب المؤمن الحـزن فـي         قد ذكر اهللا تعالى في القرآن الكريم ال       و

وإسالم الوجـه هللا    ، واإليمان باهللا واليوم اآلخر والعمل الصالح     ، تباع هدى اهللا   ا :منها، اآلخرة أو
والتقـوى  ، ل اهللا تعـالى   والجهاد والشهادة في سبي   ،  أذى اإلنفاق دون من أو   و، تعالى واإلحسان 

، والـسبق إلـى الخيـرات    ، ن سبقت لهم من اهللا الحـسنى      وم، والتواضع والمسكنة ، واإلصالح
 .وتحقيق العبودية هللا تعالى، اإليمان باهللا ثم االستقامةو

 التعزي بالمصيبة الكبرى عـن      :منها ،أمورفيتمثل في   في العالج   وأما الجانب النفسي    
ومواساة المصابين وتسليتهم على ، التأسي بالسلف الصالحو،  بالنظيرالتأسيو، المصيبة الصغرى
، واعتبار المصلحة فـي مواسـاة الكـافر       ، وعلى اختالف أجناسهم وألوانهم   ، اختالف مصابهم 

واستخدام وسائل وأساليب التعزية    ، أو العكس ، واعتبار األمن من الفتنة في مواساة الرجل للمرأة       
 تحـديث   ؛ومن العالج النفـسي   ، وهكذا، ل من ينوب أو إرسال كتاب     أو إرسا  كالزيارة المناسبة

والعلم بعفـو   ، وضرورة احتساب الهم والحزن كفارة    ، المحزون ومالطفته بما يزيل حزنه وهمه     
،  العلم بأن الفرح والحزن ال يدومان      :اوأخير،  وحزن القلب  ه الحزن كدمع العين    ب اهللا عما يسلو  

 .وأن حزن اآلخرة ليس فوقه حزن
،  اإليمـان والعمـل الـصالح      :منها ،أموروأما الجانب الروحي من العالج فيتمثل في        

وأهمية تالوة القـرآن    ، حيث فيها قرة العين    كالصالة، وأداء العبادات ، واإليمان بالقضاء والقدر  
مع وجود أدعية مخصوصة إلذهـاب الهـم   ،  إلى اهللا تعالى   والدعاء والتضرع ، في طمأنة القلب  

وهنـاك صـفات متعـددة      ، حـزن  ال تذهباستشعار معية اهللا تعالى     كما أن   ، ربوالحزن والك 
وتبليـغ  ، والدعوة، واإلحسان، والتقوى، الصبرو، اإليمان :منها، يؤيدهم بمعيتهاهللا الذين   ألولياء
 .الرسالة

 ،أمورويتمثل في   ، ����من حسن التوكل على اهللا      يعتبر  تخاذه  افإن  ، وأما العالج المادي  
 وكيف لمن يقف ببـاب الجنـة أن       ، فإنه باب من أبواب الجنة    ، د في سبيل اهللا تعالى    الجها :منها
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والزواج من األرامل   ، ومنها المساهمة في حل المشاكل المحزنة     ، نه يوشك أن يدخلها    فإ !!يحزن  
واستخدام الزينة بأشكالها لما ، عن النفسواللهو واللعب المباح والترفيه ،  لخاطرهماوالثكالى جبر

وقد ثبت  ، تذهب ببعض الحزن  ، ة مجمة لفؤاد المريض   ن التلبي :اوأخير، ثه من بهجة وسرور   تور
وهناك العديد من األطعمة واألشربة والمواد المفرحة، اذلك طبي. 

ال و، ال غلبة وال ظهور لهم على مؤمنيهم       هم أن منافقي  :بشرى ألهل الشام  هناك  : وأخيرا
 . كما صح موقوفًا،حزنًا يموتون إال هما أو غيظًا أو
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 النتائج
 

ـ    ، مكانهما القلب ، والحزن مرض باطني  ، الفرح لذة قلبية  *  بمـا  ، اسويمر بهما كل الن
 .فيهم األنبياء والصالحون

دون ، على كيفية تليق بجالله وعظمته    ، صفة الفرح وصفة البش من صفات اهللا تعالى       * 
، افلن نعدم من رب يفرح خيـر      ، شروهي تنعكس على الب   ، تكييف أو تأويل   تعطيل أو تشبيه أو   
 .لمساجدتوطن ا أسباب منها ����ولبشه ، ذكرت السنة منها توبة العباد، ولفرح اهللا أسباب

 حيث  وهي كذلك لها أثر على نفوس بني آدم       ، كذلك الفرح من صفات المالئكة الكرام     * 
 .الحث على اإليمان والعمل الصالح واإلزدياد منه

 *  االحزن ليس مطلوب ا شرع ، وإنما هو مصيبة من المصائب يبتلي      ،  أصالً اوال مقصود
 .اهللا بها من يشاء من عباده

فجعـل  ،  على إدخال الفرح والسرور والبهجة لقلوب أصـحابه        ا حريص �كان النبي   * 
، ويختار األوقات المناسبة  ، كان ينتهز الفرص  و، ب المؤمن من أفضل األعمال    إدخال السرور لقل  

ـ   ، لينشر عليهم البهجة والسرور   لل والملل   كأوقات الخوف والك   ، ائل مختلفـة  ويتبع أساليب ووس
 .فتكون الفرحة أعظم في قلوبهم، ليزف إليهم البشريات، كالتدريج في البشرى

فقد يفرح اإلنسان فال يترتـب    ،  فمنه المباح ومنه المحمود ومنه المذموم      :الفرح أنواع * 
 .ا عظيماوقد يفرح فيؤثم إثم، ا عظيمارحه ثوابوقد يفرح فيثاب على ف، عليه ثواب أو عقاب

عليه ثـواب   فقد يحزن فال يترتب     ، ومنه المذموم ،  فمنه المباح  :والحزن كذلك أنواع  * 
وإنما يكون ما تعلق به هـو       ، اوال يكون الحزن محمود   ، ا عظيم اثم إثم وقد يحزن فيأ  ، عقاب أو

لذلك هو يثاب على مـا تعلـق بـه          ، ن ذاته ال الحز ، فيكون سبب الحزن هو المحمود    ، المحمود
 .وأما الحزن فهو مصيبة من المصائب، الحزن من أسباب ودواعي

 *  ولكن إلى جانب الفوائد التي     ،  لسالمة اإلنسان البدنية والنفسية والعقلية     االفرح مهم جد
ا لئال تكون ذات واالنتباه إليه،  ال بد من الحذر منهااًفإن له آثار  ، تعود على اإلنسان بسبب الفرح    

 .نسان كصدمة الفرح على اإل سلبيٍتأثيرٍ
 *  جد فال بد من اجتناب كل ،  على صحة اإلنسان البدنية والنفسية والعقلية     االحزن خطير

 .ما يسبب الحزن
فإن الفرح بالباطـل رأس     ، فالفرح رأس األعمال كلها   ، للفرح آثار على عمل اإلنسان    * 

 فالفرح بـاهللا فـوق    ، والفرح فوق الرضا  ، ألعمال الحسنة  رأس ا  والفرح بالحق ، األعمال السيئة 
 »الْجنَّةُ لَه وجبتْ ؛نَبِيا وبِمحمد، دينًا وبِاِإلسالَمِ، ربا بِاللَّه رضى من« فإن كان ثواب  ،  به الرضا

 .!فما ثواب من فرح بهم ؟
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، تعـالى كالفرح بـاهللا  ، ر من الناسعنها كثيهناك العديد من أسباب الفرح التي يغفل       * 
وبما يجلب مرافقة   ، الفرح بالعبادات والطاعات  و، سالموالفرح باإل ، وآياتهكتابه  بو، � هرسولبو

هـي أسـباب الفـرح      ف، وبرخص اهللا تعالى وتخفيفه عن عباده     ،  وهو محبته   في الجنة  �النبي  
 حينما يلقـى ربـه     أعظم اوأجر أكبروفرحةً  ،  في الدنيا  ا وسرور االتي تمأل القلب فرح   ، الحقيقي

����. 
فـال بـد أن   ، اسببوهو الحزن المحمود    ، ال بد للمؤمن أن يكون لديه نوع من الحزن        * 

أو حينمـا  ، أو عند مشاهدة حرمات اهللا وحدوده تنتهك      ، يحزن لحال المسلمين إن أصابهم مكروه     
فمن خال قلبه ، ونحو ذلك، ينأو عند دخول ديار المعذب ، اءة القرآن أو عند قر  ، معصية ما  يرتكب

 .ويحتاج لعالج، فإن قلبه خرب، من مثل هذه المعاني
فإن أوقات الفرح والحزن    ، وعدم تجاوزها ، بها رح والحزن آداب ال بد من االلتزام      للف* 

 أم  ؟ ����هل سيتمادى به الفرح إلـى أن يعـصي اهللا           ، فهو مختبر إذا فرح   ، أوقات اختبار للعبد  
 .الفرح ؟سيشكر ويلتزم آداب 

هل سيأخذه الحزن إلى التجاوز ومعـصية اهللا واالحـداث          ، وكذلك هو مختبر إذا حزن    
 . ؟����فعل إال ما يرضي الرب  يوالواالبتداع في الدين ؟ أم سيصبر وال يقول 

ـ  ، وحرص السنة عليه  ، بالرغم من أهمية الفرح والسرور    *  ، بابه ودواعيـه وعلـى أس
وهي يوم الجمعة   ، المسلمينعياد  ا إلحداث أعياد جديدة غير أ     إال أن ذلك ال يعتبر سبب     ، كاألعياد
،  فـي أعيـادهم    أو مشاركة الكفار والمشركين   ،  الفطر واألضحى في العام    ويوما، سبوعفي األ 

 .ففيها أقوال، نسانيةدون أعيادهم اإل، أو تهنئتهم بأعيادهم الدينية، الفرح بها بحال وأ
كـالحزن علـى    ،  بأشكال وألوان من الهم الحزن     �د  مر األنبياء ومنهم نبي اهللا محم     * 

 ولم يصدهم، يخرجهم ذلك عن حدود الطاعة ولكن لم   ، وكالحزن المتعلق بالدعوة والرسالة   ، الولد
 .دعوتهم ورسالتهمتبليغ عن أو يحبطهم 
، زنهناك العديد من اآليات واألحاديث واآلثار التي قد يفهم منها ذم الفرح أو مدح الح* 

وأما األحاديث واآلثار فكـان     ، ا وأشر ا بطر لفرح بالباطل وبغير الحق   حمولة على ا  ميات ف أما اآل 
وال تفيـد  ، القرن الثاني ومـا بعـده  من أسباب وجودها موجات الزهد والتصوف التي اجتاحت  

، فإن الباحث تناول العديد من هذه األحاديث فوجدها ضعيفة األسانيد         ، أفضلية للحزن على الفرح   
أو أن من قالها قصد     ، فهي إما ضعيفة اإلسناد   ، آلثار المروية عن بعض السلف الصالح     وكذلك ا 

وهذه ال شـك فـي      ، مثل الخشوع واالنكسار والخشية   ، المعروف بها معاني أخرى غير الحزن    
التي يكفر اهللا بها    ، إنما هو مصيبة كباقي المصائب    ، هفال فضل في  ، أما الحزن المعروف  ، فضلها

 .بالخطايا والذنو



�    � ٣٦٧ 

،  أخـذ بلحيتـه    همه شيء أإذا  فكان من صفته    ، � قدوةً في كل أحواله      �كان النبي   * 
، وربما سالت على خديه الشريفين، وكانت تدمع عيناه، وربما جلس بوقار حتى يظهر فيه الحزن

     وأنه ، فال تعارض بين ما ورد أنه كانت تدمع عيناه        ، بجزعٍ  أو ولكن ال يبكي بفيضٍ أو بصوت
 .كي على أحدما كان يب

فهـي بينـت    ، أشارت السنة النبوية إلى الجوانب العالجية األربعة في عالج الحزن         * 
 .ذا ما وقع له إا وماديا وروحيا نفسياوكذلك وضعت عالج، أسباب الوقاية من الحزن قبل أن يقع

 .هناك سبق للقرآن والسنة للعلوم الحديثة في عالج الحزن بجوانبه المختلفة*   
والتي قـد   ، ناك العديد من األحاديث الضعيفة والموضوعة في بابي الفرح والحزن         ه*  

وقد تم اإلشـارة إليهـا فـي        ، حققيندل بها الكتاب والباحثون غير المت     أو يست ، يرددها الخطباء 
 .أماكنها
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 التوصيات
 في كل جوانب الحياة لتحقيق الـسعادة  � وسنة رسوله �ضرورة العودة لكتاب اهللا   * 

 .لدنيا واآلخرةفي ا
من خالل آيات القـرآن     وذلك  ، االهتمام بالدراسات التي تؤصل لعلم النفس اإلسالمي      * 

مـن همومهـا    إلنقـاذ البـشرية       وذلك ،وآثار علماء اإلسالم   الكريم ونصوص السنة المشرفة   
 .هذه العلوممثل ز أسبقية المسلمين لغيرهم في ابرإلو، وغمومها

ذم  وأوالتي فيها مدح الحـزن      ، منسوبة إلى السلف الصالح   اآلثار ال دراسة  االهتمام ب * 
 . منه لإلطالةاتجنب، مما لم يورده الباحث في دراسته، الفرح

 حيث أنـه مـنهج    ، ضرورة تطبيق الهدي النبوي في عالج حاالت الحزن واالكتئاب        * 
ـ ، والعالج النفسي ، مثل الوقاية ، يشمل الجوانب العالجية المختلفة   ، متكامٌل ، الج الروحـي  والع

والسنة ، والهدي النبوي المعصوم،  كونها تنبع من آيات الذكر المحفوظ والمعجز؛والعالج المادي
 .وعدم االقتصار على العالج المادي والعقاقير والمهدئات، النبوية الحكيمة

فهي ، هناك العديد من الجوانب التي تعرض لها الباحث على سبيل اإليجاز واإلشارة           * 
، واألعياد وأحكامها في الـسنة النبويـة      ، كاألعراس في السنة النبوية   ،  أبحاث مستقلة  تحتاج إلى 

فـي  وآداب ولطائف تربوية    وما يتعلق بهما من أحكام شرعية        التبسم والضحك ومقابله  والبكاء  
 . مصغرة علميةًاأبحاثً أو،  جامعيةً كانت رسائَلسواء، أحكام التعزيةكذلك و، ضوء السنة النبوية

 المـسبب و، عن أسلوب العقاب المؤلم للنفس   والمدرسين   رورة تخلي أولياء األمور   ض* 
 ر بقـد موعدم إحـزانه ، م وسرورهمظة على فرحه  بل المحاف ، بالس الط وللكبت والحزن في نف   

فـي  يجابيـة   على الجوانب اإل  المادي والمعنوي   من خالل اللعب والترفيه والتشجيع      ، المستطاع
حفاظاً على في الفرح والسرور و، وأبدانهم لنفوسهم وعقولهم اًهدمحزن الهم والألن في ، مسلوكه

 ."الفرحة تشب الصبي" :أنفكما مر معنا ، وقدراتهم  لذكائهموتنميةً، سالمة فطرتهم
،  طيبـةً  وأن يميتنا ميتةً  ،  طيبةً ن يحيينا حياةً  أ،  العرش الكريم  ذا، علي العظيم نسأل اهللا ال  

عـاجالً  ، وقرة عين ال تنقطـع    ،  ال ينفد  اوأن يرزقنا نعيم  ، ا واآلخرة ن يعافينا من أحزان الدني    وأ
 .اللهم آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآجالً

وعلينا معهم  وأتباعه  به  اصحأوعلى آله و   نبيه محمد عبده و  ىوصلى اهللا وسلم وبارك عل    
 .والحمد هللا رب العالمين، أجمعين

m½��¼��»����º��¹�� �̧�¶���½��¼��»����º��¹�� �̧�¶���½��¼��»����º��¹�� �̧�¶���½��¼��»����º��¹�� �̧�¶���¾¾¾¾��������l ]٢٨٦: ةالبقر.[ 
m¬�¬�¬�¬�����®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����l ]٢٠١ :البقرة[. 

�mHHHH����IIII������������JJJJKKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����l ]١٢٧ :البقرة[. 
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 الفهارس العامة
 

 فهرس اآليات القرآنية: أوالً
 ) وترتيب آياتهمرتبة حسب ترتيب سور القرآن الكريم(

 
 آيات سورة البقرة

 الصفحة السورة اآلية
m����À�¿�¾�½�¼�»�ºÀ�¿�¾�½�¼�»�ºÀ�¿�¾�½�¼�»�ºÀ�¿�¾�½�¼�»�º..l ١ ٣٦ :البقرة 

m����I�H�G�F�ED�C�B�AI�H�G�F�ED�C�B�AI�H�G�F�ED�C�B�AI�H�G�F�ED�C�B�A ..l ١٨٧، ٦٥، ٤، ١ ٣٨ :البقرة ،
٣٠١ 

�m£�¢�¡£�¢�¡£�¢�¡£�¢�¡¤¤¤¤�̈§�¦�¥��̈§�¦�¥��̈§�¦�¥��̈§�¦�¥������©�©�©�©l٣٣٣، ٧٥ ٤٥ :البقرة���� 

m..�����M�L�K�J�I�H�M�L�K�J�I�H�M�L�K�J�I�H�M�L�K�J�I�H..���������X�W�V�X�W�V�X�W�V�X�W�Vl٣٠٢ ٦٢ :البقرة���� 
m..����gggg����j�i�hj�i�hj�i�hj�i�h����l�kl�kl�kl�k.. l١٧٤، ١٣٩ ٩٦ :البقرة���� 
ÌÌÌÌ����m..�����Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í..l٣٥٥، ٣٥٤ ٦٩ :البقرة� 

mØ�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎØ�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎØ�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎØ�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î..l���� ٣٢٠، ٢٨٠، ٤ ١١٢ :البقرة 

m..����J�I�HJ�I�HJ�I�HJ�I�HKKKK�O�N�M�L��O�N�M�L��O�N�M�L��O�N�M�L�l٣٦٨ ١٢٧ :البقرة���� 

�mÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����l٣٤٣ ١٥٣ :البقرة� 

mW�V�U�T�S�R�Q�PW�V�U�T�S�R�Q�PW�V�U�T�S�R�Q�PW�V�U�T�S�R�Q�P..l٢٨٣ ١٥٥ :البقرة�������� 
m�..����g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^ l١٥٦ :البقرة�- 

١٥٧ 
٢٤٨ 

����m..����a� �̀_� �̂]a� �̀_� �̂]a� �̀_� �̂]a� �̀_� �̂]..l١٨٥ ١٦٤ :البقرة���� 
m�G�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�AHHHH..l١٢١ ١٨٧ :البقرة� 
mwwww����xxxx������������yyyy����zzzz����{{{{����||||}}}}����..l٣٤٣ ١٩٤ :البقرة�������� 

����m..���������́³�²�±�°� �̄®�¬�́³�²�±�°� �̄®�¬�́³�²�±�°� �̄®�¬�́³�²�±�°� �̄®�¬..l٣٦٨ ٢٠١ :البقرة�������� 
mm�l�k�j�i�hm�l�k�j�i�hm�l�k�j�i�hm�l�k�j�i�h�������� ..�¡���~��¡���~��¡���~��¡���~�l٣٠٢ ٢٦٢ :البقرة� 

m�� �̄®�¬� �̄®�¬� �̄®�¬� �̄®�¬�������� ..¾�½�¼�¾�½�¼�¾�½�¼�¾�½�¼�l٣٠٢ ٢٧٤ :البقرة� 
m�e�d�c�b�ae�d�c�b�ae�d�c�b�ae�d�c�b�a������������...��������s�r�qs�r�qs�r�qs�r�ql٣٠٢ ٢٧٧ :البقرة�������� 
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 آيات سورة آل عمران
�mu�t�s�r�q�pu�t�s�r�q�pu�t�s�r�q�pu�t�s�r�q�p�����w�v�w�v�w�v�w�v..l١٢٧، ٨٠ ١٤ :�ل ���ان���� 

�m��Z��Y��X��W��V��U��T��Z��Y��X��W��V��U��T��Z��Y��X��W��V��U��T��Z��Y��X��W��V��U��T..l��������� ط ١٠٢ :�ل ���ان� 
m�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°ºººº����..l٢٠٨، ٩٢، ١٢ ١٢٠ :�ل ���ان���� 
m�I�H�G�F�E�D�C�B�I�H�G�F�E�D�C�B�I�H�G�F�E�D�C�B�I�H�G�F�E�D�C�B..l١٣٣ :�ل ���ان�����-

١٣٤ 
١٥٤ 

m��T�S�R�Q�P�O�N�T�S�R�Q�P�O�N�T�S�R�Q�P�O�N�T�S�R�Q�P�O�N..l٢٤٥ ١٣٤ :�ل ���ان� 
m{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����l١٨٧، ٧٧ ١٣٩ :�ل ���ان���� ،

٢٢٩، ٢٠٧ ،
٢٥٣ 

m�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦®�¬�«�ª�©� �̈§�¦®�¬�«�ª�©� �̈§�¦®�¬�«�ª�©� �̈§�¦¯̄̄̄����..l١٣٩ :�ل ���ان�-
١٤٠ 

٢٨٨ 

m�k�j�i�h�g�f�e�d�ck�j�i�h�g�f�e�d�ck�j�i�h�g�f�e�d�ck�j�i�h�g�f�e�d�cllll����..l٣٤١، ٢٣٥ ١٤٤ :�ل ���ان� 
m�..��������ª�©� �̈§�¦ª�©� �̈§�¦ª�©� �̈§�¦ª�©� �̈§�¦.. l٣٠٥ ١٥٣ :�ل ���ان����� 
mk�j�i�h�g�f�e�dk�j�i�h�g�f�e�dk�j�i�h�g�f�e�dk�j�i�h�g�f�e�dllll�n�m��n�m��n�m��n�m�..l١٦٩ :�ل ���ان����-

١٧٠ 
٣٤٩ 

m�x�w�v�u�t�s�x�w�v�u�t�s�x�w�v�u�t�s�x�w�v�u�t�s..l ١٣، ١٢، ١٠ ١٧٠ :�ل ���ان ،
١٦، ١٥، ١٤ ،

٣٠٢، ٢٥٩ 
�m¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶ÀÀÀÀ..l٢٤٥ ١٧٢ :�ل ���ان����� 
�m�c�b�a� �̀_�^�c�b�a� �̀_�^�c�b�a� �̀_�^�c�b�a� �̀_�^..l٢٠٩ ١٧٦ :�ل ���ان� 
mG�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�A..l١٦٥ ١٨٧ :�ل ���ان� 
m]�\�[�Z�Y�X]�\�[�Z�Y�X]�\�[�Z�Y�X]�\�[�Z�Y�X ..l١٦٤، ٨٩ ١٨٨ :�ل ���ان� ،
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 آيات سورة النساء

m�L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A�L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A�L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A�L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A..lط ١ :النساء���� 
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�    � ٣٧١ 

 آيات سورة المائدة
�m..���������q�p�o�n�m�l�k�q�p�o�n�m�l�k�q�p�o�n�m�l�k�q�p�o�n�m�l�k..l١٣٣، ١١٥ ٣ :ا��)�3ة���� 

m..��������KKKK����LLLL����MMMM����NNNN..l٦٢ ٢٤: ا��)�3ة���� 
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 آيات سورة التوبة
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����m..����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬..l����;<!=١٨٧، ٧٧ ٤٠ :ا� ،

٣٤٢ 
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m..�����b�a� �̀_� �̂]�b�a� �̀_� �̂]�b�a� �̀_� �̂]�b�a� �̀_� �̂]..l ١٢ ٨١ :التوبة 

m..�����µ�´�³�²�±�°� �̄®�¬�«�µ�´�³�²�±�°� �̄®�¬�«�µ�´�³�²�±�°� �̄®�¬�«�µ�´�³�²�±�°� �̄®�¬�«l����;<!=٢١٢، ١٨٣ ٩٢ :ا� 
 آيات سورة يونس

m..��������E�D�C�BE�D�C�BE�D�C�BE�D�C�BFFFFL�K�J�I�H�G�L�K�J�I�H�G�L�K�J�I�H�G�L�K�J�I�H�G�MMMM..l�� !�: ٢٣٩ ٢٦ 
mj�i�h�g�f�e�d�c�b�aj�i�h�g�f�e�d�c�b�aj�i�h�g�f�e�d�c�b�aj�i�h�g�f�e�d�c�b�al١٥، ١٤، ١٢، ٩ ٥٨ :يونس�������� ،

١٣٦، ٨٠، ١٦ ،
٢٨٠ 

�mJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�A����l������ !�: ٦٢- 
٣٠٣، ٣٠ ٦٤ 

 آيات سورة هود
m..������§�¦�¥�§�¦�¥�§�¦�¥�§�¦�¥l١٦، ١٤ ١٠ :هود���� 

�mp�o�n�m�lp�o�n�m�lp�o�n�m�lp�o�n�m�ll٢٢٢ ٧٥ :ه!د� 
 آيات سورة يوسف

m..����a�`�_�~�}a�`�_�~�}a�`�_�~�}a�`�_�~�}l����IP!�: ٣١٠، ٢٤٠ ١٨ 

m..�»�º�¹� �̧¶�µ�»�º�¹� �̧¶�µ�»�º�¹� �̧¶�µ�»�º�¹� �̧¶�µl١٩٠، ١٨٣، ٧٢ ٨٤ :يوسف���� ،
٢٨٢، ٢٢٩، ٢٠٣ 

����m�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê..l�IP!�: ٢٥٢، ٢٥٠، ١٨٤ ٨٦ 
m¯̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́..l ����IP!�: ٢٠٣ ٨٦ -٨٤ 

�m�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�ALLLL..l�����IP!�: ٢٥٣ ٨٧ 

�m¶�µ�´�³�²�±�°� �̄®¶�µ�´�³�²�±�°� �̄®¶�µ�´�³�²�±�°� �̄®¶�µ�´�³�²�±�°� �̄®l٢٣٠ ٩٣: يوسف�� 
 آيات سورة الرعد

m�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Úß�Þ�Ý�Ü�Û�Úß�Þ�Ý�Ü�Û�Úß�Þ�Ý�Ü�Û�Úàààà..l٣٤١، ٣٢٦ ٢٨ :ا�������� 
m� �̀_�^�]�\�[�Z� �̀_�^�]�\�[�Z� �̀_�^�]�\�[�Z� �̀_�^�]�\�[�Z..l ٣٢٧، ١١٥، ٨٠، ١٤ ٣٦ :الرعد 

 آيات سورة إبراهيم
mb�a� �̀_� �̂]b�a� �̀_� �̂]b�a� �̀_� �̂]b�a� �̀_� �̂]..l����@E١٥٧ ٧ :إ>�اه 

 آيات سورة الحجر
m�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�Â�Á�À�¿�Â�Á�À�¿�Â�Á�À�¿�Â�Á�À�¿..l�����A٢٩١، ٢٢١، ١٨٧ ٨٨ :ا�� 
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 آيات سورة النحل
m�i�h�g�f�e�d�c�b�a�i�h�g�f�e�d�c�b�a�i�h�g�f�e�d�c�b�a�i�h�g�f�e�d�c�b�al &�'٢٨٠ ٥٩ -٥٨ :ا� 
�mr�q�p�o�n�m�l�kr�q�p�o�n�m�l�kr�q�p�o�n�m�l�kr�q�p�o�n�m�l�k..l��������&�'١١٧ ٩٠ :ا� 

ma� �̀_�~�}�|�{�z�ya� �̀_�~�}�|�{�z�ya� �̀_�~�}�|�{�z�ya� �̀_�~�}�|�{�z�y..l  ٢٨٠، ٥ ٩٧ :النحل 
m..����½½½½�����¿�¾�¿�¾�¿�¾�¿�¾l����&�'٢٤٥، ٢٧ ١٢٦ :ا� 
����m..����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����l�&�'١٨٧، ٧٧ ١٢٧ :ا� ،

٢٨٢، ٢٠٨ 
mÅ�Ä�Ã�Â�ÁÅ�Ä�Ã�Â�ÁÅ�Ä�Ã�Â�ÁÅ�Ä�Ã�Â�ÁÆÆÆÆ�É�È�Ç��É�È�Ç��É�È�Ç��É�È�Ç�..l����&�'٢٢٩ ١٢٨ -١٢٧ :ا� 
mÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ØØØØl�&�'٣٤٣ ١٢٨ :ا� 

 آيات سورة اإلسراء
m�..�����Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐÏ�Î�Í�Ì�Ëlاء�����P*١٦٨ ٢٧: ا 

 آيات سورة الكهف
m�̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�Tl�����IJK٢٢١، ٢٠٨ ٦ :ا� 
�mE�D�C�B�AE�D�C�B�AE�D�C�B�AE�D�C�B�AFFFF�I�H�G��I�H�G��I�H�G��I�H�G�..l�����IJK١٢٤ ٤٦ :ا� 

 آيات سورة مريم
mÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����l����@��C: ٢٢٨ ٢٦ -٢٢ 

mWWWW����Z�Y�XZ�Y�XZ�Y�XZ�Y�X[[[[]�\�]�\�]�\�]�\������_�^�_�^�_�^�_�^l����@��C: ٢٦٩ ٤١ 

mT�S�R�QT�S�R�QT�S�R�QT�S�R�QUUUU\�[�Z�Y�X�W�V�\�[�Z�Y�X�W�V�\�[�Z�Y�X�W�V�\�[�Z�Y�X�W�V�l�����@��C: ٢٦٩ ٥٤ 
 آيات سورة طه

iiiim�..q�p�o�n�m�l�k�j�q�p�o�n�m�l�k�j�q�p�o�n�m�l�k�j�q�p�o�n�m�l�k�j�rrrr ..l b>: ٢٨٢ ٤٠ 
m°�¯�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢°�¯�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢°�¯�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢°�¯�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢±±±±..l�b>: ٣٤٣ ٤٦ 
m�h�g�f�e�d�c�b�a�h�g�f�e�d�c�b�a�h�g�f�e�d�c�b�a�h�g�f�e�d�c�b�a����..l���� ١ ١١٩-١١٥: طه 

 رة األنبياءآيات سو
����m..�����Y�X�W�V�U�T�Y�X�W�V�U�T�Y�X�W�V�U�T�Y�X�W�V�U�Tlء�(E8 1٢٥٢، ٢٥٠ ٨٣ :ا 

m�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~..lء�����(E8 1٣٣٦ ٨٨ -٨٧ :ا 
m��m�l�k�m�l�k�m�l�k�m�l�k..lء����(E8 1٢٤٢ ٩٥ :ا 
m�¹� �̧¶�µ� �́³¹� �̧¶�µ� �́³¹� �̧¶�µ� �́³¹� �̧¶�µ� �́³�������� ..lء����(E8 1٣٠٢ ١٠٣-١٠١: ا 



�    � ٣٧٤ 

 آيات سورة الحج
����m..�����a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�Xl٤٦ ٢ :الحج���� 

m»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²�±�°�¯»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²�±�°�¯»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²�±�°�¯»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²�±�°�¯l��������R١٨٦ ٢٢ :ا�� 
 آيات سورة المؤمنون

m«�ª�©�¨«�ª�©�¨«�ª�©�¨«�ª�©�¨¬¬¬¬²�±�°� �̄®�²�±�°� �̄®�²�±�°� �̄®�²�±�°� �̄®�l���� ٨٩، ٢١، ١٣، ١٢ ٥٣ :المؤمنون 
 آيات سورة الفرقان

m~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa..l١٣٨ ٧٢ :ا�5�6)ن���� 
mu�t�su�t�su�t�su�t�s����|�{�z�y�x�w�v|�{�z�y�x�w�v|�{�z�y�x�w�v|�{�z�y�x�w�v ..l٨١، ٥٠ ٧٤ :ا�5�6)ن���� 

 آيات سورة الشعراء
m´́́́����µµµµ¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����lاء�����Q%٣٤٣ ١٥ :ا� 

 آيات سورة النمل
m..����GGGG�����I�H�I�H�I�H�I�HO�N�M�L�K�JO�N�M�L�K�JO�N�M�L�K�JO�N�M�L�K�J�����P�P�P�P..l ١٤ ٣٦ :النمل 

mx�w�v�u�t�s�r�qx�w�v�u�t�s�r�qx�w�v�u�t�s�r�qx�w�v�u�t�s�r�q����������������yyyy..l ٢ ٦٠ :النمل 
 آيات سورة القصص

mW�V�U�TS�R�Q�P�O�NW�V�U�TS�R�Q�P�O�NW�V�U�TS�R�Q�P�O�NW�V�U�TS�R�Q�P�O�N..l ٢٢٩، ٦٥ ٧ :القصص 

m¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����Â�ÁÂ�ÁÂ�ÁÂ�Á����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����..l����� ٢٨٢، ٢٢٩ ١٣ :ا��

m..��������³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����l �، ١٤، ١٣، ١٠، ٩، ٨ ٧٦ :ا��
١٦٣، ٦٤، ١٦ 

mºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿ÀÀÀÀ����..lÆ �Æ �Æ �Æ  ٨٠ ٧٧ :القصص���� �����

�m�GF�����E��D��C������B��A�GF�����E��D��C������B��A�GF�����E��D��C������B��A�GF�����E��D��C������B��Al ٨٨، ٦٤ ٧٨: القصص� 
 آيات سورة العنكبوت

m�n�m�l�k�j�i�h�g�f�en�m�l�k�j�i�h�g�f�en�m�l�k�j�i�h�g�f�en�m�l�k�j�i�h�g�f�e������������..l8!ت��������K'Q٢٨٠ ٣٣ :ا� 
 آيات سورة الروم

m�£�¢�¡���~�}�|�{£�¢�¡���~�}�|�{£�¢�¡���~�}�|�{£�¢�¡���~�}�|�{..l١٢٣، ١٢٢ ٤ -١ :ا��وم� 
m..�����¼�»�º�¹� �̧¶¼�»�º�¹� �̧¶¼�»�º�¹� �̧¶¼�»�º�¹� �̧¶ ..l١٢٢، ١٣ ٥ -٤ :ا��وم� 

m..�����Í�Ì�Ë�Ê�Í�Ì�Ë�Ê�Í�Ì�Ë�Ê�Í�Ì�Ë�Êl١١ ١٥ :الروم���� 
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 ورة لقمانآيات س
ÒÒÒÒ����m..�����Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ól١٦١ ١٨ :���)ن���� 

 آيات سورة األحزاب
����m..����~�}~�}~�}~�}����..����±�°� �̄®�¬�«±�°� �̄®�¬�«±�°� �̄®�¬�«±�°� �̄®�¬�«..l٧٥ ٣٥ :ا01/اب���� 

m�Q�P�O�N�M�L�K�Q�P�O�N�M�L�K�Q�P�O�N�M�L�K�Q�P�O�N�M�L�Kl٤٤، ٣٠ ٤٥ :ا01/اب���� 

m..����\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S..l٢٨٢ ٥١ :ا01/اب�������� 
m�������~��}��|��{��z��y��x��w��v��u������~��}��|��{��z��y��x��w��v��u������~��}��|��{��z��y��x��w��v��u������~��}��|��{��z��y��x��w��v��u..l٧٠: األحزاب��������-

٧١ 

 ط

 رة فاطرآيات سو
����m..�����r�q�p�o�n�r�q�p�o�n�r�q�p�o�n�r�q�p�o�n..l�����>(?: ٢٢١ ٨ 

mzzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀aaaa..l�����>(?: ٢٧٠، ٧٧ ٣٤ 
mY�X�W�V�U�T�SY�X�W�V�U�T�SY�X�W�V�U�T�SY�X�W�V�U�T�S ..l��>(?: ٣٠٢ ٣٤ -٣٢ 

 آيات سورة ص
m..����g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}l١٣٠ ٣٢ :ص�������� 

 آيات سورة الزمر
�mXXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂..l��C/٢١٩ ٢٣ :ا� 

m~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t����..l���������C/١١٧ ٥٣ :ا� 

m�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�sl������C/٣٠٢ ٦١ :ا� 

�m¼�»�º�¹�¸¼�»�º�¹�¸¼�»�º�¹�¸¼�»�º�¹�¸�����Á�À�¿�¾�½�Á�À�¿�¾�½�Á�À�¿�¾�½�Á�À�¿�¾�½..l��C/١٥١ ٦٧ :ا� 

 آيات سورة غافر
m�́³�²�́³�²�́³�²�́³�²����¼�»�º�¹� �̧¶�µ¼�»�º�¹� �̧¶�µ¼�»�º�¹� �̧¶�µ¼�»�º�¹� �̧¶�µ����½½½½l ٨٩، ٨ ٧٥ :غافر 

 آيات سورة فصلت
m�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�A..l ����`a?: ٣٠٣، ٢٨٠ ٣٠ ،

٣٢٨ 
 آيات سورة الشورى

����m..����S�R�QS�R�QS�R�QS�R�QTTTTW�V�U�W�V�U�W�V�U�W�V�U� l٢٢، ٢٠ ١١ :ا�%!رى� 
mØ�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏØ�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏØ�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏØ�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ïl٢٤٩ ٣٠ :ا�%!رى� 
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 آيات سورة الزخرف
m�{�z�y�x�w�v�u�t�{�z�y�x�w�v�u�t�{�z�y�x�w�v�u�t�{�z�y�x�w�v�u�t..lف�����c/٣٠٣ ٦٨ :ا� 
m~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t..lف��c/٣٠٣ ٦٩ -٦٨: ا� 
m..����� �̈§�¦�¥�¤� �̈§�¦�¥�¤� �̈§�¦�¥�¤� �̈§�¦�¥�¤l١١ ٧٠ :الزخرف���� 

 آيات سورة الفتح
����m..����K�JK�JK�JK�J..l����U=6١٩٥ ٢٩ :ا� 

 آيات سورة الحجرات
mx�w�v�u�t�s�r�q�px�w�v�u�t�s�r�q�px�w�v�u�t�s�r�q�px�w�v�u�t�s�r�q�p..l ات�����A٢٣٩ ٢ :ا�� 

 آيات سورة ق
me�d�c�b�a� �̀_�~�}e�d�c�b�a� �̀_�~�}e�d�c�b�a� �̀_�~�}e�d�c�b�a� �̀_�~�}����g�fg�fg�fg�fl٧٢ ٧ :ق�������� 

 آيات سورة الذاريات
m..�����a�`�_�~�}�|�a�`�_�~�}�|�a�`�_�~�}�|�a�`�_�~�}�|l٧٤ ١٧ :ا�:ار�)ت���� 
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 ياسم الراو

 أبو هريرة ٤٩ الْباغيةُ الْفَئةُ تَقْتُلُك عمار بشرَأ ~
 زيد بن أرقم ٣١٥ وجهِي في وضحك، ُأذُني فَعرك � اللَّه رسوُل َأتَاني @*
١ كُمنَبِي حفَر كُملَيع َأنْشُر تُ َأنببفاطمة بنت قيس ٥٤ َأح 
 أنس بن مالك ١٩٧ فَُأصيب جعفَر َأخَذَها ثُم، فَُأصيب دزي الرايةَ َأخَذَ ٢
 أبو موسى األشعري ٩٣ من َأضلَّ الْيوم مسلما :إِِذَا َأصبح إِِبليس بثَّ جنُوده فَيقُوُل ٣
 أم سلمة ٢٤٨ خَيرا فَقُولُوا الْميتَ َأوِ الْمرِيض حضرتُم ِإذَا ٤
 أبو سعيد الخدري ٨٩ وفَرِحوا عنْه تَخَلَّفُوا الْغَزوِ ِإلَى � اِهللا رسوُل خَرج ذَاِإ ٥
 عائشة ٨٣ وجهِه فى ذَِلك عرِفَ والْغَيمِ الريحِ يوم كَان ِإذَا ٦
 عودعبد اهللا بن مس ٢٨٤  رجالنِ دون اآلخَرِ يتَنَاجىِإذَا كُنْتُم ثَالثَةً فَال ٧
٨ الْخَلْقاِل وي الْمف هلَيَل عفُض نِإلَى م كُمدَأح أبو هريرة ٢٩١ ِإذَا نَظَر 
 اهللا بن عمرو عبد ٤٠ ارجِع ِإلَيهِما فََأضحكْهما كَما َأبكَيتَهما ٩
 أبو موسى األشعري ٢١٢ لَهم الْحمالن َأسَألُه � اِهللا رسوِل ِإلَى َأصحابِي َأرسلَني ١٠
١١ َألُكانًا َأسالَ ِإيم بِيدةَ ،يقُرنٍ ويالَ ع ا ،تَنْفَدحفَرالَ و عنْقَطعبد اهللا بن مسعود ٥١ ي 
١٢ َألُكا َأسيمال نَع نْفَدي ،َألُكَأسةَ ونٍ قُريال ع ععمار بن ياسر ٥٠ تَنْقَط 
 أبو هريرة ٢٠٥ ِلى يْؤذَن فَلَم، لَها َأستَغْفر َأن فى ىرب استَْأذَنْتُ ١٣
 عبد اهللا بن جعفر ٢٧٦ شَغَلَهم َأمر َأتَاهم قَد فَِإنَّه ،طَعاما جعفَرٍ آلِل اصنَعوا ١٤
 أبي وقاصسعد بن  ١٧٤ عجِبتُ من هُؤالء « :قَاَل، َأضحك اُهللا سنَّك يا رسوَل اِهللا ١٥
 أبو جهيم بن الحارث ٢٩٤ علَيه فَسلَّم رجٌل فَلَقيه جمٍل بِْئرِ نَحوِ من � النَّبِي َأقْبَل ١٦
 عبد اهللا بن عباس ٣٥٠ ومن بغْضِ برِيرةَ مغيثًا، َأال تَعجب من حب مغيث برِيرةَ ١٧
١٨ كلَأم كلَيع انَكِلس ،كعسلْيو تُكيب ،كابلَى وع ََََكيَئتعقبة بن عامر ٢١١ خَط 
 عبد اهللا بن جعفر ٣٥٣ َأتَاهم ثُم، يْأتيهم َأن ثَالَثًا جعفَرٍ آَل َأمهَل *
 عائشة ٢١٧  ..فَال ِإن يقُم مقَامك يبكي ،ِإن َأبا بكْرٍ رجٌل َأسيفٌ ١٩
* يفٌِإنٌل َأسجكْرٍ را بي ؛ َأبكبي كقَامم قُمي عائشة ٢٥٩ ِإن 
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٢٠ ا َأنكْرٍ َأبب لِّي كَانصي مي لَهعِ فجو ٦٣  � النَّبِي أنس بن مالك 
 عبد اهللا بن مسعود ١١٧ ِإن َأكْبر آية في الْقُرَآنِ فَرحا؛ آيةٌ في سورة الغرف ٢١
٢٢ ِإن زِيني الْحلِّ فظ اللَّه ضرتَعر كُلَّ يأبو ذر ٦٥ خَي 
٢٣ ِإن نيالْع عمتَد ،الْقَلْبو نزحال، يا ِإال نَقُوُل وى مضرنَا يبأنس بن مالك ١٩٩ ر 
٢٤ ِإن نيالْع عمتَد ،الْقَلْبو نزحال، يا ِإال نَقُوُل وم ضرنَا ىيبأنس بن مالك ٢٦٣ ر 
٢٥ ِإن ِإذَا الْقَلْب لَم كُني يهف نزح مالك بن دينار ٢٢٣ خَرِب 
٢٦ آنالْقُر كلَيَأ عَأقْر ي َأننراَهللا َأم أنس بن مالك ١٠٦ ِإن 
٢٧ ِإن اللَّه قَد لَكُمدا َأبا بِهِمرا خَيمنْهأنس بن مالك ١٣١ م 
* ِإن اللَّه قَد لَكُمدا َأبا بِهِمرا خَيمنْهأنس بن مالك ١٣٨ م 
 عبد اهللا بن عمر ٣١٩ وال بِحزنِ الْقَلْبِ، ِإن اَهللا ال يعذِّب بِدمعِ الْعينِ ٢٨
٢٩ ِإن اللَّه بحزِينٍ قَلْبٍ كُلَّ يأبو الدرداء ٦٧ ح 
 أبو هريرة ٢٦ ذَا قُبِض َأتَتْه مالِئكَةُ الرحمة بِحرِيرة بيضاءِإن الْمْؤمن ِإ ٣٠
٣١ إن المؤمني بِصحينًازِ ح ويمسالحسن البصري ٢٩٢  ..زينًاي ح 
٣٢ َأن َل � النَّبِىهفَرٍ آَل َأمعثَالَثًا ج َأن مهيْأتعبد اهللا بن جعفر ٢٧٤ ي 
٣٣ النَّ َأنبِى � الَ كَان رتَطَيي نم ءبريدة بن الحصيب ٢٩٨  ..شَى 
٣٤ َل َأنخلَى تُدع يكالْ َأخْؤمم نملساالْموررأبو هريرة ٣٠  س 
٣٥ وَل ِإنسخََل � اِهللا رد لَيا عوررسقُ مرتَب ارِيرَأس هِهجعائشة ٥٢ و 
 عائشة ٦١ .. َأسارِير تَبرقُ مسرورا علَيها دخََل � اهللا ن رسولأ *
*@ قُلْتَ ِإن ذَاك، مخَلَةٌ ِإنَّهبنَةٌ لَمبجنَةٌ مزحاألشعث بن قيس ٢٠٣ م 

٣٦ قُلْتَ ِإن ؛ذَاك مخَلَةٌ ِإنَّهبنَةٌ لَمبجنَةٌ مزحاألشعث بن قيس ١٢٥ م 
٣٦ ِإن كَان مهدَأح لَيحفْر الءا بِالْبكَم حفْري كُمدخَاء َأحأبو سعيد الخدري ٣١٨ ِبِالر 
 بردية بن الحصيب ١٤٥ فَال وِإال، فَاضرِبِي نَذَرت كُنْت ِنإ ٣٨
* ِإن ا ِللهَأخَذَ م لَها وطَى مكُلٌّ َأعو هنْدٍل عى بَِأجمسأسامة بن زيد ٣١٣ م 
٣٩ ِل ِإنا لهَأخَذَ م ،لَها وطَى مكُلٌّ، َأعو هنْدٍل عى بَِأجمسأسامة بن زيد ٢٧٢ م 
* ِإن ا ِللهَأخَذَ م ،لَها وطَى مكُلٌّ، َأعو هنْدٍل عى بَِأجمسأسامة بن زيد ٢٧٣ م 
٤٠ ِإن نم ادبا الْعادبع مغْبِطُهي اءالشُّ األنْبِيواءدأبو هريرة ٣٠٣ ه 
٤١ لْ إال ُأإن هذا لم يعطه قومقبينهم العداوةُي عبد الرحمن بن عوف ١٢٩  والبغضاء 
 أبو بردة ٢٦٢ � اِهللا رسوُل منْه برَِئ ممن برِيء َأنَا ٤٢
٤٣ ةعممِ الْجوبِي حِإنَّا كُنَّا نَفْر ،تَْأخُذُ م وزجوِلكَانَتْ لَنَا عُأص سهل بن سعد ٨٤ ..ن 
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 أنس بن مالك ٢٣٩ � اللَّه رسوِل عنْد صوتي َأرفَع كُنْتُ الَّذي واللَّه َأنَا ٤٤
 أنس بن مالك ٢١٣ يزورها � اللَّه رسوُل كَان كَما نَزورها َأيمن ُأم ِإلَى بِنَا انْطَلقْ ٤٥
٤٦ ِإنَّكُم ونءةً تَقْرآي ،لَتْ لَوينَا نَزا فا التَّخَذْنَاهيدعمر بن الخطاب ١١٥ ع 
 أنس بن مالك  ٢٧١ ِإنَّما الصبر عنْد الصدمة اُألولَى ٤٧
٤٨ َأنَّه ِإذَا كَان هاءج رورٍ َأمرس َأو شِّرب بِه ا خَراجِدع بن الحارث ١٥٦ سنُفَي 
٤٩ حاِإنِّي َأرهي ،معا مَل َأخُوهأنس بن مالك ٣١٠ قُت 
 أبو سعيد الخدري ٤٦ فَكَبرنَا» رجو َأن تَكُونُوا ربع َأهِل الْجنَّةألِإنِّي  ٥٠
 خريم بن فاتك ٢٤١  يشَاء ممن بِهِم ينْتَقم، األرضِ في اللَّه سوطُ الشَّامِ َأهُل ٥١
 عائشة ٢٥٦ الصادقَةُ الرْؤيا الْوحيِ من � اِهللا رسوُل بِه َئبد ما َأوُل ٥٢
 عائشة ٣٠٥ بِي بِمصيبته فَلْيتَعز بِمصيبة ُأصيب النَّاسِ من َأحد َأيما ٥٣
٥٤ كارب اللَّه لَك ،كاربو كلَيع ،عمجا ونَكُميى برٍ فهريرةأبو  ١٧٠ خَي 
 أم عطية ٢٦١ ،m�L�K�J�I�H��L�K�J�I�H��L�K�J�I�H��L�K�J�I�H�l علَينَا فَقَرَأ � اِهللا رسوَل بايعنَا ٥٥
 عائشة ١٥٨ فَقَد َأنْزَل اللَّه براءتَك، الْبشْرى يا عاِئشَةُ ٥٦
 عائشة ١٧٧ فَقَد َأنْزَل اللَّه براءتَك، الْبشْرى يا عاِئشَةُ @*

٥٧ البكاءفَ شوبِلُالقُ اءو احتُرلَها وكننَ ضاها وكَنتُايها في الحعبيد اهللا ابن ميسرة ٣٢٣ نِز 
٥٨ عمتَد نيالْع ،نزحيو ال، الْقَلْبا نَقُوُل وطُ مخسي بأسماء بنت يزيد ٣٢٨ الر 
 عائشة ٣٥٦ الْحزنِ عضِبِب تَذْهب، الْمرِيضِ ِلفَُؤاد مجمةٌ التَّلْبِينَةُ ٥٩
~ لْكاجُِل تى عشْرنِ بْؤمأبو ذر الغفاري ٨٨ الْم 
*@ اءشٌ جبح نُونفزى يمِ فوي يدى عف جِدسعائشة ١٤٧ الْم 

 يع بنت معوذالرب ٣٥٢ جعلَتْ جويرِياتٌ لَنَا يضرِبن بِالدفِّ وينْدبن من قُتَل من آباِئي ٦٠
٦١ ببح ِإلَي نا منْيالد اءالنِّس ،الطِّيبأنس بن مالك ٣٣٤ و 
 أنس بن مالك ٣١٤ َأرقَم بن زيد ِإلَي فَكَتَب، بِالْحرة ُأصيب من علَى حزِنْتُ ٦٢
٦٣ رخَي اءي النِّستَ ِإذَا الَّتا نَظَرهِإلَي تْكربو هريرةأ ٤٢ س 
 أسماء بنت يزيد ٩٤ الْقيامة يومِ ِإلَى َأبدا معقُود الْخَير نَواصيها في الْخَيُل ٦٤
 عائشة ٣٨ عيد َأيام فَِإنَّها، بكْرٍ َأبا يا دعهما ٦٥
 عائشة ١٤٤ عيد َأيام فَِإنَّها، بكْرٍ َأبا يا دعهما *
٦٦ لَ ذَاكو َأنَا كَانو يح رتَغْففََأس لَك وعَأدو عائشة ٢٥٠ لَك 
~ ذَاك موتُ يِلدو يهف ،مويثْتُ وعب )ُأنْزَِل َأو( لَىع يهأبو قتادة األنصاري ١٣٦ ف 
٦٧ ذلك حزنالح أبو خالد األحمر ٧٦ نز 
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 أبو هريرة ٢٨٦ ..تَحزِين ورْؤيا اللَّه من بشْرى اِلحةالص فَرْؤيا :ثَالَثَةٌ الرْؤيا ٦٨
 جرير بن عبد اهللا ٦١ هبةٌمذَ كََأنَّه يتَهلَُّل � اللَّه رسوِل وجه رَأيتُ ٦٩
٧٠  وِل اللَّهسلَى رتُ علَّمورِ �سرالس نم ههجقُ وربي وهكعب بن مالك ٦٠ و 
~ دصقَة ةارِيج، لْمٍ َأوع نْتَفَعي بِه، َأو لَداِلحٍ وو صعدي أبو هريرة ٨٢ لَه 
 صهيب الرومي ١٥٤ خَير كُلَّه َأمره ِإن الْمْؤمنِ َألمرِ عجبا ٧١
٧٢ كُمللَى رِسع ،كُملَياِهللا ع ةمعن نم وا ِإنرشألشعريأبو موسى ا ٤٥  ..َأب 
* كُمللَى رِسوا، عرش؛َأب  َأنَّه كُملَياِهللا ع ةمعن نم أبو موسى األشعري ١٢١ ..ِإن 
٧٣ كُملَيع ادى بِالْجِهبِيِل فس اللَّه ،فَِإنَّه ابب نابِ موَأب نَّةعبادة بن الصامت ٣٤٥ الْج 
٧٤ كُملَينِ عزبِالح فَِإنَّه فْتَاحعبد اهللا بن عباس ٦٩ القَلْبِ م 
٧٥ رِ غَضصالْب، خَفْضنَاحِ والْج، ينَأنالْقَلْبِ و ،وهو نزاألوزاعي ٧٤ الْح 
 زيد بن أرقم ٢٣٤ حزِينًا كَِئيبا ونمتُ الْبيتَ فََأتَيتُ ٧٦
 عائشة ٢٣١  ..َأستَفقْ ِإال وَأنَا فَلَم ،فَانْطَلَقْتُ وَأنَا مهموم علَى وجهِي *
 عائشة ٢٣٥ فَبِتُّ تلْك اللَّيلَةَ حتَّى َأصبحتُ ال يرقَُأ ِلي دمع وال َأكْتَحُل بِنَومٍ @*
 ثوبان ٢٢٢ المِس باِإلمهحر فَيفَ كَاسِ النّن عهألُس يَلعجفَ *
 ثوبان ١١٣ ؟ المِس باِإلمهحر فَيفَكَ ؛اسِ النّن عهألُس يَلعجفَ ٧٧
 أم رومان ٢٣٠  وعلَيها حمى بِنَافضٍفَما َأفَاقَتْ ِإال، فَخَرتْ مغْشيا علَيها @*

 كعب بن مالك ١١٨ وعرفْتُ أن اللَّه قد جاءنَا بِالْفَرحِ، فَخَررتُ ساجِدا **
 عبد اهللا بن مسعود ٦٢ وسره وجهه شْرقََأ � النَّبِي فَرَأيتُ ٧٨
 محمد بن سيرين ١٠١ ه لَهعنَص تَيءوبالشَ، وهسكْ تَنِس الحبِ بالثوميت اليحِرفَ ٧٩
٨٠ ا فَرِحباحى صوسبِالْغُالمِ � م ينح ِلدا وما لَهزِعجو هلَيقتادة بن دعامة ٣٣٢ ..ع 
٨١ كحفَض تَّى � النَّبِيتْ حدب اجِذُهيقًا نَودِل تَصرِ ِلقَوبعبد اهللا بن مسعود ١٥١ الْح 
 عبد اهللا بن عباس ٩٨ َأصابنَا ما يصبنَا لَم كََأنَّه حتَّى فَفَرِحنَا ٨٢
 عائشة ٢٥٨ �اِهللا  واِهللا ما ماتَ رسوُل :فَقَام عمر يقُوُل *
 عمر بن الخطاب ١٤٢ َأكْبر اُهللا :فَقُلْتُ »ال« :قَاَل؟ نساءك َأطَلَّقْتَ :قَاِئم وَأنَا تُفَقُلْ ٨٣
٨٤ مي فَلك؟ تَب ي ال َأوكا ؛تَبفَم الَتالِئكَةُ زالْم لُّهجابر بن عبد اهللا ٢٦٠ تُظ 
* مي فَلك؟ تَب !ي ال َأوكا ،تَبفَم الَتالِئ زكَةُالْم لُّهجابر بن عبد اهللا ٢٩٥ تُظ 
 عبد اهللا بن عباس ١٠٤  سَأسقُطُ َأنِّي ظَنَنْتُ حتَّى، الْفَرح يعني َأخَذَني سمعتُها فَلَما ٨٥
 أنس بن مالك ١١٩ َأحببتَ من مع َأنْتَ � النَّبِي بِقَوِل فَرحنَا بِشَيء فَرِحنَا فَما ٨٦
 عائشة وابن عباس ٢٣٥  فَِإن محمدا قَد ماتَ�من كَان منْكُم يعبد محمدا فَ ٨٧
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 عائشة وابن عباس ٣٤١  فَِإن محمدا قَد ماتَ�فَمن كَان منْكُم يعبد محمدا  ٨٨
 وحشي ٢٩٦ !؟ غَيب وجهك عنِّيفَهْل تَستَطيع َأن تُ ٨٩
٩٠ اددزُل فَيَأه نَّةا الْجحِإلَى فَر هِمحفَر ،اددزيُل ونًا النَّارِ َأهزابن عمر ٣٢٤ ..ح 
 عائشة ١٩٨ ميتٌ وهو مظْعونٍ بن عثْمان � اللَّه رسوُل قَبَل ٩١
٩٢ قَد ِلي كَان ننْهم عرلَى دع دهوِل عسعائشة ١٦٩ .. � اِهللا ر 
٩٣  النَّبِي مقَد�نصالْح هلَياُهللا ع ا فَتَحفَلَم ربةَ  خَييفاُل صمج لَه رأنس بن مالك ٣٥١ ذُك 
 كعب بن مالك ٣٠٨ .. رجالنِ ،نَعم :قَالُوا؟  َأحد معي هذَا لَقي هْل :لَهم قُلْتُ ٩٤
٩٥  دعا برمٍقَنَتَ شَهلَيي سنب نم اءيلَى َأحو ععدكُوعِ يأنس بن مالك ١٩٤ الر 
٩٦ كَان نةَ ألبِي ابي طَلْحشْتَكي ،جو فَخَرةَ َأبطَلْح أنس بن مالك ٢٥٣  فَقُبِض 
٩٧ كَان ابحوِل َأصسر اللَّه � ونهكْري فْعر توالص نْدنَاِئزِ عبن عبادقيس ٢٣٧ الْج  
٩٨ رفْطي َل َأنقَب فَنَام اِإلفْطَار رضا فَحاِئمُل صجالر البراء بن عازب ١٢١ .. كَان 
٩٩ ُل كَانجالر نيمف لَكُمقَب فَرحي ي لَهضِ فُل األرعجفَي يهخباب بن األرت ٣٠٩ ف 
١٠٠ كَان شْرِكُونالْم ونبحي ظْ َأنيرُل هَأه لَى فَارِسومِ ععبد اهللا بن عباس ١٢٣ الر 
١٠١ ُل كَانَأه ربخَي ونومصي موي اءاشُورع ذُونَهتَّخا ييدأبو موسى األشعري ١٣٥ ع 
 ي بكرأسماء بنت أب ٨١ فَفَرِحوا بِه فَرحا شَديدا، كَان َأوَل مولُود وِلد في اِإلسالمِ ١٠٢
١٠٣ وُل كَانسَل � اِهللا راصتَوان مزهند بن أبي هالة ٦٩ اَألح 
* وُل كَانسَل � اِهللا راصتَوان مزهند بن أبي هالة ٧٢ اَألح 

 خالد بن نُمير ٤٧  طويل الحزن،كان عمار بن ياسر طويل الصمت ١٠٤
 عائشة ١٩٥ .. فَِإنَّما وجِد ِإذَا كَان كنَّهولَ، َأحد علَى تَدمع ال عينُه كَانَتْ ١٠٥
 علي بن أبي طالب ٢٠٤ بدرٍ يوم الْمغْنَمِ من نَصيبِي من شَارِفٌ ِلي كَانَتْ ١٠٦
 أبي بن كعب ٢٤٥ َأربعةً ِإال الْقَومِ عن كُفُّوا ١٠٧

 عائشة ٣٢٧ الرحم لَتَصُل ِإنَّك واللَّه ،بداَأ اللَّه يخْزِيك الَ فَواللَّه ،َأبشر كَالَّ @*
 أم عطية ٢٩٥ علَينَا يعزم ولَم الْجنَاِئزِ اتِّباعِ عنِ نُنْهى كُنَّا ١٠٨
 عائشة ٥٨ زرعٍ ألم زرعٍ كََأبِي لَك كُنْتُ ١٠٩
١١٠ لَِئن رٍِئ كُلُّ كَانام ا فَرِحبِم يُأوت ،بَأحو َأن دمحا يبِم عبد اهللا ابن عباس ١٦٤ .. لَم 
 أنس بن مالك ٢١٦ ..وهذه الصالةُ ، ال َأعرِفُ شَيًئا مما َأدركْتُ ِإال هذه الصالةَ ١١١
 يحيى الغساني ١٠٠ يبِ الصبشُ تَةَحر الفَنِإفَ، يننوا بزحال تَ ١١٢
١١٣ نرقًئاالَ تَحشَي وفرعالْم نم ٥٦  ملَيجابر بن س 
 عبد اهللا بن عمر ٢١٩ باكين تَكُونُوا َأن ِإال الْمعذَّبِين هُؤالء علَى تَدخُلُوا ال ١١٤
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 بنت أبي سلمةزينب  ٢٦٥ ..َأن تُحد علَى ميت فَوقَ  ال يحلُّ المرَأة تُْؤمن بِاِهللا والْيومِ اآلخرِ ١١٥
* تيلَى مع دتُح رِ َأنمِ اآلخوالْيبِاِهللا و نتُْؤم َأةرلُّ المحزينب بنت أبي سلمة ٢٩٧ ..ال ي 
 أبو هريرة ٢٩٣ آخَر منْها رضى خُلُقًا منْها كَرِه ِإن، مْؤمنَةً مْؤمن يفْرك الَ ~

١١٦ ًئا َألقُولَنشَي حُأضك جابر بن عبد اهللا ٣١٦ � النَّبِى 
١١٧ كُوني يتُ َأنخَش الَقَدنْينَا الداتيي حاتُنَا فبلَتْ لَنَا طَيجع عبد الرحمن بن عوف ١٦٠  قَد 
* كُوني يتُ َأنخَش الَقَدنْينَا الداتيي حاتُنَا فبلَتْ لَنَا طَيجع رحمن بن عوفعبد ال ٢٦٩  قَد 

 عائشة ١٩٢ وكَان َأشَد ما لَقيتُ منْهم يوم الْعقَبة، لَقيتُ من قَومك ما لَقيتُ ١١٨
١١٩ ةُ لَكُمرنِ الْهِجتَيرم، تُمراجِإلَى ه ياشالنَّج، تُمراجهو الشعبي ٣٢١ ِإلَي 
 أبو هريرة ١١٩ ... حين وفَرحةٌ، يفْطر حين ةٌفَرح ؛فَرحتَانِ ِللصاِئمِ ١٢٠

*@ لَلَّه  ا َأشَدحفَر ةببِتَو كُمدَأح نلُ مجا الرهجِدي الَّةأبو هريرة ٥٥ الض 

 عبد اهللا بن مسعود ١٩ لَلَّه َأشَد فَرحا بِتَوبة عبده الْمْؤمنِ ١٢١
*  َأشَد نِلَلَّهْؤمالْم هدبع ةبا بِتَوح١١٨ فَر عبد اهللا بن مسعود 
*@ لَلَّه ا َأشَدحفَر ةببِتَو هدبع ينح تُوبي هِإلَي نم كُمدأنس بن مالك ١٦٥ َأح 

١٢٢ ْأذَنِ لَماُهللا ي ءا ِلشَيم نَأذ ِللنَّبِي تَغَنَّى َأنآنِ يأبو هريرة ٢١٦ بِالْقُر 
 عائشة ٢٠٠ الْحزن فيه يعرفُ جلَس ..  حارِثَةَ ابنِ قَتُْل � النَّبِي جاء لَما ١٢٣
 سهل بن سعد ١٦٦ وَأصحابه � النَّبِي دعا الساعدي ُأسيد َأبو عرس لَما ١٢٤
 أنس بن مالك ١٤٣ بِذَِلك فَرحا ِلقُدومه الْحبشَةُ لَعبت الْمدينَةَ � اللَّه رسوُل قَدم لَما ١٢٥
 عبد اهللا بن عباس ٢٣٦ بَِأمرِي فَظعتُ، بِمكَّةَ وَأصبحتُ بِي ُأسرِي لَيلَةُ كَان لَما ١٢٦
~ أنس بن مالك ٢٥٥ ا لياللهم أحيني ما كانت الحياة خير 
* ماخْلُفْ اللَّه فَرعي اجف هلَأه ،ارِكبو دبِلع ي اللَّهف فْقَةص هينمعبد اهللا بن جعفر ٢٧٣ ي 
* ماللَّه رةَ َألبِى اغْفلَمس ،فَعارو تَهجرى دف ينيدهأم سلمة ٢٧٣ الْم 

١٢٧ مالَ ِإنَّا اللَّه يعتَطِإالَّ نَس َأن حا نَفْرنْتَ بِميعبد اهللا بن األرقم ١٢٧ نَالَ ز 
*@ مي َأنْتَ اللَّهدبَأنَا عك وبَأخْطََأ، ر نم ةدحِ شأنس بن مالك ١٤٩ الْفَر 

 أنس بن مالك ٣٣٦ اللَّهم ِإنِّي َأعوذُ بِك من الْهم والْحزنِ ١٢٨
١٢٩ ماللَّه داه ةَ َأبِى ُأمريررةأبو هري ١١٢ ه 
١٣٠ مالَ اللَّه نَّا تَنْزِعم اِلحا صتَنَا مطَيَأع، ا َأواِلحتَنَا صطَيعروة بن الزبير ٨٢ َأع 
١٣١ لَو ونلَما تَعم رذُخ ا ،لَكُمم زِنْتُملَى حا عم وِيز نْكُمالعرباض بن سارية ٣١١ ع 
* لَتْ لَوينَا نَزا فالتَّخَذْنَاه اععمر بن الخطاب ١٣٣ يد 

١٣٢ سلَي دِإال َأح وهو حفْري نزحيعبد اهللا بن عباس ٣ و 
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١٣٣ نْكُمقَّ بِي مبَِأح سةٌ، لَيداحةٌ ورجه ابِهحَألصو لَهأبو موسى األشعري ٨٦ و 
 أنس بن مالك ٢٤٧ لَيس علَى َأبِيك كَرب بعد الْيومِ ١٣٤
١٣٥ ليستيقن الناسأنهم ال ي را في اإلسالمِونصالح بن مهران ٧٠  فرح 
 عمران بن الحصين ٢٤٩ َأكْثَر اُهللا يعفُو وما، بِذَنْبٍ ِإال ُأراه ما ١٣٦
 عودعبد اهللا بن مس ٣٣٧ عبدك ِإنِّي اللَّهم :فَقَاَل حزن وال هم قَطُّ َأحدا َأصاب ما ١٣٧

 عمران بن الحصين ٢٩٠ الْبعيرِ جنْبِ في كَالشَّامة ِإال النَّاسِ في َأنْتُم ما @*
 عبد اهللا بن مسعود ٢٨٩ ؟ فيكُم الرقُوب تَعدون ما ١٣٨
 أبو هريرة ٢٢ والذِّكْرِ ِللصالة الْمساجِد مسلم رجٌل تَوطَّن ما ١٣٩
 عائشة ١٥٠ لَهواته منْه َأرى حتَّى ضاحكًا قَطُّ مستَجمعا � النَّبِي تُرَأي ما ١٤٠
١٤١ ما عوِل طُ بمثِل����  اُهللابدالح سفيان الثوري ٧١ نز 
 أنس بن مالك ١٦٣  وَأن محمدا رسوُل اِهللا، ما من َأحد يشْهد َأن ال ِإلَه ِإال اُهللا ١٤٢
أبو سعيد الخدري  ٣٠١ وال هم وال حزنٍ  وصبٍما يصيب الْمسلم من نَصبٍ وال ١٤٣

 وأبو هريرة
 أبو سعيد وأبو هريرة ٣١٧ ما يصيب الْمسلم من نَصبٍ وال وصبٍ وال هم وال حزنٍ *

١٤٤ عكُلِّ م ةحةٌ فَرحعبد اهللا  ١٦١ تَربن مسعود 
١٤٥ نم بَأح آنالْقُر رشبعبد اهللا بن مسعود ١١٦ فَلْي 
~ نثَ مدي َأحرِنَا فذَا َأما هم سلَي يهف وفَه دعائشة ١٣٤ ر 

١٤٦ نِل مِل َأفْضمخَاُل الْعورِ ِإدرلَى السنِ عْؤممحمد بن المنكدر ٣٢ الْم 
* نِل مِل َأفْضمخَاُل الْعورِ ِإدرلَى السنِ عْؤممحمد بن المنكدر ٤٠ الْم 
* نم ىضر ا بِاللَّهبالَمِ، ربِاِإلسينًا ود ،دمحبِما وأبو سعيد الخدري ٩٦  ..نَبِي 

١٤٧ نم ىضر ا بِاللَّهبالَمِ، ربِاِإلسينًا ود ،دمحبِما والخدريأبو سعيد  ١١١ نَبِي 
١٤٨ نم تْهرس نَتُهسح تْهاءسو َئتُهيس ن فَذَِلكُمْؤمعبد اهللا بن عمر ٧٧ الْم 
* نم تْهرس نَتُهسح تْهاءسو َئتُهيس ن فَذَِلكُمْؤمعبد اهللا بن عمر ٨٥ الْم 

١٤٩ ننًا قَتََل مْؤمطَغْفَا متَب هبِقَتْل ،قْ لَمِليب اللَّه نْهفًا مرعبادة بن الصامت ٩٠ .. ص 
١٥٠ جِْئ بِهفَلْي ءشَى هنْدع كَان نأنس بن مالك ١٦٨ م 
 البراء بن عازب ٣٤٢ �¨�©�m¬�«�ª�©�¨�¬�«�ª�©�¨�¬�«�ª�©�¨�¬�«�ª :فَقَاَل، اِهللا رسوَل يا لَحقَنَا قَد الطَّلَب هذَا ١٥١
١٥٢ ذَها براهبٍُلو ،ذَ ها رقٌَلج تَتَّ فَدبِ كَ الحزنهد ،ِلاْم ذَها دحماد بن سلمة ٢٣٢ اءو 
* آذَنوُل وساِهللا ر � ةبنَا اِهللا بِتَولَيع ينلَّى حالةَ صرِ صكعب بن مالك ١٥٩ الْفَج 
 عائشة ٣١٠  ولَِئن قُلْتُ ال تَعذروني، تُصدقُونيواِهللا لَِئن حلَفْتُ ال @*
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 عائشة ٢٤٠ يوسفَ َأبِي قَوَل ِإال مثَالً لَكُم َأجِد ما واِهللا @*
١٥٣ اللَّها وم هِملَيى عآس ،نلَكى ولَى آسع نلُّوا مأبي بن كعب ٢١٤ َأض 
 عبد اهللا بن عمر ٢٦٣ الْيوم بعد هاِلك علَى يبكين وال ١٥٤
 ابن عمر ٣٢٣ الْيومِ دبع هاِلك علَى يبكين والَ *

١٥٥ ِلمالَ و كحضي، فَقَد كحض نم وه رخَي نْهمحمد بن سيرين ٧٣ م 
 جابر بن سليم ٢٩٧ بِه فَاعمْل تَسمعه َأن ُأذُنَك سر وما *

١٥٦ حيةُ وياغَئةُ الْبالْف ارٍ تَقْتُلُهمأبو سعيد الخدري ٢٨٣ ع 
 أنس بن مالك ٣١٥ ؟ النُّغَير فَعَل ما :عميرٍ َأبا يا ١٥٧
 أنس بن مالك ٢٥٩ ِإنَّها جِنَان في الْجنَّة ،يا ُأم حارِثَةَ ١٥٨
 عائشة ٣٩ !؟ لَهو معكُم كَان ما عاِئشَةُ يا ١٥٩
 عائشة ١٤٥ !؟ما كَان معكُم لَهو ، عاِئشَةُ يا *

 قرة بن إياس ٢٠٩ ؟ عمرك بِه تَمتَّع َأن؟  ِإلَيك َأحب كَان َأيما فُالن يا ١٦٠
 أبو بردة ٤٤ وتَطَاوعا، تُنَفِّرا وال وبشِّرا، تُعسرا وال يسرا ١٦١
 أنس بن مالك ٣٦٠ الْحزنِ من يلْقَوا َأن اللَّه شَاء ما الْقيامة يوم النَّاس يلْقَى ١٦٢
١٦٣ موفَةَ يرع مويرِ والنَّح امَأيو نَا التَّشْرِيقيدَل عالمِ َأهعقبة بن عامر ٣٦ اِإلس 
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  فهرس تراجم الرواة واألعالم:ثالثًا
 

 الصفحة سماال
 ٢٨٩ إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي

 ٢١٨، ١١٦، ١٥١ إبراهيم بن يزيد بن قيس
 ١٩٢ بنِ عبد ياِليَل بنِ عبد كُالٍلا

 ٢٩٤ األنصاري الصمة بن الحارث بن الجهيم أبو
 ٩٦ الباذيالكُ البخاري إسحاق بن بكر أبو

 ٦٧ أبو بكر بن عبد اهللا بن أبي مريم
 ٣٣٨ أبو سلمة الجهني

 ٣٢٢ أجلح بن عبد اهللا بن حجية
 ١٣٥ أحمد بن المنذر بن الجارود

 ٤٧ يعيطالقَ البغدادي حمدان بن جعفر بن أحمد
 ٢٣٨ عابدين بابن كأسالفه المشهور عمر بن الغني عبد بن أحمد

 ٧١ أحمد بن علي بن الجارود
 ٢٧٤ قدامة بن اهللا عبد بن عيسى بن أحمد

 ١٢٣ أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس
 ٧١  بن حفصأحمد بن محمد بن الحسين

 ٢٦٣  زيد الليثيأسامة بن
 ٨٢ إسحاق بن إبراهيم بن نصر

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهيمبِيع٣٤٢ داني الس 
اءمسٍ بِنْتُ َأسيم٨٦ ع 
 ٩٤  األنصاريةالسكن بن أسماء بنت يزيد

 ٣١٥، ٢٩١، ٢١٩ أويس بن اهللا عبد بن إسماعيل
 ٣١٢ إسماعيل بن عياش العنسي الحمصي

 ١٢٥ الكنْدي بٍركَ يدعم بن قيس نب األشعث
لَأم س٢٥٤  ملحان بن خالد بن زيد بن حرامةبن امي 

 ٢٤١ سبلْح بن ميسرة بن أيوب
 ٢١٢ بريد بن عبد اهللا بن أبي بردة
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 ١٤٥ األسلمي اهللا عبد بن الحصيب بن بريدة
 ١٥٦ بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة الثقفي

 ٢٣٩ يالخزرج ن قيس بن شماسثابت ب
ابِرج نمٍ بلَيو سَأب يرج يميج٥٦ الْه 

 ٦٩ جبرون بن عيسى
 ٢٧٥، ٧٤  بن زيدجرير بن حازم

 ٢٨٩، ٢٨٤، ١٩  بن عبد الحميدجرير
 ٦١ ليجالب اهللا عبد بن جرير

 ٢٠٠ بن أبي طالب جعفر
 ٢٢٣ جعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان

 ٧٠ جميع بن عمر العجلي
 ١٠١ الحارث بن عمير

 ١٠٧ حسان بن حسان البصري
 ٢٤٩، ٢٣٧ الحسن بن أبي الحسن البصري

 ٣٣ الحسن بن علي بن عفان العامري
نيسالْح ننِ بسالْح يملَي٨٦ الْح 

 ٧١ الحسين بن حفص
 ٣٣٤ الحسين بن عيسى بن حمران الطائي

 ١٣٦ الطيبي اهللا عبد بن محمد بن الحسين
 ١٣٧ الحسن بن محمود بن الحسين

 ٢٣١ حصين بن عبد الرحمن السلَمى
 ٤٦ حفص بن غياث بن طلق بن معاوية
 ٢٣٤ الحكم بن عتيبة الكنْدي أبو محمد
 ٢٦٢ الحكم بن موسى بن أبي زهير

، ٨٣، ٨٢، ٤٥ حماد بن أسامة
١٥٨، ١٣٥، ٨٧ ،

٢١٣ 
 ٢٣٢، ١٣١ حماد بن سلمة

 ٢١ الخطابيسليمان  أبو البستي الخطاب ابن إبراهيم بن محمد بن حمد
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 ٣٦٠، ١٣١ حميد بن أبي حميد الطويل
 ١١١ هانئ بن حميد

 ٣٥٠، ٢٨٣ خالد الحذاء
خالد بن د٩١ قان القرشي موالهمه 
 ٣٥٢ أبو الحسين، ذَكْوانخالد بن 

 ٢٧٦ خالد بن سارة
 ٢٠٩ ياوِفَخالد بن ميسرة الطُّ
 ٤٨ خالد بن نُمير

بيخُب نب يد٣٤٩ بن األوس األنصاري  بن مالكع 
ميخُر نب كفَات يد٢٤١ الَْأس 
 ٣٣٣ بنت عمرو بن الشريدالخنساء 

 ١٢٥ خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة
 ٢٤٦ الربيع بن أنس البكري

يع بن فَرمه٢٤٥ ي أبو العالية الرياحانر 
 ٣٠١ التميمي زهير بن محمد

 ٣١٨، ٩٠ زيد بن أسلم القرشي العدوي
 ٢٠٠ زيد بن حارثة

 ١٥٠ سالم بن أبي أمية أبو النضر
 ٤٢، ٢٢ سعيد بن أبي سعيد المقْبري

 ٧٢ الحيري منصور بن سعيد بن إسماعيل بن سعيد
 ٥٦ سعيد بن إياس الجريري
، ٩٣، ٤١، ٤، ٣ سفيان بن سعيد الثوري 

١٢٣، ١١٥ ،
١٩٨، ١٦١، ١٢٥ 

، ٢٦٠، ٤١، ٣٢ سفيان بن عيينة
٢٦٦ 

 ٣٣٤ المزني سليمان بن االمنذر أبو سالم
 ٤٢ سليمان بن داود أبو داود الطيالسي

 ٢٨٧ المعتمر أبو طرخان بن سليمان
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 ٥٨ التميمي سليمان بن عبد الرحمن
، ١١٦، ٤٦، ١٩ سليمان بن مهران

١٢٥، ١٢٠ ،
٢٤٨، ٢١٨ ،
٢٨٩، ٢٤٨ 

 ٣٤٥ سليمان بن موسى القرشي األموي
 ٣  البكريحربٍ بن سماك

 ١٧٠ سهيل بن أبي صالح
 ٣٣٠ سويد بن سعيد الهروي

اري٢٩٢ بن حاتم العنزي س 
 ٢ اآلمدي سيف الدين علي بن محمد

 ٢٣  الفزاريسوار بن شَبابةُ
 ٣١٢ عبيد بنِ شُريح

 ٢٩٢ جالن العابدبن ع شُميط
 ٣٢٩، ٩٤ األشعري شَهر بن حوشَب

 ١٥٤ شيبان بن فروخ
 ٧٠ الشيباني مهران بن صالح

 ١٣٥ صدقَة بن أبي عمران الكوفي
 ٦٧ ضمرة بن حبيب

 ٣١٢ زرعة بنِ ضمضمِ
 ١٩٨ عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم بن عمر بن الخطاب

 ٣٢٢ عامر بن شَراحيل
 ٧٥ العذرى مزيد بن الوليد بن اسالعب

 ٢٢٩ عبد الباسط السيد
٩٥ هرام الفزاريعبد الحميد بن ب 

 ٩٨ عبد الرحمن بن أبي الزناد
 ١٣٣ البغدادي السالمي رجب بن أحمد بن الرحمن عبد

 ٣٤٦ عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اهللا بن عياش بن أبي ربيعة
 ١٠١ عبد الرحمن بن صالح األزدي
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 ٣٣٧ عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود
 ١٥٩ الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد

 ١٥ سعدي آل اهللا عبد بن ناصر بن الرحمن عبد
 ٢٢١ القشيري هوازن بن الكريم عبد بن الرحيم عبد

، ١٤٣، ١٢٩، ٤٣ عبد الرزاق بن همام الصنعاني
٣٣٢، ٢٥٦ 

 ١٣٧ نيالحرا تيمية بنا اهللا عبد بن السالم عبد
 ٢٥١ الواحد عبد بن محمد بن السيد عبد

 ١٥٦ عبد العزيز بن أبي بكرة
 ١٧١ عبد العزيز بن محمد بن عبيد

 ٣٤٢ عبد اهللا بن رجاء
 ٢٠٠ عبد اهللا بن رواحة 

 ٣٢٩ م القارييثَعبد اهللا بن عثمان بن خُ
 ٢٣٢ محمد عبد اهللا بن عمر بن

 ١٥ الهروي ماعيلإس أبو ،نصارياأل محمد بن اهللا عبد
 ١٠٥ عبد اهللا بن هارون بن أبي عيسى

 ٥١ عبد اهللا بن يزيد بن راشد
 ١٦٥  بن جريجعبد الملك بن عبد العزيز

 ١٦٩ القرشي المخزومي عبد الوحد بن أيمن
 ٣٥٠، ٢٨٦، ٢٠٠ عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي

عبيد اهللا بن ز٢١١ ر الضمريح 
 ٣٢٣  عمر بن ميسرةعبيد اهللا بن

 ٢٨٩، ٢٨٥ بن أبي شيبةعثمان بن محمد بن إبراهيم 
 ١١٤ عروة بن رويم

 ٩٣، ٥١، ٤٠ عطاء بن السائب
 ١١٣ عكرمة بن عمار العجلي

 ١٤٦ المروزيعلي بن الحسين بن واقد 
 ٤٠ بطال بن الملك عبد بن خلف بن علي

 ٥١ علي بن رباح
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 ١٣٦ القاري الهروي المال الدين نور، محمد سلطان بن علي
 ٣٢٣ علي بن مسهِر

 ١٧٣ رينَالم ابن ،القاسم أبي بن منصور بن علي
 ٢١١ علي بن يزيد بن أبي هالل

 ٣١ أبو اليقظان الكوفي، الثوري عمار بن محمد
 ١٣٧ الحنفي النسفي لقمان، بن أحمد بن محمد بن عمر

انرمع ننٍ بيصو ،حَأب ديا نُجياع٢٤٩ لْخُز 
 ٣٥١، ٣٣٦ عمرو بن أبي عمرو

 ٢١٣ عمرو بن عاصم بن عبيد اهللا
 ٣٤٢، ١٢٢، ١٦١ عمرو بن عبد اهللا بن عبيد

 ١٩٥ عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي
 ٢٠٥ عنبسة بن خالد بن يزيد بن أبي النجاد

 ٢٤٦ عيسى بن عبيد بن مالك الكنْدي
 ٥٣ هرِيةُالْف قَيسٍ بِنْتُ فَاطمةُ

 ٢٤٦ الفضل بن موسى السيناني
 ٣٣٨ ل بن مرزوق األغريضفُ

 ٢١١ القاسم بن عبد الرحمن الشامي
 ٢٠٦  اليحصبيموسى بن عياض القَاضي

، ١٦٣، ١٠٧، ٢٧  قتادة بن دعامة
٢٩٨، ٢٥٩، ٢٣٧ 

 ٢٠٩  بن هالل بن رئابِإياس بن قُرة
 ١٢١ قيس بن صرمة

 ١٠٤ ةرذْع بن كاهل بنت ةُقَيلَ
 ٩٠ الْحرانى الْفَضِل بن مَؤمُل

اِلكم نةَ ببِيعو رَأب ديُأس يداع١٦٦ الس 
 ٢٤٠ اليربوعي بن حمزة بن نويرة بن متمم

 ٥٤ مجاِلد بن سعيد بن عمير بن بسطام
 ٤٣ مجاهد

 ٥٣ ي الكنانالْمدِلجِي األعور مجززا بن
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 ٣٤٧ محرِز بن سلمة بن يزداد المكي
 ٢١ جماعة بن اهللا سعد بن إبراهيم بن محمد

 ١٧٦  رشد ابن أحمد بن محمد
 ٢٥٥ سهل بن أحمد بن محمد

 ١٠٤ محمد بن إسحاق
 ٣١٨ كيدمحمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُ

دمحم نِ بنيسبنِ الح دب٢١٩ اِهللا ع 
 ٣٢٤  بن عبيد البرجالنيسينمحمد بن الح
٣٠٦  أبو همام األهوازي،رقانبِمحمد بن الز 

 ١٩٤ محمد بن الفضل السدوسي
 ٣٢ محمد بن المنكدر

لْمحمد بن أيوب بن ميسرة بن ح٢٤١ سب 
 ١٢٨ صة بن المختار العبديرافمحمد بن بشر بن الفُ

 ٢٣٦ محمد بن جعفر الهذلي موالهم
 ٣٩  التميميمحمد بن سابق

دمحم نبٍ بي٩١  بن شابورشُع 
 ٧١  الثقفي األصبهانيمحمد بن عاصم

 ٧٥ محمد بن عبد اهللا الضبي النيسابوري
 ٩٣ محمد بن عبد اهللا بن الزبير
 ٧١ محمد بن علي بن الجارود

 ٢١٨ بن عطاء بن مقَدم محمد بن عمر بن علي
 ١٩٥، ٣٠ محمد بن عمرو بن علقمة
 ٣٠٣، ٢٣١ محمد بن فضيل بن غزوان

 ١٢٦ الطوسي الغزالي محمد بن محمد بن محمد
 ٣١٦ محمد بن مسلم بن تدرس القرشي األسدي

 ٢٨٦ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني
 ٢٠ الْمنَاوِي العارفين تاج بن الرؤوف عبد محمد
 ١٧٣ الخوارزمي أحمد بن محمد بن عمر بن محمود

م٣٠٨  الربيع األنصاريارة بنر 
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 ١٦٤ العاص أبي بن الحكم بنمروان 
 ٣٠٦ العبدري شرحبيل بن الرحمن عبد بن محمد بن مصعب

 ١٦٣، ٢٦ بن أبي عبد اهللا معاذ بن هشام
 ٦٧ حدير بن صالح بن معاوية

 ١٤٣، ١٣٠ معمر بن راشد
 ٣٤٧ المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث 

 ٣٤٥ هللامكحول الشامي أبو عبد ا
 ٣٤٥ ممطور أبو سالم األسود الحبشي

 ٦٢ المنذر بن جرير
 ٢٨٧ ةرفْص أبي بن أحمد بن المهلب

يب٦٥ موسى بن داود الض 
موسى بن عبدة بن نَي٣٠٦ يطش 

 ٣٧ موسى بن علي بن رباح
 ٢٦١ الحارث بنت نسيبة

 ٧٧ النضر بن إسماعيل أبو المغيرة
 ٥١ الدالنعمان بن عمرو بن خ

 ١٥٦ بكْرة َأبو ع بن الحارث بن كلدةيفَنُ
 ١٠٥ هارون بن أبي عيسى الشامي
 ٢٠٩ هارون بن زيد بن أبي الزرقاء

 ٧٦ علقمة أبى بن موسى بن هارون
اِئيتَوس١٦٣ هشام بن أبي عبد اهللا الد 

 ١٢٧ هشام بن سعد المدني
 ٣١٨ هشام بن سعد المدني أبو عباد

، ٨٣، ٨٢، ٣٩ روة بن الزبيرهشام بن ع
١٥٨، ١٠٠ 

 ١٠٠ هشام بن يحيى الغساني
 ٢٤٩ هشَيم بن بشير بن القاسم بن دينار

 ٣٠٨ األنصاري بن عامر هالُل بن ُأميةَ
 ١٠٧ همام بن يحيى بن دينار العوذي
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كَالوليد بن عمرو بن الس٣٠٦ ن بن زيدي 
 ٢١١ يحيى بن أيوب الغافقي أبو العباس

 ٦٦ يحيى بن سعيد
لَيحيى بن س٣٢٩ م القرشي الطائفيي 

يحيى بن سليمان الجع١٥٠ في 
 ٦٩ يحيى بن سليمان الحفري

 ١٠٠ الغساني يحيى بن يحيى
 ٢٠٥ يزيد بن كَيسان اليشكري

 ٢١٤ بن أبي القاسم السدوسي يوسف بن يعقوب
 ١٤٢، ١٩٣ يونس بن يزيد بن أبي النجاد
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 فهرس األماكن والبلدان: رابعا
 

 رقم الصفحة اسم المكان
 ١٩٣ انباألخشَ

 ٢٩٤ جمل بئر
 ٤٥ بقيع بطحان

ةابِي٧٦ الْج 
 ١٢٧ جلُوالء
 ٣١٤ الحرة

 ٣٠٩ حضرموت
١١٨ علْس 

 ٢٥٨ السنح
 ٨١ ءباقُ

 ١٩٣ قرن الثعالب
 ٢٠٤ قَينُقاع
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 جع قائمة المصادر والمرا:خامسا
 

 . القرآن الكريم:أوالً
التفسير وعلوم القرآن:اثاني : 
 العمـادي  محمـد  بـن   محمـد  ،الـسعود  أبو :الكريم القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد •

 .بيروت -العربي التراث إحياء دار، )هـ٩٨٢(

 على الخير نهر :المسماة حاشيته ومعه، الجزائري بكر أبو :الكبير العلي لكالم التفاسير أيسر •
 ،٥ط، الـسعودية  العربيـة  المملكـة  -المنورة المدينة ،والحكم العلوم  مكتبة ،رالتفاسي أيسر

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

 دار )هـ١٢٢٤( أبو العباس أحمد بن محمد اإلدريسي  :المجيد القرآن تفسير فيالبحر المديد    •
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣،  بيروت،٢ ط، دار الكتب العلمية-النشر

فتحـي أنـور    .  د : تحقيق )هـ٨١٥(محمد الهائم    أحمد بن    :ريب القرآن التبيان في تفسير غ    •
 .م١٩٩٢ ، القاهرة،١ ط، دار الصحابة للتراث بطنطا،الدابولي

 دار الكتـاب    )هـ٧٤١(محمد بن أحمد الغرناطي الكلبي       :التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي     •
 .هـ١٤٠٣ ، لبنان،٤ ط،العربي

 أسـعد   : تحقيق )هـ٣٢٧(الرحمن بن أبي حاتم الرازي      عبد  أبو محمد    :تفسير ابن أبى حاتم    •
 . صيدا- المكتبة العصرية،محمد الطيب

الشيخ :  تحقيق )هـ٧٤٥(األندلسي   حيان   بأبي محمد بن يوسف الشهير    :تفسير البحر المحيط   •
 - لبنان - دار الكتب العلمية   ،ا وغيرهم ،الشيخ علي محمد معوض   عادل أحمد عبد الموجود و    

 .م٢٠٠١ -ـه١٤٢٢ ،١ ط،بيروت

ـ ٦٩١( البيـضاوى  القاضى عمر بن اهللا سعيد عبد  أبو :البيضاوي تفسير •  -الفكـر  دار )هـ
 .بيروت

 بن الرحمن عبد الدين وجالل، )هـ٨٦٤ (المحلي أحمد بن محمد الدين جالل: الجاللين تفسير •
 .القاهرة -١ط، الحديث دار، )هـ٩١١ (السيوطي بكر أبي

ـ ٦٠٦() المعروف بالفخر الـرازي   ( الرازي    محمد بن عمر   :تفسير الفخر الرازى   •  دار  )هـ
 .إحياء التراث العربي

 تحقيـق مجموعـة   )هـ٧٧٤ ( أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير  :العظيم القرآن سيرفت •
 أوالد مكتبـة  و -قرطبـة  مؤسسة ،رشاد السيد محمدو ،محمد السيد مصطفى :محققين منهم 

 .هـ١٤١٢ ، مصر،١ط ،للتراث الشيخ
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، محمد حامد الفقي  : تحقيق، لندوي محمد إدريس ا   : جمع ):هـ٧٥١(ير القيم البن القيم     التفس •
 . بيروت-دار الكتب العلمية

 ، وزارة األوقاف والـدعوة  : إشراف ، نخبة من العلماء   :التفسير الميسر لمجموعة من العلماء     •
 ، المملكـة العربيـة الـسعودية      ،٢ ط ،طبع مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف الـشريف        

 .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠

 دار )هـ١١٢٧( الخلوتي الحنفي اإلستانبولي مصطفى بن حقي إسماعيل :تفسير روح البيان   •
 .م١٧١٥ ،العربى التراث إحياء

ـ ١٣٧٦( السعدي الرحمن عبد :المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير • : تحقيـق ) هـ
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ :١ ط،الرسالة مؤسسة ،اللويحق معال بن الرحمن عبد

 محمود  : تحقيق )هـ٣١٠( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري        :جامع البيان في تأويل القرآن     •
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ ،١ ط، مؤسسة الرسالة،محمد شاكر

 سـمير  هشام :تحقيق) هـ٦٧١( القرطبي محمد بن أحمد   اهللا عبد أبو :القرآن ألحكام الجامع •
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣ ،السعودية العربية المملكة ،الرياض ،الكتب عالم دار ،البخاري

 اآللوسـي  اهللا عبـد  بـن  محمـود  :المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح •
 .هـ١٤١٥ :بيروت ـ العلمية الكتب دار ،عطية يالبار عبد يعل: تحقيق )هـ١٢٧٠(

 الـشيخ  :تحقيـق  )هـ٧٢٨( النيسابوري الحسن الدين نظام :الفرقان ورغائب القرآن غرائب •
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ -لبنان -بيروت ،١ ط،العلمية الكتب دار ،عميران يازكر

 الـشوكاني  علـي  بن محمد :التفـسير  علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح •
 .بيروت -الفكر دار )هـ١٢٥٠(

 .القاهرة ـ الشروق دار -)هـ١٩٦٦( قطب سيد :القرآن ظالل في •

ـ ١٣٧٦( عبد الـرحمن الـسعدي       :القواعد الحسان في تفسير القرآن     •  ،دار البـصيرة  ) هـ
 .اإلسكندرية

، دار الفكر ) هـ٧٤١( عالء الدين البغدادي الشهير بالخازن       :لباب التأويل في معاني التنزيل     •
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ ، لبنان-بيروت

ـ ٨٨٠( الحنبلـي  الدمـشقي  عادل بن علي بن عمر حفص أبو :الكتاب علوم في اللباب •  )هـ
 ،العلميـة  الكتب دار ،معوض محمد علي والشيخ ،الموجود عبد أحمد ادلع الشيخ :تحقيق
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ،لبنان -بيروت

) هـ٥٤٦( أبو محمد عبد الحق بن عطية األندلسي         :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      •
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ ، لبنان- دار الكتب العلمية، عبد السالم عبد الشافي محمد:تحقيق
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 محمد :تحقيق )هـ٥٠٢(  األصفهانيمحمد بن الحسين القاسم أبو :القرآن غريب في تالمفردا •
 .نلبنا ،المعرفة دار ،كيالني سيد

 
 :الحديث النبوي وعلومه

باسم فيصل أحمـد    .  د :المحقق )هـ٢٨٧(الضحاك  ابن أبي عاصم     أبو بكر    :اآلحاد والمثاني  •
 .م١٩٩١ -هـ١٤١١ ، الرياض،١ ط،دار الراية ،الجوابرة

 ، صالح بن محمد الونيان: تحقيق)هـ٣٦٩(األصبهاني عبد اهللا بن حيان  :أخالق النبي وآدابه •
 .م١٩٩٨ ،دار المسلم

 مصطفى عبـد القـادر      :تحقيق )هـ٢٨١( أبي الدنيا محمد ابن   بن  عبد اهللا   أبو بكر    :اإلخوان •
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ ، بيروت،١ ط، دار الكتب العلمية،عطا

 محمد فـؤاد عبـد      : تحقيق )هـ٢٥٦( اهللا محمد بن إسماعيل البخاري       أبو عبد  :األدب المفرد  •
 .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩ ،٣ ط، بيروت- دار البشائر اإلسالمية،الباقي

 عبد اهللا بن محمـد      : المحقق )هـ٤٥٨( البيهقي   الحسين بن أحمدأبو بكر    :األسماء والصفات  •
 . جدة،١ ط، مكتبة السوادي،الحاشدي

ـ ٢٨١(  ابن أبي الـدنيا    محمد بن اهللا عبدأبو بكر    :حزاناالعتبار وأعقاب السرور واأل    •  )هـ
 .هـ١٤١٣ -م١٩٩٣ ، عمان، دار البشير،نجم عبد الرحمن خلف.  د:مراجعة

 مكتبة نـزار    ، تحقيق حمدي الدمرداش   )هـ٣٢٧(محمد بن جعفر الخرائطي      :اعتالل القلوب  •
 .م٢٠٠٠ ،هـ١٤٢٠ ، المملكة العربية السعودية،٢ ط،مصطفى الباز

عبد   محمد بن سعد بن    : تحقيق )هـ٣٨٨(أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي        :الم الحديث أع •
 .هـ١٤٠٦ -١٤٠٥ ، جامعة أم القرى، رسالة دكتوراة،الرحمن آل سعود

ـ ٨٠٧( الهيثمـي  بكـر  أبي بن علي الحسن أبو :بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث      •  )هـ
 ، المدينـة المنـورة    ،١ ط ،لمطهـرة  مركز خدمـة الـسنة ا      ، حسين أحمد الباكري   :تحقيق
 .هـ١٤١٣

  لـم )هـ٣٨٥ (شاهين  بن أحمد بن عمر حفص وأب :ذلك وثواب األعمال فضائل في الترغيب •
  أو اأعثر عليه مطبوع  وإنما اعتمدت على نسخة برنامج جامع الحـديث النبـوي           ،امصور 

com.sonnaonline.www 
 ،عبد الرحمن الفريـوائي   .  د : تحقيق )هـ٢٩٤(محمد بن نصر المروزِي      :ظيم قدر الصالة  تع •

 .هـ١٤٠٦ ، المدينة المنورة،١ ط،مكتبة الدار
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ـ ٦٠٦( ابن األثيـر  محمد بن المباركأبو السعادات  :جامع األصول في أحاديث الرسول     •  )هـ
 طبع ،١ ط ، مكتبة دار البيان   -ح مطبعة المال  - مكتبة الحلواني  ، عبد القادر األرنؤوط   :تحقيق

 .الفكر دار ،عيون بشير :تحقيق منه ١٢والجزء  ، ط دار الفكر،في عدة سنوات
 ابـن  دار ،الخيـر  أبو مصطفى. د تحقيق )هـ١٩٧( وهب بن اهللا عبد :الحديث في الجامع •

 .م١٩٩٦ ،السعودية ،الجوزي
 مكتبـة   ، سليمان الحميد   مساعد بن  : تحقيق )هـ٢٨٧(أحمد بن عمرو بن أبي عاصم        :الجهاد •

 .هـ١٤٠٩ ، المدينة المنورة،١ ط،العلوم والحكم
 محمـد خيـر رمـضان    : تحقيق)هـ٢٨١(ابن أبي الدنيا    عبد اهللا بن محمد      أبو بكر    :الجوع •

 .١٩٩٧ -هـ١٤١٧ ،بيروت، ١ ط، دار ابن حزم،يوسف
 ،وكيل الشيخعبد اهللا بن .  د:تحقيق )هـ٢٤٥(هشام بن عمار السلمي  :حديث هشام بن عمار •

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ ،السعودية ،دار اشبيليا
دار  ، محمد سعيد البخـاري    : تحقيق )هـ٣٦٠(الطبراني   سليمان بن أحمد  أبو القاسم    :الدعاء •

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ ، بيروت،١ط، البشائر
 مكتبـة   ، عبد العزيز البعيمي   : تحقيق )هـ١٩٥(ل بن غزوان الضبي     يض محمد بن فُ   :الدعاء •

 .هـ١٤١٩ ، الرياض،١ ط،الرشد
،  إدارة القرآن والعلوم اإلسـالمية     )هـ٢٨٧(أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني         :الديات •

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ ،كراتشي
ـ ٢٨١( بن أبي الدنيا  عبد اهللا بن محمد     أبو بكر    :الرضا عن اهللا بقضائه والتسليم بأمره      •  )هـ

ـ ١٤١٣ ،بيـروت  ،١ط ،مؤسسة الكتب الثقافيـة    ، مصطفى عبد القادر عطا    :المحقق  -هـ
 .م١٩٩٣

 : المحقـق  )هـ٣٦٠( الطبراني   أحمد بن سليمان أبو القاسم    :)المعجم الصغير (الروض الداني    •
 ،١ ط، عمـان - بيـروت ، دار عمار- المكتب اإلسالمي،محمد شكور محمود الحاج أمرير  

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥
 - دار الكتب العلمية   ،مي حبيب الرحمن األعظ   : تحقيق )هـ١٨١( عبد اهللا بن المبارك      :الزهد •

 .بيروت
 . الكويت،١ ط، دار الخلفاء، عبد الرحمن الفريوائي: تحقيق)هـ٢٤٣( هنّاد السري :الزهد •
بـن األعرابـي   ا رواية )هـ٢٧٥(السجستاني سليمان بن األشعث   أبو داود  :الزهد ألبي داود   •

مرو بـن عبـد      محمد ع  : قدم له وراجعه   ، غنيم بن عباس   - ياسر بن إبراهيم   :المحقق ،عنه
 .م١٩٩٣ ،هـ١٤١٤ ، مصر- حلوان،١ ط، دار المشكاة،اللطيف
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 عبـد الـرحمن   : حققه وخرج أحاديثـه  )هـ١٩٧(أبو سفيان وكيع بن الجراح       :الزهد لوكيع  •
 .هـ١٤٠٤ ، المدينة النبوية،١ ط، مكتبة الدار،الفريوائي

، دار الرايـة  ، نيراعطية الزه .  د : تحقيق )هـ٣١١(الخالل   محمد بن أحمد أبو بكر  :السنة •
 .هـ١٤١٠ ،الرياض، ١ط

 المكتب  ، محمد ناصر الدين األلباني    :المحقق )هـ٢٨٧(أبو بكر عمرو بن أبي عاصم        :السنة •
 .هـ١٤٠٠ ، بيروت،١ ط،اإلسالمي

 : تحقيـق  ):هـ٢٧٣( ابن ماجة القزويني     الربعي يزيد بن محمدأبو عبد اهللا     :سنن ابن ماجه   •
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ ، بيروت،١ ط، دار الجيل،بشار عواد معروف

ابن ماجـة أبـو عبـد اهللا القزوينـي           :سنن ابن ماجه بشرح السندي وتعليقات البوصيري       •
 . بيروت،دار المعرفة ، مأمون شيحا:تحقيق )هـ٢٧٣(
 دار الكتاب   )هـ٢٧٥( سليمان بن األشعث السَجِستاني      :بحاشيته عون المعبود  سنن أبي داود     •

 .العربي

 عـواد  بـشار . د :المحقـق  )هـ٢٧٩( الترمذي عيسى بن محمد عيسى أبو :سنن الترمذي  •
 .م١٩٩٨ ،٢ ط،بيروت ـ اإلسالمي العرب دار ،بيروت ـ الجيل دار ،معروف

 مكتبـة   ،بتعليقـات األلبـاني   ) هـ٢٧٩( الترمذي عيسى بن محمد عيسى أبو :سنن الترمذي  •
 . مجلد واحد، عناية مشهور سلمان،العارف الرياض

 : تحقيق )هـ٣٠٣( النسائي   شعيب بن علي بن أحمدأبو عبد الرحمن     :لنسائيالسنن الكبرى ل   •
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ ، بيروت،١ ط، مؤسسة الرسالة،حسن عبد المنعم شلبي

 مجلس  )هـ٤٥٨( البيهقي   الحسين بن أحمد  أبو بكر  :السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي      •
 .هـ١٣٤٤ ، حيدر أباد،١ط، دائرة المعارف

 شـعيب  بن علي بن أحمدأبو عبد الرحمن     :ي بشرح السيوطي وحاشية السندي    سنن النسائ  •
 .هـ١٤٢٠ ، بيروت،٥ ط،دار المعرفة ،مكتب تحقيق التراث: تحقيق )هـ٣٠٣(النسائي 

سعد بن عبد اهللا    .  د : المحقق )هـ٢٢٧(سعيد بن منصور الخراساني      :سنن سعيد بن منصور    •
 .ـه١٤١٤ ، الرياض،١ ط،دار العصيمي، آل حميد

.  د : دراسة وتحقيق  ، رواية محمد بن وضاح القرطبي     )هـ١٨٦ (،أبو إسحاق الفزاري   :السير •
 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨ ، بيروت،١ ط، مؤسسة الرسالة،فاروق حمادة

 - شـعيب األرنـاؤوط    : تحقيق )هـ٥١٠( البغوي   مسعود بنأبو محمد الحسين     :شرح السنة  •
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ ، بيروت دمشق ـ،٢ ط،المكتب اإلسالمي ،محمد زهير الشاويش

 شعيب  :تحقيق )هـ٣٢١(  الطحاوي سالمة بن محمد بن أحمدأبو جعفر    :شرح مشكل اآلثار   •
 . بيروت-لبنان ،م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨ ،مؤسسة الرسالة ،األرنؤوط
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 محمـد   : تحقيق )هـ٣٢١( الطحاوي   سالمة بن محمد بن أحمدأبو جعفر    :شرح معاني اآلثار   •
 .هـ١٣٩٩ ، بيروت،١ ط،لمية دار الكتب الع،زهري النجار

 ، الوليد بن محمـد الناصـر      : تحقيق )هـ٣٦٠( أبو بكر محمد بن الحسين اآلجري        :الشريعة •
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ ،١ ط، مؤسسة قرطبة، عاصم القريوتي، عبد القادر األرنؤوط:تقديم

 ، عبد اهللا بن عمر الـدميجي      : تحقيق )هـ٣٦٠ ( اآلجري الحسين بن محمد أبو بكر    :الشريعة •
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ ، الرياض،١ ط،دار الوطن

 ،عبد العلـي حامـد    .  د :تحقيق )هـ٤٥٨( البيهقي   الحسين بن محمدأبو بكر    :شعب اإليمان  •
 ،١  ط  ، بالهند -السلفية ببومباي   الدار ، الرياض - مكتبة الرشد  ، مختار أحمد الندوي   :إشراف
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣

 محمد الـسعيد بـسيوني      :تحقيق) هـ٤٥٨(ي   البيهق الحسين بن محمد أبو بكر    :شعب اإليمان  •
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١،  لبنان–بيروت، دار الكتب العلمية، زغلول

ـ ٢٧٩(محمد بن عيسى الترمذي     أبو عيسى    :الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية    •  )هـ
 .هـ١٤١٢ ،١ ط، مؤسسة الكتب الثقافية،سيد عباس الجليمي

ـ ٣٥٤ (بن حبان البستي   محمدتم  أبو حا  :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      • : المحقـق  )هـ
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤ ، بيروت،٢ ط، مؤسسة الرسالة،شعيب األرنؤوط

ـ ٣١١(أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمـة          :صحيح ابن خزيمة   • محمـد  .  د : تحقيـق  )هـ
 .م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠ ، بيروت، المكتب اإلسالمي،مصطفى األعظمي

 محمـد زهيـر     : تحقيق )هـ٢٥٦(سماعيل البخاري   أبو عبد اهللا محمد بن إ      :صحيح البخاري  •
 .هـ١٤٢٢ ،١ ط، دار طوق النجاة،الناصر

 دار  -دار الجيل بيـروت    )هـ٢٦١( مسلم بن الحجاج النيسابوري   أبو الحجاج    :صحيح مسلم  •
 . بيروت،األفاق الجديدة

 إحياء دار )هـ٨٥٥ (يالعين أحمد بن محمود الدين بدر :البخاري صحيح شرح القاري عمدة •
 .بيروت ،العربي لتراثا

درا ،  كوثر البرني: تحقيق)هـ٣٦٤( أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني      :عمل اليوم والليلة   •
 . بيروت-جدة،  مؤسسة علوم القرآن-القبلة

ـ ٢٨١(ابن أبي الدنيا    عبد اهللا بن محمد      أبو بكر    :الفرج بعد الشدة   •  : دراسـة وتحقيـق    )هـ
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ ،١ ط،لثقافية مؤسسة الكتب ا،مصطفى عبد القادر عطا

 ،وصي اهللا محمد عبـاس    .  د : تحقيق )هـ٢٤١(أحمد بن حنبل    أبو عبد اهللا     :فضائل الصحابة  •
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ ، بيروت،١ ط،مؤسسة الرسالة
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 مجـدي الـسيد     : تحقيق )هـ٢٨١(بن أبي الدنيا    عبد اهللا بن محمد ا     أبو بكر    :قضاء الحوائج  •
 .رة القاه- مكتبة القرآن،إبراهيم

 ، لبنان- بيروت،١ ط، دار الكتب العلمية)هـ٢٤١(بن حنبل أبو عبد اهللا أحمد    :كتاب الزهـد   •
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٣٠

: تحقيق )هـ٣٥٤ (الشافعي إبراهيم بن اهللا عبد بن محمد بكر أبو :)الغيالنيات (الفوائد كتاب •
ـ ١٤١٧ ،الريـاض  -الـسعودية  ،الجـوزي  ابن دار ،الهادي عبد أسعد كامل حلمي  -هـ

 .م١٩٩٧

 عبد الوكيـل    : تحقيق )هـ٢٨١(ابن أبي الدنيا    أبو بكر عبد اهللا بن محمد        :المرض والكفارات  •
 .م١٩٩١ -هـ١٤١١ ، بومباي،١ط ، الدار السلفية،الندوي

ـ ٣١٦(  االسـفرائني  إسـحاق  بن يعقوبأبو عوانة    :أبي عوانة ) مسند(مستخرج   •  دار  )هـ
 . بيروت،المعرفة

الحاكم المشهور ب  اهللا عبد بن محمدأبو عبد اهللا     :له التلخيص المستدرك على الصحيحين وبذي    •
 . بيروت، دار المعرفة)هـ٤٠٥(

 الـدكتور  : تحقيق)هـ٢٠٤(سليمان بن داود بن الجارود أبو داود   :مسند أبي داود الطيالسي    •
 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ ،١ ط، هجر للطباعة والنشر،محمد بن عبد المحسن التركي

 دار  ، حسين سليم أسـد    : تحقيق )هـ٣٠٧( الموصلي   علي بن أحمدى  أبو يعل  :مسند أبي يعلى   •
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ ،١ ط، دمشق-المأمون للتراث

د الحق  عبد الغفور بن عب   .  د : تحقيق )هـ٢٣٨(إسحاق بن راهويه     :مسند إسحاق بن راهويه    •
 .م١٩٩١ -هـ١٤١٢ ، المدينة المنورة،١ ط، مكتبة اإليمان،البلوشي

 ، شعيب األرنؤوط  :تحقيق )هـ٢٤١( أبو عبد اهللا أحمد بن حنبل        :حنبلبن   مسند اإلمام أحمد   •
 .م٢٠٠١ ،بيروت،  عدة مراحل في عدة سنوات طبع على،١ ط،مؤسسة الرسالة

 .القاهرة -قرطبة مؤسسة )هـ٢٤١( حنبل بن أحمد اهللا عبد أبو :حنبل بن أحمد اإلمام مسند •

تحقيق وفهرسـة أحمـد     ) هـ٢٤١(حنبل   أبو عبد اهللا أحمد بن       :مسند اإلمام أحمد بن حنبل     •
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، القاهرة، ١ط، دار الحديث، محمد شاكر

 ،محفوظ الرحمن زين اهللا   .  د : تحقيق )هـ٢٩٢( البزار   عمرو بن أحمد أبو بكر    :مسند البزار  •
 .هـ١٤٠٩ ، المدينة- بيروت، مكتبة العلوم والحكم-مؤسسة علوم القرآن

ـ ٢٨٠( الـدارمي    سـعيد  بن عثمانأبو سعيد    :دارميمسند الدارمي المعروف بسنن ال     •  )هـ
 ، بيـروت  ،١ ط ، الريـاض  ، دار ابن حزم   - دار المغني  ، حسين سليم أسد الداراني    :المحقق
 .م٢٠٠٠
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 ، أيمن علي أبو يماني    :تحقيق )هـ٣٠٧( الروياني   هارون بن محمدأبو بكر    :مسند الروياني  •
 .هـ١٤١٦ ،القاهرة ،مؤسسة قرطبة

 حمدي بـن عبـد      :المحقق )هـ٣٦٠ ( الطبراني أحمد بن سليمانبو القاسم   أ :مسند الشاميين  •
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٥ ، بيروت،١ط ، مؤسسة الرسالة،المجيد السلفي

، حمدي بن عبد المجيد السلفي: قيقتح )هـ٤٥٤( محمد بن سالمة القضاعي  :مسند الـشهاب   •
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧ ،٢ط ، بيروت-مؤسسة الرسالة

 :بي حفص عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وأقواله على أبواب العلـم  مسند أمير المؤمنين أ    •
، ١ط، دار الوفـاء  ،  المعطي قلعجـي    عبد : المحقق )هـ٧٧٤(بن كثير   إسماعيل  أبو الفداء   
 .م١٩٩١ -هـ١٤١١ ،المنصورة

 ، جامع معمر بن راشـد     :ومعه )هـ٢١١( أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني       :المصنف •
 .هـ١٤٠٣ ، بيروت،٢ ط، المكتب اإلسالمي،ن األعظميحبيب الرحم: المحقق

 محمـد   : تحقيـق  )هـ٢٣٥(بن أبي شيبة    ا محمد بن اهللا عبدأبو بكر    :مصنف ابن أبي شيبة    •
 . دار القبلة،عوامة

 يوسف  :تحقيق )هـ٢٣٥(بن أيب شيبة    ا محمد بن اهللا عبد أبو بكر    :مصنف ابن أبي شيبة    •
 .هـ١٤٠٩ ،ض الريا،١ ط، دار الرشد-الحوت

 ابـن حجـر العـسقالني    علي بن أحمدأبو الفضل   : الثمانية دالمطالب العالية بزوائد المساني    •
 .هـ١٤١٩ ، السعودية،١ ط، دار الغيث- دار العاصمة، تحقيق سعد الشتري)هـ٨٥٢(

 عبد المحـسن    : تحقيق )هـ٣٤٠(أبو سعيد أحمد بن محمد بن األعرابي         :معجم ابن األعرابي   •
 .م١٩٩٧ ،هـ١٤١٨ ،١ ط،ار ابن الجوزي د،بن إبراهيم الحسيني

 :سعد بن عادل :المحقق )هـ٣٨١(أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ         :معجم ابن المقرئ   •
 .م١٩٩٨ ،هـ١٤١٩ ،الرياض ،١ط ،الرياض شركة -الرشد مكتبة

طارق بن عوض   : محقق ال )هـ٣٦٠( الطبراني   محمد بن اهللا عبد أبو القاسم    :المعجم األوسط  •
 .هـ١٤١٥ ، القاهرة، دار الحرمين،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، حمداهللا بن م

 حمـدي بـن عبـد       :تحقيق )هـ٣٦٠ ( الطبراني محمد بن اهللا عبدأبو القاسم    :المعجم الكبير  •
 . القاهرة،٢ط ، مكتبة ابن تيمية:دار النشر ،المجيد السلفي

 عبـد المعطـي     :المحقق )هـ٤٥٨ (أحمد بن الحسين البيهقي   أبو بكر    :معرفة السنن واآلثار   •
 - حلـب  -كراتشي بباكستان  ، دار قتيبة  - دار والوعي  ،جامعة الدراسات اإلسالمية   ،قلعجي
 .م١٩٩١ -هـ١٤١٢ ،١ط ،دمشق
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 مجـدي الـسيد     : تحقيق )هـ٢٨١(ابن أبي الدنيا    عبد اهللا بن محمد      أبو بكر    :مكارم األخالق  •
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١١ ، القاهرة، مكتبة القرآن،إبراهيم

 ملحـق بمكـارم     )هـ٣٦٠(الطبراني   أحمد بن سليمانأبو القاسم    :كارم األخالق للطبراني  م •
 ، دار الكتب العلميـة    ، أحمد شمس الدين   : كتب هوامشه  )هـ٢٨١(الدنيا   األخالق البن أبي  

 .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩ ، لبنان- بيروت،١ط

 ،العـدوي مصطفى بن   : المحقق) هـ٢٤٩( عبد بن حميد     :المنتخب من مسند عبد بن حميد      •
 .م٢٠٠٢ ، الرياض،٢ ط،دار بلنسية

 . مؤسسة الشيخ زايد، رواية يحيي الليثي)هـ١٧٩( مالك بن أنس اهللا عبد أبو :الموطأ •

مؤسـسة  ، محمد األعظمي  : تحقيق )هـ١٧٩( مالك بن أنس     اهللا عبد أبو  :موطأ اإلمام مالك   •
 . الدوحة،الشيخ زايد

 سمير بـن    : تحقيق )هـ٣٨٥(أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين         :ناسخ الحديث ومنسوخه   •
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ ، األردن- الزرقاء،١ ط، مكتبة المنار،أمين الزهيري

 نجـم عبـد   : تحقيـق )هـ٢٨١(ابن أبي الدنيا عبد اهللا بن محمد  أبو بكر  :النفقة على العيال   •
 .هـ١٤١٠ ، السعودية- الدمام،١ ط، دار ابن القيم،الرحمن خلف

 ، مجدي فتحي السيد: تحقيق)هـ٢٨١(بن أبي الدنيا عبد اهللا بن محمد ا أبو بكر    :لهم والحزن ا •
 .م١٩٩١ -هـ١٤١٢ ،١ ط، القاهرة-دار السالم

 
  :الشروحكتب 
  عبد اهللا بن عبد الرحمن     : تقديم ،علي الصياح  :إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان        •

 .هـ١٤٢٥ ،١ط ، دار المحدث،السعد
محمد بـن   . د: ودراسة تحقيق   )هـ٣٨٨( الخطابي   محمد بن حمد أبو سليمان  : الحديث أعالم •

 .هـ١٤٠٦ ،جامعة أم القرى، سعد آل سعود
:  تحقيق)هـ٣٨٤( الكالباذي إبراهيم بن محمدأبو بكر  :بحر الفوائد المشهور بمعاني األخبار •

 -هـ١٤٢٠ ، لبنان-بيروت ،دار الكتب العلمية ، أحمد فريد المزيدي -محمد حسن إسماعيل  
 .م١٩٩٩

الـرحيم   الـرحمن ابـن عبـد      محمد عبـد  العال  أبو   :بشرح جامع الترمذي   تحفة األحوذي  •
 . بيروت-دار الكتب العلمية) هـ١٣٥٣( المباركفوري

ـ ٤٦٣(أبو عمر يوسف بن عبـد البـر          :التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد       •  )هـ
 . مؤسسة القرطبه،عبد الكبير البكرى ومحمد ، مصطفى بن أحمد العلوى:تحقيق
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 مكتبة اإلمـام    )هـ١٠٣١( زين الدين عبد الرؤوف المناوي     :التيسير بشرح الجامع الصغير    •
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ ،٣ط ، الرياض-الشافعي

 )هـ٦٧٦( محيي الدين النووي     شرف بن يحيىأبو زكريا    :مسلمصحيح  شرح النووي على     •
 .هـ١٣٩٢ ،ت بيرو،٢ ط،دار إحياء التراث العربي

ـ ١٤٢١( محمد بن صالح بن محمد العثيمين  :شرح رياض الصالحين   •  ، مكتبـة اإليمـان  )هـ
 . مصر-المنصورة

 أبو تميم ياسر    : تحقيق )هـ٤٤٩( أبو الحسن علي بن خلف بن بطال         :شرح صحيح البخارى   •
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣ ، الرياض- السعودية،٢ ط،مكتبة الرشد، بن إبراهيم

ابن رجب الحنبلـي    عبد الرحمن بن أحمد      الفرج    أبو :حيح البخاري  في شرح ص   فتح الباري  •
 - الـدمام  - الـسعودية  ،٢ ط ، دار ابن الجـوزي    ، طارق بن عوض اهللا    : تحقيق )هـ٧٩٥(

 .هـ١٤٢٢
 )هـ٨٥٢( ابن حجر العسقالني علي بن أحمدأبو الفضل  :شرح صحيح البخاريبفتح الباري  •

 .وت بير- دار المعرفة، محب الدين الخطيب:تحقيق
 )هـ١٣١٨(محمد الفضيل بن محمد الفاطمي الشبيهي  :الفجر الساطع على الصحيح الجـامع    •

 .١ ط،دمكتبة الرش ، عبد الفتاح الزنيفي:تحقيق
ـ ١٠٣١(عبد الرؤوف المناوي    زين الدين    :فيض القدير شرح الجامع الصغير     •  : تحقيـق  )هـ

 . بيروت-٢ ط، دار المعرفة،مجموعة من العلماء
 )هـ٥٩٧( ابن الجوزي علي بن الرحمن عبدأبو الفرج  : حديث الصحيحينكشف المشكل من •

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ - الرياض- دار الوطن، علي حسين البواب:تحقيق
 عبيـد اهللا بـن محمـد المبـاركفوري،    أبو الحسن  :مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح •

 ، الهند - بنارس ،٣ ط ،لفية الجامعة الس  - العلمية والدعوة واإلفتاء   ثإدارة البحو ) هـ١٤١٤(
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤

" القاري على مال" القاري سلطان بن على الحسن أبو :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     •
 .هـ١٤٢٢ ، بيروت- لبنان،١ ط، دار الكتب العلمية، جمال عيتاني: تحقيق)هـ١٠١٤(
عبـد الـسالم   ن محمـد   عبيد اهللا ب نالحس أبو :حمشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتي       •

 .هـ١٩٨٥ -١٤٠٥ ،ةالجامعة السلفي، المباركفوري
ـ ٧٤٨( الـذهبي    أحمد بن محمد أبو عبد اهللا     : في اختصار سنن البيهقي الكبرى     المهذب •  )هـ

 .هـ١٤٢٢ ، الرياض،١ ط، دار الوطن، ياسر بن إبراهيم: بإشراف، دار المشكاة:تحقيق
 

 :التراجم والمناقب والعلل والسؤاالتكتب 
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 عبد العليم عبـد  : تحقيق)هـ٢٥٩( الجوزجاني يعقوب بن أبو إسحاق إبراهيم   :أحوال الرجال  •
 . باكستان- فيصل آباد، دار حديث أكادمي،العظيم البستوي

.  د : تحقيق )هـ٤٤٦(الخليلي   اهللا عبد بنأبو يعلى الخليل     :اإلرشاد في معرفة علماء الحديث     •
 .هـ١٤٠٩ ، الرياض،١ ط، مكتبة الرشد،محمد سعيد عمر إدريس

 : تحقيـق  )هـ٣٧٨() الكبيرالحاكم  (المشهور بـ    محمد بن محمد أبو أحمد    :األسامي والكنى  •
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤ ،١ ط، مكتبة الغرباء األثرية،يوسف بن محمد الدخيل

 علي محمد   : تحقيق )هـ٤٦٣(بن عبد البر    ا أبو عمر يوسف     :االستيعاب في معرفة األصحاب    •
 .هـ١٤١٢ ، بيروت،يلدار الج ،البجاوي

ـ ٦٣٠(  الجـزري  بن األثير ا محمد بن الحسن علي  أبو :أسد الغابة في معرفة الصحابة     • ) هـ
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧ ، لبنان- بيروت، دار إحياء التراث العربي،عادل الرفاعي: تحقيق

 : تحقيق)هـ٨٥٢( ابن حجر العسقالني علي بن أحمدأبو الفضل  :اإلصابة في تمييز الصحابة •
 .هـ١٤١٢ ،١ ط، بيروت- دار الجيل،محمد البجاويعلي 

 .م٢٠٠٢ ،١٥ ط، دار العلم للماليين)هـ١٣٩٦( الزركلي محمود بن خير الدين :األعالم •

أبو الوفا برهان الدين الحلبي سبط ابـن العجمـي           :االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط      •
ة االغتباط بمن رمي مـن      نهاي( وسمى تحقيقه    ؛ عالء الدين علي رضا    :المحقق) هـ٨٤١(

 .م١٩٨٨ ، القاهرة،١ ط، دار الحديث)الرواة باالختالط

أسـامة بـن     - عادل بن محمد   :تحقيق )هـ٧٦٢(عالء الدين مغلطاي     :إكمال تهذيب الكمال   •
 . الفاروق الحديثة،إبراهيم

أبو نـصر    :واألنساب والكنى األسماء في والمختلف المؤتلف عن االرتياب رفع في اإلكمال •
 .القاهرة ،الحديثة الفارق -اإلسالمي الكتاب دار )هـ٤٧٥( )ماكوال ابن( اهللا هبة بن يعل

 :االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفـة رضـي اهللا عـنهم                •
 . بيروت، دار الكتب العلمية)هـ٤٦٣(عمر يوسف بن عبد البر  أبو

 :تحقيـق  )هـ٩٠٩( المبرد بن يوسف :ذم أو بمدح لحنب بن أحمد فيه تكلم من في الدم بحر •
ـ ١٤١٣ ،لبنـان  ،بيـروت  ،١ط ،العلميـة  الكتب دار ،السويفي الرحمن عبد روحية  -ـه
 .م١٩٩٢

أحمد محمد .  تحقيق د)هـ٢٣٣(أبو زكريا يحيى بن معين  :)رواية الدوري(تاريخ ابن معين  •
ـ  ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي      :نور سيف  ـ ١٣٩٩ ،ة المكرمـة   مك  -هـ

 .م١٩٧٩

.  تحقيـق د )هـ٢٣٣(أبو زكريا يحيى بن معين  :)رواية عثمان الـدارمي (تاريخ ابن معين     •
 .هـ١٤٠٠ ، دمشق، دار المأمون للتراث،أحمد محمد نور سيف
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 : وضع حواشيه  )هـ٢٨١( عبد الرحمن بن عمرو بن أبي زرعة         :تاريخ أبي زرعة الدمشقي    •
  .هـ١٤١٧ ، لبنان- بيروت،١ ط،العلمية دار الكتب ،خليل المنصور

 . بيروت-دار الكتب العلمية )هـ٤٦٣(البغدادي الخطيب  علي بن أحمدأبو بكر  :تاريخ بغداد •

 الدار ،السامرائي صبحي :تحقيق )ـه٣٨٥( شاهين بن عمر حفص وأب :تاريخ أسماء الثقات   •
 .م١٩٨٤ -ـه١٤٠٤ ،الكويت ،١ط ،السلفية

 محمود إبـراهيم  :تحقيق) هـ٢٥٦( اهللا محمد بن إسماعيل البخاري  أبو عبد  :التاريخ الصغير  •
 . لبنان- دار المعرفة بيروت، يوسف المرعشي: فهرس أحاديثه،زايد

ـ ٢٥٦(أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري         :التاريخ الكبير  •  ، دار الكتـب العلميـة     )هـ
 .م١٩٨٦ ،بيروت

أبو القاسم علي بن الحـسن       :من األماثل تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها          •
دار ، عمر بن غرامـة العمـري      محب الدين أبي سعيد      :المحقق )هـ٥٧١() عساكر ابن(

 .م١٩٩٥ ، بيروت،الفكر

، دار الكتب العلمية  ، واد كوركيس ع  : تحقيق )هـ٢٩٢(أسلم بن سهل الواسطي      :تاريخ واسط  •
 .هـ١٤٠٦ ،بيروت

 .مؤسسة الرسالة ،وشعيب األرنؤوط ،بشار معروف :تحرير تقريب التهذيب •

 . بيروت،دار الكتب العلمية )هـ٧٤٨(  الذهبيأحمد بن محمدأبو عبد اهللا  :تذكرة الحفاظ •

 قاسـم  :تحقيق )هـ٣٠٣( النسائي   شعيب بن علي بن أحمدأبو عبد الرحمن     :الشيوخ تسمية •
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ ،لبنان -بيروت ،١ ط،اإلسالمية البشائر دار ،دسع علي

 ابن حجر العـسقالني  علي بن أحمدأبو الفضل  :جيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعـة  تع •
 .م١٩٩٦ ، بيروت،١ ط، دار البشائر،إكرام اهللا إمداد الحق. د: المحقق )هـ٨٥٢(

أبو الوليد سليمان بن خلـف       :التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح         •
ـ ١٤٠٦ ،١ ط ، الريـاض  ، دار اللـواء   ،بو لبابة حـسين   أ : تحقيق )هـ٤٧٤( الباجي  -هـ
 .م١٩٨٦

ـ ٨٥٢( ابن حجر العسقالني     علي بن أحمدأبو الفضل    :تقريب التهذيب  •  أبـو   : المحقـق  )هـ
 . دار العاصمة،األشبال صغير شاغف

 ،)ابن نقطة  (محمد بن عبد الغني البغدادي    أبو بكر    :معرفة رواة السنن والمسانيد   في  التقييد   •
 .هـ١٤٠٨ ، بيروت، دار الكتب العلمية،ال يوسف الحوت كم:تحقيق

 ،١ ط ، دار الفكـر   )هـ٨٥٢ ( ابن حجر العسقالني   علي بن أحمدأبو الفضل    :تهذيب التهذيب  •
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤
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بـشار عـواد    .  د : تحقيـق  )هـ٧٤٢(بن الزكي المزي     الرحمن عبديوسف   :تهذيب الكمال  •
 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ ، بيروت،١ ط، مؤسسة الرسالة،معروف

 : بإعانة ،محمد عبد المعيد خان   .  مراقبة د  )هـ٣٥٤ (البستي بن حبان    محمد أبو حاتم    :الثقات •
 .هـ١٣٩٣ ، الهند،١ ط، مطبعة دائرة المعارف العثمانية،وزارة المعارف للحكومة الهندية

 : المحقـق )هـ٧٦١(  العالئيكيكلدي بن خليل أبو سعيد :جامع التحصيل في أحكام المراسيل   •
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧ ، بيروت،٢ ط،عالم الكتب،  عبد المجيد السلفيحمدي

، دار إحياء التراث العربـي     )هـ٣٢٧(عبد الرحمن بن أبي حاتم      أبو محمد    :الجرح والتعديل  •
 . الهند- حيدر آباد،١ ط، مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية،لبنان، بيروت

 مير محمـد    : نشر )هـ٧٧٥(أبي الوفاء   عبد القادر بن     :الجواهر المضية في طبقات الحنفية     •
 . كراتشي،كتب خانه

دار الكتاب   )هـ٤٣٠ ( األصبهاني اهللا عبد بن أحمدأبو نعيم    :حلية األولياء وطبقات األصفياء    •
 .هـ١٤٠٥ ، بيروت،٤ط ،العربي

بعد (الخزرجي  أحمد بن عبد اهللا األنصاري       :خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال       •
 - حلـب  ، دار البشائر  - مكتب المطبوعات اإلسالمية   ، عبد الفتاح أبو غدة    :ق تحقي )هـ٩٢٣

 . هـ١٤١٦ ،بيروت

 ابـن حجـر العـسقالني       علـي  بن أحمدأبو الفضل    :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة      •
صيدر  ،مجلس دائرة المعارف العثمانية    ، محمد عبد المعيد ضان    :تحقيق مراقبة  )هـ٨٥٢(

 .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢ ، الهند-آباد

 ،دار الكتاب اإلسـالمي  )هـ٤٣٠ ( األصبهانياهللا عبد بن أحمدأبو نعيم  :ذكر أخبار أصبهان   •
 .القاهرة

:  تحقيـق  )هـ٧٤٨( أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الذهبي         :ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق       •
 .هـ١٤٠٦ ، الزرقاء، مكتبة المنار،محمد شكور أمرير المياديني

 بـن  محمد بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن عمر: فيه الحديث ونقاد لعلماءا اختلف من ذكر •
، الـسلف  أضـواء  مكتبـة ، األنـصاري  محمد بن حماد :تحقيق) هـ٣٨٥ (البغدادي أيوب

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ ،السعودية –الرياض

دار ،  عبد اهللا الليثي:تحقيق )هـ٤٢٨(أحمد بن علي األصبهاني  أبو بكر :رجال صحيح مسلم •
 .هـ١٤٠٧ ،بيروت ،فةالمعر

دار  ، الهنـد  -الجامعـة الـسلفية    )هـ١٤٢٧( صفي الرحمن المباركفوري   :الرحيق المختوم  •
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ ، لبنان- بيروت،١ط ،الفكر
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 )هـ٧٤٨ (الذهبي أحمد بن محمد اهللا عبد و أب :ردهم يوجب ال بما فيهم المتكلم الثقات الرواة •
 -بيـروت ، م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، اإلسالمية بشائرال دار ،الموصلي إبراهيم محمد :تحقيق
 .لبنان

 : دراسة وتحقيق )هـ٣٨٥( الدارقطني   عمر بن عليأبو الحسن    :سؤاالت ابن بكير للدارقطني    •
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ ، عمان- األردن،١ ط، دار عمار للنشر،علي حسن عبد الحميد

: تحقيق )هـ٢٣٣(ن معين   أبو زكريا يحيى ب    :سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين        •
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ ، المدينة المنورة،١ ط، مكتبة الدار،أحمد محمد نور سيف

 أحمد بن حنبلأبو عبد اهللا  : داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم  سؤاالت أبي  •
 ، المدينـة المنـورة    ، مكتبـة العلـوم والحكـم      ،زياد محمد منصور  . تحقيق د  )هـ٢٤١(

 .هـ١٤١٤

عبد .  د :تحقيق )هـ٣٨٥( الدارقطني   عمر بن علي  أبو الحسن  :سؤاالت البرقاني للدارقطني   •
 .هـ١٤٠٤ ، باكستان،١ط ، كتب خانه جميلي،الرحيم محمد أحمد القشقري

ـ ٣٨٥( الـدارقطني    عمـر  بن عليأبو الحسن    :سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني    • ) هـ
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ ، الرياض،١ ط،لمعارف مكتبة ا،بن عبد القادراموفق  .د: تحقيق

عبـد اهللا    أبـو  :سؤاالت السجزي مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة للحاكم النيسابوري          •
 ، موفق بن عبد القـادر     :المحقق ،)هـ٤٠٥( الشهير بالحاكم    النيسابوري اهللا عبد بن محمد

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ ، بيروت،١ ط،دار الغرب اإلسالمي

 فريـق   : تحقيق ،)هـ٣٨٥(  الدارقطني عمر بن علي أبو الحسن    : للدارقطني سؤاالت السلمي  •
: الناشـر  ،وخالد بن عبد الرحمن الجريسي    ، ميد سعد بن عبد اهللا الح     :من الباحثين بإشراف  

 .هـ١٤٢٧ ،السعودية  المملكة العربية،١ ط،الجريسي

أبـو عمـر    : جمعه وحققه ) هـ٢٣٣ (:سؤاالت عثمان بن طالوت البصري ليحيى بن معين        •
 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، الفاروق الحديثة، ١ط، محمد بن علي األزهري

 :تحقيق) هـ٢٣٤(علي بن المديني  :سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني •
 .هـ١٤٠٤ ، الرياض، مكتبة المعارف،موفق عبد اهللا عبد القادر

 مجموعة محققـين    : تحقيق )هـ٧٤٨( الذهبي   أحمد بن محمد أبو عبد اهللا     :سير أعالم النبالء   •
 .هـ١٤١٣ ، بيروت، مؤسسة الرسالة،بإشراف شعيب األرنؤوط

ـ ١٠٤٤( الحلبـي  الدين برهان بن علي :المأمون األمين سيرة في الحلبية السيرة •  دار )هـ
 .هـ١٤٠٠ ،بيروت ،المعرفة

ـ ١٠٨٩( العكـري  العماد ابن عبد الحي    الفالح أبو: شذرات الذهب في أخبار من ذهب      •  )هـ
 .هـ١٤٠٦ ، دمشق، دار بن كثير، محمود األرناؤوط، عبد القادر األرنؤوط:تحقيق
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 :المحقق )هـ٧٩٥(ابن رجب الحنبلي    عبد الرحمن بن أحمد      الفرج   أبو :الترمذي علل شرح •
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ ،الرياض ،٢ط ،الرشد مكتبة ،سعيد الرحيم عبد همام

م ١٩٩٥،  لبنـان -بيروت، ٤ط، لعامليجعفر مرتضى ا :����الصحيح من سيرة النبي األعظم     •
 .ـه١٤١٥ـ 

 ويليه كتاب الـضعفاء     )هـ٢٥٦(أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري         :الضعفاء الصغير  •
 دار  ، محمـد إبـراهيم زايـد      : تحقيق ،والمتروكين لإلمام أحمد بن علي بن شعيب النسائي       

 . لبنان- بيروت،المعرفة

ـ ٣٢٢(  العقيلي عمرو بن مدمحأبو جعفر    : واسمه :الضعفاء الكبير  • حمـدي  : تحقيـق ) هـ
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ ، الرياض،١ ط، دار الصميعي،السلفي

 بـن  اهللا عبيـد  زرعـة  أبـو  :البرذعـي  سؤاالت على الرازي زرعة أبي وأجوبة الضعفاء •
 ، المنـصورة  ،٢ ط ،دار الوفاء  ،الهاشمي سعدي. د :المحقق )هـ٢٦٤( الرازي الكريم عبد

 .هـ١٤٠٩

 عبـد   :تحقيق )هـ٥٩٧( بن الجوزي    علي بن الرحمن عبدأبو الفرج    :متروكينالضعفاء وال  •
 .هـ١٤٠٦ ، بيروت،دار الكتب العلمية ،اهللا القاضي

 محمد بن لطفي : تحقيق)هـ٣٨٥ ( علي بن عمر الدارقطني   الحسن أبو :الضعفاء والمتروكين  •
 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ ،١ ط، دمشق- بيروت، المكتب اإلسالمي،الصباغ

أحمـد بـن هـارون       :ألسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصـحاب الحـديث        طبقات ا  •
 .هـ١٤١٠ ، دمشق، دار المأمون للتراث، عبده علي كوشك: تحقيق)هـ٣٠١( البرديحي

 دار  ، محمـد حامـد الفقـي      : تحقيـق  )هـ٥٢٦(أبو الحسين ابن أبي يعلى       :طبقات الحنابلة  •
 . بيروت-المعرفة

دار ،  مصطفى عبد القادر عطا    :تحقيق )هـ٤١٢ (سين األزدي محمد بن الح   :طبقات الصوفية  •
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ،بيروت ،الكتب العلمية

 . بيروت- دار صادر)هـ٢٣٠( محمد بن سعد :الطبقات الكبرى •

 عبـد   : تحقيق )هـ٣٦٩( األصبهاني   محمد بن اهللا عبد أبو الشيخ    :طبقات المحدثين بأصبهان   •
 .هـ١٤١٢ ،٢ ط، مؤسسة الرسالة،الغفور البلوشي

عاصم .  د: تحقيق)هـ٨٥٢( ابن حجر العسقالني     علي بن أحمدأبو الفضل    :طبقات المدلسين  •
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ ، عمان،١ ط، مكتبة المنار،بن عبد اهللا القريوتي

أبـو طالـب    : ترتيـب  )هـ٢٧٩(الترمذي  محمد بن عيسى    أبو عيسى    :علل الترمذي الكبير   •
عـالم   ، محمود محمد الصعيدي   ،و المعاطي النوري   أب ،صبحي السامرائي : تحقيق ،القاضي
 .هـ١٤٠٩ ، بيروت،مكتبة النهضة العربية  -الكتب
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فريـق مـن     تحقيـق  )هـ٣٢٧ (حاتم الرازي  أبي بن الرحمن بدعأبو محمد َ   :الحديث علل •
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ ،١ ط، خالد الجريسي،الحميد اهللا عبد بن سعد .د :الباحثين بإشراف

 أحمد محمـد شـاكر   )هـ٢٧٩( أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي      :مذيالعلل الصغير للتر   •
 . بيروت- دار إحياء التراث العربي،وآخرون

 تحقيـق   )هـ٣٨٥(الدارقطني  علي بن عمر    أبو الحسن    :العلل الواردة في األحاديث النبوية     •
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ ، الرياض،١ ط، دار طيبة،محفوظ الرحمن زين اهللا.  د:وتخريج

، )هـ٢٤١ (حنبل بن أحمد، وغيره المروذي رواية حنبل بن أحمد عن الرجال معرفةو العلل •
ـ ١٤٠٨، ١ط، الهنـد  بومباي، ،السلفية الدارس، عباس محمد بن اهللا وصي: تحقيق  - هـ
 م١٩٨٨

 وصي اهللا بـن محمـد       : تحقيق )هـ٢٤١(أحمد بن حنبل    أبو عبد اهللا     :العلل ومعرفة الرجال   •
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ ، الرياض- بيروت،١ ط،ر الخاني دا، المكتب اإلسالمي،عباس

 دار الكتب   )هـ٨٣٨(أبو الخير محمد بن محمد ابن الجزري         :غاية النهاية في طبقات القراء     •
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ ، لبنان- بيروت،١ ط،العلمية

 -بيـروت  ،الجديـدة  الندوة دار ،النجار الطيب محمد :المرسلين سيد سيرة في المبين القول •
 .لبنان

 أبو عبد اهللا محمـد بـن أحمـد الـذهبي            :الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة         •
 ، جـدة  ، مؤسـسة علـو    ، دار القبلة للثقافـة اإلسـالمية      ،محمد عوامة : تحقيق )هـ٧٤٨(

 .١ ط،م١٩٩٢ -هـ١٤١٣

 مختـار  يحيـى  :تحقيـق  )هـ٣٦٥( عدي بن اهللا عبد أحمد أبو :الرجال ضعفاء في الكامل •
 .هـ١٩٨٨ ،بيروت ،لفكرا دار ،غزاوي

ـ ٣٠٣( النـسائي    شعيب بن علي بن أحمدأبو عبد الرحمن     :كتاب الضعفاء والمتروكين   •  )هـ
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ ، لبنان- بيروت،١ ط،المعرفة  دار، محمود إبراهيم زايد:تحقيق

 دار  ، فاروق حمـادة   : تحقيق )هـ٤٣٠(األصبهاني   اهللا عبد بن أحمد أبو نعيم    :كتاب الضعفاء  •
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٥ ،، الدار البيضاء١ط، افةالثق

 ،١ ط ،مكتبة ابن عبـاس    )هـ٢٥٦(أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري         :كتاب الضعفاء  •
 .مـ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦

 .دار الفكر ، سهيل زكار:دراسة وتحقيق )هـ٢٤٠( خليفة بن خياط :كتاب الطبقات •

 )هـ٨٤١(بي سبط ابن العجمي      برهان الدين الحل   :الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث      •
 -هـ١٤٠٧، بيروت، ١ ط ، مكتبة النهضة العربية   ، عالم الكتب  ، صبحي السامرائي  :المحقق
 .م١٩٨٧
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" ابـن الكيـال   " أحمد بن بركات أبو البركات    :الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات       •
 .م١٩٨١ ،١ ط، دار المأمون ـ بيروت، عبد القيوم عبد رب النبي:المحقق) هـ٩٢٩(

 عبد الفتـاح    :تحقيق )هـ٨٥٢( ابن حجر العسقالني     علي بن أحمدأبو الفضل    :لسان الميزان  •
 .مكتب المطبوعات اإلسالمية ،أبو غدة

 موفق عبـد اهللا     : المحقق )هـ٣٨٥( الدارقطنيعلي بن عمر    أبو الحسن    :المؤتلف والمختلف  •
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ ، بيروت،١ ط، دار الغرب اإلسالمي،القادر بن عبد

محمـد  .  د: تحقيـق )هـ٤٦٣ ( البغداديالخطيب علي بن أحمد بكر أبو :المتفق والمفتـرق   •
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧ ،١ ط، دار القادري،صادق الحامدي

 )هـ٣٥٤ ( البستي  محمد بن حبان   حاتم أبو :المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين     •
 .م١٩٩٢ ،هـ١٤١٢ ، لبنان- بيروت،دار المعرفة ، محمود إبراهيم زايد:تحقيق

 ناصـر  محمـد  :وحققه اختصره )هـ٢٧٩( الترمذي عيسى أبو :المحمدية الشمائل مختصر •
 .هـ١٤٠٦ ،األردن -عمان ،٢ ط،اإلسالمية المكتبة )هـ١٤٢٠(األلباني  الدين

 أيمـن بـن عـارف      : تحقيـق  )هـ٨٤٥( تقي الدين المقريزي   :مختصر الكامل في الضعفاء    •
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥ ، القاهرة-مصر ،ةمكتبة السن ،الدمشقي

رفعت فـوزي عبـد     .  د : المحقق )هـ٧٦١( العالئي   كيكلدي بن خليلأبو سعيد    :المختلطين •
 .م١٩٩٦ ، بالقاهرة،١ط ،مكتبة الخانجي ، علي عبد الباسط مزيد-المطلب

 ، شـعيب األرنـؤوط    : تحقيـق  )هـ٢٧٥(أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني        :المراسيل •
 .هـ١٤٠٨ ،١ ط،سالةمؤسسة الر

 اهللا نعمة اهللا شكر :تحقيق )هـ٣٢٧( الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد وأب :المراسيل •
 .هـ١٣٩٧ ،بيروت ،الرسالة مؤسسة ،قوجاني

 :عليه وعلق ووثقه حققه) ـه٣٥٤( البستى حبان بن محمد حاتم وبأ :مشاهير علماء األمصار  •
 .م١٩٩١ -ـه١٤١١ ،لمنصورةا ،١ط ،الوفاء دار ،براهيمإ على مرزوق

 .هـ١٣٩٤ ،٢ط ،دار اليمامة ،عبد الرحمن آل الشيخ :مشاهير علماء نجد وغيرهم •

ـ ٣٠٣ (أحمد بن شعيب النسائي    )وغير ذلك من الفوائد   (ذكر المدلسين    :مشيخة النسائي  •  )هـ
 .هـ١٤٢٣ ، مكة المكرمة،١ط ،دار عالم الفوائد ، الشريف حاتم بن عارف العوني:المحقق

عمـر عبـد الـسالم      .  د : تحقيق )هـ٤٠٢( أبو الحسن بن جميع الصيداوي       :م الشيوخ معج •
 .هـ١٤٠٥ ، طرابلس- بيروت،دار اإليمان  - مؤسسة الرسالة،تدمري

 مكتبـة   ، صالح بن سالم المـصراتي     : تحقيق )هـ٣٥١(عبد الباقي بن قانع      :معجم الصحابة  •
 .هـ١٤١٨ ، المدينة المنورة،الغرباء األثرية
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 دار ،بيروت ،المثنى مكتبة ،كحالة رضا عمر :العربية الكتب مصنفي تراجم ؤلفينالم معجم •
 .بيروت ،العربي التراث إحياء

 ، عبد العليم عبد العظيم البـستوي      : تحقيق )هـ٢٦١( أحمد بن عبد اهللا العجلي       :معرفة الثقات  •
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ ، المدينة المنورة،١ ط،مكتبة الدار

) رواية ابن محرز  ) (هـ٢٣٣( أبو زكريا يحيى بن معين       :ن معين معرفة الرجال عن يحيى ب     •
، بن نميـر وغيـرهم    وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد اهللا               

 ، دمـشق  ،١ ط ، مجمـع اللغـة العربيـة      ، محمد كامل القصار   :المحقق، رواية ابن محرز  
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥

 عادل بن يوسـف     :تحقيق )هـ٤٣٠ ( األصبهاني اهللا عبد بن أحمدأبو نعيم    :معرفة الصحابة  •
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ، الرياض،١ ط،دار الوطن للنشر ،العزازي

ـ  يعقوب بن سفيان ال    : رواية عبد اهللا بن جعفر بن درستوية النحوي        :المعرفة والتاريخ  •  سويف
 .هـ١٤١٠ ، المدينة المنورة،١ ط، مكتبة الدار، أكرم ضياء العمري: تحقيق)هـ٣٤٧(

نـور الـدين    .  د :تحقيق )هـ٧٤٨( الذهبي   أحمد بن محمدأبو عبد اهللا     :مغني في الضعفاء  ال •
 .عتر

.  د:تحقيـق  )هـ٨٨٤( برهان الدين بن مفلح :المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمـد   •
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠ ، السعودية-الرياض ،، مكتبة الرشد،عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

ـ ٢٣٣ (يحيى بن معين  :  يحيى بن معين في الرجال     من كالم أبي زكريا    • ابـن   روايـة  ()هـ
 .هـ١٤٠٠ ،دمشق ،دار المأمون للتراث ،أحمد محمد نور سيف.  د:تحقيق )طهمان

محمـد  ، عاطي النـوري   السيد أبو الم   : جمع وترتيب  :)هـ٣٨٥(موسوعة أقوال الدارقطني     •
 أيمـن إبـراهيم     ،يـد  أحمد عبد الـرزاق ع     ، أشرف منصور عبد الرحمن    ،مهدي المسلمي 

 . عالم الكتب، ومحمود خليل،الزاملي

الشيخ علـي محمـد     : المحقق )هـ٧٤٨( الذهبي   أحمد بن محمدأبو عبد اهللا     :ميزان االعتدال  •
 .م١٩٩٥ ،بيروت ، دار الكتب العلمية، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود،معوض

ـ   أبو نـصر   :الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد       • بـاذي   الكال محمـد  بـن  دأحم
 .هـ١٤٠٧ ، بيروت،١ ط، دار المعرفة،عبد اهللا الليثي: المحقق) هـ٣٩٨(

 وتركـي   ، أحمد األرنـاؤوط   : تحقيق )هـ٧٦٤(  صالح الدين الصفدي   :الوفياتفي  الوافي   •
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ ، بيروت، دار إحياء التراث،مصطفى

 :تحقيق )هـ٦٨١( بن خلكان  محمد بن دأحمأبو العباس    :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     •
 .طبع على عدة مراحل ، بيروت-دار صادر ،إحسان عباس
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 :التخريج والزوائدكتب 
ـ ٨٤٠(البوصـيري   أحمد بن أبي بكر      :إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة      •  )هـ

، ١ط، ندار الـوط  ، اسر بن إبراهيم   دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ي        :المحقق
 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ،الرياض

 المكتب )هـ١٤٢٠(محمد ناصر الدين األلباني  :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل •
 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ ، بيروت،٢ ط،اإلسالمي

البيروتـي   بن محمد الحـوت     محمد بن درويش   :أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب      •
 .لمية دار الكتب الع)هـ١٢٧٦(الشافعي 

عمر بن علي الـشافعي      :البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير          •
 ، ياسر بن كمال   - عبد اهللا بن سليمان    - مصطفى أبو الغيط   : المحقق )هـ٨٠٤( )ابن الملقن (

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ ، السعودية- الرياض،١ ط،دار الهجرة

ـ ٦٢٨(ن   ابـن القطـا    دمحم بن عليبو الحسن    أ :بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام      • ) هـ
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ ، الرياض،١ ط، دار طيبة،الحسين آيت سعيد. د: المحقق

 ابـن حجـر   علـي  بن أحمدأبو الفضل    :التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير       •
 .م١٩٨٩ -هـ١٤١٩ ،١ط ، دار الكتب العلمية)هـ٨٥٢(العسقالني 

  بن محمد الحـويني    حجازيأبو إسحاق    :ا وقع من النظر فى كتب األماجد      تنبيه الهاجد إلى م    •
 .هـ١٤١٨ ،١ ط،دار المحجة ،األثري

 الـسيوطي   بكـر  أبي بن الرحمن عبدجالل الدين    :الجامع الصغير من حديث البشير النذير      •
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ ، لبنان- بيروت،١ ط،دار الكتب العلمية )هـ٩١١(

 دار  ،عبد الرحمن الفريـوائي   .  د : تحقيق )هـ٥٠٧(اهر المقدسي   محمد بن ط   :ذخيرة الحفاظ  •
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦ ، الرياض،السلف

ـ ١٤٢٠( محمد ناصر الـدين األلبـاني      :سلسلة األحاديث الصحيحة   •  دار  :دار النـشر   )هـ
  المملكة العربية السعودية-الرياض -المعارف

 محمد ناصر الدين األلبـاني  :سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة     •
ـ ١٤١٢ ، المملكـة العربيـة الـسعودية      - الرياض ،١ ط ، دار المعارف  )هـ١٤٢٠(  -هـ

 .م١٩٩٢

، ١ط ، مكتبة المعـارف   )هـ١٤٢٠( محمد ناصر الدين األلباني    :صحيح الترغيب والترهيب   •
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ ،الرياض

 . المكتب اإلسالمي)هـ١٤٢٠(محمد ناصر الدين األلباني  :صحيح الجامع الصغير وزياداته •
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ـ ١٤٢٠(محمد ناصر الدين األلبـاني   :صحيح سنن أبي داود   •  ،١ ط، مؤسـسة غـراس  )هـ
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ ،الكويت

ـ ١٤٢٠( محمد ناصر الدين األلبـاني     :صحيح سنن الترمذي   •  ،١ ط ،مكتبـة المعـارف    )هـ
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ ،الرياض

ـ      :صحيح وضعيف سنن ابن ماجه     •  ،١ ط ، مكتبـة المعـارف    ،انيمحمد ناصر الـدين الأللب
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧

 ،١ط، دار المعارف ) هـ١٤٢٠(محمد ناصر الدين األلباني      :صحيح وضعيف سنن أبي داود     •
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ،الرياض

 اسـتخراجه  علـى  أشـرف  )هـ١٤٢٠( محمد ناصر الدين األلباني    :ضعيف سنن الترمذي   •
 لـدول  العربي التربية مكتب من ليفبتك ،الشاويش زهير :وفهرسته عليه والتعليق وطباعته

 .م١٩٩١ -ـه١٤١١ ،بيروت ،١ط ،اإلسالمي المكتب ،الرياض -الخليج

 : تحقيق )هـ٥٩٧( أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي        :العلل المتناهية في األحاديث الواهية     •
 .هـ١٤٠٣ ، بيروت، دار الكتب العلمية،خليل الميس

: تحقيـق ) هـ١٢٥٠( محمد بن علي الشوكاني      :عةالفوائد المجموعة في األحاديث الموضو     •
 .هـ١٤٠٧ ، بيروت،٣ ط، المكتب اإلسالمي،عبد الرحمن يحيى المعلمي

إسماعيل بن محمد    :كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس           •
 .هـ١٤٠٥ ،٤ ط، مؤسسة الرسالة، أحمد القالش: تحقيق)هـ١١٦٢(الجراحي العجلوني 

يوطي  الـس  بكر أبي بن الرحمن عبدجالل الدين    :لآللي المصنوعة في األحاديث الموضوعة    ا •
 . دار الكتب العليمة)هـ٩١١(

ـ ٨٠٧( علي بن أبي بكر الهيثمي     :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    •  - بيـروت  ،دار الفكـر   )هـ
 .هـ١٤١٢

محمد ناصر الدين    : تحقيق )هـ٧٤١(محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي        :مشكاة المصابيح  •
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ ، بيروت،٣ ط، المكتب اإلسالمي،األلباني

ـ ٨٤٠( البوصـيري    أحمد بن أبي بكر الكنـاني      :مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه      •  )هـ
 .هـ١٤٠٣ ،بيروت ،دار العربية ، محمد المنتقى الكشناوي:تحقيق

ـ ٨٠٦( لعراقي ا الحسين بن الرحيم عبدأبو الفضل    :المغني عن حمل األسفار    •  : تحقيـق  )هـ
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ ،الرياض ،مكتبة طبرية ،أشرف عبد المقصود

  محمد بن عبد الرحمن:المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلـسنة   •
 .دار الكتاب العربي )هـ٩٠٢ (السخاوي
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 :المحقق )هـ٨٠٧( ثمينور الدين علي بن أبي بكر الهي       :موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان      •
 .م١٩٩٠ ،دمشق ،١ط ،دار الثقافة العربية ،حسين سليم أسد

ـ ٥٩٧( الجوزي بن الرحمن عبد الفرج وأب :الموضـوعات  •  :وتحقيـق  وتقـديم  ضـبط  )هـ
 .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦ ،١ط ،عثمان محمد الرحمن عبد

 
 :التوحيد والفرق واألخالقكتب 
 ومعه تخريجـات العراقـي      )هـ٥٠٥(غزالي  ال محمد بن محمدأبو حامد    :إحياء علوم الدين   •

 .بيروت ،دار المعرفة ،عليه
يه مطبوعـا   لم أعثر عل   ()هـ٣٦٠( أبو بكر محمد بن الحسين اآلجري      :أخالق حملة القرآن   •

ــصورا ــوي  ،وال م ــديث النب ــامع الح ــامج ج ــسخة برن ــى ن ــدت عل ــا اعتم   وإنم
com.nesonnaonli.www( 

 -ـه١٤١٤ ،لبنان -بيروت ،الفكر دار )ـه٦٧٦( النووي شرف بن يحيى ذكريا وأب :األذكار •
 .م١٩٩٤

  فخـر الـدين الـرازي      عمـر  بن اهللا محمد  عبد أبو :اعتقادات فرق المسلمين والمشركين    •
 .هـ١٤٠٢ ، بيروت- دار الكتب العلمية، علي سامي النشار: تحقيق)هـ٦٠٦(
 أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة  أبو العباس  :يم مخالفة أصحاب الجحيم   اقتضاء الصراط المستق   •

 .هـ١٣٦٩ ، القاهرة،٢ ط، مطبعة السنة المحمدية، محمد حامد الفقي:تحقيق )هـ٧٢٨(
 ، القـاهرة  ، المطبعة السلفية  )هـ٧٢٨ (أبو العباس أحمد بن تيمية     :أمراض القلوب وشفاؤها   •

 .هـ١٣٩٩
ـ ٧٣٣(محمد بن إبراهيم بن جماعة       :لتعطيلإيضاح الدليل في قطع حجج أهل ا       •  :تحقيـق  )هـ

 .م١٩٩٠ ،١ط ، دار السالم،وهبي سليمان غاوجي األلباني
 إبـراهيم  :تحقيـق  )هـ٦٥٦( المنذري العظيم عبد :الشريف الحديث من والترهيب الترغيب •

 .هـ١٤١٧ ،بيروت ،١ ط،العلمية الكتب دار ،الدين شمس
لم أعثر عليـه     )هـ٧٨٥( محمد بن محمد المنبجي الحنبلي        أبو عبد اهللا   :تسلية أهل المصائب   •

 .www.islamport.comوهذه نسخة المكتبة الشاملة ، مطبوعا
 الجوزيـة  قـيم   ابن بكر أبي بن محمد :األنام خير محمد على الصالة فضل في األفهام جالء •

 ،لكويتا ،٢ ط  ،العروبة دار ،األرناؤوط القادر عبد -األرناؤوط شعيب :تحقيق )هـ٧٥١(
 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧

 قـيم   ابـن بكـر  أبي بن محمد :)الداء والدواء(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي        •
 . بيروت- دار الكتب العلمية)هـ٧٥١ (الجوزية
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 أبـي  بـن  محمد :الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة           •
 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥ ، بيروت-ر الكتب العلمية دا)هـ٧٥١ (الجوزية قيم  ابنبكر

ـ ٧٥١( الجوزيـة  قيم  ابن بكر أبي بن محمد :زاد المعاد في هدي خير العباد      •  مؤسـسة   )هـ
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥ ،٢٧ ط، الكويت- مكتبة المنار اإلسالمية، بيروت-الرسالة

 حمـاد   :يق تحق )هـ٧٢٨( أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية          :الزهد والورع والعبادة   •
 .هـ١٤٠٧ ، األردن،١ ط، مكتبة المنار،محمد عويضة  ،سالمة

ـ ٥٩٧(ابن الجوزي    علي بن الرحمن الفرج عبد  أبو :الصفوة صفة •  محمـود : تحقيـق  )هـ
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ٢ط، بيروت -المعرفة دار، جي قلعه رواس محمد .د -فاخوري

حمد بـن أبـي بكـر الزرعـي          أبو عبد اهللا م    :الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة     •
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ ، الرياض، دار العاصمة، الدخيل اهللاعلي. د:  تحقيق)هـ٧٥١(
ـ ٥٩٧( ابن الجوزي  علي بن الرحمن الفرج عبد  أبو :الطب الروحاني  • مكتبـة الثقـافي     )هـ

 .م١٩٨٦ ، القاهرة،١ ط، بسيوني زغلول: تحقيق،الدينية
ـ ٧٥١ (الجوزية قيم  ابن بكر أبي بن محمد :طريق الهجرتين وباب السعادتين    •  : تحقيـق  )هـ

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤ ، الدمام،٢ ط، دار ابن القيم،عمر بن محمود أبو عمر
البغـدادي  بـن طـاهر     عبـد القـاهر     أبو منصور    :الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية      •

 .م١٩٧٧ ، بيروت،٢ ط، دار اآلفاق الجديدة)هـ٤٢٩(
ر بـن حـسن بـن        مشهو : تحقيق )هـ٧٥١ (الجوزية قيم  ابن بكر أبي بن محمد :الفروسية •

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤ ، حائل- السعودية،١ ط،دار األندلس، سلمان
.  د :تحقيـق  )هـ١٣٠٧( القنوجي خان حسن صديق محمد :قطف الثمر في عقيدة أهل األثر      •

 .م١٩٨٤ ، بيروت،١ ط، عالم الكتب،عاصم القريوتي
مشهور بن : المحقق )هـ٣٣٣ (الدينَورِي مروان أبو بكر أحمد بن :المجالسة وجواهر العلـم   •

 .هـ١٤١٩ )لبنان(دار ابن حزم ) البحرين(جمعية التربية اإلسالمية  ،حسن آل سلمان
 الجوزيـة  قـيم   ابن بكر أبي بن محمد :مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين        •

ـ ١٣٩٣،  بيـروت  ،٢ط ، دار الكتاب العربـي    ،محمد حامد الفقي  :  تحقيق )هـ٧٥١(  -هـ
 .م١٩٧٣

 الجوزيـة  قـيم   ابـن  بكـر  أبي بن محمد :واإلرادة العلم والية ومنشور السعادة دار مفتاح •
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ،بيروت ،العلمية الكتب دار )هـ٧٥١(
ـ ٣٢٤( األشـعري    إسماعيل بن علي أبو الحسن    :مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين    •  )هـ

 . بيروت،٣ ط،اء التراث العربيدار إحي،  ريتر هلموت:تحقيق
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ـ ٤٨١( الهـروي عبد اهللا بن محمد      إسماعيل   أبو :منازل السائرين إلى الحق عز شأنه      • ) هـ
 .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦، مصر، ٢ ط-مطبعة مصطفى البابي الحلبي

 
 :الفقه وأصوله والفتاوىكتب 
 ،يـروت ب ،٤ ط ،اإلسـالمي  المكتب )هـ١٤٢٠(محمد ناصر الدين األلباني      :أحكام الجنائز  •

 .م١٩٨٦ -ـه١٤٠٦

 مصدرهغير مطبوع   بحث   وهو ،للشيخ خالد المصلح  بحث   :أحكام اإلحداد وصوره المعاصرة    •
 .www.almosleh.com موقع الشيخ

 :تحقيق )هـ٦٣١( اآلمدي   الدين سيفأبو الحسن علي بن محمد       :اإلحكام في أصول األحكام    •
 .هـ١٤٠٤ ، بيروت،١ ط، دار الكتاب العربي،سيد الجميلي. د

 طه  : تحقيق )هـ٧٥١ (الجوزية قيم  ابن بكر أبي بن محمد :إعالم الموقعين عن رب العالمين     •
 .م١٩٧٣ ، بيروت- دار الجيل،عبد الرءوف سعد

، دار الوفـاء   ، رفعت فوزي عبد المطلب    : المحقق )هـ٢٠٤( محمد بن إدريس الشافعي    :األم •
 .م٢٠٠١ ، المنصورة،١ط

 علـي أبو الحسن    :ف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل      اإلنصاف في معرفة الراجح من الخال      •
 ، بيروت ـ لبنان،١ ط، دار إحياء التراث العربي)هـ٨٨٥( المرداوي الصالحي سليمان بن

 .هـ١٤١٩

ـ ١٤٢٣( عبد اهللا بن عبد الرحمن آل بـسام          :تيسير العالم شرح عمدة الحكام     •  تحقيـق   )هـ
، ١٠ط،  القاهرة - مكتبة التابعين  ،ت اإلمارا - مكتبة الصحابة  ، محمد صبحي حالق   :وعناية
 .٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦

 بـن  أمـين  محمد :تار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة        حاشية رد المح   •
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ ،بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر)هـ١٢٥٢( عابدين بن عمر

نـووي  ى بـن شـرف ال     أبو زكريا يحي   :خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم       •
 ، بيـروت  - لبنـان  ،١ ط ، مؤسـسة الرسـالة    ، حسين إسماعيل الجمل   : تحقيق )هـ٦٧٦(

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨

 عادل : المحقق)هـ٦٧٦(نووي أبو زكريا يحيى بن شرف ال :روضة الطالبين وعمدة المفتين •
 . دار الكتب العلمية، على محمد معوض-أحمد عبد الموجود

ـ ١٣٠٧(أبو الطيب محمد صديق خان القنَّوجي        :بهيةالروضة الندية شرح الدرر ال     •  دار  )هـ
 .المعرفة
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، ٤ط،  الحلبـي   مكتبة مصطفى البابي   )هـ١١٨٢(محمد بن إسماعيل الصنعاني      :سبل السالم  •
 .م١٩٦٠ -هـ١٣٧٩

أبو البركات أحمـد بـن محمـد         :على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك       الصغير الشرح •
 خرج أحاديثه وفهرسه وقـرر      ،أحمد بن محمد الصاوي المالكي     وبالهامش حاشية    ،الدردير

 . القاهرة، دار المعارف،مصطفى كمال وصفي.  د:عليه بالمقارنة بالقانون الحديث

 عبـد  :تحقيـق  )هـ٨٠٦(أبو الفضل زين الدين العراقي  :طرح التثريب في شرح التقريـب   •
 .م٢٠٠٠ ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،القادر محمد علي

 -محمد عبد القادر عطا    )هـ٧٢٨(أحمد بن عبد الحليم بن تيمية         أبو العباس  :اوى الكبرى الفت •
 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨ ،١ط ،دار الكتب العلمية ،مصطفى عبد القادر عطا

 ، أحمد بن عبد الرزاق الدويش     :جمع وترتيب  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء      •
ـ ١٤١٦ ، الرياض ،١ ط ، دار العاصمة  :المجلد التاسع  :طبع في عدة مراحل     .م١٩٩٦ -هـ

 -هـ١٤٢٤ ، الرياض،٥ ط، دار المؤيد:التاسع عشرو ،السابع عشرو ،المجلد الرابع عشرو
 .م٢٠٠٣

الشيخ نظام وجماعة من علماء      :الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان         •
 .م١٩٩١ -هـ١٤١١ ،دار الفكر ،الهند

بكـر أبـو زيـد      .  د :ي أحكام العزاء الشرعية وبعض ما أحدثه الناس فيـه         فتوى جامعة ف   •
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧ ،١ ط، مؤسسة الرسالة)هـ١٤٢٩(

 ، تركيـا  ، مكتبـة الحقيقـة    )هـ١٣٨٤( عبد الرحمن الجزِيزِي     :الفقه على المذاهب األربعة    •
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ ،استانبول

 عـادل بـن     :المحقـق  )هـ٤٦٣( لبغدادي الخطيب ا  علي بن أحمد أبو بكر  :الفقيه والمتفقه  •
 .هـ١٤١٧ ، السعودية،دار ابن الجوزي ،يوسف العزازي

 محمد بن حامـد بـن عبـد         : تحقيق )هـ١٤٢١( محمد بن صالح العثيمين    :القواعد الفقهية  •
 . صنعاء- دار اآلثار، اإلسكندرية- دار البصيرة،الوهاب

 العامة إلدارات البحـوث العلميـة    مجلة دورية تصدر عن الرئاسة-مجلة البحوث اإلسالمية   •
 .المملكة العربية السعودية، واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

 الـشيخ  : جمع وترتيب)هـ٧٢٨(بن تيمية ا الحليم عبد بن أحمدأبو العباس    :مجموع الفتاوى  •
 طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف الـشريف          ، وابنه محمد  ،عبد الرحمن بن قاسم   
 -هـ١٤٢٥ ، المملكة العربية السعودية   ، المدينة المنورة  ،قاف والدعوة وإشراف وزارة األو  

 .م٢٠٠٤
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محمـد بـن صـالح العثيمـين         :مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمـين         •
الطبعـة   ، دار الثريـا   -دار الـوطن   ، فهد بن ناصر السليمان    :جمع وترتيب  )هـ١٤٢١(

 .هـ١٤١٣ ،األخيرة

: أشرف على جمعه وطبعه   )هـ١٤٢٠(عبد العزيز بن باز      :ةمجموع فتاوى ومقاالت متنوع    •
 .هـ١٤٢٠ ، الرياض،١ ط، دار القاسم،محمد بن سعد الشويعر

 بـن  الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي :اإلسالم شيخ فتاوى مجموع على المستدرك •
 قاسـم  بن الرحمن عبد بن محمد:  على نفقته  وطبعه ورتبه  جمعه )هـ٧٢٨ (الحراني تيمية

 .هـ١٤١٨ ،١ط

ـ ١٢٤٣( مصطفى الـسيوطي الرحيبـاني     :مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى       •  )هـ
 .م١٩٦١ ،دمشق، المكتب اإلسالمي

ـ ٩٧٧( الـشربيني  الخطيب محمد :المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني •  دار )هـ
 .بيروت ،الفكر

مـن  ( :الطبعـة .  الكويت -ون اإلسالمية  وزارة األوقاف والشئ   :الموسوعة الفقهية الكويتية   •
 -٢٤واألجـزاء   ،  الكويت - دار السالسل  ،٢ ط :٢٣ -١األجزاء  ) هـ١٤٢٧ -هـ١٤٠٤

 . طبع الوزارة،٢ ط:٤٥ -٣٩األجزاء و،  مصر- مطابع دار الصفوة،١ ط:٣٨

 محمـد بـن علـي الـشوكاني     :نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيـار         •
 .م١٩٧١ -هـ١٣٩١ ، البابي الحلبي وشركاؤهمصطفى )هـ١٢٥٠(

 
 :كتب التاريخ والسير

ـ ١٣١٥( الناصـري  خالد بن أحمد العباس أبو :األقصى المغرب دول ألخبار االستقصا •  )هـ
ـ ١٤١٨ ،البيـضاء  الـدار  ،الكتاب دار  ،الناصري محمد -الناصري جعفر :تحقيق  -هـ
 . م١٩٩٧

 إحيـاء  دار ،شـيري  علـي  :حققه )ـه٧٧٤( ثيرك بن سماعيلإ الفداء وبأ :والنهاية البداية •
 .م١٩٨٨ ،ـه١٤٠٨ ،١ط ،العربي التراث

ـ ٧٤٨(  الـذهبي  أحمد بن محمدأبو عبد اهللا     :تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم     •  )هـ
 -هـ١٤٠٧ ، بيروت - لبنان ،١ ط ، دار الكتاب العربي   ،عمر عبد السالم تدمري    . د :تحقيق
 .م١٩٨٧

خليل : وضع حواشيه ) هـ٢٨١( عبد الرحمن بن عمرو النصري       :مشقيتاريخ أبي زرعة الد    •
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١ط، دار الكتب العلمية بيروت، المنصور
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محمـد  .  د :تحقيق )هـ٤٢٧(  السهمي  الجرجاني يوسف بن حمزةأبو القاسم    :تاريخ جرجان  •
 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١ ، بيروت،٣ط ، عالم الكتب،عبد المعيد خان

، لم أقف عليـه مطبوعـا     : )هـ٣٧٠ و ٣٦٥ بينتوفي  ( الجبار الخوالني    عبد :تاريخ داريا  •
 النبـوي   الحـديث  جـامع  موقـع   وإنما اعتمدت على نسخة الكترونيـة مـن        ،امصور أو

com.alsunnah.www 

 .م٢٠٠١ -ـه١٤٢٢ ،٤ط ،الساقي دار ،علي جواد :اإلسالم قبل العرب تاريخ في المفصل •
 

 :المعاجم والغريب واألدبكتب 
 ،محمد بن محمد بن عبد الـرزاق الحـسيني         أبو الفيض  :تاج العروس من جواهر القاموس     •

 . دار الهداية، مجموعة: تحقيق)هـ١٢٥٠( الملقّب بمرتضى الزبيدي

 ،بيـروت  ،١ ط ،الثقافـة  دار ،عبـاس  إحسان :)قرطبة سيادة عصر (األندلسي األدب تاريخ •
 .م١٩٦٠

 دار الكتـاب  ، إبـراهيم األبيـاري   : تحقيـق  )هـ٨١٦( علي بن محمد الجرجاني    :التعريفات •
 .هـ١٤٠٥ ، بيروت،١ط ،العربي

 عبد الـسالم هـارون      : تحقيق )هـ٣٧٠(الهروي  أبو منصور محمد بن أحمد       :تهذيب اللغة  •
 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤ ، مصر الجديدة، الدار المصرية،وآخرون

 محمـد . د :تحقيق )هـ١٠٣١ (المناوي الرؤوف عبد محمد :عاريفالت مهمات على التوقيف •
 .هـ١٤١٠ ،دمشق ،بيروت ،١ط ،الفكر دار ،المعاصر الفكر دار ،الداية رضوان

 محمد :تحقيق )هـ١٠٩٣( عبد القادر بن عمر البغدادي :خزانة األدب ولب لباب لسان العرب   •
 .م١٩٩٨ ،يروتب ،دار الكتب العلمية ، إميل بديع اليعقوب-نبيل طريفي

ـ ٣٩٣(جـوهري   إسماعيل بن حماد ال  : تاج اللغة وصحاح العربية    :الصحاح • دار العلـم  ) هـ
 .م١٩٩٠ ، بيروت،٤ط، للماليين

سليمان إبـراهيم محمـد     .  د : تحقيق ، الحربي إسحاق بن إبراهيمأبو إسحاق    :غريب الحديث  •
 .هـ١٤٠٥ ، مكة المكرمة،١ ط، جامعة أم القرى،العايد

 بـن  الملـك  عبـد  بن خلف :المسندة األحاديث متون في الواقعة المبهمة األسماء غوامض •
 ،الدين عز الدين كمال محمد ،السيد علي الدين عز. د :تحقيق )هـ٥٧٨( القاسم أبو بشكوال

 .هـ١٤٠٧ ،بيروت ،الكتب عالم

 علـي محمـد   :تحقيـق  )هـ٥٣٨( محمود بن عمر الزمخشري :الفائق في غريب الحـديث    •
 . لبنان،٢ ط، دار المعرفة،بو الفضل إبراهيممحمد أ -البجاوي
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ـ ٤٢٩( أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي         :فقه اللغة  • ـ ) هـ  رشـيد   :بط وطباعـة  ض
 .الدحداح

 . بيروت، مؤسسة الرسالة)هـ٨١٧( محمد بن يعقوب الفيروزآبادي :القاموس المحيط •

 ، محمد أبو الفضل إبراهيم    :المحقق )هـ٢٨٥(محمد بن يزيد المبرد      :الكامل في اللغة واألدب    •
 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٧ ، القاهرة،٣ط ،دار الفكر العربي

ـ ١٧٠(الفراهيـدي    عبد الرحمن الخليل بن أحمد       وأب :كتاب العين  • مهـدي  .  د : تحقيـق  )هـ
 . دار ومكتبة الهالل،إبراهيم السامرائي.  د،المخزومي

 محمد  - عدنان درويش  :ق تحقي )هـ١٠٩٤(  الكفوي موسى بن أيوبأبو البقاء   : كتاب الكليات  •
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ، بيروت، مؤسسة الرسالة،المصري

، عبد اهللا علي الكبيـر    : قق المح )هـ٧١١( ابن منظور    الدين جمال الفضل أبو :لسان العرب  •
 . القاهرة، دار المعارف، هاشم محمد الشاذلي،محمد أحمد حسب اهللا

 ، عبد الحميد هنـداوي :تحقيق )هـ٤٥٨( أبو الحسن علي بن سيده  :المحكم والمحيط األعظم   •
 .م٢٠٠٠ ، بيروت،دار الكتب العلمية

 مكتبة لبنـان  ، محمود خاطر:تحقيق )هـ٦٦٦( محمد بن أبي بكر الرازي :مختار الـصحاح   •
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ :طبعة ، بيروت-ناشرون

،  يوسف الـشيخ محمـد    :دراسة وتحقيق  )هـ٧٧٠( أحمد بن محمد الفيومي    :المصباح المنير  •
 .تبة العصريةالمك

 .بيروت -الفكر دار )هـ٦٢٦( الحموي ياقوت :البلدان معجم •

 :تحقيـق ،  محمد النجـار   ، حامد عبد القادر   ، أحمد الزيات  ،إبراهيم مصطفى  :المعجم الوسيط  •
 .دار الدعوة ،مجمع اللغة العربية

إشراف مركز تعريـب العلـوم       ،لطفي الشربيني .  د :إعداد :معجم مصطلحات الطب النفسي    •
 . مؤسسة الكويت للتقدم العلمي-حيةالص

 عبـد الـسالم محمـد    : تحقيق)هـ٣٩٥ (الرازي بن فارس أحمدأبو الحسين    :مقاييس اللغة  •
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ : الطبعة، دار الفكر،هارون

 حمدى عبد الفتـاح     : إعداد الباحث  )رسالة ماجستير ( :النقد اللغوى في تهذيب اللغة لألزهرى      •
 . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ، كلية اللغة العربية بالمنصورة،هر الشريف جامعة األز،السيد بدران

 طاهر  :تحقيق )هـ٦٠٦ (أبو السعادات المبارك ابن األثير     :النهاية في غريب الحديث واألثر     •
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ ، بيروت، المكتبة العلمية، محمود محمد الطناحي-أحمد الزاوى
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 :مراجع ذات صلةودراسات 
 أحمـد  يوسـف : تحقيـق ،  الجوزية قيم ابن بكر أبي بن اهللا محمد  عبد وأب :الذمة أهل أحكام •

 ،١ ط ،بيـروت  -الـدمام  -حزم ابن دار -للنشر رمادى ،العاروري توفيق شاكر -البكري
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨

 ضـمن  ،عبد الستار إبـراهيم .  د: فهمه وأساليب عالجه ، اضطراب العصر الحديث   :االكتئاب •
 ، الكويـت  ،ا المجلس الوطني للثقافـة والفنـون واآلداب       سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدره    

 .م١٩٩٨

،  األردن –عمـان ، ٢ ط ، دار عمـار   ،صالح عبد الفتاح الخالـدي     :البيان في إعجاز القرآن    •
 . م١٩٩١

•  أبو الحسن محمـد  :جمع وإعداد :ا وتضعيفًاتراجعات العالمة األلباني فيما نص عليه تصحيح 
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ ،رياض ال،١ ط، مكتبة المعارف،حسن الشيخ

ـ ١٤١٩ ، المملكة العربيـة الـسعودية     ،دار العاصمة  ،بكر أبو زيد  . د :تصحيح الدعاء  •  -هـ
 .م١٩٩٩

 ، هيثم خليفة طعيمـي    :تحقيق )هـ٣١٣(  الرازي زكريا بن محمدأبو بكر    :الحاوي في الطب   •
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢ ، بيروت– لبنان،دار إحياء التراث العربي

مراجعة  )هـ١٤١٠( عبد اهللا خاطر  . د :السنة النبوية الكتاب و  ضوء   الحزن واالكتئاب على   •
 .المنتدى اإلسالمي ، عبد الرزاق الحمد:وتقديم

 الفوزان  كتاب مصور معتمد على موقع الشيخ      (صالح الفوزان  :حكم االحتفال بالمولد النبوي    •
ws.alfawzan.www.( 

 - غـزة  ، الجامعة اإلسـالمية   ،ان نزار ري  ، سالم سالمة  ،طالب أبو شعر   :دراسات في السيرة   •
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢ ،١ ط،فلسطين

 ، جامعـة البحـرين    -كلية اآلداب  ، سمير محمد نقد   :دراسة حديثية في جامع معمر بن راشد       •
 .البحرين

 مؤسسة ومكتبـة    )هـ١٤٢٠( محمد ناصر الدين األلباني      :دفاع عن الحديث النبوي والسيرة     •
 . دمشق،الخافقين

تحقيـق   ،محمد عبد السالم خضر الشقيري     :تعلقة باألذكار والصلوات  السنن والمبتدعات الم   •
 .دار الفكر ، محمد خليل هراس:المصحح

: المحقـق  )ابن النفـيس  ( عالء الدين القرشي   : األدوية واألغذية  ،الشامل في الصناعة الطبية    •
  طبع على عـدة    ، اإلمارات العربية المتحدة   - أبو ظبي  ،١ط ، المجمع الثقافي  ،يوسف زيدان 

 .مراحل
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 عبد الغنـي  :  تحقيق )هـ٧٥١( ابن قيم الجوزية     بكر أبي بن محمد أبو عبد اهللا  : الطب النبوي  •
 .بيروت ،دار الفكر ،عبد الخالق

 ،١ط، دار عالء الدين  ،  ترجمة أحمد رمو   ، ليندا وريتشرد آير   :كيف تعلمون أطفالكم الفرح ؟     •
 .م٢٠٠٢ ، دمشق-سورية

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ ،٤ ط، الرياض،العبيكان مكتبة ،عائض القرني. د :ال تحزن •

بـي الفتـوح البغـدادي المعـروف        أبو نصر محمد بن عمر بن أ      ) مخطوط(: مفَرح النفس  •
وهو مطبوع ولكن لم يتيسر االطالع عليه  )كما هو منسوب على الورقة األولى(المرأة   بابن

د األمريكيـة    موقع مكتبة جامعـة هارفـار      :المخطوطر  دمص، مطبوعا؛ ألنه غير متوفر   
edu.harvard.lib.pds://http 

 .العصرية للطباعة ،عبد الكريم التاجوري : في العالج بالتلبينة����من هديه  •

 -هـ١٤١٨ ،سورية -دمشق ،٣ط ،الفكر دار ،عتر الدين نور :الحديث علوم في النقد منهج •
 .م١٩٩٧

،  دار ابن الجوزي   ، أحمد متولي  :إعداد : إعجاز القرآن والسنة النبوية    الموسوعة الذهبية في   •
 . القاهرة،١ط

مصطفي .  د:تحقيق )هـ٤٣٠ ( األصبهاني اهللا عبد بن أحمدأبو نعيم    :موسوعة الطب النبوي   •
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ ،١ط ،دار ابن حزم ،خضر التركي

 ،المملكة العربية السعودية ، نشر مؤسسة أعمال الموسوعة لل    ،٢ط :الموسوعة العربية العالمية   •
 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩

دار  )هـ١٣٣٨ (البغدادي باشا إسماعيل :المصنفين وآثار المؤلفين أسماء في العارفين هدية •
 .هـ١٤١٣ ،بيروت ،الكتب العلمية

 . غزة-الجامعة اإلسالمية ،١ط )هـ١٤٣٠( نزار ريان. د :وأظلمت المدينة •

 ،سالميةمطابع الجامعة اإل   )هـ١٣٧٦( عبد الرحمن السعدي   :الوسائل المفيدة للحياة السعيدة    •
 .هـ١٤٠٩ ، المدينة المنورة،٢ط

 
 :مصادر إلكترونية وصوتية

 .إنتاج شركة رواية إيجيكوم : الجامع للحديث النبويبرنامج •
 ٧bayan.www.com: موقع أسرار اإلعجاز البياني في القرآن الكريم •
 net.islamonline.www: موقع إسالم أون الين •
 sa.med.alamal.www: موقع األمل للصحة النفسية •
  ٧kaheel.www.com :موقع الدكتور عبد الدائم الكحيل لإلعجاز العلمي •



�    � ٤٢٥ 

 com.chinatoday.www  :موقع الصين اليوم •
 www.net.a٥٥: موقع موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة •
 com.kfcris.www: موقع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية •
 sa.edu.uqu :موقع جامعة أم القرى •
 

 :المواد الصوتية
 على موقـع    ،٦ الشريط رقم    ،مجموعة أحكام الصيام  ،  عطية سالم  :سلسلة شرح بلوغ المرام    •

 com.islamway.www: طريق اإلسالم

: رقم الدرس : األدب كتاب )هـ١٤٢١(العثيمين  محمد بن صالح     :المرام وغبل شرحسلسلة   •
 com.ibnothaimeen.www: على موقع الشيخ. ٢

على موقـع   ، ٣٢: الدرس رقم ، دروس صوتية : عبد الرحمن بن جبرين    :األحكام عمدة شرح •
 net.islamweb.audio://http: الشبكة اإلسالمية
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  فهرس الموضوعات:سادسا
 

 الصفحة الموضوع
 أ صفحة الغالف

 ب آية
 ج ملخص البحث باللغة العربية

 هـ ملخص البحث باللغة اإلنجليزية
 ز اإلهداء

 ح شكر وتقدير
 ط المقدمة

 ك  أهمية الموضوع وبواعث اختياره:أوال
ك  أهداف البحث:اثاني 
 ل  منهج الباحث :ثالثًا

 س  الدراسات السابقة:رابعا
 ف  خطة البحث:خامسا
 ١ تحقيق سعادة اإلنسان في الدارين هو مقصد الشريعة :�

 ٦  الفرح في ضوء السنة النبوية:الباب األول
 ٧ تمهيد الباب األول

 ٨ دفات والفروق اللغوية وبعض المراا واصطالحتعريف الفرح لغةً :أوال
١٢ ذكر الفرح في القرآن الكريم :اثاني 

 ١٧ ���� ورسوله ، ومالئكته،فرح اهللا تعالى :الفصل األول
 ١٨ فرح اهللا تعالى ومالئكته الكرام: المبحث األول
 ١٩ فرح اهللا تعالى ومعناه :المطلب األول
 ٢٦ فرح المالئكة الكرام :المطلب الثاني
 ٢٩  وصفة فرحه����فرح النبي : المبحث الثاني
 ٣٠  على نشر الفرح والسرور�حرص النبي  :المطلب األول
 ٣٦  في نشر الفرح والسرور� منهج النبي :المطلب الثاني

 ٣٦ السرور في األعياد والمناسبات السعيدةالفرح و حث الناس على إظهار :أوالً
٤٠ المن أفضل األعم جعل إدخال السرور على المؤمن :اثاني 
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 ٤٤ والنهي عن التنفير إلفشاء السرور  الحث على التبشير :اثالثً
٥٠  وقرة العين الدعاء بالفرح:ارابع 

٥٢ بفرحه وسروره ليعم عليهم الناس �ه  إخبار:اخامس 
٥٥  تذاكر الفرح وأحاديثه:اسادس 
٥٥ في وجوه الناس والطالقة لبشاشة الحث على ا:اسابع 
 ٥٧ على إسعاد األهل وإدخال السرور عليهم الحرص :اثامنً

 ٦٠ �صفة فرح النبي  :المطلب الثالث
 ٦٤ التوفيق بين أحاديث الفرح والحزن :المطلب الرابع
 ٧٨  وأسبابه، وآثاره، أنواع الفرح:الفصل الثاني
 ٧٩ وآثاره، أنواع الفرح: المبحث األول
 ٨٠ أنواع الفرح :المطلب األول

 ٨٠ مباحالفرح  ال:أوالً
٨٥ المحمودفرح  ال:اثاني 
 ٨٨  الفرح المذموم:اثالثً

 ٩٦  آثار الفرح :المطلب الثاني
 ١٠٩ أسباب الفرح: المبحث الثاني
 ١١٠  األسباب اإليمانية للفرح :المطلب األول

١-وبمحمد  ،اوباإلسالم دينً ،ا الفرح باهللا تعالى رب�١١١  ا نبي 
 ١١٥ لى  الفرح بكتاب اهللا تعا-٢
 ١١٧  ليفرح العباد بما يفرِح به ربهم -٣
 ١١٩  في الجنة � الفرح بما يجلب مرافقة النبي -٤
 ١١٩   العبادات من أسباب سعادة اإلنسان-٥
 ١٢٠ األعمال الصالحة والتميز بها  إلىالفرح بالسبق  -٦
 ١٢١  عن عباده الفرح برخص اهللا تعالى وتخفيفه -٧

 ١٢٢  األسباب الفطرية للفرح :المطلب الثاني
 ١٢٢  وهل يجوز الفرح بنصر الكافر على الكافر ، الفرح بالنصر:أوالً
١٢٤  الفرح بالمال والبنين وضابطه :اثاني 
الفرح باألعياد:اثاني ،جديدة ١٣١  أو مشاركة الكفار في أعيادهم ، وحكم إحداث أعياد 

 ١٤٠  وآدابه، أساليب التعبير عن الفرح:الفصل الثالث
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 ١٤١ أساليب التعبير عن الفرح :األولالمبحث 
 ١٤٢ التعبير عن الفرح بالتكبير والتسبيح  :المطلب األول
 ١٤٣  واللهو المباح التعبير عن الفرح باللعب :المطلب الثاني
 ١٤٥  ضرب الدف والغناء المباح :المطلب الثالث
 ١٤٧  الزفن واللعب بالحراب :المطلب الرابع

 ١٤٧  الفرحفي نثار  ال:المطلب الخامس
 ١٤٩  ا التبسم والضحك فرح:المطلب السادس
 ١٥٣ آداب الفرح: المبحث الثاني
 ١٥٤  اآلداب المتعلقة باإلنسان الفَرِح :المطلب األول

 ١٥٤   في السراء والضراء اإلحسان:أوال
١٥٥ الفرح والسرور  شكر اهللا تعالى عل ما أنعم على عباده من أسباب :اثاني 
 ١٥٨  ه شكر الناقل للبشرى والمسبب للفرح وإكرام:اثالثً

ارابع: ١٦٠   معجلةن يكون حسنةًأ ا في الفرح بالدنيا خوفًاإلنسانفرط ال ي 
؛ أو بالعمل الصالح،برخص اهللا تعالىال يكون الفرح  :اخامس ١٦٣ .. أو  للتواكلاسبب 
١٦٥ اإلفتاء ونحوهما حال الفرح الشديد يجلس للقضاء أو ال  :اسادس 

 ١٦٦  اإلنسان الفَرِحب المحيطيناآلداب المتعلقة بالناس  :المطلب الثاني
 ١٦٦  مشاركة المفروح بأفراحه :أوالً
١٦٨ أفراحهم التعاون بين المسلمين في  :اثاني 
 ١٧٠ صاحب الفرح وكيف يكون ذلك تهنئة  :اثالثً

سارٍ بخبرٍنساناإل يفاجأ  ال:ارابع ١٧٦ مهد له  بل ي 
 ١٧٨ الخاتمة

 ١٨١  الحزن في ضوء السنة النبوية:الباب الثاني
�  ١٨٢ 
 ١٨٣ الفروق اللغويةو بعض المرادفاتوتعريف الحزن : أوالً
١٨٦  الكريم ذكر الحزن في القرآن :اثاني 

 ١٨٨  وأنواع الحزن ،وصفته، ����حزن النبي : الفصل األول
 ١٨٩  وصفة حزنه����حزن النبي : األولالمبحث 

 ١٩١  � من أحزان النبي :المطلب األول
 ١٩٥  � صفة حزن النبي :المطلب الثاني
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 ١٩٥  الخَلْقية � صفة حزنه :أوالً
١٩٩  صفة حزنه الخُلُقية :اثاني 

 ٢٠١ أنواع الحزن: المبحث الثاني
 ٢٠٢  الحزن المباح :المطلب األول
 ٢٠٧ لحزن المذموم  ا:المطلب الثاني
 ٢١٠ حمود السبب مالالحزن  :المطلب الثالث
 ٢٥٥  وآدابه، آثار الحزن:الفصل الثاني
 ٢٢٦ آثار الحزن : المبحث األول
 ٢٢٧  اآلثار البدنية المادية :المطلب األول
 ٢٣٤  اآلثار المعنوية :المطلب الثاني

 ٢٣٤ ئم وانهيار القوة وتفتيت العزاالخمول والكسل  :أوالً
٢٣٥  وانعدام الشهية ذهاب النوماألرق و :اثاني 
 ٢٣٦  والوحدة والصمت عزلة ال:اثالثً

٢٣٨  وتربده  الوجهتغير لون :ارابع 
٢٤٠  من أضرار الحزن ضعف الذاكرة والنسيان :اخامس 

 ٢٤٤  آداب الحزن: المبحث الثاني
 ٢٤٥ اآلداب المتعلقة باإلنسان المحزون: المطلب األول

 ٢٤٥ :وعدم تجاوزها، الحزن ساعة طاعة اهللالتزام : أوالً
 ٢٤٨ :الصبر واالحتساب وإحسان الظن باهللا تعالى عند المصاب: ثانيا
 ٢٥٣ :والقنوط واإلحباطليأس سببا لالحزن الهم و يكونال وكذلك : ثالثًا

 ٢٥٨ : المشاعر ساعة الحزناتباعالموضوعية وضبط النفس وعدم : رابعا
 ٢٥٨ :ال يقضي القاضي أو يفتي اإلمام وهو حزين: خامسا
 ٢٥٩ : نسان من الحزن على من وعدهم اهللا بالكرامة اإليكثرال : سادسا
 ٢٦١ :تجنب المخالفات الشرعية الناجمة عن الحزن: سابعا
 ٢٧٠ :شكر اهللا عند ذهاب الحزن: من آداب الحزن: ثامنًا

 ٢٧١ :متعلقة بمن حول اإلنسان المحزوناآلداب ال: المطلب الثاني
 ٢٧١ :عدم اإلكثار علي المحزون لحين يخف حزنه: أوالً
 ٢٧١ :مواساة المسلم إلخوانه وتفقدهم: ثانيا
 ٢٧٥ :التعاون بين المسلمين في أوقات أحزانهم: ثالثًا
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 ٢٧٨  عالج الحزن:الفصل الثالث
 ٢٨٢ العالج الوقائي : المبحث األول

 ٢٨٣ الفتن والباليا وتهيئة النفوس لها  من �ر النبي يذَّحت :أوالً
٢٨٤ الحزن مدخل من مداخل الشيطان  بيان أن :اثاني 
 ٢٨٨  وإزالة الشبهاتمفاهيم التصحيح  :اثالثً

٢٩١   الحزنللوقاية منالقناعة  تربية النفس على :ارابع 
٢٩٤ لحزن ميته في وقاية اإلنسان من ا إحسان الظن وأه:اخامس 
فَمنع  :اسادسعحزنة الض٢٩٤ ة من التعرض للمواقف الم 
٢٩٦  مور التي تذكر بالحزنتجنب رؤية األ :اسابع 
 ٢٩٧  جدد الحزن ما ياإلنسانال يفعل  :اثامنً
٢٩٨ ة لما لها من أثر سيئ في النفس السيئسماء األ تجنب :اتاسع 

٣٠٠  ام منه وقايةٌتنابهاواجالذنوب سبب الهم والحزن  :اعاشر 
 ٣٠٥ العالج النفسي للحزن: المبحث الثاني

 ٣٠٥  التعزي بالمصيبة الكبرى عن المصيبة الصغرى:أوالً
٣٠٨  سي بالنظيرأالت :اثاني 
 ٣٠٩ الصالح ف لالتأسي بالس :اثالثً
 ٣١٠ مواساة المصابين وتسليتهم : عاراب

تحديث المحزون  :اخامسفَبما ي٣١٥  كالمالطفة والمزاح  عنهجر 
٣١٧ حتساب الهم والحزن كفارة للذنوب  ا:اسادس 
 ٣١٩  بعفو اهللا عما يسلوا به الحزن  العلم:سابعا
 ٣٢٤ وحزن اآلخرة ليس فوقه حزن، مان الفرح والحزن ال يدو:ثامنًا

 ٣٢٦  العالج الروحي للحزن: المبحث الثالث
 ٣٢٦  وسرورها في فرح القلوبلصالح والعمل ا اإليمانأهمية  :أوالً
٣٢٨  أهمية اإليمان بالقضاء والقدر في إزالة الهم والحزن :اثاني 
 ٣٣٣ عالج الحزن بالصالة : ثالثًا
٣٣٦  عالج الحزن بالدعاء والتضرع إلى اهللا تعالى :ارابع 

٣٤١ السرور  جلب الحزن وإذهابفي وتالوتها   اهللاآياتب اإليمانأهمية  :اخامس 
٣٤٢  ذهب الحزناستشعار معية اهللا تعالى تُ :اسادس 

 ٣٤٥  العالج المادي للحزن: المبحث الرابع
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 ٣٤٥  مه والغمالاهللا به ذهب ي فإنه باب من أبواب الجنة ؛في سبيل اهللالجهاد  :أوالً
٣٥٠  المساهمة في حل المشاكل التي تسبب الحزن :اثاني 
 ٣٥١  لخاطرهم اهم وجبرمواساة لوالثكلى ج من األرامل الحث على الزوا :اثالثً

٣٥٢  اللهو والترفيه كعالجٍ للحزن والكآبة :ارابع 
٣٥٣  والبهجة سرورال لما تورثه من  استخدام الزينة بأشكالها المختلفة:اخامس 
٣٥٥  الحزن ببعض تذهب المريض لفؤاد مجمةٌ التلبينة :اسادس 

 ٣٦١ الخاتمة
 ٣٦٥ النتائج

 ٣٦٨ التوصيات
 ٣٦٩ الفهارس 

 ٣٦٩ فهرس اآليات
 ٣٧٨ فهرس األحاديث النبوية واآلثار
 ٣٨٦ فهرس تراجم الرواة واألعالم

 ٣٩٥ فهرس البلدان واألماكن
 ٣٩٦ المراجعالمصادر و قائمة

 ٤٢٦ فهرس الموضوعات
 

 
 


