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 في أحسن تقويم وجعمو مكرما  خمقو اهلل إلى من

 وعشق رسولو  إلى من أحب اهلل 
 ئناإلى كل من كان مماتو حياًة وعزًا لنا وغيظًا ألعدا

 إلى األرض الخضراء التي تأنُّ من الجراح وعروسيا مسرى المصطفى 
 إلى من أمضيت زىرة من حياتي بينيم خمف القضبان ما نكست ىاماتيم

 عمم ومشاعل اليدى في فمسطين الحبيبةإلى رواد ال
 إلى من زادوني عشقًا لزاد التقى أساتذتي الكرام
 إلى منارة العمم وصرح العمماء جامعتي األبية

لى منبع الحب  أمي الغالية والحنان إلى روح أبي الحبيب, وا 
لى أخواتي العزيزات  إلى أخي وحبيبي األخ الفاضل محمد, وا 

 مقل زوجتي الحبيبة وأوالدي األحبةإلى من سكنوا الفؤاد وال
 إلى كل المدافعين عن سنة المبعوث رحمة لمعالمين

 حممة مشاعل الحق المبين إلى زمالئي األعزاء
 

 ليؤالء جميعًا أىدي بحثي ىذا
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 كمف قكؿ, [7ُْ: ]إثشاى}ًَإِرْ رَإَرََّْ سَثُّىُُْ ٌَئِْٓ ضَىَشْرُُْ ٌَإَصِّذََّٔىُُْ{  :تعالى اهلل انطالقان مف قكؿ
كثيران أف أتَـّ عميَّ نعمة إنياء  حمدان  فإنني أحمد اهلل  ؛ُ)) "َمْن اَل َيْشُكُر النَّاَس اَل َيْشُكُر المَّوَ ":  رسكلنا
نني أتقدـ بشكرم كتقديرم الخالصيف لكؿ مف تتممذت عمى يديو, كنيمت  الرسالة ىذه عمى خير كبركة, كا 

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

رشاداتو كنصائحو القي  اتو ك أشعرني بالطمأنينة, بمتابع   مة. ا 

 دراسػػػة, إلبػػػداءالالمناقػػػشة, لمػػػا بػػػذاله مػػػف عنػػػاء لجنػػػة  , إلػػػى عػػػضكمٌ شػػػكرم عظيـكأقػػػدـ 
, مناقشان داخميان  نافذ حسين حماداألستاذ الدكتكر:  مف: كزادتو جماالن, كؿو  راء السديدة التي زيَّنت البحثاآل

 .ر الجزاءخي كعف المسمميف مناقشان خارجيان, بارؾ اهلل فييما, كجزاىـ عني وليد أحمد عويضةكالدكتكر: 
ـ , لمػا قػدَّ - اهللحفظػو  - زكريا صبحي زين الدينالػدكتكر: إلى دكتكرم الفاضؿ  كالشكر مكصكؿ

  , بؿ كاختيار عنكانو.البحػػث لكتابػة ىػذا مفيدة كتكجييات سديدةلػي مػف إرشػادات 
 شػريؼ كعمكمػو,كخاصة أساتذتي فػي قسػـ الحػديث ال ,الديف عامة أصػػكؿ كميةلػػى أسػػاتذتي فػػي ا  ك 

الرائػػدة فػػي العمػػـ كالػػتعمـ أشػػػكر ك كمػػػا  رسػػيح حبػػي ليػػذا العمػػـ كىػػذا التخصػػص,ليػػـ اليػػد الطكيمػػة فػػي ت ذيفالػػػ
عمػي ال , سػائالن العميػاالدراسػة  إتمػػاـ فػي فرصػػةالبغػػزة, التػػي أتاحػػت لػػي  اإلسػالميةالجامعػة جامعتنا الغراء, 

 عػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػي ميػػػػػػػػػزاف حسػػػػػػػػػناتيـ يػػػػػػػػػـك القيامػػػػػػػػػػة.أف يجػػػػػػػػػزييـ جميعػػػػػػػػػان خيػػػػػػػػػػر الجػػػػػػػػػزاء, كيج القػػػػػػػػػدير
الػذم ال زالػت كمماتػو تػرف  فػي أذنػي )العمػـ أىػـ  -, كأسكنو فسيح جنانو-رحمو اهلل–ركح أبي الغالي لى ا  ك  

لػػى يػػا بنػػي سػػالح لسنسػػاف   التربيػػة كالرعايػػة,عمػػى حسػػف  -كرعاىػػا حفظيػػا اهلل- الغاليػػةك  الحبيبػػة أمػػي(, كا 
لى زكجتي  .الذيف تحممكا الكثير مف أجمياألحبة كأكالدم  كا 

 
 
 

                                  
 

مىًة عىٍف رىسيكًؿ المًَّو سنف الترمذم ( (ُ ٍف أىٍحسىفى ًإلىٍيؾى ), أىٍبكىابي الًبر  كىالص  اءى ًفي الش ٍكًر ًلمى , (ُْٓٗحّّٗ/ ْ, بىابي مىا جى
ًديثه  قاؿ الترمذم: ىىذىا ًحيح, كقاؿ األل حى  .(ُُِِ/ ِ) كزيادتو الصغير الجامع صحيح, صحيح باني:صى
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الحمد هلل رب العالميف, الذم أرسؿ رسكلو باليدل كديف الحؽ ليظيره عمى الديف كمو كلك كره 
المشرككف, كالصالة كالسالـ عمى سيد الخمؽ أجمعيف, المبعكث رحمة لمعالميف, كعمى آلو, كأصحابو 

 المياميف ... كبعد:
, الذم حمؿ لمعالميف قناديؿ اليدل, فبدَّد اهلل بو حكالؾ الميؿ محمد ببعثة نبينا  أكرمنا اهلل 

 المظمـ, كاستنار الناس بسراجو المنير, فأضحت سنتو الشريفة الطاىرة نكران يييتدل بيا؛ فسنة النبي 
لكؿ جكانب الحياة, مف عقائد كعبادات كمعامالت كأخالؽ كأخبار, كىذا يكجينا لمحقيقة الساطعة  شاممةه 

كطاعتو, كالنَّيؿ مف منيمو  التي يراىا المؤمنكف, كيغفؿ عنيا الغافمكف, أال كىي: كجكب اتباع النبي 
, كقكلو [858: األعشاف] رَيْزَذًَُْ ٌَعٍََّىُُْ ًَارَّجِعٌُهُ: العذب, فقد أرشدنا اهلل تعالى ليذا, في كتابو العزيز بقكلو

 آرَبوُُُ ًََِب, كقكلو تعالى: [02: األٔفبي] رَسَّْعٌَُْ ًَؤَْٔزُُْ عَنْوُ رٌٌٌَََّْا ًٌََب ًَسَسٌٌَُوُ اٌٍَّوَ طِْعٌُاؤَ آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّبتعالى: 

متنكعة األشكاؿ فمنيا: القكؿ كالفعؿ  , كسنة النبي [7: احلشش] فَبْٔزَيٌُا عَنْوُ َٔيَبوُُْ ًََِب فَخُزًُهُ اٌشَّسٌُيُ
 التقرير مف أقكاؿ كأفعاؿ كصفات, كىك إما أف يككف التقرير: ىك كؿ ما أقرَّه النبي كالتقرير كالصفة؛ ك 

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

 الحديث في اجستيردرجة الم كالمكضكع الذم كقع عميو االختيار في ىذه الرسالة, الستكماؿ
تعتبر جانبان ىامان مف جكانب حياتنا  كالتي ,)اإلعجابات يف ضىء السنة النبىية(الشريؼ, يحمؿ عنكاف 

التي يمارسيا الناس في كؿ  -بؿ تعتبر مف لغة العصر–المعاصرة, كالتي أضحت لغة متداكلة بيف الناس 
اإلعجاب فيما  مف العبارات التي تعب ر عفأكقاتيـ كفي شتى المجاالت, كنرل ذلؾ في إصدارىـ لمكثير 

ةن تقتحـ غمار مكاقع التكاصؿ جميَّ  -كذلؾ–بيا, كنراىا  كفأفعاؿ يقكم كأالناس مف أقكاؿ  يستحسنو
االجتماعي عبر شبكة )اإلنترنت( تحت عنكاف )اإلعجابات(, ككأنيا أصبحت لغة شائعة في إبداء 

ة لسبر أغكار سنة النبي كليذا ك االرتياح كاالستحساف مف سمكؾو ما؛ مف أجؿ  انت الحاجة ممحَّ
استخراج األحاديث التي تحمؿ ىذا المعنى, كمحاكلةن الستنباط منيجو في كيفية التعامؿ مع اإلعجابات, 

 فِِ ٌَىُُْ وَبَْ ٌَمَذْ, كالتأسي بو كالسير عمى خطاه, لقكلو تعالى: حتى نضبط سمككنا كفؽ ىديو 

 .[08: األزضاة] وَثِريًا اٌٍَّوَ ًَرَوَشَ اٌْأخِشَ ًَاٌٌَََْْْ اٌٍَّوَ َّشْخٌُ وَبَْ ٌَِّْٓ زَسَنَخٌ ٌَحٌؤُسْ اٌٍَّوِ سَسٌُيِ

 
 أسأل اهلل العظيم أن يسدّْد خطانا, ويميّْد لنا طريق النَّفع والخير الجزيل

 



 

 
                                                  ِ  

 أواًل: أىمية البحث وبواعث اختياره:
 ككنيا جانبان ميمان مف السنة النبكية. محاكلة لمتأصيؿ العممي المكضكعي لسعجابات .ُ
 لكثير مف ىذه األمكر. عناية السنة النبكية باإلعجابات, كاستحساف النبي  .ِ
 المنيج النبكم المتعمؽ في اإلعجابات التعبدية كالحياتية كغيرىا. إبراز .ّ
عجابات اهلل  ,كصحابتو  تتعمؽ الدراسة بصفة مف صفات النبي  .ْ  , كالجف, كا 

 النمط الذم سار عميو المصنفكف األكائؿ في ىذا المضمار. تحاكيىي ك 
 بيذه الدراسة. اإلسالمية المكتبة إثراء .ٓ
لما  ار ىذا المكضكع, كترسَّخت الرغبة؛كجدت رغبة كبيرة في نفسي لمخكض في غم .ٔ

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

 انيًا: أىداف البحث:ث
  كاآلثار المقبكلة, التي كردت في اإلعجابات. جمع األحاديث .ُ
 .عند اهلل  افي اإلعجابات, كمقصدى إبراز منيج النبي  .ِ
 بياف معاني اإلعجاب في القرآف كالسنة. .ّ

 

 ثالثًا: الدراسات السابقة:
ناكليا الباحثكف كبحث لـ يقؼ الباحث عمى أم دراسة خاصة باإلعجابات في السنة النبكية , ت

حيث  –كىذا بحسب عمـ الباحث –مكضكعي حديثي, جمعكا فيو األحاديث النبكية المتعمقة بيذا المكضكع 
قاـ بالبحث عف طريؽ الشبكة العنكبكتية بحثان مطكالن, كلـ يعثر عمى شيء, كمراسمة مركز فيصؿ لمبحكث 

 يث الشريؼ.كالدراسات اإلسالمية, كسؤاؿ بعض أساتذتي في قسـ الحد
 

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

, كاالستفادة مف المنيج االستنباطي في استنباط بعض الدالالت المالئمة لممكضكعات في اختيار المادة
 بعض القضايا, كىذا كفؽ المنيجية التالية: كالمعاني كالفكائد, كالتحميمي في مناقشة
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 منيج الباحث في جمع األحاديث وخدمة المتن: .ٔ
  ع ىذه األحاديث عمى األبكاب كز جمع األحاديث المتعمقة بالمكضكع, مف كتب السنة, ثـ

ستأنس الباحث بالحديث الضعيؼ الذم لـ يشتد كاالفقيية, كفقان لطبيعة البحث المكضكعي, 
 ت الحاجة لذلؾ.ضعفو إذا اقتض

  َّالفصكؿ كالمباحث كالمطالب بحسب الحاجة, بما يخدـ فكرة  الباحث بيف يدمٌ  ـقد
 ؽ عمييا بما يناسبيا مستفيدان مف كتب الشركح كغيرىا مف ذات العالقة.عمَّ البحث, ك 
 ر الحديث الطكيؿ مقتصران عمى مكضع الشاىد فيو, خشية الطكؿ بال فائدة, اختص

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

 اإلسناد في الحاشية., كذكر االقتصار عمى ذكر الراكم األعمى لمحديث في متف الرسالة 
  مع التعميؽ عمييا باختصار -إف كجد –االستدالؿ ببعض اآليات القرآنية لكؿ مكضكع ,

 مكجكد في كتب التفسير خدمة لممكضكع.مما ىك 
  َّمف  بمداف كاألنساب كاألعالـ مستفيدان عر ؼ باألماكف كالف الباحث غريب الحديث, ك بي

, كالكممات التي تحتاج لذلؾ, كتب المغة كالغريب كالشركح, كغيره ذات العالقة, مع ضبط المتف
بع عند , حسب المنياج المتَّ حث بإزالتوف المشكؿ كالمختمؼ المتعمؽ بذات المكضكع كيقكـ البابيَّ ك 

 أك غير ذلؾ(. , )مف جمع أك تكفيؽالعمماء
 منيج الباحث في تخريج األحاديث والحكم عمى أسانيدىا: .ٕ
 أك أحدىما الباحث بالعزك إلييما ف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما اكتفىإذا كا ,

ف كاف , عض العمؿ إف كيجدأقكاؿ العمماء في بمع ذكر  أحدىما,أك مف  ,كتخريجو منيما كا 
الباحث بأىـ مف  تخريجو, فإف كاف الحديث صحيحان اكتفى ع الباحث فيتكسَّ الحديث في غيرىما 
ف كاف فيو ضعؼ أك عً أخرجو في الكتب األ ـ الباحث بتخريجو بما يضمف إزالة اقة, مَّ صمية, كا 
 الضعؼ أك العمة.

 عمكـ الحديث, كالجرح كالتعديؿ, مع  الحكـ عمى األسانيد في غير الصحيحيف كفؽ قكاعد
 ثيف, إف كيجد.االستئناس بأحكاـ العمماء القدامى كالمحد

  أك الحديث عنو في صفحة رقـحاؿ تكرار الحديث, االكتفاء بالقكؿ: سبؽ تخريجو (....) 
 .تخريج األحاديث كالحكـ عمييا يككف في حاشية الرسالة 
 منيج الباحث في توثيق اآليات والمراجع: .ٖ
 كثيؽ اآليات القرآنية في متف الصفحة, بعد ذكرىا مباشرة.ت 
 ـ الباحث بتكثيقو اقا اشتير بو, كالجزء كالصفحة, ثـ ذكر اسـ المرجع, كاسـ المؤلؼ أك م

 كامالن في فيرس المراجع.
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 منيج الباحث في الترجمة لمرواة: .ٗ
  نما  غير مشيكريف, كال يترجـ لمركاة الثقاتترجـ الباحث لمصحابة كاألعالـ كالضعفاء كا 

 يكتفي باإلشارة إلييـ إجماالن.
 الباحث بالقكؿ: سبقت ترجمتو في صفحة رقـ ) ... (. في حاؿ تكرار الراكم, اكتفى 
 ع بالترجمة ليـ تكسَّ و ابف حجر في التقريب, كغير ذلؾ الباحث بمف كثَّقو أك ضعَّف ىاكتف

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

 خامسًا: خطة البحث:
 

 :اآلتي النحو عمى كخاتمة فصكؿ ةكأربع تمييدمقدمة ك  :عمى وتشتمل
 

 ةـدمـاملق
    كمنيج البحث,  ,, كالدراسات السابقةوكأىداف كبكاعث اختياره, أىمية البحث :تشتمل عمى

 كخطة البحث.
 

 التمهيد
 ويحتوي عمى:
 واصطالحًا, ومرادفاتو. غةً ل عجاب: اإلأوالً 
 الفرق بين الُعْجب واإلعجاب. :اً ثاني

 .النبوية والسنة, الكريم القرآن في اإلعجاب ثالثًا:
 رابعًا: الحض عمى اإلعجاب, وحل التعارض بين األمر باإلعجاب والنيي عنو.

 

 األول الفصل
 وتعبدية عقدية بأمىر املتعلقة اإلعجابات

 وفيو مبحثان:
 ول: اإلعجابات في ميدان العقيدة:المبحث األ 

 وفيو ثالثة مطالب:
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  :إعجابات اهلل المطمب األول .والمراد منيا 
 .المطمب الثاني: إعجابات الجن 
  :النبي  اتإعجابالمطمب الثالث .في أمور العقيدة 

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

  :الصالةمسائل في و  ,مةبْ بات بالقِ عجااإلالمطمب األول. 
 .المطمب الثاني: ما ال يعجبو في األذان 
 والقرآن, والصدقة.والدعاء ,األذكاربعجاب المطمب الثالث: اإل , 
 عجاب بالصبرالمطمب الرابع: اإل. 

 

 الثاني الفصل
 واألمم ,واجلهاد ,والسلىك ,بالعلم املتعلقة اإلعجابات

 وفيو مبحثان:
 إلعجابات المتعمقة بالعمم:المبحث األول: ا
 وفيو ثالثة مطالب:

 .المطمب األول: اإلعجاب بعمم بعض الصحابة وغيرىم 
  المطمب الثاني: اإلعجاب بمرافقة النبي.وسماعو, وسؤالو لمعمم , 
 .المطمب الثالث: اإلعجاب بمرافقة األخيار, وسماعيم, وبيان الخطاب 

 :األممالسموك والجياد و اإلعجاب ب المبحث الثاني:
 وفيو ثالثة مطالب:

 .المطمب األول: اإلعجاب ببعض السموك 
 .المطمب الثاني: اإلعجاب بمسائل في الجياد 
 .المطمب الثالث: اإلعجاب بمسائل تخص األمم 
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 الثالث الفصل
 حياتية بأمىر ةتعلقامل عجاباتاإل

 وفيو ثالثة مباحث:
 عجابات بأمور تتعمق بالنساء:اإلالمبحث األول: 

 مطالب: خمسة وفيو
  :اإلعجاب بمظاىر من طاعة النساء.المطمب األول 
  :اإلعجاب بالنساء َخْمَقًا.المطمب الثاني 
  :اإلعجاب بالنساء ُخُمَقًا وُسُموَكًا.المطمب الثالث 
 .المطمب الرابع: اإلعجابات النسائية 
 .المطمب الخامس: ما ال يعجبو الرجل من امرأتو 

 بات:طيّْ المحاسن و ض البععجاب باإلالمبحث الثاني: 
 مطالب: خمسةوفيو 
  :والرؤيا الحسنة. الحسن والتيمن, بالفأل اإلعجابالمطمب األول 
  :األسماء واألصوات الحسنة.ب اإلعجابالمطمب الثاني 
  :الحسن والمباس , والفاغية,بالريح الطيبة اإلعجابالمطمب الثالث. 
  :بالدواب, والعراجين.عجاب اإلالمطمب الرابع 
 مطمب الخامس: اإلعجاب بالجمال, والطيّْب, وبعض المباحات.ال 

 عجابات ببعض األطعمة واألشربة:اإلالمبحث الثالث: 
 :انوفيو مطمب
  :عجاب ببعض األطعمةاإلالمطمب األول. 
 :ة.شربعجاب ببعض األاإل المطمب الثاني 
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 الزابع الفصل
 اإلعجاب صىاحباتو املذمىمة اإلعجابات

 وفيو مبحثان:
 لمبحث األول: اإلعجابات المذمومة.ا

 صواحبات اإلعجاب. الثاني: المبحث
 
 

 اخلـــــامتــــة
 وتشتمل عمى: 

  .الخالصة .ٔ
  .ائجأىم النت .ٕ
 التوصيات.أىم  .ٖ

 
 الفــهـــارس

 وتشتمل عمى: 
 فيرس اآليات القرآنية. .ٔ

 فيرس األحاديث النبوية واآلثار. .ٕ

 .المترجم ليم والرواة فيرس األعالم .ٖ

 مراجع والمصادر.فيرس ال .ٗ

 فيرس الموضوعات. .٘

 
 
 



  

 

 
 
 

 

 

 التمهيد
 
 

  ويحتوي عمى:
 

 واصطالحًا, ومرادفاتو.  لغةً  عجاب: اإلأوالً 
 الفرق بين الُعْجب واإلعجاب. :اً ثاني

  .النبوية والسنة, الكريم القرآن في اإلعجاب ثالثًا:
 نيي عنو.وال رابعًا: الحض عمى اإلعجاب, وحل التعارض بين األمر باإلعجاب
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 التمهيد
 واصطالحًا, ومرادفاتو: لغةً  عجاب: اإلأوالً 

  في المغة:
 كاآلخر لمشيء, كاستكبار كبر عمى أحدىما يدؿ صحيحاف, أصالف كالباء كالجيـ العيف( بعجً )"

 ؿكتقك . بنفسو معجب ىك: تقكؿ. نفسو في اإلنساف يتكبر أف كىك العجب, فاألكؿ .الحيكاف مؽخً  مف مقةخً 
. عىجىبه  .. كقصةه .كاستعظـ استكبر إذا كذلؾ عجيب, كأمر بان,جى عى  يعجب بجً عى : بجى العى  باب مف

 كىك اآلخر العجب, كاألصؿ .جدان  حسنان  كاف إذا معجب, كشيءه . بو أيعجبت كقد الشيء, ىذا كأعجبني
ثباف سميت كعجكب الك ,مؤخر العجز في المغركز الذنب أصؿ مف الكركاف عميو ضمت ما دابة كؿ مف

الميٍعًجبي ىك الحسف,  كالعىجىبي كالشيءي " ,ُ)) "ذلؾ أنيا أكاخر الكثباف المستدقةبذلؾ, ك  تشبييان  عجكبان 
بىوي  : سىرَّه كأىٍعجى األىٍمري

ييٍستىٍعمىؿي  ,ِ)) مىى التَّعىج بي  كى ديىيمىا :كىٍجيىٍيفً  عى مىٍعنىاهي  اٍلفىاًعؿي  يىٍحمىديهي  مىا أىحى  ااًلٍسًتٍحسىافي  كى
ٍخبىاري كى  اهي  عىفٍ  اإٍلً مىٍعنىاهي  يىٍكرىىيوي  مىا :كىالثَّاًني .ًبوً  ًرضى ـ  لىوي  كى ٍنكىاري كىالذَّ اإٍلً

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

 في االصطالح: 
كر شدَّة بالشٍَّيء باٍلعجى  بر: "أىفكىاٍلكً  باٍلعجى  بىيف في اٍلفرؽ قاؿ العسكرم تَّى ًبًو, السري  يعادلو الى  حى

احبو, ًعٍند شىٍيء كر شىًديد كىافى  ًإذا بفالنة, معجب ىيكى  تىقكؿ: صى  كىافى  ًإذا ًبنىفًسوً  بجى معٍ  كىىيكى  بيىا, السري
كران  ًليىذىا خصاليا,بً  مىٍسري        . ْ))"ر ًفي شىٍيءبٍ اٍلكً  مف باٍلعجى  فميس ًبًو, سيرَّ  ييقىاؿ: كىمىا أعجبو ييقىاؿ: كى

 :وقال أبو حيان .ٓ)) العادة مثمو" عف كخرج سببو خفي بما النفس تغير: بجى "العى قاؿ الجرجاني: ك 

                                  
 

 (.ِْْ-ِّْ/ ْ)  معجـ مقاييس المغة البف فارس ((ُ
      تاج العركس لمزبيدم (, ُُِ)ص:  القامكس المحيط لمفيركزآبادم(, ُٖٓ/ ُ)لساف العرب البف منظكر( انظر: (ِ
(ّ /ُِّ.) 
 (.ّّٗ/ ِ) ميالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمفيك ( (ّ
 (.ِْٖ)ص: الفركؽ المغكية ( (ْ
 (.ُْٕ)ص: التعريفات ( (ٓ
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ابي  ٍعجى ؿي  قىالىوي  ًمٍثمىوي  يىكيفٍ  لىـٍ  ًلمىا كىأىٍصميوي, اٍلعىجىبً  ًمفى  ًإٍفعىاؿه : اإٍلً ٍيؿي  ًلمشٍَّيءً  ااًلٍسًتٍحسىافي  كىىيكى  ,( ُ) اٍلميفىضَّ  كىاٍلمى
ـي إً  لىٍيًو كىالتٍَّعًظي

((ِ.  
التعريفات الم غكية في بعد التأمؿ كالنظر  -ع البحثك مكض-كعميو نستطيع تعريؼ اإلعجاب 

اآلنفة الذكر, كأقكاؿ بعض العمماء في المكضكع؛ كلعدـ العثكر عمى معنى دقيؽ شامؿ يفي بالغرض, 
 الغير. مف صادرة لمنفس مستحسنة اؿأفع أك تطرأ عمى اإلنساف؛ ألقكاؿ السركر مف نقكؿ بأنو: حالة

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

 (. األنؽك  ,كاالستحساف ,)اإلعجاب
 :االستحسان 

 حسناء امرأةك  حسف رجؿ يقاؿ. القبح ضد سففالحي . كاحد أصؿ كالنكف كالسيف الحاء( حسف) في المغة:
ٍسفي : الرَّاغبي  كقاؿى  .ّ))كحسانة  , ميٍستىٍحسىفو  كؿ   عىف ًعبارىةه  الحي  ًمف ميٍستىٍحسىف: أىٍضريبو  ثالثىةي  كذًلؾى  مىٍرغيكبو

ٍسفي . الحس   جيىةً  ًمف كميٍستىٍحسىف اليىكىل, ًجيىةً  ًمف كميٍستىٍحسىف العىٍقؿ, ًجيىةً  ا أىٍكثىر كالحي  تىعارؼً  ًفي يقاؿي  مى
ًر, الميٍستىٍحسىف ًفي امَّةً الع جيىًة البىًصيرىةً  ًمف الميٍستىٍحسىف ًفي القيٍرآف ًفي جاءى  مىا كأىٍكثىر بالبىصى

 االستحساف: .ْ)) 
سىنان  يىٍستىٍحًسنيوي أىمٍ ٓ)) استحسف الشيءى: ًإذا عىدَّه حى سىننا( :, كى  .ٔ)) يىعيد هي )حى

مىى ييٍطمىؽي  قىدٍ  قاؿ اآلمدم: ااًلٍسًتٍحسىافى في االصطالح:  ٍنسىافي  ًإلىٍيوً  يىًميؿي  مىا عى يىٍيكىاهي  اإٍلً كىرً  ًمفى  كى  كىاٍلمىعىاًني الص 
ٍيًرهً  ا ًعٍندى غى ٍف كىافى ميٍستىٍقبىحن كىاً 
 ((ٕ.  

 االستحساف ىك: كؿ شيء ييعجب بو اإلنساف فتغمره السعادة كالسركر.قمت: إن 
 :آَنقني 

 كآنىقني ,معجب: أىًنؽه  بو كأنا أىنىقان, بو آنؽي  كأنا بو, أىًنٍقتي : تقكؿ يء,بالش اإلعجاب: األىنىؽي : أنؽفي المغة: "
                                  

 
, معجـ َِّصاحب الفراء. كأبك طالب عالـ بالنحك أديب تكفي سنة  بف عىاًصـ النٍَّحًكمٌ اْلمفضل بن َسمَمة  ,البَأُبو طَ (ُ) 

 (.ّْٖالشعراء لممرزباني )ص: 
 (.ُّٔ/ ِ) البحر المحيط في التفسير( (ِ
 (.ٖٓ-ٕٓ/ ِ) مقاييس المغة البف فارس معجـ( (ّ
 (.ُْٖ/ ّْ)تاج العركس لمزبيدم ( (ْ
كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمـك (, كانظر: ُْْٗ/ ّ) شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك لنشكاف الحميرم( (ٓ

 (.ُْٓ/ ُ)لمتَّيىانىكم
 (.ُُٕ/ ُّ) رلساف العرب البف منظك (, كانظر: ّٕ)ص:  مختار الصحاح لمرازم( (ٔ
 (.ُٕٓ/ ْ( اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ )(ٕ
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نو إيناقان, يؤنقني الشيء   , كقاؿ(ُ)أنيؽه"  كنبات أنيؽه, كركضة ,حسنو أعجبؾ إذا ميٍؤًنؽه, ألنيؽه  كا 
سىفه  أم: أىًنيؽه, كشئ ,أنقان  يأنؽ بالكسر أنؽ كقد. كالسركر الفرح: الجكىرم: "األىنىؽي   كآنىقىني. معًجبه  حى

 المعجب كىك كاحد, أصؿ عمى يدؿ كالقاؼ كالنكف "اليمزة , كقاؿ ابف فارس:(ِ)أعجبني"  أم: الشئ,
نَّوي . ميٍعجىب: أىًنؽ ًبوً  كأىنا أنىقان  ًبوً  آنىؽ كأىنا ًبوً  , كقاؿ ابف منظكر: "أىًنٍقت(ّ)كاإلعجاب"   ًلكيؿ  : ميؤىنَّؽه  ألىًنيؽه  كىاً 

ٍسنو أىعجبىؾ شىٍيءو  قىدٍ . حي  .(ٗ)" ميٍعجىب أىٍم: أىًنؽ ًبوً  كأىنا. أيٍعًجبى : أىًنؽه  ًبوً  فىييكى  أىنىقان, لىوي  كأىًنؽ ًبالشٍَّيءً  أىًنؽ كى
ا يىرىل الًَّذم قاؿ ابف سيده: "األىنًؽ:في االصطالح:  ٍعنىى اٍلقىاًضي: , كقاؿ النككم: "قىاؿى (ٓ)ييٍعًجبو"  مى  آنىٍقنىًني مى

ٍبنىًني"  آنىٍقنىًني  . (ٔ)أىٍعجى
 فرح كسركر. مف يصاحبيامع ما اإلعجاب بأشياء أنيقة كحسنة,  :آنقني قمت:
 الفرق بين الُعْجب واإلعجاب:: اً ثاني

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

 فو أخرل: لو معا العيٍجبى كلكف 
ؿه . الز ىيك   في المغة: سىنان  ًمٍنوي  يىكيكفي  ًبمىا مىٍزىيك  : ميٍعجىبه  كىرىجي ًقيؿى . قىًبيحان  أىك حى  الميٍعجىبي  اإًلنسافي  الميٍعجىبي : كى

قىدٍ  بالشيًء, أىك ًبنىٍفًسوً  ًبنىٍفًسًو؛ برٍأيو ميٍعجىبه  فىييكى  ًبنىٍفًسًو, فالفه  أيٍعًجبى  كى ـي  كى ,العيجٍ  كىااًلٍس ـ   بي : ًبالضَّ ًقيؿى . كى
ٍفتىيا ًإلى العيٍجبً  رى ٍمؽ صى  .ٕ)) العيٍجب فىٍضمىةه ًمفى الحي

: [ُٓ: العمؽ] {ثِبٌنَّبطَِْخِ ٌَنَسْفَعًب َّنْزَوِ ٌَُْ ٌَئِْٓ وٍََّب}في سياؽ الكالـ عف اآلية  عبيد بكأقاؿ في االصطالح: 
تَّى الى يرل أىف  يذىب فيك" : األصفياني الراغب كقاؿ. ٖ)) ًمٍنوي" خيران  أحدان مف العيجب كؿ مىٍذىىب حى
قاؿ الجرجاني: " العيٍجب: ىك و .ٗ)) "ليا مستحؽ غير ىك منزلة استحقاؽ نفسو في اإلنساف ظف: العيٍجب"

                                  
 

 .(ُِِ/ ٓ) لمفراىيدم العيف (ُ)
 .(ُْْٕ/ ْ) العربية كصحاح المغة تاج الصحاح(ِ) 
 .(ُْٖ/ ُ) المغة مقاييسمعجم  (ّ)
 .(ٗ/ َُ) العرب لساف (ْ)

 .(ََٓ/ ُ) المخصص(ٓ) 
 .(َُٔ/ ٗ) مسمـ عمى النككم شرح(ٔ) 
تاج العركس لمزبيدم (, ك ِّْ/ْ) معجـ مقاييس المغة البف فارس(, كانظر: ِٖٓ/ ُ) ف منظكرلساف العرب الب( (ٕ
 (.ّّٗ/ِ) المصباح المنير لمفيكمي(, ك ّّٗ/ ُ) المحكـ كالمحيط األعظـ البف سيده(, ك ُّٖ/ّ)
 (.َُٕ/ ْ( غريب الحديث لمقاسـ بف سالـ )(ٖ
 (.ُِٕ)ص: الذريعة الى مكاـر الشريعة ( (ٗ
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كقاؿ الغزالي: "العيٍجب: ىك استعظاـ  ,ُ)) عبارة عف تصكر استحقاؽ الشخص رتبة ال يككف مستحقًّا ليا"
 .ِ)) ييا, مع نسياف إضافتيا إلى المنعـ"النعمة, كالرككف إل

ف إكؿ أقكاؿ العمماء السابقة الذكر تكضح المعنى الحقيقي لمعيٍجب, كنقكؿ جمعان ليذه لألقكاؿ: نالحظ أن: 
 العيٍجب ىك: زىك اإلنساف بنفسو, كبالنعـ التي أنعـ اهلل عميو دكف النظر لممٍنًعـ, مع استحقار اآلخريف.

 النبوية:  والسنة, الكريم القرآن في اإلعجاب ثالثًا:
 اإلعجاب في القرآن:

, اثنتاف منيا صرح اهلل  بمفظيا,  لقد كردت لفظة اإلعجاب في القرآف الكريـ بثالثة معافو
 بما تحممو مف معنى كىي: ككاحدة ذكرىا اهلل 

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

 الخصكص. 
 األمور المستحسنة والسارة:  .1

دَجَزْىُُْ ًٌََب رُنْىِسٌُا }ًٌََب رَنْىِسٌُا اٌُّْشْشِوَبدِ زَزََّ ُّؤَِِّْٓ ًٌََإََِخٌ ُِؤِِْنَخٌ خَْْشٌ ِِْٓ ُِشْشِوَخٍ ًٌٌََْ ؤَعْقاؿ تعالى: 

بسِ ًَاٌٍَّوُ َّذْعٌُ إٌََِ اٌْدَنَّخِ ًَاٌَّْغْفِشَحِ ثِئِرِْٔوِ اٌُّْشْشِوِنيَ زَزََّ ُّؤِِْنٌُا ًٌََعَجْذٌ ُِؤٌِِْٓ خَْْشٌ ِِْٓ ُِشْشِنٍ ًٌٌََْ ؤَعْدَجَىُُْ ؤًٌَُئِهَ َّذْعٌَُْ إٌََِ اٌنَّ

"يىٍعًني  }ًٌٌََْ ؤَعْدَجَزْىُُْ{, القكؿ في تأكيؿ قكلو تعالى: [008]اٌجمشح:  يُُْ َّزَزَوَّشًَُْ {ًَُّجَُِّْٓ آَّبرِوِ ٌٍِنَّبطِ ٌَعٍََّ
سىًب, كى  اًؿ, كىاٍلحى مى ٍيًر أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب ًفي اٍلجى ـي اٍلميٍشًركىةي ًمٍف غى بىٍتكي ٍف أىٍعجى : كىاً  اًؿ فىالى تىعىالىى ًذٍكريهي ًبذىًلؾى  تىٍنًكحيكىىا, اٍلمى

ٍيره ًعٍندى المًَّو ًمٍنيىا"مى فَّ اأٍلى فىإً  ةى اٍلميٍؤًمنىةى خى
}لًُْ ٌَب َّسْزٌَُِ اٌْخَجِْثُ ًَاٌطَِّّْتُ ًٌٌََْ ؤَعْدَجَهَ وَثْشَحُ اٌْخَجِْثِ كقاؿ تعالى: , ّ)) 

ًبيًث فإف العبرة  , قاؿ البيضاكم:[822]ادلبئذح:  فَبرَّمٌُا اٌٍَّوَ َّب ؤًٌُِِ اٌْإٌَْجَبةِ ٌَعٍََّىُُْ رُفٍِْسٌَُْ { بىؾى كىٍثرىةي اٍلخى لىٍك أىٍعجى "كى
}ًَإِرَا , كقاؿ تعالى: ْ)) بالجكدة كالرداءة دكف القمة كالكثرة, فإف المحمكد القميؿ خير مف المذمكـ الكثير"

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

                                  
 

 (.ُْٕ)ص ريفات التع( (ُ
 (.ُّٕ/ّ)إحياء عمـك الديف ( (ِ
 (.ُٖٕ/ ّ)تفسير الطبرم ( (ّ
 (.ُْٓ/ ِ)تفسير البيضاكم ( (ْ
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مَّدو [4]ادلنبفمٌْ: فَبزْزَسْىُُْ لَبرٍََيُُُ اٌٍَّوُ ؤَََّٔ ُّؤْفَىٌَُْ{  ؿَّ ًذٍكريهي ًلنىًبي ًو ميحى ذىا رىأىٍيتى , قاؿ الطبرم: "يىقيكؿي جى : كىاً 
مَّدي تيٍعًجبٍ  ًء اٍلمينىاًفًقيفى يىا ميحى ًرىىا"ىىؤيالى كى ٍسًف صي ٍمًقيىا كىحي ـٍ اًلٍسًتكىاًء خى ؾى أىٍجسىامييي

 ((ُ. 
  األمور الغريبة المستنكرة: .ِ

يُِْ ًَؤًٌَُئِهَ }ًَإِْْ رَعْدَتْ فَعَدَتٌ لٌٌَُْيُُْ ؤَإِرَا وُنَّب رُشَاثًب ؤَإَِّٔب ٌَفِِ خٍَْكٍ خَذِّذٍ ؤًٌَُئِهَ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ثِشَثِّقاؿ تعالى: 

}ًإْ : في قكلو تعالى ابف كثير , قاؿ [5]اٌشعذ: بيُ فِِ ؤَعْنَبلِيُِْ ًَؤًٌَُئِهَ ؤَطْسَبةُ اٌنَّبسِ ىُُْ فِْيَب خَبٌِذًَُْ{ اٌْإَغٍَْ

كدالالتو في  ,مف تكذيب ىؤالء المشركيف بأمر المعاد مع ما يشاىدكنو مف آيات اهلل سبحانو" :رعدت{
يعترفكف بو مف أنو ابتدأ خمؽ األشياء, فككنيا بعد أف لـ تكف خمقو عمى أنو القادر عمى ما يشاء, كمع ما 

, كقد اعترفكا كشاىدكا ما ىك جديدان  , ثـ ىـ بعد ىذا يكذبكف خبره في أنو سيعيد العالميف خمقان مذككران  شيئان 
}لًُْ ؤًُزَِِ , كقاؿ تعالى: ِ)){ؤَإِرَا وُنَّب رُشَاثًب ؤَإَِّٔب ٌَفِِ خٍَْكٍ خَذِّذٍ} "أعجب مما كذبكا بو, فالعجب مف قكليـ:

}إَّٔب سَِّعْنَب لُشْآًٔب : في قكلو تعالى الجالليفقاؿ , [8]اجلٓ:  إٌََِِّ ؤََّٔوُ اسْزََّعَ َٔفَشٌ َِِٓ اٌْدِِّٓ فَمَبٌٌُا إَِّٔب سَِّعْنَب لُشْآًٔب عَدَجًب{

ٍير  عَدَجًب{ تو كىغىزىارىة مىعىاًنيو كىغى احى ""ييتىعىجَّب ًمٍنوي ًفي فىصى  ُِنْزِسٌ خَبءَىُُْ ؤَْْ ًَعَدِجٌُا} , كقاؿ تعالى:ّ)) ذىًلؾى

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

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

بالمعنى,  ىذا المعنى لـ يأت بالمفظة الصريحة لسعجاب في القرآف الكريـ, إنما ذكره اهلل 
قىاؿى الطبرم: "ىىذىا , [55: ادلؤِنٌْ] {فَشِزٌَُْ ٌَذَّْيُِْ ثَِّب زِضْةٍ وًُُّ شًاصُثُ ثَْْنَيُُْ ؤَِْشَىُُْ فَزَمَطَّعٌُا}حيث قاؿ تعالى: 

ـٍ ميٍعجى  , لىٍيسى أىٍىؿي ىىكىاءو ًإالَّ كىىي ـٍ بيكفى ًبرىٍأيًي ا اٍختىمىفيكا ًفيًو ًمفى اأٍلىٍديىاًف كىاٍلكيتيًب, كيؿ  ميٍعجى ـٍ مى ـٍ كىىىكىاىي بيكفى ًبرىٍأيًي
ـي الَّ  اًحًبًي "كىصى ـٍ  اٌْعٍُِِْ َِِٓ عِنْذَىُُْ ثَِّب فَشِزٌُا ثِبٌْجَِّْنَبدِ سُسٍُُيُُْ خَبءَرْيُُْ فٍَََّّب} , كقاؿ تعالى:ٓ)) ًذم اٍختىرىؽى ذىًلؾى لىيي

                                  
 

 (.ِٓٔ/ ِِ)تفسير الطبرم ( (ُ
 (.ِّْ/ ْ)تفسير ابف كثير ( (ِ
 (.َٕٕ( تفسير الجالليف )ص: (ّ
 (.ّٓ/ ٕ)تفسير ابف كثير ( (ْ
 (.ّٔ/ ُٕ)تفسير الطبرم  ((ٓ
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ـٍ مً  ,[85: غبفش]{ َّسْزَيْضِئٌَُْ ثِوِ وَبٌُٔا َِب ثِيُِْ ًَزَبقَ ا ًعٍندىىي ٍيالن ًمٍنييـٍ ًبمى كا جى قىاليكا: لىٍف قاؿ الطبرم: "فىًرحي فى اٍلًعٍمـً كى
لىٍف ييعىذ بينىا المَّوي"  , كى نيٍبعىثى
, ىاتاف اآليتاف تعبراف عف معنى العيٍجب كالكبر, فاألكلى: تتحدث عف عيٍجب ُ))

كؿ حزب بدينيـ كرأييـ, كاآلية الثانية: تتحدث عف القكـ الذيف أعجبكا كبران بما يعتقدكف أف لدييـ العمـ 
 الذيف أرسميـ اهلل لمناس بالحؽ مبشريف كمنذريف. ضكا التعامؿ مع رسؿ اهلل األنفع ليـ, كرف

 اإلعجابات في السنة النبوية:
أيضان كما –جاءت استخدامات لفظة اإلعجابات في السنة النبكية الشريفة, عمى ثالثة معافو 

 ابة, كالعيٍجب(.فاستخدمت السنة المطيرة ىذه المفظة بمعنى: )االستحساف, كالغر  -القرآف الكريـ
  االستحسان: .ُ

لقد كرد في السنة النبكية بيذا المعنى عدد كبير مف األحاديث الشريفة, كىي مكضع اىتمامنا في 
 أىفَّ  ,عىاًزبو  ٍبفً  ىذا البحث, كمف األمثمة عمى ذلؾ: الحديث الذم أخرجو البخارم مف حديث البىرىاءً 

َل َما َقِدَم المَ   النًَّبيَّ  َأْخَواِلِو ِمَن اأَلْنَصاِر, َوَأنَُّو َصمَّى ِقَبَل َبْيِت  :ِديَنَة َنَزَل َعَمى َأْجَداِدِه, َأْو َقالَ َكاَن َأوَّ
لَ الَمْقِدِس ِستََّة َعَشَر َشْيرًا, َأْو َسْبَعَة َعَشَر َشْيرًا, َوَكاَن ُيْعِجُبُو َأْن َتُكوَن ِقْبَمُتُو ِقَبَل الَبْيِت,   َوَأنَُّو َصمَّى َأوَّ

َىا َصاَلَة الَعْصِر, َوَصمَّى َمَعُو َقْومٌ  يحب كيستحسف أف تككف قبمة  كاف النبي  :, أمِ)) َصاَلٍة َصالَّ
البيت المقدس, ككاف ينظر إلى السماء  ؿى بى يصمي قً   , فكاف النبيالمسمميف ىي قبمة سيدنا إبراىيـ 

 [844: اٌجمشح]{ اٌسََّّبءِ فِِ ًَخْيِهَ رَمٍَُّتَ َٔشٍَ لَذْ} بيذا, حتى أنزؿ اهلل تعالى في محكـ التنزيؿ: كيدعك اهلل 

 .ّ)) [844: اٌجمشح]{ شَطْشَهُ ًخٌُىَىُُْ فٌٌٌََُّا} ًإلىى قىٍكًلًو:
 الغرابة:  .2

جاء في السنة النبكيػة أحاديػث كثيػرة بمفظػة اإلعجػاب تحمػؿ معنػى الغرابػة كاالسػتنكار, منيػا عمػى 
ػػاري يىػػٍكـى  الػػذم أخرجػو البخػػارم مػػف حػديث أنػػس , الحػػديث -ال الحصػر-سػبيؿ المثػػاؿ  قػػاؿ: قىالىػًت األىٍنصى

 , ٍيشو اًء قيرى , ًإفَّ سيييكفىنىا تىٍقطيري ًمٍف ًدمى ٍيشنا: كىالمًَّو ًإفَّ ىىذىا لىييكى العىجىبي , فىٍتًح مىكَّةى, كىأىٍعطىى قيرى ـٍ مىػٍيًي نىاًئمينىا تيرىد  عى كىغى
: , فى فىبىمىغى ذىًلؾى النًَّبيَّ  : فىقىاؿى , قىاؿى ارى , فىقىاليكا: ىيكى الَّػًذم "َما الَِّذي َبَمَغِني َعْنُكمْ "دىعىا األىٍنصى كىانيكا الى يىٍكًذبيكفى , كى
 : , قىاؿى  َعَمْيـِو ِباْلَغَنـاِئِم ِإَلـى ُبُيـوِتِيْم, َوَتْرِجُعـوَن ِبَرُسـوِل المَّـِو َصـمَّى اهللُ  َأَواَل َتْرَضـْوَن َأْن َيْرِجـَع النَّـاُس "بىمىغىؾى

                                  
 

 (.ِّٕ/ َِ)رم تفسير الطب ((ُ
الى (ِ : الصَّ اًف بىابه اًف )( صحيح البخارم ًكتىابي اإًليمى دَّثىنىاقاؿ البخارم:  -كىك جزء مف حديث- (َْحُٕ/ ُةي ًمفى اإًليمى  حى
, أىبيك اؽى, أىًبي عىفٍ  زيىىٍيرنا, سىًمعى  نيعىٍيـو  : ... الحديث. النًَّبيَّ  أىفَّ  , البىرىاءً  عىفً  ًإٍسحى
 (.ُُُ/ ُ(, كتفسير البيضاكم )ُٖٓ/ ِكتفسير القرطبي ) (,َْٓ/ ِير الطبرم )( انظر: تفس(ّ
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                       َلَســــــــَمْكُت َواِدَي اأَلْنَصــــــــاِر  , َأْو ِشــــــــْعًبا(ُ) َوَســــــــمََّم ِإَلــــــــى ُبُيــــــــوِتُكْمر َلــــــــْو َســــــــَمَكِت اأَلْنَصــــــــاُر َواِدًيــــــــا
الغنػػائـ عمػػى أىػػؿ قػػريش, كلػػـ  , ىنػػا يعبػػر األنصػػار عػػف اسػػتغرابيـ مػػف تكزيػػع النبػػي ّ)) "(ِ) َأْو ِشــْعَبُيمْ 
جػاء فػي الحػديث الػذم حيػث , كمثاؿ آخر مػف الس ػنَّة عبَّػرت عػف الغرابػة بمفظػة اإلعجػاب, ْ)) يايعطيـ من
ػػفً ,  كىٍعػػبو  ٍبػػفً  حػػديث أيبىػػي   البخػػارم مػػفأخرجػػو  ــامَ  ُموَســى َأنَّ " :]قػػاؿ فػػي الحػػديث الطكيػػؿ[  النَّبًػػي   عى  َق
 ِإَلْيـو ... الِعْمـمَ  َيـُردَّ  َلـمْ  ِإذْ  َعَمْيـِو, المَّـوُ  َفَعتَـبَ  َأَنـا,: َفَقـالَ  ُمرَأْعَمـ النَّـاسِ  َأيُّ  َفُسـِئلَ  ِإْسـرَاِئيَل, َبِني ِفي َخِطيًبا

 ًَارَّخَزَ ؤَرْوُشَهُ ؤَْْ اٌطَّْْطَبُْ إٌَِّب ؤَْٔسَبِْٔوِ ًََِب احلٌُدَ َٔسِْذُ فَئِِِّٔ اٌصَّخْشَحِ إٌََِ ؤًََّْنَب إِرْ }ؤَسَؤَّْذَ]إلى قكلو تعالى[: 

 }ًَارَّخَذزَ , قػاؿ البغػكم: فػي تفسػير (ٕ( )ٔ) َعَجًبـا ..." َوَلُيَمـا (٘)َسـَرًبا  ِلْمُحوتِ  َفَكانَ  ػَجَجًب{ ٌجَحْشِا فِِ سَجٍَِْوُ

                                  
 

ٍنفىذنا لً  ()وادًيا( (ُ ٍمعي أىٍكًديىةه كىىيكى كيؿ  ميٍنفىرىجو بىٍيفى ًجبىاؿو أىٍك آكىاـو يىكيكفي مى  .(ٓٓٔ/ ِ) لمفيكميالمصباح المنير  ,مسٍَّيًؿ كىاٍلجى
      مجكىرم لالصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ,ؽ في الجبؿ, كالجمع الًشعابي لطريكالشعب بالكسر: ا (ِشْعبيمْ )( (ِ
سيكيكف الشيف ًبكىٍسر, كقاؿ العيني: (ُٔٓ/ ُ) بىؿ, ًفي الطًَّريؽ كىىيكى : اٍلميٍيممىة اٍلعيف كى يجمع اٍلجى عمدة القارم , شعاب: عمى كى

 (.ِٓٓ/ ُٔ)شرح صحيح البخارم 
اًر )( صحيح البخارم, كتاب مناق(ّ نىاًقًب األىٍنصى دَّثىنىا, قاؿ البخارم: (ّٖٕٕحَّ/ ٓب األنصار, بىابي مى ًليدً  أىبيك حى  ,الكى

دَّثىنىا  ... الحديث. :يىقيكؿي  ,  أىنىسنا سىًمٍعتي : قىاؿى , التَّيَّاحً  أىًبي عىفٍ  شيٍعبىةي, حى
مف الطبع البشرم في محبة الماؿ غنائـ حنيف  ممف لـ يتمكف اإليماف مف قمبو لما بقي فيو [ قريًشا()أعطى ]النبي ( (ْ

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

 .(ّٔٓ/ ِ) ر البف األثيرالنياية في غريب الحديث كاألث ,خفية في المسمؾ :بالتحريؾ السرب َسَرًبا:( (ٓ
اًديثً  ًكتىابي , البخارم صحيح( (ٔ ًديثً  بىابي , األىٍنًبيىاءً  أىحى ًضرً  حى مىٍيًيمىا ميكسىى مىعى  الخى  قاؿ(, َُّْحُْٓ/ ْ) السَّالىـي  عى

دَّثىنىا: البخارم ًمي   حى ٍبدً  ٍبفي  عى دَّثىنىا المًَّو, عى دَّثىنىا ,سيٍفيىافي  حى ك حى ًني: قىاؿى  ,ًدينىارو  ٍبفي  عىٍمري , ٍبفي  سىًعيدي  أىٍخبىرى بىٍيرو         قيٍمتي : قىاؿى  جي
ـي  البىكىاًليَّ  نىٍكفنا ًإفَّ :  عىبَّاسو  اًلٍبفً  اًحبى  ميكسىى أىفَّ : يىٍزعي ًضرً  صى , بىًني ميكسىى ىيكى  لىٍيسى  الخى ا ًإٍسرىاًئيؿى , ميكسىى ىيكى  ًإنَّمى ري  آخى
دَّ  المًَّو, عىديك   كىذىبى : فىقىاؿى  مَّى النًَّبي   عىفً  , كىٍعبو  ٍبفي  أيبىي   ثىنىاحى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  .الحديث: ... كى
, َسِعيد ْبن ُجَبْيرو (, ِْٓ: ص) التيذيب تقريب, دلس ربما ككاف بأخرة حفظو تغير ُسْفَيان ْبن ُعَيْيَنة قاؿ ابف حجر: ((ٕ

 كضعو فقد يضر ال فتدليسو :عيينة ابن أما ؛(ِّْ: ص) تيذيبال تقريب, مرسمة كنحكىما مكسى كأبي عائشة عف ركايتو
 سمع مف عامة: "العالئي قاؿ حيث, يضر فال, اختالطو كأما(, ِّ: ص) المدلسيف طبقات, الثانية المرتبة في حجر ابف
 مف أحد يتكقؼ كلـ ,األصبياني عاصـ بف محمد إال السنة ىذه في متأخر منو يسمع كلـ ,سبع سنة قبؿ كاف إنما منو

: الكياؿ ابف كقاؿ(, ْٕ-ْٔ: ص) المختمطيف مف األكؿ القسـ في كقد كضعو العالئي, "بسفياف االحتجاج في العالميف
: ص)الككاكب النيرات البف الكياؿ ,"دينار بف عمرك في الناس أثبت ككاف الثقات فع إال يدلس أال منو المعيكد كلكف"

}َفَممَّا َبَمَغا بىابي قىٍكًلًو:  ,ًكتىابي تىٍفًسيًر القيٍرآفً  ,زالت مشكمتي اإلختالط كالتدليسمتابعات في صحيحو أ البخارم كأخرج(, ِِٗ
 =,القيٍرآفً  تىٍفًسيرً  ًكتىابي (, كفي ِْٕٔحٖٗ/ٔ) [ُٔ]الكيؼ:  َمْجَمَع َبْيِنِيَما َنِسَيا ُحوَتُيَما َفاتََّخَذ َسِبيَمُو ِفي الَبْحِر َسَرًبا{
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ٍسػمىكنا فىعىًجٍبػتي " ,ػَجَجبً{ اٌْجَحْشِ فِِ سَجٍَِْوُ ػذى ًفيػًو مى ػكتي ًإلىػى اٍلبىٍحػًر فىاتَّخى ًقيؿى ىىذىا ًمٍف قىٍكًؿ يكشػع, يقػكؿ طىفىػرى اٍلحي
: ىىػذىا ًمػٍف قىػٍكًؿ مي  ًمفٍ  ًقيػؿى بنػا. كى فىتىػاهي عىجى ًلميكسىػى كى بنا كى كًت سىرى بىًر: كىافى ًلٍمحي ينىا ًفي اٍلخى ك  بنا. كىري ػاذىًلؾى عىجى  كسىػى لىمَّ

بنػا. قىػا ػبي عىجى : أىٍعجى بنػا, كىأىنَّػوي قىػاؿى ذى سبيمو في البحر سربا, قىػاؿى لىػوي ميكسىػى: عىجى : قىاؿى لىوي ييكشىعي كىاتَّخى ٍيػدو ؿى اٍبػفي زى
ػػبي ًمػػٍف حػػكت يؤكػػؿ منػػو دىػػران  ػػوي. ان ثػػـ صػػار حيَّػػ أىم  شىػػٍيءو أىٍعجى فىكىػػافى  كفػػي الفػػتح: " ,( ُ) "بعػػد مػػا أيًكػػؿى بىٍعضي

ػكته  ػبي ميكسىػى أىٍف تىسىػرَّبى حي اًتـو ًمٍف طىًريًؽ قىتىادىةى قىػاؿى عىجى بنا كىاًلٍبًف أىًبي حى ًلميكسىى عىجى بنا كى كًت سىرى مَّػحه ًفػي مي ًلٍمحي مى
ًضػػرنا  ػػدىا خى عىػػا فىكىجى ىػػذا يكضػػح أف السػػنة اسػػتخدمت لفظػػة العجػػب بمعنػػى الغرابػػة, كمػػا , (ِ) "ًمٍكتىػػؿو قىٍكليػػوي فىرىجى

  .استخدميا القرآف الكريـ في اآلية القرآنية اآلنفة الذكر
  الُعْجب: .3

ا كما في الحديث بمعنى العيٍجب في السنة النبكية الشريفة, كىذ -أيضان –كردت لفظة اإلعجاب 
َبْيَنَما َرُجٌل ": أىٍك قىاؿى أىبيك القىاًسـً  قىاؿى النًَّبي  قاؿ:  الذم أخرجو البخارم مف حديث أبي ىريرة 

لٌ  ,(ّ) َيْمِشي ِفي ُحمَّةٍ   ى َيْومِ ِإلَ  (ٔ) , ِإْذ َخَسَف المَُّو ِبِو, َفُيَو َيَتَجْمَجلُ (ٓ) ُجمََّتوُ  (ْ) ُتْعِجُبُو َنْفُسُو, ُمَرجّْ

                                                                                                        
 

ذْ } بىابي = اننا[ »َٔ: الكيؼ] {ُحُقًبا َأْمِضيَ  َأوْ  الَبْحَرْينِ  َمْجَمعَ  َأْبُمغَ  َحتَّى َأْبَرحُ  الَ : ِلَفَتاهُ  ُموَسى َقالَ  َواِ  مى ٍمعيوي  زى  «أىٍحقىابه  كىجى
, -سبؽ كما–  مكسى كأبي عائشة عف ركايتو حجر ابف ذكره الذم فاإلرساؿ :جبير ابن ارساؿ أما(, ِْٕٓحٖٖ/ ٔ)
 (.ُُ/ ْ)تيذيب التيذيب البف حجر : انظر, عنيـ ركل الذيف شيكخو أحد فيك  عنيمارضي اهلل عباس ابف أما

 .)َِٓ/ ّتفسير البغكم )(ُ) 
 .(ُْٔ/ ٖ) حجر البف البارم فتح( (ِ
تَّى تككف ثىٍكبىٍيفً ًإزىار كرداء, الى تس (مَّةحُ ) ((ّ ٌمة حى ـ, كقاؿ العيني: بً (ِّٖ/ ّ) ألزىرمل تيذيب المغة ,مى حي اءالٍ  ضى  حى

تىٍشديد اٍلميٍيممىة ـ, كى تَّى حمَّة ييسمى كىالى  كرداء, ًإزىار كىًىي الالَّ ييقىاؿ ثىٍكبىٍيًف, تككف حى زىار, ًردىاء: لفقيف غير ثىٍكبىاف اٍلحمَّة: كى  سميا كىاً 
 .(َِٔ/ ُ)عمدة القارم شرح صحيح البخارم  ,اآلخر عمى يحؿ ًمٍنييمىا كىاًحد كؿ أًلىف بذلؾ

كالترجيؿ: تسريح الشعر كتنظيفو  ,(ِٖٗ/ ُِ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني ,ًباٍلًجيـ الترجيؿ فم( مرجل)( (ْ
 .(َِّ/ ِالنياية في غريب الحديث كاألثر ) ,كتحسينو

مَّةي بالضـ: مجتمى ( جمتو)( (ٓ     مجكىرم لالصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ,ع شعر الرأس كىي أكثر مف الكٍفرةكالجي
ييقىاؿ, (َُٖٗ/ ٓ) ٍنًكبىٍيفً  ًإلىى الرٍَّأس مف يتدلى الًَّذم الٌشٍعر ىيكى : كى لىى اٍلمى اكىز الى  الًَّذم كىأما ذىًلؾ, مف أىكثر كىاً   فىييكى  اأٍليذينىٍيفً  يتىجى

 (.ِٖٗ/ ُِ)شرح صحيح البخارم لمعيني  عمدة القارم ,الكفرة
رىكىة, كىىيكى  بالجيميف التََّجْمُجلُ  مف( يتجمجل)( (ٔ رَّؾ أىنو كىاٍلمٍعنىى اٍلحى ينزؿ يىتىحى مضطربان, عمدة القارم شرح صحيح البخارم  كى

رىكىًة كىااًلٍضًطرىابً التََّجْمُجلُ , ك(ِٖٗ/ ُِ) لمعيني قاسـ السرقسطي لالدالئؿ في غريب الحديث  ,: الس ئيكخي ًفي اأٍلىٍرًض مىعى اٍلحى
(ُ /َِٕ). 
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عجاب الرجؿ بنفسو: القرطبي: قاؿ ,(ِ( )ُ) "الِقَياَمةِ   معكاالستحساف  ,الكماؿ بعيف ليا مالحظتو ىك "كا 
" الكبر فيك ه؛احتقر ك  رفعيا عمى الغير فإف تعالى, اهلل منَّةً  نسياف  .(ّ) المذمـك

 :يي عنوعمى اإلعجاب, وحل التعارض بين األمر باإلعجاب والنَّ  رابعًا: الحضُّ 
 :الحضُّ عمى اإلعجاب 

فييا مف الجماؿ كالبياء, يسارعكف إلى  السكية, إذا سمعكا أك شاىدكا أشياءن  إف مف طبائع البشر
, وإعجابمعبران عف  ما قاـ بو النبي بأقكاؿ أك بأفعاؿ, كىذا  ,التعبير عف إعجابيـ كاستحسانيـ بيا

كاف اتو اليكمية, كفي كؿ المجاالت, كىذا في حي النبي  انتيجو ما, كىذا نيج مف سمكؾ واستحسانك 
 لممسمميف عمى السير عمى خطاه, كالتأسي بو. بمثابة الحٌض 

ىذا ما سنراه عندما نغكص في –استخدـ اإلعجابات في أشكاؿ متعددة  كليذا نجد أف النبي 
بعتو, المسمميف لمتا منيا: التمفظ بكممة اإلعجاب, كىذا مؤشر كاضح يدؿ عمى حضو  -البحث اىذ

: قىاؿى   النًَّبي   عىفً  , ييٍعجىب بالفأؿ, كما جاء في صحيح البخارم مف حديث أىنىسو  فنرل النبي 
اِلحُ  الَفْألُ  َوُيْعِجُبِني" , فاستخدمكا , كنالحظ أف ىذا النيج المحمدم لقي صدان عند الصحابة (ٓ( )ْ) "الصَّ

ييٍعجىبي  , رأل النبي فيذا أنس  فاستخدمكا األسمكب نفسو في التعبير عما يستحسنكنو مف أشياء,
 "َفَما -كما جاء في الحديث الذم أخرجو مسمـ-فأيٍعجب بو, كقاؿ معب ران عف ىذا اإلعجاب:  ( ٔ) الد بَّاءب

                                  
 

رَّ  مىفٍ  بىابي , بىاسً الم   ًكتىابي , البخارم صحيح( (ُ يىالىءً  ًمفى  ثىٍكبىوي  جى دَّثىنىا(ٖٕٗٓحُُْ/ ٕ) الخي ـي, , قاؿ البخارم: حى دَّثىنىا آدى  حى
دَّثىنىا شيٍعبىةي, مَّدي  حى , ٍبفي  ميحى ٍيرىةى  أىبىا سىًمٍعتي : قىاؿى  ًزيىادو  يث.... الحد : القىاًسـً  أىبيك قىاؿى  أىكٍ   النًَّبي   قىاؿى : يىقيكؿي  ,ىيرى

 فال, قميؿ عنده اإلرساؿ أف تعتبر الكممة ىذه(, ْٕٗ: ص) التيذيب تقريب, أرسؿ ربما, ُمَحمَّد ْبن ِزَياد قاؿ ابف حجر:( (ِ
 أف كعندم: "بقكلو حجر ابف  أكده ما حيث أف ابف حجر حصر اإلرساؿ عف الفضؿ, كىذا, ركايتو بيذا اإلسناد في تؤثر
 (.َُٕ/ ٗ)تيذيب التيذيب البف حجر  ",مرسمة عباس بف الفضؿ عف ركايتو

  (.َْٔ/ ص ٓالمفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ, لمقرطبي )جزء( (ّ
دَّثىنىا, قاؿ البخارم: (ٕٔٓٓحُّٓ/ ٕ) الفىٍأؿً  بىابي , الط ب   ًكتىابي , البخارم صحيح( (ْ ـي  حى , ٍبفي  ميٍسًم ـى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي  ًىشىاـه, حى

دَّثىنىا  ... الحديث :قىاؿى   النًَّبي   عىفً  , أىنىسو  عىفٍ , قىتىادىةي  حى
 عمى لو تأثير ال العمى ىذا أف كالظاىر(, ّٕٓ: ص) التيذيب تقريب, بأخرة عمي, ُمْسِمم ْبن ِإْبرَاِىيمقاؿ ابف حجر: ( (ٓ

: ص) التيذيب تقريب, بالقدر رمي قدك , ثقة ثبت, سنبر َشام ْبن َأِبي َعْبد المَّوىِ  كأما, ىذا العمماء مف أم   يذكر مـف, ركايتو
 .القدرية عف بعيد مضمكنو ألف ؛بحديثنا يضر ال ىذا فإف(, ّٕٓ
 (, يككف أىٍليىؽ.ُّْسيتـ تعريفيا ضمف الحديث عف اإلعجاب بالطعاـ, في صفحة ) (ٔ)
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(, إال أننا نستفيد اءالد بَّ , فرغـ أف الحديث يتحدث عف اإلعجاب بالطعاـ )(ِ( )ُ) الدُّبَّاُء" ُيْعِجُبِني َبْعدُ  ِزْلتُ 
 في التعبير عف األشياء التي يستحسنيا كييٍعجىبي بيا. الذم نقؿ نيج النبي  قكؿ أنس  مف

 :حل التعارض بين األمر باإلعجاب والنيي عنو  
 ف النبي باألشياء الحسنة الجميمة, كقمنا إعمى اإلعجاب  حضَّ  بأف النبي  -آنفان –تحدثنا 

مف  إال أننا كجدنا أحاديث ينيانا فييا النبي  ية؛نيجان في حياتو اليكم مارس ىذا السمكؾ ككاف لو
 , كفي ىذا نقكؿ:في أمكر ما قد يراه المسممكف حسنان اإلعجاب 

حضَّ عمى اإلعجابات التي تحتكم عمى أشياء حسنة كجميمة, كالتي ال تتنافى مع  إف النبي 
 تفضيميا عمى الناس., كال تحمؿ صاحبيا عمى العيٍجب, كالكبر, كالتباىي بالنفس, ك شرع اهلل 

أما اإلعجابات المستحسنة فيي مكضكع رسالتنا ىذه, كالتي سنقؼ عند الكثير مف تفاصيميا؛ كأما 
 عنيا, نذكر منيا: اإلعجابات األخرل التي نيى النبي 

ٍيرىةى  مف حديث أبي ,ما أخرجو البخارم  َرُجلٌ  َبْيَنَما" : القىاًسـً  أىبيك قىاؿى  أىكٍ   النًَّبي   قىاؿى : قاؿ ,ىيرى
لٌ َنْفُسُو,  ُتْعِجُبوُ  ُحمٍَّة, ِفي َيْمِشي ,  (ّ)الِقَياَمِة"  َيْومِ  ِإَلى َيَتَجْمَجلُ  َفُيوَ  ِبِو, المَّوُ  َخَسفَ  ِإذْ  ُجمََّتُو, ُمَرجّْ

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

                                  
 

كىازً  بىابي  اأٍلىٍشًربىةً  كتاب مسمـ صحيح( (ُ ًؽ, أىٍكؿً  جى يثىارً  ٍليىٍقًطيًف,ا أىٍكؿً  كىاٍسًتٍحبىاًب  اٍلمىرى اًئدىةً  أىٍىؿً  كىاً  ا بىٍعًضًيـٍ  اٍلمى فٍ  بىٍعضن  كىانيكا كىاً 
اًحبي  ذىًلؾى  يىٍكرىهٍ  لىـٍ  ًإذىا ًضيفىاننا دَّثىنىا, قاؿ مسمـ: (َُِْحُُٓٔ/ ّ) الطَّعىاـً  صى مَّدي  حى ءً  ٍبفي  ميحى , أىبيك اٍلعىالى ٍيبو دَّثىنىا كيرى  أىبيك حى
مىٍيمىافى  عىفٍ  أيسىامىةى, , عىفٍ  اٍلميًغيرىًة, ٍبفً  سي  قاؿ: ... الحديث.  أىنىسو  عىفٍ  ثىاًبتو

(, ُٕٕ: ص) التيذيب تقريب, , ثقة ثبت ربما دلس ككاف بأخرة يحدث مف كتب غيرهَحمَّاد ْبن ُأَساَمة قاؿ ابف حجر:( (ِ
 كتب مف لحديثو كبالنسبة(, َّ: ص) المدلسيف طبقات ,الثانية المرتبة في حجر ابف كضعو فقد, يضر فال تدليسو أما
 فإ :نمير بفا قاؿك  ,كينسخيا فيأخذىا الركاة كتب يتتبع أسامة أبك كاف :قاؿ ككيع بف سفياف: "فإ حجر ابف قاؿ, غيره

 جاز كيؼ ألعجب نيإ :ككيع بف سفياف قاؿ ,الناس مف بعد األحاديث تتبع ثـ كتبو دفف نوإ :يقكؿ أسامة ألبي المحسف
 :قاؿ األزدم أف :الذىبي حكى[ حجر ابفأم: ] قمت: ,جيد لحديث الناس أسرؽ مف ككاف ,بينان  أمره كاف ,أسامة أبي حديث
 ككيع بف كسفياف ,أليؽ بو كىك ككيع بف سفياف عف إال األزدم ينقمو لـ ترل كما كىذا ,الثكرم سفياف عف القكؿ ىذا

 كبيذا, (ْْٗ/ ُ) الكاشؼ", ضعيؼ: "يعكك بف سفياف عف الذىبي قاؿ(, ّ/ ّ)تيذيب التيذيب البف حجر  ,"ضعيؼ
 .  تكثيقو أك حديثو صحة عمى تؤثر ال غيره كتب مف حديثو أف لنا يتضح

 .(ُٕ, ُٔسبؽ الحديث في صفحة )( (ّ
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كقان  ,كالعيٍجب , كىذا (ِ) (ُ) ِبِعْمِمِو" ُيْعَجبَ  َأنْ  َجْياًل, ِباْلَمْرءِ  "َوَكَفىقاؿ:  ككذلؾ أخرج الدارمي أف مىٍسري
الحديث يؤكد أف ىناؾ إعجاب في دائرة الذـ كالنكارة, فال يجكز لنا, أف نستخدـ خمؽ اإلعجاب الذم 

ىنا نستخمص مف ىذه األمثمة البسيطة , في أمكر تحمؿ معنى الكبر كالذـ, ك كرسكلو  يحمده اهلل 
نا عمى أف نيٍعجىبى باألشياء الحسنة الجميمة, التي ال نجد فييا مخالفة  أف النبي  نتيجة مفادىا: حضَّ

كرسكلو  نيانا عف العيٍجب المذمكـ, المخالؼ ألكامر اهلل  لمشرع, كال عيٍجبان أك غركران؛ كلكف النبي 
 ضان بيف أكامر النبي , ليذا ال نرل أف ىناؾ تعار  .أك نكاىيو ألبتو 

 
 
 
 
 

                                  
 

ـى  يىٍطميبي  ًلمىفٍ  التٍَّكبيحً : بىابي , المقدمة, الدارمي سنف( (ُ       أىٍحمىدي  نىاأىٍخبىرى , قاؿ الدارمي: (ّٓٗحّّٖ/ ُ, )المَّوى  ًلغىٍيرً  اٍلًعٍم
ٍبدً  ٍبفي ا , ٍبفً  المَّوً  عى دَّثىنىا ييكنيسى , عىفٍ , اأٍلىٍعمىشً  عىفً , زىاًئدىةي  حى كؽو  عىفٍ  ميٍسًمـو  ًكتىابي , كأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو, مىٍسري

ـي  ,الز ٍىدً  كؽو  كىالى  عف أبي معاكية عف األعمش بو بنحكه. (ّْٕٖٔحُْٗ/ ٕ) مىٍسري
سناده متصؿ, كفيورجاؿ األثر ( (ِ  (,ِْٓ: ص), التيذيب تقريب ,يدلسُسَمْيَمان ْبن ِمْيَران, اأَلْعَمش,  كميـ ثقات, كا 

كيكنى أبا محمد األسدم مكلى بني كاىؿ, ككاف ينزؿ في بني عكؼ مف بني سعد, ككاف يصمي في مسجد بني حراـ مف 
فىرىاًئضى كىعً  اًحبى قيٍرآفو كى كىافى األىٍعمىشي صى ًديًث, الطبقات الكبرل البف سعد )بني سعد, كى (, كاف ال يمحف ُّّ/ ٍٔمـو ًباٍلحى

حرفان, ككاف عالمان بالفرائض, كلـ يكف في زمانو مف طبقتو أكثر حديثان منو, ككاف فيو تشيع, كلـ يختـ عمى األعمش إال 
أربعيف كمائة في شير ربيع ثالثة نفر... مات األعمش كىك ابف ثماف كثمانيف سنة ككلد سنة ستيف, كمات سنة ثماف ك 

كلكف تدليسو ال يضر, حيث كضعو ابف حجر في المرتبة الثانية في  قمت: (.ٓ/ َُ) األكؿ, تاريح بغداد لمخطيب البغدادم
 ,صحيح إسناده فالحديثكتشيعو ال يضر أيضان, فالحديث ال عالقة لو بفكر الشيعة,  (,ّّكتابو, طبقات المدلسيف, )ص: 

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



 

  

 

 

 األول الفصل
اإلعجابات املتعلقة بأمىر عقدية 

 وتعبدية

 وفيو مبحثان:
 المبحث األول: اإلعجابات في ميدان العقيدة:

 وفيو ثالثة مطالب:
 والمراد منيا.  إعجابات اهلل المطمب األول: 

 المطمب الثاني: إعجابات الجن.
 في أمور العقيدة. النبي  اتإعجابلث: المطمب الثا

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

 .الصالةمسائل في و  ,مةبْ عجابات بالقِ اإلالمطمب األول: 
 المطمب الثاني: ما ال يعجبو في األذان.

 , والقرآن, والصدقة.والدعاء ,األذكاربعجاب المطمب الثالث: اإل
 عجاب بالصبرمطمب الرابع: اإلال
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 المبحث األول
 اإلعجابات في ميدان العقيدة 

إف اإلعجابات في السنة النبكية شممت كؿ مجاالت الحياة, مف عقائد كعبادات كأخالؽ كسمكؾ 
ذلؾ ألىمية ىذا المجاؿ في , في اإلعجابات العقدية؛ ك -بإذف اهلل –كجياد كعمـ ... إلى آخره, كسنبدأ 

كألف العقيدة تعتبر أساس الديف, كعميو ترتكز المجاالت األخرل, كسنبحث ىنا في اإلعجابات  حياتنا؛
في ىذا الميداف,  منيا, كمف ثىَـّ إعجابات الجف, ثـ إعجابات النبي  , كمرادىه التي تخص اهللى 

 طمكب منيا.كىذا مف خالؿ انتقاء األحاديث التي تخدـ المكضكعات المطركحة كالتي تحقؽ الغرض الم

 والمراد منيا إعجابات اهلل المطمب األول: 
 تطرأ عمى السرور من حالةا النظر في المعنى الحقيقي لسعجابات, فإننا نجد أنيا: نَّ معلك أننا أ 

أيضان كالـ  د أكردناقك , -كما عرفناه سابقان –الغير  من صادرة لمنفس مستحسنة أفعال أو اإلنسان, ألقوال
, كىذا يعني: ُ)) العادة مثمو" عن وخرج سببو خفي بما النفس تغير: "العجب: , حيث قاؿآنفان  الجرجاني

أف اإلعجاب حالة مف الفرح كالسركر كاالستحساف, مف شيء يراه أك يسمعو اإلنساف مف الغير, كلـ يكف 
  يعممو مف قبؿ, كبيذا يحصؿ اإلعجاب.

مكر, إال أف يعاينكىا سمعان أك بصران, ثـ كىذا المعنى ينطبؽ عمى الناس, الذيف تخفى عمييـ األ
بعد ذلؾ تصبح في دائرة المعرفة لدييـ, ثـ يحدث االستحساف, ثـ يقع اإلعجاب بيا, ثـ يعبركف عف ىذه 

 الحالة  بشكؿ مف األشكاؿ القكلية أك الفعمية.
 ؟ كالسؤاؿ الميـ, الذم يطرح نفسو: ىؿ ىذا ينطبؽ عمى اهلل 

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

في القرآف الكريـ, في  , أثبتيا اهلل في البداية نشير إلى أف اإلعجاب ىي صفة مثبتة هلل 
, فىقىرىأىٍتوي   ,[21: اٌصبفبد]{ ًََّسْخَشًَُْ ػَجِجْذَ ًْثَ}قكلو تعالى:  قاؿ الطبرم: "اٍختىمىفىًت اٍلقيرَّاءي ًفي ًقرىاءىًة ذىًلؾى

كىًبرى  {ثًَْ ػَجِجْذُ ًََّسْخَشًَُْ}عىامَّةي قيرَّاًء اٍلكيكفىًة:  ـى ًعٍنًدم كى ٍعنىى: بىٍؿ عىظي , ًبمى ـ  التَّاًء ًمٍف عىًجٍبتى ًبضى
اذي  ًدينىًة كىاٍلبىٍصرىةً ات خى قىرىأى ذىًلؾى عىامَّةي قيرَّاًء اٍلمى كفى كى ري ـٍ يىٍسخى تىٍكًذيبيييـٍ تىٍنًزيًمي كىىي ـٍ ًلي شىًريكنا, كى بىٍعضي قيرَّاًء اٍلكيكفىًة  ىي كى

                                  
 

 (.َّّ/ ْ) فيض القدير لممناكم(, كانظر: ُْٕ)ص: التعريفات ( (ُ
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يىٍسخى  [ُِ]الصافات:  }ثًَْ ػَجِجْذَ{ مَّدي كى ٍعنىى: بىٍؿ عىًجٍبتى أىٍنتى يىا ميحى كفى ًمٍف ىىذىا اٍلقيٍرآًف,ًبفىٍتًح التَّاًء ًبمى  ري
اًر, فىًبأى  تىاًف ًفي قيرَّاًء اأٍلىٍمصى ا ًقرىاءىتىاًف مىٍشييكرى : ًإنَّييمى كىابي ًمفى اٍلقىٍكًؿ ًفي ذىًلؾى أىٍف ييقىاؿى ا قىرىأى اٍلقىاًرئي كىالصَّ يًَّتًيمى

كىٍيؼى يىكيكفي ميًصيبنا اٍلقىاًرئي بً  : كى , فىًإٍف قىاؿى قىاًئؿه ًف اٍختىمىؼى فىميًصيبه : ًإنَّييمىا كىاً  ٍعنىيىٍيًيمىا؟ ًقيؿى ًؼ مى ًيمىا مىعى اٍخًتالى
سى  مَّده ًممَّا أىٍعطىاهي المَّوي ًمفى اٍلفىٍضًؿ, كى , قىٍد عىًجبى ميحى ًحيحه ٍعنىيىٍيًو صى ا فىكيؿ  كىاًحدو ًمٍف مى ٍعنىيىاىيمى خرى ًمٍنوي أىٍىؿي مى

ب   قىٍد عىًجبى رى ا قىاليكهي الش ٍرًؾ ًبالمًَّو, كى سىخرى اٍلميٍشًركيكفى ًبمى  .(ُ)" نىا ًمٍف عىًظيـً مىا قىالىوي اٍلميٍشًركيكفى ًفي المًَّو, كى
    في الكثير مف األحاديث الشريفة, أخرج البخارم مف حديث  أثبتيا لو رسكؿ اهلل ككذلؾ  

ٍيرىةى  أبي ًف النًَّبي  ىيرى :, عى    فىأىٍنزىؿى  َوُفاَلَنَة" ُفاَلنٍ  ِمنْ  - َضِحكَ  َأوْ  - َوَجلَّ  َعزَّ  المَّوُ  َعِجبَ  "َلَقدْ  , قىاؿى
ؿَّ  عىزَّ  المَّوي            , يقكؿ الدكتكر (ّ( )ِ)" [9: احلطش]{ خَصَبصَخٌ ثِيُِْ وَبَْ ًٌٌََْ ؤَْٔفُسِيُِْ ػٍَََ ًَُّؤْثِشًَُْ}: كىجى

 تعالى فاهلل الفعمية, الصفات مف كىي العجب, صفة إثبات الصحيح الحديث ىذا سعيد القحطاني: "كفي
, (ْ)" [22: اٌطٌسٍ]{ اٌْجَصرِيُ اٌسَِّّْغُ ًَىٌَُ ضَِْءٌ وَِّثٍِْوِ ٌَْْسَ}:بجاللو يميؽ ما عمى شاء إذا شاء متى يعجب

 كال تعطيؿ كال تحريؼ غير مف لو إثباتو فيجب هلل العجب ثبكت عمى السمؼ كيقكؿ ابف عثيميف: "كأجمع
 .(ٓ)باهلل"  يميؽ حقيقي عجب كىك تمثيؿ, كال تكييؼ

 بصره كليس , المخمكؽ كسمع سمعو فميس ,{ اٌْجَصِريُ اٌسَِّّْغُ ًَىٌَُ ضَِْءٌ وَِّثٍِْوِ ٌَْْسَ}: إف اهلل 
المخمكؽ, كليس عممو كعمـ المخمكؽ, كليس قدرتو كقدرة المخمكؽ, ليذا يتكجب عمينا أف ال نفيـ  كبصر
 . ذا ال يميؽ باهلل , بأنيا كالبشر, في-كميا- صفاتو 

 بجيؿ مقركنا يككف كقد. نعـ: فيقاؿ. منو لممتعجب استعظاـ التعجب: قكؿ القائؿ قاؿ ابف تيمية: "كأما
 سبب يعمـ ال أف عميو يجكز فال عميـ شيء بكؿ تعالى كاهلل نظائره عف خرج لما يككف كقد التعجب بسبب

 لعظمة إما عظيـ؛ ىك ما يعظـ تعالى كاهلل. لو تعظيما نظائره عف لخركجو يتعجب بؿ منو؛ تعجب ما
: تعالى فقاؿ عظيـ بأنو الشر بعض ككصؼ. عظيـ بأنو الخير بعض كصؼ فإنو. لعظمتو أك سببو

                                  
 

 (.ُْٓ-ُّٓ/ُٗ( تفسير الطبرم)(ُ
(, ْٖٖٗحُْٖ/ ٔ[ اآليىةى" )ٗ]الحشر:  ِثُروَن َعَمى َأْنُفِسِيْم{}َوُيؤْ ( صحيح البخارم, ًكتىابي تىٍفًسيًر القيٍرآًف, بىابي قىٍكًلًو: (ِ

ٍيؿي ٍبفي غىٍزكى  دَّثىنىا فيضى دَّثىنىا أىبيك أيسىامىةى, حى , حى ـى ٍبًف كىًثيرو دَّثىًني يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي , قاؿ البخارم: حى ًعي  اًزـو األىٍشجى دَّثىنىا أىبيك حى , حى افى
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى : ... الحديث.عى  , قىاؿى

 (.ُٖ, سبؽ دراستو في صفحة )َحمَّاد ْبن ُأَساَمة( (ّ
 (.َّ( شرح العقيدة الكاسطية لشيح اإلسالـ ابف تيمية في ضكء الكتاب كالسنة )ص: (ْ
 (.ٗٓ( تعميؽ مختصر عمى لمعة االعتقاد )ص: (ٓ
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 {ثًَْ ػَجِجْذَ ًََّسْخَشًَُْ}: تعالى قاؿ كليذا ,{إَِّْ اٌطِّشْنَ ٌَظٌٍُُْ ػَظٌُِْ } :كقاؿ ...{سَةُّ اٌْؼَشْشِ اٌْؼَظُِِْ }
 .(ُ)األدلة"  كضكح مع كفرىـ مف عجب ىك فينا الضـ قراءة عمى

دنىا ًفي اٍستٍعمؿ ًإذا التَّعىج ب أصؿ ف: "إفيكىرؾقاؿ ابف  ذىًلؾى  يعمـ لـ ًممَّا يستعظمو أىمر يدىمو أىف فىاٍلميرىاد أىحى  كى
ذا ًبالمَّو يىًميؽ الى  ًممَّا انىوي. كىاً   أىف شىٍيئىٍيًف: ًإمَّا أحد ًبوً  فىاٍلميرىاد يتعجب أىك عجب تىعىالىى اهلل صفة ًفي قيؿ سيٍبحى
كبر؛ ذىًلؾ قدر عظـ ًممَّا أىنو ًبوً  ييرىاد يككف لىًكف اهلل ًمٍنوي, يتعجب لما ميعظـ المتعجب أًلىف كى انىوي  كى  لما سيٍبحى
المان  كىافى  يككف, كىافى  ًبمىا عى الـ ؾاٍسًتٍدرىا يىٍقتىًضي الًَّذم اٍلكىٍجيىٍيفً  أحد ًبوً  يىًمؽٍ  لـ كى المان, ًبوً  يكف لـ مىا عى  فىبىقيى  عى
ا بذلؾ ييرىاد ًإذا أىىمو ًعٍند اٍلقيميكب ًفي كىالتٍَّكًبير لىوي  التٍَّعًظيـ أىمر  فقد الشٍَّيء أعجبو مف أىف ألجؿ كىاٍلقىبيكؿ؛ الر ضى

قىبمو, رضيو  ًفي اأٍلىٍفعىاؿ ىىًذه أقدار تىٍعًظيـ  النًَّبي أىرىادى  فىمىمَّا كيكرىو, يسخطو ًممَّا يعجب أىف يىصح كىالى  كى
ٍنيىا, أخبر اٍلقيميكب ًإلىٍييىا" اٍلميبىادرىة ًفي كترغيبان  فعميىا عمى ان حثَّ  التٍَّعًظيـ يىٍقتىًضي الًَّذم ًبالمٍَّفظً  عى

 (ِ) . 
لىٍيسى : "يرَّاسال كقاؿ بيوي  كى انىوي  عىجى فىاءو  عىفٍ  نىاًشئنا سيٍبحى قىاًئؽً  ٍيؿو جى  أىكٍ  اأٍلىٍسبىابً  ًفي خى ا اأٍليميكًر؛ ًبحى اؿي  ىيكى  كىمى  اٍلحى
؛ عىجىبً  ًفي ٍخميكًقيفى ٍعننى ىيكى  بىؿٍ  اٍلمى انىوي  لىوي  يىٍحديثي  مى مىى سيٍبحى ى عى كدً  كىًعٍندى  كىًحٍكمىًتوً  مىًشيئىًتوً  ميٍقتىضى ٍقتىًضيًو, كيجي  مي
ًتًو  آثىارً  ًمفٍ  ىينَّا ربَّو الرسكؿي  ًبوً  كىصىؼى  الًَّذم العىجىب ىىذىاكى . ًمٍنوي  ييتىعىجَّبى  أىفٍ  يىٍستىًحؽ   الًَّذم الشٍَّيءي  كىىيكى  رىٍحمى
 . (ّ) "تىعىالىى كىمىاًلوً  ًمفٍ  كىىيكى 
 مسبقان  لو عمـ ال شيء لكقكع المخمكؽ يعجب فقد المخمكؽ, كعجب ليس  اهلل كعىجىبي : "الرزاؽ عبد كقاؿ
 كتعالى تبارؾ عميو تخفى كال شيء بكؿ   محيط يأزل عممو ألف ىذا؛ اهلل مف يقع أف يمكف كال بو,

 .(ْ)"خافية
الفعمية, كلكنيا ليست  اإلعجاب صفة مف صفات اهلل نستخمص من كالم العمماء: أن 

 سِشَّىُُْ َّؼٍَُُْ اٌَّوَ ؤََّْ َّؼٌٍَُّْا ؤٌََُْ}, ال يخفى عميو شيء, يقكؿ تعالى: كإعجاب المخمكقيف, فإف اهلل 
 [29: غبفش]{ اٌصُّذًُسُ رُخْفِِ ًََِب اٌْإَػُِْْٓ خَبئِنَخَ َّؼٍَُُْ}كيقكؿ:  [77: اٌزٌثخ]{ اٌْغٌُُْةِ ػٍََّبَُ اٌَّوَ ًَؤََّْ ًََٔجٌَْاىُُْ
 ,ب اهلل اعجفإ, [27: احلجشاد]{ رَؼٌٍََُّْْ ثَِّب ثَصِريٌ ًَاٌَّوُ ًَاٌْإَسْضِ اٌسََّّبًَادِ غَْْتَ َّؼٍَُُْ اٌَّوَ إَِّْ}كيقكؿ: 

 يدور حول معنيين:
  تعظيـ اهلل .لفعؿ مف أفعاؿ المخمكقيف, خيران كاف أـ شران 
  ًى اهللضى ر  .كقبكلو لفعؿ مف أفعاؿ المخمكقيف 

                                  
 

 (.ُِّ/ ٔ)مجمكع الفتاكل ( (ُ
 (.ُِٗ( مشكؿ الحديث كبيانو )ص: (ِ
 (.َُٕ( شرح العقيدة الكاسطية )ص: (ّ
 (.ُٕٓ)ص: تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ) معاصر (( (ْ
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, أخرج البخارم مف حديث أبي ىريرة  فقدالواردة في األحاديث النبوية:  وأما إعجابات اهلل 
 اهلل, , قاؿ البغكم: "عًجب(ِ) (ُ) السَّاَلِسِل" ِفي الَجنَّةَ  ُخُمونَ َيدْ  َقْومٍ  ِمنْ  المَّوُ  : "َعِجبَ , قاؿعف النبي 

ٍعنىاهي  قيكع ًبمىٍعنى اٍلعجب يكيكف عجبيـ ... كقدٍ  عمى جازيتيـ: مىٍعنىاهي : الرضى ... كًقيؿ :مى  ًعٍند اٍلعىمىؿ ذًلؾ كي
عف القـك  م: رضي اهلل ف المعنى األقرب لمعنى الحديث كسياقو, الرضى, أ, نقكؿ: إ(ّ)" عىًظيمان  اهلل

      يدخمكف الجنة بالسالسؿ, كاختمؼ العمماء في معنى السالسؿ, منيـ قاؿ: أنيا عمى الحقيقة, فقاؿ 
 كالتقدير: حقيقتو, عمى حممو مف مانع فال الدنيا, بحالة دمقيَّ  أعناقيـ في السالسؿ بككف ابف حجر: "المراد

 الجكزم: ابف قاؿ, ؿ, ]كمنيـ مف حمميا عمى المجاز[السالس في يسممكا أف قبؿ ككانكا الجنة, يدخمكف
 األسر عمى اإلكراه فكاف الجنة, فدخمكا طكعان, دخمكا اإلسالـ صحة عرفكا فمما كقيي دكا, أيسركا أنيـ معناه
 أقاـ الجنة دخكؿ في السبب ىك كاف كلما التسمسؿ؛ اإلكراه عمى أطمؽ ككأنو األكؿ, السبب ىك كالتقييد
 .(ْ)السبب"  مقاـ المسبب

, ركل البخارم مف مف فعؿ الرجؿ األنصارم كزكجتو مع ضيؼ رسكؿ اهلل  وَيعَجب اهلل 
ا: فىقيٍمفى  ًنسىاًئوً  ًإلىى فىبىعىثى  , النًَّبيَّ  أىتىى رىجيالن  , أىفَّ حديث أبي ىريرة        فىقىاؿى  ,(ٓ) المىاءي  ًإالَّ  مىعىنىا مى

ؿه  فىقىاؿى  َىَذا", ُيِضيفُ  َأوْ  َيُضمُّ  "َمنْ  : المَّوً  رىسيكؿي  اًر  ًمفى  رىجي : فىقىاؿى  اٍمرىأىًتًو, ًإلىى ًبوً  فىاٍنطىمىؽى  أىنىا,: (ٔ)األىٍنصى
ٍيؼى  أىٍكًرًمي ا: فىقىالىتٍ  ,  المَّوً  رىسيكؿً  ضى  كىأىٍصًبًحي طىعىامىًؾ, ىىي ًئي: فىقىاؿى  ًصٍبيىاًني, قيكتي  ًإالَّ  ًعٍندىنىا مى

                                  
 

مَّدي ََُّحَٔ/ ْ( صحيح البخارم, ًكتىابي الًجيىاًد كىالس يىًر, بىابي األيسىارىل ًفي السَّالىًسًؿ, )(ُ دَّثىنىا ميحى     (, قاؿ البخارم: حى
دَّ ا , حى ٍيرىةى ٍبفي بىشَّارو ٍف أىًبي ىيرى , عى ًد ٍبًف ًزيىادو مَّ دَّثىنىا شيٍعبىةي, عىٍف ميحى , حى ًف النًَّبي  ثىنىا غيٍندىره : ... الحديث., عى  , قىاؿى

(, قاؿ العجمي: "ككاف مف أثبت الناس في حديث شعبة", ِْٕفيو غفمة, تقريب التيذيب )ص:  ,ُغْنَدر( قاؿ ابف حجر: (ِ
 قاؿ  (, كأيضا:ٓ/ ِٓ)تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (, كعند المزم: "كاف ربيب شعبة", َِْ)ص:  الثقات لمعجمي

تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ عبد اهلل بف المبارؾ: "إذا اختمؼ الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكـ بينيـ", 
كأراد بعضيـ أف  مف أصح الناس كتابان  كاف :(, كعند ابف حجر: "كقاؿ عبد الخالؽ بف منصكر عف بف معيفٖ/ ِٓ)لممزم

؛ اإلسناد(, كغندر في الحديث عف شعبة, فبذلؾ ال تقع الغفمة في ىذا ٕٗ/ ٗ)يخطئو فمـ يقدر", تيذيب التيذيب البف حجر
 (.ُٕ, سبؽ دراستو في صفحة )اْلُجَمِحيّ  ُمَحمَّد ْبن ِزَيادكأما 

 (.ٕٕ/ ُُ( شرح السنة لمبغكم )(ّ
 (.ُْٓ/ ٔبف حجر )( فتح البارم ال(ْ
:  )َفبعث ِإَلى ِنَساِئِو(( (ٓ ( أىم: من يضم( أىم: مىا عندنىا إالَّ المىاء, )َما َمعناأىم: يٍطمب ًمٍنييفَّ مىا يضيؼ الرجؿ ًبًو, )فىقيٍمفى

 (.ِْٔ/ ُٔ)عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعينييجمعو ًإلىى نىفسو ًفي اأٍلكؿ, 
ة بف زيد بف سيؿ, كقيؿ: ثىابت بف قيس إالرجؿ كزكجتو, منيـ قاؿ: مف ىك  ( اختمؼ العمماء في(ٔ           نو أىبيك طىٍمحى
ة ... , انظر: ا كىاحى  (.ِْٔ/ ُٔ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعينيبف الشماس, كقيؿ: عبد اهلل بف رى
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ؾً  ًسرىاجى
نى  ,(ُ) ًميكى يىا, كىأىٍصبىحىتٍ  طىعىامىيىا, فىيىيَّأىتٍ  عىشىاءن, أىرىاديكا ًإذىا ًصٍبيىانىؾً  ك  مىتٍ  ًسرىاجى نىكَّ  ثيَـّ  ًصٍبيىانىيىا, كى
يىا تيٍصًمحي  كىأىنَّيىا قىامىتٍ  عىالى  فىأىٍطفىأىٍتوي, ًسرىاجى  ًإلىى غىدىا أىٍصبىحى  مَّافىمى  ,(ِ)طىاًكيىٍيًف  فىبىاتىا يىٍأكيالىًف, أىنَّييمىا ييًريىاًنوً  فىجى

 ًٌٌََْ ؤَْٔفُسِيُِْ ػٍَََ ًَُّؤْثِشًَُْ} :المَّوي  فىأىٍنزىؿى  َفَعاِلُكَما" ِمنْ  َعِجَب, َأوْ  المَّْيَمَة, المَّوُ  "َضِحكَ : فىقىاؿى  , المَّوً  رىسيكؿً 

 الضحؾ , قاؿ ابف حجر: "كنسبة(ّ) [ٗ: الحشر] {املُفٍِْحٌَُْ ىُُُ فَإًٌَُئِهَ َٔفْسِوِ ضُحَّ ٌُّقَ ًََِْٓ خَصَبصَخٌ ثِيُِْ وَبَْ

مكا ضيؼ رسكؿ اهلل (ْ)بصنيعيما"  الرضا بيما كالمراد مجازية, اهلل إلى كالتعجب عمى  , حيث إنيـ فضَّ
, كجميالن  ان عمى أنفسيـ كأكالدىـ, كلـ ييٍشًعركا الضيؼ بأنيـ ال يممككف غير ىذا الطعاـ, فكاف فعميما حسن

 .كرسكلو  مف اهلل  استحؽ الرضى كالقبكؿ
, ثـ عمـ ما عميو فعاد لمقتاؿ  من فعل رجمين: وَيْعَجب اهلل   أحدىما, غزا في سبيؿ اهلل, فانيـز

ٍبدً رغبة كشفقة, مما أعد اهلل  : قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  مىٍسعيكدو  ٍبفً  المَّوً  , أخرج أبك داكد مف حديث عى
 َحتَّى َفَرَجعَ  َعَمْيِو, َما َفَعِممَ  - َأْصَحاَبوُ  َيْعِني: – َفاْنَيَزمَ  المَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َغزَا لٍ َرجُ  ِمنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  َربَُّنا َعِجبَ "

 ِممَّا َوَشَفَقةً  ِعْنِدي, ِفيَما َرْغَبةً  َرَجعَ  َعْبِدي ِإَلى اْنُظُروا: ِلَماَلِئَكِتوِ  َتَعاَلى المَّوُ  َفَيُقولُ  ,(ٓ)َدُمُو  ُأَىِريقَ 
  

 
 
 
 

                                  
 

 (.ِْٔ/ ُٔ)رح صحيح البخارم لمعينيعمدة القارم شًبيىٍمزىة اٍلقطع أىم: أكقديو أىك نكريو,  )وأصبحي سراجك(( (ُ
 (.ُٔٓ/ ٔأم: بغير عشاء كأكؿ الضيؼ, شرح القسطالني ) )فباتا طاويين(( (ِ
[ ٗ]الحشر:  }َوُيْؤِثُروَن َعَمى َأْنُفِسِيْم َوَلْو َكاَن ِبِيْم َخَصاَصٌة{( صحيح البخارم, كتاب مناقب األنصار, بىابي قىٍكًؿ المًَّو: (ّ
, عىفٍ (, قاؿ ّٖٕٗحّْ/ ٓ) اًزـو ٍف أىًبي حى , عى ٍيًؿ ٍبًف غىٍزكىافى دى, عىٍف فيضى ٍبدي المًَّو ٍبفي دىاكي دَّثىنىا عى دَّثىنىا ميسىدَّده, حى      البخارم: حى

ٍيرىةى  : مىا مىعىنىا ًإالَّ المىاءي, فىقىاؿى رى , أىفَّ رىجيالن أىتىى النًَّبيَّ أىًبي ىيرى  : ... الحديث. سيكؿي المًَّو , فىبىعىثى ًإلىى ًنسىاًئًو فىقيٍمفى
 (.ُٔٓ/ ٔ(, كانظر: شرح القسطالني )َُِ/ ٕ( فتح البارم )(ْ
دىمو, )َحتَّى أىريق َدمو( ( (ٓ فتح اٍليىاء الزَّاًئدىة أىم: أريؽ كى ـ اٍليمزىة كى  (.ُِٕ/ ِ)التيسير بشرح الجامع الصغير لممناكمًبضى
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 المتعجػب الفعػؿ بكػكف مفسػر تعػالى حقػو فػي , يقػكؿ المنػاكم: "كالعجػب(ّ) (ِ) "َدُمـوُ  ُأَىِريـقَ  َحتَّى (ُ)ِديِعنْ 
 

                                  
 

ا ًعٍنًدم( مف اٍلعقىاب, مف الثَّكىاب  )َرْغَبة ِفيَما ِعْنِدي(( (ُ / ِ)التيسير بشرح الجامع الصغير لممناكم)كشفقة( أىم: خكفنا )ًممَّ
ُِٕ.) 

ًؿ يىٍشًرم نىٍفسىوي )(ِ , ِّٔٓحُٗ/ ّ( سنف أبي داكد, ًكتىاب اٍلًجيىاًد, بىابه ًفي الرَّجي اًعيؿى دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمى (, قاؿ أبك داكد: حى
مَّاده, أىخٍ  دَّثىنىا حى : قىاؿى رىسيكؿي المَّوً حى ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو قىاؿى , عىٍف عى نىا عىطىاءي ٍبفي السَّاًئًب, عىٍف ميرَّةى اٍليىٍمدىاًني  : ... الحديث,  بىرى
(, عف عفاف بف مسمـ, كركح بف عبادة, كىما تابعا ّْٗٗحُٔ/ ٕ) , مسند عبد اهلل بف مسعكد في مسنده كأخرجو أحمد
سماعيؿ, عف حماد بف سممة عف عطاء بف السائب, بو, كبزيادة قصة رجؿ ثار مف فراشو ... إلى آخره, مكسى بف ا

مَّادً  (, مف طريؽ  ميكسىى ٍبفً ُِّ/ ِ) , ًكتىابي اٍلًجيىادً مستدركو كأخرجو الحاكـ في اًعيؿ عف حى مىمىة عف عىطىاءً  ٍبفً  ًإٍسمى  ٍبفً  سى
, )يعمى ا كالسَّاًئب بو بمثمو, كأخرجو أب ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو (, عف عبد الكاحد ِِٕٓحُٕٗ/ ٗلمكصمي في مسنده, ميٍسنىدي عى

سماعيؿ, عف حماد بف سممة عف عطاء بف السائب, بو بزيادة قصة رجؿ ثار مف كطائو إ, كىك تابع مكسى بف بف غياثا
 .... إلى آخره

سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ّ اُ  كفيومتصؿ,   ا   َعَطاء و (, ُٖٕ, تغير حفظو بأخرة, تقريب التيذيب )ص: ةَسَممَ  ْبن دَحمَّ
مكسى بف إسماعيؿ  بعا, فإف اختالطو ال يضر, فقد تَحمَُّاد(, أما ُّٗ, صدكؽ اختمط, تقريب التيذيب )ص: السَّاِئب ْبنا

, عطاءكأما في التخريج[, ف مف عفاف بف مسمـ كركح بف عبادة كعبد الكاحد بف غياث ]كما ىك مبيَّ  )الراكم عف حماد(, كؿ  
عالء قاؿ العمماء اختمفكا في سماعو, قبؿ أـ بعد,  كلكففإف اختالطو ال يضر أيضان؛ ألف حمادان سمع منو قبؿ االختالط, 

     كأبك داكد كالطحاكم  ,"استثنى الجميكر أيضان ركاية حماد بف سممة عنو أيضان, فممف قالو يحيى بف معيف :الديف عمي رضا
في الكامؿ عف عبد اهلل بف الدكرقي عف يحيى بف معيف قاؿ: حديث سفياف كشعبة كحماد بف سممة  ماني, فركل ابف عدنالككحمزة 

أبى خيثمة عف ابف معيف  أبك بكر ابف عف عطاء بف السائب مستقيـ, كىكذا ركل عباس الدكرم عف يحيى بف معيف, ككذلؾ ذكر
نما حديث عطاء الذل كاف منو قبؿ تغيره يؤخذ مف أربعة ال مف سكاىـ, فصحح ركاية حماد بف سممة عف عطاء. كقاؿ ال طحاكم: كا 

اني في أماليو: حماد بف سممة قديـ السماع مف نكىـ: شعبة كسفياف الثكرم كحماد بف سممة كحماد بف زيد, كقاؿ حمزة بف محمد الك
ع منو بعد االختالط, حسبما قالو العقيمي في قكلو: إنما عطاء بف السائب, نعـ قاؿ عبد الحؽ في األحكاـ: أف حماد بف سممة مف سم

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

عبد الحؽ ىذا بأف قاؿ: ال يعمـ مف قالو غير العقيمي كالمعركؼ عف غيره خالؼ ذلؾ,  أبك عبد اهلل محمد بف أبى بكر بف المكاؽ كالـ
حديثيو عنو, قاؿ: كقد  قاؿ كقكلو: ألنو إنما قدـ عمييـ في آخر عمره غمط, بؿ قدـ عمييـ مرتيف فمف سمع منو في القدمة األكلى صحٌ 

 الككاكب النيرات البف الكياؿ(, كانظر: ُِْحاشية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط )ص: أبك داكد",  نص عمى ذلؾ
       (, كأكد الدارقطني ىذا السماع حيث قاؿ: "دخؿ عطاء بف السائب البصرة كجمس, فسماع أيكب كحماد ِّٓ)ص: 

قاؿ ابف حجر: , (ّٔٔصحيح, كالرحمة الثانية فيو اختالط", سؤاالت السممي لمدارقطني )ص: كلى بف سممة في الرحمة األا
(, ذكره ابف حباف في ِِ/ ِ(, قاؿ الذىبي: ثقة ساء حفظو بآخره, الكاشؼ )ُّٗصدكؽ اختمط, تقريب التيذيب )ص: 

كىافى  الثقات, كقاؿ: لـ يفحش خطد ق "كى تَّى يسٍ أاٍختىمىط ًبآًخرًه كى ٍف مىٍسمىؾ اٍلعيديكؿ بعد", الثقاته حى         تىحؽ أىف يعدؿ ًبًو عى
 =(, قاؿَِٔ/ ٕالبف حجر) تيذيب التيذيب لـ يتكمـ الناس في حديثو القديـ,صدكؽ ثقة  :(, قاؿ الساجيُِٓ/ ٕ)



  اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ  اٌنجٌّخ                

 

   
                                                  ِٕ         

عظَّـ فعؿ  أف اهلل  :, أم(ُ)عميو"  جزاؤه كيكثر عنده يعظـ :أم ربنا عجب فقكلو عظيمة بمنزلة منو
كا مف المعركة, إال أنو عرؼ كمعو أصحابو الذيف انيزم ىذا الرجؿ الذم كاف يغزك في سبيؿ اهلل 

حرمة الفرار مف المكاجية مع العدك, كعمـ ما أعد اهلل لمثابتيف مف الثكاب, كلمفاريف مف الجزاء, فثبت 
 .(ِ) كقاتؿ حتى أريقت دماؤه في سبيؿ اهلل 

 َوَجلَّ  زَّ عَ  َربَُّنا َعِجبَ ": قىاؿى   النًَّبي   عىفً  فقد أخرج أحمد, مف حديث ابف مسعكد  وأما اآلخر:
 َماَلِئَكِتي, َأَيا: َربَُّنا َفَيُقولُ  َصاَلِتِو, ِإَلى َوَحيّْوِ  َأْىِموِ  َبْينِ  ِمنْ  ,(ّ)ِوَطاِئِو َوِلَحاِفِو  ثَار َعنْ  َرُجلٍ : َرُجَمْينِ  ِمنْ 

 ِعْنِدي, ِفيَما َرْغَبةً  ,(ْ)َصاَلِتِو  ىِإلَ  َوَأْىِموِ  َحيّْوِ  َبْينِ  َوِمنْ  َوِوَطاِئِو, ِفرَاِشوِ  ِمنْ  ثَارَ  َعْبِدي, ِإَلى اْنُظُروا
, َعزَّ  المَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َغزَا َوَرُجلٍ  ِعْنِدي, ِممَّا َوَشَفَقةً   ِفي َلوُ  َوَما اْلِفرَاِر, ِمنَ  َعَمْيوِ  َما َفَعِممَ  َفاْنَيَزُموا, َوَجلَّ
 :ِلَماَلِئَكِتوِ  َوَجلَّ  َعزَّ  المَّوُ  َفَيُقولُ  ِعْنِدي, ِممَّا َوَشَفَقةً  ي,ِعْندِ  ِفيَما َرْغَبةً  َدُمُو, ُأْىِريقَ  َحتَّى َفَرَجعَ  الرُُّجوِع,

  
 

                                                                                                        
 

ا ثقة, ركل عف ابف أبي أكفى, كمف سمع مف  كقاؿ العجمي: تابعي, جائز الحديث,= ا قديمن عطاء قديمنا فيك مرة: كاف شيخن
كقد كاف تغير حفظو  , و المتقدمكف(, قاؿ ابف سعد: ككاف ثقة. كقد ركل عنِّّصحيح الحديث, الثقات لمعجمي)ص: 

: إسنادهالحديث فالنفس تميؿ إلى أنو صدكؽ, قمت: (. ِّٖ/ ٔ)الطبقات الكبرل البف سعدبآخره كاختمط في آخر عمره, 
ـٍ (, ّٕٕ/ ِامع الصغير كزيادتو )قاؿ االلباني: )حسف(, صحيح الج حسف, لى ًحيحي اإلسناد كى ًديثه صى كقاؿ الحاكـ: "ىىذىا حى

اهي", المستدرؾ عمى الصحيحيف ) ر جى  (.ُِّ/ ِييخى
 (.َّّ/ ْ)فيض القدير ( (ُ
 .المرجع السابؽ( انظر: (ِ
بكسر الالـ,  حافو()ولِ اشو الميف. فر  :بكسر الكاك أمطائو( )عن وِ أم: قاـ عمى سرعة بيمة كنشاط كرغبة. )ثار( ( رجؿ, (ّ

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة أم: ثكبو الذم فكقو. قيؿ: المحاؼ كؿ ما يمتحؼ بو, أم: يتغطى كالمباس الذم فكؽ ما سكاه, 
كالكطاء: ما تكطأت بو مف , (ّّٕ/ َُ) لمزبيدم تاج العركس ,ثار الشَّيءي: ىاجى , (ِِٓ/ ْالمصابيح لممباركفكرم  )

, تاج العركس,  (َُِ/ ٔ) البف فارس مقاييس المغة جـ, معفراش ا تىغىطٍَّيتى ًبًو فىييكى ًلحاؼه  .(ّٔٓ/ ِْ) لمزبيدم كؿ  مى
ٍحبيكًبًو  )ِمْن َبْيِن ِحبِّْو(( (ْ اًء, أىٍم: مى الى )"َوَأْىِمِو ِإَلى َصاَلِتِو"(: ًبكىٍسًر اٍلحى ٍبدىةي اٍلخى ـٍ زي اًئالن عىًف الًَّذيفى ىي ًئًؽ ًعٍندىهي ًإلىى , أىٍم: مى

ا تىٍنفى  نَّمى ٍشًرًه, كىاً  ـٍ الى يىٍنفىعيكنىوي الى ًفي قىٍبًرًه كىالى يىٍكـى حى ا ًبأىنَّيي اًلًقًو, ًعٍممن ب ًو كىخى مرقاة المفاتيح شرح عيوي طىاعىتيوي ًفي أىيَّاـً عيميًرًه, ًعبىادىًة رى
 (.ّٕٗ/ ّ) مشكاة المصابيح لممال عمي القارم
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, نالحظ أف اإلماـ (ِ) (ُ) "َدُموُ  ُأَىِريقَ  َحتَّى ِعْنِدي, ِممَّا َوَرْىَبةً  ِعْنِدي, ِفيَما َرْغَبةً  َرَجعَ  َعْبِدي, ِإَلى اْنُظُروا
م يحدث عف رجؿ قاـ مف نكمو, تاركان األىؿ كاألحبة, الذ أحمد أكرد في ىذا الحديث قكؿ النبي 

, كيطمب ما عنده مف ثكاب كأجر, كيخشى عقاب    كالفراش الناعـ, متجيان لمكاحد األحد, يصمي لو 
 كرضاه لفعمتو. , فاستحؽ بفعمتو استحساف اهلل اهلل 

كمػا جػاء فػي الحػديث  كىػذا الجنـة.َصـاِحَبُو, ويـدخالن  َأَحـُدُىَما , من رجمين َيْقُتلُ ْعَجب ربنا ويُ 
ٍيرىةى,  َيْقتُـلُ  َرُجَمـْينِ  ِمـنْ  َيْعَجـبُ  َوَجلَّ  َعزَّ  المَّوَ  ِإنَّ ": قىاؿى   النًَّبي   عىفً  الذم أخرجو النسائي مف حديث أبي ىيرى

قىاؿى  - َصاِحَبوُ  َأَحُدُىَما , (ْ)(ّ) "اْلَجنَّةَ  َيْدُخاَلنِ  ُثمَّ  - َصاِحَبوُ  اَأَحُدُىمَ  َيْقُتلُ  َرُجَمْينِ  ِمنْ  َلَيْضَحكُ  :أيٍخػرىل مىرَّةن  كى
 السػبب الػذم مػف أجمػو ييػدًخؿ اهلل  -كما ىك مبيَّف فػي التخػريج-يذكر مالؾ, كالبخارم, كمسمـ, كأحمد, 

ػػًبيؿً  ًفػػي ىىػػذىا "ييقىاتًػػؿي  -كالمفػػظ لمالػػؾ-الػػرجميف الجنػػةى, كىػػك:  , المَّػػوً  سى َـّ  فىييٍقتىػػؿي  فىييقىاتًػػؿي  اٍلقىاتًػػؿً  مىػػىعى  المَّػػوي  يىتيػػكبي  ثيػػ
فىييٍستىٍشػػيىدي" 
 كػػاف األكؿ القاتػػؿ أف العمػػـ, أىػػؿ جماعػػة عنػػد الحػػديث ىػػذا , يقػػكؿ ابػػف عبػػد البػػر: "معنػػى(ٔ( )ٓ)

                                  
 

مىمىةى, ّْٗٗحُٔ/ ٕحمد , مسند عبد اهلل بف مسعكد )( مسند أ(ُ ادي ٍبفي سى مَّ دَّثىنىا حى : حى , قىاالى , كىعىفَّافي ٍكحه دَّثىنىا رى (, قاؿ أحمد: حى
, عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو  نىا عىطىاءي ٍبفي السَّاًئًب, عىًف ميرَّةى اٍليىٍمدىاًني  : أىٍخبىرى ًف النًَّبي  قىاؿى عىفَّافي : ... الحديث, قىا  , عى سبؽ كقد ؿى

 (.ُٖ-ُٕصفحة رقـ ) سننو الحديث الذم أخرجو أبك داكد في تخريجو ضمنان في
سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ِ سناد أحمد ىذا نفس ِٕ, ِٔ -ِٔ, سبؽ في صفحة ) اءطَ وعَ  َحمَّاد كفيومتصؿ,   ا  (, كا 

       (, ُُِ, كىك ثقة فاضؿ, تقريب التيذيب )ص: َباَدةَ َرْوُح ْبُن عُ , ركاة آخريفإال أف بو  السابؽ؛ إسناد أبي داكد
 (.ّّٗ, كىك ثقة ثبت, تقريب التيذيب )ص: ْبن ُمْسِمم َوَعفَّان

نًَّة, )(ّ ٍقتيكًؿ ًفي سىًبيًؿ المًَّو ًفي اٍلجى نىا (, قاؿ النسائي: أىخٍ ُّٓٔحّٖ/ ٔ( سنف النسائي, ًكتىابي اٍلًجيىاًد, اٍجًتمىاعي اٍلقىاًتًؿ كىاٍلمى بىرى
ٍيرىةى, عىًف ا ٍف اأٍلىٍعرىًج, عىٍف أىًبي ىيرى نىاًد, عى , عىٍف أىًبي الز  دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى , قىاؿى مَّدي ٍبفي مىٍنصيكرو : ... الحديث,  لنًَّبي  ميحى قىاؿى

, ًكتىابي في صحيحو كأخرجو البخارم (.ِٖحَْٔ/ِ, ًكتىابي اٍلًجيىاًد, بىابي الش يىدىاًء ًفي سىًبيًؿ المًَّو )همكطأ في كأخرجو مالؾ
ييٍقتىؿي ) ـي, فىييسىد دي بىٍعدي كى , ثيَـّ ييٍسًم ـى مىارىًة, في صحيحو (, كمسمـِِٖٔحِْ/ ْالًجيىاًد كىالس يىًر, بىابي الكىاًفًر يىٍقتيؿي الميٍسًم , ًكتىابي اإٍلً

رى يىٍدخي  ا اآٍلخى ديىيمى مىٍيًف يىٍقتيؿي أىحى نَّةى )بىابي بىيىاًف الرَّجي ًف اٍلجى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي في مسنده كأحمد (,َُٖٗحَُْٓ/ ّالى , ميٍسنىدي أىًبي ىيرى
ٍنوي ) الزناد, بو, كبمفظة )يضحؾ كذكر سبب  يبخارم, كمسمـ, كأحمد( مف طريؽ أب(, ثالثتيـ )الٕٔٗٗحْٗ/ ُٔعى

 دخكليما الجنة(. 
سناده متصؿ, كفيو ( رجالو كميـ ثقات, ك (ْ فالحديث إسناده   قمت:(, ُٓ, سبؽ دراستو في صفحة )ْبن ُعَيْيَنةُسْفَيان ا 

       عمى شرطيما", سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا  , قاؿ األلباني: "كىذا صحيح أيضان صحيح
(ٔ /ٔٓ .) 
 تخريجو ضمف الحديث السابؽ. كستجد (,ِٖحَْٔ/ِ( مكطأ مالؾ, ًكتىابي اٍلًجيىاًد, بىابي الش يىدىاًء ًفي سىًبيًؿ المًَّو )(ٓ

سنادهرجالو كميـ ثقات, ك  (ٔ) صحيح, قاؿ األلباني: صحيح, صحيح الجامع الصغير  إسنادهالحديث  قمت:متصؿ,  ا 
 (.ُّْٔ/ ِكزيادتو )
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 َِذب  ٌَيُذُْ  ُّغْفَذشْ  َّنْزَيٌُا إِْْ وَفَشًُا ٌَِّزَِّٓ لًُْ} كجؿ: عز اهلل قاؿ إسالمو, الحديث ىذا في المذككرة كتكبتو كافران,

النسػػػػائي, أك الضػػػػحؾ كمػػػػا عنػػػػد غيػػػػره,         , أمػػػػا لفظػػػػة اإلعجػػػػاب كمػػػػا عنػػػػد (ُ)" [87: األٔفذذذذبي]{ سَذذذذٍَ َ ذْلَذذذذ
ػػاًئزو " ٍيػػري جى ا يىٍسػػتىًخف ييـي اٍلفىػػرىحي أىًك الطَّػػرىبي غى ػػًحؾي الَّػػًذم يىٍعتىػػًرم اٍلبىشىػػرى ًعٍنػػدىمى طَّػػاًبي  الضَّ مىػػى المَّػػًو تىعىػػالىىقىػػاؿى اٍلخى  عى

نَّمىا  ـٍ كى كىاً  كىيي اًب ًعٍندى اٍلبىشىًر فىًإذىا رىأىٍكهي أىٍضحى ٍعجى ؿَّ اإٍلً ًنيًع الًَّذم يىًحؿ  مىحى ًربى ًليىذىا الصَّ ثىؿه ضي ٍخبىاري ىىذىا مى ٍعنىاهي اإٍلً مى
نَّ  ا ًباٍلجى ًنيًعًيمى مىى صى ازىاًتًيمىا عى ميجى ًر كى قىبيكًلًو ًلٍْلخى ًدًىمىا كى ا المًَّو ًبًفٍعًؿ أىحى الىٍيًيمىاعىٍف ًرضى ًؼ حى , إذان: (ِ)" ًة مىعى اٍخًتالى

, الذم -القاتؿ–لفعؿ الرجميف, األكؿ الذم قيتؿ في المعركة شييدان, كالثاني  ىك الرضى كالقبكؿ مف اهلل 
 أسمـ فتاب اهلل عميو, ثـ قيتؿ شييدان في معركة أخرل. 

كىػػػػػػذا مػػػػػػا جػػػػػػاء فػػػػػػي  ,إال اهلل  ُنوبَ الــــــذُّ  َيْغِفــــــرُ  اَل  َأنَّــــــوُ  َيْعَمــــــمُ  العبــــــد مــــــن  اهلل ْعَجــــــبويَ 
ًمػػػػػي   الحػػػػػديث ًبيعىػػػػػة ٍبػػػػػفي  الػػػػػذم أخرجػػػػػو الترمػػػػػذم, قػػػػػاؿ عى ػػػػػًيٍدتي : (ّ) رى ًميًّػػػػػا, شى ػػػػػا ًليىٍركىبىيىػػػػػا, ًبدىابَّػػػػػةو  أيتًػػػػػيى  عى  فىمىمَّ
ػػػػعى  ػػػػاًب, ًفػػػػي ًرٍجمىػػػػوي  كىضى كى ثنػػػػا, المَّػػػػًو" "ًبٍسػػػػـً : قىػػػػاؿى  الر  ػػػػا ثىالى مىػػػػى اٍسػػػػتىكىل فىمىمَّ ٍمػػػػدي : قىػػػػاؿى  ,(ْ)ظىٍيًرىىػػػػا  عى  ًلمَّػػػػًو", "الحى

َـّ  : اٌضخذذذش ]{ ٌَُّنْمٍَِجُذذذٌَْ سَثِّنَذذذب إٌَِذذذَ ًَإَِّٔذذذب  (٘)ُِمْذذذشِِٔ َ   ٌَذذذوُ وُنَّذذذب ًََِذذذب ىَذذذزَا  ٌَنَذذذب سَذذذخَّشَ اٌَّذذذزُِ سُذذذجْحَبَْ}" :قىػػػاؿى  ثيػػػ

َـّ  ,"[21 ٍمػػػػػدي : قىػػػػػاؿى  ثيػػػػػ ثنػػػػػا, ًلمَّػػػػػًو" "الحى " "المَّػػػػػوي  ثىالى انىؾى  أىٍكبىػػػػػري ثنػػػػػا, "سيػػػػػٍبحى  ًلػػػػػي, فىػػػػػاٍغًفٍر  نىٍفًسػػػػػي ظىمىٍمػػػػػتي  قىػػػػػدٍ  ًإن ػػػػػي ثىالى

", ًإالَّ  الػػػػذ نيكبى  يىٍغًفػػػػري  الى  فىًإنَّػػػػوي  َـّ  أىٍنػػػػتى ػػػػًحؾى  ثيػػػػ ػػػػٍيءو  أىم   ًمػػػػفٍ  :فىقيٍمػػػػتي . ضى ػػػػًحٍكتى  شى ؟ أىًميػػػػرى  يىػػػػا ضى ػػػػٍؤًمًنيفى : قىػػػػاؿى  المي
ػػػػػمَّى المَّػػػػػوً  رىسيػػػػػكؿى  رىأىٍيػػػػػتي  مىٍيػػػػػوً  المَّػػػػػوي  صى ػػػػػمَّـى  عى سى ػػػػػنىعى  كى ػػػػػا صى ػػػػػنى  كىمى ,صى َـّ  ٍعتي , ثيػػػػػ ػػػػػًحؾى ػػػػػٍيءو  أىم   ًمػػػػػفٍ : فىقيٍمػػػػػتي  ضى  شى

ػػػػًحٍكتى   اَل  ِإنَّــــوُ  ُذُنــــوِبي ِلــــي اْغِفــــرْ  َربّْ : َقــــالَ  ِإَذا َعْبــــِدهِ  ِمــــنْ  َلَيْعَجــــبُ  َربَّــــكَ  ِإنَّ " :قىػػػػاؿى  المَّػػػػًو؟ رىسيػػػػكؿى  يىػػػػا ضى
  

 
 

                                  
 

 (.ّْْ/ ُٖ)التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد البف عبد البر( (ُ
 .(َْ/ ٔفتح البارم البف حجر ) ((ِ
       الطبقات الكبرل البف سعد, ... ثقة معركفان  افى ييٍكنىى أىبىا اٍلميًغيرىةً األىٍزًدم  ثـ أحد بني كالبة ... كى  َعِميُّ ْبُن َرِبيَعَة,( (ّ
 (.ّْٔ(, بتصرؼ. ]كىك[, "ككفي", تابعي, ثقة, الثقات لمعجمي )ص: ِْٕ/ ٔ)
ٍضعى ًرٍجًموً  ,)َفَممَّا َوَضَع ِرْجَمُو( ,يءى أىٍم: جً  ,ًبًصيغىًة اٍلمىٍجييكؿً  )أُِتَي(( (ْ أىًم: اٍستىقىرَّ  ,)َفَممَّا اْسَتَوى َعَمى َظْيرَِىا( ,أىٍم: أىرىادى كى

مىى ظىٍيًرىىا,   (.ِٕٖ/ ٗ)تحفة األحكذم لممباركفكرل اٍستىقىرَّ عى
 .(ُُِٖ/ ٔ)لمجكىرمالصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ,مطيقيف :أمُمقرنين, ( (ٓ
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ـــــُرَك" الـــــذُُّنوبَ  َيْغِفـــــرُ  بَّػػػػػؾى  : ")ًإفَّ , إف قكلػػػػػو (ِ) (ُ) َغْي ػػػػػ رى ػػػػػى: أىمٍ  اٍلًجػػػػػيـً  ًبفىػػػػػٍتحً ( بي يىٍعجى ٍبػػػػػًدهً  ًمػػػػػفٍ ) يىٍرضى  عى
يىٍستىٍحًسػػػػػػػػنيوي  اٍلقىػػػػػػػػٍكؿى  ىىػػػػػػػػذىا يىٍرتىًضػػػػػػػػي أىٍم:: الط يبًػػػػػػػػي   قىػػػػػػػػاؿى ( ذينيػػػػػػػػكًبي ًلػػػػػػػػي اٍغًفػػػػػػػػٍر  رىب   قىػػػػػػػػاؿى  ًإذىا ػػػػػػػػافى  كى  اٍسًتٍحسى

اٍلميٍعًجػػػػًب" 
ىػػػػك  -مػػػػـكاهلل أع–: عجبػػػػت, فػػػػإف المػػػػراد مػػػػف ذلػػػػؾ , كىػػػػذا ىػػػػك الحػػػػاؿ عنػػػػدما يقػػػػكؿ اهلل (ّ)

                                  
 

ا يىقيكؿي ًإذىا رىًكبى دىابَّةن )مذم سنف التر ( (ُ , بىاب مى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى (, ّْْٔحَُٓ/ ٓ, أىٍبكىابي الدَّعىكىاًت عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى
ًبيعى  ًمي  ٍبًف رى اؽى, عىٍف عى ًص, عىٍف أىًبي ًإٍسحى دَّثىنىا أىبيك األىٍحكى : حى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي قىاؿى ًميًّا, أيًتيى ًبدىابَّةو قاؿ الترمذم: حى : شىًيٍدتي عى  ةى, قىاؿى

: ... الحديث. كأخرجو أبك داكد في سننو, ًكتىاب اٍلًجيىاًد, بىابي  عى ًرٍجمىوي ًفي الر كىاًب, قىاؿى ؿي ًإذىا ًليىٍركىبىيىا, فىمىمَّا كىضى ا يىقيكؿي الرَّجي مى
ًحًؾ )(, كالبييقي في األسماء كالصفات, بىأَِِح ّْ/ ّرىًكبى ) اءى ًفي الضَّ (, ككالىما مف ُٖٗحَْٓ/ ِبي مىا جى

ٍنوي ) بو بنحكه, طريؽ أبي األحكص ًمي  ٍبًف أىًبي طىاًلبو رىًضيى المَّوي عى (, َّٗحِْٖ/ ِكأخرجو أحمد في مسنده, ميٍسنىدي عى
ًمي  ٍبًف أىًبي طىاًلبو مسنده,  فيكأخرجو عبد بف حميد  سىًف عى ٍنوي )ص:  ًمٍف ميٍسنىًد أىًبي اٍلحى مف , ككالىما (ٖٓرىًضيى المَّوي عى

عف     (, مف طريؽ المنياؿِِْٖحَُٖ/ ِكأخرجو الحاكـ في مستدركو )عف أبي اسحاؽ, بو بنحكه,  معمر ,طريؽ
 .بنحكهبو  عمي بف ربيعة

سنادهكميـ ثقات, ك  و( رجال(ِ ", تقريب التيذيب )ص: "ثقة مكثر عابد مف الثالثة اختمط بأخرةِإْسَحاَق و أبُ  كفيومتصؿ,  ا 
الككفي مشيكر بالتدليس, كىك تابعي ثقة, كصفو النسائي كغيره  السَِّبيِعيّ  َعْمُرو ْبن َعْبد المَّو (, كقاؿ ابف حجر: "ِّْ

(, كبالنسبة لالختالط, قاؿ ِْبذلؾ", كقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف, طبقات المدلسيف )ص: 
"كلـ يعتبر أحد مف األئمة ما ذكر مف اختالط أبي إسحاؽ, احتجكا بو مطمقان كذلؾ يدؿ عمى أنو لـ يختمط في العالئي: 

(, كقد تكبع         ْٗ)ص:  المختمطيفشيء مف حديثو, كما تقدـ في عبد الممؾ بف عمير فيك أيضان مف القسـ األكؿ", 
ًمي  ٍبًف أىًبي عند أحمد في مسنده(, كىذا ُْٓ)ص: أبك األحكص مف معمر, )ثقة ثبت فاضؿ(, تقريب التيذيب  , ميٍسنىديعى

ٍنوي ) طىاًلبو  زَّاق ْبن َىمَّام(, إال أف في إسناد المتاًبع, َّٗحِْٖ/ ِرىًضيى المَّوي عى ؼ شيير , كىك, ثقة حافظ مصن  َعْبد الرَّ
ال يضر بصحة السند المذككر؛ ألنو  (, إال أف عماهّْٓعمي في آخر عمره فتغير ككاف يتشيع, تقريب التيذيب )ص: 

(, كتشيعو ال يضر أيضان؛ ألف الحديث ال يتحدث ِٖٓتكبع مف مسدد بف مسرىد )كىك ثقة حافظ(, تقريب التيذيب )ص: 
ًمي  عف فكر الشيعة, أما بخصكص التدليس فإف تدليسو ال يضر؛ ألنو صرَّ  نىا عى : أىٍخبىرى اؽى, قىاؿى ٍف أىًبي ًإٍسحى   ح باإلخبار, "عى

: ًبٍسـً المًَّو ...", الا عى ًرٍجمىوي ًفي الر كىاًب, قىاؿى , فىمىمَّا كىضى ًميًّا ًحيفى رىًكبى ًبيعىةى, أىنَّوي شىًيدى عى منتخب مف مسند عبد بف حميد, ٍبفي رى
ٍنوي )ص:  ًمي  ٍبًف أىًبي طىاًلبو رىًضيى المَّوي عى سىًف عى ًبيعىةى  (, ككذلؾ, "عىفٍ ًٖٓمٍف ميٍسنىًد أىًبي اٍلحى ًمي  ٍبفي رى ًني عى اؽى, أىٍخبىرى أىًبي ًإٍسحى

ؿَّ ًعٍندى ريكيكًب الدَّابًَّة )ص:  ًميًّا ًحيفى رىًكبى ...", اآلداب لمبييقي, بىابي ًذٍكًر المًَّو عىزَّ كىجى الحديث  قمت:(, ِّٔأىنَّوي شىًيدى عى
",  إسناده ًحيحه سىفه صى ًديثه حى (, كذكره األلباني في سمسمة ّْْٔحَُٓ/ ٓ)سنف الترمذم صحيح, كقاؿ الترمذم: "ىىذىا حى

 -أبي داكد  حديث صحيح" صحيح : "-أيضان –(, كقاؿ األلباني ُُِ/ ْاألحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )
 (.ّٕٓ/ ٕ) األـ
 (.َُٗٔ/ ْ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممال عمي القارم( (ّ
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الرضػػػػػى كاالستحسػػػػػاف ليػػػػػذا الفعػػػػػؿ الػػػػػذم يقػػػػػكـ بػػػػػو أحػػػػػد عبػػػػػاده, مػػػػػف أفعػػػػػاؿ مستحسػػػػػنة كجميمػػػػػة, كىػػػػػذا 
, ىػػػػك الػػػػذم , كيػػػػدرؾ تمامػػػػان أف اهلل العبػػػػد الػػػػذم يعتػػػػرؼ بذنبػػػػو, كيعمػػػػـ أنػػػػو مقصػػػػر فػػػػي جنػػػػب اهلل 

ت, فيػػػػك يتكجػػػػو لمغفػػػػكر, كيػػػػدعكه كحػػػػده ال شػػػػريؾ لػػػػو , راجيػػػػان يغفػػػػر الػػػػذنكب, كيعفػػػػك عػػػػف الخطايػػػػا كالػػػػزالَّ
العفػػػػك كالغفػػػػراف, عػػػػف الغفمػػػػة لعػػػػدـ الشػػػػكر عمػػػػى النعمػػػػة التػػػػي منحتنػػػػا إياىػػػػا فػػػػي أف سػػػػخرت  مػػػػف اهلل 

 . (ُ)لنا السفر عمى الدابة أك ما شابييا, فممو الحمد كالمنة 
اًمرو  ٍبفً  كما أخرج أحمد, مف حديث عيٍقبىةى َصْبَوٌة,  َلوُ  َلْيَس  الشَّابّْ  ِمنَ  َيْعَجب اهلل و  يىًني  الٍ  عى  جي

  ًالنًَّبي   عىف  َّ( ليعجب اهلل إف: )المناكم , قاؿ(ْ) (ّ)" (ِ)َصْبَوٌة  َلوُ  َلْيَستْ  الشَّابّْ  ِمنَ  َلَيْعَجبُ  المَّوَ  "ِإن
                                  

 
 (.ِْٔ/ ٔ)ف لطرؽ رياض الصالحيف البف عالفدليؿ الفالحي( انظر: (ُ
   فيض القدير لممناكمأم: ميؿ إلى اليكل بحسف اعتياده لمخير كقكة عزيمتو في البعد عف الشر,  ,)ليست لو صبوة(( (ِ
 .(ِّٖٗ/ ٔ) لمجكىرم الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ,ماؿ إلى الجيؿ كالفتٌكة :أم وصبوة:, (ِّٔ/ ِ)
مَّـى )( مسند أحمد(ّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى يىًني  عىًف النًَّبي  صى اًمرو اٍلجي ًديثي عيٍقبىةى ٍبًف عى , حى (, ُُّٕٕحََٔ/ ِٖ, ميٍسنىدي الشَّاًمي يفى

دَّثىنىا اٍبفي لىًييعىةى, عىٍف أىًبي عيشَّانىةى, عىٍف عيٍقبىةى ٍبًف عىامً  , حى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو رو قاؿ أحمد: حى : ... , قىاؿى
يىًني  ) اًمرو اٍلجي ( عف كامؿ بف طمحة, كأخرجو ُْٕٗحِٖٖ/ ّالحديث, كأخرجو أبك يعمى, في مسنده, ميٍسنىدي عيٍقبىةى ٍبًف عى

ٍبكىةى بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث, في ابف أبي أسامة ( عف َُٗٗحٖٔٗ/ ِلىوي ) , ًكتىابي الز ٍىًد, بىابه ًفيمىٍف الى صى
كياني, كأخرجو شيرىٍحًبيؿ ٍبفً  سىًعيدً     ( عف أحمد بف عبد الرحمف عف عبد اهلل ِِٕحُٕٓ/ ُفي مسنده, أىبيك عيشَّانىةى ) الر 

 بو بمثمو. ,بف كىب, جميعيـ )كامؿ, سعيد, عبد اهلل( عف ابف لييعةا
سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ْ قاؿ ابف حجر: "صدكؽ مف السابعة خمط بعد احتراؽ كتبو  ,و ْبن َلِييَعةَعْبد المَّ  كفيومتصؿ,  ا 

(, قاؿ ُّٗكركاية ابف المبارؾ كابف كىب عنو أعدؿ مف غيرىما كلو في مسمـ بعض شيء مقركف", تقريب التيذيب )ص: 
ٍكًضعىٍيًف", المستدرؾ عمى الصحيحيف )  ,بف سعيد كو يحيىكقاؿ البخارم تر (, ّْٖ/ ُالحاكـ: "اٍستىٍشيىدى ًبًو ميٍسًمـه ًفي مى

: كقاؿ ابف المديني: قاؿ لي بشر بف السرل(, ّٕٕ/ ٓ)تيذيب التيذيب البف حجر : ال أحمؿ عنو شيئان, كقاؿ ابف ميدل
كقاؿ  : حدثنا",حتج بحديثو , كاف مف شاء يقكؿ لو: "كاف ضعيفان ال يييعة لـ تحمؿ عنو, كقاؿ ابف معيفلك رأيت ابف ل
  (, "قاؿ ِٔٔابف لييعة ال يكقؼ عمى حديثو كال ينبغي أف يحتج بو كال يغتر بركايتو, أحكاؿ الرجاؿ )ص:  الجكزجاني:

  ضعيفاف, بيف اإلفريقي  ابف أبي حاتـ: سألت أبي كأبا زرعة عف ابف لييعة كاألفريقي أييما أحب إليكما. فقاال: جميعان 
ابف أبي حاتـ(: إذا كاف مف  :ب حديثو عمى االعتبار. قمت ألبي )أمكابف لييعة كثير, أما ابف لييعة فأمره مضطرب, يكت

يركل عف ابف لييعة مثؿ ابف المبارؾ كابف كىب يحتج بو؟ قاؿ: ال. كقاؿ: سئؿ أبك زرعة عف ابف لييعة سماع القدماء 
الباقكف كانكا يأخذكف  كىؤالءإال أف ابف المبارؾ كابف كىب كانا يتتبعاف أصكلو فيكتباف منو,  ؛منو؟ فقاؿ: آخره كأكلو سكاء

تيذيب (, كقاؿ ابف عدم: حديثو كأنو نسياف, كىك ممف يكتب حديثو, ُْٕ/ ٓمف الشيح", الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )
مىيدٌم, عىٍف يىحيىّٕٗ/ ٓ)التيذيب البف حجر , (ُِٖ/ ٓ) التاريح الكبير لمبخارم ٍبف سىًعيد: كىافى ال يراه شيئان,  (, قىاؿى الحي

بف عمي: عبد اهلل بف لييعة  قاؿ عمرك(, ُٗٓ/ ُقاؿ مسمـ: تركو ابف ميدم كيحيى كككيع, الكنى كاألسماء لسماـ )
احترقت كتبو, فمف كتب عنو قبؿ ذلؾ مثؿ: ابف المبارؾ كعبد اهلل بف يزيد المقرم أصح مف الذيف كتبكا بعد ما احترقت 

 =بف سعيد األزدم: إذا ركل كقاؿ عبد الغني (,ُْٕ/ ٓف أبي حاتـ )الكتب, كىك ضعيؼ الحديث, الجرح كالتعديؿ الب
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 صنفو في ندرة يككف حتى جنسو مف نظائره عف خارجان  الشيء ككف كىك العجب, مف كىك اإلعجاب, "مف
يستحسف الشاب الذم  , إف اهلل (ِ)أجره"  لو فيجزؿ قدران  عنده يعظـ أم:( الشاب مف)( ُ) الحرالي قالو

ترعرع بعيدان عف شيكات الدنيا, كالتي عادةن ما تككف جارفة لمشباب, الذيف يعتقدكف أف الحياة ما زالت 
ـ طكيمة أماميـ, كعمييـ استغالؿ ىذه الفترة العمرية, لمتمتع كاشباع الرغبات, فالشباب الذيف ال ميؿ لي

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

 بالطاعات, كاألعماؿ الصالحات.
                                                                                                        
 

(, كقاؿ أحمد ابف ّٖٕ -ّٕٕ/ٓالبف حجر ) العبادلة عف ابف لييعة فيك صحيح ابف المبارؾ كابف كىب كالمقرمء, تيذيب التيذيب=
كم شاىيف:  ابف كقاؿ ,ث بو"إال أنو إذا لقف شيئان حدَّ  ؛صالح: "كاف ابف لييعة مف الثقات قاؿ أحمد بف صالح: ابف لييعة ثقة, كما ري

نما حدَّ  ,عنو مف األحاديث فييا تخميط يطرح ذلؾ التخميط ث مف حفظو بعد احتراؽ كتبو كقاؿ مسعكد, عف الحاكـ: لـ يقصد الكذب, كا 
بة أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف لييعة بف عق :كقاؿ النسائي (,ُٓٗ)ص:  البف حجر العسقالني فأخطأ, رفع اإلصر عف قضاة مصر

(, ركل ابف شاىيف أف يحيى بف معيف قاؿ: عبد اهلل بف لييعة, ِّٗ/ ٓالمصرم ضعيؼ, الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم )
قاؿ ابف حباف: "ككاف شيخان صالحان, كلكنو كاف يدلس عف الضعفاء قبؿ احتراؽ  (,ْٔليس بشيء, المختمؼ فييـ البف شاىيف )ص: 

كتبو في سنة سبعيف كمائة, قبؿ مكتو بأربع سنيف, ككاف أصحابنا يقكلكف: إف سماع مف سمع منو قبؿ احتراؽ كتبو,  كتبو, ثـ احترقت
اعيف ابيف لمحديث كالجمَّ مثؿ: العبادلة فسماعيـ صحيح كمف سمع منو بعد احتراؽ كتبو فسماعو ليس بشيء, ككاف ابف لييعة مف الكتَّ 

(, أما بالنسبة لمتدليس فقد كضعو ابف حجر في المرتبة الخامسة مف مراتب ُُ/ ِف البف حباف )اليف فيو", المجركحيلمعمـ كالرحَّ 
قاؿ جعفر بف محمد الفريابي: سمعت " , فقدأما اختالطو ,عال يحتج بحديثو إال إذا تكبً قمت: (, ْٓالمدلسيف, طبقات المدلسيف )ص: 

ا نكتب ا كنَّ : ألنَّ ]أم: قتيبة[ قاؿ ,حنبؿ: أحاديثؾ عف ابف لييعة صحاح بعض أصحابنا يذكر إنو سمع قتيبة يقكؿ: قاؿ لي أحمد بف
سير أعالـ النبالء , كانظر: (ْْٗ/ ُٓ)لممزمتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ",مف كتاب عبد اهلل بف كىب ثـ نسمعو مف ابف لييعة

ي: بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث, ًكتىابي متابعات فكلو (, ْْٓ, ثقة ثبت, تقريب التيذيب )ص: قتيبةو , (ُٕ/ ٖ)لمذىبي
ٍبكىةى لىوي ) دَّثىنىا َُٗٗحٖٔٗ/ ِالز ٍىًد, بىابه ًفيمىٍف الى صى (, ِّٕ, كىك صدكؽ, تقريب التيذيب )ص: َسِعيُد ْبُن ُشَرْحِبيَل اْلُكوِفيُّ (, قاؿ: حى

(, كركل عف ِِٕحُٕٓ/ ُ(, في مسند الركياني, أىبيك عيشَّانىةى )ِّٖ , كىك ثقة حافظ عابد, تقريب التيذيب )ص:وَعْبُد المَِّو ْبُن َوْىبٍ 
ٍبًد الرٍَّحمىًف, كىك صدكؽ تكمـ فيو بال حجة, تقريب التيذيب )ص:  سناده حسف, فيض  :(, قاؿ الييثميُٖابف كىب, أىٍحمىدي اٍبفي عى كا 

إياه مف طريؽ ابف  ف لييعة, لكف فاتيما ركاية الركياني(, قاؿ األلباني: "كالتضعيؼ ىك الجادة في حديث ابِْٔ/ ِالقدير لممناكم)
كىب, كىك أحد العبادلة الذيف أشار إلييـ األخ السمفي, فصح الحديث كالحمد هلل", سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا 

 حسف لغيره, بالمتابعات.يرتقي إلى الحديث اسناده ضعيؼ, كلكف قمت: (, ِٖٓ/ ٔكفكائدىا )
, اأَلْنَدُلِسيُّ  ,َمُة الُمَتَفنّْن َأُبو الَحَسنِ الَعالَّ  (ُ) كلد  كىحرىالَّة: قىٍريىةه ًمٍف عىمؿ ميٍرًسيةى. .َعِميُّ بُن َأْحَمَد بِن َحَسٍن التُِّجْيِبيُّ

 جيبان ( ع, كلقي العمماء, كجاؿ في البالد, كليج بالعقميات, كسكف حماة, كعمؿ )تفسيران اٍبًف خركؼو بمراكش, كأخذ النحك عف 
, كتكمـ في عمـ الحركؼ كاألعداد, كزعـ أنو استخرج منو كقت خركج مأله باحتماالت ال يحتممو الخطاب العربي أصالن 

الدجاؿ ككقت طمكع الشمس مف مغربيا, ككعظ بحماة, كأقبمكا عميو, كصنؼ في المنطؽ, كفي شرح األسماء الحسنى, ككاف 
ككاف يضرب  -كاهلل أعمـ بسره  -)تفسيره( , كرأيت عمماء يحطكف عميو شيخنا مجد الديف التكنسي يتغالى في تعظيـ 

 .(ْٕ/ ِّسير أعالـ النبالء ط الرسالة ) ,كثالثيف كست مائةمات: سنة سبع  بحممو المثؿ.
 (.ِّٔ/ ِ)فيض القدير ( (ِ
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أخرج النسائي مف حديث مصالة عمى رأس جبل ويصمي, َغَنٍم يؤذن ل رَاِعيب ْعَجب اهلل ويَ 
اًمرو  ٍبفً  عيٍقبىةى  مَّى المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ِفي َغَنمٍ  رَاِعي ِمنْ  َربُّكَ  َيْعَجبُ ": يىقيكؿي  كى
اَلةِ  ُيَؤذّْنُ  اْلَجَبلِ  (ُ)َشِظيَِّة  رَْأسِ   َوُيِقيمُ  ُيَؤذّْنُ  َىَذا َعْبِدي ِإَلى اْنُظُروا: َوَجلَّ  َعزَّ  المَّوُ  ولُ َفَيقُ  َوُيَصمّْي, ِبالصَّ

اَلةَ   في "يىٍعجىبي  يقكؿ العيني, في مراد اهلل  , (ّ) (ِ) "اْلَجنَّةَ  َوَأْدَخْمُتوُ  ِلَعْبِدي َغَفْرتُ  َقدْ  ِمنّْي, َيَخافُ  الصَّ
" أم ب ؾى رادة الممزكـ ذكر قبيؿ مف ىذا فيككف عي,الرا ىذا فعؿي  اهلل عند كيكبري  "يىعظـي : رى ؛ كا   ألف الالـز
 , يعظـ اهلل (ْ)كيكًبٍره"  األمر ذلؾ ييعظـ أمرً  مف عجب مف ألف التعجب؛ لكاـز مف كالتكبير التىعظيـ

, كيخافو, كىك بمفرده منعزؿ عف األعيف, ال يراه إال اهلل  فعؿ ىذا الراعي الذم يستشعر عظمة اهلل 
قة مف أعمى الجبؿ, فيدفعو ىذا الشعكر إلى العبادة, المتمثمة باألذاف لمصالة كيصمي, يجمس عمى فم

اَلةَ  َوُيِقيمُ  ُيَؤذّْنُ  َىَذا َعْبِدي ِإَلى اْنُظُروالممالئكة: " فيقكؿ اهلل   ِلَعْبِدي َغَفْرتُ  َقدْ  ِمنّْي, َيَخافُ  الصَّ
دم مضافان إليو زيادة بزيادة التفخيـ كالتعظيـ, كقاؿ ليـ ع, كىذا تعجيب فكؽ التعجب ل"اْلَجنَّةَ  َوَأْدَخْمُتوُ 

د لمشرؼ كالتعظيـ ليذا الفعؿ, كالتي يجازيو اهلل   .  (ٓ)خالو الجنة, فما أعظميا مف منزلةبالغفراف كا 

                                  
 

بىؿ: ًقٍطعىة قيًطعت ًمٍنوي, تيذيب المغة  ,"في رأس شظية"( (ُ كالشًظية الًفٍمقة مف , (ِّٕ/ ُُ)ملألزىر كالشًَّظٌية مف اٍلجى
بىًؿ كىأىنَّيىا أىٍنؼي ٓٔ/ ٓالعصا كنحكىا كجمعيا شىظايا, شرح أبي داكد لمعيني ) ةي ًمفى اٍلجى اًرجى ٍخرىةي اٍلعىًظيمىةي اٍلخى : ًىيى الصَّ ًقيؿى (, كى

ًبًؿ,   (.ٓٔٓ/ ِ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممال عمي القارماٍلجى
م ي كىٍحدىهي, )باب لنسائي, ًكتىابي اأٍلىذىاًف, ( سنف ا(ِ مىمىةى قىاؿى: ٔٔٔحَِ/ ِاأٍلىذىافي ًلمىٍف ييصى مَّدي ٍبفي سى نىا ميحى (, قاؿ النسائي: أىٍخبىرى

دَّثىوي, عىٍف عيٍقبىةى  اًرًث, أىفَّ أىبىا عيشَّانىةى اٍلمىعىاًفًرمَّ حى , عىٍف عىٍمًرك ٍبًف اٍلحى دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو اًمرو  حى : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  ٍبًف عى قىاؿى
ًة السَّفىًر, الى ًة, تىٍفًريًع صى الى : ... الحديث, كأخرجو أبك داكد في سننو, ًكتىاب الصَّ مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى بىابي اأٍلىذىاًف ًفي  صى

ًة, بىابي اأٍلىذىاًف )(, كأخرجو ابف حباف في صحيحو, ًكتىابي الصَّ َُِّحْ/ ِالسَّفىًر ) (, كالبييقي في َُٔٔحْٓٓ/ ْالى
الىتىًي ااًلٍنًفرىاًد كىاٍلجى  ٍكتيكبىًة ًفي حى ًة ًلٍممى قىامى ًة, بىابي سينًَّة اأٍلىذىاًف كىاإٍلً الى (, ثالثتيـ َُٓٗحٔٗٓ/ ُمىاعىًة )السنف الكبرل, ًكتىابي الصَّ

,  مف طريؽ عبد اهلل بف كىب عف عمرك بف الحارث عف أبي عشانة بو بمثمو, كأخرجو أحمد, مسند أحمد, ميٍسنىدي الشَّاًمي يفى
يىًني   اًمرو اٍلجي ًديثي عيٍقبىةى ٍبًف عى مَّـى ) حى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبي  صى (, مف طريؽ ابف لييعة عف    ُُِّٕحْٕٓ/ ِٖعى

 أبي عشانة, بو مختصران.
سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ّ صحيح, قاؿ األلباني: كىذا إسناد صحيح, إركاء الغميؿ في   إسنادهالحديث  قمت:ؿ, متص  ا 

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

 (.ٓٔ/ ٓ) لمعيني ( شرح أبي داكد(ْ
 (.ٓٔٓ/ ِ) شرح مشكاة المصابيح لممال عمي القارم مرقاة المفاتيح( انظر: (ٓ
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 المطمب الثاني: إعجابات الجن
 بذلؾ؛ سيم كا التستر ... كالجف[ ك الستر] كىك كاحد, أصؿ كالنكف قاؿ ابف فارس: "الجيـ الجن:

: األػشا ]{ إَِّٔوُ َّشَاوُُْ ىٌَُ ًَلَجٍُِْوُ ِِْٓ حَْْثُ ٌَب رَشًََْٔيُُْ  }: تعالى اهلل قاؿ. الخمؽ أعيف عف متستركف ألنيـ

فَّ : , كقاؿ ابف منظكر: "جنف(ُ)" [17 ن و الشيءى  جى ٌنان  يىجي ٍنؾى  جيفَّ  فىقىدٍ  عىٍنؾى  سيتر شىٍيءو  ككؿ  . سىتىره: جى . عى
ن و الميؿي  نَّوكجى  ٌنان  يىجي نكنان  جى فَّ  كجي مىٍيوً  كجى , عى , يىجيف  ـ  نكنان  ًبالضَّ نَّو جي ًبوً  سىتىره ...,: كأىجى ؛ سيم يى  كى  الٍسًتتاًرىـ الًجف 

ًمٍنوي  األىبصار, عىفً  كاٍخًتفائيـ نيفي  سيم يى  كى نكنيو المٍَّيؿً  كًجف  . أيم و بطفً  ًفي الٍسًتتاًره الجى ناني  كجي  ظيٍممًتو شدَّةي : وكجى
ًقيؿى  كاٍدًلٍيماميو, "  كمَّو ذىًلؾى  ألىف ظالًمو؛ اختالطي : كى  كالكاحد اإلنس, خالؼ: , كقاؿ الفارابي: "كالًجف  (ِ)ساتره

, غير عالـ اإلنساف خمؽ مف مخمكقات اهلل لجن: فا. (ّ)تيرل"  كال تيتَّقى ألٌنيا بذلؾ؛ سم يتٍ : يقاؿ. ًجن ي  
 َِِٓ َٔفَشًا إٌَِْْهَ صَشَفْنَب ًَإِرْ}: في قكلو نستطيع رؤيتيـ, كمعرفتنا بيـ مف خالؿ إخبار اهلل  كالمالئكة, ال

 سَِّؼْنَب بإَِّٔ لٌََِْنَب َّب لَبٌٌُا( 19) ُِنْزِسَِّٓ لٌَِِْيُِْ إٌََِ ًٌٌََّْا لُضَِِ فٍَََّّب ؤَْٔصِزٌُا لَبٌٌُا حَضَشًُهُ فٍَََّّب اٌْمُشْآَْ َّسْزَِّؼٌَُْ اٌْجِِّٓ

, [83  19: األحمب ]({ 83) ُِسْزَمٍُِْ طَشِّكٍ ًَإٌََِ اٌْحَكِّ إٌََِ َّيْذُِ َّذَّْوِ ثََْْٓ ٌَِّب ُِصَذِّلًب ٌُِسََ ثَؼْذِ ِِْٓ ؤُْٔضِيَ وِزَبثًب
ٍيرىةى  أحاديث كثيرة, منيا: الحديث الذم أخرجو البخارم, مف حديث أبي , فيككذلؾ إخبار النبي  :  ىيرى

مَّى النًَّبي   مىعى  يىٍحًمؿي  كىافى  أىنَّوي  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ًإدىاكىةن  كى
كًئوً  (ْ) ًتًو, ًلكىضي اجى  "مىفٍ : فىقىاؿى  ًبيىا, يىٍتبىعيوي  ىيكى  فىبىٍينىمىا كىحى

ٍيرىةى, أىبيك أىنىا: فىقىاؿى  ىىذىا؟"  فىأىتىٍيتيوي  .ِبَرْوَثٍة" َوالَ  ِبَعْظمٍ  تَْأِتِني الَ وَ  ,(ٓ)ِبَيا  َأْسَتْنِفْض  َأْحَجاًرا اْبِغِني": فىقىاؿى  ىيرى
ارو  تَّى ثىٍكًبي, طىرىؼً  ًفي أىٍحًممييىا ًبأىٍحجى ٍعتييىا حى ٍنًبًو, ًإلىى كىضى رىٍفتي  ثيَـّ  جى تَّى اٍنصى , فىرىغى  ًإذىا حى ا: فىقيٍمتي  مىشىٍيتي  بىاؿي  مى
ٍكثىًة؟ العىٍظـً  ,ال َطَعامِ  ِمنْ  "ُىَما: قىاؿى  كىالرَّ نَّوُ  ِجنّْ , َوِنْعمَ  ,(ٔ)َنِصيِبيَن  ِجنّْ  َوْفدُ  َأتَاِني َواِ   الزَّاَد, َفَسأَُلوِني الِجنُّ

                                  
 

 (.ِِْ-ُِْ/ ُ)مقاييس المغة معجـ ( (ُ
 (.ِٗ/ ُّ)لساف العرب ( (ِ
 (.َِّٗ/ ٓ) الصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم( (ّ
اًء كالسَّ  ة(اوَ دَ )إِ ( (ْ ذي ًلٍممى ًغيره ًمٍف ًجٍمدو ييتَّخى تو: آلىتيوًطيحة كنحكىا. كا  اإًلدىاكىةي, ًباٍلكىٍسًر: ًإنىاءه صى  لساف العرب ,دىاكىة الشيء كأىدىاكى

 .(ِٓ/ ُْ) البف منظكر
النياية في  ,أعني عمى الطمب :اطمب لي, كأبغني بيمزة القطع, أم :يقاؿ ابغني كذا بيمزة الكصؿ, أم ,بغني(ا)( (ٓ

ا, كىك مف نفض الثكب؛ ألف المستنجي أستنجي بي :أم ,)أستنفض بَيا( ,(ُّْ/ ُ) البف األثير غريب الحديث كاألثر
 .(ٕٗ/ ٓالنياية في غريب الحديث كاألثر ) ,يزيمو كيدفعو :و األذل بالحجر: أمينفض عف نفس

مدينة عامرة مف بالد الجزيرة عمى جاٌدة القكافؿ مف المكصؿ إلى الشاـ كفييا كفي قراىا عمى ما يذكر أىميا  ,َنِصيِبين(ٔ) 
       الحمكم  لياقوت معجـ البمداف, كبيف سنجار تسعة فراسح, كبينيا كبيف المكصؿ ستة أياـ أربعكف ألؼ بستاف, بينيا

(ٓ /ِٖٖ). 
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وا الَ  َأنْ  َلُيمْ  المَّوَ  َفَدَعْوتُ  , إف ما ييمنا مف ىذا الحديث, (ُ) "َطَعاًما َعَمْيَيا َوَجُدوا ِإالَّ  ِبَرْوَثةٍ  َوالَ  ِبَعْظٍم, َيُمرُّ
: "أنيـ لجف كأنيـ مف مخمكقات اهلل ىك الدليؿ عمى كجكد ا اًقمىة ةأمَّ  , كىـ كما قاؿ ابف حـز  ميمىيزىة عى

 المريدة العاقمة األركاح مف نكع , كقاؿ السيد سابؽ: "الجف(ِ)يمكتكف"  متناسمة متكعدة مكعكدة متعبدة
ٍكف ال حكاس,ال عف مستتركف البشرية, المادة عف مجردكف كلكنيـ اإلنساف, عميو ما نحك عمى المكمفة  ييرى
 .(ّ)التشكؿ"  عمى قدرة كليـ الحقيقية, بصكرتيـ كال طبيعتيـ, عمى

حيث جاء في الحديث الذم  رون عن إعجابيم واستحسانيم من أمور يرونيا حسنة,يعبّْ  والجنُّ 
 ػَجْذُ لَبََ َّّبٌَ} :ًلقىٍكًمًيـٍ  الًجف   "قىٍكؿي : و قاؿأنَّ  -بف عباس رضي اهلل عنيماالتفسير  كىك-أخرجو الترمذم 

م ي رىأىٍكهي  لىمَّا: "قىاؿى [ ُٗ: الجف] {ٌِجَذًا ػٍََْْوِ َّىٌٌَُُْٔ وَبدًُا َّذْػٌُهُ اٌَّوِ ابيوي  ييصى م كفى  كىأىٍصحى ًتوً  ييصى الى  ًبصى
ديكفى  يىٍسجي كًدًه, كى بيكا: قىاؿى  ًبسيجي اًبوً  طىكىاًعيىةً  ًمفٍ  تىعىجَّ   وَبدًُا َّذْػٌُهُ اٌَّوِ ػَجْذُ لَبََ ٌََّّب} :ًلقىٍكًمًيـٍ  قىاليكا لىوي  أىٍصحى

 إعجابيـ ظيركفيي  بكضكح, أف الجف, نرل في ىذا الحديث (ٓ) (ْ)" [ُٗ: الجف] {ٌِجَذًا ػٍََْْوِ َّىٌٌَُُْٔ
   قاؿ المباركفكرم  ,, في الصالة  حيث السجكد كالرككعلو  النبي أصحاب طكاعية مفكاستحسانيـ 

بي ) في قكلو: اًبوً  طىكىاًعيىةً  ًمفٍ  كاتىعىجَّ      اهلل, عبد قاـ المَّ  ,الطَّاعىةي  ,كىالطَّكىاًعيىةي  لىوي  اٍنًقيىاًدًىـٍ  ًمفى  "أىٍم:( لىوي  أىٍصحى

                                  
 

, َّٖٔحْٔ/ ٓ( صحيح البخارم, كتاب مناقب األنصار, بىابي ًذٍكًر الًجف  )(ُ اًعيؿى دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمى (, قاؿ البخارم: حى
ك ٍبفي يىٍحيىى ٍبفً  دَّثىنىا عىٍمري ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عىٍنوي: أىنَّوي كىافى يىٍحًمؿي مىعى النًَّبي   حى د م, عىٍف أىًبي ىيرى ًني جى : أىٍخبىرى , قىاؿى         سىًعيدو

ًتًو ... الحد اجى كًئًو كىحى ـى ًإدىاكىةن ًلكىضي مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  .يثصى
 (.ٗ/ ٓ)الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ ( (ِ
 (.ُّّعقائد اإلسالمية )ص: ( ال(ّ
ًمٍف سيكرىًة الجً (ْ , بىاب كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى , )( سنف الترمذم, أىٍبكىابي تىٍفًسيًر اٍلقيٍرآًف عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى (, ِّّّح ِْٕ/ ٓف 

دَّثىنىا عى اإلسناد( بنفس ِّّّأخرجو الترمذم بيعىٍيد حديث رقـ ) ًليًد , حيث قاؿ الترمذم: حى دَّثىًني أىبيك الكى : حى ٍيدو قىاؿى مى ٍبدي ٍبفي حي
, عىٍف اٍبًف عىبَّاسو  بىٍيرو , عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى, عىٍف أىًبي ًبٍشرو : حى قاؿ: ... الحديث, كأخرجو أحمد في مسنده,  قىاؿى

ٍبًد الميطَّمً  ٍبًد اهلًل ٍبًف اٍلعىبَّاًس ٍبًف عى مَّـى )ميٍسنىدي عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبي  صى (, كأخرجو الطبرم في  ُِّْحُِٓ/ ًْب, عى
(, كالىما )أحمد, كالطبرم( مف طريؽ أبي عكانة عف أبي بشر عف سعيد بف جبير, بو ّْْ/ ِّالتفسير, سيكرىةي اٍلًجف  )

ًف الرًَّحيـً )بمثمو, كأخرجو الحاكـ في مستدركو, ًكتىابي التٍَّفًسيًر, تىٍفسً  (, مف َّٖٔحْٕٓ/ ِيري سيكرىًة اٍلًجف  ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمى
 طريؽ أبي معشر عف سعيد بف جبير, بو مختصران كبدكف ذكر إعجاب الجف.

سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ٓ       (, أما ما كاف مف إرساؿ رضي اهلل عنيما متصؿ )كالحديث مكقكؼ عمى ابف عباس ا 
الحديث  قمت:(, ِّْ, تقريب التيذيب )ص: رضي اهلل عنيما, فيذا ال ينطبؽ عمى ركايتو عف ابف عباس يرسعيد بن جب

,  إسناده ًحيحه سىفه صى ًديثه حى  (.ِْٕ/ ٓ, )سنف الترمذم صحيح, قاؿ الترمذم: ىىذىا حى
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مَّى النًَّبي   أىًم: مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى م ي أىٍم: ,يىٍدعيكهي  كى يىٍتميك ييصى ابي  أىٍم: يىكيكنيكفى  كىاديكا اٍلقيٍرآفى  كى                وي أىٍصحى
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى مىٍيوً  كى  .(ُ)عميو"  مجتمعيف أم: ًلبىدنا عى

 في أمور العقيدة النبي  اتإعجابالمطمب الثالث: 
, سيجد أنيا تشمؿ كؿ مجاالت الحياة المختمفة, مف عقائد  إف المتتبع إلعجابات النبي 

سنستخرج مف ىذه اإلعجابات النبكية, منيجان  -بحكؿ اهلل –نا كعبادات كسمكؾ ... إلى آخره, كليذا فإن
متكامالن في اإلعجابات, نستميـ منيا العبر كالدركس في ضبط إعجاباتنا في خضـ الحياة المتشعبة 

 كالمتداخمة, تحديدان في ظؿ التطكر التكنكلكجي الكبير في مجاؿ االتصاؿ كالتكاصؿ بيف الناس.
 ب بمكافقة حديثييٍعجى  فنجده  العقيدة, لمسمكيات, في أمور تخّص ب ببعض اجَ ُيعْ  النبي 

, (ْ) قىٍيس ًبٍنتً  فىاًطمىةى  ناس, كما أخرج مسمـ مف حديث, لما كاف يحدث بو ال(ّ)اسة عف الجسَّ  (ِ) تىًميـو 
 ,  اهللً  رىسيكؿً  مينىاًدم اًدم,اٍلمينى  ًندىاءى  سىًمٍعتي  ًعدًَّتي اٍنقىضىتٍ  فىمىمَّا ]حديثا طكيالن, جاء فيو أنيا قالت[, ...

ةى : يينىاًدم اًمعىةن, الصَّالى رىٍجتي  جى مٍَّيتي  اٍلمىٍسًجًد, ًإلىى فىخى  الًَّتي الن سىاءً  صىؼ   ًفي فىكيٍنتي  ,  اهللً  رىسيكؿً  مىعى  فىصى
ى فىمىمَّا اٍلقىٍكـً  ظيييكرى  تىًمي تىوي   اهللً  رىسيكؿي  قىضى الى مىسى  صى مىى جى , كىىيكى  ًر,اٍلًمٍنبى  عى ؾي  ِإْنَسانٍ  ُكلُّ  "ِلَيْمَزمْ : فىقىاؿى  يىٍضحى

                                  
 

 (.َُٕ/ ٗ)تحفة األحكذم لممباركفكرل ( (ُ
يمة بف دارع ٍبًف عىًدم  ٍبًف الدَّاًر ٍبًف ىىاًنًئ ٍبًف حبيب بف نمارة بف لخـ بف بف خارجة بف سكد بف جذ َتِميم ْبن َأْوس ( "(ِ

مىى رىسيكًؿ المًَّو  فىدى عى اسـ القرية التي فييا }ىي:  ًحٍبرىل كمعو أخكه نعيـ بف أكس, فأسمما كأقطعيما رسكؿ اهلل  كعب. كى
ٍينىكفى  {,(ُِِ/ ِمعجـ البمداف ), ب عمى اسميا الخميؿقبر إبراىيـ الخميؿ, عميو السالـ, بالبيت المقدس, كقد غم بىٍيتى عى كى

 المعالـ األثيرة في السنة كالسيرة, قرية أقطعيا رسكؿ اهلل لتميـ الدارم, كتقع اليـك في منطقة الخميؿ بفمسطيفىي: ك } ًبالشَّاـً 
لىٍيسى ًلرىسيكًؿ المًَّو {(ٓٓ)ص:  مَّـى  -. كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى , كغزا معو  قطيعة بالشاـ غيرىا. كصحب تميـ رسكؿ اهلل  - صى

. ككاف تميـ ؿى ًإلىى الشَّاـً بىٍعدى قىٍتًؿ عيٍثمىافى ٍبًف عىفَّافى كَّ تَّى تىحى ًدينىًة حى ٍؿ ًباٍلمى ـٍ يىزى لى ٍنوي, كى كىل عى الطبقات الدارم يكنى أبا رقية"  كىرى
   االستيعاب في معرفة األصحاب إسالمو في سنة تسع مف اليجرة,  (, كاف نصرانيان, ككافِٖٔ/ ٕ)الكبرل البف سعد

 (.ُّٗ/ ُ) البف عبد البر
س ًسيىا اأٍلىٍخبىارى لً  )اْلَجسَّاَسِة(( (ّ مىًة اأٍليكلىى, ًقيؿى سيم يىٍت ًبذىًلؾى ًلتىجى تىٍشًديًد الس يًف اٍلميٍيمى اءى عىٍف    "ًىيى ًبفىٍتًح اٍلًجيـً كى اًؿ كىجى مدَّجَّ

ٍذكيكرىةي ًفي اٍلقيٍرآًف", شرح النككم عمى مسم ًف ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص, أىنَّيىا دىابَّةي اأٍلىٍرًض اٍلمى ٍبًد الرٍَّحمى  (.ٖٕ/ ُٖـ )عى
اِك ْبِن َقْيسٍ ( "(ْ حَّ محارب بف فير. كأميا  بف خالد األكبر ابف كىب ٍبف ثىٍعمىبىةى ٍبًف كىاًئمىةى ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف شىٍيبىافى بف ُأْخَت الضَّ

نىاةى ٍبًف ًكنىانىةى",  ٍبًد مى اًرًث ٍبًف عى          الطبقات الكبرل أميمة بنت ربيعة بف حذيـ بف عامر بف مبذكؿ بف األحمر ٍبًف اٍلحى
ٍفًص ٍبًف الٍ ُِّ/ ٖ)البف سعد ًؿ, كىانىٍت تىٍحتى أىًبي عىٍمًرك ٍبًف حى يىا النًَّبي  (, "كىانىٍت ًمفى اٍلمييىاًجرىاًت اأٍليكى قىيىا, فىأىٍنكىحى  ميًغيرىًة فىفىارى

ٍيرنا كىًثيرنا", معرفة الصحابة ألبي نعيـ ) عىؿى اهللي لىيىا ًفيًو خى , فىجى ٍيدو (, كفي بيتيا اجتمع أىؿ الشكرل لمَّا ُّْٔ/ ٔأيسىامىةى ٍبفى زى
 (.ِٕٕ/ ٖ) اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجرقتؿ عمر, 
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هُ", ـي, كىرىسيكليوي  اهللي : قىاليكا َجَمْعُتُكْمر" ِلمَ  "َأَتْدُرونَ : قىاؿى  ثيَـّ  ُمَصالَّ  َوالَ  ِلَرْغَبةٍ  َجَمْعُتُكمْ  َما َواهللِ  ِإنّْي": قىاؿى  أىٍعمى
 الَِّذي َواَفقَ  َحِديثًا َوَحدََّثِني َوَأْسَمَم, َفَباَيعَ  َفَجاءَ  َنْصرَاِنيِّا, َرُجاًل  َكانَ  الدَّاِريَّ  ِميًماتَ  أِلَنَّ  َجَمْعُتُكْم, َوَلِكنْ  ِلَرْىَبٍة,
اِل  َمِسيحِ  َعنْ  ُأَحدُّْثُكمْ  ُكْنتُ   ُكْنتُ  َىلْ  "َأاَل بحديث تميـ, قاؿ:[  ]كبعد أف حدثيـ النبي  ... ,(ُ)الدَّجَّ

,: النَّاسي  قىاؿى فى  َذِلَكر" َحدَّْثُتُكمْ  ـٍ  َوَعنِ  َعْنُو, ُأَحدُّْثُكمْ  ُكْنتُ  الَِّذي َواَفقَ  َأنَّوُ  َتِميٍم, َحِديثُ  َأْعَجَبِني "َفِإنَّوُ  نىعى
دَّثىيي  كىافى  مىا اٍلقىٍكؿي  ىىذىا كىافىؽى  لىمَّا: المَّوي  رىًحمىوي  - الت كًرًبٍشًتي   "قىاؿى  ,(ّ) (ِ) ..."َوَمكََّة,  اْلَمِديَنةِ  بىوي  ًبوً  ـٍ حى  أىٍعجى

                                  
 

الدَّجاؿ: الكذَّاب, كىك اسـ ليذا الرجؿ المشار إليو في الشرائع, كقيؿ: إنما سمي دجاالن, ألنو يقطع  دجال()المسيح ال( (ُ
ؿى الرجؿ: إذا فعؿ ذلؾ, كقيؿ سمي بو لتمكييو عمى الناس كتمبيسو, يقاؿ:  األرض, كيسير في أكثر نكاحييا, يقاؿ: دىجى

: إذا لبَّس كمىكَّه, كقيؿ: ىك مأخكذ مف ا ؿى لدَّجؿ, كىك طىٍميي الجرب بالقىًطراف كتغطيتو بو, فكأف الرجؿ يغط ي الحؽ دىجى
ًسيحان؛ ألف إحدل عينيو ممسكحة ال ييٍبًصر بيا, كاألعكر يسمى مسيحان, كأما تسمية عيسى  نما سيمي مى   كيستره, كا 

كقيؿ: ألنو كاف يمسح ذا العاىة  بالمسيح, فقيؿ: لمسح زكريا عميو السالـ إياه, كقيؿ: ألنو يمسح األرض, أم: يقطعيا,
د يؽ,   (.ّّٖ/ َُ)جامع األصكؿ البف االثيرفيبرأ, كقيؿ: المسيح: الص 

ًة, باب قصة الجساسة )(ِ ٍبدي اٍلكىاًرًث ِِْٗح ُِِٔ/ ْ( صحيح مسمـ, كتاب اٍلًفتىًف كىأىٍشرىاًط السَّاعى دَّثىنىا عى (, قاؿ مسمـ: حى
بٍ ا ًد ٍبًف عى مى ٍبًد الصَّ ًد ٍبفي عى مى ٍبًد الصَّ ىيمىا عىٍف عى اجي ٍبفي الشَّاًعًر , ًكالى جَّ ًد  -ًد اٍلكىاًرًث, كىحى مى ٍبًد الصَّ  -كىالمٍَّفظي ًلعىٍبًد اٍلكىاًرًث ٍبًف عى

اًمري ٍبفي شىرى  دَّثىًني عى ٍيدىةى , حى دَّثىنىا اٍبفي بيرى , حى سىٍيًف ٍبًف ذىٍككىافى د م, عىًف اٍلحي دَّثىنىا أىًبي, عىٍف جى , أىنَّوي سىأىؿى حى , شىٍعبي ىىٍمدىافى اًحيؿى الشٍَّعًبي 
: ... الحديث.  فىاًطمىةى ًبٍنتى قىٍيسو

َمد َعْبد( قاؿ ابف حجر: (ّ تسمية (, قاؿ النسائي: ال بأس بو, ّٕٔ, صدكؽ, تقريب التيذيب )ص: اْلَواِرث ْبن َعْبد الصَّ
(, قاؿ أبك حاتـ: صدكؽ, الجرح ُٗ)ص:  كر المدلسيفمشايح أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي كذ

قمت: (, ّٕٔ/ ُ(, قاؿ الذىبي: ثقة, الكاشؼ )ُْٔ/ ٖ)ذكره ابف حباف في الثقات (, ٕٔ/ ٔكالتعديؿ البف أبي حاتـ )
اج ْبن الشَّاِعركىك,  نفس السند مـ متابعان لو فيىك ثقة, كقد أكرد مس (, كأما ُّٓ, ثقة حافظ, تقريب التيذيب )ص: َحجَّ

َمد ْبن َعْبد اْلَواِرث (, قاؿ ابف سعد: ككاف ّٔٓ, قاؿ ابف حجر: صدكؽ ثبت في شعبة, تقريب التيذيب )ص: َعْبد الصَّ
(, َّّ)ص:  (, كقاؿ العجمي: بصرم ثقة, ككاف أبكه قدريًّا, ثقة في حديثو, الثقات لمعجميُِٗ/ ٕ)الطبقات الكبرل ثقة, 

: ككاف مف ثقات البصرييف (, كقاؿ أيضان ّٓٔ/ ُ(, قاؿ الذىبي: حجة, الكاشؼ )ُْْ/ ٖ)ذكره ابف حباف في الثقات 
/ ُٖ)تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم(, قاؿ أبك حاتـ: صدكؽ صالح الحديث, ُُُ/ ٓ)تاريح اإلسالـ كحفاظيـ, 

ثبت رمي بالقدر كلـ يثبت عنو, تقريب  , قاؿ ابف حجر: ثقةَذْكَوانن بْ  ن َسِعْيدَعْبد الَواِرث بْ , كأما ثقةقمت: (, َُِ
مد, ًإنو لمىكذيكبه عمى أىبي, كما سىًمعتي منو يقكؿي ّٕٔالتيذيب )ص:  مىؼ: قاؿ لي عىبد الصَّ عفىر: قاؿ لي خى (, كقاؿ أىبك جى

ًديث كىافى  قدريان  (, كقاؿ ابف حباف: "كىافى ُُٖ/ ٔقط في القىدىر, التاريح الكبير لمبخارم ) عرؼ يي  :شيٍعبىة يىقيكؿ متقنان ًفي الحى
, اْلُحَسْين ْبن َذْكَوانإف مضمكف الحديث ليس لو عالقة بمذىب القدرية, كأما  قمت:(, َُْ/ ٕ)الثقات", اإلتقاف ًفي قىفاه

(, قاؿ الذىبي: ثقة جميؿ ضعفو العقيمي بال حجو, المغني في ُٔٔقاؿ ابف حجر: ثقة ربما كىـ, تقريب التيذيب )ص: 
(, قاؿ المزم: "كقاؿ أبك داكد: "لـ يرك حسيف المعمـ عف عبد اهلل بف بريدة عف أبيو عف النبي صمى اهلل ُُٕ/ ُالضعفاء )

 =ال أنو لـ , يعني: إنما يركم عف عبد اهلل بف بريدة عف غير أبيو. كلعمو أراد أف غالب ركايتو عنو كذلؾ,عميو كسمـ شيئان 
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سيرَّ  ذىًلؾى  ىذا السركر بقكلو: أعجبني,  سرَّ كثيران بحديث تميـ, كعبَّر عف , الكاضح أف النبي (ُ)ًبًو"  كى
 , مف حديث المسيح كالجساسة, كعف المدينة كمكة.يحدث بو أصحابو  نو كافؽ ما كاف النبي حيث إ

 مف ىذا كما جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد,ك الجاىمية,  أفعال من بفعل  النبي  وُيْعَجب
اًئطنا: قاؿ حديث أنس  مَّـى حى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؿى النًَّبي  صى ارً  (ِ)دىخى ًدينىًة ًلبىًني النَّجَّ ًمٍف ًحيطىاًف اٍلمى

َفَسِمَع  ,(ّ)
اًىًميًَّة, فىقىاليكا: يى  "ِمْن َقْبٍر, َفَسَأَل َعْنُو: "َمَتى ُدِفَن َىَذار(ْ) َصْوتًا  َفَأْعَجَبُو َذِلكَ ا رىسيكؿى اهلًل, ديًففى ىىذىا ًفي اٍلجى
 : قىاؿى  , كيبدك أف إعجاب النبي (ٔ) (ٓ)"اْلَقْبرِ  "َلْواَل َأْن اَل َتَداَفُنوا, َلَدَعْوُت اهلَل َأْن ُيْسِمَعُكْم َعَذابَ كى

كا يدفنكف مكتاىـ, كىذا األمر نحف كاستحسانو كسركره كاف مف أمريف: فعؿ مف أفعاؿ الجاىمية حيث كان

                                                                                                        
 

بف بريدة, عف أبيو, عف النبي صمى ا مف ركايتو عف عبد اهلل السنف حديثان  يرك عنو عف أبيو شيئان البتة, فإنو قد ركل في=
, كأكرد مسمـ كثيران مف المتابعات في صحيحو, تنفي كىـ (ّْٕ/ ٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم)اهلل عميو كسمـ", 
ؽً الحسف, منيا:  ثنا الى نىفىقىةى , ًكتىابي الطَّالى  .(َُْٖحُُُٕ/ ِ) لىيىابىابي اٍلميطىمَّقىًة ثىالى

 (.ّْٕٓ/ ٖ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممال عمي القارم( (ُ
طى كىٍرمىةي تىٍحكيطان: بنى حكلو حاًئطان, فيك كىٍرـه  )َحاِئًطا(( (ِ كَّ الحاًئطي: كاحد الًحيطاًف, صارت الكاك ياءن النكسار ما قبميا. كحى

طه. كَّ  .(ٓٓٔ/ ْأىٍم: بيٍستىاننا, شرح الزرقاني عمى المكطأ ) ,(ُُُِ/ ّ) لمجكىرم لعربيةالصحاح تاج المغة كصحاح ا ميحى
بطف مف الخزرج مف األزد مف القحطانية, كىـ بنك النجار كاسمو تيـ اهلل بف ثعمبة بف عمرك بف الخزرج,   - بنو النجار( (ّ

 (.ٕٔنياية األرب في معرفة أنساب العرب لمقمقشندم)ص: 
 (.ٔٔ/ ُٗدؿ عمى أنو معذب, حاشية مسند أحمد  ) ""فسمع صوتاً ( (ْ
   (, قاؿ أحمد: حدثنا ََُِٕحُٗ/ٔٔ-ٓٔ) ( مسند أحمد , مسند المكثريف مف الصحابة, مسند أنس بف مالؾ (ٓ

قاؿ: ... الحديث, كأخرجو أحمد في مكضع آخر, مسند أحمد , ميٍسنىدي أىنىًس ٍبًف  ابف أبي عدم, عف حميد, عف أنس 
اًلؾو  ٍنوي )مى ( بمثمو, كأخرجو عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ في السنة, سيًئؿى عىٍف عىذىاًب ُُِِّحُٕٔ/ ُٗرىًضيى المَّوي تىعىالىى عى

ًفٍتنىًة اٍلقىٍبًر ) (, عف أبيو بألفاظ متقاربو, ككالىما عف يحيى بف سعيد, كأخرجو النسائي في سننو, َُِْحٕٗٓ/ ِاٍلقىٍبًر كى
نىاًئًز,    )يحيى بف سعيد, عبد اهلل( عف  كىما, بألفاظ متقاربو, (, مف طريؽ عبد اهللَِٖٓحَُِ/ ْعىذىابي اٍلقىٍبًر ) ًكتىابي اٍلجى

 حميد بو.
سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ٔ , قاؿ عنو ابف حجر: ثقة مدلس كعابو زائدة ُحَمْيد ْبن أبي ُحَمْيد الطَِّويل كفيو,متصؿ,  ا 

(, أما بالنسبة لمتدليس, فقد كضعو ابف حجر في الطبقة ُُٖتقريب التيذيب )ص:  لدخكلو في شيء مف أمر األمراء,
الثالثة مف طبقات المدلسيف, كقاؿ: "حميد الطكيؿ صاحب أنس مشيكر كثير التدليس عنو حتى قيؿ: إف معظـ حديثو عنو 

ماع كبالتحديث في أحاديث كثيرة بالس  بكاسطة ثابت كقتادة, ككصفو بالتدليس النسائي كغيره, كقد كقع تصريحو عف أنس
ح قد صرَّ ف, ح بالسماع حتى ييقبؿ حديثو(, كىذا يعني أنو يجب أف يصر  ّٖفي البخارم كغيره", طبقات المدلسيف )ص: 

ٍنوي )مسند أحمد مفحميد باإلخبار في مكضع آخر  اًلؾو رىًضيى المَّوي تىعىالىى عى ؿ (, كقاُُِِّحُٕٔ/ ُٗ, ميٍسنىدي أىنىًس ٍبًف مى
 , اًلؾو نىا أىنىسي ٍبفي مى , أىٍخبىرى ٍيدو مى , عىٍف حي دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو , أما ما أعابو عميو زائدة, فمـ نجد ال يضر تدليسو قمت:أحمد: حى

 قمت:, كف ليذا األمر ضرر في صحة الحديثقكالن ألحد العمماء يقكؿ: أف ىذا األمر رد حديثو أك أضعفو, كبيذا ال يك
, قاؿ األلباني: (ٔٔ/ ُٗمسند أحمد )حاشية  ,إسناده صحيح عمى شرط الشيخيفسناده صحيح, قاؿ األرناؤكط: الحديث إ
 .(ُْٗ/ ِصحيح الجامع الصغير كزيادتو ) , صحيح
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, "َلْواَل َأْن اَل َتَداَفُنوا, َلَدَعْوُت اهلَل َأْن ُيْسِمَعُكْم َعَذاَب اْلَقْبرِ " :كمسمميف مأمكركف بو, كىذا لقكؿ النبي 
أم: أف ىذا الفعؿ الجاىمي, برغـ أنو صادر مف الجاىمية إال أنو مكافؽ لشرعنا, كىناؾ أمثمة كثيرة في 

, كاف ال يرفض كؿ شيء مف أفعاؿ الجاىمية عمى اإلطالؽ, بؿ ىك يرفض كؿ نة تحدثنا, أف النبي الس
شيء يخالؼ شريعتنا, أما ما كاف مكافقان لمشريعة, فإنو يدعميا كيؤيدىا كيضبطيا, كفؽ ضكابط اإلسالـ 

بر, كالذم كاف أف الصكت الذم سمعو مف الق , ىك:العظيـ؛ كاألمر اآلخر الذم أيٍعًجب بو النبي 
 فأعجبو"صكتان يدؿ عمى العذاب, ىك ليس بصكت مسمـ, حيث كرد في حاشية مسند أحمد, تفسيران لكممة 

 .(ُ)المسمميف  مف يكف لـ ككنيو أعجبو: أم ,"ذلك
في الحديث الذم أخرجو          كذلؾ الجنة, إلى بالسالسل يقادون أقوام من  وُيْعَجب النبي
ٍيرىةى  مو مف حديث أىًبيابف األعرابي في معج : ىيرى ؾى  قىاؿى مَّى المَّوً  رىسيكؿي  اٍستىٍضحى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى : فىقىاؿى  كى

إعجابو  , ىنا ييٍظير النبي (ْ) (ّ) َكارُِىوَنا" َوُىمْ  اْلَجنَِّة, ِإَلى (ِ)ِبالسَّاَلِسِل  ُيَقاُدونَ  أِلَْقَوامٍ  "َعِجْبتُ 

                                  
 

 [.عادؿ مرشد, كآخركف -شعيب األرنؤكط , ]كىك مف كالـ المحقؽ: (ٔٔ/ ُٗ( حاشية مسند أحمد  )(ُ
 (.ِّى يقادكف بالسالسؿ صفحة رقـ )( سبؽ تفصيؿ اآلراء حكؿ معن(ِ
, كىعىبَّاسه الد كًرم ,ُُِٖحُٔٔ/ ِ( معجـ ابف األعرابي, بىابي اٍلبىاًء )(ّ ـى اًعيؿي ٍبفي ًإٍبرىاًىي       (, قاؿ ابف األعرابي: نا ًإٍسمى
ٍف أى  نا ًف اأٍلىٍعمىًش, عى , عى , نا أىبيك بىٍكًر ٍبفي عىيَّاشو اًلحو ًميًد ٍبفي صى ٍبدي اٍلحى : ... الحديث, كأخرجو       عى ٍيرىةى قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى اًلحو عى ًبي صى

(, كأبك نعيـ, حمية األكلياء كطبقات األصفياء, ًذٍكًر ُْٖٕحْٖٗ/ ِابف األعرابي, معجـ ابف األعرابي, باب الداؿ )
اًىيًر الن سَّاًؾ كىاٍلعيبَّاًد, أىبيك بىٍكًر ٍبفي عىيَّاشو ) مى (, كالىما مف طريؽ عبد الحميد بف صالح, بو بمثمو. َّٕ /ٖطىكىاًئؼى ًمٍف جى

في  -أيضان في مكضع آخر–( عف إسحاؽ, كأخرجو َُُٗحَِٔ/ ِكأخرجو ابف األعرابي في معجمو, بىابي اٍلبىاًء )
           ( عف ابف عفاف كاسحاؽ كزيد, كالجميع )ابف عفاف, كاسحاؽ, كزيد( عفُّٖٔحُٖٔ/ ِمعجمو, بىابي اٍلًجيـً )

 , مختصران. زيد بف الحباب مف حديث أبي ىريرة 
سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ْ , لػيس لػو ترجمػة عنػد ابػف حجػر, أبػك إبػراىيـ القطرانػي, ِإْسـَماِعيل ْبـن ِإْبـَراِىيم كفيػومتصؿ,   ا 

قيٍطًنٌي:  , قاؿ ْبن َعْجالن اْلُبْرُجِميّ  َصاِلح َعْبد اْلَحِميد ْبن ,, كفيو(َُِسؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص: , ككفي ثقةقاؿ الدَّارى
قػاؿ  ,مػات سػنة ثالثػيف كمػائتيف ككػاف ثقػة :قػاؿ مطػيف (, كقػاؿ ابػف حجػر:ّّّذيب )ص: ابف حجر: صػدكؽ, تقريػب التيػ

(, قػاؿ أبػك حػاتـ: صػدكؽ, الجػرح كالتعػديؿ البػف ُُٕ/ ٔ)تيػذيب التيػذيب ككفي صالح كقاؿ مسػممة كػكفي ثقػة, ابف قانع: 
تيػذيب الكمػاؿ (, كقاؿ محمد بػف عبػد اهلل الحضػرمي: ككػاف ثقػة, َِْ/ ٖ)ذكره ابف حباف في الثقات (, ُْ /ٔأبي حاتـ )

ػا كبػر َعيَّـاش َأُبو َبْكـر ْبـنىك ثقة, كفيػو قمت: (, ِْْ/ ُٔ)في أسماء الرجاؿ لممزم , قػاؿ ابػف حجػر: ثقػة عابػد, إال أنػو لمَّ
 -اش رجػؿ صػدكؽ كلكنػو لػيس بمسػتقيـ الحػديث, تػاريح ابػف معػيف ساء حفظو, ككتابو صحيح, قاؿ يحيى: أبك بكػر بػف عيػ

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

 =الحفظ سكاء غير أف أبا بكر أصػح كتابػان. قمػت )أم: ابػف أبػي حػاتـ( ألبػي: أبػك بكػر بػف عيػاش كعبػد اهلل بػف بشػر الرقػى؟
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حاؿ ىؤالء القكـ الذيف يساقكف لمجنة بالسالسؿ كىـ كارىكف, رغـ أف النتيجة كاستحسانو لما كاف عميو 
 لعباده المخمصيف, الذيف ينقادكف ألكامره, كيتجنبكف نكاىيو. ىي جنات النعيـ التي أعدىا اهلل 

 المبحث الثاني

 اإلعجابات المتعمقة بأمور تعبدية 
كمراده مف خمقو, قاؿ  ة, فيي مقصكد اهلل إف العبادات في حياة المسمميف أمرا غاية في األىمي

, كالعبادة ليا أشكاؿ كثيرة كطرؽ عديدة,   [65: اٌزاسّبد]{  ٌَِْؼْجُذًُِْ إٌَِّب ًَاٌْئِْٔسَ اٌْجَِّٓ خٍََمْذُ ًََِب}تعالى: 
اًمعه  اٍسـه  ًىيى " اٍلًعبىادىةي "ليا, قاؿ ابف تيمية:  كرسكلو  أرشدنا اهلل  ا ًلكيؿ   جى اهي  المَّوي  وي ييًحب   مى يىٍرضى  ًمفٍ : كى

ةي, كىالظَّاًىرىًة؛ اٍلبىاًطنىةً  كىاأٍلىٍعمىاؿً  اأٍلىٍقكىاًؿ, ـي, كىالزَّكىاةي, فىالصَّالى يىا , كىالص  ج  ًصٍدؽي  كىاٍلحى ًديًث, كى انىًة, كىأىدىاءي  اٍلحى  اأٍلىمى
ًبر   ًصمىةي  اٍلكىاًلدىٍيًف, كى , كى اـً فىاءي  اأٍلىٍرحى كؼً  كىاأٍلىٍمري  كًد,ًباٍلعييي  كىاٍلكى اٍلميٍنكىًر..."  عىفٍ  كىالنٍَّييي  ًباٍلمىٍعري

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

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

                                                                                                        
 

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

   (, كضػػعوََٓ/ ْ)ميػػزاف االعتػػداؿ لمػػذىبي (, كقػػاؿ أبػػك نعػػيـ: لػػـ يكػػف فػػي شػػيكخنا أحػػد أكثػػر غمطػػان منػػو, ْٔ/ ٓ)الرجػػاؿ 
العمػـ  كػف قػد حػدث عنػو أىػؿ(, قػاؿ البػزار: كأبػك بكػر فمػـ يكػف بالحػافظ, كلِِٖ/ ّابف الجكزم فػي الضػعفاء كالمترككػكف )

حديث منكر,  كىشاـ غير (, كقاؿ العقيمي: يركم أبك بكر, عف البصرييف, عف حميدَِٓ/ ُكاحتممكا حديثو, مسند البزار )
أبػك بكػر  : قػاؿ ر عػف البييقػي أنػو أسػند عػف البخػارم أنػوكً (, ذي ُٖٗ/ ِكيخطئ عف الككفييف خطأ كثيران, الضعفاء الكبير )

 الككاكػػب النيػػرات  كالنسػػائي,, كأبػػك داكد ,كمسػػمـ فػػي مقدمػػة كتابػػو ,ركل لػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو ,بػػأخرة بػػف عيػػاش: اخػػتمط
    تػذكرة الحفػاظ لمػذىىىبي (, كقاؿ ابف المبارؾ: ما رأيت أحدان أسػرع إلػى السػنة مػف أبػي بكػر بػف عيػاش, ّْْ)ص: البف الكياؿ

ٍحػت فػي الدراسػة السػابقةك–ثقػة  ,بف صالح بف عجػالف , عبد الحميدىنا ركل عنو كقدىك ثقة, , قمت: (ُٓٗ/ ُ)  ,-مػا رجَّ
 ,أمػا تػدليس األعمػش, فإنػو ال يضػر, (َُُٗحَِٔ/ ِبىػابي اٍلبىػاًء )كأكرد ابف األعرابي في معجمو متابعػات ليػذا اإلسػناد, 

حيحة كشػيء مػف جيػد, سمسػمة األحاديػث الصػ إسػنادهصػحيح, قػاؿ األلبػاني:  إسػنادهفالحديث قمت: , (ُٗسبؽ في صفحة )
 (.َٖٖ/ ٔفقييا كفكائدىا )

 (.ُٓٓ-ُْٓ/ ٓ( الفتاكل الكبرل )(ُ
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م يى  لىيىقيكـي   النًَّبي   كىافى  ًإفٍ  :يىقيكؿي  ,  الميًغيرىةى  تَّى ًلييصى اهي  تىًرـي  حى  َأَفالَ : "فىيىقيكؿي  لىوي  فىييقىاؿي  - سىاقىاهي  أىكٍ  - قىدىمى
الذم عمؿ مميز في ىذا المجاؿ الرَّحب,  يستحسف أمٌ  , كليذا كاف النبي (ِ) (ُ) "َشُكورًا َعْبًدا َأُكونُ 

 . يربط العبد بربو 

 الصالةمسائل في و  ,مةبْ عجابات بالقِ اإلالمطمب األول: 

, فقد أخرج البخارم مف يعجبو أن يتجو المسممون في صالتيم ِقبل البيت الحرام كان النبي 
ؿى  كىافى   النًَّبيَّ  أىفَّ  ,عىاًزبو  ٍبفً  حديث البىرىاءً  ا أىكَّ ـى  مى ًدينىةى  قىًد  ًمفى  أىٍخكىاًلوً  قىاؿى  أىكٍ  أىٍجدىاًدًه, مىىعى  نىزىؿى  المى
اًر,  َتُكونَ  َأنْ  ُيْعِجُبوُ  َوَكانَ  َشْيرًا, َعَشرَ  َسْبَعةَ  َأوْ  َشْيرًا, َعَشرَ  ِستَّةَ  الَمْقِدسِ  َبْيتِ  ِقَبلَ  "َصمَّى كىأىنَّوي  األىٍنصى

لَ  َصمَّى َوَأنَّوُ  الَبْيِت, ِقَبلَ  ِقْبَمُتوُ  ىَ  َصاَلةٍ  َأوَّ يتشكؽ  كاف النبي , (ّ) َقْوٌم" َمَعوُ  َوَصمَّى الَعْصِر, َصاَلةَ  اَصالَّ
, في تغيير قبمة المسمميف مف بيت المقدس إلى البيت الحراـ, ككاف ينظر كييكل, أف يأتي أمر اهلل 

, بأف يمنحو ىذه اليدية الغالية, فالقمب يرغب كيحب ىذا, كبالفعؿ دائمان إلى السماء, كيدعك اهلل 
 ًَجْيِهَ رَمَُّتَ َٔشٍَ لَذْ}, كأنزؿ قرآنان ييتمى إلى يـك القيامة بذلؾ, قاؿ تعالى: لرغبة نبيو  جاب اهلل است

ٌٌََِّْنَّهَ اٌسََّّبءِ فِِ ٌٌٌَُّا وُنْزُُْ َِب ًَحَْْثُ اٌْحَشَاَِ اٌَّْسْجِذِ ضَطْشَ ًَجْيَهَ فٌََيِّ رَشْضَبىَب لِجٍَْخً فٍََنُ { شَهُضَطْ ًُجٌُىَىُُْ فَ

        .[211: اٌجمشح]

 
 
 
 
 

                                  
 

اهي )(ُ تَّى تىًرـى قىدىمى ـى المٍَّيؿى حى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : ًقيىاـً النًَّبي  صى (, قاؿ َُُّحَٓ/ ِ( صحيح البخارم, كتاب التيجد, بىابي
: حى  , قىاؿى دَّثىنىا أىبيك نيعىٍيـو : ... الحديث.البخارم: حى ٍنوي, يىقيكؿي : سىًمٍعتي الميًغيرىةى رىًضيى المَّوي عى , قىاؿى ٍف ًزيىادو , عى  دَّثىنىا ًمٍسعىره

 :(, قاؿ ابف حجر: "كقاؿ األزدمَِِثقة رمي بالنصب, تقريب التيذيب )ص:  قاؿ ابف حجر: ,ِزَياد ْبن ِعاَلَقةفيو ( (ِ
(, كلـ ينقؿ ىذا مف ُّٖ/ ّ)تيذيب التيذيب  مى اهلل عميو كآلو كسمـ", سيء المذىب كاف منحرفان عف أىؿ بيت النبي ص

 العمماء إال األزدم, باإلضافة إلى أف الحديث بعيدان عف أفكار النصب, فرميو بو ال يضر.
 (.ُْ( سبؽ في صفحة رقـ )(ّ
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  فقد جاء في الحديث الذم أخرجو النسائي مف حديث أىنىسو ,  ىي قرة عين النبي الصالة, 
اَلِة" ِفي َعْيِني ُقرَّةُ  َوُجِعلَ  َوالطّْيُب, النَّْساءُ  الدُّْنَيا ِمنَ  ِإَليَّ  "ُحبّْبَ :المًَّو  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى    , (ِ) (ُ) الصَّ

 كبو نعيمو فيو ألف منو؛ يخرج كال يفارقو ال أف يكد فإنو شيء في عينو قرة كانت يقكؿ ابف حجر: "كمف
                                  

 
سىٍيفي ٍبفي ًعيسىى (ّّٗٗحُٔ/ ٕ( سنف النسائي, ًكتىابي ًعٍشرىًة الن سىاًء, بىابي حيب  الن سىاًء )(ُ نىا اٍلحي , قاؿ النسائي: أىٍخبىرى

, عىٍف أىنى  ـه أىبيك اٍلميٍنًذًر, عىٍف ثىاًبتو دَّثىنىا سىالَّ : حى دَّثىنىا عىفَّافي ٍبفي ميٍسًمـو قىاؿى : حى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو اٍلقيٍكمىًسي  قىاؿى : ... سو قىاؿى
ٍف أىنىسو ) الحديث, كأخرجو أبك يعمى في مسنده, ميٍسنىدي  , ثىاًبته اٍلبينىاًني  عى اًلؾو , ( مف طريؽ عفافَّّٓح ِّٕ/ ٔأىنىًس ٍبًف مى

, ثىاًبته اٍلبينىاًني  عىٍف أى كأخرجو في مكضع آخر اًلؾو ياسر, كالىما  ي( عف عمار أبِّْٖح ُٗٗ/ ٔنىسو ), ميٍسنىدي أىنىًس ٍبًف مى
             النسائي في سننو, ًكتىابي ًعٍشرىًة الن سىاًء, بىابي حيب  الن سىاًء )عفاف, عمار( عف سالـ بف المنذر, بمثمو, كأخرجو 

(, كالىما )النسائي, كالحاكـ( مف طريؽ سيار ِٕٔٔح ُْٕ/ ِ(, كالحاكـ في مستدركو, ًكتىابي الن كىاًح )َّْٗحُٔ/ ٕ)
براني في المعجـ األكسط, باب الميـ, مف , كأخرجو الطعف جعفر بمثمو, كاالثناف )سالـ, كجعفر( عف ثابت عف أنس 

ٍيًف النًَّبي  ِٕٕٓح ْٓ/ ٔاسمو: محمد ) ةي قيرَّةي عى الى            ( عف مطيف بمثمو, كأخرجو المركزم في تعظيـ قدر الصالة, الصَّ
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  حيى بف عثماف )كىكالمركزم( عف ي -المصنؼ-( كفيو قصة, ككالىما ) مطيف, كُِّحُّّ/ ُ) صى

 .(ْٗٓصدكؽ(, تقريب التيذيب )ص: 
سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ِ , قاؿ الذىبي: ثقة مف أئمة العربية, الكاشؼ ْين ْبن ِعيَسى اْلُقْوَمِسيّ اْلُحسَ كفيو متصؿ,   ا 
       بي الكليد الباجيالتعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح أل(, قاؿ النسائي: ىيكى ًثقىة, ّّٓ/ ُ)
ككاف  :, كقاؿ اإلدريسي(ُِتاريح نيسابكر )ص: تمخيص لمحدثيف, (, كقاؿ الحاكـ أبك عبد اهلل: كاف مف كبار إْٗ/ ِ)

قاؿ ابف حجر: صدكؽ صاحب حديث, تقريب  ,(ّّٔ/ ِتيذيب التيذيب البف حجر )فاضالن كثير الحديث,  عالمان 
م َأُبو كأما  ىك ثقة,قمت:  (,َٔ/ ّـ: صدكؽ, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(, كقاؿ أبك حاتُٖٔالتيذيب )ص:  َسالَّ

(, قاؿ العقيمي: كال يتابع عمى ُِٔ, قاؿ ابف حجر: صدكؽ ييـ, تقريب التيذيب )ص: ُسميمان, الُمَزنيّ ن بْ ا ,اْلُمْنِذر
(, ِٗٓ/ ْيؿ البف أبي حاتـ )لجرح كالتعدصدكؽ صالح الحديث, ا كقاؿ أبك حاتـ:(, َُٔ/ ِحديثو, الضعفاء الكبير )

كىافى يخطئ,في الابف حباف  ذكره ديكؽ كى سؤاالت أبي عبيد اآلجرم , لىٍيسى ًبًو بأسقاؿ أبك داكد: (, ُْٕ/ ٔ) ثقات كقاؿ: صى
 تيذيب التيذيبكقاؿ الساجي: صدكؽ ييـ ليس بمتقف في الحديث, , (َّٗأبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ )ص: 

كلكننا كجدنا ليذا الحديث عدة طرؽ , صدكؽ لو أكىاـقمت: , قاؿ يحيى بف معيف: ال شيء ,(ِٖٓ-ِْٖ/ ْ)البف حجر 
قاؿ الحاكـ في المستدرؾ: ىىذىا  لغيره, ان صحيح كيصبح يتقكلإسناده حسف, كبالمتابعات  لحديثفا, -كما في التخريج–

مىى شىٍرطً  ًحيحه عى ًديثه صى ـٍ يي  حى لى , كى اهي ميٍسًمـو ر جى سناده(, قاؿ الذىبي: كحديث عفاف أخرجو النسائي, ك ُْٕ/ ِ", )خى ميزاف قكم,  ا 
جمع الفكائد مف جامع األصكؿ جيد,  إسناده (:ّٗ/ ِ)« اإلحياء»(, كقاؿ العراقي في تخريج أحاديث ُٕٕ/ ِ)االعتداؿ 

كداني, المغربي البف االثير / ُفي صحيح الجامع الصغير كزيادتو ) (, كصححو األلبانيُّٓ/ ُ)كمجمع الزكائد لمر 
البف جامع األصكؿ حسف, حاشية  إسناده بقكلو: أيمف صالح شعباف كعمَّؽ(, ٗٗٓ/ ُ: )مكضع آخر (, كانظرْٗٓ
(, قاؿ األلباني عف ِّٕ/ ٔحسف, حاشية مسند أبي يعمى المكصمي ) إسناده(, كقاؿ: حسيف سميـ أسد: ّٔٗ/ ٗ)االثير
: كىذا إسناد صحيح, رجالو كميـ -كما في التخريج–ى عف ىقؿ عف األكزاعي عف اسحاؽ عف أنس الذم فيو, يحي اإلسناد

 =ركاتو اإلسنادىذا قمت: (, ْٖٗ/ ٕ( كانظر: )ٖٗٓ/ ٕثقات, سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )
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, فيك يعيش معيا كبيا في كؿ لحظات حياتو, , فالصالة كانت راحة كسعادة لمنبي (ُ)حياتو"  تطيب
الذىف صافيان كالقمب خاليان ا بيكتقربان عظيمان, حيث يككف  ليالن كاف أـ نياران, كفي الصالة مناجاة هلل 

عجابومف شكائب الدنيا كزكائميا, فكانت الصالة بامتياز مستحقة      . لمحبتو كا 
لما فييا مف الخير الكثير كاألجر العظيـ, فقد جاء الجماعة لممسممين؛  بصالة وُيْعَجب النبي 

ةي  أيًحيمىتً لىٍيمىى قاؿ:  أىًبي لذم أخرجو أبك داكد مف طريؽ اٍبفً في الحديث ا ثىةى  الصَّالى أىٍحكىاؿو  ثىالى
: قىاؿى  ,(ِ)

دَّثىنىا ابينىا كىحى مَّى المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  أىٍصحى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  َأوْ  - اْلُمْسِمِمينَ  َصاَلةُ  َتُكونَ  َأنْ  َأْعَجَبِني "َلَقدْ  :قىاؿى  كى
اَلِة, ِبِحينِ  النَّاَس  ُيَناُدونَ  الدُّورِ  ِفي ِرَجااًل  َأُبثَّ  َأنْ  تُ َىَممْ  َلَقدْ  َحتَّى َواِحَدًة, اْلُمْؤِمِنيَن, - َقالَ   َوَحتَّى الصَّ

اَلةِ  ِبِحينِ  اْلُمْسِمِمينَ  ُيَناُدونَ  (ّ)اآْلَطاِم  َعَمى َيُقوُمونَ  ِرَجااًل  آُمرَ  َأنْ  َىَمْمتُ   َكاُدوا َأوْ  (ْ)َنَقُسوا  َحتَّى الصَّ
 

 

                                                                                                        
 

سنادهكميـ ثقات, ك = , قاؿ ابف حجر: صدكؽ تكممكا في ركايتو ْثَمانَيْحَيى ْبن عُ  كفيومتصؿ, )كىك يتابع إسناد حديثنا(,  ا 
بغدادم عف ىقؿ ال يتابع عمى حديثو, الضعفاء الكبير  (, يحيى بف عثماف الحربيْٗٓعف ىقؿ, تقريب التيذيب )ص: 

   ذكره  ,(َْٕ/ ِقاؿ الذىبي: صدكؽ تفرد عف اليقؿ بف زياد بحديث أنكر, المغني في الضعفاء ) (,َِْ/ ْلمعقيمي )
اؿ كق (,ُْٕ/ ٗالتعديؿ البف أبي حاتـ )(, قاؿ أبك زرعة: ثقة, الجرح ك ِّٔ/ ٗاف في الثقات, كقاؿ ريبمىا كىـ, )ابف حب

ا, ذىبيال ثقة, ال يضر تفرده, كقاؿ األلباني: يحيى ىذا ثقة, ككذا  قمت:(, ْٔٗ/ ٓ)تاريح اإلسالـ : ككاف عابدنا صاًلحن
 (.ِْْ/ ْديثو, سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )شيخو ىقؿ, كال يضر الثقة أف ال يتابع عمى ح

 (.ّْٓ/ ُُ( فتح البارم )(ُ
ًكٌلت ثالثى تحكيال "أحيمت الصالُة ثالثة أحوال"( (ِ , (ّْٖ/ ِت, شرح أبي داكد لمعيني )أم: غييرت ثالث تغييرات أك حي

. عندما بيًدء باألذاف المعركؼ اآلف )اهلل أكبر ... ِ دينة . تحكيؿ الًقبمة إلى مكة بعد قدكمو لممُكالثالثة أحكاؿ ىي: 
كقد سيبؽ , فثبت مع  . كانكا إذا سيبقكا بالصالة , يصمكف ما فاتيـ أكال ثـ يدخمكف مع الناس, فجاء معاذ ّإلى آخره( 

 .(ّْٗ-ّْٖ/ ِشرح أبي داكد لمعيني )الناس حتى انتيكا فأكمؿ بعد ذلؾ ما فاتو, انظر: 
,  ,(َُٓ/ ُغريب الحديث لمخطابي ) ,األطـ الحصف المبني بالحجارة كالجمع اآلطاـ ,ى اآلطام""عم( (ّ األىٍطـي مثؿ األىٍجـً

, كالجم فَّؼي كييثىقَّؿي كىك  .(ُِٖٔ/ ٓ)لمجكىرمالصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ,ع آطاـه, كىي حصكفه ألىؿ المدينةييخى
 .(َْْ/ ِشرح أبي داكد لمعيني ) لمرتفعة,بناء مرتفع, كآطاـ المدينة: أبنيتيا ا

: ضرب الٌناقيكس كىك الخشبة الطكيمة )َنَقُسوا(:( (ْ ضربكا بالناقكس. كالناقكس: الخشبة التي  :أم, (َٖ/ ٓالعيف ) ,كالنًّقسي
 (.ِٕٔ/ ٓ)جامع األصكؿ البف االثيرلمنصارل يضربكف بيا أكقات الصالة, 
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كاستحسانو مف أف يصمي المسمميف جماعة, حتى تتآلؼ  يعبر عف إعجابو النبي , (ِ) (ُ)َيْنُقُسوا"... َأنْ 
القمكب كما األجساـ في الصالة, كحتى تككف فرصة يكمية لممسمميف لمتعارؼ كالتعاضد كالتآلؼ, كنقؿ 

                                  
 

نىا َٔٓحُّٖ/ ًُة, بىابي كىٍيؼى اأٍلىذىافي )( سنف أبي داكد, ًكتىاب الصَّالى (ُ كؽو, أىٍخبىرى ك ٍبفي مىٍرزي دَّثىنىا عىٍمري (, قاؿ أبك داكد: حى
مَّ  دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا اٍبفي اٍلميثىنَّى, حى : سىًمٍعتي اٍبفى أىًبي لىٍيمىى, ح كىحى , عىٍف شيعٍ شيٍعبىةي, عىٍف عىٍمًرك ٍبًف ميرَّةى, قىاؿى ٍعفىرو بىةى, عىٍف عىٍمًرك دي ٍبفي جى

ابينىاا دَّثىنىا أىٍصحى : كىحى , قىاؿى ثىةى أىٍحكىاؿو ةي ثىالى الى : أيًحيمىًت الصَّ مَّـى  ٍبًف ميرَّةى, سىًمٍعتي اٍبفى أىًبي لىٍيمىى, قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى
: ... الحديث, كأخرجو ابف خزيمة, صحيح ابف خزيمة كتاب / ُالصالة باب الترجيع في األذاف مع تثنية اإلقامة,) قىاؿى

( عف محمد بف بشار, عف محمد بف جعفر عف شعبة بمثمو, كأخرجو ابف أبي شيبة, مصنؼ ابف أبي شيبة, ّّٖحُٗٗ
ًة كىٍيؼى ىيكى ) قىامى اءى ًفي اأٍلىذىاًف كىاإٍلً ًة, مىا جى قىامى ًة, (, كالبييُُِٖحُٖٓ/ ًُكتىابي اأٍلىذىاًف كىاإٍلً الى قي, السنف الكبرل, ًكتىابي الصَّ

ًة ) قىامى ًكمى ًفي تىٍثًنيىًة اأٍلىذىاًف كىاإٍلً ابف أبي  (, مف طريؽ عبد اهلل بف ىاشـ, ككالىما )المصنؼُٕٓٗح ُٖٔ/ ُبىابي مىا ري
عمش( عف , كىما )شعبة, كاألمختصران  شيبة, كعبد اهلل بف ىاشـ(, عف ككيع عف األعمش, بمفظة حدثنا أصحاب محمد 

 عمرك بف مرة بو. 
سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ِ , قاؿ ابف حجر: ثقة فاضؿ لو أكىاـ, تقريب التيذيب )ص: َعْمُرو ْبن َمْرُزوقمتصؿ, كفيو  ا 

 -(, كقاؿ: لىٍيسى ًبًو بىٍأس, تاريح ابف معيف ّٕٓ)ص: سؤاالت ابف الجنيد البف معيف(, قاؿ يحيى بف معيف: ثقة, ِْٔ
, قاؿ أحمد: رجؿ )ِِِ/ ٕ)الطبقات الكبرل (, قاؿ ابف سعد, ككاف ثقة كثير الحديث عف شعبة, َّّ/ ْرم )ركاية الدك 

(, قاؿ أبك حاتـ: ثقة ككاف مف العباد كلـ نجد مف أصحاب شعبة ممف ِّٔ/ ٔصالح, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )
ا أىخطىأ لـ ِْٔ/ ٔكتبنا عنو أحسف حديثان منو, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (, ذكره ابف حباف في الثقات, كقاؿ: "ريبمى

لىٍيسى الشٍَّيء لكنو أىتىى ًمٍنوي ًبمىا الى يىٍنفىٌؾ ًمٍنوي اٍلبشر كى تَّى يعدؿ ًبًو عىف سنىف اٍلعيديكؿ, كى طؤيهي حى مىٍيًو اٍلعىالـ  يكثر خى الًَّذم عى
تَّى الى يىٍنفىٌؾ ًمٍنوي أحد ًمٍنييـ ًبمي  ا لـ يفحش ذىًلؾ ًمٍنوي, فىًإذا فحشمجبكلكف, حى اءى مى اٍستحؽ إلزاؽ  كجب مف كجد ذىًلؾ ًفيًو, قد جى

دثنىا عبيد اهلل بف عمر كىافى يحيى بف سعيد الى يرضى عىٍمرك ْْٖ/ ٖ) الكىف ًبًو حينئد" ٍيثىمىة حى   (, قىاؿى أىبيك بكر بف أبي خى
ًديث, ا كؽ ًفي الحى قىاؿى ْٕٗ/ ّ)لو البخارم في الجامع الصحيح ألبي الكليد الباجيالتعديؿ كالتجريح لمف خرج بف مىٍرزي (, كى

ًديثو, الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ) (, كقاؿ الذىبي: ثقة فيو بعض الشيء, الكاشؼ ِِّ/ ِاأٍلىٍزًدٌم: تكمميكا ًفي حى
      بف حرب كذكر عىٍمرك  (, كقاؿ سميمافْٖٗ/ ِ(, كقاؿ الذىبي أيضان: ثقة مشيكر, المغني في الضعفاء )ٖٖ/ ِ)
يعني: –العمريف  ابف المديني: اترككا حديث (, كقاؿْٕٔ/ ٓ)تاريح اإلسالـ بف مرزكؽ: جاء بما ليس عندىـ فحسدكه, ا

(, كقاؿ ابف حجر: قاؿ أحمد بف حنبؿ: ثقة ِٖٖ/ ّ)ميزاف االعتداؿ لمذىبي , -عمرك بف حكاـ, كعمرك بف مرزكؽ
ف لو أكىاـ, كما في إال يضره ما قيؿ قمت: (, ََُ/ ٖ)تيذيب التيذيب و فمـ نجد لو أصالن, مأمكف فتشنا عمى ما قيؿ في

, َعْمِرو ْبِن ُمرَّةَ معنى كالـ ابف حباف السابؽ, الخطأ طبيعة لسنساف ما داـ أنو غير فاحش, فال يخرجو عف العدالة, كأما 
(, قاؿ شعبة: "ما رأيت أحدان مف ِْٔالتيذيب )ص:  كاف ال يدلس كرمي باإلرجاء, تقريب ,قاؿ ابف حجر: ثقة عابد

ىذا نفي قاطع لما  قمت:(, َُّ/ ٖ)تيذيب التيذيب البف حجر أصحاب الحديث إال يدلس إال ابف عكف كعمرك بف مرة", 
َأِبي  ْبنن مَ حْ د الرَّ بْ عَ قيؿ عنو بأنو يدلس, أما رميو باإلرجاء فحديثنا ال عالقة لو بمذىب المرجئة, فإرجاؤه ال يضر, كأما 

(, االختالؼ في سماعو مف عمر ّْٗ, اختمؼ في سماعو مف عمر, تقريب التيذيب )ص: , قاؿ عنو ابف حجر: ثقةَلْيَمى
 ُمَحمَّد ْبن َجْعَفركأما  -كما سيأتي الكالـ بيذا- ال يضر بحديثنا ىذا؛ ألنو سمع ىذا الحديث مف مجمكعة مف الصحابة 

(, قاؿ أبك حاتـ: كاف صدكقان ِْٕإال أف فيو غفمة, تقريب التيذيب )ص:  ؛قة صحيح الكتاب, قاؿ ابف حجر: ثيلِ ذَ اليُ 
(, كقاؿ العجمي: ثقة, ككاف مف أثبت ِِِ-ُِِ/ ٕككاف مؤديان كفى حديث شعبة ثقة, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )

 =ة, أحد األثبات المتقنيف مف أصحابالجماع (, قاؿ المنذرم: ركل لوَِْالناس في حديث شعبة, الثقات لمعجمي)ص: 
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اإلرادة في  المعارؼ كالخبرات فيما بينيـ, كمف شدة إعجابو بالصالة الكاحدة لممسمميف, أصبحت لديو 
ف يرسؿ الرجاؿ إلى القبائؿ كالبيكت فيعتمكا األماكف المرتفعة لدعكة الناس لصالة الجماعة, كىذا كاف قبؿ أ

 باألذاف. أف يؤمر النبي 
فقد جاء في الحديث الذم أخرجو , ة العيدلصال ونساء المسممين خروج أىموب ب النبي جَ عْ ويُ 

َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ُيْعِجُبُو ِفي َيْوِم  َكانَ : قاؿ عباس رضي اهلل عنيما, أحمد مف حديث ابف
رىٍجنىا, " اْلِعيِد َأْن ُيْخِرَج َأْىَمُو, : فىخى مَّى بً قىاؿى , ثيَـّ أىتىى الن سىاءى  ,(ُ) غىٍيًر أىذىافو كىالى ًإقىامىةو فىصى اؿى طىبى الر جى  ثيَـّ خى

  
 
 
 
 
 

                                                                                                        
 

(, أما قكؿ ابف أبي ليمى: ٓٗشعبة, اعتمده األئمة كميـ, جكاب الحافظ المنذرم عف أسئمة في الجرح كالتعديؿ )ص: =
ال , قاؿ العيني: "إف أراد بو الٌصحابةى فيك قد سمع مف جماعة مف الصحابة؛ فيككف الحديث ميسندان؛ )َوَحدَّثََنا َأْصَحاُبَنا( كا 

", شرح أبي داكد لمعيني ) اًكم   (, قاؿ ابف حجر: "ًفي ًركىايىةً ّْٗ/ ِفيك ميرسؿه ٍيمىةى كىالطَّحى زى أىًبي بىٍكًر ٍبًف أىًبي شىٍيبىةى كىاٍبًف خي
زٍ  يىا اٍبفي حى حَّحى ًليىذىا صى , كى ؿي مَّدو فىتىعىيَّفى ااًلٍحًتمىاؿي اأٍلىكَّ ابي ميحى التمخيص الحبير البف حىجىر ـو كىاٍبفي دىًقيًؽ اٍلًعيًد", كىاٍلبىٍييىًقي  ثىنىا أىٍصحى

ٍيمىةى كالترمذم: أف ابف أبي ليمى لـ يسمع معاذ بف  , فقد قىاؿى ولم يرد بيا معاذًا وال عبد اهلل(, َْٓ/ ُ)العىٍسقالني زى اٍبًف خي
, قاؿ الزيمعي ]في قكؿ ابف أبي (ُِٗ/ ٓ) سنف الترمذمك (, ُٗٗ/ ُجبؿ كال عبد اهلل بف زيد, انظر: صحيح ابف خزيمة )

ابينىا[: أراد بو الصحابة, صرَّ  دَّثىنىا أىٍصحى ح بذلؾ ابف أبي شيبة في مصنفو فقاؿ: حدثنا ككيع ثنا األعمش عف عمرك ليمى, كىحى
 بف مرة عف عبد الرحمف بف أبي ليمى, قاؿ: حدثنا أصحاب محمد صمى اهلل عميو كسمـ أف عبد اهلل بف زيد األنصارم جاء

اءى ًفي اأٍلىذىاًف  إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ, فقاؿ: ... الحديث, ]مصنؼ ابف ًة, مىا جى قىامى أبي شيبة, ًكتىابي اأٍلىذىاًف كىاإٍلً
ًة كىٍيؼى ىيكى ) قىامى سناده(, كرجاؿ ىذا الحديث كميـ ثقات, ك ُُِٖحُٖٓ/ ُكىاإٍلً (, كقاؿ ِٕٔ/ ُمتصؿ[, نصب الراية )  ا 
ًحيًح كىىيكى ميتًَّصؿه العظيـ أبادم: " اؿي الصَّ : كىىىذىا ًرجى اـً مى ًكيعو ًبًو, قىاؿى ًفي اإٍلً ٍف كى وي اٍلبىٍييىًقي  ًفي سينىًنًو عى ٍذىىًب  كىأىٍخرىجى مىى مى عى

", عكف المعبكد, ) ر  ـٍ الى تىضي اًئًي يىالىًة أىٍسمى ابىًة, كىأىفَّ جى حى مىاعىًة ًفي عىدىالىًة الصَّ عدـ تسمية الصحابة ال (, ك ُِّ-ُُّ/ ِاٍلجى
قاؿ  إسناده صحيح,الحديث قمت: (, ُِٗ/ ٓ, فتح البارم البف رجب )-رضي اهلل عنيـ -يضر؛ فإنيـ كميـ عدكؿ 

صحيح,  إسناده(, قاؿ األعظمي: ِْٕ/ ِاألـ ) -األلباني: كىذا إسناد صحيح عمى شرط الشيخيف, صحيح أبي داكد 
 (.ّّٖحُٗٗ/ ُع في األذاف مع تثنية اإلقامة )صحيح ابف خزيمة كتاب الصالة باب الترجي

ارً َقاَل َماِلٌك: ( (ُ ؼى ًفيًو بىٍيفى فيقىيىاًء اأٍلىٍمصى ًدينىًة, كىالى ًخالى ؼى ًفييىا ًعٍندىنىا ًباٍلمى ًتٍمؾى الس نَّةي الًَّتي الى اٍخًتالى , شرح كى , قىالىوي اٍلبىاًجي 
 (.ُِٔ/ ُالزرقاني عمى المكطأ )
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 , طىبىييفَّ دىقىةً  ثيَـّ أىمىرىىيفَّ فىخى أف  -نا في التخريجكما بيَّ –, لقد ثبت في أحاديث كثيرة صحيحة (ِ) (ُ)" ًبالصَّ
, كفي النساء كفَّ يخرجف في العيد ليشيدف الصالة كالمكعظة, كىذه مف األمكر المستحسنة لدل النبي 

                                  
 

(, قاؿ ُّّٓحّّٗ/ ٓد مسند عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب , عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ )( مسند أحم(ُ
:أحمد:  , قىاؿى , عىًف اٍبًف عىبَّاسو ًف ٍبًف عىاًبسو ٍبًد الرٍَّحمى اًج, عىٍف عى جَّ ًف اٍلحى دَّثىنىا يىًزيدي, عى ... الحديث, كأخرجو البخارم, صحيح  حى

مىاعىةى كىالًعيدىٍيًف كىالجى البخارم, ًكتىابي األىذىا ـي الجى , كىحيضيكًرًى ـي الغيٍسؿي كىالط ييكري مىٍيًي مىتىى يىًجبي عى ٍبيىاًف, كى , ًف بىابي كيضيكًء الص  نىاًئزى
ـٍ ) فيكًفًي ًة, بىابي تىٍرًؾ اأٍلىذىاًف ًفي اٍلًعيًد )ّٖٔحُِٕ/ ُكىصي الى (, ُُْٔحِٖٗ/ ُ(, كأخرجو أبك داكد في سننو, ًكتىاب الصَّ

         (, كثالثتيـ مف طريؽ سفياف الثكرم عف َِِٔحِْٗ/ ّكأخرجو أحمد في مسنده, مسند عبد اهلل بف العباس )
سفياف, قاؿ ابف حجر: ثقة حافظ  كفيو ت,عبد الرحمف بف عابس بو بنحكه, نشير إلى أف رجاؿ األسانيد المتابعة كميـ ثقا

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

سناده  متصؿ, كفيو ( (ِ اج ْبن َأْرطَ رجالو كميـ ثقات, كا  تقريب , , قاؿ ابف حجر: صدكؽ كثير الخطأ كالتدليسةااْلَحجَّ
ًديث, مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )ص: ُِٓ التيذيب )ص: الح الحى     (, قاؿ ٕٔ(, قاؿ يحيى: صى

, قاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة: (ُّّ/ ٗابف معيف: صدكؽ, كليس بالقكم في الحديث كليس ىك مف أىؿ الكذب, تاريح بغداد )
(, قاؿ ابف المبارؾ: ككاف ٔٔٓ/ ُث البف أبي حاتـ )الحجاج يدلس في حديثو عف الضعفاء, كال يحتج بحديثو, عمؿ الحدي

(, قاؿ العجمي: حجاج بف أرطاة النخعي: "ككفي", جائز الحديث, ْٔ)ص:  اج يدلس, الضعفاء الصغير لمبخارمالحج
ككاف لو فقو, ككاف عمى البصرة, ككاف عمى الشرطة, ككاف فقيينا, ككاف أحد مفتي الككفة, ككاف فيو تيو, ككاف يقكؿ: 

تمني حب الشرؼ, ككلي قضاء البصرة, إال أنو صاحب إرساؿ كاف يرسؿ عف يحيى بف أبي كثير, كلـ يسمع منو شيئنا, ق
كيرسؿ عف مجاىد كلـ يسمع منو شيئنا, كيرسؿ عف مكحكؿ كلـ يسمع منو شيئنا, كيرسؿ عف الزىرم كلـ يسمع منو شيئنا, 

(, قاؿ أحمد بف يكنس, كاف زائدة ال يركم عف الحجاج, كاف قد َُٕالثقات لمعجمي )ص:  فإنما يعيب الناس منو التدليس,
يحدث  -يعني ابف ميدم -ككاف عبد الرحمف  -,يعنى ابف أرطاة -ترؾ حديثو, كاف يحيى بف سعيد ال يحدث عف حجاج 

اء, عنو, قاؿ أحمد بف حنبؿ: ىك مضطرب الحديث, قاؿ يحيى القطاف: الحجاج بف أرطاة كمحمد بف إسحاؽ عندم سك 
ة, صدكؽ يدلس عف الضعفاء يكتب ارطكتركت الحجاج متعمدان, كلـ أكتب عنو حديثان قط, قاؿ أبك حاتـ: حجاج بف أ

ذا قاؿ: حدثنا, فيك صالح ال يرتاب في صدقو كحفظو إذا بيف السماع, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) / ّحديثو, كا 
يحيى بف معيف: فحجاج بف أرطاة, يعني كمرة قاؿ  نخعي, (, قاؿ يحيى بف معيف: حجاج بف أرطاة ضعيؼُٔٓ-ُٓٓ

 في قتادة؛ فقاؿ صالح, كقاؿ النسائي: حجاج بف أرطاة ككفي ليس بالقكم, كاألصمعي يقكؿ: أكؿ مف ارتشى بالبصرة مف
     (, أما بالنسبة لمتدليس؛ فقد كضعو ُٗٓ-ُٖٓ/ ِالقضاة الحجاج بف أرطاة, الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم)

(, كىذا يعني أنو يجب أف يصر ح بالسماع, ْٗحجر في المرتبة الرابعة مف مراتب المدلسيف, طبقات المدلسيف )ص:  ابف
لمسماع, قاؿ  ف تصريحو ة, كعنعنتو بدك ا, لتدليس ابف أرطضعيفاً  اإلسنادوبيذا يكون ىذا كلـ نجد تصريحان لمسماع, 

الصحيحة كشيء مف  مدلس كقد عنعنو, سمسمة األحاديث -ة اكىك ابف أرط -إال أف الحجاج ىذا األلباني: كرجالو ثقات 
 =(, كلكننا كجدنا لمحديث متابعات كثيرة, تقكم الحديث, منيا: ما ىك في صحيح البخارم, ًكتىابي َُٓ/ ٓكفكائدىا ) فقييا
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أىمو  إلخراج حديثنا ىذا قكؿ صريح البف عباس رضي اهلل عنيما في التعبير عف إعجاب النبي 
فخرجنا", فالنساء : قاؿ أىمو, يخرج أف العيد يكـ في يعجبو  اهلل رسكؿ لمصالة في العيد, فقاؿ: "كاف

جزء مف المجتمع المسمـ يشاركف الرجاؿ فرحة العيد, كيستمعف لممكعظة, فيك يـك لكؿ المسمميف, رجاالن 
 كنساءن كأطفاالن. 

يعجب كيستحسف صالة  ا ىك جابر في ,عمى نيج النبي المصطفى  ويسير الصحابة 
اًبرو  اءى : قىاؿى  ,الركعتيف تحية المسجد, فقد جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد مف حديث جى  ًإلىى رىجيؿه  جى

مَّى النًَّبي   مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى , كىىيكى  كى ,: فىقىاؿى  "الرَّْكَعَتْيِنر َأَصمَّْيتَ " :فىقىاؿى  يىٍخطيبي كىافى : قىاؿى  "مِّْيَماَفصَ ": قىاؿى  الى  كى
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
 

ـي الغيٍسؿي كىالط   األىذىافً = مىٍيًي مىتىى يىًجبي عى ٍبيىاًف, كى كًء الص  مىاعىةى كىالًعيدىيٍ بىابي كيضي ـي الجى كًرًى , كىحيضي فيكًفًيـٍ ييكري , كىصي نىاًئزى              ًف كىالجى
ٍبدي الرٍَّحمىًف  (, قاؿ البخارم:ّٖٔحُِٕ/ ُ) دَّثىًني عى , حى دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى دَّثىنىا يىٍحيىى, قىاؿى : حى , قىاؿى ًمي  ك ٍبفي عى دَّثىنىا عىٍمري       حى
, ا ًة, بىابي تىٍرًؾ اأٍلىذىاًف ًفي اٍلًعيًد )ٍبفي عىاًبسو , كفي سنف أبي داكد, ًكتىاب الصَّالى (, قاؿ ُُْٔحِٖٗ/ ُسىًمٍعتي اٍبفى عىبَّاسو

, كفي مسند أحمد, مسند ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف عىاًبسو , عىٍف عى نىا سيٍفيىافي , أىٍخبىرى مَّدي ٍبفي كىًثيرو دَّثىنىا ميحى العباس عبد اهلل بف  أبك داكد: حى
ٍبًد الرٍَّحمىفً كفيو(, َِِٔحِْٗ/ ّ) , عىٍف عى ًكيعه, عىٍف سيٍفيىافى دَّثىنىا كى ,  : حى الحديث حسف لغيره, قاؿ شعيب قمت: ٍبًف عىاًبسو

ع, كباقي رجالو إال أنو قد تكبً  ؛مدلس كقد عنعف -كىك ابف أرطاة -جاألرناؤكط: حديث صحيح, كىذا إسناد ضعيؼ, الحجا
 (.َّْ/ ٓ) مسند أحمد يف, حاشيةثقات رجاؿ الشيخ
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اًبره  مَّى ًإفٍ : "يىقيكؿي  جى ؿى  ًإذىا ييٍعًجبيوي  بىٍيًتوً  ًفي صى ا أىفٍ  دىخى م يىييمى  كثيرة أخرل كأحاديث الحديث ىذا في (ِ) (ُ)" ييصى
, ةاالستطاع بقدر كيخففيما, الجمعة خطبة أثناء في كلك المسجد تحية ركعتيف صالة استحباب عمى دليالن 

                                  
 

اًبًر ٍبًف عىٍبًد اهلًل )( مسند أحمد(ُ , َُْٔٗح َُٖ/ِّ, مسند المكثريف مف الصحابة, ميٍسنىدي جى دَّثىنىا عىفَّافي (, قاؿ أحمد: حى
: ... الحديث, ك  , قىاؿى اًبرو بىٍيًر, عىٍف جى دَّثىنىا أىبيك الز  , حى ـى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ميعىًة, بىابي في صحيحو أخرجو البخارمحى , ًكتىابي الجي

ًفيفىتىٍيًف ) ٍكعىتىٍيًف خى مَّى رى ـي يىٍخطيبي صى ا اءى كىاإًلمى ميعىًة,في صحيحو ( عف عمي بف عبد اهلل, كمسمـُّٗحُِ/ ِمىٍف جى  , ًكتىابي اٍلجي
ـي يىٍخطيبي ) ا مى كأخرجو الحميدم  كاالثناف عف سفياف عف عمرك بف دينار( عف قتيبة كاسحاؽ, ٕٖٓحٔٗٓ/ ِبىابي التًَّحيَّةي كىاإٍلً

ٍنوي ) ًمي  ٍبًف أىًبي طىاًلبو رىًضيى المَّوي عى اًديثي عى الزبير,  يبف دينار كأب ( عف سفياف عف عمركُِٕٓحُّٗ/ ِفي مسنده, أىحى
ؿى  مَّى ًفي بىٍيًتًو ييٍعًجبيوي ًإذىا دىخى ا".ككميـ بمثمو, دكف إيراد قكؿ جابر: "ًإٍف صى م يىييمى  أىٍف ييصى

سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ِ َبْير ,متصؿ, كفيو ا  , قاؿ ابف حجر: صدكؽ إال أنو يدلس, د ْبن ُمْسِمم ْبن َتْدُرسُمَحمَّ  ,َأُبو الزُّ
(, قاؿ ابف ٕٖ(,  قىاؿى عمي بف المديني: ثقو ثىبت, سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني )ص: َٔٓتقريب التيذيب )ص: 

: انما يحتج ]أم ابف أبي حاتـ[ قاؿ, عنو الناس قمت يحتج بحديثو سألت ابا زرعة عف ابى الزبير فقاؿ: ركلي حاتـ: أب
شعبة: ما لؾ تركت حديث أبي الزبير؟ قاؿ:  كسيًئؿ, ذكره العقيمي في الضعفاء, (ٕٔ/ ٖالجرح كالتعديؿ ) ,بحديث الثقات

(, قىاؿى عىطىاءو: ُّْ(, قاؿ العجمي: ثقة, الثقات )ص: َُّ/ ْبير لمعقيمي )رأيتو يزف كيسترجح في الميزاف, الضعفاء الك
ًديثىوي. قىاؿى  رىٍجنىا ًمٍف ًعٍنًدًه تىذىاكىٍرنىا حى د ثينىا فىًإذىا خى ٍبًد المًَّو فىييحى اًبًر ٍبًف عى بىٍيًر أحفظنا لمحديث, كينَّا نىكيكفي ًعٍندى جى : فىكىافى أىبيك الز 

   السفر الثالث  -= تاريح ابف أبي خيثمة التاريح الكبير (, قاؿ يحيى بف معيف: ثقة,َّ/ ٔ)بف سعدالطبقات الكبرل ال
(, قاؿ ابف عدم: كلمثكرم, عف أبي الزبير غير ما ذكرت مف الحديث مف المشاىير كالغرائب, كقد حدث عنو ِّٓ/ ُ)

     ىير عف أبي الزبير عف جابر نسخة, كلحماد أحاديث إفرادات كؿ حديث ينفرد بو رجؿ عف شعبة, كلز  -أيضان –شعبة 
بف عيينة عنو ابف سممة عف أبي الزبير عف جابر أحاديث, كركل ىشيـ عف أبي الزبير عف جابر أحاديث, كركل ا

أحاديث, كركل ابف جريج عف أبي الزبير نسخة كركل مالؾ, عف أبي الزبير أحاديث, ككفى بأبي الزبير صدقان إف حدَّث 
؛ فإف مالكان ال يركم إال عف ثقة, كال أعمـ أحدان مف الثقات تخمَّؼ عف أبي الزبير, إال قد كتب عنو, كىك في نفسو عنو مالؾ

جية الضعيؼ, كال يككف مف قبمو, كأبك الزبير يركم أحاديث صالحة  ثقة, إال أف يركم عنو بعض الضعفاء فيككف ذلؾ مف
(, قاؿ سكيد بف عبد ِّٗ/ ٕ)الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم", كلـ يتخمؼ عنو أحد, كىك صدكؽ كثقة ال بأس بو

يقكؿ: سمعت مف  العزيز: قاؿ لي شعبة: تأخذ عف أبي الزبير ىك ال يحسف يصمي؟. كقاؿ نعيـ بف حماد: سمعت ىشيمان 
عف أبى الزبير؟ ؿ أحمد بف حنبؿ ئً (, كسي ُُٓ/ ُأبي الزبير فأخذ شعبة كتابي فمزقو, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )

كأبك الزبير ليس بو بأس. كقاؿ  -يعني: طمحة بف نافع  –أبي سفياف     فقاؿ: قد احتممو الناس, كأبك الزبير أحب إلي مف 
(, ذكره ابف حباف في الثقات, ٕٔ/ ٖيحيى بف معيف: أبك الزبير صالح, كقاؿ مرة: ثقة, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )

كىافى مف الٍ  لـ كقاؿ: كى ابر ليحفظ لىوي, ركل عىنوي مىالؾ كىالثٍَّكرم كىعبيد اهلل بف عمر كىالنَّاس ... كى كىافى عىطاء يقدموي ًإلىى جى حفاظ كى
ٍزف لنىفًسًو لـ يٍستىحؽ الٌتٍرؾ مف أىجمو, ) (, قاؿ الذىبي: حافظ ِّٓ-ُّٓ/ ٓينصؼ مف قدح ًفيًو؛ أًلىف مف استرجح ًفي اٍلكى

كقاؿ ابف , (َْٗ/ ِٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ) ة,(, كقاؿ النسائي: ثقُِٔ/ ِكاشؼ )ثقة ... ككاف مدلسان, ال
/ ٗ)تيذيب التيذيب البف حجر عيينة كاف أبك الزبير عندنا بمنزلة خبز الشعير إذا لـ نجد عمرك بف دينار ذىبنا إليو 

حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب  خاصة في حديث جابر, كأما تدليسو, فقد كضعو ابفك ثقة, قمت: (, ّْْ-ِْْ
ند الحميدم, ح بالسماع في أكثر مف مكضع, منيا ما جاء في مس(, إال أنو صرَّ ْٓالمدلسيف, طبقات المدلسيف )ص: 

ًمي   اًديثي عى ٍنوي )أىحى ك بٍ كجاء فيو (,ُِٕٓحُّٗ/ ٍِبًف أىًبي طىاًلبو رىًضيى المَّوي عى : ثنا عىٍمري , قىاؿى ,: ثنا سيٍفيىافي  =     في ًدينىارو
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 بأف جابر  إعجاب ىك ىنا ييمنا كما, -العمماء بيف كبير اختالؼ فيو رأم كىذا-, (ُ)الخطبةى  ليمحؽ
 الصحابة  تمسؾ عمى يدؿ كىذا, المسجد إلى قدكمو قبؿ, بيتو في صالىما قد كاف كلك حتى يصمييما

, النبي  عيف بقرة عالقة ليا المسألة كانت لك بالكـ فما, األمكر كؿ في النبي  مف سمعكه بما
 .الصالة كىي أال, الكراـ كصحابتو

ن قلَّ , بالعمل الدائم وُيْعَجب النبي  , كىذا ما جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد مف حتى وا 
اًئشىةى  مَّى اهللً  رىسيكؿي  كىافى : قىالىتٍ  حديث عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ـي  ييٍعًجبيوي " كى  أىم  : فىقيٍمتي : اؿى قى " اٍلعىمىؿً  ًمفى  الدَّاًئ

اًرخى  سىًمعى  ًإذىا: "قىالىتٍ  يىقيكـي؟ كىافى  المٍَّيؿً   لمعبادة النفس ألفة تكجب المداكمة: المناكم , قاؿ(ْ) (ّ) "(ٕ) الصَّ

                                                                                                        
 

ٍبًد المًَّو, كرجاؿ ىذا = اًبرى ٍبفى عى بىٍيًر, أىنَّييمىا سىًمعىا جى        فيو:ثقات,  -غير المذككريف في إسناد حديثنا – اإلسنادكىأىبيك الز 
ميعىًة, متابعان في الصحيحيف, صحيح البخارم, كً  اإلسناديذا ل, كذلؾ جاء (ُٓسبؽ في صفحة ) ,ُسْفيان بن ُعَيْيَنة تىابي الجي

فً  ٍكعىتىٍيًف خى مَّى رى ـي يىٍخطيبي صى ا اءى كىاإًلمى ٍبد المَّوُّٗحُِ/ ِيفىتىٍيًف )بىابي مىٍف جى ًمٌي ٍبف عى , عىٍف ( عف عى دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى , قىاؿى
ميعىًة, بىابي  اًبرنا, كصحيح مسمـ, ًكتىابي اٍلجي ك, سىًمعى جى ـي يى  عىٍمرو ا مى ( عف قيتىٍيبىة ٍبف سىًعيد, ٕٖٓحٔٗٓ/ ِبي )ٍخطي التًَّحيَّةي كىاإٍلً

اؽ ٍسحى , ٍبف ًإٍبرىاًىيـ كىاً  اًبرى ك, سىًمعى جى , عىٍف عىٍمرو نىا سيٍفيىافي اؽي: أىٍخبىرى قىاؿى ًإٍسحى دَّثىنىا, كى صحيح,  إسنادهالحديث قمت: , قىاؿى قيتىٍيبىةي: حى
كىك محمد بف مسمـ  -ات رجاؿ الشيخيف غير أبي الزبيرصحيح عمى شرط مسمـ, رجالو ثق إسنادهكقاؿ شعيب األرناؤكط: 

فمف رجاؿ مسمـ, كركل لو البخارم مقركنان, كقد ركل عنو ىذا الحديث كما سيأتي الميث بف سعد, كىك ال  -بف تىٍدريسا
 (.َُٖ/ ِّيركم عنو, إال ما عرؼ سماعو فيو مف جابر, حاشية مسند أحمد )

 (.َُْ/ ُسندم )ترتيب ال -( انظر: مسند الشافعي (ُ
اِرخُ  ((ِ : اٍلميٍستىًغيثي  َوالصَّ ًريحي  -الديؾ سيمي بذلؾ لكثرة صياحو, كيفيـ مف ىذا أف قياموكىك: " (ّّ/ ّلساف العرب ) ,كىالصَّ

نما اختار  -عميو الصالة كالسالـ كاف يككف في الثمث األخير مف الميؿ؛ ألف الديؾ ما يكثر الصياح إال في ذلؾ الكقت, كا 
 (.ِِٓ/ ٓاألصكات لما قمنا", شرح أبي داكد لمعيني ) ءكقت؛ ألنو كقت نزكؿ الرحمة, ككقت السككف كىدك ىذا ال

(, قاؿ أحمد: ُِٕٔٓحْْٕ/ ِْ( مسند أحمد, مسند النساء, مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ رضي اهلل عنيا )(ّ
اًئشىةى رضي اهلل عنيا قىالىٍت: ... حدثنا يحيى, قاؿ: حدثنا سفياف, قاؿ: حدثني أشعث, عف أبيو, فعىٍف مى  كؽو, عىٍف عى ٍسري

دىًد رىكىعىاًت النَّبً  ًة المٍَّيًؿ, كىعى الى قىٍصًرىىا, بىابي صى ًة اٍلميسىاًفًريفى كى الى مىٍيًو الحديث, كأخرجو مسمـ في صحيحو, ًكتىابي صى مَّى اهللي عى ي  صى
ٍكعىةه, مَّـى ًفي المٍَّيًؿ, كىأىفَّ اٍلًكٍترى رى سى حً  كى ةه صى الى ٍكعىةى صى ةه )كىأىفَّ الرَّ األحكص, كالنسائي في  ي(, مف طريؽ أبُْٕحُُٓ/ ُيحى

ٍقًت اٍلًقيىاـً ) تىطىك ًع النَّيىاًر, بىابي كى (, مف طريؽ شعبة, ككالىما مف حديث عائشة ُُٔٔحَِٖ/ ّسننو, ًكتىابي ًقيىاـً المٍَّيًؿ كى
, بىابه )رضي اهلل عنيا, كأخرجو الترمذم في سننو, أى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى (, ِٖٔٓحُِْ/ ٍٓبكىابي اأٍلىدىًب عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى

 مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا, كالجميع بألفاظ متقاربة, كلفظة الحب, بدؿ اإلعجاب.
سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ْ ة حافظ فقيو عابد إماـ حجة مف رؤكس , فقد قاؿ ابف حجر: ثقُسْفَيان الثَّْوِريّ متصؿ, كفيو   ا 

مف  (, فبالنسبة لمتدليس فقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثانيةِْْالطبقة السابعة ككاف ربما دلس, تقريب التيذيب )ص: 
صحيح, قاؿ شعيب األرناؤكط:  إسنادهالحديث قمت: (, فال يضر تدليسو, ِّمراتب المدلسيف, طبقات المدلسيف )ص: 

 (.ْْٕ/ ِْ) مى شرط الشيخيف, حاشية مسند أحمدع صحيح إسناده
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كاستحسانو لمعمؿ الذم  إعجاب النبي , (ُ)اإلنعاـ  كمكاىب اإلكراـ بمزايا تعالى الحؽ إلقباؿ المكجب
صة في العبادات, التي تريح النفس, كنخص مف ىذه العبادات, رأسيا, كىي يداكـ عميو صاحبو, كخا

الصالة, فبعد أداء الفرائض, فميؤًد اإلنساف ما يطيؽ مف العبادات, كيحافظ عمييا, يقكؿ النككم في ذلؾ 
 "كىافى  شارحان قكؿ عائشة رضي اهلل عنيا, بمفظة الحب, كما عند مسمـ كغيره مما ذكرنا في التخريج: قىٍكلييىا

", اٍلعىمىؿى  ييًحب   ـى ث   ًفيوً  الدَّاًئ مىى اٍلحى  مىا ًإالَّ  اٍلًعبىادىةً  ًمفى  يىٍحتىًمؿى  ال أف لسنساف ينبغي كأنو العبادة, في اٍلقىٍصدً  عى
ـي  ييًطيؽي  مىٍيًو, الدَّكىا اًفظي  ثيَـّ  عى مىٍيوً  ييحى   .(ِ) "عى

 المطمب الثاني: ما ال يعجبو في األذان
ال ييٍعجىب بأشياء  تعجبو الكثير مف األشياء, في المجاالت المختمفة, فنراه  ي كما أف النب

قد جاء في سنف أبي داكد, أف , ف(ّ)أخرل, بعيدة عف الحسف كالجماؿ, كىذا ما كاف عند البدء في األذاف 
, ٍبفى  عيمىٍيرً  أىبا اًر, ًمفى  لىوي  عيميكمىةو  عىفٍ  أىنىسو مَّى نًَّبي  ال اٍىتىَـّ : قىاؿى  اأٍلىٍنصى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ةً  كى  يىٍجمىعي  كىٍيؼى  ًلمصَّالى

كرً  ًعٍندى  رىايىةن  اٍنًصبٍ : لىوي  فىًقيؿى  لىيىا, النَّاسى  ةً  حيضي ييـٍ  آذىفى  رىأىٍكىىا فىًإذىا الصَّالى ا, بىٍعضي , ييٍعًجٍبوي  فىمىـٍ  بىٍعضن : قىاؿى  ذىًلؾى
ب كرى الشَّ  يىٍعًني: – اٍلقيٍنعي  لىوي  فىذيًكرى 

قىاؿى  (ْ) , ييٍعًجٍبوي  فىمىـٍ  - اٍليىييكدً  شىب كري : ًزيىاده  كى قىاؿى  ذىًلؾى  "اْلَيُيودِ  َأْمرِ  ِمنْ  "ُىوَ : كى
رىؼى  النََّصاَرى" َأْمرِ  ِمنْ  "ُىوَ : فىقىاؿى  ,(ٓ)النَّاقيكسي  لىوي  فىذيًكرى : قىاؿى  ٍبدي  فىاٍنصى ٍيدً  ٍبفي  المَّوً  عى ٍبدً  ٍبفً  زى ب ًو  عى رى

 كىىيكى  (ٔ)
                                  

 
 (.ٖٓ/ ٓ)فيض القدير ( (ُ
 (.ِّ/ ٔ( شرح النككم عمى مسمـ )(ِ
كىك اإلعالـ بالشيء. يقاؿ آذف يؤذف إيذانا, كأذف يؤذف تأذينا, كالمشدد مخصكص في االستعماؿ بإعالـ كقت  األذان,( (ّ

 (.ّْ/ ُ) ألثيرالنياية في غريب الحديث كاألثر البف االصالة, 
فسر في الحديث أنو الشبكر, كىك البكؽ. ىذه المفظة قد اختمؼ في ضبطيا, فركيت بالباء كالتاء, كالثاء كالنكف,  اْلُقْنُع,( (ْ

: البيكؽي( ييٍنفىحي ًفي ,َوالشَّبُّورُ (. ُُٓ/ ْ) النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثيركأشيرىا كأكثرىا النكف,  ًو, )كتىن كرو
ًحيح لىٍيسى بعربيى صى ًفي ًركىايىةو , كىك, (ُِٔ/ ُِ) لمزبيدم تاج العركس ,كى دىًة اٍلميثىقَّمىًة كى ـ  اٍلبىاًء اٍلميكىحَّ ًة كىضى مى ًبفىٍتًح الش يًف اٍلميٍعجى

ًفي ًركىايىةو ًلميٍسًمـو كىالنَّسىاًئي  قىٍرننا كىىىًذًه اأٍلىٍلفىاظي اأٍلى  اًرم  بيكقنا كى , ًلٍمبيخى ٍكته ٍربىعىةي كيم يىا ميتًَّحدي اٍلمىٍعنىى كىىيكى الًَّذم ييٍنفىحي ًفيًو ًليىٍخريجى ًمٍنوي صى
 (.ُُٕ/ ِ)عكف المعبكد لمعظيـ آبادم

مىةن أًلىٍكقىاًت صى  )النَّاُقوُس(( (ٓ ارىل عىالى شىبىةو أىٍصغىرى ًمٍنيىا يىٍجعىميوي النَّصى شىبىةه طىًكيمىةه تيٍضرىبي ًبخى , عكف المعبكد لمعظيـ ىيكى خى ـٍ ًتًي الى
فييىا حسب سياقيا في الحديث. ّْ, كسبؽ تعريفيا في صفحة )(ُُٖ/ ِآبادم)  (, كىنا نيعىر 

ٍبف ثعمبة ٍبف عبد ربو ٍبف زيد, مف بني جشـ ابف الحارث ٍبف الخزرج األنصارم الخزرجي الحارثي,  َعْبد المَِّو ْبن زيد( (ٔ
مَّد, قالو أى  ٍبد المًَّو ٍبف زيد ٍبف عبديكنى أبا ميحى مَّد األنصارم: ليس في آبائو ثعمبة, إنما ىك عى ٍبد المًَّو ٍبف ميحى  بيك عمر. كقاؿ عى

ٍبد المًَّو ٍبف زيد, فأدخمكه في نسبو. كذلؾ خطأ, كقد نسبو كما ذكرناه ابف  ربو ٍبف زيد ٍبف الحارث, كثعمبة ٍبف عبد ربو عـ عى
ٍبد المًَّو العقبة, كبدرنا, كالمشاىد كميا مع رىسيكؿ المًَّو الكمبي, كابف منده, كىأىبيك   =الذم أرم األذاف نعيـ, كأثبتكا ثعمبة. شيد عى
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نىاًمًو ..."  ًفي اأٍلىذىافى  فىأيًرمى   المَّوً  رىسيكؿً  ًليىـ   ميٍيتىـ   مى
لـ يعجبو اآلراء التي عرضيا عميو  , النبي (ِ) (ُ)

بأف  , كالتي كانت في كيفية إعالـ الناس لكقت الصالة, فمف ىذه المقترحات, قيؿ لمنبي الصحابة 
ا الناس, فيخبر بعضيـ بعضان, كاقتراح آخر, بأف يتـ النفح في ينصب راية في أكقات الصالة, فيراى

, فالشبكر مف الشبكر, كاقتراح ثالث, كىك أف يضرب بالناقكس؛ ككؿ ىذه االقتراحات لـ تيعجب النبي 
ٍبدي  ٍيدً  ٍبفي  المَّوً  فعؿ الييكد, كالناقكس مف فعؿ النصارل, فغادر عى ٍبدً  ٍبفً  زى ب ًو ميتما ليـ النبي  عى , أم رى
–في المناـ األذاف  , فأراه اهلل كالصحابة  غادر يفكر في ىذا األمر الذم كاف يشغؿ النبي 

 . , فكانت رؤيا حؽ أسعدت النبي -المعركؼ لدل المسمميف

 , والقرآن, والصدقةوالدعاء ,األذكاربعجاب المطمب الثالث: اإل
 مف ىذه األمكر التعبدية, واألدعية وغيرىا,وصحابتو الكرام, بكثير من األذكار  وُيْعَجب النبي 

 اٌَّوَ ارْوُشًُا آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب}بذكره ذكران كثيران, لقكلو تعالى:  , كقد أمرنا اهلل ىك ذكر اهلل  :فالذكر

 ؤَػَذَّ ًَاٌزَّاوِشَادِ وَثِريًا اٌَّوَ وِشًََِّٓاٌزَّا}, كقكلو: [11  12: األحضاة]{  ًَؤَصًٍِْب ثُىْشَحً ًَسَجِّحٌُهُ( 12) وَثِريًا رِوْشًا

عيمىرى  , فقد جاء في الحديث الذم أخرجو مسمـ مف حديث اٍبفً [86: األحضاة]{  ػَظًِّْب ًَؤَجْشًا َِغْفِشَحً ٌَيُُْ اٌَّوُ
م ي نىٍحفي  بىٍينىمىا: قىاؿى  ,رضي اهلل عنيما مَّى اهللً  رىسيكؿً  مىعى  نيصى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ؿه  قىاؿى  ًإذٍ  كى  اهللي : اٍلقىٍكـً  ًمفى  رىجي

                                                                                                        
 

ٍبد المًَّو, ككانت رؤياه سنة إحدل, ب= مىى ما رآه عى مَّـى بالالن أف يؤذف عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى , فأمر النًَّبٌي صى عد ما بنى في النـك
مَّـى مسجده,  رىسيكؿ المَّوً  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  (.ِْٖ/ ّ)أسد الغابة صى

ًة, بىابي بىٍدًء اأٍلىذىاًف )(ُ الى ًزيىادي ْٖٗحُّْ/ ُ( سنف أبي داكد, ًكتىاب الصَّ , كى تًَّمي  دَّثىنىا عىبَّادي ٍبفي ميكسىى اٍلخي (, قاؿ أبك داكد: حى
, قىاا بَّادو أىتىـ  ًديثي عى , كىحى , عىٍف ٍبفي أىي كبى ٍيًر ٍبًف أىنىسو , عىٍف أىًبي عيمى نىا أىبيك ًبٍشرو , قىاؿى ًزيىاده: أىٍخبىرى دَّثىنىا ىيشىٍيـه, عىٍف أىًبي ًبٍشرو : حى الى

ًة, بىابي بىٍدًء ا الى : ... الحديث, كأخرجو البييقي, السنف الكبرل لمبييقي, ًكتىابي الصَّ اًر, قىاؿى       ًف أٍلىذىاعيميكمىةو لىوي ًمفى اأٍلىٍنصى
 (, مف طريؽ أبي داكد بو بمثمو.ُّْٖح ْٕٓ/ ُ)
سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ِ , قاؿ ابف حجر: ثقة ثبت كثير التدليس كاإلرساؿ الخفي, ُىَشْيم بن بشيرمتصؿ, كفيو  ا 

طبقات (, فبالنسبة لمتدليس, فقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف, ْٕٓتقريب التيذيب )ص: 
نىا أىبيك بً ْٕالمدلسيف )ص:  : )أىٍخبىرى دَّثىنىا ىيشىٍيـه قىاؿى ( أىمٍ (, قاؿ العظيـ أبادم: ")قىاؿى ًزيىادي( ٍبفي أىي كبى ًفي ًركىايىًتًو حى ًبمىٍفًظ  :ٍشرو

نىا دَّ  أىٍخبىرى : حى , كىأىمَّا عىبَّاده فىقىاؿى ٍف أىًبي ًبٍشرأىبيك ًبٍشرو قىعى ًفي بىٍعًض فىارٍ  ... ثىنىا ىيشىٍيـه عى مىا كى , كى ًظنَّةي التٍَّدًليًس عىٍف ىيشىٍيـو تىفىعىٍت مى
ٍذًؼ لىٍفظً  ا يىٍظيىري ًمٍف أىٍطرى  الن سىًح, ًزيىاده أىبيك ًبٍشرو ًبحى مىطه قىٍطعنا كىمى ـٍ أىفَّ أىبىا ًبٍشرو ىىذىا بىدىؿه ًمٍف ًزيىادو فىييكى غى يي ـى بىٍعضي نىا, كىزىعى اًؼ أىٍخبىرى

", اٍلًمز   (, كفي َٓٔ/ ُٖ(, كفي المسند الجامع, عىٍف أىًبي بشر )قاؿ زياد: أخبرنا أبك بشر(, )ُُٕ/ ِ) عكف المعبكدم 
.) نىا أىبيك ًبٍشرو  إسناد حديثنا )قىاؿى ًزيىاده: أىٍخبىرى
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كىًبيرنا  أىٍكبىري 
ٍمدي  ,(ُ) كىًثيرنا  ًلمَّوً  كىاٍلحى

افى  ,(ِ) سيٍبحى كىأىًصيالن  بيٍكرىةن  اهللً  كى
مَّى اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ,(ّ) مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى : كى

َأْبَواب  َلَيا ُفِتَحتْ  َلَيا, "َعِجْبتُ : قىاؿى  اهللً  رىسيكؿى  يىا أىنىا,: اٍلقىٍكـً  مىفً  ؿه رىجي  قىاؿى  َوَكَذار" َكَذا َكِمَمةَ  اْلَقاِئلُ  "ِمنَ 
ٍكتيييفَّ  "فىمىا: عيمىرى  اٍبفي  قىاؿى  السََّماِء" "  يىقيكؿي   اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  ميٍنذي  تىرى  , ىنا ييٍعجىب النبي (ٓ) (ْ)ذىًلؾى

اًء, كىذا يدؿ  أىٍبكىابي  لىيىا فيًتحىتٍ  ؾ الرجؿ في بداية صالتو, كقاؿ:بيذا االستفتاح الذم استفتح فيو ذا السَّمى

                                  
 

 (.ٕٗ/ ٓأىٍم: كىبٍَّرتي كىًبيرنا, شرح النككم عمى مسمـ ) (,المَُّو َأْكَبُر َكِبيًرا)( (ُ
مىى الن عىـً الظَّاًىرىًة كىاٍلبىاًطنىًة ًفي الد ٍنيىا كىاٍلعيٍقبىى ,َواْلَحْمُد ِلمَِّو َكِثيًرا()( (ِ ٍمدي ًلمًَّو كىًثيرنا: عى ٍمدنا كىًثيرنا, كىاٍلحى ا,  أىٍم: حى ا بىٍينىييمى مى مرقاة كى

 (.ٖٕٔ/ ِ) المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممال عمي القارم
افى  ,مَِّو ُبْكَرًة َوَأِصياًل()َوُسْبَحاَن ال( (ّ مىى الظٍَّرًفيًَّة كىاٍلعىاًمؿي سيٍبحى كبىاًف عى ًؿ النَّيىاًر كىآًخًرًه مىٍنصي ٍقتىٍيًف  ,أىٍم: ًفي أىكَّ كىخىصَّ ىىذىٍيًف اٍلكى

اًحبي الٍ  ًئكىًة المٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر ًفيًيمىا, كىذىا ذىكىرىهي اأٍلىٍبيىًرم  كىصى اًع مىالى ا ًفي اًلٍجًتمى ـي كىمى ا الدَّكىا : اأٍلىٍظيىري أىٍف ييرىادى ًبًيمى قىاؿى الط يًبي  فىاًتيًح, كى مى
 (.ّٕ/ َُلممباركفكرم )تحفة األحكذم  }َوَلُيْم ِرْزُقُيْم ِفيَيا ُبْكَرًة َوَعِشيِّا{,قىٍكًلًو تىعىالىى: 

ةى بىابي (ْ الى مىكىاًضًع الصَّ ٍحرىاـً كىاٍلًقرىاءىًة )( صحيح مسمـ ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى ا ييقىاؿي بىٍيفى تىٍكًبيرىًة اإٍلً (, قاؿ مسمـ: َُٔحَِْ/ ُمى
, عىٍف  اجي ٍبفي أىًبي عيٍثمىافى جَّ ًني اٍلحى مىيَّةى, أىٍخبىرى اًعيؿي اٍبفي عي دَّثىنىا ًإٍسمى , حى ٍربو دَّثىنىا زيىىٍيري ٍبفي حى ٍبًد اهللً حى بىٍيًر, عىٍف عىٍكًف ٍبًف عى    أىًبي الز 

ًف اٍبًف عيمىرى ا مىٍيًو ٍبًف عيٍتبىةى, عى مَّى المَّوي عى : ... الحديث, كأخرجو الترمذم في سننو, أىٍبكىابي الدَّعىكىاًت عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى , قىاؿى
مىمىةى ) اًء أيـ  سى , بىابي ديعى مَّـى سى ةي ) (, كالنسائي في سننو, ًكتىابي ااًلٍفًتتىاًح, اٍلقىٍكؿي ِّٗٓحٕٓٓ/ ٓكى الى / ِالًَّذم ييٍفتىتىحي ًبًو الصَّ

يعمى المكصمي في مسنده,  كسماعيؿ بف عمية بمثمو, كأخرجو أب(, ككالىما )الترمذم, كالنسائي( مف طريؽ أٖٖحُِٓ
ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ) أبي  (, مف طريؽ يزيد بف زريع بمثمو, كىما )اسماعيؿ, كيزيد( عف الحجاج بفِٖٕٓحٓٗ/ َُميٍسنىدي عى

ٍنيي  ٍبًد اهلًل ٍبًف عيمىرى رىًضيى اهللي عى ابىًة, ميٍسنىدي عى حى / َُمىا )عثماف, كأخرجو أحمد في مسنده, ميٍسنىدي اٍلميٍكًثًريفى ًمفى الصَّ
(, مف طريؽ ابف لييعة بنحكه, ككالىما )الحجاج, كابف لييعة( عف أبي الزبير, كأخرجو النسائي في سننو, ِِٕٓحُٓ

ةي )ًكتىابي ااًلفٍ  الى ( مف طريؽ عمرك بف مرة بنحكه, كبدكف إيراد قكؿ ابف عمر: ٖٖٓحُِٓ/ ًِتتىاًح, اٍلقىٍكؿي الًَّذم ييٍفتىتىحي ًبًو الصَّ
ٍكتيييفَّ ميٍنذي سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل  ا تىرى ", ككالىما )أبي الزبير, كعمرك بف مرة( عف عكف بف عبد اهلل بو. "فىمى  يىقيكؿي ذىًلؾى

َبْير( كفيو (ٓ      بالتحديث, في: مسند  كصرَّح(, ْٖسبؽ الحديث عنو في صفحة ), ْسِمم ْبن َتْدُرسمُ  ُمَحمَّد ْبن ,َأُبو الزُّ
ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ) , عىًف ِٖٕٓحٓٗ/ َُأبي يعمى المكصمي, ميٍسنىدي عى ـٍ دَّثىيي ٍبًد المًَّو ٍبًف عيٍتبىةى, حى     (, فجاء أف: عىٍكًف ٍبًف عى

, ككممة حدثيـ, أم: أف أب فً ابٍ  بالتحديث, رجالو ثقات, فيو الذم صير ح بو  اإلسنادالزبير تمقاىا تحديثان مف عكف, كىذا  اعيمىرى
(, كىذا الخطأ يزكؿ لكجكد المتابعات ُٓٗبف خياط, قاؿ ابف حجر: صدكؽ ربما أخطأ, تقريب التيذيب )ص:  خميفة

ٍنييمىا -ف في التخريجكما ىك مبيَّ –الكثيرة لو  ٍبًد اهلًل ٍبًف عيمىرى رىًضيى اهللي عى     , كصرَّح أيضان, في مسند أحمد , ميٍسنىدي عى
ٍبًد اهلًل, كىذا ِِٕٓح ُٓ/ َُ) نىا عىٍكفي ٍبفي عى بىٍيًر: أىٍخبىرى فيو ابف لييعة, قاؿ ابف حجر: صدكؽ خمط  اإلسناد(, فقاؿ أىبيك الز 

, ككذلؾ يكجد ألبي الزبير -كما بيَّنا في التخريج-(, كلكف لو متابعات كثيرة ُّٗبعد احتراؽ كتبو, تقريب التيذيب )ص: 
ةي متاًبع في, سنف النسائي, ًكتىابي ااًلٍفًتتىاًح, اٍلقىٍكؿي الَّ  الى            , عىٍف (, في أف: عىٍمرك ٍبف ميرَّةٖٖٓحُِٓ/ ِ) ًذم ييٍفتىتىحي ًبًو الصَّ

ٍبد المَّو عىٍكف  .ٍبف عى
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, فأبكاب السماء ال تفتح إال ألمر عظيـ, فيو الخير الكثير, كليذا قاؿ عمى عظـ ىذا الذكر عند اهلل 
ٍكتيييفَّ  ابف عمر رضي اهلل عنيما: فىمىا .  ذى  يىقيكؿي   اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  ميٍنذي  تىرى  ًلؾى

كاإلعانة  أف يطمب اإلنساف مف خالقو, الرحمة كالمغفرة, ,ىكالدعاء, فالدعاء: ب وُيْعَجب النبي 
ت, كالدعاء ىك  عانتو عمى العبادة كالطاعات, كالبعد عف المعاصي كالزالَّ عمى حكائج الدنيا كعثراتيا, كا 

الصالة كأتـ التسميـ, قاؿ تعالى عمى لساف ديدف المؤمنيف الصالحيف, كأكليـ األنبياء جميعان, عمييـ أفضؿ 
, كعمى [18: األػشا ]{ اٌْخَبسِشَِّٓ َِِٓ ٌَنَىٌََُّٔٓ ًَرَشْحَّْنَب ٌَنَب رَغْفِشْ ٌَُْ ًَإِْْ ؤَْٔفُسَنَب ظٍََّْنَب سَثَّنَب لَبٌَب}آدـ كحكاء: 
, كعمى [78: األٔجْبء]{ اٌشَّاحِِّ َ ؤَسْحَُُ ًَؤَْٔذَ اٌضُّشُّ َِسَّنَِِ ؤَِِّٔ سَثَّوُ َٔبدٍَ إِرْ ًَؤٌَُّّةَ}قاؿ:  لساف أيكب 
 إٌَِّب إٌَِوَ ٌَب ؤَْْ اٌظٍَُُّّبدِ فِِ فَنَبدٍَ ػٍََْْوِ َٔمْذِسَ ٌَْٓ ؤَْْ فَظََّٓ ُِغَبضِجًب رَىَتَ إِرْ اٌنٌُِّْ ًَرَا}قاؿ:  لساف يكنس 

سريع اإلجابة لدعاء عباده المؤمنيف, يقكؿ اهلل  , كاهلل [77: جْبءاألٔ]{ اٌظَّبٌِِّ َ َِِٓ وُنْذُ إِِِّٔ سُجْحَبَٔهَ ؤَْٔذَ
 ٌَؼََّيُُْ ثِِ ًٌَُْْؤِِْنٌُا ٌِِ فٍََْْسْزَجِْجٌُا دَػَبِْ إِرَا اٌذَّاعِ دَػٌَْحَ ؤُجِْتُ لَشِّتٌ فَئِِِّٔ ػَنِِّ ػِجَبدُِ سَإٌََهَ ًَإِرَا}تعالى: 
تاج إلى أم كاسطة لندعكه, فما عمينا, إال أف نرفع أكؼَّ الضراعة ال يح , كاهلل [275: اٌجمشح]{ َّشْضُذًَُْ

مف  في الحديث الذم أخرجو ابف ماجو كندعكه مخمصيف, كالدعاء ىك العبادة, كما قاؿ النبي  إليو 
مَّى المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  :قىاؿى  بىًشيرو  ٍبفً  الن ٍعمىافً  حديث مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  :َقرَأَ  ُثمَّ  اْلِعَباَدةُ" ُىوَ  َعاءَ الدُّ  "ِإنَّ : كى
مىٍعنىاهي (ِ) (ُ) "[53: غبفش]{ ٌَىُُْ ؤَسْزَجِتْ ادْػٌُِِٔ سَثُّىُُُ ًَلَبيَ} ـي  الد عىاءى  أىفَّ  , قاؿ المباركفكرم: "كى  ميعىظَّ

ٍعنىى اٍلًعبىادىًة ... أىكً  ٍب؛ لىـٍ  كٍ أى  اٍستيًجيبى  سىكىاءه  اٍلًعبىادىةي  ىيكى  الد عىاءى  أىفَّ  ,اٍلمى  اٍلعىٍجزى  اٍلعىٍبدً  ًإٍظيىاري  أًلىنَّوي  ييٍستىجى
مىى قىاًدره  تىعىالىى المَّوى  ًبأىفَّ  كىااًلٍعًترىاؼى  نىٍفًسوً  ًمفٍ  كىااًلٍحًتيىاجى  ابىًتوً  عى  ًإلىى لىوي  اٍحًتيىاجى  كىالى  فىٍقرى  كىالى  لىوي  بيٍخؿى  الى  كىًريـه  ًإجى

تَّى شىٍيءو  يىٍمنىعىوي  ًلنىٍفًسوً  يىدًَّخرى  حى يىا"  بىؿٍ  اٍلًعبىادىةي  ًىيى  اأٍلىٍشيىاءي  كىىىًذهً  ًعبىاًدهً  ًمفٍ  كى ميخ 
ييٍعًجبيو  ككاف النبي  , (ّ)

ٍنيىا, المَّوي  رىًضيى  مف الدعاء جكامعو كككاممو, فقد جاء في الحديث الذم أخرجو الحاكـ مف حديث عىاًئشىةى    عى

                                  
 

اًء )( سنف (ُ اًء, بىابي فىٍضًؿ الد عى : و(, قاؿ ابف ماجِّٖٖحُِٖٓ/ ِابف ماجو, ًكتىابي الد عى مَّدو قىاؿى ًمي  ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى : حى
ًف الن عٍ  , عى , عىٍف ييسىٍيعو اٍلًكٍنًدم  ٍبًد المًَّو اٍليىٍمدىاًني  ًف اأٍلىٍعمىًش, عىٍف ذىر  ٍبًف عى ًكيعه, عى دَّثىنىا كى : قىاؿى  ٍبًف بىًشيرو  مىافً حى        قىاؿى

مَّـى: ... الحديث, كأخرجو الترمذم في سننو, أىٍبكىابي تىٍفًسيًر اٍلقيٍرآًف عىٍف رىسي  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّى المَّوي رىسيكؿي المًَّو صى كًؿ المًَّو صى
ًمٍف سيكرىًة البىقىرىًة ) : كى , بىابه مَّـى سى مىٍيًو كى مف طريؽ أبك معاكية عف األعمش, كأخرجو أبك داكد في سننو, ًكتىاب (, ِٗٔٗحُُِ/ ٓعى

اًء ) ًة, بىابي الد عى الى ٍبًد المًَّو, بو بمثمو.ُْٕٗحٕٔ/ ِالصَّ  (, مف طريؽ منصكر, ككالىما )األعمش, كمنصكر( عف ذىر  ٍبًف عى
سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ِ صحيح, قاؿ الترمذم:  إسنادهالحديث مت: ق, (ُٗسبؽ في صفحة ) اأْلَْعَمشمتصؿ, كفيو   ا 

ًحيحه,  سىفه صى ًديثه حى  (.ِٓٔ(, قاؿ األلباني: صحيح, صحيح األدب المفرد )ص: ُُِ/ ٓ) سنف الترمذم ىىذىا حى
 (.َِِ/ ٗ)تحفة األحكذم لممباركفكرل ( (ّ
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, قاؿ (ِ) (ُ) "َذِلكَ  َبْينَ  َما َوَيْتُركُ  الدَُّعاِء, ِمنَ  اْلَجَواِمعُ  ُيْعِجُبوُ  َكانَ  َوَسمَّمَ  َمْيوِ عَ  اهللُ  َصمَّى المَّوِ  َرُسولَ  َأنَّ "
, كقاؿ العظيـ (ّ)كاآلخرة"  الدنيا خير الكجازة مع جمع ما كىك( الدعاء مف) الجكامع يعجبو المناكم: "كاف
اًمعىةي  أبادم: "أىًم: ٍيرً  اٍلجى ٍعنىاهي  قىًميالن  لىٍفظيوي  كىافى  مىا كىًىيى  اآٍلًخرىًة,كى  الد ٍنيىا ًلخى مى  سَثَّنَبتىعىالىى:  قىٍكًلوً  ًفي كىمىا كىًثيرنا كى

ًمٍثؿي  ,[َُِ]البقرة:  اٌنبس  ػَزَاةَ ًَلِنَب حَسَنَخً اٌْأخِشَحِ ًَفِِ حَسَنَخً اٌذَُّْْٔب فِِ آرِنَب  الد ٍنيىا ًفي ًباٍلعىاًفيىةً  الد عىاءً  كى
آٍلًخرىًة" كىا

كاف يحب كيستحسف كيفضؿ األدعية, الجامعة المختصرة, التي نسأؿ اهلل  , أم: أف النبي (ْ)
 ككاف النبي  عانة, في الحياة الدنيا كاآلخرة,بيا المغفرة كالرحمة كاإل  ,يترؾ األدعية الغير جامعة

اًمعنا يىكيكفي  الى  ًممَّا :قاؿ العظيـ أبادم: "أىمٍ  ا كفى يىكي  ًبأىفٍ  جى اًلصن ٍزًئيَّةو؛ أيميكرو  ًبطىمىبً  خى ٍقًني جي ةن  كىاٍرزي ٍكجى سىنىةن  زى  حى
ٍقًني ًمٍنوي؛ كىاأٍلىٍحرىل اأٍلىٍكلىى فىًإفَّ  ةى  اٍرزي ٍيرىىىا"  يىعيم يىا فىًإنَّوي  كىاآٍلًخرىةً  الد ٍنيىا ًفي الرَّاحى كىغى

(ٓ). 
 , فقد جاء في الحديثوأول الميل , بختم القرآن في أول النيار(ٔ)وُيْعَجب أصحاب األعمش  

ـى الذم أخرجو الدارمي, مف طريؽ  تَّىقاؿ: " ًإٍبرىاًىي ًئكىةي حى مىٍيًو اٍلمىالى مٍَّت عى ؿي اٍلقيٍرآفى نىيىارنا, صى  ًإذىا قىرىأى الرَّجي
, فٍ  ييٍمًسيى , قىرىأىهي  كىاً  مَّتٍ  لىٍيالن مىٍيوً  صى ًئكىةي  عى تَّى اٍلمىالى مىيٍ  قىاؿى " ييٍصًبحى  حى ابىنىا فىرىأىٍيتي : "مىافي سي  يىٍخًتميكهي  أىفٍ  ييٍعًجبيييـٍ  أىٍصحى

  
 
 

                                  
 

اًء, كىالتٍَّكًبيًر, كىالتَّيٍ (ُ (, قاؿ ُٖٕٗحِّٕ/ ًُميًؿ, كىالتٍَّسًبيًح كىالذ ٍكًر )( المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ, ًكتىابي الد عى
دي  , ثنا اأٍلىٍسكى , ثنا عىفَّافي ٍبفي ميٍسًمـو مَّدي ٍبفي غىاًلبو , ثنا ميحى ٍمشىاذى اٍلعىٍدؿي ًمي  ٍبفي حى دَّثىنىا عى , أىٍنبىأى أىبيك نىٍكفىًؿ ٍبفي أىًبي الحاكـ: حى ٍبفي شىٍيبىافى

اًئشىةى رى  , عىٍف عى ٍنيىا: ... الحديث, كأخرجو أب ًضيى المَّوي عىٍقرىبو اًء  كعى ًة, بىابي الد عى الى                داكد في سننو, ًكتىاب الصَّ
د يًؽ ُِْٖحٕٕ/ ِ) اًئشىةى ًبٍنًت الص  د يقىًة عى (, مف طريؽ يزيد بف ىاركف بألفاظ متقاربة, كأخرجو أحمد في مسنده, ميٍسنىدي الص 

ٍنيىا (, عف عبد الرحمف بف ميدم بمثمو, كأخرجو أبك داكد الطيالسي في مسنده, مسند ُُِٓٓحٕٔ/ ِْ) رىًضيى اهللي عى
( بمثمو, كالجميع )يزيد, كابف ميدم, كأبي داكد الطيالسي( عف األسكد ُْٗٓحْٗ/ ّعائشة أـ المؤمنيف رضي اهلل عنيا )

 ابف شيباف, بو.
سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ِ ًحيحي  إسنادهالحديث قمت: متصؿ,  ا  ًديثه صى ـٍ اإلسنادصحيح, كقاؿ الحاكـ: ىىذىا حى لى , كى

اهي, المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ) ر جى صحيح عمى شرط مسمـ, صحيح   إسناده(, كقاؿ األلباني: ُٖٕٗحِّٕ/ ُييخى
 (.ِِِ/ ٓاألـ ) -أبي داكد 

 (.ُِٕ/ ٓ)فيض القدير ( (ّ
 (.ِْٗ/ ْ)عكف المعبكد ( (ْ
 .السابؽ المرجع( (ٓ
 (.ُٗقت ترجمتو في صفحة رقـ )سب( (ٔ
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ؿى  ؿى  النَّيىاًر, أىكَّ د أىبيك , قىاؿى (ِ) (ُ)" المٍَّيؿً  كىأىكَّ ذىكىٍرت: دىاكي  فىاٍخًتـٍ  الش تىاءي  كىافى  إذىا: اٍلميبىارىؾً  اٍبفً  قىٍكؿى  أًلىٍحمىدى  كى
ؿً  ًفي اٍلقيٍرآفى  ذى  المٍَّيًؿ, أىكَّ ٍيؼي  كىافى  اكىاً  ؿً  ًفي فىاٍخًتٍموي  الصَّ بىوي  فىكىأىنَّوي . النَّيىارً  أىكَّ ,. أىٍعجى ذىًلؾى ًكمى  ًلمىا كى            عىفٍ  ري

                                  
 

ٍتـً اٍلقيٍرآًف )(ُ : ًفي خى اًئًؿ اٍلقيٍرآًف, بىابي ًمٍف ًكتىاًب فىضى ـي ٍبفي َِّٓح ُُِٖ/ ْ( سنف الدارمي, كى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي (, قاؿ الدارمي: حى
: ... ا , قىاؿى ـى ٍف ًإٍبرىاًىي ٍف اأٍلىٍعمىًش, عى , عى ًريرو , بىابي فضائؿ القرآف البف الضريسألثر, كأخرجو ابف الضريس, ميكسىى, عىٍف جى

ا يىٍصنىعي )ص:  تىـى اٍلقيٍرآفى مى ًؿ ًإذىا خى (, مف طريؽ زنيج, كأخرجو أبك نعيـ, حمية األكلياء كطبقات األصفياء, َٓحْْالرَّجي
ًعي  ) ـي ٍبفي يىًزيدى النَّخى  بو بمثمو. ,كقتيبة(, عف جرير (, مف طريؽ قتيبة, ككالىما )زنيج,ِِٕ/ ًْإٍبرىاًىي

سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ِ , قاؿ ابف حجر: ثقة صحيح الكتاب, قيؿ: كاف في آخر ْبن َعْبد اْلَحِميد رَجِريُ , كفيو متصؿ ا 
الكبرل (, قاؿ البييقي: "نيًسبى ًفي آًخًر عيٍمًرًه ًإلىى سيكًء اٍلًحٍفًظ", السنف ُّٗعمره ييـ مف حفظو, تقريب التيذيب )ص: 

(, كقاؿ حنبؿ بف إسحاؽ: "سئؿ أبك عبد اهلل: مف أحب إليؾ, جرير أك شريؾ؟ فقاؿ: جرير أقؿ سقطان مف ُّْ/ ٔلمبييقي )
        (, "قاؿ عبد الرحمف: سألت أبي عف ْٗٓ/ ْ)تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزمشريؾ, شريؾ كاف يخطئ", 

اف جرير أكيس الرجميف, جرير أحب إلي, قمت ]أم عبد الرحمف[: جرير أبي األحكص كجرير في حديث حصيف؟ فقاؿ: ك
 البف أبي حاتـ في ىشاـ بف عركة مف يكنس بف بكير", الجرح كالتعديؿ يحتج بحديثو؟ فقاؿ: نعـ, جرير ثقة, كىك أحب إليَّ 

كماؿ في أسماء الرجاؿ تيذيب ال(, كقاؿ النسائي: ثقة. كقاؿ أبك القاسـ الاللكائي: مجمع عمى ثقتو, َٕٓ-َٔٓ/ ِ)
(, قاؿ أحمد: "اختمط عميو حديث أشعث كعاصـ األحكؿ حتى قدـ عميو بيز بف أسد قاؿ: فقاؿ لو: ىذا َٓٓ/ ْ)لممزم

/ ُحديث عاصـ, كىذا حديث أشعث, قاؿ: فعرفيا فحدَّث بيا الناس", العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل )
ؽ, تغير قبؿ مكتو, كحجبو أكالده, ككذا نقؿ أبك العباس البناني ىذا الكالـ في ترجمة جرير "كقاؿ أبك حاتـ: صدك  (,ّْٓ

      (, قاؿ ابف حجر: "كىذا ليس بمستقيـ, فإف ىذا إنما كقع لجرير ّْٗ/ ُ)ميزاف االعتداؿ لمذىبي بف عبد الحميد", ا
كىافى مف اٍلعباد الخشف)بف حباف في الثقات: ا, كقاؿ بف حاـزا اإلرشاد في معرفة , ثقة متفؽ عميوكقاؿ الخميمي:  ,(ُْٓ/ ٔكى

       تيذيب التيذيب كقاؿ قتيبة: ثنا جرير الحافظ المقدـ لكني سمعتو يشتـ معاكية عالنية", , (ٖٔٓ/ ِعمماء الحديث )
ميو حديث لـ يكف بالذكي, اختمط ع ,قكؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ"(, كقاؿ عالء الديف عمي رضى: ٕٕ/ ِ)البف حجر 

       أشعث كعاصـ األحكؿ حتى قدـ عميو بيز فعرفو". فيذا ال يدخؿ في معنى االختالط اصطالحان كلذلؾ قيؿ ليحيى 
ف ليـ أمرىا. كلكف يبقى قكؿ البييقي في سننو في بف معيف عقي ىذه الحكاية: كيؼ تركم عف جرير؟ قاؿ: أال تراه قد بيَّ ا

الحميد قد نسب في آخر عمره إلى سكء الحفظ, حاشية االغتباط بمف رمي مف الركاة نحك ثالثيف حديثان لجرير بف عبد 
      ِإْبَراِىيم , أما (ُٗسبؽ في صفحة ) اأْلَْعَمشالكىـ المذككر لف يؤثر عمى ركايتو, كأما قمت: (, ٕٔباالختالط )ص: 

كارسالو ىنا ال يضر؛ ألف ىذا  قمت:(, ٓٗ: , قاؿ ابف حجر: ثقة؛ إال أنو يرسؿ كثيران, تقريب التيذيب )صْبن َيِزيدا
(, قاؿ العالئي: كاف ََْ/ ُٖالحديث أثران مكقكفان عميو, قاؿ ابف حجر: الحديث مكقكؼ, إتحاؼ الميرة البف حجر )

(, كلكف كضعو ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف, طبقات المدلسيف ُُْ)ص: جامع التحصيؿ  ,يدلس
صحيح إلى إبراىيـ   إسنادهصحيح, كقاؿ المحقؽ حسيف سميـ أسد:  إسنادهاألثر قمت: يضر تدليسو,  (, فالِٖ)ص: 

 (.ُُِٖ/ ْالنخعي, كىك مكقكؼ عميو, سنف الدارمي )
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ةى  ر ؼو  ٍبفً  طىٍمحى ميصى
ٍيرً  أىٍىؿى  أىٍدرىٍكتي : قىاؿى  ,(ُ) ٍدرً  ًمفٍ  اٍلخى ـى  يىٍستىًحب كفى  اأٍليمَّةً  ىىًذهً  صى ٍت ؿً  ًفي اٍلخى ًفي ,المٍَّيؿً  أىكَّ  كى

ؿً  تىـى  إذىا: يىقيكليكفى  النَّيىاًر, أىكَّ ؿً  ًفي خى مَّتٍ  المٍَّيًؿ؛ أىكَّ مىٍيوً  صى ًئكىةي  عى تَّى اٍلمىالى , حى ذىا ييٍصًبحى تىـى  كىاً   النَّيىارً  أىكَّؿً  ًفي خى
مَّتٍ  مىٍيوً  صى ًئكىةي  عى تَّى اٍلمىالى قىاؿى  .ييٍمًسيى  حى ٍتمىةى  يىٍجعىؿى  أىفٍ  ييٍستىحىب  : اٍلًعٍمـً  أىٍىؿً  بىٍعضي  كى ٍكعىتىيٍ  ًفي النَّيىارً  خى  رى
ا, أىكٍ  اٍلفىٍجرً  ٍتمىةى  بىٍعدىىيمى ٍكعىتىيٍ  ًفي المٍَّيؿً  كىخى ٍغًرًب  رى ا, أىكٍ  اٍلمى ٍتًموً  يىٍستىٍقًبؿي  بىٍعدىىيمى ؿى  ًبخى ؿى  المٍَّيؿً  أىكَّ , (ِ) النَّيىارً  كىأىكَّ

مكف عمى قراءة القرآف في كؿ أياـ السنة, ليالن كاف أـ يدؿ ىذا, عمى أف أىؿ الخير كالصالح كانكا يداك 
نياران, ككانكا يحبكف أف يختمكه, لألجر العظيـ المترتب عمى ىذا العمؿ, كليذا قاؿ سميماف )األعمش(: 

 بأف أصحابو كانكا يستحسنكف ختـ القرآف أكؿ الميؿ كأكؿ النيار.
وقدرتو عمى الحفظ ونباىتو  -سنوىو غالم حديث ال- بزيد بن ثابت  وُيْعَجب النبي 

ـى  لىمَّا ففي الحديث الذم أخرجو أحمد, أىنَّوي  وذكائو, مَّى النًَّبي   قىًد مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ٍيده  قىاؿى  اٍلمىًدينىةى, كى  ذيًىبى : زى
مَّى النًَّبي   ًإلىى ًبي مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ـه  ىىذىا اهلًل, رىسيكؿى  يىا: فىقىاليكا ًبي, فىأيٍعًجبى  كى اًر, بىًني ًمفٍ  غيالى  ًممَّا مىعىوي  النَّجَّ
مىٍيؾى  اهللي  أىٍنزىؿى  مَّى النًَّبيَّ  ذىًلؾى  فىأىٍعجىبى  سيكرىةن, عىٍشرىةى  ًبٍضعى  عى مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى قىاؿى  كى     ِلي َتَعمَّمْ  َزْيُد, َيا" :كى
ٍيده  قىاؿى  (ْ)"ِكتَاِبي َعَمى َيُيودَ  آَمنُ  َما َواهللِ  َفِإنّْي ,(ّ)َيُيودَ  ِكتَابَ  , لىوي  فىتىعىمٍَّمتي : زى ـٍ ا ًكتىابىيي ٍمسى  ًبي مىرَّتٍ  مى  خى

                                  
 

اًرًث ٍبًف ذيىٍ َطْمَحُة ْبُن ُمَصرِّْف ْبِن َعْمِرو ( (ُ ٍحديًب ٍبًف ميعىاًكيىةى ٍبًف سىٍعًد ٍبًف اٍلحى شىـً ٍبًف كىٍعًب ٍبًف جي ًؿ ٍبًف جي مىمىةى ٍبًف دىٍدكى ًؿ ٍبًف سى
ٍبًد المًَّو. ييٍكنىى أىبىا عى ـى ًمٍف ىىٍمدىافى كى ككاف قارئ أىؿ الككفة يقرؤكف عميو القرآف. فمما رأل كثرتيـ عميو كأنو كره ذلؾ  ٍبًف يىا

اإلماـ,  (,َّٖ/ ٔبرل البف سعد)الطبقات الكلنفسو فمشى إلى األعمش فقرأ عميو. فماؿ الناس إلى األعمش كترككا طمحة. 
 (.ُُٗ/ ٓ) لمذىبيسير أعالـ النبالء الحافظ, المقرئ, المجكد, شيح اإلسالـ, 

 (.ُِٔ/ ِ( المغني البف قدامة )(ِ
ٍمعي ُىودٌ ( (ّ عى فىييكى ىىاًئده, كىاٍلجى , كىىىادى الرَّجيؿي ىىٍكدنا إذىا رىجى ًرؼي ًليىذىا يىٍنصى ًبي  كى ـي نىًبي  عىرى ٍمًع  , اٍس سيم يى ًباٍلجى , كى بيٍزؿو ىيكده ًمٍثؿي بىاًزؿو كى

ًفي التٍَّنًزيًؿ  اًرًع. كى ًباٍلميضى ٍزًف اٍلًفٍعًؿ  [ُّٓ]البقرة: }َوَقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا َأْو َنَصاَرى{ كى ًرؼو ًلٍمعىمىًميًَّة كىكى ـٍ يىييكدي غىٍيري ميٍنصى : ىي ييقىاؿي كى
يىجيكزي ديخيكؿي اأٍلىًلًؼ كىالالَّ  ٍزًف اٍلًفٍعًؿ إلىى بىاًب اأٍلى كى ٍف كى ؛ أًلىنَّوي نيًقؿى عى مىى ىىذىا فىالى يىٍمتىًنعي التٍَّنًكيفي : اٍليىييكدي؛ كىعى , فىييقىاؿي اًء كىالن ٍسبىةي ـً ٍسمى

, ىىكىذىا أىٍكرىدى الصَّ  : اٍليىييكًدم  ًنٍسبىةه إلىى يىييكدىا ٍبًف يىٍعقيكبى ًقيؿى , كى عىمىوي إلىٍيًو يىييكًدم  ؿي اٍبنىوي جى دى الرَّجي مىًة كىىىكَّ غىاًنٌي يىييكدىا ًفي بىاًب اٍلميٍيمى
ؿى ًفي ًديًف اٍليىييكًد,  دى دىخى تىيىكَّ  (.ِْٔ/ ِ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمفيكمييىييكًديًّا. كى

ًكمى عىٍف رىسيكًؿ اهلًل (ْ ٍيدى ٍبفى ثىاًبتو أىٍف يىتىعىمَّـى الس ٍريىاًنيَّةى, ( قاؿ الطحاكم: بىابي بىيىاًف ميٍشًكًؿ مىا ري ـى ًمٍف أىٍمًرًه زى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى صى
مىى كيتيًبي", كانت تىًردي عمى النبي  : "ًإن ي الى آمىفي يىييكدنا عى قىٍكًلًو مىعى ذىًلؾى كتب مف الييكد, ككاف الحاضريف مف الييكد ىـ  كى

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

 (.ُِٖ-َِٖ/ ٓييكد, انظر: شرح مشكؿ اآلثار )يتعمـ السريانية, ليقرأ كيكتب الكتب القادمة كالصادرة لم
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تَّى لىٍيمىةن  عىٍشرىةى  ذىٍقتيوي  حى كيٍنتي  حى ٍنوي  كىأيًجيبي  ًإلىٍيًو, كىتىبيكا ًإذىا كيتيبىييـٍ  لىوي  أىٍقرىأي  كى  ىنا يعبر النبي  ,(ِ) (ُ)" كىتىبى  ًإذىا عى
عجابو مف ذلؾ الغالـ الفطف سريع الحفظ, كالذم كاف يحفظ كؿ ما كصؿ بشكؿ صر  يح, عف استحسانو كا 

                                  
 

اًر, حديث زيد بف ثابت, عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ )(ُ (, قاؿ أحمد: ُُِٖٔحَْٗ/ ّٓ( مسند أحمد , ميٍسنىدي اأٍلىٍنصى
دَّثىنىا عىٍبدي ال دى, حى مىٍيمىافي ٍبفي دىاكي دَّثىنىا سي نىادً حى ًف ٍبفي أىًبي الز  اًرجى رٍَّحمى ـى النًَّبي  , عىٍف خى ا قىًد ٍيدنا, أىٍخبىرىهي: أىنَّوي لىمَّ , أىفَّ أىبىاهي زى ٍيدو  ةى ٍبًف زى

ٍيده  ًدينىةى, قىاؿى زى ًديًث أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب ) كديث, كأخرجو أب: ... الحاٍلمى , بىابي ًركىايىًة حى (, ّْٓٔحُّٖ/ ّداكد في سننو, ًكتىاب اٍلًعٍمـً
اءى ًفي تىٍعًميـً الس ٍريىاًنيَّ كالترمذم في سننو, أىٍبكىابي ااًل  , بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى / ًٓة )ٍسًتٍئذىاًف كىاآٍلدىاًب عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى

الزناد عف خارجة, بو بدكف قصة ذىاب زيد, كأخرجو أحمد في  يما مف طريؽ ابف أبي الزناد عف أب(, ككالىُِٕٓحٕٔ
اًر )مسنده, ميٍسنىدي اأٍلى  ًكمى عىٍف ُِٕٖٓحّْٔ/ ٍّٓنصى (, كأخرجو الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار, بىابي بىيىاًف ميٍشًكًؿ مىا ري

ٍيدى ٍبفى ثىاًبتو أىٍف يىتىعىمَّـى الس ٍريىاًنيَّ  ـى ًمٍف أىٍمًرًه زى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : "رىسيكًؿ اهلًل صى قىٍكًلًو مىعى ذىًلؾى مىى كيتيًبي في  آمى ًإن ي الى ةى, كى " يىييكدنا عى
الكليد, كأخرجو ابف حباف في صحيحو, ًكتىابي ًإٍخبىاًرًه  يبراىيـ, كىما عف عمي بف معبد كأب(, عف فيد كا  َِّٖحَِٖ/ ٓ)

ـٍ رىٍضكى  اًئًي ـٍ ًبًذٍكًر أىٍسمى ًنسىاًئًي ـٍ كى اًليي ابىًة, ًرجى حى نىاًقًب الصَّ مَّـى عىٍف مى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو صى , ًذٍكري زى ـٍ أىٍجمىًعيفى مىٍيًي افي المًَّو عى
ٍنوي ) اًرم  رىًضيى المَّوي عى (, عف محمد بف إسحاؽ عف يكسؼ بف مكسى, كأخرجو الحاكـ في مستدركو, ُّٕٔحْٖ/ ُٔاأٍلىٍنصى

ٍيدً  نىاًقًب زى , ًذٍكري مى ـٍ ٍنيي ابىًة رىًضيى المَّوي عى حى ٍعًرفىًة الصَّ مىٍيًو  ًكتىابي مى مَّى اهللي عى مَّـى )ٍبًف ثىاًبتو كىاتىًب النًَّبي  صى سى (, ُٖٕٓح ْٕٕ/ ّكى
الكليد, كأبك بكر عف الحسف بف سفياف عف قتيبة بف سعيد, كالجميع )أحمد, كعمي, كأبك الكليد, كيكسؼ( عف  يعف أب

       خب مف مسند عبد بف حميد, ميٍسنىدي , كأخرجو الكشي في المنتجرير بألفاظ متقاربة, كبدكف قصة ذىاب زيد لمنبي 
ٍنوي )ص:  ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو رىًضيى المَّوي عى , في اآلحاد كالمثانيابف أبي عاصـ رجو (, مف طريؽ قيس بف الربيع, كأخِّْحَُٖزى

ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو ) ًمٍف ًذٍكًر زى    مش عف ثابت (, مف طريؽ يحيى, كثالثتيـ )جرير, كقيس, كيحيى( عف األعَِْٓحٖٔ/ ْكى
 .بف عبيد عف زيد ا

سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ِ , ذكره ابف العجمي مع المدلسيف, التبييف ألسماء المدلسيف ُسَمْيَمان ْبن َداُودمتصؿ, كفيو   ا 
(, فال يضر, أما ّّ(, كقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف, طبقات المدلسيف )ص: َّ)ص: 

(, َّْ, تقريب التيذيب)ص: , فقد قاؿ ابف حجر: صدكؽ تغير حفظو لما قدـ بغداد ككاف فقييان َأِبي الزَّناد الرَّْحَمن ْبن َعْبد
ًعيؼ, الضعفاء كالمتركككف )ص: َّْ/ ِذكره العقيمي في الضعفاء الكبير ) قىاؿى أىبيك أىٍحمىدى  ,(ٖٔ(, كقاؿ النسائي: ضى

اًفظً  : لىٍيسى ًباٍلحى ـي اًك ,  اٍلحى ـٍ   كاف عبد الرحمف بف ميدم ال يحدث عف عبد الرحمف  ,(ٕٕٔ/ ْ)لمذىبيتاريح اإلسالـ ًعٍندىىي
ابف حنبؿ: مضطرب الحديث, قاؿ أبك حاتـ: يكتب حديثو كال يحتج بو, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ  بف أبي الزناد, كقاؿا
, (ْْٗ/ ٓ)بف عدم الالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ,ثوال يحتج بحدي , كمكضع آخر,ضعيؼقاؿ ابف معيف: (, ِِٓ/ ٓ)

: "كاف ممف ينفرد بالمقمكبات عف األثبات, ككاف ذلؾ مف سكء حفظو ككثرة خطئو, فال يجكز االحتجاج ابف حباف كقاؿ
الثقات  : ثقة,العجمي (, كقاؿٔٓ/ ِ) ركايات يحتج بو", المجركحيفبخبره إذا انفرد, فأما فيما كافؽ الثقات فيك صادؽ في ال

ميزاف كثقو مالؾ, كقاؿ أيضان: , (ُٕٔ/ ٖسير أعالـ النبالء  ), قاؿ الذىبي: اإلماـ, الفقيو, الحافظ, (ِِٗ)ص: 
بف أبي الزناد مجركح,  ف أىؿ الغفمة, عمى أف عبد الرحمف(, كقد أدخؿ عمى بعض المتأخريف مٕٓٓ/ ِ)االعتداؿ 

نىاد, قىاؿى يحيى:  (,ُِِ/ ِالمكضكعات البف الجكزم ) تاريح أسماء أثبت النَّاس ًفي ًىشىاـ بف عيٍركىة عبد الرٍَّحمىف بف أبي الز 
=      ث بالمدينة فيك صحيح,, قاؿ ابف المديني: "ما حدَّ (ِِٕ/ َُتاريح بغداد ) , ك(ُْٕ)ص:  البف شاىيف الثقات
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, كاستثمر ىذه الحافظة القكية لدل زيد, كأمره أف يتعمـ إليو مف القرآف الكريـ, فمذلؾ أعجب بو النبي 
كيككف ترجمانان لمنبي ف منيا, ممك لغة ييكد, حتى يستغؿ ىذه المكىبة الفذة, كيطكرىا لديو حتى يستفيد المس

 يتقي بو شرَّ مف يزك ر أك يكتـ أك يحر ؼ الكتب التي تأتي لمنبي ,  .أك تذىب مف عنده بمغة الييكد 
عف أفضؿ الصدقات كأحسنيا كأعجبيا إليو, فيقكؿ: الماء, كىذا ما جاء في  وُيْسَأل النبي 

 الصدقةً  أم  : كقاؿ  النبيَّ  أتى (ُ)سعدان  أف ي بسىًعيد ٍبف اٍلميسى الحديث الذم أخرجو أبك داكد مف طريؽ 
  يعطيو أف مف أعـ كىك بالماء, "التصدؽ: أم" الماء: "قكلو قاؿ العيني: ,(ّ) (ِ) "الماء": قاؿ إليؾ؟ أعجبي 

                                                                                                        
 

صدكؽ يخطئ, ال يقبؿ قمت: , (ٗٗ/ ُٕ)زم لممتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ث في بغداد أفسده البغداديكف", حدَّ  كما=
يو, كم  صحيح لغيره. ا ىك مبيَّف في التخريج, فالحديثمنفردان, كلكف لو متابعات تقك 

ٍيمىة ٍبف ثىٍعمىبىة ٍبف طريؼ ًبف الخزرج ٍبف ساعدة. كيكنى أىبىا ثابت َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ ( (ُ زى الطبقات  ,ٍبف دليـ ٍبف حارثة بف أبي خي
كىافى نىًقي, (َْٔ/ ّ) الكبرل , شىًيدى اٍلمىشىاًىدى كيمَّيىا, كى , ييكىنَّى أىبىا ثىاًبتو ًدم  ٍزرىًج, عىقىًبي  بىٍدًرم  أيحي اًحبى رىايىًة سىي دي بىًني اٍلخى بنا صى

ف يى ًبحيكرىافى ًمٍف أىٍرًض الشَّاـً سىنىةى ًستَّ عىٍشرىةى  اًر ًفي اٍلمىشىاًىًد, تيكي  .(ُِْْ/ ّة الصحابة ألبي نعيـ )معرف ,اأٍلىٍنصى
اًء )(ِ , ُٕٗٔحُِٗ/ ِ( سنف أبي داكد, ًكتىاب الزَّكىاًة, بىابه ًفي فىٍضًؿ سىٍقًي اٍلمى مَّدي ٍبفي كىًثيرو دَّثىنىا ميحى (, قاؿ أبك داكد: حى

مَّى  , أىفَّ سىٍعدنا, أىتىى النًَّبيَّ صى ٍف قىتىادىةى, عىٍف سىًعيدو اـه, عى نىا ىىمَّ : ... الحديث, كأخرجو النسائي في أىٍخبىرى , فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى اهللي عى
مىى سيٍفيىافى ) ًؼ عى ايىا, ًذٍكري ااًلٍخًتالى (, كابف ماجو في سننو, ًكتىابي اأٍلىدىًب, بىابي فىٍضًؿ ّٓٔٔحِْٓ/ ٔسننو, ًكتىابي اٍلكىصى

اًء ) دىقىًة اٍلمى دىقىًة التَّطىك ًع ) (, كابف حباف في صحيحو, ًكتىابي ّْٖٔحُُِْ/ ِصى (, ّّْٖحُّٓ/ ٖالزَّكىاًة, بىابي صى
اًء ًإٍف  كثالثتيـ مف طريؽ ىشاـ صاحب الدستكائي, كأخرجو ابف خزيمة في صحيحو, ًكتىابي الزَّكىاًة, بىابي فىٍضًؿ سىٍقًي اٍلمى

بىري ) حَّ اٍلخى بألفاظ متقاربة, كأخرجو الحاكـ (, مف طريؽ شعبة, ككالىما )ىشاـ, كشعبة( عف قتادة, بو ك ِْٔٗحُِّ/ ْصى
(, مف طريؽ شعبة عف قتادة عف سعيد بف المسيب كالحسف البصرم عف ُُُٓحْٕٓ/ ُفي مستدركو, ًكتىابي الزَّكىاًة )

ًديثي سىٍعًد ٍبًف عيبىادىةى ) مف  (,ِِْٗٓحُِْ/ ّٕسعد بف عبادة بمثمو, كأخرجو أحمد في مسنده, تتمة مسند األىنصار, حى
ًديثي سىٍعًد ٍبًف عيبىادىةى ) -أيضان -ف قتادة بألفاظ متقاربة, كأخرجو أحمد طريؽ شعبة ع / ّٕفي مسنده, تتمة مسند األىنصار, حى

 (, عف ىاشـ عف المبارؾ بمعناه, ككالىما )قتادة, كالمبارؾ(, عف الحسف البصرم عف سعد بف عبادة.ِِْٖٓحُِّ
سناده( رجالو كميـ ثقات, ك (ّ قاؿ ابف حجر: ثقة ثبت, تقريب التيذيب )ص:  ,َقَتاَدة ْبن ِدَعاَمة ,ومتصؿ إلى سعيد, كفي  ا 

(, ككضعو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف ٕٗ(, كقاؿ ابف العراقي: مشيكر بو, ]أم بالتدليس[, المدلسيف )ص: ّْٓ
(, ّْدلسيف )ص: مراتب المدلسيف, كقاؿ: كاف حافظ عصره كىك مشيكر بالتدليس كصفو بو النسائي كغيره, طبقات الم

, كذلؾ يكجد -ف في التخريجكما ىك مبيَّ –ع, فقد كجدنا لو متابعات مف طرؽ أخرل لذلؾ يجب أف يصرح بالسماع, أك ييتابى 
كسعد بف عبادة, قاؿ العيني: حديث ابف المسيب,  ,انقطاع بيف سعيد بف المسيب كسعد بف عبادة, كبيف الحسف البصرم

لد ابف المسيب سنة خمس عشرة, كمكلد الحسف البصرم سنة إحدل كعشريف, كتكفي سعد كىك منقطع كما ذكرناه؛ ألف مك 
كانو؟, شرح أبي داكد لمعيني رً دٍ بف عبادة بالشاـ سنة خمس عشرة, كقيؿ: سنة أربع عشرة, كقيؿ: سنة إحدل عشرة, فكيؼ يي ا
 ثبات الفقياء الكبار ... اتفقكا عمى أف مرسالتو... أحد العمماء األ َسِعيد ْبن اْلُمَسيّْب (, كلكف قاؿ ابف حجر: "ّّْ/ ٔ)

         =(, كيىقيكؿُِْتقريب التيذيب )ص: كقاؿ ابف المديني: ال أعمـ في التابعيف أكسع عممان منو",  ,أصح المراسيؿ
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نما: "الطيبي , قاؿ(ُ)الكجكه"  مف ذلؾ نحك أك التكضؤ, أك دكابو, لسقي أك لمشرب,  ألنو أفضؿ؛ كاف كا 
( 17) طَيٌُسًا َِبءً اٌسََّّبءِ َِِٓ ًَؤَْٔضٌَْنَب}": بقكلو عمينا اهلل امتف كلذلؾ كالدنيكية, الدينية األجكر في نفعان  أعـ

, كقاؿ المباركفكرم عف سبب (ِ) [19  17: اٌفشلبْ]{ وَثِريًا ًَؤََٔبسَِِّ ؤَْٔؼَبًِب خٍََمْنَب َِِّّب ًَُٔسْمَِْوُ َِْْزًب ثٍَْذَحً ثِوِ ٌِنُحَِِْْ
 أك يكمئذ, بالمدينة لقمتو الكقت ذلؾ في أم: الماء في التصدؽ بالماء: "سقى جاب كاستحساف النبي إع

يستحسف ىذا النكع مف الصدقات, لعمكـ منفعتيا  , كالنبي (ّ)عادة"  األشياء أحكج ألنو الدكاـ؛ عمى

                                                                                                        
 

ًعيف= ح  اٍلمىرىاًسيًؿ مىرىاًسيؿي سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىي ًب", معرفة عمـك الحدييىٍحيىى ٍبف مى       (, كقاؿ أحمد ِٔث لمحاكـ )ص: : "أىصى
(, كقاؿ الشافعي: "ال نحفظ ْٕ)ص: جامع التحصيؿ لمعالئيبف حنبؿ: مرسالت ابف المسيب صحاح ال ترل أصح منيا, ا

أف ابف المسيب ركل منقطعان إال كجدنا ما يدؿ عمى تسديده, كال أثره عف أحد فيما عرفناه عنو إال ثقة معركؼ فمف كاف 
دىا ميٍنقىًطعى سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىي ًب", ُِٗ/ ّلمشافعي ) األـ بمنا منقطعو",بمثؿ حالو ق لىٍيسى اٍلميٍنقىًطعي ًبشىٍيءو مىا عى (, كقاؿ: "كى

رساؿ ابف المسيب عندنا حسف", مختصر المزني )ٔالمراسيؿ البف أبي حاتـ )ص:  : ُٕٔ/ ٖ(, كقاؿ: "كا  ًطيبي (, قىاؿى اٍلخى
: أىرىادى الشَّاًفًعي  ًبًو أىفَّ ميٍرسىؿى سىًعيًد ٍبفً  "اٍختىمىؼى اٍلفيقىيىاءي  ٍف قىاؿى ـٍ مى اًب الشَّاًفًعي  ًفي قىٍكًلًو ىىذىا , ًمٍنيي ةه ...  ًمٍف أىٍصحى اٍلميسىي ًب حيجَّ

ٍيًرهً  بىٍيفى ميٍرسىًؿ غى : الى فىٍرؽى بىٍيفى ميٍرسىًؿ سىًعيًد اٍبًف اٍلميسىي ًب كى ٍف قىاؿى ـٍ مى ًمٍنيي حى الشَّاًفًعي  ًبًو كىالتٍَّرًجيحي  كى نَّمىا رىجَّ ًمفى التَّاًبًعيفى , كىاً 
ٍف كىافى الى يىجيكزي  ًحيحه , كىاً  ًحيحي ًمفى اٍلقىٍكلىٍيًف ًعٍندىنىا؛ أًلىفَّ ًفي مىرىاًسيًؿ  ًباٍلميٍرسىًؿ صى , كىىىذىا ىيكى الصَّ ٍكـً مىى ًإٍثبىاًت اٍلحي أىٍف ييٍحتىجَّ ًبًو عى

ًزيَّةن سىًعيدو  عىؿى الشَّاًفًعي  مىرىاًسيؿى ًكبىاًر التَّاًبًعيفى مى قىٍد جى , كى اؿو ًمٍف كىٍجوو يىًصح  ٍد ميٍسنىدنا ًبحى ـٍ ييكجى ا لى ا مى ـٍ , كىمى ٍف ديكنىيي مىى مى  عى
ٍف ًسكىاهي", الكفاية في عمـ الركاية لمخطيب ال مىى مى (, ]كقاؿ َْٓ-َْْبغدادم )ص: اٍستىٍحسىفى ميٍرسىؿى سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىي ًب عى

أنيا حجة مطمقة, قالكا: ألنيا فيت شىت فىكيجدت  أحدىما:النككم في ذلؾ أيضان[: "كألصحابنا المتقدميف فييا كجياف مشيكراف, 
, كىك الصحيح كاختاره المحققكف: أنيا كغيرىا مف مراسيؿ كبار التابعيف, فإف اعتضدت بمسند أك بمرسؿ والثانيمسندة. 
ال فال؛ ألنو كجد فييا ما ليس  ية أخرل أكمف ج قكؿ بعض الصحابة أك أكثر الفقياء بعدىما, كانت حجة عند الشافعي, كا 

/ ُ) تيذيب األسماء كالمغات لمنككممسندنا بحاؿ, كذا ذكره البييقي, كالخطيب البغدادم, كغيرىما مف الحفاظ المتقنيف" 
د حديث سعيد بف المسيب,ُِِ (, كمكضع ِِْٗٓحُِْ/ ّٕبمرسؿ آخر, كما عند أحمد في مسنده ) (, كذلؾ فقد عيض 
, كذلؾ يكجد -كما في التخريج-(, ُُُٓحْٕٓ/ ُ) (, ككذلؾ عند الحاكـ في مستدركوِِْٖٓحُِّ/ ّٕآخر)

: أىٍرًضي أىٍك بيٍستىاًني صى  ايىا, بىابي ًإذىا قىاؿى دىقىةه ًلمًَّو عىٍف أيم ي فىييكى لمحديث ركاية بالمعنى عند البخارم في صحيحو, ًكتىابي الكىصى
ـٍ ييبىي ٍف ًلمىٍف ذىًلؾى ) ٍف لى , كىاً  اًئزه ؿ العمماء مراسيمو, فيك عالـ بً الحديث مف مراسيؿ ابف المسيب, الذم قى قمت: (, ِٕٔٓحٕ/ ْجى

اؿ األلباني: , فالحديث مرسؿ صحيح, ق-كما نقمناه مف كالـ ابف حجر السابؽ-فقيو ثبت تابعي كاسع العمـ كالمعرفة, 
 (.ّٕٔ/ ٓاألـ ) -مرسؿ صحيح, كقاؿ: كىذا إسناد صحيح, رجالو كميـ ثقات رجاؿ الشيخيف, صحيح أبي داكد  إسناده

 (.ِّْ/ ٔ( شرح أبي داكد )(ُ
 .(ّٕ/ ِفيض القدير )( (ِ
 (.ّْٔ/ ٔ)مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( (ّ
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      ا نابع مف رحمةعمى الجميع, كأف الجميع في حاجة لمماء, كال أحد يستطيع االستغناء عنو, كىذ
 لمناس.  النبي 

 عجاب بالصبرالمطمب الرابع: اإل
, [268: اٌجمشح]{ اٌصَّبثِشَِّٓ َِغَ اٌَّوَ إَِّْ ًَاٌصٍََّبحِ ثِبٌصَّجْشِ اسْزَؼِْنٌُا آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب}يقكؿ اهلل تعالى: 

ؽ الفضيمة التي يتحمى بيا , إف الصبر مف األخال[217: حًاٌن]{ ثِبٌَّوِ إٌَِّب صَجْشُنَ ًََِب ًَاصْجِشْ}ويقول:
 ؤًٌٌُُ صَجَشَ وََّب فَبصْجِشْ} ف, كىي مف خصاؿ األنبياء عمييـ أفضؿ الصالة كأتـ التسميـ, يقكؿ تعالى:المسممك 

, ىك حبس النفس عمى الطاعات, كترؾ المعاصي (ُ), فالصبر[86: األحمب ]{  اٌشُّسًُِ َِِٓ اٌْؼَضَِْ
تييات, كتحمؿ االبتالءات كالعثرات, كليذا استحؽ ىذا الخمؽ الرفيع كؿ االستحساف كالتعجب مف كالمش
, الذم فاؽ كؿ تصكر مف التحمؿ ييٍعجىب بصبر سيدنا يكسؼ   , فيا ىك رسكلنا الكريـ النبي 

 المَّوً  رىسيكؿي : قىاؿى : ؿى )مكلى ابف عباس( قىا كالجمد, فقد جاء في الحديث الذم أخرجو عبد الرزاؽ, أف ًعٍكًرمىةى 
  َْوَلوْ , السَّْمانِ  اْلِعَجافِ  اْلَبَقرَاتِ  َعنِ  ُسِئلَ  ِحينَ  َلوُ  َيْغِفرُ  َفالمَّوُ  َوَكَرِموِ ,  َوَصْبرِهِ ,  ُيوُسفَ  ِمنْ  َعِجْبتُ  "َلَقد 

 َوالمَّوُ , َوَكَرِموِ  َوَصْبرِهِ  ُيوُسفَ  ِمنْ  َعِجْبتُ  َلَقدْ وَ ,  ُيْخِرُجوِني َأنْ  َعَمْيِيمْ  َأْشَتِرطَ  َحتَّى َأْخَبْرُتُيمْ  َما َمَكاَنوُ  ُكْنتُ 
 َقالَ  َأنَّوُ  َوَلْواَل  اْلُعْذرُ  َلوُ  َيُكونَ  َأنْ  َأرَادَ  َوَلِكنَّوُ ,  اْلَبابَ  َلَباَدْرُتُيمُ  َمَكاَنوُ  ُكْنتُ  َوَلوْ ,  الرَُّسولُ  َأتَاهُ  ِحينَ  َلوُ  َيْغِفرُ 

صبر سيدنا يكسؼ,  لقد استحسف النبي  ,(ّ) (ِ)َلِبَث"  َما ُطولَ  السّْْجنِ  ِفي َلِبثَ  َما َقالَ  الَِّتي اْلَكِمَمةَ 

                                  
 

بس النفس عف الجزع. كقد صى  الَصْبُر:( (ُ بىٍرتيوي أنا: حبٍستو", "حى ٍبران. كصى الصحاح تاج المغة بىر فالفه عند المصيبة يىٍصًبري صى
 (.َٕٔ/ ِ) كصحاح العربية لمجكىرم

: ُُّّحُِٔ/ ِ( تفسير عبد الرزاؽ, سيكرىةي ييكسيؼى )(ِ ٍف ًعٍكًرمىةى, قىاؿى ك, عى ًف اٍبًف عييىٍينىةى, عىٍف عىٍمرو (, ركاه عبد الرزاؽ: عى
: رىسي  : ... الحديث, كأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير, باب العيف, عكرمة عف ابف قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كؿي المًَّو صى
ًكتىابي   (, مف طريؽ إبراىيـ بف يزيد, مكصكالن, بألفاظ متقاربة, كأخرجو البخارم في صحيحو,َُُْٔحِْٗ/ ُُعباس )

ٍؤيىا أىٍىؿً  كًف كىالفىسىاًد كىالش ٍرًؾ ) التٍَّعًبيًر, بىابي ري (, كأخرجو ابف حباف في صحيحو, ًكتىابي التَّاًريًح, بىابي ِٗٗٔحِّ/ ٗالس جي
لىٍك لىًبٍثتي ًفي : "كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍصًؼ الدَّاًعي الًَّذم ًمٍف أىٍجًمًو قىاؿى صى ٍمًؽ, ًذٍكري كى ا لىًبثى ييكسيؼي  بىٍدًء اٍلخى ٍبتي  الس ٍجًف مى ىجى ألى

( "  مختصران. (, ككالىما )البخارم, كابف حباف(, مف حديث أبي ىريرة َِٕٔحٕٖ/ ُْالدَّاًعيى
سناده متصؿ إلى عكرمة, كفيػو( رجالو كميـ ثقات, ك (ّ (, كأمػا  ُٓ, سػبؽ الحػديث عنػو فػي صػفحة ) ُسـْفَيان ْبـن ُعَيْيَنـة ,ا 
قػة ثبػت عػالـ بالتفسػير لػـ يثبػت تكذيبػو عنػابف عمػر كال تثبػت عنػو بدعػة, تقريػب , قاؿ ابف حجر: ثْكِرَمة َمْوَلى اْبن َعبَّاسعِ 

(, قػاؿ ْٗ/ ٕ) التػاريح الكبيػر لمبخػارم (, قىاؿى أىبك عىبد المَّو: لىٍيسى أحد ًمف أصحابنا إال احتج بًعكًرمىة, ّٕٗالتيذيب )ص: 
(, قاؿ ابف ٗ-ٖ/ ٕالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) عمـ الناس, قاؿ أيكب: لك لـ يكف عندم ثقة لـ اكتب عنو,أجابر: ىذا 

ذا رأيت مف يتكمـ في عكرمة فاتيمو عمى اإلسالـ, (, ُّْ/ ُ) كالمغػات لمنػككم تيذيب األسػماء  معيف: عكرمة ثقة, قاؿ: كا 
 =كىػك مكضػعنسػبكا إلػى حػركراء,  طائفة مف الخكارج, ]ىي, قاؿ العجمي: ثقة, كىك برمء مما يرميو الناس بو مف الحركرية
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/ ُد. سعيد القحطاني )لػمعقيدة المسمـ في ضكء الكتاب كالسنة ,   قريب مف الككفة اجتمعكا فيو حيف خرجكا عمى عمي=
ة األئمة القدماء لكف بعض المتأخريف عساكر: احتج بحديثو عامَّ  (, قاؿ ابفّّٗ, كىك تابعي, الثقات لمعجمي)ص: [(ُٖٕ

(, قاؿ أبك حاتـ: ىك ثقة, ]كسػألو ابنػو[ يحػتج بحديثػو؟ َٖ/ ُْالبف عساكر ) ح دمشؽأخرج حديثو مف خبر الصحاح, تاري
 سػعيد االنصػارم كمالػؾ؛ فمسػبب رأيػو, الجػرح كالتعػديؿ البػف أبػي يحيػى بػف عميو إذا ركل عنو الثقات, كالذل أنكر ,قاؿ نعـ
ٍيػ(, قىاؿى عىٍمرك ٍبف ًدينىارٗ/ ٕحاتـ ) ػاًبري ٍبػفي زى ػٍكلىى اٍبػًف : دىفىعى ًإلىػيَّ جى ػةي مى : ىىػذىا ًعٍكًرمى عىػؿى يىقيػكؿي ػةى كىجى ٍنيىػا ًعٍكًرمى دو مىسىػاًئؿى أىٍسػأىؿي عى

ميكه,  , ىىذىا اٍلبىٍحري فىسى كػاف ابػف عبػاس يضػع فػي  :(, قػاؿ ابػف عسػاكر: قػاؿ عكرمػةَِِ/ ٓ)الطبقات الكبرل البف سػعدعىبَّاسو
(, كقػاؿ أبػك حػاتـ: أعمػػـ مػكالى ابػف عبػػاس عكرمػة. كقػاؿ ابػػف ُٖ/ ُْرحمػي الكبػؿ كيعممنػي القػػرآف كالسػنف, تػاريح دمشػػؽ )

/ ُ)تيػػذيب األسػػماء كالمغػػات لمنػػككمعػدل: لػػـ يمتنػػع األئمػػة مػػف الركايػػة عػػف عكرمػػة, كأدخمػو أصػػحاب الصػػحاح صػػحاحيـ, 
ؽ البػػف تػػاريح دمشػػ ,(, قػػاؿ قتػػادة كػػاف أعمػػـ التػػابعيف أربعػػة ]مػػنيـ[ عكرمػػة مػػكلى ابػػف عبػػاس أعمميػػـ بسػػيرة النبػػي ُّْ

(, قاؿ عبد الرحمف بف حساف: سمعت عكرمة, يقكؿ: طمبػت العمػـ أربعػيف سػنة, ككنػت أفتػي بالبػاب كابػف ٖٗ/ ُْعساكر )
(, قػػاؿ الػػذىبي: مػػف أكعيػػة العمػػـ ِٖٗ/ َِ)تيػػذيب الكمػػاؿ فػػي أسػػماء الرجػػاؿ لممػػزمعبػاس فػػي الػػدار, كقػػاؿ النسػػائي: ثقػػة, 

غيػػر كاحػػد, ككذبػػو مجاىػػد كابػػف سػػيريف كمالػػؾ فػػاهلل أعمػػـ, كاعتمػػده  و, كثقػػكارجالخػػاتيػػـ بػػرأم  ,تكممػػكا فيػػو لرأيػػو ال لحفظػػو
, كقػػاؿ أحمػػد: كػػاف يػػرل رأم الخػػكارج (ّْٗ-ّْٖ/ ِالمغنػػي فػػي الضػػعفاء )بػػآخر,  البخػػارم, كأمػػا مسػػمـ فػػركل لػػو مقركنػػان 

مػػف تكمػػـ فيػػو كىػػك أسػػماء ذكػػر الصػػفيرية, كقػػاؿ ابػػف المػػديني: كػػاف عكرمػػة يػػرل رأم نجػػدة كقػػد كثقػػو جماعػػة كاحتجػػكا بػػو, 
ػرىاًء, ُّٔ)ص: مكثؽ ػكىاًئزى األيمى ػذي جى يىٍأخي كىافى ًعٍكًرمىةي كىًثيػرى التَّطػكاؼ, كىًثيػرى اٍلًعٍمػـً كى / ّ)تػاريح اإلسػالـ (, كقاؿ الذىبي أيضان: كى
كرمػة عمػى ابػف (, قاؿ: يحيى البكاء سمعت ابف عمر يقكؿ لنافع: اتؽ اهلل كيحؾ يػا نػافع, كال تكػذب عمػي كمػا كػذب عَُٖ

تيػذيب ابػف عبػاس,  كما يكػذب عكرمػة عمػى عباس, كقاؿ سعيد بف المسيب: أنو كاف يقكؿ لغالمو برد يا برد ال تكذب عميَّ 
(, كقػػاؿ ابػػف عػػدم: لػػـ أخػػرج ىاىنػػا مػػف حديثػػو شػػيئان؛ ألف الثقػػات إذا رككا عنػػو فيػػك ِٖٔ-ِٕٔ/ ٕ)التيػػذيب البػػف حجػػر  

كىػك أشػير مػف أف يحتػاج أف  ... قػد أتػي مػف قبػؿ ضػعيؼ, ال مػف قبمػوعيؼ, فيكػكف مستقيـ الحديث, إال أف يركم عنو ضػ
(, كقاؿ ابف مندة: أما حػاؿ عكرمػة ْٕٕ/ ٔ)الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدمأجرح حديثان مف حديثو, كىك ال بأس بو, 

ه فػي الصػفات كالسػنف كاألحكػاـ, ركل ثكا عنػو, كاحتجػكا بمفاريػدفي نفسو فقد عدلػو أمػة مػف نػبالء التػابعيف فمػف بعػدىـ, كحػدَّ 
عنو زىاء ثالثمائة رجؿ مف البمػداف, مػنيـ: زيػادة عمػى سػبعيف رجػالن مػف خيػار التػابعيف كرفعػائيـ كىػذه منزلػة, ال تكػاد تكجػد 
لكثير أحد مف التابعيف عمى أف مف جرحو مف األئمة لـ يمسؾ مف الركاية عنو, كلـ يستغنكا عف حديثو, ككػاف يتمقػى حديثػو 

مامان بعد إمػاـ إلػى كقػت األئمػة األربعػة الػذيف أخرجػكا الصػحيح, كميَّػبالقى   زكا ثابتػو مػف سػقيمو,بكؿ كيحتج بو قرنان بعد قرف, كا 
 ,ؿ إسػػحاؽ بػػف راىكيػػو عػػف االحتجػػاج بحديثػػو؟ فقػػاؿ: عكرمػػة عنػػدنا إمػػاـ الػػدنيائً كسيػػ...  كخطػػأه مػػف صػػكابو, كأخرجػػكا ركايتػػو

: األولحسب السابؽ نرل أنو متيـ في ثالثة أمػكر:  قمت:(, ِِٕ/ ٕ)لتيذيب البف حجر  تيذيب اتعجب مف سؤالي إياه", 
اتيامػػػو )بالكػػػذب(: كىػػػك مػػػركم عػػػف ابػػػف عمػػػر كسػػػعيد بػػػف المسػػػيب كمجاىػػػد كابػػػف سػػػيريف... الػػػح, كلػػػـ تثبػػػت صػػػحة ىػػػذه 

عفو, ديػػكاف الضػػعفاء)ص: ( يحيػػى البكػػاء متػػركؾ, قاليػػا الػػذىبي: مجمػػع عمػػى ضػػ إسػػنادهاالتيامػػات, )فركايػػة ابػػف عمػػر فػػي 
, )كقكؿ ابف سيريف في ؾ الحديث, كقاؿ الدارقطني: ضعيؼ(, كأما يحيى القطاف فكاف ال يرضاه, كقاؿ النسائي: مترك ّْٖ
(, قػػاؿ يحيػػى بػػف معػػيف: بصػػرم َِٕ( الصػػمت بػػف دينػػار, كىػػك متػػركؾ, لػػيس بقػػكم الحػػديث, أحػػكاؿ الرجػػاؿ )ص:  إسػػناده

الكامػؿ فػي ركؾ الحػديث, ككػاف يحيػى, كعبػد الػرحمف ال يحػدثاف عػف الصػمت بػف دينػار, ليس بشيء قاؿ ابف حنبػؿ: ىػك متػ
ثبتت صحة ىػذه االتيامػات, فػالمعنى يكػكف الخطػأ, كمػا لغػة أىػؿ الحجػاز, فػإنيـ  لو(, ُِٔ/ ٓ)ضعفاء الرجاؿ البف عدم

ابػػف المسػػيب: كػػاف يخطػػئ, كأىػػؿ  يطمقػػكف الكػػذب, كيريػػدكف بػػو أحيانػػان الخطػػأ, كبيػػذا قػػاؿ ابػػف حبػػاف فػػي ترجمػػة بيػػٍرد مػػكلى
أه منيػػا اتيامػو بأنػػو يػػرل رأم الخػػكارج: ىػذه الرميػػة لػػـ تثبػػت عميػو, فقػػد بػػرَّ : الثــاني(, ُُْ/ ٔالحجػاز يسػػمكف الخطػػأ كػذبا, )

 =      الثقػػػات, اس بػػػو مػػػف الحركريػػػةأكثػػػر مػػػف كاحػػػد مػػػف العممػػػاء األفػػػذاذ, فيػػػذا العجمػػػي قػػػاؿ: ثقػػػة, كىػػػك بػػػرمء ممػػػا يرميػػػو النػػػ
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(, كقاؿ ابف جرير: لك كاف كؿ مف ادعى عميو مذىب مف المذاىب الرديئػة, ثبػت عميػو مػا ادعػى بػو كسػقطت ّّٗ)ص: =
عدالتو كبطمت شيادتو بذلؾ؛ لمـز ترؾ أكثر محدثي األمصار؛ ألنو مػا مػنيـ إال كقػد نسػبو قػـك إلػى مػا يرغػب بػو عنػو, فػتح 

مػراء: قػاؿ ابػف حجػر: فمػيس ذلػؾ بمػانع مػف قبػكؿ ركايتػو, كىػذا كػاف يقبػؿ جػكائز األ: الثالثـة(, ِْٖ/ ُالبارم البػف حجػر )
/ ُالبػػف حجػػر ) أشػػير مػػف عكرمػػة, كمػع ذلػػؾ فمػػـ يتػػرؾ أحػد الركايػػة عنػػو بسػػبب ذلػؾ, فػػتح البػػارم الزىػرم قػػد كػػاف فػػي ذلػؾ

راء, كتحديػػدان فممعممػػاء باالحتجػػاج بالمراسػػيؿ آ لسرسػػاؿ, عكرمػػة ثقػػة ثبػػت, ال يضػػره مػػا قيػػؿ بػػو, كأمػػا بالنسػػبةقمــت: (, ِْٖ
مراسيؿ التابعيف, منيـ مف يرفضو مطمقان, كمػنيـ مػف يقبمػو مطمقػان, كمػنيـ مػف يقبمػو بشػركط, كىػذا ىػك الػراجح, فقػد كرد عػف 

طعػان عػف النبػي: اعتبػر عميػو الشافعي قكلو: "المنقطع مختمؼ: فمف شاىد أصحاب رسكؿ اهلل مف التابعيف, فحػدث حػديثان منق
لى ما أرسؿ مف الحديث, فإف شركو فيػو الحفػاظ المػأمكنكف, فأسػندكه الػى رسػكؿ اهلل بمثػؿ معنػى مػا منيا: أف ينظر إ ,بأمكر

ف انفرد بإرساؿ حديث لػـ يشػركو فيػو مػف يسػنده قبػؿ مػا ينفػرد بػو  ركل: كانت ىذه داللة عمى صحة مف قبؿ عنو كحفظو. كا 
ـ عنو مف غير رجالو الذيف قبؿ عنيـ؟ فإف كجد ذلػؾ مف ذلؾ. كيعتبر عميو بأف ينظر: ىؿ يكافقو مرسؿ غيره ممف قبؿ العم

ف لػػـ يكجػػد ذلػػؾ نظػػر إلػػى بعػػض مػػا يػػركل عػػف بعػػض أصػػحاب  كانػػت داللػػة يقػػكل لػػو مرسػػمو, كىػػي أضػػعؼ مػػف األكلػػى. كا 
عف أصػؿ يصػح رسكؿ اهلل قكالن لو, فإف كجد يكافؽ ما ركل عف رسكؿ اهلل كانت في ىذه داللة عمى أنو لـ يأخذ مرسمو, إال 

. قػاؿ الشػافعي: ثػـ يعتبػر عميػو:  اء اهلل. ككذلؾ إف كجد عكاـ مػف أىػؿ العمػـ يفتػكف بمثػؿ معنػى مػا ركل عػف النبػي إف ش
بأف يككف إذا سمى مف ركل عنو لـ يسمي مجيكالن, كال مرغكبان عف الركاية عنو, فيستدؿ بذلؾ عمػى صػحتو فيمػا ركل عنػو. 

لفػػو, فػػإف خالفػػو كجػػد حديثػػو أنقػػص: كانػػت فػػي ىػػذه دالئػػؿ عمػػى صػػحة كيكػػكف إذا شػػرؾ أحػػدان مػػف الحفػػاظ فػػي حػػديث لػػـ يخا
ذا كجػػدت الػػدالئؿ  مخػػرج حديثػػو. كمتػػى مػػا خػػالؼ مػػا كصػػفت أضػػر بحديثػػو, حتػػى ال يسػػع أحػػدان مػػنيـ قبػػكؿ مرسػػمو قػػاؿ: كا 

سػػػالة بصػػػحة حديثػػػو بمػػػا كصػػػفت أحببنػػػا أف نقبػػػؿ مرسػػػمو. كال نسػػػتطيع أف نػػػزعـ أف الحجػػػة تثبػػػت بػػػو ثبكتيػػػا بالمتصػػػؿ", الر 
َـّ  :كقػاؿ البييقػي (,ُْٔ/ ُلمشافعي ) ػ كىػذىًلؾى مىرىاًسػيؿي ًكبىػاًر التَّػاًبًعيفى ًإذىا اٍنضى ٍقبيكلىػةه , كى ـٍ مى ػٍنيي ًضػيى المَّػوي عى ابىًة رى ػحى  "فىمىرىاًسػيؿي الصَّ

ًتًيـٍ  شيػٍيرى ًديثىػوي, كى ـٍ حى ٍف أىٍرسىؿى ًمٍنيي اًؿ مى دىالىًة ًرجى ا ييكًكدىىىا ًمٍف عى ػؿى  ًإلىٍييىا مى ميتىابىعىتًػًو ًمػٍف أىٍرسى , كى ػعىفىاًء كىاٍلمىٍجييػكًليفى كىاٍجًتنىػاًب ًركىايىػًة الض 
ا حى اًلًو أىٍك ميكىافىقىًة ميٍرًسمًو قىٍكؿى بىٍعًض الصَّ ٍيًر ًرجى ـى ًمٍف غى ٍف قىًبؿى اٍلًعٍم ًديثى ًبعىٍيًنًو ًممَّ ـ  ًمػٍف أىٍىػًؿ الٍ ذىًلؾى اٍلحى ػكىا ـٍ بىًة أىٍك أىٍقكىاًؿ عى لىػ ًعٍمػـً , كى

كؼي أىٍكلىػى",  ٍعػري الىفىوي كىافى اٍلميتًَّصؿي اٍلمى كفنا , فىًإذىا خى ًديثنا ميتًَّصالن مىٍعري اًلٍؼ ميٍرًسميوي حى (, َِٓ)ص:  القػراءة خمػؼ اإلمػاـ لمبييقػيييخى
ػػػد, كحػػػديثنا ىػػػذا أرسػػػمو عكرمػػػة, كىػػػك  قمـــت: التػػػابعيف الػػػذيف عاصػػػركا ثقػػػة ثبػػػت, كمػػػف كبػػػار  -كمػػػا بيَّنػػػا آنفػػػان -ييقبػػػؿ إذا عيض 

, باإلضػافة إلػى أف الطبرانػي أسػنده فػي معجمػو, بػاب العػيف, عكرمػة عػف رضػي اهلل عنيمػاكأكثرىـ ابف عباس  الصحابة 
(, كقاؿ ابف حجر: "كىػذا مرسػؿ كقػد كصػمو الطبػرم مػف طريػؽ إبػراىيـ بػف يزيػد الخػكزم", َُُْٔحِْٗ/ ُُابف عباس )

سػػناد الطبرانػػي كميػػـ ثقػػات,  (,ِّٖ/ ُِفػػتح البػػارم البػػف حجػػر ) ػػكًزمٌ  إال أف فيػػوكا  , قػػاؿ ابػػف حجػػر: ًإٍبػػرىاًىيـ ٍبػػف يىًزٍيػػد اٍلخي
لىٍيسى ًبًثقىػة, تػاريح ابػف َٕ/ ُ(, ذكره العقيمي في الضعفاء الكبير )ٓٗمتركؾ الحديث, تقريب التيذيب )ص:  ( قاؿ يحيى: كى

كؾ الُُُ/ ّركايػػة الػػدكرم ) -معػػيف  تٍػػري ػػًديث, الضػػعفاء كالمترككػػكف لمنسػػائي )ص: (, قػػاؿ النسػػائي: مى ــت: (, ُِحى ىػػك قم
ٍؤيىػا أىٍىػًؿ  لكػف, ضعيؼ جدان, ك اإلسنادمتركؾ, فيذا  كقػع فػي الصػحيحيف باختصػار, صػحيح البخػارم, ًكتىػابي التٍَّعًبيػًر, بىػابي ري

ػػاًد كىالش ػػٍرًؾ ) كًف كىالفىسى ختصػػران, كأٌكلػػو لقػػد عجبػػت مػػػف (, كقػػاؿ شػػياب الػػديف, "ككقػػع فػػي الصػػحيحيف مِٗٗٔحِّ/ ٗالس ػػجي
(, كأيضان لو الكثير مف الشكاىد, منيا, ما جاء فػي صػحيح ُْٖ/ ٓيكسؼ ككرمو", حاشيو الشياب عمي تفسير البيضاكم )

ػمَّى المَّػوي عى  ٍصػًؼ الػدَّاًعي الَّػًذم ًمػٍف أىٍجًمػًو قىػاؿى صى ٍمػًؽ, ًذٍكػري كى لىػٍك لىًبثٍػتي ًفػي ابف حباف, ًكتىابي التَّاًريًح, بىػابي بىػٍدًء اٍلخى : "كى ػمَّـى سى مىٍيػًو كى
( " ٍبػػػتي الػػػدَّاًعيى ىجى ػػػا لىبًػػػثى ييكسيػػػؼي ألى ػػػٍجًف مى سػػػناده, كرجالػػػو كميػػػـ ثقػػػات, ك (, مػػػف حػػػديث أبػػػي ىريػػػرة َِٕٔحٕٖ/ ُْالس    ا 

بػاس ابػف ع لػـ يػذكر "مرسالن  -كىك حديثنا, عف الذم ركاه عبد الرزاؽ-قاؿ األلباني:  ,الحديث مرسؿ صحيحقمت: متصؿ, 
نمػػا صػح ىػػذا بمفػظ آخػػر", سمسػمة األحاديػػث الصػػحيحة إسػػنادهفػي  , كال قكلػو: "كلػػكال الكممػة ..." فػػي آخػره. كىػػك الصػحيح. كا 

 (. ٖٗٓ/ ْكشيء مف فقييا كفكائدىا )
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ٍبرىه يكسؼ حـز [النبي  :ككرمو, كحزمو, قاؿ أبك اسحاؽ الزجاج: "استحسف ]أم  الممؾي  دعاه حيف كصى
ـى  حتى إليو يباًدٍر  فمـ , مف مكقفيف: النبي  , كاستحساف(ُ) بىراءىًتو" صحةي  الممؾ عند استقر قد أنو يعمى

 والثاني:عندما سألكه عف البقرات العجاؼ السماف, كرؤيا الممؾ, فأجابيـ دكف أف يشترط الخركج,  األول:
بسببيا,  عندما أتاه الرسكؿ ليخرجو مف السجف, فرفض حتى تظير براءتو, مف التيمة التي دخؿ السجف

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

, في األكقات الصعبة التي يمر بيا, فقد جاء في الحديث الذم صبر المؤمنب وُيْعَجب النبي 
يىٍيبو ]الركمي[  مَّى اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  أخرجو مسمـ, مف حديث صي مىٍيوً  اهللي  صى مَّ  عى سى  أِلَْمرِ  َعَجًبا: "ـى كى

نْ  َلُو, َخْيرًا َفَكانَ  َشَكَر, َسرَّاءُ  َأَصاَبْتوُ  ِإنْ  ِلْمُمْؤِمِن, ِإالَّ  أِلََحدٍ  َذاكَ  َوَلْيَس  َخْيٌر, ُكمَّوُ  َأْمَرهُ  ِإنَّ  اْلُمْؤِمِن,  َواِ 
 المؤمف لعبده أقضيتو جميع يعـ الحديث , قاؿ ابف تيمية: "فيذا(ٓ) (ْ) "َلوُ  َخْيرًا َفَكانَ  َصَبرَ  َضرَّاُء, َأَصاَبْتوُ 

                                  
 

عرابو )(ُ  (.ُُٓ/ ّ( معاني القرآف كا 
مَّـى -( قاؿ القسطالني: "إف نبينا (ِ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ذا الكالـ عمى جية المدح ليكسؼ عميو السالـ, فما بالو إنما ذكر ى -صى

مَّـى -القسطالني[: بأنو أم: ىك يذىب بنفسو عف حالة قد مدح بيا غيره؟ أجيب ] سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى إنما أخذ لنفسو  -صى
ا مف الجكدة ت بياف عذرم بعد ذلؾ, أم: لك كنت أنا لبادرت الخركج ثـ حاكل ,الشريفة كجينا آخر مف الرأم لو كجو أيضن

مَّـى -كذلؾ أف ىذه القصص كالنكازؿ إنما ىي معرضة ليقتدم الناس بيا إلى يـك القيامة فأراد  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى حمؿ  -صى
الناس عمى األحـز مف األمكر, كذلؾ أف المتعمؽ في مثؿ ىذه النازلة التارؾ فرصة الخركج مف ذلؾ السجف ربما ينتج لو 

ف كاف يكسؼ عميو السالـ أمف مف ذلؾ بعممو مف اهلل فغيره مف الناس ال يأمف مف ذلؾ, مف ذلؾ  البقاء في سجنو, كا 
مَّـى -فالحالة التي ذىب إلييا نبينا  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى حالة حـز كمدح كما فعمو يكسؼ عميو السالـ صبر عظيـ, كقاؿ  -صى

ا فيراه الناس يكسؼ عميو السالـ أف يخرج مف  بعضيـ: خشي السجف فيناؿ مف الممؾ مرتبة, كيسكت عف أمر ذنبو صفحن
        بتمؾ المنزلة كيقكلكف: ىذا الذم راكد امرأة مكاله فأراد أف يبيف براءتو كيحقؽ منزلتو مف العفة", شرح القسطالني 

(َُ /ُّّ.) 
 (.ُِٕ/ ْ( انظر: ركح البياف إلسماعيؿ حقي )(ّ
ٍيره ) ( صحيح مسمـ, ًكتىابي (ْ قىاًئًؽ, بىابي اٍلميٍؤًمفي أىٍمريهي كيم وي خى اًلدو ِٗٗٗحِِٓٗ/ ْالز ٍىًد كىالرَّ دَّثىنىا ىىدَّابي ٍبفي خى (, قاؿ مسمـ: حى

مىٍيمىافى ٍبًف اٍلميًغيرىًة  ًميعنا عىٍف سي , جى كخى شىٍيبىافي ٍبفي فىر  , كى دَّثىنىا سيمى  -كىالمٍَّفظي ًلشىٍيبىافى  -اأٍلىٍزًدم  ٍبًد الرٍَّحمىًف حى , عىٍف عى دَّثىنىا ثىاًبته , حى ٍيمىافي
مَّـى: ... الحديث, كأخرجو أحمد في مسنا سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى , قىاؿى يىٍيبو ؿي ميٍسنىًد ٍبًف أىًبي لىٍيمىى, عىٍف صي ده, أىكَّ

ا أىٍك  (, عف بيز كحجاج, كأخرجو ابفُّْٖٗحِْٔ/ ُّاٍلكيكًفي يفى ) ا يىتىعىمَّؽي ًبيىا ميقىدَّمن مى نىاًئًز كى حباف في صحيحو, ًكتىابي اٍلجى
ثىكىاًب اأٍلىٍمرىاًض كىاأٍلىٍعرىاًض ) ٍبًر كى اءى ًفي الصَّ رنا, بىابي مىا جى (, مف طريؽ شيباف بف فركخ, كالجميع ِٖٔٗحُٓٓ/ ٕميؤىخَّ

 )بيز, كحجاج, كشيباف( عف سميماف, بو بمثمو.
وخَ  حجر: ( قاؿ ابف(ٓ (, قاؿ أبك زرعة: صدكؽ, ِٗٔ, صدكؽ ييـ كرمي بالقدر, تقريب التيذيب )ص: َشْيَباُن ْبُن َفرُّ

 =(, كقاؿ الساجي:ّٕٓ/ ْكقاؿ أبك حاتـ: كاف يرل القدر كاضطر الناس إليو بآخرة, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )
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 بعض قاؿ كما- اإليماف ىمسمَّ  في داخؿ ىذا بؿ لمحبكبيا, كشكر مكركىيا عمى صبر إذا خير لو كأنيا
ِّ ٌَأَّبدٍ رٌَِهَ فِِ إَِّْ}: تعالى لقكلو ,"شكر كنصؼ صبر, نصؼ نصفاف: اإليماف: "-السمؼ  صَجَّبسٍ ٌِىُ

لممؤمف,  , فالشكر عمى السراء, كالصبر عمى الضراء, نعمتاف مف نعـ اهلل  (ُ)" [6: إثشاىُْ]{ ضَىٌُسٍ
فيك يؤجر عمييما معان, إذا كاف شاكران صابران محتسبان ما عند اهلل مف األجر العظيـ, كمف الكالـ الجميؿ 

 ؾذل حصكؿ نعمة: نعمتاف كالسراء, النعـ عند لممؤمف : "فيجتمعالسٍَّعدمفي ىذا المعنى, ما قالو 
 الضراء, عند لو كيجتمع. النعمة عميو تتـ كبذلؾ. ذلؾ مف أعمى ىك الذم لمشكر التكفيؽ كنعمة المحبكب,

 سيكلة كنعمة ذلؾ, مف أعمى ىي التي الصبر مرتبة حصكؿ كنعمة السيئات, تكفير نعمة: نعـ ثالث
 المصيبة, كطأة وعمي ىانت الصبر, عمى كالتمرف كالثكاب, األجر حصكؿ عرؼ متى ألنو عميو؛ الضراء
أمر المؤمف في كؿ أحكالو السارة  , كليذه المعاني العظيمة, استحسف النبي (ِ)حمميا"  عميو كخؼ

 .-كما أرل ضرران لو–كالضارة 
عندما شتمو رجل من القوم, وَيْعَجُب كذلك من رد  من صبر أبي بكر  وُيْعَجب النبي 

, كىذا ما أظيره الحديث الذم أخرجو أحمد, مف حديث عند تعرضو لمشتم ودفاع الَمَمك عن أبي بكر 
ٍيرىةى  أىًبي مَّى كىالنًَّبي   بىٍكرو  أىبىا شىتىـى  رىجيالن  أىفَّ  ,ىيرى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى , كى اًلسه عىؿى  جى ـي, يىٍعجىبي    النًَّبي   فىجى يىتىبىسَّ  كى
مىٍيوً  رىدَّ  أىٍكثىرى  فىمىمَّا مَّى النًَّبي   ًضبى فىغى  قىٍكًلًو, بىٍعضى  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى , كى ـى قىا , أىبيك فىمىًحقىوي  كى     يىا: فىقىاؿى  بىٍكرو

, كىأىٍنتى  يىٍشتيميًني كىافى  اهللً  رىسيكؿى  اًلسه دىٍدتي  فىمىمَّا جى مىٍيوً  رى , غىًضٍبتى  قىٍكًلًو, بىٍعضى  عى قيٍمتى  َمَعكَ  َكانَ  ِإنَّوُ ": قىاؿى  كى
 َأَبا َيا": قىاؿى  ثيَـّ  "الشَّْيَطانِ  َمعَ  أِلَْقُعدَ  َأُكنْ  َفَممْ  الشَّْيَطاُن, َوَقعَ  َقْوِلِو, َبْعَض  َعَمْيوِ  َرَدْدتَ  َفَممَّا َعْنَك, َيُردُّ  َمَمكٌ 
, َعزَّ  ِلمَّوِ  َعْنَيا (ّ)َفُيْغِضي  ِبَمْظَمَمةٍ  ُظِممَ  َعْبدٍ  ِمنْ  َما: َحقّّ  ُكمُُّينَّ  َثاَلثٌ  َبْكرٍ   َنْصَرهُ, ِبَيا اهللُ  َأَعزَّ  الَّ إِ  َوَجلَّ
 ِبَيا ُيِريدُ  َمْسأََلٍة, َبابَ  َرُجلٌ  َفَتحَ  َوَما َكْثَرًة, ِبَيا اهللُ  زَاَدهُ  ِإالَّ  ِصَمًة, ِبَيا ُيِريدُ  َعِطيٍَّة, َبابَ  َرُجلٌ  َفَتحَ  َوَما
  

                                                                                                        
 

(, ِٖٓ/ ِ)ميزاف االعتداؿ قاؿ الذىبي: أحد الثقات, , (ّٕٓ/ ْ)تيذيب التيذيب البف حجر قدرم إال أنو كاف صدكقان, =
 عابد(, تقريب التيذيب إال أف مسممان قرنو بيدَّاب )كىك ثقة ؛صدكؽقمت: قاؿ أحمد ابف حنبؿ: ثقة, كقاؿ مسممة: ثقة,  

 .-ف في التخريجكما ىك مبيَّ –كذلؾ لو متابعات  (,ُٕٓ)ص: 
 (.َٗ-ٖٗ)ص: قاعدة في الصبر ( (ُ
 نكر اليدل كظممات الضالؿ في ضكء الكتاب كالسنة (, كانظر: ٕٗ)ص: تكضيح كالبياف لشجرة اإليماف لمسٍَّعدمال( (ِ
 (.َِْ)ص: )معاصر( سعيد بف عمى كتكرلمد
 ,كأغضى: إذا قارب بيف جفكف عينيو : إذا أظمـ. كأغضى عمى األذل: إذا سكت.أغضى الميل ]وىو من اإلغضاء[:( (ّ

 (.ْٔٔٗ/ ٖ) الـ العرب مف الكمـك لنشكاف الحميرمشمس العمـك كدكاء ك
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ٍتـً  "ًمفٍ : أىمٍ  ,(يىتىعىجَّبي )في معنى  المال عمي القارم اؿق, (ِ) (ُ) "ِقمَّةً  ِبَيا َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  زَاَدهُ  ِإالَّ  َكْثَرًة,  شى
ؿً  ًقمَّةً  الرَّجي يىاًئًو, كى ٍبرً  ًمفٍ  أىكٍ  حى كىٍثرىةً  بىٍكرو  أىًبي صى فىاًئًو" كقاؿ في معنى  كى ـي )كى يىتىبىسَّ  بىٍيفى  اٍلفىٍرؽً  ًمفى  يىرىل "ًلمىا(: كى

ٍيفً  ا الشٍَّخصى مى تَّبي  كى مىى يىتىرى اًفٍعًميً  عى ا النَّاًزلىةً  كىالرٍَّحمىةً  اٍلكىاًممىةً  اٍلعيقيكبىةً  ًمفى  مى ًلمى ؿً  مىظىاًىرً  ًمفٍ  لىوي  ظىيىرى  كى الى  اٍلجى

                                  
 

ٍنوي )( مسند أحمد(ُ ٍيرىةى رىًضيى اهللي عى , قىاؿى: ِْٔٗحَّٗ/ ُٓ, ميٍسنىدي أىًبي ىيرى فى ًف اٍبًف عىٍجالى دَّثىنىا يىٍحيىى, عى (, قاؿ أحمد: حى
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى , عى دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي أىًبي سىًعيدو مىًة كىاآٍلدىاًب, بىابي  ... الحديث, حى كأخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب اٍلًبر  كىالص 

ًع ) ٍيرىةى ِٖٖٓحََُِ/ ْاٍسًتٍحبىاًب اٍلعىٍفًك كىالتَّكىاضي (, مف طريؽ إسماعيؿ بف جعفر, كأخرجو أحمد في مسنده, ميٍسنىدي أىًبي ىيرى
ٍنوي )    ماعيؿ, كشعبة(, عف العالء بف عبد الرحمف عف (, مف طريؽ شعبة, ككالىما )اسَِٕٔحُّٗ/ ُِرىًضيى اهللي عى

             عبد الرحمف بف يعقكب عف أبي ىريرة مختصران, كأخرجو ابف أبي الدنيا في اإلشراؼ في منازؿ األشراؼ 
تى ٕٕحُْْ)ص:  ًف الظَّاًلـً كى ٍرًؾ (, مف طريؽ سفياف بف عيينة مختصران, كأخرجو البييقي في اآلداب, بىابي اٍلعىٍفًك عى

اًر مىعى اٍلقيٍدرىًة )ص:  (, مف طريؽ يحيى بف سعيد القطاف بألفاظ متقاربة, ككالىما )سفياف, كيحيى( عف ُِٗحّٓااًلٍنًتصى
مَّده ) ًف اٍسميوي: ميحى , مى        (, مف طريؽ ِّٕٗحُٖٗ/ ٕابف عجالف بو, كأخرجو الطبراني, المعجـ األكسط, بىابي اٍلًميـً

 المسيب عف أبي ىريرة بنحكه )مرسالن(. ابف جدعاف عف سعيد بف
سناده متصؿ, كفيو( رجالو ثقات, ك (ِ , قاؿ ابف حجر:  صدكؽ إال أنو اختمطت عميو أحاديث اْلَمَدِنيّ  ُمَحمَّد ْبن َعْجالن ,ا 

/ ُ )(, قاؿ ابف عيينة: ككاف ثقة, العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهللْٔٗأبي ىريرة, تقريب التيذيب )ص: 
(, قاؿ ابف أحمد ابف حنبؿ, سألت أبي عف محمد بف عجالف كمكسى بف عقبة أييما أعجب إليؾ؟ فقاؿ: جميعان ثقة ُٖٗ

(, قاؿ ُٗ/ ِبف عيينة يثني عمى محمد بف عجالف, العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل )اكما أقربيما, كاف 
(, ذكره العجمي في الثقات كقاؿ: مدني", ثقة, الثقات ُٓٗ/ ّاية الدكرم )رك  -ابف معيف: ًثقىة, تاريح ابف معيف 

(, قاؿ النسائي: َٓ/ ٖ(, قاؿ أبك زرعة: محمد بف عجالف مف الثقات, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )َُْلمعجمي)ص: 
قىاؿى يىٍحيىى اٍلقىطَّاف سىًمعت (, ذكره ابف حباف في الثقات, كقاؿ: "َُٔ/ ِٔ)تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزمثقة, 

ف يىقيكؿ مَّد ٍبف عجالى ٍيرىةى, كى  :ميحى ٍقبيرم يحدث عىٍف أىًبيو عىٍف أىًبي ىيرى ٍيرىةى فاختمط عمكىافى سعيد المى فجعمتيا كميىا عىٍف  يَّ عىف أىًبي ىيرى
ٍيرىة اًتـ رىًضي اهلل عىنوي  ,أىًبي ىيرى ٍقبيرم  :قىاؿى أىبيك حى قد سمع سعيد المى ٍيرىةى كى ٍيرىةى كىسمع عىٍف أىًبيو عىٍف أىًبي ىيرى ا اٍختىمىط  ,مف أىًبي ىيرى فىمىمَّ

م يٍ اب ىعى ٍف أىًبي ىيرى ا, اٍختىمىط ًفييىا كىجعميىا كميىا عى لـ ييمىٌيز بىينيمى ًحيفىتو كى ف صى لىٍيسى ىىذىا ًممَّا ييف عجالى ٍنسىاف ًبًو؛ أًلىف  يرىةى, كى اإٍلً
ًحيفىة كميىا ًفي نى  ا قىاؿى الصَّ ة, فىمى ًحيحى ٍنوي قىًديمان افسيىا صى ٍيرىةى, فىذىاؾ ًممَّا حمؿ عى ٍف أىًبيو عىٍف أىًبي ىيرى ف عىٍف سعيد عى قبؿ  ٍبف عجالى

بىعضيىا ميٍنقىطع؛ أًلىنَّوي  ًحيح كى ٍيرىةى فبعضيا ميتًَّصؿ صى ا قىاؿى عىٍف سعيد عىٍف أىًبي ىيرى مى مىٍيًو, كى ًحيفىتو عى ط صى بىاهي ًمٍنيىا فىالى  أسقط أى اٍخًتالى
اج ًعٍند ااًلٍحًتيىاطيجب  نَّمىا كىافى ييي أمره ؛ ااًلٍحًتجى ٍيرىةى, كىاً  ٍنوي عىٍف سعيد عىٍف أىًبيو عىٍف أىًبي ىيرى ًإالَّ ًبمىا يركم الث قىات المتقنكف عى

ٍيرىةى, فىًإنَّوي لىك قىاؿى ذىًلؾ لىكى   افى كىاًذبنا ًفي اٍلبىٍعض؛ أًلىف اٍلكؿ لـ يسمعوي سعيد عىٍف كيضعؼ لىك قىاؿى ًفي اٍلكؿ سعيد عىٍف أىًبي ىيرى
ٍيرىةى  ا ذىكٍرنىاهي" ) ,أىًبي ىيرى اج ًبًو سىاًقطان عمى حسب مى  صدكؽ, كأما بالنسبةقمت: (, ّٕٖ-ّٖٔ/ ٕفىمىك قىاؿى ذىًلؾ لىكىافى ااًلٍحًتجى

كقد (, ُٗٓظ إماـ قدكة, تقريب التيذيب )ص: بف سعيد القطاف, كىك ثقة متقف حافإلى اختالطو فقد ركل عنو, يحيى 
قبؿ مكتو  , قاؿ ابف حجر: ثقة ... تغيراْلَمْقُبِريّ  َسِعيد ْبن أَِبي َسِعيد, أما في التخريج  -كما ىك مبيَّف–تكبع ىذا اإلسناد 

اسناده  : الحديثقمت, المذككرة في التخريج متابعاتال(, فتغيره ال يضر, لكجكد ِّٔتقريب التيذيب )ص: , بأربع سنيف
(, قاؿ ُْٗ/ ٓلغيره, قاؿ الذىبي: إسناده حسف, فيض القدير لممناكم) ان صحيححسف, كيتقكل بالمتابعات فيصبح الحديث 

سناده جيد. كرجاؿ أحمد رجاؿ )الصحيح(, سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا ) (, ُِٕ/ ٓاأللباني: كا 
 (.َّٗ/ ُٓه, حاشية مسند أحمد  )كقاؿ شعيب األرناؤكط: حسف لغير 
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مىاؿً  مىى كىاٍلجى اًؿ"  أىٍىؿً  مىٍشييكدي  ىيكى  مىا عى اٍلكىمى
ىنا مف الصبر الذم أبداه أبا بكر  ستحسف النبي , يى (ُ)
جؿ لو, كىذا يعتبر مف الكماؿ, ال يفكز بو إال مف عاشكا هلل الصديؽ, في بداية األمر عمى شتـ ىذا الر 

, رغـ أف الرد بالمثؿ دفاعان عف النفس كىك جائز, كفي اهلل في كؿ تفاصيؿ حياتيـ, أمثاؿ الصديؽ 
: اٌطٌسٍ] {اٌظَّبٌِِّ َ ُّحِتُّ ٌَب إَِّٔوُ اٌَّوِ ػٍَََ فَإَجْشُهُ ًَؤَصٍَْحَ ػَفَب فََّْٓ ِِثٍُْيَب سَِّْئَخٌ سَِّْئَخٍ ًَجَضَاءُ} :تىعىالىى كىذا ًلقىٍكليوي 

عىؿى : اٍلعيمىمىاءي  , قىاؿى القرطبي: قىاؿى [13 ٍؤًمًنيفى  المَّوي  "جى  ًفي ًبًذٍكًرًىـٍ  فىبىدىأى  الظَّاًلـً  عىفً  يىٍعفيكفى  ًصٍنؼه  ًصٍنفىٍيًف, اٍلمي

ًصٍنؼه  [87: اٌطٌسٍ ] َّغْفِشًَُْ  ىُُْ غَضِجٌُا ِب ًَإِراقىٍكًلًو  كفى  كى دَّ  بىيَّفى  ثيَـّ . ظىاًلًمًيـٍ  ًمفٍ  يىٍنتىًصري ارً  حى  ااًلٍنًتصى

ٍيرً  ًمفٍ  ظىمىمىوي  ًممَّفٍ  فىيىٍنتىًصري  "ِِثٍُْيب سَِّْئَخٌ سَِّْئَخٍ ًَجَضاءُ" :ًبقىٍكًلوً  "  أىفٍ  غى , , ككذلؾ استحسف النبي (ِ)يىٍعتىًدمى

    , كعندما بادر العظيمة التي كصؿ ليا الصديؽ , كاستشعر المرتبة دفاع المىمىؾ عف أبي بكر 
بكر بالرد بالمثؿ, غادر الممؾ, كبدأ الشيطاف يندَّس بينيـ, بما سيبعد أبا بكر عف تمؾ المرتبة إذا  أبك

عمى تمؾ  بكر محافظان  المكاف حتى يظؿ أبك استمر في الرد عمى ذلؾ الرجؿ, كليذا غادر النبي 
عندما لحؽ بو, باإلضافة إلى  أبا بكر  يـ, كىذا الذم أخبر بو النبي المرتبة, كذاؾ الصبر العظ

بيا  , إال أعزَّ اهلل منيا: ما سكت عبد عف مظممة هلل  -كما بيَّف ذلؾ الحديث–إخباره أمكران ثالثة 
 .(ّ)نصره 

 

                                  
 

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



 

  

 

 
 

 الثاني الفصل
 ,اإلعجابات املتعلقة بالعلم

 واألمم ,واجلهاد ,والسلىك
 وفيو مبحثان:

 المبحث األول: اإلعجابات المتعمقة بالعمم:
 وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األول: اإلعجاب بعمم بعض الصحابة وغيرىم. 
 , وسماعو, وسؤالو لمعمم.المطمب الثاني: اإلعجاب بمرافقة النبي 

 المطمب الثالث: اإلعجاب بمرافقة األخيار, وسماعيم, وبيان الخطاب.
 :السموك والجياد واألممبالمبحث الثاني: اإلعجاب 

 وفيو ثالثة مطالب:
 المطمب األول: اإلعجاب ببعض السموك. 

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

 ة بالعمماإلعجابات المتعمق
بداية اإلسالـ العظيـ, الذم أنار  هلل أىمية كبرل لمعمـ كالتعمـ, كجعؿ ا كرسكلو  أبرز اهلل 

, تتحدث عف العمـ, كىي قكلو تعالى: بو الككف, بالعمـ, كأنزؿ اآليات األكلى عمى قمب النبي  اهلل 
َعَ اٌَّزُِ( 5) اٌْإَوْشََُ ًَسَثُّهَ الْشَؤْ( 0) عٍََكٍ ِِْٓ اٌْئِْٔسَبَْ خٍََكَ( 8) خٍََكَ اٌَّزُِ سَثِّهَ ثِبسُِْ الْشَؤْ} َ( 4) ثِبٌْمٍََُِ ٍَُّ  َِب اٌْئِْٔسَبَْ عٍََُّ

أف يبدأ الناس عصران جديدان, يستمر إلى يـك  اهلل أراد كىذا ليس اعتباطيان, بؿ  [5 - 8: اٌعٍك]{  َّعٍَُْْ ٌَُْ
القيامة, يككف المظير األبرز فيو, ىك العمـ, كالذم ستتبدد بو حكالؾ الميؿ المظمـ التي تفشَّت في عصكر 

اىمية, كالتي امتألت بالخرافات كالخزعبالت كاألساطير, كليعمـ الجميع عمـ اليقيف بأف مف يريد أف الج
يبني الحضارات كيرتقي بيا إلى مستكيات عالية كفريدة, ما عميو إال أف يتعمـ كييعىم ـ األجياؿ القادمة, لقكلو 

 كييسىي ؿ اهلل  ,[88: اجملبدٌخ]{  خَجِريٌ رَعٌٍََُّْْ ثَِّب ًَاٌٍَّوُ دَسَخَبدٍ اٌْعٍَُِْ ؤًُرٌُا ًََّٓاٌَّزِ ِِنْىُُْ آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ اٌٍَّوُ َّشْفَعِ}تعالى: 
كرحمتو, فقد جاء في الحديث الذم أخرجو مسمـ,  لطمبة العمـ؛ الطريؽ إلى الجنة, كتحف يـ رعاية اهلل 

ٍيرىةى  مف حديث أىًبي مىٍيوً  اهللي  مَّىصى  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ,ىيرى مَّـى  عى سى  ِفيوِ  َيْمَتِمُس  َطِريًقا َسَمكَ  "... َوَمنْ : كى
 اهلِل, ِكتَابَ  َيْتُمونَ  اهلِل, ُبُيوتِ  ِمنْ  َبْيتٍ  ِفي َقْومٌ  اْجَتَمعَ  َوَما اْلَجنَِّة, ِإَلى َطِريًقا ِبوِ  َلوُ  اهللُ  َسيَّلَ  ِعْمًما,

 ِفيَمنْ  اهللُ  َوَذَكَرُىمُ  اْلَماَلِئَكُة, َوَحفَّْتُيمُ  الرَّْحَمةُ  َوَغِشَيْتُيمُ  السَِّكيَنُة, َعَمْيِيمِ  َزَلتْ نَ  ِإالَّ  َبْيَنُيْم, َوَيَتَداَرُسوَنوُ 
 . (ِ) (ُ)" ِعْنَدهُ 

                                  
 

اءً  الذ ٍكرً  كتاب, مسمـ صحيح( (ُ مىى ااًلٍجًتمىاعً  فىٍضؿً  بىابي , كىااًلٍسًتٍغفىارً  كىالتٍَّكبىةً  كىالد عى كىةً  عى مىى اٍلقيٍرآفً  ًتالى           الذ ٍكرً  كىعى
دَّثىنىا: مسمـ قاؿ(, ِٗٗٔحَِْٕ/ ْ) , يىٍحيىى ٍبفي  يىٍحيىى حى مَّدي  شىٍيبىةى, أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  كىأىبيك التًَّميًمي  ميحى ءً  ٍبفي  كى  - اٍليىٍمدىاًني   اٍلعىالى

نىا: يىٍحيىى قىاؿى  ى,ًليىٍحيى  كىالمٍَّفظي  رىافً  كقىاؿى  أىٍخبىرى دَّثىنىا: اآٍلخى , أىًبي عىفٍ  اأٍلىٍعمىًش, عىفً  ميعىاًكيىةى, أىبيك - حى اًلحو ٍيرىةى, أىًبي عىفٍ  صى : قىاؿى  ىيرى
مَّى اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  .الحديث: ... كى
ِريرَأبُ  ,مَخازِ  ُمَحمَّد ْبن: العالئي قاؿ( (ِ جامع التحصيؿ لمعالئي   , يدلس كاف :قاؿ أحمد بف أبي طاىر ,و ُمَعاِوَية الضَّ
 ال فتدليسو(, ّٔ: ص) المدلسيف طبقات, التدليس مراتب مف الثانية المرتبة في حجر ابف ضعوك قد ك (, َُٗ: ص)

 (.ُٗ, سبؽ في صفحة )األعمش كأما, يضر
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 المطمب األول: اإلعجاب بعمم بعض الصحابة وغيرىم
التعمـ,  جعيـ عمىكاف ييٍعجىب بعمـ الصحابة, كيش ليذه األىمية الكبرل لمعمـ, فإننا نجد النبي 

مَّى اهللً  رىسيكؿى  أىتىٍيتي : قىاؿى  عىبَّاسو رضي اهلل عنيما, كىذا ما رأيناه مع اٍبفً  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  المٍَّيًؿ, آًخرً  ًمفٍ  كى
مٍَّيتي  ٍمفىوي, فىصى ذى  خى رًَّني, ًبيىًدم, فىأىخى عىمىًني فىجى مَّى هللً ا رىسيكؿي  أىٍقبىؿى  فىمىمَّا ,(ُ)ًحذىاءىهي  فىجى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مىى كى  عى
الًتًو, نىٍستي  صى مَّى ,(ِ)خى مَّى اهللً  رىسيكؿي  فىصى مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى رىؼى  فىمىمَّا كى  َأْجَعُمكَ  َشْأِني َما" :ًلي قىاؿى  اٍنصى
يىٍنبىًغي اهلًل, رىسيكؿى  يىا: فىقيٍمتي  ,"َفَتْخِنُسر ِحَذاِئي دو  أىكى م يى  أىفٍ  أًلىحى , ييصى  أىٍعطىاؾى  الًَّذم اهللً  رىسيكؿي  كىأىٍنتى  ًحذىاءىؾى
بما قالو ابف عباس  , ييٍعجىب النبي (ْ) (ّ) َوَفْيًما ِعْمًما َيِزيَدِني َأنْ  ِلي اهللَ  َفَدَعا َفَأْعَجْبُتُو,: َقالَ  اهللي؟

كىك –ب  لمعمـ كالتعمـ, كأف لديو رضي اهلل عنيما, كالتي تدؿ عمى أنو في غاية النباىة كالذكاء, كأنو ميحً 
 مف الفيـ كاإلدراؾ ألمكر قد ال يستطيعيا مف ىك في جيؿ يفكقو كيسبقو, فالتقط النبي  -الغالـ الصغير

لو بأف يفقيو في الديف, كأف يزيده مف العمـ كالفيـ, كىذا ىك  ذلؾ مف ىذا الغالـ الفطف, فدعا اهلل 
 لتعمـ, ألبناء المسمميف., في تشجيعو لمعمـ كاديدف النبي 

ـــي  ـــب النب ـــائف  وُيْعَج ـــم الق ـــو, بالنَّ (٘)بعم ـــاس, ومعرفت ـــين الن ـــة, ســـب ب كىػػػذا  بعالمـــات معين
ػػػػةى  اًئشى ًضػػػػيى  مػػػػا جػػػػاء فػػػػي الحػػػػديث الػػػػذم أكرده البخػػػػارم, مػػػػف حػػػػديث عى ٍنيىػػػػا, المَّػػػػوي  رى ػػػػؿى : قىالىػػػػتٍ  عى مىػػػػيَّ  دىخى  عى

, ػػػػمَّى كىالنَّبًػػػػي   قىػػػػاًئؼه مىٍيػػػػوً  اهللي  صى ػػػػ عى سى ػػػػاًىده, مَّـى كى ػػػػامىةي  شى ٍيػػػػدو  ٍبػػػػفي  كىأيسى ٍيػػػػدي  زى اًرثىػػػػةى  ٍبػػػػفي  كىزى ميٍضػػػػطىًجعىاًف  حى
: فىقىػػػػاؿى  ,(ٔ)

ـى  ىىػػػػػًذهً  ًإفَّ  ػػػػػيىا األىٍقػػػػػدىا ـــــيُّ  ِبـــــَذِلكَ  "َفُســـــرَّ : قىػػػػػاؿى . بىٍعػػػػػضو  ًمػػػػػفٍ  بىٍعضي ـــــُو, َوَســـــمَّمَ  َعَمْيـــــوِ  اهللُ  َصـــــمَّى النَِّب  َوَأْعَجَب

                                  
 

 .(َُٕ/ ُْ)لساف العرب البف منظكر ,ًبؿكالميقا اإًلزاءي  :والِحَذاءُ  الَحْذوُ ( (ُ
مقاييس معجـ  ,تر. قالكا: الخنس الذىاب في خفيةالخاء كالنكف كالسيف أصؿ كاحد يدؿ عمى استخفاء كتس ,خنست( (ِ

 .(ٖٔٓ/ ٗ) حجر البف البارم فتح ,تأخرت :أم, (ِِّ/ ِالمغة )
 قاؿ(, ََّٔحُٖٕ/ ٓ) كسمـ عميو اهلل صمى نبيال عف المطمب, عبد بف العباس بف اهلل عبد مسند مسند أحمد ( (ّ

 عباس ابف أف أخبره, كريبا, أف دينار, بف عمرك عف يكنس, أبك صغيرة أبي بف حاتـ حدثنا بكر, بف اهلل عبد حدثنا: أحمد
ٍعًرفىةً  ًكتىابي , في مستدركو الحاكـ كأخرجو, الحديث: ... قاؿ ,رضي اهلل عنيما ابىةً  مى حى ٍنييـٍ  المَّوي  رىًضيى  الصَّ ٍبدً  ًذٍكري , عى  المَّوً  عى

ٍبدً  ٍبفً  عىبَّاسً  ٍبفً ا ا المَّوي  رىًضيى  اٍلميطًَّمبً  عى ٍنييمى  ًكتىابي , في مصنفو شيبة أبي ابف كأخرجو, بمثمو( ِٕٗٔحُٓٔ/ ّ) عى
اًئؿً  ا, اٍلفىضى ٍنوي  المَّوي  رىًضيى  عىبَّاسو  اٍبفً  ًفي ذيًكرى  مى  .رضي اهلل عنيما عباس ابف يثحد مف ككالىما, مختصران ( حّّٖ/ ٔ) عى

سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ْ ًديثه  ىىذىا: "الحاكـ قاؿ, صحيح إسناده الحديث: قمت, متصؿ ا  ًحيحه  حى مىى صى ٍيًف, شىٍرطً  عى  الشٍَّيخى
لىـٍ  اهي  كى ر جى  صحيح إسناده كط:, كقاؿ شعيب األرناؤ (ِٕٗٔحُٓٔ/ ّ) لمحاكـ الصحيحيف عمى المستدرؾ ",الس يىاقىةً  ًبيىًذهً  ييخى
 األحاديث سمسمة, الشيخيف شرط عمى صحيح إسناد كىذا: األلباني كقاؿ, (ُٖٕ/ ٓ) مسند أحمدالشيخيف  شرط عمى

 .(ُٗٓ/ ِ) كفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة
, (ُٗٓ/ ِغريب الحديث البف قتيبة ) ,ا كيعرؼ شبو الرجؿ في كلده كأخيوىك الذم يعرؼ اآلثار كيتبعي: القائف( (ٓ

 (.ٔٓ/ ُِ) حجر البف البارم فتح ,القافي مف مقمكب فكأنو يتبعيا :أم ,األشياء يقفك ألنو ؛بذلؾ سمي
عى الرجؿ, أم ,()مضطجعان( (ٔ جى الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ,كضجكعان  رض يضجع ضجعان كضعى جنبو باأل :ضى

 .(ُِٕ/ ٔ) طالنيالقس شرح ,ظاىرة كأقداميما كساء تحت, كىك, (ُِْٖ/ ّ)لمجكىرم 
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 أسػػػػػامة؛ نسػػػػب فػػػػػي يقػػػػدحكف الجاىميػػػػػة فػػػػي كػػػػػانكا ابػػػػػف حجػػػػر: "أنيػػػػـ قػػػػاؿ, (ِ) (ُ)َعاِئَشـــــَة"  ِبـــــوِ  َفــــَأْخَبرَ 
 مػػػػػع قػػػػػاؿ مػػػػػا القػػػػػائؼ قػػػػػاؿ فممػػػػػا القطػػػػػف, مػػػػػف أبػػػػػيض زيػػػػػد أبػػػػػكه ككػػػػػاف السػػػػػكاد, شػػػػػديد أسػػػػػكد كػػػػػاف ألنػػػػػو

 العتقػػػػادىـ فيػػػػو الطعػػػػف عػػػػف ليػػػػـ كافَّػػػػان  لككنػػػػو بػػػػذلؾ, كسػػػػمـ عميػػػػو اهلل صػػػػمى النبػػػػي سيػػػػرَّ  المػػػػكف اخػػػػتالؼ
, كيشػػػػجعو  يحصػػػػؿ لػػػػكال معرفػػػػة القػػػػائؼ بيػػػػذا العمػػػػـ, الػػػػذم ييٍعًجػػػػب النبػػػػي , كىػػػػذا لػػػػـ يكػػػػف ل(ّ)ذلػػػػؾ" 

    بيػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػة دفعػػػػػػػو إلخبػػػػػػػار عائشػػػػػػػة رضػػػػػػػي   ة, كسػػػػػػػركر النبػػػػػػػي بػػػػػػػيف أصػػػػػػػحابو كالمسػػػػػػػمميف كافَّػػػػػػػ
ًلػػػػػؾ, عممػػػػػت أىنَّيىػػػػػا يعمػػػػػـ لػػػػػـ اهلل عنيػػػػػا, كقػػػػػاؿ العينػػػػػي فػػػػػي ىػػػػػذا اإلخبػػػػػار: "لىعىمَّػػػػػو ف ,أٍخبرىىػػػػػا أىك ذى ػػػػػافى  كىاً   كى

بىػػػػػر, تىٍأًكيػػػػػدنا بعمميػػػػػا عمػػػػػـ ًلػػػػػؾ عممػػػػػت أىنَّيىػػػػػا نسػػػػػي أىك لٍمخى مىعىػػػػػو"  كشػػػػػاىدتو ذى
, كًبغىػػػػػض  النظػػػػػر عػػػػػف ىػػػػػذه (ْ)

 ييٍخبًػػػػػر أحػػػػػدان بشػػػػػيء بيػػػػػذه الحيثيػػػػػة؛إال أف اإلنسػػػػػاف ال  ت التػػػػػي أكردىػػػػػا العينػػػػػي فػػػػػي اإلخبػػػػػار؛االحتمػػػػػاال
ككه ىػػػػػػذه السػػػػػػعادة, إال إذا كػػػػػػاف فػػػػػػي حالػػػػػػة مػػػػػػف السػػػػػػركر كاالستحسػػػػػػاف, كيريػػػػػػد مػػػػػػف الجميػػػػػػع أف يشػػػػػػار 

 كحتى لك كاف يعمـ أنيـ عمى معرفة مسبقة بو.
 ,(ٖٓ, ٕٓ, ٔٓ)كىذا في صفحة ,  بزيد بف ثابت  عف إعجاب النبي  -سابقان –كتحدثنا 

قو بالعمـ, كاستعداده بعممو كحفظو السريع, كتعم  ك ,  ب بزيد ييٍعجى   يصمح إيراده ىنا, فالنبي  كىك
يستثمر  أف , كليذا أراد النبي   لسعجاب بزيد ا جانبان ميمان دفع النبي لتعمـ, كىذو االكبير كحب

 لىمَّا في الحديث الذم أخرجو أحمد, أىنَّوي كىذا ما نجده تعمقو كحبو لمعمـ كالتعمـ؛ فأمره أف يتعمـ لغة الييكد, 
ـى  ًدينىةى,  النًَّبي   قىًد ٍيده  قىاؿى  اٍلمى ـه  ىىذىا اهلًل, رىسيكؿى  يىا: فىقىاليكا ًبي, فىأيٍعًجبى   النًَّبي   ًإلىى ًبي ذيًىبى : زى  ًمفٍ  غيالى
اًر, بىًني مىٍيؾى  اهللي  أىٍنزىؿى  ًممَّا مىعىوي  النَّجَّ مَّى النًَّبيَّ  ذىًلؾى  فىأىٍعجىبى  سيكرىةن, عىٍشرىةى  ًبٍضعى  عى مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى قىاؿى  كى : كى
ٍيده  قىاؿى  "ِكتَاِبي َعَمى َيُيودَ  آَمنُ  َما َواهللِ  َفِإنّْي َيُيوَد, ِكتَابَ  ِلي َتَعمَّمْ  َزْيُد, َيا" , لىوي  فىتىعىمٍَّمتي : زى ـٍ ا ًكتىابىيي  مىرَّتٍ  مى

ٍمسى  ًبي تَّى لىٍيمىةن  عىٍشرىةى  خى ذىٍقتيوي  حى كيٍنتي  حى ٍنوي  كىأيًجيبي  ًإلىٍيًو, كىتىبيكا ًإذىا كيتيبىييـٍ  لىوي  أىٍقرىأي  كى  .(ٓ)" كىتىبى  ًإذىا عى

                                  
 

ٍكلىى النًَّبي   , كتاب أصحاب النبي  ,( صحيح البخارم(ُ اًرثىةى مى ٍيًد ٍبًف حى نىاًقًب زى , قاؿ البخارم: (ُّّٕحِّ/ٓ (  بىابي مى
ائً  , عىٍف عيٍركىةى, عىٍف عى , عىًف الز ٍىًرم  ـي ٍبفي سىٍعدو دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي قىزىعىةى, حى ٍنيىا, قىالىٍت:حى  ... الحديث. شىةى رىًضيى المَّوي عى

, قاؿ (ِٕٓ/ ٗ)ذكره ابف حباف في الثقات , (ٓٗٓ: ص) التيذيب , مقبكؿ, تقريبَيْحَيى ْبن َقَزَعةقاؿ ابف حجر: ( (ِ
اًرمٌ  القرطبي: "أخرج ة ًفي البيخى الى ٍبرىاًىيـ أنس بف لؾمىا عىف عىنوي  مىكًضع كىغير كىالتٍَّعًبير كالفرائض كالتكحيد الصَّ سعد",  بف كىاً 

 ., قاؿ الذىبي: ثقة, الكاشؼ(ُُِٔ/ ّ)التعديؿ كالتجريح, لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح ألبي الكليد الباجي
 ثقة.قمت: ( ُِٖسؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص:  ,يحيى بف قزعة ثقة, قاؿ الدارقطني: (ّّٕ/ ِ)
 .(ٕٓ/ ُِ) البارم فتح( (ّ
 .(ِِّ/ ُٔ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم( (ْ
 (.35, 35سبق الحديث عنه, وتخريجه في صفحة رقم )( (ٓ
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كىذا ما جاء في , ر اهلل دْ من أحبار الييود, ومعرفتو قَ  (ُ)ر بْ من عمم حَ  وُيْعَجب النبي 
ٍبدً  الحديث الذم أخرجو مسمـ, مف حديث اءى : قىاؿى  , مىٍسعيكدو  ٍبفً  اهللً  عى ٍبره  جى  يىا: فىقىاؿى  , النًَّبي   ًإلىى حى

مَّدي  مىى اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  السَّمىاكىاتً  ييٍمًسؾي  تىعىالىى اهللى  ًإفَّ  اٍلقىاًسـً  أىبىا يىا أىكٍ  ميحى , عى مىى كىاأٍلىرىًضيفى  ًإٍصبىعو , عى  ًإٍصبىعو
رى  كىاٍلًجبىاؿى  مىى كىالشَّجى , عى مىى كىالثَّرىل كىاٍلمىاءى  ًإٍصبىعو , عى سىاًئرى  ًإٍصبىعو ٍمؽً  كى مىى اٍلخى , عى , ثيَـّ  ًإٍصبىعو  أىنىا: فىيىقيكؿي  يىييز ىيفَّ

,اٍلمى  , أىنىا ًمؾي ًبا َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّى اهللِ  َرُسولُ  َفَضِحكَ  اٍلمىًمؾي  :قىرىأى  ثيَـّ  َلُو, َتْصِديًقا اْلَحْبُر, َقالَ  ِممَّا َتَعجُّ
 ػََّّب ًَرَؼَبٌََ سُجْحَبَٔوُ ثَِِّْْنِوِ بدٌَِطٌَِّّْ ًَاٌسٌَََّّادُ اٌْمَِْبَِخِ ٌَََّْ لَجْضَزُوُ جَِّْؼًب ًَاٌْإَسْضُ لَذْسِهِ حَكَّ اهللَ لَذَسًُا ًََِب}

ًديثً  ظىاًىري : "النككم قاؿ ,(ٕ) [ُٗ]األنعاـ: {ُّطْشِوٌَُْ دَّؽى   النًَّبيَّ  أىفَّ  اٍلحى ٍبرى  صى        ًإفَّ  قىٍكًلوً  ًفي اٍلحى

ٍخميكقىاتً  كىاأٍلىٍرًضيفى  السَّمىاكىاتً  يىٍقًبضي  تىعىالىى المَّوى  ا كىاٍلمى شىارىةي  ًفييىا الًَّتي اآٍليىةى  قىرىأى  ثيَـّ  ًبعً ًباأٍلىصى  مىا نىٍحكً  ًإلىى اإٍلً
 "  ر, في تعظيـ اهلل بٍ , كالذم يدؿ عمى عمـ كمعرفة ذاؾ الحى (ْ)ر بٍ قكؿ الحى  , استحسف النبي (ّ)يىقيكؿي

                                  
 

 عنو: الحبر كالبحر لعممو كحبر بالفتح كالكسر. ككاف يقاؿ البف عباس رضي اهلل ,حبركىـ العمماء, جمع , واألحبار( (ُ
 .(ِّٖ/ ُ) البف األثير النياية في غريب الحديث كاألثر ,كسعتو

نَّةً  اٍلًقيىامىةً  ًصفىةً  كتاب, مسمـ صحيح( (ِ دَّثىنىا: مسمـ قاؿ(, ِٖٕٔحُِْٕ/ ْ) كىالنَّارً  كىاٍلجى ٍبدً  ٍبفي  أىٍحمىدي  حى , ٍبفً  اهللً  عى  ييكنيسى
دَّثىنىا ٍيؿه  حى , اٍبفى  يىٍعًني فيضى , عىفٍ  ًعيىاضو , عىفٍ  مىٍنصيكرو ـى ًبيدىةى  عىفٍ  ًإٍبرىاًىي , عى اًني  ٍممى ٍبدً  فٍ عى  السَّ : ... قىاؿى  , مىٍسعيكدو  ٍبفً  اهللً  عى

 .الحديث
 .(َُّ/ ُٕ) مسمـ عمى النككم شرح( (ّ
 عمى معنى تصديؽ قكؿ  تصديقان  ليس ْليةلكتعجبو كتالكتو   النبي ضحؾ أفالمتكمميف  بعض ذىب :اٍلقىاًضي قىاؿى ( (ْ
نكار كتعجب مف سكء اعتقاده عميوبؿ رد  ,لحبرا قكلو: ... يـ منو ذلؾفي التجسيـ فى  ف مذىب الييكدأ ,كا  ليس مف  "يقنا"تىصد كى

إكماؿ المعمـ ", إنما ىك مف كالـ الرَّاكم, كقد يككف تصديقو الذم فيـ الراكم في عظيـ قدرة اهلل عمى ذلؾ كالـ النبي 
قىاؿى , (ُّٕ-ُّٔ/ ٖبفكائد مسمـ ) ًديث ًفي كىالى  ,اٍلقيٍرآف ًفي اإلصبع ذكر يىقع لـ: "اٍلخطاًبيٌ  كى قد ًبًو, مىٍقطيكع حى  أىف :تقرر كى

تَّى جارحة لىيست اٍليىد اًبع, ثيبيكت ثيبيكتيىا مف يتىكىىَّـ حى لىعىؿَّ  و,يشبَّ  كىالى  يكيؼ فىالى  ,الشَّاًرع أطمقوي  تىٍكًقيؼ ىيكى  بؿ اأٍلىصى  ذكر كى
اًبع ًفيمىا مشبية اٍليىييكد فىًإف اٍليىييكد, تىٍخًميط مف اأٍلىصى  مىذىاًىب ًفي تدخؿ كىالى  ,التٍَّشًبيو بىاب ًفي تدخؿ أىٍلفىاظ التٍَّكرىاة مف يىدعيكنىوي  كى
ًديثي ًمٍف ًعدًَّة طيريؽو لىٍيسى  ,كحسباف ًمٍنوي  ظف لىوي, تىٍصًديقنا الرَّاًكم قىكؿ: "-أيضان – اٍلخطاًبيٌ  قىاؿى ك " ... اٍلميسمميف اءى اٍلحى قىٍد جى كى

يىادىةي  : ]قاؿ التًَّميًمي   قىاؿى ك  [:المتكمميف قكؿ عمى ردان  المباركفكرم كقاؿ], (ّٖٗ/ ُّبارم البف حجر )فتح ال ,ًفييىا ىىًذًه الز 
اهلل في كتابو  كقاؿ اإلماـ أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ التميمي األصبياني الشافعي رحموالنككم: "

, أم: أف ىذا اإلماـ ىك صاحب كتاب التحرير (ُْٔ-ُْٓ/ ُشرح النككم عمى مسمـ )", التحرير في شرح صحيح مسمـ
طَّاًبي   تىكىمَّؼى "الذم شرح فيو صحيح مسمـ, كلكنو مفقكد, لـ يصمنا, كينقؿ منو األئمة أكليـ النككم كغيره[,   ًفي كىأىتىى ًفيوً  اٍلخى

ٍعنىاهي  ا مى ابىةي  ,السَّمىؼي  ًبوً  يىٍأتً  لىـٍ  مى حى ابً  أىٍعمىـى  كىانيكا كىالصَّ ٍكهي  مى كى قىاليكا رى ًحؾى  ًإنَّوي  :كى ثىبىتى  لىوي  تىٍصًديقنا ضى ةً  الس نَّةً  ًفي كى ًحيحى ا ,الصَّ  ًمفٍ  مى
ٍيمىةى  بفا إنكار اشتد كقد ,انتيى الرحمف أصابع ًمفٍ  أيٍصبيعىٍيفً  بىٍيفى  كىىيكى  ًإالَّ  قىٍمبو  زى مىى خي ًحؾى  أىفَّ  ادَّعىى مىفً  عى ٍذكيكرى  الضَّ  =اٍلمى



  اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ  اٌنجٌّخ                

 

   
                                                  ِٕ         

لمعرفة, ىذا مف قراءة اآليات المذككرات, كالتي تؤكد ىذا القكؿ, كتمؾ ا كاجاللو, كىذا ما دفع النبي 
 ع العمـ, حتى لك كاف عند غير المسمميف, فيككف ىذا دعكة مف النبي ج  شى يي  دليؿ عمى أف النبي 

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

 , وسماعو, وسؤالو لمعممالمطمب الثاني: اإلعجاب بمرافقة النبي 
لما ليذه المرافقة,  ؛ستحسنون, ويحبون مرافقتو في حمّْو وترحالو, ويُيْعَجب أصحاب النبي 

, كمعمـ, كىاد, في البشرية جمعاء, فمرافقة النبي  ٍير ميرىب  ة انيَّ بَّ لمتزكد مف العمكـ الرَّ  كالصحبة, ًلخى
اء قبؿ المنيؿ الذم ال ينضب, كالمعيف العذب, الذم ارتكل منو العمم  النافعة في الدنيا كاآلخرة, فيك 

 , ]في حديث طكيؿ جاء فيو[ "فىقىاؿى العامَّة, فقد جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد, مف حديث أىنىسو 
ةى  أىبيك , يىا: (ُ)طىٍمحى ـي  ًإنَّؾى  رىب  , ًإذىا رىسيكًلؾى  مىعى  أىٍخريجى  أىفٍ  ييٍعًجبيًني أىنَّوي  لىتىٍعمى رىجى , ًإذىا مىعىوي  كىأىٍدخيؿى  خى ؿى قىدً  دىخى  كى
  

 

                                                                                                        
 

ٍنكىارً  سىًبيؿً  مىىعى  كىافى = ًديثى  ىىذىا أىٍكرىدى  أىفٍ  بىٍعدى  فىقىاؿى , اإٍلً ًحيًحوً  ًمفٍ  التٍَّكًحيدً  ًكتىابً  ًفي اٍلحى ؿَّ  قىدٍ  :ًبطىًريًقوً  صى  نىًبيَّوي  تىعىالىى المَّوي  أىجى
ب وي  ييكصىؼى  أىفٍ  عىفٍ  ًتوً  رى ٍضرى ٍنكىارً  بىدىؿى  فىيىٍجعىؿي  ,ًصفىاًتوً  ًمفٍ  ىيكى  لىٍيسى  ًبمىا ًبحى مىى كىاٍلغىضىبً  اإٍلً ًحكنا اٍلكىاًصؼً  عى  ييكىص ؼي  الى  بىؿٍ  ,ضى
ٍصؼً  ًبيىذىا النًَّبيَّ  ًتوً  ييٍؤًمفي  مىفٍ  اٍلكى ًحؾى  ًإفَّ  :قىاؿى  مىفٍ  قىٍكؿي " :[المباركفكرم أم] قيٍمتي . اٍنتىيىى" ًبنيبيكَّ ٍذكيكرى  الضَّ مىى كىافى  اٍلمى  سىًبيؿً  عى

ٍنكىارً  مىٍيوً  ييٍنكىرى  أىفٍ  يستأىؿ أىنَّوي  ٍنًدمعً  شىؾَّ  الى  اإٍلً ٍنكىارً  أىشىد   عى  كقاؿ(, ]ِٖ-ُٖ/ ٗ)تحفة األحكذم ", -أىٍعمىـي  تىعىالىى كىالمَّوي - اإٍلً
 يكف لـ  ضحكو أف زعمكا الذيف المتكمميف بعض عمى رد كفيو[: "لو تصديقان :  مسعكد ابف قكؿ عمى معمقان  األلباني
نما ,لمخبر تصديقان   مسعكد؟ ابف بمو, صحابيان  الشاىد كاف إذا سيما ال, الغائب يرل ال ما يرل الشاىد فإف, عميو رٌدان  كا 
 صفات مف كثير إنكار إلى بأىمو أكدم الذم التأكيؿ شـؤ مف ىك ,"لو تصديقان " ىذا قكلو في مسعكد ابف تخطئة أف كالحقيقة

 الذم القكؿ ىذا في تصديقو كعدـ ,الصحابي تخطئة إلى بيـ دميؤ  أف إذف غريبان  فميس زعمكا, التنزيو باسـ العالميف رب
 العقيدة في األلباني مكسكعة", المستعاف فاهلل! عندىـ مجسـ مسعكد ابف أف :ذلؾ كمعنى بالتجسيـ, إيماف أنو عندىـ الزمو

 (.ُّٕ/ ٔ) شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف لأللباني جمع
 كما بدران  شيد الصحابة كبار مف ,بكنيتو مشيكر ,َأُبو َطْمَحةَ  ,النجارم األنصارم حراـ ابف دِ َزْيُد ْبُن َسْيِل ْبِن اأَلْسوَ ( (ُ

مَّى النبي بعد عاش :الدمشقي زرعة أبك كقاؿ ,كثالثيف أربع سنة مات ,بعدىا مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  التيذيب تقريب ,سنة أربعيف كى
ة مف الكلد عىبٍ , (ِِّ: ص) افى ككاف ألبي طىٍمحى مىٍيـ ًبٍنت ًمٍمحى ةى اٍلعىقىبىةى مىعى ... ك  د اهلل كأبك عمير كأميما أيـ  سي شىًيدى أىبيك طىٍمحى

ةى. ...  السٍَّبًعيفى مف األنصار في ركايتيـ جميعا كشيد بدرنا كأحدنا كالخندؽ كالمشاىد كميا مىعى رىسيكًؿ المَّوً  كىافى أىبيك طىٍمحى    كى
اًب رىسيكًؿ المًَّو رىًضيى المَّوي عىٍنوي. صى  كىافى مف الرماة المذككريف ًمٍف أىٍصحى مَّـى  -ي تنا. كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى الطبقات الكبرل  ,-صى

 .(ّّٖ/ ّ) البف سعد
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ا اٍحتىبىٍستي  تىرىل"  ًبمى
و مرافقة بى جً عٍ , بأنو يي يخاطب ربو  , نجد في ىذا الحديث, أف أبا طمحة (ِ) (ُ)

في خركجو أك دخكلو, فيذا دليؿ  , كلكال أف األمر ضركرم, كخارج عف إرادتو, ما ترؾ النبي النبي 
 .قو بمرافقة النبي م  عى عمى تى 

الذي عمَّم  الذي يأخذوه من نبعو األول, النبي األمي بالعمم  وُيْعَجب أصحاب النبي 
ٍدًرم   سىًعيدو  أىًبي ففي الحديث الذم أخرجو مسمـ, مف حديثالمتعممين,   "َيا: قىاؿى   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  ,اٍلخي

ْساَلمِ  َربِّا, ِباهللِ  َرِضيَ  َمنْ  َسِعيٍد, َأَبا  , سىًعيدو  أىبيك لىيىا فىعىًجبى  اْلَجنَُّة", َلوُ  َجَبتْ وَ  َنِبيِّا, َوِبُمَحمَّدٍ  ِديًنا, َوِباإلِْ
مىيَّ  أىًعٍدىىا: فىقىاؿى  , اهلًل, رىسيكؿى  يىا عى  ُكلّْ  َبْينَ  َما اْلَجنَِّة, ِفي َدَرَجةٍ  ِماَئةَ  اْلَعْبدُ  ِبَيا ُيْرَفعُ  "َوُأْخَرى: قىاؿى  ثيَـّ  فىفىعىؿى

ا: قىاؿى  ْرِض",َواأْلَ  السََّماءِ  َبْينَ  َكَما َدَرَجَتْينِ  مى  ِفي اْلِجَيادُ  اهلِل, َسِبيلِ  ِفي "اْلِجَيادُ : قىاؿى  اهلًل؟ رىسيكؿى  يىا ًىيى  كى
, كمف حريصان عمى تمقي ىذا العمـ مف النبي  سعيد الخدرم  , نرل كيؼ كاف أبك(ْ) (ّ)اهلِل"  َسِبيلِ 

يا كحفظيا, كىذا لما فيو أف يعيدىا مرة أخرل, حتى يتمكف مف عمم شدة حرصو, طمب مف النبي 
 ات تجرم مف تحتيا األنيار., في جنَّ -بإذف اهلل –الخير الكثير, كالتي سيقطؼ ثمارىا في اآلخرة 

                                  
 

اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  ميٍسنىدي , مسند أحمد ( (ُ ٍنوي  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  مى دَّثىنىا: أحمد قاؿ(, َُِّٔحِّٖ/ َِ) عى ,بىيٍ  حى دَّثىنىا زه مىٍيمىافي  حى  سي
, عىفٍ  اٍلميًغيرىًة, ٍبفي ا ٍكليكدً  تىٍسًميىةً  بىابي , العىًقيقىةً  ًكتىابي , في صحيحو البخارم كأخرجو, الحديث: ... قىاؿى  أىنىسو  عىفٍ  ثىاًبتو  غىدىاةى  المى

ٍنوي, يىعيؽَّ  لىـٍ  ًلمىفٍ  ييكلىدي, تىٍحًنيًكوً  عى  اٍسًتٍحبىابً  بىابي , اآٍلدىابً  كتاب, في صحيحو مـمس كأخرجو, بنحكه(, َْٕٓحْٖ/ ٕ) كى
ٍكليكدً  تىٍحًنيؾً  دىًتوً  ًعٍندى  اٍلمى ٍمًموً  ًكالى اًلحو  ًإلىى كىحى ن كيوي, صى كىازً  ييحى دىًتًو, يىٍكـى  تىٍسًميىًتوً  كىجى ـى  اهللً  ًبعىٍبدً  التٍَّسًميىةً  كىاٍسًتٍحبىابً  ًكالى ٍبرىاًىي سىاًئرً  كىاً   كى
مىٍيًيـً  ًبيىاءً اأٍلىنٍ  أىٍسمىاءً  ـي  عى  عف سيريف بفا أنس طريؽ مف(, كمسمـ, البخارم) ككالىما, مختصران (, ُِْْحُٖٗٔ/ ّ) السَّالى
اًئؿً  كتاب, في صحيحو -أيضان في مكضع آخر– مسمـ كأخرجو,  مالؾ فب أنس ابىةً  فىضى حى ٍنييـٍ  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  الصَّ , عى
اًئؿً  ًمفٍ  بىابي  اًرم   ةى طىٍمحى  أىًبي فىضى ٍنوي  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  اأٍلىٍنصى  .بمثمو بو المغيرة بف سميماف طريؽ مف(, ُِْْحَُٗٗ/ ْ) عى
سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ِ  شرط عمى صحيح إسناده: األرناؤكط شعيب قاؿ, صحيح إسناده الحديث: قمت, متصؿ ا 

 كقاؿ(, ِّٗ/ َِ) حاشية مسند أحمد , مسمـ رجاؿ مفف المغيرة, بف سميماف غير ,الشيخيف رجاؿ ثقات رجالو مسمـ,
 (.ِٗٓ/ َُ) حباف ابف صحيح عمى الحساف التعميقات, صحيح: األلباني

مىارىةً  ًكتىابي , مسمـ صحيح( (ّ ا بىيىافً  بىابي , اإٍلً اًىدً  تىعىالىى اهللي  أىعىدَّهي  مى نَّةً  ًفي ًلٍمميجى اتً  ًمفى  اٍلجى  قاؿ(, ُْٖٖحَُُٓ/ ّ) الدَّرىجى
دَّثىنىا: مسمـ , ٍبفي  سىًعيدي  حى دَّثىنىا مىٍنصيكرو ٍبدي  حى , ٍبفي  اهللً  عى دَّثىًني كىٍىبو , ىىاًنئو  أىبيك حى ًني  ٍكالى ٍبدً  أىًبي عىفٍ  اٍلخى , الرٍَّحمىفً  عى بيًمي      عىفٍ  اٍلحي
, سىًعيدو  أىًبي ٍدًرم  مَّى اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  اٍلخي مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  .الحديث: ... قىاؿى  كى
 تقريب, كىب البف شيح أكبر كىك الخامسة مف بو بأس ال: حجر ابف قاؿ, اْلَخْواَلِنيّ  َىاِنئ , َأُبوُحَمْيد ْبن َىاِنئ فيو( (ْ

ذكره ابف حباف في الثقات    (, ُِّ/ ّ) حاتـ أبي البف كالتعديؿ الجرح, صالح: حاتـ أبك قاؿ(, ُِٖ: ص) التيذيب
 الكاشؼ, ثقة: الذىبي قاؿ(, َِْ/ ٕ)تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم, بأس بو ليس: نسائيال كقاؿ(, ُْٗ/ ْ)
ديكؽه : كقاؿ(, ّٓٓ/ ُ) تيذيب التيذيب البف حجر    , ثقة بو بأس ال :الدارقطني كقاؿ(, ِٖٓ/ ّ)تاريح اإلسالـ , صى
 ثقة. قمت:, (ُٓ/ ّ)
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 اكىذا ما جاء في الحديث الذم أكرده مسمـ, أف أىنىس ,بحديث النبي  أنس بن مالك  وُيْعَجب
اًلؾ ٍبفا دَّثىًني: قىاؿى  ,  مى اًلؾو  ٍبفً  ًعٍتبىافى  عىفٍ  ,(ُ) ًبيًع الرَّ  ٍبفي  مىٍحميكدي  حى ًدينىةى, قىًدٍمتي : قىاؿى  ,(ِ) مى  اٍلمى

, فىمىًقيتي  ًديثه : فىقيٍمتي  ًعٍتبىافى , بىمىغىًني حى ٍنؾى ابىًني: قىاؿى  عى ًرم ًفي أىصى         ًإلىى فىبىعىٍثتي  ,(ّ)الشٍَّيًء  بىٍعضي  بىصى
مَّى اهللً  رىسيكؿً  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى م يى  تىٍأًتيىًني أىفٍ  أيًحب   أىن ي كى ٍنًزًلي, ًفي فىتيصى مًّى, فىأىتًَّخذىهي  مى  النًَّبي   فىأىتىى: قىاؿى  ميصى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى مىفٍ  كى اًبًو, ًمفٍ  اهللي  شىاءى  كى ؿى  أىٍصحى م ي كىىيكى  فىدىخى ٍنًزًلي ًفي ييصى ابيوي  مى دَّثيكفى  كىأىٍصحى ,بىٍينىيي  يىتىحى  ـٍ
ـى  أىٍسنىديكا ثيَـّ  كيٍبرىه ذىًلؾى  عيٍظ كى

اًلؾً  ًإلىى (ْ)  د كا: قىاليكا ,(ٓ)ديٍخشيـو  ٍبفً  مى ا أىنَّوي  كى مىٍيوً  دىعى , عى د كا فىيىمىؾى ابىوي  أىنَّوي  كى  أىصى
, ى شىر  مَّى اهللً  رىسيكؿي  فىقىضى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ةى, كى قىاؿى  الصَّالى       َوَأنّْي اهلُل, ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َأنْ  دُ َيْشيَ  "أََلْيَس : كى

, يىقيكؿي  ًإنَّوي : قىاليكا اهلِلر", َرُسولُ  مىا ذىًلؾى      َوَأنّْي اهلُل, ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َأنْ  َأَحدٌ  َيْشَيدُ  "اَل : قىاؿى  قىٍمًبًو, ًفي ىيكى  كى

                                  
 

ِبيع( (ُ  عف ركايتو كجؿ ,صغير صحابي ,المدني محمد أبك أك ,نعيـ أبك الخزرجي عمرك ابف سراقة بف َمْحُمود ْبن الرَّ
: قيؿ كقد عكؼ, ٍبف سالـ بني مف: كقيؿ الخزرج, ٍبف الحارث بني مف إنو: قيؿك  ,(ِِٓ: ص) التيذيب تقريب ,الصحابة

 عقؿ المدينة, أىؿ ًفي يعد .مَّدميحى  أىبيك: كقيؿ نعيـ, أبا يكنى األكس, مف يككف القكؿ ىىذىا فعمى األشيؿ, عبد بني مف إنو
مَّى المَّوً  رىسيكؿ مجيا مجة مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  كتكفي.. , .سنيف خمس: كقيؿ سنيف, أربع كلو ذىًلؾى  كحفظ بئرىـ, ًفي دلك مف كى
 .(َُُ/ ٓ)أسد الغابة البف األثير ,كتسعيف ست سنة: كقيؿ كتسعيف, تسع سنة
ٍيدً  عىٍمرك ٍبف ِعْتَباُن ْبُن َماِلكِ ( (ِ ٍنـً ٍبف ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف اٍلعىٍجالًف ٍبًف زى اًرمٌ  الخزرج ٍبف عكؼ ٍبًف غى  ,السالمي الخزرجي اأٍلىٍنصى

اؽ اٍبفي  هيذكر  لـ بدرنا, شيد  .سالـ بني قكمو إماـ كاف كأنو, (ُٓٓ/ ّ)أسد الغابة البف األثير ,غيره كذكره البدرييف, ًفي ًإٍسحى
  اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر ,كبر كقد معاكية خالفة في مات .عمر كبيف بينو آخى  لنبيٌ ا أفٌ  :سعد ابف ذكر
(ْ /ّٓٗ). 
ما أف يككف قد ضعؼ بصره كذىاب معظمو, انظر: فييا احتماالن:( (ّ  شرح إما أف يككف قد أصيب بالعمى الكامؿ, كا 

 . (ِّْ/ ُ) مسمـ عمى النككم
دَّثيكا أىنَّييـٍ  ,َوُكْبَرهُ  َذِلكَ  ُعْظمَ  َنُدواَأسْ  :َقْوِلوِ  َمْعَنى( (ْ كا تىحى ذىكىري ةى  كىأىٍفعىالىييـي  اٍلمينىاًفًقيفى  شىٍأفى  كى ا ,اٍلقىًبيحى مى نىسىبيكا ًمٍنييـٍ  يىٍمقىٍكفى  كى ـى  كى  ميٍعظى
اًلؾو  ًإلىى ذىًلؾى   (.ِّْ/ ُ) مسمـ عمى النككم شرح, مى
 إسحاؽ, ابف قكؿ في العقبة شيد, عكؼ بف عمرك ابف عكؼ بف غنـ بف دخشـال بف مالؾ بف َماِلك ْبن الدُّْخُشم( (ٓ

 بعدىا كما بدران  شيد أنو يختمفكا لـ: عمر أبك قاؿ...  العقبة الدخشـ بف مالؾ يشيد لـ: معشر أبك كقاؿ .كالكاقدم كمكسى,
 ,  اهلل رسكؿ إلى الرجؿ فيو أسر الذم كىك بالنفاؽ, يتيـ ككاف عمرك, بف سييؿ ,بدر يـك رسى أى  الذم كىك. المشاىد مف
 ظير كقد النفاؽ, عنو يصح ال: عمر أبك قاؿ... , ك  !اهلل إلو ال أف يشيد أليس: كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ لو فقاؿ
 .(ُُّٓ-َُّٓ/ ّ) , االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البرأعمـ كاهلل. اتيامو مف يمنع ما إسالمو حسف مف
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بىًني: سً أىنى  قىاؿى  َتْطَعَمُو", َأوْ  النَّاَر, َفَيْدُخلَ  اهلِل, َرُسولُ  , ىىذىا فىأىٍعجى ًديثى , (ِ) (ُ)فىكىتىبىوي.  اٍكتيٍبوي : اًلٍبًني فىقيٍمتي  اٍلحى
فكؿ ما فيو  لمعمـ, الذم يتمقاه مف النبي  األخير مف الحديث يدؿ, عمى استحسانو  إف قكؿ أنس 

قمكب, مطمئنة لعدؿ ىك مفيد لو, كلممسمميف قاطبة, كما أعظميا مف إفادة, فىًبو ترتاح النفكس, كتسكف ال
عميو النار يكـ القيامة, فيؿ يكجد أعظـ مف ىذا  , يحر ـ اهلل (ّ)كتشريعو, فمف نطؽ الشيادتيف  اهلل 

, كلشدة حرص أنس كرسكلو  اتو البشريات كالمسرات لمف آمف باهلل العمـ النبكم الذم يحمؿ بيف طيَّ 
  ,ليككف لو مرجعان فيما بعد, فيستخرجو  كتبو كيدكنو؛قد أمر ابنو بأف ي كجدناهعمى تعمـ ىذا الحديث

يعمـ تماـ المعرفة أىمية الكتابة في حفظ العمكـ, كأف العمـ ييقىيَّد  لمف يريد عممان مف الناس, فإف أنسان 
 بالكتابة.

, مف حتى ينالكا شرؼ التعمـ منو  ,بسؤال النبي  وُيْعَجب الصحابة  د بخير زادو , كالتزك 
ـ, كطأت قدماه عمى األرض, فيا ىـ كانكا يستحسنكف مجيء الرجؿ مف البادية, ليسأؿ النبي خير معم  

اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  , فقد جاء في الحديث الذم أخرجو مسمـ, مف حديث  اهللً  رىسيكؿى  نىٍسأىؿى  أىفٍ  نيًيينىا: قىاؿى  ,مى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ؿي  يىًجيءى  أىفٍ  ًجبينىاييعٍ  فىكىافى  ,(ْ)شىٍيءو  عىفٍ  كى , اٍلبىاًديىةً  أىٍىؿً  ًمفٍ  الرَّجي نىٍحفي  فىيىٍسأىلىوي, اٍلعىاًقؿي  كى

                                  
 

يمىافى  ًكتىابي , سمـم صحيح( (ُ يمىافً  اهللى  لىًقي مىفٍ  بىابي , اإٍلً ؿى  ًفيوً  شىاؾ   غىٍيري  كىىيك ًباإٍلً نَّةى  دىخى ـى  اٍلجى ر  مىى كىحي / ُ) النَّارً  عى
دَّثىنىا: مسمـ قاؿ(, ّّحُٔ , ٍبفي  شىٍيبىافي  حى كخى دَّثىنىا فىر  مىٍيمىافي  حى دَّثىنى : قىاؿى  اٍلميًغيرىًة, اٍبفى  يىٍعًني سي , احى , ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  ثىاًبته اًلؾو : قىاؿى  مى

دَّثىًني ًبيًع, ٍبفي  مىٍحميكدي  حى , ٍبفً  ًعٍتبىافى  عىفٍ  الرَّ اًلؾو الىةً  ًكتىابي , في صحيحو البخارم كأخرجو, الحديث: ... قىاؿى  مى  بىابي , الصَّ
 كأخرجو, متقاربة بألفاظ, عتباف عف الربيع بف محمكد عف شياب ابف طريؽ مف(, ِْٓحِٗ/ ُ) البيييكتً  ًفي المىسىاًجدً 
اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  ميٍسنىدي , في مسنده أحمد ٍنوي  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  مى  التيذيب تقريب, (ثبت ثقة) بيز عف(, ُِّْٖحّٕٕ/ ُٗ) عى

 .األخير  مالؾ بف أنس قكؿ غير كمف, بنحكه بو ,المغيرة بف سميماف عف, فركخ بف فشيبا تابع كىك(, ُِٖ: ص)
وخَ قاؿ ابف حجر: ( (ِ     أكرد أحمد في مسنده, متاًبعان لو, كىك بيز: قمت, ( ْٔ, ّٔ, سبؽ في صفحة )َشْيَباُن ْبُن َفرُّ

 , كأما رميو بالقدر, فالحديث بعيد عف أفكار القدرية.-كما بيَّنا في التخريج–ابف أسد,
 و لنا ركاية البخارم في صحيحو,تٍ حى ر؟ ىذا ما أكضى ؽ الشيادتيف تكفي لدخكؿ الجنة, أـ تحتاج إلى أمر آخطٍ ىؿ ني ( (ّ

الىةً  ًكتىابي  ـى  قىدٍ  المَّوى  فىًإفَّ "قاؿ:  فقد كرد بيا, أف النبي  (,ِْٓحِٗ/ ُ) البيييكتً  ًفي المىسىاًجدً  بىابي , الصَّ رَّ مىى حى  مىفٍ  النَّارً  عى
ال فال ينطبؽ عميو , إذف, يجب أف ترافؽ النطؽ بالشيادتيف, اإلخالص هلل "وً المَّ  كىٍجوى  ًبذىًلؾى  يىٍبتىًغي المَّوي, ًإالَّ  ًإلىوى  الى : قىاؿى  , كا 

 ىذا. قكؿ النبي 
بالسؤاؿ, كالسؤاؿ عف ما ال ضركرة فيو, كال حاجة لو, كاألسئمة التي  عف اإلكثار كاإللحاح عمى الرسكؿ  النيي ىنا:( (ْ

 .[َُُ: المائدة]{ َتُسْؤُكمْ  َلُكمْ  تُْبدَ  ِإنْ  َأْشَياءَ  َعنْ  َتْسَأُلوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا}فييا التعنت, لقكلو تعالى: 
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اءى  نىٍسمىعي, ؿه  فىجى مَّدي, يىا: فىقىاؿى  ,(ِ)اٍلبىاًديىًة  أىٍىؿً  ًمفٍ  (ُ) رىجي ـى  رىسيكليؾى  أىتىانىا ميحى ـي  أىنَّؾى  لىنىا فىزىعى  اهللى  أىفَّ  تىٍزعي
مىؾى  مىؽى  فىمىفٍ : قىاؿى  "َصَدَق",: ؿى قىا ,(ّ)أىٍرسى مىؽى  فىمىفٍ : قىاؿى  "اهلُل",: قىاؿى  السَّمىاءى؟ خى ؟ خى : قىاؿى  "اهلُل",: قىاؿى  اأٍلىٍرضى
, ىىًذهً  نىصىبى  فىمىفٍ  عىؿى  اٍلًجبىاؿى ا ًفييىا كىجى ؟ مى عىؿى مىؽى  فىًبالًَّذم: قىاؿى  "اهلُل",: قىاؿى  جى مىؽى  السَّمىاءى, خى , كىخى  اأٍلىٍرضى
نى  , ىىًذهً  صىبى كى ؟ آلمَّوي  اٍلًجبىاؿى مىؾى ـى : قىاؿى  "َنَعْم",: قىاؿى  أىٍرسى مىٍينىا أىفَّ  رىسيكليؾى  كىزىعى ٍمسى  عى مىكىاتو  خى  يىٍكًمنىا, ًفي صى

لىٍيمىًتنىا, , فىًبالًَّذم: قىاؿى  "َصَدَق",: قىاؿى  كى مىؾى ـى : قىاؿى  "َنَعْم",: قىاؿى  ًبيىذىا؟ أىمىرىؾى  آلمَّوي  أىٍرسى مىٍينىا أىفَّ  رىسيكليؾى  كىزىعى  زىكىاةن  عى
, فىًبالًَّذم: قىاؿى  "َصَدَق",: قىاؿى  أىٍمكىاًلنىا, ًفي مىؾى ـى : قىاؿى  "َنَعْم", :قىاؿى  ًبيىذىا؟ أىمىرىؾى  آلمَّوي  أىٍرسى مىٍينىا أىفَّ  رىسيكليؾى  كىزىعى  عى

ٍكـى  افى  شىٍيرً  صى , ًذمفىًبالَّ : قىاؿى  "َصَدَق",: قىاؿى  سىنىًتنىا, ًفي رىمىضى مىؾى ًبيىذىا؟  أىمىرىؾى  آلمَّوي  أىٍرسى
: قىاؿى  "َنَعْم",: قىاؿى  (ْ)

ـى  مىٍينىا أىفَّ  رىسيكليؾى  كىزىعى جَّ  عى , ًإلىٍيوً  اٍستىطىاعى  مىفً  اٍلبىٍيتً  حى لَّى, ثيَـّ : قىاؿى  "َصَدَق",: قىاؿى  سىًبيالن  بىعىثىؾى  كىالًَّذم: قىاؿى  كى
ؽ , مىٍيًيفَّ  أىًزيدي  الى  ًباٍلحى , أىٍنقيصي  كىالى  ,عى مَّى النًَّبي   فىقىاؿى  ًمٍنييفَّ مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى , (ٓ) اْلَجنََّة" َلَيْدُخَمنَّ  َصَدقَ  "َلِئنْ : كى

, كالتعمـ منو ما يفيدىـ في أمكر الدنيا عندىـ شغؼ كبير لسماع النبي  كاف صحابة رسكؿ اهلل 
, كلكنيـ نييكا عف األسئمة التي ال ضركرة ليا, كىـ في  كاآلخرة, ككانكا يستحسنكف سؤالو, كسماعو 

                                  
 

ٍحبىةُٗٗ/ ّ)تحفة األحكذم لممباركفكرل  ,َثْعَمَبةَ  ْبنُ  ِضَمامُ  اٍسميوي  :[الرجل من أىل البادية]( (ُ إكماؿ اإلكماؿ  ,(, لىوي صي
 الصحابة معجـ ,حديثان   النبي عف كركل المدينة  اهلل رسكؿ عمى كقدـ ,البادية ينزؿ كاف, (ِٕٔ/ ّالبف نقطة )

      سعد بنك بعثو , النبي عمى قدـ بشيء, كليس التميمي, كيقاؿ السعدم, بكر بف سعد بني أحد, (َُْ/ ّ) لمبغكم
سير أعالـ  ,غديرتيف ذا أشعر جمدان  ككاف, (ُٕٓ/ ِ) االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر ,كافدان  بكر بفا

 .(ِّٕ/ ِ)سيرة النبالء  
ًقيؿى  البادية:( (ِ كًزىىا بىاًديىةه  ًلٍمبىاًديىةً  كى ظيييكًرىىا؛ ًلبيري ًقيؿى  كى يَّة كى قىاؿى , بىاًرزىةه  ظىاًىرىةه  ألىنيا ؛بىاًديىة :لمبىر   لألىرض اٍسـه  اٍلبىاًديىةي : المٍَّيثي  كى

ـي  ,اْلَباِدَيةِ  وَأْىلَ , (ٕٔ/ ُْ)كرلساف العرب البف منظ ,ًفييىا حىضىر الى  الًَّتي يىٍغًمبي  اأٍلىٍعرىابي  ىي ـي  كى ٍيؿي  ًفيًي فىاءي  اٍلجى  شرح, كىاٍلجى
 (.ُٗٔ/ ُ) مسمـ عمى النككم

مَّى المَّوً  رىسيكؿً  تىٍصًديؽً  مىعى  :َوَتْزُعمُ  َزَعمَ  َفَقْوُلوُ ( (ّ مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى مىى دىًليؿه  ,ًإيَّاهي  كى ا لىٍيسى  ـى زىعى  أىفٍ  عى  كىاٍلقىٍكؿً  ًباٍلكىًذبً  مىٍخصيكصن
ان  يىكيكفي  بىؿٍ  ًفيوً  اٍلمىٍشكيكؾً   .(َُٕ/ ُ) مسمـ عمى النككم شرح ,ًفيوً  الشؾ الذل كالصدؽ المحقؽ القكؿ ًفي أىٍيضن

 ,رتيبوسياقتو كت ىذا مف حسف سؤاؿ ىذا الرجؿ كمالحة :قاؿ صاحب التحرير ,ىذه جممة تدؿ عمى أنكاع مف العمـ"( (ْ
ثـ لىمَّا كقؼ عمى  ,انعثـ أقسـ عميو بو أف يىٍصديقىوي في ككنو رىسيكالن لمصَّ  ؟مف ىك ,فإنو سأؿ أىكَّالن عف صانع المخمكقات

ؽ  مرسمو ,رسالتو كعمميا  .(ُُٕ-َُٕ/ ُ) مسمـ عمى النككم شرح ,كىذا ترتيب يفتقر إلى عقؿ رصيف ,أقسـ عميو ًبحى
يمىافً  بىيىافً  ًفي بىابه , يمىافى اإٍلً  ًكتىابي , مسمـ صحيح( (ٓ شىرىاًئعً  ًباهللً  اإٍلً دَّثىًني: مسمـ قاؿ(, ُِحُْ/ ُ) الد يفً  كى ك حى        عىٍمري
مَّدً  ٍبفي ا دَّثىنىا النَّاًقدي, بيكىٍيرو  ٍبفً  ميحى دَّثىنىا النٍَّضًر, أىبيك اٍلقىاًسـً  ٍبفي  ىىاًشـي  حى مىٍيمىافي  حى , عىفٍ  اٍلميًغيرىًة, ٍبفي  سي , ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  ثىاًبتو اًلؾو  مى

 .الحديث: ... قىاؿى 



  اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ  اٌنجٌّخ                

 

   
                                                  ٕٕ         

بكف بالرجؿ مف أىؿ البادية, الذيف لـ يصميـ أمر النيي,  حب  شديد لمسؤاؿ في كؿ شيء, كليذا كانكا ييٍعجى
ليسألكه عف أمكر دينيـ, كىـ يسمعكف, كينيمكف مف ىذا العمـ, كلكنيـ كانكا في شكؽ  بأف يأتكا لمنبي 

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

 المطمب الثالث: اإلعجاب بمرافقة األخيار, وسماعيم, وبيان الخطاب

, منبع العمـ الفيَّاض, أيضان كٌرثى النبي  ,بمرافقة وسماع النبي  ِجب الصحابة كما ُأعْ 
 حممكا عنو العمـ, كنقمكه إلى اآلخريف, حتى كصؿ إلى زماننا ىذا, كسيبقى إلى أف يرث اهلل  صحابة

فقد جاء في مف سييٍعجىب بيـ, كيحبكف مرافقتيـ كسماعيـ, ماألرض كما عمييا, كلذلؾ فإننا سنجد الكثير 
رىشىةى  اًلسنا كيٍنتي : قىاؿى  ,(ُ)اٍلحير   ٍبفى  الحديث الذم أخرجو مسمـ, أف خى مىقىةو  ًفي جى ًدينىًة, مىٍسًجدً  ًفي حى : قىاؿى  اٍلمى

ًفييىا سىفي  شىٍيحه  كى ٍبدي  كىىيكى  اٍليىٍيئىًة, حى , ٍبفي  اهللً  عى ـو عىؿى : قىاؿى  سىالى د ثيييـٍ  فىجى ًديثنا ييحى سىننا, حى ـى  فىمىمَّا اؿى قى  حى : اٍلقىٍكـي  قىاؿى  قىا
ؿو  ًإلىى يىٍنظيرى  أىفٍ  سىرَّهي  مىفٍ  نَّةً  أىٍىؿً  ًمفٍ  رىجي ىٍتبىعىنَّوي  كىاهللً : فىقيٍمتي  قىاؿى  ىىذىا, ًإلىى فىٍميىٍنظيٍر  اٍلجى ىٍعمىمىفَّ  ألى  بىٍيًتًو, مىكىافى  فىألى
تَّى فىاٍنطىمىؽى  فىتىًبٍعتيوي, قىاؿى  ًدينىًة, ًمفى  يىٍخريجى  أىفٍ  كىادى  حى ؿى  ثيَـّ  اٍلمى ٍنًزلىوي, دىخى مىٍيوً  فىاٍستىٍأذىٍنتي : قىاؿى  مى : فىقىاؿى  ًلي, فىأىًذفى  عى
ا ؟ مى تيؾى اجى , يىقيكليكفى  اٍلقىٍكـى  سىًمٍعتي : لىوي  فىقيٍمتي  قىاؿى  أىًخي اٍبفى  يىا حى ؿو  ًإلىى يىٍنظيرى  أىفٍ  سىرَّهي  مىفٍ : قيٍمتى  لىمَّا لىؾى  ًمفٍ  رىجي
 
 
 
 

                                  
 

 اإلمساؾ في[ كاحد] حديث كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف لو ,حمص نزؿ ,األزدم :كيقاؿ ,اْلَفَزاِريّ  َخَرَشَة ْبِن اْلُحرّْ ( (ُ
, أحاديث  النبي عف حرال بنت سالمة كألختو ,عممت فيما غيره كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف لو ليس الفتنة, عف

 كاف: حجر ابف قاؿ[, ال أـ صحبة لو ىؿ, العمماء اختمؼ(, ]ْْٓ/ ِ) االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر
, التابعيف كبار مف ثقة, تابعي,: العجمي قاؿ(, ُّٗ: ص) التيذيب تقريب, صحبة لو :داكد أبك قاؿ عمر حجر في يتيمان 

 قاؿك (, ِّٕ/ ٖ)تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم, صحبة ليا الحر بنت سالمة :داكد قاؿ أبك (,ُّْ: ص)الثقات 
 (.ِّْ/ ِ) اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر, التابعيف في الحرٌ  بف خرشة البخارٌم:
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نَّةً  ٍىؿً أى   رىشىةي  ,(ِ) (ُ)َمَعَك"  َأُكونَ  َأنْ  َفَأْعَجَبِني ىىذىا, ًإلىى فىٍميىٍنظيٍر  اٍلجى , بما عند  ٍبفي  كييٍعجىب خى ر         اٍلحي

ٍبدً  ـ ٍبفً ا اهللً  عى بأنو مف أىؿ الجنة, كىذا ما دفعو  :, مف ىيئة حسنة, كحديث حسف, كقكؿ القكـ بو سىالى
كمرافقتو, كىذا مف أجؿ أف ينيؿ مف عممو,  تو, كاستحسانو أف يككف معو إلى المحاؽ بو إلى بي

, كثقافتو, التي أكصمتو ليذا اإلجالؿ كالتكريـ مف الناس, فإف مرافقة األخيار مف الصحابة الكراـ 
ر كالصالح في أمكر   , يحمؿ في طياتو الخير الكثيكسماع حديثيـ الديني الذم أخذكه عف حبيبيـ 

 الدنيا.الديف ك 
 سىًمٍعتي : قىاؿى  أف عىٍمرك, أخرجو أبك داكدكىذا ما  ,(ْ), بحديث أبي وائل (ّ)وُيْعَجب عمرو بن مرة  

, أىًبي ًمفٍ  ٍعنىاهي, كىذا كضَّح فىذىكىرى  َأْعَجَبِني َحِديثًا كىاًئؿو مف  و الحديث الذم قبمو, حيث أخرج أبك داكدمى

                                  
 

اًئؿً  كتاب, مسمـ صحيح( (ُ ابىةً  فىضى حى ٍنييـٍ  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  الصَّ اًئؿً  ًمفٍ  بىابي , عى ٍبدً  فىضى ـو  ٍبفً  اهللً  عى ٍنوي  اهللي  رىًضيى  سىالى     عى
دَّثىنىا: مسمـ قاؿ(, ِْْٖحُُّٗ/ ْ) , ٍبفي  قيتىٍيبىةي  حى اؽي  سىًعيدو ٍسحى , ٍبفي  كىاً  ـى دَّثىنىا - ًلقيتىٍيبىةى  كىالمٍَّفظي  - ًإٍبرىاًىي , حى ًريره  اأٍلىٍعمىًش, عىفً  جى

مىٍيمىافى  عىفٍ  , ٍبفً  سي رىشىةى  عىفٍ  ميٍسًيرو , ٍبفً  خى اًئؿً  كتاب, في صحيحو مسمـ كأخرجو, الحديث: ... قىاؿى  اٍلحير  ابىةً  فىضى حى  رىًضيى  الصَّ
ٍنييـٍ  تىعىالىى اهللي  اًئؿً  ًمفٍ  بىابي , عى ٍبدً  فىضى ـو  ٍبفً  اهللً  عى ٍنوي  اهللي  رىًضيى  سىالى , معاذ بف معاذ طريؽ مف(, ِْْٖحَُّٗ/ ْ) عى

نىاًقبً  بىابي , صاراألن مناقب كتاب, في صحيحو كالبخارم ٍبدً  مى  طريؽ مف(, ُّّٖحّٕ/ ٓ) عىٍنوي  المَّوي  رىًضيى  سىالىـو  ٍبفً  المَّوً  عى
       اهلل عبد عف عباد بف قيس عف سيريف بف محمد عف عكف بف اهلل عبد عف( كأزىر, معاذ) ككالىما, أسعد بف أزىر

 .بنحكه, سالـ بفا
(, كيكجد متابعات ليذا اإلسناد ٓٓ, سبؽ في صفحة )ِرير ْبن َعْبد اْلَحِميدجَ  (, كُٗ, سبؽ في صفحة )اأْلَْعَمشفيو ( (ِ

 مجتيد حافظ , كأما إسحاؽ بف راىكية )ابف إبراىيـ(, قاؿ ابف حجر: ثقة-كما ىك مبيَّف في التخريج-في مسمـ, كالبخارم 
: رضا عمي الديف عالء , قاؿ(ٗٗ: ص) التيذيب بيسير, تقريب مكتو قبؿ تغير أنو داكد: أبك قاؿ حنبؿ, ابف أحمد قريف

سحاؽ"  لو البخارم, شيكخ أجمة كمف حنبؿ, بف ألحمد قريف كىك األثبات, الثقات كأحد األعالـ, الحفاظ أحد راىكيو بف كا 
 الفترة, ىذه في منو داكد أبك سمع كقد( أشير خمسة) يسيرة بمدة مكتو قبؿ تغير راىكيو, بف إسحاؽ بمسند ييعرؼ مسند
 باالختالط الركاة مف رمي بمف االغتباط حاشية", االختالط في منو سماعو يضر فال تغيره في منو سمعو ما حطر  كلكنو

 اختالطو. يضر فال, االختالط قبؿ عنو مسمـ سماع كبيذا يككفقمت: (, ْٗ: ص)
اًرث بف طىارؽ بف اهلل عبد بف َعْمرو ْبن ُمرَّة( (ّ ممىة بف اٍلحى  ميرىاد بف نىاًجية بف كنىانىة بف حمؿ بف كىاًئؿ بف كىٍعب بف سى

ًمائىة رجاؿ عٍشريف سنة مىاتى , اهلل عبد أىبيك كنيتو ,اٍلكيكًفي اأٍلىٍعمىى اٍلمرىاًدم  الحافظ, القدكة, اإلماـ,, (ٕٗ/ ِ) مسمـ صحيح كى
 .(ُٔٗ/ ٓ)سير أعالـ النبالء  

, .الككفي خزيمة, أسد الككفة؛ شيح الكبير, اإلماـ, الككفي األسدم وائل أبو ,َشِقيق ْبن َسَمَمة( (ْ  كما   أدرؾ مخضـر
 .(ُُٔ/ ْ)سير أعالـ النبالء لمذىبي  ,الجماجـ بعد الحجاج, زمف في مات .الديف أئمة مف ككاف, ... رآه
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أىٍعرىاًبيًّا  أىفَّ  ( ,ميكسىى )عبد اهلل بف قيس  حديث أىًبي
اءى  (ُ) ؿى  ًإفَّ : فىقىاؿى    المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى جى  ييقىاًتؿي  الرَّجي

ييقىاًتؿي  ًلمذ ٍكًر, ييقىاًتؿي  ًلييٍحمىدى, كى , كى ـى ييقىاًتؿي  ًليىٍغنى مىكىانىوي  ًلييًرمى  كى
 َتُكونَ  َحتَّى َقاَتلَ  "َمنْ  : المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ,(ِ)

"  َعزَّ  المَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َفُيوَ  َأْعَمى, ِىيَ  وِ المَّ  َكِمَمةُ  ٍمًرك ٍبف, يبي ف الحديث األكؿ أف (ْ) (ّ)َوَجلَّ , قد ميرَّة عى

                                  
 

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

(ٔ /ِٖ). 
اعى  ًلييكصىؼى  أىٍم: ,اٍلمىٍجييكؿً  ًبًصيغىةً  (ِلُيْحَمدَ ) النَّاسً  بىٍيفى  ًلييٍذكىرى  , أىٍم:(ِلمذّْْكرِ  ُيَقاِتلُ  الرَُّجلَ  ِإنَّ )( (ِ  ًبًصيغىةً  (ِلَيَرى) ةً ًبالش جى

ٍعميكـً  رىاءىةً  ًمفى  اٍلمى ًميري  اإٍلً ؿً  كىالضَّ مىى ًبالنٍَّصبً  (َمَكاَنوُ ) ًلمرَّجي ٍفعيكًليَّةً  عى ٍرتىبىتىوي  أىٍم: ,اٍلمى اعىًة, عكف المعبكد لمعظيـ  ًفي مى الش جى
 .(ُّٗ/ ٕ)آبادم

دَّثىنىا: داكد أبك قاؿ(, ُِٕٓحُْ/ ّ) اٍلعيٍميىا ًىيى  المَّوً  كىًممىةي  تىكيكفى لً  قىاتىؿى  مىفٍ  بىابي , اٍلًجيىادً  ًكتىاب, داكد أبي سنف( (ّ ًمي   حى  عى
, اٍبفي  دَّثىنىا ميٍسًمـو دى, أىبيك حى ك, عىفٍ  شيٍعبىةى, عىفٍ  دىاكي , أىًبي ًمفٍ  سىًمٍعتي : قىاؿى  عىٍمرو ًديثنا كىاًئؿو بىًني حى ٍعنىاهي, الحديث فىذىكىرى  أىٍعجى , األكؿ مى
دَّثىنىا(ُِٖٓحُْ/ ّ) اٍلعيٍميىا ًىيى  المَّوً  كىًممىةي  ًلتىكيكفى  قىاتىؿى  مىفٍ  بىابي , اٍلًجيىادً  ًكتىاب, سننو ني فيكالثا ٍفصي  , قاؿ أبك داكد: حى  حى
, اٍبفي  دَّثىنىا عيمىرى , أىًبي عىفٍ  , ميرَّةى  عىٍمًرك ٍبفً  عىفٍ  شيٍعبىةي, حى , البخارم في صحيحو رجوكأخ, الحديث ...ميكسىى,  أىًبي عىفٍ  كىاًئؿو

, قىاتىؿى  مىفٍ  بىابي , الخيميسً  فىٍرضً  ًكتىابي  ٍغنىـً كمسمـ في , غندر طريؽ مف(, ُِّٔحٖٔ/ ْ) أىٍجًرًه؟ ًمفٍ  يىٍنقيصي  ىىؿٍ  ًلٍممى
مىارىةً  ًكتىابي , صحيحو  محمد طريؽ مف(, َُْٗحُُِٓ/ ّ) اهللً  سىًبيؿً  ًفي فىييكى  اٍلعيٍميىا ًىيى  اهللً  كىًممىةي  ًلتىكيكفى  قىاتىؿى  مىفٍ  بىابي , اإٍلً

البخارم في صحيحو,  كأخرجو(, مرة بف عمرك قكؿ دكف) بمثمو بو شعبو عف( جعفر كابف, غندر) ككالىما, جعفر ابف
, مىفٍ  بىابي , الًعٍمـً  ًكتىابي , بمكضع آخر ا قىاًئـه, كىىيكى  سىأىؿى اًلمن اًلسنا عى  بو كائؿ, أبي عف منصكر طريؽ مف(, ُِّحّٔ/ ُ) جى

 (.مرة بف عمرك قكؿ دكف) بمثمو
سنادىما, ثقات كميـ الحديثيف رجاؿ( (ْ  ابف نفى :قمت (,ْْسبؽ الحديث عنو في صفحة ), َعْمرو ْبن ُمرَّة كفيو, متصؿ كا 

: الذىبي قاؿ, المرجئة فكر عف بعيد فحديثنا ,يضر فال, اإلرجاء كأما , كما في الصفحة المذككرة آنفان,التدليس عنو حجر
 ثقة: "حجر ابف قاؿ: َأُبو َداُود الطََّياِلِسيّ  أما(, ْٗٓ/ ُ) الكاشؼ, حديث ألؼ في الجكىرم: أخطأ سعيد بف إبراىيـ ؿقا

 كعف شعبة عف كثير حديث لو الطيالسي داكد كأبك عدم: ابف قاؿ(, "َِٓ: ص) التيذيب تقريب", أحاديث في غمط حافظ
 ابف فيو قاؿ معنى ألم أدرم كما كمعرفتو, لحفظو أقرانو عمى مقدـ البصرة,ب مف أحفظ اموأيَّ  في ككاف شيكخو, مف غيره

ذا ثقة, عمي بف عمرك قاؿ: كما فيك قاؿ ما المنياؿ  الحارث بف كخالد معاذ بف معاذ مف شعبة أصحاب في جاكزت كا 
نما ابتداء, حديث ألؼ عيفكأرب أحدان  بندار, عنو حكى كما بأصبياف حدَّث كقد خامسيـ, داكد فأبك كغندر, القطاف كيحيى  كا 
 أحاديث في يخطئ أف حفظو مف حديث ألؼ بأربعيف يحدث مف بعجب كليس يرفعيا, منيا أحاديث كلو حفظو, مف بو أراد
نما غيره, يرسميا أحاديث كيكصؿ غيره يكقفيا أحاديث يرفع منيا  غيرم, كعند عندم داكد أبك كما حفظو, مف ذلؾ أتى كا 
 الجرح, الخطأ كثير كاف صدكؽ ثمحد  : حاتـ أبك قاؿ(, ِٖٕ/ ْ)مؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدمالكا", ثبت متيقظ إال

 تقريب(, الحديث عمى األجرة بأخذ عيب ثبت, ثقة) عمر بف حفص, تابعو كقد :قمت(, ُُّ/ ْ) حاتـ أبي البف كالتعديؿ
 =فيذا األمر, األجرة بأخذ عميو عيب الذم حفص كأما, الحديث ىذا في الغمط يزيؿ كىذا, شعبة عف( ُِٕ: ص) التيذيب
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, كىذا لما فيو مف عمـ, الذم سمعو مف أبي مكسى  أىًبي كىاًئؿالذم ركاه لو  استحسف حديث النبي 
خبار مف النبي  ند الناس كيشتير أمره بأنو شجاع أك مف يبتغي عف الرجؿ الذم يقاتؿ حتى ييذكر ع كا 

, كلكف الرجؿ الذم يقاتؿ لتككف كممة اهلل ىي العميا, فيذا الغنائـ, فكؿ ىؤالء لـ ينالكا األجر عند اهلل 
   , فيذه المعمكمات التي يبحث عنو األخيار في سبيؿ اهلل, كيناؿ مف األجر العظيـ عند اهلل 

           يف يبتغكف العمـ كيبحثكف عنو, حتى يككف دليميـ لفعؿ الخيرات, كالصالحيف مف الرجاؿ, الذ
 . كرسكلو  التي تيرضي اهلل 

, كىذا ما  ُيَحدّْث عن النبي  , بحديث سمعو من أبي سعيد الخدري (ُ)وكذلك ُيْعَجب قزعة   
ٍكلىى جاء في الحديث الذم أخرجو البخارم, مف طريؽ قىزىعىةى, , مى ٍدًرمَّ  سىًعيدو  أىبىا سىًمٍعتي : قىاؿى  ًزيىادو  , الخي

د ثي  مَّى النًَّبي   عىفً  ًبأىٍربىعو  ييحى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ٍبنىًني ,كى  َمَعَيا ِإالَّ  َيْوَمْينِ  الَمْرَأةُ  ُتَساِفرِ  "الَ  :قىاؿى  كىآنىٍقنىًني فىأىٍعجى
ْبحِ  َبْعدَ  َصاَلَتْينِ  َبْعدَ  َصاَلةَ  َوالَ  َواأَلْضَحى, الِفْطرِ  َمْينِ َيوْ  ِفي َصْومَ  َوالَ  ,(ِ)َمْحَرٍم  ُذو َأوْ  َزْوُجَيا  َحتَّى الصُّ
 َوَمْسِجدِ  الَحرَاِم, َمْسِجدِ  َمَساِجدَ  َثاَلَثةِ  ِإَلى ِإالَّ  الرَّْحاُل, ُتَشدُّ  َوالَ  َتْغُربَ  َحتَّى الَعْصرِ  َوَبْعدَ  الشَّْمُس, َتْطُمعَ 

  
 
 
 
 

                                                                                                        
 

ف إسنادىما صحيح, قاؿ االحديثقمت: الحديث, كىك الثقة الثبت,  صحة عمى يؤثر ال كىذا, العمماء بيف خالؼ كقع بو=
 -األلباني: إسناده صحيح عمى شرطيما. كقد أخرجاه, كقاؿ في الثاني: كىذا إسناد صحيح, رجالو ثقات, صحيح أبي داكد 

 (.ِٖٕ-ِٕٕ/ ٕ)األـ 
ٍيرىةى, َقَزَعُة ْبُن َيْحَيى(ُ)  ٍف: أىًبي ىيرى دَّثى عى ٍيًرًه, حى ٍكلىى غى : مى ًقيؿى ٍكلىى ًزيىاًد اٍبًف أىًبيًو, كى , مى , , أىبيك اٍلغىاًديىًة اٍلبىٍصًرم      كىأىًبي سىًعيدو

قىتىادى  اًىده, كى ٍنوي: ميجى كىل عى , كعبد اهلل بف عمرك. كىرى ًبيعىةي ٍبفي يىًزيدى كىاٍبًف عيمىرى , كىرى ًمًؾ ٍبفي عيمىٍيرو ٍبدي اٍلمى , كىعى ك ٍبفي ًدينىارو ةي, كىعىٍمري
اجى ًإلى  جَّ يىٍسًبؽي اٍلحى , كى ج  كىافى كىًثيرى اٍلحى . كى كفى ري , كىآخى ٍيـو كى , كىعيٍركىةي ٍبفي ري ؿي , كىعىاًصـه األىٍحكى ًمفى ى مىكَّةى ًفي أىيَّاـً ميعىاًكيىةى. كىىيكى اٍلقىًصيري

مىاعىة, ُُٖٓ/ ِ)تاريح اإلسالـ لمذىىىبيالث قىاًت,  ديكد اٍلًمائىة كركل لىوي اٍلجى تيكف ي ًفي حي الكافي بالكفيات لصالح الديف (, كى
 (.َُٖ/ ِْ)الصفدم

 .(ّْٕ/ ِ) القسطالني شرح ,لحرمتيا مباح بسبب التأبيد عمى نكاحيا ـحر   مف ,النساء مف كىك( (ِ
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ٍعنىى :اٍلقىاًضي قاؿ النككم: "قىاؿى , (ّ) (ِ)ِجِدي"َوَمسْ  (ُ)اأَلْقَصى ٍبنىًني, آنىٍقنىًني مى ا أىٍعجى نَّمى رى  كىاً  ٍعنىى كىرَّ  اٍلمى
ؼً  ؤًٌَُئِهَ ػٍََْْيُِْ صٌٍَََادٌ ِِْٓ سَثِّيُِْ } تىعىالىى: المَّوي  قىاؿى  كىالتٍَّكًكيدً  ًلٍمبىيىافً  كىًثيرنا ذىًلؾى  تىٍفعىؿي  كىاٍلعىرىبي  المٍَّفًظ, اًلٍخًتالى

ةي  ,[ُٕٓ]البقرة:  ,{ًَسَحَّْخٌ الرٍَّحمىةي"  المَّوً  ًمفى  كىالصَّالى
,بذلؾ يككف قد عبَّر قزعة, بإعجابو كسركره (ْ)

, مف النبي  بأكثر مف لفظة كما بيَّنا, كىذا يدؿ عمى شدة استحسانو لما نقمو أبك سعيد الخدرم 
نو الرجاؿ بشغؼ كحب, كىذه األربع التي مف عمـ النبكة, الذم يبحث ع بيف جنباتيا شيئان  كالذم يحمؿ كؿ

 جممىة" ًبأىٍربىع يحدث" فييا مف العمـ كالفقو الكثير, قاؿ العيني عف: قىٍكلو أبك سعيد الخدرم  تحدث عنيا

                                  
 

, (ْٖٔ/ ِ) الزمخشرم تفسير ",مسجد كراءه حينئذ يكف لـ ألنو ؛المقدس بيت: األقصى والمسجد :ٍخشىًرمٌ الزَّمى  قىاؿى ( (ُ
قيؿكقاؿ العيني:  ًدينىة مىٍسًجد ًإلىى ًبالن ٍسبىةً  أٍقصىى ىيكى  كى بىيت مىكَّة مف بعيد أًلىنَّوي  ؛اٍلمى قيؿ ,ًمٍنوي  أبعد اٍلميقىٌدس كى  أٍقصىى أًلىنَّوي  :كى

ييقىاؿ ,قصي فىييكى  ,بعد ,قصكان  يقصك اٍلمىكىاف قصى :ييقىاؿ ,السَّمىاء ًإلىى كقربان  ارتفاعان  األىٍرض مف مىكًضع ف :كى  ًباٍلمىكىافً  فالى
ى  .(ِّٓ/ ٕ) ", عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعينيالقصكل كالناحية اأٍلىٍقصى

ٍقًدسً  بىٍيتً  مىٍسًجدً  بىابي , كالمدينة مكة مسجد في الصالة فضؿ كتاب, البخارم صحيح( (ِ  قاؿ(, ُُٕٗحُٔ/ ِ) المى
دَّثىنىا: البخارم ًليًد, أىبيك حى دَّثىنىا الكى ٍبدً  عىفٍ  شيٍعبىةي, حى ًمًؾ, عى ٍكلىى قىزىعىةى, سىًمٍعتي  المى , مى ٍدًرمَّ  سىًعيدو  أىبىا سىًمٍعتي : قىاؿى  ًزيىادو         الخي
ٍنوي, المَّوي  رىًضيى  د ثي  عى مَّى النًَّبي   عىفً  ًبأىٍربىعو  ييحى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ج   ًكتىابي , في صحيحو مسمـ كأخرجو, الحديث: ... كى  بىابي , اٍلحى
ٍرأىةً  سىفىرً  ـو  مىعى  اٍلمى ج   ًإلىى مىٍحرى ٍيًرهً  حى  عف(, كقتادة, سيـ) ككالىما, كقتادة, منجاب بف سيـ طريؽ مف(, ِٕٖحٕٔٗ/ ِ) كىغى
ج   ًكتىابي  -في مكضع آخر-في صحيحو,  مـمس كأخرجو, يحيى بف قزعة ـو  مىعى  اٍلمىٍرأىةً  سىفىرً  بىابي , اٍلحى ج   ًإلىى مىٍحرى ٍيًرهً  حى / ِ) كىغى
 .منو بجزء,   الخدرم سعيد أبي عف( صالح كأبك, قزعة) ككالىما, صالح أبك طريؽ مف(, َُّْحٕٕٗ

 قاؿ(, ّْٔ: ص) التيذيب تقريب, دلس كربما حفظو تغير ـعال فصيح ثقة, َعْبد اْلَمِمك ْبن ُعَمْير: حجر ابف قاؿ( (ّ
  المختمطيف", األكؿ القسـ مف فيك منكر بحديث فيو يأت لـ ألنو ؛احتمؿ اختالطو إف: "الحفاظ بعض كذكر: العالئي

 ,مائةال جاكز ممف كىك ,العمـ أكعية مف ككاف ,فقيو ثقة ,عمير بف الممؾ كعبد: "رضى عمي الديف عالء كقاؿ(, ٕٔ: ص)
ف جميعان, الستة الكتب أصحاب بو احتج كقد الكبر, كأصابو الشيخكخة في كقع لما حفظو كساء عمره فطاؿ  اججاحت كا 

 ما كىك ,كاليـر التغير قبؿ ركايتيـ عمى ذلؾ حمؿيي  فإنو الكبر في ركاتغيَّ  الذيف الثقات ىؤالء بمثؿ صحيحييما في الشيخيف
, أحدىما أك( الصحيحيف) في بركايتو محتجان  القبيؿ ىذا مف كاف مف أف: كاعمـ: "كلوبق عمكمو في الصالح ابف إليو أشار
 مف رمي بمف االغتباط حاشية ,"أعمـ كاهلل االختالط قبؿ عنو مأخكذان  ككاف ,تميز مما ذلؾ أف: الجممة عمى نعرؼ افإنَّ 

 ًكتىابي , صحيحو في مسمـ أكرده ما, قكاىاأ كاف, المتابعات مف الكثير لو كرد كقد كذلؾ(, ِِٔ: ص) باالختالط الركاة
ج   ٍرأىةً  سىفىرً  بىابي , اٍلحى ـو  مىعى  اٍلمى ج   ًإلىى مىٍحرى ٍيًرهً  حى       , كفيو األعمش, ثقات كميـ إسناده أف حيث(, َُّْحٕٕٗ/ ِ) كىغى

         كضعو فقد, رعمي بف الممؾ عبد لتدليس بالنسبة كأما(,  ٓٔ, ُٖ)  صفحة في عنيما الحديث سبؽ, كأبك معاكية
 في بالسماع حصرَّ  فقد يضر ال كتدليسو(, ُْ: ص) المدلسيف طبقات, المدلسيف مراتب مف الثالثة المرتب في حجر ابف
 .-سبؽ كما- ىذا حديثنا سند
 (.َُٔ/ ٗ) مسمـ عمى النككم شرح( (ْ
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قعت االن  كى ٍرأىة تيسىاًفر الى " قىٍكلو األكلى. حكـ كميىا كىًممىات ًبأىٍربىع يحدث أىم: سعيد أبي مف حى  قىٍكلو ةكىالثَّانيً  ,"اٍلمى
ٍكـ الى " ة الى " قىٍكلو كىالثَّاًلثىة ,"صى الى  .(ُ)الٌرحاؿ"  تشد الى " قىٍكلو كىالرَّاًبعىة" صى
, كىذا ما جاء في الحديث الذم نقمو البخارم, وُيْعَجب الناس من بيان الرجالن المذان خطبا أمام الناس 

ٍبدً  , ٍبفً  المَّوً  مف حديث عى ٍنييمى  المَّوي  رىًضيى  عيمىرى ـى  أىنَّوي : اعى ًف  قىًد رىجيالى
طىبىا, المىٍشًرؽً  ًمفى  (ِ)  النَّاسي  فىعىًجبى  فىخى

ا  ًلبىيىاًنًيمى
, ىكذا (ٔ) (ٓ) "َلِسْحرٌ  الَبَيانِ  َبْعَض  ِإنَّ : َأوْ  ,(ْ) َلِسْحرًا الَبَيانِ  ِمنَ  ِإنَّ ":  المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  , (ّ)

براز الرجميف, المذي, يستحسنكف كيمدحكف خطاب  نجد أف الصحابة  ف حسَّنا حديثيما, بجميؿ الكالـ, كا 

                                  
 

 .(ِّٔ/ ٕ)عمدة القارم شرح صحيح البخارم ( (ُ
ْبِرَقان ْبن َبْدرَوا ,َعْمرو ْبن اأْلَْىَتم: خطبا مذافال الرجالف: بطاؿ ابف قاؿ( (ِ      , قاؿ (ْْٔ/ ٗ) البخارم صحيح شرح, لزّْ

 مف كالزبرقاف ,لحسنو الزبرقاف كلقب الحصيف ,كاسمو كبالقاؼ ساكنة مكحدة بينيما كالراء الزام بكسر الزبرقانابف حجر: "
 الزبرقاف مع يجتمع سمي بف سناف األىتـ كاسـ ,األىتم بن وعمرو ,خمؼ بف القيس امرئ بف بدر بفا كىك ,القمر أسماء
 .(ِّٕ/ َُ) حجر البف البارم فتح " تميـ بف مناة زيد بف سعد بف كعب في
 دخمتو ما كاآلخر: كاف, كجو بأم المراد عف اإلبانة بو تقع ما أحدىما اثناف: البياف: الخطابي: "قاؿ: حجر ابف قاؿ( (ّ

 ؿيحك   حتى النفس عمى كغمب القمب خمب إذا بالسحر ويشبَّ  الذم كىك قمكبيـ, كيستميؿ سامعيفلم يركؽ بحيث الصنعة
ذا يمدح الحؽ إلى صرؼ إذا كىذا غيره, معرض في لمناظر فيمكح جيتو, عف كيصرفو حقيقتو عف الشيء  إلى صرؼ كا 
, ىك منو بالسحر ويشبَّ  فالذم ىذا فعمى قاؿ: يذـ, الباطؿ  ألف السحر سحران؛ اآلخر تسمية مف مانع ال نوبأ كتعقب, المذمـك
 تحسيف عمى كالحث   المدح عمى الحديث بعضيـ حمؿ كقد -السحر باب أكؿ في تقريره تقدـ كما- االستمالة عمى يطمؽ
 لمف الذـ عمى بعضيـ كحممو األىتـ, بف عمرك قصة في كرد الحديث أف صح إف كاضح, كىذا األلفاظ, كتحبير الكالـ
لى حقيقة, لغير تخييؿ ىك الذم بالسحر وب  شي فى  ظاىره, عف الشيء كصرؼ لتحسينو كتكمؼ الكالـ في تصنع  أشار ىذا كا 
, (ِّٕ/ َُ) حجر البف البارم اهلل" , فتح ذكر بغير الكالـ مف يكره ما باب في المكطأ في الحديث ىذا أدخؿ حيث مالؾ

ٍعنىى اٍلبىيىافي  كىافى  إفٍ  كىٍجوه, لىوي  - المَّوي  رىًحمىوي  - اًلؾه مى  إلىٍيوً  ذىىىبى  قاؿ القرطبي أبك الكليد: "الًَّذم ٍلبىاسً  ًبمى ؽ   عىفٍ  كىالتٍَّمًكيوً  اإٍلً  إلىى حى
ا اٍلمىعىاًني, ًفي ًحينىًئذو  اٍلبىيىافي  يىكيكفي  فىمىٍيسى  بىاًطؿو  نَّمى ٍعنىى بىيىاننا, فىييسىمَّى ًبيًس؛كىالتَّمٍ  التٍَّمًكيوً  ًفي كىاٍلميبىالىغىةً  اأٍلىٍلفىاظً  ًفي يىكيكفي  كىاً   أىنَّوي  ًبمى
ا ًبأىٍبمىغى  ذىًلؾى  ًفي أىتىى رىهي  قىدٍ  ىىذىا ًمٍثؿً  ًفي فىيىكيكفي  بىاًبًو, ًمفٍ  يىكيكفي  مى فىتىنىوي  سىحى ٍظيىارً  اٍلمىعىاًني ًفي اٍلبىيىافي  كىأىمَّا ذىمًّا ذىًلؾى  فىيىكيكفي  كى  كىاً 

قىاًئؽً  مىى فىمىٍمديكحه  اٍلحى , كيؿ   عى اؿو فٍ  حى ا ًبالس ٍحرً  كيًصؼى  كىاً  مىى ًبذىًلؾى  ييكصىؼي  فىًإنَّمى تىمىب ًسوً  ًبالنٍَّفسً  تىعىم ًقوً  مىٍعنىى عى ٍيًميىا ًبيىا كى مى إلىٍيًو",  كى
 .(َُّ/ ٕ)الكليد الباجي  يبأل المكطإ شرح المنتقى

مف الس ٍحر, كىٍينيكنىتيو األٍمرً  ذىًلؾ كؿ ًمٍنوي, ةو كبمىعيكنى  الشٍَّيطىاف ًإلىى ًفيوً  ييٍقرىبي  عمؿ": السّْْحرُ ( (ْ  تٍأخيذي  الًَّتي األٍخذىةي  الس ٍحر كى
تَّى العىٍيفى  لىٍيسى  تىرل كىمىا األمرى  أفَّ  تىظيفَّ  حى  (.ُٗٔ/ ْ) المغة لألزىرم تيذيب, "تىرىل مىا عمى األٍصؿي  كى

دَّثىنىا: البخارم قاؿ(, ٕٕٔٓحُّٖ/ ٕ) ًسٍحرنا البىيىافً  ًمفى  ًإفَّ : بىابه , الط ب   ًكتىابي , البخارم صحيح( (ٓ ٍبدي  حى  ٍبفي  المَّوً  عى
, نىا ييكسيؼى اًلؾه  أىٍخبىرى ٍيدً  عىفٍ  ,(أنس ابف) مى , ٍبفً  زى ٍبدً  عىفٍ  أىٍسمىـى , ٍبفً  المَّوً  عى ا المَّوي  رىًضيى  عيمىرى ٍنييمى  .الحديث: ... عى

  يحيى قاؿ(, ِِِ: ص) التيذيب تقريب, يرسؿ ككاف عالـ ثقة: حجر ابف قاؿ, عمر مكلى العدكم َزْيد ْبن َأْسَمم فيو( (ٔ
 األكلى المرتبة مف مدلس كىك(, ِْْ/ ّ) الدكرم ركاية - معيف ابف تاريح, عمر بفا مف سمع قد أسمـ بف زيد: معيف بفا

  .تدليسو يضر فال(, َِ: ص) المدلسيف طبقات, حجر ابف عند كما, التدليس مراتب مف
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الحقائؽ لمناس, بأسمكب جميؿ, كىذا لف يتأتى لمرجميف, إال إذا كانا مف حممة العمـ كالفيـ كالكعي كالذكاء 
 ة جماؿ األلفاظ المستخدمة. الخطابة, كالبياف يأسر القمكب كيسحرىا كيستميميا, مف شدَّ  كالتبحر في فف  

 ث الثانيالمبح

 السموك والجياد واألمماإلعجاب ب
إف ىذا العنكاف يشتمؿ عمى ثالثة أجزاء, مترابطة مع بعضيا البعض, فالجياد ىك سمكؾ, كىذا 

 أفرادان كجماعات؛ أما السمكؾ كاألخالؽ الحميدة, قاؿ تعالى: يصدر مف قبؿ األمـ, بمككناتيا:السمكؾ 
: احلح] { اٌْسَِّْذِ طِشَاطِ إٌََِ ًَىُذًُا اٌْمٌَْيِ َِِٓ اٌطَِّّْتِ إٌََِ ًَىُذًُا} , كيقكؿ أيضان:[4: مٍُاٌ]{ عَظٍُِْ خٍُُكٍ ٌَعٍَََ ًَإَِّٔهَ}

تتحدث عف األخالؽ كالسمكؾ الحسف, منيا ما أخرجو       , ككذلؾ جاءت أحاديث كثيرة لمنبي [04
مَّ  النًَّبي   عىفً  ,  الدٍَّردىاءً  أبك داكد, مف حديث أىًبي مىٍيوً  اهللي  ىصى مَّـى  عى سى  ِفي َأْثَقلُ  َشْيءٍ  ِمنْ  َما": قىاؿى  كى

, فالسمكؾ كاألخالؽ, ىك حسف التصرؼ كالتعامؿ مع اآلخريف, (ِ) (ُ) "اْلُخُمقِ  ُحْسنِ  ِمنْ  اْلِميزَانِ 
رحمة كاالختالط المبني عمى الطيبة كالرحمة كالتآلؼ كالتعاكف, كأشكالو: الكممة الطيبة, كحسف الجكار, كال

ٍسعً  ًفي مىا كىاٍسًتٍفرىاغي  "اٍلميبىالىغىةي  , فىييكى (ّ)بالصغار, كاإلحساف بالكالديف ... إلى آخره؛ كأما الجياد   كىالطَّاقىةً  اٍلكي
"  أىك قىٍكؿو  ًمفٍ  ذا أطمؽ الجياد في الغالب فإف المقصكد بو, ىك محاربة األعداء, يقكؿ ابف القيـ: (ْ)ًفٍعؿو , كا 

مَّا ًباٍلقىٍمًب, ًإمَّا عىٍيفو  فىٍرضي  اٍلًجيىادً  ًجٍنسى  أىفَّ  القيـ: "كىالتٍَّحًقيؽي: مَّا ًبالم سىاًف, كىاً  اًؿ, كىاً  مَّا ًباٍلمى , إذف: (ٓ)ًباٍليىًد"  كىاً 
 ًَجَبىِذًُا ًَثِمَبًٌب خِفَبفًب أْفِشًُا} :تىعىالىى , حيث أمرنا بالجياد, قىاؿى ىك سمكؾ يقكـ بو اإلنساف مرضاةن هلل 

                                  
 

ٍسفً  ًفي بىابه , اأٍلىدىبً  ًكتىاب, داكد أبي سنف ((ُ ميؽً  حي دَّثىنىا: داكد أبي قاؿ(, ْٕٗٗحِّٓ/ ْ) اٍلخي ًليدً  أىبيك حى , اٍلكى  الطَّيىاًلًسي 
ٍفصي  , ٍبفي  كىحى دَّثىنىا: قىاالى  عيمىرى دَّثىنىا ح حى , اٍبفي  كحى نىا كىًثيرو , عىطىاءو  عىفٍ  ةى,بىزَّ  أىًبي ٍبفً  اٍلقىاًسـً  عىفً  شيٍعبىةي, أىٍخبىرى ارىاًني   أيـ   عىفٍ  اٍلكىٍيخى
مَّى النًَّبي   عىفً  الدٍَّردىاًء, أىًبي عىفٍ  الدٍَّردىاًء, مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  .الحديث: ... قىاؿى  كى

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

ّ) ) .  الحديث عف الجياد طكيؿ, كلو تفرعات كثيرة, لسنا بصددىا في حديثنا ىذا, إنما ىي مقدمة ال بد منيا عمى العمـك
 .(ُّٓ/ ّ)لساف العرب البف منظكر( (ْ
 (.ْٔ/ ّ)زاد المعاد في ىدم خير العباد ( (ٓ
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, جمع أمة (ُ)كأما األمـ  ,[12: اٌزٌثخ]{ رَؼٌٍََُّْْ وُنْزُُْ إِْْ ٌَىُُْ خَْْشٌ رٌَِىُُْ اٌَّوِ سَجًِِْ فِِ ًَؤَْٔفُسِىُُْ اٌِىُُْثِإٌََِْ
 كاحد, كطفو  في يعيشكف الناس مف فيي: "جماعة ,[87: األٔؼبَ]{ ؤَِْثَبٌُىُُْ ؤٌَُُِ إٌَِّب} لقكلو تعالى: 

, فيؤالء الناس ىـ مف (ِ)كالًعٍرؽ"  كالد يف, كالمغة, أيخرل كعناصري  المشتركة, الحياة في رغبة كتجمعيـ
 يقكمكا بالجياد, كليذا نجد أف ىذه المعاني بينيا عالقات تكاممية.

كف عف إعجابيـ بػػ: السمكؾ الحسف, كاألخالؽ الحميدة, كالتي  فمف الطبيعي, أف نجد الناس ييعىب ري
 ىذا ما يقـك بو األفراد كالجماعات.     منيا كعمى رأسيا الجياد, ك 

 المطمب األول: اإلعجاب ببعض السموك

الذم ليس بو مخالفة لمشريعة اإلسالمية, حتى كلك  ُيْعَجب بالسموك الحسن الطيّْب, كان النبي 
ما نجده في الحديث الذم أخرجو أبك داكد في سننو, أف كاف ىذا السمكؾ صادر عف غير المسمميف, كىذا 

, يىٍسًدليكفى  - يىٍعًني - اٍلًكتىابً  أىٍىؿي  كىافى : قىاؿى  رضي اهلل عنيما, عىبَّاس فى ابٍ  ـٍ كىافى  أىٍشعىارىىي  يىٍفريقيكفى  اٍلميٍشًركيكفى  كى
ـٍ  ريءيكسىيي
 ِبِو, ُيْؤَمرْ  َلمْ  اِفيمَ  (ْ)اْلِكتَاِب  َأْىلِ  ُمَواَفَقةُ  ُتْعِجُبوُ  َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّى المَّوِ  َرُسولُ  "َوَكانَ  ,(ّ)

  
 
 

                                  
 

 األربعة كىذه كالديف, كالجماعة كالمرجع األصؿ كىي أبكاب, أربع منو يتفرع كاحد, فأصؿ كالميـ ةاليمز  كأما (مماأل)( (ُ
, كانظر: شمس (ُِ/ ُ)معجـ مقاييس المغة البف فارس, كالقصد كالحيف القامة كىي ثالثة, أصكؿ ذلؾ كبعد متقاربة,

 .(ُُِ/ ُ)العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك لنشكاف الحميرم
 .(ُُِ/ ُ)عجـ المغة العربية المعاصرة ألحمد مختار عمرم( (ِ
قا. كتىفىارؽى القـك ,مكضع المىفًرؽ مف الرأس في الشعر: الَفْرقُ ( (ّ قكا  كالفىرؽي: تفريؽه بيف شيئيف فرقأن حتى يىفتىًرقا كيىتىفىرَّ كافتىرى

 عمى شيئنا منو يترؾ فمـ رأسو جانبي إلى ألقاه :أم ,رأسو شعر :أم, (ُْٕ/ ٓ)لمفراىيدمالعيف  ,أم فارؽ بعضيـ بعضان 
 .(ُّ/ ٔ)القسطالني  شرح ,مر بومر أي بعدما سدؿ ألى  جبيتو

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

 .(َُٔ/ ٗ) البخارم صحيح شرح", ليـ شريعة ال المشرككف
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, نرل ىنا, كبألفاظ صريحة, أف (ِ) (ُ) َبْعُد" َفَرقَ  ُثمَّ  َناِصَيَتُو, َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّى المَّوِ  َرُسولُ  َفَسَدلَ 
, كاف يعجبو مكافقة أىؿ الكتاب, في بعض السمككيات التي يقكمكف بيا, بشرط: أف ال تككف النبي 

, كالسمكؾ الذم كاف يفعمو أىؿ الكتاب, ىك إرساؿ  التي كاف يؤمر بيا مف اهلل  و مخالفة لشريعت
ألف أىؿ  ؛ شعر نكاصييـ عمى جباىيـ, كىذا مخالؼ لما كاف يفعؿ المشرككف, كاالستحساف مف النبي 

سببان كافيان , كىذا كاف (ّ)ف كانكا عبدة لألكثاف سؿ, كأف المشركية مف ديف الر  ـ بقيَّ الكتاب كانكا عندى
 .(ْ)بعد ذلؾ فرؽ شعره  لمخالفتيـ, كلكف النبي 

ى إليو, ككرد ىذا في الحديث الذم  وُيْعَجب النبي   مف إخبار الييكدم بما ىك مكافؽ لما ييكحى
ٍدًرم   سىًعيدو  أخرجو البخارم, مف حديث أىًبي مَّى النًَّبي   قىاؿى  ,الخي مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  َيْومَ  اأَلْرُض  نُ "َتُكو: كى

  
 
 
 

                                  
 

ؿً  ًكتىاب, داكد أبي سنف( (ُ ا بىابي , التَّرىج  اءى  مى دَّثىنىا: داكد أبك قاؿ(, ُْٖٖحِٖ/ ْ) اٍلفىٍرؽً  ًفي جى , ٍبفي  ميكسىى حى اًعيؿى  ًإٍسمى
دَّثىنىا ـي  حى , ٍبفي  ًإٍبرىاًىي ًني سىٍعدو , اٍبفي  أىٍخبىرى , الحديث: ... قىاؿى  , عىبَّاسو  اٍبفً  عىفً  عيٍتبىةى, ٍبفً  المَّوً  عىٍبدً  ٍبفً  المَّوً  عيبىٍيدً  عىفٍ  ًشيىابو

نىاًقبً  ًكتىابي , في صحيحو البخارم خرجوكأ مَّى النًَّبي   ًصفىةً  بىابي , المى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  يكنس طريؽ مف(, ّٖٓٓحُٖٗ/ ْ) كى
اًئؿً  كتاب, في صحيحو كمسمـ, األيمي يزيد بفا مَّى النًَّبي   سىٍدؿً  ًفي بىابه , اٍلفىضى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى فىٍرقً  شىٍعرىهي  كى  حُُٕٖ /ْ) وً كى

براىيـ, يكنس) ككالىما, سعد بف إبراىيـ طريؽ مف(, ِّّٔ  (.يعجبو ؿبد يحب كلفظة) بنحكه بو ,شياب ابف عف( كا 
سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ِ        المصابيح مشكاة, عميو متفؽقاؿ التبريزم:  ,صحيح إسناده الحديث: قمت, متصؿ ا 
 .(ِٖ/ ْ) داكد أبي سنف ية, حاشصحيح:  األلباني حكـ, (ُِِٔ/ ِ)
 (.ُّ/ ٔ) القسطالني شرح: انظر( (ّ
مىؾً  اٍبفي  قىاؿى "( (ْ  فىػالى  السَّػٍدؿي  نيًسػحى : ًعيىػاضي  اٍلقىاًضي قىاؿى ... ك  "ريءيكسىييـٍ  اٍلميٍسًمميكفى  فىفىرىؽى  ًباٍلفىٍرؽً  كىأىمىرىهي  أىتىاهي   ًجٍبًريؿى  أًلىفَّ : اٍلمى

مَّةً  النَّاًصيىةً  اذي ات خى  كىالى  ًفٍعميوي, يىجيكزي  ييٍحتىمىؿي : قىاؿى . كىاٍلجي كىازي  كى كبيوي, كىالى  اٍلفىٍرؽً  جى ييٍحتىمىؿي  كيجي الىفىةً  ًفي اٍجًتيىادنا كىافى  اٍلفىٍرؽى  أىفَّ  كى  أىٍىػؿً  ميخى
, الى  اٍلًكتىػػػابً  بًّا اٍلفىػػػٍرؽي  فىيىكيػػػكفي  بًػػػكىٍحيو ٍسػػػتىحى قىػػػدٍ . مي ػػػاءى  كى ػػػًديثً  ًفػػػي جى ػػػا" أىنَّػػػوي  اٍلحى ػػػةه,  ًلمنَّبًػػػي   فى كى قىػػػتٍ  فىػػػًإفً  ًلمَّ قىيىػػػا اٍفتىرى الَّ  فىرى  ."تىرىكىيىػػػا كىاً 

اًصػػؿي  ػػػًحيحى  أىفَّ  :كىاٍلحى ػػكىازي  اٍلميٍختىػػػارى  الصَّ ػػػٍدًؿ, جى ػػؿي  كىاٍلفىػػػٍرؽي  السَّ     مرقػػػاة المفػػػاتيح شػػرح مشػػػكاة المصػػػابيح لممػػال عمػػػي القػػػارم ,أىٍفضى
(ٕ /ُِٖٕ). 
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 "(ّ)الَجنَِّة  أِلَْىلِ  ُنُزاًل  السََّفِر, ِفي ُخْبَزَتوُ  َأَحُدُكمْ  َيْكَفأُ  َكَما ِبَيِدهِ  (ِ)َجبَّارُ َيَتَكفَُّؤَىا ال َواِحَدًة, (ُ)ُخْبَزةً  الِقَياَمةِ 
ؿه  فىأىتىى مىٍيؾى  الرٍَّحمىفي  بىارىؾى : فىقىاؿى  اليىييكدً  ًمفى  رىجي , اأىبى  يىا عى نَّةً  أىٍىؿً  ًبنيزيؿً  أيٍخًبريؾى  أىالى  القىاًسـً ًة؟ يىٍكـى  الجى : قىاؿى  الًقيىامى
ٍبزىةن  األىٍرضي  تىكيكفي : قىاؿى  "َبَمى" مَّى النًَّبي   قىاؿى  كىمىا كىاًحدىةن, خي مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى                   النَِّبيُّ  َفَنَظرَ  كى
 َوُنونٌ َبااَلم  ِإَداُمُيمْ : َقالَ  ر(ٓ)ِبِإَداِمِيمْ  ُأْخِبُركَ  َأالَ : َقالَ  ُثمَّ  ,(ْ)َنَواِجُذهُ  َبَدتْ  تَّىحَ  َضِحكَ  ُثمَّ  ِإَلْيَنا(ٔ), 
  
 
 

                                  
 

 لمزمخشرم أساس البالغة ,طممة :أم ,كأطعمني خبزة كخبزة ممة يـ: أطعمتيـ الخبز كالتمر,خبزت القـك كتمرت (ْبَزةخُ )( (ُ
ـ الطممة ,الخبزة: اٍلخطاًبيٌ  قىاؿى , (ِِٗ/ ُ) سيكيكف اٍلميٍيممىة الطَّاء ًبضى ـ, كى ع يىٍجعىؿ عجيف كىىيكى  الالَّ ييكضى  بعد الحفيرة ًفي كى

تىٍشديد اٍلًميـ ًبفىٍتح مَّة,اٍلمى : كنيايسم كىالنَّاس: قىاؿى . ًفييىا النَّار إيقاد ـ, كى ا الالَّ نَّمى  الطممة ًىيى  ًفييىا تمؿ كىالًَّتي نىفسيىا, الحفرة اٍلممَّة كىاً 
 .(َُِ/ ِّ)عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني  ,كالمميؿ كالخبزة

ٍبزة الًَّتي يىٍصنىعييا المي  ,َيَتَكفَُّؤَىا الَجبَّارُ ( (ِ مىى األىيدم ييًريدي الخي نما تيقىمَّب عى قاقة, كاً  مَّة, فًإنيا الى تيٍبسىط كالر  عييا ًفي المى ساًفر كيىضى
تَّى تىسٍ   :أم, (ُّٖ/ ْ) البف األثير النياية في غريب الحديث كاألثر, كانظر: (ُُْ/ ُ)البف منظكر لساف العرب  ,تىًكمى حى
  (.ّّٕ/ ُُ) جرح البف البارم فتح ,قمبتو إذا اإلناء كفأت مف ,يميميا

: ما يييا ,ُنُزاًل أِلَْىِل الَجنَّةِ ( (ّ , (ُِٖٖ/ ٓ)لمجكىرم الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ,يَّأي لمنزيًؿ, كالجمع األٍنزاؿي لنيٍزؿي
 عميو ينزلكا أف يصمح ما :أم ,نزليـ لمقـك أصمح :كيقاؿ ,الفضؿ كعمى الرزؽ عمى يطمؽ كلمعسكر لمضيؼ يقدـ ماكىك, 
 .(ّّٕ/ ُُ) حجر البف البارم فتح ,الطعاـ قبؿ لمضيؼ يعجؿ ما كعمى ,لغذاءا مف
, (ِِٓ/ ّ) النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير .األنياب بعد التي :كقيؿ. األسناف أكاخر كىي , َواِجذالنَ ( (ْ

 بتصرؼ بسيط.
, اأُلْدم( (ٓ ٍبًز, أٌم شيءو كىافى ا ييٍؤكىؿي بالخي ـٌ: مى مىو.{ كأىدَّمىوي }تىٍأًديمنا: كىثَّر ًفيًو{ , بالضَّ ـى ًبًو ًإذا اٍستىٍعمى قد اٍئتىدى ـي كى كىاٍلجمع }آدا

ـى      كاشترط ,ال أـ مرقان  كاف سكاء يطيبو بما الخبز بو يؤكؿ ما أنو ,فالجميكر ,(َُِ/ ُّتاج العركس لمزبيدم ), اإلدا
 .(ٔٓٓ/ ٗ) حجر البف البارم فتح ,االصطناع يكسؼ كأبك حنيفة أبك
ىكذا  "(َثْوٌر ونونٌ )قاؿ:  إداميـ باالـ كالنكف. قالكا: كما ىذا؟ :قاؿ"في ذكر أدـ أىؿ الجنة  , ]كىذا جاء[َبااَلم َوُنونٌ ( (ٔ

       النياية في غريب الحديث كاألثر  ,, كبو سمي يكنس عميو السالـالحوت :. أما النكف فيكجاء في الحديث مفسران 
 .(َٗ/ ُ)البف األثير
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, قاؿ ابف حجر في: (ّ) (ِ) أَْلًفا" َسْبُعونَ  (ُ)َكِبِدِىَما  زَاِئَدةِ  ِمنْ  َيْأُكلُ  َوُنوٌن, َثْورٌ : َقالَ  َىَذار َوَما: َقاُلوا
 مف بو أخبر ما بنظير كتابيـ عف الييكدم إخبار أعجبو أنو :يريد (,ضحؾ ثـ إلينا   لنبيا فنظر)"

, (ْ)عميو" أنزؿ فيما بمكافقتيـ فكيؼ ,عميو ينزؿ لـ فيما الكتاب أىؿ مكافقة يعجبو ككاف ,الكحي جية
بما كافؽ  , بما أخبر بو الييكدم عف كتابيـ,فالضحؾ ىنا ىك تعبير عف اإلعجاب كاستحساف النبي 

 التي ييسعد , فيذا السمكؾ الذم سمكو ىذا الييكدم, ىك مف األمكر المحببة لمنبي  إخبار الكحي لو 

                                  
 

 عمدة القارم شرح صحيح البخارم ,الزَّاًئدىة ًىيى اٍلقطعىة المنفردة اٍلميتىعىٌمقىة بالكبد, كىًىي أطيبيا كألذىا )من َزاِئَدة كبدىما(( (ُ
 .(َُّ/ ِّ) لمعيني

قىاؽً  ًكتىابي , البخارم صحيح( (ِ ةً  يىٍكـى  األىٍرضى  المَّوي  يىٍقًبضي : بىابه , الر  دَّثىنىا: البخارم قاؿ(, َِٓٔحَُٖ/ ٖ) الًقيىامى      حى
, ٍبفي  يىٍحيىى دَّثىنىا بيكىٍيرو , حى اًلدو  عىفٍ  المٍَّيثي , أىًبي ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ , خى ٍيدً  عىفٍ  ًىالىؿو , ٍبفً  زى , ٍبفً  عىطىاءً  عىفٍ  أىٍسمىـى  سىًعيدو  أىًبي عىفٍ  يىسىارو

ٍدًرم   مَّى النًَّبي   قىاؿى  , الخي مىٍيوً  اهللي  صى مَّ  عى سى  .الحديث: ... ـى كى
 أنو أحمد عف حكى الساجي أف إال سمفان؛ تضعيفو في حـز البف أر لـ , صدكؽِىاَللٍ  َأِبي ْبنِ  َسِعيدِ قاؿ ابف حجر: ( (ّ

 يركم أيضان  ىك: قاؿ ثـ. األحاديث في يخمط! حديثو؟ شيء أدرم أم , كقاؿ أحمد: ما(ِِْ: ص) التيذيب اختمط, تقريب
[ كد,السج في الدرداء أبي عف -ْٓ: ص) حنبؿ بف ألحمد األثـر نعـ, مف سؤاالت: فقاؿ النجـ؟ حديث: قمت ]أم: األثـر
      , قاؿ (ُٖٗ: ص), قاؿ العجمي: ثقة, الثقات (ّٔٓ/ ٕ)ثقة, الطبقات الكبرل البف سعد , قاؿ ابف سعد: ككاف(ْٔ

 : ككاف, كقاؿ أيضان (ّْٕ/ ٔ)حباف في الثقات ذكره ابف , (ُٕ/ ْ) حاتـ أبي البف كالتعديؿ بو, الجرح بأس أبك حاتـ: ال
دي (َُّ: ص) األمصار عمماء الديف, مشاىير في الفضؿ كأىؿ المتقنيف أحد ,  أىٍكًعيىةً  , قاؿ الذىبي: أىحى تاريح اإلسالـ اٍلًعٍمـً
     ر أعالـ النبالء سيالثقات,  أحد, المصرم, مكالىـ الميثي العالء أبك, الفقيو, الحافظ, : اإلماـ, كقاؿ أيضان (ّٔٔ/ ّ)
مىمىةى  أىبىا ييٍدًرؾٍ  , قاؿ أبك حاتـ: لىـٍ (َّّ/ ٔ) ٍبدً  ٍبفى  سى ًف, المراسيؿ عى  ابف حجر: ركل , قاؿ(ٕٓ: ص) حاتـ أبي البف الرٍَّحمى

        ىك ثقة, كأما إرسالو, فال مشكمة في سماعو عف زيد, أما قمت:, (ْٗ/ ْ)تيذيب التيذيب  ,مرسالن  كأنس جابر عف
 كلـ ,الثقات مف ابف عدم: ىك , قاؿ(ِِِ: ص) التيذيب يرسؿ, تقريب ككاف عالـ ابف حجر: ثقة , قاؿَزْيِد ْبِن َأْسَمم

اًلؾى (ُْٔ/ ْ)الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ األئمة,  عنو حدث عنو الركاية مف أحد يمتنع          كىانىتٍ : أىنىسو  ٍبفى  , كقىاؿى مى
ٍيدً  ـى  ٍبفً  ًلزى ٍمقى  أىٍسمى قىدٍ , كسمـ عميو اهلل صٌمى المَّوً  رىسيكؿً  مىٍسًجدً  ًفي ةه حى كىل كى     , يىسىارو  ٍبفً  كىعىطىاءً ,  أىًبيوً  كىعىفٍ , عيمىرى  اٍبفً  عىفً  رى
ٍبدً  ٍدًرم   سىًعيدو  أىًبي ٍبفً  الرٍَّحمىفً  كىعى كىافى , اٍلخي ًديًث,  كىًثيرى  ًثقىةن  كى  , قىاؿى (ُّْ: ص) فمتمـ التابعي -الطبقات الكبرل البف سعداٍلحى
ٍرعىةى  أىبيك , عىفٍ  سىٍعدو  عىفٍ  :زي , كعف ىيكى  شىٍيءه  لىٍيسى  أيمىامىةى  أىًبي ميٍرسىؿه ٍبدً  ميٍرسىؿه ٍبدً  ٍبفً  ًزيىادً  أىكٍ  ًزيىادو  ٍبفً  المَّوً  عى ًمي   عىفٍ  المَّوً  عى  ىيكى  عى

, كقاؿ ا يىٍدخيؿي  ميٍرسىؿه  سىًعيدو  أبك حاتـ: ميٍرسىؿه , كقاؿ ٍبفي  اءي عىطى  بىٍينىييمى ًمي   يىسىارو سىًيف ٍبفي  عى نىٍيًد: ٍبفً ا اٍلحى اًبرو  عىفٍ  اٍلجي  ,ميٍرسىؿه  جى
دىٍيجو  ٍبفً ا رىاًفعى  كىعىفٍ  ٍيرىةى  أىًبي كىعىفٍ  ,ميٍرسىؿه  خي اًئشىةى  كىعىفٍ  ,ميٍرسىؿه  ىيرى , المراسيؿ عى  , كقاؿ(ْٔ-ّٔ: ص) حاتـ أبي البف ميٍرسىؿه
قمت: , (ُٖٕ: ص)جامع التحصيؿ لمعالئي يسار,  بف عطاء بينيما يدخؿ مرسؿ سعيد بيأ عف أسمـ بف زيد :حاتـ أبك

    عند كما, التدليس مراتب مف األكلى المرتبة مف مدلس كىك نو ال مشكمة في سماعو مف عطاء بف يسار,بيذا يتضح أ
  . تدليسو يضر فال(, َِ: ص) المدلسيف طبقات, حجر ابف
 .(ّْٕ/ ُُ) البارم فتح( (ْ
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, كىذا كاف يعجبو مكافقة أىؿ الكتاب, فيما ال يخالؼ شريعتو  ان بأف النبي بيا, ككذلؾ يظير ىنا جميَّ 
 .ما قالو ابف حجر في تفسيره ضحؾ النبي 

حيػػث كرد فػػي الحػػديث الػػذم أخرجػػو ابػػف أبػػي شػػيبة, مػػف حػػديث   ,  ُب النبــي وســموك آخــر ُيْعِجــ
ٍبدً  ٍعفىرو  ٍبفً  المَّوً  عى ػمَّى النَّبًػي   (ُ)"أىٍردىفىنًػي : قىاؿى  جى مىٍيػوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى ٍمفىػوي  يىػٍكـو  ذىاتى  كى ػًديثنا ًإلىػيَّ  فىأىسىػرَّ  خى د ثيػوي  الى  حى   أيحى
دنا  َأوْ  َىـَدفٌ  (ِ)َحاَجِتـِو  ِلَقَضـاءِ  ِبـوِ  َيْسـَتِترَ  َأنْ  َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّى النَِّبيَّ  ُيْعِجبُ  ِممَّا انَ َوكَ , النَّػاسً  ًمفى  أىحى

, ىػك متعمػؽ بػآداب قضػاء الحاجػة, كضػركرة  , ىذا السمكؾ الذم يستحسنو النبػي (ٓ) (ْ)" (ّ)َنْخلٍ  َحاِئُش 
     ى لػػك كػػاف فػػي صػػحراء خاليػػة, كىػػذا لعمػػـك قكلػػو تعػػالى: االسػػتتار كحجػػب العػػكرة عػػف أنظػػار النػػاس, حتػػ

َ  رٌَِوهَ  فُوشًُخَيُُْ  ًََّسْفَظُوٌا  ؤَثْظَبسِىُِْ ِِْٓ َّغُضٌُّا ٌٍُِّْؤِِْنِنيَ لًُْ}  "قىػاؿى  ,[52: اٌنوٌس ]{  َّظْونَعٌَُْ  ثَِّوب  خَوجِريٌ  اٌٍَّووَ  إَِّْ ٌَيُوُْ  ؤَصْوَو
ػٍحرىاءي  ًفيػوً  يىٍستىًكم: الط يًبي   ٍفػعً  ًفػي أًلىفَّ  ؛اٍلبيٍنيىػافي كى  الصَّ , الى  كىىيػكى  اٍلعىػٍكرىًة, كىٍشػؼى  الثَّػٍكبً  رى ػكزي ػةً  ًعٍنػدى  ًإالَّ  يىجي اجى  اٍلحى

كرىةى  كىالى  ري  , فيذا األمر ىك ما تميؿ إليو النفس كتيكاه.(ٔ)اأٍلىٍرًض"  ًمفى  اٍلقيٍربً  قىٍبؿى  الرٍَّفعً  ًفي ضى

                                  
 

, :الَرْدفُ ( (ُ  ككؿ. رداؼ يركبو الذل المكضع كذلؾ معؾ, أركىبتو إذا أنا, كأىٍردىٍفتيوي  .الراكب خمؼ يركب الذم كىك الميٍرتىدىؼي
, لو ليس أمره  كىذا. ًرٍدفىوي  فيك شيئان  تًبعى  شيء الصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم     , تىًبعىةه  لو ليس :أم ًرٍدؼه

(ْ /ُّّٔ.) 
 .(ٖٔ/ ٓ)فيض القدير لممناكم  ,الصحراء نحك في حاجة لقضاء :أم( (ِ
. كمنو سم ي  ,اْلَيَدفُ ( (ّ الصحاح  ,الغرض ىىدىفان. كبو شب و الرجؿي العظيـكؿ شئ مرتفع, مف بناء أك كثيب رمؿو أك جبؿو

متؼ المجتمع, كأنو اللتفافو يحكش بعضو النخؿ الم ,النَّْخلِ  َحاِئُش  كىأىمَّا, (ُِْْ/ ْ)لمجكىرمتاج المغة كصحاح العربية 
نما ذكرناه ىاىنا ألجؿ لفظوإلى بعض. كأصمو الكا  (ْٖٔ/ ُ)البف األثيرالنياية في غريب الحديث كاألثر  ,ك, كا 

اًئؿً  ًكتىابي , شيبة أبي ابف مصنؼ( (ْ ا بىابي , اٍلفىضى مَّدنا تىعىالىى المَّوي  أىٍعطىى مى مَّى ميحى مىٍيوً  اهللي  صى سى  عى (, ُّٕٔٓحُِّ/ ٔ) مَّـى كى
دَّثىنىا: شيبة أبي ابف قاؿ دي  حى اًمرو  ٍبفي  أىٍسكى ٍيميكفن  ٍبفً  مىٍيًدم   عىفٍ  عى مَّدً  عىفٍ  مى ٍبدً  ٍبفً  ميحى  سىٍعدو  ٍبفً  اٍلحىسىفً  عىفً  يىٍعقيكبى  أىًبي ٍبفً  المَّوً  عى
ٍبدً  عىفٍ  ٍعفىرو  ٍبفً  المَّوً  عى ٍيضً  ًكتىابي , يحوفي صح مسمـ كأخرجو, الحديث: ... قىاؿى  جى ا بىابي , اٍلحى اءً  ًبوً  ييٍستىتىري  مى ةً  ًلقىضى اجى      اٍلحى
ا بىابي , اٍلًجيىادً  ًكتىاب, في سننو داكد كأبك, البعير قصة بغير, أسماء بف محمد بف اهلل عبد عف(, ِّْحِٖٔ/ ُ)  ييٍؤمىري  مى
مىى اٍلًقيىاـً  ًمفى  ًبوً   الطَّيىارىةً  ًكتىابي , في سننو ماجة كابف, بنحكه اسماعيؿ بف مكسى عف(, ِْٗٓحِّ/ ّ) كىاٍلبىيىاًئـً  الدَّكىاب   عى

سينىًنيىا , في مسنده المكصمي يعمى كأبك, منو بجزء, النعماف أبي طريؽ مف(, َّْحُِِ/ ُ) كىاٍلبىٍكؿً  ًلٍمغىاًئطً  ااًلٍرًتيىادً  بىابي , كى
ٍبدً  ميٍسنىدي  ٍعفىرو  ٍبفً  المَّوً  عى , اهلل عبد) كالجميع, بنحكه, أسماء بف محمد بف اهلل عبد عف(, ٕٖٕٔحُٕٓ/ ُِ) اٍليىاًشًمي   جى

 .بو ,ميمكف بف ميدم عف(, اهلل كعبد, النعماف كأبك, كمكسى
سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ٓ  ماجو ابف شرح, صحيح حديث قاؿ مغمطام: ىذا ,صحيح إسناده الحديث: قمت, متصؿ ا 
 .(ُّْ: ص)
 (.َّٖ/ ُ)مشكاة المصابيح لممال عمي القارم  مرقاة المفاتيح شرح( (ٔ
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 دالمطمب الثاني: اإلعجاب بمسائل في الجيا
المبحث, كىذا بالطبع ال يكفي إليضاح ىذا ثنا باقتضاب عف الجياد في ما سبؽ مف مقدمة تحدَّ 

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

, كىذا  بمف ركبكا البحر, طمبان لمجياد في سبيؿ اهلل  المتاحة آنذاؾ, فمف الطبيعي أف ييٍعجىب النبي 
اًلؾ ٍبفى  ا, أف أىنىسالبخارمما بيَّنو الحديث الذم أخرجو  دَّثىٍتًني: قىاؿى  ,  مى رىاـو  أيـ   حى حى

: رضي اهلل عنيا (ُ)
, كىىيكى  فىاٍستىٍيقىظى  بىٍيًتيىا, ًفي ٍكمنايى  (ِ) قىاؿى   النًَّبيَّ  أىفَّ  ؾي ا المَّوً  رىسيكؿى  يىا: قىالىتٍ  يىٍضحى ؟ مى  "َعِجْبتُ : قىاؿى  ييٍضًحكيؾى
 ًنييىٍجعىمى  أىفٍ  المَّوى  اٍدعي  المًَّو, رىسيكؿى  يىا: فىقيٍمتي  ",(ٖ)اأَلِسرَِّة  َعَمى َكاْلُمُموكِ  الَبْحرَ  َيْرَكُبونَ  ُأمَِّتي ِمنْ  َقْومٍ  ِمنْ 

, ـٍ ـى  ثيَـّ  ِمْنُيْم", "َأْنتِ : فىقىاؿى  ًمٍنيي , كىىيكى  فىاٍستىٍيقىظى  نىا تىٍيفً  ذىًلؾى  ًمٍثؿى  فىقىاؿى  يىٍضحىؾي  رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي  ثىالىثنا, أىكٍ  مىرَّ
, يىٍجعىمىًني أىفٍ  المَّوى  اٍدعي  المًَّو, ـٍ ِليَن", ِمنَ  "َأْنتِ : فىيىقيكؿي  ًمٍنيي كَّجى  اأَلوَّ اًمًت, ٍبفي  عيبىادىةي  يىابً  فىتىزى رىجى  الصَّ  ًإلىى ًبيىا فىخى

عىتٍ  فىمىمَّا الغىٍزًك, بىتٍ  رىجى قىعىٍت, ًلتىٍركىبىيىا, دىابَّةه  قير   بقكـ كييٍعجىب,  , يستحسف النبي (ٓ) (ْ) "عينيقييىا, فىاٍندىقَّتٍ  فىكى
رة كالممكؾ في أحكاليـ مف أمتو مخمصيف, يذىبكف لمجياد عمى متف السفف, كىـ يجمسكف عمى األس بقـك

ي , لما سيككنكف عميو مف حاؿ كالممكؾ, ف التي فييا سعة, كأمكرىـ المستقيمة, كىذا تشبيو مف النبي 
 مثؿ جيادىـ عمى بو أثيبكا الذم النعيـ مف ىـ فيما أنيـ التشبيو "مكقع الدنيا, كىذا ما قالو ابف حجر:

                                  
 

 بؿ يصح, كال نعيـ, أبك أخرجو كذا المعجمة, بالغيف أك بالراء ,الرَُّمْيَصاء إنيا :كيقاؿ .مالؾ بف أنس خالة :ُأمُّ َحَرام( (ُ
 كيزكرىا يايكرم  اهلل رسكؿ ككاف (ّٕٓ/ ٖ) اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر ,سميـ أـ كصؼ ذلؾ أف ,الصحيح

 زكجيا مع فخرجت...  الصامت بف عبادة يا[زكج]ت ,(َّْ/ ٕ)أسد الغابة  ,شييدة أنيا كأخبرىا عندىا, كيقيؿ بيتيا, في
بىتٍ فى  البحر مف خرجت قبرص جزيرة إلى كصمكا افممَّ  البحر, في غازية عبادة  فنتكدي  فماتت فصرعتيا لتركبيا دابة إلييا قير 
 (.ُُّٗ/ ْ) االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر, عثماف كخالفة معاكية ارةإم في كذلؾ مكضعيا, في

 .(ُٗ/ ٓشرح القسطالني ) ,ناـ في الظييرة :أم ,قال((ِ) (
ميكا ًإذىا ,اآٍلًخرىةً  ًفي لىييـٍ  ًصفىةه  ىيكى  :ًقيؿى  (اأْلَِسرَّةِ  َعَمى َكاْلُمُموكِ ) ((ّ نَّةى  دىخى ح   ,اٍلجى  يىٍركىبيكفى  :أىمٍ  ,الد ٍنيىا ًفي لىييـٍ  ًصفىةه  وي أىنَّ  كىاأٍلىصى

اًلًيـٍ  ًلسىعىةً  اٍلميميكؾً  مىرىاًكبى  كىٍثرىةً  أىٍمًرًىـٍ  كىاٍسًتقىامىةً  حى  (.ٖٓ/ ُّ) مسمـ عمى النككم شرح, عىدىًدًىـٍ  كى
دَّثىنىا: البخارم قاؿ(, ِْٖٗحّٔ/ ْ) البىٍحرً  ريكيكبً  بىابي , كىالس يىرً  الًجيىادً  ًكتىابي , البخارم صحيح( (ْ اًف, أىبيك حى دَّثىنىا الن ٍعمى  حى

مَّادي  , ٍبفي  حى ٍيدو مَّدً  عىفٍ  يىٍحيىى, عىفٍ  زى , ٍبفً  يىٍحيىى ٍبفً  ميحى بَّافى اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  حى ٍنوي, المَّوي  رىًضيى  مى دَّثىٍتًني: قىاؿى  عى رىاـو  أيـ   حى      : حى
مَّى النًَّبيَّ  أىفَّ  مى  اهللي  صى مَّـى  ٍيوً عى سى  .الحديث, ... كى
  إنما: "حجر ابف قاؿ(,  َِٓ: ص) التيذيب تقريب, عمره آخر في تغير ثبت ثقة, ُمَحمَّد ْبن اْلَفْضل: حجر ابف قاؿ( (ٓ

: قمت(, ُْْ/ ُ) البارم فتح",  أحاديث عدة في اعتمده كقد ,بمدة اختالطو قبؿ عشرة ثالث سنة البخارم منو سمع
 .يضر ال اختالطو



  اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ  اٌنجٌّخ                

 

   
                                                  َٗ         

بعد أف استيقظ مف نكمو,  , لذلؾ ضحؾ النبي (ُ) بالمحسكسات" كالتشبيو أسرتيـ عمى الدنيا ممكؾ
 تعبيران عف فرحو كسركره مما شاىده في رؤياه, مف أحكاؿ المسمميف الميسكرة في ذلؾ الكقت.

الحؽ كصناديد , مف قمب المعركة المحتدمة, بيف جيابذة ومشيد من مشاىد العز والبطولة
 , فأد كا ما عمييـ مف جياد يفكؽ بجرأتوسكلو كر  , أدرككا حؽ اهلل الكفر, يتألؽ غالماف فارساف

خارم, مف حديث,   رجاالن أكبر منيـ سنان كدراية, كىذا المكقؼ جسَّده الحديث الذم أخرجو الب كعظمتو
, يىٍكـى  الصَّؼ   ًفي كىاًقؼه  أىنىا بىٍينىا: , قىاؿى ابف عكؼ عبد الرحمف  الً  كىعىفٍ  يىًميًني عىفٍ  فىنىظىٍرتي  بىٍدرو  فىًإذىا ي,ًشمى

ارً  ًمفى  ًبغيالىمىٍيفً  أىنىا ًديثىةو  - األىٍنصى ا  أىٍضمىعى  بىٍيفى  أىكيكفى  أىفٍ  تىمىنٍَّيتي  أىٍسنىانيييمىا, حى ًمٍنييمى
ًني - (ِ) ديىيمىا فىغىمىزى  أىحى

ـ   يىا: فىقىاؿى  ٍيؿو  أىبىا تىٍعًرؼي  ىىؿٍ  عى ,: قيٍمتي  ؟جى ـٍ ا نىعى تيؾى  مى اجى       يىسيب   أىنَّوي  أيٍخًبٍرتي : قىاؿى  ًخي؟أى  اٍبفى  يىا ًإلىٍيوً  حى
مَّى المَّوً  رىسيكؿى  مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى تَّى سىكىادىهي  سىكىاًدم ييفىاًرؽي  الى  رىأىٍيتيوي  لىًئفٍ  ًبيىًدًه, نىٍفًسي كىالًَّذم كى  األىٍعجىؿي  يىميكتى  حى
ٍبتي  ًمنَّا, , فىتىعىجَّ ًني ًلذىًلؾى , فىغىمىزى ري ٍيؿو  أىًبي ًإلىى نىظىٍرتي  أىفٍ  (ّ)أىٍنشىٍب  فىمىـٍ  ًمٍثمىيىا, ًلي ؿى فىقىا اآلخى  ًفي يىجيكؿي  جى

اًحبيكيمىا ىىذىا ًإفَّ  أىالى : قيٍمتي  النَّاًس, فىاٍبتىدىرىاهي  سىأىٍلتيمىاًني, الًَّذم صى
بىاهي  ًبسىٍيفىٍيًيمىا, (ْ) رى تَّى فىضى رىفىا ثيَـّ  قىتىالىهي, حى  اٍنصى

مَّى وً المَّ  رىسيكؿً  ًإلىى مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى                  : ًمٍنييمىا كىاًحدو  كيؿ   قىاؿى  َقَتَمُور", "َأيُُّكَما: فىقىاؿى  فىأىٍخبىرىاهي  كى
 َسَمُبوُ  َقَتَمُو, "ِكاَلُكَما: فىقىاؿى  السٍَّيفىٍيًف, ًفي فىنىظىرى  الى,: قىاالى  ,َسْيَفْيُكَمار" َمَسْحُتَما "َىلْ : فىقىاؿى  قىتىٍمتيوي, أىنىا
 

 
 
 
 

                                  
 

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

 المصدر(.
 بيف رجميف أقكل مف :أم, (َْٗ/ ُبف سيده )الالمحكـ كالمحيط األعظـ  ,كاألٍضمىع: الشَّديد اٍلقكم ,(ِمْنُيَما َأْضَمعَ )( (ِ

 .(ٕٗ/ ّ)البف األثيرالنياية في غريب الحديث كاألثر  ,الرجميف المذيف كنت بينيما كأشد
النياية في غريب  ,ؿ بسكاهتعمؽ بشيء غيره, كال اشتغكلـ ينشب أف فعؿ كذا: أم لـ يمبث. كحقيقتو: لـ ي ,بنشَ ( (ّ

تعمؽ, دخؿ: أىم بعض, ًفي بىعضيـ نشب: ييقىاؿ ألبث, فىمـ ,فىمـ أنشب, (ِٓ/ ٓالبف األثير ) الحديث كاألثر  ًفي كنشب كى
قع ًإذا الشٍَّيء  (.ٔٔ/ ُٓ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني ًمٍنوي, لىوي  مخمص الى  ًفيمىا كى

: تىبادى بىدىٍرتي إً  ,(فابتدراه)( (ْ كىذىًلؾى بادىٍرتي ًإليو. كتىبادىرى القكـي: أىسرعكا. كاٍبتىدىركا السالحى , كى كا لى الشٍَّيًء أىٍبديري بيديكران: أىٍسرىٍعتي ري
مىوي   .(ْٖ /ْ) البف منظكر لساف العرب ,ًإلى أىخذه. كبادىرى الشيءى مبادىرىةن كًبداران كاٍبتىدىرىهي كبىدىرى غيرىه ًإليو يىٍبديريه: عاجى
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كىانىا ,الَجُموِح" ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ِلُمَعاذِ  عىٍفرىاءى  ٍبفى  ميعىاذى  كى

ميعىاذى  ,(ُ) ٍمًرك ٍبفى  كى ميكًح  ٍبفً  عى الجى
ىذا مكقؼ  ,(ّ)" (ِ)
يف كمدافعىيف عف عرض النبي  , فكيؼ ال يىٍعجىب  مف مكاقؼ البطكلة , لغالميف في عيٍمر الكركد, منافحى

بيذيف البطميف المذيف تخرَّجا  كيستحسف, بؿ كيفرح كيفتخر الصحابي الجميؿ, عبد الرحمف بف عكؼ 
جيؿ(, فكاف  اله, ليدلَّيـ عمى رأس الكفر )أبيمف مدرسة الشجاعة المحمدية, كيىٍعجىب بقكليما عندما سأ

دما عرفا رأس الكفر؛ انطمقا القكؿ غاية في البالغة, الذم أكَّداه بالفعؿ عمى األرض ال بالقكؿ فقط, عن
ان لكفره كجبركتو عمى اإلسالـ في الدنيا قبؿ اآلخرة, كليضعا حدَّ  , ليذيقاه مف عذاب اهلل يفعميو كالسَّيم
 كالمسمميف.

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

 إَِّٔب اٌنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب}:اآلخرة, قاؿ تعالىك عمى الخير, كأرشدىـ بالرسؿ إلى مجامع الخير ليـ في الدنيا 

{ خَجرِيٌ عٌٍَُِْ وَاٌٍَّ إَِّْ ؤَرْمَبوُُْ اٌٍَّوِ عِنْذَ ؤَوْشََِىُُْ إَِّْ ٌِزَعَبسَفٌُا ًَلَجَبئًَِ شُعٌُثًب ًَخَعٍَْنَبوُُْ ًَؤُْٔثََ رَوَشٍ ِِْٓ خٍََمْنَبوُُْ

فَّ مف , [0: ادلبئذح]{  ًَاٌْعُذًَْاِْ اٌْئِثُِْ عٍَََ رَعَبًٌَُٔا ًٌََب ًَاٌزَّمٌٍَْ اٌْجِشِّ عٍَََ ًَرَعَبًٌَُٔا}ككذلؾ قاؿ تعالى:  ,[85: احلدشاد] كا 
جاء في  , فقد كصحابتو  ىذه األمـ ما ىك مستحسف أفعاليا, أك أقكاليا, أك أحكاليا مف قبؿ النبي 

ٍبدً  مَّى النًَّبي   عىفً  , مىٍسعيكدو  ٍبفً  المَّوً  الحديث الذم أخرجو البخارم, مف حديث عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى : قىاؿى  كى

                                  
 

 المعروف بف رفاعة بف الحارث بف سكاد بف مالؾ بف غنـ بف مالؾ بف النجار األنصارٌم الخزرجٌي, ُمَعاذ ْبن اْلَحاِرث (ُ) 

بحذؼ الحارث الثاني في نسبو, كعفراء أمو عرؼ بيا. شيد العقبة األكلى مع الستة الذيف ىـ أكؿ مف  :كقيؿ .ْبِن َعْفَراءَ با
, كشرؾ في قتؿ أبي جيؿ, كعاش بعد ذلؾ, كقيؿ: بؿ عميو كآلو كسمـ مف األكس كالخزرج, كشيد بدران  لقي النبٌي صمى المَّو

 (.َُُ/ ٔ)اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجرجرح ببدر فمات مف جراحتو, 
السممٌي. قاؿ  زرجيبف زيد بف حراـ بف كعب بف غنـ بف كعب بف سممة األنصارٌم الخُمَعاِذ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَجُموِح (ِ) 

   اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر, كىك أحد مف قتؿ أبا جيؿ, , كشيد معاذ ىذا العقبة كبدران البخارٌم: لو صحبة
رىاـً  .(ُُّ/ ٔ) لىٍيسى لىوي عىًقبه ...  كىأيم وي ًىٍندي ًبٍنتي عىٍمًرك ٍبًف حى ف يى كى تيكي  .(ِْٔ/ ّ) البف سعد الطبقات الكبرل, كى
م سً  لىـٍ  مىفٍ  بىابي , الخيميسً  فىٍرضً  ًكتىابي , البخارم صحيح ((ّ , ييخى مىفٍ  األىٍسالىبى مىبيوي  فىمىوي  قىًتيالن  قىتىؿى  كى , أىفٍ  غىٍيرً  ًمفٍ  سى م سى  ييخى

ٍكـً  اـً  كىحي دَّثىنىا: قاؿ(, ُُّْحُٗ/ ْ) ًفيوً  اإًلمى دَّثىنىا ميسىدَّده, حى ـى  ٍبفً  اًلحً صى  عىفٍ  المىاًجشيكًف, ٍبفي  ييكسيؼي  حى ٍبدً  ٍبفً  ًإٍبرىاًىي  الرٍَّحمىفً  عى
, ٍبفً ا د ًه, عىفٍ  أىًبيًو, عىفٍ  عىٍكؼو  .الحديث: ... قىاؿى  جى



  اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ  اٌنجٌّخ                

 

   
                                                  ِٗ         

, َأيَّامَ  ِباْلَمْوِسمِ  اأْلَُممُ  َعَميَّ  ُعِرَضتْ "  :َقاُلوا ,(ُ)َبَل َواْلجَ  السَّْيلَ  َمََلُوا َقدْ  ُأمَِّتي, َكْثَرةُ  َفَأْعَجَبِني اْلَحجّْ
" َأيْ  َنَعْم,: َقالَ  َأَرِضيَتر ُمَحمَُّد, َيا        , مف عدد أمتو الكبير, كالعظيـ,  ييٍعجىب النبي  ,(ّ) (ِ)َربّْ

                  ]أخرجيا البخارم,  , كفي ركايات أخرل -كما قاؿ النبي –الذم مأل السيؿ كالجبؿ 
        َفَنَظْرُت َفِإَذا َسَوادٌ "عف ىذه الكثرة بقكلو:  , عبَّر النبي  عنيما[رضي اهلل اٍبف عىبَّاسمف حديث 

                                  
 

 , مقابل أعداد األمم األخرى. مة محمد , كىي تعب ر عف العدد الكبير أل(َكْثَرة)قمت: ىذه لفظة تؤكد ما قبميا ( (ُ
دَّثىنىا(ُُٗحُّْ: ص) يىتىطىيٍَّر  لىـٍ  مىفٍ  ؿً فىضٍ  بىابي , لمبخارم ,المفرد األدب( (ِ اجه  , قاؿ البخارم: حى جَّ ـي , ,حى دَّثىنىا: قىاالى  كىآدى  حى

مَّادي  مىمىةى, ٍبفي  حى ٍبدً  عىفٍ  ,ًزر   عىفٍ  ,عىاًصـو  عىفٍ  سى مَّى النًَّبي   عىفً  ,مىٍسعيكدو  ٍبفً  المَّوً  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى , ... الحديث :قىاؿى  كى
مَّاد(ُّْ: ص) يىتىطىيٍَّر  لىـٍ  مىفٍ  فىٍضؿً  بىابي , المفرد األدب -في نفس المكضع السابؽ-البخارم  أخرجوك  عف  ,كىىىمَّاـ ,, عف حى

ٍنوي )كأخرجو أحمد في مسنده,  بو بمثمو, ,عىاًصـه  ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو رىًضيى المَّوي تىعىالىى عى  مكقكفان  ,(ّْٔٗحٕٓ/ ٕميٍسنىدي عى
مىد , عفاٍبف مىٍسعيكدعمى  ٍبد الصَّ ًف اٍبًف مىٍسعيكدو , عف ىىمَّاـعف  عى , عى خرجو أبك داكد الطيالسي, أك , مختصران, عىاًصـه, عىٍف ًزر 
   سنبر, كأحمد  , عف ىشاـ بف(َْْحَِّ/ ُ) عنو اهلل رضي مسعكد بف اهلل عبد أسند ما الطيالسي, داكد أبي مسند

ٍبدً  ٍسنىدي , مي في مسنده بف حنبؿا ٍنوي  تىعىالىى المَّوي  رىًضيى  مىٍسعيكدو  ٍبفً  المَّوً  عى , مف طريؽ معمر, ككالىما (َّٖٔحّّٓ/ ٔ) عى
 , مطكالن. )ىشاـ, كمعمر(, عف قتادة عف الحسف عف عمراف بف الحصيف عف عبد اهلل بف مسعكد 

سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ّ    آدـ  ,تكبع تمميذه فقد, يضر ال تغيرهك  (,ِٔحة )سبؽ في صف, ْبن َسَمَمة َحمَّادو  ,متصؿ ا 
فاضؿ,  كىك ثقة -اإلسنادمف نفس –المنياؿ  , مف قبؿ حجاج بف(ٖٔ: ص) التيذيب بف أبي إياس, كىك ثقة عابد, تقريبا

, ككذلؾ تكًبع (ُّْاألدب المفرد, )ص: كتكًبع حماد مف ىماـ, في المكضع اآلخر في , (ُّٓ: ص) التيذيب تقريب
فاختالطو ال  قمت:, (ّْٔٗحٕٓ/ ٕأحمد في مسنده )في الحديث المكقكؼ عمى ابف مسعكد كما عند  -أيضان –د حما

 مقركف, تقريب الصحيحيف في كحديثو القراءة في حجة أكىاـ لو , قاؿ ابف حجر: صدكؽدوْ جُ ي النَّ بِ ن أَ بْ  َعاِصمكأما يضر, 
 يحيى زكريا أبي كالـ ًمٍنوي, مف أثبت كىاأٍلىٍعمىش اأٍلىٍعمىش نظراء مف كىىيكى  ًبوً  بىٍأس الى  , كقاؿ يحيى: ًثقىة(ِٖٓ: ص) التيذيب

 الرجاؿ كمعرفة منو, العمؿ أحفظ ثقة كاألعمش خير صالح رجؿ , قاؿ أحمد بف حنبؿ: ثقة(ْٔ: ص) الرجاؿ في معيف بفا
كىافى  , كقاؿ ابف سعد: قىاليكا(َِْ/ ُ) اهلل عبد ابنو ركاية ألحمد طىأً  كىًثيرى  كىافى  أىنَّوي  ًإال ,ًثقىةن  عىاًصـه  كى ًديًثًو,  ًفي اٍلخى الطبقات حى

 فقاؿ: بي ]أبك حاتـ[أل فذكرتو الرحمف: زرعة: ثقة, قاؿ عبد , كقاؿ أبك حاتـ: صالح, كقاؿ أبك(ُّٕ/ ٔ)الكبرل البف سعد
 كالتعديؿ الحفظ, الجرح سيئ عاصمان  اسمو كاف مف كؿ كأف :فقاؿ عمية ابف فيو تكمـ كقد ,ثقة ىك :يقاؿ فأ ىذا محمو ليس
, اإلسنادصدكؽ حسف الحديث, فالحديث حسف قمت: , (ِٔٓ/ ٕ), كذكره ابف حباف في الثقات: (ُّْ/ ٔ) حاتـ أبي البف

      يىٍرؽ لىـٍ  مىفٍ  بىابي , الط ب   ًكتىابي , في صحيحو ما ىك عند البخارم :منيا ,كلكننا كجدنا لمحديث شكاىد كثيرة صحيحة
, بىابي  ًكتىابي  ,في صحيحو , ككذلؾ عند مسمـ(ِٕٓٓحُّْ/ ٕ) افى يمى مىى الدًَّليؿً  اإٍلً نَّةى  اٍلميٍسًمًميفى  ًمفى  طىكىاًئؼى  ديخيكؿً  عى  اٍلجى

 قاؿ الحاكـ: ىىذىا لغيره, ان صحيح يصبحبالشكاىد, ف متنو الحديث يتقكلقمت:  ,(َِِحُٗٗ/ ُ) عىذىابو  كىالى  ًحسىابو  ًبغىٍيرً 
ًديثه  ًحيحي  حى  األدب صحيح صحيح, : حسفاأللباني قاؿ, ك (َْٔ/ ْ) الصحيحيف عمى أىٍكجيوو, المستدرؾ ًمفٍ  اإلسناد صى
             عباس ابف حديث مف الشيخاف عميو كاتفؽ حسف بإسناد منيع ابف ركاه كقاؿ العراقي:, (ّّٖ: ص) المفرد

 .(َُِٔ: ص) ألسفار لمعراقيالمغني عف حمؿ ا -رضي اهلل عنيما, تخريج أحاديث اإلحياء
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 المراد إلى أف إشارة بالكثرة ككصفو بعيد مف يرل القسطالني في معناىا: "شخص , حيث قاؿ(ِ) (ُ)"َكِثيرٌ 
, كىذا ما طفى , كىذا كاضح يدؿ عمى الحجـ الكبير الذم يككف عميو أيمَّة المص(ّ)الكاحد"  ال الجنس

في الدنيا, فكيؼ  و عً رٍ كأسعده, كجعمو معجبان بيذا المشيد المييب, فيذا كمو مف حصاد زى  أفرح النبي 
 ما كعده بو, كأدخؿ ىذه األعداد مف أمتو في الجنة. ؽ اهلل ال ييٍعجىب بو, كقد حقَّ 

تنتصر الرـك  , في شكؽ كبير؛ ألف-كىـ مستضعفكف في مكة قبؿ اليجرة- كان المسممون,
الذم أخرجو الترمذم, مف  عمى الفرس, بعد أف ىيًزمكا في المعركة مع الركـ,  كىذا كما جاء في الحديث

كـي  ظىيىرىتً  بىٍدرو  يىٍكـي  كىافى  لىمَّا: "قىاؿى  سىًعيدو  حديث أبي مىى الر  , عى , ذىًلؾى  فىأىٍعجىبى  فىاًرسى ٍؤًمًنيفى لىتٍ  المي    فىنىزى
كـً  ًبظيييكرً  الميٍؤًمنيكفى  "فىفىًرحى : قىاؿى " [4: اٌشًَ]{ ادلُؤِِْنٌَُْ َّفْشَذُ} - قىٍكًلوً  ًإلىى -[0: اٌشًَ]{ شًَُُّاٌ غٍُِجَذِ امل}  الر 
 
 
 
 

                                  
 

نَّةى سىٍبعيكفى أىٍلفنا ًبغىٍيًر ًحسىابو )(ُ)  ؿي الجى : يىٍدخي قىاًؽ, بىابه دَّثىنىا , قاؿ البخارم: (ُْٓٔح ُُِ/ ٖصحيح البخارم, ًكتىابي الر  حى
, ح قىاؿى أىبيك عى  ٍيفه دَّثىنىا حيصى , حى ٍيؿو دَّثىنىا اٍبفي فيضى , ًعٍمرىافي ٍبفي مىٍيسىرىةى, حى ٍيفو دَّثىنىا ىيشىٍيـه, عىٍف حيصى , حى ٍيدو دَّثىًني أىًسيدي ٍبفي زى ٍبًد المًَّو: كىحى

: قىاؿى النًَّبي  صى  , قىاؿى دَّثىًني اٍبفي عىبَّاسو : حى , فىقىاؿى بىٍيرو : كيٍنتي ًعٍندى سىًعيًد ٍبًف جي :قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى  ... الحديث. مَّى اهللي عى
(, كتشيعو ال يضر َِٓ, قاؿ ابف حجر: صدكؽ عارؼ رمي بالتشيع, تقريب التيذيب )ص: َضْيلد ْبن فُ مَّ حَ مُ فيو,  (ِ)

           , َأِسيُد ْبُن َزْيدٍ بالحديث, ككف الحديث بعيد عف أفكار الشيعة, كىك متابع في نفس اإلسناد, مف ىشيـ, كفيو, 
      حديث كاحد مقركف بغيره, تقريب التيذيب ابف حجر: ضعيؼ أفرط ابف معيف فكذبو كما لو في البخارم سكل قاؿ

, ريْ شِ ن بَ ُىَشْيٌم بْ (, كلكنو متابع في نفس اإلسناد, مف قبؿ عمراف بف ميسرة في شيح شيخو )حصيف(, كفيو, ُُِ)ص: 
, بىابي الدًَّليًؿ  (,ُٓسبؽ الحديث عنو في صفحة ) يمىافى كًؿ كقد صرَّح باإلخبار عند مسمـ في صحيحو, ًكتىابي اإٍلً مىى ديخي عى

نَّةى ًبغىٍيًر ًحسىابو كىالى عىذىابو ) دَّثىنىا ىيشىٍيـ(, كجاء َِِح ُٗٗ/ ُطىكىاًئؼى ًمفى اٍلميٍسًمًميفى اٍلجى ٍيفي فيو: )حى نىا حيصى         , أىٍخبىرى
ٍبد الرٍَّحمىف ٍبفا  (.عى

 (.ُّٓ/ ٗ) القسطالني شرح( (ّ
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مىى "  عى ف, خبر انتصار الركـ عمى الفرس, كىذا كاف ف, سمع المسممك , كبعد أف مرَّت السني(ِ) (ُ)فىاًرسى
يـ في انتصار الركـ, ف كرغبتي المسممك  كفرحكا بو كثيران, كحبٌ  يذا الخبر,في يكـ بدر, فأيٍعًجب المسممكف ب

وم ُغِمَبتْ }كما في الجالليف في تفسير قكلو تعالى:  مىبىٍتيىا اٍلًكتىاب أىٍىؿ , "كىىيـٍ {الرُّ لىٍيسيكا فىاًرس غى  ًكتىاب أىٍىؿ كى
, مىكَّة كيفَّار فىفىًرحى  اأٍلىٍكثىاف يىٍعبيديكفى  بىؿٍ  قىاليكا ًبذىًلؾى ا نىٍغًمبكيـٍ  نىٍحفي  ًلٍمميٍسًمًميفى  كى مىبىتٍ  كىمى كـ"  فىاًرس غى , (ّ)الر 

حيث قالكا يكـ انتصار  حقؽ كعده كخزل الكفار, كاستحساف المسمميف كاف مف أمريف: األكؿ: أف اهلل 
؛ كاألمر الثاني: ىك النصر الكبير  الذم حققو الفرس لممسمميف: بأننا سنيزمكـ كما ىزمت الفرس الرـك

 . (ْ)عمى كفار قريش يكـ بدر الكبرل, فىحيؽَّ لممسمميف الفرح كالسعادة  -بعد تكفيؽ اهلل –المسممكف 

                                  
 

مَّى المَّوً  رىسيكؿً  فٍ عى  اٍلًقرىاءىاتً  أىٍبكىابي , سنف الترمذم ( (ُ مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ًمفٍ : بىابه , كى كـً  سيكرىةً  كى , قاؿ (ِّٓٗحُٖٗ/ ٓ) الر 
دَّثىنىا ًمي   ٍبفي  نىٍصري  الترمذم: حى ًمي   عى ٍيضى دَّثىنىا: قىاؿى  الجى , ٍبفي  الميٍعتىًمري  حى مىٍيمىافى مىٍيمىافى  عىفٍ  ,أىًبيوً  عىفٍ  سي  ,عىًطيَّةى  عىفٍ  األىٍعمىًش, سي

ًمفٍ : بىابه ,   المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  اٍلقيٍرآفً  تىٍفًسيرً  أىٍبكىابي , في سننو أخرجو الترمذمك ... الحديث,  :قىاؿى  سىًعيدو  أىًبي عىفٍ   سيكرىةً  كى
كـً  ٍبدً  ميٍسنىدي , همسند في أحمد كأخرجو ,, عف الحسف بف حريث(ُّّٗ حّّْ/ ٓ) الر  ٍبدً  ٍبفً  اٍلعىبَّاسً  ٍبفً  اهللً  عى  الميطًَّمًب, عى
 , بمعناه. , ككالىما )الحسف, كابف حنبؿ(, مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما(ِْٓٗحِٔٗ/ ْ)  النًَّبي   عىفً 
سنادهرجالو كميـ ثقات, ك ( (ِ , مدلسان  شيعيان  ككاف كثيران  يخطئ , قاؿ ابف حجر: صدكؽدعْ سَ  نبْ  َعِطيَّةكفيو متصؿ,  ا 

 صحيحة منيا إال أف لمحديث شكاىد, ضعيؼ إسنادهالحديث قمت: , كلف نجد لو متابعات, (ّّٗ :ص) التيذيب تقريب
سنادهرجالو كميـ ثقات, ك  ,-كما في التخريج- (ُّّٗ حّّْ/ ٓ)سنف الترمذم  في: سبؽ  ,ُسْفَيان الثَّْوِريّ فيو ك متصؿ,  ا 

فيو , كميـ ثقات, -كما في التخريج– (ِْٓٗحِٔٗ/ ْ) , ككذلؾ في, مسند أحمد(َٓ, ْٗالحديث عنو في صفحة )
قاؿ  ,لغيره, كىك مكقكؼ مف كالـ أبي سعيد الخدرم  يتقكل متنو بالشكاىد إلى حسفالحديث قمت: , الثكرم سبؽ سفياف

سىفه غىًريبه ًمٍف ىىذىا الكىٍجًو, سنف الترمذم ) ًديثه حى        ره, حاشية (, كقاؿ األلباني: صحيح لغيُٖٗ/ ٓالترمذم: ىىذىا حى
 .(ّّْ/ ٓ) سنف الترمذم

 (.ُّٓ: ص) الجالليف تفسير( (ّ
 (.َِٔ/ ٖ)تحفة األحكذم لممباركفكرل : انظر( (ْ



 

  

 

 

 الثالث الفصل

 بأمىر حياتية ةتعلقاملعجابات اإل
 وفيو ثالثة مباحث:
 عجابات بأمور تتعمق بالنساء:  اإلالمبحث األول: 

 مطالب: خمسةوفيو 
 ب بمظاىر من طاعة النساء.اإلعجاالمطمب األول: 
 اإلعجاب بالنساء َخْمَقًا.المطمب الثاني: 
 اإلعجاب بالنساء ُخُمَقًا وُسُموَكًا.المطمب الثالث: 

 المطمب الرابع: اإلعجابات النسائية.
 المطمب الخامس: ما ال يعجبو الرجل من امرأتو.

 بات:طيّْ المحاسن و بعض العجاب باإلالمبحث الثاني: 
 طالب:م خمسةوفيو 

 والرؤيا الحسنة. الحسن والتيمن, بالفأل اإلعجابالمطمب األول: 
 األسماء واألصوات الحسنة.ب اإلعجابالمطمب الثاني: 
 . الحسن والمباس , والفاغية,بالريح الطيبة اإلعجابالمطمب الثالث: 
 بالدواب, والعراجين.عجاب اإلالمطمب الرابع: 

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

 عجابات ببعض األطعمة واألشربة:اإلالمبحث الثالث: 
  :انوفيو مطمب

 .عجاب ببعض األطعمةاإلالمطمب األول: 
 ة.شربعجاب ببعض األاإل المطمب الثاني:
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إف اإلعجابات ال تقتصر عمى أحد دكف اآلخر, بؿ, إنيا تشمؿ كؿ الناس, كفي مجاالت الحياة 

د ييٍعجىب الرجؿ, كقد تيٍعجىب المرأة, كييٍعجىب الصغير كالكبير, فالكؿ يعيش في ىذه فق المتشعبة,
المجتمعات, التي تعج  بالحراؾ الدائـ, كالعمؿ الدؤكب, فيـ يأكمكف كيشربكف كيمبسكف كيتطيَّبكف كيتزكجكف 

ما, كاألخالؽ  كيعممكف... إلى آخره مف ىذه األمكر الحياتية اليكمية, فقد نجد مف يتميز في مجاؿ
بكف بو, كيستحسنكف أفعالو أك أقكالو  كالجماؿ كالصكت الحسف, كغير ذلؾ, فىييمفت أنظار الناس إليو, فىييٍعجى

 أك مظيره. 

 المبحث األول

 عجابات بأمور تتعمق بالنساءاإل
منيما, الجسدية  ـ بو كالرجؿ, كىذا حسب مقدرة كؿ  النساء في اإلسالـ, ليا دكرىا التي تقك 

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

 ؤًَْ رَوَشٍ ِِْٓ اٌظَّبٌِسَبدِ َِِٓ َّعًَّْْ ًََِْٓ}: كتشارؾ الرجؿ في الحياة اليكمية بكؿ تفاصيميا, قاؿ تعالى ,المجاالت

ليذا فإننا نرل بأف المرأة قد تيٍعجىب بفعؿ أك  ,[804: اٌنسبء]{ َٔمِريًا ُّظٌٍََُّْْ ًٌََب اٌْدَنَّخَ َّذْخٌٍَُُْ فَإًٌَُئِهَ ُِؤٌِِْٓ ًَىٌَُ ؤُْٔثََ
ب الرجؿ بالمرأة أك بأفعاليا أك بأقكاليا, كىذا كفؽ بقكؿ أك بأحكاؿ معينة لرجؿ أك امرأة, كبالمقابؿ قد ييٍعجى 

 الحدكد الشرعية التي كضعيا لنا اإلسالـ العظيـ.

 اإلعجاب بمظاىر من طاعة النساءالمطمب األول: 
في العديد مف المجاالت, كىنا  والمستحسنة, لمنساء الفضميات الكثير من المواقف الرائعة

, كىذا ما جاء  , كرسكلو في مجاؿ العبادات كالطاعات هلل  يتجسد مظير مف ىذه المظاىر الحسنة,
بَّاسو  اٍبفً في الحديث الذم أخرج ابف خزيمة, مف حديث        المَّوً  رىسيكؿي  أىرىادى : رضي اهلل عنيما, قىاؿى  عى

مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى , كى جَّ ٍكًجيىا اٍمرىأىةه  فىقىالىتً  اٍلحى ًني ًلزى جَّ مَّى المَّوً  ؿً رىسيك  مىعى  حي مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى  مىا: فىقىاؿى  كى
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ا ًعٍنًدم مىٍيوً  أيًحج ؾً  مى ًني: قىالىتٍ  عى جَّ مىى فىحي لىديؾً  أىنىا (ِ)يىٍعتىًقبيوي  ذىاؾى : قىاؿى  (ُ)نىاًضًحؾى  عى ًني: قىالىتٍ  كىكى جَّ مىى حي  عى
مىًمؾى  فو  جى ًبيسي  ذىًلؾى : قىاؿى  فيالى تىؾى  فىًبعٍ : قىالىتٍ  (ّ)المًَّو  سىًبيؿً  حى قيكتيًؾ, قيكًتي ذىاؾى : قىاؿى  تىٍمرى عى  فىمىمَّا كى  المَّوً  رىسيكؿي  رىجى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مىتٍ  مىكَّةى  ًمفٍ  كى يىا ًإلىٍيوً  أىٍرسى ٍكجى مَّى المَّوً  رىسيكؿى  أىٍقًرئٍ  فىقىالىتٍ  زى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ـى  ًمن ي كى  السَّالى
ٍموي  المَّوً  ٍحمىةى كىرى  سى ةن  تىٍعًدؿي  مىا كى جَّ , حى يىا فىأىتىى مىعىؾى ٍكجي مَّى النًَّبيَّ  زى مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى  ًإفَّ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  كى

ـى  تيٍقًرئيؾى  اٍمرىأىًتي نَّيىا المًَّو, كىرىٍحمىةى  السَّالى جَّ  أىفٍ  سىأىلىٍتًني كىانىتٍ  كىاً  ,مى  ًبيىا أىحي ا ًعٍنًدم لىٍيسى : لىيىا فىقيٍمتي  عىؾى  أيًحج ؾً  مى
مىٍيًو, ًني: فىقىالىتٍ  عى جَّ مىى حي مىًمؾى  عى , جى فو ًبيسه  ذىًلؾى : لىيىا فىقيٍمتي  فيالى  ُكْنتَ  َلوْ  ِإنَّكَ  َأَما: فىقىاؿى  المًَّو, سىًبيؿً  ًفي حى

ًني: فىقىالىتٍ  المَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َفَكانَ  َحَجْجَتَيا, جَّ مى  حي لىديؾي  أىنىا يىٍعتىًقبيوي  ذىاؾى : فىقيٍمتي  نىاًضًحؾى  ىعى  فىًبعٍ : قىالىتٍ  كىكى
, تىؾى قيكتيؾً  قيكًتي ذىاؾى : فىقيٍمتي  تىٍمرى ًبا َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّى المَّوِ  َرُسولُ  َفَضِحكَ : َقالَ  كى  َعَمى ِحْرِصَيا ِمنْ  َتَعجُّ
نَّيىا ,اْلَحجّْ  ٍتًني كىاً  ا ٍسأىلىؾى أى  أىفٍ  أىمىرى ةن  يىٍعًدؿي  مى جَّ ؟ حى  َأنََّيا َوَأْخِبْرَىا المَّوِ  َوَرْحَمةَ  السَّاَلمَ  ِمنّْي "َأْقِرْئَيا: قىاؿى  مىعىؾى
ًة  َتْعِدلُ  تعجبان كاستحسانان , لشدة اصرار ىذه  يضحؾ النبي , (ٔ) (ٓ)َرَمَضاَن"  ِفي ُعْمَرةٌ  َمِعي (ْ)َحجَّ

                                  
 

, (ٗٔ/ ٓ) البف األثير النياية في غريب الحديث كاألثر ,النكاضح: اإلبؿ التي يستقى عمييا, كاحدىا: ناضح :ناضح( (ُ
 (.َْٔ/ ّ) حجر البف البارم فتح, بعير :أم
 (.ِٖٔ/ ّ)النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير , كاحد بعد كاحدان  الرككب في يتعاقبكنو :أم :قبويعت( (ِ
ًبسى  :أىم :الحبيس( (ّ ا حي كيؿ  مى . كى ٍفعيكؿو ًبيسي فىًعيؿه ًبمىٍعنىى مى مىى اٍلغيزىاًة يىٍركىبيكنىوي ًفي اٍلًجيىاًد, كالحى كًه مىٍكقيكؼه عى ًبكىٍجوو ًمفى اٍلكيجي

بيسه   اهلل سيبؿ في يركب لمجياد, ميعىٌدان  عؿجي  الذم الفرس أك البعير , كقاؿ ابف االثير:(ْٓ/ ٔ)البف منظكرلساف العرب  ,حى
 .(ْْٔ/ ٗ)جامع األصكؿ  ,مالو مف أخرجو قد الغزاة, عمى مكقكؼ فيك
 ,الفرض إسقاط في مقاميا تقـك ياأن ال ,الثكاب في الحجة تعدؿ رمضاف في العمرة أف ,أعمميا وأنَّ : "حجر ابف قاؿ( (ْ

 (.َْٔ/ ّ) حجر البف البارم فتح", الفرض حج عف يجزئ ال االعتمار أف عمى لسجماع
  ثنا ًبٍشري , قاؿ ابف خزيمة: (َّٕٕحُّٔ/ ْ, )رمضاف في العمرة فضؿ باب, المناسؾ كتاب, خزيمة ابف صحيح( (ٓ
ٍبدي اٍلكىاًرًث ٍبفي سىًعيا , ثنا عى ؿو ًف اٍبًف عىبَّاسو ٍبفي ًىالى , عى ًني  ٍبًد المًَّو اٍلميزى ٍف بىٍكًر ٍبًف عى ًؿ, عى اًمرو اأٍلىٍحكى , عىٍف عى          دو اٍلعىٍنبىًرم 

: رضي اهلل عنيما ج   ًكتىابي , في صحيحو ... الحديث, كأخرجو البخارم قىاؿى افى  ًفي عيٍمرىةو  بىابي , الحى  (,ُِٖٕحّ/ ّ) رىمىضى
ج   ًكتىابي , حيحوفي ص عف مسدد, كمسمـ افى  ًفي اٍلعيٍمرىةً  فىٍضؿً  بىابي , اٍلحى    , عف محمد بف حاتـ (ُِٔٓحُٕٗ/ ِ) رىمىضى

)مسدد, كمحمد(, مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما, بجزء منو, كأخرجو الحاكـ في مستدركو, بف ميمكف, ككالىما ا
ٍكـً  ًكتىابي  ؿي  ,الصَّ  , مف طريؽ مسدد عف عبد الكارث بف سعيد العنبرم, بو بمثمو.(ُٕٕٗحٖٓٔ/ ُ) اٍلمىنىاًسؾً  ًكتىابً  أىكَّ

سنادهرجالو كميـ ثقات, ك ( (ٔ  عامر كىك يخطئ ... , قاؿ ابف حجر: صدكؽاأْلَْحَول داحِ الوَ  دبْ عَ  نبْ  َعاِمر كفيومتصؿ,  ا 
 حنبؿ: بف أحمد قاؿ, ك (ِٖٖ: ص)تقريب التيذيب يدركو,  كلـ الصحابي المزني عمرك ابف عائذ عف يركم الذم األحكؿ
سؤاالت أبي عبيد اآلجرم  يضعفو, أحمد سمعت: داكد أبك بشيء, كقاؿ حديثو الحديث, كقاؿ أخرل: ليس في بقكل ليس

 =كذكره العقيمي في الضعفاء, كقد أكىنو, حميد بف األسكد, الضعفاء (,ُّْأبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ )ص: 
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 , كبعد أف استسممت لقدر اهلل  ان هلل , طاعة كحبَّ  ع رسكؿ اهلل المرأة, عمى تأدية مناسؾ الحج م
, حتى تسألو عف عمؿ, يككف مماثالن في األجر عف الحجة بعدـ ذىابيا, انتظرت إلى حيف عكدة النبي 

 . , حجة مع النبي رمضاف, التي تعادؿ ثكابيا كأجرىا, إلى العمرة في , فأرشدىا النبي مع النبي 
, فقد جاء في الحديث التخيير بعد أن نزلت آيتا رضي اهلل عنيامن ردّْ عائشة  ب النبي وُيْعجَ 

مَّى اهللً  رىسيكؿي  أىتىاًني: قىالىتٍ  ,رضي اهلل عنياالذم أخرجو أحمد, مف حديث عىاًئشىةى  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى, عى سى  كى
ا: فىقيٍمتي  "َأَبَوْيكِ  ُتَشاِوِري َحتَّى ِفيوِ  َتْعَجِمي َأنْ  َعَمْيكِ  َفاَل  َأْمرًا, َعَمْيكِ  َسَأْعِرُض  ِإنّْي": فىقىاؿى  مى ؟ ىىذىا كى  اأٍلىٍمري
مىيَّ  فىتىالى : قىالىتٍ   سَشَازًب ًََّٓؤُسَشِّزْىُ ؤَُِزِّعْىَُّٓ فَزَعَبٌََْْٓ ًَصِّنَزَيَب اٌذَُّْْٔب اٌْسََْبحَ رُشِدَْْ وُنْزَُّٓ إِْْ ٌِإَصًَْاخِهَ لًُْ اٌنَّجُِِّ ؤَُّّيَب َّب}: عى

 قىالىتٍ  (ُ) [09: األزضاة]{ عَظًِّْب ؤَخْشًا ِِنْىَُّٓ ٌٍُِّْسْسِنَبدِ ؤَعَذَّ اهللَ فَئَِّْ اٌْأخِشَحَ ًَاٌذَّاسَ ًَسَسٌٌَُوُ اهللَ رُشِدَْْ وُنْزَُّٓ ًَإِْْ خًٍَِّْب

اًئشىةي  ًفي: فىقيٍمتي : رضي اهلل عنياعى ؟ أيشىاًكرى  أىفٍ  تىٍأميريًني ذىًلؾى  كى : قىالىتٍ . اآٍلًخرىةى  كىالدَّارى  كىرىسيكلىوي  اهللى  أيًريدي  بىؿٍ  أىبىكىمَّ
مَّى النًَّبي   ًبذىًلؾى  فىسيرَّ  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى بىوي, كى قىاؿى  كىأىٍعجى : قىالىتٍ  "َعَمْيكِ  َعَرْضتُ  َما َصَواِحِبكِ  َعَمى َسَأْعِرُض ": كى
, الًَّذمبً  تيٍخًبٍرىيفَّ  فىالى : لىوي  فىقيٍمتي  كىافى  يىٍفعىٍؿ, فىمىـٍ  اٍختىٍرتي  اْختَاَرتْ  َقدْ : يىقيكؿي  ثيَـّ  ًلعىاًئشىةى, قىاؿى  كىمىا لىييفَّ  يىقيكؿي  كى

  
 

                                                                                                        
 

         كقاؿ الذىبي: لينو أحمد, ككثقو ,(ِٕ/ ِ) ذكره ابف الجكزم في الضعفاء كالمتركككف, ك (َُّ/ ّالكبير لمعقيمي )=
صدكؽ, تيذيب  كىك لصدقو يحتمؿ الساجي: كقاؿبأس,  كقاؿ يحيى بف معيف: ليس بو (,ِٓٓ/ ُأبك حاتـ, الكاشؼ )
    , كذكره (ِّٕ-ِّٔ/ ٔ) حاتـ أبي فالب كالتعديؿ بو, الجرح بأس ال , قاؿ أبك حاتـ: ثقة(ٖٕ/ ٓ)التيذيب البف حجر

كعدـ إدراكو  صدكؽ,قمت: , (ُٓٓ: ص), كذكره ابف شاىيف في, تاريح أسماء الثقات (ُّٗ/ ٓ)ابف حباف في الثقات 
, ككجدت أصؿ الحديث عند كؿ  مف: إسناده حسنال يضر, فركايتو ىنا عف بكر بف عبد اهلل المزني, فالحديث  عائذ 

, صحيح -بيذه الطرؽ–: الحديث , قمت(ُِٔٓحُٕٗ/ ِ), كمسمـ في صحيحو, (ُِٖٕحّ/ ّ), صحيحو البخارم في
ًديثه  ىىذىا" كقاؿ الحاكـ: لغيره, ًحيحه  حى مىى صى ٍيًف, شىٍرطً  عى لىـٍ  الشٍَّيخى اهي  كى ر جى , قاؿ (ٖٓٔ/ ُ) الصحيحيف عمى المستدرؾ, "ييخى

 .(ِّ/ ٔ) السبيؿ منار أحاديث تخريج في الغميؿ إركاء, صحيحاأللباني: 
 :الطبرم في سبب نزكؿ اآلية كقاؿ([, ِٗ(, ككقعت في المسند )فقط آية ِٗ ,ِٖ: األحزاب]آيتا التخيير ىما في )( (ُ
ذيًكرى " لىتٍ  اآٍليىةى  ىىًذهً  أىفَّ  كى مىى نىزى مَّى المَّوً  رىسيكؿً  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى اًئشىةى  أىفَّ  أىٍجؿً  ًمفٍ  كى مَّى المَّوً  سيكؿى رى  سىأىٍلتي  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كى

ا الد ٍنيىا, عىرىضً  ًمفٍ  شىٍيئنا , غىٍيرى  أىكٍ  النَّفىقىًة, ًفي ًزيىادىةن  ًإمَّ مَّى المَّوً  رىسيكؿي  فىاٍعتىزىؿى  ذىًلؾى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى , ًفيمىا شىٍيرنا ًنسىاءىهي  كى  ثيَـّ  ذيًكرى
ٍبرً  بىٍيفى  ي رىىيفَّ ييخى  أىفٍ  المَّوي  أىمىرىهي  مىٍيوً  الصَّ ا عى ـى  ًبمىا كىالر ضى بىٍيفى  المًَّو, ًبطىاعىةً  كىاٍلعىمىؿً  لىييفَّ  قيًس ييفىاًرقىييفَّ  ييمىت عىييفَّ  أىفٍ  كى ٍيفى  لىـٍ  ًإفٍ  ,كى  يىٍرضى

ـي  ًبالًَّذم  (.ْٖ/ ُٗ)تفسير الطبرم ", لىييفَّ  ييٍقسى
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, لتخيير نسائو,  , بعد أف نزلت آيات التخيير, ذىب النبي (ِ) (ُ) اآْلِخَرَة. َوالدَّارَ  َوَرُسوَلوُ  اهللَ  َعاِئَشةُ 
في حياة خشنة, فيككنف في اآلخرة مف الفائزات, فعندما  ينتيا, كالعيش مع النبي ما بيف الحياة الدنيا كز 

, لما  , ردَّت عميو بكممات رائعات جميالت, أسعدت بيفَّ النبي  قاؿ لعائشة رضي اهلل عنيا كاستحسنيفَّ
 د هلل , كىذا يحمؿ بيف جنباتو, كؿ معاني الطاعة, كاالنقيا كرسكلو  فييفَّ مف التمسؾ باهلل 

 بدأ التخيير مف عند عائشة , كخرج إلى نسائو األخريات سعيدان فرحان, كنالحظ أف النبي  كرسكلو 
 كبياف لعائشة, عظيمة منقبة , قاؿ ابف حجر: "كفيو , كىذا يدؿ عمى فضميا عند النبي رضي اهلل عنيا

  .(ّ)سنيا"  صغر مع رأييا ةكصحَّ  عقميا كماؿ

 اب بالنساء َخْمَقاً اإلعجالمطمب الثاني: 
خمؽ الناس مف ذكر كأنثى, حتى يىٍحديث التزاكج بينيما, فتتككف األسر, فالمجتمعات,  إف اهلل 

ضكابط كشرائع كقكانيف, لتضبط ىذه  ان لمرجؿ, كجعؿ اهلل ابالمرأة شكالن كجسدان جذَّ  كخمؽ اهلل 
ر, كبعيدان عف األىكاء كالغرائز الغير مشركعة, العالقة بيف الطرفيف, ليتحقؽ التعارؼ, كالتآلؼ بشكؿ مييىسى 

                                  
 

 قاؿ(, ُِٕٓٓحّّٓ-ّّْ/ ِْ) عنيا اهلل رضي الصديؽ بنت عائشة صديقةال مسند, النساء مسند مسند أحمد,( (ُ
دَّثىنىا: أحمد , ٍبفي  كىًثيري  حى دَّثىنىا: قىاؿى  ًىشىاـو ٍعفىري  حى , ٍبفي  جى , سىأىٍلتي : قىاؿى  بيٍرقىافى ي ري  الرَّجيؿً  عىفً  الز ٍىًرمَّ دَّثىًني: قىاؿى  فىتىٍختىاريهي, اٍمرىأىتىوي  ييخى  حى
بىٍيًر, ٍبفي  عيٍركىةي  اًئشىةى, عىفٍ  الز   َأيَُّيا َيا}: قىٍكًلوً  بىابي , القيٍرآفً  تىٍفًسيرً  ًكتىابي , في صحيحو ... الحديث, كأخرجو البخارم :قىالىتٍ  عى
ْنَيا الَحَياةَ  ُتِرْدنَ  ُكْنُتنَّ  ِإنْ  أِلَْزَواِجكَ  ُقلْ  النَِّبيُّ  / ٔ[ )ِٖ: األحزاب] {َجِمياًل  َسَراًحا َسرّْْحُكنَّ َوأُ  ُأَمتّْْعُكنَّ  َفَتَعاَلْينَ  َوِزيَنَتَيا الدُّ
ؽً  ًكتىابي , في صحيحو , مف طريؽ شعيب, مختصران, كمسمـ(ْٖٕٓحُُٕ  يىكيكفي  الى  اٍمرىأىًتوً  تىٍخًييرى  أىفَّ  بىيىافً  بىابي , الطَّالى
قنا عف ابف شياب عف      )شعيب, كيكنس(, مف طريؽ يكنس بف زيد, بنحكه, ككالىما (ُْٕٓحَُُّ/ ِ) ًبالن يَّةً  ًإالَّ  طىالى

د يقىةً  ميٍسنىدي , -بمكضع آخر-في مسنده,  , كأخرجو أحمد عبد الرحمف بف عكؼ عف عائشة  أبي سممة بف اًئشىةى  الص   عى
د يؽً  ًبٍنتً  ٍنيىا اهللي  رىًضيى  الص   عف الزىرم, بو مختصران. معمر, مف طريؽ (ِِٗٗٓحَُٖ/ ِْ) عى
سناده متصؿ, كفيو جعفررجالو كميـ ثقات( (ِ الزىرم, تقريب  حديث في ييـ برقاف, قاؿ ابف حجر: صدكؽ بف , كا 

 العمؿ الكبير لمترمذم ,ثقة كربما يخطئ في الشيء ,وَجْعَفُر ْبُن ُبْرَقانَ , قاؿ البخارم: (َُْ: ص)التيذيب البف حجر
      , قاؿ ابف عدم: "كجعفر(ُْٖ/ ُ) الكبير الزىرم, الضعفاء عف ركايتو في ( , كقاؿ العقيمي: ضعيؼُُٗص: )
 الزىرم, غير عف ركايتو كيقيـ ,أميان  ككاف ةخاصَّ  الزىرم في ضعيؼ الثقات ... كىك مف معركؼ مشيكر ىذا برقاف بفا

 , كقاؿ أبك حاتـ: محمو(ّّٕ/ ِ)الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  حسنة", مستقيمة كأحاديثو كغيره, ميراف بف ميمكف في كثبتكه
فالحديث إسناده ع عف الزىرم, إذا تكبً , صدكؽقمت: , (ْٕٓ/ ِ) حاتـ أبي البف كالتعديؿ حديثو, الجرح يكتب الصدؽ
, ككذلؾ ما ىك عند (ْٖٕٓحُُٕ/ ٔ)كلحديثنا ىذا الكثير مف المتابعات منيا, ما ىك عند البخارم في صحيحو,  حسف,

الحديث , قمت: (ِِٗٗٓحَُٖ/ ِْ), مسنده , ككذلؾ ما ىك عند أحمد في(ُْٕٓحَُُّ/ ِ)مسمـ في صحيحو, 
  لغيره. ان صحيحبالمتابعات يصبح 

 .(ِِٓ/ ٖ) حجر البف البارم فتح( (ّ
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 رٌَِهَ فِِ إَِّْ ًَسَزَّْخً ٌََِدَّحً ثَْْنَىُُْ ًَخَعًََ إٌَِْْيَب ٌِزَسْىُنٌُا ؤَصًَْاخًب ؤَْٔفُسِىُُْ ِِْٓ ٌَىُُْ خٍََكَ ؤَْْ آَّبرِوِ ًَِِْٓ}قاؿ تعالى: 

ج ترتاح النفكس, كتطمئف القمكب, كتستقر الحياة, بكؿ مناحييا , فبالزكا[08: اٌشًَ]{ َّزَفَىَّشًَُْ ٌِمٌٍََْ ٌَأَّبدٍ

مف الجنس اآلخر أعجبتو أك  ة الرجؿ أك المرأة عند رؤية أحداالجتماعية, كغيرىا, كقد تتحرؾ شيك 
لـ يترؾ ىذه األمكر ىكذا بدكف معالجة, أك  أعجبيا, كىذا أمر طبيعي يحدث مع الجميع, كلكف النبي 

اًبرً  ضكابط, فقد جاء في ٍبدً  ٍبفً  الحديث الذم أخرجو أحمد, مف حديث جى اًرم   اهللً  عى رضي اهلل اأٍلىٍنصى
مَّى اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  ,عنيما مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى رىأىل كى

بىٍتوي, اٍمرىأىةن  (ُ) ٍينىبى  فىأىتىى فىأىٍعجى                   كىًىيى  زى
ًنيئىةن  تىٍمعىسي  مى

ى ,(ِ) تىوي, اًمٍنيى  فىقىضى اجى قىاؿى  حى  ُصوَرةِ  ِفي َوُتْدِبرُ  َشْيَطاٍن, ُصوَرةِ  ِفي ُتْقِبلُ  اْلَمْرَأةَ  ِإنَّ ": كى
  

                                  
 

ـ, قاؿ تعالى:  ((ُ وا ِلْمُمْؤِمِنينَ  ُقلْ }نظر الرجؿ لممرأة, كنظر المرأة لمرجؿ محرَّ  (َّ) ... ُفُروَجُيمْ  َوَيْحَفُظوا َأْبَصارِِىمْ  ِمنْ  َيُغضُّ
, كلكف: قد يقع النظر فجأة, كىك ما ييقاؿ عنو النظرة األكلى, [ُّ ,َّ: النكر]{ َأْبَصارِِىنَّ  ِمنْ  َيْغُضْضنَ  ُمْؤِمَناتِ ِلمْ  َوُقلْ 

دَّثىنىافيذا ال يستطيع أحد منعو, أخرج أبك داكد في سننو قاؿ:  مَّدي  حى , ٍبفي  ميحى نىا كىًثيرو , أىٍخبىرى دَّثىًني سيٍفيىافي ,عيبى  ٍبفي  ييكنيسي  حى  عىفٍ  ٍيدو
, ٍبفً  عىٍمًرك ٍرعىةى, أىًبي عىفٍ  سىًعيدو ًريرو  عىفٍ  زي  ,َبَصَرَك" "اْصِرفْ  :َفَقالَ  اْلَفْجَأِةر َنْظَرةِ  َعنْ   المَّوِ  َرُسولَ  َسَأْلتُ : قىاؿى  ,  جى
ا بىابي , الن كىاحً  ًكتىاب رً  غىض   ًمفٍ  ًبوً  ييٍؤمىري  مى      عىفٍ  اأٍلىدىبً  أىٍبكىابي , في سننو الترمذم كأخرجو, (ُِْٖحِْٔ/ ِ) اٍلبىصى
مَّى المَّوً  رىسيكؿً  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ا بىابي , كى اءى  مى اءىةً  نىٍظرىةً  ًفي جى في  الدارمي كأخرجو, ىشيـ طريؽ مف(, ِٕٕٔحَُُ/ ٓ) اٍلفيجى
ًمفٍ , سننو  عف(كسفياف, ىشيـ) ككالىما, سفياف طريؽ مف(, ِٖٓٔحُِٖٕ/ ّ) اٍلفىٍجأىةً  نىٍظرىةً  ًفي: بىابي , ااًلٍسًتٍئذىافً  ًكتىابً  كى
سنادهكميـ ثقات, ك  ؛ كرجالوبنحكه بو, عبيد بفا يكنس سفياف الثكرم, قاؿ ابف حجر: ثقة حافظ فقيو عابد  كفيومتصؿ,  ا 

 طبقات(, كىك في المرتبة الثانية, ِْْ)ص: تقريب التيذيب إماـ حجة مف رؤكس الطبقة السابعة ككاف ربما دلس, 
ًحيحه,  ,صحيح إسنادهالحديث قمت: (, ِّ)ص:  المدلسيف سىفه صى ًديثه حى (, َُُ/ ٓ)سنف الترمذمكقاؿ الترمذم: ىىذىا حى

: الفجأة نظرة عف حجر ابف قاؿك  (.ّْٔ/ ٔاألـ ) -صحيح عمى شرط مسمـ, صحيح أبي داكد  إسنادهكقاؿ األلباني: 
 النظرة ألف: "بطاؿ ابف كقاؿ(, ِٓ/ ُُ) حجر البف البارم فتح ",عميو حرج فال قصد غير عف منو ذلؾ كقع مف كأما"

, فأخبر أصحابو ليصرفكا عف أنفسيـ ما  , كىذا الذم حدث مع النبي (ُِ/ ٗ) البخارم صحيح شرح", تيممؾ ال األكلى
 .-إذا كقع–يجدكف 

مىى فىًعيمةو: الَمِنيَئةُ , (ِّْ/ ْاألثر )النياية في غريب الحديث ك  ,: المعؾ كالدلؾالمعسكأصؿ  ,(َمِنيَئةً  َتْمَعُس )( (ِ , عى
ٍنأن ًإذىا أىٍنقىعو ًفي الد باغً  نىأىه يىٍمنىؤيه مى ا ييٍدبىغي ثيَـّ ىيكى أىًفيؽه ثيَـّ أىًديـه. مى ؿى مى نٍأتيو: كا ... الًجٍمدي أىكَّ مىى ًمٍثًؿ فىعىٍمتيوكمى  لساف العرب ,فىٍقتيو, عى

 .(ُُٔ/ ُ) البف منظكر
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 َنْفِسوِ  ِفي ِممَّا َيُردُّ  َذلكَ  َفِإنَّ  َأْىَمُو, َفْمَيْأتِ  َفَأْعَجَبْتُو, اْمرََأةً  َأَحُدُكمْ  رََأى َفِإَذا ,(ُ)َشْيَطانٍ 
(ِ)" (ّ) (ْ) ,         

, فكقع في قمب النبي (ٓ)استحسانو"  منو المتعجب رؤية غاية ألف ؛استحسنيا أم: مناكم: "فأعجبتو,قاؿ ال
  رضي اهلل عنيا , كىذا ما دفعو لمذىاب إلى حميمتو زينب-كليس شيكة تمؾ المرأة–شيكة النساء ,

ه الشيطاف مدخالن, , كقطع الطريؽ الذم قد يرا فقضى حاجتو منيا, أم: ردَّ األمر إلى ما أحؿَّ اهلل 

                                  
 

 شبييـ حيث, صكرة بأبشع الشياطيف يصؼ كالقرآف, شيطاف صكرة في دبركتي  قبؿتي  بأنيا لممرأة كصؼ يثالحد في( (ُ
{ الشََّياِطينِ  ُرُءوُس  َكَأنَّوُ  َطْمُعَيا (ٗٙ) اْلَجِحيمِ  َأْصلِ  ِفي َتْخُرجُ  َشَجَرةٌ  ِإنََّيا}: تعالى قاؿ, النار أىؿ منيا يأكؿ التي بالشجرة

 معاصي عمى كيحركيـ بو, يغكييـ مما قمكبيـ في يمقي ماب كلكف, كالشكؿ بالصكرة ليس تشبيوالف ,[ٓٔ ,ْٔ: الصافات]
, تمامان  الشيطاف يفعؿ كما المعصية إلى تجذبو قد أمكر قمبو في يخالطو فإنو, المرأة الرجؿ يرل فعندما, كجؿ عز ربيـ
 ,كتزيينو ككسكستو ,الشر إلى دعائو في الشيطاف تشبو أنيا المراد: "المناكم قاؿك (, َُٕ/ ُْ) اآلثار مشكؿ شرح: انظر

 النظر استراؽ إلى لسنساف داع إقباليا ألف ؛التجريد سبيؿ عمى مبالغة إلقباليا ظرفان  الشيطاف صكرة جعؿ: الطيبي قاؿك 
 كالردؼ الخصر بتأمؿ أيضان  اإلدبار عند بيا فيتعمؽ القمب رائد الطرؼ ألف]كاإلدبار قاؿ[:  لمشر الداعي كالشيطاف ,إلييا
دبارىا إقباليا خص ,ىنالؾ كما  كقدـ ,أكثر فييما اإلضالؿ ألف ؛الفساد إلى داعية جياتيا جميع مف رؤيتيا ككف مع كا 

 (.ّٖٗ/ ِ)فيض القدير لممناكم", بو المكاجية لحصكؿ فسادان  أشد لككنو اإلقباؿ
 .(ّٖٗ/ ِ)القدير لممناكم  فيض ,كيقيره كيغمبو يعكسو :أم ,تحتية بمثناة (نفسو في ما يرد) ((ِ
اًبرً  ميٍسنىدي , مسند أحمد( (ّ ٍبدً  ٍبفً  جى ٍنوي  اهللي  رىًضيى  اهللً  عى دَّثىنىا: أحمد قاؿ(, ُّْٕٓحَْٕ/ ِِ) عى ٍبدي  حى ًد, عى مى دَّثىًني الصَّ  حى

ٍربه  بىٍيًر, أىًبي عىفٍ  اٍلعىاًليىًة, أىًبي اٍبفى  يىٍعًني حى اًبرً  عىفٍ  الز  ٍبدً  ٍبفً  جى اًرم  ... الحديث, كأخرجو مسمـ اهللً  عى , في صحيحو اأٍلىٍنصى
قىعىتٍ  اٍمرىأىةن  رىأىل مىفٍ  نىٍدبً  بىابي , الن كىاحً  ًكتىابي  اًريىتىوي  أىكٍ  اٍمرىأىتىوي  يىٍأًتيى  أىفٍ  ًإلىى نىٍفًسًو, ًفي فىكى , مف (َُّْحَُُِ/ ِ) فىييكىاًقعىيىا جى

ا بىابي , الن كىاحً  بًكتىا, في سننو طريؽ عبد األعمى, كأبك داكد رً  غىض   ًمفٍ  ًبوً  ييٍؤمىري  مى , عف مسمـ (ُُِٓحِْٔ/ ِ) اٍلبىصى
 بف إبراىيـ, ككالىما )عبد األعمى, كمسمـ( عف ىشاـ بف عبد اهلل عف أبي الزبير, بو بنحكه.ا

سنادهرجالو كميـ ثقات, ك ( (ْ َبْير كفيومتصؿ,  ا  : قمت ,( ْٖ )قد سبؽ في صفحة ك , سُمَحمَّد ْبن ُمْسِمم ْبن َتْدرُ  ,َأُبو الزُّ
, المدلسيف مراتب مف الثالثة المرتبة في حجر ابف كضعو فقد, تدليسو كأما, جابر حديث في كخاصة ثقة أنو :كالخالصة

بىٍيًر, أىًبي , )عىفٍ (ُْْْٕحٕٕ/ ِّ)مسنده  باإلخبار, عند أحمد في حصرَّ  أنو إال(, ْٓ: ص)طبقات المدلسيف  : قىاؿى  الز 
ًنيأىخٍ  (,  بىرى اًبره : ص)تقريب التيذيب البف حجرييـ,  صدكؽ , قاؿ ابف حجر:َحْرب ْبن َأِبي اْلَعاِلَية, أما فال يضر تدليسوجى

: كحديثنا ال يتحدث قمت, (ُٕسبؽ الحديث عنو في صفحة رقـ ), َعْبد المَّوأبي ِىَشام ْبن كبع مف قبؿ , إال أنو تي (ُٓٓ
, (َُّْحَُُِ/ ِ, )مسمـ في صحيحو كىذه المتابعة جاءت عند رميو بالقدر ىنا,عف معتقدات القدرية, فال يضر 
 قاؿ لغيره, ان صحيح إسناده حسف, كبالمتابعات يصبح الحديثقمت: , (ُُِٓحِْٔ/ ِ)ككذلؾ عند أبي داكد في سننو, 

دً : الترمذم اًبر يثحى ًديثه  جى سىفه  حى ًحيحه  حى  كىذا لغيره, صحيح: األرناؤكط يبشع قاؿ (,ْٔٓ/ ّ)سنف الترمذم , غىًريبه  صى
سنادهك  صحيح, حديث: األلباني كقاؿ(, َْٕ/ ِِ)مسند أحمد  حاشية, الصحيح رجاؿ رجالو إسناد , مسمـ شرط عمى ا 

 (.ّٔٔ/ ٔ) األـ - داكد أبي صحيح
 (.ّٖٗ/ ِ)فيض القدير ( (ٓ
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, منقذان كنذيران ليـ مف براثف الشياطيف, قاؿ تعالى: الذم أرسمو اهلل  كلكف ىييات, ىييات, فالنبي 

ى: , فيك المعم ـ كاألسكة الحسنة, كقاؿ تعال[8: اٌفشلبْ] {َٔزِّشًا ٌٍِْعَبٌَِّنيَ ٌَِْىٌَُْ عَجْذِهِ عٍَََ اٌْفُشْلَبَْ َٔضَّيَ اٌَّزُِ رَجَبسَنَ}

 ,[08: األزضاة]{  وَثِريًا اٌٍَّوَ ًَرَوَشَ اٌْأخِشَ ًَاٌٌَََْْْ اٌٍَّوَ َّشْخٌُ وَبَْ ٌَِّْٓ زَسَنَخٌ ؤُسٌَْحٌ اٌٍَّوِ سَسٌُيِ فِِ ٌَىُُْ وَبَْ ٌَمَذْ}

ت, حيث قاؿ تعالى:  كىك الذم عصمو اهلل  : اٌندُ]{ ٌُّزََ ًَزٌِْ إٌَِّب ىٌَُ إِْْ( 5) اٌْيٌٍََ عَِٓ َّنْطِكُ ًََِب}عف الزَّالَّ

, كىذا ال يعني أف النبي !كأقكالو, مستندة إلى الكحي, فكيؼ يقع في المحظكر! فإف أفعاؿ النبي  ,[4 ،5

  ٍَّكؿ في خاطره ما يجكؿ في خاطرىـ, كلكن , فتمؾ ليس مف البشر, ال ! بؿ ىك أحدىـ كتجي و المعصـك
و اهلل  ة خصَّ ينصى , دركسان كعبران, لمناس في كؿ زماف كمكاف إلى يـك  عالو , كأقكالو كأف(ُ)بيا  ًخص 

 القيامة, نتعمـ, كنتأسى بيا.
,  من َخْمق امرأة, رأوىا مقتولة في غزوة غزوىا مع رسول اهلل  وُيْعَجب أصحاب النبي 

بىاحً  ًبيًع  ٍبفً  كىذا ما جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد, مف حديث رى ٍنظىمى  أىًخي ,(ِ)الرَّ  أىنَّوي  اٍلكىاًتًب, ةى حى
رىجى  أىنَّوي : أىٍخبىرىهي  مَّى اهللً  رىسيكؿً  مىعى  خى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى غىٍزكىةو  ًفي كى

مىى غىزىاىىا, (ّ) ًتوً  كىعى اًلدي  ميقىد مى ًليًد, ٍبفي  خى  اٍلكى

                                  
 

 لـ ان سرَّ  كاف ,كسمـ عميو اهلل صمى مصطفىلم جرل ما ألف ؛المعنى غريب حديث ىذا: العربي ابف قاؿ" :المناكم قاؿ( (ُ
 كما ,الزلة عف معصكمان  كاف لكنو ,شيكة كذا آدميان  كاف كقد ,كتعميمان  لمخمؽ تسمية نفسو عف فأذاعو ,تعالى اهلل إال يعممو
 ىي ,مرأةبال اإلعجاب مف نفسو كجد الذم كذلؾ ,منزلتو ينقص كال ,شرعان  بو يؤاخذ ال أمر المرأة رأل حيف خاطره في جرل
       ,"كالعفة باالعتصاـ ,اآلدمية كالشيكة اإلعجاب حؽ الزكجة مف كقضى ,فانطفأت بالعصمة غمبيا ثـ اآلدمية جبمة

 (.ّٖٗ/ ِ)فيض القدير 
ِبيعَرَباح بْ ( (ِ  في يعد صحبة, لو ,األسدم الكاتب الربيع بف حنظمة أخك ىك أكثر, الربيع كابف ربيعة, ابف: كيقاؿ ,ن الرَّ
 رباح لو يقاؿ أحد الصحابة في ليس: الدارقطني قاؿ, رياح: كقيؿ رباح,: فقيؿ فيو مؼاختي ...  البصرة كنزؿ المدينة, أىؿ
وي : األثير ابف قاؿ(, ْٖٔ/ ِ)االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر ,أيضان  فيو اختالؼ عمى ىذا, إال  أىٍخرىجى

      كجـز: حجر ابف قاؿ(, ِْٖ/ ِ)أسد الغابة , أكثر كاألكؿ ,نقطتاف تحتيا بالباء: كقيؿ المكحدة, بالباء: رباح الثَّالثىةي 
 المثناة بالياء أنو ,كالحازمي كالعسكرم كالدارقطني الباركدم كصحح المثناة بالياء أنو ,نعيـ كأبك البر عبد كابف حباف بفا

 (.ِّّ/ ّ)تيذيب التيذيب البف حجر , يثبت كلـ ,بالمكحدة يعني رباح :بعضيـ قاؿ :البخارم كقاؿ ,أيضان 
ٍرأىةً  ًفييىا  النًَّبي مر الًَّتي اٍلغىٍزكىة ىىًذه( (ّ ٍيبىر, غىٍزكىة ,المقتكلة ًباٍلمى قيؿ خى ٍندىؽ: كى ا ,الخى كىاىيمى  البدر, "ًكفىايىتو" ًفي الٌرٍفعىة اٍبف حى

 الربيع بف رياح حديث في سيأتي ما ,حنيف غزكة في النيي ككف كيؤيد: "حجر ابف قاؿ(, ّٖ/ ٗ) الممقف البف المنير
 ذلؾ كفي ,الفتح غزكة  النبي مع مشاىده أكؿ كخالد...  عسيفان  كال ذريةن  تقتؿ ال :لو فقؿ خالدان  ؽحى الٍ  ألحدىـ فقاؿ ,اآلتي
    احرب حديث في الكاردة الغزكة ىذه تفسر أف كيمكف(, ُْٖ-ُْٕ/ ٔ)حجر البف البارم فتح", حنيف غزكة كانت العاـ

 غزكة في الكليد بف لخالد القصة ىذه مثؿ بحصكؿ كالكاقدم, إسحاؽ ابف عند صريحان  ذلؾ جاء كما حنيف بغزكة الربيع, بفا
 [.معاصر] (ٓٓٓ/ ِ, )قريبي إبراىيـ بف إلبراىيـ الطائؼ كحصار حنيف غزكة مركيات, حنيف
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بىاحه  فىمىرَّ  ابي  رى مَّى اهللً  رىسيكؿً  كىأىٍصحى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مىى كى ٍقتيكلىةو, ٍمرىأىةو ا عى ابىتً  ًممَّا مى  َفَوَقُفوا اٍلميقىد مىةي, أىصى
ُبونَ  ِإَلْيَيا, َيْنُظُرونَ  تَّى َخْمِقَيا, ِمنْ  َوَيَتَعجَّ مَّى اهللً  رىسيكؿي  لىًحقىييـٍ  حى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مىى كى كا رىاًحمىًتًو, عى  فىاٍنفىرىجي
ٍنيىا, قىؼى  عى مىٍييىا فىكى مَّى هللً ا رىسيكؿي  عى مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى ًدًىـٍ  فىقىاؿى  "ِلُتَقاِتلَ  َىِذهِ  َكاَنتْ  َما": فىقىاؿى  كى اْلَحْق ": أًلىحى
يًَّة  َتْقُتُموا اَل : َلوُ  َفُقلْ  َخاِلًدا , إف ىذا الحديث مميء بالمسائؿ اليامة, كاألحكاـ (ْ) (ّ) "(ِ)َعِسيًفا  َواَل  ,(ُ)ُذرّْ

كء عميو بشكؿ لف نسمط الضك ية التعامؿ مع المرأة كالصبياف كاألجير في الحركب, المفيدة, منيا: كيف
ٍمؽ المرأة, التي كجدكىا مقتكلة في ساحة  استحساف الصحابة  مفصؿ, بؿ سنتحدث عف عجابيـ مف خى كا 

مف  , كقد يتساءؿ أحده  المعركة, حيث أصابتيا مقدمة الجيش الذم كاف عمى رأسو, خالد بف الكليد 
ًبمىت عمى اإلعجاب باألشياء ال ناس, كيؼ يحدث ىذا كىـ في قمب المعركة؟, نقكؿ: بأف النفس البشرية جي

الجميمة, كىذا ليس عيبان, بؿ ىك مف الطبع السكٌم لدل اإلنساف؛ كألنو يحدث في إطار الضكابط الشرعية 
المرأة, مع المحافظة عمى عدـ  فمف الطبيعي أف ييٍعجىب الصحابة بتمؾ التي عمَّمنا إيَّاىا سيدنا محمد 

                                  
 

 غير إال يستعممكىا فمـ حذفكه لكنيـ ,اليمز كأصميا نثى,كأ ذكر مف اإلنساف نسؿ يجمع اسـ ,الذرية": األثير ابن قال( (ُ
 األرض, في ذرىـ تعالى اهلل ألف ؛التفريؽ بمعنى الذر مف أصميا :كقيؿ. مشددان  كذرارم ذريات, عمى كتجمع ميمكزة,
 :عبيد أىبيك قىاؿى ك (, ُٕٓ/ ِ)النياية في غريب الحديث كاألثر ", المقتكلة المرأة ألجؿ النساء ,الحديث ىذا في بيا كالمراد
 (.ُّٔ/ ُ) الجكزم البف الحديث غريب, الن سىاء يىٍعًني

 .(َِٖ/ ِ)السنف لمخطابي , كمعالـ(ِْٗ/ ِ) لمزمخشرم الفائؽ في غريب الحديث األجير كالعبد المستياف بو. ,والعسيف( (ِ
ًديثي , اٍلمىك ي يفى  ميٍسنىدي , مسند أحمد( (ّ بىاحً  حى ًبيعً  ٍبفً  رى دَّثىنىا: أحمد قاؿ(, ُِٗٗٓحُّٕ-َّٕ/ ِٓ) الرَّ اًمرو  أىبيك حى         عى
ٍبدي  ًمؾً  عى ك, ٍبفي  اٍلمى دَّثىنىا: قىاؿى  عىٍمرو ٍبدً  ٍبفي  اٍلميًغيرىةي  حى نىادً  أىًبي عىفٍ  الرٍَّحمىًف, عى دَّثىًني: قىاؿى  , الز  ق عي  حى , ٍبفي  اٍلميرى ٍيًفي  د هً  عىفٍ  صى بىاحً  جى      رى
بً  ٍبفً ا ٍنظىمىةى  أىًخي يًع,الرَّ  الن سىاءً  قىٍتؿً  ًفي بىابه , اٍلًجيىادً  ًكتىاب, سننو في داكد أبك كأخرجو, الحديث: ... أىٍخبىرىهي  أىنَّوي  اٍلكىاًتًب, حى
كًج, بىابي , الس يىرً  ًكتىابي , صحيحو في حباف ابف كأخرجو, المرقع بف عمر طريؽ مف(, ِٗٔٔحّٓ/ ّ) ري كىٍيًفيَّةً  اٍلخي  ًجيىادً الٍ  كى
 .مختصران  بو, المرقع عف( الزناد كأبك, عمر) ككالىما, الزناد أبك طريؽ مف(, ْٖٕٗحَُُ/ ُُ)
سنادهرجالو كميـ ثقات, ك ( (ْ      تقريب التيذيب غرائب,  لو قاؿ ابف حجر: ثقة ,ِغيَرة ْبن َعْبد الرَّْحَمناْلمُ  كفيومتصؿ,  ا 
قىاؿى , (ّْٓ: ص) الرحمف غير ما ذكرت مف الحديث كعامة ركاياتو, عف أبي الزناد مف ىذه  كلمغيرة بف عبد :عدم اٍبف كى

 الكامؿ في ضعفاء ,بي الزناد كمنو ما ال يكافؽ عميوالنسخة, عف أبي الزناد عنو شيء كثير يكافقو الثقات عمييا, عف أ
 كالكذابيف الضعفاء ماءأس بشي, تاريح ليس الزناد أبي صاحب :, ذكره ابف شاىيف في الضعفاء كقاؿ(ٖٕ/ ٖالرجاؿ )

كقاؿ ابف حنبؿ: قاؿ: ما أرل بو بأس, العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية , بشيء ليس: معيف بف , قاؿ يحيى(ُْٕ: ص)
 كضع آخر قاؿ: الفي مصالح, ك  , قاؿ أبك داكد: رجؿ(ِٕٖ/ ِ) قاؿ الذىبي: ثقة, الكاشؼ (,َُٓ/ ِابنو عبد اهلل )

 عبد بف المغيرة عف زرعة باأ سألت كقاؿ ابف أبي حاتـ: ,(ّٖٗ/ ِٖ) ماء الرجاؿ لممزمتيذيب الكماؿ في أس .بو بأس
 أحب ىك: قاؿ الزناد بىأ حديث في الزناد أبي بف الرحمف عبد أك حمزة بىأ بف شعيب أك اليؾ حبأ ىك المدني الرحمف

, قاؿ قّْع ْبن َصْيِفيّ اْلُمرَ كأما  صدكؽ,قمت: , (ِِٔ/ ٖ) حاتـ أبي البف كالتعديؿ الجرح ,الزناد بىأ بف الرحمف عبد مف إليَّ 
صدكؽ, كالحديث إسناده قمت: , (َْٔ/ ٓ), ذكره ابف حباف في الثقات: (ِٓٓ: ص)ابف حجر: صدكؽ, تقريب التيذيب 

ارى : الحاكـ قاؿ ,حسف ًديثي  فىصى ا اٍلحى ًحيحن مىى صى ٍيفً  شىٍرطً  عى لىـٍ  الشٍَّيخى اهي  كى ر جى  قاؿ(, ُّّ/ ِ) صحيحيفال عمى المستدرؾ, ييخى
 سمسمة, صحيح: األلباني قاؿ(, ُّٕ/ ِٓ)مسند أحمد  حاشية, حسف إسناد كىذا لغيره, صحيح: األرناؤكط شعيب

 (.ُّْ/ ِ) كفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث
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, كيحافظكا عمييا؛ كىناؾ جانب  فيا أك ما شابو ذلؾ مف تمؾ األمكر التي يعمميا أصحاب النبي تكش  
, كالتي ال (ُ), كىك استنكاره قتؿ تمؾ المرأة الضعيفة  في ىذا المشيد, كالذم جسَّده نبي الرحمة  آخر

   أحد المكجكديف باإلسراع في إبالغ  فكر, فقد أمر النبي تستطيع الدفاع عف نفسيا, كليذا كعمى ال
        , القرار النبكم الصادر عف القائد األعمى لمقكات المسمحة, بأف ال يقتؿ النساء خالد بف الكليد 

 كال الصبياف ... إلى آخره.
رجو مسمـ, مف كىذا ما أخ , بكر  , بامرأة نفَّمو إياىا أبا وُيْعَجب الصحابي الجميل سممة 

ٍكنىا: قىاؿى  ,(ِ) حديث سممة بف األككع  فىزىارىةى  غىزى
مىٍينىا (ّ) , أىبيك كىعى مىٍينىا,  اهللً  رىسيكؿي  أىمَّرىهي  بىٍكرو  كىافى  فىمىمَّا عى

بىٍيفى  بىٍينىنىا نىا سىاعىةه, اٍلمىاءً  كى مىٍيًو, قىتىؿى  مىفٍ  فىقىتىؿى  اٍلمىاءى, دى فىكىرى  اٍلغىارىةى, شىفَّ  ثيَـّ  ,(ْ)فىعىرٍَّسنىا  بىٍكرو  أىبيك أىمىرى سىبىى, عى  كى
ـي  النَّاسً  ًمفى  (ٓ)عينيؽو  ًإلىى كىأىٍنظيري  , ًفيًي ًشيتي  الذَّرىاًرم  بىًؿ, ًإلىى يىٍسًبقيكًني أىفٍ  فىخى بىٍيفى  بىٍينييـٍ  ًبسىٍيـو  فىرىمىٍيتي  اٍلجى  كى
بىًؿ, ـى  رىأىكيا فىمىمَّا اٍلجى قىفيكا, السٍَّي ًفيًيـً  أىسيكقيييـٍ  ًبًيـٍ  تي فىًجئٍ  كى مىٍييىا فىزىارىةى  بىًني ًمفٍ  اٍمرىأىةه  كى : قىاؿى  - أىدىـو  ًمفٍ  قىٍشعه  عى
تَّى فىسيٍقتيييـٍ  اٍلعىرىًب, أىٍحسىفً  ًمفٍ  لىيىا اٍبنىةه  مىعىيىا - الن ٍطعي : اٍلقىٍشعي  , أىبىا ًبًيـٍ  أىتىٍيتي  حى  بىٍكرو  أىبيك (ٔ)فىنىفَّمىًني  بىٍكرو

                                  
 

 النساء قتؿ يجكز ال كاألكزاعي مالؾ كقاؿ: "حجر ابف قاؿ ,المعارؾ في النساء قتؿ عف صريح نيي فيو الحديثىذا ( (ُ
 كالصبياف النساء معيـ كجعمكا سفينة أك بحصف نكاتحصَّ  أك كالصبياف بالنساء الحرب أىؿ تترس لك حتى ,بحاؿ كالصبياف

 ,قاتمت إذا قتميا جائز المرأة بأف: فكالككفيك  الشافعي يقكؿ, ك (ُْٕ/ ٔ) حجر البف البارم فتح ",تحريقيـ كال رمييـ يجز لـ
     نقؿ كما- الجميع كاتفؽ: حجر ابف قاؿ, إليو كقصدت القتؿ باشرت إذا إال ,لقتميا القصد يجكز ال: الكاق المالكية كمف

 :عمى دليؿ فيو: "الخطابي قاؿ, (ُْٖ/ ٔ) البارم فتح :انظر, كالكلداف النساء قتؿ إلى القصد منع عمى -كغيره بطاؿ بفا
 معالـ", قتميا جكاز عمى دؿَّ  قاتمت فإذا ,تقاتؿ ال أنيا ,قتميا تحريـ في ةالعم جعؿ أنو ترل أال ,تمتقي  قاتمت إذا المرأة أف

 .(َِٖ/ ِ) السنف
ٍبد ٍبف سناف األككع كاسـ األككع, ٍبف عمرك ٍبف سممة: كقيؿ ,َسَمَمة ْبن اأْلَْكَوع( (ِ     مالؾ ٍبف خزيمة ٍبف قشير ٍبف المَّوً  عى
 سممة ككاف إياس بابنو إياس أىبيك كاألكثر عامر, أىبيك: كقيؿ إياس, أىبيك: كقيؿ ـ,مسم أبا يكنى األسممي, أسمـ ٍبف سالماف ٍبفا

, رناخي   محسننا رامينا شجاعنا ككاف, الربذة فسكف انتقؿ ثـ المدينة, كسكف مرتيف, الشجرة تحت بايع ممف  لو كقاؿ...  فاضالن
: قاؿ أىنَّوي  عنو, كركل  المَّوً  رىسيكؿ لقاح استنقذ لما قرد ذم كةغز  في :قالو ".األككع ٍبف سممة رجالتنا خير: " المَّوً  رىسيكؿ
مىى الحديبية يىٍكـ  المَّوً  رىسيكؿ بايعت  كلما .قط أىًبي كذب ما: إياس ابنو كقاؿ غزكات, سبع المَّو رىسيكؿ مع كغزا ,المكت عى
 ,المدينة ًإلىى عاد بمياؿ, يمكت أف قبؿ كاف حتى ؾىنا يزؿ فمـ أكالد, لو ككلد ىناؾ كتزكج الربذة, ًإلىى خرج , عثماف قتؿ

 .(ُٕٓ/ ِ)أسد الغابة البف األثير
 .(ُِِ/ َُ) لمسمعاني كاألئمة, األنساب العمماء مف جماعة منيا كاف قبيمة, كىي ,فزارة( (ّ
     .(ِْٔ-ِّٔ/ ْ)معجـ مقاييس المغة , يرتحمكف نزكؿ القـك في سفر مف آخر الميؿ, يقعكف كقعة ثـ ,التَّْعِريُس ( (ْ
مىاعىة ,كالعينيؽ مف النَّاس ,الناس من ُعنق( (ٓ  .(ُٗٔ/ ُألزىرم )لتيذيب المغة  ,اٍلجى
ـي, :النََّفلُ : نفل( (ٔ ـي  ,كغيٍنما نىفىالن  أعطيتو: فيالنان  كنٌفٍمت. األىٍنفاؿ: كالجميعي  الغيٍن ٍند, ينف ؿي  كاإلما  ,غىًنمكا ما ليـ جعؿ إذا الجي

 .(ِّٓ/ ٖ)دم  العيف لمفراىي
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ًدينىةى  فىقىًدٍمنىا تىيىا,اٍبنى  ا اٍلمى مى مَّى اهللً  رىسيكؿي  فىمىًقيىًني ثىٍكبنا, لىيىا كىشىٍفتي  كى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى      : فىقىاؿى  الس كًؽ, ًفي كى
بىٍتًني لىقىدٍ  كىاهللً  اهلًل, رىسيكؿى  يىا: فىقيٍمتي  ,اْلَمْرَأَة" ِلي َىبْ  َسَمَمُة, "َيا مىا أىٍعجى  اهللً  رىسيكؿي  لىًقيىًني ثيَـّ  ثىٍكبنا, لىيىا تي كىشىفٍ  كى

مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ًىيى : فىقيٍمتي  ",(ُ)َأُبوَك  ِلمَّوِ  اْلَمْرَأةَ  ِلي َىبْ  َسَمَمُة, "َيا: ًلي فىقىاؿى  الس كًؽ, ًفي اٍلغىدً  ًمفى  كى
ا فىكىاهللً  اهلًل, رىسيكؿى  يىا لىؾى   َمكََّة, َأْىلِ  ِإَلى َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّى اهللِ  َرُسولُ  ِبَيا َفَبَعثَ  ,(ِ)ثىٍكبنا  لىيىا كىشىٍفتي  مى

في ىذا الحديث الطكيؿ  يظير بكضكح ,(ٓ) (ْ) "ِبَمكََّة, ُأِسُروا َكاُنوا اْلُمْسِمِمينَ  ِمنَ  َناًسا (ّ)ِبَيا  َفَفَدى
 ف فزارة, كأبك بكر ما غزا المسممك , عند الذم ساقو مسمـ, متحد ثا عف قصة سممة بف األككع 

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

                                  
 

 الكلد مف كجد فإذا اهلل, كناقة اهلل بيت: قيؿ كما ,كشرفان  عظيمان  اكتسى شريؼ عظيـ إلى الشيء أضيؼ إذا "أبوك هلل"( (ُ
, بمثمؾ كأتى بؾ أبحب حيث خالصان  هلل أبكؾ :أم: كالتعجب المدح معرض في أبكؾ هلل قيؿ كيحمد, مكقعو يحسف ما

 (.ُٗ/ ُ) ر البف األثير النياية في غريب الحديث كاألث
ـً  عىفٍ  ًكنىايىةن  ,(َثْوًبا َلَيا َكَشْفتُ  َوَما)( (ِ  .(ُِٔ/ ٕ)عكف المعبكد لمعظيـ آبادم ,اٍلًجمىاعً  عىدى
 المشركيف إلى كردىا بيا  اهلل رسكؿ مفاداة كفي"بيا مسمميف, يدؿ عمى عدـ اسالميا, قاؿ الطحاكم:  فداء النبي ( (ّ
 (.ُٔ/ َُ) اآلثار مشكؿ شرح", إسالـ منيا يكف لـ أنو كعمى عميو, كانت ما عمى اثبكتي عمى دؿ قد ما
ًفدىاءً  التٍَّنًفيًؿ, بىابي , كىالس يىرً  اٍلًجيىادً  ًكتىابي , مسمـ صحيح( (ْ دَّثىنىا: مسمـ قاؿ(, ُٕٓٓحُّٕٓ/ ّ) ًباأٍلىسىارىل اٍلميٍسًمًميفى  كى  حى

, ٍبفي  زيىىٍيري  ٍربو دَّثىنىا حى , ٍبفي  عيمىري  حى دَّثىنىا ييكنيسى , ٍبفي  ًعٍكًرمىةي  حى دَّثىًني عىمَّارو مىمىةى, ٍبفي  ًإيىاسي  حى دَّثىًني سى , الحديث: ... قىاؿى  , أىًبي حى
ةً  بىابي , اٍلًجيىادً  ًكتىاب, في سننو داكد أبك كأخرجو ٍدًرًكيفى  ًفي الر ٍخصى     ىاشـ طريؽ مف(, ِٕٗٔحْٔ/ ّ) بىٍينىييـٍ  ييفىرَّؽي  اٍلمي

, الكليد كأبي عامر أبي طريؽ مف(, ّّْٓحّٖ/ ّ) كىالسَّرىايىا اٍلمىغىاًزم ًكتىابي , في مستدركو الحاكـ كأخرجو, القاسـ بفا
 .بنحكه بو, عمار بف عكرمة عف(, الكليد كأبك, عامر كأبك, ىاشـ) كالجميع

 عمار بف عكرمة أحاديث: حمدأ كقاؿ(, ّٔٗ: ص)تقريب التيذيب , يغمط صدكؽ, ِعْكِرَمة ْبُن َعمَّار: حجر ابف قاؿ( (ٓ
قاؿ البخارم: (, ْْٗ/ ِ) اهلل عبد ابنو ركاية ألحمد الرجاؿ كمعرفة العمؿ, بصحاح ليس ضعاؼ كثير أبي بف يحيى عف

 ككاف: أحمد كقاؿ ,(ُِْالعمؿ الكبير لمترمذم )ص: , عكرمة بف عمار يغمط الكثير في أحاديث يحيى بف أبي كثير
 كقاؿ, بأس بو ليس صدكؽ: معيف بف يحيى قاؿ (,ّٖٕ/ ّ) لمعقيمي الكبير الضعفاء, صالحان  سممة بف سإيا عف حديثو
 الجرح, غاليطاأل بعض كثير أبي بف يحيى عف حديثو كفى ,دلس كربما ,حديثو في كىـ كربما ,صدكقان  كاف: حاتـ أبك

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

, (ِْٔسؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ )ص:  ,ف يىٍحيىى ٍبف أىًبي كثير اضطرابحديثو ع
ثقة إال في حديثو عف يحيى بف أبي : قمت(, ّّ/ ِ) الكاشؼ, فمضطرب كثير أبي بف يحيى في إال ,ثقة: الذىبي قاؿ
 كلكنو(, ِْ: ص)طبقات المدلسيف , المدلسيف مراتب مف الثالثة المرتبة في حجر ابف كضعو فقد ,تدليسال أماك , كثير
 .تدليسو يضر فال, -التخريج في فمبيَّ  ىك كما– حديثنا سنادإ نفس في بالتحديث حصرَّ 
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 منو مرة ثانية, لـ يتردد سممة  ئ األمر, كلكف بعد أف طمبيا النبي في باد بيا, كلـ ييبيا لمنبي 
اهلًل"؛ ألف في التكرار مظنة الحاجة الماسة لممسمميف,  رىسيكؿى  يىا لىؾى  , فقاؿ: "ًىيى  في أف ييبيا لمنبي 

نا: , كالمالحظ ىكالمصمحة العامة مقدمة عمى اإلعجابات الشخصية, كىذا ىك ديدف صحابة رسكؿ اهلل 
لـ ينكر عميو إعجابو بتمؾ المرأة, كىذا دليؿ عمى: أف األمر مستحسف, كغير خارج عف  أف النبي 

ال ألنكره النبي  كما –, فيك ال يسكت عمى أمر سيء, كطمبو كاف لممصمحة العامة لممسمميف  الشرع, كا 
 .-أكضحنا سابقان 

, كما أكرد البخارم, مف ثعموُيْعَجب الفضل بن عباس رضي اهلل عنيما, بحسن امرأة من خ
ٍبدي  ٍنييمىا, المَّوي  رىًضيى  عىبَّاسو  ٍبفي  المَّوً  حديث عى مَّى المَّوً  رىسيكؿي  أىٍردىؼى : قىاؿى  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى          الفىٍضؿى  كى

ٍمفىوي  النٍَّحرً  يىٍكـى  عىبَّاسو  ٍبفى ا مىى خى زً  عى رىاًحمىًتًو  عىجي
كىافى  ,(ُ) ًضيئنا  جيالن رى  الفىٍضؿي  كى كى

قىؼى  ,(ِ)  ًلمنَّاسً   النًَّبي   فىكى
, ـٍ ـى  ًمفٍ  اٍمرىأىةه  كىأىٍقبىمىتً  ييٍفًتيًي ٍثعى خى

ًضيئىةه  (ّ) مَّى المَّوً  رىسيكؿى  تىٍستىٍفًتي كى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى, عى سى  يىٍنظيري  الفىٍضؿي  فىطىًفؽى  كى
ًإلىٍييىا 
بىوي  ,(ْ) ٍسنييىا, كىأىٍعجى مَّى النًَّبي   فىاٍلتىفىتى  حي مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ذى  ًبيىًدهً  فىأىٍخمىؼى  ًإلىٍييىا, يىٍنظيري  كىالفىٍضؿي  كى  ًبذىقىفً  فىأىخى
ةى  ًإفَّ  المًَّو, رىسيكؿى  يىا: فىقىالىتٍ  ًإلىٍييىا, النَّظىرً  عىفً  كىٍجيىوي  فىعىدىؿى  الفىٍضًؿ, ج   ًفي المَّوً  فىًريضى مىى الحى  كىتٍ أىٍدرى  ًعبىاًدًه, عى

ا أىًبي مىى يىٍستىًكمى  أىفٍ  يىٍستىًطيعي  الى  كىًبيرنا, شىٍيخن ٍنوي  يىٍقًضي فىيىؿٍ  الرَّاًحمىًة, عى ٍنوي؟ أىحيجَّ  أىفٍ  عى , نجد (ٓ) "َنَعْم": قىاؿى  عى
 بحسف كجماؿ تمؾ المرأة الكضيئة التي جاءت لمنبي  ىنا: أف المفظة صريحة في إعجاب الفضؿ 

      البصر, يغض أف إال ... المرأة عف الفضؿ كجو النبي صرؼ ترل ؿ: "أالتستفتيو, قاؿ ابف بطا
نما  فالنظر الفتنة أمنت فإذا الفتنة, إلى ذريعة البصر يككف لئال يحؿ, ال عمَّا األبصار بغض اهلل أمر كا 
 عميو يفخش حسنيا, أعجبو أنو إلييا النظر بإدامتو عمـ حيف الفضؿ كجو حكَّؿى  النبي أف ترل أال مباح,

                                  
 

. كالعىجيزىةي, لممرأة خاصة.  ,وعجز( (ُ العجز: مؤخر الشئ, يؤنث كيذكَّر. كىك لمرجؿ كالمرأة جميعان. كالجمع األعجازي
: الضعؼ   .(ّٖٖ/ ّالصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم ), كالعىٍجزي

ٍسفي كالنَّظافةي. كى  (وضيئاً )( (ِ ًضيئان كالكىضاءىةي: الحي ارى كى اءىةن, ًباٍلفىٍتًح كىاٍلمىد : صى ؤى يىٍكضيؤي كىضى          لساف العرب , قىٍد كىضي
 (.ِِّ/ ِِ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني, صكرتو كنظافة كىجيو لحسف: أىم, (ُٓٗ/ ُ)البف منظكر

الصحاح تاج المغة كصحاح , باليمف كصاركا معد, مف ىـ: كيقاؿ اليمف, مف أنمار بف خثعـ كىك قبيمة, أبك :خثعم( (ّ
ٍثعىًمي(, َُٗٗ/ ٓ) العربية لمجكىرم اء ًبفىٍتح اٍلخى سيكيكف اٍلخى فتح اٍلميثىمَّثىة الثَّاء كى ًفي اٍلميٍيممىةالعيف  كى  الن ٍسبىة ىىًذه - ًميـ آخرىىا كى

ٍثعىًمي اٍلًمٍقدىاـ بف ميصعب اهلل عبد أىبيك ًمٍنييـ خثعـ ًإلىى , عىٍمرك بفا إراش بف أىٍنمىار بف خثعـ ىيكى  ,خثعـ سبنى ...  كيكًفيالٍ  اٍلخى
 .(ِّْ/ ُ)األثير البف األنساب تيذيب في المباب

 .(ِِّ/ ِِ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني ,ًإلىٍييىا ينظر اٍلفضؿ جعؿ: اْلفضل َفَطِفقَ ( (ْ
دَّثىنىا: البخارم قاؿ(, ِِٖٔحُٓ/ ٖ) بىابي , ااًلٍسًتٍئذىافً  ًكتىابي , البخارم صحيح( (ٓ اًف, أىبيك حى نىا اليىمى , أىٍخبىرى  عىفً  شيعىٍيبه

, ًني: قىاؿى  الز ٍىًرم  مىٍيمىافي  أىٍخبىرى , ٍبفي  سي ًني يىسىارو ٍبدي  أىٍخبىرى ا, المَّوي  رىًضيى  عىبَّاسو  ٍبفي  المَّوً  عى ٍنييمى  .الحديث: ... قىاؿى  عى
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صرؼ كجو الفضؿ, ليس مف بداية مجيء المرأة, كلكف بعد أف  ؛ نستنتج أف النبي (ُ)الشيطاف"  فتنة
أطاؿ النظر إلييا, كخرج عف المألكؼ كالمسمكح بو شرعان, فقد تحدثنا سابقان عف النظرة األكلى كالتي ال 

ؿ, كىذا أمر طبيعي, كلكف عندما يمتمكيا اإلنساف, فيي التي ينتج عنيا ىذا اإلعجاب بالحيسف كالجما
 -أبدان –تخرج عف ىذا النطاؽ, فيذا يؤدم إلى الفتنة, كاالنزالؽ إلى براثف المعصية كالفساد, كىذا ال يقبمو 

 الحديث ألصحابو, كال لممسمميف عامَّة, قاؿ القسطالني: "كفي سيد المتطيريف كالمتعففيف, سيدنا محمد 
ؿ لـ ألنو يمتنع؛ لـ الفتنة أمنت إذا أنو كمقتضاه, الفتنة خشية البصر غض  أدمف حتى الفضؿ كجو يحك 
  .(ِ)الفتنة"  عميو فخشي بيا إلعجابو إلييا النظر

 اإلعجاب بالنساء ُخُمَقًا وُسُموَكاً المطمب الثالث: 
 نكران, فاألخالؽ يتجسد في الركح الذم ينبض فييا اإلسالـ, كىك جكىره النقي الذم ييًشع   :األخالؽ

فاألخالؽ في السمكؾ كالمعامالت,  , كمع اآلخريف, العالقة مع الذات, كعالقة النفس مع اهلل 
كالعبادات, ككؿ مناحي الحياة الدينية كاإلجتماعية, فالنساء في مجتمعاتنا يشكمف النصؼ اآلخر كالجميؿ, 

كف, بأخالقيا كسمككيا محٌؿ كالسمكؾ الحسف, فيي تك الحميدة فما بالكـ, لك تزيَّنت تمؾ المرأة باألخالؽ
 اإلعجاب كاالستحساف مف الناس.

, فقػد جػاء فػي الحػديث الػذم أخرجػو معمػر بػف راشػد, بحياء امرأة جـاءت تبايعـو ُيْعَجب النبي  
اًئشىةى  اءىتٍ : "قىالىتٍ   مف حديث عى ٍتبىةى  اٍبنىةي  فىاًطمىةي  جى ًبيعىػةى  ٍبفً  عي رى

ػذى  , النَّبًػيَّ  تيبىػاًيعي  (ّ) مىٍييىػا فىأىخى  تيٍشػًرؾى  أىالَّ  عى
ػػػػٍيئنا, ًبالمَّػػػػوً  ػػػػعىتٍ : قىالىػػػػتٍ  اآٍليىػػػػةى  شى مىػػػػى يىػػػػدىىىا فىكىضى يىػػػػاءن, رىٍأًسػػػػيىا عى ــــبَ  حى ــــا  المَّــــوِ  َرُســــولَ  َفَأَعَج ــــا رََأى َم  ِمْنَي

                                  
 

 .(ُُ/ ٗ) البخارم صحيح شرح( (ُ
 (.ُّّ/ ٗ) القسطالني شرح( (ِ
 يكـ أسممت ,معاكية خالة كىي عتبة, بنت ىند أخت ,العبشمية القرشية شمس عبد بف ربيعة بف ِبْنت ُعْتبة َفاِطَمة( (ّ

مَّى النبي كبايعت الفتح, مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  هللا رسكؿ يبايعاف ,ىند كبأختيا بيا عتبة بف حذيفة أبك أخكىا كذىب,  ... كى
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى : قاؿ كالعاىات؟ اتالينَّ  ىذه قكمؾ نساء في تعمـ أك: ىند قالت عمينا, اشترط افممَّ  الفتح, يـك كذلؾ ,كى
مَّى اهلل لرسكؿ كجاءت,  يشترط فيكذا بايعو مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  يإل أحب قبة األرض في كما كنت قد اهلل, رسكؿ يا: فقالت كى
ني قبتؾ, مف تيدـ أف  أحب أككف حتى يؤمف لف أحدكـ إف أما: " فقاؿ قبتؾ, مف بقاء إلى أحب قبة األرض في كما اليـك كا 
: دخؿ إذا لو تقكؿ فكانت ربيعة, بف عتبة بنت فاطمة طالب أبي بف عقيؿ كتزٌكج(, ِِّ/ ٕ)أسد الغابة ", نفسو مف إليو
 كأتت بيت, كرأسؾ رأسي يجمع ال: فقالت النار, دخمت إذا يسارؾ عف: أضجرتو دكق ,يكمان  ليا فقاؿ ربيعة؟ بف عتبة أيف

 اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر, مصطمحيف كجداىما حضر فمما فكعداىا, كمعاكية عباس ابف معيا فبعث عثماف
(ٖ /ِٕٓ.)  
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اًئشىةي  قىالىتٍ " ٍرأىةي, أىيَّتييىا أىًقر م: عى ا فىكىالمَّوً  اٍلمى مىػى ًإالَّ  بىايىعىنىػا مى مىػى فىبىايىعىيىػا ًإذنا, فىػنىعىـٍ : الىػتٍ قى  ىىػذىا عى , (ِ) (ُ) "اآٍليىػةً  عى
 يبايعيف عمى اآلية, كىي قكلو تعالى: , بعد اسالميف لممبايعة, فكاف النبي  كانت النساء تأتي لمنبي 

 َّفْزَشِّنَوُ ثِجُيْزَبٍْ َّإْرِنيَ ًٌََب ؤًٌََْبدَىَُّٓ َّمْزٍَُْٓ ًٌََب َّضِْٔنيَ ًٌََب َّسْشِلَْٓ ًٌََب شَْْئًب ٍَّوِثِبٌ ُّشْشِوَْٓ ٌَب ؤَْْ عٍَََ ُّجَبِّعْنَهَ اٌُّْؤِِْنَبدُ خَبءَنَ إِرَا اٌنَّجُِِّ ؤَُّّيَب َّب}

, فػإذا أقػررف [80: ادلّزسنوخ ]{  سَزِوٌُْ  غَفُوٌسٌ  اٌٍَّووَ  إَِّْ اٌٍَّووَ  ٌَيَُّٓ ًَاسْزَغْفِشْ فَجَبِّعْيَُّٓ َِعْشًُفٍ فِِ َّعْظِْنَهَ ًٌََب ًَؤَسْخٍُِيَِّٓ ؤَّْذِّيَِّٓ ثََْْٓ
ػةي  بايعيف النبي  ٍتبىػةى, لتبػايع النبػي  اٍبنىػةي  , كفي قصتنا ىذه, جاءت فىاًطمى , كقػرأ عمييػا اآليػة, فعنػدما  عي

مػػف  النبػػي  فُأْعِجــبكضػػعت يػػدىا عمػى رأسػػيا مػػف الحيػاء,  َيــْزِنيَن", َواَل  َيْســِرْقنَ  "َواَل كصػؿ لقكلػػو تعػالى: 
ككيؼ ال ييٍعجىب مف حيائيػا, كىػك زينػة ليػا كعامميػا عمػى اجتنػاب القبػائح كالمنكػرات, كتحصػؿ بػو حيائيا, 
ة كالطيارة كالنقاء, فما أجمؿ تمؾ المرأة التي ترتدم ثػكب الحيػاء, فالحيػاء كمػو خيػر يقػكؿ تعػالى: عمى العفَّ 

  .[05: اٌمظض]{ اسْزِسَْْبءٍ عٍَََ رَّْشِِ إِزْذَاىَُّب فَدَبءَرْوُ}
ذم حيث جاء في الحديث ال , ومشيد آخر من المشاىد النسائية, المستحسنة لدى النبي 

قَّاصو  أىًبي ٍبفً  أخرجو البخارم, مف حديث سىٍعدً  مىى  عيمىري  اٍستىٍأذىفى : قىاؿى  , كى  كىًعٍندىهي    المَّوً  رىسيكؿً  عى
  

 
 
 

                                  
 

ٍزؽً  بىابي  ,راشد بف معمر جامع( (ُ ميبىايىعىةً  الر  مَّى النًَّبي   كى مىٍيوً  هللي ا صى مَّـى  عى سى  عىفً : معمر أخرجو(, ََُِِحْْٔ/ ُُ) كى
, اًئشىةى  عىفٍ  عيٍركىةى, عىفٍ  الز ٍىًرم   ِإَذا} بىابي , القيٍرآفً  تىٍفًسيرً  ًكتىابي , صحيحو في البخارم كأخرجو, الحديث: ... قىالىتٍ   عى
مىارىةً  ًكتىابي , صحيحو في مسمـ كأخرجو(, ُْٖٗحَُٓ/ ٔ[ )َُ: الممتحنة] {ُمَياِجَراتٍ  الُمْؤِمَناتُ  َجاَءُكمُ   كىٍيًفيَّةً  بىابي , اإٍلً
د يقىةً  ميٍسنىدي , مسنده في أحمد كأخرجو, بمعناه( كمسمـ, البخارم) ككالىما(, ُٖٔٔحُْٖٗ/ ّ) الن سىاءً  بىٍيعىةً  اًئشىةى  الص  , عى
ا اأٍلىًئمَّةً  بىٍيعىةً  بي بىا, الس يىرً  ًكتىابي , صحيحو في حباف ابف كأخرجو(, ُِٕٓٓ حٓٗ/ ِْ) مى ب   كى / َُ) لىييـٍ  ييٍستىحى

 كالجميع(, ِٕٖٗحٕ/ ٔ) الن سىاءً  بىٍيعىةي , اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًكتىابي , مصنفو في الصنعاني الرزاؽ عبد كأخرجو(, ْْٓٓحُْٖ
 (.غيره أك مالزىر  كقاؿ, شؾ أحمد أف إال, )بمثمو بو ,الزىرم طريؽ مف(, الرزاؽ كعبد, حباف كابف, أحمد)
سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ِ  عمى الحساف التعميقات, اإلسناد صحيح: األلباني قاؿ, صحيح إسناده الحديث: قمت, متصؿ ا 

مسند , الشيخيف رجاؿ ثقات رجالو صحيح, حديث: األرناؤكط شعيب المحقؽ قاؿ(, ّْٕٓ حٗ/ ٕ) حباف ابف صحيح
 (.ٓٗ/ ِْ)أحمد 
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ٍيشو  ًمفٍ  ًنسىاءه  قيرى
يىٍستىٍكًثٍرنىوي  ييكىم ٍمنىوي  (ُ) اًليىةن  ,كى ابى  يىٍبتىًدٍرفى  قيٍمفى  عيمىري  اٍستىٍأذىفى  فىمىمَّا ,(ِ)أىٍصكىاتيييفَّ  عى  فىأىًذفى  ,(ّ)الًحجى

مَّى المَّوً  رىسيكؿي  لىوي  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مَّى المَّوً  كىرىسيكؿي  كى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى , كى ؾي ؾى : عيمىري  فىقىاؿى  يىٍضحى  المَّوي  أىٍضحى
ِتي َىُؤاَلءِ  ِمنْ  َعِجْبتُ ": قىاؿى  المًَّو, رىسيكؿى  يىا ًسنَّؾى   قىاؿى  "الِحَجابَ  اْبَتَدْرنَ  َصْوَتكَ  َسِمْعنَ  َفَممَّا ِعْنِدي, ُكنَّ  الالَّ
ؽَّ  كيٍنتى  المَّوً  رىسيكؿى  يىا فىأىٍنتى : عيمىري  يىيىٍبفى  أىفٍ  أىحى

, عىديكَّاتً  أىمٍ : قىاؿى  ثيَـّ  ,(ْ)  رىسيكؿى  تىيىٍبفى  كىالى  ٍبنىًنيأىتىيى  أىٍنفيًسًيفَّ
مَّى المَّوً  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى؟ عى سى ,: قيٍمفى  كى ـٍ كىأىٍغمىظي  أىفىظ   أىٍنتى  نىعى

مَّى المَّوً  رىسيكؿً  ًمفٍ  (ٓ) مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى  رىسيكؿي  قىاؿى  كى
مَّى المَّوً  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ا َساِلًكا َقطُّ  الشَّْيَطانُ  َلِقَيكَ  َما ِبَيِدِه, َنْفِسي َوالَِّذي": كى ا َسَمكَ  ِإالَّ  (ٙ) َفجِّ  َغْيرَ  َفجِّ
كَ  متعجبان مف فعؿ النساء الالتي كفَّ عنده يطمبف الكثير مف اإلجابات ألمكر  , كيضحؾ النبي (ٕ)"َفجّْ

 بيف ثناياه رضاه  ضاحكان, يحمؿ ف, كىي العطايا كالنفقة, كىذا االستحساف الذم أظيره النبي يي ص  خي تى 
                                  

 
, كىذا  عندما جاء عمر أسرعف لمحجاب, كىذا يعني: أنيفَّ لـ يكفَّ محتجبات أماـ النبي  قد يتبادر لمذىن قول:( (ُ

ذا كاف معيف غير نسائو,  صحيح, كتفسير ذلؾ: أف ىؤالء النساء ىفَّ مف أزكاج النبي  جمسف معو يسألنو العطاء, كا 
 كعنده)كاهلل أعمـ(, كىذا قالو ابف حجر: " معيف كاف مف كراء حجاب كفَّ يرتديف حجابيف, ككالـ عمر  -جزمان –فإنيف 
 أنيف :كالمراد ,األكؿ يؤيد يستكثرنو :قكلو قرينة لكف ,غيرىف مف معيف يككف أف :كيحتمؿ ,أزكاجو مف ىف قريش مف نسكة
 .(ْٕ/ ٕ) حجر البف البارم فتح ",يعطييف مما أكثر منو يطمبف

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

 (.َُّ/ ٓ) القسطالني شرح, إليو يتسارعف :أم (الحجاب يبتدرن)( (ّ
 .(ّْٖٗ/ ٗ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممال عمي القارم ,تيعىظ ٍمفى  كىالى : أىمٍ  (َتَيْبنَ  َواَل ) ((ْ
ميؽً  ًشدَّةً  عىفٍ  ًعبىارىةه  كىىيكى  ًبمىٍعننى ,والغميظ الفظ": النككم قاؿ( (ٓ اًنبً  كىخيشيكنىةً  اٍلخي لىٍيسىتٍ  :اٍلعيمىمىاءي  قىاؿى  اٍلجى  ىينىا أىٍفعىؿى  لىٍفظىةي  كى

مىةً  ٍعنى  ًىيى  بىؿٍ  ًلٍمميفىاضى ًميظه  فىظ   ىًبمى قىدٍ  :اٍلقىاًضي قىاؿى  غى ٍممييىا يىًصح   كى مىى حى مىةً  عى  مىا ىيكى   النًَّبي   ًفي ًمٍنيىا الًَّذم اٍلقىٍدرى  كىأىفَّ  اٍلميفىاضى
ًظوً  ًمفٍ  كىافى  مىى ًإٍغالى ا ,كىاٍلمينىاًفًقيفى  اٍلكىاًفًريفى  عى كىافى  {عمييم واغمظ والمنافقين الكفار َجاِىدِ } :تىعىالىى قىاؿى  كىمى ييٍغًمظي  يىٍغضىبي  كى  كى
ريمىاتً  اٍنتىيىاؾً  ًعٍندى  ًفي ,أىٍعمىـي  كىالمَّوي  تىعىالىى المَّوً  حي ًديثً  ىىذىا كى كدنا ييفىك تٍ  مالـ ,كالرفؽ كالحمـ الجانب ليف فىٍضؿي  اٍلحى  شىٍرًعيًّا مىٍقصي
قىاؿى  {,لممؤمنين جناحك َواْخِفْض } :تىعىالىى المَّوي  قىاؿى   :تعالى كقاؿ {,حولك من النفضوا اْلَقْمبِ  َغِميظَ  َفظِّا ُكْنتَ  َوَلوْ } :الىىتىعى  كى
 (.ُٓٔ/ ُٓ) مسمـ عمى النككم شرح, "{َرِحيمٌ  رؤف بالمؤمنين}
قىاؿى , (ُْْ/ ّ) البف األثير النياية في غريب الحديث كاألثر, المكضع المتسع بيف الشيئيف الفجكة: ,(فجاً )( (ٔ : ًعيىاض كى

مىٍيًيـ, لىييـ سىًبيؿ الى  كىأىنو عىنوي, تىعىالىى اهلل رىًضي عمر, مف كأعكانو الشٍَّيطىاف لبعد مثالن  بى رى ضى  أىنو يٍحتىمؿ  سمكت ًإذا ًإنَّؾ: أىم عى
كؼ أىمر ًفي لىٍيسى  غىيره, كتسمؾ فتتركو ,ًفيوً  يكسكس أىف مف الشٍَّيطىاف فييأس تتركو كىالى  ًفيوً  تنفذ ,مينكر عىف نيي أىك ًبمىٍعري  كى

ًقيقىة عمى الطًَّريؽ ًبوً  الميرىاد  (.ُُٖ/ ُٓ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني", اٍلحى
ٍمؽً  بىٍدءً  ًكتىابي  ,البخارم صحيح( (ٕ نيكًدهً  ًإٍبًميسى  ًصفىةً  بىابي  ,الخى دَّثىنىا: البخارم قاؿ(, ِّْٗحُِٔ/ ْ) كىجي              حى

ًمي   ٍبدً  ٍبفي  عى دَّ  المًَّو, عى , ٍبفي  يىٍعقيكبي  ثىنىاحى ـى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي , عىفٍ  أىًبي, حى اًلحو , اٍبفً  عىفً  صى ًني: قىاؿى  ًشيىابو ٍبدي  أىٍخبىرى ًميدً  عى            الحى
ٍبدً  ٍبفي  , ٍبفً ا الرٍَّحمىفً  عى ٍيدو مَّدى  أىفَّ  زى , أىًبي ٍبفً  سىٍعدً  ٍبفى  ميحى قَّاصو ,كى  أىًبي ٍبفى  سىٍعدى  أىبىاهي  أىفَّ  أىٍخبىرىهي  كى  .الحديث: ... قىاؿى  قَّاصو
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الذم  لمنساء, كرغـ اعتراض عمر  عمى ما فعمف مف ابتدارىف الحجاب, فيك فريضة ممزمة مف اهلل 
ؽَّ  كيٍنتى  المَّوً  رىسيكؿى  , لقكلو: "يىا ظفَّ أنيف ال يعظ مف النبي  " أىفٍ  أىحى إال أف المشيد غير ذلؾ الذم  ؛يىيىٍبفى
مؽ رفيع, أال كىك الحياء, كىك مف اإليماف كمف الصفات شعر أني ظنو عمر, كىك أف النبي  فَّ ذكات خي

رحمة لمعالميف,  الرائعة كالجميمة لمنساء, ككذلؾ فإنيف يجمسف في مجمس خير البشر, الذم أرسمو اهلل 
 ة, كىذا أدعى إلبداء النبي كىفَّ في راحة كطمأنينة تامَّ  فميذا كانت تمؾ النساء يجمسف مع النبي 

 بو بتصرفيف.إعجا
ٍرأىةً  ًفي ييٍعًجبيييـٍ  "كىافى : في الحديث الذم أخرجو الدارمي (ُ) ُعَتْيَبة ْبن َكموقال اْلحَ  اًئضً  اٍلمى  أىفٍ  اٍلحى

أى  ًة, كيضيكءىىىا تتىكىضَّ تيكىب رىهي  المَّوى  تيسىب حى  ثيَـّ  ًلمصَّالى ٍقتً  ًفي كى ًة"  كى  , نقؿ التابعي الجميؿ الحكـ,(ّ) (ِ)الصَّالى
إعجابيـ كاستحسانيـ بأف تتكضأ المرأة كقت حيضتيا, كضكءىا لمصالة, ثـ تسبح كتكبر, كىؤالء الذيف 

عف  ناتج , أك مف التابعيف الذيف سمع منيـ, كىذا اإلعجاب  نقؿ عنيـ, إما أف يككنكا مف الصحابة 
ات التي تككف فييا , كعدـ تضييع األكق يـ الشديد في اقتناص كؿ لحظات الحياة في ذكر اهلل حب  

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

                                  
 

    عتيبة بف الحكـ ىك كليس ,الككفي عمر أبك كيقاؿ ,اهلل عبد أبك :كيقاؿ ,محمد أبك مكالىـ الكندم اْلَحَكم ْبن ُعَتْيَبة( (ُ
 كشريح صحابة ىؤالء ,أكفى أبي بف اهلل كعبد ,منو يسمع لـ :كقيؿ ,أرقـ بف كزيد ,جحيفة أبي عف ركل ,النياس بفا

ف يى (, ِّْ/ ِ)تيذيب التيذيب البف حجر ,التابعيف مف كغيرىـ...  طمحة بف كمكسى حاـز أبي بف كقيس ضيالقا تيكي  كى
ـي  كى ٍمسى  سىنىةى  ًباٍلكيكفىةً  اٍلحى ًمائىةو  عىٍشرىةى  خى كىافى  ,الممؾ عبد بف ىشاـ خالفة في ,كى ـي  كى كى ا فقييان  ثقة عتيبة بف اٍلحى اًلمن اًلينا عى ًفيعنا عى  رى
ًديثً  يرى كىثً   (.ِّْ/ ٔ)الطبقات الكبرل البف سعد, اٍلحى
اًئضً : بىابي , الطَّيىارىةً  ًكتىابه , الدارمي سنف( (ِ أي  اٍلحى ٍقتً  ًعٍندى  تىكىضَّ ةً  كى الى نىا: الدارمي قاؿ(, َُُُ حِٕٔ/ ُ) الصَّ مَّدي  أىٍخبىرى  ميحى
, ٍبفي ا دَّثىنىا ييكسيؼى , ٍبفي  يىٍحيىى حى ـى  سىًمٍعتي : قىاؿى  أىي كبى كى  , تفرد بو الدارمي.الحديث: ... يىقيكؿي  عيتىٍيبىةى, ٍبفى  اٍلحى

سنادهك , ثقات رجالو( (ّ  في أخطأ :يقاؿ ,فاضؿ ثقة: حجر ابف قاؿ, الِفْرَياِبي ُمَحمَّد ْبن ُيوُسف كفيو,, الحكـ إلى متصؿ ا 
 في خطأه :قمت(, ُٓٓ: ص)ب تقريب التيذي, الرزاؽ عبد عمى عندىـ ذلؾ مع فيو مقدـ كىك ,سفياف حديث مف شيء
, بو بأس ال: حجر ابف قاؿ, َيْحَيى ْبن َأيُّوب أما, أيكب بف يحي عف ركايتو فينا, حديثناب يضر ال كىذا, سفياف عف ركايتو

الح: معيف بف يحيى قاؿ(, ٖٖٓ: ص)تقريب التيذيب  ًديث صى : ص) الرجاؿ في معيف بف يحيى زكريا أبي كالـ مف, الحى
 قاؿ(, ْٗٓ/ ٕ)ذكره ابف حباف في الثقات (, ِّٓ: ص) الدارمي ركاية - معيف ابف تاريح, بىٍأس ًبوً  لىٍيسى : مرة كقاؿ(, ٕٓ
: النسائي كقاؿ(, ُّٔ/ ِ) الكاشؼ, ثقة: الذىبي قاؿ(, ِّّ/ ُّ) تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم, ثقة: داكد أبك
كىـ ٍبف عيتىٍيبىةل بالنسبة ماأ, صدكؽ :قمت(, ُٕٖ/ ُُ)البف حجر تيذيب التيذيب ,بالقكم ليس: مرة كقاؿ ,بأس بو ليس , ٍمحى
 مف الثانية المرتبة في حجر ابف ضعوك  كقد(, ُٕٓ: ص)تقريب التيذيب , دلس ربما أنو إال ,فقيو ثبت ثقة: حجر ابف قاؿ

 ىك مقطكع مف قكؿ الحكـ,ك  ,حسف إسناده الحديث: قمت, تدليسو يضر فال(, َّ: ص)طبقات المدلسيف , المدلسيف مراتب
 (.ِٕٔ/ ُ) الدارمي سنفحاشية , صحيح إسناده: أسد سميـ حسيفالمحقؽ  قاؿ
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أـ المؤمنيف عىاًئشىةى رضي اهلل عنيا, حيث قالت  , كىذا ما أبمغ بو النبي (ُ)الطيارة  األفضؿ كاألحسف
رىٍجنىا مَّى نًَّبي  ال مىعى  في الحديث الذم أخرجو البخارم: خى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى , ًإالَّ  نىٍذكيري  الى  كى جَّ  ًجٍئنىا فىمىمَّا الحى

, (ِ) سىًرؼى  ؿى  طىًمٍثتي مىيَّ  فىدىخى مَّى النًَّبي   عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ًدٍدتي : قيٍمتي  "ُيْبِكيِكر َما": فىقىاؿى  أىٍبًكي, كىأىنىا كى  كىالمَّوً  لىكى
, جَّ أىحي  لىـٍ  أىن ي ـى ,: قيٍمتي  ر"(ّ)ُنِفْسِت  "َلَعمَّكِ : قىاؿى  العىا ـٍ  آَدَم, َبَناتِ  َعَمى المَّوُ  َكَتَبوُ  َشْيءٌ  َذِلكِ  َفِإنَّ ": قىاؿى  نىعى

, َيْفَعلُ  َما َفاْفَعِمي , بأف  , ىذا بالغ كاضح مف النبي (ْ) "َتْطُيِري َحتَّى ِباْلَبْيتِ  َتُطوِفي الَ  َأنْ  َغْيرَ  الَحاجُّ
ما تريد, كىي في حيضتيا, كىناؾ احتماؿ آخر لسعجاب في كضكء الحائض, أال  لحائض تذكر كتدعكا

كىك, أف الكضكء ىك تعبير عف النظافة, كالمرأة في ىذه األكقات تحتاج, ألف تستمر في التنظيؼ 
 كمحاكلة إلزالة أم نكع مف النجاسات التي قد تمـ بيا.

 ةالنسائي اإلعجابات: الرابع المطمب
فاطمة الزىراء  كىذا كما حدث مع بنت النبي وُتْعَجب النساء في أشياء محببة ومستحسنة, 

اًئشىةى  أخرج البخارم فقدرضي اهلل عنيا,  ٍؤًمًنيفى  أيـ   مف حديث عى ٍنيىا المَّوي  رىًضيى  اٍلمي ا: قىالىتٍ  عى دنا رىأىٍيتي  مى  أىحى
مَّ  ًبالنًَّبي   أىٍشبىوى  كىافى  النَّاسً  ًمفى  مىٍيوً  اهللي  ىصى مَّـى  عى سى منا كى ًديثنا كىالى  كىالى كىافى : قىالىتٍ  فىاًطمىةى, ًمفٍ  ًجٍمسىةن  كىالى  حى  النًَّبي   كى

مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ـى  ثيَـّ  ًبيىا, رىحَّبى  أىٍقبىمىتٍ  قىدٍ  رىآىىا ًإذىا كى ذى  ثيَـّ  فىقىبَّمىيىا, ًإلىٍييىا قىا اءى  ًبيىًدىىا أىخى تَّى اًبيى  فىجى  ييٍجًمسىيىا حى
كىانىتٍ  مىكىاًنًو, ًفي مَّى النًَّبي   أىتىاىىا ًإذىا كى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى بىتٍ  كى مىتٍ  كأىنَّيىا فىقىبَّمىٍتوي, ًإلىٍيوً  قىامىتٍ  ثيَـّ  ًبًو, رىحَّ مىى دىخى  عى

مَّى النًَّبي   مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى قىبَّمىيىا, فىرىحَّبى  يًو,فً  قيًبضى  الًَّذم مىرىًضوً  ًفي كى  ًإلىٍييىا, أىسىرَّ  ثيَـّ  فىبىكىٍت, ًإلىٍييىا, كىأىسىرَّ  كى
ًحكىٍت, ىرىل كيٍنتي  ًإفٍ : ًلمن سىاءً  فىقيٍمتي  فىضى ٍرأىةً  ًليىًذهً  أىفَّ  ألى مىى فىٍضالن  اٍلمى  ًىيى  بىٍينىمىا الن سىاًء, ًمفى  ًىيى  فىًإذىا الن سىاًء, عى

, ًىيى  ًإذىا تىٍبًكي ؾي لىبىًذرىةه  ًإذنا ًإن ي: قىالىتٍ  لىًؾ؟ قىاؿى  مىا: فىسىأىٍلتييىا تىٍضحى
مَّى النًَّبي   قيًبضى  فىمىمَّا ,(ٓ) مىٍيوً  اهللي  صى  عى

, مَّـى سى , , َميٌّْت" "ِإنّْي: فىقىاؿى  ًإلىيَّ  أىسىرَّ : فىقىالىتٍ  كى لُ  "ِإنَّكِ : فىقىاؿى  ًإلىيَّ  أىسىرَّ  ثيَـّ  فىبىكىٍيتي  فىسيًرٍرتي  ُلُحوًقا", ِبي ْىِميأَ  َأوَّ

                                  
 

 لمحائض الكثير مف األحكاـ, التي تشعبت فييا أقكاؿ العمماء, لسنا بصددىا في ىذا البحث.( (ُ
مَّـى  (ِ) سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى األماكف, ما اتفؽ  ,ميمكنة كىناؾ بنى عمييا كىناؾ تكفيت مىٍكًضعه قيربى مىكَّة, بو تزكج رىسيٍكؿ اهلل صى

 .(ِٗٓلفظو كافترؽ مسماه )ص: 
ٍنفيكسىةه  ,َنِفَسِت المرأُة وُنِفَستْ ( (ّ النياية في غريب , بالفتح فست,نى  إال فيو يقاؿ فال الحيض فأما ,كلدت إذا ,نيفىسىاءك  فىًييى مى

 .(ٓٗ/ ٓ)الحديث كاألثر البف األثير 
ٍيض ًكتىابي , البخارم صحيح( (ْ اًئضي  تىٍقًضي: بىابه , الحى  قاؿ(, َّٓحٖٔ/ ُ) ًباٍلبىٍيتً  الطَّكىاؼى  ًإالَّ  كيمَّيىا المىنىاًسؾى  الحى

دَّثىنىا: البخارم , أىبيك حى دَّثىنىا: قىاؿى  نيعىٍيـو ٍبدي  حى مىمىةى, أىًبي ٍبفي  العىًزيزً  عى ٍبدً  عىفٍ  سى , ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى , ٍبفً  القىاًسـً  عىفً  القىاًسـً مَّدو  عىفٍ  ميحى
اًئشىةى   .الحديث: ... قىالىتٍ  ,  عى

 .(َُُ/ ُ) النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير  ,يسمعو ما كيظير السر يفشي الذم :البذر( (ٓ
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بىًني ًبذىًلؾى  حب كالشكؽ كالكفاء, فيا ىي فاطمة في ىذا الحديث يتجسد أجمؿ المعاني, في ال ,(ِ) (ُ) كىأىٍعجى
؛ ألف النبي كالحزف, فبكائيا بداية األمربعد البكاء,  أبييا النبي  بو , تيٍعجىب بما أخبرىارضي اهلل عنيا

   أم: أف أجمو -ت, أخبرىا بأنو مي عجابيا كاف بعد أف أخبرىا, بأنيا أكؿ مف -قد اقترب , كسركرىا كا 
في البداية بكت كحزنت لمفراؽ, كسرَّت لمقاء بعد فسيمحؽ بو مف أىمو, كىذا ىك األمر المستحسف لدييا, 

لقاء  , فما أجممو مف لقاء, ذلؾ, فالمكت عندىا ىي ف كال حساب لو في مقابؿ لقاء األب النبي 
 لفاطمة أف تفرح كتيٍعجىب بو بعد إخبارىا. عند رب العالميف, في جناف النعيـ, فحيؽَّ  بنتوبا  المصطفى 

كما جاء في الحديث الذم  بشأن المرأة مع ابنتييا, رضي اهلل عنياوُتْعَجب أم المؤمنين عائشة 
 فىأىٍطعىٍمتييىا لىيىا, اٍبنىتىٍيفً  تىٍحًمؿي  ًمٍسًكينىةه  اءىٍتًنيجى : قىالىتٍ  أىنَّيىا ,رضي اهلل عنياأخرجو مسمـ, مف حديث عىاًئشىةى 

ثى  , ثىالى فىعىتٍ  تىٍمرىةن, ًمٍنييمىا كىاًحدىةو  كيؿَّ  فىأىٍعطىتٍ  تىمىرىاتو ٍتيىا ًلتىٍأكيمىيىا, تىٍمرىةن  ًفييىا ًإلىى كىرى  فىشىقَّتً  اٍبنىتىاىىا, فىاٍستىٍطعىمى
بىًني بىٍينىييمىا, تىٍأكيمىيىا أىفٍ  دي تيًري كىانىتٍ  الًَّتي التٍَّمرىةى, نىعىتٍ  الًَّذم فىذىكىٍرتي  شىٍأنييىا, فىأىٍعجى مَّى اهللً  ًلرىسيكؿً  صى مىٍيوً  اهللي  صى  عى
, مَّـى سى        , استحسنت عائشة (ّ) النَّاِر" ِمنَ  ِبَيا َأْعَتَقَيا َأوْ  اْلَجنََّة, ِبَيا َلَيا َأْوَجبَ  َقدْ  اهللَ  "ِإنَّ : فىقىاؿى  كى

ما فعمتو تمؾ المرأة, مف اإليثار كالرحمة التي أبدتيا مع ابنتييا, الالتي يبدك لمناظريف  رضي اهلل عنيا
بأنيما كانتا في حالة مف الجكع الشديد, ككذلؾ المرأة, كالدليؿ عمى أنيا كانت تنكم أكؿ التمرة الثالثة لكال 

 النفس, عمى اإليثار فضؿ: الحديث ىذا لقصة: "فيعمى ا قان أنيما استطعمتاىا, يقكؿ فيصؿ المبارؾ, معم  
  , (ْ) النار" مف كالعتؽ الجنة لدخكؿ سبب ذلؾ كأفَّ  ,بالبنات كالرفؽ اإلحساف كمزيد الصغار, كرحمة

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

                                  
 

دَّثىنىا, قاؿ البخارم: (ْٕٗحِّٔ: ص) أًلىًخيوً  الرَّجيؿً  ًقيىاـً  بىابي , المفرد األدب( (ُ ـً  ٍبفي  مَّدي ميحى  حى كى نىا: قىاؿى  اٍلحى  النٍَّضري  أىٍخبىرى
دَّثىنىا: قىاؿى  نىا: قىاؿى  ًإٍسرىاًئيؿي  حى ًبيبو  ٍبفي  مىٍيسىرىةي  أىٍخبىرى ًني: قىاؿى  حى ك ٍبفي  اٍلًمٍنيىاؿي  أىٍخبىرى دَّثىٍتًني: قىاؿى  عىٍمرو اًئشىةي  حى ةى, ًبٍنتي  عى        طىٍمحى
اًئشىةى  عىفٍ  ٍنيىا المَّوي  رىًضيى  اٍلميٍؤًمًنيفى  أيـ   عى نىاًقبً  ًكتىابي , صحيحو في البخارم خرجوكأ, الحديث: ... قىالىتٍ  عى       بىابي , المى

اًئؿً  كتاب, صحيحو في مسمـ كأخرجو, زكرياء طريؽ مف(, ِّّٔحَِّ/ ْ) اإًلٍسالىـً  ًفي الن بيكَّةً  عىالىمىاتً  ابىةً  فىضى حى  الصَّ
ٍنييـٍ  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  اًئؿً  بىابي , عى مىٍييىا النًَّبي   ًبٍنتً  فىاًطمىةى  فىضى ةي  عى الى ـي  الصَّ , عكانة أبي طريؽ مف(, َِْٓحَُْٗ/ ْ) كىالسَّالى

 .بمعناه,   عائشة حديث مف( عكانة كأبك, زكرياء) ككالىما
سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ِ        المفرد دباأل صحيح, صحيح: األلباني قاؿ, صحيح إسناده الحديث: قمت, متصؿ ا 
 (.ّٓٓ: ص)
مىةً  اٍلًبر   كتاب, مسمـ صحيح( (ّ ٍحسىافً  فىٍضؿً  بىابي , كىاآٍلدىابً  كىالص  دَّثىنىا: مسمـ قاؿ(, َِّٔحَِِٕ/ ْ) اٍلبىنىاتً  ًإلىى اإٍلً  حى

, ٍبفي  قيتىٍيبىةي  دَّثىنىا سىًعيدو , اٍبفى  يىٍعًني بىٍكره  حى رى , أىًبي ٍبفى  ادى ًزيى  أىفَّ  اٍليىاًد, اٍبفً  عىفً  ميضى ٍكلىى ًزيىادو , اٍبفً  مى دَّثىوي  عىيَّاشو        ًعرىاؾً  عىفٍ  حى
, ٍبفً ا اًلؾو د ثي  سىًمٍعتيوي  مى ٍبدً  ٍبفى  عيمىرى  ييحى اًئشىةى, عىفٍ  اٍلعىًزيًز, عى  .الحديث: ... قىالىتٍ  أىنَّيىا عى

 .(ُٗٗ: ص)تطريز رياض الصالحيف ( (ْ
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    البنيا, زوجيا ه عمى ما وىبدْ يِ شْ لتُ  بي زوجيا لمن رضي اهلل عنيا أرسمت بنت رواحة
, ٍبفي  الن ٍعمىافي  مف طريؽحيث جاء في الحديث الذم أخرجو مسمـ,  ةى  ًبٍنتى  أيمَّوي  أىفَّ  بىًشيرو كىاحى رى

(ُ),           
ٍكًىبىةً  بىٍعضى  (ِ)أىبىاهي  سىأىلىتٍ  اًلوً  ًمفٍ  اٍلمى فىاٍلتىكىل  اًلٍبًنيىا, مى

ى الى : فىقىالىتٍ  لىوي, بىدىا َـّ ثي  سىنىةن  ًبيىا (ّ) تَّى أىٍرضى  تيٍشًيدى  حى
مىى  اهللً  رىسيكؿى  ذى  اًلٍبًني, كىىىٍبتى  مىا عى ًئذو  كىأىنىا ًبيىًدم أىًبي فىأىخى ـه, يىٍكمى                    اهللً  رىسيكؿى  فىأىتىى غيالى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى ةى  ًبٍنتى  ىىذىا أيَـّ  ًإفَّ  اهلًل, رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  كى كىاحى بىيىا رى مىى أيٍشًيدىؾى  أىفٍ  أىٍعجى  كىىىٍبتي  الًَّذم عى
,: قىاؿى  َىَذار" ِسَوى َوَلدٌ  أََلكَ  َبِشيرُ  "َيا:  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  اًلٍبًنيىا, ـٍ  َىَذار" ِمْثلَ  َلوُ  َوَىْبتَ  "َأُكمَُّيمْ : فىقىاؿى  نىعى
,: قىاؿى  حب أف , كانت تمؾ المرأة تستحسف كتي (ٓ) "(ْ)َجْورٍ  َعَمى َأْشَيدُ  اَل  َفِإنّْي ِإًذا, ْشِيْدِنيتُ  "َفاَل : قىاؿى  الى

ىك خير  ىذه اليبة التي كىبيا األب البنيا, كىذا لمعرفتيا القاطعة بأف النبي  يشيد رسكؿ اهلل 
كانت تيٍعًجبيا أف يشيد الشاىديف, كىك مرسؿ مف رب العالميف, فشيادتو فييا كؿ الخير كالبركة, ليذا 

ى , كدؿَّ عمى ذلؾ قكليا لزكجيا: "الى  النبي  تَّى أىٍرضى مىى  اهللً  رىسيكؿى  تيٍشًيدى  حى مف اًلٍبًني", ك  كىىىٍبتى  مىا عى
ا أنو لـ يكافؽ ب, كالذم يشيد ليذعً ال رجعة فيو كال لى  أنيا تعمـ أف الذم يشيد عميو النبي  المحتمؿ:

لـ يشيد  إال أف النبي  كيد األمر؛طؿ سنة قبؿ اليبة, فيي رغبت في تأيث أنو ماح عمى اليبة مباشرة؛
 يان لو, بأف يعدؿ بيف أبنائو.مان كمرشدان كمكج  عمى جكر أبدان, كردَّ الرجؿ دكف الشيادة, معم  

                                  
 

 لما عنيـ, اهلل رضي بشير بف النعماف كأـ األنصارم, سعد بف بشير زكجة ركاحة بف اهلل عبد أخت ,َعْمَرة ِبْنت َرَواَحة( (ُ
 بيا, فحنكو فيو في ألقاىا ثـ فمضغيا, بتمرة فدعا كسمـ, عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى حممتو بشير بف النعماف كلدت
 كدخؿ ,شييدان  كقتؿ ,حميدان  خالو عاش كما يعيش أف فترضي أما: فقاؿ ككلده, مالو يكثر أف اهلل ادع اهلل, رسكؿ يا: فقالت
 .(ُٕٖٖ/ ْ) االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر, الجنة

     النعماف كالد الخزرج, بف كعب بف ثعمبة بف مالؾ بف زيد بف خالس بف ثعمبة ابف كىك, األنصارم َبِشير ْبن َسْعد( (ِ
     منده البف الصحابة معرفة, عنو اهلل رضي بكر أبي خالفة في التمر, بعيف الكليد بف خالد مع كقتؿ بدرنا, شيد. بشير بفا
 .(ِِْ: ص)
مطمو يقاؿ لكاه بحقو يمكيو ليا  :قكلو لي الكاجد أمك  (.ُِِ/ ٓ) حجر البف البارم فتح, مطميا :أم ,سنة بيا فالتوى( (ّ

م مطؿ مف ذلؾ كقكلو ال يمكل بعضيـ عمى بعض أم ال كأصمو لكيا كىك مثؿ قكلو مطؿ الغنى ظمـ كقكلو فالتكل بيا أ
 .(ّٔٔ/ ُ) مقاضي عياضل مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار ,يمتفت إليو كال يعرج عميو كال يشتغؿ بو

رىاـه  أىنَّوي  ًفيوً  فىمىٍيسى : "النككم قاؿ( (ْ ٍكرى  أًلىفَّ  ؛حى كيؿ   ,كىااًلٍعًتدىاؿً  ااًلٍسًتكىاءً  عىفً  اٍلمىٍيؿي  ىيكى  اٍلجى رىجى  مىا كى  جكر فىييكى  ااًلٍعًتدىاؿً  عىفً  خى
رىامنا كاف سكاء كىنا أىكٍ  حى قىدٍ  ,مىٍكري حى  كى مَّى قىٍكلىوي  أىفَّ  قىدٍَّمنىاهي  ًبمىا كىضى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى مىى أىٍشًيدٍ  كى مىى يىديؿ   غىٍيًرم ىىذىا عى  لىٍيسى  أىنَّوي  عى
رىاـو  ٍكرً الٍ  تىٍأًكيؿي  فىيىًجبي  ًبحى مىى جى كهه  أىنَّوي  عى ًفي تىٍنًزيوو  كىرىاىىةى  مىٍكري ًديثً  ىىذىا كى دً  بىٍعضً  ًىبىةى  أىفَّ  اٍلحى ةه  بىٍعضو  ديكفى  اأٍلىٍكالى ًحيحى  ًإفٍ  كىأىنَّوي  ,صى
د   اٍستيًحبَّ  ىىذىا ًمٍثؿى  اٍلبىاًقيفى  يىيىبً  لىـٍ  ؿً  رى ابينىا قىاؿى  ,اأٍلىكَّ ؿً  ًمٍثؿى  اٍلبىاًقيفى  يىيىبى  أىفٍ  ييٍستىحىب   :أىٍصحى د   اٍستيًحبَّ  يىٍفعىؿً  لىـٍ  فىًإفٍ  ,اأٍلىكَّ  رى

ؿً   (.ٕٔ/ ُُ) مسمـ عمى النككم شرح", يىًجبي  كىالى  اأٍلىكَّ
دً  بىٍعضً  تىٍفًضيؿً  كىرىاىىةً  بىابي , اٍلًيبىاتً  ًكتىابي , مسمـ صحيح( (ٓ دَّثىنى : مسمـ قاؿ(, ُِّٔ حُِّْ/ ّ) اٍلًيبىةً  ًفي اأٍلىٍكالى      احى
دَّثىنىا شىٍيبىةى, أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك ًمي   حى , ٍبفي  عى , أىًبي عىفٍ  ميٍسًيرو يَّافى , عىفً  حى , ٍبفً  الن ٍعمىافً  عىفً  الشٍَّعًبي  دَّثىنىا ح بىًشيرو مَّدي  كحى       ميحى
ٍبدً  ٍبفي ا , ٍبفً  اهللً  عى دَّثىنىا لىوي, كىالمٍَّفظي  نيمىٍيرو مَّدي  حى ,ًبشٍ  ٍبفي  ميحى دَّثىنىا رو يَّافى  أىبيك حى , حى , عىفً  التٍَّيًمي  دَّثىًني الشٍَّعًبي   أىفَّ , بىًشيرو  ٍبفي  الن ٍعمىافي  حى

ةى  ًبٍنتى  أيمَّوي  كىاحى  .الحديث, ... رى
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عجـــابين ات النســـائيةستحســـاناإلوموقـــف آخـــر مـــن  كىػػػذا كػػػاف قبػػػؿ تحػػػريـ  ,لمـــا ىـــو جميـــل وا 
ًبيػع بػف سىػٍبرىةبالنسػاء, حيػث جػاء فػي الحػديث الػذم أخرجػو الػدارمي, أف  (ُ)االستمتاع  ف أبػاه إقػاؿ:  (ِ) الرَّ

ٍعبىػػػد ػػػٍبرىة ٍبػػػف مى دَّثىػػػوي  (ّ) سى كا أىنَّييػػػـٍ : حى ػػػاري ػػػعى  سى ػػػمَّى المَّػػػوً  رىسيػػػكؿً  مى مىٍيػػػوً  اهللي  صى ػػػمَّـى  عى سى ػػػةً  ًفػػػي كى دىاعً  ًحجَّ : فىقىػػػاؿى  اٍلػػػكى
مىػى ذىًلؾى  فىعىرىٍضنىا (ْ) التٍَّزًكيجي : ًعٍندىنىا كىااًلٍسًتٍمتىاعي  نَّْساِء"ال َىِذهِ  ِمنْ  "اْسَتْمِتُعوا  يىٍضػًربفى  الى  أىفٍ  فىػأىبىٍيفى  الن سىػاًء, عى

بىٍيػػػنىييفَّ  بىٍينىنىػػػا ػػػالن  كى ـــوا":  المَّػػػوً  رىسيػػػكؿي  فىقىػػػاؿى . أىجى رىٍجػػػتي  "اْفَعُم ـ   كىاٍبػػػفي  أىنىػػػا فىخى ػػػ ًعػػػي ,(ٓ)بيػػػٍرده  مىعىػػػوي  ًلػػػي عى مى       بيػػػٍرده, كى
بيػػػػٍرديهي  دي  كى ػػػػب   كىأىنىػػػػا بيػػػػٍرًدم, ًمػػػػفٍ  أىٍجػػػػكى مىػػػػى فىأىتىٍينىػػػػا ًمٍنػػػػوي, أىشى بىيىػػػػا اٍمػػػػرىأىةو  عى ػػػػبىاًبي, فىأىٍعجى بىيىػػػػا شى          : فىقىالىػػػػتٍ  ,بيػػػػٍرديهي  كىأىٍعجى
, بيػػػػػػػػػٍرده  ػػػػػػػػػافى  كىبيػػػػػػػػػٍردو كى ػػػػػػػػػؿي  كى بىٍينىيىػػػػػػػػػا بىٍينًػػػػػػػػػي اأٍلىجى ٍشػػػػػػػػػرنا, كى َـّ  المٍَّيمىػػػػػػػػػةى, ًتٍمػػػػػػػػػؾى  ًعٍنػػػػػػػػػدىىىا فىبًػػػػػػػػػت   عى , ثيػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػدىٍكتي                     فىػػػػػػػػػًإذىا غى
ػػػػمَّى المَّػػػػوً  رىسيػػػػكؿي  مىٍيػػػػوً  اهللي  صى ػػػػمَّـى  عى سى ــــا: فىقىػػػػاؿى  كىاٍلبىػػػػاًب, الػػػػر ٍكفً  بىػػػػٍيفى  قىػػػػاًئـه  كى ــــا "َي ــــاُس, َأيَُّي ــــي النَّ ــــدْ  ِإنّْ ــــتُ  َق            ُكْن
نَّ  َأاَل  النَّْسـاِء, ِمـنَ  ااِلْسِتْمتَاعِ  ِفي َلُكمْ  َأِذْنتُ   ِمـْنُينَّ  ِعْنـَدهُ  َكـانَ  َفَمـنْ  ,(ٔ)اْلِقَياَمـةِ  َيـْومِ  ِإَلـى َحرََّمـوُ  َقـدْ  المَّـوَ  َواِ 

 
                                  

 
تاًع, لمتىٍمتيًع, اسـه : كالكسر بالضـ ,والُمْتَعةُ ( (ُ كَّجى  كأف كالمى م يتي  ثـ أيامان, بيا تىتىمىتَّعي  امرأةن  تىتىزى القامكس المحيط  ,سىًبيمىيا خى

 .(ِٕٔ: ص)لمفيركزآبادم 
ِبيع( (ِ يىًني   َمْعَبد ْبن َسْبَرة ْبن الرَّ دىًني   اٍلجي لىوي  أىًبيوً : عىفٍ [, قَُِ-ُُُ: الكفاة] .اٍلمى ٍحبىةه, كى ٍبدً  ٍبفً  عيمىرى  كىعىفٍ  صي . اٍلعىًزيزً  عى

ٍنوي  ٍبدي  اٍبنيوي : كىعى ًمًؾ, عى ًزيَّةى, ٍبفي  ةي كىًعمىارى  اٍلمى ٍبدي  غى ٍبدً  ٍبفي  عيمىر ٍبف اٍلعىًزيزً  كىعى ك اٍلعىًزيًز, عى اًرًث, ٍبفي  كىعىٍمري , اٍلحى  لىًييعىةى, كىاٍبفي  كىالمٍَّيثي
ٍمؽه  قىدٍ  ,كىخى كىل كى ٍنوي  رى , أىٍقرىاًنوً  ًمفٍ  عى ٍبدً  ٍبفي  كىعيمىري  الز ٍىًرم  يىًزيدي  اٍلعىًزيًز, عى ًبيبو  أىًبي ٍبفي  كى كىافى  ,حى مىمىاءً  ًمفٍ  كى , عي ثَّقىوي  التَّاًبًعيفى  كى
 (.ِّّ/ ّ)تاريح اإلسالـ لمذىبي, كىالنَّسىاًئي   اٍلًعٍجًمي  

: كقيؿ -التحتانية كتشديد الراء ككسر المثمثة بفتح -ثرٌية أبك الجينٌي, سبرة بف حرممة بف عكسجة بف َسْبَرة ْبن َمْعَبد( (ّ
 كمات بعدىا, كما الخندؽ شيد أنو سعد ابف كذكر الربيع, ابنو عنو كركل المركة, بذم ـكأقا المدينة نزؿ ,صحابي ,مصٌغر

 (.ِٕ-ِٔ/ ّ) اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر, معاكية خالفة في
 يكسم شيران  أك سبكعان أ أك يكمان  المرأة عمى الرجؿ يعقد أف كىك المنقطع, كالزكاج المؤقت, الزكاج كيسمى :المتعة زواج( (ْ

 (.ُْ/ ِ) سابؽ لمسيد السنة فقو, بالمتعة
فالبرد نكع مف الثياب معركؼ, كالجمع أبراد كبركد, كالبردة الشممة المخططة. كقيؿ كساء أسكد مربع فيو صغر  ,ْلُبْردا ((ٓ

قىاؿى , (ُُٔ/ ُ) البف األثير تمبسو األعراب, كجمعيا برد. النياية في غريب الحديث كاألثر  اٍلبيٍردىافً  :اٍلقيٍرطيًبي   اسً اٍلعىبَّ  أىبيك كى
دىاءي  زىاري  الر   (.ُٖٔ/ ٖ)طرح التثريب في شرح التقريب لمعراقي ,كىاإٍلً

 يخالؼ لقكؿ معنى كال ,الرافضة بعض إال ,يجيزىا أحدان  اليـك أعمـ كال فييا الرخصة ,األكائؿ عف جاء :المنذر بفا قاؿ( (ٔ
 :الخطابي كقاؿ...  الركافض إال ,تحريميا عمى العمماء جميع مف اإلجماع كقع ثـ :عياض كقاؿ ,رسكلو كسنة اهلل كتاب
 يطؿ لـ المتعة إباحة زمف أف عمى متفقة كميا الركايات :القرطبي كقاؿ...  الشيعة بعض عف إال ,كاإلجماع المتعة تحريـ
     بتفرد األئمة مف جماعة كجـز ,كافضالر  مف إليو تي فى تى مٍ يي  ال مف إال ,تحريميا عمى كالخمؼ السمؼ أجمع ثـ ,ـر  حي  كأنو
ًفي, قاؿ النككم: "(ُّٕ/ ٗ) حجر البف البارم فتح, المخالؼ ندرة كىي ,المشيكرة المسألة مف فيي ,بإباحتيا عباس بفا  كى

ًديثً  ىىذىا ًديثو  ًفي كىالنَّاًسحً  ًباٍلمىٍنسيكخً  التٍَّصًريحي  :اٍلحى ـً  ًمفٍ  كىاًحدو  حى مَّى المَّوً  رىسيكؿً  كىالى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ًديثً  ,كى ـٍ  كيٍنتي  كىحى  نىيىٍيتيكي
كىىا اٍلقيبيكرً  ًزيىارىةً  عىفٍ  كري ًفيوً  ,فىزي ةً  يىٍكـً  ًإلىى اٍلميٍتعىةً  ًنكىاحً  ًبتىٍحًريـً  التٍَّصًريحي  كى  .(ُٖٔ/ ٗ) مسمـ عمى النككم شرح ",اٍلًقيىامى
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, ىذا الحديث يتحدث عف االستمتاع بالنساء (ِ) (ُ)َشْيًئا"  آَتْيُتُموُىنَّ  ِممَّا تَْأُخُذوا َواَل  َسِبيَمَيا, َفْمُيَخلّْ  َشْيٌء,
صػراحة عمػى تحريمػو, كىػػذا ال يػدخؿ ضػمف اىتمامنػا فػػي ىػذا البحػث, فيػػذا  قبػؿ التحػريـ, كنػصَّ النبػػي 

نمػػا سػػنقتنص مػػف بػػيف ثنايػػا ىػػذا الحػػديث, إعجػػاب المػػرأة بشػػباب سػػبرة  ,  مجالػػو كاسػػع لسػػنا بصػػدده, كا 
عجابيا ببػردة ابػف عمػو, الػذم كػاف يرافقػو فػي ذلػؾ اليػكـ,  أف المػرأة لفػت انتباىيػا شػباب سػبرة, كجمالػو, ك كا 

ف مختمفػان عػف ابػف عمػو الػذم كػاف يكبػره سػنان, كلػـ يتمتػع بيػذا الجمػاؿ, كتمػؾ األناقػة, كػذلؾ جػذب الذم كا
تمػػؾ المػػرأة البػػرد األجػػكد كاألجمػػؿ الػػذم كػػاف يرتديػػو ابػػف عمػػو, كمػػف ىنػػا نسػػتطيع القػػكؿ: بػػأف النسػػاء كمػػا 

بدك اإلنساف في أجمػؿ أف ي الضركرم أنو مفالرجاؿ, تيٍعجىب بما ىك جميؿ كأنيؽ, كنأخذ مف ىذه القصة, 
صكرة, حتى يككف مقبػكالن لػدل اآلخػريف, كىػذه ليسػت دعػكة ألف يتػزيف الرجػاؿ لمنسػاء أك العكػس فيمػا حػرَّـ 

فػػي ىػػذا األمػػر, كلكػػف يتكجػػب عمػػى اإلنسػػاف أف يحػػافظ  , ال ! فإننػػا بتنػػا نعػػي تمامػػان حػػدكد اهلل  اهلل 
ٍبػػدً  , عمػػى مظيػػره كىندامػػو, كىػػذا مػػا حػػضَّ عميػػو رسػػكلنا  ٍسػػعيكدو  ٍبػػفً  اهللً  فقػػد أخػػرج مسػػمـ, مػػف حػػديث عى مى

,  ًالنًَّبي   عىف   اْلَجَماَل" ُيِحبُّ  َجِميلٌ  اهللَ  "ِإنَّ  :قىاؿى (ّ) (ْ). 

 امرأتو من الرجل يعجبو ال ما: الخامس المطمب
شياء في المرأة كما أف ىناؾ أمكران كثيرة قد ييٍعجىب بيا الرجؿ بالمرأة, أك المرأة بالرجؿ, فإف ىناؾ أ
اًئشىةى   رضي اهلل عنيا قد ال تىعًجب الرجؿ, ككذلؾ العكس, فيا ىك الحديث الذم أكرده البخارم, مف كالـ عى

                                  
 

ًمفٍ , الدارمي سنف( (ُ نىا: الدارمي قاؿ(, ُِِْحَُّْ/ ّ) الن سىاءً  ميٍتعىةً  عىفٍ  النٍَّييً  بىابي , الن كىاحً  ًكتىابً  كى ٍعفىري  أىٍخبىرى  ٍبفي  جى
, ٍبدً  عىفٍ  عىٍكفو ٍبدً  ٍبفً  عيمىرى  ٍبفً  اٍلعىًزيزً  عى ًبيعً  عىفٍ  اٍلعىًزيًز, عى دَّثىوي  أىبىاهي, أىفَّ  سىٍبرىةى, ٍبفً  الرَّ  في مسمـ كأخرجو, الحديث: ... حى

بىيىافً  اٍلميٍتعىًة, ًنكىاحً  بىابي , الن كىاحً  ًكتىابي  ,صحيحو , أىنَّوي  كى , ثيَـّ  أيًبيحى , ثيَـّ  نيًسحى , ثيَـّ  أيًبيحى      اٍلًقيىامىةً  يىٍكـً  ًإلىى تىٍحًريميوي  كىاٍستىقىرَّ  نيًسحى
 في حباف كابف(, ُُّٓٓحٗٔ-ٖٔ/ ِْ) اٍلمىك ي يفى  ميٍسنىدي , مسنده في أحمد كأخرجو, مختصران (, َُْٔ حَُِٓ/ ِ)

     كالجميع, متقاربة بألفاظ, ( حباف كابف, أحمد) كىما(, ُْْٕحْْٓ/ ٗ) اٍلميٍتعىةً  ًنكىاحي  بىابه , الن كىاحً  ًكتىابي , صحيحو
 .بو, عمر بف العزيز عبد طريؽ مف(, حباف كابف, كأحمد, مسمـ)
سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ِ  صحيح إسناده: أسد سميـ حسيف المحقؽ قاؿ, حصحي إسناده الحديث: قمت, متصؿ ا 

 ابف صحيح عمى الحساف التعميقات ,صحيح: األلباني قاؿ(, َُّْ/ ّ) الدارمي سنف, النكاح في مسمـ عند كالحديث
 (.ٗٔ/ ِْ)مسند أحمد  حاشية, الصحيح رجاؿ ثقات رجالو: األرنؤكط شعيب قاؿ(, َِْ/ ٔ) حباف

يمى  ًكتىابي , مسمـ صحيح( (ّ بىيىاًنوً  اٍلًكٍبرً  تىٍحًريـً  بىابي , افى اإٍلً دَّثىنىا: مسمـ قاؿ(, ُٗ حّٗ/ ُ) كى مَّدي  كىحى مَّدي  اٍلميثىنَّى, ٍبفي  ميحى ميحى  ٍبفي  كى
, ـي  بىشَّارو ٍبرىاًىي , ٍبفي  كىاً  ًميعنا ًدينىارو , ٍبفً  يىٍحيىى عىفٍ  جى ادو مَّ دَّثىًني: اٍلميثىنَّى اٍبفي  قىاؿى  حى مَّ  ٍبفي  يىٍحيىى حى ,حى نىا ادو        عىفٍ  شيٍعبىةي, أىٍخبىرى
, ٍبفً  أىبىافى  ٍيؿو  عىفٍ  تىٍغًمبى , فيضى ـى  عىفٍ  اٍلفيقىٍيًمي  , ًإٍبرىاًىي ًعي  ٍمقىمىةى, عىفٍ  النَّخى ٍبدً  عىفٍ  عى , ٍبفً  اهللً  عى               النًَّبي   عىفً  مىٍسعيكدو
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  .الحديث: ... قىاؿى  كى

 .الشيعة بفكر لو عالقة ال كالحديث(, ٕٖ: ص)تقريب التيذيب , لمتشيع فيو تكمـ ثقة, َأَبان ْبن َتْغِمب: حجر ابف قاؿ( (ْ
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ؿي  ىيكى : "قىالىتٍ   [217: اٌنسبء]{ إِػْشَاضًب ؤًَْ ُٔطٌُصًا ثَؼٍِْيَب ِِْٓ خَبفَذْ اِْشَؤَحٌ ًَإِِْ}: أنيا قالت  اٍمرىأىًتوً  ًمفى  يىرىل الرَّجي
ًكبىرنا  ييٍعًجبيوي, الى  امى 

ا ًلي كىاٍقًسـٍ  أىٍمًسٍكًني: فىتىقيكؿي  ,"ًفرىاقىيىا فىييًريدي  غىٍيرىهي, أىكٍ  (ُ) , مى  ًإذىا بىٍأسى  فىالى : "قىالىتٍ  ًشٍئتى
يىا في زكجتو, أك غير ذلؾ, كما قاؿ القسطالني في كممة  ان ًكبىر , -أحيانان –, الرجؿ ال ييٍعجىب (ّ) (ِ) "تىرىاضى

مؽ سكء : "مف(غيره أك) مؽ"  أك خي , كأمكر قد ال تستطيع معيا متابعة كمراعاة زكجيا, فيقرر بعد ذلؾ (ْ)خى
فراقيا, إف عدـ اإلعجاب كاالستحساف لشيء ما, يدؿ عمى عدـ الرضى كاالشمئزاز, كىذا يكلد البعد عف 

ٍمقية أك ىذا الشيء الغير مرغكب بو, كنجد في حديثنا ىذا عدـ الرضا مف قبؿ الزكج لز  كجتو في أمكر خى
ميقية, فما كاف مف أمكر تستطيع المرأة تالشييا كتغييرىا, فمتفعؿ, مف أجؿ الحفاظ عمى حياتيا كبيتيا مع  خي

كما قالت –زكجيا, كأما إف كانت أمكران خارجة عف حدكد قدرتيا, فقد تتفؽ معو عمى أمر يقبمو الطرفيف 
مر ال يككف لممرأة فقط, بؿ كعمى الرجؿ أف يسعى في تغيير ف ىذا األإ, كنقكؿ: -رضي اهلل عنياعائشة 

,  بعض المسمكيات كالطبائع البعيدة عف األخالؽ الحميدة, كالتي ال تحظى إعجاب المرأة, كال المجتمع
 . كرسكلو  ف , كما أمرنا اهلل كالتي يجب أف يتحمى بيا الزكجا

 المبحث الثاني

 باتطيّْ المحاسن و عض البعجاب باإل 

جبمنا عمى  بة كالحسنة, كتأبى كؿ خبيث كسيئ, فإف اهلل إف النفس البشرية تميؿ لألشياء الطي  
بات كالمحاسف في ىذه ىذه النفسية, ليذا فإننا نستحسف كنيٍعجىب بكؿ ما ىك طي ب كحسف كجميؿ, كالطي  

 ياء الحسنة.الفأؿ, كالرؤية, كالصكت, كالثكب, كغير ذلؾ مف تمؾ األش :الدنيا كثيرة, منيا

                                  
 

. كاالسـ  أسف, كمكبران  :الًكبىري في السٌف كقد كىًبرى الرجؿ يىٍكبىري ًكبىران, أم :ِكَبًرا( (ُ ٍكًبري أيضا, بكسر الباء. كيقاؿ: عاله المى
, أمالكىٍبرىةي ب مىٍت فالنان كىٍبرىةه. ككىبيرى بالضـ يىٍكبيري . فإذا أفرط قيؿ: كيبَّاره بالتشديد.  :الفتح. يقاؿ: عى , فيك كىبيره ككيباره  كالكبرعىظيـى

 .(َُٖ/ ِ)لمجكىرمالصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ,: معظموأيضان  الشيءالكبرياء. ككبر بالكسر: العظمة, ككذلؾ 
ٍمحً  ًكتىابي  ,البخارم صحيح( (ِ ْمحُ  ُصْمًحا َبْيَنُيَما ُيْصِمَحا َأنْ  }: تىعىالىى المَّوً  قىٍكؿً  بىابي , الص  (, ِْٗٔحُّٖ/ ّ) َخْيٌر{ َوالصُّ
دَّثىنىا: البخارم قاؿ , ٍبفي  قيتىٍيبىةي  حى دَّثىنىا سىًعيدو , حى  .الحديث...  :عىٍنيىا المَّوي  رىًضيى  عىاًئشىةى  عىفٍ  ,أىًبيوً  عىفٍ  عيٍركىةى, ٍبفً  ًىشىاـً  عىفٍ  سيٍفيىافي
 ربما فقيو ثقة: حجر ابف قاؿ, ِىَشام ْبن ُعْرَوة (, كفيو ُٓ)  صفحة في عنو الحديث سبؽ, ةنَ يْ يَ عُ  نبْ  ُسْفَيانكفيو ( (ّ

طبقات المدلسيف    , المدلسيف مراتب مف األكلى المرتبة في حجر ابف كضعو فقد(, ّٕٓ: ص)تقريب التيذيب , دلس
 . رضي اهلل عنياعائشة  أمنا كالـ مف مكقكؼ الحديث: قمت, بحديثنا يضر ال فتدليسو (,ِٔ: ص)
 .(َِْ/ ْ) القسطالني شرح( (ْ
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 والرؤيا الحسنة الحسن والتيمن, بالفأل اإلعجابالمطمب األول: 
       ديث ػػمـ, مف حػػػػػو مسػػاء في الحديث الذم أخرجػػػحيث ج, (ُ)سن ــأل الحـبالف ب النبي ــُيْعجَ 

 اْلَكِمَمةُ  اْلَحَسَنُة, اْلَكِمَمةُ : اْلَفْألُ  يَوُيْعِجُبنِ  ,(ِ)ِطَيَرَة  َواَل  َعْدَوى, اَل ": قىاؿى   اهللً  نىًبيَّ  أىفَّ  ,  أىنىس
ًميًمي   قاؿ ابف حجر: "قاؿ ,(ْ) (ّ)"الطَّيَّْبةُ  نما :اٍلحى  التشاـؤ ألف ؛ييٍعًجبيوي اٍلفىٍأؿي  كسمـ عميو اهلل صمى كاف كا 
 تعالى باهلل الظَّف   بحسف مأمكر كالمؤمف بو,ظىف   حسف كالتفاؤؿ محقؽ, سبب بغير تعالى, باهلل ظىف   سكء
في ركاية أخرل بالفأؿ الصالح, كما جاء في الحديث الذم أخرجو  ر النبي , كيعب  (ٓ)حاؿ"  كؿ عمى

   الَفْألُ  َوُيْعِجُبِني ِطَيَرَة, َوالَ  َعْدَوى اَل ": قىاؿى  صمى اهلل عميو كسمـ النًَّبي   عىفً  ,  البخارم, مف حديث أىنىسو 
اِلُح  اًلحي  الفأؿ) عف الحديث في منظكر ابف قاؿ ,(ٖ) (ٕ) "الَحَسَنةُ  الَكِمَمةُ : (ٙ)الصَّ سىنىةي  اٍلكىًممىةي : الصَّ (: اٍلحى

مىى يىديؿ   "كىىىذىا ا الفىٍأؿ ًمفى  أىف عى ا يىكيكفي  مى اًلحن ًمٍنوي  صى , غىٍيرى  يىكيكفي  مىا كى اًلحو نما صى  ألىف ؛الفىٍأؿ  النبي أىحبَّ  كاً 
ٍكا المَّوً  فائدةى  أىمَّمكا ًإذا النَّاسى  ًعيؼو  سىبىبو  كيؿ   ًعٍندى  عائدىتو كرجى مىى فىييـٍ  قكم   أىك ضى , عى ٍيرو لىكٍ  خى  ًجيىةً  ًفي غًمطكا كى

                                  
 

 كتفألت بكذا تفاءلت: يقاؿ ,يسر فيما عممتاستي  كربما يسكء, فيما إال تككف ال ,كالطيرة كيسكء, يسر فيما ميمكز ,الفأل( (ُ
 يسمع بما فيتفاءؿ مريض رجؿ يككف أف :مثؿ ,التفاؤل, كمعنى تخفيفان  ىمزه بترؾ الناس أكلع كقد ,كالقمب التخفيؼ عمى
 مرضو مف يبرأ أنو وظن   في فيقع كاجد, يا: يقكؿ آخر فيسمع ضالة طالب يككف أك سالـ, يا: يقكؿ آخر فيسمع كالـ, مف

 (.َْٔ-َْٓ/ ّ) النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير ,توضالَّ  كيجد
ا كىًىيى  الفىٍأؿ, ًضد   :الطَّْيَرةو ( (ِ ا كالفىٍأؿ ييٍكرىهي  ًفيمى ب, ًفيمى ا ًإال تىكيكفي  الى  كالط يرىة يستحى ا يىكيكفي  كالفىٍأؿ يىسيكءي, ًفيمى ًفيمىا يحسيف ًفيمى  كى

 .(ُّٓ/ ُُ) لساف العرب البف منظكر, يىسيكءي 
ـً  كتاب, مسمـ صحيح( (ّ ا ٍأؿً كىاٍلفى  الط يىرىةً  بىابي , السَّالى مى دَّثىنىا, قاؿ مسمـ: (ِِِْحُْٕٔ/ ْ) الش ٍؤـً  ًمفى  ًفيوً  يىكيكفي  كى  ىىدَّابي  حى
, ٍبفي ا اًلدو دَّثىنىا خى ـي  حى ا دَّثىنىا يىٍحيىى, ٍبفي  ىىمَّ , عىفٍ  قىتىادىةي, حى مَّى اهللً  نىًبيَّ  أىفَّ  أىنىسو مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  .الحديث: ... قىاؿى  كى

طبقات , المدلسيف مراتب مف الثالثة المرتبة في حجر ابف كضعو (ٓٓسبؽ في صفحة ) ,َقَتاَدة ْبن ِدَعاَمة في اإلسناد,( (ْ
ـً  كتاب, صحيحو في مسمـ عند بالتحديث حصرَّ  كقد(, ّْ: ص)المدلسيف ا كىاٍلفىٍأؿً  الط يىرىةً  بىابي , السَّالى مى  ًمفى  ًفيوً  يىكيكفي  كى
د ثي  قىتىادىةى, سىًمٍعتي  شيٍعبىةي,[ قاؿ], بو كجاء(, ِِِْحُْٕٔ/ ْ) الش ٍؤـً  اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  ييحى  .يضر ال تدليسو: قمت, مى

 (.ُِٓ/ َُ) حجر البف البارم فتح( (ٓ
مىحى  ,الطالح ضد ,الصَّالحُ ( (ٔ ميكحان  صالحان  كيىٍصمحي  يىٍصمىحي  صى  كىاٍلجمع ,اأٍلىعرىاًبي اٍبف عىف اأٍلىًخيرىة كصميحه, صالحه  فىييكى  ,كصي

مىحاءي  ميكحه  صي  .(ُِٓ/ ّ), المحكـ كالمحيط األعظـ البف سيده كصي
دَّثىنىا: البخارم قاؿ(, ٕٔٓٓحُّٓ/ ٕ) الفىٍأؿً  بىابي , الط ب   ًكتىابي , البخارم صحيح( (ٕ ـي  حى , ٍبفي  ميٍسًم ـى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي  ًىشىاـه, حى

دَّثىنىا ٍنوي, المَّوي  رىًضيى  أىنىسو  عىفٍ  قىتىادىةي, حى مَّى النًَّبي   عىفً  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  .الحديث: قىاؿى  كى
 كأما ,بالقدرية لو عالقة ال الحديثك : قمت, (ُٕسبؽ في صفحة ), الدَّْسُتَواِئيّ , ِىَشام ْبن أبي َعْبد المَّوفي اإلسناد, ( (ٖ

 .السابؽ الحديث :انظر, َقَتاَدة
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اءً  اءى  فًإف الرَّجى , لىييـٍ  الرَّجى ٍيره اءىىيـٍ  أىممىيـ قىطىعيكا ًإذا أىنيـ تىرىل أىال خى ؟" ًمفى  ذىًلؾى  كىافى  المَّوً  ًمفى  كىرىجى , (ُ)الشَّر 
في قكلو تعالى:  :اججَّ الزَّ  قىاؿى الصالح,  :والثانيةالحسنة,  :األولى كممتيف:استخدـ  أف النبي نالحظ 

كقاؿ      , (ِ) "الناس حقكقيـ الذم يؤىدم ًإلى المَّو ما عميو كيؤىدم إلى": الصالحي  {ًََٔجًِّْب َِِٓ اٌصَّبٌِحِ َ}
 ىيكى  ًإنَّمىا اآٍلًخرىة ًفي الصالحى  أًلىف الفائزيف؛ أىرىادى  {ٌََِّٓ اٌصَّبٌِحِ ًََإَِّٔوُ فِِ اٌْأخِشَحِ }في قكلو تعالى: ابف سيده 

: فبطش]{ َّشْفَعُوُ اٌظَّبٌِرُ ًَاٌْعًََُّ اٌطَِّّْتُ اٌْىٍَُُِ َّظْعَذُ إٌَِْْوِ}, كقاؿ تعالى: (ّ)كأمكره"  أىعمالو ًفي كميٍصمحه  ,الفائز

ألنيا ال ترقى لمعمؿ  اؿ الحسنة ال تيٍرفىع؛الكثير مف األعم, كلـ يقؿ )كالعمؿ الحسف(؛ ألف ىناؾ [82
نما يرفع اهلل   كىك الصالح, عممو إليو ربو العبد ذكر "كيرفع: العمؿ الصالح, يقكؿ الطبرم الصالح, كا 

لـ يستخدـ الكممات بشكؿ عشكائي, بؿ  أف النبي  :, كنستنتج مف ىذا(ْ)فرائضو"  كأداء بطاعتو, العمؿ
, يجب أف -كما سبؽ– عف الدقة الالمتناىية, فالفأؿ الحسف: الذم ىك حسف الظف باهلل  رىي تعب  

فالفأؿ الصالح: ىك  , يتحكؿ إلى فأؿ صالح, كىك الثمرة التي يقطفيا اإلنساف, مف حسف ظنو باهلل 
ي ب ظفَّ المؤمنيف المتفائميف, كأف يحيى بكؿ جكارحو  االعتقاد الجاـز بأف اهلل   بيذا المعتقد.لف ييخى

  ُيْعِجبو أن يسمع كممات تحمل بين جنباتيا؛ أجمل المعاني في بث  وليذا نجد أن النبي 
ٍيرىةى  فقد أخرج أبك داكد, مف حديث أىًبي األمل والتفاؤل,        كىًممىةن  سىًمعى :  المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  ,ىيرى

بىٍتوي  بىٍتوي ), قاؿ العظيـ أبادم: (ٔ) (ٓ)ِفيَك" ِمنْ  َفْأَلكَ  "َأَخْذَنا :فىقىاؿى  فىأىٍعجى ًميري ( فىأىٍعجى  اٍلكىًممىةً  ًإلىى اٍلمىٍرفيكعي  "الضَّ

                                  
 

 (.ُْٓ/ ُُ)لساف العرب ( (ُ
عرابو )مع(ِ)   .(َْٕ/ ُاني القرآف كا 
 .(ُِٓ/ ّ)المحكـ كالمحيط األعظـ ( (ّ
 .(ْْْ/ َِ) الطبرم تفسير( (ْ
دَّثىنىا: داكد أبك قاؿ(, ُّٕٗحُٖ/ ْ) الط يىرىةً  ًفي بىابه , الط ب   ًكتىاب, داكد أبي سنف( (ٓ , ٍبفي  ميكسىى حى اًعيؿى دَّثىنىا ًإٍسمى  حى

, , عىفٍ  كيىىٍيبه ,رى  عىفٍ  سييىيؿو ؿو ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  جي مَّـى  المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  ,  ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  الشيح أبك كأخرجو, الحديث: ... صى
بًَّتوً  ًذٍكري ,  النبي أخالؽ في األصبياني سىفً  ًلٍمفأؿً  مىحى مَّى اٍلقىٍكؿً  ًمفى  كىاٍلحى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى , طرؽ بعدة(, ْٕٗحٕٓ/ ْ) كى

     عف -أيضان – كأخرجو, إسماعيؿ بف مؤمؿ عف الصكرم مكسى بف أحمد عف معداف بف أحمد بفا محمد عف: نيام
 عف ذككاف بف سييؿ عف كىيب عف( كالنرسي, مؤمؿ) ككالىما, النرسي الكليد بف العباس عف ريٍستىة بف اهلل عبد بف محمد
 .بمثمو,   ىريرة أبي عف أبيو
 ىك كما– األصبياني, في إسناديف الشيح أبك بو صرَّح كلكف, (مبيم) رجل كفيو, متصؿ سنادهكا  , ثقات كميـ رجالو( (ٔ

,, -التخريج في مبيَّف ٍيرىةى(, كىذا يعني: أف الرجؿ المبيـ ىك, أىًبي عىفٍ  أىًبيًو, عىفٍ  كقاؿ في تمؾ اإلسناديف: )سييىٍيؿو  ىيرى
    , منيما فيو واإلسناد األول(, َِّ: ص)تقريب التيذيب , ثبت ثقة: جرح ابف قاؿ عنو, (َذْكَوان: َأُبو َصاِلح السَّمَّان)

اًفظ, سير أعالـ النبالء (,ٓٓٓ: ص)تقريب التيذيب , الحفظ سيء صدكؽ, ُمَؤمَّل ْبن ِإْسَماِعيل        =قاؿ الذىبي: الحى
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سىنىًة" , فيذه الكممات الطي بة التي يسمعيا اإلنساف, تجمب لو السعادة, كراحة النفس, كتشد مف أزره (ُ) اٍلحى
 .تو باهلل و كيثيبو عمى صبره, كتعزز ثقسيفر ج ىمَّ  كعزيمتو, بأف اهلل 

كىذا مف باب التفاؤؿ  ُيْعِجبو التيمن في كل شيء, وفي نفس المضمار؛ فإننا نجد أن النبي 
 اٌَّْْنِيِ ؤَطْسَبةِ ِِْٓ وَبَْ إِْْ ًَؤََِّب}كقاؿ أيضا:   ,[89: احلبلخ]{ ثَِِّْْنِوِ وِزَبثَوُ ؤًُرَِِ َِْٓ فَإََِّب}باليميف, قاؿ تعالى: 

 بالميامف( كسمـ عميو اهلل صمى) كقاؿ ابف بطاؿ: "كبدؤه ,[98 ،92: اٌٌالعخ]{ اٌَّْْنِيِ ؤَطْسَبةِ ِِْٓ ٌَهَ فَسٍََبٌَ( 92)
, فيي تحمؿ كؿ الخير (ِ)باليميف"  اليميف أىؿ مف التفاؤؿ كجو عمى ىك أعمـ, كاهلل كمو, شأنو في

, , ليذا كاف النبي (ّ)الجنة"  أىؿ اليميف أصحاب كالنجاح كالفالح في الدنيا كاآلخرة, قاؿ ابف حجر: "إذ
   يستخدـ يده اليمنى في أمكر كثيرة, فقد جاء في الحديث الذم أخرجو البخارم, مف حديث عىاًئشىةى 

ِمِو  َتَنعُِّمِو, ِفي التََّيمُُّن, "ُيْعِجُبوُ   النًَّبي   كىافى : قىالىتٍ  ,رضي اهلل عنيا  َشْأِنوِ  َوِفي َوُطُيورِِه, ,(ْ)َوَتَرجُّ
 

 
                                                                                                        
 

معيف: مؤمؿ بف اسماعيؿ ثقة,  (, قاؿ يحيى بفْْ/ ٔ(, قاؿ ابف سعد: ثقة كثير الغمط, الطبقات الكبرل )َُُ /َُ)=
(, ذكره ابف ّْٕ/ ٖقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ, شديد في السنة كثير الخطأ يكتب حديثو, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )

ا أىخطىأ ) (, قمت: ِِٖ/ ْ(, كقاؿ البخارم: منكر الحديث, ميزاف االعتداؿ لمذىبي )ُٕٖ/ ٗحباف في الثقات, كقاؿ: ريبمى
         كفيو, اد الثاني المذككر ألبي الشيح األصبياني, ن أف لو متاًبع مف العباس النرسي في اإلس, إاليخطئ صدوق
(, كضعو ابف ٔٓ/ ِ, قاؿ أبك حاتـ: الزاىد صاحب حكمة كزىد, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )الصوري ْبن ُموَسى َأْحَمد

 أبك قاؿ, ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد ْبن َمْعَدان ثقة, كفيو, قمت:, (ّٕٓ/ ُستة )قيطميكبغا في الثقات, الثقات ممف لـ يقع في الكتب ال
, فيو الثاني واإلسنادثقة, فاإلسناد حسف.  قمت:, (ُِّ/ ِ)تاريح أصبياف ألبي نعيـ األصبياني, محد ث ابف محد ث: نعيـ

 عمييا كالكارديف بأصبياف المحدثيف طبقات, حديثان  سالنا أحسف: األصبياني الشيح أبك قاؿ, ُمَحمَّد ْبن َعْبد اهلل ْبن ُرْسَتو
سير أعالـ النبالء  ,الحافظ, المحدث, الصدكؽكقاؿ:  (,ّْ/ ٕ)تاريح اإلسالـ , رٌحاؿ صدكؽ,: الذىبي قاؿ(,  ّْٔ/ ّ)
 :قمت(, ِْٗ: ص)تقريب التيذيب , ثقة: حجر ابف قاؿ, اْلَعبَّاس ْبن اْلَوِليد النَّْرِسيّ كفيو,  صدكؽ, قمت:, (ُّٔ/ ُْ)

صحيح,  قاؿ األلباني: صحيح, فالحديثذىٍككىاف, كيتضح لنا أنو , اإلسناديف يزكؿ إبياـ الرجؿ كبيذيف .اإلسناد حسف
 .(َُٓ/ ُ) كزيادتو الصغير الجامع صحيح

 .(ِْٗ/ َُ)عكف المعبكد ( (ُ
 .(ِِٔ/ ُ) البخارم صحيح شرح( (ِ
 .(ِٗٔ/ ُ) حجر البف البارم فتح( (ّ
النعؿ: مؤنثة, كىي التي تمبس في المشي, تسمى اآلف: تاسكمة, ككصفيا بالفرد كىك مذكر؛ ألف تأنيثيا غير  ,موتنع"( (ْ

نما ىي طاؽ كاحد. كالعرب تمدح برقة النعاؿ, كتجعميا مف لباس  حقيقي. كالفرد: ىي التي لـ تخصؼ كلـ تطارؽ, كا 
     البف األثير النياية في غريب الحديث كاألثر ,لخيؿ, باليمزةست النعؿ, كأنعمت االممكؾ. يقاؿ: نعمت, كانتعمت, إذا لب

, (َِّ/ ِالنياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير ) ,الترجيؿ: تسريح الشعر كتنظيفو كتحسينو, وترجمو ,(ّٖ/ ٓ)
ًموً , نعمو لبس :أم ,ًفي تىنىع ًموً  كقاؿ ابف حجر: تىرىج   (.ِٗٔ/ ُ) البارم فتح", دىنوك  تسريحو كىك ,شعره ترجيؿ :أم ,كى
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استخداـ يده اليمنى في التنعؿ كالترجؿ كالطيكر, كغير ذلؾ مف األمكر,  , يستحسف النبي (ِ)" (ٔ)ُكمّْوِ   
 ًمٍنوي, , كقاؿ العراقي: "اٍلميرىادى (ّ)التفاؤؿ"  كيحتمؿ باليميف البداءة أم: التيمف يعجبو قاؿ ابف حجر: "قكلو

ًؿ,التَّرى  ًفي اأٍلىٍيمىفً  ًبالش ؽ   اٍلبيدىاءىةي  اءً  كىاٍلبيدىاءىةي  النٍَّعًؿ, ًبميٍبسً  كىاٍلبيدىاءىةي  ج   , كقاؿ(ْ)التَّطىي ًر"  ًفي اٍلييٍمنىى ًباأٍلىٍعضى
 كما كالتزييف, التكريـ باب مف كاف ما كؿ في باليميف البداءة استحباب المستمرة؛ الشرع "قاعدة النككم:

مكران يبدأىا اإلنساف باليد أك الرجؿ اليسرل, مثؿ , أم: أف ىناؾ أ(ٓ)التياسر"  فيو استحب بضدىما كاف
دخكؿ الخالء, كخمع الثياب كالنعاؿ, كأخرل يبدأىا باليميف مثؿ, األكؿ باليميف, كالشرب باليميف إلى 

مىمىةى  أىًبي ٍبفى  آخره, فقد جاء في الحديث الذم أخرجو البخارم, مف حديث عيمىرى   غيالىمنا كيٍنتي : قىاؿ ,(ٔ) سى
كىانىتٍ  ,  المَّوً  رىسيكؿً  ٍجرً حى  ًفي غيالىمنا ٍحفىًة, ًفي تىًطيشي  يىًدم كى  َسمّْ  ُغاَلُم, "َيا:  المَّوً  رىسيكؿي  ًلي فىقىاؿى  الصَّ
ًتي ًتٍمؾى  زىالىتٍ  فىمىا َيِميَك" ِممَّا َوُكلْ  ِبَيِميِنَك, َوُكلْ  المََّو, , الشاىد مف ىذا الحديث, أف النبي  (ٖ) (ٕ), بىٍعدي  ًطٍعمى
استخداـ اليد اليمنى, بؿ كيأمر الناس  بأف يأكؿ بيمينو, فيذا دليؿ عمى: استحباب النبي أمره  النبي 

 ليذا الفعؿ المحبب.

                                  
 

         البارم فتح, إلح تنعمو في التيمف كمو شأنو في يعجبو :أم ,بالتيمف ال ,بيعجبو ؽمتعم   (كمو شأنو في) :فقكلو"( (ُ
 (.َِٕ/ ُ) حجر البف
كءً  ًكتىابي  البخارم صحيح( (ِ كءً  ًفي التَّيىم فً  بىابي  الكيضي دَّثىنىا: البخارم اؿق(, ُٖٔحْٓ/ ُ) كىالغىٍسؿً  الكيضي ٍفصي  حى , ٍبفي  حى  عيمىرى
دَّثىنىا: قىاؿى  ًني: قىاؿى  شيٍعبىةي, حى , ٍبفي  أىٍشعىثي  أىٍخبىرى مىٍيـو كؽو, عىفٍ  أىًبي, سىًمٍعتي : قىاؿى  سي اًئشىةى  عىفٍ  مىٍسري  .الحديث: ... قىالىتٍ  , عى
 .(َِٖ/ ُ) البارم فتح( (ّ
 .(ُٕ/ ِ)طرح التثريب في شرح التقريب ( (ْ
 (.َِٕ/ ُ) حجر البف البارم فتح( (ٓ
 اهلل رسكؿ ربيب المخزكمي, القرشي مخزـك بف عمر بف اهلل عبد بف ىالؿ بف األسكد عبد بف ُعَمَر ْبِن َأِبي َسَمَمةَ ( (ٔ

 بأرض اليجرة مف الثانية السنة في كلد ,حفص أبا يكنى المؤمنيف, أـ المخزكمية سممة أـ أمو كسمـ, عميو اهلل صمى
 الجمؿ, عنو اهلل رضي عمي مع كشيد سنيف, تسع ابف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قبض يـك كاف إنو: كقيؿ ,شةالحب

 ,كثمانيف ثالث سنة مركاف بف الممؾ عبد خالفة في بالمدينة كتكفي ,كالبحريف فارس عمى عنو اهلل رضي عمي كاستعممو
        سيؿ بف أمامة كأبك المسيب, بف سعيد عنو كركل ,ديثأحا عنو كركل كسمـ, عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عف حفظ

 (.َُُٔ-ُُٗٓ/ّ)االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر ", الزبير بف كعركة حنيؼ, بفا
ةً  ًكتىابي , البخارم صحيح( (ٕ مىى التٍَّسًميىةً  بىابي , األىٍطًعمى دَّثىنىا: البخارم قاؿ(, ّٕٔٓحٖٔ/ ٕ) ًباليىًميفً  كىاألىٍكؿً  الطَّعىاـً  عى  حى

ًمي   ٍبدً  ٍبفي  عى نىا المًَّو, عى , أىٍخبىرى ًليدي  قىاؿى  سيٍفيىافي ًني: كىًثيرو  ٍبفي  الكى , ٍبفى  كىٍىبى  سىًمعى  أىنَّوي  أىٍخبىرى مىمىةى, أىًبي ٍبفى  عيمىرى  سىًمعى  أىنَّوي  كىٍيسىافى  سى
 .الحديث: ... يىقيكؿي 
 (. ُٓ ) صفحة في عنو ثالحدي سبؽ ,ُسْفَياَن ْبِن ُعَيْيَنة ((ٖ
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كىذا ما أكضحو الحديث الذم أخرجو أحمد, مف حديث الحسنة,  (ُ)بالرؤيا  وُيْعَجب النبي 
مَّى اهللً  رىسيكؿي  كىافى : قىاؿى   أىنىسو  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ٍؤيىا ٍعًجبيوي تي  كى سىنىةي, الر  ا اٍلحى بَّمى  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  رََأى َىلْ " :قىاؿى  فىري
ؿي  رىأىل فىًإذىا "ُرْؤَيار ٍؤيىا الرَّجي ٍنوي, سىأىؿى  ري ٍؤيىاهي  أىٍعجىبى  كىافى  ,بىٍأسه  ًبوً  لىٍيسى  كىافى  فىًإفٍ  عى , (ّ) (ِ) ... ًإلىٍيًو, ًلري

: فإف كاف ليس بو بأس, أتي لمرجؿ الصالح, كما قاؿ أنس الرؤيا الحسنة؛ ألنيا ت يستحسف النبي 
كاف أعجب لرؤياه إليو, أم: يستحسنيا مف ذاؾ الرجؿ؛ كألنيا تحمؿ البشريات كالخير, كبيا يككف الفأؿ 

ٍيرىة يالذم أخرجو البخارم, مف حديث أىب, كىذا ما جاء في الحديث  -بإذف اهلل –الحسف  : قىاؿى  , ىيرى
ا: قىاليكا "(ْ)الُمَبشّْرَاُت  ِإالَّ  النُُّبوَّةِ  ِمنَ  َيْبقَ  "َلمْ : يىقيكؿي  , المَّوً  كؿى رىسي  سىًمٍعتي  مى ؟ كى ْؤَيا: قىاؿى  الميبىش رىاتي  "الرُّ

اِلَحُة" ذا قاؿ قائؿ: أف الرؤيا فييا إنذار صادؽ مف اهلل (ٓ) الصَّ , كنقكؿ: حتى لك كانت الرؤيا فييا , كا 
في مضمكنيا الخير كالبركة, كىذا؛ ألنيا إشارة لو حتى يستعد لمقادـ فيعكد إلى اهلل إال أنيا تحمؿ  ذار؛إن
  :عكدان حميدان, فتككف بذلؾ فييا كؿ الخير كالبركة, كىذا يككف بالغالب كليس لمجميع, قاؿ ابف حجر

ال ف,الصالحي رؤيا غالب المراد الميمب: قاؿ ىنا, بالحسنة المراد تفسير كىك الصالحة, "الرؤيا  فالصالح كا 
 .(ٔ)عكسيـ"  بخالؼ منيـ الشيطاف تمكف لقمة نادر كلكنو األضغاث, يرل قد

                                  
 

 الحسف, كالشيء الخير مف يراه ما عمى الرؤيا غمبت لكف األشياء, مف نكمو في النائـ يراه عما عبارة (,والحمم الرؤيا)( (ُ
 (.ّْْ/ ُ)النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير , كالقبيح الشر مف يراه ما عمى الحمـ كغمب

اًلؾو  ٍبفً  سً أىنى  ميٍسنىدي , مسند أحمد( (ِ ٍنوي  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  مى دَّثىنىا: أحمد قاؿ(, ُِّٖٓحّٖٕ/ ُٗ) عى , حى دَّثىنىا بىٍيزه مىٍيمىافي  حى  سي
, عىفٍ  اٍلميًغيرىًة, ٍبفي ا ٍؤيىا بىابي , التٍَّعًبيرً  ًكتىابي , الكبرل في النسائي كأخرجو, الحديث: ... قىاؿى   أىنىسو  عىفٍ  ثىاًبتو          الر 
ٍؤيىا ًكتىابي , صحيحو في حباف ابف كأخرجو, منو بجزء, ىشاـ أبي طريؽ مف(, ٕٕٓٓحَُّ/ ٕ) ابً  ًذٍكري , الر   ًإٍعجى

مَّى اٍلميٍصطىفىى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ٍؤيىا كى مىٍيوً  قيصَّتٍ  ًإذىا الر  كخو  , مف طريؽ(َْٓٔحُْٖ/ ُّ) عى  ككالىما, بنحكه ,شىٍيبىافي ٍبفي فىر 
 .بو, المغيرة بف سميماف عف( كشيباف, اـىش أبك)
سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ّ  شرط عمى صحيح إسناده: األرناؤكط شعيب قاؿ ,صحيح إسناده الحديث: قمت, متصؿ ا 

 (.َّٖ/ ُٗ)مسند أحمد , مسمـ
 عمى ىك: كقيؿ, حةالصال الرؤيا غير سيككف ما بو عمـيي  ما بعده يبقى فال ,بمكتو منقطع الكحي أف" :بيا المقصكد( (ْ

", المبشرات إال بي المختصة النبكة بعد يبؽ لـ :أم ,نبٌكتو كالمراد لمعيد, النبكة في كالالـ ,زمانو في ذلؾ قاؿ ألنو ؛ظاىره
 (.ُِٖ/ َُ) القسطالني شرح
دَّثىنى : البخارم قاؿ(, َٗٗٔحُّ/ ٗ) الميبىش رىاتً  بىابي , التٍَّعًبيرً  ًكتىابي , البخارم صحيح( (ٓ اًف, أىبيك احى نىا اليىمى , أىٍخبىرى  عىفً  شيعىٍيبه
, عىفً  دَّثىًني الز ٍىًرم  ٍيرىةى, أىبىا أىفَّ : الميسىي بً  ٍبفي  سىًعيدي  حى  .الحديث: ... قىاؿى  ىيرى
 (.ِّٔ/ ُِ) حجر البف البارم فتح( (ٔ
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 المطمب الثاني: اإلعجاب باألسماء واألصوات الحسنة

   كىذا ما جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد, مف حديث باألسماء الحسنة,  ُيْعَجب النبي 
مَّى اهللً  رىسيكؿي  فى كىا: "قىاؿى  عىبَّاسو رضي اهلل عنيما اٍبفً  مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى , كىال يىتىفىاءىؿي  كى  االْسمُ  َوُيْعِجُبوُ  يىتىطىيَّري

 , إف األسماء الحسنة تطرب ليا اآلذاف, كتطمئف إلييا النفكس, كترتاح إلييا القمكب, كتيسر(ِ) (ُ) "اْلَحَسنُ 

                                  
 

ٍبدً  ميٍسنىدي  مسند أحمد,( (ُ ٍبدً  ٍبفً  اٍلعىبَّاسً  ٍبفً  اهللً  عى مَّى النًَّبي   فً عى  الميطًَّمًب, عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  قاؿ(, ِِّٖحُٗٔ/ ْ) كى
دَّثىنىا: أحمد , ٍبفي  عيٍثمىافي  حى مَّدو سىًمٍعتيوي  ميحى دَّثىنىا: قىاؿى  ًمٍنوي, أىنىا كى , حى ًريره , أىًبي ٍبفً  لىٍيثً  عىفٍ  جى مىٍيـو ٍبدً  عىفٍ  سي ًمؾً  عى       سىًعيدً  ٍبفً  اٍلمى

, ٍبفً ا بىٍيرو ٍبدً  ميٍسنىدي , مسنده في أحمد كأخرجو, الحديث: ... قىاؿى  عىبَّاسو  اٍبفً  عىفً  ًعٍكًرمىةى, عىفٍ  جي ٍبدً  ٍبفً  اٍلعىبَّاسً  ٍبفً  المَّوً  عى  عى
مَّى النًَّبي   عىفً  الميطًَّمًب, مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  بو سميـ أبي بف الميث عف الرحمف عبد بف شيباف طريؽ مف, (ِِٓٗحٔٗ/ ٓ) كى

ٍبدً  ميٍسنىدي , -في مكضع آخر– مسنده في أحمد كأخرجو, ثموبم ٍبدً  ٍبفً  اٍلعىبَّاسً  ٍبفً  المَّوً  عى مَّى النًَّبي   عىفً  الميطًَّمًب, عى مىٍيوً  اهللي  صى  عى
مَّـى  سى ٍظرً  ًكتىابي , صحيحو في حباف ابف كأخرجو, الميث طريؽ مف(, ِٕٔٔحْٖٗ/ ْ) كى ةً  اٍلحى بىاحى اءً اأٍلى  بىابي , كىاإٍلً  كىاٍلكينىى ٍسمى

 كأخرجو, بمثمو بو ,عكرمة عف( الممؾ كعبد, الميث) ككالىما, سعيد بف الممؾ عبد طريؽ مف(, ِٖٓٓحُّٗ/ ُّ)
 عباس ابف عف عطاء طريؽ مف(, ُُِْٗحَُْ/ ُُ) عباس ابف عف عطاء,, العيف باب, الكبير المعجـ في الطبراني

 .بنحكهرضي اهلل عنيما, 
 كاف :كقيؿ ,أكىاـ كلو شيير حافظ ثقة: حجر ابف قاؿ, يماىِ إبرَ  نبْ  ُعْثَمان ْبن ُمَحمَّد فيوك , متصؿ سنادها  ك , ثقات رجالو( (ِ
: كقاؿ, ثقة: معيف ابف قاؿ(, ِّٗ: ص) الثقات لمعجمي , ثقة: العجمي قاؿ(, ّٖٔ: ص)تقريب التيذيب , القرآف يحفظ ال

تيذيب الكماؿ في أسماء , اعنَّ  ىك ؿأى سٍ يى  إنما عنو, ؿأى سٍ يي  كمثمو اهلل سبحاف: عنو ئؿسي  أف بعد نمير بف اهلل عبد بف محمد
 ما :حنبؿ بف أحمد قاؿ(, ُٕٔ/ ٔ) حاتـ أبي البف كالتعديؿ الجرح, صدكؽ ىك: حاتـ أبك قاؿ(, ِْٖ/ ُٗ) الرجاؿ لممزم

 كأبك كمسمـ, البخارم,: عنو لرك : المزم قاؿ(, ُِٔ/ ُّ)تاريح بغداد لمخطيب البغدادم ,عميو كأثنى ,خيران  إال عممت
: حجر ابف قاؿ, ْيث ْبن َأِبي ُسَمْيمالَّم كأما, ثقة: قمت(, َْٖ/ ُٗ)تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ , ماجو كابف داكد,

ًميدكقد تابع الميث, , رؾتي فى  حديثو يتميز كلـ ,جدان  اختمط صدكؽ ٍبد اٍلحى ًرير ٍبف عى  ]كىك نفس الراكم الذم ركل عنو في جى
اًء كىاٍلكينىىإسناد حديثنا, سنتحدث عنو قادمان[, كىذا عند ابف حباف في صحيحو,  (, ككذلؾ ِٖٓٓحُّٗ/ُّ, )بىابي اأٍلىٍسمى

 مات ,حفظو مف ييـ عمره آخر في كاف :قيؿ ,الكتاب صحيح ثقة قاؿ ابف حجر: ,َجِرير ْبن َعْبد اْلَحِميد ىك عنو الراكم
تقريب , كأربعيف ثماف سنة مات( الميث) كشيخو(, ُّٗ: ص)تقريب التيذيب , سنة فكسبعك  إحدل كلو كثمانيف ثماف سنة

 ىذه ؿتحمَّ  رجري أف ,يعني كىذا, كثالثيف تسع سنة مات( عثماف) الحديث ىذا عف جرير كالراكم(, ْْٔ: ص)التيذيب 
 ثقة كىك, َشْيَبان ْبن َعْبد الرَّْحَمن, ريرج تابع كقد ,عمره آخر في كاف الذم الكىـ يضره فمف, شبابو في كىك, اىاكأدَّ  الركاية
 ؛ضعيؼ اإلسناد ىذا: قمت(, ِِٓٗحٔٗ/ ٓ, )مسنده في أحمد عند كىذا(, ِٗٔ: ص)تقريب التيذيب , كتاب صاحب
 إسناد كىذا لغيره, حسف لغيره, كقاؿ شعيب األرناؤكط: حسف فالحديث,  -سابقان  كضحنا كما- عكبً تي  كقد, ليث ألجؿ

 األحاديث الحديث, سمسمة حَّ صى , قاؿ األلباني: فى (ُٗٔ/ ْ)مسند أحمد  سميـ, حاشية أبي بف يثل لضعؼ ؛ضعيؼ
 .(َْٖ/ ِ) كفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة
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 كالفأؿ الحسف سـاال يستحب السالـ, عميو النبي ليا العيكف, كتميؿ إلييا العقكؿ, قاؿ ابف بطاؿ: "ككاف
 فييـ جعؿ كما بو, كاألنس الصالح كالفأؿ الطيبة, الكممة محبة الناس فطرة في اهلل جعؿ كقد الصالح,
 المنثكرة كبالركضة ال يشربو, كىك فعجبو افيالصَّ  بالماء الرجؿ يمر كقد األنيؽ, كالمنظر رلشٍ لمبي  االرتياح
كاستحسانو األسماء الحسنة, فإنو في المقابؿ كاف ينبذ  , كمع إعجاب النبي (ُ)نفعو" ال ت كىي فتسير ه

 تحمؿ معاني جميمة, كغير مخالفةيغيرىا إلى أسماء حسنة,  كان النبي  وليذااألسماء القبيحة, 
          ٍنًذرً ًباٍلمي  أيًتيى : قىاؿى  , (ِ) فقد جاء في الحديث الذم أخرجو البخارم, مف حديث سىٍيؿو  لمشرع,

مَّى النًَّبي   ًإلىى (ّ)أيسىٍيدو  أىًبي ٍبفً ا مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ًلدى, ًحيفى  كى عىوي  كي مىى فىكىضى , (ْ)أيسىٍيدو  كىأىبيك فىًخًذًه, عى اًلسه  فىمىيىا جى
مَّى النًَّبي   مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى             النًَّبي   فىًخذً  ًمفٍ  فىاٍحتيًمؿى  أيسىٍيدو ًباٍبًنًو, كأىبي  فىأىمىرى  ,(ٓ)يىدىٍيًو  بىٍيفى  ًبشىٍيءو  كىسى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى مَّى النًَّبي   فىاٍستىفىاؽى  كى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى " "َأْينَ : فىقىاؿى  كى ِبيُّ       يىا (ٔ)قىمىٍبنىاهي : أيسىٍيدو  أىبيك فىقىاؿى  الصَّ
,: قىاؿى  اْسُمُو" "َما :قىاؿى  المًَّو, رىسيكؿى  ًئذو  فىسىمَّاهي  الُمْنِذَر" َأْسِموِ  "َوَلِكنْ  :قىاؿى  فيالىفه ٍنًذرى  يىٍكمى المي

            , قاؿ(ٕ)
                                  

 
 .(ّْٕ/ ٗ) البخارم صحيح شرح( (ُ
 مشاىير مف ,اعدمالسٌ  األنصارمٌ  ساعدة بف الخزرج بف عمرك بف حارثة بف ثعمبة بف خالد بف َسْيل ْبن َسْعد ْبن َماِلك( (ِ

 كسمـ, عميو المَّو صٌمى الٌنبيٌ  عف كركل ,حٌباف ابف حكاه كسمـ, عميو المَّو صٌمى النبيٌ  فغٌيره حزنان  اسمو كاف: يقاؿ الٌصحابة,
, كأبك العٌباس, ابنو عنو ركل ,منو أصغر كمركاف مركاف, عف كركل ,عبسة بف كعمرك عدم, بف كعاصـ أبٌي, كعف  حاـز

 بالمدينة مات مف آخر كىك سنة, عشرة خمس ابف كىك ,كسمـ عميو المَّو صٌمى النبيٌ  مات: ىرمٌ الز   قاؿ ,ركفكآخ كالزىرم,
 أكثر, أك كزاد حاتـ, أبك قاؿ ككذا سنة, مائة عاش: الكاقدمٌ  قاؿ ,ذلؾ قبؿ :كقيؿ ,كتسعيف إحدل سنة مات الٌصحابة, مف
 ,كىمان  يككف أف كيحتمؿ بمصر, مات أنو ,قتادة عف كركم ,إلسكندريةبا مات أنو داكد أبي ابف كزعـ ,كتسعيف ستان  كقيؿ

 (.ُٕٔ/ ّ) اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر ,العباس ابنو ذلؾ أف ,كالٌصكاب
 عيد في كلد يقاؿ: حٌباف ابف قاؿ. ربيعة بف مالؾ بالتصغير, كىك أسيد, أبي كاسـ , اْلُمْنِذُر ْبُن َأِبي ُأَسْيٍد السَّاِعِديُّ ( (ّ

  (.َِٖ/ ٔ) اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر ,الفتح عاـ كسمـ كآلو عميو المَّو صٌمى النبيٌ 
ٍزرىًج, ٍبفً  كىٍعبً  ٍبفً  سىاًعدىةى  بىًني ًمفٍ  ,السَّاِعِديُّ  ُأَسْيدٍ  َأُبو َرِبيَعةَ  ْبنُ  َماِلكُ ( (ْ ف يى  بىٍدرنا, شىًيدى  اٍلخى , سىنىةى  تيكي ًثيفى لىوي  ثىالى  ًثٍنتىافً  كى

ًتٍسعيكفى  ذىكىرى  سىنىةن, كى ًريفى  بىٍعضي  كى ف يى  أىنَّوي : اٍلميتىأىخ  ـى ,  ًست يفى  سىنىةى  تيكي كىًى اًلؾي  كىىيكى  ,كى ًبيعىةى  ٍبفي  مى اًمرً  ٍبفً  اٍلبيٍدفً  ٍبفً  رى     عىٍكؼً  ٍبفً  عى
اًرثىةى  ٍبفً ا ٍزرىجً  ٍبفً  عىٍمًرك ٍبفً  حى ًرهً بً  أيًصيبى  سىاًعدىةى, ٍبفً  اٍلخى , قىٍتؿً  قىٍبؿى  بىصى دَّثى  عيٍثمىافى ٍنوي  حى ابىةي  ًمفى  عى حى , ٍبفي  أىنىسي : الصَّ اًلؾو سىٍيؿي  مى  كى
 .(َِْٓ/ ٓ) نعيـ ألبي الصحابة معرفة, عىٍنييمىا اهللي  رىًضيى  السَّاًعًدم   سىٍعدو  ٍبفي ا

 (.ٕٔٓ/ َُ) حجر البف البارم فتح, غيره عف ألياؾ فقد شيء عف شغمؾ ما ككؿ ,اشتغؿ :أم ,(فميى)( (ٓ
 (.ٕٗ/ ْ)النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير , رددناه :أم ,(قمبناه)( (ٔ
دَّثىنىا: البخارم قاؿ(, ُُٗٔحّْ/ ٖ) ًمٍنوي  أىٍحسىفى  اٍسـو  ًإلىى ااًلٍسـً  تىٍحًكيؿً  بىابي , األىدىبً  ًكتىابي , البخارم صحيح( (ٕ    سىًعيدي  حى
, أىًبي ٍبفي ا ـى ٍريى دَّثىنىا مى , أىبيك حى دَّثىًني: قىاؿى  غىسَّافى , أىبيك حى اًزـو  .الحديث: ... قىاؿى  ,  سىٍيؿو  عىفٍ  حى
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 عمى الحسف باالسـ القبيح االسـ تغيير وبى جً عٍ كاف يي  السالـ عميو النبي أف ىذا, قبؿ قدمنا "قد: ابف بطاؿ
, كمف ىذه (ُ)أسامى"  عدة اهلل رسكؿ غير كقد الحسف, الفأؿ بوجً عٍ يي  كاف ألنو ف؛كالتيم   التفاؤؿ كجو

                     , ما ركاه الحاكـ, مف حديث -أيضان –إلى أسماء حسنة  األسماء القبيحة التي غيرىا النبي 
أىٍخدىًرم   ٍبفً  أيسىامىةى 

شىًقرىةى  بىًني ًمفٍ  رىجيالن  أىفَّ  ,(ِ)
ـي أىصٍ : لىوي  ييقىاؿي  (ّ) رى

 النًَّبيَّ  أىتىكيا الًَّذيفى  النَّفىرً  ًفي كىافى  (ْ)
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ـو  فىأىتىاهي  كى بىًشي   لىوي  ًبغيالى دً  ًبًتٍمؾى  اٍشتىرىاهي  (ٓ)حى ٍيتي  ًإن ي المًَّو, رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  اٍلًبالى  ىىذىا اٍشتىرى

يىوي  أىفٍ  فىأىٍحبىٍبتي  تىٍدعيكى  تيسىم  ـي,: قىاؿى  اْسُمَك" "َما: قىاؿى . ًباٍلبىرىكىةً  لىوي  كى ـى : قىاؿى  ُتِريُدر" َفَما ُزْرَعةَ  "َأْنتَ : قىاؿى  أىٍصرى  اٍس
  

 
 
 
 
 
 

                                  
 

 (.ّْٕ-ّْٔ/ ٗ) البخارم صحيح شرح( (ُ
 عماف,الن شقائؽ: كالشقرات...  البر عبد ابف قاؿ ,كذا ,مر ٍبف تميـ ٍبف الحارث: شقرة كاسـ ,ُأَساَمُة ْبُن َأْخَدِريٍّ الشََّقِريُّ ( (ِ
ا, حمى قد النعماف كاف نىزىؿى  ,إليو فنسبت فييا, أنبتو أك أرضن لىٍيسى  اٍلبىٍصرىةى, أىٍخدىًرم   ٍبفي  أيسىامىةي  كى ًديثي  ىىذىا ًإال لىوي  كى , اٍلكىاًحدي  اٍلحى

 (.ٖٕ/ ُ)االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر, ميمكف بف بشير عـ بفا كىك(, ُّٗ/ ُ)األثير البفأسد الغابة 
: غيره كقاؿ الكمبي, ابف قالو مر بف تميـ بف الحارث بف شقرة كىك بالفتح, النسبة ىذه جاء ككذا, القاؼ بكسر ,َشِقَرةَ  ((ّ

  الحارث بف معاكية كىك شقرة, مر بف تميـ بنى في: أيضا حبيب ابف كقاؿ ىجيـ, بف عمرك بف الحارث بنك كىـ شقرة,
نما تميـ, بفا  األنساب, (كالشقرات القـك دماء مف بو...  كعكبو األصـ الرمح حمؿأ كقد) :قالو ببيت شقرة سمى كا 

 (.ُِٔ-ُِٓ/ ٖ) لمسمعاني
 ,قطعتو إذا الحبؿ صرمت يقاؿ ,القطيعة كىك ,الصـر معنى مف فيو لما ؛األصرم اسـ غير إنما: "الخطابي قاؿ( (ْ

  (.ُِٕ/ ْ) السنف معالـ", ثمرىا جذذت إذا النخمة كصرمت
ـ ,الحبشي( (ٓ اء ًبضى سيكيكف اٍلحى ًفي اٍلميكىحدىة اٍلبىاء كى مىة الشيف آخرىىا كى ـ الحبشي سىالـ بيأ ًفي :قيؿ – اٍلميٍعجى اء ًبضى  اٍلحى

سيكيكف قيؿ ,مًعيف اٍبف قىالىو ,اٍلبىاء كى ًفي...  ًبفىٍتًحيىا كى نىادىة اٍبف ,حبًشي اأٍلىٍسمىاء كى اًبيٌ  ,السَّميكلي جي حى  جبؿ ,ٍيضان أى  كىحبًشي ,صى
 (.ّّٕ/ ُ)األثير البف األنساب تيذيب في المباب, مىكَّة ًبأىٍسفىؿ
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ـً  ىىذىا قىبىضى  "(ُ)َعاِصٌم  "َفُيوَ : قىاؿى . اٍلغيالى يستحسف األسماء  , الكاضح مما سبؽ, أف النبي (ّ) (ِ)كىفَّوي  كى

 ة, كيذـ  األسماء القبيحة, كيغيرىا. الحسنة الجميمة المعبر 
كىذا ما أخرجو الدارمي, بكل ما ىو جميل, ومن ذلك األصوات الشجيَّة العذبة,  وُيْعَجب النبي 

مَّى المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  ,(ْ) مىٍحذيكرىةى  مف حديث أىًبي مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ذَُّنوا,َفأَ  َرُجاًل, ِعْشِرينَ  ِمنْ  َنْحًوا َأَمرَ " كى
  

 
                                  

 
ـً  ًفي (,الِعْصمة)( (ُ ٍنعي : اٍلعىرىبً  كىالى ٍبدىه المَّوً  كًعٍصمةي  ,المى ا يىٍعًصمىو أىفٍ : عى مو ,ييكًبقيو ًممَّ قىاه منىعىو: عىٍصمان  يىٍعًصميو عىصى  ,ككى

 (.َّْ/ ُِ) لساف العرب البف منظكر
نىا: الحاكـ قاؿ(, ِٕٕٗحَّٕ/ ْ) اأٍلىدىبً  ًكتىابي , لمحاكـ الصحيحيف عمى المستدرؾ( (ِ مَّدي  أىٍخبىرى , يىٍعقيكبى  ٍبفي  ميحى  الشٍَّيبىاًني 
مَّدً  ٍبفي  يىٍحيىى ثىنىا ًؿ, ٍبفي  ًبٍشري  ثىنىا ميسىدَّده, ثىنىا يىٍحيىى, ٍبفً  ميحى , ٍبفي  بىًشيري  ثىنىا اٍلميفىضَّ ٍيميكفو , ... أىٍخدىًرم   ٍبفً  أيسىامىةى  عىم وً  فٍ عى  مى

, بف مسرىد مسدد عف( ْْٓٗحِٖٖ/ ْ) اٍلقىًبيحً  ااًلٍسـً  تىٍغًييرً  ًفي بىابه , اأٍلىدىبً  ًكتىاب, سننو في داكد أبك كأخرجو, الحديث
 بشر عف( كمعمى, مسدد) ككالىما, العمي أسد بف معمى طريؽ مف, (ْٕٖ حِٖٗ/ ُ)الكبير المعجـ في الطبراني كأخرجو

  .مختصران  بو, المفضؿ بف
سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ّ       تقريب التيذيب , صدكؽ: حجر ابف قاؿ, الشََّقِريّ  َبِشير ْبن َمْيُمون فيوك , متصؿ ا 
: الذىبي كقاؿ(, ُٖٕ/ ْ) تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم, بأس بو ليس: معيف بف يحيى كقاؿ(, ُِٓ: ص)

ًديثه  ىىذىا: مستدركو في الحاكـ قاؿ ,حسف إسناده كالحديث, صدكؽ: قمت(, ِِٕ/ ُ) لكاشؼا, صدكؽ ًحيحي  حى  اإلسناد صى
لىـٍ  اهي  كى ر جى كىاهي : المقدسي الديف ضياء قاؿ(, ِٕٕٗحَّٕ/ ْ) ييخى د أىبيك رى ًحيح إسناده ,ميسىٌدد عىف دىاكي     المختارة األحاديث, صى
 (.ُّْٖ/ ّ) المصابيح مشكاة, جيد ادهإسن: التبريزم كقاؿ(, َٗ/ ْ)
      سعد, كابف معيف, كابف حنبؿ, بف أحمد اهكسمَّ  ,أكسان  بٌكار بف كالٌزبير خميفة, اهسمَّ  .ِمْعَير: َأُبو محذورة َأْوس ْبن( (ْ
 أكس إف :ؿقي قد: عمر أبك كقاؿ ,شاىيف ابف عف نقمو كذا نفير, بف معير اسمو: معيف ابف عف كقيؿ ,سمرة: خيثمة كأبك
 أف الزبير ابف عف نقؿ ثـ ,كأشير أصحٌ  -محذكرة أبي اسـ أنو يعني -كاألكؿ نظر, ذلؾ كفي محذكرة, أبي أخك معير بفا

, ابف جـز كبو ,كافران  قتؿ أنيس اسمو أخان  لو كأف أكس, محذكرة أبي اسـ  اسـ أف اليقظاف أبي كعف ,خالفو مف أكخطَّ  حـز
(, َّٕ -َّٔ/ُ)اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر ,كافران  بدر يـك كقتؿ أكس, مواس أخاه كأفٌ  سمرة محذكرة أبي
 يؤتى أف فأمر األذاف, يحكي سمعو ككاف حنيف, مف منصرفو بيا باألذاف أمره بمكة,  اهلل رسكؿ مؤذف محذكرة أبك ككاف
 ىك بيا[ فيؤذ  ] يزؿ فمـ بيا األذاف عمى هكأقرَّ  مكة, إلى فانصرؼ أمره ثـ يديو, بيف ففأذَّ  ,باألذاف كأمره يكمئذ, فأسمـ بو,

      سعد بف ربيعة كلد إلى بيا األذاف صار ,محيريز ابف كلد انقطع افممَّ  ككلده, عمو ابف محيريز بف اهلل عبد ثـ ككلده,
 أذانان  لناسا أحسف محذكرة أبك كاف: الزبير قاؿ ,جمح بف سعد بف لكذاف كلد مف محيريز كابف محذكرة كأبك ,جمح بفا

 .(ُِٕٓ/ ْ)االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر ,صكتان  كأنداىـ
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        كاف: بكار بف الزبير , قاؿ الشككاني: قاؿ(ِ) (ُ)اأْلََذاَن ..." َفَعمََّموُ  َمْحُذوَرَة, َأِبي َصْوتُ  َفَأْعَجَبوُ 

 .محذكرة أبي أذاف في قريش شعراء كلبعض كأذانان, صكتان  الناس أحسف محذكرة أبك
 المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكرة الكعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كرب أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 
 
 
 

 هسػػػػػػػػػػػػػػػػكر  مػػػػػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػػال كمػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 محػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكره أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كالنغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 
  (ّ)مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذككرة  فعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ألفعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

ماننا ىذا, حتى يختار مف بيف ىذه د بما يشبو المسابقات في ز قً عٍ يى  ىنا نجد أف النبي  
, كينادم الناس  األصكات, صكتان شذيَّان جميالن, حتى يأمره بالصدع باألذاف, ليرفع فيو اسـ اهلل 

 , الذم كاف أحسف األصكات في األذاف.  صكت أبي محذكرة ب لمصالة, فييٍعجىب النبي 
 فييٍعجىب بو كثيران,   ألىٍشعىًرمٌ أىًبي ميكسىى اكىك صكت  , يىسمعو النبي  وصوتًا جمياًل آخراً 

 
                                  

 
ةً  ًكتىابي  الدارمي سنف( (ُ الى نىا: الدارمي قاؿ(, ُِِّحّٕٔ/ ِ) اأٍلىذىافً  ًفي التٍَّرًجيعً  بىابي  الصَّ , ٍبفي  سىًعيدي  أىٍخبىرى اًمرو  عىفٍ  عى

, اـو اًمرو  عىفٍ  ىىمَّ ًؿ, عى ,مى  عىفٍ  اأٍلىٍحكى , اٍبفً  عىفً  ٍكحيكؿو ٍيًريزو  ًكتىابي , صحيحو في مسمـ كأخرجو, الحديث...  مىٍحذيكرىةى, أىًبي عىفٍ  ميحى
ةً  الى  ًكتىاب, سننو في داكد كأبك, شيراب بف مكحكؿ عامر األحكؿ عف طريؽ مف(, ّٕٗحِٕٖ/ ُ) اأٍلىذىافً  ًصفىةً  بىابي , الصَّ
ةً  الى  النسائي كأخرجو, منو بجزء, ككالىما, محذكرة أبي بف الممؾ عبد طريؽ مف(, َٓٓحُّٖ/ ُ) اأٍلىذىافي  كىٍيؼى  بىابي , الصَّ

, قصةكفيو , بف أبي محذكرة الممؾ عبد بف العزيز عبد طريؽ مف(, ِّٔحٓ/ ِ) اأٍلىذىافي  كىٍيؼى , اأٍلىذىافً  ًكتىابي , سننو في
ةً  ًكتىاب, سننو في داكد أبك كأخرجو, , عف عبد اهلل بف محيريز(العزيز كعبد, الممؾ كعبد, مكحكؿ) كثالثتيـ الى  بىابي , الصَّ
, اأٍلىذىافً  ًكتىابي , سننو في النسائي كأخرجو, منو بجزء, محذكره أبي بف الممؾ عبد طريؽ مف(, َْٓحُّٕ/ ُ) اأٍلىذىافي  كىٍيؼى 
, متقاربة بألفاظ, محذكرة أبي بف الممؾ عبد كأـ محذكرة أبي مكلى السائب طريؽ مف(, ّّٔحٕ/ ِ) السَّفىرً  ًفي اأٍلىذىافي 
 .  محذكرة أبي عف( الممؾ عبد كأـ كالسائب, الممؾ كعبد, بف محيريز اهلل عبد) كالجميع

سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ِ تقريب التيذيب , مشيكر اإلرساؿ كثير فقيو ثقة, َأُبو َعْبد المَّو َمْكُحول الشَّاِميّ  كفيو, متصؿ ا 
(, َِٗ/ َُ)تيذيب التيذيب البف حجر , شيكخو أحد محيريز بف اهلل عبيدف ,مرسمة ليست ناى ركايتو: قمت(, ْٓٓ: ص)
 بالقكم, ليس: أحمد قاؿ(, ِٖٖ: ص)تقريب التيذيب , يخطىء صدكؽ: حجر ابف قاؿ, األحكؿ الكاحد عبد بف عامر أما
      ذكره(, ُّٗ/ ٓ) شيح: كقاؿ ,الثقات في حباف ابف ذكره(, َُّ/ ّ) لمعقيمي الكبير الضعفاء, الحديث ضعيؼ ىك
قىاؿى  عييىٍينىة اٍبف ضعفو: كقاؿ, الضعفاء في الجكزم ابف كضعو(, ُٓٓ: ص)تاريح أسماء الثقات , الثقات في شاىيف ابف  كى
ًعيؼ :أىٍحمد ًديث ضى قىاؿى  ,الحى ًديثو لىٍيسى  :مٌرة كى قىاؿى  ,ًبشىٍيء حى     الجكزم البف فكالمترككك  الضعفاء, بىٍأس ًبوً  لىٍيسى  :يحيى كى

 الكاشؼ, حاتـ أبك :الذىبي قاؿ(, ٕٔ/ ُْ) تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم, بالقكم ليس: النسائي كقاؿ(, ِٕ/ ِ)
كجكد  أسانيدىا يغمب عمى كلكف, المتابعات مف الكثير كلمحديث ,حسف الحديثصدكؽ يخطئ, فإسناد  قمت: (,ِٓٓ/ ُ)

ةً  ًكتىاب, سننو في داكد أبي عند, ثقات كميـ رجالو, قكيان  متابعان  إسنادان  ككجدت, مشاكؿ الى           اأٍلىذىافي  كىٍيؼى  بىابي , الصَّ
 الثمر, صحيح سنده: األلباني قاؿ ,بالمتابعات لغيره صحيح الحديث: قمت, , كما ىك مبيَّف في التخريج(َٓٓحُّٖ/ ُ)

ًحيح ًإٍسنىاد كىىىذىا: مقفالم ابف قاؿ(, ُُِ/ ُ) كالكتاب السنة فقو في المستطاب         كقاؿ(, ّّٗ/ ّ) المنير البدر, صى
ٍيمىة اٍبف كىصىححوي : الممقف ابف زى  (.ُِٕ/ ُ)تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج , السكف كىاٍبف خي
 (.ْٕ/ ِ) لمشككاني األكطار نيؿ( (ّ



  اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ  اٌنجٌّخ                

 

   
                                                  ُِٕ         

 
مَّى اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ,(ُ) الحصيب  بف كىذا ما أخرجو مسمـ, مف حديث, عامر  مىٍيوً  اهللي  صى مَّ  عى سى  :ـى كى

 اٍلعيمىمىاءي: قىاؿى " , قاؿ النككم:(ْ) َداُوَد" آلِ  َمزَاِميرِ  ِمنْ  (ّ) ِمْزَمارًا ُأْعِطيَ  (ِ)اأْلَْشَعِريَّ  َأو َقْيسٍ  ْبنَ  اهللِ  َعْبدَ  "ِإنَّ 
ٍكتي  ىينىا ًباٍلًمٍزمىارً  اٍلميرىادي  سىفي ... الصَّ كىافى  اٍلحى دي  كى سىفى   دىاكي ٍكتً  حى  ابف منظكر: "شىبَّوى  اؿ, كق(ٓ)ًجدًّا"  الصَّ
ٍسفى  ًتو كحالكةى  صكًتو حي ٍكتً  نىٍغمى دي  الًمٍزماًر, ًبصى دىاكي ليو ,  النًَّبي   ىيكى  كى ٍنتىيى كاً  ٍسفً  ًفي المي  الصٍَّكتً  حي

                                  
 

 بفا عٌدم بف رزاح بف سعد بف األعرج بف الحارث بف مَّوال عبد بف ُبَرْيَدة ْبن اْلُحَصْيب, ولقبو: اْلُحَصْيبِ َعامر بن (ُ) 
 مياجران  كسمـ عميو المَّو صٌمى النبيٌ  بو مرٌ  حيف كأسمـ, األسممي أفصى بف أسمـ بف سالماف بف الحارث بف مازف بف سيـ

 كسكف ر,بد مف  النبيٌ  منصرؼ بعد أسمـ: كقيؿ, ذلؾ بعد قدـ ثـ كأحد, بدر مضت حتى مكضعو في كأقاـ بالغميـ,
 ككاف مشيكرة, كمناقبو كثيرة بريدة كأخبار غزكة, عشرة ستٌ  كسمـ عميو المَّو صٌمى المَّو رسكؿ مع غزا, تحتفي  المَّ  البصرة
, كستيف ثالث سنة مات, معاكية بف يزيد خالفة في مات أف إلى فسكنيا مرك إلى تحٌكؿ ثـ عثماف زمف في خراساف غزا

 .بسيط بتصرؼ(, ُْٖ/ ُ) ف حجراإلصابة في تمييز الصحابة الب
     ناجية بف كائؿ بف عذر بف عامر بف بكر بف غنـ بف عامر بف حرب بف حٌضار بف لمَّو ْبن َقْيس ْبن ُسَمْيمَعْبُد ا( (ِ
 كماتت أسممت عؾ, بف كىب بنت ظبية كأمو ,معان  ككنيتو باسمو, مشيكر ,األشعرم مكسى أبك األشعر, بف الجماىر بفا

 كلـ قكمو بالد إلى رجع بؿ: كقيؿ ,الحبشة إلى كىاجر أسمـ ثـ العاص بف سعيد كخالؼ الٌرممة, سكف ىك ككاف بالمدينة,
 كقدـ ,الحبشة مياجرة في يذكركه لـ كالكاقدم إسحاؽ كابف عقبة بف مكسى فإف األكثر, قكؿ كىذا الحبشة, إلى يياجر
 كسٌمـ عميو المَّو صمى النبيٌ  كاستعممو ,جميعان  فقدمكا طالب, أبي بف جعفر سفينة سفينتو صادفت خيبر, فتح بعد المدينة
 ثـ أصبياف, ثـ األىكاز فافتتح المغيرة, بعد البصرة عمى عمر كاستعممو كأعماليما, كعدف كزبيد,: اليمف بعض عمى

 ككاف ,ان ثطَّ  ران قصي الجسـ, خفيؼ ككاف ,الفريقيف اعتزؿ ثـ يف,بصف   الحكميف أحد كاف ثـ الككفة, عمى عثماف استعممو
 مكسى أبي صكت مف أحسف نام كال بربط كال صنج صكت سمعت ما: النيدم عثماف أبك كقاؿ ,بالقرآف الصكت حسف

 اٌلذم ىك مكسى أبك ككاف ,عنده فيقرأ ربنا, إلى قناشك   ركاية كفي ,مكسى أبا يا ناربَّ  ذٌكرنا: قاؿ رآه إذا عمر ككاف بالقرآف,
 ليمنع البصرة إلى عمي سار فمما(, ُِٖ-ُُٖ/ ْ) اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر, ـكأقرأى البصرة أىؿ فٌقو

 عنيا, عمي فعزلو الفتنة, في بالقعكد كأمرىـ مكسى أبك فمنعيـ لينصركه, يدعكىـ الككفة أىؿ إلى أرسؿ عنيا, كالزبير طمحة
 أربع سنة: كقيؿ كأربعيف, اثنتيف سنة بالككفة, تما: كقيؿ بيا, فمات مكة إلى كسار فانخدع, فخدع الحكميف, أحد كصار

 (.ِٗٗ/ ٔ)أسد الغابة , كخمسيف اثنتيف سنة: كقيؿ خمسيف سنة: كقيؿ كأربعيف,
م يىا, اٍلًميـً  ًبفىٍتحً  ,ورزمُ المَ ( (ّ دى, كمىزاًميري  ,ًبيىا ييٍزمىري  الًَّتي اآٍللىةي  كىىيكى  ,َسَواءٌ  والِمْزمارُ  كىضى مىٍيوً  دىاكي ـي السَّ  عى  ًبوً  يىتىغىنَّى كىافى  مىا: الى
بيكرً  ًمفى  اًء, كضيركب الزَّ  (.ِّٕ/ ْ)لساف العرب البف منظكر, كميٍزميكره  ًمٍزماره  كىاًحديىىا الد عى
ةً  ًكتىابي  مسمـ صحيح( (ْ الى قىٍصًرىىا اٍلميسىاًفًريفى  صى ٍكتً  تىٍحًسيفً  اٍسًتٍحبىابً  بىابي  كى : مسمـ قاؿ(, ّٕٗحْٔٓ/ ُ) ًباٍلقيٍرآفً  الصَّ

دَّثىنىا دَّثىنىا شىٍيبىةى, أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك حى ٍبدي  حى , ٍبفي  اهللً  عى دَّثىنىا ح نيمىٍيرو , اٍبفي  كحى دَّثىنىا نيمىٍيرو دَّثىنىا أىًبي, حى اًلؾه  حى , اٍبفي  كىىيكى  مى ؿو ٍبدً  عىفٍ  ًمٍغكى  عى
ٍيدىةى, ٍبفً  اهللً  مَّى اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  أىًبيًو, عىفٍ  بيرى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  .الحديث: ... كى
 .(َٖ/ ٔ) مسمـ عمى النككم شرح( (ٓ
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 ال لمف ميميا مف أكثر ـبالترن   القراءة سماع إلى تميؿ النفكس أف شؾ كال", كقاؿ ابف حجر: (ُ) ًباٍلًقرىاءىًة"
جراء القمب ًرقَّةً  في تأثيران  لمتطريب ألف يترنـ؛  القرآف جكاز في اختالؼ السمؼ بيف ... ككافالدٍَّمعً  كا 

, الكالـ في الحديث, (ِ)ذلؾ"  في نزاع فال غيره عمى الصكت حسف كتقديـ الصكت, تحسيف أما باأللحاف,
, كلدل الناس جميعان, بي بأف الصكت الحسف في التالكة كاألذاف قبمو, مف األمكر المستحسنة لدل الن

فالنفس البشرية تميؿ إلى الجماؿ, كاإلسالـ يدع ـ ىذه الفكرة كيشجعيا, بشرط: أف تككف مضبكطة في 
حدكد الشرع, كىذا يدفعنا لتكجيو دعكة ألنفسنا, لنعمؿ عمى اختيار األصكات الندي ة الجميمة في قراءة 

ناف, كحتى تتحكؿ منابر األذاف في المساجد, إلى لكحة القرآف كاألذاف, حتى نسير عمى نيج النبي العد
 فنية جاذبة غير طاردة لمناس, فإف النفكس تكَّاقة لسماع األصكات الشجيَّة.

 بة, والفاغية, والمباس الحسنالمطمب الثالث: اإلعجاب بالريح الطيّْ 
و أبك داكد, مف فقد جاء في الحديث الذم أخرج بالرائحة الجميمة الطيّْبة, وُيْعَجب النبي 

اًئشىةى, ٍنيىا, المَّوي  رىًضيى  حديث عى نىٍعتي : "قىالىتٍ  عى مَّى المَّوً  ًلرىسيكؿً  صى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  فىمىًبسىيىا, سىٍكدىاءى, (ّ)بيٍردىةن  كى
دى  ًفييىا عىرىؽى  فىمىمَّا كًؼ, ًريحى  كىجى كىافى  -: قىاؿى  كىأىٍحًسبيوي : قىاؿى  - فىقىذىفىيىا الص  يحي  تيٍعًجبيوي  كى , فقد (ٓ) (ْ) "الطَّي بىةي  الر 

كاف  , يستحسف الرائحة الطيبة, فرغـ أنو طي ب المظير كالرائحة بدكف التطيب, إال أنو  كاف النبي 
يحي  ىىًذهً  كىانىتٍ  اٍلعيمىمىاءي  يستعمؿ الطيب في غالب أكقاتو, زيادة في التطيب, قاؿ النككم: "قىاؿى   ةي الطَّي بى  الر 

مَّى ًصفىتىوي  مىٍيوً  المَّوي  صى , عى مَّـى سى فٍ  كى مىعى  ًطيبان  يىمىسَّ  لىـٍ  كىاً   اأٍلىٍكقىاتً  ًمفى  كىًثيرو  ًفي الط يبى  يىٍستىٍعًمؿي  فىكىافى  ىىذىا كى

                                  
 

 (.ِّٕ/ ْ)لساف العرب ( (ُ
 (.ِٕ/ ٗ) البارم فتح( (ِ
دي  ًكسىاءه  ,(اْلُبْرَدةُ )( (ّ بَّعه  أىٍسكى , تىٍمبىسيوي  ًصغىره  ًفيوً  ميرى ٍمعي  اأٍلىٍعرىابي ده ) كىاٍلجى  .(ِّ: ص)ختار الصحاح لمرازمم ,الرَّاءً  ًبفىٍتحً ( بيرى
دَّثىنىا: داكد أبك  قاؿ(, َْْٕحْٓ/ ْ) السَّكىادً  ًفي بىابه , الم بىاسً  ًكتىاب, داكد أبي سنف( (ْ مَّدي  حى , ٍبفي  ميحى نىا كىًثيرو اـه, أىٍخبىرى  ىىمَّ
, عىفٍ  قىتىادىةى, عىفٍ  اًئشىةى, عىفٍ  ميطىر ؼو ٍنيىا, المَّوي  رىًضيى  عى د يقىةً  ميٍسنىدي , مسنده في أحمد كأخرجو, الحديث: ... قىالىتٍ  عى اًئشىةى  الص   عى
د يؽً  ًبٍنتً  ٍنيىا اهللي  رىًضيى  الص      ًصفىًتوً  ًمفٍ  بىابي , التَّاًريحً  ًكتىابي , صحيحو في حباف كابف, بمثمو(, َِْٖٓحّّ/ ّْ) عى
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى , عى مَّـى سى ةى  ًبأىفَّ  اٍلبىيىافً  ًذٍكري , كىأىٍخبىاًرهً  كى مَّى المَّوً  رىسيكؿى  تيٍعًجبي  كىانىتٍ  قىدٍ  الطَّي بىةى  الرَّاًئحى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى           كى

, بنحكه , كالحاكـ(حباف ابف) كاألخيريف(, ّّٕٗحَِٗ/ ْ) المباس كتاب, مستدركو في كالحاكـ(, ّٓٗٔحَّٓ/ ُْ)
 .بو, يحيى بف ىماـ طريؽ مف( كالحاكـ, حباف كابف, أحمد) كالثالثة

سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ٓ ًديثه  ىىذىا: الحاكـ قاؿ ,صحيح إسناده الحديث: قمت, متصؿ ا  ًحيحه  حى مىى صى ٍيفً  شىٍرطً  عى  الشٍَّيخى
لىـٍ  اهي  كى ر جى  عمى الحساف التعميقات, صحيح: األلباني كقاؿ(, ّّٕٗحَِٗ/ ْ, )لمحاكـ الصحيحيف عمى المستدرؾ", ييخى

 شعيب كقاؿ, (ُٖٔ/ ٓ) كفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث سمسمة, كانظر: (َُٔ/ ٗ) حباف ابف حصحي
 (.ْْٔ/ ُْ)مسند أحمد  حاشية, الشيخيف رجاؿ ثقات رجالو صحيح, إسناده: األرناؤكط
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قىاةً  ًريًحًو, ًطيبً  ًفي ميبىالىغىةن  ًئكىةً  ًلميالى الىسىةً  اٍلكىًريـً  اٍلكىٍحيً  كىأىٍخذً  اٍلمىالى ميجى " اٍلميسٍ  كى , كقد جاء في الحديث (ُ)ًمًميفى
ا شىًمٍمتي  كىالى  ...: قىاؿى  ,  الذم أخرجو البخارم, مف حديث أىنىسو   أىكٍ  ًريحً  ًمفٍ  أىٍطيىبى  قىط   عىٍرفنا أىكٍ  قىط   ًريحن

    ؿ قا الطي ب ال يحب إال طي بان, فقدكىك الطي ب, فإف  ب النبي , فكيؼ ال يتطيَّ (ِ) " النًَّبي   عىٍرؼً 
ةي  كىانىتً  لىمَّا: "القيـ ابف كًح, ًغذىاءى  الطَّي بىةي  الرَّاًئحى كحي  الر   يىٍنفىعي  كىىيكى  ًبالط يًب, تىٍزدىادي  كىاٍلقيكىل اٍلقيكىل, مىًطيَّةي  كىالر 

, الد مىاغى  سىاًئرى  كىاٍلقىٍمبى اءً  كى ييفىر حي  اٍلبىاًطًنيًَّة, اأٍلىٍعضى , كى يىسير   اٍلقىٍمبى يىٍبسيطي  نٍَّفسى ال كى , كى كحى  شىٍيءو  أىٍصدىؽي  كىىيكى  الر 
كًح, ءىمىةن  كىأىشىد هي  ًلمر  بىٍينىوي  لىيىا, ميالى بىٍيفى  كى كحً  كى دى  كىافى . قىًريبىةه  ًنٍسبىةه  الطَّي بىةً  الر   أىٍطيىبً  ًإلىى الد ٍنيىا ًمفى  اٍلمىٍحبيكًبيفى  أىحى
مىكىاتي  الطَّي ًبيفى  مىٍيوً  المَّوً  صى ميوي  عى ب و كاستحسانو (ّ) "كىسىالى الرائحة الطيبة, فقد دعى المسمميف جميعان  , كًلحي

ٍيرىةى, إلى أف ال يرد كا الريحاف, كىذا جاء في الحديث الذم أخرجو مسمـ, مف حديث أىًبي  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرى
يِح" َطيّْبُ  اْلَمْحِملِ  ُو َخِفيفُ َيُردُُّه, َفِإنَّ  َفاَل  َرْيَحانٌ  َعَمْيوِ  ُعِرَض  "َمنْ :  اهللً   , قاؿ النككم: "كىأىمَّا(ْ)الرّْ

, افي ٍيحى ًديثً  كىغىًريبً  الم غىةً  أىٍىؿي  فىقىاؿى  الرَّ ًديًث: ىىذىا تىٍفًسيرً  ًفي اٍلحى يًح, طىي بً  مىٍشميكـو  نىٍبتو  كيؿ   ىيكى  اٍلحى  قىاؿى  الر 
: اٍلقىاًضي ا ًحكىايىةً  بىٍعدى  ًعيىاضه ييٍحتىمىؿي  نىاهي ذىكىرٍ  مى ًديثً  ىىذىا ًفي ًبوً  اٍلميرىادي  يىكيكفى  أىفٍ  ًعٍنًدم, كى , (ٓ)كيمَّوي" الط يبى  اٍلحى

, لجميع المسمميف كي ييحافظكا دكمان عمى الرائحة الطي بة  , كىذا تشجيع كاضح مف النبي (ٓ)كيمَّوي"
امعاتنا, كمؤسساتنا, ككؿ ألنفسيـ, كأف ال نترؾ أجسامنا, كمنازلنا, كشكارعنا, كمساجدنا, كمدارسنا, كج

ضة لمركائح الكريية كالخبيثة, التي تشمئز منيا النفكس, كتىٍأنىؼي لريحيا األنكؼ, رٍ مكاف نتكاجد فيو, عي 
ييٍعجىب برائحة الفاغية, كىذا جاء في الحديث الذم أخرجو  كتكره رؤياىا العيكف, كذلؾ كنجد النبي 

 أحمد, مف حديث
  

 
                                  

 
 .(ٖٓ/ ُٓ) مسمـ عمى النككم شرح( (ُ
نىاًقبً  ًكتىابي , البخارم صحيح( (ِ مَّى النًَّبي   ًصفىةً  بىابي , المى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى دَّثىنىا: البخارم قاؿ(, ُّٔٓحُٖٗ/ ْ) كى  حى

مىٍيمىافي  , ٍبفي  سي ٍربو دَّثىنىا حى مَّاده, حى , عىفٍ  حى  .الحديث: ... قىاؿى  ,  أىنىسو  عىفٍ  ثىاًبتو
 .(َِٗ: ص) النبكم الطب( (ّ
يٍ  اأٍلىدىبً  ًمفى  اأٍلىٍلفىاظً  كتاب, مسمـ صحيح( (ْ اؿً  بىابي , ًرىىاكىغى كىرىاىىةً  الط يبً  أىٍطيىبي  كىأىنَّوي  اٍلًمٍسؾً  اٍسًتٍعمى د   كى افً  رى ٍيحى  كىالط يبً  الرَّ
دَّثىنىا: مسمـ قاؿ(, ِِّٓحُٕٔٔ/ ْ) , ٍبفي  كىزيىىٍيري  شىٍيبىةى, أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك حى ٍربو ىيمىا حى دَّ : بىٍكرو  أىبيك قىاؿى  اٍلميٍقًرًئ, عىفً  ًكالى  ثىنىاحى

ٍبدً  أىبيك , أىًبي ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ  اٍلميٍقًرئي, الرٍَّحمىفً  عى دَّثىًني أىي كبى , أىًبي ٍبفي  اهللً  عيبىٍيدي  حى ٍعفىرو         عىفٍ  اأٍلىٍعرىًج, الرٍَّحمىفً  عىٍبدً  عىفٍ  جى
ٍيرىةى, أىًبي مَّى اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  .الحديث: ... كى
 .(ٗ/ ُٓ) مسمـ عمى النككم شرح( (ٓ
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 يعجبو كاف), قاؿ المناكم في قكلو: (ّ) (ِ) "... ,(ُ) اْلَفاِغَيةُ  ُتْعِجُبوُ  َكاَنتْ    اهللً  ؿى رىسيك  أىفَّ " , أىنىسو 
عجابو (ْ)ريحيا"  أم: ,(الفاغية لمفاغية؛ ألنيا ذات رائحة طي بة عطرة تسر  النفكس  , إف حبو كا 

 كتسعدىا.
في المالبس  عجابو ومشيد آخر من مشاىد األناقة والجمال النبوي, والذي يتجمى في إ

مَّى اهللً  رىسيكؿً  ًإلىى َأَحبَّ  كىافى  الم بىاسً  أىم  : ييسأىؿ  مىاًلؾو  ٍبفي  فيا ىك أىنىسي الجميمة,  مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى  أىكٍ  كى
مَّى اهللً  رىسيكؿً  ًإلىى َأْعَجبَ  مىٍيوً  اهللي  صى ؟ عى مَّـى سى يستحسف مف الثياب  النبي , كاف  (ٕ) (ٔ) "(ٓ)"اْلِحَبَرُة : قىاؿى  كى

حكاـ الثياب الحبرة, كىذا لعدة أسباب, قاؿ الطيبي:  الحتماليا اٍلكىسح أىك لمينيا كىحسف انسجاـ نسجيا كا 
                                  

 
ةي  :كالفاًغيةي  كالفىٍغكىة الفىٍغك: فغا( (ُ ٍردي : كالفاًغيىةي  كالفىٍغك ,الزٍَّىرىةي : كالفىٍغكىة الطَّي بىةي؛ الرَّاًئحى رً  ًمفٍ  كىافى  مىا كيؿَّ  كى  الى  طىي بىةه  ًريحه  لىوي  الشَّجى

رىجىتٍ  :أىم ,اتي النب كأىٍفغىى ,ذىًلؾى  ًلغىٍيرً  تىكيكفي  ًقيؿى  فاًغيىتيا, أىخرجت ًإذا الشَّجىرىةي  كأىٍفغىتً  ,فىاًغيىتيوي  خى  الًحناء نىٍكري  ,كالفىاًغيىةي  الفىٍغك: كى
ةن, اصَّ يىٍنفىًتحي  اٍلعىنىاًقيدً  أىمثاؿ تىٍخرج الر يحً  طىي بىةي  كىًىيى  خى بَّب فتيٍجتىنىى ًصغار نىٍكر ًفييىا كى  ساف العرب البف منظكرل, الد ىف ًبيىا كييرى

 الصحراء أنكار مف نبت كؿ نكر: كقيؿ الريحاف, نىٍكر: كقيؿ الًحنَّاء, نٍكر ىي :والفاغية كقاؿ ابف األثير:, (َُٔ/ ُٓ)
 .(ُْٔ/ ّ)النياية في غريب الحديث كاألثر , نٍكريه: نبت كؿ فاغية: كقيؿ تزرع, ال التي
الً  ٍبفً  أىنىسً  ميٍسنىدي , مسند أحمد( (ِ ٍنوي  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  ؾو مى دَّثىنىا: أحمد قاؿ(, ُِْٔٓحَِ/ َِ, )عى ٍبدي  حى ًد, عى مى دَّثىنىا الصَّ  حى

مىٍيمىافي  , اٍبفى  يىٍعًني سي دَّثىنىا كىًثيرو ٍبدي  حى ًميًد, عى , النبي أخالؽ في األصبياني الشيح أبك كأخرجو, الحديث...  ,  أىنىسو  عىفٍ  اٍلحى
بًَّتوً  ٍرعً ًلٍمقى  أىٍكًموً  ًذٍكري  مىحى مَّى لىوي  كى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  .بمثمو بو, الكارث عبد بف الصمد عبد طريؽ مف(, ٗٔٔحّّٓ/ ّ) كى
سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ّ َمد ْبن َعْبد اْلَواِرث كفيو ,متصؿ ا   كفيو ,(ّٕسبؽ الحديث عنو في صفحة ) ,َعْبد الصَّ

كقاؿ النسائي: ليس بو بأس, إال في الزىرم فإنو يخطئ , الزىرم غير في بو بأس ال: جرح ابف قاؿ, ُسَمْيَمان ْبن َكِثير
اًئز: العجمي قاؿ (,ٖٓ-ٕٓ/ ُِعميو, تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم ) ًديث جى     الثقات لمعجمي ,ًبوً  بىٍأس الى  الحى

 ما غير كثير بف كلسميماف: كقاؿ, الضعفاء في عدم ابف كضعو, (ّْٔ/ ُقاؿ الذىبي: صكيمح, الكاشؼ )(, َّْ/ ُ)
الكامؿ في , بو بأسو ال يركيو ما مقدار عندم كأحاديثو...  صالحة أحاديث غيره كعف الزىرم عف الحديث, مف ذكرت

 الحديث صدكؽ: قمت, حديثو يكتب: حاتـ أبك كقاؿ, ضعيؼ: معيف بف يحيى قاؿ(, َِٗ/ ْ)ضعفاء الرجاؿ البف عدم
 حاشية, حسف إسناده: األرناؤكط شعيب قاؿ ,حسف إسناده فالحديثكىذا الحديث لـ يركه عف الزىرم, , الزىرم غير في

 (.َِ/ َِ)مسند أحمد 
 .(ِِٗ/ ٓ)فيض القدير ( (ْ
ًف( مينىمَّرىةه  ,()اْلِحَبَرة( (ٓ كد اليىمى ٍربه ًمف بيري بَّرىةه  قيٍطفو  أىكٍ  كىتَّافو  ًمفٍ  ًثيىابه  كىًىيى , (َٕٓ/ َُ) لمزبيدم تاج العركس ,)ضى  :أىمٍ  ,ميحى
يَّنىةه  :أىمٍ  ييقىاؿي  كىالتٍَّحًسيفي  التٍَّزًييفي  كىالتٍَّحًبيري  ,ميزى مىى ًحبىرىةه  ثىٍكبه  كى ٍصؼً  عى ثىٍكبي  اٍلكى مىى ًحبىرىةو  كى , استعماالن  أكثر كىك ,ضافةاإل عى

ده  كالحبرة ٍمعي  ميٍفرى ييقىاؿي  ,تو كىًعنىبىا كىًعنىبو  كىًعنىبىةو  كىًحبىرىاته  ًحبىره  كىاٍلجى ًبيره  ثىٍكبه  كى مىى حى ٍصؼً  عى        مسمـ عمى النككم شرح ,اٍلكى
(ُْ /ٓٔ). 
ينىةً  الم بىاسً  كتاب مسمـ صحيح( (ٔ دَّثىنىا: مسمـ قاؿ(, َِٕٗحُْٖٔ/ ّ) اٍلًحبىرىةً  ًثيىابً  ًلبىاسً  فىٍضؿً  بىابي  كىالز                حى

, ٍبفي  ىىٌدابي  اًلدو دَّثىنىا خى اـه  حى دَّثىنىا ,ىىمَّ اًلؾو  ٍبفً  أًلىنىسً  قيٍمنىا: قىاؿى  قىتىادىةي, حى  .الحديث: ...   مى
 .قيٍمنىا: كيقكؿ, أنس يسأؿ فيك,   أنس مف سماعو تؤكد, مسمـ ركاية: قمت(, ٓٓ) صفحة في سبؽ ,َقتاَدة بن ِدَعاَمة( (ٕ
اًلؾو  ٍبفً  أًلىنىسً  .قيٍمنىا  .يضر ال فتدليسو...,  مى
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, نالحظ أف (ُ)" صنعتيا كمكافقتيا لبدنو الشريؼ فىًإنَّوي كىافى بىالغ الن يىايىة ًفي النعكمة كالميف فالخشف يضٌرهي 
ر, ليا عالقة بالحيسف كالجماؿ كاألناقة, كرغـ ىذا اإلعجاب في بعض كؿ ىذه األسباب اآلنفة الذك

, كيربطيـ , كاف يمفت انتباه أصحابو الكراـ  المالبس الجميمة التي ال يحـر ارتداؤىا, إال أف النبي 
ى مة عمإلى ما ىك أجمؿ كأفضؿ كأليف , مف كؿ الزينة في ىذه الدنيا, فما بالكـ لك كانت ىذه الثياب محرَّ 

الرجاؿ لبسيا, فيذا كاف أدعى لمنيي عف عدـ حتى اإلعجاب بيا, كليس ارتداؤىا, كىذا ما جاء بو 
مَّةي  ,  اهللً  ًلرىسيكؿً  أيٍىًديىتٍ : قىاؿ ,(ِ) الحديث الذم أخرجو مسمـ, مف حديث اٍلبىرىاءى  ًريرو  حي عىؿى  ,(ّ)حى  فىجى

ابيوي  بيكفى  يىٍمًمسيكنىيىا أىٍصحى يىٍعجى  ِفي (ٓ) ُمَعاذٍ  ْبنِ  َسْعدِ  (ْ)َلَمَناِديُل  َىِذِهر ِلينِ  ِمنْ  "َأَتْعَجُبونَ : فىقىاؿى  ًنيىا,ًلي ًمفٍ  كى
بما عند اهلل , كما أعدَّ في الجنة لممؤمنيف الصادقيف,  , فذىكَّرىـ النبي (ٕ) (ٔ) َوأَْلَيُن" ِمْنَيا َخْيرٌ  اْلَجنَِّة,

بحمة مثميا, بؿ  بتـ مف ىذه الحمة, كلـ يقارنيا النبي ما ىك خير مف ما أيٍعجً  أمثاؿ سعد بف معاذ 
                                  

 
 .(ّٖ/ ٓ), كانظر: فيض القدير لممناكم(ْٖيكطي )ص: الشمائؿ الشريفة لمس( (ُ
 األكس ٍبف مالؾ ٍبف عمرك ٍبف الحارث ٍبف حارثة ٍبف مجدعة ٍبف جشـ ٍبف عدم ٍبف الحارث ٍبف اْلَبَراِء ْبِن َعاِزب( (ِ

مَّى المَّوً  رىسيكؿ رده ,أصح كىك عمارة, أبا: كقيؿ عمرك, أبا يكنى ,األكسي األنصارم مى  المَّوي  صى مَّـى  ٍيوً عى سى  بدر, عف كى
مَّى المَّوً  رىسيكؿ مع كغزا الخندؽ,: كقيؿ أحد, مشاىده كأكؿ استصغره, مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  افتتح الذم كىك ,غزكة عشرة أربع كى

 ,كعشريف يفاثنت سنة حذيفة افتتحيا: عبيدة أىبيك كقاؿ الشيباني, عمرك أىًبي قكؿ في عنكة, أك صمحان  كعشريف أربع سنة الرم
     مع البراء كشيد مكسى, أىًبي مع تستر غزكة كشيد كعب, ٍبف قرظة كبعضيا مكسى, أىبيك بعضيا افتتح: المدائني كقاؿ
 أياـ كمات دارنا, بيا كابتنى الككفة, كنزؿ عازب, ٍبف عبيد كأخكه ىك كالنيركاف, كصفيف, الجمؿ, طالب أىًبي ٍبف عمي

 .(ِّٔ/ ُ) األثير البفبة أسد الغا, الزبير ٍبفا  مصعب
ًردىاءه  ًإزىاره  ,(اْلُحمَّةُ )( (ّ مَّةن  تيسىمَّى كىالى  ,كى تَّى حي  .(ٕٗ: ص)مختار الصحاح لمرازم, ثىٍكبىٍيفً  تىكيكفى  حى
معجـ المغة العربية , الماءي  أك العرؽي  بو يمسحي  غالبنا الٌشكؿ مرٌبع نحكىما, أك حرير أك قطف مف نسيج :(َمناِديلُ )( (ْ
 منيا أعمى فكقيا ما فيككف تمتيف لككنيا ,بالذكر المناديؿ كخصَّ (, ُِِٕ/ ّ( )معاصر)معاصرة ألحمد مختار عمرال

 .(ُِٗ/ َُ) حجر البف البارم فتح, األكلى بطريؽ
 الؾم بف الٌنبيت بف الخزرج بف الحارث بف جشـ بف األشيؿ عبد بف زيد بف القيس امرئ بف النعماف بف َسْعد ْبن ُمَعاذ( (ٓ
 ميكري  باتفاؽ, بدران  شيد ,عمرك أبا كيكنى صحبة, ليا رافع, بنت كبشة كأمو ,األكس سٌيد األشيمٌي, األنصارمٌ  األكس بفا

 فمات, جرحو, انتقض ثـ ذلؾ, في دعكتو كأجيبت قريظة, بني في حكـ حتى ,شيران  ذلؾ بعد فعاش الخندؽ, يـك بسيـ
 .(َٕ/ ّ)ة في تمييز الصحابة البف حجراإلصاب ,خمس سنة كذلؾ البخارٌم, ذلؾ أخرج

اًئؿً  كتاب, مسمـ صحيح( (ٔ ابىةً  فىضى حى ٍنييـٍ  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  الصَّ اًئؿً  ًمفٍ  بىابي , عى ٍنوي  اهللي  رىًضيى  ميعىاذو  ٍبفً  سىٍعدً  فىضى          عى
دَّثىنىا: مسمـ قاؿ(, ِْٖٔ حُُٔٗ/ ْ) مَّدي  حى ,بى  كىاٍبفي  اٍلميثىنَّى, ٍبفي  ميحى دَّثىنىا: قىاالى  شَّارو مَّدي  حى , ٍبفي  ميحى ٍعفىرو دَّثىنىا جى         عىفٍ  شيٍعبىةي, حى

اؽى  أىًبي  .الحديث: ... يىقيكؿي  ,  اٍلبىرىاءى  سىًمٍعتي : قىاؿى  , ًإٍسحى
 يضراف ال فيما :قمت, (َّ) صفحة في دراستو سبؽقد ك , كاالختالط التدليس مشكمتاف: لديو ,َأُبو ِإْسَحاَق السَِّبيِعيُّ ( (ٕ

  .ىذه ركايتنا في اعمى بالسَّ  صرَّح كقد, بحديثنا
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بعض المفاىيـ الخاطئة لدل بعض أصحابو بما يخص  , كيصحح النبي  بمنديؿ مف مناديؿ سعد 
ٍبدً   عىفً  , المًَّو  إعجابيـ في ارتداء المالبس, حيث كرد في الحديث الذم أخرجو الترمذم, مف حديث عى

مَّى النًَّبي   مىٍيوً  وي المَّ  صى مَّـى  عى سى  ـ النَّارَ  َيْدُخلُ  َواَل  ِكْبٍر, ِمنْ  َذرَّةٍ  ِمْثَقالُ  َقْمِبوِ  ِفي َكانَ  َمنْ  الَجنَّةَ  َيْدُخلُ  "اَل : قىاؿى  كى
ؿه  لىوي  فىقىاؿى : قىاؿى  ِإيَماٍن", ِمنْ  َذرَّةٍ  ِمْثَقالُ  َقْمِبوِ  ِفي َكانَ  َمنْ  ـ َيْعِني سىننا ثىٍكًبي كيكفى يى  أىفٍ  ييٍعًجبيًني ًإنَّوي : رىجي  حى
نىٍعًمي سىنىةن, كى  , يقكؿ(ْ) (ّ) "(ِ)النَّاَس  َوَغَمَص  الَحقَّ  َبَطرَ  َمنْ  الِكْبرَ  َوَلِكنَّ  ,(ُ)الَجَمالَ  ُيِحبُّ  المَّوَ  "ِإنَّ : قىاؿى  حى
بأنو يستحسف لبس الثكب الحسف, كالنعاؿ الحسف, دكف مراعاة ما سيترتب عميو مف  الرجؿ لمنبي  يقكؿ

يالء  ر, بٍ , مبي نا لو الفارؽ بيف حسف الثياب كالنعاؿ كالكً  , فيجيبو النبي (ٓ)كسمعة أك غير ذلؾ خي
ه, كازدرل كردَّ  فيقكؿ: بؿ إف ىذا مف الجماؿ, كليس فيو شيء مف الكبر كالتعالي, فالكبر مف جحد الحؽَّ 

, في ثيابيـ كنعاليـ, كفي الناس كاحتقرىـ, كمف ىنا نقكؿ: كفى لممتسكليف عمى أعتاب القذارة كالكساخة
أخالقيـ كسمككيـ, كيقكلكف: إنو مف التكاضع كالتقشؼ !! ال كاهلل , فإنو مف األخالؽ القىميئة كالسي ئة 

كىك برمء –كليس ليا في ديننا مف مسك غ, كال أصؿ, ككفى بيؤالء المتشدقيف بالخزعبالت باسـ اإلسالـ 
 الـ بما ال يميؽ بحسنو كجمالو, كاهلل يحب الجماؿ.كالذيف ييٍظيركف اإلس -منيـ, كمف أفكارىـ

                                  
 

 أسمائو في كامؿ أنو ذلؾ ر  كسً  ,لغيره الحاجة إظيار قمة في أك ,الييئة في منكـ التجمؿ :أم ,الَجَماَل" ُيِحبُّ  المَّوَ  "ِإنَّ ( (ُ
 ,كمالو لكاـز مف فإنو ,خمقو في ثارىاآ ظيكر كيحب ,كصفاتو أسماءه كيحب ,كجو كؿ مف المطمؽ الكماؿ فمو ,كصفاتو

 .(ِِْ/ ِ)فيض القدير لممناكم
قمة شكرىا كالتصرؼ معيا في ما ال  ,كالبطر في النعمة ,أبطمو كتكبر عف اإلقرار بو كطغى في دفعو (,الحق بطر)( (ِ

ًميدم, ابف أبي نصر لتفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ  و, ينبغي التصرؼ في َغَمَص , (ٖٔ)ص: محى
قكًقيـ النَّاَس: فى بيا كبحي ةي. كفالفه غىمىصى الناس, كغىمىطى الن ٍعمىةى إذا تياكى كيقاؿ لمرجؿ إذا  ,الغىمىصي في العيف, كالًقطعةي غىمىصى

س: , كقاؿ ابف فار (ّٕٓ/ ْ) لمفراىيدم العيف ,مىطعيكفه في دينو :أم ,كصه عميوكاف مىطعيكنان عميو في ًدينًو: إنو لمغيمي 
 .(ّٓٗ/ ْمقاييس المغة )معجـ  ,مصت الشيء, إذا احتقرتوغ :عمى حقارة. يقاؿ :أصيؿ يدؿ ,الغيف كالميـ كالصاد

مىةً  الًبر   أىٍبكىابي , الترمذم سنف( (ّ مَّى المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  كىالص  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ا بىابي , كى اءى  مى (, ُٗٗٗحُّٔ/ ْ) الًكٍبرً  ًفي جى
دَّثىنىا: لترمذما قاؿ مَّدي  حى ٍبدي  الميثىنَّى, ٍبفي  ميحى ٍبدً  ٍبفي  المَّوً  كىعى دَّثىنىا: قىاالى  الرٍَّحمىًف, عى ادو  ٍبفي  يىٍحيىى حى مَّ دَّثىنىا: قىاؿى  حى       عىفٍ  شيٍعبىةي, حى
, ٍبفً  أىبىافى  ٍيؿً  عىفٍ  تىٍغًمبى ك, ٍبفً  فيضى , عىفٍ  عىٍمرو ـى ٍمقىمىةى, عىفٍ  ًإٍبرىاًىي ٍبدً  فٍ عى  عى  .الحديث: ... قىاؿى   النًَّبي   عىفً  ,  المَّوً  عى
سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ْ  ال حديثنا: قمت(, ُُٓسبؽ الحديث عنو في صفحة رقـ ) ,َأَبان ْبن َتْغِمب , كفيو,متصؿ ا 

 , فالحديث إسناده صحيح.الشيعة بفكر لو عالقة
 .(ُُٔ/ ٔ)تحفة األحكذم لممباركفكرل : انظر( (ٓ
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 واب, والعراجينالمطمب الرابع: اإلعجاب بالدَّ 

كجاء  , وخاصة التي ليا ميزة, كالفائزات في السباق, ولمدَّواب نصيب من إعجابات النبي 
ٍيؿي  أيٍجًريىتً " لبيد, قاؿ: الذم أخرجو الدارمي, مف طريؽ أبي ىذا في الحديث اجً  زىمىفً  يفً  اٍلخى جَّ         (ُ)اٍلحى

ـي - كى مىى (ِ)أىي كبى  ٍبفي  كىاٍلحى , فىأىتىٍينىا -اٍلبىٍصرىةً  عى اءىتً  فىمىمَّا الر ىىافى , جى ٍيؿي        أىنىسً  ًإلىى ًمٍمنىا لىكٍ : قيٍمنىا: قىاؿى  اٍلخى
اًلؾو  ٍبفً ا مىى ييرىاًىنيكفى  أىكىانيكا: فىسىأىٍلنىاهي  مى ٍيدً  عى مَّى مَّوً ال رىسيكؿً  عى مىٍيوً  اهللي  صى ؟, عى مَّـى سى  قىٍصًرهً  ًفي كىىيكى  فىأىتىٍينىاهي : قىاؿى  كى

ٍمزىةى  أىبىا يىا: لىوي  فىقيٍمنىا فىسىأىٍلنىاهي . الزَّاًكيىةً  ًفي مىى تيرىاًىنيكفى  أىكيٍنتيـٍ  حى ٍيدً  عى مَّى المَّوً  رىسيكؿً  عى مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى    أىكىافى  كى
مَّى وً المَّ  رىسيكؿي  مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى ؟ كى ,: قىاؿى  ييرىاًىفي ـٍ مىى كىالمَّوً  رىاىىفى  لىقىدٍ  "نىعى ةي  لىوي  ييقىاؿي  لىوي  فىرىسو  عى  فىسىبىؽى  ,(ّ)سىٍبحى

 
 
 
 
 
 
 

                                  
 

تيكف ي ,كىأىٍربىعيف ًإٍحدىل أىك أىٍربىًعيفى  سنة كلد ,اٍلعرىاؽ أىًمير ,الثََّقِفيّ  الحكم بن ُيوُسف بن الحّجاج( (ُ ًتٍسعيف خمس سنة كى  قىاؿى  كى
ء بف عىٍمرك أىبيك ا :اٍلعىالى اج مف أٍفصح أحدان  رىأىٍيت مى قىاؿى  أفصحيما كىاٍلحسف كىاٍلحسف اٍلحجَّ اج عتسىمً  ًإذا كنت :عكف كى  اٍلحجَّ
قيؿ ,اٍلقيٍرآف درس طالما أىنو عرفت يٍقرىأ ؤيهي  كىافى  ًإنَّو :كى  كىعرضت ألفان  كىعٍشريف مئة ذىًلؾ فىبمغ صبران  قتؿ مىا أحصي لىٍيمىة كؿ يىٍقرى
ثىة ًفييىا فىكجدى  السجكف مىكتو بعد ثيكفى  ثىالى ثىالى ات لصالح الديف الكافي بالكفي, صمب كىالى  قطعه  أحدىـ عمى يجب لـ ألفان  كى

ًنيدنا كقد كاف نىاًصًبيًّا يبغض عميا كشيعتو في ىكل آؿ مىٍركىافى بىًني أيمىيَّةى, ككاف , بتصرؼ( ِّٕ-ِّٔ/ ُُ)الصفدم بَّارنا عى جى
كلكف قد يخشى أنيا ركيت عنو  ,كقد ركم عنو ألفاظ بشعة شنيعة ظاىرىا الكفر ,عمى سفؾ الدماء بأدنى شبية. ًمٍقدىامنا

كن كاكان الش يعة فَّ فإ؛ زيادة عميو بنكع مف بَّم ,لكجكه ان ًجدٌ  وييٍبًغضي ف اكري  بشاعات عىٍنو ككنويىحٍ  افيم اديكاكز  ,الكًمـ بعض عميو كاحرَّ
 .بتصرؼ( ّٗٓ-ّٖٓ/ ُِ)بف كثير القرشي ال البداية كالنياية, كشناعات

 عمى الحجاج عامؿ كاف ,الثقفي عامر بف مسعكد بف عقيؿ أبي فب اْلَحَكُم ْبُن َأيُّوَب ْبِن اْلَحَكمِ  ,كىك لمحجاج عـ ابف( (ِ
 مكبقات لو فإف ,كتسعيف بضع سنة الممؾ عبد بف سميماف خالفة في العذاب في الحجاج مكت بعد بيا الحكـ كقتؿ ,البصرة
 .بتصرؼ( ُّّ/ ِ)حجر البف الميزاف لساف, الضبي يزيد قصة الإ يكف لـ كلك ,عمو كابف

مىٍيوً  اهلل صمى لمنًَّبي كىانىت شقراء فرس ـاسٍ  ,سْبَحة( (ّ سمـ عى يىٍينىة مف عرابيأ مف ابتاعيا ,كى ًبؿ مف ًبعشر جي مىٍييىا كسابؽ اإٍلً  عى
 .(ُٖٓ/ ٓ)البف ناصر الديف المشتبو تكضيح ,عجبوأك  لذىًلؾ فيش فسبقت
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 , , (ُ) فىأٍنيىشَّ  النَّاسى بىوي" ًلذىًلؾى فرس التي كسركره لتمؾ ال , ىذا الحديث ييبرز استحساف النبي (ّ) (ِ) كىأىٍعجى
, كىذا يدؿ عمى: أف اإلعجابات كاالستحسانات ال  مت فكزان كبيران في السباؽ الذم حضره النبي سجَّ 

                                  
 

النياية في غريب الحديث  ,كخؼ لو حكارتا كاستبشر, بو فرح إذا ىشاشة, ييش ,ييش األمر ليذا ىش: يقاؿ (,َىشَّ )( (ُ
 (.ِْٔ/ ٓ) كاألثر البف األثير

ٍيؿً  ًرىىافً  ًفي: بىابي , الجياد كتاب, الدارمي سنف( (ِ نىا: الدارمي قاؿ(, ِْْٕحُٕٔٓ/ ّ) اٍلخى , أىٍخبىرى دَّثىنىا عىفَّافي    سىًعيدي  حى
, ٍبفي ا ٍيدو دَّثىًني زى بىٍيري  حى  مالؾ بف أنس مسند, مسنده في أحمد كأخرجو, الحديث...  :قىاؿى  ,  لىًبيدو  يأىبً  عىفٍ  اٍلًخر يًت, ٍبفي  الز 
        كىالر ىىافً  الس بىاؽً  بىابي , اٍلسير ًكتىابي , مصنفو في شيبة أبي ابف كأخرجو, كىاًمؿ أىبي عف(, ُِِٕٔحٕٔ-ٕٓ/ َِ)
كفى  ٍبفي  يىًزيدي  عف(, ّّٖٓٓحِٖٓ/ ٔ)  مف الكثير كلمحديث, بنحكه بو, زيد بف سعيد عف( دكيزي, كامؿ أبك) ككالىما, ىىاري

ا بىابي , كىالرٍَّميً  السٍَّبؽً  ًكتىابي , الكبرل السنف في البييقي أخرجو ما: منيا, الشكاىد اءى  مى مىى الر ىىافً  ًفي جى ٍيؿً  عى ا اٍلخى مى  يىجيكزي  كى
ا ًمٍنوي  مى    عف عبيد بف مكسى عف كاصؿ عف زيد بف سعيد أك زيد بف حماد طريؽ مف(, ُٕٕٓٗحّٔ/ َُ) يىجيكزي  الى  كى
اًعيؿي  قىاؿى : البييقي كقاؿ, بمعناه, عمر ابف مىٍيمىافي  كىافى : ًإٍسمى , ٍبفي  سي ٍربو دَّثىنىا حى ًديًث, ًبيىذىا حى مَّادً  عىفٍ  اٍلحى ٍيدو  ٍبفً  حى  بىٍعدى  قىاؿى  ثيَـّ ,  زى
مَّادي : ذىًلؾى  ٍيدو  ٍبفي  حى ٍيدو  ٍبفي  سىًعيدي  أىكٍ  زى كىاهي : الشٍَّيحي  قىاؿى  ,زى , سىًعيدو  ٍبفي  أىٍحمىدي  كىرى مىٍيمىافى  عىفٍ  الدَّاًرًمي  , ٍبفً  سي ٍربو مَّادً  عىفٍ  حى ٍيدو  ٍبفً  حى  زى
, غىٍيرً  ًمفٍ  كىاهي  شىؾ  مَّادً  عىفٍ  ميكسىى, ٍبفي  أىسىدي  كىرى ٍيدو  ٍبفً  حى ٍبدً  ميٍسنىدي , مسنده في أحمد عند, آخر كشاىد, زى     عيمىرى  ٍبفً  اهللً  عى

ٍنييمىا اهللي  رىًضيى   .مختصران  ,عمر ابف حديث مف(, ّْٖٓحَِٓ/ ٗ) عى
سناده, ثقات رجالو( (ّ : ص)تقريب التيذيب , ناصبي صدكؽ: حجر ابف قاؿ, َلِبيد وُلَماَزة ْبن َزبَّار, َأب كفيو, متصؿ كا 

 ذكره(, َُٔ/ ٕ)بقات الكبرل الط, ثقة ككاف: سعد ابف كقاؿ(, ُُٓ/ ِ) الكاشؼ, كثؽ نصب فيو: الذىبي كقاؿ(, ْْٔ
 عساكر البف دمشؽ تاريح, حسنان  ثناءن  عميو كأثنى الحديث صالح: حنبؿ بف أحمد قاؿ(, ّْٓ/ ٓ)ابف حباف في الثقات 

 مف بخالؼ الديانة بأمكر كالتمسؾ الميجة بصدؽ مشيكران  يككف بالنصب يكصؼ مف فأكثر: "حجر ابف قاؿ(, َّٓ/ َٓ)
 قتؿ عنو اهلل رضي عميان  أف اعتقدكا الناصبة أف فيو, كاألصؿ اإلخبار في يتكرع كال كاذب ـغالبي فإف بالرفض, يكصؼ
 ", عمي حركب في أقاربو قتمت مف منيـ أف ذلؾ, إلى انضاؼ ثـ بزعميـ ديانة لو بغضيـ فكاف عميو, أعاف كاف أك عثماف

(, ُٖ/ ْ)جرير  قاليا:[ عمي  يشتـ, ]شتَّامان  افكك: كقاؿ, الكبير الضعفاء في العقيمي ذكره (,ْٖٓ/ ٖ)تيذيب التيذيب 
 المؤتمؼ, ككذا؟ كذا كاحدة غزاة في أىمي مف قتؿ كقد أحبو كيؼ: يقكؿ السَّالـ عميو عمي عف منحرفان  كاف: الدارقطني قاؿ

 صدكؽ: حجر ابف قاؿ, َسِعيُد ْبُن َزْيدٍ  كأما ,النصب فكر مف نصيب لحديثنا كليس, صدكؽ: قمت (,َُٕٖ/ ِ) كالمختمؼ
 اهلل عبد ابنو ركاية ألحمد الرجاؿ كمعرفة العمؿ ,بأس بو ليس: حنبؿ بف أحمد قاؿ (,ِّٔ: ص)تقريب التيذيب , أكىاـ لو
يد, ٍبف سىًعيد حدَّثنا: ميسمـ كقاؿ(, ِْٓ/ ِ) سىف, أىبك زى قاؿ ابف (, ِْٕ/ ّ) التاريح الكبير لمبخارم , حافظ صدكؽ اٍلحى

, ًثقىة: معيف ابف يحيى كقاؿ ,(ِْٓ/ ْمف ينسب إلى الصدؽ, الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) عدم: كىك عندم في جممة
أخك حماد قاؿ الجكزجاني:  (,ُْٖ: ص) الثقات لمعجمي, ثقة: العجمي قاؿ(, ُْٖ/ ْ) الدكرم ركاية - معيف ابف تاريح

/ ِ) الكبير الضعفاء, في العقيمي رهذك (,ُِٗأحكاؿ الرجاؿ )ص: , سمعتيـ يضعفكف أحاديثو فميس بحجة بحاؿ بف زيدا
: ص) كالمتركككف الضعفاء, ًباٍلقىًكمٌ  لىٍيسى : النسائي قاؿ (,ُّٗ/ ُكضعو ابف الجكزم في, الضعفاء كالمتركككف ) ,(َُٓ
كضعو ابف حباف في  (,ُِ/ ْ) حاتـ أبي البف كالتعديؿ الجرح ,حديثو كيكتب بقكم, ليس: معيف بف يحيى كقاؿ(, ّٓ

 =      يحتج بو إذا انفرد ى ال, كقاؿ: ككاف صدكقا حافظا ممف كاف يخطئ في األخبار كييـ في اآلثار حتالمجركحيف
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تقؼ عند حدكد معينة, بؿ تككف لكؿ جميؿ كحسف كمميز, حتى لك كاف خارج العالـ البشرم, كليذا نجد 
ًمي   أيٍعًجب ببغمة, كما جاء في الحديث الذم أخرجو ابف حباف, أف النبي  طىاًلبو  أىًبي ٍبفً  مف حديث عى

 ,  مَّى المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى أيٍىًديىتٍ : قىاؿى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى بىٍتوي, بىٍغمىةه  كى ٍينىا لىكٍ  المًَّو, رىسيكؿى  يىا: فىقيٍمنىا فىأىٍعجى  أىٍنزى
ميرى  مىى اٍلحي ٍيًمنىا عى اءىتٍ  خى , إف استحساف النبي (ّ) (ِ) "(ُ)َيْعَمُمونَ  اَل  الَِّذينَ  َذِلكَ  َيْفَعلُ  اِإنَّمَ ": فىقىاؿى  ىىًذًه, ًمٍثؿى  فىجى
 لما فييا مف مكاصفات مستحسنة, فيي تأتي مف خالؿ الحمار كالفرس )أنثى الخيؿ(, فتأخذ  لمبغمة؛

, , كاحتماؿ أنو أيعجب بيا كيدية(ْ)صفاتيما, مف قكة كصبر, كمقاكمة كبيرة لألمراض, كىذه أمكر جيدة 
  ليست كبغمة بشكؿ مخصكص.

                                                                                                        
 

, الكبرل السنف في البييقي عند ىك ما, منيا شكاىد لمحديث ككجدنافالحديث إسناده حسف,  ,صدكؽ: قمت, (َِّ/ ُ)=
 الجرح, تعديالن  كال جرحان  فيو يذكر كلـ,  حاتـ أبك ذكره, ُموَسى ْبن ُعَبْيدو , ثقات رجالو ككؿ(, ُٕٕٓٗحّٔ/ َُ)

اًلد مكلى عبيد بف ميكسىى: كقاؿ, الثقات في حباف ابف ذكره(, ُُٓ/ ٖ) حاتـ أبي البف كالتعديؿ  أسيد بفا     اهلل عبد بف خى
 ان صحيح بح, فيصبشكاىده يتقكل متنو الحديث: قمت(, ّْٖٓحَِٓ/ ٗ, )مسنده في أحمد عند, آخر كشاىد(, َّْ/ ٓ)

 كميـ رجالو, حسف إسناد كىذا: األلباني قاؿ(, ُٕٕٓ/ ّ) الدارمي سنف, حسف إسناده: أسد سميـ حسيف المحقؽ قاؿ لغيره,
مسند أحمد  حاشية, حسف إسناده: األرناؤكط شعيب قاؿ(, ّّٖ/ ٓ) السبيؿ منار أحاديث تخريج في الغميؿ إركاء, ثقات

(َِ /ٕٔ). 
 مف منافعيا متتعطَّ , الخيؿ عمى الحمر حيممت إذا الجواب:, تكالدىا عف كينيى, كيقتنييا بالبغمة  النبي ييٍعجىب كيؼ( (ُ

 َواْلَحِميرَ  َواْلِبَغالَ  َواْلَخْيلَ }: تعالى قاؿ, فيو كراىة كال, البغاؿ في يتكفر ال كىذا, الغنائـ زكتحرَّ  كجياد كركض رككب
 فمك, كالحمير كالخيؿ بيا عمينا كامتفَّ , صراحة البغاؿ  اهلل ذكر ىنا[, ٖ: النحؿ] { َتْعَمُمونَ  اَل  َما َوَيْخُمقُ  َوِزيَنةً  ِلَتْرَكُبوَىا
       لمخطابي السنف معالـ: انظر, كسفران  حضران  كركبيا البغاؿ  النبي اقتنى كذلؾ, المدح استحقت ما ة,مكركى كانت

 مف فييا لما الخيؿ تكثير عمى الحض معناه ألف ؛فيو حجة كال ,ذلؾ فحرمكا قـك بو أخذ :الطحاكم قاؿ(, "ِِٓ-ُِٓ/ ِ)
 (.ٕٓ/ ٔ) حجر البف البارم فتح", ذلؾ عمى المرتب الثكاب يعممكف ال الذيف المراد ككأف ,الثكاب

    , يعممكف ال الذيف أفعاؿ مف ذلؾ فعؿ إذ الخيؿ عمى الحمر إنزاء عف الزجر ذكر, الخيؿ باب, حباف ابف صحيح( (ِ
نىا: حباف ابف قاؿ(, ِْٖٔحّٔٓ/ َُ) ًميفىةى, أىبيك أىٍخبىرى دَّثىنىا: قىاؿى  خى ًليًد, أىبيك حى دَّثىنىا: قىاؿى  اٍلكى , حى دَّثىنىا: قىاؿى  لىٍيثه  أىًبي ٍبفي  يىًزيدي  حى

, ًبيبو ٍيًر, أىًبي عىفٍ  حى ٍبدً  عىفٍ  اٍلخى , ٍبفً  المَّوً  عى ٍيرو رى ًمي   عىفٍ  زي , أىًبي ٍبفً  عى , سننو في داكد أبك كأخرجو, الحديث: ... قىاؿى  طىاًلبو
ميرً  كىرىاًىيىةً  ًفي بىابه , اٍلًجيىادً  ًكتىاب مىى تيٍنزىل اٍلحي ٍيؿً  عى  حيب  : بىابي , الخيؿ كتاب, سننو في كالنسائي(, ِٓٔٓحِٕ/ ّ) اٍلخى
ٍيؿً   .بنحكه بو, سعد بف الميث طريؽ مف ككالىما(, َّٖٓحِِْ/ ٔ) اٍلخى

سنادهك  ,ثقات كميـ رجاؿ( (ّ    تقريب التيذيب , بالتشيع رمي ثقة: حجر ابف قاؿ, َعْبد المَّو ْبن ُزَرْير كفيو,, متصؿ ا 
 صحيح إسناده: األرنؤكط شعيب قاؿ ,صحيح إسناده فالحديث, التشيع بأفكار لو عالقة ال حديثنا: قمت(, َّّ: ص)

 صحيح عمى الحساف التعميقات, صحيح: أللبانيا قاؿ(, ّٔٓ/ َُ) حباف ابف صحيح حاشية, الشيخيف رجاؿ ثقات رجالو
 (.ٕٖ/ ٕ) حباف ابف
 ,بغؿ - الحرة المكسكعة كيكيبيديا, -أيضان –(, كانظر َُْانظر: أطمس الحيكانات, ألشرؼ سمكر, ص ) (ْ)
(https://ar.wikipedia.org/wiki.) 
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     كما جاء في الحديث الذم أخرجو ابف حباف, مف حديث , (ُ)بالعراجين  وُيْعَجب النبي 
ٍدًرم   سىًعيدو  أىًبي مَّى المَّوً  رىسيكؿي  كىافى : قىاؿى  , اٍلخي مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى , (ّ) (ِ), ِبَيِدهِ  ُيْمِسُكَيا اْلَعرَاِجينُ  ُتْعِجُبوُ  كى

, ليذا  , كلف أقؼ عمى الحكمة مف إمساكو  (ْ)ىذه العراجيف في يده في غالب كقتو,  كيمسؾ النبي 
بإمساكو بيده لما فيو مف الحسف,  العرجكف عمى األخص, كلكف مف المحتمؿ, أف يككف إعجاب النبي 

ـى  مىا طي به  "كىىيكى : ابف منظكرفيك ط يب, حيث قاؿ   .(ٓ)" غىٌضان  دىا

 طمب الخامس: اإلعجاب بالجمال, والطيّْب, وبعض المباحاتالم
        :ىك كممة تشمؿ كؿ مناحي الحياة كمجاالتيا, ففي الصبر جماؿ, قاؿ تعالى الجمال:

 ,[85: احلدش]{ اٌْدًََِّْ اٌظَّفْرَ فَبطْفَرِ}كفي الصفح جماؿ, قاؿ تعالى:  ,[5: ادلعبسج]{ خًٍَِّْب طَجْشًا فَبطْجِشْ}
كخمؽ اهلل  ,[49: األزضاة]{ خًٍَِّْب سَشَازًب ًَسَشِّزٌُىَُّٓ}عند سراح المرأة فالجماؿ مطمكب, قاؿ تعالى: كحتى 
  :{ ٌٍِنَّبظِشَِّٓ ًَصََّّنَّبىَب ثُشًُخًب اٌسََّّبءِ فِِ خَعٍَْنَب ًٌََمَذْ}السماكات كاألرض غاية في الجماؿ كالزينة, قاؿ تعالى

                                  
 

ؽى  إذا اليالؿ ييشبوي  عريضه  أصفر كىك الًعٍذؽ, أصؿي  :الُعرُجون( (ُ ٍيفى  أك ًشٍبرو  قىٍدر الكىٍمأة مف ضربه : كالعيرجيكف ,اٍنمىحى  ديكى
نىةي  ,العراًجيفي  كالجمعي  رطبان  غىٌضان  داـ ما طي به  كىك ,ذلؾ , كقاؿ (َِّ/ ِ) لمفراىيدمالعيف , النخؿ عراجيف تصكير: كالعىٍرجى

؛ كىك مف االنعراج, كىك االنعطاؼ, الشماريح إذا يبس كاعكج ,ىك العيكد األصفر الذم فيو -العيفبضـ -العيرجكفالعيني: 
كىك انعطافو,  ,النعراجو (, كقاؿ الخطابي: العرجكف عكد كباسة النخؿ كسمي عرجكنان ّٓٗ-ّْٗ/ ِشرح أبي داكد )
 .(ُْْ/ ُمعالـ السنف )

نى قاؿ ابف حباف: (, َِِٕحْٕ/ ٔ) يكره ال كما لممصمي يكره ما باب, الصالة كتاب, حباف ابف صحيح( (ِ ا أىٍحمىدي أىٍخبىرى
فى ا , عىًف اٍبًف عىٍجالى دَّثىنىا يىٍحيىى اٍلقىطَّافي : حى ٍيثىمىةى, قىاؿى دَّثىنىا أىبيك خى : حى ًمي  ٍبًف اٍلميثىنَّى, قىاؿى ٍبًد المًَّو, ٍبفي عى دَّثىنىا ًعيىاضي ٍبفي عى : حى , قىاؿى

: , قىاؿى ٍدًرم  ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي اًديثي , مسنده في الحميدم كأخرجو, الحديث: ... عى ٍدًرم   سىًعيدو  أىًبي أىحى ٍنوي  المَّوي  رىًضيى  اٍلخي      عى
ةً  ًكتىابي , مصنفو في شيبة أبي كابف, بمثمو, عيينة بف سفياف عف( ْٕٔحّ/ ِ) الى ةً  التَّطىك عً  صى مىامى قىةه  كىأىٍبكىابه  كىاإٍلً  مىفٍ , ميتىفىر 

اهى  يىٍبزيؽى  أىفٍ  كىًرهى  ٍدًرم   سىًعيدو  أىًبي ميٍسنىدي , مسنده في كأحمد, بنحكه, األحمر خالد أبي عف( ْْٕٗحُِْ/ ِ) اٍلمىٍسًجدً  تيجى  اٍلخي
ٍنوي  اهللي  رىًضيى        محمد عف( كالقطاف, خالد كأبك, سفياف) ككميـ, مختصران , القطاف يحيى عف( َُُْٔحُُٖ/ ُٕ) عى

 .بو, عجالف بفا
سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ّ  يأخذه لـ كحديثنا, صدكؽ: قمت (,ٓٔ) صفحة في سبؽ, مَّد ْبن َعْجاَلنُمحَ كفيو, , متصؿ ا 
 عمى الحساف التعميقات, صحيح حسف: األلباني قاؿ, حسف إسناده فالحديث, بحديثنا يضر ال فاختالطو, ىريرة أبي عف

 (.ْٕ/ ٔ) حباف ابف صحيح حاشية, حسف إسناده: األرنؤكط شعيب المحقؽ قاؿ(, َُٗ/ ْ) حباف ابف صحيح
 (.َِٖ/ ِ)التيسير بشرح الجامع الصغير لممناكم : انظر( (ْ
 .(ِْٖ/ ُّ)لساف العرب ( (ٓ
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ْ}: كقاؿ أيضان  ,[86: احلدش] : اٌنًّ]{ ثَيْدَخٍ رَادَ زَذَائِكَ ثِوِ فَإَْٔجَزْنَب َِبءً اٌسََّّبءِ َِِٓ ٌَىُُْ ًَؤَْٔضَيَ ًَاٌْإَسْعَ اٌسََّّبًَادِ خٍََكَ ؤََِّٓ

ٍبدً الجماؿ جميؿ؟ فقد  فكيؼ ال يككف رب   ,[62 , ٍبفً  اهللً  أخرج مسمـ, مف حديث عى   النًَّبي   عىفً  مىٍسعيكدو
, ىك أكرميـ  يكصؼ بالجماؿ مف مخمكقات اهلل  , كأجمؿ مف(ُ) اْلَجَماَل" ُيِحبُّ  َجِميلٌ  هللَ ا "ِإنَّ  :قىاؿى 

 اهللً  نىًبي   ًإلىٍينىا يىٍخريجٍ  لىـٍ : قىاؿى  , أىنىسو  , فقد أخرج مسمـ, مف حديث , ىك سيدنا محمد  عمى اهلل 
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ثنا كى ةي,الصَّ  فىأيًقيمىتً  ثىالى ـي  بىٍكرو  أىبيك فىذىىىبى  الى مَّى اهللً  نىًبي  : "فىقىاؿى  يىتىقىدَّ مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كى

ابً  فىعىوي, ًباٍلًحجى حى  فىمىمَّا فىرى مَّى اهللً  نىًبي   لىنىا كىٍجوي ( ِ) كىضى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى, عى سى  أىٍعجىبى  كىافى  قىط , مىٍنظىرنا نىظىٍرنىا مىا كى
مَّى النًَّبي   كىٍجوً  ًمفٍ  نىاًإلىيٍ  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى حى  ًحيفى  كى أى : قىاؿى  لىنىا, كىضى مَّى اهللً  نىًبي   "فىأىٍكمى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ًبيىًدهً  كى
, أىفٍ  بىٍكرو  أىًبي ًإلىى ـى ى يىتىقىدَّ مَّى اهللً  نىًبي   كىأىٍرخى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ابى  كى مىٍيوً  نىٍقًدٍر  فىمىـٍ  اٍلًحجى تَّى عى " حى مىاتى

, ييٍعجىب (ّ)
, عندما ظير ليـ مف كراء الحجاب ينظر إلييـ  , مف جماؿ كبريؽ كجيو  صحابة رسكؿ اهلل 

حقو, فيك أجمؿ الناس  كيطمئف عمى صالتيـ, فكممة الحسف كالجماؿ كالبياء, ال تفي جمالو كجاللو 
ٍمقان, كىذا ما جاء بو الحديث      المَّوً  رىسيكؿي  كىافى : يىقيكؿي  ,  الذم أخرجو البخارم, مف حديث البىرىاءى خى

مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ( كجيان  الناس أحسف كاف), قاؿ المناكم: (ٓ) (ْ) "َخْمًقا َوَأْحَسَنوُ  َوْجًيا النَّاسِ  "َأْحَسنَ : كى
, (ٔ)شطره" إال يكسؼ ؤتي كلـ الحسف, كؿ أكتي أنو خصائصو مف: قاؿ يكسؼ  مف حتى( كجيان 

ٍمقا, فيو اختالؼ بيف العمماء, كما نميؿ إليو بالفتح؛ ألنيا متناسقة مع مجرل الحديث, كىذا ما  كأحسنو خى
اء ًبفىٍتح ىينىا أكده القاضي بقكلو: "ضبطناه سيكيكف اٍلخى ـ؛ كى , كالكالـ في (ٕ)ًجٍسمو" ًصفىات الميرىاد أًلىف الالَّ

 ؟. كجاللو  الصحابة ببيائو كجمالو مؿ, فكيؼ ال ييٍعجىبيطكؿ كال م جماؿ النبي 

                                  
 

 (.ُُٓ)سبؽ الحديث عنو في صفحة ( (ُ
مىٍيوً  اهلل صمى النًَّبي كىجو ظير فىمىمَّا: أىم (َوَضحَ  َفَممَّا) ((ِ سمـ, عى قىاؿى  كى  أًلىف كىحسنو؛ بياضو لنا ظير: أىم: الت يف اٍبف كى
 . (َِٓ/ ٓ)عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني ,لحسنو المٍَّكف اأٍلىٍبيىض: ىيكى  اٍلعىرىب ًعٍند كضاح,ال
ةً  ًكتىابي , مسمـ صحيح( (ّ الى ؼً  بىابي , الصَّ اـً  اٍسًتٍخالى مى , مىرىضو  ًمفٍ  عيٍذره  لىوي  عىرىضى  ًإذىا اإٍلً سىفىرو ٍيًرًىمىا كى  ًبالنَّاًس, ييصم ي مىفٍ  كىغى
دَّثىنىا: مسمـ قاؿ(, ُْٗ حُّٓ/ ُ) ... مَّدي  حى كفي  اٍلميثىنَّى, ٍبفي  ميحى ٍبدً  ٍبفي  كىىىاري دَّثىنىا: قىاالى  اهلًل, عى ٍبدي  حى ًد, عى مى  سىًمٍعتي : قىاؿى  الصَّ
د ثي  أىًبي, دَّثىنىا: قىاؿى  ييحى ٍبدي  حى , عىفٍ  اٍلعىًزيًز, عى  .الحديث: ... قىاؿى  أىنىسو
دَّثىنىا: البخارم قاؿ(, ّْٗٓحُٖٖ/ ْ) البخارم صحيح( (ْ ٍبدً  أىبيك سىًعيدو  ٍبفي  أىٍحمىدي  حى دَّثىنىا المًَّو, عى اؽي  حى , ٍبفي  ًإٍسحى  مىٍنصيكرو

دَّثىنىا ـي  حى , ٍبفي  ًإٍبرىاًىي اؽى, أىًبي عىفٍ  أىًبيًو, عىفٍ  ييكسيؼى مَّى المَّوً  رىسيكؿي  كىافى : يىقيكؿي  البىرىاءى, سىًمٍعتي : قىاؿى  ًإٍسحى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى : ... كى
 .الحديث

 .ىذا حديثنا سنادإ في بالسماع حصرَّ  كقد, (َّ) صفحة في عنو الحديث سبؽ ,َأُبو ِإْسَحاَق السَِّبيِعيّ ( (ٓ
 .(َٕ/ ٓ)فيض القدير ( (ٔ
 .(ُّّ/ ٓ) مسمـ عمى السيكطي شرح( (ٕ



  اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ  اٌنجٌّخ                

 

   
                                                  ُّٖ         

  اه رجل, وترك فيو لبنة, فيقولون: لو ُوضعت ىذه المبنة,نَ بَ  ,نسَ وُيْعَجب الناس ببيت جميل وحَ 
ٍيرىةى  كىذا أبرزه الحديث الذم أخرجو البخارم, مف حديث أىًبي ٍنوي, المَّوي  رىًضيى  ىيرى        المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  عى

مَّى مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى  ِإالَّ  َوَأْجَمَمُو, َفَأْحَسَنوُ  َبْيتًا َبَنى َرُجلٍ  َكَمَثلِ  َقْبِمي, ِمنْ  اأَلْنِبَياءِ  َوَمَثلَ  َمَثِمي "ِإنَّ : قىاؿى  كى
: َقالَ  المَِّبَنُةر َىِذهِ  ُوِضَعتْ  َىالَّ  ونَ َوَيُقولُ  َلُو, َوَيْعَجُبونَ  ِبِو, َيُطوُفونَ  النَّاُس  َفَجَعلَ  زَاِوَيٍة, ِمنْ  َلِبَنةٍ  َمْوِضعَ 

ال محسنة, مكممة أنيا المراد أف , قاؿ ابف حجر: "يظير(ُ) "النَِّبيّْينَ  َخاِتمُ  َوَأَنا المَِّبَنةُ  َفَأَنا  أف الستمـز كا 
 إلى النظر ىنا: فالمراد كاممة, إليو بالنسبة نبي كؿ شريعة فإف كذلؾ كليس ناقصان  كاف بدكنيا األمر يككف
, كىذا ييظير أف ذاؾ البيت (ِ)الكاممة"  الشرائع مف مضى ما مع ديةالمحمَّ  الشريعة إلى بالنسبة األكمؿ

كاف في قمة الجماؿ كالركعة, حتى أف الناس بدأكا يحكمكف حكلو كيستحسنكنو, كيتكقفكف عند تمؾ المبنة, 
التي جاءت كاممة  ءن, كىذه ىي شريعة محمد متسائميف, لك كيضعت لكاف البيت أكثر أناقةن كجماالن كبيا

 األرض كما عمييا, قاؿ العيني فيو: "فضؿ , كحتى يرث اهلل كمكاف صالحة لكؿ الناس في كؿ زماف
 .(ّ)الٌديف"  شرائع ًبوً  كأكمؿ اٍلميٍرسميف ًبوً  ختـ اهلل كىأىف اأٍلىٍنًبيىاء, سىاًئر عمى  النًَّبي

حيث كرد في الحديث الذم أخرجو النسائي,  ,(ْ)أسيمو بخيبر, ب وُيْعَجب عمر بن الخطاب 
مَّى ًلمنًَّبي   عيمىري  قىاؿى : قىاؿى  , رضي اهلل عنيماعيمىرى  مف حديث اٍبفً  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى الًَّتي  سىٍيـو  اٍلًمائىةى  ًإفَّ : كى

ٍيبىرى  ًلي ًبخى
دَّؽى ًبيىا, فىقىاؿى النًَّبي  َلْم ُأِصْب َمااًل َقطُّ َأْعَجَب ِإَليَّ ِمْنَيا (ٓ) ْصَمَيا, "اْحِبْس أَ : , قىٍد أىرىٍدتي أىٍف أىتىصى

                                  
 

نىاًقبً  ًكتىابي , البخارم صحيح( (ُ اًتـً  بىابي , المى مَّى يفى النًَّبي   خى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى دَّثىنىا: البخارم قاؿ(, ّّٓٓحُٖٔ/ ْ) كى  قيتىٍيبىةي  حى
, ٍبفي ا دَّثىنىا سىًعيدو اًعيؿي  حى , ٍبفي  ًإٍسمى ٍعفىرو ٍبدً  عىفٍ  جى , ٍبفً  المَّوً  عى , أىًبي عىفٍ  ًدينىارو اًلحو ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  صى ٍنوي, المَّوي  رىًضيى  ىيرى        أىفَّ  عى
مَّى المَّوً  سيكؿى رى  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى, عى سى  .الحديث: ... قىاؿى  كى
 .(ٗٓٓ/ ٔ) البارم فتح( (ِ
 .(ٖٗ/ ُٔ)عمدة القارم شرح صحيح البخارم ( (ّ
اءً  ًبفىٍتحً  :خيبر( (ْ دىة ثيَـّ  سىاًكنىة ياء بىٍعدىىىا اٍلخى ٍفتيكحةه  ميٍكحَّ  أياـ, مسيرة مدينةال كبيف بينيا المشيكرة الناحية: - راء كآخره مى

, ]كىك َمْحُمود ْبن َمْسَمَمة قيتؿ كعنده ناعـ, حصف: حصكنيا جممة كمف كثير, كنخؿ كمزارع حصكف, عمى تشتمؿ كىي
دى  ٍبفا دنا كىاٍلحي , شىًيدى أيحي اًرم  ٍسمىمىةى اأٍلىٍنصى ًد ٍبًف مى مَّ دَّعىةى, أىخيك ميحى اًلًد ٍبًف عىًدم  ٍبًف ميجى مىمىةى ٍبًف خى مىٍيًو يٍ سى , دىلَّى عى ٍيبىرى ًبيىةى, كىاٍستيٍشًيدى ًبخى

بىوي رىسي  مىى كىٍجًيًو, فىعىصى ًبيًنًو عى ٍمدىةي جى سىقىطىٍت جى ةي رىٍأسىوي, كى ًت اٍلبىٍيضى ى , فىيَّشىمى مَّـى مىٍرحىبه اٍليىييكًدم  رىحن سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كؿي اهلًل صى
اًمري ٍبفي اأٍلىٍككىًع ًفي قىٍبرو كىاًحدو ًبالرًَّجيًع ًفي غىارو ىينىاؾى ًبثىٍكبو , فىمىاتى يىٍكـى الثَّاًلثً  معرفة الصحابة ألبي نعيـ  ,, فىقيًبرى ىيكى , كىعى

 مسماه كافترؽ لفظو اتفؽ ما األماكف, ,كالكطيح كالساللـ, كنطاة, كالشؽ, الحقيؽ, أبي حصف كىك كالقمكص ,[(ِِِٓ/ ٓ)
 (.َِْ-ُْٗ: ص) لمحازمي

ٍممىةً  ًمفٍ  ثىٍمغه  تىكيكفى  أىفٍ  فىيىٍحتىًمؿي : "حجر ابف ؿقا( (ٓ ٍيبىرى  أىرىاًضي جي  الًَّتي الس يىاـً  ًمفى  سىٍيـو  ًمائىةً  ًمٍقدىارى  كىافى  ًمٍقدىارىىىا كىأىفَّ  ,خى
مَّى النًَّبي   قىسىمىيىا مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ٍيبىرى  شىًيدى  مىفٍ  بىٍيفى  كى ـي  اٍلًمائىةي  كىىىًذهً  ,خى طَّابً  ٍبفً  ًلعيمىرى  كىانىتٍ  الًَّتي السٍَّيـً  اٍلًمائىةً  غىٍيري  السٍَّي  اٍلخى
ٍيبىرى  مىيىا الًَّتي ,ًبخى ٍزًئوً  ًمفٍ  حىصَّ ٍيًرهً  اٍلغىًنيمىةً  ًمفى  جي  .(ََْ/ ٓ) البارم فتح", كىغى
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أسيمو في خيبر, كالجميع منا يعمـ ما خيبر كالخيرات  يستحسف عمر  ,(ّ) (ِ)" (ُ)ْصَمَيا, َوَسبّْْل َثَمَرَتَياأَ 
عجابو  أف ك راء كالمساكيف, بيا دفعو لمتفكير في أف يتصدؽ بيا, لمفق التي بيا مف مزارع كنخؿ كثير, كا 

تىٍسًبيؿي الثَّمىرىًة تىٍمًميكييىا "مع تمميؾ ثمرىا, قاؿ ابف حجر:  يمنحيا ليـ لينتفعكا بيا, كىك بقاء أصميا مكقكفان  كى
, , فيك إذ ييٍعجىب, بما يممؾ, فيقذفو لْلخريف, طاعة هلل  , كىذه تعتبر منقبةن عظيمة لعمر (ْ)" ًلٍمغىٍيرً 

فتشده إلييا, فطكبى ليؤالء  -كىك مالكيا–ات الدنيا سو االفتتاف بما يستحسف مف ممذَّ د عف نفعً كحتى ييبٍ 
إلى درجات الرفعة كالتميز في كؿ  -بعكف اهلل -ة كالكرامة ليذه األمة, كنقمكىا الرجاؿ الذيف صنعكا العزَّ 

 المجاالت.
اًئشىةى,, كما جاء في الحديث الذم أخرجو البخارم(ٓ)وُيْعَجب األنصار بالميو   , مف حديث عى

ؿو  ًإلىى (ٔ) اٍمرىأىةن  زىفَّتً  أىنَّيىارضي اهلل عنيا,  اًر, ًمفى  رىجي مَّى المَّوً  نىًبي   فىقىاؿى  األىٍنصى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  َيا": كى

                                  
 

, الثمرة وسبل األصل حبس, بالضـ الحبس كاالسـ كقفت, :أم: حباسان إ أحبس كأحبست ,حبساً  أحبس حبست يقاؿ( (ُ
النياية في غريب الحديث كاألثر , مطركقة طريقان  إليو جعمت كأنؾ أبحتو, إذا ,الشيء وسبمت ,... حبيسان  كقفان  اجعمو :أم

 (.ّّٗ/ ِ) ك( ِّٗ-ِّٖ/ ُ) -في مكضعيف حسب الترتيب-البف األثير  
ٍبسً : بىابي , اأٍلىٍحبىاسً  ًكتىابي , النسائي سنف( (ِ نىا: النسائي قاؿ(, َّّٔحِِّ/ ٔ) اعً اٍلمىشى  حى ٍبدً  ٍبفي  سىًعيدي  أىٍخبىرى  الرٍَّحمىًف, عى
دَّثىنىا: قىاؿى  , ٍبفً  المَّوً  عيبىٍيدً  عىفٍ  عييىٍينىةى, ٍبفي  سيٍفيىافي  حى , عىفٍ  عيمىرى , اٍبفً  عىفٍ  نىاًفعو مَّى ًلمنًَّبي   عيمىري  قىاؿى : قىاؿى  عيمىرى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى : كى
دىقىاتً  ًكتىابي , سننو في ماجو ابف كأخرجو, الحديث...  قىؼى  مىفٍ  بىابي , الصَّ         سفياف طريؽ مف(, ِّٕٗحَُٖ/ ِ) كى

ٍبسً : بىابي , اأٍلىٍحبىاسً  ًكتىابي , سننو في النسائي كأخرجو, بمثمو, عيينة بفا  سعيد طريؽ مف(, َّٓٔحِِّ/ ٔ) اٍلمىشىاعً  حى
ري  الزَّكىاةً  ًكتىابي , صحيحو في خزيمة ابف كأخرجو, مختصران , سالـ بفا مىى الدًَّليؿً  ًذٍكرً  بىابي , اٍلميٍختىصى دَّؽٍ : "قىٍكلىوي  أىفَّ  عى  ًبيىا تىصى

مىى ٍقؼً  ًكتىابي , صحيحو في حباف كابف(, ِْٖٔحُُٗ/ ْ" )كىاٍلقيٍربىى اٍلفيقىرىاءً  عى بىرً  ًذٍكري , اٍلكى كىا نىفىى مىفٍ  قىٍكؿى  اٍلميٍدًحضً  اٍلخى  زى جى
اذً  , محمد بف العزيز عبد طريؽ مف(, حباف كابف, خزيمة ابف) ككالىما(, ْٖٗٗحِِٔ/ ُُ) المَّوً  سىًبيؿً  ًفي اأٍلىٍحبىاسً  ات خى
 .بو, عمر بف اهلل عبيد عف( العزيز كعبد, كسعيد, سفياف) كثالثتيـ, بنحكه

سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ّ  إسناده الحديث: قمت(, ُٓ) صفحة عنو الحديث بؽس, ُسْفَيان ْبن ُعَيْيَنة فيو,, متصؿ ا 
 قاؿ(, ِِٔ/ ُُ) حباف ابف صحيح حاشية, البخارم شرط عمى صحيح إسناده: األرنؤكط شعيب المحقؽ كقاؿ, صحيح
 المحقؽ كقاؿ(, ُّ/ ٔ) السبيؿ منار أحاديث تخريج في الغميؿ إركاء, الشيخيف شرط عمى صحيح سند كىذا: األلباني

 (.ُُٗ/ ْ) خزيمة ابف صحيح, صحيح ادهإسن: األعظمي
 .(َْْ/ ٓ) البارم فتح( (ْ
 كخيصت محرمان, يكف لـ ما كشبيو الدؼ ضرب مثؿ النكاح, كليمة في الميك جكاز عمى العمماء اتفؽ: "بطاؿ ابف قاؿ( (ٓ

 .(َِٖ-ِٕٗ/ ٕ) البخارم صحيح شرح", كحرمتو حقكقو فتثبت كينتشر النكاح ليظير بذلؾ الكليمة
ف فتحت فيك مف زففت الع ,(اْمَرَأة زفت) ((ٔ ركس أزفيا إف كسرت الزام فمعناه يسرع, مف زؼ في مشيو كأزؼ إذا أسرع, كا 

 .(َّٓ/ ِ) البف األثير النياية في غريب الحديث كاألثر ,أزفيا إذا أىديتيا إلى زكجيا
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ح لنا استحساف  النبي , كالـ (ِ) (ُ) "المَّْيوُ  ُيْعِجُبُيمُ  اأَلْنَصارَ  َفِإنَّ  َلْيٌور َمَعُكمْ  َكانَ  َما َعاِئَشُة, يكض 
ال لنيى النبي  األنصار كحبيـ لمغناء في األعراس , كليذا صرَّح النبي  ليـ بيذا الميك, كجعمو مباحان, كا 

 " :ـٍ  يىكيفٍ  أىلىـٍ عنو, كألمرىـ بتركو, قاؿ المال عمي القارم ٍربي  مىعىكي ًقرىاءىةي  ديؼ   ضى  , فىًإفَّ  ًإٍثـه  ًفيوً  لىٍيسى  ًشٍعرو  كى
ارى  ةه  كىىىذىا المٍَّيكى  ييٍعًجبيييـي  اأٍلىٍنصى  . (ّ)اٍلعيٍرًس"  ًعٍندى  ريٍخصى

 المبحث الثالث 

 عجابات ببعض األطعمة واألشربةاإل

 َِب طَِّْجَبدِ ِِْٓ وٌٍُُا آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب}: أباح لمناس الطعاـ كالشراب الطي ب, قاؿ تعالى إف اهلل 

كجعمو حاجة أساسية لمحياة, قاؿ تعالى:  ,[271: اٌجمشح]{ رَؼْجُذًَُْ إَِّّبهُ وُنْزُُْ إِْْ ٌَِّوِ اضْىُشًُاًَ سَصَلْنَبوُُْ
بات متنكعة كمتعددة, فقد يستسيغ كىذه الطي   ,[1: لشّص]{ خٌَْ ٍ ِِْٓ ًَآَِنَيُُْ جٌُعٍ ِِْٓ ؤَطْؼََّيُُْ اٌَّزُِ}

 , فإنو كاف  يا اآلخر, كخير نيج: ىك ما كاف عف النبي اإلنساف منيا أنكاعان, كقد ال يستسيغ بعض
ا يىٍأكيؿي  "كىافى  يأكؿ طعاـ بمده, قاؿ ابف القيـ: رىتٍ  مى ادىةي  جى ٍبزً  كىاٍلفىاًكيىةً  المٍَّحـً  ًمفى  ًبأىٍكًموً  بىمىًدهً  أىٍىؿً  عى  كىاٍلخي

ٍيًرًه"  كىالتٍَّمًر, كىغى
{ اٌُّْسْشِفِ َ ُّحِتُّ ٌَب إَِّٔوُ رُسْشِفٌُا ًٌََب ًَاضْشَثٌُا ٌٍُاًَوُ}: إسراؼ, قاؿ تعالى , ككاف يأكؿ بال(ْ)

ال تركو, كىذا ما , كما عاب النبي  [82: األػشا ] جاء بو  طعامان, فإذا أعجبو كأحبو أكؿ منو, كا 

                                  
 

ًتي الن ٍسكىةً  بىابي , الن كىاحً  ًكتىابي , البخارم صحيح( (ُ ٍكًجيىا ًإلىى المىٍرأىةى  يىٍيًديفى  الالَّ اًئًيفَّ  زى ديعى  قاؿ(, ُِٔٓ حِِ/ ٕ) ًباٍلبىرىكىةً  كى
دَّثىنىا: البخارم , ٍبفي  الفىٍضؿي  حى دَّثىنىا يىٍعقيكبى مَّدي  حى دَّثىنىا سىاًبؽو, ٍبفي  ميحى , حى اًئشىةى, عىفٍ  أىًبيًو, عىفٍ  عيٍركىةى, ٍبفً  ًىشىاـً  عىفٍ  ًإٍسرىاًئيؿي  أىنَّيىا عى
فَّتً  ؿو  ًإلىى اٍمرىأىةن  زى اًر, ًمفى  رىجي مَّى المَّوً  نىًبي   فىقىاؿى  األىٍنصى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ًكتىابي , مستدركو في الحاكـ كأخرجو, الحديث: ... كى

ا بىابي , الن كىاحً  ًكتىابي , الصغرل السنف في البييقي كأخرجو(, ِْٕٗحََِ/ ِ) الن كىاحً        الن كىاحً  رً ًإٍظيىا ًمفٍ  ييٍستىحىب   مى
 .بنحكه بو, سابؽ بف محمد طريؽ مف ككالىما(, ِٔٗٓحَٗ/ ّ)
 المرتبة في حجر ابف كقد كضعو(, ّٕٓ: ص)تقريب التيذيب , دلس ربما فقيو ثقة: حجر ابف قاؿ, ِىَشام ْبن ُعْرَوة( (ِ

تقريب التيذيب , صدكؽ: حجر ابف قاؿ ,ُمَحمَّد ْبن َساِبق كفيو,(, ِٔ: ص)طبقات المدلسيف, المدلسيف مراتب مف األكلى
قاؿ النسائي: ليس بو بأس, , (ِّٖ/ ٕكالتعديؿ البف أبي حاتـ )قاؿ يحيى بف معيف: ضعيؼ, الجرح  ,(ْٕٗ: ص)

(, ُٔ/ ٗ) الثقات فيابف حباف  ذكرهك (, َْْ: ص) , قاؿ العجمي: ثقة, الثقات(ّٖٓ/ ِالمغني في الضعفاء لمذىبي )
 ىك ثقة. قمت: (,ُّٕ/ ِ) كاشؼال, كثقكه: الذىبي قاؿ
 .(َِٓٔ/ ٓ)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( (ّ
 .(ُٗٗ/ ْ)زاد المعاد في ىدم خير العباد ( (ْ
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اًلدً  ًليد ٍبفً  البخارم, مف حديث خى ؿى  المًَّو, سىٍيؼي  لىوي  ييقىاؿي  الًَّذم ,  الكى مىى  المَّوً  سيكؿً رى  مىعى  دىخى ٍيميكنىةى  عى مى
(ُ), 

الىتيوي  كىًىيى  الىةي  خى , اٍبفً  كىخى دى  عىبَّاسو بًّا ًعٍندىىىا فىكىجى مىٍحنيكذنا  (ِ) ضى
فىٍيدىةي  أيٍختييىا ًبوً  قىًدمىتٍ  قىدٍ  ,(ّ) اًرًث  ًبٍنتي  حي  (ْ)الحى

, ًمفٍ  مَّى المَّوً  ًلرىسيكؿً  الضَّبَّ  فىقىدَّمىتً  نىٍجدو مى  اهللي  صى , ٍيوً عى مَّـى سى كىافى  كى ـي  قىمَّمىا كى تَّى ًلطىعىاـو  يىدىهي  ييقىد  دَّثى  حى  ًبوً  ييحى
ييسىمَّى مَّى المَّوً  رىسيكؿي  فىأىٍىكىل لىوي, كى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى , ًإلىى يىدىهي  كى كرً  الن ٍسكىةً  ًمفى  اٍمرىأىةه  فىقىالىتً  الضَّب  : الحيضي
مَّى المَّوً  رىسيكؿى  أىٍخًبٍرفى  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى فىعى  المًَّو, رىسيكؿى  يىا الضَّب   ىيكى  لىوي, قىدٍَّمتيفَّ  مىا كى        المَّوً  رىسيكؿي  فىرى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى , عىفً  يىدىهي  كى اًلدي  فىقىاؿى  الضَّب  ًليدً  ٍبفي  خى رىاـه : الكى  َلمْ  َوَلِكنْ  ,"الَ  :قىاؿى  المًَّو؟ رىسيكؿى  يىا الضَّب   أىحى
اًلده  قىاؿى  َأَعاُفُو" َفَأِجُدِني َقْوِمي, ِبَأْرضِ  َيُكنْ  ٍرتيوي : خى فىاٍجتىرى

مَّى المَّوً  كىرىسيكؿي  فىأىكىٍمتيوي, (ٓ) مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  يىٍنظيري  كى
بعضيا, كيحب أف ييٍعًجبو  كاف ال يفضؿ نكع عمى آخر؛ بؿ كاف  , كىذا ال يعني أف النبي (ٔ). "ًإلىيَّ 

 قادمان. أف يأكمو دكف غيره مف ىذه األطعمة, كىذا ما سنراه بإذف اهلل 

                                  
 

 ىكبن كسمـ, عميو اهلل صمى النبي تزكجيا ,صعصعة بف عامر بف ىالؿ بف اهلل عبد كلد: َمْيُموَنة ِبْنت اْلَحاِرث اْلِيالِليَّة( (ُ
, ىناؾ فدفنت كثالثيف, ثماف سنة بسرؼ كتكفيت القعدة, ذم في سبع سنة مكة, مف أمياؿ عشرة عمى ؼكسر  بسرؼ, بيا

 (.ٕٔٗ: ص) منده البف الصحابة معرفة
بُّ ( (ِ , كًضبابه الضَّ ٍمعي أىضيب  ًمٍثؿي كىؼ  كأىكيؼ  ؛ كىاٍلجى , كىىيكى ييٍشًبوي الكىرىؿى كؼه شىرىاًت مىٍعري ٍيبَّة ًمفى اٍلحى أىٍحرىشي  :كالضَّب  . .. : ديكى

ٍدريه, كىالى  ذا سىًمفى اصفىرَّ صى بةه سىكىادنا؛ كاً  ًة, كىًىيى غيٍبرىة ميٍشرى ٍحمى ًشنيو, ميفىقَّريه, كلكنيو ًإلى الص  ناًدبى كالدَّبى الذَّنىب, خى  يٍأكؿ ًإالَّ الجى
, كىالى يىٍأكيؿي اليىكاَـّ           الكرؿ؛ يشبو معركؼ برم حيكاف :لضبٌ كا, (ّٗٓ-ّٖٓ/ ُ) البف منظكر لساف العرب كالعيٍشبى

ا أربعيف كؿ في يبكؿ إنو: كقيؿ الماء, يشرب كال فصاعدنا سنة سبعمائة يعيش إنو: خالكيو ابف قاؿ  لو يسقط كال ,قطرة يكمن
 (.ِِْ/ ٓ) القسطالني شرح, سف
اء حنيذ, أم منضج, كذلؾ أف تحمى الحاء كالنكف كالذاؿ أصؿ كاحد, كىك إنضاج الشيء. يقاؿ شك  ,حنذ :َمْحُنوذ( (ّ

 القسطالني شرح, المحماة بالحجارة مشكم, كفي الشرح: (َُٗ/ ِمقاييس المغة ) معجـ ,الحجارة كتكضع عميو حتى ينضج
(ٖ /ِّٗ). 
 أىدت التي عباس بف خالة كىي الفضؿ, كأـ ميمكنة أخت ,ةابيَّ رَ عْ األَ ُىَزْيَمُة  اسميا ,ِبْنت اْلَحاِرث ةُأمُّ ُحَفْيٍد اْلِياَلِليَّ ( (ْ

ٍيميكنىة ؛(ُُّٗ/ ْ)االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر ,  اهلل رسكؿ إلى كاألضب كالسمف األقط  كلبابة كمى
ٍغرىل اًلد أـ الص  ًليد, اٍبف خى كىات, حفيدة كىأـ عىبَّاس اٍبف أـ اٍلكيٍبرىل كلبابة اٍلكى اًرث بىنىات كىىف أىخى ذ حزف, بف اٍلحى  حفيدة ىينىا كركى

 (.ّٗ/ ُِ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني الٌنسىب, أىؿ ًعٍند اٍلمىٍحفيكظ كىىيكى  حفيدة, أـ كىًىي
رىةو  فىرىاءو  فىفىٍكًقيَّةو, سىاًكنىةو, ًبًجيـو  :َفاْجَتَرْرُتوُ ( (ٓ ٍرتيوي : أىمٍ  - ميكىرَّ رى  (.ٕٖٓ/ ْ) المكطأ عمى الزرقاني شرح, جى
ةً  ًكتىابي , خارمالب صحيح( (ٔ ا بىابي , األىٍطًعمى مَّى النًَّبي   كىافى  مى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى تَّى يىٍأكيؿي  الى  كى ا فىيىٍعمىـي  لىوي, ييسىمَّى حى       ىيكى  مى
دَّثىنىا: البخارم قاؿ(, ُّٗٓحُٕ/ ٕ) مَّدي  حى سىًف, أىبيك ميقىاًتؿو  ٍبفي  ميحى نىا الحى ٍبدي  أىٍخبىرى نىاأى  المًَّو, عى , ٍخبىرى , عىفً  ييكنيسي : قىاؿى  الز ٍىًرم 

ًني نىٍيؼو  ٍبفً  سىٍيؿً  ٍبفي  أيمىامىةى  أىبيك أىٍخبىرى , حي اًرم  , اٍبفى  أىفَّ  األىٍنصى اًلدى  أىفَّ  أىٍخبىرىهي  عىبَّاسو ًليًد, ٍبفى  خى  .الحديث...  الكى
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 عجاب ببعض األطعمةاإلالمطمب األول: 
سعيد  فقد أخرج الحاكـ, مف حديث أبيباألطعمة الجيدة, ذات الجودة العالية,  ُيْعَجب النبي 

مَّى المَّوً  رىسيكؿى  قاؿ: ... أىفَّ  الخدرم  مَّـى  مىٍيوً عى  اهللي  صى سى ًتوً  ًعٍندى  كىىيكى  يىٍكـو  ذىاتى  قىاؿى  كى ٍكجى مىمىةى  أيـ   زى  ِإنّْي: سى
 ِمنْ  (ِ) َصاعٌ  َصاَعْينِ  َبَدلَ  َفَجاءَ  اأْلَْنَصاِر, ِمنَ  َرُجلٍ  ِإَلى َتْمرٍ  ِمنْ  َصاَعْينِ  َفَبَعَثتْ  ,(ُ)َعْجَوٍة  َتْمرَ  أَلَْشَتِيي"

 ثُمَّ  َتْمَرًة, َفَتَناَولَ َأْعَجَبُو,  َرآهُ  َفَممَّا َوَسمََّم, َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّى المَّوِ  َرُسولِ  ِإَلى َمْتوُ َفَقدَّ  َفَقاَمتْ  َعْجَوٍة, َتْمرٍ 
بالنكع الجيد مف التمر , فيك تمر عجكة مف أجكد التمار, فيذا  , إعجاب النبي (ْ) (ّ) ..." َأْمَسكَ 

, كالتمر فيو فكائد عظيمة, كفيو البركة, قاؿ ابف بطاؿ: لمطعاـ األجكد الحديث كاضح في تفضيؿ النبي 
                                  

 
ًدينىةً  ,َواْلَعْجَوةُ ( (ُ ًد التٍَّمًر ًباٍلمى ٍربه ًمٍف أىٍجكى  .(َِِمرازم )ص: لمختار الصحاح  ,نىٍخمىتييىا تيسىمَّى ًلينىةن كى  ضى
اعُ ( (ِ , كالميد : ًمؿءي كىفَّي الرجًؿ الكىسىطً الصَّ عبد الغني ل عمدة األحكاـ مف كالـ خير األناـ  ,: مكياؿه يسعي أىربعةى أىمدادو

لبر تقريبان, فاإلناء الذم يتسع ليذا يعادؿ ( كيمك جرامان مف اَْ.ِالصاع النبكم بالكزف يساكم ), ك (ْٖالمقدسي )ص: 
 .(ََٔمتكيجرم )ص: لمختصر الفقو اإلسالمي في ضكء القرآف كالسنة  ,الصاع النبكم

دَّثىنىا: الحاكـ قاؿ(, ِِِٖحْٗ/ ِ) اٍلبيييكعً  ًكتىابي , لمحاكـ الصحيحيف عمى المستدرؾ( (ّ مىٍيمىافى  ٍبفي  أىٍحمىدي  بىٍكرو  أىبيك حى  سي
سىفي  ثنا ,اٍلفىًقيوي  , ٍبفي  اٍلحى ـو ٍكحي  ثنا ميٍكرى يَّافي  ثنا عيبىادىةى, ٍبفي  رى , المَّوً  عيبىٍيدً  ٍبفي  حى ٍرًؼ, عىفً  ًمٍجمىزو  أىبىا سىأىٍلتي : قىاؿى  اٍلعىدىًكم  : فىقىاؿى  الصَّ
ا, المَّوي  رىًضيى  عىبَّاسو  اٍبفي  كىافى  ٍنييمى اننا بىٍأسنا ًبوً  يىرىل الى  عى مى ٍيننا, ًمٍنوي  كىافى  مىا عيٍمًرًه, ًمفٍ  زى , يىدنا يىٍعًني عى ا: يىقيكؿي  فىكىافى  ًبيىدو بىا ًإنَّمى  الر 
ٍدًرم   سىًعيدو  أىبيك فىمىًقيىوي  النًَّسيئىةً  ًفي  تىٍمرو  بىٍيعى  أىرىادى  ًإذىا بىابي , البيييكعً  ًكتىابي , صحيحو في البخارم كأخرجو, الحديث: ... لىوي  فىقىاؿى  اٍلخي
يٍ  ًبتىٍمرو                ًبًمٍثؿو  ًمٍثالن  الطَّعىاـً  بىٍيعً  بىابي , اٍلميسىاقىاةً  ًكتىابي , صحيحو في مسمـ كأخرجو(, َُِِحٕٕ/ ّ) ًمٍنوي  رو خى
ٍدًرم   سىًعيدو  أىًبي :حديثي مف )البخارم, كمسمـ( ككالىما(, ُّٗٓحُُِٓ/ ّ) ٍيرىةى  كىأىًبي ,  الخي , أصكلو كأخرجا,   ىيرى

ٍدًرم   سىًعيدو  أىًبي ميٍسنىدي , -مكضعيف في- مسنده في أحمد كأخرجو  مف(, َُِٗٗحُٖ/ ُٕ)ك ( , ُُِٖٓحٖٖ/ ُٖ) اٍلخي
 .مختصران , الخدرم سعيد أبي عف نضره كأبي, الحسف طريقي

سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ْ  بو ليس مشيكر البصرة أىؿ مف رجؿ كحياف: البزار قاؿ, َحيَّان ْبن ُعَبْيِد المَّو فيوك , متصؿ ا 
كىافى : بشراف ابف كقاؿ(, َّّ/ َُ) البزار مسند, بأس ديكقنا رىجيال كى  قاؿ(, َِٓ: ص) الثاني الجزء - بشراف ابف أمالي, صى
 قاؿ(, ُّٗ/ ُ) الكبير الضعفاء في العقيمي كضعوك  (,ِْٔ/ ّ) حاتـ أبي البف كالتعديؿ الجرح, صدكؽ: حاتـ أبك

لىوي : الذىبي أيضان  كقاؿ(, ُٖٗ/ ُ) الضعفاء في نيالمغ, بحجة ليس مجمز أبي عف: الذىبي , مىنىاًكيري  كى مىا كىغىرىاًئبي  رىأىٍيتي  كى
 ابف قاؿ(, َُٖ: ص) الضعفاء ديكاف, الحديث جائز مجمز, أبي عف: أيضان  كقاؿ ,(ّْٕ/ ْ)تاريح اإلسالـ , كىاه أحدان 
 لساف, يصب فمـ مجيكؿ :حـز ابف كقاؿ, فيو ممكاتك :البييقي كقاؿ ... االختالط منو الصمت ذكر :البخارم قاؿ: حجر
كىافى ًثقىةن, السنة )ص:  قاؿ المركزم:,  (َِّ/ ٔ)ذكره ابف حباف في الثقات  (,َّٕ/ ِ) الميزاف  ,صدكؽ :قمت (,ٓٓكى
 العالـ: يعمى يأب ابف قاؿ(, َّٗ/ ٓ)تاريح بغداد , عارفان  صدكقان  ككاف: البغدادم قاؿ, الّنّجاد َأْحَمد ْبن ُسَمْيَمان كأما

 بغية, الدراية مشيكر الركاية, كاسع ,متقنان  كمحدثان  مفتيان  فقييان  كاف: العديـ ابف قاؿ(, ٕ/ ِ) الحنابمة طبقات, الكرع الناسؾ
قاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث الحافظ الفقيو المفتي شيح العراؽ, سير أعالـ النبالء  (, ٕٔٔ/ ِ) حمب تاريح في الطمب

قيٍطنيٌ  اؿى قى  (,َِٓ/ ُٓ) كلو ًفي يكف لـ بما غيره كتاب ًمف الٌنٌجاد حدَّث قد: الٌدارى        , (َٖٔ/ ٕ)تاريح اإلسالـ , أصي
ًديثه  ىىذىا: الحاكـ قاؿ ,حسف إسناده فالحديث, صدكؽ: قمت ًحيحي  حى لىـٍ  اإلسناد صى اهي  كى ر جى  عمى المستدرؾ, الس يىاقىةً  ًبيىًذهً  ييخى

 . (ْٗ/ ِ) الصحيحيف
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 دعا كقد أقكاتيـ, كعمدة الحجاز أىؿ طعاـ جؿ فيك لعباده, كأباحو اهلل ما خمؽ طي ب مف كالتمر "الرطب
 لمكة إبراىيـ بو دعا ما بمثؿ المدينة لتمر السالـ عميو النبي كدعا بالبركة, مكة لتمر السالـ عميو إبراىيـ
  .(ُ)الساعة"  قياـ إلى كثمارىـ تمرىـ في البركة تزاؿ فال معو, كمثمو

 ,  الذم أخرجو مسمـ, مف حديث أىنىس كىذا ما جاء بو الحديث ,(ِ)بالدُّبَّاِء  وُيْعَجب النبي 
ا: قىاؿى  مَّى اهللً  رىسيكؿى  "دىعى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى , كى ؿه  اهللِ  َرُسولُ  َفَجَعلَ  ديبَّاءه, ًفييىا قىةو ًبمىرى  فىًجيءى  مىعىوي  فىاٍنطىمىٍقتي  رىجي

عىٍمتي  ذىًلؾى  رىأىٍيتي  فىمىمَّا: قىاؿى  ,َوُيْعِجُبُو" الدُّبَّاءِ  َذِلكَ  ِمنْ  َيْأُكلُ  َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّى  أىٍطعىميوي, كىالى  ًإلىٍيوً  أيٍلًقيوً  جى
ا: أىنىسه  فىقىاؿى : قىاؿى  بالدباء لو أسباب, قاؿ المناكم:  , إف إعجاب النبي (ّ)الد بَّاءي"  ًنيييٍعًجبي  بىٍعدي  ًزٍلتي  "فىمى

 كقاه حتى يكنس عمى إنباتو مف بو اهلل وخصَّ  كما كالرطكبة, العقؿ زيادة مف فيو ما لو؛ محبتو "كسبب
الدباء,  , باإلضافة إلى تمؾ الفكائد الجمَّة المكجكدة في(ْ)لفرخيا"  الحاضنة كاألـ لو فكاف ظمو في كتربى

كاية مسمـ د كلذيذ, كىك في متناكؿ الجميع؛ الفقراء منيـ كاألغنياء, كىذا ما بينتو ر فإنو يتمتع بمذاؽ جي  
اًلؾ ٍبفً  األخرل, مف حديث أىنىس يَّاطنا ًإفَّ : "يىقيكؿي  ,  مى مَّى اهللً  رىسيكؿى  دىعىا خى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ًلطىعىاـو  كى

نىعىوي, ... ًفي, (ٓ) "صى ًديثً  قاؿ ابف حجر: "كى كىازي  اٍلحى ـى  الشًَّريؼً  أىٍكؿً  جى ٍيًرًه, ميٍحتىًرؼو  ًمفٍ  ديكنىوي  مىفٍ  طىعىا  كىغى
ابىةً  جى ٍكًتوً  كىاً  ميؤىاكىمىةً  دىعى , كى اًدـً بىيىافي  اٍلخى مَّى النًَّبي   ًفي كىافى  مىا كى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى عً  ًمفى  كى  كىالم ٍطؼً  التَّكىاضي

اًبوً بً  تىعىاىيًدًىـٍ  أىٍصحى "  ًإلىى ًباٍلمىًجيءً  كى ـٍ نىاًزًلًي مى
, ما نريد إيضاحو مف الركاية األخيرة, ككالـ ابف حجر؛ ىك (ٔ)

مف غير   لمنبي الد بَّاءكقد صنع  -كىك الخيَّاط–ذىب إلى شخص مف عامَّة الناس,  ىك أف النبي 
اء, حيث بَّ لمد   , معم قىان عمى إعجاب النبي  ؾ عناء, كذلؾ نرل في الحديث السابؽ, قكؿ أنس بف مال

لو, حتى  باع صحابة النبي عمى ات   -ال ريب فيو-, كىذا مؤشر "الدُّبَّاءُ  ُيْعِجُبِني َبْعدُ  ِزْلتُ  َفَما"يقكؿ: 
, كىذا مقصد مف المقاصد الكبرل التي أردنا تكصيميا, -كىي المباحات–فيما ييٍعجىب مف الطعاـ 

يضاحيا  ميَّ كا  اًلؾو ان في ركاية معمر بف راشد, مف حديث لمجميع, كىذا ما جاء جى , في نياية  أىنىس ٍبف مى

                                  
 

 .(ْٗٗ/ ٗ) البخارم صحيح شرح( (ُ
لىٍيسى  اأٍلىٍقرىع, ًبالرٍَّأسً  مشبَّيان  فأحسبو القىٍرع ييسمَّى الًَّذم, كىك (ِٖ/ ٖ)لمفراىيدم العيف  ,كالكاحدة ديٌباءةه  لقىٍرع: االدُّّباء( (ِ  كى
ـ مف  سريع يسيران  غذاء يغذك رطب بارد كىك ,اليقطيف شجر ثمر كىك, " (ٕٗٔ/ ِ)دريد البف المغة جميرة, اٍلعىرىب كىالى

ف ,االنحدار  (.ِِٗ/ ٓ)فيض القدير لممناكم", صالحان  خمطان  كلو اليضـ قبؿ يفسد لـ كا 
كىازً  بىابي  اأٍلىٍشًربىةً  كتاب مسمـ صحيح( (ّ ًؽ, أىٍكؿً  جى يثىارً  اٍليىٍقًطيًف, أىٍكؿً  كىاٍسًتٍحبىاًب  اٍلمىرى اًئدىةً  أىٍىؿً  كىاً  ا بىٍعًضًيـٍ  اٍلمى فٍ  بىٍعضن  كىانيكا كىاً 

اًحبي  ذىًلؾى  يىٍكرىهٍ  لىـٍ  ًإذىا ًضيفىاننا دَّثىنىا: مسمـ قاؿ(, َُِْحُُٓٔ/ ّ) الطَّعىاـً  صى مَّدي  حى ءً  ٍبفي  ميحى , أىبيك اٍلعىالى ٍيبو دَّثىنىا كيرى       حى
مىٍيمىافى  عىفٍ  أيسىامىةى, أىبيك , عىفٍ  اٍلميًغيرىًة, ٍبفً  سي  .الحديث... : قىاؿى  ,  أىنىسو  عىفٍ  ثىاًبتو
 (.ِِٗ/ ٓ)فيض القدير ( (ْ
 .(َُِْحُُٓٔ/ ّ) صحيح مسمـ الحديث السابؽ,( (ٓ
 .(ِٓٓ/ ٗ) البارم فتح( (ٔ
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:  قىاؿى الركاية,  ا: يىقيكؿي  أىنىسنا فىسىًمٍعتي  (ُ)ثىاًبته ًنعى  "فىمى مىى أىٍقًدري  بىٍعدي, طىعىاـه  ًلي صي  ًإالَّ  ديبَّاءه  ًفيوً  ييٍصنىعى  أىفٍ  عى
ًنعى"   صي
 اءبَّ الد   ييحب   الرسكؿ رأل لمَّا  أنسان  د بف عبد الفتاح زكاكم: "الشاىد: أف, قاؿ أحم(ّ) (ِ)
 ذلؾ, أنس رأل لمَّا: الزكاكم[ :أقكؿ ]أم بو, بالعمؿ نؤمر كلـ الشرع, أمكر في يدخؿ ال أمر كىك كيتتبعو,

 الرسكؿ أف وعمم قبؿ مف يشتييو كال يحبو كاف كما الطعاـ, مف الصنؼ ىذا حبٌ  مباشرة قمبو في كقع
 كحتى كممبس كمشرب مأكؿ مف اآلخر, الطرؼ يحبو ما كؿ قمبو في كقع أحدان  أحد أحب إذا كىكذا يحبو,

 .  (ْ)المشية" 
ٍيرىةى  فقد جاء في الحديث الذم أخرجو مسمـ, مف حديث أىًبي بمحم الذراع, وُيْعَجب النبي   ,ىيرى

مَّى اهللً  رىسيكؿي  أيًتيى : قىاؿى  مى  اهللي  صى مَّـى  ٍيوً عى سى , يىٍكمنا كى الذ رىاعي  ًإلىٍيوً  فىريًفعى  ًبمىٍحـو
 ِمْنَيا (ٔ)َفَنَيَس  ُتْعِجُبوُ  َوَكاَنتْ  ,(ٓ)

تىٍحسيفي  تىًطيبي  :القارم: )تعجبو( "أىمٍ  عمي , قاؿ المال(ٕ)َنْيَسًة ..." ييًحب يىا"  نىظىًرهً  ًفي كى كى
, قاؿ النككم: (ٖ)

كىانىٍت تيٍعًجبيوي  )فىريًفعى ًإلىٍيوً  :"قىٍكليوي  مىٍيًو  :( قىاؿى اٍلقىاًضي ًعيىاضه رىًحمىوي المَّوي تىعىالىىالذ رىاعي كى مَّى المَّوي عى بَّتيوي صى مىحى
سيٍرعىًة اٍسًتٍمرىاًئيىا مَّـى ًلمذ رىاًع ًلنيٍضًجيىا كى سى بيٍعًدىىا عىٍف مىكىاًضعً  كى كىًة مىذىاًقيىا كى الى , ىكذا (ٗ)اأٍلىذىل"  مىعى ًزيىادىًة لىذًَّتيىا كىحى

                                  
 

كىافى ًمٍف أىٍعبىًد أىٍىؿً  ,ثَاِبُت ْبُن َأْسَمَم اْلُبَناِنيُّ ( (ُ ٍنوي أىٍربىًعيفى سىنىةن, كى ًحبى أىنىسنا رىًضيى المَّوي عى ٍقرىأي اٍلقيٍرآفى ًفي كيؿ  كىافى يى ك اٍلبىٍصرىًة,  صى
. كـي الدٍَّىرى يىصي لىٍيمىةو, كى بىكىٍيتي ًعٍندىىىا.كقاؿ يىٍكـو كى تىٍمتي اٍلقيٍرآفى ًعٍندىىىا, كى قىٍد خى اًمًع سىاًريىةن ًإالَّ كى ٍسًجًد اٍلجى ا تىرىٍكتي ًفي مى  الذيف كىافك  : مى

اًر  كفى ًباٍلجىص  ًمفى اأٍلىٍسحى ًمائىةو, كىىيكى : ًإذىا مى يقكلكفيىمير  نىبىاًت قىٍبًر ثىاًبتو سىًمٍعنىا ًقرىاءىةى اٍلقيٍرآًف. مىاتى سىنىةى سىٍبعو كىًعٍشًريفى كى ٍرنىا ًبجى رى
اًنيفى سىنىةن  ثىمى  , بتصرؼ.(ُٕٔ-ُٕٓسير السمؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبياني )ص: , اٍبفي ًست  كى

, ثىاًبتو  عىفٍ  راشد, بف مىٍعمىر ركاه(, ُٕٔٔٗحْْٖ/ َُ) الد بَّاءً  بىابي , راشد بف معمر جامع( (ِ , عىفٍ  اٍلبينىاًني   عىفٍ  عىاًصـو
, ٍبفً  أىنىسً  اًلؾو ًؽ, كىاٍسًتٍحبىاًب أىٍكًؿ اٍليىٍقًطيًف, , كتاب اأٍلىٍشًربىةً الحديث, كأخرجو مسمـ في صحيحو, ...  مى كىاًز أىٍكًؿ اٍلمىرى بىابي جى

ائً  يثىاًر أىٍىًؿ اٍلمى اًحبي الطَّعىاـً كىاً  ـٍ يىٍكرىٍه ذىًلؾى صى ٍف كىانيكا ًضيفىاننا ًإذىا لى ا كىاً  ـٍ بىٍعضن , مف طريؽ (َُِْ حُُٓٔ/ ّ) دىًة بىٍعًضًي
 معمر بف راشد, بو مختصران.

سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ّ  إسناده صحيح. قمت:, متصؿ ا 
 ., معاصر(ِٖٓ/ ِ) كسمـ كآلو عميو اهلل صمى الرسكؿ شمائؿ( (ْ
ٍسطىى اإًلٍصبىع طرؼ إلى الًمٍرفىؽ طىرىؼ مف :الذّْراعُ ( (ٓ  (.ٔٗ/ ِ)العيف لمفراىيدم  , الكي
        النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير, بجميعيا األخذ: كالنيش ,األسناف بأطراؼ المحـ أخذ :والنيس( (ٔ
(ٓ /ُّٔ.) 
يمىافى  ًكتىابي , مسمـ صحيح( (ٕ نَّةً  أىٍىؿً  نىىأىدٍ  بىابي  اإٍلً ٍنًزلىةن  اٍلجى دَّثىنىا: مسمـ قاؿ(, ُْٗحُْٖ/ ُ) ًفييىا مى       ٍبفي ا بىٍكرً  أىبيك حى
مَّدي  شىٍيبىةى, أىًبي ميحى ٍبدً  ٍبفي  كى , ٍبفً  اهللً  عى ًديثً  ًسيىاؽً  ًفي كىاتَّفىقىا نيمىٍيرو ا ًإالَّ  اٍلحى ا يىًزيدي  مى ديىيمى ٍرؼً  ًمفى  أىحى ٍرؼً  بىٍعدى  اٍلحى دَّثىنىا: قىاالى  اٍلحى  حى

مَّدي  , ٍبفي ا ميحى دَّثىنىا ًبٍشرو , أىبيك حى يَّافى ٍرعىةى, أىًبي عىفٍ  حى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  زي  .الحديث: ... قىاؿى  ,  ىيرى
 .(ُِٕٔ/ ٕ)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( (ٖ
 .(ٓٔ/ ّ) مسمـ عمى النككم شرح( (ٗ
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آداب تناكلو, كىك النيس, أم:  -أيضان -يستحسف الذراع, لما فيو مف فكائد كثيرة, كيعممنا  ىكذا النبي 
 متكامؿ.  قطعو في أطراؼ األسناف, فنيجو 

, كىذا ما جاء في الحديث الذم لو فضل عمى سائر المأكوالت األخرى عند النبي  الثَِّريدو 
ٍنوي, المَّوي  رىًضيى  ميكسىى ديث أىًبيأخرجو البخارم, مف ح مَّى المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  َكَملَ ": كى

نَّ  ِعْمرَاَن, ِبْنتُ  َوَمْرَيمُ  ِفْرَعْوَن, اْمرََأةُ  آِسَيةُ  ِإالَّ : النَّْساءِ  ِمنَ  َيْكُملْ  َوَلمْ  َكِثيٌر, الرَّْجالِ  ِمنَ   ةَ َعاِئشَ  َفْضلَ  َواِ 
 كىك بركة, الطعاـ أزكىالثًَّريًد , قاؿ ابف بطاؿ: "(ّ) "(ِ)الطََّعاِم  َساِئرِ  َعَمى (ُ)الثَِّريِد  َكَفْضلِ  النَّْساءِ  َعَمى
, (ْ)كشرفنا"  لو تفضيالن  بذلؾ ككفى الطعاـ, سائر عمى بالفضؿ النبي  لو شيد كقد العرب, طعاـ كىك

كىالس ر  فيو أف مى سائر الطعاـ كقتيا, قاؿ المباركفكرم: "بالثريد كتفضيمو ع كىذا يدؿ: عمى إعجابو 
اًمعه بيف الغذاء كالمذة كالقكة كسيكلة التناكؿ كقمة المؤكنة في المضغ كسرعة المركر في الثًَّريدى مع المَّ  حـ جى

ح لنا مدل , ىذا كمو (ٓ)"المرمء  األخرل.  باقي األطعمة يد, عمىرً و كتفضيمو لمثَّ كحبٌ  إعجاب النبي يكض 
 األخرل. 

                                  
 

قيؿ لـ يرد , (ّٕٓ/ ُمقاييس المغة )معجـ  ,ؿ كاحد, كىك فت الشيء, كما أشبيوصالثاء كالراء كالداؿ أ ,ثرد :الثَِّريدِ ( (ُ
نما أراد الطعاـ المتخذ مف المحـ كالثريد معان   , كالعرب قمما تجد طبيخان ألف الثريد ال يككف إال مف لحـ غالبان  ؛عيف الثريد, كا 

 , حـلمرؽ أكثر مما يككف في نفس المَّ في ا إذا كاف المحـ نضيجان  ة كالقكةذَّ حميف, بؿ المَّ كيقاؿ الثريد أحد المَّ  ,كال سيما بمحـ
دى  أىفٍ  كعند ابف حجر: كىىيكى  ,(َِٗ/ ُ) البف األثير النياية في غريب الحديث كاألثر ٍبزي  ييٍثرى ؽً  اٍلخي , ًبمىرى قىدٍ  المٍَّحـً ـي  مىعىوي  يىكيكفي  كى  المٍَّح

ًمفٍ  ـي  كى دي  الثًَّريدي  أىٍمثىاًلًي ٍيًف,المَّحٍ  أىحى بَّمىا مى قىًتوً  ثيًردى  ًإذىا النًَّضيجً  المٍَّحـً  نىٍفسً  ًمفٍ  كىأىٍقكىل أىٍنفىعى  كىافى  كىري  .(ُٓٓ/ ٗ) البارم فتح", ًبمىرى
مىى: أىمٍ " (النَّْساءِ  َعَمى َعاِئَشةَ  َوَفْضلُ ) ((ِ , الد ٍنيىا ًنسىاءً  ًمفٍ  ًجٍنًسًيفَّ  عى ًميًعًيفَّ مىى أىكٍ  جى ٍذكيكرىاًت,الٍ  الن سىاءً  عى مىى أىكٍ  مى  ًنسىاءً  عى

نًَّة, مىى أىكٍ  اٍلجى اًنيىا, ًنسىاءً  عى مى مىى أىكٍ  زى ًة, ىىًذهً  ًنسىاءً  عى مىى أىكٍ  اأٍليمَّ  قىاؿى  ,(الطََّعامِ  َساِئرِ  َعَمى الثَِّريدِ  َكَفْضلِ ) .الطَّاًىرىاتً  اأٍلىٍزكىاجً  عى
مىى اًئشىةى عى  يىٍعًطؼٍ  لىـٍ : -المَّوي  رىًحمىوي - الط يًبي   ًميمىةو  صيكرىةو  ًفي أيٍبًرزىتٍ  لىًكفٍ  آًسيىةى, عى مىى تىٍنًبيينا ميٍستىًقمَّةو  جى اًصيىا عى ا اٍخًتصى  ًبمى
ا: ًقيؿى ...  سىاًئًرًىفَّ  عىفٍ  ًبوً  اٍمتىازىتٍ  ؿي  أًلىنَّوي  ؛ًبالثًَّريدً  مىثَّؿى  ًإنَّمى مىتٍ  فىكىأىنَّيىا... اٍلعىرىبً  طىعىاـً  أىٍفضى مى  فيض  مىى المٍَّحـً  كىفىٍضؿً  الن سىاءً  ىعى  عى
ًربى ...  اأٍلىٍطًعمىةً  سىاًئرً  ٍسفً  مىعى  أيٍعطىتٍ  ًبأىنَّيىا ًلييٍؤًذفى  مىثىالن  ًبوً  فىضي ميؽً  حي ٍمًؽ, اٍلخي كىةً  كىاٍلخى الى ةى  الن ٍطؽً  كىحى احى ةً  فىصى ٍكدىةى  المٍَّيجى  كىجى

ًة, زىانىةى  اٍلقىًريحى انىةى  الرٍَّأًم, كىرى ب بى  اٍلعىٍقًؿ, كىرىصى د ثً  ًلمتَّبىع ؿً  تىٍصميحي  فىًييى  اٍلبىٍعًؿ, ًإلىى كىالتَّحى ٍصغىاءً  ًبيىا, كىااًلٍسًتٍئنىاسً  كىالتَّحى ", ًإلىٍييىا كىاإٍلً
 .(ّٗٓٔ/ ٗ)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممال عمي القارم 

اًديثً  ًكتىابي , البخارم صحيح( (ّ         {ِفْرَعْونَ  اْمَرَأةَ  آَمُنوا ِلمَِّذينَ  َمَثاًل  المَّوُ  َوَضَربَ } تىعىالىى المَّوً  قىٍكؿً  ابي بى , األىٍنًبيىاءً  أىحى
دَّثىنىا: البخارم قاؿ(, ُُّْحُٖٓ/ ْ[ )ُِ: التحريـ] {الَقاِنِتينَ  ِمنَ  َوَكاَنتْ } - قىٍكًلوً  ًإلىى -[ُُ: التحريـ]         يىٍحيىى حى
, ٍبفي ا ٍعفىرو دَّثى  جى ًكيعه, نىاحى ,, ميرَّةى  عىفٍ  ميرَّةى  ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ  شيٍعبىةى, عىفٍ  كى ٍنوي, المَّوي  رىًضيى  ميكسىى أىًبي عىفٍ  اليىٍمدىاًني   قىاؿى : قىاؿى  عى

مَّى المَّوً  رىسيكؿي  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  .الحديث: ... كى
 .(ْٖٓ/ ٗ) البخارم صحيح شرح( (ْ
 .(ُِٔ/ َُ)تحفة األحكذم ( (ٓ
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 ةشربعجاب ببعض األاإلالمطمب الثاني: 
        كما ييٍعجىب ببعض األطعمة التي تحمؿ الفكائد الكثيرة, ببعض األشربة وُيْعَجب النبي 

         ستساغ كال يييضـ, إال بالشراب كعمى رأسو الماء, قاؿ تعالى: كذات المذاؽ الحسف, فالطعاـ ال يي 
 ًمفى  نيٍنًزليوي  الًَّذم ًباٍلمىاءً  أىٍحيىٍينىا: قاؿ الشككاني: "أىمٍ  ,[52: األٔجْبء]{  ُّؤِِْنٌَُْ ؤَفٍََب زٍَِّ شَِْءٍ وًَُّ بءِاٌَّْ َِِٓ ًَخَعٍَْنَب}

, كيؿَّ  السَّمىاءً  يىكىافى  فىيىٍشمىؿي  شىٍيءو , اٍلحى يىاةً  سىبىبي  اٍلمىاءى  أىفَّ  كىاٍلمىٍعنىى: كىالنَّبىاتى "  كيؿ   حى حاجة اإلنساف , ك (ُ)شىٍيءو
لمماء كالشراب أشد مف حاجتو لمطعاـ, ككالىما يحتاج ليما اإلنساف؛ لسالمة صحتو كعقمو, كىما نعمتاف 

 . بيما عمينا, فبيما نتقكل عمى عبادتو  كبيرتاف أنعـ اهلل 

, كىذا كما جاء في الحديث الذم أخرجو أبك بكر ْعِجبو البارد من الشرابيُ  فكان النبي 
اًئشىةى, الشافعي, ٍنيىا, أىفَّ  المَّوي  رىًضيى  مف حديث عى مَّى النًَّبيَّ  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى   اْلُحْموُ  ُيْعِجُبوُ  َكانَ " كى

 اٍلبىاًرد الشَّرىاب الميرىاد أىك اٍلبىاًرد, الحمك المىاء ", أىم:(اٍلبىاًرد الحمك ييعجبوي  كىافى ) , قاؿ المناكم:(ّ) (ِ)"اْلَباِردُ 
 لممعدة : ألنو "مكافؽفي سبب استحسانو  -أيضان –كقاؿ المناكم  (ْ)زبيب"  أىك تمر نىًقيع أىك لىبىننا أكٍ  مىاء

 دسي   كىك يجيء, كما كالسالـ الصالة عميو إليو األشربة أحب كاف كليذا لمشارب, لذيذ لمبدف مالئـ
كدي (ٓ)كر" لمش كأبعث لمقمة كأدفع لمحرارة إطفاء ألنو آخر؛ خبر في كما األشربة : , قاؿ ابف القيـ: "كىاٍلمىٍقصي

الىطىوي  بىاًردنا, كىافى  ًإذىا أىنَّوي  م يوً  مىا كىخى ًبيًب, أىكً  كىاٍلعىسىؿً  ييحى ؿي  مىا أىٍنفىعً  ًمفٍ  كىافى  الس كًَّر, أىكً  التٍَّمرً  أىكً  الزَّ , يىٍدخي  اٍلبىدىفى
ًفظى  مىٍيوً  كىحى تىوي, عى مَّى- المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى الشَّرىابً  أىحىبَّ  كىافى  فىًميىذىا ًصحَّ مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى , اٍلبىاًردى  -كى ٍمكى  كىاٍلمىاءي  اٍلحي
, اٍلفىاًتري  يىٍفعىؿي  يىٍنفيحي , اٍلمىاءى  ًبوً  ييًريدى  أىفٍ  ييٍحتىمىؿي  , كقاؿ ابف القيـ: "كىىىذىا(ٔ)اأٍلىٍشيىاًء"  ىىًذهً  ًضدَّ  كى  كىًميىاهً  اٍلعىٍذبى
ٍمكىًة, كىاآٍلبىارً  كفً اٍلعييي  ييٍحتىمىؿي  اٍلمىاءي, لىوي  ييٍستىٍعذىبي  كىافى  فىًإنَّوي  اٍلحي كجى  اٍلمىاءى  ًبوً  ييًريدى  أىفٍ  كى ًؿ, اٍلمىٍمزي  الًَّذم أىكً  ًباٍلعىسى

                                  
 

 .(ْٖٕ/ ّ) القدير فتح( (ُ
ا بىابي  ,الشافعي بكر ألبي بالغيالنيات الشيير الفكائد( (ِ ًكمى  مى , لىوي  أيٍصًمحى   النًَّبيَّ  أىفَّ  ري ًبيصه (, ُٗٗحَِٕ/ ِ) فىأىكىمىوي  خى
دَّثىنىا: بكر أبك قاؿ مَّدي  حى اًلبو  ٍبفي  ميحى دَّثىنىا: غى , حى ٍيًدم  مى , ثنا اٍلحي ,مى  عىفٍ  سيٍفيىافي , عىفً  ٍعمىرو اًئشىةى, عىفٍ  عيٍركىةى, عىفٍ  الز ٍىًرم   رىًضيى  عى
ٍنيىا المَّوي     , عيينة بف سفياف طريؽ مف(, ََِٕحُّٓ/ ْ) اأٍلىٍشًربىةً  ًكتىابي , مستدركو في الحاكـ كأخرجو, الحديث...  عى
 .بنحكه بو
سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ّ  في الحاكـ قاؿ, صحيح إسناده: قمت(,  ُٓ)  صفحة في ؽسب, ُسْفَيان ْبن ُعَيْيَنةك, متصؿ ا 

ًديثه  ىىذىا: المستدرؾ ًحيحه  حى مىى صى ٍيفً  شىٍرطً  عى لىـٍ  الشٍَّيخى اهي  كى ر جى  عمى صحيح إسناد: األلباني قاؿ(, ََِٕحُّٓ/ ْ, )ييخى
 (.ُٕٔ/ ٓ) كفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث سمسمة, الشيخيف شرط

 .(ِٕٗ/ ِ)شرح الجامع الصغير التيسير ب( (ْ
 .(ْٖٓ/ ُ)فيض القدير ( (ٓ
 .(َِٕ/ ْ)زاد المعاد في ىدم خير العباد ( (ٔ
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"  أىكً  التٍَّمري  ًفيوً  نيًقعى  ًبيبي نفان, كأىميا يستحسف البارد مف الشراب لمفكائد المذككرة آ أف النبي  يظير, (ُ)الزَّ
 كأفضميا الماء, الذم يمتزج بما يجعمو حمكان طيبان.

كىذا كرد في الحديث الذم أخرجو البخارم, مف  ُيْعِجبو الحمواء والعسل, كذلك فإن النبي 
ٍنيىا, المَّوي  رىًضيى  حديث عىاًئشىةى     , (ِ)َوالَعَسُل"  لَحْمَواءُ ا ُيْعِجُبوُ  َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّى النَِّبيُّ  "َكانَ : قىالىتٍ  عى

ٍمكىاءً  اٍلميرىادي  اٍلعيمىمىاءي: قاؿ النككم: "قىاؿى  , شيء كؿ ىينىا ًباٍلحى ٍمكو ذىكىرى  حي مىى تىٍنًبيينا بىٍعدىىىا اٍلعىسىؿى  كى  شىرىافىًتوً  عى
ًزيًَّتوً  مى اص   ًذٍكرً  بىابً  ًمفٍ  كىىيكى  كى , بىٍعدى  اٍلخى ٍمكىاءي  اٍلعىاـ  ًفيوً  مىد ,ًبالٍ  كىاٍلحى كىازي  كى  ًمفى  كىالطَّي بىاتً  اأٍلىٍطًعمىةً  لىًذيذً  كيؿ   جى
ٍزًؽ, ؿى  ًإذىا ًسيَّمىا الى  كىاٍلميرىاقىبىةى  الز ٍىدى  يينىاًفي الى  ذىًلؾى  كىأىفَّ  الر  ٍمكىاء بىطَّاؿ: بفا , كقىاؿى (ّ)ات فىاقنا"  حىصى  كىاٍلعىسىؿي  "اٍلحى

ٍممىًة الطَّي بىاتً  ًمفٍ  , (ْ)[87: ادلبئذح]{ ٌَىُُْ اٌٍَّوُ ؤَزًََّ َِب طَِّْجَبدِ رُسَشٌُِِّا ٌَب آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب}تىعىالىى:  قىٍكلو مباحة ًفيال جي
ًفيوً (ْ)[87 : مىفٍ  ًلقىٍكؿً  تىٍقًكيىةه  , كقاؿ ابف حجر: "كى اًت, ًمفى  اٍلميٍستىمىذ   ًبوً  اٍلميرىادي  قىاؿى ؿى  اٍلميبىاحى دىخى  ىىذىا ىمىٍعنى  ًفي كى

ًديثً  ٍمكىل ييشىاًبوي  مىا كيؿ   اٍلحى آًكؿً  أىٍنكىاعً  ًمفٍ  كىاٍلعىسىؿى  اٍلحى  المًَّذيذىًة" اٍلمى
عجابو (ٓ) ال يدفعو إلى اإلكثار منو,  , كا 

يأكؿ كيشرب ما يفيد جسمو  م إلى أمراض كغير ذلؾ, بؿ النبي أف كثرة المكاد الحمكة تؤد   ,فالمعركؼ
          وحب  : سميماف أبك ة كالبشرية جمعاء في ىذا المجاؿ, قاؿ البييقي: "قاؿلألمَّ ـ كعقمو, كىك معم  

 الصنعة ؽكتأن   إلييا, النفس نزاع ةكشدَّ  ليا, يالتشي   كثرة معنى عمى ليس الحمكاء كسمـ, عميو اهلل صمى
نَّ  يـ,كالنَّ  رهالشَّ  أىؿ فعؿ اتخاذىا, في  غير مف صالحان  نيالن  منيا ناؿ الحمكاء, لو قيد ـ إذا كاف وأنَّ  ىك ماكا 

  .(ٔ)كحالكتيا"  طعميا أعجبو قد وأنَّ  بذلؾ, فىييٍعمىـ تقدير,

                                  
 

 .(ُٗٔ: ص) النبكم الطب( (ُ
ٍمكىاءً  شىرىابً  بىابي  األىٍشًربىةً  ًكتىابي  البخارم صحيح( (ِ دَّثىنىا: البخارم قاؿ(, ُْٔٓحَُُ/ ٕ) كىالعىسىؿً  الحى ًمي   حى ٍبدً  ٍبفي  عى  المًَّو, عى

دَّثىنىا ًني: قىاؿى  أيسىامىةى, أىبيك حى اًئشىةى  عىفٍ  أىًبيًو, عىفٍ  ًىشىاـه, أىٍخبىرى ٍنيىا, المَّوي  رىًضيى  عى  .الحديث: ... قىالىتٍ  عى
 .(ٕٕ/ َُ) مسمـ عمى النككم شرح( (ّ
 .(ْْٗ/ ٗ) بطاؿ البف البخارم صحيح شرح( (ْ
 .(ٕٓٓ/ ٗ) البارم فتح( (ٓ
 .(ْٖ/ ٖ) اإليماف شعب( (ٔ
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 المبحث األول

 اإلعجابات المذمومة
اس, يكجد إعجابات غير مقبكلة, كغير مة لدل النَّ بة مفضَّ كما أف ىناؾ إعجابات مستحسنة محبَّ 

 (ُ)خص بفعؿ أك بقكؿ, قد يعتقد أنو حسف, كلكف ىك في الحقيقة سيء كمذمكـ مكفقة, فقد ييٍعجىب الشَّ 
كع مف اإلعجابات ة ليذا النَّ ف األمثمة الحيَّ لدل الناس, كال تجد لو مدحان كال استحسانان, كىناؾ العديد م

و لما ىك أفضؿ كأحسف. المذمكمة, كالتي ال يجد النبي   بيدَّان إال أف يبي ف ذمامتيا, كيكج 
, حيث جاء في الحديث الذم  ي لمنبي دِ ىْ بما أُ  -وىم بين يدي رسول اهلل -فُيْعَجب الناس 

ٍنوي, لمَّوي ا رىًضيى  أخرجو البخارم, مف حديث أىنىس مَّى ًلمنًَّبي   أيٍىًدمى : قىاؿى  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى بَّةي  كى  ,(ِ)سيٍنديسو  جي
كىافى  ًريًر, عىفً  يىٍنيىى كى  ُمَعاذٍ  ْبنِ  َسْعدِ  (ّ)َلَمَناِديُل  ِبَيِدِه, ُمَحمَّدٍ  َنْفُس  "َوالَِّذي: فىقىاؿى  ًمٍنيىا, النَّاسي  فىعىًجبى  الحى
, كقد رآىـ النبي نرل أف الناس ىنا أيعجبكا بالجبة التي أيىديت لمنبي  ,(ٓ) (ْ)َىَذا"  ِمنْ  ْحَسنُ أَ  الَجنَّةِ  ِفي

ذىبيـ جماليا كنعكمتيا؛ فأحب النبي  النبي  أف يردَّىـ إلى ما ىك  عمى ىذه الحالة التي أيًخذكا بيا, كجى
: "لمناديؿ سعد في الجنة ـ النبي ة, كالتي تمثؿ الدنيا كزخرفتيا كلمعانيا, فقاؿ ليبَّ خير مف ىذه الجي 
ًإنَّمىا ضرب اٍلمثؿ بالمناديؿ أًلىنَّيىا لىيست مف عمية الث يىاب بؿ ًىيى تتبدؿ ًفي قاؿ العيني: "أحسف مف ىذا", 

                                  
 

, ذميـ فيك أذمو, فالنان  ذممت :يقاؿ ,الحمد خالؼ عمى كمو يدؿ ,كاحد أصؿ المضاعؼ في كالميـ الذاؿ ,(مّ ذَ ) ((ُ  كمذمـك
ـ  (, ّْٕ-ّْٓ/ ِ)معجـ مقاييس المغة البف فارس , معيب :أم مذـ, كشيء...  حميد غير كاف إذا ٍدحً  نىًقيضي : الذَّ  ,اٍلمى
ٍذميكـه  فىييكى  كمىذىمَّةن, ذىٌمان  يىذيم وي  ذىمَّوي  ـ   مى  (.َِِ/ ُِ) لساف العرب البف منظكر, كذى
ٍربه  :والُجبَّةُ ( (ِ , كرفع الديباج مف رؽ ما :والسندس(, ِْٗ/ ُ)لساف العرب البف منظكر, تيٍمبىس الث يابً  ميقىطَّعاتً  ًمفٍ  ضى

 (.َْٗ/ ِ) النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير
, ىيكى  الًَّذم النٍَّدؿ ًمفى  ىيكى : ًقيؿى  ًبًو, ييتىمىسَّح الًَّذم: كيم وي  كالًمٍندىؿ, نىاًدره  :والَمْنِديلُ , كاحًتجانيو الشٍَّيءً  نىٍقؿ :النَّْدل( (ّ سىحي ًقيؿى  اٍلكى : كى
؛ ىيكى  الًَّذم النٍَّدؿ ًمفى  اٍشًتقىاقيوي  ًإنما ؿي سى  كأىنو النٍَّدؿ: المٍَّيثي  قىاؿى  التَّنىاكي ًبيَّةً  ًفي اٍسًتٍعمىاؿو  غىٍيرً  ًمفٍ  حي اٍلكى لساف العرب       , اٍلعىرى

, الماءي  أك العرؽي  بو يمسحي  غالبنا الٌشكؿ مرٌبع نحكىما, أك حرير أك قطف مف نسيج :وَمناِديلُ (, ّٓٔ/ ُُ) البف منظكر
 (.ُِِٕ/ ّ)عمر مختار ألحمدمعجـ المغة العربية المعاصرة 

فىٍضًميىا الًيبىةً  ًكتىابي , البخارم صحيح( (ْ مىٍييىا كىالتٍَّحًريضً  كى  قاؿ(, ُِٓٔحُّٔ/ ّ) الميٍشًرًكيفى  ًمفى  اليىًديَّةً  قىبيكؿً  بىابي , عى
دَّثىنىا: البخارم ٍبدي  حى , ٍبفي  المَّوً  عى مَّدو دَّثىنىا ميحى , ٍبفي  ييكنيسي  حى مَّدو دَّثىنىا ميحى , حى دَّثىنىا قىتىادىةى, عىفٍ  شىٍيبىافي ٍنوي, المَّوي  ًضيى رى  أىنىسه  حى : ... قىاؿى  عى
  .الحديث

 .بالتحديث حديثنا في حصرَّ  كقد(, ٖٓ) صفحة في عنو الحديث سبؽ ,َقَتاَدة فيو( (ٓ
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ييٍعطى بيىا مىا ييدل كتتخذ لفائؼ  أىٍنكىاع مف اٍلمرىاًفؽ يتمسح بيىا اأٍلىٍيًدم كينفض بيىا اٍلغيبىار عىف اٍلبدف كى
اًدـ كسبيؿ سىاًئر الث يىاب سىًبيؿ المخدكـ, فىًإذا كىافى أدناىا ىىكىذىا, فىمىا ظىنؾ ل ارى سىًبيميىا سىًبيؿ اٍلخى مثياب, فىصى

الذم ييستخدـ إلزالة األكساخ,  -كىك المنديؿ–مثَّؿ ليـ بشيء ميياف  , ىذا يعني: أف النبي (ُ)"بعميتيا؟
يقكؿ ليـ: ىذا إعجاب مذمـك  مف ثياب كغيره, ككأف النبي  كيتنقؿ مف يد ألخرل, فكيؼ ما ىك فكقو,

أفضؿ مف ما في ىذه الدنيا كزينتيا, فيي  -كما فييا دنيٌ –ال يميؽ بمف يعممكف لمجنة التي أدنى ما فييا 
  دعكة لمعمؿ كالجد لمكصكؿ إلى الكماؿ كترؾ سفاسؼ الدنيا.

كؽو أخرج الدارم وفي باب اإلعجاب بالنفس وعمميا ورأييا, ي حديثان, مف طريؽ مىٍسري
: قىاؿى  ,(ِ)

كىفىى المَّوى, يىٍخشىى أىفٍ  ًعٍممان  ًباٍلمىٍرءً  "كىفىى ٍيالن  ًباٍلمىٍرءً  كى  أىف , قاؿ المناكم: "أىرىادى (ٓ) (ْ) "ًبًعٍمًموً  ييٍعجىبى  أىفٍ  ,(ّ)جى
ف اٍلعىالـ اًىؿ مف أفضؿ ًعبىادىتو ًفي تىٍقًصير ًفيوً  كىافى  كىاً   أىك ", كقاؿ في مكضع آخر: "فالجاىؿميٍجتىيد جى

 كىاٍلعىاًبد المتكبر اٍلعىالـ مف هلل أطكع فىييكى  ًبقىٍمًبو, أطىاع فقد ًمٍنوي  كخكفان  هلل ىىٍيبىة كذؿَّ  اهلل عبد ًإذا العىاًصي

                                  
 

 .(ِٕٔ/ ُٔعمدة القارم شرح صحيح البخارم )( (ُ
كاتفقكا عمى جاللتو,  ... ابف مالؾ بف أمية بف عبد اهلل اليمدانى الككفى التابعى المخضـر, َمْسُروُق ْبُن اأَلْجَدع( (ِ

مامتو. قاؿ الشعبى: ما عممت أحدنا كاف أطمب لمعمـ مف مسركؽ. كقاؿ مرة: ما كلدت ىمدانية مثؿ  كتكثيقو, كفضيمتو, كا 
بف المدينى: ال أقدـ عمى مسركؽ أحدنا مف أصحاب ابف مسعكد, كصمى خمؼ أبى بكر, كلقى عمر  مسركؽ. كقاؿ عمى

"األجدع يقكؿ:  ؽ بف األجدع, فقاؿ: سمعت النبى ب لمسركؽ: ما اسمؾ؟ قاؿ: مسرك عمر بف الخطا كقاؿ...  كعمينا
مت قدماه. قاؿ أبك سعد السمعانى: كاف مسركؽ ككاف مسركؽ يصمى حتى تكرَّ  ... , أنت مسركؽ بف عبد الرحمفشيطان"

 تيذيب األسماء كالمغات, تعالىسنة ثالث كستيف, رحمو اهلل سيًرؽى فى صغره, فغمب عميو ذلؾ. تكفى سنة ثنتيف, كقيؿ: 
 .(ٖٖ/ ِ) لمنككم

ًيؿى : تقكؿ ,الًعٍمـ نقيض :الجيلُ : جيل( (ّ ًيؿى  حٌقو, فالفه  جى يالةي  ,األمر بيذا كجيؿ عمٌي, كجى  ,ًعٍمـو  بغير ًفعالن  تفعؿى  أف: كالجى
 (.َّٗ/ ّ) لمفراىيدم العيف

ـى  بي يىٍطمي  ًلمىفٍ  التٍَّكبيحً : بىابي , المقدمة, الدارمي سنف( (ْ نىا: الدارمي قاؿ(, ّٓٗحّّٖ/ ُ, )المَّوى  ًلغىٍيرً  اٍلًعٍم ٍبدً  ٍبفي  أىٍحمىدي  أىٍخبىرى  عى
, ٍبفً  المَّوً  دَّثىنىا ييكنيسى , عىفٍ  اأٍلىٍعمىًش, عىفً  زىاًئدىةي, حى كؽو, عىفٍ  ميٍسًمـو , مصنفو في شيبة أبي ابف كأخرجو, الحديث: ... قىاؿى  مىٍسري

كؽو  ـي كىالى , الز ٍىدً  ًكتىابي   لزىير العمـ, خيثمة أبك كأخرجو, عمراف بف مسمـ عف األعمش طريؽ مف(, ّْٕٖٔحُْٗ/ ٕ) مىٍسري
, األجدع بف مسركؽ عف( اهلل كعبد, ـمسم) ككالىما, مرة بف اهلل عبد عف األعمش طريؽ مف(, ُٓحٗ: ص) حرب بفا
 .بنحكه بو
سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ٓ  كفيو(, المقطكع بالحديث) عميو كيصطمح عميو مكقكفان  ,أَلْجَدعا َمْسُروق ْبنإلى  متصؿ ا 

, صحيح أثر: الجديع يكسؼ بف اهلل عبد قاؿ ,صحيح إسناده الحديث: قمت, (ُٗسبؽ الحديث عنو في صفحة ), اأْلَْعَمشِ 
 (.َْ/ ُ)تحرير عمـك الحديث 



  اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ  اٌنجٌّخ                

 

   
 939 

    

كالتزاـ أكامره كاجتناب نكاىيو, كالجيؿ يككف  , فالعمـ ال يككف إال بالعمؿ في طاعة اهلل (ُ) المعجب"
, فالذم عكس ذلؾ, مع االغترار بنفسو كما يمتمؾ مف العمـ, كىك ال يؤدم ما عميو مف عبادة اهلل ب

ر كاإلعجاب المذمـك الذم ال يقبمو كال يحمده أحد بٍ ييٍعجىب بعممو مع ما قمنا مف تقصير, فيذا كاهلل ىك, الكً 
 عمى اإلطالؽ.

عجاب آخر ذمَّو النبي       أيمىامىةى  لذم أخرجو أحمد, قاؿ أىًبيكىذا ما جاء في الحديث ا,  وا 
نىٍيؼو  ٍبفً  ٍبًف سىٍيؿً ا دَّثىوي  أىبىاهي  أىفَّ  ,(ِ)حي مَّى اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ : حى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى , كى رىجى كا خى سىاري  مىكَّةى, نىٍحكى  مىعىوي  كى

تَّى زَّاًر  ًبًشٍعبً  كىانيكا ًإذىا حى ٍحفىًة, ًمفى  (ّ)اٍلخى نىٍيؼو  ٍبفي  سىٍيؿي  تىسىؿى اغٍ  اٍلجي كىافى  حي , رىجيالن  كى سىفى  أىٍبيىضى , حى  اٍلًجٍسـً
اًمري  ًإلىٍيوً  فىنىظىرى  كىاٍلًجٍمًد, ًبيعىةى  ٍبفي  عى رى

ك (ْ) , كىىيكى  كىٍعبو  ٍبفً  عىًدم   بىًني أىخي ا: فىقىاؿى  يىٍغتىًسؿي , رىأىٍيتي  مى  كىالى  كىاٍليىٍكـً

                                  
 

 .(َِٕ/ ِ)مصدر: , كالمكضع اآلخر في نفس ال(ُٗٗ/ ِ)التيسير بشرح الجامع الصغير ( (ُ
 بعاميف, كفاتو قبؿ   اهلل رسكؿ عيد عمى كلد بكنيتو, مشيكر كىك ,َأُبو ُأَماَمة ,اأَلْنَصاِريّ  َأْسَعُد ْبُن َسْيِل ْبِن ُحَنْيفٍ ( (ِ
 مف اءالعمم مف الجمة أحد كىك بكنيتو, ككناه زرارة, بف سعد أمامة أبي ,أمو أبي جده باسـ كسماه لو فدعا  النبي بو تىكأي 

نما]كقاؿ ابف عبد البر:[  صحبو, كال شيئان   النبي مف يسمع كلـ بالمدينة, التابعيف كبار        النبي إلدراكو ذكرناه كا 
االستيعاب في , سنة كتسعيف نيؼ ابف كىك مائة, سنة حنيؼ بف سيؿ بف أمامة أبك كتكفي...  بمكلده كسمـ عميو اهلل صمى

   الحارث بف مجدعة بف ثعمبة بف العكيـ بف كاىب بف َسْيُل ْبُن ُحَنْيفِ و (, ّٖ-ِٖ/ ُ)معرفة األصحاب البف عبد البر
 أبا: كقيؿ ,سعيد أبا يكنى األكس, بف مالؾ بف عكؼ بف عمرك بف عكؼ بف خنساء ابف: كيقاؿ .خناس بف عمرك بفا

 أحد, يـك كثبت ,  اهلل رسكؿ مع كميا ىدكالمشا بدران  شيد ,ثابت أبا: كقيؿ ,الكليد أبا: كقيؿ ,اهلل عبد أبا: كقيؿ ,سعد
 فقاؿ ,  اهلل رسكؿ عف يكمئذ بالنبؿ ينضح كجعؿ عنو, الناس انكشؼ حيف معو فثبت المكت, عمى يكمئذ بايعو ككاف
ياه لو, بكيع حيف مف   عميان  صحب ثـ ,سيؿ فإنو سيالن  مكانب  :  اهلل رسكؿ  المدينة مف خرج حيف  عمي استخمؼ كا 
 كأدكا كصالحكه, فأرضكه زيادان  عمي وفكجَّ  فارس, أىؿ فأخرجو فارس, عمى ككاله صفيف, عمي مع شيد ثـ صرة,الب إلى

االستيعاب في معرفة األصحاب         , ستان  رككبَّ  عمي عميو كصمى كثالثيف, ثماف سنة بالككفة حنيؼ بف سيؿ كمات ,الخراج
 (.ّٔٔ-ِٔٔ/ ِ)البف عبد البر

َحتَّى ", (ّٕٓٓ حٖٕ/ ٔ), فقد كردت في الطبراني الكبير(الَخرَّار)كىذا خطأ, كالصحيح )الَخزَّار(,  يثذيًكرت في الحد( (ّ
        كأكردىا  ,"ار من الجحفةرَّ حتى إذا كانوا بشعب الخَ ", (ٖٔ/ ْجامع المسانيد كالسنف ) ككذلؾ في, ,"ِإَذا َكاَن ِباْلَخرَّار
ًبطىت في معجـ البمداف    "َحتَّى ِإَذا َكاُنوا ِبِشْعِب اْلَخرَّاِر ِمَن اْلُجْحَفةِ ", (ِٗ/ ٔإتحاؼ الميرة البف حجر )ابف حجر في  , كضي

 (اررَّ الخَ )كقاؿ ابف األثير:  ",ىك قرب الجحفة :كىك مكضع بالحجاز يقاؿ" :ياقكت الحمكمكقاؿ (, الَخرَّارب, )(َّٓ/ ِ)
النياية في  ,سرية في  كقاص أبي بف سعد  اهلل رسكؿ إليو بعث ةالجحف قرب مكضع: األكلى الراء كتشديد الخاء بفتح

 .(ُِ/ ِ)غريب الحديث كاألثر 
 كائؿ بف عنز بف رفيدة بف الحارث بف المَّو عبد بف سعد بف عامر بف ربيعة بف مالؾ بف كعب بف َعاِمر ْبن َرِبيَعة( (ْ

 منيـ عمر, كالد الخطاب ثـ عدٌم, بني حميؼ كائؿ بف بكر أخك النكف بسككف كعنز ,ذلؾ غير نسبو في :كقيؿ ,العنزم
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بَّأىةو  ًجٍمدى  ميخى
, (ِ)فىميًبطى  (ُ) مَّى اهللً  رىسيكؿي  فىأيًتيى  ًبسىٍيؿه مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى  ًفي لىؾى  ىىؿٍ  اهلًل, رىسيكؿى  يىا: لىوي  فىًقيؿى  كى

؟ مىا رىٍأسىوي, يىٍرفىعي  مىا كىاهللً  سىٍيؿو اًمري  ًإلىٍيوً  نىظىرى : قىاليكا "َأَحٍدر ِمنْ  ِفيوِ  َتتَِّيُمونَ  َىلْ ": قىاؿى  ييًفيؽي, كى  ًبيعىةى رى  ٍبفي  عى
ا مَّى اهللً  رىسيكؿي  فىدىعى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى اًمرنا, كى مىٍيوً  فىتىغىيَّظى  عى قىاؿى  عى  َما رََأْيتَ  ِإَذا َىالَّ  َأَخاُهر َأَحُدُكمْ  َيْقُتلُ  َعاَلمَ ": كى

مر بف , يظير في ىذا الحديث اإلعجاب المذمكـ بشكؿ جمي, كىك استحساف عا(ْ) (ّ) "َبرَّْكتر ُيْعِجُبكَ 
, مما أدل إلى إصابتو بالعيف, كعندما عمـ ربيعة, ما رآه مف أخيو سييؿ بف حنيؼ, كلـ يذكر اهلل 

اهي؟ر عنو بالقكؿ الشديد: كىك يذا األمر غضب, كعبَّ ب النبي  ـٍ أىخى ديكي ـى يىٍقتيؿي أىحى , ككجييـ إلى ""عىالى
 قاؿف أخيو ما يستحسنو, كىك التبرؾ, ائب الذم ييفترض أف يقكـ بو المرء إذا رأل مالتصرؼ الصَّ 

                                                                                                        
 

 إلى ىاجر ثـ خيثمة, أبي بنت ليمى امرأتو كمعو الحبشة, إلى كىاجر األكليف, السابقيف أحد كاف ,مذحج إلى ينسبو مف
 كافك  ,حجٌ  لما المدينة عمى عثماف كاستخمفو الجابية, قدـ لما عمر صاحب ككاف ,بعدىا كما بدران  كشيد ,أيضان  المدينة
 ربيعة بف عامر قاـ ,[ٓ: األحزاب] آِلباِئِيْم{ }اْدُعوُىمْ : نزلت حتى الخطاب بف عامر :يقاؿ فكاف ,عامران  تبٌنى قد الخطاب
 مف يعيذؾ أف المَّو فاسأؿ قـ: لو فقاؿ آت فأتاه فناـ عثماف, عمى الطعف في الناس نشب حيف كذلؾ الميؿ, مف يصٌمي
 كاف  :كقيؿ كثالثيف, سبع سنة :كقيؿ كثالثيف, اثنتيف سنة مات ,بجنازتو إال بعد خرج فما كىاشت ثـ فصٌمى فقاـ ,الفتنة
 .بتصرؼ(, َْٕ-ْٗٔ/ ّ)اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر, ذلؾ غير كفاتو في :كقيؿ ,بأياـ عثماف قتؿ بعد مكتو
 النياية في غريب الحديث كاألثر ,أبمغ ممف قد تزكجت؛ ألف صيانتيا الجارية التي في خدرىا لـ تتزكج بعد ,الُمَخبََّأة( (ُ

 الجارية كجمد سيؿ جمد إف :يقكؿ فتغيرىا لمشمس تبرز كال العيكف تراىا ال التي المكنكنة المخدرة كىي, (ّ/ ِ) البف األثير
 (.ِّٓ/ ٔ)التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد البف عبد البر , بحسنو إعجابان  المخدرة

ًرع :أىمٍ  َفُمِبَط,( (ِ ٍمبيكط, فيك ؿ,ًبالرَّج ليًبطى : ييقاؿ , كسقط إلى األرض صي النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير  مى
(ْ /ِِٔ). 
ًديثي , اٍلمىك ي يفى  ميٍسنىدي , مسند أحمد ( (ّ نىٍيؼو  ٍبفً  سىٍيؿً  حى دَّثىنىا: أحمد قاؿ(, َُٖٗٓحّٔٓ-ّٓٓ/ ِٓ) حي سىٍيفي  حى , ٍبفي  حي مَّدو  ميحى
دَّثىنىا: قىاؿى  , أىبيك حى ٍيسو دَّثىنىا أيكى , حى , ٍبفً  سىٍيؿً  ٍبفً  أيمىامىةى  أىًبي عىفٍ  الز ٍىًرم  نىٍيؼو دَّثىوي  أىبىاهي  أىفَّ  حي  شيبة أبي ابف كأخرجو, الحديث: ... حى
كىاهي  مىا, مسنده في نىٍيؼو  ٍبفي  سىٍيؿي  رى ٍنوي  المَّوي  رىًضيى  حي مَّى النًَّبي   عىفً  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  أبي ابف طريؽ مف(, َٔحٓٔ/ ُ) كى
نىٍيؼو  ٍبفً  سىٍيؿً  ٍبفي  أيمىامىةى  أىبيك, الس يفً  بىابي , الكبير المعجـ في الطبراني كأخرجو, مختصران , ذئب                 أىًبيوً  عىفٍ  حي
براىيـ, ذئب أبي ابف) ككالىما, اربةمتق بألفاظ, مجمع بف اسماعيؿ بف إبراىيـ طريؽ مف(, ّٕٓٓحٖٕ/ ٔ)  عف( كا 

 .بو, الزىرم
سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ْ  التيذيب تقريب, ييـ صدكؽ: حجر ابف قاؿ, مَّو ْبن ُأَوْيسال َعْبد المَّو ْبن َعْبد كفيو,, متصؿ ا 
 تقريب, فاضؿ فقيو ثقة كىك, بُمَحمُّد ْبن َأِبي ِذئْ  ,مف(, َٔحٓٔ/ ُ, )شيبة أبي ابف مسند: في عكبً تي  كقد(, َّٗ: ص)

: األرناؤكط شعيب قاؿ ,لغيره ان صحيحيصبح  بالمتابعات الحديث, وإسناد الحديث حسف: قمت(, ّْٗ: ص) التيذيب
 فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث سمسمة, صحيح كىك: األلباني قاؿ(, ّٔٓ/ ِٓ) مسند أحمد  حاشية صحيح, حديث

 (.َُٓ/ ٔ) كفكائدىا
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! المَّييَـّ بىاًرٍؾ ًفيوً القرطبي: " اًلًقيفى : تىبىارىؾى المَّوي أىٍحسىفي اٍلخى : قيٍمت :قاؿ الزرقاني: "أىمٍ  ,(ُ)" التٍَّبًريؾي أىٍف يىقيكؿى
ٍعنىى ييٍبًطؿي  ذىًلؾى  فىًإفَّ  ,ًفيؾى  المَّوي  بىارىؾى  اؼي  الًَّذم اٍلمى ييٍذًىبي  ٍيًف,اٍلعى  ًمفى  ييخى مىى فىيىًجبي  ... تىٍأًثيرىهي  كى  مىفٍ  كيؿ   عى
بىوي  , أىفٍ  شىٍيءه  أىٍعجى ا فىًإذىا ييبىاًرؾى ًرؼى  ًباٍلبىرىكىةً  دىعى الىةى"  الى  اٍلمىٍحذيكري  صي مىحى

 شيئنا رأل , كقاؿ ابف بطاؿ: "مف(ِ)
 يرد , كمما(ّ)منو"  رقية كىى لعيفبا ال يضره فإنو فيو؛ ؾكبرَّ  الخالقيف أحسف اهلل تبارؾ: فأعجبو فقاؿ

{ ثِبٌٍَّوِ إٌَِّب لٌَُّحَ ٌَب اٌٍَّوُ شَبءَ َِب لٍُْذَ خَنَّزَهَ دَخٍَْذَ إِرْ ًٌٌٌَََْب}: تعالى لقكلو باهلل( إال قكة ال اهلل شاء )ما قكؿ: العيف إصابة

       ذىاب  -اهلل بإذف –فيو كؿ البركة ككؿ الخير, كىذا مما يكفؿ  إف ذكر اهلل  ,[59: اٌىيف]
 العيف نيائيان.

اًبرو وجاء في الحديث الذي أخرجو مسمم مَّى اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  , , مف حديث جى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كى
, اٍمرىأىتىوي  فىأىتىى اٍمرىأىةن, رىأىل ٍينىبى ًنيئىةن  تىٍمعىسي  كىًىيى  زى ى لىيىا, مى تىوي, فىقىضى اجى رىجى  ثيَـّ  حى اًبًو, ًإلىى خى  "ِإنَّ : فىقىاؿى  أىٍصحى

 َذِلكَ  َفِإنَّ  َأْىَمُو, َفْمَيْأتِ  اْمرََأةً  َأَحُدُكمُ  َأْبَصرَ  َفِإَذا َشْيَطاٍن, ُصوَرةِ  ِفي َوُتْدِبرُ  َشْيَطاٍن, ُصوَرةِ  ِفي ُتْقِبلُ  اْلَمْرَأةَ 
زئية إعجاب الرجؿ بالمرأة بعد , نريد أف نسمط الضكء في ىذا الحديث عمى ج (ٓ) (ْ) َنْفِسِو" ِفي َما َيُردُّ 

ٍعنىاهي  اٍلعيمىمىاءي: رؤيتيا, كىذا ما يؤدم إلى تحريؾ الشيكة اتجاه النساء, قاؿ النككم: "قىاؿى  شىارىةي  مى  اٍليىكىل ًإلىى اإٍلً
ا ًبيىا اٍلًفٍتنىةً  ًإلىى كىالد عىاءً  عىمىوي  ًلمى اؿً  نيفيكسً  ًفي تىعىالىى المَّوي  جى يٍ  ًمفى  الر جى , كىااًلٍلًتذىاذً  الن سىاءً  ًإلىى ؿً اٍلمى مىا ًبنىظىًرًىفَّ  كى
سىًتوً  الشَّر   ًإلىى ديعىاًئوً  ًفي ًبالشٍَّيطىافً  شىًبييىةه  فىًييى  ًبًيفَّ  يىتىعىمَّؽي  ٍسكى تىٍزًييًنوً  ًبكى ييٍستىٍنبىطي  لىوي, كى  لىيىا يىٍنبىًغي أىنَّوي  ىىذىا ًمفٍ  كى

                                  
 

 .(ِِٕ/ ٗالقرطبي ) تفسير (ُ)
 (.َٔٓ/ ْ) المكطأ عمى الزرقاني شرح( (ِ
 .(َّْ/ ٗ) البخارم صحيح شرح( (ّ
قىعىتٍ  اٍمرىأىةن  رىأىل مىفٍ  نىٍدبً  بىابي , الن كىاحً  ًكتىابي , مسمـ صحيح( (ْ اًريىتىوي  أىكٍ  اٍمرىأىتىوي  يىٍأًتيى  أىفٍ  ًإلىى نىٍفًسًو, ًفي فىكى        فىييكىاًقعىيىا جى
دَّثىنىا: مسمـ قاؿ(, َُّْحَُُِ/ ِ) ك حى , ٍبفي  عىٍمري ًمي  دَّثىنىا عى ٍبدي  حى دَّثىنىا اأٍلىٍعمىى, عى ـي  حى ٍبدً  أىًبي ٍبفي  ًىشىا بىٍيًر, أىًبي عىفٍ  اهلًل, عى  الز 

, عىفٍ  اًبرو مَّى اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  جى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  بىابي  ,الن كىاحً  ًكتىابي , صحيحو في مسمـ كأخرجو, الحديث, ... اٍمرىأىةن  رىأىل ,كى
قىعىتٍ  اٍمرىأىةن  رىأىل مىفٍ  نىٍدبً  اًريىتىوي  أىكٍ  اٍمرىأىتىوي  يىٍأًتيى  أىفٍ  ًإلىى نىٍفًسًو, ًفي فىكى  أبي بف حرب طريؽ مف(, َُّْحَُُِ/ ِ) فىييكىاًقعىيىا جى

ا بىابي , الن كىاحً  ًكتىاب, سننو في داكد كأخرجو أبك, منو بجزء, العالية رً  غىض   ًمفٍ  ًبوً  ييٍؤمىري  مى  مف(, ُُِٓحِْٔ/ ِ) اٍلبىصى
 مف(, ُْْْٕحٕٕ/ ِّ) عنو اهلل رضي اهلل عبد بف جابر مسند, ,مسنده في كأحمد, بنحكه, اهلل عبد أبي بف ىشاـ طريؽ
 .بو, الزبير أبك عف( لييعة كابف, كىشاـ, حرب) كثالثتيـ, مختصران , لييعة ابف طريؽ

َبْيِر َواْسُمُو ُمَحمَُّد  كفيو, بالقدرية لو عالقة ال حديثناك  (,ُٕسبؽ في صفحة ), شام ْبن َأِبي َعْبد اهلل َسْنَبرى فيو,( (ٓ َأُبو الزُّ
      بفا جابر مسند, مسنده في أحمد عند اإلخبار في حصرَّ  كقد(, ْٖ) صفحة عنو الحديث سبؽ, ْبُن ُمْسِمِم ْبِن َتْدُرَس 

  .(ُْْْٕحٕٕ/ ِّ) عنو اهلل رضي اهلل عبد
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ا بىٍيفى  تىٍخريجى  الى  أىفٍ  كرىةو, ًإالَّ  ؿً الر جى ري ؿً  يىٍنبىًغي كىأىنَّوي  ًلضى ٍعرىاضي  ًثيىاًبيىا عىفٍ  اٍلغىض   ًلمرَّجي ٍنيىا كىاإٍلً ميٍطمىقنا"  عى
(ُ) ,

ف كقع نظرى ـعينيألذلؾ ينبغي عمى الرجاؿ, أف يحتاطكا كؿ الحيطة حتى ال تقع  في  ـعمى النساء, كا 
يرشدنا إلى ماذا سنفعؿ, أال كىك, أف يأتي  نبي , فإف الـكت شيكتينظرة خاطفة أك بدكف قصد, كتحرَّ 

ٍعنىى مى ًديًث: زكجتو فىييجامعيا, قاؿ النككم: "كى رَّكىتٍ  اٍمرىأىةن  رىأىل ًلمىفٍ  ييٍستىحىب   أىنَّوي  اٍلحى تيوي, فىتىحى  يىٍأًتيى  أىفٍ  شىٍيكى
اًريىتىوي  أىكٍ  اٍمرىأىتىوي  تىوي  ًليىٍدفىعى  فىٍمييكىاًقٍعيىا, لىوي  كىانىتٍ  ًإفٍ  جى تىٍسكيفى  شىٍيكى يىٍجمىعى  نىٍفسيوي  كى مىى قىٍمبىوي  كى دىًدًه"  ىيكى  مىا عى , (ِ)ًبصى

   بالتفصيؿ عف ما يحتكيو ىذا الحديث مف مسائؿ, فمسنا  (َُِ, َُُفي صفحة ) كتحدثنا سابقان 
 بصدد التكرار.

كىذا ما جاء  ية,وموقف آخر في اإلعجاب الغير مقبول, الذي يتولد عن النظر إلى المرأة األجنب
ٍنييمىا, المَّوي  رىًضيى  عىبَّاسو  ٍبفي  المَّوً  ذم أخرجو البخارم, مف حديث عىٍبدفي الحديث ال      أىٍردىؼى : قىاؿى  عى

مَّى المَّوً  رىسيكؿي  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ٍمفىوي  النٍَّحرً  يىٍكـى  عىبَّاسو  ٍبفى  الفىٍضؿى  كى مىى خى زً  عى كىا رىاًحمىًتًو, عىجي  رىجيالن  الفىٍضؿي  فى كى
ًضيئنا, قىؼى  كى مَّى النًَّبي   فىكى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى , ًلمنَّاسً  كى ـٍ ـى  ًمفٍ  اٍمرىأىةه  كىأىٍقبىمىتً  ييٍفًتيًي ٍثعى ًضيئىةه  خى        تىٍستىٍفًتي كى
مَّى المَّوً  رىسيكؿى  مىٍيوً  اهللي  صى , عى مَّـى سى بىوي  ًإلىٍييىا, يىٍنظيري  الفىٍضؿي  فىطىًفؽى  كى ٍسنييىا, كىأىٍعجى مَّى النًَّبي   فىاٍلتىفىت حي مىٍيوً  اهللي  صى  عى
مَّـى  سى ذى  ًبيىًدهً  فىأىٍخمىؼى  ًإلىٍييىا, يىٍنظيري  كىالفىٍضؿي  كى      يىا: فىقىالىتٍ  ًإلىٍييىا, النَّظىرً  عىفً  كىٍجيىوي  فىعىدىؿى  الفىٍضًؿ, ًبذىقىفً  فىأىخى
ةى  ًإفَّ  المًَّو, رىسيكؿى  ج   ًفي مَّوً ال فىًريضى مىى الحى ا أىًبي أىٍدرىكىتٍ  ًعبىاًدًه, عى مىى يىٍستىًكمى  أىفٍ  يىٍستىًطيعي  الى  كىًبيرنا, شىٍيخن  عى

ٍنوي  يىٍقًضي فىيىؿٍ  الرَّاًحمىًة, جَّ  أىفٍ  عى ٍنوي؟ أىحي كجو الفضؿ عف  , شاىدنا كيؼ عدؿ النبي (ّ) "َنَعْم": قىاؿى  عى
 الفضؿ كجو صمى اهلل عميو كسمـ النبي صرؼ ترل ابف بطاؿ: "أالقاؿ المرأة, كمنعو مف التحديؽ بيا, 

نما البصر, يغض أف إال ... المرأة عف  ذريعة البصر يككف لئال يحؿ, ال عمَّا األبصار بغض اهلل أمر كا 
 النظر بإدامتو عمـ حيف الفضؿ كجو حكَّؿ  النبي أف ترل أال مباح, فالنظر الفتنة أمنت فإذا الفتنة, إلى
 .(ْ)الشيطاف"  فتنة عميو فخشى حسنيا أعجبو أنو ا,إليي

, كىذا ما عن اإلعجاب بأي أحد من الناس, حتى نرى ما سيؤول إليو مصيره وينيانا النبي 
 َتْعَجُبوا اَل  َأنْ  َعَمْيُكمْ  اَل ": قىاؿى   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  ,كرد في الحديث الذم أخرجو أحمد, مف حديث أىنىسو 

                                  
 

 (.ُٖٕ/ ٗ) مسمـ عمى النككم شرح( (ُ
 المصدر السابؽ.( (ِ
 , إذا أردت االستزادة. (َُٔ)سبؽ الحديث عنو في صفحة ( (ّ
 .(ُُ/ ٗ) البخارم صحيح شرح( (ْ
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 َصاِلٍح, ِبَعَملٍ  َدْىرِِه, ِمنْ  (ُ)ُبْرَىًة  َأوْ  ُعْمرِِه, ِمنْ  َزَماًنا َيْعَملُ  اْلَعاِملَ  َفِإنَّ  َلُو, ُيْخَتمُ  ِبمَ  َتْنُظُروا تَّىحَ  ِبَأَحٍد,
لُ  ُثمَّ  اْلَجنََّة, َدَخلَ  َعَمْيوِ  َماتَ  َلوْ  نَّ  َسيًّْئا, َعَماًل  َفَيْعَملُ  َيَتَحوَّ  َلوْ  َسيٍّْئ, ِبَعَملٍ  َدْىرِهِ  ِمنْ  ُبْرَىةَ الْ  َلَيْعَملُ  اْلَعْبدَ  َواِ 

لُ  ُثمَّ  النَّاَر, َدَخلَ  َعَمْيوِ  َماتَ  َذا َصاِلًحا, َعَماًل  َفَيْعَملُ  َيَتَحوَّ : َقاُلوا ," َمْوِتوِ  َقْبلَ  اْسَتْعَمَموُ  َخْيرًا ِبَعْبدٍ  اهللُ  َأرَادَ  َواِ 
, يرل الناس أعماالن (ّ) (ِ) "َعَمْيوِ  َيْقِبُضوُ  ُثمَّ  َصاِلٍح, ِلَعَملٍ  ُيَوفُّْقوُ "  َقالَ  َيْسَتْعِمُمُور َوَكْيفَ  اهللِ  َرُسولَ  َيا

ٍسنيا, كىذا أمر طبيعي, فإف اهلل  بكف بيا كًبصىالحيا كحي كحده  صالحة يقكـ بيا بعض األشخاص, فييٍعجى
 َٔزِّشٌ إٌَِّب ؤََٔب إِْْ اٌسٌُّءُ َِسَّنَِِ ًََِب اٌْخَْْشِ َِِٓ ثَشْدٌَُبسْزَىْ اٌْغَْْتَ ؤَػٍَُُْ وُنْذُ ًٌٌََْ}مف يعمـ الغيب, يقكؿ اهلل تعالى: 

ع في اإلعجابات بيذه يطمب منا عدـ التسر   كليذا فإف النبي  ,[277: األػشا ]{ ُّؤِِْنٌَُْ ٌِمٌٍََْ ًَثَطرِيٌ

ظىاًىريهي األعماؿ التي تبدكا لنا صالحيا,  ًقيقىةن  ذىًلؾى بً  يىٍعمىؿي  أىنَّوي  قاؿ ابف حجر: "كى ييٍختىـي  حى سىيىٍأًتي ًبعىٍكًسًو, لىوي  كى  كى
ًديثً  ًفي نَّةً  أىٍىؿً  ًبعىمىؿً  لىيىٍعمىؿي  ًبمىٍفظً  سىٍيؿو  حى مىى مىٍحميكؿه  كىىيكى  ًلمنَّاسً  يىٍبديك ًفيمىا اٍلجى كىاٍلميرىاًئي"  اٍلمينىاًفؽً  عى

, ىذا (ْ)
     ؿ: أنو يعمؿ عمى الحقيقة عمالن صالحان, كبو يعني أف ابف حجر ييقسـ ىذا السمكؾ إلى قسميف, األك 

, -كالعياذ باهلل–لك مات لدخؿ الجنة, كلكنو ييغير عممو الصالح إلى عمؿ سيء, فيييختـ لو بو فيدخؿ النار 

                                  
 

ًقيؿى  الدٍَّىًر, ًمفى  الطًَّكيؿي  الًحيفي  :َجِميًعا والَبْرَىة الُبْرَىة: بره( (ُ  أىقمت كىقىٍكًلؾى  ,الدٍَّىرً  ًمفى  بيٍرىىةن  ًعٍندىهي  أىقمت: اؿي ييقى  ,الزمافي : كى
     لساف العرب البف منظكر ,الزَّمىافً  ًمفى  طىًكيمىةن  مدَّة :أىم ,كبىٍرىىةن  بيٍرىىةن  ًعٍندىهي  أىقمت: الس ك يتً  اٍبفي  ,الدٍَّىرً  ًمفى  سىنىةن  ًعٍندىهي 

(ُّ /ْٕٔ). 
اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  ميٍسنىدي , مسند أحمد ( (ِ ٍنوي  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  مى دَّثىنىا: أحمد قاؿ(, ُُِِْحِْٔ/ ُٗ) عى , ٍبفي  يىًزيدي  حى كفى  ىىاري

نىا ٍيده, أىٍخبىرى مى مَّى اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  ,  أىنىسو  عىفٍ  حي مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  اٍلقىدىرً  أىٍبكىابي , سننو في الترمذم كأخرجو, الحديث: ... قىاؿى  كى
مَّى المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ا بىابي , كى اءى  مى نَّةً  أًلىٍىؿً  ًكتىابنا كىتىبى  المَّوى  أىفَّ  جى  مف(, ُِِْحَْٓ/ ْ) النَّارً  كىأىٍىؿً  الجى

ؿَّ  عىزَّ  المَّوً  قىٍكؿً  بىابي , كالصفات األسماء في البييقي كأخرجو, جعفر بف اسماعيؿ طريؽ : النساء] {َلُكمْ  ِلُيَبيّْنَ  المَّوُ  دُ ُيِري}: كىجى
ري  فىٍصؿه , الكبير الزىد في كأخرجو, يكسؼ بف أحمد طريؽ مف(, ُِّحّٖٔ/ ُ[ ... )ِٔ رً  ًفي آخى  كىاٍلميبىادىرىةً  اأٍلىمىؿً  ًقصى

ؿً  بيميكغً  قىٍبؿى  ًباٍلعىمىؿً   عف(, عبيد بف أحمدك , يكسؼ بف أحمد) ككالىما, عبيد بف أحمد طريؽ مف(, ُٕٖحَّٕ: ص) اأٍلىجى
, حميد عف( جعفر بف كمحمد, جعفر بف سماعيؿإ) كاالثنيف, جعفر بف محمد عف مريـ أبي ابف عف الكاحد عبد بف عبيد
ٍمؽً  كىٍيًفيَّةً  بىابي , اٍلقىدىرً  كتاب, صحيحو في مسمـ عند ,شاىد لو الحديث كأصؿ, منو بجزء بو ًكتىابىةً  أيم وً  بىٍطفً  ًفي اآٍلدىًمي   خى  كى

ًموً  ًرٍزًقوً  ًموً  كىأىجى ًتوً  كىعىمى شىقىاكى سىعىادىًتوً  كى  .  ىريرة أبي حديث مف(, ُِٓٔحَِِْ/ ْ) كى
سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ّ , في بالسماع حصرَّ  دكق (,ّٖسبؽ في صفحة ), الطَِّويل ُحَمْيد ْبن أبي ُحَمْيد كفيو, متصؿ ا 

ؿَّ  عىزَّ  وً المَّ  قىٍكؿً  بىابي , لمبييقي كالصفات األسماء  حكصرَّ (, ُِّحّٖٔ/ ُ[ ... )ِٔ: النساء] {َلُكمْ  ِلُيَبيّْنَ  المَّوُ  ُيِريدُ }: كىجى
ري  فىٍصؿه , لمبييقي الكبير الزىد, في بالسماع كذلؾ رً  ًفي آخى ؿً  بيميكغً  قىٍبؿى  ًباٍلعىمىؿً  كىاٍلميبىادىرىةً  اأٍلىمىؿً  ًقصى (, ُٕٖحَّٕ: ص) اأٍلىجى
ًحيح إسناده: المقدسي الديف ضياء قاؿ, يحصح إسناده الحديث: قمت  (.ِٕ/ ٔ) المختارة األحاديث, صى
 .(ْٕٖ/ ُُ) البارم فتح( (ْ
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, كلكنو في حقيقتو ىك عمؿ سيء, فىييختـ لمناس أنو عمؿ صالح اني: ىك عمؿ المنافقيف, حيث يبدككالث
ؽ الثاني مف الحديث فنعكس األمر, قد يقكؿ قائؿ: فكيؼ يككف إعجابان ككذلؾ الش   لو بو فيدخؿ النار,

مذمكمان, كنحف ال نعمـ بالمآؿ؟ نجيب, األمر ال يقاس كذلؾ, كلكف الذَـّ ىنا لما سيككف عميو الحاؿ فيما 
بو مف ىذا النكع, جً عٍ بأف ال نتسرع في اإلعجابات, فميقؿ أحدنا إذا رأل ما يي  ا النبي بعد, كليذا طمب منَّ 

ٍسفى الخاتمة لو ك  درجت, بأف كؿ إنساف يعمؿ عمالن مكافقان العادة  لنا, ىذا كاهلل أعمـ, كنقكؿ: أفالميـ حي
, فسيككف مآلو خير, كالصالحكف يسعكف بكؿ ما أكتكا مف جيد كبذؿ  لمشرع, كىك مخمص بو هلل 

 اٌَّزَِّٓ إَِّْ}أكثر مف أنفسيـ, قاؿ تعالى:   لطمب األعماؿ الصالحة قبؿ المكت, كييٍحسنكف الظف باهلل

: اٌجمشح] {سَحٌُِْ غَفٌُسٌ ًَاٌَّوُ اٌَّوِ سَحَّْذَ َّشْجٌَُْ ؤًٌَُئِهَ اٌَّوِ سَجًِِْ فِِ ًَجَبىَذًُا ىَبجَشًُا ًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُا

        اهللً  رىسيكؿً  مىعى  كىافى : قىاؿى   سىٍعدو  ٍبفً  قد جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد, مف حديث سىٍيؿً , ك (ُ),[127

مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ءن  فىأىٍبمىى مىغىاًزيًو, بىٍعضً  ًفي رىجيؿه  كى سىننا بىالى     فىقىاؿى  ,َباَلِئوِ  ِمنْ  اْلُمْسِمُمونَ  َفَعِجبَ  حى
مَّى اهللً  رىسيكؿي  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كىرىسيكليوي  اهللي  اهلًل, رىسيكؿً  مىعى  اهللً  سىًبيؿً  ًفي: قيٍمنىا ,"نَّارِ ال َأْىلِ  ِمنْ  ِإنَّوُ  َأَما": كى
ـي, رىحى : قىاؿى  أىٍعمى , فىجى ؿي عى  اٍلًجرىاحي  ًبوً  اٍشتىدَّتٍ  فىمىمَّا الرَّجي ٍيًفًو  ذيبىابى  كىضى مىٍيًو  اتَّكىأى  ثيَـّ  ثىٍديىٍيًو, بىٍيفى  (ِ)سى  فىأيًتيى  ,(ّ)عى
ؿي  :لىوي  فىًقيؿى    رىسيكؿي  ا لىوي  قيٍمتى  الًَّذم الرَّجي , مى رَّبي  رىأىٍيتيوي  قىدٍ  قيٍمتى      النًَّبي   فىقىاؿى . أىٍضعىاًفوً  بىٍيفى  كىالسٍَّيؼي  يىتىضى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى نَّوُ  ِلمنَّاسِ  َيْبُدوَ  ِفيَما اْلَجنَّةِ  َأْىلِ  ِبَعَملِ  َلَيْعَملُ  الرَُّجلَ  ِإنَّ ": كى نَّوُ  النَّاِر, َأْىلِ  َلِمنْ  َواِ   َواِ 

  
 
 
 

                                  
 

 . (َِّ: ص) )معاصر( الشحكد نايؼ بف عميل لممكت االستعدادانظر: ( (ُ
فيوي , (ّْٗ/ ِمقاييس المغة )معجـ  ,كذباب السيؼ: حده :السيفِ  ُذبابُ ( (ِ  السالح, مثمو وي كحيسامي  ,بو يضربي  الذم طىرى

  (.ُٖ: ص)سالـ بف القاسـ عبيد ألبي
مىسى  ,َواتََّكأَ ( (ّ  .(ُٕٔ/ ِ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمفيكمي, ميتىمىك ننا جى
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نَّوُ  ِلمنَّاسِ  َيْبُدو ِفيَما النَّارِ  َأْىلِ  َعَملَ  َلَيْعَملُ  , ىذا الحديث فيو قصة ذاؾ الرجؿ (ِ) (ُ) "اْلَجنَّةِ  َأْىلِ  َلِمنْ  َواِ 
عداء الناس بو كبعممو كشجاعتو, كىك: قتاؿ األ بى جً : أنو في النار, بعد أف أيعٍ الذم قاؿ عنو النبي 

, إال أنيـ رأكا  كالكفار كمقارعتيـ في قمب المعركة, مما أدل إلى استغرابيـ كاستيجانيـ مف قكؿ النبي 
 بأعينيـ , قىٍتؿ ذاؾ الرجؿ نفسو, بعد أف جيرح في المعركة, قاؿ القسطالني عف الصحابة: "بأنيـ شيدكا

نما اهلل, يقاتؿ لـ أنو ظير فممَّا بالشيادة, لو يشيدكا أف يمتنع لـ قتؿ, كاف فمك الجياد, أمر في برجحانو  كا 
ًمـ غضبان, قاتؿ ؛ (ّ)ىذا"  مثؿ يككف أف الحتماؿ شييد, أنو الجياد, في مقتكؿ كؿ عمى يطمؽ ال أنو عي

و السديدة؛ فاإلعجاب يتكجب أف يككف في محم   فكانت ىذه القصة تشكؿ تعبيران حيَّان, لتكجييات النبي 
 ما يركنو بأعينيـ.كبدكف تسرع كانبيار ب

                                  
 

ًديثي , األىنصار مسند تتمة, مسند أحمد ( (ُ اًلؾو  أىًبي حى دَّثىنىا: مدأح قاؿ(, ُِِّٖحَْٕ/ ّٕ) السَّاًعًدم   سىٍعدو  ٍبفً  سىٍيؿً  مى  حى
دَّثىنىا النٍَّضًر, أىبيك ٍبدي  حى ٍبدً  اٍبفى  يىٍعًني الرٍَّحمىفً  عى , ٍبفً  اهللً  عى , أىًبي عىفٍ  ًدينىارو اًزـو  كأخرجو, الحديث: ... قىاؿى  سىٍعدو  ٍبفً  سىٍيؿً  عىفٍ  حى

 ًكتىابي , صحيحو في كمسمـ(, ِٖٖٗحّٕ/ ْ) شىًييده  فيالىفه  يىقيكؿي  الى  بىابي , كىالس يىرً  الًجيىادً  ًكتىابي , صحيحو في البخارم
يمىافى  ٍنسىافً  قىٍتؿً  تىٍحًريـً  ًغمىظً  بىابي , اإٍلً ؿي  الى  كىأىنَّوي  النَّاًر, ًفي ًبوً  عيذ بى  ًبشىٍيءو  نىٍفسىوي  قىتىؿى  مىفٍ  كىأىفَّ  نىٍفسىوي, اإٍلً نَّةى  يىٍدخي  نىٍفسه  ًإالَّ  اٍلجى
 -في مكضع آخر– البخارم كأخرجو, الرحمف عبد بف يعقكب طريؽ مف , كمسمـ()البخارم كىما(, ُُِحَُٔ/ ُ) ميٍسًممىةه 
ٍيبىرى  غىٍزكىةً  بىابي , المىغىاًزم ًكتىابي , صحيحو في , متقاربة بألفاظ) كثالثتيـ, حاـز أبي ابف طريؽ مف(, َِْٕحُّّ/ ٓ) خى

مَّدي  غىسَّافى  أىبيك, مسنده في جعد ابف كأخرجو  الرحمف عبد بف سعيد طريؽ مف(, َِّٗحِْٗ: ص) ميطىر ؼو  ٍبفي  ميحى
 .بو, حاـز أبي عف( كسعيد, حاـز أبي كابف, يعقكب) كالجميع, قصة كفيو, الجمحي

سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ِ , اٍلقكم ًبذىاؾى  لىٍيسى : معيف بف يحيى قاؿ, اهلل ْبن ِديَنار َعْبد ْبن َعْبد الرَّْحَمن كفيو,, متصؿ ا 
ًديث مقارب ًبوً  بىٍأس الى : حنبؿ بف أحمد قاؿ(, َُٕ: ص) الرجاؿ في معيف بف ىيحي زكريا أبي كالـ مف  أبي سؤاالت, الحى
 كىك البخارم عنو أخرج: الدارقطني قاؿ(, ّّٗ/ ِ) الكبير الضعفاء, في العقيمي كضعوك (, ُِٔ: ص) أحمد لسماـ داكد
, بو يحتج كال حديثو يكتب ليف, فيو: حاتـ أبك قاؿ (,ِْ: ص) لمدارقطني البرقاني سؤاالت, بو فيعتبر ضعيؼ, غيره عند

     انفرد إذا بخبره االحتجاج يجكز ال: كقاؿ, المجركحيف في حباف ابف كضعو(, ِْٓ/ ٓ) حاتـ أبي البف كالتعديؿ الجرح
الكامؿ  ,الضعفاء مف حديثو يكتب مف جممة في كىك عميو, يتابع ال مما, منكر يركيو ما كبعض: عدم ابف قاؿ(, ِٓ/ ِ)

ديكاف , ثقة: الذىبي قاؿ, (ِّْ: ص) الضعفاء ديكاف, ضعؼ حديثو في: معيف ابف قاؿ(, ْٖٖ/ ٓ)في ضعفاء الرجاؿ 
 سئؿ :خمفكف ابف كقاؿ ,منو أكثؽ غيره :الحربي كقاؿ ,الحديث صالح ىك :البغكم القاسـ أبك قاؿ, (ِّْالضعفاء )ص: 

 حديثناكل فالحديث إسناده حسف, ,صدكؽ: قمت(, َِٕ/ ٔ)ب البف حجرتيذيب التيذي ,صدكؽ فقاؿ المديني بف عمي عنو
(, َٖٔ: ص) التيذيب تقريب, ثقة كىك, الرحمن عبد بن يعقوبفقد تابعو, , كمسمـ البخارم مف: كؿ   عند المتابعات مف الكثير
       التيذيب قريبت, فقيو صدكؽ ىك, دينار ابن سممة حازم أبي بن العزيز بعبد, -في مكضع آخر– البخارم دكعن
: قمت(, ِّٖ: ص) التيذيب تقريب, أكىاـ لو صدكؽ كىك, الجمحي الرحمن عبد بن بسعيد جعد ابف كعند(, ّٔٓ: ص)

 المتابعات في حسف إسناد كىذا صحيح, حديث: األرناؤكط شعيب قاؿ ,لغيره ان صحيح يتقكل بالمتابعات فيصبح الحديث
 (.َْٕ/ ّٕ) مسند أحمد  حاشية, كالشكاىد

 .(ّٗ/ ٓ) القسطالني شرح( (ّ
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كىذا ما جاء في الحديث الذم أخرجو أبك يعمى وُيْعَجب الناس من قوم كثيروا العبادة, 
مَّى المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  لىنىا ذيًكرى : قىاؿى  المكصمي, مف حديث أىنىسو بف مالؾ  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ِفيُكمْ  ِإنَّ ": قىاؿى  كى

      ِمنَ  السَّْيمُ  َيْمُرقُ  َكَما الدّْينِ  ِمنَ  َيْمُرُقونَ  َأْنُفُسُيْم, َوُتْعِجَبُيمْ  النَّاَس  ُيْعِجُبوا ىَحتَّ  َيَتَعبَُّدونَ  َقْوًما
, يداكمكف عمى (ّ) (ِ) "(ُ)الرَِّميَِّة  , كمرة أخرل, نجد أف ىناؾ مف يستحسف العبادة التي تظير ليـ مف قـك
كىـ أيضان تيعجبيـ أنفسيـ, كلكنيـ بعيدكف عف  صياـ, إلى آخره,كالقياـ كال , في قراءة القرآف هلل  التعبد

, كقد كرد بيـ أحاديث كثيرة, كىنا نقكؿ: فال (ْ)الصدؽ كاإلخالص في عمميـ ىذا, كىؤالء ىـ الخكارج 
 , فالنبيي  , قد تظير لنا أنيا مقبكلة مف اهلل  ييٍعقىؿ بأف نيٍعجىب بكؿ مف يقكمكف بأعماؿ تعبدية هلل 

رشدنا بعدـ اإلعجاب بأعماؿ ظاىرىا خير, قد يككف أصحابيا بعيدكف عف اإليماف الحقيقي, كىؤالء ىـ يي 
ذا قاؿ قائؿ: نحف ال نحكـ إال عمى ما تراه أعيننا,  الذيف يمرقكف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية, كا 

 ـ, قد أبرز لنا رسكؿ اهلل كتسمعو آذاننا, نقكؿ: ىذا صحيح إال أف ىؤالء الخكارج, كمف لؼَّ لفيفي
صفاتيـ كأحكاليـ كما يعتقدكف, كليذا ما عمينا إال أف نككف حذريف متيقظيف, حتى ال نقع تحت تأثير ما 

يا حسنة كفييا الخير الكثير فحديثنا ىذا ييبرز لنا بكضكح, أف ىذا اإلعجاب يفعمكف مف أمكر ظاىرة لنا بأنَّ 
: بأنيـ قكـ ال يستحقكا ذلؾ االستحساف, لخركجيـ  , كيقكؿ لنا النبي ـ كبعبادتيـ, إعجابان غير مقبكؿو بي

 عف الديف الحؽ, كالمنيج القكيـ.

                                  
 

مَّى المَّوً  رىسيكؿي  شىبَّوى  :اأٍلىٍخفىشي  قىاؿى : "البر عبد ابف قاؿ( (ُ مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى كقىييـٍ  كى ٍميىةً  الد يفً  ًمفى  ميري  السَّاًعدً  الشًَّديدً  الرَّاًمي ًبرى
ًميَّةى  رىمىى الًَّذم قىعى  سىٍيميوي  فىأىٍنفىذىىىا الرَّ اًنبو  ًفي كى رىجى  ًمٍنيىا جى اًنبً  ًمفى  كىخى رً  اٍلجى ٍميىًتوً  ًلًشدَّةً  اآٍلخى ـه  ًبالسٍَّيـً  يىتىعىمَّؽٍ  فىمىـٍ  ,رى  فىٍرثه  كىالى  دى
كىأىفَّ  ذى  الرَّاًميى  كى ـى  أىخى ًديدىةي  كىىيكى  ,نىٍصًموً  ًفي فىنىظىرى  السٍَّي  ,اٍلقىدىحً  ًفي نىظىرى  ثيَـّ  فىٍرثو  كىالى  دىـو  ًمفٍ  شىٍيئنا يىرى  فىمىـٍ  السٍَّيـً  ًفي الًَّتي اٍلحى
نىظىرى  شىٍيئنا يىرى  فىمىـٍ  السٍَّيـً  عيكدي  :كىاٍلقىدىحي   (.ََٓ/ ِ) االستذكار", شىٍيئنا يىرى  فىمىـٍ  الر يشً  ًفي كى

دَّثىنىا: يعمى أبك قاؿ(, َْٔٔحُُٔ/ ٕ) المكصمي يعمى أبي مسند( (ِ نىا بىًقيَّةى, ٍبفي  كىٍىبي  حى اًلده, أىٍخبىرى مىٍيمىافى  عىفٍ  خى , سي  التٍَّيًمي 
اًلؾو  ٍبفي  أىنىسو  عىفٍ  اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  ميٍسنىدي , مسنده في أحمد كأخرجو, الحديث: ... قىاؿى   مى ٍنوي  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  مى          عى
 آًخري  كىىيكى  اٍلبىٍغيً  أىٍىؿً  ًقتىاؿً  ًكتىابي , مستدركو في الحاكـ كأخرجو, بمثمو, التيمي سميماف طريؽ مف(, ُِِٕٗحِٖٗ/ َِ)

 .  مالؾ بف أنس عف( كقتادة, سميماف) ككالىما, بمعناه, دعامة بف قتادة طريؽ مف(, ِْٖٔحَُٔ/ ِ) اٍلًجيىادً 
سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ّ  يعمى أبي مسند, صحيح إسناده: أسد سميـ حسيف قاؿ ,صحيح إسناده الحديث: قمت, متصؿ ا 

 مف كشيء الصحيحة األحاديث سمسمة, مسمـ شرط عمى صحيح إسناد كىذا: األلباني قاؿ(, َْٔٔحُُٔ/ ٕ) المكصمي
(, ِٖٗ/ َِ) مسند أحمد  حاشية, الشيخيف شرط عمى صحيح إسناده: األرناؤكط شعيب قاؿ(, َِٓ/ ْ) كفكائدىا فقييا
ًديثه  ىىذىا: الحاكـ قاؿ ًحيحه  حى مىى صى ٍيًف, شىٍرطً  عى لى  الشٍَّيخى اهي  ـٍ كى ر جى  (.َُٔ/ ِ) لمحاكـ الصحيحيف عمى المستدرؾ, ييخى
ٍمعي " ,(اْلَخَواِرجُ : )المباركفكرم قاؿ( (ْ ةو  جى اًرجى كًجًيـٍ  ًبذىًلؾى  سيم كا ميٍبتىًدعيكفى  قىٍكـه  كىىيـٍ  خى ري كًجًيـٍ  الد يفً  عىفً  ًلخي ري مىى كىخي  ًخيىارً  عى

 (.ّْٓ/ ٔ)تحفة األحكذم ", اٍلميٍسًمًميفى 
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عجاب آخر , حيث جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد, مف يحمل بين ثناياه, إعجابًا مذموماً  وا 
ٍيرىةى  كينَّا قيميكبينىا رىقَّتٍ  أىٍينىاؾى رى  ًإذىا ًإنَّا اهلًل, رىسيكؿى  يىا: قيٍمنىا: يىقيكؿي  , حديث أىبي ىيرى ذىا اآٍلًخرىًة, أىٍىؿً  ًمفٍ  كى  كىاً 

ٍقنىاؾى  بىٍتنىا فىارى شىمىٍمنىا ,الد ٍنيىا أىٍعجى دى  الن سىاءى  كى  ُكلّْ  َعَمى - َتُكوُنونَ  َأنَُّكمْ  َلوْ : َقالَ  َأوْ  - َتُكوُنونَ  َلوْ " :قىاؿى  كىاأٍلىٍكالى
 َلمْ  َوَلوْ  ُبُيوِتُكْم, ِفي َوَلزَاَرْتُكمْ  ِبَأُكفِّْيْم, (ُ)اْلَماَلِئَكُة  َلَصاَفَحْتُكمُ  ِعْنِدي, َعَمْيَيا ْنُتمْ أَ  الَِّتي اْلَحالِ  َعَمى َحالٍ 

, إف استحساف الدنيا عمى القدر السميـ كالصحيح, ال (ّ) (ِ) "َلُيمْ  َيْغِفرَ  َكيْ  ُيْذِنُبونَ  ِبَقْومٍ  اهللُ  َلَجاءَ  ُتْذِنُبوا,
ر لنا األرض كاستخمفنا فييا, ًلنيعىم رىىا كنبنييا, قاؿ تعالى:  نساف عميو, فإف اهلل ييؤاخذ اإل        سخَّ

                       كلكف بشرط: عدـ اإلفساد فييا, قاؿ تعالى:  ,[83: اٌجمشح]{ خٍَِْفَخً اٌْإَسْضِ فِِ جَبػًٌِ إِِِّٔ}

                                  
 

 ,مالئؾ: فيقاؿ الياء تحذؼ كقد ,ممؾ: فقيؿ االستعماؿ, لكثرة ىمزتو, حذفت ثـ األصؿ, في مألؾ, جمع :والمالئكة( (ُ
النياية في غريب الحديث كاألثر البف , كجمع اليمزة قدمت ثـ الرسالة,: األلكؾ مف اليمزة, بتقديـ مألؾ,: أصمو: كقيؿ
مىى قيٍدرىةن  أيٍعًطيىتٍ  لىًطيفىةه  أىٍجسىاـه  :واْلَماَلِئَكةُ (, ّٗٓ/ ْ) األثير ٍختىمفىة بأشكاؿ التشكؿ عى     البارم فتح, السَّمىاكىات كمسكنيا مي
 (.َّٔ/ ٔ) حجر البف
ٍيرىةى  أىًبي ميٍسنىدي , مسند أحمد ( (ِ ٍنوي  اهللي  رىًضيى  ىيرى دَّثىنىا: أحمد قاؿ(, َّْٖحَُْ/ ُّ) عى , أىبيك حى  :قىاالى  النٍَّضًر, كىأىبيك كىاًمؿو

دَّثىنىا , حى دَّثىنىا زيىىٍيره اًىدو  أىبيك سىٍعده : النٍَّضرً  أىبيك قىاؿى  - الطَّاًئي   سىٍعده  حى دَّثىنىا ,- ميجى ًدلًَّة, أىبيك حى ٍكلىى اٍلمي , أيـ   مى ٍيرىةى  أىبىا سىًمعى  اٍلميٍؤًمًنيفى  ىيرى
,  تىٍكبىةن  ًبااًلٍسًتٍغفىارً  الذ نيكبً  سيقيكطً  بىابي , التٍَّكبىةً  كتاب, صحيحو في مسمـ كأخرجو, الحديث...  :يىقيكؿي                  
نىابىةً  التٍَّكبىةً  ًكتىابي , مستدركو في كالحاكـ, األصـ بف يزيد طريؽ مف(, ِْٕٗحَُِٔ/ ْ)  مف(, ِِٕٔحِْٕ/ ْ) كىاإٍلً

 في مسمـ أخرجو ,شاىد لوك , بمعناه,  ىريرة أبي عف( الرحمف كعبد, يزيد) ككالىما, حجيرة بف الرحمف عبد طريؽ
كىازً  كىاٍلميرىاقىبىةً  اآٍلًخرىةً  أيميكرً  ًفي كىاٍلًفٍكرً  الذ ٍكرً  دىكىاـً  فىٍضؿً  بىابي , التٍَّكبىةً  كتاب, صحيحو  اأٍلىٍكقىاتً  بىٍعضً  ًفي ذىًلؾى  تىٍرؾً  كىجى
 .بمعناه,  األسيدم حنظمة حديث مف(, َِٕٓحَُِٔ/ ْ) ًبالد ٍنيىا كىااًلٍشًتغىاؿً 

سنادهك , ثقات كميـ رجالو( (ّ  التيذيب تقريب, مقبكؿ: حجر ابف قاؿ, ُعَبْيد المَّو ْبن َعْبد المَّو, َأُبو اْلُمِدلَّة كفيو,, متصؿ ا 
     كقاؿ(, ُٕٓ/ ْ)ميزاف االعتداؿ , يعرؼ يكاد ال: أيضان  كقاؿ(, ْٖٓ/ ِ) الكاشؼ, كثؽ: الذىبي قاؿ(, ُٕٔ: ص)

تيذيب التيذيب البف حجر       , مجاىد أبي غير عنو يرك لـ ,مجيكؿ اسمو يعرؼ ال عائشة لىمك  مدلة أبك :المديني ابف
اًتـو  أىبيك قىاؿى (, ِٕ/ ٓ)ذكره ابف حباف في الثقات (, ِِٕ/ ُِ) ًدلَّةً  أىبيك: حى ٍبدً  ٍبفي  المَّوً  عيبىٍيدي  اٍسميوي : اٍلمي دىًني   المًَّو, عى , ًثقىةه  مى

: ص) التيذيب تقريب, بو بأس ال: حجر ابف قاؿ, َسْعد الطَّاِئيّ  كفيو,, بو بأس ال: قمت (,ُِٔ/ ٖ) حباف ابف صحيح
تاريح , ميًقؿ   ًثقىةه : أيضان  كقاؿ(, ُّْ/ ُ) الكاشؼ, كثؽ: الذىبي قاؿ(, ّٕٗ/ ٔ)ذكره ابف حباف في الثقات (, ِِّ

 الطائي مجاىد أبي سعد عف الجيني, سعداف حدثنا: ككيع كقاؿ, بأس بو ليس: حنبؿ بف أحمد قاؿ(, َِْ/ ّ)اإلسالـ 
: عند عكبً تي  قدك  ,حسف إسناده فالحديث, بو بأس ال: قمت (,ُّٖ/ َُ)تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم, ثقة ككاف
 عند كما, شكاىد كلو, ذلؾ كغير(, ِِٕٔحِْٕ/ ْ) مستدركو في الحاكـ كعند(, ِْٕٗحَُِٔ/ ْ)صحيحو في مسمـ
: األرناؤكط شعيب المحقؽ قاؿ ,لغيره صحيح بالمتابعات كالشكاىد, الحديث: قمت(, َِٕٓحَُِٔ/ ْ) صحيحو في مسمـ
 سمسمة, بشكاىده صحيح أك حسف حديث: األلباني قاؿ(, َُْ/ ُّ) مسند أحمد حاشية كشكاىده, بطرقو صحيح حديث

ًديثه  ىىذىا: إسناده عف الحاكـ كقاؿ(, ٕٓٔ/ ِ) كفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث ًحيحي  حى لىـٍ  اإلسناد صى  كى
اهي  ر جى  (.ِْٕ/ ْ) لمحاكـ الصحيحيف عمى المستدرؾ, ييخى
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كلكف اإلنبيار في الدنيا كالغكص في ممذَّاتيا, ىك  ,[65: األػشا ]{  ٍَبحِيَبإِصْ ثَؼْذَ اٌْإَسْضِ فِِ رُفْسِذًُا ًٌََب}
أمرنا بالتعمير كالبناء كالعيش  الشيء المنيي عنو قطعان, كىذا يكضع ضمف اإلفساد في األرض, فاهلل 

لى: , كتحقيؽ اليدؼ األكبر في خمؽ المخمكقات, قاؿ تعا ًبرىغىد, حتى نستعيف بيا عمى طاعة اهلل 
, عمى ىذه الحقيقة, فيك  , كىنا يؤكد النبي [65: اٌزاسّبد]{ ٌَِْؼْجُذًُِْ إٌَِّب ًَاٌْئِْٔسَ اٌْجَِّٓ خٍََمْذُ ًََِب}

: بأنكـ لف تستطيعكا أف تبقكا عمى الحالة التي تككنكف بيا عندم, كلك بقيتـ, الرتفعتـ يقكؿ لمصحابة 
تـ الدنيا بكؿ ما فييا مف ممييات كمغريات كشيكات كغير بكؿ مشاعركـ ككجدانكـ, نحك العمياء, كلتركٍ 

يا الدنيا, التي تيٍعجبكـ ذلؾ, كلصافحتكـ المالئكة في الطرقات كاألسكاؽ, كفي كؿ مكاف تككنكف فيو, كلكنَّ 
ة كتستحسنكف ما فييا, كلكف ىذا اإلعجاب كذاؾ االستحساف, يصبح مذمكمان ال فائدة منو, إف تركتـ بالكميَّ 

اإلعجاب  لـ يذـٌ  اهلل عميكـ, كابتعدتـ عف اليدؼ األساسي لخمقكـ, كأخذتكـ الدنيا, ككأف النبي حؽَّ 
الطبيعي بما في الدنيا مف نساء كأبناء كأمكاؿ ... كغير ذلؾ, كلكف اإلعجاب المذمكـ ىك ترؾ العبادة 

 اٌْأخِشَحَ اٌذَّاسَ اٌَّوُ آرَبنَ فَِّْب ثْزَغًَِا} -مكضحان ىذه المعادلة بكؿ دقة-كاالنشغاؿ في الدنيا, قاؿ اهلل تعالى: 

َْْب َِِٓ َٔصِْجَهَ رَنْسَ ًٌََب  {اٌُّْفْسِذَِّٓ ُّحِتُّ ٌَب اٌَّوَ إَِّْ اٌْإَسْضِ فِِ اٌْفَسَبدَ رَجْغِ ًٌََب إٌَِْْهَ اٌَّوُ ؤَحْسََٓ وََّب ًَؤَحْسِْٓ اٌذُّٔ
 .[ٕٕ: القصص]

 الثاني المبحث

 صواحبات اإلعجاب 
 لصواحبات في المغة:ا

 مف كمقاربتو, شيء مقارنة عمى يدؿ كاحد أصؿ كالباء كالحاء الصاد( صحب)قاؿ ابف فارس: "
كأصحب . انقاد إذا فالف, أصحب: الباب كمف كركب, راكب: يقاؿ كما الصحب,: كالجمع ذلؾ الصاحب,

 مصحب,: شعره عميو ترؾ إذا لألديـ كيقاؿ استصحبو, فقد شيئا الءـ شيء ككؿ ابنو, بمغ إذا الرجؿ,
, كأما لفظة: صكاحبات, فيي تستخدـ لممؤنث, قاؿ الزبيدم: (ُ)الطحمب"  عاله إذا الماء, أصحب: كيقاؿ
قىاليكا كىاًحبي  ىيفَّ : الن سىاءً  ًفي "كى كىى ييكسيؼ, صى سىف أىًبي عىفٍ  الفىاًرًسي   كحى كىاًحبىاتي  ىيفَّ : الحى , (ِ)ييكسيؼ"  صى

                                  
 

 .(ّّٓ/ ّ)مقاييس المغة ( معجـ (ُ
 .(ُٖٔ/ ّ)تاج العركس ( (ِ
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ٍبفى اإلعجابات, كيقاربنيا, كىي إما أف تككف: قكالن أك فعالن, حيث  وصواحبات اإلعجاب: ىف المكاتي يىٍصحى
 .يفا استحسنو مف أشياء صدرت مف قبؿ آخر ييعىب ر بيا الميٍعجىب عمَّ 

كالتبسم, والسرور ...  :الفعمية ياوصواحبات اإلعجاب في السنة النبوية متعددة األشكال واألنواع, فمن
ظيار مناقب الُمْعَجب بو ... إلى آخره. :القولية ياإلى آخره, ومن  كالتمفظ بكممة اإلعجاب صراحة, وا 

  من صواحبات اإلعجاب الفعمية:
  ٍيرىةى  كىذا ما جاء في الحديث الذم أخرجو أحمد, مف حديث أىًبي ,(ُ)التبسم , قاؿ: "...  ىيرى

عىؿى  مَّى النًَّبي   فىجى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ـي ..."  بي يىٍعجى  كى يىتىبىسَّ كى
كحديث آخر أخرجو البخارم, مف  .(ِ)

ٍبدً  ,: قىاؿى  عيمىرى رضي اهلل عنيما, ٍبفً  المَّوً  حديث عى ـٍ بىيي ًحؾى  ... فىأىٍعجى قىاؿى  ,  النًَّبي   فىضى  سيٍفيىافي  كى
قىاؿى ) , قاؿ العيني في قكلو:(ْ) (ّ)َفَتَبسََّم"  مىرَّةن, ـى : مٌرة) الرَّاًكم يىٍينىةعي  اٍبف: أىم ,( سيٍفيىاف كى ( فىتىبىسَّ
نا أف , أم: أنو تردد في ىذا القكؿ فيؿ ضحؾ أـ تبسـ, عمى كؿ حاؿ ما ييم(ٓ)ًمٍنوي  ترديد كىىىذىا

بى   .  و ىذا الفعؿ قد صاحب تىعىجي
  اًئشىةى  حديث مف, , فقد جاء في الحديث الذم أخرجو البخارم(ٔ)السرور ٍنيىا, المَّوي  رىًضيى  عى  عى

ؿى : الىتٍ قى  مىيَّ  دىخى , عى ٍيدو  ٍبفي  كىأيسىامىةي  شىاًىده,  كىالنًَّبي   قىاًئؼه ٍيدي  زى اًرثىةى  ٍبفي  كىزى  ًإفَّ : ميٍضطىًجعىاًف, فىقىاؿى  حى
ـى  ىىًذهً  يىا األىٍقدىا  ِبوِ  َفَأْخَبرَ  ,َوَأْعَجَبوُ  َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّى النَِّبيُّ  َفُسرَّ ِبَذِلكَ ": قىاؿى . بىٍعضو  ًمفٍ  بىٍعضي

كيفرح كييسىر, تعجبان كاستحسانان مف قكؿ القائؼ كقضائو,  , ىكذا يستبشر النبي (ٕ) "َعاِئَشةَ 

                                  
 

ًحؾً  ديكفى  ,(التََّبسُّمُ )( (ُ قىدٍ  ,الضَّ ـى ) كى رىبى  بىابً  ًمفٍ ( بىسى ـى ) كى ( بىاًسـه ) فىييكى  ضى ـى ) كى ( اٍبتىسى ٍبًسـي ) كى ( تىبىسَّ ٍزفً ( اٍلمى  ,الثٍَّغري  اٍلمىٍجًمسً  ًبكى
ؿه  ـً  كىًثيري ( بىسَّاـه )كى ( ًمٍبسىاـه ) كىرىجي  ثناياه عف شفتاه انفرجتٍ  بسىـ,: الشَّخُص  وتبسَّم(, ّْ: ص)مختار الصحاح لمرازم , التَّبىس 

 .(َِٔ/ ُ) (معاصرالمعاصرة ألحمد مختار عمر )معجـ المغة العربية , كأحسىنيو الضَّحؾ أخؼٌ  كىك صكت, دكف ضاًحكنا
 (.ٓٔ, ْٔسبؽ في صفحة )( (ِ
دَّثىنىا: البخارم قاؿ(, ِّْٓحُٔٓ/ ٓ) الطَّاًئؼً  غىٍزكىةً  بىابي , المىغىاًزم ًكتىابي , البخارم صحيح( (ّ ًمي   حى ٍبدً  ٍبفي  عى دَّثىنىا المًَّو, عى  حى

, ك, عىفٍ  سيٍفيىافي ٍبدً  عىفٍ  األىٍعمىى, الشَّاًعرً  سً العىبَّا أىًبي عىفٍ  عىٍمرو  .الحديث: ... قىاؿى  ,رضي اهلل عنيما عيمىرى  ٍبفً  المَّوً  عى
  (.ُٓ) صفحة في دراستو سبؽ ,ُعَيْيَنة نبْ  ُسْفَيانُ فيو, ( (ْ
 .(َّٓ/ ُٕ)عمدة القارم شرح صحيح البخارم ( (ٓ
و,: كمىسىرَّةن  ًسرَّةن كتى  كبيٍشرىل, كسيرَّل, بالضـ, ,وُسّراً  ُسُروراً  وَسرَّهُ ( (ٔ ,: كاالسـي  بالضـ, ىك, كسيرَّ  أٍفرىحى كري القامكس , بالفتح السَّري

 (.َْٔ: ص)المحيط لمفيركزآبادم
 (.َٕ, ٗٔسبؽ في صفحة )( (ٕ
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بمحاؽ نسب أسامة بزيد رضي اهلل عنيما, فقد كاف الناس في ذلؾ الزماف يعتمدكف عمى قكؿ 
 .(ُ)القائؼ كيصدقكنو 

 اًلػػػػؾو انىػػػػًس أى بخػػػػارم, مػػػػف حػػػػديث , كىػػػػذا مػػػػا كرد فػػػػي الحػػػػديث الػػػػذم أخرجػػػػو ال(ِ) الضــــحك ٍبػػػػًف مى
  َّأىفَّ النَّبًػػػػػي : ػػػػػرىاـو ػػػػػدَّثىٍتًني أيـ  حى : حى ؾي   , قىػػػػػاؿى ػػػػػا ًفػػػػػي بىٍيًتيىػػػػػا, فىاٍسػػػػػتىٍيقىظى كىىيػػػػػكى يىٍضػػػػػحى , قىػػػػػاؿى يىٍكمن

 : ؟ قىػػػػاؿى ػػػػا ييٍضػػػػًحكيؾى ِتــــي"قىالىػػػػٍت: يىػػػػا رىسيػػػػكؿى المَّػػػػًو مى لَبْحـــــَر َيْرَكُبــــوَن ا َعِجْبــــُت ِمــــْن َقــــْوٍم ِمــــْن ُأمَّ
 الحيػػػػكاف, بػػػػيف مػػػػف باإلنسػػػػاف خػػػػاص قػػػػاؿ المنػػػػاكم: "الضػػػػحؾ, (ّ) "َكــــاْلُمُموِك َعَمــــى اأَلِســــرَِّة ...

 فيفػػػػػيض فييػػػػػا الػػػػػدـ فيجػػػػػرم قمبػػػػػو عػػػػػركؽ لػػػػػو فتنشػػػػػط يمحػػػػػؽ سػػػػػركر اسػػػػػتفادة كمعنػػػػػاه الحيػػػػػكاف,
 عنيػػػػا فيضػػػػيؽ فػػػػاه الحػػػػرارة كتمػػػأل كجيػػػػو ليػػػػا فينبسػػػػط حػػػػرارة فيػػػو فتثيػػػػر بدنػػػػو عػػػػركؽ سػػػػائر إلػػػى

 الفػػػػرح اسػػػػتخفو الػػػػنفس ضػػػػبط يمكػػػػف كلػػػػـ السػػػػركر ذلػػػػؾ تزايػػػػد فػػػػإف أسػػػػنانو, كتبػػػػدك شػػػػفتاه فتنفػػػػتح
 كػػػػػاف ألنػػػػػو مان؛تبس ػػػػػ كسػػػػػمـ عميػػػػػو اهلل صػػػػػمى النبػػػػػي ضػػػػػحؾ كػػػػػاف كلػػػػػذلؾ قيقػػػػػو, حتػػػػػى فضػػػػػحؾ
ىنػػػػػػػا مصػػػػػػػاحبان  , كضػػػػػػػحؾ النبػػػػػػػي (ْ)فيقيقػػػػػػػو"  فيغمبػػػػػػػو السػػػػػػػركر يسػػػػػػػتخفو فػػػػػػػال نفسػػػػػػػو يممػػػػػػػؾ

ـــــذلك يو كػػػػػالممكؾ عمػػػػػى األسػػػػػرة, لسعجػػػػػاب بػػػػػالنفر مػػػػػف أمتػػػػػو الػػػػػذيف يركبػػػػػكف البحػػػػػر  ضـــــحك ك
 الػػػػػػػػػػػػذم الحػػػػػػػػػػػػديث جػػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػػي كىػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػا, (ٓ)ســــــــــــميم بفعــــــــــــل أم إعجابــــــــــــاً  النبــــــــــــي 

  

 
 
 

                                  
 

 (.َّ/ ٔ) القسطالني شرح: انظر( (ُ
 ضحؾ الضحؾ, ذلؾ مف ,كالبركز االنكشاؼ دليؿ كىك قبمو, الذم الباب مف قريب كالكاؼ كالحاء الضاد ,(ضحك) ((ِ

معجـ , الضحؾ عند كاألضراس األسناف مقدـ مف تبدك سف كؿ: كالضاحكة ,أفصح كاألكؿ الضحؾ,: أيضان  كيقاؿ ,اإلنساف
 (.ّْٗ-ّّٗ/ ّ)مقاييس المغة البف فارس 

 (. 11سبق في صفحة )( (5
 (.ِّٓ/ ْ)فيض القدير ( (ْ
افى اٍسمىيىا مي  (,ُأمّْ ُسَمْيم)( (ٓ ٍيًد ًبٍنتي ًمٍمحى اًلًد ٍبًف زى اًلؾي ٍبفي خى : مى افى ـي ًمٍمحى كىافى تىٍسًميىتييىا ىينىا أىٍكلىى. كىاٍس كىًىيى أيـ  أىنىًس  ...مىٍيكىةي, كى
دىاقىيىا, كىانىٍت تىٍغزي ا ميوي صى كىافى ًإٍسالى , كى ٍيدي ٍبفي سىٍيؿو ةى زى ـً أىبيك طىٍمحى ٍسالى يىا ًفي اإٍلً كَّجى , تىزى اًلؾو ٍرحىى,  النًَّبي  ك مىعى ٍبًف مى فىتيدىاًكم اٍلجى

كىافى النًَّبي   , كى ره نىٍيننا مىعىيىا ًخٍنجى شىًيدىٍت حي ى, كى تىقيكـي ًباٍلمىٍرضى فىتىطَّيَّبي ًبيىا,  يىًقيؿي ًعٍندىىىا, فىكىانىٍت تىٍسميتي عىرىؽى رىسيكًؿ اهلًل  كى
اًء, كىأىٍخبىرى النَّبً  كىانىٍت تيمىقَّبي ًبالر مىٍيصى نًَّة, معرفة الصحابة ألبي نعيـ ) ي  كى نَّةى رىآىىا ًفي اٍلجى ا أيٍدًخؿى اٍلجى  .(َّْٓ/ ٔأىنَّوي لىمَّ
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نىػػػػػػػػػٍيفو  أىنىػػػػػػػػػسو  أخرجػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػمـ, مػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػديث ػػػػػػػػػذىٍت يىػػػػػػػػػٍكـى حي ػػػػػػػػػمىٍيـو اتَّخى , أىفَّ أيَـّ سي
ػػػػػػػػػػرنا (ُ) , (ِ) ًخٍنجى

ػػػػػػػػػػػافى مىعىيىػػػػػػػػػػػا, فىرىآىىػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػةى  فىكى : يىػػػػػػػػػػػا رىسيػػػػػػػػػػػك (ّ) أىبيػػػػػػػػػػػك طىٍمحى ػػػػػػػػػػػمىٍيـو مىعىيىػػػػػػػػػػػا , فىقىػػػػػػػػػػػاؿى ؿى اهلًل, ىىػػػػػػػػػػػًذًه أيـ  سي
, فىقىػػػػػػػػاؿى لىيىػػػػػػػػا  ػػػػػػػػره :   ًخٍنجى ػػػػػػػػمَّـى سى مىٍيػػػػػػػػًو كى ػػػػػػػػمَّى اهللي عى ــــــــُرر"رىسيػػػػػػػػكؿي اهلًل صى ــــــــَذا اْلِخْنَج ــــــــا َى قىالىػػػػػػػػٍت:  "َم

ػػػػػػػػػػػؿى رىسيػػػػػػػػػػػكؿي اهلًل  عى , بىقىػػػػػػػػػػػٍرتي بًػػػػػػػػػػػًو بىٍطنىػػػػػػػػػػػوي, فىجى ٍشػػػػػػػػػػػًرًكيفى ػػػػػػػػػػػده ًمػػػػػػػػػػػفى اٍلمي ٍذتيػػػػػػػػػػػوي ًإٍف: دىنىػػػػػػػػػػػا ًمن ػػػػػػػػػػػي أىحى اتَّخى
ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػمَّـى صى سى مىٍيػػػػػػػػػػػػػػًو كى ــــــــــــــَحكُ مَّى اهللي عى يػػػػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػػػػى  , إف ضػػػػػػػػػػػػػػحؾ النبػػػػػػػػػػػػػػي (ٓ( )ْ) "... َيْض

                                  
 

شىديكا, مكة فتح بعد, برؤسائيـ, كثقيؼ ىكازف قبيمتا اجتمعت( (ُ بىغىٍكا كىحى كا كى قىى مىا كىاىهللً : قىاليكا أىفٍ  ,كىأىٍظيىري ٌمده  الى  قىٍكمنا ميحى
,اٍلقً  ييٍحًسنيكفى  ـٍ  فىأىٍجًمعيكا تىاؿى كي كا أىٍمرى ـٍ  يىًسيرى  أىفٍ  قىٍبؿى  إلىٍيوً  فىًسيري  في ككاف, سنة ثالثيف كعمره عكؼ بف لمالؾ أمرىـ كجمعكا, إلىٍيكي
دً  ٍبفي  قىاًربي  سيداف ثقيؼ ؼً  ًفي مىٍسعيكدو  ٍبفً  اأٍلىٍسكى ًفي, اأٍلىٍحالى اًلؾو  بىًني كى  الكاقدم مغازم: انظر, اًرثً اٍلحى  ٍبفي  سيبىٍيعي  اٍلًخمىارً  ذيك مى

 اثنا معو خرج ثـ الناس, إلييـ  اهلل رسكؿ فاستنفر كذرارييـ, بأمكاليـ إليو ساركا قد كثقيفان  ىكازف أف  كبمغو(, ٖٖٓ/ ّ)
 لقينا لك: أصحابو بعض فقاؿ مكة, أىؿ مف كألفاف العرب, مف حكليـ كمف المدينة أىؿ مف الؼآ عشرة رجؿ, ألؼ عشر
 ككٌلكا عنو الناس فانكشؼ حممة ىكازف عمييـ فحممت بحنيف, فالتقكا ,قمة مف أحد يغمبنا كلف بالينا, ما عدكىـ في شيباف بني

ٍركيكشي المصطفى شرؼ كاألنصار, المياجريف مف أصحابو مف نفر في كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ كثبت مدبريف,  لمخى
 معشر يا الشجرة, أصحاب معشر يا األنصار, معشر يا: ينادم أف الصكت, جيير ككاف العباس, أمر ثـ(, ُٖ/ ّ)

 نحك منيـ عصابة حكلو اجتمع إذا حتى...  لبيؾ, لبيؾ: كأجابكه كركا فاركف كىـ ,المسممكف سمعو فمما السمرة, أصحاب
يَّ  ىـ فاجتمدكا ىكزاف استقبمكا المائة,  يممككا فمـ جعكا,ر  حيف الرعب ىكازف قمكب في اهلل كألقى الحرب, كاشتدت اىـ,كا 
 يدم بيف ىكازف كتفر... منيا نالو إال أحد منيـ يبقى فمـ بيده, حصى بقبضة كسمـ عميو اهلل صمى كرماىـ أنفسيـ,

 أمكاليـ  كحاز يده, بيف كاآلسارل إال,   اهلل رسكؿ إلى الصحابة آخر يرجع فمـ كيأسركف, يقتمكف كيتبعكنيـ المسمميف,
 .(َِٔ: ص) القرشي كثير البف رةالسي في الفصكؿ, كعياليـ

 .(ُٓٔ/ ِ) الصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم ,كبير سك يف :ْنَجرُ الخ( (ِ
 (.ِٕسبقت ترجمتو في صفحة )( (ّ
اؿً  مىعى  الن سىاءً  غىٍزكىةً  بىابي , كالسير الجياد كتاب, مسمـ صحيح( (ْ دَّثىنىا: مسمـ قاؿ(, َُٖٗحُِْْ/ ّ) الر جى  ٍبفي ا بىٍكرً  أىبيك حى
دَّثىنىا شىٍيبىةى, أىًبي , ٍبفي  يىًزيدي  حى كفى نىا ىىاري ادي  أىٍخبىرى مَّ مىمىةى, ٍبفي  حى , عىفٍ  سى , مسنده في أحمد كأخرجو, الحديث...  ,  أىنىسو  عىفٍ  ثىاًبتو
 (َُِّْحّّٖ/ َِ)كمكضع آخر عند أحمد في مسنده  (,َُُِٖحُِٔ/ ُٗ) عنو اهلل رضي مالؾ بف أنس مسند

مَّى ًإٍخبىاًرهً  ًكتىابي , صحيحو في حباف ابف كأخرجو, مختصران , المغيرة بف سميماف طريؽ مفالمكضعيف ك  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  كى
نىاًقبً  عىفٍ  ابىًة, مى حى اًلييـٍ  الصَّ ًنسىاًئًيـٍ  ًرجى اًئًيـٍ  ًبًذٍكرً  كى مىٍيًيـٍ  المَّوً  رىٍضكىافي  أىٍسمى مىٍيـو  أيـ   ًذٍكري  أىٍجمىًعيفى  عى اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  أيـ   سي          مى

ٍنيىا المَّوي  رىًضيى  , سميماف سميماف,) كثالثتيـ, بنحكه, سممة بفا حماد عف خالد بف ىدبة طريؽ مف(, ُٖٕٓحُِٓ/ ُٔ) عى
 .بو, أسمـ بف ثابت عف( كحماد

, كقد تكًبع ثابت في الناس أثبت فيك, ضري ال تغيره: قمت, (ِٔسبؽ الحديث عنو في صفحة ), َحمَّاد ْبن َسَمَمة فيو( (ٓ
 (, كىذا في: مسند أحمد,ِْٓحماد بف سممة, مف سميماف بف المغيرة , كىك, ثقة ثقة, تقريب التيذيب البف حجر)ص: 

اًلؾو رىًضيى المَّوي تى  ٍنوي )ميٍسنىدي أىنىًس ٍبًف مى     مف( كفىار  بف يزيد)كىك عنو, الراكم تيكًبع كقد, (َُِّْحّّٖ/ َِعىالىى عى
سناده(, ُٖٕٓحُِٓ/ ُٔ) صحيحو في حباف ابف عند( خالد بف ىدبة)  غير مف آخر سنادإ كلمحديث, ثقات كميـ كا 

  .التخريج في فمبيَّ ىك  كما(, َُُِٖحُِٔ/ ُٗ, )مسنده في أحمد عند كىك, كميـ ثقات حماد طريؽ
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, الػػػػػػػػػذم يبػػػػػػػػػرز فيػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػجاعة كالجػػػػػػػػػرأة, كلػػػػػػػػػذلؾ (ُ)استحسػػػػػػػػػانو فعميػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػزكة حنػػػػػػػػػيف 
, كىػػػػػػػػذا دليػػػػػػػػؿ:  مػػػػػػػػف فعميػػػػػػػػا, كضػػػػػػػػحؾ اعجابػػػػػػػػان لػػػػػػػػو, كلػػػػػػػػـ ينييػػػػػػػػا النبػػػػػػػػي  فػػػػػػػػرح النبػػػػػػػػي 

ال لني  ال يسػػػػػػػػكت عمػػػػػػػػى خطػػػػػػػػأ اىػػػػػػػػا, فػػػػػػػػالنبي عمػػػػػػػػى إعجابػػػػػػػػو كمكافقتػػػػػػػػو مػػػػػػػػا قامػػػػػػػػت بػػػػػػػػو, كا 
 .أك معصية أبدان 

 :قوليةالاإلعجاب صواحبات من 
 كىذا يعتبر مف أكسع األنكاع المصاحبة لسعجابات, كىذا ما جاء في التمفظ بكممة اإلعجاب ,

 بُ َأْبَوا َلَيا ُفِتَحتْ  َلَيا, "َعِجْبتُ : , ... قىاؿى عيمىرى  اٍبفً الحديث الذم أخرجو مسمـ, مف حديث 
جاء في الحديث قاؿ بصريح العبارة: "عجبت ليا", ككذلؾ  , نرل ىنا أف النبي (ِ) السََّماِء"

, ... فىمىمَّا أىًبي ٍبفى  الذم أخرجو البخارم, مف حديث سىٍعدى  قَّاصو  يىٍبتىًدٍرفى  قيٍمفى  عيمىري  اٍستىٍأذىفى  كى
, ابى مَّى المَّوً  رىسيكؿي  لىوي  فىأىًذفى  الًحجى مى  اهللي  صى مَّـى  ٍيوً عى سى مَّى المَّوً  كىرىسيكؿي  كى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  فىقىاؿى  ,َيْضَحكُ  كى

ؾى : عيمىري  ِتي َىُؤاَلءِ  ِمنْ  َعِجْبتُ ": قىاؿى  المًَّو, رىسيكؿى  يىا ًسنَّؾى  المَّوي  أىٍضحى أيضان , (ّ)ِعْنِدي ..." ُكنَّ  الالَّ
 كؿ االستحساف.بمفظة التعجب بشكؿ كاضح, بعيد حص ىنا يصرح النبي 

 أنس بف مالؾو , فقد جاء في الحديث الذم أخرجو أبك داكد, مف حديث بو الُمْعَجب مناقب اظيار 
 بىٌيعي ى بكتاًب  ثنيَّة امرأةو, فأتكا النبيَّ  (ٓ) أختي أنًس بف النضر (ْ) , قاؿ: كىسىرىًت الر  , فقىضى

                                  
 

 (.َِٓ: ص) القرشي كثير فالب السيرة في الفصكؿ, تيامة أكدية مف حدكر كاد كىك ,حنيناً ( (ُ
 (. ِٓسبؽ الحديث عنو في صفحة ) ( (ِ
 (.َُٗ, َُٖسبؽ الحديث عنو في صفحة )( (ّ
َبيّْعُ ( (ْ      عدم بني مف أنصارية كىي النضر, بف أنس أخييا عند نسبيا تقدـ النَّْضرِ  ِبْنتُ  ىي أيضاً  الربيع تصغير الرُّ
         :فقالت  اهلل رسكؿ الربيع أمة فأتت ببدر,  اهلل رسكؿ يدم بيف ستشيدا الذم سراقة بف حارثة أـ كىي النجار, بفا
ف كاحتسبت, صبرت الجنة في كاف فإف حارثة عف أخبرني اهلل, رسكؿ يا  إنيا": فقاؿ البكاء, في اجتيدت ذلؾ غير كاف كا 
نو ات,جنَّ   (.َُٗ/ ٕ) األثير البفأسد الغابة , [القصة... ] امرأة ثنية ترى سى كى  التي كىي, "األعمى الفردوس أصاب وا 
مَّى النًَّبيٌ  خادـ مالؾ, ٍبف أنس عـ...  ,ُس ْبُن النَّْضِر ْبن َضْمَضمَأنَ ( (ٓ مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  يقكؿ. ]شييدنا أحد يىٍكـ قتؿ ,كى

, ًقتىاؿً  عف عىم ي غىابى  :[مالؾ بف أنس ؿً  عف ًغٍبتي  المًَّو, رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  بىٍدرو , ًفيوً  قىاتىٍمتى  ًقتىاؿو  أىكَّ  أىٍشيىدىًني لىًئفٍ  كىالمَّوً  اٍلميٍشًرًكيفى
يىفَّ  اٍلميٍشًرًكيفى  ًقتىاؿى  المَّوي  ا المَّوي  لىيىرى ا أىٍصنىعي, مى دو  يىٍكـي  كىافى  فىمىمَّ , اٍنكىشىؼى  أيحي ٍتًذري  ًإن ي المَّييـ  : فىقىاؿى  اٍلميٍسًمميكفى ا ًإلىٍيؾى  أعى نى  ًممَّ  ىىؤيالًء, عى صى
,: يىٍعًني ا ًإلىٍيؾى  كىأىٍبرىأي  اٍلميٍسًمًميفى اءى  ًممَّ ,: يىٍعًني ىىؤيالًء, ًبوً  جى , ثيَـّ  اٍلميٍشًرًكيفى ـى , ٍبفي  سىٍعدي  فىاٍستىٍقبىمىوي  تىقىدَّ  ىىًذهً , سىٍعده  أىمٍ : فىقىاؿى  ميعىاذو
نَّةي, يىا أىًجدي  أىنىسو  كىرىب   اٍلجى , ديكفى  ًريحى دو ا اٍستىطىٍعتي  فىمىا: ميعىاذو  ٍبفي  سىٍعدي  قىاؿى  أيحي نىعى, مى , صى ٍدنىا: أىنىسه  قىاؿى  فىقىاتىؿى  ًبٍضعنا ًبوً  فىكىجى
اًنيفى  ثىمى ٍربىةو  بىٍيفى  مىا كى , ضى , طىٍعنىةو  أىكٍ  ًبًسٍيؼو ٍميىةو  أىكٍ  ًبريٍمحو , رى ٍدنىاهي  ًبسىٍيـو , قىدٍ  كىكىجى مىثَّؿى  قيًتؿى , ًبوً  كى فىٍتوي  افىمى  اٍلميٍشًركيكفى بىي عي  أيٍختيوي  عىرى  الر 
 .(ََّ/ ُ) األثير البفأسد الغابة , ًببينىاًنوً  ًإال النٍَّضرً  ًبٍنتي 
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, فقاؿ أنسي ابف النضر: كالذم بىعثىؾى بال , قاؿ: اهلل الًقصاصى "يا أنس حؽ ال تيكسىري ثنيَّتييا اليكـى
كا بأٍرشو (ُ) كتاُب اهلل الِقصاُص   , كقاؿ:-صمَّى اهلل عميو كسمـ-فعىًجبى نبي  اهلل أخذكه,  (ِ) " فىرضي

بعد أف  , نجد ىنا, أف النبي (ْ) (ّ) "إن من عباِد اهلل من لو أقَسَم عمى اهلل َعزَّ َوَجلَّ ألبرَّه"
كىذا كاف بعد أف كسرت الربيع, كىي أخت أنس بف النضر كقكلو, أظير منقبتو,  أيٍعًجب بأنس

بف النضر ثنية امرأة, فطمبكا مف ذكم المرأة العفك فرفضكا في بادئ األمر, كذىبكا لمتحكيـ عند ا
, القصاص, فأقسـ أنس بأف ال تيكسر ثنيتيا, فاستجاب  , كحكـ فييـ شرع اهلل  رسكؿ اهلل 

, قاؿ -كما سبؽ–بو, كأظير لو منقبة   كقبؿ القـك الدية,  فحينيا أيعجب النبي لو,  اهلل 
نما  أف في باهلل منو ثقة( الربيع ثنية تكسر ال كاهلل: )النضر بف أنس أقسـ ابف بطاؿ في ىذا: "كا 

ا؛ لو يجعؿ  ؿلقبك  القكـ يسَّر بأف قسمو, كأبرَّ  دعاءه اهلل فأجاب اهلل, يتقي ممف كاف ألنو مخرجن
 اهلل عمى أقسم لو من اهلل عباد من "إن:   النبي قاؿ فمذلؾ القصاص, عف كالعفك األرش
 .(ٓ)ثقة"  بغير اهلل عمى المتألي معنى في يجعمو كلـ ألبره"

  ,بَّػاسو  ث الػذم أخرجػػو أحمػػد, مػف حػػديث اٍبػػفكىػذا مػػا جػاء فػػي الحػػديالــدعاء  رضػػي اهلل عنيمػػا,عى
مٍَّيتي  المٍَّيًؿ, آًخرً  ًمفٍ   اهللً  رىسيكؿى  أىتىٍيتي : قىاؿى  ٍمفىوي, فىصى ذى  خى نًػي, ًبيىػًدم, فىأىخى رَّ عىمىنًػي فىجى ػا ًحػذىاءىهي, فىجى  فىمىمَّ
مىى  اهللً  رىسيكؿي  أىٍقبىؿى  الًتًو, عى , صى نىٍستي مَّى خى ػرىؼى  فىمىمَّا , اهللً  رىسيكؿي  فىصى  َشـْأِني َمـا": ًلػي قىػاؿى  اٍنصى

يىٍنبىًغػي اهلًل, رىسيػكؿى  يىا: فىقيٍمتي  ,"رَفَتْخِنُس  ِحَذاِئي َأْجَعُمكَ  ػدو  أىكى ػم يى  أىفٍ  أًلىحى , ييصى  اهللً  رىسيػكؿي  كىأىٍنػتى  ًحػذىاءىؾى

                                  
 

 (.ِْ/ ْ) السنف معالـ", كحيو مف كأنزلو  نبيو لساف عمى فرضو الذم اهلل فرض معناه: "الخطابي قاؿ( (ُ
 (.ْٗ/ ٖ) بطاؿ البف البخارم صحيح شرح, الدية في الصمح: األْرَش ( (ِ
اصً  بىابي , الد يىاتً  ًكتىاب, داكد أبي سنف( (ّ دَّثىنىا: داكد أبك قاؿ(, ْٓٗٓحُٕٗ/ ْ) الس ف   ًمفى  اٍلًقصى دَّثىنىا ميسىدَّده, حى  حى

, ٍيدو  عىفٍ  اٍلميٍعتىًمري مى اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  الطًَّكيًؿ, حي ٍمحً  ابي ًكتى , صحيحو في البخارم كأخرجو, الحديث: ... قىاؿى  ,  مى  بىابي , الص 
ٍمحً  ةً  ًكتىابي , سننو في النسائي كأخرجو, األنصارم اهلل عبد بف محمد عف( َِّٕ حُٖٔ/ ّ) الد يىةً  ًفي الص  , اٍلقىسىامى

اصي   .متقاربة بألفاظ بو, الطكيؿ حميد عف( كبشر, محمد) ككالىما ,بشر طريؽ مف( ْٕٔٓحِٕ/ ٖ) الثًَّنيَّةً  ًمفى  اٍلًقصى
سنادهك , ثقات كميـ ورجال( (ْ  حصرَّ  كقد(, ّٖ) صفحة في عنو الحديث سبؽ, ُحَمْيد ْبن أبي ُحَمْيد الطَِّويل فيوك , متصؿ ا 

دَّثىًني: )قاؿ حيث(, َِّٕ حُٖٔ/ ّ, )صحيحو في البخارم عند بالتحديث ٍيده, حى مى دَّثىييـٍ  أىنىسنا, أىفَّ  حي  الحديث: قمت:(, حى
 .(ّْْ/ ُ) كزيادتو الصغير الجامع ح, صحيحصحياأللباني:  قاؿ ,صحيح إسناده

 (.ْٗ/ ٖ) البخارم صحيح شرح( (ٓ



  اإلعدبثبد يف ضٌء اٌسنخ  اٌنجٌّخ                

 

   
 911 

    

ٍبتيػوي,: قىػاؿى  اهللي؟ أىٍعطىػاؾى  الَّػًذم ا فىأىٍعجى ػا يىًزيػدىًني أىفٍ  ًلػػي اهللى  فىػدىعى ػا" ًعٍممن فىٍيمن ػب النبػػي , (ُ) كى بعػد أف ييٍعجى
 يمػػا , يػػدعك اهلل بػػابف عبػػاس رضػػي اهلل عن  لػػو بػػأف يزيػػده عممػػان كفيمػػان, فالػػدعاء يعتبػػر مػػف

محمػد  دعاء صػادر مػف خيػر البشػر كسػي دىـأجمؿ ما صاحب اإلعجابات, كتحديدان إف كاف ىذا ال
 اهلل  مػف , الذم ال ييرد دعػاؤه  فينيئػان لمػف دعػى لػو النبػي ,  بػالخير كالبركػة, كالػدعاء ىػك

, فيػػك ينػػتج عػػف اإلعجػػاب الشػػديد, فمػػف يػػدعك اإلنسػػاف ألخيػػو إال إذا اإلعجػػاب تعبيػػر مكثػػؼ عػػف 
عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب    قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اتجاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو.كا 

  

                                  
 

 (.ٗٔسبؽ الحديث عنو في صفحة )( (ُ
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 وتحتوي عمى:
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 .أىم النتائجثانيا: 
 .أىم التوصياتثالثا: 
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 اخلــاتـمـة
أف كفقنا إلنياء ىذا البحث عمى خير, كما   الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات, كأحمده ربي

, كأصمي كأسمـ عمى مف نسير عمى خطاه, كنيتدم بيداه, كنتبع سنتو, كنسترشد بمنيجو؛ سيدنا محمد 
 .أما بعد.
أسأؿ أف ينفعنا بو كالمسمميف, كفي ىذه الخاتمة,  كمنتو, قد أتممنا بحثنا ىذا, فاهللى  بفضؿ اهلل ف

 نتائج كالتكصيات.أسجؿ خالصتو, كأىـ ال
 :الخالصة

ىك حالة مف السركر تطرأ عمى اإلنساف ألقكاؿ أك أفعاؿ مستحسنة لمنفس صادرة مف  اإلعجاب:
 آخريف.

, مع بركز بعض -المراد في البحث-إف كممة اإلعجاب ليا ما يطابقيا كيرادفيا في المعنى 
 الفركقات الضئيمة, أال ىي, االستحساف.

في القرآف الكريـ كالسنة النبكية المشرفة, بمعانييا الثالث )االستحساف,  لقد كردت لفظة اإلعجاب,
 العيٍجب كالكبر, كالغرابة كالنكارة(.

مؽ رفيع, تحمى بو النبي  , كىذا بمثابة الحض كعمالن  , كمارسو في حياتو قكالن  اإلعجاب خي
 . بييـ , يتابعكنو بو نا مف أخالؽ المسمميف جميعان كالحث عميو, حتى يصبح جزءن 

في كؿ المجاالت المختمفة, ففي العقائد,  كأصحابو  اإلعجابات منيج شامؿ مارسو النبي 
بحديث تميـ, كفعؿ مف أفعاؿ حدثت بالجاىمية, كبأقكاـ يقادكف إلى الجنة بالسالسؿ ... كغير  كإعجابو 

عجاب ذلؾ, كبأمكر في العبادات, كإعجابو بالصالة, كالجماعة منيا, كخركج النساء  لصالة العيد, كا 
عجاب النبي  بالذكر, كمف الدعاء جكامعو كككاممو, كبقدرة الصحابة  الصحابة بركعتيف تحية المسجد, كا 

,  كصبر المؤمف كأبي بكر  عمى الحفظ كالفيـ, كبالتصدؽ بالماء, كاإلعجاب بصبر يكسؼ 
مـ بعض الصحابة, كبالقائؼ, كبعمـ بع كاإلعجابات بالعمـ كالسمكؾ كالجياد كاألمـ, كإعجابات النبي 

عجاب الصحابة بمرافقة النبي  عجاب  كسماع حديثو كسؤالو كالتعمـ منو كاألخذ عنو  الحبر, كا  , كا 
الصحابة كغيرىـ بمرافقة الصالحيف كاألخيار كسماعيـ كاألخذ منيـ, فيـ مف أخذكا مف المنيؿ األكؿ 

عجابو  لك صدرت مف غير المسمميف, كمكافقتو سمكؾ مف أىؿ  ببعض المسمكيات الطيبة حتى لمعمـ, كا 
يركبكف البحر كالممكؾ  الكتاب, كاستتاره عند قضاء الحاجة, ككإعجابو في الجياد مف قكـ مف أمتو 

عجاب الصحابة بغالميف جريئيف ىبكا لمدفاع عف النبي  بكثرة  , ككإعجابو  أثناء الذىاب لمجياد, كا 
ميقا, ككإعجابات أمتو يكـ القيامة, كاإلعجا ٍمقا كخي ب بأمكر حياتية, كاإلعجاب بالنساء كطاعتيف, كبيف خى
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اإلعجاب بالفأؿ الحسف كالتيمف, , كببعض المحاسف كالطي باتصادرة مف النساء ألمكر حسنة, كاإلعجاب 
عجاب اإل, ككاإلعجاب بالريح الطيبة, كالفاغية, كالمباس الحسف, كباألصكات الجميمة, كككالرؤيا الحسنة

اإلعجابات ببعض األطعمة , ككاإلعجاب بالجماؿ, كالطي ب, كبعض المباحات, ككبالدكاب, كالعراجيف
 الجيدة المفيدة كالحسنة. كاألشربة

الفعمية, كىي صفة كماؿ هلل  , ليست كالمخمكقيف, فيي صفة مف صفات اهلل  إعجابات اهلل 
  فاهلل كأخفى, كيعمـ خائنة األعيف كما تخفي الصدكر,  يعمـ غيب السماكات كاألرض, كيعمـ السر

 كىي تدكر حكؿ معنييف: 
  تعظيـ اهلل .لفعؿ مف أفعاؿ المخمكقيف, خيران كاف أـ شران 
  رضى اهلل .كقبكلو لفعؿ مف أفعاؿ المخمكقيف 

مف فعؿ رجميف: أحدىما غزا في , ك مف فعؿ الرجؿ األنصارم كزكجتو,  كىذا كإعجاب اهلل 
اًحبىوي, كيدخالف الجنة, كمف  ليصمي هلل  رجؿ قاـ مف نكموكاآلخر  ,سبيؿ اهلل ديىيمىا صى , رجميف يىٍقتيؿي أىحى
ـي أىنَّوي الى يىٍغًفري الذ نيكبى إال اهللكمف  ٍبكىةه , ك العبد يىٍعمى ًمٍف رىاًعي غىنىـو يؤذف لمصالة , ك ًمفى الشَّاب  لىٍيسى لىوي صى

 . عمى رأس جبؿ كيصمي
كف كيستحسنكف كالبشر, فيما يركنو مف أمكر مستحسنة كجميمة, كإعجابيـ مف الجف ييعجب

 في الصالة. لو طكاعية أصحاب النبي 
في اإلعجابات, كيعبركف عما يستحسنكنو مف أشياء  عمى نيج النبي  كيسير الصحابة 

لدباء بعد أف با , كإعجاب أنس بف مالؾ  جميمة , كنراىـ يعجبكف في األمكر التي أعجبت النبي 
عف بعض اإلعجابات, التي مارسكىا أمامو,  يعجبو ىذا الطعاـ, كعندما ينياىـ النبي  رأل النبي 

فنجدىـ يجتنبكف ما نياىـ عنو, كيمتزمكف بما أمرىـ, كىك بذلؾ معمما كمربيا  يصحح ليـ ذلؾ المنيج 
 كذاؾ الطريؽ, فيـ خير مف سار عمى دربو في كؿ شيء.

لألمة بأف ىناؾ إعجابات مذمكمة, كغير مقبكلة, يتكجب عمى الجميع عدـ  كيكضح النبي 
 التسرع في إبرازىا حتى تكتمؿ الصكرة أماميـ, كتتضح معالميا حتى ال يقعكا في المحظكر.

بالغ اآلخريف كالتمفظ  كىناؾ أقكاؿ كأفعاؿ صاحبت اإلعجابات, كالضحؾ كاالبتسامة كالسركر كا 
 كغير ذلؾ.صراحة بيا, كالدعاء ... 

 أىم النتائج:
مف حيث  , بينيت عميو أحكاـ شرعية كصحابتو  مؽ رفيع, تحمى بو النبي اإلعجابات خي  .ُ

 .الكجكب كالفرضية, كمف حيث االستحباب كالسنية, كمف حيث الحرمة كالكراىة
 الدينية كالدنيكية. ,شاممة لكؿ المجاالت اإلعجابات .ِ
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 انات كالنباتات كالجمادات ... الى آخره.ت اإلعجابات البشر, ككانت بالحيك تعدَّ  .ّ
نا .ْ عمى أف نيٍعجىبى باألشياء الحسنة الجميمة, التي ال نجد فييا مخالفة لمشرع, كال  النبي  حضَّ

 .كرسكلو  نيانا عف العيٍجب المذمكـ, المخالؼ ألكامر اهلل ك عيٍجبان أك غركران؛ 
 اإلعجابات تصدر مف الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ. .ٓ
 }ٌَْْسَ وَِّثٍِْوِ ضَِْءٌ ًَىٌَُ اٌسَِّّْغُ اٌْجَصِريُ{ليست كإعجابات المخمكقيف, قاؿ تعالى:  ات اهلل إعجاب .ٔ

 .[22]اٌطٌسٍ: 
, إال أنيـ يتميزكف في خمقيـ  لمجف إعجابات, كإعجابات البشر, فيـ خمؽ مف مخمكقات اهلل  .ٕ

 ببعض األشياء المختمفة عف البشر.
 , مثؿ: ما ال يعجبيـ في اآلذاف ...ا ال يعجبيـىناؾ أمكر تقع في دائرة م .ٖ
 إعجابات مذمكمة كما أف ىناؾ إعجابات محمكدة كمستحسنة. يكجد .ٗ
 لسعجابات صكاحب تقارنيا كتتفاعؿ معيا كتنتج عنيا. .َُ

 أىم التوصيات:
عدـ إىماؿ أم جزئية جاءت يا, ك االىتماـ بدراسة السنة بكؿ تفاصيميا, كتكثيؽ كؿ مجريات أحداث .ُ

 السنة الصحيحة, ككضعيا تحت المجير, فيي تعج بما ىك مفيد كنافع كميـ.بيا 
ككضعيا تحت الدراسة كالبحث, , أكصي بأف يتـ االنتباه ليا, بات ليا أنكاع أخرل تقابميااإلعجا .ِ

 .ر, كالغرابة كاالستنكاربٍ العيجب كالكً ك
عف اإلعجاب, كما دراسة اإلعجاب في ضكء نصكص القرآف الكريـ؛ حيث اآليات التي تحدثت  .ّ

 صاحب الكممة مف مرادفات أك مشتقات كثيرة, تصمح لمدراسة كالبحث.
كفي الختاـ أسأؿ اهلل القدير أف يصمح أحكاؿ المسمميف عامَّة في كؿ أصقاع األرض, كأف يميميـ 

 السير عمى خطى سيد األكليف كاآلخريف, كأف ينفع بو كؿ المسمميف, إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.
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 .أوال: فيرس اآليات القرآنية
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 .المترجم ليم والرواة ثالثا: فيرس األعالم

 .رابعًا: فيرس المصادر والمراجع
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 أوال: فيرس اآليات القرآنية:
فس الصفحةنيعني أف اآلية مكررة في ؛ صغير فكؽ رقـ الصفحة (ِ)ـ/ إذا كضعت رقـ   

 الصفحة السورة اآلية لرقما
ُ.   ا ًميفىةن ًإن ي جى  َُٔ البقرة  ًعؿه ًفي اأٍلىٍرًض خى
ِ.    ؿ  كىٍجيىؾى اىىا فىكى ل يىنَّؾى ًقٍبمىةن تىٍرضى اًء فىمىنيكى قىٍد نىرىل تىقىم بى كىٍجًيؾى ًفي السَّمى

ـٍ شىٍطرىهي  ل كا كيجيكىىكي ا كيٍنتيـٍ فىكى ٍيثي مى رىاـً كىحى   شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى
 ُْ- ُْ البقرة 

ّ.   اًبًريفى  يىا ًة ًإفَّ المَّوى مىعى الصَّ ٍبًر كىالصَّالى  َٔ البقرة  أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا اٍستىًعينيكا ًبالصَّ
ـٍ صمكات مف ربيـ كرحمة}  .ْ مىٍيًي  ُٖ البقرة {أيكلىًئؾى عى
ٓ.    ًكا ل ـٍ كىاٍشكيري ٍقنىاكي زى  َُْ البقرة مًَّو يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا كيميكا ًمٍف طىي بىاًت مىا رى
ٔ.  ًقنىا عىذىابى النار سىنىةن كى ًفي اآٍلًخرىًة حى سىنىةن كى بَّنىا آًتنىا ًفي الد ٍنيىا حى  ْٓ البقرة  رى
ٕ.    اًف ذىا سىأىلىؾى ًعبىاًدم عىن ي فىًإن ي قىًريبه أيًجيبي دىٍعكىةى الدَّاًع ًإذىا دىعى كىاً 

ٍلييٍؤًمنيكا بً  ـٍ يىٍرشيديكفى فىٍميىٍستىًجيبيكا ًلي كى   ي لىعىمَّيي
 ّٓ البقرة 

ٖ.    اىىديكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو أيكلىًئؾى يىٍرجيكفى كا كىجى ري ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىالًَّذيفى ىىاجى
  رىٍحمىتى المًَّو كىالمَّوي غىفيكره رىًحيـه 

 ُٔٓ البقرة

ٗ.   ى تَّى ييٍؤًمفَّ كىألى كا اٍلميٍشًركىاًت حى لىٍك كىالى تىٍنًكحي ٍيره ًمٍف ميٍشًركىةو كى مىةه ميٍؤًمنىةه خى
بىٍتكيـٍ    أىٍعجى

 ُِ البقرة

َُ.    اًت ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىأيكلىًئؾى اًلحى مىٍف يىٍعمىٍؿ ًمفى الصَّ كى
نَّةى كىالى ييٍظمىميكفى نىًقيرنا  ميكفى اٍلجى   يىٍدخي

 ٔٗ النساء

ُُ.    ٍافىت ًف اٍمرىأىةه خى ا  كىاً   ُُٔ النساء  ًمٍف بىٍعًميىا نيشيكزنا أىٍك ًإٍعرىاضن
ُِ.    ٍثـً كىاٍلعيٍدكىاًف مىى اإٍلً نيكا عى مىى اٍلًبر  كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى نيكا عى تىعىاكى  ُٗ المائدة  كى
ُّ.    ٍـ ؿَّ المَّوي لىكي ا أىحى ر ميكا طىي بىاًت مى  ُْٕ المائدة  يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تيحى
ُْ.    ًبيًث فىاتَّقيكا المَّوى يىا بىؾى كىٍثرىةي اٍلخى لىٍك أىٍعجى ًبيثي كىالطَّي بي كى قيٍؿ الى يىٍستىًكم اٍلخى

ـٍ تيٍفًمحيكفى    أيكًلي اأٍلىٍلبىاًب لىعىمَّكي
 ُِ المائدة

ُٓ.    ٍـ ـه أىٍمثىاليكي  ّٖ األنعاـ  ًإالَّ أيمى
ُٔ.    َّؽ كا اهللى حى ا قىدىري مى ًة كىالسَّمىكىاتي كى تيوي يىٍكـى اٍلًقيىامى ًميعنا قىٍبضى  ُٕ األنعاـقىٍدًرًه كىاأٍلىٍرضي جى
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تىعىالىى عىمَّا ييٍشًركيكفى  انىوي كى   مىٍطًكيَّاته ًبيىًميًنًو سيٍبحى
ُٕ.    ٍمنىا لىنىكيكنىفَّ ًمفى تىٍرحى ـٍ تىٍغًفٍر لىنىا كى ٍف لى بَّنىا ظىمىٍمنىا أىٍنفيسىنىا كىاً  اًسًريفى  قىاالى رى اٍلخى

  
 ّٓ األعراؼ

ُٖ.    إنو يراكـ ىك كقبيمو مف حيث ال تركنيـ  األعراؼ ّْ 
ُٗ.    بيكا كىالى تيٍسًرفيكا ًإنَّوي الى ييًحب  اٍلميٍسًرًفيفى كيميكا كىاٍشرى  َُْ األعراؼ   كى
َِ.    ًحيىا  َُٔ ؼاألعرا  كىالى تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض بىٍعدى ًإٍصالى
ُِ.    َّـٍ تىٍيتىديكفى كىات  ُ األعراؼ  ًبعيكهي لىعىمَّكي
ِِ.    مىا مىسًَّنيى الس كءي ًإٍف أىنىا ٍيًر كى ٍستىٍكثىٍرتي ًمفى اٍلخى لىٍك كيٍنتي أىٍعمىـي اٍلغىٍيبى الى كى

بىًشيره ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى    ًإالَّ نىًذيره كى
 ُٓٓ األعراؼ

ِّ.   ٍنوي كىأىٍنتيـٍ تىٍسمىعيكفى  يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا أىًطيعيكا لٍَّكا عى  ُ األنفاؿ  المَّوى كىرىسيكلىوي كىالى تىكى
ِْ.    مىؼى ا قىٍد سى ـٍ مى كا ًإٍف يىٍنتىييكا ييٍغفىٍر لىيي  ِٗ األنفاؿ  قيٍؿ ًلمًَّذيفى كىفىري
ِٓ.    ًـٍ ًفي سىب ـٍ كىأىٍنفيًسكي اًىديكا ًبأىٍمكىاًلكي ًثقىاالن كىجى كا ًخفىافنا كى ٍيره اٍنًفري ـٍ خى يًؿ المًَّو ذىًلكي

ـٍ ًإٍف كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى    لىكي
 ّٖ التكبة

ِٔ.    ـي اٍلغيييكًب ـٍ كىأىفَّ المَّوى عىالَّ نىٍجكىاىي ـٍ كى ـٍ يىٍعمىميكا أىفَّ المَّوى يىٍعمىـي ًسرَّىي  ِّ التكبة  أىلى
ِٕ.   ـٍ أىًإذىا كينَّا تيرىابنا ٍب فىعىجىبه قىٍكلييي ٍف تىٍعجى ًديدو أيكلىًئؾى  كىاً  ٍمؽو جى أىًإنَّا لىًفي خى

ابي النَّاًر  ـٍ كىأيكلىًئؾى أىٍصحى ؿي ًفي أىٍعنىاًقًي ـٍ كىأيكلىًئؾى اأٍلىٍغالى ب ًي كا ًبرى   الًَّذيفى كىفىري
 ُّ الرعد

ِٖ.    بَّارو شىكيكرو يىاتو ًلكيؿ  صى  ْٔ إبراىيـ  ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى
ِٗ.    ٍـ ب كي ٍذ تىأىذَّفى رى ـٍ  كىاً  ىًزيدىنَّكي  ج إبراىيـ  لىًئٍف شىكىٍرتيـٍ ألى
َّ.    يَّنَّاىىا ًلمنَّاًظًريفى ا كىزى كجن اًء بيري عىٍمنىا ًفي السَّمى لىقىٍد جى  ُّٔ الحجر  كى
ُّ.    ًميؿى ٍفحى اٍلجى  ُّٔ الحجر  فىاٍصفىًح الصَّ

ِّ.    ٍبريؾى ًإالَّ ًبالمًَّو مىا صى  َٔ النحؿ  كىاٍصًبٍر كى

ّّ.    ٍلىك نَّتىؾى قيٍمتى مىا شىاءى المَّوي الى قيكَّةى ًإالَّ ًبالمًَّو كى ٍمتى جى  ُّٓ الكيؼ  الى ًإٍذ دىخى

ّْ.    َّا أىٍنسىاًنيًو ًإال مى ٍخرىًة فىًإن ي نىًسيتي الحيكتى كى ٍينىا ًإلىى الصَّ أىرىأىٍيتى ًإٍذ أىكى
ذى سىًبيمىوي ًفي البىٍحرً  بنا  الشٍَّيطىافي أىٍف أىٍذكيرىهي كىاتَّخى   عىجى

 ُٓ الكيؼ

ّٓ.    ي  أىفىالى ييٍؤًمنيكفى اًء كيؿَّ شىٍيءو حى عىٍمنىا ًمفى اٍلمى  ُْٔ األنبياء  كىجى
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ّٔ.    ـي الرَّاًحًميفى ر  كىأىٍنتى أىٍرحى بَّوي أىن ي مىسًَّنيى الض   ّٓ األنبياء  كىأىي كبى ًإٍذ نىادىل رى
ّٕ.    ذىا الن كًف ًإٍذ ذىىىبى ميغىاًضبنا مىٍيًو فىنىادىل ًفي كى فىظىفَّ أىٍف لىٍف نىٍقًدرى عى

انىؾى ًإن ي كيٍنتي ًمفى الظَّاًلًميفى    الظ ميمىاًت أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى سيٍبحى
 ّٓ األنبياء

ّٖ.    ًميًد  ّٖ الحج  كىىيديكا ًإلىى الطَّي ًب ًمفى اٍلقىٍكًؿ كىىيديكا ًإلىى ًصرىاًط اٍلحى
ّٗ.    ـٍ فىًرحيكفى فىتىقىطَّعي ٍيًي ا لىدى بيرنا كيؿ  ًحٍزبو ًبمى ـٍ زي ـٍ بىٍينىيي  ُّ المؤمنكف  كا أىٍمرىىي
َْ.    ٍـ ييـٍ ذىًلؾى أىٍزكىى لىيي كجى يىٍحفىظيكا فيري ـٍ كى اًرًى كا ًمٍف أىٍبصى ٍؤًمًنيفى يىغيض   ٖٖ النكر  قيٍؿ ًلٍممي
ُْ.    ًٍبد مىى عى  َُِ الفرقاف  ًه ًليىكيكفى ًلٍمعىالىًميفى نىًذيرنا تىبىارىؾى الًَّذم نىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى عى
ِْ.    اًء مىاءن طىييكرنا ٍلنىا ًمفى السَّمى نيٍسًقيىوي ًممَّا  كىأىٍنزى ٍيتنا كى ًلنيٍحًييى ًبًو بىٍمدىةن مى

مىٍقنىا أىٍنعىامنا كىأىنىاًسيَّ كىًثيرنا    خى
 ٗٓ الفرقاف

ّْ.    ٍمىؽى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىر اًء مىاءن فىأىٍنبىٍتنىا ًبًو أىمٍَّف خى ـٍ ًمفى السَّمى ضى كىأىٍنزىؿى لىكي
ةو  دىاًئؽى ذىاتى بىٍيجى   حى

 ُّٕ النمؿ

ْْ.    مىى اٍسًتٍحيىاءو ا تىٍمًشي عى اءىٍتوي ًإٍحدىاىيمى  َُٖ القصص  فىجى
ْٓ.     ا آتىاؾى المَّوي الدَّارى اآٍلًخرىةى كىالى تىٍنسى نىًصيبىؾى ًمفى الد  َُٔ القصص  ٍنيىا كىاٍبتىًغ ًفيمى
ْٔ.    كـي ًمبىًت الر   ّٗ الرـك  الـ غي
ْٕ.    يىٍفرىحي الميٍؤًمنيكفى  الرـك ّٗ 
ْٖ.    ٍـ عىؿى بىٍينىكي ا ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كىجى ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي مىؽى لىكي ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى كى

يىاتو  دَّةن كىرىٍحمىةن ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى كفى مىكى   ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري
 ََُ الرـك

ْٗ.    ك المَّوى كىاٍليىٍكـى سىنىةه ًلمىٍف كىافى يىٍرجي ـٍ ًفي رىسيكًؿ المًَّو أيٍسكىةه حى لىقىٍد كىافى لىكي
ذىكىرى المَّوى كىًثيرنا    اآٍلًخرى كى

 َُِ- ُ األحزاب

َٓ.    ًزينىتىيىا فىتىعىالىٍيفى يىا أىي يىا النًَّبي  قيٍؿ أًلىٍزكىاًجؾى ًإٍف كيٍنتيفَّ تي يىاةى الد ٍنيىا كى ًرٍدفى اٍلحى
ٍف كيٍنتيفَّ تيًرٍدفى اهللى كىرىسيكلىوي كىالدَّارى  ًميالن كىاً  ا جى ت ٍعكيفَّ كىأيسىر ٍحكيفَّ سىرىاحن أيمى

  اآٍلًخرىةى 

 ٖٗ األحزاب

ُٓ.    ٍغًفرىةن كىأىٍجرنا عىًظيمنا كىالذَّاًكًريفى المَّوى كىًثيرنا كىالذَّاًكرىاًت أىعىدَّ المَّوي لى ـٍ مى  ِٓ, ُٓ األحزاب  يي
ِٓ.    كا المَّوى ًذٍكرنا كىًثيرنا كهي بيٍكرىةن كىأىًصيالن  يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا اٍذكيري سىب حي  ُٓ األحزاب كى
ّٓ.    ًميالن ا جى سىر حيكىيفَّ سىرىاحن  ُّٔ األحزاب  كى
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ْٓ.    ـي اًلحي يىٍرفىعيوي  ًإلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكىًم  ُُٖ فاطر  الطَّي بي كىاٍلعىمىؿي الصَّ
ٓٓ.    كفى ري يىٍسخى  ُِ الصافات  بىٍؿ عىًجٍبتى كى
ٓٔ.    كفى ىىذىا سىاًحره كىذَّابه قىاؿى اٍلكىاًفري ـٍ كى ٍنًذره ًمٍنيي ـٍ مي اءىىي  ُّ ص  كىعىًجبيكا أىٍف جى
ٕٓ.   ا تيٍخًفي ال مى اًئنىةى اأٍلىٍعييًف كى ديكري يىٍعمىـي خى  ِّ غافر  ص 
ٖٓ.    ٍـ ـي اٍدعيكًني أىٍستىًجٍب لىكي ب كي قىاؿى رى  ّٓ غافر  كى

ٓٗ.    ـٍ مىا اؽى ًبًي ـٍ ًمفى اٍلًعٍمـً كىحى ا ًعٍندىىي كا ًبمى ـٍ ًباٍلبىي نىاًت فىًرحي مييي اءىٍتييـٍ ريسي فىمىمَّا جى
  كىانيكا ًبًو يىٍستىٍيًزئيكفى 

 ُْ, ُّ غافر

َٔ.    ًًو شىٍيءه كىىيكى السًَّميعي اٍلبىًصيري لىٍيسى كىًمٍثم  الشكرل ِِِ-َُٕ 
ُٓ 

ُٔ.    كفى ـٍ يىٍغًفري ذا ما غىًضبيكا ىي  ٔٔ الشكرل  كىاً 

ِٔ.     مىى المًَّو ًإنَّوي الى ييًحب زىاءي سىي ئىةو سىي ئىةه ًمٍثمييىا فىمىٍف عىفىا كىأىٍصمىحى فىأىٍجريهي عى كىجى
  الظَّاًلًميفى 

 ٔٔ الشكرل

ّٔ.  نَّا ٍقًرًنيفى كىاً  مىا كينَّا لىوي مي رى لىنىا ىىذىا, كى افى الًَّذم سىخَّ ب نىا لىميٍنقىًمبيكفى  سيٍبحى  ِٗ الزخرؼ  ًإلىى رى
ْٔ.    كهي قىاليكا ري ٍفنىا ًإلىٍيؾى نىفىرنا ًمفى اٍلًجف  يىٍستىًمعيكفى اٍلقيٍرآفى فىمىمَّا حىضى رى ٍذ صى كىاً 

لَّ  ـٍ ميٍنًذًريفى أىٍنًصتيكا فىمىمَّا قيًضيى كى قىاليكا يىا قىٍكمىنىا ًإنَّا سىًمٍعنىا  ٍكا ًإلىى قىٍكًمًي
ا بىٍيفى يىدىٍيًو ... د قنا ًلمى  َّ - ِٗ ًكتىابنا أيٍنًزؿى ًمٍف بىٍعًد ميكسىى ميصى

 ّْ األحقاؼ

بىرى أيكليك اٍلعىٍزـً ًمفى الر سيؿً }  .ٓٔ  َٔ األحقاؼ ّٓ{ فىاٍصًبٍر كىمىا صى

ٔٔ.    قىبىاًئؿى يىا أىي يى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىى كىجى مىٍقنىاكي ا النَّاسي ًإنَّا خى
ًبيره  ًميـه خى ـٍ ًإفَّ المَّوى عى ـٍ ًعٍندى المًَّو أىٍتقىاكي فيكا ًإفَّ أىٍكرىمىكي   ًلتىعىارى

 ُٗ الحجرات

ٕٔ.    المَّوي بىًصيره ًبمىا تىٍعمىميكفى ًإفَّ المَّوى يىٍعمىـي غىٍيبى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى  الحجرات ِّ 
ٖٔ.    ٍنسى ًإالَّ ًليىٍعبيديكًف مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاإٍلً مىا خى  ُُٓ -َْ الذاريات  كى

-َُٔ 
ٔٗ.    ا يىٍنًطؽي عىًف اٍليىكىل مى ى  كى  َُِ النجـ  ًإٍف ىيكى ًإالَّ كىٍحيه ييكحى
َٕ.    ٍاًب ال اًب اٍليىًميًف  يىًميًف كىأىمَّا ًإٍف كىافى ًمٍف أىٍصحى ـه لىؾى ًمٍف أىٍصحى فىسىالى

  
 ُُٗ الكاقعة

ُٕ.    ا تىٍعمىميكفى اتو كىالمَّوي ًبمى ـى دىرىجى ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم  ٖٔ المجادلةيىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا ًمٍنكي
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ًبيره     خى
ِٕ.   ا نىيىا مى ذيكهي كى ـي الرَّسيكؿي فىخي ا آتىاكي مى ٍنوي فىاٍنتىييكا كى ـٍ عى  ُ الحشر  كي
ّٕ.    مىٍف ييكؽى شيحَّ نىٍفًسًو ةه كى اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًي ـٍ كى مىى أىٍنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري كى

ٍفًمحيكفى  ـي المي   فىأيكلىًئؾى ىي
 ِٓ- ِِ الحشر

ْٕ.    مىى أى اءىؾى اٍلميٍؤًمنىاتي ييبىاًيٍعنىؾى عى ٍف الى ييٍشًرٍكفى ًبالمًَّو يىا أىي يىا النًَّبي  ًإذىا جى
دىىيفَّ كىالى يىٍأًتيفى ًببيٍيتىافو يىٍفتىًرينىوي    شىٍيئنا كىالى يىٍسًرٍقفى كىالى يىٍزًنيفى كىالى يىٍقتيٍمفى أىٍكالى

 َُٖ الممتحنة

ٕٓ.    ـٍ كىأىنَّيي ٍف يىقيكليكا تىٍسمىٍع ًلقىٍكًلًي ـٍ تيٍعًجبيؾى أىٍجسىاميييـٍ كىاً  ذىا رىأىٍيتىيي ـٍ خيشيبه كىاً 
ـٍ قىاتىمىييـي المَّوي أىنَّى  ـي اٍلعىديك  فىاٍحذىٍرىي ـٍ ىي مىٍيًي ةو عى ٍيحى ميسىنَّدىةه يىٍحسىبيكفى كيؿَّ صى

  ييٍؤفىكيكفى 

 ُّ, ُِ المنافقكف

ٕٔ.    ميؽو عىًظيـو نَّؾى لىعىمىى خي  ّٖ القمـ  كىاً 
ٕٕ.    ٍف أيكًتيى ًكتىابىوي ًبيىًميًنًو  ُُٗ الحاقة  فىأىمَّا مى
ٕٖ.    ًميالن ٍبرنا جى  ُّٔ المعارج  فىاٍصًبٍر صى
ٕٗ.    بنا  ُّ الجف  قيٍؿ أيكًحيى ًإلىيَّ أىنَّوي اٍستىمىعى نىفىره ًمفى اٍلًجف  فىقىاليكا ًإنَّا سىًمٍعنىا قيٍرآننا عىجى
مىٍيًو ًلبىدنا}  .َٖ ٍبدي المًَّو يىٍدعيكهي كىاديكا يىكيكنيكفى عى ـى عى  ِّٓ الجف  {لىمَّا قىا
ُٖ.    مىؽى ب ؾى الًَّذم خى مىؽو  اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى ٍنسىافى ًمٍف عى مىؽى اإٍلً ب ؾى  خى اٍقرىٍأ كىرى

ـي  مَّـى ًباٍلقىمىـً  اأٍلىٍكرى ـٍ  الًَّذم عى ـٍ يىٍعمى ٍنسىافى مىا لى مَّـى اإٍلً    عى
 ٖٔ العمؽ

ِٖ.    ـٍ يىٍنتىًو لىنىٍسفىعنا ًبالنَّاًصيىًة  ُُ العمؽ  كىالَّ لىًئٍف لى
ّٖ.    ٍكؼو ـٍ ًمٍف خى نىيي ـٍ ًمٍف جيكعو كىآمى  َُْ قريش  الًَّذم أىٍطعىمىيي
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 ثانيًا: فيرس األحاديث واآلثار:
 الصفحة الراوي األعمى طرف الحديث الرقم
مىٍيًؾ   .ُ : "ًإن ي سىأىٍعًرضي عى , فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىتىاًني رىسيكؿي اهلًل صى

 ٍمرناأى 
اًئشىةى   ٗٗ, ٖٗ عى

مىى فىًخًذهً  أيًتيى ًباٍلميٍنًذًر ٍبًف أىًبي أيسىٍيدو ًإلىى النًَّبي    .ِ عىوي عى ًلدى, فىكىضى  ُِّ سيؿ بف سعد ًحيفى كي
, فىريًفعى ًإلىٍيًو الذ رىاعي   .ّ ا ًبمىٍحـو مَّـى يىٍكمن سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيرى  كأىب أيًتيى رىسيكؿي اهلًل صى  ُْْ ةى ىيرى
رًَّني أىتىٍيتي رىسيكؿى اهلًل   .ْ ذى ًبيىًدم, فىجى ٍمفىوي, فىأىخى مٍَّيتي خى ٍبدي المًَّو ٍبفي عىبَّاسو  ًمٍف آًخًر المٍَّيًؿ, فىصى  ُٔٔ -ٗٔ عى
اجً أيٍجًريىًت ا  .ٓ جَّ ًف اٍلحى ٍيؿي ًفي زىمى مىى اٍلبىٍصرىًة - ٍلخى ـي ٍبفي أىي كبى عى كى  -كىاٍلحى

 افى فىأىتىٍينىا الر ىى 
اًلؾو   ُّْ, ُّّ أىنىسى ٍبفى مى

ابينىا أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   .ٔ دَّثىنىا أىٍصحى : كىحى ثىةى أىٍحكىاؿو قىاؿى ةي ثىالى  أيًحيمىًت الصَّالى
:  قىاؿى

 ْْ, ّْ ٍبفى أىًبي لىٍيمىىا

تَّى ييمٍ   .ٕ ًئكىةي حى مىٍيًو اٍلمىالى مٍَّت عى ؿي اٍلقيٍرآفى نىيىارنا, صى  ٓٓ, ْٓ إبراىيـ بف يزيد ًسيى ًإذىا قىرىأى الرَّجي
ًني مىعى رىسيكًؿ المَّوً  أىرىادى رىسيكؿي المًَّو   .ٖ ٍكًجيىا حيجَّ , فىقىالىًت اٍمرىأىةه ًلزى جَّ  اٍلحى

  
ٍبدي المًَّو ٍبفي عىبَّاسو   ٕٗ, ٔٗ عى

زً  أىٍردىؼى رىسيكؿي المًَّو   .ٗ مىى عىجي ٍمفىوي عى  الفىٍضؿى ٍبفى عىبَّاسو يىٍكـى النٍَّحًر خى
 رىاًحمىًتوً 

ٍبدي المًَّو ٍبفي عىبَّاسو   ُْٓ - َُٔ عى

ًديثنا الى   .َُ ٍمفىوي فىأىسىرَّ ًإلىيَّ حى مَّـى ذىاتى يىٍكـو خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىٍردىفىًني النًَّبي  صى
دنا ًمفى النَّاسً  د ثيوي  أىحى  أيحى

ٍعفىر ٍبًد المًَّو ٍبًف جى  ٖٖ عى

مىى   .ُُ ٍيشو ييكىم ٍمنىوي  رىسيكًؿ المًَّو اٍستىٍأذىفى عيمىري عى كىًعٍندىهي ًنسىاءه ًمٍف قيرى
اًليىةن أىٍصكىاتيييفَّ  يىٍستىٍكًثٍرنىوي, عى  كى

قَّاصو   -َُٗ, َُٖ سىٍعدى ٍبفى أىًبي كى
ُْٔ 

ؾى رىسيكؿي المًَّو   .ُِ : عىًجٍبتي أًلىٍقكىاـو ييقىاديكفى   اٍستىٍضحى ًسؿً  فىقىاؿى ٍيرىةى  ًبالسَّالى  ّٗ أىبك ىيرى
اءى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو   .ُّ ؿى ييقىاًتؿي ًلمذ ٍكرً  أىفَّ أىٍعرىاًبيًّا جى : ًإفَّ الرَّجي  ٕٗ عبد اهلل بف قيس فىقىاؿى
اًف ٍبًف بىًشيرو  ًإفَّ الد عىاءى ىيكى اٍلًعبىادىةي   .ُْ  ّٓ الن ٍعمى
مىاؿى   .ُٓ ًميؿه ييًحب  اٍلجى ٍبًد اهلًل ٍبًف مىٍسعيكدو  ًإفَّ اهللى جى   ُُٓ عى
اًحبىوي   .ُٔ ديىيمىا صى مىٍيًف يىٍقتيؿي أىحى ؿَّ يىٍعجىبي ًمٍف رىجي ٍيرىةى  ًإفَّ المَّوى عىزَّ كىجى  ِٖ أىبك ىيرى

ٍبكىةه   .ُٕ  ُّ عيٍقبىةى ٍبًف عىاًمرو  ًإفَّ المَّوى لىيىٍعجىبي ًمفى الشَّاب  لىٍيسىٍت لىوي صى

ٍيبىرى   .ُٖ ـٍ أيصً  ًإفَّ اٍلًمائىةى سىٍيـو الًَّتي ًلي ًبخى  ُّٗ, ُّٖ بًف عيمىرى عبد اهلل  ٍب مىاالن قىط  أىٍعجىبى ًإلىيَّ ًمٍنيىالى
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, قىالىٍت: يىا  أىفَّ النًَّبيَّ   .ُٗ ؾي قىاؿى يىٍكمنا ًفي بىٍيًتيىا, فىاٍستىٍيقىظى كىىيكى يىٍضحى
؟ ا ييٍضًحكيؾى  رىسيكؿى المًَّو مى

رىاـو   ُِٔ- ٖٗ أيـ  حى

ؿى مى  أىفَّ النًَّبيَّ   .َِ مىى أىٍجدىاًدهً كىافى أىكَّ ًدينىةى نىزىؿى عى ـى المى  ُْ- ُْ البىرىاًء ٍبًف عىاًزبو  ا قىًد
ةى   .ُِ رنا, فىكىافى مىعىيىا, فىرىآىىا أىبيك طىٍمحى نىٍيفو ًخٍنجى ذىٍت يىٍكـى حي مىٍيـو اتَّخى اًلؾو  أىفَّ أيَـّ سي   ُّٔ أىنىسى ٍبفى مى
ةى   .ِِ كىاحى اًلًو اًلٍبًنيىا, فىاٍلتىكىلسىأىلىٍت أىبىاهي بى  ,أىفَّ أيمَّوي ًبٍنتى رى ٍكًىبىًة ًمٍف مى  ُُّ الن ٍعمىافي ٍبفي بىًشيرو  ٍعضى اٍلمى
نىعىوي   .ِّ مَّـى ًلطىعىاـو صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى يَّاطنا دىعىا رىسيكؿى اهلًل صى اًلؾو  ًإفَّ خى  ُّٓ أىنىسى ٍبفى مى
ٍيرىةى  فىقيٍمفى  وً ًنسىائً  ًإلىى فىبىعىثى  , النًَّبيَّ  أىتىى رىجيالن  أىفَّ   .ِْ  ِٓ, ِْ أىبك ىيرى
اًلسه   .ِٓ مَّـى جى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيرىةى  أىفَّ رىجيالن شىتىـى أىبىا بىٍكرو كىالنًَّبي  صى  -ٓٔ, ْٔ أىبك ىيرى

ُُٔ 
ـي   .ِٔ  ُِٓ, ُِْ أيسىامىةى ٍبًف أىٍخدىًرم   أىفَّ رىجيالن ًمٍف بىًني شىًقرىةى ييقىاؿي لىوي: أىٍصرى
ٍكتي  سيكؿى المًَّو أىفَّ رى   .ِٕ بىوي صى , فىأىذَّنيكا, فىأىٍعجى "أىمىرى نىٍحكنا ًمٍف ًعٍشًريفى رىجيالن

 أىًبي مىٍحذيكرىةى, فىعىمَّمىوي اأٍلىذىافى 
أكس بف معير أبك 

 محذكرة
ُِٓ ,ُِٔ 

ٍذنىا فىٍألىؾى ًمفٍ   أىفَّ رىسيكؿى المَّوً   .ِٖ : "أىخى بىٍتوي فىقىاؿى " : سىًمعى كىًممىةن فىأىٍعجى ٍيرىةى  كأىب ًفيؾى  ُُٖ ىيرى
اًلؾو  كىانىٍت تيٍعًجبيوي اٍلفىاًغيىةي  أىفَّ رىسيكؿى اهلًل   .ِٗ  َُّ أىنىسى ٍبفى مى
كا مىعىوي نىٍحكى مىكَّةى   .َّ سىاري , كى رىجى مَّـى خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  ُِٓ, ُُٓ سيؿ بف حنيؼ أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى
مَّى اهللي   .ُّ بىٍتوي  أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى مَّـى رىأىل اٍمرىأىةن فىأىٍعجى سى مىٍيًو كى ٍبًد اهللً   عى اًبًر ٍبًف عى  َُُ, ََُ جى
ٍينىبى   .ِّ مَّـى رىأىل اٍمرىأىةن, فىأىتىى اٍمرىأىتىوي زى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍبًد اهللً  أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى اًبًر ٍبًف عى  ُْٓ جى
مَّى اهللي عى   .ّّ ًتًو أيـ  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍكجى مَّـى قىاؿى ذىاتى يىٍكـو كىىيكى ًعٍندى زى سى مىٍيًو كى

ىٍشتىًيي تىٍمرى عىٍجكىةو  مىمىةى: ًإن ي "ألى  سى
ٍدًرم    ُّْ, ُِْ أىبك سىًعيدو اٍلخي

كىاًمعي ًمفى الد عىاءً   .ّْ مَّـى كىافى ييٍعًجبيوي اٍلجى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًئشىةى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى  ْٓ عى
 ٖٓ سعيد بف المسيب كقاؿ: أم  الصدقًة أعجبي إليؾ أف سعدان أتى النبيَّ   .ّٓ
دى   .ّٔ ٍبدى اهلًل ٍبفى قىٍيسو أىك اأٍلىٍشعىًرمَّ أيٍعًطيى ًمٍزمىارنا ًمٍف مىزىاًميًر آًؿ دىاكي  ُِٕ عامر بف الحصيب ًإفَّ عى
تَّى ييٍعًجبيكا النَّ   .ّٕ ا يىتىعىبَّديكفى حى ـٍ قىٍكمن تيٍعًجبىييـٍ أىٍنفيسيييـٍ ًإفَّ ًفيكي اًلؾو  اسى كى  ُٖٓ أىنىسى ٍبفى مى
اهي  ًإٍف كىافى النًَّبي    .ّٖ تَّى تىًرـي قىدىمى م يى حى  ُْ, َْ بف شعبة الميًغيرىةى  لىيىقيكـي ًلييصى
ؿو بىنىى بىٍيتنا فىأىٍحسىنىوي كىأى   .ّٗ ثىًؿ رىجي مىثىؿى األىٍنًبيىاًء ًمٍف قىٍبًمي, كىمى ثىًمي كى مىوي ًإفَّ مى ٍيرىةى  ٍجمى  ُّٖ أىًبك ىيرى
ًطيبنا ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى   .َْ ـى خى  ُٓ أيبىي  ٍبفي كىٍعبو  أىفَّ ميكسىى قىا
مَّـى ًفي غىٍزكىةو غىزىاىىا  .ُْ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىجى مىعى رىسيكًؿ اهلًل صى ًبيعً  أىنَّوي خى بىاًح ٍبًف الرَّ  َُّ, َُِ رى
ًف   .ِْ ـى رىجيالى طىبىا, فىعىًجبى النَّاسي ًلبىيىاًنًيمىاأىنَّوي قىًد ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى  ًمفى المىٍشًرًؽ فىخى  ِٖ عى
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مَّـى ًإدىاكىةن   .ّْ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيرىةى  أىنَّوي كىافى يىٍحًمؿي مىعى النًَّبي  صى  ّٓ, ّْ أىبك ىيرى
سى   .ْْ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـى النًَّبي  صى ٍيده: ذيًىبى ًبي أىنَّوي لىمَّا قىًد ًدينىةى, قىاؿى زى مَّـى اٍلمى

مَّـى فىأيٍعًجبى ًبي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  ًإلىى النًَّبي  صى
 -ٕٓ, ٔٓ زيد بف ثابت

َٕ 
ارً   .ْٓ ؿو ًمفى األىٍنصى فًَّت اٍمرىأىةن ًإلىى رىجي اًئشىةى  أىنَّيىا زى  َُْ, ُّٗ عى
مَّ   .ْٔ كا مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى ـٍ سىاري : أىنَّيي دىاًع فىقىاؿى ًة اٍلكى مَّـى ًفي ًحجَّ سى مىٍيًو كى ى اهللي عى

 ""اٍستىٍمًتعيكا ًمٍف ىىًذًه الن سىاءً 
  ُُٓ, ُُْ سىٍبرىةي ٍبفي مىٍعبىد

ًة كىٍيؼى يىٍجمىعي النَّاسى لىيىا  .ْٕ مَّـى ًلمصَّالى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيًر  اٍىتىَـّ النًَّبي  صى عيميكمىةو أىًبي عيمى
مف أىنىسو  ٍبفً 

 األنصار

َٓ ,ُٓ 

بَّةي سيٍنديسو   .ْٖ مَّـى جي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىافى يىٍنيىى عىًف , أيٍىًدمى ًلمنًَّبي  صى كى
ًريرً   الحى

اًلؾو   ُْٗ أىنىسى ٍبفى مى
بىٍتوي   .ْٗ مَّـى بىٍغمىةه فىأىٍعجى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًمي   أيٍىًديىٍت ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو صى  ُّٓ ٍبًف أىًبي طىاًلبو عى
ابيوي يىٍمًمسيكنىيىا  أيٍىًديىٍت ًلرىسيكًؿ اهلًل   .َٓ عىؿى أىٍصحى , فىجى ًريرو مَّةي حى , حي

بيكفى ًمٍف ًليًنيىا يىٍعجى  كى
 ُُّ البراء ٍبف عازب

, أىٍك أىٍعجىبى   .ُٓ مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًلؾو  أىم  الم بىاًس كىافى أىحىبَّ ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى  َُّ أىنىسى ٍبفى مى
اًلي,   .ِٓ ٍف يىًميًني كىعىٍف ًشمى , فىنىظىٍرتي عى بىٍينىا أىنىا كىاًقؼه ًفي الصَّؼ  يىٍكـى بىٍدرو

ارً  ٍيًف ًمفى األىٍنصى  فىًإذىا أىنىا ًبغيالىمى
عبد الرحمف بف 

 عكؼ
َٗ ,ُٗ 

مَّةو   .ّٓ ؿه يىٍمًشي ًفي حي  تيٍعًجبيوي نىٍفسيوي , بىٍينىمىا رىجي
 

ٍيرىةى أىبك ىي   -ُٕ, ُٔ رى
ُٖ 
 

ُٖ 
م ي مىعى رىسيكًؿ اهلًل   .ْٓ ا نىٍحفي نيصى : بىٍينىمى ؿه ًمفى اٍلقىٍكـً  ُْٔ -ِٓ عبد اهلل بف عمر ًإٍذ قىاؿى رىجي
بَّاري   .ٓٓ ٍبزىةن كىاًحدىةن, يىتىكىفَّؤيىىا الجى ٍدًرم   كأىب تىكيكفي األىٍرضي يىٍكـى الًقيىامىًة خي , ٖٔ, ٖٓ سىًعيدو الخي

ٖٕ 
ٍبره ًإلىى النًَّبي  جى   .ٔٓ مَّدي  اءى حى : يىا ميحى ٍبًد اهلًل ٍبًف مىٍسعيكدو  , فىقىاؿى  ُٕ عى
ؿه ًإلىى النًَّبي    .ٕٓ اءى رىجي مٍَّيتى الرٍَّكعىتىٍيفً  جى : "أىصى , فىقىاؿى  ْٖ, ْٕ جابر بف عبد اهلل كىىيكى يىٍخطيبي
ًبيعىةى تيبىا  .ٖٓ اءىٍت فىاًطمىةي اٍبنىةي عيٍتبىةى ٍبًف رى مىٍييىا أىالَّ  ًيعي النًَّبيَّ جى ذى عى , فىأىخى

 تيٍشًرؾى ًبالمًَّو شىٍيئنا
اًئشىةى   َُٖ, َُٕ عى

اءىٍتًني ًمٍسًكينىةه تىٍحًمؿي اٍبنىتىٍيًف لىيىا, فىأى   .ٗٓ ثى تىمىرىاتو جى اًئشىةى  ٍطعىٍمتييىا ثىالى  ُُِ عى
عً   .َٔ , كىجي ب بى ًإلىيَّ ًمفى الد ٍنيىا الن سىاءي كىالط يبي ةً حي ٍيًني ًفي الصَّالى اًلؾو  ؿى قيرَّةي عى  ِْ أىنىسى ٍبفى مى
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, فىمىمَّا ًجٍئنىا   .ُٔ جَّ مَّـى الى نىٍذكيري ًإالَّ الحى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىٍجنىا مىعى النًَّبي  صى خى
 سىًرؼى طىًمٍثتي 

اًئشىةى   ُُُ عى

 ّٖ اًلؾو أىنىسى ٍبفى مى  حائطا مف حيطاف المدينة لبني النجار  دخؿ النبي  .ِٔ
, كىالنًَّبي    .ّٔ مىيَّ قىاًئؼه ؿى عى اًرثىةى  دىخى ٍيدي ٍبفي حى ٍيدو كىزى شىاًىده, كىأيسىامىةي ٍبفي زى

 ميٍضطىًجعىافً 
اًئشىةى   -َٕ, ٗٔ عى

ُِٔ 
مىى مىٍيميكنىةى   .ْٔ مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؿى مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى الىتيوي , دىخى اًلدى ٍبفى ا كىًىيى خى ًليدً خى  ُُْ لكى
قىةو   .ٓٔ , فىاٍنطىمىٍقتي مىعىوي فىًجيءى ًبمىرى ؿه مَّـى رىجي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى دىعىا رىسيكؿى اهلًل صى

 ًفييىا ديبَّاءه 
اًلؾو   ُّْ أىنىسى ٍبفى مى

رىؾى  "اٍصًرؼٍ : فىقىاؿى  اٍلفىٍجأىًة؟ نىٍظرىةً  عىفٍ  المًَّو  رىسيكؿى  سىأىٍلتي   .ٔٔ ًرير بىصى  ََُحاشية  جى
ًف النًَّبي    .ٕٔ د ثي ًبأىٍربىعو عى ٍنوي, ييحى ٍدًرمَّ رىًضيى المَّوي عى سىًمٍعتي أىبىا سىًعيدو الخي

ٍبنىًني كىآنىٍقنىًني , فىأىٍعجى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  صى
ٍدًرم    ُٖ, َٖ أبك سىًعيدو اٍلخي

ٍيرىةى  الميبىش رىاتي  ًإالَّ  ةً الن بيكَّ  ًمفى  يىٍبؽى  لىـٍ ": يىقيكؿي  , المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي   .ٖٔ  ُُِ أىبك ىيرى
بىًني  .ٗٔ ًديثنا أىٍعجى , حى  ٖٕ عمرك بف مرة سىًمٍعتي ًمٍف أىًبي كىاًئؿو
عى ًرٍجمىوي ًفي الر كىاًب, قىاؿى   .َٕ ًميًّا, أيًتيى ًبدىابَّةو ًليىٍركىبىيىا, فىمىمَّا كىضى ًبيعىةى  :شىًيٍدتي عى ًمي  ٍبًف رى  َّ, ِٗ عى
نىٍعتي   .ُٕ مَّـى بيٍردىةن سىٍكدىاءى, فىمىًبسىيىاصى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًئشىةى  ًلرىسيكًؿ المًَّو صى  ُِٖ عى
نَّةى ًفي السَّالىًسؿً   .ِٕ ميكفى الجى ٍيرىةى  عىًجبى المَّوي ًمٍف قىٍكـو يىٍدخي  ِْ أىبك ىيرى
ؿو غىزىا ًفي سىًبيًؿ المَّوً   .ّٕ ؿَّ ًمٍف رىجي ب نىا عىزَّ كىجى بٍ  عىًجبى رى  ِٔ, ِٓ ًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو عى
اًفوً   .ْٕ ًلحى ؿو ثىار عىٍف ًكطىاًئًو كى مىٍيًف: رىجي ؿَّ ًمٍف رىجي ب نىا عىزَّ كىجى ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو  عىًجبى رى  ِٖ, ِٕ عى
ٍيره   .ٕٓ بنا أًلىٍمًر اٍلميٍؤًمًف, ًإفَّ أىٍمرىهي كيمَّوي خى يىٍيبو الركمي عىجى  ّٔ صي
مىيَّ   .ٕٔ ٍت عى بىًني كىٍثرىةي أيمًَّتي عيًرضى , فىأىٍعجى ج  ـى اٍلحى ٍكًسـً أىيَّا ـي ًباٍلمى ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو  اأٍليمى  ِٗ عى
, أىمَّرىهي رىسيكؿي اهلًل   .ٕٕ مىٍينىا أىبيك بىٍكرو ٍكنىا فىزىارىةى كىعى مىٍينىا غىزى  َُٓ, َُْ سممة بف األككع عى
ًحؾى النًَّبي    .ٖٕ , فىضى بىييـٍ قىاؿى سيٍفيىافي مىرَّةن,  فىأىٍعجى , كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى صى

ـى   فىتىبىسَّ
ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى   ُُٔ عى

ٍت ًعدًَّتي سىًمٍعتي ًندىاءى اٍلمينىاًدم  .ٕٗ  ّٕ, ّٔ فىاًطمىةى ًبٍنتى قىٍيسو  فىمىمَّا اٍنقىضى
مىى أىٍف ييٍصنىعى   .َٖ ًنعى ًلي طىعىاـه بىٍعدي, أىٍقًدري عى ًنعى  فىمىا صي اًلؾو  ًفيًو ديبَّاءه ًإالَّ صي  ُْْ أىنىسى ٍبفى مى
ٍبدي المًَّو ٍبفي عىبَّاسو  كىًثيره  فىنىظىٍرتي فىًإذىا سىكىاده   .ُٖ  ّٗ, ِٗ عى
اري يىٍكـى فىٍتًح مىكَّةى   .ِٖ اًلؾو  قىالىًت األىٍنصى  ُٓ, ُْ أىنىسى ٍبفى مى
: حى   .ّٖ , فىقيٍمتي ًدينىةى, فىمىًقيتي ًعٍتبىافى اًلؾو  ًديثه بىمىغىًني عىٍنؾى قىًدٍمتي اٍلمى  ٕٓ, ْٕ ًعٍتبىافى ٍبًف مى
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مىٍيًو ًلبىدنا{  .ْٖ ٍبدي المًَّو يىٍدعيكهي كىاديكا يىكيكنيكفى عى ـى عى : }لىمَّا قىا ـٍ  ّٓ عبد اهلل بف عباس قىٍكؿي الًجف  ًلقىٍكًمًي
, "ييٍعًجبيوي   النًَّبي   كىافى   .ٖٓ مً  تىنىع ًمًو, ًفي التَّيىم في تىرىج  اًئشىةى  وً كى  َُِ, ُُٗ عى
ٍمكىاءي كىالعىسىؿي   .ٖٔ مَّـى ييٍعًجبيوي الحى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًئشىةى  كىافى النًَّبي  صى  ُْٕ عى
كىافى اٍلميٍشًركيكفى يىٍفريقيكفى  -يىٍعًني -كىافى أىٍىؿي اٍلًكتىاًب   .ٕٖ , كى ـٍ  يىٍسًدليكفى أىٍشعىارىىي

 ريءيكسىييـٍ 
 ٖٓ,ْٖ عبد اهلل بف عباس

سىفي  كىافى رىسيكؿي اهلًل   .ٖٖ ـي اٍلحى ييٍعًجبيوي االٍس , كى ٍبدي المًَّو ٍبفي عىبَّاسو  , يىتىفىاءىؿي كىال يىتىطىيَّري  ُِِ عى
ٍبدي المًَّو ٍبفي عىبَّاسو  يعجبو في يـك العيد أف يخرج أىمو كاف رسكؿ اهلل   .ٖٗ  ْٔ, ْٓ عى
مَّ   .َٗ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـي ًمفى اٍلعىمىؿً كىافى رىسيكؿي اهلًل صى اًئشىةى  ـى "ييٍعًجبيوي الدَّاًئ  ْٗ عى
مَّـى تيٍعًجبيوي اٍلعىرىاًجيفي ييٍمًسكييىا ًبيىًدهً   .ُٗ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍدًرم   كأىب كىافى رىسيكؿي المًَّو صى  ُّٔ سىًعيدو اٍلخي
مَّـى تيٍعًجبيوي الر    .ِٗ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى سىنىةي كىافى رىسيكؿي اهلًل صى اًلؾو  ٍؤيىا اٍلحى  ُُِ أىنىسى ٍبفى مى
: "أىٍحسىفى النَّاًس كىٍجينا كىأىٍحسىنىوي   .ّٗ مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىافى رىسيكؿي المًَّو صى

ٍمقنا  خى
 ُّٕ البىرىاءى بف عازب

سىننا  كىافى مىعى رىسيكًؿ اهلًل   .ْٗ ءن حى ؿه ًفي بىٍعًض مىغىاًزيًو, فىأىٍبمىى بىالى رىجي
ًئوً   فىعىًجبى اٍلميٍسًمميكفى ًمٍف بىالى

 ُٕٓ, ُٔٓ سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو 

ٍمكي اٍلبىاًردي   .ٓٗ اًئشىةى  كىافى ييٍعًجبيوي اٍلحي  ُْٔ عى
ةً   .ٔٗ كءىىىا ًلمصَّالى أى كيضي اًئًض أىٍف تتىكىضَّ ٍرأىًة اٍلحى ـى ٍبفى عيتىٍيبىةى  كىافى ييٍعًجبيييـٍ ًفي اٍلمى كى  َُُ اٍلحى
بى   .ٕٗ اًلؾو   ٌيعي أختي أنًس بف النضر ثنيَّة امرأةو, فأتكا النبيَّ كىسىرىًت الر   ُٓٔ أىنىسى ٍبفى مى
ٍيالن   .ٖٗ كىفىى ًباٍلمىٍرًء جى ا أىٍف يىٍخشىى المَّوى, كى ٍرًء ًعٍممن كؽو  أىٍف ييٍعجىبى ًبًعٍمًموً , كىفىى ًباٍلمى  َُٓ بف األجدع مىٍسري
ـٍ يىٍكميؿٍ   .ٗٗ لى , كى اًؿ كىًثيره ,  كىمىؿى ًمفى الر جى ًمفى الن سىاًء: ًإالَّ آًسيىةي اٍمرىأىةي ًفٍرعىٍكفى

ـي ًبٍنتي ًعٍمرىافى  ٍريى مى  كى
عبد اهلل  ,ميكسىى كأىب

 بف قيس
ُْٓ 

سىفي اٍليىٍيئىةً   .ََُ ًفييىا شىٍيحه حى : كى ًدينىًة, قىاؿى مىقىةو ًفي مىٍسًجًد اٍلمى اًلسنا ًفي حى رىشىةى ٍبًف اٍلحير   كيٍنتي جى  ٖٕ, ٕٕ خى
 
 

ٍجًر رىسيكًؿ المَّوً  كيٍنتي  كىانىٍت يىًدم تىًطيشي ًفي   غيالىمنا ًفي حى , كى
ٍحفىةً   الصَّ

مىمىةى   َُِ عيمىرى ٍبفى أىًبي سى

ييٍعًجبيًني الفىٍأؿي   .َُُ سىنىةي  الى عىٍدكىل كىالى ًطيىرىةى, كى : الكىًممىةي الحى اًلحي اًلؾو  الصَّ  ُُٕ أىنىسى ٍبفى مى
سى , كى الى عىٍدكىل, كىالى ًطيىرىةى   .َُِ : اٍلكىًممىةي اٍلحى اًلؾو  نىةي, اٍلكىًممىةي الطَّي بىةي ييٍعًجبيًني اٍلفىٍأؿي  ُُٕ أىنىسى ٍبفى مى
ـى ييٍختىـي لىوي   .َُّ كا ًب تَّى تىٍنظيري , حى دو بيكا ًبأىحى ـٍ أىٍف الى تىٍعجى مىٍيكي اًلؾو  الى عى  ُٓٓ أىنىسى ٍبفى مى
نَّةى مىٍف كىافى ًفي قىٍمًبًو مً   .َُْ ؿي الجى ٍبًد اهلًل ٍبًف مىٍسعيكدو  ٍثقىاؿي ذىرَّةو ًمٍف ًكٍبرو الى يىٍدخي  ُِّ عى
ؿَّ   .َُٓ ًحؾى  -لىقىٍد عىًجبى المَّوي عىزَّ كىجى فيالىنىةى  -أىٍك ضى ٍيرىةى  ًمٍف فيالىفو كى  ِِ أىبك ىيرى
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ًموً   .َُٔ كىرى ٍبًرًه , كى  بف ًعٍكًرمىةى مكلى لىقىٍد عىًجٍبتي ًمٍف ييكسيؼى , كىصى
 عباس

َٔ 

ـٍ يىٍخريجٍ   .َُٕ ةي  لى ثنا فىأيًقيمىًت الصَّالى مَّـى ثىالى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًلؾو  ًإلىٍينىا نىًبي  اهلًل صى  ُّٕ أىنىسى ٍبفى مى
ٍؤًمًنيفى   .َُٖ , فىأىٍعجىبى ذىًلؾى المي مىى فىاًرسى كـي عى  ّٗ أبك سىًعيدو الخدرم لىمَّا كىافى يىٍكـي بىٍدرو ظىيىرىًت الر 
دنا ًمفى   .َُٗ مَّـى  مىا رىأىٍيتي أىحى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًئشىةى  النَّاًس كىافى أىٍشبىوى ًبالنًَّبي  صى  ُُِ, ُُُ عى
ميؽً   .َُُ ٍسًف اٍلخي ا ًمٍف شىٍيءو أىٍثقىؿي ًفي اٍلًميزىاًف ًمٍف حي  ّٖ الدٍَّردىاء كأىب مى
ًفيؼي اٍلمىٍحًمًؿ طى   .ُُُ افه فىالى يىريد هي, فىًإنَّوي خى ٍيحى مىٍيًو رى يحً مىٍف عيًرضى عى ٍيرىةى  ي بي الر   ُِٗ أىبك ىيرى
ٍيرىةى  كأىب مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى الى يىٍشكيري المَّوى   .ُُِ  ج ىيرى
مَّـى عىٍف شىٍيءو   .ُُّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًلؾو  نيًيينىا أىٍف نىٍسأىؿى رىسيكؿى اهلًل صى  ٕٔ, ٕٓ أىنىسى ٍبفى مى
ؿي يىرىل ًمفى اٍمرىأىًتًو مى   .ُُْ ٍيرىهي, فىييًريدي ًفرىاقىيىاىيكى الرَّجي اًئشىةى  ا الى ييٍعًجبيوي, ًكبىرنا أىٍك غى  ُُٔ عى
, أىٍف ييٍعجىبى ًبًعٍمًموً   .ُُٓ ٍيالن كىفىى ًباٍلمىٍرًء جى  ُٗ مسركؽ بف األجدع كى
ا قىط  أىٍك عىٍرفنا قىط  أىٍطيىبى ًمٍف ًريًح أىٍك عىٍرًؼ النًَّبي    .ُُٔ  ُِٗ اًلؾو أىنىسى ٍبفى مى  كىالى شىًمٍمتي ًريحن
مىؾى طىًريقنا يىٍمتىًمسي ًفيًو ًعٍممنا  .ُُٕ مىٍف سى ٍيرىةى  كى  ٖٔ أىبك ىيرى
اًلحي   .ُُٖ ييٍعًجبيًني الفىٍأؿي الصَّ اًلؾو  كى  ُٕ أىنىسى ٍبفى مى
مَّدو نىًبيًّا  .ُُٗ ًبميحى ـً ًديننا, كى ٍسالى ًباإٍلً بًّا, كى , مىٍف رىًضيى ًباهلًل رى ٍدرً  كأب يىا أىبىا سىًعيدو  ّٕ م  سىًعيدو اٍلخي
ـي أىنَّوي ييٍعًجبيًني أىٍف أىٍخريجى مىعى رىسيكًلؾى   .َُِ , ًإنَّؾى لىتىٍعمى اًلؾو  يىا رىب   ّٕ, ِٕ أىنىسى ٍبفى مى
ذىا   .ُُِ كينَّا ًمٍف أىٍىًؿ اآٍلًخرىًة, كىاً  يىا رىسيكؿى اهلًل, ًإنَّا ًإذىا رىأىٍينىاؾى رىقٍَّت قيميكبينىا كى

بىٍتنىا الد نٍ  ٍقنىاؾى أىٍعجى دى فىارى شىمىٍمنىا الن سىاءى كىاأٍلىٍكالى  يىا, كى
ٍيرىةى   ُٗٓ أىبك ىيرى

نىـو ًفي رىٍأًس شىًظيَّةً   .ُِِ ب ؾى ًمٍف رىاًعي غى  ّّ عيٍقبىةى ٍبًف عىاًمرو  يىٍعجىبي رى
مىى اٍلقىاًتًؿ فىييقىاًتؿي   .ُِّ , ثيَـّ يىتيكبي المَّوي عى ييقىاًتؿي ىىذىا ًفي سىًبيًؿ المًَّو فىييٍقتىؿي

 ٍشيىدي فىييٍستى 
ٍيرىةى   ِٖ أىبك ىيرى
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 المترجم ليم: والرواة ثالثا: فيرس األعالم
 الصفحة االسم الرقم

 ُُٓ أباف بف تغمب  .ُ
 َْ, ّٗ أبك بكر بف عياش  .ِ
 ٕٗ أبك داكد الطيالسي  .ّ
 ُِْ أحمد بف سميماف النجاد  .ْ
 ُُٗ أحمد بف مكسى الصكرم  .ٓ
اًؾ ٍبًف قىٍيسو   .ٔ حَّ  ّٔ أيٍختى الضَّ
 ُِْ ٍبف أخدرم الشقرمأسامة   .ٕ
 ْٕ اسحاؽ بف إبراىيـ, ابف راىكية  .ٖ
 ُُٓ أبك أمامة ,أسعد بف سيؿ بف حنيؼ األنصارم  .ٗ

 ّٗ اسماعيؿ بف إبراىيـ  .َُ
 ٖٗ كيقاؿ إنيا الرميصاء, أـ حراـ  .ُُ
 ُُْ أـ حفيد الياللية بنت الحارث, اسميا ىزيمة األعرابية  .ُِ
أك رميثة أك مميكة أك أنيسة  اسميا سيمة أك رميمة, أـ سميـ بنت ممحاف  .ُّ

 ]أنيثة[ كىي الغميصاء أك الرميصاء
ُِٔ 

 ُْٔ أنس ٍبف النضر  .ُْ
 ُِٓ أبك محذكرة ,أكس بف معير  .ُٓ
 ُُّ البراء ٍبف عازب  .ُٔ
 ُُّ بشير بف سعد األنصارم  .ُٕ
 ُُٕ بشير بف ميمكف الشقرم  .ُٖ
 ّٔ تميـ بف أكس بف خارجة  .ُٗ
 ُْْ ثابت ابف أسمـ البناني  .َِ
 ٓٓ بد الحميدجرير بف ع  .ُِ
 ٗٗ جعفر بف برقاف   .ِِ
 ْٔ ةالحجاج بف أرطا  .ِّ
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 ُّّ الحٌجاج بف ييكسيؼ بف الحكـ الثَّقىًفيٌ   .ِْ
ٍرب ٍبف أىًبي اٍلعىاًليىة  .ِٓ  َُُ حى
 ِْ الحسيف بف عيسى   .ِٔ
 ُّّ الحكـ بف أيكب بف الحكـ  .ِٕ
 َُُ الحكـ بف عتيبة الكندم  .ِٖ
 ُٖ حماد بف أسامة  .ِٗ
 ِٔ حماد بف سممة   .َّ
 ّٖ الطكيؿحميد   .ُّ
 ّٕ حميد بف ىانئ, أبك ىانئ الخكالني  .ِّ
 ُِْ حياف بف عبيد اهلل  .ّّ
 ٕٕ خرشة بف الحر الفزارم  .ّْ
 َُِ رباح بف الربيع  .ّٓ
ًبيعي ٍبفي سىٍبرىةى ٍبًف مىٍعبىدو   .ّٔ  ُُْ الرَّ
 ُْٔ الربيع بنت النضر  .ّٕ
 ِٖ بف عبادة ركح   .ّٖ
 ِٖ الزبرقاف بف بدر  .ّٗ
 ُْ زياد بف عالقة   .َْ
 ٕٖ سمـ العدكم, مكلى عمرزيد بف أ  .ُْ
 ِٕ بف سيؿ ابف األسكدزيد   .ِْ
 ُُْ سبرة بف معبد  .ّْ
 ٖٓ سعد ابف عبادة ابف دليـ  .ْْ
 ُٗٓ سعد الطائي   .ْٓ
 ُُّ سعد بف معاذ  .ْٔ
 ٓٔ سعيد بف أبي سعيد المقبرم  .ْٕ
 ٕٖ سعيد بف أبي ىالؿ   .ْٖ
 ُّْ سعيد بف زيد  .ْٗ
 َٓ, ْٗ سفياف الثكرم  .َٓ
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 ُٓ سفياف بف عيينة  .ُٓ
ـ  .ِٓ  ِْ أىبيك اٍلميٍنًذر, اٍبف سيميماف سىالَّ
 َُْ سممة ٍبف األككع  .ّٓ
 ٕٓ سميماف بف داكد  .ْٓ
 َُّ سميماف بف كثير  .ٓٓ
 ُٗ سميماف بف ميراف, األعمش  .ٔٓ
 ُُٓ سيؿ بف حنيؼ  .ٕٓ
 ُِّ سيؿ بف سعد بف مالؾ  .ٖٓ
 ّٕ أبك كائؿ ,شقيؽ بف سممة  .ٗٓ
 ْٔ, ّٔ شيباف بف فركخ  .َٔ
ـي ٍبفي ثىٍعمىبىةى   .ُٔ ا  ٕٔ ًضمى
ر ًؼ ٍبًف عىٍمًركطىمٍ   .ِٔ ةي ٍبفي ميصى  ٔٓ حى
 ِٗ عاصـ بف أبي النجكد  .ّٔ
 ُِٕ عامر بف الحصيب, كلقبو بريدة بف الحصيب  .ْٔ
 ُِٓ عامر بف ربيعة  .ٓٔ
 ٖٗ, ٕٗ عامر بف عبد الكاحد األحكؿ  .ٔٔ
 ُُٗ العباس بف الكليد النرسي  .ٕٔ
 ّٗ عبد الحميد بف صالح بف عجالف البرجمي  .ٖٔ
 ُٕٓ ف دينار عبد الرحمف بف عبد اهلل ب  .ٗٔ
 َّ عبد الرزاؽ بف ىماـ  .َٕ
 ّٕ عبد الصمد بف عبد الكارث  .ُٕ
 ُّٓ عبد اهلل بف زرير  .ِٕ
ٍبد المًَّو ٍبف زيد ٍبف ثعمبة ٍبف عبد ربو ٍبف زيد  .ّٕ  ُٓ عى
 ُِٓ عبد اهلل بف عبد اهلل بف أكيس  .ْٕ
 ُِٕ عبد المَّو بف قيس بف سميـ  .ٕٓ
 ُّ عبد اهلل بف لييعة  .ٕٔ
 ُٖ عبد الممؾ بف عمير   .ٕٕ
 ّٕ عبد الكارث بف سعيد بف ذككاف  .ٖٕ
 ّٖ عبد الكارث بف عبد الصمد  .ٕٗ
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 ُٗٓ عبيد اهلل بف عبد اهلل, أبك المدلة  .َٖ
اًلؾ ٍبف عىٍمرك  .ُٖ  ْٕ عتباف ٍبف مى
 ُِِ عثماف بف محمد بف إبراىيـ  .ِٖ
 ِٕ, ِٔ عطاء بف السائب  .ّٖ
 ْٗ عطية بف سعد  .ْٖ
  ِٖ عفاف بف مسمـ  .ٖٓ
 َُٓ عكرمة بف عمار   .ٖٔ
 ِٔ, ُٔ, َٔ مة مكلى ابف عباسعكر   .ٕٖ
 ِّ عمي بف أحمد التجيبي, أبك الحسف  .ٖٖ
ًبيعىةى األىٍزًدم    .ٖٗ ًمي  ٍبفي رى  ِٗ عى
 َُِ عمر بف أبي سممة  .َٗ
 ُُّ عمرة بنت ركاحة  .ُٗ
 ِٖ عمرك بف األىتـ  .ِٗ
 َّ اسحاؽ عمرك بف عبد اهلل السبيعي, أبك  .ّٗ
 ٖٕ - ْْ عمرك بف مرة بف عبد اهلل  .ْٗ
 ْْ ؽعمرك بف مرزك   .ٓٗ
 ِْ غندر, محمد بف جعفر  .ٔٗ
 َُٕ فاطمة بنت عتبة بف ربيعة  .ٕٗ
 ٖٓ قتادة بف دعامة  .ٖٗ
 َٖ قىزىعىةي ٍبفي يىٍحيىى, أىبيك اٍلغىاًديىةً   .ٗٗ
 ُّْ لمازة بف زباد, أبك لبيد  .ََُ
 ُِِ الميث بف أبي سميـ  .َُُ
 ْٕ مالؾ بف الدخشـ بف مالؾ  .َُِ
ًبيعىةى أىبيك أيسىٍيدو السَّاعً   .َُّ اًلؾي ٍبفي رى  ُِّ ًدم  مى
 ُُٗ محمد بف أحمد بف معداف  .َُْ
 ٖٗ محمد بف الفضؿ   .َُٓ
, أبك معاكية الضرير  .َُٔ  ٖٔ محمد بف خاـز
 ُٕ محمد بف زياد   .َُٕ
 َُْ محمد بف سابؽ  .َُٖ
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 ُُٗ محمد بف عبد اهلل بف رستو  .َُٗ
 ٓٔ محمد بف عجالف المدني   .َُُ
 ّٗ محمد بف فضيؿ  .ُُُ
 ْٖ محمد بف مسمـ بف تدرس, أبك الزبير  .ُُِ
 َُُ يكسؼ الفريابي محمد بف  .ُُّ
 ْٕ بف الربيع ابف سراقةمحمكد   .ُُْ
 ُّٖ مىٍحميكد ٍبف مىٍسمىمىة  .ُُٓ
 َُّ المرقع بف صيفي   .ُُٔ
 َُٓ مسركؽ بف األجدع  .ُُٕ
 ُٕ مسمـ بف إبراىيـ  .ُُٖ
 َٗ المعركؼ بابف عفراء ,معاذ بف الحارث  .ُُٗ
 َٗ معاذ بف عمرك بف الجمكح  .َُِ
 َُّ المغيرة بف عبد الرحمف   .ُُِ
 َُ أبك طالب ,ة بف عاصـ النحكمالمفضؿ بف سمم  .ُِِ
 ُِٔ مكحكؿ الشامي, أبك عبد اهلل  .ُِّ
 ُِّ المنذر بف أبي أسيد الٌساعدمٌ   .ُِْ
 ُّٓ ميكسىى ٍبف عيبىٍيد  .ُِٓ
 ُُٗ, ُُٖ مؤمؿ بف اسماعيؿ  .ُِٔ
 ُُْ ميمكنة بنت الحارث الياللية  .ُِٕ
 َُُ -ُٕ ىشاـ بف أبي عبد اهلل, سنبر, الدستكائي  .ُِٖ
 َُْ ىشاـ بف عركة  .ُِٗ
 ّٗ, ُٓ بف بشير  ىشيـ  .َُّ
 َُُ يحيى بف أيكب   .ُُّ
 ّْ يحيى بف عثماف  .ُِّ
 َٕ يحيى بف قزعة  .ُّّ
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  رابعًا: فيرس المصادر والمراجع
 .القرآف الكريـ .ُ
معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف كفيو عف عمي بف المديني كأبي بكر بف أبي )تاريح ابف معيف(  .ِ

أبك زكريا , مد بف محمد بف القاسـ بف محرزشيبة كمحمد بف عبد اهلل بف نمير كغيرىـ/ ركاية أح
يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكالء, البغدادم )المتكفى: 

, دمشؽ –الناشر: مجمع المغة العربية , المحقؽ: الجزء األكؿ: محمد كامؿ القصار, ىػ(ِّّ
 .ـُٖٓٗىػ, َُْٓالطبعة: األكلى, 

المؤلؼ : أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف , ائد المبتكرة مف أطراؼ العشرةإتحاؼ الميرة بالفك  .ّ
تحقيؽ : مركز خدمة السنة كالسيرة , بإشراؼ د , ىػ(ِٖٓأحمد بف حجر العسقالني )المتكفى : 

الناشر : مجمع الممؾ فيد لطباعة , زىير بف ناصر الناصر )راجعو ككحد منيج التعميؽ كاإلخراج(
الطبعة : األكلى , , كمركز خدمة السنة كالسيرة النبكية )بالمدينة( -)بالمدينة(  المصحؼ الشريؼ

 .ـ ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓ
ىػ(, ّْٔاألحاديث المختارة, ضياء الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد المقدسي )المتكفى:  .ْ

: دار خضر دراسة كتحقيؽ: معالي األستاذ الدكتكر عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش, الناشر
 ـ. َََِ -ىػ  َُِْلبناف, الطبعة: الثالثة,  –لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت 

اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ, أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم  .ٓ
, المحقؽ: الشيح أحمد محمد شاكر, قدـ لو: األستاذ الدكتكر إحساف عباس, )ىػْٔٓ)المتكفى: 

 لناشر: دار اآلفاؽ الجديدة, بيركت.ا
ىػ(, ِٗٓإبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السعدم الجكزجاني, أبك إسحاؽ )المتكفى: , أحكاؿ الرجاؿ .ٔ

 فيصؿ آباد, باكستاف -المحقؽ: عبد العميـ عبد العظيـ البىستكم, دار النشر: حديث اكادمي 
ىػ(, الناشر: دار َٓٓسي )المتكفى: إحياء عمكـ الديف, أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطك  .ٕ

 بيركت. –المعرفة 
كآدابو, المؤلؼ: أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف األنصارم المعركؼ  أخالؽ النبي .ٖ

ىػ(, المحقؽ: صالح بف محمد الكنياف, الناشر: دار المسمـ ّٗٔبأًبي الشيح األصبياني )المتكفى: 
 .ُٖٗٗ, لمنشر كالتكزيع, الطبعة: األكلى

ٍكًجردم الخراساني, أبك بكر البييقي  اآلداب لمبييقي .ٗ ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
ىػ(, اعتنى بو كعمؽ عميو: أبك عبد اهلل السعيد المندكه, الناشر: مؤسسة الكتب ْٖٓ)المتكفى: 

 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖلبناف, الطبعة: األكلى,  –الثقافية, بيركت 
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ىػ(, ِٔٓمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أبك عبد اهلل )المتكفى: األدب المفرد,  .َُ
 َُْٗبيركت, الطبعة: الثالثة,  –المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار البشائر اإلسالمية 

– ُٖٗٗ. 
مد بف المؤلؼ: أبك يعمى الخميمي, خميؿ بف عبد اهلل بف أح, اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث .ُُ

الناشر: مكتبة , المحقؽ: د. محمد سعيد عمر إدريس, ىػ(ْْٔبف الخميؿ القزكيني )المتكفى: اإبراىيـ 
 .َُْٗالطبعة: األكلى, , الرياض –الرشد 

ىػ(, َُِْمحمد ناصر الديف األلباني )المتكفى :  إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ .ُِ
 -ىػ  َُْٓبيركت, الطبعة: الثانية  –ب اإلسالمي إشراؼ: زىير الشاكيش, الناشر: المكت

 ـ.ُٖٓٗ
االستذكار, أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي  .ُّ

 –ىػ(, تحقيؽ: سالـ محمد عطا, محمد عمي معكض, الناشر: دار الكتب العممية ّْٔ)المتكفى: 
 .بيركت

ؼ: زيف الديف بف عبد العزيز بف زيف الديف ابف عمي بف أحمد االستعداد لممكت كسؤاؿ القبر, المؤل .ُْ
ىػ(, المحقؽ: أبك المنذر سعد كريـ الدرعمي, الناشر: دار ٕٖٗالمعبرم المميبارم اليندم )المتكفى: 

 اسكندرية. –ابف خمدكف 
أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ  االستيعاب في معرفة األصحاب, .ُٓ

ىػ(, المحقؽ: عمي محمد البجاكم, الناشر: دار الجيؿ, بيركت, ّْٔم القرطبي )المتكفى: النمر 
 ـ. ُِٗٗ -ىػ  ُُِْالطبعة: األكلى, 

أسد الغابة في معرفة الصحابة, المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد  .ُٔ
ىػ(, المحقؽ: عمي َّٔ)المتكفى: الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم, عز الديف ابف األثير 

عادؿ أحمد عبد المكجكد, الناشر: دار الكتب العممية, الطبعة: األكلى, سنة  -محمد معكض 
 ـ. ُْٗٗ -ىػ ُُْٓالنشر: 

ٍكًجردم الخراساني, أبك بكر , األسماء كالصفات لمبييقي .ُٕ ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: عبد اهلل بف محمد الحاشدم, قدـ لو:  ىػ(, حققوْٖٓالبييقي )المتكفى: 

 .المممكة العربية السعكدية -فضيمة الشيح مقبؿ بف ىادم الكادعي, الناشر: مكتبة السكادم, جدة 
اإلشراؼ في منازؿ األشراؼ, أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس البغدادم  .ُٖ

ىػ(, المحقؽ: د نجـ عبد الرحمف خمؼ, ُِٖبف أبي الدنيا )المتكفى: األمكم القرشي المعركؼ با
 ـ.َُٗٗىػ ُُُْالسعكدية, الطبعة: األكلى,  –الرياض  -الناشر: مكتبة الرشد 
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اإلصابة في تمييز الصحابة, أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني  .ُٗ
كجكد كعمى محمد معكض, الناشر: دار الكتب ىػ(, تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المِٖٓ)المتكفى: 
 ىػ. ُُْٓ -بيركت, الطبعة: األكلى  –العممية 

, دار ربيع لمنشر, المركز الرئيسي:  –أطمس الحيكانات, أشرؼ عمر أحمد سمكر, فمسطيف  .َِ طكلكـر
 ـ.ََِٕالمككامبك, الطبعة: األكلى  –حمب  –سكريا 

ف الديف الحمبي أبك الكفا إبراىيـ بف محمد بف خميؿ برىا, االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط .ُِ
ىػ(, المحقؽ: عالء الديف عمي رضا, كسمى ُْٖالطرابمسي الشافعي سبط ابف العجمي )المتكفى: 

تحقيقو )نياية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط( كىك دارسة كتحقيؽ كزيادات في التراجـ 
 ـ.ُٖٖٗقاىرة, الطبعة: األكلى, ال –عمى الكتاب, الناشر: دار الحديث 

إكماؿ اإلكماؿ )تكممة لكتاب اإلكماؿ البف ماككال(, المؤلؼ: محمد بف عبد الغني بف أبي بكر بف  .ِِ
ىػ(, المحقؽ: د. عبد ِٗٔشجاع, أبك بكر, معيف الديف, ابف نقطة الحنبمي البغدادم )المتكفى: 

 .َُُْالمكرمة, الطبعة: األكلى, مكة  -القيكـ عبد ريب النبي, الناشر: جامعة أـ القرل 
ق(, تحقيؽ, الدكتكر يحيى إسماعيؿ, الطبعة ْْٓإكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ, لمقاضي عياض )ت  .ِّ

 المنصكرة.–ج.ـ.ع  –ـ(, دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ُٖٗٗ-قُُْٗاألكلى )
فع بف عبد المطمب بف األـ, الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شا .ِْ

بيركت, الطبعة:  –ىػ(, الناشر: دار المعرفة َِْعبد مناؼ المطمبي القرشي المكي )المتكفى: 
 ـ.َُٗٗىػ/َُُْبدكف طبعة, سنة النشر: 

المؤلؼ: أبك بكر محمد بف مكسى بف عثماف , األماكف أك ما اتفؽ لفظو كافترؽ مسماه مف األمكنة .ِٓ
الناشر: دار , المحقؽ: حمد بف محمد الجاسر, ىػ(ْٖٓ)المتكفى: الحازمي اليمداني, زيف الديف 
 .ىػ ُُْٓعاـ النشر: , اليمامة لمبحث كالترجمة كالنشر

الجزء الثاني, المؤلؼ: أبك القاسـ عبد الممؾ بف محمد بف عبد اهلل بف بٍشراف  -أمالي ابف بشراف  .ِٔ
لمحقؽ: أحمد بف سميماف, الناشر: ىػ(, اَّْبف محمد بف بٍشراف بف ميراف البغدادم )المتكفى: ا

 ـ. ُٗٗٗ -ىػ  َُِْدار الكطف لمنشر, الرياض, الطبعة: األكلى, 
أبك القاسـ عبد الممؾ بف محمد بف عبد اهلل بف بٍشراف بف محمد بف بٍشراف بف , أمالي ابف بشراف .ِٕ

, ىػ(, ضبط نصو: أبك عبد الرحمف عادؿ بف يكسؼ العزازمَّْميراف البغدادم )المتكفى: 
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖالناشر: دار الكطف, الرياض, الطبعة: األكلى, 
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األنساب, عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم, أبك سعد )المتكفى:  .ِٖ
ىػ(, المحقؽ: عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني كغيره, الناشر: مجمس دائرة المعارؼ ِٔٓ

 ـ. ُِٔٗ -ىػ  ُِّٖة: األكلى, العثمانية, حيدر آباد, الطبع
البحر المحيط في التفسير, أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف  .ِٗ

بيركت, الطبعة:  –ىػ(, المحقؽ: صدقي محمد جميؿ, الناشر: دار الفكر ْٕٓاألندلسي )المتكفى: 
 .ىػ َُِْ

القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:  أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير البداية كالنياية, .َّ
ىػ(, تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي, الناشر: دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ْٕٕ

 ـ.ََِّىػ / ُِْْـ, سنة النشر:  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖكاإلعالف, الطبعة: األكلى, 
المؤلؼ: ابف الممقف سراج الديف  البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير, .ُّ

ىػ(, المحقؽ: مصطفى أبك َْٖأبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم )المتكفى: 
-الرياض -الغيط كعبد اهلل بف سميماف كياسر بف كماؿ, الناشر: دار اليجرة لمنشر كالتكزيع 

 ـ.ََِْ-ىػُِْٓالسعكدية, الطبعة: االكلى, 
 ند الحارث, أبك محمد الحارث بف محمد بف داىر التميمي البغدادمبغية الباحث عف زكائد مس .ِّ

ىػ(, المنتقي: أبك الحسف نكر الديف عمي بف ِِٖالخصيب المعركؼ بابف أبي أسامة )المتكفى: 
ىػ( ., المحقؽ: د. حسيف أحمد صالح  َٕٖبكر بف سميماف بف أبي بكر الييثمي )المتكفى:  أبي

 – ُُّْالمدينة المنكرة, الطبعة: األكلى,  -لسنة كالسيرة النبكية الناشر: مركز خدمة ا الباكرم,
ُِٗٗ. 

بغية الطمب في تاريح حمب, عمر بف أحمد بف ىبة اهلل بف أبي جرادة العقيمي, كماؿ الديف ابف  .ّّ
 ىػ(, المحقؽ: د. سييؿ زكار, الناشر: دار الفكر.َٔٔالعديـ )المتكفى: 

: محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني, أبك الفيض, تاج العركس مف جكاىر القامكس, المؤلؼ .ّْ
ىػ(, المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف, الناشر: دار َُِٓالممٌقب بمرتضى, الزَّبيدم )المتكفى: 

 اليداية.
ركاية الدكرم, المؤلؼ: أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ  -تاريح ابف معيف  .ّٓ

ىػ(, المحقؽ: د. أحمد محمد نكر سيؼ, ِّّكالء, البغدادم )المتكفى: بف عبد الرحمف المرم بالا
 دمشؽ. –الناشر: دار المأمكف لمتراث 
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بف اأبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ , تاريح ابف معيف )ركاية عثماف الدارمي( .ّٔ
, محمد نكر سيؼالمحقؽ: د. أحمد , ىػ(ِّّعبد الرحمف المرم بالكالء, البغدادم )المتكفى: 

 .دمشؽ –الناشر: دار المأمكف لمتراث 
أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف أزداذ  تاريح أسماء الثقات, .ّٕ

ىػ(, المحقؽ: صبحي السامرائي, الناشر: الدار ّٖٓالبغدادم المعركؼ بػ ابف شاىيف )المتكفى: 
 .ُْٖٗ – َُْْالككيت, الطبعة: األكلى,  –السمفية 

أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب , تاريح أسماء الضعفاء كالكذابيف .ّٖ
ىػ(, المحقؽ: عبد الرحيـ محمد أحمد ّٖٓبف أزداذ البغدادم المعركؼ بػ ابف شاىيف )المتكفى: ا

 .القشقرم
يراف األصبياني تاريح أصبياف أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف م .ّٗ

بيركت, الطبعة:  –ىػ(, المحقؽ: سيد كسركم حسف, الناشر: دار الكتب العممية َّْ)المتكفى: 
 ـ.َُٗٗ-ىػ َُُْاألكلى, 

فيات المشاىير كىاألعالـ, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف  .َْ تاريح اإلسالـ كىكى
لدكتكر بشار عٌكاد معركؼ, الناشر: دار الغرب ىػ(, المحقؽ: اْٖٕقىاٍيماز الذىبي )المتكفى: 
 ـ. ََِّاإلسالمي, الطبعة: األكلى, 

السفر الثالث أبك بكر أحمد بف أبي خيثمة )المتكفى:  -التاريح الكبير = تاريح ابف أبي خيثمة  .ُْ
القاىرة,  –ىػ(, المحقؽ: صالح بف فتحي ىالؿ, الناشر: الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ِٕٗ
 ـ. ََِٔ -ىػ  ُِْٕ: األكلى, الطبعة

التاريح الكبير لمبخارم محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أبك عبد اهلل )المتكفى:  .ِْ
الدكف, طبع تحت مراقبة: محمد عبد  –ىػ(, الطبعة: دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر آباد ِٔٓ

 المعيد خاف.
المختصر المحتاج إليو مف تاريح ابف  -ِخطيب البغدادم تاريح بغداد, لم -ُ, تاريح بغداد كذيكلو .ّْ

 -ٓالمستفاد مف تاريح بغداد, البف الدمياطي -ْذيؿ تاريح بغداد, البف النجار - ّالدبيثي, لمذىبي
الٌرد عمى أبي بكر الخطيب البغدادم, البف النجار, المؤلؼ: أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف 

بيركت, دراسة  –ىػ(, الناشر: دار الكتب العممية ّْٔم )المتكفى: أحمد بف ميدم الخطيب البغداد
 ىػ. ُُْٕكتحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا, الطبعة: األكلى, 
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تاريح بغداد, أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم )المتكفى:  .ْْ
بيركت, الطبعة:  –ب اإلسالمي ىػ(, المحقؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼ, الناشر: دار الغر ّْٔ

 ـ. ََِِ -ىػ ُِِْاألكلى, 
ىػ(, ُٕٓتاريح دمشؽ أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر )المتكفى:  .ْٓ

المحقؽ: عمرك بف غرامة العمركم, الناشر: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, عاـ النشر: 
 ـ. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓ

برىاف الديف الحمبي أبك الكفا إبراىيـ بف محمد بف خميؿ الطرابمسي , لمدلسيفالتبييف ألسماء ا .ْٔ
ىػ(, المحقؽ: يحيى شفيؽ حسف, الناشر: دار الكتب ُْٖالشافعي سبط ابف العجمي )المتكفى: 

 ـ. ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔبيركت, الطبعة: االكلى  –العممية 
مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع, عبد اهلل بف يكسؼ الجديع, الناشر: , تحرير عمكـ الحديث .ْٕ

 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْلبناف, الطبعة: األكلى,  –بيركت 
بشرح جامع الترمذم, , المؤلؼ: أبك العال محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ  تحفة األحكذم .ْٖ

 بيركت. –ىػ(, الناشر: دار الكتب العممية ُّّٓالمباركفكرل )المتكفى: 
ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي  المنياج, تحفة المحتاج إلى أدلة .ْٗ

مكة  -ىػ(, المحقؽ: عبد اهلل بف سعاؼ المحياني, الناشر: دار حراء َْٖالمصرم )المتكفى: 
 المكرمة

ىػ(, الزبيدم  ُٕٕ - ِٕٕىػ(, ابف السبكى ) َٖٔ - ِٕٓالًعراقي ), «اإلحياء»تخريج أحاديث  .َٓ
ٌداد )ى َُِٓ - ُُْٓ) ٌمد الحى ؟(, الناشر: -ىػ  ُّْٕػ(, اسًتخرىاج: أبي عبد المَّو مىحميكد ًبف ميحى

 ـ. ُٕٖٗ -ىػ  َُْٖالرياض, الطبعة: األكلى,  –دار العاصمة لمنشر 
تخريج أحاديث اإلحياء = المغني عف حمؿ األسفار, أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف  .ُٓ

, بيركت َٖٔبف إبراىيـ العراقي )المتكفى: بف عبد الرحمف بف أبي بكر ا ىػ(, الناشر: دار ابف حـز
 لبناف -

ىػ(, الناشر: ُُْٖحماد بف محمد األنصارم الخزرجي السعدم )المتكفى:  التدليس كالمدلسكف, .ِٓ
 مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة.

بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: تذكرة الحفاظ , شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف  .ّٓ
 ـ.ُٖٗٗ -ىػُُْٗلبناف, الطبعة: األكلى, -ىػ(, الناشر: دار الكتب العممية بيركتْٖٕ
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أبك الفضؿ محمد بف طاىر بف عمي بف أحمد المقدسي الشيباني,  تذكرة الحفاظ البف القيسراني, .ْٓ
السمفي, الناشر: دار ىػ(, تحقيؽ: حمدم عبد المجيد َٕٓالمعركؼ بابف القيسراني )المتكفى: 

 ـ. ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓالصميعي لمنشر كالتكزيع, الرياض, الطبعة: األكلى, 
المؤلؼ: عبد الرزاؽ بف عبد المحسف , تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي .ٓٓ

 .ُعدد األجزاء: , ـََِّىػ/ُِْْالطبعة: األكلى, , الناشر: غراس لمنشر كالتكزيع, البدر
في معرفة ضعفاء المحدثيف كعمؿ الحديث, مؤلؼ الكامؿ في الضعفاء:  جـ الساقطة مف الكامؿالترا .ٔٓ

أبك أحمد عبد اهلل بف عدم بف عبد اهلل بف محمد ابف مبارؾ بف القطاف الجرجاني )المتكفى: 
القاىرة  -ىػ(, استدراؾ كتحقيؽ: أبك الفضؿ عبد المحسف الحسيني, الناشر: مكتبة ابف تيمية ّٓٔ

 ـ.ُّٗٗق, ُُّْ, الطبعة: األكلى, مصر –
فيصؿ بف عبد العزيز بف فيصؿ ابف حمد المبارؾ الحريممي النجدم , تطريز رياض الصالحيف .ٕٓ

ىػ(, المحقؽ: د. عبد العزيز بف عبد اهلل بف إبراىيـ الزير آؿ حمد, الناشر: دار ُّٕٔ)المتكفى: 
 ـ. ََِِ -ىػ  ُِّْالعاصمة لمنشر كالتكزيع, الرياض, الطبعة: األكلى, 

التعديؿ كالتجريح , لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح, أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد  .ٖٓ
ىػ(, المحقؽ: د. أبك لبابة ْْٕبف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي )المتكفى: ا

 .ُٖٔٗ – َُْٔ الرياض, الطبعة: األكلى, –حسيف, الناشر: دار المكاء لمنشر كالتكزيع 
أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد , التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح .ٗٓ

ىػ(, المحقؽ: د. أبك لبابة ْْٕبف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي )المتكفى: ا
 حسيف

ىػ(, المحقؽ: ضبطو ُٖٔالتعريفات, عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )المتكفى:  .َٔ
لبناف, الطبعة: –كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر, الناشر: دار الكتب العممية بيركت 

 ـ.ُّٖٗ-ىػ َُّْاألكلى 
ىػ(, المحقؽ: ِْٗتعظيـ قدر الصالة, أبك عبد اهلل محمد بف نصر بف الحجاج المىٍركىًزم )المتكفى:  .ُٔ

المدينة المنكرة, الطبعة: األكلى,  -لناشر: مكتبة الدار د. عبد الرحمف عبد الجبار الفريكائي, ا
َُْٔ. 

تعميؽ مختصر عمى لمعة االعتقاد لمعة االعتقاد اليادم إلى سبيؿ الرشاد, محمد بف صالح بف  .ِٔ
ىػ(, المحقؽ: أشرؼ بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ, الناشر: ُُِْمحمد العثيميف )المتكفى: 

 ـ.ُٓٗٗ -ىػُُْٓلطبعة الثالثة مكتبة أضكاء السمؼ, الطبعة: ا
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التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمو مف صحيحو, كشاذه مف محفكظو, مؤلؼ  .ّٔ
ٍعبدى, التميمي, أبك حاتـ, الدارمي, البيستي  األصؿ: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

بف عبد اهلل, عالء الديف الفارسي ىػ(, ترتيب: األمير أبك الحسف عمي بف بمباف ّْٓ)المتكفى: 
ىػ(, مؤلؼ التعميقات الحساف: أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف ّٕٗالحنفي )المتكفى: 

ىػ(, الناشر: دار با كزير لمنشر َُِْالحاج نكح بف نجاتي بف آدـ, األشقكدرم األلباني )المتكفى: 
 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْاألكلى, المممكة العربية السعكدية, الطبعة:  -كالتكزيع, جدة 

تفسير ابف كثير, أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:  .ْٔ
ىػ(, المحقؽ: سامي بف محمد سالمة, الناشر: دار طيبة لمنشر كالتكزيع, الطبعة: الثانية ْٕٕ
 ـ. ُٗٗٗ -ىػ َُِْ

ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد  ,يؿتفسير البيضاكم = أنكار التنزيؿ كأسرار التأك  .ٓٔ
ىػ(, المحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي, الناشر: دار إحياء ٖٓٔالشيرازم البيضاكم )المتكفى: 

 ىػ. ُُْٖ -بيركت, الطبعة: األكلى  –التراث العربي 
لديف عبد الرحمف ىػ( كجالؿ أْٖجالؿ الديف محمد بف أحمد المحمي )المتكفى:  تفسير الجالليف, .ٔٔ

 القاىرة, الطبعة: األكلى. –ىػ(, الناشر: دار الحديث ُُٗبف أبي بكر السيكطي )المتكفى: ا
تفسير الطبرم = جامع البياف ط ىجر, محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي, أبك  .ٕٔ

ي, بالتعاكف مع ىػ(, تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل بف عبد المحسف التركَُّجعفر الطبرم )المتكفى: 
مركز البحكث كالدراسات اإلسالمية بدار ىجر الدكتكر عبد السند حسف يمامة, الناشر: دار ىجر 

 ـ. ََُِ -ىػ  ُِِْلمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف, الطبعة: األكلى, 
تفسير القرطبي, المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي  .ٖٔ

براىيـ أطفيش, الناشر: دار ُٕٔالديف القرطبي )المتكفى:  شمس ىػ(, تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 ـ. ُْٔٗ -ىػ ُّْٖالقاىرة, الطبعة: الثانية,  –الكتب المصرية 

أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني )المتكفى: , تفسير عبد الرزاؽ .ٗٔ
لعممية, دراسة كتحقيؽ: د. محمكد محمد عبده, الناشر: دار الكتب ىػ(, الناشر: دار الكتب اُُِ

 ىػ.ُُْٗبيركت., الطبعة: األكلى, سنة  -العممية 
تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ, المؤلؼ: محمد بف فتكح بف عبد اهلل بف فتكح بف  .َٕ

ًميدم أبك عبد اهلل بف أبي نصر )المتكفى:  ىػ(, المحقؽ: الدكتكرة: ْٖٖحميد األزدم الميكرقي الحى
 – ُُْٓمصر, الطبعة: األكلى,  –القاىرة  -زبيدة محمد سعيد عبد العزيز, الناشر: مكتبة السنة 

ُٗٗٓ. 
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تقريب التيذيب,  أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني )المتكفى:  .ُٕ
 .ُٖٔٗ – َُْٔالطبعة: األكلى,  سكريا, –ىػ(, المحقؽ: محمد عكامة, الناشر: دار الرشيد ِٖٓ

التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد  .ِٕ
ىػ(, الناشر: دار الكتب العممية, الطبعة: الطبعة األكلى ِٖٓبف حجر العسقالني )المتكفى: ا

 ـ.ُٖٗٗىػ. ُُْٗ
محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف تمخيص تاريح نيسابكر, أبك عبد اهلل الحاكـ  .ّٕ

ىػ(, تمخيص: أحمد بف َْٓالحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 
 طيراف. –محمد بف الحسف بف أحمد المعركؼ بالخميفة النيسابكرم, الناشر: كتابخانة ابف سينا 

نيد, أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسا .ْٕ
ىػ(, تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم , محمد عبد ّْٔبف عاصـ النمرم القرطبي )المتكفى: ا

 ىػ. ُّٕٖالمغرب, عاـ النشر:  –الكبير البكرم, الناشر: كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية 
ىػ(, عنيت ٕٔٔيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى: أبك زكريا مح تيذيب األسماء كالمغات, .ٕٓ

بنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميو كمقابمة أصكلو: شركة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية, 
 لبناف. –يطمب مف: دار الكتب العممية, بيركت 

تكفى: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني )الم تيذيب التيذيب, .ٕٔ
 ىػ.ُِّٔىػ(, الناشر: مطبعة دائرة المعارؼ النظامية, اليند, الطبعة: الطبعة األكلى, ِٖٓ

يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ, أبك الحجاج, جماؿ الديف ابف , تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ .ٕٕ
 ىػ(, المحقؽ: د. بشار عكاد معركؼ,ِْٕالزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزم )المتكفى: 

 .َُٖٗ – ََُْبيركت, الطبعة: األكلى,  –الناشر: مؤسسة الرسالة 
, ىػ(َّٕالمؤلؼ: محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم, أبك منصكر )المتكفى: , تيذيب المغة .ٖٕ

الطبعة: األكلى, , بيركت –الناشر: دار إحياء التراث العربي , المحقؽ: محمد عكض مرعب
 .ـََُِ

الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ, محمد بف عبد اهلل )أبي بكر( بف تكضيح المشتبو في ضبط أسماء  .ٕٗ
محمد ابف أحمد بف مجاىد القيسي الدمشقي الشافعي, شمس الديف, الشيير بابف ناصر الديف 

بيركت, الطبعة:  –ىػ(, المحقؽ: محمد نعيـ العرقسكسي, الناشر: مؤسسة الرسالة ِْٖ)المتكفى: 
 ـ.ُّٗٗاألكلى, 

أبك عبد اهلل, عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف  بياف لشجرة اإليماف,التكضيح كال .َٖ
 ىػ(.ُّٕٔحمد آؿ سعدم )المتكفى: 
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التيسير بشرح الجامع الصغير, زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف  .ُٖ
 -ناشر: مكتبة اإلماـ الشافعي ىػ(, الَُُّزيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )المتكفى: 

 الرياض
ٍعبدى, التميمي, أبك حاتـ, الدارمي, البيستي  .ِٖ الثقات, محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

ىػ(, طبع بإعانة: كزارة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية, تحت مراقبة: الدكتكر ّْٓ)المتكفى: 
العثمانية, الناشر: دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد  محمد عبد المعيد خاف مدير دائرة المعارؼ

 .ُّٕٗ=   ى ُّّٗالطبعة: األكلى,  الدكف اليند
أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف الحاج نكح بف , الثمر المستطاب في فقو السنة كالكتاب .ّٖ

التكزيع, الطبعة: ىػ(, الناشر: غراس لمنشر ك َُِْنجاتي بف آدـ, األشقكدرم األلباني )المتكفى: 
 ىػ. ُِِْاألكلى, 

المؤلؼ: معمر بف أبي عمرك راشد األزدم مكالىـ, , الجامع )منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ( .ْٖ
الناشر: , المحقؽ: حبيب الرحمف األعظمي, ىػ(ُّٓأبك عركة البصرم, نزيؿ اليمف )المتكفى: 

 .ىػ َُّْالطبعة: الثانية, , المجمس العممي بباكستاف, كتكزيع المكتب اإلسالمي ببيركت
جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ, مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد  .ٖٓ

 -ىػ(, تحقيؽ : عبد القادر األرنؤكط َٔٔابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )المتكفى : 
مكتبة دار البياف, الطبعة  -ة المالح مطبع -التتمة تحقيؽ بشير عيكف, الناشر : مكتبة الحمكاني 

 : األكلى.
جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ, صالح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد اهلل الدمشقي  .ٖٔ

 ,بيركت –ىػ(, المحقؽ: حمدم عبد المجيد السمفي, الناشر: عالـ الكتب ُٕٔالعالئي )المتكفى: 
 .ُٖٔٗ – َُْٕالطبعة: الثانية, 

المؤلؼ: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي , مسانيد كالس نىف اليادم ألقكـ سىنىفجامع ال .ٕٖ
الناشر: دار , المحقؽ: د عبد الممؾ بف عبد اهلل الدىيش, ىػ(ْٕٕالبصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: 

ضة لبناف, طبع عمى نفقة المحقؽ كيطمب مف مكتبة الني -خضر لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت 
 .ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗالطبعة: الثانية, , مكة المكرمة -الحديثة 

الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو =  .ٖٖ
صحيح البخارم, المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي, المحقؽ: محمد زىير 

كؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد بف ناصر الناصر, الناشر: دار طا
 .ىػُِِْالطبعة: األكلى, , عبد الباقي(



  اٌفيووبسط               

 

              

                                                                       911 
   

الجرح كالتعديؿ, أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي, الحنظمي, الرازم  .ٖٗ
بحيدر آباد  - ىػ(, الناشر: طبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانيةِّٕابف أبي حاتـ )المتكفى: 

 ـ. ُِٓٗىػ  ُُِٕبيركت, الطبعة: األكلى,  –اليند, دار إحياء التراث العربي  –الدكف 
محمد بف محمد بف سميماف بف الفاسي بف طاىر , جمع الفكائد مف جامع األصكؿ كمجمع الزكائد .َٗ

بف  ىػ(, تحقيؽ كتخريج: أبك عمي سميمافَُْٗاني المغربي المالكي )المتكفى: كدالسكسي الر 
, بيركت, الطبعة: األكلى,  -دريع, الناشر: مكتبة ابف كثير, الككيت   -ىػ  ُُْٖدار ابف حـز

 ـ. ُٖٗٗ
ىػ(, المحقؽ: رمزم منير ُِّجميرة المغة, أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم )المتكفى:  .ُٗ

 ـ.ُٕٖٗبيركت, الطبعة: األكلى,  –بعمبكي, الناشر: دار العمـ لممالييف 
لحافظ أبى محمد عبد العظيـ المنذرم المصرم عف أسئمة فى الجرح كالتعديؿ, عبد العظيـ جكاب ا .ِٗ

ىػ(, المحقؽ: عبد الفتاح ٔٓٔبف عبد القكم بف عبد اهلل, أبك محمد, زكي الديف المنذرم )المتكفى: ا
 أبك غدة, الناشر: مكتب المطبكعات اإلسالمية بحمب.

مىى تٍفسيًر ال .ّٗ اًشيةي الش يىاًب عى مىى تٍفسيًر حى اًكم, اٍلميسىمَّاة: ًعنىايةي القىاًضى كًكفىايةي الرَّاًضى عى بىيضى
اكم, شياب الديف أحمد بف محمد بف عمر الخفاجي المصرم الحنفي )المتكفى:  ىػ(, َُٗٔالبىيضى

 .بيركت –دار النشر: دار صادر 
ف إسحاؽ بف مكسى بف أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد ب, حمية األكلياء كطبقات األصفياء .ْٗ

 -ىػ ُّْٗبجكار محافظة مصر,  -ىػ(, الناشر: السعادة َّْميراف األصبياني )المتكفى: 
دار الفكر لمطباعة  - ِبيركت –دار الكتاب العربي  - ُـ, ثـ صكرتيا عدة دكر منيإُْٗ

 ىػ بدكف تحقيؽ(.َُْٗبيركت )طبعة  -دار الكتب العممية -ّكالنشر كالتكزيع, بيركت
صة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )كعميو إتحاؼ الخاصة بتصحيح الخالصة خال .ٓٗ

لمعالمة الحافظ البارع عمي بف صالح الديف الكككباني الصنعاني(, أحمد بف عبد اهلل بف أبي الخير 
ىػ(, ِّٗبف عبد العميـ الخزرجي األنصارم الساعدم اليمني, صفي الديف )المتكفى: بعد ا

حمب / بيركت,  -الفتاح أبك غدة, الناشر: مكتب المطبكعات اإلسالمية/دار البشائر  المحقؽ: عبد
 ىػ. ُُْٔالطبعة: الخامسة, 

المؤلؼ: قاسـ بف ثابت بف حـز العكفي السرقسطي, أبك محمد , الدالئؿ في غريب الحديث .ٔٗ
, , الرياضالناشر: مكتبة العبيكاف, تحقيؽ: د. محمد بف عبد اهلل القناص, ىػ(َِّ)المتكفى: 

 .ـ ََُِ -ىػ  ُِِْالطبعة: األكلى, 
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محمد عمي بف محمد بف عالف بف إبراىيـ البكرم الصديقي , دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف .ٕٗ
ىػ(, اعتنى بيا: خميؿ مأمكف شيحا, الناشر: دار المعرفة لمطباعة َُٕٓالشافعي )المتكفى: 

 ـ. ََِْ -ىػ  ُِْٓبعة, لبناف, الطبعة: الرا –كالنشر كالتكزيع, بيركت 
ديكاف الضعفاء كالمترككيف كخمؽ مف المجيكليف كثقات فييـ ليف, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد  .ٖٗ

ىػ(, المحقؽ: حماد بف محمد األنصارم, ْٖٕبف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: ا
 ـ. ُٕٔٗ - ىػ ُّٕٖمكة, الطبعة: الثانية,  –الناشر: مكتبة النيضة الحديثة 

أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى )المتكفى: , الذريعة الى مكاـر الشريعة .ٗٗ
القاىرة, عاـ النشر:  –ىػ(, تحقيؽ: د. أبك اليزيد أبك زيد العجمي, دار النشر: دار السالـ َِٓ
 ـ. ََِٕ -ىػ  ُِْٖ

اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز  ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ, شمس الديف أبك عبد .ََُ
ىػ(, المحقؽ: محمد شككر بف محمكد الحاجي أمرير المياديني, الناشر: ْٖٕالذىبي )المتكفى: 

 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔالزرقاء, الطبعة: األكلى,  –مكتبة المنار 
د المطمب بف الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عب الرسالة, .َُُ

ىػ(, المحقؽ: أحمد شاكر, الناشر: مكتبو َِْعبد مناؼ المطمبي القرشي المكي )المتكفى: 
 ـ.َُْٗىػ/ُّٖٓالحمبي, مصر, الطبعة: األكلى, 

أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني , رفع اإلصر عف قضاة مصر .َُِ
عمر, الناشر: مكتبة الخانجي, القاىرة, الطبعة: ىػ(, تحقيؽ: الدكتكر عمي محمد ِٖٓ)المتكفى: 
 ـ. ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٖاألكلى, 

ركح البياف, إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي , المكلى أبك الفداء )المتكفى:  .َُّ
 بيركت. –ىػ(, الناشر: دار الفكر ُُِٕ

د شمس الديف ابف قيـ الجكزية زاد المعاد في ىدم خير العباد, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سع .َُْ
مكتبة المنار اإلسالمية, الككيت, الطبعة:  -ىػ(, الناشر: مؤسسة الرسالة, بيركت ُٕٓ)المتكفى: 

 ـ.ُْٗٗىػ /ُُْٓالسابعة كالعشركف , 
المؤلؼ: محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار, أبك بكر األنبارم , الزاىر في معاني كممات الناس .َُٓ

الطبعة: , بيركت –الناشر: مؤسسة الرسالة , لمحقؽ: د. حاتـ صالح الضامفا, ىػ(ِّٖ)المتكفى: 
 .ُِٗٗ-ىػ  ُُِْاألكلى, 
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ٍكًجردم الخراساني, أبك بكر , الزىد الكبير .َُٔ ٍسرى المؤلؼ: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
, بيركت –الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية , المحقؽ: عامر أحمد حيدر, ىػ(ْٖٓالبييقي )المتكفى: 
 .ُٔٗٗالطبعة: الثالثة, 

ىػ(, تحقيؽ: حاتـ ِِْالسالح, أبك عيبيد القاسـ بف ساٌلـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم )المتكفى:  .َُٕ
 -ىػ  َُْٓصالح الضامف, الناشر: مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الطبعة: الثانية, 

 ـ. ُٖٓٗ
أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف , كفكائدىاسمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا  .َُٖ

ىػ(, الناشر: مكتبة المعارؼ َُِْالحاج نكح بف نجاتي بف آدـ, األشقكدرم األلباني )المتكفى: 
 -ىػ  ُُْٓ: ْ - ُلمنشر كالتكزيع, الرياض, الطبعة: األكلى, )لمكتبة المعارؼ(, عاـ النشر: جػ 

 ـ. ََِِ -ىػ  ُِِْ: ٕـ, جػ  ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔ: ٔـ, جػ  ُٓٗٗ
السنة, أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيبانٌي البغدادم )المتكفى:  .َُٗ

الدماـ, الطبعة:  –ىػ(, المحقؽ: د. محمد بف سعيد بف سالـ القحطاني, الناشر: دار ابف القيـ َِٗ
 ـ. ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔاألكلى, 

ىػ(, المحقؽ: سالـ أحمد ِْٗالحجاج المىٍركىًزم )المتكفى: السنة, أبك عبد اهلل محمد بف نصر بف  .َُُ
 .َُْٖبيركت, الطبعة: األكلى,  –السمفي, الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية 

سنف أبي داكد, أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم  .ُُُ
يف عبد الحميد, الناشر: المكتبة ىػ(, المحقؽ: محمد محيي الدِٕٓالس ًجٍستاني )المتكفى: 

 بيركت. –العصرية, صيدا 
سنف الترمذم, محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذم, أبك عيسى )المتكفى:  .ُُِ

براىيـ ّ( كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ ِ, ُىػ(, تحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر )جػ ِٕٗ ( كا 
(, الناشر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى ٓ, ْجػ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ )

 ـ. ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗمصر, الطبعة: الثانية,  –البابي الحمبي 
ٍكًجردم الخراساني, أبك بكر البييقي , السنف الكبرل .ُُّ ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 لبنات -ة, بيركت ىػ(, المحقؽ: محمد عبد القادر عطا, الناشر: دار الكتب العمميْٖٓ)المتكفى: 
عمي بف عبد اهلل بف جعفر السعدم بالكالء المديني, البصرم, , سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني .ُُْ

 –ىػ(, المحقؽ: مكفؽ عبد اهلل عبد القادر, الناشر: مكتبة المعارؼ ِّْأبك الحسف )المتكفى: 
 .َُْْالطبعة: األكلى, , الرياض
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بف معيف, أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف  سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى .ُُٓ
ىػ(, المحقؽ: أحمد محمد نكر ِّّبسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكالء, البغدادم )المتكفى: 

 ـ.ُٖٖٗىػ, َُْٖالمدينة المنكرة, الطبعة: األكلى,  -سيؼ, دار النشر: مكتبة الدار 
الركاة كتعديميـ, أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف سؤاالت أبي داكد لسماـ أحمد بف حنبؿ في جرح  .ُُٔ

ىػ(, المحقؽ: د. زياد محمد منصكر, الناشر: ُِْحنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني )المتكفى: 
 .ُُْْالمدينة المنكرة, الطبعة: األكلى,  -مكتبة العمكـ كالحكـ 

ؼ: أبك داكد سميماف بف المؤل, سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ .ُُٕ
المحقؽ: , ىػ(ًِٕٓجٍستاني )المتكفى: ير بف شداد بف عمرك األزدم الس  األشعث بف إسحاؽ بف بش
الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية, المدينة المنكرة, , محمد عمي قاسـ العمرم
 .ـُّٖٗىػ/َُّْالطبعة: األكلى, , المممكة العربية السعكدية

ت البرقاني لمدارقطني ركاية الكرجي عنو, أحمد بف محمد بف أحمد بف غالب, أبك بكر سؤاال .ُُٖ
ىػ(, المحقؽ: عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم, الناشر: كتب ِْٓالمعركؼ بالبرقاني )المتكفى: 

 ىػ.َُْْالىكر, باكستاف, الطبعة: األكلى,  -خانو جميمي 
لؼ: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف المؤ , سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني .ُُٗ

المحقؽ: د. مكفؽ بف عبد , ىػ(ّٖٓمسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني )المتكفى: 
 .ُْٖٗ – َُْْالطبعة: األكلى, , الرياض –الناشر: مكتبة المعارؼ , اهلل بف عبد القادر

يف بف محمد بف مكسى بف خالد بف سالـ المؤلؼ: محمد بف الحس, سؤاالت السممي لمدارقطني .َُِ
تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية , ىػ(ُِْالنيسابكرم, أبك عبد الرحمف السممي )المتكفى: 

 .ىػ ُِْٕالطبعة: األكلى, , د/ سعد بف عبد اهلل الحميد ك د/ خالد بف عبد الرحمف الجريسي
بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى سير أعالـ النبالء, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد  .ُُِ

ىػ(, المحقؽ : مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيح شعيب األرناؤكط, الناشر : مؤسسة ْٖٕ: 
 ـ. ُٖٓٗىػ /  َُْٓالرسالة, الطبعة : الثالثة , 

المؤلؼ: إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ , سير السمؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبياني .ُِِ
(, ىػّٓٓعمي القرشي الطميحي التيمي األصبياني, أبك القاسـ, الممقب بقكاـ السنة )المتكفى:  بفا

 الناشر: دار الراية لمنشر كالتكزيع, الرياض, تحقيؽ: د. كـر بف حممي بف فرحات بف أحمد
شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ, محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ الزرقاني المصرم األزىرم,  .ُِّ

ىػ ُِْْالقاىرة, الطبعة: األكلى,  –تحقيؽ: طو عبد الرءكؼ سعد, الناشر: مكتبة الثقافة الدينية 
 ـ.ََِّ -
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محيي السنة, أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي , شرح السنة .ُِْ
 -سالمي محمد زىير الشاكيش, الناشر: المكتب اإل-ىػ(, تحقيؽ: شعيب األرنؤكطُٔٓ)المتكفى: 

 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْدمشؽ, بيركت, الطبعة: الثانية, 
شرح العقيدة الكاسطية لشيح اإلسالـ ابف تيمية في ضكء الكتاب كالسنة, د. سعيد بف عمي بف كىؼ  .ُِٓ

 القحطاني, الناشر: مطبعة سفير, الرياض, تكزيع: مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعالف, الرياض.
ىػ(, ُّٓٗمحؽ الكاسطية, محمد بف خميؿ حسف ىٌراس )المتكفى: شرح العقيدة الكاسطية, كيميو م .ُِٔ

ضبط نصو كخرَّج أحاديثو ككضع الممحؽ: عمكم بف عبد القادر السقاؼ, الناشر: دار اليجرة 
 ىػ. ُُْٓالخبر, الطبعة: الثالثة,  –لمنشر كالتكزيع 

بكر بف عبد شرح القسطالني = إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم, أحمد بف محمد بف أبى  .ُِٕ
ىػ(, الناشر: المطبعة ِّٗالممؾ القسطالني القتيبي المصرم, أبك العباس, شياب الديف )المتكفى: 

 ىػ. ُِّّالكبرل األميرية, مصر, الطبعة: السابعة, 
المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج, أبك زكريا محيي الديف يحيى بف , شرح النككم عمى مسمـ .ُِٖ

بيركت, الطبعة: الثانية,  –ػ(, الناشر: دار إحياء التراث العربي ىٕٔٔشرؼ النككم )المتكفى: 
ُِّٗ. 

اإلعالـ بسنتو عميو السالـ, مغمطام بف قميج بف عبد اهلل البكجرم المصرم  -شرح سنف ابف ماجو  .ُِٗ
ىػ(, المحقؽ: كامؿ عكيضة, الناشر: ِٕٔالحكرم الحنفي, أبك عبد اهلل, عالء الديف )المتكفى: 

 ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالمممكة العربية السعكدية, الطبعة: األكلى,  -فى الباز مكتبة نزار مصط
شرح سنف أبي داكد, أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر  .َُّ

ىػ(, المحقؽ: أبك المنذر خالد بف إبراىيـ المصرم, الناشر: مكتبة ٖٓٓالديف العينى )المتكفى: 
 ـ. ُٗٗٗ-ىػ َُِْ, الطبعة: األكلى, الرياض –الرشد 

ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ )المتكفى:  شرح صحيح البخارم البف بطاؿ, .ُُّ
, السعكدية, الرياض -ىػ(, تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ, دار النشر: مكتبة الرشد ْْٗ

 .ـََِّ -ىػ ُِّْالطبعة: الثانية, 
يف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف, السىالمي, البغدادم, ثـ زيف الد شرح عمؿ الترمذم, .ُِّ

ىػ(, المحقؽ: الدكتكر ىماـ عبد الرحيـ سعيد, الناشر: مكتبة ٕٓٗالدمشقي, الحنبمي )المتكفى: 
 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٕاألردف, الطبعة: األكلى,  –الزرقاء  -المنار 
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بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم شرح مشكؿ اآلثار, أبك جعفر أحمد بف محمد بف سالمة  .ُّّ
ىػ( , تحقيؽ: شعيب األرنؤكط, الناشر: مؤسسة ُِّالمصرم المعركؼ بالطحاكم )المتكفى: 

 .ـ ُْْٗىػ,  ُُْٓ -الطبعة: األكلى , الرسالة
عبد الممؾ بف محمد بف إبراىيـ النيسابكرم الخرككشي, أبك سعد )المتكفى:  شرؼ المصطفى .ُّْ

 ىػ. ُِْْ -مكة, الطبعة: األكلى  –البشائر اإلسالمية  ىػ(, الناشر: دارَْٕ
ٍكًجردم الخراساني, أبك بكر , شعب اإليماف .ُّٓ ٍسرى المؤلؼ: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد , ىػ(ْٖٓالبييقي )المتكفى: 
 –ديثو: مختار أحمد الندكم, صاحب الدار السمفية ببكمبام أشرؼ عمى تحقيقو كتخريج أحا, حامد
, الناشر: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند, اليند

 .ـ ََِّ -ىػ  ُِّْالطبعة: األكلى, 
 –القمة أحمد بف عبد الفتاح زكاكل, الناشر: دار  شمائؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ, .ُّٔ

 اإلسكندرية.
(, ىك باب الشمائؿ الشريفة مف الجامع الصغير لمسيكطي كشرحو لممناكم, )الشمائؿ الشريفة .ُّٕ

المحقؽ: حسف بف (, ىػُُٗالمؤلؼ: عبد الرحمف بف أبي بكر, جالؿ الديف السيكطي )المتكفى: 
 .-الناشر: دار طائر العمـ لمنشر كالتكزيع , عبيد باحبيشي

ىػ(, ّٕٓكالـ العرب مف الكمكـ, نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني )المتكفى:  شمس العمـك كدكاء .ُّٖ
د يكسؼ محمد عبد اهلل,  -مطير بف عمي اإلرياني  -المحقؽ: د حسيف بف عبد اهلل العمرم 
سكرية(, الطبعة: األكلى,  -لبناف(, دار الفكر )دمشؽ  -الناشر: دار الفكر المعاصر )بيركت 

 ـ. ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ
صحاح تاج المغة كصحاح العربية, أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى: ال .ُّٗ

الطبعة: الرابعة , بيركت –الناشر: دار العمـ لممالييف , تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار, ىػ(ّّٗ
 .ـ ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ

ذ بف مىٍعبدى, صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف, محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معا .َُْ
ىػ(, المحقؽ: شعيب األرنؤكط, الناشر: ّْٓالتميمي, أبك حاتـ, الدارمي, البيستي )المتكفى: 

 .ُّٗٗ – ُُْْبيركت, الطبعة: الثانية,  –مؤسسة الرسالة 
أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكر السممي , صحيح ابف خزيمة .ُُْ

ىػ(, المحقؽ: د. محمد مصطفى األعظمي, الناشر: المكتب اإلسالمي ُُّالنيسابكرم )المتكفى: 
 بيركت. –
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أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ,  األـ, –صحيح أبي داكد  .ُِْ
ىػ(, الناشر: مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع, الككيت, الطبعة: َُِْاألشقكدرم األلباني )المتكفى: 

 ـ. ََِِ -ػ ى ُِّْاألكلى, 
صحيح األدب المفرد لسماـ البخارم, محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أبك عبد  .ُّْ

ىػ(, حقؽ أحاديثو كعمؽ عميو: محمد ناصر الديف األلباني, الناشر: دار ِٔٓاهلل )المتكفى: 
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖالصديؽ لمنشر كالتكزيع, الطبعة: الرابعة, 

لصغير كزيادتو, أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف الحاج نكح بف نجاتي بف صحيح الجامع ا .ُْْ
 ىػ(, الناشر: المكتب اإلسالمي.َُِْآدـ, األشقكدرم األلباني )المتكفى: 

ىػ(, ِِّأبك جعفر محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي المكي )المتكفى:  الضعفاء الكبير, .ُْٓ
بيركت, الطبعة: األكلى,  –الناشر: دار المكتبة العممية  المحقؽ: عبد المعطي أميف قمعجي,

 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْْ
الضعفاء كالمتركككف, أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف  .ُْٔ

ىػ(, المحقؽ: د. عبد الرحيـ محمد القشقرم, أستاذ ّٖٓدينار البغدادم الدارقطني )المتكفى: 
لجامعة اإلسالمية, الناشر: مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة, مساعد بكمية الحديث با

, َٔ( : العدد ِىػ, جزء ) َُّْرمضاف  -شعباف  -, رجب ٗٓ( : العدد ُالطبعة: جزء )
ذك الحجة  -, رجب ْٔ - ّٔ( : العدد ّىػ, جزء ) َُّْذك الحجة  -ذك القعدة  -شكاؿ 
 ىػ. َُْْ

د الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني, النسائي )المتكفى: الضعفاء كالمتركككف, أبك عب .ُْٕ
 ىػ.ُّٔٗحمب, الطبعة: األكلى,  –ىػ( , المحقؽ: محمكد إبراىيـ زايد, الناشر: دار الكعي َّّ

جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى: , الضعفاء كالمتركككف .ُْٖ
بيركت, الطبعة: األكلى,  –اضي, الناشر: دار الكتب العممية ىػ(, المحقؽ: عبد اهلل القٕٗٓ
َُْٔ. 

الطب النبكم )جزء مف كتاب زاد المعاد البف القيـ(, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس  .ُْٗ
 بيركت. –ىػ(, الناشر: دار اليالؿ ُٕٓالديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى: 

ىػ(, المحقؽ: محمد ِٔٓحمد بف محمد )المتكفى: أبك الحسيف ابف أبي يعمى, م طبقات الحنابمة, .َُٓ
 بيركت. –حامد الفقي, الناشر: دار المعرفة 
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أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء, البصرم, البغدادم , الطبقات الكبرل .ُُٓ
ىػ(, تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا, الناشر: دار الكتب َِّالمعركؼ بابف سعد )المتكفى: 

 .ـ َُٗٗ -ىػ  َُُْالطبعة: األكلى, , بيركت –العممية 
الطبقات الكبرل, القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة كمف بعدىـ, أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع  .ُِٓ

ىػ(, المحقؽ: زياد محمد َِّالياشمي بالكالء, البصرم, البغدادم المعركؼ بابف سعد )المتكفى: 
 ىػ. َُْٖالمدينة المنكرة, الطبعة: الثانية,  - منصكر, الناشر: مكتبة العمكـ كالحكـ

أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف , طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا .ُّٓ
ىػ(, المحقؽ: عبد الغفكر عبد الحؽ ّٗٔاألنصارم المعركؼ بأًبي الشيح األصبياني )المتكفى: 

 .ُِٗٗ – ُُِْ, الطبعة: الثانية, بيركت –حسيف البمكشي, الناشر: مؤسسة الرسالة 
طبقات المدلسيف, تعريؼ اىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس, أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف  .ُْٓ

ىػ(, المحقؽ: د. عاصـ بف عبداهلل القريكتي, ِٖٓمحمد بف أحمد بف حجر العسقالني )المتكفى: 
 .ُّٖٗ – َُّْعماف, الطبعة: األكلى,  –الناشر: مكتبة المنار 

)المقصكد بالتقريب: تقريب األسانيد كترتيب المسانيد(, أبك الفضؿ  طرح التثريب في شرح التقريب .ُٓٓ
زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي )المتكفى: 

أبك زرعة كلي ىػ(, أكممو ابنو: أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردم الرازياني ثـ المصرم, َٖٔ
كصكرتيا دكر عدة  -ىػ(, الناشر: الطبعة المصرية القديمة ِٖٔالديف, ابف العراقي )المتكفى: 

 منيا )دار إحياء التراث العربي, كمؤسسة التاريح العربي, كدار الفكر العربي(.
 بيركت. –ىػ(, الناشر: دار الكتاب العربي َُِْسيد سابؽ )المتكفى: , العقائد اإلسالمية .ُٔٓ
, كالفضائؿ, كالمعنى, كالمقتضى, كاألركاف,  -قيدة المسمـ في ضكء الكتاب كالس نَّة ع .ُٕٓ المفيـك

الناشر: مطبعة , المؤلؼ: د. سعيد بف عمى بف كىؼ القحطاني, كالشركط, كالنكاقص, كالنكاقض
 .تكزيع: مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعالف, الرياض, سفير, الرياض

ؼ: محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذم, أبك المؤل, عمؿ الترمذم الكبير .ُٖٓ
المحقؽ: صبحي السامرائي , رتبو عمى كتب الجامع: أبك طالب القاضي, ىػ(ِٕٗعيسى )المتكفى: 

 –الناشر: عالـ الكتب , مكتبة النيضة العربية , , أبك المعاطي النكرم , محمكد خميؿ الصعيدم
 .َُْٗالطبعة: األكلى, , بيركت

عمؿ الحديث, أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي, الحنظمي, الرازم ابف  .ُٗٓ
ىػ( , تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية د/ سعد بف عبد اهلل ِّٕأبي حاتـ )المتكفى: 
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 ُِْٕالحميد ك د/ خالد بف عبد الرحمف الجريسي, الناشر: مطابع الحميضي, الطبعة: األكلى, 
 ـ. ََِٔ -ىػ 

أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف , العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل .َُٔ
ىػ(, المحقؽ: كصي اهلل بف محمد عباس, الناشر: دار الخاني , ُِْأسد الشيباني )المتكفى: 
 ـ. َُِ -ىػ  ُِِْالرياض, الطبعة: الثانية, 

المؤلؼ: عبد الغني بف عبد الكاحد بف , ر األناـ صمى اهلل عميو كسمـعمدة األحكاـ مف كالـ خي .ُُٔ
, ىػ(ََٔعمي بف سركر المقدسي الجماعيمي الدمشقي الحنبمي, أبك محمد, تقي الديف )المتكفى: 

الناشر: دار الثقافة العربية, , مراجعة كتقديـ: عبد القادر األرناؤكط, دراسة كتحقيؽ: محمكد األرناؤكط
 .ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالطبعة: الثانية, , كت, مؤسسة قرطبة, مدينة األندلسبير  -دمشؽ 

عمدة القارم شرح صحيح البخارم, أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف  .ُِٔ
 بيركت. –ىػ(, الناشر: دار إحياء التراث العربي ٖٓٓالغيتابى الحنفى بدر الديف العينى )المتكفى: 

يضاح عممو عكف المعبكد شرح سنف  .ُّٔ أبي داكد, كمعو حاشية ابف القيـ: تيذيب سنف أبي داكد كا 
كمشكالتو, محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر, أبك عبد الرحمف, شرؼ الحؽ, الصديقي, 

 ُُْٓبيركت, الطبعة: الثانية,  –ىػ(, الناشر: دار الكتب العممية ُِّٗالعظيـ آبادم )المتكفى: 
 ىػ.

ىػ(, َُٕالخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم )المتكفى:  العيف, أبك عبد الرحمف .ُْٔ
 المحقؽ: د ميدم المخزكمي, د إبراىيـ السامرائي, الناشر: دار كمكتبة اليالؿ.

ىػ(, ِِْأبك عيبيد القاسـ بف ساٌلـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم )المتكفى:  غريب الحديث, .ُٓٔ
الدكف,  -الناشر: مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر آباد المحقؽ: د. محمد عبد المعيد خاف,

 ـ. ُْٔٗ -ىػ  ُّْٖالطبعة: األكلى, 
, ىػ(ِٕٔالمؤلؼ: أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )المتكفى: , غريب الحديث .ُٔٔ

 ُّٕٗ.الطبعة: األكلى, , بغداد –الناشر: مطبعة العاني , المحقؽ: د. عبد اهلل الجبكرم
ىػ(, ٕٗٓجماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى: , غريب الحديث .ُٕٔ

لبناف,  –بيركت  -المحقؽ: الدكتكر عبد المعطي أميف القمعجي, الناشر: دار الكتب العممية 
 .ُٖٓٗ – َُْٓالطبعة: األكلى, 

عمرك بف أحمد, الزمخشرم جار المؤلؼ: أبك القاسـ محمكد بف , الفائؽ في غريب الحديث كاألثر .ُٖٔ
الناشر: دار , محمد أبك الفضؿ إبراىيـ-المحقؽ: عمي محمد البجاكم , ىػ(ّٖٓاهلل )المتكفى: 

 .الطبعة: الثانية, لبناف –المعرفة 
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تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ بف عبد اهلل بف أبي  الفتاكل الكبرل, .ُٗٔ
ىػ(, الناشر: دار الكتب ِٖٕمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: القاسـ بف محمد ابف تي
 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٖالعممية, الطبعة: األكلى, 

فتح البارم البف حجر, أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني الشافعي, الناشر: دار  .َُٕ
, قاـ بإخراجو , رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقيُّٕٗبيركت,  -المعرفة 

كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب, عميو تعميقات العالمة: عبد العزيز بف عبد اهلل 
 بف باز.ا
فتح البارم البف رجب, زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف, السىالمي, البغدادم,  .ُُٕ

 -ِ,ف بف عبد المقصكدمحمكد بف شعبا -ُىػ(, تحقيؽ: ٕٓٗثـ الدمشقي, الحنبمي )المتكفى: 
 -ٓ ,السيد عزت المرسي -ْ ,إبراىيـ بف إسماعيؿ القاضي -ّ ,مجدم بف عبد الخالؽ الشافعي

 -ٖ ,عالء بف مصطفى بف ىماـ -ٕ ,صالح بف سالـ المصراتي -ٔ ,محمد بف عكض المنقكش
حقكؽ: مكتب المدينة النبكية. ال- الناشر: مكتبة الغرباء األثرية ,صبرم بف عبد الخالؽ الشافعي

 ـ. ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕالقاىرة, الطبعة: األكلى,  –تحقيؽ دار الحرميف
الحسف بف أحمد بف يكسؼ بف محمد بف أحمد  فتح الغفار الجامع ألحكاـ سنة نبينا المختار, .ُِٕ

ىػ(, المحقؽ : مجمكعة بإشراؼ الشيح عمي العمراف, الناشر ُِٕٔالر باعي الصنعاني )المتكفى : 
 ىػ. ُِْٕفكائد, الطبعة : األكلى , : دار عالـ ال

ىػ(, الناشر: َُِٓمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )المتكفى: , فتح القدير .ُّٕ
 ىػ. ُُْْ -دمشؽ, بيركت, الطبعة: األكلى  -دار ابف كثير, دار الكمـ الطيب 

ى بف ميراف العسكرم الفركؽ المغكية, أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحي .ُْٕ
ىػ(, حققو كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ, الناشر: دار العمـ كالثقافة لمنشر ّٓٗ)المتكفى: نحك 
 مصر. –كالتكزيع, القاىرة 

أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي , الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ .ُٕٓ
 القاىرة. –بة الخانجي ىػ(, الناشر: مكتْٔٓالظاىرم )المتكفى: 

الفصكؿ في السيرة, أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:  .ُٕٔ
, ىػ(, تحقيؽ كتعميؽ: محمد العيد الخطراكم, محيي الديف مستك, الناشر: مؤسسة عمكـ القرآفْٕٕ

 .ىػ َُّْالطبعة: الثالثة, 
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المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف أيكب بف , كة كما أنزؿ بالمدينةفضائؿ القرآف كما أنزؿ مف القرآف بم .ُٕٕ
, تحقيؽ: غزكة بدير, ىػ(ِْٗيحيى بف الضريس بف يسار الضريس البجمي الرازم )المتكفى: 

 .ـ ُٕٖٗ -ىػ  َُْٖالطبعة: األكلى, , سكرية –الناشر: دار الفكر, دمشؽ 
لبناف, الطبعة:  –الكتاب العربي, بيركت  ىػ(, الناشر: دارَُِْفقو السنة, سيد سابؽ )المتكفى:  .ُٖٕ

 ـ. ُٕٕٗ -ىػ  ُّٕٗالثالثة, 
ٍيو البغدادم الشافعي  الفكائد الشيير بالغيالنيات, .ُٕٗ أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف إبراىيـ بف عبدكى

ىػ(, حققو: حممي كامؿ أسعد عبد اليادم, قدـ لو كراجعو كعمؽ عميو: أبك ّْٓالبزَّاز )المتكفى: 
السعكدية / الرياض, الطبعة:  -يكر بف حسف آؿ سمماف, الناشر: دار ابف الجكزم عبيدة مش
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕاألكلى, 

فيض القدير شرح الجامع الصغير, زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي  .َُٖ
لمكتبة التجارية ىػ(, الناشر: اَُُّبف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )المتكفى: ا

 .ُّٔٓمصر, الطبعة: األكلى,  –الكبرل 
تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ بف عبد اهلل بف أبي , قاعدة في الصبر .ُُٖ

ىػ(, المحقؽ: محمد بف خميفة ِٖٕالقاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 
, ّْالسنة  - ُُٔجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة, الطبعة: العدد بف عمي التميمي, الناشر: ال

 ـ.ََِِىػ/ُِِْ
ىػ(, تحقيؽ: ُٕٖالقامكس المحيط, مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل )المتكفى:  .ُِٖ

مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة, بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي, الناشر: مؤسسة الرسالة 
 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْٔلبناف, الطبعة: الثامنة,  –باعة كالنشر كالتكزيع, بيركت لمط

ٍكًجردم الخراساني, أبك بكر , القراءة خمؼ اإلماـ .ُّٖ ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
ىػ(, المحقؽ: محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ, الناشر: دار الكتب العممية ْٖٓالبييقي )المتكفى: 

 .َُْٓلطبعة: األكلى, ا, بيركت –
في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف  الكاشؼ .ُْٖ

ىػ(, المحقؽ: محمد عكامة أحمد محمد نمر الخطيب, ْٖٕعثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: 
 -ىػ  ُُّْة: األكلى, مؤسسة عمـك القرآف, جدة, الطبع -الناشر: دار القبمة لمثقافة اإلسالمية 

 ـ. ُِٗٗ
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ىػ(, تحقيؽ: عادؿ أحمد ّٓٔالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ, أبك أحمد بف عدم الجرجاني )المتكفى:  .ُٖٓ
عمي محمد معكض, شارؾ في تحقيقو: عبد الفتاح أبك سنة, الناشر: الكتب العممية -عبد المكجكد

 ـ.ُٕٗٗىػُُْٖلبناف, الطبعة: األكلى, -بيركت -
المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أبك عبد اهلل )المتكفى: , كتاب الضعفاء .ُٖٔ

, الناشر: مكتبة ابف عباس, المحقؽ: أبك عبد اهلل أحمد بف إبراىيـ بف أبي العينيف, ىػ(ِٔٓ
 .مػََِٓىػ/ُِْٔالطبعة: األكلى 

ك عبد اهلل )المتكفى: كتاب الضعفاء, محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أب .ُٕٖ
ىػ(, المحقؽ: أبك عبد اهلل أحمد بف إبراىيـ بف أبي العينيف, الناشر: مكتبة ابف عباس, ِٔٓ

 مػ.ََِٓىػ/ُِْٔالطبعة: األكلى 
الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار, أبك بكر بف أبي شيبة, عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف  .ُٖٖ

ىػ(, المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت, الناشر: مكتبة ِّٓعثماف بف خكاستي العبسي )المتكفى: 
 .َُْٗالرياض, الطبعة: األكلى,  –الرشد 

الكفاية في عمـ الركاية, أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم  .ُٖٗ
عممية ىػ(, المحقؽ: أبك عبداهلل السكرقي , إبراىيـ حمدم المدني, الناشر: المكتبة الّْٔ)المتكفى: 

 المدينة المنكرة. -
ىػ(, المحقؽ: ُِٔالكنى كاألسماء, مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى:  .َُٗ

عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم, الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية, المدينة 
 ـ.ُْٖٗىػ/َُْْالمنكرة, المممكة العربية السعكدية, الطبعة: األكلى, 

في معرفة مف الركاة الثقات, بركات بف أحمد بف محمد الخطيب, أبك البركات,  الككاكب النيرات .ُُٗ
ىػ(, المحقؽ: عبد القيكـ عبد رب النبي, الناشر: دار المأمكف ِٗٗزيف الديف ابف الكياؿ )المتكفى: 

 ـ.ُُٖٗػ بيركت, الطبعة: األكلى ػ 
ف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد المباب في تيذيب األنساب, أبك الحسف عمي ب .ُِٗ

 بيركت. –ىػ(, الناشر: دار صادر َّٔالكاحد الشيباني الجزرم, عز الديف ابف األثير )المتكفى: 
لساف العرب, محمد بف مكـر بف عمى, أبك الفضؿ, جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى  .ُّٗ

 ىػ. ُُْْ -بيركت, الطبعة: الثالثة  –صادر ىػ(, الناشر: دار ُُٕاإلفريقى )المتكفى: 
أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني )المتكفى: , لساف الميزاف .ُْٗ

 –اليند, الناشر: مؤسسة األعممي لممطبكعات بيركت  –ىػ(, المحقؽ: دائرة المعرؼ النظامية ِٖٓ
 ـ.ُُٕٗىػ /َُّٗلبناف, الطبعة: الثانية, 
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السنف = السنف الصغرل لمنسائي, المؤلؼ: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي  المجتبى مف .ُٓٗ
ىػ(, تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة, الناشر: مكتب المطبكعات َّّالخراساني, النسائي )المتكفى: 

 .ُٖٔٗ – َُْٔحمب, الطبعة: الثانية,  –اإلسالمية 
حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف  كالضعفاء كالمترككيف, محمد بف المجركحيف البف حباف .ُٔٗ

ٍعبدى, التميمي, أبك حاتـ, الدارمي, البيستي )المتكفى:  ىػ(, المحقؽ: محمكد إبراىيـ زايد, ّْٓمى
 ىػ.ُّٔٗحمب, الطبعة: األكلى,  –الناشر: دار الكعي 

ىػ(, ِٖٕتقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني )المتكفى: , مجمكع الفتاكل .ُٕٗ
المحقؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ, الناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ, 

 ـ.ُٓٗٗىػ/ُُْٔالمدينة النبكية, المممكة العربية السعكدية, عاـ النشر: 
ىػ[, المحقؽ: ْٖٓالمحكـ كالمحيط األعظـ, أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ]ت:  .ُٖٗ

 ـ.َََِ -ىػ  ُُِْبيركت, الطبعة: األكلى,  –, الناشر: دار الكتب العممية عبد الحميد ىنداكم
مختار الصحاح, زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )المتكفى:  .ُٗٗ

 –الدار النمكذجية, بيركت  -ىػ(, المحقؽ: يكسؼ الشيح محمد, الناشر: المكتبة العصرية ٔٔٔ
 .ـُٗٗٗىػ / َُِْة: الخامسة, الطبع, صيدا

, المؤلؼ: محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل التكيجرم, مختصر الفقو اإلسالمي في ضكء القرآف كالسنة .ََِ
 .ـََُِ - ىػُُّْ الحادية عشرة, الطبعة:, الناشر: دار أصداء المجتمع, المممكة العربية السعكدية

در, أبك العباس الحسيني العبيدم, تقي أحمد بف عمي بف عبد القا, مختصر الكامؿ في الضعفاء .َُِ
 -ىػ(, المحقؽ: أيمف بف عارؼ الدمشقي, الناشر: مكتبة السنة ْٖٓالديف المقريزم )المتكفى: 

 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْٓمصر / القاىرة, الطبعة: األكلى, 
)مطبكع ممحقا باألـ لمشافعي(, إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ, أبك إبراىيـ  مختصر المزني .َِِ

 ـ.َُٗٗىػ/َُُْبيركت, سنة النشر:  –ىػ(, الناشر: دار المعرفة ِْٔ)المتكفى:  المزني
ٍفرىةى أىًسٍيدً  .َِّ ًحيًح, المييىمَّبي بفي أىٍحمىدى بًف أىًبي صي اًمًع اٍلصَّ ري النًَّصيحي ًفي تىٍيًذيًب اٍلًكتىاًب اٍلجى  بًف اٍلميٍختىصى

, المىًرًيي   ٍبًد اهلًل األىسىًدم  األىٍندىليًسي  ىػ(, المحقؽ: أىٍحمىدي ٍبفي فىاًرسو السَّمكـ, الناشر: ّْٓ)المتكفى:  عى
 ـ. ََِٗ -ىػ َُّْالرياض, الطبعة: األكلى,  –دار التكحيد, دار أىؿ السنة 

صالح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد اهلل الدمشقي العالئي  المختمطيف لمعالئي, .َِْ
زم عبد المطمب, عمي عبد الباسط مزيد, الناشر: مكتبة ىػ(, المحقؽ: د. رفعت فك ُٕٔ)المتكفى: 
 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕالقاىرة, الطبعة: األكلى,  –الخانجي 
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المختمؼ فييـ, أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف أزداذ البغدادم  .َِٓ
حمد القشقرم, ىػ(, المحقؽ: عبد الرحيـ بف محمد بف أّٖٓالمعركؼ بػ ابف شاىيف )المتكفى: 

 ـ.ُٗٗٗىػ / َُِْالناشر: مكتبة الرشد, الرياض, المممكة العربية السعكدية, الطبعة: األكلى, 
ىػ(, المحقؽ: خميؿ ْٖٓالمخصص, أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )المتكفى:  .َِٔ

 ـ.ُٔٗٗىػ ُُْٕبيركت, الطبعة: األكلى,  –إبراىـ جفاؿ, الناشر: دار إحياء التراث العربي 
المدلسيف, أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردم الرازياني ثـ المصرم, أبك زرعة كلي الديف, ابف  .َِٕ

ىػ(, المحقؽ: د رفعت فكزم عبد المطمب, د. نافذ حسيف حماد, الناشر: ِٖٔالعراقي )المتكفى: 
 ـ.ُٓٗٗىػ, ُُْٓدار الكفاء, الطبعة: األكلى 

ف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي, الحنظمي, الرازم ابف المراسيؿ, أبك محمد عبد الرحمف ب .َِٖ
 -ىػ(, المحقؽ: شكر اهلل نعمة اهلل قكجاني, الناشر: مؤسسة الرسالة ِّٕأبي حاتـ )المتكفى: 

 بيركت
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, أبك الحسف عبيد اهلل بف محمد عبد السالـ بف خاف محمد  .َِٗ

ىػ(, الناشر: إدارة البحكث ُُْْلديف الرحماني المباركفكرم )المتكفى: بف أماف اهلل بف حساـ اا
 ـ. ُْٖٗىػ,  َُْْ -بنارس اليند, الطبعة: الثالثة  -الجامعة السمفية  -العممية كالدعكة كاإلفتاء 

عمي بف )سمطاف( محمد, أبك الحسف نكر الديف المال , مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .َُِ
لبناف, الطبعة: األكلى,  –ىػ(, الناشر: دار الفكر, بيركت َُُْالمتكفى: اليركم القارم )

 ـ.ََِِ -ىػ ُِِْ
مركيات غزكة حنيف كحصار الطائؼ, إبراىيـ بف إبراىيـ قريبي, الناشر: عمادة البحث العممي  .ُُِ

 ىػ.ُُِْبالجامعة اإلسالمية, المدينة النبكية, المممكة العربية السعكدية, الطبعة: األكلى, 
أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ , لمستدرؾ عمى الصحيحيفا .ُِِ

ىػ(, تحقيؽ: مصطفى َْٓبف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: ا
 .َُٗٗ – ُُُْبيركت, الطبعة: األكلى,  –عبد القادر عطا, الناشر: دار الكتب العممية 

ابف أبي شيبة, أبك بكر بف أبي شيبة, عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي  مسند .ُِّ
ىػ(, المحقؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازم ك أحمد بف فريد المزيدم, الناشر: ِّٓالعبسي )المتكفى: 

 ـ.ُٕٗٗالرياض, الطبعة: األكلى,  –دار الكطف 
اكد بف الجاركد الطيالسي البصرل )المتكفى: أبك داكد سميماف بف د, مسند أبي داكد الطيالسي .ُِْ

مصر, الطبعة:  –ىػ(, المحقؽ: الدكتكر محمد بف عبد المحسف التركي, الناشر: دار ىجر َِْ
 ـ. ُٗٗٗ -ىػ  ُُْٗاألكلى, 
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مسند أبي يعمى, أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى بف ىالؿ التميمي,  .ُِٓ
 دمشؽ -لمحقؽ: حسيف سميـ أسد, الناشر: دار المأمكف لمتراث ىػ(, إَّالمكصمي )المتكفى: 

مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ, أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني  .ُِٔ
عادؿ مرشد, كآخركف, إشراؼ: د عبد اهلل بف عبد  -ىػ(, المحقؽ: شعيب األرنؤكط ُِْ)المتكفى: 

 ـ. ََُِ -ىػ  ُُِْلرسالة, الطبعة: األكلى, المحسف التركي, الناشر: مؤسسة ا
مسند اإلماـ الشافعي, الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف  .ُِٕ

ىػ(, رتبو عمى األبكاب الفقيية: َِْعبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي )المتكفى: 
ؼ: محمد زاىد بف الحسف الككثرم, تكلى نشره محمد عابد السندم, عرؼ لمكتاب كترجـ لممؤل

كتصحيحو كمراجعة أصكلو عمى نسختيف مخطكطتيف: السيد يكسؼ عمي الزكاكم الحسني, السيد 
 -ىػ  َُّٕلبناف, عاـ النشر:  –عزت العطار الحسيني, الناشر: دار الكتب العممية, بيركت 

 ـ. ُُٓٗ
كر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خالد بف مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار, أبك ب .ُِٖ

ىػ(, المحقؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل, )حقؽ ِِٗعبيد اهلل العتكي المعركؼ بالبزار )المتكفى: 
( كصبرم عبد الخالؽ ُٕإلى  َُ(, كعادؿ بف سعد )حقؽ األجزاء مف ٗإلى  ُاألجزاء مف 

المدينة المنكرة, الطبعة: األكلى, )بدأت  -ـ (, الناشر: مكتبة العمكـ كالحكُٖالشافعي )حقؽ الجزء 
 ـ(.ََِٗـ, كانتيت ُٖٖٗ

حققو  ,(كتاب حديثي -ُِ- جميع األحاديث كطرقيا الكاردة في, كىك )معاصر المسند الجامع .ُِٗ
كرتبو كضبط نصو: محمكد محمد خميؿ, الناشر: دار الجيؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت, 

 ـ. ُّٗٗ -ىػ  ُُّْكالمطبكعات, الككيت, الطبعة: األكلى,  الشركة المتحدة لتكزيع الصحؼ
مسند الدارمي المعركؼ بػ )سنف الدارمي(, أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ  .َِِ

ىػ(, تحقيؽ: حسيف سميـ أسد ِٓٓبف عبد الصمد الدارمي, التميمي السمرقندم )المتكفى: ا
ىػ  ُُِْنشر كالتكزيع, المممكة العربية السعكدية, الطبعة: األكلى, الداراني, الناشر: دار المغني لم

 ـ. َََِ -
كياني )المتكفى: , مسند الركياني .ُِِ ىػ(, المحقؽ: أيمف عمي أبك َّٕأبك بكر محمد بف ىاركف الر 

 .ُُْٔالقاىرة, الطبعة: األكلى,  –يماني, الناشر: مؤسسة قرطبة 
العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ, مسمـ بف  المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف .ِِِ

ىػ(, المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي, ُِٔالحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى: 
 بيركت. –الناشر: دار إحياء التراث العربي 
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المؤلؼ: عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي , مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار .ِِّ
 .دار النشر: المكتبة العتيقة كدار التراث(, ىػْْٓي, أبك الفضؿ )المتكفى: السبت

مشاىير عمماء األمصار كأعالـ فقياء األقطار, محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف  .ِِْ
ٍعبدى, التميمي, أبك حاتـ, الدارمي, البيستي )المتكفى:  ىػ(, حققو ككثقو كعمؽ عميو: مرزكؽ ّْٓمى

 -ىػ ُُُْالمنصكرة, الطبعة: األكلى  -, الناشر: دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيععمى ابراىيـ
 ـ.ُُٗٗ

مشكاة المصابيح, محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم, أبك عبد اهلل, كلي الديف, التبريزم )المتكفى:  .ِِٓ
طبعة: بيركت, ال –ىػ(, المحقؽ: محمد ناصر الديف األلباني, الناشر: المكتب اإلسالمي ُْٕ

 .ُٖٓٗالثالثة, 
محمد بف الحسف بف فكرؾ األنصارم األصبياني, أبك بكر )المتكفى:  مشكؿ الحديث كبيانو, .ِِٔ

 ـ.ُٖٓٗبيركت, الطبعة: الثانية,  –ىػ(, المحقؽ: مكسى محمد عمي, الناشر: عالـ الكتب َْٔ
ذكر المدلسيف مشيخة النسائي = تسمية مشايح أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي ك  .ِِٕ

)كغير ذلؾ مف الفكائد(, أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني, النسائي )المتكفى: 
 مكة المكرمة -ىػ(, المحقؽ: الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني, الناشر: دار عالـ الفكائد َّّ

م, أبك العباس أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمك  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, .ِِٖ
 بيركت. –ىػ(, الناشر: المكتبة العممية َٕٕ)المتكفى: نحك 

الناشر: دار القمـ, الدار , المؤلؼ: محمد بف محمد حسف شيرَّاب, المعالـ األثيرة في السنة كالسيرة .ِِٗ
 .ىػ ُُُْ -الطبعة: األكلى , بيركت -دمشؽ -الشامية 

المؤلؼ : محيي السنة , أبك محمد الحسيف بف  ,معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم .َِّ
, المحقؽ : عبد الرزاؽ الميدم, ىػ(َُٓمسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )المتكفى : 

 .ىػ َُِْالطبعة : األكلى , , بيركت–الناشر : دار إحياء التراث العربي 
إبراىيـ بف الخطاب البستي  كىك شرح سنف أبي داكد, أبك سميماف حمد بف محمد بف, معالـ السنف .ُِّ

 ُُّٓحمب, الطبعة: األكلى  –ىػ(, الناشر: المطبعة العممية ّٖٖالمعركؼ بالخطابي )المتكفى: 
 ـ. ُِّٗ -ىػ 

عرابو, .ِِّ ىػ(, المحقؽ: ُُّإبراىيـ بف السرم بف سيؿ, أبك إسحاؽ الزجاج )المتكفى: معاني القرآف كا 
 ـ.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖبيركت, الطبعة: األكلى  –عبد الجميؿ عبده شمبي, الناشر: عالـ الكتب 
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معجـ ابف األعرابي, أبك سعيد بف األعرابي أحمد بف محمد بف زياد بف بشر بف درىـ البصرم  .ِّّ
ىػ(, تحقيؽ كتخريج: عبد المحسف بف إبراىيـ بف أحمد الحسيني, الناشر: َّْالصكفي )المتكفى: 

 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ: األكلى, دار ابف الجكزم, المممكة العربية السعكدية, الطبعة
سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي, أبك القاسـ الطبراني , المعجـ األكسط .ِّْ

ىػ(, المحقؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد , عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني, َّٔ)المتكفى: 
 القاىرة. –الناشر: دار الحرميف 

أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم )المتكفى:  المؤلؼ: شياب الديف, معجـ البمداف .ِّٓ
 .ـُٓٗٗالطبعة: الثانية, , الناشر: دار صادر, بيركت, ىػ(ِٔٔ

(, ىػ ّْٖالمؤلؼ : لسماـ أبي عبيد اهلل محمد بف عمراف المرزباني )المتكفى : , معجـ الشعراء .ِّٔ
بة القدسي, دار الكتب العممية, الناشر : مكت, بتصحيح كتعميؽ : األستاذ الدكتكر ؼ . كرنكك

 .ـ ُِٖٗ -ىػ  َُِْالطبعة : الثانية, , لبناف –بيركت 
معجـ الصحابة, أبك القاسـ عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز بف المىٍرزيباف بف سابكر بف شاىنشاه  .ِّٕ

 –ف ىػ(, المحقؽ: محمد األميف بف محمد الجكني, الناشر: مكتبة دار البيإُّالبغكم )المتكفى: 
 ـ. َََِ -ىػ  ُُِْالككيت, الطبعة: األكلى, 

سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي, أبك القاسـ الطبراني , المعجـ الكبير .ِّٖ
 –ىػ(, المحقؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي, دار النشر: مكتبة ابف تيمية َّٔ)المتكفى: 

 القاىرة, الطبعة: الثانية.
ىػ( بمساعدة فريؽ ُِْْمعاصرة, د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتكفى: معجـ المغة العربية ال .ِّٗ

 ـ. ََِٖ -ىػ  ُِْٗعمؿ, الناشر: عالـ الكتب, الطبعة: األكلى, 
ىػ(, ّٓٗمعجـ مقاييس المغة, أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم, أبك الحسيف )المتكفى:  .َِْ

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗالفكر, عاـ النشر:  المحقؽ: عبد السالـ محمد ىاركف, الناشر: دار
معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء كذكر مذاىبيـ كأخبارىـ, أبك الحسف  .ُِْ

ىػ(, المحقؽ: عبد العميـ عبد العظيـ ُِٔأحمد بف عبد اهلل بف صالح العجمى الككفى )المتكفى: 
 .ُٖٓٗ – َُْٓلسعكدية, الطبعة: األكلى, ا –المدينة المنكرة  -البستكم, الناشر: مكتبة الدار 

ٍندىه العبدم )المتكفى: أبك عبد اهلل محمد , معرفة الصحابة .ِِْ بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف مى
ىػ(, حققو كقدـ لو كعمؽ عميو: األستاذ الدكتكر/ عامر حسف صبرم, الناشر: مطبكعات ّٓٗ

 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْٔجامعة اإلمارات العربية المتحدة, الطبعة: األكلى, 
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بف مكسى بف ميراف األصبياني  أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ معرفة الصحابة, .ِّْ
ىػ(, تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازم, الناشر: دار الكطف لمنشر, الرياض, َّْ)المتكفى: 

 ـ. ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗالطبعة: األكلى 
معرفة عمكـ الحديث, أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف  .ِْْ

ىػ(, المحقؽ: السيد معظـ َْٓرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: الحكـ الضبي الطيماني النيسابك 
 ـ.ُٕٕٗ -ىػ ُّٕٗبيركت, الطبعة: الثانية,  –حسيف, الناشر: دار الكتب العممية 

محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسممي بالكالء, المدني, أبك عبد اهلل, الكاقدم )المتكفى:  المغازم, .ِْٓ
 -بيركت, الطبعة: الثالثة  –ناشر: دار األعممي ىػ(, تحقيؽ: مارسدف جكنس, الَِٕ
َُْٗ/ُٖٗٗ. 

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي  المغني في الضعفاء, .ِْٔ
 ىػ(, المحقؽ: الدكتكر نكر الديف عتر.ْٖٕ)المتكفى: 

دامة الجماعيمي المغني البف قدامة, أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف ق .ِْٕ
ىػ(, الناشر: مكتبة َِٔالمقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي, الشيير بابف قدامة المقدسي )المتكفى: 

 ـ.ُٖٔٗ -ىػ ُّٖٖالقاىرة, تاريح النشر: 
, لسماـ الحافظ أبي العباس أحمد بف عمر بف إبراىيـ المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ .ِْٖ

و كقدـ لو, محي الديف ديب مستك كيكسؼ عمي بديكم ق(, حققو كعمؽ عمئٓٔ-ٖٕٓالقرطبي )
بيركت, كدار الكمـ الطٌيب, دمشؽ -كأحمد محمد السٌيد كمحمكد إبراىيـ بٌزاؿ, دار ابف كثير, دمشؽ

 ـ(.ُٔٗٗ-قُُْٕبيركت, الطبعة األكلى )
عبد  مف سؤاالت أبي بكر أحمد بف محمد بف ىانئ األثـر أبا عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ, أبك .ِْٗ

ىػ(, المحقؽ: د. عامر ُِْاهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني )المتكفى: 
 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓبيركت, الطبعة: األكلى,  –حسف صبرم, الناشر: دار البشائر اإلسالمية 

)ركاية طيماف(, أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف  مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ .َِٓ
ىػ(, المحقؽ: د. أحمد ِّّبف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكالء, البغدادم )المتكفى: ا

 دمشؽ. –محمد نكر سيؼ, الناشر: دار المأمكف لمتراث 
المنتخب مف مسند عبد بف حميد, أبك محمد عبد الحميد بف حميد بف نصر الكىٌسي كيقاؿ لو:  .ُِٓ

ىػ(, المحقؽ: صبحي البدرم السامرائي , محمكد محمد ِْٗالكىٌشي بالفتح كاإلعجاـ )المتكفى: 
 .ُٖٖٗ – َُْٖالقاىرة, الطبعة: األكلى,  –خميؿ الصعيدم, الناشر: مكتبة السنة 
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المنتقى شرح المكطإ, أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي  .ِِٓ
بجكار محافظة مصر, الطبعة:  -السعادة ىػ(, الناشر: مطبعة ْْٕالباجي األندلسي )المتكفى: 

 ىػ. ُِّّاألكلى, 
أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار , المؤتمؼ كالمختمؼ .ِّٓ

ىػ(, تحقيؽ: مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر, الناشر: دار ّٖٓالبغدادم الدارقطني )المتكفى: 
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔاألكلى,  بيركت, الطبعة: –الغرب اإلسالمي 

أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف الحاج نكح بف نجاتي بف , مكسكعة األلباني في العقيدة .ِْٓ
نىعىوي: شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف, َُِْآدـ, األشقكدرم األلباني )المتكفى:  ىػ(, صى

اليمف,  –كالترجمة, صنعاء الناشر: مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسالمية كتحقيؽ التراث 
 ـ. ََُِ -ىػ  ُُّْالطبعة: األكلى, 

مكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمكـ, محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف محٌمد  .ِٓٓ
شراؼ كمراجعة: د. رفيؽ العجـ, ُُٖٓصابر الفاركقي الحنفي التيانكم )المتكفى: بعد  ىػ(, تقديـ كا 

ص الفارسي إلى العربية: د. عبد اهلل الخالدم, الترجمة األجنبية: تحقيؽ: د. عمي دحركج, نقؿ الن
 ـ.ُٔٗٗ -بيركت, الطبعة: األكلى  –د. جكرج زيناني, الناشر: مكتبة لبناف ناشركف 

ىػ(, ضبط ٕٗٓجماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى: , المكضكعات .ِٔٓ
اشر: محمد عبد المحسف صاحب المكتبة السمفية كتقديـ كتحقيؽ: عبد الرحمف محمد عثماف, الن

 ـ.ُٖٔٗ -ىػ  ُّٖٖ: ّـ جػ  ُٔٔٗ -ىػ  ُّٖٔ: ِ, ُبالمدينة المنكرة, الطبعة: األكلى جػ 
ىػ(, صححو ُٕٗمالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )المتكفى: , مكطأ مالؾ .ِٕٓ

اشر: دار إحياء التراث العربي, بيركت كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: محمد فؤاد عبد الباقي, الن
 .ـ ُٖٓٗ -ىػ  َُْٔعاـ النشر: , لبناف –
في نقد الرجاؿ, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز  ميزاف االعتداؿ .ِٖٓ

ىػ(, تحقيؽ: عمي محمد البجاكم, الناشر: دار المعرفة لمطباعة كالنشر, ْٖٕالذىبي )المتكفى: 
 ـ. ُّٔٗ -ىػ  ُِّٖبناف, الطبعة: األكلى, ل –بيركت 

عمي القمقشندم )المتكفى:  المؤلؼ: أبك العباس أحمد بف, نياية األرب في معرفة أنساب العرب .ِٗٓ
 ََُْالطبعة: الثانية, , الناشر: دار الكتاب المبنانيف, بيركت, المحقؽ: إبراىيـ اإلبيارم, ىػ(ُِٖ
 .ـ َُٖٗ -ىػ 

مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد  ألثر,النياية في غريب الحديث كا .َِٔ
بيركت,  -ىػ(, الناشر: المكتبة العممية َٔٔابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )المتكفى: 

 محمكد محمد الطناحي. -ـ, تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ
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لسنة, د. سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني, نكر اليدل كظممات الضالؿ في ضكء الكتاب كا .ُِٔ
 الناشر: مطبعة سفير, الرياض, تكزيع: مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعالف, الرياض.

ىػ(, تحقيؽ: َُِٓمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )المتكفى:  نيؿ األكطار, .ِِٔ
 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُّْكلى, عصاـ الديف الصبابطي, الناشر: دار الحديث, مصر, الطبعة: األ

ىػ(, المحقؽ: ْٕٔصالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم )المتكفى:  الكافي بالكفيات, .ِّٔ
 -ىػَُِْبيركت, عاـ النشر: –أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى, الناشر: دار إحياء التراث 

 ـ.َََِ
 .(https://ar.wikipedia.org/wiki)بغؿ,  -كيكيبيديا, المكسكعة الحرة  .ٕٗٙ

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  اٌفيووبسط               

 

              

                                                                       191 
   

 خامسًا: فيرس الموضوعات:

 الصفحة الموضوع

 أ آية 
 ب اإلىداء 
 ج شكر كتقدير 

 ةــقدمــالم
 

   ُ 

 أكالن: أىمية البحث كبكاعث اختياره ِ 
 ثانيان: أىداؼ البحث ِ 
 ثالثان: الدراسات السابقة ِ 
 رابعان: منيج البحث ِ 
 خامسان: خطة البحث ْ 

 دــييــالتم
 

 أكالن: اإلعجاب لغةن كاصطالحان, كمرادفاتو ٗ 
 ثانيان: الفرؽ بيف العيٍجب كاإلعجاب ُُ 
 ثالثان: اإلعجاب في القرآف الكريـ, كالسنة النبكية ُِ 
 عنو رابعان: الحض عمى اإلعجاب كحؿ التعارض بيف األمر باإلعجاب كالنيي ُٕ 

 الفصل األول
 عبديةاإلعجابات المتعمقة بأمور عقدية وت

 ُِ المبحث األول: اإلعجابات في ميدان العقيدة

  المطمب األكؿ: إعجابات اهلل كالمراد منيا ُِ 
 المطمب الثاني: إعجابات الجف ّْ 
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  المطمب الثالث: إعجابات النبي في أمكر العقيدة ّٔ 
 َْ المبحث الثاني: اإلعجابات المتعمقة بأمور تعبدية

  بالقبمة, كمسائؿ في الصالةالمطمب األكؿ: اإلعجابات ُْ 
 المطمب الثاني: ما ال يعجبو في األذاف َٓ 
 المطمب الثالث: اإلعجاب باألذكار, كالدعاء, كالقرآف, كالصدقة ُٓ 
 المطمب الرابع: اإلعجاب بالصبر َٔ 

 الفصل الثاني
 اإلعجابات المتعمقة بالعمم, والسموك, والجياد, واألمم

 ٛٙ ت المتعمقة بالعممالمبحث األول: اإلعجابا

 المطمب األكؿ: اإلعجاب بعمـ بعض الصحابة كغيرىـ ٔٗ 
 

  المطمب الثاني: اإلعجاب بمرافقة النبي كسماعو, كسؤالو لمعمـ , ِٕ 
 المطمب الثالث: اإلعجاب بمرافقة األخيار, كسماعيـ, كبياف الخطاب ٕٕ 

 ٖٛ المبحث الثاني: اإلعجاب بالسموك والجياد واألمم

 لمطمب األكؿ: اإلعجاب ببعض السمكؾا ْٖ 
 المطمب الثاني: اإلعجاب بمسائؿ في الجياد ٖٗ 
 المطمب الثالث: اإلعجاب بمسائؿ تخص األمـ ُٗ 

 الفصل الثالث
 اإلعجابات المتعمقة بأمور حياتية

 ٜٙ المبحث األول: اإلعجابات بأمور تتعمق بالنساء

  النساءالمطمب األكؿ: اإلعجاب بمظاىر مف طاعة ٗٔ 
  ٍمقىان  ٗٗ المطمب الثاني: اإلعجاب بالنساء خى
  ميقىان كسيميككىان  َُٕ المطمب الثالث: اإلعجاب بالنساء خي
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 المطمب الرابع: اإلعجابات النسائية ُُُ 
 المطمب الخامس: ما ال يعجبو الرجؿ مف امرأتو ُُٓ 

 ٙٔٔ المبحث الثاني: اإلعجاب ببعض المحاسن والطيّْبات

 األكؿ: اإلعجاب بالفأؿ الحسف كالتيمف, كالرؤيا الحسنة المطمب ُُٕ 
 المطمب الثاني: اإلعجاب باألسماء كاألصكات الحسنة ُِِ 
 المطمب الثالث: اإلعجاب بالريح الطيبة, كالفاغية, كالمباس الحسف ُِٖ 
 المطمب الرابع: اإلعجاب بالدكاب, كالعراجيف ُّّ 
 ,كالطي ب, كبعض المباحات المطمب الخامس: اإلعجاب بالجماؿ ُّٔ 

 ٓٗٔ المبحث الثالث: اإلعجابات ببعض األطعمة واألشربة

 المطمب األكؿ: اإلعجاب ببعض األطعمة ُِْ 
 المطمب الثاني: اإلعجاب ببعض األشربة ُْٔ 

 الفصل الرابع
 اإلعجابات المذمومة وصواحبات اإلعجاب

 ٜٗٔ المبحث األول: اإلعجابات المذمومة

 ٓٙٔ ث الثاني: صواحبات اإلعجابالمبح

 الخاتمة
 

  :الخالصةأوال ٔٙٛ 
  :أىم النتائجثانيا ٜٔٙ 
  :أىم التوصياتثالثا ٔٚٓ 

 الفيارس العامة
 

  :فيرس اآليات القرآنيةأوال ٕٔٚ 
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  :واآلثار فيرس األحاديثثانيًا ٔٚٚ 
  :المترجم ليم والرواة فيرس األعالمثالثا ٖٔٛ 
  :والمراجع درفيرس المصارابعًا ٔٛٛ 
  :فيرس الموضوعاتخامسًا ٕٔٛ 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 


