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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يف ضوء السنة النبوية الرمحة 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

  :مقدمة

الحمــد هللا الــذي أعلــى كرامــة بنــي اإلنســان، وجعلهــم خلفــاءه فـــي األرض، 

أزال عــن النــاس بدینــه الغمــة، وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا كتــب علــى نفســه الرحمــة، و 

وحده ال شریك له، أبدع الكون بقدرته، وملك الخلق بربوبیته، خلت الطرق كلها إال 

طریقــــه، وفســــدت المشــــارب طــــرًا إال رحیقــــه، وأشــــهد أن محمــــدًا عبــــد اهللا ورســــوله، 

س، فمـا أمـر حتـى وصفیه وخلیله، وخیرته من خلقه، نشر الرحمة والتراحم بین النا

أقنع، وما بنى حتى جمع، فكـان سـید الرحمـاء وٕامـام الحكمـاء، تركنـا علـى المحجـة 

البیضــاء، لیلهــا كنهارهــا، ال یزیــغ عنهــا إال هالــك، فصــالة اهللا وســالمه علیــه وعلــى 

  . آله األخیار البررة وصحابته والتابعین لهم بإحسان

 أ:  

یا المطلوبة، خلق الرحمة والتـراحم إن من أعظم األخالق المندوبة والسجاف

بـــین المســـلمین، وال غـــرو؛ إذ هـــو مفتـــاح القبـــول لـــدى القلـــوب، وال جـــرم أن فقـــدان 

 الرحمة بین الناس فقدان للحیاة الهانئة، وٕاحالٌل للجاهلیة الجهالء، واألثرة العمیاء.

فــي جوانــب كثیــرة مــن حیاتــه؛ حتــى لقــد أصــبحت  لقــد تجلــت رحمــة المصــطفى 

زة ال یحــول دونهـــا ریبــة أو قتـــر فــي كـــل شــأن مـــن شــئونه، فهـــو عطـــوف ســمة بـــار 

  .رحمان رحیم رحیم، أرسله إلى البشریة

   :أهمیة هذا البحث

تكمـــن أهمیـــة هـــذا البحـــث فـــي بیـــان عنایـــة الســـنة  بالرحمـــة  والحـــث علـــى 

الـذي جمـع وأن السـبب   ،وعظمة رسالته وبیان  عظمة  الرسول   ،التمسك بها

لــیس  أبــًدا  قــوة الســلطان، وال ســطوة الســالح..  إنمــا   اهللا  النــاس حــول رســول

هـو رحمـة اهللا التـي أالنـت قلـب رسـول اهللا  -كمـا ذكـر ربنـا  -الذي جمعهم حقیقـًة 

،  وصدق اهللا العظیم إذ یقول مخاطًبا نبیه الكریم: 

ــوا ِمــْن َحْولـِـَك  َفــاْعُف  َفبَِام َرْمحٍَة ِمَن اهللاَِّ لِنَْت َهلُْم  َوَلْو ُكنَْت َفظ�ا َغِليظَ ( اْلَقْلــِب الْنَفضُّ

ــْل َعــَىل اهللاَِّ  إِنَّ اهللاََّ ُحيِــبُّ  َعــنُْهْم َواْســَتْغِفْر َهلـُـْم َوَشــاِوْرُهْم ِيف األَْمــِر  َفــإَِذا َعَزْمــَت َفَتَوكَّ
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ِلنيَ  ا ُیَطبِّق م  نهوأ ..فجاء على هذه الصورة الرحیمة متناهیة الرحمة  .)١()املَُْتَوكِّ

أراد منهم الرحمة، وأراد لهم  -سبحانه  -إنه  أراده اهللا عز وجل ِمْن خلقه ولخلقه..

  الرحمة.

  في حقیقته.. وهذه هي رسالة اإلسالم في حقیقتها، وهذا هو رسول اهللا 

  

   أب اري اووع

 ...بیان عنایة السنة المطهرة بصفة الرحمة كما اعتنى بها القرآن الكریم  -١

  ن الرسالة في أصلها وطبیعتها رحمة بالناس أجمعین..أبیان   -٢

ما هي إال ترسیخ لمعنى الرحمة،  بیان أن أقوال وأفعال رسول اهللا    -٣

، وما هي إال تطبیق فرید لهذا الُخُلق العظیم في كل كلمة من كلماته 

   وفي كل حركة من حركاته..

لم  ل اهللا الرحمة التي ظهرت في كل أقوال وأعمال رسو  بیان أن    -٤

تكن رحمة ُمتكلَّفة، تحدث في بعض المواقف من قبیل التجمل أو 

االصطناع، إنما كانت رحمة طبیعیة تلقائیة ُمشاَهدة في كل األحوال، 

  برغم اختالف الظروف، وتعدُّد المناسبات..

ن أهل الجنة هم الرحماء أصحاب القلوب الرقیقة والمشاعر المرهفة، أ  -٥

الغالظ الجفاة الذین تحجَّرت قلوبهم، واستكبرت  أما أهل النار فهم

  نفوسهم فلم یرحموا خلق اهللا، ولم یرأفوا بحالهم..

وأن االنسان مطالب  برحمة هذا  ،الحث على الرحمة والرفق بالحیوان -٦

  المخلوق الضعیف.

  

  .اط ا ث

  ویشتمل على مقدمة وتمهید وخمسة مباحث 

                                                 

 .١٥٩آل عمران: )١(
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أهمیة هذا البحث ثم تحدثت عن أسباب اختیاري لهذا المقدمة تحدثت فیها عن 

    :الموضوع وخاتمة وذلك على النحو التالي

   :ویشتمل على ،*التمهید

  .اصطالحً ا، و تعریف الرحمة لغة  -١

  اآلیات الواردة فى صفة الرحمة.  -٢

 ثوا  

 ولث اسعة رحمة اهللا تعالى :ا.  

  ث االرحمة باألوالد :ا.  

  ثث ارحمة البهائم :ا.   

 راث ارحمة األیتام  ا.   

 سث اا رحمة الكبیر.   

  .وتضمنت أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة :الخاتمة

  

 ا :  

 ،ِب َوُیِریــُد بالنقُّصـــان َمــا َیَنــال الَمـــرَء ِبَقْســَوِة اْلَقْلـــ ،اَرِحـــَم ُرْحًمــیقــال  :الرحمــة

َیـــاَدِة ِفـــي  ،وَوقاحـــة الوْجـــه  أضـــداُد ِتْلـــَك الِخصـــال ِمـــَن الزِّ
َ
وَبْســـطة اللِّســـان الَِّتـــي ِهـــي

 .یـهوقد رحمتـه وترحمـت عل ،والمرحمة مثله ،والرحمة هى الرقة والتعطف )١(.الدُّْنَیا

  عًضا.وتراحم القوم رحم بعضهم ب

 صلناه هادًیارحمة لقوم یؤمنون أى فوقوله تعالى فى وصف القرآن هدى و 

ـــال تعــــالى ،ومرحمــــة ــــْبِر َوَتَواَصــــْوا ( :وقـ ـــوا َوَتَواَصــــْوا ِبالصَّ ـــِذیَن آَمُنـ ــــاَن ِمــــَن الَّـ ــمَّ َك ــ ُث

أوصــــى بعضــــهم بعضــــًا برحمــــة الضــــعیف والتعطــــف  :أىْ َوَتَواَصــــْوا  )٢( )ِباْلَمْرَحَمــــةِ 

  .قلت رحمة اهللا علیه :أىْ  :وترحمت علیه ،علیه

                                                 

 ٢ج�ـ .م١٩٧٩ھ�ـ ١٣٩٩ط العلمیة بیروت  .النھایة فى غریب الحدیث واألثر (١)
 .٥٠٤ص

 .١٧:البلد )٢(
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ألن  :رهبــوت خیــر مــن رحمــوت أىْ  :ثــلوفــى الم ،مــن الرحمــة :والرحمــوت

ــب غیــــر مــــن أن تــــرحم أى ألن تخــــوف بــــاهللا عــــز وجــــل فتعمــــل علــــى الرهبــــة  :ترهــ

  .وتترك العمل –والخشیة خیر لك من أن تتكل على رحمة اهللا عز وجل 

سـأله الرحمـة ورجـل مرحـوم شـدد  :دعا له بالرحمة واسـترحمه :وترحم علیه

 )١(.للمبالغة

 اا:  

سمان من أسماء اهللا الخیر واإلحسان، والرحمن والرحیم ارادة إیصال هى إ

تطلـق أمـا الـرحیم ف ،تعالى والرحمن أخص من الرحیم فال یوصف به إال اهللا تعالى

هذا فى رحمة  ،الراحم على المرحوم لنقص یعتریه على البشر والرحمة: رقة تعتري

والــراحم فــى  ،مــن ال یسـتحقســبحانه فهـو الــراحم لمــن یسـتحق و أمــا الخـالق  ،البشـر

الــدنیا واآلخــرة ویــرحم فیعطــى الضــروریات والحاجیــات ومــا فــوق ذلــك فهــو الــراحم 

  .مطلقًا سبحانه

كرهتهــا نفســـه أو شـــقت علیـــه كمـــا  للمرحـــوم وٕانْ إیصـــال المنـــافع  :والرحمــة

فیسقیه الدواء المر لیشفى بأمر اهللا ویمنعه مما یضـره ولـو اشـتهته  ابنهیرحم األب 

ولهــذا كــان االبــتالء مــن صــور الرحمــة منــه ســبحانه لعبــاده ألن فــى الصــبر  ،نفســه

الناس بالًء أحبهم إلیه من األنبیـاء  أشد علیه رفعة الدرجات وتكفیر السیئات وكان

  )٢(.والصالحین ویبتلى المرء على قدر دینه

ا   اردةت اا:  

 :أربعة مواضع هـى بالرحمة فى ورد فى كتاب اهللا تعالى وصف النبى 

ـوا اْلَقْلـِب  َغِلـیظَ  َفظ�ـا ُكْنـتَ  َلهُـْم َولَـوْ  ِلْنـتَ  اللَّهِ  ِمنَ  َرْحَمةٍ  َفِبَما تعالى " قوله  ِمـنْ  الْنَفضُّ

  )٣("َحْوِلكَ 

                                                 

 .١/٣٣الرحمة المرسلة  (١)
 .بسنده عن سعد ١٥٥٥ح ٣/١٢٨أخرجھ أحمد فى مسنده  (٢)
 .١٥٩اآلیة  –آل عمران  (٣)
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 َحـِریٌص  َعِنـتُّمْ  َعِزیـٌز َعَلْیـِه َمـا َأْنُفِسـُكمْ  ِمـنْ  َرُسـولٌ  َجاَءُكمْ  َلَقدْ  " :وقال تعالى

  )١(." َرِحیمٌ  َرُءوفٌ  ْؤِمِنینَ ِباْلمُ  َعَلْیُكمْ 

ُســوُل اللَّــِه َوالَّــِذینَ " :وقــال تعــالى ــٌد رَّ َمَعــُه َأِشــدَّاء َعَلــى اْلُكفَّــاِر ُرَحَمــاء  مَُّحمَّ

  )٢("َبْیَنُهمْ 

  )٣(" ِلْلَعاَلِمینَ  َرْحَمةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناكَ  َوَما" :وقال تعالى

 اســـیر هـــذه اآلیـــة بأنهـــیقـــول الطـــاهر بـــن عاشـــور رحمـــه اهللا تعـــالى فـــى تف

ومزیتهـــا علـــى ســـائر الشـــرائع مزیـــة  مشـــتملة علـــى وصـــف جـــامع لبعثـــة محمـــد 

ــب عمومهــــا ودوامهــــا وذلــــك كونهــــا رحمــــة للعــــالمین وصــــیغت بــــأبلغ نظــــم إذ  ،تناســ

ومدح مرسله تعالى ومدح رسالته بأن كانت  اشتملت ألفاظها على مدح الرسول 

  .ا رحمة اهللا تعالى بخلقهمظهر رحمة اهللا تعالى للناس كافة وبأنه

 ا ر   

:  

سبحانه وتعالى ال تعز على طالب فى أى مكـان وال فـى أى إن رحمة اهللا 

كمــا وجــدها یوســف فــى الجــب كمــا  ،وجــدها إبــراهیم علیــه الســالم فــى النــار :حــال

 ،فى بطن الحوت فى ظلمات ثالثووجدها یونس علیه السالم  ،وجدها فى السجن

كمـا وجـدها فـى  ،ها موسى علیه السالم فى الیم وهو طفـل مجـرد مـن كـل قـوةووجد

ووجــــدها أصــــحاب الكهــــف فــــى الكهــــف حــــین افتقــــدوها فــــى  ،قصــــر عــــدوه فرعــــون

 )٤(" َفـْأُووا ِإَلـى اْلَكْهـِف َیْنُشـْر َلُكـْم َربُُّكـْم ِمـْن َرْحَمِتـهِ  فقـال بعضـهم " ،القصور والـدور

 ،غــــار والقــــوم یتعقبونهمــــا ویقصــــون اآلثــــاروصــــاحبه فــــى ال ووجــــدها رســــول اهللا 

 اً عن كل قوة ورحمة قاصد یأس من كل ما سواها منقطعاً  آوى إلىووجدها كل من 

ثـــم أنــه متـــى فــتح اهللا أبـــواب رحمتــه فـــال ممســك لهـــا  ،بــاب اهللا وحـــده دون األبــواب

  .ومتى أمسكها فال مرسل لها
                                                 

 .١٢٨التوبة اآلیة  (١)

 .٢٩الفتح اآلیة  (٢)

 .١٠٧األنبیاء اآلیة  (٣)

 .١٦سورة الكھف اآلیة رقم  (4) 



  
  

 } ٧٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يف ضوء السنة النبوية الرمحة 

 مــن شــىء وال رجــاء فــيأحــد وال مخافــة ومــن ثــم فــال مخافــة مــن أحــد وال رجــاء فــى 

  .شىء وال خوف من فوت وسیلة إنما هى مشیئة اهللا ما یشاء

وما بین الناس ورحمة اهللا إال أن یطلبوهـا مباشـرة منـه مـن غیـر وسـائط بـل التوجـه 

  .إلى طاعته وترك معصیته والثقة برحمته واالستسالم له

َلمَّا َخَلَق اللَُّه الَخْلَق َكتَـَب ِفـي « :َقالَ  ،َعِن النَِّبيِّ  ،َأِبي ُهَرْیَرةَ وفى الصحیح عن 

ـــُب  ـــي َتْغِل ـــَدُه َعَلـــى الَعـــْرِش ِإنَّ َرْحَمِت ــَو َوْضـــٌع ِعْن ـــى َنْفِســـِه َوُهـ ــُب َعَل ـــِه َوُهـــَو َیْكتُـ ِكَتاِب

  .)١(" »َغَضِبي

ِرو ْبــِن َأِبــي َعــْن َعْمــ ،َحــدََّثَنا َیْعُقــوُب ْبــُن َعْبــِد الــرَّْحَمنِ  ،َحــدَّثََنا ُقَتْیَبــُة ْبــُن َســِعیدٍ  - ١

 اللَّـُه َعْنـهُ  ،َعـْن َسـِعیِد ْبـِن َأِبـي َسـِعیٍد الَمْقُبـِريِّ  ،َعْمٍرو
َ
 ،َعـْن َأِبـي ُهَرْیـَرَة َرِضـي

ــالَ  ــَة « :َیُقــولُ  َســِمْعُت َرُســوَل اللَّــِه  :َق ــْوَم َخَلَقَهــا ِماَئ ــَق الرَّْحَمــَة َی ِإنَّ اللَّــَه َخَل

ـــِه ُكلِِّهـــْم َرْحَمـــًة  ،َوِتْســـِعیَن َرْحَمـــةً َفَأْمَســـَك ِعْنـــَدُه ِتْســـًعا  ،َرْحَمـــةٍ  َوَأْرَســـَل ِفـــي َخْلِق

 ،َفَلْو َیْعَلُم الَكاِفُر ِبُكلِّ الَِّذي ِعْنَد اللَّـِه ِمـَن الرَّْحَمـِة َلـْم َیْیـَئْس ِمـَن الَجنَّـةِ  ،َواِحَدةً 

  ." »َیْأَمْن ِمَن النَّارِ  َوَلْو َیْعَلُم الُمْؤِمُن ِبُكلِّ الَِّذي ِعْنَد اللَِّه ِمَن الَعَذاِب َلمْ 

ـــاق بـــاب الرجـــاء مـــع اإلمـــام البخـــارى فـــى صـــحیحه  أخرجـــه*  كتـــاب الرق

  .بنفس المتن والسند ٦٤٦٩ح ٤/١٩٠الخوف 

ـــة بـــاب بیـــان رحمـــة اهللا وأنهـــا  أخرجـــه* و  مســـلم فـــى صـــحیحه كتـــاب التوب

َأْخَبَرَنا اْبـُن  ،َحدَّثََنا َحْرَمَلُة ْبُن َیْحَیى التُِّجیِبيُّ  – ٢٧٥٢ح  ٤/٢١٠٨سبقت غضبه 

 ،َأْخَبـَرُه َأنَّ َأَبـا ُهَرْیـَرةَ  ،َأنَّ َسِعیَد ْبَن اْلُمَسیِِّب  ،َعِن اْبِن ِشَهاٍب  ،َأْخَبَرِني ُیوُنُس  ،َوْهٍب 

َفَأْمَســَك ِعْنــَدُه  ،َجَعــَل اُهللا الرَّْحَمــَة ِماَئــَة ُجــْزءٍ « :َیُقــولُ  ،َســِمْعُت َرُســوَل اِهللا  :َقــالَ 

 ،َفِمـْن َذِلـَك اْلُجـْزِء َتتَـَراَحُم اْلَخَالِئـقُ  ،ْسِعیَن َوَأْنَزَل ِفي اْألَْرِض ُجـْزًءا َواِحـًداِتْسَعًة َوتِ 

  .»َخْشَیَة َأْن ُتِصیَبهُ  ،َحتَّى َتْرَفَع الدَّابَُّة َحاِفَرَها َعْن َوَلِدَها

                                                 

أخرجھ البخارى فى صحیحھ كتاب التوحید باب قولھ تعالى ویحذركم هللا نفسھ (1) 
وأخرج�ھ مس�لم ف�ى  ،بسنده عن أبى ھریرة رضى هللا عنھ ٧٤٠٤ح  ٤/٤٢١

 ٤/٢١٠٧صحیحھ كتاب التوبة باب سعة رحمة هللا تعالى وأنھا سبقت غضبھ 
  .ى هللا عنھبسنده عن أبى ھریرة رض ٢٧٥١ح 
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اَئَة َرْحَمٍة َأْنَزَل ِإنَّ ِللَِّه مِ « :َقالَ  َعِن النَِّبيِّ  ،َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ وفى روایة 

ْنِس َواْلَبَهاِئِم َواْلَهَوامِّ  َوِبَها  ،َفِبَها َیَتَعاَطُفونَ  ،ِمْنَها َرْحَمًة َواِحَدًة َبْیَن اْلِجنِّ َواإلِْ

َر اُهللا ِتْسًعا َوِتْسِعیَن َرْحَمةً  ،َوِبَها َتْعِطُف اْلَوْحُش َعَلى َوَلِدَها ،َیَترَاَحُمونَ   ،َوَأخَّ

  .»ِبَها ِعَباَدُه َیْوَم اْلِقَیاَمةِ  َیْرَحمُ 

الترمذى فى سننه كتاب الدعوات باب خلق اهللا مائة رحمة  أخرجهو  *

َعِن الَعَالِء ْبِن  ،َحدَّثََنا َعْبُد الَعِزیِز ْبُن ُمَحمَّدٍ  :َقالَ  ،َحدََّثَنا قُتَْیَبةُ  ٣٥٤١ح  ٥/٥٤٩

َخَلَق اللَُّه ِماَئَة  :َقالَ  َأنَّ َرُسوَل اِهللا  ،ْیَرةَ َعْن َأِبي ُهرَ  ،َعْن َأِبیهِ  ،َعْبِد الرَّْحَمنِ 

َرْحَمٍة َفَوَضَع َرْحَمًة َواِحَدًة َبْیَن َخْلِقِه َیَتَراَحُموَن ِبَها َوِعْنَد اِهللا ِتْسٌع َوِتْسُعوَن 

وقال أبو عیسى وفى الباب عن ابن سلمان وجندب بن عبد اهللا بن سفیان  .َرْحَمةً 

  .یث حسن صحیحالبیحلى هذا حد

ابن ماجة فى سننه كتاب الزهد باب ما یرجى من رحمة اهللا  أخرجه* و 

َحدَّثََنا َیِزیُد  :َحدََّثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة َقالَ  – ٤٢٩٣ح  ٢/١٤٣٥یوم القیامة 

 :َقالَ  ،َعِن النَِّبيِّ  ،ةَ َعْن َأِبي ُهَرْیرَ  ،َعْن َعَطاءٍ  ،َأْنَبَأَنا َعْبُد اْلَمِلكِ  :ْبُن َهاُروَن َقالَ 

َوِبَها  ،َفِبَها َیَتَراَحُمونَ  ،َقَسَم ِمْنَها َرْحَمًة َبْیَن َجِمیِع اْلَخَالِئقِ  ،ِإنَّ ِللَِّه ِماَئَة َرْحَمةٍ «

َر ِتْسَعًة َوِتْسِعیَن َرْحَمةً  ،َوِبَها َتْعِطُف اْلَوْحُش َعَلى َأْوَالِدَها ،َیَتَعاَطُفونَ  َحُم َیرْ  ،َوَأخَّ

  .»ِبَها ِعَباَدُه َیْوَم اْلِقَیاَمةِ 

َخَلَق « وفى روایة ألبى سعید فى نفس الباب قال قال رسول اهللا * 

َفَجَعَل ِفي اْألَْرِض ِمْنَها  ،ِماَئَة َرْحَمةٍ  ،َیْوَم َخَلَق السََّمَواِت َواْألَْرَض  ،اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

 ،َوالطَّْیرُ  ،َواْلَبَهاِئُم َبْعُضَها َعَلى َبْعضٍ  ،ُة َعَلى َوَلِدَهاَفِبَها َتْعِطُف اْلَواِلدَ  ،َرْحَمةً 

َر ِتْسَعًة َوِتْسِعیَن ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمةِ  َأْكَمَلَها اللَُّه ِبَهِذِه  ،َكاَن َیْوُم اْلِقَیاَمةِ  َفِإَذا ،َوَأخَّ

  .ثقاتفى الزوائد حدیث أبى سعید صحیح رجاله  :وقال محققه .»الرَّْحَمةِ 

 ٢/٤١٣الدارمى فى سننه كتاب الرقاق باب أن هللا مائة رحمة  أخرجه* و 

من طریق الزهرى قال أخبرنا سعید بن المسیب عن أبى هریرة قال  ٢٧٨٥ح 

جعل اهللا الرحمة مائة جزء وأمسك عنده تسعة وتسعون یقول " سمعت النبى 

ترفع الفرس  وأنزل فى األرض جزء واحد فمن ذلك الجزء یتراحم الخلق حتى

  .حافرها عن ولدها خشیة أن تصیبه"

ابن ماجة بنفس روایة  ٩٦٠٩ح  ١٥/٣٧٣أحمد فى المسند  أخرجه* و 

  .ونفس طریقه
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ا  

  صحیح لوجوده فى الصحیحین

ا  ا:  

ِه َهذِ  )َجَعَل اللَُّه الرَّْحَمَة ِماَئَة ُجْزٍء ِإَلى آِخِرهِ ( َقْوُلُه  :قال اإلمام النووى  

اْألََحاِدیُث ِمْن َأَحاِدیِث الرََّجاِء َواْلِبَشاَرِة ِلْلُمْسِلِمیَن َقاَل اْلُعَلَماُء ِألَنَُّه ِإَذا َحَصَل 

ْسَالُم َواْلُقْرآُن  ِلْإلِْنَساِن ِمْن َرْحَمٍة َواِحَدٍة ِفي َهِذِه الدَّاِر اْلَمْبِنیَِّة َعَلى اْألَْكَداِر اْإلِ

َالُة َوالرَّ    )١(.ْحَمُة ِفي َقْلِبِه َوَغْیِر َذِلَك ِممَّا َأْنَعَم اللَُّه َتَعاَلى ِبِه َفَكْیَف الظَّنُّ بمائةَوالصَّ

یجوز أن یكون معنى خلق اخترع وأوجد  قال القرطبي :وقال المباركفورى *

وقــد ورد خلــق بمعنــى قــدر فــي لغــة العــرب فیكــون  ،ویجــوز أن یكــون بمعنــى قــدر

دیره لذلك یوم أظهر تقدیره السماوات واألرض فوضع رحمة المعنى أن اهللا أظهر تق

واحدة بین خلقه أي من جملة المائة وفي روایة لمسلم إن هللا مائة رحمة أنزل منها 

رحمة واحدة بین الجن واإلنس والبهائم والهوام فبهـا یتعـاطفون وبهـا یتراحمـون وبهـا 

روایـة لمسـلم وأخـر  تعطف الوحش على ولدها وعند اهللا تسعة وتسـعون رحمـة وفـي

قـال الطیبـي رحمـة اهللا تعـالى  .اهللا تسعا وتسعین رحمة یرحم بها عباده یـوم القیامـة

  .)٢( ال نهایة لها

َثَنا َأُبو َغسَّانَ  ،َحدَّثََنا اْبُن َأِبي َمْرَیمَ  -  ٢  ،َعْن َأِبیهِ  ،َحدَّثَِني َزْیُد ْبُن َأْسَلمَ  :َقالَ  ،َحدَّ

 اللَُّه َعْنهُ َعْن ُعَمَر ْبِن الَخطَّا
َ
  َقِدَم َعَلى النَِّبيِّ  :ِب َرِضي

ٌ
َفِإَذا اْمَرَأٌة  ،َسْبي

 ،ِإَذا َوَجَدْت َصِبی�ا ِفي السَّْبِي َأَخَذْتهُ  ،ِمَن السَّْبِي َقْد َتْحُلُب َثْدَیَها َتْسِقي

َن َهِذِه َطاِرَحًة َوَلَدَها َأُتَروْ « :َفَقاَل َلَنا النَِّبيُّ  ،َفَأْلَصَقْتُه ِبَبْطِنَها َوَأْرَضَعْتهُ 

 َتْقِدُر َعَلى َأْن َال َتْطَرَحهُ  ،الَ  :ُقْلَنا» ِفي النَّارِ 
َ
َللَُّه َأْرَحُم ِبِعَباِدِه « :َفَقالَ  ،َوِهي

   »ِمْن َهِذِه ِبَوَلِدَها

 َباُب َرْحَمِة الَوَلِد َوَتْقِبیِلِه َوُمَعاَنَقِتهِ كتاب األدب البخارى فى صحیحه  أخرجه* 

  .له والفظ والسند -١٩٩٩ح ٤/٧٩

                                                 

 .ط المكتبة التوفیقیة ١٧/٦٠صحیح مسلم بشرح النووى  ١
 .ط دار الكتب ٩/٣٦٩تحفة األحوزى بشرح سنن الترمذى  ٢
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مسلم فى صحیحه كتاب التوبة باب فى سعة رحمة اهللا تعالى  أخرجه* و 

حدثنا أبو غسان  –حدثنا ابن أبى مریم  ٢٧٥٤ح  ٤/٢١٠٩وأنها سبقت غضبه 

  .طریق البخارى ولفظه آخرإلى 

 - ١/٩٨الطبرانى فى المعجم الصغیر باب من اسمه اسحاق  أخرجه* و 

 آخرابن إبراهیم القطان المصرى حدثنا سعید بن أبى مریم إلى حدثنا اسحاق 

  .طریق البخارى ولنصه

البـــزار فـــى مســـنده "مســـند عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــى اهللا عنـــه"  أخرجـــه* و 

حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن شبویة ومحمد بن مسـكین قـاال نـا  ٢٨٧ح ١/٤١٢

َكــاَن ِفــي َبْعــِض  ُســوَل اللَّــِه َوَبَلَغِنــي َأنَّ رَ الحــدیث وزاد  ....ســعید بــن أبــى مــریم

َمَغاِزیِه َفَبْیَنَما ُهْم َیِسیُروَن ِإْذ َأَخُذوا َفْرَخ َطْیٍر َفَأْقَبَل َأَحُد َأَبَوْیِه َحتَّى َسـَقَط ِفـي َأْیـِدي 

ُخــُه َفَأْقَبــَل َأَال َتْعَجُبــوَن ِلَهــَذا الطَّْیــِر ُأِخــَذ َفرْ : «الَّــِذي َأَخــَذ اْلَفــْرَخ َفَقــاَل َرُســوُل اللَّــِه 

  .»َحتَّى َسَقَط ِفي َأْیِدیِهْم، َواللَِّه َللَُّه َأْرَحُم ِبَخْلِقِه ِمْن َهَذا الطَّْیِر ِبَفْرِخهِ 

من طریق إسحاق بن  ١/٢٥٦فى معرفة الصحابة أبو نعیم  أخرجه* و 

الخ وقال أبو نعیم هذا حدیث  ...إبراهیم القطان المصرى ثنا سعید بن أبى مریم

  .لى صحتهمجمع ع

الفصل السابع واألربعون من  –البیهقى فى شعب اإلیمان  أخرجه* و 

من طریق محمد بن إسحاق الدوغانى نا ابن  ٧١٣٢ح  ٥/٤٢٢شعب اإلیمان 

  .بنفس روایة البخارى ....أبى مریم

ا  

  حدیث صحیح لوجوده فى الصحیحین

ا  ا:  

هذه األحادیث فى باب  :ینفى شرح ریاض الصالح قال اإلمام النووى

الرجاء ذكرها المؤلف وهیى كثیرة جدًا منها أن اهللا سبحانه وتعالى أرحم بعباده من 

الوالدة بولدها ودلیل ذلك قصة المرأة التى كانت فى السبى فرأت صبیا فأخذته 

أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى  وأرضعته فقال النبى وألصقته على صدرها 
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فاهللا أرحم بعباده من هذه بولدها وهذا من تمام رحمته سبحانه  :ال قال :النار قالوا

  .وتعالى

وآیات ذلك كثیرة منها هذه النعم التى تترى علینا وأعظمها نعمة اإلسالم 

فإن اهللا تعالى أضل عن اإلسالم أمما وهدى أعباده المؤمنین لذلك هى أكبر 

  )١(.النعم

دَّثََنا َأُبو َعَواَنَة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعْبِد الَغاِفِر، َعْن َحدََّثَنا َأُبو الَوِلیِد، حَ  – ٣

 اللَُّه َعْنُه، َعِن النَِّبيِّ 
َ
: َأنَّ َرُجًال َكاَن َقْبَلُكْم، َرَغَسُه اللَُّه َأِبي َسِعیٍد َرِضي

َقاُلوا: َخْیَر َأٍب، َقاَل: َفِإنِّي َلْم  َماًال، َفَقاَل ِلَبِنیِه َلمَّا ُحِضَر: َأيَّ َأٍب ُكْنُت َلُكْم؟

وِني ِفي َیْوٍم  َأْعَمْل َخْیًرا َقطُّ، َفِإَذا ُمتُّ َفَأْحِرُقوِني، ثُمَّ اْسَحُقوِني، ُثمَّ َذرُّ

، َفَقاَل: َما َحَمَلَك؟ َقاَل: َمَخاَفُتَك،  َعاِصٍف، َفَفَعُلوا، َفَجَمَعُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

   .َرْحَمِتِه "َفَتَلقَّاُه بِ 

" ِإنَّ َرُجًال َحَضَرُه الَمْوُت، َلمَّا َأِیَس  وفى روایة لحذیفة عن النبى *   

ِمَن الَحَیاِة َأْوَصى َأْهَلُه: ِإَذا ُمتُّ َفاْجَمُعوا ِلي َحَطًبا َكِثیًرا، ثُمَّ َأْوُروا َناًرا، َحتَّى ِإَذا 

وِني ِفي الَیمِّ ِفي َیْوٍم َأَكَلْت َلْحِمي، َوَخَلَصْت ِإَلى َعْظِمي، فَ  ُخُذوَها َفاْطَحُنوَها َفَذرُّ

، َأْو َراٍح، َفَجَمَعُه اللَُّه َفَقاَل؟ ِلَم َفَعْلَت؟ َقاَل: َخْشَیَتَك، َفَغَفَر َلُه " َقاَل ُعْقَبُة: َوَأَنا  َحارٍّ

ِفي َیْوٍم «ا َعْبُد الَمِلِك، َوَقاَل: َسِمْعُتُه َیُقوُل: َحدَّثََنا ُموَسى، َحدَّثََنا َأُبو َعَواَنَة، َحدَّثَنَ 

  »َراحٍ 

، َقاَل: " َكاَن َرُجٌل ُیْسِرُف َعَلى َعِن النَِّبيِّ  :وفى روایة ألبى هریرة*   

وِني  َنْفِسِه َفَلمَّا َحَضَرُه الَمْوُت َقاَل ِلَبِنیِه: ِإَذا َأَنا ُمتُّ َفَأْحِرُقوِني، ثُمَّ اْطَحُنوِني، ثُمَّ َذرُّ

لرِّیِح، َفَواللَِّه َلِئْن َقَدَر َعَليَّ َربِّي َلُیَعذَِّبنِّي َعَذاًبا َما َعذََّبُه َأَحًدا، َفَلمَّا َماَت ُفِعَل ِفي ا

ِبِه َذِلَك، َفَأَمَر اللَُّه اَألْرَض َفَقاَل: اْجَمِعي َما ِفیِك ِمْنُه، َفَفَعَلْت، َفِإَذا ُهَو َقاِئٌم، َفَقاَل: 

َمَخاَفُتَك «َما َصَنْعَت؟ َقاَل: َیا َربِّ َخْشَیُتَك، َفَغَفَر َلُه " َوَقاَل َغْیُرُه:  َما َحَمَلَك َعَلى

   .»َیا َربِّ 

                                                 
 .١/٤٨٤شرح ریاض الصالحین  )١
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ج هذه الروایات اإلمام البخارى فى صحیحه كتاب حدیث األنبیاء خر أ*   

  .٣٤٨١ح ،٣٤٧٩ح ،٣٤٧٨ح ٢/٣٨٩بدون ترجمة للباب  ٥٤باب رقم 

 ،بة باب سعة رحمة اهللا تعالىمسلم فى صحیحه كتاب التو  أخرجه* و   

 - َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َراِفٍع، َوَعْبُد ْبُن ُحَمْیٍد  – ٢٥ح  ٤/٢١١٠وأنها سبقت غضبه 

زَّاِق، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر،  - َقاَل َعْبٌد: َأْخَبَرَنا، وَقاَل اْبُن َراِفٍع َواللَّْفُظ َلُه َحدََّثَنا  َعْبُد الرَّ

: َأْخَبَرِني ُحَمْیُد ْبُن َقاَل: َقاَل ِلي ا : َأَال ُأَحدُِّثَك ِبَحِدیثَْیِن َعِجیَبْیِن؟ َقاَل الزُّْهِريُّ لزُّْهِريُّ

، َقاَل: " َأْسَرَف َرُجٌل َعَلى َنْفِسِه، َفَلمَّا َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ 

لفظ البخارى  آخرإلى  ...َل: ِإَذا َأَنا ُمتُّ َفَأْحِرُقوِنيَحَضَرُه اْلَمْوُت َأْوَصى َبِنیِه َفَقا

حدثنى عبید اهللا بن معاذ العنبرى حدثنا أبى  ٢٧٥٧ح  ٢١١١ص ،عن أبى هریرة

یقول سمعت أبا سعید الخدرى سمع عقبة بن عبد الغافر حدثنا شعبة عن قتادة 

َراَشُه اُهللا َماًال َوَوَلًدا، َفَقاَل  " َأنَّ َرُجًال ِفیَمْن َكاَن َقْبَلُكْم، :یحدث عن النبى 

، َفَأْحِرُقوِني   -ِلَوَلِدِه: َلَتْفَعُلنَّ َما آُمُرُكْم ِبِه َأْو َألَُولَِّینَّ ِمیَراِثي َغْیَرُكْم، ِإَذا َأَنا ُمتُّ

یِح، َفِإنِّي َلمْ  - َوَأْكَثُر ِعْلِمي َأنَُّه َقاَل  َأْبَتِهْر ِعْنَد اِهللا  ُثمَّ اْسَحُقوِني، َواْذُروِني ِفي الرِّ

َخْیًرا، َوإِنَّ اَهللا َیْقِدُر َعَليَّ َأْن ُیَعذَِّبِني، َقاَل: َفَأَخَذ ِمْنُهْم ِمیثَاًقا، َفَفَعُلوا َذِلَك ِبِه، 

 .ا "َوَربِّي، َفَقاَل اُهللا: َما َحَمَلَك َعَلى َما َفَعْلَت؟ َفَقاَل: َمَخاَفُتَك، َقاَل َفَما َتَالَفاُه َغْیُرهَ 

    

ح  ٢/١٤٢١ابن ماجة فى سننه كتاب الزهد باب ذكر التوبة  أخرجه* و 

 آخرحدثنا محمد بن یحى وٕاسحاق بن منصور قاال ثنا عبد الرزاق إلى  ٤٢٥٥

  .روایة مسلم األولى ولفظه

فى سننه كتاب الرقاق باب فیمن قال إذا مت الدارمى  أخرجه* و 

ا النَّْضُر ْبُن ُشَمْیٍل، َقاَل: َأْخَبَرَنا َبْهُز ْخَبَرنَ  – ٢٨١٣ح  ٢/٤٢٥فأحرقونى بالنار 

َیُقوُل: " َكاَن َعْبٌد ِمْن  ْبُن َحِكیٍم، َعْن َأِبیِه، َعْن َجدِِّه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه 

 ُعُمٌر، َفَعِلَم ِعَباِد اللَِّه، َوَكاَن َال َیِدیُن ِللَِّه ِدیًنا، َوإِنَُّه َلِبَث َحتَّى َذَهَب ِمْنُه ُعُمٌر 
َ
َوَبِقي

َنا، َأنَُّه َلْم َیْبَتِئْر ِعْنَد اللَِّه َخْیًرا، َفَدَعا َبِنیِه َفَقاَل: َأيُّ َأٍب َتْعَلُموِني؟ َقاُلوا: َخْیُرُه َیا َأَبا

ُلنَّ َما آُمُرُكْم "، َقاَل: َفِإنِّي َال َأَدُع ِعْنَد َأَحٍد ِمْنُكْم َماًال ُهَو ِمنِّي ِإالَّ َأَخْذُتُه َأْو َلَتْفعَ 
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َقاَل: " َفَأَخَذ ِمْنُهْم ِمیثَاًقا َوَربِّي َقاَل: َأمَّا َأَنا ِإَذا ُمتُّ َفُخُذوِني َفَأْحِرُقوِني ِبالنَّاِر َحتَّى 

] َقاَل: " َفَفَعُلوا َذِلَك ِبِه ١٨٥٦ِإَذا ُكْنُت ُحَمًما َفُدقُّوِني ثُمَّ اْذُروِني ِفي الرِّیِح "، [ص:

ُمَحمٍَّد ِحیَن َماَت، َفِجيَء ِبِه َأْحَسَن َما َكاَن َقطُّ، َفُعِرَض َعَلى َربِِّه َفَقاَل: َما  َوَربِّ 

، َقاَل: ِإنِّي َأْسَمُعَك َلَراِهًبا "، َقاَل:  َفِتیَب «َحَمَلَك َعَلى النَّاِر؟ َقاَل: َخْشَیُتَك َیا َربِّ

  .َیدَِّخُر "َقاَل َأُبو ُمَحمَّد: " َیْبَتِئُر: » َعَلْیهِ 

النسائى فى سننه كتاب الجنائز باب أرواح المؤمنین  أخرجه* و 

بنحو روایة مسلم وفى باب النحو روایة  –بسنده عن أبى هریرة  ١١٣- ٤/١١٢

  .البخارى

حدثنا عبد الرزاق حدثنا  ٧٦٤٧ح ١٣/٨٥أحمد فى مسنده  أخرجه* و 

  .طریق مسلم ولفظه آخرمعمر إلى 

بسنده عن أبى سعید  ١٠٤٧ح ٢/٢١٤سنده أبو یعلى فى م أخرجه* و 

ابن حبان فى صحیحه كتاب اإلیمان باب الخوف  أخرجهبنحو روایة مسلم و 

  .بسند عن أبى سعید الخدرى بنحو روایة مسلم ٤٥٠ح  ٢/٤١٩والتقوى 

ا  

  الحدیث صحیح لوجوده فى الصحیحین

ا  ا:  

یل هذا الحدیث فقالت طائفة اختلف العلماء في تأو  :ل ام اووى

الیصح حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة اهللا فإن الشاك في قدرة اهللا تعالى كافر 

وقد قال في آخر الحدیث إنه إنما فعل هذا من خشیة اهللا تعالى والكافر ال یخشى 

اهللا تعالى وال یغفر له قال هؤالء فیكون له تأویالن أحدهما أن معناه لئن قدر علي 

  .ذاب أي قضاه یقال منه قدر بالتخفیف وقدر بالتشدید بمعنى واحدالع

والثاني إن قدر هنا بمعنى ضیق علي قال اهللا تعالى فقدر علیه رزقه  

وهوأحد األقوال في قوله تعالى فظن أن لن نقدر علیه وقالت طائفة اللفظ على 

معناه ومعتقد ظاهره ولكن قاله هذا الرجل وهو غیر ضابط لكالمه والقاصد لحقیقة 

لها بل قاله في حالة غلب علیه فیها الدهش والخوف وشدة الجزع بحیث ذهب 
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تیقظه وتدبر ما یقوله فصار في معنى الغافل والناسي وهذه الحالة الیؤاخذ فیها 

وهو نحو قول القائل اآلخر الذي غلب علیه الفرح حین وجد راحلته أنت عبدي 

لبة والسهو وقد جاء في هذا الحدیث في غیر وأنا ربك فلم یكفر بذلك الدهش والغ

مسلم فلعلي أضل اهللا أي أغیب عنه وهذا یدل على أن قوله لئن قدر اهللا على 

ظاهره وقالت طائفة هذا من مجاز كالم العرب وبدیع استعمالها یسمونه مزج 

فصورته صورة شك والمراد به  " وٕانا أوایاكم لعلى هدى"الشك بالیقین كقوله تعالى 

وقالت طائفة هذا الرجل جهل صفة من صفات اهللا تعالى وقد اختلف  ،یقینال

 ،بن جریر الطبرىاالعلماء في تكفیر جاهل الصفة قال القاضي وممن كفره بذلك 

وقاله أبوالحسن األشعري أوال وقال آخرون ال یكفر بجهل الصفة وال یخرج به عن 

 ١ .شعري وعلیه استقر قولهاسم اإلیمان بخالف حجدها وٕالیه رجع أبو الحسن األ

وٕانما یكفر من اعتقد أن  اعتقادًا یقطع بصوابه ویراه دیًنا وشرًعاألنه لم یعتقد ذلك 

  .ولو سئل الناس عن الصفات لوحد العالم بها قلیًال  :قال هؤالء .مقالته حق

"وأسرف رجل على نفسه" أى بالغ وغال فى المعاصى والسرف مجاوزة  :قوله  

  ٢ .الحد

، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َقَتاَدَة،  – ٤ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َعِديٍّ

 اللَُّه َعْنُه، َعِن 
َ
، َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ َرِضي دِّیِق النَّاِجيِّ َعْن َأِبي الصِّ

ُجٌل َقَتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعیَن ِإْنَساًنا، ثُمَّ ، َقاَل: " َكاَن ِفي َبِني ِإْسَراِئیَل رَ النَِّبيِّ 

َخَرَج َیْسَأُل، َفَأَتى َراِهًبا َفَسَأَلُه َفَقاَل َلُه: َهْل ِمْن َتْوَبٍة؟ َقاَل: َال، َفَقَتَلُه، َفَجَعَل 

ِبَصْدِرِه َیْسَأُل، َفَقاَل َلُه َرُجٌل: اْئِت َقْرَیَة َكَذا َوَكَذا، َفَأْدَرَكُه الَمْوُت، َفَناَء 

َنْحَوَها، َفاْخَتَصَمْت ِفیِه َمَالِئَكُة الرَّْحَمِة َوَمَالِئَكُة الَعَذاِب، َفَأْوَحى اللَُّه ِإَلى َهِذِه 

َأْن َتَقرَِّبي، َوَأْوَحى اللَُّه ِإَلى َهِذِه َأْن تََباَعِدي، َوَقاَل: ِقیُسوا َما َبْیَنُهَما، َفُوِجَد 

   ْبٍر، َفُغِفَر َلُه "ِإَلى َهِذِه َأْقَرَب ِبشِ 

                                                 
 .٦٣-١٧/٦٢صحیح مسلم بشرح النووى  )١
 .٦٣-١٧/٦٢شرح النووى رواه مسلم ب )٢
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"ترجمة  ٥٤البخارى فى صحیحه كتاب أحادیث األنبیاء باب رقم  أخرجه* 

  .٣٤٧٠ح ٣٨٧- ٢/٣٨٦الباب" 

مسلم فى صحیحه كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وٕان كثر  أخرجه* و 

َواللَّْفُظ ِالْبِن  -  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمثَنَّى، َوُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ  ٢٧٦٦ح ٤/٢١١٨قتله 

دِّیِق،  - اْلُمثَنَّى  َقاَال: َحدَّثََنا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، َحدَّثَِني َأِبي، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأِبي الصِّ

، َأنَّ َنِبيَّ اِهللا  َقاَل: " َكاَن ِفیَمْن َكاَن َقْبَلُكْم َرُجٌل َقَتَل  َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ

ِتْسِعیَن َنْفًسا، َفَسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْهِل اْألَْرِض َفُدلَّ َعَلى َراِهٍب، َفَأتَاُه َفَقاَل: ِإنَُّه ِتْسَعًة وَ 

َقَتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعیَن َنْفًسا، َفَهْل َلُه ِمْن َتْوَبٍة؟ َفَقاَل: َال، َفَقَتَلُه، َفَكمََّل ِبِه ِماَئًة، ثُمَّ 

اْألَْرِض َفُدلَّ َعَلى َرُجٍل َعاِلٍم، َفَقاَل: ِإنَُّه َقَتَل ِماَئَة َنْفٍس، َفَهْل  َسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْهلِ 

َلُه ِمْن َتْوَبٍة؟ َفَقاَل: َنَعْم، َوَمْن َیُحوُل َبْیَنُه َوَبْیَن التَّْوَبِة؟ اْنَطِلْق ِإَلى َأْرِض َكَذا َوَكَذا، 

ُبِد اَهللا َمَعُهْم، َوَال َتْرِجْع ِإَلى َأْرِضَك، َفِإنََّها َأْرُض َسْوٍء، َفِإنَّ ِبَها ُأَناًسا َیْعُبُدوَن اَهللا َفاعْ 

َفاْنَطَلَق َحتَّى ِإَذا َنَصَف الطَِّریَق َأَتاُه اْلَمْوُت، َفاْخَتَصَمْت ِفیِه َمَالِئَكُة الرَّْحَمِة 

ًبا ُمْقِبًال ِبَقْلِبِه ِإَلى اِهللا، َوَقاَلْت َوَمَالِئَكُة اْلَعَذاِب، َفَقاَلْت َمَالِئَكُة الرَّْحَمِة: َجاَء َتائِ 

، َفَجَعُلوُه َبْیَنُهْم،  َمَالِئَكُة اْلَعَذاِب: ِإنَُّه َلْم َیْعَمْل َخْیًرا َقطُّ، َفَأَتاُهْم َمَلٌك ِفي ُصوَرِة آَدِميٍّ

َو َلُه، َفَقاُسوُه َفَوَجُدوُه َأْدَنى َفَقاَل: ِقیُسوا َما َبْیَن اْألَْرَضْیِن، َفِإَلى َأیَِّتِهَما َكاَن َأْدَنى َفهُ 

ِإَلى اْألَْرِض الَِّتي َأَراَد، َفَقَبَضْتُه َمَالِئَكُة الرَّْحَمِة "، َقاَل َقتَاَدُة: َفَقاَل اْلَحَسُن ُذِكَر َلَنا، 

   َأنَُّه َلمَّا َأَتاُه اْلَمْوُت َنَأى ِبَصْدِرهِ 

ل لقاتل مؤمن توبة كتاب الدیات باب هفى سننه ابن ماجة  أخرجه* و 

حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة ثنا یزید بن هارون أنبأنا همام بن  ٢٦٢٢ح ٢/٨٧٥

د قال أال أخبركم بما سمعت من فى رسول یبه عن أبى سع .....یحى عن قتادة

الحدیث بنحو  ...قتل تسعة وتسعینسمعته أذناى ووعاه قلبى أن عبًدا  اهللا 

  .روایة مسلم

من طریق  - ١١١٥٤ح ٢٤٥ – ١٧/٢٤٤مسنده أحمد فى  أخرجه* و 

  .عن قتادة يیزید أخبرنا همام ابن یح
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أبو یعلى فى مسنده "مسند أبى سعید الخدرى رضى اهللا عنه"   أخرجه* و 

  .به بنحو روایة مسلم....عفان بن هماممن طریق  ١٣٥٦ح  ٢/٥٠٨

باب من ذكر فى  - ابن أبى شیبة فى المصنف كتاب األدب أخرجهو * 

من طریق یزید بن هارون عن همام  ٣٥٣٦١ح  ١٣/١٨٨مة اهللا تعالى سعة رح

  .یحيابن 

ابن حبان فى صحیحه كتاب التوبة باب ذكر الخبر الدال  أخرجه* و 

  .من طریق معاذ بن هشام ٦١١ح  ٣/٣٧٦على أن الندم توبة 

ب أصل تحریم القتل باالبیهقى فى السنن الكبرى كتاب الجراح  أخرجه* و 

  .به بنفس روایة مسلم ....من طریق قتادة ١٥٨٣٦ح ٣٢- ٨/٣١فى القرآن 

ا  

  صحیح البخارى ومسلمالحدیث صحیح لوجوده فى 

ا  ا:  

(إن  قولــه  " قولــه  :فــى شــرحه لصــحیح مســلم ل ام اووى 

رجالقتـل تسـعا وتسـعین نفسـا ثـم قتـل تمـام المائـة ثـم أفتـاه العـالم بـأن لـه توبـة) هـذا 

ب أهل العلم وٕاجماعهم على صحة توبة القاتل عمدا ولم یخالف أحد منهم إال مذه

بن عبـاس وأمـا مـا نقـل عـن بعـض السـلف مـن خـالف هـذا فمـراد قائلـه الزجـر عـن 

ا سبب التوبة الأنه یعتقد بطالن توبته وهذا الحدیث ظـاهر فیـه وهـو وٕان كـان شـرعً 

وٕانما موضعه إذا لم یرد  لمن قبلنا وفي االحتجاج به خالف فلیس موضع الخالف

شرعنا بموافقته وتقریره فإن ورد كـان شـرعا لنـا بالشـك وهـذا قـد ورد شـرعنا بـه وهـو 

قوله تعالى والذین ال یدعون مع اهللا إلها آخر وال یقتلون إلى قوله إالمن تاب اآلیة 

وأمــا قولــه تعــالى ومــن یقتــل مؤمنــا متعمــدا فجــزاؤه جهــنم خالــدا فیهــا فالصــواب فــي 

ا أن جزاءه جهنم وقد یجازى به وقد یجازى بغیره وقد الیجازى بل یعفى عنه معناه

فــإن قتــل عمــدا مســتحال لــه بغیــر حــق والتأویــل فهــو كــافر مرتــد یخلــد بــه فــي جهــنم 

باإلجماع وٕان كان غیر مستحل بل معتقدا تحریمه فهو فاسق عاص مرتكب كبیرة 

ر أنـه الیخلـد مـن مـات موحـدا جزاؤه جهنم خالدا فیها لكن بفضل اهللا تعالى ثـم أخبـ
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فیهـا فـال یخلـد هـذا ولكـن قـد یعفـى عنـه فالیـدخل النـار أصـال وقـد الیعفـى عنـه بـل 

یعذب كسائر العصاة الموحدین ثم یخـرج معهـم إلـى الجنـة وال یخلـد فـي النـار فهـذا 

ـــى اآلیـــــة وال یلـــــزم مـــــن كونـــــه یســـــتحق أن یجـــــازى بعقوبـــــة  هـــــو الصـــــواب فـــــي معنــ

جزاء ولیس في اآلیة إخبـار بأنـه یخلـد فـي جهـنم وٕانمـا مخصوصة أن یتحتم ذلك ال

فیها أنها جزاؤه أي یستحق أن یجازى بذلك وقیل إن المراد مـن قتـل مسـتحال وقیـل 

وردت اآلیة في رجل بعینه وقیل المراد بالخلود طول المدة الالدوام وقیل معناه هذا 

حقیقـة لفـظ اآلیـة وأمـا  جزاؤه إن جازاه وهذه األقوال كلها ضـعیفة أوفاسـدة لمخالفتهـا

هـذا القــول فهـو شــائع علـى ألســنة كثیــر مـن النــاس وهـو فاســد ألنـه یقتضــي أنــه إذا 

عفـي عنــه خــرج عــن كونهــا كانــت جــزاء وهــي جــزاء لــه لكــن تــرك اهللا مجازاتــه عفــوا 

عنــه وكرمــا فالصــواب مــا قــدمناه واهللا أعلــم قولــه (انطلــق إلــى أرض كــذا وكــذا فــإن 

فاعبـد اهللا معهـم والترجـع إلـى أرضـك فإنهـا أرض سـوء) قـال  فیها أناسا یعبدون اهللا

ـــذنوب  ــب المواضــــع التــــي أصــــاب بهــــا الـ العلمــــاء فــــي هــــذا اســــتحباب مفارقــــة التائــ

واألخدان المساعدین له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم وأن یستبدل بهم 

م وینتفـع صحبة أهـل الخیـر والصـالح والعلمـاء والمتعبـدین الـورعین ومـن یقتـدي بهـ

بصــحبتهم وتتأكــد بــذلك توبتــه قولــه (فــانطلق حتــى إذا نصــف الطریــق أتــاه المــوت) 

بتخفیــف الصــاد أي بلــغ نصــفها قولـــه (نــأى بصــدره) أي نهــض ویجــوز تقـــدیم  هــو

األلف على الهمزة وعكسه وسبق في حدیث أصحاب الغار وأما قیاس المالئكة ما 

ذلك فهـذا محمـول علـى أن اهللا تعـالى بین القریتین وحكم الملك الذي جعلوه بینهم بـ

أمـرهم عنـد اشـتباه أمــره علـیهم واخـتالفهم فیــه أن یحكمـوا رجـال ممــن یمـر بهـم فمــر 

  )١(.الملك في صورة رجل فحكم بذلك

  :ا ود

:  

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سـیدنا محمـد الصـادق الوعـد 

وهـم صـغار حتـى إن حكیمـًا سـئل مــن  الد خصوصــاً األمـین فـإن الـدین اعتنـى بـاألو 

                                                 

 .٧٣-١٧/٧٢صحیح مسلم بشرح النووى ) ١
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أحـــب أوالدك إلیـــك قـــال صـــغیرهم حتـــى یكبـــر ومریضـــهم حتـــى یبـــرأ وغـــائبهم حتـــى 

أوالدنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا  :وقال األحنف بن قیس رحمه اهللا تعالى ،یحضر

بوا ضـــوأرض ذلیلـــة وبهـــم نصـــول علـــى كـــل جلیلـــة فـــإن غونحـــن لهـــم ســـماء ظلیلـــة 

سألوا فأعطهم وٕان لم یسألوا فبدئهم وال تنظر إلیهم شذرًا فیملوا حیاتك فأرضهم وٕان 

  .ویتمنوا وفاتك

لما قبل الحسن بن على بحضور األقرع بن حابس فقـال اتقبلـوا  والنبى 

فقــال  –قــال واهللا أن لــى عشــرة مــن األوالد مــا قبلــت مــنهم أحــد  –أوالدكــم قــال نعــم 

  .من ال یرحم ال یرحم النبى 

بر نجاحات اإلنسـان فـى الحیـاة أن یسـتمیل قلـب األوالد إلیـه وأحـد وأحد أك

نجاحـــات اإلنســـان فـــى الحیـــاة إن یحـــدث فـــى أوالده تـــأثیر واضـــحا بفضـــل توجیهـــه 

ـــون مــــن عظمــــاء الصـــــحابة  .وقدوتــــه ورعایتــــه وبذلــــه وعطائــــه وكــــل الســــلف األولـ

 .والتابعین یداعبون أطفالهم ویتصابون لهم

، َحدَّثََنا َأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد َحدََّثَنا َأُبو الیَ  – ٦ َماِن، َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب، َعِن الزُّْهِريِّ

 اللَُّه َعْنُه َقاَل: َقبََّل َرُسوُل اللَِّه 
َ
الَحَسَن ْبَن  الرَّْحَمِن، َأنَّ َأَبا ُهَرْیَرَة َرِضي

، َفَقاَل اَألْقَرُع: ِإنَّ ِلي َعَشَرًة ِمَن َعِليٍّ َوِعْنَدُه اَألْقَرُع ْبُن َحاِبٍس التَِّمیِميُّ َجاِلًسا

َمْن َال َیْرَحُم َال «ثُمَّ َقاَل:  الَوَلِد َما َقبَّْلُت ِمْنُهْم َأَحًدا، َفَنَظَر ِإَلْیِه َرُسوُل اللَِّه 

  ." »ُیْرَحمُ 

البخارى فى صحیحه كتاب األدب باب رحمة الوالد وتقبلیه  أخرجه* 

  .٥٩٩٧ ح  ٤/٧٩ومعانقته 

الصبیان  مسلم فى صحیحه كتاب الفضائل باب رحمته  أخرجهو  *

حدثنا عمرو الناقد  ٢٣١٨ح ١٨٠٩- ٤/١٨٠٨والعیال وتواضعه وفضل ذلك 

حدثنا سفیان بن عیینة عن الزهرى  :وابن أبى عمر جمیعًا عن سفیان قال عمرو

  .طریق البخارى ولفظه آخرإلى  –

 ٤/٣٥٧قبلة الرجل ولده األدب فى  أبو داود فى سننه كتاب أخرجه* و 

  به الحدیث.....حدثنا مسدد ثنا سفیان عن الزهرى ٥٢١٨ح
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الترمذى فى سننه كتاب البر باب ما جاء فى رحمة الولد  أخرجه* و 

حدثنا ابن أبى عمر وسعید بن عبد الرحمن قاال حدثنا سفیان  – ١٩١١ح ٤/٣١٨

حدیث حسن  به إال أنه قال الحسین والحسن وقال أبو عیسى...عن الزهرى

  .صحیح

أخبرنا هشیم عن  ٧١٢١ح ١٢/١٧أحمد فى مسنده  أخرجه*  و 

 ١٣/٨٨ ....،حدثنا سفیان عن الزهرى – ٧٢٨٩ح  ١٢/٢٣٦ ....،الزهرى

  ...من طریق معمر عن الزهرى ٧٦٤٩ح

 ١٠/٢٩٦البزار فى مسنده ومسند أبى هریرة رضى اهللا عنه  أخرجه* و 

  .وقال محققه إسناد صحیحبه  ...من طریق هشیم عن الزهرى ٥٨٩٢ح

من طریق سفیان عن  ٧٨٥٥ح  ٢/٣٩١البزار فى مسنده  أخرجه* و 

  به...الزهرى

عبد الرزاق فى المصنف كتاب الجامع باب رحمة الناس  أخرجه* و 

  .به...من طریق معمر عن الزهرى ٢٠٥٨٩ح ١١/٢٩٨

البیهقى فى السنن الكبرى كتاب النكاح باب ما جاء فى قبلة  أخرجه* و 

  ...من طریق معمر عن الزهرى ١٣٥٧٦ح ٧/١٦٢رجل ولده ال

ا  

  الحدیث صحیح لوجوده فى الصحیحین

ا  ا:  

هذا الحدیث ذكره النووى رحمه اهللا فیما  :قال صاحب ریاض الصالحین

یتعلق بالمعانقة والتقبیل وما أشبه ذلك ومن ذلك تقبیل الصغار رحمة بهم وٕاحسانا 

قبل الحسن بن على بن أبى طالب رضى اهللا عنهما والحسن  لنبى وتوددًا فإن ا

 جده من قبل أمه وكان النبى  یعنى أن النبى  هو ابن فاطمة بنت محمد 

یحب الحسن ویحب الحسین ویقول أنهما سیدا شباب أهل الجنة لكن أفضل من 

ن إن إبنى هذا سید وسوف یصلح اهللا به بین فئتین م :الحسن قال النبى 

المسلمین ولذلك لما استشهد على بن أبى طالب رضى اهللا عنه حین قتله 
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الخارجى كان الذى تولى الخالفة بعده الحسن إبنه األكبر واألفضل ولكنه لما رأى 

أن منازعته لمعاویة الخالفة سیحصل منها سفك دماء وقتل وضرر عظیم تنازل 

رأ للفتنة وائتالفا لألمة فأصلح اهللا رضى اهللا عنه عن الخالفة لمعاویة تنازًال تامًا د

لمعاویة به بین األمة وصار بهذا منقبة عظیمة حین تنازل عما هو أحق به 

وعنده األقرع ابن حابس من  كان ذات یوم عند النبى  .رضى اهللا عنه درأ للفتنة

الحسن فكان هذا الرجل األقرع الجافى كأنه  سادات بنى تمیم فقبل النبى 

لى عشر من الولد ما قبلت واحدًا منهم  تقبل هذا الطفل فقال إنتغرب كیف اس

من ال یرحم ال یرحم یعنى من ال یرحم الناس ال یرحمه اهللا عز  فقال النبى 

وجل والعیاذ باهللا وال یوفقه لرحمة فدل ذلك على جواز تقبیل األوالد الصغار رحمة 

بناتك أو من األجانب ألن هذا وشفقة سواءًا كانوا من أبناءك أو من أبناء أوالدك و 

یرحم الصغار وكلما كان اإلنسان بعباد اهللا أرحم كان  قلباً یوجب الرحمة وأن لدیك 

إلى رحمة اهللا أقرب حتى إن اهللا عز وجل غفر إلمرأة بغى زانیة غفر لها حین 

اهللا لها یأكل الثرى من العطش فنزلت وأخذت بخفها ماء وسقته فغفر  رحمت كلباً 

سقت ورحمت كلبًا ولكن إذا جعل اهللا فى قلب اإلنسان رحمة لهؤالء  مع أنها

أن یرحمنا الضعفاء فذلك دلیل على أنه سوف یرحم بإذن اهللا عز وجل نسأل اهللا 

  )١( .وٕایاكم

ُنَمْیٍر،  َحدََّثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َوَأُبو ُكَرْیٍب، َقاَال: َحدَّثََنا َأُبو ُأَساَمَة، َواْبنُ  – ٧

َعْن ِهَشاٍم، َعْن َأِبیِه، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقِدَم َناٌس ِمَن اْألَْعَراِب َعَلى َرُسوِل اِهللا 

 َِفَقاُلوا: َأُتَقبُِّلوَن ِصْبَیاَنُكْم؟ َفَقاُلوا: َنَعْم، َفَقاُلوا: َلِكنَّا َواِهللا َما ُنَقبُِّل، َفَقاَل َرُسوُل اهللا ، 

» : ُِمْن َقْلِبَك الرَّْحَمةَ «وَقاَل اْبُن ُنَمْیٍر: » ِإْن َكاَن اُهللا َنَزَع ِمْنُكُم الرَّْحَمةَ  َوَأْمِلك«.  

الصبیان  مسلم فى صحیحه كتاب الفضائل باب رحمته  أخرجه* 

  .٢٣١٧ح ٤/١٨٠٨والعیال وتواضعه وفضل ذلك 

                                                 

 .١/١٠١١اض الصالحین شرح ری )١



  
  

 } ٨٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يف ضوء السنة النبوية الرمحة 

ى ابن ماجة فى سننه كتاب األدب باب بر الوالد واإلحسان إل أخرجه* و 

 آخرحدثنا أبو بكر بن أبى شیبة ثنا أبو أسامة إلى  ٣٦٦٥ح ٢/١٢٠٩البنات 

  .طریق مسلم ولفظه

من  ٩٠ح ٣٣فى األدب المفرد باب قبلة الصبیان صالبخارى  أخرجهو * 

  ....؟طریق سفیان عن هشام

ا  

  الحدیث صحیح لوجوده صحیح مسلم 

مَّاُد ْبُن َزْیٍد، َعْن َعاِصٍم اَألْحَوِل، َعْن َأِبي ُعْثَماَن َحدََّثَنا َأُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا حَ  – ٨

، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْیٍد، َقاَل: ُكنَّا ِعْنَد النَِّبيِّ  ِإْذ َجاَءُه َرُسوُل ِإْحَدى  النَّْهِديِّ

ْیَها َفَأْخِبْرَها َأنَّ اْرِجْع ِإلَ : «َبَناِتِه، َیْدُعوُه ِإَلى اْبِنَها ِفي الَمْوِت، َفَقاَل النَِّبيُّ 

ِللَِّه َما َأَخَذ َوَلُه َما َأْعَطى، َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبَأَجٍل ُمَسم�ى، َفُمْرَها َفْلَتْصِبْر 

َوَقاَم  ، َفَأَعاَدِت الرَُّسوَل َأنََّها َقْد َأْقَسَمْت َلتَْأِتَینََّها، َفَقاَم النَِّبيُّ »َوْلَتْحَتِسبْ 

ِبيُّ ِإَلْیِه َوَنْفُسُه َتَقْعَقُع َكَأنََّها  َمَعُه َسْعدُ  ْبُن ُعَباَدَة، َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َفُدِفَع الصَّ

، َفَفاَضْت َعْیَناُه، َفَقاَل َلُه َسْعٌد: َیا َرُسوَل اللَِّه، َما َهَذا؟ َقاَل:  َهِذِه «ِفي َشنٍّ

  .»نََّما َیْرَحُم اللَُّه ِمْن ِعَباِدِه الرَُّحَماءَ َرْحَمٌة َجَعَلَها اللَُّه ِفي ُقُلوِب ِعَباِدِه، َوإِ 

 ٤/٦بیان صالبخارى فى صحیحه كتاب المرضى باب عیادة ال أخرجه* 

قل أدعوا " وكتاب التوحید باب قول اهللا تبارك وتعالى  .والسند والمتن له ٥٦٥٥ح

أبو حدثنا  ٧٣٧٧ح ٤/٤١٤اهللا أو دعوا الرحمن أیاما تدعو فله األسماء الحسنى 

طریق البخارى السابق  آخرالنعمان حدثنا عمار بن زید عن عاصم األحول إلى 

  .ولفظه

مسلم فى صحیحه كتاب الجنائز باب البكاء على المیت  أخرجه* و 

حدثنا أبو كامل الجحدرمى حدثنا حماد یعنى ابن زید  – ٩٢٣ح ٦٣٦- ٢/٦٣٥

  به...عن عاصم

ریق سفیان عن من ط ٢١٧٨٩ح ٣٦/١٢٤أحمد فى مسنده  أخرجه* و 

  .به...عاصم
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أبو داود الطیالسى فى مسنده ومسند أسامة بن زید رضى اهللا  أخرجه* و 

وغیرهما كلهم عن عاصم بن حدثنا شعبة وثابت أبو زید  – ٦٧١ح ٢/٢٦عنه 

  به...سلیمان

عبد الرزاق فى مصنفه الجنائز باب الصبر والبكاء والنیاحة  أخرجه* و 

  به....الثورى عن عاصم بن سلیمانمن طریق  ٦٦٧٠ح  ٥٥٢ – ٣/٥٥١

البیهقى فى سننه كتاب الجنائز باب الرغبة فى أن یتعزى بما  أخرجه* و 

من طریق عبد اهللا ابن عاصم عن  ٧١٢٩ح١٠٩- ٤/١٠٨أمر اهللا تعالى به 

  .به ...سلیمان

  .* وقال البیهقى رواه البخارى فى الصحیح ومسلم

ا  

  الحدیث صحیح لوجوده فى الصحیحین

اا  :  

وفیه  ،ورضى عنها فى الفتح فى قصة ولد بنت رسول اهللا قال ابن حجر 

 :قال ابن بطال :"ففاضت عیناه" وفیه "هذه رحمة جعلها اهللا تعالى فى قلوب عباده

فالرحمة وصف اهللا الذات غرضه فى ها الباب إثبات الرحمة وهى من صفات 

مة كما تضمن وصفه بأنه عالم معنى تعالى به نفسه وهو متضمن لمعنى الرح

المراد برحمته تقع من سبق فى علمه أنه ینفعه" قال  :قالالعلم إلى غیر ذلك" 

وأسماؤه كلها ترجع إلى ذات واحدة وٕان دل كل واحد منها على صفة من صفاته 

یختص االسم بالداللة علیها وأما الرحمة التى جعلها فى قلوب عباده فهى من 

فها بأنه خلقها فى قلوب عباده وهى رقة على المرحوم وهو صفات الفعل وص

  .سبحانه وتعالى منزه عن الوصف بذلك فتناول بما یلیق به

وقیل هما اسمان من "الرحمن والرحیم" مشتقان من الرحمة  :وقال ابن القیم

من یرحمه وقیل غیر اشتقاق وقیل یرجعان إلى معنى اإلرادة فرحمته إرادته تنعیم 

معنى "الرحمن" أنه  :وقال الحلیمى ،لى تركه عقاب من یستحق العقوبةراجعان إ

مزیج العلل ألنه لما أمر بعبادته بین حدودها وشروطها فبشر وأنذر وكلف ما 
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فصارت العلل عنهم مزاحة والحجج منهم منقطعة وقال معنى الرحیم تحمله بنیتهم 

یثیب العامل بفضل بل  ،أنه المثیب على العمل فال یضیع لعامل أحسن عمالً 

  .رحمته أضعاف عمله

وقال الخطابى ذهب الجمهور إلى أن "الرحمن" مأخوذة من الرحمة مبنى 

على المبالغة ومعناه ذو الرحمة ال نظیر له فیها ولذلك ال یثنى وال یجمع فالرحمة 

الشاملة للخلق "الرحیم" فعیل بمعنى فاعل وهو خاص بالمؤمنین قال تعالى وكان 

  )١(.رحیما" بالمؤمنین

َحدَّثََنا الَحَسُن ْبُن َعْبِد الَعِزیِز، َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن َحسَّاَن، َحدَّثََنا ُقَرْیٌش ُهَو اْبُن  – ٩

 اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َدَخْلَنا َمَع َرُسوِل 
َ
َحیَّاَن، َعْن ثَاِبٍت، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضي

ْبَراِهیَم َعَلْیِه السََّالُم، َفَأَخَذ َرُسوُل َعَلى َأِبي َسْیٍف ا اللَِّه  لَقْیِن، َوَكاَن ِظْئًرا ِإلِ

ِإْبَراِهیَم، َفَقبََّلُه، َوَشمَُّه، ثُمَّ َدَخْلَنا َعَلْیِه َبْعَد َذِلَك َوإِْبَراِهیُم َیُجوُد ِبَنْفِسِه،  اللَِّه 

  َتْذِرَفاِن، َفَقالَ  َفَجَعَلْت َعْیَنا َرُسوِل اللَِّه 
َ
َلُه َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف َرِضي

، ثُمَّ َأْتَبَعَها »َیا اْبَن َعْوٍف ِإنََّها َرْحَمةٌ «اللَُّه َعْنُه: َوَأْنَت َیا َرُسوَل اللَِّه؟ َفَقاَل: 

ى ِإنَّ الَعْیَن َتْدَمُع، َوالَقْلَب َیْحَزُن، َوَال َنُقوُل ِإالَّ َما َیْرضَ : «ِبُأْخَرى، َفَقاَل 

  .»َربَُّنا، َوإِنَّا ِبِفَراِقَك َیا ِإْبَراِهیُم َلَمْحُزوُنونَ 

إنا بك  البخارى فى صحیحه كتاب الجنائز باب قوله  أخرجه* 

  .١٣٠٣ح ١/٣٤٧لمحزونون 

الصبیان  مسلم فى صحیحه كتاب الفضائل باب رحمته  أخرجه* و   

َهدَّاُب ْبُن َخاِلٍد، َحدََّثَنا  ٢٣١٥ح ١٨٠٨-٤/١٨٠٧والعیال وتواضعه وفضل ذلك 

وَخ، ِكَالُهَما َعْن ُسَلْیَماَن،  َحدََّثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن  - َواللَّْفُظ ِلَشْیَباَن  - َوَشْیَباُن ْبُن َفرُّ

ُوِلَد ِلي : «اْلُمِغیَرِة، َحدَّثََنا ثَاِبٌت اْلُبَناِنيُّ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا 

ْیُتُه ِباْسِم َأِبي ِإْبَراِهیمَ اللَّ  ثُمَّ َدَفَعُه ِإَلى ُأمِّ َسْیٍف، اْمَرَأِة َقْیٍن ُیَقاُل َلُه » ْیَلَة ُغَالٌم، َفَسمَّ

 َأُبو َسْیٍف، َفاْنَطَلَق َیْأِتیِه َواتََّبْعُتُه، َفاْنَتَهْیَنا ِإَلى َأِبي َسْیٍف َوُهَو َیْنُفُخ ِبِكیِرِه، َقِد اْمَتَألَ 

 َبْیَن َیَدْي َرُسوِل اِهللا اْلبَ 
َ
، َفُقْلُت: َیا َأَبا َسْیٍف َأْمِسْك، ْیُت ُدَخاًنا، َفَأْسَرْعُت اْلَمْشي

                                                 

 .٢٢٤-١٧/٢٢٣فتح البارى بشرح صحیح البخارى  )١
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ُه ِإَلْیِه، َوَقاَل َما َشاَء اُهللا  ، َفَأْمَسَك َفَدَعا النَِّبيُّ َجاَء َرُسوُل اِهللا  ، َفَضمَّ ِبيِّ ِبالصَّ

، َفَدَمَعْت َرَأْیُتُه َوُهَو َیِكیُد ِبَنْفِسِه َبْیَن َیَدْي َرُسوِل اِهللا َأْن َیُقوَل، َفَقاَل َأَنٌس: َلَقْد 

َتْدَمُع اْلَعْیُن َوَیْحَزُن اْلَقْلُب، َوَال َنُقوُل ِإالَّ َما َیْرَضى َربََّنا، «َفَقاَل:  َعْیَنا َرُسوِل اِهللا 

  ." »َواِهللا َیا ِإْبَراِهیُم ِإنَّا ِبَك َلَمْحُزوُنونَ 

باب البكاء على المیت  أبو داود فى سننه كتاب الجنائز أخرجه* و 

 آخرمن طریق شیبان بن فروخ ثنا سلیمان بن المغیرة إلى  ٣١٢٦ح ٣/١٩٠

من طریق بهز  ١٣٠١٤ح  ٢٠/٣١٦أحمد فى مسنده  أخرجهطریق مسلم ولفظه و 

  به...وعفان قاال حدثنا سلیمان

الملك بن عمرو ثنا ثنا عبد  ١٠٢٨٧ح ١/٣٨٥عبد بن حمید  أخرجه* و 

  به...سلیمان ابن المغیرة

بنفس طریق مسلم وسنده  ٣٢٨٨ح ٦/٤٢أبو یعلى فى مسنده  أخرجه* و 

  .وقال محققه حسین سلیم أسد إسناده صحیح

من طریق أبو عامر  ٦٩٣١ح ١٢/٣٢٣البزار فى مسنده  أخرجه* و 

  .حدثنا سلیمان بن المغیرة

الجنائز باب الرخصة فى  البیهقى فى السنن الكبرى كتاب أخرجه* و 

من طریق أبو النصر ثنا  ٧١٥٠ح ١١٥- ٤/١١٤البكاء بال ندب وال نیاحة 

  ...؟سلیمان بن المغیرة

  

ا  

  الحدیث صحیح لوجوده فى الصحیحین

ــاٌد َوْهــَو اْبــُن َزْیــٍد، َعــْن ثَاِبــٍت، َعــْن َأَنــٍس  – ١٠ َحــدََّثَنا ُســَلْیَماُن ْبــُن َحــْرٍب، َحــدََّثَنا َحمَّ

 اللَّــُه َعْنــُه، َقــاَل: َكــاَن ُغــَالٌم َیُهــوِديٌّ َیْخــُدُم النَِّبــيَّ رَ 
َ
، َفَمــِرَض، َفَأَتــاُه ِضــي

، َفَنَظـَر ِإَلـى َأِبیـِه َوُهـَو »َأْسـِلمْ «َیُعوُدُه، َفَقَعـَد ِعْنـَد َرْأِسـِه، َفَقـاَل َلـُه:  النَِّبيُّ 

ــَدُه َفَقــاَل َلــُه: َأِطــْع َأَبــا الَقاِســِم  َوُهــَو َیقُــوُل:  َلَم، َفَخــَرَج النَِّبــيُّ ، َفَأْســِعْن

  .»الَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َأْنَقَذُه ِمَن النَّارِ «
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إذا أسلم الصبى  :البخارى فى صحیحه كتاب الجنائز باب أخرجه* 

  .١٣٥٦ح ١/٣٥٩فمات هل یصلى علیه وهل یعرض على الصبى اإلسالم 

طریق إبراهیم  من ٤٨٨٤ح ١١/٢٤٢ابن حبان فى صحیحه  أخرجه* و 

به وقال محققه شعیب األرنؤوط ...حدثنا حماد بن زید :بن الحسن العالق قال

  .إسناده صحیح

 ٣/١٨١أبو داود فى سننه كتاب الجنائز باب فى عیادة الذمى  أخرجه* و 

  به ....حدثنا سلیمان بن حرب ثنا حماد یعنى ابن زید ٣٠٩٥ح

 ١٣١-١٣٠ة المشرك ص البخارى فى األدب المفرد باب عیاد أخرجه* و 

  به ...حدثنا سلیمان بن حرب ٥٢٤ح

فى السنن الكبرى كتاب اللفظة باب البیهقى فى السنن الكبرى  أخرجه* و 

من طریق أبو خلیفة ثنا  ١٢١٥٧ح ٣٣٩-٦/٣٣٨من قال یحكم بصحة إسالمه 

  به...سلیمان ابن حرب

من  ١٣٤٢ح ١/٥١٦الحاكم فى المستدرك كتاب الجنائز  أخرجه* و 

  .ذهبيوصححه الحاكم ووافقه ال –یق عبد اهللا ابن جبیر عن أنس طر 

ا  

  الحدیث صحیح لوجوده فى الصحیحین

َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َوُمَسدٌَّد اْلَمْعَنى، َقاَال: َحدَّثََنا ُسْفَیاُن، َعْن  – ١١

ِه ْبِن َعْمٍرو، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َقاُبوَس، َمْوَلى ِلَعْبِد اللَّ 

الرَّاِحُموَن َیْرَحُمُهُم الرَّْحَمُن اْرَحُموا َأْهَل اْألَْرِض «، َعْمٍرو، َیْبُلُغ ِبِه النَِّبيَّ 

َلْم َیُقْل ُمَسدٌَّد َمْوَلى َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َوَقاَل: » َیْرَحْمُكْم َمْن ِفي السََّماءِ 

  ." ِبيُّ َقاَل النَّ 

  .٤٩٤١ح ٤/٢٨٧أبو داود فى سننه كتاب األدب باب الرحمة  أخرجه*   

الترمذى فى سننه كتاب البر باب ما جاء فى رحمة المسلمین  أخرجه* و 

حدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار  – ١٩٢٤ح ٣٢٤- ٤/٣٢٣
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سى حدیث حسن الحدیث وقال أبو عی ...عن أبى قابوس عن عبد اهللا بن عمرو

  .صحیح

حدثنا سفیان عن  – ٦٤٩٤ح  ١١/٣٣أحمد فى مسنده  أخرجه* و 

به الحدیث وزاد والرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصلته ومن  ...عمرو

  .قطعها قطعته

ابن أبى شیبة فى المصنف كتاب األدب باب ما ذكر فى  أخرجه* و 

  .به.....حدثنا سفیان بن عیینة ٢٥٨٦٤ح ٨/٣٣٨الرحمة من الثواب 

أحادیث عبد اهللا بن عمرو بن العاص (الحمیدى فى مسنده   أخرجه* و 

  .٥٩١ح ٢/٢٦٩ )رضى اهللا عنه

من طریق  ٧٢٧٤ح ٤/١٥٧فى المستدرك كتاب البر الحاكم  أخرجه* و 

  .به بنفس زیادة أحمد وصححه الحاكم ووافقة الذهبى...على بن المدینى ثنا سفیان

من طریق خالد  ٩٠١٣ح ٩/٣٣ألوسط الطبرانى فى المعجم ا أخرجه* و 

  .به ...ابن نزار ثنا سفیان

البیهقى فى السنن الكبرى كتاب السیر باب ما على الوالى من  أخرجه* و 

من طریق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بن  ١٧٩٠٥ح ٧٢- ٩/٧١أمر الجیش 

  به...حبیب ابن مهران العبدى ثنا سفیان ابن عیینة

  .به ...من طریق سفیان ١٤٥ح ١/١٤٩ ابن وهب فى جامعه أخرجه* و 

  :اد

أبو بكر بن أبى شبیبة هو عبد اهللا بن محمد بن أبى شبیبة إبراهیم بن * 

العبسى موالهم أبو بكر الحافظ الكوفى روى عن ابن عیینة  عثمان بن حواستى

  .والقطان وابن مهدى وغیرهم

وكان حافظًا  وعنه البخارى ومسلم وأبو داود وغیرهم قال العجلى ثقة* 

للحدیث وقال ابن خراشى وأبو حاتم ثقة وقال ابن حبان فى الثقات كان متقنًا 
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انتهى إلیه العلم وقال ابن حافظًا وقال ابن قانع ثقة مثبت وقال أبو عبید القاسم 

  )١(.٢٣٥حجر فى التقریب ثقة حافظ صاحب تصافف من العاشرة مات سنة 

االسدى أبو الحسن الحافظ  مسدد هو ابن مرصد بن سربل البصرى* 

روى عن وكیع والقطان وأبى عوانة وغیرهم قال ابن معین ثقة ثقة وقال النسائى 

  )٢( .٢٢٨ثقة وكذا قال ابن قانع وفى التقریب ثقة حافظ من العاشرة مات سنة 

سفیان هو ابن عیینة بن أبى عمران الهاللى أبو محمد الكوفى روى * 

إسحاق السبیعى وعمرو بن دینار وغیرهم وعنه عن عبد الملك بن عمیر وأبى 

وعبد اهللا بن وهب وابن مهدى وٕابنا أى شیبة وغیرهم قال العجلى ثقة ثبت فى 

الحدیث وكان حسن الحدیث یعد من الحكماء وقال ابن سعد كان ثقة ثبت كثیر 

الحدیث حجة وقال ابن خراشى ثقة مأمون وفى التقریب ثقة حافظ فقیه إمام حجة 

ه وكان ربما دلس وكان أثبت الناس فى عمرو بن دینار آخر ه تغیر حفظه بإال أن

  )٣( .١٩٨من الثامنة مات سنة 

عمرو هو ابن دینار المكى أبو محمد األثرم الجمحى موالهم أحد * 

األعالم روى عن ابن عباس والسائب بن یزید وأبى الطقیل وغیرهم وعنه الحمادان 

قال ابن عیینة ثنا عمرو بن دینار وكان ثقة ثقة والسفیانان ومالك وشعبة وغیرهم 

كان ثقة ثبتًا كثیر الحدیث صدوقا عالما وقال النسائى  آخرثقة وقال فى موضع 

  )٤(.١٢٦ثقة ثبت وفى التقریب ثقة ثبت من الرابعة مات سنة 

روى عن مواله عبد اهللا بن عمرو بن العاص بحدیث أبى قابوس * 

عمرو بن دینار ذكره البخارى فى الضعفاء من  الراحمون یرحمهم الرحمن وعنه

*** ولكنه ذكره فى األسماء فقال قابوس وقال صاحب المیزان ال یعرف وسماه 

  )٥(.بعضهم *** وفى التقریب مقبول من الرابعة

                                                 

 .٢/٢٤٢التقریب  - ٥/٤١٥التھذیب  )١
 .٢٢٤-١٧/٢٢٣فتح البارى بشرح صحیح البخارى  )٢
 .١/٣١٢التقریب  -٣٦٠-٢/٣٥٧التھذیب  )٣
 .٢/٦٩التقریب  -٣٣٦-٤/٣٣٥التھذیب  )٤
 .٢/٤٦٣التقریب  – ٦/٤٣٥التھذیب  )٥
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عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم * 

ابقین المكثرین من الصحابة السهمى أبو محمد وقیل أبو عبد الرحمن أحد الس

وأحد العبادلة الفقهاء مات فى ذى الحجة لیال الحرة على األصح بالطائف فى 

  )١( .الراجح

حدثنا محمد أخبرنا أبو معاویة عن األعمش عن زید بن وهب وأبى   - ١٢

"ال یرحم اهللا من ال  :ظبیان عن جریر ابن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

  یرحم الناس"

البخارى فى صحیحه كتاب التوحید باب قول اهللا تبارك وتعالى  رجهأخ* 

ح  ٤/٤١٤"قل أدعوا اهللا أو أدعوا الرحمن أیا ما تدعوا فله األسماء الحسنى" 

٧٣٧٦.  

الصبیان  باب رحمته مسلم فى صحیحه كتاب الفضائل  أخرجهو * 

من طریق أبو معاویة وأبو  ٢٣١٩ح ٤/١٨٠٩والعیال وتواضعه وفضل ذلك 

  به....سعید بن األضبح وحفص ابن غیاث كلهم عن األعمش

ما جاء فى رحمة المسلمین الترمذى فى سننه كتاب البر باب  أخرجه* و 

 :طریق قیس عن جریر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا  من ١٩٢٢ح ٤/٣٢٣

 .وقال أبو عیسى هذا حدیث حسن صحیح .من ال یرحم الناس ال یرحمه اهللا

بسنده عن أبى  ٢٣٨١ح ٤/٥٩١اب ما جاء فى الریاء والسمعة بوكتاب الزهد 

  .الحدیث وقال أبو عیسى هذا حدیث حسن صحیح ...سعید الخدرى

من طریق عبید اهللا بن  ١٩١٦١ح ٣١/٥٠٠أحمد فى مسنده  أخرجه* و 

من طریق شعبة عن سلیمان  ١٩١٦٤ح  ٥٠١ص ،الحدیث ...جریر عن جریر

  .لحدیثا...قال سمعت أبا ظبیان من جریر

الحمیدى فى مسنده "أحادیث جریر بن عبد اهللا البجلى رضى اهللا  أخرجه* و 

  الحدیث .قیس عن جریرمن طریق  ٨٠٢ح ٢/٣٥١عنه" 

                                                 

 .١/٤٣٦ریب التق )١
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من طریق قیس  – ٦٩٦ح ٢/٥٠أبو داود الطیالسى فى مسنده  أخرجه* و 

  الحدیث ...عن زیاد بن عالقة قال سمعت جریر بن عبد اهللا

ه والمقصد العلمى فى زوائد مسند أیو یعلى فى مسندأبو یعلى  أخرجه* و 

   .من طریق عطیة عن أبى سعید ٢/١٩٠الموصلى" للهیثمى باب رحمة الناس 

 ٢٦٥ح ٢/٢١١ابن حبان فى صحیحه كتاب البر باب الرحمة  أخرجه* و 

به وقال محققه ...من طریق شعبة قال حدثنى سلیمان قال سمعت أبا ظبیان

  .إسناده صحیح

عن عبید اهللا بن  ٢٣٧٨ح ٢/٣٣٣انى فى المعجم الكبیر الطبر  أخرجه* و 

  الحدیث...جریر عن أبیه

البیهقى فى السنن الكبرى كتاب قتال أهل البغى باب ما على  أخرجه* و 

من طریق أبو  ١٦٦٤٢ح ٨/٢٧٨السلطان من القیام فیما ولى بالقسط والنصح 

  .به وعزاه إلى البخارى ومسلم...معاویة عن األعمش

من  ٢٥٢٧ح ٤/٣٦٠أبو بكر الشیبانى فى اآلحاد والمثانى  أخرجه* و 

  الحدیث...طریق عبید اهللا عن أبیه

  

ا  

  الحدیث صحیح لوجوده فى الصحیحین

ا  ا:  

بن بطال فیه الحض على استعمال الرحمة اقال  :فى الفتحظ فاحقال ال

ها وغیر المملوك ویدخل لجمیع الخلق فیدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك من

 ،في الرحمة التعاهد باإلطعام والسقي والتخفیف في الحمل وترك التعدي بالضرب

وقال بن أبي جمرة یحتمل أن یكون المعنى من ال یرحم غیره بأي نوع من 

اإلحسان ال یحصل له الثواب كما قال تعالى هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان 

كون فیه رحمة اإلیمان في الدنیا ال یرحم في ویحتمل أن یكون المراد من ال ی

اآلخرة أو من ال یرحم نفسه بامتثال أوامر اهللا واجتناب نواهیه ال یرحمه اهللا ألنه 
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لیس له عنده عهد فتكون الرحمة األولى بمعنى األعمال والثانیة بمعنى الجزاء أي 

انیة البالء والث ،ویحتمل أن تكون األولى الصدقة ،ال یثاب إال من عمل صالحا

فیها شائبة أي ال یسلم من البالء إال من تصدق أو من ال یرحم الرحمة التي لیس 

ال ینظر اهللا بعین الرحمة إال لمن جعل في قلبه الرحمة  أذى ال یرحم مطلقا أو

  ١ .ولو كان عمله صالحا

، َحــــدََّثَنا َعْبــــُد اْلَواِحــــِد  – ١٣ ــو َكاِمــــٍل اْلَجْحــــَدِريُّ ــــاٍد، َحــــدَّثََنا َحــــدَّثََنا َأُبــ ــــَن ِزَی ــــي اْب َیْعِن

: ُكْنـُت  ، َعْن َأِبیِه، َقاَل: َقاَل َأُبو َمْسـُعوٍد اْلَبـْدِريُّ اْألَْعَمُش، َعْن ِإْبَراِهیَم التَّْیِميِّ

، »اْعَلـْم، َأَبـا َمْسـُعودٍ «َأْضِرُب ُغَالًما ِلي ِبالسَّْوِط، َفَسِمْعُت َصـْوًتا ِمـْن َخْلِفـي، 

ــا َدَنــا ِمنِّــي ِإَذا ُهــَو َرُســوُل اِهللا َفَلــْم َأْفَهــِم ا ــْوَت ِمــَن اْلَغَضــِب، َقــاَل: َفَلمَّ ، لصَّ

، َقـاَل: َفَأْلَقْیـُت السَّـْوَط »اْعَلـْم، َأَبـا َمْسـُعوٍد، اْعَلـْم، َأَبـا َمْسـُعودٍ «َفِإَذا ُهَو َیُقوُل: 

ـــاَل:  ـــِدي، َفَق ـــَدرُ «ِمـــْن َی ـــا َمْســـُعوٍد، َأنَّ اَهللا َأْق ـــْم، َأَب ـــَذا  اْعَل ـــَك َعَلـــى َه ـــَك ِمْن َعَلْی

  .، َقاَل: َفُقْلُت: َال َأْضِرُب َمْمُلوًكا َبْعَدُه َأَبًدا»اْلُغَالمِ 

مسلم فى صحیحه كتاب اإلیمان باب صحبة الممالیك وكفارة من  أخرجه* 

  .١٦٥٩ح ١٢٨١-  ٣/١٢٨٠لطم عبده 

- ٤/٣٤٢أبو داود فى سننه كتاب األدب باب فى حق المملوك  أخرجه* و 

  .به...من طریق أبى معاویة عن األعمش ٥١٥٩ح ٣٤٣

فى سننه كتاب البر باب النهى عن ضرب الخدم الترمذى  أخرجه* و 

به الحدیث وقال أبو ...من طریق سفیان عن األعمش ١٩٤٨ح ٤/٣٣٥وشتمهم 

  .عیسى هذا حدیث حسن صحیح

من طریق سفیان عن  ١٧٠٨٧ح ٢٨/٣١٦أحمد فى مسنده  أخرجه* و 

  به....األعمش

  .من طریق سفیان عن األعمش ٢٢٣٥٤ح ٤٠ج  ٣٧جـ ،

فى المصنف كتاب العقول باب ضرب النساء والخدم  عبد الرزاق أخرجه* و 

  به..من طریق الثورى عن األعمش ١٧٩٥٩ح ٩/٤٤٦

                                                 

 .١٣/٥٠٢فتح البارى  ١
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َأْبَواٌب ِفي اْلَمَماِلیِك، َوالتَّْشِدیِد ِفي َضْرِبِهْم  :أبى عوانة فى مسنده أخرجه* و 

من طریق سفیان  ٦٠٦٢ح ٤/٧٠ الرَُّجِل ِإَذا َضَرَب َمْمُلوَكُه َأْن ُیْعِتَقهُ  َوَأنَّ َكفَّاَرةَ 

  ...عن األعمش

بو من طریق أ ٦٨٤ح ١٧/٢٤٥الطبرانى فى المعجم الكبیر  أخرجه* و 

  .به.. ..عوانة عن األعمش

البیهقى فى السنن الكبرى باب سیاق ما ورد من التشدید فى  أخرجه* و 

من طریق عبد الواحد  ١٥٧٩٤ح ٨/١٧ة إلیهم وقذفهم ضرب الممالیك واإلساء

  .وقال البیهقى رواه مسلم فى الصحیح ،به...عن األعمش

ا  

  الحدیث صحیح لوجوده فى صحیح مسلم

  

ا  ا:  

فیه الحث على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبیه على  :ل ام اووى

  )١( .ا یحكم اهللا على عبادهاستعمال العفو وكظم الغیظ والحكم كم

وقال صاحب شرح ریاض الصالح وذكر المؤلف أحادیث منها حدیث أبى 

مسعود البدرى رضى اهللا عنه كان یضرب غالما له سمع صوتا من الخلف یقول 

 من شدة الغضب فإذا الذى یتكلم هو رسول اهللا أبا مسعود ولم یفقه ما یقول 

یعنى  ؟اقدر علیك من قدرتك على هذا الغالمفقال أبا مسعود ألم تعلم أن اهللا 

تذكر قدرة اهللا عز وجل فإنه أقدر علیك من قدرتك على هذا الغالم وٕالى هذا یشیر 

اهللا عز وجل فى اآلیة التى ذكرناها "فإن أطعنكم فال تبغوا علیهن سبیًال إن اهللا 

اهللا أقدر علیه وذكره بهذه الموعظة العظیمة أن  كان علیا كبیرًا" فلما رأى النبى 

ثم أعتق  هیبة لرسول اهللا من قدرته على هذا العبد سقطت العصا من یده 

العبد وهذا من حسن فهمه رضى اهللا عنه ألنه تعالى یقول "إن الحسنات یذهبن 

فبدال من أنه أساء إلى هذا العبد أحسن إلیه بالعتق لهذا أرشد النبى إلى السیئات" 

                                                 

 .١١/١٠٩صحیح مسلم بشرح النووى  )١
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ه فإن كفارة ذلك أن یعتقه ألن الحسنات یذهبن هذا بأن من ضرب عبده أو لطم

  )١( .السیئات

حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح قال حدثنا محمد بن  – ١٤

رسول  بالل قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن زرارة بن أوفى قال قال

  .»َیاَمةِ َمْن َضَرَب َسْوًطا ُظْلًما اْقُتصَّ ِمْنُه َیْوَم اْلقِ « اهللا 

قوال  – ١٤٤٥ح ٢/١٢٠فى المعجم األوسط الطبرانى  أخرجه*   

الطبرانى لم یرو هذا الحدیث عن قتادة عن زرارة إال عمران تفرد به محمد بن 

بالل ورواه عبد اهللا ابن رجاء عن عمران عن قتادة عن عبد اهللا بن شقیق العقیلى 

  .عن أبى هریرة

 ١/٢٣بیر فى ترجمة أسد بن عطاء فى الضعفاء الكالعقیلى  أخرجه* و   

قال حدثنا عبد العزیز بن  ُمَحمَُّد ْبُن َزْنُجَوْیِه اْألَْصَبَهاِنيُّ حدثنا  ٦ترجمة رقم 

الخطاب قال حدثنا مندل بن أسد ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال 

َسْوًطا ُظْلًما ، َفِإنَّ اللَّْعَنَة َال َیِقَفنَّ َأَحُدُكْم َمْوِقًفا ُیْضَرُب ِفیِه َرُجٌل « :رسول اهللا 

َتْنِزُل َعَلى َمْن َحَضَرُه ، َحْیُث َلْم ُیَداِفُعوا َعْنُه ، َوَال َیِقَفنَّ َأَحٌد ِمْنُكْم َمْوِقًفا ُیْقَتُل ِفیِه 

   .»َرُجٌل ُظْلًما ، َفِإنَّ اللَّْعَنَة َتْنِزُل َعَلى َمْن َحَضَرُه ، َحْیُث َلْم ُیَداِفُعوا َعْنهُ 

  .وقال العقیلى أسد بن عطاء مجهول

كتاب البعث باب ما جاء فى وأورده الهیثمى فى مجمع الزوائد * 

وقال الهیثمى رواه البزار والطبرانى فى األوسط  ١٨٤١٢ح ١٠/٦٤٠القصاص 

  .وٕاسنادها حسن

 آخرفى األدب المفرد من طریق محمد بن بالل إلى البخارى  أخرجه* و 

وقال  ،وسط بلفظ من ضرب ضربًا اقتص منه یوم القیامةطریق الطبرانى فى األ

حدثنا خلیفة قال حدثنا   ).٢٣٥١(محققه صحیح صححه األلبانى فى الصحیحه 

حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد اهللا بن شقیق عن أبى  :عبد اهللا بن رجاء قال

  .ضرب ضربا ظلما اقتص منه یوم القیامة من :قال هریرة عن النبى 

                                                 

 .١/١٨٩٣شرح ریاض الصالحین  )١
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  :البخارى فى األدب المفرد ادإسن

محمد بن بالل الكندى أبو عبد اهللا البصرى التمار روى عن عمران * 

القطان وحرب بن میمون وهمام بن یحى وغیرهم وعنه البخارى فى األدب المفرد 

قال ابن عدى هو یغرب عن عمران وله من  .وأحمد بن سنان والقطان وغیرهم

لكثیر وأرجو أنه ال بأس به وذكره ابن حبان غیر عمران أحادیث غرائب ولیس با

  )١( .فى الثقات وفى التقریب صدوق یعرب من التاسعة

عمران القطان هو عمران بن دوار العمى أبو العوام القطان البصرى * 

روى عن قتادة ومحمد بن سیرین وأبى جمرة الضبعى وغیرهم وعنه محمد بن بالل 

م قال أحمد أرجو أن یكون صالح الحدیث وابن عهدى وأبو داود الطیالسى وغیره

وذكره ابن حبان فى الثقات وقال الساحى صدوق وقال عفان ثقة وقال العجلى 

یهم وقال الدارقطنى كثیر بصرى ثقة وقال الحاكم صدوق وقال البخارى صدوق 

المخالفة والوهم وقال ابن حجر فى التقریب صدوق یهم ورمى برأى الخوارج من 

  )٢(.یعنى مائة –ن الستین والسبعین التاسعة مات بی

عامة بن قتادة بن عزیز بن عمرو بن ربیعة بن عمرو دهو ابن  دة* 

بن الحارث بن سدوس أبو الخطاب السدوسى البصرى ولد أكمه روى عن زرارة 

بن أوفى ومحمد بن سیرین وسعید بن المسیب وغیرهم وعن عمران القطان وقرة 

 ،ثقة مأمونا حجة فى الحدیث :غیرهم قال ابن سعدبن خالد ومنصور بن زاذان و 

وقال ابن معین ثقة وقال ابن حبان فى الثقات كان  ،وكان یقول بشىء من القدر

من علماء الناس بالقرآن والفقه ومن حفاظ أهل زمانه وقال ابن حجر فى التقریب 

  )٣(.یعنى مائة –ثقة ثبت وهو من رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشرة 

                                                 

 .٢/١٤٨التقریب  – ٥/٥٥التھذیب  )١
 .٢/٨٣التقریب  – ٤/٤٠٠التھذیب  )٢
 .٢/١٢٣التقریب  – ٤/٥٤٣التھذیب  )٣
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 *ن أو العامرى الحرشى أبو حاجب البصرى القاضى روى  زرارة

عن أبى هریرة وعبد اهللا بن سالم وتسیم الدارى وغیرهم وعنه قتادة وداود بن أبى 

  .هند وعوف وغیرهم

وثقة النسائى وابن سعد والعجلى وذكره ابن حبان فى الثقات وقال كان 

  )١( .فجأة -٩٣مات سنة من العباد وفى التقریب ثقة عابد من الثالثة 

 *  دورة ار وحـــافظ الســـنة اختلـــف فــــى الصـــحابى الجلیــــل  أ

اســــمه واســــم أبیــــه قیــــل عبــــد الــــرحمن بــــن صــــخر وقیــــل ابــــن غــــنم وقیــــل عبــــد اهللا 

ـــل ابـــن عمـــرو وقیـــل ســـكین بـــن رزمـــة وٕالـــى   آخـــربـــن عائـــذ وقیـــل ابـــن عـــامر وقی

ــــل ســـــنة  ٧تــــوفى ســــنة  –مــــا قیــــل فــــى النســـــب  ن ثمـــــانى وهــــو ابــــ ٩وقیــــل  ٨وقی

  )٢( .وسبعین سنة

  

  

ا  

 آخرما بین الثقة والصدوق وحسنه الهیثمى وجاء من طریق حسن رجاله 

  .واهللا أعلم .یقویه

َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َعْبُد الَواِرِث، َعْن َأِبي التَّیَّاِح، َعْن َأَنٍس، َقاَل: َكاَن  – ١٥

َقاَل: َأْحِسُبُه  - ا، َوَكاَن ِلي َأٌخ ُیَقاُل َلُه َأُبو ُعَمْیٍر َأْحَسَن النَّاِس ُخُلقً  النَِّبيُّ 

ُنَغٌر َكاَن » َیا َأَبا ُعَمْیٍر، َما َفَعَل النَُّغْیرُ «َفِطیًما، َوَكاَن ِإَذا َجاَء َقاَل:  - 

َالَة َوُهَو ِفي َبْیِتَنا، َفَیْأُمُر ِباْلِبَساِط ا لَِّذي َتْحَتُه َیْلَعُب ِبِه، َفُربََّما َحَضَر الصَّ

  .َفُیْكَنُس َوُیْنَضُح، ثُمَّ َیُقوُم َوَنُقوُم َخْلَفُه َفُیَصلِّي ِبَنا

فى صحیحه كتاب األدب باب الكنیة للصبى قبل أن البخارى  أخرجه*   

  .٦٢٠٣ح ٤/١٢٤یولد للرجل 

                                                 

 .١/٢٥٩التقریب  – ١٩١-٤/١٩٠التھذیب  )١
 .٢/٤٨٤التقریب  )٢
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مسلم فى صحیحه كتاب األدب باب تحریم التسمى بملك  أخرجه* و   

من طریق شیبان حدثنا  ٢١٥٠ح  ١٦٩٣ – ٣/١٦٩٢األمالك وبملك المملوك 

  به..عبد الوارث

أبو داود فى سننه كتاب األدب باب ما جاء فى الرجل یتكنى  أخرجه* و 

َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل، َحدََّثَنا َحمَّاٌد، َحدََّثَنا  ٤٩٦٩ح ٤/٢٩٤ولیس له ولد 

: َیْدُخُل َعَلْیَنا َوِلي َأٌخ َصِغیٌر َرُسوُل اللَِّه  ثَاِبٌت، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َكانَ 

َذاَت َیْوٍم َفَرآهُ  ُیْكَنى َأَبا ُعَمْیٍر َوَكاَن َلُه ُنَغٌر َیْلَعُب ِبِه، َفَماَت، َفَدَخَل َعَلْیِه النَِّبيُّ 

  .»ا ُعَمْیٍر َما َفَعَل النَُّغْیُر؟َیا َأبَ «َقاُلوا: َماَت ُنَغُرُه، َفَقاَل: » َما َشْأُنُه؟«َحِزیًنا، َفَقاَل: 

من طریق شعبة عن  ١٢٧٥٣ح ٢٠/١٦٠أحمد فى مسنده  أخرجه* و 

من طریق محمد  ١٢٩٥٧ح  ٢٨٢ص  ،به بمثل روایة البخارى ....أبى التیاح

  .بن عبد اهللا حدثنا حمید الطویل عن أنس بمثل روایة أبو داود

من  ٦/٩١ عنه" "مسند أنس رضى اهللاأبو یعلى فى مسنده  أخرجه* و 

  به...طریق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس

من طریق وكیح عن  ١٤٠٩ح ١/٢١٣ابن الجعر فى مسنده  أخرجه* و 

  .شعبة عن أبى التیاح عن أنس

من طریق یزید بن  ١٤١٥ح  ١/٤١٤عبد بن حمید فى مسند  أخرجه* و 

  به....هارون أنا حمید عن أنس

من طریق  ٦٦٤٥ح ٢/٣٠٠عنه  مسند أنس رضى اهللالبزار  أخرجه* و 

  .خالد عن حمید عن أنس بنحو روایة أبو داود

باب الحالل یصید صیدًا فى  -  جیهقى فى سننه كتاب الحالب أخرجه* و 

عن أنس بمثل روایة البخارى ومسلم  ٣٣٣ – ٥/٣٣٢الحل ثم یدخل به الحرم 

  .وأبو داود

ا  

  الحدیث صحیح لوجوده فى الصحیحین

ا  ا:  

أحسن  كان رسول اهللا  " :قوله :ى شرحه للحدیثقال اإلمام النووى ف

الناس خلقًا وكان لى أخ یقال له أبو عمیر أحسبه قال كان فطیما قال فكان إذا 

فرأه قال أبا عمیر ما فعل النغیر وكان یلعب به أما النغیر  جاء رسول اهللا 
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معه معجمة وهو طائر صغیر جتصغیر النغر بضمها وفتح الغین الفبضم النون 

  .نغران والفطیم بمعنى المفطوم

وفى هذا الحدیث فوائد كثیرة جدًا منها جواز تكنیة من لم یولد له وتكنیة 

الطفل وأنه لیس كذبا وجواز المزاح فیما لیس إثما وجواز تصغیر بعض المسمیات 

بالكالم  وجواز السجعوجواز لعب الصبى بالعصفور وتمكین الولى إیاه من ذلك 

علیه من حسن  الحسن بال كلفة ومالطفة الصبیان وتأنیسهم وبیان كان النبى 

الخلق وكرم الشمائل والتواضع وزیارة األهل ألن أم سلیم والدة أبى عمیر هى من 

كما سبق بیانه واستدل بعض المالكیة على جواز الصید من حرم  محارمه 

وال كنایة أنه من حرم الحدیث صراحة  المدینة وال داللة فیه لذلك ألنه لیس فى

المدینة وقد سبق األحادیث الصحیحة الكثیرة من كتاب الحج المصرحة بتحریم 

   )١( .صید حرم المدینة فال یجوز تركها بمثل هذا وال معارضتها به واهللا أعلم

ا ر:  

، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُیوُسَف، َأْخَبَرَنا َماِلٌك،  – ٥ َعْن ُسَميٍّ

 اللَُّه َعْنُه: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
َ
] ١١٢َقاَل: " َبْیَنا َرُجٌل [ص: َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضي

َیْمِشي، َفاْشَتدَّ َعَلْیِه الَعَطُش، َفَنَزَل ِبْئًرا، َفَشِرَب ِمْنَها، ثُمَّ َخَرَج َفِإَذا ُهَو ِبَكْلٍب 

ْأُكُل الثََّرى ِمَن الَعَطِش، َفَقاَل: َلَقْد َبَلَغ َهَذا ِمْثُل الَِّذي َبَلَغ ِبي، َفَمَألَ َیْلَهُث یَ 

، َفَسَقى الَكْلَب، َفَشَكَر اللَُّه َلُه، َفَغَفَر َلُه "، 
َ
ُخفَُّه، ثُمَّ َأْمَسَكُه ِبِفیِه، ثُمَّ َرِقي

ِفي ُكلِّ َكِبٍد َرْطَبٍة «اِئِم َأْجًرا؟ َقاَل: َقاُلوا: َیا َرُسوَل اللَِّه، َوإِنَّ َلَنا ِفي الَبهَ 

  .»َأْجر

البخارى فى صحیحه كتاب المساقاة باب فضل سقى الماء  أخرجه*   

 ٢/١١١وكتاب المظالم باب اآلبار على الطریق إذا لم یتأذ بها  ٢٣٦٣ ٢/٨٣

  به....حدثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن سمى ٢٤٦٦ح

حدثنا إسماعیل  ٦٠٠٩ح ٤/٨٢بالبهائم مة وكتاب األدب باب الرح  

  به...حدثنى مالك

                                                 

 .١٠٧-١٤/١٠٦ح مسلم بشرح النووى صحی )١
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فى صحیحه كتاب اإلسالم باب فضل ساقى البهائم مسلم  أخرجه* و   

حدثنا قتیبة بن سعید عن مالك بن أنس  – ٢٢٤٤ح ٤/١٧٦١المحترمة وٕاطعامها 

  به ....فیما قرئ علیه عن سمى مولى أبى بكر

د باب ما یؤمر به من القیام فى سننه كتاب الجهاأبو داود  أخرجه* و 

  به...حدثنا عبد اهللا بن مسلمة التغبى عن مالك ٢٥٥٠ح ٢٤- ٣/٢٣على الدواب 

حدثنا إسحاق أخبرنى  – ٨٨٧٤ح ١٤/٤٦١أحمد فى مسنده  أخرجه* و 

  .به....حدثنا روح حدثنا مالك – ١٠٦٩٩ح ٤١٠ص ١٦جـ ،به....مالك

بین أن المالئكة ال أبو عوانة فى مسنده باب ذكر الخبر الم أخرجه*و 

تدخل بیتًا فیه كلب وٕاباحة اتخاذ كلب الصید فى الدار وبیان ثواب من سقاها 

حدثنا یونس بن عبد األعلى وبحر بن نصر قاال ثنا ابن وهب  ٥٣٤١ح ٣/٣٦٧

  به...أن مالك أخبره

باب جامع ما جاء فى  فى الموطأ كتاب صفة النبى مالك  أخرجه* و 

  به...عن سمى مولى أبى بكر ٢٣ح ٧٠٩- ٢/٧٠٨الطعام والشراب 

ح  ٢/٣٠١ابن حبان فى صحیحه كتاب البر باب الجار  أخرجه* و 

  به...من طریق أحمد بن أبى بكر عن مالك ٥٤٤

البیهقى فى شعب اإلیمان فضل ما جاء إطعام الطعام وسقى  أخرجه* و 

  به...من طریق التغبى عن مالك ٣٣٧٢ح ٣/٢١٨الماء 

ا  

  جوده فى الصحیحینالحدیث صحیح لو 

ا  ا:  

فى هذا الحدیث دلیل على أن اإلساءة  ل ان د ار  اد

وٕان فاعلها یأثم فیها ألن النص إذا ورد  ،إلى البهائم والحیوان ال یجوز وال یحل

إلیهن وزرًا وذنوبًا  اإلساءةفى بأن فى اإلحسان إلیهن أجرا وحسنات قام الدلیل بأن 

  )١( .اهللا یعصم من یشاء وهذا ما ال شك فیه وال مدفع لهو 

الحث على اإلحسان إلى الحیوان ففى الحدیث  ول ام اووى

المحترم وهو ما ال یؤمر بقتله فأما المأمور بقتله فیمتثل أمر الشرع في قتله 

                                                 

 .٢٢/٨التمھید  )١
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كورات والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب العقور والفواسق الخمس المذ

في الحدیث وما في معناهن وأما المحترم فیحصل الثواب بسقیه واإلحسان إلیه 

أیضا بإطعامه وغیره سواء كان مملوكا أو مباحا وسواء كان مملوكا له أو لغیره 

  .واهللا أعلم

فإذا كلب یلهث یأكل الثرى من العطش" أما الثرى فالتراب  " قوله 

یلهث بفتحها ال غیر لهثا بإسكانها واإلسم  الندى ویقال لهث بفتح الهاء وكسرها

اللهث بفتحها واللهاث بضم الالم ورجل لهثان وامرأة لهثى كعطشان وعطشى وهو 

  )١( .لسانه من شدة العطش والحر أخرجالذى 

ر نل الهث  اللهث بفتح الهاء وهو ارتفاع النفس من اإلعیاء. و

ولهث الرجل إذا أعیا ویقال إذا  ،ج لسانه من العطش وكذلك الطائرخر أالكلب 

قوله یأكل الثرى أى یكدم بفمه األرض الندیة وهى اما صفة  –بحث بیدیه ورجلیه 

  )٢( .وٕاما حال ولیس بمفعول لرأى

  

َحدََّثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل اْبُن ُعَلیََّة، َعْن َخاِلٍد اْلَحذَّاِء،  – ١٦

َأِبي ِقَالَبَة، َعْن َأِبي اْألَْشَعِث، َعْن َشدَّاِد ْبِن َأْوٍس، َقاَل: ِثْنَتاِن َحِفْظُتُهَما  َعنْ 

ِإنَّ اَهللا َكَتَب اِإلْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، َفِإَذا َقَتْلُتْم «، َقاَل: َعْن َرُسوِل اِهللا 

ا الذَّْبَح، َوْلُیِحدَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُه، َفْلُیِرْح َفَأْحِسُنوا اْلِقْتَلَة، َوإَِذا َذَبْحُتْم َفَأْحِسُنو 

  .»َذِبیَحَتهُ 

باب األمر بإحسان مسلم فى صحیحه كتاب الصید والذبائح  أخرجه*   

  .١٩٥٥ح ٣/١٥٤٨الذبح والقتل وتحدید الشفرة 

أبو داود فى سننه كتاب الضحایا باب النهى أن تصبر البهائم  أخرجه* و 

  به الحدیث...من طریق شعبة عن خالد ٢٨١٥ح ٢/١٠٠والرفق بالذبیحة 

                                                 

 .١٤/٢٠٠صحیح مسلم بشرح النووى  )١
 .٥/٤١فتح البارى  )٢
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الترمذى فى سننه كتاب الدیات باب ما جاء فى النبى عن  أخرجه* و 

به وقال أبو عیسى هذا  ....من طریق هشیم حدثنا خالد – ١٤٠٩ح ٤/٢٣المثلة 

  .حدیث حسن صحیح

الدارمى فى سننه كتاب األضاحى باب فى حسن الذبیحة  أخرجه* و 

  به....من طریق سفیان عن خالد الحذاء ١٩٧٠ح ٢/١١٢

فى سننه كتاب الضحایا باب األمر بإحداد الشفرة النسائى  أخرجه* و 

  به ...من طریق إسماعیل عن خالد ٧/٢٢٧

ابن ماجة فى سننه كتاب الذبائح باب إذا ذبحتم فاحسنوا الذبح  أخرجه* و 

  به...من طریق عبد الوهاب ثنا خالد الحذاء – ٣١٧٠ح ٢/١٥٨

حدثنا  ١٧١١٣حدیث رقم  – ٢٨/٣٣٧فى مسنده أحمد  أخرجهو  *

من طریق هشیم أخبرنا  ١٧١٢٨ح  ٣٥٣ص  ،به....إسماعیل عن خالد الحذاء

  به الحدیث .....خالد

فى مسنده باب بیان صفة السنة فى الذبح والتسمیة أبو عوانه  أخرجهو * 

م  ٧٧٤٧ح ،به.....من طریق هشیم ثنا خالد الحذاء ٧٧٤٦ح ٥/٥٠والتكبیر 

  .الثورى یان سفطریق 

ابن أبى شیبة فى المصنف كتاب الجهاد باب المثلة فى القتل  أخرجه* و 

  به ....من طریق حفص عن خالد ٢٨٥٠٨ح  ٩/٤٢١

فى المصنف كتاب المناسك باب سنة الذبح عبد الرزاق  أخرجه* و 

  به...من طریق الثورى عن خالد الحذاء ٨٦٠٤ح ٤/٤٩٢

فى صحیحه كتاب الذبائح باب ذكر األمر بحد  ابن حبان أخرجه* و 

من طریق مسدد عن  ٥٨٨٣ح ١٣/١٩٩الشفارة واإلحسان فى الذبح لمن أراد 

  .به وقال شعیب األرنؤوط إسناده صحیح على شرط البخارى ....خالد

 ١/٣٢٦ابن الجارود فى المنتقى باب ما جاء فى الذبائح  أخرجه* و 

  به...ا خالد الحذاءمن طریق حفص بن غیاث قال ثن ٨٩٩ح
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البیهقى فى السنن الكبرى كتاب الجراح باب یحفظ اإلمام سیفه  أخرجه* و 

من طریق  ١٦٠٧٧ح ١٠٧-٨/١٠٦لیأخذ سیفًا صارما ال یعذبه وال یمثل به 

  .به...شعبة عن خالد الحذاء

ا  

  صحیح اإلمام مسلمالحدیث صحیح لوجوده فى 

ا  ا:  

ض الصالحین نقل المؤلف فى كتاب ریاض صاحب شرح ریاقال 

واألناة فى سیاق األحادیث الواردة فى ذلك نقل الصالحین فى باب الحلم والرفق 

قال إن اهللا كتب اإلحسان على  عن شداد بن أوس رضى اهللا عنه أن النبى 

على كل شىء  ة وٕاذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة كتبهكل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل

تب اإلحسان فى كل شىء أى أن اهللا عز وجل شرع اإلحسان فى كل یعنى ك

شىء حتى فى القتل وحتى فى الذبح وفى غیر ذلك من األمور علیك أن تكون 

  .محسنًا لما تقوم به

فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وٕاذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وذلك ألن إزهاق 

  .وبالذبح أحیاناً  ،النفوس یكون بالقتل أحیاناً 

أى فیما یؤكل النحر لإلبل والذبح فیما الذبح والنحر یكونان فیما یحل ف

سواها والنحر یكون فى أسفل الرقبة مما یلى الصدر والذبح یكون فى أعلى الرقبة 

فیما یلى الرأس والبد فى الذبح والنحر من قطع الودجین وهما العرقان الغلیظان 

قال ما أنهر الدم وذكر إسم  النبى اللذان یجرى منهما الدم إلى بقیة البدن ألن 

وال ینهر الدم إلى قطع الودجین فالشرط فى حل المذكى أو اهللا علیه فكلوا 

المنحور أن یقطع الودجان أما الحلقوم الذى هو مجرى النفس والمرئ الذى هو 

  )١(.شرطبمجرى الطعام فقطعهما أكمل فى الذبح والنحر ولكن لیس ذلك 

، َعـْن َأِبـي َحدَّثََنا َأبُ  -  ١٧ و َصاِلٍح َمْحُبوُب ْبُن ُموَسى، َأْخَبَرَنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَفـَزاِريُّ

، َعِن اْبِن َسْعٍد  َعـِن اْلَحَسـِن ْبـِن  -َقاَل: َغْیُر َأِبي َصـاِلٍح  -ِإْسَحاَق الشَّْیَباِنيِّ

                                                 

 .٦٧٧ ١شرح ریاض الصالحین باب الحلم واالناة والرفق جـ )١
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 : ُكنَّـا َمـَع َرُسـوِل اللَّـِه َسْعٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْبِد اللَِّه، َعْن َأِبیـِه، َقـالَ 

ِفي َسـَفٍر، َفـاْنَطَلَق ِلَحاَجِتـِه َفَرَأْیَنـا ُحَمـَرًة َمَعَهـا َفْرَخـاِن َفَأَخـْذَنا َفْرَخْیَهـا، َفَجـاَءِت 

ــِرُش، َفَجــاَء النَِّبــيُّ  ــْت َتْف ــاَل:  اْلُحَمــَرُة َفَجَعَل ــِدَها؟ ُردُّوا «َفَق ــِذِه ِبَوَل َمــْن َفَجــَع َه

ْقَناَهـــا َفَقـــاَل: ». ِإَلْیَهـــا َوَلـــَدَها َق َهـــِذِه؟«َوَرَأى َقْرَیـــَة َنْمـــٍل َقـــْد َحرَّ ُقْلَنـــا: » َمـــْن َحـــرَّ

  .»ِإنَُّه َال َیْنَبِغي َأْن ُیَعذَِّب ِبالنَّاِر ِإالَّ َربُّ النَّارِ «َنْحُن. َقاَل: 

فى سننه كتاب الجهاد باب كراهیة حرق العبد بالنار أبو داود  أخرجه*   

  .٢٦٧٥ح ٣/٥٥

 ٩٨البخارى فى األدب المفرد باب أخذ البیض من الحمرة ص أخرجه* و 

نزل منزال  به بلفظ أن النبى ....حدثنا المسعودى عن الحسن بن سعد ٣٨٢ح

فقال أیكم فجع هذه  فأخذ رجل بیض حمرة فجاءت ترف على رسول اهللا 

"أردده رحمة  فقال رجل یا رسول اهللا أنا أخذت بیضتها فقال النبى  ؟ببیضتها

  .لها"

حدثنا المسعودى عن  – ٣٨٣٦ح ٦/٣٨٦أحمد فى مسنده  أخرجه* و 

  به.الحسن بن سعد

من طریق  ٣٣٤ح ١/٢٦٣أبو داود الطیالسى فى مسنده  أخرجه* و 

  به...المسعودى عن الحسن بن سعد

  :اد

روى عن أبى إسحاق  الفراء بن موسى األنطاكى َمْحُبوبُ أبو صالح * 

بن المبارك وشعیب بن حرب وغیرهم وعنه أبو داود وٕابراهیم بن سعد الغزرى وا

الجوهرى ویحى بن الحارث الحمصى وغیرهم قال أبو داود ثقة ال یلتفت إلى 

وذكره ابن حبان فى الثقات وقال متقن فاضل وقال العجلى ثقة صاحب حكایاته 

لى من سنة وقال الدارقطنى صویلح ولیس بالقوى وقال ابن حبان هو أحب إ
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ج له آخر المسیب بن واضح وفى التقریب صدوق من العاشرة لم یصح أن البخارى 

  )١( .سنة٨٠وله  ٢٣١مات سنة 

هو إبراهیم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن أبو إسحاق الغزاوى * 

خارجة بن حصین ابن حذیفة بن بدر الغزاوى أبو إسحاق الكوفى روى عن حمید 

واألعمشى وغیرهم وعنه معاویة بن عمرو األزدى  إسحاق السبیعىالطویل وأبى 

وزكریا بن عدى وأبو أسماء ومحمد بن سالم البیكندى وغیرهم قال ابن معین ثقة 

ثقة رجال صالح صاحب سنة وقال النسائى ثقة مأمون أحد األئمة وقال أبو حاتم 

ة الثقة المأمون اإلمام وقال العجلى كان ثقة رجال صالح سنه وفى التقریب ثق

  )٢(.وقیل بعدها ١٨٥حافظ له تصانیف من الثامنة مات سنة 

هو سلیمان بن أبى سلیمان واسمه فیروز ویقال  الشیبانىأبو إسحاق * 

خاقان ویقال عمرو الكوفى روى عن زر بن حبیش وحبیب بن ثابت وعكرمة 

  .مولى ابن عباس وغیرهم

عین ثقة حجة والثورى وشعبة وغیرهم قال ابن موعنه أبو اسحاق الغزاوى 

وقال أبو حاتم ثقة صدوق صالح الحدیث وقال النسائى ثقة وقال العجلى ثقة من 

 –كبار أصحاب ال*** وفى التقریب ثقة من الخامسة مات فى حدود األربعین 

  )٣(.یعنى ومائة

هو الحسن بن سعد بن معبد الهاشمى موالهم الكوفى مولى  ابن سعد* 

ال مولى الحسن روى عن أبیه وعبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود على ویق

وغیرهم وعنه أبو إسحاق الشیبانى والمسعودى وحجاج بن أرطأة وغیرهم وثقة 

  )٤(.النسائى والعجلى وذكره ابن حبان فى الثقات وفى التقریب ثقة من الرابعة

یه الكوفى روى عن أب عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود الهذلى* 

وعلى بن أبى طالب ومسروق بن األجدع وغیرهم وعنه أبناء القاسم والحسن بن 
                                                 

 .٢/٢٣١تقریب التھذیب  – ٥/٣٨٠تھذیب التھذیب  )١
 .١/٤١التقریب  – ١/٩٩التھذیب  )٢
 .١/٣٢٥التقریب  – ٤٠٨ – ٢/٤٠٧التھذیب  )٣
 .١/٤٦٨التقریب  – ٣/٣٨٦التھذیب  )٤
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سعد وأبو إسحاق السبیعى وغیرهم قال یعقوب بن شیبة ثقة قلیل الحدیث وقد 

تكلموا فى روایته عن أبیه وكان صغیرًا فأما على بن المدنى فقال لقى أباه وقال 

من أبیه وهو ثقة وفى التقریب ثقة  ابن سعد ثقة قلیل الحدیث وقال أبو حاتم سمع

  )١( .وقد سمع من أبیه لكن شیئًا یسیراً  ٧٩من صغار الثانیة مات سنة 

عبد الرحمن من و بأ عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلى* 

السابقین األولین ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمة وأمره عمر على 

  )٢(.ى بعدها بالمدینةوفى الت ١٣٢ومات سنة  ،الكوفة

  

ا  

  صحیح رجاله ثقات

، َأْخَبَرَنا َعْبُد اَألْعَلـى، َحـدَّثََنا ُعَبْیـُد اللَّـِه ْبـُن ُعَمـَر، َعـْن  – ١٨ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ

 اللَّـُه َعْنُهَمـا، َعـِن النَِّبـيِّ 
َ
َدَخَلـِت اْمـَرَأٌة «، َقـاَل: َناِفٍع، َعِن اْبـِن ُعَمـَر َرِضـي

  .»اِش اَألْرضِ النَّاَر ِفي ِهرٍَّة َرَبَطْتَها، َفَلْم ُتْطِعْمَها، َوَلْم َتَدْعَها َتْأُكُل ِمْن َخشَ 

البخارى فى صحیحه كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب فى  أخرجه*   

 ٢/٣٣٨شفاء  خرشراب أحدكم فلیغمسه فإن فى أحد جناحیه داء وفى اآل

  .٣٣١٨ح

حه كتاب التوبة باب سعة رحمة اهللا تعالى فى صحی مسلم أخرجه* و 

: َوَحدَّثَِني ُحَمْیٌد، َعْن َأِبي  – ٢٦١٩ح ٤/٢١١٠وأنها سبقت غضبه  َقاَل الزُّْهِريُّ

 «، َقاَل: ُهَرْیَرَة، َعْن َرُسوِل اِهللا 
َ
َدَخَلِت اْمَرَأٌة النَّاَر ِفي ِهرٍَّة َرَبَطْتَها، َفَال ِهي

 
َ
  ." »َأْرَسَلْتَها َتْأُكُل ِمْن َخَشاِش اْألَْرِض، َحتَّى َماَتْت َهْزًال َأْطَعَمْتَها، َوَال ِهي

 ٢/١٤٢١ابن ماجة فى سننه كتاب الزهد باب ذكر التوبة  أخرجه* و 

  .بنفس طریق مسلم ولفظه ٤٢٥٦ح

                                                 

 .١/٤٨٨التقریب  – ٣/٣٨٦التھذیب  )١
 .١/٤٥٠التقریب  )٢
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الدارمى فى سننه كتاب الرقاب باب دخلت امرأة النار فى هرة  أخرجه* و 

بنفس روایة  –افع عن ابن عمر من طریق مالك عن ن ١٤١٨ح  ٢/٢٤٦

  .البخارى

بسنده عن أبى هریرة  ٧٥٤٧ح ١٢/٥٠٩أحمد فى مسنده  أخرجه* و 

من طریق الزهرى وحدثنى حمید عن أبى  ٨٧ص ١٣جـ ،بنفس روایة مسلم

بسنده عن أبى  ١٠٥٨٤ح ٣٤٤ص ١٦جـ ،الحدیث مثل روایة مسلم ....هریرة

  .هریرة

  .عن أبى هریرة ٥٩٤٢ح ١٠/٣٤٩مسنده فى أبو یعلى  أخرجه* و 

من طریق مالك عن  ٧٨٩ح ١/٢٥٢عبد بن حمید فى مسنده  أخرجه* و 

  .نافع عن ابن عمر

عبد الرزاق فى المصنف كتاب الجامع باب الرخص والشدائد  أخرجه* و 

  .بسنده عن أبى هریرة بمثل روایة مسلم ٢٠٥٤٩ح ١١/٢٨٤

  .ى هریرةبسنده عن أب ١١٤٣ح ١/١٧٧ابن الجعد فى مسنده  أخرجه* و 

عن أبى هریرة  – ٨٥٤٥ح ١٢/٤٣٦البزار "مسنده أبى هریرة"  أخرجه* و 

  .وابن عمر

  .بسنده عن أبى هریرة ٨٣ح ١/١٤٧بن راهویة إسحاق  أخرجه* و 

بسنده  ٥٦٢١ح ١٢/٤٣٨فى صحیحه باب المثلة ابن حبان  أخرجه* و 

  .عن أبى هریرة وقال شعیب األرنؤوط حدیث صحیح

ا  

  روده فى الصحیحینالحدیث صحیح لو 

ا  ا:  

قال صاحب شرح ریاض الصالحین حدیث ابن عمر رضى اهللا عنهما أن 

امرأة دخلت النار فى هرة حبستها الهرة هى القطة حسبتها ولم تجعل عندها ماء 

ولم تجعل عندها طعامًا حتى ماتت فدخلت النار بسبب هذه الهرة وكذبت بها 

هرة ال تساوى شیئًا لكنها أساءت إلیها هذه اإلساءة حبستها  وللعیاذ باهللا مع أنها
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حتى ماتت جوعًا وفهم من هذا الحدیث أنها لو جعلت عندها طعاما وشرابًا یكفى 

  .فإن ذلك ال بأس به

ومن هذا الطیور التى تحبس فى األقفاص إذا وضع عندها الطعام 

س وأما إذا قصر وماتت والشراب ولم یقصر علیها وحفظها من الحر والبرد فال بأ

بسبب تقصیره فإنه یعذب بها والعیاذ باهللا كما عذبت هذه المرأة فى الهرة التى 

حبستها فدل ذلك على أنه یجب على اإلنسان أن یحرص على ما ملكت یمینه 

  )١( .ى ألنهم أحق باإلكرامآخر من البهائم واألدمیون أولى و 

امرأة عذبت بسبب قتل هذه  ظاهر هذا الحدیث أن :فى الفتحوقال الحافظ 

یحتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت بالنار حقیقة أو  :قال عیاض :الهرة بالحبس

بالحساب ألن من نوقش الحساب عذب ثم یحتمل أن تكون المراة كافرة فعذبت 

  .بكفرها وزیدت عذابًا بسبب ذلك أو مسلمة وعذبت بسبب ذلك

وٕانما دخلت النار بهذه قال النووى الذى یظهر أنها كانت مسلمة 

  )٢( .كذا قال ،المعصیة

حدثنا روح بن القرج قال نا یوسف بن عدى قال نا عبد الرحیم بن سلیمان  – ١٩

الرازى عن عاصم األحول عن عكرمة عن ابن عباس قال مر رسول اهللا 

  على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو یحد شفرته وهى تلحظ

    .ال قبل هذا ترید أن تمیتها موتتین"إلیه ببصرها فقال "أفال أف

ح  ٤/٥٣الطبرانى فى المعجم األوسط باب من اسمه روح  أخرجه*   

وقال الطبرانى لم یصل هذا الحدیث عن عاصم عن ابن عباس إال عبد  – ٣٥٩٠

  .الرحیم بن سلیمان تفرد به یوسف بن عدى

 آخرى حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج إل ١١٩١٦ح ١١/٢٦٣والكبیر * 

  .طریق فى األوسط

                                                 

 .١/١٨٨٨شرح ریاض الصالحین باب النھى عن تعذیب العبد والدابة والمرأة  )١
 .٨/١١٩فتح البارى بشرح صحیح البخارى  )٢
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وأورده البیهقى فى مجمع الزوائد كتاب الصید والذبائح باب إحداد * 

وقال الهیثمى رواه الطبرانى فى الكبیر واألوسط ورجاله  ٦٠٣٣ح ٤/٤٢الشفرة 

  .رجال الصحیح

  :اد

أبو الزنباع المصرى روى عن یوسف روى بن الفرج بن الفرج القطان *   

خالد الحرانى سعید بن عفیر وغیرهم وعنه الطبرانى وأبو بن عدى وعمرو بن 

كان ثقة مات  وقال الخطیب ،العباس االصم وعبد اهللا بن إسحاق وكان من الثقات

  )١(.٢٨٢وفى التقریب ثقة من الحادیة عشرة مات سنة  ٢٨٢سنة 

یوسف بن عدى بن زریق بن إسماعیل ویقال ابن الصلف بن بسطام * 

یعقوب الكوفى روى عبید اهللا بن عمرو الرقى ومالك بن أنس التیمى موالهم أبو 

وعبد الرحمن بن أبى الزناد وغیرهم وعنه البخارى وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو 

الزنباع روح بن الفرج وغیرهم وثقة أبو زرعة ومسلمة وذكره ابن حبان فى الثقات 

  )٢( .وقیل غیر ذلك ٢٣٢وفى التقریب ثقة من العاشرة مات سنة 

عبد الرحیم بن سلیمان الرازى الكناف روى عن إسماعیل بن أبى خالد * 

وعاصم األحول وهشام بن عروة وغیرهم وعنه أبو كریب وهناد بن السرمى وأبو 

األشبح وغیرهم قال العجلى ثقة متعبر وقال ابن معین وأبو داود ثقة وقال  سعید

ابن الم*** ال بأس به النسائى لیس به بأس وقال أبو حاتم صالح الحدیث وقال 

وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن حجر فى التقریب ثقة له تصانیف من 

  )٣(.١٨٧صغار الثامنة مات سنة 

عاصم األحول هو عاصم بن سلیمان األحول أبو عبد الرحمن * 

البصرى مولى بنى تمیم روى عن أنس بن مالك وعكرمة وعمرو بن سلمة الجرمى 

وداود بن أبى هند وغیرهم رحیم بن سلیمان وسلیمان القیمى وغیرهم وعنه عبد ال

                                                 

 .١/٢٥٤التقریب  – ١٧٦-٢/١٧٥التھذیب  )١
 .٢/٣٨١والتقریب  ٢٦٤ – ٦/٢٦٣تھذیب ال )٢
 .١/٥٠٤التقریب  – ٤٤٢-٣/٤٤١التھذیب ) ٣
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قال أحمد شیخ ثقة وقال أیضا من الحفاظ للحدیث ثقة وقال ابن معین وٕاسحاق 

ابن منصور وابن المدینى وأبو زرعة وابن عمار والبزار ثقة وفى التقریب ثقة من 

 –مات بعد األربعین  الرابعة لم یتكلم فیه إال القطان وكأنه بسبب دخوله فى الوالیة

  )١(.یعنى ومائة

عكرمة البربرى أبو عبد اهللا المدنى مولى ابن عباس أصله من البربر * 

  .كان لحصین بن أبى الحر العنبرى فوهبه البن عباس لما ولى البصرة لعى

وعلى بن أبى طالب والحسن بن على وأبى هریرة روى عن مواله * 

بن أبى خالد وعمرو بن دینار وغیرهم قال وغیرهم وعنه عاصم األحول وٕاسماعیل 

ابن أبى حاتم ساكت ابى عنه فقال ثقة محتج بحدیثه وقال الحاكم أبو أحمد احتج 

بحدیثه األئمة القدماء وقال النسائى ثقة ووثقه ابن معین والعجلى وفى التقریب ثقة 

  )٢(.وقبل بعد ذلك وهو من الثالثة ١٠٧ثبت عالم بالتفسیر مات سنة 

بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم اهللا بن عباس  عبد* 

بالفهم فى القرآن  ولد قبل الهجرة بثالث سنین ودعا له رسول اهللا  رسول اهللا 

فكان یسمى البحر والحبر لسعة علمه وهو أحد المثرین من الصحابة وأحد 

  )٣(.٩٨العبادلة من فقهاء الصحابة مات بالطائف سنة 

ا  

  وصححه الهیثمى أیضاً  ،جاله ثقاتصحیح ر 

َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َیْعُقوَب، َأْخَبَرَنا ِإْسـَحاُق ْبـُن َسـِعیِد ْبـِن َعْمـٍرو، َعـْن َأِبیـِه، َأنَّـُه  – ٢٠

 اللَّـُه َعْنُهَمـا: َأنَّـُه َدَخـَل َعَلـى َیْحَیـى ْبـِن 
َ
َسِمَعُه ُیَحدُِّث، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضـي

ٌم ِمـْن َبِنـي َیْحَیـى َراِبـٌط َدَجاَجـًة َیْرِمیَهـا، َفَمَشـى ِإَلْیَهـا اْبـُن ُعَمـَر َسِعیٍد، َوُغـالَ 

َحتَّى َحلََّها، ثُمَّ َأْقَبَل ِبَها َوِباْلُغَالِم َمَعُه َفَقاَل: اْزُجُروا ُغَالَمُكْم َعْن َأْن َیْصِبَر 

                                                 

 .١/٣٨٤التقریب  – ٣٣-٣/٣٢التھذیب  )١
 .٢/٣٠التقریب  – ١٧٢ – ٤/١٦٧التھذیب  )٢
 .١/٤٢٥التقریب  )٣
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َهى َأْن ُتْصَبَر َبِهیَمـٌة َأْو َغْیُرَهـا نَ « َهَذا الطَّْیَر ِلْلَقْتِل، َفِإنِّي َسِمْعُت النَِّبيَّ 

  .»ِلْلَقْتلِ 

كتاب الذبائح والصید باب ما یكره من البخارى فى صحیحه  أخرجه* 

  .٥٥١٤ح ٣/٤٥١ورة والمجثمة بالمثلة والمص

وفى الباب عن سعید بن جبیر قال كتب عند أبن عمر فمروا بفتیة أو * 

عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من  نفر نصبوا دجاجة یرمو بها فلما رأوا ابن

  .لعن من فعل هذا فعل هذا إن النبى 

وأیضا فى الباب عن هشام بن زید قال دخلت مع أنس على الحكم بن * 

أن  أیوب فرأى غلمانا أو فتیانا نصبوا دجاجة یرمونها فقال أنس نهى النبى 

  .تصبر البهائم

باب النهى عن صبر  مسلم فى صحیحه كتاب الصید والذبائح أخرجه* و 

 ١٥٥٠ص ،روایة هشام بن زید عن أنس بن مالك – ١٩٥٦ح ٣/١٥٤٩البهائم 

  .روایة سعید بن جبیر عن عمر

وفى روایة لمسلم بن سعید بن جبیر قال مر ابن عمر بفتیان من * 

قریش قد نصبوا طیرًا وهم یرمونه وقد جعلوا لصاحب الطیر كل خاطئة من نبلهم 

لعن اهللا من فعل هذا إن  ؟تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذافلما رأوا ابن عمر 

  .لعن من اتخذ شیئا فیه الروح غرضاً  رسول اهللا 

أبو داود فى سننه كتاب الضحایا باب فى النهاى أن تصبر  أخرجه* و 

  .روایة هشام بن زید عن أنس – ٢٨١٦ح ٣/١٠٠البهائم والرفق بالذبیحة 

الضحایا باب النهى عن الجثمة النسائى فى سننه كتاب  أخرجه* و 

وفى الباب أیضا روایة سعید بن جبیر  –روایة هشام بن زید عن أنس  ٧/٢٣٨

  .عن ابن عمر

روایة هشام بن زید عن  ١٢٧٤٦ح ٢٠/١٥٧أحمد فى مسنده  أخرجه* و 

  .أنس بن مالك
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ابن أبى شیبة فى المصنف كتاب الذبائح باب ما ینهى من  أخرجه* و 

  .بن زید عن أنسروایة هشام  ٢٠٢٢٢ح ٥/٣٩٨باع والس أكله من الطیر

كتاب السیر باب تحریم قتل ما له البیهقى فى السنن الكبرى  أخرجه* و 

  .روایة هشام بن زید عن أنس ١٨٢٩ح ٩/١٤٧روح إال بأن یذبح فیؤكل 

ا  

  الحدیث صحیح لوجوده فى الصحیحین

ا  ا:  

  .أن تصبر البهائم ل اهللا نهى رسو  :قولهقال اإلمام النووى 

 –صبر البهائم أن تحبس وهى حیة لتقتل بالرمى ونحوه  :قال العلماء

وقاله نصبوا طیرًا وهم یرمونه هكذا هو فى النسخ طیرًا والمراد به واحد والمشهور 

فى اللغة أن الواحد یقال له طائر والجمع طیر وفى لغة قلیلة إطالق الطیر على 

قوله جعلوا لصاحب الطیر كل خاطئة  .جار على تلك اللغة الواحد وهذا الحدیث

من نبلهم هو یهمر خاطئه أى ما لم یصب المرمى وقوله خاطئة لغة ولألفصح 

مخطئة ویقال لمن قصر شیئًا فأصاب غیره غلطًا أخطأ فهو مخطئ وفى لغة 

  )١( .وهذا الحدیث جاء على اللغة الثانیة ،قلیلة خطأ فهو خاطئ

فى الفتح قوله أن تصبر بضم أوله أى تحبس لترمى حتى وقال ابن حجر 

فیه رحمة اهللا لعباده حتى فى حال القتل فأمر بالقتل  :تموت وقال ابن أبى جمرة

ه لجمیع عباده ألنه لم یترك ألحد التصرف فى ر ویؤخذ منه قه .وأمر بالرفق فیه

  )٢(.شیئ إال وقد حد له فیه كیفیة

حدثنا زیاد بن مخراق عن معاویة بن قرة عن  حدثنا إسماعیل بن إبراهیم – ٢١

أبیه أن رجال قال یا رسول اهللا إنى ألذبح الشاة وأنا أرحمها أو قال إنى 

  .ألرحم الشاة إن أذبحها فقال والشاة إن رحمتها رحمك اهللا

  .٥٥٩٢ح ٢٤/٣٥٩اإلمام أحمد فى مسنده  أخرجه* 

                                                 

 .٩١-١٢/٩٠صحیح مسلم بشرح النووى  )١
 .بتصرف ٤٦٠-١٢/٤٥٩فتح البارى  )٢



  
  

 } ١١٥ {
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أبو یعلى الموصلى  أبو یعلى فى مسنده "المقصد من زوائد مسند أخرجه* و 

  .بتفس طریق أحمد ولفظه ١/٢٤٤٢للهیثمى باب رحمة البهائم عند الذبح 

من طریق محمد بن عبد اهللا  ٣٣١٩ح ٨/٢٥٥البزار فى مسنده  أخرجه* و 

ابن بزیع ومؤمل بن هشام قال أخبرنا إسماعیل بن إبراهیم وهو ابن علیة عن زیاد 

  ...بن مخراق

من  ٧٥٦٢ح ٤/٢٥٧ك كتاب األضاحى فى المستدر الحاكم  أخرجه* و 

  .به وصححه الحاكم ووافقه الذهبى...طریق سدد ثنا إسماعیل بن علیة

ابن أبى شیبة فى المصنف باب ما ذكر فى الرحمة من الثواب  أخرجه* و 

  ...من طریق ابن علیة ٢٥٨٧٠ح ٨/٣٣٩

من طریق إسحاق بن  ٤٥ح ١٩/٢٣فى المعجم الكبیر الطبرانى  أخرجه* و 

  به....ثنا إسماعیل بن إبراهیم راهویة

 ٩٦البخارى فى األدب المفرد باب أرحم من فى األرض ص أخرجه* و 

  .من مسدد قال حدثنا إسماعیل بن إبراهیم ٣٧٣

من  ٩٢٢ح ٣/٧٠الرویانى باب الشاة أى رحمتها رحمك اهللا  أخرجه* و 

  ...طریق على بن عبد اهللا بن جعفر المدینى نا إسماعیل بن إبراهیم

دا:  

إسماعیل بن إبراهیم بن مقسم األسدى موالهم أبو بشر البصرى المعروف * 

  .التیمى وحمیر الطویل وأیوب السختیانى وغیرهمبأبى علبة روى عن سلیمان 

وعنه أحمد والشافعى وابن دهب وغیرهم قال أبو داود السجستانى ما أحد * 

المفضل وقال النسائى ثقة من المحدثین إال أخطأ إال إسماعیل بن علیه وبشر بن 

ثبت وقال ابن سعد ثقة ثبتًا فى الحدیث حجة وقال ابن معین كان ثقة مأمونًا 

 ٨٣وهو ابن ١٩٣صدوقًا مسلمًا ورعًا تقیًا وفى التقریب ثقة حافظ من الثامنة 

  )١( .سنة

                                                 

 .٦٦-١/٦٥لتقریب ا – ١٧٨-١/١٧٦التھذیب  )١
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زیاد بن مخراق المزنى موالهم أبو الحارث البصرى قدم الشام وشهد * 

لعزیز روى عن معاویة بن قرة وطیسلة بن میاس وقیس بن خطبة عمر بن عبد ا

عیایة الحنفى وغیرهم وثقة النسائى وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن معین 

  )١(.أیضًا ثقة وقال ابن خراش بصرى صدوق وفى التقریب ثقة من الخامسة

معاویة بن قرة بن أیاس بن هالل بن رباب المزنى أبو غیاس البصرى * 

أبیه وأبى أیوب األنصارى وعبد اهللا بن مغفل وعدة وعنه قرة بن خالد  روى عن

حاتم وابن ابن معین والعجلى والنسائى وأبو  ومنصور ابن زاذان وقتادة وغیرهم وثقة

سعد وذكره ابن حبان فى الثقات وفى التقریب ثقة عالم من الثالثة مات سنة 

٢( .١١٣(  

یة صحابى نزل البصرة وهو جد قرة بن إیاس بن هالل المزنى أبو معاو * 

  )٣(.٦٤إیاس القاضى مات سنة 

  

ا  

  صحیح رجاله ثقات

حدثنا خلف بن خلیفة عن حفص عن عمه أنس بن مالك قال كان أهل  – ٢٢

جمل یسنون علیه وأن الجمل استصعب علیهم بیت من األنصار لهم 

لنا جمل  فقالوا إنه كان فمنعهم ظهره وأن األنصار جاءوا إلى رسول اهللا 

والنخل فقال نسنى علیه وٕانه استصعب علینا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع 

ألصحابه قوموا فقاموا فدخل الحائط والجمل من ناحیة فمشى  رسول اهللا 

نحوه فقالت األنصار یا نبى اهللا إنه صار مثل الكلب وٕانا نخاف  النبى 

 لى رسول اهللا علیك صولته فقال لیس على منه بأس فلما نظر الجمل إ

بناصیته أذل ما  أقبل نحوه حتى خر ساجدًا بین یدیه فأخذ رسول اهللا 

                                                 

 .١/٢٧٠التقریب  – ٢/٢٢٤التھذیب ) ١
 .٢/٢٦١التقریب  – ٥/٤٨٤التھذیب  )٢
 .٢/١٢٥التقریب  )٣
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كانت قط حتى أدخله فى العمل فقال له أصحابه یا رسول اهللا هذه بهیمة ال 

ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك فقال ال یصلح لبشر تعقل تسجد لك 

مرأة أن تسجد أن یسجد لبشر ولو صلح لبشر أن یسجد لبشر ألمرت ال

لزوجها من عظم حقه علیها والذى نفسى بیده لو كان من قدمه إلى مفرق 

  .رأسه فرحة تنجبس بالقیح والصدید ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه

  .١٢٦١٤ح ٢٠/٦٤أحمد فى مسنده  أخرجه*   

ح أحمد بن  ٢/٣٧٥الضباء المقدسى فى األحادیث المختارة  أخرجه* و   

  طریق أحمد و*** آخرإلى  حنبل *** ثنا خلیفة

 ٨/٥٥٦ وأورده الهیثمى فى مجمع الزوائد باب فى معجزاته   

وقال رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحیح غیر حفص ابن أخى  ١٤١٥٣ح

  .أنس وهو ثقة

من طریق خلف بن  ٦٤٥٢ح ١٢/٢٨٧البزار فى مسنده  أخرجه* و   

  به...حلبصة

  

  :اد

األشجعى موالهم أبو أحمد روى عن أبیه خلف بن خلیفة بن صاعد *   

وحفص ابن أخى أنس بن مالك وٕاسماعیل بن أبى خالد وغیرهم وعنه أبو بكر بن 

أبى شبیبة وقتیبة وعلى بن حجر وغیرهم قال ابن معین والنسائى وابن عمار لیس 

به بأس وقال أبو حاتم صدوق وقال ابن عدى أرجو أنه ال بأس به وقال ابن 

ا قال الجعلى وقال ابن شاهین فى الثقات قال عثمان بن أبى شیبة مسعد ثقة وكذ

ثقة صدوق لكنه خرف فاضطرب علیه حدیثه وقال ابن حجر فى التقریب صدوق 

  )١(.على الصحیح ٦٨١عمره من الثامنة مات سنة  آخراختلط فى 

                                                 

 .١/٢٢٥التقریب  – ٩٢-٢/٩١التھذیب  )١
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حفص بن أخى أنس بن مالك أو عمر المدنى قیل هو ابن عبد اهللا أو * 

بن أبى طلحة وقبل ابن عمر بن عبد اهللا أو عبید اهللا بن أبى طلحة  ابن عبید اهللا

وقیل ابن محمد بن عبد اهللا روى عن عمه وعنه خلف بن خلیفة وعكرمة بن 

عمار وأبو معشر المدنى وغیرهم قال الدارقطنى ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات 

دوق من وقال أبو حاتم صدوق وفى التقریب وقال ابن حجر فى التقریب ص

  )١(.قال ابن حبان حفص بن عبد اهللا ابن أبى صلحة –الرابعة 

 أنس بن مالك بن النصر األنصارى الخزرمى خادم رسول اهللا * 

وتسعین وقد وقیل ثالث خدمة عشر سنین صحابى مشهور مات سنة اثنتین 

  )٢(.جاوز المائة

ا  

  حسن رجاله ثقات عدا خلبصة وهو صدوق

إسماعیل ثنا مهدى ثنا ابن أبى یعقوب عن الحسن بن  حدثنا موسى بن – ٢٣

سعد مولى الحسن بن على عن عبد اهللا بن جعفر قال أردفنى رسول اهللا 

  خلفه ذات یوم فأسر إلى حدیثا ال أحدث به أحدًا من الناس وكان

لحاجته هدفًا أو حائش فحل قال فدخل  أحب ما استر به رسول اهللا 

حن وذرفت عیناه  إذا جمل فلما رأى النبى حائطا لرجل من األنصار ف

لمن هذا  ،فمسح ذافره فسكت فقال من رب هذا الجمل فأتاه النبى 

فجاءه فتى من األنصار فقال لى یا رسول اهللا فقال "أال تتقى اهللا  ؟الجمل

  .فى هذه البهیمة التى ملكك اهللا إیاها فإنه شكى إلى أنك تجیعه وتدئبه"

ى سننه كتاب الجهاد باب ما یؤمر به من القیام على أبو داود ف أخرجه*   

  .٢٥٤٩ح ٣/٢٣الدواب والبهائم 

                                                 

 .١/١٨٩التقریب  – ١/٥٧١التھذیب  )١
 .١/٨٤التقریب  )٢
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من طریق یزید أبنأنا مهدى  ١٧٤٥ح ٣/٢٧٤أحمد فى مسنده  أخرجه* و   

من طریق محمد  ١٧٥٤ح  ٢٨١ص ،طریق أبو داود ولفظه آخربن میمون إلى 

  به ...بن أبى یعقوب محدث عن الحسن بن سعد

نة فى مسنده كتاب الطهارة باب إیثار التستر بالهدف أبو عوا أخرجه* و 

  به....من طریق أبى داود ٤٩٧ح ١/١٦٨ للمتغوط والدلیل 

الطحاوى فى شرح مشكل اآلثار باب بیان مشكل ما روى عن  أخرجه* و 

فى ترك مالك البعیر الذى اشتكرى إلیه أنه یجیعه ویدئبه فى العمل  رسول اهللا 

من طریق أسد بن موسى حدثنا مهدى بن  ٥٨٤٢ح ١٥/٦٣بترك أخذه إیاه بعلفه 

  .میمون

من  ١٣٣٠ح ٣/٣٢٢سى لألحادیث المختارة الضیاء المقد أخرجه* و 

  .طریق عبد اهللا بن مهدى بن میمون

أبو یعلى فى مسنده "مسند عبد اهللا بن جعفر الهاشمى"  أخرجه* و 

 ...ن میمونحدثنا عبد اهللا بن عمر بن أسماء حدثنا مهدى ب ٦٧٨٧ح ١٢/١٥٧

  .إسناده صحیح :به وقال محققه حسین سلیم أسد

من  ٢٤٨٥ح ٢/١٠٩الحاكم فى المستدرك كتاب الجهاد  أخرجه* و 

به وصححه الحاكم ووافقه ....طریق عبید اهللا بن موسى ثنا مهدى بن میمون

  .الذهبى

البیهقى فى السنن الكبرى كتاب النفقات باب نفقة الدواب  أخرجه* و 

من طریق عبد اهللا بن محمد بن أسماء ثنا مهدى بن  ١٥٨١٤ح ٨/٢٣

  .به....میمون

  :اد

روى  ،موسى بن إسماعیل المنقرى موالهم أبو سلمة التبوذكى البصرى* 

عن مهدى بن میمون ومبارك بن فضالة وهمام بن یحیى وغیرهم وعنه البخارى 

و حاتم ثقة كان قال أب ،وأبو داود وأحمد بن عمرو بن أبى عاصم النبیل وغیرهم

أیقظ من الحجاج وال أعلم أحدًا ممن أدركناه أحسن حدیثًا منه وقال ابن حبان فى 
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الطیالسى ثقة وقال العجلى بصرى ثقة وقال أبو الولید  ،الثقات كان من المتقنین

وفى  ،وقال ابن كثیر كان ثقة كثیر الحدیث ،وقال ابن معین ثقة مأمون ،صدوق

  )١( .٢١٣ر التاسعة مات سنة التقریب ثقة ثبت من صغا

مهدى هو ابن میمون األزدى المعولى موالهم أبو یحى البصرى روى * 

عن محمد بن عبد اهللا بن أبى یعقوب وأبى رجاء العطاردى ومحمد بن سیرین 

قال ابن معین والنسائى  ،وغیرهم وعنه موسى بن إسماعیل والقطان وعفان وغیرهم

وفى التقریب ثقة من صغار السادسة مات  ،نبلوابن خراشى والعجلى وأحمد بن ح

  )٢(.١٧٢عام 

أبى یعقوب هو محمد بن عبد اهللا بن أبى یعقوب التیمى الضبى * 

روى عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على  ،البصرى وقد ینسب إلى جده

وعنه مهدى بن میمون وهشام  ،وعبد الرحمن بن أبى بكرة ورجاء بن حیوة وغیرهم

بة وغیرهم وثقة ابن معین وأبو حاتم والنسائى والعجلى وابن نمیر بن حسان وشع

  )٣(.وذكره ابن حبان فى الثقات وفى التقریب ثقة من السادسة

الحسن بن سعد بن معبد الهاشمى موالهم الكوفى مولى على ویقال * 

مولى الحسن روى عن عبد اهللا بن جعفر وعبد اهللا بن عباس وعبد الرحمن بن 

وعنه محمد بن عبد اهللا بن أبى یعقوب وأبو إسحاق  ،مسعود وغیرهم عبد اهللا بن

وثقة النسائى والعجلى وابن نمیر وذكره ابن حبان  ،الشیبانى والمسعودى وغیرهم

  )٤( .فى الثقات وفى التقریب ثقة من الرابعة

عبد اهللا بن جعفر بن أبى طالب الهاشمى أحد األجواد ولد بأرض * 

  )٥( .٨٠وهو ابن  ٨٠سنة الحبشة وله صحبة مات 

ا  

                                                 

 .٢/٢٨٠التقریب  - ٥٥٧-٥/٥٥٦التھذیب  )١
 ٢/٢٧٩ب التقری - ٥٥٣-٥/٥٥٢التھذیب  )٢
 .٢/١٨١التقریب  - ٥/١٨٤التھذیب  )٣
 .١/١٦٦التقریب  - ١/٤٩٠التھذیب  )٤
 .١/٤٠٦التقریب  )٥
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  صحیح رجاله ثقات 

ا  ا:  

أى أتهمل أمرها فال تتقى اهللا فى  :"أفال تتقى فى هذه البهیمة قوله 

 ،البهیمة فى اللغة معناها المبهمة عن العقل والتمیز والمعنى يقال األزهر  .أمرها

عطش ومشقة فهو أبلغ فى أال تتقى اهللا فیما ال لسان یشكو ما بها من جوع و 

األمر بالتقوى فیها من نحو اتق اهللا "التى ملكك اهللا" أظهر فى مقام اإلضمار 

لزیادة الخفى والحث على التقوى فیها إیاها أى أنعم بها علیك فال تقابل نعمته 

ثم ذكر الداعى إلى تحریضه  ،بمعصیته بل بالشكر واإلحسان لیدوم لك االمتنان

بقوله فإنه التذكیر باعتبار أنه جمل أى فإن الجمل وفیه تفنن على إصالح شأنها 

 ال مانع من إجرائه على حقیقة وعرف ذلك النبى  .فى التعبیر یشكوى إلىّ 

بإطالع اهللا تعالى له علیه فهو من جملة معجزاته أو فهم ذلك من أحواله "أنك 

ألفعال من الدأب بضم أوله "وتدئبه" بضم التاء الفوقیة أیضا مضارع من ا "تجیعه

قوله ذفراه هو بكسر الذال  –بمهملة ثم همزة ثم موحدة أى تكده وتتعبه فى العمل 

قال أهل اللغة الذفرى الموضع الذى  .المعجمة وٕاسكان الفاء وهو لفظ مفرد مؤنث

وقوله "تدئبه" المذكور فیه أى تتعبه بضم الفوقیة  .یعرف من اإلبل خلف األذن

  )١( .إفعال من النعت

ا ر:  

:  

من حیث كونه یتیمًا أحق الناس أن یرحم إذ لیس له من یكفله الیتیم 

فكفالة الیتیم والقیام بأمره والرعایة  ،وینفق علیه أو یقوم بتربیته ویصلح اعوجاجه

ومحمود فى  ،بمصالحه أمر محبب لدى النفوس الطیبة وأصحاب الفطرة السلیمة

كن المجتمع الذى بعث فیه نبى الرحمة الیتیم واللقى ول ،المجتمع البشرى الصالح

إلى  ،الضائع شىء واحد ماله مغصوب سبیله مسدد حقه مهضم بل كله مظلوم
                                                 

دلی�ل الف�الحین لط��رق ری�اض الص��الحین لمحم�د ب��ن عل�ى ب��ن محم�د ب��اب آداب  )١
 .٦/٢٨٣السیر 
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ونزل علیه أكثر من عشرین آیة فى  أن جاء محمد بن عبد اهللا رحمة للعالمین

ف حتى كفالة الیتیم ورعایة حقوقه واإلحسان إلیه ببالغ من التأكید والتشدید والتخوی

ُكُلوَن ِفي ِإنَّ الَِّذیَن َیْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَیَتاَمٰى ُظْلًما ِإنََّما َیأْ ﴿نزل علیه قوله تعالى 

  )١(﴾َوَسَیْصَلْوَن َسِعیًرا ُبُطوِنِهْم َناًرا

عقب اهللا  لذانفسه ولد یتیما ولیشعر ما للیتیم من حقوق و  والرسول 

ل وبقوله "فأما الیتیم فال تقهر" ألم یجدك یتیما فآوى"  تعالى قوله "

أن یعرف قدر الیتیم واألیتام  قال أهل التحقیق فى یتم النبى  اورى

  )٢( .فیقوم بأمرهم وأن یكرم الیتیم المشارك له فى اإلسم

  ولذلك حث النبى الكریم على الرحمة بالیتیم والعطف نحوه منها 

نى عبد العزیز بن أبى حازم حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب قال حدث* 

قال "أنا وكافل الیتیم فى  قال حدثنى أبى قال سمعت سهل بن سعد عن النبى 

  .الجنة هكذا" وقال بإصبعیه السبابة والوسطى

البخارى فى صحیحه كتاب األدب باب فضل من یعول یتیما  أخرجه* 

  .٦٠٠٥ح ٤/٨١

ى األرملة مسلم فى صحیحه كتاب الزهد باب اإلحسان إل أخرجه* و 

كافل  بسنده عن أبى هریرة قال قال رسول اهللا  ٤/٢٢٨٧والیتیم والمسكین 

  .الیتیم له أو لغیره أنا وهو كهاتین فى الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى

 ٤/٣٤٠أبو داود فى سننه كتاب األدب باب من ضم الیتیم  أخرجه* و 

بد العزیز یعنى ابن أبى من طریق محمد بن الصباح بن سفیان أخبرنا ع ٥١٥٠ح

  .طریق البخارى ولفظه آخرحازم إلى 

الترمذى فى سننه كتاب البر باب ما جاء فى رحمة الیتیم  أخرجه* و 

حدثنا عبد اهللا بن عمران أبو القاسم المكى القرشى  ١٩١٨ح ٤/٣٢١وكفالته 

                                                 

 .١٠سورة النساء آیة  )١
 .٦/٥١٨غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )٢
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وقال أبو عیسى  .طریق البخارى ولفظه آخرحدثنا عبد العزیز بن أبى حازم على 

  .یحیث حسن صحدح

بسنده عن أبى هریرة  ٨٨٨١ح  ١٤/٤٦٥أحمد فى مسنده  أخرجه* و 

  .بمثل روایة مسلم

 ٢/٢٠٧ابن حبان فى صحیحه كتاب البر باب فى الرحمة  أخرجه* و 

  .بسنده عن أبى هریرة وقال محققه شعیبة األرنؤوط إسناده صحیح ٤٦٠ح

هارون بن حدثنا  – ٧٥٥٣ح ١٣/٤٦٤فى مسنده أبو یعلى  أخرجه* و 

  .به وقال محققه إسناده صحیح...معروف حدثنا ابن أبى حازم

 ١٤٦٧ح ٤٢٧عید بن حمید فى مسنده "مسند أبى هریرة" ص أخرجه* و 

  .بسنده عن أبى هریرة بمثل روایة مسلم

فى السنن الكبرى كتاب الوصایا باب من أحب البیهقى  أخرجه* و 

 ٦/٤٦٣فى نفسه قوة وأمانة  الدخول فیها والقیام بكفالة الیتامى لمن یرى

  .من طریق عبد الوهاب الجمحى ثنا عبد العزیز بن أبى حازم ولفظه ١٢٦٦٢ح

  

ا  

  صحیح لوجوده فى الصحیحین

قال صاحب شرح ریاض الصالحین ذكر المؤلف رحمة اهللا تعالى فیما 

أنه قال أنا وكافل  نقله عن سعد بن أبى وقاص رضى اهللا عنه عن النبى 

هكذا وأشار بالسبابة والوسطى یعنى باإلصبع السبابة والوسطى واإلصبع الیتیم 

السبابة هى التى بین الوسطى واإلبهام وتسمى ألن اإلنسان یشیر بها عند السب 

یشیر بها أیضا فإذا سب شخصا قال هذا وأشار بها وتسمى السبابة ألن اإلنسان 

جلس بین السجدتین ودعا  ولهذا یشیر اإلنسان بها فى صالته إذا ،عند التسبیح

 ،وأیضا یشیر بها فى التشهد إذا دعا السالم علیك أیها النبى السالم علینا ،ربه

وفى كل جملة دعائیة یشیر بها إشارة إلى علو اهللا تعالى وتوحیده وفرج بینهما 

 علیه الصالة والسالم یعنى قارن بینهما وفرج یعنى أنا وكافل الیتیم مع النبى 



  
  

 } ١٢٤ {
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وفى هذا حث على كفالة الیتیم وكفالة الیتیم هى القیام بما  ،ریب منهفى الجنة ق

یصلحه فى دینه ودنیاه بما یصلحه فى دینه من التربیة والتوجیه والتعلیم وما أشبه 

  .ذلك وما یصلحه فى دنیاه من الطعام والشراب والمسكن

لوغ فهو فإذا بلغ الصبى زال عنه الیتم وغذا كان قبل البوالیتیم حده البلوغ 

  )١(.یتیم هذا إن مات أبوه وأما إذا ماتت أمه دون أبیه فإنه لیس یتیم

حدثنا على بن محمد ثنا یحى بن آدم ابن المبارك عن سعید بن أبى * 

 أیوب عن یحى ابن سلیمان عن زید بن أبى عتاب عن أبى هریرة عن النبى 

فى المسلمین بیت  قال خیر بیت فى المسلمین بیت فیه یتیم محسن إلیه وشر بیت

  .فیه یتیم یسار إلیه

 ٢/١٢١٣ابن ماجه فى سننه كتاب األدب باب حق الیتیم  أخرجه* 

  .٣٦٧٩ح

 ٤٧٨٥ح  ٥/٩٩فى األوسط باب من اسمع عبید الطبرانى  أخرجه* و 

  به...من طریق ابن المبارك عن سعید بن أبى أیوب

ى حدثنا زكریا بن یحی – ١٣٤٣٤ح ١٢/٣٨٨فى الكبیر  أخرجه* و 

الساجى ثنا على ابن زید الفرائضى ثنا إسحاق بن إبراهیم الحنفى ثنا مالك بن 

 أنس عن یحى ابن محمد بن طلحة عن أبیه عن ابن عمر قال قال رسول اهللا 

  ."إن أحب البیوت إلى اهللا بیت فیه یتیم مكرم"

ن حمید فى مسنده "مسند أبى هریرة رضى اهللا عنه" عید ب أخرجه* و 

  به....من طریق یعمر بن بشر ثنا عبد اهللا بن المبارك – ١٤٦٧ح ٤٢٧ص

الفصل الخامس والسبعون من  - فى شعب اإلیمانالبیهقى  أخرجه* و 

من طریق أبو الولید بن بر وثنا الحسین قال ثنا  ١١٠٣٧ح ٧/٤٧٢الشعب 

  .به روایة الطبرانى فى الكبیر....مالك

                                                 

 .١/٣١١شرح ریاض الصالحین  )١



  
  

 } ١٢٥ {
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بیت فیه یتیم محسن فى األدب المفرد باب خیر بیت البخارى  أخرجه* و 

حدثنا عبد اهللا بن عثمان قال أخبرنا عبد اهللا قال أخبرنا سعید  ١٣٧ح ٤٤إلیه ص

  .وقال محققه ضعیف –طریق ابن ماجة ولفظه  آخربه إلى ...بن أبى أیوب

أبو عبد اهللا المروزى فى البر والصلة باب ما جاء فى كفل  أخرجه* و 

به وقال محققه  ....هللا بن المباركمن طریق عبد ا ٢٠٨ح ١/١٠٩الیتیم وآدبه 

فى إسناده یحى بن أبى سلیمان أبو صالح وهو لین الحدیث وباقى رجاله ثقات ط 

  .١٤١٩دار الوطن الریاضى تحقیق د/ محمد سعید بخارى الطبعة األولى سنة 

فى الزهد باب ما جاء فى اإلحسان إلى الیتیم ابن المبارك  أخرجه* و 

  .اهللا بن المبارك ط دار المنارمن طریق عبد  ٦٠٧ح ٢٤٨ص

  

  :اد

على بن محمد بن إسحاق بن أبى شداد ویقال بإسقاط إسحاق ویقال * 

ویقال عبد الرحمن ویقال ثباته أبو الحسن الطنافسى الكوفى مولى  ،شروااسم جده 

آل الخطاب روى عن خالیه محمد ویعلى ابنى عبید الطنافسى وابن إدریس ووكیع 

قال أبو حاتم  ،غیرهم وعنه ابن ماجة وأبو زرعة وأبو حاتم وغایرهموابن عیینة و 

كان ثقة صدوقًا وهو أحب إلى من أبو بكر بن أبى شیبة وقال الخلیلى هو إمام 

وقیل  ٢٣٣وذكره ابن حبان فى الثقات وفى التقریب ثقة عابد من العاشرة 

١(.٢٣٥(  

بو زكریا الكوفى بن سلیمان األموى مولى آل أبى معین أمحمد بن آدم * 

وعنه أحمد وٕاسحاق وابنا  ،عن عیسى بن طهما وقطر بن خلیفة والثورى وغیرهم

  .أبى شیبة وغیرهم

وثقة ابن معین والنسائى وأبو حاتم والعجلى وزاد جامعا للعلم ثبتًا فى * 

وقال یحى بن أبى شیبة ثقة  ،وقال ابن حبان فى الثقات كان متقنًا یتفقه .الحدیث

                                                 

 .٢/٤٣التقریب  – ٤/٢٣٨التھذیب  )١



  
  

 } ١٢٦ {
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جة وفى التقریب ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة مات سنة صدوق ثبت ح

١( .٢٠٣(  

بن المبارك هو عبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلى التمیمى ا* 

وسعید بن وعنه سعید بن أبى عروبة  ،موالهم أبو عبد الرحمن المروزى أحد األئمة

حجة كثیر  كان ثقة مأمونا :قال ابن سعد ،وغیرهمأبى أیوب ومحمد بن عجالن 

وقال ابن حبان كان فیه  ،وقال العجلى ثقة ثبت رجل صالح فى الحدیث ،الحدیث

وفى التقریب  ،خصال لم تجمع فى أحد من أهل العلم فى زمانه فى األرض كلها

ثقة ثبت فقیه عالم جواد مجاهد جعت فیه خصال الخیر من الثامنة مات سنة 

٢( .١٨١(  

الخزاعى موالهم أبو یحى المصرى سعید بن أبى أیوب واسمه مقالص * 

روى عن أبى األسود ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل وحمید بن هانى ویزید بن 

قال ابن سعد كان ثقة ثبتا وقال ابن معین ثقة وكذا قال النسائى  ،أبى حسیب

وفى التقریب ثقة ثبت من  ،وقال الساجى صدوق ،وذكره ابن حبان فى الثقات

  )٣(.١٦١السابعة مات عام 

یحى بن أبى سلیمان أبو صالح المدنى قدم البصرة روى عن زید بن * 

أبى عتاب وسعید المقبرى وعطاء بن أبى رباح وغیرهم وعنه سعید بن أبى أیوب 

قال البخارى منكر الحدیث وقال أبو  ،وشعبة بن الحجاج ونافع بن یزید وغیرهم

حبان فى الثقات  وذكره ابن ،حاتم مضطرب الحدیث لیس بالقوى یكتب حدیثه

وقال الحاكم فى  ،ج حدیثه ابن خزیمة فى صحیحه وقال فى القلب منه شىءآخر و 

  )٤(.وفى التقریب ** الحدیث من السادسة ،المستدرك هو من ثقات المصریین

زید بن أبى عتاب ویقال زید أبو عتاب مولى أم حبیبة ویقال مولى * 

رحمن بن زید بن الخطاب أخیها معاویة روى عن أبى هریرة وسعد وعبد ال
                                                 

 .٢/٣٤١التقریب  – ١١٤-٦/١١٣التھذیب  )١
 .١/٤٤٥التقریب  ٢٤٩-٣/٢٤٧التھذیب  )٢
 .١/٢٩٢التقریب  – ٢/٢٠٩التھذیب )  ٣
 .٢/٣٤٩التقریب  – ٦/١٤٥التھذیب  ) ٤



  
  

 } ١٢٧ {
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قال ابن معین ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات وروى له مسلم فى  .وغیرهم

  )١( .صحیحه عن ابن عمر وفى التقریب من الثالثة

  .تقدمت ترجمته –أبى هریرة صحابى جلیل * 

ا  

لین  حسن لغیره من روایة أبى هریرة رجاله ثقات عدا یحى بن أبى سلیمان

  عند الطبرانى فى الكبیر وروایة ابن عمر هداشالحدیث وله 

َعْن َشدَّاٍد َأِبي َعمَّاٍر، َعْن  ،َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبْكٍر َقاَل: َأْنَبَأَنا النَّهَّاُس * 

: " َأَنا َواْمَرَأٌة َسْفَعاُء اْلَخدَّْیِن َكَهاَتْیِن َیْوَم َعْوِف ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا 

اْلِقَیاَمِة " َوَجَمَع َبْیَن ُأْصُبَعْیِه السَّبَّاَبِة َواْلُوْسَطى " اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل آَمْت 

   .ِمْن َزْوِجَها، َحَبَسْت َنْفَسَها َعَلى َأْیَتاِمَها َحتَّى َباُنوا َأْو َماُتوا "

  .٢٤٠٠٦ح ٣٩/٤٣٢أحمد فى مسنده  أخرجه* 

 ى سننه كتاب األدب باب فضل من عال یتیماً أبو داود ف أخرجه* و 

 آخرحدثنا مسدد ثنا یزید بن زریع ثنا النهاسى بن قهم إلى  – ٥١٤٩ح ٤/٣٤٠

  .طریق أحمد ولفظه

من طریق  ١٠٣ح ٥٧-١٨/٥٦الطبرانى فى المعجم الكبیر  أخرجه* و 

  .الحدیث...عثمان بن عمر ثنا النهاسى بن قهم

د باب فضل المرأة تصبرت على فى األدب المفر البخارى  أخرجه* و 

  به...حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن فهم – ١٤١ح  ٤٥ولدها ولم تتزوج ص

باب كفالة الیتیم عبد الرزاق فى المصنف كتاب الجامع  أخرجه* و 

من طریق معمر عن قتادة قال قال رسول اهللا  ٢٠٥٩١ح  ١١/٢٩٩

....الحدیث.  

 ١٢/٧یرة رضى اهللا عنه" أبو یعلى فى مسنده "مسند أبى هر  أخرجه* و 

َحدََّثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن َعْبِد اْلَجبَّاِر َأُبو َأیُّوَب، َحدَّثََنا َیْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق  ٦٦٥١ح

، َعْن  ، َحدَّثََنا َأُبو ُعْثَماَن النَّْهِديُّ ، َعْن َعْبِد السََّالِم ْبِن َعْجَالَن اْلُهَجْیِميِّ اْلَحْضَرِميُّ

                                                 

 .١/٢٧٦التقریب  – ٢٤٤-٢/٢٤٣التھذیب  ) ١



  
  

 } ١٢٨ {
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ُل َمْن ُیْفَتُح َلُه َباُب اْلَجنَِّة، ِإالَّ َأنَُّه َتْأِتي َرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َأِبي ُهَریْ  : " َأَنا َأوَّ

  .اْمَرَأٌة تَُباِدُرِني َفَأُقوُل َلَها: َما َلِك؟ َوَما َأْنِت؟ َفَتُقوُل: َأَنا اْمَرَأٌة َقَعْدُت َعَلى َأْیتَاٍم ِلي "

َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن  ٧٨٣٦ح ٨/٢٠٧الكبیر المعجم  الطبرانى فى أخرجه* و 

َأیُّوَب، ثنا َسِعیُد ْبُن َأِبي َمْرَیَم، أنا َیْحَیى ْبُن َأیُّوَب، َعْن ُعَبْیِد اِهللا ْبِن َزْحٍر، َعْن 

َنا َواْمَرَأةٌ َما َأ«َقاَل:  َعِليِّ ْبِن َیِزیَد، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا 

َسْفَعاُء اْلَخدَّْیِن، ِإَذا َأْحَنْت َعَلى َوَلِدَها، َوَأَطاَعْت َربََّها، َوَأْحَصَنْت َفْرَجَها ِفي اْلَجنَِّة 

  .َوَقَرَن َبْیَن ِإْصَبَعْیهِ » ِإالَّ َكَهاَتْینِ 

  

  :اد

محمد بن بكر بن عثمان البرسانى أبو عبد اهللا ویقال أبو عثمان * 

صرى روى عن أیمن ابن نایل وهشام بن حسان وشعبة وغیرهم وعنه أحمد الب

وٕاسحاق وعلى بن المدینى وغیرهم وثقة ابن معین وأبو داود العجلى وابن قانع 

وابن سعد وقال أبو حاتم شیخ محله الصدق وقال الحافظ فى التقریب صدوق 

  )١( .٢٠٤یخطئ من التاسعة مات سنة 

نى أبو الخطاب البصرى روى عن أنس بن النهاس هو ابن قهم القی* 

مالك وشداد بن عامر وقتادة وغیرهم وعنه یزید بن زریع ووكیع مسعود بن واصل 

  .وغیرهم

قال النسائى ضعیف وقال الدارقطنى مضطرب الحدیث تركه یحى * 

القطان وقال أبو أحمد الحاكم لین وقال ابن عدى وأحادیثه مما ینفرد به عن 

علیه وقال ابن معین ضعیف وفى التقریب ضعیف من الثقات ال یتابع 

  )٢(.السادسة

شداد أبى عمار هو ابن شداد بن عبد اهللا القرشى أبو عمار الدمشقى * 

مولى معاویة ابن أبى سعید روى عنه التهاسى بن قهم وعكرمة بن عمار وعوف 

                                                 

 .١٤٨-٢/١٤٧التقریب  –٥/٥٢التھذیب  )١
 .٢/٣٠٧التقریب   - ٦٤٨ – ٥/٦٤٧التھذیب ) ٢



  
  

 } ١٢٩ {
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وذكره  قال العجلى وابو حاتم والدراقطنى ویعقوب بن سفیان ثقة ،األعرابى وغیرهم

ابن حبان فى الثقات وقال ابن معین لیس به بأس وفى التقریب ثقة یرسل من 

  )١( .الرابعة

عوف بن مالك األشجعى أبو حماد صحابى مشهور عن مسلمة الفتح * 

  )٢(.٧٣سكن الشام مات سنة

ا  

لكن له شاهد  –م ضعیف همن طریق أحمد رجاله ثقات النهاس بن ق

  أمامة وعن قتادة فى عبد الرزاق لكنه مرسال من روایة أبى هریرة وأبى

كالهما عن القرى قال زهیر  .حدثنا زهیر بن حرب وٕاسحاق بن إبراهیم* 

حدثنا عبد اهللا بن یزید حدثنا سعید بن أبى أیوب عن عبید اهللا بن أبى جعفر 

 القرشى عن سالم بن أبى سالم الجیشانى عن أبیه عن أبى ذر أن رسول اهللا 

ا ذر أنى أراك ضعیفا وٕانى أحب لك ما أحب لنفسى ال تأمرن على قال "یا أب

  .اثنین وال تولین مال یتیم"

اإلمام مسلم فى صحیحه كتاب اإلمارة باب كراهیة اإلمارة بغیر  أخرجه* 

  .١٨٢٦ح – ٣/١٤٥٧ضرورة 

أبو داود فى سننه كتاب الوصایا باب ما جاء فى الدخول فى  أخرجه* و 

من طریق أبو عبد الرحمن المقرى ثنا سعید بن أبى  ٢٨٦٨ح ٣/١١٣الوصایا 

  .به بمثل روایة مسلم...أیوب

فى سننه كتاب الزكاة باب النهى عن الوالیة على مال النسائى  أخرجه* و 

حدثنا العباس بن محمد حدثنا عبد اهللا بن یزید عن سعید بن أبى  ٦/٢٥٥الیتیم 

  .طریق مسلم ولفظه آخرأیوب إلى 

 ٩/٤٣٥فى مسنده "مسند أبى هریرة رضى اهللا عنه"  البزار أخرجه* و 

  به...حدثنا إبراهیم بن هانى نا عبد اهللا یزید نا سعید بن أبى أیوب ٤٠٤٥ح

                                                 

 .٢/٣٤٧التقریب  – ٢/٤٨٥التھذیب  )١
 .٢/٩٠التقریب  )٢
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ابن حبان فى صحیحه كتاب الحظر واإلباحة بابالزجر عن  أخرجه* و 

من طریق أبو عبد الرحمن المقرى حدثنا سعید  ٥٥٦٤ح ١٢/٣٧٥أكل مال الیتیم 

وقال شعب األرنؤوط إسناده صحیح على  –به بنفس روایة مسلم ...بن أبى أیوب

  .شرط مسلم

أبو عوانة فى مسنده باب الترغیب فى اجتناب اإلمارة  أخرجه* و 

من طریق عبد اهللا بن یزید المقرى  ٧٠٢٥ح ٤/٣٧٩والكراهیة فى الدخول فیها 

  به...قال ثنا سعید بن أبى أیوب

من  ٧٠١٧ح ٤/١٠٣األحكام  الحاكم فى المستدرك كتاب أخرجه* و 

به وقال الحاكم هذا ...عبد اهللا بن یزید المقرى ثنا سعید بن أبى أیوبطریق 

  .حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبى

ابن ماجة فى سننه كتاب الصالة باب كراهیة الوالیة جملة  أخرجه* و 

 ....عید بن أبى أیوبمن طریق أبو عبد الرحمن المقرى ثنا س ٥٣٤٦ح ٣/١٨٤

  .به ونسبه البیهقى إلى مسلم

ـــُن َعْبـــِد حـــدثنا *  ـــُد اِهللا ْب ، َحـــدَّثََنا ُعَبْی ـــِن َصـــْخٍر الـــدَّاِرِميُّ ـــُن َســـِعیِد ْب َأْحَمـــُد ْب

، َعــْن  ، َقــاَل: َســِمْعُت َأَبــا َرَجــاٍء اْلُعَطــاِرِديَّ ــُن َزِریــٍر اْلُعَطــاِرِديُّ اْلَمِجیــِد، َحــدَّثََنا َســْلُم ْب

ِفـي َمِسـیٍر َلـُه، َفَأْدَلْجَنـا َلْیَلَتَنـا، َحتـَّى  ْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن، َقاَل: ُكْنـُت َمـَع َنِبـيِّ اِهللا عِ 

ــْمُس، َقــاَل: َفَكــاَن  ْســَنا، َفَغَلَبْتَنــا َأْعُیُنَنــا َحتَّــى َبَزَغــِت الشَّ ــْبِح َعرَّ ِإَذا َكــاَن ِفــي َوْجــِه الصُّ

ــــا َأ ــــِن اْســــَتْیَقَظ ِمنَّ َل َم ــــيَّ اِهللا َأوَّ ــــوِقُظ َنِب ــــا َال ُن ــــٍر، َوُكنَّ ــــو َبْك ــــِه ِإَذا َنــــاَم  ُب ــــْن َمَناِم َم

، َفَجَعــَل ُیَكبِّــُر، ] َحتـَّى َیْســَتْیِقَظ، ثُــمَّ اْســَتْیَقَظ ُعَمــُر، َفَقــاَم ِعْنــَد َنِبــيِّ اِهللا ٤٧٥[ص:

ا َرَفَع َرْأَسُه، َوَرَأى الشَّْمَس َقْد ، فَ َوَیْرَفُع َصْوَتُه ِبالتَّْكِبیِر َحتَّى اْسَتْیَقَظ َرُسوُل اِهللا  َلمَّ

ِت الشَّْمُس َنَزَل َفَصلَّى ِبَنا اْلَغَداَة، »اْرَتِحُلوا«َبَزَغْت، َقاَل:  ، َفَساَر ِبَنا َحتَّى ِإَذا اْبَیضَّ

ــا اْنَصــَرَف، َقــاَل َلــُه َرُســولُ  َیــا : «اِهللا  َفــاْعَتَزَل َرُجــٌل ِمــَن اْلَقــْوِم َلــْم ُیَصــلِّ َمَعَنــا، َفَلمَّ

 َمَعَنـا؟   ُفَالُن 
َ
َقـاَل: َیـا َنِبـيَّ اِهللا َأَصـاَبْتِني َجَناَبـٌة، َفـَأَمَرُه َرُسـوُل » َما َمَنَعـَك َأْن ُتَصـلِّي

َلِنــي ِفــي َرْكــٍب َبــْیَن َیَدْیــِه َنْطلُــُب اْلَمــاَء، َوَقــْد  اِهللا  ــِعیِد، َفَصــلَّى، ثُــمَّ َعجَّ َم ِبالصَّ َفتَــَیمَّ

َعَطًشا َشِدیًدا، َفَبْیَنَما َنْحُن َنِسیُر ِإَذا َنْحُن ِباْمَرَأٍة َساِدَلٍة ِرْجَلْیَها َبْیَن َمَزاَدَتْیِن، َعِطْشَنا 
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ــْیَن  ــْیَن َأْهِلــِك َوَب ــاْه، َال َمــاَء َلُكــْم، ُقْلَنــا: َفَكــْم َب ــْت: َأْیَهــاْه َأْیَه ــَن اْلَمــاُء؟ َقاَل ــا َلَهــا: َأْی َفُقْلَن

، َقاَلـْت: َوَمـا َرُسـوُل َمِسیَرُة َیْوٍم َوَلْیَلٍة، ُقْلَنا: اْنَطِلِقي ِإَلـى َرُسـوِل اِهللا اْلَماِء؟ َقاَلْت: 

، اِهللا؟ َفَلـــْم ُنَملِّْكَهـــا ِمـــْن َأْمِرَهـــا َشـــْیًئا َحتَّـــى اْنَطَلْقَنـــا ِبَهـــا، َفاْســـَتْقَبْلَنا ِبَهـــا َرُســـوَل اِهللا 

ْخَبَرْتَنــا، َوَأْخَبَرْتــُه َأنََّهــا ُموِتَمــٌة َلَهــا ِصــْبَیاٌن َأْیَتــاٌم، َفــَأَمَر َفَســَأَلَها، َفَأْخَبَرْتــُه ِمْثــَل الَّــِذي َأ

ِبَراِوَیِتَهـــا َفُأِنیَخـــْت َفَمـــجَّ ِفـــي اْلَعـــْزَالَوْیِن اْلُعْلَیـــاَوْیِن، ثُـــمَّ َبَعـــَث ِبَراِوَیِتَهـــا، َفَشـــِرْبَنا َوَنْحـــُن 

ــْلَنا َصــاِحَبَنا، َأْرَبُعــوَن َرُجــًال ِعَطــاٌش َحتَّــى َرِویَنــا، َومَ  َألَْنــا ُكــلَّ ِقْرَبــٍة َمَعَنــا َوإَِداَوٍة، َوَغسَّ

 َتَكـاُد َتْنَضـِرُج ِمـَن اْلَمـاِء 
َ
ثُـمَّ َقـاَل:  -َیْعِنـي اْلَمـَزاَدَتْیِن  -َغْیَر َأنَّا َلْم َنْسِق َبِعیًرا، َوِهي

ٍر، َوَصـرَّ َلَهـا ُصـرًَّة، َفَقـاَل َلَهـا: ، َفَجَمْعَنـا َلَهـا ِمـْن ِكَسـٍر َوَتْمـ»َهاُتوا َما َكـاَن ِعْنـَدُكمْ «

ــا َأتَــْت َأْهَلَهـــا »اْذَهبِــي َفــَأْطِعِمي َهــَذا ِعَیاَلــِك، َواْعَلِمــي َأنَّــا َلـــْم َنــْرَزْأ ِمــْن َماِئــكِ « ، َفَلمَّ

ْیــَت َوَذْیــَت، َقاَلـْت: َلَقــْد َلِقیــُت َأْســَحَر اْلَبَشــِر، َأْو ِإنَّــُه َلَنِبــيٌّ َكَمـا َزَعــَم، َكــاَن ِمــْن َأْمــِرِه ذَ 

ْرَم ِبِتْلَك اْلَمْرَأِة، َفَأْسَلَمْت َوَأْسَلُموا   .َفَهَدى اُهللا َذاَك الصِّ

باب قضاء  -  ع الصالةمساجد ومواضفى صحیحه المسلم  أخرجه* 

  .٦٨٢ح ٤٧٦- ١/٤٧٤ الصالة الفائتة، واستحباب تعجیل قضائها

نبوة فى البخارى فى صحیحه كتاب المناقب باب عالمات ال أخرجه* و 

أبو الولید حدثنا سلم بن زدیر إلى من طریق  ٣٥٧١ح ٤٠٧- ٢/٤٠٦اإلسالم 

  .طریق مسلم ولفظه آخر

أبو عوانة فى مسنده كتاب الصالة باب الدلیل على إباحة  أخرجه* و 

من طریق أبو الولید قال ثنا  ٥٠٩٩ح ١/٥٦٤قضاء الصالة التطوع قبل المكتوبة 

  به ...سلم أبن زریر

بیهقى فى السنن الكبرى كتاب الطهارة باب غسل الجنب ال أخرجه* و 

من طریق  ١٠٤٧ح  ٣٣٧-١/٣٣٦ووضوء المحدث إذا وجد الماء بعد التیمم 

  .به الحدیث وسننه البیهقى إلى البخارى ومسلم...أبو الولید ثنا سلم بن زریر

ا  

  صحیح لوجوده فى الصحیحین

  اق  ادث
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وكنــــا ال نــــوقظ نبـــــي اهللا ( وقولـــــه ،طلوعهــــا بزغــــت الشـــــمس هــــو أولقــــال   

 ـــون مــــن إیقاظــــه  )مــــن منامــــه إذا نــــام حتــــى یســــتیقظ ـــال العلمــــاء كــــانوا یمتنعـ قـ

  ـــع هــــذا فكانــــت الصــــالة ـــانوا یتوقعــــون مــــن اإلیحــــاء إلیــــه فــــي المنــــام ومـ لمــــا كـ

ـــاس الیـــوم وحضـــرت صـــالة وخیـــف فوتهـــا نبهـــه  ــا فلـــو نـــام آحـــاد الن قـــد فـــات وقتهـ

ــول اهللا ( لصــــالة قولــــهمــــن حضــــره لــــئال تفــــوت ا ــب فــــأمره رســ فتــــیمم  فــــي الجنــ

ــعید فصــــلى فیــــه جــــواز التــــیمم للجنــــب إذا عجــــز عــــن المــــاء وهــــو مــــذهبنا  )بالصــ

ـــــه فــــــي بابــــــه قولــــــه  ــد ســــــبق بیانـ ـــور وقــــ إذا نحــــــن بــــــامرأة ســــــادلة (ومــــــذهب الجمهـــ

ـــــین مـــــزادتین ــــي أكبـــــر  )رجلیهـــــا ب ـــــة وهـ ــــة والمـــــزادة معروف ــــلة المدنیـ الســـــادلة المرسـ

ـــــد  :ادتـــــانمـــــن القربـــــة والمز  ــــن جل ــــا مـ حمـــــل البعیـــــر ســـــمیت مـــــزادة ألنـــــه یـــــزاد فیهـ

هكـــذا )فقلنـــا لهـــا أیـــن المـــاء قالـــت أیهـــاه أیهـــاه ال مـــاء لكـــم( آخـــر مـــن غیرهـــا قولـــه

ـــــوب  ــــن المطل ــد مـ ــــات هیهـــــات ومعنـــــاه البعـــ ـــى هیهـ ـــــي األصـــــول وهـــــو بمعنــ هـــــو ف

والیــــأس منــــه كمــــا قالــــت بعــــده ال مــــاء لكــــم أي لــــیس لكــــم مــــاء حاضــــر وال قریــــب 

ـــي هـــــذه ا ــع وفــ ـــا مفصـــــلة واضـــــحة متقنـــــة مـــ للفظـــــة بضـــــع عشـــــرة لغـــــة ذكرتهـــــا كلهــ

ــــات وقــــــد  ــماء واللغـ ــذیب األســـ ــــا فـــــي تهــــ ــــق بهـ شـــــرح معناهـــــا وتصـــــریفها ومــــــا یتعلـ

ــــه وأخبرتــــه أنهــــا مؤتمــــة بضــــم المــــیم وكســــر التــــاء أي ذات  تقــــدم أیضــــا ذلــــك قول

ــــذي  ـــــد العــــــرب هــــــي الجمــــــل الــ ــت والراویــــــة عنـ ـــا فأنیخــــ ــــأمر براویتهـــ ــــه فــ أیتــــــام قولــ

وأهــــل العــــرف قــــد یســــتعملونه فــــي المــــزادة اســــتعارة واألصــــل البعیــــر  یحمــــل المــــاء

ــو  )فمــــج فــــي العـــزالوین العلیــــاوین( قولـــه المــــج زرق المــــاء بـــالفم والعــــزالء بالمــــد هــ

ـــــا  ــــى فمهـ ـــا علــ ـــق أیضـــ ـــــاء ویطلـــ المشــــــعب األســــــفل للمــــــزادة الــــــذي یفــــــرغ منــــــه المـ

ــــاوین وتثنیتهـــــــا عـــــــزال ــــي هـــــــذه الروایـــــــة العـــــــزالوین العلیـــ وان األعلـــــــى كمـــــــا قـــــــال فـــ

ـــــع العزالـــــــي بكســـــــر الــــــالم قولـــــــه  ـــــاحبنا( والجمـ ــــلنا صـ ــو  )وغســـ ـــي الجنـــــــب هـــــ یعنــــ

بتشـــــدید الســـــین أي أعطینـــــاه مـــــا یغتســـــل بـــــه وفیـــــه دلیـــــل علـــــى أن المتـــــیمم عـــــن 

ـــــه ـــــتعمال المـــــــاء اغتســـــــل قولــ ـــــه اســ ــــاد تنضـــــــرج مـــــــن ( الجنابـــــــة إذا أمكنــ ــــي تكـــ وهـــ

ـــاء ــــاد المعجمـــــــة  )المــــ ـــــون وفـــــــتح الضـــ ــــق وهـــــــو بفـــــــتح التـــــــاء وٕاســـــــكان النــ أي تنشـــ

ــدل النــــون وهـــــو بمعنــــاه واألول هـــــو المشــــهور قولـــــه وبــــ الجیم وروي بتـــــاء أخــــرى بـــ
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 هــــو بنــــون مفتوحــــة ثــــم راء ســــاكنة ثــــم زاء ثــــم همــــزة أي  )نــــرزأ مــــن مائــــك( لــــم

لــــم نــــنقص مــــن مائــــك شــــیئا وفــــي هــــذا الحــــدیث معجــــزة ظــــاهرة مــــن أعــــالم النبــــوة 

ذا قولهـــا كـــان مـــن أمـــره ذیـــت وذیـــت قـــال أهـــل اللغـــة هـــو بمعنـــى كیـــت وكیـــت وكـــ

وكــــذا قولــــه فهــــدى اهللا ذلــــك الصــــرم بتلــــك المــــرأة فأســــلمت وأســــلموا الصــــرم بكســــر 

الصــــاد أبیـــــات مجتمعـــــة قولــــه قبیـــــل الصـــــبح بضــــم القـــــاف هـــــو أخــــص مـــــن قبـــــل 

ــوت یخــــرج صــــوته  ــدا أي رفیــــع الصــ وأصــــرح فــــي القــــرب قولــــه وكــــان أجــــوف جلیــ

ــــــه  ــــوي قول ــ ــد الق ــــــه والجلیــــ ـــــذا  مــــــن جوف ــــــي هـ ــــــیكم ف ال ضــــــیر أي ال ضــــــرر عل

ــــوم و  ــــأخیر الصـــــالة بـــــهالنـ ـــــه  تـ ــــي صـــــالة فلیصـــــلها إذا ذكرهـــــا ال ( قول ــــن نسـ مـ

معنــــاه ال یجزئــــه إال الصــــالة مثلهــــا وال یلزمــــه مــــع ذلــــك شــــيء )كفــــارة لهــــا إال ذلــــك

  .آخر
ا  

  صحیح لوجوده فى صحیح مسلم

 

ا  ا:  

هذا الحدیث أصل عظیم فى اجتناب الوالیات ال  :قال اإلمام النووى* 

كان ضعیفا عن القیام بوظائف تلك الوالیة وأما الخزى والندامة فهو فى  سیما لمن

أو كان أهال ولم یعدل فیها فیخزیه اهللا تعالى یوم القیامة حق من لم یكن أهال لها 

ویفضحه ویندم على ما فرط وأما من كان أهال للوالیة وعدل فیها فله فضل عظیم 

  )١( .تظاهرت به األحادیث الصحیحة

قال حدثنى سلیمان بن بالل عن ثور بن عبد العزیز بن عبد اهللا  حدثنا* 

 :قال زید المدنى عن أبى الغیث عن أبى هریرة رضى اهللا عنه عن النبى 

"اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اهللا وما هى قال الشرك باهللا والسحر وقتل 

تیم والتولى یوم الزحف النفس التى حرم اهللا إال بالحق وأكل الربا وأكل مال الی

  .وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت"

                                                 

 .١/١٦٦صحیح مسلم بشرح النووى )  ١
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ِإنَّ ﴿البخارى فى صحیحه كتاب الوصایا باب قول اهللا تعالى  أخرجه* 

َوَسَیْصَلْوَن  ۖ◌ الَِّذیَن َیْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَیتَاَمٰى ُظْلًما ِإنََّما َیْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َناًرا 

  .٢٧٦٦ح ٢/٢٠٣ ﴾َسِعیًرا

مسلم فى صحیحه كتاب اإلیمان باب بیان الكبائر وأكبرها  أخرجه* و 

  .به الحدیث...حدثنى سلیمان بن بالل :من طریق ابن وهب قال ٨٩ح ١/٩٢

أیضًا البخارى فى كتاب المحاربین باب رمى المحصنات  أخرجه* و 

  .بنفس السند السابق والمتن ٦٨٥٧ح ٤/٢٨١

صایا باب التشدید فى أكل مال أبو داود فى سننه كتاب الو  أخرجه* و 

  به...من طریق ابن وهب عن سلیمان – ٢٨٧٤ح ٣/١١٥الیتیم 

فى سننه كتاب الوصایا باب اجتناب أكل مال الیتیم النسائى  أخرجه* و 

  ...أخبرنا الربیع بن سلیمان قال حدثنا ابن وهب عن سلیمان بن بالل ٦/٢٥٧

ا  

  صحیح لوجوده فى الصحیحین

ا ر:  

:  

 ،والمؤلمة ضیاع األدب بین الصغیر والكبیرمن الظواهر االجتماعیة 

 ،فالصغیر ال یعرف للكبیر حقًا وال توقیرًا والكبیر ال یعرف للصغیر شفقة وال رحمة

 ،مما یترتب على ذلك ظلم من الصغیر للكبیر ومن الكبیر فى حق الصغیر

حیاة ویعطى كل ذى حق حقه تنضبط األمور وتستقیم ال وبالعودة لهدى النبى 

أحادیث  وقد أورد النبى  ،فیعم الخیر وینتشر الود والحب بین األفراد والمجتمع

  :فى هذا الشأن منها

قال أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة وابن السرح قال ثنا سفیان * 

عن ابن أبى نجیح عن ابن عامر عن عبد اهللا بن عمرو یرویه قال ابن السرح 

  .قال "من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق كبیرنا فلیس منا" لنبى عن ا

  .٤٩٤٣ح ٤/٢٨٧أبو داود فى سننه كتاب األدب باب الرحمة  أخرجه* 
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 ٤/٣٢٢الترمذى فى سننه كتاب البر باب رحمة الصبیان  أخرجه* و 

حدثنا أبو بكر محمد بن آبان وحدثنا محمد بن فضیل عن محمد بن  ،١٩٢٠ح

"لیس منا  ن شعیب عن أبیه عن جده قال قال رسول اهللا إسحاق عن عمرو اب

  .من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف كبیرنا"

"لیس منا من لم  قال قال رسول اهللا وفى الباب عن ابن عباس * 

  .یرحم صغیرنا ویوقر كبیرنا ویأمر بالمعروف وینه عن المنكر"

ق عن وقال أبو عیسى هذا حدیث حسن غریب وحدیث محمد بن إسحا* 

  .عمرو بن شعیب حدیث حسن صحیح

حدثنا إسحاق بن عیسى  ٦٧٣٣ح ١١/٣٤٥أحمد فى مسنده  أخرجه* و 

حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزیاد عن عبدالرحمن بن الحارث عن عمرو ابن 

"لیس منا من لم یرحم صغیرنا  شعیب عن أبیه عن جده قال قال رسول اهللا 

  .ویعرف حق كبیرنا"

من طریق على بن عبد اهللا حدثنا سفیان عن  ٧٠٧٣ح ٦٤٤ص ١١جـ ،

  .طریق أبو داود ولفظه آخرابن أبى نجیح عن عبد اهللا بن عامر إلى 

بسنده عن أنس بن  ٤٢٤٢ح ٧/٢٣٨أبو یعلى فى مسنده  أخرجه* و 

فى حاجة فأبطؤوا عن الشیخ أن یوسعوا له فقال  مالك قال جاء شیخ إلى النبى 

  .م صغیرنا ویوقر كبیرنا""لیس منا من لم یرح النبى 

فى مسنده "أحادیث عبد اهللا بن عمرو بن العاص الحمیدى  أخرجه* و 

 آخرمن طریق سفیان ثنا ابن أبى نجیح إلى  ٥٨٦ح ٢/٢٦٨رضى اهللا عنه" 

  .طریق أبو داود ولفظه

عید بن حمید فى مسنده "مسند ابن عباس رضى اهللا عنه" عن  أخرجه* و 

منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر كبیرنا ویأمر "لیس  عن النبى ابن عباس 

  .بالمعروف وینهى عن المنكر"
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ابن أبى شیبة فى المصنف كتاب األدب باب ما ذكر فى  أخرجه* و 

 آخرمن طریق ابن عیینة عن ابن أبى نجیح على  ٢٥٨٦٨ح ٨/٣٣٩الرحمة 

  .طریق أبو داود ولفظه

  :اد

ى شیبة إبراهیم بن عثمان بن أبو بكر بن أبى شیبة هو عبد اهللا بن أب* 

خواستى العبسى موالهم أبو بكر الحافظ الكوفى روى عن ابن عیینة ووكیع وابن 

ثقة وكان قال العجلى  ،وعنه البخارى ومسلم وأبو داود وغیرهم ،علبة وغیرهم

فى الثقات كان وقال ابن حبان  ،وقال أبو حاتم "ابن خراشى ثقة ،حافظا للحدیث

وقال  ،نًا ممن كتب وصنف ذاكر وكان أحفظ أهل زمانه للمقاطیعمتقنًا حافظًا دی

ابن قانع ثقة ثبت وفى التقریب ثقة حافظ صاحب تصانیف من العاشرة مات سنة 

١( .٢٣٥(  

بن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح األموى موالهم أبو الظاهر ا* 

عنه البخارى و  ،روى عن ابن عیینة وابنى دهب فأكثر والشافعى وغیرهم ،المصرى

قال على بن الحسن من خلف كان ثقة ثبتًا صالحًا وقال  ،ومسلم وابو داود

وفى التقریب ثقة من العاشرة مات سنة  ،وقال أبو حاتم ال بأس به ،النسائى ثقة

٢( .٢٥٥(  

ابن عیینة هو سفیان بن عیینة بن أبى میمون الهاللى أبو محمد * 

وكان ربما  ،هآخر حجة إال أنه تغیر حفظه بالكوفى ثم المكى ثقة حافظ فقیه إمام 

دلس لكنه من الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس فى عمرو بن 

  )٣( .١٩٨دینار مات سنة 

بن أبى نجیح هو عبد اهللا بن أبى نجیح یسار الثقفى أو یسار المكى ا* 

ة مولى األخبس ابن شریق روى عن أبیه وعطاء ومجاهد وغیرهم وعن شعب

                                                 

 .١/٤٤٥التقریب  – ٢٥٣-٣/٢٥٢التھذیب  )١
 .١/٢٣التقریب  – ١/٤٤التھذیب  )٢
 .١/٣١٢التقریب  )٣
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وذكره ابن حبان وثقة ابن معین وأبو زرعة والنسائى وابن سعد  ،والسفیانان وغیرهم

وفى التقریب ثقة رمى بالغدر وربما دلس من السادسة مات سنة  ،فى الثقات

١(  .١٣١(  

نزى أبو محمد المدنى بن عامر هو عبد اهللا بن عامر بن ربیعة العا* 

 ،عن أبیه وعمرو عثمان وغیرهموروى  ،حلیف بنى عدى ولد فى عهد النبى 

قال ابن  ،وعنه الزهرى ویحى بن سعید األنصارى وعاصم بن عبید اهللا وغیرهم

 ،وهو ثقة مدنى أدرك النبى وقال أبو زرعة  ،سعد قال الوافدى ثقة قلیل الحدیث

وقال العجلى مدنى تابعى ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات وفى التقریب ولد فى 

  )٢( .بیه صحبة مشهورة ووثقه العجلى مات سنة بضع وثمانینوأل عهد النبى 

عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سعد بن * 

سهم السهمى أبو محمد وقیل أبو عبد الرحمن أحد السابقین المكثرین من الصحابة 

على  الفقهاء مات فى ذى الحجة لیال الحرة على األصح بالطائفوأحد العبادلة 

  )٣( .الراجح

ا  

  صحیح رجاله ثقات

حدثنا أبو الحسین العلوى أنا عبید بن إبراهیم بن بالویة المزكى نا * 

محمد بن عبد الوهاب نا الحسین بن الولید عن قیس عن ابن أبى لیلى عن أبى 

فقام غالم یتكلم فقال النبى  قدم وفد جهینة على النبى  :الزبیر عن جابر قال

: ن الكبیرمه فأی.  

البیهقى فى شعب اإلیمان الخامس والسبعون من الشعب  أخرجه* 

  .١٠٩٩٦ح ٧/٤٦١

                                                 

 .١/٤٥٦التقریب  – ٣/٢٨٤التھذیب  )١
 .١/٤٢٥التقریب  – ٢/١٧٧ذیب التھ )٢
 .١/٤٣٦التقریب  )٣



  
  

 } ١٣٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يف ضوء السنة النبوية الرمحة 

ونسبه إلى الحاكم فى  ٢/١٠٥وأورده العجلونى فى كشف الخفاء 

  .ولم أقف علیه عند الحاكم –المستدرك من روایة جابر بن عبد اهللا 

  :اد

وق مسند خراسان أبو  الحسین العلوى عمر اإلمام السند المحدث الصد* 

أبو الحسن محمد بن الحسین ابن داود بن على العلوى الحسنى النیسابورى 

وأبو حامد بن الحسیب رئیس السادة سمع محمد ابن إسماعیل بن إسحاق المروزى 

البیهقى وهو أكبر شیخ وعنه الحاكم وأبو بكر  ،الشرقى وأبو بكر بن دلویة وغیرهم

فى مقدمة الترجمة محدث قال الذهبى  ،همله ومحمد بن القاسم الصفار وغیر 

 .٤٠١صدوق سند وقال الحاكم هو ذو الهمة العالیة والعبادة الظاهرة مات سنة 

)١(  

عبید اهللا بن إبراهیم بن بالویة المزكى ذكره الذهبى فى السیر فیمن * 

  )٢( .٣٢٩توفى سنة 

 محمد بن عبد الوهاب بن حبیب بن مهران العبدى أبو أحمد الفراء* 

روى عن الحسین بن الولید ویعلى بن عبید وسلیمان بن داود  ،الحافظ النیسابورى

وعنه ابن خزیمة وأبو عوانة ومحمد بن یعقوب بن األخزم  ،الهاشمى وغیرهم

قال النسائى ثقة وقال مسلم بن الحجاج محمد بن عبد الوهاب ثقة  ،وغیرهم

عابد من الحادیة عشرة وفى التقریب ثقة  ،وذكره ابن حبان فى الثقات ،صدوق

  )٣( .٢٧٢مات 

الحسین بن الولید القرشى موالهم أبو على ویقال أبو عبد اهللا الفقیه * 

  .النیسابورى

روى عن السفیانان والحمادین وشعبة وعنه أحمد بن حنبل وأبو أحمد * 

قال عبد اهللا بن حنبل عن أبیه ثقة وأثنى علیه  ،الفراء وٕاسحاق بن راهویة وغیرهم

                                                 

 .١٣/٥٢سیر أعالم النبالء  )١
 .ط مؤسسة الرسالة ١٥/٢٩٠السیر  )٢
 .٢/١٨٧التقریب  - ٤٠٩-١٠/٤٠٨سیر أعالم النبالء  ٢٠٦-٥/٢٥٠التھذیب  )٣



  
  

 } ١٣٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يف ضوء السنة النبوية الرمحة 

ووثقه أیضا الدارقطنى وابن معین والخطیب وزاد فیها وقال الحاكم حسین ابن  خیراً 

الولید الثقة المأمون الفقیه شیخ بلدنا فى عصره كان من أسخى الناس وأروعهم 

  )١(.٢٠٣أو  ٢٠٢وفى التقریب ثقة من التاسعة مات سنة 

أبو محمد من ولد قیس بن الحارث ویقال  س ن ار ادى* 

 ،وفى روایة تسع نسوة ،ارث ابن قیس األسدى الذى أسلم وعنده ثمان نسوةالح

وعنه عبد  ،روى عن ابن أبى لیلى وابو إسحاق السبیعى والمقدام بن شریح وغیرهم

قیس ثقة یوثقه الثورى  :قال عفان .اهللا بن نمیر ووكیع ویزید بن هارون وغیرهم

وقال البخارى كان وكیع  ،وشعبة وقال أبى الولید كان قیس ثقة حسن الحدیث

وقال أبو زرعة فیه لین وقال أبو حاتم محله الصدق ولیس بقوى یكتب  ،یضعفه

وقال یعقوب بن شیبة هو عند جمیع أصحابنا صدوق وكتابه  ،حدیثه وال یحتج به

صالح وهو ردئ الحفظ وقال ابن حجر فى التقریب صدوق تغیر لما كبر أدخل 

یعنى  –حدث به من السابعة مات بضع وستین علیه إبنه ما لیس من حدیثه ف

  )٢( .ومائة

إبن أبى لیلى هو عبد الرحمن بن أبى لیلى واسمه یسار ویقال بالل * 

ویقال داود بن بالل ابن بلیل بن أحیحة بن الجالح بن الحریشى بن جحجبان 

بن عوف األنصارى األوسى أبو عیسى الكوفى روى عن أبیه وعمر وعثمان كفلة 

قال  ،وعنه الشعبى وثابت البنانى وأبو إسحاق الشیبانى وغیرهم ،یرهموعلى وغ

وفى التقریب ثقة من  ،وقال ابن معین ثقة لم یرد عن عمر ،العجلى كوفى تابعى

  )٣( .٨٦عه من عمر مات بوقعة الجماجم سنةالثامنة اختلف فى مسا

أبو الزبیر هو محمد بن مسلم بن تروس األسدى موالهم أبو الزبیر * 

المكى روى عن العبادلة األربعة وجابر وغیرهم وعنه ابن عوف واألعمش وهشام 

قال ابن المدینى ثقة ثبت وقال ابن معین صالح الحدیث وقال  ،بن عروة وغیرهم

                                                 

 .١/١٨١التقریب  - ٥٤٤-١/٥٤٣التھذیب  )١
 .٢/١٢٨التقریب  - ٥٦٦-٥٦٤-٤التھذیب  )٢
 .١/٤٩٦التقریب  – ٤١٤ – ٣/٤١٣ذیب التھ )٣



  
  

 } ١٤٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يف ضوء السنة النبوية الرمحة 

وقال النسائى ثقة وفى التقریب صدوق إال أنه یدلس من الرابعة مات سنة  ،مرة ثقة

١( .١٢٠(  

رام األنصارى ثم السلمى صحابى جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن ح* 

  )٢(.سنة٩٤ابن صحابى غا تسع عشرة غزوة ومات بالمدینة بعد السبعین وهو ابن 

  

ا  

فیه عبید بن إبراهیم ذكر دون جرح وال تعدیل وباقى السند ما بین الثقة * 

  لما تقدم –والصدوق ومتنه صحیح لغیره 

أبى الزناد عن األعرج حدثنا عبد اهللا بن یوسف قال أخبرنا مالك عن * 

قال "إذا صلى أحدكم للناس فلیخفف فإن منهم  عن أبى هریرة أن رسول اهللا 

  .الضعیف والسقیم والكبیر وٕاذا صلى أحدكم لنفسه فلیطول ما شاء"

البخارى فى صحیحه كتاب األذان باب إذا صلى لنفسه فلیطول  أخرجه* 

  .٧٠٣ح ١/٢٠٨ما یشاء 

تاب الصالة باب أمر األئمة بتخفیف مسلم فى صحیحه ك أخرجهو * 

من طریق المغیرة بن عبد الرحمن الخزامى عن  ٤٦٧ح ١/٣٤١الصالة فى تمام 

  .به ...أبى الزناد

مالك فى الموطأ كتاب صالة الجماعة باب العمل فى صالة  أخرجه* و 

  به...من طریق مالك ١٣ح ١/١٢٩الجماعة 

 ١/٢٠٩تخفیف الصالة أبو داود فى سننه كتاب الصالة باب  أخرجه* و 

  .طریق البخارى ولفظه آخرحدثنا التغبى عن مالك إلى  ٧٩٤ح

فى سننه كتاب الصالة باب ما جاء إذا أم أحدكم الترمذى  أخرجه* و 

من طریق المغیرة بن عبد الرحمن عن أبى  ٢٣٦ح ١/٤٦١الناس فلیخفف 

  به...الزناد

  .وقال أبو عیسى هذا حدیث حسن صحیح* 

                                                 

 .٢/٢٠٧التقریب  – ٢٨٣-٥/٢٨١التھذیب  )١
 .١/١٢٢التقریب  )٢



  
  

 } ١٤١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يف ضوء السنة النبوية الرمحة 

من طریق على بن عبد  ١٠٣٠٦ح ١٦/٢٠٧فى مسنده أحمد  أخرجه* و 

  .طریق البخارى ولفظه آخرالرحمن ثنا مالك إلى 

ا  

  صحیح لوجوده فى الصحیحین

ا  ا:  

قوله فإن فیهم الضعیف والسقیم والكبیر یرید أن  :المنتقىقال صاحب * 

اإلمام فینقطع  الضعیف ال یستطیع التطویل فیضر به وال یجوز له الخالف على

عن الجماعة وكذلك الكبیر والسقیم فیجب على اإلمام أن یصلى صالة یتجوز 

  )١(فیها ال یشق على أحدهم

وقال العینى الفرق بین الضعیف والسقیم أن الضعیف أعم من السقیم * 

ألن السقیم من استقام وهو المرض والضعف من الضعف وهو خالف القوة فال 

وة سقیما كالشیخ الصحیح فإنه ضعیف القوة غیر یلزم أن یكون ضعف الق

  )٢(.سقیم

حدثنا یزید بن بیان العقیلى حدثنا أبو الرجال حدثنا محمد بن المعنى * 

"ما أكرم شاب شیخا لسنه إال  األنصارى عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 

  .قیض اهللا له من یكرمه عند سنه"

 ٤/٣٧٢اب فى إجالل الكبیر الترمذى فى سننه كتاب البر ب أخرجه* 

  .وقال أبو عیسى هذا حدیث غریب ٣٢٢ح

من طریق محمد بن  ٥٩٠٣ح ٦/٩٤فى األوسط الطبرانى  أخرجه* و 

  به...یحى بن المنذر القزاز قال ثنا یزید بن بیان

البیهقى فى األداب باب ما أكرم شاب شیخا لسنه إال قیض اهللا  أخرجه* و 

  .له من یكرمه عند سنه

بنفس طریقه  ٧/٤٦١الفصل الخامس والسبعون  –فى الشعب  أخرجه* و 

  .فى األداب
                                                 

 .١/٣١٣المنتقى شرح الموطأ  )١
 .ط الرشد الریاضى ٢/٤٥١شرح أبو داود للعینى  )٢



  
  

 } ١٤٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يف ضوء السنة النبوية الرمحة 

باب ما أكرم شاب شیخا لسنه ضاعى فى مسند الشهاب قال أخرجه* و 

من طریق محمد بن یحى بن المنذر القزاز البصرى نا یزید بین  ٨٠٢ح ٢/٢٠

  به...بیان العقیلى

بیان المعلم فى الضعفاء الكبیر فى ترجمة یزید بن العقیلى  أخرجه* و 

به وقال العقیلى  ...من طریق محمد بن یحى القزاز حدثنا یزید بن بیان ٤/٣٧٥

  .ال یتابع علیه وال یعرف إال به

ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال فى ترجمة خالد بن  أخرجه* و 

  .من طریق محمد بن المثنى ثنا یزید بن بیان ٣/٢٧محمد أبو الرجال األنصارى 

  :اد

محمد بن المثنى بن عبد بن قیس بن دینار الفیزى أبو موسى البصرى * 

الحافظ المعروف بالزس روى عن خالد بن الحارث ویزید بن زریع ومعمر وغیرهم 

وقال ابن خراش من االثبات  ،وعنه الجماعة وثقة ابن معین وقال الزهلى حجة

ریب ثقة ثبت من وفى التق ،وقال مسلمة ثقة مشهور ،وذكره ابن حبان فى الثقات

  )١( .العاشرة مات هو وبندار فى سنة واحدة

یزید بن بیان العقلى أبو خالد البصرى المعلم الضریر المؤذن روى عن * 

عن أنس حدیث ما أكرم شاب شیخا لسنه الحدیث وعنه أبو الرحال األنصارى 

خارى قال الب ،موسى وبندار وأبو قالبه ومحمد ابن یحى بن المنذر القزاز وغیرهم

وقال العقیلى ال یتابع على حدیثه  ،فیه نظر وقال ابن حبان ال یجوز االحتجاج به

  )٢( .وفى التقریب ضعیف من التاسعة ،وقال الدارقطنى ضعیف

أبو الرحال األنصارى بالبصرى اسمه محمد بن خالد وقیل خالد بن * 

لحسن محمد روى عن أنس وأبى رجاء العطاردى وبكر بن عبد اهللا المزنى وا

البصرى وغیرهم وعنه یزید بن بیان العقیلى ویحى بن سعید القطان وحرمى بن 

                                                 

 .٢/٢٠٤التقریب  - ٢٧٣-٥/٢٧٢التھذیب  )١
 .٢/٣٦٣التقریب  - ٦/٢٠٠التھذیب  )٢



  
  

 } ١٤٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يف ضوء السنة النبوية الرمحة 

قال أبو حاتم لیس بالقوى منكر الحدیث وقال البخارى عنده  ،عمارة وغیرهم

  )١( .عجائب وفى التقریب ضعیف من الخامسة

  .تقدم -وصاحبه  بن مالك خادم رسول اهللا  سأن* 

ا  

  أبو الرحال األنصارى ضعیفانضعیف فیه یزید بن بیان و 

، َفَقـاَل: َیـا َرُسـوَل اللَّـِه، ِإنَّ َأِبـي َأَخـَذ َمـاِلي، َفَقـاَل َجاَء َرُجـٌل ِإَلـى النَِّبـيِّ و 

، َفَقـاَل: اْذَهْب، َفـاْئِتِني ِبَأِبیـَك، َفَنـَزَل ِجْبِریـُل َعَلـى النَِّبـيِّ «ِللرَُّجِل:  َرُسوُل اللَِّه 

] َفَسـْلُه َعـْن َشـْيٍء َقاَلـُه ٣٤٠ُئَك السََّالَم، َوَیُقوُل: ِإَذا َجاَءَك الشَّْیُخ، [ص:ِإنَّ اللََّه ُیْقرِ 

ـــْیُخ َقـــاَل َلـــُه النَِّبـــي  ،»ِفـــي َنْفِســـِه َمـــا َســـِمَعْتُه ُأُذَنـــاهُ  ـــا َجـــاَء الشَّ َمـــا َزاَل اْبُنـــَك : «َفَلمَّ

وَل اللَِّه، َهْل ُأْنِفُقُه ِإالَّ َعَلى ِإْحَدى َعمَّاِتـِه َقاَل: َسْلُه َیا َرسُ » َیْشُكوَك َأنََّك َتْأُخُذ َماَلُه؟

ِإیِه، َدْعَنا ِمْن َهَذا، َأْخِبْرِني َعـْن َشـْيٍء : «َأْو َخاِالِتِه َأْو َعَلى َنْفِسي؟ َفَقاَل النَِّبي 

ــْیُخ: َواللَّــِه َیــا َرُســولَ » ُقْلَتــُه ِفــي َنْفِســَك، َمــا َســِمَعْتُه ُأُذَنــاكَ  اللَّــِه َمــا َیــَزاُل اللَّــُه  َقــاَل الشَّ

 .»ُقــْل، َوَأَنــا َأْســَمعُ «ُیِزیــُدَنا ِبــَك َیِقیًنــا، ُقْلــُت ِفــي َنْفِســي َشــْیًئا َمــا َســِمَعْتُه ُأُذَنــاَي َقــاَل: 

  َقاَل: ُقْلُت:

ـــــا ـــــ ـــــــَك َیاِفًع ـــــــوًدا َوِمْنتُـــ ـــَذْوُتَك َمْولُـــ ــــ  َغـــ

ــــْم َأَبــــــتْ   ِإَذا َلْیَلـــــٌة َضـــــاَفْتَك ِبالسُّـــــْقِم َلـ

 رََّدى َنْفِســـــي َعَلْیـــــَك َوإِنََّهـــــاَتَخـــــاُف الـــــ

ـــِذي  َكـــــَأنِّي َأَنـــــا اْلَمْطـــــُروُق ُدوَنـــــَك ِبالَّــ

ــــي ـــ ــــــَة الَِّت ــــــنَّ َواْلَغاَیـ ـ ـــَت السِّ ــــا َبَلْغــــ ـــ  َفَلمَّ

ـــــــةً  ـــــــًة َوَفَظاَظـ ــــي ِغْلَظـ ــــ ـــــَت َجَزاِئ  َجَعْلـــ

ِتي ـــــوَّ  َفَلْیتَـــــــــَك ِإْذ َلـــــــــْم تَـــــــــْرَع َحـــــــــقَّ ُأُبــــ

  

.....  

.....  

.....  

.....  

.....  

.....  

.....  

ــــــــلُ  ــــَك َوَتْنَه ــــ ــــــي َعَلْی ــ ــــا َأْجِن ــــ ـــــــلُّ ِبَم  ُتَعـ

ــــــلُ  ــــ ـــــ ـــــــاِهًرا َأَتَمْلَمــ ـــــ ــــ ــــْقِمَك ِإالَّ َسـ ـــــ ـــــ ـــ  ِلُس

ــــــلُ  ـــ ــــــٌت ُمَؤجَّ ـــ ـــــْوَت َوْق ــــ ـــــــَتْعَلُم َأنَّ اْلَم  َلــ

ــــــلُ  ــــــاَي َتْهَم ــــــي َفَعْیَن ــــــِه ُدوِن ــــَت ِب ــ  ُطِرْق

ـــــلُ  ــــُت ُأَؤمَّ ـــــَك ُكْنـ ــَدى َمـــــا ِفی ـــ ـــــا َم  ِإَلْیَه

ــــــلُ  ـــــ ــــــَت اْلُمـــــــــــْنِعُم اْلُمَتَفضِّ ــــَك َأْنـــــ ـــــ  َكَأنَّــ

ـــــاِوُر َتْفَعـــــلُ كَ  ـــــُل اْلَجـــــاُر اْلُمَج ـــــا َیْفَع  َم

  

                                                 

 .٢/٤٢٢لتقریب ا - ٦/٦٥٤التھذیب  )١



  
  

 } ١٤٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يف ضوء السنة النبوية الرمحة 

َلْم » َأْنَت َوَماُلَك ِألَِبیكَ «ِبَتَالِبیِب اْبِنِه، َوَقاَل:  َقاَل: َفِعْنَد َذِلَك َأَخَذ النَِّبيُّ 

ــِد ْبــِن اْلُمْنَكــ ــْعِر َعــِن اْلُمْنَكــِدِر ْبــِن ُمَحمَّ ِدِر ِإالَّ َعْبــُد َیــْرِو َهــَذا اْلَحــِدیَث ِبَهــَذا اللَّْفــِظ َوالشِّ

َد ِبِه ُعَبْیُد ْبُن َخَلَصَة"    اللَِّه ْبُن َناِفٍع، َتَفرَّ

حـــدثنا محمـــد بـــن  -٦٣-٢/٦٢الطبرانـــى فـــى المعجـــم الصـــغیر  أخرجــه* 

خالــد بــن یزیــد البرذعــى بمصــر حــدثنى أبــو ســلمة عبیــد بــن خلصــة بمغــرة النعمــان 

ن المنكــور عــن أبیــه عــن حــدثنا عبــد اهللا بــن نــافع المــدنى عــن المنكــورین محمــد بــ

  .جابر بن عبد اهللا

وأورده الهیثمى فى مجمع الزوائد كتاب البیوع باب فى مال الولد * 

مى رواه الطبرانى فى الصغیر واألوسط ثوقال الهی – ٦٨٧٠ح ٢٧٦- ٨/٢٧٥

كدر بن محمد ضعیف وقد وثقه أحمد والحدیث بهذا التمام نوفیه من لم أعرفه والم

  .یق مختصرة رجال إسنادها رجال الصحیحمنكر وقد تقدم له طر 

  :اد

محمد بن خالد بن یزید البرذى ذكره محمد بن إسحاق بن منده * 

األصبهانى فى فتح الباب فى الكنى واأللقاب دون جرح وال تعدیل وقال ابن حجر 

فى لسان المیزان محمد بن خالد بن یزید البردعى أبو جعفر نزیل مكة روى عن 

خلف وعصام بن رداد بن الجراح وغیرهما روى عنه أبو القاسم عبد اهللا بن 

قال مسلمة بن قاسم كان شیخا ثقة كثیر  ،الطبرانى وأبو بكر بن المقرى وغیرهم

الروایة وكان ینكر علیه حدیث تفرد به وسألت العقیلى عنه فقال شیخ صدوق ال 

  )١( .٣٢٧نأس به إن شاء اهللا تعالى قتل فى فتنة القرمطى بمكة سنة 

  أبو سلمة عبید بن خلصة لم أعرفه* 

عبد اهللا بن نافع المدنى العدوى موالهم روى عن أبیه نافع مولى ابن * 

وعنه عتبة بن عبد الرحمن القرشى  ،عمر وابن المنكدر وعبد اهللا بن دینار وغیرهم

وقال مرة یكتب حدیثه قال ابن معین ضعیف  ،والدراوردى وابن أبى فدیك وغیرهم

                                                 

ه ١٤١٧ط مكتب��ة الك��وثر الس��عودیة  ١٩٥ف��تح الب��اب ف��ى الكن��ى واأللق��اب ص )١
  -ط دار الفكر  ٥/١٧٣لسان المیزان  .م١٩٩٦



  
  

 } ١٤٥ {
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 يف ضوء السنة النبوية الرمحة 

وقال أبو  ،وقال ابن المدینى روى أحادیث منكرة ،لبخارى منكر الحدیثوقال ا

وقال النسائى متروك وفى التقریب  ،حاتم منكر الحدیث وهو أضعف ولد نافع

  )١( .١٧٤ضعیف من السابعة مات سنة

ن محمد بن المنكدر القرشى التیمى المدنى روى عن أبیه ب المنكدر* 

وعنه ابنه عبد اهللا وعبد اهللا بن وهب وقتیبة بن  ،والزهرى وضوان ابن سلیم وغیرهم

وقال  ،قال أبو طالب عن أحمد ثقة وقال ابن معین لیس به بأس ،سعید وغیرهم

وقال أبو زرعة لیس بقوى وقال أبو حاتم كان رجال صالحًا ال  ،مرة لیس بشىء

وقال الجوزحانى  ،وكان كثیر الخطأ لم یكن بالحافظ لحدیث أبیه ،یفهم الحدیث

وقال ابو حاتم بن حبان كان من خیار عباد اهللا تعالى فقطعته  ،والنسائى ضعیف

وفى  ،العبادة عن مراعاة الحفظ فكان یأتى بالشىء توهما فبطل االحتجاج بأخباره

  )٢( .١٨٠التقریب لین الحدیث من الثانیة مات سنة

 محمد بن المنكدر بن عبد اهللا بن الهدیر بن عبد العزیز بن عامر بن* 

الحارث بن حارثة بن سعد ابن قیم بن مرة أبو عبد اهللا ویقال أبو بكر أحد األئمة 

األعالم روى عن أبیه وعمه ربیعة وله صحبة وجابر وأنس وغیرهم وعنه ابناه 

وقال  ،مدنى تابعى ثقةقال العجلى  ،یوسف والمنكدر وعمرو بن دینار وغیرهم

 ،هیم بن المنذر غایة فى الحفظوقال إبرا ،یعقوب بن شیبة صحیح الحدیث جداً 

 .أو بعدها ١٣٠وفى التقریب ثقة فاضل من الثالثة مات سنة  ،واالتقان والزهد حدة

)٣(  

  .تقدمت ترجمته .جابر بن عبد اهللا صحابى جلیل* 

نا عبد اهللا بن یحى بن عبد الجبار السكرى أنا جعفر بن محمد بن * حدث

ق أبو یوسف الواسطى نا فرید بن أحمد بن الحكم الواسطى نا یعقوب بن إسحا

                                                 

 .٢/٤٥٦التقریب  - ٣/٢٨٣التھذیب  )١
 .٢/٢٧٧التقریب  - ٥/٥٤٧التھذیب  )٢
 .٢/٢١٠التقریب   - ٣٠٣-٥/٣٠٢التھذیب  )٣



  
  

 } ١٤٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يف ضوء السنة النبوية الرمحة 

"إن من إجاللى  هارون نا حمید الطویل عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 

  .توقیر الشیخ من أمتى"

من إجاللى الخطیب البغدادى ألخالق الراوى والسامع باب إن  أخرجه* 

  .٢٨٦ح ١/٣٣١توقیر الشیخ من أمتى 

 ٢٤٦٩ح ٢/٦٨١القدیر" وأورده السیوطى فى الجامع الصغیر "فیض * 

  .ونسبه إلى الخطیب فى الجامع عن أنس

  

  :اد

عبد اهللا بن محمد بن یحى بن عبد الجبار السكرى أبو محمد البغدادى * 

الشیخ المعمر الثقة ویعرف بابن وجه العجوز سمع إسماعیل الصفار وجعفر 

  .الخلدى وأبو بكر النجاد وغیرهم

قال الخطیب  –لحسین بن على وغیرهم وروى عنه الخطیب والبیهقى وا* 

  )١( .٤١٧مات فى سفر سنة  –كتبنا عنه وكان صدوقا 

جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطى المؤدب سمع الكدیمى * 

ومحمد بن سلمان الباعندى وٕادریس العطار وبشر بن موسى وغیرهم روى عنه 

توفى  –ثقة الخطیب ابن رزقویة وطلحة الكتانى وأبو على بن شاذان وغیرهم و 

  )٢( .٣٥٣سنة 

یعقوب بن إسحاق أبو یوسف الواسطى ابن السكیب شیخ العربیة أخذ * 

عن أبى عمرو الشیبانى وطائفة روى عنه أبو عكرمة الضبى وأحد بن فرج 

المفسر وجماعة وكان مؤدبا فتعلم یعقوب وبرع فى النحو واللغة وكتبه صحیحة 

  )٣( .٢٤٤نافعة توفى 

                                                 

 .١٠/١٩٩تاریخ بغداد  – ١٣/٢٤٧سیر أعالم النبالء  )١
 .١٢/٢٠٤السیر  )٢
 .١٠/٤١السیر  )٣
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هارون بن وادى ویقال زاذان بن ثابت السلمى موالهم أبو خالد یزید بن * 

الواسطى أحد األعالم الحفاظ المشاهیر قیل أصله من نحارا روى عن سلیمان 

وعنه ابن حنبل وٕاسحاق بن راهویة  ،التیمى وحمید الطویل وعاصم األحول وغیرهم

عبد حسن قال العجلى ثقة ثبت فى الحدیث وكان مت ،وابنا أبى شیبة وغیرهم

الصالة جدًا وقال أبو حاتم ثقة إمام صدوق ال یسأل عن مثله وفى التقریب ثقة 

 )١(.٢٠٦متقن عابد من التاسعة مات عام 

هو حمید بن أبى حمید الطویل أبو عبیدة الخزاعى حمید الطویل * 

موالهم وقیل غیر ذلك البصرى واسم أبى حمید تیر ویقال زاذویة ویقال داور ویقال 

ویقال مهران ویقال عبد الرحمن ویقال مخلد ویقال غیر ذلك روى أنس بن  طرخان

وعنه ابن أخته حماد بن سلمة ویزید  ،مالك وثابت البنانى ومرسى بن أنس وغیرهم

وقال النسائى  ،قال ابن خراشى ثقة صدوق ،ابن هارون والسفیان وشعبة وغیرهم

ما دلس عن أنس وذكره ابن ثقة وقال ابن سعد كان ثقة كثیر الحدیث إال أنه رب

وفى التقریب ثقة مدلس وعابه زائدة لدخوله فى شىء من أمر  ،حبان فى الثقات

  )٢( .سنة٧٥وهو قائم یصلى وله  ٢٣٣او  ١٣٢األمراء من الخامسة مات عام 

  .تقدمت ترجمته –أنس بن مالك صحابى جلیل * 

ا  

   أعلمتعالى واهللا  – یعقوب بن إسحاق لم یذكر فیه تعدیال عدارجاله ثقات 

َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهیَم الصَّوَّاُف، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُحْمَراَن، َأْخَبَرَنا * 

َعْوُف ْبُن َأِبي َجِمیَلَة، َعْن ِزَیاِد ْبِن ِمْخَراٍق، َعْن َأِبي ِكَناَنَة، َعْن َأِبي ُموَسى 

، َقاَل: َقاَل  اللَِّه ِإْكَراَم ِذي الشَّْیَبِة اْلُمْسِلِم،  ِإنَّ ِمْن ِإْجَاللِ  : «َرُسوُل اللَِّه اْألَْشَعِريِّ

ْلَطاِن اْلُمْقِسطِ    .»َوَحاِمِل اْلُقْرآِن َغْیِر اْلَغاِلي ِفیِه َواْلَجاِفي َعْنُه، َوإِْكَراَم ِذي السُّ

هم الناس منازلأبو داود فى سننه كتاب األدب باب فى تنزیل  أخرجه* 

  .٤٨٤٣ح ٤/٢٦٧

                                                 

 <٢/372التقریب  -  ٢٣٢ – ٦/٢٣٠التھذیب  )١
 .١/٢٠٢التقریب  – ٢٧-٢/٢٥التھذیب  )٢
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ابن أبى شیبة فى المصنف كتاب القضاة باب فى اإلمام  أخرجه* و 

  به...من طریق معاذ بن معاذ قال حدثنا عوف ٢٢٣٥٣ح ٦/٥٣٦العادل 

 ٧/٤٦٠البیهقى فى شعب اإلیمان الخامس والسبعون  أخرجه* و 

  به ....بن إبراهیم الصوافمن طریق أبو داود نا إسحاق  ١٠٩٨٦ح

 ٣٥٧ح ٩٢لبخارى فى األدب المفرد باب إجالل الكبیر صا أخرجه* و 

  به....حدثنا بشر ابن محمد أخبرنا عبد اهللا أخبرنا عوف –

 ٣٧٢ح ١٤٨ابن المبارك فى الزهد باب فى حفظ اللسان ص أخرجه* و 

  به...من طریق ابن المبارك قال أخبرنا عوف

من  ٥٠ح ١/٥٦ابن زنجویة باب إكرام ذى الشیبة المسلم  أخرجه* و 

  ...طریق النضر بن شمیل أنا عوف

  :اد

إسحاق بن إبراهیم الصواف هو إسحاق بن إبراهیم بن محمد الصواف * 

الداخلى أبو یعقوب البصرى روى یزید بن هارون وعبد اهللا بن حمران ومعاذ بن 

قال البزار ثقة  ،وعنه البخارى وأبو داود وٕابراهیم بن الجنید وغیرهم ،هشام وغیرهم

ى الخطیب توثیقه للدارقطنى وذكره ابن حبان فى الثقات وفى التقریب ثقة من وحك

  )١(.٢٥٣الحادیة عشرة مات سنة 

عبد اهللا بن حمران بن عبد اهللا بن حمران بن أبان األموى موالهم أبو * 

عبد الرحمن البصرى روى عن عوف األعرابى وشعبة وسعید بن أبى عروبة 

قال شاهین ثقة وكذا قال الدارقطنى  ،دار وغیرهموغیرهم وعنه أحمد وٕاسحاق وبن

وفى ابن  ،وقال أبو حاتم مستقیم الحدیث صدوق وقال ابن معین صدوق صالح

  )٢(.٢٠٥وفى التقریب صدوق من التاسعة مات سنة  ،حبان فى الثقات یخطئ

عوف بن أبى جمیلة العبدى الهجرى أبو سهل البصرى المعروف * 

ن مخراق وأبى رجاء العطاردى وأبى عثمان الفهدى روى عن زیاد ب ،باألعرابى
                                                 

 .١/٥٤التقریب  – ١/١٣٩التھذیب ) ١
 .١/٤١٠التقریب  – ٣/١٢٧التھذیب  )٢
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قال النسائى ثقة ثبت وقال  ،وعنه شعبة والثورى وابن المبارك وغیرهم ،وغیرهم

وقال ابن سعد ثقة كثیر الحدیث  ،أحمد ثقة صالح الحدیث وقال ابن معین ثقة

أو  ١٤٦وفى التقریب ثقة رمى بالغدر والتشیع من السادسة مات سنة  ،یتشیع

١( .١٤٧(  

زیاد بن مخراق المزنى موالهم أبو الحارث البصرى روى عن ابن عمر * 

ولم یذكر سماعا وأبى موسى والصحیح عن أبى كنانة عنه ومعاویة بن قرة 

 ،قال النسائى ثقة وكذا قال ابن معین ،وغیرهم وعنه شعبة وعوف ومالك وغیرهم

وفى التقریب ثقة من  ،وقال ابن خراشى بصرى صدوق وذكره ابن حبان فى الثقات

  )٢( .السادسة

أبى كنانة القرشى روى عن أبى موسى األشعرى حدیث إن من إجالل * 

اهللا تعالى إكرام ذى الشیبة وعنه زیاد بن مخراق وزیاد بن زیاد وأبو كنانة یقال هو 

قلت لم یصح هذا وقال ابن القطان مجهول الحال وقال فى  –معاویة ابن قرة 

  )٣( .الثالثة التقریب مجهول من

أبو موسى األشعرى عبد اهللا بن قیس بن حضار صحابى مشهور أمره *   

  )٤(.عمر ثم عفان وهو أحد الحكمین بصفین مات سنة خسین وقیل بعدها

ا  

 .ضعیف فیه أبو كنانة مجهول وباقى رجال السند ثقات

                                                 

 .٢/٨٩التقریب  – ٤٢٣-٤/٤٢٢التھذیب  )١
 .١/٢٧٠لتقریب ا - ٢/٢٢٤التھذیب  )٢
 .٢/٢٦٦التقریب  – ٦/٢٤٢التھذیب  )٣
 .١/٤٤١التقریب  )٤
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  أ ا وات

  الحمد هللا رب العالمین

بعمل هذا البحث، حیث أننى وجدُت فیه الفوائد  لقد أنعم اهللا علىَّ 

الجمة والمنافع الكثیرة التى ال یمكن للمسلم إال أن ینتفع بها، فهى رحمة 

من اهللا تعالى توصل صاحبها إلى رحمات اهللا عز وجل وتقربه من 

الجنة فالراحمون المتصفون بصفات الرحمة یرحمهم الرحمن جل فى 

  عاله.

نى على حال بعض الناس ممن یتصفون هذه الدراسة التى أبكت

بالجفاء والشدة فى معاملة األهل من األقارب واألبناء واآلباء بما یخالف 

  شرع اهللا تعالى.

إن الرحمة ال تُباع وال ُتشترى ولكنها خلق یوفق اهللا له من یشاء 

من عباده وكفى بنا شرفًا أن اهللا عز وجل قد مدح رسوله الكریم سیدنا 

  عله رحمة لسائر البشر.بأن ج محمد 

قال تعالى (وما أرسلناك إال رحمة للعالمین) صلوات ربى 

  وسالمه علیه فى األولین واآلخرین.

هذه دراسة أرجو اهللا أن تنیر الطریق ولو بشىٍء یسیر فى بیان 

وجوب االتصاف بالرحمة فى معاملة األهل واألقارب خاصة والناس 

  .تى وسعت كل شىءعامة حتى نحظى برحمة اهللا تعالى ال

وكفانا شرفًا أن اهللا أمرنا بالرحمة والتواصى بها، قال تعالى (ثم 

كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) أى أوصى 

بعضهم بعضًا بالرحمة والعطف على اآلخرین حتى ننال رحمة اهللا رب 

  .العالمین

  فاللهم اجعلنا من أهل رحمتك اللهم آمین

 انا أن الحمد هللا رب العالمینوأخر دعو 
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س ا  
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