
1 

 

������������	 
������� � �������  

������������  

�	
��� ���� ������������������������  
� ! �"�����#$%&'(��)���*�  

�+,��-�.#�/�0��1�2�3�45678�9��:�;�<=�8��-�>?�@� $AB�C��D�E  

��F���! G"�� $A�H�I�JK��L��(���3� $ �MN�I�JK��O����HP�Q��R��S2�3�T� G �MU�Q��V����W�X��Y  
��F3�X��Z�F3لفقر خفريا ������� G �MU�X  
��[\�]�X�Y�F �̂_8�J�`a��I�b�c���d�@�e#f Gg� hij�2�k�l�c�m�����n�o�p�q  
�����rs�tu�6v�K! wx�yz# G w{�Q�|}~���������@  

6��v�K! wx�J�����2�3���  
�D(�(��Y��������! ����D�! ���������# w/���������	
�  

  �� ������	
� ���	
�  

����� ����� ���� ����
�  

���� ���� ���������# w/���������  

�63��(H���#�/��#�/���@������@�����  

����������� �	�� 
������������������ 
 ������������������������������ �  �!����"�#��$ 

��� $ �M��(�_q������(����c���� ��HP�Q��R��I� ¡����c�68�¢, w $����C��£�¤! $"�¥�� #�/� �¦§��[5�@� $ �M��(��#i/�@���
�¨�©<K! wx�ª«��(�¬�;�8�H�®�6��¯�c��#�/��(�(�¬�3�# $/8��-��2�D�78��°�Q���! G"�� $A�H�±�@�²³��´�@��µ�(�H

������¶��,��·¸�Q���! G"�� $A�H�o�¹��º���_»�T��H�������# G¼ w½�¾�¿��T�À��ÁÂ�D�Ã8�Ä� GÅ#�/�¯�2�Æ�(Ç�
3�O���(È�É�ÊË�(Ì#�/�T�����(����8�y�Ã8�Ä� GÅ#�/� $A�H��T�Í�c� $ÎÏ�(����O�H�������#�/��(�Ð�2�ÑE��  



2 

 

 قبلمك اكن من عىل بسطت كام ا*نيا عليمك تبسط ٔان عليمك ٔاخىش ولكن عليمك، ٔاخىش الفقر ال قال النيب صىل هللا عليه وسمل: فوهللا

  ). ٦٤٢٥و  ٤٠١٥و  ٣١٥٨ٔاهلكهتم. رواه البخاري ( كام وهتلكمك تنافسوها كام فتنافسوها

 بيده، نفيس واTي ختافون؟ آلفقر: فقال ونتخوفه. الفقر نذكر وحنن وسمل عليه هللا صىل هللا رسول علينا خرج: قال ا*رداء ٔايب عنو 

 ٔابو قال. سواء وهنارها ليلها البيضاء، مثل عىل تركتمك لقد هللا، وامي هيه. ٕاال ٕازاغة ٔاحدمك قلب يزيغ ال حىت صبا، ا*نيا عليمك لتصنب

) وحسـنه ٥ن ماجه (رواه اب .سواء وهنارها ليلها البيضاء، مثل عىل وهللا تركنا، وسمل عليه هللا صىل هللا رسول وهللا صدق: ا*رداء

  ). ٤١٤١الزبار (

شيئا.  منه يأخذ فال حرضه مفن ذهب، من جبل عن حيرس ٔان الفرات يوشك: وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قال قال هريرة ٔايب وعن

 ال): ٢٨٩٤مسمل ( يف �ب خروج الناس مضن ذكر ٔارشاط الساعة، ف�ٔنه يقع يف آخر الزمان. ويؤيده سـياق )٧١١٩رواه البخاري (

 لعيل: مهنم رجل لك ويقول وتسعون، تسعة مائة لك من فُيقتل عليه، الناس يقتتل ذهب من جبل عن الفرات رسحي  حىت الساعة تقوم

 مسعت ٕاين: قال مث ا*نيا. طلب يف ٔاعناقهم خمتلفة الناس يزال ال: قال كعب بن ٔايب عن) ٢٨٩٥ملسمل ( رواية ويف. ٔاجنو اTي ٔا� ٔاكون

 لنئ: عنده من فيقول ٕاليه. ساروا الناس به مسع فٕاذا .ذهب من جبل عن رسحي  ٔان الفرات يوشك: يقول وسمل عليه هللا صىل هللا رسول

  .وتسعون تسعة مائة لك من فيقتل ،عليه فيقتتلون: قال لكه. به لَُيذَهَنب¢  منه يأخذون الناس تركنا

������� ������������الفقر خفري ��� � �	
��  

���63�ªÒالفقر خفري G �MU�¯���# w/�� G �MU�¦Ó�HÔ�ÁÂ��D+Õ�Ö�×��Ø��D wÙÚÛ&Ü��×��Ø��DÝ�×���R���Þ�D+ß��àá
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�D�(÷(ø�����ù�# w/��D�ú��ûò� �ü�¢ý��D��(���þ��í�# w/��������6E�Q�������o  
عىل املكتبة رواه ٔابو طاهر السلفي يف ٔاربعينه يف حق الفقراء يف حديث إالرساء، وهذا نص §مه كام وجدته احلديث الفقر خفري 

 مسعته براكته من علينا هللا ٔاعاد السلفي حسن بن عيىس أالبرار قطب السا± الناسك الصاحل الشـيخ يقولالشام من نسخة خطية: 

 ٕاسكندرية بثغر أالصفهاين السلفي ٕابراهمي بن محمد بن ٔامحد طاهر ٔايب اخلواص احلافظ الشـيخ هللا ٕاىل وقدويت شـيخي من مسعت: يقول

: قال املقري احلسن إالمام وقدويت شـيخي من مسعت: قال سـ¿ئة سـنة رمضان شهر من أالوسط عرش يف �لعادلية املعروفة �ملدرسة

 شـيخي من مسعت: قال الصادق جعفر شـيخي من مسعت :قال حنبل بن ٔامحد إالمام بن الرمحن عبد السعيد القايض شـيخي من مسعت

 قال قال وÄه هللا كرم طالب ٔايب بن عيل إالمام ٔايب من مسعت: قال عيل بن احلسن وشـيخي ٔايب من مسعت: قال الاكظم موىس ٔايب

 Îقوت من قرص ٕاىل يب ؤاىت اجلنة ؤادخلين بيدي جربيل ٔاÈ ٔاخذ اÇاطبة من وفرغت يب ٔارسى ملا: وسمل عليه هللا صىل هللا رسول

 ٔان هللا ٔامرين الفقر زي هذا محمد Î :قال ؤالبسـين. الفقر زي منه يل ؤاخرج ففتحه نور من صندوقا منه يل ؤاخرج القرص ففتح ،محراء

 ٕاىل بعدي من ٔاميت وخفر خفري الفقر: وقال ،اجلنة يف به وجال وسمل عليه هللا صىل النيب فلبسه .مسـتحقه عند ٕاال تودعه وال ± ٔالبسه

 للحسن والثاين احلسني لو*ه أالول :لرجلني عنه هللا ريض عيل ؤالبسه .وÄه هللا كرم لعيل وسمل عليه هللا صىل النيب فلبسه القيامة. يوم

 اجلنيد القامس ٔاليب ٔالبسه وهو ،السقطي الرسي وهو الكرÈ ملعروف ٔالبسه وهو، الطايئ *اود العجمي حلبيب احلسن ؤالبسه .البرصي

  .املشاخي تفرعت ومنه .عنه هللا ريض
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 املعرفة ٔاهل من ٔاحد يروه مل موضوع كذب فهو ،ٔافتخر وبه خفري الفقر قوÞ): ١١/١٧ابن تميية يف فتاويه (احلافظ قال شـيخ إالسالم 

 وال آدم و* سـيد ٔا�: قال بل بيشء يفتخر مل وسمل عليه هللا صىل النيب فٕان �طل، ومعناه .وسمل عليه هللا صىل النيب عن �حلديث

 مبا الفتخر بيشء افتخر ولو ٢.ٔاحد عىل ٔاحد يبغي وال ٔاحد عىل ٔاحد يفخر ال حىت تواضعوا ٔان ٕايل ٔاوã ٕانه :احلديث يف وقال ١.خفر

åدي الفقراء مع اختذوا: وسمل عليه هللا صىل النيب عن يرووه وما): ١٨/١٢٣. وقال (اخللق سائر عىل به هللا فضÎغد يف هلم فٕان ٔا èدو 

حلمك بوضعه الصاغاين يف �وسـبقه  .، انهتـىاملعروفة املسلمني كتب من يشء يف يعرف ال كذب §هام ،افتخر وبه خفري الفقر ،دوè ؤاي

ٔان ابن ) غري ٣/٢٤١) وابن جحر يف التلخيص احلبري (٥٨٧و  ٧/٣٧١( ابن امللقن يف البدر املنري وافقهام). و ٥٢املوضوعات (صـ 

. موضوع حديث ٔانه حقه ٕان: الصغاين وقال حديث. كتاب يف مروÎ ٔاعرفه ال احلديث هذا): ٧/٣٧١ٔاهبم امس ابن تميية. قال ( امللقن

 Þ. ٔاصل ال خفري الفقر): ٧/٥٨٧وقال ( .املعروفة املسلمني كتب من يشء يف يعرف ال كذب نهإ  :العلامء من ٔادركته ممن غريه قال وكذا

 عائال ووجدك: تعاىل قوÞ يف املذكور الغىن مطلق ينفي ال لكنه .يقبلها ومل فردها أالرض كنوز مفاتيح يف خري السالم عليه ٔانه حص نعم

الفقر، انهتـى. وقال يف خالصة البدر  فتنة رش ومن الغىن فتنة رش من واسـتعاذ املسكنة سأل السالم عليه ٔانه هناك قدمنا نعم .فأغىن

، انهتـى. وقوÞ غريب يعين به املعروفة املسلمني كتب من يشء يف نعرفه ال كذب :املتأخرين احلفاظ بعض وقال غريب.): ٢/١٦١املنري (

غريب الوجود ال غريب السـند، وهو معىن غريب يف §م الزيلعي ٔايضا كام نبه عليه شـيخنا حمدث العرص محمد يونس اجلونفوري يف 

  ). ٢٣٨ـ ٔاماليه املطبوعة �مس كتاب التوحيد (ص

 كذب ٕانه :فقال تميية ابن احلافظ عنه سـئل احلديث وهذا .ٔافتخر وبه خفري الفقر): ٣/٢٤١وقال احلافظ ابن جحر يف التلخيص احلبري (

، انهتـى. ووافقه تلميذه السخاوي والقسطالين يف املواهب موضوع بأنه الصغاين وجزم .املروية املسلمني كتب من يشء يف يعرف ال

) واملرقاة ١٢٨) واملصنوع (صـ ٢٥٥) وعيل القاري يف أالرسار املرفوعة (صـ ١٧٨والفيت يف تذكرة املوضوعات (صـ  )٢/١٥٦(

. قال السخاوي يف املقاصد )٧/١٧واملباركفوري يف حتفة أالحوذي ( )٤/١٩٤٧) والزبيدي يف خترجي إالحياء (٣٢٨٣و  ٨/٣١٦١(

شـيخنا حمدث العرص محمد يونس اجلونفوري يف نرباس الساري ) و ٢/٨٧فاء (العجلوين يف كشف اخل وحاكه )٤٨٠احلسـنة (صـ 

 حتفة: رفعه جبل بن معاذ عن وا*يلمي الفقر رشف يف الشريازي خفيف بن وحملمد. وزاد: موضوع �طل هو: شـيخنا قال): ١/٨٧(

  ، انهتـى. جدا ضعيف بسـند معر ابن عن ٔايضا ا*يلمي عند وهو به. بأس ال وسـنده الفقر. ا*نيا يف املؤمن

) وعىل القاري يف مجع ٥٤٦يف ٔارشف الوسائل (صـ  ) وابن جحر امليك٩/١٠٦وهكذا حمك بوضعه الكوراين احلنفي يف الكوثر اجلاري (

) واالٓلويس يف روح املعاين ١١٦) ومرعي بن يوسف الكريم يف الفوائد املوضوعة (صـ ١/٤٤٥) ورشح الشفا (٢/١٩٠الوسائل (

       ). ١٥/٣٨٢و  ١٤/٢٤٣و  ٥/٣١١(

���%�&'���()���*�+���,�-�./0 �1 234���5�6�+�7��#��8�9�:�;�<=�>����  
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���� �I��#�/��( ����3����!w � w��D�63����@��(���@�� �����(�
 ���������×��àá�ÁÂ�e~����q� $ �M��(����o

@�,�� # G¼�I���Ò���3�# ���(# � $ w���q�� ��!�¿������"� �����# �Ø����$ �×��Ø��%�5�×��àá�D&'�Ø��D�î��T�()� 
                                                           

  ) وغريه.  ٢٢٧٨) وحصحه الرتمذي. وقوÞ ٔا� سـيد و* آدم رواه مسمل (٤٣٠٨) وابن ماجه (٣٦١٥رواه الرتمذي (  ١
  ). ٢٨٦٥رواه مسمل (  ٢
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�3�Q�¯�4;�Q��#�/��(�(��I��(È�3�¯���l������2� �2�k�5 �67 �Q�8 # ${�(9 �:(�; �<���(=��p�e�>�����	 �¯�(����8��
y(�? �@ �¯�y�J�(���k������@ �¯� $ �M��(�AwB�C�D����µ�r�H±�@���(9��ò�38�E����� �0! $x��K��D��+ ! $"�,�Éí�àá�D��ûò
�63�F�� ��G�@�¢ý���ú�����4;�¯�T���HI�c�OJ��Z� �� �����(��	 �×�
 ����2�K��� � $L��M ��� (��

E�N��t�O�����(P �o������2�3�# $/8��-�Q�R8�Q�y# $/q�I�S�@��T�;�E�O-��#�/��(� �ü� � ���(���(U��V �®��
¾�@�[\¯�� �� � ���y��(�¬�Q�W(�(X� � ���YZ#�/��Q�p�[��#�/��(�\H] �̂_3�# $/8��-�4( �̀¥��c������àá� ����#$%&'(

�º����J�ra #�/�rb��� �k�X���� �¢���#�/���c �_q�o�� �����(��	 �×�
 ����2�E�dK! wx�àá�6�� �l�q����� � � �@�o,
�63�H���te�:! $"�m��Q�p�[ �2��3�F��É�T� ��G�@�+â(�����4;�¯�fg �2�K��3�h �T�o,�J�Oi��+#i/�I

�63��� $ �M# G/��#�/��(�¯�2�3�É�Oj�*�(�Fk��6���l �q�`a���!�I�e#f Gg� hij�¯�(���3�mn �Q�  

�63��(�¬�,� � �|�o � ��! wp��H�|q�e�  

�����C���#�/��(�(��H�,�T�r �s�Q��t=�;�2�3�¯�¢��D3��(�¬�u(�¦v� �ò�� �2�3� G �MU�(w � �Q��(x�y� � ��q�[\� �2��2
��z{�H� �2��(���� � � �@�o,�J�`a��I�e#f Gg� hij�[\�t�(� �2��»�| �}\��H�¯�~��@�Oj�*�(�6k��(�8�p�e�>� � � �@�� �q

��� �| � ! wx �¯�2�3�¯�����(��	 �×�
����o�������(���E�O�����H�¯��63��H��! $"�q�y�O���Oj�o�Ö�×��Ø
�Ø��2�Ñ�3���¯�3�X�,� � ��! $x�àá�Í�c�(��(���Ö�×� � �0�63�Q����o���×�
 ���� �2H!w w"�@�������4

q�� �����(��	p�� �O}�� � � (# G/���@�o=���I�����	 �� �  � G �MU�(w �Q�p�e�>�Q��(x�y�T� �2H!w w"����3� $ �M# G/
�����(�
 �����63����� ��H�¯�p�e�>�(���p�[�	 �×�
 ����2�3�%��� �� ����(���E�voq�� �����(����e�>

��p�6�� �# w/8���HH! $"�! �"�! �"�¢(� ����Dk��8�  

%õ ���� ��#�/��(�Ð�� # G/��63�# $/=�l�I�p�@�r# � � w���� �q��� ! ���2�K��� �l�I�p�q�� �����(�
 ����2�3�# $/8��-�c���
��c����_q�C��2�3�3�Q�(����Q�� �����(�
 ����D �D�� $2 �¢, w $�� �¢# w� �(���]�#�/� �e#f Gg� hij�I��#�/��(�� ���¢��;�

�����T���# w/(��c� ò�����~��@�%� ¡¢Ü���£�G����#�/��(�Q�e#f Gg� hij�o�%�5�×��àá�(���&'�àá�2�3�¤ �É�±�@�o,��
�%g¥w¦ �6�63�y�(��� $ �M# G/��#�/��(�Q�!§� ¨©���6 � #$%çwª w«�� � G �MU�o��(â�ã�ä�(���¬�àá� هللا فرجه حىت قربه الصاحل العبد هذا عىل تضايق قدل 

®��3�H�Q��ò�óôÛعنه �(���  �̄@�� �����(�
 �����#�/��(�Q�°����3�Q����Q��#�/����I� g �Q���±��²�o��(â�ã�ä
q�� �����(�
 ����2�Ñ�3�# w/(��T�q�|:³ �� �c� ò�@�!§� ¨©���6 � #$%çwª w« �2� �3�Q����É�T�I� g �Q���� # w/(���

�q������c�m��î��ÁÂ_8�´ �r�H�Q�¹��º����¶�����(µ�3�8�Eò�¶�y�R�@ �Q�p�[ �(���Q�,� �YI�I��#�/��(�6
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G� �"� �����# �Ø��I�S����6��� # w/(��c� ò�������T�H��#�/�@��Z����2�3�¯�m��c� �ü���·��3��¸H�¹ �º�
�6t=�»�I��#�/��(���2��������3�# $/8��-�À��, w $�� �e#f Gg� hij�;�t=�» �,�T�r ��j�¼�I�(��C��3�¢, w $�� �e#f Gg� hij����½��(¾

 G �MU�! w¿���2�K��I��#�/��(�Q�
 �×��(����À��×�HÁ�YZ#�/�D�3�������� ���63�Â�(Ã� � $ �M��(�Ä#�/�D3�¢, w $�� �e#f Gg� hij�I  

�e#f Gg� hij�I��#�/��(���Fk���;�# �/�¢��3�¢, w $�� ���6��OÅ� �Æâ�c�m��Q�o8�� # G¼�#�/���y� $ �M# G/  

�����! w¿���¯�2�3�# $/8��Ç �¯�O���!§� ¨©���6 �[�3� GÅ#�/� �È�I�É�@�|:³ �Ê��ËF��#�/��°��É�c�! ��Ì�@��#�/��(�� # $/8��-
63�# w/(��c�O�©��Í �@� $ÎÏ�Î �2�Ñ�3�# w/(��q� �2�� ! ���c���3� ò�Í � �2��¯�2�3��G�@�¢ý��Ï� wÙ� hÐÑÜ��}���K�

�3�X�Ò �Oj� �2��o�����[��×��àá�6�3�# $/8��-�É�c�2��Ó��|K� �2��2�Ñ�Ã8�[ � �ðÔ � �2��I�É �@�|»ï�Ë �!§� ¨©���6 �[
63�Õ �I�Ö�Ó��q�×3�# $/8��-�É�T�c� $ �M��(�h �ª9ò� �2��QØ �����(�Ù� �����,���¼�T�()� ��+ ! $"

î���c��� ! ���2�3�¤ �T�¯�o�����»�3�t¡���p�[ �(���3�]8�H�{ �Ú�¼�J�¼��67� �63��º����#$%&'(�"� �����# �Ø�
6 �[ �2�E�dK! wx� !§� ¨©�����I���3� ò�Í � ò�! ���(���3�# w/(��q� �2�� ! ���c����3� ò� �2��c�I�Û�ò�Í �@�Ü�! �"

�È78�Ý����2�3�Þ�¯�|� � 6� # �/�q�Û�ò�(��c�ß(����H �̀�Û�ò�Ð�6zHK! wx�(?���5 �|�à �á �Ó��q�®�
�(���D�3�# w/(��c� ò�Í ����q� �2��! ���2�3�É�! ��Ì� ��#�/��(¯�I�É�@�|»ï��Ë� �2�3�Þ�8� � � � ��=(H�â(�������D����D

��±�K�(������H`�tK! wx�(?���Û�ò��� �@����  

��63� $Î w½�ã�ä �c�m��Q�å��Q�æ  
  أحاديث أحاديث أحاديث أحاديث مضمضمضمض سعد بن معاذ يف القرب بسبب البول سعد بن معاذ يف القرب بسبب البول سعد بن معاذ يف القرب بسبب البول سعد بن معاذ يف القرب بسبب البول

 عن ٔايب سفيان ابن فضيلحدثنا  )، قال هناد:٣/٢٣٣) ومن طريقه ابن اجلوزي يف املوضوعات (٣٥٧هناد بن الرسي يف الزهد ( روى

فأ�ه جربيل عليه  .مفات من الليل .جفعå النيب صىل هللا عليه وسمل عند امرٔاة تداويه. سعد بن معاذ جراحةعن احلسن قال: ٔاصابت 

قال: فدخل رسول هللا صىل هللا عليه  .فقال: لقد مات اللي فيمك رجل لقد اهزت العرش حلب لقاء هللا ٕاÎه فٕاذا هو سعد ،السالم فأخربه

ٕانه مض يف القرب مضة حىت صار : ما رٔايناك صنعت هكذا قط قال فلام خرج قيل Î :Þ رسول هللا .بحجفعل يكرب وهيلل ويسـ  .وسمل قربه

 مل احلسن فٕان مقطوع، حديث هذا. قال ابن اجلوزي: وذ± ٔانه اكن ال يسـتربئ من البول .فدعوت هللا ٔان يرفه عنه ذ± .مثل الشعرة

 مرتوك: النسايئ وقال ٣بيشء. ليس: معني بن وحيىي حنبل بن ٔامحد قال .الصفدي شهاب ابن طريف امسه سفيان ؤابو سعدا. يدرك

 من زينب وحوشيت ٥أالثبات. حديث يشـبه ال ما الثقات عن يويرو يقلبها، حىت أالخبار يف هيم مغفال اكن: حبان ابن وقال ٤.احلديث

                                                           

  ). زاد ٔامحد: ال يكتب عنه. ٥/١٨٥) والاكمل (٤/٤٩٣راجع اجلرح والتعديل (  ٣
  ). ٦٠ صـللنسايئ (راجع الضعفاء واملرتوكون   ٤
): ليس �لقوي عندمه، انهتـى. وقال ٔابوداود: وايه احلديث. كذا يف ٤/٣٥٧) البن حبان. وقال البخاري يف التارخي الكبري (١/٣٨١راجع ا�روحني (  ٥

). وقال اTهيب يف املغين ٤/٤٩٣). وقال ٔابو حامت: ضعيف احلديث ليس �لقوي. كذا يف اجلرح والتعديل (١٠٨ صـسؤ�ت ٔايب داود االٓجري (
  ): ضعيف من السادسة.  ٢٨٢ صـ): تركوه. وقال ابن جحر يف التقريب (١/٣١٥(
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 سفيان ٔابو فيه ٕارساÞ مع): ٣٤٤صـ وقال اTهيب يف تلخيصه ( .، انتهـىالطهارة من عليه جيب ف� يقرص ٔان سعد وحوىش ٦هذا. مثل

لكن قال: ) ٢/٣٧٢وابن عراق يف تزنيه الرشيعة () ٢/٣٦٢، انهتـى. وتبعه السـيوطي يف الالٓلئ املصنوعة (مرتوك شهاب، بن طريف

  . وسـيأيت بعضها سعد بن معاذ حصيح "بت يف عدة ٔاحاديث، انهتـى. ورسد أالحاديث ٧ٔاصل احلديث يف ضغطة

 صىل هللا رسول دفن ملا: قال املقربي سعيد عن معرش ٔابو ٔاخربين: قال سوار بن شـبابة ٔاخرب�): ٣/٣٢٩قال ابن سعد يف الطبقات (و 

، انهتـى. وذكره البول ٔاثر من ٔاضالعه مهنا اختلفت مضة مض ولقد. سعد لنجا القرب ضغطة من ٔاحد جنا لو: قال سعدا وسمل عليه هللا

ؤابو معرش ): هذا منقطع، انهتـى. ١/٢٩٥). وقال يف السري (٥٢١وسري ٔاعالم النبالء (ج سرية/ )٢/٣٢٥اTهيب يف �رخي إالسالم (

 .وينكر يعرف: $دي ابن وقال .�ملغازي بصريا اكن: ٔامحد وقال .املسـند حديثه من يتقى ٔاميا اكن بقوي، ليس: معني ابن قالتلكم فيه. 

 بن محمد وعن قيس، بن محمد عن حيدث اكن: قال مث .ضعيف شـيخ ذاك: فقال معرش، ٔايب عن املديين ابن سألت: شيبة ٔايب ابن وقال

 منكر: وغريه البخاري وقال .ضعيف: وا*ارقطين النسايئ وقال .منكرة بأحاديث و�فع املقربي عن حيدث واكن، صاحلة بأحاديث كعب

): منكر احلديث. اكن ابن $دي يقول: اكن ٔابو معرش ١٣٥ صـالبخاري يف الضعفاء الصغري (وقال ). ٤/٢٤٦كذا يف املزيان ( .احلديث

ال ): اكن ممن اختلط يف آخر معره وبقي قبل ٔان ميوت سـنتني يف تغري شديد ٣/٦٠وقال ابن حبان يف ا�روحني (تعرف وتنكر، انهتـى. 

 ضعيف): ٥٥٩ صـبطل �حتجاج به، انهتـى. وقال ابن جحر يف التقريب (يدري ما حيدث به فكرث املناكري يف روايته من قبل اختالطه ف 

وهذا كام قال العبد الضعيف عفا هللا عنہ: ). ٨/٣١١، انهتـى. وراجع الاكمل (ومائة  سـبعني سـنة مات ،واختلط ٔاسن ،السادسة من

 سـنة تويف): ٥/٢١٧قال اTهيب يف السري (. وسعيد املقربي كام سـيأيت"بت اجلزء أالول و  ملقربي، فالظاهر ٔانه منكر.ترى رواه عن ا

. انهتـى. فبينه وبني النيب التسعني ٔابناء من واكن .وعرشين ست سـنة: وقيل. وعرشين ثالث سـنة تويف: وقيل .ومائة وعرشين مخس

   مفاوز تنقطع فهيا ٔاعناق املطي. وسعد ريض هللا عنه صىل هللا عليه وسمل 

 قلت :قال هللا عبد بن ٔامية حدثين قال عنه الشيباين يونس رواية يف ٕاحساق ابن وذكر): ٦/٢١٧قال السهييل يف الروض أالنف (و 

 بعض البول من الطهور بعض يف يقرص اكن :قال عليه؟ القرب انضمها اليت الضمة يعين هذا، يف بلغمك ما: معاذ بن سعد ٔاهل لبعض

ٕاىل ابن ٕاحساق. قال العبد الضعيف عفا هللا عنه: ) ٤/٣٠ودالئل النبوة () ١١٤ؤاسـنده البيهقي يف ٕاثبات عذاب القرب (، انتهـى. التقصري

                                                           

 احلزن. شديد $¿ وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فرٔاينا معه، خفرجنا وسمل. عليه هللا صىل هللا رسول بنت زينب توفيت: قال عنه هللا ريض ٔانس عن  ٦
 ٕاىل ينظر وجعل هنهية نفسه حفدث حوÞ. وقعد� وسمل، عليه هللا صىل هللا رسول فقعد حلده. من يفرغ مل هو فٕاذا القرب، ٕاىل انهتينا حىت نلكمه ال جفعلنا

: فقلنا وسمل. عليه هللا صىل وتبسم عنه رسي فرٔايته خفرج، فرغ ٕانه مث حز�. يزداد فرٔايته فيه، وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فزنل القرب. من فرغ مث السامء،
Î يشق ذ± فاكن زينب. وضعف ومغه القرب ضيق ٔاذكر كنت: قال ذاك؟ فمل عنك رسي رٔايناك مث نلكمك، ٔان نسـتطع مل حزينا $¿ رٔايناك هللا، رسول 

و  ١٠٥٤و  ٧٤٥. رواه الطرباين يف الكبري (وإالنس اجلن ٕاال اخلافقني بني من مسعها ضغطة ضغطها ولقد ففعل. عهنا خيفف ٔان وجل عز هللا فدعوت عيل.
) من حديث ٔانس. ورواه ابن اجلوزي يف العلل من ٢/٤٢٦) والعلل املتناهية (٣/٢٣١) وابن اجلوزي يف املوضوعات (٥٨١٠) وأالوسط (١٠٥٥

) وقال: هذا دفع بغري جحة، انهتـى. وقال ٣٤٨ ـ، انهتـى. وتعقبه اTهيب يف تلخيص العلل (صطرقه مجيع من يصح ال حديث هذاحديث ابن معر ٔايضا وقال: 
 عن أالمعش عن السكري محزة ٔابو فرواه .عنه واختلف أالمعش رواه: ا*ارقطين قال. طرقه مجيع من يصح ال حديث هذاابن اجلوزي يف املوضوعات: 

 بن هللا عبد عن أالمعش عن أالسدي خا* بن حبيب ورواه ٔانس. عن سفيان ٔايب عن أالمعش عن الصلت بن سعد ورواه ٔانس. عن املغرية بن سل�ن
 مسعت شقيق بن احلسن بن عيل بن محمد ثنا صاعد ابن رواه): ٣٤٣ ـ، انهتـى. قال اTهيب يف تلخيصه (صمعشاالٔ  عن مضطرب واحلديث .ٔانس عن املغرية

 ٔايب عن أالمعش عن الصلت بن سعيد منه االٓخر الفصل دون رواه وقد. ٔانس من يسمعه مل أالمعش، هو سل�ن. ٔانس عن سل�ن عن محزة ٔابو ٔا� ٔايب
، انهتـى. بذاك ليس حبيب: قلت. ٔانس عن املغرية بن هللا عبد عن االٔمعش عن أالسدي خا* بن حبيب ورواه: ا*ارقطين قال. ما± بن ٔانس عن سفيان

، انهتـى. فاحلاصل ٔان احلديث منه يسمع ومل ٔانس عن أالمعش سل�ن رواية من املوت يف ا*نيا ٔايب ابن ٔاخرجه): ١٨٨٨ ـخترجي إالحياء (ص وقال العرايق يف
  كام سـيأيت.  غريه وال صاحل مهنا ينجو ال القرب ضغطة) وليس مبوضوع. و ٣/٤٧ضعيف كام قاÞ الهيمثي يف مجمع الزوائد (

) نرشها املطبع العلوي حملمد عيل خبش ٥٧٦ ـاملطبوعة املعروفة: ضعفه بدل قوÞ ضغطة. وهو تصحيف. واملثبت من نسخة قدمية (صووقع يف النسخة   ٧
  خان اللكنوي. 



7 

 

ني املذكورين. ؤامية هو ٔامية بن عبد هللا بن وفيه Äاè فٕان بعض ٔاهل سعد جمهول وال يدرى سـند إالبالغ، فلعå من Äة ٔاحد الطريق

و�رخي إالسالم  )٢/٣٠٢). قال ٔابو حامت: ليس به بأس، كذا يف اجلرح والتعديل (٢/٨يف التارخي الكبري ( معرو بن ع8ن، ذكره البخاري

). وقال ٩/٢٩٩) و�رخي دمشق (٣٩٢صـ ه كام يف �رخي خليفة (١٣٠). تويف سـنة ٦/٦٩. وعده ابن حبان يف الثقات ()٣/٣٧٣(

): هو من ١/٣٨٨لكن قال احلافظ يف إالصابة (): قال ٔابو موىس: ذكره عبدان يف الصحابة، انهتـى. ١/٢٨١ابن أالثري يف ٔاسد الغابة (

ة. انهتـى. فاحلاصل ٔان يف ٔاتباع التابعني، ذكره فهيم ابن حبان. وكذا ذكر البخاري ٔانه يروي عن عكرمة. وقال خليفة: مات سـنة ثالثني ومائ

) ٔاثر ابن ٕاحساق هذا وقال: ٔاثر غريب. مث رسد ٤/١٢٨مث رٔايت احلافظ ابن كثري ذكر يف البداية والهناية (. ااحلديث Äاè وانقطاع

   ٔاحاديث فضائل سعد بن معاذ ريض هللا عنه من الصحيحني وغريهام، ف�ٔنه مييل ٕاىل عدم ثبوته. 

 سعد ضغطة سبب لبيان فتصلح قوة، �موعها يكون رمبا ٔانه ٕاال مراسـيل، لكها أالحاديث هذه): ٢٠/٩٨عقىب (وقال إالتيويب يف ذخرية ال

ٔان ذكر  حفاصل ال>مضعيفة جدا ال تصلح للمتابعة وال تقوية بعضها بعضا. معلوè ثبت مبا ذكر� ٔاهنا لكها لكن ، انهتـى. عنه هللا ريض

  البول يف أالحاديث منكر شاذ، وذكر مضه "بت حصيح كام سـيأيت، وهللا تعاىل ٔاعمل.

  توجيه مضه بسبب البول عىل تقدير توجيه مضه بسبب البول عىل تقدير توجيه مضه بسبب البول عىل تقدير توجيه مضه بسبب البول عىل تقدير حصحصحصحصتهتهتهته

 عليه هللا صىل النيب عليه غرس اTي القرب ٔان عنه ٕالينا نقل ف� ٔاحصابنا بعض ذكر: غلط عىل تنبيه: )٣٩٩صـ يف التذكرة ( ٨قال القرطيب

 بن يونس رواه ما ذ± سبب واكن عنه. فرج مث ذكر� كام ضغطه القرب ٔان حص وٕامنا �طل. وهذا معاذ، بن سعد قرب هو ،٩العسيب وسمل

 ٔابو الساملي وقال: يث هناد بن الرسي املذكورين آنفا. مث قال القرطيبحديث ابن ٕاحساق وحدالقرطيب . وذكر ٕاحساق بن محمد عن بكري

 لقد: معاذ بن سعد يف وسمل عليه هللا صىل قوÞ مهنا .�سـتفاضة مبلغ فبالغة القرب عذاب يف ٔاخبار ؤاما كتابه: يف ١٠الغالب عبد محمد

 ال اكن ٔانه ٕاال شيئا ٔامره من ننقم فمل :عهنم وريض وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔاحصاب قال .ضلوعه لها اختلفت أالرض ضغطته

 بعد يعذب ٔانه ال منه التقصري ذ± عىل جوزي ٔانه عىل دليل عنه فرج مث: وسمل عليه هللا صىل فقوÞ: قلت. البول من ٔاسفاره يف يسـتزنه

 الرمحن، عرش Þ اهزت من ٔاترى. عنه هللا ريض ونصيحته ونصحه وفضيلته فضå يف مر�ب شاك ٕاال ٔاحد يقوÞ ال هذا قربه. يف ذ±

 يظن ال. ههيات ههيات عنه؟ فرج ما بعد قربه يف يعذب، ٕالهيم بوصولها ومسـتبرشين علهيم، بقدو$ا فرحني الكرام املالئكة روحه وتلقت

 ومسمل البخاري خرÄا .كثرية ومناقبه شهرية وفضائå ذ± يظن وكيف ؤارضاه. عنه هللا ريض وفضå، بفضيلته غيب حبقه جاهل ٕاال ذ±

 البخاري يف وسمل عليه هللا صىل هللا رسول بذ± ٔاخرب مسوات، سـبع فوق من قريظة بين يف الرمحن حمك ٔاصاب اTي وهو. وغريهام

  . وسـيأيت بعضها افظ ابن كثري يف �رخيه كام ٔارشت ٕاليه، انهتـى. وفضائل سعد ريض هللا عنه اسـتوعهبا احلوغريهام ومسمل

 ٔان عنه هللا ريض معاذ بن سعد شأن يف عنهام هللا ريض معر ابن عن روي وما): ٢/١٠٢وقال احلكمي الرتمذي يف نوادر أالصول (

 ٔان هللا فدعوت مضة القرب يف سعد مض :قال .هللا رسول Î حبسك ما :فقالوا .فاحتبس قربه دخل وسمل عليه هللا صىل هللا رسول

 ٔان خشيت حىت قربه عليه ضيق لقد الصاحل العبد هذا ،هللا سـبحان هللا ٕاال ٕاÞ ال :فقال القرب عىل جلس ٔاخرى رواية ويف. عنه يكشف

 من الطهور بعض يف يقرص اكن :فقال ذ± عن وسمل عليه هللا صىل هللا رسول سـئل ٔانه اخلرب يف وروي. عليه وسع مث عليه يوسع ال

 فشا ،املطهرين حيب وهللا يتطهروا ٔان حيبون رجال: تعاىل قوÞ نزل فلام .والرتاب �حلجارة يمتسحون إالسالم ابتداء من القوم فٕان. البول

                                                           

  . فاحفظ.  ٦٥٦املتوىف سـنة  رشح مسمله. وهو غري ٔايب العباس القرطيب صاحب ٦٧١هو ٔابو عبد هللا القرطيب صاحب التفسري املتوىف سـنة   ٨
  سـيأيت هذا احلديث.    ٩

) وخلصه ابن بشكوال يف الص يف ١٦٩ صـه. وهو من مشاخي القايض عياض، ترمج Þ القايض يف الغنية يف شـيوخ القايض عياض (٥١٦تويف سـنة   ١٠
  يطاين، جفزاه هللا تعاىل يف ا*ارين.    ). وقد كتبت هنا ٔاوال: مل ٔاقف عليه، مث نهبين عىل ترمجته حمبنا الشـيخ ذيشان ٔامحد الرب ٣٦٩ صـ�رخي ٔامئة أالندلس (
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 مفن .قبورمه يف فيحاسـبون خطيئة وال عندمه بذنب �ستنجاء وليس .�ملاء يتطهر اكن من ومنهم يستنجي اكن من مفنهم .الطهور فيهم

  عنه. انتهـى.  فرج مث مضة فاكنت ،قدره عظم مع سعدا �لت كام أالرض مضة �لته التقصري مع اللحد ورد

 ،التقصري بذ± القرب يف عوتب لكونه قدره عظمي مع سعدا �لت الضمة فتE: وقال )٥/٣٣٢وخلص §مه املناوي يف فيض القدير (

، انتهـى. ويرد عليه ٔانه ٕان مل يرتكب املكروه مكروه وال حرام غري كونه مع التقصري ذ± دنس عنه حط وقد هللا ليلقى فرج مث عليه فضم

يف رشح حنوه مث رٔايت الزرقاين قال ٔالنه غري موافق ل>م احلكمي الرتمذي. بå هذا من قِ والظاهر ٔان §م املناوي   عوتب.وال احملظور فِمل 

 يف واملاء احلجر بني امجلع كرتك لٔالوىل، خمالف ولكنه عبادته، فساد ٕاىل يؤدي وجه عىل يكن مل تقصريه ٔان ومعلوم): ٣/١٠٠املواهب (

، انهتـى. جاز وٕان أالوىل خالف عن فيحرتزون الضمة، بسبب الصادق ٔاخربمه حيث غريه ولتنبيه ثوابه ليعظم القرب فضمه �ستنجاء.

   . ، فٕان �ستنجاء �حلجر جائز غري مسـتلزم لعدم �سـترباء والتزنه من البولوهذا ٔايضا ال خيلو عن النظر

 ،الظاهر وهو نفسه بول من تقصريه هب املراد نإ  :قال من قول تؤيد �خبار وهذه): ٢/٣٧٥وقال الزبيدي يف ٕاحتاف السادة املتقني (

  . ، انتهـىيعمل ال وهو منها بدنه وأ  هبثو  فيصيب بينها يدخل اكن فلعå ة،كثري  بلإ  Þ اكن نهأ ب وجه من قول ويرد

  حديث عذاب القرب لرجلني ال يتعلق بسعد بن معاذ ريض هللا عنه بال خالفحديث عذاب القرب لرجلني ال يتعلق بسعد بن معاذ ريض هللا عنه بال خالفحديث عذاب القرب لرجلني ال يتعلق بسعد بن معاذ ريض هللا عنه بال خالفحديث عذاب القرب لرجلني ال يتعلق بسعد بن معاذ ريض هللا عنه بال خالف

ا ٔاحدهام فاكن ال يسـترت من ٔام .ٕاهنام ليعذ�ن وما يعذ�ن يف كبري: ىل هللا عليه وسمل بقربين، فقالابن عباس قال: مر النيب ص ؤاما ما روى

 رسول هللا، مل فعلت هذا؟ قالوا: Î .، فغرز يف لك قرب واحدةمث ٔاخذ جريدة رطبة، فشقها نصفني .ؤاما االٓخر فاكن مييش �لمنمية .البول

فهذا ال عالقة Þ ). ٦٠٥٥و  ٦٠٥٢و  ١٣٧٨و  ١٣٦١و  ٢١٨و  ٢١٦و  ٢١٥. رواه البخاري (لعå خيفف عنهام ما مل ييبسا قال:

 ل اكلقرطيبلقرب لسعد ريض هللا عنه بسبب البو ، حىت عند من ٔاثبت ضغطة اعد بن معاذ ريض هللا عنه من غري خالف وال ترددمع س

  . كام تقدم من §مه مرصحا

 السرت لقصد الرواة من معد عىل اكن ذ± ٔان والظاهر .ٔاحدهام وال املقبورين امس يعرف مل): ١/٣٢٠قال احلافظ ابن جحر يف الفتح (

 وضعفه التذكرة يف القرطيب حاكه وما .به يذم ما حقه يف وقع من تسمية عن الفحص يف يبالغ ال ٔان وينبغي ،مسـتحسن معل وهو علهيام

 صىل النيب ٔان املذكورة احلاكية بطالن عىل يدل ومما .ببيانه مقرو� ٕاال ذكره ينبغي ال �طل قول فهو معاذ بن سعد ٔاحدهام ٔان بعضهم عن

 ٔانه ١٢ٔامحد عند ٔامامة ٔايب حديث ففي املقبورين قصة ؤاما ١١.الصحيح احلديث يف ثبت كام معاذ بن سعد دفن حرض وسمل عليه هللا

 صىل النيب سامه اTي السـيد هذا عن ذ� هذا ذكرت وٕامنا .حيرضهام مل ٔانه عىل فدل ؟هنا ها اليوم دفنمت من :هلم قال وسمل عليه هللا صىل

 غري ٕاىل ،ملوته اهزت الرمحن عرش ٕان :وقال .هللا حمك وافق قد حمكه ٕان :وقال .سـيدمك ٕاىل قوموا :ٔالحصابه وقال ،سـيدا وسمل عليه هللا

  ، انهتـى. �طل وهو ذ± حصة فيعتقد القرطيب ذكره مبا العمل �قص يغرت ٔان خشـية ١٣اجللي مناقبه من ذ±

 طرقه مجموع من فالظاهر الباب حديث ؤامامث بسط احلافظ ابن جحر ال>م يف كون املقبورين اكفرين ٔاو مسلمني. وقال يف آخر البحث: 

 هللا صىل ٔانه ٔامحد عند ٔامامة ٔايب حديث ويف .اجلاهلية يف كوهنام فانتفى .جديدين بقربين مر :١٤ماجه بنا رواية ففي .مسلمني اك� ٔاهنام

 مع ،للمسلمني واخلطاب املسلمني مقربة البقيع ٔالن مسلمني اك� ٔاهنام عىل يدل فهذا .هنا ها اليوم دفنمت من :فقال �لبقيع مر وسمل عليه

                                                           

  ).  ٢٤٦٧و  ٢٤٦٦راجع حصيح مسمل (  ١١
  ). ٢٢٢٩٢راجع مسـند ٔامحد (  ١٢
  مناقبه ٕان شاء هللا تعاىل. وسـيأيت بعض   ١٣
  ). ٣٤٧راجع سنن ابن ماجه (  ١٤
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 يعذ�ن :حصيح ٕ�سـناد ١٦والطرباين ١٥ٔامحد عند بكرة ٔايب رواية مسلمني اك� كوهنام ويقوي .مهنم هو من يتواله فريق لك بأن العادة جرÎن

 ٔاحاكم ترك عىل عذب وٕان الاكفر ٔالن اكفرين اك� كوهنام ينفي احلرص فهذا .والبول الغيبة يف ٕاال يعذ�ن وما وبىل كبري يف يعذ�ن وما

  . انهتـى §م احلافظ ابن جحر. خالف بال الكفر عىل ذ± مع يعذب فٕانه إالسالم

  أحد سوى أالنبياءأحد سوى أالنبياءأحد سوى أالنبياءأحد سوى أالنبياءوما ورد يف الضم لوما ورد يف الضم لوما ورد يف الضم لوما ورد يف الضم للكلكلكلك        غري ذكر البولغري ذكر البولغري ذكر البولغري ذكر البولمن من من من أحاديث أحاديث أحاديث أحاديث مضمضمضمض سعد بن معاذ يف القرب  سعد بن معاذ يف القرب  سعد بن معاذ يف القرب  سعد بن معاذ يف القرب 

 عليه هللا صىل هللا رسول دخل: قال ٔاعواده. تفسخت: قال الرسير. يعين ٕامنا: قال .سعدا هللا لقاء حلب العرش اهزت: قال معر ابن عن

 . رواه ابن ٔايبعنه يكشف ٔان هللا فدعوت مضة القرب يف سعد مض: قال حبسك؟ ما هللا، رسول Î: قيل خرج، فلام فاحتبس، قربه وسمل

) ؤاقره ٤٩٢٤واحلامك ( )٧٠٣٤وحصحه ابن حبان ( .)١١١ومن طريقه البهيقي يف ٕاثبات عذاب القرب () ٣٦٨٠٠و  ٣٢٣١٦شيبة (

 السائب بن عطاء ٔان ٕاال ثقات رجاÞ بسـند شيبة ٔايب بن بكر ٔابو رواه): ٢/٤٩٣لكن قال البوصريي يف ٕاحتاف اخلرية املهرة (. اTهيب

  . من حديث ابن معر وغريه . لكن للحديث شواهد، انتهـى�ختالط بعد عنه روى غزوان بن فضيل بن ومحمد بآخره، اختلط

 من ٔالفا سـبعون وشهده السامء ٔابواب Þ وفتحت العرش Þ حترك اTي هذا: قالصىل هللا عليه وسمل  هللا رسول عن معر ابن عنو 

: )٢١٩٣. وزاد يف الكربى (ٕ�سـناد حصيح وبوب عليه: مضة القرب وضغطته )٢٠٥٥(. رواه النسايئ عنه فرج مث مضة مض لقد .املالئكة

والبيهقي يف ٕاثبات عذاب القرب  )١٧٠٧) وأالوسط (٥٣٣٣) والطرباين يف الكبري (٣/٣٢٨هذا. ورواه ابن سعد ( معاذ بن سعد يعين

 ابن ٕاال هللا عبيد عن احلديث هذا يرو مل. قال الطرباين: )٣/١٢٤٣) ؤابو نعمي يف معرفة الصحابة (٤/٢٨ودالئل النبوة ( )١٠٩(

 ٕاسـناده يف وذكر علå، يف حامت ٔايب ابن ذكره وهذا) بعد عزوه ٕاىل ابن سعد: ٢/٢٨٧وقال الزيلعي يف نصب الراية (، انتهـى. ٕادريس

  ، انتهـى. منكرا جعå وال يضعفه ومل اختالفا

  ). ٤/١٢٨) وقد بسط ال>م فيهام ابن كثري يف البداية والنهاية (٥٧٤٧و  ٥٧٤٦ويف الباب عن ابن معر عند الزبار (

و  ٢٤٢٨٣. رواه ٔامحد (معاذ بن سعد منها جنا منها يا�ج  ٔاحد اكن لو ضغطة، للقرب ٕان: قال وسمل عليه هللا صىل النيب عن عائشة وعن

): ٕاسـناده قوي. ١/٢٩١قال اTهيب يف السري ( ).١٠٦البيهقي يف ٕاثبات عذاب القرب (و ) ١٥٤٨) وابن اجلعد يف مسـنده (٢٤٦٦٣

): ٤/١٢٨قال ابن كثري يف البداية والنهاية (، انتهـى. و جيد بسـند ٔامحد رواه: )١٨٨٨ صـ يف خترجي إالحياء (ص العرايق قالانتهـى. و 

، به عائشة عن ٕانسان عن ٕابراهمي بن سعد عن شعبة عن غندر عن رواه ٔامحد إالمام ٔان ٕاال الصحيحني رشط عىل سـنده احلديث هذا

وقال الهيمثي ، انتهـى. عائشة عن صفية (امرٔاة ابن معر) عن: قال من قول الصواب): ١٤/٤٤٢وقال ا*ارقطين يف العلل ( انتهـى.

  انتهـى. . الصحيح رجال رجالها الطريقني و§ .عائشة عن ٕانسان عن �فع وعن عائشة عن �فع عن ٔامحد رواه): ٣/٤٦(

رواه . الصيب هذا لنجا القرب مضة من ٔاحد جنااكن  لو: فقال صيب ٔاو صبية عىل صىل وسمل عليه هللا صىل النيب ٔان ما± بن ٔانس وعن

 قال. )٥/٢٠١( اÇتارة أالحاديث من املسـتخرجوالضياء املقديس يف  )٢/٣٢١وابن عدي يف الاكمل () ٢٧٥٣الطرباين يف أالوسط (

 به بأس ال ٔانه ؤارجو ٔاحاديث ٔانس عن ): ول8مة٢/٣٢٢وقال ابن عدي (، انتهـى. حامد ٕاال مثامة عن احلديث هذا يرو مل: الطرباين

): صدوق، انتهـى. ومثامة ١٣١ صـيف التقريب (وقال احلافظ  ، انتهـى.عندي ٔانس عن يرويه ف� صاحل وهو غريه، من قريب ؤاحاديثه

) والنسايئ كام يف هتذيب الكامل ١/٣٧٢) واملزيان (٢/٤٦٦) ؤامحد كام يف اجلرح والتعديل (٤/٩٦) وابن حبان (٩١صـ وثقه العجيل (

، انتهـى. وقال موثقون رجاÞ: )٨/٣٧١وتبعه محمد بن يوسف الشايم يف سـبل الهدى والرشاد ( )٣/٤٧قال الهيمثي (. وTا )٤/٤٠٦(

                                                           

  ). ٢٠٣٧٣راجع مسـند ٔامحد (  ١٥
  ). ٣٧٤٧راجع املعجم أالوسط (  ١٦
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) رواية ١٨/٤٧٥، انتهـى. وذكر ابن جحر يف املطالب العالية (ثقات ورجاÞ املوصيل، يعىل ٔابو رواه): ٢/٤٩٣البوصريي يف إالحتاف (

 عامرة بن حريم رواه :) وحاكه عنه الضياء املقديس١٢/٤٣يف العلل ( ا*ارقطين قال لكنوقال: ٕاسـناد حصيح، انتهـى.  ١٧ٔايب يعىل

 مثامة عن حامد عن روÎهف احلويض معر ؤابو وكيع وخالفهام .ٔانس عن مثامة عنبن سلمة  حامد عن برصي شـيخ اللخمي عامص بن وسعيد

): ٢/٧٦١احلافظ ٔابو الفضل محمد بن طاهر املقديس املعروف �بن القيرساين يف ذخرية احلفاظ (وقال ، انتهـى. الصحيح وهو ،مرسال

والعيين يف معدة القاري  )١/٣٧٢وقال اTهيب يف املزيان (، انتهـى. عليه ٔانكر ما ٔاحد وهذا ،جده عن ٔانس بن هللا عبد بن مثامة رواه

. الصيب هذا ٔافلت القرب مضة من ٔاحد ٔافلت لو) ولفظه: ١٤٣٤ورواه عبد هللا بن ٔامحد يف كتاب السـنة (نكر. انتهـى. ): هذا م ٢/١١٦(

قال الهيمثي ٔايب ٔايوب ريض هللا عنه. مثامة عن الرباء بن عازب عن ) من حديث ٣٨٥٨وورد هذا اللفظ عند الطرباين يف الكبري (

)٣/٤٧ :(Þوقال الزبيدي يف خت، انتهـى. الصحيح رجال رجا) فاحلاصل ٔان حديث مثامة  ): سـنده حصيح، انتهـى.٦/٢٦٥٨رجي إالحياء

  .   من حديث ٔايب ٔايوب وغريه درجة الصحة، ومن حصحه فلشواهدهعن ٔانس "بت وٕان مل يبلغ 

 عليه صىل فلام: قال تويف. حني معاذ بن سعد ٕاىل يوما وسمل عليه هللا صىل هللا رسول مع خرجنا: قال أالنصاري هللا عبد بن جابر عنو 

 فكرب�. كرب مث طويال، فسـبحنا وسمل، عليه هللا صىل هللا رسول سـبح عليه، وسوي قربه يف ووضع وسمل عليه هللا صىل هللا رسول

) ١٤٨٧٣ٔامحد (رواه . عنه هللا فرجه حىت ١٨قربه الصاحل العبد هذا عىل تضايق لقد: قال كربت؟ مث سـبحت مل هللا، رسول Î: فقيل

 ٔامحد) بعد عزوه ٕاىل ٣/٤٦قال الهيمثي ( .)٤/٢٩ودالئل النبوة ( )١١٣البيهقي يف ٕاثبات عذاب القرب (و ) ٥٣٤٦والطرباين يف الكبري (

، انتهـى §م غريه ذكره من ٔاجد ومل: قلت. نظر فيه: احلسيين قال ،امجلوح بن معرو بن الرمحن عبد بن محمد بن محمود فيه: والطرباين

محمد بدل قوÞ محمود،  وفيهام )٥/٣٧٣(يف الثقات ابن حبان  ٔاورده) و ٧/٣١٦الهيمثي. ومحمود هذا وثقه ٔابو زرعة كام يف اجلرح والتعديل (

عند  والظاهر ٔانه نفس الرجل، ٔالن ابن حبان رصح بأن محمد بن ٕاحساق روى عن معاذ بن رفاعة عنه، وهكذا وقع يف ٕاسـناد احلديث

ن يبدو أ ف ). ٥٣٦ صـومعاذ بن رفاعة صدوق كام يف التقريب (. ومحمد بن ٕاحساق صاحب املغازي معروف. ٔامحد والطرباين والبيهقي

) خرجه من طريق الربيع بن سل�ن حدثنا شعيب بن الليث ٢/٥٩٧مث رٔايت ابن جرير الطربي يف هتذيب االٓ"ر (حلديث حسن. ا

 صاحل بن هللا عبد حدثنا قاال سل�ن بن وفهد خزمية بن محمد) من طريق ١٠/٣٦٨يف مشلك االٓ"ر ( حدثنا ٔايب، ح ، وخرجه الطحاوي

ابن الهاد هو ٕامام حافظ جحة ثقة . ٕاسـناد ابن جرير ٔاقوى. و جابر عن رفاعة بن معاذ عن الهاد ابن حدثينقال  سعد بن الليثحدثين 

) وغريه. والربيع بن سل�ن وشعيب بن الليث ثقتان كام يف التقريب ٦/١٨٨ري ٔاعالم النبالء (معروف من تالميذ معاذ بن رفاعة كام يف س

ٔاما عبد هللا بن صاحل يف سـند الطحاوي فهو اكتب الليث بن سعد صدوق كثري الغلط كام يف التقريب (صـ ). ٢٦٧و  ٢٠٦صـ (

قال احلافظ يف  ) وهو ٔاقوى حاال من عبد هللا بن صاحل.٤/٢٩البهيقي يف دالئل النبوة ( لكن �بعه عبد هللا بن عبد احلمك عند). ٣٠٨

 ٕانه: معني ابن قول يثبت مل): ١٠/٢٢١ شيئا، انهتـى. لكن قال اTهيب يف السري (): صدوق ٔانكر عليه ابن معني٣١٠التقريب (صـ  

). ووثقه ٔابو زرعة. وقال ٔابو حامت: صدوق. كذا يف ٨/٣٤٧وكذا ابن حبان ( )٢٦٦، انهتـى. ؤاورده العجيل يف الثقات (صـ كذاب

   .)٥/١٠٦اجلرح والتعديل (

  . فلينظر يف إالرسال واالتصالهذا احلديث رواة ) اختالف ١٣/٣٨٨قطين يف العلل (وذكر ا*ار 

                                                           

  ) من طريقه. ٢/٣٢١مل ٔاجد روايته يف كتبه املطبوعة، لكن رواه ابن عدي يف الاكمل (  ١٧
 التخويف ملزيد �لصالح ونعته �لعبد وصفه مث مزنلته، ورفع متيزيه كامل ٕاىل ٕاشارة هذا: )٢/٥٩٩تبعا للطييب ( )١/٢١٧قال عيل القاري يف املرقاة (  ١٨

 عدم تزنهه من البول. رواÎتعدم ثبوت  فدل عىلغريه، انهتـى.  حال مفا كذا حاÞ اكن ٕاذا ٔاي الفظيع، املزنل هذا من سـبحانه هللا ٕاىل �لتجاء عىل واحلث
  وسـيأيت §م القاري من رشح الفقه االٔكرب. 
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 القرب مساèٔ ٔاو القرب فتنة من ٔاحد جنا لو: قال قربه عىل قاعد وهو معاذ بن سعد دفن يوم وسمل عليه هللا صىل النيب ٔان عباس ابن وعن

) والبيهقي يف ٕاثبات عذاب القرب ٦٥٩٣) وأالوسط (١٠٨٢٧عنه. رواه الطرباين يف الكبري ( رÈ مث مضة مض ولقد. معاذ بن سعد لنجا

، انتهـى. ورواه الطرباين يف الكبري موثقون رجال الطرباين ):٥/٣٣٢وحاكه املناوي يف فيض القدير () ٣/٤٦). قال الهيمثي (١١٢(

 لو: قال مث اسرتجع مث قربه عىل وقف معاذ بن سعد تويف يوممل صىل هللا عليه وس هللا رسول ٔان) بسـند آخر عن ابن عباس ١٢٩٧٥(

  وفيه ابن لهيعة.  .عنه رÈ مث ضغط لقد ،سعد لنجا ٔاحد القرب ضغطة من جنا

. رواه هناد يف الزهد فيها وما ا*نيا من خري مناديå من منديل اTي معاذ بن سعد وال القرب ضغطة من ٔاجري ما :قال مليكة ٔايب ابن عنو 

 ). ٥٦صـ وذكره ابن القمي يف الروح ( ،)٣٥٦(

 ٕان عائشة، Î: قال يشء. ينفعين ليس القرب وضغطة ونكري منكر بصوت حدثتين يوم منذ ٕانك هللا، رسول Î: قالت ٔاهنا عائشة عنو 

 ٕاليه فتقوم الصداع، ابهنا ٕالهيا يشكو الشفيقة Sٔمه املؤمنني عىل القرب يف ضغطة وٕان العني. يف اكٕالمثد املؤمنني ٔاسامع يف ونكري منكر صوت

. رواه ابن أالعرايب الصخر عىل البينة كضغطة قبورمه، يف يضغطون كيف هللا يف للشاكني ويل ،عائشة Î ولكن رفيقا. مغزا رٔاسه فتغمز

) ٕاىل ١١٥صـ ). وعزاه السـيوطي يف رشح الصدور (٢/٤٠٠) وا*يلمي (١١٦() والبهيقي يف ٕاثبات عذاب القرب ١٨٧٠يف معجمه (

و  ١٥٩كام يف التقريب (صـ  ضعيفان جدعان بن زيد بن وعيل جعفر ٔايب بن احلسن هفيهذا حديث ضعيف ٔالن ابن منده وابن النجار. و 

٤٠١ .(   

 بن ٕابراهمي عن أالنصاري غزية ٔابو حدثين املوفقيات يف باكر بن الزبري قال ما الغريب ومن): ٦/٢٦٥٨( حياءاالٕ  خترجي يف الزبيدي الوق

 ٕاذ ميشون مه فبيT .وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٕاليه خفرج معاذ بن سعد وتويف :معر بن هللا عبد قال قال ٕاحساق بن محمد عن سعد

 Þ اهزت وقد قربه يف مض :قالوا .قربه يف مض حني معاذ بن سعد مسعت :قال ؟عنا خلفك ما هللا نيب Î :فقالوا .ٔادركهم حىت فوقفوا ختلف

 . وسـبقهشعري خزب من شـبعة شـبع ٔالنهحيىي  مض لقد بيده نفيس فواTي ،زكرÎ بن حيىي ٔام هللا عىل ٔاكرم سعد :فقال .الرمحن عرش

  ، انهتـى. يضغطون ال أالنبياء ٔان واملعروف .معضل وٕاسـناده مبرة منكر ديثاحل هذا: وقال )١١٤يف رشح الصدور (صـ  السـيوطي

) ٥٦صـ وابن رجب يف ٔاهوال القبور () ٣٢٣ ـالقرطيب يف التذكرة (صالبيهقي يف ٕاثبات عذاب القرب و ويف الباب ٔاحاديث كثرية ذكرها 

والسفاريين يف لوامع أالنوار  )٢/٣٦٢) والالٓلئ املصنوعة (١١١السـيوطي يف رشح الصدور (ص و ) ٣.٤٦والهيمثي يف مجمع الزوائد (

  د تقدم يف الهامش حديث دفن زينب ريض هللا عنها. وق. يف رشح الصدور ، واسـتوعبها السـيوطي)٢/١٤البهية (

   سب ذكر بعض الفوائد املتعلقة هبا:ؤاما ضغطة القرب فينا

املطبوع مع رشح عيل  ١٩قال إالمام ٔابو حنيفة يف الفقه أالكربأالنبياء.  ٕاالٔان ضغطة القرب للك ٔاحد ولو اكن مؤمنا صاحلا ٔاو صبيا  ٔاولها

): وضغطة القرب حق، انتهـى. قال عيل القاري: ٔاي تضييقه حق حىت للمؤمن الاكمل حلديث: لو اكن ٔاحد جنا منها لنجا ٢٩٣صـ القاري (

                                                           

 يف الزبدوي إالمام به ورصح إالمام، تصانيف من هو: فقيل. فيه اختلفوا االٔكرب والفقه): ١/١١٠يف نرباس الساري (محمد يونس اجلونفوري قال شـيخنا   ١٩

Þم شـيخنا.  انهتـى البلخي، مطيع ٔايب تصانيف من هو: وقيل. االٔكرب الفقه كتاب حنيفة ٔابو صنف قد: ولفظه) ٣ صـ( ٔاصو§  

) وابن قدامة يف ٕاثبات صفة ١٨٤ صـ(الهالكني  الفرق عن الناجية الفرقة ومتيزي ا*ين يف التبصريوممن ٔاثبت النسـبة ٕاىل ٔايب حنيفة ٔابو املظفر أالسفراييين يف 

 ١/٣٣٢) وعبد القاهر القريش يف اجلواهر املضية (١٨٣و  ١٤٠و  ٥/٤٦) وفتاويه (٦/٢٦٣) وابن تميية يف درء تعارض العقل والنقل (١٧٠ صـالعلو (

حر احمليط يف ٔاصول الفقه ) والزركيش يف الب٢٦٤و  ١٩٠و  ١٨٦و  ٨٥و  ١/٥) وابن ٔايب العز يف رشح الطحاوية (٤٧١و  ٤٦١و  ٢/٢٦٥و 

 صـ) وابن قطلوبغا يف �ج الرتامج (٣/٣١٨) وابن ٔامري حاج يف التقرير والتحبري (١/١٠٧) والعيين يف معدة القاري (٤/٨٤٤) وتشنيف املسامع (١/٣٨(
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سعد بن معاذ اTي اهزت عرش الرمحن ملوته، ويه ٔاخذ ٔارض القرب وضيقه ٔاوال عليه، مث هللا سـبحانه يفسح ويوسع املاكن مد نظره ٕاليه، 

ترمج السـيوطي يف رشح صاحلا. و  اكن وٕان صاحبه عىل القرب ضغط يف جاء ما �ب): ٣٢٣صـ رة (ترمج القرطيب يف التذكانتهـى. و 

 يدل ما ورد وقد): ٥٦وقال ابن رجب يف ٔاهوال القبور (صـ للك ٔاحد.  ): �ب مضة القرب١١١صـ الصدور برشح حال املوىت والقبور (

وقال احلكمي الرتمذي يف نوادر أالصول  . انهتـى.وغريه بطة ابن مهنم العلامء من طائفة بذ± ورصح ،والاكفر للمؤمن عام التضييق ٔان عىل

 عىل نإ ف ،وختلصوا ذ± من امتنعوا رهبم من حبظهم ٔالهنم ،سؤال وال مضة هلم فليس السالم علهيم وأالولياء أالنبياء فأما): ٢/١٠٣(

ووافقه عىل . تفسري، انهتـى. وقوÞ أالولياء لعå عطف جاللهتم من اللحود هتاهبم اللحود وردوا ٕاذا ما وعظمته تعاىل هللا جالل من قلوهبم

. قال يف ٔامنوذج ) بل عده من اخلصائص٤/١٠٣النسايئ ( السـيوطي يف حاشـية) و ٥/٣٣٢اسـتثناء أالنبياء املناوي يف فيض القدير (

وقال . ، انهتـىسوامه غريه وال صاحل ال الضغط من يسمل ومل أالنبياء، وكذ± قربه يف يضغط وال: )٢٢٨صـ ( اللبيب يف خصائص احلبيب

 ماتوا اTين الصبيان فيه فدخل ،ٔاحد للك القرب مضة ٔان واالٓ"ر أالخبار من تقدم مما عرف وقد): ٦/٢٦٥٨حياء (االٕ الزبيدي يف خترجي 

 ةاملدين �رخي يف شـبة بنا وروى، انتهـى، وقد تقدم احلديث. ٔايوب ٔايب عن حصيح بسـند الطرباين رواه ما T± يشهد ومما .صغارا

 وال هللا رسول Î :قيل .ٔاسد بنت فاطمة ٕاال القرب ضغطة من ٔاحد عفيأ  ما :قال وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔان ٔانس عن) ١/١٢٣(

 ٔانس عن أالحول عامص عن احلافظ نعمي ٔابو رواه): ٣٢٦صـ قال القرطيب يف التذكرة (. ٔاصغرهام واكن .ٕابراهمي وال :قال ؟ابنك القامس

 عداد يف وهو صالح بن روح به تفرد) من طريق ٔايب نعمي وقال: ١/٢٦٨قلت: ٔاسـنده ابن اجلوزي يف العلل املتناهية (. انتهـى. مبعناه

 رواه): ٩/٢٥٧). قال الهيمثي (١٨٩) وأالوسط (٢٤/٣٥١، انتهـى. ورواه الطرباين بسـنده يف الكبري (عدي ابن ضعفه وقد ا�هولني

  ، انتهـى. الصحيح رجال رجاÞ وبقية ضعف. وفيه واحلامك، حبان ابن وثقه صالح، بن روح وفيه وأالوسط. الكبري يف الطرباين

  . ، انهتـىوغريه املؤمن تعم ٔالهنا امللكني سؤال قبل القرب ضغطة ٔان هذا من وعمل): ٤/٣٨٤قال الرميل يف فتاويه (: يف وقهتا "نهيا

 الXات فبارش ،صدره يف إالميان نور ٔارشق من املؤمن): ٢/١٠٠وحقيقهتا. قال احلكمي الرتمذي يف نوادر أالصول ( "لهثا يف سبهبا

 العبودة وفاء من نقض مفا العبودة يف وامليثاق العهد عليه ٔاخذ وقد ،مهنا االٓديم وخلق مطيعة وأالرض ،أالرض من ويه والشهوات

                                                                                                                                                                                        

) والسفاريين يف ١/٢٧ز عيون البصائر () وامحلوي يف مغ١/١٦٩) ومجع الوسائل (٧/٢٧٧٩) واملرقاة (٤٣ صـ) وعيل القاري يف رشح الفقه االٔكرب (٣٣١

) ونعامن االٓلويس يف جالء ٢٩ صـ) ومقدمة السعاية (٧٧ صـ) واللكنوي يف فتاويه �ٔالردية (٢/١٤) والزبيدي يف إالحتاف (١/٢٦٢لوامع أالنوار الهبية (

 قال قد): ٥/٤٥٧ هللا عليه وسمل املطبوعة يف مجموع رسائå () وغريمه. قال القاري يف رسالته ٔادè معتقد ٔايب حنيفة يف ٔابوي النيب صىل١/٢١٢العينني (

 حنيفة ٔاليب ليس :قلت فٕان :الكردري قال): ٢/٤٦١وقال عبد القاهر القريش ( ، انهتـى.االٔكرب �لفقه املعرب املعترب كتابه يف أالقدم واهلامم أالعظم إالمام

 ٔالنه ،Þ واملتعمل العامل وكتاب االٔكرب الفقه يكون ٔان نفي بذ± وغرضهم ،تصنيف ال>م عمل ىف Þ ليس ٔانه ودعوامه ،املعزتè §م هذا :قلت .مصنف كتاب

 موال� العالمة خبط رٔايت فٕاين رصحي غلط وهذا .البخاري حنيفة ٔاليب الكتاب وذ± ،املعزتè من اكن ٔانه ودعوامه وامجلاعة السـنة ٔاهل قواعد بأكرث فيه رصح

. وقال انهتـى ،املشاخي من كثري جامعة ذ± عىل تواطأ  :وقال ،حنيفة ٔاليب ٔاهنام فهيام وكتب الكتابني هذين العامدي ينياتق الرب  الكردري وا*ين امل مشس

 وكتاب الرساè وكتاب واملتعمل العامل كتاب صنف حنيفة �أ  ٔان يالزبدو  رشح يف جناينأالرز ماماالٕ  ) عن الكفوي: وذكر٢٩ صـاللكنوي يف مقدمة السعاية (

  ، انهتـى. املعزتè §م فهو مصنف كتاب ماملالٕ  ليس قيل وما ،املقصود وكتاب كرباالٔ  الفقه

) ٕاىل ٢/٤٧١) وابن العامد يف شذرات اTهب (١٣٤ صـ) والعلو (٢/٢٢٥) والعرش (١٣/١٥٨) و�رخي إالسالم (١/٢٥٧لكن نسـبه اTهيب يف العرب (

 ٔايب تلميذ هللا عبد بن احلمك البلخي مطيع ٔايب تصنيف من االٔكرب والفقه): ١/٤١٥ٔايب مطيع البلخي. قال العالمة ٔانور شاه الكشمريي يف العرف الشذي (

 ،تصنيفه من ليس ٔانه عىل ثونفاحملدّ  االٔكرب الفقه يف ٕاليه نسب ما ماوأ ): ١/٧٩، انهتـى. وقال يف فيض الباري (صدوق ٔانه وعندي فيه متلكم وهو حنيفة،

 وقد. �قد غري لكونه احلديث �ب يف حبجة ليس ولكنه قال، كام ليس: ٔاقول Äمي. نهإ : وقال اTهيب فيه تلكم وقد البلِخي. مطيع ٔايب تلميذه تصنيف من بل

 ليست ٔاهنا الصواب لكن إالمام، ٕاىل منسوبة لكها والكبري، الصغري والوسـيطني واملتعمل العامل كتاب وهكذا. متغايرة لكها افوجدهت االٔكرب للفقه سخن  عدة رٔايت

  ).١٠٥و  ١٠٢ صـ، انهتـى. وممن اعمتد عىل ما نقل ٔابو مطيع البلخي إالمام اللكنوي يف فتاويه �ٔالردية (لٕالمام
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 اكن فٕان .الضمة من يتخلص الرمحة جميء قدر وعىل .عليه فرتحب الرمحة تدركه مث مضة مضته بطهنا يف وجدته فٕاذا .عليه واجدة صارت

 تدركه حىت الضمة يف اللبث يطول احملسـنيني حد عن خارجا اكن وٕان .لبث للضمة يكن فمل احملسـنني من قريب هللا رمحة فٕان حمسـنا

 .ٕاليه مشـتاقة واكنت حمسـنا ظهرها عىل اكن ٔالنه ،السخطة مضة ال الشفقة مضة الضمة وتE ،الرمحة عليه توسع احملسن ٔالن وهذا .الرمحة

 من Þ خالق ال والاكفر الرمحة تدركه حىت لبث لضمته يكون اÇلط والظامل .ٕاليه الشوق بعد غائبه وجد كغائب مضته بطهنا يف وجدته فلام

 ٔانه الضغطة هذه سبب :الرتمذي احلكمي قال)، قال: ١١٥وخلص §مه السـيوطي يف رشح الصدور (صـ . انهتـى. �را عليه فميالٔ  الرمحة

 التقصري يف معاذ بن سعد ضغط وT± .الرمحة تدركه مث Þ جزاء الضغطة هذه جفعلت ،صاحلا اكن وٕان ما خبطيئة ٔامل وقد ٕاال ٔاحد من ما

 غري ،طاحل وال صاحل القرب ضغطة من ينجو ال :الروح كتاب يف السعدي القامس ٔابو قال): ١١٤(صـ السـيوطي وقال ، انهتـى، البول من

 :قال .فيه Þ إالنفساح ٕاىل يعود مث قربه ٕاىل نزوÞ ٔاول يف للمؤمن احلاè هذه وحصول للاكفر الضغط دوام والاكفر املسمل بني الفرق ٔان

): وضيق القرب حق سواء اكن مؤمنا ٔاو ٢٥٠صـ ( ال>م حبر يف النسفي وقال، انهتـى. امليت جسد عىل جانبيه ٕالتقاء القرب بضغطة واملراد

 هللا بنعمة تنعماكن  ٔانه ملا وخوفه ذ± هول فيجد ضيقه Þ ويكون القرب عذاب Þ يكون ال املطيع املؤمناكفرا ٔاو مطيعا ٔاو فاسقا. وقال: 

وقال السـيوطي . واملؤمن العايص يكون Þ عذاب القرب وضيقه لكن ينقطع عنه عذاب القرب يوم القيامة، انتهـى ملخصا. النعمة يشكر ومل

 بعرشة عنه تدفع عقوبتها فٕان سيئة فعل من :بعضهم قال: )٢/١٧وتبعه السفاريين يف لوامع أالنوار ( )١١٥صـ يف رشح الصدور (

 ابن ): ذكر١١٥صـ ) والسـيوطي يف رشح الصدور (٥٩صـ ابن رجب يف ٔاهوال القبور ( قالو وذكر من مجلتها ضغطة القرب.  ،ٔاسـباب

 ومنها ٔا$م ٕامنا ٔاصلها ٔاهنا القرب مضة ٕان :قال: اكن يقال قريش من شـيخا مييالت  بكر ٔا� مسعت قال مييالت  هللا عبد بن محمد عن ا*نيا ٔايب

 برٔافة مضته مطيعا هللا اكن مفن عليها. قدم مث و*ها عنها غاب اليت الوا*ة مضة مضهم ٔاوالدها ٕاليها رد فلام الطوي. الغيبة عنها فغابوا خلقوا.

ؤاشار ٕاليه  ويؤيده ما تقدم من حديث عائشة ريض هللا عنها.، انتهـى. لرهبا عليه منها خسطا بعنف مضته عاصيا _ اكن ومن ورفق،

): وقيل: وضغطته �لنسـبة ٕاىل املؤمن عىل هيئة معانقة أالم الشفيقة ٕاذا قدم علهيا و*ها من ٢٩٤صـ القاري يف رشح الفقه االٔكرب (

    السفرة العميقة، انهتـى. 

 جنا لو مضة ومض القرب صاحبمك عىل تضايق بعد ذكر احلديث ) وهو فصل ال>م ؤانفسه، قال١/٢٩٠مث رٔايت §م اTهيب يف السري (

 و*ه فقد ٔامل جيد كام املؤمن، جيده ٔامر هو بل يشء، يف القرب عذاب من ليست الضمة هذه: قلت: عنه هللا فرج مث هو لنجا ٔاحد مهنا

 ؤامل قربه، من قيامه ؤامل عليه، ٔاهå بباكء تأثره ؤامل وامتحانه، قربه يف سؤاÞ ؤامل نفسه، خروج ؤامل مرضه، ٔامل من جيد وكام ا*نيا، يف ومحميه

 قط. Äمن عذاب من وال القرب، عذاب من يه وما العبد. تنال قد لكها أالراجيف فهذه ذ±. وحنو النار، عىل الورود ؤامل وهوÞ، املوقف

: وقال احلرسة، يوم ؤانذرمه: تعاىل هللا قال. ربه لقاء دون للمؤمن راحة وال ٢٠لكه، ٔاو ذ± بعض يف به هللا يرفق التقي العبد ولكن

 اجلنة، ٔاهل من ٔانه نعمل ممن فسعد الهزات، هذه ومع اخلفي. واللطف العفو تعاىل هللا فنسألاحلناجر.  *ى القلوب ٕاذ االٓزفة يوم ؤانذرمه

 العافية، ربك سل خوف، وال ٔامل وال روع وال ا*ارين، يف هول يناÞ ال الفائز ٔان تظن هذا Sٔ Îنك. عنه هللا ريض الشهداء ٔارفع من ؤانه

 يشء، يف القرب عذاب من الضغط هذا وليس) وقد ٔالفه قبل السري: ٢/٣٢٦وقال يف �رخي إالسالم ( .، انهتـىسعد زمرة يف حيرش� ؤان

                                                           

 تعاىل هللا عصمه من ٕاال هبذا يبتىل ٔاحد فلك. القرب ضغطة من ٔاي ،القرب فتنة من ٔاجري: قول معىن وقيل :)١/٨( ريبك ل ا ريسل ا حرش  يف يسخرس ل اقال   ٢٠

 البقيع فارجت .ٔاكرب هللا ٔاكرب، هللا: فقال وسمل عليه هللا صىل هللا رسول وجه تغري عنه هللا ريض معاذ بن سعد عىل الرتاب سوي ملا ٔانه روي ما عىل منه،

 يف ولكن .الصاحل العبد هذا لنجا القرب ضغطة من ٔاحد جنا ولو. عنه هللا فرج مث ٔاضالعه، مهنا اختلفت ضغطة القرب ضغطه ٕانه: فقال .ذ± Þ فقيل. �لتكبري

 هبا البار ابهنا ٕالهيا يشكو الشفيقة الوا*ة مبزنè للمؤمن الضغطة تE: فقال ذ± عن وسمل عليه هللا صىل هللا رسول سألت ٔاهنا عهنا هللا ريض عائشة حديث

   .ـىهت ن ا .الصخرة حتت البيضة مبزنè للمنافق ويه تغمزه، رٔاسه عىل يدها فتضع الصداع،
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 ورود وساعة املوقف يوم وكروعته عليه، �متحان مليك جهوم من وكروعته محميه، باكء من وSٔمله روحه، كزنع ،املؤمن روعات من هو بل

  . انهتـى. روعاتنا يؤمن ٔان هللا نسأل .ذ± وحنو Äمن،

        مناقب سعد بن معاذ ريض هللا عنهمناقب سعد بن معاذ ريض هللا عنهمناقب سعد بن معاذ ريض هللا عنهمناقب سعد بن معاذ ريض هللا عنه

 ومناقبه الرمحن، عرش ملوته اهزت البدري، أالنصاري معرو ٔابو السابقني ٔاحد الشهيد الكبري السـيد): ١/٢٧٩قال اTهيب يف السري (

  ة وغري ذ±، انتهـى. السري  ويف الصحاح يف مشهورة

 ٔاهديت: يقول عنه هللا ريض الرباء) عن ٣٨٠٢لصحيح �ب مناقب سعد بن معاذ ريض هللا عنه. وروى فيه (ترمج البخاري يف او 

 خري معاذ بن سعد ملناديل هذه؟ لني من ٔاتعجبون: فقال لينها. من ويعجبون ميسوهنا ٔاحصابه جفعل حرير، ح وسمل عليه هللا صىل للنيب

  . ٔالني ٔاو منها،

 معاذ، بن سعد ملوت العرش اهزت: يقول وسمل عليه هللا صىل النيب مسعتقال  عنه هللا ريض جابر عن) عن ٣٨٠٣وروى البخاري (

 ضغائن، احليني هذين بني اكن ٕانه: فقال الرسير. اهزت: يقول الرباء فٕان جلابر: رجل فقال وسمل مثå. عليه هللا صىل النيب عن جابر عنو 

قال حافظ ا*نيا إالمام املزي يف هتذيب الكامل . معاذ بن سعد ملوت الرمحن عرش اهزت: يقول وسمل عليه هللا صىل النيب مسعت

 تواتر وقد): ١/٢٩٢قال اTهيب يف السري (، انتهـى. و الصحابة من جامعة رواه متواترة، كثرية وجوه من روي حديث وهو): ١٠/٣٠٢(

   ، انتهـى. به فرحا سعد ملوت اهزت العرش ٕان :وسمل عليه هللا صىل هللا صىل النيب قول

 فلام حامر. عىل جفاء ٕاليه فأرسل معاذ، بن سعد حمك عىل نزلوا ٔا�سا ٔان عنه هللا ريض اخلدري سعيد ٔايب عن) ٣٨٠٤وروى البخاري (

 فٕاين: قال. حمكك عىل نزلوا هؤالء ٕان سعد Î: فقال .سـيدمك ٔاو خريمك، ٕاىل قوموا: وسمل عليه هللا صىل النيب قال املسجد من قريبا بلغ

  . املE حبمك ٔاو هللا، حبمك حمكت: قال ذرارهيم. وتسـىب مقاتلتهم تقتل ٔان فيهم ٔاحمك

 صىل النيب ذ± فبلغ قريظة. بين يف حلمكه وذ± جنازته، ٔاخف ما: املنافقون قال معاذ بن سعد جنازة محلت ملا: قال ما± بن ٔانس عنو 

) ؤابو يعىل ٧٢٥٤) والزبار (٢٠٤١٤) ومعمر بن راشد (٣٨٤٩. رواه الرتمذي (حتمå اكنت املالئكة ٕان: فقال وسمل عليه هللا

   ) ووافقه اTهيب.٤٩٢٦) واحلامك (٧٠٣٢ابن حبان (حصحه و ). ٧/١٢٤وسكت عليه ابن جحر يف الفتح ()، وحصحه الرتمذي ٣٠٣٤(

، وقد تقدم بعضها )٤/١٢٨البداية والهناية (وابن كثري يف  )٢/٣١٨إالسالم (ثرية ذكرها اTهيب يف السري و�رخي ٔاحاديث ك  ويف الباب

  يف ما مىض. 
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ه. طبعته دار عامل الكتب ببريوت ٤٣٦ٔاخبار ٔايب حنيفة ؤاحصابه، للقايض ٔايب عبد هللا حسني بن عيل الصميري املتوىف سـنة  )١

 طبعة "نية، وهو يف جمe.   ١٤٣٥يف سـنة 

 وهو معروف متداول. ه.٧٧٥املضية يف طبقات احلنفية، للشـيخ عبد القادر القريش املتوىف سـنة اجلواهر  )٢

 وهو معروف متداول.  ه.٨٧٩للعالمة قامس بن قطلوبغا املتوىف سـنة �ج الرتامج،  )٣

ه تطبع ه. ٩٧٩املتوىف سـنة  هطبقات احلنفية، للعالمة عالء ا*ين عيل بن ٔامر هللا امحليدي املعروف �بن احلنايئ وقنايل زاد )٤

 .ثالثة جمeاتوهو يف  ،ه١٤٢٦يف سـنة  ببغداد السـين الوقف ديوان مطبعة

ه. طبع حديثا ٔالول ٩٩٠املتوىف سـنة  الكفوي سل�ن بن ، للعالمة محموداÇتار النعامن مذهب فقهاء من أالخيار ٔاعالمكتائب  )٥

. وهو من ٔاحسن ما يف الباب، اعمتد عليها وخلص ما بتحقيق مجموعة من املؤلفني يف جمeين ٕاسـتنبول مرة من مكتبة إالرشاد

 ة موجودة عىل النت. ونسخته اخلطيفيها العالمة عبد احلي الكنوي. 

يف ٔاربعة من مرص طبع  ه.١٠٠٥وقيل: سـنة  ه.١٠١٠لسنية يف ترامج احلنفية، لتقي ا*ين الغزي املتوىف سـنة الطبقات ا )٦

   ٢١ٔان العالمة اللكنوي مل يقف عليه. ويبدو ، لكنه �قص.جمeات بتحقيق عبد الفتاح محمد احللو

يف سـنة  ببغداد السـين الوقف ديوان مطبعةه تطبع  ه.١٠١٤للعالمة عيل القاري املتوىف سـنة  ،أالمثار اجلنية يف ٔاسامء احلنفية )٧

 . وهو يف جمeين ،ه١٤٣٠

وÞ  وهو معروف متداول.ه. ١٣٠٤للعالمة عبد احلي اللكنوي املتوىف سـنة وبذيå التعليقات السنية، §هام  ،الفوائد الهبية )٨

  طرب أالماثل برتامج أالفاضل، ؤاكرثها ترامج احلنفية. 

 نيرش ع و  ةثالث يف شيدالغنب  يف اثي دح عبط  ،يشيدالغنب ل ا يئالمكلا نمحر لا ظفح دمحمل ،ةيف ن حل ا مجار ت ىلع ةيض مل ا رو دبل ا   )٩

 لسر أ  رشانل ا نأ  تعمسو  .باتك ل ا اذه نم ةخسن  ىلاعت هللا انق زر  .احلنفية ترامج يف املؤلفة الكتب ٔاخضم هنإ  :لاقي ،اeجم

    .مو لعلا رهاظم ةبت ك م  يف دو جو م åعلف ،ةيدنه ل ا ةر اقلا هبشـ  يف سر ادملا تا$أ  ىلإ  باتك ل ا

� ¢�á�¿������tu��rs�t��I�àé�@� #$%� ¡whg����#f©� B����63�3�Q�ê �ë~�î�R�¶���ì� D���o�í� �|}~�(��
î� w $�,���D3�X�°�E�Hï �;�# �/���ªè�ý�#�/�  
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  . كام هو عادته ٔانه مل حيصå وٕاال Tكره واTي يظهر) وذكر هذا التصنيف. ٥/٢٦٧املطبوع يف مجموعة رسائÞ ) å يف طرب أالماثلترمج  مث رٔايته  ٢١
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  آب.ليه املرجع واملإ عمل �لصواب و أ تعاىل وهللا 

fيوسف شـبري ٔامحد الربيطاين يالبار عفو ربه  حرره العبد الرا .  

   ه.١٤٣٩حمرم  ٢٩

 وصوبه املفيت شـبري ٔامحد الربيطاين والصويف املفيت محمد طاهر الوادي.

العرص العالمة محمد يونس اجلونفوري ذكر مض سعد بن معاذ ريض هللا عنه يف اليواقيت الغالية تمتة: مث رٔايت بعد مدة ٔان شـيخنا حمدث 

لو عمل حالها مل يوافقهام،  هنأ  رهاظلا) وما تقدم من §م احلكمي الرتمذي والقرطيب، ف�ٔنه وافقهام، لكنه مل يتلكم يف ٔاسانيدها. و ٢/١١٠(

  .  باو صل� ٔاعمل ىلاعتوهللا 


