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     :امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح  ـ 1

ثنا عبد  ،ثنا أحمد بن طارق الوابشي ،حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة: قال الطبراني
 ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  :قال: عن ابن عمر  ،عن أبيه ،الرحمن بن زيد بن أسلم

منون أولئك اآل ،يفزع الناس إليهم في حوائجهم ،هللا عز و جل خلقا خلقهم لحوائج الناسإن 
  ." من عذاب اهللا
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 مكارم األخالق يفو ،)13334، رقم  12/358( :ريبكلا مجعملا يف ه الطبرانىأخرج
  .)82 :مقر ،341 :ص(
  

�6�� � أبي محمد بن عثمان بن " �M) 3/225( " حلية األولياء وطبقات األصفياء " ��
<�����·��ù�ab�NH���d_?����شيبة����5  

د بن مد بن إبراهيم الناقد، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا أححمحدثنا سعد بن م
  ...عن أبيه، عن ابن عمر ،بن أسلميد زشي، ثنا عبد الرحمن بن بطارق الوا

6��d�����6�� ���IJK�� عن ابن عمر، لم  يث غريب من حديث زيددهذا ح �5?�
  .من حديث أحمد بن طارق ه إال ابنه عبد الرحمن، وما كتبناه إالنع يروه
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 ،الجمهور ضعفه) وهو عبد الرحمن بن زيد (  شخصفيه  ) :8/192(قال الهيثمى 
، كذا نقل عنه المناوي في الصحيح رجال رجاله وبقية ،أعرفه لم عنه الراوي طارق بن وأحمد

  ).606/ 2( القدير فيض
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  .جدا]  يعنى  ابن المدينى[ ي ضعفه عل: قال البخاري

  ;ضعيف: فقال اسلم بن زيد بن الرحمن عبد عن حنبل بن احمد سألت: قال أبو طالبو
  ;ضعيف بشئ، حديثه ليس سلمأ بن زيد بن الرحمن عبد: قال نهأ معين ابن يحيى عن

 بقوي ليس: [ فقال اسلم بن زيد بن الرحمن عبد عن ابي سألت : الرحمن عبدقال و
  .واهيا الحديث وفي صالحا نفسه في كان]  الحديث

  .ضعيف الحديث: عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم فقال سئل أبو زرعة
  .حدث عن أبيه ال شيء: قال أبو نعيمو
ضعفه أحمد وعلي وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم الرازي والنسائي : قال ابن الجوزيو

   .، وابن حجروالدارقطني
وقال ابن حبان كان يقلب األخبار وهو ال يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع 

  .المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك
  .وكان كثير الحديث ضعيفا جدا: وقال ابن سعد
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هو رجل صناعته  ،ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه :بن خزيمةاوقال 
  .ليس من أحالس الحديث ،العبادة والتقشف

  .قال الساجي وهو منكر الحديثو
  .حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف :قال الطحاويو

   .روى عن أبيه أحاديث موضوعة :وقال الحاكم وأبو نعيم
   .أجمعوا على ضعفه :وقال بن الجوزي

 الضعفاء الصغيرو، 2/209: التاريخ الصغير، و5/284: للبخاري التاريخ الكبير : انظر(
الضعفاء ، 102: ، صالضعفاء لألصفهاني، 233/ 5( والتعديل الجرحو، 74: للبخاري، ص

: ، الطبقات الكبرى206: للنسائي، ص الضعفاء والمتروكين، 2/95: والمتروكين البن الجوزي
 ،2/380:، المغني في الضعفاء2/57: ، المجروحين4/269: الكامل في ضعفاء الرجال، 5/413

  ) 6/161:، تهذيب التهذيب2/331:، ضعغاء العقيلي17/114: تهذيب الكمال
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عنه كما ذكرت يونس بن وقد روى  ،وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم له أحاديث حسان

وهو ممن احتمله الناس وصدقه  ،وروى معتمر عن آخر عنه ،عبيد وسفيان بن عيينة حديثين
  )4/273: الكامل في ضعفاء الرجال .(بعضهم وهو ممن يكتب حديثه
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 ثنا مسلم بن محمد بن اهللا عبد ثنا): 194/ 5( "الضعفاء فى الكامل "قال ابن عدي في 
 عبد ثنا عمرو أبي بن إبراهيم بن اهللا عبد ثنا الكزبراني المفضل بن الرحمن عبد بن أحمد

  ... عمر بن عن أبيه عن أسلم بن زيد بن الرحمن

 )وهو الغفاري( إبراهيم بن اهللا عبد غير يرويها ال بأسانيدها األحاديث وهذه :الشيخ قال   
  .اه.الثقات عليهوعامة ما يرويه ال يتابعه : وقال أيضا... 

  
أخبرنا هبة اهللا بن  :) 1007:  ،  رقم2/117(  "هاب د الشمسن  "في   يقضاعقال ال

إبراهيم بن عمر ثنا علي بن بندار ثنا أبو عمران موسى بن القاسم ثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الرحمن بن الكزبراني ثنا عبد اهللا بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري من أهل المدينة ثنا عبد 

  .به زيد بن أسلم عن أبيه عن بن عمر
����5555        
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 ) هـ571: المتوفى(اهللا المعروف بابن عساكر  ةبو القاسم علي بن الحسن بن هبقال أ
أخبرنا عمران بن محمد بن أحمد بن بلسويه ابن  :)995: ، رقم2/793( " معجم الشيوخ " في

أخبرنا أبوالفتح : أبي الرجاء ابن أبي العباس أبونصر السجزي الحنيفي بقراءتي عليه بمرو
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أخبرنا القاضي الشهيد أبونصر المحسن بن أحمد بن : عبيداهللا بن محمد بن أردشير الهشامي
حدثنا : أخبرنا أبوالحسن علي بن عبداهللا الهمذاني بمكة حرسها اهللا: المحسن الخالدي المروزي

أحمد بن حدثنا : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة: أبومحمد القاسم بن الحسن بن سعد
هذا حديث : وقال ،....حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر : طارق
  .غريب
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  .الثقات عليهوعامة ما يرويه ال يتابعه : ال ابن عديقو
  .ونسبه بن حبان إلى أنه يضع الحديث .متهم بالوضع: الذهبي قالو

   .ر الحديثشيخ منك :قال أبو داود
   .حديثه منكر :وقال الدارقطني

  يحدث عن الثقات بالمقلوبات :وقال
  .ونسبه ابن حبان إلى الوضع، متروك :قال الحافظ و

عبد اهللا بن أبي عمرو واسم أبيه إبراهيم كان يروي  :بن حبان في الضعفاءاقال : وقال
  .ء الملزقاتعن الثقات المقلوبات وعن الضعفا

   .وقال العقيلي كاد أن يغلب على حديثه الوهم
  .وقال الساجي منكر الحديث

  .وقال الحاكم روى عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة ال يرويها غيره
  .ال يرويها عنهم غيره :يروي أحاديث موضوعة وقال: وقال أبو سعيد النقاش
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   .اتفقوا على ضعفه: وعاتوقال ابن الجوزي في الموض
: ، صتقريب التهذيب، 1/330: المغني في الضعفاء، 194/ 5: الضعفاء فى الكامل: انظر(

 ،5/97: للذهبي تاريخ اإلسالم، 5/120: تهذيب التهذيب، 275/ 14: تهذيب الكمال، 295
  .)7/227: إكمال تهذيب الكمال
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� H5  
نا : نا أبو غسان مالك بن يحيى بمصرَ: أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب : مامت لاق

عن عبد اهللا بن عمر،  نا األوزاعي عن عبدة بن أبي ُلبابة: شامي أبو عثمانمعاوية بن يحيى ال
عبادا يخصهم بالنِّعمِ لمنافع العباد، فمن  إن هللا": -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال

  ."غيرهم تلك النِّعم عنهم، وحولها إلى بخلَ بتلك المنافعِ عن العباد نَقَلَ اهللا 
لو ذهب إنسانٌ في : فحدثت بهذا الحديث يزيد بن هارونَ، فقال: قال معاوية بن يحيى

  .هذا الحديث إلى خُراسانَ لكان قليلًا
����5555        

وأخرجه ابن  ).175/ 8( "شرح اإلِحياء"الزَّبيدي في : الحديث عزاه إلى فوائد تمام
أخبار "وأخرجه أبو نعيم في  .همن طريق تمام وغير) ب/ 395ق / 16( "تاريخه"عساكر في 

  .من طريق معاوية بن يحيى به) 276/ 2( "أصبهان
����5555        
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) أ/ 396ق  16( "تاريخ ابن عساكر"كما في  ـ معاوية بن يحيى قال أبو أحمد الحاكم 
وليس هو بالصدفي وال االطرابلسي، وقد أفرده ابن عساكر بترجمة . أهـ. "منكر الحديث":  ـ

 بقهذينع.  
����    ����    ppppRRRR    qqqq    ����    ��������5555        

è ��� � � pR q ? �� _ é�� H5   
 "األوسط"و "الكبير"والطبراني في ) 5( "قضاء الحوائج"أخرجه ابن أبي الدنيا في 

والخطيب في ) 215/ 10و  115/ 6( "الحلية"وأبو نعيم في ) أ/ 139ق : مجمع البحرين(
من طريق محمد بن حسان السمتي عن عبد اهللا بن زيد الكلبي أبي عثمان ) 459/ 9( "التاريخ"

  .به عن األوزاعي
تفرَّد عن األوزاعي بهذا : وقال أبو نعيم. لم يروه عن األوزاعي إلَّا عبد اهللا: قال الطبراني

  .الحديث
����5555        
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  ) 288/ 3: اللسان. (ابن زيد ضعفه األزدي

  ."التقريب"كما في . والسمتي صدوق لين الحديث
مد بن حسان السمتي، وفيه وفيه مح"): 245/ 3( "تخريج اإلِحياء"وقال العراقي في 

. أهـ. "يرويه عن أبي عثمان عبد اهللا بن زيد الحمصي، ضعفه األزدي. لينٌ، ووّثقه ابن معين
  ).192/ 6(وكذا قال الهيثمي 



 

١٠ 

 

، لكن قال )روي(إلى ضعفه حيث صدره بـ ) 391/ 3( "الترغيب"وأشار المنذري في 
  ."ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكًنا": عقبه

��������    xxxx    ����))))    ����    ����    ����    xxxx    ����yyyy����        ����    ��������5555  
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 "طبقات الحنابلة"كما في - "كتاب األربعين"في  خرجه أبو عمرو البحيري النيسابوريأ
من طريق أبي نصر ) 118، 118 - 117/ 6( "الشعب"والبيهقي في  -) 76/ 1(البن أبي يعلى 

: أحمد بن محمد بن نصر اللباد عن أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي به، وقيل
  .عن نافع عن ابن عمرعن عبدة 

�� �� z 6 �� x ? 1{ ? ZY M u ��� Z� � H � �� x ? FE M g d 
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194( M ^�  � � � ��� �] � ��Q � H#  

  
  :حديث الحسين بن علي ـ 2

�B 6 �� � \ m �� n� ��h ��� ? ��� �B � � � ? �� _ � é�� 
H#  
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ستة "، وعيسى بن علي الوزير في ) 23/ 1( "وائدالف"أبو بكر الشافعي في أخرجه 
 - ) 390/ 3( "الترغيب"كما في -  "الثواب"أبو الشيخ في و ،) 1/ 189ق("مجالس من األمالي

من طريق الجهم بن  )308/ 2( "العلل"وابن أبي حاتم في ) 23/ 2( "الموضح"ب في والخطي
محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ حديث ابن  عثمان عن جعفر بن

  .عمر
����5555        
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u ��� � H 5 O �� �� 6 KJIN �> � *� � � �R T H �� �Û 24 H#  
  .وجهم مجهول ،هذا حديث منكر:  ـ) 308/ 2(البنه  "العلل"كما في  ـقال أبو حاتم 

  .ال يعرف: منذري عن الجهموقال ال
   . وبعضهم ضعفه .ال يدرى من ذا ؟ :وقال الذهبي 

  ).143/ 2(اللسان (األزدي كما في  وضعفه

  

  :حديث عائشة ـ 3
�B 6 �� � \ m �� n� ��h ��� � �7 �B  � m �� n _ � ����> 

� � ��� é�� HN �> � � · �� � 6 �� Æ� �I H5  
����5555        

/ 2( "الموضح"الخطيب في و )242/ 2( الخميسية األمالي ترتيب يف شجريلاأخرجه  
من طريق العباس بن بكّار عن عبد اهللا بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ) 253

  .إبراهيم التيمي عنها مرفوعا بنحو حديث ابن عمر
����5555        

u ����������� HN �> ��� � � M �;������> � � � ��] �� "�s H#   
����>>>>    ����    ����    TTTT    ��������    8888�� ��7777£�£�£�£�YYYY����������������XXXX5555        

  .الثقات عن الحديث منكر :يدع بنال اق
  .كذاب الدارقطني قالو

  .روالمناكي الوهم حديثه على الغالب :العقيلي وقال
   .كذابا وكان :يبهلذا الق

  .ال يجوز االحتجاج به، وال كتب حديثه إال على سبيل االعتبار: بن حبانوقال ا
  .ذاهب الحديث: الحاكم أبو أحمد وقال



 

١٢ 

 

: ص ،الحديث بوضع رمي عمن الحثيث الكشف ،5/ 5 :الرجال ضعفاء في الكامل(
 ،593/ 5 :بشار :ت اإلسالم تاريخ ،3/363:ضعفاء العقيلي ،1/328 :المغني في الضعفاء ،148

 ).237/ 3: اللسان

  
  :مرسل الحسن ـ 4

�B 6 �� � \ m �� n� ��h ��� � �7 �B ± _ è ��� éA é�� H5  
من طريق داود بن المحبر عن الربيع ) 49( "قضاء الحوائج"أخرجه ابن أبي الدنيا في 

  .بن صبيح عنه مرفوعا بنحو حديث ابن عمر
����5555        

�> M �� �� �; ��� X�W �� # HN � O �� � ¨� � � � � �� H# j��_ � �·Û 
û )63/ 4( :قضاء الحوائج: باب ،تمام فوائد وتخريج بترتيب البسام الروض(: ? ZY M 

�¦� H#  

  
  :امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح ـ 5

����� � �
�
����6�����Z� ��� �� N�� R¡ � ¢£¤¥�� �

¦
§¨ � ��©�� Nª � �"«¬� 5¯�أحاديث  " 26 ـ¯

����� )443: ، رقم2/1023( " )المشيخة الكبرى(الشيوخ الثقات �è�M�x����B��Ø×�?��

H���d�_�n����m�>�#  
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حدثنا عبداهللا بن : حدثنا أبوسهل العكبري قال: أخبرنا أبوالوفا طاهر بن الحسين قال

حدثنا : حدثنا عبداهللا بن أبي سعد قال: المؤذن قال حدثنا جعفر بن محمد: موسى الهاشمي قال
 ! بة، عن سفيان بن عيينة، عن عبدالملك بن عمير، محمد بن حفص اليماني، عن عمارة بن عق

  .. عن عطاء، عن ابن عباس 
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� ¯°±� �²̄ � ¦ �³N��´ � � �

¦
µ 6  "  زوائد األمالي والفوائد  -اإليماء إلى زوائد األمالي واألجزاء

 <� M : )3/500( " والموطأ ومسند اإلمام أحمدوالمعاجم والمشيخات على الكتب الستة 

��� � � ? FE M ¶ H5 U إسناده مظلم ".  
�> � �¤ j§ u H O �> ? �· ��� 24 	N ¸ä ? F�¦� , 1�0 M �R ? 1�0 

�-s � z¹#  
��������BBBB    ????    ����¼¼¼¼����4444    bbbbaaaa    ����5555        
  .)ةمجرت هل دجأ مل( أبوالوفا طاهر بن الحسين ـ 1
  .)ةمجرت هل دجأ مل( أبوسهل العكبري ـ 2
: وقال البرقانى .كان فيه تساهل شديد: قال ابن أبى الفوارس :عبداهللا بن موسى الهاشمي ـ 3

ميزان  (.ثقة: وقال أبو الحسن بن الفرات .أبو العباس الهاشمي ضعيف، وله أصول ردية
  .)2/509 :االعتدال في نقد الرجال

  .)ةمجرت هل دجأ مل( :المؤذن جعفر بن محمد ـ 4
  .)ةمجرت هل دجأ مل( :عبداهللا بن أبي سعد ـ 5
  .)ةمجرت هل دجأ مل( :محمد بن حفص اليماني ـ 6
  .)ةمجرت هل دجأ مل( :بةعمارة بن عق  ـ 7

  
��������õõõõ����    ����5555            

أخبرنا أبوالغنائم حمزة بن علي السواق  : )693: ، رقم3/1343(قاضي المارستان وقال 
عبدالملك  :أخبرنا جعفر بن محمد الخواص: أخبرنا أبوالفرج أحمد بن عمر الغضاري قال: قال

  ...جابر بن سمرة، عن ابنِ عباسٍ رضي اهللاُ عنهما قالَبن عمير، عن 

  .ذكر جابر بن سمرة بدل عطاء
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����¼¼¼¼����4444    ��������BBBB5555        
الثقات ممن لم يقع  " يف اغبولطق نب مساق لاق( م حمزة بن علي السواقأبوالغنائ ـ 1

  .)ةقث : )4/34( " في الكتب الستة
 : )2/371( " باسنألا " يف يناعمسلا لاق( أبوالفرج أحمد بن عمر الغضاري ـ 2

  .)قودص
الشيخ، اإلمام، القدوة،  :يبهذلا لاق .ثقة: وقال الخطيب :جعفر بن محمد الخواص ـ 3
سير  (.توفي سنة ثمان وأربعين وثالث مئة في رمضان وله خمس وتسعون سنة ...المحدث

  .)15/559 :أعالم النبالء
 :لادتعالا نازيم( .ومات في آخر سنة ست وثالثين ومائة :عبدالملك بن عمير ـ 4

2/661(   
  

jjjj����5555            
�> � �; j� � H l � ª©6 "العرش لظل الموجبة الخصال في الفرش تمهيد" 

����������È�����M_��) 16: ص(�è�xH���d�_�n����m�>�����B� �Ø×�?�� 5  

  

 أحمد عن إبراهيم بن إسحاق ثنا يوسف بن محمد حدثني: الثواب في الشيخ أبو روى
  ...عباس ابن نع أبيه عن الحكم بن إبراهيم ثنا النيسابوري األزهر بن

   .)244/ 2/ 1( "مسنده"الديلمي في أخرجه 
��������BBBB    ????    ����¼¼¼¼����4444    bbbbaaaa    ����5555        
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�) � �¸e ¦ � � �¸e � ¾���Rk���6 UBÉ�" U/ ��� 2M �> � ÷�Û � H �� KJI5 

  .يخطىء ويخالف
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� �� _�	N I� H O �� �È �� �Û � d����Û����� �_�f 6 �O ��N _ d � H �� 

�> M � Î* Ì �� �>  � � � ��� �> · �Ñv ÜR � H#  
��������    ????    ����    ����44445555        

  .ساقط :)147: ص( الرجال أحوال يف يناجزوجلا لاق
 البن والمتروكين الضعفاء(.ساقط الحديث متروك :األزدي وقال .متروك :النسائي وقال

  )30/ 1:الجوزي
  )2/94 :الجرح والتعديل (.ال شئ بانأبن  إبراهيم بن الحكم :نه قالأيحيى بن معين  نع
  .تركوه ، وقل من مشاه على ضعفه : )1/12( المغنيفي  قال الذهبيو
 :يقول األهوازي عبدان سمعت :)242/ 1( الرجال ضعفاء في الكامل يف يدع نبا لاقو
 كانت :فقال أبان بن الحكم بن إبراهيم له ذكر أو له وذكرنا :يقول العظيم عبد بن عباس سمعت

 عن أبيه أحاديث يعني هريرة أبو وال عباس بنا فيها ليس ،مراسيل كتبه في األحاديث هذه
نه كان يوصل أوإلبراهيم بن الحكم غير هذه األحاديث عن أبيه وبالؤه مما ذكروه  ...عكرمة

  .عامة ما يرويه ال يتابع عليهو ،المراسيل عن أبيه
 وربما أخطأ :يمدنالحكم بن أبان ال ةمجرت يف )186/ 6( الثقات يف حبان ابن لاقو

  .ضعيف وإبراهيم عنه الحكم بن إبراهيم ابنه رواية من روايته في المناكير وقع وإنما
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  :هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح  ـ 6

��ª ���� ��ÝÞ¥��Z ß
¦ �àN��R��é���)) 8/174( " المجالسة وجواهر العلم " �6)هـ333: المتوفى ،

���� )3482: رقم�è�M�x��B� �Ø×�?����ÛÔe����á����m �H���d�_5  
  

حدثني أحمد بن أعين البصري، عن عمرو بن جميع، : حدثنا ابن أبي موسى األنطاكي
  ...عن رسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم عن يحيى بن سعيد، عن األعرج، عن أبي هريرة

����5555        
u ��� � � ? �� _ � �� ��� � H � ��� z6 � �  � �¡4 HN �> 

? � ����24 	 ����; ��� \� � â X�WN "�s �� # F�! HN  X K _ �ã�B�äå�
��B _ ��� �� � ��IB ��IB�d��Ì�ÓN j§�è ¤��H�O " المجالسة وجواهر العلم "?  

æ 6 �> ��� � � · U ًواه جدا U Æ� �I H #  

��������BBBB    ????    ����¼¼¼¼����4444    bbbbaaaa    ����5555        
  .)ةمجرت هل دجأ مل(: ابن أبي موسى األنطاكي ـ 1
  .)ةمجرت هل دجأ مل( :أحمد بن أعين البصري ـ 2

\\\\����    ����    ââââ    TTTT    ��������    88887777    ����££££YYYY    ����    ����XXXX5555  
   .وقيل البصري ،أبو عثمان الكوفي :وقيل ،أبو المنذر :عمرو بن جميع ـ 3

   .قال يحيى كذاب خبيث ليس بثقة وال مأمون
   .متروك :وقال النسائي وقال الدارقطني

   .كان يتهم بالوضع :وقال ابن عدي
ال يحل كتب  ،يروي الموضوعات عن األثبات والمناكير عن المشاهير :وقال ابن حبان

  .حديثه إال على سبيل االعتبار



 

١٧ 

 

 ليس روى من عن رواياته ذكرت ما غير أحاديث جميع بن ولعمرو :يدع نبا لاقو
  .بوضعها يتهم وكان مناكير وعامتها بمحفوظة
الضعفاء  ،2/224 :يزوجلا نبال المتروكينالضعفاء و ،6/224 :الجرح والتعديل :رظنا(

المجروحين من المحدثين  ،112/ 5 :الرجال ضعفاء في الكامل ،219 :ص ،يئاسنلل والمتروكين
 :رواية الدوري ،تاريخ ابن معين ،2/482 :المغني في الضعفاء ،2/78 :والضعفاء والمتروكين

 :ميزان االعتدال ،4/358 :لسان الميزان ،3/264 :اء العقيليضعف ،12/191 :تاريخ بغداد ،3/462
  .)1/450 :فلف والمختلالمؤت ،4/935 :تاريخ اإلسالم ،3/251

  
  

  :هنع هللا يضر مالك بن أنس ثيدح ـ 7
 محمد علي أبو أخبرنا :)63/ 4( تمام فوائد وتخريج بترتيب البسام الروض( تمام لاق

 بن مسلمة بن اهللا عبد القَعنَبي نا: الحباب بن الَفضْلُ خليفة أبو نا: الثُّمامي شعيب بن هارون بن
:  ـصلى اهللا عليه وسلم  ـقال رسول اهللا : قال مالك بن أنس عن وردان بن سلمة عن قَعنب

ئجِ الناس، آلى على نفسه أن ال يعذِّبهم بالّنارِ، فإذا كان يوم إنّ هللاِ عبادااختصهم لقضاء حوا"
  ."القيامةِ َخلَوا مع اهللا يحدثهم ويحدثونه، والناس في الحسابِ

  ).411/ 5( "اللسان"الحافظ ابن حجر في : "فوائد تمام"الحديث عزاه إلى 
����5555        

�> ��� � � ��� � �� � HN �ç �� è 6 �X ? é "  محمد بن هارون بن
� ? �_ � Æ� �M �> ^] · Z }1 ? " شعيب أبو علي األنصاري الدمشقي �I �� � M 

�¦� �; ��� ê � ���R ? FE M KJI5 " ال يحتمل مثل هذا ـ وإن كان ضعيفًا ـوسلمة".  

�X ? é " محمد بن هارون " ? FE M 6 �ëì íV 6 KJI :" لسان( ." يتهم كان 
  .)558/ 7 :الميزان
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  .سلمة بن وردان منكر الحديث، ضعيف الحديث :دمحأ مامإلا لاق
  .سلمة ابن وردان مدينى ليس بشئ :بن معين يحيى لاقو
تدبرت حديثه فوجدت عامتها منكرة، ال يوافق حديثه عن  ،ليس بقوى :متاح وبأ لاقو

  .ال في حديث واحد، يكتب حديثهإنس حديث الثقات أ
ال حديثا إنس شاركه فيه أنه حدث حديثا عن أال نعلم : زرعة وبأو متاح وبأ لاقو

  .فيه غيره ن هذا قد شاركه إف ." من مات ال يشرك باهللا شيئا ": حدا حديث انس عن معاذوا
  .رروى عن أنس بمناكي :ميعن وبأ لاقو

   .ضعيف :والدارقطني العجليووقال النسائي 
  .ال يحتج به :وقال ابن حبان

  .الناس سائر ويخالف منكرة أشياء يرويه ما بعض متون وفي :يدع نبا لاق
  .لين الحديث :يبهذلا لاق

وكانت عنده أحاديث يسيرة وكان ثبتا فيها وال يحتج بحديثه وبعضهم  :وقال ابن سعد
 .يستضعفه

  .هو عندي ثقة حسن الحديث :وقال أحمد ابن صالح :وقال ابن شاهين في الثقات   
كان يروي عن أنس أشياء ال تشبه حديثه وعن غيره من الثقات ما ال  :قال ابن حبانو

يشبه حديث االثبات كأنه كان قد حطمه السن فكان يأتي بالشئ على التوهم حتى خرج عن 
  .حد االحتجاج



 

١٩ 

 

   .حديثه عن أنس مناكير أكثرها :وقال الحاكم
 ،89 :ص ،ميعن يبأل الضعفاء ،4/175 :الجرح والتعديل ،1/422:لعجليل ،معرفة الثقات( 

 في الكامل ،184:ص ،يئاسنلل الضعفاء والمتروكين ،2/12 :يزوجلا نبال الضعفاء والمتروكين
 بيرقت ،1/276:المغني في الضعفاء ،1/336 :نابح نبال المجروحين ،335/ 3 :الرجال ضعفاء

  .)4/141 :بيذهتلا
  

ññññ    òòòò������������    ����    ��������5555            
  è ��� ñ ò��� 6 �x � ? ×Ø �B �I m �� á _ d � HN ba �5  
سليمان بن أبي سليمان  " ةمجرت يف )2/١٠٤١( لمتفق والمفترقا يف بيطخلا هجرخأ

حدثنا أبو الطيب محمد  ...محمد بن ...أخبرني أحمد بن محمد العتيقي) 638( لاق " العسكري
ليمان بن ابي سليمان العسكري حدثنا جعفر بن محمد بن جعفر غندر البغدادي حدثنا س

  ...عن أنس رضي اهللا عنه ...الطائفي
����5555            
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محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو قال 

 الصغير الجامع شرح التنوير )هـ1182: المتوفى(سالفه باألمير إبراهيم، عز الدين، المعروف كأ
)4 /3(:   

 من) إليهم الناس يفزع. (أيديهم على بقضائها أي) الناس بحوائج اختصهم عبادا هللا إن(
 في. (األول هنا والمراد ،القاموس في قاله وأغاث، استغاث: أي يفرح كفرح يفزع، فزع

  .ها.بذلوها ما أيديهم في ذلك يبقي أنه ويأتي) اهللا عذاب من اآلمنون أولئك حوائجهم
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صلى اهللا عليه  ـقوله  "): 2/228("شرح األربعين"قال الحافظ الفقيه ابن رجب في 
إِياك { : هذا منتزع من قوله تعالى} وإذا استعنت فاستعن باهللا  ،إذا سألت فأسأل اهللا{:  ـوسلم 

، فإن السؤال هللا هو دعاؤه والرغبة إليه، والدعاء هو العبادة، ] 5: الفاتحة [} ستَعينُ نَعبد وإِياك َن
 {: وتال قوله تعالى ،من حديث النعمان بن بشير ـصلى اهللا عليه وسلم  ـكذا روي عن النبي 

 لَُكم َتِجبي أَسونعاد ُكمبقَالَ رلترمذي خرجه اإلمام أحمد وأبو داود وا ] 60: غافر [} و
صلى اهللا عليه  ـوالنسائي وابن ماجه، وخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك عن النبي 

  .}الدعاء مخ العبادة { :  ـوسلم 
فتضمن هذا الكالم أن يسأل اهللا عز وجل، وال يسأل غيره، وأن يستعان باهللا دون غيره، 

، وفي الترمذي ] 32: النساء [} منْ َفْضله  واسأَلُوا اللَّه{ : فأما السؤال فقد أمر اهللا بمسألته فقال
، وفيه أيضاً عن أبي } سلوا اهللا من فضله، فإن اهللا يحب أن يسأل { : عن ابن مسعود مرفوعاً

ليسأل أحدكم ربه حاجته { : ، وفي حديث آخر} ال يسأل اهللا يغضب عليه  من{ : هريرة مرفوعاً
  .} كلها، حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع 
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صلى اهللا  ـالنهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة، وقد بايع النبي وفي "
أبو بكر الصديق وأبو ذر : منهم ،جماعة من أصحابه على أن ال يسألوا الناس شيئاً ـعليه وسلم 

  ."وثوبان، وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته فال يسأل أحداً أن يناوله إياه
        
����çççç    ��������������������    üüüü 6 ý� · �� � �� �� ù 3�4 · � Æ� ���zy�KJI:  
من  ن سؤال اهللا عز وجل دون خلقه هو المتعين؛ ألن السؤال فيه إظهار الذلواعلم أ"

السائل والمسكنة والحاجة واالفتقار، وفيه االعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونيل 
ألنه حقيقة  خوال يصح الذل واالفتقار إال هللا وحده .المطلوب، وجلب المنافع ودرء المضار

اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة : م أحمد يقولوكان اإلما .العبادة
  .ها."لغيرك
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فإن قلوبهم كلها بيد اهللا  ،فمع النظر لذلك ال فائدة لسؤال الخلق مع التعويل عليهم "
ويصرفها على حسب إرادته، فوجب أن ال يعتمد في أمر من األمور إال عليه سبحانه وتعالى، 

 ...وال معطي لما منع، له الخلق وله األمر سبحانه وتعالى، فإنه المعطي المانع، ال مانع لما أعطى
فبقدر ما يميل القلب إلى مخلوق يبعد عن مواله لضعف يقينه ووقوعه في هوة الغفلة : (ثم قال

مور التي تيقظ لها أصحاب التوكل واليقين، فأعرضوا عما سواه وأنزلوا جميع عن حقائق األ
  .اهـ "حوائجهم بباب كرمه وجوده
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H  �� F� ý�  � �� �� � �ë ¤HN �¨�F� EM " الفتوحات الوهبية بشرح األربعين
  :cé���]�� �J  _ �4 H�� M ��_ 2/�.{""النووية

 طلبت اإلعانة على أمر من أمور الدنيا والدين، ولذا حذف المعمول: وإذا استعنت أي"
؛ ألنه القادر على كل شيء، وغيره عاجز عن كل شيء، } فاستعن باهللا {  ،المؤذن بالعموم

واالستعانة إنما تكون بقادر على اإلعانة، وأما من هو كلٌّ على مواله ال يقدر على إنفاذ ما يهواه 
ع ومن كان عاجزاً عن النف! لنفسه فضالً عن غيره، فكيف يؤهل لالستعانة أو التمسك بسببه ؟
فاستغاثة مخلوق بمخلوق  .والدفع عن نفسه، فهو عن غيره أو أعجز، ليت الفحل يهضم نفسه

كاستعانة مسجون بمسجون، فال تستعن إال بموالك فهو دليلك في أخراك وأوالك، كيف 
فمن ال يستطيع دفع نازلة عن نفسه كيف يدفعها عن غيره، ! تستعين بعبد مع علمك بعجزه ؟

 ."فال تنتصر إال به فهو الولي الناصر، وال تعتصم إال بحبله فإنه العزيز القادر! من أبناء جنسه؟
   .انتهى

  .ملسو كرابو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس هقلخ ريخ ىلع ىلاعت هللا ىلصو اذه
  :هبتك

  يتجلجلا دومحم فراع ريخلا وبأ
  تجلج تورشك ةيقورافلا ةسردملاب فينصتلا راد

  ـه1440 مارحلا مرحم ةرغ
 


