
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً" أسئلة على

 سؤال جواب

 "...عجبا   إٌمانهم ٌكون القٌامة ٌوم أقوام تًأ"سٌ حدٌث تخرٌج

 Azzam Abu Fara إلى

 :السؤال

 هللا ورحمه علٌكم السالم

 ،شٌخنا بخٌر نتمأو عام وكل طاعتكم هللا تقبل

 ةالمساعد رجوأ ..اللفظ بهذا تخرٌجا له أجد فلم الحدٌث هذا تخرٌج عن بحثت كنت

 الٌوم بشراكم: فٌقال وبأٌمانهم، أٌدٌهم بٌن نورهم ٌسعى عجبا، إٌمانهم ٌكون القٌامة ٌوم أقوام سٌاتً)

 هم من الصحابة فٌقول لهم، هللا محبة على واألنبٌاء ئكةالمال فٌغبطهم خالدٌن، فادخلوها طبتم علٌكم وسالم

 عطله كتابا   فٌجدون بعدكم ٌأتون هؤالء أحبائً وهم أصحابً فأنتم منكم، وال منا لٌسوا: قال هللا؟ رسول ٌا

 سبٌلها فً فٌالقون للناس وٌعلمونها وٌقرؤونها وٌحٌونها والسنة الكتاب على فٌقبلون أماتوها، وسنة   الناس

 نتمأف شهدائكم، من بأربعٌن أحدهم وشهٌد منكم، بأربعٌن أحدهم إٌمان إن لقٌتم، مما وأعنف أشد العذاب من

 فً وهم مكان، كل من بالظالمٌن فٌحاطون أعوانا، الحق على ٌجدون ال وهم أعوانا الحق على تجدون

 انصرهم اللهم وقال دٌهم،أٌ على المسلمٌن عز وسٌكون هللا نصر ٌأتٌهم الوقت هذا وفً المقدس بٌت أكناف

 .(الحوض على رفقائً واجعلهم

 .فٌكم هللا وبارك

 
 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 الحدٌث، كتب من أي فً اللفظ بهذا علٌه نقف لم فإننا عنه تسأل الذي )الحدٌث( للنص بالنسبة -ٔ

 وكأنها ذلك فعل من فَجعلها بعض، إلى بعضها ُضم   متعددة أحادٌث من مأخوذة ألفاظه بعض أن وٌبدو

 :واحد حدٌث

 ...واحد لحدٌث متعددة رواٌات ولٌست متعددة، أبواب فً أحادٌث هً إلٌها المشار األحادٌث أن مع -أ

 ...ذاتها األلفاظ ولٌست عنه المسئول النص فً ذكر مما قرٌبة ألفاظ فٌها األحادٌث بعض أن كما -ب

 ...مختلفة األلفاظ أن مع األحادٌث بعض فً الواردة المعانً بعض ا  أٌض عنه المسئول النص وفً -ج

 مقبولة أحادٌث منها عنه المسئول النص فً واأللفاظ الصٌغ بعض منها أخذت التً األحادٌث إن ثم -د

 ...بها ٌحتج وال صحٌحة غٌر أحادٌث ومنها بها، ٌحتج

 :بها ٌحتج التً المقبولة األحادٌث تلك من بعضا   لك وأذكر -ٕ



ا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ِ  َرُسولَ  أَن   األشعري مالك أبً عن مسنده فً أحمد روى -  الن اسِ  إِلَى أَْقَبلَ  َصاَلَتهُ  َقَضى َلم 

ا»: َفَقالَ  ِبَوْجِههِ  َها ٌَ ٌُّ وا النَّاس   أَ ِ  أَنَّ  َواْعلَم وا َواْعقِل وا اْسَمع  وا ا  ِعَباد َوَجلَّ  َعزَّ  لِِلَّ س  ٌْ اءَ  َل ٌَ  ش َهَداءَ  َوَل  ِبأَْنِب

ه مْ  ْغِبط  اء   ٌَ ٌَ ةِ  ِمنْ  اأْلَْعَرابِ  ِمنَ  َرُجل   َفَجاءَ  «ّللاَِّ  ِمنْ  َوق ْرِبِهمْ  َمَجالِِسِهمْ  َعلَى َوالشَُّهَداء   اْْلَْنِب ٌَ  الن اسِ  َقاِص

ِدهِ  َوأَْلَوى ٌَ ً   إِلَى ِب ا :َفَقالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا ِ  َنِب ٌَ   ً ِ  َنِب اءَ  ُسوالٌَْ  الن اسِ  ِمنَ  َناس   هللا  ٌَ ْغِبُطُهمْ  ُشَهَداءَ  َواَل  ِبأَْنِب اءُ  ٌَ ٌَ  اأْلَْنِب

َهَداءُ  ْعنًِ َلَنا اْنَعْتُهمْ  هللا ِ  ِمنَ  َوقُْرِبِهمْ  َمَجالِِسِهمْ  َعلَى َوالشُّ ً   لُِسَؤالِ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا ِ  َرُسولِ  َوْجهُ  َفُسر   ،َلَنا ِصْفُهمْ  ٌَ  اأْلَْعَرابِ

ِ  َرُسولُ  َفَقالَ  مْ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللا  َنه مْ  َتِصلْ  لَمْ  اْلَقَبائِلِ  َوَنَواِزعِ  النَّاسِ  أَْفَناءِ  ِمنْ  َناس   ه  ٌْ َتَقاِرَبة   أَْرَحام   َب  فًِ َتَحابُّوا م 

 ِ َضع   َوَتَصاَفْوا ّللاَّ ٌَ   
ْومَ  َله مْ  ّللاَّ اَمةِ  ٌَ ٌَ ه مْ  ن ور   ِمنْ  َمَنابِرَ  اْلقِ ٌ ْجلِس  َها َف ٌْ ْجَعل   َعَل ٌَ وَهه مْ  َف ج  اَبه مْ  ا  ن ور و  ٌَ  ا  ن ور َوِث

ْفَزع   ْومَ  النَّاس   ٌَ اَمةِ  ٌَ ٌَ ونَ  َوَل  اْلقِ ْفَزع  مْ  ٌَ اء   َوه  ٌَ ِ  أَْولِ ِهمْ  َخْوف   َل  الَِّذٌنَ  ّللاَّ ٌْ مْ  َوَل  َعَل ْحَزن ونَ  ه  ٌَ». 

َل »: َفَقالَ  اْلَمْقُبَرةَ  أََتى ملسو هيلع هللا ىلص هللا ِ  َرُسولَ  أَن   هرٌرة أبً عن صحٌحه فً مسلم روى - ك مْ  م  السَّ ٌْ  َقْوم   َدارَ  َعلَ

ْؤِمِنٌنَ     َشاءَ  إِنْ  َوإِنَّا م 
َنا َقدْ  أَنَّا َوِدْدت   َلِحق ونَ  بِك مْ  ّللاَّ ٌْ ا إِْخَواَنكَ  أََوَلْسَنا :َقالُوا «إِْخَواَنَنا َرأَ : َقالَ  ؟هللا ِ  َرُسولَ  ٌَ

َنا أَْصَحابًِ أَْنت مْ » أْت وا َلمْ  الَِّذٌنَ  َوإِْخَوان  ٌْفَ  :َفَقالُوا «د  َبعْ  ٌَ أْتِ  لَمْ  َمنْ  َتْعِرفُ  َك ِتكَ  ِمنْ  َبْعدُ  ٌَ ا أُم  ِ  َرُسولَ  ٌَ  ؟هللا 

تَ »: َفَقالَ  ٌْ ل   أَنَّ  َلوْ  أََرأَ ل   َله   َرج  ٌْ ر   َخ َلة   غ  َحجَّ نَ  م  ٌْ ل   َظْهَريْ  َب ٌْ ْهم   َخ ْعِرف   أََل  ب ْهم   د  َله   ٌَ ٌْ ا َبلَى :َقالُوا «؟َخ ٌَ 

أْت ونَ  َفإِنَّه مْ »: َقالَ  ،هللا ِ  َرُسولَ  ر   ٌَ لٌِنَ  ا  غ  وءِ  ِمنَ  م َحجَّ ض  ه مْ  َوأََنا اْلو  ٌ َذاَدنَّ  أََل  اْلَحْوِض  َعَلى َفَرط   َعنْ  ِرَجال   َل

الُّ  اْلَبِعٌر   ٌ َذاد   َكَما َحْوِضً ٌ َقال   َهل مَّ  أََل  أ َناِدٌِهمْ  الضَّ ل وا َقدْ  إِنَّه مْ  َف ْحق ق ول  َفأَ  َبْعَدكَ  َبدَّ ْحق ا  س   .«ا  س 

قُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا ِ  َرُسولَ  سمعت: قال عقبة عن صحٌحه فً مسلم روى - ِتً ِمنْ  ِعَصاَبة   َتَزال   َل »: ٌَ  أ مَّ

ِهمْ  َقاِهِرٌنَ  ّللاَِّ  أَْمرِ  َعَلى ٌ َقاِتل ونَ  وِّ مْ  َل  لَِعد  ه  رُّ ٌَه م   َحتَّى َخاَلَفه مْ  َمنْ  ٌَض  اَعة   َتأِْت مْ  السَّ  .«َذلِكَ  َعَلى َوه 

ً   أَن   َعاِزب   ْبنِ  اْلَبَراءِ  َعنِ  مسنده فً أحمد روى - ِب ُهوِدٌّ  َرَجمَ  ملسو هيلع هللا ىلص الن  كَ  إِنًِّ اللَّه مَّ »: َوَقالَ  ا  ٌَ  أَنًِّ أ ْشِهد 

ل   ا َمنْ  أَوَّ ٌَ نَّة   أَْح  .«أََمات وَها َقدْ  س 

ِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  أَُماَمةَ  أَبًِ َعنْ  مسنده فً أحمد روى - تًِ ِمنْ  َطاِئَفة   َتَزال   َل »: ملسو هيلع هللا ىلص هللا   اْلَحقِّ  َعلَى أ مَّ

ِهمْ  َظاِهِرٌنَ  وِّ مْ  َل  َقاِهِرٌنَ  َلَعد  ه  رُّ ٌَه مْ  َحتَّى َْلَْواءَ  ِمنْ  أََصاَبه مْ  َما إِلَّ  َخاَلَفه مْ  َمنْ  ٌَض  أِْت مْ  ّللاَِّ  أَْمر   ٌَ  َكَذلِكَ  َوه 

ا: َقال وا ولَ  ٌَ نَ  ّللاَِّ  َرس  ٌْ مْ  َوأَ تِ : َقالَ  ؟ه  ٌْ تِ  َوأَْكَنافِ  اْلَمْقِدسِ  ِبَب ٌْ  .«اْلَمْقِدسِ  َب

ٌ ةَ  أَبًِ َعنْ  سننه فً الترمذي روى - ً   أَُم ْعَباِن ٌْتُ : َقالَ  الش  ً   َثْعلََبةَ  أََبا أََت ٌْفَ  :َلهُ  َفقُْلتُ  اْلُخَشِن  َتْصَنعُ  َك

ةِ  ِبَهِذهِ  ٌَ ٌ ةُ : َقالَ  ؟اْْل ة   أَ ٌَ ا﴿ َتَعاَلى َقْولُهُ : تُ قُلْ  ؟آ ٌَُّها ٌَ ك مْ  آَمن وا الَِّذٌنَ  أَ ٌْ ك مْ  َل  أَْنف َسك مْ  َعَل رُّ  إَِذا َضلَّ  َمنْ  ٌَض 

ت مْ  ٌْ ِ  أََما: َقالَ  ﴾اْهَتَد ِ  َرُسولَ  َعْنَها َسأَْلتُ  ،ا  َخِبٌر َعْنَها َسأَْلتَ  َلَقدْ  َوهللا  وا َبلِ »: َفَقالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا   وفِ بِاْلَمْعر   اْئَتِمر 

ْنَكرِ  َعنِ  َوَتَناَهْوا تَ  إَِذا َحتَّى اْلم  ٌْ َطاع ا  ش ح   َرأَ ى ا  م  تََّبع َوَهو  ا ا  م  ٌَ ْن ْؤَثَرة   َود  ي   ِذي ك لِّ  َوإِْعَجابَ  م 
ٌِهِ  َرأْ  بَِرأْ

كَ  ٌْ ةِ  َفَعَل ٌَّام َوَراِئك مْ  ِمنْ  َفإِنَّ  اْلَعَوامَّ  َوَدعِ  َنْفِسكَ  ِبَخاصَّ ْبر   ا  أَ  فٌِِهنَّ  لِْلَعاِملِ  اْلَجْمرِ  َعلَى اْلَقْبِض  ِمْثل   فٌِِهنَّ  الصَّ

ل   َخْمِسٌنَ  أَْجرِ  ِمْثل   ْعَمل ونَ  َرج  رُ  َوَزاَدِنً :اْلُمَباَركِ  ْبنُ  هللا ِ  َعْبدُ  َقالَ  «َعَملِك مْ  ِمْثلَ  ٌَ ٌْ ا: قٌِلَ  ُعْتَبةَ  َغ  هللا ِ  َرُسولَ  ٌَ

ا َخْمِسٌنَ  أَْجرُ   .َغِرٌب   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا :ِعٌَسى أَُبو َقالَ  ،«ِمْنك مْ  َخْمِسٌنَ  أَْجر   َبلْ »: َقالَ  ؟ِمْنُهمْ  أَوْ  ِمن 

 مقال فٌها أحادٌث أٌضا   وردت ولكن. بها ٌحتج مقبولة أحادٌث هً األعلى فً المذكورة األحادٌث -ٖ

 أن لبٌان نهام شٌئا   وأذكر عنه، المسئول النص فً جاء ما بعض بعضها ٌشبه وصٌغا   ألفاظا   حوت وقد

 :صحٌحة وغٌر صحٌحة متعددة أحادٌث من ُرّكب قد عنه المسئول النص

: قال خلفاؤك؟ من: قالوا ،«خلفائً على ّللا رحمة»: ملسو هيلع هللا ىلص قال بطة البن الكبرى اإلبانة فً جاء -

 هللا عبد بن كثٌر عن القضاعً الشهاب مسند فً وجاء ،«ّللا عباد وٌعلمونها سنتً، ٌحٌون الذٌن»

 فطوبى غرٌبا، بدأ كما وسٌعود غرٌبا، بدأ الدٌن إن»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال جده، عن أبٌه، عن ،المزنً

 فً وجاء ،«ّللا عباد وٌعلمونها سنتً ٌحٌون الذٌن»: قال الغرباء؟ من هللا رسول ٌا: فقٌل ،«للغرباء

 الناس وٌعلمونها وسنتً أحادٌثً ٌروون بعدي من ٌأتون الذٌن خلفائً ارحم اللهم... ]: األحادٌث جامع
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 وابن الحدٌث، أصحاب شرف فً والخطٌب الفاصل، المحدث فً والرامهرمزي ،األوسط فً الطبرانً)

: المٌزان فً قال. يالعلو طاهر أبو عٌسى بن أحمد به تفرد: الطبرانً قال علً عن عباس ابن عن النجار

 تعدٌال (، وال ا  جرح فٌه ٌذكر فلم حاتم أبً ابن ذكره اللسان فًو. باطل والحدٌث كذاب،: ًالدارقطن قال

 ًالهاشم عٌسى بن أحمد فٌه: (ٕٙٔ/ٔ) ًالهٌثم قال. (4ٗٙ٘ رقم ،77/ٙ) األوسط فً نًالطبرا أخرجه

 ،74ٗ/ٔ) ًالدٌلم: ا  أٌض وأخرجه. (ٖٙٔ/ٔ) الفاصل المحدث فً يوالرامهرمز. كذاب: نًالدارقط قال

 ترجمة ،ٕٔٗ/ٔ) اللسان فً الحافظ ووافقه (4ٓ٘ ترجمة ،7ٕٓ/ٔ) المٌزان فً بًالذه قال. (4ٙٓٔ رقم

 .[.كذاب: نًالدارقط قال. ًالهاشم عٌسى بن أحمد ترجمة فً كالهما (7٘ٙ

 ،«؟أحبابً ألقى متى أصحابً؟ ألقى متى»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول: قال: قال أنس عن العمال كنز فً جاء -

 بً وآمنوا ٌرونً لم قوم أحبابً ولكن حابً،أص أنتم»: قال أحباؤك؟ نحن ٌسلأو: الصحابة بعض فقال

 بن أنس عن للدٌلمً الخطاب بمأثور الفردوس فً وجاء. الثواب( فً الشٌخ )أبو «شواقباْل إلٌهم أنا

َحاَبة بعض َفَقالَ  «أحبابً أْلقى َمتى أَْصَحاِبً أْلقى َمتى»: َمالك  أَْنت م»: َقالَ  أحبابك َنحن أولٌس :الص 

ِهم أَنا بًِ وآمنوا ٌرونً لم قوم أحبابً نأَ  غٌر أَْصَحاِبً ٌْ  الرسالة فً القشٌري وذكره. «باْلشواق إَِل

ًّ  أخبرنا: بالسند  ٌحٌى حدثنا: قال البصري، عبٌد بن أحمد أخبرنا: قال هللا، رحمه اإلهوازي، أحمد بن عل

 قال: قال مالك بن أنس عن سالم، بن نعٌم عن القرشً، هللا عبد بن عثمان حدثنا: قال الجٌانً محمد بن

 أصحابً، أنتم»: فقال أحبابك؟ أولسنا وأمنا أنت بأبٌنا: أصحابه فقال «أحبابً؟ ألقى متى»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

 فٌهم، مطعون رواة فٌه الحدٌث وهذا. «أكثر باْلشواق إلٌهم وأنا بً، وآمنوا ،ٌرونً لم قوم: أحبابً

 ٌحتج التً المقبولة األحادٌث من لٌس الحدٌث هذا نأ أي... مكذوب منكر حدٌث إنه الباحثٌن بعض وقال

 .بها

 ما على صاغه مركب، نص هو بل ،ملسو هيلع هللا ىلص للنبً حدٌثا   لٌس عنه المسئول النص أن ٌتضح وهكذا -ٗ

 ومنها به ٌحتج مقبول هو ما منها مختلفة أحادٌث فً جاءت وصٌغا   ألفاظا   فٌه وجمع مجهول شخص ٌبدو

 عن حدٌثا   بوصفه عنه المسئول النص هذا ٌروى أن ٌصح ل لذلكو به، ٌحتج وال مقبول غٌر هو ما

 .ملسو هيلع هللا ىلص ّللا رسول

 .وأحكم أعلم وهللا

 
 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـٗٗٗٔ األول ربٌع ٕٓ

 مٕٕٕٓ/ٓٔ/ٙٔ الموافق

 :الفٌسبوك لىع هللا( )حفظه اْلمٌر صفحة من الجواب رابط

https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/658288322525207 
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