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Praise be to Allaah the Lord of the Worlds and peace and blessing upon the
noblest of all Prophets, thereafter:
This is part of the hadith researches related to the science of hadith,
compiling the hadiths of a single topic, titled: “The Hadiths Reported on
the Condemnation of Buildings Compilation and Study”. I discussed this
title through three topics: The first topic: The hadiths reported on having
buildings. And I compiled in the second topic the hadiths reported on the
absolute condemnation of buildings, as for the third topic it was for the
hadiths reported on the condemnation of buildings beyond one’s need, and
in case the hadith is authentic I made sure I explain its meaning, and the
explanation of the scholars on it.
Keywords: The prophetic hadiths, the reported hadiths, condemnation of
buildings, sunnah
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني  ،وبعد :فإن من ضرورايت العيش يف احلياة الدنيا أن يسعى اإلنسان ليجد له بيتاً أيوي إليه،
وحيميه من املطر ومن الشمس ومن أعني الناس ،كما جاء َع ِن عبد هللا بن عمر  ،قال« :رأيْ تُيِن مع
الش ْم ي
ت بيي يدي ب ْي تًا يُكين يُِّن يمن املط ير ،ويُ يظلُّيِن يمن َّ
س ،ما أعان يِن علْي يه أح ٌد يم ْن خل يْق
َّب ﷺ ب ن ْي ُ
الني يي
َّي
اّلل»( .)1وقوله ( :مع النيب صلى هللا عليه وسلم) أي يف زمن النيب ﷺ(.)2

وقد امنت هللا على عباده أبن جعل هلم بيواتً يسكنون فيها فقال تعاىل :وهللا جعل لكم من
بيوتكم سكناً ،وجعل لكم من جلود األنعام بيواتً تستخفوهنا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم اآلية( .)3فهذا

من متام نعمة هللا على عباده ،كما قال ابن كثري " :يذكر تبارك وتعاىل متام نعمه على عبيده ،مبا جعل
هلم من البيوت اليت هي سكن هلم ،أيوون إليها ،ويسترتون هبا ،وينتفعون هبا سائر وجوه االنتفاع"(.)4
كما أنه سبحانه قد ذم من زاد يف البناء على حاجته ،أو بىن من غري حاجة لذلك ،كما قال
سبحانه  -عن قوم عاد على لسان نبيهم هود عليه السالم  :-أَتَ ْب نُو َن بِ ُك ِل ِريع آيَةً تَ ْعبَ ثُو َن *
وتَت ِ
َّخ ُذو َن مصانِع لَعلَّ ُكم َختْلُ ُدو َن * وإِذَا بطَ ْشتُم بطَ ْشتُم جبَّا ِرين * فَاتَّ ُقوا َّ ِ
َطيع ِ
ون ،فذمهم سبحانه
اَّللَ َوأ ُ
َ َ َ َ ْ
َ َ َْ ْ َ َ
َ

وتعاىل أبهنم يبنون بكل ريع ،وهو كل طريق أو مكان مرتفع مشرف من األرض ،أو الوادي بني اجلبلني،
آية أي عالمة أو بناء مشهور ،مث قوله تعاىل تعبثون أي تلعبون من غري فائدة(.)5
قال جماهد" :ليس أحد أشبه فعاالً بعاد من أمة حممد ﷺ؛ قال :أتبنون بكل ريع آية تعبثون فقد

وهللا فعلوا"(.)6
وهلذا جاء حتذير النيب ﷺ من انشغال املسلمني ابلبناء والتعمري يف الدنيا ،وينسى آخرته اليت ألجلها
ُخلق ،فجاءت أحاديث كثرية عن النيب ﷺ يف ذم البناء الزائد عن احلاجة والتحذير من ذلك ،مع جواز
البناء يف األصل للضرورة.
فأحببت أن أمجع األحاديث واآلاثر الدالة على ذم البناء ،ودراستها ،وبيان أقوال العلماء فيها ،مع ذكر
طرفاً من األحاديث الواردة يف اختاذ البنيان للضرورة.

ومسيته( :األحاديث واآلاثر الواردة يف ذم البنيان ،مجع ودراسة).
( )1صحيح البخاري (66/8رقم.)6302
( )2انظر عمدة القاري للعيين (.)42/33
( )3سورة النحل آية (.)81
( )4تفسري القرآن العظيم (.)590/4
( )5انظر تفسري ابن جرير الطربي (.)375 – 373 /19
( )6تفسري ابن أيب حامت (.)2794/9
( (3

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
 -1حاجة الناس إال السكن ،والبنيان ،فهو من ضرورايت احلياة.
 -2كثرة األسئلة عن صحة األحاديث الواردة يف ذم البنيان ،ومدى ثبوهتا.
 -3بيان التوجيه الصحيح ملا ثبت من هذه األحاديث ،وتوضيح أقوال العلماء يف ذلك.
الدراسات السابقة:
من الدراسات السابقة من تكلم عن موضوع البناء من الناحية الفقهية ،أو من انحية العمران واحلضارة،
أو من انحية الزهد وترك الرتف ،دون التخصص يف دراسة أسانيد هذه األحاديث ومتوهنا ،واملتابعات
والشواهد ،وبيان عللها ،ومن هذه الدراسات:
-1

كتاب «اإلعالن يف أحكام البنيان» أتليف املعلم حممد بن إبراهيم اللخمي املعروف اببن

الرامي البناء (ت 734تقريباً) طبع الكتاب قدمياً عام 1332ه  ،مث حقق يف رسالة
ماجستري للباحث /عبد الرمحن بن صاحل األطرم جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
عام 1403ه
وهو يتكلم من الناحية الفقهية ،كيف يكون البناء ،وما أحكامه مع جريانه ،وال يذكر شيئاً من

األحاديث اليت نقوم بدراستها(.)1
-2

كتاب «عيوب تشييد البناء يف دار الفناء» لفضيلة الشيخ عبد الكرمي بن صاحل احلميد،
ذكر فيها األحاديث الدالة على ذم البناء.

-3

كتاب «ضوابط بناء املساكن يف الفقه اإلسالمي» للباحث /أمحد السعد ،كلية الشريعة،

-4

«بناء املساكن بني احلاجة والرتف» مقال للدكتور عبد السالم بن برجس ،نشر يف جريدة

جامعة مؤتة ،األردن.

اجلزيرة (عدد  10508يف 1422/4/15ه ).
-5

«الضوابط الشرعية لبناء البيوت وأتثيثها» مقال بقلم الشيخ عبد العزيز بن سعد الدغيثر،

منشور يف جملة اجلندي املسلم (عدد  116عام 1425ه ).

وهذه الكتب واملقاالت أوردت كثرياً من هذه األحاديث يف عموم العمارة والبناء ومجلة من األحاديث
الدالة على ذم البناء ،مقتصرةً على جمرد العزو إىل مصادر التخريج ،دون دراسة األحاديث دراسة
تفصيلية لكل حديث؛ أو ختريج األحاديث خترجياً كامالً ،وذكر املتابعات والشواهد ،وبيان علل هذه
األحاديث.
( )1انظر كتاب (تراجم املؤلفني التونسيني  )336/2قال عن الكتاب" :وهو أتليف مفيد جامع ملسائل األبنية والغروس ،وما يتصل
ابألرض ،وفيه بيان ما جرى به العمل بتونس".
( (4

-6

كتاب «األحاديث النبوية الواردة يف البناء والعمارة» للدكتور عبد السميع األنيس ،جملة
جامعة الكويت ،رمضان عام 2009م

وقد اعتىن حفظه هللا أبحاديث العمارة والبنيان بشكل عام ،وأورد بعض األحاديث يف ذم البنيان،
أحببت أن أبني الفوارق بني البحثني ،وهي كما
دون استقصاء ،وللتوافق معه يف بعض األحاديث،
ُ
سيأيت:
ذكر يف مقد مة حبثه أنه اعتمد على األحاديث الصحيحة واحلسنة وما قارهبما إذا كانت له
أ-
شواهد،
وأوردت مجيع األحاديث واآلاثر الواردة يف ذم البنيان ،سواءً كانت صحيحة ،أو حسنة ،أو ضعيفة،
أو ضعيفة جداً ،مع الكالم عليها وبيان درجتها.

ب -اهتم حفظه هللا أبحاديث العمارة اإلسالمية والبنيان ،وذكر بعض األحاديث الواردة يف ذم
البنيان.
وجعلت جمال البحث عندي يف إيراد األحاديث الدالة على ذم البنيان سواءً مطلقاً أو مقيداً ،مع ذكر
بعض األحاديث يف اختاذ البناء للضرورة وبيان حاجة اإلنسان لذلك.
ت -اقتصر حفظه هللا على األحاديث املرفوعة دون اآلاثر.
ت كل ما ورد يف ذم البنيان من أحاديث مرفوعة أو آاثر يف هذا الباب.
وأورد ُ
ث -اقتصر حفظه هللا يف التخريج على بعض املصادر دون توسع ،وأشار إىل بعض العلل.

توسعت يف ختريج األحاديث واآلاثر اليت أوردهتا بذكر الطرق واملتابعات والشواهد ،والكالم على رجال
وقد
ُ
األسانيد ،وبيان العلل ،ونقل أقوال العلماء يف ذلك.
فاستعنت هللا عزوجل على مجع هذه األحاديث واآلاثر ودراستها ،وذكر أقوال العلماء فيها.
ُ
مع ذكر بعض األحاديث الواردة يف اختاذ البنيان ،لبيان جواز ذلك ،واضطرار اإلنسان إليه.
وجعلت خطة البحث على النحو التايل:
خطة البحث :قسمت البحث إىل مقدمة ،وثالثة مباحث:
 املقدمة :وتشمل بعد التقدمي على أمهية املوضوع وأسباب اختياره ،والدراسات السابقة ،وخطةالبحث ،واملنهج املتبع.
 املبحث األول :األحاديث الواردة يف اختاذ البنيان. املبحث الثاين :األحاديث الواردة يف ذم البنيان مطلقا. املبحث الثالث :األحاديث الواردة يف ذم البنيان فوق احلاجة. مث اخلامتة وفيها أهم النتائج. مث الفهارس العلمية.( (5

املنهج املتبع:
 مجعت األحاديث واآلاثر اليت تكلمت عن ذم البناء مطلقاً ،أو التحذير من الزايدة فوقاحلاجة ،واملباهاة ،من مصادر السنة حسب اإلمكان.
 رتبت األحاديث على املباحث املنصوص عليها. رقمت األحاديث ترقيماً تسلسلياً ،وترقيماً خاصاً لكل مبحث. -خرجت األحاديث من مصادر السنة مقدماً الكتب الستة على غريها.

 إذا كان احلديث متكلم فيه أشرت إىل موضع العلة ،وعقبت أبقوال العلماء يف نقد احلديث. -إذا كان احلديث اثبتاً أردفته ببيان املراد منه ،وتوجيه العلماء له.

املبحث األول :األحاديث الواردة يف اختاذ البنيان
(  ) 1احلديث األول:

ب ما جاء ييف البين ياء ).
عنون له البخاري بقوله ( :اب ُ

اق بْ ُن َسعِيدَ ،ع ْن أبيه َسعِيد بن عمرو
فأخرج البخاري يف صحيحه ،عن أ َُيب نُ َعْيم ،عن إِ ْس َح ُ
ت بيي يدي ب ْي تًا يُكين يُِّن يمن املط ير ،ويُ يظلُّيِن يمن
األمويَ ،ع ِن ابْ ِن عُ َمَر  ،قَ َ
َّب ﷺ ب ن ْي ُ
ال« :رأيْ تُيِن مع الني يي
ي ي (.)1
الش ْم ي
َّ
س ،ما أعان يِن علْي يه أح ٌد يم ْن خلْق َّ
اّلل»
وأخرجه ابن ماجه يف سننه( )2عن حممد بن حيىي ،عن أيب نعيم هبذا اإلسناد واللفظ إال أنه قال:
" ما أعانِن عليه خل ٌق هلل تعاىل".

وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان( )3من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن
العاص ،عن أبيه ،قال :مررت مع ابن عمر برجل بىن بيتا له ,فنظرته ،فقال :اي ابن أخي ,لقد رأيتين
بنيت على عهد رسول هللا ﷺ بيتاً بيدي ...احلديث.
وأخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل( ،)4وحنبل بن إسحاق يف جزئه( ،)5وأبو العباس

األصم( ،)6مجيعهم من طريق إسحاق بن سعيد به.

( )1صحيح البخاري (66/8رقم.)6302
( )2سنن ابن ماجه (265/5رقم.)4162
( )3اجلامع لشعب اإلميان (304/19رقم )10219
( )4قصر األمل (ص161رقم.)243
( )5جزء حنبل بن إسحاق (ص72رقم. )12
( )6جمموع يف مصنفات أبو العباس بن األصم (343رقم.)640
( (6

وقول ابن عمر رضي هللا عنه " :رأيتين مع النيب ﷺ" يقصد يف عهد النيب ﷺ ،يبني ذلك رواية
البيهقي يف الشعب ،وهي اليت يقتضيها املعىن حيث بني أنه مل يعينه عليه أحد ،ونص عليه العيين(.)1

توجيه احلديث:

يدل احلديث على جواز اختاذ البناء للحاجة والضرورة.

-1قال ابن هبرية" :يف هذا احلديث ما يدل على جواز البناء ،ويدل على أن املستحب االقتصار منه
على ما يكفي"(.)2
-2وقال الكوراين يف الكوثر اجلاري" :يدل على أنه كان يف غاية الصغر على قدر احلاجة ،واألحاديث
يف ذم البناء كثرية جدًّا وهللا أعلم .ولكن حممولة على ما زاد على قدر احلاجة وكان الغرض املباهاة"(.)3
ال ابن عمر" :و ي
ت
ت لبينةً على لبين ٍة ،وال غر ْس ُ
هللا ما وض ْع ُ
مث روى البخاري يف احلديث الذي بعده ،قَ َ ْ ُ ُ َ َ
ض أ ْهلي يه ،قال :و ي
َّب صلى هللا عليه وسلم ،قال ُسفيا ُن :فذك ْرتُهُ ليب ْع ي
هللا لق ْد بَن،
َنْلةًُ ،م ْن ُذ قُبيض الني ُّ
ْت :ف لعلَّهُ قال ق ْبل أ ْن ي ْب يِن"(.)4
قال ُسفيا ُن :قُل ُ
فهذا توجيه من اإلمام سفيان بن عيينة عندما قال له بعض أهله :وهللا لقد بىن ،بعد روايته حلديث ابن
بض النيب ﷺ" ،قال سفيان :فلعله قال قبل
عمر رضي هللا عنه " :وهللا ما
ُ
وضعت لبنةً على لبنة منذ قُ َ
أن يبين.
وقد أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف قال :حدثنا أبو خالد األمحر ،عن الضحاك بن عثمان ،عن انفع،
«أ َّن ابن ُعمر ،ا ْشت غل بيبين ٍاء له ،فصلَّى الظُّ ْهرُُ ،ثَّ م َّر يِبس يج يد ب يِن عو ٍ
ف ،و ُه ْم يُصلُّون ،فصلَّى
ُ
ْ
ْ
ْ

مع ُه ْم» (.)5

وهذا احلديث فيه إثبات البناء البن عمر رضي هللا عنهما.
وإسناده حسن فيه أبو خالد األمحر هو سليمان بن حيان األزدي ،الكويف؛
قال ابن سعد :وكان ثقة كثري احلديث(.)6
وقال أبو حامت :صدوق(.)7
قال ابن معني يف رواية الدارمي" :ثقة" ،ويف رواية" :ال أبس به" ،ويف رواية :ابن طهمان" :ليس به أبس،
مل يكن بذاك املتقن" ،وكذا يف رواية معاوية بن صاحل" :ثقة ،وليس بثبت".

( )1عمدة القاري للعيين (. )42/33
( )2اإلفصاح عن معاين الصحاح (.)245 /4
( )3الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري ()54 /10
( )4صحيح البخاري (رقم )6303
( )5مصنف ابن أيب شيبة ( 77 /2رقم.)6662
( )6الطبقات الكربى (.)391/6
( )7اجلرح والتعديل  106/4رقم (.)5596
( (7

وقال الدوري :مسعت حيىي ،يعين ابن معني ،يقول :يف حديث أيب خالد األمحر ،حديث ابن عجالن:
إذا قرأ فأنصتوا" قال" :ليس بشيء ،ومل يثبته ،ووهنه"(.)1
وقال ابن عدى" :له أحاديث صاحلة ،وإمنا أُِيت من ِ
سوء حفظه ،فيغلط وخيطئ"(.)2
َ
قال ابن حجر" :صدوق خيطئ"( .)3وقال الشيخ األلباين" :املتقرر فيه بعد النظر يف أقوال األئمة فيه أنه
وسط حسن احلديث"(.)4
وشيخه الضحاك بن عثمان هو ابن عبد هللا احلزامي أبو عثمان املدين؛ قال اإلمام أمحد ،وابن معني،
ومصعب الزبريي ،وأبو داود :ثقة .وقال أبو حامت" :يكتب حديثه وال حيتج به ،وهو صدوق"( .)5وقال
أبو زرعة" :ليس بقوي"( .)6وقال ابن حجر" :صدوق يهم"( .)7فاحلديث حسن كما تقدم.

(  ) 2احلديث الثان:

وقد ترجم له أبو داود يف السنن بقوله ( :ابب يف يياخت ي
اذ الغُرف )
إمساعيل ،عن قيس،
اسي ،حدَّثنا عيسى ،عن
فقال :حدَّثنا ُ
بن ُمطَ ِرف الرؤ ُّ
عبد الرحيم ُ
َ
املزين ،قال :أتينا النيب ﷺ ،فسألْناه الطَّعام ،فقال« :اي عُمر ،اذهب ي
عن ُدكني ب ِن سعيد ِ
فأعطهم»،
َّ
ْ
ََ
ُ
ِ
ِِ
فتاح ِمن ُح ْجَز ِته ففتح(.)8
ْ
فارتَ َقى بنا إىل عليَّة ،فأخذ امل َ

ختريج احلديث:
واحلديث أخرجه أيضاً اإلمام أمحد يف املسند( )9عن وكيع ،عن إمساعيل بن أيب خالد به .مطوالً بذكر
قصة قدومهم على النيب صلى هللا عليه وسلم ،ولفظه " :أتينا رسول هللا ﷺ وحنن أربعون وأربع مائة،
نسأله الطعام ،فقال النيب ﷺ لعمر« :قم فأعطهم» قال :اي رسول هللا ،ما عندي إال ما يُِقيظُِين

والصبية؟  -قال وكيع :القيظ يف كالم العرب :أربعة أشهر  -قال« :قم فأعطهم» قال عمر :اي رسول

هللا ،مسعاً وطاعةً .قال :فقام عمر وقمنا معه ،فصعد بنا إىل غرفة له ،فأخرج املفتاح من حجزته ،ففتح

( )1انظر موسوعة أقوال حيىي بن معني رقم (.)1502
( )2الكامل يف الضعفاء (.)282/4
( )3تقريب التهذيب (رقم .)2547
( )4سلسلة األحاديث الضعيفة (رقم .)1536
( )5اجلرح والتعديل ( )460/4وهتذيب التهذيب (.)447/4
( )6الضعفاء أليب زرعة ( رقم .)115
( )7تقريب التهذيب (رقم .)2972
( )8سنن أيب داود ،ابب يف اختاذ الغرف (522/7رقم.)5238
( )9املسند (117/29رقم)17576
( (8

الباب .قال دكني :فإذا يف الغرفة من التمر شبيه ابلفصيل الرابض ،قال :شأنكم .قال :فأخذ كل رجل
منا حاجته ما شاء ،قال :مث التفت وإين ملن آخرهم وكأان مل نرزأ منه مترة".
وكرره يف األحاديث اليت بعده(.)1
ومن طريق اإلمام أمحد أخرجه ابن األثري يف أسد الغابة( ،)2واملزي يف هتذيب الكمال(.)3
وأخرجه أيضاً احلميدي يف مسنده( ،)4وابن أيب شيبة يف مسنده( ،)5والبخاري يف التاريخ الكبري( ،)6وابن
أيب عاصم يف املثاين واآلحاد( ،)7وأبو القاسم البغوي يف معجم الصحابة( ،)8والطرباين يف املعجم
الكبري( ،)9واخلالل يف السنة( ،)10وابن حبان يف صحيحه( ،)11وابن منده يف معرفة الصحابة( ،)12وأبو
نعيم يف حلية األولياء( ،)13ويف دالئل النبوة( ،)14ويف معرفة الصحابة( ،)15وإمساعيل بن حممد األصبهاين
قوام السنة يف دالئل النبوة( ،)16كلهم من طريق إمساعيل بن أيب خالد به.
فمدار احلديث على إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم به ،وكلهم ثقات؛
إمساعيل بن أيب خالد هو األمحسي موالهم البجلي ،ثقة ثبت(.)17
وقيس بن أيب حازم هو أبو عبد هللا الكويف ،ثقة ،من الثانية ،خمضرم ،ويقال :له رؤية ،وهو الذي يقال:
إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة(.)18

( )1املصدر نفسه برقم (17577و17578و17579و.)17580
( )2أسد الغابة (.)9/2
( )3هتذيب الكمال ()492/8
( )4مسند احلميدي (140/2رقم )917
( )5مسند ابن أيب شيبة (187/2رقم .)672
( )6التاريخ الكبري (.)256 – 255 /3
( )7اآلحاد واملثاين (314/2رقم )1077ويف (340/2رقم1109و.)1110
( )8معجم الصحابة (. )148/2
( )9املعجم الكبري (228/4رقم4207و.)4208
( )10السنة ألمحد بن حممد اخلالل (204/1رقم)229
( )11انظر اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان (462/14رقم .)6528
( )12معرفة الصحابة (.)553/2
( )13حلية األولياء (.)365/1
( )14دالئل النبوة (427/1رقم)333
( )15معرفة الصحابة (.)1015/2
( )16دالئل النبوة (.)107/1
( )17التقريب (ص46رقم.)438
( )18املصدر نفسه (ص392رقم.)5566
( (9

وصحابيه هو دكني بن سعيد أو ُس َعيِد اخلثعمي املزين الكويف ،صحايب( )1تفرد ابلرواية عنه قيس ابن أيب
حازم ،كما قال اإلمام مسلم(.)2
وهو طريق صحيح حىت أن الدارقطين ألزم الشيخني إخراجه لصحة طريقه(.)3
فاحلديث صحيح ،وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن أيب داود(.)4
وقد روى هذه القصة النعمان بن مقرن ،من حديثه أخرجه اإلمام أمحد يف املسند( )5بلفظ " :قدمنا على
رسول هللا ﷺ يف أربع مائة من مزينة ،فأمران رسول هللا ﷺ أبمره ،فقال بعض القوم :اي رسول هللا ما لنا
طعام نتزوده ،فقال النيب ﷺ لعمر« :زودهم» فقال :ما عندي إال فاضلة من متر ،وما أراها تغين عنهم
شيئا ،فقال« :انطلق فزودهم» فانطلق بنا إىل علية له ،فإذا فيها متر مثل البكر األورق فقال :خذوا
فأخذ القوم حاجتهم ،قال :وكنت أان يف آخر القوم ،قال :فالتفت وما أفقد موضع مترة وقد احتمل منه
أربع مائة رجل".
وأخرجها أيضاً ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين( ،)6والطرباين يف الكبري( ،)7والبيهقي يف دالئل النبوة(،)8
قال اهليثمي" :رواه أمحد ،والطرباين ،ورجال أمحد رجال الصحيح"(.)9
وهو من رواية سامل بن أيب اجلعد عن النعمان بن مقرن ومل يدركه( ،)10ولكن اتبعة ذكون أبو صاحل عند
البيهقي يف الدالئل.

توجيه احلديث:

احلديث مما استدل به على اختاذ الغرف للحاجة.

قال ابن امللقن " :فأما من بين ما حيتاج إليه ليكنه من احلر والربد فمباح له ذلك ،وكذلك فعل

السلف"(.)11

(  ) 3احلديث الثالث :
( )1معجم الصحابة للبغوي ( )147/2اإلصابة يف متييز الصحابة (.)336/2
( )2املنفردات والوحدان (ص28رقم.)9
( )3اإللزامات والتتبع (ص )84وانظر إكمال هتذيب الكمال ملغلطاي (.)280/4
( )4صحيح وضعيف أيب داود (رقم .)5238
( )5مسند اإلمام أمحد (155/39رقم.)23746
( )6اآلحاد واملثاين (314/2رقم.)1076
( )7املعجم الكبري (امللحق من اجمللد21ص105رقم .)236
( )8دالئل النبوة (365/5و .)366
( )9جممع الزوائد ومنبع الفوائد (304/8رقم .)14114
( )10فإن النعمان بن مقرن رضي هللا عنه تويف يف خالفة عمر ،وسامل مل يدرك عمر  ،انظر جامع التحصيل يف أحكام املراسيل للحافظ
العالئي (ص.)179
( )11التوضيح لشرح اجلامع الصحيح (.)171/29
((10

يَ ،حدَّثَنَا أَِيبَ ،حدَّثَنَا ُش ْعبَةَُ ،ع ْن فَُرات
قال اإلمام مسلم يف صحيحه(َ :)1حدَّثَنَا عُبَ ْي ُد هللاِ بْ ُن ُم َعاذ الْ َعْن َِرب ُّ
َس َف َل ِمْنهُ،
الْ َقَّزا ِزَ ،ع ْن أَِيب الطَُّفْي ِلَ ،ع ْن أَِيب َس ِرحيَةَ ُح َذيْ َفةَ بْ ِن أ َِسيد ،قَ َ
الَ :كا َن النِ ُّ
َّيب ﷺ ِيف غُ ْرفَة َوَْحن ُن أ ْ
الساعة ال ت ُكو ُن ح ََّّت ت ُكون ع ْشر آاي ٍ
ت:
اعةَ ،قَ َ
فَاطَّلَ َع إِلَْي نَا ،فَ َق َ
ال« :إي َّن َّ
ال« :ما ت ْذ ُك ُرون؟» قُلْنَاَّ :
الس َ
ُ
ف ييف ج يزيرةي الْعر ي
ف يابلْمغْ ير ي
ال ،ودابَّةُ ا ْأل ْر ي
ض،
َّج ُ
ب والدُّخا ُن والد َّ
ب ،وخ ْس ٌ
ف يابلْم ْش ير يق ،وخ ْس ٌ
خ ْس ٌ
الشم ي ي
ج يم ْن قُ ْعرةي عد ٍن ت ْرح ُل النَّاس».
وج ،وطُلُوعُ َّ ْ
وج ومأ ُ
وَي ُ
س م ْن مغْ يريِبا ،وَن ٌر ختْ ُر ُ
ْج ُ
ْج ُ
وأخرجه أبو داود( ،)2والرتمذي( ،)3والنسائي( ،)4وابن ماجه( ،)5وأبو داود الطيالسي( ،)6واحلميدي يف
()7
اعةَ".
ف َعلَْي نَا َر ُس ُ
ول َّ
اَّللِ ﷺ ِم ْن عِلْيَة لَهُ َوَْحن ُن نَ ْذ ُك ُر َّ
مسنده بلفظ" :أَ ْشَر َ
الس َ
وأخرجه أيضاً ابن أيب شيبة يف مصنفه( ،)8واإلمام أمحد يف املسند( ،)9وابن أيب عاصم يف اآلحاد
واملثاين( ،)10والطرباين يف املعجم الكبري( ،)11والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر( ،)12وابن حبان يف
الصحيح( ،)13والبغوي يف شرح السنة(.)14

توجيه احلديث:

احلديث يدل على اختاذ الغرف.

قال أبو جعفر الطحاوي" :واملشربة هي الغرفة ،فدل ما ذكران أن ال تضاد يف شيء من ما رويناه يف هذا
الباب من أحاديث رسول هللا ﷺ اليت رويناها عنه فيه ،وأن اختاذ الغرف وما سواها من األسافل يف غري
ظلم وال اعتداء ،من ما ينتفع به مباح غري حمظور ،وهللا نسأله التوفيق"(.)15

(  ) 4احلديث الرابع:
( )1صحيح اإلمام مسلم ( 2226/4رقم.)2901
( )2سنن أيب داود (369/6رقم)4311
( )3جامع الرتمذي (53/4رقم)2183
( )4السنن الكربى للنسائي (209/10رقم11316و253/10رقم )11418
( )5سنن ابن ماجه يف موضعني مها (167/5رقم4041و177/5رقم.)4055
( )6مسند أيب داود الطيالسي (394/2رقم.)1163
( )7مسند احلميدي (364/2رقم.)827
( )8مصنف ابن أيب شيبة (242/21رقم.)38697
( )9مسند اإلمام أمحد (63/26رقم16141و66/26رقم16143و16144و 305/39رقم.)23878
( )10اآلحاد واملثاين (258/2رقم.)1012
( )11املعجم الكبري (170/3رقم 3028وما بعده إىل رقم 3034و183/3رقم.)3060
( )12شرح مشكل اآلاثر (418/2رقم  959إىل.)962
( )13صحيح ابن حبان (اإلحسان200/15رقم6791و257/15رقم.)6843
( )14شرح السنة (45/15رقم.)4250
( )15شرح مشكل اآلاثر ()418/2
((11

أخرج اإلمام أمحد يف مسنده فقال :حدثنا حسن – هو ابن موسى األشيب ،-حدثنا ابن هليعة ،حدثنا
ال« :م ْن بَن بُنْ ي ًاَن يم ْن غ ْيْي ظُل ٍْم ،وال
زابن ،عن سهل بن معاذ ،عن أبيه ،عن رسول هللا ﷺ أَنَّهُ قَ َ
ا ْعتيد ٍاء ،أو غرس غرسا ييف غ ْيْي ظُل ٍْم ،وال ا ْعتيد ٍاء ،كان له أجر جا ٍر ما انْ ت يفع بي يه يمن خل يْق ي
هللا ت بارك
ُ
ْ
ًْ
ْ
ُ ٌْ
()1
وت عاىل» .
ختريج احلديث:

واحلديث أخرجه أيضاً الطرباين يف الكبري( ،)2من طريق أسد بن موسى ،عن ابن هليعة به.
وابن عبد احلكم يف فتوح مصر( ،)3من طريق النضر بن عبد اجلبار ،عن ابن هليعة به.
واتبع ابن هليعة يف الرواية عن زابن كل من -1 :حيىي بن أيوب ،أخرجها الطرباين يف الكبري أيضاً(،)4

والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر( ،)5والبيهقي يف شعب اإلميان(.)6
 -2رشدين بن سعد ،أخرجها أبو يعلى املوصلي كما يف احتاف اخلرية املهرة للبوصريي(.)7
وعزاه العيين إىل ابن خزمية يف كتاب التوكل( ،)8ومل يذكر سنده.
وقال الدارقطين" :غريب من حديث سهل بن معاذ بن أنس ،عن أبيه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم،
(.)9

تفرد به زابد بن فائد"
ويف إسناده:
 -1عبد هللا بن هليعة بن عقبة احلضرمي أبو عبد الرمحن املصري ،صدوق من السابعة ،اختلط بعد
احرتاق كتبه ،ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمها( ،)10وأكثر العلماء على تضعيفه ،قال
الدارقطين :يعترب مبا يروي عنه العبادلة ابن املبارك ،واملقرئ ،وابن وهب"(.)11
وقد اتبعه:

( )1مسند أمحد (382/24رقم .)15856
( )2املعجم الكبري (187/20رقم.)410
( )3فتوح مصر واملغرب (.)331/1
( )4املعجم الكبري (187/20رقم.)411
( )5شرح مشكل اآلاثر (416/2رقم.)957
( )6اجلامع لشعب اإلميان (367/19رقم .)10288
( )7إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة (385/3رقم .)2946
( )8عمدة القارئ شرح صحيح البخاري (.)155/12
( )9أطراف الغرائب واألفراد (300/4رقم.)4309
( )10التقريب (ص261رقم.)3563
( )11الضعفاء واملرتوكني (ص160/2رقم.)319
((12

 -2حيىي بن أيوب الغافقي أبو العباس املصري ،صدوق رمبا أخطأ ،قال عنه اإلمام أمحد" :سيئ
احلفظ" ،وقال أبو حامت الرازي" :حمله الصدق يكتب حديث وال حيتج به" ،ووثقه ابن معني ،وأبو داود
ويعقوب بن سفيان والدارقطين(.)1
 -3رشدين بن سعد بن مفلح املهري أبو احلجاج املصري ،ضعيف رجح أبو حامت عليه ابن هليعة وقال
ابن يونس" :كان صاحلا يف دينه فأدركته غفلة الصاحلني فخلط يف احلديث"(.)2
ولكن شيخهما يف هذه الرواية -وقد تفرد ابحلديث -هو:
 -4زابن بن فائد املصري أبو جوين احلَ ْمراوي ،ضعيف احلديث مع صالحه وعبادته ،وقد ضعفه كثري
من العلماء ،حىت قال ابن حبان" :يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأهنا موضوعة"(.)3
وشيخه هو:
 -5سهل بن معاذ بن أنس اجلهين نزيل مصر ،ال أبس به إال يف رواايت زابن(،)4
وقال ابن حبان" :روى عنه زابن بن فائد منكر ا ْحل ِديث جدا فلست أَد ِري أوقع الت ِ
ِ ِ
ْ
ْ
َّخليط ِيف َحديثه مْنهُ
َ
ُ
أ َْو من زابن بن فائد"(.)5
وذكره يف الثقات وقالَ" :ال ْيعتَرب َح ِديثه ما كان من رواية زابن بن فائد َعنه"(.)6

فاحلديث ضعيف لتفرد زابن بن فائد به وهو ضعيف ،وخاصةً يف روايته عن سهل بن معاذ ،وتقدم قول
ابن حبان" :يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأهنا موضوعة"(.)7
قال اهليثمي" :رواه أمحد ،والطرباين يف الكبري ،وفيه زابن بن فائد ،ضعفه أمحد وغريه ،ووثقه أبو

حامت"( .)8والذي يف اجلرح والتعديل أن أاب حامت قال :صاحل(.)9
فاحلديث ضعيف ،وقد ضعفه احلافظ ابن مفلح يف اآلداب الشرعية( ،)10واحلافظ ابن رجب يف جامع
العلوم واحلكم( ،)11والشيخ األلباين يف الضعيفة(.)12
( )1انظر اجلرح والتعديل ( )127/9والتقريب (ص518رقم )7511وهتذيب التهذيب ( )342/4وموسوعة أقوال الدارقطين (.)703/2
( )2التقريب (ص149رقم)1942
( )3اجملروحني ( )313/1والتقريب (ص153رقم.)1985
( )4التقريب (ص199رقم. )2667
( )5اجملروحني (.)347/1
( )6الثقات (.)321/4
( )7اجملروحني (.)313/1
( )8جممع الزوائد (.)70/4
( )9اجلرح والتعديل (616/3رقم )2788
( )10اآلداب الشرعية واملنح املرعية ()425/3
( )11جامع العلوم واحلكم (ص. )237
( )12السلسلة الضعيفة (326/1رقم.)177
((13

املبحث الثان :األحاديث الواردة يف ذم البنيان مطلقا
(  ) 5احلديث األول:

الَ :حدثنا ُش ْعبَةَُ ،ع ْن إِمسَاعِيل بْ ِن أَِيب َخالِدَ ،ع ْن قَ ْي ِ
س
آد ُم ،قَ َ
قال اإلمام البخاري يف صحيحهَ :حدثنا َ
َ
َّ ِ
ين َسلَ ُفوا
ودهَُ ،وقَ ِد ا ْكتَ َوى َسْب َع َكيَّات ،فَ َق َ
بْ ِن أَِيب َحا ِزمَ " :د َخلْنَا َعلَى َخبَّاب نَعُ ُ
ال :إِ َّن أ ْ
َص َحابَنَا الذ َ
ِ
ِ ِ
ابَ ،ولَْوالَ أ َّ
اان أَ ْن نَ ْدعُ َو
َّيب ﷺ َهنَ َ
َم َ
َن النِ َّ
ض ْوا َوَملْ تَ ْن ُق ْ
ص ُه ُم الدُّنْيَاَ ،وإِ َّان أ َ
الرت َ
َصْب نَا َما الَ ََن ُد َم ْوض ًعا إالَّ َُّ
ت لَ َدعو ِ
ِابلْمو ِ
ال :إي َّن املُ ْسليم ليُ ْؤج ُر ييف ُك ييل ش ْي ٍء
ُخ َرىَ ،وُه َو يَْب ِين َحائِطًا لَهُ ،فَ َق َ
ت بِهُ ،مثَّ أَتَ ْي نَاهُ َمَّرةً أ ْ
َْ ُ
َْ
الُّت ي
يُ ْن يف ُقهُ ،إيالَّ ييف ش ْي ٍء َْيعلُهُ ييف هذا ُّ
اب"(.)1
وأخرجه اإلمام مسلم( )2دون قوله :مث أتيناه مرة أخرى وهو يبين حائطاً له ..إىل أخره.
وأخرجه أيضاً احلميدي( ،)3وابن أيب شيبة يف مصنفه( ،)4واإلمام أمحد يف املسند( ،)5والبخاري يف األدب
املفرد( ،)6وابن أيب الدنيا يف قصر األمل( ،)7والطرباين يف الكبري( ،)8وأبو القاسم البغوي يف اجلعدايت(،)9
والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر( ،)10وابن حبان يف صحيحه( ،)11وأبو نعيم يف احللية( ،)12والبيهقي يف
السنن الكربى( ،)13ويف شعب اإلميان( ،)14والبغوي يف شرح السنة( .)15كلهم من طريق قيس بن أيب
حازم عن خباب ،وبعضهم يقتصر على النهي عن متين املوت.
ورواية البخاري كما ترى يف حديث البناء موقوفة من قول خباب  ،قال ابن حجر" :هكذا وقع من
هذا الوجه موقوفاً"(.)16
( )1صحيح البخاري (121/7رقم.)5672
( )2صحيح مسلم (2064/4رقم.)2681
( )3مسند احلميدي (238/1رقم.)154
( )4مصنف ابن أيب شيبة (112/12رقم24074و402/15رقم .)30475ويف مسنده ( 316/1رقم.)474
( )5مسند أمحد (539/34رقم)21059
( )6األدب املفرد (ص161رقم.)454
( )7قصر األمل (ص163رقم.)247
( )8املعجم الكبري (61/4وما بعدها رقم  3632إىل  ) 3637و(64/4رقم 3641و.)3645
( )9حديث علي بن اجلعد اجلوهري (ص 254رقم .)702
( )10شرح معاين اآلاثر (324/4رقم.)7167
( )11صحيح ابن حبان (اإلحسان265/7رقم2999و 34/8رقم.)3243
( )12حلية األولياء وطبقات األصفياء (146/1و.)112/7
( )13السنن الكربى (528/3رقم.)6562
( )14اجلامع لشعب اإلميان (225/13رقم.)10232
( )15شرح السنة (280/14رقم.)4085
( )16فتح الباري (.)129/10
((14

وقال اإلمام أمحد عن رواية الرفع" :رفعه غريب هبذا اإلسناد"(.)1
ويرى األلباين أن احلديث وإن كان موقوفاً فله حكم الرفع ،فبعد أن ذكره من طرق عن إمساعيل به موقوفا

على خباب .قال" :وهو أصح ،ولكين أرى أنه يف حكم املرفوع ،وخباصة أنه قد جاء مرفوعا صراحة يف
بعض الطرق واملتابعات والشواهد"(.)2
وقد جاء احلديث من غري طريق قيس بن أيب حازم؛
()4
()3
فأخرجه الرتمذي ،وابن ماجه من طريق حارثة بن مضرب عن خباب بلفظ ":أَتَ ْي نَا َخبَّ ًااب نَعُ ُ
ودهُ
ِ
ال :لََق ْد طَ َ ِ
ال:
ول« :ال ت تمن َّْوا الْم ْوت» لَتَ َمن َّْي تُهَُ ،وقَ َ
اَّللِ ﷺ يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
فَ َق َ
ول َّ
ال َس ْقميَ ،ولَْوَال أَِين َمس ْع ُ
الرت ِ
ِِ ِ ِ
ِ
الِ :يف الْبِنَ ِاء".
اب ،أ َْو قَ َ
"إ َّن الْ َعْب َد لَيُ ْؤ َج ُر ِيف نَ َف َقته ُكل َها إَّال ِيف َُّ
وأخرجه الطرباين( ،)5والقضاعي( )6من هذا الطريق مقتصراً على آخره؛ بلفظ :عن حارثة ،قال :دخلنا
على خباب ويف داره حائط يبىن ،فقال :مسعت رسول هللا ﷺ يقول« :إن املؤمن ليؤجر يف نفقته إال يف
شيء َيعله يف الُّتاب».

وأخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل( ،)7وأبو نعيم( ،)8من حديث عن أيب أمامة الباهلي ،قال :دخلت
أان ونفر ،معي على خباب بن األرت ،فقال :مسعت رسول هللا ﷺ يقول« :ما أنفق املؤمن من نفقة إال
أجر فيها ،إال نفقة يف الُّتاب».

توجيه احلديث:
-1
-2

قال ابن حبان" :معىن هذا اخلرب ال يُؤجر إذا أنفق يف الرتاب فضالً عما حيتاج إليه من

البناء"(.)9
قال احلكيم الرتمذي" :هذا عندان يف البناء الذي جيعله مرفقا لنفسه ،وأما املساجد اليت هي
هلل تعاىل فال ميلكها أحد فهي خارجة من ذلك"(.)10

( )1اجلامع لشعب اإلميان (323/19بعد حديث رقم)10232
( )2سلسلة األحاديث الصحيحة (800/6رقم.)2831
( )3سنن الرتمذي (291/2رقم970و 232/4برقم .)2483
( )4سنن ابن ماجه (265/5رقم.)4163
( )5املعجم الكبري ( 72/4رقم.)3675
( )6مسند الشهاب (135/2رقم.)1046
( )7قصر األمل (ص155رقم .)238
( )8معرفة الصحابة (909/2رقم.)2344
( )9اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان (.)35/8
( )10نوادر األصول يف أحاديث الرسول (.)256/1
((15

مث قال" :فإمنا صار غري مأجور يف النفقة يف الرتاب؛ ألنه ينفق يف دنياه وقد أذن هللا يف خراهبا ،وهو
يزيد يف زينتها اليت جعلت فتنة وبلوى للعباد ،وتصري عاقبتها إىل ما قال هللا تعاىل( :وإان جلاعلون ما
عليها صعيدا جرزاً)(.")1
وقال" :فإن كان البناء مما ال يستغىن عنه وقد بىن حمتسبا فهو خارج عن ذلك ألن احلاجة إىل املسكن
كاحلاجة إىل املطعم واملشرب وامللبس واملركب فإن كان يف نفقته يف هذه األشياء حمتسبا فهو مأجور
فكذلك املسكن ،وإمنا أتويل هذا احلديث عندان إذا بىن لنفسه بناءً مرفق ال حيتسب هبا"(.)2
 -3وقال ابن بطال" :ومعىن احلديث َّ
أن َمن بىن ما يكنه وال غىن به عنه فال يدخل يف معىن

-4

ضل عنه ،وال يضطر إليه
احلديث بل هو مما يؤجر فيه ،وإمنا أراد خباب َمن بىن ما ي ْف ُ
ؤجر عليه ألنه من التكاث ِر ال ُملهي ألهله"(.)3
فذلك الذى ال يُ ُ
اج ِة"(.)4
وقال ابن حجر" :وهو َْحم ُم ٌ
ول على ما زاد على ا ْحلَ َ

(  ) 6احلديث الثان:

قال أبو داود يف سنن( :)5حدثنا م ِ
الس َفر،
سد ٌد بن ُم َس َرهد ،حدَّثنا
حفص ،عن األعمش ،عن أيب َّ
ٌ
ُ
عن ِ
ِ
ِ
ني حائطاً يل أان وأُمي ،فقال« :ما هذا اي
مر يب ُ
عبد هللا بن عمرو ،قالَّ :
رسول هللا ﷺ وأان أَط ُ
عبد هللا؟ » فقلت :اي رسول هللا ﷺ شي أ ِ
األمر أ ْسرعُ من ذلك».
ٌ ْ
ُ
ُصل ُحه ،فقالُ « :
()6
األمر إال أ ْعجل من ذلك» .
واحلديث أخرجه أبو داود يف احلديث الذي بعده بلفظ« :ما أرى ْ

وأخرجه أيضاً الرتمذي( ،)7وابن ماجة( ،)8وابن أيب شيبة يف املصنف( ،)9واإلمام أمحد يف املسند(،)10
ويف الزهد( ،)11وهناد بن السري يف الزهد( ،)12والبخاري يف األدب املفرد( ،)13ومحاد بن إسحاق يف

( )1سورة الكهف آية ( .) 8
( )2نوادر األصول يف أحاديث الرسول (.)257/1
( )3شرح صحيح البخاري (.)389/9
( )4فتح الباري (.)129/10
( )5سنن أيب داود (521/7رقم.)5235
( )6برقم (.)5236
( )7سنن الرتمذي (160/4رقم.)2335
( )8سنن ابن ماجه (264/5رقم.)4160
( )9مصنف ابن أيب شيبة (48/19رقم.)35446
( )10مسند اإلمام أمحد (46/11رقم.)6502
( )11الزهد (ص90رقم.)157
( )12الزهد هلناد بن السري (ص294رقم.)515
( )13األدب املفرد (ص211رقم.)456
((16

تركة النيب صلى هللا عليه وسلم( ،)1وعباس الدوري يف اتريخ ابن معني( ،)2ومن طريقه اخلالل يف
املنتخب من علله( ،)3والبيهقي يف شعب اإلميان(.)4
وأخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل( ،)5والبزار يف مسنده( ،)6وابن حبان يف صحيحه( ،)7والطرباين
يف املعجم الكبري( ،)8والفسوي يف املعرفة والتاريخ( ،)9والبيهقي يف شعب اإلميان( ،)10ويف
اآلداب( ،)11والبغوي يف شرح السنة( ،)12وقوام السنة يف الرتغيب والرتهيب( ،)13وابن بشكوال يف
الغوامض واملبهمات( ،)14وابن النجار يف ذيل اتريخ بغداد( .)15مجيعهم من طريق األعمش ،عن أيب
السفر وهو سعيد بن ُحيمد الثوري الكويف ،ثقة من الثالثة(.)16
فاحلديث صحيح ،حىت قال النووي يف رايض الصاحلني" :رواه أبو داود والرتمذي إبسناد البخاري
ومسلم"(.)17

توجيه احلديث:

-1قال الطييب :قوله( :األمر أسرع من ذلك) أي كوننا يف الدنيا كعابر سبيل أو راكب مستظل
حتت شجرة ،أسرع مما أنت فيه من اشتغالك ابلبناء.)18(".
ب هذا البيت ،أي تُصلح بيتك خشية أن ِ
-2وقال املباركفوري :قيل األجل أقرب من ختَّر ِ
ينهدم قبل
َ
ُ ُ
ُ
أن متوت ورمبا متوت قبل أن ينهدم فإصالح عملك أوىل من إصالح بيتك"(.)19
( )1تركة النيب صلى هللا عليه وسلم (ص.)53
( )2اتريخ ابن معني (310/3رقم.)1472
( )3املنتخب من علل اخلالل (ص41رقم .)2
( )4اجلامع لشعب اإلميان (305/19رقم.)10220
( )5قصر األمل (ص161رقم.)242
( )6مسند البزار (412/6رقم.)2436
( )7صحيح ابن حبان (اإلحسان262/7رقم2996و .) 2997
( )8املعجم الكبري (519/13رقم 14401و .)14402
( )9املعرفة والتاريخ (.)173/3
( )10اجلامع لشعب اإلميان (305/19رقم.)10220
( )11اآلداب (ص290رقم.)709
( )12شرح السنة (231/14رقم.)4030
( )13الرتغيب والرتهيب (173/3رقم.)2307
( )14الغوامض واملبهمات (841-840/2رقم.)903
( )15ذيل اتريخ بغداد (120/16رقم.)110
( )16التقريب (ص182رقم.)2413
( )17رايض الصاحلني (.)296/1
( )18شرح املشكاة (.)3324/10
( )19حتفة األحوذي (.)518/6
((17

(  ) 7احلديث الثالث:

قال أبو داود الطيالسي يف مسنده( :)1حدثنا محاد بن سلمة ،عن شعيب بن احلبحاب ،عن أيب
ال:
َّق بِثَ َمنِ َها؟ فَ َق َ
العالية ،أن العباس بىن غرفة ،فقال النيب ﷺْ « :اه يد ْمها» ،فَ َق َ
صد ُ
ال :أ ََو أَتَ َ
« ْاه يد ْمها» ثََال ًاث.
واحلديث أخرجه أبو داود يف املراسيل( ،)2بلفظ« :ألقها» فقال :أو أتصدق - ،أراه قال  -مثل
نفقتها يف سبيل هللا؟ قال« :ألقها» فألقاها.

وأخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل( ،)3وأبو حامت الرازي كما يف العلل البنه( ،)4والطرباين يف
الكبري( ،)5والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر( ،)6والبيهقي يف شعب اإلميان( .)7مجيعهم من طريق أيب
العالية الرايحي به ،وهو ثقة إال أنه كثري اإلرسال(،)8
ومل يدرك القصة ،ولذلك ضعف العلماء هذا احلديث ابإلرسال ،كما يف علل احلديث البن أيب حامت
عن أبيه( ،)9واملنذري يف الرتغيب والرتهيب فقال :مرسل جيد اإلسناد( ،)10واهليثمي يف جممع
الزوائد(.)11

توجيه احلديث:

ِ
يث أَمر رس ُ ِ
ِ ِ
صلَّى َّ ِ َّ
اس
ول هللا َ
قال الطحاوي يف حديث العباس" :فَفي َه َذا ا ْحلَد َ َ َ ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم الْ َعبَّ َ
إبِِلْ َق ِاء الْغُرفَِة الَِّيت اب ت نَاها؛ فَاحتمل أَ ْن ي ُكو َن ذَلِك ِمنْه َكر ِاهيةً ِمنْه ِال ِخت ِاذ الْغُر ِ
ف الَِّيت يُ ْستَ ْعلَى ِمنْ َها
َْ َ ْ َ َ َ َ
ْ
َ ُ َ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعلَى َمنَا ِزِل الن ِ
اج إلَْي ِه عُلْ ًوا
احتَ َم َل أَ ْن يَ ُكو َن ذَل َ
ص ِر َمنَا ِزهل ْمَ ،و ْ
َّاس؛ لق َ
ك ل َك َر َاهة الْبُنْ يَان الَّذي َال ُْحيتَ ُ
َكا َن أ َْو ُس ْف ًال"(.)12

( )1مسند أيب داود الطيالسي (278/2رقم .)1020
( )2املراسيل أليب داود (ص340رقم.)495
( )3قصر األمل (ص181رقم281و .)291
( )4علل احلديث البن أيب حامت (112/2رقم.)1833
( )5كما يف الرتغيب والرتهيب للمنذري (21/3رقم )8وجممع الزائد للهيثمي (70/4رقم ،)6282وساق إسناده ابن كثري يف جامع
املسانيد (632/4رقم.)5894
( )6شرح مشكل اآلاثر ( 414/2رقم.)955
( )7اجلامع لشعب اإلميان (333/19رقم.)10242
( )8التقريب (ص150رقم.)1953
( )9علل احلديث البن أيب حامت (112/2رقم.)1833
( )10الرتغيب والرتهيب (21/3رقم.)8
( )11جممع الزائد ومنبع الفوائد (70/4رقم.)6282
( )12شرح مشكل اآلاثر (414/2رقم .)955
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(  ) 8احلديث الرابع:

ِ
يبَ ،ع ْن
ص ِر ُّ
ف بْ ُن َع ِدي ،ثنا الْ ُم َحا ِرِ ُّ
وس ُ
قال الطرباين :حدثنا أبو ذَر َه ُارو ُن بْ ُن ُسلَْي َما َن الْم ْ
يَ ،حدَّثَنَا يُ ُ
ول هللاِ ﷺ« :إيذا أراد هللاُ بيع ْب ٍد ش ًّرا خضَّر لهُ ييف
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
الزبَِْريَ ،ع ْن َجابِر  ،قَ َ
ُس ْفيَا َنَ ،ع ْن أَِيب ُّ
َب وال يطي ي
اللَّ ي
ني ح ََّّت ي ْب يِن»(.)1
قال الطرباين يف األوسط والصغري" :مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال احملاريب ،وال عن احملاريب إال
يوسف بن عدي ،تفرد به أبو ذر هارون بن سليمان"(.)2
ومن طريق الطرباين أخرجه اخلطيب يف اتريخ بغداد(.)3

رجال اإلسناد:
 -1هارون بن سليمان بن سهل أبو ذر املصري اجلبان(.)4
حدث عن :سليمان بن بشر الكويف ،وزهري بن عباد ،ويوسف بن عدي ،وحيىي بن سليمان اجلعفي،
وغريهم ،وعنه :أبو القاسم الطرباين ،وعبد هللا بن جعفر بن الورد ،وأمحد بن غالب ،وغريهم.
قال اهليثمي" :مل أجد من ضعفه"(.)5
وقال األلباين " :فهل وجدت من وثقه؟ فإن كل من ال يعرف ،يصدق عليه أن يقول القائل :مل أجد من
ضعفه"( ،)6وقال يف موضع آخر :هارون بن سليمان املصري :مل أجد من وثقه ،وليس له يف (األوسط)
إال حديث واحد ،مما يشعر أنه ليس مبشهور( .)7وقال أيضا :مل أجد من ذكره( .)8مات سنة مخس
ومثانني ومائتني(.)9
َمحَ ُد بْن َْحي َىي بْن َخالِد عند اخلطيب يف اتريخ بغداد ،إال أنه من رواية حممد بن هارون
وقد اتبعه أ ْ

األنصاري عنه ،قال الذهيب ":كان يتهم "( ،)10فقال الشيخ األلباين" :فال قيمة هلذه املتابعة"(.)11
 -2يوسف بن َع ِدي هو ابن التيمي موالهم أبو يعقوب الكويف ،ثقة(.)12
( )1املعجم الكبري (185/2رقم ،)1755وأخرجه أيضاً يف األوسط (145/9رقم ،)9369والصغري(258/2رقم.)1127
( )2املعجم األوسط (145/9رقم )9269واملعجم الصغري (158/2رقم.)1127
( )3اتريخ بغداد (.)380/11
( )4انظر ترمجته يف اإلكمال البن ماكوال ( ،)260/2وإرشاد القاصي والداين (.)665/1
( )5جممع الزوائد ومنبع الفوائد (.)69/4
( )6سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة (.)319/5
( )7املصدر نفسه (.)318/5
( )8املصدر نفسه (.)300/2
( )9إرشاد القاصي والداين (.)665/1
( )10ميزان االعتدال (.)57/4
( )11سلسلة األحاديث الضعيفة (.)319/5
( )12التقريب (ص540رقم .)7872
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 -3احملاريب هو عبد الرمحن بن حممد بن زايد أبو حممد الكويف ،ال أبس به ،وكان يدلس ،قاله أمحد ،من
التاسعة ،روى له اجلماعة(.)1
-4سفيان هو الثوري.
 -5أبو الزبري هو املكي حممد بن مسلم بن تدرس األسدي موالهم ،صدوق إال أنه يدلس ،من
الرابعة(.)2
جوده املنذري فقال :رواه الطرباين يف الثالثة إبسناد جيد( .)3وكذا أبو العباس اهليتمي يف
واحلديث َّ

الزواجر(.)4
ولكن فيه شيخ املصنف مل يوثقه أحد – كما تقدم ،-وفيه أبو الزبري املكي مدلس ومل يصرح ابلسماع.
وهبذا ضعفه الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة( ،)5وضعيف اجلامع( ،)6وضعيف الرتغيب والرتهيب(.)7

(  ) 9احلديث اخلامس:

اَّللِ بن
ي ،قال :حدثنا عبد َّ
قال ابن أيب الدنيا يف قصر األمل( )8حدثنا عبد الْ ُمتَ َع ِال بن طالب الْ َقْنطَ ِر ُّ
وهب ،عن خالد بن ُمحَْيدَ ،ع ْن سلمة بْ ِن ُشَريْح ،عن حيىي بن حممد بن بشري األنصاري ،عن أبيهَّ ،
أن
رسول َِّ
اّلل بيع ْب ٍد هو ًاَن أنْ فق مالهُ ييف الْب ْن ي ي
ان ،أ ْو ييف الْم ياء وال يطي ي
ني».
اَّلل ﷺ قال« :إيذا أراد َُّ
ُ
ومن طريقه أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان(. )9

وأخرجه الطرباين يف األوسط( ،)10وأبو القاسم البغوي يف معجم الصحابة( ،)11وابن قانع يف معرفة
الصحابة( ،)12وابن حبان يف الثقات( ،)13وأبو نعيم يف معرفة الصحابة(.)14

( )1التقريب (ص291رقم .)3999
( )2املصدر نفسه (ص440رقم.)6291
( )3الرتغيب والرتهيب (.)21/3
( )4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)178/2
( )5سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة (.)318/5
( )6ضعيف اجلامع (48/1رقم .)336
( )7ضعيف الرتغيب والرتهيب (292/1رقم.)1174
( )8قصر األمل (ص 150رقم.)233
( )9اجلامع لشعب اإلميان (329/19رقم.)10235
( )10املعجم األوسط (381/8رقم .)8939
( )11معجم الصحابة (180/1رقم.)39
( )12معرفة الصحابة (22/3رقم.)966
( )13الثقات (366/5رقم.)5230
( )14معرفة الصحابة (180/1رقم.)668
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مجيعهم من طريق سلمة بن شريح األنصاري عن حيىي بن حممد بن بشري عن أبيه حممد بن بشري
األنصاري.
قال البخاري" :أراه مرسل"( ،)1وقال ابن حبان" :هذا مرسل وليس مبسند"(.)2
وسلمة بن شريح األنصاري قال عنه أبو حامت :جمهول( ،)3وذكره البخاري ومل يذكر فيه جرحاً وال
تعديالً( ،)4وأورده ابن حبان يف الثقات( ،)5وقال الذهيب :جمهول(.)6
وشيخه حيىي بن حممد بن بشري األنصاري ،قال أبو حامت :جمهول( ،)7وليس هو الذي يروي عن أيب بكر
بن عياش كما ذكره العراقي يف ذيل امليزان وقال" :والظاهر أنه غريه"(.)8
واحلديث أورده السيوطي يف اجلامع الصغري( ،)9ورمز له ابلضعف ،وضعفه الشيخ األلباين( ،)10وقال يف
ضعيف الرتغيب والرتهيب :ضعيف جداً(.)11

(  ) 10احلديث السادس:

قال ابن أيب الدنيا يف قصر األمل( : )12وقال سعيد بن سليمان الواسطي ،حدثنا عبد األَعلى بن أَيب
ي
ي
الْمسا ِوِر ،عن خالد األحول ،عن علي ،قال :قال رسول َِّ
اَّلل ﷺ« :إيذا َلْ يُبار ْك للْع ْب يد ييف مال يه ،جعلهُ
َُ
ي
ي
اّللُ ييف الْماء والطي ي
َّ
ني».
وأخرجه من طريقه البيهقي يف شعب اإلميان( ،)13والديلمي يف مسند الفردوس-كما يف الغرائب
()14
ِ
ثت عن سعيد بن سليمان الواسطي).
امللتقطة . -كالمها بصيغةُ ( :حد ُ
ففيه إسناده انقطاع بني ابن أيب الدنيا وشيخه سعيد بن سليمان.

( )1التاريخ الكبري (45/1رقم .)89
( )2الثقات (366/5رقم.)5230
( )3اجلرح والتعديل (.)164/4
( )4التاريخ الكبري (76/4رقم .)2003
( )5الثقات (397/6رقم.)8273
( )6ميزان االعتدال (190/2رقم.)3403
( )7كما يف ترمجة سلمة بن شريح ،فإنه قال :سلمة بن شريح وحيىي بن حممد جمهوالن .اجلرح والتعديل (.)164/4
( )8ذيل ميزان االعتدال (ص 207رقم.)735
( )9اجلامع الصغري (1350/1رقم.)1350
( )10ضعيف اجلامع الصغري (49/1رقم .)338
( )11ضعيف الرتغيب والرتهيب (292/1رقم.)1175
( )12قصر األمل (ص149رقم.)232
( )13اجلامع لشعب اإلميان (325/19رقم.)10234
( )14الغرائب امللتقطة (824/1رقم .)395
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ويف إسناده عبد األعلى بن أيب املساور ،وهو أبو مسعود اجلرار الكويف ،قال احلافظ" :مرتوك كذبه ابن
معني"( .)1وبه ضعفه الشيخ األلباين يف الضعيفة فقال :ضعيف جداً(.)2

(  ) 11احلديث السابع:

قال الرتمذي يف سننه( :)3حدثنا حممد بن ُمحَْيد الرازي ،قال :حدثنا زافر بن سليمان ،عن إسرائل ،عن
ِ
ِ
َشبِ ِ
ِ َِّ
يب بْ ُن بِ ْشر ،عن أنس بن
يب بْ ِن بَ ِشريَ ،ه َك َذا قَ َ
يب بْ ُن بَشريَ ،وإمنَا ُه َو َشب ُ
ال حممد بن ُمحَْيدَ :شب ُ
يل ي
مالك ،قال :قال رسول هللاِ ﷺ« :النَّفقةُ ُكلُّها ييف سبي ي
هللا إيالَّ البيناء فال خ ْْي في ييه».
وأخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل( ،)4ومن طريقه البيهقي يف شعب اإلميان(.)5

وأخرجه البزار يف مسنده( ،)6كالمها (ابن أيب الدنيا والبزار) عن احلسن بن عرفة عن زافر بن سليمان به.
وهو يف جزء حديث ابن خملد العطار عن احلسن بن عرفه( ،)7قال :حدثنا زافر بن سليمان ،عن
إسرائيل ،عن َشبِ ِ
يب بن أيب بِ ْشر -كذا قال -عن أنس مرفوعاً .ومن طريقه رواه الرافعي يف التدوين(،)8

وعزاه إليه ابن عبد اهلادي يف التخريج الصغري(.)9
وأخرجه ابن عدي يف الكامل( )10عن عبد هللا بن ميمون بن األصبغ ثنا احلسن بن عرفة به.
ورواه أيضاً عن عبد هللا بن أيب سفيان ،وعلي بن إبراهيم بن املعتصم قاال :حدثنا احلسن بن عرفة حدثنا
زافر ،عن إسرائيل ،عن شبيب بن بشر مرسال.
ويف إسناده:
 -1حممد بن محيد الرازي ،قال البخاري" :فيه نظر"( ،)11وقال أبو زرعة ":كذاب"( ،)12قال
ِ
ِ
يما إِذا حدث َعن شيوخ
ابن حبان" :كان ممن ْين َفرد عن الثقات ابألشياء املقلوابت َوَال س َ

( )1التقريب (ص274رقم.)3737
( )2سلسلة األحاديث الضعيفة (391/4رقم.)1919
( )3سنن الرتمذي (232/4رقم.)2482
( )4قصر األمل (148/1رقم.)230
( )5اجلامع لشعب اإلميان (319/19رقم.)10230
( )6مسند البزار (65/14رقم.)7522
( )7حديث ابن خملد العطار عن احلسن بن عرفه (ص195رقم .)66
( )8حديث ابن خملد العطار عن احلسن بن عرفه (ص195رقم .)66
( )9التخريج الصغري والتحبري الكبري (186/3رقم.)1085
( )10الكامل يف الضعفاء (.)233/3
( )11التاريخ الكبري (69/1رقم .)167والتاريخ األوسط (386/2رقم .)2971
( )12ديوان الضعفاء للذهيب (ص348رقم.)3680
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()1
ت أجرأ على هللا منه
صاحل جزرةُ " :كنَّا نتهم ابن ُمحيد ِيف كل َش ْيء َما َرأَيْ ُ
بلده"  ،وقَال َ
َح ِاديث النَّاس فيقلب بعضها على بعض"(.)2
كان َأيْ ُخذ أ َ

ولكن اتبعه احلسن بن عرفة ،وهو ابن يزيد العبدي أبو علي البغدادي ،صدوق(.)3
 -2زافر بن سليمان القوهستاين ،قال البخاريَ " :كا َن يكون ِاب ِ
لري عِْنده َمَر ِاسيل احلَ ِديث َووهم َوُه َو
يكْتب َح ِديثه"( ،)4ووثقه ابن معني ،واإلمام أمحد ،وقال أبو حامت" :حمله الصدق"( ،)5وقال احلافظ يف
التقريب" :صدوق كثري األوهام"(.)6

 -3شبيب بن بشر وهو البجلي ،وثقه ابن معني( ،)7وقال أبو حامت" :هو لني احلديث ،حديثه حديث
الشيوخ"( ،)8ذكره ابن حبان يف الثقات وقال" :خيطىء كثريا"(،)9
فاحلديث ضعيف لتفرد زافر بن سليمان به ،قال الرتمذي :حديث غريب( ،)10وقال البزار" :وهذا
احلديث ال نعلمه يروى عن غري أنس هبذا اللفظ  ،عن النيب ﷺ"( .)11وضعفه الشيخ األلباين يف
الضعيفة(.)12

(  ) 12احلديث الثامن:

قال ابن أيب الدنيا يف قصر األمل( :)13حدثين عمر بن حيىي بن انفع الثقفي ،قال :حدثنا عبد احلميد بن
احلسن اهلاليل ،قال :حدثنا حممد بن املنكدر ،عن جابر بن عبد هللا ،عن النيب ﷺ قال« :كل ما أنفق
العبد من نفقة فعلى هللا خلفها ضامنا ،إال نفقة بنيان ،أو معصية».

وأخرجه من طريقه البيهقي يف شعب اإلميان( ،)14ويف اآلداب(.)15

( )1اجملروحني (303/2رقم.)1009
( )2الكشف احلثيث (ص227رقم)653
( )3التقريب (ص101رقم.)1255
( )4الضعفاء الصغري (ص48رقم.)129
( )5اجلرح والتعديل (.) 625/3
( )6التقريب (ص153رقم.)1979
( )7اتريخ الدور (.)248/2
( )8اجلرح والتعديل (.)357/4
( )9الثقات (359/4رقم.)3343
( )10سنن الرتمذي (232/4رقم.)2482
( )11مسند البزار (65/14رقم.)7522
( )12سلسلة األحاديث الضعيفة (173/3رقم.)1061
( )13قصر األمل (149/1رقم.)231
( )14اجلامع لشعب اإلميان (317/19رقم)10228
( )15اآلداب (ص290رقم)710
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وأخرجه أيضاً عبد بن محيد –كما يف املنتخب( ،- )1وابن عدي يف الكامل( ،)2والدارقطين يف سننه(،)3
واحلاكم يف املستدرك( ،)4والبيهقي يف اآلداب( ،)5والبغوي يف شرح السنة( .)6كلهم من طرق عن عبد
احلميد بن احلسن اهلاليل به .وعبد احلميد هذا وثقه ابن معني ،وقال أبو حامت :شيخ ،وقال أبو زرعة:
ضعيف ،وقال ابن حبانَ " :كا َن ِممَّن خيطئ َح َّىت خرج َعن حد ِاال ْحتِ َجاج بِِه إِذا انفر" .وقال احلافظ:
صدوق خيطئ"(.)7
" ٌ
واتبعه مسور بن الصلت عن حممد بن املنكد ربه ،أخرجها أبو يعلى املوصلي يف مسنده( ،)8وعنه ابن
حبان يف اجملروحني( ،)9والبيهقي يف شعب اإلميان(.)10
ومسور ال يفرح مبتابعته ،فقد ضعفه اإلمام أمحد ،والبخاري( ،)11وأبوزرعة ،وأبو حامت( ،)12وقال النسائي
()13
َّشيُّع ي ْشتم السلف َوَكا َن يروي َعن الثِ َقات
"مرتوك احلديث"  ،وقال ابن حبانَ " :كا َن غاليا ِيف الت َ
َمحد بن َحْن بَل يكذبهُ"(.)14
املوضوعات َال جيوز ِاال ْحتِ َجاج بِِه َكا َن أ ْ
فاحلديث ضعيف لضعف عبد احلميد بن احلسن اهلاليل ،واتبعه مسور إال أنه مرتوك احلديث ،واحلديث
ضعفه الشيخ األلباين يف الضعيفة(.)15

(  ) 13احلديث التاسع:

قال حممد بن سعد يف كتاب الطبقات( :)16أخربان حممد بن عمر .حدثنا عبد هللا بن يزيد اهلذيل قال:

رأيت منازل أزواج رسول هللا حني هدمها عمر بن عبد العزيز وهو أمري املدينة يف خالفة الوليد بن عبد
امللك وزادها يف املسجد كانت بيوات ابللنب وهلا حجر من جريد مطرور ابلطني ،عددت تسعة أبيات
( )1املنتخب من مسند عبد بن محيد (166/2رقم)1081
( )2الكامل يف الضعفاء (.)322/5
( )3سنن الدارقطين ( 428/3رقم.)2895
( )4املستدرك على الصحيحني ( 57/2رقم.)2311
( )5اآلداب (ص 52رقم)127
( )6شرح السنة ( 146/6رقم)1646
( )7انظر اجلرح والتعديل ( ،)11/6واجملروحني ( ،)142/2والتقريب (ص275رقم.)3758
( )8مسند أيب يعلى املوصلي (36/4رقم.)2040
( )9اجملروحني (.)32/3
( )10اجلامع لشعب اإلميان (318/19رقم.)10229
( )11التاريخ الكبري ( ،)411/7والضعفاء الصغري (ص)110
( )12اجلرح والتعديل (298/8رقم.)1374
( )13الضعفاء واملرتوكني (ص98رقم.)572
( )14اجملروحني (31/3رقم.)1075
( )15سلسلة األحاديث الضعيفة (برقم .)898
( )16الطبقات الكربى (، )133/8
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حبجرها وهي ما بني بيت عائشة إىل الباب الذي يلي ابب النيب إىل منزل أمساء بنت حسن بن عبد هللا
بن عبيد هللا .ورأيت بيت أم سلمة وحجرهتا من لنب .فسألت ابن ابنها فقال :ملا غزا رسول هللا دومة
ت أم سلمة حجرهتا بلنب .فلما قدم رسول هللا فنظر إىل اللنب دخل عليها أول نسائه ،فقال:
اجلندل بَنَ ْ
الناس ،فقال« :اي أم سلمة َّ
أبصار ِ
إن ش َّر ما
«ما هذا البناء؟» فقالتُ :
أردت اي رسول هللا أن أكف َ
ذهب فيه مال املسلم البنيان».

واحلديث أخرجه أبو أمحد بن عدي يف الكامل( ،)1فقال :حدثنا عمران بن موسى بن فضالة قال ثنا
عيسى بن عبد هللا بن سليمان القرشي العسقالين قال ثنا الوليد بن مسلم عن عبد هللا بن العالء عن
عطية بن قيس عن أم سلمة قالت قال رسول هللا ﷺ« :إن أشر ما ذهب فيه مال املسلم البنيان».

ومن هذا الطريق أخرجه أبو داود السجستاين يف املراسيل( )2فقال :حدثنا عبد هللا بن حممد أبو أمحد
اخلشاب ،وعلي بن سهل الرمليان ،قاال :حدثنا الوليد ،عن عبد هللا بن العالء ،عن عطية بن قيس،
قال :كان ُح َجر أزو ِاج النيب ﷺ جبريد النخل ،فخرج النيب ﷺ يف مغزى له ،وكانت أم سلمة موسرة،
أردت أن أكف عين أبصار الناس"
فجعلت مكان اجلريد لبناً ،فقال النيب ﷺ« :ما هذا؟» قالتُ " :

فقال« :اي أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال املرء املسلم البنيان».

وإسناد ابن سعد من طريق شيخه حممد بن عمر الواقدي ،وهو مرتوك(.)3
وإسناد ابن عدي فيه (عيسى بن عبد هللا بن سليمان القرشي) قال عنه ابن عدي" :ضعيف يسرق

احلديث"( ،)4وقد خالفه اثنان عند أيب داود فروايه مرسالً ،ومها:
عبد هللا بن حممد أبو أمحد اخلشاب الرملي ،مقبول(.)5
وعلي بن سهل بن قادم الرملي ،صدوق(.)6
ويف إسناده الوليد بن مسلم ،وهو ثقة لكنه كثري التدليس والتسوية( ،)7وهو يف الطبقة الرابعة من طبقات
املدلسني( ،)8وقد رواه ابلعنعنة.
فاحلديث ضعيف وقد ضعَّفه الشيخ األلباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب(.)9
( )1الكامل يف الضعفاء (258/5حتت رقم .)1404
( )2املراسيل أليب داود (ص340رقم.)494
( )3التقريب (ص433رقم .)6175
( )4الكامل يف الضعفاء (258/5رقم.)1304
( )5التقريب (ص64رقم.)3599
( )6التقريب (ص341رقم.)4741
( )7التقريب (ص513رقم.)7456
( )8تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس (ص51رقم.)127
( )9ضعيف الرتغيب والرتهيب (293/1رقم.)1180
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(  ) 14احلديث العاشر:

قال أبو أمحد بن عدي يف الكامل( :)1حدثنا إسحاق بن إبراهيم العنزي ،حدثنا حممد بن أيب السري،
حدثنا بقية ،حدثين حممد بن عبد الرمحن ،عن هشام بن حسان ،عن حممد بن سريين ،عن أنس بن
مالك ،وهشام عن احلسن قاال :قال رسول هللا ﷺ« :من مجع املال من غْي حقه ،سلطه هللا على
املاء والطني يعِن البناء».

ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ،وقال" :حممد بن عبد الرمحن القشريي من شيوخ
بقية اجملهولني"( ،)2قال أبو حامت :مرتوك احلديث كان يكذب ويفتعل احلديث( ،)3وقال ابن عدي:
منكر احلديث( ،)4وقال الدارقطين :مرتوك احلديث( ،)5وقال أبو الفتح األزدي :كذاب مرتوك
احلديث(.)6
ضعفه ابن القيسراين يف ذخرية احلفاظ( )7فقال" :واحلديث منكر" ،والشيخ األلباين يف ضعيف
واحلديث َّ
اجلامع( )8فقال :ضعيف جداً.

(  ) 15احلديث احلادي عشر:

قال الطرباين يف املعجم الكبري( :)9حدثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل ،حدثين حممد بن عبد الرحيم أبو
حيىي صاعقة ،ثنا الوليد بن صاحل النحاس ،ثنا بقية بن الوليد ،عن يزيد بن سفيان ،عن معاوية بن أيب
السب ياع ،وعن ت ْشي ي
ي ي
الرُك ي
يد
سفيان ،قال« :مسعت رسول هللا ﷺ يقول« :ي ْن هى ع ين ُّ
ْ
وب على ُجلُود ي
الْبين ياء».
وهذا احلديث يف إسناده بزيد بن سفيان وهو أبو امل َه ِزم التميمي البصري ،مرتوك(.)10
ُ

( )1الكامل يف الضعفاء (257/6رقم.)1735
( )2اجلامع لشعب اإلميان (323/19رقم.)10233
( )3اجلرح والتعديل (.)325/7
( )4الكامل يف الضعفاء (.)257/6
()5موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين (597/2رقم.)3206
( )6هتذيب التهذيب (.)311/9
( )7ذخرية احلفاظ (2258/4رقم.)5243
( )8ضعيف اجلامع الصغري (799/1رقم .)5545
( )9املعجم الكبري (392/19رقم.)920
( )10التقريب (ص596رقم.)8397
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وأصل احلديث يف سنن النسائي( - )1دون قوله( :وعن تشييد البناء) – ولفظه" :عن خالد بن معدان
قال :وفد املقدام بن معديكرب على معاوية ،فقال له" :أنشدك ابهلل ،هل تعلم أن رسول هللا ﷺ هنى
عن لبوس جلود السباع ،والركوب عليها؟ قال :نعم".
وأخرجه هبذا اللفظ أبو داود يف حديث طويل( ،)2وأخرجه خمتصراً اإلمام أمحد يف مسنده( .)3كلهم من
طريق بقية بن الوليد ،عن حبري بن سعد ،عن خالد بن معدان به.
وهو ح ديث صحيح ،وقد صرح بقية ابلتحديث يف رواية اإلمام أمحد ،وله شواهد ،انظر سلسلة
األحاديث الصحيحة(.)4
أما حديث الباب وزايدة (وعن تشييد البناء) فلم يروها إال الطرباين ،وتقدم أهنا من رواية يزيد بن سفيان
وهو مرتوك ،قال اهليثمي" :وفيه يزيد بن سفيان أبو املهزم ،قال أمحد :ما أقرب حديثه ،وقال النسائي:
مرتوك .وضعفه الناس"(.)5
واحلديث ضعيف ،ضعفه الشيخ األلباين يف ضعيف اجلامع(.)6

(  ) 16احلديث الثان عشر:

قال ابن املقرئ يف معجمه( :)7حدثنا موسى بن احلسني بن الدهام ،ثنا أمحد بن يونس الضيب ،ثنا معاوية
بن [ حيىي ]( ،)8عن األوزاعي ،عن ابن عطية يعين حسان ،عن ابن عمر قال :قال رسول هللا ﷺ:
ي ي
اخلر ي
اب».
اس ْ
«اتَّ ُقوا ا ْحلجر ا ْحلرام ييف الْبُ ْن يان ،فإنَّهُ أس ُ
واحلديث أخرجه أبو نعيم يف أخبار أصبهان( ،)9والقضاعي يف مسند الشهاب( ،)10واخلطيب يف اتريخ
بغداد( ،)11والبيهقي يف شعب اإلميان( ،)12والديلمي يف مسند الفردوس( ،)13وابن عساكر يف اتريخ

()1سنن النسائي (167/7رقم ،)4255وهو يف السنن الكربى (386/4رقم.)4567
( )2سنن أيب داود (218/6رقم.)4131
( )3مسند اإلمام أمحد (421/28رقم.)17185
( )4سلسلة األحاديث الصحيحة (9/3رقم.)1011
( )5جممع الزوائد ومنبع الفوائد (70/4رقم.)2683
( )6ضعيف اجلامع (870/1رقم.)6042
( )7معجم ابن املقرئ (ص.)396
( )8تصحف يف املطبوع إىل موسى ،انظر اإلمياء إىل أطراف (212/4رقم.)3424
( )9أخبار أصبهان (123/2و .) 286
( )10مسند الشهاب (388/1رقم.)664
( )11اتريخ بغداد (.)312/5
( )12اجلامع لشعب اإلميان (328/19رقم.)10237
( )13كما يف الغرائب امللتقطة من مسند الفردوس (388/1رقم.)134
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دمشق( ،)1وابن اجلوزي يف العلل املتناهية( ،)2وابن النجار يف ذيل اتريخ بغداد( .)3مجيعهم من طريق أمحد
بن يونس الضيب به.
ويف إسناده معاوية بن حيىي ،وهو الصديف أبو روح الدمشقي ،ضعيف( .)4وأيضاً حسان بن عطية مل
يسمع من ابن عمر ،وهبذا أعله ابن اجلوزي يف العلل فقال" :هذا حديث ال يصح عن رسول هللا ﷺ،
ومعاوية بن حيىي ضعيف وحسان مل يسمع من ابن عمر"( .)5وضعفه الشيخ األلباين يف الضعيفة(،)6
والشيخ أمحد الغماري يف املداوي ،وقال" :ليس له إال هذا الطريق الواحد وال شاهد له"(.)7

( ) 17احلديث الثالث عشر:

روى هناد بن السري يف الزهد( :)8حدثنا ابن فضيل ،عن األحوص بن حكيم ،عن أبيه وراشد بن سعد،
عن عمر أنه بلغه أن أاب الدرداء أحدث كنيفاً يف منزل كان فيه حبمص ،فكتب إليه يف ذلك بكتاب
شديد« :لقد كان لك اي عومير يف بنيان فارس والروم ما تكتفي به عن جتديد البناء ،وقد آذن هللا تبارك
وتعاىل يف خراهبا ،فإذا أاتك كتايب هذا فارحتل حىت أتيت دمشق فتنزل هبا»  ،فارحتل أبو الدرداء حىت أتى
دمشق فلم يزل هبا حىت قبضه هللا.
واحلديث أخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل( ،)9ومن طريقه البيهقي يف شعب اإلميان(،)10وابن عساكر
يف اتريخ دمشق( .)11من طريق األحوص بن حكيم به ،بلفظ :عن األحوص بن حكيم ،عن راشد بن
سعد قال :بلغ عمر أن أاب الدرداء ابتىن كنيفاً حبمص ..األثر .ومل يذكروا عن أبيه.
وذكره احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول( )12معلقاً فقال" :عن َراشد بن احلا ِرث أو غريه قال بىن أَبُو
الد َّْرَداء كنيفاً ِيف منزله حبمص.

( )1اتريخ دمشق ()296/59
( )2العلل املتناهية ( 786/2رقم.)1313
( )3ذيل اتريخ بغداد (.)138/20
( )4التقريب (ص471رقم.)6772
( )5العلل املتناهية (786/2رقم.)1313
( )6سلسلة األحاديث الضعيفة (192/4رقم)1699
( )7املداوي لعلل اجلامع الصغري (160/1رقم.)132
( )8الزهد هلناد بن السري (373/2رقم) 719
( )9قصر األمل (ص)172
( )10اجلامع لشعب اإلميان (رقم)10351
( )11اتريخ دمشق ()138/47
( )12نوادر األصول ()257/1
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ويف إسناد هذا األثر؛ األحوص بن حكيم قال فيه أبو حامت :ليس بقوي منكر احلديث ،وقال ابن معني:
ال شيء( ،)1وقال ابن حجر :ضعيف احلِْف ِظ ،وكان عابداً(.)2

وأبوه حكيم بن عمري أبو األحوص العنسي ،قال ابن سعد" :وكان معروفاً قليل احلديث"( ،)3وقال أبو
حامت" :ال أبس به"( ،)4وذكره ابن حبان يف الثقات( ،)5وقال ابن حجر" :صدوق يهم"(،)6
ولكن روايته عن عمر بن اخلطاب مرسلة ،أشار إىل ذلك البخاري( ،)7وقال مغلطاي" :ويف كتاب
الثقات البن خلفون :روى عن عمر بن اخلطاب وعثمان مرسالً"( ،)8وكذا نقله ابن حجر يف هتذيب

التهذيب(.)9
وشيخه اآلخر راشد بن سعد هو امل ْقَرئي ،احلمصي ،ثقة كثري اإلرسال ،من الثالثة( .)10ولكنه أيضاً مل
َ
يدرك عمر بن اخلطاب  ،قال العالئي ":راشد بن سعد احلمصي قال أمحد بن حنبل :مل يسمع من

ثوابن ،وقال أبو زرعة :راشد بن سعد عن سعد بن أيب وقاص مرسل"(.)11
ضعيف لالنقطاع ،ولتفرد األحوص به.
فاألثر،
ٌ
ومثله ما رواه ابن عبد احلكم من طريق يزيد بن أيب حبيب أن خارجة بن حذافة أول من بىن غرفة مبصر،
فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب ،فكتب إىل عمرو بن العاص :سالم ،أما بعد ،فإنه بلغين أن خارجة بن
حذافة بىن غرفةً ،ولقد أراد خارجة أن يطلع على عورات جريانه ،فإذا أاتك كتايب هذا فاهدمها إن شاء
هللا ،والسالم(.)12

( )1اجلرح والتعديل ()328/2
( )2تقريب التهذيب (رقم)290
( )3الطبقات الكربى (.)452/7
( )4اجلرح والتعديل (.)206/3
( )5الثقات (.)16/4
( )6تقريب التهذيب (رقم.)1476
رسل" .التاريخ الكبري
بَ ،روى عنهُ ابنُه األحوصُ ،
( )7وذلك بقوله" :أن عُ َمر َكتَ َ
ومعاوية بْن صاحل ،وأَبُو بكر بْن أَيب َمرمي الشاميُ ،م ٌ
(.)16/3
( )8إكمال هتذيب الكمال (.)122/4
( )9هتذيب التهذيب (.)450/2
( )10تقريب التهذيب (رقم.)1854
( )11جامع التحصيل (ص.)174
( )12فتوح مصر واملغرب (.)130/1
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إال أنه من حديث يزيد بن أيب حبيب املصري ،قال ابن حجر :ثقة فقه ،وكان يرسل ،من اخلامسة(.)1
ومل يدرك عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أيضاً ،قال أبو زرعة يف روايته عن عمر ":هو مرسل"( ،)2وقال

العالئي ":لقي ابن عباس ،ومسع من عائشة ،ومل يسمع من غريمها من الصحابة رضي هللا عنهم"(.)3
وقال ابن رجب يف فتح الباري(" :)4وروي عن عمر أنه كتب إىل أهل البصرة ينهاهم أن ال يرفع أحد
بناءه فوق سبع أذرع".

املبحث الثالث :األحاديث الواردة يف ذم البنيان فوق حاجة.

( )18احلديث األول:

()5
ب ما جاء ييف البين ياء.
قال البخاري يف صحيحه يف كتاب االستئذان :اب ُ
َّيب ﷺ « :يمن أ ْشر ي
الساع ية إيذا تطاول رعاةُ الب ْه يم ييف الب ْن ي ي
ان».
مث قال :قال أَبُو هريرة ،عن النِ ِ
اط َّ
ُ
ْ
ُ

هذا احلديث رواه البخاري هنا معلقاً ،وقد رواه قبل ذلك موصوالً يف كتاب اإلميان( ،)6مطوالً بذكر قصة
ان ،وا ِإلسالَِم ،وا ِإلحس ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
اع ِة.
انَ ،وعِلْ ِم َّ
يل النِ َّ
الس َ
َّيب ﷺ َع ِن اإلميَ َ ْ َ ْ َ
ُس َؤال ج ْرب َ
وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه( ،)7وأبو داود يف سننه( ،)8والنسائي يف سننه( ،)9وابن ماجة يف
سننه( ،)10وابن أيب شيبة يف مصنفه( ،)11واإلمام أمحد يف املسند( ،)12والبخاري يف األدب املفرد(،)13
وابن أيب الدنيا يف قصر األمل( ،)14والبزار يف مسنده( ،)15واملروزي يف تعظيم قدر الصالة( ،)16وابن خزمية

( )1تقريب التهذيب (رقم.)7701
( )2املراسيل البن أيب حامت (ص.)29
( )3جامع التحصيل (ص.)158
( )4فتح الباري (.)221/1
( )5صحيح البخاري (66/8ابب رقم.)53
( )6صحيح البخاري (19/1رقم.)50
( )7صحيح مسلم (39/1رقم 9و.)10
( )8سنن أيب داود ( 84/7رقم.)4698
( )9سنن النسائي (101/8رقم.)4991
( )10سنن ابن ماجه ( 44/1رقم64و169/5رقم.)4044
( )11مصنف ابن أيب شيبة (502/7رقم.)37557
( )12مسند اإلمام أمحد (304/15رقم.)9501
( )13األدب املفرد (ص160رقم.)449
( )14قصر األمل (ص156رقم239و ص177رقم.)375
( )15مسند البزار (419/9رقم.)4025
( )16تعظيم قدر الصالة (385/1رقم378و 389/1رقم.)380
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يف صحيحه( ،)1والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر( ،)2وابن منده يف اإلميان( ،)3وأبو نعيم يف احللية(،)4
والبيهقي يف شعب اإلميان( ،)5والشجري يف األمايل اخلميسية( .)6كلهم من حديث أيب هريرة ،ولفظ
بعضهم اقتصر على موضع الشاهد.
وحديث جربيل الطويل جاء من رواية عدد من الصحابة من أشهرها حديث عمر بن اخلطاب ،
الش ياء ي تطاولُون ييف الْب ْن ي ي
وموضع الشاهد بلفظ« :وأ ْن ت رى ا ْحلُفاة الْعُراة الْعالة يرعاء َّ
ان» أخرجه اإلمام
ُ

مسلم( ،)7وأبو داود( ،)8والرتمذي( ،)9والنسائي( ،)10وابن ماجه( ،)11وامحد( ،)12وغريهم.

توجيه احلديث:

ان" دلِيل على ذَِم التَّب ِ
ِ
ِ
اهي والتفاخر ُخصوصا ِابلتَّطَ ُاوِل
َ
-1قال ابن رجب" :ويف قوله" :يَتَطَ َاولُو َن يف الْبُ ْن يَ َ ٌ
َص َحابِِه ،بل كان بُنيا ُهنُم قصرياً بقد ِر
ِيف البنيان ،ومل يكن إِطَالَةُ البناء معروفاً ِيف َزَم ِن النِ ِ
َّيب ﷺ َوأ ْ
اج ِة"(.)13
ا ْحلَ َ
ويرى احلافظ ابن امللقن أن ذلك ليس حمرماً أو مذموماً؛
مذموما ،فإن تطاول الرعاء يف
حمرما أو
ً
-2فقال" :وليس كل ما أخرب الشارع بكونه من العالمات يكون ً
هلن قَيم واح ٌد ،ليس حبرام بال شك ،وإمنا ِ
هذه عالمة ،والعالمة
البنيان ،وفشو املال ،وكون
َ
مخسني امرأةً َّ ٌ
ِ
ك"(.)14
قد تكون ابخلري والشر ،واحلرام والواجب واملباح وغري ذَل َ
وإىل هذا مال احلافظ ابن حجر حيث قال" :وأشار إبِِ َير ِاد هذه القطعة إِىل ذَِم التَّطَ ُاوِل ِيف البنيان ويف
ِاال ْستِ ْدَال ِل بذلك نَظٌَر"(.)15
( )1صحيح ابن خزمية (5/4رقم.)2244
( )2شرح مشكل اآلاثر (434/7رقم.)2985
( )3اإلميان البن منده (151/1حديث 15و .) 16
( )4حلية األولياء وطبقات األصفياء (.)64/6
( )5اجلامع لشعب اإلميان (303/19رقم.)10218
( )6ترتيب األمايل اخلميسية (353/2رقم.)2728
( )7صحيح مسلم (36/1رقم .)8
( )8سنن أيب داود (80/7رقم.)4695
( )9سنن الرتمذي (355/4رقم.)2610
( )10سنن النسائي (97/8رقم.)4990
( )11سنن ابن ماجه (43/1رقم.)63
( )12مسند أمحد (314/1رقم.)184
( )13جامع العلوم واحلكم (.)141/1
( )14التوضيح لشرح اجلامع الصحيح (.)181/13
( )15فتح الباري (.)92/11
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-3وقال ابن مفلح" :اعلم أ َّ
فيجب حتصيلُهُ لِنَ ْف ِس ِه وملن تلزمه
َن املسكن َال بُ َّد لإلنسان منه ِيف اجلملة
ُ
ِ
كانت يسريةً
اب على ف ْعله" ،مث قال" :وأما الزايدة على ذلك فإِ ْن ْ
عاقب على تركه َويُثَ ُ
نَ َف َقتُهُ ،ومثل هذا يُ ُ
َال تُ َع ُّد يف العادة والعرف إسرافًا واعتداءً وجماوزةً لِل َح ِد فال أبْس هبا ال تُكَْرهُ".

وقال" :وأما اإلسراف واالعتداء يف ذلك فظواهر األخبار السابقة تدل على الكراهة ،كما أن ظاهرها أنه
ال حيرم؛ ألن فاعل احملرم ال يقال عادة وغالبا ال أجر له وال ُختْلَف نفقتُهُ ،بل يقال :يعصي وأيمث ويعاقب
فيذكر املعىن املختص بعمله ،وعلى هذا املراد ابلوابل"(.)1

(  ) 19احلديث الثان:

()2
ِ
اهيم
قال أبو داود يف سننه  :حدثنا ُ
بن يونس ،حدَّثنا زهريٌ ،حدَّثنا عثما ُن ُ
أمحد ُ
بن َحكيم ،أخربين إبر ُ
رشي ،عن أيب طلحة األسدي عن أنس ب ِن ِ
رسول هللا ﷺ َخَر َج فرأى
مالك :أن َ
بن َّ
حممد ب ِن َحاطب ال ُق ُّ
ُ
ومحَلَها
قُبَّةً ُم ْش ِرفَةً ،فقال« :ما هذه؟» َ
ت َ
فقال له أصحابُه :هذه لفالن رجل من األنصا ِر ،قال :فَ َس َك َ
يف ِ
رسول هللا ﷺ يف الن ِ
ف
نفسه ،حىت إذا جاء صاحبُها َ
ض عنهُ ،صنع ذلك مراراً ،حىت َعَر َ
َّاسْ ،
أع َر َ
رسول هللا ﷺ،
اض عنه ،فشكا ذلك إىل أصحابِه ،فقال :وهللاِ إين ألُنْكِر َ
الرجل الغَ َ
ب فيه ،واالعر َ
ضَ
ُ
رسول هللا ﷺ
سو َاها ابألرض ،فخرج ُ
فهد َمها ،حىت َّ
الرجل إىل قُبَّته َ
قالواَ :خرج فرأى قُبَّ تَ َ
ك ،قال :فَ َر َج َع ُ
ذات يوم ،فلم ي رها ،قال« :ما ف عل ي
فأخربانه،
اض َ
ت ال ُقبَّةُ؟» ،قالوا :شكا إلينا صاحبُها إعر َ
َ
ََ َ
ك عنهْ ،
إن ُك َّل بي ٍ
ناء واب ٌل على ي
فَ َه َد َم َها ،فقال« :أما َّ
صاحبه إال ما ال ،إال ما ال» يعين ما البُ َّد منه.

ومن هذا الطريق ذكره البخاري يف التاريخ الكبري( ،)3وأخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل( ،)4وأبو يعلى
املوصلي يف مسنده( ،)5والطحاوي يف مشكل اآلاثر( ،)6والبيهقي يف شعب اإلميان( ،)7واملقدسي يف

املختارة( ،)8واملزي يف هتذيب الكمال(.)9
كلهم من طريق حممد بن إبراهيم بن حاطب عن أيب طلحة األسدي به.

( )1اآلداب الشرعية واملنح املرعية ( )425/3بتصرف.
( )2سنن أيب داود (521/7رقم.)5237
( )3التاريخ الكبري (87/1رقم .)241
( )4قصر األمل (ص156رقم ،)241ومل يذكر املنت ولكن قال :حنوه.
( )5مسند أيب يعلى (308/7رقم.)4347
( )6شرح مشكل اآلاثر (415/2رقم.)956
( )7اجلامع لشعب اإلميان (307/19رقم.)10221
( )8األحاديث املختارة (291/7رقم.)2747
( )9هتذيب الكمال (.)439/33
((32

ال« :أما إي َّن
واتبعه عبد امللك بن عمري عن أيب طلحة األسدي عند اإلمام أمحد يف املسند( ،)1بلفظ :فَ َق َ
ُك َّل بين ٍاء ه ٌّد على ص ي
َس َو ُد -
احبي يه ي ْوم ال يْقيام ية ،إيَّال ما كان ييف م ْس يج ٍد  -أ ْو ييف بين ياء م ْس يج ٍدَ ،ش َّ
كأْ
ت الْ ُقبَّةُ؟» قُلْت :ب لَ َغ ِ
ال« :ما ف عل ي
ال:
ت :فَ َه َد َم َها .قَ َ
أ َْو ،أ َْو ،أ َْو» ُمثَّ َمَّر فَلَ ْم يََرَها ،فَ َق َ
صاحبَ َها َما قُلْ َ
ُ َ َ
ال « :ر يِحهُ هللاُ».
فَ َق َ
وأخرجه من هذا الطريق أيضاً البخاري يف التاريخ الكبري( ،)2وابن أيب الدنيا يف قصر األمل( ،)3ومن
طريقه البيهقي يف الشعب(.)4
وأبو طلحة األسدي الراوي عن أنس ذكره ابن حبان يف الثقات( ،)5وقال الذهيب :صدوق(.)6
وقد اتبعه يف رواية هذا احلديث عن أنس رضي هللا عنه سبعة؛ وهم:
-1

-2
-3

عامر الشعيب ،أخرجه البزار يف مسنده( ،)7من طريق مروان بن معاوية عن حممد بن أيب بكر
عن عامر الشعيب به ،بلفظ :فقال« :كل بناء وابل على صاحبه يوم القيامة إالَّ أن يعمر
بيتًا» فبلغ ذلك األنصاري فهدمها.

الربيع بن أنس ،أخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل( ،)8من طريق ابن أيب خالد عمن
حدثه عن الربيع بن أنس به.
إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة ،أخرجه ابن ماجه يف سننه( ،)9من طريق العباس بن
عثمان ،وابن أيب الدنيا يف قصر األمل( ،)10من طريق مؤمل بن الفضل ،كالمها ( العباس

ومؤمل ) عن الوليد بن مسلم ،عن عيسى بن عبد األعلى بن عبد هللا عن إسحاق به.
وأخرجه الطرباين يف األوسط( ،)11ومن طريقه املقدسي يف املختاره( ،)12من طريق مهدي بن
جعفر الرملي ،عن الوليد بن مسلم ،عن عبد األعلى بن عبد هللا بن أيب فروة ،عن إسحاق

( )1مسند أمحد (26/21رقم.)13301
( )2التاريخ الكبري (87/1رقم .)241
( )3قصر األمل (ص151رقم.)235
( )4اجلامع لشعب اإلميان (308/19رقم.)10222
( )5الثقات (574/5رقم.)6226
( )6الكاشف (437/2رقم.)6697
( )7مسند البزار (42/14رقم.)7473
( )8قصر األمل (ص183رقم.)284
( )9سسن ابن ماجه (264/5رقم.)4161
( )10قصر األمل (ص156رقم .)240
( )11املعجم األوسط (258/3رقم.)3081
( )12األحاديث املختارة (370/4رقم.)1537
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به .فجعل الراوي عن إسحاق عبد األعلى بن عبد هللا بن فروة .وقال الطرباين" :مل يرو هذا
احلديث عن إسحاق بن عبد هللا إال عبد األعلى بن عبد هللا بن أيب فروة ،تفرد به الوليد".
قال الشيخ األلباين" :وتسمية الرملي لشيخ الوليد (عبد األعلى بن عبد هللا بن أيب فروة)
أرجح عندي من تسمية العباس إايه ب (عيسى بن عبد األعلى بن أيب فروة) ،ألنه هو
املعروف بروايته عن إسحاق بن عبد هللا ،وعنه الوليد بن مسلم "(.)1
ولكن العباس اتبعه مؤمل بن الفضل عند ابن أيب الدنيا ،وهللا أعلم.
-4
-5

أبو محزة ،أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان( ،)2وقوام السنة يف الرتغيب والرتهيب( ،)3كالمها
من طريق قيس بن الربيع عن أيب محزة به.
عمار ،ذكره البخاري يف التاريخ الكبري( ،)4وابن أيب حامت يف العلل( ،)5وأخرجها ابن أيب

عمر العدين يف مسنده-كما يف احتاف اخلرية املهرة( ،)6واملطالب العالية.)7(-
قال البخاريَ " :عمار ،امل َدِينَُّ ،ع ْن أَنَسَ ،رَوى َعنه ُحمَمد بْن أَيب زكراي ،فِ ِيه نَظٌَر".
َ
وقال أبو حامت" :أرى أنه أبو عمار زايد بن ميمون ،وابن أيب زكراي جمهول".
وحيتمل أنه عمار بن أيب عمار ،ألن اهليثمي يف احتاف اخلرية زاد فيه كالماً مقطوعاً من قول عمار،

فقال :قال عمار" :كل بناء فوق سبعة أذرع ينادي مناد صاحبَه :اي أفسق الفاسقني ،أين تذهب".
وهذا األثر أخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل( )8بنفس هذا اإلسناد ،من طريق مروان بن معاوية ،عن
حممد بن [أيب]زكراي عن عمار بن أيب عمار قال " :إذا رفع الرجل بناءه فوق سبع أذرع ،نودي :اي فاسق

الفاسقني إىل أين؟ ".
وعمار بن أيب عمار هو موىل بين هاشم ،ثقة( ،)9وذكر املزي يف الرواة عنه حممد بن أيب زكراي ،وهللا
أعلم.

( )1سلسلة األحاديث الصحيحة (.)799/6
( )2اجلامع لشعب اإلميان (311/19رقم.)10223
( )3الرتغيب والرتهيب (206/2رقم.)1443
( )4التاريخ الكبري (87/1رقم .)241
( )5علل احلديث (102/2رقم.)1798
( )6إحتاف اخلرية املهرة (456/7رقم.)7330
( )7املطالب العالية (600/13رقم.)3269
( )8قصر األمل (ص165رقم ،)250وسيأيت مثله مرفوعاً من حديث أنس حديث رقم (.)22
( )9وثقه اإلمام أمحد وأبو داود وقال أبو زرعة وأبو حامت :ثقة ال أبس به .انظر هتذيب التهذيب ( ،)203/3وهكذا مساه ابن رجب يف
جامع العلوم واحلكم ( )42/1ويف فتح الباري ( )221/1وتصحف يف املطبوع من الرتغيب والرتهيب للمنذري ( )22/3إىل (عمار بن
عامر) ويف الزواجر أليب القاسم اهليتمي ( )177/2إىل (عمار بن ايسر).
((34

-6

النضر بن أنس ،أخرجه الدارقطين يف العلل( ،)1من طريق أبو هاين األصبهاين ،عن الثوري،
عن أيب عمارة ،عن النضر بن أنس به.
وأخرجه أبو نعيم يف أخبار أصبهان( ،)2من طريق حيىي بن ميان عن سفيان الثوري عن أيب
عمارة عن أنس به ،من غري ذكر للنضر بن أنس.
قال الدارقطين :وخالفه – أي أبو هاين  -حيىي بن ميان ،رواه عن الثوري ،عن أيب عمارة،
عن أنس مل يذكر فيه النضر ،وقول أيب هانئ أشبه ابلصواب .يعين املتصل.

-7

زيد بن وهب ،أخرجه أبو نعيم يف أخبار أصبهان( ،)3من طريق عطاء بن جبلة ،عن
األعمش ،عن زيد به.
وأخرجه من هذا الطريق املقدسي يف املختارة(.)4

واحلديث جود إسناده املنذري يف الرتغيب والرتهيب( ،)5وابن مفلح يف اآلداب الشرعية( ،)6والعراقي يف
املغين عن محل األسفار( ،)7وأبو العباس اهليتمي يف الزواجر( ،)8وقد أورده الشيخ األلباين يف الضعيفة
أوالً ،مث رفعه بعد ذلك إىل الصحيحة ،وقال" :رجعت إىل قول العراقي املذكور ،واعتمدته"(.)9
وحسنه الفتين يف تذكرة املوضوعات(.)10

توجيه احلديث:

-1قال الطحاوي رمحه هللا يف توجيه هذا احلديث" :فدل ما يف هذا احلديث على أن الكراهة املروية فيه
إمنا هي يف نفس البنيان" ،مث قال" :ويف هذا احلديث " :إال ماال إال ماال " فدل ذلك أنه مل يرد عليه
السالم مبا يف هذا احلديث كل البناء ،وإمنا أراد به خاصاً منه"(.)11
-2وقال ابن رسالن( " :إال ما ال) فيه حذف تقديره :أن كل بناء فهو وابل على صاحبه إال ما ال بد
من فعله لإلنسان مما يسرته من احلر والربد ويقيه فساد السباع وحنوها"(.)12
( )1العلل الواردة يف األحاديث (216/12رقم.)2637
( )2أخبار أصبهان (.)276/2
( )3أخبار أصبهان ( 175/1و .)25/2
( )4األحاديث املختارة (140/6رقم.)2137
( )5الرتغيب والرتهيب (.)20/3
( )6اآلداب الشرعية واملنح املرعية (.)424/3
( )7املغين عن محل األسفار يف األسفار (1116/2رقم .)4054
( )8الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)177/2
( )9سلسلة األحاديث الصحيحة (796/6رقم.)2830
( )10تذكرة املوضوعات (ص.)179
( )11شرح مشكل اآلاثر (.)415/2
( )12شرح سنن أيب داود (.)604/19
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(  ) 20احلديث الثالث:

قال الطرباين يف املعجم الكبري( :)1حدثنا عمرو بن أيب الطاهر بن السرح املصري ،ثنا هانئ بن املتوكل
اإلسكندراين ،ثنا بقية بن الوليد ،عن األوزاعي ،عن مكحول ،عن ،واثِلَةَ بن ْاألَس َق ِع قال :قَال رسول هللاِ
ْ
َ
َشار بِ َك ِف ِه «وُك ُّل عل ٍْم واب ٌل على ص ي
احبيهي
ٍ
ي يي ي
ﷺُ « :ك ُّل بُ ْن يان واب ٌل على صاحبه إ َّال ما كان هكذا» َوأ َ َ
ي ْوم ال يْقيام ية إيَّال م ْن ع يمل بي يه».
وأخرجه أيضاً الطرباين يف مسند الشاميني( ،)2من نفس هذا الطريق.
ويف إسناده هانئ بن املتوكل وهو االسكندراين ،قال أبو حامت" :أدركته ومل أكتب عنه"( ،)3وقال ابن
حبانَ " :كا َن يُ ْد َخل َعلَْي ِه ملا كرب فيجيب فَكثر الْ َمنَاكِري ِيف ِرَوايَته فَ َال جيوز ِاال ْحتِ َجاج بِِه ِحبَال"(،)4
فاحلديث ضعيف ،وقال الشيخ األلباين :ضعيف جداً(.)5

(  ) 21احلديث الرابع:

قال الطرباين يف املعجم الكبري ،حدثنا حيىي بن عبد الباقي املصيصي ،واحلسن بن علي املعمري ،قاال :ثنا
املسيب بن واضح ،ثنا يوسف بن أسباط ،عن سفيان ،عن سلمة بن كهيل ،عن أيب عبيدة ،عن عبد هللا
قال :قال رسول هللا ﷺ« :من بَن ف وق ما يك ي
ْف ييه ُكلييف أ ْن َْي يملهُ ي ْوم ال يْقيام ية على ُعنُيق يه»(.)6
ْ
ْ
()9
()8
()7
واحلديث أخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل  ،وابن عدي يف الكامل  ،وأبو نعيم يف احللية ،
والبيهقي يف شعب اإلميان( ،)10والشجري يف األمايل اخلميسية(.)11
واحلديث يف إسناده املسيب بن واضح وهو السلمي ،ضعفه بعض العلماء؛ قال أبو حامت" :صدوق،
كثريا ،فإذا قيل له مل يقبل"( ،)12وقال الدارقطين" :ضعيف"( ،)13إال أنه اتبعه عبد هللا ُخبَيق عند
خيطئ ً
أيب نعيم يف الرواة الثانية.
( )1املعجم الكبري (55/22رقم .)131
( )2مسند الشاميني (305/4رقم.)3380
( )3اجلرح والتعديل (102/9رقم.)431
( )4اجملروحني (97/3رقم.)1173
( )5سلسلة األحاديث الضعيفة (115/6رقم ،)2608وضعيف اجلامع الصغري (614/1رقم.)4221
( )6املعجم الكبري (151/10رقم.)10287
( )7قصر األمل (ص163رقم.)246
( )8الكامل يف الضعفاء ( 388/6حتت الرتمجة رقم.)1874
( )9حلية األولياء وطبقات األصفياء (246/8و .)252
( )10شعب اإلميان (314/19رقم.)10227
( )11ترتيب األمايل اخلميسية (280/2رقم .)2445
( )12اجلرح والتعديل (294/8رقم.)1355
( )13سنن الدارقطين ( 75 /1و 80و .)280/4
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ولكن شيخهما يوسف بن أسباط فإنه مع صالحه ،فإنه ضعيف يف احلديث ،قال البخاري" :قال
صدقة :دفن يوسف بن أسباط كتبه فكان بعد يُقلب عليه ،وال جيئ كما ينبغي ،يضطرب يف

"()1
ثريا ،وهو رجل صاحل ،ال حيتج
حديثه  ،وقال أبو حامت" :كان رجالً عابداً ،دفن كتبه ،وهو يغلط َك ً
حبَديثه"(.)2
وأيضاً فإن فيه انقطاع بني أيب عبيدة وأبيه عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ،وهذا أشار إليه العراقي
بقوله" :رواه الطرباين من حديث ابن مسعود إبسناد فيه لني وانقطاع"(.)3
َص َل له هبذا
وقال ابن أيب حامت :سالت أَِيب عن َه َذا
ٌ
ابطل ال أ ْ
حديث ،فقال" :هذا حديث ٌ

اإلسناد"( ،)4وقال الذهيب" :هذا حديث منكر"( ،)5وقال الشيخ األلباين" :ابطل"(.)6

(  ) 22احلديث اخلامس:

أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان( )7فقال :حدثنا أبو حممد عبد هللا بن يوسف األصبهاين،
أخربان أبو إسحاق إبراهيم بن فراس املكي ،حدثنا جعفر بن حممد السوسي ،حدثنا كثري بن عبيد،
حدثنا بقية بن الوليد ،عن الضحاك بن ُمحرة( ،)8عن ميمون ،عن أنس بن مالك ،قال :قال رسول هللا
ي
اج إيل ْي يه ،كان عل ْي يه وابالً ي ْوم ال يْقيام ية".
ﷺ" :م ْن بَن بيناءً أ ْكث ر ممَّا َْيت ُ
ويف إسناده الضحاك بن ُمحرة؛ قال ابن معني وأبو حامت والعقيلي" :ليس بشيء"( ،)9وقال البخاري:
"منكر احلديث ،جمهول"( ،)10وقال ابن عدي" :أحاديثه حسان غرائب"(.)11
وشيخه ميمون هو ابن ِسيَاه البصري أبو حبر ،قال ابن حجر" :صدوق عابد خيطئ"(.)12
فاحلديث ضعيف ،وضعفه الشيخ األلباين فقال" :ضعيف جداً"(.)13
( )1التاريخ األوسط (265/2رقم ،)2550وانظر التاريخ الكبري (385/8رقم.)3414
( )2اجلرح والتعديل (218/9رقم.)16566
( )3املغين عن محل األسفار يف األسفار (1116/2رقم.)4052
( )4علل احلديث (115/2رقم .)1840
( )5ميزان اإلعتدال (116/4رقم.)8548
( )6السلسلة الضعيفة (324/1رقم.)175
( )7شعب اإلميان للبيهقي (.)221 /13
()8الضَّحاك بن ُمحرة ،بضم املهملة ،وابلراء ،انظر :امل ْؤتَلِف واملختَلِف للدارقطين  ،595/2واإلكمال البن ماكوال  ،501/2وتوضيح
ُ
ُ
املشتبه ،308/3وتبصري املنتبه ،457/1وتقريب التهذيب (.)2966
( )9اجلرح والتعديل ( ،)462/4واتريخ الدوري ( )379/4وضعفاء العقيلي (.)220/2
( )10ميزان االعتدال (.)322/2
( )11الكامل يف الضعفاء (.)157/5
( )12تقريب التهذيب رقم (.)7045
( )13ضعيف اجلامع الصغري رقم (.) 5505
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(  ) 23احلديث السادس:

قال أبو نعيم يف حلية األولياء( :)1عن حدثنا سليمان بن أمحد ،قال :ثنا علي بن سعيد الرازي ،قال :ثنا
الربيع بن سليمان اجليزي قال :ثنا الوليد بن مسلم الدمشقي ،قال :ثنا األوزاعي ،عن حيىي بن أيب كثري،
الر ُج ُل ال ُْم ْسلي ُم س ْب عة أ ْو تي ْسعة أ ْذ ُر ٍع
عن احلسن ،عن أنس بن مالك ،عن النيب ﷺ قال« :إيذا بَن َّ
السم ياء :أين ت ْذهب اي أفْسق الْف ي
َنداهُ من ٍ
اس يقني».
اد يمن َّ
ْ
ُ
ُ
مث قال" :غريب من حديث احلسن وحيىي واألوزاعي ،تفرد به الوليد بن موسى القرشي ،وهو ضعيف،
ليس كالوليد بن مسلم الدمشقي".
والوليد بن موسى القرشي قال العقيلي" :أحاديثه بواطيل ال أصول هلا ،ليس ممن يقيم احلديث"( ،)2وقال
()4
الدارقطين" :مرتوك احلديث"( ،)3وقال الذهيب" :وله حديث موضوع"
فاحلديث موضوع ،وكذا قال الشيخ األلباين(.)5
وتقدم أنه من قول عمار بن أيب عمار.

(  ) 24احلديث السابع:

قال هناد بن السري يف كتاب الزهد( :)6حدثنا أبو األحوص ،عن أيب محزة ،عن إبراهيم قال :قال عبد
هللاُ " :ك ُّل نَ َف َقة ي ْن ِف ُقها الْعب ُد فَإِنَّه ي ؤجر علَي ها َغري نَ َف َق ِة الْبِنَ ِاء إَِّال بِنَاء مس ِجد ي راد بِِه وجه َِّ
ال:
اَّلل .قَ َ
َ َ ْ َُ ُ َ ْ ُ
ُ َ َْ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ
ِ
َجَر َوَال ِوْزَر".
ت إِ ْن َكا َن بِنَاءً َك َفافًا؟ فَ َق َ
ت ِِإلبْ َراه َيم أ ََرأَيْ َ
فَ ُق ْل ُ
ال :إِذَا َكا َن َك َفافًا فَ َال أ ْ

وأخرجه من طريقه أبو نعيم يف احللية(.)7
وأبو األحوص هو َس َّالم بن ُسليم الكويف ثقة متقن(.)8

( )1حلية األولياء (.)75/3
( )2الضعفاء (228/6رقم.)1930
( )3موسوعة أقوال الدارقطين (700/2رقم.)3803
( )4ميزان االعتدال (349/4رقم.)9412
( )5سلسلة األحاديث الضعيفة (322/1رقم.)174
( )6الزهد هلناد (.) 374/2
( )7حلية األولياء (.)230/4
( )8التقريب (ص201رقم.)2702
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وأبو محزة هو األعور ميمون القصاب ،قال اإلمام أمحد :مرتوك احلديث( ،)1وقال البخاري :ليس
بذاك( ،)2وقال أبو حامت :ليس بقوي يكتب حديثه( ،)3وقال ابن عدي :وأحاديث خاصة عن إبراهيم مما
ال يتابع عليه(.)4
وأخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل( :)5ومن طريقه البيهقي يف الشعب( ،)6من طريق أيب ربيعة ،قال:
حدثنا محاد بن سلمة ،عن أيب محزة ،عن إبراهيم ،عن ابن مسعود ،قال« :نفقة الرجل على نفسه وأهله
وصديقه وهبيمته له منها أجر ،إال نفقته يف بناء ،إال أن يكون مسجداً» ،فقيل له :فإن كان بناءً كفافاً؟،
قال« :فذلك ال له وال عليه»  .فقيل له :فإن كان فوق الكفاف؟ ،قال« :عليه وزره ،وال أجر له فيه».
وأبو ربيعة وهو زيد بن عوف القطعي ولقبه فهد ،قال البخاري تركه علي( ،)7وقال الفالس :مرتوك
احلديث ،وقال أبو حامت :تعرف وتنكر( ،)8وقال مسلم :مرتوك احلديث(.)9

ضعيف جداً.
فاحلديث
ٌ
وأخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل( ،)10من طريق أيب محزة عن إبراهيم النخعي مرسالً ،فقال :حدثنا
علي بن اجلعد ،قال :أخربان قيس بن الربيع ،قال :أخربان أبو محزة ،عن إبراهيم ،قال :قال رسول هللا
ﷺُ « :ك ُّل نَ َف َقة ي ْن ِف ُقها الْمسلِم ي ؤجر فِيها :علَى نَ ْف ِس ِه ،وعلَى عِيالِِه ،وعلَى ِ ِ
ِ
يمتِ ِه ،إَِّال
ُ َ ُ ْ ُ ُْ َ ُ َ َ
ََ َ ََ َ
صديقهََ ،و َعلَى َهب َ
ِ
ِيف بِنَاء ،إَِّال -ي ع ِين إَِّال أَ ْن ي ُكو َنِ -يف بِنَ ِاء مس ِجد ي ب تغِي بِِه وجه َِّ
ت إِ ْن َكا َن
َ ْ َْ َ
ت ِِإلبْ َراه َيم :أ ََرأَيْ َ
اَّلل» ،فَ ُقلْ ُ
َْ
َ َْ
َ
َجَر َوَال ِوْزَر».
بِنَاءً َك َفافًا؟ قَ َ
الَ :
«ال أ ْ
وأخرجه من طريق ابن أيب الدنيا البيهقي يف شعب اإلميان(.)11
وأخرجه الرتمذي يف سننه مقطوعاً من قول إبراهيم النخعي ،وذلك من طريق سفيان الثوري ،عن أيب
محزة ،عن إبراهيم النخعي ،قال" :البناء كله وابل ،قلت :أرأيت ما ال بد منه؟ قال :ال أجر وال
وزر"(.)12
( )1حبر الدم (ص159رقم.)1064
( )2التاريخ الكبري (343/7رقم.)1477
( )3اجلرح والتعديل (235/8رقم.)14369
( )4الكامل يف الضعفاء (412/6رقم.)1894
( )5قصر األمل البن أيب الدنيا (ص191رقم.)302
( )6اجلامع لشعب اإلميان (313/19رقم.)10225
( )7التاريخ األوسط (343/2رقم.)2825
( )8كالمها يف اجلرح والتعديل (570/3رقم.)4880
( )9الكىن واألمساء لإلمام مسلم (321/1رقم.)1143
( )10قصر األمل (ص184رقم.)285
( )11اجلامع لشعب اإلميان (312/19رقم.)10224
( )12سنن الرتمذي (261/4رقم.)2480
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وأبو محزة تقدم قول اإلمام أمحد فيه :مرتوك احلديث.
فاحلديث ضعيف جداً.

(  ) 25احلديث الثامن :

قال أبو الشيخ األصبهاين يف كتاب العظمة( :)1حدثنا أمحد بن جعفر احلمال ،حدثنا عبد السالم بن

عاصم ،حدثنا مؤمل ،حدثنا محاد ،حدثنا إسحاق بن عبد هللا ،عن عبد الرمحن بن أيب عمرة ،عن أيب
اب يم ْن أبْ و ي
ال« :إي َّن مل ًكا بيب ٍ
ول :م ْن يُ ْق ير ي
ض الْي ْوم َُْيز غ ًدا،
السم ياء ي ُق ُ
هريرة  ،عن النيب ﷺ قَ َ
اب َّ
اب آخر ي ن ي
اب آخر ي ن ي
ك بيب ٍ
ك بيب ٍ
ادي :اي
ادي :اللَّ ُه َّم أ ْع يط ُم ْن يف ًقا خل ًفا ،وأ ْع يط ممُْ يس ًكا ت ل ًفا ،ومل ٌ
ومل ٌ
ُ
ُ
اب آخر ي ن ي
ك بيب ٍ
ادي :اي ب يِن آدم
َّاس هلُ ُّموا إيىل ربيي ُك ْم ،ما ق َّل وكفى خ ْْيٌ يممَّا كثُر وأ ْْلى ،ومل ٌ
ُ
أيُّها الن ُ
لي ُدوا ليلْمو ي
ت ،وابْ نُوا ليلْخر ي
اب».
ْ
()2
وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان  ،إال أنه قال :عن عبد الرمحن بن أيب رافع ،أو ابن رافع.
ويف إسناده مؤمل بن إمساعيل البصري ،أبو عبد الرمحن نزيل مكة ،صدوق سيء احلفظ(.)3
وقد تفرد بزايدة (وملك بباب آخر ينادي اي بين آدم لِ ُدوا للموت وابنوا للخراب) وخالف هبا من هو
أوثق منه -كما سيأيت عند أمحد -فهي زايدة منكرة(.)4
وقد أخرجه اإلمام أمحد يف املسند( )5دون زايدة موضع الشاهد بلفظ« :إن ملكا بباب من أبواب
السماء يقول :من يقرض اليومَ ،يزى غدا ،وملكا بباب آخر يقول :اللهم أعط ملنفق خلفا ،وعجل
ملمسك تلفاً» من طريق هبز وعفان كالمها عن محاد بن سلمة به.

قال ابن حجر :هذا حديث صحيح(.)6
وأصله يف الصحيحني من حديث سعيد بن يسار عن أيب هريرة مرفوعاً(.)7
وورد من حديث الزبري ،أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان( )8من رواية موسى بن عبيدة ،حدثنا حممد بن

وصارخ
صباح يصبحه العباد إال
ٍ
اثبت ،عن أيب حكيم ،موىل الزبري ،عن الزبري ،عن النيب ﷺ« :ما من ٍ
وامجعُوا للفناء ،وابْ نُوا للخراب».
يصرخ :اي أيها الناس ،لي ُدوا للُّتابْ ،
( )1العظمة أليب الشيخ األصبهاين (995/3رقم)517
( )2اجلامع لشعب اإلميان للبيهقي (335/19رقم.)10245
( )3تقريب التهذيب (ص487رقم.)7029
( )4انظر سلسلة األحاديث الضعيفة (101/12حتت رقم.)5556
( )5مسند اإلمام أمحد (419/13رقم.)8054
( )6موافقة اخلرب اخلرب (.)298/2
( )7صحيح البخاري (رقم )1442صحيح مسلم (رقم.)1010
( )8اجلامع لشعب اإلميان للبيهقي (336/19رقم)10246
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قال احلافظ ابن حجر :هذا حديث غريب ،وموسى وشيخه ضعيفان وأبو حكيم جمهول(.)1
وضعفه الشيخ األلباين يف الضعيفة(.)2
وورد أيضاً موقوفاً من قول أيب ذر أو أيب الدرداء ،أخرجه ابن املبارك يف الزهد( )3فقال :أخربان حيىي بن
أيوب ،عن عبيد هللا بن زحر ،عن حبان بن أيب جبلة ،أن أاب ذر ،أو أاب الدرداء قال« :تلي ُدون ليلْمو ي
ت،
ْ
وتُع ييمرون ليلْخر ي
ث:
ات الثَّال ُ
ْروه ُ
اب ،وَتْ ير ُ
صون على ما ي ْفَن ،وتذ ُرون ما ي ْب قى ،أال حبَّذا الْمك ُ
ُ
ت ،والْف ْق ُر».
ض ،والْم ْو ُ
الْمر ُ
وأخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء( )4عن أيب ذر بدون تردد ،بلفظ« :يولَ ُدو َن لِلْمو ِ
تَ ،ويُ َع ِم ُرو َن
ُ
َْ
ِ
اب ،وَحي ِرصو َن علَى ما ي ْفىن ،وي ْرتُكو َن ما ي ب َقى ،أََال حبَّ َذا الْمكْر ِ
ت َوالْ َف ْق ُر».
وهان :الْ َم ْو ُ
َ َ َُ
للْ َخَر ِ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َْ
اَّلل بن زحر خمتلف فيه(.)5
قال ابن حجر :هذا موقوف منقطع ،وعبيد َّ

(  ) 26احلديث التاسع:

قال البخاري يف األدب املفرد( :)6حدثنا عبد الرمحن بن يونس قال حدثنا حممد بن أىب

وم
الفديك ،قال :حدثين عبد هللا بن أىب حيىي عن بن أىب هند عن أىب هريرة عن النيب ﷺ قال« :ال ت ُق ُ
ِ ِ ()7
وًت ،يشبيهوَنا يابلْمر ي
ِ
اب الْ ُم َخطَّطَةَ.
اح يل»  .قَ َ
َّ
َّاس بُيُ ً ُ ي ُ
يم  :يَ ْع ِين الثيَ َ
الساعةُ ح ََّّت ي ْب يِن الن ُ
ال إبْ َراه ُ
وأخرجه البخاري أيضاً يف موضع آخر( ،)8عن براهيم بن املنذر عن ابن أيب فديك به ،بلفظ:
وًت يو ُشوَنا و ْشي الْمر ي
اح ي
يل».
وم َّ
«ال ت ُق ُ
َّاس بُيُ ً ُ
الساعةُ ح ََّّت ي ْب يِن الن ُ
وهذا احلديث مما تفرد إبخراجه البخاري يف األدب املفرد ،ورجال إسناده كلهم ثقات ،وقد صححه

الشيخ األلباين يف صحيح األدب املفرد( ،)9ويف السلسلة الصحيحة(.)10
واملراد بوشي املراحيل الثياب املخططة كما فسرها إبراهيم بن املنذر شيخ البخاري.
ويف النهاية البن األثري" :املرحل الذي قد نُِقش فيه تصاوير الرحال .ومنه احلديث" :كان يصلي وعليه
من هذه املرحالت" .يعين املروط املرحلة .وجتمع على املراحل(.)11
( )1موافقة اخلرب اخلرب (.)300/2
( )2سلسلة األحاديث الضعيفة (97/12رقم .)5556وضعيف اجلامع (رقم.)5189
( )3الزهد لعبد هللا بن املبارك (.)88 /1
( )4حلية األولياء وطبقات األصفياء (.)163/1
( )5موافقة اخلرب اخلرب (.)299/2
( )6األدب املفرد (163/1رقم.)459
( )7هو ابن املنذر احلزامي ،شيخ البخاري ،قال احلافظ :صدوق تكلم فيه أمحد ألجل القرآن .التقريب (ص34رقم.)253
( )8األدب املفرد (272/1رقم.)777
( )9صحيح األدب املفرد (175/1رقم.)459
( )10سلسلة األحاديث الصحيحة (564/1رقم.)279
( )11النهاية يف غريب احلديث (.)210/2
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اخلامتة:
احلمد هلل رب العاملني ،فقد يسر هللا يل مجع األحاديث الواردة يف ذم البناء ،وقد قسمته إىل ثالثة
مباحث؛
األول يف بعض األحاديث الواردة يف اختاذ البنيان ،وأن اإلنسان يتخذ هذه املباين لتكنه من الربد واملطر،
وأوردت فيه أربعة أحاديث ،وهي تدل على جواز اختاذ املباين للحاجة.
وذكرت فيه ثالثة عشر حديثاً وأثراً.
الثاين يف األحاديث الواردة يف ذم البنيان مطلقا،
ُ
ذكرت فيه تسعة أحاديث.
الثالث يف األحاديث الواردة يف ذم البنيان فوق حاجةُ ،
فيكون جمموع األحاديث واآلاثر ستةٌ وعشرون حديثاً وأثراً.
الصحيحة منها مثانية أحاديث ،والضعيفة أو الضعيفة جداً أو واملوضوعة مثانية عشرة حديثاً وأثراً.

ويتبني من خالل ذلك أن أكثر األحاديث يف هذا الباب ضعيفة أو ضعيفة جداً ،ومنها ما هو موضوع،
أذكر بعدها توجيه العلماء للمراد ابلذم يف هذه األحاديث ،كما
واألحاديث الصحيحة أو الثابتة قليلة ،و ُ
اج ِة.
بني احلافظ ابن حجر رمحه هللا :أن هذه األحاديث حممولة على ما زاد على ا ْحلَ َ
ضل عنه ،وال يضطر
وقبله قال احلافظ ابن بطال عند حديث خباب" :وإمنا أراد خباب َمن بناء ما ي ْف ُ
ؤجر عليه ألنه من التكاث ِر ال ُملهي ألهله"(.)1
إليه فذلك الذي ال يُ ُ
أسأل هللا التوفيق واإلعانة.
فهرس املصادر
القرآن الكرمي.
 .1ابن أيب الدنيا ،أبو بكر عبد هللا بن حممد" ،قصر األمل" .حتقيق :حممد خري رمضان يوسف.
(ط ،2لبنان – بريوت :دار ابن حزم1417 ،ه – 1997م).
 .2ابن أيب حامت الرازي ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد" ،اجلرح والتعديل"( .ط ،1اهلند :جملس دائرة
املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1271 ،ه).
 .3ابن أيب حامت ،أبو حممد عبد الرمحن بن إدريس" ،العلل البن أيب حامت" .حتقيق :فريق من الباحثني
إبشراف وعناية د .سعد بن عبد هللا احلميد ،ود .خالد بن عبد الرمحن اجلريسي( .ط ،1مطابع
احلميضي1427 ،ه).

( )1تقدم احلديث برقم (.)5
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 .4ابن أيب حامت ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد" ،تفسري القرآن العظيم" .حتقيق :أسعد حممد
الطيب.
 .5ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد هللا بن حممد" ،املصنف البن أيب شيبة" .حتقيق :حممد عوامة( .ط،1
دار القبلة1427 ،ه).
 .6ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد هللا بن حممد" ،مسند ابن أيب شيبة" .حتقيق :عادل بن يوسف
العزازي ،أمحد بن فريد املزيدي( .ط ،1الرايض :دار الوطن1418 ،ه).
 .7ابن أيب عاصم ،أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين" ،اآلحاد واملثاين" .حتقيق :د .ابسم فيصل أمحد
اجلوابرة( .ط ،1الرايض :دار الراية1411 ،ه – 1991م).
 .8ابن األثري ،أبو احلسن علي بن أيب الكرم" ،أسد الغاية يف معرفة الصحابة" .حتقيق :علي حممد
معوض ،وعادل أمحد عبد املوجود( .ط ،1دار الكتب العلمية1415 ،ه).
 .9ابن األثري ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد" ،النهاية يف غريب احلديث واألثر" .حتقيق:
طاهر أمحد الزاوي ،وحممود حممد الطناحي( .بريوت :املكتبة العلمية1399 ،ه).
.10

ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي" ،العلل املتناهية يف األحاديث الواهية" .حتقيق :خليل

امليس( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1403 ،ه).
.11

ابن القيسراين ،أبو الفضل حممد بن طاهر بن علي املقدسي" ،أطراف الغرائب واألفراد

من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للدارقطين" .حتقيق :جابر بن عبد هللا السريع( .ط،1
1428ه).
.12

ابن املبارك ،اإلمام عبد هللا املروزي" ،الزهد" .حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي( .بريوت:

دار الكتب العلمية).
.13

ابن املقرئ ،أبو بكر حممد بن إبراهيم" ،املعجم البن املقرئ" .حتقيق :أبو عبد الرمحن

عادل بن سعد( .ط ،1مكتبة الرشد1419 ،ه).
.14

ابن امللقن ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي" ،التوضيح لشرح اجلامع الصحيح".

حتقيق :دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث( .ط ،1دمشق – سوراي :دار النوادر1429 ،ه
– 2008م).
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.15

ابن بطال ،أبو احلسن علي بن خلف" ،شرح صحيح البخاري" .حتقيق :أبو نعيم ايسر

بن إبراهيم( .ط ،2الرايض :مكتبة الرشد1423 ،ه – 2003م).
.16

ابن بلبان ،عالء الدين علي الفارسي" ،اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان"( .ط،1

الرايض :دار التأصيل1435 ،ه).
.17

ابن حبان ،أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد البسيت" ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن

بلبان" .حتقيق :شعيب األرانؤوط( .ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1414 ،ه).
.18

ابن حبان ،أبو حامت حممد البسيت" ،الثقات" .طبع حتت مراقبة :د .حممد عبد املعيد

خان( .ط ،1وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية1393 ،ه).
.19

ابن حبان ،حممد بن حبان البسيت" ،اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني" .حتقيق:

حممود إبراهيم زايد( .ط ،1حلب :دار الوعي1396 ،ه).
.20

ابن خزمية ،أبو بكر حممد بن إسحاق النيسابوري" ،صحيح ابن خزمية" .حتقيق :د.

حممد مصطفى األعظمي( .بريوت :املكتب اإلسالمي).
.21

ابن رجب ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد" ،جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني

حديثا من جوامع الكلم" .حتقيق :شعيب األرانؤوط( ،ط ،7بريوت :مؤسسة الرسالة1422 ،ه
– 2001م).
.22

ابن سعد ،أبو عبد هللا حممد بن سعد " ،اجلزء املتمم لطبقات ابن سعد ]الطبقة الرابعة

من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك[ .حتقيق ودراسة :د .عبد العزيز عبد هللا
السلومي( .الطائف :مكتبة الصديق1416 ،ه).
.23

ا بن سعد ،أبو عبد هللا حممد بن سعد" ،الطبقات الكربى" .حتقيق :حممد عبد القادر

عطا( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1410 ،ه – 1990م).
.24

ابن عُبادة ،أبو العباس أمحد بن طاهر الداين األندلسي" ،اإلمياء إىل أطراف أحاديث

.25

ابن عبد احلكم ،عبد الرمحن بن عبد هللا القاسم" ،فتوح مصر واملغرب"( .مكتبة الثقافة

كتاب املوطأ" .حتقيق :رضا أبو شامة اجلزائري( .ط ،1الرايض :مكتبة املعارف1424 ،ه).
الدينية1415 ،ه).
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.26

ابن عبد اهلادي ،يوسف بن حسن بن أمحد" ،التخريج الصغري والتحبري الكبري (مطبوع

ضمن جمموع رسائل ابن عبد اهلادي)" .عناية :جلنة خمتصة من احملققني إبشراف :نور الدين
طالب( .ط ،1دار النوادر ،سوراي1432 :ه – 2011م).
.27

ابن عبد اهلادي ،يوسف بن حسن" ،حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام مبدح أو ذم".

حتقيق وتعليق :د .روحية عبد الرمحن السويفي( .ط ،1بريوت – لبنان :دار الكتب العلمية،
1413ه).
.28

ابن عرفة ،ابن خملد العطار بن احلسن" ،بقي بن خملد بن يزيد أبو عبد الرمحن األندلسي

القرطيب".
.29

ابن عساكر ،أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا" ،اتريخ دمشق" .حتقيق :عمرو بن

غرامة العمروي( .دار الفكر1415 ،ه).
.30

ابن قانع ،أبو احلسني عبد الباقي بن قانع" ،معجم الصحابة" .حتقيق :صالح بن سامل

املصرايت( .ط ،1املدينة املنورة :مكتبة الغرابء األثرية1418 ،ه).
.31

ابن قدامة املقدسي ،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد" ،املنتخب من علل اخلالل".

حتقيق :أيب معاذ طارق بن عوض هللا بن حممد( .دار الراية للنشر والتوزيع).
.32

ابن كثري ،إمساعيل بن عمر" ،تفسري القرآن العظيم".

.33

ابن ماكوال ،أبو نصر علي بن هبة هللا" ،اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف

يف األمساء والكىن واألنساب"( .ط ،1بريوت – لبنان :دار الكتب العلمية1411 ،ه –
1990م).
.34

ابن معني ،أبو زكراي حيىي" ،اتريخ ابن معني (رواية الدوري)" .حتقيق :د .أمحد حممد نور

سيف( .ط ،1مكة املكرمة :مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي1399 ،ه).
.35

ابن مفلح ،حممد بن مفلح بن حممد الصاحلي احلنبلي" ،اآلداب الشرعية واملنح املرعية".

(ط ،1لبنان :مؤسسة الرسالة1426 ،ه).
.36

ابن منده ،أبو عبد هللا حممد بن إسحاق" ،اإلميان البن منده" .حتقيق :د .علي بن حممد

بن انصر الفقيهي( .ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1406 ،ه).
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.37

ابن منده ،أبو عبد هللا حممد بن إسحاق" ،معرف الصحابة" .حققه وقدم له وعلق

عليه :د .عامر حسن صربي( .ط ،1جامعة اإلمارات العربية املتحدة1426 ،ه – 2005م).
.38

ابن انصر الدين ،حممد بن عبد هللا بن حممد" ،توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة

وأنساهبم وألقاهبم وكناهم" .حتقيق :حممد نعيم العرقسوسي( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة،
1993م).
.39

ابن هبرية ،حيىي بن هبرية بن حممد الذهلي الشيباين" ،اإلفصاح عن معاين الصحاح".

حتقيق :فؤاد عبد املنعم أمحد( .دار الوطن1417 ،ه).
.40

أبو الشيخ األصبهاين ،أبو حممد عبد هللا" ،العظمة" .حتقيق :رضاء هللا بن حممد إدريس

املباركفوري( .ط ،1الرايض :دار العاصمة1408 ،ه).
.41

األزدي ،أبو حممد عبد الغين بن سعيد" ،الغوامض واملبهمات يف احلديث النبوي".

حتقيق :د .محزة أبو الفتح بن حسني قاسم حممد النعيمي( .ط ،1دار املنارة1421 ،ه –
2000م).
.42

األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد" ،حلية األولياء وطبقات األصفياء".

(ط ،1جوار حمافظة مصر :مكتبة السعادة1394 ،ه – 1974م ،وصورهتا دار الكتب العلمية
ببريوت1409 ،ه).
.43

األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا" ،اتريخ أصبهان أو أخبار أصبهان" .حتقيق :سيد

كسروي حسن( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1410 ،ه).
.44

األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا" ،معرفة الصحابة" .حتقيق :عادل بن يوسف

العزازي( .ط ،1الرايض :دار الوطن للنشر1419 ،ه – 1998م).
.45

األصبهاين ،أبو نعيم" ،دالئل النبوة" .حتقيق :د .حممد رواس قلعجي ،وعبد الرب عباس.

(ط ،2دار النفائس1406 ،ه).
.46

األصم ،أبو العباس حممد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري ،والصفار ،أبو علي إمساعيل

بن حممد" ،حممود فيه مصنفات أيب العباس األصم وإمساعيل الصفار" .حتقيق :نبيل سعد الدين
جرار( .ط ،1دار البشائر اإلسالمية1425 ،ه – 2004م).

((46

.47

األلباين ،حممد انصر الدين" ،صحيح أيب داود – األم"( .ط ،1الكويت :مؤسسة غراس

للنشر والتوزيع1423 ،ه).
.48

األلباين ،حممد انصر الدين" ،سلسة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها".

(ط ،1الرايض :مكتبة املعارف).
.49

ا أللباين ،حممد انصر الدين" ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف

األمة"( .ط ،1الرايض :مكتبة املعارف1412 ،ه).
.50

األلباين ،حممد انصر الدين" ،صحيح الرتغيب والرتهيب"( .ط ،1الرايض :مكتبة

املعارف للنشر والتوزيع1421 ،ه – 2000م).
.51

األلباين ،حممد انصر الدين" ،ضعيف الرتغيب والرتهيب"( .ط ،1الرايض :مكتبة

املعارف للنشر والتوزيع1421 ،ه – 2000م).
.52

األلباين ،حممد انصر الدين" ،ضعيف اجلامع الصغري وزايدته" .أشرف على طبعه :زهري

الشاويش( .املكتب اإلسالمي1410 ،ه – 1990م).
.53

األلباين ،حممد انصر الدين" ،ضعيف سنن أيب داود"( .ط ،1الكويت :مؤسسة غراس

للنشر والتوزيع1423 ،ه – 2002م).
.54

البخاري ،حممد بن إمساعيل " ،التاريخ الكبري"( .حيدر آابد الدكن :دائرة املعارف

العثمانية).
.55

البخاري ،حممد بن إمساعيل" ،األدب املفرد" .حققه وقابله على أصوله :مسري بن أمني

مستفيدا من خترجيات وتعليقات العالمة الشيخ احملدث :حممد انصر الدين األلباين.
الزهريي،
ً
(ط ،1الرايض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع1419 ،ه – 1998م).
.56

البخاري ،حممد بن إمساعيل" ،التاريخ األوسط (مطبوع خطأ ابسم التاريخ الصغري)".

حتقيق :حممود إبراهيم زايد( .ط ،1حلب ،القاهرة :دار الوعي مكتبة دار الرتاث1397 ،ه).
.57

البخاري ،حممد بن إمساعيل" ،الضعفاء" .حتقيق :أبو عبد هللا أمحد بن إبراهيم بن أيب

العينني( .ط ،1مكتبة ابن عباس1426 ،ه – 2005م).
.58

البخاري ،حممد بن إمساعيل" ،صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري" .حقق أحاديثه

وعلق عليه :حممد انصر الدين األلباين( .دار الصديق للنشر والتوزيع).
((47

.59

البخاري ،حممد بن إمساعيل" ،صحيح البخاري" .حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر.

(ط ،1دار طوق النجاة1422 ،ه).
.60

البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق" ،مسند البزار" .حتقيق :حمفوظ الرمحن

زين هللا ،وعادل بن سعد ،وصربي عبد اخلالق الشافعي( .ط ،1مكتبة العلوم واحلكم ابملدينة
املنورة1409 ،ه).
.61

بشار معروف ،وجهاد خليل ،وحممود خليل" ،موسوعة أقوال حيىي بن معني يف رجال

احلديث وعلله"( .بريوت :دار الغرب اإلسالمي2009 ،م).
.62

البغوي ،أبو القاسم عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز" ،معجم الصحابة" .حتقيق :حممد

األمني بن حممد اجلكين( .ط ،1الكويت :مكتبة دار البيان1421 ،ه).
.63

البغوي ،أبو القاسم عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز" ،معجم الصحابة" .حتقيق :حممد

األمني بن حممد اجلكين( .ط ،1الكويت :مكتبة دار البيان1421 ،ه – 2000م).
.64

البغوي ،عبد هللا بن حممد أبو القاسم" ،حديث علي بن اجلعد اجلوهري" .حتقيق وختريج:

د .رفعت فوزي عبد املطلب( .القاهرة :مكتبة اخلاين1994 ،م).
.65

البغوي ،حمىي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود" ،شرح السنة" .حتقيق :شعيب

األرانؤوط وزهري الشاويش( .ط ،2دمشق ،بريوت :املكتب اإلسالمي1403 ،ه).
.66

البكجري ،مغلطاي بن قليج بن عبد هللا املصري احلكري احلنفي" .إكمال هتذيب

الكمال يف أمساء الرجال" .حتقيق :أبو عبد الرمحن عادل بن حممد ،وأبو حممد أسامة بن إبراهيم.
(ط ،1الفاروق احلديثة للطباعة والنشر1422 ،ه – 2001م).
.67

البوصريي ،أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل الشافعي" ،إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد

العشرة" .تقدمي :الدكتور أمحد معبد عبد الكرمي ،حتقيق :دار املشكاة للبحث العلمي إبشراف
أبو متيم ايسر بن إبراهيم( .ط ،1الرايض :دار الوطن للنشر1420 ،ه – 1999م).
.68

البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني" ،اجلامع لشعب اإلميان" .حققه وراجع نصوصه

وخرج أحاديثه :الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد .أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه :خمتار
أمحد الندوي ،صاحب الدار السلفية ببومباي – اهلند( .ط ،1الرايض :مكتبة الرشد للنشر
والتوزيع1423 ،ه – 2003م).
((48

.69

البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني" ،دالئل النبوة" .حتقيق :الدكتور معطى القلعجي.

(ط ،1بريوت – لبنان :دار الكتب العلمية1408 ،ه).
.70

البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني" ،شعب اإلميان" .حتقيق :د .عبد العلي عبد احلميد

حامد( .الرايض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع).
.71

البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي" ،اآلداب للبيهقي" .اعتىن به وعلق عليه :أبو عبد

هللا السعيد املندوه( .ط ،1بريوت – لبنان :مؤسسة الكتب الثقافية1408 ،ه – 1988م).
.72

الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة" ،جامع الرتمذي" .حتقيق :بشار عواد

معروف( .بريوت :دار الغرب اإلسالمي1998 ،م).
.73

ابن عدي ،أبو أمحد اجلرجاين" ،الكامل يف ضعفاء الرجال" .حتقيق :عادل أمحد عبد

املوجود ،وعلي حممد معوض ،شارك يف حتقيقه :عبد الفتاح أبو سنة( .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1418 ،ه).
.74

احلاكم ،أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا النيسابوري" ،املستدرك على الصحيحني" .حتقيق:

مصطفى عبد القادر عطا( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه).
.75

احلاكم ،أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا النيسابوري" ،املستدرك على الصحيحني" .حتقيق

ودراسة :مركز البحوث وتقنيات املعلومات( .دار التأصيل1435 ،ه).
.76

احلكيم الرتمذي ،أبو عبد هللا حممد بن احلسن" ،نوادر األصول يف أحاديث الرسول

صلى هللا عليه وسلم" .حتقيق :إبراهيم متويل عوض( .القاهرة :مكتبة اإلمام البخاري1429 ،ه).
.77

محاد بن إسحاق ،أبو إمساعيل األزدي البغدادي" ،تركة النيب صلى هللا عليه وسلم والسبل

اليت وجهها فيها" .حتقيق :د .أكرم ضياء العمري( .ط1404 ،1ه).
.78

احلميدي ،أبو بكر عبد هللا بن الزبري" ،مسند احلميدي" .حتقيق :حسن سليم أسد

الداراين( .ط ،1دمشق :دار السقا1996 ،م).
.79

اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي" ،اتريخ بغداد" .حتقيق :الدكتور بشار عواد

معروف( ,ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1422 ،ه).

((49

.80

اخلطيب البغدادي ،أبو بكر بن أمحد بن علي" ،اتريخ بغداد وذيوله" .ديل اتريخ بغداد

البن النجار .دراسة وحتقيق :مصطفى عبد القادر( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1417ه).
.81

اخلالل ،أبو بكر أمحد بن حممد" ،السنة" .حتقيق :د .عطية الزهراين( .ط ،1الرايض:

دار الراية1410 ،ه).
.82

الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي" ،سنن الدارقطين" ،حققه

وضب ط نصه وعلق عليه :شعيب األرانؤوط ،وحسن عبد املنعم شليب ،وعبد اللطيف حرز هللا،
وأمحد برهوم( .ط ،1بريوت – لبنان :مؤسسة الرسالة1424 ،ه – 2004م).
.83

الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر" ،اإللزامات والتتبع" .دراسة وحتقيق :أبو عبد الرمحن

مقبل بن هادي الوادعي( .ط ،2بريوت – لبنان :دار الكتب العلمية1405 ،ه – .)1985
.84

الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر" ،الضعفاء واملرتوكني" .حتقيق :د .عبد الرحيم حممد

القشريي( .جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة).
.85

الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر" ،العلل الواردة يف األحاديث النبوية (اجمللدات من

األول إىل احلادي عشر)" .حتقيق وختريج :حمفوظ الرمحن زين هللا السلفي( .ط ،1الرايض :دار
طيبة1405 ،ه) ،واجمللدات من الثاين عشر ،إىل اخلامس عشر علق عليه :حممد بن صاحل بن
حممد الدابسي( .ط ،1الدمام :دار ابن اجلوزي1427 ،ه).
.86

الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر" ،املؤتلف واملختلف" .حتقيق :موفق بن عبد هللا بن

عبد القادر( .ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1406 ،ه – 1986م).
.87

الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان" ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال" .حتقيق :علي حممد

البجاوي( .ط ،1بريوت :دار املعرفة للطباعة والنشر1382 ،ه).
.88

الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان" ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة".

حتقيق :حممد عوامة أمحد حممد منر اخلطيب( .ط ،1جدة :دار القبلة للثقافة اإلسالمية – مؤسسة
علوم القرآن1413 ،ه).

((50

.89

الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان" ،ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وثقات

فيهم لني" .حتقيق :محاد بن حممد األنصاري( .ط ،2مكة :مكتبة النهضة احلديث1387 ،ه –
1967م).
.90

الرافعي ،عبد الكرمي بن حممد القزويين" ،التدوين يف أخبار قزوين" .حتقيق :عزيز هللا

العطاردي( .دار الكتب العلمية1408 ،ه – 1987م).
.91

سبط ابن العجمي ،برهان الدين احلليب أبو الوفا إبراهيم" ،الكشف احلثيث عمن رمي

بوضع احلديث" .حتقيق :صبحي السامرائي( .ط ،1بريوت :عامل الكتب ،مكتب النهضة العربية،
1407ه – 1987م).
.92

السجستاين ،أبو داود سليمان بن األشعث" ،املراسيل" .حتقيق :شعيب األرانؤوط.

(ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1408 ،ه).
.93

السجستاين ،أبو داود سليمان بن األشعث" ،سنن أيب داود" .حتقيق :شعيب أرانؤوط،

وحممد كامل قره بللى( .ط ،1دار الرسالة العاملية).
.94

السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر" ،اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير"( .ط،2

بريوت :دار الكتب العلمية1425 ،ه – 2004م).
.95

الشجري ،حيىي بن احلسني بن إمساعيل" ،ترتيب األمايل اخلميسية للشجري" .ترتيب:

القاضي حمىي الدين حممد بن أمحد القرشي العبشمي .حتقيق :حممد حسن إمساعيل( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،ه).
.96

الشيباين ،أبو الفضل حممد بن طاهر بن علي" ،ذخرية احلفاظ (من الكامل البن

عدي)" .حتقيق :د .عبد الرمحن الفريوائي( .ط ،1الرايض :دار السلف1416 ،ه – 1996م).
.97

الشيباين ،أبو عبد أمحد بن حممد" ،الزهد"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،

1403ه).
.98

الشيباين ،أبو عبد هللا أمحد بن حنبل" ،املسند" .حتقيق :شعيب األرانؤوط ،وعادل

مرشد ،وآخرين إبشراف :د .عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( .ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه).
.99

الشيباين ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل" ،املسند" .حتقيق :الشيخ أمحد حممد

شاكر( ،ط ،1القاهرة :دار احلديث1416 ،ه).
((51

.100

الشيباين ،أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل" ،جزء حنبل (التاسع من فوائد ابن

السماك)" .حتقيق :هشام بن حممد( .ط ،2الرايض :مكتبة الرشد1419 ،ه – 1998م).
.101

الصياح ،علي ،والوهييب ،حممد (إشراف)" ،الرتاجم الساقطة من كتاب إكمال هتذيب

الكمال ملغلطاي" من ترمجة احلسن البصري إىل ترمجة احلكم بن سنان .حتقيق ودراسة :جمموعة
من طالب املاجستري جبامعة امللك سعود( .ط ،1الرايض :دار احملدث للنشر والتوزيع1426 ،ه).
.102

الطرباين ،أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب" ،املعجم الصغري" .حتقيق :حممد شاكور

حممود احلاج أمرير( .ط ،1مكتبة اإلسالمي1405 ،ه).
.103

الطرباين ،أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب" ،املعجم الكبري (اجمللدات الثالث عشر

والرابع عشر" .حتقيق :فريق من الباحثني ،إبشراف وعناية :د .سعد بن عبد هللا احلميد ،د .خالد
بن عبد الرمحن اجلريسي.
.104

الطرباين ،أبو القاسم سليمان بن أمحد" ،املعجم الكبري" .حتقيق :محدي بن عبد اجمليد

السلفي( .ط ،1القاهرة :مكتبة ابن تيمية1415 ،ه).
.105

الطرباين ،أبو القاسم ،أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب" ،املعجم األوسط" .حتقيق:

طارق بن عوض هللا بن حممد ،وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين( .القاهرة :دار احلرمني).
.106

الطرباين ،سلمان بن أمحد بن أيوب" ،مسند الشاميني" .حتقيق :محدي بن عبد اجمليد

السلفي( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،ه – 1984م).
.107

الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد" ،جامع البيان عن أتويل القرآن" .حتقيق:

أمحد حممد شاكر( .ط ،1مؤسسة الرسالة1420 ،ه).
.108

الطحاوي ،أبو جعفر أمحد بن حممد" ،شرح مشكل اآلاثر" .حتقيق :شعيب األرانؤوط.

(ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1415 ،ه – 1494م).
.109

الطحاوي ،أبو جعفر أمحد بن حممد" ،شرح معاين اآلاثر" .حققه وقدم له :حممد زهري

النجار ،وحممد سيد جاد احلق .راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :د .يوسف عبد الرمحن
املرعشلي( .ط ،1بريوت :عامل الكتب1414 ،ه – 1994م).
.110

الطيالسي ،أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود" ،املسند" .حتقيق :د .حممد بن عبد

احملسن الرتكي( .ط ،1مصر :دار هجر1419 ،ه).
((52

.111

الطييب ،شرف الدين احلسني بن عبد هللا" ،شرح الطييب على مشكاة املصابيح املسمى

ب (الكاشف عن حقائق السنن) .حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي(.ط ،1مكة – الرايض :مكتبة
نزار مصطفى الباز1417 ،ه – 1997م).
.112

العراقي ،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم" ،املغين عن محل األسفار يف األسفار يف

ختريج ما يف اإلحياء من األخبار (مطبوع هبامش إحياء علوم الدين)"( .ط ،1بريوت – لبنان:
دار ابن حزم1426 ،ه – 2005م).
.113

العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر" ،اإلصابة يف متييز الصحابة" .حتقيق:

عادل أمحد عبد املوجود ،وعلي حممد معوض( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،ه).
.114

العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر" ،الغرائب امللتقطة من مسند الفردوس

مما ليس يف الكتب املشهورة"( .خمطوط نشر يف2019م).
.115

العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر" ،املطالب العالية بزوائد املسانيد

الثمانية" .تنسيق :سعد بن انصر بن عبد العزيز الشثري( .ط ،1دار العاصمة ،دار الغيث،
1419ه).
.116

العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر" ،تبصري املنتبه بتحرير املشتبه" .حتقيق:

حممد علي النجار .مراجعة :علي حممد البجاوي( .بريوت :املكتبة العلمية).
.117

العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر" ،تقريب التهذيب" .حتقيق :حممد

عوامة( .دار الرشيد1406 ،ه – .)1986
.118

العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر" ،هتذيب التهذيب" .ضبط ومراجعة:

صدقي مجيل العطار( .ط ،1دار الفكر1415 ،ه – 1995م).
.119

العسقالين ،أ بو الفضل أمحد بن علي بن حجر" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري".

حتقيق :مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ،وترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي ،وإخراج:
حمب الدين اخلطيب( .املكتبة السلفية).
.120

العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد" ،تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني

ابلتدليس" .حتقيق :د .عاصم بن عبد هللا القريوي( .ط ،1املنار – عمار1403 :ه – 1983م).
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.121

العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد" ،موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث

املختصر" .حققه وعلق عليه :محدي عبد اجمليد السلفي ،صبحي السيد جاسم السامرائي.
(الرايض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع1414 ،ه).
.122

العقيلي ،أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى" ،الضعفاء الكبري" .حتقيق :د .عبد املعطي

أمني قلعجي( .ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه).
.123

العالئي ،صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي" ،جامع التحصيل يف أحكام

املراسيل" .حتقيق :محدي عبد اجمليد السلفي( .ط ،2بريوت :عامل الكتب1407 ،ه –
1986م).
.124

العيين ،أبو حممد حممود بن أمحد" ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري"( .بريوت :دار

الكتب العلمية2001 ،م).
.125

الغماري ،أمحد بن حممد بن الصديق احلسين األزهري" ،املداوي لعلل اجلامع الصغري

وشرحي املناوي"( .ط ،1القاهرة :دار الكتيب1996 ،م).
.126

الفتين ،حممد طاهر بن علي الصديقي( ،ط ،1إدارة الطباعة املنربية1343 ،ه).

.127

الفراييب ،أبو بكر جعفر بن حممد بن احلسني" ،دالئل النبوة" .حتقيق :عامر حسن

صربي( .ط ،1مكة املكرمة :دار حراء1406 ،ه).
.128

الفسوي ،أبو يوسف يعقوب بن سفيان" ،املعرفة والتاريخ" .حتقيق :د .أكرم ضياء

العمري( .ط ،1املدينة املنورة :مكتبة الدار ابملدينة املنورة1426 ،ه – 2005م).
.129

القزويين ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد" ،سنن ابن ماجه" .حتقيق :فؤاد عبد الباقي( .القاهرة:

دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البايب احلليب ،القاهرة).
.130

القشريي ،أبو احلسن مسلم بن احلجاج النيسابوري" ،الكىن واألمساء" .حتقيق :الشيخ

عبد الرحيم حممد أمحد القشقري( .ط ،1عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،
1404ه).
.131

القشريي ،مسلم بن احلجاج" ،املنفردات والوحدان" .حتقيق :د .عبد الغفار سليمان

البنداري( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1408 ،ه – 1988م).
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.132

القضاعي ،أبو عبد هللا حممد بن سالمة القضاعي" ،مسند الشهاب" .حتقيق :محدي

بن عبد اجمليد السلفي( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1407 ،ه).
.133

الكسي ،أبو حممد عبد احلميد بن محيد" ،املنتخب من مسند عبد احلميد" .حتقيق :أبو

عبد هللا مصطفى بن العدوي( .ط ،2الرايض :دار بلنسية1423 ،ه).
.134

الكوراين ،أمحد بن إمساعيل بن عثمان" ،الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري".

حتقيق :الشيخ أمحد عزو عناية( .ط ،1بريوت – لبنان :دار إحياء الرتاث العريب1429 ،ه).
.135

الكويف ،هناد بن السري" ،الزهد" .حتقيق :عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي( .ط ،1دار

اخللفاء للكتاب اإلسالمي1406 ،ه).
.136

املباركفوري ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم" ،حتفة األحوذي بشرح جامع

الرتمذي"( .بريوت :مؤسسة الرسالة2015 ،م).
.137

حمفوظ ،حممد" ،تراجم املؤلفني التونسيني"( .ط ،2بريوت :دار الغرب اإلسالمي).

.138

املروزي ،أبو عبد هللا حممد بن نصر" ،تعظيم قدر الصالة" .حتقيق :د .عبد الرمحن عبد

اجلبار الفريوائي( .ط ،1املدينة املنورة :مكتبة الدار1406 ،ه).
.139

املزي ،أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن" ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال" .حتقيق:

د .بشار عواد معروف( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1400 ،ه).
.140

املسلمي ،حممد مهدى وآخرون" ،موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث

وعلله"( .ط2001 ،1م).
.141

املقدسي ،ضياء الدين أبو عبد هللا حممد" ،األحاديث املختارة أو املستخرج املختارة مما

مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما" .دراسة وحتقيق :الدكتور عبد امللك بن عبد هللا بن
دهيش( .ط ،3بريوت لبنان :دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع1420 ،ه – 2000م).
.142

املنذري ،احلافظ عبد العظيم بن عبد القوي" ،الرتغيب والرتهيب" .بعناية الشيخ مشهور

بن حسن آل سلمان( .ط ،1الرايض :مكتبة املعارف1424 ،ه).
.143

املنصوري ،أبو الطيب انيف بن صالح ،قدم له :د .سعد بن عبد هللا احلميد .راجعه

وخلص أحكامه وقدم له :أبو احلسن مصطفى بن إمساعيل السليماين املأريب( .الرايض :دار
الكيان ،مكتبة ابن تيمية اإلمارات).
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.144

املوصلي ،أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن" ،املسند" .حتقيق :حسني سليم أسد( .ط،2

جدة :دار املأمون للرتاث1410 ،ه).
.145

النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب" ،السنن الكربى" .حتقيق :حسن عبد املنعم

شليب ،أشرف عليه :شعيب األرانؤوط( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،ه).
.146

النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب" ،الضعفاء واملرتوكني" .حتقيق :بوران الضناوي،

وكمال يوسف احلوت( .ط ،1مؤسسة الكتب الثقافية1405 ،ه).
.147

النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب" ،سنن النسائي" .حتقيق :مشهور بن حسن

آل سلمان( .ط ،1الرايض :مكتبة املعارف) .حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة( ،ط ،2حلب :مكتب
املطبوعات اإلسالمية1406 ،ه – 1986م).
.148

النووي ،أبو زكراي حمىي الدين بن شرف" ،رايض الصاحلني" .تعليق وحتقيق :الدكتور ماهر

ايسني الفحل( .ط ،1دمشق – بريوت :دار ابن كثري للطباعة والنشر والتوزيع1428 ،ه –
2007م).
.149

النيسابوري ،أبو احلسن مسلم بن احلجاج" ،صحيح مسلم" .حتقيق :حممد فؤاد عبد

الباقي( .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).
.150

اهلامشي ،سعدي بن مهدي" ،العلل والسؤاالت احلديثية ،أبو زرعة الرازي وجهوده يف

السنة النبوية ،كتاب الضعفاء أليب زرعة الرازي"( .رسالة علمية ،عمادة البحث العلمي ابجلامعة
اإلسالمية ابملدينة النبوية1402 ،ه1982/م).
.151

اهليتمي ،أمحد بن حممد بن علي بن حجر" ،الزواجر عن اقرتاف الكبائر"( .ط،1

بريوت :دار الفكر1407 ،ه – 1987م).
.152

اهليثمي ،أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان" ،جممع الزوائد ومنبع

الفوائد" .حتقيق :حسام الدين القدسي( .القاهرة :مكتبة القدسي1414 ،ه).
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