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ملخص البحث
كان الناس في الجاهلية يعبدون غير هللا ،ويأتون الفواحش ،فكانوا على ذلك
َ
ا
ُ
الذ ّل إلى ّ
ّ
العزة.
حتى بعث هللا إليهم رسوًل ،فآمنوا به ،فغير هللا باإلسالم أحوالهم من ِّ
واملتأمل في أحوال املسلمين في هذا الزمان ليجد ا
ا
شاسعا بين أحوالهم،
بونا
ا
غرضا ألعدائها ،بعد أن
وبين ما يدعوهم إليه دينهم ،ولهذا أصبحت أمة اإلسالم
ا
ا
كانت أمة عزيزة ،إًل أنها ملا نسيت حظا مما ذكرت به نزلت من شامخ عزها ،ولقيت
ُ
ا
ذًل بعد عزة ،ولهذا أسباب ذكرها النبي صلى هللا عليه وسلم ،قال تعالى ﱡﭐ َوت ِّع ُّز َم ْن
 1قسم فقه السنة ،كلية الحديث الشريف بالجامعة اإلسالمية ،باملدينة ,
alindunisy89@gmail.com
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َ َ
َ َ ُ
تش ُاء َوت ِّذ ُّل َم ْن تش ُاء ﱠ (آل عمران 26 :أي :تعز من تشاء بطاعتك ،وتذل من تشاء
بمعصيتك(.)1
فينبغي للمسلم أن يعلم أسبابها ،ويحذرها ،فهذا البحث بيان أسباب الذلة
لألمة ،وقسمته إلى مقدمة تشتمل على خلفية البحث ،وتحديد املسألة ،ومنهج
ا
واصطالحا ،وأسبابها ،ثم
البحث ،ثم موضوعه ويشتمل على تعريف الذلة لغة
الخاتمة وفيها ذكر نتائج البحث.
ومن خالل جمع األحاديث في املوضوع ،توصلت إلى النتيجة أن هذه األسباب
تشترك في نقطة واحدة وهي الذنوب ،والعالج هو طاعة هللا.
مفاتيح الكلمات :أسباب ،الذلة ،األحاديث ،النبوية.
أ -املقدمة.
.1

خلفية البحث:

كان الناس في الجاهلية يعبدون غير هللا ،ويأتون الفواحش ،فكانوا على
َ
ا
ُ
رسوًل ،فآمنوا بهّ ،
فغير هللا باإلسالم أحوالهم من الذ ِّ ّل إلى
ذلك حتى بعث هللا إليهم
ّ
العزة.
واملتأمل في أحوال املسلمين في هذا الزمان ليجد ا
ا
شاسعا بين أحوالهم،
بونا
وبين ما يدعوهم إليه دينهم ،ولهذا أصبحت أمة اإلسالم ا
غرضا ألعدائها ،بعد أن كانت
ا
ا
ا
أمة عزيزة ،إًل أنها ملا نسيت حظا مما ذكرت به نزلت من شامخ عزها ،ولقيت ذًل بعد

 1ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي ،زاد املسير في علم التفسير (بيروت :دار الكتاب العربي
 1422ه) ج  ،1ص .318
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ُ
َ َ
عزة ،ولهذا أسباب ذكرها النبي صلى هللا عليه وسلم ،قال تعالى ﱡﭐ َوت ِّع ُّز َم ْن تش ُاء
َ َ
ُ
َوت ِّذ ُّل َم ْن تش ُاء ﱠ (آل عمران 26 :أي :تعز من تشاء بطاعتك ،وتذل من تشاء
بمعصيتك(.)1
فينبغي للمسلم أن يعلم أسبابها ،ويحذرها ،فهذا البحث بيان أسباب الذلة لألمة،
وقد بين النبي صلى هللا عليه وسلم أسباب الذلة ،حتى تجتنبها هذه األمة وتحذرها،
وهذا ما أردت إبرازه في هذا البحث.
.2

مشكلة البحث:

من خالل خلفية البحث نستخلص منها مشكلة البحث اآلتية:
 )1ما هي األسباب التي أدت إلى ذلة العبد؟
 )2وما هو العالج لرفع الذلة ؟
.3

أهداف البحث:
 )1معرفة أسباب الذلة من خالل األحاديث النبوية.
 )2معرفة العالج لرفع الذلة.

.4

تحديد املسألة:

 1ابن الجوزي ،زاد املسير في علم التفسير ج  ،1ص .318
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هذا البحث املتواضع يهدف إلى بيان أسباب الذلة من خالل األحاديث النبوية،
وليكون الجواب ملن قال :كيف يذل املسلم مع أن اإلسالم سبب العزة؟
.5

منهج البحث.
 )1منهج جمع البيانات:
منهجي في جمع البيانات في هذا البحث منهج اًلستقراء والتتبع ،بحيث إني
جمعت األحاديث من دواوين السنة من طريق اًلستعالم اللفظي عن طريق
املكتبة اًلكترونية وهي املكتبة الشاملة.
 )2منهج تحليل البيانات:
منهجي في تحليل البيانات منهج كيفي ،وذلك بذكر الحديث وحكمه ،ثم ذكر
شواهد الحديث ،ثم دراسة متن الحديث وذلك بذكر معاني الكلمات
الغريبة ،وذكر فقه الحديث وربطها بواقع األمة اليوم.
 )3منهج عرض البيانات:
منهجي في عرض البيانات :فإني أذكر الحديث ،والحكم عليه ،ثم أذكر فقه
الحديث وربطها بواقع األمة كل هذا في صلب البحث ،وأما مرتبة الرواة،
ومعاني الكلمات الغريبة فذكرتها في الحاشية.

ب-

موضوع البحث.
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.1

تعريف الذلة لغة.
ُا ا
الذلة :بكسر الذال وضمها ،مصدر من ّ
ذل َي ِّذ ُّل ذًل ِّوذًل ،فهو ذلول).(1
معان ،منها:
في اللغة لها عدة ٍ
َ
َ
َ َّ َ ْ ُ
• التواضع واللين( ،)2منه قول هللا تعالى ﱡﭐ أ ِّذل ٍة َعلى امل ْؤ ِّم ِّن َين أ ِّع َّز ٍة َعلى
ْال َكافر َ
ين ﱠ (املائدة )54:ومعنى «أذلة» :أي :يظهرون الحنو والتواضع
ِّ ِّ
لهم).)3
• اًلنقياد والسهولة( ،)4يقالّ :
ٌ
وفرس ذلول أي سهل اًلنقياد.
"ذل البعير
ََ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ََ َ
وه ُه ْم قت ٌر َوًل
• سواد الوجه والكآبة( ،)5منه قول هللا تعالى :ﱡﭐ وًل يرهق وج
َّ ٌ
َ َ
وجوههم غ ْبرة وًل كآبة).)6
ِّذلة ﱠ(يونس ، 26 :معناه :لم يلحق
• الهوان والضعف( ،)1يقالّ :
ذل الشخص إذا هان ،وصغرت نفسه،
ُ َ ْ َ َ ْ ُ ّ َّ ُ َ
الذلة أ ْي َن
وضعفت( ،)2وهو ضد العزة( )3منه قوله تعالى :ﱡﭐ ض ِّربت علي ِّهم ِّ

 1الرازي ،محمد بن أبي بكر ،مختار الصحاح (بيروت :املكتبة العصرية 1420ه) ص .133
 2الرازي ،مختار الصحاح .ص .133
 3الشوكاني ،محمد بن علي ،فتح القدير (بيروت :دار ابن كثير 1414ه) ج  2ص .59
 4الفيومي ،أحمد بن محمد ،املصباح املنير في شرح غريب الشرح الكبير (بيروت :املكتبة
العلمية) ج 11ص .210
 5أحمد مختار ،معجم اللغة العربية املعاصرة (بدون مدينة :عالم الكتب 1429ه) ج 1ص
.820
 6ابن الجوزي ,زاد املسير في علم التفسير ,ج  ،2ص .327
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ُ
َما ث ِّق ُفواﱠ َّ(آل عمران )112:أي" :وضعت عليهم وًليزالون مستذلين من
وجدهم استذلهم وأهانهم ،وضرب عليهم الصغار"(.)4
.2

ً
اصطالحا.
تعريف الذلة
ا
اصطالحا ،هي" :خضوع في النفس واستكانة من جراء
وأما معنى الذلة

العجز عن الدفع"( ،)5وأما ما فهمه بعض الناس من أن الذلة بقلة املال وضعف
لكثير من املؤمنين
الحال ،وهذا الفهم الخاطئ ،قال شيخ اإلسالم" :إن ما يصيب
ٍ
واملسلمين في هذه الدنيا من الباليا واملصائب ،وما يحصل عليه الكفار والفساق،
والفجار في هذه الدنيا من الجاه ،واملال وغير ذلك( ،")6فيعتقد أن ما يصيب املسلم
هو الذلة ،وما يصيب الكفار هو العزة ،فهذا الفهم الخاطئ.

 1الفيومي ،املصباح املنير في شرح غريب الشرح الكبير  ,ج  1ص .210
 2أحمد مختار ،معجم اللغة العربية املعاصرة  ,ج  1ص .820
 3الرازي ،مختار الصحاح  ,ص .133
 4ابن كثير ،إسماعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم ًلبن كثير (بدون مدينة :دار طيبة
1420ه) ج  1ص .181
 5ابن عاشور ،محمد الطاهر ،التحرير والتنوير (تونس :دار التونسية 1984م) ج  9ص .119
 6ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم ،قاعدة في املحبة (القاهرة :مكتبة التراث اإلسالمي بدون سنة
الطبع) ص .138
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وقد رأينا وسمعنا كيف كان السلف رضوان هللا عليهم ،فإن منهم من أقل الناس
ا
ماًل ،وأضعفهم حاًل كبالل بن رباح ( )1رض ي هللا عنه فإنه عبد حبش ي ،فلما أسلم
وتمسك أعز هللا به اإلسالم ،وأعلى شأنه ،فاإلنسان يكون باإلسالم ا
عزيزا وبغيره
ا
ذليال.
وخالصة القول ،أن املعيار ليس بتفوق في أمور الدنيا من كثرة املال وعلو
املنصب والجاه وغير ذلك.
.3

أسباب الذلة.

ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم اثني عشر ا
سببا ،فكلما فعل املسلم هذه األسباب أدى
ذلك إلى ذلته ،وهذه األسباب هي:
السبب األول :الكفر.

فعن تميم الداري( ، )2قال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
َ
َّ
النه ُارَ َ ،وًل َ ْيت ُر ُك ُ
َ ل َي ْ ُبل َغ َّن َه َذا ْ َ ْ
األم ُر َما َ َبل َغ َّالل ْي ُل َو َّ َ
هللا َبْي َت َم َد ٍر(َ )1وًل َ َوب ٍر(ِّ )2إًل
 1بالل بن رباح الحبش ي املؤذن ،اشتراه أبو بكر من املشركين ملا كانوا يعذبونه على التوحيد،
فأعتقه فلزم النبي صلى هللا عليه وسلم ،وأذن له ،وشهد معه جميع املشاهد ،ثم خرج بالل بعد النبي صلى
ا
مجاهدا إلى أن مات بالشام زمن عمر سنة عشرين في طاعون عمواس .ابن حجر ،أحمد
هللا عليه وسلم
بن علي ،اإلصابة في تمييز الصحابة (بيروت :دار الكتب العلمية 1415ه) ج  1ص .45
" 2تميم بن أوس بن خارجة بن سود ،يكنى أبا رقية ،كان نصر ا
انيا ،وأسلم في سنة تسع من
الهجرة ،وكان يسكن املدينة ،ثم انتقل منها إلى الشام بعد قتل عثمان" .ابن عبد البر ،يوسف بن عبد هللا،
اًلستيعاب في معرفة األصحاب (بيروت :در الجيل 1412ه) ج  1ص .194
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َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ّ َ ّ َ ( )4( َ ّ ُ ْ َ )3ا ُ ُّ ُ ْ َ
اإل ْسال َم،
أدخله هللا هذا ِّ
يز أو ِّبذ ِّل ذ ِّل ٍ
يل ِّ ،ع َزا ي ِّعز هللا ِّب ِّه َ ِّ
الدينِّ ،ب ِّع ِّز ع ِّز ٍ
َ ُ ا ُ ُّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ٌ َ
اب َمنْ
«ق ْد َع َر ْف ُت َذل َك في أ ْهل َب ْيتي َق ْد أ َ
ص َ
وذًل ي ِّذل هللا ِّب ِّه الكفر" قال ت ِّميم:
ِّ ِّ ِّ ِّ

َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ُ َ ْ ُّ َ َ َ َ َ
َ ُْ
ُّ
اب َم ْن ث َب َت ِّم ْن ُه ْم َعلى الك ْف ِّر الذ ُّل،
أسلم ِّمنهم الخير ،والشرف ،وال ِّعز ،وأص
ْ ُ
َ َّ َ
الصغ ُارَ ،وال ِّج ْزَية.
و
هذا الحديث أخرجه اإلمام أحمد( ، )5وصححه الشيخ األلباني( .)6وفي الباب عن
املقداد بن عمرو( )7رض ي هللا عنه نحو لفظ تميم رض ي هللا عنه  ،وهو حديث
صحيح (.)1

 1قوله َ(م َد ٍر) :جمع َم َدرة ،وقيل :األمصار والقرى" ،والعرب تسمي القرية َم َد َرة ،وقيل" :تراب
ملبد" أو الطين اليابس .ابن األثير ،املبارك بن محمد  ،النهاية في غريب الحديث واألثر (بيروت :املكتبة
العلميية 1399ه) ج  4ص .309
 2بفتح الباء ،جمع وبرة ،وهو شعر صوف فوق سنام اإلبل ،ومعناها :املدن ،والبوادي ،وسمي بها
َ
الشعر ا
غالبا .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر ج  4ص .309
ألن خيامهم يصنع من هذا
 3ومعنى قوله (بعز عزيز) حال ،أي أدخل هللا تعالى كلمة اإلسالم في البيت ملتبسة بعز شخص
عزيز أي يعزه هللا بها حيث قبلها من غير سبي وقتال .نور الدين املال ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح
(بيروت :دار الفكر 1422ه) ج  1ص 116
 4يذله هللا بسبب إبائها بذل سبي أو قتال حتى ينقاد إليها كرها أو طوعا ،أو يذعن لها ببذل
الجزية.
نور الدين املال ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  ,ج  1ص 116
 5أحمد ،املسند (بيروت :مؤسسة الرسالة 1421ه) ج  28ص .155
 6األلباني ،محمد ناصر الدين ،تحذير الساجد من اتخاذ القبور املساجد (بيروت :املكتب
اإلسالمي بدون ذكر سنة الطبعة) ص 112
 7تنبيه" :نسب إلى األسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري ،ألنه كان تبناه
وحالفه في الجاهلية ،فقيل :املقداد بن األسود ،وهو املقداد بن عمرو بن ثعلبة"" ،أسلم ا
قديما ،وتزوج
ّ
ضباعة بنت ّ
املطلب ابنة ّ
النبي صلى ََّّللا عليه وآله وسلم ،وهاجر الهجرتين ،وشهد ا
عم ّ
بدرا
الزبير ابن عبد
واملشاهد بعدها ،وكان ا
فارسا يوم بدر ،حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره مات سنة ثالث
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• فقه الحديثين:
يوضح الحديثان مبلغ ظهور اإلسالم ومدى انتشاره ،بحيث ًل يشك أن
املستقبل يكون لإلسالم واملسلمين بإذن هللا ّ
جل وعال وتوفيقه ،ويبين أن هللا يذل
الكفار ،وقد شاهد تميم رض ي هللا عنه أن من ثبت من أهل بيته على الكفر ذلوا،
خيرا ا
ومن أسلم منهم فإن هللا يعزهم ويعطيهم ا
كثيرا .والكفر سبب واضح في الذلة
والهوان ،وقد كان الصحابة قبل اإلسالم أذلة؛ فلما أسلموا أعزهم هللا.
وواقع مرير نراه في هذه األمة ،حيث أن منهم من وقع في الكفر وهو ًل يعلم أنه
ك فر ،كترك الصالة مثال ،وهذا وقع كثيرا في املسلمين ،ولهذا السبب أصبحت األمة
اإلسالمية ا
غرضا ألعدائها ،وينبغي للمسلم أن يتعلم ،حتى يعرف الكفر ويجتبه.
السبب الثاني :مخالفة سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
عن ابن عمر رض ي هللا عنهما ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
َ َ َ
َ
َّ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ّ َّ
الذل َة َو َّ
الص َغ َار(َ )2على َم ْن َخالف أ ْم ِّري،
« ِّإن َّللا جعل ِّرز ِّقي تحت رم ِّحي وجعل ِّ

َ
َ
َم ْن ت َش َّب َه ِّب َق ْو ٍم ف ُه َو ِّ ْم ُنه ْم.

وثالثين في خالفة عثمان .قيل :وهو ابن سبعين سنة" .ابن عبد البر ،اًلستيعاب في معرفة األصحاب ج 4
ص.1480
 1التبريزي ،محمد بن عبد هللا ،مشكاة املصابيح (بيروت :املكتب اإلسالمي 1985م) ج  1ص .20
 2الهوان والذل وهو من الصغر ،واملراد به هنا دفع الجزية .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث
واألثر  ,ج  3ص .32
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الحديث أخرجه أحمد )1(،وإسناده جيد( ،)2وفي الباب عن أبي هريرة( )3وإسناده
ضعيف( ،)4والحسن( )5وإسناده ضعيف( ،)6وطاووس( )7وإسناده ضعيف) ،(8وهذا
الحديث صحيح بشواهده(.)9
فقه األحاديث:
ّبين النبي صلى هللا عليه وسلم في هذه األحاديث أن هللا جعل الرزق في الرمح
وهو كسب الغانمين ،وهو الرزق املأخوذ بعزة وشرف وقهر ألعداء هللا ،وجعل أحب
ش يء إلى هللا ،فال يقاومه كسب غيره).)1
 1أحمد ،املسند  ,ج  9ص  123رقم .5114
 2ابن تيمية  ،أحمد بن عبد الحليم ،اقتضاء الصراط املستقيم (بيروت :دار عالم الكتب
1419ه) ج  1ص.269
 3البزار في مسنده (املدينة :مكتبة العلوم والحكم 1409ه) ج  15ص  204رقم . 8606
 4قال ابن أبي حاتم" :قال أبي :قال لي دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم :هذا الحديث ليس بش يء،
ا
الحديث حديث األوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاووس عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال" ،فالحديث
بهذا السند ضعيف بسبب ضعف صدقة بن عبد هللا بن السمين ،وقد خالفه الوليد بن مسلم فرواه عن
األوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي منيب عن ابن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم وهو الصحيح".
ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد ،علل الحديث (بدون مدينة :مطابع الحميض ي 1427ه) ج  3ص
 388رقم .)957
 5سعيد بن منصور في سننه (الهند :دار السلفية 1403ه) ج  2ص  177رقم 2370
 6قال ابن حجر" :كناه ابن أبي حاتم بأبي عمير الصوري وهو مجهول الحال" .ابن حجر ،أحمد
بن علي ،املطالب العالية بزؤائد املسانيد الثمانية (السعودية :دار العاصمة 1419ه) ج  5ص .721
 7ابن أبي شيبة في مصنفه (الرياض :مكتبة الرشد  1409ه) ج  4ص  216رقم .19437
 8إسناده مرسل ،ألن طاووسا رواه عن النبي صلى هللا عليه وسلم مباشرة ،وهو لم يلتق به صلى
هللا عليه وسلم .العجلوني ،إسماعيل بن محمد ،كشف الخفاء ومزيل اإللباس (بدون مدينة :املكتبة
العصرية  )1430ج  2ص .214
 9األلباني ،محمد ناصر الدين ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (بيروت :املكتب
اإلسالمي 1405ه) ج  5ص .109
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ثم بين أن الصغار والذلة مضروبة للمخالفين ألمره ،فكلما قوي اإلنسان في متابعة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ينال العبد الشرف والعلو والعزة ،وانشراح الصدر،
وعلى العكس ،كلما بعد عن متابعة أمره ،كان ذلك ا
سببا للذلة والهوان ،فالعزة
والعلو والشرف ألتباعه ،والذلة مضروبة ملن عصا أوامره).)2
وبين الرسول صلى هللا عليه وسلم أن من تشبه بقوم فهو منهم ،من تشبه
بالصالحين ،سيكرم كما يكرمون ،ومن تشبه بالفساق لم يكرم(.)3
وقع كثيرا في األمة اإلسالمية اليوم في هذا األمر ،كم من مسلم خالف سنته
صلى هللا عليه وسلم ،قد أمر بإعفاء اللحية ونجد مسلما يحلق لحيته ،ونهى عن
ا
مسلما يسبل ،وهذا بال شك مخالفة لسنته صلى هللا عليه وسلم،
اإلسبال ونجد
الذي أدى إلى ذلة العبد ،وينبغي للمسلم أن يتمسك بسنته صلى هللا عليه وسلم.
السبب الثالث :االشتغال بألة الزرع))4

 1ابن القيم ،محمد بن أبي بكر ،زاد املعاد في هدي خير العباد (بيروت :مؤسسة الرسالة
1407ه) ج 5ص .703
 2ابن القيم ،زاد املعاد في هدي خير العباد ج 2ص .26
 3ابن رسالن ،أحمد بن حسين ،شرح سنن أبي داود (مصر :دار الفالح  1437ه) ج  16ص .208
 4هذا مضمون تبويب البخاري ،واملراد أعم من ذلك وهو اًلشتغال بالدنيا والركون إليها.
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ّ
عن أبي أمامة الباهلي( ،)1قال :ورأى سكة( )2وشيئا من آلة الحرث ،فقال:

سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقولً« :ل يدخل هذا( )3بيت قوم إًل أدخله هللا
الذل».
الحديث أخرجه البخاري( ،)4وهو حديث صحيح.
والحديث فيه بيان أن اًلشتغال بألة الزرع سبب للذلة والهوان ،وورد في الباب
حديثان :فعن ابن عمر رض ي هللا عنهما ،قال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يقول:

بالزرعُ ،
ُ
ُ
ورضيتم َّ ْ
َ
َ ()5
وتركتم
البقر(،)1
"إذا تبايعتم بال ِّعين ِّة  ،وأخذتم أذناب ِّ
َ
َ
الجهادَّ َ ،سلط ُ
هللا عليكم ُذ اًل ًل ُ
رج ُعوا إلى دينكم"( ،)2وإسناده
ينزعه حتى ت ِّ
ِّ
ضعيف( ،)3وعن جابر رض ي هللا عنه ( )4مثله ،وإسناده ضعيف (.)5
 1صدي بن عجالن بن وهب ،أبو أمامة الباهلي ،سكن مصر ،وانتقل إلى حمص ،توفي سنة
إحدى وثمانين وقيل :سنة ست وثمانين .ابن عبد البر ،اًلستيعاب في معرفة األصحاب  ,ج  4ص .1206
 2بكسر املهملة ،وهي :الحديدة التي يزرع بها .األزدي ،محمد بن فتوح ،تفسير غريب ما في
الصحيحين البخاري ومسلم (القاهرة :مكتبة السنة 1415ه) ص .441
َ
ُّ
وم إًل أدخله هللا الذ ّل» أن أهل الزراعة والحرث تنالهم املهانة
 3أراد بقولهً« :ل يدخل هذا بيت ق ٍ
َّ
واملذلة بما يسألون به من دفع الخراج والعشر ونحوهما .ابن األثير ، ،جامع األصول (بدون مدينة:مكتبة
الحلواني 1392ه) ج 11ص .766
 4البخاري ،محمد بن إسماعيل ،الجامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وسننه وأيامه ,كتاب املزارعة ،باب ما يحذر من عواقب اًلشتغال بآلة الزرع ،أو مجاوزة الحد الذي
أمر به ، ،ترقيم/محمد فؤاد عبد الباقي( ،بدون مدينة :دار طوق النجاة ,بدون سنة) رقم .2321
 5هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ،ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي
باعها به فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ،ثم باعها [من طالب العينة
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والحديث صححه األلباني بمجموع طرقه(.)6
فقه األحاديث:
ُ َ ََ
حديث أبي أمامة رض ي هللا عنه يدل على أن الحراثة والزراعة ت ْو ِّرث املذلة ،وليس
ُ
ٌ
ٌ
ثواب؛
كذلك ،بل الحراثة والزراعة وإصالح األمالك والعمارات مستحبة ،وفيها
لحصول النفع منها إلى الناس ،وإنما قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -هذا
الحديث كيال يشتغل أصحابه  -رض ي هللا عنهم – بالزراعة والعمارات وإصالح
األمالك ،ويتركوا الجهاد في سبيل هللا ،فإن الصحابة لو تركوا الجهاد سيغلب الكفار

بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمى ثم باعها] املشتري من البائع األول بالنقد بأقل من الثمن ،فهذه
أيضا عينة .وهي أهون من األولى وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ،ألن العين هو املال
الحاضر من النقد ،واملشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة .ابن األثير ،النهاية في
غريب الحديث واألثر ج  3ص .334
 1معناه :حمل هذا على اًلشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد .الشوكاني ،محمد بن علي ،نيل
األوطار (مصر :دار الحديث 1413ه) ج  5ص .246
 2أبو داود في سننه كتاب البيوع ،باب في النهي عن العينة (بيروت :مكتبة العصرية بدون ذكر
سنة الطبع) ج  5ص  332رقم .3462
 3في سنده إسحاق فيه ضعف .ابن القطان ،علي بن محمد ،بيان الوهم واإليهام الواقعين في
كتاب األحكام (الرياض :دار طيبة 1418ه) ج  5ص .294
 4أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (بيروت :الكتب العلمية 1418ه) ج  2ص .183
 5في سنده بشير بن زياد غير مشهور في حديثه بعض النكارة .ابن عدي ,الكامل في ضعفاء
الرجال ,ج  2ص .183
 6األلباني ،محمد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة (الرياض :مكتبة املعارف 1415ه)
ج  1ص .42
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وأي ّ
ذل ومهانة أشد من أن يقتل الكفار املسلمين ،ويأخذوا
واملشركون عليهمٍ ُّ ،
أزواجهم وأوًلدهم وأموالهم وأزواجهم(.)1
وحديث ابن عمر وجابر رض ي هللا عنهما يدًلن أن التبايع بالعينة والرض ى
بالزرع وترك الجهاد سبب الذلة ،قال الشوكاني" :سبب هذا الذل وهللا أعلم أنهم ملا
تركوا الجهاد في سبيل هللا الذي فيه عز اإلسالم وإظهاره على كل دين عاملهم هللا
بنقيضه ،وهو إنزال الذلة فصاروا يمشون خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون
على ظهور الخيل التي هي أعز مكان"( .)2ففي هذه األحاديث تحذير من عاقبة
اًلشتغال بآلة الزراعة ،ألن كل ما يسبب ذًل ،يحذر منه ،وذلك إذا اشتغل اإلنسان
به سيضيع ما أمر به ،وإذا لم يضيع فإنه سيتجاوز الحد فيه(.)3
ورأينا اليوم كثيرا من املسلمين من يشتغل بالدنيا ،وجعل ساعات حياته للدنياً ،ل
يصلي ألنه ساعة دوامه ،وًل يقرأ القرآن ألنه وقت احته ،وهذا ُي ّ
غني ألجل أن مكسبه
ر
ِّ
في الغناء ،وهذا مؤسف ا
جدا ،والواجب على كل مسلم أًل يشتغل بالدنيا والركون
إليها ،ولعل ما يصيب املسلم اليوم من الذلة بسسب اًلشتغال بالدنيا.
السبب الرابع :الكبر.
 1املظهري ،الحسين بن محمود ،املفاتيح في شرح املصابيح (الكويت :دار النوادر 1433ه) ج 3
ص .497
 2الشوكاني ،نيل األوطار  ,ج  5ص .246
 3ابن حجر ،أحمد بن علي ،فتح الباري (بيروت :دار املعرفة 1379ه) ج  5ص .5
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فعن عبد هللا بن عمرو( )1رض ي هللا عنهما ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم،
قال:

ُّ
ُي ْح َش ُر ْ ُاملَت َ ّكبِّ ُر َون َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة َ أ ْ َمث َال َّالذ ّ ِّر(ِّ )2في ُص َو ِّر ّ
الر َج ِّال َي ْغ َش ُاه ُم الذ ُّل
َ َ َّ َ ُ َ َّ ُ َ َ ( َِّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ )3
ُ َ َ ُ َ َ
ْ
َ
ِّم ْن ك ّ ِّل َمك ٍان ،فُي َساقون ِّإلى ِّس ْج ٍن ِّفي جهنم يسمى بولس تعلوهم نار األني ِّار
ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َّ
ََ ََ
ال).)5
يسقون ِّمن عصار ِّة أه ِّل الن ِّار(ِّ )4طينة الخب ِّ
الحديث أخرجه الترمذي وحسنه( ، )6وفي الباب بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة

رض ي هللا عنه ( ،)7وإسناده ضعيف) ،)1وعن عوف بن مالك األشجعي( )2رض ي هللا عنه

( ،)3وإسناده ضعيف جدا).)4
" 1عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرش ي السهمي ،يكنى أبا محمد ويكنى أبا
عبد الرحمن ،أسلم قبل أبيه ،وكان فاضال ،حافظا ،عاملا ،مات سنة ثالث وستين ،وقيل :سبع وستين،
وقيل :ثالث وسبعون" .ابن عبد البر ،اًلستيعاب في معرفة األصحاب  ,ج  3ص .959
 2الذر النمل الصغير ،أحمر اللون؛ ومثل املتكبرين في ذلهم وحقارتهم بالذر في صغر قدرها
وحقارة جرمها ,بحيث ًل يحس بها ما لم تشرق الشمس عليها ,ويدل عليه قوله" :يغشاهم الذل من كل
مكان" أي :يتضاعف ذلهم ,ويتوجه إليهم من كل جهة جزاء بمثل ما عملوا بالناس ,وعلى هذه جرت السنة
اإللهية .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر  ,ج  2ص .157
َ
َ
ا
مسمى في الحديث ،من :اإلبالس ،ومعناه :اليأس ،وسمي هذا السجن به
 3وقولهَ :بولس" جاء
ليأس من دخله من الخالص .ابن امللك ،محمد بن عز الدين ،شرح املصابيح (بدون مدينة :إدارة الثقافة
ِّ
اإلسالمية  1433ه) ج  5ص 353
 4هي ما يجري منهم من الدم والصديد والقبح .املباركفوري ،محمد عبد الرحمن ،تحفة األحوذي
بشرح جامع الترمذي (بيروت :دار الكتب العلمية بدون ذكر سنة الطبع) ج  7ص .163
 5أصل الخبال هو الفساد ،ويكون في العقول ،واألبدان واألفعال ،وهو هنا العصارة من أهل
النار .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر  ,ج  2ص .8

 6الترمذي  ،محمد بن عيس ى ،جامع الترمذي أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم (بيروت :دار الغرب اإلسالمي  1998م) ج  4ص  655رقم .2492
 7أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال رواية املروذي (الرياض :دار الخاني 1433ه) ص .152
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• فقه األحاديث:
األحاديث توضح عقوبة املتكبر في األخرة ،وهي أن املتكبر يغشاه الذل من كل
مكان ،ويساق إلى النار ويسقى من عصارة أهل النار ،وفي هذا أنه في غاية من املذلة
والنقيصة يطأه أهل الحشر بأرجلهم من هوانهم على هللا( ،)5وهذا وعيد شديد
للمتكبرين ،وهو نص صريح على أن الكبر من أسباب حصول الذل ،كما أن املتواضع
هلل رفعه هللا في الدارين(.)6
هذه الظاهرة انتشرت في الناس انتشار النار في الهشيم ،هذا تكبر برد آيات
هللا أو أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أجل هواه ،فهذا يقول :أن إعفاء
اللحية ًل تناسب هذا الزمان ،وهذا يسب الفقراء ألنه فقير ولبسه وسخ ،ورائحته

 1فيه عطاء بن مسلم مضطرب الحديث .أحمد  ,العلل ومعرفة الرجال رواية املروذي ,ص .152
 2عوف بن مالك بن أبي عوف األشجعي ،أبو عبد الرحمن أو أبو محمد ،أسلم عام خيبر ،ونزل
حمص ،ويقال :شهد الفتح وسكن دمشق ،مات سنة ثالث وسبعين في خالفة عبد امللك .ابن حجر،
اإلصابة في تمييز الصحابة ج  7ص .109
 3أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ,ج  3ص .120
 4في سنده الحسن بن دينار وهو إلى الضعف أقرب ،وأحاديث الخصيب قلما يتابعه أحد عليها.
ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال  3ص .522 ،131
 5املباركفوري ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ,ج  7ص .163
 6ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم ،الحسبة في اإلسالم (بيروت :دار الكتب العلمية بدون ذكر
سنة الطبع) ص .58
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منتنة ،فهذا بال شك من الكبر ،وعلى كل مسلم أن يتواضع فإنه سبب العزة،
ويجتنب الكبر ألن ذلك يؤدي إلى ذلته وإهانته.
السبب الخامس :لبس ثوب الشهرة.
فعن ابن عمر قال :قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم :

ْ
َ َّ
َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ (َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُّ )1
هللا ث ْو َب َمذل ٍة َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة".
من لبِّس ثوب شهر ٍة ِّفي الدنيا ،ألبسه
الحديث أخرجه أبو داود( ،)2وحسن اإلسناد املنذري) ،(3وورد في الباب أحاديث أخرى
بألفاظ متقاربة ،وهي :عن أنس رض

ي هللا عنه ( ،)4وإسناده ضعيف( ،)5وعن أبي ذر()1

 1قوله :الشهرة :ظهور الش يء الشنيع حتى يشهره اإلنسان واملراد بـ"ثوب شهرة" :ما يحرم لبسه،
أو يقصد به التكبر والتفاخر على الفقراء ،وكسر قلوبهم ،واإلذًلل بهم ،أو ما يترتب الوعيد الشديد عليه،
أو ما يجعل بلبسه ضحكة بين العباد ،أو ما يتخذه الزاهد ويقصد بذلك السمعة والرياء ،ويشهر نفسه
بالزهد ،وبأي شكل ،إذا لبس أحد ا
ثوبا يشتهر بين الخلق ملخالفة ألوان ثيابهم ،فينظر الناس إليه ،ويختال
ٍ
عليهم بالكبر والعجب فإنه داخل تحت هذا الوعيد" .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر ج  2ص
 ،515وابن امللك ،شرح املصابيح ج  5ص  ،24والعظيم آبادي ،عون املعبود شرح سنن أبي داود (بيروت:
دار الكتب العلمية  1415ه) ج  11ص.50
 2أبو داود ،سنن أبي داود ،كتاب اللباس باب في لبس الشهرة ,ج  4ص  43رقم .4029
 3املنذري ،عبد العظيم بن عبد القوي ،الترغيب والترهيب (بيروت :دار الكتب العلمية 1417
ه) ج  3ص  116رقم .33
 4أخرجه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (املدينة :مركز خدمة
السنة  1413ه) ج  2ص  983رقم .1094
 5في سنده عنبسة ضعيف .البوصيري ،أحمد بن أبي بكر ،إتحاف الخيرة املهرة بزوائد املسانيد
العشرة (الرياض :دار الوطن للنشر 1420هـ) ج  4ص .483
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رض ي هللا عنه( ،)2وإسناده ضعيف( ،)3وعن الحسن( )4والحسين( - )5رض ي هللا عنهما
( ،)6وإسناده ضعيف(.(7
• فقه األحاديث:
األحاديث تبين أن من لبس ثوب الشهرة في الدنيا ليفتخر به على غيره،
ألبسه هللا يوم القيامة ا
ثوبا يشتهر باحتقاره ،ومذلته بين العباد عقوبة له( ،)1وهدي
 1أبو ذر جندب بن جنادة بن سكن الزاهد الصادق اللهجة ،من السابقين األولين إلى اإلسالم،
وأحد الذين جهروا باإلسالم في مكة قبل الهجرة ،وشهد ا
حنينا وتبوك وما بعدها ،توفي بالربذة سنة إحدى
وثالثين وقيل :اثنتين وثالثين .ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة ج  7ص .109
 2أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (بيروت :دار املكتبة العلمية  1403ه) ج  2ص 239رقم
.6309
 3الرواية في هذا الباب فيها لين .العقيلي ،الضعفاء الكبير ج  2ص  239رقم 6309
 4الحسن بن علي بن أبي طالب القرش ي ،أبو محمد ،سبط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
وريحانته ولد سنة ثالث من الهجرة ،وعق عنه رسو هللا يوم سابعه ،وحلق رأسه ،وأمر أن يتصدق بزنة
حليما ا
شعره فضة ،وكان ا
ورعا ،فاضال ،مات باملدينة سنة تسع وأربعين ،وقيل :سنة خمسين ،ودفن
بالبقيع الغرقد .ابن عبد البر ،اًلستيعاب في معرفة األصحاب ج  1ص .389
 5الحسين بن علي بن أبي طالب القرش ي ،أبو عبد هللا سبط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وريحانته ،أقام باملدينة إلى أن خرج مع أبيه إلى الكوفة ،فشهد معه الجمل ثم صفين ثم قتال الخوارج،
وبقي معه إلى أن قتل ،ثم تحول إلى املدينة ،ثم خرج إلى مكة ،ثم أتته كتب أهل العراق بأنهم بايعوه بعد
موت معاوية ،فتوجه إليهم ،وكان ذلك سبب قتله ،قتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين .ابن حجر
،اإلصابة في تمييز الصحابة ج  2ص .72
 6أخرجه الطبراني في املعجم الكبير (القاهرة :مكتبة ابن تيمية  1415ه) ج  3ص  134رقم
.2906
 7فيه سفيان بن وكيع كان صدوقا إًل أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه ،فنصح
ولم يقبل فسقط حديثه .ابن حجر ،أحمد بن علي ،تقريب التهذيب (سوريا :دار الرشيد  1406ه) ص
.291
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه يلبس ما تيسر من اللباس  ،ومن يمتنع عن ذلك
ٌ
وًل يلبس إًل من أشرف الثياب ،وًليرى لبس الخشن من الثياب ا
تكبرا ،هذا مخالف
لهديه صلى هللا عليه وآله وسلم( ،)2وًل يختص بنفيس الثياب ،بل قد يدخل تحت
هذا التحريم من لبس ا
ثوبا يخالف لباس الناس ليراه فيتعجب من لباسه ويعتقده(.)3
وهذا املنظر وقع كثيرا في هذا الزمان ،من الناس من يستعمل ا
ثوبا ا
غريبا ألجل أن
يضحك الناس عليه ،كالرجل يستعمل ثوب املرآة أو العكس ،وهذا بال ريب داخل في
هذا الباب ،وعلى املسلم أن يهتم بملبوسه الشرعي.
السبب السادس :لبس ذكورالحرير.
عن جويرية قال :عن النبي صلي هللا عليه وسلم :

َ

َ َّ َ َ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ ْ َ َ َْ َ َ
هللا ت َعالى ث ْو َب َمذل ٍة ،أْو ث ْ اوبا ِّم ْن
ير(ِّ )4في الدنيا ألبسه
"من لبِّس ثوب ح ِّر ٍ
ن ٍار(.)5
الحديث أخرجه أحمد( ،)1وهو حديث ضعيف(.)2
 1ابن رسالن ،شرح سنن أبي داود ج  16ص .208
 2ابن القيم ،زاد املعاد في هدي خير العباد ج  1ص .140
 3ابن رسالن ،شرح سنن أبي داود ج  16ص .206
ُ
 4أي من الرجال ،والحرير :من حررت الشيئ-أي إذا خلصته من أن يختلط بغيره وسمي به
لخلوصه .الهروي ،محمد بن أحمد ،تهذيب اللغة (بيروت :دار إحياء التراث العربي  2001م) ج  3ص )429
 ،وابن حجر ، ،فتح الباري ج  11ص .463
 5قدم هذا اللفظ مع أنه ضعيف ،ملا فيه تنصيص من أن لبس الحرير سبب الذلة.
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وورد في الباب حديث  ،عن حذيفة رض ي هللا عنه( )3نحو لفظ جويرية ،
وإسناده صحيح(.)4
.4

فقه الحديثين:
الحديثان يوضحان أن من لبس ثوب حرير في الدنيا فإن هللا سيلبسه ثوب

مذلة يوم القيامة ،وهذا بالنسبة للرجال ،ولذلك يجب على الرجال اًلجتناب عنه،
والدليل أن النهي خاص بالرجال ما جاء عن علي رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال:

َ َّ َّ ُ َ
ُ
َ
َّ
َ ََ
َّ
َّللا َعل ْي ِّه َو َسل َم َ -ح ِّر ايرا ِّب ِّش َما ِّل ِّهَ ،وذ َه ابا ِّب َي ِّمي ِّن ِّه ،ث َّم
َّللا  -صلى
"أخذ َر ُسو ُل ِّ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ٌ َ َ ُ ُ ُ
َ
إلناثه ْم"()5
ور أ َّم ِّتيِّ ،ح ٌّل ِّ ِّ ِِّّ
رفع ِّب ِّهما يدي ِّه ،فقال"ِّ :إن هذي ِّن حرام على ذك ِّ

وسنده حسن( )6ويستثنى من ذلك ما كان لعذر كالحكة والقمل ،كما في
َ َّ
َّ
صلى ُ
َ
هللا َ َعل ْي ِّه َو َ َّسل َم َر َّخ َ
ص ِّل َع ْب ِّد
هللا
حديث أنس رض ي هللا عنه أن َر ُسول ِّ

 1أحمد ،املسند ج  45ص  412رقم .27423
 2ابن حجر ،أحمد بن علي ،تعجيل املنفعة (بيروت :دار البشائر  1996م) ص .690
 3البزار في مسنده ج  7ص  164رقم .2846
" 4رواه البزار عن شيخه رجاء ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات"  ،ورجاء وثقه الخطيب .الهيثمي،
علي بن أبي بكر ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (القاهرة :مكتبة القدس ي  1414ه) ج  5ص  ،141والخطيب
البغدادي ،تاريخ بغداد (بيروت :دار الغرب اإلسالمي  )1433ج  9ص .400
 5أبو داود في سننه كتاب اللباس ،باب الحرير للنساء ج  6ص  165رقم .4057
 6فيه أبو أفلح مقبول .ابن حجر ، ،تقريب التهذيب ص .619
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َّ
َّ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ َ
الز ْبير ْبن ْال َع َّوام في ْال ُق ُمص ْال َحرير في َّ
الس َف ِّر ِّم ْن ِّحك ٍة
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الرحم ِّن ب ِّ َن عو ٍف ،و ِّ ِّ
َ
َ َ
كان ْت ِّب ِّه َما» أ ْو َو َج ٍع ك َان ِّب ِّه َما(.(1

وينبغي للرجال أن يجتبوا الحرير في جميع وجوه اًلستعماًلت( ، )2ألن استعماله يورث
الذلة.
السبب السابع:عدم الذب عن املغتاب.
عن سهل بن حنيف( )3رض ي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه
قال:

َم ْن ُ أذ َّل عْن َد ُه(ُ )4م ْؤم ٌن َ َفل ْم َيْن ُص ْ ُره(َ ،)5و ُه َو َيقد ُر َ َعلى َ أ ْن َيْن ُص َ ُره َ أ َ َّذل ُه ُ
هللا َع َّز
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ْ ََ َ ْ َ ْ
َ
َ
ُ
َ َ َّ َ َ ُ
وس الخال ِّئ ِّق يوم ال ِّقيام ِّة".
وجل على رء ِّ

الحديث أخرجه أحمد( ،)1وضعفه األلباني( ،(2وورد في الباب حديثان بلفظين
متقاربين :عن جابر بن عبد هللا وأبي طلحة( )3األنصاريين ( ،)4وإسناده ضعيف(،)5
 1أخرجه مسلم في صحيحه (املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) كتاب اللباس والزينة (بيروت :دار إحياء التراث العربي بدون ذكر سنة
الطبع) ج  3ص 1646رقم )2076
 2انظر :ابن رسالن ،شرح سنن أبي داود ج  16ص .268
ا
 3سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم ،يكنى أبا سعيد وقيل غير ذلك ،شهد بدرا واملشاهد كلها،
وثبت يوم أحد ،وبايعه على املوت ،ثم صحب ا
عليا وشهد صفين ووًله على فارس ،مات بالكوفة سنة ثمان
وثالثين وصلى عليه علي .ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة ج  2ص .6630
 4بعلمه أو بحضرته .املناوي ،عبد الرؤوف بن تاج العارفين ،فيض القدير (مصر :املكتبة
التجارية الكبرى 1356ه) ج  6ص .46
 5نصره يكون باإلخبار بأن الغيبة محرمة ،أو بدفع ما قاله الناس فيه إن كان ما قالوه كذبا.ا
الصنعاني ،محمد بن إسماعيل  ،التنوير شرح الجامع الصغير (الرياض :مكتبة دار السالم 1433ه) ج
10ص .126
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وعن أنس رض ي هللا عنه( ،)6وإسناده ضعيف جدا) .)7وذهب ابن حجر إلى تحسين
الحديث بمجموع شواهده(.(8
.5

فقه األحاديث:
دلت األحاديث أن عدم ذب أو عدم نصرة املغتاب وهو قادر على نصرته من

أسباب حصول الذلة والهوان يوم القيامة ،واملسلم إن لم ينصر أخاه مع أنه ٌ
قادر
على النصرة ،فإن هللا سلبسله لباس ّ
ذل يوم القيامة؛ وما ذلك إًل لتقصيره في رفع
ٍ
الذلة عن أخيه ،ونصرته ،فينبغي ملن سمع ا
أناسا يغتابون أن يردهم ويزجرهم ،فإن
لم ينزجروا بالكالم فباليد أو اللسان ،فإن لم ينتهوا فعليه بترك ذلك املجلس
ومفارقته.

 1أحمد ،املسند ج  25ص  361رقم .15985
 2األلباني ،محمد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الضعيفة (الرياض :دار املعارف  1413ه) ج 5
ص  423رقم .2402
ا
 3زيد بن سهل بن األسود بن حرام الخزرجي ،شهد العقبة  ،ثم شهد بدرا وما بعدها من املشاهد،
توفي سنة إحدى وثالثين ،وقيل :أربع وثالثين وهو ابن سبعين سنة ،وصلى عليه عثمان بن عفان .ابن عبد
البر ،اًلستيعاب في معرفة األصحاب ج  4ص .169
 4أخرجه أبو داود في سننه كتاب األدب باب من رد عن مسلم غيبة ج  7ص  245رقم .4884
 5في سنده يحيى بن سليم ،وإسماعيل بن بشير مجهوًلن .ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،591
.106
 6أخرجه ابن عدي ,الكامل في ضعفاء الرجال ,ج  2ص .64
 7أبان بن أبي عياش متروك .ابن عدي ,الكامل في ضعفاء الرجال ,ج  2ص 64
 8ابن حجر ،املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية ج  11ص .893
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وقعت األمة في هذه الظاهرة املؤملة ،من الناس من يغتاب جاره ،وأخاه ،بل
منهم من يغتاب والديه ،والغيبة من الذنوب املنتشرة بين الناس ،ولعل هذا السبب
الذي جعل املسلم في الذلة واملهانة ،فعلى كل مسلم أن يجتنبها ويحذرها.
السبب الثامن :إذالل السلطان.
عن زياد بن كسيب( ،)1قال :خرج ابن عامر فصعد املنبر وعليه ثياب رقاق فقال أبو
بالل( :)2انظروا إلى أميركم يلبس لباس الفساق( )3فقال أبو بكرة من تحت املنبر:

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول«َ :م ْن َ أ َه َان ُ ْسل َط َان ََّّللا َأه َان ُه َّ ُ
َّللا».
ِّ
الحديث أخرجه الترمذي( ،)4وحسنه الشيخ األلباني وأورده في الصحيحة(.)5
وفي الباب حديث آخر :عن حذيفة رض ي هللا عنه ( )1نحو لفظ حديث أبي
بكرة ،وسنده ضعيف) . )2والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن قال األلباني :
وهو حسن باملتابعات ( .)3وهللا أعلم.
" 1زياد بن كسيب بالتصغير العدوي البصري مقبول" .ابن حجر ،تقريب التهذيب ص .220
 2أبو بالل مرداس بن أدية ،خارجي ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق .الذهبي،
محمد بن أحمد ،سير أعالم النبالء (بيروت :مؤسسة الرسالة 1405ه) ج  11ص .310
ُ
 3نسب هذا اللباس بأنه لباس الفساق ،ألمرين :إما أن يكون من الديباج أو الحرير ،أو أن لبس
الثياب الرقاق من دأب املتنعمين  ،ولعل الظاهر هو هذا؛ ولهذا رده أبو بكرة بهذا الحديث ،يعني تفسيقه
إياه بسبب اللبس هذا الثياب ليس ّ
بحق .الطيبي ،الحسين بن عبد هللا ،شرح املشكاة (مكة :مكتبة نزار
1417ه) ج  8ص .2576
 4الترمذي ,جامع الترمذي ،أبواب الفتن ,ج  4ص  502رقم .2224
 5األلباني ،سلسلة األحاديث الصحيحة ج  5ص .376
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فقه األحاديث:
دل الحديث على أن إهانة سلطان هللا سبب حصول إهانة هللا ،ومن أذل

ا
ا
حاكما أكرمه هللا يوم القيامة ،وينبغي للمسلم الصبر على
حاكما أذله هللا؛ ومن أكرم
ظلم السلطان ،وًل ينبغي ذكره بالسوء أو شتمه أو لعنه إذا أى من أميره ا
شيئا
ر
يكرهه( ،)4بل يدعو له ،وقد زجر النبي صلى هللا عليه ولم عن إهانة السلطان ،وأمرنا
بإكرام السلطان.
وانشرت هذه الظاهرة في بالد اإلسالم ،من املسلم من يسب الحاكم ،أو
األمير ،ويؤذيه ،بل منهم من يريد أن ينزع وًليته ،ويأخذ وًليته بالقوة ،وًل شك أن
هذا األمر يسبب الذلة والهوان ،والعالج من هذه الظاهرة الصبر والدعاء لهم.
ُ
السبب التاسع :من أدرك رمضان فلم ُيغفر له ،ومن ذكر عنده النبي صلى هللا
ّ
يصل عليه ،ومن أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل
عليه وسلم فلم
الجنة.

 1ابن زنجويه في األموال (السعودية :مركز امللك فيصل  140ه) ج  1ص  85رقم .47
 2في سنده أبو إسحاق السبيعي ،مدلس ولم يصرح بالسماع .أبو زرعة العراقي ،أحمد بن عبد
الرحيم ،املدلسين (بدون ذكر املكان :دار الوفاء 1415ه) ص .77
 3األلباني ،سلسلة األحاديث الصحيحة ,ج  3ص .18
 4البيهقي ،الحسين بن الحسن ،املنهاج في شعب اإليمان (بدون مدينة :دار الفكر  1399ه) ج 3
ص .172
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فعن أبي هريرة ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

َ
َ
ََ
ُ
َ ُ
َ ُ
َر ِّغ َم ْأنف(َ )1ر ُج ٍل ذ ِّك ْر ُت ِّعْن َد ُه فل ْم ُي َص ّ ِّل َعل َّيَ َ ،ور ِّغ َم ْأنف َر ُج ٍل َد َخ َل َعل ْي ِّه
َ
َ
َ ْ َ َ َ
ْ
َ
َ ُ
َ َرم َض ُان فان َسل َخ ق ْب َل أ ْن ُي ْغ َف َر ل ُهَ َ ،ور ِّغ َم ْأنف َر ُج ٍل أ ْد َر َك ِّعْن َد ُه َأب َو ُاه ال ِّ َكب َر
ََ
َ ْ َ
فل ْم ُي ْد ِّخالُه ال َجَّنة".

الحديث أخرجه الترمذي وحسنه( )2ورد في هذا الباب أحاديث أخرى بألفاظ

متقاربة ،وهي :عن عمار( )3رض ي هللا عنهما( ،)4وإسناده غريب( ، )5وعن جابر بن
سمرة( ،)6رض ي هللا عنه( ،)7وإسناده غريب( ،)1وعن أنس بن مالك رض ي هللا عنه (،)2
وإسناده حسن).(3
 1بالفتح :ومنه قيل :أرغم هللا أنفه ،أي أصاب أنفه الرغام ،وهو التراب ،وهذا هو أصل املعنى،
ّ
والذل ،والهوان .ابن األثير، ،
ثم استعمل هذا اللفظ في اًلنقياد على الكره ،والعجز عن اًلنتصاف،
النهاية في غريب الحديث ج  2ص .238
 2الترمذي ,جامع الترمذي ،أبواب الدعوات ,ج  5ص  442رقم .3545
 3عمار بن ياسر بن عامر بن مالك ،من السابقين األولين ،وكان ممن يعذب في هللا ،اختلف في
هجرته إلى الحبشة ،هاجر إلى املدينة ،وشهد املشاهد كلها ،ثم شهد اليمامة ،فقطعت أذنه بها ،ثم
استعمله عمر على الكوفة ،قتل مع علي بصفين سنة سبع وثالثين .ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة
ج  4ص .472
 4أخرجه البزار في مسنده ج  4ص  240رقم .1405
 5هذا الحديث ًل نعلمه يروى عن عمار إًل من هذا الوجه بهذا اإلسناد .البزار ،مسند البزار ج 4
ص  240رقم 1405
 6جابر بن سمرة بن عمرو بن جندب ،يكنى أبا عبد هللا ،وقيل :يكنى أبا خالد ،وهو ابن أخت
سعد ابن أبي وقاص ،نزل الكوفة ،وروى عن النبي صلى هللا عليه وسلم أحاديث كثيرة ،وتوفي في إمرة بشر
ابن مروان عليها ،وقيل :توفي سنة ست وستين أيام املختار بن أبي عببد .ابن عبد البر ،اًلستيعاب في
معرفة األصحاب ج  1ص .224
 7أخرجه البزار في مسنده ج  10ص  192رقم .3277
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والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده ،وهذه الطرق املتعددة تدل أن
الحديث صحيح (.(4
فقه األحاديث:
األحاديث تبين أن من أسباب الذلة والهوان هو عدم تعظيم ما عظمه هللا ،وقد دعا
النبي صلى هللا عليه وسلم على ثالثة أصناف ،على من لم يصل عليه ملا ذكر اسمه(،)5
وعلى من دخل عليه رمضان لكنه لم يستغل الفصة باألعمال الصالحة ،وعلى من
أدرك الوالدين أو أحدهما عند الكبر لكنه لم يحسن الخدمة والعناية بهما.
وهذه ظواهر تنتشر في بالد املسلمين ،كم من ابن ًل يهتم بوالده ،بل يؤذيهما
ويطردهما من البيت ،وكم من مسلم ًل يصلي على النبي صلى هللا عليه وسلم ملا ذكر
اسمه ،وكم من مسلم ممن وجب عليه الصوم ،لكنه يفطر ا
عمدا ،وهذه األشياء
مصيبة عظمى أدت إلى ذلتهم ،وتعظيم الرسول صلى هللا عليه وسلم والوالدين وشهر
رمضان هو العالج لهذه الظاهرة.

 1هذا الحديث ًل نعلمه يروى عن جابر إًل من هذا الوجه ،وًل نعلم أحدا رواه عن سماك إًل
قيس ،وًل نعلم أحدا رواه عن قيس إًل إسماعيل بن أبان" .البزار ،مسند البزار ج  10ص  192رقم .3277
 2أخرجه البزار في مسنده ج  12ص  354رقم .6252
 3سلمة صالح وبقية رجاله رجال الصحيح .البزار ،مسند البزار ج  12ص  354رقم .6252
 4ابن القيم ،محمد بن أبي بكر ،جالء األفهام (الكويت :دار العروبة  1407ه) ص .363
 5ابن القيم ،جالء األفهام ص .387
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السبب العاشر :إهانة هللا ملن أهان غيرالفاسق من قريش.
فعن سعد بن أبي وقاص رض ي هللا عنه ،قال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ،يقولَ " :م ْن ُي ْرد َه َو َان ُق َ ْريش َ ،أ َه َان ُه ُ
هللا".
ٍ
ِّ
الحديث أخرجه الترمذي وقال" :حديث غريب"( ،)1وورد في هذا الباب أحاديث أخرى
بألفاظ متقاربة ،هي :عن عمرو بن العاص( )2رض ي هللا عنه ( ،)3وإسناده ضعيف(،)4
وعن عبد هللا بن عباس رض ي هللا عنهما( ،)5وإسناده ضعيف( .(6والحديث صححه
األلباني(.(7
=
.7

فقه األحاديث:

 1الترمذي ،جامع الترمذي ،أبواب املناقب باب في فضل األنصار وقريش  ,ج  6ص  197رقم
.3905
 2عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم ،يكنى أبا عبد هللا ،وقيل :يكنى أبا محمد ،من دهاة العرب،
أسلم قبل الفتح سنة ثمان ،وقيل :بين الحديبية وخيبر ،وًله النبي صلى هللا عليه وسلم على غزاة ذات
السالسل ،ثم استعمله على عمان ،من أمراء األجناد في الجهاد بالشام في زمن عمر ،توفي سنة ثالث
وأربعين على الصحيح وهو ابن تسعين سنة .ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة ج  4ص .541
 3أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (بدون مدينة :دار الفكر  1415ه) ج  8ص .306
 4في سنده ابن لهيعة صدوق ،ومشرح مقبول .ابن حجر ،تقريب التهذيب ص  378و .619
 5أبو نعيم في تاريخ أصبهان (بيروت :دار الكتب العلمية  1410ه) ج  7ص  9رقم .40460
 6في سنده أبو مسلم ليس بأهل أن يحمل عنه ش يء .ابن حجر ،أحمد بن علي ،لسان امليزان
(بيروت :مؤسسة األعلمي  1390ه) ج  5ص .136
 7األلباني ،سلسلة األحاديث الصحيحة ,ج  4ص .172
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األحاديث تبين أن إهانة قريش من أسباب إهانة هللا للعبد ،وقد أمرنا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بإكرام قريش واحترامهم ،ونهانا عن إهانتهم ّ
وسبهم
السبب الحادي عشر :كسب املال من الحرام وإنفاقه في غيرالحق.
عن ابن عمر رض ي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

ّ َ
ا
ََ
ْ
َْ
ُّ ْ
الدن َيا َخ ِّض َ ٌرة ُحل َ ٌوة(َ ،)1م ِّن اكت َس َب ِّف َيها َماًل ِّم ْن ِّح ِّل ِّه َو ْأن َف َق ُه ِّفي َح ّ ِّق ِّه أث َاب ُه
َ ّ َ
ُ َ َ
ا
َْ
َ
هللا َعل ْي ِّه َوأ ْ َو َرد ُه َجَّنَت ُهَ ،وَم ِّن اكت َس َب ِّف َيها َماًل ِّم ْن ْغي ِّر ِّح ِّل ِّه َو ْأن َف َق ُه ِّفي ْغي ِّر
َ
َ ّ َ َ َّ ُ ُ َ ْ
َ َ
َ
هللا َ َور ُسو ِّل ِّه ل ُه َّالن ُار
ح ِّق ِّه أحله هللا د َار ال َه َو ِّان(ُ ،)2ور َّب ُمتخ ّ ِّوض(ِّ )3في َم ِّال ِّ
َي ْو َم ْالق َي َامةَ ،ي ُقو ُل ُ ُ َّ َ
َ
هللا ،ﱡﭐكل َما خ َب ْت ِّْزدن ُاه ْم َس ِّع اير ﱠا(سورة اإلسراء.(97 :
ِّ ِّ

الحديث أخرجه البيهقي( ،)4في سنده يحيى بن املتوكل ضعيف( ،)5وورد في هذا الباب
أحاديث أخرى بألفاظ متقاربة ؛ هي عن خولة األنصارية( )6رض ي هللا عنها( ،)1وعن
 1سمي بها إلشراق وجهه ،وحسنه ،ومعناه :أن متاع الدنيا وصورتها حسنة املنظر .الخطابي،
حمد بن محمد  ،أعالم الحديث (مكة :جامعة أم القرى  1409ه) ج  2ص .793
 2قدم هذا اللفظ ألن فيه تنصيص أن كسب املال من الحرام وإنفاقه في غير الحق سبب الذلة.
 3استعمل في التصرف في األمر والتلبس به ،أي رب إنسان تصرف في املال بما ًل يحبه هللا وًل
يرضاه ،وأصل الخوض هو املش ي في املاء ،وفي هذا إشارة إلي أن أكثر الناس يتخوض ويتصرف فيها
بالباطل ،وقليل من يأخذها بالحق؛ ولذلك قيل في األول(( :حلوة خضرة)) أي أن النفس يميل إليها جداا
وهي مشتهاة .ابن األثير ، ،النهاية في غريب الحديث واألثر (ج  2ص  ،88والطيبي ،شرح املشكاة ج  9ص
.2772
 4البيهقي ،شعب اإليمان ج  7ص  368رقم .5139
" 5يحيى بن املتوكل املدني أبو عقيل بالفتح صاحب بهية باملوحدة مصغر ضعيف" ابن حجر،
تقريب التهذيب ص 596
 6خولة بنت ثامر األنصارية ،روى عنها النعمان بن أبي عياش الزرقي قيل :هي ابنة قيس ابن قهد،
وثامر لقب.
Volume 7, No. 1, November 2019

294

أسباب الذلة من خالل األحاديث النبوية

عمرة بنت الحارث( )2رض ي هللا عنها ( ،)3وإسناده حسن ( ،)4وعن عبد هللا بن (،)5
وإسناده صحيح(.(6
.8

فقه األحاديث:
األحاديث تبين أن متاع الدنيا وصورتها حسنة املنظر جميلة ،وقد شبه النبي

صلى هللا عليه وسلم الدنيا بأنها خضرة حلوة وذلك ملا فيها من الرغبة فيها وامليل
إليها ،وتوضح أن من اكتسب ِّفي هذه الدنيا ماًل بطريقة شرعية ،وأنفقه في سبيل
الذي يرض ي هللا ،فإن هللا ُ
سي ِّث ْي ُبه عليه ويدخله جنته.
وكم من إنسان اليوم ًل يبالي بكسبه ،بل وصل األمر إلى جرأة أخذ أموال
الناس بغير حق ،ثم ينفقه في شرب الخمر وتعاطي املخدرات ،وغير ذلك من
املحرمات ،مما أدى إلى ذلته  ،وعلى املسلم أن يهتم بكسبه ،ثم ينفقه في سبيل هللا.
ابن عبد البر ،اًلستيعاب في معرفة األصحاب ج  4ص .1830
 1أخرجه البخاري في صحيحه (الجامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وسننه وأيامه) كتاب فرض الخمس باب قول هللا تعالى( :فأن هلل خمسه وللرسول) (سورة األنفال:
 )41رقم .3118
 2عمرة بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية ،هي أخت جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى هللا
عليه وسلم .روى عنها ابن أخيها محمد بن الحارث .ابن عبد البر ،اًلستيعاب في معرفة األصحاب ج  4ص
.1887
 3أخرجه البيهقي في شعب اإليمان ج  12ص  520رقم .9824
 4في إسناده خالد بن سلمة صدوق .ابن حجر ،تقريب التهذيب ص .188
 5أخرجه الطبراني في املعجم الكبير ج  13ص  417رقم .14258
 6الهيثمي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج  3ص  99رقم .4548
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السبب الثاني عشرّ :
الدين.
فعن ابن عمر رض ي هللا عنهما ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

َّ ْ (َ َ َ َ ْ َ ْ َّ )2( ُ َ َ )1
ض ،ف ِّإذا أ َر َاد أ ْن ُي ِّذ َّل َع ْب ادا َو َض َع َها ِّفي ُعُن ِّق ِّه».
«الدين راية ِّ
َّللا ِّفي األر ِّ
الحديث أخرجه الحاكم( )3وهو الحديث موضوع( .(4وورد في الباب حديث ،وهو :عن

أنس رض ي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إياكم(َّ )5
والدين فإنه
هم بالليل ومذلة بالنهار"( ،)6وإسناده ضعيف ا
جدا(.(7
.9

فقه الحديثين:

 1املراد به هنا ّ
الدين من غير الضرورة وًل الحاجة الشرعية ،وأما اًلستدانة للحاجة والضرورة
مع العزيمة على الوفاء فهذا ٌ
جائز ،وقد فعلها النبي صلى هللا عليه وسلم .الصنعاني ،محمد بن إسماعيل،
التنوير شرح الجامع الصغير (الرياض :مكتبة دار السالم  1433ه) ج  6ص .156
 2حديدة مستديرة تجعل في العنق .ابن األثير ، ،النهاية في غريب الحديث واألثر ج  2ص .291
 3الحاكم ،محمد بن عبد هللا ،املستدرك على الصحيحين (بيروت :دار الكتب العلمية  1411ه)
ج  2ص  29رقم .22210
 4األلباني ،سلسلة األحاديث الضعيفة ج  16ص  686رقم .473
" 5إيا اسم مبني ،وكم ضمير املنصوب ،والضمائر التي تضاف إليها ًل موضع لها من اإلعراب في
حذار منه .ابن األثير ،النهاية في غريب
القول القوي ،وقد تكون إيا بمعنى التحذير"« .إياكم والدين» أي
ِّ
الحديث واألثر ج  1ص .88
 6أخرجه البيهقي في شعب اإليمان ج  12ص  520رقم .9824
 7فيه الحارث بن نبهان أبو محمد البصري متروك .ابن حجر ،تقريب التهذيب ص .181
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في حديث ابن عمر رض ي هللا عنهما دليل أن هللا إذا أراد أن يذل ا
عبدا ،وضع
الدين في عنقه ،وذلك ألنه وسيلة إلى الكذب ،والخلف في امليعاد ،مع ما في الدين من
املهانة والذلة ،)1(،وأيضا فإنه يسبب الحزن كما في حديث أنس.
وما أكثر انتشار هذا األمرفي بالد اإلسالم ،بل منهم من يستدين من غير
الحاجة ،يستدين ألجل أن يعيش حياة رفاهية ،بل من أبناء املسلمين من يستدين
من البنوك التي تتعامل مع املعاملة الربوية أعاذنا هللا منها ،وهذا بال ريب من السبب
الذيي أدى إلى ذلة املسلم ،وعلى املسلم أن يقتنع بما قد رزقه هللا.
وفي الخالصة أن هذه األسباب تشترك في نقطة واحدة ،وهي الذنوب
واملعاص ي ،فإنها تورث الهوان والذلة ،ولذلك ينبغي على املسلم أن يجتب الذنوب
واملعاص ي حتى ًل يصيب بالذلة والهوان ،والعالج من هذه املصيبة هواجتناب هذه
األسباب ،إذا اجتنب ٌ
عبد الكفر وتمسك باإلسالم كان ا
سببا لرفع الذلة والهوان ،وإذا
اجتنب ٌ
عبد مخالفة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتمسك بسنته صلى هللا عليه
وسلم كان س اببا لرفع الذلة والهوان ،وهلم جرا.
ج -الخاتمة
ومما توصلت إليه بعد البحث ما يلي:
 1العيني ،محمود بن أحمد ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (بيروت :دار إحياء التراث العربي
بدون ذكر سنة الطبع) ج  12ص .234
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.1

أن املعاص ي والذنوب هي السبب الرئيس ي لذلة العبد وإهانته.

.2

أن املسلم قد يهان ألنه ارتكب الذنوب التي أدت إلى ذلته ،وهو مشاهد
اليوم.

.3

أن عالج من الذلة هو اجتناب هذه األسباب.

هذا ،وأسأل هللا أن يرزقنا اإلخالص والقبول ،وأن يتجاوز عنا التقصير ،وصلى هللا
على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.

Volume 7, No. 1, November 2019

298

أسباب الذلة من خالل األحاديث النبوية

املراجع
ابن األثير :مجد الدين أبو السعادات املبارك ابن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد
الكريم" ،جامع األصول في أحاديث الرسول" .الناشر  :مكتبة الحلواني -
مطبعة املالح  -مكتبة دار البيان ،الطبعة األولى.
ابن األثير :مجد الدين أبو السعادات املبارك ابن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد
الكريم" ،النهاية في غريب الحديث واألثر" .بيروت :املكتبة العلمية1399 ،هـ
1979 -م.

ابن تيمية :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم" ،اقتضاء
الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب الجحيم" .بيروت :دار عالم1419 ،هـ.
ابن تيمية :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم" ،الحسبة في
اإلسالم ،أو وظيفة الحكومة اإلسالمية" .بيروت :دار الكتب العلمية،
الطبعة :األولى.

ابن تيمية :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم" ،قاعدة في
املحبة" .مصر :مكتبة التراث اإلسالمي.
ابن حجر :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني" ،اإلصابة في
تمييزالصحابة" :بيروت :دار الكتب العلمية 1415 ،هـ..
ابن حجر :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني" ،تعجيل
املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة" بيروت :دار البشائر1996 ،م.
ابن حجر :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني" ،تقريب
التهذيب" .سوريا :دار الرشيد1406 ،ه.
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ابن حجر :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني" ،فتح الباري
شرح صحيح البخاري" .بيروت :دار املعرفة1379 ،ه،
ابن حجر :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني" ،لسان
امليزان" .بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات1390 ،هـ.
ابن حجر :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني" ،املطالب
العالية بزوائد املسانيد الثمانية" .السعودية :دار العاصمة ،دار الغيث،
1419هـ.

ابن الجوزي :أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن محمد" ،زاد املسير في علم
التفسير" .بيروت :دار الكتاب العربي 1422 ،ه.
ابن رسالن :أحمد بن حسين بن علي بن رسالن الفيوم" ،شرح سنن أبي داود" .مصر:
دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث 1437 ،هـ.
ابن عاشور :محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونس ي "التحريروالتنوير".
تونس :الدار التونسية للنشر 1984 ،ه.

ابن عبد البر :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد" ،االستيعاب بمعرفة
األصحاب" .بيروت :دار الجيل 1412 ،هـ.
ابن عدي :أبو أحمد بن عدي الجرجاني" ،الكامل في ضعفاء الرجال" .بيروت :الكتب
العلمية1418 ،ه.
ابن عساكر :أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا" ،تاريخ دمشق" .بيروت :دار
الفكر1419 ،هـ.
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َ

عز ّ
ابن امللكّ ُ ُ َّ :
ومي الك ّ
عبد اللطيف بن عبد العزيز ُّ
الر ُّ
رماني" ،شرح
الد ِّين ِّ
محمد بن ِّ ِّ
ِّ
مصابيح السنة لإلمام البغوي" .الناشر :إدارة الثقافة اإلسالمية1433 ،
هـ..

ابن قيم الجوزية :محمد بن أبي بكر بن أيوب" ،جالء األفهام في فضل الصالة على
محمد خيراألنام" .الكويت :دار العروبة1407 ،ه.
ابن قيم الجوزية :محمد بن أبي بكر بن أيوب" ،زاد املعاد في هدي خير العباد".
بيروت :مؤسسة الرسالة  -الكويت :مكتبة املنار اإلسالمية1415 ،هـ.
ابن كثير :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير" ،تفسير القرآن العظيم" .الرياض:
دار طيبة للنشر والتوزيع1420 ،هـ.

َ
ُ
استدراك
"مختصر
ابن امللقن :أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي املصري،
ّ
ستدرك أبي عبد هللا َ
الذهبي على ُم َ
الحاكم" .الرياضَ :د ُار
الحا ِفظ
ِ
َ
اص َمة 1411 ،ه.
الع ِّ

أبو داود :سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ّ
الس ِّج ْستاني" ،سنن أبي داود".
ِّ
الناشر :دار الرسالة العاملية 1430 ،هـ.

أبو زرعة العراقي :أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين" ،املدلسون" .الناشر :دار
الوفاء1415 ،هـ.
أبو نعيم األصبهاني :أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق "تاريخ أصبهان" .بيروت:
دار الكتب العلمية 1410 ،هـ.

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني" ،العلل ومعرفة الرجال".
الرياض :دار الخاني 1422 ،هـ.
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أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني" ،مسند اإلمام أحمد".
الناشر :مؤسسة الرسالة1421 ،ه.

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ،أبو العباس" ،املصباح املنيرفي غريب
الشرح الكبير" .بيروت :املكتبة العلمية.
أحمد مختار عبد الحميد عمر " ،معجم اللغة العربية املعاصرة" .عالم الكتب،
 1429هـ.

األزدي :محمد بن فتوح بن عبد هللا" ،تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري
ومسلم" .القاهرة :مكتبة السنة1415 ،ه.
األزهري :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي" ،تهذيب اللغة" .بيروت :دار إحياء
التراث العربي2001 ،م.
األلباني :محمد ناصر الدين" ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" .بيروت:
املكتب اإلسالمي 1405 ،هـ.
األلباني :محمد ناصر الدين" ،تحذير الساجد من اتخاذ القبور املساجد" .بيروت:
املكتب اإلسالمي ،الطبعة :الرابعة.

األلباني :محمد ناصر الدين" ،سلسلة األحاديث الصحيحة وش يء من فقهها
وفوائدها" .الرياض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،عدد األجزاء ،6 :جـ - 1
 1415 :4هـ  1995 -م ،جـ  1416 :6هـ  1996 -م ،جـ  1422 :7هـ  2002 -م.

األلباني :محمد ناصر الدين" ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها
السيئ في األمة" .الرياض :دار املعارف 1412 ،هـ .
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البخاري :محمد بن إسماعيل الجعفي" ،الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه" .الناشر :دار طوق النجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)،
1422هـ.

البزار :أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي" ،مسند
البزار"، .املدينة املنورة :مكتبة العلوم والحكم.
البيهقي :أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى" ،شعب اإليمان" .الرياض:
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي
بالهند 1423 ،هـ.

التبرزي :محمد بن عبد هللا الخطيب العمري ،أبو عبد هللا" ،مشكاة املصابيح".
بيروت :املكتب اإلسالمي1985 ،م.
الترمذي :محمد بن عيس ى بن َس ْورة" ،الجامع الكبير" .بيروت :دار الغرب اإلسالمي،
 1998م.
الحاكم :أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد ابن حمدويه النيسابوري،
"املستدرك على الصحيحين" .بيروت :دار الكتب العلمية1411 ،ه.
الخطابي :أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي "أعالم الحديث" .مكة ،جامعة أم
القرى  :مركز البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي 1409 ،هـ.
الخطيب البغدادي :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت" ،تاريخ بغداد" .بيروت :دار
الغرب اإلسالمي – بيروت1422 ،هـ.

الذهبي :شمس الدين ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز " ،سير
أعالم النبالء" .الناشر :مؤسسة الرسالة1405 ،ه.
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زين الدين الرازي :أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي" ،مختار
الصحاح" .بيروت  -صيدا :املكتبة العصرية  -الدار النموذجية1420 ،هـ.
سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني" ،سنن سعيد بن منصور".
الهند :الدار السلفية1403 ،هـ.
الشوكاني :محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا" ،فتح القدير" .دمشق ،بيروت :دار
ابن كثير  -دار الكلم الطيب 1414 ،هـ.
الشوكاني :محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا" ،نيل األوطار" .مصر :دار الحديث،
 1413ه.

الصنعاني :محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمدَّ ،
نوير َش ْر ُح َ
الجامع َّ
"الت ُ
الص ِغير
ِ
" .الرياض :مكتبة دار السالم 1432 ،هـ.
الطيبي :شرف الدين الحسين بن عبد هللا الطيبي" ،شرح املشكاة" .مكة  -الرياض:
مكتبة نزار مصطفى الباز 1417 ،هـ.

الطبراني :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي" ،املعجم الكبير".
القاهرة :مكتبة ابن تيمية ،الطبعة :الثانية.

العظيم آبادي :محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر ،أبو عبد الرحمن" ،عون
املعبود شرح سنن أبي داود" .بيروت :دار الكتب العلمية 1415 ،هـ.
العقيلي :أبو جعفر محمد بن عمرو بن موس ى بن حماد" ،الضعفاء الكبير" .بيروت:
دار املكتبة العلمية 1404 ،ه.

العيني :بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موس ى" ،عمدة القاري شرح
صحيح البخاري" .بيروت :دار إحياء التراث العربي.
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املباركفوري :محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم" ،تحفة األحوذي بشرح جامع
الترمذي" .بيروت :دار الكتب العلمية.
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري "املسند الصحيح املختصر
بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" .بيروت :دار
إحياء التراث العربي.
املظهري :الحسين بن محمود بن الحسن" ،املفاتيح في شرح املصابيح" .الكويت :دار
النوادر1433 ،هـ.

املال علي القاري :علي بن (سلطان) محمد ،أبو الحسن نور الدين الهروي" ،مرقاة
املفاتيح شرح مشكاة املصابيح" .بيروت :دار الفكر1422 ،هـ.
املناوي :زين الدين محمد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين الحدادي القاهري،
"فيض القدير شرح الجامع الصغير" .مصر :املكتبة التجارية الكبرى،
1356ه.

املنذري :عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد هللا" ،الترغيب والترهيب من الحديث
الشريف" .مصر :مكتبة مصطفى البابي الحلبي – مصر (تصوير /دار إحياء
التراث العربي  -بيروت) 1388 ،هـ.

الهيثمي :أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر ابن سليمان" ،مجمع الزوائد ومنبع
الفوائد" .القاهرة :مكتبة القدس ي 1414 ،هـ.
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