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 املقدمة
املتقني حبسن اخلامتة ، والفوز جبنته ، وتوعد الضالني بسوء اخلامتة احلمد هلل ،وعد 

وإيذاقهم ألوان العذاب ، والصالة والسالم على سيدان رسول هللا، وأشهد أن ال 
ا الَِّذينا  إله إال هللا ، وأشهد أن سيدان حممدًا عبده ورسوله، قال هللا تعاىل : } َيا أاي ُّها

ُوُتنَّ ِإالَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا { ) سورة آل عمران آية آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حا  قَّ تُ قااتِِه واال متا
ٍة 102رقم  ا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا ( ، وقال : } َيا أاي ُّها

ُهماا رِجاااًل كاِثريًا واِنسااءً  هاا زاْوجاهاا واباثَّ ِمن ْ واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسااءاُلونا بِِه  واخالاقا ِمن ْ
 وااألاْرحااما ِإنَّ اَّللَّا كاانا عالاْيُكْم راِقيًبا {

ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا واُقولُوا ق اْواًل 1) سورة النساء آية رقم   ( وقال : } َيا أاي ُّها
الاُكْم واي اْغِفْر لا  ُكْم ُذنُوباُكْم واماْن يُِطِع اَّللَّا واراُسولاُه ف اقاْد فاازا ساِديًدا ُيْصِلْح لاُكْم أاْعما

 (  71، 70ف اْوزًا عاِظيًما { )سورة األحزاب آية رقم 
أما بعد ، فإن أصدق احلديث كتاب هللا ، وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه  

لة وسلم ، وشر األمور حمداثهتا ، وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة، وكل ضال
 (1يف النار.)

 وبعد:
فإن الكتاب والسنة النبوية مها املعني الذي ال ينضب ، وال جيف،مها مصدر 
العلم،وأساس الدعوة .قال هللا تعاىل : } ماا ف ارَّْطناا يف اْلِكتااِب ِمْن شاْيٍء { ) سورة 

 ِإْذ ب اعاثا ِفيِهْم ( وقال تعاىل : } لاقاْد مانَّ اَّللَُّ عالاى اْلُمْؤِمِننيا 31األنعام آية رقم 
انُو  ِإْن كا يِهْم وايُ عالِ ُمُهُم اْلِكتاابا وااحلِْْكماةا وا تِِه وايُ زاكِ  ُلو عالاْيِهْم آاَيا ا راُسواًل ِمْن أانْ ُفِسِهْم ي ات ْ

                                 
جزء من حديث أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلمعة،ابب َتاِْفيِف الصَّالاِة   -  1
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ٍل ُمِبنٍي  { ) سورة آلعمران  آية رقم  ( ، ويف صحيح 164ِمْن ق اْبُل لاِفي ضاالا
قال: "ت اراْكُت ِفيُكْم ماا  ، عن رسول هللا  مسلم من حديث جابر بن عبد هللا

ُه ِإِن اْعتاصاْمُتْم بِِه ِكتاابا اَّللَِّ وسنيت ")  (1لاْن تاِضلُّوا ب اْعدا
والسنة كذلك هي املصدر الثاين للتشريع بعد كتاب هللا تعاىل ، أمران هللا عز وجل 

ُكُم الرَُّسوُل فاخُ  اُكْم عاْنُه فاانْ ت اُهوا ابلتمسك هبا ، فقال تعاىل: } واماا آاَتا ُذوُه واماا ن اها
 (.7واات َُّقوا اَّللَّا ِإنَّ اَّللَّا شاِديُد اْلِعقااِب { )سورة احلشر آية رقم : 

لذا فقد اعتىن العلماء ابلسنة أجل عناية ، وتنوعت جهودهم يف خدمتها ، ما بني 
ية ، وكانت مجع وحتقيق ، ونقد ، ودراسة لألحاديث ، واستنباط لألحكام الشرع

،مث التابعني وَتبعيهم حىت اآلن .ورغبة  تلك العناية ابلسنة منذ عصر الصحابة 
مين يف املسامهة ابلقدر اليسري يف خدمة السنة النبوية، كتبت هذا البحث يف 
عالمات حسن اخلامتة يف ضوء السنة النبوية املشرفة .وهذا املوضوع من األمهية 

ن خلق اإلنسان هي العبادة ، قال تعاىل ) وما خلقت مبكان ، فإن العلة األوىل م
اجلن واإلنس إال ليعبدون ( والداراآلخرة هي دار البقاء ، فجدير ابملسلم أن 
يتعرف على عالمات حسن اخلامتة ، حىت يعمل اإلنسان حهده وطاقته يف إصالح 
ظاهره وابطنه ، وأن تكون نيته وقصده متوجهة لتحقيق ذلك .فأردت مجع 

حاديث املتعلقة هبذا املوضوع وَترجيها واحلكم على أسانيدها وبيان الفوائد األ
 منها .

 فاستخرت هللا تعاىل ، وبدأت البحث مبقدمة ، مث أصل البحث ، وأخريًا اخلامتة .
 املقدمة : حتدثت فيها عن أمهية البحث ومنهج الباحث فيه.

 يف ذلك.أصل البحث : عالمات حسن اخلامتة والرواَيت الواردة 
 اخلامتة :  وفيها نتائج البحث ، وتوصياته .

                                 
 4/39صحيح مسلم كتاب احلج ،ابب حجة النيب صلى هللا عليه وسلم   -  1
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 وكان منهجي يف البحث : 
 أوال : أقوم جبمع النصوص احلديثية يف املسألة.

اثنيا: أقوم بتخريج الرواية فإن كانت يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بذلك 
وحكمت على احلديث ابلصحة ، وإن مل تكن يف الصحيحني وال يف أحدمها فإين 
أخرجها من مصادر َتريج احلديث املعتمدة عند احملدثني ،مقدما أصح مصدر 
وردت فيه الرواية وأجعله أصال للباب ،مث أتبعه مبن أخرجه أبلفاظ متقاربة وأنص 
على ذلك يف التخريج ، كأن أقول بلفظه أو أبلفاظ متقاربة ، أو مطوال ، أو 

قبل موضع االتفاق يف اإلسناد خمتصرا .... اخل،وأذكر موضع االختالف الذي هو 
ين ، مث أقول : به أي هبذا اإلسناد الذي هو سند احلديث الذي جعلته أصال يف 
الباب ، وقد يكون االتفاق يف كل إسناد الكتاب الذي أخرج منه . وأذكر يف 
التخريج الكتاب والباب واجلزء والصفحة . مث أترجم لرجال اإلسناد يف أهم كتاب 

 علي ذلك . خرجت منه،وأنص
اثلثا : قمت ابلرتمجة لرواة اإلسناد ، فكتبت ترمجة لكل راو، ذكرت فيها امسه 

وأشهر ما قيل فيه من جرح أو تعديل وطبقته  -إن وجد –وكنيته ولقبه ومولده 
 -يف الغالب  –وسنة وفاته وختمت القول فيه بقول احلافظ ابن حجر يف التقريب 

الرتاجم املعتمدة ،  وبعض الرواة مل أمتكن من وكنت أعتمد يف الرتمجة على كتب 
العثور على ترمجة هلم يف كتب الرجال ، والراوي الذي مل أقف له علي ترمجة فقد 
حكمت على اإلسناد فيما عدا هذا الراوي فأقول مثال : اإلسناد فيه فالن مل أقف 

أثناء له على ترمجة وبقية رجاله ثقات . وقمت بضبط أمساء الرواة والبلدان 
الرتمجة، وإن كان الراوي قد اختلف فيه ، فإين أدرس أسباب توثيقه ، وأسباب 
تضعيفه ، وأرجح  ماطمأن إليه القلب فيه ، مث أحكم على احلديث من خالل هذا 

 اإلسناد.



 

 
1188 

رابعا : بعد الرتمجة لرجال اإلسناد أبني درجة اإلسناد ، فما توفر فيه شروط الصحة 
ة الرواة ، وضبطهم ، وعدم الشذوذ ، وعدم العلة  من اتصال السند، وعدال

أقول : احلديث أو األثر إسناده صحيح ، وما قصر عن ذلك أبن كان يف إسناده 
من وصف أبنه صدوق أو صاحل أو حنو ذلك فإين أنبه على الراوي الذي كان سببا 
يف نزول احلديث عن درجة الصحة فأقول مثال : احلديث أو األثر إسناده حسن 

إذا كان قد توبع مبتابع أقوى منه أو  -فيه فالن صدوق أو ال أبس به أو مقبول
وحنو ذلك ، وأما إذا كان يف اإلسناد راو موصوف ابلضعف أو  -مثله مع التعدد 

بسوء احلفظ أو غري ذلك فإين أنبه على الراوي الذي كان سببا يف الضعف ، 
فيه فالاًن ضعيف أو مرتوك أو  فأقول مثال : احلديث أو األثر إسناده ضعيف ألن

 حنو ذلك .
واعتمدت يف حكمي على احلديث على مراتب اجلرح والتعديل اإلثىن عشر اليت  

ذكرت يف كتب مصطلح احلديث . فالثالث األوىل منها يذكر حديثه لالحتجاج به 
 –والثالث بعدها يكتب حديثه لالعتبار ، وما كان من السابعة إىل آخره فضعيف 

 (1)على اختالف درجات الضعف من املنكر إىل املوضوع –د الضعف أو شدي
خامسا: مث أقوم ابلتعليق على الرواية وشرحها من كتب شروح احلديث ، وأذكر 

 الفوائد احلديثية والفقهية اليت قد يذكرها أهل العلم من شراح احلديث .  
 مث انتهيت إىل خامتة هبا عدة نتائج خلصت هبا يف هناية حبثي .

وهللا أسأل أن جيعله عمال خالصا لوجهه الكرمي ، وأن أكون قد وفقت يف تناول 
 هذا املوضوع ، إنه ويل ذلك والقادر عليه .

 وصلى اللهم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
 الباحث                                                              

 حسن اخلامتة ، والرواَيت الواردة يف ذلك. الدراسة احلديثية لعالمات 
                                 

 . 89عث احلثيث ص ،البا1/245تدريب الراوي  -  1
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 أوال :تعريف حسن اخلامتة .
هي أن يوفق العبد قبل موته للبعد عما يغضب هللا سبحانه وتعاىل ، والتوبة من 
الذنوب واملعاصي ، واإلقبال على الطاعات وأعمال اخلري ، مث يكون موته بعد 

املعىن :ما أخرجه الرتمذي يف ذلك على هذه احلالة احلسنة ، ومما يدل على هذا 
ث اناا ِإمْسااِعيُل ْبُن جاْعفاٍر، عاْن ُُحاْيٍد، عاْن  : حادَّ ث اناا عاِليُّ ْبُن ُحْجٍر قاالا سننه قال : حادَّ

ُ عالاْيِه واسالَّما:  : قاالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى اَّللَّ ًرا اْست اْعما »أاناٍس قاالا ي ْ ُ بِعاْبٍد خا « لاهُ ِإذاا أاراادا اَّللَّ
 : ؟ قاالا ْعِمُلُه َيا راُسولا اَّللَِّ مث « : يُ وافِ ُقُه ِلعاماٍل صااِلٍح ق اْبلا املاْوتِ »فاِقيلا: كاْيفا ياْست ا

ا حاِديٌث صاِحيٌح.)  (1قال : هاذا
،  ويقاس  -أذكر بعضها  -ولقد ورد يف السنة النبوية عالمات كثرية حلسن اخلامتة 

صف من أمور اخلري ، وال حرج على فضل هللا عليه مااشرتك معها يف العلة والو 
 تعاىل ، فهو كبري وعظيم .

                                 
َتريج احلديث :أخرجه الرتمذي يف سننه ، كتاب :أبواب القدر ، ابب : ماا جااءا أانَّ اَّللَّا كاتابا ِكتاااًب   -  1

 . 2142، حديث رقم :  4/450أِلاْهِل اجلانَِّة واأاْهِل النَّاِر ، ج :
ادش بن مشمرج بن خالد السعدي أبو احلسن عاِليُّ ْبُن ُحْجٍر بن إَيس بن مقاتل بن خم - 1رجال اإلسناد : 

املروزي روى عن : إمساعيل بن جعفر وإمساعيل بن علية وجرير، وروى عنه البخاري ومسلم والرتمذي 
، 505، ترمجة رقم :7/293والنسائي وغريهم قال ابن حجر : ثقة حافظ من صغار التاسعة ) التهذيب 

 (4700، ترمجة رقم :1/399التقريب 
ْعفاٍر بن أك  كثري األنصاري الزرقي أبو إسحاق القارىء،روى عن أك  طوالة وعبد هللا بن ِإمْسا   - 2 اِعيُل ْبُن جا

دينار وربيعة وجعفر الصادق وُحيد الطويل وغريهم  ، وعنه علي بن حجر ومجاعة،قال ابن حجر :ثقة ثبت 
 (431، ترمجة رقم :1/106يب ، التقر 533، ترمجة رقم :1/287من الثامنة مات سنة مثانني ) التهذيب 

ُُحاْيٍد ابن أك  ُحيد الطويل أبو عبيدة البصري روى عن أنس بن مالك واثبت البناين وموسى بن أنس    -  3
، وروى عنه : ابن أخته ُحاد بن سلمة وحيىي بن سعيد األنصاري وهو من أقرانه وُحاد بن زيد والسفياانن 

 (1544، ترمجة رقم :1/181، التقريب 65ترمجة رقم : ،3/40وشعبة ومالك  وغريهم ) التهذيب 
 رضي هللا عنه . –أاناٍس بن مالك الصحاك  اجلليل   – 4

 درجة اإلسناد : إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخني .
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 العالمة األوىل : 
مايعرفه العبد احملتضر عند احتضاره ، ويظهر هبا للعبد حسن خامتته ، وهي بشارة 
للعبد املؤمن عند موته برضا هللا تعاىل ، واستحقاقه كرامته ، تفضال منه سبحانه 

ُة وتعاىل ، قال تعاىل :)  ن ازَُّل عالاْيِهْم اْلماالِئكا ِإنَّ الَِّذينا قااُلوا راب ُّناا اَّللَُّ مثَّ اْست اقااُموا ت ات ا
ُتْم تُوعاُدونا ()  (1أاالَّ َتاااُفوا واال حتاْزانُوا واأاْبِشُروا اِبجلْانَِّة الَّيِت ُكن ْ

ن فهذه البشارة تكون للمؤمنني عند احتضارهم ، ويف قبورهم ، وعند بعثهم م
 قبورهم .

 ويوافق اآلية الكرمية ويؤكدها حديث اإلمام مسلم يف الصحيح .
ث اناا  -رُحه هللا تعاىل  –قال اإلمام مسلم ث اناا حُمامَُّد ْبُن عاْبِد هللِا الرُّزِ يُّ، حادَّ : حادَّ

ث اناا ساِعيٌد، عاْن ق اتااداةا، عاْن ُزراارا  ، حادَّ اِلُد ْبُن احلْااِرِث اهْلُجاْيِميُّ ةا، عاْن ساْعِد ْبِن خا
ماْن أاحابَّ ِلقااءا »ِهشااٍم، عاْن عااِئشاةا، قاالاْت: قاالا راُسوُل هللِا صالَّى هللُا عالاْيِه واسالَّما: 

 ف اُقْلُت: َيا نايبَّ هللِا أاكارااِهياةُ « هللِا، أاحابَّ هللُا ِلقااءاُه، واماْن كارِها ِلقااءا هللِا، كارِها هللُا ِلقااءاهُ 
 : ، ف اقاالا ِلِك، والاِكنَّ اْلُمْؤِمنا ِإذاا ُبشِ را ِبراُْحاِة »اْلماْوِت؟ فاُكلُّناا ناْكراُه اْلماْوتا لاْيسا كاذا

اِفرا ِإذاا ُبشِ را بِعاذاابِ  ِإنَّ اْلكا  هللِا واِرْضواانِِه واجانَِّتِه، أاحابَّ ِلقااءا هللِا، فاأاحابَّ هللُا ِلقااءاُه، وا
 «ِطِه، كارِها ِلقااءا هللِا، واكارِها هللاُ ِلقااءاهُ هللِا واساخا 
                                   

َتريج احلديث :أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ، كتاب :الذكر والدعاء والتوبة 
كارِها هللاُ   واالستغفار ، ابب : ماْن أاحابَّ ِلقااءا هللِا أاحابَّ هللُا ِلقااءاُه واماْن كارِها ِلقااءا هللاِ 

.وأعاده يف نفس املوضع من طريق أك  2684، حديث رقم 4/2065ِلقااءاُه،
رُحه هللا  –بزَيدة فيه عن عائشة ، قال اإلمام مسلم  2685هريرة  حديث رقم 

ث اٌر، عاْن ُمطارِ ٍف، عاْن عاامِ  -تعاىل  ، أاْخب اراانا عاب ْ ث اناا ساِعيُد ْبُن عاْمٍرو اأْلاْشعاِثيُّ ٍر، : حادَّ
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: قاالا راُسوُل هللِا صالَّى هللُا عالاْيِه واسالَّما:  اِنٍئ، عاْن أاك  ُهرايْ راةا، قاالا عاْن ُشراْيِح ْبِن ها
: « ماْن أاحابَّ ِلقااءا هللِا، أاحابَّ هللُا ِلقااءاُه، واماْن كارِها ِلقااءا هللِا، كارِها هللُا ِلقااءاهُ » ، قاالا

ْعُت أاابا ُهرايْ راةا ياْذُكُر عاْن راُسوِل هللِا صالَّى فاأات اْيُت عااِئشاةا، ف ا  ُقْلُت: َيا ُأمَّ اْلُمْؤِمِننيا، مسِا
لاْكناا، ف اقاالاْت: ِإنَّ اهْلااِلكا ماْن هالاكا  ، ف اقاْد ها ِديثًا ِإْن كاانا كاذاِلكا هللُا عالاْيِه واسالَّما حا

: قاالا راُسوُل هللِا صالَّى هللُا بِقاْوِل راُسوِل هللِا صالَّى هللُا عالاْيِه واسا  ؟ قاالا لَّما، واماا ذااكا
« ماْن أاحابَّ ِلقااءا هللِا، أاحابَّ هللاُ ِلقااءاُه، واماْن كارِها ِلقااءا هللِا، كارِها هللاُ ِلقااءاهُ »عالاْيِه واسالَّما: 

، ف اقاالاتْ  : قاْد قاالاُه راُسوُل هللِا صالَّى هللُا عالاْيِه ، والاْيسا ِمنَّا أاحاٌد ِإالَّ واُهوا ياْكراُه اْلماْوتا
واسالَّما، والاْيسا اِبلَِّذي تاْذهاُب ِإلاْيِه، والاِكْن ِإذاا شاخاصا اْلباصاُر، واحاْشراجا الصَّْدُر، 

هللاُ ِلقااءاُه،  وااْقشاعارَّ اجْلِْلُد، واتاشانَّجاِت اأْلاصااِبُع، فاِعْندا ذاِلكا ماْن أاحابَّ ِلقااءا هللِا، أاحابَّ 
 واماْن كارِها ِلقااءا هللِا، كارِها هللاُ ِلقااءاُه.

وأخرج البخاري شاهدا له من حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه بلفظ 
ث اناا ق اتااداُة، عاْن أاناٍس، عاْن  ث اناا مهاَّاٌم، حادَّ ث اناا حاجَّاٌج، حادَّ مقارب ، قال البخاري : حادَّ

:  ُعبااداةا ْبنِ  ماْن أاحابَّ ِلقااءا اَّللَِّ أاحابَّ »الصَّاِمِت، عاِن النَّيبِ  صالَّى هللُا عالاْيِه واسالَّما قاالا
قاالاْت عااِئشاُة أاْو ب اْعُض أاْزوااِجِه: ِإانَّ « اَّللَُّ ِلقااءاُه، واماْن كارِها ِلقااءا اَّللَِّ كارِها اَّللَُّ ِلقااءاهُ 

، قاالا  لاْيسا ذااِك، والاِكنَّ املُْؤِمنا ِإذاا حاضاراُه املاْوُت ُبشِ را ِبِرْضوااِن اَّللَِّ : »لاناْكراُه املاْوتا
إِ  نَّ واكارااماِتِه، ف الاْيسا شاْيٌء أاحابَّ ِإلاْيِه ممَّا أامااماُه، فاأاحابَّ ِلقااءا اَّللَِّ واأاحابَّ اَّللَُّ ِلقااءاُه، وا

اِفرا ِإذاا ُحِضرا ُبشِ را بِعاذا  اِب اَّللَِّ واُعُقوباِتِه، ف الاْيسا شاْيٌء أاْكراها ِإلاْيِه ممَّا أامااماُه، كارِها الكا
ُ ِلقااءاهُ   « ِلقااءا اَّللَِّ واكارِها اَّللَّ

 ُ صحيح البحاري ، كتاب :الرقاق ، ابب : ماْن أاحابَّ ِلقااءا اَّللَِّ أاحابَّ اَّللَّ
 .6507، حديث رقم :8/106ِلقااءاُه،

ا احلْاِديِث ِعْندا ااِلْحِتضااِر وااْلُمعااي اناِة  ى احلديث :التعليق عل اُء ماْعىنا هاذا قاالا اْلُعلاما
ُْم واأارااداُه ِفيِهْم واُهوا  ُه اَّللَُّ هلا فاِحيناِئٍذ يُْكشاُف اْلِغطااُء فاأاْهُل السَّعااداِة يُ باشَُّرونا مباا أاعادَّ
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تاِبطُونا واُيسارُّونا ِبذاِلكا واحيُِبُّونا اْلماْوتا لِتاْحِصيِل تِْلكا اْلكارااماِة ماْعىنا حماابَِّتِه ِلقااءاُهْم ف اي اغْ 
ُْم عاْن حااهلِِْم فاكارُِهوا اْلُوُرودا عالاى راهبِ ِْم لامَّا ت اي اقَُّنوا ِمْن ت اْعِذيِبِه  واأاْهُل الشَّقااواِة ُكِشفا هلا

ُهمْ  ُْم واااَّللَُّ ت اعااىلا قاْد أابْ عادا ْن ُهناا  هلا ُهوا ماْعىنا ُكْرِهِه ِلقااءاُهْم فاما عاْنُه واأاراادا هِبِْم اْلعاذاابا وا
ِء ُحب ُُّهْم ذاِلكا  ُر شاْرِطيٍَّة، والاْيسا ماْعىنا احلْاِديِث أانَّ سابابا ُحبِ  اَّللَِّ ِلقااءا هاُؤالا ِيٌَّة غاي ْ خاَبا

ِة اَّللَِّ ِلقااءا هاؤُ  ِء واالا أانَّ سابابا كارااها ِء واهاُؤالا ، والاِكنَُّه ِصفاُة حااِل هاُؤالا تُ ُهْم ذاِلكا ِء كارااها الا
ُ ِلقااءاُه وا  : ماْن أاحابَّ ِلقااءا اَّللَِّ ف اُهوا الَِّذي أاحابَّ اَّللَّ أانَُّه قاالا ماْن  يف أانْ ُفِسِهْم واِعْندا راهبِ ِْم كا

اِر اْلُمْحتاضاِر ب اْعدا اْلُمعااي اناِة  كارِها ِلقااءا اَّللَِّ ف اُهوا الَِّذي كارِها اَّللَُّ  ِلقااءاُه ف اُيْستادالُّ اِبْسِتْبشا
ُة  ، واقاْد فاسَّراْت عااِئشا ا عالاى الشَّرِ  اِشِه ب اْعداها ا  -عالاى اخْلارْيِ وااِبْنِكما ها  -راِضيا اَّللَُّ عان ْ

ف اواجابا الرُُّجوُع إلاْيِه  -لاْيِه واسالَّما صالَّى اَّللَُّ عا  -احلْاِديثا ِبذاِلكا واراواْتُه عاْن النَّيبِ  
ةا لاْيسا  ا اْلماْعىنا عاْن أاْهِل اْلِعْلِم واقاالا أابُو ُعب اْيدا واقاالا اْبُن عاْبِد اْلب ارِ  ب اْعدا ن اْقِلِه هاذا

ُْلو ِمْنُه أا  اُد َيا ا الا ياكا تاُه؛ أِلانَّ هاذا حاٌد، والاِكْن واْجُهُه ِعْنِدي كارااهاةا اْلماْوِت واِشدَّ
اِر اآْلِخرا  ُتُه أاْن ياِصريا إىلا اَّللَِّ واالدَّ هاا واكارااها نْ ياا واالرُُّكوُن إلاي ْ ِة اْلماْكُروُه ِمْن ذاِلكا إيثااُر الدُّ

نْ ياا ف ا  ُ أانَّ اَّللَّا ت اعااىلا قاْد عاابا ق اْوًما يف ِكتاابِِه حبُبِ  احلْايااِة الدُّ : )ِإنَّ قاالا وامِمَّا يُ ب انيِ  قاالا
أانُّوا هِباا( ) نْ ياا وااْطما ن َُّهْم 1الَِّذينا ال ي اْرُجونا ِلقااءاانا واراُضوا اِبحلْايااِة الدُّ ( واقاالا )والاتاِجدا

( 2أاْحراصا النَّاِس عالاى حايااٍة واِمنا الَِّذينا أاْشراُكوا ي اوادُّ أاحاُدُهْم لاْو يُ عامَُّر أاْلفا ساناٍة( )
ن َّْوناُه أاباًدا مباا قادَّماْت أاْيِديِهْم( )واقاالا  ا ياُدلُّ عالاى أانَّ اْلكارااِهياةا 3)واال ي اتاما ( قاالا ف اهاذا

نْ ياا ِإَّنَّاا ُهوا اْلكارااِهياُة ِللن َّْقلاِة ِمْن الدُّ إىلا  لِلِ قااِء اَّللَِّ ت اعااىلا لاْيساْت اِبْلكارااِهياِة لِْلماْوِت، وا
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ِإْن كاانا كاارًِها ِلقااءا اآْلِخراِة ان ْ  ُوتا وا اِزِريُّ: ماْن ُقِضيا مباْوتِِه الا بُدَّ أاْن ميا ت اهاى. واقاالا اْلما
ُ ماْوتاُه ماا مااتا واالا لاِقياُه()  (1اَّللَِّ والاْو كارِها اَّللَّ

: ) معىن احلديث أن احملبة والكراهية اليت  -رُحه هللا تعاىل  –وقال اإلمام النووي 
عتَب شرعا هي اليت تقع عند النزع يف احلالة اليت ال تقبل فيها التوبة ، حيث ت

 (. 2ينكشف احلال للمحتضر ، ويظهر له ما هو صائر إليه ( )
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 263/ 2يف شرح التقريب للعراقي  طرح التثريب -  1
 17/9شرح النووي على مسلم ،ابب العزم يف الدعاء وال يقل إن شئت ، -  2
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 العالمة الثانية :
 النطق ابلشهادة عند املوت .

ث اناا مااِلُك ْبُن عاْبِد اْلواا ِحِد اْلِمْسماِعيُّ، أخرج اإلمام أبو داود يف سننه ، قال : حادَّ
ْعفاٍر، حادَّثايِن صااِلُح ْبُن أاك   ث اناا عاْبُد احلْاِميِد ْبُن جا ث اناا الضَّحَّاُك ْبُن خماْلاٍد، حادَّ حادَّ
: قاالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللُا عالاْيِه  باٍل، قاالا ِثرِي ْبِن ُمرَّةا، عاْن ُمعااِذ ْبِن جا عارِيٍب، عاْن كا

ُ داخالا اجلْانَّةا » واسالَّما: ِمِه الا ِإلاها ِإالَّ اَّللَّ  «ماْن كاانا آِخُر كاالا
                                   

َتريج احلديث :أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه ، كتاب :اجلنائز ، ابب يف التلقني 
 .3/190، ج3116،حديث رقم 

رسالة ، قال اإلمام ط ال22034،حديث رقم 36/363وأخرجه اإلمام أُحد ، 
ْعفاٍر، إبسناد أك  داود  ث اناا حُمامَُّد ْبُن باْكٍر، أاْخب اراانا عاْبُد احلْاِميِد ي اْعيِن اْبنا جا أُحد : حادَّ

 ، ولفظه .
، حديث 1/503وأخرجه احلاكم يف املستدرك ، كتاب :اجلنائز، ج

ث اناا أابُو عاْبِد اَّللَِّ الزَّا1299رقم : ِهُد اأْلاْصب اهااينُّ، ثنا أاُْحاُد ْبُن ،قال احلاكم: حادَّ
ماْهِديِ  ْبِن ُرْسُتٍم، ثنا أابُو عااِصٍم النَِّبيُل، ثنا عاْبُد احلْاِميِد ْبُن جاْعفاٍر، إبسناد أك  داود 

 ولفظه . وقال: صحيح اإلسناد 
 رجال اإلسناد:

معي) بكسر امليم األوىل مااِلُك ْبُن عاْبِد اْلوااِحِد اْلِمْسماِعيُّ: أبو غسان املس - 1
وفتح الثانىي ، بينهما مهملة ( البصري روى عن عبد الوهاب الثقفي ومعتمر بن 

سليمان وبشر بن املفضل وغريهم. قال بن حبان يف الثقات يغرب مات سنة ثالثني 
ومائتني قلت وفيها أرخه بن قانع وقال ثقة ثبت. قال ابن حجر : مالك ابن عبد 
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ملسمعي البصري ثقة من العاشرة مات سنة ثالثني ) هتذيب الواحد أبو غسان ا
 (1/517،تقريب التهذيب  20/  10التهذيب 

الضَّحَّاُك ْبُن خماْلاٍد: هو الضحاك بن خملد بن الضحاك بن مسلم بن   - 2
الضحاك الشيباين أبو عاصم النبيل البصري ، روى عن ابن جريج واألوزاعي 

وروى عنه عمرو بن علي وبندار وأبو موسى وأبو  وسعيد بن عبد العزيز وغريهم ،
( ،قال ابن حجر : ثقة ثبت من 4/450غسان املسمعي وغريهم )التهذيب :

 ( 2977، ترمجة رقم :1/280التاسعة .) التقريب:
 
ْعفاٍر: بن عبد هللا بن احلكم بن رافع بن سنان األنصاري   - 3 عاْبُد احلْاِميِد ْبُن جا

ال أبو حفص ويقال أن رافع بن سنان جده ألمه روى عن األوسي أبو الفضل ويق
أبيه وعن عم أبيه عمر بن احلكم ووهب بن كيسان وحيىي بن سعيد األنصاري 
وغريهم ، وعنه ابن املبارك وخالد بن احلارث وأبو خالد األُحر وغريهم ، قال 

ة كثري أُحد : ثقة ليس به أبس ، وذكره ابن حبان يف الثقات وقال ابن سعد كان ثق
احلديث مات ابملدينة سنة ثالث ومخسني ومائة وهو ابن سبعني سنة ،) هتذيب 

 (111/ 6التهذيب 
صااِلُح ْبُن أاك  عارِيٍب: وامسه قليب بن حرمل بن كليب احلضرمي روى عن    - 4

كثري بن مرة وخالد بن السائب وخمتار احلمريي وعنه الليث وحيوة بن شريح وابن 
د بن جعفر األنصاري وغريهم ذكره ابن حبان يف الثقات ،قال ابن هليعة وعبد احلمي

حجر : صاحل ابن أك  عريب بفتح املهملة وكسر الراء وآخره موحدة وامسه قليب 
، تقريب  4/398ابلقاف واملوحدة مصغرا مقبول من السادسة ) هتذيب التهذيب 

 (1/273التهذيب 
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ِثرِي ْبِن ُمرَّةا: احلضرمي الرهاوي   - 5 أبو شجرة ويقال أبو القاسم احلمصي روى  كا
عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسال وعن معاذ بن جبل وعمر بن اخلطاب وعبادة 
بن الصامت وغريهم ، روى عنه خالد بن معدان ومكحول وصاحل بن أك  عريب 
وغريهم ،قال ابن حجر: ثقة من الثانية ووهم من عده يف الصحابة .) هتذيب 

 (460/ 1، تقريب التهذيب 428/ 8التهذيب 
باٍل: الصحاك  اجلليل ، رضي هللا عنه .  - 6  ُمعااِذ ْبِن جا

 حكم احلديث : إسناده صحيح ورجاله ثقات 
التعليق على احلديث :  أوال : فرق العلماء بني تلقني امليت الإله إال هللا عند 

" آخر كالمه" أي: االحتضار وبعد املوت . قال العيين يف شرح أك  داوود : قوله: 
آخر كالمه يف الدنيا، وهلذا قال أصحابنا: ينبغي أن يلقن امليت حني يشرف على 

املوت، ليكون آخر كالمه شهادة أن ال إله إال هللا، فال يفيد التلقني بعد 
ا الت َّ 1املوت.) اُء عالاى هاذا ا الت َّْلِقنِي أاْمُر ناْدٍب واأامْجاُع اْلُعلاما ْلِقنِي واكارُِهوا ( وااأْلاْمُر هِباذا

ْرِبِه ف اياْكراُه ذاِلكا بِقاْلِبِه أاوْ  ِة كا اِلِه واِشدَّ ةا لِئاالَّ ياْضجاراُه ِلِضيِق حا  اإْلِْكثاارا عالاْيِه وااْلُموااالا
ِإذاا قاالاُه مارًَّة الا يُكارَُّر عالاْيِه إالَّ أاْن ي اتاكا  ٍم الا ياِليُق، قااُلوا: وا ٍم ي اتاكالَُّم ِبكاالا ُه ِبكاالا لَّما ب اْعدا

ُضورا ِعْنِد  ِمِه واي اتاضامَُّن احلْاِديُث احلُْ آخارا ف ايُ عااُد الت َّْعرِيُض لاُه ِبِه لِياُكونا آِخُر كاالا
ا ُُمْماٌع عالاْيِه ) ْيِه وااْلِقياام حبُُقوِقِه واهاذا ن ا ِإْغمااِض عاي ْ نِيِسِه وا َتْا  (2اْلُمْحتاضاِر لِتاْذِكريِِه وا

ا : هل تكفي كلمة الإله إال هللا أم البد من ضميمتها حممد رسول هللا ؟ قال اثني
العيين يف عمدة القاري : واقاالا اْلكْرمااين ق اْوله: )الا ِإلاه إالَّ هللا( أاي: هاِذه اْلكاِلماة، 
وااْلمرااد ِهيا وضميمتها: حُمامَّد راُسول هللا. قلت: ظااهر احلاِديث يف حق اْلُمشرك 

ِمِه فاِإذا اْستمر  على ذاِلك ِإىلا أان مااتا فا  : الا ِإلاه إالَّ هللا، حيكم إبِِْسالا ِإنَُّه ِإذا قاالا

                                 
 . 34/ 6شرح أك  داوود للعيين ، ابب يف التلقني ،  -  1
 27/ 4نيل األوطار  -  2



 

 
1197 

دخل اجْلنَّة. واأما املوحد من الَّذين يُنكُرونا نبوة سيدانا حُمامَّد راُسول هللا صلى هللا 
ُعوث لْلعاراب خااصَّة، فاِإنَّ  ِمِه مبُجارَّد ق اْوله: عالاْيِه واسلم أاو يادِعي أانه ماب ْ ُه الا حيكم إبِِْسالا

ائِناا شرطُوا  الا ِإلاه إالَّ هللا، فاالا بُد من ضميمة حُمامَّد راُسول هللا، على أان مُجُْهور ُعلاما
مه، بعد الت َّلافُّظ اِبلشَّهاادات انْيِ، أان ي اُقول: تَبأت عان كل دين سوى  يف ِصحاة ِإْسالا

م.)  (1دين اإْلِْسالا
 اثلثا : من مل ينطق هبا عند املوت هل يدخل النار ؟ 

: الا ِإلاه إالَّ هللا ِعْند اْلماْوت خملصا كاانا ذاِلك مْسقطًا ملا تقدم  قال العيين : من قاالا
ص يْست اْلزم الت َّْوباة والندم، وايكون النُّْطق علما على ذاِلك قلت: يْلزم ممَّا  لاُه، وااإْلِْخالا

قاالا الا إاله ِإالَّ هللا وااْستمر  عالاْيِه والكنه ِعْند اْلماْوت مل يذكرُه وامل يْدخل  قاالاه أان من
ا اْلواْعد الصَّاِدق واالش رط أان ي اُقول: الا ِإلاه إالَّ هللا وااْستمر  عالاْيِه فاِإنَُّه يْدخل  ت هاذا حتا

م النطقي واباني احْلكِمي  اجْلنَّة، واِإن مل يذكرُه ِعْند اْلماْوت، أِلانَُّه الا فرق باني اإْلِْسالا
املستصحب، واأما أانه ِإذا عمل أعمااًل سايِ ئاة ف اُهوا يف ساعاة راُْحاة هللا ت اعااىلا ماعا 

ماِشيئاته.)
2) 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . 8/ 2عمدة القاري يف شرح صحيح البخاري ، ابب اجلنائز ،  -  1
 اجلزء والصفحة  املصدر السابق نفس -  2
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 العالمة الثالثة : 
 املوت برشح اجلبني .ومعناه أن يكون على جبينه عرق عند املوت .

ث ا  ناا حياْىيا ْبُن ساِعيٍد، عاِن اْلُمث اىنَّ ْبِن ساِعيٍد، عاْن ق اتااداةا، عاْن قال اإلمام أُحد : حادَّ
: " ِإنَّ اْلُمْؤِمنا  عاْبِد هللِا ْبِن بُ راْيداةا، عاْن أابِيِه، عاِن النَّيبِ  صالَّى هللُا عالاْيِه واسالَّما قاالا

ُوُت بِعاراِق اجلْاِبنِي "  ميا
، 22964، حديث رقم38/62ُحد يف مسنده ،َتريج احلديث :أخرجه اإلمام أ

 ط: الرسالة . 
ث اناا حياْىيا ،هبذا  : حادَّ وأخرجه النسائي يف الكَبى ، قال : أخَبان حُمامَُّد ْبُن باشَّاٍر، قاالا

اإلسناد ، وبلفظ )من عرق اجلبني( بدل) بعرق اجلبني(، كتاب :اجلنائز ، 
 .1967، حديث رقم : 2/381ابب :عالمة موت املؤمن ،

ث اناا حياْىيا  : حادَّ ث اناا باْكُر ْبُن خالاٍف أابُو ِبْشٍر قاالا وأخرجه ابن ماجه يف سننه فال : حادَّ
ْبُن ساِعيٍد ، هبذا اإلسناد ، وبلفظ اإلمام أُحد، كتاب : اجلنائز، ابب : ماا جااءا يف 

 .1/467، ج: 1452اْلُمْؤِمِن يُ ْؤجاُر يف الن َّْزِع ، حديث رقم :
جه الرتمذي يف سننه بلفظ اإلمام أُحد، كتاب :أبواب اجلنائز ، ابب : ماا جااءا وأخر 

ُوُت ِبعاراِق اجلاِبنِي، حديث رقم : . وقال 3/301، ج :   982أانَّ املُْؤِمنا ميا
ا حاِديٌث حاسانٌ »الرتمذي : وايف البااب عاْن اْبِن ماْسُعوٍد:  ، واقاْد قاالا ب اْعُض أاْهِل « هاذا

 يِث: الا ن اْعِرُف ِلقاتااداةا مساااًعا ِمْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن بُ راْيداةا.احلْادِ 

 
 رجال اإلسناد :

ِعيٍد: ابن فروخ )بفتح الفاء وتشديد الراء املضمومة وسكون الواو  - 1 حياْىيا ْبُن سا
مث معجمة( التميمي أبو سعيد القطان البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار 
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 1/591ات سنة مثان وتسعني ومائة وله مثان وسبعون ) تقريب التهذيب التاسعة م
 (216/  11،هتذيب التهذيب 

ِعيٍد: الضبعي) بضم املعجمة وفتح املوحدة ( أبو سعيد البصري   - 2 اْلُمث اىنَّ ْبِن سا
القسام الذارع القصري رأى أنسا وروى عن أك  املتوكل الناجي وأك  مجرة الضبعي 

م، وعنه بن املبارك ووكيع والقطان وغريهم قال أبو طالب عن أُحد وقتادة وغريه
ثقة وكذا قال بن معني وأبو زرعة وأبو حامت وأبو داود والعجلي زاد أبو حامت أوثق 
من أك  غفار وقال النسائي ليس به أبس وذكره بن حبان يف الثقات قال ابن 

ب التهذيب ، تقري10/35حجر : ثقة من السادسة  ،) هتذيب التهذيب 
1/519) 
ق اتااداةا:  قال ابن حجر : قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو اخلطاب   - 3

البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشرة 
( ، قال البخاري : ال يُعرف له مساٌع من عبد هللا بن بريدة 453/ 1) التقريب 

/ 8ومات سنة سبع عشرة ومائة ) التهذيب  61ولد سنة  (4/12)التاريخ الكبري 
351 ) 

ةا: قال ابن حجر : عبدهللا بن بريدة بن اخلصيب األسلمي   - 4 عاْبِد هللِا ْبِن بُ راْيدا
أبو سهل املروزي قاضيها ثقة من الثالثة مات سنة مخس ومائة وقيل بل مخس 

 (5/157، التهذيب 297/ 1عشرة وله مائة سنة) التقريب 
بريدة األسلمي :هو بريدة" بن احلصيب)مبضمومة وفتح مهملة وسكون َيء   - 5

ومبوحدة( بن عبد هللا بن احلارث األسلمي أسلم قبل بدر ومل يشهدها وشهد خيَب 
وفتح مكة واستعمله النيب صلى هللا وآله عليه وسلم على صدقات قومه وسكن 

ا روى عن النيب صلى هللا عليه وآله املدينة مث انتقل إىل البصرة مث إىل مرو فمات هب
وسلم وعنه ابناه عبد هللا وسليمان وعبد هللا بن أوس اخلزاعي والشعيب واملليح بن 
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" يف خالفة يزيد بن معاوية. قلت: 63أسامة وغريهم. قال ابن سعد تويف سنة "
وحكى ابن السكن أن امسه عامر وقال احلاكم أسلم بعد انصراف النيب صلى هللا 

 (1/432ه وآله وسلم من بدر ) التهذيب علي
 حكم احلديث :إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

 التعليق على احلديث : وقوله صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: "ميوت بعاراق اجلابني".
قال السندي: قيل: هو ملا يعاجل من شدة املوت، فقد تبقى عليه بقية من ذنوب،  

ص عنها، وقيل: هو من احلياء، فإنه إذا جاءته فيشدد عليه وقت املوت ليخل
البشرى مع ما كان قد اقرتف من الذنوب، حصل له بذلك خجل وحياء من هللا 

تعاىل، فعرق لذلك جبينه، وقيل: حيتمل أن عرق اجلبني عالمة جعلت ملوت 
 املؤمن، وإن مل يعقل معناه .

ؤمن وإن مل يعقل قال العراقي: وحيتمل أن عرق اجلبني عالمة جعلت ملوت امل
 معناه. 

(  واُرِويا 5/298قال البغوي يف شرح السنة ، كتاب اجلنائز )ابب شدة املوت ،
 : اْلُمْؤِمُن »عاْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن بُ راْيداةا، عاْن أابِيِه، عاِن النَّيبِ  صالَّى هللُا عالاْيِه واسالَّما، قاالا

ُوُت بِعاراِق اجلْاِبنيِ  بِعاراِق اجلْاِبنِي: ِشدَّةا السِ يااِق قاالا اْبُن ماْسُعوٍد: ماْوُت واأاراادا « ميا
اراُف هِباا ِعْندا اْلماْوِت، أاْي:  قاى عالاْيِه اْلباِقيَُّة ِمنا الذُّنُوِب، ف اُيحا اْلُمْؤِمِن بِعاراِق اجلْاِبنِي، ت اب ْ

ُة: اْلُمجاازااُة قاالا اْبُن ِسريِينا: عالاٌم ب انيِ ٌ يُ قااياُس هِباا، ف اتاُكوُن كافَّاراًة ِلُذنُوبِِه، وااْلُمحاارافا 
 ِمنا اْلُمْؤِمِن ِعْندا ماْوتِِه عاراُق اجلْاِبنِي.
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 العالمة الرابعة:املوت ليلة اجلمعة ، أو هنارها .
ث اناا عاْبُد الرَُّْحاِن ْبنُ  : حادَّ ث اناا حُمامَُّد ْبُن باشَّاٍر قاالا ،  قال اإلمام الرتمذي : حادَّ ماْهِديٍ 

ٍل، عاْن  ث اناا ِهشااُم ْبُن ساْعٍد، عاْن ساِعيِد ْبِن أاك  ِهالا : حادَّ واأابُو عااِمٍر العاقاِديُّ، قااالا
: قاالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما:  رابِيعاةا ْبِن ساْيٍف، عاْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن عاْمٍرو قاالا

ناةا القاَْبِ  ماا ِمْن ُمْسِلمٍ » لاةا اجلُُمعاِة ِإالَّ واقااُه اَّللَُّ ِفت ْ ُوُت ي اْوما اجلُُمعاِة أاْو لاي ْ ا « : ميا )هاذا
ا حاِديٌث لاْيسا ِإْسنااُدُه مبُتَِّصٍل رابِيعاُة ْبُن ساْيٍف،  حاِديٌث غارِيٌب(. قال الرتمذي : واهاذا

، عاْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن عاْمٍرو، واالا ن اْعِرُف ِلرابِيعاةا ْبِن ِإَّنَّاا ي اْرِوي عاْن أاك  عاْبِد الرَُّْحاِن احلُ  ُبِليِ 
 ساْيٍف مساااًعا ِمْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن عاْمٍرو.

                                   
َتريج احلديث : أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه ، كتاب :أبواب اجلنائز ، ابب : 

 .3/378، ج :   1074تا ي اْوما اجلُُمعاِة، حديث رقم :ماا جااءا ِفيماْن ماا
ث اناا أابُو عااِمٍر،إبسناد الرتمذي ، وبلفظ  وأخرجه اإلمام أُحد يف مسنده ،قال : حادَّ

 .6582، ط: الرسالة ، حديث رقم11/174الرتمذي ،
ث اناا   وأخرجه اإلمام أُحد أيضا يف موضع آخر من املسند إبسناد آخر قال: حادَّ
ْعُت أاابا ِإب ْ  ِعيٍد التُِّجييبُّ، مسِا ثايِن ُمعااِوياُة ْبُن سا ث اناا باِقيَُّة، حادَّ رااِهيُم ْبُن أاك  اْلعابَّاِس، حادَّ

ْعُت عاْبدا هللِا ْبنا عاْمِرو ْبِن اْلعااِصي، ي اُقوُل: قاالا راُسوُل هللِا  قاِبيٍل اْلِمْصِريَّ، ي اُقوُل: مسِا
ناةا اْلقاَْب صالَّى هللاُ عالاْيِه وا  لاةا اجْلُُمعاِة ُوِقيا ِفت ْ سالَّما: " ماْن مااتا ي اْوما اجْلُُمعاِة أاْو لاي ْ

 .7050، ط: الرسالة ، حديث رقم11/627،ِ 
: ان حُمامَُّد ْبُن أاك  السَِّريِ   ث اناا باْكٌر قاالا وأخرجه الطَباين يف األوسط ، قال : حادَّ

: ان اْلوا  ينُّ قاالا ِعيٍد التُِّجييبُّ، عاْن أاك  اْلعاْسقاالا : ان ُمعااِوياُة ْبُن سا لِيُد ْبُن ُمْسِلٍم قاالا
: قاالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما:  قاِبيٍل، عاْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن عاْمِرو ْبِن اْلعااِص قاالا

لاةا اجْلُمُ » ناةا اْلقاَْبِ ، مث قال الطَباين: ملاْ ي اْرِو ماْن مااتا يف ي اْوِم اجْلُُمعاِة، أاْو لاي ْ عاِة ُوِقيا ِفت ْ
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ا احلْاِديثا عاْن ُمعااِوياةا ِإالَّ اْلوالِيُد، املعجم األوسط للطَباين ، ابب : من امسه  هاذا
 .3107، حديث رقم :3/268بكر،

مَُّد ْبُن احْلُسانْيِ وأخرجه البيهقي يف إثبات عذاب القَب ،قال : أاْخب اراانا أابُو احْلُسانْيُ حُما 
ْيِه، ث اناا ي اْعُقوبُ  ْعفاِر ْبِن داراْست اوا ادا، أاانا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن جا  ْبِن حُمامَِّد ْبِن اْلفاْضِل اْلقاطَّاُن بِب اْغدا

الِ  : ث اناا اللَّْيُث ْبُن ساْعٍد، حادَّثايِن خا ُد ْبُن ْبُن ُسْفياانا، ث اناا أابُو صااِلٍح، واأابُو باْكٍر قااالا
عاْبدا الرَُّْحاِن ْبنا حُمْرٍِم،  ٍل، عاْن رابِيعاةا ْبِن ساْيٍف، أانَّ أاابا يازِيدا، عاْن ساِعيِد ْبِن أاك  ِهالا

ُدُه عالاْيِه، ف اقاالا لاُه راُجلٌ   أاْخب اراُه أانَّ ابْ ًنا ِلِعيااِض ْبِن ُعْقباةا تُ ُويفِ ا ي اْوما اجْلُُمعاِة فااْشتادَّ واجا
ْعُتُه ِمْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن عاْمِرو ْبِن اْلعااِص، ِمنا ا لصِ داِف: َيا أاابا حياْىيا أاالا أُباشِ ُركا ِبشاْيٍء مسِا

 : ْعُتُه ي اُقوُل: ِإنَّ راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما قاالا لاِة »مسِا ُوُت يف لاي ْ ماا ِمْن ُمْسِلٍم ميا
ناِة اْلقاَْبِ اجْلُُمعاِة ِإالَّ با   « ِرئا ِمنا ِفت ْ

وأخرجه البيهقي من وجه آخر فقال : واُرِويا ِمْن واْجٍه آخارا عاْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن عاْمٍرو  
: ث اناا أابُو اْلعابَّاِس حُمامَُّد  ،أاْخب اراانا أابُو عاْبِد اَّللَِّ احلْااِفُظ، واأابُو ساِعيِد ْبُن أاك  عاْمٍرو قااالا

ثايِن ُمعااِوياُة ْبُن ْبُن ي اعْ  اُن ْبُن آداما، ث اناا باِقيَُّة، حادَّ ، ث اناا ُسلاْيما ، ث اناا حُمامَُّد ْبُن ِإْسحااقا ُقوبا
ْعُت عاْبدا اَّللَِّ ْبنا عاْمِرو ْبِن  ْعُت أاابا قاِبيٍل اْلِمْصِريَّ ي اُقوُل: مسِا : مسِا ساِعيٍد التُِّجييبُّ قاالا

لاةا »ُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: اْلعااِص ي اُقوُل: قاالا را  ماْن مااتا ي اْوما اجْلُُمعاِة أاْو لاي ْ
ناةا اْلقاَْبِ   « اجْلُُمعاِة ُوِقيا ِفت ْ

كما أخرجه البيهقي موقوفا على عمرو بن العاص فقال :واُرِويا ماْوُقوفًا أاْخب اراانا أابُو 
ِعيٍد قااالا  ، واأابُو سا اُن ْبُن صااِلٍح، ث اناا اْبُن عاْبِد اَّللَِّ : ث اناا أابُو اْلعابَّاِس، انا حُمامٌَّد، انا ُعْثما

ِيعاةا، عاْن ِسنااِن ْبِن عاْبِد الرَُّْحاِن الصِ دايفِ ، أانَّ عاْبدا اَّللَِّ ْبنا عاْمِرو  واْهٍب، أاْخب اراين اْبُن هلا
لاةا اجْلُُمعاِة ُوِقيا اْلفاتَّانا.  وأخرجه ماْن تُ ُويفِ ا ي اوْ »ْبِن اْلعااِص، كاانا ي اُقوُل:  ما اجْلُُمعاِة أاْو لاي ْ

مقطوعا عند عكرمة بن خالد املخزومي فقال :أاْخب اراانا أابُو طااِهٍر اْلفاِقيُه، أاانا أابُو 
، عاْن عا  ِر، ث اناا زاْيُد ْبُن احْلُبااِب اْلُعْكِليُّ ٍل، ث اناا أابُو اأْلاْزها اِمِد ْبُن ِبالا ْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمؤامٍَّل حا
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لاةا  اِلٍد اْلماْخُزوِميَّ ي اُقوُل: ماْن مااتا ي اْوما اجْلُُمعاِة أاْو لاي ْ ْعُت ِعْكرِماةا ْبنا خا : مسِا قاالا
مْيااِن، واُوِقيا عاذاابا اْلقاَْبِ.  اجْلُُمعاِة ُخِتما ِباامتِا اإْلِ

ُب :ماا يُ ْرجاى يف  لاةا اجْلُُمعاِة ِمنا اْلب ارااءاِة ِمْن )إثبات عذاب القَب للبيهقي ،ابا  اْلماْوِت لاي ْ
ناِة اْلقاَْبِ حديث رقم : (. والبيهقي هنا أخرج احلديث  158،157،156،155ِفت ْ

من طرق عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أك  هالل، عن ربيعة بن 
احلديث. فزاد  سيف، أن عبدالرُحن بن قْحزم أخَبه أن ابناً لعياض بن عقبة، ...

يف إسناده خالد بن يزيد وسعيد بن أك  هالل بني الليث وبني ربيعة بن سيف، قال 
 الطحاوي: وهو أشبه عندان ابلصواب.

 
ث اناا   : حادَّ ث اناا قاالا وأخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر ، قال :يُوُنسا قاْد حادَّ

ثايِن اللَّْيُث ْبنُ  ساْعٍد، عاْن رابِيعاةا ْبِن ساْيٍف، أانَّ عاْبدا الرَُّْحاِن ْبنا  عاْبُد هللِا ْبُن واْهٍب، حادَّ
 قاْحزاٍم أاْخب اراُه أانَّ ابْ ًنا ِلفايَّاِض ْبِن ُعْقباةا تُ ُويفِ ا ي اْوما مُجُعاٍة فااْشتادَّ واْجُدُه عالاْيِه ف اقاالا لاهُ 

ْعُتُه ِمْن عاْبِد هللِا ْبِن عاْمٍرو راُجٌل ِمْن أاْهِل الصِ ْدِق: َيا أاابا حياْىيا أاالا أُباشِ رُ  كا ِبشاْيٍء مسِا
ُوُت يف  ُ عالاْيِه واسالَّما ي اُقوُل: " ماا ِمْن ُمْسِلٍم ميا ْعُت راُسولا هللِا صالَّى اَّللَّ ْعُتُه ي اُقوُل: مسِا مسِا

ناِة اْلقاَْبِ. لاِة مُجُعاٍة إالَّ باِرئا ِمْن ِفت ْ  ي اْوِم مُجُعاٍة أاْو لاي ْ
ُب ب ايااِن ُمْشِكِل ماا ُرِويا عاْن راُسوِل هللِا عالاْيِه )شرح م شكل اآلاثر للطحاوي : ابا

هاا ساْعُد ْبُن ُمعااٍذ راِضيا  هاا أاحاٌد َنااا ِمن ْ ُم ِمْن ق اْوِلِه: " إنَّ ِلْلقاَْبِ لاضاْغطاًة لاْو َنااا ِمن ْ السَّالا
 (279، حديث رقم :1/252هللاُ عاْنُه،

وهو عند أك   –رضي هللا عنهما  –حديث جابر بن عبدهللا وللحديث شاهد من 
ث اناا عاْبُد الرَُّْحاِن ْبُن اْلعابَّاِس اْلوارَّاُق، ث اناا أاُْحاُد ْبُن دااُودا  نعيم يف احللية ، قال : حادَّ

ُر ْبُن ُموساى بْ  ِء، ث اناا ُعما ِن اْلواِجيِه، عاْن السِ ِجْستااينُّ، ث اناا احلْاساُن ْبُن ساوَّاٍر أابُو اْلعاالا
: قاالا راُسوُل هللِا صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما:  اِبٍر، قاالا ماْن »حُمامَِّد ْبِن اْلُمْنكاِدِر، عاْن جا
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اءا ي اْوما اْلِقيااماِة عالاْيِه طااباعُ  اِب اْلقاَْبِ واجا لاةا اجْلُُمعاِة ُأِجريا ِمْن عاذا  مااتا ي اْوما اجْلُُمعاِة أاْو لاي ْ
اءِ  ُر ْبُن ُموساى، «الشُّهادا اِبٍر واحُمامٍَّد ت افارَّدا ِبِه ُعما ِديِث جا ، قال أبو نعيم : غارِيٌب ِمْن حا

 واُهوا ماداينٌّ ِفيِه ِلنٌي .
ُهُم النَّاِظُر اْلُمْعتاَِبُ، 3/155) حلية األولياء  ،يف ابب : حُمامَُّد ْبُن اْلُمْنكاِدِر واِمن ْ

اِكُر اْلُمعْ  ب ارا فااْنشامارا واالذَّ را فاابْ تادارا، وااْعت ا تاِذُر، أابُو عاْبِد هللِا حُمامَُّد ْبُن اْلُمْنكاِدِر، اْعتاذا
اٍر( اٌر يف ابِْتدا اٍر، وااْعِتذا  واِقيلا: ِإنَّ التَّصاوُّفا اْعِتبااٌر يف اْنِشما

( ، وعنه ابن عدي 7/146وللحديث شاهد من حديث أنس، أخرجه أبو يعلى )
ْعفاٍر، عاْن 7/92لكامل )يف ا ( عن أك  معمر إمساعيل بن إبراهيم، عن عاْبُد اَّللَِّ ْبُن جا

 واقد بن سالمة، عن يزيد الرقاشي عن أنس به، وليس فيه )ليلة اجلمعة(
ُ عالاْيِه وسلم، أخرجه عبد الرزاق  وله شاهد من حديث الزهري عاِن النَّيبِ  صالَّى اَّللَّ

 ن رجل عنه به، وزاد: )وكتب شهيدًا(( عن ابن جريج ع3/270)
 

 رجال اإلسناد :
حُمامَُّد ْبُن باشَّاٍر : ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار ثقة من العاشرة  - 1

( روى 469/ 1مات سنة اثنتني ومخسني ومائتني وله بضع ومثانون سنة ) التقريب 
، وروى عنه اجلماعة عن حيىي القطان وابن مهدي وأك  داود الطيالسي وغريهم 

 (70/ 9وأبو زرعة وغريهم . ) التهذيب 
عاْبُد الرَُّْحاِن ْبُن ماْهِديٍ  : ابن حسان العنَبي موالهم أبو سعيد البصري ثقة   - 2

ثبت حافظ عارف ابلرجال واحلديث قال ابن املديين ما رأيت أعلم منه من التاسعة 
،  351/ 1عني سنة ) التقريب  مات سنة مثان وتسعني ومائة وهو ابن ثالث وسب

 (379/ 6التهذيب 
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أابُو عااِمٍر العاقاِديُّ: عبد امللك ابن عمرو القيسي أبو عامر العقدي بفتح  - 3
/ 1املهملة والقاف ثقة من التاسعة مات سنة أربع أو مخس ومائتني) التقريب 

يمان  ( روى عن أمين بن انبل وعكرمة بن عمار وقره بن خالد وفليح بن سل364
وغريهم ،وعنه أُحد وإسحاق وعلي وحيىي وغريهم، وقال ابن سعد كان ثقة وذكره 

 (409/ 6ابن حبان يف الثقات ) التهذيب )
 
ِهشااُم ْبُن ساْعٍد: هشام ابن سعد املدين أبو عباد أو أبو سعيد صدوق له   - 4

/ 1ب أوهام ورمي ابلتشيع من كبار السابعة مات سنة ستني أو قبلها ) التقري
572) 

ٍل: سعيد ابن أك  هالل الليثي موالهم أبو العالء املصري  - 5  ِعيِد ْبِن أاك  ِهالا سا
قيل مدين األصل وقال ابن يونس بل نشأ هبا صدوق مل أر البن حزم يف تضعيفه 
سلفا إال أن الساجي حكى عن أُحد أنه اختلط من السادسة مات بعد الثالثني 

( روى عن جابر وأنس 242/ 1سني بسنة  ) التقريب وقيل قبلها وقيل قبل اخلم
مرسال وزيد بن أسلم وقتادة وربيعة بن سيف وغريهم ، وعنه سعيد املقَبي وهو 
أكَب منه وهشام بن سعد والليث وحيىي بن أيوب وغريهم . قال أبو حامت ال أبس 

الفة " ونشأ ابملدينة مث رجع إىل مصر يف خ70به وقال ابن يونس ولد مبصر سنة "
" وقال 33هشام قال ويقال تويف سنة مخس وثالثني ومائة وقال غريه مات سنة "

" وقال العجلي بصري ثقة وقال ابن حزم 149ابن حبان يف الثقات مات سنة "
 (94/ 4ليس ابلقوي ولعله اعتمد على قول اإلمام أُحد فيه .) التهذيب 

ع بكسر املثناة املعافري رابِيعاةا ْبِن ساْيٍف: ربيعة ابن سيف ابن مات - 6 
اإلسكندراين صدوق له مناكري من الرابعة تويف قريبا من سنة عشرين ومائة 

( روى عن عبد هللا بن عمرو بن العاص وفضالة بن عبيد 207/ 1) التقريب 
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وعياض بن عقبة الفهري وغريهم ، وعنه سعيد بن أك  هالل والليث وانفع بن يزيد 
عة وغريهم ، روى له أبو داود والنسائي حديثا من واملفضل بن فضالة وابن هلي

روايته عن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو يف منع النساء عن زَيرة الكدي) القبور ( 
والرتمذي آخر من روايته عن عبد هللا بن عمرو يف املوت يوم اجلمعة وقال غريب 

حلبلي عن عبد هللا بن عمرو وال نعرف وليس إسناده مبتصل ربيعة إَّنا يروي عن ا
 ( 255/ 3لربيعة مساعا من ابن عمرو.) التهذيب 

 عاْبِد اَّللَِّ ْبِن عاْمٍرو: الصحاك  اجلليل رضي هللا عنه .  - 7
حكم احلديث :  إسناد الرتمذي وأُحد ضعيفان، فربيعة بن سيف مل يسمع من عبد 

ية رجاله ثقات رجال الشيخني ، هللا بن عمرو، وهو وهشام بن سعد ضعيفان، وبق
فاالنقطاع بني ربيعة بن سيف وعبد هللا بن عمرو،وربيعة هذا صدوق يف حديثه 

 مناكري.
وقال أبو احملاسن احلنفي: "منقطع اإلسناد؛ فإن ربيعة مل يلقا عبدهللا، وبينهما 

 رجالن: أحدمها ُمهول. 
 ( .1/115)معتصر املختصر 

 ( .3/253ن حجر يف فتح الباري )وضعف إسناده أيضاً احلافظ اب
أما ما وصله الطَباين   من حديث ربيعة بن سيف، عن عياض بن عقبة، عن ابن 
عمرو، ومن حديث بشر بن عمر الزهراين، وخالد بن نزار األيلي، عاْن ِهشااِم ْبِن 

الء ساْعٍد، عاْن ساِعيُد ْبُن أاك  ِهالٍل، عاْن ربيعة ، فإن الذهيب يف سري أعالم النب
( قد وصله من طريق بشر بن موسى الزهراين به، وقال عقبه: 12/583-584)

 غريب.
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أما طريق الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر من طريق ابن وهب، عن الليث بن 
سعد، عنه: أن عبد الرُحن بن قاْحزام أخَبه أن ابناً لعياض بن عقبة مات يوم 

 اجلمعة... احلديث فهو ضعيف أيضاً فيه:
ُحن بن قحزم: ُمهول،والرجل الصديف مل يسم ، وربيعة بن سيف، تقدم ما عبد الر 

 فيه من انقطاع.
وطريق البيهقي من طريق سليمان بن آدم، وطريق أك  الربيع الزهراين، وغريهم كلهم 

 عن بقية بن الوليد ، عن معاوية بن سعيد التجييب، عن أك  قابيل املصري، عنه به.
بو قبيل املصري، وامسه ُحياي  بن هانئ: صدوق يهم، فإسناده ضعيف أيضاً فيه:أ

ومعاوية بن سعيد، ذكره البخاري وابن أك  حامت وسكتا عنه. وذكره ابن حبان يف 
الثقات وقال: يروي املقاطيع، وقال احلافظ ابن حجر: مقبول، أي إذا توبع، وقد 

 توبع يف اجلملة متابعة قاصرة.
اع إىل آخر اإلسناد، فزال ما َيشى عليه من وأما بقية بن الوليد فقد صرح ابلسم

 التدليس.
وطريق البيهقي عن حممد بن إسحاق، حدثه سليمان بن آدم، عن بقية، حدثه  

معاوية بن سعيد التجييب، عن أك  قبيل املصري، عن عبد هللا بن عمرو، به. 
أك   فسليمان بن آدم مل أقف عليه ، لكن َتبعه سريج بن النعمان ، وإبراهيُم بنُ 

. وأبو 6/289العباس ، ويزيد بن هاورن فيما ذكره ابُن حجر يف النكت الظراف
 قبيل :ضعيف

وطريق البيهقي عن ابن وهب، عن ابن هليعة، عن سنان بن عبد الرُحن الصديف، 
 عن ابن عمرو، موقوف.

وشاهد احلديث  من حديث أنس عند أك  يعلى  ، ضعيف فيه واقد بن سالمة 
 لرقاشي: ضعيفان.ويزيد بن أابن ا



 

 
1208 

وشاهده من حديث جابر بن عبد هللا، عند أك  نعيم يف  من طريق عمر بن موسى 
ابن الوجيه، عن حممد بن املنكدر عنه فهو شديد الضعف ، فإن أاب نعيم قال: 

 غريب من حديث جابر وحممد، تفرد به عمر بن موسى، وهو مدين  فيه لني.
 وسى ممن يضع احلديث.قلت: بل هو منكر، أو موضوع، عمر بن م

ُ عالاْيِه وسلم، عند عبد الرزاق عن  وشاهده من حديث الزهري عاِن النَّيبِ  صالَّى اَّللَّ
ابن جريج عن رجل عنه به، فإسناده معضل ضعيف، وفيه:عنعنة ابن جريج ، 

 وشيخه فيه مبهم.
وشاهده  من قول عكرمة بن خالد املخزومي، عند البيهقي ضعيف أيضا 

 .النقطاعه
واحلاصل أن هذه الشواهد ال تصلح لتقوية احلديث، ولكن طريق بقية بن الوليد 

 إذا ضم إىل طريق ربيعة بن سيف، فإنه يكسب قوة ترفع احلديث إىل احلسن.
 
التعليق على احلديث : من هنا نعلم أن املوت ليلة اجلمعة أو يومها ليس دليال  

 مات يوم اجلمعة  . على حسن اخلامتة ومل يثبت يف السنة فضل ملن
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العالمة اخلامسة : االستشهاد يف سبيل هللا يف ساحة القتال ، أو املوت مبرض 
 الطاعون ، أو بداء البطن، أو الغرق .

ث اناا  –رُحه هللا تعاىل  –أخرج اإلمام مسلم  ْرٍب، حادَّ ُر ْبُن حا ي ْ ثايِن زُها قال : حادَّ
ْيٍل، عاْن أابِيهِ  : قاالا راُسوُل هللِا صالَّى هللُا عالاْيِه جارِيٌر، عاْن ُسها ، عاْن أاك  ُهرايْ راةا، قاالا

ِبيِل هللِا ف اُهوا  واسالَّما: ماا ت اُعدُّونا الشَِّهيدا ِفيُكْم؟ قااُلوا: َيا راُسولا هللِا، ماْن قُِتلا يف سا
اءا أُمَّيِت ِإًذا لاقاِليٌل ، قااُلوا: فا  : ِإنَّ ُشهادا : ماْن شاِهيٌد، قاالا ْن ُهْم َيا راُسولا هللِا؟ قاالا ما

ِهيٌد، واماْن مااتا يف ساِبيِل هللِا ف اُهوا شاِهيٌد، واماْن مااتا يف  قُِتلا يف ساِبيِل هللِا ف اُهوا شا
ُد عالاى  الطَّاُعوِن ف اُهوا شاِهيٌد، واماْن مااتا يف اْلباْطِن ف اُهوا شاِهيٌد ، قاالا اْبُن ِمْقساٍم: أاْشها

: وااْلغارِيُق شاِهيدٌ أا  ا احلْاِديِث أانَُّه قاالا  بِيكا يف هاذا
                                   

َتريج احلديث :أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ، كتاب:اإلمارة  ، ابب :بيان 
 .1915، حديث رقم :3/1521الشهداء، ج: 

ى هللا عليه وسلم التعليق على احلديث :   يف نص احلديث قال رسول هللا صل
 ) من مات يف الطاعون ( وليس ابلطاعون . 

حقيقة الطاعون :  بثر مؤمل َيرج غالبًا يف اآلابط مع هلب واسوداد حواليه وخفقان 
القلب والقيء، وهو كما قال احلافظ ابن حجر: أخص  من الوابء ألنه وخز اجلن ، 

ى من يشاء، من كافر أو عاص والوابء املرض العام ، وقد كان عذااًب يبعثه هللا عل
ابرتكاب كبرية أو إصرار على صغرية ، وجعله رُحة للمؤمنني غري مرتكيب الكبائر. 
والتخصيص حيتاج للتوقيف )فليس من عبد يقع يف الطاعون( أي به أو يف بلده، 

 ( .21أو هو من قبيل التجريد حنو: }لكم يف رسول هللا أسوة حسنة{ )األحزاب: 
 بلده اليت وقع هبا الطاعون صابرًا على ما نزل به أو ببلده فيمكث فيمكث يف

حمتسبًا أي راجيًا لألجر والثواب من هللا يعلم أنه ال يصيبه شيء إال ما كتب له إال  
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كان له مثل أجر الشهيد، وإن مات بغري الطاعون، فإنه حيث كان موصوفًا مبا 
، عارفًا أنه لو وقع به أشار إليه احلديث من قصده ثواب هللا ورجائه موعوده

فبتقديرهللا. وإن صرف عنه فكذلك، وهو غري متضجر لو وقع به معتمداً على ربه 
يف حال صحته وسقمه كان له أجر الشهيد وإن مات بغري الطاعون كما هو ظاهر 

ومل يقل ابلطاعون. وكذا « من مات يف الطاعون فهو شهيد»احلديث، ويؤيده رواية 
الصفات مث مات بعد انقضاء زمن الطاعون، فإن ظاهر  لو وجد من اتصف هبذه

احلديث أنه شهيد، ونية املؤمن أبلغ من عمله، أما من مل يتصف ابلصفات املذكورة 
فإن مفهوم احلديث أنه ال يكون شهيدًا وإن مات ابلطاعون. ومما يستفاد من هذا 

فتان القَب احلديث أن الصابر يف الطاعون املتصف ابلصفات املذكورة أيمن من 
ألنه نظري املرابطة يف سبيل هللا، وقد صح ذلك يف املرابط كما يف حديث مسلم 

 (1وغريه.)
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 174/  1دليل الفاحلني لطرق رَيض الصاحلني ، ابب الصَب ،  -  1



 

 
1211 

 العالمة السادسة :املوت بسبب اهلدم .
، عاْن أاك   ، أاْخب اراانا مااِلٌك، عاْن مُسايٍ  ث اناا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن يُوُسفا قال اإلمام البخاري : حادَّ

:  صااِلٍح، عانْ  أاك  ُهرايْ راةا راِضيا اَّللَُّ عاْنُه: أانَّ راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللُا عالاْيِه واسالَّما قاالا
ِبيِل  اُء مخاْساٌة: املاْطُعوُن، وااملاْبطُوُن، واالغاِرُق، واصااِحُب اهلاْدِم، واالشَِّهيُد يف سا الشُّهادا

 اَّللَِّ .
                        

 ث : َتريج احلدي
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ، كتاب:اجلهاد والسري ، ابب :الشهادة سبع 

 .2829، حديث رقم :4/24سوى القتل ، ج: 
وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ، كتاب:اإلمارة  ، ابب :بيان الشهداء، ج: 

 .1914، حديث رقم :، بلفظ البخاري 3/1521
ديث السابق يف من مات ابلطاعون مر الكالم يف احل التعليق على احلديث :

وشرطه ) الصَب واالحتساب ( وصاحب اهلدم هو الذي يقع عليه بناء أو حائط 
فيموت حتته. قال القرطيب: هذا والغريق إذا مل يغررا أبنفسهما ومل يهمال التحرز، 

 فإن فرطا يف التحرز حىت أصاهبما ذلك فهما عاصيان.
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لنساء . موت املرأة يف نفاسها بسبب ولدها أو العالمة السابعة :وهي خاصة اب
 وهي حامل به .

، عاْن أاك   ، عاْن الت َّْيِميِ  ث اناا حياْىيا : حادَّ ْيُد اَّللَِّ ْبُن ساِعيٍد، قاالا قال النسائي : أاْخب اراانا ُعب ا
 : وُن، وااْلماْبطُوُن، الطَّاعُ »ُعْثماانا، عاْن عااِمِر ْبِن مااِلٍك، عاْن صاْفواانا ْبِن أُمايَّةا قاالا

 «وااْلغارِيُق، واالن ُّفاسااُء شاهااداةٌ 
                    

َتريج احلديث : أخرجه النسائي يف سننه ، كتاب : اجلنائز، ابب : الشهيد، ج: 
 .2054، حديث رقم :4/99

ث ا  : حادَّ ث اناا حياْىيا ْبُن ساِعيٍد، قاالا ناا الت َّْيِميِ  وأخرجه اإلمام أُحد يف مسنده ،قال : حادَّ
ي اْعيِن ُسلاْيماانا، عاْن أاك  ُعْثماانا ي اْعيِن الن َّْهِديَّ، عاْن عااِمِر ْبِن مااِلٍك، عاْن صاْفواانا ْبِن 

: الطَّاُعوُن، وااْلباْطُن، وااْلغاراُق، واالن ُّفاسااُء شاهااداٌة   أُمايَّةا، قاالا
  رجال اإلسناد :

ْيُد اَّللَِّ ْبُن سا   - 1 ِعيٍد: هو عبيد هللا" بن سعيد بن حيىي بن برد اليشكري ُعب ا
موالهم أبو قدامة السرخسي احلافظ نزيل نيسابور روى عن عبد هللا بن َّنري وابن 
عيينة وُحاد بن زيد وحيىي بن سعيد القطان ، وعنه الشيخان والنسائي وأبو زرعة 

ال النسائي ثقة مأمون وغريهم ،قال أبو حامت كان من الثقات وقال أبو داود ثقة وق
( وفال ابن حجر : ثقة مأمون سين من 7/16قل من كتبنا عنه مثله ) التهذيب )

 (1/371العاشرة مات سنة إحدى وأربعني ومائتني ) التفريب 
 حياْىيا بن سعيد القطان:تقدم يف العالمة الثالثة وهو ثقة  – 2
رخان التيمي أبو املعتمر سليمان الت َّْيِميِ  ابن طرخان: هو سليمان ابن ط  - 3

البصري نزل يف التيم فنسب إليهم ثقة عابد من الرابعة مات سنة ثالث وأربعني 
( روى عن أنس بن مالك 252/ 1ومائة وهو ابن سبع وتسعني) التفريب 
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وطاووس وأك  إسحاق السبيعي وأك  عثمان النهدي وغريهم ، وروى عنه ابنه 
طان وغريهم . قال ابن حبان يف الثقات كان من معتمر وشعبة والسفياانن وحييي الق

 ( 201/ 4عباد أهل البصرة وصاحليهم ثقة وإتقاان وحفظا وسنة ) التهذيب 
أبو ُعْثماانا النهدي:هو عبد الرُحن ابن مل  بالم ثقيلة وامليم مثلثة أبو عثمان   - 4

ثقة ثبت  النهدي بفتح النون وسكون اهلاء مشهور بكنيته خمضرم من كبار الثانية
عابد مات سنة مخس وتسعني وقيل بعدها وعاش مائة وثالثني سنة وقيل 

( أدرك اجلاهلية وأسلم على عهد رسول هللا صلى هللا عليه 1/351أكثر) التقريب 
وآله وسلم وصدق إليه ومل يلقه وروى عن عمر وعلي وسعد وسعيد وطلحة وابن 

وعاصم األحول وسليمان التيمي  مسعود وحذيفة وغريهم وعنه اثبت البناين وقتادة
وأبو التياح وعوف األعراك  وخالد احلذاء وأيوب السختياين وُحيد الطويل وأبو 

متيمة اهلجيمي قال أبو زرعة والنسائي وابن خراش ثقة قال عمرو بن علي وغريه 
مات سنة مخس وتسعني وهو ابن ثالثني ومائة وقال ابن معني وغريه مات سنة 

 (277/ 6ب " ) التهذي100"
عااِمِر ْبِن مااِلٍك: بصري عن صفوان بن أمية الطاعون والبطن والنفاس   - 5

والغرق شهادة وعنه أبو عثمان النهدي ذكره ابن حبان يف الثقات قلت وقال علي 
( قال  80/ 5بن املديين ال أعرفه وال أعلم روى عنه غري أك  عثمان ) التهذيب 

 (1/288قبول من الثالثة ) التقريب ابن حجر :عامر ابن مالك بصري م
صاْفواانا ْبِن أُمايَّةا:الصحاك  اجلليل صفوان ابن أمية ابن خلف ابن وهب ابن   - 6

قدامة ابن مجح القرشي اجلمحي املكي صحاك  من املؤلفة مات أَيم قتل عثمان 
 (276/ 1وقيل سنة إحدى أو اثنتني وأربعني يف أوائل خالفة معاوية) التقريب 
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م احلديث : إسناد ضعيف، عامر بن مالك تفرد ابلرواية عنه أبو عثمان: وهو حك
عبد الرُحن النَّهديُّ، ومل يؤثر توثيقه عند غرِي ابن حبان، وبقية رجاله ثقات رجال 

 الشيخني. 
التعليق على احلديث : سبق الكالم يف املطعون والغريق وصاحب اهلدم وشرط 

فساء شهادة إال عند اإلمام أُحد يف هذا احلديث ذلك ، ومل يذكر يف حديث أن الن
 ، وقد سبق أن احلديث ضعيف . 
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 العالمة الثامنة: املوت ابحلرق وذات اجلنب .
ذكر صلى هللا عليه وسلم أصنافا من الشهداء فذكر منهم احلريق ، وصاحب ذات 

 اجلنب : وهي ورم حار يعرض يف الغشاء املستبطن لألضالع.
اِبِر قال  ث اناا اْلقاْعنايبُّ، عاْن مااِلٍك، عاْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن جا اإلمام أبوداود : حادَّ

ْبِن عاِتيٍك، عاْن عاِتيِك ْبِن احلْااِرِث ْبِن عاِتيٍك، واُهوا جادُّ عاْبِد اَّللَِّ ْبِن عاْبِد اَّللَِّ أابُو أُمِ ِه، 
اِبرا ْبنا عاِتيٍك، أاْخب اراُه أانَّ راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللُا عالاْيِه واسالَّما جااءا أانَُّه أاْخب اراُه أانَّ  عامَُّه جا

، فاصااحا ِبِه راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللُا عالاْيِه  ُه قاْد ُغِلبا ِبٍت، ف اواجادا ي اُعوُد عاْبدا اَّللَِّ ْبنا اثا
ناا عالاْيكا َيا واسالَّما، ف الاْم جيُِْبُه فااْست اْرجاعا را  : ُغِلب ْ ُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللُا عالاْيِه واسالَّما، واقاالا

تُ ُهنَّ، ف اقاالا راُسوُل اَّللَِّ  ُة، واباكانْيا فاجاعالا اْبُن عاِتيٍك ُيساكِ  أاابا الرَّبِيِع، فاصااحا النِ ْسوا
ِكياةٌ داْعُهنَّ، فاِإذاا واجابا فاالا »صالَّى هللُا عالاْيِه واسالَّما:  قااُلوا: واماا اْلُوُجوُب؟ «  ت اْبِكنياَّ ابا

 : ، قاالا اْرُجو أاْن تاُكونا شاِهيًدا، « اْلماْوتُ »َيا راُسولا اَّللَِّ قاالاِت ابْ ن اُتُه: وااَّللَِّ ِإْن ُكْنُت ألا
، قاالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللُا عالاْيِه واسا  ِإنَّ اَّللَّا عازَّ »لَّما: فاِإنَّكا ُكْنتا قاْد قاضاْيتا ِجهاازاكا

قااُلوا: اْلقاْتُل يف ساِبيِل « واجالَّ قاْد أاْوقاعا أاْجراُه عالاى قاْدِر نِيَِّتِه، واماا ت اُعدُّونا الشَّهااداةا؟
، قاالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللُا عالاْيِه واسالَّما: " الشَّهااداُة ساْبٌع ِسواى اْلقاْتلِ  يف  اَّللَِّ ت اعااىلا

: اْلماْطُعوُن شاِهيٌد، وااْلغاِرُق شاِهيٌد، واصااِحُب ذااِت اجلْاْنِب شاِهيٌد،  ساِبيِل اَّللَِّ
ْرأاُة  ُوُت حتاْتا اهْلاْدِم شاِهيٌد، وااْلما وااْلماْبطُوُن شاِهيٌد، واصااِحُب احلْارِيِق شاِهيٌد، واالَِّذي ميا

ُوُت جبُْمٍع شاِهيٌد.  متا
                                   

َتريج احلديث : أخرجه أبوداود يف سننه ، كتاب : اجلنائز ، ابب : فضل من  
 .3111، حديث رقم :3/188مات يف الطاعون، ج: 

 رجال اإلسناد :
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اْلقاْعنايبُّ: إمساعيل" بن مسلمة بن قعنب)بفتح القاف والنون بينهما مهملة  – 1
أبو بشر نزيل مصر. روى عن أبيه وعمه ساكنة وآخره موحدة( احلارثي القعنيب 

خلف ووهيب وشعبة وعبد هللا بن عرادة الشيباين وُحاد بن سلمة وغريهم. وعنه 
أبو زرعة وجعفر بن مسافر والربيع بن سليمان وأبو حيىي بن أك  مسرة والدوري 
وأبو حامت ويعقوب بن سفيان وغريهم. قال أبو حامت: "صدوق" وقال احلاكم: "بنو 

ثقات زهاد كلهم" وذكره ابن حبان يف الثقات وقال مات مبصر سنة  مسلمة
( فال ابن حجر : صدوق َيطىء من التاسعة مات 1/335" ) التهذيب209"

 (1/110سنة تسع ومائتني ) التقريب 
مااِلٍك: مالك ابن أنس ابن مالك ابن أك  عامر ابن عمرو األصبحي أبو عبد   - 2

 (516/ 1اهلجرة رأس املتقنني وكبري املتثبتني) التقريب  هللا املدين الفقيه إمام دار
اِبِر ْبِن عاِتيٍك: عبد هللا" بن عبد هللا بن جابر بن   - 3 عاْبِد اَّللَِّ ْبِن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن جا

عتيك وقيل بن جَب بن عتيك األنصاري املدين وقيل أهنما اثنان روى عن ابن عمر 
وعن أبيه عبد هللا بن جَبان كان حمفوظا وعنه  وأنس وجده ألمه عتيك بن احلارث

مالك وشعبة ومسعر وأبو العميس املسعودي وعبد هللا بن عيسى بن أك  ليلى 
وغريهم قال ابن معني ثقة وقال ابن أك  حامت سألت أك  عنه فقال ثقة . ) التهذيب 

 ( قال ابن حجر :عبد هللا ابن عبد هللا ابن جابر وقيل جَب ابن عتيك5/282
 (309/ 1األنصاري املدين ثقة من الرابعة ) التقريب 

عاِتيِك ْبِن احلْااِرِث ْبِن عاِتيٍك:هو عتيك بن احلارث بن عتيك )بفتح أوله   - 4
وكسر اثنيه وآخره كاف( األنصاري املدين روى عن عمه جابر بن عتيك حديث 

قد غلب  جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعود عبد هللا بن اثبت فوجده
احلديث وعنه بن ابنته عبد هللا بن عبد هللا بن جابر بن عتيك ذكره بن حبان يف 

( ، فال ابن حجر : عتيك بفتح أوله وكسر اثنيه 7/105الثقات ) التهذيب 
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وآخره كاف ابن احلارث ابن عتيك األنصاري املدين مقبول من الرابعة.) التقريب 
1/382) 
اِبرا ْبنا عاِتيٍكك :  - 5 هو جابر" بن عتيك بن قيس بن األسود األنصاري يقال جا

أنه شهد بدرا ومل يثبت ، وشهد ما بعدها روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعنه 
ابناه أبو سفيان وعبد الرُحن وابن أخيه عتيك بن احلارث بن عتيك ، ذكر بن عبد 

" وهو 61ويف سنة "الَب أنه شهد بدرا وكان معه راية بين معاوية عام الفتح قال وت
" سنة وقال بن إسحاق جابر بن عتيك وقيل جَب بن عتيك شهد بدرا 91بن "

( ، 2/43وكذا قال موسى بن عقبة وأبو معشر الطَبي وغريهم. ) التهذيب 
 ( 136/ 1) التقريب 

 حكم احلديث : إسناده حسن ، فيه القعنيب : صدوق.
سلم واملرأة متوت جبمع قوالن : التعليق على احلديث : يف قوله صلى هللا عليه و 

أحدمها: املرأة متوت من الوالدة وولدها ىف بطنها قد مت خلقه، وقيل: إذا ماتت من 
النفاس فهو شهيد سواء ألقت ولدها وماتت، أو ماتت وهو ىف بطنها. والقول 
الثاىن: هى املرأة متوت عذراء قبل أن حتيض مل ميسها الرجال. واألول أشهر ىف 

ال املهلب: وقد أخَب صلى هللا عليه وسلم ىف غري ما ذكر ىف هذه اآلاثر اللغة. ق
ىف قوم أهنم شهداء فقال: )من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله 
ودون دينه( وإن كان بنص كتاب هللا إَّنا أتى فيمن قتل ىف سبيل هللا فمن أحلق 

ال من قتل ىف سبيل هللا، وهللا النىب صلى هللا عليه وسلم ميتته ابلشهادة فحاله كح
 (1أعلم.)

 
 العالمة التاسعة :القتل دون املال ، واألهل ، والدين ، والدم .

                                 
 .43/ 5شرح صحيح البخاري البن بطال ، ابب :الشهادة سبع سوى القتل ،  -  1
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ث اناا أابُو دااُودا الطَّيااِلِسيُّ،  ، حادَّ ث اناا هااُروُن ْبُن عاْبِد اَّللَِّ قال اإلمام أبو داود: حادَّ
اُن ْبُن دااُودا ي اْعيِن أاابا أايُّوبا ا هْلااِِشِيَّ، عاْن ِإبْ رااِهيما ْبِن ساْعٍد، عاْن أابِيِه، عاْن أاك  واُسلاْيما

ِعيِد ْبِن  ِسٍر، عاْن طاْلحاةا ْبِن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن عاْوٍف، عاْن سا ةا ْبِن حُمامَِّد ْبِن عامَّاِر ْبِن َيا ُعب اْيدا
: مانْ  قُِتلا ُدونا مااِلِه ف اُهوا شاِهيٌد، واماْن قُِتلا  زاْيٍد، عاِن النَّيبِ  صالَّى هللُا عالاْيِه واسالَّما قاالا

ِهيٌد .  ُدونا أاْهِلِه، أاْو ُدونا داِمِه، أاْو ُدونا ِديِنِه ف اُهوا شا
                               

َتريج احلديث : أخرجه أبوداود يف سننه ، كتاب : السنة ، ابب : يف قتل 
أخرجه الرتمذي يف سننه ، . و 4772، حديث رقم :4/246اللصوص، ج: 

ث اناا أاك  ... هبذا اإلسناد وبلفظ  : حادَّ قال : أاْخب اراين ي اْعُقوُب ْبُن ِإبْ رااِهيما ْبِن ساْعٍد قاالا
ا  أك  داود إال أن يف لفظ الرتمذي تقدمي وَتخري ، مث قال الرتمذي بعده : هاذا

ُر وااِحدٍ  ا راواى غاي ْ ا حاِديٌث حاساٌن صاِحيٌح واهاكاذا ، عاْن ِإبْ رااِهيما ْبِن ساْعٍد حناْوا هاذا
ْعِد ْبِن إبرااِهيما ْبِن عاْبِد الرَُّْحاِن ْبِن عاْوٍف الزُّْهِريُّ.  واي اْعُقوُب ُهوا اْبُن إبرااِهيما ْبِن سا
سنن الرتمذي ، كتاب : أبواب الدَيت ، ابب : ماا جااءا ِفيماْن قُِتلا ُدونا مااِلِه ف اُهوا 

 .1421، حديث رقم :4/30 شاِهيٌد، ج:
وأخرجه النسائي يف الكَبي ، قال : أاْخب اراانا حُمامَُّد ْبُن رااِفٍع، واحُمامَُّد ْبُن ِإمْسااِعيلا ْبِن 
اُن ي اْعيِن اْبنا دااُودا اهْلااِِشِيَّ ... إبسناد أك  داود ،  ث اناا ُسلاْيما : حادَّ ِإبْ رااِهيما قااالا

حترمي الدم  ، ابب : من قتل دون دينه ، ج:  ولفظه .سنن النسائي ، كتاب :
 .4095، حديث رقم :7/116

اُن ْبُن دااُودا اهْلااِِشِيُّ ....  ث اناا ُسلاْيما وأخرجه اإلمام أُحد يف مسنده ، قال : حادَّ
، حديث 3/190إبسناد أك  داود ولفظه .مسند أُحد ط : الرسالة ،

 .1652رقم :
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يق عبدهللا بن عمرو ، أخرجه البخاري وللحديث شاهد يف جزء منه ، من طر 
ومسلم فيمن قتل دون ماله فقط ومل يذكرا البقية ، ولفظه عندمها)أانَّ راُسولا هللِا 

: ماْن قُِتلا ُدونا مااِلِه ف اُهوا شاِهيٌد(  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما قاالا
دون ماله، أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب : املظامل والغضب، ابب : من قتل 

 .2480، حديث رقم : 3/136ج :
لِيِل عالاى أانَّ ماْن قاصادا  وأخرجه مسلم  يف صحيحه ، كتاب :اإلميان ، ابب : الدَّ
ِإْن قُِتلا كاانا يف النَّاِر،  قِ ِه، وا أاْخذا مااِل غارْيِِه بِغارْيِ حاقٍ ، كاانا اْلقااِصُد ُمْهدارا الدَِّم يف حا

 .226، حديث رقم :1/124ُدونا مااِلِه ف اُهوا شاِهيٌد ، ج :  واأانَّ ماْن قُِتلا 
 رجال اإلسناد :

:هو هارون ابن عبد هللا ابن مروان البغدادي أبو موسى  - 1 هااُروُن ْبُن عاْبِد اَّللَِّ
احلمال )ابملهملة( البزاز ، ثقة من العاشرة ، مات سنة ثالث وأربعني ومائتني  وقد 

( روى عن بن عيينة وروح بن عبادة وأك  داود 1/569ب انهز الثمانني ) التقري
الطيالسي وغريهم ، وعنه اجلماعة سوى البخاري، قال النسائي: ثقة وذكره بن 

 (.11/8حبان يف الثقات وقال مات سنة ثالث وأربعني ومائتني . ) التهذيب 
: سليمان" بن داود بن اجلارود أبو دا  - 2 ود الطيالسي أابُو دااُودا الطَّيااِلِسيُّ

البصري احلافظ فارسي األصل قال ابن معني هو موىل آلل الزبري وأمه فارسية روى  
عن أمين بن انبل وأابن بن يزيد العطار واحلمادين وشعبة والثوري وسليمان بن قرم 
وغريهم  وعنه أُحد بن حنبل وعلي بن املديين وهارون احلمال وغريهم . قال ابن 

" وهو يومئذ بن 203ديث ورمبا غلط تويف ابلبصرة سنة "سعد كان ثقة كثري احل
(  قال ابن حجر : سليمان ابن 4/182" سنة مل يستكملها . ) التهذيب 72"

داود ابن اجلارود أبو داود الطيالسي البصري ثقة حافظ غلط يف أحاديث من 
 (1/250التاسعة مات سنة أربع ومائتني .) التفريب 
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اُن ْبُن دااوُ  - 3 : هو سليمان" بن داود بن داود بن علي ُسلاْيما دا أاباو أايُّوبا اهْلااِِشِيَّ
بن عبد هللا بن عباس اهلاِشي أبو أيوب سكن بغداد روى عن ابن أك  الزاند 
وإبراهيم بن سعد وابن عيينة وغريهم ،  وعنه البخاري يف كتاب خلق أفعال العباد 

قال العجلي وابن سعد ويعقوب  وروى له األربعة بواسطة هارون احلمال وغريهم ،
بن شيبة وأبو حامت النسائي والدارقطين واخلطيب ثقة زاد يعقوب صدوق وزاد 
النسائي مأمون وقال ابن سعد تويف ببغداد سنة تسعة عشرة ومائتني . ) التهذيب 

( قال ابن حجر : ثقة جليل من العاشرة مات سنة تسع عشرة ومائتني  4/187
 ( 1/251ب وقيل بعدها ) التقري

ِإبْ رااِهيما ْبِن ساْعٍد: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرُحن بن عوف   - 4
الزهري أبو إسحاق املدين نزيل بغداد. روى عن أبيه وصاحل بن كيسان والزهري 
وهشام بن عروة وغريهم ، وروى عنه : الليث وقيس بن الربيع ومها أكَب منه، 

 83ا من شيوخه، والقعنيب وغريهم، ثقة حجة مات سنة  ويزيد بن اهلاد وشعبة ومه
 (. 216، رقم: 1/121وقيل غري ذلك .)التهذيب 

 
أاِبوِه:هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرُحن بن عوف الزهري أبو إسحاق   - 5

ويقال أبو إبراهيم أمه أم كلثوم بنت سعد وكان قاضي املدينة ، روى عن أبيه 
ن عم أبيه طلحة بن عبد هللا بن عوف وابن عمه عمر وعميه ُحيد وأك  سلمة واب

بن أك  سلمة وأخيه املسور ، روى عنه ابنه إبراهيم وأخوه صاحل وعبد هللا بن جعفر 
وغريهم ، قال بن سعد كان ثقة كثري احلديث وقال صاحل بن أُحد عن أبيه ثقة ، 

ن ( وقال اب3/463" سنة .) التهذيب 72" وهو ابن "127قال مرة سنة "
حجر :  وكان ثقة فاضال عابدا من اخلامسة مات سنه مخس وعشرين ومائة  وقيل 

 (230/ 1بعدها وهو ابن اثنتني وسبعني سنة ) التقريب 
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ِسٍر العنسي أخو سلمة بن حممد وقيل مها   - 6 ةا ْبِن حُمامَِّد ْبِن عامَّاِر ْبِن َيا أاِبوُعب اْيدا
حة بن عبد هللا بن عوف  وغريهم ، واحد روى عن أبيه وجابر بن عبد هللا وطل

وعنه ابنه عبد هللا وسعد بن إبراهيم وعبد الرُحن بن إسحاق املدين وغريهم قال 
ابن معني :ثقة . وقال ابن أك  حامت عن أبيه : منكر احلديث وال يسمى . وقال يف 

موضع آخر : صحيح احلديث وقال يف موضع آخر : امسه سلمة . وقد قال 
مجة سلمة أراه أخا أك  عبيدة . أبو عبيدة هذا ثقة . وأخوه سلمة مل البخاري يف تر 

( قال ابن  160/  12يرو عنه إال علي بن زيد وال يعرف حاله.) التهذيب 
 (1/656حجر : مقبول من الرابعة ) التقريب 

طلحة ابن عبد هللا ابن عوف الزهري املدين القاضي ابن أخي عبد الرُحن ،   - 7
دى، وروى عن عمه وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وغريهم  ، يلقب طلحة الن

وعنه سعد بن إبراهيم والزهري وأبو عبيدة بن حممد بن عمار بن َيسر وغريهم  ، 
قال ابن معني وأبو زرعة والنسائي والعجلي : ثقة وقال ابن سعد: كان ثقة كثري 

كذا قال ابن حبان سنة و  72احلديث .  وتويف ابملدينة سنة سبع وتسعني وهو ابن 
(  . وقال ابن حجر:  ثقة مكثر فقيه من الثالثة . مات دون  19/ 5) التهذيب 

 ( 1/282املائة . سنة سبع وتسعني ، وهو ابن اثنتني وسبعني ) التقريب 
سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي أبو األعور أحد العشرة مات   - 8

 (1/236. ) التقريب سنة مخسني أو بعدها بسنة أو سنتني 
 حكم احلديث : إسناده صحيح ورجاله ثقات .

ُت شاهااداًة بِت افاضُِّل اَّللَِّ  ِذِه اْلماْوَتا ِإَّنَّاا كااناْت ها اُء وا التعليق على احلديث : قاالا اْلُعلاما
ُْم يف اآْلِخرا  ثْ راِة أالاِمهاا ، وأان َُّهْم ياُكوُن هلا اِء واأامَّا ت اعااىلا ِبساباِب ِشدَّهِتاا واكا ِة ث اوااُب الشُّهادا

نْ ياا  ِهيٌد يف الدُّ ثاُة أاْقسااٍم شا اءا ثاالا نْ ياا ف ايُ غاسَُّلونا واُيصالَّى عالاْيِهْم ، واأانَّ الشُّهادا يف الدُّ
ن ْ  اِم الدُّ ْرِب اْلُكفَّاِر واشاِهيٌد يف اآْلِخراِة ُدونا أاْحكا ْقُتوُل يف حا ُهْم وااآْلِخراِة واُهوا اْلما ياا وا
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نْ ياا ُدونا اآْلِخراِة واُهوا ماْن غالَّ يف اْلغاِنيماِة أاْو قُِتلا  ِء اْلماْذُكوُرونا ُهناا واشاِهيٌد يف الدُّ هاُؤالا
 (1ُمْدِبًرا.)

ُل أاْن ياُكونا أاراادا الت َّْنِبيها عالاى أانَّ الشَّهااداةا الا ت اْنحاِصُر يف  قال ابن حجر : واحُيْتاما
ِدهاا فاِفي اْلقا  اِديُث يف عادا ُر واتِْلكا اأْلاْسبااُب اْخت الافاِت اأْلاحا ْتِل باْل هلااا أاْسبااٌب ُأخا

اِريِ  اخْلاْمساة فنبه ابلرتمجة  عاٌة واالَِّذي واافاقا شاْرطا اْلُبخا ب ْ ب اْعِضهاا مخاْساٌة وايف ب اْعِضهاا سا
دا اْلواارِدا لاْيسا عالاى ما  ْعىنا التَّْحِديِد انْ ت اهاى واقاالا ب اْعُض اْلُمتاأاخِ رِينا حياْتاِمُل عالاى أانَّ اْلعادا

اٌل باِعيٌد لاِكْن  أاْن ياُكونا ب اْعُض الرُّوااِة ي اْعيِن ُروااةا اخْلاْمساِة ناِسيا اْلبااِقيا قُ ْلُت واُهوا اْحِتما
داِة يف حاِديِث أاك  ُهرا  ا واقاعا أِلاُْحادا ِمْن واْجٍه يُ قار ِبُُه ماا ت اقادَّما ِمنا الز َيا يْ راةا ِعْندا ُمْسِلٍم واكاذا

 ُ ُر أانَُّه صالَّى اَّللَّ آخارا عاْنُه وااْلماْجُنوُب شاِهيٌد ي اْعيِن صااِحبا ذااِت اجلْاْنِب واالَِّذي ياْظها
داًة عالاى ذاِلكا فاذاكا  ا يف واْقٍت آخارا واملْا ي اْقِصِد عالاْيِه واسالَّما ُأْعِلما اِبأْلاقالِ  مثَّ ُأْعِلما ِزَيا راها

ِة أاْكث اُر ِمْن ِعْشرِينا  احلْاْصرا يف شاْيٍء ِمْن ذاِلكا واقاِد اْجتاماعا لاناا ِمنا الطُُّرِق اجلْايِ دا
ا أارْ  ْرتُ ها اِديُث الَّيِت ذاكا ْمُتُه ممَّا اْشتامالاْت عالاْيِه اأْلاحا باعا عاْشراةا خاْصلاٍة فاِإنَّ ُماُْموعا ماا قادَّ

ِبيِل اَّللَِّ حاِديُث أاك  مااِلٍك اأْلاْشعاِريِ  ماْرُفوًعا  ِب ماْن يُ ْنكاُب يف سا خاْصلاًة وات اقادَّما يف ابا
امٌَّة أاْو مااتا عالاى ِفرااِشِه عالاى أايِ  حاْتٍف شااءا  ماْن واقاصاُه ف اراُسُه أاْو باِعريُُه أاْو لاداغاْتُه ها

 ف اُهوا شاِهيٌد واصاحَّحا الدَّاراُقْطيِن  من حاِديث بن ُعمارا ماْوُت اْلغارِيِب شاهااداٌة اَّللَُّ ت اعااىلا 
 (2وااِلْبِن ِحبَّانا ِمْن حاِديِث أاك  ُهرايْ راةا ماْن مااتا ُمرااِبطًا مااتا شاِهيدا. )

 
 العالمة العاشرة: املوت رابطا يف سبيل هللا .

ث اناا ث اناا أابُو  قال اإلمام مسلم : حادَّ عاْبُد هللِا ْبُن عاْبِد الرَُّْحاِن ْبِن ب اْهرااما الدَّارِِميُّ، حادَّ
ث اناا لاْيٌث ي اْعيِن اْبنا ساْعٍد، عاْن أايُّوبا ْبِن ُموساى، عاْن ماْكُحوٍل،  اْلوالِيِد الطَّيااِلِسيُّ، حادَّ

                                 
 .13/63شرح النووي على مسلم ، ابب بيان الشهداء ،  -  1
 6/43فتح الباري ، ابب الشهادة سبع سوى القتل ،  -  2
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: مساِ  ْعُت راُسولا هللِا صالَّى هللُا عالاْيِه واسالَّما عاْن ُشراْحِبيلا ْبِن السِ ْمِط، عاْن ساْلماانا، قاالا
ُلُه »ي اُقوُل:  ِإْن مااتا جاراى عالاْيِه عاما ٌر ِمْن ِصيااِم شاْهٍر واِقيااِمِه، وا ي ْ لاٍة خا ُط ي اْوٍم والاي ْ ِرابا

ُلُه، واُأْجِريا عالاْيِه ِرْزقُُه، واأاِمنا اْلفاتَّانا   «.الَِّذي كاانا ي اْعما
                       

ُب فاْضِل  َتريج احلديث : أخرجه اإلمام مسلم  يف صحيحه ،كتاب :اإلمارة ، ابا
ِبيِل هللِا عازَّ واجالَّ ، ج :  ِط يف سا  .1913، حديث رقم :3/1520الر ابا

ماْن رااباطا :»وأخرجه النسائي يف سننه قال : أاْخب اراانا عاْمُرو ْبُن ماْنُصوٍر.. به ،وبلفظ 
ُلُه يف ساِبي اناْت لاُه كاِصيااِم شاْهٍر واِقيااِمِه، فاِإْن مااتا جاراى عالاْيِه عاما لاًة كا ِل اَّللَِّ ي اْوًما والاي ْ

،سنن النسائي ، كتاب :اجلهاد ، «الَِّذي كاانا ي اْعماُل، واأاِمنا اْلفاتَّانا، واُأْجِريا عالاْيِه ِرْزقُهُ 
ِط ، ج :  ُب فاْضِل الر ابا  .3168رقم :، حديث 6/39ابا

ث اناا يُوُنُس  وله شاهد من حديث أك  هريرة ، أخرجه ابن ماجة يف سننه ، قال : حادَّ
: أاْخب اراين اللَّْيُث، عاْن زُْهراةا ْبِن  ث اناا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن واْهٍب قاالا : حادَّ ْبُن عاْبِد اأْلاْعلاى قاالا

: ماْن مااتا ماْعباٍد، عاْن أابِيِه، عاْن أاك  ُهرايْ راةا، عا  ْن راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللُا عالاْيِه واسالَّما قاالا
ِلِه الصَّاِلِح الَِّذي كاانا ي اْعماُل، واأاْجراى عالاْيِه  ُمرااِبطًا يف ساِبيِل اَّللَِّ أاْجراى عالاْيِه أاْجرا عاما

اماِة آِمًنا ِمنا اْلفازاِع. أخرجه ابن ماجة يف ِرْزقاُه، واأاِمنا ِمنا اْلفاتَّاِن، واب اعاثاُه اَّللَُّ ي اْوما اْلِقيا 
ِبيِل هللِا ، ج :  ِط يف سا ، حديث 2/924سننه ، كتاب :اجلهاد ، ابب : فاْضِل الر ابا

 .2767رقم : 
 
 

 العالمة احلادية عشرة: املوت على عمل صاحل .
 أخرج البيهقي يف السماء والصفات ، قال :
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، ان حُمامَُّد ْبُن ِإْسحااقا أاْخب اراانا أابُو عاْبِد اَّللَِّ   احلْااِفُظ، أاانا أابُو اْلعابَّاِس حُمامَُّد ْبُن ي اْعُقوبا
ُن ْبُن ُموساى اأْلاْشياُب، ان ُحاَّاٌد، عاْن ُعْثماانا اْلب ايتِ ِ ، عاْن نُ عاْيِم  ْبِن  الصَّاغااينُّ، ان حاسا

: أاْسناْدُت ال يْ فاةا، قاالا ، عاْن ُحذا : أاك  ِهْندا نَّيبَّ صالَّى هللُا عالاْيِه واسالَّما ِإىلا صاْدِري ف اقاالا
ًة » ماْن قاالا الا ِإلاها ِإالَّ اَّللَُّ ابِْتغااءا واْجِه اَّللَِّ ُخِتما لاُه هِباا داخالا اجلْانَّةا، واماْن صالَّى صاالا

صااما ي اْوًما ابِْتغااءا واْجِه اَّللَِّ ُخِتما لاُه هِباا  ابِْتغااءا واْجِه اَّللَِّ ُخِتما لاُه هِباا داخالا اجلْانَّةا، وامانْ 
قاٍة ابِْتغااءا واْجِه اَّللَِّ ُخِتما لاُه هِباا داخالا اجلْانَّةا   « داخالا اجلْانَّةا، واماْن تاصادَّقا ِبصادا

                         
 َتريج احلديث :

الإله إال هللا ختم له هبا دخل أخرجه البيهقي يف األمساء والصفات ، ابب من قال 
، حديث  84/ 2اجلنة ، ومن صلى ابتغاء وجه هللا ختم له هبا دخل اجلنة ، 

 .651رقم :
 رجال اإلسناد :

أابُو عاْبِد اَّللَِّ احلْااِفُظ: هو حُمامَُّد بُن عاْبِد هللِا بِن حُمامَِّد بِن ُحاُْدوايه اإِلمااُم،  - 1
لث شاْهر ربيع األاو ل، ساناة احلااِفُظ، النَّاِقُد، العا  الَّماُة ، ماْوِلُدُه: يف ي اْوم ااِلثْ ن انْيِ، اثا

ِإْحداى واِعْشرِْينا واثاالاِث مائاٍة، بِن اْيساابُ ْورا. حادَّثا عاْن: أابِيِه ، واحُمامَِّد بن ي اْعُقْوبا 
بااين  اْبِن األاْخرام،وغريمها ، وعنه :أبو بكر البيهقي والدارق وهو من  –طين الشَّي ْ

من صفر 17/162وغريمها)سري أعالم النبالء  –شيوخه  (،ماضاى ِإىلا راُْحاة هللا يف اثا
 (1044، 1043/  3ساناة مخاٍْس واأاْرباع مائاة . )تذكرة احلفاظ  

: هو اإِلمااُم، احلااِفُظ املُْتِقُن، احلُجَُّة، أابُو - 2 عاْبِد هللِا  أابُو اْلعابَّاِس حُمامَُّد ْبُن ي اْعُقوبا
بااينُّ، الن َّْيساابُ ْوِريُّ، ابُن األاْخراِم، ُوِلدا: ساناةا مخاِْسنْيا  حُمامَُّد بُن ي اْعُقْوِب بِن يُ ْوُسفا الشَّي ْ
وامائ ات انْيِ، روى عنه أابُو عاْبِد هللِا احلااِكم، واحياْىيا بُن ِإبْ رااِهْيما وغريهم، مااتا يف مُجااداى 

،تذكرة 15/466ْرباٍع واأاْرباِعنْيا واثاالاِث مائاٍة . ) سري أعالم النبالءاآلِخراة ساناةا أا 



 

 
1225 

، 354، طبقات احلفاظ: 265/  2، العَب: 866 - 864/  3احلفاظ: 
 (368/  2شذرات الذهب: 

( :هو اإِلمااُم، احلااِفُظ، املُجاوِ ُد، احلُجَُّة، أابُو 1حُمامَُّد ْبُن ِإْسحااقا الصغاين)  - 3
ِه حُمامٌَّد الصَّاغااينُّ،مثَّ باْكرٍ  ْعفاٍر،واِقْيلا: اْسُم جادِ  ، حُمامَُّد بُن ِإْسحااقا بِن جا

اِننْيا وامائاٍة)السري اِديُّ،ُوِلدا:يف ُحُدْوِد الثَّما عا ِمْن: يازِْيدا بِن 12/592الب اْغدا (،مسِا
اُرْونا، واعاْبِد الواهَّاِب بِن عاطااٍء،واساِعْيِد بِن أاك   ماْرمياا،وغريهم ومسع منه مسلم وأبو  ها

، 35/  9داود والرتمذي وحممد بن يعقوب األصم وغريهم)هتذيب التهذيب 
ْبِعنْيا 36 : ُهوا ث اْبٌت صاُدْوٌق،تُ ُويفِ ا يف سااِبِع صفٍر، سناةا سا (. قاالا اْبُن أاك  حاامتٍِ

 241، 240/  1، َتريخ بغداد 196، 195/  7وامائ ات انْيِ)اجلرح والتعديل 
 ( 68/  8األنساب 

ُن ْبُن ُموساى اأْلاْشياُب أبو علي البغدادي قاضي طَبستان واملوصل  - 4 حاسا
وُحص روى عن احلمادين وشعبة وسفيان وغريهم ، وعنه أُحد بن حنبل وحجاج 
بن الشاعر وأُحد بن منيع وأبو خيثمة وغريهم ، قال بن معني ثقة وكذا قال أبو 

 وقال أبو حامت وصاحل بن حممد وابن خراش صدوق زاد أبو حامت عن بن املديين
( قال ابن حجر :  323/  2حامت مث مات ابلري وحضرت جنازته ) التهذيب 

احلسن ابن موسى األشيب مبعجمة مث حتتانية أبو علي البغدادي قاضي املوصل 
 (164/ 1وغريها ثقة من التاسعة مات سنة تسع أو عشر ومائتني ) التقريب 

ُحاد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة موىل متيم ويقال موىل قريش وقيل  – 5
غري ذلك روى عن اثبت البناين وقتادة وكثريون ، وعنه ابن جريج والثوري وشعبة 

                                 
: الصغاين، بفتح الصاد املهملة، والغني املعجمة ويف آخرها 68/  8ال السمعاين يف " األنساب " ق  (1)

النون: هذه النسبة إىل بالد ُمتمعة وراء هنر جيحون، يقال هلا: جغانيان وتعرب فيقال هلا: الصغانيان، وهي  
 سجد حسن مشهوركورة عظيمة واسعة كثرية املاء والشجر واالهل، وسوقها كبرية، ومسجدها م
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( 10/ 3وهم أكَب منه وابن املبارك وابن مهدي والقطان  وغريهم . ) التهذيب 
وتغري حفظه أبخرة من كبار الثامنة  قال ابن حجر : ثقه عابد أثبت الناس يف اثبت

 ( 178/ 1مات سنة سبع وستني ومائة ) التقريب 
ُعْثماانا اْلب ايتِ ِ :هو عثمان بن مسلم ،ويقال اسم جده جرموز، البيت ،أبو عمرو  - 6

البصري، روى عن أنس والشعيب وعبد احلميد بن سلمة ونعيم بن أك  هند ، وعنه 
وهشيم وعيسى بن يونس وغريهم ،قال اجلوزجاين شعبة والثوري وُحاد بن سلمة 

عن أُحد: صدوق ثقة . وقال الدوري عن بن معني: ثقة . وقال معاوية بن صاحل 
عن ابن معني : ضعيف. وقال بن سعد : كان ثقة له أحاديث وكان صاحب رأي 

 (7/152) التهذيب   143وفقه . وذكره ابن حبان يف الثقات ، مات سنة 
: قال ابن حجر : وامسه النعمان بن أشيم األشجعي  نُ عاْيِم   - 7 ْبِن أاك  ِهْندا

الكويف روى عن أبيه وله صحبة ونبيط بن شريط وربعي بن حراش وغريهم ، وعنه  
سليمان التيمي ومغرية بن مقسم وزَيد بن خيثمة والزبري بن اخلريث وشعبة  وغريهم 

ة وذكره بن حبان يف الثقات قال أبو حامت صاحل احلديث صدوق وقال النسائي ثق
( نعيم ابن أك  هند 10/468قال عمرو علي مات سنة عشر ومائة . ) التهذيب 

النعمان ابن أشيم األشجعي ثقة رمي ابلنصب من الرابعة مات سنة عشر ومائة 
 (1/565)التقريب 

حذيفة ابن اليمان واسم اليمان حسيل مبهملتني مصغرا ويقال حسل بكسر   - 8
العبسي ابملوحدة حليف األنصار صحاك  جليل من السابقني . مث سكون 
 (1/154) التقريب 

 حكم احلديث : إسناده ضعيف ، فيه نعيم بن أك  هند ، وعثمان البيت ضعيفان .
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 اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، والصالة والسالم على سيدان رسول هللا ، 

 ومن وااله ، وبعد وعلى آله ، وصحبه ، 
  -فمن خالل البحث توصلت للنتائج التالية : 

ذكرت عدة عالمات على حسن اخلامتة  ، وظهور شيء منها أو وقوعه للميت ال 
يلزم منه اجلزم أبن صاحبها من أهل اجلنة ، ولكن يستبشر له بذلك ، كما أن عدم 

حنو ذلك . فهذا كله وقوع شيء منها للميت اليلزم منه احلكم أبنه غري صاحل أو 
 من الغيب .

 
وحلسن اخلامتة أسباب ،من أعظمها : أن يلزم اإلنسان طاعة هللا وتقواه ، وأساسه 
حتقيق التوحيد ، واحلذر من ارتكاب احملرمات ، واملبادرة إىل التوبة مما تلطِ خ به 

اه على املرء منها ، ومن األسباب أيضا : أن يلح املرء يف دعاء هللا تعاىل أن يتوف
اإلميان والتقوى.وأن يعمل اإلنسان جهده وطاقته يف إصالح ظاهره وابطنه ، وأن 
تكون نيته وقصده متوجهة لتحقيق ذلك ، فقد جرت سنة هللا سبحانه وتعاىل  أن 

 يوفق طالب احلق إليه ، وأن يثبته عليه ، وأن َيتم له به .
  وصل اللهم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم     

 الباحث     
 


