


ةَ ادَ ـــــــــــفَ إَ الَ َنَ ـــــاسَ ـــحَ ــمَ   

ةَ ادَ يَ عَ الَ َيثَ ادَ حَ ف يَأَ   

 أتليف:

 أيب احلسن حممد بن حممد بن عبد الرمحن البكري الصديقي 

(هـ259 املتوىف سنة:)  

 

 

: اعتىن به  

القرباص حكيم  

 

 باحث مبرحلة الدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

(ن والديه ومجيع املسلمنيعفا اهلل عنه وع)  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة:

احلمُد هلل رب ِّ العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدان حممد 
 وبعد:وعلى آله وصحبه أمجعني، 

رها؛ لتنوعها واختالف يعُسر حص، كثرية جدا  فإن  املؤلفات احلديثية يف األربعينيات النبوية  
 يف هذا الفن ، اإلمام أبو احلسن حممد بن حممدثكثرين ومن أشهر العلماء املشرهبا ومقصدها، م

ضم ن  رسالة،  أربعنيأكثر من ، فإنه وضع يف ذلك الصديقي الشافعي بن عبد الرمحن البثكري
لة  مج، وكنت وقفت قدميا  على نسختني خطتني جملموع يتضمن أربعني حديثا  كل واحدة منها 

 انتسخته لنفسي على أمل أن تتاح يل الفرصة املناسبة لتخريج أحاديثه،فلرسائل، تلك امن 
نشر ما األعباء، قر  يف خاطري أن أابدر بعلي  والتعليق عليه، فلما طال يب العهد، وكثرت 

ختريج أحاديثه م فيما يستقبُل من األايعلى اهليئة اليت هو عليها، عل  هللا يقي ض  انتهيُت منه
ه، والعناية أين اجتهدت يف نسخاالن وحسيب والتعليق عليه بتوس ع وإسهاب، ، ابستفاضة

قدر ه، وبيان حثكم العلماء على أحاديثإبخراج نصه، وما ألوُت جهدا  يف عزو نقوله ونصوصه، 
وهللا الثكرمي أسأل أن جيعله خالصا  لوجهه الثكرمي، وأن ينفعين به يوم ال ينفع اجلهد والطاقة، 

 ن، إال من أتى هللا بقلٍب سليم.ماٌل وال بنو 
 مباحث: مبقدمة، وأربعة وقدمت له

 املبحث األول: ترمجة موجزة للمؤلف.
 .ابلثكتاب وتوثيق نسبته ملؤلفهاملبحث الثاين: تعريف موجز 

 املبحث الثالث: منهجي يف حتقيق النص.
 : وصُف النسخ اخلطية للثكتاب.املبحث الرابع
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 .(1)للمؤلفاملبحث األول: ترمجة موجزة 
 أواًل: امسه ونسبه وكنيته:

بن أمحد بن حممد بن عوض بن  هو: حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن أمحد بن حممد
 البثكري الصديقي الشافعي املصري، أبو احلسن. عبد اخلالق

والصديقي: نسبة إىل أيب بثكر الصديق رضي هللا عنه، وكذا البثكري نسبة  إليه رضي هللا 
 عنه.

 مولده ونشأته:اثنياً: 
ولُد العالمة البثكري سنة تسع وتسعني ومثامنائة، مبصر، ونشأ هبا، واشتغل بتحصيل 
العلوم، وأخذها عن أعيان القوم، وحفظ املتون، وتفنن يف سائر العلوم والفنون، وتبح ر يف 

فيس، ن العلوم الشرعية والعربية واألدبية، وجلس للتدريس يف اجلامع األزهر، وأقرأ فيه كل علمٍ 
 السيما مذهب إمام األئمة حممد بن إدريس.

 اثلثاً: أهم شيوخه وتالميذه.
 أواًل: أهم شيوخه.

 أخذ العالمة البثكري العلم عن مجاعة من أكابر ذلك الزمان منهم:
 إبراهيم بن أيب شريف الشهري ابلربهان.-1
 الشهري بشيخ اإلسالم.األنصاري زكراي -2
 رضي الدين الغزي.-3

 أهم تالميذه:اثنياً: 
 أخذ عن اإلمام البثكري مجٌع عزير من طالب العلم، ومن أبرزهم:

 أمحد بن حجر املثكي.-1
 حممد الرملي.-2
 اخلطيب الشربيين.-3
 أمحد بن قاسم.-4

                                                           

(، ومعجم 7/77م )(، واألعال362(، والنور السافر )ص:2/232ترمجته يف هدية العارفني )(1) 
 ( وغريها.2/624(، ومعجم املفسرين، )11/222املؤلفني )
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 عبد الرؤوف املناوي.-7
 عبد العزيز بن علي الزمزمي.-6

 رابعاً: أهم مؤلفاته وآاثره.
ها اليت طبقت شهرهتا اآلفاق، حىت قال عن اشتهر اإلمام البثكري بثكثرة التصانيف،

 الشلي: "وانتشرت تصانيفه يف سائر األقطار، وانتفع هبا الثكبار والصغار"، ومن أهم  مؤلفاته:
 .(1)األحاديث احملذرات من شرب املسثكرات .1
 .(2)إرشاد الزائرين حلبيب رب العاملني .2
 .(3)بشرى العابد بفضل املساجد .3
 .(4)واجلهادبشرى العباد بفضائل الرابط  .4
 .(7)بشرى املستاك بفضيلة السواك .7
(6)ڇۋ  ۅ  ۅ  ڇ أتدية األمانة يف قوله تعاىل:  .6

  
 .(7)جتديد األفراح بفضائل النثكاح .7
 .(8)حتذير أهل اآلخرة من دار الدنيا الدائرة .8
 .(2)حتفة السالك ألشرف املسالك .2

                                                           

 (.2773توجد منه نسخة خطية ابملثكتبة املركزية ابلرايض، برقم: )(1) 
 (.1771توجد منه نسخة خطية مبثكتبة برينستون، برقم: )(2) 
 (.7/2726توجد منه نسخة خطية ابملثكتبة احملمودية برقم: )(3) 
 (.1127نسخة ابحلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )توجد منه (4) 
 (.4/2627توجد منه نسخة خطية ابملثكتبة احملمودية برقم: )(7) 
 (.4/2627توجد منه نسخة خطية ابملثكتبة احملمودية برقم: )(6) 
(، وقد انتهيت من انتساخه 1127توجد منه نسخة خطية ابحلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )(7) 

  ييسر نشرر قريبا .ومقابلته، ولعل هللا
 (.2773توجد منه نسخة خطية ابملثكتبة املركزية ابلرايض برقم: )(8) 
 (.3/784توجد منه نسخة خطية خبزانة بن يوسف ابملغرب برقم: )(2) 
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 .(1)حتفة العجالن يف فضائل عثمان بن عفان .17
 .(2)يان املقامات واملراتبحتفة واهب املواهب يف ب .11
 .(3)ترتيب السور وتركيب الصور .12
 .(4)تفسري البثكري .13
 .(7)اجلوهر الثمني من كالم سيد املرسلني .14
 .(6)حسن اإلصابة يف فضل الصحابة .17
 .(7)الدرر يف فضائل الفاروق عمر .16
 .(8)رفع اإللباس عن فضل الزرع والغراس .17
 .(2)الروض األنيق يف فضائل الصديق .18
 .(17)بيان أهنم أمراءشرف الفقراء و  .12
 .(11)غاية الطلب يف فضل العرب .27

                                                           

(، ونسخة خطية مبثكتبة امللك 1127توجد منه نسخة خطية ابحلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )(1) 
 (.121/14عبد العزيز، برقم )

 (.4222توجد منه نسخة خطية ابملثكتبة الظاهرية برقم )(2) 
 (.1127توجد منه نسخة ابحلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )(3) 
 م.2717طبع بتحقيق: أمحد فريد املزيدي يف دار الثكتب العلمية، بريوت: (4) 
 (.1127توجد منه نسخة ابحلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )(7) 
 (.1717ة ابملثكتبة املركزية ابلرايض برقم: )توجد منه نسخة خطي(6) 
 (.1127توجد منه نسخة ابحلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )(7) 
(، وقد انتهيت من انتساخه ومقابلته، 1127توجد منه نسخة ابحلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )(8) 

 ولعل هللا ييسر نشرر قريبا .
 (.1127م: )توجد منه نسخة ابحلرم املثكي ضمن جمموع برق(2) 

 (.1127توجد منه نسخة ابحلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )(17) 
 (.1127توجد منه نسخة ابحلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )(11) 
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 .(1)الفتح القريب بفضل الثكرب واملشيب .21
 .(2)القول اجللي يف فضائل علي .22
 حماسن اإلفادة يف أحاديث العبادة )وهو كتابنا هذا(. .23
 .(3)احملذرات من شرب املسثكرات .24
 .(4)حمو األوزار بفضل االستغفار .27
 .(7)مالذ أهل اإليقان عند حوادث الزمان .26
 .(6)نزهة األبصار بفضائل األنصار .27
 .(7)النظر الثاقب فيما لقريش من املناقب .28
 .(8)هناية اإلفضال يف تشريف اآلل .22

 خامساً: وفاته.
تويف أبو احلسن البثكري رمحه هللا تعاىل سنة: اثنتني ومخسني وتسعمائة، وكانت جنازته 

 ىل رمحة واسعة. مشهورة، ودفن جبوار قرب اإلمام الشافعي رمحهما هللا تعا
  

                                                           

(، وقد انتهيت من انتساخه ومقابلته، 1127توجد منه نسخة ابحلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )(1) 
 ولعل هللا ييسر نشرر قريبا .

 (.1127حلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )توجد منه نسخة اب(2) 
 (.1127توجد منه نسخة ابحلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )(3) 
 (.1127توجد منه نسخة ابحلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )(4) 
 (.1127توجد منه نسخة ابحلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )(7) 
 (.1127توجد منه نسخة ابحلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )(6) 
 (.1127توجد منه نسخة ابحلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )(7) 
 (.1127توجد منه نسخة ابحلرم املثكي ضمن جمموع برقم: )(8) 
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 املبحث الثاين: تعريف موجز ابلكتاب وتوثيق نسبته ملؤلفه.
 أواًل: موضوع الكتاب.

فقد  فضل زايرة املريض وعيادته،يبدو واضحا  من خالل عنوانه أنه كتاب يتحدث عن 
أربعني حديثا يف فضائل ذلك، معزوة إىل خمرجيها، وشارحا  غريبها، وغوامض مصنفه فيه مجع 
فَادةم "فهذا كتاٌب لقبته: ))فقال:  بذلك رمحه هللا يف مقدمة كتابه صرحوقد يها، معان ََحاَسنم اْلإم ِبم

عزوِّ أودعُته أربعني حديثا ، يُعمل هبا يف فضائل األعمال، متبعة  ابل "ِفم َأَحادميثم الإعَياَدةم 
 .((ملخرجيها، وبيان غريب ألفاظها ومعانيها

 ىل املؤلف.اثنياً: توثيق نسبة الكتاب إ
 :ما أييتويتضح ذلك من خالل 

، واتريخ أتليفه، همؤلفاسم و  عنوانه، التنصيص علىته هنايمقدمة الثكتاب و أنه ورد يف  -أ
ومثكان وضعه، مما يؤكد توثيق نسبة الثكتاب لصاحبه، حيث وردت يف آخرر العبارة اآلتية: 

األشعري،  الصديقي الشافعي قال ذلك وكتبه مؤلفه: حممد بن حممد بن عبد الرمحن البثكري))
سبط آل احلسن رضي هللا عنهم، يف جملٍس لطيف جدا ، بني صاليت الظهر والعصر، يف يوم 
االثنني: سابع عشر شهر هللا احملرم احلرام، افتتاح عام مثان وعشرين وتسعمائة، ببلد هللا احلرام 

 .((األمني، يف منزيل بقصر الغوري بباب إبراهيم...
 حاجي خليفة يف كشفبه إىل املؤلف بعض من ترجم له ومنهم: الثكتاب نس-ب

 .(3)، ويف إيضاح املثكنون(2)الباابين يف هدية العارفنيو ، (1)الظنون
أنه ورد ضمن جمموع رسائل كلها لإلمام أيب احلسن البثكري، ومن خالل االطالع -ج

ا اإلمام؛ لثكونه ذعلى مضمونه وحمتوار، وطريقة تصنيفه، يتأكد الناظر فيه أنه أحد كتب ه
 .اليت وقفُت عليها يف سائر كتبه األخرى املسلوكة طريقته فيه انتهج  

  

                                                           

 (.6/232ينظر: كشف الظنون، حلاجي خليفة )(1) 
 (.2/232ينظر: هدية العارفني، للباابين )(2) 
 (.4/447ينظر: إيضاح املثكنون، للباابين )(3) 
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 منهجي ِف حتقيق النص. املبحث الثالث:
قارنت بني نسخيت اجملموع، مث اعتمدت نسخة احلرم املثكي أصال ، ونسخة جامعة -1

 امللك سعود فرعا .
فقودة معليها املؤلف، فإن كانت  عزوت األحاديث إىل مصادرها األصيلة اليت حييل-2

 .مصادرها الفرعيةبينت ذلك، وعزوهتا إىل 
 النقول من مصادرها األصيلة.سائر وثقت -3
 ضبطت الثكلمات اليت حتتاج إىل ضبط، وشرح ما أغفله املصنف من الغريب.-4
 .مباحث أربعةقدمُت للعمل مبقدمة، و -7
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 : وصف النسخ اخلطية للكتاب.املبحث الرابع
 النسخة األوىل:

( ضمن جمموع يتضمن عشرين رسالة  1127ثكتبة احلرم املثكي برقم: )نفيسة مبنسخة 
نة: س: حممد بن عبد اخلالق األمشوين احلنفي، انتسخها لنفسهكلها أليب احلسن البثكري، 

 هـ.1126
تستقل و الثانية من رسائل هذا اجملموع، عيادة هي الرسالة حماسن اإلفادة يف أحاديث الو 
 ، ورمزُت هلا بـ: )أ(.من اجملموع (31)( إىل الصفحة 12) الصفحةفيه من 

 النسخة الثانية:
وهي ضمن جمموع يقع يف مخسني  (،2186نسخة مثكتبة جامعة امللك سعود، برقم: )

(، وهي مقابلة على نسخة 74للوحة )( إىل ا67) الصفحةمن  لوحة، وتستقل فيه هذر الرسالة
 أخرى ومصححة، ورمزت هلا بـ: )ب(.
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 األوىل من نسخة مكتبة احلرم املكي صورة الصفحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 األوىل من نسخة جامعة امللك سعود صفحةصورة ال
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 سن اإلفادةحما
 يف أحاديث العيادة
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

وأشثكرر محدا  ، أمحدر محته اجلنَّةبر  (1)وأاثب  عليها، عيادة  املريض ُسنَّةاحلمد هلل الذي جعل 
 ،ةحمِّْن  هادة  تُزيل كل ش، وأشهُد أن ال إله إال هللا وحدُر ال شريك  له، هنَّ م  وُيثكافُئ مزيدر و  ، يُوايف نعمه
سيدان حممدا  عبدر ورسوله مزيُل كل فتنة، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه صالة تنو ر  وأشهُد أنَّ 
 عد:أما ب ة،ُجنَّ غسق  الد  

نَ مََ ))لقبته:  فهذا كتابٌ  فَادَ  اسم ، يُعمل هبا يف عني حديثا  أودعُته أرب ((َياَدةم ةم ِفم َأَحادميثم الإعم اْلإم
تبعة  ابلعزوِّ ملخرجيها، وبيان غريب ألفاظها ومعانيها، وأان أسأل هللا القبول، إنه فضائل األعمال، مُ 

 .مأمول ل ِّ كُ   يلِّ  و  
 ل  خ  ا د  ذ  إِّ "م قال: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّ  (2)هللا عنه رضي جابرعن  احلديث األول:

 يف لهُ  ئْ سِّ ُه كيف هو؟ وليـُنْ لْ أ  سْ ، ولي  (3)هِّ تِّ ه  بْـ على ج   درُ ي   عْ ض  ي  ، ولْ هُ حْ افِّ ص  يُ لْ فـ   ريضٍ ى م  ل  م ع  كُ دُ ح  أ  
البيهقي يف الشعب،  ، أخرجه"اء املالئثكةع  كدُ   املريضِّ  (4)عاءدُ  له، فإنَّ  ه أن يدعو  لُ األجل، ويسأ  

 .(7)وضع فه
 ،(6)اإلنساُء: التأخري، أبن يقول له: أنت طي ٌب، أو خبري، وأماراُت اخلري والعافية عليك الئحةٌ 

 .(7)وحنور

                                                           

 ".يف )ب(: "علينا(1) 
 .خلت )أ( من الرتضي يف مجيع املواطن، وأثبته من )ب( وهو فيها ليس يف مجيع املواطن(2) 
 .يف )ب( "جهبته" وهو تصحيف(3) 
 يف )ب( "فدعاء".(4) 
، وقال البيهقي: 8772(، رقم احلديث: 11/428أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان، )(7) 
 "ضعيف".

 سقطت من )ب(.(6) 
 (، مادة: "نسأ".1/76لجوهري )ينظر: الصحاح، ل(7) 
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 إذا دخلت   ال:ق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنرضي هللا عنه عن عمر  احلديث الثاين:
 .(2)دعاء املالئثكة، أخرجه ابن ماجه، وابن السينلك، فإنَّ ُدعاءر ك يدعو (1)على مريٍض فُمرر أن

إذا عاد : الق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن   عن علي  كرم هللا وجههُ  احلديث الثالث:
مشى يف خرافة اجلن ة حىت جيلس، فإذا جلس/][ غمرته الرمحة، فإن كان ُغدوة   (3)الرجُل الرجل  املسلم  

 .(7)وغرير، وهو حسنٌ  ، أخرجه اإلمام أمحد(4)بح  صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ُيص
إذا عاد  :الق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  رضي هللا عنه ثوابن عن  احلديث الرابُع:

 .(6)الرجل أخار املسلم ، فإنه يف خرافة اجلنة حىت يرجع ، أخرجه البيهقي يف الشعب، وابن جرير
إذا عاد الرجل ": قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنرضي هللا عنه وعنه  احلديث اخلامُس:

 .(7)، أخرجه ابن جرير"أخار املريض فهو يف خمرفة اجلنة
نة، وجمتمُع والفاء، وسُط اجل بفتح أوله وإسثكان اخلاء املعجمة وفتح الراء املهملة ُة:ف  ر  خْ م  والْ 

 .(8)طريقها األعظم، وكذا ما تصرف من هذر املادة

                                                           

 .)ب( منسقطت (1) 
، وابن السين يف عمل اليوم والليلة 1441(، رقم احلديث: 1/463أخرجه ابن ماجه يف سننه )(2) 

، وقال البوصريي: "إسناد رجاله ثقات، إال أنه منقطع، فإن رواية ميمون 777(، رقم احلديث: 777)ص: 
 (.2/21بن مهران عن عمر مرسلة" ينظر: مصباح الزجاجة )

 يف )ب( "السقيم".(3) 
 .يف )ب( "حىت ميسي، وإن كان مساء  صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ُيصبح"(4) 
، والنسائي يف السنن الثكربى 612(، رقم احلديث: 1/422أخرجه أمحد يف مسندر )(7) 

، وأبو يعلى يف 1442(، رقم احلديث: 1/463وابن ماجه يف سننه ) ،7472(، رقم احلديث: 7/72)
، وقال: 637(، رقم احلديث: 2/267، والضياء يف املختارة )262(، رقم احلديث: 1/227ر )مسند

 (.3/373"إسنادر صحيح"، وكذا صححه األلباين يف الصحيحة )
وأمحد يف مسندر  ،8747(، رقم احلديث: 11/473أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان، )(6) 

كما يف مجع اجلوامع للسيوطي -ب اآلاثر ، وابن جرير يف هتذي22377(، رقم احلديث: 37/78)
(1/447.) 

 (.1/447) -كما يف مجع اجلوامع، للسيوطي-ابن جرير يف هتذيب اآلاثر أخرجه (7) 
 (، مادة: "خرف".2/171ينظر: مقاييس اللغة، البن فارس )(8) 
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إذا : الق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن   رضي هللا عنه أيب هريرةعن  احلديث السادُس:
عاد الرجل أخار أو زارر يف هللا، قال هللا له: طبت  وطاب  ممشاك، وتبوأت  منزال  يف اجلن ة، أخرجه ابن 

 .(1)حبان، وهو حديٌث صحيحٌ 
إذا عاد  :قال لم عليه وسرسول هللا صلى هللا أن   رضي هللا عنه ابن عمرعن  احلديُث السابُع:

أحدكم مريضا  فليقل: اللهمَّ اشفِّ عبدك، يْنثكأُ لك  عدوا ، أو ميشي لك إىل صالة، أخرجه احلاكم، 
 .(2)وهو صحيحٌ 

إذا عاد   :الق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  رضي هللا عنه أيب أمامة عن  احلديث الثامن:
 .(3)ه حظ ه من عيادته، أخرجه الديلميأحدكم مريضا  فال أيكل عندر شيئا ، فإن

حق  ": الق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنرضي هللا عنه عن أيب هريرة  احلديث التاسع:
م عليه إذا لقيه، ويشم ته إذا عطس، ويعودر إذا مرض، ويشهد سل ِّ املسلم على املسلم مخٌس: يُ 

 .(4)أمحد ، أخرجه اإلمام"جنازته/][ إذا مات، وجييبه إذا دعار
 حق  املسلمِّ "أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: رضي هللا عنه وعنه  احلديث العاشر:

، "ميُت العاطسِّ ، وتشالدعوةِّ  ، وإجابةُ اجلنازةِّ  ، واتباعُ املريضِّ  ادةُ ، وعيالسالمِّ  مخٌس: رد   على املسلمِّ 
 .(7)أخرجه مسلم

                                                           

، وابن املبارك يف الزهد 2261(، رقم احلديث: 7/228ابن حبان يف صحيحه )أخرجه (1) 
، والبخاري يف 8378(، رقم احلديث: 8/278(، وأمحد يف مسندر )778(، رقم احلديث: )1/246)

 (.7/8، وحسنه األلباين يف التعليقات احلسان )347(، رقم احلديث: 126األدب املفرد )ص:
، وابن حبان يف صحيحه 1273(، رقم احلديث: 1/427احلاكم يف مستدركه )أخرجه (2) 

، وحسنه 177(، رقم احلديث: 13/44، والطرباين يف املعجم الثكبري )2274(، رقم احلديث: 7/232)
 (.221-3/227الشيخ األلباين يف الصحيحة )

، وقال الشيخ األلباين: "ضعيف 1272(، رقم احلديث: 1/374الديلمي يف الفردوس )أخرجه (3) 
 (.7/311"ضعيف جدا " ينظر: سلسلة األحاديث الضعيفة )

، وقال الشيخ األلباين: "موضوع، 4717(، رقم احلديث: 3/13وس )الديلمي يف الفردأخرجه (4) 
 (.8/326آفته: أبو عصمة نوح بن أيب مرمي، وهو وضاع". ينظر: سلسلة األحاديث الضعيفة )

(، كتاب: السالم، ابب: من حق املسلم للمسلم رد  4/1774مسلم يف صحيحه )أخرجه (7) 
 .2162السالم، رقم احلديث: 
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يه ن جدر أنَّ رسول هللا صلى هللا علعن هبز بن حثكيم عن أبيه ع احلديث احلادي عشر:
سرتته،  ز  و  عْ أ   وإن، وإن استقرضك أقرضته، هُ ت  عْ شيـَّ  دته، وإن مات  إن مرض عُ  حق  اجلارِّ "وسلم قال: 

عليه الريح،  تسد  يته، وال ترفع بناءك فوق بنائه فأته، وإن أصابته مصيبة عز  هنَّ  وإن أصابه خريٌ 
 .(1)الثكبريمعجمه ، أخرجه الطرباين يف "رف له منهاإال أن تغ ك  رِّ دْ وال تؤذر بريح قِّ 

 ق ِّ احل أن يرتك، تنزيال  له يف الطلب منزلة   (2)وأنه ال ينبغي له ،ك دِّ أ  التَّ  ومعىن أن  ذلك حق  
 زم.الالَّ 

عائُد "ال: أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق رضي هللا عنه عن ثوابن احلديث الثاين عشر:
 .(3)، أخرجه مسلمٌ "خمرفة اجلنة حىت يرجعاملريض ميشي يف 

هللا عليه  أنَّ رسول هللا صلىرضي هللا عنه عن عبد الرمحن بن عوف  احلديث الثالث عشر:
 .(7)، أخرجه البزار(4)"محةالرَّ  هُ تْ ر  م  اجلنة، فإذا جلس عندر غ   ةِّ ف  ر  يف خم ْ  املريضِّ  ائدُ ع  "وسلم قال: 

قال:  أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلمرضي هللا عنه عن أيب أمامة  احلديث الرابع عشر:
ثكم تعيادُة املريض أن يضع أحدكم يدر على وجهه، أو على يدر، فيسأله كيف هو؟ ومتام حتيَّ "

 .(6)، أخرجه اإلمام أمحد، والطرباين يف الثكبري"املصافحة

                                                           

، وضعفه الشيخ األلباين 1714(، رقم احلديث: 12/412اين يف املعجم الثكبري )الطرب أخرجه (1) 
 (.6/26يف السلسلة الضعيفة )

 .سقطت من )ب((2) 
(، كتاب: الرب  والصلة واآلدب، ابب: فضل عيادة 4/1282أخرجه مسلم يف صحيحه )(3) 

 .2768املريض، رقم احلديث: 
 قيم األحاديث بني )أ( و )ب(، وذلك ألهنم يف )ب( ملمن هذا املوطن فما يليه اختلف تر  تنبيٌه:

 .يرقموا حديث عبد الرمحن بن عوف، وجعلور حديثا واحدا  مع حديث ثوابن
 .اجلملة سقطت من )ب(جلس خل  اذإ"ف قوله:(4) 
، وقال الشيخ األلباين: إسنادر 1736(، رقم احلديث: 1/187أخرجه البزار يف مسندر )(7) 

 (.4/762الصحيحة )ضعيف جدا . انظر: سلسلة األحاديث 
، والطرباين يف املعجم 22372(، رقم احلديث: 36/647أخرجه اإلمام أمحد يف مسندر )(6) 

، وقال الشيخ األلباين: "إسنادر وار جدا". انظر: سلسلة 7874(، رقم احلديث: 8/211الثكبري )
 (.4/764األحاديث الصحيحة )
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 ها.رُتب ىمن متامها وأعل أنه/][ (1)ن كان غرير كذلكومعىن أن ذلك عيادة، وإ
أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  رضي هللا عنه عن أنس احلديث اخلامُس عشر:

عيادة بعد ثالث، ال يُعاد، والوا يف العيادة إال أن يثكون مغلواب  فب  غِّ أ  عودوا املريض، وأجيبوا الداعي، و  
 .(2)خري العيادة أخفها قياما ، والتعزية مرة، أخرجه الديلميو 

 .(3)يادة: الزايرة وقتا  بعد وقت، حبيُث ال ميل  ب  يف العوالغِّ 
عاد؛ الختالط عقله ال يُ  العائد   فُ رِّ عْ : أن املريض إذا كان ال يـ  "إال أن يثكون مغلواب  "ومعىن 

 .(4)لعدم الفائدة يف عيادته من حيث املرض
لم أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وس رضي هللا عن عن أيب سعيد احلديث السادس عشر:

 .(7)عوا اجلنازة تذكروا اآلخرة، أخرجه ابن حبان يف صحيحه، وهو صحيحٌ تبال: عودوا املريض، واق
عودوا "أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: رضي هللا عنه وعنه  احلديث السابع عشر:

 .(6)، أخرجه الضياء يف املختارة وغرير، وهو صحيح"ركم اآلخرةذك  املريض، واتبعوا اجلنازة تُ 
قال:  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمرضي هللا عنهما عن ابن عمر  احلديث الثامن عشر:

شهد  واليوم بسبعمائة، ومن صام يوما  يف سبيل هللا عز وجل   امرٍئ مسلم فثكأمنا من شهد إمالك"
 صام يوما    فثكأمناا  واليوم بسبعمائة، ومن عاد مريض م فثكأمنا صام يوما  يف سبيل هللاختان امرٍئ مسل

                                                           

 يف )ب(: "وإن كان غري ذلك".(1) 
(، وقال 1274يف مند الفردوس كما يف الغرائب امللتقطة، البن حجر )ص: الديلميأخرجه (2) 

الشيخ األلباين: موضوع؛ آفته: نوح بن أيب مرمي، وهو وضاع. انظر: سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة 
(8/326.) 

 (.3/336ينظر: النهاية يف غريب احلديث، البن األثري )(3) 
 يف )ب(: "املريض".(4) 
، والبخاري يف األدب املفرد 2277(، رقم احلديث: 7/221ابن حبان يف صحيحه )أخرجه (7) 

، وقال الشيخ 1112(، رقم احلديث: 2/363، وأبو يعلى يف مسندر )718(، رقم احلديث: 266)ص:
 (.4/636األلباين: "إسنادر حسن". ينظر: سلسلة األحاديث الصحيحة )

، وأمحد يف مسندر 17841رقم احلديث: (، 2/444أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )(6) 
، 718(، رقم احلديث: 183، والبخاري يف األدب املفرد )ص:11277(، رقم احلديث: 17/372)

 (.126وصححه الشيخ األلباين. ينظر: صحيح األدب املفرد )ص:
 ومل أعثر عليه يف املختارة للضياء كما أفاد  املصنف رمحه هللا تعاىل.
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واليوم  ة فثكأمنا صام يوما  يف سبيل هللااغتسل يوم اجلمع واليوم بسبعمائة، ومن/][ يف سبيل هللا
 .(1)بسبعمائة، أخرجه األزدي يف الضعفاء وضعفه، وأبو الشيخ، وابن النجار

 أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:رضي هللا عنه عن أنس  احلديث التاسع عشر:
قفي يف ثجه ال، أخر "املرضى ومروهم فليدعوا لثكم، فإن دعوة املريض مستجابٌة، وذنبه مغفورٌ عودوا "

 .(2)الثقفيات
م قال: عودوا ليه وسلأنَّ رسول هللا صلى هللا عرضي هللا عنه عن عثمان  احلديث العشرون:

تعزية مرة، أخرجه  يُعاد، والعا ، إال أن يثكون مغلواب  فالبْ أو رِّ  عوا اجلنائز، والعيادُة غِّب ا  املريض، واتب
 .(3)البغوي يف مسند عثمان وقال: جمهول اإلسناد

والر ِّْبُع: بثكسر الراء املهملة وإسثكان الباء املوحدة، أن يعودر يوما  ويرتكه يومني وأيتيه يف 
 .(4)الرابع

: بثكسر الغني املعجمة، وإسثكان املوحدة، أن يعودر يوما  ويرتكه يوما ، وأيتي يف الثالث،  هوالغِّب 
سب الصديق يُعاد كل  يوم، وحنور حب وهذا التقييد حبسب األعم  األغلب يف العادة، وإال فنحوُ 

 احلاجة.
م،  ددة له، ومن مث  كان مقدارها ثالثة أايوجمُ  زن املصابِّ ذكرة حلُ التعزية مرة: أهنا مُ أن  ومعىن 

 ل يف الفروع.كما ُفص ِّ 

                                                           

، وسندر ضعيف 871(، رقم احلديث: 2/67د يف املنتخب من مسندر )أخرجه عبد بن محي(1) 
(، وعزار املتقي اهلندي يف كنز العمال ملن عزار هلم 2/466جدا ، انظر: إحتاف اخلرية املهرة، للبوصريي )

 (.17/882املصن ُف هنا )
الطرباين يف املعجم و  ،122: رقم احلديث، (1/243)القاسم الثقفي يف الثقفيات أبو أخرجه (2) 

، والبيهقي 1136(، رقم احلديث: 346، ويف الدعاء )ص:6727(، رقم احلديث: 6/147األوسط )
، وقال اهليثمي: "فيه عبد الرمحن بن قيس العمري 2774(، رقم احلديث: 12/367يف شعب اإلميان )

 (.2/227وهو مرتوك احلديث". ينظر: جممع الزوائد )
، من طريق البغوي به، 187(، رقم احلديث: 2/688أخرجه قاضي املارستان يف مشيخته )(3) 
 (.3/1222اإلسناد كما قال. ينظر: ختريج أحاديث اإلحياء ) وهو جمهول

 (.1/376ينظر: غريب احلديث، البن اجلوزي )(4) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َألبيَالحسنَالبكريمحاسنَاإلفادةَفيَأحاديثَالعيادةََََََََََََََََََََََََََََََ

 

08 

ه وسلم أنَّ رسول هللا صلى هللا علي رضي هللا عنهما رعن ابن عم احلديث احلادي والعشرون:
 .(1)املريض أعظُم من ات باع اجلنائز، أخرجه الديلمي قال: عيادة/][

 غريهم. (2)ولعل املعىن فيه: أن معاملة األحياء أوىل وأفضُل من
م ليه وسلأنَّ رسول هللا صلى هللا ع رضي هللا عنه عن أيب موسى احلديث الثاين والعشرون:

 .(3)قال: فثك وا العاين، وأجيبوا الداعي، وأطعموا اجلائع، وعودوا املريض، أخرجه الشيخان
 .(4)والعاين: األسريُ 

عليه  أنَّ رسول هللا صلى هللا رضي هللا عنهما بن عباساعن  احلديث الثالث والعشرون:
عظيم أن لعرش الوسلم قال: من دخل على مريٍض مل حتضر وفاته فقال: أسأُل هللا العظيم رب ا

 .(7)يشفيك  سبع  مر اٍت شفي، أخرجه ابن أيب شيبة
 .(6)وأخرج أبو داود واحلاكم معنار، وهو صحيحٌ 

ه وسلم أنَّ رسول هللا صلى هللا عليرضي هللا عنهما عن ابن عمر  احلديث الرابع والعشرون:
لرسل لقيامة مع األنبياء واقال: من أعان مسلما  بثكلمة، أو مشى له خطوة، حشرر هللا عز وجل  يوم ا

 .(7)آمنا ، وأعطار هللا على ذلك أجر سبعني شهيدا  قُتلوا يف سبيل هللا عز وجل ، أخرجه ابن عساكر
                                                           

، وقال الشيخ األلباين: "إسنادر 4111(، رقم احلديث: 3/44أخرجه الديلمي يف الفردوس )(1) 
 (.8/327ضعيٌف جدا ". ينظر: سلسلة األحاديث الضعيفة )

 هم".يف )ب(: "معاملة غري (2) 
، ومل خيرجه مسلم يف صحيحه  3746(، رقم احلديث: 4/68أخرجه البخاري يف صحيحه )(3) 

 رمحه هللا. كما أفاد  املصنف، فلعله سبُق قلم منه
 (.2/717اجملموع املغيث، أليب موسى املديين )(4) 
، وأبو يعلى يف مسندر 23772(، رقم احلديث: 7/46أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )(7) 

 ، وإسنادُر ضعيف.2483(، رقم احلديث: 4/366)
(، 3/472، والرتمذي يف جامعه )3176(، رقم احلديث: 3/187أبو داود يف سننه ) هأخرج(6) 

، واحلاكم يف مستدركه 2137(، رقم احلديث: 2/732، وأمحد يف مسندر )2783رقم احلديث: 
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ، عن ابن عباس رضي هللا عنهما، 1268(، رقم احلديث: 1/423)

"من عاد مريضا  مل حيضر أجلع، فقال عندر سبع مرار: أسأُل هللا العظيم رب  العرش العظيم أن يشفيك، 
 إال عافار هللا من ذلك املرض"، وقال الرتمذي: "هذا حديٌث حسٌن غريب".

 (.72/227أخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )(7) 
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أنَّ رسول هللا صلى هللا  رضي هللا عنه (1)عن صفوان بن عس ال احلديث اخلامس والعشرون:
ىت يرجع، ومن عاد أخار املؤمن الرمحة حمن زار أخار املؤمن خاض يف رايض "عليه وسلم قال: 
 .(2)، أخرجه الطرباين يف الثكبري"اجلنة حىت يرجعخاض يف رايض 

سلم/][ أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه و  رضي هللا عنه عن عثمان احلديث السادس والعشرون:
ابن جه ، أخر "الرمحة هُ تْ ر  م  من عاد مريضا  خاض يف رمحة هللا عز وجل ، فإذا جلس عندر غ  " قال:

 .(3)عساكر
سلم قال: أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه و رضي هللا عنه عن جابر  احلديث السابع والعشرون:

، أخرجه ابن حبان، واحلاكم، (4)"من عاد مريضا  مل يزل خيوض يف الرمحة، فإذا جلس اغتمس فيها"
 .وهو صحيحٌ 

عليه وسلم  هللا صلى هللا أنَّ رسولرضي هللا عنه عن أيب هريرة  احلديث الثامن والعشرون:
قال: من عاد مريضا  أو زار أخا  له يف هللا، انداُر مناٍد: أن طبت  وطاب  ممشاك وتبو أت  يف اجلنة 

 .(6)، أخرجه الرتمذي وقال: غريبٌ (7)منزال  
 . ذت  : اخت   ومعىن تبوأت 

                                                           

 وهو تصحيٌف. يف )ب( "عساكر"(1) 
، وفيه عبد األعلى بن أيب 7382(، رقم احلديث: 8/67أخرجه الطرباين يف املعجم الثكبري )(2) 

 (.2/228املساور وهو ضعيف. ينظر: جممع الزوائد، للهيثمي )
(، وقال أبو حامت: "هو حديٌث منثكر". ينظر: 67/226أخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )(3) 

 (.7/377امت )علل احلديث البن أيب ح
، وأمحد يف مسندر 17834(، رقم احلديث: 2/443أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )(4) 

(، واحلاكم يف مستدركه 7/222، وابن حبان يف صحيحه )14267(، رقم احلديث: 22/162)
 ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجار.1227(، رقم احلديث: 1/771)

 يف )ب( "نُزال ".(7) 
(، 1/464، وابن ماجه يف سننه )2778(، رقم احلديث: 3/433أخرجه الرتمذي يف جامعه )(6) 

، ويف إسنادر أبو سنان عيسى 8378(، رقم احلديث: 8/278، وأمحد يف مسندر )1443رقم احلديث:  
 (.438بن سنان القسلمي وهو لني احلديث. ينظر: تقريب التهذيب )ص:
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ه وسلم قال: يأنَّ رسول هللا صلى هللا علرضي هللا عنه عن علي   احلديث التاسع والعشرون:
من عاد مريضا  ابتغاء مرضات هللا وتنجيز موعود هللا، ورغبة  فيما عندر، وك ل هللا به سبعني ألف 

 .(1)ملك يصلون عليه إن كان صباحا  حىت ميسي، وإن كان مساء  حىت ُيصبح، أخرجه ابن النجار
يه وسلم قال:  علأنَّ رسول هللا صلى هللارضي هللا عنهما عن ابن عباس  احلديث الثالثون:

عاد  من أول النهار استغفر له  (2)من عاد مريضا  خاض يف الرمحة، فإذا جلس إليه غمرته الرمحة، فإن
ن عاد آخر النهار استغفر له سبعون ألف ملك حىت يصبح، قيل إسبعون ألف ملك حىت ميسي، و 

 .(3)ريالطرباين يف الثكب ، أخرجهاي رسول هللا: هذا للعائد، فما للمريض قال: لُه أضعاف هذا/][
سلم قال: أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه و رضي هللا عنه عن أنٍس  احلديث احلادي والثالثون:

، "فة عنيٍ ر ألف سنة ال يعصِّ هللا فيها ط   عملِّ  ر  أجرى هللا له أجْ  ،من عاد مريضا  فجلس عندر ساعة"
 .(4)أخرجه أبو نعيم يف احللية

اال: قال قرضي هللا عنهما عن كعب بن عجرة، وكعب بن مالك  احلديث الثاين والثالثون:
، "يهاف خاض يف الرمحة، فإذا جلس  عندر استنقع من عاد مريضا  "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 .(7)أخرجه الطرباين
وسلم قال:  أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه رضي هللا عنه عن علي   احلديث الثالث والثالثون:

مريضا  إمياان  ابهلل واحتسااب  وتصديقا  بثكتابه، وك ل هللا به سبعني ألف ملك يصلون عليه من عاد "

                                                           

 (.1216-3/1217يج أحاديث اإلحياء )نقله عنه الزبيدي يف ختر (1) 
 يف )ب( "فإذا".(2) 
، وقال اهليثمي: فيه 11481(، رقم احلديث: 11/127أخرجه الطرباين يف املعجم الثكبري )(3) 

 (.2/228حممد بن عبد امللك األنصاري ومل أجد من ذكرر. ينظر: جممع الزوائد )
(، رقم 64دنيا يف املرض والثكفارات )ص:(، وابن أيب ال8/161أخرجه أبو نعيم يف احللية )(4) 

 (. 17/774، وقال الشيخ األلباين: "موضوع". ينظر: سلسلة األحاديث الضعيفة )72احلديث: 
، وأمحد يف مسندر 373(، رقم احلديث: 12/172أخرجه الطرباين يف املعجم الثكبري )(7) 

ريب دي، وهو ضعيف. ينظر: تق، ويف سندر جنيح بن عبد الرمحن السن17727(، رقم احلديث: 17/88)
 (.772التهذيب )ص:
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 (1)خراف من حيث يصبح حىت ميسي، ومن حيث ميسي حىت ُيصبح، وكان ما كان قاعدا  عندر يف
 .(2)يف أماليه ، أخرجه ابن صصري"اجلنة

من "لم قال: سول هللا صلى هللا عليه وسأنَّ ر  رضي هللا عنه وعنه احلديث الرابع والثالثون:
اجلنة، فإذا جلس عندر استنقع يف الرمحة، فإذا خرج من عندر وك ل  (3)عاد مريضا  مشى يف خراف

 .(4)الشعب ، أخرجه البيهقي يف"هللا به سبعني ألف ملك يستغفرون له، وحيفظونه ذلك اليوم
 عليه أنَّ رسول هللا صلى هللا عنهما رضي هللاعن ابن عباس  احلديث اخلامس والثالثون:

من عاد مريضا  يلتمُس وجه هللا خاض يف رمحة هللا خوضا ، فإذا قعد عندر استنقع "وسلم قال: 
 .(7)"استنقاعا   فيها/][

ه وسلم أنَّ رسول هللا صلى هللا عليرضي هللا عنه عن ثوابن  احلديث السادس والثالثون:
، "خرافة اجلنة، قيل اي رسول هللا وما خرافة اجلنة؟ قال: جناحها من عاد مريضا  مل يزل يف"قال: 

 .(6)أخرجه مسلٌم وغرير
 واجلناُح: اجلانُب العايل، وهو مأخوٌذ مما تقدم.

، عن عبد هللا بن أيب بثكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن أبيه احلديث السابع والثالثون:
ىت من عاد مريضا  ال يزال خيوض يف الرمحة ح"ل: عن جدر، أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قا

خرج، ومن  حىت يرجع من حيثإذا قعد  عندر استنقع فيها، مث إذا قام من عندر ال يزال خيوض فيها 
، وابن ، أخرجه ابن جرير، والبغوي"لل الثكرامة يوم القيامةعز ى أخار املؤمن مبصيبة كساُر هللا حُ 

 .(7)عساكر
                                                           

 يف )ب( "أخراف".(1) 
 .2121(، رقم احلديث: 3/87أخرجه قوام السنة يف الرتغيب والرتهيب )(2) 
 يف )ب( "أخراف".(3) 
يف مسندر  ، وأمحد8747(، رقم احلديث: 11/478أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )(4) 

 ، ويف إسنادر رجٌل جمهول.1166(، رقم احلديث: 2/27)
 .8746(، رقم احلديث: 11/478أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )(7) 
 ، وليس فيه تفسري اخلرافة.2768(، رقم احلديث: 4/1282مسلم يف صحيحه ) أخرجه(6) 
، الطرباين يف 232ديث: (، رقم احل181ابن أيب الدنيا يف املرض والثكفارات )ص: أخرجه(7) 

، 1136(، رقم احلديث: 2/32، والبيهقي يف السنن الصغرى )7226(، رقم احلديث: 7/273األوسط )
 ، وعبد هللا بن أيب بثكر بن حممد مل يسمع من جدر.8847(، رقم احلديث: 11/462ويف شعب اإلميان )
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سلم قال: أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه و رضي هللا عنه عن علي   ثون:احلديث الثامن والثال
عليه حىت  ون  ل  ص  يُ  ملكٍ  ألف   به سبعون   ل  ك ِّ من عاد  مريضا  قعد يف خرافة اجلنة، فإذا قام من عندر ُو "

 .(1)، أخرجه البيهقي يف الشعب"الليل
لى هللا كان  رسول هللا ص": قالرضي هللا عنهما عن ابن عباس  احلديث التاسع والثالثون:

 .(2)، أخرجه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح"جلس  عند رأسه :عليه وسلم إذا عاد مريضا  
كان رسول هللا صلى هللا عليه "قالت:  ارضي هللا عنهعن عائشة  :(3)احلديث األربعون

، أخرجه أبو " ال أبسإذا عاد  مريضا  يضُع يدر على املثكان الذي أيمل مث  يقول: بسم هللا وسلم/][
 .(4)يعلى، ورجاله موثقون

 خامتة:
ول هللا قال: كان  رس رضي هللا عنه أخرج أبو يعلى املوصلي يف مسندر، عن أنس بن مالك

سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له،  ثالثة أايمالرجل من إخوانه  (7)صلى هللا عليه وسلم إذا فقد  
سأل ف من األنصار يف اليوم الثالث قد رجال  فعادر، ف زارر، وإن كان مريضا   وإن كان شاهدا  

قال  ،برر، ال يدخل يف رأسه شيء إال خرج من دُ (6)تركنار مثل الفرخ فقيل: اي رسول هللا ،عنه

                                                           

وعبد الرزاق يف مصنفه  ،8741(، رقم احلديث: 11/474البيهقي يف شعب اإلميان )أخرجه (1) 
، ويف سندر 1167(، رقم احلديث: 2/367، وأمحد يف مسندر )6762(، رقم احلديث: 3/724)

 جمهوٌل.
، والبخاري يف األدب املفرد 2437(، رقم احلديث: 4/318أبو يعلى يف مسندر )أخرجه (2) 

، وابن 17817يث: (، رقم احلد2/384، والنسائي يف السنن الثكربى )736(، رقم احلديث: 277)ص:
، وصححه الشيخ األلباين يف التعليقات احلسان 2277(، رقم احلديث: 7/247حبان يف صحيحه )

(7/17.) 
يف )ب( ترقيم هذا احلديث: التاسع والثالثون، والذي بعدر جعلور األربعني، وقد سبق التنبيه (3) 

 على املوضع الذي بدأ منه هذا االختالف بني النسختني.
، وقال اهليثمي: رجاله موثوقون. 4472(، رقم احلديث: 7/436أبو يعلى يف مسندر ) أخرجه(4) 

 (.2/222ينظر: جممع الزوائد )
 يف )ب( "قعد" وهو تصحيٌف.(7) 
 يف )ب( "الفرج".(6) 
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ل هللا قال: فخرجنا مع رسو  ،عودوا أخاكم: (1)لبعض أصحابه :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ف لنا، صوعمر، فلما دخلنا عليه إذا هو كما وُ  أبو بثكرصلى هللا عليه وسلم نعودر ويف القوم 

ال خرج إي يف رأس كيف جتدك؟ قال: ال يدخل شيءٌ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   فقال
معك  فصليتقال: اي رسول هللا، مررت بك وأنت تصلي املغرب،  من دبري، قال: ومم ذاك؟

قال: فقلت: اللهم ما    ،حامية :(2)قالها إىل آخر  القارعة ما القارعة: وأنت تقرأ هذر السورة
رسول  قالف ،ىقوبته يف الدنيا، فنزل يب ما تر ل يل عج ِّ ع  فـ   يب عليه يف اآلخرةعذ  مكان من ذنب 

ا حسنة ويف اآلخرة نيبئس ما قلت، أال سألت هللا أن يؤتيك يف الد  هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ى  صلفدعا بذلك ودعا له النيب هللا عليه وسلم صلىقال: فأمرر  ويقيك عذاب النار؟ /][حسنة

ضتنا حضأ :اي رسول هللا ن عقال، قال: فلما خرجنا قال عمرفقام كأمنا نشط م (3)هللا عليه وسلم
ن املرء املسلم إرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: على عيادة املريض، فما لنا يف ذلك؟ قال  آنفا  

، ه الرمحةغمرت رإذا خرج من بيته يعود أخار املسلم، خاض يف الرمحة إىل حقويه، فإذا جلس عند
كم   اوكان املريض يف ظل عرشه، وكان العائد يف ظل قدسه، ويقول هللا ملالئثكته: انظرو 

قال:  ،فواقا   (7)واسباحت إن كان قول: أي رب، فواقا  ي: قال ،عند املريض العواد (4)واسباحت
ر خربو أملالئثكته: اكتبوا لعبدي عبادة ألف سنة، قيام ليله وصيام هنارر، و  عز وجل   فيقول هللا

؟ قال: يقولون: (6)ل ملالئثكته: انظروا كم احتسبواويقو  قال: ،أين مل أكتب عليه خطيئة واحدة
، والدهر عشرة آالف سنة، إن مات فيقول: اكتبوا له دهرا   ،ساعة (7)إن كانوا احتسبوا ،ساعة

ى عليه لص ثكتب عليه خطيئة واحدة، وإن كان صباحا  تقبل ذلك دخل اجلنة، وإن عاش مل 

                                                           

 "لبعض أصحابه" سقطت من )ب(.(1) 
 يف )ب( بدل "قال" "انٌر".(2) 
 .(أ) بذلك خل سقط من فدعامن قوله: (3) 
 يف )أ( "احتسبوا" واملثبت من )ب(.(4) 
 يف )أ( "احتسبوا" واملثبت من )ب(.(7) 
 يف )أ( "احتسبوا" واملثبت من )ب(.(6) 
 يف )أ( "احتسبوا" واملثبت من )ب(.(7) 
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بح، وكان لك حىت يصصلى عليه سبعون ألف م ، وإن كان مساء  بعون ألف ملك حىت ميسيس
 انتهى. (1)"يف خراف اجلنة

 ، وكان رجال  صاحلا ، لثكنه مرتوك احلديث لغفلته.(2)ويف سندر عباد بن كثري
ط وقد أخرج الطرباين يف األوستثكون إال بعد ثالث، وظاهر هذا احلديث أن العيادة ال 

عاد ال يُ "قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: رضي هللا عنه يف عن أيب هريرة بسند ضع
واألقوى: أنه يُعاد عند حتقق مقتضى العيادة، وإن مل يبلغ ، انتهى، (3)"املريض إال بعد ثالث

 ، وهللا املوفق للصواب.(4)هثالثة أايم، وإمنا ترك العمل ابحلديث هنا لضعف
وهناية ما قصدانر، ويف الباب أحاديث طويلةٌ وغريها، يرجُع حاصلها هذا متام ما أردانر، 

إىل ما ذكرانر، واحلمد هلل وال حنمُد إال إاير، وصلى هللا على أفضل نيبٍ  ورسول اصطفار، وعلى 
 وواالر، وحسبنا هللا ونعم الوكيل. (7)آله وصحبه ومن نصرر

البكري الصديقي الشافعي  حممد بن حممد بن عبد الرمحن"قال ذلك وكتبه مؤلفه: 

األشعري، سبط آل احلسن رضي اهلل عنهم، يف جملٍس لطيف جداً، بني صالتي الظهر 

والعصر، يف يوم االثنني: سابع عشر شهر اهلل احملرم احلرام، افتتاح عام مثان وعشرين 

                                                           

، ويف سندر عباد بن كثري وهو 3422(، رقم احلديث: 6/177أبو يعلى يف مسندر )أخرجه (1) 
 ما نب ه عليه املصنف رمحه هللا تعاىل.مرتوك، ك

، عباد ابن كثري الثقفي البصري، العابد، روى عن أيب عمران اجلويين، وحيىي بن أيب كثري، واثبت(2) 
(، وتقريب التهذيب، البن حجر 1/731وعنه: أبو نعيم، وعدة، مرتوك، انظر: الثكاشف، للذهيب )

 (. 227)ص:
، وقال الشيخ األلباين: 3773(، رقم احلديث: 4/18وسط )الطرباين يف املعجم األأخرجه (3) 

 (.1/277موضوع. انظر: سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة )
 يف )أ( "لضعف" واملثبت من )ب(.(4) 
 سقطت من )ب(.(7) 
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لتمتّع به ا بباب إبراهيم، أحسن اهلل د اهلل احلرام األمني، يف منزيل بقصر الغوريوتسعمائة، ببل

 ."(1)يف بلده، وبآثارها وما فيها من األمور العظام، إنه اهلل املالك ذو اجلالل واإلكرام، آمني

 )مت حبمد اهلل وحسن عونه وتوفيقه(                                                       
 

                                                           

 ."نيعمجأله وصحبه آعلى وصلى هللا على سيدان حممد و " )ب( يف(1) 
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