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 حق الجار
  .هــ748وتوفي فيها سنة  673ولد في دمشق سنة  الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
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  بن عثمان الذهبياإلمام أبي عبد اهللا محمد بن أحمد 
  

  إسمه وآنيته:أوال
هو الشيخ اإلمام الحافظ الكبير، مؤرخ اإلسالم، شيخ المحدثين، محدث العصر، وخاتمة الحفاظ، شمس الدين،
أبو عبد اهللا، محمد بن أحمد ابن عثمان بن قايماز بن عبد اهللا الذهبي الترآماني الفارقي ثم الدمشقي، الشافعي،

  .المقرئ
  

  أصله: ثانيا
قايماز ابن الشيخ عبد اهللا الترآماني «: يرجع الذهبي إلى أصول ترآمانية، فقد قال الذهبي عن جد أبيه قايماز

  وآذا قال في جده عثمان»   ...الفارقي، جد أبي
  .فهو من أسرة ترآمانية األصل، سكنت مدينة َميَّافارقين من أشهر مدن ديار بكر

آر بشار عواد فر ترجمته للذهبي آتب بخطه على طرة المجلد التاسع إلى بني تميم، فقد ذ 1ويرجع في والئه
تأليف محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز مولى  « )3012نسخة أياصوفيا (»   تاريخ اإلسالم «عشر من 
  .»بني تميم 

  
  نسبته  : ثالثا

ب المدقوق وقد برع بها الذهبي نسبة إلى صناعة الذهب، فقد آان والده شهاب الدين أحمد يمتهن صناعة الذه
  .وتميز، وعرف بالذهبي

  »  بابن الذهبي  «  وعرف محمد بابن الذهبي، نسبة إلى صناعة أبيه، وآان هو يقيد اسمه
الصالح الصفدي، وتاج الدين السبكي، والحسيني، وابن : ، مثل)بالذهبي(وقد عرف عند بعض معاصريه

  .آثير
  

  مولده: رابعا
  .ثالث وسبعين وستمائة ولد في شهر ربيع اآلخر سنة

 .وذآر ابن حجر أن مولده في الثالث من الشهر المذآور، وآان مولده في مدينة دمشق
  

  أسرته: خامسا
عاش الذهبي في أجواء أسرة متدينة متعلمة ميسورة الحال، األمر الذي ساعده على التحصيل العلمي منذ 

  .نعومة أظفاره
حمد بن عثمان قد طلب العلم، وسمع الصحيح من المقداد القيسي سنةفمن جهة والده، آان والده شهاب الدين أ

  .)هـ698(، وقد ترجم له الذهبي في معجم شيوخه، وقد توفي والده سنة)هـ666 (
وآذلك استفاد الذهبي من عمته ست األهل بنت عثمان بن قايماز، وهي أمه من الرضاعة، وآان قد أجاز لها 

وسمعت من عمر بن القواس . مالك، وزهير بن عمر الزرعي، وجماعة ابن أبي اليسر، وجمال الدين بن
  .وغيره

  .)هـ729(فروى الذهبي عنها، وآانت وفاتها سنة
                                                            

  :الوالء على ثالثة أقسام  1
  وهو الغالب بحيث ينسب إلى من أعتقه: والء عتق  - أ
 وذلك بأن يسلم العجمي على يد العربي: والء إسالم  -  ب
 وذلك بأن يكون الشخص حليفا لقبيلة فينسب إليها: والء حلف  -  ت
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رجل (:ولكن لم تكن أسرة والده عريقة في العلم مشهورة به، فجد الذهبي عثمان ابن قايماز يقول عنه الذهبي
  .له الذهبي في معجم الشيوخ، وقد ترجم )هـ683(وآان نجارا، وقد توفي سنة )أّمي

وآذلك جد أبيه قايماز بن عبد اهللا، فلم يذآر الذهبي أن له اشتغاال بالعلم، وذآر أنه توفي عن مائة وتسع 
  .سنين، وقد عمَِّر وأضر بآخره، وآانت وفاته سنة إحدى وستين وستمائة

آان خيرا،  « :الموصلي، قال عنه فإنها ابنة علم الدين، أبو بكر سنجر بن عبد اهللا: وأما من جهة والدته
  .)هـ680(عاقال،مديرا للمناشير بديوان الجيش، مات سنة

الحاج المبارك، أبو  «  :وقد أفاد الذهبي من خاله علي بن سنجر بن عبد اهللا الموصلي، وقال في ترجمته
أبي بكر  ، مولده في سنة ثمان وخمسين وستمائة، وسمع بإفادة مؤدبه ابن الخباز من-خالي- إسماعيل

األنماطي، وبهاء الدين أيوب الحنفي، وست العرب الكندية، وسمع معي ببعلبك من التاج عبد الخالق وجماعة،
وتوفي في الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وثالثين . وآان ذا مروءة وآد على عياله، وخوف من اهللا

  .»  وسبعمائة
مة، واسمه أحمد ابن عبد الغني بن عبد الكافي األنصاريوفي محيط أسرته استفاد الذهبي من زوج خالته فاط

الذهبي، المعروف بابن الحرستاني، وقد سمع الحديث ورواه، وآان حافظا للقرآن الكريم، آثير التالوة 
  .)هـ700(توفي بمصر سنة.له
  

  نشأته في طلب العلم: سادسا
  .في بداية طلبه للعلم، أسرته وبلدهآانت أهم العوامل التي أثرت في التكوين العلمي لإلمام الذهبي

 -بعد توفيق اهللا تعالى- أما أسرته، فهو آما أسلفنا من أسرة متدينة متعلمة، ميسورة الحال، األمر الذي ساعد
على دفع الذهبي إلى آتاتيب تعليم القرآن في صغره، والتفرغ بعد ذلك لطلب العلم وتحصيله من ريعان 

ولم يكن يكدر صفو هذه النعمة إال امتناع والده عن . صيل قوته وطلب رزقهشبابه، بدال من االنشغال في تح
السماح له بالرحلة في طلب العلم إال في رحالت قصيرة ال تتجاوز أربعة أشهر، وذلك لخوفه عليه وشدة 

  .تعلقه به
ى الرحلة وآنت أتحسر عل « :وقد عبر الذهبي عن تحسره لعدم االلتقاء بعض الشيوخ لهذا المانع ومن ذلك

ولم يكن الوالد يمكنني من   «  :وقال في موضع آخر»   إليه، وما أتجسر خوفا من الوالد، فإنه آان يمنعني
  .» السفر

وأما العامل الثاني، فهو بلده دمشق التي آانت تجمع في ذلك العصر شموس العلم من أمثال شيخ اإلسالم ابن 
برفقة هؤالء واإلفادة منهم، وأضف إلى ذلك اشتهار  تيمية، والحافظ الِمزي وغيرهما، فقد حظي الذهبي

دمشق في ذلك الحين بكبريات دور الحديث، آدار الحديث الظاهرية، ودار الحديث السكرية، ودار الحديث 
فقد آانت دمشق في ذلك العصر مرآز إشعاع علمي وخاصة في علوم الحديث، وخير . األشرفية، وغيرها

دينا من مؤلفات وموسوعات علمية آتبت في تلك الحقبة الزمنية التي عاشها شاهد على ذلك ما نراه بين أي
  .الذهبي

وقد بدأ الذهبي بدايته العلمية بحفظ آتاب اهللا تعالى، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، وذلك على يد أحد 
  .بعة أعوامالمؤدبين، واسمه عالء الدين بن الحلبي، المعروف بالبصبص، حيث أقام الذهبي في مكتبه أر

ثم انتقل الذهبي بعدها إلى الشيخ مسعود بن عبد اهللا األغزازي، فلقنه جميع القرآن، ثم قرأ عليه نحو من 
  .أربعين ختمة

تلك هي بواآير دراسته، والتي تعبها بعد ذلك جلوسه في مجالس الشيوخ، وذلك ببلوغ سن الثامنة عشرة، 
العناية بطلب العلم، وقد رآز في تلك المرحلة على علمين  حيث تعتبر هذه السن عند الذهبي بداية مرحلة

  :شريفين عظيمين هما
علم القراءات وعلم الحديث، فالزم آبار علماء القراءات في عصره، حتى أصبح متقنا لهذا الفن وأصوله 

ه عن أن يتنازل ل - وهو من المقرئين المجودين- ومسائله، مما حذا بالشيخ محمد ابن عبد العزيز الدمياطي
  .)هـ693(حلقته بالجامع األموي، عقب مرض الشيخ، الذي توفي على إثره سنة

  .وإن آان الذهبي لم يستمر في ذلك المنصب إال قرابة السنة بسبب انشغاله بالرحلة إلى طلب العلم
  » وتال بالسبع وأذعن له الناس«  :قال عنه السيوطي

الذهبي، حيث اعتنى به العناية الفائقة حتى أصبح هذا العلم  وأما علم الحديث، فقد آان له النصيب األوفر عند
 هو شغله الشاغل طيلة حياته، فقد سمع الذهبي مئات الكتب واألجزاء الحديثية، ولعل نظرة في معجم
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تبرهن لك على سعة اطالعه وغزارة تحصيله في هذا الجانب، فضال عن نتاجه الذي  )المعجم الكبير(شيوخه
  .يشهد بتبوئه المنزلة العالية والمقام الرفيع بين مصاف أآابر هذا الفن

وطلَب الحديث وله ثماني عشرة سنة، فسمع الكثير، ورحل، وعني بهذا الشأن، وتعب  « :قال عنه السيوطي
  »  فيه قدمهفيه وخدمه إلى أن رسخت

ومن عناية الذهبي بعلمي القراءات والحديث في تلك المرحلة، إال أنه لم يهمل علوم العربية واألدب والتاريخ،
- على شيخه موفق الدين أبي عبد اهللا محمد بن أبى العالء»   الحاجبية «فقد عني بدراسة النحو، فسمع

    )هـ690(المتوفى سنة -النصيبي
ية، وإمام أهل األدب في مصر آنذاك، الشيخ محمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي آما درس على شيخ العرب

  )هـ698(المتوفى سنة
  .، وقد تعاطى الشعر، ونظم اليسير منه» إضافة إلى سماعه لعدد آبير من مجاميع الشعر واللغة واألدب «
سيرة، والتاريخ العام، ومعجمات واهتم بالكتب التاريخية، فسمع عددا آبيرا منها شيوخه، في المغازي، وال «

  »  الشيوخ والمشيخات، وآتب التراجم األخرى
وفي العموم فقد اعتنى الذهبي في فترة تحصيله بشتى العلوم الدينية مع مت تحتاجه تلك العلوم من علوم اآللة 

جمات لك مع\ونحوها من العلوم المساعدة مع أنه لم ينقطع عن التحصيل والسماع طوال حياته، يشهد ل
شيوخه ومؤلفاته الموسوعية التي تؤآد دراسته لعدد ضخم من المؤلفات في العقيدة، والتفسير، والحديث، 

  .والفقه، والتاريخ، واللغة، واألدب، وغيرها
وقد انعكس هذا التحصيل الواسع على مؤلفاته التي تشهد له بسعة اإلطالع وغزارة اإلنتاج مع القوة والمكن 

  .في مختلف العلوم
  

  رحالته: سابعا
مع ما أسلفنا من أن والد الذهبي آان يمنعه من السفر والرحلة في طلب العلم وهو في مقتبل شبابه، إال أن ذلك

المنع لم يكن بالكلية، فقد سمح له والده ببعض الرحالت القصيرة، تمكن من خاللها االلتقاء ببعض العلماء 
قام بها أثناء حياة والده، رحلته إلى بعض المدن الشامية، خارج محيط دمشق، ومن بين تلك الرحالت التي

بعلبك، وحلب، وحمص، وحماة، وطرابلس، والكرك، والمعرة، وبصرى، ونابلس، والرملة، والقدس، :ومنها
  .وتبوك

لكن أبرز رحالته في هذه الفترة آانت إلى مصر، التي زارها في الفترة من رجب إلى ذي القعدة من 
مرورًا بفلسطين، وآان قد وعد والده أن ال يقيم في هذه الرحلة أآثر من أربعة أشهر، وبسبب  )هـ695(عام

  .ذلك لم تطل فترة رحلته، ولكنه استفاد آثيرا حيث سمع من شيوخها وآبار علمائها
أي ُبعيد وفاة والده، رحل الذهبي للحج وسمع بمكة، وعرفة، ومنى، والمدينة من مجموعة )هـ698(وفي سنة

  .من الشيوخ
  .آما آانت له بعض الرحالت في تلك الفترة انحصرت في محيط البالد الشامية

وارتحل وسمع بدمشق، وبعلبك، وحمص، وحماة، وحلب، وطرابلس، ونابلس،  « :قال عنه ابن الصفدي
  .» والرملة، وِبلِبس، والقاهرة، واألسكندرية، والحجاز، والقدس، وغير ذلك

  
  شيوخه: ثامنا
  .الصفدي أن عدد شيوخ الذهبي وصل إلى ألف وثالثمائة شيخذآر

وقد حرص الذهبي على تدوين أسماء شيوخه الذين استفاد منهم عن طريق السماع أو اإلجازة، فكتب معجم 
  .)اللطيف(الشيوخ الكبير، واألوسط، والصغير

  .وقد طبع معجم الشيوخ الكبير بتحقيق الدآتور محمد الحبيب الهيلة
  »  أما بعد فهذا معجم العبد المسكين محمد ابن أحمد بن عثمان « :ذهبي في مقدمتهوقال ال

يشتمل على ذآر من لقيته أو آتب إلي باإلجازة في الصغر، وعلى آثير من المجيزين لي في «  :إلى أن قال 
  .»  الكبر ولم أستوعبهم، وربما أجاز لي الرجل ولم أشعر به، بخالف ما سمعته منه فإني أعرفه

ولسنا بصدد ذآر الجم الغفير من شيوخ الذهبي، ولكن نشير إلى أن الذهبي حظي برفقة ثالثة من مشاهير 
  :عصره الذين طّبقت سمعتهم اآلفاق وهم

  )هـ728/هـ661(شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  -
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 )هـ742/هـ654(العالمة الحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي  -
 )هـ739/هـ665(الحافظ على الدين القاسم بن محمد البرزالي العالمة -

وآان للذهبي مع هؤالء األعالم صحبة ومالزمة، وآان الذهبي أصغر الجميع سنًا، وآان أبو الحجاج المزي 
أآبرهم، وآان بعضهم يقرأ على بعض، فهم شيوخ وأقران في الوقت ذاته، يجمعهم التمسك بعقيدة السلف 

في تعلمها ونشرها والدفاع عنها، وحبهم لعلم الحديث واالشتغال به وحرصهم على اتِّباع الصالح والرغبة 
  .آثار السلف الصالح

  .وقد ترآت تلك الصحبة آثارها القوية على شخصية الذهبي وتكوينه العلمي، ويظهر ذلك جليا في آتاباته
مع أن فارق السن آان بينه وبين  - ألعالموقد ساعد على تكوين الذهبي لتلك العالقة والصلة الوثيقة بهؤالء ا

ما حباه اهللا به من الذآاء وقوة الحافظة، األمر  -المزي تسع عشرة سنة، وبينه وبين ابن تيمية اثنتا عشرة سنة
  .الذي ساعده على مالزمة هؤالء األعالم ومجاراتهم مع ما تميزوا به من علم واسع، وذآاء مفرط

  .على هؤالء األعالم وامتدحهم في آتاباته، واعترف لهم بالفضل والجميل وقد أثنى الذهبي الثناء العطر
  

  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: تاسعا
تصدر الذهبي مرتبة اإلمامة في عدد من العلوم، فهو إمام في علم القراءات، وإمام في علوم الحديث، وإمام 

  .في علم التاريخ
  :أما في القراءات
  » آان إمامًا في القراءات «  :)هـ842 (ناصر الدين المتوفي سنةفقد قال عنه ابن 
  » األستاذ، الثقة الكبير « :وقال ابن الجزري

التلويحات في علم  «ومن مؤلفاته في ذلك، آتاب . وقد اعتنى الذهبي بهذا الفن في مرحلة مبكرة من حياته
إال أنه مع إتقانه لهذا الفن لكنه لم »  صارمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألع  «: ، وآتاب» القراءات

  .يتفرغ له آما ذآر ذلك ابن الجزري، ولعل ذلك بسبب انشغاله بعلوم الحديث
  

  : أما في علوم الحديث
فقد تفانى الذهبي في خدمة علوم الحديث، وأآثر من التصنيف فيها، ولقيت مؤلفاته القبول عند الناس، فهذا 

وال »  س في تواليفه، ورحلوا إليه بسببها، وتداولوها قراءة ونسخًا وسماعاورغب النا « :ابن حجر يقول
غرابة في ذلك فاإلمام الذهبي بلغ منزلة عالية ودرجة رفيعة بسبب ما حباه اهللا من صفات وخصائص عليمة 

  .تميز بها
ن عثمان محمد بن أحمد ب «: حيث قال –وهو صالح الدين الصفدي  –واسمع  إلى وصف بعض تالميذه له

بن قايماز، الشيخ اإلمام العالم العالمة الحافظ، أبو عبد اهللا الذهبي، حافظ ال يجارى، والفظ ال يبارى، أتقن 
الحديث ورجاله، ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس، وأزال اإلبهام في تواريخهم واإللباس، مع ذهن 

لكثير، ونفع الجم الغفير، وأآثر من التصنيف ووفر يتوقد ذآاؤه، ويصح إلى الذهب نسبته وانتماؤه، جمع ا
أي  –ولم أجد عنده جمود المحدثين، وال آوذة   « :إلى أن قال .» باالختصار مؤونة التطويل في التأليف

وأعجبني. النقلة، بل هو فقيه النظر، له دربة بأقوال الناس، ومذاهب أئمة السلف، وأرباب المقاالت - )بالدة (
تصانيفه من أنه ال يتعدى حديثا يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن، أو ظالم إسناد، أو طعن ما يعانيه في

  »  في رواٍة، وهذا لم أر غيره يعاني هذه الفائدة فيما يورده
إن المحدثين اآلن عيال في الرجال  «: وإمامة الذهبي في هذا الشأن ال يختلف فيها اثنان، ولذلك قال السيوطي

  .»  المزي، والذهبي، والعراقي، وابن حجر: نون الحديث على أربعةوغيرها من ف
وبينهم  –شيخنا وأستاذنا، محدث العصر، اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ  «: وقال عنه التاج السبكي

المزي، والبرزالي، والذهبي، والشيخ الوالد، ال خامس لهم في عصرنا، فأما أبو عبد اهللا  –عموم وخصوص 
نظير له وآنـز، هو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظا، وذهب العصر معنى ولفظا،  فبصر ال

وشيخ الجرح والتعديل، ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها، وآان محط رحال المعنت، ومنتهى رغبات 
ره، وهو الذي من تعنت، تعمل المطي إلى جواره، وتضرب البزل المهارى أآبادها فال تبرح أو تبيد نحو دا

وسمع منه الجم الكثير، ومازال يخدم هذا « إلى أن قال. » خرَّجنا في هذه الصناعة وأدخلنا في عداد الجماعة
الفن حتى رسخت فيه قدمه، وتعب الليل والنهار وما تعب لسانه وقلمه، وضربت باسمه األمثال، وسار اسمه 

 وال يدبر إذا أقبلت الليال، وأقام بدمشق ُيرحل إليه من مسير لقبه الشمس إال أنه ال يتقلص إذا نزل المطر،
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    .»  سائر البالد وتناديه السؤاالت من آل ناد
آان عالمة زمانه في الرجال وأحوالهم، حديث الفهم، ثاقب الذهن، وشهرته تغني  «  :وقال عنه البدر النابلسي

  » عن اإلنطاب فيه
  .»  فيه المجاميع المفيدة والكثيرةومهر في فن الحديث، وجمع  «: وقال ابن حجر

  » ميزان االعتدال في نقد الرجال « :ومن أشهر آتبه في هذا المجال
  
  

  وأما علم التاريخ والتراجم
تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير   «فالذهبي صاحب الموسوعات الكبار في هذا المجال، والتي أهمها

، وغيرها » تذآرة الحفاظ « ، و»  دول اإلسالم  « ، و»  برالع  « ، و» سير أعالم النبالء « ، و» واألعالم
آثير، وقد أظهر الذهبي في تلك المؤلفات براعة في العرض، ودقة في التحليل والنقد، مع غزارة في 

شرب  –مع فضله وجاللة قدره  –المعلومات، تشهد له بالذآاء والعبقرية وقوة الحافظة، لدرجة أن ابن حجر 
  .يصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ والفطنةماء زمزم سائال أن 

  .وقد عول الكتاب والعلماء على مؤلفاته، وأصبحت عمدة لهم فيها آتبوا وألفوا من بعده
  .وقد عد الذهبي والمزي أآبر المؤرخين في القرن الثامن

  
  عقيدته: عاشرا

ح علما واعتقادًا وعمال ودعوة ُعرف الذهبي رحمه اهللا بموافقته التي تدعو إلى التمسك بعقيدة السلف الصال
،» العلو «وتعليما، ويظهر ذلك جليا لمن اطلع على مصنفاته شواء ما يتعلق منها بمسائل االعتقاد مثل آتاب 

التمسك بالسنن والتحذير من   «، ورسالة »  األربعين في صفات رب العالمين «، وآتاب » العرش «وآتاب 
  .لوم الحديث وغيرها، أو آتبه األخرى في ع»  البدع وغيرها

فقد سطر الذهبي بيراعه معتقد السلف وأثبته في تلك الكتب، ونافح ودافع عن عقيدة أهل السنة وأثنى على 
أهلها بما يستحقونه من األوصاف، آما أبرز جهودهم العلمية والعملية في نشر السنة ونصرتها، وفي الوقت 

على صاحب بدعة إال ويشير إلى بدعته، ويبين وجه  ذاته سلط قلمه على أهل البدع واألهواء، فما يمر
انحرافه، وقول أهل السنة فيه وفي بدعته، وإن آان في بعض األحيان يوجد في آالمه بعض التساهل مع 

  .بعض المبتدعة لكنه قليل ومحدود
ثغرة عظيمة، هي والحقيقة التي يجب اإلشارة إليها واإلشادة بها في هذا المقام، أن الذهبي قام رحمه اهللا على 

علم الرجال والتراجم، فاعتنى بها واهتم بأمرها اهتمامًا آبيرًا، حتى أصبحت محور تفكيره وأساس آثير من 
آتبه، فقام بخدمة هذا الجانب خير قيام، وذلك وفق منهج أهل السنة والجماعة، على غرار ما فعل شيخه 

د والرد على أصحاب المقاالت، فكل من اإلمامين قاموصاحبه شيخ اإلسالم ابن تيمية في خدمة مسائل االعتقا
  على ثغرة، وقام بأآبر خدمة

فقد شوه أصحاب البدع وأرباب المقاالت حقائق التاريخ وسير العلماء بما دسوا فيها من األآاذيب واألباطيل، 
  .آما فعلوا في مسائل االعتقاد األمر ذاته

خي فوضع األمور في نصابـها وأوضح بجالء سير أعالم السنةفتصدى الذهبي رحمه اهللا تعالى للجانب التاري
  .على وجهها الصحيح وحالها بأجمل الحلل وآساها أبهى العبارات

وقام في الوقت ذاته بفضح أهل البدع واألهواء وآشف باطلهم، األمر الذي أثار حفيظة أهل البدع واألهواء 
زن في فنها، فهي تعد غصة في حلوق أهل الكالم ونقمتهم على آتب اإلمام الذهبي لما لها من ثقل وو

  .والمتصوفة والرافضة ومن على شاآلتهم، لكونـها آشفت عورات زعمائهم وأظهرت بطالن عقائدهم
وآان الذهبي معروفًا في حياته بمواقفه الصلبة من العقائد المنحرفة وأهلها، آما اشتهر عنه صلته الوثيقة 

تيمية في نصرة السنة ومحاربة البدعة، األمر الذي جعل األشاعرة من الشافعية وموافقته لشيخ اإلسالم ابن
بدمشق يمانعون في توليه لمشيخة أآبر دار للحديث بدمشق حينذاك، وهي دار الحديث األشرفية، التي شغرت

أن ، رغم ترشيح قاضي القضاة علي بن عبد الكافي السبكي )هـ742 (مشيختها بعد وفاة رفيقه المزي سنة
  .يعين الذهبي لها، وآان السبب في رفضهم آون الذهبي ليس بأشعري

ومعلوم أن الصراع آان على أشده في ذلك الحين بدمشق بين أنصار المنهج السلفي وخصومهم من أهل 
  .الكالم والمتصوفة
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سار وغيره من آتب اإلمام الذهبي رحمه اهللا فيعطيك صورة واضحة للمنهج الذي»   العرش «وراجع آتاب 
عليه الذهبي، فقد تبع طريقة أهل الحديث في تقرير المسائل واالستدالل عليها، فذآر معتقد أهل السنة في 

مسألة العلو واستدل لقولهم بنصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف األمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين
فرحم اهللا. على من خالفهم، آما سيأتي تفصيله ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم، ناصرًا بذلك قولهم ورادًا

ولكن مع ذلك آله فللذهبي بعض المواقف المخالفة في المسائل . الذهبي وجزاه عن السنة وأهلها خير الجزاء
  .المتعلقة بالقبور وتعظيمها ال ُيقر عليها وال ُيوافق

  
  

  مؤلفاته: الحادي عشر
  » آان أآثر عصره تصنيفا «: بن حجراشتهر الذهبي بكثرة التصنيف حتى قال عنه ا

الذهبي ومنهجه في آتابه تاريخ  «وقد اجتهد الدآتور بشار عواد في جمع أسماء مؤلفات الذهبي في آتابه
ونظرا لكثرتها فإني أحيل القارىء إلى الكتاب . )مؤلفا 215(، وقد بلغ مجموع ما سمى من مؤلفاته» اإلسالم

  .هذا الجانبالمذآور إذا أراد االستزادة في
  :وسأآتفي بذآر أسماء بعض مؤلفاته خاصة في علم العقيدة فقط وهي على النحو التالي

  .العلو للعلي الغفار/ 1
  آتاب العرش/ 2
  آتاب األربعين في صفات رب العالمين/ 3
  المنتقى من منهاج االعتدال في نقض آالم أهل الرفض واالعتزال / 4
  آتاب الكبائر/ 5
  مامة العظمىرسالة في اإل/ 6
  آتاب أحاديث الصفات/ 7
  جزء من الشفاعة/ 8
  صفة النار/ 9

  مسألة الغيبة/ 10
  آتاب رؤية الباري/ 11
  آتاب الموت وما بعده/ 12
  طرق حديث النزول/ 13
  طرق أحاديث الصوت/ 14
  مسألة دوام النار/ 15
  آتاب التمسك بالسنن/ 16
  مختصر آتاب الزهد للبيهقي/ 17
  القدر للبيهقيمختصر آتاب / 18
  مختصر آتاب البعث والنشور للبيهقي/ 19
  آتاب الروع واإلوجال في بقاء الدجال/ 20
  مختصر الرد على ابن طاهر البن المجد/ 21
  آتاب تشبيه الخسيس بأهل الخميس/ 22
  سير أعالم النبالء/ 23
  ميزان االعتدال في نقد الرجال/ 24
  واألعالمتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير / 25
  العبر/ 26
  دول اإلسالم/ 27
  تذآرة الحفاظ/ 28
  الكاشف/ 29
  الموقظة/ 30ا
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  تالميذه: الثاني عشر
والخالئق    وحمل عنه الكتاب والسنة« : تتلمذ على يد الذهبي المئات من تالميذ، وقد قال عنه تلميذه الحسيني

«   
  »  وسمع منه الجم الكثير «: وقال السبكي

لقرن الثامن يجدها زاخرة بمئات من التالميذ الذين استفادوا من الذهبي ولعل من اشهر ومن ينظر في آتب ا
  :من استفاد وسمع منه من نظرائه

  الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن آثير صاحب التفسير -1
الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن الحسن بن محمد السالمي البغدادي، الشهير بابن رجب  -2

 الحنبلي
 » الوافي بالوفيات «  الدين خليل بن أبيك الصفدي، صاحب آتابصالح  -3
شمس الدين أبو المحاسن، محمد بن علي بن الحسن الحسيني، الدمشقي، الشافعي، صاحب  -4

 »  ذيل تذآرة الحفاظ «
 »  الكبرى  طبقات الشافعية « تاج الدين أبو نصر، عبد الوهاب بن علي السبكي، صاحب -5

  
  وفاته: الثالث عشر

  
الذهبي رحمه اهللا تعالى قبل منتصف ليلة االثنين، ثالث ذي القعدة، سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، وآان توفي

  .قد بلغ من العمر حينذاك خمسة وسبعين عاما وسبعة أشهر
وآانت وفاته بدمشق، ودفن رحمه اهللا بمقبرة الباب الصغير، وحضر الصالة عليه جملة من العلماء، وآان 

أضر في سنة إحدى وأربعين، ومات   « :قال تلميذه الحسيني. بصره قبل موته بسبع سنين رحمه اهللا قد آف
في ليلة االثنين ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة بدمشق، ودفن في مقبرة الباب الصغير رحمه اهللا

 .»  تعالى
  

طبعة للشيخ مشهور حسن وطبعة  أما بالنسبة لسؤالك على آتاب الكبائر آتاب الكبائر للذهبي ففيه طبعتين
  . لمحمد بشر عيون

وسـأزيدك معلومات أخرى إن شاء اهللا عن آتاب الكبائر، أترك لي بعض الوقت فقط فأنا مشغوول بعدة 
  .أشياء

وفي األخير نسأل اهللا تعالى أن يرزقنا اإلخالص في العمل والصدق في القول وأن يوفقنا للوصول لما آان 
في العقيدة والعمل وأن يجعل هذا العمل المتواضع خالصا لوجهه، وأن ينفع به وأن عليه سلفنا الصالح 

  .يحشرنا مع أنبيائه المرسلين في جنات النعيم إنه سميع عليم

اذ الدآتور محمد بن خليفة التميمياألست
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 أحاديث حقوق الجار 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

قال الشيخ اإلمام العالمة موفق الدين أبو سهل محمد بن الشيخ اإلمام العالمة ولي الدين أبي زرعة أحمد بن 
جمال الدين أبي عبد اهللا محمر بن عمر البارنباري المصري الشافعي خادم اآلثار الشريفة أخبرني الشيخات 

ت المحدث شرف الدين محمر بن محمر المسندة المكثرة خاتمة المسندين أم الفضل هاجر وتدعى عزيزة بن
ابن أبي بكر المقدسي وست العراق بنت شهاب الدين أحمد بن أحمد ابن مسلم وفاطمة بنت علي بن اليسر 

قالوا أخبرنا المسند أبو هريرة عبد الرحمن قال أخبرنا والدي أبو عبد اهللا محمر بن أحمد بن عثمان بن قايماز
  : الذهبي قال

قال اهللا تعالى :   ( َوِاعِبدوا الَلَه َوال ُتشِرآوا ِبِه َشيئًا َوِبالواِلَديِن ِإحسانًا َوِبذي الُقربى َوالَيتامى َوالَمساآين َوالجاُر 
 .ذي الُقربى َوالجاُر الَجِنب )  

  . رواه يونس  : حديث أبي هريرة قال النبي صلى اهللا عليه وسلم حديث إآرام الجار 

  . وإبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة

  . قرة بن حبيب عن عبد الحكم عن أنس مرفوعًا مثله ويروى بسند آخر عن أنس مثله  : حديث أنس

مالك والليث بن عجالن وغيرهم عن سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي عن النبي صلى  : حديث أبي شريح
  . اهللا عليه وسلم فذآره

وقال األوزاعي وأبان قاال حدثنا يحيى بن أبي آثير أن أبا أشيد حدثه آذا قال األوزاعي وقال أبان عن يحيى 
من آان يؤمن باهللا واليوم اآلخر (   : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعن أبي سعيد ثم اتفقا من أبي شريح أن رس

  .) فليكرم جاره

وقال احتج شعبة عن قتادة عن علقمة بن عبد اهللا المزني عن رجال من قومه أن النبي صلى   : حديث المزني
  . اهللا عليه وسلم فذآره

إبن عيينة حدثنا عمرو عن نافع بن جبير عن أبي   : حديث اإلحسان إلى الجار عن أبي شريح  : حديث عائشة
  ). من آان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن إلى جاره (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : شريح الكعبي قال

رواه جماعة هكذا عن ابن عيينة ورواه هكذا عنه الحميدي ورواه مرًة عنه ابن عجالن عن سعيد المقبري عن
  . شريح آما تقدمأبي 

قال رسول   : حدثنا زايدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه قال  : عن أبي هريرة
  ).من آان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن مجاورة من جاوره (   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرةهشام بن سعيد   : حديث النهي عن أذى الجار عن أبي هريرة
من آان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ  )   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : رضي اهللا تعالى عنه قال

  .  ( جاره
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أبو األحوص عن أبي ُحصين عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا مثله وآذا رواه ابن مهدي عن سفيان 
  . حصينعن أبي 

وآذا رواه القطان عن ابن عجالن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا وعبد العزيز بن أبي حازم عن آثير بن 
زيد عن الوليد ابن رباح عن أبي هريرة مرفوعًا وابن المبارك وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي 

  . سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ مرفوعًا

  . بي سعيد وعائشة وابن مسعودوآذا روي من حديث أ

باب منه شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال جاء رجل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم يشكو جاره فقال 
إطرح متاعك بالطريق قال فجعل الناس يمرون فيلعنونه فقال ما لقيت من الناس يلعنوني قال لعنك اهللا قبل أن

إرفع  (   : رسول اهللا فجاء الذي شكا إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقاليلعنك الناس فقال فإني ال أعود يا 
  .  ) متاعك فقد أمنت أو آفيت

حاتم بن إسماعيل وصفوان بن عيسى قاال حدثنا ابن عجالن قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي اهللا تعالى 
إنطلق فأخرج متاعك  (   : جارًا يؤذني فقال إن لي  : عنه أن رجًال جاء إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .  ) إلى الطريق

ففعل فاجتمع عليه الناس يقولون ما شأنك فجعل يقول جاري يؤذيني فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم اخزه 
  . فبلغه ذلك فأتاه فقال أرجع إلى منزلك فواهللا ال أؤذيك أبدًا

عن شهر بن حوشب عن محمد بن يوسف أن رجًال أتى النبي صلىعلي بن الجعد قال حدثنا سالم بن مسكين 
إعمد إلى   : أصبر ثم أتاه فقال ثم أتاه فقال أصبر ثم أتاه فقال (   : اهللا عليه وسلم فقال إن لي جارًا يؤذيني فقال

  .  ) متاعك ففرِّغه في الطريق فإذا أتى عليك آت فقل إن جاري يؤذيني قال فتحل أو تجب اللعنة

  . واه علي بن أبي بكر عن سالم عن شهر فقال عن محمد ابن يوسف عن عبد اهللا بن سالمر

جباره بن مغلس وهو ضعيف حدثنا حجاج بن تميم وهو ضعيف عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي 
  : اهللا تعالى عنهما عن النبي صلى اهللا عليه وسلم مثله

حدثنا األوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن أم سلمة قالت بينما أنا مع باب منه رواد وعبيد اهللا بن موسى قاال 
النبي صلى اهللا عليه وسلم في الفراش فدخلت شاة لبعض جيراننا فأخذت قرصًا فقمت إليها فنكبت القرص من

  .  ) ارما آان لك أن تعنفيها فإنه ال قليل من أذى الج (   : بين لحييها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . وإسناده منقطع

داود بن أيوب القسملي حدثنا عباد بن بشير العبدي قال سمعت أنس بن مالك رضي اهللا تعالى عنه يقول 
  .  ) من آذى جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد حاربني (   : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  . هذا حديث منكر

قال حدثنا أبو عقيل عن عمر بن حمزة عن عمر بن هارون عن أبيه عن أبي  باب منه شريح بن النعمان
  . هريرة مرفوعًا
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  .  ) من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة األرحام (

زيد بن الحباب قال حدثنا أبو عقيل الخزاعي عن عمر بن حمزة عن إسماعيل بن حمزة عن أبيه عن أبي 
من أشراط الساعة سوء الجوار  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : هريرة رضي اهللا تعالى عنه قال

  .  ) وقطيعة األرحام وأن يعطل السيف عن الجهاد

الطبراني قال حدثنا داود بن أيوب قال حدثنا عباد بن بشير سمع أنسًا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .  ) إن هذه األمة تفتن بعدي (   : وسلم

  .  ) ال يعرف جار حق جاره (   : قالوا يا نبي اهللا في أي نحو قال

  . هذا حديث موضوع

  . باب قوله عليه السالم يوصيني بالجار رواه شعبة عن داود بن فراهيج عن أبي هريرة

  . وجماعة عن موسى بن أبي إسحاق عن جاهد عن أبي هريرة

  . يرةوشبل بن العالء عن أبيه عن جده عن أبي هر

فاتقوا اهللا في (   : وأبي ضمرة حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة وزاد في متنه
  .  ) جيرانكم وما ملكت إيمانكم

  . روي بإسناد واٍه من حديث عبد اهللا بن عمرو بدون الزيادة

وغندر عن شعبة عن عمرو بن محمد بن يزيد سمع أباه عن ابن عمرو عن النبي صلى اهللا عليه وسلم تابعه 
  . يزيد بن زريع عن عمرو مثله وروي بإسناد آخر ضعيف عن ابن عباس

أبو نعيم ومحمد بن سابق قاال حدثنا بشير بن سليمان عن مجاهد قال حدثنا عبد اهللا بن عمرو قال سمعت 
  .  ) يوصي بالجار حتى خشيت أو رأينا أنه ليورثه (   : هللا صلى اهللا عليه وسلمرسول ا

إبن عيينة قال حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد بن عبد اهللا ابن عمرو أنه أمر بشاة فذبحت فقال لَقيِّمه أهديت 
ان حدثنا الثوري وجماعة ثقف  : لجارنا اليهودي منها شيئًا فإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

قالوا أخبرنا محمر بن طلحة ابن مصرف آالهما عن يزيد عن مجاهد عن عائشة رضي اهللا تعالى عنها 
  .  ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قالت

  . ه عن عائشة مرفوعًا مثلهعبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا هشام عن أبي

  . مالك وجماعة قالوا أخبرنا يحيى بن شعبة عن أبي بكر ابن حزم عن عمرة عن عائشة بهذا

الليث عن ابن الهاد عن أبي بكر بن حزم نحوه ورواه غير واحد عن أبي بكر وجاء من غير وجه عن يحيى 
  . بن سعيد عن عمرة مدلسًا
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  . بقية

قرة بن حبيب   : ن زياد األلهاني عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم فذآرهقال حدثنا محمد ب
عن عبد الحكم وهو لين عن أنس وعبد الصمد ابن عبد الوارث عن محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس 

  . مرفوعًا نحوه

  . فهذا الباب متواتر المتن عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

من الحديث المذآور عنه صلى اهللا عليه وسلم هو تعظيم حق الجار من اإلحسان إليه وإآرامه وعدم ويفهم 
األذى له وإنما جاء الحديث في هذا األسلوب للمبالغة في حفظ حقوق الجار وعدم اإلساءة إليه حيث أنزله 

عدم اإلساءة إليه بأي نوع الرسول صلى اهللا عليه وسلم منزلة الوارث تعظيمًا لحقه ووجوب اإلحسان إليه و
  . من أنواع األذى

باب منه إبن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي اهللا تعالى عنه قال سمعت 
  .  ) بوايقه –وفي لفظ  -ما هو بمؤمن من ال يأمن جاره غوايله  (   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

أخبرنا العالء عن أبي عن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه أن النبي صلى اهللا عليهالدراوردي وجماعة قالوا 
  .  ) ال يدخل الجنة من ال يأمن جاره بوايقه (   : وسلم قال

قال   : أبان ابن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي اهللا تعالى عنه قال
  .  ) والذي نفسي بيده ال يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوايقه (   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

جماعة حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن ابن أبي شريح الخزاعي عن   : قلنا يا رسول اهللا وما بوايقه قال
  .  ) واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

  .  ) الجار الذي ال يأمن جاره بوايقه (   : ك يا رسول اهللا قالقالوا وما ذا

  . قالوا وما بوايقه قال شره هكذا رواه أبو داود الطيالسي وآدم وأسد بن موسى عنه

ورواه معن وابن وهب وابن أبي فديك وآخرون عن ابن أبي ذئب عن المقري عن أبي هريرة عن النبي صلى
  . اهللا عليه وسلم

  . ه خالد الصفار عن عبد اهللا بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرةوروا

  . ورواه مالك بن سعيد

قال رسول   : حدثنا هشام بن سعيد عن زيد ابن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه قال
  .  ) آيف يرى أحدآم أن قد آمن وال يأمن جاره بوايقه (   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . سويد بن سعيد حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعًا

  .  ) مؤمن من أمنه جاره وال يخاف بوايقهال (

موسى بن عيسى عن زيد بن بكر عن الحسن عن جاهد عن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما إن رسول اهللا 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ال يؤمن باهللا وال باليوم  (   : صلى اهللا عليه وسلم آتب آتابًا في جريدة من جرايد النخل
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  .  ) جاره بوايقه اآلخر جار ال يأمن

  . زيد هذا ال يعرف

  .  ( ليس المؤمن الذي ال يأمن جاره بوايقه )   : أيوب بن عتبة بن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعًا

باب منه إن أعظم الزنا هو بحليلة الجار جماعة عن األعمش عن أبي وائل عن عبد اهللا أن النبي صلى اهللا 
قال أن تجعل اهللا ندًا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم 

.  ( َوالَّذيَن ال َيدعوَن َمَع الَلِه ِإَلهًا آَخر )معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك فأنزل اهللا تعالى  

  . عن عبد اهللا فذآره إلى قوله بحليلة جاركشعبة عن واصل عن أبي وايل 

محمد بن آثير حدثنا سفيان عن منصور وواصل واألعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اهللا
  . قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل هللا ندًا وهو خلقك قلت ثم أي

آل معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك فأنزل اهللا تعالى تصديق قول قال أن تقتل ولدك خشية أن يأ
َوالَّذيَن ال َيدعوَن َمَع الَلِه ِإَلهًا آَخر َوال َيقُتلوَن الَنفُس الَّتي َحرَم الَلُه ِإّلا ِبالَحِق )رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

.  (َوال َيزنون 

إبن فضيل عن محمد بن سعيد قال سمعت أبا ظبية ويقال أبو طيبة الكالعي عن المقداد بن األسود أن رسول 
ما تقولون في السرقة قلت حرام حرمها اهللا قال ألن يسرق الرجل من عشرة   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

لون في الزنا قلنا حرمه اهللا ورسوله فهو حرام قال ألنأبيات أيسر من أن يسرق الرجل من بيت جاره فما تقو
  . يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره

  . محمد بن سعيد هو المصلوب متهم

من (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : إبن فضيل عن الليث عن عثمان عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال
  .  ) في أمره وجاره فليس منهاغش مسلمًا 

شعبة وحماد بن سلمة وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي قالوا أخبرنا أبو عمران الجوني عن عبد اهللا بن 
إذا صنعت مرقة فأآثر  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : الصامت عن أبي ذر رضي اهللا تعالى عنه قال

  .  ) انك فأصبهم منها بمعروفماءها ثم انظر أهل بيت من جير

  . لفظ شعبة

عبيد اهللا بن صالح العجلي حدثنا إسرائيل عن صالح بن رستم عن أبي عمران عن عبد اهللا بن الصامت عن 
  . أبي ذر

  . إذا صنعت مرقًا فأآثر ماءها واغرف لجيرانك منها  : مرفوعًا

قال حدثنا أبو مسلم قائد األعمش عن أبي سفيان عن يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا عمي عمر بن عثمان
إذا طبخ أحدآم قدرًا فليكثر مرقها  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : جابر رضي اهللا تعالى عنه قال

  .  ) وليغرف لجيرانه
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  . حديث منكر ال يعرف إال بهذا اإلسناد والمتن صحيح رواه محمر بن حمير الرازي

  . يغراء عن األعمش عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًاعن ابن 

إذا اشترى  ( مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن فضاء الجهضمي عن علقمة بن عبد اهللا المزني عن أبيه 
  .  ) أحدآم لحمًا فليكثر مرقه فإن لم يصب لحمًا أصاب مرقًا وهو أحد اللحمين

إذا طبخ قدرًا (   : مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًامسلمة بن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن 
  .  ) فليكثر مرقها واغرفوا للجيران

المؤمن  (   : أيوب بن عتبة عن طيسلة عن ابن عمر رضي اهللا تعالى عنهما عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
  . الحديث  ) الذي يأمن جاره بوايقه

حيوة وابن لهيعة قاال حدثنا شرحبيل بن شريك سمع أبا عبد الرحمن يحدث عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا 
خير الجيران عند اهللا خيرهم لجاره وخير األصحاب عند اهللا خيرهم  (   : عنهما عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .  ) لصاحبه

سمعت طلحة بن عبيد اهللا يقول إن عائشة   : وني قالباب منه جماعة عن شعبة قال أخبرنا أبو عمران الج
  . بأقربهما بابًا  : رضي اهللا تعالى عنها قالت يا رسول اهللا إن لي جارين فأيهما أبدأ قال

أخبرنا جماعة قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن أبي عمران عن طلحة بن عبيد اهللا عن عائشة رضي
  . بأدناهما بابًا  : ل اهللا إن لي جارين فبأيهما أبدأ قالاهللا عنها قالت قلت يا رسو

حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي اهللا تعالى عنها قالت قلت
  . بأقربهما منك في الهدية  : يا رسول اهللا إن لي جارين فأيهما أبدأ قال

  : حدثنا جماعة قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران عن رجل عن عائشة رضي اهللا تعالى عنها قالت
  . قلت يا رسول اهللا إن لي جارين الحديث

أحسن إلى جارك تكن  (   : حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو طارق عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا
  .  ) مؤمنًا

ر مندوب إليها ألجل حق الجوار قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر باب شفعة الجوا
  .  ) الجار أحق بصقبه ( مرفوعًا 

رواه ابن   ) إذا أراد أحدآم أن يبيع عقارًا فال يبيعه حتى يستأذن جاره (   : عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
  . ماجه

الجار أحق بشقعته ينتظره إذا آان (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قالوعن جابر رضي اهللا تعالى عنه 
  . رواه أهل السنن األربعة وعن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما مرفوعًا  ) غائبًا إذا آان طريقهما واحد

  . أخرجه القزيني  ) من آانت له أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على جاره (

  : مرو بن الشريد عن أبي رافع قال الرجل لوال أني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولوعن ع
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  .  ) الجار أحق بصقبه (

أخرجه البخاري ورواه النسائي  -ما أعطيتكما بأربعة اآلن وأنا أعطى بها خمس مائة دينار فأعطاه إياها 
  : يد عن أبيه وروى الترمذي عن البخاري قالوالترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الشريد بن سو

  . آالهما عندي صحيح

  . وصحح الترمذي من طريق الحسن عن مسرة مرفوعًا

  . جار الدار أحق بالدار ورواه أيضًا د س

إذا استأذن أحدآم جاره أن يغرس خشبة في جداره  (   : وصح عن أبي هريرة قول النبي صلى اهللا عليه وسلم
  . متفق عليه  ) فال يمنعه

باب منه حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر الهذلي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول 
اهللا ما حق جاري عليَّ قال إن مرض عدته وإن مات شيعته وإن استقرضك أقرضته وإن أعوز سترته وإن 

فوق بنائه فتسد عليه الريح وال تؤذيه بريح  أصاب خيرًا هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته وال ترفع بناءك
  . قدرك إال أن تغرف له منها

  . سنده واٍه

حدثنا سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
ضته وإن افتقر علتهأتدرون ما حق الجار إن استعانك أعنته وإن استقرضك أقر  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وإن مرض عدته وال تستطيل عليه بالبناء فتحجب الريح عليه إال بإذنه وإن اشتريت فاآهة فاهد له فإن لم 
تفعل فأدخلها سرًا وال يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده وال تؤذه بقتار قدرك إال أن تغرف له منها فما زال 

  . يوصيهم بالجار حتى ظننا أن سيورثه

  . ضعيف آعثمان بن عطاءسويد 

  . وروي نحوه عن يزيد بن زريع عن عطاء الخراساني عن معاذ بن جبل مرفوعًا وهذا منقطع

قالوا يا رسول اهللا ما حق الجوار   : حدثنا أبو عاصم النبيل عن إسماعيل بن رافع عن المقبري عن أبي هريرة
  . تار قدرك إال أن تغرف له منهاإن دعاك أجبته وإن استعانك أعنته وال تؤذه بق  : قال

  . إسماعيل واٍه

باب قوله ليس المؤمن من بات شبعان وجاره جائع حدثنا علي بن ُمسهر عن األعمش عن حكيم بن جبير عن 
ليس المؤمن من  (   : سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

  .  ) طاٍوبات شبعان وجاره 

الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد   : حكيم ضعيف وقد خرج له أصحاب السنن ولكن للحديث شاهد
  .  ) ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه ( اهللا بن أبي المساور عن ابن عباس أن النبي صلى 

حمر بن سعيد األثرم قال حدثنا همام قال حدثنا حدثنا الطبراني قال حدثنا محمد بن محمر التمار قال حدثنا م
ما آمن بي من بات  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : ثابت قال حدثنا أنس رضي اهللا تعالى عنه قال
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  .  ) شبعانًا وجاره جائع بجنبه وهو يعلم به

  . األشرم ضعفه أبو زرعة وهذا حديث منكر

وس عن ابن عباس أنه جعل يعاتب ابن الزبير في شدة خلقه نجله إسماعيل بنعياش عن ليث عن طا
  . حتىغضب ابن الزبير وقال تبخلني وتؤنبني

  .  ) ليس المؤمن الذي يبيت وجاره إلى جنبه طاٍو (   : فقال ابن عباس سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  . إسناده واٍه

يد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع بن خديج أن ابن أخبرنا القيس بن الربيع وغيره عن سع
  .  ) ال يشبع الرجل دون جاره (   : عمر قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

باب منه حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا األعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة سمع أبا هريرة يقول 
إن فالنة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها قال هي من أهل النار قال وفالنة قيل يا رسول اهللا 

  . هي من أهل الجنة  : تصلي المكتوبة وتصدق باألثوار وال تؤذي أحدًا من جيرانها قال

حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا األسود بن شيبان عن يزيد ابن عبد اهللا ابن الشخير عن أخيه مطرف قال 
رجل له جار سوء فهو يؤذيه  : إن اهللا يحب ثالثة )   : لقيت أبا ذر يحدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .  ( ويصبر على أذاه فيكفيه اهللا إياه بحياة أو بموت

  . حدثنا ابن عيينة عن الحريري عن أبي العالء عن إبن األحمس عن أبي ذر نحو الحديث الذي قبله

حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجالن عن سعيد عن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه عن النبي صلى اهللا 
ثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن أعوذ باهللا من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية حد  : عليه وسلم قال

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : بن إسحاق عن المقبري عن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه قال
  .  ) تعوذوا باهللا من جار المقيم فإن جار المسافر إذا شاء إن يزايل زايل (

  : ثابت عن جميل عن نافع بن عبد الحارث قالباب جودة الجار حدثنا الثوري وغيره قال حدثنا حبيب بن أبي 
  .  ) من سعادة المرء الجار الصالح (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . رواه وائل بن داود عن إسماعيل بن محمد عن أبيه فذآره

  . حدثنا محمر بن الصباح قال حدثنا هشيم عن ثابت عن أنس مرفوعًا الجار قبل الدار

مسد وقال حدثنا يحيى عن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي اهللا تعالى عنه عن النبي صلى حدثنا 
  .  ) والذي نفسي بيده ال يؤمن رجل حتى يحب لجاره وألخيه ما يحب لنفسه (   : اهللا عليه وسلم

من  ( بن فضيل عن  باب منه حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر األنصاري عن الحارث
  .  ) سره أن يحبه اهللا ورسوله فليحسن جوار من جواره

  . إسناده جويد

باب منه حدثنا الليث عن المقبري عن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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  .  ) يا نساء المؤمنات ال تحقرن جارة لجارتها لو فرسن شاة (   : قال

  . تابعه أبو معشر السندي عن المقبري مع أن الليث ال يحتاج إلى متابع

حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ األشهلي عن جدته قالت سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .  ) يا نساء المؤمنات ال تحقر أحداآن لجارتها ولو آراع شاة محرقا (   : وسلم يقول

فديك قال حدثني عبد الرحمن بن فضيل عن عطاء الخراساني عن الحسن عن جابر أن رسولحدثني ابن أبي 
جار له حق وجار له حقان وجار له ثالثة حقوق فأما الذي له   : الجيران ثالثة (   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

حم له له حق اإلسالم حق واحد فجار مشرك ال رحم له له حق الجوار وأما الذي له حقان فجار مسلم ال ر
  . وحق الجوار

وأما الذي ال ثالثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق اإلسالم وحق وأدنى حق الجوار أن ال تؤذيه بقتار قدرك
  . إال أن تفوح له منها

فصل فإذا آان الجار صاحب آبيرة فال يخلو إما إن يكون متسترًا بها ويغلق بابه عليه فليعرض عنه ويتغافل 
نه وإن أمكن أن ينصحه في السر ويعظه فحسن وإن آان متظاهرًا بفسقه مثل مكاس أو مرابي فتهجره ع

هجرًا جميًال وآذا إن آان تارآًا للصالة في آثير من األوقات فمره بالمعروف وانهه عن المنكر مرة بعد 
تقطع عنه آالمك وسالمك أخرى وإال فاهجره في اهللا لعله أن يرعوي ويحصل له انتفاع بالهجرة من غير أن

وهديتك فإن رأيته متمردًا عاتيًا بعيدًا من الخير فأعرض عنه واجهد أن تتحول من جواره فقد تقدم أن النبي 
  . صلى اهللا عليه وسلم تعوذ من جار السوء في دار اإلقامة

ل عنه أو فاجهد أن ال فصل فإن آان الجار ديوثًا أو قليل الغيرة أو حريمه على غير الطريق المستقيم فتحو
يؤذون زوجتك فإن في ذلك فسادًا آثيرًا وخف على نفسك المسكينة وال تدخل منزله واقطع الود بكل ممكن 

وإن لم تقبل مني ربما حصل لك هوى وطمع وغلبت عن نفسك أو أنبك أو فصل فإن آان جارك رافضيًا أو 
إن عجزت فانجمع عنه وال تواده وال تصافه وال صاحب بدعة آبيرة فإن قدرت على تعليمه وهدايته فاجهد و

  . تكون له مصادقًا وال معاشرًا والتحول أولى بك

فصل فإن آان جارك يهوديًا أو نصرانيًا في الدار أو في السوق أو في البستان فجاوره بالمعروف وال تؤذه 
لمسلم الجار وجار له حقان حق الجيران ثالثة جار له ثالثة حقوق وهو القريب ا (   : آما جاء في الحديث

  .  ) اإلسالم وحق الجوار وجار له حق واحد وهو غير المسلم له حق الجوار

   : فأما من جعل إجابة دعوتهم ديدنه وعاشرهم وباسطهم فإن إيمانه يرق وقد قال اهللا تعالى

ال َتِجد َقومًا ُيؤِمنوَن ِبالَلِه َوالَيوِم اآلِخِر يوادُّوَن ِمن حاَد الَلَه َورسوَلُه َوَلو آانوا آباَءُهم َأو َأبناَءُهم أو ِإخواَنُهم )
.  (أو َعشيَرَتُهم ُأوَلِئَك ُآِتَب في ُقلوُبهم اإليماَن َوَأيدهم ِبروٍح ِمنهُ 

وآذا إن آان أحد أبويك ذميًا فإن لألبوينفإن انضاف إلى جواره الذآونه قرابتك أو ذوي رحمك فهذا حقه آآد 
وللرحم حقًا فوق حقوق الجوار فأعط آل ذي حق حقه وآذا رد السالم فال تبدأ أحدًا من هؤالء بسالم أصًال 

وإذا سلم أحد منهم عليك فقل وعليكم أما آيف أصبحت آيف أمسيت فهذا ال بأس به وأن يقول منه غير 
َفَسوَف َيأتي الَلُه ِبَقوٍم ُيِحُبهم َوُيِحبوَنُه َأِذَلًة َعلى الُمؤِمنيَن َأِعَزًة )إسراف وال مبالغة في الرد قال اهللا تعالى :   

.  (َعلى الكاِفرينَ 

سالم وإعزازًا فالمؤمن يتواضع للمؤمن ويتذللك لهم ويتعزز على الكافرين وال يتضال لهم تعظيمًا لحرمة اإل
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  . للدين من غير أن تؤذيهم وال تودهم آما تود المسلم

  . والحمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وسلم
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