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الحياة الطيبة
ممخص الخطبة

تصورات الناس لمحياة الطيبة -ٗ .السبب
ٔ -حقيقة الحياة الطيبة -ٕ .الحياة المعاصرةّ -ٖ .
األعظـ لمحياة الطيبة -٘ .مف أسباب الحياة الطيبة :تقوى اهلل ،الصالة ،دواـ الذكر ،ىداية اهلل،
ىـ اآلخرة.
القناعة والرضا ،اصطناع المعروؼ ،توحيد اليموـ في ّ
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :فأوصيكـ ونفسي بتقوى اهلل ،فيي سبيؿ النجاة في الدنيا واألخرى ،قاؿ تعالىَ :م ْف َع ِم َؿ
وف
ص ِالحاً ّمف َذ َك ٍر أ َْو أ ُْنثَى َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌف َفمَنُ ْحيَِيَّنوُ حياةً َ
طّي َبةً َولََن ْج ِزَينَّيُ ْـ أ ْ
َج َرُىـ بِأَ ْح َس ِف َما َكانُوْا َي ْع َممُ َ
َ

[النحؿ.]ٜٚ:

ذكر المفسروف أقواالً عديدة في معنى الحياة الطيبة الواردة في اآلية الكريمة ،فقالوا :ىو الرزؽ

الطيب في الدنيا أو القناعة أو الرضا ونحو ذلؾَّ ،
وجو
لكف ابف القيـ رحمو اهلل تعالى ّ
الحالؿ ّ
ونعيمو وبيجتُو وسروره باإليماف ومعرفة
معنى أعمؽ فقاؿ" :الصواب أنَّيا حياةُ القمب
األنظار إلى ً
َ
ُ

اهلل ومحبَّتو واإلنابة إليو والتو ّكؿ عميوَّ ،
نعيـ فوؽ نعيمو إال
فإنو ال حياةَ أطيب مف حياة صاحبيا ،وال َ
إف كاف أى ُؿ َّ
الجنة في
لتمر بي
ٌ
أوقات أقوؿ فيياْ :
نعيـ الجنة ،كما كاف بعض العارفيف يقوؿَّ :إنو ّ
طيب ،واذا كانت حياةُ القمب حياةً طيبة تبِعتو الجوارح ،فإنو ِ
ٍ
مم ُكيا" انتيى
ِمثؿ ىذا إنَّيـ لفي
عيش ّ

كالمو رحمو اهلل(ٔ)[ٔ].
ِ
صرنا في ٍ
وظيرت فيو
أسباب اليموـ واألحزاف ،فقد كثُرت فيو الفتف والمحف،
زمف كثرت فيو
ْ
ُ
وتشعبت بالناس ال ّشعاب.
اإلحف ،وكثُرت فيو الشواغؿ ،ونزلت فيو بالناس الغوائؿ،
البغضاء و َ
ّ
ُ
ِ
ِ
تأميف الحياة
تستطع
المتعة لبني البشر ،لكنَّيا لـ
َ
الحياةُ المعاصرة أبدعت في أساليب الرفاىية و ُ
الرقي ،فمـ يحقّْؽ إال
الطيبة ،سعادةَ القمب،
َ
العمـ الحديث درجةً عالية مف ّ
اطمئناف النفس ،لقد بمغ ُ
ِ
تتذوؽ بيا النفس الحياةَ الطيبة.
حس ّية ول ّذةً ظاىرّية ورفاىي ًة ّ
متع ًة ّ
آنية ،لـ تبمغ مكنونات النفس ،ولـ ّ
ِ
ويتصورىا آخروف
المناصب الخادعة،
البراقة و
يتصور
بعض الناس الحياةَ الطيبة مقترنةً باألضواء َّ
َّ
ُ
ّ
مع تكديس األمواؿ واالنغماس في أوحاؿ الشيوات واحتساء سموـ المخد ارت ،وآخروف مع تشييد

القصور الفخمة.

َّ
التمزؽ والمأساة والشقاء سمةُ الحياة
التمرد و ّ
إف اليأس و َ
األلـ يموج في العالـ ،و ّ
القمؽ واألسى و َ
فوضى تأخذ بخناؽ العالـ ،تُبعثر َّ
كؿ ما بقي مف نظاـ ،وتسعى إلى تمزيؽ الحياة.
المعاصرة ،ىناؾ ً
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مطمب ّْ
ومقصد ك ّؿ عاقؿ ،كيؼ
كؿ إنساف،
المستقرة
الحياة الطيبةُ الحياة اآلمنة الحياةُ اليادئة
ُ
ُ
ّ
نؤم ُنيا لألجياؿ القادمة؟ قاؿ تعالىَ :م ْف َع ِم َؿ
نتذوقيا في أنفسنا؟ كيؼ نعيشيا في مجتمعاتنا؟ كيؼ ّ
ّ
ِ
إليماف حتى ينفع العم ُؿ
طّي َب ًة .اشترط سبحانو ا
صالحاً ّمف َذ َك ٍر أ َْو أ ُْنثَى َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌف َفَمنُ ْحيَِيَّنوُ حياةً َ
َ
َ
ىنيء النفس ،صالح الباؿ ،فيجمع اهلل لو
طيب العيش ،وتجعمو قر َير العيف،
الصالح الذي ُيثمر َ
َ

أمره ،ويرزقو الرضا والحياةَ الطيبة.
َ
ِ
ُّ
السبب األعظـ لمحياة الطيبة ،كما قاؿ تعالىَ :م ْف َعم َؿ
الحؽ باهلل تعالى رباً ومعبوداً ىو
اإليماف
ُ
ص ِالحاً ّمف َذ َك ٍر أ َْو أ ُْنثَى َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌف ،فإذا عرؼ العبد ربَّو تبارؾ وتعالى بصفاتو وأسمائو الحسنى
َ
معنى ربوبيتو سبحانو ،و َّأنو ىو المالؾ لألمر كمو ،بيده نواصي جميع الخمؽَّ ،
فإنو ال يخشى
عرؼ َ
أحداً غيره ،وال يديف ٍ
ألحد سواه .انظروا إلى نبي اهلل ىود عميو السالـ كيؼ َّ
قومو جميعاً حينما
َ
تحدى َ
َّ ِ
ِ
يدونِى
وف ِمف ُدونِ ِو َف ِك ُ
خوفوه بآليتيـ الباطمة ،فقاؿ ليـِ :إنى أُ ْش ِي ُد المو َوا ْشيَ ُدوْا أَّنى َب ِرىء ّم َّما تُ ْش ِرُك َ
ّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
يعا ثَُّـ الَ تُنظ ُر ِ
ت َعمَى المو َرّبى َوَرّب ُك ْـ َّما مف َد َّابة ِإال ُى َو ءاخ ٌذ بِ َناص َيتيَا ِإ َّف َرّبى
وف ِإّنى تَ َوكْم ُ
َجم ً
اط ُّمستَِق ٍيـ [ىود .]٘ٙ-٘ٗ:مف ِ
صر ٍ
عَمى ِ
خالؽ ّْ
كؿ
ممؾ ىذا الكوف ومالكو؟! مف خالقو؟! إنو اهلل،
ُ
َ
ْ
ُّ
الضار النافع ،ىو الذي بيده
المعز المذ ّؿ،
مدبر األمر وحده ،الخافض الرافع،
رب ك ّؿ شيءّ ،
شيءّ ،
ّ
العبد ذلؾ فقد وجب
قيوـ السموات واألرض .فإذا عمـ ُ
ممكوت ك ّؿ شيء ،ىو عمى كؿ شيء قديرُ ،
عميو أف ال يخشى إال ربَّو ،وأف ال يبتغي العزةَ إال في طاعتو والتذلّؿ لعظمتو ،وأف ال يتَّجو إلى

يمـ بو مف المصائب والشدائد ،فيو رّبو
غيره ،وال يتعمؽ ُ
قمبو بسواه ،وأف يمجأ إليو وحده في كؿ ما ّ
نفسو ،ويثبت جأشو ،ويقوى قمبو؛ ألنو يعمـ أنو يأوي
ومدبره .وحينئذ
ومالكو،
ومصمح أمره ّ
ّ
ُ
تطمئف ُ
إلى ركف شديد ،ويحتمي بممؾ المموؾ ،فقد َّ
توكؿ عمى
نفسو دائماً
الحي الذي ال يموت ،وىذا يجعؿ َ
ّ
َّ
مطمئنةً وحياتَو طيبة .مف كاف كذلؾ تحقَّؽ لو األمف واألماف ،وتحققت لو طمأنينة النفس؛ ألنو

نفسو وال َّ
حينئذ يكوف عبدًا ٍّ
العبد
تتعدد ِوجيتو .ذلؾ أف َ
لرب واحد ،فيكوف لو ّ
تتفرؽ ُ
توجوٌ واحد ،فال ّ
الذي يعمـ َّ
ضر أو
وحده وىو أحكـ الحاكميف ال يتّجو إلى غيره لكشؼ ٍّ
الممؾ َ
أف اهلل تعالى ىو مالؾ ُ

ولي يدعوه مف دوف اهلل ،أو حاكـ يطيعو في شرع اهلل ،أو شيوةٌ قد تعمّؽ
جمب نفعّ ،
أما مف كاف لو ّ
بيا في معصية اهلل ،أو طاغية يرجوه خوفاً مف ظممو وبطشو ،أو دنيا قد استعبدتو مف دوف اهلل ،فيذا
ِ
ِِ
ىو الشقي الذي يتنازعو شركاء متشاكسوف ،قاؿ تعالى :ضر َّ
وف
ََ َ
ب الموُ َمثَالً َّر ُجالً فيو ُش َرَكاء ُمتَ َشاك ُس َ
ُ
ّ
ال َسمَمًا لّ َر ُج ٍؿ َى ْؿ َي ْستَِوَي ِ
وف [الزمر.]ٕٜ:
ال اْل َح ْم ُد لمَّ ِو َب ْؿ أَ ْكثَُرُى ْـ َ
اف َمثَ ً
َوَر ُج ً
ال َي ْعمَ ُم َ
كنت في
إخوة اإلسالـِ ،مف أسباب الحياة الطيبة تقوى اهلل بأداء الفرائض واجتناب المعاصي ،فإذا َ
ضي ٍ
ال ُى ْـ
ؼ َعَم ْي ِي ْـ َو َ
وشدة فاتَّؽ اهلل في أمرؾ وفي مآلؾ ،قاؿ تعالى :أَال ِإ َّف أ َْوِل َياء المَّ ِو َ
ال َخ ْو ٌ
ؽ ّ
الد ْنيا وِفى ِ
ِ
ي ْح َزنُ َِّ
ِ ُّ
اآلخ َ ِرة [يونس.]ٙٗ-ٕٙ:
َ
ءام ُنوْا َو َك ُانوْا َيتَّقُ َ
وف الذ َ
َ
يف َ
وف لَيُ ُـ اْل ُب ْش َرى في اْلحياة َ َ

أسرىـ قمباً ،وىذه َّ
جنة عاجمةٌ
فالمؤمف التقي مف أطيب الناس عيشاً ،وأنعميـ باالً ،وأشرحيـ صد اًر ،و ّ
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الجنة اآلجمة ،فما أعظميا مف نعمة.
قبؿ ّ
الصدر ،وتُذىب ضيقو ،وتُرسؿ
عباد اهلل ػ مف أعظـ األسباب لتحقيؽ الحياة الطيبة ،تشرح
الصالة ػ َ
َ
ِ
ٍ
نبضات الطمأنينة والراحة ،فال يزاؿ العبد َّ
سجف وضيؽ حتى يدخؿ فييا ،فيستريح
كأنو في
في القمب
ِ
اليموـ والغموـ
ميمات الحياة ومصائبيا ،بيا تزوؿ
العبد بقوٍة إيمانية ،تعينو عمى
بيا ال منياّ .
تمد َ
ُ
َّ
ِِ
ِ
يف [البقرة ،]ٗ٘:وكاف
استَ ِعينُوْا بِالص ْ
َّب ِر َوالصالة َوِانَّيَا لَ َكبِ َيرةٌ ِإال َعَمى اْل َخاشع َ
واألحزاف ،قاؿ تعالىَ :و ْ
إذا حزبو أمر فزع إلى الصالة .أخرجو البخاري(ٕ)[ٕ].
أماف لمنفس ،حفظٌ ليا مف الشرور.
أىـ أسباب الحياة الطيبة دو ُاـ الذكر ،فالذكر طمأنينة لمقمبٌ ،
مف ّ
غير اهلل ،وال يخشى أحدا إال اهلل؛ ألنو يستشعر دائماً
القمب الممتمئ بذكر اهلل ٌ
و ُ
قمب ّ
قوي ،ال يخاؼ َ

وتحركت بي
معيةَ اهلل ونصرتَو ،فيو سبحانو القائؿ في الحديث القدسي(( :أنا مع عبدي ما ذكرني ّ
شفتاه)) أخرجو أحمد(ٖ)[ٖ].

مف أسباب الحياة الطيبة في الدنيا واآلخرة ىدايةُ اهلل لمعبد إلى التوبة واالستغفار كمما أصاب ذنباً أو
ِ
ىـ بمعصية ،قاؿ تعالىِ :إ َّف الَِّذيف اتَّ َقوْا ِإ َذا مسَّيـ َ ِ
ؼ م َف َّ
طِ
وف
َّ
الش ْي َ
اف تَ َذ َّك ُروْا َفِإ َذا ُىـ ُّم ْبص ُر َ
طئ ٌ ّ
َ ُْ
َ ْ
[األعراؼ.]ٕٓٔ:

حديث رسوؿ
سر الحياة الطيبة ػ عباد اهلل ػ القناعةُ بالرزؽ والرضا بما قسـ اهللُ ،يجمّي ىذا المعنى
ُ
ّ
اهلل (( :مف أصبح منكـ آمنًا في ِسربو معا ًفى في بدنو عنده قوت يومو فكأنما حيزت لو

وقنعو اهلل بما آتاه)) أخرجو مسمـ(٘)[٘].
ورزؽ كفافاًّ ،
الدنيا))(ٗ)[ٗ] ،وقاؿ (( :قد أفمح مف أسمـُ ،
يكدر
ينغص عي َشؾِّ ،
عباد اهلل ػ إلى زىرة الدنيا تتقمب في أيدي الناس تُورثُؾ ِّ
وغما ّ
ىما ّ
التطمّع ػ َ
نكد حياة كثير مف الناس في ىذه األياـ عدـ الرضا بما أوتواّّ ،
منا
أىـ أمر يسبّْب َ
كؿ ّ
حياتَؾ .إف ّ
ُ
أوتيو مف ىو فوقَو ماالً ومنصباً ،وىذا الحديث الصحيح يرشد إلى منيج سديد بقولو :
ينظر إلى ما َ

أجدر أف ال تزدروا نعم َة اهلل
((انظروا إلى مف ىو أسفؿ منكـ ،وال تنظروا إلى مف ىو فوقكـّ ،
فإنو ُ
عميكـ)) رواه الترمذي(.]ٙ[)ٙ

أحسف مف آالؼ البشر ممف ال يق ّؿ عنؾ فيمًا وعممًا وحسباً ونسبًا.
ّإنو ميما ق ّؿ مالؾ وساءت حالؾ
ُ
تفسدىا ،ولألقدار تقتمُيا ،وقد قاؿ أحدىـ" :راحة الجسـ في ِ
قمة
إف الحياةَ قصيرة ،فال تُسمميا لميموـ ُ
الطعاـ ،وراحةُ النفس في قمَّة اآلثاـ ،وراحة القْمب في ِقمة االىتماـ ،وراحة المساف في قمَّة الكالـ".
ٍ
التفاؤؿ في الحياة يغمر
مسحة مف األمؿ في المستقبؿ و
إضفاء
إف
َ
القمب بالبيجة ،ويعمر الحياةَ
َ
َ
حسف الظف باهلل.
فسيح اآلماؿ
مسيح اآلالـ
ويغدو
بالسرور ،ليينأ المسمـ في عيشو،
َ
َ
َ
َ
ِ
قضاء حوائج الناس ،إدخ ِ
اؿ السرور
وتطيب باصطناع المعروؼ ،واغاثة المميوؼ،
تزىو الحياة
ُ

عمييـ ،المشي في حوائجيـ .تتم ّذذ ػ أييا المسمـ ػ بحياتؾ وتشعر بالحبور حيف تُدخؿ عمى قموب
السرور .نعـِ ،
تسري في كيانؾ السعادة ،وأي سعادة؟! بؿ وما أعظميا مف سعادة.
البؤساء والضعفاء
َ
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أفكارؾ ّْ
أيامؾ ،ومف سما بأفكاره سما بحياتو ،فتغدو
الخيرة ترسـ َ
مسارؾ ،وأعمالُؾ النافعة تُبيج َ
مضيئةً طيبة ِ
األىداؼ النبيمة
ُّميى تبعث في الحياة الروح ،و
ُ
مرحة مستبشرة ،ذلؾ أف األفكار الس ْ
ٍ
بعيدة عف [األنتاف والحش] ،تشكر اهلل عمى ك ّؿ نعمة ،وتصبر عمى ّْ
بمية،
تجعمؾ تحمّؽ في أجواء
كؿ ّ
ُ
ِ َّ
ِ
صالِحاً فَأ ُْولَئِ َؾ لَيُ ْـ
َموالُ ُك ْـ َوالَ أ َْوَال ُد ُك ْـ بِالَّتِى تُقَ ّربُ ُك ْـ ِع َ
ءام َف َو َعم َؿ َ
قاؿ تعالىَ :و َما أ ْ
ند َنا ُزْلفَى إال َم ْف َ
ِ ِ
ِ
ِ
ج َزاء ّ ِ
وف [سبأ.]ٖٙ:
َ
الض ْعؼ بِ َما َعممُوْا َو ُى ْـ فى اْل ُغ ُرَفات ءام ُن َ
بارؾ اهلل لي ولكـ في القرآف العظيـ ،ونفعني واياكـ بما فيو مف اآليات والذكر الحكيـ ،أقوؿ قولي
ىذا ،وأستغفر اهلل لي ولكـ فاستغفروه ،إنو ىو الغفور الرحيـ.
-------------------------

الخطبة الثانية

ِ
تيسير طاعتِو ،وأشيد أف ال إلو إال اهلل
الحمد هلل وفَّؽ مف شاء لعبادتِو ،أحمده سبحانو وأشكره عمى
ِ
غ ِّ
عقوبتو ،وأشيد أف سيدنا ونبينا
أليـ
وعد المؤمنيف بمو َ
وحده ال شريؾ لوَ ،
جنتو ،وح ّذر العصاةَ َ
محمداً عبده ورسولو ،كاف إماماً في دعوتِو ،وقدوة في منيجو ،صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو،
صالةً دائمة حتى نبمغ دار كرامتِو.

أما بعد :فأوصيكـ ونفسي بتقوى اهلل.
إخوة اإلسالـ ،اجتماعُ اليموـ كمّْيا عمى مرضاة اهلل تطيّْب الحياةَ ،وتجعؿ في القمب حياةً ،وىي أُنس
ىما
ىمومو ُع ّذب بيا فأىمكتو ،وفي الحديث عنو (( :مف جعؿ
بالمحبوب ،ومف تشعَّبت بو
اليموـ ِّ
ُ
َ
أي أوديتِو
ىـ دنياه ،ومف تشعَّبت بو
اليموـ في أحواؿ الدنيا لـ ُيباؿ اهلل في ّْ
ىـ المعاد كفاه اهلل َّ
واحداً َّ
ُ
ىمؾ)) أخرجو ابف ماجو(.]ٔ[)ٚ
أي ٍ
ىما
أطيب مف حياة َمف اجتمعت
حياة
قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل تعالى" :و ُّ
ىمومو كميا وصارت ِّ
ُ
ُ
اجتمعت إرادتُو وأفكاره عمى اهلل
واحداً في مرضاة اهلل تعالى ،ولـ يتشعَّب قمبو ،بؿ َ
أقبؿ عمى اهلل ،و َ
المستولي عميو ،وعميو
ذكره لمحبوبو األعمى وحبُّو والشوؽ إلى لقائو واألنس بقربو ىو
تعالى ،فصار ُ
َ
نطؽ باهلل ،واف ِ
سمع
وقصوده بكؿ خطوات قمبو ،فإف سكت
ىمومو وارادتو
تدور
نطؽ َ
سكت هلل ،واف َ
ُ
َ
ُ
بصر ،وبو ِ
فبِو يسمع ،واف أبصر فبو ي ِ
يتحرؾ ،وبو يسكف ،وبو يحيى ،وبو
يبطش ،وبو يمشي ،وبو َّ
ُ
َ
يموت ،وبو يُبعث" انتيى كالمو رحمو اهلل(.]ٕ[)ٛ

إخوة اإلسالـ ،ال تتحقَّؽ الحياةُ الطيبة قبؿ ذلؾ وبعده إال باالستعانة باهلل والمجوء إليو ،وسؤالو صالح
الديف
وطيب الدنيا ،ىكذا عممنا رسولنا بقولو في دعائو(( :الميـ أصمح لي ديني الذي ىو عصمةُ
َ

أمري ،وأصمح لي
أصمح لي آخرتي التي إلييا معادي ،واجعؿ الحياة زيادةً
دنياي التي فييا معاشي ،و ْ
َ
لي في كؿ خير ،والموت راحة لنا مف كؿ شر))(.]ٖ[)ٜ
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أعز اإلسالـ والمسمميف ،و َّ
أعز اإلسالـ والمسمميف ،الميـ أعز اإلسالـ والمسمميف ،الميـ َّ
الميـ َّ
أذؿ

أعداء الديف مف الكفرة والممحديف...
أعداءؾ
ودمر الميـ
َ
َ
الشرؾ المشركيفّ ،
__________

(ٔ) مدارج السالكيف (ٖ.)ٕٜ٘/

(ٕ) أخرجو أحمد (٘ ،)ٖٛٛ/وأبو داود في الصالة ،باب :وقت قياـ النبي مف الميؿ ( )ٖٜٔٔمف

الدؤلي أبو قدامة قاؿ عنو الحافظ في التقريب:
حديث حذيفة رضي اهلل عنو ،وفيو محمد بف عبد اهلل ّ

وحسنو أيضاً األلباني في صحيح أبي داود
"مقبوؿ" ،ومع ذلؾ فقد حسف إسناده في الفتح (ّٖ ،)ٕٔٚ/
( .)ٔٔٙٛومعنى (حزبو) أي :نزؿ بو أمر شديد.
(ٖ) عمقو البخاري في صحيحو عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو مرفوعا مجزوما بو ،ووصمو في خمؽ

أفعاؿ العباد (ص ،)ٜٙوأحمد (ٕ ،)٘ٗٓ/وابف ماجو في فضؿ الذكر (ٕ ،)ٖٜٚالطبراني في

األوسط (ٕٔ ،)ٙٙوصححو ابف حباف (٘ٔ ،)ٛوالحاكـ (ٕٗ ،)ٔٛوىو في صحيح السنف
(.)ٖٜٓ٘

(ٗ) أخرجو البخاري في األدب المفرد (ٖٓٓ) ،والترمذي في الزىد ،باب :التوكؿ عمى اهلل (،)ٕٖٗٙ
وابف ماجو في الزىد ،باب :القناعة (ٔٗٔٗ) ،والحميدي في مسنده ( )ٖٜٗمف حديث عبيد اهلل بف

محصف األنصاري ،قاؿ الترمذي" :حديث حسف غريب" ،ولو شواىد مف حديث أبي الدرداء وابف

عمر وعمي رضي اهلل عنيـ ،ولذا حسنو األلباني في السمسمة الصحيحة (.)ٕٖٔٛ

(٘) أخرجو مسمـ في الزكاة (ٗ٘ٓٔ) مف حديث عبد اهلل بف عمرو رضي اهلل عنيما.

( )ٙأخرجو البخاري في الرقاؽ (ٓ ،)ٜٙٗومسمـ في الزىد والرقائؽ (ٖ )ٕٜٙمف حديث أبي ىريرة
رضي اهلل عنو.

( )ٚأخرجو ابف ماجو ( ،)ٗٔٓٙ ،ٕ٘ٚوابف أبي شيبة (ٖٖٖٔٗ) ،والبزار ( ،)ٖٔٙٛوالشاشي

( ،)ٖٔٚوأبو نعيـ (ٕ )ٔٓ٘/مف طريؽ نيشؿ عف الضحاؾ عف األسود عف ابف مسعود رضي اهلل
عنو ،قاؿ أبو حاتـ كما في عمؿ ابنو (ٕ" :)ٕٕٔ/ىذا حديث منكر ،ونيشؿ بف سعيد متروؾ

الحديث" ،وقاؿ أبو نعيـ" :غريب مف حديث األسود ،لـ يرفعو إال الضحاؾ ،وال عنو إال نيشؿ" ،قاؿ

البوصيري في الزوائد (" :)ٕٓٚإسناده ضعيؼ ،فيو نيشؿ بف سعيد ،قيؿ :إنو يروي المناكير ،وقيؿ:
بؿ الموضوعات".

( )ٛالجواب الكافي (صٖٓٔ).

( )ٜأخرجو مسمـ في الذكر والدعاء ،باب :التعوذ مف شر ما عمؿ ومف شر ما لـ يعمؿ (ٕٓ)ٕٚ
مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو.
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