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وتش��ميت العاطس  ،وال تقترص هذه الحقوق عىل
حياة املسلم بل للمسلم حق حتى بعد موته ويتجىل
ذلك يف الصالة عىل موىت املسلمني  ،وامليش يف

كام هو معروف فان السنة النبوية هي املصدر الثاين جنازتهم والدع��اء لهم بالرحمة واملغفرة وهذا يدل

من مصادر الترشيع االسالمي  ،ولذلك وجب عىل ع�لى الرتابط االجتامعي يف الحي��اة وبعد املامت
املس��لمني اتباعه��ا والعم��ل بها  ،ومل ي�ترك النبي واىل غ�ير ذلك من الخصال املوج��ودة يف طيات

الكريم ﷺ ش��يئا من خريي الدنيا واالخرة اال وبينه البحث من الوصايا النبوية الرشيفة .
للناس  ،ولذل��ك فقد جاءت أحاديث نبوية تتضمن
س��ت خصال فيها معان سامية تتعلق بأحكام الدين
االسالمي  ،ومن ذلك بيانه أن الدين االسالمي دين

Research Summary:

يرس لجميع املسلمني فنهى عن التشدد يف العبادة As is well known, the Prophet’s Sunnah is

الن االح��كام ج��اءت مالمئة للفطرة الس��ليمة وما the second source of Islamic legislation,
يتناس��ب مع قدرة االنس��ان وطاقته البدنية والنفسية and it is imperative to follow it and work.
 ،ولذلك نهى عن التش��دد يف العبادات والقيام بها The Prophet (peace and blessings of God

يف اوقات النشاط ليسهل القيام بها  ،وتحدث أيضا be upon him) leaves something of the
عن األحق يف التقدم إلمامة املسلمني بكونه األقرأ goodness of this world and the other and

للقرآن الكريم واألعلم بالس��نة النبوية ليكون عاملا shows him to people There were hadiths of

بفقه الصالة وما يتعرض له االمام من العوارض اثناء the Prophet that contain six characteristics

الص�لاة  ،وكذلك اخب��اره (عليه الصالة والس�لام) that contain lofty meanings related to the
بالغيب كإخباره بفتح بيت املقدس عىل يد الخليفة rulings of the Islamic religion, including
العادل عمر بن الخطاب (ريض الله عنه)  ،واخباره his statement that the Islamic religion

باستفاضة املال حتى ال يجد املنفق من يأخذه من is a religion that is easy for all Muslims
فقراء املسلمني  ،وكذلك حث عىل ترابط املجتمع The human being and his physical and
االس�لامي واأللفة بني املس��لمني ليكون املجتمع psychological energy, and that is why he

كالبيان املرصوص ببيان حقوق املسلمني بعضهم forbade strictly performing acts of worship
ع�لى بع��ض ومنه��ا ح��ق الس�لام واجاب��ة الدعوة and performing them at times of activity
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in order to make it easier to do them The
Imam is exposed to the symptoms during
prayer, as well as telling him (peace and

المقدمة

 blessings be upon him) about the unseen,الحم��د لل��ه رب العامل�ين وافض��ل الص�لاة واتم
 such as telling him about the conquest ofالتسليم عىل املبعوث رحمة للعاملني سيدنا محمد
 Bayt al-Maqdis by the just Caliph Omar binوعىل آله وصحبه اجمعني .

 al-Khattab (may God be pleased with him),وبع��د  ..فكام هو مع��روف فان الس��نة النبوية هي

 and telling him how much money is so thatاملص��در الثاين م��ن مص��ادر الترشيع االس�لامي
 the spender does not find someone to take itوه��ي املحجة البيضاء التي تركنا عليها نبي الرحمة

( from the poor Muslims, as well as urging theعليه الصالة والس�لام) ومل ي��دع صغرية وال كبرية
 interdependence of the Islamic communityاال وبينها (صلوات ريب وس�لامه عليه) ومام بني لنا

 and familiarity among Muslims, so that theيف الترشيع الخصال الس��ت الواجب عىل املسلم
 community is like the statement laid downمعرفته��ا س��واء كان��ت فيام يتعل��ق بأح��كام الدين

 by the statement of the rights of Muslimsاالسالمي ومدى تيس�يره وعدم التنطع والتشدد فيه
 to each other, including the right to peace,الن االحكام التكليفية امنا جاءت مبا يتناس��ب مع

 to answer the call and to snort the sneeze,طاقة البرش النفس��ية والجسدية وهذا مصداق لقوله
َ َ َ ََ َ َۡ ُ
َ
�م ف ّ
ك� ۡ
جﵞ
ٱلد
 and these rights are not limited to the lifeتع��اىل ﵟوما جعل علي
ِين م ِۡن ح َر ٖ ۚ
ِ
 of a Muslim Rather, the Muslim has a rightﵝالحَج الآية ﵘﵗﵜ  ،او ما علمتنا الس��نة النبوية فيام يتعلق
 even after his death, and this is evident inباألح��ق بالتقديم إلمامة املس��لمني كاالقرأ لكتاب

 the prayer for the dead Muslims, walkingالله (عز وج��ل) مثال  ،وكذلك اخبار الرس��ول ﷺ
 in their funeral and praying for them withبأمور غيبية مل تحص��ل يف زمانه  ،من موت الفجأة

 mercy and forgiveness, and this indicatesاو فت��ح بي��ت املقدس او اس��تفاضة املال حتى ال
 social cohesion in life and after death andيجد املتص��دق من يأخذه من��ه  ،او غدر النصارى

 other qualities found in the research foldsيف اخ��ر الزمان  ،وكذلك ذك��ر امورا وصفاتا تجعل
 of the noble Prophet’s commandments.املجتمع االسالمي مجتمعا متامسكا قوي االرتباط
بني ابنائه املس��لمني ومام ذكرته انفا يتبني لنا اهمية
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هذا البحث النه يتعلق بحياة املس��لم وقد اخرتت  -4ارشح مت��ون االحاديث النبوي��ة الرشيفة وذلك

االحاديث التي تجمع ست خصال يف متونها وكل بالرج��وع اىل كتب رشوح الحدي��ث املعتمدة عن
هذا سيأيت بيانه يف هذا البحث ان شاء الله تعاىل  .جهاب��ذة العل�ماء مام الفه العلامء م��ن الرشوحات

وقد قسمت بحثي هذا عىل اربع مطالب هي :

1 .1املطلب االول  :يرس الدين االسالمي .

عىل الكتب التس��عة مثل فتح الب��اري  :البن حجر
العس��قالين  ،وعم��دة الق��اري  :للعين��ي  ،ورشح

2 .2املطلب الثاين  :االحق الناس بإمامة املسلمني النووي عىل صحيح مسلم  ،وعون املعبود للعظيم
يف الصالة .

3 .3املطلب الثالث  :الحذر من الغدر والخيانة .

اب��ادي  ،وتحفة االح��وذي :للمباركفوري  ،ورشح

الزرقاين عىل موطأ مالك وغريها .

4 .4املطل��ب الراب��ع  :حقوق املس��لم ع�لى اخيه  -5اذكر اهم ما يستفاد من الحديث  ،اي اهم الفوائد
املسلم .

•وكان منهجي يف هذا البحث كام ييل :

املس��تنبطة من كل حديث يف نهاية كل حديث من

االحاديث النبوية الرشيفة .

 -1اذكر س��ند الحديث ومتنه وتخريجه من الكتب واسال الله العيل العظيم ان يوفقني والقارئ الكريم
التسعة .

لكل خري انه ويل ذلك والقادر عليه وان يجعل هذا

 -2ابني اللطائف االسنادية ان وجدت يف السند مثل البح��ث علام ينتفع ب��ه لروح ام��ي وايب (غفر الله
ك��ون الرواة مدنيون او مكي��ون او كوفيون او انفراد لهام وادخلهام فس��يح جناته ان��ه ويل ذلك والقادر
الحديث للبخاري عن مس��لم وغريها من اللطائف عليه) ،وصىل الله وسلم وبارك عىل املبعوث رحمة

االسنادية وهو ما اشار اليه اهل الحديث عند الكالم للعاملني س��يدنا محمد وعىل آل��ه وصحبه الطيبني
عن علم مصطلح الحديث .

 -3اظه��ر معن��ى الكل�مات الغريب��ة يف الحدي��ث

الطاهرين ومن تبعهم بإحسان اىل يوم الدين .
•املطلب االول  :يرس الدين االسالمي .

السال َِم بْ ُن ُمطَ َّهرٍ،
ح َّدث َ َنا َع ْب ُد َّ
النب��وي الرشيف معتمدا عىل كتب غريب الحديث قال االمام البخاري َ :
التي الفها العلامء ولعل من ابرزها النهاية يف غريب ق َ
ح َّم ٍد
ح َّدث َ َن��ا ُع َم ُر بْ ُن َعليِ ٍّ َ ،ع ْن َم ْع��نِ بْنِ ُم َ
َالَ :
يد بْنِ أَبيِ َس ِع ٍ
ِيَ ،ع ْن َس�� ِع ِ
ِيَ ،ع ْن
الحديث واالثر  :البن االثري  ،وغريب الحديث اليب ال ِغفَار ِّ
يد املَق رُْب ِّ

عبيد القاسم بن سالم ،والفائق يف غريب الحديث  :أَبيِ ُه َريْ�� َرةََ ،عنِ ال َّنب ِِّي ﷺ ق َ
َ��ال« :إِ َّن ال ِّدي َن يُسرْ ٌ ،
ح ٌد إِلاَّ َغلَبَ ُه ،ف ََس ِّد ُدوا َوقَا ِربُوا،
للزمخرشي وغريها فان مل اجد فاين ارجع اىل كتب َولَ ْن يُشَ ��ا َّد ال ِّدي َن أَ َ
ش ٍء ِم َن
اللغة العربية مثل تاج العروس :للزبيدي  ،ولس��ان َوأَبْشرِ ُ واَ ،و ْ
اس��تَ ِعي ُنوا بِالْ َغ ْد َو ِة َوال َّر ْو َ
ح ِة َو يَ ْ
العرب :البن منظور وغريها.

ج ِة»
ال ُّدلْ َ
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تخريج الحديث :

َصد ال َِّذي لاَ غلو ِفي ِه َولاَ تَق ِ
ْصري
قاربوا  :املقاربة الْق ْ

واالمام احمد ((( .

الغدوة  :هو سري اول النهار نقيض الرواح  ،والغدوة

اخرج��ه االمام البخ��اري (((  ،واالمام النس��ايئ ((( َ ،و ُه َو الْ َقرِيب من الطَّا َعة ال َِّذي لاَ مشقة ِفي ِه ((( .
الحكم عىل الحديث :

بالض��م  :ما ب�ين صالة الغداة وطلوع الش��مس (((،

ولتلقي االمة لكتابه بالقبول والله اعلم .

الشمس ((( .

 -1رواته بني مدين وبرصي .

وقيل هو سري اخر النهار (.((1

الحدي��ث صحي��ح ل��وروده يف صحي��ح البخاري وقي��ل  :ه��ي البك��رة ما بني ص�لاة الغ��داة وطلوع

اللطائف االسنادية :

الروحة  :هو الس�ير من زوال الشمس اىل الليل ((( ،

 -2في��ه رواي��ة مدلس ش��ديد بعن ولكن��ه محمول الدلجة  :هو س�ير الليل  ،يق��ال ادلج بالتخفيف اذا
ع�لى ثبوت س�ماعه من جه��ة اخ��رى وكل ما كان س��ار من اول الليل  ،وا َدلج – بالتشديد -اذا سار من
يف الصحيحني عن املدلس�ين بعن فمحمول عىل آخ��ره  ،ومنهم من يجع��ل االدالج لليل كله  ،وكأنه

سامعهم من جهة اخرى .

 -3والحديث من افراد البخاري عن مسلم(((.
غريب الحديث :

املراد من هذا الحديث .

(((1

الرشح العام للحديث :

البد للدين الذي اختاره الله (سبحانه وتعاىل) ليكون

للصواب والقص ُد خامتا لألديان الساموية ان يكون ميرسا لكل الناس
التوفيق
س��ددوا  :التَ ْس��دي ُد :وهو
ُ
ُ
من القول والعمل ((( .

وصالح��ا لكل زم��ان ومكان ويتجىل ه��ذا املعنى
يف ه��ذا الحديث النبوي الرشيف فه��و دين توازن

((( صحي��ح البخ��اري :كت��اب االميان  ،ب��اب الدين يرس ب�ين املاديات والروحانيات وبني االفراط والتفريط
 ، 16/1رقم الحديث (. )39

((( س��نن النس��ايئ  :كتاب االميان ورشائع��ه  ،باب الدين ((( تفس�ير غريب م��ا يف الصحيحني البخاري ومس��لم :
يرس ، 121/8 ،رقم الحديث (. )5034

ملحمد بن فتوح االزدي الحميدي 313/1

((( مس��ند االمام احمد  :مس��ند املكرثين م��ن الصحابة  ((( ،النهاي��ة يف غري��ب الحديث واالث��ر  ، 346/3وينظر :

مس��ند ايب هريرة (ريض الله عنه)  ، 395/16رقم الحديث مختار الصحاح . 225/1
(. )10677

((( عمدة القاري . 236/1

((( لسان العرب  :البن منظور . 116/15
((( مشارق االنوار . 301/1

((( الصح��اح ت��اج اللغ��ة وصح��اح العربي��ة  :اليب نرص ( ((1صي��د االفكار يف االدب واالخالق والحكم واالمثال
الجوهري الفارايب  ، 485/2والفروق اللغوية  :للعس��كري . 240/1
.211/1

( ((1النهاية يف غريب الحديث واالثر . 129/2
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ف�لا يطغى احده�ما عىل االخ��ر فلم يبال��غ الدين ﵝالحَ��ج الآية ﵘﵗﵜ  ،ولن يقاوم الدين احد اال غلبه الن يف
االسالمي يف الجانب املادي كرشيعة موىس(عليه ذلك من الكلفة الش��ديدة فيضعف عن القيام بحق

الصالة والس�لام)  ،ومل يبالغ بالروحانيات كرشيعة ما كلف به .

عيىس (عليه الصالة والس�لام) اىل ح��د الرهبانية  ،ولذل��ك قال ابن حجر ( :وقد انك��ر النبي ﷺ عىل

وامن��ا خاطب الله (عز وجل) العق��ل والقلب معاً ،قوم ارادوا التش��ديد عىل انفس��هم  ،وه��ذا عبد الله

ولذل��ك أصبح الدين االس�لامي دين��اً متكامالً كام ب��ن عمرو ملا كرب وضعف عام كان اوصاه به (عليه
َۡ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ
ۡ
ق��ال الله تعاىل ﵟٱلي��وم أكملت لك��م دِينكم الصالة والس�لام) من اعامل قد ذكرها له  ،فأىب عبد
ُ َ ُ ُ ۡ ۡ َ
ََۡ َ ۡ ُ َ َۡ ُ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ٰ
ضيت لكم ٱل ِإس��لم الل��ه اال مش��قتها  ،فقال بعدما كرب  :ي��ا ليتني قبلت
وأتمم��ت عليكم ن ِعمتِي ور ِ
د ٗ
ِين��ا ۚﵞ َ
ﵝالمائـِ َدة الآية ﵓﵜ بل ان الله تعاىل يحب ان تؤىت رخصة النبي ﷺ ((( .
رخصه كام يحب ان تؤىت عزامئه .

وجاء يف رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا:

ولذلك ق��ال النبي ﷺ ( :ولن يش��اد الدين احد اال (ان ه��ذا الدين متني فأوغل فيه برفق وال تبغض اىل

غلبه) الن املش��ادة هي املغالبة واملبالغة والتزمت نفسك عبادة الله فان املنبت ال سفرا ً قطع وال ظهرا ً
والتنط��ع  ،ولذل��ك قال رس��ول الله (علي��ه الصالة أبقى)((( .

والس�لام) ( :هلك املتنطعون)((( اي املتشددون  ،قال ابن حجر  :املنبت اي املكلف دابته طاقتها ال

وق��ال ايض��ا (ان خري دينكم اي�سره  ،ان خري دينكم أرضا قطع وال ظهرا ً أبقى (((.

ايرسه) (((  ،ومعناه ال يتعمق احدكم يف الدين فيرتك قال عب��د الرحمن بن ن��ارص آل س��عدي :ما أعظم

الرفق اال غلب الدين عليه وعجز املتشدد عن ذلك ه��ذا الحديث ،وأجمع��ه للخري والوصاي��ا النافعة،
وانقطع ع��ن عمله كله او بعضه وهذا تصديق لقوله واألص��ول الجامع��ة ،فق��د أُ ّس��س ﷺ يف أوله هذا
َ َ َ ََ َ َۡ ُ
َ
�م ف ّ
ك� ۡ
جﵞ األص��ل الكب�ير فق��ال“ :إن الدين ي�سر” أي ميرس
ٱلد
تع��اىل ﵟوما جعل علي
ِين م ِۡن ح َر ٖ ۚ
ِ
((( صحيح مس��لم  :كتاب العلم  ،ب��اب هلك املتنطعون ((( مرقاة املفاتيح . 935-934/3

 2055/4رقم الحديث ( ،)2670وس��نن ايب داود  :كتاب ((( الزه��د والرقائق  :لعبد الله بن املبارك  ،باب فضل ذكر
الس��نة  ،باب يف لزوم السنة  ، 201/4ومسند احمد  :مسند الله (عز وجل)  ، 469/1رقم الحديث ( ، )1334والس��نن

املكرثين من الصحابة  ،مس��ند عبد الله بن مسعود (ريض الك�برى للبيهقي  :كتاب الصالة  ،ب��اب القصد يف العبادة

الله عنه)  ، 167/6رقم الحديث (. )3655

والجه��د يف املداوم��ة  ، 28/3رق��م ( ، )4744وش��عب

((( مسند احمد  :مسند املكيني  ،حديث اعرايب  284/25االمي��ان  :الصي��ام  ،باب القصد يف العب��ادة  ، 395/5رقم

رقم الحديث ( ،)15936مس��ند الكوفيني  ،حديث محجن الحديث (. ) 3603
بن االدرع  313/31رقم الحديث (. )18976

((( مرقاة املفاتيح . 935-934/3
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مس��هل يف عقائ��ده وأخالقه وأعامل��ه ،ويف أفعاله واذا ما قورنت الرشيعة االس�لامية برشيعة من سبق
وتُروكه ،ف��إن عقائده التي ترج��ع إىل اإلميان بالله لتب�ين الي�سر يف رشيعتنا الغراء  ،فق��د كان الرجل

ومالئكته وكتبه ورس��له واليوم اآلخ��ر وال َق َدر خريه من بن��ي ارسائيل اذا أصابته نجاس��ة فانها ال تطهر

ورشه :ه��ي العقائ��د الصحيح��ة الت��ي تطم�ئن لها اال بقط��ع ما اصابته من الثوب ام��ا هذا الدين فقد
أج��ل غاية وأفضل تنزه عن ذل��ك  ،واذا أراد الرجل م��ن بني ارسائيل
ِّ
وتوص��ل مقتديها إىل
القلوب،
ِّ

مطلوب وأخالق��ه وأعامله أكمل األخالق ،وأصلح التوب��ة وج��ب عليه ان يقت��ل نفس��ه  ،ولذلك قال
األعامل ،بها صالح الدين والدنيا واآلخرة وبفواتها الحق تعاىل (ويض��ع عنهم ارصهم واالغالل التي

يف��وت الصالح كله .وهي كلها ميرسة مس��هلة ،كل كان��تعليه��م)(((.

مكلف يرى نفس��ه ق��ادرا ً عليها ال تش��ق عليه ،وال وكذل��ك أمرنا الحبي��ب املصطف��ى (صلوات ريب
تكلف��ه ،فعقائ��ده صحيحة بس��يطة تقبله��ا العقول وس�لامه عليه) بالتس��ديد  :الذي هو اصابة الغرض
السليمة ،والفطر املستقيمة  ،وفرائضه أسهل يشء .املقص��ود  ،وأصله من تس��ديد الس��هم اذا اصاب

ث��م إذا نظر العبد إىل األع�مال املوظفة عىل العباد الغرض املرمى اليه ومل يخطه ((( .

يف اليوم والليلة املتنوع��ة من فرض ونفل ،وصالة قال النرض بن ش��ميل  :السداد هو القصد يف الدين
وصيام وصدقة وغريها ،وأراد أن يقتدي فيها بأكمل والسبيل((( .

الخل��ق وإمامه��م محم��د ﷺ رأى ذلك غري ش��اق وقي��ل :هو طلب الس��داد اي الص��واب وهو ما بني
علي��ه ،وال مان��ع له ع��ن مصالح دنياه ،ب��ل يتمكن االفراط والتفري��ط اي ال تغلوا وال تقرصوا واعملوا

وحق النفس ،ف��ان عجزتم عنه فقاربوا  ،وقيل  :الس��داد هو جعل
حق اللهّ ،
مع��ه من أداء الحقوق كلهاّ :
حق عىل أعاملكم مستقيمة ((( .
وحق ّ
كل من له ّ
وحق األهل واألصحابّ ،
ّ

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ
اإلنسان برفق وسهولة ،وأما من شدد عىل نفسه فلم وله��ذا قال الله تعاىل ﵟ ٰٓ
يأيه��ا ٱلذِين ءامنوا ٱتقوا
هَّ َ ُ ُ ْ َ ٗ
َ
ٗ
ٱلل َوقولوا ق ۡولا َس��دِيدا ٧٠ﵞ ﵝالأ ۡح َزاب الآية ﵐﵗﵜ  ،وقال
يكت��ف مبا اكتفى به النب��ي ﷺ ،وال مبا علَّمه لألمة
وأرش��دهم إليه ،بل غال وأوغ��ل يف العبادات :فإن (عليه الص�لاة والس�لام) ( :لن ينجي اح��دا منكم

الدي��ن يغلبه ،وآخر أم��ره العجز واالنقط��اع ،ولهذا عمله  ،قال رجل  :وال اياك يا رسول الله ؟ قال  :وال
قال“ :ولن يَش��ا َد الدي�� َن أحد إال غلب��ه” فمن قاوم

هذا الدين بش��دة وغلو ،ومل يقتص��د :غلبه الدين ((( ،سورة االعراف  :من اآلية . 157
((( فتح الباري  :البن رجب الحنبيل . 149/1
(((

واستحرس ورجع القهقرى .

((( املصدر نفسه .

((( ينظر  :بهجة قلوب االبرار وقرة عيون االخيار  ((( . 78-77/1عمدة القاري . 227/21
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اياي اال ان يتغمدين الله برحمته ولكن سددوا )

(((
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وقد أوىص النبي (عليه الصالة والسالم) باالستعانة

وام��ا املقارب��ة  :فه��ي طل��ب القرب م��ن الله (عز بالغ��دوة  ،ق��ال الكرماين  :هو س�ير أول النهار اىل

وج��ل) (((  ،او ه��و التق��رب اىل الله تع��اىل بكرثة ال��زوال  ،وق��ال الجوه��ري  :الغدوة م��ا بني صالة
القرب��ات لكن يج��ب ان ال يحصل لكم املاللة يف الغداة وطلوع الشمس  ،وقال الطيبي  :ما بني صالة

الطاعات والعبادات (((.

الغدوة اىل طلوع الشمس ((( .

ولهذا قال املحدث فالح الظاهري املدين :

اىل اللي��ل (((  ،قال الج��زري  :الغدو  :هو الخروج

وقيل املقاربة  :هي التوسط بني االفراط والتفريط  ،وأما الروحة  :فهو اس��م للوقت من زوال الش��مس
خري األمور الوسط الوسيط

بكرة  ،والرواح العود عشيا  ،واملراد اعملوا أطراف

ورشه��ااالف��راطوالتفري��ط((( .النهار وقتاً وقتاً ((( .

وقول��ه ﷺ ( :واب�شروا)  :اي بالثواب عىل العمل  ،والدلجة  :هو سري السحر  ،والدلجة بالفتح هو سري

وابهم املبرش به للتنبي��ه عىل التعظيم والتفخيم ((( ،أول اللي��ل  ،ويأيت مبعنى س�ير الليل يف كل وقت

وال تظن��وا أن القليل من العب��ادة ال ينفع بل ابرشوا من أوله وأوسطه وآخره  ،ومصداقه قول النبي (عليه
بحسن القبول متى حسن العمل وخلصت النية فان الص�لاة والس�لام) ( :عليكم بالدلج��ة فان األرض

العربة بالكيف ال بالكم ((( .

تطوى بالليل) ( ((1ومل يفرق النبي ﷺ بني أول الليل
وآخره .

ونبه (صلوات ريب وس�لامه عليه) بقوله (ويشء من

((( صحيح مسلم  :كتاب صفة القيامة والجنة والنار  ،باب الدلجة )  :اي اس��تعينوا ببع��ض الدلجة  ،ومل يقل
لن يدخل احد الجنة بعمله بل برحمة الله تعاىل  ،2169/4والدلج��ة ،ملعنيني  :أحدهام التنبيه عىل الخفة الن
رقم الحديث ( ، )2816ومسند احمد  :مسند املكرثين من الدلج��ة تكون باللي��ل وعمل الليل أش��ق من عمل

الصحابة  ،مسند ايب هريرة (ريض الله عنه)  ، 546/13رقم
الحديث (. )8250

((( عمدة القاري . 227/21

((( مرقاة املفاتيح .1643/4

((( مرقاة املفاتيح . 935-934/3
((( املصدر نفسه .

((( مرعاة املفاتيح . 91-90/1

((( هذا البيت من اول مطلع قصيدة له يف علم االصطالح ((1( ،س��نن ايب داود  :كت��اب الجهاد  ،ب��اب يف الدلجة ،
ينظ��ر  :فه��رس الفهارس واالثب��ات  :لعبد الح��ي الكتاين  28/3رق��م الحدي��ث ( ، )2571ومس��ند احم��د  :مس��ند

. 897/2

((( عمدة القاري  :للعيني . 239 -236/1
((( منار القاري . 123-121/1

املكرثين من الصحابة  ،مس��ند جابر بن عبد الله االنصاري

 178/22رق��م الحدي��ث ( ،315/23 ، )14276رق��م
الحديث (. )15091
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النه��ار  ،واآلخر :ان الدلجة هو س�ير الليل كله عند والف��وز والفالح وتم له النج��اح يف راحة وطأمنينة
البعض واستغراق الليل كله صعب فأشار بقوله اىل مع حصول مقاصده الدنيوية وأغراضه النفسية وهذا

جزء يسري منه .

م��ن أكرب األدلة ع�لى رحمة الله بعب��اده بهذا الدين

قال العيني ( :وفيه استعارة الغدوة والروحة ويشء الذي هو مادة السعادة األبدية ((( .

من الدلجة ألوقات النش��اط وف��راغ القلب للطاعة ما يستفاد من الحديث :

وكأنه (عليه الصالة والسالم) خاطب مسافرا ً يقطع  -1ي��دل ه��ذا الحدي��ث الرشيف عىل ي�سر الدين

طريق��ه اىل مقصده فنبهه عىل أوقات نش��اطه التي وس��هولة أحكامه ومالءمته للفطرة الس��ليمة  ،ومبا

ت��رك فيها عمل��ه الن هذه االوق��ات أفضل أوقات يتناس��ب مع قدرة االنسان وطاقته البدنية فهو رشط
املس��افر ،واملسافر اذا س��ار الليل والنهار جميعا يف جميع التكاليف الرشعية ((( .

عجز وانقطع  ،واذا تحرى الس�ير يف هذه األوقات  -2ان رف��ع الحرج عن املكلف�ين أصل من أصول
امكن��ه املداومة من غري مش��قة  ،وق��ال الخطايب :الترشيع االسالمي لقوله تعاىل (ما جعل عليكم يف

معن��اه األم��ر باالقتص��اد بالعبادة أي ال تس��توعبوا الدين من حرج)((( ولقوله (عليه الصالة والس�لام) :
االيام واللي��ايل كلها بها  ،بل اخلطوا أطراف الليل (ان هذا الدين يرس) (((.

بط��رف النهار واجمعوا انفس��كم في�ما بينهام لئال  -3النه��ي ع��ن املبالغ��ة والتش��ديد يف العب��ادة

ينقط��عبك��م(((.

فخ�ير األع�مال أدومه��ا وان قل  ،والن الش��دة

وق��ال عب��د الرحمن بن ن��ارص ال س��عدي  :وهذه يف العب��ادة تؤدي اىل امللل والس��أم وهذا ما ال
األوق��ات الثالثة ك�ما انها الس��بب الوحي��د لقطع يريده االس�لام (((.

املس��افات القريبة والبعيدة يف األسفار الحسية مع  -4أداء األعامل يف اوقات النشاط وتفضيل الراحة

راحة املسافر وراحة راحلته ووصوله براحة وسهولة يف أوقات القيلولة واعطاء الجس��م حقه من التنعم
فهي الس��بب الوحيد لقطع السفر االخروي وسلوك بنعم الله (عز وجل) ((( .
الطريق املستقيم والسري اىل الله سريا ً جميالً فمتى

أخذ العامل نفسه وشغلها بالخري واالعامل الصالحة ((( بهجة قلوب االبرار . 80-78/1
املناس��بة لوقته أول النهار وآخر نهاره وشيئا من ليله ((( منار القاري . 122-121/1

والس��يام آخر الليل حصل له م��ن الخري والباقيات ((( سورة الحج  :من اآلية . 78
((( منار القاري . 122-121/1

الصالحات أكمل حظ وأوفر نصيب ونال الس��عادة

((( عمدة القاري  :للعيني . 239-236 /1

((( التصوير النبوي للقيم االخالقية . 149-146/1
((( املصدر نفسه .
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•املطلب الثاين  :األحق الناس بإمامة املس��لمني ابن ماجه (((  ،واالمام احمد ((( .
يف الصالة

الحكم عىل الحديث :

ح َّدث َ َنا أَبُو بَ ْك ِر بْ ُن أَبيِ شَ ��يْبَةَ ،الحديث صحيح لوجوده يف صحيح االمام مس��لم
ق��ال االمام مس��لم  :و َ
َوأَبُو َس�� ِع ٍ
خالِ ٍد ،ق َ
َال أَبُو ولتلقي األمة لكتابه بالقبول والله أعلم .
��ج ،كِلاَ ُهماَ َع ْن أَبيِ َ
يد الأْ َشَ ُّ

ح َم ُرَ ،ع��نِ الأْ َ ْع َم ِ
شَ ،ع ْن غريب الحديث :
ح َّدث َ َن��ا أَبُو َ
خالِ ٍد الأْ َ ْ
بَ ْكرٍَ :
جا ٍءَ ،ع ْن أَ ْو ِ
جَ ،ع ْن أَبيِ تكرمته  :هو صدر بيته واملوضع الذي حسنه وهيأه
إِ ْس�َم�اَ ِع َ
س بْنِ ضَ ْم َع ٍ
يل بْنِ َر َ

َال َر ُس ُ
َال :ق َ
ِي ،ق َ
ول الل ِه ﷺ« :يَ ُؤ ُّم لجلوس��ه(((  ،وقيل  :هي الوس��ادة  ،وهذا التفس�ير
َم ْس�� ُعو ٍد الأْ َن َ
ْصار ِّ
اب الل ِه ،فَ ِإ ْن كَانُوا فيِ الْ ِق َرا َء ِة َس َوا ًء ،مثل يف كل ما يعد لرب املنزل خاصة ((( .
الْ َق ْو َم أَقْ َر ُؤ ُه ْم لِ ِكتَ ِ
الس َّن ِة َس َوا ًء ،فَأَقْ َد ُم ُه ْم الرشح العام للحديث :
ِالس َّن ِة ،فَ ِإ ْن كَانُوا فيِ ُّ
فَأَ ْعلَ ُم ُه ْم ب ُّ
ج َر ِة َس�� َوا ًء ،فَأَقْ َد ُم ُه ْم ِسلْماً  ،يف هذا الحديث النبوي الرشيف يبني النبي ﷺ من
ج َرةً ،فَ ِإ ْن كَانُوا فيِ الْ ِه ْ
ِه ْ
َولاَ يَ ُؤ َّم�� َّن ال َّر ُج ُل ال َّر ُج َل فيِ ُس��لْطَانِ ِهَ ،ولاَ يَ ْق ُع ْد فيِ أحق الن��اس باإلمامة يف الص�لاة  ،فاألحق هو من
بَيْ ِت ِه َع�َل�ىَ تَ ْك ِر َم ِت ِه إِلاَّ ِب ِإ ْذنِ ِه» ق َ
��ج فيِ ِر َوايَ ِت ِه :كان اقرأ القوم لكتاب الله تعاىل  :أي أعلمهم بعلم
َال الأْ َشَ ُّ
القراءة يقف يف مواض��ع الوقف ويصل يف موضع
َمكَا َن ِسلْماً ِس ًّنا .
تخريج الحديث:

الوصل ونح��و ذلك من التش��ديد والتخفيف وغري

أخرج��ه االم��ام مس��لم (((  ،واالم��ام أب��و داود (((  ،ذلك من وجوه القراءة  ،وبه متس��ك ابو يوسف وبه

واالم��ام الرتمذي (((  ،واالمام النس��ايئ (((  ،واالمام قال أحمد واس��حاق وهو وجه عند الشافعية  ،وعند
أيب حنيف��ة ومالك والش��افعي  :األفق��ه مقدم عىل
((( س��نن ابن ماجه  :كتاب اقامة الصالة والسنة فيها  ،باب

من أحق باإلمامة  313/1رقم الحديث (. )980

((( صحي��ح مس��لم  :كتاب املس��اجد ومواضع الصالة  ((( ،مس��ند االمام أحمد مسند الش��اميني  ،بقية حديث ايب
باب من أحق باإلمامة  ، 465 /1 ،رقم الحديث (. )673

مس��عود البدري االنص��اري  ،رقم الحدي��ث (، )17063

 159/1رقم الحديث ()582

ايب مس��عود عقب��ة بن عم��رو االنصاري  ،رق��م الحديث

من احق باإلمامة  458/1رقم الحديث (. )235

((( طلبة الطلبة يف االصطالحات . 6/1

 77/2رقم الحديث (. )780

معجم لغة الفقهاء . 142/1

((( سنن أيب داود  :كتاب  :الصالة  ،باب من أحق باإلمامة ، )98 170 (، )17092( ،وتتم��ة مس��ند االنص��ار حديث
((( سنن الرتمذي  :ابواب الصالة عن رسول الله ﷺ  ،باب (. )22340

((( س��نن النس��ايئ  :كتاب االمامة  ،باب من أحق باإلمامة ((( التوقي��ف عىل مه�مات التعاري��ف  ، 107/1وينظر :
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األقرب الن ال��ذي يحتاج اليه م��ن القراءة مضبوط من��ه للقران مثل أيب وغ�يره وهو أوىل  ،ولذلك قال
وال��ذي ال يحتاج الي��ه من الفقه غ�ير مضبوط وقد العين��ي  :حديث أيب مس��عود كان يف أول الهجرة،

يعرض يف الصالة أمر ال يقدر عىل مراعاة الصواب وحدي��ث أيب بك��ر يف آخر األمر  ،وق��د تفقهوا يف
فيه اال كام��ل الفقه  ،وقالوا  :وله��ذا قدم النبي ﷺ الق��ران وكان أب��و بك��ر (ريض الل��ه عن��ه) أعلمهم
أب��ا بكر يف الصالة عىل الباقني مع انه (عليه الصالة وافقههم يف كل أمره ((( .

والس�لام) نص عىل ان غريه أقرأ منه  ،قال الثوري  :ويع��ارض تقديم االق��رأ ألنه ال ي��كاد يوجد اذ ذاك
والن أبا بكر كان قد جمع القران يف حياته ((( .

قارئ اال وهو فقيه وأجاب بعضهم بان تقديم االقرأ

وحديث (يؤم القوم اقرؤهم) يعارضه قوله ﷺ (مروا كان يف أول االس�لام حني كان حفاظ االسالم قليالً

أبا بكر فليصل بالناس )(((  ،اذ كان منهم من هو اقرأ  ،وقد قدم عمرو بن س��لمة وهو صغري عىل الشيوخ
((( رشح ايب داود للعيني . 79/3

((( صحيح البخاري  :كتاب االذان  ،باب حد املريض أن

لكون الحفاظ كانوا قلة  ،وكان سامل يؤم املهاجرين

واألنصار يف مسجد قباء عندما أقبلوا من مكة لعدم

يش��هد الجامعة  ، 133/1رقم الحديث ( ، 136/1 ، )664الحف��اظ يومئذ  ،ويف املبس��وط  :امنا ق��دم األقرأ
رقم الحديث ( ، )678باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة يف الحدي��ث النه��م كانوا يف ذلك الوق��ت يتلقونه

 ، 137/1رقم الحديث ( ، )682وصحيح مس��لم  :كتاب  :بأحكام��ه  ،حتى روي ان عم��ر بن الخطاب (ريض

الصالة  ،باب اس��تخالف االمام اذا عرض له عذر من مرض
 ، 313/1رق��م الحدي��ث ( ، 316/1 ، )418رقم الحديث

( ، )420وس��نن أيب داود  :كت��اب الص�لاة  ،باب التصفيق

الله عنه) حفظ س��ورة البقرة يف اثنتي عرشة س��نة ،
ف��كان االقرأ فيهم وه��و األعلم بالس��نة واألحكام،

يف الصالة  ، 248/1رقم الحديث ( ، )941س��نن الرتمذي وع��ن أيب عمر انه قال  :ما كانت تنزل الس��ورة عىل
 ،أبواب املناقب عن رس��ول الله ﷺ  ،باب  ، 613/5رقم رسول الله اال ونعلم أمرها ونهيها وزجرها وحاللها
الحديث ( ، )3672وس��نن النس��ايئ  :كتاب االمامة  ،باب وحرامها  ،والرجل اليوم يقرأ الس��ورة وال يعرف من

اس��تخالف االم��ام اذا غاب  ، 82/2رق��م الحديث ()793

 ،ب��اب االئتامم باإلمام يصيل قاع��دا  ، 99/2رقم الحديث

( ، )833وسنن ابن ماجه  :كتاب اقامة الصالة والسنة فيها ،

أحكامها شيئا (((  ،وقد قدم ابو بكر الصديق مكة يف
خالفته فأمهم وفيهم غريهم ((( .

باب ما جاء يف صالة رسول الله ﷺ  ، 389/1رقم الحديث

( ، )1235( ، )1234( ، )1232وموط��أ مال��ك  :جام��ع

الص�لاة  ، 222/1رق��م الحديث ( ، )568ومس��ند احمد  ، 68/40 :رقم الحديث (. )24061
مسند الكوفيني  ،مسند أيب موىس االشعري  ، 474/32رقم ((( عمدة القاري . 204-203/5

الحديث ( ، 475/32 ، )19700رقم الحديث ( ((( )19701املصدر نفسه .

 ،ومس��ند عائش��ة الصديقة بنت الصديق (ريض الله عنها) ((( فتح الباري  :البن رجب الحنبيل . 132- 131/6
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والظاه��ر ان النبي ﷺ امنا قدم أبا بكر لكونه جامعاً وروي عن أيب داود عن أيوب عن عمرو بن س��لمة
للقران والسنة والسبق والهجرة والسن والورع وغري ق��ال  :كنا بح��ارض مير بنا الن��اس اذا أتوا النبي ﷺ

ذل��ك ما مل يجتم��ع يف غريه م��ن الصحابة  ،وبهذا فكان��وا اذا رجع��وا مروا بنا فاخربونا ان رس��ول الله
صار أفضله��م  ،وال ينايف أن يك��ون يف املفضول ﷺ ق��ال كذا وكنت غالماً حافظا فحفظت من ذلك
مزية من وجه عىل األفضل ((( .

قراناً كثريا ً فانطلق أيب وافدا ً اىل النبي ﷺ يف نفر من

ولذلك قال األمري الصنعاين  ،يف قوله (عليه الصالة قومه فعلمه��م الصالة وقال يؤمكم اقرؤكم  ،فكنت

والس�لام)  ( :فان كانوا يف القراءة س��واء  ،فأعلمهم اؤمهم وانا ابن سبع سنني أو مثان سنني ((( .

بالس��نة ) فانه دليل عىل تقدي��م األقرأ مطلقا واألقرأ واملراد بقوله ﷺ ( :أعلمهم بالس��نة)  ،قال الطيبي:

عىل ما فرسوه به هو االعلم بالسنة فلو اريد به ذلك أراد به��ا األحاديث فاألعلم به��ا كان هو األفقه يف

لكان القسامن قسامً واحدا ً ((( .

عهد الصحابة .

وقال االمام الخطايب تحت هذا الحديث  :وذلك انه قال ابن حجر  :وبعض أصحابنا يقدم االقرأ كام دل

ﷺ جع��ل مالك أمر االمامة الق��راءة وجعلها مقدمة عليه الحديث  ،وقال مالك والشافعي  :يقدم األفقه
عىل س��ائر الخصال املذكورة معه��ا  ،واملعنى يف لتقدميه (عليه السالم ) أبا بكر يف الصالة عىل غريه

ذل��ك انهم كانوا قوماً امي�ين ال يقرؤون  ،فمن تعلم مع انه (عليه السالم) نص عىل ان غريه اقرأ منه  ،بل
منهم ش��يئا من القران كان أحق باإلمامة عىل من مل مل يجم��ع القران يف حياته (عليه الصالة والس�لام)
يتعل��م الن��ه ال صالة اال بق��راءة  ،واذا كانت القراءة اال أربعة من األنصار( :أيب  ،ومعاذ ،وزيد بن ثابت،
من رضورة الصالة وكان��ت ركنا من أركانها صارت وأبو زيد).

مقدمة يف الرتتيب عىل األشياء الخارجة عنها ثم تال ق��ال النووي  :لكن يف قوله  :ف��ان كانوا يف القراءة

القراءة بالسنة وهي الفقه ومعرفة أحكام الصالة النه سواء فأعلمهم بالسنة دليل عىل تقديم االقرأ مطلقا،
رمبا يعرض فيها من س��هو وتقع من زيادة ونقصان وأج��اب غري واحد بان��ه علم ان امل��راد باالقرأ يف

أفسدها وأخرجها  ،فكان العامل بها الفقيه فيها مقدما الخ�بر األفقه بالق��ران  ،فاذا اس��تووا يف القران فقد
عىل من مل يجمع علمها ومل يعرف أحكامها ((( .

((( مرقاة املفاتيح . 863/3

((( سبل السالم . 372 -371/1

((( عون املعبود وحاشية ابن القيم . 205-204/2

اس��تووا يف فقهه  ،فاذا زاد أحدهم بفقه الس��نة فهو

أحق فال داللة يف الخ�بر عىل تقديم االقرأ مطلقا ،

بل عىل تقديم االقرأ األفقه يف القراءة عىل من دونه
((( س��نن ايب داود  :كتاب الصالة  ،باب من احق باإلمامة
 159/1رقم الحديث (.)585
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وال ن��زاع في��ه  ،وقضية كالم الش��افعي وجرى عليه تأخرت هجرته قدم األول((( .

جمع من أصحابه ان املراد باالقرأ أي األكرث حفظا قال صاحب مرق��اة املفاتيح ( :فأقدمهم هجرة) أي

ال قران��ا واعرتض ب��ان يف رواية مس��لم ( :اقرؤهم انتقاال م��ن مكة اىل املدينة قب��ل الفتح فمن هاجر
َ
لكتاب الله) واكرثهم قراءة  ،فقوله (واكرثهم قراءة) أوالً فرشف��ه اك�ثر من هاج��ر بعده قال تع��اىل ﵟلا
ۡ َ ۡ َ ََٰ َ
َ
ُ َّ ۡ َ َ
َۡ َ
ۡ
َ
�ل ٱلفتحِ وقتلۚﵞ
يؤي��د القول الثاين ان املراد به االكرث قرانا ويف خرب يس��توِي مِنكم من أنفق مِن قب� ِ
ﵝالحَدِي��د الآية ﵐﵑﵜ  ،وقال الطيب��ي  :الهجرة اليوم منقطعة
البخاري (وليؤمكم اكرثكم قرانا)(((.

ومعرفة الس��نة وان كانت مؤخ��رة يف الذكر وكانت وفضيلته��ا موروث��ة ف��أوالد املهاجري��ن مقدم��ون
الق��راءة مبت��دأة بذكرها فان الفقيه العامل بالس��نة اذا عىل غريهم .

كان يقرأ من القران ما تجوز به الصالة أحق باإلمامة ق��ال ابن املل��ك  :واملعترب اليوم الهج��رة املعنوية

من املاه��ر بالقراءة اذا كان مختلف��اً عن درجته يف وه��ي الهجرة من املعايص فيك��ون األورع أوىل ،
علم الفقه ومعرفة السنة .

ويف حديث (املهاجر من هجر الخطايا والذنوب)

وامن��ا قدم القارئ يف الذك��ر الن عامة الصحابة اذا اال ان يكون يف دار حرب فانه يلزمه الهجرة اىل دار

اعت�برت أحوالهم وجدت اقرأه��م أفقههم به  ،قال االس�لام فاذا هاجر فالذي نشأ يف دار االسالم أوىل
الن��ووي ( :فاقدمهم هجرة) قال أصحابنا يدخل فيه منه اذا اس��تويا فيام قبلها  ،وكذا اذا استويا يف سائر
طائفت��ان  :أحدهام :الذين يهاج��رون اليوم من دار الفضائل اال ان احدهام أقدم ورعا قدم (((.

الكفر اىل دار االس�لام ف��ان الهجرة باقي��ة اىل يوم قال العيني  :األس��ن أوىل من األورع إِذا مل يكن ِفي ِه

القيام��ة عندنا وعند جمهور العل�ماء  ،وقوله ﷺ  :فس��ق ظَاهرَ ،وق َ
ِالس ِّن س ّن مىض
َال ال َّن َوو ّ
ِي :امل ُ َراد ب ِّ

(ال هج��رة بعد الفت��ح) أي ال هجرة م��ن مكة النها فيِ الإْ ِ ْس�َل�اَ م ،فَلاَ يقدم ش��يخ أسلم قَرِيبا عىل شَ اب
صارت دار اسالم  ،أو هجرة فضلها كفضل الهجرة نَشأ فيِ الإْ ِ ْسلاَ م ،أَو أس��لم قبله  ،ق َ
حاب َنا :فَ ِإن
َال أَ ْ
ص َ
تساووا فيِ السن فأحسنهم خلقاَ ،وزَاد بَعضهم :فَ ِإن
قبل الفتح .
ج َوا ِهر):
الطائف��ة الثاني��ة  :أوالد املهاجرين اىل رس��ول الله تساووا فأحس��نهم َوجهاَ ،وفيِ ( ُم ْ
ختَرص الْ َ

ﷺ فاذا اس��توى اثنان يف الفق��ه والقراءة واحدهام يرجح بالفضائل الشرَّ ْ ِعيَّة والخلقية واملكانية َوكَماَ ل
الس��ن ،ويلتحق
م��ن أوالد من تقدمت هجرت��ه واآلخر من أوالد من
ُّ
الص��و َرة ،كال�شرف فيِ ال ّن َس��ب َو ّ
جه
بذل��ك حس��ن اللبَ��اس َ ،وقي��ل :وبصباح��ة الْ َو ْ

((( صحي��ح البخاري  :كتاب املغازي  ،باب  150/5رقم ((( رشح النووي عىل صحيح مسلم . 174-173/1
الحديث (. )4302

((( مرقاة املفاتيح . 863/3
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َوحس��ن الْخلق ومبل��ك َرقَبَ��ة الْ َم��كَان أَو منف َعته ،النس��ب والسن وحس��ن الصوت  ،فان استووا يف
ص��ة)  :فَ ِإن تس��اووا فيِ َه ِ
صال كل هذه الخصال يق��رع بينهم أو يكون الخيار اىل
َوفيِ (الْ ُ
��ذه ال ِْخ َ
خلاَ َ
يق��رع ،أَو ال ِْخيَ��ار إِلىَ الْقَ�� ْومَ .وقيل :إِ َما َم��ة الْ ُم ِقيم الق��وم.
أوىل م��ن الْ َعكْ��سَ ،وق َ
َال أَبُ��و الْفض��ل الْك ْر َمانيِ • :املطلب الثالث  :الحذر من الغدر والخيانة .

ح َّدث َ َنا ال َولِي ُد
ح َميْ ِد ُّ
يَ ،
ح َّدث َ َنا ال ُ
هام َس�� َواءَ ،وللشَّ ��ا ِف ِع ّي قَ��ولاَ نِ فيِ الْق َِدي��م :تَق ِْديم قال االمام البخاري َ :
ح َّدث َ َنا َعبْ ُد اللَّ ِه بْ ُن ال َع�لاَ ِء بْنِ َزبْرٍ ،ق َ
َال:
ج َرة ث َّم األس��نَ ،و ُه َو الأْ َ َ
صح .بْ ُن ُم ْس��لِ ٍمَ ،
الأْ َشرْ َف ث�� َّم األقدم ِه ْ
ِيس ،ق َ
َال:
َوالْ َق ْول الثَّانيِ  :يقدم األس��ن ث�� َّم الأْ َشرْ َف ث َّم األقدم َس ِم ْع ُ
ت بُسرْ َ بْ َن ُعبَيْ ِد اللَّ ِه ،أَنَّ ُه َس ِم َع أَبَا إِ ْدر َ
ت َع ْو َف بْ َن َمالِ ٍ
ك ،ق َ
َ��ال :أَتَيْ ُ
ج�� َرةَ ،وفيِ تتمته��م :ث َّم بعد الْك�بر والرشف تقدم َس�� ِم ْع ُ
ت ال َّنب َِّي ﷺ فيِ
ِه ْ
وك َو ُه َو فيِ قُبَّ ٍة ِم ْن أَ َد ٍم ،فَق َ
نظافة الثَّ ْوبَ ،والْم َراد ِب ِه ال َّنظَافَة َعن الْ َوس��خ لاَ َعن غَ�� ْز َو ِة تَبُ َ
َال« :ا ْع ُد ْد ِس��تًّا
الس��ا َع ِةَ :م�� ْوتيِ  ،ث ُ َّم فَتْ ُح بَيْ ِ
��ت املَق ِْد ِ
س،
اسات لاَ تصح ،ث َّم بَينْ َ يَ َد ِ
اسات ،لأِ َن َّ
ي َّ
ج َ
ج َ
الصلاَ ة َم َع ال َّن َ
ال َّن َ
الص ْوت ،لأِ َنَّ ُه بِ�� ِه متيل ال َّناس إِلىَ
بعد َذلِك حس��ن َّ
الصو َرة(((.
الصلاَ ة َ
خلفه فتكرث الْجَماَ َعة ،ث َّم حسن ُّ
َّ

خ ُذ ِفي ُك ْم كَ ُق َع ِ
اس�� ِتفَاضَ ُة
ث ُ�� َّم ُم ْوتَا ٌن يَأْ ُ
اص ال َغ َن ِم ،ث ُ َّم ْ
ج ُل ِمائَ َة ِدي َنا ٍر فَيَظ َُّل َس ِ
��اخطًا،
حتَّى يُ ْعطَى ال َّر ُ
امل َا ِل َ

خلَتْ ُه ،ث ُ َّم ُه ْدنَ ٌة
أهم ما يستفاد من الحديث :
ت ِم َن ال َع َر ِ
ب إِلاَّ َد َ
ث ُ�� َّم ِفتْ َن ٌة الَ يَبْقَى بَيْ ٌ
ص َفرِ ،فَيَغ ِْد ُرو َن فَيَأْت ُونَ ُك ْم
 -1يبني النبي (عليه الصالة والسالم) الذين يقدمون تَكُو ُن بَيْ َن ُك ْم َوبَينْ َ بَ ِن��ي األَ ْ
ت ك ُِّل غَايَ ٍة اث ْ َنا َعشرَ َ أَلْفًا».
ح َ
ح َ
ت ثمَ َانِ َ
ني غَايَةً ،تَ ْ
إلمامة املسلمني ففي عهد الصحابة يقدم االقرأ وهو تَ ْ
يف الوقت نفس��ه كان عاملا بأحكام القران والس��نة تخريج الحديث :

والسبق والهجرة والسن والورع  ،ولهذا قدم الرسول أخرج��ه االمام البخ��اري (((  ،واالمام ابن ماجه ((( ،

(صلوات ريب وسالمه عليه) أبا بكر الصديق (ريض واالمام احمد ((( .

الله عنه) لذلك ليؤم املسلمني يف وقته .

 -2ف��ان اس��تويا يف القراءة والفق��ه  ،فيقدم اقدمهم

هج��رة  ،ف��ان كان أحده�ما من أوالد م��ن تقدمت

((( صحي��ح البخ��اري  :كتاب الجزية ،ب��اب ما يحذر من
الغدر  101/4 ،رقم الحديث ()3176

هجرت��ه  ،واآلخر من أوالد م��ن تأخرت هجرته قدم ((( س��نن ابن ماج��ه  :كتاب الفنت  ،باب ارشاط الس��اعة ،

األول لرشف الهجرة .

 ، 3141/2رقم الحديث (. )4042

 -3ق��د يرجح االمام ألم��ور أخرى منه��ا الفضائل ((( مس��ند االمام احمد  :احاديث رجال من اصحاب النبي
ﷺ  ،حديث عوف ابن مالك االش��جعي 411 / 39 ،رقم

الرشعي��ة والخلقي��ة وك�مال الص��ورة كالرشف يف

((( عمدة القاري . 204/ 5

الحدي��ث ( 392 / 39 ، )23985رقم الحديث ()23971

 423 /39 ،رقم الحديث (. )23996
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الحكم عىل الحديث :

ان ات��م الل��ه الدين ما بقي اال انتقال��ه اىل جوار ربه

 -2السامع يف ثالثة مواضع .

يدخل��ون يف دي��ن الل��ه افواجا فس��بح بحمد ربك

الحدي��ث صحي��ح ل��وروده يف صحي��ح البخاري وقد دلت اآليات الكرمية عىل موته ﷺ كقوله تعاىل
َۡ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ََۡ َ ۡ ُ َ َۡ ُ
كمۡ
ﵟٱليوم أكملت لكم دِينكم وأتممت علي
ولتلقي األمة لكتابه بالقبول والله اعلم .
ۡ
َ
َ
ُ
ك ُم ٱلإ ۡسل ٰ َم د ٗ
ۡ
ض ُ
ِينا ۚﵞ َ
ﵝالمائـِ َدة الآية ﵓﵜ ،
يت ل
•اللطائف االسنادية :
ن ِع َمتِي َو َر ِ
ِ
وقوله تعاىل (اذا جاء نرص الله والفتح ورأيت الناس
 -1التحديث بصيغة الجمع يف ثالثة مواضع .
 -3ان هؤالء الرواة كلهم شاميون اال شيخ البخاري واستغفره انه كان تواباً) ((( .
فانه ميك

(((

غريب الحديث :

وق��د أخ�بر (عليه الصالة والس�لام) بأم��ر من أمور
الغي��ب وهو فتح بيت املق��دس  ،وقد فتح يف عهد

قب��ة ادم  :القبة يف اللغة هو كل بناء مدور  ،والجمع عمر بن الخطاب (ريض الله عنه) عندما حارص أبو

قب��اب ((( ،واألدم ه��و الجل��د املدب��وغ املصل��ح عبيدة بيت املقدس ومسالة اهله ان يكون صلحهم
بالدباغ

(((

عىل يد عمر فقدم فصالحهم ورجع سنة عرش ((( .

قع��اص الغن��م  :ه��و داء يأخ��ذ الغن��م ال يلبثها ان (قع��اص الغن��م) موتان  ،قال الق��زاز  :هو املوت ،
متوت منه ((( .

الرشح العام للحديث :

وقال غريه  :املوت الكث�ير الوقوع  ،و(القعاص) :

بض��م القاف وتخفيف الع�ين املهملة وبعد االلف

هذا حديث عظيم للنبي ﷺ ذكر فيه عالمات النبوة صاد مهملة  ،وهو داء يؤخذ الغنم فيسيل من انوفها

م��ن بعض امور الغيب وما س��يحصل وبدأها مبوته شيئا فتموت فجأة وكذلك غريها من الدواب  ،وقال
(صل��وات ريب وس�لامه علي��ه) وانتقاله م��ن الدار اب��ن فارس  :القع��اص  :داء يأخ��ذ يف الصدر كأنه
الفاني��ة اىل الدار الباقية واىل الرفيق األعىل فبعد أن يكرس العنق  ،وقيل  :هو الهالك املعجل ((( .

بلغ الرسالة وأدى األمانة ونفع األمة االسالمية وبعد وق��د ظهر ه��ذا امل��وت يف طاعون عم��واس زمن

((( عمدة القاري . 99 / 15

((( املغرب يف ترتيب املعرب . 370/1

((( املص��در نفس��ه  ، 22/1وينظر  :املصب��اح املنري يف
غريب الرشح الكبري . 9/1

عمر بن الخطاب (ريض الله عنه) مات فيه س��بعون
الفا يف ثالثة اي��ام

(((

 ،وعمواس قرية من قرى بيت

((( سورة النرص  :اآليات . 3-1

((( غري��ب الحديث  :للقاس��م بن س�لام  ، 86/2والفائق ((( رشح الزرقاين عىل املوطأ . 379/4
يف غريب الحدي��ث  ، 392/3والنهاية يف غريب الحديث ((( عمدة القاري . 100-99/15
واالثر . 88/4

((( املصدر نفسه . 99/15
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املقدس وكان بها معسكر املسلمني ((( .
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وقيل  :هي واقعة التتار اذ مل يقع يف االسالم بل وال

(واس��تفاضة املال) واالس��تفاضة منه  :فاض املاء يف غريه مثلها  ،وقيل غريها مل تقع بعد ((( .

والدمع وغريهام  :اذا كرث  ،واس��تفاضة املال كانت والفتن��ة مل ت��زل من زم��ن عث�مان (ريض الله عنه)
يف خالف��ة عثامن (ريض الله عنه) عند تلك الفتوح عصمن��ا الله من مض�لات الفنت ما ظه��ر منها وما

العظيمة حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا بطن ،وقد دعا ﷺ اال يجعل بأس أمته بينهم فمنعها
اي غضبان لعده املائة قليال

(((

.

فلم يزل الهرج اىل يوم القيامة ((( .

وهو محمول عىل زمن الصحابة فيكون اش��ارة اىل الهدنة  :بضم الهاء  :الصلح وأصل الهدنة السكون
ما وقع من الفتوح واقتس��امهم اموال الفرس والروم  ،يق��ال هدن يهدن فس��مي الصلح هدن��ة عىل ترك

وكذل��ك ما وقع يف زمن عمر ب��ن عبد العزيز فكان القتال ألنه س��كون القتال بعد التح��رك منه وتكون

الرج��ل يع��رض مال��ه للصدق��ة فال يجد م��ن يقبل م��ع الروم وهم يغدرون فيأت��ون قريباً من ألف ألف
صدقته  ،ورمبا يكون اش��ارة اىل ما س��يقع يف زمن رج��ل قال��ه الكرم��اين  ،وق��ال غ�يره  :الحملة يف

عيىس (عليه الس�لام) بحصول االستغناء لكل أحد الحساب تس��عامئة الف وس��تون  ،والغاية هي هنا
حت��ى يصي��ب الهم صاح��ب املال بكون��ه ال يجد مبعنى الراية ألنها غاية املتبع اذا وقفت الراية وقف

م��ن يقبل صدقته ويزداد بان��ه يعرضه عىل غريه ولو الجيش واذا مشت تبعها  ،وهذه الصفة مل تظهر بعد
كان ممن ال يستحق الصدقة فيأىب اخذه فيقول  :ال فه��ي من اخب��ار الغيب عن��ه ﷺ  ،وروى ابن دحية
حاجة يل فيه  ،ويحتم��ل أن يكون عند خروج النار من حدي��ث حذيفة مرفوعاً ( :ان الله تعاىل يرس��ل

واش��تغال الناس بأمر الحرش فال يلتفت أحد حينئذ ملك الروم وهو الخامس م��ن أوالد هرقل يقال له:
اىل املال ((( .

ص�مارة فريغب املهدي يف الصل��ح وذلك لظهور

(ث��م فتنة) اي بلية عظيمة  ،قي��ل  :هي مقتل عثامن املسلمني عىل املرشكني فيصالحه اىل سبعة أعوام
وم��ا بعده يف الفنت املرتتبة عليها فال يبقى بيت من فيضع عنهم الجزي��ة وال يبقى لرومي حرمة ويكرس

العرب اال دخلته اي بيوت أمة النبي ﷺ وامنا خص الصليب ثم يرجع املس��لمون اىل دمش��ق فاذا هم

العرب لرشفها وقربها منهم ((( .

كذلك اذا رجل من الروم قد التفت فرأى أبناء الروم

((( فيض القدير  ، 94/4وينظر  :فتح الباري . 278/6

اال من كان يعب��د الصليب فلينرصه فيقدم اليه رجل

((( فتح الباري . 88-87 /13

((( فيض القدير . 94/4

((( مرقاة املفاتيح . 3411/8
((( مرقاة املفاتيح . 3411/8

وبناتهم يف القيود فرفع الصليب ورفع صوته وقال:

((( رشح صحيح البخاري  :البن بطال . 357/5
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من املس��لمني فيكرس الصليب ويقول  :الله أغلب وسموا بالروم  :الن أباهم األول هو الروم بن عيصو
وأعز فحينئذ يغدرون وهم أوىل بالغدر فيجتمع عند بن يعقوب بن اس��حاق كان أصفر يف بياض  ،وقيل
ذل��ك ملوك الروم خفية فيأتون اىل بالد املس��لمني س��مو باسم رجل اسود ملك الروم فنكح من نسائها
وهم ع�لى غفلة مقيم�ين عىل الصل��ح فيأتون اىل فول��د له أوالد يف غاية الحس��ن فنس��ب ال��روم اليه

انطاكية اثني عرش الف راية تحت كل راية اثنى عرش (فيغ��درون) اي ينقضون عه��د الهدنة فيأتون تحت

الفاً فعند ذلك يبعث املهدي ألهل الشام والحجاز مثانني غاية أي راية (تحت كل غاية اثنى عرش الفا)
والكوفة والبرصة والعراق ينترص بهم فيبعث اليه أهل أي الف فارس  ،قال األكمل جملته س��بعامئة الف
املرشق  :انه قد جاءنا عدد من أهل خراسان شغلها وستون الفاً (رواه البخاري)((( .

ش��غلها عن��ك فيأيت أه��ل الكوفة والب�صرة فيخرج قال ابن حجر  :وعند أيب داود بلفظ ( :ستصالحون
بهم اىل دمش��ق وقد مكث الروم فيه��ا أربعني يوماً الروم صلحا امنا ثم تغزون انتم وهم عددا فتنرصون

يفس��دون ويقتلون فينزل الله صربه عىل املسلمني ث��م تنزل��ون مرج��ا فريفع رج��ل من اه��ل الصليب
فيخرج��ون اليهم فيش��تد الحرب بينهم ويستش��هد الصلي��ب فيق��ول  :غل��ب الصلي��ب فيغضب رجل
من املس��لمني خلق كثري فيالها من وقفة ومقتلة ما من املس��لمني فيقوم اليه فيدفعه فعن��د ذلك الروم

أعظمها  ،ويرتد من العرب يومئذ أربع قبائل  :سليم ويجتمعون للملحمة(((  ،قال املهلب  :فيه ان الغدر
وفهد وغس��ان وط��ي  ،فيلحقون بال��روم ثم ان الله من ارشاط الس��اعة  ،وفيه اش��ياء من عالمات النبوة
ينزل الصرب والنرص والظفر عىل املؤمنني ويغضب قد ظه��ر اكرثها  ،وقال ابن املن�ير  :اما قصة الروم
عىل الكافرين فعصابة املس��لمني يومئذ خري خلق فل��م تجتم��ع اىل االن وال بلغنا انهم غ��زوا يف الرب
الله تعاىل واملخلص�ين من عباده وليس فيهم مارد يف ه��ذا العدد فهي من االمور التي مل تقع بعد وفيه
وال م��ارق وال ش��ارد وال مرت��اب وال مناف��ق ثم ان بشارة ونذارة وذلك انه دل عىل ان العاقبة للمؤمنني

املس��لمني يدخلون اىل بالد ال��روم ويكربون عىل مع كرثة ذلك الجيش  ،وفيه اش��ارة اىل عدد جيوش
املدائن والحصون فتقع اس��وارها بقدرة الله تعاىل املسلمني وسيكون اضعاف ما هو عليه  ،ووقع يف

فيدخل��ون املدائ��ن والحصون ويغنم��ون األموال الفنت لنعي��م بن حامد ان هذه القصة تكون يف زمن
ويس��بون النس��اء واألطف��ال وتكون أي��ام املهدي املهدي عىل يد ملك من آل هرقل ((( .

أربعني س��نة عرش منها باملغرب  ،واثنتي عرش سنة

بالكوفة وستة منها يف مكة وتكون منيته فجأة ((( .
((( عمدة القاري . 100-99/15

((( مرقاة املفاتيح . 3411/8
((( فتح الباري . 278/6

((( فتح الباري . 279-278/6
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أهم ما يستفاد من الحديث :
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َعنِ الْ َعلاَ ِءَ ،ع ْن أَبِي ِهَ ،ع ْن أَبيِ ُه َريْ َرةَ ،أَ َّن َر ُس َ
��ول الل ِه

 -1يف ه��ذا الحدي��ث النبوي الرشي��ف داللة عىل ﷺ ق َ
يل:
��ت» ِق َ
ح ُّق الْ ُم ْس��لِ ِم َعلىَ الْ ُم ْس��لِ ِم ِس ٌّ
َالَ « :
��ول الل ِه؟ ،ق َ
بعض عالمات النبوة اذ أخرب (صلوات ريب وسالمه َما ُه َّن يَا َر ُس َ
َال« :إِذَا لَ ِقيتَ ُه ف ََس��لِّ ْم َعلَ ْي ِه،

عليه) ببعض الغيبيات الت��ي مل تقع يف زمانه ومنها َوإِذَا َد َع َ
ح لَ ُهَ ،وإِذَا
ح َك فَان َ
اس��تَ ْن َ
اك فَأَ ِجبْ ُهَ ،وإِذَا ْ
ص َ
ْص ْ
ِض فَ ُع��دْهُ َوإِذَا
ح ِم َد الل َه فَش�� ِّمتْ ُهَ ،وإِذَا َمر َ
َ��س فَ َ
فتح بي��ت املقدس حي��ث فتحها الخليفة الراش��د َعط َ
عمر بن الخط��اب (ريض الله عنه)  ،وكذلك وقوع َماتَ فَاتَّ ِب ْع ُه» .
املوت املفاجئ يف طاعون عمواس الذي وقع يف تخريج الحديث :

الش��ام كام ذه��ب اىل ذلك بع��ض رشاح الحديث اخرج��ه االم��ام مس��لم (((  ،واالمام الرتم��ذي ((( ،
يف كتبهم .
واالمام أحمد (((  ،واالمام الدارمي ((( .
 -2استفاضة املال  ،وقد حصل هذا يف خالفة عمر
الحكم عىل الحديث :
ب��ن عبد العزيز  ،فكان الرج��ل يعرض ماله للصدقة
الحديث صحيح وذلك ل��وروده يف صحيح االمام
فال يجد من يأخذه .
مسلم ولتلقي األمة لكتابه بالقبول والله أعلم .
 -3يف الحدي��ث اخبار عن ظه��ور الفنت ولعل من
الرشح العام للحديث :
أهمه��ا فتنة مقت��ل الخليفة الثالث عث�مان بن عفان
يف هذا الحديث العظيم لنبي الرحمة (عليه الصالة
(ريض الل��ه عن��ه)  ،وقيل بل ه��ي فتنة التت��ار التي
والسالم) يبني حقوق املسلمني بعضهم عىل بعض
اجتاحت أكرث البالد االس�لامية فقد اهلكوا الحرث
وهذه من الصفات الطيبة التي يتحىل بها املسلمون
والنسل .
 -4يف الحدي��ث اخب��ار عن وقوع الغ��در والخيانة ((( صحيح مس��لم  :كتاب اآلداب  ،باب من حق املس��لم
عىل املسلم رد السالم  ، 1705/4رقم الحديث (. )2162

م��ن النصارى الذين ينقضون العهد مع املس��لمني

((( سنن الرتمذي  :ابواب األدب عن رسول الله ﷺ  ،باب

ويرفع��ون الصلي��ب ثم تك��ون بني الطرف�ين مقتلة ما جاء يف تشميت العاطس  378/4برقم (80/5 ، )2737

عظيم��ة ويكون النرص حليفا ً للمس��لمني وذلك من رقم الحديث ( )2736ويف اخره بلفظ (ويحب له ما يحب

فضل الله علينا .

•املطل��ب الراب��ع  :حق��وق املس��لم ع�لى أخيه
املسلم .

لنفسه) بدل (واذا استنصحك فانصح له).

((( مس��ند االمام احمد  :مس��ند املكرثين م��ن الصحابة ،

مس��ند ايب هريرة (ريض الله عنه)  ، 439/14رقم الحديث
( 197 /15 ، )8845رقم الحديث (. )9341

ح َّدث َ َنا يَ ْ
قال االمام مس��لم َ :
حيَى بْ�� ُن أَيُّ َ
وبَ ،وقُتَيْبَةُ ((( ،مس��ند الدارمي  :ومن كتاب االس��تئذان  ،باب يف حق
ح َّدث َ َنا إِ ْسماَ ِع ُ
ج ْع َفرٍ ،املسلم عىل املسلم  ، 1720 /3رقم الحديث (. )2675
يل َو ُه َو ابْ ُن َ
جرٍ ،قَالُواَ :
ح ْ
َوابْ ُن ُ
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فيام بينهم ولعل أول صفة بدأ النبي ﷺ بذكرها هي الراك��ب عىل املايش الن��ه ارفع ح��االً منه يف أمر

رد السالم .

الدنيا فرتكه السالم عىل من فضل عليه يف الدنيا من

ولذلك قال القايض ابو محمد  :ابتداء الس�لام سنة ب��اب الكرب  ،واذا كان أحدهام جالس��ا واآلخر مارا ً
َ َ
ِإذا ُح ّي ُ
يتم س��لم املار عىل الجالس  ،واذا اس��تويا يف املرور
ورده واجب  ،فأما الرد فلقول��ه تعاىل ﵟو
ِ
َ َّ َ َ ُّ ْ َ ۡ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ ُ ُّ َ ٓ
ّ
َ
حيةٖ فحيوا بِأحسن مِنها أو ردوها ۗﵞ ﵝالن ِساء الآية ﵖﵘﵜ ،وااللتقاء بدأ بالسالم من حقه اقل عىل من كان حقه
بِت ِ
وصفة الس�لام  :أن يقول املس��لم  :السالم عليكم ،افض��ل ألنه حق من باب الدي��ن والفضل فقد روي
ويق��ول ال��راد  :وعليكم الس�لام  ،أو يقول الس�لام ع��ن أيب هريرة عن النبي ﷺ ( :يس��لم الصغري عىل

عليكم كام قيل له  ،وكره االمام مالك أن يقول الراد :الكب�ير  ،ويس��لم الراكب عىل امل��ايش  ،واملايش

سالم الله عليك  ،واألصل يف ذلك ما روي عن أيب عىل القاعد والقليل عىل الكثري) ((( .

هري��رة (ريض الله عنه) عن النب��ي ﷺ ( :خلق الله ولكن هل يجزي اذا رد يف القوم واحد ؟

آدم عىل صورته طوله س��تون ذراع��ا فلام خلقه قال قال القايض أبو محمد  :ال خالف ان ابتداء الس�لام
اذهب فسلم عىل اولئك النفر من املالئكة جلوس س��نة او فرض عىل الكفاية اذا قام به بعضهم س��قط

فاسمع ما يجيبونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك  ،عن البعض وان رد الس�لام ف��رض عىل الكفاية فان
فقال الس�لام عليكم  ،فقالوا  :السالم عليك ورحمة س��لم واحد من الجامعة أجزأ عنهم  ،وان رد واحد

الل��ه )(((  ،وه��ذا ال��ذي ورد به ال�شرع لقوله تعاىل عنه��م اج��زأ  ،وحيك عن أيب يوس��ف ان��ه يلزمهم
َ
َ َ َُۡ
َ َ َ ٓ َ َ َّ َ ۡ
�ن يُؤم ُِن��ون أَـِبيٰت ِ َنا فقل َس��ل ٰ ٌم جميعهم الرد ،والدليل عىل ما نقوله الحديث (واذا
ﵟوِإذا ج��اءك ٱلذِي�
َ
ََ ُ
سلم من القوم واحد اجزأ عنهم)((( ((( .
عل ۡيك ۡمۖﵞ ﵝالأ ۡن َعام الآية ﵔﵕﵜ .
ولذلك كان من السنة أن يسلم الراكب عىل املايش

ومعناه ان يبدأ الراكب بالسالم  ،وذلك من وجهني ((( :صحيح البخاري  :كتاب االستئذان  ،باب تسليم القليل
عىل الكثري  ، 52/8رقم الحديث ( ، )6231وباب تس��ليم

احدهام  :ان الرجلني اذا تس��اويا يف املرور س��لم

الصغري ع�لى الكبري  ،رقم الحديث ( ، )6234وس��نن أيب

((( صحيح البخاري  :كت��اب احاديث االنبياء  ،باب خلق داود  :كتاب االدب  ،باب من أوىل بالس�لام ؟  351/4رقم

آدم (صل��وات الل��ه علي��ه) وذريت��ه  131/4رق��م الحديث الحدي��ث ( ، )5198وس��نن الرتم��ذي  :أبواب االس��تئذان
( ، )3327( ، )3326وصحيح مسلم  :كتاب الجنة وصفة واآلداب  ،ب��اب م��ا جاء يف تس��ليم الراك��ب عىل املايش
نعيمها  ،ب��اب يدخل الجنة أقوام افئدته��م مثل افئدة الطري  62/5رقم الحديث (.)2704

 2183/4رق��م الحديث ( ،)2841ومس��ند أحمد  :مس��ند ((( موط��أ مال��ك  :كت��اب الس�لام  ،باب العمل بالس�لام
املكرثي��ن من الصحابة  ،مس��ند ايب هريرة (ريض الله عنه)  ، 1397/5رقم الحديث (. )3524

 504/13رقم الحديث (. )8171

((( رشح النووي . 114/14
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ويفهم من قوله (حق املسلم عىل املسلم ) انه ليس وال ينبغ��ي أن يس��لم عىل من يقرأ القران فان س��لم

للذمي حق يف رد السالم  ،وما ذكر معه يف الحديث عليه يجب الرد عليه ((( .

(ال تبدؤوا اليهود والنصارى بالس�لام) وال يش�ترط والحق الث��اين  :وهو اجابة الدع��وة  ،ظاهره عموم

طول االفرتاق لحديث ايب داود ( :واذا لقي احدكم أحقي��ة االجاب��ة يف كل دع��وة يدعوه له��ا وخصها

صاحبه فليسلم عليه فان حال بينهام شجرة او جدار العلامء بإجابة دع��وة الوليمة ونحوها  ،واألوىل أن
ثم لقيه فليسلم عليه)((( .

يق��ال  :ان الدع��وة يف الوليمة واجب��ة وفيام عداها

وقال أنس كان أصحاب رس��ول الله ﷺ يتامش��ون مندوب��ة لثبوت الوعيد عىل من مل يجب يف األوىل

فاذا لقيتهم ش��جرة أو أكمه تفرقوا مييناً وشامالً فاذا دون الثانية ((( .

التق��وا من وراءها يس��لم بعضهم ع�لى بعض  ،ورد ويف التوضي��ح  :ان كانت اجاب��ة الداعي اىل نكاح

الس�لام فرض ع�لى الكفاية عند مالك والش��افعي فجمه��ور العلامء ع�لى الوجوب  ،قال��وا :واألكل
وعن��د الكوفي�ين ف��رض ع�ين ع�لى كل واحد من واجب عىل الصائم وعندنا مستحب  ،وقال الطيبي:

الجامعة  ،وقال صاحب املعونة  :االبتداء بالس�لام اذا دعا املسلم املسلم اىل الضيافة واملعاونة وجب
س��نة ورده آكد من ابتدائه  ،وأقله  :الس�لام عليكم  ،عليه طاعت��ه اذا مل يكن يت�ضرر بدينه من املالهي

قال العيني  :قال اصحابنا  :رد الس�لام فريضة عىل ومف��ارش الحرير  ،وقال الفقيه أبو ليث  :اذا دعيت

كل من س��مع الس�لام اذا قام به البعض س��قط عن اىل وليمة فان مل يكن ماله حراماً ومل يكن فيها فسق
الباقني والتسليم س��نة والرد فريضة وثواب املسلم فال بأس باإلجاب��ة  ،وان كان ماله حراماً فال يجيب
أك�ثر  ،وال يصح الرد حتى يس��معه املس��لم اال أن وكذلك ان كان فاس��قاً معلناً بفسقه فال يجيبه ليعلم
يك��ون أصم فينبغ��ي أن يرد عليه بتحريك ش��فتيه  ،انك غري راض بفس��قه واذا أتي��ت وليمة وفيها منكر

وكذلك تش��ميت العاطس  ،ويج��ب عىل املرأة رد ف��ان مل ينتهوا عن ذلك فارجع ألنك ان جالس��تهم
سالم الرجل وال ترفع صوتها الن صوتها عورة  ،وان ظن��وا انك راض بفعله��م  ،وروي عن النبي ﷺ انه

سلمت عليه فان كانت عجوزا ً رد عليها السالم وان قال ( :من تش��به بقوم فهو منهم)(((  ،وقال بعضهم :
كانت شابة رد يف نفسه وعىل هذا التفضيل تشميت اجابة الدعوة واجبة ال يسع تركها واحتجوا مبا روي

الرجل املرأة وبالعكس  ،وال يجب رد سالم السائل

((( عمدة القاري . 13-10/8

((( س��نن أيب داود  :كت��اب األدب  ،باب يف الرجل يفارق ((( جامع العلوم والحكم . 90/2

الرج��ل ث��م يلقاه أيس��لم علي��ه ؟  ، 351/4رق��م الحديث ((( س��نن ايب داود  :كت��اب اللب��اس  ،ب��اب لبس الش��هرة
(. )5200

 ،44/4رقم الحديث (. )4031
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عن النبي ﷺ ( :من مل يجب الدعوة فقد عىص الله يف غيب��ه كفه عن ذلك فان النص��ح يف الغيب يدل
ورسوله) ((( وقال عامة الفقهاء  :ليست واجبة ولكنها عىل صدق النصح فانه قد يظهر النصح يف حضوره

س��نة واألفضل أن يجيب اذا كانت وليمة يدعى فيها متلقا ويغشه يف غيبه  ،وقال الحسن  :انك لن تبلغ
الغن��ي والفقري واذا دعي��ت اىل وليمة وكنت صامئا ح��ق نصيحتك ألخيك حتى تأم��ره مبا تعجز عنه ،

فاخربه بذلك فان قال  :البد لك من الحضور فأجبه وق��ال الحس��ن  :وقال بعض أصح��اب النبي ﷺ :
 ،فاذا دخلت املنزل فان كان صومك تطوعا وتعلم (والذي نفيس بيده ان ش��ئتم ألقس��من لكم بالله ان

انه ال يشق عليه ذلك ال تفطر  ،وان علمت انه يشق أحب عباد الله اىل الله الذين يحببون الله اىل عباده

علي��ه امتناعك من الطعام فان ش��ئت فافطر واقض ويحبب��ون عباد الله اىل الله  ،ويس��عون يف األرض

يوما مكانه  ،وان ش��ئت فال تفطر  ،واالفطار أفضل بالنصيح��ة)(((  ،وق��ال اب��ن علية يف ق��ول ايب بكر
الن فيه ادخال الرسور عىل املؤمن ((( .

املزين  :ما فاق أب��و بكر (ريض الله عنه) أصحاب

وأما الحق الثالث  :فهو اسداء النصح للمسلم  ،قال رس��ول الله ﷺ بصوم وال ص�لاة ولكن بيشء كان
الن��ووي  :معناه اذا طلب من��ك النصيحة فعليك ان يف قلبه  ،قال  :الذي كان قلبه الحب لله (عز وجل)

تنصحه وال تداهنه وال تغش��ه وال متس��ك عن بيان والنصيحة لخلقه (((.

النصيح��ة (((  ،وم��ن أعظم النص��ح ان ينصح ملن وق��ال الفضيل بن عياض  :م��ا أدرك عندنا من ادرك
استش��اره يف أم��ره كام قال رس��ول الل��ه ﷺ ( :اذا بك�ثرة الص�لاة والصيام وامن��ا أدرك عندنا بس��خاء
اس��تنصح احدكم اخاه فلينص��ح له)(((  ،ويف بعض األنفس وسالمة الصدر والنصح لألمة .

األحاديث ( :ان من حق املس��لم عىل املس��لم أن وس��ئل عبد الله بن املب��ارك  :أي األعامل أفضل؟

ينصح له اذا غاب ) ومعنى ذلك انه اذا ذكر يف غيبه قال النصح لله  ،وكان السلف اذا ارادوا نصيحة أحد
بالس��وء أن ينرصه ويرد عن��ه  ،واذا رأى من يريد أذاه وعظ��وه رسا ً حتى قال بعضهم  :من وعظ أخاه فيام

((( مسند احمد  :مسند املكرثين من الصحابة  ،مسند عبد
الل��ه بن عم��ر (ريض الله عنه�ما)  202/9 ،رقم الحديث

(. )5263

((( عمدة القاري . 10/8

((( رشح النووي . 114/14

بين��ه وبينه فهي النصيح��ة  ،ومن وعظه عىل رؤوس
الناس فإمنا وبخه .

وق��ال الفضيل بن عياض  :املؤمن يس�تر وينصح ،

والفاجر يهتك ويعري  ،وسئل ابن عباس (ريض الله

((( صحي��ح البخاري  :كتاب البيوع  ،باب هل يبيع حارض ((( جام��ع العلوم والحكم  :الب��ن رجب الحنبيل  ،تحقيق
لباد من غري اجر  ، ، 72/3ومسند احمد  ،مسند الكوفيني  ،االرنؤوط . 224/1
حديث رجل  ، 215/30 ،رقم الحديث (. )18282

((( املصدر نفسه . 225/1
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عنه) عن أمر السلطان باملعروف ونهيه عن املنكر  ،الحمد لله وليقل له اخ��وه أو صاحبه يرحمك الله

فقال  :ان كنت فاعالً وال بد ففيام بينك وبينه  ،وقال ويق��ول هو  :يهديكم الله ويصل��ح بالكم)((( واىل

االمام أحمد  :ليس عىل املسلم نصح الذمي وعليه هذا ذه��ب الجمه��ور  ،وذهب الكوفي��ون اىل انه
نصح املسلم((( .

يقول ( :يغفر الل��ه لنا ولكم)  ،وذهب اىل وجوب

وقال ابن رجب الحنبيل ايضا ( :واذا اس��تنصحك) التش��ميت ملن ذكر الله الظاهرية وابن العريب وانه

أي طل��ب من��ك النصيح��ة (فانصح��ه) فه��و دليل يجب عىل كل سامع  ،ويدل له ما اخرجه البخاري

ع�لى وجوب نصيحة من يس��تنصح وعدم الغش له من حديث ايب هري��رة ( :اذا عطس احدكم وحمد
وظاهره انه ال يجب نصيحته اال عند طلبها والنصح الل��ه كان حق��ا ع�لى كل مس��لم يس��معه ان يقول
بغ�ير طلب من��دوب ألنه م��ن الداللة ع�لى الخري (يرحم��ك الله)((( وكأنه مذه��ب أيب داود صاحب

واملعروف((( .

الس��نن فانه اخرج عنه ابن عبد الرب بس��ند جيد انه

وقال ابن حج��ر  :واذا اس��تنصحك فانصح له وقد كان يف س��فينة فسمع عاطس��ا عىل الشط فاكرتى

تب�ين ان معنى الحق هنا الوج��وب خالفا لقول ابن قاربا بدرهم حتى جاء اىل العاطس فشمته ثم رجع
بط��ال من ان املراد به الحرم��ة والصحبة  ،والظاهر فس��ئل عن ذلك فق��ال لعله يكون مج��اب الدعوة

أن املراد به هنا وجوب الكفاية ((( .

فلام رقدوا س��معوا قائال يقول ألهل السفينة ان أبا

وقال املباركف��وري ( :وينصح ل��ه) أي يريد الخري داود اش�ترى الجنة بدرهم ((( .

للمؤمن ويرش��ده اليه (اذا غ��اب) اي كل منهام (أو

شهد) اي حرض واو للتنويع وحاصله انه يريد خريه ((( صحي��ح البخ��اري  :كت��اب األدب  ،ب��اب اذا عطس

يف حضوره وغيبته ف�لا يتملق يف حضوره ويغتاب احدك��م كيف يش��مت ؟  ، 49/8رق��م الحديث (، )6224

يف غيبته فان هذا صفة املنافقني ((( .

والح��ق الراب��ع  :تش��ميت العاطس  ،وق��د أخرج

أبو داود بإس��ناد صحيح وفيه زيادة من حديث أيب

وس��نن أيب داود  :كت��اب االدب  ،باب ما جاء يف تش��ميت

العاطس  ، 307/4رقم الحديث ( ، )5033وسنن الرتمذي:
أب��واب األدب عن رس��ول الل��ه ﷺ  ، 83/5رق��م الحديث

( ،)2741وس��نن ابن ماجه  :كتاب األدب  ،باب تش��ميت

هري��رة عن النب��ي ﷺ ( :اذا عط��س أحدكم فليقل العاطس ، 1224/2 ،رقم الحديث ()3715ومسند أحمد:

مس��ند الخلفاء الراشدين  ،مسند عيل بن ايب طالب (ريض

((( جامع العلوم والحكم  :البن رجب الحنبيل . 225/1

الله عنه)  ، 276/2،رقم الحديث (. )973

((( فتح الباري . 13/3

فليضع يده عىل فيه  ، 50/8رقم الحديث (. )6226

((( املصدر نفسه . 90/2

((( تحفة االحوذي . 7 /8

((( صحيح البخاري  :كتاب األدب  ،باب اذا تثاءب أحدكم
((( فتح الباري . 610/10
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ويحتم��ل ان��ه أراد طلبه الدعوة ك�ما قاله ومل يكن هي للبدن كزلزلة األرض لها .

ي��راه واجباً  ،ق��ال النووي  :ويس��تحب ملن حرض وق��ال ابن عبد الرب  :ظاهر األم��ر الوجوب ،ويؤيده
من عطس فلم يحمد ليحمد فيش��تمه وهو من باب حديثن��ا ه��ذا (واذا عط��س فحمد الله فش��مته)((( ،
وق��د أخذ بظاهره��ا جمهور أهل الظاه��ر  ،وذهب

النصح واألمر باملعروف .

وم��ن آداب العاط��س ع�لى ما اخرج��ه الحاكم من آخ��رون اىل انه فرض كفاية اذا قام به البعض س��قط

حدي��ث ايب هري��رة مرفوع��اً ( :اذا عط��س أحدكم عن الباقني ورجحه ابو الوليد بن رش��د وابو بكر بن
فليضع كفيه عىل وجهه وليخفض بها صوته )((( .

وي�شرع أن يش��تمه ثالثاً ك��رر اذا ك��رر العطاس

(((

العريب  ،وبه قال الحنفية وجمهور الحنابلة وهو قول
الش��افعية والراجح من حي��ث الدليل القول الثاين ،

وال يزي��د عليها فعن أيب هري��رة مرفوعاً ( اذا عطس واألحاديث الصحيحة الدالة عىل الوجوب ال تنايف

احدكم فليش��مته جليس��ه فان زاد ع�لى ثالث فهو كونه عىل الكفاية فان األمر بتش��ميت العاطس وان
مزك��وم وال يش��مت بعد ث�لاث)(((  ،ق��ال ابن ايب ورد يف عم��وم املكلفني فف��رض كفاية يخاطب به

حمزة :يف الحديث دليل عىل عظم نعمة الله تعاىل الجميع عىل األصح ويسقط بفعل البعض ((( .

ع�لى العاطس يؤخذ م��ن ذلك مام رت��ب عليه من ولهذا فقد كان اليهود يتعاطسون عند النبي ﷺ طلبا

الخري وفيه اش��ارة اىل عظمة فض��ل الله عىل عبده للرحمة  ،فقد أخرج ابو داود من حديث ايب موىس
فانه أذه��ب عنه الرضر بنعمة العط��اس ثم رشع له األش��عري قال ( :كانت اليهود يتعاطسون عند النبي

الحمد الذي يثاب عليه ثم الدعاء بالخري ملن شمته ﷺ رجاء ان يقول يرحمكم الله فكان يقول يهديكم

بع��د الدعاء من��ه له بالخري  ،ومل��ا كان العاطس قد الله ويصلح بالكم)

(((

.

حصل له بالعط��اس نعمة ومنفعة بخ��روج األبخرة الح��ق الخامس  :عيادة املري��ض  ،قال ابن بطال :
املحقنة يف دماغ��ه التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء يحتمل أن يكون األمر عىل الوجوب مبعنى الكفاية
عرسة رشع ل��ه حمد الله عىل ه��ذه النعمة مع بقاء
اعفائه ع�لى هيئتها والتئامها بعد ه��ذه الزلزلة التي

((( مسند احمد  :مسند املكرثين من الصحابة  ،مسند ايب

هريرة (ريض الله عنه)  ، 439/14رقم الحديث (، )8845
 ، 197/15رقم الحديث (. )9341

((( املس��تدرك عىل الصحيحني  :للحاكم النيس��ابوري  ((( ،تحفة االحوذي . 7/8
كتاب االدب  ، 293/4 ،رقم الحديث (.)7684

((( فتح الباري . 604-603/1

((( سنن الرتمذي  :ابواب االدب  ،باب ما جاء يف تشميت
العاط��س  ، 82/5رقم الحديث ( ، )2739ومس��ند احمد :

((( عم��ل اليوم والليلة  :البن الس��ني  ، 221/1باب النهي مس��ند الكوفيني  ،حديث ايب موىس االشعري ، 356/32
عن ان يشمت العاطس بعد ثالث  ،رقم الحديث (. )251

رقم الحديث (. )19586
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كإطع��ام الجائ��ع وفك األس�ير ويحتم��ل أن يكون يف فض��ل العي��ادة أحاديث كث�يرة جي��اد منها عند
للندب للحث عىل التواصل وااللفة وجزم الداودي مس��لم والرتمذي من حديث ثوبان (ان املس��لم اذا

ب��األول فق��ال  :هو ف��رض ودليله م��ا روي عن ايب دع��ا اخاه املس��لم مل يزل يف خرف��ة الجنة) وخرفة

موىس االشعري قال  :قال رسول الله ﷺ ( :اطعموا بضم املعجمة وسكون الراء بعدها فاء ثم هاء  :هي
الجائع وعودوا املريض وفكوا العاين)

(((

الثمرة اذا نضجت ش��به ما يجوزه عائد املريض من

وقال األم�ير الصنعاين  :قوله (اذا مرض فعده) ففيه الث��واب مبا يحوزه الذي يجتني الثمر  ،وقيل املراد

دليل ع�لى وجوب عيادة املس��لم للمس��لم وجزم به��ا الطري��ق  ،واملعنى ان العائ��د مييش يف طريق

البخ��اري بوجوبها قيل  :ويحتمل انها فرض كفاية ،تؤديه اىل الجنة  ،والتفسري األول أوىل

(((

.

وذه��ب الجمه��ور اىل انه��ا مندوبة ونق��ل النووي ويف حدي��ث أيب هريرة (ريض الل��ه عنه) قال  :قال
االجامع عىل عدم الوجوب  ،قال املصنف  :يعني رس��ول الل��ه ﷺ ( :ان الله تعاىل يقول ي��وم القيامة

عىل األعيان .

ي��ا اب��ن ادم مرضت فل��م تعدين قال  :ي��ارب كيف

ويلتح��ق بعي��ادة املري��ض تعه��ده وتفق��د أحواله أع��ودك وان��ت رب العاملني؟ قال  :أم��ا علمت ان
والتلطف به ورمبا كان ذلك يف العادة س��بباً لوجود عبدي فالن��اً مرض فلم تعده  ،أم��ا علمت لو عدته

نش��اطه وانتعاش قوت��ه  ،ويف الحدي��ث ان العيادة لوجدتني عنده ) (((  ،ومعنى هذا الحديث الرشيف:

ال تتقي��د بوق��ت دون وق��ت لكن جرت الع��ادة بها هو ان يقول الله ذلك عىل لسان ملك أو بال واسطة

ط��ريف النه��ار  ،ونقل األث��رم عن االم��ام أحمد انه بالوح��ي الع��ام أو باإللهام يف قلوب األن��ام معاتباً
قي��ل له بع��د ارتفاع النهار يف الصي��ف تعود فالناً ؟ الب��ن ادم يف تلك األحوال مبا قرص يف حق أوليائه
ق��ال :ليس هذا وقت عيادة  ،ومن آدابها ان ال يطيل باإلفض��ال  ،وأما قوله (مرض��ت فلم تعدين) اراد به

الجلوس حتى يضجر املريض أو يشق عىل اهله  ،مرض عبده وامن��ا اضاف اىل نفس��ه ترشيفا لذلك
ف��ان اقتضت ذلك رضورة فال بأس بها  ،وقد وردت العبد فنزله منزلة ذاته  ،والحاصل ان من عاد مريضا

((( صحي��ح البخ��اري  :كت��اب األطعمة  ،ب��اب ، 67/7

لله فكأمنا زار الله تعاىل ((( .

رق��م الحدي��ث ( ، )5373وكتاب امل��رىض  ،باب وجوب
عي��ادة املريض  ، 115/7رقم الحديث ( ، )5649وس��نن

أيب داود :كتاب الجنائز  ،باب الدعاء للمريض بالشفاء عند ((( فتح الباري . 113-112/10

العيادة  ، 187/3 ،رقم الحديث ( ، )3105ومسند احمد  ((( :صحيح مسلم  :كتاب الرب والصلة واآلداب  ،باب فضل
مسند الكوفيني  ،حديث ايب موىس االشعري  ، 278/32 ،عيادة املريض  ، 1990/4 ،رقم الحديث (. )2569

رقم الحديث (. )19517

((( مرقاة املفاتيح . 1123/3
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وعيادة املريض من حقوق املس��لم والسيام من له الجنازة حت��ى يصىل عليها فله قرياط من االجر فان
حق عليك كالقريب والصاحب ونحوهام وهي من تبعها حتى تدف��ن فله قرياطان  ،واتب��اع الجنازة فيه
افضل االعامل الصالحة ومن عاد اخاه املس��لم مل ح��ق لله وحق للميت وحق ألقاربه االحياء (((  ،قال

يزل يخ��وض يف الرحمة  ،فاذا جل��س عنده غمرته ابن حجر  :واس��تدل بقول��ه (واذا مات فاتبعه) عىل

الرحمة ومن ع��اده اول النهار صلت عليه املالئكة ان امل�شي خلف الجنازة افض��ل من امليش امامها
حت��ى مي�سي ومن ع��اده اخ��ر النهار صل��ت عليه الن ذل��ك هو حقيقة االتباع حس��ا  ،وق��ال ابن عبد

املالئك��ة حتى يصب��ح وينبغي للعائ��د ان يدعو له الرب  :الذين رجحوا امليش امامها حملوا االتباع هنا
بالشفاء وينفس له  ،ويرشح خاطره بالبشارة بالعافية عىل االتب��اع املعنوي اي املصاحب��ة وهو اعم من

ويذكره التوبة واالنابة اىل الله والوصية النافعة ((( .

ان يك��ون امامها او خلفها او غري ذلك  ،وهذا مجاز

وق��د ذكر العل�ماء آدابا لعيادة املري��ض منها  :اال يحت��اج اىل ان يكون الدليل الدال عىل اس��تحباب

يك�ثر العائد للمريض من الس��ؤال ع��ن حاله وعن التقدم راجحا((( .

نوم��ه واكله ورشبه وما اش��به ذلك اال اذا كان يأنس وقد ذكر االمام العيني احكاما التباع الجنائز منها :

به��ذا اما اذا كان يتضج��ر وال يحب ذلك فال يجوز االول  :في��ه الحث عىل الص�لاة عىل امليت واتباع

للعائ��د فعل��ه  ،وال يطي��ل الجلوس عن��د املريض جنازت��ه وحضور دفنه  ،وقال ابو الزناد  :حض النبي
ألنه قد يكون للمريض حاجة مع اهله او يف نفس��ه ﷺ ع�لى التواص��ل يف الحياة بقول��ه (وال تقاطعوا
وال يطي��ل عنده احد اال اذا كان املريض يس��تأنس وال تداب��روا) وعىل التواصل بع��د املوت بالصالة

بالجلوس ويفرح  ،وال تجوز الزيارة يف اوقات النوم والتشييع اىل القرب والدعاء له .

والراح��ة كالقيلولة بل يكون بكرة وعش��ية حس��ب الث��اين  :في��ه ان الثواب املذك��ور امنا يحصل ملن

ما يقتضيه الحال ((( .

تبعها اميانا واحتسابا .

الحق الس��ادس  :اتباع جنازة املس��لم  ،قال االمري الثال��ث  :فيه وجوب الصالة عىل امليت ودفنه وهو

الصنعاين :ويف هذا دليل عىل وجوب تشييع جنازة اجامع .

املس��لم معروفا كان او غري مع��روف (((  ،ومن تبع الرابع  :فيه الحض عىل االجتامع للجنازة  ،والتنبيه

((( بهجة قلوب االبرار . 82/1

((( رشح ري��اض الصالحني  :ملحم��د بن صالح العثيمني
. 597-596/2

((( سبل السالم . 61/2

عىل عظم ثوابهام وهي مام خصت به هذه االمة .

الخام��س  :فيه حجة ظاه��رة للحنفية يف ان امليش
((( بهجة قلوب االبرار . 83/1
((( فتح الباري . 193/3
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خلف الجن��ازة افضل من امليش امامها بظاهر قوله  -5يف الحديث وجوب تش��ميت العاطس اذا حمد

(واذا مات فاتبعه) وهو مذهب االوزاعي ايضا وقول الل��ه تعاىل  ،فاذا مل يحم��د العاطس الله تعاىل فال

عيل ب��ن ايب طالب (ريض الله عن��ه)  ،وذهب قوم يجب التشميت  ،والن يف العطاس تخليص االنسان

اىل التوسعة يف ذلك وانهام سواء وهو قول الثوري من االبخرة التي لو بقي��ت لتأذى الدماغ منها ،وفيد

وايب مصعب من اصحاب مالك  ،وقالت الشافعية :دع��اء للعاط��س بالرحم��ة والهداي��ة  ،ولذلك كان
ال فرق عندنا بني الراكب واملايش ((( .
ما يستفاد من الحديث :

اليهود يتعاطس��ون عند النبي (صلوات ريب وسالمه

عليه) طلبا للرحمة  ،ولكن النبي ﷺ كان يدعوا لهم

 -1يبني الرس��ول الكريم ﷺ حقوق املس��لم عىل بالهدية فقط .

اخيه املس��لم ليكون املجتمع االسالمي متامسكا  -6يف الحدي��ث ح��ق اتب��اع الجنازة ففي��ه تواصل

ومرتابط��ا  ،ولتحص��ل االلف��ة واملحبة ب�ين ابنائه للمس��لم حتى بعد موته بالصالة والتشييع اىل القرب
املسلمني .

 -2ذكر النبي (عليه الصالة والسالم) ما يحصل بني

املسلمني عند اللقاء وهو ابتداء السالم بينهم  ،وهو
س��نة وقد اختلف العلامء يف حكمها فبعضهم قال

بانها س��نة وبعضه��م ذهب اىل الوج��وب  ،واما رد
الس�لام فالراجح انه فرض كفاي��ة اذا قام به البعض
سقط عن الباقني والله اعلم .

 -3يف الحديث حض ع�لى اجابة الدعوة  ،وذهب
العلامء اىل وجوبها والسيام يف وليمة النكاح مامل

يت��أذى املس��لم يف دينه كأن تك��ون يف الدعوة من

املاله��ي ومف��ارش الحري��ر  ،او كان مال صاحب

الدعوة حراما .

 -4م��ن حق املس��لم ع�لى اخيه املس��لم اس��داء
النصيحة  ،ومن اعظم النصح ان ينصح ملن استشاره

وال يجوز للمسلم ان يغش اخيه يف النصيحة .
((( عمدة القاري . 9- 8 /8

والدعاء للميت بالرحمة واملغفرة .

❊

❊

❊
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الخاتمة

حي��ث فتحت يف عه��د الخليف��ة الراش��د عمر بن
الخط��اب (ريض الله عن��ه) وكذلك اخباره باملوت
املفاج��ئ كام حصل يف طاع��ون عمواس يف بالد

الحمد لله الذي وفقن��ي إلمتام هذا البحث  ،وبعد الش��ام فق��د مات الكث�ير من املس��لمني  ،وكذلك
ه��ذه الرحلة الطيبة مع انفاس النبي ﷺ ال يس��عني اخباره باس��تفاضة املال حتى ال يجد من يأخذ مال

اال ان اذكر اه��م النتائج التي توصلت اليها من هذا الغن��ي من الفقراء وقد حدث ه��ذا يف زمن الخليفة

البحث الذي اس��أل الله تع��اىل ان يجعله يف ميزان العادل عمر بن عبد العزيز (ريض الله عنه) .

حسنايت وحس��نات القارئ الكريم  ،ولعل من اهم  -6ومن عالمات النبوة الغيبية اخباره (صلوات ريب

هذه النتائج ما ييل :

وسالمه عليه) بغدر وخيانة النصارى يف اخر الزمان

 -1يرس الدين االس�لامي الحنيف وسهولة احكامه ورفعه��م الصليب ومقاتلة املس��لمني ولكن الغلبة
ومالءمت��ه للفطرة الس��ليمة ومبا يتناس��ب مع قدرة ستكون للمسلمني وهذا من فضل الله علينا .

االنسان وطاقته النفس��ية والبدنية النه رشط لتحمل  -7وم��ن االدلة عىل رقي ه��ذا الدين الحنيف جعل
التكاليف الرشعية وع��دم الحرج لقوله تعاىل َ
ﵟو َما املجتمع االس�لامي مجتمع��ا متامس��كا ومرتابطا
َ ََ َ َۡ ُ
َ
ك ۡم في ّ
جﵞ ﵝالحَج الآية ﵘﵗﵜ  .لتحصل االلفة واملحبة بني ابنائه املس��لمني لذلك
ٱلد
جعل علي
ِين م ِۡن ح َر ٖ ۚ
ِ
ِ
 -2النه��ي ع��ن املبالغة يف العبادة وعدم التش��ديد جع��ل االس�لام حقوق��ا للمس��لمني بعضه��م عىل
فيه��ا ،الن خري اع�مال ادومها وان قل الن الش��دة بعضه��م االخر ومنه��ا الس�لام فيام بينه��م واجابة
تؤدي اىل امللل والضجر وبالتايل ترك العبادات .

الدعوة وال سيام يف وليمة النكاح واسداء النصيحة

 -3يح��ث ال�شرع الحنيف ع�لى اداء العبادات يف ألخيه املس��لم اذا اس��تنصحه والدفاع عنه يف غيبته
اوق��ات النش��اط مثل ط��ريف النهار وبع��ض اجزاء وتشميت العاطس اذا حمد الله تعاىل  ،ولذلك كان
اللي��ل ،وكذلك اخذ قس��طا من الراح��ة يف اوقات اليهود يتعاطسون عند النبي ﷺ طلبا الن يقول لهم:

القيلولة إلعطاء الجسم حقه من الراحة .

يرحمكم الل��ه  ،ولكنه كان يقول لهم  :يهديكم الله

 -4يف امامة املس��لمني يقدم االقرأ لكتاب الله (عز ويصلح بالكم .

وج��ل) عىل غريه  ،ولو مع م��ع القراءة للقران العلم  -8وك�ما ان للمس��لم ح��ق عىل اخيه املس��لم يف

بالسنة والورع لكان افضل .

حيات��ه فقد ضمن االس�لام له حقا بع��د مامته وهذا

 -5من دالئل نبوة النب��ي ﷺ اخباره بالغيبيات التي يتج�لى يف الصالة عليه وامل�شي يف جنازته ودفنه

مل تحص��ل يف زمانه  ،كإخب��اره بفتح بيت املقدس والدعاء له بالرحمة واملغفرة وهذا يدل عىل الرتابط
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المصادر والمراجع

وجهد الباحث يف ه��ذا البحث امنا هو جهد برشي
ال يخل��و من نقص ف��ان وفقت فهو م��ن توفيق الله

تعاىل وحده  ،وان اخطأت فهو من نفيس والشيطان  -بعد القرآن الكريم:
َ َّ َ ُ َ ۡ َ ٓ َّ َ ٓ
واستغفر الله عز وجل منه
ﵟربنا ل تؤاخِذنا إِن نسِينا  -1بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف رشح
ۡ
َ
َ
ٓ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ ٗ َ َ َ َ ُ َ َ
أو أخطأنا ۚ ربنا ولا تح ِمل علينا إِصرا كما حملتهۥ على جوام��ع األخب��ار :أليب عبد الله ،عب��د الرحمن بن
َ َُّ َۡ َ َ َ ََ َ
َ ۡ َ َّ َ
ٱلَّذ َ
ِين مِن قبل ِنا ۚ َربن��ا َولا تح ِملنا ما لا طاقة ل َنا بِهِۖۦ ن��ارص بن عب��د الله ب��ن نارص بن حمد آل س��عدي
َ ۡ ُ َ َّ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ
وٱعف عن��ا وٱغفِ ۡر ل َنا وٱرحمنا ۚ أنت مولىٰنا فٱنصرنا (املت��وىف1376 :ه��ـ) ،املحقق :عب��د الكريم بن
ََ َۡ ۡ ۡ َ
كٰفِر َ
ين ٢٨٦ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية ﵖﵘﵒﵜ .
على ٱلقو ِم ٱل
رس��مي ال الدريني ،مكتبة الرش��د للنرش والتوزيع،
ِ
الطبعة :األوىل 1422،هـ 2002 -م .

❊

❊

❊

 -2تحف��ة األح��وذي برشح جام��ع الرتمذي  :أليب

الع�لاء محم��د بن عب��د الرحم��ن بن عب��د الرحيم
املباركفوري ( ت 1353 :هـ) ،دار الكتب العلمية-

بريوت (د،ط)( ،د،ت).

 -3التصوي��ر النبوي للقيم الخلقي��ة والترشيعية يف
الحدي��ث الرشي��ف ،املؤل��ف :عيل ع�لي صبح ،

املكتب��ة األزهري��ة لل�تراث ،األوىل 1423 :ه��ـ-

2002م .

 -4تفس�ير غري��ب م��ا يف الصحيح�ين البخ��اري
ومس��لم :املؤلف :محمد بن فت��وح بن عبد الله بن
ح ِميدي أبو عبد
فتوح بن حميد األزدي امليورقي ال َ

الل��ه بن أيب ن�صر (املتوىف488 :ه��ـ) ،املحقق:
الدكتورة :زبيدة محمد س��عيد عبد العزيز  ،النارش:

مكتب��ة الس��نة  -القاه��رة – مرص ،الطبع��ة :األوىل،

.1995 – 1415

 -5التوقي��ف عىل مهامت التعاري��ف  :لزين الدين
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محمد املدع��و بعبد الرؤوف بن ت��اج العارفني بن الباق��ي ،دار إحي��اء الكتب العربي��ة – فيصل عيىس

عيل بن زين العابدين الحدادي ثم املناوي القاهري البايب الحلبي( ،د،ط)( ،د،ت).

(املتوىف1031 :هـ)  ،النارش :عامل الكتب  38عبد  -11رشح س��نن أيب داود  :أليب محم��د محم��ود

الخالق ثروت-القاهرة  ،الطبعة :األوىل1410 ،هـ -بن أحمد ب��ن موىس بن أحمد بن حس�ين الغيتاىب
1990م .

الحنف��ي بدر الدي��ن العيني (املت��وىف855 :هـ) ،

 -6جامع العلوم والحكم برشح خمسني حديثاً من املحق��ق :أب��و املنذر خالد ب��ن إبراهيم املرصي ،

جوامع الكلم :إلبن رجب الحنبيل( ،ت795:هـ ) ،النارش :مكتبة الرش��د – الري��اض  ،الطبعة :األوىل،
تحقيق  :شعيب األرناؤوط ،طبعة مؤسسة الرسالة  1420 ،هـ  1999-م .

ط1422 ،7هـ.

 -12رشح رياض الصالحني  :ملحمد بن صالح بن

 -7س��بل الس�لام  :ملحمد بن إسامعيل بن صالح محم��د العثيمني (املتوىف1421 :هـ) ،النارش :دار

بن محمد الحس��ني ،الكحالين ث��م الصنعاين ،أيب الوطن للنرش ،الرياض  ،الطبعة 1426 :هـ .

إبراهي��م ،ع��ز الدين ،املع��روف كأس�لافه باألمري  -13رشح الزرق��اين ع�لى موط��أ اإلم��ام مال��ك :

(املتوىف1182 :هـ) ،النارش :دار الحديث (د،ط) ،ملحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املرصي

(د،ت) .

األزهري  ،تحقيق :طه عبد الرؤوف س��عد  ،النارش:

ُ -8س��ـنن الرتمذي :أليب عي�سى محمد بن عيىس مكتب��ة الثقاف��ة الديني��ة ،القاهرة ،الطبع��ة :األوىل،

بن سورة بن موىس الرتمذي( ،ت279 :هـ) ،حققه1424 :هـ 2003 -م .

أحمد محمد ش��اكر (ج )1ومحمد فؤاد عبد الباقي  -14رشح صحيح البخاري :إلبن بطال أيب الحسن
(ج ،)3مكتب��ة ومطبع��ة مصطفى الب��ايب الحلبي – ع�لي بن خل��ف بن عب��د املل��ك( ،ت449:هـ )،

مرص ،ط1395( ،2هـ 1975-م).

حقق��ه :أبو متيم يارس ب��ن إبراهيم ،مكتبة الرش��د-

ُ -9س��ـنن أيب داود :أليب داود سليامن بن األشعث السعودية – الرياض ،ط1423( ،2هـ 2003 -م).

بن إس��حاق بن بش�ير بن ش��داد بن عم��رو األزدي  -15رشح النووي عىل صحيح مس��لم  :أليب زكريا
السجس��تاين( ،ت275:هـ) ،حققه  :محمد محيي محي��ي الدين يحي��ى بن رشف الن��ووي (املتوىف:
الدي��ن عب��د الحمي��د ،املكتب��ة العرصي��ة ،صيـدا 676ه��ـ) ،الن��ارش :دار إحي��اء ال�تراث الع��ريب –

بريوت( ،د،ط)( ،د،ت ).

بريوت ،الطبعة :الثانية.1392 ،

ُ -10سـنن إبن ماجه  :أليب عبد الله محمد بن يزيد  -16الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  :أليب نرص

القزوين��ي (ت273:ه��ـ) ،حققه :محم��د فؤاد عبد إس�ماعيل بن حامد الجوهري الف��ارايب (املتوىف:
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393هـ) ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،النارش :حاش��ية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح
دار العلم للماليني – بريوت ،الطبعة :الرابعة  1407علل��ه ومش��كالته  :ملحم��د أرشف ب��ن أم�ير بن

هـ  1987 -م.

عيل بن حي��در ،أيب عبد الرحم��ن ،رشف الحق،

 -17صحيح البخاري املعروف ب (الجامع املسند الصديق��ي ،العظيم آبادي (املتوىف1329 :هـ) ،
الصحيح املخترص من أمور رس��ول الله ﷺ وسننه الن��ارش :دار الكت��ب العلمية – ب�يروت  ،الطبعة:

وأيامه )  :ملحمد بن إسامعيل أيب عبدالله البخاري الثاني��ة 1415 ،ه��ـ .

الجعفي  ،املحق��ق :محمد زهري بن نارص النارص -22 ،عم��دة الق��اري يف رشح صحي��ح البخ��اري:
الن��ارش :دار طوق النج��اة (مصورة عن الس��لطانية أليب محمد محمود ب��ن أحمد بن موىس بن أحمد

بإضاف��ة ترقي��م محمد ف��ؤاد عبد الباق��ي) ،الطبعة :بن حس�ين الغيت��ايب الحنفي ب��در الدي��ن العيني،

األوىل1422 ،هـ .

(ت855:ه��ـ ) ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت،

 -18صحيح مسلم املعروف ب (املسند الصحيح (د،ط)( ،د،ت).

املخت�صر بنقل الع��دل عن العدل إىل رس��ول الله  -23عم��ل الي��وم والليلة س��لوك النبي م��ع ربه عز

ﷺ)  :ملس��لم بن الحجاج أيب الحس�ين القشريي وجل ومعارشت��ه مع العباد  :ألحم��د بن محمد بن
النيس��ابوري (املتوىف261 :هـ) ،املحقق :محمد إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم

الس�� ِّني»
فؤاد عبد الباق��ي  ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب ب��ن بُ َديْ��ح ،ال ِّديْ َن�� َو ُّ
ري ،املعروف بـ «ابن ُّ

– بريوت (،د،ط)( ،د ،ت) .

(املتوىف364 :هـ)  ،املحقق :كوثر الربين ،النارش:

 -19صي��د األفكار يف األدب واألخ�لاق والحكم دار القبلة للثقافة اإلس�لامية ومؤسسة علوم القرآن -
واألمث��ال  :للقايض حس�ين بن محم��د املهدي  -جدة  /بريوت ( ،د ،ت) .

عض��و املحكمة العليا للجمهورية اليمنية  ،النارش -25 :غريب الحديث :أليب ُعبيد القاس��م بن س�لاّم
ُسجل هذا الكتاب بوزارة الثقافة ،بدار الكتاب برقم بن عبد الله الهروي البغدادي (املتوىف224 :هـ)،
إيداع ( )449لسنة2009م .

املحق��ق :د .محم��د عب��د املعيد خ��ان  ،النارش:

 -20طلب��ة الطلب��ة  :لعم��ر ب��ن محم��د ب��ن أحمد مطبعة دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد -الدكن ،

ب��ن إس�ماعيل ،أيب حفص ،نج��م الدين النس��في الطبعة :األوىل 1384 ،هـ  1964 -م .

(املت��وىف537 :ه��ـ)  ،الن��ارش :املطبع��ة العامرة - 26 ،الفائ��ق يف غري��ب الحدي��ث واألث��ر :أليب
مكتبة املثنى ببغداد ( ،د،ط) سنة 1311هـ .

القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخرشي جار

 -21ع��ون املعب��ود رشح س��نن أيب داود ،ومعه الل��ه (املت��وىف538 :هـ)  ،املحق��ق :عيل محمد
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البجاوي -محمد أبو الفض��ل إبراهيم  ،النارش :دار دار صادر – بريوت  ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ .

املعرفة – لبنان  ،الطبعة :الثانية ( ،د،ط).

 - 31مرع��اة املفاتي��ح رشح مش��كاة املصابيح :

 - 27فت��ح الباري يف رشح صحيح البخاري :لزين أليب الحس��ن عبيد الله بن محمد عبد الس�لام بن

الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحس��ن ،خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحامين
الس�لامي ،البغ��دادي ،ث��م الدمش��قي الحنب�لي ،املباركف��وري (املتوىف1414 :هـ) ،النارش :إدارة

(ت795ه��ـ) ،تحقيق  :محمود بن ش��عبان بن عبد البح��وث العلمي��ة والدع��وة واإلفت��اء  -الجامع��ة
املقصود ومجدي بن عبد الخالق الش��افعي ،مكتبة الس��لفية  -بنارس الهند  ،الطبع��ة :الثالثة 1404 -
الغرب��اء األثرية ،املدين��ة النبوية ،الحق��وق :مكتبة ه��ـ 1984 ،م .

تحقي��ق دار الحرم�ين ،القاه��رة ،ط1417( ،1هـ  - 32 -مرق��اة املفاتي��ح رشح مش��كاة املصابي��ح ،

1996م).

املؤلف :عيل بن (سلطان) محمد ،أبو الحسن نور

واملشيخات واملسلسالت

النارش :دار الفكر ،بريوت – لبنان  ،الطبعة :األوىل،

 - 28فهرس الفهارس واألثب��ات ومعجم املعاجم الدين املال الهروي القاري (املتوىف1014 :هـ) ،
��ي بن عب��د الكبري ابن 1422هـ 2002 -م .
املؤل��ف :محم��د َعبْد ال َ
ح ّ

محمد الحس��ني اإلدرييس ،املع��روف بعبد الحي  -33مس��ند اإلمام أحمد بن حنب��ل  :أليب عبد الله
الكت��اين (املتوىف1382 :هـ)  ،املحقق :إحس��ان أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين،

عباس  ،النارش :دار الغرب اإلسالمي  -بريوت ص( .ت241:هـ) ،تحقيق  :ش��عيب األرناؤوط ،عادل
ب ، 5787/113 :الطبعة :الثانية .1982 ،

مرش��د وآخ��رون ،إرشاف :د .عب��د الل��ه ب��ن عب��د

 - 29في��ض القدي��ر رشح الجام��ع الصغ�ير :لزين املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،ط1421( ،1هـ
الدين محمد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني 2001 -م ).

بن عيل ب��ن زين العابدي��ن الحدادي ث��م املناوي  - 34مس��ند الدارمي املعروف بـ (سنن الدارمي) :
القاهري (املت��وىف1031 :هـ)  ،الن��ارش :املكتبة أليب محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن

التجاري��ة الكربى – م�صر  ،الطبعة :األوىل ،س��نة بَهرام بن عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندي

. 1356

(املتوىف255 :هـ)  ،تحقيق :حس�ين س��ليم أس��د

 - 30لس��ان الع��رب  :ملحم��د بن مك��رم بن عىل ،ال��داراين  ،الن��ارش :دار املغن��ي للن�شر والتوزيع،
أب��و الفض��ل ،جامل الدي��ن ابن منظ��ور األنصاري اململكة العربية السعودية  ،الطبعة :األوىل1412 ،

الرويفع��ى اإلفريقي (املت��وىف711 :هـ)  ،النارش :هـ  2000 -م .
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 - 35مش��ارق األنوار عىل صح��اح اآلثار  :لعياض العربية الس��ورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة
بن موىس بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،العربية السعودية  ،سنة  1410هـ  1990 -م .

أيب الفضل (املتوىف544 :هـ)  ،دار النرش :املكتبة  - 41النهاي��ة يف غري��ب الحدي��ث واألثـر :ملجد
العتيقة ودار الرتاث ( ،د،ط) ( ،د،ت) .

الدين أيب الس��عادات املبارك بن محمد بن محمد

 - 36املصب��اح املن�ير يف غريب ال�شرح الكبري  :بن عب��د الكري��م الش��يباين الج��زري اب��ن األثري،

ألحمد بن محمد بن عيل الفيومي ثم الحموي ،أيب (ت606:هـ) ،حققه  :طاهر أحمد الزاوي -محمود
العب��اس (املتوىف :نحو 770هـ)  ،النارش :املكتبة محم��د الطناح��ي ،املكتب��ة العلمي��ة – ب�يروت،
العلمية – بريوت ( ،د،ط) ( ،د،ت) .

 - 37معج��م لغة الفقه��اء  :محمد رواس قلعجي -

(1399هـ 1979 -م) (،د  ،ط).33 .

حامد صادق قنيبي  ،الن��ارش :دار النفائس للطباعة
والن�شر والتوزي��ع  ،الطبع��ة :الثاني��ة 1408 ،هـ -

 1988م .

 – 38املغرب يف ترتي��ب املعرب  :لنارص بن عبد
السيد أىب املكارم ابن عىل ،أيب الفتح ،برهان الدين
ِى (املت��وىف610 :هـ) النارش:
الخوارزمي املُطَ ِّرز ّ
دار الكتاب العريب ( ،د،ط) ( ،د،ت) .

 – 39املوط��أ مال��ك  :ملال��ك بن أن��س بن مالك
بن عام��ر األصبحي املدين (املت��وىف179 :هـ)،

املحق��ق :محم��د مصطف��ى األعظم��ي  ،النارش:

مؤسسة زايد بن س��لطان آل نهيان لألعامل الخريية
واإلنس��انية  -أبو ظبي – اإلمارات  ،الطبعة :األوىل،

 1425هـ  2004 -م .

 - 40من��ار القاري رشح مخترص صحيح البخاري:
لحم��زة محمد قاس��م  ،راجعه :الش��يخ عبد القادر
األرن��اؤوط  ،عن��ي بتصحيحه ونرشه :بش�ير محمد

عيون  ،النارش :مكتبة دار البيان ،دمشق  -الجمهورية

❊

❊

❊

