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  شكر وتقدير
، وعلى آله الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين، محمد 

  أما بعد....وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
نعيم أسعد / ى شيخي وأستاذي فضيلة الدكتورفإنني أتقدم بالشكر الجزيل إل

  على ما تكرم به علي من توجيهات قيمة، وجهد -حفظه اهللا تعالى-الصفدي
  .كبير، ونصائح مفيدة

  .كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى عضوي لجنة المناقشة أستاذي الجليلين
بمناقشة  محمد أبو شعبان على تشرفهما/ سالم أحمد سالمة، والدكتور/الدكتور

  .هذه الرسالة
كما وال أنسى قاهرة األعداء، ومحضن العلماء والمجاهدين منارة العلم في غزة 

. هاشم،الجامعة اإلسالمية بكافة دوائرها، كما وأشكر أساتذتي في كلية أصول الدين
 .والشكر لكل من أعان في إخراج هذا البحث



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :المقدمة

ومـن  ، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا       ، ونستغفره ونستهديه ، مده ونستعينه إن الحمد هللا نح   
ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اهللا عليـه         ، سيئات أعمالنا، ونشهد أن ال إله إال اهللا         

  :أما بعد،وعلى آله وصحبه وسلم 
نَاْ ومنِ اتَّبعني وسبحان اللّه     قُْل هـذه سبِيلي َأدعو ِإلَى اللّه علَى بصيرة أَ        {:فقد قال تعالى  

ينشْرِكالْم ن١(}وما َأنَاْ م(   
البصيرة هي أعلى درجات العلم التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنـسبة  إن  "

ثـم سـار    ، المرئي إلى البصر، وهذه الخصيصة قد اختص بها الصحابة عن سائر األمة           
  .)٢(ي أعلى درجات العلماءعليها الذين اتبعوهم بإحسان،وه

إن مما ال شك فيه،أن اهللا فطر الناس على صفات متفاوتة،وإدراكات متباينة؛فمنهم            
ومنهم العقالني الذي يناسـبه الطـرح العقلـي،         ، الذي يتأثر بالعاطفة ويستجيب للموعظة    

هم ومـن ، ومنهم المسالم المنـصت ،ومنهم الذي يتأثر بالترهيب   ،ومنهم الذي يؤخذ بالترغيب   
ومما ال شك فيه    .ومنهم الضعيف ،ومنهم القوي ، ومنهم الجاهل ، ومنهم العالم ،المجادل العنيد 

أن مقتضى الحكمة أن تُراعى هذه الطباع،وأن يهتَم بخطاب كل صنف بما يناسـبه، فـي                
  .إطار الشرع الحنيف

قال إن مراعاة أحوال الناس تتطلب من الداعية أن ينوع في خطابه وأسلوبه؛فما ي            "  
وما يقال للمسلم الحديث العهد باإلسالم غير ما يقـال  ،للمسلمين غير ما يقال لغير المسلمين     

وما يقال للمسلم الملتزم المستقيم غير ما يقال للمسلم العاصـي           ،للمسلم العريق في اإلسالم   
ومـا  ،وما يقال للمسلم في دار اإلسالم غير ما يقال للمسلم في مجتمع غير إسـالمي              ،لربه
وما يقال لألغنيـاء    ،وما يقال للنساء غير ما يقال للرجال      ، للشباب غير ما يقال للشيوخ     يقال

 ـــــــــــــــــ
 . ١٠٨سورة يوسف آية )١(
حممد بن أيب بكر أيـوب  : تأليف)٤٨١ص/٢ج(انظر مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني      )٢(

 بـريوت ،    –دار الكتاب العريب    ، الطبعة الثانية ، لفقيحممد حامد ا  : حتقيق، )هـ٧٥١،ت(الزرعي أيب عبد اهللا   
 .م١٩٧٣ – هـ ١٣٩٣



 ٢

 .)١("وما يقال للحكام غير ما يقال للمحكومين،غير ما يقال للفقراء
 عدم الفقـه بمراعـاة  ، في كثير من األحيان    بعض الدعاة  من أسباب فشل     لما كان و

 ل الناس في ضوء الـسنة النبويـة       مراعاة أحوا  موضوع   فأردت أن يكون  ،أحوال الناس 
عنواناً لبحثي المقترح الستكمال دراسة الماجستير في الحديث الشريف وعلومه؛لعلي بذلك           

وبخاصة فـي طريقـة     ،ألمس بعض األمور المشوشة والمجزوءة في حياة الدعاة والمربين        
اركة والتـي   وال يكون ذلك إال بالرجوع إلى التربية النبوية المب        ،التعامل مع أصناف الناس   
  .راعت أحوال الناس جميعاً

  

  : أهمية البحث: أوالً
  : تكمن أهمية البحث في النقاط  التالية

  .مع الناس بأصنافهم المختلفة كيفة تعامل النبي على المنهج النبوي في فالتعر -١
 .رحمة للعالمين لنبيزيادة اليقين والثقة في كون ا -٢

 قد تكون    بالحكمة والموعظة الحسنة، وأحياناً    تكونالم  لإلسبيان أن األصل في الدعوة       -٣
ود لمن كان له قوة     كالكالم القوي، والضرب والتأديب وإقامة الحد     : المراعاة باستخدام القوة  

 .وسلطة مشروعة

 .لدعاة، ففهم العلم أولى من إتقان حفظهبيان أهمية الفهم في حياة ا -٤

 إلـى اهللا    تجعل الداعي وء السنة النبوية،    مراعاة أحوال الناس في ض    موضوع  إن فهم    -٥
يقدر األمور قدرها، فال يزهد في الدنيا، والناس بحاجة إلى النشاط والجـد والعمـل، وال                

  .يدعو على التبتل واالنقطاع، والمسلمون في حاجة إلى الدفاع عن عقيدتهم وبالدهم
  أسباب اختيار الموضوع: ثانياً
منهـا   عدة    قد شابها الكثير من العثرات وذلك ألسباب       ن الصحوة اإلسالمية المباركة   إ -١

  .غياب فقه اختالف أحوال الناس، فكان الواجب يقتضي ترشيد سلوك الصحوة
إن الدعوة اإلسالمية تشق طريقها إلى االستخالف والتمكين وعودة العالمية واألستاذية            -٢

لـى قلـوب معظـم       إ  لألمة، فوجب إيضاح الوسائل التي وصل من خاللها رسول اهللا         
 .ال بمراعاة أحوال الناس المختلفةلك إذ، وما حدث الناس، فلبوا وأجابوا

 ـــــــــــــــــ
دار ،الطبعـة األوىل ،يوسـف القرضـاوي  : تأليف) ١٨ـ ١٧ص(انظر خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة    )١(

  .م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٤،الشروق



 ٣

٣-       ظهرون هذا الدين وكأنه قالب واحد  ال يقبـل          ظهور كثير من أدعياء االجتهاد الذين ي
المرونة في التعامل مع الناس عندما تتغير أحوالهم وعاداتهم وبيئاتهم، وغير ذلك، فتحـتم              

 . الوسط والذي يتفاعل مع جميع األماكن واألزمانبيان المنهج

ثم إنني لم أجد في المكتبة اإلسالمية رسالة أو بحثاً علميـاً شـامالً لجميـع جوانـب                 -٤
 .الموضوع، فأحببت أن أضع هذه اللبنة لعلها تسد النقص الحاصل

تعامـل  أن هذه الدراسة تناقش موضوعاً من الموضوعات الهامة التي تتعلق بكيفيـة ال    -٥
مع أصناف الناس، وذلك من خالل الوقوف على نماذج من السنة النبويـة فـي مراعـاة                 

 . أحوال الناس وطباعهم
  

  :  أهداف البحث:ثالثاُ
التعرف على جملة من األحاديث النبوية المقبولة والمواقف التربوية في حيـاة النبـي               -١
 التي تناولت موضوع مراعاة أحوال الناس.  
ن الكـريم  آيقـي للقـر  نهج الدعوة والتربية البد أن يقوم على مبدأ الفهم الحقبيان أن م  -٢

                                        .ةوالسنة النبوي

بيان بعض المسلكيات الخاطئة عند بعض إخواننا الدعاة والمربيين، وبيـان المـنهج              -٣
 .النبوي في ذلك

 .لتي راعت أحوال الناس كافةبيان الوجه الناصع للدعوة اإلسالمية ا -٤

   .إعطاء تصور واضح وشامل للدعاة والمربين في كيفية التعامل مع أصناف الناس -٥
  : منهج البحث: رابعاً

االستدالل الـذي   ع الروايات، كما واستخدم منهج      في جم تبع الباحث المنهج االستقرائي     ا*
  . نبوية ومعانيها على قواعد التأمل والتفكر في فهم دالالت النصوص اليبنى
 : ع األحاديث وترتيبها وشرحهامنهج الباحث في جم*

التي لهـا عالقـة بموضـوع        ة والحسن ةقام الباحث بجمع األحاديث المقبولة الصحيح      -١
 التي ال تخلو من ضعف يـسير علـى           واآلثار رة يورد بعض األحاديث   وأحياناً ناد ،البحث

ت األحاديث عنواناً يناسبها، وقد وضـع      لكل مجموعة من      الباحث وضع ،سبيل االستئناس 
 . عنواناً لحديث واحدأحياناً

  .أو لزيادة بيان،أحياناً أقدم الرواية األقرب للمعنى المراد -٢
 . استعان الباحث باآليات القرآنية ذات الصلة بالموضوع - ٣

ى ، الفائـدة  الفائدة األول" أو تربوية بينها الباحث بقوله      إذا كان في الحديث فائدة دعوية      -٤
 . الثانية، وأحياناً يجمل المعاني المستنبطة من الحديث



 ٤

استعان الباحث بأقوال العلماء في شرح الحديث، وذكر الفوائـد الدعويـة والتربويـة               -٥
 .المستنبطة من كل حديث

 .إذا كان الحديث طويالً اقتصر الباحث على الشاهد منه -٦

من أسلوب إرشادي لذا يمكن أن يتكرر في أكثر         إن الحديث الواحد قد يكون فيه أكثر         -٧
 . من موضع

 دراسته على الكتب التسعة، إال في بعض الجزئيات، التي لم يجـد             أقتصر الباحث في   -٨
 .السنة إلتمام تلك الجزئيات كتب لها حديثاً في الكتب التسعة، فيتوسع في بقية 

 .لحديث المكررم الباحث األحاديث ترقيماً مسلسالً، ولم يرقم لرقَّ -٩

  :  المنهج في التخريج*
 تخريج الحديث في حدود الكتب التسعة إال في حالة زيادة فائدة متعلقة بالبحـث ولـم                 -١

  . تذكر في الكتب التسعة
 إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفى الباحث بتخريج الحـديث منهمـا، أو      -٢
 لفائدة في السند أو     في التخريج وال يكون ذلك إال     وأحياناً يزيد   ،ن أحدهما إذا تفرد بروايتة    م

 فـي التخـريج بمـا يفـي     الباحـث  لحديث في بقية الكتب التسعة توسع  وإذا كان ا   ،المتن
  .بالمقصود

 الحديث  المكرر عند أول وروده في البحث، وبعد ذلك سـيتم التنويـه               خرج الباحث  -٣
  . فقط وحكمهلرقم الحديث

  . بقول الباحث بمثله أو نحوه المقارنة بين الروايات-٤
  بعد رواية كل حديث، وضع الباحث سند كل حديث في الهامش، وقام بدراسة الـسند               -٥

  .بعد ذكر الحديث في المتن
  :  المنهج في الترجمة للرجال*
 لم يترجم الباحث إال للرجال المختلف فيهم، وذلك بذكر أقوال العلماء فـيهم جرحـاً،                -١

 حال ذلـك الـراوي، وإذا تكـرر الـراوي           ح من أقوال العلماء في    وذكر الراج وتعديالً،  
  .المختلف فيه، قام الباحث بذكر خالصة القول فيه، والعزو إلى مكان ترجمته في البحث

 بالنسبة للصحابة قام الباحث بالترجمة لغير المشاهير منهم، وذلك بالرجوع إلى الكتب             -٢
  .التي ترجمت للصحابة

  : ى الحديث المنهج في الحكم عل*
إذا كان الحديث في الصحيحين أو احدهما اكتفـى الباحـث بـالقول رواه البخـاري،            -١

  . وتفرد به رواه مسلموأ،  وتفرد بهومسلم، أو رواه البخاري



 ٥

كم على الحـديث وفقـاً لقواعـد     في غير الصحيحين ذكر الباحث الح    إذا كان الحديث   -٢
 .ل العلماءمصطلح الحديث بما يترجح لديه من خالل أقوا

قام الباحث بذكر التخريج والحكم على الحديث، والترجمة للصحابة والرواة، وغريـب      -٣
 .  في هامش الصفحة والبلدان واألنسابالحديث

  :  المنهج في غريب البلدان*
  .قام الباحث بالتعريف باألماكن والبلدان الغريبة بالرجوع إلى الكتب ذات الشأن

  :  المنهج في الفهارس*
  . رتيب الفهارس حسب حروف المعجمت قام الباحث ب-
  :  الدراسات السابقة*
م يقف الباحث على كتاب علمي شامل لجميع مفردات هذا البحث، إال أنه توجد عنـاوين                ل

ومن هذه  بموضوع البحث، لكنها ال تشمل إال جزءاً من البحث المطروح،            قليلة ذات صلة  
  : الكتب
حوال المخاطبين في ضوء الكتاب والسنة النبويـة وسـير   الداعية مراعاة أ من صفات  -١

الصالحين، للدكتور فضل إلهي ويعتبر الكتاب من الكتب المهمة في الموضوع قيد البحـث          
لكنه لم يستوعب كثيراً من جوانب الموضوع، وبخاصة في جانب الـسنة النبويـة، هـذا                

ف عن المراعـاة فـي      نه مؤلف ككتاب وليس كبحث علمي، وتحدث فيه المؤل        أ عنفضالً  
 . القرآن وأحوال السلف

وقد بدأ المؤلف كتابه بمراعاة أحوال المخاطبين في القرآن الكريم، ثم جاء ببعض األمثلـة           
إال جزءاً صغيراً مـن الموضـوع       الكتاب   ألحوال المخاطبين ولم يشمل       لمراعاة النبي 

 .لسلف رضي اهللا عنهمذات الصلة، ثم تحدث المؤلف عن مراعاة أحوال المخاطبين عند ا

السنة النبوية رؤية تربوية، للدكتور سعيد إسماعيل علي، وقد طبعته دار الفكـر وقـد           -٢
على مقدمة و تمهيد وخمسة فصول وقد تحدث المؤلف في الفـصلين األول           أحتوى الكتاب 

والثاني عن أهمية السنة، وجاء الفصل الرابع في بيان طرق التعليم وأساليبه فـي الـسنة                
 .لنبوية، والكتاب في مجمله لم يجمع إال جزءاً قليالً من موضوع الدراسةا

 وقد ذكر  – رحمه اهللا    –الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، للشيخ عبد الفتاح أبي غدة            -٣
 .في تعليمه أصحابه فيه المؤلف جملة من أساليب النبي 

 ألخطاء الناس منها بحـث      ي كما أنه يوجد بعض األبحاث التي تتحدث عن معالجة النب         
وبحث آخـر للـدكتور     ،ورسالة دكتوراه للدكتور وليد عويضة    ،للترقية للدكتور سالم سالمة   

وأكثر الكتب التي ألفت تطرقت لجانب أو جـزء مـن الموضـوع قيـد               ، محمود أبودف 



 ٦

ة في كتب السنة، وقد راعى الباحث في بحثه التجديد، وذلك           بثوتالدراسة، وهناك عناوين م   
تركيز على موضوع مراعاة أحوال الناس في ضوء السنة النبوية، جامعاً أكبر قدر مـن         بال

وتة والمتفرقة في كتب السنة، والمتعلقة بالموضوع قيد البحث، مـع           بثاألحاديث النبوية الم  
التربوية بطريقة تفيـد طلبـة العلـم        وإثراء الموضوع بكثير من الفوائد والوقفات الحديثة        

  . والمربينوالدعاة
  

  خطة البحث : خامساً
  . يشتمل البحث على مقدمة ، وتمهيد، وثالثة فصول وخاتمة

أما المقدمة ذكر فيها الباحث أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحـث ومـنهج              
  .الباحث والدراسات السابقة

  

  : التمهيد-
  :  نقاطأربع يشتمل علىو

  . معنى المراعاة لغة واصطالحاً: أوال
  .  ومربياًمعلماً  معنى كون النبي: ثانياً
  . مشروعية مراعاة أحوال الناس: ثالثاً
  . قواعد في مراعاة أحوال الناس: رابعاً

  

  في مراعاة أحوال الناس  أساليب النبي: الفصل األول
  : ستة مباحثفيهو
  

  . الناس في طريقة كالمه لهم  مراعاته: المبحث األول
  : وفيه تمهيد وخمسة مطالب

 على عـدم اإلكثـار علـى        مع حرصه ن،يالناس بكالم فصل ب    تحديثه: لمطلب األول ا
  .الناس في الكالم
  .أثناء حديثه إشعاراً بأهمية الكالمإعادة كالمه وتغيير جلسته،: المطلب الثاني
  .فهامهمأ بما يناسب عقول الناس وحديث النبيت: المطلب الثالث
  . مع الناس مراعاة لحالهمفي حديث النبيالتبسم والبشاشة : المطلب الرابع

  . صوته مراعاة ألحوال الناسرفع النبي: المطلب الخامس
  

  



 ٧

  . وسائل اإليضاح في التوجيه والتعليماستخدامه: المبحث الثاني
  : وفيه خمسة مطالب

  .  بين القول واإلشارة مراعاة لحال الناسجمعه : المطلب األول
 القياسات واألمثلة المحسوسة التي تقرب المعـاني المجـردة          استخدامه  : المطلب الثاني 

                                           .للمخاطب
  .  الناس بالرسم على األرضتعليمه : المطلب الثالث
  .  الكتابة وسيلة في التعليم والتبليغ مراعاة ألحوال الناساتخاذه : المطلب الرابع

  . الناس بالقدوة الحسنة، والتربية العملية مراعاة ألحوالهمتعليمه : المطلب الخامس
  

  . في مراعاة أحوال الناسالتدرج كأسلوب من أساليب النبي : المبحث الثالث
  : وفيه مطلبان
  .التدرج في تطبيق التكاليف مراعاة ألحوال الناس: المطلب األول
  .عمالً بمنهج التدرج على ترك بعض الواجبات مؤقتاً، موافقته : المطلب الثاني

  

  .  الفروق عند الناسمراعاة النبي : المبحث الرابع
  :وفيه توطئة ، وخمسة مطالب

  . بعض الصحابة ببعض األخبار، والمهمات والمواقفتخصيص النبي : المطلب األول
  . عن ذكر بعض األمور خوفاً من سوء التأويلامتناع النبي : المطلب الثاني
  . مراعاة ألحوال السائلينتالف أجوبة النبي اخ: المطلب الثالث
  . الختالف أحوال الطالبين منهاختالف وصايا النبي : المطلب الرابع

حول أفـضل األعمـال الخـتالف األحـوال         اختالف أحاديث النبي    : المطلب الخامس 
  .واألزمان

  

المخطئين  يستخدمها مع المخالفين و    تنوع األساليب التي كان النبي      : المبحث الخامس 
  .بين اللين والشدة والترغيب والترهيب

  : وفيه مطلبان
  . أسلوب اللين والترغيب مع المخالفين والمخطئيناستخدامه : المطلب األول
 أسلوب الشدة والترهيب مع المخالفين والمخطئـين مراعـاة          استخدامه  : المطلب الثاني 

   .للحال
  

  

  



 ٨

  
  .اة لنفوس الناس بالممازحة مراعتعليمه : المبحث السادس

  : وفيه مطلبان
  . لألطفال الصغارممازحته : المطلب األول
  . مع الكبارممازحته : المطلب الثاني
   ألحوال أصناف من الناسمراعاة النبي : الفصل الثاني

  :وفيه خمسة مباحث
   

  .  ألحوال غير المسلمينمراعاته : المبحث األول
  : وفيه توطئة وخمسة مطالب

  .   ألحوال الكفارمراعاته : ولالمطلب األ
  .ألحوال أهل الذمة والمعاهدين مراعاته  : المطلب الثاني
  . أهل الكتاب ألحوال مراعاته : المطلب الثالث
  .  ألحوال الوافدين والزوارمراعاته : المطلب الرابع

  .   ألحوال الملوك والزعماءمراعاته : المطلب الخامس
  

   ألحوال أصناف من المسلمينه مراعات: المبحث الثاني
  : وفيه ثالثة مطالب

 يمان ومـن دخـل فـي اإلسـالم حـديثاً           ألحوال ضعاف اإل    مراعاته : المطلب األول 
  ).المؤلفة قلوبهم (

  .  ألحوال العصاة والمخطئينمراعاته : المطلب الثاني
  . ألحوال األعرابمراعاته : المطلب الثالث

  

  

  . ل النساءاألحومراعاته : المبحث الثالث
  : وفيه أربعة مطالب

  . ألحوال المرأة في البيتمراعاته : المطلب األول
  . ألحوال النساء المسلمات عامةعاته امر: المطلب الثاني
  . مسلماتالغير ال النساء  ألحومراعاته : المطلب الثالث
  .  ألحوال اإلماءمراعاته  : المطلب الرابع

  

  



 ٩

   ألحوال األطفالته مراعا: المبحث الرابع
  : وفيه مطلبان
  . بالصغار ومالطفته لهماهتمامه  : المطلب األول
  . الصغارتعليمه : المطلب الثاني

  
  

  . ألحوال الشبابمراعاته : المبحث الخامس
  : وفيه مطلبان
  .في االهتمام بالشباب وفي حل مشكالتهم مراعاته : المطلب األول
  . الجلوس مع الشباب وتعليمهم قدر طاقتهمفيمراعاته : المطلب الثاني

  

  

  . والفتوىعاس في التشريألحوال الن مراعاته : الفصل الثالث
  :وفيه مبحثان

   

  . الناس في أمور العبادةمراعاته : المبحث األول
  : وفيه توطئة وخمسة مطالب

  . الناس بالعمل بما يطيقون ورفع المشقة عنهمأمر النبي :توطئة 
  . ألحوال الناس في الصالةمراعاته : ولالمطلب األ

  .  ألحوال الناس في الصدقة والزكاةمراعاته : المطلب الثاني
  .ألحوال الناس في الصياممراعاته : المطلب الثالث
  . ألحوال الناس في الحجمراعاته : المطلب الرابع

  . ألحوال الناس في الجهادمراعاته : المطلب الخامس
  

  . ألحوال الناس في الفتوىمراعاته : المبحث الثاني
  : وفيه ثالثة مطالب

  .على حال المستفتين واإلفتاء بما يناسب حالهمتعرف النبي : المطلب األول
  .  السائل بأكثر مما سألإجابته : المطلب الثاني
  .  اإلجابات تبعاً الختالف أحوال الناستنويع النبي : المطلب الثالث

  

  .التوصياتالنتائج وأهم ها وفيالخاتمة : سادساً
  

  
  



 ١٠

  الفهارس: سابعاً
  .فهرس اآليات القرآنية -١
 .فهرس األحاديث واآلثار -٢

 . فهرس األعالم والرواة -٣

 فهرس غريب الحديث -٤

 . فهرس األنساب -٥

 . فهرس األماكن والبلدان -٦

 .فهرس المصادر والمراجع -٧

  .فهرس الموضوعات -٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١

  
  
  
  
  

  
  
  

  تمهيدال
  : نقاطأربع  على يشتملو
  .معنى المراعاة لغة واصطالحاً: أوالً

  .معلماً ومربياً  معنى كون النبي: ثانياً             
  .مشروعية مراعاة أحوال الناس: ثالثاً 
  .قواعد فى مراعاة أحوال الناس: رابعاً  

  
  
  

  
  
  
  



 ١٢

  التمهيد
   لغة واصطالحاً المراعاةمعنى :أوالً

  : اللغةفيراعاة  معنى المأـ
أحـدهما المراقَبـة    : الراء والعين والحرف المعتل أصالن     )ىرع(:فارسقال ابن   

رقَبتُها ؛ ورعيته،   : ورعيتُ النُّجوم ،فاألول رعيتُ الشَّيء، رقَبتُه   . والحفظ، واآلخَر الرجوع  
، بكـسر العـين، أي ليرقُـب        وَأرعني سمعك . أصغَيتُ إليه : عيتُه سمعي رأوإذا الحظْتَه   

  .)١("إذا رجع،ارعوى عن القبح:صل اآلخر واأل،الوالي: والراعي. سمعك
 وأكثر ما   ،الرعاء جمع الراعي  و،واَألثْقال الكُلَف يفُوتَخْف والرفْقُ الحفْظُ:والمراعاةُ
  .)٢("يقال رعاة للوالة

  .)٣(ه مراعاةُ  الحقوق الحظْتُه محسناً إليه  ومن:وراعيتُه  مراعاة 

  .)٥( حافظون:أى)٤(}  راعون وعهدهم هم ِلَأمانَاتهِم والَّذين { :قال تعالى

 مـا حـافظوا عليهـا حـق     :أي )٦(} رِعايتهـا  حقَّ رعوها فَما{ : تعالىقالو

ـ   {:ال تعالى وق،)٧(المحافظة  نـا عرَأ أي:"راعنـا " ،)٨(}االَ تَقُولُواْ راعنَـا وقُولُـواْ انظُرنَ

 ـــــــــــــــــ
أيب احلسني أمحد بن فارس بن :تأليف) ٤٠٩ـ٤٠٨ص/٢ج(انظر معجم مقاييس اللغة  )١(

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩،الفكر  دار، حممد هارونمحتقيق عبد السال،)هـ٣٩٥،ت(زكريا
حممـد بـن مكـرم بـن منظـور األفريقـي            :  تـأليف  )٣٢٩ـ٣٢٦ص   /١٤ج(لسان العرب    انظر)٢(

 . بريوت-دار صادر :  دار النشر،األوىل: ، الطبعة)هـ٧١١،ت(املصري
حممـد مرتـضى احلـسيين      : تـأليف ) ١٦٤ص/٣٨ج (مـن جـواهر القـاموس     تاج العـروس     انظر)٣(

  . جمموعة من احملققني دار اهلداية:، حتقيق)هـ٨١٦،ت(الزبيدي
  .٨سورة املؤمنون آية  )٤(
بن علي بن   احممد  :  تأليف )٦٧٩ص/٣ج (فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري         انظر  )٥(

 . بريوت–دار الفكر ،)هـ١٢٥٠،ت(حممد الشوكاين
  .٢٧يد آية سورة احلد )٦(
: حتقيـق ،)هـ٥٠٢،ت( القاسم احلسني بن حممد      أيب:  تأليف )١٩٨ص( غريب القرآن     يف فرداتاملانظر  )٧(

  . لبنان-دار املعرفة ،حممد سيد كيالين
   .١٠٤سورة البقَرة آية )٨(



 ١٣

 على سبيل التهكم يقصدون به رميـه بالرعونـة           يقولونه للنبي  كان ذلك قوالً  ،)١(سمعك
 كـانوا  اليهـود  ألن ذلـك  عن نُهوا إنَّما فإنَّهم،)٢(ويوهمون أنهم يقولون راعنا أي احفظنا     

ـ  يقولـوا  أن ابةالصح اهللافنهى  ،)٣(الرعاية من ال الرعونة من استعمالَه يقصدون  يللنب
 إلـى  ذريعة اللفظة هذه اليهود يتخذ لئال؛المراعاة وهو الصحيح المعنى قصدهم مع راعنا
  .)٤("السب
   : االصطالحفيمعنى المراعاة  ب ـ

، بمعنـى أن  ويجري مجـراه ،ال يبتعد عن المعنى اللغوي االصطالحي إن المعنى
ويمكن أن  ويحافظ عليه ويرفق به     ،هيالحظ ويرعى قول غيره ويضعه في اعتبار      المراعي  

  :ن همايلمراعاة أن لها معنيالمادة اللغوية لمعنى انخلص من خالل 
الرعي  ": الراغب األصفهانى  قال :والرفق به   على الشيء   بمعنى المحافظة  المراعاة ـ١

رعيتـه أي  : يقـال العدو عنهب  وإما بذ ،في األصل حفظ الحيوان إما بغذائه الحافظ لحياته       
  .)٥("حفظته

  .)٦("حفظالو صيانةال:المراعاة":ابن القيموقال  
  .)٧("احلفظ والرفق وختفيف الكلف واألثقال عنه:املراعاة":قال ابن األثريو

 الرفـق  لوازمـه  مـن  الرعـي  نألالرفق   أي:المراعاة طلب":ابن عاشور وقال  

 ـــــــــــــــــ
 إمساعيـل بـن عمـر بـن كـثري        أيب الفـداء  :تـأليف ،)١٤٩ص/١ج(  تفسري القـرآن العظـيم     انظر)١(

  .هـ١٤٠١ – بريوت -دار الفكر ،)هـ٧٧٤،ت(الدمشقي

  .)١٩٨ص( لألصفهاينانظر املفردات يف غريب القرآن )٢(

 ).٤٤٨ص/١ج(تاج العروس للزبيديانظر )٣(

 حممـد بـن أيب بكـر أيـوب          أيب عبد اهللا  :تأليف)٣٦٧ص/١ج(غاثة اللهفان من مصائد الشيطان    إانظر  )٤(
 –هــ   ١٣٩٥،  بـريوت –دار املعرفة ـ انية   الطبعة الث،حممد حامد الفقي: حتقيق،)هـ٧٥١،ت(الزرعي
   .م١٩٧٥

  ).١٩٨ص(ألصفهاين ل غريب القرآن  يففرداتامل انظر)٥(
  .) )٦٠ص/٢ج( مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعنيانظر  )٦(
بـن   الـسعادات املبـارك بـن حممـد          أيب:تأليف) ٢٣٦ص/٢ج (واألثرالنهاية يف غريب احلديث     انظر)٧(

 بـريوت ،    -املكتبة العلميـة    ، حممود حممد الطناحي   - الزاويطاهر أمحد   : حتقيق،)هـ٦٠٦،ت(اجلزرياألثري
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩



 ١٤

  .)١("بالمرعي

 لألمـر  اإلنـسان  عـاة مرا:"قال الراغب األصـفهاني   :والمراعاة المناظرة والمراقبة  ـ  ٢
ويـسمى كـل سـائس لنفـسه أو لغيـره           ، يكـون  منـه  ومـاذا  يصير ماذا إلى مراقبته
راعيت فالناً مراعاة ورِعاء إذا راقبته وتأملت فعله وأرعيت فالناً سـمعي            ":يقال،)٢("راعياً

  .)٣(إذا استمعت ما يقول
 مـن  عليـه  الـصحابة  كان ما همنو،)٥(المالحظَة والمراعاةُ ،)٤( وراعيتُه بعيني الحظته  

  .)٦(وهيئة حركة كل في النبي حال مراعاة

 عليه قام ما صالح الملتزم المؤتمن الحافظ هو الراعي :العلماء قال:"قال ابن حجر  
  .)٧("نظره تحت هو وما

 واالهتمـام   ،،واختيار األصلح لهـم   تعني سياسة أمور الناس   :فمراعاة أحوال الناس  
  .وتقدير حالهم وواقعهم،  والرفق بهم والتخفيف عنهم،والمحافظة عليهم،بشئونهم

  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
الطـاهر بـن    :تـأليف )٩٦١ص/١ج (ايد  حترير املعىن السديدوتنويرالعقل اجلديد وتفسري الكتاب      انظر)١(

  .م١٩٩٧ – تونس -ن للنشر والتوزيع دارسحنو،عاشور
 ).١٩٨ص (لألصفهاين غريب القرآن  يفاتفرداملانظر  )٢(
حممـد  : ، حتقيق)هـ٣٧٠،ت( منصور حممد بن أمحد األزهري أيب: تأليف )١٠٤ص/٣ج( ذيب اللغة  انظر)٣(

  .م٢٠٠١ - بريوت  -األوىل، دار إحياء التراث العريب  : عوض مرعب الطبعة
رمزي :  ، حتقيق  )هـ٣٢١،ت(يدأيب بكر حممد بن احلسن بن در      :تأليف )٧٧٦ص/٢ج(مجهرة اللغة   انظر   )٤(

   .م١٩٨٧ - بريوت -دار العلم للماليني ، األوىل الطبعة،منري بعلبكي
  ).٥٨١ص/٢ج(النهاية يف غريب احلديث البن األثري انظر)٥(
 ،)٨٥٢،ت( أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي       أيب الفضل :تأليف )٥٨٢ص/٣ج(انظر فتح الباري   )٦(

  .هـ١٣٧٩  ـ بريوت–دار املعرفة 
 ).٢١٣ـ ص١٢ج(املصدر نفسه )٧(



 ١٥

   ومربياًمعلماً النبي معنى كون :ثانياً
 : ومربياً معلماًالقرآن الكريم على كون الرسول نص أـ

 التـي ومن اآليات   ، معلم للناس وللبشرية جمعاء    لقد أثبت القرآن الكريم أن رسول اهللا        
 :جاءت بهذا المعنى

  والْحكْمةَالْكتَاب ويعلِّمكُم ويزكِّيكُم آياتنَا علَيكُم يتْلُو منكُم رسوالً فيكُم َأرسلْنَا ماكَ{:قال تعالى

  .)١(}تَعلَمون تَكُونُواْ لَم ما ويعلِّمكُم
ـ  ومن ذلك دعوة إبراهيم  ربنَا { :قال تعالى منهم  أن يرسل اهللا فيهم معلماً ـ عليه السالم 

 َأنـتَ  ِإنَّـك  ويزكِّيهِم والْحكْمةَ الْكتَاب ويعلِّمهم آياتك علَيهِم يتْلُو منْهم رسوالً فيهِم وابعثْ

زِيزالع يمك٢(}الح(.    
 ؛أطـاعوه  إذا عنهم اهللا برضا ويخبرهم ،فيتقوه والشر فيفعلوه الخير يعلمهم":قال ابن كثير  

  .)٣("معصيته من يسخطه ما ويجتنبوا ،طاعته من ليستكثروا

  : معلمإثبات السنة أن الرسول :ب ـ
  : معلم ما يدل على أن النبي النبويةلقد جاء في السنة

  عنه ـ رضي اهللا  )٦(ن معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ السلَمي    ع)٥(بسنده)٤(أخرج مسلم في صحيحه   )١( 

 ـــــــــــــــــ
  .١٥١البقرة آية سورة)١(
  .١٢٩سورة البقرة آية )٢(
    .)١٨٥ص/١ج(تفسري القرآن العظيم البن كثري انظر)٣(
 :فْظ الْحديث قَالَا وأَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ وتقَاربا في لَ  )محمد بن الصباحِ  ( حدثَنا أَبو جعفَرٍ     :سند احلديث  )٤(

 ما إِسثَندنِ                   احطَاِء بع نةَ عونمينِ أَبِي ملَالِ به نريٍ عنِ أَبِي كَثى بيحي نع افواجٍ الصجح نع يماهرإِب نيلُ بع
 ."احلديث...السلَمي يسارٍ عن معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ

ـ ٢٦١،ت(أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري      :تأليف،صحيح مسلم )٥( طبعـة متميـزة    )هـ
ـ    ،ومرقمة بترقيم املعجم املفهرس أللفاظ احلديث حـديث رقـم   )٢٤٨ص( ،مكتبة اإلميـان ـ املنـصورة 

 .ونسخ ما كان من إباحته،حترمي الكالم يف الصالة:باب،املساجد ومواضع الصالة:كتاب،٥٣٧
 وهي قبيلة من العـرب    سلَيم هذه النسبة بضم السني املهملة وفتح الالم إىل       ـ   :السلَمي:احلكم بن عاويةم)٦(

 الـنيب  عـن  له  . سلَيم بين يف ويسكن املدينة سكن : قال ابن حجر   ،ـ بن منصور   سلَيم :مشهورة يقال هلا  
  .جاهالً الصالة يف العاطس تشميت ويف ،واخلط والطرية،الكهانة يف واحد حديث

أيب سـعيد عبـد الكـرمي بـن حممـد ابـن منـصور التميمـي                 :  تأليف )٢٧٨ص/٣ج (األنساب:انظر(
 م،١٩٩٨ - بـريوت    -دار الفكر   ، األوىل:  الطبعة ،عبد اهللا عمر البارودي   : ، حتقيق )هـ٥٢٢،ت(السمعاين

= 



 ١٦

 يرحمـك  :فَقُلْـتُ ،ِإذْ عطَـس رجـٌل مـن الْقَـومِ       ُأصلِّي مع رسوِل اللَّه      َأنَا   بينما :قَاَل
اللَّه،  مارِهصبَِأب مي الْقَوانمفَقُلْتُ ،فَر :   اهيا ثُكَْل ُأم١( و(     ِإلَـي ونتَنْظُـر ا شَْأنُكُملُـوا   ،معفَج 

   هلَى َأفْخَاذع يهِمدبَِأي ونرِبضيكَتُّ     ،منِّي سي لَكتُونَنمصي متُهَأيا رـوُل     ، فَلَمسـلَّى را صفَلَم
اللَّه،       لَها قَبلِّمعتُ مَأيا ري مُأمو وفَبَِأبِي ه ،نْها ميملتَع نسَأح هدعلَا بو ، ـا     فَـوم اللَّـه

ِإن هذه الصلَاةَ لَا يصلُح فيها شَيء مـن كَلَـامِ            ":قَاَل، ولَا شَتَمني  ،ولَا ضربني ،)٢(نيرهكَ
 يا رسوَل اللَّه ِإنِّي حديثُ عهـد        :قُلْتُ...النَّاسِ ِإنَّما هو التَّسبِيح والتَّكْبِير وقراءةُ الْقُرآنِ        

 ةيلاه٣("الحديث...بِج(.  

  ـــــــــــــــــ
= 
ـ ٨٥٢ت،(العسقالين   أمحد بن علي بن حجر     أيب الفضل :تأليف)١٤٨ص/٦ج(اإلصابة يف متييز الصحابة   و  ) ه

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ، بريوت–دار اجليل ،  الطبعة األوىل،علي حممد البجاوي: حتقيق
)١(   اهيا ثُكْلَ أُملَد فقْد: والثُّكْل ،بضم الثاء :والثُّكلحرف للندبة واحلسرة،  :وا:ول وامرأة . الووثَكْلَـى  ثَاك . 

البـن  ،لنهاية يف غريـب احلـديث واألثـر       ا:ظران.( عمله لسوء باملوت عليه دعا كأنه وثْكَالن ثَاكل ورجل
  ). ٨٨ص/١١ج(ولسان العرب البن منظور) ٦٢٨ص/١ج(األثري
:  واألصل أماه وقد جيمع بني األلف والياء للمبالغة يف الندب والتحسر كما هنـا واملعـىن                بضم اهلمزة : وأُمياه

 الفتح ناصر الدين بن عبد   أيب:تأليف)٤٥ص/١ج(املغرب يف ترتيب املعرب    :انظر(،وافقد أمي أياي فإين هلكت    
 -مكتبة أسامة بـن زيـد       ،الطبعة األوىل ،حممود فاخوري و عبداحلميد خمتار    : حتقيق  ،السيدبن علي بن املطرز   

 زكريا حيىي بن شرف بـن مـري         أيب:  تأليف )٢٠ص/٥ ج (صحيح مسلم بشرح النووي   و،م١٩٧٩حلب،  
 .هـ١٣٩٢ – بريوت -عريب  دار إحياء التراث ال،، الطبعة الثانية)هـ٦٧٦ت،(النووي

 لنهاية يف غريب احلديث واألثر     ا:انظر(.استقبله بوجه عبوس    إذا ،وقد كهره يكهره  ،الكهر االنتهار :ينرهكَ )٢(
  ).٢١٢ص/٤ج(البن األثري

   :دراسة احلديث) ٣(
  : رجال اإلسناد:أوالً

وقال ،روى عن أنس مرسالً   ،ن ثقة   دث حيىي إال ع   ال حي : وقال وثقه شعبة وأمحد وأبو حامت    :ـ حيىي بن أيب كثري    
 يـدلس  لكنه ثبت ثقة:وقال ابن حجر  ،األثبات العلماء العباد من كان:وقال الذهيب ،احلديث حسن ثقة:العجلي
 وقد ذكره ابن حجر يف كتابه طبقات املدلسني وعده من الطبقة الثانية           ،وثالثني اثنتني مائة و  سنة مات ،ويرسل
ه بالعنعنـة   ـ وبذلك تقبل روايت تدليسه وقلة إلمامته الصحيح يف له جواوأخر تدليسه األئمة احتمل منوهي 

قال الـدكتور   ، فانتفى اإلرسال  ، وهو ممن مسع منه    وقد روى عن هالل بن أيب ميمونة      ،ولو مل يصرح بالسماع   
وإيب أمامـة   ،وعـروة بـن الـزبري     ،أرسل عن أنس وجابر واحلكم بن مينا      :بشار معروف وشعيب األرنؤوط   

   .ولعل هذا مرادهم بالتدليس،فروايته عن الصحابة منقطعة، يب إسالم احلبشيوإ،الباهلي
  .ع منه حيىي فانتفت علة اإلرسالوروايته عن هالل وهو ممن مس،تدليسه ال يضرو، يدلسهو ثقة: قال الباحث

= 
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  :وية الدعوية والتربالحديثفوائد 
وتنـافر  وشدة خـشونتهم    ، مع قسوة طباعهم   ، للعرب من تأمل حسن رعايته   إن     

م لين  يكلم الرجل بكال   إليهفانظر  ،يعلم أنه حقاً رحمة للعالمين    ، وكيف ساسهم  أمزجتهم  
  .مما أعطى المخطئ مساحة للسؤال عن أمور أخرى،زجر وال تعنيفدون 

ـ   السلميلقد شرح هذا األسلوب نفسية معاوية" فدفعه أن يـسأل عـن   ،ـ رضي اهللا عنه 
 التفقـه   هـذا  علىكان يجترئأ،ذلت نفسه بالعتاب  يت لو أُ  أأر،...أخطاء يقع فيها هو وقومه    

 ذلك أن هـذا هـو كـل مـا           ؟إن ما تلحظه من المخطئ من أخطاء ال يعني        في أمر دينه  

  ـــــــــــــــــ
= 
 الفـضل العـسقالين     أمحد بن علي بن حجـر أيب      : تأليف )٢٣٦ـ٢٣٥ص/١١ج(ذيب التهذيب   : انظر(

والعلـل ومعرفـة الرجـال      .م١٩٨٤ -هــ    ١٤٠٤، بـريوت  –دار الفكـر    ،  الطبعـة األوىل   ،الشافعي
 ،وصي اهللا بن حممـد عبـاس      : ،حتقيق)هـ٢٤١ت،( عبداهللا الشيباين  يبأمحد بن حنبل أ   :تأليف)٤٩٢ص/٢ج(

واجلرح والتعديل  .م١٩٨٨ -هـ   ١٤٠٨ -الرياض  ،  بريوت   -دار اخلاين   ، املكتب اإلسالمي   ،الطبعة األوىل 
ــأليف )١٤١ص/٩ج( ــس أيب : ت ــن إدري ــد ب ــامت حمم ــن أيب ح ــرمحن ب ــد ال ــرازي عب ــد ال  حمم

 معرفـة   و،  م١٩٥٢ -هـ ١٢٧١ - بريوت   - األوىل دار إحياء التراث العريب       ،الطبعة)هـ٣٢٧،ت(التميمي
: حتقيـق ،)هـ٢٦١،ت( احلسن العجلي الكويفأمحد بن عبد اهللا بن صاحل أيب   :تأليف) ٣٥٧ـ ص ٢ج (الثقات

 -هــ   ١٤٠٥،  ـ الـسعودية   املدينة املنورة-مكتبة الدار ، الطبعة األوىل، عبد العظيم البستويعبد العليم
 عبـداهللا   محد بن أمحد أيب   :تأليف) ٣٧٣ص/٢ج (الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة         و ،م١٩٨٥

مؤسسة علـو  ، إلسالميةدار القبلة للثقافة ا   ،األوىل:  الطبعة ،حممد عوامة :  حتقيق )هـ٧٤٨،ت(الذهيب الدمشقي 
 الفـضل   أمحد بن علي بن حجر أيب     : تأليف) ٥٩٦ص ( تقريب التهذيب  و،م١٩٩٢ ،هـ   ١٤١٣ - جدة   -

ـ  ١٤٠٦،    سوريا –دار الرشيد   ، الطبعة األوىل  ،حممد عوامة :  حتقيق ،)هـ٨٥٢،ت(العسقالين الشافعي   -هـ
 حتقيـق   ،فضل العسقالين الشافعيأمحد بن علي بن حجر أبو ال     : تأليف) ٣٦ص(  طبقات املدلسني  و، م١٩٨٦

ـ ١٩٨٣ -هــ    ١٤٠٣، عمان –مكتبة املنار   ،  الطبعة األوىل  ،اهللا القريويت  عاصم بن عبد  . د وجـامع   ،هـ
ـ كَيأبـو سـعيد بـن خليـل بـن كَ          : تـأليف ) ١١١ص(التحصيل يف أحكام املراسيل      سـعيد    ي أيب دلْ

ـ  بريوت–عامل الكتب ،ثانيةالطبعة ال،محدي عبد ايد السلفي:  حتقيق)هـ٧٦١،ت(العالئي  -هـ  ١٤٠٧ 
الطبعـة  ،شعيب األرنـؤوط  :والشيخ،بشار معروف . د:تأليف)٩٩ص/٤ج(وحترير تقريب التهذيب   ،م١٩٨٦
  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧،مؤسسة الرسالة،األوىل

  .وباقي رجال السند ثقات
 الـصحيحني أو يف     والباحث من منهجه أنه إن جاء احلديث يف       ،رواه مسلم يف صحيحه     :ختريج احلديث :ثانياً

  .كتفي الباحث بالتخريج منهما اأحدمها 
  .رواه مسلم يف صحيحه: احلكم على احلديث:ثالثاً
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إلصـالح  فأسهمت فـي ا   ،عندهنيته إلى نفسك وحببته إلى سجاياك باح لك بما          فإن أد ،عنده
  .)١("والتوجيه

ـ النوويقال اإلمام  ـ     قبلـه وال  فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً"قوله:"رحمه اهللا 
الذي شهد اهللا   ،لق من عظيم الخُ   فيه بيان ما كان عليه رسول اهللا        ،"بعده أحسن تعليما منه   

في الرفق     وفيه التخلق بخلقه   ، ورأفته بأمته وشفقته عليهم    ، ورفقه بالجاهل  ،تعالى له به  
  .)٢(" ومراعاة أحواله فهمهإلى وتقريب الصواب ، وحسن تعليمه واللطف به،بالجاهل

كما يتناسب مع مراعـاة     ،والعذر بالجهل يتناسب مع التجاوز عن النقص البشري       "
فالذي يعيش في بلد    ،شار العلم فيه واضمحالله   نتوا،ودرجاتهم في العلم والفهم   ، الناس أحوال

وال شـك أن مراعـاة أحـوال النـاس       ،... كرجل يعيش في بلد جهل     انتشر فيه العلم ليس   
وأعيانهم ترجع إلى أن الناس ال يشتركون جميعاً في معرفة األمور الضرورية على درجة              

  .)٣("ما ال يعرفه اآلخرون،بل قد يعرف البعض،واحدة

   . في جهلهاموراً ال عذر ألحدأن هناك إيس عذر الجهل عاماً في كل األحكام فلو
 إال   ،لم يقبل  كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس         :"ال السيوطي ق

  .)٤("أو نشأ ببادية يخفى عليه مثل ذلك،أن يكون قريب عهد باإلسالم
  : لم يأت ليضيق على الناس بل جاء معلماً وميسراًرسول اهللاإن 

ـ هجابِرِ بنِ عبد اللَّ عن)٦(بسنده )٥( مسلم في صحيحهأخرج )٢( قَـاَل    ـ رضي اهللا عنه 

 ـــــــــــــــــ
دار إشـبيليا   ،الطبعة األوىل ،عبد اهللا بن وكيل الشيخ    . د: تأليف )٨٣(انظر تأمالت دعوية يف السنة النبوية       )١(

 .م١٩٩٨هـ ـ١٤١٩ـ اململكة العربية السعودية ـ 
 زكريـا حيـىي بـن شـرف بـن مـري            أيب :ت ألیف )٢٣ص/٣ج(ح مسلم بشرح النـووي      انظر صحي  )٢(

  .هـ١٣٩٢ بريوت، –دار إحياء التراث العريب ،الطبعة الثانية،)هـ٦٧٦،ت(النووي
 )٢٨٥ص(" درجة املاجستري يف الفقه املقـارن حبث مقدم لنيل " انظر الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها   )٣(

 .دار اإلميان ـ اإلسكندرية ـ،يبأسامة حممد حممد الصال:تأليف
 ،األوىل: الطبعـة )هـ٩١١ت،(عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي     : تأليف)٢٠٠ص(انظر األشباه والنظائر    )٤(

  .هـ١٤٠٣ – بريوت -دار الكتب العلمية 
 امرأته ال يكون طالقاً     بيان أن ختيري  : ،كتاب الطالق ، باب   ١٤٧٨حديث رقم    ) ٧١٨ص( صحيح مسلم )٥(

 .يةإال بن
حممد (حدثَنا زهير بن حربٍ حدثَنا روح بن عبادةَ حدثَنا زكَرِياُء بن إِسحق حدثَنا أَبو الزبيرِ              :سند احلديث  )٦(

 ."وذكر احلديث بتمامه...: عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ) بن مسلم بن تدرس
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      وِل اللَّهسلَى رع نتَْأذسكْرٍ يو بخََل َأبد         مـنْهم دِلَأح ْؤذَني لَم ابِها بِبلُوسج النَّاس دجفَو ، 
  جاِلسا حولَـه     بِي فَُأذن لَه فَوجد النَّ    ، ثُم َأقْبَل عمر فَاستَْأذَن    ، فَُأذن ِلَأبِي بكْرٍ فَدخَلَ    :قَاَل

 يا رسوَل اللَّه لَـو      : فَقَالَ  لََأقُولَن شَيًئا ُأضحك النَّبِي    : فَقَالَ : قَالَ ، ساكتًا )١(نساُؤه واجِما 
  رسوُل اللَّـه      فَضحك ،عنُقَها)٣( فَقُمتُ ِإلَيها فَوجْأتُ   ،سَألَتْني النَّفَقَةَ )٢(رَأيتَ بِنْتَ خَارِجةَ  

 فَقَام عمر   ، فَقَام َأبو بكْرٍ ِإلَى عاِئشَةَ يجُأ عنُقَها       ،هن حوِلي كَما تَرى يسَألْنَني النَّفَقَةَ     :"وقَاَل
 واللَّه لَـا    :لْن فَقُ ، ما لَيس عنْده    تَسَألْن رسوَل اللَّه   :ِإلَى حفْصةَ يجُأ عنُقَها كلَاهما يقُولُ     

  وَل اللَّهسَأُل رنَس    هنْدع سا لَيدًئا َأبا   ، شَيرشَه نلَهتَزاع ثُم ،   شْرِينعا وعست لَتْ   ، َأونَز ثُم 
 )٤(}ن َأجرا عظيمـا    حتَّى بلَغَ ِللْمحسنَات منْكُ    .. يا َأيها النَّبِي قُْل ِلَأزواجِك     {علَيه هذه الْآيةُ  

يا عاِئشَةُ ِإنِّي ُأرِيد َأن َأعرِض علَيك َأمرا ُأحب َأن لَا تَعجلي فيـه              :" فَبدَأ بِعاِئشَةَ فَقَالَ   :قَاَل
  كيويرِي َأبتَشتَّى تَسقَالَتْ ،"ح :     وَل اللَّهسا ري وا همةَ  ؟ وا الْآيهلَيـا     : قَالَتْ ،فَتَلَا عي يـكَأف 

رسوَل اللَّه َأستَشير َأبوي بْل َأخْتَار اللَّه ورسولَه والدار الْآخرةَ وَأسَألُك َأن لَا تُخْبِر امرَأةً               
ِإن اللَّه لَم يبعثْني معنِّتًـا       لَا تَسَألُني امرَأةٌ منْهن ِإلَّا َأخْبرتُها        :" قَالَ .من نساِئك بِالَّذي قُلْتُ   

  .)٥("ولَا متَعنِّتًا ولَكن بعثَني معلِّما ميسرا

 ـــــــــــــــــ

  :الوجوم:وقيل . وجوماً يجِم وجم وقَد . الكآبةُ وعلَته اهلَم أسكَته الذي : والواجِم . مهتما أي :واجِما )١(
  ).٣٤١ص/٥ج(انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري.احلُزن

 أحـد  ىلإ عمـر  نـسبها  .وبنت خارجة هي زوجة عمر وامسها مجيلة بنت ثابت        ،بن اخلطاب القائل عمر  )٢(
بنـت خارجـة هـي زوجتـه حبيبـة بنـت        و، وقد جاء يف بعض الروايات أن القائل هو أبوبكر        ،أجدادها
 :  حتقيق  ،احلميدي فتوح بن حممد: تأليف)٣٠٣ص/٢ج(ومسلم البخاري الصحيحني بني اجلمع:انظر.خارجة

ـ ١٤٢٣ - بـريوت / لبنـان  - حـزم  ابـن  دار النـشر  دار،الثانية  الطبعة ،البواب حسني علي. د  - هـ
يوسف بن عبد اهللا بـن      :  تأليف )١٨٠٧ص/٤ج(و)٥٨١ص/١ج ( يف معرفة األصحاب   االستيعابو.م٢٠٠٢

   .هـ١٤١٢ – بريوت - دار اجليل ، الطبعة األوىل،علي حممد البجاوي: حممد بن عبد الرب، حتقيق
احلـديث البـن    انظر النهاية يف غريـب      .ضربتها على عنقها  من احلديث   عىن  وجأ مبعىن رض وامل   :وجأت )٣(

  ).٣٣٠ص/٥ج(األثري

 .٢٩ـ٢٨سورة األحزاب آية )٤(

   :دراسة احلديث)٥(
  : دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 العبـاد  لعاأف خيلق مل اهللا أن قال من القدريةو( روى له الستة  ،بالقدر رمي ثقة املكي:زكَرِياُء بن إِسحق  ـ    ١
 وال ،مريـضهم  يعـاد  وال،خلفهم ىيصل ال القدرية فهؤالء،خيلقها ومل ،العباد على اهللا يقدرها مل املعاصي وأن

 ،املعتزلـة  مذهب على بالقدر القولو،أعناقهم ضربت وإال تابوا فإن ،املقالة هذه من ويستتابون جنائزهم يشهد
= 



 ٢٠

  ـــــــــــــــــ
= 

 فهـم  كلفـوا  مـا  كل إىل االستطاعة هلم وجعل العباد إىل األعمال فوض سبحانه اهللا أن يزعمون أم وذلك
قال ابن    ،خملوقة العباد أعمال وليس مشيئة العباد أعمال يف سبحانه هللا وليس ،مجيعاً واإلميان الكفر عونيستطي
ـ  كفـار  وهم وجودها بعد إال العباد أفعال يعلم ال اهللا أن يزعمونغالم  :والقدريون: تيمية  األئمـة  رهمكفَّ

 أن قبـل  فاعلون العباد ما علم اهللا بأن يقرون غريهم و املعتزلة من القدرية مجهورو ،وغريمها وأمحد كالشافعى
  .الصحابة عصر أواخر ىف القدرية وقد كان ظهوريفعلوه 

: تـأليف )١٧١ص/١ج(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة           : انظر (
، الريـاض  -انـدار طيبـة     أمحد سـعد محد   . د:  حتقيق   ، القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور الاللكائي أيب       

 علي بـن إمساعيـل األشـعري        أيب احلسن :تألف)٩٣ص(قاالت اإلسالميني واختالف املصلني   مو.هـ١٤٠٢
 كتب ورسائل وفتاوى شيخ و، بريوت–دار إحياء التراث العريب    ،ةالطبعة الثالث ،هلموت ريتر : حتقيق)٣٢٤ت،(

أمحـد عبـد      العباس أيب : تأليف )٤٢٩ص/٨ج(و،)١٥٢ص/٢ج(تيميةجمموع فتاوى ابن    ( اإلسالم ابن تيمية  
 الثانيـة، : عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي الطبعة        :  حتقيق )٧٢٨،ت(احلليم بن تيمية احلراين     

  .مكتبة ابن تيمية
  .لقدرواحلديث ال عالقة له با،هو ثقة: قال الباحث

 حممد بن حبان بن أمحد أيب    : تأليف)٣٣٦ص/٦ج (الثقاتو،)٢٨٣ص/٣ج(ذيب التهذيب البن حجر     :انظر(
هـ  ١٣٩٥،   دار الفكر ،  الطبعة األوىل  ،السيد شرف الدين أمحد   :  حتقيق )هـ٣٥٤،ت(حامت التميمي البسيت  

ـ ٣٨٥،ت( حفص عمر بن أمحد الـواعظ    أيب:تأليف)٩٣ص(تاريخ أمساء الثقات  و. م١٩٧٥ - : حتقيـق ،)هـ
 البـن   التهذيبتقريبو.)م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ الكويت، -الدار السلفية  ، الطبعة األوىل  ،صبحي السامرائي 

  .)٢١٥ص(حجر
وثقه ابن سعد وابن    ،الراء وضم املهملة الدال وسكون املثناة بفتح تدرسهو حممد بن مسلم بن      :أَبو الزبيرِ ـ  ٢

لـيس بـه    :وقال أمحد ،املديين وابن معني والعجلي والنسائي والذهيب وذكره ابن حبان وابن شاهني يف ثقاما            
  .سبأ

ويف مساعه من   ،صدوق حجة يف األحكام   :وقال الساجي ، ثقة صدوق إىل الضعف ما هو     :وقال يعقوب بن شيبة   
إنك مسعت هذه األحاديث من جابر؟فقـال آهللا  :استحلف شيبة أبا الزبري بني الركن واملقام    :جابر قال ابن معني   

  . إين مسعتها من جابر يقول ثالثاً
فإن مالكـاً ال  ،وكفى بأيب الزبري صدقاً أن حدث عنه مالك،زبري أحاديث روى مالك عن أيب ال    :وقال ابن عدي  

وهو يف نفسه ثقة إال أن يروى       ،وال أعلم أحداً من الثقات ختلف عن أيب الزبري إال كتب عنه           ،يروي إال عن ثقة   
  ".وهو صدوق وثقة ال بأس به،وال يكون من قبله،فيكون ذلك من جهة الضعيف،عن بعض الضعفاء

لو عاودتـه  :مث قلت يف نفسي ،فانقلبت ما ،فدفع إىلّ كتابني  ،قدمت مكة فجئت أبا الزبري    :يث بن سعد  وقال الل 
فأعلم أي  ،أعلم يل ما مسعت   :فقلت له .منه ما مسعته ومنه ما حدثت به        :فسألته هل مسع هذا كله من جابر؟فقال      

   .    على هذا الذي عندي
= 
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   :فوائد الحديث التربوية والدعوية
رداً علـى   لقد قالـه النبـي   "، لطبائع النفس البشرية   ما يدل على مراعاته     فيه  

 ال تقـل  : فبدأ بها فاختارته وقالت    ،ئهتخيير نسا ر ب م لما أُ   في طلبها إخفاء ما قالته له      عائشة
 أن يزجر المعلـم   ؛   بأن من دقائق صناعة التعليم       إشعارهامهبوفي إ ، إني اخترتك فذكره  

 وبطريق الرحمة   ،المتعلم عن سوء األخالق باللطف والتعريض ما أمكن من غير تصريح          
  .)١("لى الهجومويورث الجرأة ع،فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة،من غير توبيخ

  ـــــــــــــــــ
= 

وقال ، إمنا حيتج بأحاديث الثقات   : يف ذلك أبو زرعة حيث قال      وأيده،يكتب حديثه وال حيتج به    : وقال أبوحامت 
قـال عنـه يف      و، وعـشرين  ستمائة و  سنة مات يدلس أنه إال صدوق: وقال ابن حجر  ،مرة صدوق :الذهيب

 حيـتج  فلم التدليس من أكثر  من وهم: وذكره يف الطبقة الثالثة   ، بالتدليس مشهور التابعني  من :طبقات املدلس 
  .بالسماع فيه صرحوا مبا إال ثهمأحادي من األئمة

استحلف شيبة أبا الـزبري بـني الـركن         :ويف مساعه من جابر قال ابن معني       ، يدلس صدوق هو :قال الباحث 
وروايـة أيب الـزبري يف      ، من جابر يقول ثالثاً    إنك مسعت هذه األحاديث من جابر؟فقال آهللا إين مسعتها        :واملقام

  . ءوقد وثقه كثري من العلما، الكتب الستة
ـ ٢٣٠،ت(حممد بن سعد بن منيع البصري     أيب عبد اهللا    :تأليف)٤٨١ص/٥ج(الطبقات الكربى   :رانظ( دار )هـ

وسـؤاالت حممـد بـن عثمـان بـن أيب شـيبة يف اجلـرح والتعـديل لعلـي بـن                    ،- بريوت   -صادر  
. )٨٧ص(، هـ١٤٠٤،مكتبة املعارف ـ الرياض ،الطبعة األوىل،موفق عبد القادر:حتقيق،)هـ٢٣٤،ت(املديين

أمحد . د:  حتقيق )٢٣٣ت،( حيىي بن معني   زكريا  أيب:تأليف)١٩٧ص(الدرامي   رواية عثمان    -تاريخ ابن معني    و
والعلـل  ) ٢٥٣ص/٢ج( للعجلي  معرفة الثقات  و. هـ١٤٠٠ دمشق ،    -دار املأمون للتراث    ،حممد نور سيف  

 بن  عبداهللا: أليف ت )١٢١ص/٦ج(والكامل يف ضعفاء الرجال     ،)٤٨٠ص/٢ج(ومعرفة الرجال ألمحد بن حنبل    
دار ، الثالثـة   الطبعـة  ،حيىي خمتار غزاوي  : ، حتقيق )هـ٣٣٥،ت( أمحد اجلرجاين  عدي بن عبداهللا بن حممد أيب     

 والثقات البن حبـان  ،)٧٥ص/٨ج(واجلرح والتعديل البن أيب حامت   ،  م  ١٩٨٨هـ   ١٤٠٩ بريوت   -الفكر  
وـذيب  ) ٢١٦ص/٢ج(للـذهيب  الكاشـف و ).١٩٨ص(و تاريخ أمساء الثقات البن شاهني  )٣٥١ص/٥ج(

وطبقات املدلسني البن حجـر     ) ٥٠٦ص(وتقريب التهذيب البن حجر     ) ٣٨٢ص/٩ج(التهذيب البن حجر  
  ).٤٥ص(

  .وباقي رجال السند ثقات
  .رواه مسلم يف صحيحه :ختريج احلديث:ثانياً
  .رواه مسلم يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً

مـع  )هـ١٠٣١،ت( املناوي الرءوفعبد  : تأليف )٥٧٣ص/٢ج ( فيض القدير شرح اجلامع الصغري     انظر)١(
  .هـ١٣٥٦  مصر– املكتبة التجارية الكربى ، الطبعة األوىل،تعليقات يسرية ملاجد احلموي: الكتاب
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   مشروعية مراعاة أحوال الناس:ثالثاً
 المشقة  عن النـاس      ورفع الحرج و  ر  يوهى تحمل التيس  التشريع  لقد جاءت أحكام    

 اللَّطيـفُ  وهـو  خَلَـقَ  من علَم يَألَا { :قال تعالى،مراعاة ألحوالهم ؛ ألنه تعالى أعلم بخلقه

١(} الْخَبِير(.  
  ، إليهمبعث المرسلين في أنه راعى أحوالهم حوال الناسأل عالى اهللا تومن صور مراعاة

  : ثالث نقاط في  ذلكويمكن إجمال
ـ  اهللا تعالى األنبياءإرسال في الناسمراعاة أحوال  ـ١ ـ  عليهم السالم   من أقـوامهم   

  : وبما يناسب حالهموبلغاتهم
معجـزات  بو،  منهم وبلـسانهم   نه بعث إلى كل أمة نبياً     أكان من حكمة اهللا تعالى      

ـ عليهم الـسالم ـ عث إليهم األنبياء  كل هذا مراعاة ألحوال من بو،كانت تناسب عصره   
  :اآلتي في ذلك ويمكن أن نوجز

  ذلك علـى   ا يدلل على  ومم:ـ اصطفاء اهللا تعالى األنبياء عليهم السالم من بين أقوامهم         أ
  :قال تعالى  مع قومه ـعليه السالمـ نوح   لقصة ذكراهللا تعالى؛سبيل المثال

 رسـولٌ  لَكُم ينِإ،تَتَّقُون َألَا نُوح َأخُوهم لَهم قَاَل ِإذْ،الْمرسلين نُوحٍ قَوم كَذَّبتْ{
ين٢(} َأم(.   

ـ عليه السالمـ  اًَفهذه اآلية تبين أن نوح جاء فـى تفـسير   فقد  كان قريبا لقومه  
ـ عليـه الـسالم  ـ  اهللا لنا عن هـود   هذكرما ومثل ذلك ،)٣( كان نسيبا لهمأن نوحاًاآلية    
  :قال تعالى وقومه

 .)٤(}َأمين رسوٌل لَكُم ِإنِّي،تَتَّقُون َألَا هود َأخُوهم لَهم قَاَل ِإذْ،الْمرسلين عاد كَذَّبتْ{
    .)٥(}اًهود َأخَاهم عاد وِإلَى {: تعالىوقال

، فأرسل اهللا إلى ثمود أخاهم صـالحاً      ،  منهم ياًهللا تعالى إلى كل أمة نب     وهكذا بعث ا  

 ـــــــــــــــــ
  .١٤سورة امللك آية  )١(
  ١٠٧ ـ١٠٥سورة الشعراء آية  )٢(
حممد : تأليف )٢٥٤ص/٦ج(سري أىب السعود    املشهور بتف    إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي       انظر)٣(
  . بريوت–دار إحياء التراث العريب )  هـ٩٥١، ت(  السعودبن حممد العمادي أيبا
  .١٢٥ـ١٢٣سورة الشعراء آية  )٤(
  .٦٥سورة األعراف آية  )٥(



 ٢٣

وكانت ،  معروفاً عند كفار مكة    وكان،وإلى مدين أخاهم شعيباً   ،وإلى قوم لوط أخاهم لوطاً    
  أقدر على التـأثير    م هؤالء األنبياء يعرفون طباع من يعيشون بينهم فه        أن؛لكالحكمة فى ذ  
  . مته وأمانم فى صدقهمعرف بحالهأ موكان قومه، في أقوامهم

  : بألسنة  أقوامهم ـعليهم السالمـ  بعث اهللا تعالى  الرسل ب ـ
 أن  ،هميتها فى الدعوة إلـى اهللا     أ و الناس ومما يدلل على ضرورة مراعاة أحوال       

 ِإالَّ رسـولٍ  مـن  َأرسلْنَا وما{ :قال تعالى ، إال بلسان قومهلم يرسل رسوالًاهللا تعالى 
 الْعزِيـز  وهـو  يشَاء من ويهدي يشَاء من اللّه فَيضلُّ لَهم نِليبي قَومه بِلسانِ
يمك١(}الْح(.  

 إذا ألنـه  ،بلغـتهم  أن اهللا تعالى لم يبعث رسوالً ألمة إال تحدث لهم         :"ومعنى اآلية 
 بلسان كان لو ما بخالف ذلك عليهم وسهل ،لهم يقوله ما إليهم لالمرس عنه مهِفَ كذلك كان

ـ  وإنما ُأرسل الرسـل   ،به يخاطبهم ما يفهمون وال ،يقول ما يدرون ال فإنهم ،غيرهم وا  ليبين
  .)٢("عقولهم وقدر واستعدادهم حالهم يناسب بكالم للناس الرسالة

 والروس باللغة الروسية  ،صينيين باللغة الصينية  وليس معنى اآلية مجرد أن يكلم ال      "
ويكلم الناس  ،والعوام بلسان العوام  ،سان الخواص أن يكلم الخواص بل   :بل معناها األعمق  ،فقط

وفي الغرب بلسان أهل الغرب،ويكلم النـاس فـي القـرن           ،في المشرق بلسان أهل الشرق    
  .)٣("الحادي والعشرين بلسانهم

)٥( بسنده)٤(في مسنده أخرج أحمد)٣(
  اهللارسول قال :قال - رضي اهللا عنه-ذر أبي عن 

:"نَبِي ثْ اللَّهعبي لَم همقَو ا ِإلَّا بِلُغَة"
)٦(.  

 ـــــــــــــــــ
  .٤سورة  إبراهيم  آية  )١(
 لعظـيم والـسبع املثـاين     روح املعـاين يف تفـسري القـرآن ا        و،)٩٤ص/٣ج(للشوكاينفتح القدير   انظر  )٢(

 -دار إحياء التـراث العـريب       ، )هـ١٢٧٠،ت(الفضل حممود األلوسي    أيب:تأليف)٢٣٠ص/١٣ج(لأللوسي
 بريوت

 .)٣١ص(انظر خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة للقرضاوي)٣(
 األحاديث مذيلة بأحكام شـعيب      )هـ٢٤١،ت(الشيباينأمحد بن حنبل     عبداهللا   أيب: تأليف، أمحد   مسند)٤(

  .٢١٤٤٨حديث رقم ) ١٥٨ص  /٥ج(، القاهرة–مؤسسة قرطبة ،األرنؤوط عليها
 : عن أَبِي ذَر قَـالَ     )بن جرب ( مجاهد : قَالَ ،: عن عمر بنِ ذَر قَالَ     )بن اجلراح  (حدثَنا وكيع : سند احلديث  )٥(

 ولُ اللَّهسقَالَ ر...احلديث."  
   ً:دراسة احلديث) ٦(

= 



 ٢٤

  : بألسنتهمالكالم و، األنبياء من أقوامهم اهللا بعثوسبب
   ، ومـن ثـم فالخطـاب الـدعوي          ما يقول، ويدركوا ما يدعوهم إليـه       ه قومه حتى يفق ـ  

تجـاوز  تللناس ينبغي أن يكون واضحاً ال لبس فيه وال غموض، وال يـسوغ أن   هالموج
 وحسن األسلوب لتحول الحديث إلى ألغاز يحتاج في إدراكه إلى جمال العبارة الرغبة في
 لـو  ، يتكلم بكالم فصل والبحث عن كوامنه، ولهذا كان الرسول،حل رموزه خبراء في

  .عده العاد ألحصاه
 يعني أنه مـنهم يعـرفهم ويعرفونـه،    ،يتكلم بلسان قومه النبي ـ عليه السالم ـ    كون_

ـ عز وجلـ  ثم فالداعية إلى اهللا  منوويعرف طباعهم وما هم عليه، أحوج ما يكون إلى   

  ـــــــــــــــــ
= 
  :سة رجال اإلسناددرا:أوالً
ـ املوحدة وسكون اجليم بفتحـ  ربج بن اهدهو جم:جماهدـ   إمام ثقة ،املكي موالهم املخزومي احلجاج أبو  
وروايته عـن أيب ذر     ،ومثانون ثالث وله ومائة أربع أو ثالث أو اثنتني أو إحدى سنة مات العلم ويف التفسري يف

و ذيب التهذيب   ) ٥٢٠ص(انظر تقريب التهذيب البن حجر    ( مرسل ذر أيب عن وجماهد:قال العالئي ،مل تثبت 
  )٢٧٣ص( للعالئيجامع التحصيل يف أحكام املراسيلو)٣٩ـ٣٨ص/١٠ج(الن حجر
  .ومل يثبت أنه مسع من أيب ذر،جماهد ثقة:قال الباحث

  .وباقي رجال السند ثقات
  .لتسعةومل يروه أحد غريه من الكتب ا،رواه أمحد يف مسنده:ختريج احلديث:ثانياً
وجماهد جممع على إمامتـه    :نت احلديث صحيح كما قال األرنؤوط     احلديث مرسل وم  :احلكم على احلديث  :ثالثاً

 أيب من يسمع مل جماهداً أن إال الصحيحرجال   رجاله:وقال اهليثمي ،وحديثه عن أيب ذر مرسل كما قال العالئي       
ــر .(ذر ــد انظ ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ ــأليف)١٢٧ص/٧ج(جمم ــد:ت ــور ال ــن أيب ن ــي ب ين عل
ـ ١٤١٢ -دار الفكر، بريوت    ،)هـ٨٠٧،ت(اهليثميبكر يف تعليقه علـى مـسند       األرنؤوط  شعيب وقال. ه
 رجـال  ثقـات  فرجالـه  احلديث هذا إسناد وأما،آيه ما غري يف هذا على القرآن نص فقد صحيح متنه:أمحد

لكن قـال  ،له ثقات رجال البخاري  وهذا إسناد رجا   :"قال األلباين و،ذر أيب من يسمع مل جماهداً لكن الصحيح
رسولٍ  من أَرسلْنا اوم {:لكن احلديث صحيح قطعاً؛ألنه يشهد له قوله تعاىل،جماهد عن أيب ذر مرسل:أبوحامت

وكان الـنيب  .."وحديث جابر بن عبد اهللا عن النيب.٤سورة  إبراهيم  آية  }لَهم ليبين قَومه بِلسان إِالَّ
السلـسلة  :انظر( ،٥٢١ومسلم رقم ،٣٢٨رقم  ،رواه البخاري ".إىل قومه خاصة، وبعثت إىل الناس كافة      يبعث  

.  الريـاض  –مكتبة املعارف   ،حممد ناصر الدين األلباين   : تأليف،٣٥٦١حديث رقم )١١٠ص/١٠ج( الصحيحة
 ، حممد ناصـر الـدين األلبـاين       :تأليف،٩٣٢٨حديث رقم )٩٣٣ص(وزيادته صحيح وضعيف اجلامع الصغري   

  .املكتب اإلسالمي
  



 ٢٥

  .وحال المخاطبين  أن يعرف واقعه، ويعي حال الناس
 ياصاِلح قَالُواْ{ : ، ولهذا قالوا لصالحعليهم السالم ـ ليسوا غرباء عن قومهم نبياء ـألاف

ينَا كُنتَ قَدا فوجرَل مـذَا قَبانَا هَأن َأتَنْه بنَّعا دم دبعاُؤنَا يِإنَّنَا آبي ولَف شَك 
  . )١( }مرِيبٍ ِإلَيه تَدعونَا مما

ــ" ــا ىوالمعن ــى جميعن ــدمك عل ــراً نق ــا نعرفــك فاضــالً خي ــالك  كن  .)٢("ن
 معروفاً عند قومه بالصادق األمين، ولهـذا فالـدعاة إلـى اهللا عـز وجـل           وكان النبي 

 أعالماً شامخة فـي أقـوامهم يعـرفهم         بهم أن يكونوا   ون على منهج األنبياء حري    السائر
  .الجميع القاصي والداني

 بلغاتهم منهم رسالً إليهم يرسل أنه بخلقه تعالى لطفه من هذا:"قال الحافظ ابن كثير   
  .)٣("إليهم به أرسلوا وما يريدون ما عنهم ليفهموا

ـ السالمالصالة عليهم ـ ـ إعطاء اهللا عزو وجل األنبياء  ج   جزات كانت تالئم حـال   مع 
  :أقوامهم

عجـزات متنوعـة    مب -  عليهم الـسالم   - النبيين والمرسلين وجل   لقد أيد اهللا عز   
 مـن  نبـي  كـل  اهللا بعث:العلماء من كثير قال ":قال ابن كثير    وواقعهم  الناس تناسب حال 

 الـسحر  -الـسالم  عليـه -موسى زمان على الغالب فكان ،زمانه أهل يناسب بما األنبياء
 أنهـا  استيقنوا فلما ،سحار كل وحيرت ،األبصار بهرت بمعجزة اهللا فبعثه ،السحرة يموتعظ
 :واليد قـال تعـالى     ،األبرار اهللا عباد من وصاروا لإلسالم انقادوا الجبار العظيم عند من
}َأنو َألْق اكصا عا فَلَمآهر تَزا تَهكََأنَّه انلَّى جا وبِردم لَمقِّ وعيا بى يوسلَا َأقْبِْل متَخَفْ و 

ِإنَّك نم يننالْآم،لُكاس كدي يف بِكيج جاء تَخْرضيب نرِ مغَي وءس مماضو كِإلَي كنَاحج  ـنم 

وكان تحدى ،)٤(}فَاسقين ماو قَكَانُوا ِإنَّهم وملَِئه فرعون ِإلَى ربك من رهانَانِ بفَذَانك الرهبِ
ممـا  ، توه بكل ساحر عليمأ أن أمر المأل من قومه أن ي ـ  عليه السالمـ فرعون لموسى  

   .عليه السالم كان معروفاً ومألوفاً فى عهد موسى يدلل على أن السحر
 ،الطبيعـة  علـم  وأصـحاب  ،األطباء زمن في فبعث -السالم عليه-عيسى وأما 
 فمن، الشريعة شرع الذي من مؤيداً يكون أن إال إليه ألحد سبيل ال ماب ياتاآل من فجاءهم

 ـــــــــــــــــ
  .٦٢سورة هود آية  )١(
  ).٨٩ص/١٢ج(انظر روح املعاين لأللوسي)٢(
 ).٣٤٣ص/١ج(انظر تفسري ابن كثري )٣(
  .٣٢ـ٣١سورة القصص آية  )٤(



 ٢٦

 فـي  هو من وبعث واألبرص األكمه مداواة على أو،الجماد إحياء على قدرةال للطبيب أين
كُم رب من بِآية جِْئتُكُم قَد َأنِّي ِإسراِئيَل بني ِإلَى ورسوالً{:قال تعالى،التناد يوم إلى رهين قبره
 األكْمـه  وأبـرئ  اللّـه  بِِإذْنِ طَيرا فَيكُون فيه فََأنفُخُ الطَّيرِ كَهيَئة الطِّينِ من لَكُم َأخْلُقُ َأنِّي

 فـي  ِإن بيوتكُم في تَدخرون وما تَْأكُلُون بِما وُأنَبُئكُم اللّه بِِإذْنِ الْموتَى واَألبرص وُأحيـي

ةً ذَِلكآلي كُنتُم ِإن لَّكُم يننْؤم١(}م(.  
 اجتمعـت  لو بكتاب فأتاهم،...والبلغاء الفصحاء زمان في بعث  محمد وكذلك 
 يـستطيعوا  نل مثله من بسورة أو،مثله من سور بعشر أو،بمثله يأتوا أن على والجن اإلنس
  .)٢( "أبدا الخلق كالم يشبه ال اهللا كالم ألن إال ذاك وما ظهيراً لبعض بعضهم كان ولو أبداً

  ذلك الزمان كبيراً   في االهتمام وكان   ،لما كانت العرب تفتخر ببالغتها وفصاحتها     ف
 فـي لغـاء   ب فقد أرسل اهللا تعالى معجزة أعجزت الفصحاء وال        ،بالشعر والفصاحة والبالغة  

  .ل البشر فما كان منهم إال أن سلموا وخضعوا بأن هذا الكالم ليس من قو،ذلك الزمان
ـ  عن َأبِي هريرةَ)٤(بسنده)٣(أخرج البخاري في صحيحه)٤( قَـاَل  : قَاَلـ رضي اهللا عنه 

النَّبِي:"          شَرالْب هلَيع نآم ثْلها مم يطِإلَّا ُأع نَبِي اءالَْأنْبِي نا ميـتُ      ،مي ُأوتالَّذ ا كَانِإنَّمو 
  .)٥(" فََأرجو َأن َأكُون َأكْثَرهم تَابِعا يوم الْقيامة،لَيوحيا َأوحاه اللَّه ِإ

 ـــــــــــــــــ
  .٤٩آل عمران آية سورة)١(
  ).٣٦٥ـ٣٦٦ص/١ج (راجع تفسري ابن كثري)٢(
ــول اهللا   )٣( ــنن رس ــن س ــصر م ــصحيح املخت ــامع ال ــه ـ املــ  اجل ــصحيح  وأيام شهور ب

القـرآن وأول مـا     كيف نـزل    : باب،فضائل القرآن : كتاب، ٤٦٩٦حديث رقم   )١٩٠٥ص/٤ج(البخاري
مصطفى ديب البغـا أسـتاذ      . د:  حتقيق ،)هـ٢٥٦،ت( البخاري   عبد اهللا  حممد بن إمساعيل أيب   : تأليف،نزل

هـ  ١٤٠٧ ، بريوت –مامة  دار ابن كثري ،الي   ،الطبعة الثالثة ، جامعة دمشق  -احلديث وعلومه يف كلية الشريعة      
 .م١٩٨٧-
حدثَنا سـعيد الْمقْبـرِي عـن       )بن سعد (حدثَنا اللَّيثُ )التنيِسي(حدثَنا عبد اللَّه بن يوسف    :سند احلديث  )٤(
ةَ قَالَ)أيب سعيد،كيسان(أَبِيهريرأَبِي ه نع :بِيقَالَ الن...احلديث. 

  :ديثدراسة احل)٥(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً

بفتح امليم وسكون القاف وضم الباء املعجمة بنقطة         الْمقْبرِي:كيسان،سعيد بن أيب سعيد   هو  :ـ سعيد املَقبري  
 كان همنسوب إىل املقابر ألن:وقال النووي، وكسر الراء قال ابن حبان نسبه إىل مقربة كان يسكن بالقرب منها        

 موتـه  قبـل  تغري  ثقة:قال ابن حجر. ر القبور باملدينة عمر بن اخلطاب جعله على حف   ألن:وقيل،يسكن عندها 
  .العشريناملائة و حدود يف مات مرسلة سلمة وأم عائشة عن وروايته ،سنني بأربع

= 



 ٢٧

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
أن اهللا تعالى قد أرسل كل رسول وأرسل معه ما يناسب حـال             إلى  يشير الحديث   

  .عجزات الدالة على صدقهم من القومه
 الـسحر  كـان  كما ،قومه حالل مناسبة تقع نبي كل معجزة وكانت ":قال ابن حجر  

 مـا  تلقفـت  لكنها،السحرة يصنع ما صورة على بالعصا موسى فجاءه ،فرعون عند فاشياً
 ،واألبـرص  األكمـه  وإبراء الموتى عيسى أحياء وكذلك ،لغيره بعينه ذلك يقع ولم صنعوا
 عملهـم  جنس من فأتاهم ،الظهور غاية في الزمان ذلك في كانوا والحكماء  األطباء  لكون
 مـن  الغايـة  فـي  النبي فيهم عثب الذين العرب كان لما ولهذا ،إليه قدرتهم تصل لم ماب

  ـــــــــــــــــ
= 

إن من روى عنه هذه الرواية هو الليث بن سعد وهـو            :أحدمها:وروايته هنا صحيحة من وجوه     :قال الباحث 
  .رواية عن سعيد املقربيأثبت الناس يف ال

ه فهي كما صرح ابن حجر وغري     ،و مدة اختالطه مل تكن طويلة     ، بعد اختالطه  أنه متيز فلم يرو عنه أحد     :ثانيهما
ما أحـسب أن  :)الذهيب(قلت: وقال، ووقع يف اهلرم ومل خيتلط     شاخثقة حجة   :كانت أربع سنوات ،قال الذهيب    

وحدث عنه مالـك والليـث      ، ه فرأى لعابه يسيل فلم حيمل عنه      أحدا أخذ عنه يف االختالط فإن ابن عيينة أتا        
  .ويقال أثبت الناس فيه الليث

   .واختالطه ال يضر، هو ثقة اختلط:قال الباحث
وـذيب األمسـاء واللغـات      )٢٨٥ص/٤ج(والثقات البن حبان  ) ٣٦١ص/٥ج(انظر األنساب للسمعاين    (
.  م١٩٩٦،دار الفكر ـ بريوت ـ لبنان  ،وىلالطبعة األ،)هـ٦٧٦،ت(حيىي بن شرف النووي:تأليف)٢١٢ص(

 سعيد خليـل بـن        احلافظ صالح الدين أيب   : تأليف) ٤٠ـ٣٩ص(املختلطني  و) ٢٣٦ص(التهذيبوتقريب  
علـي  / رفعت فوزي عبد املطلب . د :  حتقيق)هـ٧٦١،ت ( بن عبد اهللا العالئي   كَيكَلْدِي األمري سيف الدين  

ميـزان  . م١٩٩٦ -هــ   ١٤١٧ - مـصر    - القاهرة   -تبة اخلاجني    مك ،األوىل: عبد الباسط مزيد ، الطبعة    
ـ ٧٤٨،ت(مشس الدين حممد بن أمحد الـذهيب :  تأليف)٢٠٥ـ٢٠٤ص/٣ج (االعتدال يف نقد الرجال    ، )هـ

 بريوت  - دار الكتب العلمية     ،الطبعة األوىل ،دعبد املوجو الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد        : حتقيق
  .م١٩٩٥ –

  .ند ثقاتوباقي رجال الس
وجـوب  : باب،اإلميان: كتاب،١٥٢حديث رقم    ) ٨٨ص( أخرجه مسلم يف صحيحه   :ختريج احلديث : ثانياً

 بـن سـعد بـه    الليثعن قتيبة بن سعيد  عن    ،  إىل مجيع الناس ونسخ امللل مبلته      اإلميان برسالة نبينا حممد     
 .بنحوه
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً
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  .)١("ذلك على يقدروا فلم مثله بسورة يأتوا أن تحداهم الذي بالقرآن جاءهم البالغة
ـ  ءأنبياوجل أمر اهللا عز  ـ٢   إلـى اهللا تعـالى  القيام بالدعوة ه ـ عليهم السالم 

   :بطرق عدة
 أمـر أن اهللا تعالى    ، اهللا تعالى ألحوال الناس في بعث المرسلين       ومن صور مراعاة  

  .لى اهللا بطرق عدة وفي ذلك مراعاة لحال جميع الناسإ بالدعوة هءأنبيا
 يجيـب   وتارةً، مجيباً وتارةً، سائالً ةًفكان تار  ، يلون الحديث ألصحابه   كان  وقد  "

 وتـارةً ،  لما يريد تعليمـه    لمثل ا  يضرب وتارةً،  يزيده عما سأل   وتارةً ،السائل بقدر سؤاله  
ـ  ي وتـارةً ، يلفت السائل عن سؤاله لحكمة بالغة      وتارةً ،يصحب كالمه بالقسم   م بطريـق   علِّ

 يخص النـساء بـبعض      وتارةً،..عابة يسلك سبيل الد   وتارةً،.. بطريق الرسم  وتارةً ،الكتابة
لـيهم ويعلمهـم    فيتنزل إ  ،أحوال من بحضرته من األطفال والصغار     ي   يراع وتارةً،مجالسه

    .)٢(..."بما يالقي طفولتهم 
 الـدعوة أنـه     أثنـاء وأهمية مراعاتها   ، اهللا إلىتنوع طرق الدعوة    ومما يدلل على    

 سـبِيلِ  ِإِلى ادع{ : قال تعالى،إلى اهللا تعالى بطرق عدةبالقيام بالدعوة  مر نبيهأسبحانه 

كبر ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح نَةسالْح مولْهادي جبِالَّت يه نسَأح ِإن كبر وه لَمن َأعلَّ بِمن ضع 

هبِيلس وهو لَمَأع ينتَده٣(}بِالْم( .  

، الحكمـة :وهـى ،  بالدعوة إلى اهللا بـثالث طـرق         هذه اآلية أمر اهللا نبيه     يفف
  وأنـاس   مع أصـناف   ستخدم هذه الطرق  وتُ، أحسن هي بالتيجادلة  موال والموعظة الحسنة 

   .مختلفين حسب ما يالئم أحوالهم
فالمتسجيب القابـل  ،جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق    :"يقول اإلمام ابن القيم   
 والقابل الذي عنده نـوع غفلـة        ،دعى بطريق الحكمة  الحق وال يأباه ي    الذكي الذي ال يعاند   

 والمعانـد   ،لمقرون بالرغبة والرهبة  مر والنهي ا   وهي األ  ،وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة   
  .)٤("حسنأالجاحد يجادل بالتي هي 

 ـــــــــــــــــ
 ).٧ـ٦ص/٩ج(فتح الباري البن حجر انظر)١(
دار ، الطبعـة الثانيـة  ،عبد الفتاح أيب غدة:تأليف)٦٤ـ٦٣ص( وأساليبه يف التعليم     الرسول املعلم    انظر)٢(

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧البشائر ـ بريوت ـ 
  .١٢٥سورة النحل آية  )٣(
حممد بن أيب بكر    أيب عبد اهللا    :تأليف)١٥٣ص/١ج (مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة      انظر   )٤(

   . بريوت–دار الكتب العلمية ،)هـ٧٥١،ت(أيوب الزرعي
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 واضـحاً  فقد يكـون صـريحاً    ، قد يختلف من حالة إلى أخرى      فأسلوب الرسول "
كل ذلـك بحـسب مـا       ،حاً رقيقاً في حالة أخرى    مملَ اًويبينما قد يكون مطْ   ،ةفي حال  زاجراً

تنـوع طـرق الـدعوة إلـى اهللا         ضاً علـى    مما يدلل أي  و،)١("واألحوالتقتضيه المناسبات   
، الوسـائل  يبتكـر  بـرح  فما، إلى الحق  الوسائل التي استخدمها نوح في دعوة قومه      ،تعالى
 : مبيناً حال دعوة نوح لقومه      قال تعالى  ،ويسر بها مرة  ،مرة بالدعوة يجهر،الفرص ويتحين

ـ  {: تعالى على لسان نبيه نوحلثم قا،)٢(}ونَهارا لَيلًا قَومي دعوتُ ِإنِّي رب َلقا {  ِإنِّـي  مث

متُهوعا دارجِه*لَنتُ ثُمِإنِّي َأع ملَه متُ لَهررَأسو ارر٣(}ِإس(.  

ـ عليه السالمـ فنوح   نـه  أكما ،مام المألأويعلن دعوته ، يستخدم الدعوة الجماعية 
  .)٤("ر بها مع من يكلمهم من قومهعوة الفردية ويسديستخدم ال
إنـه  ،اً في  النفس ال يصل إليـه       ذفال يترك منف  ،واإلسالم يتبع جميع وسائل التربية    "

كنه كذلك يـستخدم التخويـف والترهيـب        لو،والترغيب والثواب ،يستخدم القدوة والموعظة  
  .)٥(" درجاتهعبجمي

 الدعوة على الداعية إلصرار صورة وهي:" في وصفه لدعوة نوح    يقول سيد قطب  
ـ السالم عليهـ  نوح اتبع وقد،. ..إياها ليبلغهم فرصة كل نحيوتَ  فجهـر  ، األساليب كل  

 كلـه  ذلك أثناء وفي،. ..تارةً واإلسرار اإلعالن بين زاوج ثم،سر بها تارةً  أو،تارةً بالدعوة
 غفار سبحانه فهو ، ربهم استغفروا إذا الغفران في واآلخرة،أطمعهم الدنيا خير في أطمعهم
 وهـي  ويرجونها يعرفونها التي أسبابه من الميسور الوفير الرزق يف وأطمعهم،. ..للذنوب

 ـــــــــــــــــ
دار الصفوة ـ  ،الطبعة األوىل،حممد زكي الدين حممد قاسم:تأليف)٨٥ص(نظر الدعوة إىل اهللا فقهاً ومنهجاًا)١(

  .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١القاهرة ـ 
  .٥سورة نوح آية  )٢(
  .٩ـ٨سورة نوح آية  )٣(
 ٥١٦،ت( البغـوي  مـسعود  بن احلسني حممد أيب ، السنة حميي: تأليف)٢٣٠ص/٨ج (زيلالتن معامل نظرا)٤(

 ،احلـرش  مـسلم  سـليمان  - ضـمريية  مجعـة  عثمـان  - النمر اهللا عبد حممد أحاديثه وخرج حققه)هـ
 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ والتوزيع، للنشر طيبة دار،الرابعة:الطبعة

هـ ـ  ١٤٠٩،دار الشروق،الطبعة الثانية عشرة،حممد قطب:تأليف )١٩١ص (انظر منهج التربية اإلسالمية)٥(
 .م١٩٨٩
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  .)١( " يحبونها التي الذرية من اآلخر برزقهم وعدهم كما..،الغزير المطر
  :ال الناس فى التشريعة أحوامراعـ ٣

هم  مراعيـاً لحـال   التشريع عليهموأنزل،ى اهللا تعالى الناس في بعث الرسل لقد راع 
  :وذلك من خالل

اهللا تعالى راعـى أحـوال   والذى يدلل على أن :عاة أحوال الناس فى نزول القرآن   مراأـ  
حديث السيدة عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ في وصـفها لنـزول     ،  القرآنتنزيلالناس فى 
  :القرآن

 ـرضي اللَّه عنْهاـ عنَ عاِئشَةَ ُأم الْمْؤمنين   )٣(بسنده)٢( البخارى فى صحيحهأخرج)٥(
 حتَّـى  ، فيها ذكْر الْجنَّة والنَّـارِ ،)٤(ِإنَّما نَزَل َأوَل ما نَزَل منْه سورةٌ من الْمفَصلِ  ...:"قالت

 لَامِ  )٥(ِإذَا ثَابِإلَى الِْإس النَّاس،          ـروا الْخَمبلَا تَشْر ءَل شَيَل َأونَز لَوو امرالْحلَاُل وَل الْحنَز، 
لَقَد نَزَل بِمكَّةَ علَـى     ، لَقَالُوا لَا نَدع الزنَا َأبدا     ؛ ولَو نَزَل لَا تَزنُوا    ،وا لَا نَدع الْخَمر َأبدا    لَقَالُ

دمحم   بةٌ َألْعارِيِإنِّي لَجو "     رَأمى وهةُ َأداعالسو مهدعوةُ ماعْل السةُ  ،)٦("بورلَتْ سا نَزمو 
هنْدَأنَا عِإلَّا و اءالنِّسو ةقَر٧(الحديث...الْب(.  

 ـــــــــــــــــ
طبعـة دار   ،الطبعة الـسابعة عـشر    ،تأليف سيد قطب  )٣٧١٣ـ٣٧١٢ص/٦ج(انظر يف ظالل القرآن      )١(

  .م١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٢،الشروق
 .تأليف القرآن:باب،فضائل القرآن: كتاب،  ٤٧٠٧حديث رقم  )١٩١٠/ ٤ج(صحيح البخاري   )٢(
 )عبد امللك بن عبد العزيز    ( أَخبرنا هشام بن يوسف أَنَّ ابن جريجٍ       ،حدثَنا إِبراهيم بن موسى   :سند احلديث  )٣(

إِذْ جاَءهـا  ـ عنهـا   رضي اللَّه ـ  إِني عند عائشةَ أُم الْمؤمنِني  : وأَخبرنِي يوسف بن ماهك قَالَ:أَخبرهم قَالَ
ياقراحلديث...ع. 

غريب انظر  .فيها الفصول وكثرة لقَصرها مفصالً سميت وإنما ،السور قصار من املثاين يلي ما هو:املُفَصل )٤(
عبد . د: حتقيق ،)هـ٢٧٦،ت( حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري          أيب :تأليف )٢٤٣ص/١ج (احلديث
ـ  بغداد–مطبعة العاين ، الطبعة األوىل،ورياهللا اجلب : ويقال،"قاف "سورة املفصل أول إن: ويقال،هـ١٣٩٧  

 عبـاس  ابن مذهب وهو،بالتكبري السور هذه بني يفصل القارئ ألن وذلك "والضحى" سورة املفصل أول نإ
هيم اخلطـايب   سليمان محد بن حممد بن إبـرا       أيب :تأليف)٤٥٢ص/٢ج ( احلديث بانظر غري  .مكة أهل وقراء

  .هـ١٤٠٢ مكة املكرمة  -جامعة أم القرى ،عبد الكرمي إبراهيم العزباوي: حتقيق)هـ٣٨٨،ت(البسيت 
)٥(ثُوب ثاب من:ثَابالنهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري:انظر،رجع إذا ي)٦٥٢ص/١ج.(  
 .٤٦سورة القمر آية  )٦(
  :دراسة احلديث) ٧(

= 
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  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 في الحديث ما يشير إلى الحكمة التشريعية من عدم نزول األحكام دفعـة واحـدة        

ـ   أوهو"  مراحـل  ىن البشر في المجال السلبي ـ وهو ترك السلوك الخاطئ ـ يحتاجون إل
وهذه المراحل ال تتحقق بين يوم وليلة مهمـا         ، عليهم وأثره السيئ ، يفعلون  ما ألإلقتناع بخط 

  .)١("كانت الحجة مقنعة أو الدافع والواعز قوياً
 ترتيب في اإللهية الحكمة إلى أشارت،"والحرام الحالل نزل":اقوله ":قال ابن حجر  

 ،بالجنـة  المطيع للمؤمن والتبشير،التوحيد إلى الدعاء القرآن من نزل ما أول وأن ،التنزيل
 ولـو ":قالـت  ولهذا،األحكام أنزلت ذلك على النفوس اطمأنت فلما،بالنار والعاصي وللكافر
 النفرة من النفوس عليه طبعت لما وذلك،"ندعها ال:لقالوا ؛الخمر تشربوا ال شيء أول نزل
 مةالحك من لها ظهر ما تقوية إلى بذلك أشارت "بمكة نزل لقد ":اقولهو، المألوف ترك عن

  .)٢("المذكورة
موضوعات ،...ي تختلف عن موضوعات القرآن المكي     فموضوعات القرآن المدن  "

وإثبـات  ،من التوحيد بأقسامه المختلفـة    ، حول ترسيخ العقيدة   أساساًـ ـالقرآن المكي تدور  
  ـــــــــــــــــ

= 
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً

ثقة فقيه وهو يدلس ويرسل وروايته هنـا باإلخبـار     ،املكي جريج بن العزيز عبد بن امللك عبدهو  : ابن جريج 
 ،مخـسني مائة و  سنة  مات احلديث كثري والثبت بالعلم مشهور احلجاز فقيه:قال ابن حجر  ،وهى تفيد السماع  

  يفووصفه احلـافظ العالئـي  ، من مراتبوقد ذكره ابن حجر يف املرتبة الثالثة       ،بالتدليس وغريه النسائي وصفه
وهذا ينفـى   ،وهو من شيوخه  "ماهك بن يوسفوقد روى عن    ، يكثر من التدليس  : " جامع التحصيل ، بقوله   

  .عنه اإلرسال يف هذه الرواية
  .وقد صرح بالسماع يف هذه الرواية،هو ثقة يدلس:قال الباحث

 ١٨ج(و ـذيب الكمـال للمـزي        )١١٣ص(جامع التحـصيل يف أحكـام املراسـيل للعالئـي           :انظر (
ـ ٧٤٢،ت( احلجاج املزي   أيب نعبد الرمح يوسف بن الزكي    : تألف)٣٤٤ص/ بـشار عـواد    . د:حتقيـق )هـ

ـذيب التهـذيب البـن    و.م١٩٨٠ –هــ   ١٤٠٠،   بـريوت  –مؤسسة الرسالة    الطبعة األوىل ،معروف
  . )٤١ص(  املدلسنيتطبقاو)٣٦٣ص(وتقريب التهذيب البن حجر)٣٥٨ص/٦ج(حجر
  .قي رجال السند ثقاتوبا
  .رواه البخاري يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
  .رواه  البخاري يف صحيحه: احلكم على احلديث: ثالثاً

  ).١٠٥(ربوي لعبد اهللا الكمايلانظر الطريق إىل التميز الت)١(
 .)٤٠ص/٩ج(  البن حجر شرح صحيح البخاريفتح الباري انظر)٢(
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دني تـدور حـول إقامـة المجتمـع         موموضوعات القرآن ال  ،...والجزاء في اآلخرة  ،النبوة
 المكي غير أسلوب القرآن المدني فاألسلوب المكي تغلـب عليـه            المؤمن وأسلوب القرآن  

فإنه أسلوب تعليمي تـشريعي     ،بخالف األسلوب المدني  ،...والنبرة السريعة ،الشدة والحرارة 
غير الخطاب هنا   وسر تُ ،...وإن لم يخل من مخاطبة القلوب     ،يخاطب العقل أوالً  ،النبرةئ  هاد

  .)١("وتكلمه بما يناسبه، حال المخاطبمكية ومدنية تراعي أن سور القرآن ،وهناك
كان هذا القرآن يواجه به النفوس في مكة، ويروضها حتـى           ":صاحب الظالل قال  

ها، راغبة مختارة، ويرى أنه كان يواجه النفوس بأسـاليب متنوعـة، تنوعـاً              تتسلس قياد 
رات  تارة يواجهها بما يشبه الطوفان الغامر، مـن الـدالئل الموحيـة، والمـؤث              ،..عجيباً
 وتارة يواجهها، بما يشبه السياط الالذعة تلهب الحس، فال يطيـق وقعهـا، وال            ،..الجارفة

وتارة يواجهها بما يشبه المناجاة الحبيبة، والمـسارة الـودودة، التـي            ! يصبر على لذعها  
، التي تفتح األعـين     ة يواجهها بالهول المرعب   وتار..! تهولها المشاعر، وتأنس لها القلوب    

  .)٢("...وتارة يواجهها بالحقيقة في بساطة ونصاعة..! طر الداهم القريبعلى الخ
  :رفعاً للمشقة)٣(صةتشريع الرخبتعدد طرق الخير و ب ـ مراعاة أحوال الناس

واقتـضت حكمـة   ، وجهادشرع اهللا تعالى العبادات بأنواعها من صالة وصيام وزكاة وحج  
   عند وجود العذر والمشقة ع الرخصأن يشرو  أن يعدد طرق الخيراهللا تعالى

ـ عن)٥(بسنده)٤(أخرج البخاري في صحيحه )٦( ـ  أبي موسى األشعري    رضي اهللا عنه 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٢ـ٢١ص(ر العوملة للقرضاويانظر خطابنا اإلسالمي يف عص )١(
  )٣٦٩٢ص/٦ج(انظر يف ظالل القرآن لسيد قطب )٢(
ر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي املنع مـع االقتـصار علـى مواضـع                هي ما شرع لعذ    :"الرخصة )٣(

  هو احلكم الذي يثبت على خالف الدليل لعذركحل امليتة  للمضطر والقصر والفطر للمسافر واجباً               أو،احلاجة
إبراهيم بن موسى اللخمـي الغرنـاطي       : تأليف )٣٠١ص/١ج( املوافقات   :انظر." وإال فعزمية   ومباحاً دوباًومن

اإلاج يف شرح املنـهاج علـى منـهاج      و. بريوت –دار املعرفة   ، عبد اهللا دراز  : حتقيق،)هـ٧٩٠،ت(املالكي
مجاعة من : ، حتقيق)هـ٧٥٦ت،(علي بن عبد الكايف السبكي    :  تأليف )٨١ص/١ج(الوصول إىل علم األصول     

   .هـ١٤٠٤ – بريوت -دار الكتب العلمية ،األوىل :  الطبعة.العلماء
 .كل معروف صدقة:باب،األدب:كتاب،١٣٧٦حديث رقم)٥٢٤ص/٢ج(صحيح البخاري )٤(
ردةَ بنِ أَبِي موسى     حدثَنا سعيد بن أَبِي ب     )بن احلجاج ( حدثَنا شعبةُ  )بن أيب إياس  (دثَنا آدم ح:سند احلديث  )٥(

  أَبِيه نع رِيععامر بن عبد اهللا بن قيس     (الْأَش(  هدج نع )  أيب موسى األشعري(   بِيقَالَ قَالَ الن  ":    ِّلَـى كُـلع
 ...".احلديث...مسلمٍ



 ٣٣

 ،فَيعمـُل بِيديـه   ": قَـالَ  .؟ فَِإن لَم يجِد   : قَالُوا ". علَى كُلِّ مسلمٍ صدقَةٌ    : " النَّبِي  قَالَ :قَاَل
فَيعـين ذَا الْحاجـة    ": قَـالَ .؟ َأو لَم يفْعـلْ    ، فَِإن لَم يستَطع   :الُوا قَ ".فَينْفَع نَفْسه ويتَصدقُ  

 فَِإن لَم   :واَ قَال ".بِالْمعروف:" َأو قَالَ  ".فَيْأمر بِالْخَيرِ ": قَالَ .؟ فَِإن لَم يفْعلْ   : قَالُوا ".)١(الْملْهوفَ
  .)٢(" فَِإنَّه لَه صدقَةٌ،رفَيمسك عن الشَّ:" قَاَل.؟يفْعْل

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 ،عـنهم  المشقة عورف،  عدم تكليفه الناس فوق طاقاتهم     هذا الحديث يبين سماحة اإلسالم في     

  . يستطيعها جميع الناسبواباً متنوعة من طرق الخيرأفهو يفتح للناس 
 عجـز  من يفعله لما لإليضاح هو وإنما ترتيباًليس   "يجد لم فإن ":قوله:قال ابن حجر    
 بيـده  يعمـل  أن أمكنه فمن ،أخرى خصلة يمكنه فإنه ،المذكورة الخصال من خصلة عن

 الـشر  عن ويمسك المنكر عن وينهى بالمعروف يأمر وأن ،الملهوف يغيث وأن ،فيتصدق
ـ  في الصدقات منزلة تنزل الخير أعمال أن :الباب هذا ومقصود .الجميع فليفعل  وال راألج
 مـن  أفـضل  عليهـا  القادر حق في الصدقة أن منه ويفهم عليها يقدر ال من حق في سيما

 إلى ندب عنها العجز وعند،الصدقة إلى ندب أنه الحديث هذا ترتيبو،.. القاصرة األعمال
  .)٣("...واالنتفاع العمل وهو مقامها يقوم أو منها يقرب ما

قَـاَل ِلـي   : قَاَلــ رضي اهللا عنه  َأبِي ذَرعن  )٥(بسنده)٤(وأخرج مسلم في صحيحه)٧(

 ـــــــــــــــــ
)١( وفلْهانظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.املكْروب  هو:الْم)٥٨٠ص/٤ج.( 
  :اسة احلديثدر) ٢(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
أن اسـم   :بـاب ،الزكاة:كتاب،١٠٠٨حديث رقم   )٤٦١ص(يف صحيحه أخرجه مسلم   :ختريج احلديث :ثانياً
 عن سعيد بـن      شعبه عن) محاد بن أسامة بن زيد    ( أيب أسامة  من طريق ،لصدقة يقع على كل نوع من املعروف      ا

  . به بنحوهأيب بردة
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:اًثالث

 ).٣٠٨ص/٣ج(انظر فتح الباري البن حجر )٣(
استحباب طالقة الوجه   :باب،الرب والصلة واآلداب  :كتاب،٢٦٢٦حديث رقم   ) ١٣٠٤ص(صحيح مسلم   )٤(

  .عند اللقاء
حدثَنا عثْمانُ بن عمر حدثَنا أَبو عـامرٍ        )الواحدمالك بن عبد  (حدثَنِي أَبو غَسانَ الْمسمعي      :سند احلديث  )٥(

 اززنِي الْخعرستم بن احلص(ي(    نِيوانَ الْجرمأَبِي ع نع )   أَبِي        )عبد امللك بن حبيب نع تامنِ الصب اللَّه دبع نع 
بِيالن يقَالَ قَالَ ل ذَر...احلديث" 



 ٣٤

النَّبِي":طَلْق هجبِو تَلْقَى َأخَاك َأن لَوًئا وشَي وفرعالْم نم نرق٢(".)١(لَا تَح(.  

   :فوائد احلديث التربوية والدعوية
بتسامة بين   اال رونش، ومنها البشاشة عند اللقاء   ، في الحديث إشارة إلى تعدد طرق الخير        

 طالقـة  حتـى  قل نإو منه تيسر وما المعروف فضل على الحث فيه:"قال النووي . الناس
  .)٣("اللقاء عند الوجه

وندب إلـي   ،وشرع اإلسالم مجموعة من الرخص عند عدم المقدرة مراعاة لحال الناس            

 ـــــــــــــــــ
  ).٢٩٩ص/٣ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري،الوجه منبسط مستبشر أي:طَلْق )١(
  :دراسة احلديث)٢(

  : دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 ذه اشتهروهي حرفة بيع االثياب و    ، وىلاأل الزاي وتشديد اخلاء بفتحـ  : الْخزاز عامر أبو رستم بن احلـ ص 
ـ لعراقا أهل من مجاعة واحلرفة الصنعة بوبكر البزار وحممد بن وضاح وأبوداود والعجلـي وأبـوداود   أوثقه . 

بـو  أوقال ، صاحل احلديث :وقال أمحد ، صادق احلديث  :وقال ابن شاهني  ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ،الطيالسي
 شـدة  مـع  القطـان  حيـىي  عنه روى :وقال احلديث عزيز :عدي بن ا وقال، يكتب حديثه وال حيتج به     :حامت

 ليس بالقوي وقال    :وقال الدارقطين ،وضعفه ابن معني  ،جداً منكرا حديثا أر ومل به بأس ال عندي وهو هاستقصائ
  .األربعةروى له مسلم وأصحاب السنن  ومخسني اثنتنيمائة و سنة مات اخلطأ كثري صدوق:ابن حجر

ي كما سيأيت يف ختـريج  وقد تابعه شعبة يف الرواية عن أيب عمران اجلَونِ      ، كثري اخلطأ  وهو صدوق : قال الباحث 
  .احلديث

واجلـرح والتعـديل البـن أيب       )٣٤٢ص/٤ج(وذيب التهـذيب  ) ٣٥٦ـ  ٢ج(األنساب للسمعاين :انظر (
 البــن لكامــل يف ضــعفاء الرجــالوا)٤٦٣ص/١ج(ومعرفــة الثقــات للعجلــي) ٤٠٣ص/٤ج(حــامت
وتقريب ) ١١٧ص(وتاريخ أمساء الثقات البن شاهني      ) ٤٥٧ص/٦ج(و الثقات البن حبان     )٧٢ص/٤ج(عدي

  ).٢٧٢ص(التهذيب 
  .وباقي رجال السند ثقات

 حممـد   عبـداهللا بـن عبـدالرمحن أيب      : تـأليف ، وأخرجـه الـدارمي يف سـننه      :ختـريج احلـديث   :ثانياً
األحاديث مذيلة بأحكام حسني سليم     و ،خالد السبع العلمي  ،فواز أمحد زمريل    : حتقيق ،)هـ٢٥٥،ت(الدارمي

حــديث )١٤٧ص/٢ج.(هـــ١٤٠٧ بــريوت، -كتــاب العــريب دار ال، الطبعــة األوىل،أســد عليهــا
من طريق شعبة عن أيب عمران اجلوين عن عبد اهللا بن           ،يف إكثار املاء من القدر    :باب،األطعمة:كتاب،٢٠٧٩رقم

  .وقال حممد حسني أسد إسناده صحيح.وفيه زيادة"ال حتقرن من املعروف"الصامت به دون أن يذكر 
 .لم يف صحيحهرواه مس:احلكم على احلديث:ثالثاً

  .)١٧٠ص/١٦ج ( بشرح النوويانظر صحيح مسلم )٣(



 ٣٥

  .األخذ بهذه الرخص
ـ ـ رضي  عنِ ابنِ عمر)٢(بسنده )١(أخرج أحمد في مسنده)٨(   قَاَل رسوُل: قَاَلاهللا عنه 

  .)٣(" كَما يكْره َأن تُْؤتَى معصيتُه،ِإن اللَّه يحب َأن تُْؤتَى رخَصه":هاللّ

 ـــــــــــــــــ
  .٥٨٦٦حديث رقم)١٠٨ص/٢ج(مسند أمحد )١(
مـوىل بـن    (حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن محمد عن عمارةَ بنِ غَزِيةَ عن نافعٍ              :سند احلديث )٢(

 "احلديث...ر قَالَ عنِ ابنِ عم)عمر
  :دراسة احلديث) ٣(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوال
بفتح الدال املهملة والراء والواو وسكون الراء األخرى وكسر الـدال            الدراوردي:عبد الْعزِيزِ بن محمد    ـ١

    األخرى وكان أبوه من د ارا بجارا مدينة بفارس فاستثقلوا أن يقولوا       درد رأمحد   وقال الدراوردي: فقالوا يدجب 
وقـال  ،حمـدث :وقال أبو حامت،وثقه مالك وابن معني  . من أهل أصبهان نزل املدينة      الدراوردي  كان :بن صاحل ا

 أبـو   وقـال ،ثقة  مدين:وقال العجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات  ،ليس بالقوي   :وقال مرة ،هالبأس ب :النسائي
 كتـب  مـن  حيدث كان  صدوق : قال ابن حجر   و، فيخطئ الشيء حفظه من حدث رمبا احلفظ سيء :زرعة
وابن معـني   ،وثقه مالك ،بل ثقة   :"وقال معروف واألرنؤوط  ،ومثانني سبع أو ستمائة و  سنة مات.فيخطئ غريه

لكنه كان خيلط يف أحاديث عبد اهللا بـن عمـر العمـري    ،وكتاب الدراوردي صحيح  ، ..ويعقوب بن سفيان  
وبـاقي  .فيالحظ هـذا  ،ومن أجل هذا األمر تكلم فيه من تكلم       ، اهللا بن عمر الثقة    فيجعلها عن عبيد  ،الضعيف

  .حديثه صحيح
  .هو ثقة:قال الباحث

وذيب التهذيب  ) ٣٩٥ص/٥ج(واجلرح والتعديل البن أيب حامت      ،)٤٦٧ص/٢ج( للسمعاين ب األنسا :انظر( 
وتقريب التهذيب  ) ٩٧ص/٢ج(ومعرفة الثقات للعجلي    ،)١١٦ص/٧ج ( البن حبان  والثقات) ٣١٥ص/٦ج(

  ).٣٧١ص/٢ج(وحترير تقريب التهذيب ملعروف واألرنؤوط،)٣٥٨ص(البن حجر
وقال ابن معـني  ، وذكره ابن حبان يف الثقات وثقه ابن سعد وأمحد والعجلي والدا رقطين      : غَزِية  بن عمارةُـ  ٢

وقـال معـروف    ،ال بأس بـه   :وقال ابن حجر  ،ما حبديثه بأس كان صدوقاً    :وقال أبوحامت ،ال بأس به  :والنسائي
  .ثقة:واألرنؤوط
  .هو ثقة:قال الباحث

 يبأ.حتقيـق د  ،يوسف بن عبد اهلادي   :تأليف )٣١١ص (تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم      انظر حبر الدم فيمن     (
ـ  ،الطبعة االوىل،سامة وصي اهللا بن حممد بن عباسأ والطبقـات  ، م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩دار الراية ـ الرياض 

ـ    -دالكربى البن سـع    وـذيب  )١٦٣ص/٢ج(للعجلـي  معرفـة الثقـات   و،)٢٩٤ص(-تممالقـسم امل
) ٣٦٨ص/٦ج(أيب حامت   واجلرح والتعديل البن    ،)٣٦٠ص/٧ج(والثقات البن حبان    ،)٣٧٠ص/٧ج(التهذيب

  .)٦٥ص/٣ج( واألرنؤوط ملعروفوحترير التقريب،)٤٠٩ص (وتقريب التهذيب البن حجر  
= 



 ٣٦

  :فوائد الحديث الدعوية والتربية
 وعدم التعنت والتشدد؛إلن شرع اهللا راعى الـنفس         صأهمية حمل النفس على األخذ بالرخ     

فال يجوز للمسلم أن يحرم نفسه من هذه الـرخص التـي شـرعها اهللا               ، اإلنسانية وطاقتها 
   .تعالى تخفيفاً على العباد

  . فشرع التيمم  المرض وفقدان الماء ؛حالتي الوضوء فيومن ذلك أن اهللا تعالى راعى   
 النِّساء الَمستُم ط َأوالْغَاِئ من منكُم َأحد جاء َأو سفَرٍ علَى َأو مرضى كُنتُم وِإن {:قال تعالى

واْ فَلَماء تَجِدواْ ممما فَتَييدعواْ صحسا فَامبطَي كُموهجيكُم بِودَأيو نْها مم رِيدـلَ   يعجِلي اللّـه 

  .)١(}تَشْكُرون  علَّكُملَ علَيكُم نعمتَه ِليطَهركُم وِليتم يرِيد ولَـكن حرجٍ من علَيكُم
 فَإن { :قال تعالىصالة الخوف وروعيت حالة الخوف عند أداء الصالة فشرعت 

فْتُماالً خفَرِج انًا َأوكْبواْ فَِإذَا رفَاذْكُر نتُمَأم ا اللّهكُم كَملَّما عم تَكُونُواْ لَم ونلَم٢(}تَع(.  
  .)٣(.رجليه على والراجل دابته على الراكب يصلي ومعنى اآلية 

ـ    عن ابنِ عباسٍ)٥(بسنده)٤(أخرج مسلم في صحيحه )٩(  : قَـالَ  ـ رضـي اهللا عنهمـا 
 كُمانِ نَبِيلَى ِلسلَاةَ عالص اللَّه ضفَراعبرِ َأرضي الْحنِ   ، فتَـيكْعفَرِ رـي الـسفـي  ، وفو 

  ـــــــــــــــــ
= 

  .وباقي رجال السند ثقات
 بكـر الـسلمي     حممد بن إسحاق بن خزميـة أيب      :تأليف،أخرجه ابن خزمية يف صحيحه    :ديثختريج احل :ثانياً

 -هــ   ١٣٩٠ بريوت ،   -املكتب اإلسالمي   ،حممد مصطفى األعظمي  . د حتقيق   ،)هـ٣١١،ت(النيسابوري
  . بنحوه به عمارة بن غزيه بكر بن مضر عن من طريق، ٢٠٢٧حديث رقم )٢٥٩ص/٢ج. (م١٩٧٠
 جممع الزوائـد ومنبـع     :انظر( .إسناده حسن ل اهليثمي   قا.صحيحاحلديث إسناده   :حلديثاحلكم على ا  : ثالثاً

ــد ــاين)٣٨٢ص/٣ج(الفوائ ــال األلب ــار  :انظــر(صــحيح: وق ــث من ــل يف ختــريج أحادي إرواء الغلي
 - هـ١٤٠٥ - بريوت -املكتب اإلسالمي   ،الطبعة  الثانية  ،حممد ناصر الدين األلباين   : تأليف)٩ص/٣ج(السبيل
 .صحيح: يف مسند أمحد يف تعليقه على احلديثاألرنؤوط شعيب وقال.م١٩٨٥

  .٦سورة املائدة آية  )١(
     ٢٣٩. البقرة آية  سورة )٢(
  ).٢٥٩ص/١ج(للشوكاينتح القدير انظر ف )٣(
 .صالة املسافرين وقصرها:باب،صالة املسافرين:كتاب،٦٨٧حديث رقم)٣١٥ص(صحيح مسلم )٤(
 وقُتيبةُ بن سعيد قَالَ     )سليمان بن داود  (يى بن يحيى وسعيد بن منصورٍ وأَبو الربِيعِ       حدثَنا يح :سند احلديث  )٥(

 عن بكَيرِ بنِ الْـأَخنسِ عـن        )وضاح بن عبد اهللا   ( أَخبرنا وقَالَ الْآخرونَ حدثَنا أَبو عوانةَ      )حيىي بن حيىي  (يحيى
داهجاسٍ قَالَ) جرببن(مبنِ عاب ناحلديث... ع." 



 ٣٧

  .)١("الْخَوف ركْعةً

  :يث الدعوية والتربويةفوائد الحد
فالسفر والخـوف مـشقة   .بيان سماحة اإلسالم في رفع المشقة عن الناس عند وجود العذر          

 .تحتاج في المقابل إل تيسير فرخص اهللا في قصر الصالة

 فَلَيس اَألرضِ ضربتُم في  وِإذَا{ :قال تعالى. رع تقصير الصالة مراعاة لحال المسافروشُ

كُملَيع جواْ َأن نَاحرتَقْص نم الَةالص َأن ِإن فْتُمخ نَكُمفْتي ينواْ الَّذكَفَر ِإن رِينكَانُواْ الْكَاف لَكُم 

  .)٢(}مبِينًا عدوا
 الغـزوات    بـزواج المتعـة وبخاصـة فـي         للـصحابة   رسـول اهللا   ورخص

  .مراعاة لحالهم، عن أهليهمبسبب بعدهم،الجهادو
ـ ابن عباسٍعن )٤(بسنده )٣( البخاري في صحيحهأخرج)١٠( ـ     سـِئَل   رضي اهللا عنـه 

  اءالنِّس ةتْعم نع خَّصفَر ،   لًى لَهوم لَّـةٌ          :فَقَاَل لَهق اءي النِّسفو يداِل الشَّدي الْحف ا ذَِلكِإنَّم 
  .)٥( " نَعم:َأو نَحوه فَقَاَل ابن عباسٍ

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث) ١(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوال
  .رواه مسلم يف صحيحه: ختريج احلديث:ثانياً
  .رواه مسلم يف صحيحه: احلكم على احلديث:ثالثاً

  .١٠١سورة النساء آية  )٢(
ى رسول اهللا عن نكـاح      : النكاح باب : كتاب ٤٨٢٦حديث  رقم   )١٩٦٧ص  /١ج( صحيح البخاري  )٣(

 .املتعة آخراً
 عـن أَبِـي     )بن احلجاج ( حدثَنا شعبةُ  )حممد بن جعفر  (ثَنا محمد بن بشارٍ حدثَنا غُندر     حد َ :سند احلديث  )٤(

 ".احلديث... قَالَ سمعت ابن عباسٍ)نصر بن عمران(جمرةَ
  : احلديثدراسة )٥(

   :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 :هلا يقـال   وهي قبيلة ، هذَيل هو حممد بن جعفر اهلذَّيل بضم اهلاء وفتح الذال املعجمة هذه النسبة إىل            :غُندرـ  
 :مهـدي  بنا قالو،شعبة يف الرمحن عبد من إيل أحب هو :املديين بنا قالو ،وابن معني ، وثقه ابن سعد  ،هذَيل
 خيـار  مـن  وكان:وقال ابن حبان  ، ثقة شعبة حديث وىف صدوقاً كان:وقال أبوحامت ،مين عبةش يف أثبت غندر
 حـديث  يف النـاس  أثبـت  مـن  وكان ثقة بصري العجلي وقال،فيه غفلة على كتاباً أصحهم ومن اهللا عباد
لـه   روى   وتسعني أربع أو ثالث  مائة و  سنة مات غفلة فيه أن إال الكتاب صحيح ثقة :قال ابن حجر  و،شعبة
  . الستة

= 



 ٣٨

  :حديث الدعوية والتربويةفوائد ال
وهى البعـد   ، إال لوجود الحاجة الماسة لذلك    ، للصحابة ما رخص  إن رسول اهللا    

  . والزوجات مع وجود الشهوةاألهلعن 
 تقـع  إنما اإلباحة كانت و ،الشديدة الحاجة وهي اإلباحة علة وكان:" قال ابن حجر  

 بقـرب  ألنهـا  ذلـك  بخالف روخيب ،ومشقة بعد إليها المسافة في يكون التي المغازي في
 بـن ا فقال ،"قلة النساء وفي الشديد الحال في ذلك إنما"وقوله،المتعة عن النهي فوقع المدينة
 فيهـا  وقـال  ،الركبان بفتياك سارت لقد :عباس البن قلت:قال سعيد بن جبير   ."نعم":عباس
ـ المتعة في يعنيـ  الشعراء يتـة ال تحـل إال   إال كالم هو وما أفتيت بهذا ما واهللا :فقال ، 
  .)١("للمضطر

 كانو ،الروافض إال تحريمها على العلماء جميع من اإلجماع وقع ثم :عياض قال"
 وكـان  ،الوداع حجة في وذلك أيامه آخر في  حرمه وقد ،ناسخاً الفتح يوم عنها نهيه
، األمـة  وأئمـة  األمـصار  فقهاء بين خالف ذلك في اليوم يبق فلم توقيت ال يدبتأ تحريم
 ويمكن الجمع بين الروايتين أن ما قالـه       ،وأشهر أصح الفتح يوم في النهي بأن الروايةو

  .)٢("يوم حجة الوداع في تحريم متعة النساء كان للتأكيد على نسخها
  :مراعاة لحال الناس ألنه لما زال السبب نسخ الحكمإنما شرعت  ةهذه الرخصف
ـ لي بنِ َأبِي طَاِلبٍعن ع)١(بسنده)٣( في صحيحه البخاري أخرج)١١(   نْـهع اللَّه يضر   

  ـــــــــــــــــ
= 

ــال الباحــث ــاس يف شــعبة  :ق ــت الن ــن أثب ــو م ــن شــعبه وه ــا ع ــه هن ــة وروايت ــو ثق   .ه
وتاريخ ابن معني برواية    )٢٩٦ص/٧ج(كربى البن سعد  والطبقات ال ) ٦٣١ص/٥ج(انظر األنساب للسمعاين  (

ص /٧ج(واجلرح والتعديل البن أيب حـامت     ) ٨٥ـ٨٤ص/٩ج(وذيب التهذيب البن حجر     ،)٦٤ص(الدارمي
تقريب التهـذيب البـن     و). ٢٣٤ص/٢ج(ومعرفة الثقات للعجلي    ) ٥٠ص/٩ج(ثقات البن حبان  وال) ٢٢١
  ). ٤٧٢ص(حجر

  .وباقي رجال السند ثقات
  .رواه البخاري يف صحيحه وتفرد به عن مسلم:ختريج احلديث:ثانياً
  . يف صحيحهرواه البخاري: احلكم على احلديث:ثالثاً

 )١٧١ص/٩ج( الباري البن حجر حانظر فت)١(
 )١٩٤ص/٦ج(انظر نيل االوطار للشوكاين)٢(

 .غزوة خيرب:باب،املغازي:كتاب،٣٩٧٩حديث رقم ) ١٥٤٤ص/٤ج(صحيح البخاري)٣(



 ٣٩

وَل اللَّهسر َأن نربخَي موي اءالنِّس ةتْعم نى عه،ةيرِ الِْإنْسمومِ الْحَأكِْل لُح نع٢("و(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 لحـال الـصحابة    رخص بالمتعة وأكل لحوم الحمر مراعاة  ومعني الحديث أنه    

، نـسخ الحكـم   ،وقلة الطعام ،؛من بعدهم عن نسائهم   فلما زال السبب وهو الحاجة    ،جتهموحا
فجاء األمرأن اهللا حرم عليكم زواج المتعة والحمـر         ،ذلك أن المسلمين توسعوا بعد خيبر     و

  .األهلية
 ال تشق على النـاس      التيوالصالة بالكيفية   ،  كذلك جمع الصالتين    اإلسالم وشرع 

  والحـج  والـصيام   الصالة بل شملت الزكاة    في تقتصر المراعاة    مول،رالعذل وجود    حا في
  . الفصل الثالثفي تفصيل ذلك بإذن اهللا وسيأتي والجهاد
  : برفع اإلثموذلك،واالضطرار)٣(ه اإلكرافيمراعاة أحوال الناس ج ـ 

كره شخص على ما يخـالف شـرع        ومما يدل على مراعاة أحوال الناس أنه إذا أُ        
  . فإنه ال إثم عليه،اهللا

  .)٤(}رحيم اللّه غَفُور ِإن علَيه ِإثْم فَال عاد والَ باغٍ غَير اضطُر فَمنِ { :قال تعالى
فـال إثـم    ، بقدر الضرورة  أكلف ،م بجوع أو إكراه    فمن ألجئ إلى المحر    :أي":ومعنى اآلية 

  ـــــــــــــــــ
= 
 عـن عبـد اللَّـه       )الزهري( عن ابنِ شهابٍ   )بن أنس (حدثَنِي يحيى بن قَزعةَ حدثَنا مالك     :سند احلديث  )١(

محم يننِ ابسالْحاوأَبِيهِم نع يلنِ عب احلديث...عن على )حممد بن علي بن أيب طالب (د. 
  :دراسة احلديث)٢( 
  . كلهم ثقاترجال السند:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
نكـاح  :بـاب ،كتاب النكاح ،١٤٠٧حديث رقم  )٦٦٨ص(وأخرجه مسلم يف صحيحه   :ختريج احلديث :ثانياً
 مالك بن أنس من طريق، وأستقر األمر على حترميه إىل يوم القيامة،يح مث نسخوبيان أنه أبيح مث نسخ ،مث أب     ،املتعة

  .به بنحوه
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً

ويكون احلامل قادراً على إيقاع الضرر بـاملكره   ،هو محل الغري على أمر ال اختيار له فيه وال رضا           :اإلكراه)٣(
أيب :تأليف)١٢٠ص(التمهيد يف ختريج الفروع على األصول      :انظر. ذلك األمر املمنوع شرعاً    إن امتنع على فعل   

 ،مؤسسة الرسالة   الطبعة األوىل  ،حممد حسن هيتو  .د:حتقيق،)هـ٧٧٢،ت(عبدالرحيم بن احلسن األسنوي   حممد  
  ).٢٣٥ (والرخص الشرعية أحكامها وضوابطها.هـ١٤٠٠،بريوت

  .١٧٣سورة البقرة آية  )٤(



 ٤٠

  .)١("عليه

ـ   عن ابنِ عباسٍ)٣(بسنده)٢(أخرج ابن ماجه في سننه )١٢(  عـن   ـ رضي اهللا عنهما 
النَّبِيقَاَل :" عضو اللَّه ٤(ِإن(هلَيوا عتُكْرِها اسمو انيالنِّسي الْخَطََأ وتُأم نع")٥(.  

 ـــــــــــــــــ
د الرمحن بن ناصـر الـسعدي،       عب:  تأليف )٨٢ص/١ج( الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان      نظر تيسري ا )١(

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ - بريوت -مؤسسة الرسالة ،ابن عثيمني:حتقيق
حقق نصوصه ورقـم كتبـه      )هـ  ٢٧٥، ت(،مد بن يزيد القزويين    للحافظ أيب عبد اهللا حم     سنن ابن ماجه  )٢(

دار احلـديث  ،دكتور مصطفى حسني الذهيب:خرج أحاديثه وفهرسه،فؤاد عبد الباقيوأحاديثه وعلق عليه حممد     
طـالق  :باب،طالقال:كتاب،٢٠٤٥حديث رقم   )٢٢٤ص/٢ج( .م١٩٩٨هـ  ١٤١٩الطبعة األوىل   ،القاهرة

 .املكره والناسي
عبد الرمحن بن   (ن مسلمٍ حدثَنا الْأَوزاعي   حدثَنا محمد بن الْمصفَّى الْحمصي حدثَنا الْوليد ب       :سند احلديث  )٣(

 ".احلديث... عن ابنِ عباسٍ عن النبِي)ابن أيب رباح( عن عطَاٍء)عمرو
)٤( عضانظر غريب احلديث    .حط عنهم ورفع     أي :و)الفرج عبد الرمحن بن علي      أيب:  تأليف )٤٧٣ص/٢ج 

دار ،األوىل:  الطبعـة  ،الدكتور عبد املعطي أمني القلعجي    : ، حتقيق )ـه٥٧٩ت،(بن حممد بن علي بن اجلوزي     
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ لبنان  - بريوت -الكتب العلمية 

  :دراسة احلديث) ٥(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
، د الشام محص بكسر احلاء وسكون امليم والصاد غري املنقوطة بلدة من بال          :  الْحمصي محمد بن الْمصفَّى  ـ  ١
، وذكره ابن حبان يف الثقات    ، أبو حامت صدوق  : وقال،مشهور ثقة :قاسم بن مسلمة  وقال ،صاحل :النسائي قال

 يف قال ابن حجرو،ووضعه ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مراتب التدليس        ،وممن ذكره بالتدليس أبوزرعة الرازي    
  .وأربعني تس  مائتني وسنة يدلس مات وكان أوهام له صدوق:التقريب

فقد روى عنه مجع غفـري مـن    ،وهو إىل التوثيق أقرب   ،بل هوصدوق حسن احلديث   :وقال معروف واألرنؤوط  
  .الثقات الرفعاء
  .صرح هنا بالسماع فانتفى التدليسهو صدوق يدلس وقد : قال الباحث

ذيب البن  وذيب الته )١٠٤ص/٨ج(واجلرح والتعديل البن أيب حامت    )٢٦٣ص/٢ج(األنساب للسمعاين : انظر(
وحتريـر تقريـب التهـذيب ملعـروف       )٥٠٧ص( وتقريب التهـذيب البـن حجـر       )٤٠٦ص/٩ج(حجر  

  .)٤٥ص(وطبقات املدلسني البن حجر ) ١٠٠ص/٩ج(والثقات البن حبان ).٣١٩ص/٣ج(واألرنؤوط
وقـال  ،شيبة بن ويعقوب  والعجلي وثقه ابن سعد  ،الدمشقي العباس أبو موالهم القرشي:ـ الوليد بن مسلم   ٢

وقـال  ،الكـىن  وغـري  األسـامى  قلب رمبا أنه  إال:وقال،وذكره ابن حبان يف الثقات   ،امت صاحل احلديث  أبو ح 
 مخـس مائـة و   سنة آخر مات والتسوية التدليس كثري لكنه ثقة :وقال ابن حجر  ،كان الوليد كثري اخلطأ   :أمحد

  .م إال إذا صرحوا بالسماعوقد وضعه ابن حجر يف الطبقة الرابعة من املدلسني الذين ال حيتج حبديثه،وتسعني
= 



 ٤١

  
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

   .صدق غير عن  أو فعلهقاله بما خذايؤ اإلنسان ال أنهذا الحديث يبين 
" اإلسالم نصف يعد أن ينبغي :العلماء بعض قال جليل حديث وهو:"قال ابن حجر 

)١(.  

  ـــــــــــــــــ
= 

هو ثقة يدلس من الطبقة الرابعة وقد صرح الوليد بن مسلم يف هذه الروايـة بالـسماع فـانتفى         :قال الباحث 
  .التدليس

واجلرح والتعديل البـن أيب     )٣٤٢ص/٢ج(والثقات للعجلي )٤٧٠ص/٧ج(الطبقات الكربي البن سعد   :انظر(
يب التهـــذيب البـــن وـــذ)٢٢٢ص/٩ج(والثقـــات البـــن حبـــان)١٦ص/٩ج(حـــامت

  ).٥١ص(وطبقات املدلسني البن حجر)٥٨٤ص(تقريب التهذيب البن حجر و)١٣٤ـ١٣٣ص/١١ج(حجر
  .وباقي رجال السند ثقات

حـامت   حممد بن حبان بن أمحد أيب     : تأليف  بترتيب ابن بلبان   هصحيحأخرجه ابن حبان يف     :ختريج احلديث :ثانياً
 ،األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليهـا      و ،وطشعيب األرنؤ :حتقيق  ،)هـ٣٥٤،ت(التميمي البسيت 

ــة ــة الثاني ــالة ،الطبع ــسة الرس ــريوت، -مؤس ـــ  ١٤١٤ ب ــديث )٢٠٢ص/١٦ج(.م١٩٩٣ -ه ح
 عبـداهللا احلـاكم     حممد بـن عبـداهللا أيب     :تأليف ،الصحيحني ملستدرك على وأخرجه احلاكم يف ا   ،٧٢١٩رقم

 ، بـريوت  –دار الكتـب العلميـة      ،بعة األوىل الط،مصطفى عبد القادر عطا   : حتقيق)هـ٤٠٥،ت(النيسابوري
 علي بن عمر أيب   :تأليف : يف سننه  والدارقطين، ٢٨٠١حديث رقم    )٢١٦ص/٢ج(، م١٩٩٠ –هـ   ١٤١١

 بـريوت ،  -دار املعرفـة  ،السيد عبد اهللا هاشم مياين املـدين :حتقيق،)هـ٣٨٥،ت(احلسن الدارقطين البغدادي  
 : تأليف ،"الروض الداين  "اين يف املعجم الصغري   والطرب،٣٣حديث رقم )١٧٠ص/٤ج(.م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦

 الطبعـة   ،حممد شكور حممود احلاج أمرير    :حتقيق،)هـ٣٦٠،ت( القاسم الطرباين  سليمان بن أمحد بن أيوب أيب     
ـ  ١٤٠٥عمـان،   ،  بـريوت    -دار عمار   ،املكتب اإلسالمي ،األوىل حـديث  )٥٢ص/٢ج(.م١٩٨٥ -هـ
 بكـر   أمحـد بـن احلـسني بـن علـي بـن موسـى أيب              : تأليف، والبيهقي يف السنن الكربى   ،٧٦٥رقم

ـ  ١٤١٤ مكـة املكرمـة ،   -مكتبـة دار البـاز   ،حممد عبد القادر عطا :حتقيق،)هـ٤٥٨،ت(البيهقي  -هـ
ومـن  ، به بنحوه  مجيعهم من طريق بشر بن بكر عن األوزاعي       ،١٩٧٩٨حديث رقم   )٦٠ص/١٠ج(.م١٩٩٤

 سليمان بن أمحد بـن أيـوب أيب       :تأليف، لكبريطريق سعيد العالف عن ابن عباس رواه الطرباين يف معجمه ا          
 ١٤٠٤ املوصـل،  - الطبعة الثانيةمكتبة العلوم واحلكـم  ،محدي بن عبدايد السلفي : حتقيق   ،القاسم الطرباين 

  . بنحوه١١٢٧٤حديث رقم)١١/١٣٣ج(.م١٩٨٣ -هـ
قال األلبـاين يف    ،عاتويصل إىل درجة الصحيح لغريه باملتاب     ،احلديث إسناده حسن  :احلكم على احلديث  : ثالثاً

 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل    : انظر .وقد توسع يف حبث احلديث     ".صحيح:" حكمه على احلديث  
 . )١٢٣ص/١ج(لأللباين

 ).١٦١ص/٥ج(انظر فتح الباري البن حجر  )١(



 ٤٢

 بعد من بِاللّه كَفَر من{: قال تعالى،وقد جاءت النصوص الشرعية لبيان هذا المعنى

هانِإالَّ إيم نم هقَلْبو ُأكْرِه ِئنطْمانِ من بِاِإليملَـكن وم حلْكُفْرِبِا شَر هِملَيا فَعردص بغَض نم 

اللّه ملَهو ذَابع  يمظ١(}ع(.  

 بلـسانه  أكـره  مـن  وأما ،اهللا من غضب فعليه يمانهإ بعد كفر من أن اهللا أخبر"
 بمـا  العبـاد  يأخـذ  نماإ اهللا نإف عليه حرج فال عدوه من بذلك لينجو باإليمان قلبه وخالفه
  .)٢("قلوبهم عليه عقدت

كَـان َأوَل مـن   :"عن عبد اللَّه بنِ مسعود قَاَل)٤(بسنده  )٣(أخرج ابن ماجة في سننه      )١٣(
 ، وصـهيب  ،وعمـار وُأمـه سـميةُ     ، وَأبـو بكْـرٍ    ،رسوُل اللَّـه  :َأظْهر ِإسلَامه سبعةٌ  

 وَأما َأبو بكْرٍ فَمنَعه اللَّـه       ، فَمنَعه اللَّه بِعمه َأبِي طَاِلبٍ      فََأما رسوُل اللَّه   ،والْمقْداد،وبِلَاٌل
همبِقَو،      اعرَأد موهـسَألْبو شْرِكُونالْم مفََأخَذَه مهاِئرا سَأمـي       )٥(وف موهرـهصو يـددالْح 

 ِإلَّا بِلَالًا فَِإنَّه هانَتْ علَيـه  ، علَى ما َأرادوا)٧(قَد واتَاهم فَما منْهم من َأحد ِإلَّا و     ،)٦(الشَّمسِ
  ي اللَّهف هنَفْس،   هملَى قَوع انهابِ         ، وـعي شف بِه طُوفُونلُوا يعفَج انالْوِلْد هطَوفََأع فََأخَذُوه

  .)٨(" َأحد َأحد:مكَّةَ وهو يقُوُل

 ـــــــــــــــــ
  .١٠٦سورة النحل )١(
 ).٣١٣ص/١٢ج( وفتح الباري البن حجر)٢/٧٧٥ج(تفسري ابن كثري:انظر)٢(
  .فضل سلمان وأيب ذر واملقداد:باب،املقدمة:كتاب،١٥٠حديث رقم )٩١ص/١ج( سنن ابن ماجه )٣(
حدثَنا أَحمد بن سعيد الدارِمي حدثَنا يحيى بن أَبِي بكَيرٍ حدثَنا زائدةُ بن قُدامةَ عن عاصمِ                :سند احلديث ) ٤(

ودجنِ أَبِي النقَالَب ودعسنِ مب اللَّه دبع نشٍ عيبنِ حب زِر نع : هلَامإِس رأَظْه نلَ ماحلديث... كَانَ أَو. 
)٥( ع مجع: األدراعرة وهي ديدرةٌوهي   الزردديد من صانظر النهاية يف غريب احلـديث     . ح)٨٤٢ص/١ج( 
  ).٢٥١ص/٢ج(
  ).١٣٠ص/٣ج(انظر النهاية يف غريب احلديث.أذبته إذا الشحم صهرت يقال . بةُاإلذَا الصهر :صهروهم)٦(

  .واملعىن أم وضعوهم يف حرارة الشمس اليت تذيب جلودهم:قال الباحث
 معناه :واإليتاء،مأمرة أصله املشاورة مبعىن املؤامرة يف كما بالواو اهلمزة قلبت مث باهلمزة أتاهم أصله:واتاهم )٧(

 احلـال  هذه مثل يف والتقية تقية منهم أرادوا ما على املشركني وافقوا قد أي،يعطون أي الزكاة يؤتون اإلعطاء
ـ ٩١١،ت(الـسيوطي جالل الدين   : تأليف)١٤ص(انظر شرح سنن ابن ماجه    .جائزة فخـر احلـسن    و،)هـ

  . كراتشي–قدميي كتب خانة :الناشر،الدهلوي
  :دراسة احلديث)٨(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
= 



 ٤٣

  :حديث الدعوية والتربويةفوائد ال
وجـواز  ، كما فعل الـصحابة      )١(فيه جواز األخذ بالرخصة عند اإلكراه الملجيء      

   .اًعنهم جميعخذ بالعزيمة كما فعل بالل ـ رضي اهللا األ
 ومما يدل علـى     :والعمد،والنسيانالخطأ  مراعاة أحوال الناس بتشريع التفريق بين       ـ   د

  ـــــــــــــــــ
= 
 البـأس   :وقال النـسائي  ، بأس به ليس : حيىي قالو،اخلري أهل من عاصم :قال أمحد  :عاصم بن أيب النجود    ـ
 حمـل  عنـدي  لـه حم:وقال أبوحامت  ،ثقة:وقال ابن شاهني  ، وثق: وقال الذهيب ، ن حبان يف الثقات   وذكره اب ،به

 يف وحديثـه  القراءة يف حجة أوهام له  صدوق :وقال ابن حجر  ، احلافظ بذاك يكن ومل احلديث صاحل الصدق
فهو ،هو ثقة يهم  :بل:وقال معروف واألرنؤوط  ، روى له الستة   وعشرين مثانمائة و  سنة مات مقرون الصحيحني

  .ليس جبيد"صدوق له أوهام"وقوله ـ يعين ابن حجر ـ ،حسن احلديث
  .وآفة الوهم ال يسلم منها أحد،ثقة يهمهو :قال الباحث

) ٣٥ص/٥ج(وذيب التهـذيب البـن حجـر         )٢٥ص/٣ج(د بن حنبل    العلل ومعرفة الرجال ألمح   : انظر(
وتـاريخ أمسـاء الثقـات البـن         )٥١٨ص/١ج(والكاشـف للـذهيب    )٢٥٦ص/٧ج(والثقات البن حبان  

وتقريـب التهـذيب البـن حجـر        ) ٣٤٠ص/٦ج(البن أيب حـامت   واجلرح والتعديل   )١٥٠ص/١ج(شاهني
  .)١٦٥ص/٢ج(وحترير تقريب التهذيب ملعروف واألرنؤوط ،)٢٨٥ص(

  .وباقي رجال السند ثقات
وابـن حبـان يف     ، ٣٨٣٢حـديث رقـم     )٤٠٤ص/١ج(أخرجه أمحـد يف مـسنده     :ختريج احلديث :ثانياً

ثالثتهم .٥٢٣٨حديث رقم )٣٢٠ص/٣ج(واحلاكم يف املستدرك  ،٧٠٨٣حديث رقم )٥٥٨ص/١٥ج(صحيحه
  .  عاصم بن أيب النجود به بنحوهمن طريق زائدة بن قدامة عن

 يف حكمه على أحاديث صحيح ابن       األرنؤوط شعيب  قال ،احلديث إسناده حسن  : حلديثاحلكم على ا  : ثالثاً
 انظر صـحيح  .وقد صححه األلباين  ،وحسنه شعيب األرنؤوط يف تعليقه على مسند أمحد       ،حسن إسناده :حبان
  .األردن – عمان - اإلسالمية املكتبة ،األوىل  الطبعة،األلباين الدين ناصر حممد :تأليف)١٥٤ص(النبوية السرية

 كنسبة ،عليه املكره الفعل إىل فاعله نسبة صارت حبيث اإلجلاء حد إىلوهو الذي ينتهي    : اإلكراه امللجئ  )١(
 ضـرباً  أو القتل خاف إذا اإلكراه حدو،يطاق ال مبا التكليف على مبين جوازه يف والقول حركته إىل املرتعش
رأي اجلمهور أن التهديد بإتالف املال إذا كان كثرياً يعترب   وقد  اختلف العلماء يف التهديد بإتالف املال و        شديداً

  .فاإلكراه امللجيء الذي يكون اخلوف فيه من فوات نفس أو تلف عضو أو ضياع مال كثري،إكراهاً ملجئاً
القواعـد  و،)١٦٢ص/١ج(إلاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي           ا :انظر ( 

 حتقيق  ،)هـ٨٠٣،ت(علي بن عباس البعلي احلنبلي:تأليف)٤٨ص(ية وما يتعلق ا من األحكام     والفوائد األصول 
ـ  القاهرة-مطبعة السنة احملمدية، حممد حامد الفقي والـرخص الـشرعيةأحكامها   ،م١٩٥٦ -هـ  ١٣٧٥   
 ).٢٣٦ص(وضوابطها للصاليب



 ٤٤

  .دمالخطأ والعأنه فرق بين حالتي ،عظيم اهتمام اإلسالم بأحوال الناس
ـ ما ـ رضي اهللا عنه  عن ابنِ عباسٍأخرج ابن ماجه في سننه بسنده*    النَّبِـي ـنع  

  .)١("عن ُأمتي الْخَطََأ والنِّسيان وما استُكْرِهوا علَيه ِإن اللَّه وضع":قَاَل

ـ رضي اللَّـه عنْـه    ـ عن َأبِي هريرةَ  )٣(بسنده  )٢(أخرج البخاري في صحيحهو)١٤( 
النَّبِي نعإ": قَاَلقَاهسو اللَّه هما َأطْعفَِإنَّم هموص متفَلْي شَرِبفََأكََل و ي٤("ذَا نَس(.  

   :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 وفي:"قال ابن حجر  ،ادورفع المشقة عن العب   ، هذا الحديث يدل على سماحة اإلسالم     

  .)٥("عنهم والحرج المشقة ورفع عليهم والتيسير بعباده اهللا لطف الحديث

  فإنه يقتل قـصاصاً    فمن قتل مؤمناً  ، العمد و وهكذا فرقت الشريعة بين القتل الخطأ     
ـ  علَيكُم كُتب آمنُواْ الَّذين َأيها يا {:تعالىقال .إال  أن يعفو أولياء المقتول الْقاصص 

 فعليـه  وأما من قتل خطـأً ،)٦(}واُألنثَى بِاُألنثَى بِالْعبد والْعبد بِالْحر الْحر الْقَتْلَى في
ةٌ يةتحرير رقبة ودلَّمسا{ : إلى أولياء المقتول وفى ذلك يقول تعالىممو نٍ  كَانـْؤمِلم 

 وديـةٌ  مْؤمنَـة  رقَبـة  فَتَحرِير خَطًَئا َل مْؤمنًاقَتَ ومن خَطًَئا ِإالَّ مْؤمنًا يقْتَُل َأن
  .)٧(}يصدقُواْ َأن ِإالَّ ِإلَى َأهله مسلَّمةٌ

  .ه من اهتمام الشريعة بمراعاة أحوال الناس يوهذا مما ال شك ف

 ـــــــــــــــــ
 ).١١ث رقم حدي(انظر .احلديث وهو صحيح اإلسناد سبق دراسة  :دراسة احلديث )١(
 الصائم إذا أكل أو شـرب : باب، كتاب الصوم،١٨٣١حديث رقم ) ٦٨٢ص  / ٢ج(صحيح البخاري   )٢(

 .ناسياً
 حدثَنا ابـن  )بن حسان( أَخبرنا يزِيد بن زريعٍ حدثَنا هشام)عبد اهللا بن عثمان(دثَنا عبدانُ ح:سند احلديث ) ٣(

ريِينهو حممد(س(ةَ  عريرأَبِي ه ـ نهنع اللَّه يضـر بِيالن نع  احلديث: ...قال. 
  :دراسة السند )٤(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
أكـل  :بـاب ،الصوم:، كتاب ١١٥٥حديث رقم   ) ٥٣٣ص(أخرجه مسلم يف صحيحه   : ختريج احلديث :ثانياً

  . به بنحوه إمساعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان طريقمن . الناسى وشربه ومجاعه ال يفطر
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

  ).١٥٧ص/٤ج ( البن حجرانظر فتح الباري)٥(
  .١٧٨من آية جزء سورة البقرة )٦(
  .٩٢سورة النساء من آية  )٧(



 ٤٥

مر بالمعروف والنهى عـن  األالتنويع فى درجات حوال الناس بتشريع أهـ ـ   مراعاة  
  : وأعمال الخيرالكفارات والتنويع فى ،لمنكرا

أعظـم القواعـد التـي دعـا إليهـا          إن األمر بالمعروف والنهى عن المنكر من        
 اْلُمنَك رِ  َعِن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَھْوَن َتْأُمُروَن ِللنَّاِس ُأْخِرَجْت ُأمٍَّة  َخْیَرُكنُتْم{  :قال تعالى،اإلسالم

  .)١( }ِبالّلِھ َوُتْؤِمُنوَن

  عـن المنكـر    والنهـي   األمر بالمعروف  مراتب  على عرفتينبغي علينا أن ن   لكن  
  .والتي شرعت مراعاة لحال الناس

 ـ رضـي اهللا   )الخُـدرِي (سعيدي أبعن ...)٣(بسنده  )٢(  في صحيحهمسلم أخ رج )١٥(
بِيـده فَـِإن لَـم     ،يغَيـره فَلْ منْكَراْ كُممنْ رَأىْ من ":يقُوُل سمعتُ رسوَل اللَّه:قال ـعنه  

عتَطسي هانسفَبِل، عتَطسي لَم انِ  فَِإنفُ الِْإيمعَأض ذَِلكو ٤("فَبِقَلْبِه(.  

 ـــــــــــــــــ
  .١١٠سورة آل عمران  اآلية  )١(
 .كون النهى عن املنكر من اإلميان:باب، اإلميان: كتاب،٤٩ديث رقم ح) ٤٨ص(صحيح مسلم  )٢(
 ح و حـدثَنا  )الثـوري ( عن سـفْيانَ )بن اجلراح(حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا وكيع  :سند احلديث  )٣(

       دفَرٍ حعج نب دمحا مثَندى حثَنالْم نب دمحةُ مبعا شـنِ          )بن احلجاج (ثَنطَارِقِ ب نمٍ علسنِ مسِ بقَي نا عملَاهك 
وهو ما فعله مروان بن احلكم من خطبة العيـد قبـل            ، وذكر احلديث وقصته  ، شهابٍ وهذَا حديثُ أَبِي بكْرٍ    

 ..."فأنكر عليه أبو سعيد اخلدري،الصالة
  :دراسة احلديث) ٤(

  :اإلسناددراسة رجال :أوالً
 ).٣٨ص(وقد سبقت الترمجة له، وهو ثقةغُندر يلذَاهلٌ:ـ حممد بن جعفر١
 مائـة   سـنة  مات دلس رمبا وكان حجة إمام عابد فقيه حافظ ثقة الثوري مسروق بن سعيد بن  سفيان ـ٢
 ،يسوقد وضعه ابن حجر يف املرتبة الثانية من مراتـب التـدل           ،بالتدليس وغريه النسائي  وصفه ،وستني إحدىو

ولقلة تدليسه وهم أصـحاب املرتبـة الثانيـة يف    ، وهو من احتمل األئمة تدليسه ألنه ال يدلس إال عن الثقات  
  .طبقات ابن حجر
  .يضرهو ثقة وتدليسه ال :قال الباحث

  ).٣٢ص(وطبقات املدلسني البن حجر) ٢٤٤ص(انظر تقريب التهذيب البن حجر ( 
 اثنتني سنة مات ،منه يسمع ومل النيب رأى داود أبو قال ،ية أدرك اجلاهل  مشس عبد بن شهاب بن  طارق ـ٣
وتقريـب التهـذيب البـن      )٧٥٥ص/٢ج(االستيعاب البن عبد الـرب    :انظر.روى له الستة   ومثانني ثالث أو

  ).٢٨١ص(حجر
  .وباقي رجال السند ثقات

= 



 ٤٦

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
  :الفائدة األولى
 لقد بباللـسان والتغييـر باليـد ،    :  أن إنكار المنكر على مراتب ثالث      ن الحديث ي ،

ـ  ر ونوعه، وهذه المراتب متعلقة بطبيعة هذا المنكَ     والتغيير بالقلب،   ئم باإلنكـار  اوطبيعة الق
ـ ،وطبيعة المنكَر عليه  ،وشخصه  مباشـرة باليـد ، ومـن    ا فمن المنكرات ما يمكن تغييره

 وثالثة ال يمكن تغييرها إال بالقلـب        ، بيده دون لسانه   ا المرء عن تغييره   المنكرات ما يعجز  
  .فحسب

 فـثالث  والمنكـرات  والبـدع  الظلـم  أربـاب  جهـاد  وأما ":اإلمام ابن القيم  قال     
  .)١("بقلبه جاهد عجز فإن ،اللسان إلى انتقل عجز فإن ،قدر إذا باليد:مراتب

أن كل فـرد يـستطيع أن        : من خالل مراتب تغيير المنكر     يبينن  أراد  أالنبي  و
  . يسهم بنصيب في مقاومة المنكر كل حسب حاله وظروفه

ـ عياض القاضي قال:" النووىقال ـ اهللا رحمه    صـفة  فـى  أصل الحديث هذا:" 
 آالت فيكـسر  ،فعـالً  أو كان قوالً،به زواله أمكنه وجه بكل يغيره أن المغير فحق التغيير
 أصـحابه  إلـى  ويرده صوبغمال وينزع يفعله من يأمر أو ،بنفسه المسكر ويريق الباطل
 المخـوف  الظـالم  العزة وبذى بالجاهل جهده غييرالت في ويرفق أمكنه ذاإ أمرهي أو،بنفسه
 الـصالح  أهـل  من ذلك متولى يكون أن يستحب كما ،قوله قبول إلى أدعى ذلك ذإ ،شره

 أن أمـن  ذاإ ،بطالتـه  فـي  والمسرف غيه في يالمتماد على ويغلظ ،المعنى لهذا والفضل
 علـى  غلـب  فان ،مالظال سطوة عن محمياً جانبه لكون غيره مما أشد منكراً غالظهإ يؤثر

  ـــــــــــــــــ
= 
ون النـهي   بيان ك :باب،كتاب اإلميان ،٤٩حديث رقم   )٤٨ص(أخرجه مسلم يف صحيحه   :ختريج احلديث :ثانياً

مـن طريـق   .وأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبـان    ،وأن اإلميان يزيد وينقص   ،عن املنكر من اإلميان   
حـديث رقـم    )٤٠١ص ( أيـضاً  أخرجـه مـسلم   و،عن أيب سعيد اخلدري مبثله    ،إمساعيل بن رجاء،عن أبيه   

اخلـروج  : باب،اجلمعة:كتاب،٩١٣حديث رقم )٣٢٦ص/١ج(وأخرجه البخاري  ،صالة العيدين :كتاب،٨٨٩
 عـن  سرح أيب بن اهللا عبد بن عياض  زيد بن أسلم وداود بن قيس كالمها عن من طريق، املصلى بغري منرب   ىلإ

  ".من رأى منكم منكرا"  بنحوه وليس فيه لفظاخلدري سعيد أيب
  .  رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 حممـد بـن أيب بكـر أيـوب          أيب عبـد اهللا   :تـأليف )١٠ص/٣ج (لعباد يف هدي خري ا     املعاد دانظر زا  )١(
مؤسسة الرسالة   الطبعة الرابعة عشر  ، عبد القادر األرناؤوط   -قيق  شعيب األرناؤوط     حت،)هـ٧٥١،ت(الزرعي

 .م١٩٨٦ –هـ  ١٤٠٧   الكويت– بريوت - مكتبة املنار اإلسالمية -



 ٤٧

 واقتـصر  ،يده كف بسبب غيره قتل أو،قتله من منه أشد منكراً يسبب بيده تغييره أن ظنه
 وكان بقلبه غير ذلك مثل قوله يسبب أن خاف فان ،والتخويف والوعظ باللسان القول على
ـ اهللا رحمهـ  )١(الحرمين مامإ قالو،...سعة في  مرتكب يصد أن الرعية آلحاد ويسوغ : 
 انتهى نإف ،سالح وشهر ،قتال نصب إلى مراأل ينته لم ما ،بقوله عنها يندفع لم نإ،رةالكبي
 ولـم ،وغشمه ظلمه وظهر،)٢(الوقت يوال جار واذا،...بالسلطان االمر ربط ذلك إلى االمر
 ولـو  ،خلعـه  على التواطؤ والعقد الحل هلفأل،بالقول صنيعه سوء عن جرز حين ينزجر
  .)٣("بالحرو ونصب سلحةاأل بشهر

  .عدم اشتراط كمال الحال فى اآلمر بالمعروف والناهى عن المنكر:الثانيةالفائدة 
 ،الحـال  كامـل  يكـون  أن يوالناه اآلمر في يشترط وال :العلماء قال ":اإلمام النووى قال  
 والنهى ،به يأمر بما الًخم كان نإو مراأل عليه بل عنه ينهى ما مجتنباً ،به يأمر ما ممتثالً

  .)٤("عنه ينهى بما متلبساً نكا نإو
 ال يخـتص بأصـحاب الواليـات        ،إن األمر بالمعروف والنهى عن المنكر     :الثالثةالفائدة  
 وينهوا عن المنكر إذا تـوفرت  ،فيجوز آلحاد المسلمين أن يأمروا بالمعروف،ء األمو وأوليا

   .األدوات الالزمة
 ،بأصحاب الواليـات  ال يختص األمر بالمعروف والنهى عن المنكر        ":قال النووى 

 ذلـك  بل ،الواليات صحابأب المنكر عن والنهى بالمعروف مراأل يختص وال :العلماء قال
 الـوالة  غير فإن المسلمين جماعإ عليه والدليل ":الحرمين مامإ قالو،المسلمين آلحاد جائز
ـ  عن وينهونهم،بالمعروف الوالة يأمرون كانوا،يليه الذى والعصر األول الصدر في  رالمنك
 عـن  والنهـى  بالمعروف باألمر التشاغل على توبيخهم وترك ،ياهمإ المسلمين تقرير مع

 ـــــــــــــــــ
 ابن اإلمام أيب حممد عبـداهللا  ك احلرمني أبو املعايل عبد امللامإماإلمام الكبري شيخ الشافعية  هو:إمام احلرمني )١(
لـسلف يف  كما أنه يف اآلخـر رجـح مـذهب ا   ، وكان من أهل الكالم  ). هـ٤٧٨،ت(بن يوسف اجلويين  ا

 أمحد   حممد بن  أيب عبد اهللا  :تأليف) ٤٧٦ـ٤٦٨ص/١٨ج(سري أعالم النبالء    :انظر.وترك علم الكالم  ،الصفات
مؤسسة الرسالة  ، الطبعة التاسعة  ،حممد نعيم العرقسوسي  ، شعيب األرناؤوط : حتقيقلذهيب،بن عثمان بن قامياز ا    

 .هـ١٤١٣ – بريوت -
 .مر املسلمنيأيعين ويل  )٢(
   )٢٥ص/٢ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي  )٣(
  ).٢٣ص/٢ج(املصدرنفسه )٤(



 ٤٨

  .)١("أعلم واهللا والية غير من المنكر
 إن األمر بالمعروف والنهى     :ضوابط األمر بالمعروف والنهى عن المنكر      :الرابعةالفائدة  

 بـه  يأمر بما عالماً انك من ،وينهى يأمر نماإ نهإ ثم ":النووى قال   ،ضوابطعن المنكر له    
 والمحرمـات  الظـاهرة  الواجبات من كان فإن،الشيء باختالف يختلف وذلك ،عنه وينهى

 كـان  نإو،بها علماء المسلمين فكل ،ونحوها والخمر والزنا والصيام كالصالة ،المشهورة
  .)٢("فيه مدخل للعوام يكن لم باالجتهاد يتعلق ومما ،واالقوال فعالاأل دقائق من

قال  ،ليلزموا الناس بمذهبهم  ، للعلماء أن ينكروا على الناس فى األمور المختلف فيها        وليس  
 علـى  نأل؛فيه نكارإ فال فيه المختلف أما ،عليه جمعُأ ما ينكرون نماإ ،العلماء ثم":النووى
 أو المحققـين  مـن  كثيـرين  عنـد  المختـار  هـو  وهذا مصيب مجتهد كل المذهبين أحد

  .)٣("أكثرهم
 فـي تعامـل    حتى  ،  لمراتب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر       الكريم القرآنل  ولقد أص

  .الرجل مع زوجته حين يخاف نشوزها
الْمـضاجِعِ   فـي  واهجـروهن  فَعظُـوهن )٤(تَخَافُون نُـشُوزهن  والالَّتي {:قال تعالى 

نوهرِباضو فَِإن نَكُمغُواْ فَالَ َأطَعهِ تَبلَيعن بِيالً ِإنس اللّه ا كَانيلا ع٥(} كَبِير(.  
 فالظـاهر  زوجين كانا إذا المرأة الرجل تأديب فأما":قال صاحب التحرير والتنوير   

  .)٦("الناس طبقات ألحوال رعياً المراتب تلك فيه شرعت أنه

 اقْتَتَلُوا الْمْؤمنين طَاِئفَتَانِ من وِإن{:سلمينالطائفتين المتنازعتين من الموقال تعالى في 
 تَفـيء  حتَّى تَبغي الَّتي فَقَاتلُوا الُْأخْرى ِإحداهماعلَى بغَتْ فَِإن بينَهما فََأصلحوا

 ـــــــــــــــــ
  ).٢٣ص/٢ج(املصدر نفسه)١(
  .)٢٣ص/٢ج (املصدر نفسه)٢(
  .)٢٣ص/٢ج (املصدرنفسه)٣(
)٤(نهوزشاملرتفع من األرض ونشز فالن إذا قصد نزا ومنه نشز فالن عن مقره نبا وكل نـاب                  النشز:نشز:ن 

ويعرب عن اإلحياء بالنشز واإلنـشاز لكونـه        .١١سورة اادلة آية  " فانشرواوإذا قيل انشزوا    :"قال تعاىل .ناشز
وقرئ بـضم النـون   (.٢٥٩سورة البقرة آية  "ف ننشزها وانظر إىل العظام كي   : " تعايل  قال .تضاعا بعد   ارتفاعاً

 عن طاعتـه وعينـها عنـه إىل          ونشوز املرأة بغضها لزوجها ورفع نفسها       "والاليت ختافون نشوزهن  "وفتحها  
  ).٤٩٣ص/١ج(مفردات غريب القرآن لألصفهاين: انظر(".غريه

  .٣٤من آية جزء سورة النساء  )٥(
  ).٤٠٢ص/٢ج( البن عاشورالعقل اجلديد وتفسري الكتاب ايد حترير املعىن السديد وتنوير انظر)٦(



 ٤٩

 يحـب  اللَّـه  ِإن وَأقْـسطُوا  بِالْعـدلِ  بينَهما فَاءتْ فََأصلحوا فَِإن اللَّه َأمرِ ِإلَى
طقْسالْم١( }ين(.  

  أيـضاً وقد بين رسـول اهللا  ،ل إال عند ظهور عدم جدوى الدرجة األولى  قتامر بال أولم ي 
  أطفالنا سلوك في تقويم وف والنهى عن المنكررتعدد وسائل األمر بالمع

مـروا  :"قَاَل قَاَل النَّبِـي    )٤(معبد بنِ سبرةَعن  )٣(بسنده)٢( أبوداود في سننه   أخرج)١٦(
الصيننس عبلَغَ سِإذَا ب لَاةبِالص ا،بِيهلَيع وهرِبفَاض يننس شْرلَغَ عِإذَا ب٥("و(   

   :فوائد الحديث الدعوية والفقهية
 درجتين من درجات األمر بالمعروف وخاصـة فـى          النبيفى هذا الحديث ذكر   

 بعد ذلك الضرب على تركهـا        ثم،وذلك من خالل التعليم    األمر بأدائها : عليم الصغار وهى  ت
  .لطفل التى يمر بها اوفى ذلك مراعاة للمراحل العمرية

وخـص  ،ألنه في الغالب يكون سن التمييـز      ؛ سن السابعة باألمربالصالة   وخص
  ما  لقدرته على أدائها بخالف    ،وكونها تناسب حال الطفل   ، ألهميتها الصالة من بين العبادات   

 ـــــــــــــــــ
  .٩سورة احلجرات آية   )١(
حكم على أحاديثه الـشيخ  )هـ٢٧٥،ت(أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين  :تصنيف،سنن أىب داود  )٢(

ـ   ،الطبعة األوىل،اعتىن به مشهور بن حسن آل سليمان،األلباين  حـديث )٨٢ص(مكتبة املعارف ـ الريـاض 
 .مىت يؤمر الغالم بالصالة : باب، الصالة:كتاب،٤٩٤رقم

دثَنا محمد بن عيسى يعنِي ابن الطَّباعِ حدثَنا إِبراهيم بن سعد عن عبد الْملك بنِ الربِيـعِ                 ح:سند احلديث )٣(
هدج نع أَبِيه نةَ عربنِ ساحلديث...ب. 

)٤(سرب  ة بن مدعب نِيهبضم اجليم وفتح اهلاء وكسر النون يف آخرها هذه النسبة إىل جهينة وهي قبيلـة        ـ، الْج
ويقال ابن عوسجة يكىن أبا ثرية وقال بعضهم فيه أبو ثرية بفتح الثاء والصواب ضمها عنـدهم   ـ  من قضاعة

روة وهو والد الربيع بن سربة اجلهين روى عنـه   يامه إىل امل  أ مث انتقل يف آخر      ،سكن املدينة وله ا دار    صحايب  ،
واألنساب )٥٧٩ص/٢ج(انظر االستيعاب البن عبدالرب   .ابنه الربيع وروى عن الربيع مجاعة وأجلهم ابن شهاب        

   ).١٣٤ص/٢ج(للسمعاين
  :دراسة احلديث )٥(

  . رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
مىت يـؤمر الغـالم     : باب، الصالة:كتاب،٤٩٥حديث رقم )٨٢ص( أيضاً أخرجه أبوداود :ختريج احلديث :ثانياً

 شعيب عن   سوار عن عمرو بن    من طريق ،٦٧٥٦حديث رقم )١٨٧ص/٢ج(أخرجه أمحد يف مسنده   و،بالصالة
  ".احلديث..وإذا انكح أحدكم عبده "أمحدوزاد ،ابيه عن جده بنحوه

   .)٨٢ص(سنن أىب داودانظر ".سن صحيحح"قال األلباين،احلديث إسناده صحيح:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٥٠

  . فإن فيه مشقةلحجأو ا لو كان األمر بتعليم الصيام
 بالـضرب  والمـراد  ،غالباً الضرب فيه يتحمل حد ألنه لعشر بالضرب أمر إنماو"
  .)١("الضرب في الوجه يتقي وأن مبرح غير ضرباً

ولذلك شرع اهللا   ، الختالف أحوالهم  أصحاب المعاصى تبعاً  مراعاة  :ومن ذلك أيضا  
بكر فجعلها جلـد مائـة وتغريـب    الوبة الزنا ففرق بين عقوبة الزانى تعالى التنويع فى عق  

  .ى جعلها جلد مائة ورجم حتى الموتوعقوبة الثيب الت، سنة
ـ   ـ ِ  عبادةَ بنِ الصامتعن )٣(بسنده)٢(مسلم في صحيحه أخرج)١٧(  رضي اهللا عنـه 

 الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد    ،لًا قَد جعَل اللَّه لَهن سبِي     ، خُذُوا عنِّي  ،خُذُوا عنِّي :" قَاَل رسوُل اللَّه   :قَاَل
نَةس نَفْيو اَئةم،مجالرو اَئةم لْدبِ جبِالثَّي بالثَّي٤(" و(.  

 ـــــــــــــــــ
حممد عبد الرمحن بـن عبـد الـرحيم         :ليفأت)٣٧٠ص/٢ج (فة األحوذي بشرح جامع الترمذي    انظرحت )١(

 . بريوت–دار الكتب العلمية ،)هـ١٣٥٣،ت(املباركفوري
 .حد الزنا:باب، احلدود: كتاب،١٦٩٠حديث رقم )٨٥٢(صحيح مسلم  )٢(
 )بن عبد األعلـى ( جميعا عن عبد الْأَعلَى)حممد بن بشار(مد بن الْمثَنى وابن بشارٍ   حدثَنا مح :سند احلديث )٣(

 عـن   )بـن دعامـة   ( عن قَتادةَ  )بن أيب عروبة  ( حدثَنا عبد الْأَعلَى حدثَنا سعيد     )حممد بن املثىن  (قَالَ ابن الْمثَنى  
 )نسبة إىل امرأة امسها رقاش كثرت أوالدها حىت صاروا قبيلة      (نِ عبد اللَّه الرقَاشي    حطَّانَ ب   عن )البصري(الْحسنِ

اللَّه بِيقَالَ كَانَ ن تامنِ الصةَ بادبع نع...احلديث. 
  :دراسة احلديث)٤(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 مات ادةتق يف الناس أثبت من وكان واختلط التدليسكثري،حافظ ثقة :قال ابن حجر  :ـ سعيد بن أيب عروبة    ١
ـ عنه اهللا رضيـ  أنساً ومخسني رأى سبع :وقيل ست سنة  أبـو   وقـال ،بالتدليس وغريه النسائي ووصفه، 
ذكره ابن حجر يف الطبقة الثانية مـن طبقـات          و،قتادة حبديث الناس أعلم وكان ثقة خيتلط أن قبل هو :حامت

  ل اإلئمة تدليسهماملدلسني وهى من احتم
ة الثانية وهو ممـن تقبـل روايتـهم وإن مل    قأما عن التدليس فقد ذكره ابن حجر يف الطب،هو ثقة:قال الباحث 

  .يصرحوا بالسماع
وهو من أروى النـاس  ،فعبد األعلى ـ وهو الراوي عن سعيد ـ مسع من سعيد قبل االختالط   :وأما االختالط

وروايته ـ أي سعيد ـ عن قتادة وهو من أوثق الناس يف   ، األعلى بدع عنه  أرواهم:قال ابن عدي ،عن سعيد
  . الرواية عن قتادة

ـ ٥٧ص/٤ج( البن حجر  وذيب التهذيب ) ٢٣٩ص( البن حجر  تقريب التهذيب :انظر( و طبقـات   ) ٥٨ـ
حممد بن أمحد بن يوسف أبو الربكات الذهيب        :تأليف)٣٧ص(و الكواكب النريات  )٣١ص(املدلسني البن حجر  

= 



 ٥١

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ـ ع َأ ففرق في العقوبة بين المحصن الـذي      ، أحوال الناس  لقد راعي النبي   ه اهللا فّ
ـ ه المحصن فخ  مم ما عل  لَالذي لم يع   حصنوبين غير الم  ،تعالى واستغنى بعفافه   ت عنـه   فف

  .  العقوبة
فجعل اهللا تعالى عقوبة المحصن أشد من عقوبـة البكـر ألن           :"مام ابن القيم  قال اإل 

فبزيادة ، قبح حيث منحه اهللا تعالى فرصة الوقاية من الحرام والتى لم تمنح للبكر            أمعصيته  
  :للزانى حالتينم إن ث،..وزادت عقوبته ، اد قبح المعصيةزالنعمة 
ـ            أن يكون محصناً  : األولى ، روج المحرمـة   قد تزوج فعلم ما يقع به من العفاف عـن الف

أحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا فزال عذره من جميع الوجوه فـى             واستغنى به عنها و   
  .تخطى ذلك إلى مواقعة الحرام

فحصل له من العـذر     ،ملهعلمه المحصن وال عمل ما ع     لم يعلم ما    ،أن يكون بكراً  :والثانية
 وزجر بإيالم جميع بدنه بأعلى أنـواع الجلـد          ،،فحقن دمه أوجب له من التخفيف   بعض ما   

  ـــــــــــــــــ
= 

ـ ٩٢٩،ت(الشافعي واملخـتلطني  . الكويـت  –دار العلـم    ،محـدي عبـد ايـد الـسلفي       : حتقيـق  )هـ
  ).٣٩٦ص/٣ج(والكامل يف الضعفاء البن عدي) ٤٢ـ٤١ص(للعالئي
 يرسل وكان مشهور فاضل فقيه ثقة التابعني سادات من املشهور االمام البصري احلسن أيب بن هو: احلسن ـ٢

وقد عـده ابـن     ،وغريه النسائي اإلسناد بتدليس وصفه التسعني قارب وقد ومائة عشر سنة مات ويدلس كثريا
، وقد روى عن حطان وهو ممن مسـع منـه احلـسن          ،حجر من الطبقة الثانية وهي من احتمل اإلئمة تدليسهم        

   .وذكره ابن حبان يف الثقات
ألن احلـسن  ،ضروكذلك علة اإلرسال ال ت،تدليس احلسن اليضر ألنه من الطبقة الثانية      هو ثقة  و   :قال الباحث 

  .ثبت مساعه من حطان
طبقات املدلـسني    و)٢٣١ص/٢ج(البن حجر وذيب التهذيب   ) ١٦٠ص(تقريب التهذيب البن حجر   :انظر(

شـكر اهللا   :حتقيـق ،)هـ٣٢٧،ت(عبد الرمحن بن حممد الرازي    :تأليف)٣١ص(واملراسيل  )٢٩ص(البن حجر 
  ).١٢٢ص/٤ج(ت البن حبان والثقا. هـ١٣٩٧،مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ،الطبعة األوىل،قاوقجي

  .وباقي رجال السند ثقات
حد :باب، احلدود: كتاب،١٦٩٠حديث رقم   )٨٥١ص ( أيضاً أخرجه مسلم يف صحيحه   :ختريج احلديث :ثانياً
  .أيب احلسن البصري به بنحوه عن احلسن بن منصورمن طريق ،الزنا
  ارواه مسلم يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٥٢

  .)١("بما رزقه اهللا من الحالل  له على القنعاع بالحرام وبعثاًستمت من المعاودة لالردعاً

  . أحوال الناس ففرق بين عقوبة الحرة واألمة الزانيتين  تعالىولقد راعى اهللا
 من الْمحصنَات علَى نصفُ ما فَعلَيهِن بِفَاحشَة َأتَين فَِإن ُأحصن فَِإذَا {:ال تعالىق

  .)٢(}الْعذَابِ
حيث جعل  فرق بين عقوبة عامة النساء وعقوبة نساء النبى         ومن ذلك أن الشرع   

  .وقد أعاذهن اهللا منها ، تين الفاحشةأ إذاعقوبتهن مضاعفة 
 الْعـذَاب  يضاعفْ لَها مبينَة بِفَاحشَة منكُن يْأت من النَّبِي نساء  يا{ :الىقال تع
   .)٣(}يسيرا اللَّه علَى ذَِلك وكَان ضعفَينِ

 مغلظا منهن وقع لو الذنب يجعل أن ناسب رفيعة محلتهن كانت فلما:"قال ابن كثير      
  .)٤("رفيعال وحجابهن لجنابهن صيانة

 مـن  أقـبح  الحر من المعصية وقوع كان فلما ،الحدود وأما":قال اإلمام ابن القيم   و
 ال مالكـاً  جعلـه  وأن ،بالحريـة  عليـه  تعـالى  اهللا نعمة كمال جهة من العبد من وقوعها
 مـن  القـدرة  بأسـباب  تمكنـه  جهة ومن،فيه وتصرفه غيره قهر تحت يجعله ولم،مملوكاً

 التامـة  النعمـة  فقابـل  ،المباحـات  مـن  عنهـا  اهللا عوض ماب المعصية عن االستغناء
 هـو  مـن  يـستحقه  ممـا   أكثر العقوبة من فاستحق ،المعصية في القدرة واستعمل،بضدها
 إذا عقوبتـه  كانت،أتم عليه اهللا نعمة كانت كلما الرجل فإن،منزلة وأنقص،رتبة منه أخفض
 يا { : أمهات المؤمنينمن عليهن نعمته أتم من حق في تعالى قال ولهذا،أتم الجرائم ارتكب
 فإن ،ومستحسناتها العقول قضايا وفق على وهذا،"اآليـة ... منكُن يْأت من النَّبِي نساء
 ،أتـم  لـه  وشـكره  ،أكمـل  له طاعته تكون أن له ينبغي عليه اهللا نعمة كملت كلما العبد

 يـوم  عـذاباً  الناس أشد كان ولهذا ،المعصية لقبح تابعة العقوبة وشدة ،أقبح له ومعصيته
 الجاهـل  علـى  نعمتـه  من أعظم بالعلم عليه اهللا نعمة فإن،بعلمه اهللا ينفعه لم عالم،القيامة
  .)٥(" الجاهل من صدورها من أقبح منه المعصية وصدور

 ـــــــــــــــــ
ت ( حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي   أيب عبد اهللا  :تأليف)١٢٧ص/٢ج (عني عن رب العاملني   إعالم املوق انظر   )١(
 .م ١٩٧٣ ـ بريوت -دار اجليل ،حتقيق  طه عبد الرءوف سعد،)هـ٧٥١، 
  .٢٥سورة النساء اآلية  )٢(
  .٣٠سورة االحزاب اآلية  )٣(
 ) .١٩٠ص/٦ج(تفسري بن كثري  انظر)٤(
  ).١٢٩ـ١٢٨ص/٢ج( قيم البن الإعالم املوقعنيانظر )٥(



 ٥٣

وأما فى الكفارات فقد جاء اإلسالم للتيسير على الناس فشرع التنويع والتخيير فى             
فخير العباد بين إطعام عـشرة      ، شرع اهللا تعالى كفارة األيمان     ثال الم فعلى سبيل :الكفارات

وإذا تعذر عليهم الكفارة بأحد هذه األمور شـرع لهـم       ،مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة     
  .  وهذا كله مراعاة ألحوال الناسالصيام ثالثة أيام

 عقَّـدتُّم  بِمـا  يَؤاخذُكُم ولَـكن َأيمانكُم في اللّه بِاللَّغْوِ يَؤاخذُكُم الَ{ :قال تعالى
تُهفَكَفَّار انماَألي امِإطْع ةشَرع يناكسم نم طسا َأوم يكُملَأه ونمتُطْع َأو متُهوسك 

َأو رِيرتَح ةقَبن رفَم لَّم جِدي ثَالَثَة اميامٍ فَصَأي انَ ذَِلكمةُ َأيكَفَّاركُم كَذَِلك نيبي اللّه 
لَكُم هاتآي لَّكُملَع ون١(}تَشْكُر(.  
 وتخييره بين الهـدى     م الصيد متعمداً  رِحوكفارة قتل الم  ،)٢( كفارة القتل الخطأ   ومثل ذلك   
  .)٤(وكفارة الظهار، )٣(طعام والصيامواإل
من جامع فى نهـار     رة   وكفا ، الظهار  كفارة  فى    والتنويع   ترتيب ال وسن رسول اهللا      

  .مراعاة ألحوال الناس ،رمضان
ـ رضى اهللا عنـه ـ عن أبى هريرة  )٦(بسنده)٥(في صحيحه  البخاريأخرج)١٨(  :قَـالَ   

    النَّبِي نْدع لُوسج نا نَحنَميب،   ٌلجر هاءفَقَالَ ، ِإذْ ج :  وَل اللَّهسا رلَكْتُ :يقَالَ ، ه :"  ا لَـكم" 
 ، لَا :قَاَل "؟هْل تَجِد رقَبةً تُعتقُها    ":فَقَاَل رسوُل اللَّه   "تُ علَى امرَأتي وَأنَا صاِئم    وقَع ":قَاَل
فَهْل تَجِد ِإطْعـام سـتِّين       ": لَا فَقَالَ  :قَاَل " وم شَهرينِ متَتَابِعينِ  فَهْل تَستَطيع َأن تَص    ":قَاَل

 فيهـا   )٧( بِعـرق   فَبينَا نَحن علَى ذَِلك ُأتي النَّبِي،       فَمكَثَ النَّبِي  : قَالَ ، لَا :قَاَل "مسكينًا

 ـــــــــــــــــ
  .٨٩سورة املائدة آية   )١(
 .٩٢سورة النساء آية  )٢(
 .٩٥سورة املائدة آية  )٣(
 .٤ـ٣سورة اادلة آية  )٤(
 ومل رمـضان  يف جامع إذا : باب ،الصوم: كتاب،١٨٣٤حديث رقم    ) ٦٨٤ص/٢ج(صحيح البخاري    )٥(

  .فليكفر عليه فتصدق شيء له يكن
 )حممد بن مسلم  ( عن الزهرِي  )بن أيب محزة  ( أَخبرنا شعيب  )احلكم بن نافع  (نا أَبو الْيمان  حدثَ:سند احلديث  )٦(

 ".احلديث:... قَالَ ـرضي اللَّه عنهـ قَالَ أَخبرنِي حميد بن عبد الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ 
 ).١١٦ص/٣ج(انظر النهاية يف غريب احلديث .طْبقَةاملُ السلَّة شبه هو :بِعرقٍ)٧(



 ٥٤

ركْتَلُ  ،تَمقُ الْمرالْعاِئُل    ": قَالَ )١( والس نقَـالَ  ،َأنَا:فَقَاَل"َأي :"      قْ بِـهدا فَتَـصفَقَـاَل   "خُـذْه
ـ يرِيد الْحـرتَينِ ـ  )٢( فَواللَّه ما بين لَابتَيها،رسوَل اللَّهَأعلَى َأفْقَر منِّي يا :الرجُل  َأهـُل   

  .)٣("َأطْعمه َأهلَك ": ثُم قَاَل، حتَّى بدتْ َأنْيابهفَضحك النَّبِي "بيت َأفْقَر من َأهِل بيتي
  : الدعوية والتربويةفوائد الحديث

  .يق عليهحتى ال يض لحال الرجل فى تنويع الكفارة  مراعاة النبى:ولىالفائدة األ
 بـالمتعلم  الرفـق  وفيـه ،  على الرجل رغم أنه جاء عاصياً   صبر النبى   : الفائدة الثانية 

ألن االبتسامة مفتاح القلوب ،للرجل  ه وابتسامت ،الدين على والتأليف التعليم في والتلطف
 ،نفـسه  على خائفا جاء حيث ،الرجل حال تباين من كان ضحكه سبب نإ:"قال ابن حجر  

  .)٤("الكفارة من أعطيه ما يأكل أن في طمع الرخصة وجد فلما،أمكنه مهما فدائها في راغباً

 ـــــــــــــــــ
انظر النهاية يف غريب احلديث البن      .صاعاً عشر خمسة يسع إنه: قيل . الكَبِري الزبيل: امليم بكسر :ملكتلا )١(

  ).٢٥٨ص/٤ج(األثري
 كَثُـرت  فإِذا العشرِ إِىل الثالث بني ما البات وجمعها سود حجارة أَلْبستها قد اليت األرض الالَّبة: لَابتيها)٢(

 شـرقية  إحدامها يكتنفاا حرتني بني واملدينة،املدينة طرىف بني ما: واملراد. وقورٍ قارة مثل واللوب الالب فهي
 :تـأليف  )٣١٤ص/١ج(وغريب احلديث   )٣٣٣ص/٢ج(انظرغريب احلديث البن اجلوزي    .(غربية واألخرى

ـ ٢٢٤،ت( بن سالم اهلروي      القاسم  عبيد أيب دار الكتاب  ، الطبعة األوىل  ،حممد عبد املعيد خان   . د:  حتقيق ) ه
ـ  بريوت–العريب  لبدر الدين حممود بن ) ٢٣١ص/١٠ج(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري،هـ١٣٩٦  

  .بريوت،  دار إحياء التراث العريب)هـ٨٥٥ت (أمحد العيين 
  :دراسة احلديث)٣(

  .رجال السند كلهم ثقات :إلسناددراسة رجال ا:أوالً
اـامع  : باب، الصوم:كتاب،١٨٣٥حديث رقم   )٦٨٤ص/٢ج( أيضاً أخرجه البخاري و:ختريج احلديث :ثانياً

 مـسلم   وأخرجه.٥٧٣٧التبسم والضحك رقم    :وباب،هله من الكفارة إذا كانوا حماويج     يف رمضان هل يطعم أ    
، غليظ حترمي اجلماع يف رمضان على الصائم      ت:باب،الصيام: كتاب،١١١١حديث رقم   ) ٥١٣ص(يف صحيحه   

البخارى (كالمها.وتثبت يف ذمة املعسر حىت يستطيع     ، وأا جتب على املوسر واملعسر    ، ووجوب الكفارة الكربى  
 .بألفاظ متقاربة به من طريق حممد بن مسلم ) ومسلم
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 )١٧١ص/٤ج(ارى البن حجر انظرفتح الب )٤(



 ٥٥

  :الناسحوال أقواعد فى مراعاة : رابعاً
 المنهج النبوي القويم القائم علـى     وهو بذلك يسلك طريق     : باألهم ثم المهم   يبدأالداعية  ـ  أ

  .وفى ذلك مراعاة لحال الناس واألعلى على األدنى،المهمعلى األهم تقديم 
فهل األولوية في هـذه الحالـة أن         ،رد منها أهلها  حتلت فيه بالد اإلسالم وشُ    اففي زمن     

  .ونترك بالد المسلمين منهوبة،نصرف همم الناس في جزئيات وخالفات وأمور فرعية
ـ وتلك حالتهمـ المسلمين   هل هموم" وطـول  ،"البنطـال والقمـيص  "لـبس  كـم  ي حف  

 ،وتمـزق الجماعـات  ،غيرها من المسائل التي تأكل األوقاتو،واألكل على المنضدة  ،اللحية
هذا الخلل الكبير الـذي أصـاب أمتنـا اليـوم فـي معـايير                ،..يع الجهود والجهاد  وتض

وتـؤخر  ،طيروتهون الخ ،وتكبر الصغير وتعظم الهين   ،حتى أصبحت تُصغِّرالكبير  ،أولوياتها
وتـستهين  ، وتكتـرث للـصغائر   ،وتهمل الفرض وتحرص على النفل    ،وتقدم األخير ،األول
  .)١( "…وتصمت عن تضييع المتفق عليه، وتَعترك من أجل المختَلف فيه،بالكبائر

فيسببون نفوراً عجيبـاً    ،قع فيها كثير من الدعاة    ويد نقطة البدء هي التي      دإن مشكلة تح  "  
 لنحدد البدء لكـل     ةوهي معرفة ظروف كل مدعو على حد      ،ام حقيقة هذا يجعلنا أم  ،..للناس
  .)٢(منهم

 فـي مكانـه     شـيء إن مراعاة أحوال الناس تقتضي منا كمسلمين أن نضع كـل            
جاهـد بنفـسه    بين من يسقي الحجيج وبين من آمـن و     عند اهللا تعالى   اويسفال تَ ،الصحيح
  . في سبيل اهللاوماله
 والْيومِ بِاللّه آمن كَمن الْحرامِ الْمسجِد وعمارةَ ةَ الْحاجسقَاي َأجعلْتُم :{لىقال تعا

داهجرِ وي اآلخبِيِل فس الَ اللّه ونتَوسي  نـدع  اللّـه  اللّـهي  الَ وـدهي  مالْقَـو 
ينالظَّاِلم*يننُواْ الَّذواْ آمراجهواْ وداهجي وبِيِل فس اللّهاِلهِموبَِأم  هِمَأنفُسو ظَمَأع 

    .)٣(}الْفَاِئزون  هم وُأولَِئك اللّه عند درجةً
 التـي  األعمـال  من الجاهلية تعمله تكان ما بين التسوية  الناس ىعل أنكر اهللا نإ"
 ،اهللا سـبيل  فـي  وجهادهم المؤمنين إيمان وبين ،بها ينتفعوا لم وإن الخير صورة صورتها

 ـــــــــــــــــ
ــ  ١٨ص"(بتـصرف يـسري  "انظر يف فقه األولويات دراسـة جديـدة يف ضـوء القـرآن والـسنة        )١(

  .م٢٠٠٠ هـ ـ١٤٢١مكتبة وهبةـ القاهرة ـ،الطبعة الرابعة،يوسف القرضاوي.د:تأليف)٢١ص
سـامل  :ارمراجعـة املستـش   ،عبـد احلميـد الـباليل     :تـأليف )٨٠ص( انظر فقه الدعوة يف إنكار املنكر     )٢(

 .م١٩٨٩ـ١٤٠٩،الكويت، دار الدعوة،الطبعة الثالثة،البهنساوي
  .٢٠ـ١٩سورة التوبة آية  )٣(



 ٥٦

 فـأنكر  ،المسلمين عمل على ويفضلونهما والعمارة بالسقاية يفتخرون المشركون كان وقد
  .)١("عليهم اهللا

ـ    النُّعمان بن بشيرٍعن  )٣(بسنده )٢(خرج مسلم في صحيحهأ)١٩(  ـ رضـي اهللا عنـه 
ا َأعمَل عملًا بعد الِْإسلَامِ ِإلَّا َأن  ما ُأباِلي َأن لَ  : فَقَاَل رجلٌ   كُنْتُ عنْد منْبرِ رسوِل اللَّه     :قَاَل

 اجالْح يقُأس،  قَاَل آخَرو :        جِدـسالْم ـرمَأع لَامِ ِإلَّـا َأنالِْإس دعلًا بمَل عملَا َأع اِلي َأنا ُأبم 
امرالْح،  قَاَل آخَرا قُلْ    : ومُل مَأفْض بِيِل اللَّهي سف ادالْجِه قَاَل،تُمو رمع مهرجـوا  : فَزفَعلَا تَر 

    وِل اللَّهسرِ رنْبم نْدع اتَكُموَأص   ةعمالْج موي وهخَلْـتُ         ، وـةَ دعمتُ الْجـلَّيِإذَا ص ـنلَكو
يهف ا اخْتَلَفْتُميمف تُهتَفْتَيفَاس،  َل اللَّهّلـ  فََأنْزجو زـَ ع جعلْتُم سقَايةَ الْحـاج وعمـارةَ   َأ"  

  .)٤("الْمسجِد الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ الْآيةَ ِإلَى آخرِها 

  

 ـــــــــــــــــ
  ).٣٤٤ص/٢ج(انظرفتح القدير للشوكاين  )١(
 .فضل الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل:باب،كتاب اإلمارة،١٨٧٩حديث رقم )٩٥٩ص(صحيح مسلم )٢(
حدثَنا معاوِيةُ بن سلَّامٍ عن     )الربيع بن نافع    ( الْحلْوانِي حدثَنا أَبو توبةَ      حدثَنِي حسن بن علي   :سند احلديث  )٣(

ـ حدثَنِي النعمانُ بن بشريٍ: قَالَ)ممطور(زيد بنِ سلَّامٍ أَنه سمع أَبا سلَّامٍ  قَـالَ كُنـت عنـد    ـ رضي اهللا عنه 
 ".ثاحلدي...منبرِ

  :دراسة احلديث)٤(
   :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
لَّامٍوأَببفتح احلاء املهملة والباء املعجمة وكسر الشني املعجمـة وهـذه          ـ   :احلبشي األسود سالم أبو طورمم:س

ـوثقه الدارقطين  محري من حي إىل نسبة احلبشي إن وقيل النسبة إىل احلبشة وهي بالد معروفة ملكها النجاشي       
  ، وقد ثبت روايته عن النعمان بن بشري،ثقة يرسل: وقال ابن حجر ،وذكره ابن حبان يف الثقات،يوالعجل

 عن روايتهو:قال العالئي .هو ثقة يرسل وروايته هذه متصلة ألنه ثبت مساعه من النعمان بن بشري              :قال الباحث 
  .مسلم صحيح يف النعمان

و ـذيب التهـذيب البـن       )٣٢ص(للدارقطينوسؤالت الربقاين   )١٦٧ـ ص ٢ج(األنساب للسمعاين :انظر(
ــر ــرح و )٢٦٢ص/١٠ج(حج ــامت واجل ــن أيب ح ــديل الب ــات )٤٣١ ص-٨ج(التع ــة الثق ومعرف
وجـامع التحـصيل يف أحكـام املراسـيل         ) ٤٦٠ــ ص  ٥ج(والثقات البن حبان  )٢٩٦ص/٢ج(للعجلي
  .)٥٤٥ص(وتقريب التهذيب البن حجر)٢٩٢ص ـ٢ج(والكاشف للذهيب )٢٨٦ص(للعالئي

  . السند ثقاتوباقي رجال
  .رواه مسلم يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
 . رواه مسلم يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٥٧

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
  .يؤخذ من الحديث أن األعمال تتفاضل ومن أفضل األعمال إيمان باهللا وجهاد في سبيله  

 رسوله وسنة اهللا بكتاب،النسك جنس من أفضل اهللا سبيل فى الجهاد وجنس":ابن تيمية قال  
 .)١("المسلمين وإجماع

 لمعاذ بـن جبـل      وصية النبي  والبدء باألهم ثم المهم     ترتيب األولويات  وقد دلَّ على    
  : اليمنإلىحين بعثه 

ـ عن ابنِ عباسٍ)٣(بسنده)٢(أخرج البخاري في صحيحه )٢٠(  ا رمنْهع اللَّه يقَـالَ ـض : 
وُل اللَّهسقَاَل رٍلبنِ جب اذعنِـ  ِلممِإلَى الْي ثَهعب ينـ ح  .ِإنَّك ستَْأتي قَوما َأهَل كتَـابٍ ": 

 ما           :فَِإذَا جِْئتَهدمحم َأنو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه وا َأندشْهي ِإلَى َأن مهعفَاد   وُل اللَّهسر .     ـمه فَـِإن 
   مهفََأخْبِر بِذَِلك وا لَكَأطَاع:           لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يف اتلَوص سخَم هِملَيع ضفَر قَد اللَّه َأن .  فَِإن 

   بِذَِلك وا لَكَأطَاع مه، مهقَةً      : فََأخْبِردص هِملَيع ضفَر قَد اللَّه تُؤْ ، َأن      دفَتُـر اِئهِميَأغْن نخَذُ م
 اِئهِملَى فُقَرع.     بِذَِلك وا لَكَأطَاع مه فَِإن .  اِئمكَرو اك٤( فَِإي( اِلهِموظْلُـومِ    . َأمةَ الْموعد اتَّقو . 

ابجح اللَّه نيبو نَهيب سلَي ٥("فَِإنَّه(. 

  
 ـــــــــــــــــ

  .)٥٢ص/٢٧ج(جمموع فتاوى ابن تيميةانظر  )١(
أخذ الصدقة مـن األغنيـاء   : باب، الزكاة:كتاب،١٤٢٥حديث رقم   )  ٥٤٤ص/٢ج(صحيح البخاري    )٢(

 . وترد يف الفقراء حيث كانوا
 أَخبرنا زكَرِياُء بن إِسحاق عن يحيى بنِ       )بن املبارك (حدثَنا محمد بن مقَاتلٍ أَخبرنا عبد اللَّه      :ند احلديث س )٣(

دبعأَبِي م نع يفينِ صب اللَّه دباسٍ  )نافذ(عبنِ عاب ناسٍ عبنِ علَى ابواللَّـ  م يضارمهنع ـ ه  قَالَ قَالَ رسـولُ   
اللَّهاذعماحلديث... ل." 

)٤(مائكَرها أي:وفَائسا تتعلَّق اليت ن فْسكها نها مالصتخانظر النهايـة يف غريـب احلـديث       .هلا وي)٤ج- 
  .)٣٠٠ص

  :دراسة احلديث) ٥(
  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
باب ال تؤخذ   ، الزكاة:كتاب،١٣٨٩حديث رقم   )٥٢٩ص/٢ج( أيضاً   وأخرجه البخاري :يج احلديث ختر:ثانيا

، اإلميان: كتاب، ١٩حديث رقم   )٣٦ص(أخرجه مسلم يف صحيحه      و،١٣٨٩ أموال الناس يف الصدقة      كرائم
 زكريـاء بـن إسـحاق    من طريـق ) البخاري ومسلم (كالمها  .الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم      : باب

  . حيىي بن عبد اهللا به بنحوه وإمساعيل بن أمية عن
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:حلكم على احلديث:ثالثاً



 ٥٨

  :والتربويةفوائد الحديث الدعوية 
  : ولىالفائدة األ

مقاصد الدين ثم المهم وأن هناك أولويات في دين اهللا وهي من          البدء باألمور األهم    
 هتمـام االومثل ذلك    ؛ لها، والبدء بها   التفطنِو  مراعاتها داعية عدم ال يصح لل  العظيمة التي   

  . ثم الفرائض واألركان ثم السنن والمندوبات والشهادتينبالتوحيد
 يصح ال الذي الدين أصل ألنهما )أي بالشهادتين (بهما البداءة ووقعت"قال ابن حجر  

  .)١("بهما إال غيرهما شيء

وكذلك وجوب االجتماع   ،وأركان اإلسالم أركان اإليمان الستة،  بمن ذلك االهتمام    و"
واالئتالف، والنهي عن التفرق واالختالف، واألمر بكل معروف، والنهي عن كـل منكـر        

  .)٢("ليه نصوص الكتاب والسنةوغير ذلك مما دلت ع
وكل فـن   ،وبعضها طريق بعض  ،وأجزاؤه مرتبة ترتيباً ضرورياً   ،إن العلم مراتب  "

وال يمكن التدرج في سـلم درجاتـه إال بعـد           ،من الفنون كالبناء ينبني بعضه على بعض      
  .)٣("ا التدرج هو أس التربيةالمنهجيةوهذ،األدنىاالنتهاء من الدرجة 

اإلنسان خيـر الخيـرين وشـر    وتمام الورع أن يعلم     :" تيمية قال شيخ اإلسالم ابن   
ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المـصالح وتكميلهـا، وتعطيـل المفاسـد              الشرين،
  .)٤( "وتقليلها

  .)٥("بأهمها أبد المصالح تعارضت إذا وأنه" :قال النوويو

 للمـؤمن  تبشيروال التوحيد إلى الدعاء،القرآن من نزل ما أول نإو":قال ابن حجر  و
 أنزلـت  ذلـك  علـى  النفـوس  اطمأنـت  فلما ،بالنار والعاصي وللكافر ،بالجنة والمطيع

 ـــــــــــــــــ
  .)٣٥٨ص/٣ج( البن حجرانظر فتح الباري )١(
الطبعـة  ،أمحد حممد العليمـي   .د:تأليف)٦٢ـ  ٥٦ص"(اخلطأ من سنة البشر   "املداراة التربوية :راجع كتاب  )٢(

  .م٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١،دار ابن حزم،األوىل
دار املنطلـق ـ ديب ـ    ،الطبعـة األوىل  ،عـادل الـشويخ  .د:تأليف)٥٢ص(انظر مسافر يف طريق الدعوة)٣(

 .اإلمارات
 ).٥١٢ص/١٠ج(انظر جمموع الفتاوى البن تيمية )٤(
 .)٢٢ص/١٣ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي )٥(



 ٥٩

  .)١("األحكام

بمـا  ،فالتدرج في الدعوة كان سمة بارزة من سمات الدعوة النبوية للنـاس كافـة     ""
ألنه يصعب على البعض أن ينخلع عن فكره وعادته فـي طرفـة             ،يناسب حالهم وحاجتهم  

  .)٢("عين
 أو  ،إهمال بقية أمـور الـدين     ، أنه ليس معنى البدء بهذه األصول والكليات       :ئدة الثانية الفا

ولكن هذه األعمال فيها أعلـى وأدنـى، وفاضـل          ،التقليل من شأنها، أو دعوى أنها قشور      
  .ومفضول، وركن وواجب ومستحب، وأهم ومهم

 والرفـق  اعدة التيسير ق، لها اإلسالمأصلَّفمن القواعد التى : والرفق بالناسالتيسيرـ ب  
 ومـا  { :قال تعـالى  ،فاإلسالم يحذر من الغلو فى الدين ، وال إفراط دون تفريط الناسب

كُملَيَل ععي جينِ فالد نجٍ مرلَّةَ حم َأبِيكُم يماهرِإب وه اكُمماس مينلس٣(}لْم(.  
 من الَنفَضواْ الْقَلْبِ غَليظَ فَظا كُنتَ لَهم ولَو نتَِل من اللّه رحمة فَبِما{: وقال تعاىل

ِلكو٤(}ح(.  

في طبعه  يكون  ويخفف أحزانه و  آالمه ، م برجل يمسح    أراد اهللا أن يمتن على العالَ     "
  .ن تراهإ القلوب تهواه ما ، ما جعلالعطاء، وفي يده من السخاوة والسهولة والرفقمن 
لى كنف رحيم، وإلـى رعايـة       فالناس في حاجة إ   ":ل هذه اآلية  يقول سيد قطب في ظال      

، لم ال يضيق بجهلهم وضعفهم ونقـصهم      ، وح وإلى بشاشة سمحة ، وإلى ود يسعهم       فائقة  
 يعطيهم وال يحتاج منهم إلى عطاء، ويحمل همومهم وال يعنـيهم            في حاجة إلى قلب كبير    

  .)٥("والسماحة والود والرضاء ويجدون عنده دائماً االهتمام والرعاية والعطف بهمه 

ويدع الرخص والتيسيرات   ،ويعمل بالعزائم ،بل من المسلم أن يشدد على نفسه      وقد يق "  
ول الناس  ط أ فقد كان ،ولكن الذي ال يقبل منه بحال أن يلزم بذلك جمهور الناس          ،في الدين 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٠ص/٩ج(انظر فتح البارى البن حجر  )١(
دار العاصمةـ الريـاض  ،الطبعة األوىل،يوسف أبوهاللة.د:تأليف)٣٢ص( التشريع والدعوةانظر التدرج بني )٢(

 .هـ١٤١٢ـ 
  .٧٨سورة احلج آية  )٣(
  .١٥٩سورة آل عمران آية )٤(
 ).٥٠١ـ٥٠٠ص/١ج(انظر يف ظالل القرآن لسيد قطب  )٥(



 ٦٠

  .)١("لكنه كان أخف الناس صالة بالناس مراعياً ظروفهم وتفاوتهم في االحتمال ،صالة
  :وقد جاءت السنة النبوية  لتقوى هذا المفهوم عند المسلمين

ـ  عن َأنَسِ بنِ ماِلك )٣(بسنده)٢( في صحيحه البخاريأخرج)٢١(  عن  ـ رضي اهللا عنه 
النَّبِيوا:" قَاَلرسلَا تُعوا ورسوا،يلَا تُنَفِّروا وشِّرب٤(" و(.  

  :ويةفوائد الحديث الدعوية والترب
وتـرغبهم  ،كل دعوة تحبب عباد اهللا في ربهم       والمراد بالتبشير ،تبشير الناس بالخير    

  . وطاعتهفي عبادته
 اتبـاع   م المسلم إلى  ق العالِ وإذا وف ،والتيسيير يتعلق بالفتوى  ،والتبشير يتعلق بالدعوة  "  

  .)٥("التبشير في الدعوة فقد أوى إلى ركن ركينو،منهج التيسير في الفتوى

 :"فقال بن حجر إلى ما يتضمنه هذا الحديث من مضامين تربوية         التفت الحافظ   اوقد    
 البـشارة  قوبلـت ،النفـرة  توجـب  التعليم ابتداء في بالشر خباراإل وهي النذارة كانت ماول

 الزجـر  وكذلك ،االبتداء في عليه التشديد وترك ،إسالمه قرب من تأليف والمراد ،بالتنفير
 ؛بالتـدريج  يكـون  أن ينبغي العلم تعليم وكذا ،ليقبل بتلطف يكون أن ينبغي المعاصي عن
 عاقبتـه  وكانت بانبساط وتلقاه فيه يدخل من إلى حبب،سهالً ابتدائه في كان إذا الشيء ألن

 ـــــــــــــــــ
الطبعـة  ،وييوسـف القرضـا   . د:تـأليف )٤٢، ٤١ص(انظر الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف       )١(

  .هـ١٤٠٢كتاب األمة ،الثالثة
ما كان النيب يتخوهلم باملوعظة والعلـم       :باب،العلم: كتاب،٦٩حديث رقم   ) ١/٣٨ج(صحيح البخاري     )٢(

 . كي ال ينفروا
 قَالَ حدثَنِي )بن احلجاج (حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَ حدثَنا يحيى بن سعيد قَالَ حدثَنا شعبةُ           :سند احلديث  )٣(

 ".احلديث... قَالَ عن أَنسِ بنِ مالك عن النبِي)يزيد بن محيد(أَبو التياحِ
  :دراسة احلديث) ٤(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
قول : باب، األدب :كتاب،٥٧٧٤حديث رقم  ) ٢٢٦٩ص/٥ج ( أيضاً وأخرجه البخاري :ختريج احلديث :ثانياً
والتسكني ضد التحريـك    " وسكنوا وال تنفروا  "وزاد فيه   ،  وكان حيب التخفيف   " يسروا وال تعسروا   :"النيب

ـ ٨٧٦ص(وأخرجه مسلم يف صحيحه     ،واملراد إدخال الطمأنينة واهلدوء على النفس      حـديث رقـم    ) ٨٧٧ـ
من طريق شـعبة    ) البخاري ومسلم (مها كال  األمر بالتيسري وترك التنفري    يف: باب، اجلهاد والسري : كتاب١٧٣٤

  . به بنحوه)بن احلجاجا
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).١٤٥ص(انظر خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة للقرضاوي )٥(



 ٦١

  .)١("ضده بخالف االزدياد غالباً
 ،عطائـه  وجزيل ،وثوابه تعالى اهللا بفضل المؤمنين أو الناس وبشروا ":قال العيني و  
 ،الوعيـد  وأنـواع  التخويف بذكر :يعني "تنفروا وال" :قوله في المعنى وكذا ،رحمته وسعة
ومـن  ،الصبيان من البلوغ قارب من وكذلك ،عليهم التشديد بترك إسالمه قرب من تألففي 
 أمـور  كانـت  كمـا  ،قليالً قليالً الطاعة بأنواع بجميعهم يتلطف ،المعاصي من وتاب بلغ

 الطاعـة  في الداخل على رسي متى ألنه ،شيء بعد شيئاً يفالتكل في ،التدريج على اإلسالم
 يـدخل  ال أن أوشـك  عليه رسع ومتى ،غالباً فيها وتزايد عليه لتهس فيها للدخول المريد
 فـأمر ،..بـالرفق  للـوالة  األمر وفيه، يستحملها ال أو ،يدوم ال أن أوشك دخل وإن ،فيها

 واإلخبـار  بـالخير  بالوعد باآلخرة يتعلق وفيما ،بالتسهيل بالدنيا يتعلق فيما اهللا رسول
  .)٢("الدارين في للعالمين رحمة لكونه اتحقيقً بالسرور
هم وبـدل أن يـسوق  ،فينبغي على الدعاة أن يقودوا الناس إلى اهللا تعالى بزمام الحب    "  

وينبغي البعد عن المبالغة في الترغيب والترهيب والتخويف الـذي يتبعـه            ،بسوط الخوف 
كان ينفر المثقفين من الدين ومـن       ولكنه  ،ألن هذا األسلوب يرضي العوام    ، الوعاظ كثيرمن

  .)٣("رجاله ودعاته

  : ما لم يكن إثماًأنه ما خير بين أمرين إال اختار أيسرهماوكان من منهجه 
ـ   ـ عاِئشَةَ   عن)٥(بسنده)٤(أخرج البخاري في صحيحه)٢٢(  َأنَّهـا  ـرضـي اللَّـه عنْها

 فَِإن كَان ِإثْمـا     ، ِإلَّا َأخَذَ َأيسرهما ما لَم يكُن ِإثْما       ، بين َأمرينِ  ما خُير رسوُل اللَّه    ":قَالَتْ
       وُل اللَّهسر ا انْتَقَممو نْهالنَّاسِ م دعَأب كَان      ِللَّـه منْـتَقفَي ةُ اللَّهمرح كتُنْتَه ِإلَّا َأن هِلنَفْس  

  .)٦("بِها

 ـــــــــــــــــ
 ).١٦٣ص/١٣ج(انظر فتح الباري البن حجر)١(
 ).٤٧ـ ص٢ج(انظر عمدة القاري للعيين )٢(
 ).١٤٦ـ١٤٥ص(بنا اإلسالمي يف عصر العوملة للقرضاويانظر خطا )٣(
 .صفة النيب : باب، املناقب:  كتاب٣٣٦٧حديث رقم ) ١٣٠٦ص/٣ج(صحيح البخاري  )٤(
 عن عروةَ بـنِ     )الزهري( عن ابنِ شهابٍ   )بن أنس (حدثَنا عبد اللَّه بن يوسف أَخبرنا مالك      :سند احلديث ) ٥(
ةَالزشائع نرِ عياـبهنع اللَّه يضـ را قَالَتهاحلديث... أَن." 
  :دراسة احلديث) ٦(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
= 



 ٦٢

 :الفوائد الدعوية والتربوية

 يـستحب  وأنـه  ،للـدين  واالنتصار العفو على والحث باألسهل األخذ الحديث في
  .تعالى اهللا حق يهمل وال لنفسه ينتقم فال الكريم الخلق بهذا التخلق للحكام

  :وكان يسهل على طالب العلم وييسر عليهم
 رضي  )٣(َأبِي سلَيمان ماِلك بنِ الْحويرِث    ن   ع )٢(بسنده)١(أخرج البخاري في صحيحه   )٢٣(

ـ  فَظَن ،فََأقَمنَا عنْده عشْرِين لَيلَـةً ، متَقَارِبون)٤( ونَحن شَببةٌ  َأتَينَا النَّبِي: قَاَلاهللا عنه 
ارجِعوا :" فَقَالَ ، رحيما ، وكَان رفيقًا  ،خْبرنَاهوسَألَنَا عمن تَركْنَا في َأهلنَا فَأَ     ،َأنَّا اشْتَقْنَا َأهلَنَا    

    موهلِّمفَع يكُملِإلَى َأه،موهرملِّي    ،وي ُأصونتُمَأيا رلُّوا كَمصلَاةُ   ، وتْ الصرضِإذَا حو ، َؤذِّنفَلْي
كُمدَأح لَكُم،كُمرَأكْب كُمُؤمِلي ٥("ثُم(.  

  ـــــــــــــــــ
= 
ـ ١١٦٨ص(أخرجه مسلم يف صحيحه     :ختريج احلديث :ثانياً  :كتـاب ،٢٣٢٧حـديث رقـم      ) ١١٦٩ـ

حممد بن  من طريق   ، وانتقامه هللا عند انتهاك حرماته    ، املباح أسهله واختياره  من    ، مباعدته لآلثام : باب،الفضائل
  . بنحوه بهعروة بن الزبري شهاب وهشام بن عروة عن 

 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً
 .رمحة الناس والبهائم : باب،األدب:كتاب،٥٦٦٢حديث رقم) ٢٢٣٨ص/٥(صحيح البخاري )١(
عن أَبِـي  )بن أيب متيمة( حدثَنا أَيوب )بن إبراهيم( حدثَنا إِسماعيلُ  )مسرهدبن  (حدثَنا مسدد :ثسند احلدي ) ٢(

 احلديث... ونحن شببةٌ عن أَبِي سلَيمانَ مالك بنِ الْحويرِث قَالَ أَتينا النبِي)عبداهللا بن زيد(قلَابةَ
 عبد بن بكر بن ليث بين من ليثي أنه خيتلفوا ومل ليث إىل نسبته يف خيتلفونـ   الليثي: ن احلويرث ك ب مال )٣(

 سـكن  . الـصحيح  هو واألول حويرثة بن مالك: ويقال .احلارث بن مالك ويقال . سليمان أبا يكىن ـمناة
 بن مالك بن اهللا عبد وابنه رمياجل وسلمة عطية وأبو قالبة أبو عنه روى . وتسعني أربع سنة ا ومات البصرة
  .)١٣٤٩ص/٣ج(انظر االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب.احلويرث

 فتح الباري البـن    و)١٠٧٤ص/٢ج(انظر النهاية يف غريب احلديث    .وشبان شببةٌ واجلمع،شابمجع   :شببة)٤(
    ).١٧١ص/٢ج(حجر

  :دراسة احلديث)٥(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً

 هاربـاً  بالشام مات يسري نصب فيهبصرى تابعي ثقة     :العجلي قال،عمرو بن زيد بن اهللا عبدهو :وقالبةـ أب 
 البصرة أهل عباد  من :ذكره ابن حبان يف الثقات وقال     . روى له الستة   بعدها :وقيل ومائة أربع سنة القضاء من

 بـن  وأنس احلويرث بن مالك عن روايته:قال العالئي ،احلويرث بن ومالك مالك بن أنس عن يروى وزهادهم
وقد ذكره ابن حجـر    ،اإلرسال كثري فاضل ثقة :وقال ابن حجر يف التقريب    ،متصلة الضحاك بن وثابت مالك

  . يف املدلسني وعده من املرتبة الثانية
= 



 ٦٣

  :يث الدعوية والتربويةفوائد الحد
فرسول ،عنهم المشقة زوال فى والسعى بالمسلمين الرفق مراعاة في الحديث :الفائدة االولى 

ـ ، يحس بمشاعر هؤالء الشباب الذين غابوا عن أهلهم عشرين يوماً    اهللا سهم  فأراد أن يؤنِّ
  .الرجوع إلي أهلهم بعد قضاء هذه المدةبترغيبهم في 

 بدأهم لو إذ "رجعتم لو ": بقوله اإليناس طريق على عليهم لكذ عرضو ": قال ابن حجر  
 طلـب  في والرحلة الهجرة  فضل وفي الحديث ..تنفير فيه يكون أن ألمكن بالرجوع باألمر
  .)١(" الشفقة من عليه كان وما التعليم وفضل،العلم

 يقتـضى  األولو":قال ابن حجر  ،)٢("وليؤمكم أقرؤكم "روايات أخرى جاء في   :الفائدة الثانية 
 واقعة الحويرث بن مالك قصة نأب عنه انفصل ثم ،عكسه والثاني،األقرأ على األكبر تقديم
 يكون أن يحتملو التعميم تفيد قاعدة تقرير فإنه اآلخر الحديث بخالف ،لالحتمال قابلة عين
   ).٣("األفقه هو يومئذ كان منهم األكبر

  
  ـــــــــــــــــ

= 
وتدليسه ال يضر ألن ابن حجر وضعه يف املرتبـة الثانيـة مـن مراتـب                ، يدلس ويرسل  هوثقة:قال الباحث 

فانتفـت علـة   ،قد صرح ابن حبان والعالئي أن روايته عن مالك بن احلويرث متـصلة          ف ا إرساله وأم،التدليس
عـداء علـي أو آل   فاحلديث ال عالقـة لـه ب  ، وأما قول العجلي فيه نصب يسري.اإلرسال عنه يف هذه الرواية 

  .غريهم و اخلوارج من إميانه يف يقدحون أو اًعلي يبغضون الذين :النواصبو:قال ابن تيمية،البيت
و الثقات البن   )٣٠٤ص(تقريب التهذيب البن حجر   و)١٩٨ـ  ٥/١٩٧ج(ذيب التهذيب البن حجر   : انظر(

 أحكـام املراسـيل     و جـامع التحـصيل يف     )٣٠ص/٢ج(و معرفـة الثقـات للعجلـي      )٢ص/٥ج(حبان  
راين  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احل       أب العباس :تأليف)١٠٥ص/٧ج(نهاج السنة النبوية   م و)٢١١ص(للعالئي
 ).٢١ص(وطبقات املدلسني البن حجر.هـ١٤٠٦مؤسسة قرطبة، ، الطبعة األوىل،حممد رشاد سامل. د: حتقيق

  .وباقي رجال السند ثقات
األذان :باب،األذان:كتاب،٦٠٥حديث رقم   )٢٢٦ص/١ج( يف صحيحه  أخرجه البخاري :ختريج احلديث :ثانياً

املـساجد  :كتـاب ،٦٧٤حديث رقـم    )٣٠٧ص(وأخرجه مسلم   ،للمسافر إذا كانوا مجاعة واإلقامة كذلك     
  .بنحوه أيوب بن أيب متيمة به من طريق) البخاري ومسلم(باب من أحق باإلمامة كالمها،ومواضع الصالة

  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً
 ).١٧٢ـ ١٧١ص/٢ج( البن حجر فتح الباري انظر)١(
حـديث رقـم    )٩٧ص(أبـودادود يف سـننه    و)٤٠٥١(قـم البخاري يف صـحيحه حـديث ر       أخرجه)٢(

 . "صحيح"وقال عنه األلباين،من حديث عمرو بن سلمة،من أحق باإلمامة:باب،الصالة:كتاب،٥٨٥

 ).١٧١ص/٢ج(انظر فتح الباري البن حجر)٣(



 ٦٤

  
  :معاً للخيراتج  في الرفق بالناس وجعله من أكثر األمورورغب 

ـ  عن عاِئشَةَ)٢(بسنده)١(أخرج مسلم في صحيحه)٢٤(    زوجِ النَّبِي ـ رضي اهللا عنها 
  وَل اللَّهسر َأن َيقٌ     ": قَالفر اللَّه اِئشَةُ ِإنا عا لَـا         )٣(يم فْقلَى الري عطعيفْقَ والر بحي 

  .)٤("يعطي علَى ما سواهيعطي علَى الْعنْف وما لَا 

 ـــــــــــــــــ
 .فضل الرفق: باب،الرب والصلة:كتاب،٢٥٩٣حديث رقم )١٢٩٠ـ١٢٨٩ص(صحيح مسلم  )١(
 حدثَنِي  )بن شريح (ا حرملَةُ بن يحيى التجِيبِي أَخبرنا عبد اللَّه بن وهبٍ أَخبرنِي حيوةُ           حدثَن:سند احلديث ) ٢(

ادالْه نيزيد بن عبد اهللا(اب(ِكْرأَبِي ب نع )ةَ)حممدشائع ننِ عمحالر دبع تنِي بِنعةَ يرمع نمٍ عزنِ حضي  ـ ر  ب
 ".احلديث...اهللا عنها ـ 

)٣(فققاف بعدها الفاء وسكون الراء بكسر :والر :وهو اجلَانب لني لَافنف خالقول اجلانب لني ويشمل  الع 
وفتح البـاري البـن     )٦٠٢ص/٢(النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري      : انظر.باألسهل واألخذ والفعل
 .)٤٤٩ص/١٠ج(حجر

  :دراسة احلديث) ٤(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً

 بضم التاء املعجمة بنقطتني من فوق وكسر اجليم وسكون املنقوطة باثنتني من حتتها               التجِيبِي :حرملَةُ بن يحيى  
 ملـصر  شـيخ  :حيىي عن الدوري  قال، من كندهيف آخرها باء منقوطة بواحدة هذه النسبة إىل جتيب وهي قبيلة  

 فلـم  الكثري وفتشته حرملة حديث تبحرت وقد :عدي بنا قالو ، وهب بابن الناس أعلم كان حرملة له يقال
وقـال  ،صدوق:وقال الذهيب   ،به حيتج وال حديثه يكتب :حامت أبو  قال و،أجلة من يضعف أن جيب ما فيه أجد

  .وأربعني أربع أو ثالثمائتني و سنة مات صدوق:ابن حجر
ناس بابن وهب كما    ورايته هنا عن ابن وهب وهوأعلم ال      ،حجرابن  و  الذهيب قالهوصدوق كما   :قال الباحث 
  .قاله ابن معني

 ياقوت بن عبـد اهللا      أيب عبد اهللا  :تأليف)١٦ص/٢ج(معجم البلدان  و )٤٤٨ص/١ج(األنساب للسمعاين :انظر(
وذيب التهذيب  ،)٤٧٧ص/٤ج(رواية الدوري  معنيوتاريخ ابن   ، بريوت -دار الفكر   ،)هـ٦٢٦،ت(احلموي

والكامـل يف الـضعفاء البـن       ،)٢٧٤ص/٣ج(واجلرح والتعديل البن أيب حـامت     ،)٢٠١ص/٢ج(البن حجر 
  ).١٥٦ص(وتقريب التهذيب البن حجر،)١/٣١٧ج(والكاشف للذهيب)٤٦١ص/٢ج(عدي

  .وباقي رجال السند ثقات
استتابة املرتـدين  :كتاب،٥٦٧٨حديث رقم)٢٢٤٢ص/٥ج( يف صحيحهأخرجه البخاري:ختريج احلديث :ثانياً

عـروة بـن   من طريق الزهري عن  ، ..ومل يصرح إذا عرض الذمي وغريه بسب النيب     :باب،ن وقتاهلم واملعاندي
  .الزبري عن عائشة بنحوه 

  . يف صحيحيهما رواه البخاري ومسلم:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٦٥

  
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

قـال ابـن   ، لى قلوب الناسإالحديث يدعونا إلى الرفق فهو أقصر الطرق للدخول      
  .)١("ضده مع يتأتى ال ما األمور من )الرفقأي مع (معه يتأتى أنه والمعنى ":حجر

 عليـه  يثيب أي "الرفق ىعل يعطي ":ومعنى خير كل سبب والرفق ":وقال النووي 
  .)٢("بغيره يتأتى ماال المطالب من لويسه غراضاأل من به ويتأتى غيره على يثيب ماال

   :)٣( فقه الموازنة بين المصالح والمفاسدمراعاةـ ج 
هذه المسألة من المسائل العظيمة التي ينبغي لكل داعية أن يتعلمها خاصةً في هذا              

   :ومما يدل على اهتمام السنة بفقه الموازنات ، لعظم الحاجة إليها،الزمان
ـ  عاِئشَةَعن)٥(بسنده )٤(أخرج البخاري في صحيحه)٢٥(  نْهع اللَّه يضـا ر جِ النَّبِيوز 
   وَل اللَّهسر َأن   اةَ       ": قَاَل لَهبا الْكَعنَوا بلَم كمقَو َأن يتَر ا    ،َألَمقَو ـنوا عراقْتَص   ـدع

يماهرِإب".    وَل اللَّهسا رفَقُلْتُ ي :     يماهرِإب داعلَى قَوا عهدقَالَ ، َألَا تَر :"      ـكمقَو ثَانـدلَا حلَو
  .)٦("بِالْكُفْرِ لَفَعلْتُ 

 ـــــــــــــــــ
 )٤٤٩ص/١٠ج(انظر فتح الباري البن حجر )١(
 ).١٤٥ص/١٦ج(انظرصحيح مسلم بشرح النووي )٢(
 إحـدامها  رجحان علم فإن ،مجعهما وتعذر املصلحتان تعارضت إذا: واملفاسد املصاحل بني وازنةامل قاعدة)٣(

 ويظـن  فيقـدمها  إحدامها رجحان العلماء لبعض يظهر فقد التساوي غلب فإن رجحان، يعلم مل وإن قدمت،
ـ  مل مصلحة منهما واحد لكل حصل فقد اتهدين صوبنا فإن فيقدمه، مقابلها رجحان آخر  اآلخـر  صلهاحي

 املتعارضة واملتزامحة لتقدمي األوىل بالتقدمي منها،وتتضمن املوازنـة  بني املصاحلهي املفاضلة  : فاملوازنة بني املصاحل  
املوازنة : الثالث. املوازنة بني املصاحل بعضها وبعض :الثاين. املوازنة بني املصاحل واملفاسد : األول :ثالثة أمور

 للعز بـن عبـد      األنام مصاحل يف األحكام  قواعد انظر.واملراعاة تتعلق ا مجيعاً   :تقل.وبعضابني املفاسد بعضه  
 الـسلمي  احلـسن  بـن  القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد الدين عز حممد أيب: تأليف)٥١ص(السالم

 بريوت عارفامل دار ،الشنقيطي التالميد بن مودحم: حتقيق)هـ٦٦٠: املتوىف (العلماء بسلطان امللقب الدمشقي،
  .لبنان –
 .فضل مكة وبنياا: باب،احلج: كتاب،١٥٠٦حديث رقم  ) ٥٧٤ ـ٥٧٣ص  /٢ج(صحيح البخاري  )٤(
 عن سالمِ بنِ عبد اللَّه أَنَّ عبد        )الزهري(حدثَنا عبد اللَّه بن مسلَمةَ عن مالك عن ابنِ شهابٍ         :سند احلديث  )٥(

ب ةَ  اللَّهشائع نع رمع نب اللَّه دبع ربكْرٍ أَخنِ أَبِي بب دمحم مـ نهنع اللَّه يضـ ر  بِيجِ النوز   َـولسأَنَّ ر 
اللَّه َاحلديث...الَق. 

  :دراسة احلديث) ٦(
= 



 ٦٦

   : الدعوية والتربويةفوائد الحديث
تـرك إنكـار    و ،فسدةترك المصلحة؛ ألمن الوقوع في الم      أنه يجوز للمسلم  :الفائدة األولى 

  . المنكر؛ خشية الوقوع في أنكر منه
 ،بالمعروف األمر من شيًئا يترك قد أنه فيه ":ابن بطال في شرح هذا الحديث     قال  

 أن: وفيه، واستبشاعه خالفه إلى ويسرعون ينكرونه قوم لفتنة اًسبب يكون أن منه يشخُ إذا
 عن ويرفع يترك بأن الفرائض، غير من اهللا دين في إليه تأنس بما تساس أن تحب النفوس
  .)١(" .منها ينكرون ما الناس

وتمام الورع أن يعلم اإلنسان خيـر الخيـرين وشـر        :"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المـصالح وتكميلهـا، وتعطيـل المفاسـد       

  .)٢("وتقليلها

مصالح أو تعارضت مـصلحة ومفـسدة،       إذا تعارضت ال  ": فقال أما اإلمام النووي  
 أخبـر أن نقـض    المفسدة بدئ باألهم؛ ألن النبي  وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك     

قواعد إبراهيم مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظـم         الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من      
 ،كعبـة  ذلك لما كانوا يعتقدون من فـضل ال        و،جديداًمن أسلم   على  فتنة  المنه، وهو خوف    

  .)٣("ويرون تغييرها عظيماً، فتركها
 وجـوب تـأليف قلـوب     ":هـو و، أمر غاية في األهميـة     إلىونبه اإلمام النووي    

ما لم يكـن فيـه تـرك أمـر          ، بسببه وا ينفر في أمرٍ قد  يتعرض اإلمام لهم     الأن  و،الرعية
  .)٤("شرعي

  ـــــــــــــــــ
= 
  .رجال السند كلهم ثقات:درراسة رجال اإلسناد:أوالً
نقـض  :بـاب ، ب احلجكتا، ١٣٣٣حديث رقم   ) ٦٣٤ص(رجه مسلم يف صحيحه     وأخ:ختريج احلديث :ثانياً

  .من طريق مالك به بنحوه،الكعبة وبنائها
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 أبـو احلـسني، علـي بـن خلـف،      :املؤلف)٢١٧ ص/١ ج(بن بطال   ال شرح صحيح البخاري  انظر   )١(
ـ ١٤٢٠ ،، مكتبة الرشد، الرياض   الطبعة األوىل ياسر إبراهيم،   : عليه،  ضبط نصه وعلق      )هـ٤٤٩ت( ،  هـ

  .م٢٠٠٠
 .)٥١٢ص/١٠ج(انظر جمموع الفتاوى البن تيمية )٢(
  ).٩٥ص  /٩ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي )٣(
  ).٩٥ص  /٩ج( املصدر نفسه )٤(



 ٦٧

 تـرك  نهوم ،المفسدة في الوقوع ألمن المصلحة ترك منه ويستفاد ":قال ابن حجر  
 ولو ،إصالحهم فيه بما رعيته يسوس اإلمام وأن ،منه أنكر في الوقوع خشية المنكر إنكار
  .)١("محرماً يكن لم ما مفضوالً كان

،  فال بد من مراعاة أحوال النـاس ومراعـاة الواقـع     العام  اإلهتمام بالرأي  :الفائدة الثانية 
  .واختيار الوقت المناسب للتغيير

يحـب  ،ن تكوين رأي عام إسالمي يناصر الفكـرة اإلسـالمية         والمسلم ال بد له م    "
ومعرفـة  ،وال يكون ذلك إال بمخالطتهم    ،)٢("ويحرص على انتصارها  ،ويكره أعداءها ،دعاتها

  .ومراعاة أحوالهم وواقعهم،مشاكلهم والسعي في حلها
 سـبب  لـزوال  إبـراهيم  قواعد على بناؤها )٣(رالزبي البن جازو  ":قال ابن حجر   
  .)٤("االمتناع

 من التحديث بكـل مـا        أيضاً ة هو الذي منع أبا هرير      ، ومراعاة المصلحة  إن خوف الفتنة  
  .سمع من رسول اهللا

ـ  عن َأبِي هريرةَ )٦(بسنده)٥(أخرج البخاري في صحيحه)٢٦(  : قَـالَ  ـ رضي اهللا عنه 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٢٥ـ ص١ج(انظر فتح الباري البن حجر )١(
دار البشري للثقافة والعلـوم     ،الطبعة األوىل ،جمدي اهلاليل .د:تأليف)٦١ص(ميةانظر من ركائز الدعوة اإلسال    )٢(

  .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١،اإلنسانية
 بن العوام بن خويلد أمه أمساء بنت أىب بكر وهو أول مولود ىف اإلسالم من املهاجرين                 : اهللا بن الزبري   عبد )٣(

رت أمه أمساء بنت أىب بكر من مكة وهـى حامـل            هاج. يكىن بأيب بكر  ، باملدينة ولد يف السنة الثانية للهجرة     
 ،فولدته ىف سنة اثنتني من اهلجرة وبويع لعبد اهللا بن الزبري باخلالفة سنة أربـع وسـتني   ،بابنها عبد اهللا بن الزبري    

ـ رمحـه اهللا ـ وقتل  ،واجتمع على طاعته أهل احلجاز واليمن والعراق وخراسان وحج بالناس مثاىن حجج  ىف  
انظـر  . سنة ثالث وسبعني وهو ابن ثنتني وسبعني سنة وصـلب بعـد قتلـه مبكـة       بن مروان  كأيام عبد املل  
 ).٩٠٧ ـ٩٠٦ـ٩٠٥ص/٣ج(االستيعاب

 ).٤٥٧ص/٣ج(انظر فتح البارى البن حجر  )٤(
 .حفظ العلم:باب،العلم:   كتاب١٢٠حديث رقم  ) ٥٦ص/ ١ج(صحيح البخاري  )٥(
 عـن ابـنِ أَبِـي       )عبد احلميد بن عبد اهللا    ( قَالَ حدثَنِي أَخي   )عبد اهللا بن  (حدثَنا إِسماعيلُ :سند احلديث  )٦(

ـ    عـن أَبِـي هريـرةَ   )بـن أيب سـعيد  ( عن سعيد الْمقْبرِي)حممد بن عبد الرمحن(ذئْبٍ   ـرضي اهللا عنـه 
 "احلديث...قَال



 ٦٨

   وِل اللَّهسر نظْتُ مفح ِنياء١( وِع(،  َثا فَبمهدا َأحفََأمثْتُه)٢(،     ثَثْتُهب فَلَو ا الْآخَرَأمو  عذَا قُطه
وملْع٤(")٣(الْب(.  

 ـــــــــــــــــ
 العلـم  مـن  نـوعني  يأ:واملعـىن .الوِعـاء  له فاستعار وجمعه العلْم محلِّ عن الكنايةَ أراد:قوله وعائني  )١(
  ).٢١٦ ـ ص ١ج(وفتح الباري البن حجر)٤٥٦ص/٥ج(النهاية يف غريب احلديث واألثرانظر.
، ونـشرته  أي أذعته: بثَثْته:وقال ابن حجر  )٢٥٧ص/١ج(انظر تاج العروس  ،أَظْهرته: إِياه وأَبثَثْته أَبثُّه:بثَثْته )٢(

  .)٢١٦ص/١ج(الباري انظر فتح 
)٣( م بالضم:لعومالبلْعى: والبرجالنهايـة يف غريـب احلـديث       انظر،املَـرِيء  وهـو  احللـق  يف الطعـام  م

  ) .٤٠٢ص/١ج(واألثر
  :دراسة احلديث)٤(

  : دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 البـاء  وفـتح  هملـة امل الصاد وسكون لفاأل  بفتح أبو عامر األصبحي  :هو إمساعيل بن أُويس   :إِسماعيلُـ  ١

وقـال  ،وثقه حيىي بن معني   ،عوف بن احلارث وامسه أصبح إىل النسبة هذه مهملة، حاء آخرها يف بنقطة املنقوطة
أمحـد  بـو حـامت عـن       أونقـل   ،ونقل العقيلي عن النسائي القول بتوثيقه     ،حمله الصدق وكان مغفالً   :بوحامتأ

  . يف أحاديث من حفظهأخطصدوق أ:وقال ابن حجر، حبان يف الثقاتوذكره ابن،توثيقه
وقـال ابـن    ،وضعفه كذلك النسائي وابن خيثمـة     ،ليس بشيء  خملط يكذب :وضعفه ابن معني يف رواية وقال     

وقـال معـروف    .ال أختاره يف الصحيح   :ارقطينالدوقال  ،روى عن مالك أحاديث غرائب اليتابع عليها      :عدي
وقد أخرج له البخاري الكثري مما توبـع        ،..بفيقبل يف املتابعات والشواهد حس    ،ضعيف يعترب به    :"واألرنؤوط

  ".والظاهر أما انتقيا من حديثـه املثبـت يف أصـوله          .ومسلم أقل منه قرابة العشرين حديثاً     ،عليه يف صحيحه  
وقد دافـع ابـن   ،روايته صحيحة يف البخاري ومسلم،هو صدوق خيطيء يف غري البخاري ومسلم     :قال الباحث 

ما أخرجا عنه إال الصحيح مـن حديثـه   أما الشيخان فال أظن ما أو:قالف،وايتهم عنهرحجر عن الشيخني ل 
  .الذي شارك فيه الثقات

ن إمساعيل أخـرج لـه   أ وروينا يف مناقب البخاري بسند صحيح :قلت:"ال ابن حجر يف مقدمة فتح الباري وق
 مشعر بأن مـا أخرجـه       لِّم له على ما حيدث به ويعرض عما سواه وهو         وأن يع ،ن ينتقي منها  أأصوله وأذن له    

وعلى هذا ال حيتج بشيء من حديثـه غـري مـا يف     ،نه كتب من أصوله   البخاري عنه هو من صحيح حديثه؛أل     
  ".ن شاركه فيه غريه فيعترب بهإمن أجل ما قدح فيه النسائي وغريه إال ،الصحيح

  .كما قال ابن حجر االحتاج حبديثهعلى وايته يف الصحيحني  حمموله فر
وروايـة  )١٥٨ص-٣ج(وتاريخ ابـن معـني روايـة الـدوري        )١٧٤ ص -١ج(ب للسمعاين   األنسا:انظر(

والثقـات  ،)٨٧ ص -١ج(وضعفاء العقيلي )١٨٠ ص -٢ج(واجلرح والتعديل البن أيب حامت    )٢٣٨ص(الدارمي
 -١ج(والكامـل يف الـضعفاء البـن عـدي     )١٧ص(والضعفاء واملتروكني للنسائي)٩٩ـ ٨ج(البن حبان   

هدي الساري مقدمة فتح     و)٧١ص( وتقريب التهذيب البن حجر   )١٢٤ـ٣ج(وذيب الكمال للمزي  )٣٢٣
= 
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  :  الدعوية والتربويةفوائد الحديث
 أمـر  مـن  لكـل  ينبغي كذلك ":قال العيني،في الحديث ما يدل على فقه الموازنات  

  .)١("ضعري أن التصريح في نفسه على خاف اإذ بمعروف

فـي  ) طرح المسائل واألمـور الـشرعية      يعني بذلك (تفإن صح  ":قال الشاطبي و
، فإن لم يؤد ذكرها إلـى مفـسدة ،          لها بالنسبة إلى حال الزمن وأهله     ميزانها فانظر في مآ   

فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما            ،فاعرضها في ذهنك على العقول    
انت غير الئقة بالعموم ، وإن لـم        تتقبلها العقول على العموم ، وإما على الخصوص إن ك         

  .)٢(" فالسكوت عنها هو الجاري على المصلحة الشرعية والعقلية،يكن لمسألتك هذا المساغ

ومن القواعد التى يجب مراعاتها في التعامل مـع النـاس،            :الناسالتعرف على حال    ـ  د
  :يندعومل الناس وا أحواللتعرف على بايدل على اهتمامه ومما، التعرف على أحوالهم

 رضي اللَّه عنْـه ـ عن َأبِي سعيد الْخُدرِي  )٤( بسنده )٣( أخرج البخاري في صحيحه)٢٧(
  وُل اللَّهسر جخَر  ىحي َأضلَّى   ،فصطْرٍ ِإلَى الْمف فَ ، َأورانْص ثُم.  مهـرَأمو ظَ النَّاسعفَو 

 ،يا معشَر النِّـساء تَـصدقْن  ": فَمر علَى النِّساء فَقَالَ  ".لنَّاس تَصدقُوا َأيها ا  ":بِالصدقَة فَقَالَ 
تُكْثرن اللَّعن وتَكْفُـرن     ": قَالَ ، وبِم ذَِلك يا رسوَل اللَّه     : فَقُلْن ".فَِإنِّي رَأيتُكُن َأكْثَر َأهِل النَّارِ    

  ـــــــــــــــــ
= 

ـ ٨٥٢،ت(أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي      :تأليف)٣٩١ص (الباري شرح صحيح البخاري    ، )هـ
وحتريـر التقريـب    ،هــ   ١٣٧٩ – بريوت   -دار املعرفة   ،حمب الدين اخلطيب  ،حممد فؤاد عبد الباقي   : حتقيق

  .)١٣٦ـ١٣٥ص/١ج(ملعروف واألرنؤوط
وقد سبقت الترمجـة لـه    . وقد متيز ومل يدم اختالطه كثرياًثقة تغري قبل موته:ـ سعيد بن أيب سعيد املقربي    ٢
  ).٢٦ص(

  .وباقي رجال السند ثقات
  .رواه البخاري يف صحيحه: ختريج احلديث:ثانياً
  .رواه البخاري يف صحيحه: احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).١٨٥ص/ ٢ج(انظر عمدة القاري للعيين )١(
 .)١٩١ـ ص٤ج(نظر املوافقات للشاطيبا )٢(
 .الزكاة على األقارب: باب،الزكاة:كتاب،١٣٩٣حديث رقم ) ٥٣١ص/٢ج(صحيح البخاري )٣(
 عـن    هو ابن أَسـلَم     زيد أَخبرنِي: ابن أَبِي مريم أَخبرنا محمد بن جعفَرٍ قَالَ        )سعيد(حدثَنا:سند احلديث  )٤(

 رِيدالْخ يدعأَبِي س نع اللَّه دبنِ عاضِ بيـ ع هنع اللَّه يضـ رولُ اللَّهسر جرخ...احلديث." 
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يرشالْع،   تُ مَأيا رينٍ    مدقٍْل وع اتصنَاق ن،  ِللُب ب١( َأذْه(  ِازِمِل الْحجالر )ـا     )٢ي اكُندِإح نم 
 اءالنِّس شَرعم"،      نْزِِلهِإلَى م ارا صفَ فَلَمرانْص ثُم ،        ودعـسـنِ مَأةُ ابـرام نَبيتْ زاء٣( ج( 

 فَقيَل امرَأةُ ابنِ مسعود     ".َأي الزيانبِ  ": اللَّه هذه زينَب فَقَالَ     يا رسولَ  :تَستَْأذن علَيه فَقيلَ  
 وكَان عنْدي   ، يا نَبِي اللَّه ِإنَّك َأمرتَ الْيوم بِالصدقَة       : قَالَتْ ، فَُأذن لَها  ".نَعم اْئذَنُوا لَها   ":قَاَل

 ، فَزعم ابن مسعود َأنَّه وولَده َأحقُّ من تَصدقْتُ بِه علَيهِم          ،تَصدقَ بِه حلي ِلي فََأردتُ َأن أَ    
فَقَاَل النَّبِي":هِملَيع بِه قْتدتَص نقُّ مَأح كلَدوو كجوز ودعسم نقَ ابد٤("ص(.  

  :والتربويةالدعوية فوائد الحديث 
ـ هذا ما فعلته زينـب   و، أهمية التفقه فى الدين وال يكون ذلك إال بالسؤال:لـى الفائدة األو

  .ـرضى اهللا عنها
هتمام بالتعرف على حال    وذلك من خالل اال   ،أحوال الناس  مراعاة النبى     :الفائدة الثانية 

  .وعدم ردهم بابه للمستفتين وفيه فتح النبى ، ر حاجتهحتى يقدالسائل المستفتي 

 ـــــــــــــــــ
)١(قْل: الُّلباب: ومجعه العانظر النهاية يف غريب احلديث .ألْب)٤٢٠ص/٤ج.(  
  ).١/٩٥٠ج(انظر النهاية يف غريب احلديث.فيها راملُستظْهِ األمور يف املُحترز الرجل يأ:احلازم )٢(
 .مـسعود  بنا زوج الثقفية معاوية أيب بنت زينب :ويقال .معاوية بن اهللا عبد ابنة أو :معاوية بنت زينب )٣(

  ).٦٨٠ص/٧ج(انظر اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر
  :دراسة احلديث)٤(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
  .وثالثني ست سنة مات يرسل وكان عامل ثقة املدين عمر موىل لمأس بن  زيدهو:زيدـ 

 وروايته هنا عن شيخه عياض بن عبد اهللا والذى ثبت مساعـه   ،صحابةهو ثقة يرسل عن بعض ال     : قال الباحث 
  .منه
وجامع التحصيل  ) ٢٢٢ص( البن حجر  وتقريب التهذيب ) ٣٤١ص/٣ج( البن حجر  ذيب التهذيب : انظر (

  ).١٧٩ص(للعالئي
  .باقي رجال السند ثقاتو
بيـان نقـصان    :باب،اإلميان:كتاب،٧٩حديث رقم   ) ٥٨ص(أخرجه مسلم يف صحيحه     :ختريج احلديث :ثانياً

حـديث  ) ٤٥٨ص(وأخرجه مسلم أيضاً  ،  اهللا به بنحوه   من طريق عياض بن عبد    ..." اإلميان بنقص الطاعات    
 من.د والوالدين  ولو كانوا مشركني األوالفضل النفقة على األقربني والزوج و     : باب،الزكاة:كتاب،١٠٠٠رقم  

فانطلقت :وفيه،بألفاظ متقاربة  عمرو بن احلارث عن زينب       عن )شقيق بن سلمة  (طريق األعمش عن أيب وائل      
  ."احلديث..حاجيت حاجتها.فإذا امرأة من االنصار بباب رسول اهللا 

  . يف صحيحيهمارواه البخاري ومسلم :احلكم على احلديث:ثالثاً
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 إلـى  زكاتهـا  تـدفع  أن للمـرأة  يجـوز  أنـه  على  الحديث بهذا دلاستُ":لثالثةالفائدة ا  
يجـوز   أنه والظاهر،..واجبة صدقة الصدقة هذه أن تسليم بعد دليال يتم إنما هذاو،..زوجها
 يجـوز  ال أنه قال ومن،ذلك من المانع فلعدم :أوالً أما ،زوجها إلى زكاتها صرف ةللزوج
فلم يستفـصلها عـن     ،العموم منزلة ينزل لها استفصاله ترك فألن :ثانياً وأما ،الدليل فعليه

.)١("اًعتطو أو كان فرضاً.عنك يجزئ قال فكأنه،واجب أو تطوع  صدقةهي هل الصدقة
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
حممد بن : تأليف، )٢٤٧ـ٢٤٦ص/٤ج(نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبارنظرا )١(

 .م١٩٧٣ – بريوت -، دار اجليل )هـ١٢٥٥،ت(علي بن حممد الشوكاين



 ٧٢

  
  
  
  :األولالفصل 

  : يف مراعاة أحوال الناسأساليب النبي 
  : مباحث ستةوفيه

  .لهم الناس في طريقة كالمه مراعاته :المبحث األول
  .وسائل اإليضاح في التوجيه والتعليم استخدامه:المبحث الثاني
  . في مراعاة أحوال الناسالتدرج كأسلوب من أساليب النبي:المبحث الثالث
  . الفروق عند الناسمراعاة النبي :المبحث الرابع

 . يستخدمها مع المخـالفين تنوع األساليب التي كان النبي  :المبحث الخامس 
  .والترغيب والترهيب،الشدةوبين اللين والمخطئين 

  . بالممازحة مراعاة لنفوس الناستعليمه : المبحث السادس
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  :المبحث األول
  . الناس يف طريقة كالمه هلم مراعاته

  :مطالبخمسة  وفيه
 علـى عـدم   حرصـه   مع ،الناس بكالم فصٍل بينٍ تحديثه  :المطلب األول 

  .في الكالماإلكثار على الناس 
أثناء حديثـه إشـعارا بأهميـة       وتغيير جلسته   ، كالمه إعادة:المطلب الثاني 

  .الكالم
  .م بما يناسب عقول الناس وأفهامهحديث النبي : المطلب الثالث
  . مع الناس مراعاة لحالهمالتبسم والبشاشة في حديث النبي:المطلب الرابع

  .ل الناس صوته مراعاة ألحوارفع النبي:المطلب الخامس
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  المطلب األول
عدم اإلكثار على الناس  على حرصه مع،الناس بكالم فصٍل بينٍتحديثه 

  في الكالم
 فقـد كـان  ،األثر الكبير في دخول كثير من الناس في اإلسالم     النيب)١(قد كان ألسلوب  ل

ريع ال يحفـظ  وال   ليس بـس ،يعده العادتكلم بكالم فَصٍل مبين، وكان إذا تكلم ،أفصح الناس 
  عـن   الباحـث  فقد تحدث ولذلك  ،الهديِّ بكالم منقطع ال يدركُه السامع، بل هديه فيه أكمل        

  . وراعى فيها أحوال الناسمجموعة من األساليب النبوية التي استخدمها
  :ً ترتياله حتى كأنه يرتل مع الناس يتمهل في كالمه كانلقد
  َأن النَّبِيـرضي اللَّه عنْهاـ عن عاِئشَةَ  )٣(بسنده)٢(خرج البخاري في صحيحهأ)٢٨( 

       ادالْع هدع يثًا لَودثُ حدحي كَاناهصا قَالَتْ  وعنها،...لََأحأََ: َأنَّه        ـاءـو فُلَـانٍ جَأب كجِبعلَا ي
 فَقَام قَبـَل َأن     )٤(وكُنْتُ ُأسبح ،ِلك يسمعني ذَ  فَجلَس ِإلَى جانبِ حجرتي يحدثُ عن رسولِ      

الْحـديثَ   )٥( لَـم يكُـن يـسرد     ولَو َأدركْتُه لَرددتُ علَيه ِإن رسوَل اللَّه       ،َأقْضي سبحتي 
كُمدر٦(" كَس(.  

 ـــــــــــــــــ
قـصد اإليـضاح    ،للتعبري ا عن املعـاين    ،أو طريقة اختيار األلفاظ وتأليفها    ،وهو طريقة اإلنشاء  :األسلوب)١(

وهوالطريقة املقنعـة   ،وإزالة العوائق عنه  ،ليغبهي العلم الذي  يتصل بكيفية مباشرة الت       :الدعوةوأسلوب  ،والتأثري
انظر األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول      .والوسيلة أداة ناقلة لألسلوب   ،املؤثرة يف املدعو مبا يتناسب مع حاله      

واحلكمـة يف   . هـ١٣٩٦،القاهرة،ضةمكتبة النه ،الطبعة السابعة ،أمحد الشائب :تأليف)٤٤ص(األساليب األدبية 
 .هـ١٤١٢،الريا ض،مطبعة سفري،ألوىلالطبعة ا،سعيد بن وهف القحطاين:تأليف)١٢٥ص(الدعوة إىل اهللا 

 .صفة النيب:باب،املناقب:كتاب،٣٣٧٤حديث رقم  ) ١٣٠٧ص/٣ج(صحيح البخاري )٢(
 عـن  )بـن شـهاب   (عن الزهرِي )بن عيينة (دثَنا سفْيانُ   حدثَنِي الْحسن بن صباحٍ الْبزار ح     :سند احلديث  )٣(

 ".احلديث... أَنَّ النبِيـرضي اللَّه عنهاـ  عن عائشةَ )بن الزبري(عروةَ
 التطوع صالة على يطْلق وقد . وغَريِمها والتمجيد كالتحميد جمازاً الذّكر أنواع على التسبيح يطلق :أسبح)٤(

للذِّكْر أيضاً ويقال . والنافلة الةافلة ولصة: النحبيت: يقال . سيت قَضحبحة . سبسبيح من والسخرة التكالس 
 الفرائض يف التسبيحات ألن التسبيح معىن يف الفريضةُ شاركَتها وإن بالسبحة النافلةُ خصت وإمنا . التسخري من

النهاية يف غريب   انظر  .واملعىن أنا كانت تصلي النافلة    ،كالتسبيحات نافلَة ألا سبحة النافلة لصالة يلفق نوافلُ
  ).٨٣٣ص/٢ج( البن األثري احلديث واألثر

  )٩٠٩ص/٢ج(النهاية يف غريب احلديث واألثرانظر ،فيه ويستعجل يتاَبعه أي:يسرداحلديث )٥(
  :دراسة احلديث) ٦(

= 
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  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
   حديثه العاد دع لو " :قال العيني ، جميعيحفظه ال   واضحاً مفهوماً كالم النبي كان  

 الحديث يتابع يكن لمو ،يسرد يكن مول - عده على لقدر أي - لعده - حديثه كلمات أي -

  ـــــــــــــــــ
= 
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 بفتح الباء املنقوطة بواحدة والزاي املشددة ويف آخرها الراء هذا اسـم ملـن   ـ: الْحسن بن صباحٍ الْبزار   ـ١

ـ  خيرج الدهن من البزر أو يبيعه  محدأ وكان،ببغداد عجيبة جاللة له  وكانصدوق:وقال أبوحامت،وثقه أمحد،  
أحـد  :وقـال الـذهيب   ،وذكره ابن حبـان يف الثقـات      ،صاحل: وقال النسائي ،هوجيل قدره من يرفع حنبل بن

روى لـه البخـاري      وأربعني تسعمائتني و  سنة مات فاضال عابدا وكانصدوق يهم    :وقال ابن حجر  ،األعالم
  .صدوق وهو إىل الثقة أقرب:وقال معرف واألرنؤوط،والترمذي والنسائي

ه يف الرواية عن سفيان بن عيينة حممد بن منـصور الطوسـي             وقد تابع ،هوصدوق روى له األئمة   :قال الباحث 
  .وسيأيت يف ختريج احلديث،وهوثقة

واجلرح والتعديل البـن    )٢٥٢ص/٢ج(وذيب التهذيب البن حجر   )٣٣٦ـ  ١ج(ب للسمعاين األنسا :انظر (
وتقريـب  )٣٢٦ص/١ج(والكاشـف للـذهيب   )١٧٦ص/٨ج(والثقات البـن حبـان    )١٩ص/٣ج(أيب حامت 
  ).٢٧٤ص/١ج(رير تقريب التهذيب ملعروف واألرنؤوطوحت)١٦١ص(التهذيب

 عـن  لكـن  دلـس  رمبـا  وكان ،بأخرة حفظه تغري أنه إال حجة إمام فقيه حافظ ثقة :عيينة بن سفيانـ  ٢
ذكره ابن حجر يف املرتبة الثانية مـن مراتـب          ، سنة وتسعون إحدى وله وتسعني مثانمائة و  سنة مات،الثقات

  تدليسه وقلة مامتهإل الصحيح يف له وأخرجوا تدليسه األئمة احتمل نم التدليس وهو
فمنهم من مل يوجـب لـه       :"قال العالئي يف كتابه املختلطني    ، ومل يدم طويالً   هـ١٩٧وأما اختالطه فكان سنة   

وعامة من مسع   :"  وقال أيضا  ،"كسفيان بن عيينة  ،إما لقصر مدة االختالط وقلته    ،ومل حيط من مرتبته   ،ضعفاً أصالً 
   "ومل يسمع منه متأخر يف هذه السنة إال حممد بن عاصم األصفهاين،  قبل سنة سبعمنه إمنا كان
  وكـذا .ألن اختالطه مل يدم طـويالً ،  االختالط غري قادحة ألنه متيز     فعلة، هو ثقة يدلس واختلط   :قال الباحث 

  .لوا تدليسه إلمامته وقلة تدليسهوألن اإلئمة احتم،علة التدليس فهو ال يدلس إال عن ثقة
 أليب  لكواكب النريات او)٣٢ص(وطبقات املدلسني البن حجر   )٢٤٥ص ( البن حجر  تقريب التهذيب : انظر (

  .)٤٦ص(،)٥ص(واملختلطني للعالئي )٤٢ص(الربكات الذهيب
  .وباقي رجال السند ثقاث

عن حممد بن منصور الطوسي قـال     ،٣٦٥٤حديث رقم )٥٥٣ص(أخرجه أبوداود يف سننه   :ختريج احلديث :ثانياً
حـديث رقـم    ) ١٢٤٧ص(وأخرجه مـسلم يف صـحيحه       ، فيان عن الزهري عن عروة به بنحوه      حدثنا س 
من طريق يونس بن يزيد عن ابن شـهاب     ، فضائل أىب هريرة الدوسى    من:باب،فضائل الصحابة :كتاب،٢٤٩٣
 .به بنحوه
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً
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ـ  لـئال  ،التـأني  سبيل على  واضح مفهوم بكالم يتكلم كان بل ،استعجاالً  علـى  سـيلتب
   (١) . "تمعالمس

 حروفـه  أو مفرداتـه  أو كلماته عد لو أي،حصاهأل العاد عده لو ":قال ابن حجر  و
  .)٢("والتفهيم الترتيل في المبالغة بذلك والمراد آخرها وبلغ ذلك ألطاق

ـ    جابِر بن عبد اللَّهعن  )٤(بسنده)٣( في سننهدأخرج أبو داو)٢٩(   ـ رضـي اهللا عنـه 
  .)٧(")٦( َأو تَرسيٌل)٥( تَرتيٌل اهللاِ  كَان في كَلَامِ رسول:قَال

 ـــــــــــــــــ
 ).١١٥ص/١٦ج(انظر عمدة القاري للعيين  )١(
 ).٥٧٨ص/٦ج(انظر فتح الباري البن حجر )٢(
  .٤٨٣٨ يف الكالم ،حديث رقم يباب يف اهلد،األدب:كتاب) ٧٢٦ص(سنن أىب داود  )٣(
جِد  سمعت شيخا في الْمـس     :حدثَنا محمد بن الْعلَاِء حدثَنا محمد بن بِشرٍ عن مسعرٍ قَالَ          :سند احلديث  )٤(

 ".احلديث...يقُولُ سمعت جابِر بن عبد اللَّه يقُولُ 
 فيـه  أمهلـت  إذا ترتيالً الكالم ورتلت مفَلج: ومرتلٌ املُتنضد حسن:رتلُ وثَغر الشيء تنسيق الرتلُ:ترتيلٌ)٥(

ترتلُ وهو تأليفه وأحسنتلُ كالمه يف يسرلَ إذا ويتانظر.( واحد والترسيل الترتيل  ومعىن ،بعض من بعضه فَص :
ـ ١٧٥،ت( أيب عبد الـرمحن اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي            :تأليف  )١١٣ص/٨ج( تاب العني ك ) هـ

ـ ، دار ومكتبـة اهلـالل     ،السامرائي إبراهيم.د،مهدي املخزومي .د:حتقيق ون املعبـود شـرح سـنن أيب        وع
 – دار الكتـب العلميـة       ، الطبعة الثانية  ،ق العظيم آبادي   حممد مشس احل   أيب الطيب :تأليف،)١٣/١٢٦ج(داود

  .هـ١٤١٥  بريوت
غريـب  انظر  ،يعجلْ مل إذا وكَالَمه مشيته يف الرجلُ ترسلَ :يقَالُ،الترسيل التمهل وهو مبعىن الترتيل    :ترسيلٌ)٦(

 . )٣٩٤ص/١ج( البن اجلوزياحلديث
  :دراسةاحلديث) ٧(

  : اإلسناددراسة رجال:أوالً
رجال السند كلهم ثقات غري الرواى الذى قبل الصحايب فإنه مبهم وقد توسعت يف كتب احلديث غري التسعة                  

  .فلم أقف عليه
أومـن مسـي وال تعـرف       ،وأما املبهم الذي مل يسم    :قال احلافظ ابن كثري   ،واحلديث يستأنس به  :قال الباحث 

فإنه يـستأنس   ، من عصر التابعني والقرون املشهود هلا باخلري       ولكنه إذا كان  ،فهذا ممن ال يقبله أحد علمناه     ،عينه
انظر الباعث احلثيـث  ،وقد وقع يف مسند اإلمام أمحد وغريه من هذا القبيل كثري،ويستضاء ا يف مواطن ،بروايته

توزيع مكتبة  ،طبعة دار الكتب بريوت   ،أمحد حممد شاكر  :تأليف)١٣٧ص(شرح اختصار علوم احلديث للحافظ      
  .م١٩٩٤هـ ـ١٤١٥،السنة

  .وسيورد الباحث بعد هذا احلديث جمموعة من األحاديث بنفس معىن احلديث
= 
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  : فوائد الحديث الدعوية والتربوية
لما لذلك من أهمية كبيرة في إثارة ، االهتمام بوضوح الكالمضرورةهذا الحديث يشير إلي 

.وال منفرة، و في إيصال المفاهيم الصحيحة غير مغلوطة، االنتباه  
حتى أنه لو تفرغ أحدهم إلحـصاء       ،  تفهيم صحابته  ى عل  حريصاً لقد كان النبي  و
   .حصاه أل كالمه

   : كالمهفي ال يسرد وقد روت السيدة عائشة علة كونه 
كَان كَلَـام  :"قَالَتْ ــ رضي اهللا عنهاعن عاِئشَةَ  )٢(بسنده)١( في سننهدأبوداوأخرج )٣٠(

وِل اللَّهسرلًاا فَص٣( كَلَام(هعمس نكُلُّ م همفْهي " )٤(.  

  ـــــــــــــــــ
= 
لكنها مجيعاً لـيس فيهـا      ، وهناك روايات للحديث يف غري التسعة     ، أبو داود  انفرد بروايته :ختريج احلديث :ثانياً

  .تصريح باسم الرجل املبهم
يف حكمـه علـى أحاديـث سـنن أيب          : ينقال األلبـا  ،حسن بشواهده  احلديث:حلكم على احلديث  ا:ثالثاً
شـاهد  لحـديث  ول،ولعل الشيخ األلباين أراد صحة معـىن احلـديث      :قال الباحث ،"صحيح)"٧٢٦ص:(داود

ـ   بـاب  ، املناقب: كتاب)٨٢٨ص(رواه الترمذى ، عندالترمذي وأمحد من حديث عائشة ـ رضي اهللا عنها 
رقـم  )٢٥٧ص/٦ج(ورواه أمحد ىف مـسنده    " حيفظه من جيلس إليه   " ولفظه ٣٦٣٩حديث رقم   ،ىف كالم النيب  

  . من طريق حممد بن مسلم الزهري عن  عروة بن الزبري عن عائشة بنحوه،٢٦٢٥٢احلديث
 .باب اهلدى ىف الكالم ،األدب: كتاب،٤٨٣٩رقم احلديث  ) ٧٢٦ص(سنن أيب داود )١(
بـن  ا( قَالَا حدثَنا وكيع  ، ابنا أَبِي شيبةَ   )شيبةعبداهللا بن أيب    ( وأَبو بكْرٍ  )بن حممد (حدثَنا عثْمانُ :سند احلديث )٢(

 )بن الزبري ا( عن عروةَ  )بن شهاب ا( عن الزهرِي  )بن زيد ا( عن أُسامةَ  )بن سعيد بن مسروق   ا( عن سفْيانَ  )اجلراح
  ".احلديث... قَالَت رضي اهللا عنهاعن عائشةَ 

   .)١٩٦ص/٢ج(انظر غريب احلديث البن اجلوزي،طمتوس بين أي:فصالً)٣(
  :دراسة احلديث)٤(

   :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
وقد سبق  .  وتدليسه ال يضر   دلس رمبا وكان ثقة الكويف اهللا عبد أبو الثوري مسروق بن سعيد بن سفيانـ  ١

  ).٤٥ص (الترمجة له
الياء املنقوطة من حتتها بنقطتني يف آخرهـا ثـاء         بفتح الالم وتشديدها وسكون     ـ  :يثياللَّ زيد بن  أسامة ـ٢

 ،صـاحل  ثقة :املوصلي يعلى أبو وقال،وثقه ابن معني  ،ـمنقوطة بثالث من فوقها هذه النسبة إىل ليث بن كنانة         
 ومجاعـة  الثوري عنه يروي:عدي بنا وقال،ثقة :عنه وغريه الدوري وقال بأس به ليس :الدارمي عثمان وقال
وذكـره ابـن حبـان يف       ، ثقة :وقال العجلي ،صاحل :أبوداود وقال ،مشهور مدين :منري بنا  وقال ،الثقات من

مائـة   سـنة  مات،يهم صدوق :وقال ابن حجر  ،وممن ضعفه النسائي وحيىي بن سعيد وأمحد بن حنبل        ،الثقات
= 
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  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 فيه مـشقة    الحديث سردن  إل" الحديث معهم؛   عند شار الحديث إلى ضرورة مراعاة الناس     أ

 معـدوداً  كان كالمه أنتأنيه ونتيجة ، في حديثه  يتأنى النبي كان ولهذا ،على السامعين 
 حتـى يكـون     ،بل يوجز لهم    اإلطالة على الناس في الحديث     عدم وكان من عادته  ،يفهم

فالمتحدث المقتـصد فـي   ،إغراقهم في استطراد ممل ومتعب   دون   أقرب ألفهام الحاضرين  
إن السامع في األغلـب  ،..وأشوق لقلوبهم،حديثه يكون كالمه دائماً أوقع في نفوس مستمعيه 

يصيبه بعدها اإلعياء   ،أكثر من ثماني عشر دقيقة متوالية     ال يستطيع أن يتابع بانتباه وتركيز       
  .)١( "رويود لو يستريح حتى يجد مشوقاً آخ،والشرود

وكـانوا  ، حباً شـديداً ولقد كان الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ يحبون النبي   
 كان ال يكثر عليهم المواعظ خوفاً عليهم مـن          إال أن النبي   يحرصون على سماع كالمه   

  .الملل والسآمة
يـذَكِّر   كَان عبد اللَّـه      : قَالَ )٢(َأبِي واِئلٍ عن   )١(بسنده)٢(أخرج البخاري في صحيحه   )٣١(

  ـــــــــــــــــ
= 
فهـو  ،وهي نسخة صاحلة ،روى له مسلم يف الشواهد مما يرويه عن ابن وهب         :وقال معروف واألرنؤوط  ،ثالثو

  .احلديث إال عند املخالفةحسن 
مجاعة من الثقات كما قـال       وقد روى عنه     ،إال عند املخالفةمجعاً بني األقوال    ،حسن احلديث هو  :قال الباحث 
  .ابن عدي

وتـاريخ  ) ٤١٢ـ ص١ج(حنبلوالعلل ومعرف الرجال ألمحد بن )١٥١ـ ص٥ج(انظر االنساب للسمعاين   (
و ذيب التهذيب   )٣٩٤ـ ص ١ج( الضعفاء البن عدي   والكامل يف ) ٣٤٢ـ ص ٣ج(رواية الدوري ابن معني   

ــ  ١ج(ومعرفة الثقات للعجلي  ) ٢٨٤ص/٢ج(واجلرح والتعديل البن أيب حامت      ) )١٨٣ص/١ج(البن حجر   
وحترير التقريـب ملعـروف     )٩٨ص(تقريب التهذيب البن حجر   . )٧٤ص/٦ج(والثقات البن حبان  )٢١٦ص

  .)١١١ص/١ج(واألرنؤوط
  .وباقي رجال السند ثقات

ىف :باب،  عن رسول اهللا   املناقب:  كتاب ٣٦٣٩حديث رقم    )٨٢٨ص( الترمذى   أخرجه :ختريج احلديث :اًثاني
 حممد بن مـسلم   أسامة بن زيد ويونس بن يزيد كالمها عنمن طريق" حيفظه من جيلس إليه   " ولفظه ،النيب كالم

  . بنحوهبهالزهري 
حسن ) "٨٢٨ص( سننه بعد ذكره للحديث      قال الترمذي يف  ، احلديث إسناده حسن  :احلكم على احلديث  :ثالثاً

 .حديث حسن ) ٧٢٦ص (داود  وقال األلباين يف حكمه على أحاديث سنن أيب" صحيح
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠،دار ابن حزم،الطبعة األوىل)٥٨ـ ٥٧ص(انظرفنون احلوار واإلقناع حملمد دمياس)١(
 .هل العلم أياماً معلومةمن جعل أل: باب،العلم:كتاب،٧٠حديث رقم)٣٩ص/ ١ج(صحيح البخاري )٢(
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 : قَـالَ  ، لَوددتُ َأنَّك ذَكَّرتَنَا كُلَّ يومٍ     :يا َأبا عبد الرحمنِ   :النَّاس في كُلِّ خَميسٍ فَقَاَل لَه رجلٌ      
        لَّكُمُأم َأن هَأنِّي َأكْر ذَِلك ني مننَعمي ا ِإنَّهَأم،كَم ظَةعوبِالْم لُكُمِإنِّي َأتَخَوو   النَّبِـي ا كَـان 

  .)٥(" علَينَا)٤( بِها مخَافَةَ السآمة)٣(يتَخَولُنَا

  ـــــــــــــــــ
= 
 عن أَبِي   )بن املعتمر ( عن منصورٍ  )بن عبداحلميد (حدثَنا جرِير :حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ قَالَ     :سند احلديث  )١(

 "احلديث...)بن مسعود( قَالَ كَانَ عبد اللَّه)شقيق بن سلمة(وائلٍ
 الراء بفتح خمضرم واحدهم املخضرمون(خمضرم ثقة الكويف وائل أبو األسدي لمةس بن شقيقهو  : وائلٍ وأَب )٢(

 ألنـه  فيـه  احلديث أهل مصطلح هذا .له صحبة وال، يره ومل وأسلمالنيب وزمن اجلاهلية أدرك الذي وهو
 فـة خال يف مات )أنثى أو هو ذكر من يدري ال خمضرم حلم قوهلم من هو أيهما من يدري ال طبقتني بني متردد
تـدريب الـراوي يف شـرح تقريـب          و)٢٦٨ص( تقريب التهذيب    :انظر،سنة مائة وله العزيز عبد بن عمر

 عبـد الوهـاب عبـد       :حتقيق )هـ٩١١،ت(عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي     :تأليف)٢٣٨ص/٢ج(النواوي
  . الرياض–مكتبة الرياض احلديثة ، اللطيف

 فـيعظُهم  للموعظة فيها ينشطون اليت احلالَ يطلُب :أي باحلاء تحولُنا ي هي:وقال بعضهم ،يتعهدنا :يتخولُنا)٣(
وفـتح البـاري البـن      )١٨١ص/ ٢ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري      .فيملُّوا عليهم يكْثر وال فيها
  .).٢٢٨ص/ ١١ج(حجر

)٤(ةآمريانظر النهاية يف غريب احلديث البن األث. امللَلُ: الس)٨٢٧ص/ ٢ج.(  
  :دراسة احلديث )٥(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
وثقه ابن معني وعبد اهللا بن منري وقال ابـن أيب           ، الكويف شيبة أيب بن حممد بن  عثمان :عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ   ـ  
 ولـه  شـهري  حافظ  ثقة :وقال ابن حجر  ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ،احلافظ:وقال الذهيب  عنه   ،صدوق:حامت
روى لـه البخـاري      سنة ومثانون ثالث وله وثالثني تسعمائتني و سنة مات "وقيل كان الحيفظ القرآن   ،أوهام

كان ال حيفظ   :وقيل  ،له أوهام :"قول ابن حجر  :قال معروف واألرنؤوط  ، والنسائي وابن ماجه   دومسلم وأبو داو  
وقـد أطلـق توثيقـه     ،ح يف عدالته  وعدم حفظه القرآن ال يقد    ،..لو مل يذكرها ابن حجر لكان أحسن      "القرآن
  .األئمة

  .ه كثري من علماء اجلرح والتعديلوقد وثق.هو ثقة:قال الباحث
و الكاشف  )١٦٦ص/ ٦ج(واجلرح والتعديل البن أيب حامت    )١٣٦ـ ص ٧ج(ذيب التهذيب البن حجر   :انظر(

 تقريب  وحترير)٣٨٦ص(وتقريب التهذيب البن حجر   )٤٥٤ص  /٨ج(والثقات البن حبان  )١٢ص/ ٢ج(للذهيب
  .)٤٤٥ص/٢ج(التهذيب ملعروف واألرنؤوط
  .وباقي رجال السند ثقات

 ما كان الـنيب   :باب،العلم:كتاب،٦٨حديث رقم )٣٨ص/ ١ج( أيضاً أخرجه البخاري :ختريج احلديث :ثانياً
ــي ال ين    ــم ك ــة والعل ــوهلم باملوعظ ــروايتخ ــضاً .ف ــره أي ــديث )٢٣٥٥ص/ ٥ج(وأخ ح

= 
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  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
فمن اآلفـات التـي     "، مراعاة أحوال الناس عند وعظهم وذلك بعدم اإلكثار عليهم         استحباب

مـن مقاصـدها تـذكير      فاإلكثار من المواعظ والتي     ،تنتاب النفس اإلنسانية السآمة والملل    
والشعور المطـرد بالتقـصيرالذي     ،يورث حالة من التشبع بالتكاليف    ،الناس وتقويم سلوكهم  

وهو ما قد يعود بسلبية الملل ومن ثم اإلعراض عـن اسـتماع مثـل هـذه                 ،يعيشه الفرد 
   .)١("المواعظ

 تعلـيمهم  إلـى  التوصـل  وحـسن   بأصـحابه  النبي رفق وفيه:"قال ابن حجر  
ـ ،ذلـك  فـي  به قتديوي،ملل وال ضجر عن ال بنشاط عنه أخذوالي ،وتفهيمهم  التعلـيم  نإف
  .)٢("والمغالبة بالكد أخذه من الثبات إلى دعىأو مؤنة خفأ بالتدريج

 العمـل  فـي  الجد في المداومة ترك استحباب:" التي جاء بها الحديث    ومن الفوائد 
 عدم مع يوم كل إما :سمينق على لكنها مطلوبة المواظبة كانت وإن ،اللالم خشية الصالح
 وإمـا  بنـشاط  الثاني على لليقبِ،الراحة ألجل الترك يوم فيكون ،يوم بعد يوماً وإما،التكلف
 مراعـاة  مـع  الحاجـة  والضابط ،واألشخاص األحوال باختالف ويختلف الجمعة في يوماً
  .)٣("النشاط وجود

واإلطالـة   نـاس فإن مداومة تحـديث ال     ومن ثم  ،فالملل من طبيعة النفس البشرية    
 فإذا كان رسول    ، كل ذلك من أسباب إماللهم      ،وإتيانهم في غير الوقت المناسب    ،عليهم فيه 

ن يمـل   أيخشى  ، وهوالذي يتمنى المؤمنون لقاءه والحديث معه واالستمتاع لما يقول         اهللا  
  .)٤( "فكيف بمن هو دونه الناس بالموعظة

  ـــــــــــــــــ
= 

حـديث  )١٣٩٨ص( يف صـحيحه   مسلموأخرجه  .عد ساعة املوعظة ساعة ب  :باب،الدعوات:كتاب،٦٠٤٨رقم
 مـن طريـق  )البخاري ومسلم (كالمها،االقتصاد يف املوعظة  :باب.وصفةنعيمها وأهلها ، اجلنة:كتاب،٢٨٢١رقم

  . شقيق بن سلمة به بنحوهسليمان بن مهران ومنصور بن املعتمر عن
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً

الطبعـة  ،حييـي الـدجين  .د:تـأليف )٢٤١ص( الـدعوة إىل اهللا أصـوهلا  ووسـائلها وأسـاليبها          انظر) ١(
 .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨،أفاق،،الثانية

 ).٢٢٨ـ ص١١ج( البن حجرانظر فتح الباري )٢(
 ).١٦٣ـ ص١ج(املصدر نفسه )٣(
الريـاض  دار العاصـمة    ،سليمان بن قاسم العيـد    :تأليف)١٥٤ص(انظر املنهاج النبوي يف دعوة الشباب     )٤(

 .هـ١٤١٥
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ويرغـب  ،ى المقصود منهـا   بل يقتصر عل   في خطبته  أال يطيل     هديهوكان من   
  .  ذلكفيالدعاة والوعاظ 

 خَطَبنَـا   : قـال  )قيق بن سـلمة   شَ( واِئلٍ يَأبعن  )٢(بسنده)١( في صحيحه  مسلمأخرج  )٣٢(
ارملَغَ  )٣(عَأبو زجَل قُلْنَا   ، فََأوا نَزقْظَانِ   : فَلَما الْيا َأبكُنْـتَ          : ي تَ فَلَـوـزجَأولَغْـتَ وَأب لَقَد 

ِإن طُوَل صلَاة الرجِل وقـصر خُطْبتـه         ": يقُولُ  ِإنِّي سمعتُ رسوَل اللَّه    :فَقَاَل،)٤(نَفَّستَتَ
  .)٦("وِإن من الْبيانِ سحرا، فََأطيلُوا الصلَاةَ واقْصروا الْخُطْبةَ، من فقْهِه)٥(مِئنَّةٌ

  :ةفوائد الحديث الدعوية والتربوي
 ينسي هجعل ي الكالم فإن اإلكثار من    ، في الحديث مع الناس    باالقتصاداألمر  :الفائدة األولى 

هذا بعـد عـن     في  و ،الخطب  بعض في نشاهدهما   وهذا ،يؤدي إلي الملل   وبعضاً، بعضه
 تـؤدي  الخطبة إطالة نإف ،حوالهمأ يإذ أنه كان يراع   ، مع الناس  الحديث في   منهج النبي 

 فـي  يطيـل  ال الناجح فالخطيب،الملل ذلك يحصل ال حتى تقصيرها يسنالناس،ف ملل إلى
  .المستمعين وظروف ألحوال مراعاة خطبته

 ـــــــــــــــــ
عن سريج عـن   .ختفيف الصالة واخلطبة    :باب،كتاب اجلمعة ،٨٦٩حديث رقم   ) ٣٩٣ص(صحيح مسلم    )١(

 .احلديث... يونس عن عبد الرمحن عن أبيه عن واصل قال أبووائل خطبنا عمار 
 عبد الْملك بنِ( الْملك بنِ أَبجر عن أَبِيه   حدثَنِي سريج بن يونس حدثَنا عبد الرحمنِ بن عبد        :سند احلديث  )٢(

 "احلديث... خطَبنا عمار فَأَوجز)شقيق بن سلمة( عن واصلِ بنِ حيانَ قَالَ قَالَ أَبو وائلٍ) أَبجرسعيد بن
 احلبشة وصلى القبلتني وهـو       وهاجر إىل أرض   خمزوم لبين حليف اليقظان أبا يكىن ياسر بن هوعمار:عمار )٣(

مث شهد بدراً واملشاهد كلها وأبلى ببدر بالء حسناً مث شهد اليمامة فأبلى فيهـا أيـضاً             ، من املهاجرين األولني  
  )١١٣٦ـ١١٣٥ص/٣ج(انظر االستيعاب البن عبدالرب.هـ٣٧ويومئذ قطعت أذنه تويف سنة 

)٤( تفَّسنأي : ت فَّس إذا املُتكَلم أن وأصله . أطَلْتنلَت القَولَ استأنف تهانظـر النهايـة يف     .اإلطالة عليه وس
 ).٢٠٣ص/٥ج(غريب احلديث

واملعىن إن إطالة الصالة وقصر اخلطبة عالمة على فقـه          ، الرجل فقْه به يعرف مما ذلك إنّ :أي،عالمة :مئنةٌ)٥(
البشر تدخل عليه السآمة مهما كـان       وكالم  ،وذلك أنه يعرف أن الناس يف حاجة إىل تذكري غري ممل          -الرجل  
النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر البـن      انظـر  .-والذي ال تسأم منـه القلـوب كـالم اهللا         ،فصيحاًَ
  .)٦٠٥ص/٤ج(األثري

  :دراسة احلديث)٦(
  .رجال السند كلهم ثقات: دراسة رجال اإلسناد:أوالً
  .رواه مسلم يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
  .رواه مسلم يف صحيحه: حلديثاحلكم على ا:ثالثاً
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والنفوس تتغير رغبتها بـين فتـرة   ،والعقول لها أوقات وأوقات،القلوب لها إقبال وإدبارإن  "
ـ  ،م العلم وتعليمه يجب أن يكون وفق الهمة والرغبـة     لُعولذلك كان تَ  ،وأخرى ة ووفـق طاق

  .)١("وال بد من استراحات بين الدرس والدرس،األشخاص
 الخطيـب  على فيجب الخطبة، وقت تحديد في أساسي دور لها الجو طبيعة اًوأحيان

 مـن  يختلف واإلطناب اإليجاز فن أن الخطيب يعلم أن بد  وال ،معتدلة بصورة ذلك مراعاة
 وظـروف  الموضـوع،  ونـوع  ، ومللهم إقبالهم في السامعين حال بحسب حال، إلى حال
  .اإللقاء

 عرفوه إذا فإنهم يلتزمه، ثابت معتدل زمن على سامعيه يعود أن الخطيبب ويحسن
  .حضوره والزموا أحبوه التزامه ودقة بانضباطه

  ،ذلك دائماً  على مواظباً يكن لم   النبي أن إال،الخطبة تقصير سنية على هذا الدليل  ومع 
 هناك كان فإن ، التطويل تستدعي حاجة هناك يكن لم إذا اناألحي أكثر في يفعله كان وإنما
  . أطال حاجة

 بحـسب  أحياناً ويطيلها ، أحياناً خطبته يقصر وكان" - اهللا رحمه - القيم ابن قال   
  .)٢( "الراتبة من أطول العارضة خطبته ،وكانت الناس حاجة

فهي إمـا  :ناهذة العبارة معنيتحتمل "وإن من البيان لسحراً"في معنى قوله    :الفائدة الثانية 
 لميـل  بالـسحر  وشـبهه  البيان بتعليمهم عباده على امتن تعالى اهللا أنبمعنى المدح وهو    

يان يخـدعون النـاس بمعـسول       ألن بعض الناس من أصحاب الب      وإما بمعنى الذم  ،القلوب
  .)٣(" بالسحرة ألنهم اشتركوا في خداع الناسفشبههم النبيكالمهم 

 : قَـالَ اـم ـ رضي اهللا عنه  ابنِ عباسٍعن)٥(هسندب)٤(هري في صحيحأخرج البخاو)٣٣(
 ولَا تُملَّ النَّـاس     ، فَِإن َأكْثَرتَ فَثَلَاثَ مرارٍ    ، فَِإن َأبيتَ فَمرتَينِ   ،حدثْ النَّاس كُلَّ جمعة مرةً    

 آنذَا الْقُره،    مي الْقَوتَْأت نَّكيلَا ُألْفو ، و     هِميثدح نم يثدي حف مه،   هِملَـيع فَتَقُص ،   فَتَقْطَـع 

 ـــــــــــــــــ
 ).٥٣ص(افر يف طريق الدعوة للشويخانظر مس)١(
  ).١٧٥ص/١ج( البن القيم زاد املعاد يف هدي خري العبادانظر)٢(
 ،)١٥٩ص/ ٦ج( صحيح مسلم بشرح النوويانظر )٣(
 .ما يكره من السجع:باب.الدعوات :كتاب،٥٩٧٨حديث رقم)٢٣٣٤ص/٥ج(صحيح البخاري)٤(
حدثَنا يحيى بن محمد بنِ السكَنِ حدثَنا حبانُ بن هلَـالٍ أَبـو حبِيـبٍ حـدثَنا هـارونُ      :سند احلديث )٥(

قْرِئكُـلَّ                     )بن موسي (الْم ـاسثْ النـدـاسٍ قَـالَ حبـنِ عاب ـنةَ عكْرِمع نع يترالْخ نب ريبا الزثَندح 
ةعمديثاحل...ج." 
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  ملُّهفَتُم ميثَهدح هِملَيتْ  ،عَأنْص نلَكو ،         ونَهـشْتَهي ـمهو مثْهـدفَح وكـرفَِإذَا َأم ،   فَـانْظُر 
 وَأصحابه لَا يفْعلُـون ِإلَّـا ذَِلـك     اللَّه فَِإنِّي عهِدتُ رسولَ   ،من الدعاء فَاجتَنبه  )١(السجع

نَابتاِلاج ِإلَّا ذَِلك لُونفْعي لَا ينع٢("ي(.  
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

 مجموعة من اآلداب التي     -من ابن عباس لمواله عكرمة    - هذه الوصية    تلقد حمل 
  ه من يشتهيداب أال يحدث بالعلم إال ألهذه ا  ومن مراعاتها عند الحديث مع الناسيستحب
 بعض نإف  ،فليسكت ،المستمع من الفتور بعض المحدث ىأر ذاإف ": الخطيب البغدادي  قال
  .)٣("المستمع فهم قدر على القائل نشاط :قال دباءاأل

 قطـع  عـن  والنهـي  ،عليه قبلي ال من عند التحديث كراهة وفيه":قال ابن حجر  و
 يـشتهى  مـن  ويحـدث  ،عليه يحرص ال من عند العلم نشر غيينب ال نهأو ،غيره حديث

 ـــــــــــــــــ
)١(عجوهـو  صـدحت  إذا احلمامة سجع وكذلك ،واحد نسق على هأواخر تأتلف أن هو الكالم سجع:الس 

  ).٢٤٥ص/١ج(غريب احلديث للخطايب:انظر.واحد منط على الصوت مواالة
  :دراسة احلديث)٢(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
بـصري  :وقال مسلمة،ال باس به:وقال صاحل بن حممد، ذهيبوثقه النسائي وال: بنِ السكَنِيحيى بن محمدـ  ١

روى لـه البخـاري      مخسنيو  املائتني   بعد مات  صدوق :وقال ابن حجر  ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ،صدوق
  .فقد روى عنه مجع من الثقات الرفعاء،هو ثقة:قال معروف واألرنؤوط،وأبوداود والنسائي

  .ء اجلرح جرحه جبرح مفسرعلما من دحأ ه الهو ثقة ألن:قال الباحث
والثقـات البـن    )٣٧٤ص/٢ج(والكاشـف للـذهيب   )٢٣٩ص/١١ج(ذيب التهذيب البن حجـر    :انظر (

  .)١٠٠ص/٤ج(وحترير تقريب التهذيب البن حجر)٥٩٦ص(وتقريب التهذيب)٢٦٩ص/٩ج(حبان
لم روى لـه البخـاري ومـس       بالقدر رمي أنه إال مقرئ ثقة البصري النحوي األعور:موسى بن  هارون ـ٢

  .وأبوداود والترمذي والنسائي
  ).٥٦٩ص(انظر تقريب التهذيب.هو ثقة واحلديث ال عالقة له بالقول بالقدر:قال الباحث

  .وباقي رجال السند ثقات
  .رواه البخاري يف صحيحه :ختريج احلديث:ثانياً
 .رواه البخاري يف صحيحه: احلكم على احلديث:ثالثاً

 اخلطيب ثابت بن علي بن أمحد أيب بكر :تأليف )٣٣٠ص/١ج(اب السامع جلامع ألخالق الراوي وآد   انظر ا )٣(
 .هـ١٤٠٣ ، الرياض - املعارف مكتبة،الطحان حممود. د:  حتقيق)هـ٤٦٣،ت(البغدادي



 ٨٤

  .)١(" به ينتفع نأ جدرأ ألنه بسماعه

  .تكلف غير من  وإنما كان يصدر عن النبي ،والنهي عن السجع وهوالذي يتكلف فيه
  :حريصاً على أال يرهق الناس بحديثه كا نقدول
 كُنْـتُ ُأصـلِّي مـع       : قَالَ )٤(رةَعن جابِرِ بنِ سم   )٣(بسنده)٢(أخرج مسلم في صحيحه   )٣٤(

وِل اللَّهسر،ادقَص لَاتُه٥(فَكَانَتْ ص(ادقَص تُهخُطْبو ")٦(.  

 ـــــــــــــــــ
 ).١٣٩ص/١١ج(انظر فتح الباري البن حجر)١(
  .ختفيف الصالة واخلطبة :باب،اجلمعة:كتاب،٨٦٦حديث رقم )٣٩١ص(صحيح مسلم  )٢(
 عـن  )سالم بن سليم(حدثَنا حسن بن الربِيعِ وأَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَا حدثَنا أَبو الْأَحوصِ:ديثسند احل  )٣(

اكمبن حرب(س(ولِ اللَّهسر علِّي مأُص تةَ قَالَ كُنرمنِ سابِرِ بج نع ...احلديث." 
يب وقاص أمه خالـدة  أوهو ابن أخت سعد بن      ،اهللا عبد أبا  يكىن  صحايب جليل  مروع بن :جابِرِ بنِ سمرةَ  )٤(

 يف بىن سواءة وتويف يف إمرة بشر بن مـروان عليهـا              بن مسرة الكوفة وابتىن ا داراً      جابريب وقاص نزل    أبنت  
يب عبيـد روى عـن الـنيب أحاديـث        أبـن    أيـام املختـار       بن مسرة سنة ست وسـتني      جابر تويف   :وقيل
  ).٢٢٤ص/ ١ج(االستيعاب البن عبد الرب:انظر.ةريكث
 التفْـريط  طَرفَـيِ  أحـد  إىل يميـل  ال الذي املُعتدل األمور من القَصدو ،الطَّرفَني بني الوسط وهو:اًقَصد)٥(

    ).١١١ص/ ٤ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.واإلفْراط
  :دراسة احلديث)٦(

  :اإلسناددراسة رجال :أوالً
اكمـ امليم وختفيف أوله بكسرـ  : س   جـائز :العجلي وقال،حامت أبو  و،وثقه ابن معني، أوس بن حرب بن  
 عـن  وروايتـه  :يعقوب قالو،حفظه ساء  ثقة :وقال الذهيب ،أحد عنه يرغب ومل أحد حديثه يترك مل احلديث
 وسـفيان  شـعبة  مثل قدمياً منه مسع نوم املتثبتني من وليس صاحل عكرمة غري يف وهو مضطربة خاصة عكرمة

 :وذكره ابن حبان يف الثقات وقال     ،شيء حديثه ويف بأس به ليس :النسائي  وقال ،مستقيم صحيح عنه فحديثهم
وضعفه  ،به بأس ال صدوق وهو حسان مستقيم وأحاديثه  كثري حديث ولسماك :عدي بنا  وقال ،كثرياً طىءخي

 وقـد  مـضطربة  خاصة عكرمة عن وروايته  صدوق:وقال ابن حجر.شعبة وابن املبارك والثوري وصاحل جزرة   
  . وقد روى له مسلم واصحاب السنن والبخاري تعليقاًتلقن رمبا فكان بأخرة تغري

 تمـيمِ بـنِ     وقد تابع ،وروايتنا هذه ليست عن عكرمة    ،مضطربة عكرمة عن روايتهو هو صدوق :قال الباحث 
ورواه اإلمام النسائي وغريه من     ،بر بن عبد اهللا كما يف رواية اإلمام أمحد        مساك يف الرواية عن جا    ) وهوثقة(طَرفَةَ

  .وري وهوممن روى عن مساك قدمياً أصحاب السنن من طريق سفيان الث
/ ٤ج(والتاريخ الكـبري  )٤٦٥ص/١ج(والكاشف للذهيب )٢٠٤ـ ص ٤ج( البن حجر  ذيب التهذيب : انظر( 
: ، دار الفكر، حتقيـق    )هـ٢٥٦،ت(إبراهيم البخاري اجلعفي  مد بن إمساعيل بن     حم عبداهللا   أيب:تأليف)١٧٣ص

واجلـرح  )٤٣٦ــ ص  ١ج(ومعرفة الثقات للعجلي  )٣٣٩ص/ ٤ج( والثقات البن حبان   السيد هاشم الندوي  
= 



 ٨٥

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ومراعـاة    كان يقوم على التخفيف علـى النـاس         أن منهجه     إلى  الحديث يشير

 - قصر الخطبة و إطالـة الـصالة       الذي يشير إلي  - بين حديث عمار   مخالفة وال"،أحوالهم
 إلـى  بالنـسبة  طويلـة  تكـون  الصالة أن"الصالة بإطالة:"باألمر المراد ألنوحديث جابر؛ 

 قـصد  والخطبـة  ،معتدلـة  أي قصد حينئذ هي و ،المأمومين على يشق تطويالً ال الخطبة
  .)١(" وضعها إلى بالنسبة

 أن  فالمنفرد له ،نفرداًالتطويل في الصالة لمن كان م     ب  األمر  يكون معنى  أنويمكن  
إذا كان إماماً فال ينبغي له التطويل سواء في الخطبة أو فـي           أمال في صالته ما شاء      يطو 

  الصالة 
 ،خفيفـة  الـصالة  به تكون حد صالته لطول ليس المنفرد أن نبيفَ":قال ابن تيمية  

  .)٢("جةالحا اوذ والكبير السقيم خلفه فإن ،المأمومين مراعاة ألجل اإلمام بخالف
فالخطبة قد يكون حـسنها فـي اختيـار         ،ويختلف ثأثير الخطبة في الناس باختالف الناس      "

وقد يكون حسنها أنهـا     ،وقد يكون حسنها في أسلوبها المؤثر     ،موضوعها المناسب للمخاطب  
 ،حساساً مـن المخـاطبين     أنها لمست وتراً   وقد يكون حسنها  ،وفي مكانها  جاءت في أوانها  
 ولم تجرحه حين يعثـر    ، تؤنبه حين يسقط   فلم ها قدرت ضعف اإلنسان   أن وقد يكون حسنها  

  .)٣("ويخطيء
  
  

  ـــــــــــــــــ
= 

والكواكب الـنريات أليب الربكـات      )٤٦٠ص/ ٣(والكامل يف الضعفاء البن عدي    )٢٧٩ص/ ٤ج(والتعديل
  ).٢٥٥(ب التهذيبوتقري)٤٩ص(واملختلطني للعالئي)٤٥ص(الذهيب

  .وباقي رواة احلديث ثقات
تمـيمِ  و من طريق مساك  ، ٢١٠٦٤حديث رقم   )١٠٦ـ ص ٥ج(وأخرجه أمحد يف مسنده   :ختريج احلديث :ثانياً
 عن  الثوريمن طريق سفيان  ،١٤١٨حديث رقم   )٢٣٢ص(وأخرجه النسائي ، كالمها عن جابر بنحوه    بنِ طَرفَةَ ا

   .مساك عن جابربنحوه
 .رواه مسلم يف صحيحه:لى احلديثاحلكم ع:ثالثاً

 ).٣٣١ ـ ص٣ج(ونيل األوطار للشوكاين)١٥٩ـ ص٦ج(صحيح مسلم بشرح النووي:انظر )١(
  ).٥٩٧ـ ص٢٢ج(انظر جمموع الفتاوى البن تيمية  )٢(
 .)٣٨ص(انظر خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة للقرضاوي)٣(



 ٨٦

 تقصير الخطبة فإنه كان حريصاً علـى أن يكـون موضـوع             إلى ومع دعوته   
  : وال الغموضالخطبة مفهوماً ال يحتمل اللبس

ـ     عن عدي بنِ حاتمٍ)٢(بسنده)١(أخرج مسلم في صحيحه )٣٥( ن  َأ ـ رضـي اهللا عنـه 
   النَّبِي نْدع لًا خَطَبجر َفَقَال :        شَدر فَقَد ولَهسرو اللَّه عطي نى   ، مغَو ا فَقَدهِمصعي نمو، 

وُل اللَّهسفَقَاَل ر:" ََأنْت يبالْخَط بِْئس،و صِ اللَّهعي نمقُْل وولَهس٣("ر(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ن كالمه ربما التبس علـى بعـض النـاس ممـن            لخطيب أل اذلك    ذم النبي  لقد
 بتعظـيم  المعرفة من عنده يكن لم ألنه الخطيب على إنكاره كان إنما ":قال العيني ،يسمعونه

ـ السالم عليه ـ  كان ماو وجل عز اهللا  وقـوف  لـه  كان وال ،وجالله عظمته من يعلمه  
  .)٤("أعلم واهللا منعه فلذلك الكالم دقائق على

 اللفـظ  فـي  بالتـشريك  المعنى في التشريك لذريعة سداً"إنما ذم الخطيب  فالنبي
  .)٥("اللفظ في حتى الشرك لمادة وحسماً

 واإليـضاح  البـسط  شـأنها  الخطـب  أن النهي سبب أن والصواب":قال النووي 
  .)٦( "والرموز اإلشارات واجتناب

  
 ـــــــــــــــــ

  .يف الصالة واخلطبةختف:باب،اجلمعة:كتاب،٨٧٠حديث رقم )٣٩٣ص(صحيح مسلم )١(
 عن  )بن اجلراح (حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ومحمد بن عبد اللَّه بنِ نميرٍ قَالَا حدثَنا وكيع              :سند احلديث  )٢(

 ".احلديث...دي بنِ حاتمٍ أَنَّ رجلًا عن عبد الْعزِيزِ بنِ رفَيعٍ عن تميمِ بنِ طَرفَةَ عن ع)بن سعيد(سفْيانَ
  :دراسة احلديث) ٣(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوال
ثقة يدلس وهو ممن احتمل األئمة تدليسهم وهومن املرتبة الثانية من مراتـب             :ـ سفيان بن سعيد بن مسروق     

  ).٤٥ص(وقد سبقت ترمجته . التدليس
  .وباقي رجال السند ثقات

  .رواه مسلم يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
 . رواه مسلم يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثا

 ).٢٧ـ ص١ج( انظر عمدة القاري للعيين )٤(
 ).١٤٦ـ ص٣ج(انظر إعالم املوقعني البن القيم )٥(
  ).١٥٩ـ ص٦ج(نظر صحيح مسلم بشرح النوويا )٦(



 ٨٧

  :الثانيالمطلب 
  :ا بأهمية الكالمإشعار ناء حديثهأث وتغيير جلسته، كالمه إعادة
 إعادة  وكان من عادته،ر الكالم من أفضل وسائل التفهيم وإثارة االنتباهإن تكرا

ـ   ": فقال ولقد بوب اإلمام البخاري لذلك باباً      ،كالمه وتكراره حتى يفهمه الجميع     ـاب مب ن

  .)١(" ِليفْهم عنْه؛ َأعاد الْحديثَ ثَلَاثًا

وخاصـة فـي   ،كرار من الوسائل الهامة في المـساعدة علـى التعلـيم    ويعتبر الت "
حتى ،رض على المتعلم وال تتضح إال بمزيد من الشرح والتفسير المكر          غمالمواضيع التي تَ  

  .)٢( إليهييستوعب حقائقها ويفهم جوانبها ويعي ما ترم
ـ     َأنَـسٍ عـن )٤(بـسنده )٣( في صحيحه البخاريأخرج)٣٦(  عـن   ـ رضـي اهللا عنـه 

النَّبِي:"          نْهع متَّى تُفْها ثَلَاثًا حهادَأع ةمبِكَل ِإذَا تَكَلَّم كَان َأنَّه،       لَّممٍ فَـسلَى قَوِإذَا َأتَى عو 
هِملَيثَلَاثًا،ع هِملَيع لَّم٥(" س(.  

 ـــــــــــــــــ
  ).٤٧ص/١ج(صحيح البخاري  )١(
دار الفكر العريب ـ القاهرة  ،الطبعة األوىل،سعيد حممد علي:تأليف )٣٩١ص(انظر السنة النبوية رؤية تربوية)٢(

 .م٢٠٠٢ هـ ـ١٤٢٣
 .باب من أعاد احلديث ثالثا ليفهم عنه،العلم: كتاب،٩٤حديث رقم ) ٤٨ص/١ج(حيح البخاريص )٣(
 قَالَ حدثَنا عبد اللَّه بـن       )ارثبن عبد الو  ( قَالَ حدثَنا عبد الصمد    )بن عبد اهللا  (حدثَنا عبدةُ :سند احلديث  )٤(

 "احلديث... أَنه كَانَ النيب عن ـ رضي اهللا عنه ـالْمثَنى قَالَ حدثَنا ثُمامةُ بن عبد اللَّه عن أَنسٍ
  :دراسة احلديث)٥(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
بفتح العني املهملة وسكون النون وفتح الباء املوحدة        ـ   ريبنالع :سعيد بن الوارث عبد بن الصمد بدع ـ١

ـ والراء هذه النسبة إىل ب  عبد :املديين بن علي وقال،ثقة كان :سعد بن اوقال،ين العنرب وهم مجاعة من بين متيم 
: وقال عنه الـذهيب   ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ، احلديث صاحل صدوق :حامت أبو قالو،شعبة يف ثبت الصمد

وقـد  ،هـو ثقـة  :قال معروف واألرنؤوط،سبعمائتني و سنة مات شعبة يف ثبت صدوق:ل ابن حجر  حجة وقا 
  ".صدوق صاحل احلديث"متسك ابن حجر بقول أيب حامت

  . ثقةهو:قال الباحث
  البن حجر  وذيب التهذيب )٣٠٠ـ ص ٧ج(والطبقات البن سعد  )٢٤٥ـ ص ٤ج(األنساب للسمعاين :انظر

 البن  وتقريب التهذيب ) ٦٥٣ص/١ج( للذهيب   الكاشفو).٤١٤ص/٨ج(والثقات البن حبان    )٢٩١ص/٦ج(
  .)٣٦٤ص/٢ج(وحترير تقريب التهذيب ملعروف واألرنؤوط)٣٥٦ص(حجر

= 



 ٨٨

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 إعـادة  ":قال العيني  ،وفهمها لومة في حفظ المع   انيساعد إن إعادة الكالم وتكراره   

 يكون أن وإما،ليفهم فيكرره؛ وعيه عن فهمه يقصر من الحاضرين من ألن إما،ثالثاً الكالم

  ـــــــــــــــــ
= 
وثقـه العجلـي والترمـذي واختلـف فيـه قـول            :مالك بن أنس بن اهللا عبد بن املثىن بن اهللا بدـ ع ٢

لـيس  :وقـال النـسائي   ،صـاحل :حامتوقال ابن معني وأبو زرعة وأبو       ،ومرة ضعيف ، ثقة:فقال مرة ،الدارقطين
إنـه ال يتـابع علـى أكثـر      : وقال العقيلي ،فيه ضعف : وقال الساجي ،خرج حديثه أال  :بوداودأوقال  ،بالقوي
وقـال يف   ،روى له البخاري والترمذي وابـن ماجـه        الغلط كثري صدوق: وقال ابن حجر يف التقريب    ،حديثه
هو صدوق حسن   :وقال معروف واألرنؤوط  ،مة بن عبد اهللا   ر البخاري احتج إال يف روايته عن عمه مثا        أمل  :الفتح

   .والظاهر ان البخاري انتقى من حديثه،..احلديث
  .الراجح أنه صدوق ورواية البخاري له صحيحة وخاصة يف عمه مثامة بن عبد اهللا :قال الباحث

ري أبـا   سؤاالت أيب عبيد اآلج   و )٢٦ص/١٦ج(ذيب الكمال و) ٥٧ص/٢ج(معرفة الثقات للعجلي  : انظر(
حممد علي  : حتقيق،)هـ٢٧٥،ت(سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين     : املؤلف)٢٣٢ص(داود السجستاين 

واجلـرح  ،م١٩٧٩ -هــ    ١٣٩٩،    املدينـة املنـورة    -اجلامعة اإلسـالمية    ،الطبعة األوىل  ،قاسم العمري 
جعفر حممد بن عمر     أيب: تأليف )٢٠٤ـ ص ٢ج"(ضعفاء العقيلي  " الضعفاء الكبري  و).١٧٧ص/٥ج(والتعديل

  بريوت–دار املكتبة العلمية   ، الطبعة األوىل  ،عبد املعطي أمني قلعجي   :  حتقيق ،)هـ٣٢٢،ت(بن موسى العقيلي  ا
وهـدي الـساري مقدمـة فـتح البـاري البـن            )٣٢٠ص(و تقريب التهذيب    .م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ـ

   .)٢٦١ـ٢٦٠ص/٢ج(وحترير تقريب التهذيب ملعروف واألرنؤوط،)٦١٤ص(حجر
وابـن شـاهني     وثقـه أمحـد والعجلـي والنـسائي       :األنصاري مالك بن أنس بن اهللا عبد بن امةـ مث ٣

 أنه ال باس به وهو صـاحل        أحاديث عن أنس وأرجو   وقال ابن عدي له     ، وذكره ابن حبان يف الثقات    ،والذهيب
  .هو ثقة: واألرنؤوطمعروفوقال ،قصدو:وقال ابن حجر،فيما يرويه عن أنس

  .هو ثقة: قال الباحث
ومعرفـة الثقـات   ،)٩١ص(و ذم ليوسـف عبـد اهلـادي   أمحـد مبـدح   أحبر الدم فيمن تكلم فيـه       :انظر(

 )٢٦ص/٢ج(وذيب التهذيب البن حجـر     ) ٤٠٥ـ ص ٤ج(وذيب الكمال للمزي  )٢٦١ص/١ج(للعجلي
تــاريخ أمســاء  و)٩٦ص/٤ج( البــن حبــانالثقــاتو،)١٠٨ص/٢ج(الكامــل يف ضــعفاء الرجــالو

وحترير تقريب التهذيب ملعروف    )١٣٤ص(وتقريب التهذيب   )٢٨٥ـ ص ١ج(والكاشف للذهيب   )٥٣(الثقات
   ).٢٠١ص/١ج(واألرنؤوط

  .وباقي رجال السند ثقات
 :بـاب ، كتاب االستئذان،٥٨٩٠رقم احلديث ) ٢٣٠٥ص/٥ج ( أيضاً أخرجه البخاري و:ختريج احلديث :ثانياً

 .وهمن طريق عبد الصمد بن عبد الوارث به بنح، التسليم واالستئذان ثالثا
  .رواه البخاري يف صحيحه: احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٨٩

 ألجـل   كانت إنما مرات ثالث  النبي إعادةف ،بالبيان فيتظاهر اإلشكال بعض فيه القول
  .)١(" .الكريم كالمه من شيء عنهم يفوت وال،الفهم حق كالمه ليفهموا ؛والسائلين المتعلمين

 رضـي اهللا  -عن عبد اللَّـه بـنِ عمـرٍو       )٣(بسنده)٢(في صحيحه  أخرج البخاري و)٣٧(
 فََأدركَنَا وقَد َأرهقَتْنَا الصلَاةُ ونَحـن  ، في سفْرة سافَرنَاها تَخَلَّفَ عنَّا النَّبِي  : قَالَ ـهماعن

 من النَّارِ مرتَينِ    )٤(ويٌل ِللَْأعقَابِ " فَنَادى بَِأعلَى صوته     ،مسح علَى َأرجلنَا   فَجعلْنَا نَ  ،نَتَوضُأ
  .)٥("َأو ثَلَاثًا

 ـــــــــــــــــ
 .)١١٥ص/٢ج( للعيينعمدة القارىانظر  )١(
 .من رفع صوته بالعلم: باب،العلم: كتاب،٦٠حديث رقم ) ٣٣ص/١ج(صحيح البخاري  )٢(
 عـن أَبِـي     )وضاح بن عبـداهللا   (عوانةَحدثَنا أَبو   :حدثَنا أَبو النعمان عارِم بن الْفَضلِ قَالَ      :سند احلديث  )٣(

فـي سـفْرة      عن يوسف بنِ ماهك عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ تخلَّف عنـا النبِـي               )جعفر بن إياس  (بِشرٍ
  "احلديث...

النهاية  :انظر.(يغسل مل الذي العضو ألنه بالعذاب العقب وخص،مؤخرها وعقْبها القَدم وعقب :للْأَعقَابِ )٤(
  ).٦١١ص/ ١ج(لسان العرب البن منظورو)٥٢٦ص/ ٣ج(يف غريب احلديث البن األثري

  :دراسة احلديث)٥(
    :دراسة رجال اإلسناد:أوالً

 و النأَبانمالفضل بن حممدهو  :ع السأوالمها مفتوحة  بضم الدال املهملة والواو بني السينني املهملتني        ـ  : وسيد
ـ هذه النسبة إىل مجاعة قبائل منها سدوس بن شيبان مائتني  سنة مات عمره آخر يف تغري ثبت ثقة ،عارم لقبه، 

ن ميـوت بـأربع     أى قبـل    أوكان اختالطه يف آخر عمره سنة مائتني وعـشرين          ، وعشرين أربع أو ثالثو
و غريمها من احلفـاظ     ،وحممد بن حيىي الذهلي   ، وما رواه عنه البخاري    "اختلط بأخرة :"قال ابن الصالح  ،سنوات

  يف بروايتـه  حمتجاً القبيل هذا من كان من أن :  واعلم :إىل أن قال  .."ينبغي أن يكون مأخوذاً عنه قبل اختالطه      
  .االختالط قبل عنه مأخوذا وكان متيز مما ذلك أن : اجلملة على نعرف فإنا أحدمها أو،الصحيحني

ألنه مل يؤخذ عنه حال اختالطه وكان اختالطه يف آخر عمره فلم يدم             ؛ه ال يضر    هوثقة واختالط : قال الباحث 
  .وثقه أكثر علماء اجلرح والتعديلوقد .طويالً
واملخـتلطني للعالئـي    )٥٠٢ص(وتقريب التهذيب البن حجـر      )٢٣٥ـ ص ٣ج(األنساب للسمعاين : انظر

 )٢٤٨ص(بـن الـصالح  ومعرفة علـوم احلـديث ال  )٣٥٨ص/٩ج ( البن حجر  وذيب التهذيب )١١٧ص(
  . م١٩٨٤، مكتبة الفارايب،األوىلالطبعة )هـ٦٤٣ت،(عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري أيب:تأليف

  . وباقي رجال السند ثقات
  باب من أعاد احلديث ثالثاً   ،العلم:كتاب، ٩٦رقم  ) ٤٨ص/:١ج ( أيضاً أخرجه البخاري و:ختريج احلديث :ثانياً

، غسل الرجلني وال ميسح على القـدمني :باب،الوضوء: كتاب،١٦١قم حديث ر )٧٢ص/١ج(وأخرجه ايضاً   .
= 



 ٩٠

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 بـه  واستدل ":قال ابن حجر  ،ون السامع هفهم الكالم حتى ي    كرر النبي    لقد:الفائدة األولى 

  .)١("ليفهم الحديث عادةإ مشروعية على أيضا
 شك هو ثالثاً أو مرتين":قال ابن حجر  ،وليس شرطا أن تكون اإلعادة ثالث مرات      

 بـدونها  حصل فإذا ،التفهيم المراد بل شرطاً ليست الثالث أن على يدل وهو ،الراوي من
 تىيؤ وال ، إليه ينتهي حد فيه ليس أنه :الترداد في القول وجملة":)٣(الجاحظ قالو،)٢("أجزأ
 وقد ، والخواص العوام من يحضره ومن ، له المستمعين قدر على ذلك وإنما  وصفه إلى
ـ األ جميع خاطب كثيرة،ألنه مرات والنار الجنة ذكر وجل عز اهللا رأينا  العـرب  مـن  مم

 القـصص  حديث القلب،وأما ساهي الفكر مشغول معاند أو غافل وأكثرهم العجم وأصناف
 بعـض  إعـادة  يرى كان الخطباء من بأحد سمعنا ذلك،وما يبيع أحداً أر لم فإني ةوالرق
  .)٥(")٤(ايع المعاني وترداد األلفاظ

فالواجب على الداعيـة  ،وفي الحديث جواز رفع الصوت إذا كان األمر مهماً     :الفائدة الثانية 
 معـه  يحـصل  ال خفضاً  صوته يخفض ،والإذا اقتضت الحاجة لذلك    زائداً صوته يرفع أن

  . الخامسالمطلب وسيأتي الحديث عن ذلك في ةالفائد كمال

  ـــــــــــــــــ
= 

وجـوب غـسل الـرجلني      : باب،الطهارة:كتاب، ٢٤١حديث رقم   ) ١٣٥ص(وأخرجه مسلم يف صحيحه     
  من طريق أىب عوانة به بنحوه) البخاري ومسلم(كالمها،بكماهلا
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).١٤٣ص/١ج(فتح الباري البن حجر  انظر)١(
 ).١٨٩ص/١ج (املصدر نفسه )٢(
كان حبراً من حبور ،  أبو عثمان البصرى صاحب التصانيف الكثرية يف الفنون    اجلاحظعمرو بن حبر    :اجلاحظ)٣(

  . وعاش تسعني سنة قليل الدين له نوادر وكان ماجناً،العلم رأساً يف الكالم واالعتزال
ين حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان      مشـس الـد   :  تـأليف  )٤٥٦ـ ص ١ج ( من غرب   العرب يف خرب   :انظر(

 – الكويـت  -عة حكومـة الكويـت    مطب،الطبعة الثانية ،صالح الدين املنجد  . د: حتقيق)هـ٧٤٨،ت(الذهيب
  ).٢٢٧ص/١١ج(وسري أعالم النبالء للذهيب ،م١٩٨٤

 أيب عبد   :تأليف)٢٧٢ص/٢ج(كتاب العني  :انظر.له دىيهت ال بكَالمِ تأيت أنْ واملُعاياة ُ الكَالل :اإلعياُء:ياًع)٤(
 .دار ومكتبة اهلالل،إبراهيم السامرائي.مهدي املخزومي ود.د:حتقيق،الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي

احملامي فـوزي   : حتقيق،)هـ٢٥٥ت( اجلاحظ أيب عثمان عمرو بن حبر    :تأليف )٧٠ص(انظرالبيان والتبيني    )٥(
  .م١٩٦٨،  بريوت–ر صعب دا، الطبعة األوىل،عطوي



 ٩١

بد من    لذلك ال   ،إن الحديث بوتيرة واحدة سرعان ما يدخل الملل على المستمعين         "
وخفـضه  -والحماسـة  وال سيما في مواطن الشدة -فعه تارة وذلك بر  تغيير طبقات الصوت  

  .)١("في مواطن اللين والرحمة والتعليل
فهناك بعض المناسبات ال بـد أن        ،واقف في تعليم الناس   استغالل بعض الم  :الثالثةالفائدة  

  .يستغلها الداعية ليعلم الناس ما قد يجهلونه
 بما وقت كل في يخطب كانو:"ومواعظه  النبيقال ابن القيم وهو يصف خطب

  )٢(."ومصلحتهم المخاطبين حاجة تقتضيه

  : منهار عنهيصد جلسته لبيان أهمية ما تدل على تغيير النبي وقد جاءت أحاديث
ـ رضي اللَّه عنْهـ )٥(َأبِي بكْرةَ  عن)٤(بسنده)٣( البخاري في صحيحهخرجأ)٣٨(   : قَـالَ  

 قَاَل النَّبِي:"     اِئرِ ثَلَاثًارِ الْكَببَِأكْب ُئكُمقَـالَ        : قَالُوا ،َألَا ُأنَب ـوَل اللَّـهسا رلَى يب :"  اكالِْإشْـر
بِاللَّه، قُوقُ الْوعنِويًئا  ،اِلدتَّكم كَانو لَسج٦("و(، َورِ   ": فَقَالُل الزقَوَألَا و)اَل    : قَالَ ،")٧ـا زفَم

  .)٨(" يكَررها حتَّى قُلْنَا لَيتَه سكَتَ

 ـــــــــــــــــ
 ).١٩٥ص(فنون احلوار واإلقناع حملمد دمياسانظر )١(
 ).١٧٩ص/ ١ج(انظر زاد املعاد البن القيم )٢(
 .ما قيل يف شهادة الزور: باب،الشهادات: كتاب،٢٥١١رقم احلديث ) ٩٣٩ص/٢ج(صحيح البخاري  )٣(
 عن عبد   )سعيد بن إياس  (شر بن الْمفَضلِ حدثَنا الْجريرِي     حدثَنا بِ  )بن مسرهد (حدثَنا مسدد :سند احلديث  )٤(

أَبِيه نةَ عكْرنِ أَبِي بنِ بمحفيع بن احلارث(الرـ  )نهنع اللَّه يضـر بِيقَالَ قَالَ الن ...احلديث." 
)٥( كْأبوبهو  :ةرعفَيأسلم،مبهمالت مسروح امسه وقيل ،بكنيته مشهور صحايب،بكرة أبو الثقفي احلارث بن ن 

 اإلصابة يف متييز الصحابة   انظر  ، روى له الستة  ، ومخسني اثنتني أو إحدى سنة ا ومات البصرة نزل مث بالطائف
 ).٥٦٥ص(تقريب التهذيب و)٤٦٧ص/٦ج(
كان مـستلقياً     واملعىن أنه ،قَّيهش أحد على معتمدا قعوده يف مال من إالَّ املتكئ تعرف ال العامة:املُتكئ )٦(

انظـر النهايـة يف غريـب احلـديث البـن      . على إحدى جنبيه مت جلس متمكنـاً إشـعاراًبأمهية الكـالم       
  .)٥٢٢ص/١ج(األثري

 ).٧٩٨ص / ٢ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري. والكذباملَيل :ِالزور)٧(
  :دراسة احلديث) ٨(

  :ددراسة رجال اإلسنا:أوالً
رِييرهذه املهملتني، الرائني بني حتتها من باثنتني املنقوطة والياء اجليم  ـ بضم اجلريري إياس بن سعيدهو: الْج 
ـ البجلي اهللا عبد بن جرير إىل النسبة وقـال  ،حمـدث : قال أمحد بن حنبـل و،وثقه حيىي بن معني والنسائي: 

= 



 ٩٢

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ـ  ،تغيير الهيئة إلثارة االنتباه   :الفائدة األولي  قـال ابـن   ، بأهميـة الكـالم  بوإشعار المخاط

 ذلـك  ويفيد ،متكئاً كان أن بعد جلس حتى،بذلك اهتم بأنه يشعر،متكئاً وكان وجلس ":حجر
 أسـهل  الزور شهادة أو الزور قول كون بذلك االهتمام وسبب ،قبحه وعظم تحريمه تأكيد
 يصرف والعقوق،المسلم قلب عنه ينبو اإلشراك فإن،أكثر بها والتهاون ،الناس على وقوعاً
 إلـى  فـاحتيج  ،وغيرهمـا  والحسد كالعداوة،كثيرة عليه فالحوامل الزور وأما،الطبع عنه

  .)١(".بتعظيمه االهتمام

 ثالثاً الموعظة إعادة استحباب:"قال ابن حجر  ،تفهيم المخاطبين بإعادة الكالم   : الفائدة الثانية 
 ينهـى  مـا  فعل عن والزجر،عنه الوعي في أبلغ ليكون وعظه في الواعظ وانزعاج،فهملتُ
   )٢(".المفاسد من عليها يترتب لما الزور شهادة أمر غلظ وفيه،عنه

 ال لمـن  وتبيينـه  ،يبلغه لم لمن العلم تبليغ عليه يجب العالم أن فيه ": العيني قالو
  .)٤(")٣(يكتمونه وال للناس ليبيننه العلماء على تعالى اهللا أخذه الذي الميثاق وهو ،يفهمه

  ـــــــــــــــــ
= 
 قبـل  اختلط ثقة :وقال ابن حجر  ، تغري قبل موته   ثاحلدي حسن وهو صاحل فهو قدميا عنه كتب فمن: حامتأبو
   . روى له الستة وأربعني أربعمائة و سنة مات سنني بثالث موته

وعـده  ، فاحـشاً  اختالطه يكن ومل خمتلط وهو القطان حيىي رآه وقد،الشيخان به احتج ثقة هو:قال الباحث 
ومتييـز روايتـه بعـد    ، تالطـه العالئي من القسم األول وهو من كان اختالطه ال يـضر لقـصر مـدة اخ              

  .واجلريرى اختلط قبل وفاته بعامني كما سبق فاختالطه ال يضر،االختالط
والكواكـب  )٨٢ص/ ٤ج(وتاريخ ابـن معـني روايـة الـدوري        )٥٢ص/ ٢ج(األنساب للسمعاين :انظر(

  )٢٣٣ص(وتقريب التهذيب البن حجر)٣٧ص(واملختلطني للعالئى )٣٥ص(النريات
  .وباقي رجال السند ثقات

من :باب،االستئذان:كتاب،٥٦٣١حديث رقم    ) ٢٢٢٩ص/٥ج( أيضاً أخرجه البخاري و:ختريج احلديث :ثانياً
الكبـائر  : بـاب ،اإلميان: كتاب،٨٧حديث رقم ) ٦٢ص(وأخرجه مسلم ىف صحيحه   ، اتكأ بني يدي أصحابه   

  .وه سعيد بن إياس به بنحإمساعيل بن علَية عن من طريق ) البخاري ومسلم(كالمها، وأكربها
 .رواه البخارى ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

  ).٢٦٣ص/٥ج(انظر فتح الباري البن حجر  )١(
  ).٤١٢ص/١٠ج(املصدر نفسه  )٢(
 .١٨٧سورة آل عمران آية  )٣(
 ).٣٨ص/٢ج(انظرعمدة القارى للعيين  )٤(



 ٩٣

 زال فمـا :قولـه ":قال ابن حجـر   ، واإلشفاق عليه ،  العالم حسن التأدب مع  : الفائدة الثالثة 
 مـن  عليـه  كانوا ما وفيه،يزعجه لما وكراهية عليه شفقة :أي،سكت ليته قلنا حتى يكررها
  .)١("عليه والشفقة له والمحبة ،معه األدب كثرة

 فاًوتذكير الناس بذلك حتى لو كان األمر معرو،التأكيد على اجتناب الحرام:الفائدة الرابعة
 عليه ويغلظ،حرمته يؤكد أن العالم على يجب حراماً كان ما أن فيه:"قال العيني،عندهم
.)٢(" المتشابهات في  ـوالسالم الصالة عليهـ كما فعل  ،ويبالغ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
  ).٢٦٣ص/٥ج( انظر فتح الباري البن حجر)١(
  ).٣٨ص/٢ج(يين انظرعمدة القارى للع )٢(



 ٩٤

  المطلب الثالث
  :ممهفهاوأ  بما يناسب عقول الناسحديث النبي 

إال أن ، الكبيـرة والمعانيت  ال مع ما يحمله من الدال     ،قيد عن التع   بعيداً ، سهالً كالم النبي   كان  
هم بما يناسـب    ومخاطبت  عقول الناس  بمراعاة  الصحابة ومن بعدهم   لقد أمر النبي    و،الجميع يفهم كالمه  

  .يكون لبعضهم فتنة  حتى ال،قدراتهم
 بِما يعرِفُـون َأتُحبـون َأن        حدثُوا النَّاس  :وقَاَل علي :" قال )٢(بسنده)١( في صحيحه  البخاري أخرج)٣٩(

ولُهسرو اللَّه كَذَّب٣("ي(.  

قَوما حديثًا لَا ما َأنْتَ بِمحدث    ": عبد اللَّه بن مسعود قَالَ      عن )٥(بسنده)٤(وأخرج مسلم في صحيحه   )٤٠(
  .)٦("تَبلُغُه عقُولُهم ِإلَّا كَان ِلبعضهِم فتْنَةً

 ـــــــــــــــــ
من خص بالعلم قومـاً دون قـوم        : باب،العلم: كتاب،١٢٧حديث رقم ) ٥٩ص/١ج(صحيح البخاري    )١(

 .كراهية أال يفهموا 
عامر بـن واثلـة مـن       (حدثَنا عبيد اللَّه بن موسى عن معروف بنِ خربوذ عن أَبِي الطُّفَيلِ           :سند احلديث )٢(

   . بِذَلك ـرضي اهللا عنه ـ عن علي)هـ١١٠،الصحابة ت
  :دراسة احلديث )٣(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
ما :محدوقال أ   ،ضعيف: حيىيوقال  ،صدوق: وقال الساجي ،يكتب حديثه : قال ابو حامت  :معروف بنِ خربوذ  ـ  
 أخبارياً وكان وهم رمبا وق صد :وقال ابن حجر  ، ضعفه ابن معني وقواه غريه     :وقال الذهيب ،دري كيف حديثه  أ

   .علي عن الطفيل أيب عن حديثه وهو العلم يف موضع سوى البخاري يف له ما:وقال يف فتح الباري،عالمة
 ومسلم وأبـوداود    ، روى له اإلئمة كالبخاري    وقد،ومن منا يسلم من الوهم    ،هو صدوق رمبا يهم   :قال الباحث 
  .وابن ماجة

وـذيب التهـذيب    )٢٨٠ص/ ٢ج(والكاشف للذهيب ) ٣٢١ص / ٨ج(اجلرح والتعديل البن أيب حامت    :انظر(
  ).٤٤٤ص/ ١ج(وفتح الباري البن حجر،)٥٤٠ص(وتقريب التهذيب البن حجر)٢٠٧ص/ ١٠ج(البن حجر

  .وباقي رجال السند ثقات
  .رواه البخاري يف صحيحه: ختريج احلديث:ثانياً
  .ن علي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ رواه البخاري يف صحيحه موقوفاً ع: احلكم على احلديث:ثالثاً

  .من حديث عبد اهللا بن مسعود ،٥حديث رقم ) ١٢ص(مقدمة  صحيح اإلمام مسلم ) ٤(
 أَخبرنِي : ابن وهبٍ قَالَ)عبد اهللا (ن يحيى قَالَا أَخبرنا   حرملة ب  و   )أمحد بن عمرو  (وحدثَنِي أَبو الطَّاهرِ  :سند احلديث  )٥(
ونيبن يزيد(س(ٍابهنِ شاب نع )قَالَ )الزهري ودعسم نب اللَّه دبةَ أَنَّ عبتنِ عب اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع ناحلديث... ع" 
  :دراسة احلديث) ٦(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
= 



 ٩٥

  :ائد الحديث الدعوية والتربويةفو
 أو الـذي  ،  بالشيء الذي ال يفهمه النـاس      ثترك التحد في الحديث ما يشير إلي       
  رسـوله  عن أو تعالى اهللا عن جاء بما أوجد ذلك تكذيباً   ربماف،يعرفونه وال عليهم يشتبه

  .وفي ذلك مراعاة لقدرات الناس العقلية
  وممـن  ،العامة عند يذكر أن ينبغي ال بهالمتشا أن على دليل وفيه":قال ابن حجر  

 علـى  الخـروج  ظاهرها التي األحاديث في أحمد  اإلمام بعض دون ببعض التحديث كره
 غيـر  األصل في وظاهره، البدعة يقوي الحديث ظاهر يكون أن ذلك وضابط،...السلطان
  .)١("مطلوب بظاهره األخذ عليه خشىي من عند عنه فاإلمساك،مراد

 والوقوع والوهم الخطأ من عليهم يؤمن ال الم صفات اهللا تعالى   عنومنه الحديث   "
  .)٢("والتجسيم التشبيه في

 يبلغـه  ال مـا  إليه لقىي فال،فهمه قدر على بالمتعلم يقتصر  أن والبد:"قال الغزالي 
 بميـزان  لـه  وزن ،عقله بمعيار عبد لكل ْلك:قيل ولذلك،..عقله عليه طخبي أو فينفره عقله

  ـــــــــــــــــ
= 
ناس بـابن   ن وهب وهوأعلم ال   ايته هنا عن اب   وور، ابن حجر   و الذهيب صدوق كما ذهب  :ـ حرملة بن حيىي   ١

  ).٦٥ص(وقد سبقت الترمجة له .وهب كما قاله ابن معني
ممـا  ،وهي بلدة على ساحل حبر القُلْزم     .الم بعدها التحتانية وسكون اهلمزة بفتحـ   :ليياَأل ـ يونس بن يزيد   

بو زرعة ال بـأس  وقال أ،أثيت الناس يف الزهري ووثقه النسائي والعجلي:وثقه ابن معني وقال  ،ـيلي ديار مصر  
 ومها الزهري عن روايته يف أن إال قةث :وقال ابن حجر  ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ،صدوق:وقال ابن خراش  ،به

بل هو ثقـة    :قال معروف واألرنؤوط  ،روى له الستة   ومخسني تسعمائة و  سنة مات خطأ الزهري غري ويف،قليالً
  .به اجلماعة وهو من الطبقة العليا من أصحاب الزهريواحتج ،فقد أطلق األئمة توثيقه،إمام يف الزهري وغريه

  .هو ثقة: قال الباحث
 البـن حبـان      الثقـات  و )٣٧٩ص/٢ج(ومعرفة الثقات للعجلي    )٢٣٦ص  / ١ج(األنساب للسمعاين   :انظر

وتقريـب التهـذيب البـن حجـر         )٣٩٦ص/١١ج(وذيب التهـذيب البـن حجـر         )٦٤٨ص/٧ج(
  ).١٤٢ـ١٤١ص/٤ج(األرنؤوطوحترير تقريب التهذيب ملعروف و)٦١٤ص(

  .وباقي رجال السند ثقات
  .رواه مسلم يف مقدمة صحيحه :ختريج احلديث:ثانياً
وله شاهد من حديث علـي      ، ابن مسعود  عن موقوف   هوو ،رواه مسلم يف املقدمة    :احلكم على احلديث  : ثالثاً

 .وقد سبق خترجيه
 ).٢٢٥ص/١ح(انظر فتح الباري البن حجر )١(
 ).١٣٨ـ ص٢ج(النواوي تقريب شرح يف لراويا تدريبانظر  )٢(



 ٩٦

وال ينبغي الخوض مـع     ،..المعيار لتفاوت اإلنكار وقع وإال،بك وينتفع منه تسلم حتى فهمه
وال يحـرك علـيهم   ،بل يقتصر معهم على تعليم العبـادات      ،العوام في حقائق العلوم الدقيقة    

  .)١("فيشقى ويهلك ه ويعسر عليه حلهابفإنه ربما تعلقت الشبهة بقل،شبهة
 من فإنه ،معناه تعقل وال تفهمه ال بما مالعوا مع التحدث ذلك ومن":وقال الشاطبي 

ـ  وجهها غير على يفهمها أن ماإ فسامعها،موضعها غير  في الحكمة وضع باب  وهـو  ـ
 شـيئاً  منها يفهم ال وإما،بالباطل العمل وإلى بالحق التكذيب إلى تؤدي فتنة وهو ـ الغالب
 كالعابـث  بهـا  التحدث صار بل الصون من حقها الحكمة يعط لم المحدث ولكن أسلم وهو
 .)٢( "اهللا بنعمة

ـ  ماِلك بنَِأنَسِ عن)٤(بسنده)٣( في صحيحه البخاريأخرج) ٤١( ـ      َأن رضي اهللا عنـه 
النَّبِي    يفُهدعاذٌ رم٥( و( ِلحلَى الرع)٦(لٍ   ":قَاَلبج ناذَ بعا مقَاَل "ي:كيلَب)ـولَ   )٧سا ري    اللَّـه 

كيدعساذُ ": قَالَ )٨(وعا مثَلَاثًا    : قَالَ "ي كيدعسو وَل اللَّهسا ري كيقَاَل،لَب:"  َأن دـشْهي دَأح نا مم
   ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه       قَلْبِه نقًا مدص وُل اللَّهسا ردمحم َأنلَى النَّارِ    ،وع اللَّه همرـا   :قَـالَ ،"ِإلَّا حي 

 ـــــــــــــــــ
دار ،)هــ   ٥٠٥،ت( حممد بن حممد الغـزايل     أيب حامد :تأليف)٥٨ـ٥٧ص/١ج( إحياء علوم الدين   انظر)١(

 . بريوت–ااملعرفة 
  إبراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي املـالكي           أيب إسحاق : تأليف )١٣ـ ص ٢ج(ظراالعتصامان )٢(

 . مصر–الكربى املكتبة التجارية )هـ٧٩٠،ت(الشاطيب
 دون قوما بالعلم خص من :باب، العلم: كتاب،١٢٨ديثحديث رقم احل  ) ٥٩ص/١ج(صحيح البخاري    )٣(

 . يفهمواال أن كراهية قوم
 )هشام بن عبـد اهللا    (دثَنا إِسحاق بن إِبراهيم قَالَ حدثَنا معاذُ بن هشامٍ قَالَ حدثَنِي أَبِي           ح::سند احلديث ) ٤(

 "احلديث... قَالَ حدثَنا أَنس بن مالك أَنَّ النبِي)بن دعامة(عن قَتادةَ
)٥( فدبالكسرِ :الر بالراك لْفبِ خالراك فدتكاملُر ديفدافَى والرى والربارما وكلُّ كح بِعانظـر  ،شيئا ت
مؤسـسة الرسالةــ    )هـ٨١٧،ت(الفريوزآبادي وبحممد بن يعق   :تأليف )١٠٤٩ص/١ج (لقاموس احمليط ا

 .بريوت
 ).٢٦٥ص/١١ج( البن منظورالعربانظر لسان ، رحال و أَرحلٌ ومجعه والناقة للبعري مركَب: الرحل )٦(
)٧(كيأقام أي به وألب باملكان الرجل لب من وأصله عندك وإقامة لك إجابة معناه :لَب).غريب احلديث  :انظر

 ).٤٠٢ـ ص٤ج(وغريب احلديث البن سالم )٢٢٦ـ ٢ج(للخطايب
)٨( كيدعست: ودتك ساَعدةً طاعساعبعد م دةساَععاَد بعد وإسعاداً مى وهلذا إسانظر النهايـة يف غريـب      .ثُن

  ).٩٢٨ـ ص٢ج(احلديث البن األثري



 ٩٧

وَأخْبر بِها معاذٌ عنْد موتـه  ،)١("ِإذًا يتَّكلُوا":قَاَل،فَيستَبشروا لَّه َأفَلَا ُأخْبِر بِه النَّاس  رسوَل ال 
  .)٣(".)٢(تََأثُّما

  
 ـــــــــــــــــ

 ).٥١٨ـ ص١ج( قتيبةانظر غريب احلديث البن.م ويدعوا العملغريه على وايتكلُأي : ايتكلُو)١(
  ).٣٤ـ ص١ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.لإلثْم تجنباً :أي:تأَثُّما )٢(
  :دراسة السند )٣(

  :دراسة رجال اإلسناد: أوال
 صدوق صـاحب    :وقال الذهيب ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ، وابن شاهني وثقه ابن قانع    :ـ معاذ بن هشام   ١

وقـال الـدوري عـن ابـن       ، أن يكون صـدوقاً    أرجوله أحاديث كثرية رمبا غلط و     :وقال ابن عدي  ،حديث
 غنـدر  أو شعبة يف أثبت هشام بن معاذ :معني بن ليحىي قلت :الدارمي عثمان قالو،صدوق وليس حبجة  :معني
هـو  :قال معروف واألرنؤوط،روى له الستة  ،مائتني سنة مات وهم رمبا صدوق: وقال ابن حجر   وثقة ثقة :فقال

  .فقد احتج به الشيخان يف صحيحهما، حسن احلديثصدوق
  .هو صدوق: قال الباحث

و تاريخ أمساء الثقات    )١٧٦ص/٩ج(والثقات البن حبان  )١٧٧ص/١٠ج(ذيب التهذيب البن حجر     :انظر( 
) ٤٣٤ص/ ٦ج(والكامل يف الضعفاء البن عدي    )٣٥٤ص/ ٦ج(وميزان االعتدال للذهيب  )٢٣٠ص(البن شاهني 

وحتريـر تقريـب التهـذيب ملعـروف     )٥٣٦ص(وتقريب التهذيب البن حجـر   )٤:٢٦٣(وتاريخ ابن معني  
   .)٣٩١ص/٣ج(واألرنؤوط

 سـنة  مات بالقدر رمي وقد ثبت ثقة،وزن موحدة مث نون مث مبهملة رنبس اهللا عبد أيب بن هشامهو  : أبيهـ  ٢
 أنه اال حجة احلديث يف تثب  ثقة :وثقه العجلي وقال  ،روى له الستة  ،سنة وسبعون مثان وله ومخسني أربعمائة و 
  .إليه يدعو يكن ومل بالقدر يقول انكالقدر  يرى

  .وعلة اامه بالقدر غري قادحة ألنه مل يدع إليه كما صرح بذلك العجلي،هو ثقة:قال الباحث
 ومعرفة الثقـات    ).٤١ص/١١ج(وذيب التهذيب البن حجر   )٥٧٣ص(تقريب التهذيب البن حجر   : انظر( 

  ).٣٣٠ص/٢ج(للعجلي
  .باقي رجال السند ثقاتو
الدليل علـى أن    :باب،اإلميان:كتاب،٣٢حديث رقم ) ٤٣ص(أخرجه مسلم يف صحيحه     :ختريج احلديث :ثانياً

حدثنا معاذ بن هـشام عـن أبيـه بـه           :عن إسحاق بن إبراهيم قال    ،من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعاً      
 قومـاً  بالعلم خص من  باب :باب،العلم:كتاب،١٢٩حديث رقم )٦٠ص/١ج(وأخرجه البخاري أيضاً    ،بنحوه
 مسعـت  قال )سليمان بن طرخان  (أيب مسعت :قال معتمر حدثنا :قال  مسدد عن،يفهموا ال أن كراهية قوم دون
  . وذكر احلديث خمتصراًأنساً

  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما :احلكم على احلديث
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  : الدعوية والتربويةفوائد الحديث
 المـسائل بعـض    إلقاء من خيف فإذا مواضعه، في إالَّ يوضع ال العلم نإ: الفائدة األولي 

 الوقـوع  من وخوفاً عليهم ،ورحمتهم بهم الشفقة أجل من عنهم تُكتم االناس،فإنه بعض على
 بـه  وأخبـر  النـاس،  عامة عن العلم من النوع هذا بكتمان أمر النبي فإن المحذور، في
 العقول ألن"؛للمصلحة العلم كتمان يجوز أنه على فدلَّ ،الناس خواص من معاذاً ألن معاذاً
 مـن  الحـال  اسـتحال  يحتمله ما فوق العقل على زيدُأ فإن ،طاقتها قدر لىع إال تحتمل ال

  .)١("الفساد إلى الصالح
لكن في  ،حقيقة ال يماري فيها أحد     ن بحقها إن دخول الجنة بكلمة التوحيد عندما تكو      

المطبق غير شرع اهللا يـستغل     وأصبح الجاحد بآيات اهللا   ،بتعد الناس فيه عن دين اهللا     ازمن  
 ال إله إال    :ثم يقول  ،ويعطل شرع اهللا  ،نكراتم فيفعل ما شاء من المعاصي وال      ،هذا الحديث 

ـ   عاة ـ والحال كمـا سـبق ـ أن     فيجب على الد،اهللا ـ كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
 مع مراعاة الزمان والمكان      وأن يوصلوا المعلومة كاملة غير مجزوءة      ، حال الناس  يراعوا

  .التي تقال فيه
س كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره إن كان من علم الشريعة              لي ":قال الشاطبي 

 النشر  وهـو غالـب علـم       فمنه ما هو مطلوب   : ومما يفيد علما باألحكام ، بل ذلك ينقسم       
أوال يطلب نشره بالنسبة إلى حـال أو وقـت أو          ومنه ما ال يطلب نشره بإطالق،      ،الشريعة
  .)٢("شخص

ـ  اهللا عنه  رضيـ وهذا ما فعله معاذ، شرع يقرها الإال لعلة، كتم العلميجوز وال
فهم بعض النـاس    تتولد عن سوء     من الفتنة التي     خوفاًً، إذ أنه انتهى عن التحديث بالحديث     

  . الذي يلحقه من كتمان العلماإلثم من أخبر بها خوفاً،فلما جاءه الموت،ظاهر الحديثل
 مـن  التحرج:التأثم عنىمو،"تأثماً موته عند معاذ بها فأخبر:"ولهق:"قال ابن حجر  و 
 وكأنه العلم كتمان على رتبتالم اإلثم من معاذ خشي وإنما،كالتحنث وهو اإلثم في الوقوع
 :أوالً هـو  فأخـذ ،"النـاس  أبشر أفال:"لقوله،عاماً إخباراً بها يخبر أن النبي منع من فهم

 فبـادر  ،عمومـاً  خباراإل من هو إنما المنع أن له ظهر ثم ،أحداً بها يخبر فلم المنع بعموم
 كـان  لـو  المنع أن ذلك ويقوى ،الحكمين بين فجمع الناس من خاصاً بها فأخبر موته قبل
 فـي  مقامـه  مثل في كان من أن منه وأخذ ،بذلك هو أخبر لما األشخاص في عمومه على

 ـــــــــــــــــ
 ).٥٤٥ـ ص٥ج(انظر فيض القدير للمناوي  )١(
  ).١٨٩ص/٤ج( للشاطيبت يف أصول الفقه املوافقاانظر )٢(



 ٩٩

 يكـن  لم أنه على اطلع معاذاً نأب اإلشكال أصل عن الجوابو،إخباره من يمنع لم أنه الفهم
  .)١("التحريم المنع من المقصود

 ثالث باسمه يناديه له أن  ،طالبه ألحد هاماً خبراً يبث أن أراد إذا المعلم نإ :الفائدة الثانية 
 الـذي  باالسم يناديهم أن فله ،جماعة كانوا لو ذلك على سوق ، الخبر إليه يلقي ثم ، مرات
  .ذلك من نحواً أو ) ثالثاً ( طالب يا: يقول كأن ، يجمعهم

 أيضا من التحديث بكل مـا سـمع مـن           ة هو الذي منع أبا هرير     ،خوف الفتنة إن  
  .رسول اهللا

ـ  عن َأبِي هريرةَ بسنده في صحيحه البخاري أخرج*  حفظْـتُ  : قَـالَ  ـ رضي اهللا عنه 
  وِل اللَّهسر نم ِنياء٢( وِع(،  ثَثْتُها فَبمهدا َأحفََأم)ـ   ،)٣ و بثَثْتُـه قُطـع هـذَا       وَأما الْآخَر فَلَ

وملْع٥(".)٤(الْب(.  

    :    الدعوية والتربويةفوائد الحديث
 ترتـب  أو،شي سوء فهميجوز للمسلم كتم بعض ما عنده من العلم إذا خُ  أنه   :الفائدة األولي 

  .وله أن يعرض،بغيرهعلى ما يقوله مفسدة تضر به أو 
 أن التـصريح  فـي  نفـسه  على خاف اإذ فبمعرو أمر نم لكل ينبغي كذلك:" العيني قال

  )٦("يعرض

 فـي   -ائل واألمور الشرعية  سطرح الم :يعني بذلك  - فإن صحت  ":وقال الشاطبي 
فإن لم يؤد ذكرهـا إلـى مفـسدة ،        لها بالنسبة إلى حال الزمن وأهله،     آفانظر في م  ،ميزانها

ت مما  موم إن كان  فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على الع        ،فاعرضها في ذهنك على العقول    
وإن لم يكـن     الئقة بالعموم،  وإما على الخصوص إن كانت غير     تتقبلها العقول على العموم،   

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٢٨ص/ ١ج(انظر  فتح الباري البن حجر )١(
النهايـة يف غريـب احلـديث       انظر.الوِعـاء  لـه  فاسـتعار  وجمعه العلْم محلِّ عن الكنايةَ أراد:وعائني)٢(

  . )٤٥٦ص/٥ج(واألثر
 املوحـدة  بفـتح  بثثتهو)٢٥٧ص/١ج(انظر تاج العروس  ،أَظْهرته: اهإِي وأَبثَثْته أَبثُّه نفِْسي يف ما بثث:بثَثْته )٣(

  )٢١٦ص/١ج(انظر فتح الباري ، ونشرته أذعته أي بعدها اليت املثناة يف تدغم ساكنة مثلثة وبعدها واملثلثة
)٤( لْالبم بالضم ومعلْعى: والبرجالنهايـة يف غريـب احلـديث       انظر،املَـرِيء  وهـو  احللـق  يف الطعام م
  ) .٤٠٢ص/١ج(األثرو
  ). ٢٦حديث رقم(وسبق ختريج احلديث ودراسته ،احلديث رواه البخاري )٥(
 ).١٨٥ص/ ٢ج(انظر عمدة القاري للعيين )٦(



 ١٠٠

  .)١(" فالسكوت عنها هو الجاري على المصلحة الشرعية والعقلية،لمسألتك هذا المساغ

فقد خاف موسـى   ،بلي ال يكاد يسلم منه أحدفالخوف الجِ، وال يعاب على أبي هريرة خوفه
  .)٢(}يقْتُلُونِ َأن فََأخَافُ ذَنب علَي ولَهم  { : فقال عن فرعون وقومه ـمه السالعليـ 

 الثاني الوعاء وفي ،الدين أحكام فيه ما نشره الذي بالوعاء والمراد:"قال ابن حجر  
 وقيـل  وزمنهم وأحوالهم السوء أمراء أسماء تبين التي واألحاديث، الفتن أخبار منها:أقوال
 أمـراء  أسامي تبيين فيها التي األحاديث على يبثه لم الذي الوعاء العلماء وحمل،ذلك غير
 وال بعـضه  عن يكنِّي ـ رضي اهللا عنه ـ   هريرة أبو كان وقد ،وزمنهم وأحوالهم السوء
 أهـل  طـع قَ أي "طـع قُ" :بقوله هريرة أبو أراد وإنما،. ..منهم نفسه على خوفاً به يصرح
كتمـه أبـو    ي  الذ يكون أن يحتملو،لسعيهم وتضليله ،لفعلهم بهيعيت سمعوا إذا رأسه الجور
 من ذلك فينكر ،الزمان آخر في والمالحم األحوال وتغير ،الساعة بأشراط يتعلق ما ةهرير
  .)٣("به له شعور ال من عليه ويعترض،يألفه لم

يجوز الحديث عن الفـتن مـع بعـض الـضوابط           ف في حكم التحدث بالفتن   :الفائدة الثانية 
مما يولـد  ،أن ال يجلب الحديث عن الفتن فتنة أكبر مثل عدم فهم الناس لبعض األمور      :هامن

، وأن يكون العرض عرضاً تربوياً يدفع باألمة نحو العمل والثبـات          ،شكاً عند بعض الناس   
  .واالنهزام االتكالثقافة ال أن يثبط الهمم وينشر 

 مـن  كان وإن ،نشره يطلب حق وه مما يعلم ما كل ليس أنه يعلم هذا ومن":الشاطبي قال
 وهـو  ـالنـشر  مطلوب هو ما فمنه ينقسم ذلك بل ،باألحكام علماً يفيد ومما الشريعة علم
 حـال  إلى بالنسبة نشره يطلب ال أو ،بإطالق نشره يطلب ال ما ومنهـالشريعة علم غالب
 فـإذا  ،اتبعهـا  مـن  ذم اهللا فإن فيها والكالم المتشابهات علم ذلك ومن،شخص أو وقت أو

 ). ٤("عن مستغنى هو ما إلى ذلك أدى فربما فيها للكالم وعرضت ذكرت

ـ عنْهمـا  رضي اللَّـه  ـ   عن ابنِ عباسٍ)٦(بسنده)٥(أخرج البخاري في صحيحه )٤٢(   
 ـــــــــــــــــ

 ).١٩١ص/ ٤ج(أنظر املوافقات للشاطيب )١(
  .١٤سورة الشعراء آية  )٢(
  ) ٢١٧ـ٢١٦ص/١ج(انظر فتح الباري البن حجر )٣(
 ).١٨٩ص/٤ج(للشاطيبملوافقات انظرا)١(

 .رجم احلبلى من الزنا:باب،احلدود:كتاب،٦٤٤٢حديث رقم)٢٥٠٣ـ ص٦ج(صحيح البخاري )٥(
حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اللَّه حدثَنِي إِبراهيم بن سعد عن صالحٍ عن ابنِ شهابٍ عن عبيـد       :سند احلديث  )٦(

اللَّه دبنِ عب اسٍاللَّهبنِ عاب نع ودعسنِ مةَ ببتنِ عاحلديث... ب." 
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ينَما َأنَا في منْزِِله     فَب ،رِجالًا من الْمهاجِرِين منْهم عبد الرحمنِ بن عوف       )١( كُنْتُ ُأقْرِئُ  :قَاَل
 :فَقَـالَ ،ِإذْ رجع ِإلَي عبد الرحمنِ    ،)٢(بِمنًى وهو عنْد عمر بنِ الْخَطَّابِ في آخرِ حجة حجها         

ـ َأمير الْمْؤمنينـ لَو رَأيتَ رجلًا َأتَى    موفَقَاَل، الْي :يننْؤمالْم يرا َأمي فُلَـانٍ   : يف ْل لَكه
 ، فَتَمتْ)٤( فَواللَّه ما كَانَتْ بيعةُ َأبِي بكْرٍ ِإلَّا فَلْتَةً        ،)٣( لَو قَد ماتَ عمر لَقَد بايعتُ فُلَانًا       :يقُوُل

ـ شَاء اللَّهـ ِإنِّي ِإن  :فَغَضب عمر ثُم قَاَل فَمحـذِّرهم هُؤلَـاء    في النَّاسِ )٥( لَقَاِئم الْعشية 
   موهبغْصي َأن ونرِيدي ين٦(الَّذ( مهورنِ   ، ُأممحالر دبقَاَل ع :     يننـْؤمالْم يرا َأملَـا   : فَقُلْتُ ي 

غْلبـون علَـى    فَِإنَّهم هم الَّـذين ي   ،)٨( وغَوغَاءهم )٧(تَفْعْل فَِإن الْموسم يجمع رعاع النَّاسِ     

 ـــــــــــــــــ
)١(أينو، الشيخ على احلديث أو القرآن الرجل قرأ:يقال :أُقْرِئلين أي:فالن أقْرمانظـر  . عليه أقرأ أن على ح

 من ريكث وكان،احلفظ سريع ذكياً عباس بنا  وكان ).٥٢ص/ ٤ج(النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري      
 تلقينـاً  فيقـرؤوم  االبنـاء  جنباء على يعتمدون فكانوا،حفظا القرآن يستوعبوا مل باجلهاد الشتغاهلم الصحابة
  ).١٤٦ص/ ١٢ج(انظر فتح الباري البن حجر.للحفظ

 ).١٤٦ص/ ١٢ج( البن حجرانظر فتح الباري.وعشرين ثالث سنة ذلك كان:آخرِ حجة حجها)٢(
انظر فتح .وورد أن القائلني أكثر من واحد     ،نصارمن األ  حة بن عبيد اهللا أو أم يبايعون رجالً       يعين طل :فُلَانا)٣(

  ).١٤٧ـ١٤٦ص/ ١٢ج(الباري البن حجر
 -٥ج( انظر النهاية يف غريب احلـديث البـن األثـري            مشورة غري من وقعت أا:واملعىن،الزلَّة هي: فَلْتةً )٤(

  ).١٥٠ص/ ١٢ج(وفتح الباري البن حجر)٤٠ص
/ ١ج(لفريوزآبـادي القاموس احمليط ل  : انظر.(العتمة إىل املغرب صالة  من وهو،النهارِ آخر والعشيةُ:العشيةُ )٥(

 قاسم بن عبد اهللا بن أمـري  :تأليف)٧٤ص( أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء و)١٦٩١ص
 جـدة،   -دار الوفـاء    ، الطبعـة األوىل   ،بد الرزاق الكبيـسي   أمحد بن ع  . د: حتقيق،)هـ٩٧٨: املتوىف(علي  

  .هـ١٤٠٦
)٦( موهبصغذُ  وهو : يانا ظُلْماً الغري مال أخوده:يقال .وعببه غَصصغباً يب فهو غَصوب غاصصغواملعـىن ،وم: 
وفـتح  )٦٨٦ص/ ٣ج(ري  انظر النهاية يف غريب احلديث البن األث      .مشاورة وال عهد بغري األمر على ونبيث أنه

  ).١٤٧ص/ ١٢ج(الباري البن حجر
 الـرذالء   اجلهلة وهم.رعاعة الواحد وأخالطَهم وسقَّاطَهم غَوغَاَءهم ومبهملتني أي  الراء بفتح:رعاع الناسِ  )٧(

/ ١٢ج(وفتح الباري البن حجـر    )٢/٥٧٧ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري         .منهم الشباب وقيل
 ).١٤٧ص

)٨( مغَاَءهغَول:وغاء أصوالغ:ني اجلَرادح فخي رانري مث للطَّيعتفْلَةُل اساس من لسعني  النرـسإىل واملُت  رالـش 
انظر النهاية يف غريب احلـديث البـن     .وصياحهم لغطَهم لكَثْرة والْجلَبة الصوت: الغوغاء من يكون أن وجيوز
  ).٧٤٥ ص/٣ج(األثري
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 ، عنْك كُلُّ مطَيـرٍ    )١( وَأنَا َأخْشَى َأن تَقُوم فَتَقُوَل مقَالَةً يطَيرها       ،قُربِك حين تَقُوم في النَّاسِ    
ار الْهِجرة   فََأمهِْل حتَّى تَقْدم الْمدينَةَ فَِإنَّها د      ،وَأن لَا يعوها وَأن لَا يضعوها علَى مواضعها       

نَّةالسو، لْـمِ              )٢( فَتَخْلُصـُل الْعي َأهعكِّنًا فَيتَما قُلْتَ مالنَّاسِ فَتَقُوَل م افَأشْرو قْهِل الْفبَِأه 
     رما فَقَاَل عهعاضولَى ما عونَهعضيو قَالَتَكـ         :م ذَِلك َأوَل   َأما واللَّه ِإن شَاء اللَّه لَـَأقُومن بِ

 ،فَجلَس عمر علَى الْمنْبرِ فَلَما سكَتَ الْمَؤذِّنُون قَـام  ...مدينَة قَاَل ابن عباسٍ   مقَامٍ َأقُومه بِالْ  
     لُهَأه وا هبِم لَى اللَّهقَاَل،فََأثْنَى ع ثُم :دعا بَأم ، قَالَةً قَدم ـا   فَِإنِّي قَاِئٌل لَكُمَأقُولَه ِلي َأن رقُد
 ، فَلْيحدثْ بِها حيثُ انْتَهتْ بِه راحلَتُـه     ، فَمن عقَلَها ووعاها   ،لَا َأدرِي لَعلَّها بين يدي َأجلي     

      لَيع بكْذي َأن دلُّ ِلَأحا فَلَا ُأحلَهقعلَا ي َأن يخَش نمو،عب اللَّه اِإندمحثَ م  َلَأنْـزقِّ وبِالْح 
تَابالْك هلَيا،عنَاهيعوا وقَلْنَاهعا وْأنَاهمِ فَقَرجةُ الرآي َل اللَّها َأنْزمم ٣("الحديث...  فَكَان(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 وذلـك فـي قـول     ماع الناس    للكالم بما يجلب أس    والتمهيد ،تهيئة السامعين :الفائدة األولى 

  ".بالحق وأنزل عليه الكتاب إن اهللا بعث محمداً"عمرـ رضي اهللا عنه ـ
ـ  عمر مقدو:"قال ابن حجر   له توطئة يقوله أن أراد ما قبل الكالم هذا  ـ رضي اهللا عنه 

  .وفي ذلك مراعاة ألحوال الناس،)٤("يقول لما السامع ليتيقظ
ـ مـا اس ـ رضي اهللا عنه في قول ابن عب:الفائدة الثانية  مـن  رجـاالً  ُأقْـرُِئ  كنـت :" 

 ـــــــــــــــــ
 غري علىيحملوا ويفهموا   ف  يذهب ا بسرعة   واملعىنأطلقه   إذا الشيء أطار من أوله بضم يطريها:يطَيرها)١(

  ).٣٣٤ص/٣ج(النهاية يف غريب احلديث البن األثري:انظر.وجهها
 ).١٤١ص/٢ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.تتميز م:أي مهملة بعدها الالم بضم:صفتخلُ )٢(
  :دراسة احلديث )٣(

  .رجال السند كلهم ثقات: دراسة رجال اإلسناد:أوالً
كتاب االعتصام بالكتاب   ،٦٨٩٢حديث رقم   ) ٢٦٧٠ص/ ٦ج( أيضاً وأخرجه البخاري :ختريج احلديث :ثانياً

وأخرجـه مـسلم يف     ،..."وحـض  علـى اتفـاق أهـل العلـم ومـا أمجـع              ،ما ذكر النيب  :باب،والسنة
مـن  ) ومسلمالبخاري  (كالمها  ،رجم الثيب الزاين  :باب،احلدود:كتاب،١٦٩١ث رقم   حدي)٨٥٢ص(صحيحه

  .نحوهطريق حممد بن مسلم به ب
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).١٤٨ص/١٢ج(انظر فتح الباري البن حجر )٤(



 ١٠٣

  .)١( يصغرنا سناًكان ممن ولوخذ العلم أجواز "عوف منهم عبد الرحمن بن المهاجرين
 ،اآلخذ عن عنه المأخوذ سن صغرت وإن أهله عن العلم أخذ:وفيه": حجر ابنقال  

  .)٢(" قدره عن قدره نقص لو وكذا

فهم ذلـك مـن   ي، ويقدره العلم في مكانه وعند من يفهمهأنه ال بد من وضع   :الفائدة الثالثة 
ـ    رعـاع النَّـاسِ   فإن الموسـم يجمـع   " قول عبد الرحمن بن عوف ـ رضي اهللا عنه 

 مهغَاءغَويقصد موسم الحج"و.  
 إال بـه  يحدث وال،أهله غير عند يودع ال العلم أن على التنبيه وفيه:"قال ابن حجر  

  .)٣("يحتمله ال بما الفهم يلالقل يحدث وال ،يعقله من
  .شي من وجود مفسدة خَإذاجواز نقل األخبار للحاكم المسلم :الرابعة الفائدة

 فيـه  أمـر  وقوع منه خشىي من بكالم السلطان إخبار جواز وفيه":قال ابن حجر  
  .)٤("المذمومة النميمة من ذلك يعد وال،للجماعة إفساد

 وأهمها أن يكون السلطان أميناً    ، الشرعية وال يكون ذلك إال بالضوابط    : قال الباحث 
   .عارفاً لحدود اهللا
 ،ال بد له مـن فهـم        الناس  للحديث مع  التصدربين الحديث أن من يريد      ي:الفائدة الخامسة 

  .)٥( "العلم في الفهم باب":ولذلك قال البخاري،ألنه ربما يفتن الناس ببعض كالمه

 يفهـم  ال من وحث ،وفهمه حفظه ممن العلم تبليغ على الحث وفيه":قال ابن حجر  
  .)٦("فيه يتصرف وال بلفظه يورده كان إن إال التبليغ عدم على

    ، الحق المنشودلىإأهمية محاورة الناس بالدليل والبرهان للوصول :الفائدة السادسة
 امتثال إلى يجيبوا ال وأن فتنة قوم من شيخَ من أن علىوفيه دليل   ":قال ابن حجر  

  )٧("الحجة عليهم ويقيم ويناظرهم إليهم يتوجه أن فله،الحقب األمر

 ـــــــــــــــــ
 البـن   علـوم احلـديث   معرفـة    انظـر .وهو املشهور يف علوم احلديث برواية  األكابر عن األصـاغر           )١(

  ).١٨٢ص(الصالح
  ).١٥٤ص/ ١٢ج(انظر فتح الباري البن حجر )٢(
  ).١٥٤ص/ ١٢ج(املصدر نفسه )٣(
 ).١٥٤ص/ ١٢ج (املصدر نفسه )٤(
 .)٣٩ص/١ج( صحيح البخاري )٥(
 ).١٥٥ص/ ١٢ج(فتح الباري البن حجر انظر)٦(
 ).١٥٦ص/ ١٢ج (املصدر نفسه )٧(



 ١٠٤

  المطلب الرابع
  :هممراعاة لحال مع الناس التبسم والبشاشة في حديث النبي

 لمـا   والبشاشة التبسم  كان من منهجهقد و، بتسامة الصادقة مفتاح القلوب  إن اال 
  .)١("لضحكوا التبسم باب:"بقوله  ولقد بوب البخاري، أسر القلوبفيمن أهمية لهما 

  :منها  تبسمهفيوروى أحاديث  
ـ )٤(جرِيرٍعن )٣(بسنده)٢(ي في صحيحهأخرج البخار )٤٣(    نْهع اللَّه يضـا  : قَاَلـ  رم 

 ي النَّبِينبجح  ُتلَمنْذُ َأسم ،   مسي ِإلَّا تَبآنلَا رهِي  )٥(وجي وِإنِّ   ، ف هتُ ِإلَيشَكَو لَقَدو  تُ ي لَا َأثْب
  .)٦("واجعلْه هاديا مهديا،اللَّهم ثَبتْه ":وقَاَل فَضرب بِيده في صدرِي،علَى الْخَيِل

 : الدعوية والتربويةفوائد الحديث

  الرجل أن وفيه ":قال العيني،ومراعاة حاله زلةاحترام صاحب القدر والمنْفيه   

  .)٧( "قومه سيد كان جريراً ألن، دونه هو من لىع ومكانة حرمة له قومه في الوجيه

 ـــــــــــــــــ
  ).٥/٢٢٥٨ج(صحيح البخاري )١(
 . التبسم والضحك :باب،األدب:كتاب،٥٧٣٩حديث رقم  ) ٢٢٦٠ص/٥ج(صحيح البخاري) ٢(
 )بن أيب خالد  ( عن إِسماعيلَ  )عبداهللا بن إدريس  ( حدثَنا ابن إِدرِيس   )حممد بن عبداهللا  (حدثَنا ابن نميرٍ  :سند احلديث ) ٣(

 ".احلديث... قَالَ ما حجبنِي النبِيـ رضي اهللا عنه ـ) هللابن عبدا( عن جرِيرٍ)بن أيب حازم(عن قَيسٍ
 ـ بفتح الباء املنقوطة بواحدة واجليم هذه النسبة إىل قبيلـة جبيلـة ـ     الْبجلي جابر بن اهللا عبد بن هوجرير:جرير) ٤(

 إسالمه يف العام الذي تـويف       كان،با عمرو أيكىن  عند قدومه ودعا له وكان سيداً يف قومه         صحايب جليل أكرمه النيب   
انظر االسـتيعاب   . بأربعني يوماً مات سنة اربع ومخسني      أسلمت قبل موت رسول اهللا      : وقال جرير ، فيه رسول اهللا  
  ). ٤٧٥ـ ص١ج(واإلصابة البن حجر)٢٨٤ص/١ج(واألنساب للسمعاين،)٢٣٨ص/١ج(البن عبد الرب

)٥( مسبحبيث وكان بصوت كان إنف:"قال ابن حجر يف أنواع الضحك     :إِلَّا ت فهـو  وإال ،القهقهة فهو بعد من سمعي 
 على يزيد ال أحواله معظم يف كان أنه،األحاديث جمموع من يظهر التبسم والذي  فهو صوت بال كان وإن الضحك
انظـر   "الوقار يذهب ألنه فيه االفراط أو منه اإلكثار هو إمنا ذلك من واملكروه .فضحك ذلك على زاد ورمبا ،التبسم

  ). ٥٠٥ـ٥٠٤ص/١٠ج(فتح الباري
    :دراسة السند) ٦(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
فضائل الصحابة ـ رضي اهللا  :كتاب،٢٤٧٥حديث رقم ) ١٢٣٨ص(أخرجه مسلم يف صحيحه :ختريج احلديث:ثانياً

  . قيس  بن أيب حازم  به بنحوهمن فضائل جرير بن عبد اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ من طريق:باب،تعاىل عنهم ـ
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

   ).٢٨٠ص/١٤ج(انظرعمدة القاري للعيين ) ٧(



 ١٠٥

 وكـالم  طليـق  وجه،هين شيء والبر،المودة مصيدة البشاشة":سفيان بن عيينة   قال
 الـذي  العابـد  وعلـى ،عنهم معرض كأنه للناس خده رعصي الذي العالم على رد وفيه،لين
وجهه سعبِي ١(".عليهم غضبان وأ لهم مستقذر الناس عن هتنَزم كأنه جبينه بطُقْوي(  

 فـي  وال،يقطب حتى الجبهة في ليس الورع أن المسكين يعلم وال": الغزالي قالو
 حتـى  الذيل في وال،ينحني حتى الظهر في وال،رعصي حتى الخد في وال،رفَعي حتى الوجه

٢(" القلب في الورع إنما،ضمي( .  
 مـا  وهللا ،بلـغ  ما الدين في بلغ ولو الكثيف من ينفرون الناس فإن:"قال ابن القيم  و
 علـى  رتوع ما له لويسه ،الشر من صاحبه عن ويدفع،القلوب من والظرف اللطف يجلب
 من إال ،المخلصين الصادقين قلوب على أحد ثقل وما األولياء بخواص الثقالء فليس ،غيره
ـ  الصادق فترى وظرفا ولطافة ،حالوة العبد تكسو الطريق فهذه وإال هناك آفة  مـن  افيه
 روحانيـاً  وصار الطبع وكدورة ،النفس ثقالة عنه زالت قد،وأظرفهم وألطفهم الناس أحلى
  .)٣( "أرضياً حيوانياً كان أن بعد سمائياً

 وأحكام الفروسية فضل وفيه:"قال العيني، اإلسالمفيأهمية الخيل والفروسية :الفائدة الثالثة
.)٤( "والرئيس الشريف الرجل يتعلمه أن ينبغي مما ذلك فإن ،الخيل ركوب  

 لإلمـام  بأس ال أنه وفيه:"قال العيني ،جواز المالطفة باليد على سبيل األلفة     : الفائدة الرابعة 
 بعـض  ويـضرب  يده عليه يضع أن ،غيرها أو مخاطبة في إنسان إليه أشار إذا للعالم أو

  .)٥( "النفوس واستماله التواضع من وذلك ،جسده

  . من المعروفوجعلها، بنشر االبتسامة بين الناس،مين المسلولقد أمر رسول اهللا 
لَـا تَحقـرن مـن    :" قَاَل ِلي النَّبِـي :عن َأبِي ذَر قَاَل سندهب  مسلم في صحيحهأخرج*

طَلْق هجبِو تَلْقَى َأخَاك َأن لَوًئا وشَي وفرع٦("الْم(.  

   :الدعوية والتربوية فوائد الحديث

 ـــــــــــــــــ
  ). ٢٢٦ص/٣ج(الصغري للمناويفيض القدير شرح اجلامع انظر  )١(
  ).٣٥١ص/٣ج( للغزايل إحياء علوم الدينانظر)٢(
  ).١٨٠ص/٣ج( البن القيم زل إياك نعبد وإياك نستعنيمدارج السالكني بني مناانظر  )٣(
 ).٢٨٠ص/١٤ج(انظر عمدة القاري للعيين )٤(
 )٢٨٠ص/١٤ج(انظر عمدة القاري للعيين )٥(
 ).٧حديث رقم ( وقد سبق دراسة احلديث وخترجيه ،احلديث رواه مسلم )٦(



 ١٠٦

ـ و له شّهي أن  الحديث أن المسلم يستحب له عند لقاء أخيه    يستفاد من   فهـذه  شّ،بي
 البـسمة  فـإن  أجـرك،  بها اهللا عظموي ميزانك، بها اهللا ليثقِّ قد ،بها تستهين التي االبتسامة
: لـه  قلـت  لو مما أكثر والبشاشة االبتسامة فيه تؤثر من هناكو ،صدقة بها للعبد الواحدة
  .جيد هذا أو أحسنت

 طالقـة  حتـى  قل نإو منه تيسر وما المعروف فضل على الحث فيه:"النوويقال  
  .)١("اللقاء عند الوجه

ولَـا  :"قال  )٤( عن َأبِي جري جابِرِ بنِ سلَيمٍ        )٣(بسنده)٢( في سننه  دوأخرج أبو داو  )٤٤(
مـن  بـسطٌ ِإلَيـه وجهـك ِإن ذَِلـك          تَحقرن شَيًئا من الْمعروف وَأن تُكَلِّم َأخَاك وَأنْتَ منْ        

وفرع٥(".الْم(  
  :الدعوية والتربويةالحديث فوائد 

نـشر األلفـة    تو، قوي المحبة  العوامل التي ت   ألنه من  ؛الدعوة إلى بسط الوجه    في الحديث   
  .بين الناس

ن قبلون عليه، ولو كان ذا خلق حس      ف الناس صاحبه وال ي    إن الوجه العبوس ال يألَ    
 ـــــــــــــــــ

  )١٧٠ص/١٦ج(انظرصحيح مسلم بشرح النووى)١(
 .ما جاء يف إسبال اإلزار : باب، اللباس: كتاب٤٠٨٤رقم حديث ) ٦٠٩ص(سنن أيب داود)٢(
 )املثىن بن سـعد ( عن أَبِي غفَارٍ)بن سعيد بن فروخ(حدثَنا يحيى)بن مسرهد(حدثَنا مسدد    :سند احلديث  )٣(

 الجم نب طَرِيف همةَ اسيممو تأَبو يميجةَ الْهيممو تا أَبثَندح     ـتأَيمٍ قَـالَ رـلَيـنِ سابِرِ بج يرأَبِي ج نع د
  "احلديث ...رجلًا

  مصغر جبيمـ  الْهجيمي ،مصغر منقوطة غري وراء جبيم جري و أَبِجابر بن سليم :ويقال :جابِرِ بنِ سلَيمٍ)٤(
 بنو هجيم فنسبت احمللة ة إىل حملة بالبصرة نزهلاهذه النسب،خرها امليم آبضم اهلاء وفتح اجليم والياء الساكنة ويف 

انظر اإلستيعاب ،سليم بن جابر اهلجيمي جري أيب اسم يف عندنا شيء أصح :البخاري قال،إليهم ـ صحايب
 ).١٣٦ص(تقريب التهذيب البن حجرو)٦٢٧ص/٥ج(واألنساب للسمعاين )٢٢٥ص/١ج(البن عبد الرب 

  :دراسة احلديث)٥(
  .رجال اإلسناد كلهم ثقات: سناددراسة رجال اإل:أوالً
االستئذان واآلداب عـن    :كتاب،٢٧٢٢حديث رقم   ) ٦١٢ص(يف سننه أخرجه الترمذي   :ختريج احلديث :ثانياً

مـن  .." ال حتقرن من املعـروف    "دون ذكر   ،عليك السالم مبتدئاً  :ما جاء يف كراهية ان يقول     :باب،رسول اهللا 
  .طريق أيب غفار عن أيب متيمة اهلجيمي به بنحوه

حكم األلباين بصحته وذلك يف حكمه على أحاديـث         قد  احلديث إسناده صحيح و   :احلكم على احلديث  :ثالثاً
 )٦٠٩ص(سنن أيب داود



 ١٠٧

ألن وجه اإلنسان هو الذي يواجه به الناس بادىء ذي بدء، فإذا رأى الناس              أخرى؛في أمور 
  الوجه، اشمأزت نفوسهم منه ألول وهلـة، واتهمـوه بأنـه سـيء الخلـق،                 عابس امرًأ

 وطيـب   م واالنبساط الوجه الذي يقابل الناس باالبتسا    وهذا بخالف اإلنسان البشوش، طلق      
يدروا شيئاً عـن أخالقـه    نه ويألفونه ويحادثونه ويحبونه، ولو لمالكالم، فإنهم يقتربون م

   .األخرى



 ١٠٨

  المطلب الخامس
   صوته مراعاة ألحوال الناسالنبيرفع 

 مواطن أخرى مراعـاة ألحـوال     فيفإنه يستحب   ، مواطن فين رفع الصوت يكره     أكما  
 رفـع  مـن  باب ": قال فيه  ولقد بوب اإلمام البخاري باباً    ، أمور التعليم  فيالناس وخاصة   

  .  في األمر بإسباغ الوضوء ثم ساق حديث النبي ، "بالعلم صوته
ـ ـ رضي اهللا ععن عبد اللَّه بنِ عمرٍو أخرج البخاري في صحيحه بسنده*  : قَـالَ نه 

  نَّا النَّبِيتَخَلَّفَ ع   انَاهافَرس ةفْري سلَ ، فقَتْنَا الصهَأر قَدكَنَا ورـأُ  )١(اة فََأدضنَتَو ـننَحو، 
ويٌل ِللَْأعقَـابِ مـن النَّـارِ مـرتَينِ َأو          :" بَِأعلَى صوته  فنادي،فَجعلْنَا نَمسح علَى َأرجلنَا   

  .)٢("اًثَلَاث

  : الدعوية والتربويةفوائد الحديث
ـ    علي تعليم الناس ما ينفعهم       في هذا الحديث يظهر حرص النبي         عوذلـك برف

 )البخاري(المصنف واستدل ":قال ابن حجر  ،مراعاة لحال الناس المخاطبين   ،الصوت بالكالم 
 حيـث  بذلك االستدالل يتم وإنما" صوته بأعلى فنادي:"بقوله بالعلم الصوت رفع جواز على
  .)٣("موعظة في كان إذا ما بذلك ويلحق ذلك غير أو،جمع كثرة أو،لبعد إليه الحاجة تدعو

   :وهو أدعى النتباه السامع،  خطبتهفيته  يرفع صووكان 
 كَان رسوُل اللَّـه   ": قَالَ عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه     )٥(بسنده)٤( صحيحه في مسلم   أخرج)٤٥(

 ِإذَا خَطَب: نَاهيتْ عرماح،    هبغَض اشْتَدو تُهولَا صعشٍ     ، وـيج رنْـذم تَّى كََأنَّهقُـولُ  ،)٦(حي : 
"ص اكُمسمو كُمحقُوُل،"بينِ   " :واتَيةُ كَهاعالسثْتُ َأنَا وعب"،        ةاببالـس هيعـبِإص نـيب نقْـريو

 ـــــــــــــــــ
 البـن   انظـر غريـب احلـديث     .اُألخـرى  مـن  تـدنو  كَـادت  حتـى  أَخرناها أي:أَرهقَتنا الصلَاةُ  )١(

  ).٤٢٤ص/١ج(اجلوزي
 ).٣٧حديث  (دراستهوقد سبق ،يف صحيحيهما رواه البخاري ومسلم )٢(
 ).١٤٣ص/١ج(انظرفتح الباري البن حجر  )٣(
 . لصالة واخلطبةختفيف ا:باب،اجلمعة: كتاب، ٨٦٧رقم احلديث ) ٣٩٢ص(صحيح مسلم  )٤(
جِيد عن جعفَرِ بنِ محمـد عـن        حدثَنِي محمد بن الْمثَنى حدثَنا عبد الْوهابِ بن عبد الْم          :سند احلديث  )٥(
حممد بن علي(أَبِيه(اللَّه دبنِ عابِرِ بج ناحلديث... ع." 

انظر النهايـة يف غريـب      ،غريه أو عدو من دهمهم قد يكون مبا القوم يعرف الذي املُعلمهو  :  جيش منذر)٦(
  ).٩٢ص/٥ج(احلديث البن األثري 
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  .)١(..."والْوسطَى

  :الدعوية والتربوية الحديث فوائد 
 علـى  يلقيهـا  التـي  المعـاني  بحسب يكون ،وانفعاالته الخطيب أحوال تغير نإ
 مخالفـاً  إلقاؤه يكون ال حتى شرحوه؛ الذين العلماء وأقوال الحديث، عليه دل اكم السامعين
 والتفخيم والزجر، والعتاب واللوم، والتوبيخ والتعجب، االستفهام فألفاظ"،يلقيها التي للمعاني
 تـدل  اإللقاء في صوتية كيفيات لها ،ونحوها والوعيد والوعد والحيرة، والتحزين والتهويل
 الكلمـة  وتكـرار  وشـدته،  ولينه ورفعه الصوت خفض فإن وكذلك ،لمرادا المعنى على

 ويلفت السامعين، الخطيب يستثير حتى الخطبة؛ في مواضعها لها بها الصوت ومد وقطعها
فالمربي ،شرعيتها من المقصود هو إذ الخطبة؛ من االستفادة على عوناً يكون مما انتباههم،

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث)١(
  :دراسة رجال اإلسناد:والًأ
 وتـسعني  أربعمائة و  سنة مات سنني بثالث موته قبل تغري ثقة الصلت بن :ايد عبد بنـ عبد الوهاب    ١ 

 حدثنا  :قال العقيلي ، لكنه ما ضر تغريه حديثه فإنه ما حدث حبديث يف زمن التغري           :"قال الذهيب . روى له الستة  
، تغري جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي فحجب الناس عنـهم       :اود قال احلسني بنعبد اهللا الذارع حدثنا أبو د      

  .وقد ذكره العالئي يف القسم األول من املختلطني
  .وكان اختالطه ىف آخر عمره،جب عنه الناسقبل اختالطه ألنه متيز وحعنه روايته الهوثقة :قال الباحث

وكتاب املختلطني  ) ٤٣٤ص/٤ج(جال للذهيب وميزان االعتدال يف نقد الر    )٣٦٨ص(تقريب التهذيب   : انظر( 
  ).٧٩(للعالئي
 وثقه ابن معني والنسائي وابن أيب خيثمة وأبوحـامت وابـن            ،بالصادق املعروف علي بن :ـ جعفر بن حممد   ٢

 عنـه  حدث إذا مأموناً صدوقاً كان:الساجي  وقال ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ، وابن شاهني ،عدي والعجلي 
 فقيـه  صدوق :قال ابن حجر  ،شيء منه نفسي يف :فقال عنه سعيد بن ىيوسئل عنه حي  ،مستقيم فحديثه الثقات
  .وأربعني مثان مائة و سنة مات إمام

  .هوثقة لكثرة من وثقوه:قال الباحث
وـذيب  )٤٨٧ـ ص ٢ج(واجلرح والتعديل البن أيب حامت    ) ٨٤ص(تارخ حيىي بن معني رواية الدارمي       :انظر(

ــ  ٦ج(والثقـات للعجلـي     ) ٢٩٥ــ ص  ١ج(كاشف للـذهيب  وال)٨٢ـ ص ٢ج(التهذيب البن حجر  
و تقريـب  ) ١٣١ــ ص ٢(والكامل يف الضعفاء البن عدي  ) ٥٤ص(وتاريخ أمساء الثقات البن شاهني    )١٣١

  ).١٤١ص(التهذيب البن حجر 
  .وباقي رواة السند ثقات

  .رواه مسلم يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
  .حهرواه مسلم يف صحي:احلكم على احلديث: ثالثاً
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فلن يـشعر   ،.. خذه عند الموقف السار    )١(دورتَ وي ويبتهج،الذي ال يقطب جبينه عند الغضب     
 كالغـضب   وظهـور االنفعـاالت   ،فإشارة اليدين ونظرات العينين   ،المستمع بالمعاني كاملة  
  .)٢("من شأنه إحداث التأثير الجيد لدى الشخص اآلخر ،واالستنكار ورفع الصوت

 معانيهـا،  تفقـد  ،صـوته  في األلفاظ معاني يراعِ لم إذا الخطيب أن في شك وال
  .السامعين على استعجمت ولربما

 كأنـه  ،غـضبه  واشتد ،صوته وعال ،عيناه احمرت خطب إذا" :قوله : النووي قال
 صـوته  ويرفـع  ،الخطبـة  أمر يفخم أن للخطيب ستحبي أنه على به ستدلي ،"جيش منذر
اشـتداد  ولعل،ترهيب أو ترغيب من فيه يتكلم الذي للفصل مطابقاً ويكون،)٣(كالمه لزِويج 

  .)٤("جسيماً خطباً وتحديده،عظيماً أمراً إنذاره عند كان غضبه

 باستمرار، غضبه ويشتد دائماً، صوته يرفع كان أنه الحديث من فهمي وال:الفائدة الثانية 
إذا أو القيامة، كذكر ذلك تستلزم أحوال في منه ذلك كان بل خطبته؛ كل في عيناه وتحمر 
 عينـاه،  تحمـر  كونه": ـ تعالى اهللا رحمه ـ القرطبي الق.هللا غضبفي أمر في خولف
 بـأن  مـشعر  وهذا. أحوال في منه هذا كان خطبته، حال في غضبه ويشتد صوته، ويعلو
 يأتي ال يطابقه؛حتى ما فيه يتكلم الذي الفصل بحسب وعظه في منه يكون أن حقه الواعظ
 خولف أمر عن نهيه عند يكون أن فيحتمل غضبه اشتداد وأما. عليه ظاهر وضده بالشيء
  .)٥("الغضبان صفة صفته أن يريد أو فيه،

  

 ـــــــــــــــــ

 أَبو قال ،استنار وجهه عند اخلرب السار،واملعىن،نورها خرج أَي نورت : تورِيداً الشجرةُ وردت:ويتورد)١(
انظر تاج .وغةاملَصب القُطْنة بِصبغِ وعالَجته خدها حمرت إِذا املَرأَةُ وردت ويقال مورد دخ :املَجازِ من: حنيفةَ

 ).٢٣٣٦ص/١ج(العروس

النظرية التربوية يف طـرق تـدريس احلـديث         :وكتاب،)٧٧ص( فنون احلوار واإلقناع حملمد دمياس       راجع)٢(
 .هـ١٤١٢،دار ابن القيم،الطبعة األوىل،يوسف حممد صديق:تأليف)١٠٩ـ١٠٨ص(النبوي

)٣( ل جلور،فال يكون كالمه غامضاً، ويوضحهاملعىن يبينه:كالمه لزِوجيزلة وامرأَة الرأْي جزنة جيالة باجلَز 
 خالف اجلَزل واللفظ شديد قَوي أَي جزل كالمو ،الرأْي جودةَ أَي فيه اجلَزالَة أَبين وما الرأْي جيدة

  ).١٠٩ص/١١ج(انظر لسان العرب.الركيك

 ).١٥٦ـ١٥٥ص/٦ج(نظرصحيح مسلم بشرح النوويا )٤(
أيب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم       :تأليف)٥٠٢ص/٢ج(ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم        مل املفهم   انظر)٥(

 .هـ١٤١٧،دمشق،دار ابن كثري،الطبعة األويل،جمموعة من الباحثني:حتقيق،)هـ٦٥٦ت،(القرطيب
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  :المبحث الثاني
يضاح يف التوجيه وسائل اإل استخدامه

  والتعليم
  :مطالب خمسةوفيه 

  .بين القول واإلشارة مراعاة لحال الناس جمعه : المطلب األول
تي تقرب المعاني   القياسات واألمثلة المحسوسة ال   استخدامه:المطلب الثاني 

  .المجردة للمخاطب
  . الناس بالرسم على األرضتعليمه :المطلب الثالث

يم والتبليغ مراعاة ألحـوال      الكتابة وسيلة في التعل    اتخاذه  : الرابع المطلب
  .الناس

والتربية العملية مراعاة   ،  الناس بالقدوة الحسنة   تعليمه  :  الخامس المطلب
  .ألحوالهم
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  لاألو المطلب
  مراعاة لحال الناس بين القول واإلشارة جمعه 

 والمؤثرة، الشيقة التربية أساليب من والشارحة الموضحة األساليب استخدام يعتبر
جمعـه بـين الكـالم     ومن هذه األساليب التي استخدمها النبي،كريم نبوي أسلوب وهو

  .لتكون أقرب إلى فهم الناس، الحواسالنظري وما يناسبه من حركات 
"   وال بد أن توضع اإلشارة     ،عنى وتصوره م في اإلحاطة بال   إن اإلشارة تشرك العين

هـدأ وتـسرع وتثـور تبعـاً        توأن تتفق مع المعنى فتبطىء و     ،بالحركة في محلها ومجالها   
  .)١("للمعنى

 هـي  الترجمان عمون له هي العون عمون ،شريكان واللفظ واالشارة:"الجاحظيقول  
والمعنـي لـه ثـالث      ،")٢("الخـط  عـن  تغنـي  ومـا  اللفـظ  عن تنوب ما كثرأ وما،عنه

  .)٣( تلك اإلشارات البيانية:والثالثة، صوتية:والثانية، لفظية:أحدهما:دالالت
ـ   بِي موسىعن َأ)٥(بسنده )٤(أخرج البخاري في صحيحه)٤٦(  عـن   ـ رضي اهللا عنـه 

النَّبِيشُ ": قَاَلانِ ينْينِ كَالْبْؤمِللْم نْؤماالْمضعب هضعب د،َهابِعَأص نيب كشَب ٦(" ثُم(.  

 ـــــــــــــــــ
وزارة األوقاف ـ غـزة   "حنو خطاب إسالمي معاصر"انظر األعمال الكاملة ملؤمتر الوعظ واإلرشاد السنوي)١(

  .)٤١ص(م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦ملنعقد سنة ـ ا
 ).٥٦ص(انظر البيا ن والتبيني للجاحظ)٢(
الطبعـة  ،حممد أيب زهـرة :تأليف)١٢٢ص(يف أزهر عصورها عند العرب ،انظر اخلطابة أصوهلا ـ تارخيها )٣(

 .م١٩٣٤دار الفكر العريب ـ القاهرة ـ ،األوىل
 .  نصرة املظلوم: باب،املظامل: كتاب،٢٣١٤حديث رقم ) ٨٦٣ص/٢ج(صحيح البخاري )٤(
 عن )بن عبداهللا بن أيب بردة    ( عن بريد  )محاد بن زيد  (حدثَنا محمد بن الْعلَاِء حدثَنا أَبو أُسامةَ      :سند احلديث  )٥(

ـ رضي اللَّه عنهـ  )األشعري( عن أَبِي موسى)عامر بن عبداهللا بن قيس(أَبِي بردةَ ...  قَـالَ لنبِـي  عـن ا  
 "احلديث

  :دراسة احلديث)٦(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
ذكـره ابـن   ،ومائتني إحدى سنة ماتثقة ثبت رمبا دلس     ،التابعني أتباع من هومحاد بن أسامة  :أَبو أُسامةَ ـ  ١

 ال يروى إال عـن      حجر يف املرتبة الثانية من مراتب التدليس وهى من قبل األئمة تدليسه لقلة ما دلسه أو ألنه                
  .ثقة

  .وهوثقة ثبت وتدليسه ال يضر:قال الباحث
= 
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  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 الوجـه  تعبير بين التناسقال بد من    و،أهمية حركة الحواس مع الكالم لزيادة البيان      

 في المبالغة يريد الذي أن منه ويستفاد ":قال ابن حجر  ،الحواس حركة مع الكلمات ومعاني
  .)١(" السامع نفس في أوقع ليكون ؛بحركاته يمثلها ،أقواله بيان

  .)٢("باللسان البيان حسن تمام من والرأس باليد اإلشارة وحسن": الجاحظ قالو

يشعر السامعون بقـوة    ، موافقة له  ،ومع ذلك فإنه يجب أن تكون اإلشارات مالئمة للمعنى        "
ويحـسن أن تـسبق  اإلشـارة        ،..ال معنـى لهـا     ال كانت حركات عابثة   إو،دالالتها عليه 

 سـابقة علـى     والفكـرة ،مصاحبة لها  فاإلشارة تكون مع الفكرة   ، ممهدة له منبئة به   ،القول
  .)٣("فاإلشارة مثلها،القول

  ـــــــــــــــــ
= 

   )٣٠ص(وطبقات املدلسني البن حجر) ١٧٧ص(تقريب التهذيب البن حجر:انظر
٢ رـ بوثقه ابن معني والعجلي وأبـوداود وابـن        ،الكويف األشعري موسى أيب بن بردة أيب بن: د بن عبداهللا  ي

وقـال  ، لـيس بـذاك القـوي      :وقال مرة ، ليس به بأس   :نسائيلقال ا و، روى له الستة   قليال خيطىء حجر زاد 
وقـال  ،يكتـب حديثـه    ليس باملتني :وقال أبوحامت ،صدوق وأحاديثه مستقيمة  :وقال ابن عدي  ،صدوق:الذهيب
فـال معـىن    ،وكل أحد خيطئ قلـيالً    ،هو صدوق حسن احلديث   :وقال معروف واألرنؤوط  ،روى مناكري :أمحد

  .لذكرها
ون املناكري علـى  أمحد وغريه يطلق:قال ابن حجر،ئمة كلهم احتج به األ   احلديث صدوق حسن هو:قال الباحث 
  .األفراد املطلقة

وتـاريخ  )٥٠ـ ص٤ج(ذيب الكمال للمزيو)١١ ـ ص ٢ج(معرفة الرجال ألمحد بن حنبلالعلل و:انظر(
 والكامل)١١ـ ص ١ج(والكاشف للذهيب )٢٣ص(والضعفاء واملتروكني للنسائي  )٢٤٤ـ  ١ج(الثقات للعجلي 

ــدييف  ــن ع ــضعفاء الب ــن حجــر)٦٢ـــ ص٢ج(ال ــساري الب ــب ) ٥٣٤ص( وهــدي ال وتقري
  .)١٦٨ص/١ج(وحترير تقريب التهذيب ملعروف واألرنؤوط)١٢١ص(التهذيب

  .وباقي رجال السند ثقات
باب تشبيك األصابع يف    ،كتاب الصالة ،٤٦٧رقم  ) ١٨٢ص/١ج(أيضاًوأخرجه البخاري   :ختريج احلديث :ثانياً

تراحم : باب،الرب والصلة :كتاب، ٢٥٨٥حديث رقم   ) ١٢٨٧ص( مسلم يف صحيحه     جهأخرو،املسجد وغريه 
  .بنحوهبه من طريق بريد ) البخاري ومسلم(كالمها،املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم

  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً
 .)٤٥٠ /١٠(البن حجرانظرفتح الباري  )١(
 .)٥٦ص( للجاحظانظرالبيان والتبيني )٢(
 ).١٢٢ص(انظر اخلطابة أليب زهرة)٣(



 ١١٤

َأنَا وكَافـُل   ":قَاَل رسوُل اللَّه  )٣(سهٍل   عن   )٢(بسنده)١( في صحيحه   البخاري أخرجو)٤٧(
  .)٤("َأشَار بِالسبابة والْوسطَى وفَرج بينَهما شَيًئا و،الْيتيمِ في الْجنَّة هكَذَا

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 إشـارة  فيه:"قال ابن حجر،إن كفالة األيتام من أقرب القربات عند اهللا تعالي:الفائدة األولي  
  .)٥("سطىوالو السبابة بين ما تفاوت قدر اليتيم وكافل النبي درجة بين أن إلى

وذلك حتـى يكـون     ،باطَمن المتكلم إلى ذهن المخ     ةأهمية تقريب الصور  : الفائدة الثانية 
 ـــــــــــــــــ

 .باب اللعان ،الطالق:كتاب، ٤٩٩٨حديث رقم ) ٢٠٣٢ص/٥ج(صحيح البخاري  )١(
 عـن   )سلمة بـن دينـار    (حدثَنا عمرو بن زرارةَ أَخبرنا عبد الْعزِيزِ بن أَبِي حازِمٍ عن أَبِيه            :سند احلديث  )٢(

 ."احلديث... قَالَ رسولُ اللَّه)ن سعدب(سهلٍ
ـ الصحابة مشاهري من اخلزرجي األنصاري نسبة إيل جده ساعدةـ  الساعديمالك  بن:سعد بن سهل )٣(   

 إحـدى  سـنة  مـات  الـصحابة  من باملدينة مات من آخر وهو، امسه سهالً ِالنيب فغري حزناً امسه كان:يقال
انظر اإلصابة يف متييز    .(وتسعني إحدى سنةمات   سنة عشرة مخس بنا وهو النيب مات:الزهري قال،وتسعني

 ).٢٠٠ص/٣ج(الصحابة 
  :دراسة احلديث)٤(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
ويف ،ثقة:وقال النسائي ،صدوق ليس به بأس   :وثقه العجلي وابن منريوقال ابن معني     : عبد الْعزِيزِ بن أَبِي حازِمٍ    ـ  

صـاحل  :بوحامتأوقال  ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ،هو ثقة حجة عن أبيه    :ل الذهيب وقا،موضع آخر ليس به بأس    
قـال  ،ومثـانني  أربع  مائة وسنة مات فقيه صدوق :وقال ابن حجر،كان كثري احلديث:وقال ابن سعد ،احلديث

  .احتج به الشيخان يف صحيحيهما،..هو ثقة:معروف واألرنؤوط
  .به الشيخانوهوحجة يف أبيه واحتج ،هو ثقة:قال الباحث

وذيب التهذيب البـن    )١٢٠ص/ ١٨ج(وذيب الكمال للمزي   )٩٥ص/ ٢ج(انظر معرفة الثقات للعجلي   (
واجلـرح  )١١٧ص/ ٧ج(والثقات البن حبـان  )٢٦٨ص/ ١ج(وتذكرة احلفاظ للذهيب  ) ٢٩٧ص/ ٦ج(حجر

جـر  وتقريب التهذيب البـن ح    ) ٤٢٤ـ  ٥ج(البن سعد  والطبقات)٣٨٢ص/ ٥ج(والتعديل البن ايب حامت   
  .)٣٦٥ص/٢ج(وحترير تقريب التهذيب لبشار واألرنؤوط)٣٥٦ص(

  .وباقي رجال السند ثقات
فضل : باب،األدب: كتاب،٥٦٥٩حديث رقم   )٢٢٣٧ص/٥ج ( أيضاً وأخرجه البخاري :ختريج احلديث :ثانياً

عنه ـ   عن سهل بن سعد  ـ رضي اهللا  )سلمة بن دينار( عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيهعن، من يعول يتيماً
  مبثله 
  . وتفرد به عن مسلمرواه البخاري يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً

  ).٤٣٦ص/١٠ج(فتح الباري البن حجر  انظر)٥(



 ١١٥

  .وأقرب للمراد، الكالم أدعى إلى التطبيق
  بـين البيـان والعبـارة      على أن يجمع في تعليمـه      وهكذا يحرص رسول اهللا   "

يـذكره للـسامعين أو     توضيحاً للمرام وتنبيهاً على أهمية مـا        ،واإلشارة باليدين الكريمتين  
  .)١(لمهم إياهعي
حدثَني جبير بن   : قَالَ )٤(سلَيمان بن صرد  عن   )٣(بسنده)٢(في صحيحه  أخرج البخاري )٤٨(

  .)٦("َأما َأنَا فَُأفيض علَى رْأسي ثَلَاثًا وَأشَار بِيديه كلْتَيهِما"  قَاَل رسوُل اللَّه: قَاَل)٥(مطْعمٍ
 ـــــــــــــــــ

 .)٣٨٣ص( لسعيد حممد عليانظر السنة النبوية رؤية تربوية)١(
 .من أفاض على رأسه ثالثا: باب،الغسل: كتاب٢٥١حديث رقم ) ١٠١ص/١ج(صحيح البخاري  )٢(
 عـن أَبِـي     )بن معاوية بـن حـديج     ( قَالَ حدثَنا زهير   )الفضل بن دكني  (حدثَنا أَبو نعيمٍ  :سند احلديث  )٣(

اقحـولُ               )عمرو بن عبداهللا بن عبيد    (إِسسمٍ قَالَ قَالَ رطْعم نب ريبثَنِي جدقَالَ ح درص نانُ بملَيثَنِي سدقَالَ ح 
 ".احلديث...ى اللَّه علَيه وسلَّماللَّه صلَّ

 اهللا رسول فسماه يساراً اجلاهلية يف امسه كان،صحايب جليل ،اجلون أيب بن اجلون بن :درص بن سليمان )٤(
  ).٦٤٩ص/١ج(االستيعاب البن عبد الرب: انظر.(سليمان

 جـبري   أسلم ،"النسب عنه يؤخذ وكان وسادام قريش حلماء من نوفل بن عدي بن مطعم بن جبريهو   )٥(
 سنة :وقيل ومخسني سبع سنة باملدينة مطعم بن جبري ومات،ربخي عام :وقيل،الفتح يوم يقولون فيما مطعم بنا

  )٢٣٢ص/١ج(االستيعاب البن عبد الرب: انظر.(معاوية خالفة يف ومخسني تسع
   :دراسة احلديث)٦(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 وكـسر   وتـشديدها  املهملـة  بفـتح ــ    يعيبِالس إسحاق أبو ،عبيد بن اهللا عبد بن مروهو ع  :إسحاقوإب

ـ وهو سبيع بن صعب.بسبه إيل سبيع وهو بطن من مهْذَان ،املوحدة مت وقـال عنـه   وأبوحـا ،وثقه العجلي، 
 اخـتلط  عابـد  مكثر ثقة :وقال ابن حجر  ، قبل موته من الكبر وساء حفظه      ثقة تغري : ةوقال مر ،احلافظ:الذهيب

  . روى له الستةذلك ،ومائة وعشرين تسع سنة مات خرةبأ
ني الذين مل يوجب    وذكره أبوسعيد العالئي يف القسم األول من املختلط       ،هو ثقة واختالطه اليضر   :قال الباحث 

  .اختالطهم ضعفاً
واجلرح والتعديل البـن    ،)١٧٩ـ ص ٢ج(ومعرفة الثقات للعجلي  )٢١٨ـ ص ٣ج(األنساب للسمعاين   :انظر(

مشـس الـدين حممـد بـن أمحـد          : تـأليف ) ٢٠٨ص(ومن تكلم فيه وهو موثق      ،)٢٤٢ـ  ٦ج(أيب حامت   
ـ ، الطبعة األوىل،حممد املياديين:حتقيق)هـ٧٤٨،ت(الذهيب وتذكرة احلفـاظ  .هـ١٤٠٦مكتبة املنارـ الزرقاء 

وتقريــب التهــذيب البــن )٣٢٦ـــ ص٥ج(وميــزان االعتــدال للــذهيب)١١٤ـــ ص١ج(للــذهيب
  )٩٤ص(املختلطني للعالئيو)٩٩ـ ص٣ج(األرنؤوط لبشار ووحترير التقريب )٤٢٣ص(حجر

  .وباقي رجال السند ثقات
= 



 ١١٦

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
مراعاة ألحـوال   ، في الحديث أهمية استخدام الحواس كوسيلة تعليمية أثناء الكالم        

  .السامعين
ـ   الْمقْداد بن الَْأسود عن )٢(بسنده)١(صحيحه مسلم في أخرجو)٤٩(   ـ رضي اهللا عنـه 

فَمـنْهم مـن   ،نَّاس علَى قَدرِ َأعماِلهِم في الْعـرق  فَيكُون ال ..:"قَاَلسمعتُ رسوَل اللَّه  :قال
  هيبِإلَى كَع كُوني،    هتَيكْبِإلَى ر كُوني نم منْهمو،    هيقْوِإلَى ح كُوني نم منْهم٣(و(،   ـنم منْهمو

  .)٤( " بِيده ِإلَى فيهوَأشَار رسوُل اللَّه:قَاَل،"يلْجِمه الْعرقُ ِإلْجاما

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ن التعبيـرات   إل"؛وهو أبلغ في التفهيم      يهوأشار بها إلي ف   ، يده لقد استخدم النبي    

  ـــــــــــــــــ
= 
اسـتحباب  :باب،احليض:كتاب،٣٢٧حديث رقم  ) ١٦٥ص(أخرجه مسلم يف صحيحه      :ختريج احلديث :ثانياً

عـن  " أيب إسـحاق " عمرو بن عبد اهللا  أيب األحوص وشعبة عن   من طريق . إفاضة املاء على الرأس وغريه ثالثا     
وهي أن بعض الصحابة متاروا يف      ،وزاد مسلم بذكر قصة احلديث    ، ن بن صرد عن جبري بن مطعم بنحوه       سليما

  .الغسل عند رسول اهللا 
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

يف صفة يـوم    : باب. وأهلها  ، اجلنة وصفة نعيمها  :كتاب، ٢٨٦٤حديث رقم   ) ١٤١٤ص(صحيح مسلم   )١(
  .أعاننا اهللا علي أهواهلا ،ةالقيام

حدثَنا الْحكَم بن موسى أَبو صالحٍ حدثَنا يحيى بن حمزةَ عن عبد الرحمنِ بنِ جابِرٍ حدثَنِي         :سند احلديث  )٢(
 تدنى الشمس يوم الْقيامـة مـن        :يقُولُ اللَّه    سمعت رسولَ  :سلَيم بن عامرٍ حدثَنِي الْمقْداد بن الْأَسود قَالَ       

 "احلديث... الْخلْقِ 
النهاية غي غريـب احلـديث      :انظر.وأحقاء أحقٍ  وجمعه  اخلصر  وهو اِإلزارِ معقد احلَقْوِ يف األصلُ:احلقو )٣(

  ).٢٣٠ص/١ج( البن اجلوزيغريب احلديثو)١٠١٨ص/١ج(واألثر
  :ديثدراسة احل) ٤(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 ولـه  الـصحيح  على ومثانني ثالثمائة و  سنة مات بالقدر رمي ثقة ،القاضي محزة بن ىيحي :ـ حيىي بن محزة   

  .روى له الستة سنة مثانون
  ).٥٨٩ص(انظر تقريب التهذيب.روايته هنا ال عالقة هلا بالقدرهو ثقة و: قال الباحث

  .وباقي رجال السند ثقات
  .رواه مسلم يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
 . رواه مسلم يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ١١٧

 فاستخدام التعبيرات واإلشارات الحـرة ،واإلشارات تتعامل بشكل مباشر مع عواطف الناس     
جسم لها أهمية كبيـرة فـي تقريـب المفـاهيم           أو بال  أو بالوجه أوبالرأس  ، سواء باأليدي 

ـ     ،ن هذه الحركات تعتبر جزءاً مهماً في لغة الخطاب        إبل  ،)١("للمتعلم  ىألنهـا تكمـل معن
  .وتتفاعل معه، الكالم

 يـا   :قُلْتُ: قَالَ )٤(سفْيان بنِ عبد اللَّه الثَّقَفي     عن   )٣(بسنده)٢(الترمذي في سننه  أخرج  )٥٠(
 وَل اللَّهسر،    بِه متَصرٍ َأعي بَِأمثْندقَاَل،؟ ح":   متَقاس ثُم اللَّه يبقُلْتُ.قُْل ر :وَل اللَّهسا رـا  ، يم

 لَيا تَخَافُ عفُ مذَا"؟َأخْوقَاَل ه ثُم هانِ نَفْسس٥("فََأخَذَ بِل(.  

 ـــــــــــــــــ
 ).٧٦ص(انظر فنون احلوار واإلقناع حملمد دمياس )١(
سنن .باب ما جاء يف حفظ اللسان     ، الزهد عن النيب  :كتاب،٢٤١٠حديث رقم   )٥٤٣ص( سنن الترمذي  )٢(

 ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل املعروف        ل اهللا   وهو اجلامع املختصر من السنن عن رسو      "الترمذي
حكم على أحاديثه وعلق عليه العالمـة       )هـ٢٧٩،ت(تأليف احلافظ حممد بن عيسى الترمذي     " جبامع الترمذي 

مكتبة املعارف  ،الطبعة األوىل ،أعتىن ا أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سليمان       ،حممد ناصر الدين األلباين   :احملدث
 شري إليه فيما بعد بسنن الترمذيوسأ.هـ١٤١٧لتوزيع ـ الرياض ـ للنشر وا

 عن الزهـرِي عـن   )بن راشد( ابن الْمبارك عن معمرٍ)عبد اهللا(حدثَنا سويد بن نصرٍ أَخبرنا  :سند احلديث  )٣(
 ".احلديث...ه الثَّقَفي قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّه حدثْنِي بِأَمرٍ عبد الرحمنِ بنِ ماعزٍ عن سفْيانَ بنِ عبد اللَّ

 بن لعمر عامالً كان، ورواية ومساع صحبة له. الطائف أهل يف معدود الثقفي ربيعة بن سفيان بن عبد اهللا   )٤(
اب البـن    انظراالسـتيع  والترمـذي  والنـسائي  مـسلم  حديثـه  أخرج ،عليها واله الطائف على اخلطاب
  )١٢٤ص/٣ج(اإلصابة البن حجر و،)٦٣٠ص/٢ج(عبدالرب

 :دراسة احلديث)٥(
  : دراسة رجال اإلسناد:أوالً

ذكره ابن حبان يف    ،الرمحن عبد بن ماعز ويقال ماعز بن الرمحن عبد بن حممد ويقال :ـ عبد الرمحن بن ماعز    
  . روى له النرمذى والنسائيمقبول:الثقات قال ابن حجر

عروة بن الزبري يف الروايـة      وقد تابعه   .و صدوق ومل أجد يف كتب التراجم والعلل كالماً جيرحه         ه:قال الباحث 
  . ـ رضي اهللا عنه ـ يف رواية مسلم كما سيأتى يف ختريج احلديث عن سفيان بن عبد اهللا

  ).٣٤٩ص(وتقريب التهذيب )٤٦٠ص/٥ج(نوالثقات البن حبا)٢٣٦ص/ ٦ج( ذيب التهذيب: انظر
  .السند ثقاتوباقي رجال 

جامع أوصـاف   :باب،اإلميان:كتاب،٣٨حديث رقم   )٤٥ص ( يف صحيحه  أخرجه مسلم :ختريج احلديث :ثانياً
عن سفيان ) عروة بن الزبري  (هشام بن عروة عن أبيه     من طريق    ،"بلسانهومل يذكر مسلم أخذ النيب      "،اإلسالم

  .بن عبد اهللا بنحوه ا
= 



 ١١٨

  
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

بهدف المبالغة فـي التوضـيح      ،ء الجسد مع الكالم   في الحديث أهمية تفاعل أعضا    
 يثقل عليه في األوامر والنـواهي      لم    أنه  وكيف ،طالب الوصية مراعاة أحوال   و،واإلفهام

 والنـواهي  األوامر لجميع جامع لفظ فاالستقامةمع معاني الخير كلها     ج ي اًوإنما اختار لفظ  "
  .)١("يتوب حتى المستقيمة الطريق عن عدل فقد،منهياً فعل أو أمراً ترك لو فإنه

فاإلشـارات  ،وإنما اكتفى باإلشارة لتدل على المعنى المـراد     ، لم يقل قوالً   والنبي"
وهي فـي كثيـر مـن األحيـان صـوت       ،و هي لغة التفاهم العام    أ،هي المخاطبة الصامتة  

  .)٢("ويعبس وجهه،فالغاضب يقطب جبينه،وعبارة الوجدان،الشعور
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
= 
رواه مـسلم يف    . وباملتابعات يصل لدرجه الـصحيح لغـريه       احلديث إسناده حسن  :احلكم على احلديث  :ثالثا

وقـال األلبـاين يف     .قَالَ أَبو عيسى هذَا حديثٌ حسن صحيح      و. صحيحه والترمذي يف سننه وهو لفظ حديثنا      
  ".صحيح)"٥٤٣ص(حكمه على أحاديث سنن الترمذى 

 ).٧٧ص/ ٧ج (لمباركفوريانظر حتفة األحوذي ل )١(
 ).١٢٢ص( أليب زهرةانظر اخلطابة)٢(



 ١١٩

  الثانيالمطلب 
  للمخاطب المجردة التي تقرب المعاني األمثلة المحسوسةالقياسات وخدامهاست

التوضيحية التـي تناسـب حـال       )١(ئلبعض الوسا  استخدام لقد كان من منهجه   
 يقـايس  أنـه ":وهي تعني،القياسات  ومن هذه الوسائل التي استخدمها رسول اهللا،المقام
 فيتضح لهم مـا اشـتبه أمـره       ،هم حكمها  علي خفيو،ويعللها لهم إذا اشتبهت عليهم    ،األحكام

  .)٢("وخفي فهمه
ضـرب  و  األقيسةولنا في قصة الرجل الذي جاء منكراً ولده خير مثال على أهمية  

ولم ينكر عليه مقالته إنكـاراً      ،ال يقبل قول الرجل على عالته     فنجد الرسول المعلم  "،المثل
 الذي يعرفـه فـي حياتـه    فضرب له المثل الحسي،بل حاوره بطريق إقناعي ذاتي  ،مباشراً

  .)٣(اليومية ليرشده إلى خطأ فكرته
ـ  رضـي  ـ  عن َأبِي هريرةَ)٥(بسنده )٤(خرج البخاري في صحيحهأ)٥١( َأن ، اهللا عنـه 

 لَـه   فَقَـالَ ،وِإنِّي َأنْكَرتُـه  !اَِإن امرَأتي ولَدتْ غُلَاما َأسود    : فَقَالَ َأتَى رسوَل اللَّه  )٦(َأعرابِيا
 وُل اللَّهسر:"   ٍِإبِل نم ْل لَكقَاَل؟ "ه:ما ": قَالَ ،نَعانُها َألْوقَالَ :قَاَل"فَم رمح:"      ـنـا ميهـْل فه

يـا رسـوَل اللَّـه عـرقٌ        :قَاَل،"فََأنَّى تُرى ذَِلك جاءها   ":قَاَل،ِإن فيها لَورقًا  :قَاَل،)٧(؟"َأورقَ

 ـــــــــــــــــ
 التوصـيل  والوسـائل هـي القنـوات أو أدوات     ،هي اليت يتوصل ـا إىل حتـصيل املقـصود         :الوسيلة)١(

 انظر  مناهج الدعوة.وبعض الباحثني ذهب أن الوسيلة واألسلوب معنامها واحد وهو ما يراه الباحث         ،لألساليب
  .هـ١٤٠٧ للطباعة والنشر ـ املنصورة ـ دار الوفاء،الطبعة األوىل،على جريشة.د:تأليف)١٦ص(وأساليبها

 .)١١٠ـ ١٠٩ص(انظرالرسول املعلم أليب غدة )٢(
 ).٤١٠ص( لسعيد حممد عليانظر السنة النبوية رؤية تربوية)٣(
 باب من شـبه أصـالً     ،عتصام بالكتاب والسنة  كتاب اال ، ٦٨٨٤رقم  ) ٢٦٦٧ص/٦ج(البخاري صحيح )٤(

 .السائل ليفهم كمهماح  النيبنبي وقد ، بأصل مبنيمعلوماً
 عن ابنِ شهابٍ عـن  )بن يزيد ( ابن وهبٍ عن يونس    )عبد اهللا (حدثَنا أَصبغُ بن الْفَرجِ حدثَنِي    :سند احلديث )٥(

ولَ اللَّهسى را أَتابِيرةَ أَنَّ أَعريرأَبِي ه ننِ عمحالر دبنِ عةَ بلَمأَبِي سَاحلديث...الَ  فَق."  
  .)٤٤٣ص/ ٩ج(انظر فتح الباري البن حجر.قتادة بن ضمضم األعرايب هذا اسم:أَعرابِيا)٦(
 سـواد  فيه الذي ورقواأل:قال ابن حجر   .ورقاء وناقَةٌ أورق جملٌ: يقال . السمرة: والورقة.أسمر:أورق )٧(

  .)٣٨٦ص/٥ج(لنهاية يف غريب احلديث واألثر ا:نظرا.ورقاء مامةللح قيل ومنه الغربة إىل مييل بل حبالك ليس
  ).٤٤٣ص/٩ج( البن حجرفتح الباريو



 ١٢٠

  .)٢("ولَم يرخِّص لَه في اِلانْتفَاء منْه"ولَعلَّ هذَا عرقٌ نَزعه  ":اَلقَ )١(نَزعها
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

  ما خفـي عليـه  القد احتاج هذا الرجل األعرابي إلي صورة قريبة يفهم من خالله        
 حالـة مـا بـأقرب       ب المثل إنما هو تشبيه    رضف" مثالً ليقرب له العنى    فضرب له النبي  
يلتفت بها المرء من الكالم الجديد إلي صـورة المثـل   ،وأكثرها مماثلة لها،األمثال شبهاً بها  

فال يلبث أن يتلقى األمر الجديد بمزيد من        ، فيلمح ما بينهما من التشابه أو التطابق       ،المأنوس
  .)٣("ويجري ذلك كله في أقل من لمح البصر،القبول واإلرتياح

وبيبالمقايـسة    وذلك ،ضرورة وضع المعاني المجردة في قوالب حسية      يث   الحد ن 
وهو مـن   ، ما يريد  فهم عنه لي بالناس  من البيئة المحيطة   مثالً قريباً   النبي ضرب ف ،العقلية

أشار إليه   وهو ما ، كريم نبويوهو أسلوب   ، وأفهامهمباب مخاطبة الناس على قدر عقولهم       
 مهلـيفْ  حكمهمـا اهللا   بـين   قد ،بينم معلوما بأصل    باب من شبه أصالً   ":البخاري في الباب  

  .)٤("السائل
أو الجديـدة  ،أنه كثيراً ما يربط المعاني المجردة،أهمية ومما يجعل لضرب المثل     " 

وبعملية قياس عقلـي بـسيطة   ،خبرته بأمر آخر مما يقع في    ،التي ال سابق خبرة للسامع بها     

 ـــــــــــــــــ
وقـال   )١٠٠ص/٥ج(انظر النهاية يف غريـب احلـديث      . إذا أشبهه  الشبه يف إليه نزع يقال :عرق نزعها )١(

 لونه وأظهر إليه واجتذبه أشبهه نزعه ومعىن،الثمرة بعرق تشبيها النسب من األصل :هنا بالعرق املراد:"النووي
 .)١٣٣ص/١٠ج(صحيح مسلم بشرح النووي :انظر. "عليه

  :دراسة احلديث )٢(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
  ).٩٦ص(وقد سبقت الترمجه له .ثقة:يونس بن يزيدـ 

  .وباقي رجال السند ثقات
 من طريق   .اللعان:باب،اللعان:كتاب، ١٥٠٠رقم  ) ٧٣٨ص( أخرجه مسلم يف صحيحه     :ختريج احلديث :ثانياً

  . به بنحوه  عن يونس بن يزيدعبد اهللا بن وهب
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثا

مكتبة دار التـراث ـ القـاهرة ـ     ،الطبعة الثامنة،البهي اخلويل: تأليف)٦٨ـ٦٧ص(تذكرة الدعاة :انظر)٣(
 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨

  .)٢٦٦٧ص/٦ج(صحيح البخاري )٤(



 ١٢١

  .)١("ولة ويسرسريعة يمكن أن يصل إلى المعنى المراد بكل سه

 أال والتمثيـل،  التشبيه: العرب لغة في والقياس بعينه القياس هو هذا":قال ابن بطال 
  .)٢("اإلبل نتاج في عرف بما ،الغالم لون من أنكر ما له شبه النبي  أن ترى

 من بنفسه كان ما وزال الرجل واطمأن،االنهيار من األسرة فظتح النبوية المعالجة وبهذه
  .وكوشك اضطراب

 أصـحابه  يحـاور    كـان ف، ألسلوب التمثيل والتشبيه   لقد تكرر استخدام النبي     
 أقـسم ف ، القيامة يوم اهللا عند شأنها وقلة الدنيا بهوان إقناعهم بهدف ويضرب لهم المثل  

ـ وجل عزـ  اهللا عند شأنها وقلة الدنيا مكانة بأن  عنـد  الـشأن  قليل الميت الجدي كحال  
  .الدنيا أهل

 ـمـا    ـ رضي اهللا عنه اللَّه عبد بنِ جابِرِ عن)٤(بسنده )٣(مسلم في صحيحه أخرج)٥٢(
وَل َأنسر اللَّه رم وقالً بِالساخد نضِ معب ةاِلي٥(الْع( النَّاسو  كَنَفَتَـه)٦(  ـربجـدي  فَم 

ك٧(َأس( تيم لَهفََأخَذَ فَتَنَاو هبُِأذُن قَاَل ثُم:" كُمَأي بحي ذَا َأنه مٍ لَههرا :فَقَالُوا. " ؟بِدم بنُح 
ا .بشيء لَنَا َأنَّهمو نَعنَص قَاَل ؟بِه:" ونبَأتُح َأنَّه قَالُوا. " ؟لَكُم:اللَّهو لَو ا كَانيح ا كَانبيع 
يهف َألنَّه كفَ َأسفَكَي وهتٌ ويفَقَاَل ،؟م: " اللَّها فَونْيلَلد نولَى َأهع اللَّه نذَا مه كُملَي٨(" ع(.  

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٧٢ص( النبوية رؤية تربويةالسنةانظر )١(
  ).٤٧٨ص/١٩ج( شرح صحيح البخاري البن بطالانظر)٢(
  .الزهد والرقائق:كتاب،٢٩٥٧رقم ) ١٤٦١ص(صحيح مسلم )٣(
عـن  )بن حممد(لَالٍ عن جعفَرٍ  حدثَنا عبد اللَّه بن مسلَمةَ بنِ قَعنبٍ حدثَنا سلَيمانُ يعنِي ابن بِ           :سند احلديث ) ٤(
حممد بن علي بن احلسني(أَبِيه(ولَ اللَّهسأَنَّ ر اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع  ِوقبِالس راحلديث... م." 

 دون كـان  وما العالية فهي امة إىل وعمايرها قراها من املدينة من جند جهة من كان ما لكل اسم:العالية )٥(
  .)٧١ص/٤ج( للحموى معجم البلدانانظر . السافلة فهي امة جهة نم ذلك

)٦(هفَتفا،أي كانوا على جوانبه   : كَنوكَن فوه ،شيء كلِّ وناحيتا جانِباه: اِإلنسانكَنأي جانـبٍ  كـلِّ  من  وت :
  ).٢٨٢ـ٢٨١/ ٥ج( للفراهيديكتاب العنيانظر . احتوشوه

  ).٩٧٠ص/٢ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري .مقطوعهما أى: أَسك اُألذُنني )٧(
  :دراسةاحلديث) ٨(

  :دراسة رجال السند:أوالً
  ).١١١ص(وقد سبقت الترمجة له ، ابن حجر صدوق:قال عنه،هوثقة لكثرة من وثقوه: جعفر بن حممدـ 

  .وباقي رجال السند ثقات
= 



 ١٢٢

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 للصحابة صورة   ولقد قرب النبي  ، والنظر إلى ما عند اهللا     ،أهمية الزهد في الدنيا   

الناس فـي تقريـب      أحوال   يهذه الدنيا بصورة حسية وذلك ألنها أوقع في النفس ؛وليراع         
  .الدعوي لخطابه توضيحية وسيلة الميت الجدي  اهللا رسول  واستخدم،المراد

دون النظر إلى عـدد  ،اً معيناًميلي التي تقتضي موقفاً تعيستغل المناسبات كانلقد "
والتوجيـه المناسـب لهـذه      ،فيلقي في ذلك الـدرس الخـاص      ،أو جماعة ،فرداً،المستفيدين
  ذلـك  يكونو،)١("ليأخذ منه المتعلمون درساً ال ينسى     ،أو هذه الحالة  ،أو هذا الموقف  ،الحادثة
ـ  النفـسي  المدعوين استعداد استغالل مع والمعرفة، للفهم وأقرب التأثير، في أبلغ همِئوتهي 

  .للقبول
 ـرضي اللَّه عنْه   ـ  عن عمر بنِ الْخَطَّابِ )٣(بسنده )٢(أخرج البخاري في صحيحه)٥٣(

فَِإذَا امرَأةٌ من السبيِ قَد تَحلُب ثَديها تَسقي ِإذَا وجدتْ صـبِيا            ،سبيم علَى النَّبِي    قَد:قال
  يِ َأخَذَتْهبي السقَ،ففََألْص  تْهعضَأرا وهطْنبِب فَقَاَل لَنَا ،تْه:"        ـيا فهلَـدةً وطَارِح هذه نوَأتُر

  .)٤("لَلَّه َأرحم بِعباده من هذه بِولَدها ": لَا وهي تَقْدر علَى َأن لَا تَطْرحه فَقَاَل:لْنَا قُ؟"النَّارِ

  ـــــــــــــــــ
= 
  .رواه مسلم يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
  .رواه مسلم يف صحيحه: ى احلديثاحلكم عل:ثالثاً

 ).٤٢٤ص( لسعيد حممد عليانظر السنة النبوية رؤية تربوية)١(
 . رمحة الولد وتقبيله ومعانقته :باب،األدب:كتاب،٥٦٥٣حديث رقم )٥/٢٢٣٥ج(صحيح البخاري )٢(
 قَالَ حدثَنِي زيد بن     )حممد بن مطرف  ( حدثَنا أَبو غَسانَ   )سعيد بن مرمي  (حدثَنا ابن أَبِي مريم   :سند احلديث  )٣(

  أَبِيه نع لَمأسلم موىل عمر  (أَس(                يبس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النع مقَد هنع اللَّه يضطَّابِ رنِ الْخب رمع نع 
  "احلديث...فَإِذَا امرأَةٌ من السبيِ 

  :يثدراسة احلد)٤(
  : دراسة رجال اإلسناد:أوالً

وروايته هنا عن أبيه أسلم وقـد ثبـت مساعـه           ،)٧١ص(وهوثقة يرسل وقد سبقت الترمجة له       :زيد بن أسلم  
  ).٣٤١ص/٣ج(انظر ذيب التهذيب.منه

  .وباقي رجال السند ثقات
 سـعة   يف:باب،كتاب التوبة ، ٢٧٥٤حديث رقم   ) ١٣٦١ص(أخرجه مسلم يف صحيحه     :ختريج احلديث :ثانياً

  . به بنحوه) سعيد بن مرمي( أيب مرميمن طريق ابن أيب ،وأا سبقت غضبه، رمحة اهللا تعايل
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحهما:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ١٢٣

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 على كثيـر مـن      يفربما خف ،في صورة حسية  ، المجرد في الحديث إظهار المعنى   

 أثـر  يـستوي  الو، ظهر هذا المعنى   أن ي   فأراد ،الناس معرفتهم بمقدار رحمة اهللا بعباده     
  .جافة مجردة صورة في عرضها مع محسوسة، بصور بطتتر حين المعاني

 يقـع  الموقـف  هـذا  ستثمري فحين النفس، في جياشة مشاعر تستثير المواقف إن
 فـي  منقوشـة  صورة وتعليم توجيه من صاحبه وما الحدث ويبقى المناسب، موقعه التعليم
  .الذاكرة

 اللبن باجتماع وتضررت صبيها فقدت كانت أنها سياقه من رفوع:"قال ابن حجر  
 أخذتـه  بعينـه  صبيها وجدت فلما عنها ليخف أرضعته صبياً وجدت إذا فكانت ،ثديها في

  .)١("فالتزمته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 ـــــــــــــــــ
 )٤٣٠ص/١٠ج(فتح الباري البن حجر انظر)١(



 ١٢٤

  لثالمطلب الثا
   الناس بالرسم على األرضتعليمه 

 ال أنها   طالما، المتاح حسب اإليضاح ئلوسا من المهم لمن يخاطب الناس استخدام     
 وسـيلة  وهـي  واألفهام، األماكن وكذلك األزمان، باختالف تختلف وهي الشريعة، خالفت

  .إغفالها عدم للدعاة ينبغي نبوية
ـ رضي اللَّه عنْهـ )٣(عن عبد اللَّه  )٢(بسنده)١( في صحيحه البخاريأخرج)٥٤(  : قَـالَ   

 خَطَّ النَّبِي        نْها مخَارِج طسي الْوا فخَطَّ خَطا وعبرا مـذَا       ، خَطا ِإلَـى هغَارخَطَّ خُطَطًا صو
       طسي الْوي فالَّذ بِهانج نم طسي الْوي فقَالَ ،الَّذو :" انذَا الِْإنْسه،   يطٌ بِـهحم لُهذَا َأجهو ، َأو

  اطَ بِهَأح قَد، ذَا الَّذهولُهَأم خَارِج وي ه،اضرالَْأع غَارالْخُطَطُ الص هذهـذَا   ،وه َأخْطَـَأه فَِإن 
شَه٤(نَه(ذَاذَا، هه شَهذَا نَهه َأخْطََأه ِإنو ")٥(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
الوسائل في الدعوة إلي استخدام       جميع المدارس التربوية الحديثة    لقد سبق النبي    

 التعليمية المعأو ، علـى الـسبورة   الرسـم فهو يرسم على األرض بما يشبه       ، نة على الفهم  ي
يفهمها ،  معاني محسوسة  المعاني المجردة إلى  من خاللها     يقرب، عرض وسيلة تعليمية  

  .مراعياً بذلك أحوال الناس المختلفة، الجميع

 ـــــــــــــــــ
 .األمل وطوله :باب،كتاب الرقائق،٦٠٥٤حديث رقم )٥/٢٣٥٩ج(صحيح البخاري )١(
 قَـالَ   )بن سعيد بن مـسروق    (حدثَنا صدقَةُ بن الْفَضلِ أَخبرنا يحيى بن سعيد عن سفْيانَ         :سند احلديث  )٢(

 رضي اللَّـه  ـ) بن مسعود( عن ربِيعِ بنِ خثَيمٍ عن عبد اللَّه       )بن يعلى ( عن منذرٍ  )سعيد بن مسروق  (حدثَنِي أَبِي 
 هنـع بِيطَّ النقَالَ خ...احلديث" 

 .هو عبد اهللا بن مسعود )٣(
  .)٢٨٦ص/٥ج(انظر النهاية يف غريب احلديث.أصابه  وجهده :شه)٤(
  :دراسة احلديث) ٥(

  : دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 وقـد ،ثقة يدلس وهو ممن يقبل األئمة تدليسهم وإن مل يصرحوا بالـسماع           :مسروقبن    سعيد ـ سفيان بن  

  .)٤٥ص(سبقت ترمجته .صرح يف هذه الرواية بالسماع
  .وباقي رجال السند ثقات

  .رواه البخاري يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانيا
  .رواه البخاري يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ١٢٥

رض لداللة علـى مـدى    يخطها على األ للخطوط ولعل في استخدام رسول اهللا    "
يهوع   ففـي هـذه   ،بما لهذه الوسيلة من فعالية في تقريب المعاني إلى هؤالء البـسطاء

والثانية البصر الذي مـن     ،فمن خالله يسمعون الشرح   ،؛أولها السمع الوسيلة تجتمع حاستان  
 التعلـيم يزيـدها ترسـيخاً    اع أكثر من حاسـة فـي عمليـة      واجتم،خالله يرون الخطوط  

  .)١("وتعمقاً
أما إذا شـاركت األذن     ،كثيراً ما يسبب الملل   ،إن االكتفاء بالوسيلة اللفظية المجردة    "
فإن عملية التعليم تغدو أكثر نشاطاً ومتعـة        ،واللسان ترديداً ،والعين نظراً ،واليد حركة ،سمعاً

  )٢("فعادة اإلنسان أن ينسي المسموع لكنه ال ينسى المنظور المشاهد،ورسوخاً

 إلـى  وعينـه  ،يديـه  بـين  اآلدمـي  أمـل  أنفي هذا الحديث     وقد بين النبي    
  .أجله عن أمله ألهاه وقد به محيط واألجل،األمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٨٨ص( لسعيد حممد عليانظر السنة النبوية رؤية تربوية)١(
 ).١٤٣ص(انظر فنون احلوار واإلقناع حملمد دمياس)٢(



 ١٢٦

  بعارالمطلب ال
   الكتابة وسيلة في التعليم والتبليغ مراعاة ألحوال الناساتخاذه 

ى الوسائل  ن الكتابة إحد  أل)١("العلم كتابة باب ":قال فيه ،لقد بوب اإلمام البخاري باباً    
  .ليها مع وجود آفة النسيانإوتزداد الحاجة ، المهمة في حفظ المعلومة

 :قَاَل،...ـ رضي اللَّه عنْه  ـ    هريرةَ بيَأعن  )٣(بسنده)٢( في صحيحه   البخاري أخرج)٥٥(
و شَاهَأب ـ فَقَام ـ  رجٌل من َأهِل الْيمنِ  ـ  : فَقَاَل   فَقَـاَل رسـولُ  ،هاكْتُبوا ِلي يا رسـوَل اللَّ

اللَّه":  وا ِلَأبِي شَاه٥(قُلْتُ،)٤(اكْتُب( ياعزِللَْأو )٦(:      وَل اللَّهسا روا ِلي ياكْتُب لُها قَوقَالَ ؟م : هذه
وِل اللَّهسر نا مهعمي سةَ الَّتالْخُطْب ")٧(.  

 ـــــــــــــــــ
 ).٥٢ص/١ج(صحيح البخاري )١(
 . كبف تعرف لقطة مكة:باب،اللقطة:كتاب،٢٣٠٢حديث رقم  ) ٢/٨٥٧(صحيح البخاري  )٢(
قَـالَ  )عبد الرمحن بن عمرو   (حدثَنا يحيى بن موسى حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ حدثَنا الْأَوزاعي           :سند احلديث )٣(

ثَنِي يدةَحلَمو سثَنِي أَبدريٍ قَالَ حأَبِي كَث نى بيةَ  )عبداهللا(حريرو هثَنِي أَبدنِ قَالَ حمحالر دبع نـ  ب اللَّه يضر
هنلَى ـعع اللَّه حا فَتاحلديث... قَالَ لَم." 

 ذي بن سيف نصرة يف اليمن قدموا الذين ناءاألب من فارسي إنه :ويقال ،كليب إنه :يقال :اليماين شاه أبو )٤(
 أن  وقد طلب مـن الـنيب     ،وهم فقد الشياه أحد باسم أنه ظن ومن :قال ،امللك معناه بالفارسي وهو ،يزن

واإلصـابة  )١٦٨٧ـ ص ٤ج(االستيعاب البن عبد الرب   :انظر   فأذن له رسول اهللا    الفتح يوميكتبوا له خطبتة    
  ).٢٠٢ص/٧ج(البن حجر

  .)٨٨ص/٥ج(البن حجر انظر فتح الباري، هو الوليد بن مسلم:القائل )٥(
انظر تقريـب   .ومخسني سبعمائة و سنة مات جليل ثقة .الفقيه عمرو أبو األوزاعي عمرو بن الرمحن بدع هو)٦(

  ).٣٤٧(التهذيب البن حجر
  :دراسة احلديث) ٧(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 بالتـدليس  موصـوف  معروف الدمشقي مسلم بن الوليد :"قال ابن حجر  ، مدلس ثقة :ـ الوليد بن مسلم   ١

وقال ،  ووضعه يف املرتبة الرابعة من مراتب التدليس وهي اليت البد هلا من التصريح بالسماع              الصدق مع الشديد
  . روى له الستةوتسعني أربعمائة و سنة آخر مات ،التدليس كثري لكنه ثقة:"عنه يف التقريب

وقـد  . فانتفت مة التـدليس   ، وقد صرح يف هذه الرواية بالسماع     ، التسوية هوثقة يدلس تدليس  :قال الباحث 
  . روى عن شيخه األوزاعي

و ذيب التهـذيب البـن   ) ٥٨٤(و تقريب التهذيب البن حجر ) ٥١ص(طبقات املدلسني البن حجر   : انظر(
  ).١٣٣ص/١١ج(حجر

= 



 ١٢٧

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
الحديث دليل واضح   ف،اإليضاحالحفظ و همية كتابة العلم كوسيلة من وسائل       أ: الفائدة األولى 

 رسـول  عن روي وقد:"قال الخطيب البغدادي  ،مأهمية الكتابة كوسيلة من وسائل التعلي     على  
  .)١("وتدوينه العلم كتابة إباحة والتابعين الصحابة من جماعة وعن اهللا
وهـذه  ،)٢("بالكتـاب  العلـم  قيدوا:"لبنيهيقول  أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ   كانوقد  

  .ن ال يستطيع حفظ العلممم،حوال بعض الناسألالوسيلة فيها مراعاة 
 :أحـدهما ،محلـين  للعلـوم  جعـل  سـبحانه  اهللا فـان  ":قال الخطيب البغـدادي   

 درجته تلَع الذي فذاك حافظاً وقلباً ،واعياً سمعاً أوتي فمن،المدونة الكتب :واآلخر،القلوب
لمـا  ،هعلم طَََّفخَ قلبه الحفظ عن عجز ومن ،هولِّعم حفظه وعلى زلتهمنْ العلم يف وعظمت
  .)٣("النسيان من للقلوب يعرض

  : بذلكنواإلذ، الجمع بين النهي عن كتابة العلم:الفائدة الثانية
وحـديث أبـي شـاه      ، لقد وردت بعض األحاديث تنهى الصحابة عن كتابة العلم        

  . از كتابة العلم السابق دليل واضح على جو

  ـــــــــــــــــ
= 
فانتفت مـة   ، الرواية بالسماع وقد حدث يف هذه     ، ،تدليسه ال يضر  و،يدلس  هو ثقة   :ـ حيىي بن أيب كثري    ٢

ون إال عـن    وأو ألم ال ير   ، مع كونه من املرتبة الثانية وهو من احتمل اإلئمة تدليسهم لصدقهم          ،التدليس عنه 
وقد ،ألنه روى عن شيخه أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف          ، وأما اإلرسال فإن روايته هذه غري مرسلة      . ثقات

  ).١٦ص(سبق الترمجة له
  . السند ثقاتوباقي رجال

كتابـة  :بـاب ، العلـم :كتـاب ،١١٢حديث رقم ) ٥٣ص/١ج( أيضاً وأخرجه البخاري :ختريج احلديث :ثانياً
حترمي مكة وصيدها وخالها وشـجرها  :باب،احلج:كتاب،١٣٥٥حديث رقم ) ٦٤٦ص( مسلم   أخرجهو،العلم

من طريق حيـىي    )البخاري ومسلم (كالمها،وامعلى الد ،طَلَبتها إذا ناشد فأنا الضالَّةَ نشدت(لمنشد إال، ولقطتها
  . عن أيب سلمة به بنحوهبن أيب كثريا

  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً
 .)٢٢٨ص/١ج( للخطيب البغدادي السامع وآداب الراوي ألخالق اجلامع انظر)١(
: حتقيـق ،)هـ٤٦٣،ت( اخلطيب البغدادين علي بن ثابت أمحد ب  أيب بكر :تأليف)٩٦ص( العلم تقييدانظر )٢(

  .م١٩٧٤،  دار إحياء السنة النبوية، الطبعة الثانية،يوسف العش
 . )٢٨ص (املصدر نفسه )٣(



 ١٢٨

  .)١(" عليهم حجة والحديث،الحفظ لضياع سبب ألنها العلم كتابة قوم وكره:"العينيقال 

 أناإلذن بـه ـ   وـ أى بين النهي عن كتابة العلم  بينهما والجمع ": ابن حجرقال
 النهـي  أن أو ،ذلـك  غير في ذنواإل،بغيره التباسه خشية القرآن نزول بوقت خاص النهي
 متقـدم  النهـي  أو تفريقهما في ذنواإل واحد شيء في القرآن مع القرآن غير ةبكتاب خاص
  .)٢("االلتباس من األمن عند له ناسخ ذنواإل

 ،األول الـصدر  مـن  الكتاب كره من كراهة أن ثبت فقد ":قال الخطيب البغدادي  و
 الكتب عن ونهي ،بسواه القرآن عن شتغلي أو،غيره تعالى اهللا بكتاب يضاهي لئال؛هي إنما

 كفى القرآن أن مع فاسدها من وصحيحها ،باطلها من حقها يعرف ال ألنه ؛تتخذ أن القديمة
 فـي  الفقهـاء  لقلة ؛اإلسالم صدر في العلم ةباكت عن ىنهإنما  و ،عليها مهيمناً وصار منها
 وال،الدين في فقهوا يكونوا لم األعراب أكثر ألن ،وغيره الوحي بين والمميزين الوقت ذلك
  .)٣("بالقرآن الصحف من يجدون ما يلحقوا أن يؤمن فلم العارفين العلماء سواجال

  اسـتحبابه  على بل ، العلم كتابة جواز على انعقد اإلجماع": حجر ابن الحافظ قال
  .)٤( "العلم تبليغ عليه يتعين ممن النسيان خشي من على وجوبه يبعد ال بل

؛فإنه لمـا   أيـضاً  مراعاة ألحوال الناس تم اإلذن بذلك ،وفي النهي عن الكتابة أوالً    
في ديـن اهللا     فلما تفقه الناس  ،نهي عن كتابة غير القرآن    ، أن يختلط غير القرآن به     خاف

   .أذن لهم بالكتابة

  
  
  

 ـــــــــــــــــ
 ).١٦٧ص/٢ج(انظر عمدة القاري للعيين )١(
 ).١/٢٠٨(انظر فتح الباري البن حجر )٢(
 )٥٧ص(انظر تقييد العلم  للخطيب البغدادي )٣(
  ).٢٠٤ص/١ج(بن حجرانظر فتح الباري ال )٤(



 ١٢٩

  خامسالالمطلب 
  والتربية العملية مراعاة ألحوالهم، الناس بالقدوة الحسنة تعليمه 
ويستمر أثرها هو   ،ي تغيير سلوك الناس   ثؤثر ف  من أهم الوسائل واألساليب التي       إن

  .هي التي تجمع بين النظرية والتطبيقف،أسلوب القدوة
ال تكفي الموعظة وحدها في التربية إذا لم يكن بجانبها القـدوة والوسـط الـذي     ف"

وال ،ق  لُعفالقدوة المنظورة الملموسة هي التي تَ     ،ويشجع على األسوة بها   ،يسمح بتقليد القدوة  
  .)١("تسكن بال حراكإلى القاع و تهبط تتركها

مـن  ، الفهم والحفظ  ى عل وأعون، أقوى وأوقع في النفس   ،إن التعليم بالعمل والفعل   "
 من هلما ل من أبرز أساليبه ،التعليم بالقول واللسان فقط؛ ولقد كان أسلوب التعليم بالقدوة

تـأثرون بأقوالـه   كثر مما يفالناس يتأثرون بفعل الداعية وسلوكه أ،تأثير في نفس المخاطب  
  .)٢("وكتاباته

 حتـى ،نفـسه  على الوحي ألنه حكم ،القرآن خلقه كان وإنما" : اإلمام الشاطبي  قال
 الـصالة  عليـه ــ    هو وكان،قائالً حاكماً الوحي فكان ،وفقه على وعمله علمه في صار

 لـى ع األدلة أعظم من كانت الخاصية وهذه ،حكمه عند واقفاً،نداءه ملبياً مذعناًـ   والسالم
 وهـو  وبـالوعظ ،منتـه  وهو وبالنهي،مؤتمر وهو باألمر جاء قد إذ،به جاء فيما صدقه
  .)٣("الراجين دابة سائق وهو وبالترجية ،الخائفين أول وهو وبالتخوف،متعظ

 انتقال الخير مـن     رعةوس،سهولته: منها،عديدةوة خصائص ومزايا    دوألسلوب الق "
ومن ،..إقناعاً للمدعوين لشيء عملياً والتمسك به أكثر      المقْتَدى به إلى المقتدي؛ألن األخذ با     
وسـرعة االسـتجابة لألمـور      ، والدقة في التطبيق  ،خصائص أسلوب القدوة صحة األخذ    

  .)٤("العملية
 ـــــــــــــــــ

 .)١٨٧( حملمد قطبانظر منهج التربية اإلسالمية)١(
وحيـىي  ،وزيـاد الكايـد   ،حممد عبد القادر أبو فـارس     . د: تأليف)٤٢ص(انظر اخلطابة وأساليب الدعوة   )٢(

 .مؤسسة الدراسات والبحوث اإلسالمية،األقطش
 . )٥٣١ص/١ج(انظر االعتصام للشاطيب )٣(
دعوة دراسة منهجية شاملة لتاريخ الدعوة وأصوهلا ومنا هجهاوأساليبهاووسـائلها          انظر املدخل إىل علم ال    )٤(

ـ ٢٧٣ص"(ف يسريبتصر"ومشكالا يف ضوء العقل والنقل  األسـتاذ  ، الفتح البيانوينحممد أيب:تأليف)٢٧٤ 
هــ ـ   ١٤٢٠،مؤسـسة الرسـالة  ،الطبعة الثالثـة ،باملدينة املنورة،املشارك يف املعهد العايل للدعوة اإلسالمية

 .م١٩٩٩



 ١٣٠

والفعـل تعـم فائدتـه الـسائل        ،والبيان بالفعل فإنه أبلغ في اإليضاح     :"قال النووي 
  .)١("وغيره

  :لتربية بالقدوة اأهمية التي تدل علي ومن هذه النماذج 
 )٤(َأن رِجالًا َأتَوا سهَل بن سـعد الـساعدي        ،)٣(بسنده)٢( في صحيحه   البخاري أخرج)٥٦(

 فَسَألُوه عن ذَِلك فَقَاَل واللَّه ِإنِّي لََأعرِفُ ممـا هـو     ،)٦( في الْمنْبرِ مم عوده    )٥(وقَد امتَروا 
 ِإلَـى   َأرسَل رسوُل اللَّه،   وَأوَل يومٍ جلَس علَيه رسوُل اللَّه      ،ه َأوَل يومٍ وضع   ولَقَد رَأيتُ 

ـ امرَأة من الَْأنْصارِـ فُلَانَةَ   مرِي غُلَامك النَّجار َأن يعمَل ِلـي َأعـوادا   " قَد سماها سهٌل  
ثُم جاء بِها فََأرسـلَتْ  ، الْغَابة )٧( فََأمرتْه فَعملَها من طَرفَاء    ،" كَلَّمتُ النَّاس  َأجلس علَيهِن ِإذَا  
 وكَبـر   ، صلَّى علَيها   ثُم رَأيتُ رسوَل اللَّه    ،فََأمر بِها فَوضعتْ ها هنَا    :"ِِإلَى رسوِل اللَّه  

 ثُم عاد فَلَمـا     ، فَسجد في َأصِل الْمنْبرِ    )٨( ثُم نَزَل الْقَهقَرى   ، وهو علَيها  ثُم ركَع ،وهو علَيها 
  .)٩(" وِلتَعلَّموا صلَاتي ِلتَْأتَموا؛َأيها النَّاس ِإنَّما صنَعتُ هذَا " : َأقْبَل علَى النَّاسِ فَقَاَل،فَرغَ

  

 ـــــــــــــــــ
 ).١١٤ص/٥ج(صحيح مسلم بشرح النووي)١(
 .اخلطبة علي املنرب: باب، اجلمعة: ،كتاب٨٧٥حديث رقم )٣١٠ص/١ج(صحيح البخاري  )٢(
ه بـنِ عبـد     حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد قَالَ حدثَنا يعقُوب بن عبد الرحمنِ بنِ محمد بنِ عبد اللَّ              :سنداحلديث )٣(

 بن دينارٍ أَنَّ رِجالًا أَتوا سهلَ بن سعد الساعدي وقَد           )سلمة(الْقَارِي الْقُرشي الْإِسكَندرانِي قَالَ حدثَنا أَبو حازِمِ      
 كذَل نع أَلُوهفَس هودع مرِ مبني الْما فورتاحلديث...ام" 

  ).١١٦ص(وقد سبق الترمجة له.األنصاري ياخلزرج مالك بن سعد بن سهل هو)٤(
   ).٣٥٥ص / ٢ج(انظر غريب احلديث البن اجلوزي.الشك  وهو:امتروا )٥(
)٦(هودع مانظر عمدة القاري.واملعىن أي خشبه الذي صنع منه.عوده كان شيء أي من :م)١٠٢ص/ ٤ج.(  
  ).٢١٣ـ ٩ج(انظر لسان العرب البن منظور.لغابةر اشجهو : الغابةطَرفَاء )٧(
النهاية يف غريب احلديث البن     :انظر.مشيه جهة إِىل وجهه يعيد أَن غري من خلْف إِىل املَشي وهو :القَهقَرى)٨(

  ).١٢١ص/٥ج( لسان العرب البن منظورو)٢١٥ص/٤ج(األثري
  :دراسة احلديث) ٩(

  .د كلهم ثقاترجال السن:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
، املساجد ومواضع الصالة  :كتاب،٥٤٤حديث رقم   ) ٢٥١ص(أخرجه مسلم يف صحيحه   :ختريج احلديث :ثانياً
  .من طريق أيب حازم سلمة بن دينار به بنحوه.جواز اخلطوة واخلطوتني يف الصالة :باب
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ١٣١

  :والدعوية التربوية فوائد الحديث
  .والتعليم التربية أساليب أفضل من بالقدوة التربية نإ

ألنها تجسيد وتطبيـق    ،القدوة العملية أقوى وأشد تأثيراً في نشر المبادئ واألفكار        ف"
 كلها   تنسى فقد،...بخالف األقوال ،تداء بها وتقليدها  ويسهل مشاهدتها والتأثر واالق   ،عملي لها 
أو قد يخطئ بعض الناس عنـد       ، الكثير تطبيقها عملياً   أو قد تظل نظرية ويجهل    ،أو بعضها 
 فكان له األثر    ،قدوة بشرية عملية وسط المسلمين اُألول      رسول اهللا    لقد كان و،...التطبيق

في كل صغيرة وكبيرة     واقتدوا به ،الكبير في تعرف المسلمين على اإلسالم نظرياً وعملياً       
  .)١(."..سواء من أمور العبادات أم المعامالت

 فيقيم تربيته الدائمـة علـى هـذا         ،واإلسالم يرى أن القدوة أعظم وسائل التربية      "
للطفل من قدوة في أسرته ووالديه؛لكي يتـشرب منـذ طفولتـه المبـادئ              فال بد   ،األساس
وينهج نهجها الرفيع وال بد للناس من قدوة في مجتمعهم تطبعهم بطابع اإلسـالم          ،اإلسالمية

والبد للمجتمع من قدوة فـي      ،ا األمانة لمن يربونهم من األجيال     لكي يحملو ؛وتقاليده النظيفة 
ـ ،أو حاكمهم ،أو زعيمهم ،قائدهم وينـسج علـى منوالـه    ، فـي شخـصه المبـادئ     قفتتحق

  .)٢("المحكومون
وقيد ،...والسماع منه  لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب    ،وعية اتخاذ المنبر  روفيه مش "

  .)٣("تعليم المأمومين الصالة بالفعل  اهللا قصد التعليم بالفعل بعد القول فقد قصد رسول
ويجاهد األعداء فيكـون    ،يقوم الليل فتتفطر قدماه   :شيء القدوة في كل     ولقد كان   

، ويتصدق فال يبقي شيئاً في بيتـه      ،شتد القتال احتمى الناس برسول اهللا       افإذا  ،في المقدمة 
 فقـال  حياتنـا  فـي  بها دينقت أن يمكن قدوة أعظم إلى ـ عاله في جل ـ اهللا أرشدنا وقد
 وذَكَـر  الْآخر والْيوم اللَّه يرجو كَان ِلمن حسنَةٌ ُأسوةٌ اللَّه رسوِل في لَكُم كَان لَقَد{ :تعالى
يراً اللَّه٤(} كَث(.  
 وفـي ذلـك مراعـاة    ، حتي يراه جميع الناس فيقتدوا به ؛ مرتفعاً  مكاناً ار النبي   اختقد  و

 ليـرى  للتعلـيم  كان إنما؛عليه وصالته المنبر صعوده أن فبين   ":قال النووي ،لهمألحوا
 ـــــــــــــــــ

 .دار التوزيع والنشر اإلسالمية،مصطفى مشهور:تأليف)٣١ص(ق الدعوةانظر القدوة على طري)١(
 ).٣٥٩ص(ة النبوية رؤية تربوية لسعيد حممد علىانظر السن)٢(
الطبعـة  ،موسى شـاهني الشـني    .د.أ:تأليف)١٦٩ـ  ١٦٨ص/٣ج(انظر فتح املنعم شرح صحيح مسلم     )٣(

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣،دار الشروق،األوىل
  .٢١ آيةاألحزابسورة  )٤(



 ١٣٢

  .)١("قرب ممن بعضهم إال يراه ال فانه ،رضاأل على كان إذا ما بخالف  أفعاله جميعهم
 الصحابة أن يأخذوا عنه تلك الـشعائر بطريقـة          ولتعدد شعائر الحج وكثرتها أمر النبي     

  :عملية
ـ جابِرعن  )٣(بسنده)٢( صحيحه في مسلمأخرج )٥٧(  رَأيـتُ  :ل يقُـو ـ رضي اهللا عنه 

النَّبِي     ُقُوليرِ والنَّح موي هلَتاحلَى ري عمري:"  كَكُمنَاسلِّـي لَـا       ،ِلتَْأخُذُوا مرِي لَعفَِإنِّي لَا َأد
هذي هتجح دعب ج٤("َأح(.  

  :الدعوية والتربويةفوائد الحديث 
،  يريد من الناس أن يقتدوا به في أقواله        فالنبي ،في الحديث أهمية التربية بالقدوة    

 األقـوال  من  حجتي في بها أتيت التي األمور هذه: وتقديره ":وهيئاته قال النووي  ،وأفعاله
، واقبلوهـا  عنـي  فخـذوها  مناسـككم  وهي ،وصفته الحج أمور هي ،والهيئات واألفعال

  .)٥(..." عظيم أصل الحديث وهذا ،الناس علموهاو بها واعملوا حفظوهااو

 ـــــــــــــــــ
  )٣٥ص/٥ج(انظرصحيح مسلم بشرح النووي  )١(
استحباب رمى مجرة العقبة يوم النحـر       :احلج ،باب :كتاب،١٢٩٧حديث رقم   )٦١٧ص(صحيح مسلم    )٢(

  " .لتأخذوا مناسككم" :وبيان قوله ، راكباً
يسى بنِ يونس قَالَ ابـن خـشرمٍ        حدثَنا إِسحق بن إِبراهيم وعلي بن خشرمٍ جميعا عن ع         :سند احلديث  )٣(

 )حممد بن مسلم بن تدرس( أَخبرنِي أَبو الزبيرِ)عبد امللك بن عبد العزيز   ( عن ابنِ جريجٍ   )بن يونس (أَخبرنا عيسى 
عمس ها أَنابِراحلديث...ج" 

  :دراسة احلديث) ٤(
  : دراسة رجال اإلسناد:أوالً
وروايته ،وروايته هنا باإلخبار  وهى تفيد السماع   ،وضعه ابن حجر يف املرتبة الثالثة     ،ثقة يدلس   : ـ ابن جريج  ١

 وقد سـبقت ترمجتـه      ،قد انتفت عليت التدليس واإلرسال    بن تدرس وبذلك ف   اهنا عن شيخه حممد بن مسلم       
  ).٣١ص(
استحلف شيبة أبا   :بر قال ابن معني   ويف مساعه من جا    ،ثقة يدلس ،هو حممد بن مسلم بن تدرس     :أَبو الزبيرِ ـ  ٢

  ،  من جابر يقول ثالثاًإنك مسعت هذه األحاديث من جابر؟فقال آهللا إين مسعتها:الزبري بني الركن واملقام
  ).٢٠ص(وقد سبقت الترمجة له . ورواية أيب الزبري يف الكتب الستةوروايته هنا بالتصريح بالسماع
  .وباقي رجال السند ثقات

  .رواه مسلم يف صحيحه:حلديثختريج ا:ثانياً
  .رواه مسلم يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً

 .)٤٥ص/٩ج(انظرصحيح مسلم بشرح النووي  )٥(



 ١٣٣

  
  
  
  

  :المبحث الثالث
 يف النبيالتدرج كأسلوب من أساليب 

  الناس مراعاة أحوال
  :وفيه مطلبان
  .التدرج في تطبيق التكاليف مراعاة ألحوال الناس:المطلب األول
عمـالً بمـنهج    ، ترك بعض الواجبات مؤقتاً       على موافقته  :المطلب الثاني 

  .درجالت
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ١٣٤

  المطلب األول
  الناسالتكاليف مراعاة ألحوال   تطبيقالتدرج في

وتغييـر النفـوس   ،ربما لم يألفها الناس   لقد جاءت الشريعة اإلسالمية بأحكام جديدة     
  .ميولها ومألوفاتها أمر ليس سهالًونقلها من 
 فال بـد    ولذا،رت وترسخت ال يتصور اقتالعها في يوم وليلة       العادات التي تجذ  إن  "

من إدراك حقيقـة مهمـة وهـي أن المراعـاة والتـدرج الزمـان للتغييـر وحـصول                
االستجابة؛ولعل رعاية اإلسالم لقانون التدرج هي التي جعلته ال يقدم على إلغاء نظام الرق              

وكانت محاولة إلغائه تؤدي إلـي      ،الذي كان نظاماً سائداً في العالم كله عند ظهور اإلسالم         
 تضييق روافده بل ردمهـا      فكان السبيل إلى ذلك   ،واالقتصادية،ة االجتماعية زلزلة في الحيا  

  . )١("ما وجد لذلك سبيالً،كلها
  :ومما يدل علي ذلك

ـ ُأم الْمْؤمنين رضي اللَّـه عنْهـا  ـ عاِئشَةَ   أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن*  ِإذْ  
 يا ُأم الْمْؤمنين َأرِينـي      : ويحك وما يضرك قَالَ    :قَالَتْ،يرَأي الْكَفَنِ خَ  ":جاءها عراقي فَقَالَ  

فَكحصقَالَتْ،)٢(م: ؟  ِلم      هلَيع آنلِّفُ الْقُرلِّي ُأوقَاَل لَع ، َؤلَّـفم رُأ غَيقْري ـا  : قَالَـتْ ،فَِإنَّهمو
 َأوَل ما نَزَل منْه سورةٌ من الْمفَـصِل فيهـا ذكْـر الْجنَّـة         يضرك َأيه قَرْأتَ قَبُل ِإنَّما نَزلَ     

ولَو نَـزَل َأوَل شَـيء لَـا        ، نَزَل الْحلَاُل والْحرام   ، حتَّى ِإذَا ثَاب النَّاس ِإلَى الِْإسلَامِ      ،والنَّارِ
   روا الْخَمبأَ    ؛تَشْر رالْخَم عالَقَالُوا لَا نَددنُوا      ،بَل لَا تَزنَز لَوا    ؛ ودنَا َأبالز علَقَالُوا لَا نَد،  لَقَـد

 )٣("بْل الساعةُ موعدهم والساعةُ َأدهى وَأمـر "وِإنِّي لَجارِيةٌ َألْعب  زَل بِمكَّةَ علَى محمدنَ
    اءالنِّسو ةقَرةُ الْبورلَتْ سا نَزموهنْدَأنَا عقَاَل، ِإلَّا و:   ـهلَيلَـتْ عفَ فََأمحصالْم تْ لَهجفََأخْر 

  .)٤(آي السورِ

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
من خمر وميسر  عليهم ـ يتعاطون بمكة محرمات؛ لقد كان بعض الصحابة ـ رضوان اهللا 

 ـــــــــــــــــ
مكتبــة ،الطبعــة الرابعــة،يوســف القرضــاوي.د:تــأليف)١٦٦ص(ص العامــة لإلســالم اخلــصائ)١(

  .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩،القاهرة،وهبة
  )٢٢ص/٢٠ج(دة القاري للعيين  عمانظر.وذلك قبل أن حيرق عثمان املصحف )٢(
  .٤٦سورة القمر آية  )٣(
  ).٥حديث رقم (وقد سبق دراسته ، يف صحيحهاحلديث رواه البخاري)٤(



 ١٣٥

 – وقتئـذ   – أن ينهاهم اإلسـالم      وغير ذلك، مما عده اإلسالم بعد ذلك من الموبقات، دون         
تحـريم   و الـدعوة إلـى وحدانيـة اهللا        بفبدأ اإلسـالم    ،عن شيء منها، وهذا أمر مشهور     

  .ثم تحريم الكبائر، ثم التورع عن الصغائر،الشرك،
ـ السيدة  عائشة ـ  ف  ترتيـب  فـي  اإللهيـة  الحكمة إلى أشارت"رضي اهللا عنها 
 ،بالجنة المطيع للمؤمن والتبشير ،التوحيد إلى ءالدعا القرآن من نزل ما أول وأن ،التنزيل
 ولو" :قالت ولهذا،األحكام أنزلت ،ذلك على النفوس اطمأنت فلما ،بالنار والعاصي وللكافر
 النفـرة  من النفوس عليه طبعت لما وذلك،ندعها ال لقالوا؛الخمر تشربوا ال شيء أول نزل
  .)١("المألوف ترك عن

 الكفـن  أي عـن :أوالً سأل العراقي وهذا ،القرآنسور رتيبت  ههنا التأليف من والمراد  
ـ عنها اهللا رضىـ  عائشة فأخبرته أفضل أو ،خير  يعتنـى  أن ينبغـى  ال ممـا  هذا أن  

 ذلـك  فى وكانوا ،تحته الطائل تكلفا هذا فى فإن االستعداد وال له القصد وال، عنه بالسؤال
 اهللا رضـى  ـ   عائشة معه تبالغ لم ذاوله ،االسئلة فى بالتعنت العراق أهل يصفون الزمان
  .مهم أمر ذلك أن يظن لئال الكالم فى  ـعنها
فاألول يعني أن يعطى المـتعلم      ،شق يتعلق بالكيف  و،شق يتعلق بالكم  :والتدرج ذو شقين  "  

فينوء بـه ويـضيعه     ،ويحمله ما ال يطيق   ،من العلم المقدار المالئم له وال يكثر عليه المعلم        
م أن يبدأ مع طالبه بالواضح      علفهنا يجب على الم   ،يتعلق بالكيف والنوع  والثاني الذي   ،..كله

  .)٢(ملي قبل النظريوبالع،والجزئي قبل الكلي،كبوبالبسيط قبل المر،قبل الغامض

  : الناس بالتدرج في فرض الصالةالتشريعى وقد راع  
ـ ينُأم الْمْؤمنـ عن عاِئشَةَ  )٤(بسنده)٣(أخرج البخاري في صحيحه)٥٨(   فَـرض :" قَالَتْ 

 وزِيـد  ، فَُأقرتْ صلَاةُ السفَرِ،اللَّه الصلَاةَ حين فَرضها ركْعتَينِ ركْعتَينِ في الْحضرِ والسفَرِ       
  .)٥("في صلَاة الْحضر

 ـــــــــــــــــ
 ).٣١ص( سبق اإلشارة إليه من كالم ابن حجر )١(
 ).٤٤٢ص( لسعيد حممد عليانظر السنة النبوية رؤية تربوية)٢(
 .كيف فرضت الصالة يف اإلسراء:باب،صالةال:كتاب،٣٤٣حديث رقم)١٣٧ـ ص١ج(صحيح البخاري )٣(
 عن صالحِ بنِ كَيسانَ عن عروةَ بـنِ       )بن أنس (حدثَنا عبد اللَّه بن يوسف قَالَ أَخبرنا مالك       :سند احلديث  )٤(

نِنيمؤالْم ةَ أُمشائع نرِ عيبـرضي اهللا عنها ـالز احلديث... قَالَت." 
  :دراسة احلديث) ٥(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوال
= 



 ١٣٦

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 والحـج  والـصوم ،والزكـاة  لـصالة ا ك التكاليف في الحديث أهمية التدرج في تطبيق       

  .الثالث وسيأتي ذكرذلك في الفصل ،والجهاد
 وصـية النبـي  ، التدرج في الدعوة إلي تطبيق شعائر اإلسالم     مشروعيةوقد دلَّ على      

    . اليمنإلىلمعاذ بن جبل حين بعثه 
ـ رضي اللَّه عنْهماـ عن ابنِ عباسٍ  سنده بأخرج البخاري في صحيحه *  قَـاَل  : قَـالَ  

وُل اللَّهسر ِنمِإلَى الْي ثَهعب ينٍل حبنِ جب اذعِلم :" س تَـابٍ  ِإنَّكـَل كا َأهمي قَوفَـِإذَا  ،تَْأت
         ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه وا َأندشْهي ِإلَى َأن مهعفَاد مجِْئتَه،وُل اللَّهسا ردمحم َأنـ ، و اعوا فَِإن هم َأطَ

 بِذَِلك لَك،            لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يف اتلَوص سخَم هِملَيع ضفَر قَد اللَّه َأن مهفََأخْبِر ،     ـمه فَـِإن 
  بِذَِلك وا لَكقَةً ،َأطَاعدص هِملَيع ضفَر قَد اللَّه َأن مهفََأخْبِر ،دفَتُر اِئهِميَأغْن نلَـى   تُْؤخَذُ مع 

اِئهِمفُقَر،     بِذَِلك وا لَكَأطَاع مه فَِإن ،   اِلهِموَأم اِئمكَرو اكفَِإي ،    سلَـي ظْلُومِ فَِإنَّهةَ الْموعد اتَّقو
ابجح اللَّه نيبو نَهي١("ب(. 

   : الدعوية والتربويةفوائد الحديث
وذلك ال يكون إال    ، ة مراعاة أحوال المخاطب   يؤخذ من هذا الحديث ضرور    :الفائدة األولي 

  .بالتدرج في تبليغ دين اهللا 
 أول فـي  بـالجميع  طالبهم لو ألنه ،الخطاب في التلطف من وذلك ":قال ابن حجر  

  .)٢("النفرة يأمن لم مرة

 البـداءة  ووقعـت  ": فقال ،من البدء بالشهادتين   الحكمة إلى حجر ابن اإلمام ونبه
  .)٣( "بهما إال شيء يصح ال الذي الدين أصل ألنهما - نالشهادتي أي - بهما

 نفهمـه مـن قـول       وهذا المعنى ، ضرورة التعرف على صفات المدعوين     :الفائدة الثانية 
  . يريد لمعاذ أن يذهب وهو علي بينةفالنبي ،"ِإنَّك ستَْأتي قَوما َأهَل كتَابٍ "النبي

  ـــــــــــــــــ
= 
صـالة  :كتـاب ،٦٨٥حـديث رقـم   )٣١٥ص ( يف صـحيحه  مـسلم أخرجـه   :ختـريج احلـديث   :ثانياً
  .عن عروة بن الزبري به بنحوهمن طريق مالك  عن صاحل بن كيسان .صالة املسافرين وقصرها :باب،ريناملساف
 .اه البخاري ومسلم يف صحيحيهمارو،:احلكم على احلديث:ثالثاً

  .من حديث ابن عباس) ٢٠حديث رقم ( سبق خترجيه وقدرواه البخاري ومسلم يف صحيحيهمااحلديث )١(
  ).٣/٣٥٩(انظر فتح الباري البن حجر  )٢(
 .)٣٥٨ص/٣ج (املصدر نفسه  )٣(



 ١٣٧

  المطلب الثاني
   بمنهج التدرج عمالًلواجبات مؤقتاً ترك بعض ا علىموافقته 

 علي تـرك بعـض    لبعض الناسموافقته، أحوال الناس مراعاته ىومما يدل عل  
  . في إسالمهم وطمعاً شرع اهللا تعالي وذلك من باب التدرج في تبليغ، واجباتال

وعنـدما  ،تبع في سياسة النـاس    ينبغي أن تُ   وهذه السنة الربانية في رعاية التدرج     "
فال نتوهم أن ذلك    ،فإذا أردنا أن نقيم مجتمعاً إسالمياً حقيقياً      ،..ق اإلسالم في الحياة   يراد تطبي 

إنما ،أو من مجلس قيادي أو برلماني     ،أو ملك ،يمكن أن يتحقق بقرار يصدر من رئيس دولة       
  .)١("واإلجتماعية،والنفسية،والتهيئة الفكرية،أي باإلعداد،تحقق ذلك بطريق التدرجيس

  :والدليل علي ذلك
ـ جابِرحديث  من )٣(بسنده)٢(أخرج أبوداود في سننه)٥٩( ـ     عن شَـْأنِ  رضي اهللا عنه 

يفتْ قَالَ   )٤(ثَقعايِإذْ ب :    لَى النَّبِيطَتْ عاشْتَر   اهلَيقَةَ عدلَا ص َأن،       عـمس َأنَّـهو ادلَا جِهو 
 النَّبِيقُوُلي ذَِلك دعب: " قُوندتَصيواسلَمِإذَا َأس ونداهجي٥("و(.  

 ـــــــــــــــــ
 ).١٦٨ص(اخلصائص العامة لإلسالم للقرضاوي)١(
مـا جـاء يف خـرب       :باب،الفيءاخلراج واإلمارة و  :كتاب،٣٠٢٥م  حديث رق  )٤٦٣ص(سنن أيب داود     )٢(

  .الطائف
حدثَنا الْحسن بن الصباحِ حدثَنا إِسمعيلُ يعنِي ابن عبد الْكَرِميِ حدثَنِي إِبراهيم يعنِـي ابـن         :سند احلديث  )٣(

أَبِيه نع هبننِ ميلِ بقعقيل بن معقل(ع(ٍبهو نع )ا)بن منبهابِرج أَلْتـ  قَالَ س  عـن شـأْن   ـ رضي اهللا عنه 
 تعايإِذْ ب يفاحلديث...ثَق." 

 ).٩ص/٤ج(انظر معجم البلدان.ثقيفاًوثقيف نسبة إىل رجل يسمى ،هم من سكنوا بالطائف: ثقيف )٤(
  :دراسة احلديث)٥(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
  ).٧٧ص(صدوق وقد سبق الترمجة له :ارزالب :حـ احلسن بن الصبا١
 ليس :النسائي قالو ،وثقه ابن معني  ،منبه بن معقل بن الكرمي عبد بن  إمساعيل هو:ـ إمساعيل بن عبد الكرمي    ٢
وقـال ابـن     ،الثقـات  يف حبـان  بـن ا احلديث وذكره  جائز :قاسم بن مسلمة وقال،صدق رجل ،بأس به

  .وال نعلم فيه جرحاً،هو ثقة:وقال معروف واألرنؤوط،احه يف التفسريروى له أبوداود وابن م صدوق:حجر
  .ثقةهو:قال الباحث

= 



 ١٣٨

  : الدعوية والتربويةفوائد الحديث 
كي ال يستغله بعـض أصـحاب القلـوب          هذا الحديث يجب أن يفهم في سياقه      إن  
هـذا  و:"يقول الدكتور فـضل إلهـي     ،  كثير من أعمال اإلسالم    منيتحللوا بذلك   ف،المريضة

  ـــــــــــــــــ
= 
والكاشـف  )٢٧٥ص/١ج(وذيب التهذيب البـن حجـر       ) ٣٦٧ـ ص ١ج(التاريخ الكبري للبخاري  :انظر(

وحتريـر  )١٠٨ص(وتقريب التهذيب البـن حجـر   ) ٩٦ص/٨ج( البن حبان  الثقاتو)٢٤٧ص/ ١ج(للذهيب
  .)١٣٧ص/١ج(شار واألرنؤوطتقريب التهذيب لب

 عـسراً  كان حنبل بن أمحد وقال ،والذهيب،والعجلي،وثقه ابن معني  :الصنعاين معقل بن عقيل بن  إبراهيم ـ٣
أن الـراوي ال يبـذل حديثـه    : ـ ومعـىن عـسر   فحدثين إليه وصلت حىت يومني أو يوماً بابه على أقمت

ـ وال يلزم من كون الراوي ع،وميتنع من الرواية،للمحدثني روى  صـدوق  :وقال ابن حجر،سراً أن يكون ثقة 
  .هو ثقة:وقال معروف واألرنؤوط،له أبوداود
  .ثقةهو :قال الباحث

والكاشـف  ،)١٢٧ص/١ج(وـذيب التهـذيب     ) ١١٨ـ ص ٣ج(تاريخ ابن معني رواية الدوري    : انظر( 
 البــن الثقــاتو)١٢١ـــ ص٢ج(واجلــرح والتعــديل البــن أيب حــامت) ٢١٩ـــ ص١ج(للــذهيب

وحترير تقريـب   )٩٢(و تقريب التهذيب البن حجر    ) ٢٠٢ص/١ج(ومعرفة الثقات للعجلي    )٦ص/٦ج(حبان
أيب احلـسن   :تـأليف )٥٠٣ص(وشفاء العليل بألفاظ اجلرح والتعديل      )٩٤ص/١ج(التهذيب لبشار واألرنؤوط  

  .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ ،الطبعة األوىل،مصطفى بن إمساعيل
٤   قيل بن مـ عوذكره ابـن حبـان يف   ،وأمحد وابن شاهني  ،وعبد الصمد ،وثقه ابن معني   اليماين منبه  بن :لقع

بـل  ،وال نعلم فيه فيه جرحاً    ،هو ثقة :قال معروف واألرنؤوط  ،روى له أبوداود    صدوق :وقال ابن حجر  ،الثقات
  ."صدوق:"ال نعلم من قال فيه

  .ثقةهو : قال الباحث
واجلرح والتعديل البـن أيب      )٣١ص  /٢ج(والكاشف للذهيب )٢٢٧ص/٧ج(ذيب التهذيب البن حجر   :انظر(

وتقريـب  )١٨١ص(وتاريخ أمساء الثقات البن شاهني  )٢٩٤ص/٧ج( البن حبان  الثقاتو )٢١٩ـ ص ٦(حامت
  .)٣٠ص/٣ج(وحترير تقريب التهذيب لبشار واألرنؤوط)٣٩٦ص(التهذيب البن حجر

  .وباقي رجال السند ثقات
  أيـضاً   أمحـد  ورواه، ١٤٧١٤حـديث رقـم      )٣٤١ص/٣ج(يف مسنده  أمحد   أخرجه:ختريج احلديث :ثانياً

  .أيب الزبري عن جابر بنحوهعن احلسن بن موسى عن عبد اهللا بن هليعة عن ،١٤٧١٥حديث رقم )٣/٣٤١(
سلـسلة  انظـر ال  ."صـحيح " :قـال األلبـاين   ، احلـديث إسـناده حـسن     :احلكم علـي احلـديث    :ثالثاً

ه األلباين يف التعليق واحلكم علي أحاديث سـنن       وكذلك صحح ،١٨٨٨حديث رقم   )٥٠٩ص/٤ج(الصحيحة
انظـر هـامش زاد   ،وعبدالقادر األرنـؤوط ، شعيب األرنؤوط :وحسن إسناده األستاذان  ، )٤٦٣ص(أيب داود   

 ) .٥٩٩ص/٣ج(املعاد



 ١٣٩

، بـل   دائمـاً  مستقالًـ لم يكن قراراً ترك بعض الفرائض  القرار النبوي ـ الموافقة على 
ستعداد للقيام بجميع الواجبـات     كان إجراء مؤقتاً كان يرجى بفضل اهللا تعالى من ورائه اال          
ـ وهذا ما بينه إمام الدعاة الناطق بالوحي رسول رب العالمين ـ  عليه الـسالم    :بقولـه   

  .)١("سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا"

حيـث بـدأت    ،تسير بالناس سيراً دقيقاً   ،مية األولى متدرجة  لقد بدأت الدعوة اإلسال   "
وما ،ثم مرحلة النصر والتمكين   ،ثم مرحلة المواجهة والمقاومة   ،بمرحلة االصطفاء والتأسيس  

  .)٢("كان يمكن أن تبدأ هذه جميعها في وقت واحد
َأنَّه :"رجٍل منْهم نَصرِ بنِ عاصمٍ اللَّيثي عن        عن )٤( بسنده )٣(أحمد في مسنده   أخرجو)٦٠(

َأتَى النَّبِينْهنِ فَقَبَِل ملَاتَيص لِّيصي لَى َأنع لَم٥(" فََأس(.  

 ـــــــــــــــــ
ـ ٨٧ص(انظر من صفات الداعية مراعاة أحوال املخاطبني يف ضوء الكتاب والسنة وسري الصاحلني )١(  ٨٨ (

 .م٢٠٠٠ هـ ـ ١٤٢٠الطبعة األويل ، ، إهلي ط دار ابن حزمفضل . د :تأليف
علـي حممـد حممـد      :تأليف )١٤٠ص/١ج(السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث دروس وعرب         انظر)٢(

  .م٢٠٠٣ هـ ـ ١٤٢٤دار الفجر للتراث ـالقاهرة ـ ، البعة األوىل،الصاليب
 .٢٣١٢٩حديث رقم ) ٣٦٣ص/٥ج(م أمحد مسند اإلما )٣(
 عـن  نصرِ بنِ عاصمٍ اللَّيثي   عن  ) بن دعامة ( عن قَتادةَ  )بن احلجاج ( وكيع حدثَنا شعبةُ   حدثنا:سند احلديث  )٤(

 .الرجل بنحوه
   :دراسة احلديث

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 ثـاء  آخرها يف بنقطتني، حتتها من املنقوطة الياء وسكون وتشديدها، الالم بفتحـ   اللَّيثي:ـ  نصر بن عاصم    

ـ البصري كنانة بن ليث إىل النسبة هذه فوقها، من بثالث منقوطة  رجوعـه  وصح اخلوارج برأي رمي ثقة ، 
  .روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه  عنه

  . ثقةهو:قال الباحث
  ).٥٦٠ص(وتقريب التهذيب البن حجر )١٥١ـ ص٥ج(األنساب للسمعاين:انظر(

والرجل املبهم أشار األرنؤوط أنه صحايب وذلك بقوله بعـد   ،ح كلهم ثقات رجال الصحي    السندرجال  وباقي  
  .،صحابيه غري الصحيح رجال ثقات  رجاله:ذكره للحديث

   .ومل أجد للحديث رواية تبني الرجل املبهم.رواه أمحد يف مسنده:ختريج احلديث:ثانياً
 :األرنؤوط شعيبقال ، الرجل املبهم والراجح أنه صحايب  صحيح غري احلديث إسناده   :احلكم على احلديث  :ثالثاً
 صـحيح  سند  وهذا :"وقال األلباين ، عاصم بن نصر عنه روى الذي صحابيه غري الصحيح رجال ثقات رجاله

= 



 ١٤٠

  : الدعوية والتربويةفوائد الحديث 
 ،المواقف بها ويواجه األمور، النبي بها يعالج كان التي األفق، وسعة المرونةفيه أهمية   
  .اإلسالم في الداخلين مع وخصوصاً
وهذا مـن   ،إن سنة التدرج مقررة في التشريع اإلسالمي بصورة واضحة ملموسة         "

 معهـم سـنة التـدرج فيمـا شـرعه لهـم إيجابـاً               أنه راعى ،تيسير اإلسالم على البشر   
حتـى  ،ودرجـات ،فنجده فرض الفرائض كالصالة والزكاة والصيام على مراحل       ،وتحريماً

  .)١("انتهت إلى الصورة األخيرة التي استقرت عليها
 وقبـول  الكـافر  مبايعـة  يجوز أنه على دليل فيها األحاديث هذه ":قال الشوكاني 

  .)٢("كارهاً كان من إسالم يصح وأنه باطالً شرطاً شرط وإن منه اإلسالم

 كـل  بإقامـة  يـرض  لـم  ولو ،الكافر إسالم يقبلوا أن األمر لوالة ويجوز: "قال األلباني و
  .)٣("الخمس الصلوات

   .هتعييتقي اهللا ويحكم بشرباني ـ رحمه اهللا ـ مقيد بكون ولي األمر وكالم الشيخ األل
ـ    َأنَسٍ عن )٥(بسنده)٤( مسلم في صحيحهوأخرج)٦١(  قُريـشًا  َأن  ـ رضـي اهللا عنـه 

 الـرحمنِ  اللَّه بِسمِ اكْتُب":ِلعلى النبي فَقَاَل )٦(عمرٍو بن سهيُل فيهِمـ   النبي صالَحوا
 ما اكْتُب ولَكنِ ،الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ ما نَدرِى فَما اللَّه بِاسمِ َأما :سهيٌل قَاَل. " الرحيمِ
 للَّها رسوُل َأنَّك علمنَا لَو :قَالُوا ."اللَّه رسوِل محمد من اكْتُب " :فَقَاَل اللَّهم بِاسمك نَعرِفُ

نَاكعنِ الَتَّبلَكاكْتُبِ و كماس ماسو النبي فَقَاَل ،َأبِيك  "اكْتُب نم دمحنِ مب  ـدبع  اللَّـه "، 
  ـــــــــــــــــ

= 
 ،حممد ناصر الدين األلبـاين    : تأليف)٤٩ص (الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب     : انظر" مسلم شرط على

  .س للنشر والتوزيعا  غر: الناشر،األوىل: الطبعة
 ).١٤١ص/١ج(انظر السرية النبوية للصاليب)١(
 .الفاسد الشرط مع اإلسالم صحة  باب)٦ـ ص٨ج (انظر نيل األوطار للشوكاين )٢(
  .)٤٩ص (الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتابانظر  )٣(
 .حلديبية يف احلديبية صلح ا:باب، اجلهاد والسري: كتاب،١٧٨٤حديث رقم ) ٩٠٦ص(صحيح مسلم  )٤(
بـن  ( حدثَنا حماد بن سلَمةَ عن ثَابِت      )بن مسلم (حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا عفَّانُ        :سند احلديث  )٥(

 ".احلديث... فيهِم سهيلُ بن  عن أَنسٍ أَنَّ قُريشا صالَحوا النبِي)أسلم
)٦( لُسيه نرٍو بمم قريش من األشراف أحد كان يزيد أبا كىنيمسش   عبد بن:عيوم أسر اجلاهلية يف وسادا 

انظر االسـتيعاب   (، وقد أسلم يوم الفتح    احلديبية يوم الصلح يف جاء الذي قريش وهو  خطيب وكان كافراً بدر
 ).٦٧٠ـ٢/٦٦٩ج(البن عبد الرب



 ١٤١

 ،علَينَا رددتُموه منَّا جاءكُم ومن علَيكُم نَرده لَم منْكُم جاء من َأن النبي علَى فَاشْتَرطُوا
 جاءنَا ومن اللَّه فََأبعده،ِإلَيهِم منَّا ذَهب من ِإنَّه نَعم":قَاَل ؟هذَا َأنَكْتُب :اللَّه رسوَل يا فَقَالُوا
منْهُل معجيس اللَّه ا لَهجا فَرجخْرم١(" و(.  

  :  الدعوية والتربويةفوائد الحديث
أن يتنازل الداعية عن بعـض      )٢( السياسة الشرعية  أنه يجوز في   يؤخذ من الحديث  

  .وفق ما تقتضيه المصلحة الشرعية،األمور المهمة
 بـصالة اهللا    كتابـة اسـمه مقرونـاً     :عن أمور كثيرة منهـا    قد تخلى     النبي   إن

 لتحقيـق التـدرج  نه مـن بـاب   أ وكل ذلك ال بد أن يفهم    ومنها رده من جاءه مؤمناً    ،عليه
  . تكون ظاهرة لجميعهمربما ال،مصلحة للمسلمين

 الـرحمن  اهللا بـسم  كتابـة  تـرك  في النبي وافقهم :العلماء الوق":النوويقال   
 اهللا رسـول  كتابة وترك ،اهللا عبد بن محمد في وافقهم وكذا،اللهم باسمك كتب وأنه،الرحيم
هـذه  فـي  وافقهم وإنما ،إليهم منا ذهب من دون إلينا منهم جاء من رد في وافقهم وكذا 
  .)٣(" بالصلح الحاصلة المهمة للمصلحة وراألم

 لـم  ما فيه الضيم واحتمال،الدين أمر في المسامحة بعض وجواز ":وقال ابن حجر  
 كان سواء ،المآل في والصالح الحال في للسالمة طريقاً ذلك تعين إذا أصله في قادحاً يكن
 المتبـوع  علـى  االعتراض به يليق ال التابع وأن،قوتهم أو،المسلمين ضعف حال في ذلك

 بكثـرة  غالباً األمور بمآل أعرف المتبوع ألن التسليم عليه بل ،الحال في يظهر ما بمجرد
  .)٤("بالوحي مؤيد هو من مع سيما وال،التجربة

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث)١(

  .رواة احلديث كلهم ثقات :اإلسناددراسة رجال :أوالً
حـديث  )١١٦٢ص/٣ج(ولـه شـاهد يف البخـاري      ،انفرد مسلم بروايته ذا الـسند     :ختريج احلديث :ثانياً
  .من حديث الرباء بن مالك مبعناه،املصاحلة على ثالثة أيام:باب،اجلزية:كتاب،٣٠١٣رقم
 .رواه مسلم يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً

 وعلـى  والـسنة  الكتاب ضوء يف إال الرعاية هذه تكون وال األمة شؤون رعاية وهي :ةالسياسة الشرعي )٢(
 حممد ناصر الـدين     )٢٩ص(انظر فقه الواقع لأللباين   . العاملني العلماء من األمر أويل وبيد الصاحل السلف منهج
 .األلباين

 ).١٣٩ص/١٢ج( انظرصحيح مسلم بشرح النووي  )٣(
  ).٣٥٢ص/٥ج(رانظر فتح الباري البن حج )٤(



 ١٤٢

 جـائزة  ،المـسلمين  على ضيم فيه ما ببعض المشركين مصالحة نإ":قال ابن القيم  
  .)١("أدناهما باحتمال المفسدتين أعلى دفع ففيه،منه شر هو ما ودفع،الراجحة للمصلحة

 بعـض   مـن وال يفهم من الحديث أنه كلما تقدم راغب في دخول اإلسالم بطلب إعفائـه               
  .بل لكل مقام مقال، ائض يوافق لهالفر

 ، ِلُأبايعـه  َأتَيتُ النَّبِي : قَالَ )٤(ابن الْخَصاصية عن  )٣(بسنده)٢(أخرج أحمد في مسنده   )٦٢(
 ،وَأن ُأقيم الـصلَاةَ   ، وَأن محمدا عبده ورسولُه    ،رطَ علَي شَهادةَ َأن لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه       فَاشْتَ:قَاَل

وَأن ُأجاهد في سـبِيِل  ، وَأن َأصوم شَهر رمضان،وَأن َأحج حجةَ الِْإسلَامِ ،وَأن ُأَؤدي الزكَاةَ  
فَقُلْتُ،اللَّه:   وَل اللَّهسا را اثْنَتَانِ  ، يَأم :    ادا الْجِهميقُها ُأطم اللَّهقَةُ  فَودالصـوا    ،ومعز مفَِإنَّه 

        اللَّه نبٍ مبِغَض اءب فَقَد ربلَّى الدو نم تْ       ،َأنَّهعـشج لْـكتُ ترضح ي   )٥( فََأخَافُ ِإننَفْـس 
 َأهلـي  )٧( هـن رسـلُ  )٦(فَواللَّه ما ِلي ِإلَّا غُنَيمةٌ وعـشْر ذَود         والصدقَةُ ،موتَوكَرِهتْ الْ 
مولَتُهمحقَالَ )٨(و :"   وُل اللَّهسر ضفَقَب هدقَالَ    ، ي ثُم هدي كرح قَةَ   ":ثُمدلَا صو ادبِ فَ ،فَلَا جِه م

  .)٩("فَبايعتُ علَيهِن كُلِّهِن:يا رسوَل اللَّه َأنَا ُأبايعك قَاَل:قُلْتُ:قَاَل،"ذًاتَدخُُل الْجنَّةَ ِإ

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٦٧ص/٣(انظر زاد املعاد البن القيم  )١(
 . ٢٢٠٠٢حديث رقم ) ٢٢٤ص/٥ج( أمحد مسند)٢(
حدثَنا زكَرِيا بن عدي حدثَنا عبيد اللَّه بن عمرٍو يعنِي الرقِّي عن زيد بنِ أَبِي أُنيسةَ حـدثَنا    :سند احلديث  )٣(

بشري بـن  ( قَالَ سمعت السدوسي يعنِي ابن الْخصاصية)مؤثر بن عفازة(ةُ بن سحيمٍ عن أَبِي الْمثَنى الْعبدي      جبلَ
 "احلديث... لأُبايِعه  قَالَ أَتيت النبِي)معبد

)٤( ةياصصالْخ ناهللا رسـول  فـسماه  زمحاً امسه ه وكان أم واخلصاصية ،السدوسي معبد بن بشري وهو:اب 
  ) .٣١٤ص/١ج(اإلصابة البن حجرو)١٧٣ص/١ج(اإلستيعاب البن عبد الرب :انظر.(بشريا

  .)٧٥٨ص/١ج(البن األثري  انظر النهاية يف غريب احلديث، اإللْف لفراق اجلَزع .واجلَشع. الفزع :اجلشع)٥(
 هلـا  واحد وال مؤنثةٌ واللفْظَة . العشر إىل الثَّالث بني ما وقيل . التسع إىل الثَّنتني بني ما: اإلبل من لذَّودا )٦(

  ).٤٢٦ص/٢ج(انظر النهاية يف غريب احلديث،كالنعم لَفْظها من
وجاء يف بعض   ،وعشرين مخس إىل عشر من والغنم اإلبلِ من كان والغنم ما  اِإلبل من القَطيع:الرسل:رسلُ)٧(

  .واملعين املراد يف احلديث أا مع قلة عددها فهي سعة أهله ورفقتهم :قلت" أَهلى رِسلُ ن ه"الروايات
  ).٥٣٩ـ ص٢ج(النهاية يف غريب احلديث البن األثريو)٢٨١ـ ص١١ج(ان العرب البن منظورلس:انظر(
)٨(مهولَتمولة:حمل ما بالفتح احلَمتحمن الناس عليه ي ابوواء الدتكـن  مل أو األمحـال  عليهـا  نـت كا س 

  ).١٠٥١ـ ص١ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.الْمرية تحمل الَّيت اإلبِل أي كالركُوب واحلَمولة
  :دراسة احلديث) ٩(

= 



 ١٤٣

  

  ـــــــــــــــــ
= 
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 علـى  بلدة وهي قةالر إىل بةالنس هذه املشددة، القاف آخرها ويف الراء فتحبـ ي  قِّالر:عبيد اهللا بن عمرو ـ١

 الـشط  علـى  تكون أرض وكل الفرات، شط على الا الرقة مسيت وإمنا ،اجلزيرة من مشهورة الفرات طرف
ـ الرقة تسمى فهي وابن شاهني وقال ابن ،وابن حبان،وابن منري،والعجلي، والنسائي  وأبوحامت،وثقه ابن معني،  
رمبـا  :"قول ابن حجـر   :قال معروف واألرنؤوط  ،سنة إال مثانني نع مثانني سنة مات وهم رمبا فقيه ثقة :حجر
  .ال يعتد به"وهم

   . هو ثقة:قال الباحث
واجلرح والتعديل البن   ) ٣٨ـ ص ٧ج(وذيب التهذيب البن حجر   )٨٤ـ ص ٣ج(األنساب للسمعاين   :انظر(
ــة الثقــات للعجلــي )٣٢٨ص/٥ج(يب حــامتأ ــاريخ أمســاء الثقــات البــن  )١١٢ص/٢ج(ومعرف وت

وحترير تقريب  )٣٧٣ص  (وتقريب التهذيب البن حجر   ) ١٤٩ـ ص ٧ج(والثقات البن حبان  )١٦٩ص(شاهني
  .)٤١٢ص/٢ج(التهذيب لبشار واألرنؤوط

 بضم أوله وسكون الواو وكسر املثلثة بـن عفـازة بفـتح    رثؤ وم،ةازفَع بن مؤثرهو :ـ  أبو املثىن العبدى   ٢
وقال ابن  ، وثق :وقال الذهيب ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ، العجلي وثقه، املهملة والفاء مث زاي أبو املثىن الكويف      

  .روى له ابن ماجه ، مقبول:حجر
  .ومل أجد من يتابعه،العجلي وذكره ابن حبان يف الثقاتهو مقبول وقد وثقه :قال الباحث

والثقات البـن حبـان      )٣٠٣ص/٢ج( للعجلي معرفة الثقات و) ١٥ـ ص ٢٩ج(ذيب الكمال للمزي  :انظر(
  ).٥٤٩ص(وتقريب التهذيب البن حجر) ٣٠٠ص/٢(الكاشف للذهيب  و)٤٦٣ص/٥ج(

  .وباقي رجال السند ثقات
 واحلـاكم يف ،١٢٣٣حـديث رقـم     )٤٤ص/٢ج(ملعجم الكـبري  يف ا   الطرباين أخرجهو :ختريج احلديث :ثانياً
ــىا ــستدرك عل ــصحيحني مل ــم )٨٩ص/٢ج(ال ــديث رق ــي يف ، .٢٤٢١ح ــي والبيهق ــنن البيهق س

  .به بنحوه العبدي املثىن أىب  جبلة بن سحيم عنمن طريقمجيعهم .١٧٥٧٤ رقم حديث)٢٠ص/٩ج(الكربى
وقـال  ،"صـحيح :"وقد صحح إسناده احلاكم وقال الـذهيب ، حسناحلديث إسناده:احلكم على احلديث  :ثالثاً

 الَّذين ياأَيها :"يؤيده من القرآن قوله تعاىل،ومعىن احلديث صحيح:قال الباحث".ورجال أمحد موثقون:"اهليثمي
 ثقات رجاله:  عن احلديثاألرنؤوط شعيبقال ).٢٠٨سورة  البقرة آية ( "كَآفَّةً السلْمِ في   ادخلُواْ آمنواْ
 ابـن  وذكره سحيم بن جبلة غري عنه يرو فلم الكويف ةزعفا بن مؤثر وهو العبدي املثىن أيب غري الشيخني رجال
املـستدرك  و،)٥/٢٢٤ج( على أحاديـث مـسند أمحـد         نؤوطانظر أحكام األر  ،الثقات يف والعجلي حبان

  .)١٩٦ص/١ج(جممع الزوائد ومنبع الفوائدو )٨٩ص/٢ج(
احلـافظ ابـن رجـب      :تـأليف )١٦ص(كلمـة اإلخـالص وحتقيـق معناهـا       انظر  ،ضعيف:وقال األلباين 

  .الرابعة الطبعة، حممد ناصر الدين األلباين:العالمة احملدث:خرج أحاديثها،)هـ٧٩٥ت(احلنبلي



 ١٤٤

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 ـ رضي اهللا عنه ـ من الجهـاد     بن الخصاصيةلم يقبل إعفاء بشير ن النبي إ
وذلك ، ال مراعاة ألحوال الناس    إ  وما فعل ذلك     ،وكان قد وافق على هذا لثقيف     ،والصدقة

 أن ويشْبه . لثَقيف احتَمل ما ِلبشير يحتَمل فلم ":قال ابن األثير  ، بإعطاء كل مقام ما يناسبه    
 واحد وهو الحال في تَقْبله ال كانت وثَقيفٌ،له قيل إذا يقْبل أنه ِلعلمه له يسمح لم إنَّما يكون
  .)١("فشيئا شيئاً عليه ويدرجهم فهميتألَّ أن فأراد،جماعة وهم

هو إجراء مؤقت خاص    ، عن بعض أمور اإلسالم     التسامح  من إن ما فعله النبي     
  .بغير المسلمين الذين يرغبون في دخول اإلسالم

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
 .)٤٧٦ص/٣ج (البن األثريانظر النهاية يف غريب احلديث  )١(



 ١٤٥

  
  
  
  
  

  :المبحث الرابع
   :وفيه، الناس الفروق عند مراعاة النبي 

  : مطالبخمسةو،توطئة
  .واملهمات؛واملواقف،ببعض األخبار بعض الصحابةالنيب ختصيص:المطلب األول
  . عن ذكر بعض األمور خوفاً من سوء التأويلامتناع النيب :المطلب الثاني
  . مراعاة ألحوال السائلنياختالف أجوبة النيب:المطلب الثالث
  . الختالف أحوال الطالبني منهاختالف وصايا النيب:المطلب الرابع

 حول أفضل األعمال الختالف األحوال      اختالف أحاديث النيب    :مسالمطلب الخا 
  .واألزمان

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٦

  
  :توطئة

 أن   الداعية إلى اهللا   راعيضرورة أن ي  "،للتعامل مع الناس   إن من المبادئ األساسية   
والقـدرة علـي الفهـم    ،  والثقافـة واالهتمامـات ، الناس غير متساوين في العمر والجنس  

فيكرر كالمه ثالثـاً  ،ي ذلك كله  يراع فكان، يرها من عوامل التأثير   والبيئة وغ ،واالستنباط
ث دائما حتى ال يرهق جميع الناس مـع أن بعـضهم يتمنـى               وال يحد  ،حتى يفهم الجميع  

ـ وينـوع األجوبـة والوصـايا   ،ويخص بعضهم بأسرار ،ذلك ختالف أحـوال الطـالبين   ا ب
، اختالف قدراتهم بم من األشخاص و   باختالف من يكلفه  ،وتكليفاته،وتختلف أوامره ،والسائلين

ويقبل من بعض األفـراد     ، ويختلف موقفه وسلوكه باختالف األشخاص الذين يتعامل معهم       
كل ذلك مراعاة للفروق الفردية عنـد    ،أو سلوكاً ال يقبله من غيره الختالف الظروف       ،موقفاً
  .)١("الناس

 األعمـال  من له مستعد هو وما الصبي حاُل عتمدي أن ينبغي ومما ":يقول ابن القيم  
 مهيـأ  هو ما هوفاتَ فيه، يفلح لم له مستعد هو ما غير على حمله إن فإنه ،..منها له يأومه
 وتهيِئـه  قبوله عالمات من فهذه واعياً الحفظ جيد اإلدراك صحيح الفهم حسن رآه فإذا له،
 أسـباب  مـن  مكّنـه  ...للفروسية مستعد وهو وجه كّل من ذلك بخالف رآه وإن،...للعلم

  .)٢("عليها والتمرن الفروسية

 ـــــــــــــــــ
دار ،الطبعة الثالثـة  ،يوسف القرضاوي . د:تأليف) ١٣٦ص(راجع كتاب السنة مصدراً للمعرفة واحلضارة       )١(

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣الشروق ـ القاهرة ـ
: حتقيـق ،يوب الزرعي  حممد بن أيب بكر أ     ايب عبد اهللا  :تأليف)٢٤٣/٢٤٤ص( حتفة املودود بأحكام املولود    )٢(

  .م١٩٧١ -هـ  ١٣٩١ دمشق، -مكتبة دار البيان ،الطبعة األوىل،عبد القادر األرناؤوط



 ١٤٧

  المطلب األول
  :والمواقف والمهمات، بعض الصحابة ببعض األخبارتخصيصه 

فيعطي كـل   ،  يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين والمخاطَبين      لقد كان النبي    
مثـل  ،ة معين بأخبار الصحابة   بعضاشتهر  ولذلك  ،ومدى استيعابه    واحد علي حسب حالته   

أن من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل         "وبشارته لمعاذ ، )١( بأسماء المنافقين  حذيفةتخصيصه  
 علـيهم  النبـى  ثنـاء  الـصحيحة  باألحاديث وثبت"،ومنعه أن يخبر بها الناس    .)٢(الجنة  

  .)٣("وعموماً خصوصاً
 !واللَّه: اهللا عنه  ـ رضي قَاَل حذَيفَةُ بن الْيمانِ،)٥(بسنده)٤(أخرج مسلم في صحيحه)٦٣(

    تْنَةالنَّاسِ بِكُلِّ ف لَم٦(ِإنِّي لََأع(     ةاعالس نيبي ونيا بيمكَاِئنَةٌ ف يه،     كُـوني ا بِـي ِإلَّـا َأنمو 
 وُل اللَّهسر     ًئاشَي ي ذَِلكف ِإلَي ررِي    َأسغَي ثْهدحي لَم،    وُل اللَّـهسر نلَكو  َل قَـا:  ـوهو 

منْهن ثَلَاثٌ لَا يكَـدن      ":وهو يعد الْفتَن،  فَقَاَل رسوُل اللَّه  ،نَا فيه عن الْفتَنِ   يحدثُ مجلسا أَ  
هب ُأولَِئك   فَذَ :قَاَل حذَيفَةُ ". ومنْها كبار  ،منْها صغَار : ومنْهن فتَن كَرِياحِ الصيف    ،يذَرن شَيًئا 

 ـــــــــــــــــ
 وأهلها وارديها من بنواحيها اجتاز أو ماثلاأل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخانظر   )١(
 الـشافعي  اهللا عبـد  بـن  اهللا هبة بن احلسن بن علي القاسم أيب احلافظ العامل ماماإل :تأليف)٢٧٦ص/١٢ج(

  .والتوزيع والنشر للطباعة الفكر  دار،شريي علي :وحتقيق  دراسة)هـ ٥٧١ت،(عساكر بابن املعروف
 ).٤٠حديث رقم ( وقد سبق خترجيه  يف صحيحيهمااحلديث رواه البخاري ومسلم)٢(
  ).٤/٤٦٩ج(انظر  جمموع الفتاوى البن تيمية)٣(
 فيمـا  إخبار الـنيب :باب،الفنت وأشراط الساعة: كتاب،٢٨٩١ديث رقم ح)١٤٢٦ص(صحيح مسلم    )٤(

 .يكون إىل قيام الساعة
 عن ابنِ )بن يزيد( أَخبرنِي يونس)عبد اهللا(حدثَنِي حرملَةُ بن يحيى التجِيبِي أَخبرنا ابن وهبٍ    :سند احلديث  )٥(

 : قَالَ حذَيفَـةُ بـن الْيمـان       : كَانَ يقُولُا  )عائذاهللا بن عبد اهللا   (درِيس الْخولَانِي  أَنَّ أَبا إِ   )حممد الزهري (شهابٍ
اللَّهاحلديث...و" 

وتأيت مبعىن الـضالل وتـأيت مبعـىن        ،وتأيت مبعىن النفاق  ،يت مبعىن الشرك والكفر   أمعاين الفنت كثرية فت   :فتنة )٦(
 غريب احلديث   انظر.املراد يف حديث حذيفة ما حيدث من ابتالءات وحمن        ومعناها  ،..وتأيت مبعين احلرق  ،االبتالء
   )٩٣٢ـ ٩٣١ـ ص٣ج(للحريب



 ١٤٨

  .)٢( كُلُّهم غَيرِي)١(الرهطُ

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
، وقد روى عشرات األحاديث فـي الفـتن  ،ة بأخبار الفتنف حذي   النبي خصلقد

 اختاره لذلك لما رأى من حرص حذيفة على معرفـة           ولعل النبي   ،وكأنه تخصص لذلك  
  .الفتن وأخبارها

 حبـب  من كل أن منه ويؤخذ يناسبه بما سأله من كل يجيب كانو:"قال ابن حجر  
 حتى غيره يعلمه ال الذي السر صاحب حذيفة كان ثم ومن ،غيره فيه يفوق فإنه شيء إليه
 نأ التعلـيم  أدب من أن منه ويؤخذ،اآلتية األمور من وبكثير المنافقين أسماء بمعرفة خص
 إلـى  يسرع نأ أجدر نهإف المباحة العلوم من إليه مائالً يراه ما العلوم أنواع من التلميذ ميعلَّ

  .)٣(به والقيام تفهمه
ـ  فكان عمر،وكان الصحابة يعرفون علم حذيفة في الفتن  يسأله  ـ رضي اهللا عنه 

نـه يعلـم قـدرة      أل  ويسأله هل هو من المنافقين الذين أخبره عنهم رسول اهللا          عن الفتن 
  .)٤( حذيفة على اإلجابة

 ـــــــــــــــــ
 تكـونُ  وال األربعني إىل :وقيل . رةالعش دون ما الرجال من والرهط . وأهله الرجل عشريةُ وهم:الرهط )١(

انظر النهاية يف غريب احلديث البن      .اجلمع جمع طُوأراه أرهاط على ويجمع هلَفظ من لَه واحد وال امرأةٌ فيهم
 ).٦٧٥ـ ص٢ج(األثري

  :دراسة احلديث)٢(
   :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
ايته هنا عن ابن وهب وهوأعلم النـاس بـابن          وور،ابن حجر والذهيب  قال  صدوق كما    :ـ حرملة بن حيىي   ١

  ).٦٥ص(وقد سبقت الترمجة له .وهب كما قاله ابن معني
وقـد  .وهو من أعلم الناس بابن وهب كما قال ابن معـني      ،وروايته عن ابن وهب     .ثقة:  بن يزيد  ـ يونس ٢

  ).٩٦ص(سبقت ترمجته 
  .وباقي رواة السند ثقات

وكان أمر اهللا   :باب،القدر:كتاب، ٦٢٣٠حديث رقم   )٢٤٣٥ص/٦ج(وأخرجه البخاري : ختريج احلديث :ثانياً
شقيق بن  (سفيان الثوري عن األعمش عن أيب وائل        من طريق   " أسر إىل يف ذلك   "وليس فيه لفظ    .قدراً مقدوراً 

  .عن حذيفة ـ رضي اهللا عنه ـ بنحوه )سلمة
  .رواه البخارى ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٣٧ص/١٣ج(انظر فتح الباري البن حجر)٣(
  ).٢٧٦ـ ص١٢ج(راجع تاريخ دمشق البن عساكر  )٤(



 ١٤٩

  :صعب المهماتأمهمة من  لة حين اختاره النبيوقد ظهر  تميز حذيف

كُنَّا عنْد حذَيفَـةَ فَقَـاَل   :قَاَل)٣(كيرِعن يزيد بن شَ)٢(هبسند)١(أخرج مسلم في صحيحه   )٦٤(
لَقَـد   َأنْتَ كُنْتَ تَفْعُل ذَِلـك       :فَقَاَل حذَيفَةُ ، قَاتَلْتُ معه وَأبلَيتُ    لَو َأدركْتُ رسوَل اللَّه    :رجٌل

     وِل اللَّهسر عتُنَا مَأير ِابزلَةَ الَْأحلَي،   قُرةٌ ويدشَد َأخَذَتْنَا رِيح٤(و(  وُل اللَّهسفَقَاَل ر: "  َألَـا
        ةاميالْق موي يعم اللَّه لَهعمِ جرِ الْقَوي بِخَبينْأتٌل يجر"،    دنَّا َأحم هجِبي كَتْنَا فَلَمقَالَ  فَس َألَا  :" ثُم 
  ةاميالْق موي يعم اللَّه لَهعمِ جرِ الْقَوينَا بِخَبْأتٌل يجر"،دنَّا َأحم هجِبي كَتْنَا فَلَمقَاَل،فَس َألَـا  :" ثُم
        ةاميالْق موي يعم اللَّه لَهعمِ جرِ الْقَوينَا بِخَبْأتٌل يجكَتْنَ،"رفَس  دنَّا َأحم هجِبي ـا  :"فَقَاَل،ا فَلَمي قُم

 اذْهب فَـْأتني بِخَبـرِ      :قَاَل،فَلَم َأجِد بدا ِإذْ دعاني بِاسمي َأن َأقُوم       ،حذَيفَةُ فَْأتنَا بِخَبرِ الْقَومِ   
 حتَّـى   )٦(لْتُ كََأنَّما َأمـشي فـي حمـام       فَلَما ولَّيتُ من عنْده جع    ،علَي)٥(الْقَومِ ولَا تَذْعرهم  

متُهبِالنَّار      ،َأتَي هري ظَهلصي انفْيا ستُ َأبَأي٧( فَر(     سالْقَو ي كَبِدا فمهتُ سعضفَو )تُ  )٨دفَـَأر
     وِل اللَّهسَل رتُ قَوفَذَكَر هيمَأر َأن     ر لَوو لَيع مهرلَا تَذْعَأنَـا       وـتُ وعجفَر تُهبلََأص تُهيم

  اهللا فََألْبسني رسولُ )٩(فََأخْبرتُه بِخَبرِ الْقَومِ وفَرغْتُ قُرِرت    ،فَلَما َأتَيتُه ،َأمشي في مثِْل الْحمامِ   
 ـــــــــــــــــ

 .غزوة األحزاب:باب،اجلهاد والسري:كتاب،١٧٨٨قمحديث ر)٩٠٨ص(صحيح مسلم)١(
 : قَـالَ زهيـر    )بن عبد احلميد  (دثَنا زهير بن حربٍ وإِسحق بن إِبراهيم جميعا عن جرِيرٍ         ح:سند احلديث )٢َ(

 ِ(يزيد بن شـريك   ( عن أَبِيه  )إبراهيم بن يزيد  ( عن إِبراهيم التيمي   )سليمان بن مهران  (حدثَنا جرِير عن الْأَعمشِ   
 ".احلديث... لَو أَدركْت:قَالَ كُنا عند حذَيفَةَ فَقَالَ رجلٌ

 هذه النسبة إىل قبائل امسها تيم وهم تيم الالت بن ثعلبة وتيم الرباب            ـ   التيمي طارق بن :يكرِش بن يزيد)٣(
ـ من تيم الربابيزيد بن شريك و روى لـه   امللـك  عبـد  خالفـة  يف مـات ،اجلاهلية أدرك إنه :يقال قةث، 

 ).٦٠٢(تقريب التهذيب البن حجرو)٤٩٩ـ٤٩٨ص/١ج(األنساب للسمعاين:انظر.الستة
)٤(د :القُررانظر النهاية يف غريب احلديث.الب )٥٨ص/٤ج.( 
)٥(مهرذْعر:تفية؛        الفّزع:الذَّعئالَّواملعىن ال تفزعهم وامش يف خوا  لـرفنقْبلـوا  ،،منـك  يعلـى جـيش     وي 

  ).٤٠٢ص/٢ج(انظر النهاية يف غريب احلديث.املسلمني
 جيـد  مل أنـه  : من احلديث  عىن وامل احلار املاء وهو احلميم من مشتق مذكر وهو عربية احلمام لفظة:الْحمامِ)٦(

 فيمـا  وذهابـه  للنيب إجابته بربكة منه اهللا عافاه بل شيئا الشديدة الريح تلك من وال الناس جيده الذي الربد
   ).١٤٦ص/١٢ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي.له ودعائه له وجهه

)٧(ارِيبِالن هري ظَهلئُه أي:صفدانظر النهاية يف غريب احلديث.ي)٩٥ص/٣ج.( 
  ).٢٤٣ص/٤ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن االثري.وسطُه: شيء كل كَبِد:بِد الْقَوسِك)٨(
 البـن   انظر النهاية يف غريب احلديث    .البرد مس وجدت سكَنت لّما :واملعىن ت وهدأت سكن أي :رِرتقُ)٩(

  ).٥٨ص/٤ج(األثري



 ١٥٠

      ايهلِّي فصي هلَيكَانَتْ ع ةاءبِل عفَض نتَّ   ،ما حْل نَاِئمَأز تُ   فَلَمحبا َأصتُ فَلَمحبقَاَل،ى َأص ": 
  .)٢(")١(قُم يا نَومان

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 حذيفة لهذه المهمة الصعبة من بين الصحابة لما عرف عنه من             لقد اختار النبي  
  .الدقة في تنفيذ األوامر

 ـــــــــــــــــ
انظـر النهايـة يف غريـب احلـديث البـن       .النـداء  يف يستعمل ما وأكثر النوم الكثري  هو :م يا نومانُ  ق)١(

 ).٢٧٣ص/٥ج(االثري
  :سة احلديثدرا)٢(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 وأربعني سبعمائة و  سنة مات يدلس لكنه ورع بالقراءات عارف حافظ ثقة مهران بن  سليمان :ـ األعمش ١

  .روى له السته
 احتمل نم وأما تدليسه فقد وضعه ابن حجر يف الطبقة الثانية من طبقات املدلسني وهم               هو ثقة : قال الباحث 

  .تدليسه وقلة مامتهإل الصحيح يف له رجواوأخ تدليسه األئمة
  ).٣٣ص(وطبقات املدلسني البن حجر)٢٥٤ص(انظر تقريب التهذيب البن حجر(
كـان مرجئـاً    : ابن معني وأبوزرعة وقال    وقد وثقه ،:التيمي شريك بن يزيد بن براهيمإ : إِبراهيم التيمي  ـ٢

تويف  ويدلس يرسل أنه إال ثقة :ن حبان يف الثقات وقال ابن حجر      وذكره اب ،صاحل احلديث :وقال أبوحامت ،مرضياً
قـول ابـن    :قال معـروف واألرنـؤوط    ،روى له الستة   سنة أربعون وله وقد قتله احلجاج  ،وتسعني اثنتني سنة
  .فإن أحداً مل يصفه بذلك،وهم منه"يدلس:"حجر

وأمـا  ، وإمنا أرسل عن عائـشة    ،باهأ مسع  كويف :قال البخاري  ،وقد ثبت مساعه من أبيه    . هو ثقة :قال الباحث 
وأما علة اإلرجاء   ،مدلسة أكثرها قليالً وهب بن زيد عن حدث :الكرابيسي قال،تدليسه فأكثره عن ابن وهب    
  .فاحلديث ال عالقة له باإلرجاء

واجلـرح  )١٥٤ص/١ج(وذيب التهذيب البـن حجـر     )٥٣١ص/٣ج(تاريخ ابن معني رواية الدوري    :انظر(
وجامع التحصيل يف أحكـام     )٣٣٤ص/١ج(والتاريخ الكبري للبخاري   )١٤٥ص/٢ج(متوالتعديل البن أيب حا   

وحتريـر  )٩٥ص(البـن حجـر  تقريب التهذيب و)٧ص/٤ج(والثقات البن حبان   )١٤١ص(املراسيل للعالئي 
  ).١٠٣ـ١٠٢ص/١ج(تقريب التهذيب لبشار واألرنؤوط

  .وباقي رجال السند ثقات
 ثنـا  )بن إبراهيم (يعقوب عن،٢٣٣٨٢حديث رقم )٣٩٢ص/٥ج(أخرجه أمحد يف مسنده   :ختريج احلديث :ثانياً
 عـن حذيفـة      القرظـي  كعب بن حممد عن زياد بن يزيد حدثين إسحاق بن حممد عن )إبراهيم بن سعد  (أيب

  ".جليسه من امرؤ لينظر : "وفيه زيادة قول أيب سفيان"،بنحوه
 .رواه مسلم يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ١٥١

م بمهمة التجسس ليقوبمعادن الرجال حيث اختار حذيفة  وفيه معرفة رسول اهللا"
 األعمال إال من كان     فهو شجاع وال يقوم بهذه     إن معدن حذيفة معدن ثمين    ف،على األحزاب 
سريع التخلص من المـآزق     ،وهو باإلضافة لذلك لبق ذكي خفيف الحركة      ،رةذا شجاعة ناد  

  وكان يستطيع قتلـه   -نضباط العسكري إذ أنه ظفر بأبي سفيان      وكان يتحلى باال  ،...الحرجة
  .)١("لتزم بما أمره به رسول اهللا إال أنه

في ".أال رجل يأتينا بخبر القوم جعله اهللا معي يوم القيامة         " قوله   وفي تكرار النبي  
وهو أن القيادة الناجحة هي التي توجـه جنودهـا إلـى أهـدافها              "ذلك القول معنى تربوي   

  .)٢("وال تلجأ إلى األمر والحزم إال عند الضرورة، والتشجيعبالترغيب
يترفـق بأصـحابه ولـم     فقد كان:"وفيه مراعاة القائد لجنوده بعد تنفيذ المهمات 

أصـدق   من التلطف بحذيفة الذي جاء بأحسن األنبـاء و   ةجااوحالوة المن ،تمنعه صالة الليل  
فلما ،وتركه ملفوفاً به حتى أتم صالته     ،فشمله بكسائه الذي يصلي فيه ليدفئه     ،األخبار وأهمها 

إنهـا كلمـة تفـيض      "قـم يـا نومـان     : "قائالً،بلطف وخفة ودعابة  وجبت المكتوبة أيقظه    
  .)٣("وهي صورة نموذجية للرأفة والرحمة اللتين تحلى بهما فؤاد النبي،بالحنان

بكل مـن لـه      يهنوب،فمن الضروري لكل معلم أن يشيد بالمواقف الحسنة لتالميذه        "
 وأميـر  لإلمـام  ينبغي أنهفيه و،)٤(والتفوق بالعدل،فيه الطموح بالحقي منَلي،موهبة أو قدرة  

  .)٥(العدو خبر لكشف والطالئع الجواسيس بعث الجيش
 ببعض األخبار أو المهمات فهـذا معـاذ   ولم يكن حذيفة وحده الذي خصه النبي    

  :ببعض األخباريخصه ،أيضاً
ـ   ماِلك بنَِأنَسٍ عنخرج البخاري أ* لَـى   عديفُه ومعاذٌ ر َأن النَّبِي ـ رضي اهللا عنه 

لَبيـك يـا   : يا معاذُ قَاَل:لَبيك يا رسوَل اللَّه وسعديك قَالَ     :يا معاذَ بن جبٍل قَالَ     ":الرحِل قَالَ 
مدا رسوُل اللَّه   وَأن مح ، ما من َأحد يشْهد َأن لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه         :قَاَل،رسوَل اللَّه وسعديك ثَلَاثًا   

 ـــــــــــــــــ
معهد البحوث العلمية وإحياء التـراث ـ مكـة    ،منري الغضبان:تأليف)٥٠٥ص ( النبوية فقه السرية: انظر)١(

دار ،الطبعـة األوىل ،حممد أبو فـارس :تأليف)٣٦٧ص(والسرية النبوية ـ دراسة وحتليل ـ أليب فارس  ،املكرمة
 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨الفرقان ـ عمان ـ 

 ).٣٠٨ص/٢ج( للصاليبداث دروس وعربالسرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحانظر)٢(
 ).٣٠٩ص/٢ج(املصدر نفسه)٣(
  ).٤٤٠ص( لسعيد حممد عليانظر السنة النبوية رؤية تربوية)٤(
 ).١٤٦ص/١٢ج(صحيح مسلم بشرح النوويانظر)٥(



 ١٥٢

 قَلْبِه نقًا مدلَى النَّارِ،صع اللَّه همرقَاَل، ِإلَّا ح :      النَّـاس بِـه َأفَلَـا ُأخْبِـر وَل اللَّـهسا ري 
  .)١("وَأخْبر بِها معاذٌ عنْد موته تََأثُّما، ِإذًا يتَّكلُوا:قَاَل،فَيستَبشروا

  :ث الدعوية والتربويةفوائد الحدي
لما عرف عنهم مـن     ،في الحديث تخصيص بعض الصحابة ببعض األخبار      :الفائدة األولي 

ـ    بمقدرة معاذ بالخبر لمعرفته اًخص معاذ فالنبي ،  الدقيقفهمال   ـ رضي اهللا عنـه 
 األمور التـي يمكـن أن تـشتبه علـى            إنه يجب عدم ذكر    :وفيه أيضاً ،على كتمان األمر  

وهو الحاصل مع األسف عند بعض الدعاة ممـن ال          ،  عليهم من سوء التأويل    اًخوف،العامة
  .ويرقق إيمانهم،فيفتنهم في دينهم،يراعي أحوال من يخاطبهم

 ايأخـذو هم  أن يراعوا أحـوال النـاس ويتركـو       األصل في الدعاة إلى اهللا      :الفائدة الثانية 
م علـى البحـث عـن       ويـده  من تع  بدالً،اًوبخاصة إذا وجدوا عندهم همة ونشاط     بالعزائم  

  .الرخص واالسترخاء
ـ   خص معاذاًوكما أن النبي  فكذلك خـص  ،بعض األخبارب  ـ رضي اهللا عنه 
   .فضل أبي بكر وعمر في الجنةبذكر  رضي اهللا عنه ـ  ـعلي بن أبي طالب

)٢(الترمذي في سننه أخرج)٦٥(
ـ  عن َأنَسٍ)٣(بسنده   قَاَل رسـوُل  : قَاَل ـ رضي اهللا عنه 

 ِإلَّـا النَّبِيـين   ،هذَانِ سيدا كُهوِل َأهِل الْجنَّة من الَْأوِلين والْآخرِين      :" ِلَأبِي بكْرٍ وعمر   لَّهال
ينلسرالْمو.يلا عا يمه٤(". لَا تُخْبِر(.  

 ـــــــــــــــــ
   ).٤١حديث رقم (وقد سبق خترجيه  ، يف صحيحيهمااحلديث رواه البخاري ومسلم)١(
يف منا قب أيب بكر وعمـر ـرضي اهللا   :باب،اقباملن:كتاب،٣٦٦٤حديث رقم)٨٣٢ص(سنن الترمذي )٢(

  .عنهما ـ كليهما
حدثَنا الْحسن بن الصباحِ الْبزار حدثَنا محمد بن كَثريٍ الْعبدي عن الْأَوزاعي عن قَتادةَ عـن                :سند احلديث )٣(

  .احلديث...أَنسٍ قَالَ قَالَ رسولُ
  : السنددراسة)٤(
  :دراسة رجال اإلسناد:والًأ
  ).٧٧ص(وقد سبق الترمجة له ،هوصدوق روى له األئمة :احلسن بن الصباحـ ١
مل :وقال ابن معني  ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ،صدوق:وقال أ بوحامت  ،وثقه أمحد   :حممد بن كثري العبدي   ـ  ٢

  .فهعض من بصي مل ثقة:وقال ابن حجر،يكن ثقة
  . ثقةهو:قال الباحث

= 



 ١٥٣

 قـوم  دون قومـاً  بـالعلم  خص من باب ":باباً  قال فيهولقد وضع اإلمام البخاري   
  .)١(" يفهموا ال أن كراهية

  :ثم جاء بحديث
* يلقَاَل عو:" رِفُونعا يبِم ثُوا النَّاسدح،ولُهسرو اللَّه كَذَّبي َأن ونب٢("َأتُح(.  

   :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 فمـا  ، المعرفيـة  وخلفيـاتهم  واهتماماتهم وسنَهم المستمعين حال مراعاة وجوب

  .وهكذا الفتيان يناسب ال قد الفتيات يناسب وما ، السن كبار يناسب ال قد الشباب اسبين
  . قريشاً ببعض األخبارفخص ،بعض القبائل ولقد خص النبي

قَـام رسـوُل    : قَالَ  األشعري عن َأبِي موسى  )٤(بسنده)٣( اإلمام أحمد في مسنده    أخرج)٦٦(
اللَّه    َنَف يهف تيابِ بلَى بشٍ  عيقُر نم فَقَالَ ،ر :  تَيادضَأخَذَ بِعابِ )٥( وقَالَ  ، الْب ـي   :" ثُمْل فه

    يشِإلَّا قُر تييلَ :قَاَل"؟الْبنَا        " : فَقنِ ُأخْتفُلَانٍ اب رغَي وَل اللَّهسا رمِ    :"فَقَاَل".يالْقَـو ُأخْت ناب
منْهقَالَ  :قَاَل"م ذَ  ": ثُمه وا        ِإنمحوا رمحتُروا ِإذَا اساما دشٍ ميي قُرف رـوا    ،ا الَْأمكَمِإذَا حو 
 فَمن لَم يفْعْل ذَِلك منْهم فَعلَيه لَعنَةُ اللَّه والْملَاِئكَـة والنَّـاسِ             .وِإذَا قَسموا َأقْسطُوا  ،عدلُوا

  ـــــــــــــــــ
= 
والثقات البـن   )٧٠ص/٨ج(واجلرح والتعديل البن أيب حامت    )٣٧١ص/٩ج(ذيب التهذيب البن حجر   :انظر(

  ).٥٠٤ص(وتقريب التهذيب البن حجر)٧٧ص/٩ج(حبان
  .وباقي رجال السند ثقات

  .رواه الترمذي يف سننه:ختريج احلديث:ثانياً
وقال األلبـاين قـي     ،حديث حسن غريب  :ذيقال عنه الترم  ،احلديث إسناده حسن  :احلكم على احلديث  :ثالثاً

 ).صحيح(حكمه على أحاديث سنن الترمذي
 ).٩٥ص/١ج( صحيح البخاري )١(
من حديث علـى بـن أىب      ) ٣٩حديث رقم    (دراسته سبق   و،حديث موقوف رواه البخاري يف صحيحه      )٢(

  .طالب
 .١٩٥٥٩حديث رقم ) ٤/٣٩٦ج(مسند أمحد  )٣(
 عـن   )بن أيب مجيلة  (د بن جعفَرٍ حدثَنا عوف وحماد بن أُسامةَ حدثَنِي عوف         حدثَنا محم  :سند احلديث  )٤(

 ".احلديث...علَى بابِ بيت فيه نفَر  قَام رسولُ اللَّه:زِياد بنِ مخراقٍ عن أَبِي كنانةَ عن أَبِي موسى قَالَ
كتـاب  انظـر   .أُصـفق  إذا البـاب  يطبـق  عليهمـا  كان ما و جانبيه من خشبتاه اومه :الباب عضادتا )٥(

  ).٢٦٩ص/١ج(العني



 ١٥٤

ينعمَأج،فٌ ورص نْهُل مقْبٌل لَا يد٢(")١(لَا ع(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
؛ألن  "قرشيهل في البيت إال      "وذلك بسؤال النبي    ، الناسمراعاة أحوال   :الفائدة األولي 

 ـــــــــــــــــ
انظر النهاية يف غريب احلديث واألثـر البـن         .النافلَة :وقيل الفَرِيضة:وقيل الفدية: والعدل التوبة: الصرف)١(

  .)٤١٨ص/٣ج(األثري 
  :دراسة احلديث) ٢(

  :ناددراسة رجال اإلس: أوالً
 سـت  وله وأربعني سبعمائة و سنة مات األعرايب اجليم بفتح مجيلة أيب بن عوفهو   :ـ عوف بن أيب مجيلة    ١

 بـن   وذكره ،صاحل صدوق حامت أبو وقال،ن سعد وأمحد وابن معني والنسائي     وثقه اب . روى له الستة    ، ومثانون
  .وبالتشيع القدرب رمي ثقة :وقال ابن حجر،ليس بذاك:وقال الدارقطين،الثقات يف حبان

  .رمي بالقدر والتشيع واحلديث ال عالقة له بالقدر وال التشيع،هو ثقة:قال الباحث
وـذيب  )٣٢٠ــ ص  ٤ج(وتاريخ ابن معني برواية الـدوري     )٢٥٨ـ ص ٧ج(الطبقات البن سعد  : انظر(

  علي بـن     تأليف)٢٦١ص(سؤاالت احلاكم النيسابوري    و)٤٣٣ص(التهذيب وتقريب)١٤٨ص/٨ج(التهذيب
 -مكتبة املعارف   ، الطبعة األوىل  ،موفق بن عبداهللا بن عبدالقادر    . د: حتقيق، أبو احلسن الدارقطين البغدادي    عمر

  .م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤الرياض
  .)٣١٩ص(انظر تقريب التهذيب البن حجر.عبد اهللا بن كنانة بن العباس بن مرداس جمهول:نانةكوـ  أب٢

   .وباقي رجال السند ثقات
يف :بـاب ،األدب:كتاب،٥١٢٢حديث رقم   ) ٧٦٧ص (أبوداود يف سننه خمتصراً   أخرجه  :ديثختريج احل :ثانياً

وللحديث ،من طريق عوف بن أيب مجيلة عن زياد بن مخراق  عن أيب كنا نة  عن أيب موسى األشعرى              .العصبية
شــاهد رواه البخــاري يف صــحيحه مــن حــديث أنــس بــن مالــك ـ لكــن احلــديث خيــص   

 وللحديث شـاهد    ،ابن أخت القوم منهم   :باب،املناقب:كتاب،٣٣٢٧رقم  حديث  )١٢٩٤ص/٣ج(األنصارـ
من حديث رفاعة بن رافع بن مالك بـن العجـالن وذكـر    ، ١٩٠١٥حديث رقم  )٣٤٠ص/٤ج(عند أمحد   

مـن  ، ٢٥٦٣حديث رقـم    ) ٨٣ص/٣ج(وللحديث شاهد أيضا  يف املعجم األوسط للطرباين       ،احلديث بنحوه 
  .يد اخلدري بنحوهطريق عوف عن صديق الناجي عن أيب سع

قال الشيخ شعيب األرنؤوط ىف تعليقه علـى  ، الكثريةهبشواهدصحيح لغريه  احلديث  :احلكم على احلديث  :ثالثاً
فهذا إسناد  ، إيل آخر احلديث  ..." فمن مل يفعل ذلك منهم    :"دون قوله " حديث صحيح لغريه  : "أحاديث املسند 

جممع الزوائد ومنبع   انظر  "  ثقات رجالهل اهليثمي   وقا)٣٩٦ص/٤ج(أمحد ضعيف جلهالة أيب كنانة انظر مسند     
وقـال  .اخلالفة يف قريش والناس تبـع هلـم       : باب،كتاب اخلالفة ، ٨٩٨٧حديث رقم ) ٣٥٢ص/٥ج (الفوائد
حممد ناصر  : تأليف .٢١٩٠حديث رقم   ) ٢/٢٥٧ج (صحيح الترغيب والترهيب  انظر  " لغريه صحيح"األلباين

  .اخلامسة: الطبعة، الرياض–رف مكتبة املعا: الناشر،الدين األلباين



 ١٥٥

ويولـد فـي نفـس بعـض     ،ربما يفهم على غير وجهه الذي قيل ألجله     ،الكالم الذي سيقال  
 أن يحذروا من الوقوع فـي ذلـك   وجب على الدعاة إلى اهللا ولذا،السامعين عصبية جاهلية  

  .األمر
 بالحـديث  فقـصد  ،األخـوات  أوالد عن فضالً ،البنات أوالد إلى االلتفات :الفائدة الثانية 

  .األقارب بين األلفة على التحريض
ليبلغها أمـراً خاصـاً     ؛ من بين الناس     ببعض األخبار  خص قريشاً قد    وكما أنه 

  : األنصار بحديثهفقد خص ،بها
فَقَـاَل  . ..ـرضي اهللا عنه  ـ عن أبي هريرة  )٢(بسنده )١(مسلم في صحيحهرج خأ )٦٧(

َأقْبـَل  ،ثُم ذَكَر فَتْح مكَّةَ فَقَالَ    ،َألَا ُأعلمكُم بِحديث من حديثكُم يا معشَر الَْأنْصارِ        ":َأبو هريرةَ 
 وُل اللَّهسر  َكَّةم متَّى قَدح، ثَ الزعنِ    فَبتَـينِّبجى الْمدلَى ِإحع ريلَـى       )٣(با عـثَ خَاِلـدعبو 

في  ورسوُل اللَّه  )٥(فََأخَذُوا بطْن الْوادي  )٤(،وبعثَ َأبا عبيدةَ علَى الْحسرِ    ،الْمجنِّبة الُْأخْرى 
لَا يْأتيني ِإلَّـا     ":فَقَاَل، اللَّه لَبيك يا رسولَ   :قُلْتُ "َأبو هريرةَ  ": فَنَظَر فَرآني فَقَالَ   :كَتيبة قَالَ 
ارِيـ "َأنْصانبشَي رغَي ادار:" فَقَاَل ـ زفْ ِلي بِالَْأنْصتقَالِ"اه :َ٧(")٦( فََأطَافُوا بِه(.  

 ـــــــــــــــــ
  .١٧٨٠حديث رقم ،فتح مكة:باب، اجلهاد والسري:كتاب) ٩٠٣ص(صحيح مسلم  )١(
حدثَنا شيبانُ بن فَروخ حدثَنا سلَيمانُ بن الْمغرية حدثَنا ثَابِت الْبنانِي عن عبد اللَّه بنِ رباحٍ             :سند احلديث  )٢(
ةَ قَالَ   عريرأَبِي ه ـو               :نفَكَـانَ أَب امضٍ الطَّععبا لنضعب عنصانَ فَكَانَ يضمي رف كذَلةَ واوِيعإِلَى م فُودو تفَدو 

    هلحا إِلَى رنوعدأَنْ ي ركْثا يمةَ مريره،فَقُلْت : مهوعا فَأَدامطَع عني أَلَا أَصلحإِلَى ر،   ثُـم عنـصامٍ يبِطَع ترفَأَم 
     فَقُلْت يشالْع نةَ مريرا هأَب يتلَةَ :لَقي اللَّيدنةُ عوعفَقَالَ، الد :نِي قُلْتقْتبس :مهتوعفَد معة ، نـريرو هفَقَالَ أَب :َ 
 ".احلديث... ثُم ذَكَر فَتح مكَّةَ ،م يا معشر الْأَنصارِأَلَا أُعلمكُم بِحديث من حديثكُ

 اليت الكتيبة هي :وقيل . مكسورة والنون مجنبتان وهما واملَيسرة املَيمنة يف تكون اليت هي: اجليش مجنبة )٣(
  .)٨١٩ص/١ج(ديث  انظر النهاية يف غريب احل.أصح واألول الطريق ناحييتِ إحدى تأخذ

)٤( رة ال الذي وهو حاسر مجع: واحلُسنانظر غريب احلديث  البن قتيبة .عليه ج )٤٠٢ص/٢ج.( 
انظر صحيح مسلم بـشرح النـووى       . الوادي بطن يف طريقهم جعلوا أي " الوادي بطن فأخذوا" :قوله )٥(
 .)١٢٧ص/١٢ج(
  ).٣٢٣ص/٣ج( يف غريب احلديث البن األثريانظر النهاية،اجتمعوا حوله كالدائرة :فَأَطَافُوا)٦(
   :دراسة احلديث)٧(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 ـ شيان بن فَ  بقال عنه أبـو زرعـة  و، حبان يف الثقاتمحد والذهيب ومسلمة وذكره ابنأوثقه ،شيبة أيب:وخر: 
 أبـو  قالو،بالقدر ورمي يهم صدوق:وقال عنه ابن حجر   ،صدوقاً كان أنه إال قدري :الساجي  وقال ،صدوق

= 



 ١٥٦

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
فـي حـبهم    رف مـن حـالهم  ؛لما ع األنصار دون غيرهم لقد دعا رسول اهللا   

  .زلتهم الرفيعة لمنْاً  باألنصار وإظهاروبيان ثقة النبي ،لرسول اهللا
 أنـصاري  إال يأتيني ال " : وقوله،لي ادعهم أي " باألنصار لي هتفا"قوله :النوويقال  

 لجاللـتهم  وإظهـاراً  ،لمـراتبهم  ورفعـاً  بهـم  لثقتـه  ؛خـصهم  إنما،"فأطافوا" :قال ثم "
  .)١("وخصوصيتهم

  : بعض الصحابة ببعض األمورومما يدل علي تخصيص النبي 
فَلَما دخََل  ،)٥( ِإلَى الشَّْأمِ  )٤(ذَهب علْقَمةُ :  قال )٣( بسنده )٢( في صحيحه   البخاري أخرج)٦٨(

  ـــــــــــــــــ
= 

روى له مسلم وابـوداود      وتسعون بضع له ومائتني و   مخس أو ست سنة مات .أخرياً إليه الناس اضطر :حامت
  .صدوق حسن احلديث:بل:وقال معروف واألرنؤوط،والنسائي

  .سه قال يف لسان امليزان عنه ثقةوابن حجر نف،هو ثقة:قال الباحث
ــ  ٣ج(وميزان االعتدال للذهيب)٢٠٨ص(دح أو ذم ليوسف عبد اهلاديحبر الدم فيمن تكلم فيه امحد مب  :انظر(

واجلـرح والتعـديل   )٢٤٤ـ ص٧ج(ولسان امليزان البن حجر)٣١٥ـ ص٨ج(والثقات البن حبان )٣٩٢ص
وتقريـب التهـذيب  البـن       )٣٢٨ص/٤ج( البن حجـر   وذيب التهذيب ) ٣٥٧ـ ص ٤ج(يب حامت   أالبن  
 .)١٢٣ص/٢ج(رنؤوطوحترير تقريب التهذيب لبشار واأل)٢٦٩ص(حجر

  .وباقي رواة السند ثقات
  .رواه مسلم يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
 .رواه مسلم يف صحيحه :احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).١٢٧ص/١٢ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي  )١(
مناقب عمار وحذيفة   :باب،املناقب:كتاب،٣٥٣٣، ٣٥٣٢حديث رقم   ) ٣/١٣٦٨ج(صحيح البخاري    )٢(

  .  عنهمارضي اهللا
بـن  ( عن إِبراهيم  )بن مقسم ( عن مغريةَ  )بن احلجاج (حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ حدثَنا شعبةُ      :سند احلديث  )٣(

  ".احلديث... إِلَى الشأْمِ فَلَما دخلَ الْمسجِد)بن قيس( قَالَ ذَهب علْقَمةُ)يزيد
 الـسبعني  بعد وقيل الستني بعد مات،تابعي عابد فقيه ثبت ثقة،الكويف النخعي اهللا عبد بن قيس بن علقمة)٤(

  ).٣٩٧ص(انظر تقريب التهذيب.روى له الستة
 ،شامة مهز مجع  بغري الشام وهي ثالثة لغة وفيها، مهزته بفتح والشأم مهزته وسكون أوله بفتح الشأم:مأالش )٥(

 بـن  كنعان من قوماً ألن بذلك مسيتو ،بالشامات فشبهت بعض من بعضها وتداين قراها لكثرة بذلك مسيت
 بن بسام ،الشام يتمس :وقيل،بالشام تميفس الشمال ذات أخذوا أي ،إليها فتشاءموا التفريق عند خرجوا حام
 فمـن  حـدها   وأما ،العجمي اللفظ لتغري شيناً السني فجعلت نزهلا من أول أنه وذلكـ   السالم عليهـ   نوح

= 



 ١٥٧

 :اَل َأبو الـدرداء   فَقَ،)١( فَجلَس ِإلَى َأبِي الدرداء    ،صاِلحا اللَّهم يسر ِلي جليسا    :الْمسجِد قَالَ 
 الَّذي لَـا يعلَمـه    )٢( َألَيس فيكُم َأو منْكُم صاحب السر      :قَاَل، من َأهِل الْكُوفَة   :ممن َأنْتَ قَالَ  

  .)٣("الحديث...  بلَى :قُلْتُ: قَاَل،غَيره يعني حذَيفَةَ

  ـــــــــــــــــ
= 

يقعان يف منطقـة    ،وسلمى،أجأ:ومها   "طيء جبلي فمن عرضها وأما،املصرية للديار املتاخم العريش إىل الفرات
قبيلة عربية قحطانية منازهلـا  :وطيء "وهو البحر املتوسط  "،الروم حبر إىل القبلة حنو من" حائل يف اجلزيرة العربية   

وأطلـس احلـديث    )١١٩ص/١ج(و)٣١٢ـ٣١١ص/٣ج(انظر معجم البلدان لياقوت احلموى    . بني اجلبلني 
  ).٢٤٨ص(الشريف من الكتب الست الصحاح أماكن أقوام لشوقي خليل

 األنـصاري  عـامر  بن ثعلبة بن عومير: وقيل . زيد بن قيس بن عومير: ويقال ،عومير بن عامر  : الدرداءِ وأَبِ)١(
 اهللا رسـول  مـع  داملشاه من بعدها وما أحداً وشهد بدراً يشهد فلم إسالمه أخرت صحايب جليل ،اخلزرجي
تـويف سـنة    ، الفارسي سلمان وبني بينه اهللا رسول وآخى ،اخلندق مشاهده وأول أحداً يشهد مل إنه :وقيل

 بـن    علي بن حممد بن عبد الكـرمي       :ليفأت)٣٤٠ص/٤ج(أسد الغابة يف معرفة الصحابة      انظر  .تالث وثالثني 
 إحيـاء   دار ،الرفاعي أمحد  عادل :حتقيق،هـري   اجلز ٦٣٠أيب احلسن عز الدين بن األثري     ،عبدالواحد الشيباين 

   .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ ،لبنان / بريوت، األوىل  الطبعة،العريب التراث
راجـع  .  أسر حلذيفة بأمساء بعض املنافقني فكان ال يعرف هذا السر غري حذيفة بن اليمـان               وهو أنه    )٢(

  ).٢٧٦ـ ص١٢ج(تاريخ دمشق البن عساكر 
  :دراسة احلديث) ٣(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 أنـه  إال متقن ثقة:وثقه ابن معني والنسائي وأبوبكر بن عياش والعجلي وقال ابن حجر      : ـ املغرية بن مقسم   ١

مـات   ،وقد وضعه ابن حجر يف الطبقة الثالثة من طبقات املدلسني         ، بن يزيد  إبراهيم عن سيما وال يدلس كان
 يـدلس  كـان :فضيل بن  قال ،النسائي بالتدليس   وصفه ،ستةروى له ال   الصحيح على وثالثني ستمائة و  سنة
كان يدلس وال سيما    :"قول ابن حجر  :قال معروف واألرنؤوط  ،.إبراهيم حدثنا :قال ما الإ عنه نكتب ال وكنا

أن أمحد وحممـد  بـن       :وثانيهما،أنه مل يذكر بتدليس عن غري إبراهيم      :األول،فيه نظر من وجهني   ،"عن إبراهيم 
وأنه مسع مـن    ،فذكر أن املغرية ال يدلس    ،وهذا القول رده أبوداود   ،قاال بأنه يدلس عن إبراهيم    فضيل مها اللذان    

  .واهللا أعلم،فدل ذلك على قبول الشيخني لروايته من غري تصريح،وقد أخرج له البخاري ومسلم،إبراهيم
  .يدلس ال كان :داود أبو  وقال،هوثقة:قال الباحث

وطبقـات املدلـسني البـن      )٥٤٣ص(ريب التهذيب البن حجر   وتق)٢٤١ص/١٠ج(ذيب التهذيب : انظر(
  .)٤١١ص/٣ج(وحترير تقريب التهذيب البن حجر)٤٦ص(حجر
وهـي  بفتح النون واخلاء املعجمة بعدها العني املهملة هذه النسبة إىل النخع            ـ    النخعي:ـ إبراهيم بن يزيد   ٢

روى  مخسني بنا وهو وتسعني ست مائة وسنة مات كثرياً يرسل أنه إال ثقة،قبيلة من العرب نزلت الكوفة ـ  
= 



 ١٥٨

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
وقـد  ،  كان يراعى الفروق الفردية بين  الـصحابة ديث إلي أن النبي     يشير الح  

ـ  اختار حذيفة بن اليمان  لحفظ أسماء مجموعة من المنافقين ؛لمعرفتـه   ـ رضي اهللا عنه 
 بمقدرة حذيفة على حفظ السر في حياة النبي وبعد موته .  

ولـيس كـل مـا يـصلح لبيئـة يـصلح            ،فليس ما يصلح لشخص يصلح آلخر     "
وليس كل ما يصلح لزمن يـصلح       ،وليس كل ما يصلح لفئة أو جنس يصلح لغيرها        ،ىألخر

لم الموفق هو الذي يعطي كل إنسان  ـ فرداً أو جماعة ـ   عوالم،لسائر األزمنة والعصور
  .)١("وفي الوقت الذي ينتفع به،وبالقدر الذي يصلح به،من العلم ما يالئمه ويصلح له

 أسـماء  ذكـر   أنـه  وهـو  ،النفاق سر أي ":قال العيني في قوله صاحب السر     
  .)٢("غيره عليه يطلع لم إذ المنقبة بهذه وخصصه،لحذيفة وعينهم،المنافقين

ـ  حتـى ،غيره يعلمه ال الذي السر صاحب حذيفة كان ثم منو:"قال ابن حجر  و  بمعرفـة  صخُ
  .)٣("األمور من وبكثير،المنافقين أسماء

بعض الصحابة وميزهم عن غيرهم مراعـاة        في مواقف مخصوصة     ولقد راعى رسول اهللا     
  ـــــــــــــــــ

= 
 :معـني  بنا وقال ،منه أعلم أحداً ترك ما :الشعيب وقال،احلديث يف خريا إبراهيم كان:األعمش قال .له الستة 
 فقـال  مـسعود  بنا عن يل دسنِأَ :إلبراهيم قلت األعمش وقال ،الشعيب مراسيل من إيل أحب إبراهيم مراسيل
 عـن  واحد غري عن فهو اهللا عبد :قال :قلت وإذا مسعت الذي فهو اهللا عبد عن رجل عن محدثتك إذا :إبراهيم
 وخـص  مراسيله صححوا األئمة من ومجاعة اإلرسال من مكثر هو :العالئي سعيد أبو احلافظ وقال ،اهللا عبد

  .مسعود بنا عن أرسله مبا ذلك البيهقي
 بـن  عن سيما وال كثرياً يرسل  وكان :قال ابن حجر  ،وأكثر إرساله عن ابن مسعود    ، يرسل هوثقة:قال الباحث 

  .وحىت مراسيله فقد صححها مجاعة من األئمة، وممن مسع منه  وروايته هذه عن علقمة وهو تابعيمسعود
  ).٩٥ص(انظر تقريب التهذيب) ١٥٥ص/١ج(ذيب التهذيب) ٤٧٣ـ ص٥ج(األنساب للسمعاين:انظر(
  ).٢٨ص(وطبقات املدلسني البن حجر)١٤١ص(جامع التحصيل يف أحكام املراسيل للعالئيو

  .وباقي رواة السند ثقات
ما :صالة املسافرين،باب :كتاب،٨٢٤حديث رقم   ) ٣٧٤ص(يف صحيحه  مسلم   أخرجهو:ختريج احلديث :ثانياً

  .بنحوه"أيب الدرداء"عومير بن عامر   إبراهيم عن علقمة عن األعمش عنمن طريق، يتعلق بالقراءات
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: ديثاحلكم على احل:ثالثاً

 ).١٣٥(انظر السنة النبوية مصدراً للمعرفة واحلضارة للقرضاوي)١(
 ).٢٦٢ص/٢٢ج(انظر عمدة القاري للعيين  )٢(
 ).٣٧ص/١٣ج(انظر فتح الباري البن حجر  )٣(



 ١٥٩

  :لحالهم
ـ   عاِئشَةَنع)٢(هسندب)١(هأخرج مسلم في صحيح)٦٩(  كَـان رسـوُل   : قَالَتْ ـ رضي اهللا عنها 

اللَّه      هذَيفَخ نفًا عي كَاشتيي با فطَجِعضم ، هاقَيس كْرٍ   ،َأوو بَأب تَْأذَنلَ    ، فَاسع وهو لَه نفََأذ   لْكى ت
 فَجلَس رسـوُل    ، ثُم استَْأذَن عثْمان   ، فَتَحدثَ ، ثُم استَْأذَن عمر فََأذن لَه وهو كَذَِلك       ، فَتَحدثَ ،الْحاِل
اللَّه  هابيى ثوسو ،  دمحثَ        : قَاَل مدخََل فَتَحفَد داحمٍ ووي يف لَا َأقُوُل ذَِلكو ،   جا خَـرقَالَـتْ   ،فَلَم 

 ثُم دخَـَل    ، ثُم دخََل عمر فَلَم تَهتَشَّ لَه ولَم تُباِله        ،لَه ولَم تُباِله  )٣( دخََل َأبو بكْرٍ فَلَم تَهتَشّ     :عاِئشَةُ
كابيتَ ثيوستَ ولَسفَج انثْمفَقَاَل،ع ":ٍل تَسجر ني متَحلَاِئكَة َألَا َأسالْم نْهي م٥(")٤(تَح(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ن باقي الصحابة نـزع مـنهم   وهذا ال يعني أ  ، قد راعى طبع الحياء في عثمان      إن النبي   
 تمنعه طلـب بعـض حاجاتـه    فة الحياء عند عثمان كانت أحياناً أن ص إنما المعنى "،الحياء
  .)٦("غلبة هذه الصفة في عثمانفراعى

 ـــــــــــــــــ
 ـ  من فضائل عثمان بن عفان:باب،فضائل الصحابة:كتاب،٢٤٠١حديث رقم )١٢٠٢ص(صحيح مسلم)١(

 .رضي اهللا عنه ـ
 يحيى بـن  : قَالَ)علي( وابن حجر  )بن سعيد (حدثَنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أَيوب وقُتيبةُ       :سند احلديث )٢(

 أَبِي حرملَةَ عن عطَاٍء وسـلَيمانَ       حدثَنا إِسمعيلُ يعنونَ ابن جعفَرٍ عن محمد بنِ       :يحيى أَخبرنا و قَالَ الْآخرونَ    
ولُ اللَّهسكَانَ ر ةَ قَالَتشائنِ أَنَّ عمحالر دبنِ عةَ بلَمأَبِي سارٍ وسي يناباطَجِعضاحلديث... م." 

)٣(شتهت :ترتو به فَرِحشبتانظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.س)٦٠٧ص/٥ج.(  
 مـع  قدره ويعظم يشاهده من إجالل من يتولد فرعوهو ،املعاصي عن حبيائه ينقَطعالذي   املستحي :احلياء)٤(

 جليـل  من ومها والتقصري النقص بعني نفسه ورأى تعاىل احلق إجالل عليه غلب فكأنه النفس من جيده نقص
النهايـة يف غريـب     :انظـر (ئكـة املال منـه  فاسـتحيت  لـذلك  عثمـان  رتبة فعلت املقربني العباد خصال
 ).٣٠٢ص/٤ج(فيض القدير للمناويو)١١٠٦ص/١ج(احلديث

  :دراسة احلديث)٥(
  .رجال السند كلهم ثقات: دراسة رجال اإلسناد:أوالً
مـن  :باب،فضائل الصحابة :كتاب،٢٤٠٢حديث رقم   )١٢٠٣ص( أيضاً أخرجه مسلم و:ختريج احلديث :ثانياً

من طريق حممد بن شهاب عن حيىي بن سعيد عن  سـعيد بـن   ،ـفضائل عثمان بن عفان ـ رضي اهللا عنه   
ن أ،إن أذنت له على تلك احلال     ،وإين خشيت .إن عثمان رجل حىي     "وزاد فيه ،العاص أن عائشة وعثمان حدثاه    

  ".ال يبلغ حاجته
 .رواه مسلم يف صحيحه:احلكم على احلديث:  ثالثاً

 .)٨٢ص/٤ج(عمدة القاري للعيينانظر)١ (



 ١٦٠

  المطلب الثاني
  أويل عن ذكر بعض األمور خوفاً من سوء التامتناع النبي 

  لذلك فقد  امتنـع       ، وما جبلت عليه     خصائص النفوس  لقد عرف رسول اهللا     
  : من سوء فهمهاعن ذكر بعض األمور خوفاً

لَولَا َأن   ":ا فَقَالَ  دخََل علَيه  عن عاِئشَةَ َأن النَّبِي    )٢(بسنده)١( في مسنده  أخرج أحمد )٧٠(
  .)٤("لََأخْبرتُها بِما لَها عنْد اللَّه عز وجلَّ؛)٣(تَبطَر قُريشٌ

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 من إخبار قريش بما أعده اهللا لها في الجنة خوفاً من سوء الفهـم       لقد امتنع النبي  

  .الذي قد يتولد عنه ترك العمل
لَـا   ":الجنة فقال    أهل    أبى بكر وعمر بأنهما سيدا كهول      إخبار من    علياً ومنع

 يلا عا يمه٥("تُخْبِر(،وقوله  ِّلُوا:""غ حديثاًلمعاذ بن جبل عندما أراد أن يبلتَّكِإذًا ي" )٦(.  

ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره إن كان من علم الشريعة               ":قال الشاطبي 
ب النشر ، وهو غالـب علـم        فمنه ما هو مطلو   :  باألحكام ، بل ذلك ينقسم     ومما يفيد علماً  

 أو وقـت أو   ،يطلب نشره بالنسبة إلى حال     أوال ومنه ما ال يطلب نشره بإطالق ،       الشريعة  

 ـــــــــــــــــ
  .٢٥٢٨٨حديث رقم ) ٦/١٥٨ج(مسند أمحد  )١(
سعيد بن عمـرو بـن   ( حدثَنا إِسحاق بن سعيد عن أَبِيه     )هاشم بن قاسم  (حدثَنا أَبو النضرِ   :سند احلديث  )٢(

 ".احلديث... دخلَ علَيها  عن عائشةَ أَنَّ النبِي)سعيد بن العاص
)٣(شيقُر طَربطر:تالب مة عند يانالطُّغعى وطُولِ الننواملعىن لوال أن تطغى قريش عند مساعها ما أعده اهللا هلا ،الْغ

 .)٣٤٩ص/١ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.من فضل

  :دراسة احلديث) ٤(
  .احلديث كلهم ثقاترجال :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
  .رد به عن التسعةانفأخرجه أمحد يف مسنده و: ختريج احلديث:ثانياً
قال شعيب األرنؤوط يف التعليـق علـى مـسند أمحـد            ، احلديث إسناده صحيح  : احلكم على احلديث  :ثالثاً

انظـر السلـسلة    ،وصـححه األلبـاين   " الـشيخني  رجـال  ثقـات  رجالـه  صحيح إسناده" )٦/١٥٨ج(
  .١٠٠٧حديث رقم ) ٦ص/٣ج(الصحيحة

 ).٦٥ديث ح(سبق خترجيه  وقد، لغريهصحيحاحلديث إسناده )٥(
 ).٤١حديث رقم (وقد رواه البخاري ومسلمسبق خترجيه  )٦(



 ١٦١

  .)١("شخص

ـ   على بن أبي طالبولقد امتنع عن ذكر كثير مـن فـضائل    ـ رضي اهللا عنه 
  .وارج مع الخالقتال الذين يموتون في الشهداء

ـ    علي  عن)٤(عن عبِيدةَ )٣(بسنده)٢( في صحيحهمسلم أخرج)٧١(   ـ رضـي اهللا عنـه 
لَولَا َأن تَبطَروا لَحدثْتُكُم بِما وعد اللَّه الَّـذين يقْتُلُـونَهم علَـى             ": ذَكَر الْخَوارِج فَقَالَ   :قَاَل

 دمحانِ مِلس آنْ: قُلْتُ )٥(:قَاَل    ـدمحم نم تَهعمتَ س  َقَـال :    ـةبالْكَع برِإي و ،   برِإي و 
ةبالْكَع،ةبالْكَع بر٦("  ِإي و(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 والتركيز عليها   ، ال غموض فيها   واضحةبطريقة  ،توصيل المعلومة ضرورة  :الفائدة األولى 

ـ بيدة لعلي  سؤال ع وهو مأخوذ من ،فهم ولتؤكدلتُ آنْتَ سـمعتَه مـن    " ـ رضي اهللا عنه 
دمحم "، أنه سمعه مـن  اً بالقسم ثالث ـ رضي اهللا عنه ـ   فرد عليه علي بن أبي طالب 

شكل علـيهم   لوا إذا استُ  أ في تعليم صحابته أن يس     وقد كان من منهج النبي    ،رسول اهللا   
 ـــــــــــــــــ

  ).١٨٩ص/٤ج(للشاطيب املوافقات انظر )١(
 . التحريض على قتال اخلوارج: باب،الزكاة:كتاب، ١٠٦٦حديث رقم) ٤٩٠ص(صحيح مسلم  )٢(
 وحماد بن زيد ح     )إمساعيل بن إبراهيم  (ا ابن علَيةَ  حدثَنا محمد بن أَبِي بكْرٍ الْمقَدمي حدثَن      :سند احلديث  )٣(

و حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد حدثَنا حماد بن زيد ح و حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ وزهير بن حربٍ واللَّفْظُ لَهمـا                       
   يلُ ابعما إِسثَندقَالَا ح   وبأَي نةَ علَيع يب متيمة  أ بن(ن(  دمحم نع ) بن سريين(  َةبِيدع نع ) بن عمرو(     ـيلع ـنع 

 "احلديث... ذَكَر الْخوارِج فَقَالَ فيهِم رجلٌ :قَالَ
ـ اينملْالس عمرو بن عبيدةهو :عبيدة )٤( ها النون هذه  بفتح السني املهملة وسكون الالم وفتح امليم ويف آخر 

ـ النسبة إىل سلمان وسلمان حي من مراد  شـيء  عليـه  أشكل إذا ريحش كان ثبت فقيه خمضرم كبري تابعي، 
  .روى له الستة سبعني سنة قبل مات أنه والصحيح بعدها أو وسبعني اثنتني سنة مات، يسأله

  .)٣٧٩(وتقريب التهذيب البن حجر)٢٧٦ص/٣ج(األنساب للسمعاين: انظر(
  )٢٨٨ص/١٢ج(انظرفتح الباري . هو عبيدة السلماين:ئلالقا )٥(
  :دراسة احلديث)٦(

  .رواة احلديث كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
: باب،املناقب:كتاب،٣٤١٥حديث رقم   )١٣٢١ص/٣ج( يف صحيحه  وأخرجه البخاري :ختريج احلديث :ثانياً

عن علـي بـن أيب      عن  خيثمة عن سويد      سفيان بن عيينة عن األعمش      من طريق   ،عالمات النبوة يف اإلسالم   
  . مبعناهطالب
 .رواه البخاري ومسلم ىف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثا



 ١٦٢

  .ينوكذا كان منهج الصحابة مع التابع، أمر
 ذلـك  ويؤكـد  الحاضـرين  سمعلي؛ ثالثاً علياً استحلف أنه وحاصله:"النوويقال   

 وأصـحابه  عليـاً  أن لهم ويظهر ،اهللا رسول بها أخبر التي المعجزة لهم ويظهر،عندهم
  .)١( "قتالهم في محقون وأنهم ،بالحق الطائفتين أولى

 قلـب  طمـئن لي:" في سبب تكرار القسم من على بن أبـي طالـب           قال ابن حجر  و
٢("فالمستحل(.  

ب على ذكرهـا مفـسدة      ت ذكر بعض األمور التي يتر     دضرورة التوقف عن  :الفائدة الثانية 
 أن لـوال "،:بـن أبـي طالـب   في قول علي    :العظيم آبادي الحق  قال محمد شمس    ، عظيمة
 مـنكم  البطـر  خوف لوال أي ،النعمة عند الطغيان أو ،الفرح شدة وهو البطر من" تبطروا
  .)٣("  ألخبرتكمبأنفسكم فتعجبوا لقاتليهم أعد الذي وابالث بسبب

 وسـيلة  اتخذها ألنه،)٤(العرنيين بقصة للحجاج أنس تحديث وأنكر بعض الصحابة  "
  .)٥("الواهي بتأويله الدماء سفك في المبالغة من يعتمده كان ما إلى

  
  
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــ
 ).١٧٣ص/٧ج(لنووى  بشرح اصحيح مسلم)١(
 ).٢٨٨ص/١٢ج(انظر فتح الباري البن حجر  )٢(
  .)٧٦ص/١٣ج(عون املعبود شرح سنن أيب داودانظر  )٣(
حـديث  )٢٤٩٥ص/٦ج(نس بن مـا لـك       أي يف صحيحه من حديث      خرجه البخار أحديث العرنيني    )٤(

 حـىت  الردة أهل من احملاربني  النيب حيسم مل باب ،والردة الكفر أهل من احملاربني  كتاب :كتاب،٦٤١٨رقم
 عرينة و أيضاً به ويدبغ القصارين خشب منه يقطع الدلب صورة على شجرة،عرنة تصغري بلفظ عرينةو.هلكوا
 ).١١٥ص/٤ج(معجم البلدان للحموي:انظر.العرب من قبيلة عرينة و باملدينة قرى :وقيل ،فزارة ببالد موضع

 ).١/٢٢٥ج(انظر فتح الباري البن حجر )٥(



 ١٦٣

  المطلب الثالث
   مراعاة ألحوال السائليناختالف أجوبة النبي

ى أوليس في ذلك    ،  للناس مع كون السؤال واحد      بعض أجوبة النبي     ختلفتالقد  
 واختيار ما يناسـب أحـوالهم       ،تعارض بل هو من باب معرفة خصائص الناس وطبائعهم        

  . وحاجاتهم
ـ   عن َأبِي هريرةَ )٢(بسنده)١( أبوداود في سننهأخرج)٧٢(  َأن رجلًـا   ـ رضي اهللا عنـه 

 َأَل النَّبِيس  ةاشَربالْم ناِئمِ )٣(عِللص ، لَه خَّصفَر،     ـاهفَنَه َألَهفَس آخَر َأتَاهي   ، وفَـِإذَا الَّـذ 
  .)٤("والَّذي نَهاه شَاب،رخَّص لَه شَيخٌ 

 ـــــــــــــــــ
  .كراهيته للشاب :باب،الصيام: كتاب، ٢٣٨٧حديث رقم ) ٣٦٢ص(سنن أيب داود  )١(
 عـن أَبِـي     )بن يونس (د يعنِي الزبيرِي أَخبرنا إِسرائيلُ    حدثَنا نصر بن علي حدثَنا أَبو أَحم       :سند احلديث  )٢(

 "احلديث...عن عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي )بن سليك( عن الْأَغَر )احلارث بن عيد(الْعنبسِ
 وقـد  . احلديث يف ذكرها تكرر وقد . املرأة بشرةَ جلالر بشرة لَمسِ من وأصله .املالمسة باملُباشرة أراد )٣(
رِدج يف الوطء مبعىن ت٣٣٣ص/١ج( البن األثريانظر النهاية يف غريب احلديث واألثر، منه وخارجا الفَر( .  

  :دراسة احلديث) ٤(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
روى  مقبول:قال ابن حجر   عبيد بن ارثاحل امسه :قيل العدبس أيب صاحب العدوي الكويف:سبنالع أبو ـ  ١

 الثقـات  عـن  روى إذا حديثه يعترب: وذكره ابن حبان يف الثقات وقال     ، وثقه ابن معني  ،اود وابن ماحه  له أبود 
  . فقد روى عن مجع،هو ثقة:وقال معروف واألرنؤوط،املشاهري

  .صدوق مجعاً بني األقوالهو :قال الباحث
وتقريب التهذيب  )٢٠٧ص/١٢ج(وذيب التهذيب البن حجر   )٢٣٦ص(ييخ ابن معني رواية الدارم    تار:انظر(

وحتريـر تقريـب التهـذيب لبـشار        )١٨١ص/٨ج(والثقـات البـن حبـان     )٦٦٢ص/١ج(حجـر البن  
  .)٢٤٤ص/٤ج(واألرنؤوط

وقـال ابـن    ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ، وثقه العجلي  كويف ، بن سلَيك  راء بعدها املعجمة بفتح :راألغَـ  ٢
  .صدوق :حجر
  .هو صدوق:  الباحثقال

وتقريـب التهـذيب البـن      )٥٣ص/٤ج(والثقات البن حبان    ) ٢٣٣ص/١ج( للعجلي  معرفة الثقات  :انظر(
  ) .١١٤ص(حجر

  .السند ثقاترواة وباقي 
= 



 ١٦٤

   :فوائد الحديث التربوية والدعوية
 ابالش بين الشيخ  و    تفريقهف، ألحوال الناس  هذا الحديث يدل علي مراعاة النبي     

  .لحال كل واحد منهماالفروق الفردية ومراعاة ، عرفة خصائص كل منهمامإنما هو ل
 الخـتالف  األحاديـث  هـذه  فـي  األجوبـة  اخـتالف  أن حاصلال":قال العيني و
  .)١("األحوال

 تغلبـه  أن خـشي  لمـن  التقبيل يجوز ال أنه على يدل للشيخ وإذنه:" الشوكاني قال
 مـن  على التقبيل تحريم إلى قوم ذهب ولذلك ،التقبيل ندع نفسه يملك ال أنه وظن ،الشهوة
  .)٢(".لذلك مظنة والشاب ،شهوته به تتحرك كان

فقـد  .كان يتخذ لكل حال ما يالئمها ويناسبها،فرسول اهللا الذي ال ينطق عن الهوى      "
ومن ذلك أن يأتي رجل يـسأل       .تبعاً لتباين أحوال السائلين   ،تختلف إجابته على سؤال واحد    

فيجيـب كـالً منهمـا    ،ويأتي آخر فيسأله عن نفس الحكـم ، عن حكم شرعي  رسول اهللا 
نظـراً الخـتالف حـال كـٍل        ،كأن يرخص ألحدهما ما ينهى عنه اآلخر      .بجواب مختلف 

  .)٣("منهما

  
  
  

  ـــــــــــــــــ
= 
 وله شاهد يف سنن ابـن       ،احلديث تفرد بروايته أبو داود ومل يروه غريه من الكتب التسعة          :ختريج احلديث :ثانياً

ما جاء يف املباشرة للصائم من طريق عطاء بـن   : ياب،الصيام: كتاب،١٦٨٨م  حديث رق ) ٩٣ص/٢ج(ماجه  
حديث رقم )١٨٥ ـ ص  ٤ج(ورواه عبد الرزاق يف مصنفه .السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس بنحوه

من طريق معمر عن عاصم بن سليمان عن أيب جملز عن ابن عبـاس              ،القبلة للصائم :باب،كتاب الصيام ،٧٤١٨
حبيـب  :  حتقيـق  ،)هـ٢١١،ت( أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين       :تأليف،زاقر عبد ال  مصنف.(بنحوه

  .هـ١٤٠٣ بريوت،-املكتب اإلسالمي   الطبعة الثانية،الرمحن األعظمي
وللحديث شاهد من حديث ابـن عبـاس كمـا سـبق يف          ،احلديث إسناده حسن  :احلكم على احلديث  :ثالثاً

 ) .٣٦٢ص(انظر سنن أيب داود ،"حسن صحيح"ه على احلديث قال الشيخ األلباين يف حكم،التخريج
 ).١٨٩ص/١ج(انظر عمدة القاري للعيين  )١(
 ).٥٨٧ص/٤ج(يل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبارانظر ن )٢(
ر دا،الدكتور نافذ حسني محاد ،الطبعـة األوىل      :تأليف) ٣٦ص(انظر خمتلف احلديث بني الفقهاء واحملدثني      )٣(

 .م١٩٩٣ هـ ـ ١٤١٤الوفاء للطباعة والنشر ـ املنصورة ـ



 ١٦٥

  :بعالمطلب الرا
  : الختالف أحوال الطالبين منهاختالف وصايا النبي

 ، ما يراه أحـوج إليـه      دحويعطي كل وا  ،ي يراعي حال المستوص   لقد كان النبي  
  .واء ما يناسبهيعطي كل واحد من الد،فشأنه كالطبيب مع المرضى

فإن العمـل الـصالح الواحـد قـد         ،وكما تتفاضل األعمال في الميزان اإليماني اإلسالمي      "
ووقـت إلـى   ، وظـروف إلـى ظـروف   ،يتفاضل تطبيقه أيضاً من شخص إلى شـخص    

ولكل مـسلم عمـل   ،وفي ظرف دون آخر ،خربحيث يندب إليه أحد المسلمين دون اآل      ،وقت
  .)١("ضل له من األعمال األخرى الفاضلةمن أعمال الخير هو أف
  : يطلب الوصية فنهاه عن الغضب النبيإلى فقد جاء رجل يطلب 

ـ عن َأبِي هريرةَ)٣(بسنده)٢(أخرج البخاري في صحيحه)٧٣(       نْـهع اللَّـه يضـ  ر َأن
  .)٤("لَا تَغْضب ": قَاَل،لَا تَغْضب فَردد مرارا:"قَاَل، َأوصنيبِيِللنَّ:رجلًا قَاَل

 ـــــــــــــــــ
دار ،الطبعـة األوىل  ،حممد أمحد الراشـد   :تأليف)٨١ص(حديثانظر منطلق شباب اإلسالم يف مطلع  قرن         )١(

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤الوفاء ـ 
 .احلذر من الغضب : باب،األدب: كتاب، ٥٧٦٥حديث رقم )٢٢٦٧ص/٥ج(صحيح البخاري   )٢(
 )عثمان بن عاصـم   (حدثَنِي يحيى بن يوسف أَخبرنا أَبو بكْرٍ هو ابن عياشٍ عن أَبِي حصنيٍ            :ديثسند احل ) ٣(

  ".احلديث... أَنَّ رجلًا  ـرضي اللَّه عنهـ  عن أَبِي هريرةَ )ذكوان(عن أَبِي صالحٍ
  :دراسة احلديث) ٤(

  :ددراسة رجال اإلسنا:أوالً
ثقة :وقال،وثقه ابن املبارك وابن معني وأمحد بن حنبل       ،امسه أا واألصح بكنيته مشهور:اشعي بن بكر أبوـ  ١

عندما قارن بني أيب بكر وعبد اهللا بـن بـشري           :وقال أبوحامت ،والعجلي وذكره ابن حبان يف الثقات     ،ورمبا غلط 
 سـاء  كـرب  ملا أنه إال عابد ثقة :ابن حجر وقال  ،يهم صدوق :الساجي  وقال ،واحفظ منه  أوثق أبوبكر:فقال
 وعلي القطان حيىي وكان .روى له الستة   املائة قارب وقد،وتسعني أربع مائة و  سنة مات صحيح وكتابه حفظه
بل هو صـدوق    :قال معروف واالرنؤوط  ،يهم فكان حفظه ساء كرب ملا أنه وذلك فيه الرأي يسيئان املديين بن

  .والظاهر أن البخاري كان ينتقي من حديثه،حديثه ال يرتقي ملرتبة الصحةلكن ،وثقه غري واحد،حسن احلديث
 يف  قال ابن حجر  ،وهي صفات ال تنفك عن البشر     ،فكان يف كربه  ،وأما سوء حفظه وومهه   ،هو ثقة :قال الباحث 

 همن ذلك يكثر ال كان فمن ،البشر عنهما ينفك ال شيئان والوهم واخلطأ:"ترمجة أيب بكر بن عياش يف التهذيب      
  ."عدالته تقدم بعد حديثه ترك يستحق فال

= 



 ١٦٦

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 مـن   وكأنه عـرف    ،  لذلك أوصاه بعدم الغضب    ، لحال الرجل  مراعاة النبي   

  النبـي  وكـان ،غضوباً كان السائل لعلو:"قال ابن حجر، حال السائل أنه سريع الغضب    
  .)١("الغضب ترك على له وصيته في اقتصر فلهذا ،به أولى هو بما أحد كل يأمر

 مـراراً  فـردد  قولـه :"قال ابن حجر  ،ولقد كرر السائل السؤال فوجد نفس اإلجابة      
  .)٢(" ذلك على يزده فلم،أعم أو أبلغ أو،ذلك من أنفع يلتمس السؤال ردد:أي

   :حاللوصى به الرجل السابق مراعاة ل بغير ما أ فأوصاه،وجاءه أعرابي يطلب الوصية
ـ رضي اللَّـه عنْـه  ـ عن َأبِي هريرةَ   )٤(بسنده)٣(أخرج البخاري في صحيحه)٧٤(   َأن 

  ـــــــــــــــــ
= 
واجلرح والتعـديل البـن أيب      )٣٨٨ـ ص ٢ج(ومعرفة الثقات للعجلي  )٣٩ص/١٢ج(ذيب التهذيب : انظر(

وتقريـب  )١٣٤ص(املخـتلطني للعالئـي  و)٦٦٩ـ٦٦٨ص/٧ج(والثقات البن حبان   )٣٤٩ـ ص ٩ج(حامت
  ).١٦٠ص/٤ج(وطوحترير تقريب التهذيب لبشار واألرنؤ)٦٢٤ص(التهذيب البن حجر

وثقه ابن مهدي وابن معـني وسـفيان        ،الكويف حصني بن عاصم بن عثمانهو   ،املهملة  بفتح :ـ أبوحصني ٢
وقال ابن  ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ،والعجلي وابن شاهني   ويعقوب بن شيبة والنسائي وابن خراش وأبوحامت      

قـول  :قال معروف واألرنؤوط    ،له الستة روى   وعشرين سبعمائة و  سنة مات دلس ورمبا سين ثبت ثقة :حجر
  .ليس له فيها سلف"رمبا دلس"ابن حجر

  .هو ثقة:قال الباحث
الثقـات البـن    )  ١٢٩ص/٢ج(ومعرفة الثقات للعجلـي     ) ١١٦ص/٧ج(انظر ذيب التهذيب البن حجر    (

وحترير )٣٨٤ص(تقريب التهذيب البن حجر   . )١٣٩ص(وتاريخ امساء الثقات البن شاهني    )٢٠٠ص/٧ج(حبان
  ).٤٣٩ص/٢ج(قريب التهذيب لبشار واألرنؤوطت

  .وباقي رجال السند ثقات
  .رواه البخاري يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانيا

 . رواه البخاري يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً 
 )٥٢٠ص/١٠ج(انظر فتح الباري البن حجر  )١(
 )٥١٩ص/١٠ج (املصدر نفسه  )٢(
  .وجوب الزكاة: باب،الزكاة:كتاب،١٣٣٣حديث رقم) ٥٠٦ص/٢ج(صحيح البخاري  )٣(
 عن يحيى بنِ    )بن خالد (حدثَنِي محمد بن عبد الرحيمِ حدثَنا عفَّانُ بن مسلمٍ حدثَنا وهيب          :سند احلديث  )٤(

ـ رضي اللَّـه عنـه  ـ  عن أَبِي هريرةَ  )بن عمرو بن جرير(سعيد بنِ حيانَ عن أَبِي زرعةَ  أَنَّ أَعرابِيـا أَتـى    
بِيالن...احلديث " 



 ١٦٧

ـ     ": دخَلْتُ الْجنَّةَ قَالَ   ، دلَّني علَى عمٍل ِإذَا عملْتُه     :فَقَاَل،َأتَى النَّبِي )١(َأعرابِيا ا تَعبد اللَّـه لَ
وتَـصوم  ،الزكَـاةَ الْمفْروضـةَ    وتُـَؤدي ،الـصلَاةَ الْمكْتُوبـةَ    قـيم وتُ،تُشْرِك بِـه شَـيًئا    

انضمقَاَل،)٢(ر:  هدي بِيي نَفْسالَّذذَا   ،ولَى هع لَّى قَالَ   ،لَا َأزِيدا وفَلَم :"      نْظُـري َأن هرس نم
  .)٣(" فَلْينْظُر ِإلَى هذَا ،لْجنَّةِإلَى رجٍل من َأهِل ا

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ولـم يخبـره عـن      ، اكتفى بالفروض والواجبات  ف، حال هذا األعرابي   لقد راعى النبي    

 باإلسـالم  عهـد  حـديثي  كانوا،القصص هذه أصحاب ولعل:"قال ابن حجر   ،السنن لحداثة إسالمه  
  .)٤("فيملوا عليهم ذلك يثقل لئال ؛الحال تلك في عليهم وجب ما بفعل منهم ىفاكتف

ـ  :أصـحابه والمعلم المرشد من طالبه و    ،وهذا هو موقف المربي الحق    " ي أن يراع
ليعالجه بمـا   ،حوال كل فئة منهم بل كل واحد منهم         أو،وقدراتهم العامة والخاصة  ظروفهم  
وال ، يخاطـب بـه الفتـى      وال يخاطب الفتاة بما   ،فال يكلم الصغير بما يكلم به الكبير      ،يناسبه

مر أوال يامر البدوي بما ي    ،وال يكلف الذكي ما يكلفه لغيره     ،يعطي العوام ما يعطيه للخواص    
  .)٥("لكل متعلم على قدره وقدرتهبل يعطي ،به الحضري

 ـــــــــــــــــ
االسـتيعاب البـن    :انظـر .خمتلـف يف صـحبته    ،املغـرية  أبـو   األخـرم  بـن  سعد هو :أعرابياً أن )١(

 )٣٩٩ص/٢ج (البن األثري أسد الغابة و)٥٨٢ص/٢ج(عبدالرب
  ).٢٦٥ص/٣ج(باري البن حجرانظر فتح ال"حاجاً حينئذ كان ألنه احلج يذكر مل)٢(
  :دراسة احلديث) ٣(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 وستني مخسمائة و  سنة مات بأخرة قليال تغري لكنه ثبت ثقة البصري عجالن بن خالد بن بالتصغري : وهيب ـ
  .روى له الستة .بعدها وقيل

   .تغري تغرياً يسرياً ،وهو ثقة: قال الباحث
وانظر ترمجته يف املخـتلطني     ).٥٨٦ص(وتقريب التهذيب )١٤٩ص/ ١١ج(بن حجر ذيب التهذيب ال  :انظر(

  ).١٢٩ص(للعالئي 
  .وباقي رجال السند ثقات

بيان اإلميان الـذي  :باب،كتاب اإلميان،١٤حديث رقم )٣٣ص( مسلم يف صحيحهأخرجه:ختريج احلديث :ثانياً
  .به بنحوهعن وهيب ان بن مسلم من طريق  عف، يدخل به اجلنة وأن من متسك مبا أمر اهللا دخل اجلنة

  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً
 ).٢٦٥ص/٣ج(فتح الباري البن حجر انظر )٤(
 ).١٣٩ص(انظر السنة مصدراً للمعرفة واحلضارة للقرضاوي)٥(



 ١٦٨

  المطلب الخامس
  : واألزماناألحوالحول أفضل األعمال الختالف  اختالف أحاديث النبي 

وذلك الختالف الحال الذي سئل فيه      ،عن أفضل األعمال   لقد اختلفت إجابة النبي     
   التفاضـل فـي    وقـد يكـون  ،فقد يكون األفضل باختالف األوقات "، عن أفضل األعمال

وتـارة  ،وجهاد النساء الحج  ،فضل من الحج  أفالجهاد للرجل   ،األعمال بالنسبة لوضع المكلف   
حقـه أفـضل مـن      جز واألعمى تكون العبـادة فـي        العاف،يكون التفاضل بحسب المقدرة   

لكنه ليس كـذلك بالنـسبة      و،نفع لقلبه وأطوع لربه   أمل في حق مكلف     الع وقد يكون ،الجهاد
  .)١("خرينلآل

  .وحاجته وظروفه  كل سائل بما رآه مناسباً لحالهفقد أجاب
 رضي اللَّه عنْهما ـ  عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو )٣(بسنده)٢(في صحيحهالبخاري أخرج )٧٥(
وتَقْرُأ الـسلَام علَـى مـن       ،تُطْعم الطَّعام َ":قَال،؟َأي الِْإسلَامِ خَير  ، َأن رجلًا سَأَل النَّبِي    ـ

  .)٤("عرفْتَ ومن لَم تَعرِفْ

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٤ـ٦٣ص (انظر مسافر يف طريق الدعوة للشويخ)١(
 .إطعام الطعان من اإلسالم: باب، اإلميان: كتاب،١٢ حديث رقم)١٣ص/١ج(صحيح البخاري )٢(
 عـن أَبِـي   )بـن أيب حبيـب  ( عن يزِيد)بن سعد(حدثَنا عمرو بن خالد قَالَ حدثَنا اللَّيثُ    :سند احلديث  )٣(

 ".احلديث... أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي ـرضي اللَّه عنهماـ  عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو )مرثد بن عبداهللا(الْخيرِ
   :دراسة احلديث) ٤(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
وثقه العجلي وذكره ابن حبان     ،سويد أبيه واسم رجاء أبو املصري حبيب أيب بن  يزيد :بن أيب حبيب   ـ يزيد 

روى لـه    الثمانني قارب قدو وعشرين مثان  مائة و  سنة مات يرسل وكان فقيه ثقة :وقال ابن حجر  ،يف الثقات 
  .الستة

ـ ،ذكر أبوداود أنه مل يسمع من الزهري:ر معروف واالرنؤوط اقال الدكتور بش   ن الزهـري  أولكن املزي قال ب
ما روايته عن نافع أو،فأما روايته عن الزهري فقد أخرجها مسلم    ، يسمع من نافع   نه مل إوقال ابن بكري    ،كتب إليه 

  .أرسل واهللا أعلموهذا كل ما ،فقد أخرجها ابن ماجه
  .وهوليس من الذين أرسل عنهم،اهللاقد روى احلديث عن مرثد بن عبد و،يرسلهو ثقة :قال الباحث

ومعرفة الثقات  )٢٧٨ـ ص ١١ج(ذيب التهذيب البن حجر   و)١٠٢ص  / ٢٣ج(ذيب الكمال للمزي  :انظر(
امع وج) ٦٠٠ص(وتقريب التهذيب البن حجر     ) )٥٤٦ص/٥ج(والثقات البن حبان    )٣٦١ص/٢ج(للعجلي  

  .)١٠٩ص/٤ج(حترير التقريب لبشار واألرنؤوطو)٣٠٠ص( للعالئىالتحصيل يف أحكام املراسيل
  .وباقي رجال السند ثقات

= 
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  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 رمومكـا  والـسخاء  الجود أمارة هو الذي الطعام إطعاميستفاد من الحديث أهمية     

 خفـض  على يدل الذي السالم إفشاء أهميةوفيه  ،جوعلل وسد للمحتاجين نفع وفيه ،األخالق
  . لهموالتواضع للمسلمين الجناح

من بـاب مراعـاة   ، هذه اإلجابة التي أجاب بها عن سؤال السائل        واختيار النبي   
 نـاك ه أفـضليته  ألن ؛المقـام  الختالف:قلت،"أفضل اإلسالم يأ:"العينيقال  ،حال السائل 

  .)٢("الفعل إلى راجعة هنا والخيرية،)١(الفاعل إلى راجعة

 أفضل المعين العمل يكون قد أنه وهو له التفطن ينبغى أمر هنا وها:"قال ابن القيم  
 فـصدقته  ،منـه  شئ ببذل تسمح ال ونفسه كثير مال له بلغ الذى يفالغن،غيره حق في منه
 العـدو  يهـاب  الـذى  الشديد والشجاع ،افلةن النهار وصيام الليل قيام من له أفضل يثارهإو

 والـصدقة  والـصوم  الحج من أفضل ،اهللا أعداء وجهاده ساعة الصف في وقوفه،سطوته
 مخالطتـه ،والـشر  الخير وطرق ،والحرام والحالل السنة عرف قد الذى والعالم، والتطوع
 القرآن ءةوقرا للصالة وقته وتفريغ اعتزاله من أفضل دينهم في ونصحهم وتعليمهم للناس

 المظالم في للنظر ساعة جلوسه عباده بين للحكم اهللا نصبه قد الذى مراأل يوول ،والتسبيح
 عبـادة  من فضلأ،المبطل وقمع المحق ونصر الحدود قامةإو الظالم من المظلوم نصافإو

 غيـره  ذكـر  مـن  وأفضل أنفع له فصومه النساء شهوة عليه غلبت ومن،غيره من سنين
  .)٣( وصدقته

  

  ـــــــــــــــــ
= 
باب إفشاء السالم   ،كتاب اإلميان ،٢٨حديث رقم   ) ١٩ص/١ج( أيضاً  وأخرجه البخاري  :ختريج احلديث :ثانياً

، وأي أمـوره أفـضل  ، تفاضـل اإلسـالم  بيـان  :بـاب ،اإلميـان :كتاب)٤٥ص(ورواه مسلم   .من اإلسالم 
  . به بنحوه عن يزيدمن طريق الليث) البخاري ومسلم(كالمها
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

ـ عنه اهللا رضي ـ  موسى أيب يشري العيين إىل حديث،وهو املسلم)١(  اإلسـالم  أي اهللا رسول يا :قالوا :قال  
حـديث  (أفـضل  اإلسـالم  أي :بـاب ،رواه البخـاري  "ويـده  لسانه من املسلمون سلم من :"قال ،أفضل
 ).٤٢حديث رقم (أفضل أموره وأي اإلسالم تفاضل بيان :باب،ومسلم)١١رقم

 )١٣٦ص/١ج ( للعيينعمدة القاري انظر)٢(
: يق   حتق ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي     ،أيب عبد اهللا  :تأليف)٩٣ص(عدة الصابرين وذخرية الشاكرين   انظر)٣(

 . بريوت–دار الكتب العلمية ،زكريا علي يوسف



 ١٧٠

  
ـ    عن َأبِي هريرةَ)٢(بسنده)١(أخرج البخاري في صحيحهو)٧٦( َأن ، ـ رضـي اهللا عنـه 

 وَل اللَّهسرِئَللُ  ،سِل َأفْضمالْع فَقَاَل،َأي:"  وِلهسرو بِاللَّه انيلَ ،ِإيماذَا  : قم قَالَ ؟ ثُم :"  ادالْجِه
بِيِل اللَّهي سيَل "فاذَا:قم قَاَل؟ثُم :" ورربم ج٣("ح(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ال تفـسيرلهذا   و،والجواب مختلـف  ،إلى الحديثين يجد أن السؤال واحد     ن الناظر   إ"

وما بينهم مـن فـروق      ،إال مراعاة أحوال السائلين    االختالف في الجواب مع اتحاد السؤال     
  .)٤("يجب اعتبارها

 لم ما وترك،حاجة إليه لهم بما قوم كل  علمَأ":عياض القاضيقال   ": قال العيني 
 اإلسالم دعائم من يكمله لم بما علمه أو إليه السائل علم تقدم ما ترك أو ،حاجة إليه تدعهم
 وقـد  ،وغيرهـا  الصالة من أولى حقه في الجهاد للجهاد للمتأهل يكون وقد،عمله بلغه وال
 سـائر  من أفضل الجهاد يكون وقد،أفضل برهما فيكون ،لضاعا تركهما لو أبوان له يكون

 هـذه  فـي  األجوبة اختالف أن الحاصلو،المسلمين بالد على الكفار استيالء عند األعمال
 الجهـاد   قدم إنماو ،والصيام والزكاة الصالة ذكر سقط ولهذا ،األحوال الختالف األحاديث

 كسائر يتعين قد الجهاد إن :ويقال ،األعداء ومحاربة اإلسالم أول إليه لالحتياج  الحج على
 واحـدة  حجة منه فالواجب الحج وأما ،كفاية فرض إال يقع لم يتعين لم وإذا،الكفاية فروض
 وألنـه  الحديث لهذا أفضل الجهاد كان الجهاد بمتعين الحج واجب قابلت فإن،نفل زاد وما

ـ  عن ذباً وبكونه ،األمة سائر إلى متعدياً نفعاً بكونه وزاد الفرضية في الحج شارك  ضةبي

 ـــــــــــــــــ
 . أن اإلميان هو العمل: من قال:باب،اإلميان: كتاب،٢٦حديث رقم ) ١٨ص/١ج(صحيح البخاري  )١(
 حـدثَنا ابـن   حدثَنا أَحمد بن يونس وموسى بن إِسماعيلَ قَالَا حدثَنا إِبراهيم بن سعد قَالَ           :سند احلديث ) ٢(

 ".احلديث...سئلَ  أَنَّ رسولَ اللَّه ـ رضي اهللا عنه ـ عن سعيد بنِ الْمسيبِ عن أَبِي هريرةَ)الزهري(شهابٍ
  :دراسة السند) ٣(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
فضل احلج  :باب،احلج:كتاب،١٤٤٧حديث رقم   ) ٢٥٣ص/٢ج ( أيضاً وأخرجه البخاري :ختريج احلديث :ثانياً

بيان كون اإلميان باهللا تعاىل     :اإلميان باب : كتاب،٨٣حديث رقم   ) ٦٠ص ( يف صحيحه   مسلم أخرجهو. املربور
  .بنحوهبه من طريق حممد بن مسلم بن شهاب ) البخاري ومسلم(كالمها.أفضل األعمال

  .هماي صحيحرواه البخاري ومسلم يف: احلكم على احلديث:ثالثاً
 ).١٣٧ص(انظر السنة مصدراً للمعرفة واحلضارة للقرضاوي)٤(
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  .)١("اإلسالم

 لمناسبة  ؛فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه           :"وقال ابن تيمية  
 ويـأمرهم بمثـل     ، يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس      ،وأطوع لربه ،  ولكونه أنفع لقلبه   ،له
 كل إنـسان    يأمر، وهادياً لهم ، واهللا بعث محمداً بالكتاب والحكمة وجعله رحمة للعباد       ،ذلك
ن يقصد لكل إنسان ما هـو أصـلح   صلح له فعلى المسلم أن يكون ناصحاً للمسلمي      أ هو   بما
ومنهم من يكون تطوعه    ، وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له           ،له

  .)٢("البدنية كالصالة والصيام أفضل لهومنهم من يكون تطوعه بالعبادات ، بالجهاد أفضل
ـ  يقول الشيخ عبد الفتاح  ـ إنما يرجع ذلك االختالف فيهاو:"أبو غدة ـ رحمه اهللا 

ـ  :أي أو ، إلى رعاية الفروق الفردية بين أفراد الـسائلين وجمـاعتهم          في االحاديث السابقة
أو بما لم يكمله بعد من دعائم اإلسالم وال         ،بما يحتاج إليه    كالً  النبي   فأعلم،أوقات سؤالهم 
  .)٣("ما هو الئق بهأو ب،ه فيه رغبةٌأو بما ل،بلغه علمه

 ـــــــــــــــــ
 ).١٨٩ص/١ج(انظرعمدة القاري للعيين  )١(
 ).٤٢٩ـ ٤٢٨ص/١٠ج(انظر جمموع الفتاوى البن تيمية)٢(
 ).٩١ص(ول املعلم أليب غدةانظر الرس )٣(
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 يـستخدمها مـع تنوع األساليب التي كان النبي:املبحث اخلامس
  والرتهيبوالرتغيب ، الشدة اللنياملخالفني واملخطئني بني

  :وفيه مطلبان
 أسـلوب اللـين والترغيـب مـع المخـالفين           اسـتخدامه : المطلب األول 

  .والمخطئين
والترهيـب مـع المخـالفين       أسـلوب الـشدة      استخدامه  :المطلب الثاني 

  .والمخطئين مراعاة للحال
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  المطلب األول
  والترغيب مع المخالفين والمخطئين أسلوب اللين استخدامه

الْمرسـلين   نُرسُل وما { : بالتبشير واإلنذار قال تعالىوأمرهملقد أرسل اهللا الرسل 
  .)١(}ومنذرِين مبشِّرِين ِإلَّا

رغيب والترهيب من أهم الوسائل التربوية الشائعة التي تهتم بها التربيـة            يعد الت و"
أسلوب التربيـة بالترغيـب   ولما كان ،..مع طبيعة النفس البشرية  لكونها تتماشى   ،اإلسالمية

حتى ،..في استخدامه  بد من مراعاة الحكمة واالعتدال        فال ،والترهيب ذا أثر عميق الجذور    
 واستخدم،.. وال يؤدي الترهيب إلى الخوف واالستسالم      ،عةال يؤدي الترغيب إلى المخاد    

 وراعى فيه معيار الحكمة واالعتدال والظرف المناسب الـذي         ،أسلوب الترغيب والترهيب  
  .)٢("يؤثر في نفسية الفرد

وليس من الحكمة استخدام أسـلوب واحـد فـي النهـي واألمـر مـع الكبيـر                  "
بـل  ، والغضوب والهادىء ،واألمير والحقير ،والمثقف والجاهل ،والرجل والمرأة   ،والصغير

ال بد من تنويع أسلوب المخاطبة بما يناسب السن والثقافة والطبيعـة النفـسية والمركـز                
  .)٣("اإلجتماعي لكل فرد

لتخويف العوام مـن أهـوال       وليس من الموعظة الحسنة استخدام الترهيب الدائم      "
واإلغراق في  ،ديث الواهية والموضوعة  والمبالغة في ذلك بإيراد األحا    ،الموت وعذاب القبر  

وليس من الموعظة الحسنة المبالغة     ،  ذلك نفوراً من الناس    فربما ولَّد ،ذكر األحاديث الغريبة  
وليس من الموعظـة الحـسنة   ،في أسلوب الترغيب حتى ال يجتريء الناس على المعاصي      

 تضر األمـة فـي      لكنها،قد يستفيد منها بعض الناس    ،إلهاء الناس في قضايا خالفية جزئية     
  .)٤("مجموعها

وال يلجأ إلى الـشدة     ،األصل في الدعوة إلي اهللا تعالى أن تكون باللين والرفق          إن  
 فَبِمـا  { :إلى ذلك المعنى بقوله   اًولقد أرشد اهللا نبيه محمدوالقسوة إال عند الضرورة 

 ـــــــــــــــــ
  .٥٦سورة الكهف آية  )١(
هــ ـ   ١٤٢٢،الطبعـة األوىل ،مرمحدي مع.د،الح محادص.د:تأليف)"٢٤٥ص(حنو تربية إسالمية"انظر  )٢(

 .م٢٠٠٢
 ).٣٤( الدعوة يف إنكار املنكرانظر فقه)٣(
 ).٣٩ص"(بتصرف يسري"انظر خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة للقرضاوي )٤(



 ١٧٤

ةمحر اللّه نكُنتَ ِلنتَ ملَوو ما لَهيظَ فَظواْ لْبِالْقَ غَلالَنفَض نم ِلكو١(}ح(.  

وحـسنت لهـم   ،وترفقـت لهـم  ،وخفضت لهـم جناحـك  ،ألنت لهم جانبك :"...قال السعدي 
  )٢("فاجتمعوا عليك واحبوك،خلقك

  . تزين المسلمالتي الرفق وجعله من  األمور  إلىولقد دعا النبي
ـ  ـ رضي اهللا ع عن عاِئشَةَ )٤(بسنده)٣( مسلم في صحيحهأخرج)٧٧(    زوجِ النَّبِينه 

النَّبِي نع ِقَاَل:"انَهِإلَّا ز ءي شَيف كُونفْقَ لَا يالر ِإن، ِإلَّا شَانَه ءشَي نم عنْزلَا ي٥("و(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 يحـصل  نه بمثابة الزينة الطبيعة التي يـستطيع أن  أو،أهمية الرفق كصفة الزمة لكل مسلم     

  .عليها كل مسلم
  :من أمور المسلمين من ولي أمراًوخص منهم ،  الناس بالرفقوأمر النبي 

َأتَيتُ عاِئشَةَ  : قَالَ )٨(عبد الرحمنِ بنِ شماسةَ   عن  )٧(بسنده)٦(أخرج مسلم في صحيحه   )٧٨(
ـ   : ممن َأنْتَ فَقُلْتُ   :َأسَألُها عن شَيء فَقَالَتْ    ٌل مجر     رـصـِل مَأه فَقَالَـتْ ،ن:    ـفَ كَـانكَي

 ـــــــــــــــــ
  .١٥٩سورة آل عمران آية )١(
:  بن ناصر السعدي، حتقيـق  عبد الرمحن : تأليف)١٥٤ص(انظر تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان         )٢(

   .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ - بريوت -مؤسسة الرسالة : ابن عثيمني دار النشر
تـراحم املـؤمنني    : باب،الرب والصلة واآلداب  : كتاب،٢٥٩٤حديث رقم    )١٢١٩٠ص(صحيح مسلم    )٣(

  . وتعاطفهم وتعاضدهم
 عـن  )بن احلجـاج ( حدثَنا شعبةُ)معاذ بن معاذ( حدثَنا أَبِيحدثَنا عبيد اللَّه بن معاذ الْعنبرِي    :سند احلديث )٤(

أَبِيه نع انِئنِ هحِ بيرش ناب وهامِ وقْدشريح بن هانئ(الْم(بِيجِ النوةَ زشائع نع ...احلديث." 
   :دراسة احلديث)٥(

  .رجال السند كلهم ثقات::دراسة رجال اإلسناد:أوالً
  .رواه مسلم يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
 .رواه مسلم يف صحيحه: احلكم على احلديث:ثالثاً

، وعقوبة اجلـائر  .فضيلة اإلمام العادل    :باب،كتاب اإلمارة ، ١٨٢٨حديث رقم   )٩٣٣ص(صحيح مسلم    )٦(
 .والنهى عن إدخال املشقة عليهم ، واحلث على الرفق بالرعية

 عـن   )بن عمران ( ابن وهبٍ حدثَنِي حرملَةُ    )عبد اهللا (ارونُ بن سعيد الْأَيلي حدثَنا    حدثَنِي ه :سند احلديث ) ٧(
 ".احلديث...عبد الرحمنِ بنِ شماسةَ قَالَ أَتيت عائشةَ أَسأَلُها عن شيٍء 

)٨( دبعننِ بمحةَ الراسمـ مهملة بعدها امليم فيفوخت املعجمة بكسرـ  : ش  إحدى سنة مات ثقة املصري  
 ).٣٤٢ص(انظر تقريب التهذيب البن حجر.روى له مسلم وأصحاب السنن االربعة ومائة



 ١٧٥

كُمباح١(ص(   هذه كُماتي غَزف نَا  : فَقَالَ ،لَكُما نَقَمم )نَّـا          )٢ـِل مجوتُ ِللرملَي كَان ًئا ِإنشَي نْهم 
  يرعالْب يهطعفَي يرعِإلَى النَّ      ،الْب تَاجحيو دبالْع يهطعفَي دبالْعالنَّفَقَةَ   و يهطعفَي فَقَالَتْ،فَقَة:  ا ِإنَّهَأم

 َأن ُأخْبِرك ما سمعتُ من رسوِل اللَّه      ،)٣(لَا يمنَعني الَّذي فَعَل في محمد بنِ َأبِي بكْرٍ َأخي         
 ومـن   ِ,ا فَشَقَّ علَيهِم فَاشْقُقْ علَيه    اللَّهم من وِلي من َأمرِ ُأمتي شَيئً      " :يقُوُل في بيتي هذَا   

فُقْ بِهفَار فَقَ بِهِمًئا فَري شَيترِ ُأمَأم نم ِلي٤("و(.    
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

 أسلوب اللـين، واللـين   تباعا هو   ،أول ما يجب أن يكون عليه القائد مع أتباعه        أن  
 واألتبـاع  هو الذي يجعل العالقة بين القائـد  لين والرفق وأسلوب ال،والقسوة عكس الشدة

عطي جواً من الثقة والتشجيع على المبـادرة واالبتكـار،   يوتفاهم، و بعالقة تواصل وح
ومـن  ألسلوب القمع والعنف  الخوف أو القهر التي قد تسلك إلى النفوس نتيجةً وتقتل روح

  . لمن حولهدة تجميعاً أكثر القا منهنا يعتبر القائد اللين في طبعه هو
 علـى  الحـث  وأعظـم ،الناس على المشقة عن الزواجر أبلغ من ذاه:" النووي قال

 أهـل  فـضل  يذكر أن ينبغي  أنه وفيه ،..المعنى بهذا األحاديث تظاهرت وقد ،بهم الرفق
   .)٥(" ونحوها عداوة لسبب منه يمتنع وال ،الفضل

 ـــــــــــــــــ
وقدجاء مـصرحاً   ، وهو الذي قتل حممد بن أيب بكر       من صغار الصحابة  ،تعين معاوية بن حديج   : صاحبكم)١(

) ١٢٦٠ص/١ج (الـصحيحني  حديث من املشكل كشف: انظر.(اييينبامسه يف روايه املسند أليب عوانة االسفر   
 - الرياض - الوطن دار ،البواب حسني علي: حتقيق،)هـ٥٩٧،ت(اجلوزي بن الرمحن عبد الفرج أيب:تأليف
 عوانـة  أيب إبـراهيم  بن إسحاق بن يعقوب: تأليف)١٥٩ ـ ص ٨ج(عوانة أيبومسند ،م١٩٩٧ هـ١٤١٨

  .)٥٣٧ص(وتقريب التهذيب البن حجر .بريوت،ار املعرفةد)هـ٣١٦،ت(ي النيسابوراإلسفرايين
 الفـرج   أيب: أليفت )١٢٦٠ـ ص ١ج (الصحيحني حديث من املشكل كشفانظر  .كرهنا مبعىن :نقمنا )٢(

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ - الرياض -دار الوطن  .علي حسني البواب: عبد الرمحن ابن اجلوزي، حتقيق
 بـذي  القعـدة  ذي عقـب  يف الوداع حجة عام ولد . اخلثعمية سعمي بنت أمساء  أمه :حممد بن أيب بكر    )٣(

 سـنة  يف وذلك صربا حديج بن معاوية قتله ،ا فقتل مصرعلي    علي بن أيب طالب     واله ،بالشجرة أو ،احلليفة
  ).١٣٦٦ص/٣ج(انظر االستيعاب البن عبد الرب.كان ذلك يف والية عمرو بن العاص على مصر، وثالثني مثان

  :ديثدراسة احل )٤(
  .رجال السندكلهم ثقات: دراسة رجال اإلسناد:أوالً
   .رواه مسلم يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
 .رواه مسلم يف صحيحه: احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٢١٣ـ٢١٢ص/١٢ج(صحيح مسلم بشرح النووي  )٥(
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األمر بالمعروف  :بالرفق واللين ومن األمور التي يتجلى فيها ضرورة تحلي المسلم         
 فرسول اهللا  ، ما تحتاج إلى الرفق واللين     أكثرفهذه األمور   ،والنهى عن المنكر وتقويم الخطأ    

     ألن، بسبب الجوع والجهـل بغيـر إذنـه        ، من حائطه   نهر الشخص الذي ضرب اآلكل 
 بادر  بل،وال هو علمه  ، فال هو أطعمه وسد حاجته    ، لم يراع حال من أكل من بستانه       الرجل
بذلك ينبه إلى ضرورة تحلى اآلمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بصفة             وهو ،بضربه

   .اللين والرفق
قَدمتُ مع عمومتي   :قَاَل،)٣(عن عباد بنِ شُرحبِيلَ   )٢(بسنده)١( النسائي في سننه   أخرج)٧٩(

فَجاء صاحب الْحاِئط فََأخَـذَ     ،)٦(من سنْبله )٥(كْتُ  فَفَر،من حيطَانها )٤(الْمدينَةَ فَدخَلْتُ حاِئطًا    
 ،فََأرسَل ِإلَى الرجـِل فَجـاءوا بِـه   ،)٧(َأستَعدي علَيه فََأتَيتُ رسوَل اللَّه،كساِئي وضربني 

 ، فََأخَذَ من سنْبله فَفَركَـه     ،َل حاِئطي  يا رسوَل اللَّه ِإنَّه دخَ     :فَقَاَل،"ما حملَك علَى هذَا   ":فَقَاَل

 ـــــــــــــــــ
لى أحاديثه وعلـق  حكم ع،)هـ٣٠٣(تويف ،تأليف أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي ،سنن النسائي  )١(

مكتبة املعـارف للنـشر     ،مشهور بن حسن آل سليمان    :أعتىن به ،العالمة احملدث حممد ناصر الدين األلباين     ،عليه
 .االستعداء :باب،آداب القضاة:كتاب،٥٤٠٩حديث رقم )٨١٤ص(، الطبعة األوىل، والتوزيع

رٍ قَالَ حدثَنا مبشر بن عبد اللَّه بنِ رزِينٍ قَـالَ حـدثَنا             أَخبرنا الْحسين بن منصورِ بنِ جعفَ     :سند احلديث  )٢(
سفْيانُ بن حسينٍ عن أَبِي بِشرٍ جعفَرِ بنِ إِياسٍ عن عباد بنِ شرحبِيلَ قَالَ قَـدمت مـع عمـومتي الْمدينـةَ                      

 ".احلديث...
فتح الياء باثنتني املنقوطة من حتتها وسـكون الـشني    ـ ب يرِكُشالي شراحيل :يقالو: شرحبِيلَبن عباد )٣(

ـ خرها الراء ينسب إىل هذه القبيلة وهي يشكرأاملعجمة وضم الكاف ويف   وروى عنـه  البصرة نزل صحايب ، 
ربىن جعفر بن أىب وحشية قصة ليس له غريها أنه قال دخلت حائطا فأخذت سنبال ففركته فجاء صاحبه فـض                  

األنـساب  :انظـر ( فـذكرت لـه ذلـك فـدعاه ورد علـي ثـوىب             وأخذ ثوىب فأتيـت رسـول اهللا      
  ).٦١٥ص/٣ج(واإلصابة البن حجر)٨٠٥ص/٢ج(واالستيعاب البن عبد الرب)٦٩٧ص٥ج(للسمعاين

 ومجعـه  احلـديث  يف وتكـرر  اجلـدار  وهو حائط عليه كان إِذا النخيل من البستانُ ههنا احلائط:حائطُ )٤(
 ).٢٧٩ص/٧ج(انظر لسان العرب البن منظور،وائطُاحل
)٥( كْتهفَ:فَفَركْتوك فهو رفْرانظر النهاية يف غريـب احلـديث       .ومعناه أن يفصل احلبة عن القشرة     ،وفَرِيك م

 ).٨٤٠ص/٣ج(واالثر
 سنابِلُ والسنابِل سنبلُه خرج إِذا زرعال سنبلَ وقد سنبلَةٌ واحدته الزرع من السنبل و املائلة الزرعة :السنبلة)٦(

  ).٣٤٨ص/ ١١ج(انظر لسان العرب.والذُّرة والشعري البر من الزرع
)٧( هلَيي عدعتمن  :أَس هلَيي عدعتعانَ أَي  السلطانَ أَستفه  به اسـصانظـر لـسان العـرب البـن        ،منـه  فأَن

  ).٣١ص/١٥ج(منظور
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  وُل اللَّهسفَقَاَل ر:"     لًااهج ِإذْ كَان تَهلَّما عـا        ،ماِئعج ِإذْ كَـان تَـهملَـا َأطْعو،   ـهلَيع ددار
هاءسك،وُل اللَّهسِلي ر رَأمو قس١( بِو( قسو فصن َأو")٢(.  

  :يث الدعوية والتربويةفوائد الحد
  .وأنه البد من تعليمه قبل تعنيفه،هذا الحديث يشير إلى ضرورة الرفق بالمخطئ

فال بـد مـن هـذه    :" في شروط األمر بالمعروف والنهي عن المنكرتيميةقال ابن   
 وإن  ، والصبر بعـده   ، والرفق معه  ،العلم قبل األمر والنهي   ، والصبر ،والرفق، العلم :الثالثة

  .)٣(" في هذه األحوالالثالثة البد أن يكون مستصحباًكان كل من 

وكيف كان أثـر الرفـق الـذي اسـتخدمه      ميلَالسومثله حديث معاوية بن الحكم     
  .)٥(وحديث من جامع زوجته في رمضان،)٤(المخطئ مع النبي

 مـن عظـيم   ،بيان ما كان عليه رسول اهللا     ": في فوائد الحديث   قال اإلمام النووي  
 وفيه التخلق   ،ورأفته بأمته وشفقته عليهم   ، ورفقه بالجاهل  ،هد اهللا تعالى له به    الذي ش ،لقالخُ
  فهمـه  إلـى  وتقريـب الـصواب      ، وحسن تعليمه واللطف به    ،في الرفق بالجاهل   بخلقه

 ـــــــــــــــــ
 رِطْال وعشرون ثالثُمائة وهو الكفني ميأل ما مقدار واملُد أمداد، أربعة والصاع صاعاً تونس تحبالفَ :الوسق )١(

وقـد قـدرت    ،واملُد الصاع مقْدار يف اختالفهِم على العراق أهل عند رِطْال ومثانون وأربعمائة احلجاز أهل عند
 كيلوجراما ١٢٩الوسق على هذا مائة ومثانني أي ما يعادل         فيكون  ،دائرة املعارف اإلسالمية الصاع بثالثة ألتار     

/ ١٤ج(ودائـرة املعـارف اإلسـالمية       )٤٠١ص/٥ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البـن األثـري        .تقريبا
  .م١٩٨١،دار الكتاب اللبناين،الطبعة األوىل،إبراهيم خورشيد وآخرون)١٠٥ص

  :دراسة احلديث)٢(
  . السند كلهم ثقات رجال:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
: بـاب ، كتاب التجارات ،٢٢٩٨حديث رقم   ) ٣١٧ص/٢ج( ابن ماجه يف سننه      أخرجه:ختريج احلديث :ثانياً

وزاد ،من طريق جعفر بن إياس عن عباد بن شرحبيل بنحـوه . من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه         
  ."احلديث..نا عام خممصةأصاب:"ابن ماجه يف روايته قول عباد بن شرحبيل ـ رضي اهللا عنه ـ

صححه األلباين يف تعليقه على سنن النسائي وحكمه علـى   ، احلديث إسناده صحيح  :احلكم على احلديث  :ثالثاً
 ).٨١٤ص(أحاديثه 

: حتقيـق  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين،      :  ، تأليف  )٤٢ص/١ج(األمر باملعروف والنهي عن املنكر       )٣(
 . جدة–ين مكتبة املد،حممد مجيل غازي

 ).١حديث رقم ( سبق خترجيه  وقد.رواه مسلم يف صحيحه احلديث )٤(
  ).١٨حديث رقم (وسبق خترجيه .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما)٥(
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  .)١( "ومراعاة أحواله

 يرفق بالكفار وفق ما     بل كان أحياناً  ،  أن يكون رفيقاً بالمسلمين فقط     ولم يقتصر   
   :الخير من ميرجو فيه

ـ رضـي اللَّـه عنْـه   ـ هريـرةَ   عن أبي  )٣(بسنده)٢( في صحيحهالبخاريأخرج )٨٠(   
 يقَاُل لَـه ثُمامـةُ بـن    ،)٥( فَجاءتْ بِرجٍل من بني حنيفَةَ،)٤(خَيلًا قبَل نَجد بعثَ النَّبِي :قَاَل
ما عنْـدك يـا     ": فَقَالَ  فَخَرج ِإلَيه النَّبِي   ،وارِي الْمسجِد  من س  )٧( فَربطُوه بِسارِية  )٦(ُأثَاٍل

 ،وِإن تُنْعم تُنْعم علَـى شَـاكرٍ      )٨( ِإن تَقْتُلْني تَقْتُْل ذَا دمٍ     ، عنْدي خَير يا محمد    : فَقَالَ ،"ثُمامةُ
       ا شم نْهْل ماَل فَسالْم كُنْتَ تُرِيد ِإنْئتَو،قَاَل لَه ثُم الْغَد تَّى كَانح ـا     ": فَتُرِكي كنْـدـا عم

مـا   ": فَتَركَه حتَّى كَان بعد الْغَد فَقَـالَ       ، ِإن تُنْعم تُنْعم علَى شَاكرٍ     ، ما قُلْتُ لَك   :قَاَل"ثُمامةُ  
 قَرِيبٍ من  )٩(ٍلجفَانْطَلَقَ ِإلَى نَ   "َأطْلقُوا ثُمامةَ  ":قَاَلعنْدي ما قُلْتُ لَك فَ    :فَقَاَل "عنْدك يا ثُمامةُ  

 ـــــــــــــــــ
  .)٢٣ص/٣ج(  بشرح النوويصحيح مسلمانظر)١(
وفد بين حنيفة وحديث مثامة     :باب، كتاب املغازي ،٤١١٤حديث رقم   )١٥٨٩ص/ ٤ج( البخاري صحيح)٢(
 .  أثالبن
 قَالَ حدثَنِي سعيد بن أَبِي سعيد أَنه سمع         )بن سعد (حدثَنا عبد اللَّه بن يوسف حدثَنا اللَّيثُ      :سند احلديث  )٣(

 ".احلديث...خيلًا قبلَ نجد قَالَ بعثَ النبِي  ـرضي اللَّه عنهـ أَبا هريرةَ 
  ـ وقيل غـري ذلـك ـ     والشام العراق وأسفلها واليمن امة أعالها اليت العريضة لألرض اسم هو :دجن )٤(

وفتح الباري البـن    ) ٢٦٢ص/٥ج(معجم البلدان   : انظر(،ونواحيها العراق بادية جنده كان باملدينة كان ومن
 ).٤٧ ـ ص ١٣ج(حجر

ـ  الذي يضم أيضاً قبائل      عدنانمن قبائل   ، ربيعة معدودة ضمن فرع     عربية قبيلة :بنو حنيفة  )٥( عبـد  و  ،زةعن
ن جليم ، فتكون بذلك فرعاً من بـين         ، و يرجع النسابون التقليديون القبيلة إىل حنيفة ب        بكر بن وائل  و  ، القيس

  ).٢٢١ص/٢ج(انظر معجم البلدان ،جند يف اليمامةبكر، كانت مساكن القبيلة التقليدية هي منطقة 
انظـر االسـتيعاب البـن عبـد الـرب          ،هريرة أبو حديثه روى،اليمامة أهل سيد : احلنفي ثُمامةُ بن أُثَالٍ   )٦(
  ).٢١٤ـ٢١٣ص/١ج(
وكتاب العـني   ،)٩١٩ص/٢ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري        ،حجارة من أُسطُوانة :السارية )٧(

  ).٢٩٢ص/٧ج(يديللفراه
 ).٣٣٢ص/٢ج(انظر النهاية يف غريب احلديث،مطْلُوب دمٍ صاحب أو بدمٍ مطَالب هو من أي:دم)٨(
 النـابع  القليل املاء والنجل :وقال بعضهم وصوا باجليم،ويف هذه الرواية   املعجمة باخلاء الروايات أكثر يف )٩(

/ ١ج( فتح الباري البن حجـر     و)٥٤ص/٥ج(ألثر البن األثري  النهاية يف غريب احلديث وا    :انظر.(اجلاري وقيل
  ).٥٥٦ص
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وَأشْـهد َأن محمـدا     ، َأشْهد َأن لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه      : ثُم دخََل الْمسجِد فَقَالَ    ،من الْمسجِد فَاغْتَسلَ  
 فَقَـد َأصـبح   ،َأرضِ وجه َأبغَض ِإلَي من وجهِكرسوُل اللَّه يا محمد واللَّه ما كَان علَى الْ      

   ِإلَي وهجالْو بَأح كهجو،              ـبَأح ينُكد حبفََأص كيند نم ِإلَي غَضينٍ َأبد نم ا كَانم اللَّهو 
 ينِ ِإلَيالد،     م ِإلَي غَضَأب لَدب نم ا كَانم اللَّهو   ِإلَـي الْبِلَـاد بَأح كلَدب حبفََأص كلَدب ن، ِإنو

 فَلَما قَدم   ،وَأمره َأن يعتَمر   فَبشَّره رسوُل اللَّه   ،خَيلَك َأخَذَتْني وَأنَا ُأرِيد الْعمرةَ فَماذَا تَرى      
ولَـا واللَّـه لَـا    ،لَكن َأسلَمتُ مع محمد رسوِل اللَّه لَا و: قَاَل)١(صبوتَ:مكَّةَ قَاَل لَه قَاِئلٌ   

ةاممالْي نم يكُمْأت٢(ي(نْطَةةُ حبح ، ا النَّبِييهف ْأذَنتَّى يح")٣(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 القبائل العربية وكيف أنها أقنعت سيداً من أسياد       ،بيان ثمرات الدعوة باللين والرفق    

 مـن  هـذا  أيام ثالثة ذلك وكرر"،ثمامة يا عندك ما":قوله:قال النووي ،لدخول في اإلسالم  با
 خلـق  إسالمهم على يتبعهم الذين األشراف من إسالمه يرجى لمن ومالطفة،القلوب تأليف
  .)٤("كثير

 علـى  والمن،المسجد في الكافر ربط:الفوائد من ثمامة قصة وفي ":قال ابن حجر   
 ـــــــــــــــــ

 يدخل من ويسمون،طلع إذا البعري ناب صبأ قوهلم من غريه إىل دينٍ من خرج إذ فُالن صبأ يقال:صبوت  )١(
  ).٦ص/٣ج(غريب احلديثانظر النهاية يف .واواً اهلمزة من فأبدلُوا يهمزون ال كانوا إلم مصبوا اإلسالم يف
 هـا حفت وكان بري احلمام من ضرب اليمام و ميامة واحدته اليمام :له يقال طائر اسم عن منقول :اليمامة )٢(

 بن خالد املسلمني أمري وفتحها ،للهجرة ١٢ سنة عنه اهللا رضي الصديق بكر أيب أيام يف الكذاب مسيلمة وقتل
  ).٤٤٢ص/ ٥ج(انظر معجم البلدان لياقوت احلموي.دجن من معدودة وهي صوحلوا مث ،عنوة الوليد

   :دراسة احلديث)٣(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
ألن روايته هذه عن أيب هريرة ووفـاة أيب         ، واختالطه ال يضر  ،اختلط هو ثقة    :املَقْبري سعيد أيب بن سعيدـ  

 وقـد   .ه سنة مائة وعشرين   وكان موت ،هـ واختالط سعيد كان قبل وفاته بأربع سنوات       ٥٧هريرة كانت سنة    
  ).٢٦ص(سبق الترمجة له 

: باب،الصالة:كتاب، ٤٥٧حديث رقم   ) ١٧٩ص/١ج ( يف صحيحه   وأخرجه البخاري  :ختريج احلديث :ثانياً
كتـاب اجلهـاد    ، ١٧٦٤حـديث رقـم     ) ٨٩٢ص( مسلم يف صـحيحه    أخرجهو، ، دخول الكافر املسجد  

عن من طريق سعيد بن أيب سعيد       ) البخاري ومسلم (اكالمه،وجواز املن عليه  ، باب ربط األسري وحبسه   ،والسري
  . بنحوهأيب هريرة
 . رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٨٩ص/١٢ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي  )٤(



 ١٨٠

 فـي  حبـاً  انقلب بغضه أن أقسم ثمامة ألن ؛المسيء عن العفو أمر وتعظيم الكافر سيراأل
 عنـد  االغتـسال  وفيـه  ،مقابـل  بغير والمن العفو من إليه النبي أسداه لما،واحدة ساعة
 أسـلم  ثـم  خير عمل أراد إذا الكافر وأن،الحب تويثب،البغض يزيل اإلحسان وأن اإلسالم
 إذا األسارى من إسالمه يرجى بمن المالطفة وفيه،الخير ذلك لعم في يستمر أن له شرع
  .)١("مصلحة ذلك في كان

  :تلهقستل السيف ليا  األعرابي الذين عوعفا
 رضي اللَّه عنْهماـ جابِر بن عبد اللَّه   عن )٣(بسنده)٢(أخرج البخاري في صحيحه)٨١ (
"..    وُل اللَّهسَل رفَنَز  تَ ستَحةرةً     )٤(ممنَا نَومنو فَهيا سلَّقَ بِهعو ،    ـوُل اللَّـهسفَِإذَا ر 

   ابِيرَأع هنْدِإذَا عونَا وعد٥(ي(، َي     ": فَقَالفيس لَيطَ عذَا اخْتَره ِإن)٦(  َأنَا نَاِئمقَظْتُ   ، وـتَيفَاس 
  .)٨(" ولَم يعاقبه وجلَس.اللَّه ثَلَاثًا" : فَقُلْتُ،نَعك منِّي من يم:فَقَاَل،")٧(وهو في يده صلْتًا

 ـــــــــــــــــ
 ).٨٨ص/٨ج(انظر فتح الباري البن حجر  )١(
من علق سيفه بالشجر بالـسفر      :باب،اجلهاد:كتاب،٢٧٥٦حديث رقم )١٠٦٦ص/٣ج(صحيح البخاري  )٢(

 .عند القائلة
حممد بـن  ( عن الزهرِي)شعيب بن ايب محزة( أَخبرنا شعيب )احلكم بن نافع  (حدثَنا أَبو الْيمان  :سند احلديث )٣(

ـ حمنِ أَنَّ جابِر بن عبد اللَّه قَالَ حدثَنِي سنانُ بن أَبِي سنان الدؤلي وأَبوسلَمةَ بن عبد الر)شهاب   اللَّه يضر 
قَفَـلَ معـه فَـأَدركَتهم       قبلَ نجد فَلَمـا قَفَـلَ رسـولُ اللَّـه           أَخبر أَنه غَزا مع رسولِ اللَّه      ـعنهما
 ".احلديث...الْقَائلَةُ

)٤(ةرمهو :س من ضرب رـ اجلمع  و الطَّلح شج سمانظـر النهايـة يف غريـب احلـديث البـن عبـد             .ر
  ).٩٩٤ص/٢ج(الرب

)٥(ابِيرابـع   وقد أسلم بعد تلك احلادثة وكانت يف غزوة ذات الرقاع يف العـام الر       احلارث بن غورثهو :أَع
عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمـريي املعـافري أبـو           :  تأليف )١٥٩ص/٤ج(السرية النبوية :انظر.(اهلجري
ـ ١٤١١ – بـريوت    -دار اجليـل    ،األوىل: ، الطبعة  طه عبد الرءوف سعد   :  حتقيق )هـ٢١٣،ت(حممد  ،هـ
   ).٢٩٠ص/١ج( البن حجروفتح الباري)٣٢٨ص/٥ج(اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجرو
  ).٦٣ص/٢ج(انظر النهاية يف غريب احلديث.اخلَرط من افْتعل وهو غمده من سلَّه أي :اخترطَ)٦(
  ).٨٣ص/٣ج(انظر النهاية يف غريب احلديث.غمده من جرده إذا السيف أصلَت: يقَال . مجرداً أي:صلْتا)٧(
  :دراسة احلديث) ٨(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
احلهـاد  :كتـاب ،٣٩٠٥حـديث رقـم   )١٥١٥ص/٤ج( أيـضاً   وأخرجه البخـاري   :ختريج احلديث :ثانياً

حـديث  )١١٥٢ص(وأخرجه مسلم يف صـحيحه ،تفرق الناس عن اإلمام عند القائلة واالستظالل  :باب،والسري
= 



 ١٨١

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

  .اإلسالم في ليدخلوا الكفّار تأليف في رغبته شدة على دليٌل والمن العفو هذا في
 فـي  ليدخلوا رالكفا استئالف في رغبته لشدة وذلك ،اهللا رسول يعاقبه لم مث ":قال العيني 
 قومـه  إلىرجع    وأنه أسلم نهإ )١(الواقدي  وذكر ،عنه عفا بل صنع بما يؤاخذه لمف اإلسالم
  .)٢( "كثير خلق به فاهتدى

إن العفو عن العقوبة  من أعظم  المؤثرات علـى المعفـو عنـه ليتـوب علـى        "
لـه  بصر من جديد في الحق الذي حاربه والمبدأ الذي وقـف  تويس.ويعود عن بطشه ،رشده
  .)٣("شانئاً

 عنـه كـان     وكيف أن عفو النبي   ،مع ثمامة بن أثال   وهو نفس الفعل الذي فعله    
  .سبباً في دخوله اإلسالم
  . ويراعي أحوال جميع الناسواللين يتعامل بالرفق وهكذا كان غالب شأنه 

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
= 

البخـاري  (كالمهـا ،وعصمة اهللا تعاىل له مـن النـاس       ،توكله على اهللا تعاىل   :باب،الفضائل:كتاب،٨٤٣رقم
  .من طريق حممد بن مسلم الزهري به بنحوه)ومسلم
 .ماهي يف صحيح ومسلمرواه البخاري:احلكم على احلديث:ثالثاً

 يف املـؤرخني  أقـدم  من: الواقدي اهللا، عبد أبو املدين، بالوالء، سلمياأل السهمي واقد بن عمر بن حممند )١(
 ثروتـه،  وضـاعت  ا،) حنطة تاجر (حناطاً وكان باملدينة، ولد.احلديث حفاظ ومن أشهرهم، االسالم،ومن

  . علمه سعة مع  متروك:قال ابن حجر يف ترمجته)هـ٢٠٧ ت،(، العراق إىل فانتقل
خري :تأليف)٣١١ص/٦ج ( قاموس ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني        األعالم: انظر(

  ).٤٩٨ص(وتقريب التهذيب البن حجر.م١٩٨٦،بريوت ،دار العلم للماليني، الطبعة السابعة،الدين الزِرِكلي
 ).١٩٩ص/١٧ج(انظر عمدة القاري البن حجر )٢(
 .)٧٣ص( لعبد اهللا الوكيلنظر تأمالت دعوية يف السنة النبويةا)٣(



 ١٨٢

  المطلب الثاني
  للحال ن مراعاةي أسلوب الشدة والترهيب مع المخالفين والمخطئاستخدامه 
بـل  ، الصورة الوحيدة للـدعوة    هيفق واللين   فهم مما سبق ذكره أن الدعوة بالر      الي

  عهناك أحوال يوذلك إذا انتهكت محـارم اهللا      ،ةل فيها عن الرفق واللين إلى الغلظة والشد       د
لجأ ففي تلك األحوال ي   ، ليشيعوا الخراب في األرض    ؛أو انتشر المفسدون في األرض    ،تعالى

  .لقسوةإلى الشدة وا
إنما يكون بعد   ،  بعض األحوال  فيومما يحسن التنبيه إليه أن جواز استخدام الشدة         

وهذا الـذي  ،  استخدام الشدة ومدى تحقق المصلحة من ذلك       فيما يترتب على   النظر والتدبر 
  .رأس النفاق في زمن النبي ، بن سلول بن أبيعبد اهللا من قتل منع النبي 

وفـي ذلـك    ، يجوز التهاون فيها ولو كان فيها نوعاً من الشدة         ال،ولقد شرع اإلسالم حدوداً   
قال تعالى عن حـد الزنـا       ،مراعاة لحال بعض النفوس التي ال ينفع معها أسلوب الترغيب         

 ةٌرْأفَ تَْأخُذْكُم بِهِما ولَا جلْدة مَئةَ منْهما واحد كُلَّ فَاجلدوا والزاني الزانيةُ{ :لغير المحصن
  .)١(}الْمْؤمنين من طَاِئفَةٌ ولْيشْهد عذَابهما الْآخرِ والْيومِ بِاللَّه تُْؤمنُون كُنتُم ِإن اللَّه دينِ في

 علـى  شـفقة  ،الحـدود  إقامـة  عـن  تمتنعوا ال أي:"قال القرطبي في معنى اآلية    
  .)٢("إيجاع غير من الضرب تخففوا وال،المحدود

  .كن إثماًيما لم ، التيسير على الناس في جميع األمورن من منهجه ولقد كا
ـ رضي اللَّـه عنْهـا  ـ عن عاِئشَةَ   )٤(بسنده)٣(أخرج البخاري في صحيحه)٨٢(  َأنَّهـا   

 ما فَِإن كَـان ِإثْمـا   ما لَم يكُن ِإثْ    ، ِإلَّا َأخَذَ َأيسرهما   ، بين َأمرينِ  ما خُير رسوُل اللَّه   :قَالَتْ
   نْهالنَّاسِ م دعَأب كَان،   وُل اللَّهسر ا انْتَقَممو هِلنَفْس ،    ةُ اللَّهمرح كتُنْتَه ِإلَّا َأن،   ِللَّـه منْـتَقفَي

  .)٥("بِها

 ـــــــــــــــــ
  .٢سورة النور آية  )١(
 .)١٤٣ص/١٢ج(انظر تفسري القرطىب  )٢(
 .صفة النيب:باب،املناقب: كتاب،٣٣٦٧حديث رقم ) ١٣٠٦ص/٣ج(صحيح البخاري  )٣(
 )بن الزبري( عن عروةَ)الزهري( عن ابنِ شهابٍ  )نسأبن  (حدثَنا عبد اللَّه بن مسلَمةَ عن مالك      :سند احلديث  )٤(

 ".احلديث...ما خير رسولُ اللَّه: أَنها قَالَت ـرضي اللَّه عنهاـ عن عائشةَ 
  :دراسة احلديث)٥(

   :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
  .رجال السندكلهم ثقات

= 



 ١٨٣

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ناك مواقف ال ينفع معها     لكن ه ، التيسيرالدعوة   يعلمنا أن األصل في      رسول اهللا   

  . من التسيب في دين اهللاوإال لكان ذلك نوعاً، التيسير
 يكـن  لم ما ":قوله عليه يدل،الدنيا أمور من :أي "أمرين بين"قوله ":قال ابن حجر  

 يكن لم ما ":وقوله ،أسهلهما :أي "يسرهماأ أخذ الإ ":وقوله فيها إثم ال الدين أمور ألن،"إثماً
  .)١("األشد يختار حينئذ فإنه لإلثم مقتضياً األسهل يكن لم ما أي" إثماً

 َأبـا  بعثَ رسوُل اللَّـه :قَاَل)٤(عن َأبِي بردةَ )٣(بسنده)٢(أخرج البخاري في صحيحه   )٨٣(
والْـيمن  : قَالَ )٥(وبعثَ كُلَّ واحد منْهما علَى مخْلَاف     :قَاَل،موسى ومعاذَ بن جبٍل ِإلَى الْيمنِ     

 فَـانْطَلَقَ كُـلُّ واحـد منْهمـا ِإلَـى           ،"يسرا ولَا تُعسرا وبشِّرا ولَا تُنَفِّرا     ":مخْلَافَانِ ثُم قَالَ  
هلمع،       هضي َأرف ارا ِإذَا سمنْهم داحكُلُّ و كَانا   ،وـدهع ثَ بِهدَأح بِهاحص نا مقَرِيب ٦( كَان( 

 هلَيع لَّمى        ،فَسوسَأبِي م بِهاحص نا مقَرِيب هضي َأراذٌ فعم ارفَس،   ـهغْلَتلَـى بع يرسي اءفَج 
  هى ِإلَيتَّى انْتَهح،       النَّاس هِإلَي عتَماج قَدو اِلسج وِإذَا هو ،        اهـدتْ يعمج قَد هنْدٌل عجِإذَا رو 

  ـــــــــــــــــ
= 
قـول  :باب،اآلداب:كتاب، ٥٧٧٥حديث رقم ) ٢٢٦٩ص/٥ج( أيضاً ريوأخرجه البخا :ختريج احلديث :ثانياً
،  ٦٤٠٤حـديث رقـم   ) ٢٤٩١ص/٦ج( أيـضا  أخرجـه و،وكان حيب التخفيف  ،"يسروا وال تعسروا  :"النيب

حديث رقـم   ) ١١٦٨ص( مسلم يف صحيحه   أخرجهو، إقامة احلدود واالنتقام حلرمات اهللا    :باب،احلدود:كتاب
وانتقامـه هللا عنـد انتـهاك       ، واختياره من املباح أسـهله    ، آلثام ل مباعدته  : باب،الفضائل:كتاب، ٢٣٢٧
  .بنحوه  حممد بن شهاب الزهري به بنحوه من طريق) البخاري ومسلم(كالمها.حرماته
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٥٧٥ص/٦ج(انظر فتح الباري البن حجر  )١(
بعث أيب موسى ومعاذ قبـل      :باب،كتاب املغازي ،٤٠٨٦ديث رقم   ح)١٥٧٨ص/٤ج(بخاري  صحيح ال  )٢(

 .حجة الوداع 
 )بن عمري ( حدثَنا عبد الْملك   )وضاح بن عبد اهللا   ( حدثَنا أَبو عوانةَ   )بن إمساعيل (حدثَنا موسى :سند احلديث )٣(

 ".احلديث... أَبا موسى ومعاذَ بن جبلٍ إِلَى الْيمنِ ه بعثَ رسولُ اللَّ: قَالَ)عامر بن عبد اهللا(عن أَبِي بردةَ
 أربـع  سـنة  مات ثقة:قال ابن حجر  ،احلارث :وقيل ،عامر امسه :قيل ،األشعري موسى أيب بن:بردة أبو )٤(

 .)٦٢١ص(انظر تقريب التهذيب ، روى له الستةالثمانني زوجا ذلك غري:وقيل ،ومائة
انظر النهايـة يف غريـب احلـديث البـن          .  بعث كل واحد منهم على جزء أو ناحية        املراد أنه :مخلَاف)٥(

  .)١٨٦ص/١ج(وفتح الباري، )١٤٣ص/٢(األثري
  .)٣ص/١٨ج( للعيين انظر عمدة القاري.بزيارته العهد جدد:معناها:أَحدثَ بِه عهدا)٦(



 ١٨٤

 ،هذَا رجٌل كَفَر بعد ِإسـلَامه    :قَاَل؟ هذَا   )١(يا عبد اللَّه بن قَيسٍ َأيم     : فَقَاَل لَه معاذٌ   ، عنُقه ِإلَى
ـ       : قَالَ ، ِإنَّما جِيء بِه ِلذَِلك فَانْزِلْ     :قَاَل، لَا َأنْزُِل حتَّى يقْتَلَ    :قَاَل ه  ما َأنْزُِل حتَّى يقْتََل فََأمر بِ

  .)٢(" ...فَقُتَل ثُم نَزَل

هو نفسه الذي   ، إن من تشدد في تطبيق الحد على المرتد       :فوائد الحديث الدعوية والتربوية   

 ـــــــــــــــــ
انظـر عمـدة    ". ما هذا " واملعىن،لالستفهام يتال أي صلهأو امليم وفتح املشددة الياء وضم اهلمزة بفتح :ميأَ )١(

  )٣ص/١٨ج(القاري 
  :دراسة احلديث)٢(

   :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
ـ يمخاللَّ سويد بن:عبد امللك بن عمري  بفتح الالم املشددة وسكون اخلاء املعجمة هذه النسبة إىل خلم وخلم  

ـ وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام   ليس:وقال النسائي،لعجلي وذكره ابن حبان يف الثقاتوثقه ابن منري وا، 
 :أمحدوقال  ،موته قبل حفظه تغري صاحل هو حبافظليس   :وقال أبو حامت  ،ثقة إال أنه أخطأ   :وقال ابن معني  ،بأس به

 دلـس  ورمبا حفظه تغري عامل فصيح ثقة وهو: وقال ابن حجر   ،روايته قلة مع جداً احلديث مضطرب امللك عبد
صدوق حـسن   :وقال معروف واألرنؤوط  .روى له الستة   سنني وثالث مائة وله وثالثني ست  و  مائة سنة مات

فإنه أخذها عن ابـن حبـان       "رمبا دلس :"وأما قول ابن حجر   ،فإنه ال يرتقي حديثه إىل مراتب الصحة      ،احلديث
   بن حامتولعل ذلك لكونه كان يرسل عن بعض الصحابة فهو مل يسمع من أيب عبيدة وال من عدي ،والدارقطين
ت حبديث منكر وهو من القسم األول الذين تقبـل روايتـهم لتميـز              أواختالطه حمتمل ألنه مل ي    :قال العالئى 

  .روايام أو لقلة مدة االختالط
وهم من ال يقبل العلماء روايتهم إال إذا صرحوا بالسماع وعبد           ،واما تدليسه فهو من املرتبة الثالثة من املدلسني       

  .وسعيد بن أيب بردة،سماع لكن تابعه يف الرواية عن أيب بردة سليمان بن أيب سليمانامللك مل يصرح بال
  .ال يضرفاختالطه أما ، صدوق حسن احلديثهو :قال الباحث

والثقات البن حبان   )١٠٤ص/٢ج( ومعرفة الثقات للعجلي  ) ٣٦٥ص/٦ج( ذيب التهذيب البن حجر    :انظر(
 وتقريب  ) ٣٦٠ص/٥ج(اجلرح والتعديل البن أيب حامت    و)٤١ص(وطبقات املدلسني البن حجر   )١١٦ص/٥ج(

وحتريـر تقريـب التهـذيب  لبـشار         )٧٦ص(املخـتلطني للعالئـي     و)٣٦٤ص(التهذيب البـن حجـر    
  .)٣٨٦ص/٢ج(واألرنؤوط

  .وباقي رجال السند ثقات
قـول  : باب،كتاب األدب ،٥٧٧٣حديث رقم   )٢٢٦٩ص/٥ج( وأخرجه البخاري ايضاً   :ختريج احلديث :ثانياً

حـديث رقـم    ) ٨٧٦ص(يف صـحيحه   مـسلم    أخرجهو.يسروا وال تعسروا وكان حيب التخفيف      النيب  
من طريق سعيد بن    )البخاري ومسلم (كالمها،يف األمر بالتيسري وترك التنفري    : باب،كتاب اجلهاد والسري  ،١٧٣٣

  .بنحوه خمتصراً" أيب موسى "عن أبيه" أيب بردة"أيب بردة عن عامر 
  .اري ومسلم يف صحيحيهمارواه البخ: احلكم على احلديث



 ١٨٥

هـذا هـو   ،مما يعنى أن هناك مواقف ال يجوز فيهـا التراخـي          ، أمره رسول اهللا بالتيسير   
 علَيهِم ومْأواهم واغْلُظْ والْمنَافقين كُفَّارالْ جاهد النَّبِي َأيها يا{ :التطبيق الحقيقي لقوله تعالى

نَّمهج بِْئسو يرص١(}الْم(.  
 والمنافقين بالسيف الكفار بجهاد اهللا فأمره ":قال ابن جرير الطبري في تفسير اآلية      

  .)٢("عنهم الرفق وأذهب،باللسان

  .)٣("يكره ما رأى إذا والتعليم عظةالمو في الغضب باب ":وقد بوب البخاري باباً قال فيه

   سَألَه َأن النَّبِي)٦(عن زيد بنِ خَاِلد الْجهني )٥(بسنده)٤(أخرج البخاري في صحيحه)٨٤(
ثُـم عرفْهـا    )١٠(وِعاءها وعفَاصها :َأو قَالَ ،)٩(اعرِفْ وِكَاءها ": فَقَالَ ،)٨(عن اللُّقَطَة )٧(رجٌل  

 ـــــــــــــــــ
 .٧٣سورة التوبة آية  )١(
خالـد   حممد بن جرير بن يزيد بن  أيب جعفر :تأليف)٤١٩ص/٦ج (جامع البيان عن تأويل آي القرآن     انظر )٢(

 .هـ١٤٠٥ – بريوت -دار الفكر : ، دار النشر)هـ٣١٠،ت(الطربي
  ).٤٦ص/١ج(صحيح البخاري  )٣(
 رأى  إذاالغضب يف املوعظة والتعلـيم      :باب،العلم: كتاب،٩١حديث رقم   )٤٦ص/١ج(صحيح البخاري    )٤(

 .ما يكره
حدثَنا عبد اللَّه بن محمد قَالَ حدثَنا عبد الْملك بن عمرٍو الْعقَدي قَالَ حدثَنا سلَيمانُ بـن                 :سند احلديث  )٥(

بِي عبد الرحمنِ عن يزِيد مولَى الْمنبعث عـن زيـد بـنِ خالـد الْجهنِـي أَنَّ                  بِلَالٍ الْمدينِي عن ربِيعةَ بنِ أَ     
بِيالن...احلديث" 

 وشـهد ،وعائـشة  طلحـة  وأيب عثمـان  وعـن  النيب عن روىصحايب جليل   :زيد بن خالد اجلهين    )٦(
 مخـس  ولـه  باملدينة وسبعني مثان سنة مات صحيحنيال يف وحديثه ،الفتح يوم جهينة لواء معه وكان،احلديبية
  ).٦٠٣ص/٢ج(انظر اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر  .ومثانون

نظر عمـدة   ا . الصحابة يف اإلمساعيلي بكر أبو أورده، بن عمري  غري منسوب والد مالك    :مريعهو   :رجلٌ)٧(
واألصابة يف معرفـة الـصحابة البـن     ، )٣١٦ص/٤ج(وأسد الغابة البن األثري     ،)١١٠ص/٢ج(القاري للعيين 

 .)٧٣١ص/٤ج(حجر
 علـى  يعثُر أن: وااللْتقاط . املَوجود أي: املَلْقُوط املَال اسموهي  : ،القاف وفَتح الالَّم بضم وهي:طَةاللُّقَ :)٨(

  ).٥٣٤ص/٤ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن االثري.وطَلب قَصد غريِ من الشيء
انظر النهايـة يف غريـب احلـديث البـن األثـري            .وغريمها والكيس الصرة به تشد الذي اخلَيط:الوِكاُء )٩(
  ).٤٩٨ص/٥ج(
 ذلـك  يكون أن  أراد ،العفْص من ذلك غري أو خرقَة أو جِلْد من النفَقةُ فيه تكونُ الذي الوِعاُء:العفَاص )١٠(

انظـر النهايـة يف غريـب احلـديث البـن األثـري             .إليه دفعت ةالصف بتلك يتعرفها جاء فمن للُّقطَة عالمةً
= 



 ١٨٦

ا      سهبر اءج ا فَِإنبِه عتتَماس ١(نَةً ثُم(  ها ِإلَيهالَّةُ : قَالَ ،" فََأدفَض )تْ    )٢رمتَّى احح بالِْإبِِل فَغَض
نَتَاهج٣(و(، َقَال فَقَالَ  :َأو ههجو رما     " :احذَاُؤهحا وقَاُؤها سهعا ملَهو ا لَكمو)ـا  ،)٤الْم تَرِد ء، 

َأو ،لَـك َأو ِلَأخيـك     ":قَـالَ ، فَـضالَّةُ الْغَـنَمِ    : قَالَ ،وتَرعى الشَّجر فَذَرها حتَّى يلْقَاها ربها     
  .)٥("ِللذِّْئبِ

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
وبخاصة عند التهاون في    ،في الحديث ما يدل على جواز إظهار االنفعال والغضب        

  .طع في المسائلوالتن،حدود اهللا
 غـضبه  كـان  إنمـا :الخطـابي  قال اهللا رسول :أي "فغضب":قوله:" العيني قال
 الشيء فقاس له يتنبه ولم إليه المشار المعنى يراع لم إذ فهمه وسوء،السائل لعلم استقصاراً

  ـــــــــــــــــ
= 
علي حممـد   : حتقيق ،حممود بن عمر الزخمشري   : تأليف)٦ص/٣ج (الفائق يف غريب احلديث    و)٥١٨ص/٣ج(

  . لبنان–دار املعرفة ، الطبعة الثانية،حممد أبو الفضل إبراهيم-البجاوي 
  .أي سيدها:را )١(
 وهـي  احليـوان  من وغريمها والبعري اإلنسان ضل :يقال احليوان على إال الةالض اسم يقع ال:اإلبل فضالة )٢(

  ).١٠٩ص/٢ج(انظر عمدة القاري .لقطة :له فيقال احليوان سوى وما األمتعة وأما الضوال
  ).٢٠٩ص/٢ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن االثري .اخلَد أعلى هي:الوجنة )٣(
 تقـوى  أا يعين سقاؤها: وقوله . البالد وقطع السري على تقوى إا: يقول هاأخفاف باحلذاء يعين:حذَاؤها)٤(

القاسم بـن  :  املؤلف ).٢٠٣ص/٢ج(انظر غريب احلديث البن سالم      .يقوى ال والغنم تشرب املياه ورود على
،   تبـريو   –دار الكتـاب العـريب   ، الطبعة األوىل  ،حممد عبد املعيد خان   . د:  حتقيق ،سالم اهلروي أبو عبيد   

  . هـ١٣٩٦
  :دراسة احلديث)٥(

   :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
ـ مثلثة بعدها املهملة وكسر املوحدة وفتح النون وسكون امليم بضم ـ: ثعبناملُ موىل زيدـ ي  صدوق مدين  

والثقـات البـن    )٦٠٦ص( تقريب التهذيب البن حجـر     :انظر( .وذكره ابن حبان يف الثقات    .روى له الستة  
  .اًوال نعلم فيه جرح، بل ثقة روى عنه مجع وأخرج له الشيخان: واألرنؤطمعروفوقال ) ٥٣٣ص/٥ج(حبان

  .هو ثقة:قال الباحث
  .وباقي رجال السند ثقات

 مالك  من طريق ، اللقطة:كتاب،١٧٢٢حديث رقم   )٨٦٩ص(أخرجه مسلم يف صحيحه     :ختريج احلديث :ثانياً
  . بنحوهبه ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن يزيد عن
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:اًثالث



 ١٨٧

 أيـن  يدري وال صاحبه من يسقط الذي للشيء اسم هي إنما اللقطة فإن ،نظيره غير على
  )١("وصفة اسماً للقطة مخالفة فإنها اإلبل ككذل وليس موضعه

رَأى ،عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ َأن رسوَل اللَّه        )٣(بسنده)٢( مسلم في صحيحه   أخرجو)٨٥(
يعمـد َأحـدكُم ِإلَـى جمـرة مـن           ": فَنَزعه فَطَرحه وقَـالَ    ،خَاتَما من ذَهبٍ في يد رجلٍ     

 لَـا  : قَاَل، خُذْ خَاتمك انْتَفع بِه فَقيَل ِللرجِل بعد ما ذَهب رسوُل اللَّه    ،فَيجعلُها في يده  ،نَارٍ
وُل اللَّهسر هحطَر قَدا ودَأب لَا آخُذُه اللَّهو ")٤(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 أن يكون   يبين أنه يجوز للداعية   ة هذا الخطأ؛   للشدة في معالج   إن استخدام النبي    
 علـى    تكون فيها المعـصية مقـدوراً      التيور  م األ فيخاصة  بوشديداً في بعض األحيان     

ألن شهوته  فالرجل الذي وقع على زوجته في نهار رمضان  لم يشتد معه النبي،اجتنابها
  .ه للبس الخاتم تدعو، أسباب قاهرة عنده ال توجدالذيبعكس هذا الرجل ،ربما غلبته
مراعيـاً الظـروف   ،فالداعية هو الذي يتحري الطريقة المناسبة عند أمره ونهيـه       "

ألنه إذا لم يفعل ذلك ترتب عليه مـن األضـرارما كـان    ،واألحوال التي يعيش فيها الناس   
 ،فقد يشتد في مواضع اللين فينفر منه الناس وال يجتمعـون عليـه      ،المسلمون في غنى عنه   

ندئذ تـضيع   وع،أو يتهاون في موقف ال يصلح فيه إال الحزم        ،اطن الرفق   وقد يغلظ في مو   
  .)٦(" عليها قدر لمن باليد المنكر إزالة فيه:"قال النووي.)٥(الفرصة وتنعدم الفائدة

  
 ـــــــــــــــــ

 ).١١٠ص/٢ج(عمدة القاري للعيين انظر)١(
حترمي خـامت الـذهب علـى       :باب،اللباس والزينة :كتاب،٢٠٩٠حديث رقم   )١٠٦٣ص(صحيح مسلم    )٢(

 .ونسخ ما كان من إباحته يف أول اإلسالم،الرجال
 ابن أَبِي مريم أَخبرنِي محمـد بـن جعفَـرٍ    )سعيد(سهلٍ التميمي حدثَناحدثَنِي محمد بن :سند احلديث  )٣(

 ".احلديث... مولَى ابنِ عباسٍ عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ)بن أيب مسلم(أَخبرنِي إِبراهيم بن عقْبةَ عن كُريبٍ
  :دراسة احلديث) ٤(

  .رجال السندكلهم ثقات:سة رجال اإلسناددرا:أوالً
  .رواه مسلم يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
 .رواه مسلم يف صحيحه: احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٢٤٣ـ ٢٤٢ص(انظر الدعوة إيل اهللا فقهاً ومنهجاً)٥(
 .)٥٢ص/١٤ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي  )٦(



 ١٨٨

  
  
  
  
  

  المبحث السادس
   باملمازحة مراعاة لنفوس الناستعليمه 
  :وفيه مطلبان
  .ممازحته لألطفال الصغار:المطلب األول

  .ممازحته مع الكبار:ب الثانيالمطل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٨٩

  
  

  المطلب األول
  ممازحته لألطفال الصغار

أسـلوب  ، ألحـولهم  مراعـاةً  مع النـاس  التي استخدمها النبي  األساليبإن من   
وقـد  . وإدخال السرور طفة والمؤانسة، وتطييب الخواطر،   المال:والمراد بالمزاح  ،الممازحة
يشترط في المزاح أن يكـون  و،ر فطري تميل إليه النفسوهو أم، النبيمن هدي كان هذا

، وللكبيـر تقـديره،      مع الكل بدون اعتبار، فللعالم حق       المسلم  يمزح وال ،بعيداً عن الكذب  
  . وال األحمق،ال يمازح السفيهو،وللشيخ توقيره

 األعمـال  مـن  فهـذا ،الحق على الجميل بالمباح استعان من فأما ":قال ابن تيمية  
   .)١("الصالحة 

 المخاطـب  نفـس  تطييـب  مثـل  مـصلحة  )المزاح(صادف فإن:"وقال ابن حجر  
  .)٢("مستحب فهو ومؤانسته

أحوال هؤالء   النبي راعىف،واهتمامات تختلف عن الكبار   ، للصغير تفكير  ولما كان 
  . يمازحهم ويالطفهم فكان،األطفال

َأحـسن النَّـاسِ    بِـي كَان النَّ :عن َأنَسٍ قَالَ  )٤(بسنده)٣( في صحيحه     البخاري أخرج)٨٦(
يـا َأبـا    :" وكَان ِإذَا جاء قَالَ    ، َأحسبه فَطيما  : قَالَ ،)٥(َأبو عمير :وكَان ِلي َأخٌ يقَاُل لَه    ،خُلُقًا

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٩٦ص/٢٨ج(انظر جمموع الفتاوى البن تيمية  )١(
  ).٥٢٧ص/١٠ج(نظر فتح الباري البن حجر ا)٢(
الكنية للـصيب وقبـل أن يولـد    :باب، األدب:كتاب،٥٨٥٠حديث رقم   ) ٥/٢٢٩١(صحيح البخاري    )٣(

 .للرجل
ن  ع )يزيد بن محيد  ( عن أَبِي التياحِ   )بن سعيد ( حدثَنا عبد الْوارِث   )بن مسرهد (حدثَنا مسدد :سند احلديث  )٤(

 ".احلديث... أَحسن الناسِ خلُقًا وكَانَ لي أَخ يقَالُ لَه أَبو عميرٍ  كَانَ النبِي:أَنسٍ قَالَ
 هـو  عمري وأبو،سهل بن زيد طلحة أيب واسم طلحة أيب بن عمري أبو هو عمر تصغري العني ضمب:أبو عمري  )٥(

  )١/١٢٢٣(الستيعاب البن عبد الربانظر ا،ليمس أم أمهما ألمه مالك بن أنس أخو



 ١٩٠

   رَل النُّغَيا فَعرٍ ميم١(ع(،           تيـي بف وهلَاةَ والص رضا حمبفَر بِه بلْعي كَان نَـا  نُغَر،   رـْأمفَي 
حنْضيو كْنَسفَي تَهي تَحالَّذ اطلِّي بِنَا،بِالْبِسصفَي خَلْفَه نَقُومو قُومي ٢(" ثُم(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ولألمـن مـن    ،  معـاني الرجولـة    ي نفسه  جواز الكنية للصبي لتنغرس ف     :الفائدة األولى 

  .)٣("الكنية للصبي":باب: باً قال فيهوقد بوب البخاري با،التلقيب
 يولـد  حتـى  سـيعيش  بأنه تفاؤالً الصبي يكنون كانوا:العلماء الق":قال ابن حجر   

 الخاص باسمه يذكره ال أن،فيعظمه شخصاً يذكر من أن الغالب ألن،التلقيب من ولألمن،له
 تغلـب  أن قبل بالكنى أبناءكم بادروا" قائلهم قال ولهذا،تلقيبه من أمن كنية له كانت فإذا ،به

  .)٤("األلقاب عليها

 تخـصيص  :وفيه":قال ابن حجر  ،وفيه مراعاة ولي األمر لرعيته وتفقده لهم      :الفائدة الثانية 
 وأن وحـده  الحاكم يومش بعض دون الرعية بعض ومخالطة بالزيارة الرعية بعض اإلمام
 في أن علم ألنه ،ززالتق وترك الحصير على الصالة وجواز،المودة تنقص ال الزيارة كثرة
 يقـوم  أن يللمـصل  االختيار أن وفيه .فيه وجلس،البيت في ذلك مع وصلى ،صغيراً البيت
 علـى  يقـوم  أن العبادة في المشددين من استحب لمن خالفا،وأمكنها األحوال أروح على

 ـــــــــــــــــ
)١( ريغهو :الن رٍ تصغريغوهو ن طائر بِهشي العصفور ر املنقارِ أمحرغصراً وتيغان واجلميع نرغوقال ن مرش  ـرغالن 

 .)٢/٤٢١( البن اجلوزيغريب احلديثانظر ،العصافريِ صغارِ من هو وقيل العصفورِ فَرخ
  :ة احلديثدراس) ٢(

  .رجال السندكلهم ثقات :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
االنبـساط  :باب،األدب: كتاب،٥٧٧٨حديث رقم ) ٥/٢٢٧٠( أيضاً  وأخرجه البخاري  :ختريج احلديث :ثانياً

استحباب حتنيـك   :باب،اآلداب: كتاب، ٢١٥٠حديث رقم   )١٠٩٠( مسلم يف صحيحه     أخرجهو،إىل الناس 
أيب ( شعبة وعبد الوارث عـن  من طريق)البخاري ومسلم(كالمها..." صاحل حينكه املولود عند والدته ومحله إىل  

  .بنحوهبه  يزيد بن محيد )التياح
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً

  ).٢٢٩١ـ ص٥ج(صحيح البخاري )٣(
هذا القول البـن  ..."بالكىن مأبناءك بادروا ":قائلهم قال:وقوله)٥٨٢ص/١٠(انظر فتح الباري البن حجر    )٤(

 -مؤسسة الرسالة   ، علي بن حسام الدين املتقي اهلندي      : تأليف ز العمال يف سنن األقوال واألفعال     كنانظر  ،عمر
 .٤٥٢٠٢ حديث رقم)٥٤٨ص/١٦ج.(م١٩٨٩بريوت 
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  .)١("أجهدها
  .توطئة للقصة التي تدل على عظيم أخالقه "أحسن الناس خلقاً:"وفي قول أنس

وتزداد الحاجـة إلـي     ،وفيه ضرورة الممازحة لما فيها من تطييب للنفوس       :فائدة الثالثة ال 
  وأصحاب الهم والحزن فـالنبي الممازحة مع بعض الناس مراعاة ألحوالهم مثل الصغار  

  .)٢("مازح الصبي لما عرف في وجهه من الحزن
 ،رخـصة  ال سنة إباحة وأنها،المزح وتكرير الممازحة جواز وفيه":قال ابن حجر  

 التكبـر  ترك وفيه ،معه الممزوح زيارة وتكرير جائزة يميز لم الذي الصبي ممازحة وأن
 جـواز  وفيـه ،فيمـزح  البيت في أو،فيتواقر الطريق في الكبير كون بين والفرق والترفع
 الكـامن  الحـزن  على الظاهر بالحزن  استدل إذ ،صاحبها حال على)٣(بالعين االستدالل

 أو،كـان  صـغيراً  بالـصديق  التلطـف  وفيـه ،حزنه عن أمه فسأل،حزين بأنه حكم حتى
 علـى  الناس معاشرة وفيه،بالخطاب الصغير مواجهة جوازوفيه   .حاله عن والسؤال،كبيراً
  .)٤(" عقولهم قدر

فلـيس  ." بدون قيـود   ليس معنى جواز اللعب لألطفال أن يتركوا على ذلك        :الفائدة الرابعة 
 انه ال يؤخذ بالجد في كل األوقات بل يراعـى حقـه              في كل األوقات كما    أن يلعب طفل  لل

  .)٥("وتراعى مصلحته وتراعى قدراته وتراعى همته ويراعى عمره

 ـــــــــــــــــ
  .)٥٨٤ص/١٠(انظر فتح البارى البن حجر  )١(
 أبـا  أرى يل مـا :"فقال حزيناً فرآه ميازحه   وكان  (ولفظها" وهي صحيحة "هذه رواية أمحد يف مسنده     )٢(

  -٣ج( أمحـد  مـسند "احلـديث ...:يقـول  فجعل :قال ،به يلعب كان الذي هرغن مات :فقالوا،حزيناً عمري
من طريق محيد الطويل وثابت عـن       ،١٤١٠٣حديث رقم   ) ٢٢٨ـ ص ٣ج(،١٢٩٨٠حديث رقم )١٨٨ص

 فَوجـد النبِـي     ،أَقْبلَ عمر فَاستأْذَنَ فَأُذنَ لَـه     :"الويأيت يف معىن ذلك حديث جابر بن عبد اهللا ق         .أنس بنحوه 
   ااجِمو هاؤنِس لَهوا حسالا قَالَ  )حزيناً(جتاكفَقَالَ: س:      بِيالن كحئًا أُضيش لَأَقُولَن َفَقَال:      لَـو ولَ اللَّهسا ري 

    نِي النأَلَتةَ سارِجخ تبِن تأَير   أْتجا فَوهإِلَي تضربتها على عنقها (فَقَةَ فَقُم(     ـولُ اللَّـهسر كحـا فَـضقَهنع 
...٢حديث رقم(ديث رواه مسلم وقد سبق خترجيه بتمامه واحل".احلديث.( 
  ).٦٢٥ـ ص٣ج( النهاية يف غريب احلديث البن األثري  معاين العني يف انظر.باخلرب:أي:بالعني)٣(
 أمحـد  أيب بـن  أمحد العباس  أيبونقل الفوائد عن    ) ٥٨٥ـ٥٨٤ص/١٠ج(ح البارى البن حجر     انظر فت  )٤(

 .الشافعي الفقيه القاص بابن املعروف الطربي
دار ابن رجب ،الطبعة األوىل ،مصطفي العدوي :تأليف)٦٧(انظر فقه تربية األبناء وطائفة من نصائح األطباء        )٥(

 .م٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣ـ املنصورةـ
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  المطلب الثاني
  ممازحته مع الكبار

ألن النفـوس فطـرت     .وكما أن الصغير يحتاج إلى ممازحة وترويح فكذلك الكبير        
  :على حب ذلك

ـ   نَسٍعن َأ)٢(بسنده)١( في سننهدأبوداو أخرج)٨٧(  َأن رجلًـا َأتَـى    ـ رضي اهللا عنـه 
النَّبِي،     يلْنماح وَل اللَّهسا رفَقَاَل ي ،  قَاَل النَّبِي ":      نَاقَة لَدلَى وع لُوكامـا   :قَاَل"ِإنَّا حمو 

النَّاقَة لَدبِو نَعَأص،فَقَاَل النَّبِي ":الِْإبَِل ِإلَّا النُّو دْل تَله٣("قُو(.  

 ـــــــــــــــــ
 .ما جاء يف املزاح: باب،األدب:كتاب، ٤٩٩٨حديث رقم )٧٤٩ص(دداوسنن أيب  )١(
 ـ رضـي اهللا    عن أَنسٍ)الطوبل( عن حميد)بن عبداهللا(حدثَنا وهب بن بقيةَ أَخبرنا خالد:سند احلديث )٢(

 ".احلديث...لْنِي  يا رسولَ اللَّه احم: فَقَالَ أَنَّ رجلًا أَتى النبِيعنه ـ
  :دراسة احلديث) ٣(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
وذكـره ابـن حبـان يف       ،وثقه ابن معني وأيب حامت والعجلـي      ،أنس صاحبمحيد الطويل   : الطويل حميدـ  

ووضعه ابن حجر يف املرتبة الثالثة من       ،وغريه النسائي بالتدليس  ووصفه ، ثقة مدلس  :قال عنه ابن حجر   ،الثقات
  .التدليس اليت حتتاج إيل تصريح بالسماعمراتب 
وقد صـرح  ،وإمنا وصف بالتدليس يف رواية أنس،إن قوله مدلس على إطالقه فيه نظر  : واألرنؤوط معروفوقال  

منا مسعه مـن  إنس أويف صحيح البخاري مجلة وافرة من ذلك بعض ما دلسه عن          ،بسماعه عن أنس بشيء كثري    
نس صحيحاً سواء صرح بسماعه منه أو مل يـصرح طاملـا ان   أه عن ثابث البناين ـوهو ثقة ـ قيكون حديث  

  .الواسطة ثقة
 عـن  تصرحيه وقع وقد،ن أنس صحيحة وإن مل يصرح بالسماعن رواية محيد عأمما سبق يتبني لنا   :قال الباحث 

 اثنـتني مائـة و  سـنة  مـات ،  روى له الستة   وغريه البخاري يف كثرية أحاديث يف وبالتحديث بالسماع أنس
  .بعنيوأر

والثقـات البـن    ) ٢١٩ص/٣ج(واجلرح والتعديل البن ايب حامت      )٣٢٥ص/١ج( للعجلي معرفة الثقات :انظر(
وحتريـر  ،)١٨١ص(تقريب التهذيب البن حجر    ) ٣٨ص(وطبقات املدلسني البن حجر     )١٤٨ص/٤ج(حبان  

  ).٣٢٦ـ ص١ج(بشار واألرنؤوطلالتقريب 
  .وباقي رواة السند ثقات

مـا  : باب،الرب والصلة :كتاب،١٩٩١حديث رقم   ) ٤٥٢ص(رجه الترمذي يف سننه     وأخ:ختريج احلديث :ثانياً
الترمـذي  (كالمهـا ،١٣٨٤٤حديث رقم ) ٢٦٧ص/٣ج(ورواه أمحد يف مسنده   .جاء يف املزاح عن رسول اهللا       

  . عن محيد الطويل عن أنس بن مالك بنحوه بن عبد اهللا من طريق خالد)وأمحد
= 



 ١٩٣

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
وأن ال ،  ينبغي لـه أن يتأملـه   المتعلم وغيره على أنه إذا سمع قوالً       تنبيه النبي   

 إدراك المعـاني    علـى وفيه لفـت الـذهن      ، يبادر برده  وهذا خلق هام جداً يتعين سلوكه        
 الرجـل مـن رد      فكان استغراب ، أن يحمله  ن الرجل لما جاء يطلب من النبي        إف،الدقيقة
فكان هـذا   ،؟"صنع بولد الناقة  أوماذا  "فرد الرجل   ، عليه بأنه سيحمله على ولد ناقة      النبي  

وتحـريض األذهـان علـى    ، على سبيل الممازحة والمالطفـة     التعريض من رسول اهللا   
  .مراده لكن الرجل لم يفهم  إال صدقاًولم يقل النبي،التفكير

ولنـدع هـؤالء     أس برسـول اهللا   تَّنَفلْازح الناس    يضحك ويبتسم ويم    بشر فرسول اهللا "
  .)١("الثقالء الذين يريدون أن يفرضوا ثقلهم وشدتهم وضيق صدورهم على العالمين

أن :منها،وألن المفاكهة قاعدة من قواعد التربية فال بد أن نضع بعض االعتبارات           "
الدعابة طبيعة وبنـت  وأن تكون  ،لملح في الطعام  ر كثيرة فالدعابة أشبه ماتكون كا     تكون غي 
وأن تكـون   ،وأن يكون الباعث عليها صـفاء النيـة       ،فالدعابة المصطنعة تكون ثقيلة   ،وقتها

  .)٢("بعيدة عن الكذب،وأن تكون ملتزمة باألدب،موجهة لهدف
 ،بحـق  تكلـم  رضفالمع":قال ابن القيم  ،نه ليس من الكذب   أفيه جواز التعريض و   و
 ،نفـسه  في ظاهره خالف باللفظ ينو لم إذا سيما ال،تعالى اهللا وبين بينه فيما بصدق ونطق
 ومعـاريض ،اللفـظ  داللـة  معرفة في وقصوره السامع فهم ضعف من ورقصال كان وإنما
  .)٣("الباب هذا من كان عامته ومزاحه النبي

ـ  عن َأبِي هريرةَ )٥(بسنده)٤( في سننه الترمذيأخرج)٨٨(  :قَالُوا: قَاَل ـ رضي اهللا عنه 

  ـــــــــــــــــ
= 
 وصـححه األلبـاين يف      ،قال عنه الترمذي حسن صحيح    ، ده صحيح احلديث إسنا :احلكم على احلديث  :ثالثاً

  ). ٧٤٨ص(ديث سنن أيب داود احكمه على أح
 ).١١٩ص(خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة للقرضاوي )١(
 ).٤٣٩ص( لسعيد حممد علىراجع السنة النبوية رؤية تربوية)٢(
 .)١٠٥ص/٢ج( البن القيمغاثة اللهفان من مصائد الشيطانانظر إ )٣(
 .ما جاء يف املزاح:باب،الرب والصلة عن رسول اهللا:كتاب، ١٩٩٠حديث رقم )٤٥١ص(سنن الترمذي  )٤(
حدثَنا عباس بن محمد الدورِي الْبغدادي حدثَنا علي بن الْحسنِ أَخبرنا عبـد اللَّـه بـن              :سند احلديث  )٥(

 ".احلديث...سامةَ بنِ زيد عن سعيد الْمقْبرِي عن أَبِي هريرةَ قَالَ الْمبارك عن أُ



 ١٩٤

سا رنَايباعتُد ِإنَّك ا": قَاَل،وَل اللَّهق١("ِإنِّي لَا َأقُوُل ِإلَّا ح(.  
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

ال إلكنه كـان ال يقـول   ،ر بين الناس   شْ كان حريصاً على نشر البِ     إن رسول اهللا  
 :عيينـة  بنال قيل"،ن المزاح جائزأفمزاحه مع الناس يعني ،ألنه قدوة للناس  ؛ومزاحه،حقاً

 بالتأسي مأمورون الناس ألن ؛يمزح كان وإنما يحسنه من ولكن سنة بل: فقال ةبس المزاح
 مـن  النـاس  ألخـذ  والقطوب العبوس ولزم والبشاشة اللطافة ترك فلو،بهديه واالقتداء به

  .)٢("ليمزحوا فمزح والعناء الشفقة من الغريزة مخالفة في ما على بذلك أنفسهم
 إينـاس :أحـدهما :لهمـا  ثالث ال حالين أحد بمزاحه يتوخى العاقل":الماوردي قال
 من وبسط القول جميل من سنُأ بما يكون وهذا ،المخالطين إلى التودد:واآلخر،المصاحبين
 يـذهب  فيـه  اإلفراط فإن مزاحك في اقتصد بني يا: البنه حكيم قال كما ،الفعل مستحسن
  .)٣("بالمخالطين وتوحش بالمؤانسين نقص فيه والتقصير ،السفهاء ءيرجوي البهاء

 الـضحك  يـورث  فإنـه  ،عليه ويداوم إفراط فيه الذي هو عنه المنهي المزاحإن  "
 مـن  كثيـر  في ويؤوُل،الدين مهمات في والفكر تعالى اللّه ذكر عن ويشغل القلب وقسوةَ
 األمور هذه من سلم ما فأما. والوقار المهابةَ ويسقطُ ،األحقاد ويورث ،اِإليذاء إلى األوقات
 ؛األحـوال  مـن  نـادر  في يفعله كان إنما فإنه يفعله اللّه رسوُل كان الذي المباح فهو

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث )١(

  :دراسة رجال اإلسناد:اوالً
  ).٧٨ص (وقد سبق الترمجة له،إال عند املخالفة،حسن احلديث : الليثي زيد بن أسامةـ ١
وقد سـبقت الترمجـة لـه        . واختالطه ال يضر   قبل موته ثقة تغري   : املقربي كيسان سعيد أيب بن سعيدـ  ٢
  ).٢٦ص(

ــاً ــديث :ثاني ــريج احل ــد : خت ــه أمح ــسندهوأخرج ــم )٣٤٠ص/٢ج ( يف م ــديث رق  ،٨٤٦٢ح
 بـه   وحممد بن عجالن كالمها عن سـعيد   من طريق أسامة بن زيد   ٨٧٠٨حديث رقم   )٣٦٠ص/٢ج(وأيضاً
  .بنحوه
قال عنه الترمـذي    ،املتابعات إىل درجة الصحيح لغريه    يصل ب   حسن احلديث إسناده :احلكم على احلديث  :ثالثاً

 ).٤٥١ص(سنن الترمذى" صحيح"وقال األلباين يف حكمه على أحاديث سنن الترمذى " حسن صحيح"
  ).١٣ص/٣ج(للمناوي انظر فيض القدير)٢(
 .املصدر نفسه )٣(



 ١٩٥

  .)١("مستحبة سنّةٌ هو بل ،قطعاً منعي ال وهذا ،ومؤانسته المخاطب نفس وتطييب ،لمصلحة
ـ "،فالمزاح  المنضبط ضروري للـنفس وال يتعـارض مـع المـروءة              المروءةف

 الخـالف  وقلة ،الزاد فبذل :السفر مروءة فأما ،مروءة وللحضر ،مروءة فللسفر :ءتانمرو
 إلـى  فاإلدمـان  الحـضر  مـروءة  وأما اهللا مساخط غير في المزاح وكثرة أصحابك على

  .)٢("القرآن وتالوة اهللا في اإلخوان وكثرة المساجد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
ـ ٢٥٧ص(انظر األذكار املنتخبة مـن كـالم سـيد األبـرار          )١( حيـىي بـن شـرف       :تـأليف )٢٥٨ـ

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ - بريوت -،دار الكتب العريب )هـ٦٧٦،ت(النووي
:  حتقيق   ،)هـ٣٥٤،ت( حامت حممد بن حبان البسيت     أيب: تأليف)٩٤ص( روضة العقالء ونزهة الفضالء   انظر)٢(

 .م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧ بريوت ، -دار الكتب العلمية ،حممد حمي الدين عبد احلميد
 



 ١٩٦

  
  
  

  :الفصل الثاني
  الناس أصناف من ألحوالمراعاة النبي

  : مباحثخمسةوفيه 
  . ألحوال غير المسلمينمراعاته:المبحث األول
  . ألحوال أصناف من المسلمينمراعاته :المبحث الثاني
  . ألحوال النساءمراعاته:المبحث الثالث
  . ألحوال األطفالمراعاة:المبحث الرابع

  .ألحوال الشبابمراعاته:الخامسالمبحث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٧

  
  
  
  

  

  :المبحث األول
  مراعاته ألحوال غري املسلمني

  :مطالبخمسة توطئة ووفيه     
  . ألحوال الكفارمراعاته :المطلب األول    
  . ألحوال أهل الذمة والمعاهدينمراعاته:المطلب الثاني    
  .أهل الكتاب ألحوال مراعاته:المطلب الثالث    
  . ألحوال الوافدين والزوارمراعاته:المطلب الرابع    
  . ألحوال الملوك والزعماءمراعاته: المطلب الخامس    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٨

  :توطئة
 معلـوم  بأصل يؤمن لم أو،محمد نبينا برسالة يؤمن لم من هم إن غير المسلمين  

  . والكفار على أقسام، )الكفار (الشرعي المصطلح في ويسمون ، بالضرورة منها
ـ به يوصى والـ  حربي إما افرفالك كافر وإما مسلم إما الناس إن ":قال ابن حجر  وإمـا ، 

  .)١("غيرهما أو أنصاري وإما،مهاجري إما والمسلم وصى به  ـ وقد ُأذمي

 كـانوا  سواء،إليهم جميعاً  بخطابه توجهو،وكل هؤالء الناس راعى اإلسالم أحوالهم     
بقولـه   حملته كثير من آيات القرآن الكريم        وهذا المعنى منكرين، مأ مشركين مأ،كتاب أهل
سـلم  أفربما سمع القرآن الكـريم ف   ،الكافرللمسلم أن يجير    اهللا  ورخص  "يا أيها الناس  :"الىتع

 َأبلغْـه  ثُـم  اللّـه  كَالَم يسمع حتَّى فََأجِره استَجارك الْمشْرِكين من َأحد وِإن{ : قال تعالى 
نَهْأم٢( }م(.  

كـاليهود  ، أهـل الملـل الباطلـة   وجميـع ،يدخل فـيهم الكـافرون    ،وأمة الدعوة   "
فإن هـم أجـابوا     ،ويصدق عليهم هذا اإلطالق للدعوة التي وجهت لهم وبلغتهم        .والنصارى

  .)٣("سموا أمة الدعوة
 ممن ال يأتي من  قـبلهم        المسلمينصلة غير   ن  عالقرآن الكريم المسلمين    ولم ينه   

  : تعالى يكون ذلك من باب الوالية لهم قالأال بشرط ،ضرر على المسلمين
 تَبـروهم  َأن ديـارِكُم  من يخْرِجوكُم ولَم الدينِ في يقَاتلُوكُم لَم الَّذين عنِ اللَّه ينْهاكُم لَا{ 

 الـدينِ  في قَاتَلُوكُم الَّذين عنِ اللَّه ينْهاكُم ِإنَّما * الْمقْسطين يحب اللَّه ِإن ِإلَيهِم وتُقْسطُوا
وكُمجَأخْرو نم ارِكُميوا درظَاهلَى وع اجِكُمِإخْر َأن مهلَّوتَو  ـنمو  ملَّهتَـوي  فَُأولَِئـك  ـمه 
ون٤( }الظَّاِلم(.  

 ،للمسلمين جانباً شيء ألين كانوا المشركين من ناس في نزلت نهاإ ":قال ابن حجر  
 كفـاراً  كانوا لو حتى،جميعاً للناس المسلم من مطلوبان والقسط رفالب،)٥(" أخالقا موأحسنه

   .اإلسالم دعوة وبين الناس بين يحولوا لم ما،طمعاً في إسالمهم

 ـــــــــــــــــ
  ).٦٨ص/٧ج(انظر فتح الباري البن حجر )١(
 .٦سورة التوبة آية )٢(
 ).٩ص/١ج(انظر فيض القدير شرح اجلامع الصغري للمناوي) ٣(
  .٩ ـ  ٨سورة املمتحنة آية  )٤(
  ).٢٣٤ص/٥ج(انظر فتح الباري )٥(



 ١٩٩

  المطلب األول
  فار الكألحوال  مراعاته

 أحـوال   لذلك فقد راعى النبي   ، طبائع النفوس وما جبلت عليه     لقد عرف النبي    
ـ ة للعالمين رحمثوهو المبعوـ الناس عامة   وما دخل كثير من الناس في اإلسـالم إال  ، 

فرعـون  حتى مع   اللين في الخطاب  ولقد علمنا اهللا تعالى    بهم   عندما لمسوا رحمة النبي     
 قَوالً لَه فَقُوالَ * طَغَى ِإنَّه فرعون ِإلَى اذْهبا{ :فقال تعالى ،عندما أرسل اهللا موسى وهارون    

  .)١( }يخْشَى َأو تَذَكَّري لَعلَّه لَينًا
برفق ولـين وأدب فـي      ،أي قوال له قوالً سهالً لطيفاً     :"قال السعدي في تفسير اآلية    

و فظاظة في األفعال لعلـه بـسبب        أ،وال غلظة في المقال   ،اللفظ من دون فحش وال صلف     
 وبخاصة من يرجـى مـنهم        ألحوال الكفار  الدليل على مراعاته    و،)٢("القول اللين يتذكر  

  . الخير
ـ رضي اللَّه عنْـه ـ هريرةَ  عن أبي  سنده بأخرج البخاري في صحيحه* بعـثَ  : قَـالَ  

النَّبِي  دَل نَجبلًا قيفَةَ     ،خَيني حنب نٍل مجتْ بِراءفَج ،          طُـوهبُأثَـاٍل فَر ـنةُ بامثُم قَاُل لَهي 
   جِدسارِي الْموس نم ةارِيبِس،   النَّبِي هِإلَي جفَخَر َةُ    ": فَقَالاما ثُمي كنْدا عي  : فَقَالَ ،"منْدع 

  دمحا مي رمٍ     ،خَيي تَقْتُْل ذَا دتَقْتُلْن رٍ    ، ِإنلَى شَاكع متُنْع متُنْع ِإنْل      ،واَل فَسالْم كُنْتَ تُرِيد ِإنو 
 ِإن ، ما قُلْـتُ لَـك  :قَاَل"ما عنْدك يا ثُمامةُ    ":كَان الْغَد ثُم قَاَل لَه     فَتُرِك حتَّى    ،منْه ما شْئتَ  

عنْدي مـا  :فَقَاَل "ما عنْدك يا ثُمامةُ   ": فَتَركَه حتَّى كَان بعد الْغَد فَقَالَ      ،تُنْعم تُنْعم علَى شَاكرٍ   
 ثُـم دخَـَل   ،ٍل قَرِيبٍ من الْمـسجِد فَاغْتَـسلَ  جفَانْطَلَقَ ِإلَى نَ   "امةََأطْلقُوا ثُم  ":قُلْتُ لَك فَقَالَ  

 ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه َأن دفَقَاَل َأشْه جِدسالْم،  ا كَـانم اللَّهو دمحا مي وُل اللَّهسا ردمحم َأن دَأشْهو
 واللَّه مـا    ، فَقَد َأصبح وجهك َأحب الْوجوه ِإلَي      ،ي من وجهِك  علَى الَْأرضِ وجه َأبغَض ِإلَ    

           ينِ ِإلَيالد بَأح ينُكد حبفََأص كيند نم ِإلَي غَضينٍ َأبد نم كَان،        لَـدب ـنم ا كَانم اللَّهو 
وِإن خَيلَك َأخَذَتْني وَأنَا ُأرِيـد الْعمـرةَ        ،دك َأحب الْبِلَاد ِإلَي   َأبغَض ِإلَي من بلَدك فََأصبح بلَ     

 : قَالَ ،صبوتَ: فَلَما قَدم مكَّةَ قَاَل لَه قَاِئلٌ      ،وَأمره َأن يعتَمر   فَبشَّره رسوُل اللَّه   ،فَماذَا تَرى 
    محم عتُ ملَمَأس نلَكلَا و  وِل اللَّهسر د،     ةاممالْي نم يكُمْأتلَا ي اللَّهلَا وو  نْطَةةُ حبتَّـى  ،حح

 ـــــــــــــــــ
   .٤٤ـ٤٣سورة طه آية  )١(
  ).٥٠٦ص(انظر تيسري الكرمي  الرمحن يف تفسري كالم املنان البن السعدي)٢(



 ٢٠٠

 ا النَّبِييهف ْأذَني")١(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
أكـسبه الثقـة    ،المعاملـة حسن  وما رآه من    لحال هذا الكافر      مراعاة النبي إن  
  .الدخول في اإلسالمومن ثم قرر ،برسول اهللا 
 تـأليف  مـن  هـذا  ،أيـام  ثالثة ذلك وكرر " ثمامة يا عندك ما:"قوله: النووي قال

 خلـق  إسـالمهم  علـى  يتـبعهم  الذين األشراف من إسالمه رجىي لمن ومالطفة،القلوب
  .)٢("كثير

 أراد إذا الكـافر  وأن،الحـب  ويثبت،البغض يزيل اإلحسان نإو ":قال ابن حجر  و
 يرجـى  بمـن  المالطفـة  وفيه،الخير ذلك عمل في يستمر أن له شرع أسلم ثم ،خير عمل
  .)٣("مصلحة ذلك في كان إذا األسارى من إسالمه

ـ     ماِلك بنَِأنَسِ عن )٥(بسنده)٤(في صحيحه البخاري خرجأو)٨٩(   ـ رضـي اهللا عنـه 
جٌل علَـى جمـٍل فََأنَاخَـه فـي          دخََل ر  ، في الْمسجِد   بينَما نَحن جلُوس مع النَّبِي     :يقُوُل

جِدسالْم،  قَلَهع ثُم ،   مقَاَل لَه ثُم :  دمحم كُمَأي ،النَّبِيو    هِمانَيـرظَه نيٌئ بتَّكـذَا  : فَقُلْنَـا  ، مه
 ضيُل الَْأبجئُ )٦(الرتَّكلُ  ، الْمجالر فَقَاَل لَه:    طَّلالْم دبع نا اببِ ي،     النَّبِـي فَقَاَل لَـه :"   قَـد

تُكبَأج"،ُل ِللنَّبِيجفَقَاَل الر : فَلَا تَجِد َألَةسي الْمف كلَيع دشَدفَم اِئلُكـي   )٧(ِإنِّي سف لَـيع 
كفَقَالَ ،نَفْس :"    ا لَكدا بمْل عفَقَالَ ،"س :     قَب نم برو كببِر َألُكَأس   ِإلَى النَّاسِ    آلَك لَكسَأر للَّه
فَقَالَ ،كُلِّهِم :"  منَع مقَاَل "اللَّه:    بِاللَّه كمِ       آ َأنْشُدوي الْيف سالْخَم اتلَوالص لِّينُص َأن كرَأم للَّه

لَةاللَّيقَالَ ،و :" منَع مقَالَ ،"اللَّه :    بِاللَّه كأَ آ َأنْشُد للَّه   نَةالـس ـنم رذَا الشَّهه ومنَص َأن كرم، 
فَتَقْـسمها  ،للَّه َأمرك َأن تَْأخُذَ هذه الصدقَةَ من َأغْنياِئنَا       آَأنْشُدك بِاللَّه   :قَاَل "اللَّهم نَعم  ":قَاَل

 ـــــــــــــــــ
 .)٨٠حديث رقم(هوقد سبق خترجي، ي ومسلم يف صحيحيهمارواه البخاراحلديث )١(
 ).٨٩ص/١٢ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي  )٢(
 ).٨٨ص/٨ج(انظر فتح الباري البن حجر  )٣(
وقل رب  :" وقوله تعاىل  ما جاء يف العلم   :باب، العلم:كتاب،٦٣حديث رقم   )٣٥ص/١ج(صحيح البخاري  )٤(

  ".زدين علماً
 عن سعيد هو الْمقْبرِي عن شـرِيك    )بن سعد ( حدثَنا اللَّيثُ  : عبد اللَّه بن يوسف قَالَ     حدثَنا:سند احلديث  )٥(

لُوسج نحا نمنيقُولُ بي كالم نب سأَن عمس هرٍ أَنمنِ أَبِي نب اللَّه دبنِ عاحلديث...ب" 
  ).١٥١ص/١ج(نظر فتح الباري البن حجر ا.حبمرة املشرب أي :األبيض )٦(
)٧(جِدال أي: ت بضغؤايل من تانظر النهاية يف غريب احلديث.س)٣٣٤ـ ص٥ج.(  



 ٢٠١

وَأنَـا رسـوُل مـن    ، آمنْتُ بِما جِْئتَ بِه: الرجُلفَقَاَل "اللَّهم نَعم":فَقَاَل النَّبِي،علَى فُقَراِئنَا 
  .)٢(" َأخُو بني سعد بنِ بكْرٍ)١(وَأنَا ضمام بن ثَعلَبةَ،وراِئي من قَومي

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
فرغم عدم تأدبه في الحديث مـع       ، حاله هذا الرجل بما يناسب      لقد خاطب النبي  

 ـــــــــــــــــ
 سـنة  يف ذلـك  إن: قيل وافدا بكر بن سعد بنو بعثه،بكر بن سعد بين من السعدي ثعلبة بن مامضهو   )١(

 إلـيهم  رجع مث فأسلم ،اإلسالم عن  النيب ألفس، تسع سنة يف :وقيل . سبع سنة يف قدومه كان: وقيل مخس
  ).٤٨٦ص/٣ج(واإلصابة يف معرفة الصحابة البن حجر)٧٥١ص/٢ج(االستيعاب البن عبد الرب:انظر.(فأسلموا

  :دراسة احلديث )٢(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
  ).٢٦ص(هو ثقة واختالطه ال يضر وقد سبقت الترمجة له : قلت:املقربي سعيد أيب بن سعيدـ ١
 كـثري  مأمونـاً   ثقـة  كان:قال عنه ابن سعد   ،النخعي املدين اهللا عبد أبو منر أيببن   : عبد اللَّه   شرِيك بن  ـ٢

ليس :وقال ابن معني والنسائي   ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ،ووثقه أبوداود والعجلي  ،كثرياً يغلط وكان احلديث
 إذا روى عن    :وقال ابن عدي  ،س به بأس وليس بالقوي      لي:جلارودوقال ابن ا  ، ليس بالقوي :وقال مرة ، به بأس 

 ومائـة  أربعني حدود يف مات خيطىء صدوق :وقال ابن حجر  ،أحد األعالم   :وقال الذهيب ،ايته بأس برو  فالثقة  
وكان حيىي بن سـعيد ال       .ماجة وابن ،والنسائي ،الشمائل يف والترمذي ،داود ووأب،ومسلم،البخاريروى له   

وخالصـة  ،..ويغلط أحيانـاً  ،بل هو صدوق حسن احلديث عند املتابعة      : واألرنؤوط وقال معروف ،حيدث عنه 
ومل حيتج به   ،فإنه يخاف أن يكون ضعيفاً عند التفرد لسوء حفظه وغلطه         ،أنه يتعني تتبع ما توبع عليه       :القول فيه 

  .وإمنا أخرج له يف املتابعات،مسلم
 والراوي عنـه    بروايته بأس ال فإنه ثقة عنه روى اإذ وحديثه:" ابن عدي  وقد قال عنه  ، صدوقهو  :قال الباحث 

 هوغـري  مالـك  عنـه  حدثوقد حدث عنه غري واحد من الثقات ف .بوسعيد املقربي أوهو:ثقةيف هذه الرواية    
  .وروى حديثه اإلئمة

ومعرفـة الثقـات   )٢٩٦ص/٤ج(و ذيب التهذيب البن حجـر       )٣٧٨ص/ ٦ج(الطبقات البن سعد  :انظر( 
ــ  ٤ج(والكامـل يف الـضعفاء البـن عـدي        )٣٦٣ص/ ٤ج(رح والتعـديل    واجل)٤٥٣ص/١ج(للعجلى

وتقريب التهذيب البـن حجـر      )٤٨٥ص/ ١ج(والكاشف للذهيب )٣٦٠ص/٤ج(والثقات البن حبان    )٥ص
  .)١١٤ـ١١٣ص/٢ج(وحترير تقريب التهذيب لبشار واألرنؤوط)٢٢٦ص(

  .وباقي رجال السند ثقات
من طريق سليمان بن املغرية عـن       ، ٦٣حديث رقم   )٣٥ص/١ج( أيضاً  البخاري أخرجهو:ختريج احلديث :ثانياً

ما جـاء يف املـشرك يـدخل        :باب،الصالة: كتاب)٨١ص(وأخرجه ابوداود .ثابت بن أسلم عن أنس بنحوه     
  . بنحوهعن سعيد بن أيب سعيد عن شريك عن أنسمن طريق الليث بن سعد. املسجد
  .رواه البخاري يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٢٠٢

 لم يعرض عنـه  .سول اهللا  م يقل ر  ول،أيكم محمد : وذلك برفع صوته وقوله   ،سول اهللا ر
  .بل أجابه بما يناسب حاله
 مـن  زلتـه بمنْ يليق بما يخاطبه لم ألنه؛نعم له يقل لم إنما:قيل وقد:"قال ابن حجر  

 جفـاء  مـن  بقيـة  فيه وكانت النهى يبلغه لم أنه مسلماً قدم إنه قلنا إن عنه والعذر،التعظيم
  .)١("المسألة في عليك فمشدد :قوله في ذلك بعد ظهرت وقد األعراب

وتدل قصة إسالم ضمام على مدى انتشار تعاليم اإلسـالم فـي وسـط القبائـل                "
معـدداً لهـا الواحـدة تلـو        ،حتى جاء ضمام  ال ليسأل عنها ولكن ليستوثق منها         ،العربية
  .)٢("لرسولمما يدل على استيعابه لها قبل مجيئه إلى ا،األخرى

 يريـد الـدخول فـي    بل كان مـشركاً ،والذي يظهر من الرواية أنه لم يكن مسلماً     
  .)٣("المسجد يدخل المشرك في جاء ما باب ":دأبو داوولهذا قال ؛اإلسالم

   وطمعاً في إسالمهم،تأليف قلوبهملنه يجوز للمسلم مجاملتهم أومن مراعاة أحوال الكفار 
ـ عن عبد اللَّه بنِ عمر)٥(بسنده)٤(أخرج البخاري في صحيحه)٩٠( ـ مارضي اهللا عنه     

ـ َأن عمر بن الْخَطَّابِ ـ     ، عنْـد بـابِ الْمـسجِد   )٧( سـيراء )٦( رَأى حلَّةًرضي اهللا عنه 
 فَقَـاَل   ،فْد ِإذَا قَدموا علَيـك    وِللْو،يا رسوَل اللَّه لَو اشْتَريتَ هذه فَلَبِستَها يوم الْجمعة        :فَقَاَل

 ـــــــــــــــــ
 ).١٥١ص/١ج(فتح الباري البن حجر انظر  )١(
مركـز  ،الطبعة األوىل ،مهدي رزق اهللا أمحد   .د:تأليف)٦٥٠ص(انظر السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية      )٢(

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢امللك فيصل الرياض ـ 
  .)٨١ص(سنن أيب داود  )٣(
هديـة مـا    :باب،اريض عليه اهلبة وفضلها والتح  :كتاب،٨٤٦حديث رقم )٣٠٢ص/١ج(صحيح البخاري   )٤(

 .يكره لبسه
 عن عبد اللَّه    ) ابن عمر  ىلمو( عن نافعٍ  )بن أنس (حدثَنا عبد اللَّه بن يوسف قَالَ أَخبرنا مالك       :سند احلديث  )٥(

 ".احلديث ...لَ يا رسولَ اللَّه لَو اشتريتبنِ عمر أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رأَى حلَّةً سيراَء عند بابِ الْمسجِد فَقَا
واحـد   جنس من ثوبني تكون أن إال حلَّة تسمى وال اليمن برود وهي احلُلَل  واحدة معروفة،واحلُلّة  :حلَّةً )٦(
/ ١ج(ية يف غريب احلـديث واألثـر البـن األثـري          هاالن: انظر.جديدة وهي إال حلة تكون وال ،ورداءر  إزا
  ).١٤ص/٢ج(ومعجم مقاييس اللغة البن فارس) ١٠٣٥ص

ـ وهو ثوب به خطـوط      .كالسيور حرير يخالطه البرود من نوع: واملد الياء وفتح السني بكسر :لِسرياءا)٧(
  .)١٠٥٥ص/٢ج(من حريرـ انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري



 ٢٠٣

 وُل اللَّهسر:"      َلَا خَلَاق نم هذه سلْبا ي١(ِإنَّم(  ةري الْآخف لَه"،     وَل اللَّهستْ راءج ثُم انْهم
ـ رضي اللَّه عنْهـ فََأعطَى عمر بن الْخَطَّابِ  ،حلٌَل  يا رسوَل اللَّـه  :رفَقَاَل عم، منْها حلَّةً 

ِإنِّـي لَـم َأكْـسكَها    :"قَـاَل رسـوُل اللَّـه    .ما قُلْتَ )٢(في حلَّة عطَارِد  :كَسوتَنيها وقَد قُلْتَ  
  .)٤(")٣( َأخًا لَه بِمكَّةَ مشْرِكًا ـرضي اللَّه عنْهـ فَكَساها عمر بن الْخَطَّابِ ،"ِلتَلْبسها

  :د الحديث الدعوية والتربويةفوائ

وكان لكل وفد سيد    ، كانت من أماكن شتي    التي تأتي لرسول اهللا    إن الوفود :الفائدة األولى 
ففيـه اسـتحباب   ،فمن الالئق بمقامهم أن يلبس لهم أفضل ما عنده من الثيـاب          ، في الغالب 

 أن يتقبل النـاس  في أحوال كثيرة يكون للزي ثأثيره فيف"،التزين للزائرين مراعاة ألحوالهم  
  .)٥(" وكما يالحظ الداعية الزي المناسب للدعوة،فتوى الداعية ودعوته

 ـــــــــــــــــ
)١(لَاقخ: يبصالن  نفيه يسل ورجل الصاحل احلَظِّ م الَقةٌ: خغْبرِ يف رانظر النهاية يف غريـب احلـديث       .اخلَي

  ).٢٤ص/١ج(البن األثري
 بنهو عطارد :عطاردو،وهى احللة الىت رآها عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه  ـ فأعجبته  : حلة عطارد )٢(

 سيداً وكان . تسع سنة يف وذلك فأسلموا قومه وجوه من طائفة يف اهللا رسول على وفد. زرارة حاجب بن 
انظـر  . املالبسة ذه إليه احللة فأضاف للبيع يعرضها أي احللل بالسوق يقيم عطارد وكان.وزعيمهم قومه يف

   ).١٨٦ص/١ج(وفتح الباري البن حجر ) ١٢٤١ـ١٢٤٠ص/٣ج(االستيعاب البن عبد الرب 
: نظر. (الصحابة يف يذكروه ملإسالمه و  يف اختلف وقد ألمه أخوه وهو حكيم بن عثمان هو :أخاً مشركاً )٣(

  ).٣٣١ص/١ج(، )٣٧٤ص/٢ج(فتح الباري البن حجر
  :دراسة احلديث) ٤(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
اهلبـة وفـضلها    :كتـاب ،٢٤٧٠حديث رقـم  )٩٢١ص/٢ج( أيضاً وأخرجه البخاري : ختريج احلديث :ثانياً

حـديث رقـم    ) ٢٢٣٠ص/٥ج ( أيـضاً خرجـه   وأ ،هديـة مـا يكـره لبـسها       :باب،والتحريض عليها 
 أن قبـل  مكـة  أهـل  مـن  له أخ إىل عمر ا فأرسل"صلة األخ املشرك بلفظ    : باب، دباأل:كتاب،٥٦٣٦
 مـسلم   أخرجهو.من جتمل للوفود  :باب،باألد:كتاب،٥٧٣١حديث رقم )٢٢٥٨ص/ ٥ج(ورواه أيضاً ،"يسلم

 حترمي استعمال الذهب والفضة على      :اللباس والزينة باب  :كتاب،٢٠٦٨حديث رقم   ) ١٠٥١ص(يف صحيحه   
 ما مل يزد علـى      وإباحة العلَم وحنوه للرجل   ،وإباحته للنساء ،وخامت الذهب واحلرير على الرجل    ،الرجال والنساء 

من طريق نافع وعبد اهللا بن دينار وسامل بن عبد اهللا ثالثتهم عن ابن عمر            )البخاري ومسلم (كالمها  .أربع أصابع 
   .بنحوه
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: لى احلديثاحلكم ع:ثالثاً

 .)٢٢ص(لسعيد حوى" كي ال منضي بعيداً عن احتياجات العصر"انظر إجازة ختصص الدعاة)٥(



 ٢٠٤

 لـى بشرط أال يؤدى ذلك إ     ،وبخاصة إذا كان قريباً    فيه جواز صلة المشرك   :الفائدة الثانية 
 والتـوادد  التحابـب  يستلزم ال واإلحسان والصلة البر مث ":قال ابن حجر  ، مواالته ومحبته 

  .)١("اإلطالق على ليست للمشرك الهدية أنو، عنه المنهي
 غَزونَا مـع  :اَلقَ )٤( عن َأبِي حميد الساعدي )٣(بسنده)٢(البخاري في صحيحه  أخرج  )٩١( 

النَّبِي وك٥( تَب(  َلَةَأي كلى مدَأهو)٦( ِللنَّبِي  اءضيغْلَةً بب)٧(،   ادـرب اهكَـسو)٨(     لَـه كَتَـبو 
مرِهح١٠(")٩(بِب(.  

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٣٣ص/٥ج(انظر فتح الباري البن حجر  )١(
إذا وادع اإلمام ملك القرية هل    :باب:اجلزية:كتاب،٢٩٩٠حديث رقم   )١١٥٣ص/٣ج(صحيح البخاري    )٢(

 .ك لبقيتهميكون ذل
 عن عمرِو بنِ يحيى عن عباسٍ الساعدي عن        )بن خالد ( حدثَنا سهلُ بن بكَّارٍ حدثَنا وهيب      :سند احلديث  )٣(

 ".احلديث... غَزونا:أَبِي حميد الساعدي قَالَ
 محيـد  أبـو  سـعد  بـن  عمرو بن الرمحن عبد :لويقا املنذر بن سعد بن الرمحن عبد : الساعدي أبومحيد)٤(

انظـر  .معاوية خالفة آخر يف وتويف أهلها من مجاعة عنه روى .املدينة أهل يف يعد.كنيته عليه وغلبت الساعدي
  ).٨٣٥ص/٢ج(االستيعاب البن عبد الرب

)٥( تالنيب توجه،والشام القرى وادي بني موضع وكاف ساكنة وواو الضم مث بالفتح:وكب  تـسع  سـنة  يف 
انظـر  .)كم٧٧٨(وتبعد تبوك عن املدينة حوايل    ، الروم لغزو غزواته آخر وهي الشام أرض من تبوك إىلة  للهجر

  .)٨٩ص(وأطلس احلديث النبوي لشوقي خليل)١٥ـ١٤ص/٢ج(معجم البلدان للحموي
 احلجـاز  آخـر  هي وقيل الشام يلي مما )البحر األمحر (القلزم حبر ساحل على مدينة بالفتح يلةأ :أيلة ملك)٦(

وهي اآلن مدينة العقبة علـى رأس       .السالم عليه إبراهيم بن مدين بنت بأيلة مسيت املنذر أبو وقال الشام وأول
 )٥٧ص(وأطلس احلديث النبـوي لـشوقي خليـل       ).٢٩٢ص/١ج(انظر معجم البلدان للحموى   خليج العقبة 
  ).٢٩٤ص/١ج(جر فتح الباري البن حانظر.ماءالعلْ بنأو ا ةبرؤ بن حنايو :وملكها هو

 فاثـة ن بـن  فـروة  له أهداها تلك بل حنني يوم عليها شهد اليت البغلة هذه وليست تسع سنة ذلك وكان)٧(
  ).٢٧٣ص/١ج(انظر فتح الباري البن حجر.اجلذامي

 سـود أ كـساء  :وقيل . املخطَّطة الشملَةُ والبردة وبرود أبراد واجلمع معروف الثياب من نوع البرد :بردا)٨(
  ).٢٩٣ص/ ١ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.برد ومجعها األعراب تلْبسه صور فيه مربع

انظر فـتح   .اجلزية من التزموه مبا عليهم أقره أنه أي البحر بساحل سكاناً كانوا ألم حبرهم بأهل:ببحرهم )٩(
 ).٣٤٦ص/٣ج(الباري البن حجر

  :دراسة احلديث)١٠(
   :سة رجال اإلسناددرا:أوالً

= 



 ٢٠٥

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 ،...باب قبول الهدية مـن المـشركين  :"فيه جواز قبول هدية المشرك قال البخاري    

  .)١(" ...برداً وكساة بيضاء بغلة  للنبي أيلة ملك أهدىو
ضـي اللَّـه   رـ عن َأسماء بِنْت َأبِي بكْرٍ   )٣(بسنده)٢(خرج البخاري في صحيحهأو)٩٢(

ـ عنْهما  فَاستَفْتَيتُ رسـوَل   وهي مشْرِكَةٌ في عهد رسوِل اللَّه)٤(قَدمتْ علَي ُأمي: قَالَتْ 
اللَّه،ُقُلْت:ُأ إنقَ يمدةٌ،تْمباغر يه٥( و(،يُل ُأمقَاَل؟َأفََأص :" كي ُأملص منَع")٦(.  

  ـــــــــــــــــ
= 
 بـن  سـهل :وثقه الدارقطين وقال أبوحامت   ،املكفوف بشر أبو :البصري الدارمي بشر بن بكار بن  سهل ـ١

 مثـان  أو سبعمائتني و  سنة مات وهم رمبا ثقة :وقال ابن حجر  ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ، صدوق ثقة بكار
  .روى له البخاري وأبوداود والنسائي وعشرين

  . ومن يسلم من الوهم، ثقةهو:قال الباحث
والثقات ) ٤/١٩٤ج(واجلرح والتعديل البن أيب حامت    )٢٢٠ص (سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطين    :انظر(

و تقريـب التهـذيب البـن       )٢١٧ــ ص  ٤ج(وذيب التهذيب البن حجـر    )٢٩١ص/٨ج(البن حبان   
  ).٢٥٧(حجر
  ).١٧٠ص(بقت الترمجة له وقد س.تغري تغرياً يسرياًثقة :عجالن بن خالد بن : وهيبـ٢

  .وباقي رواة السند ثقات
أحد جبـل   :باب،احلج:كتاب،١٣٩٢حديث رقم   )٦٥٨ص(وأخرجه مسلم يف صحيحه     :ختريج احلديث :ثانياً

من طريق عمروبن حيىي عن عباس بن سهل عن أيب محيد الساعدي اهلدية ـ  حيبنا وحنبه ـ ومل يذكر فيه قصة  
  .بنحوه
  . رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث: ثالثاً

  ).٩٢٣ـ٩٢٢ص/٢ج(صحيح البخاري )١(
اهلديـة  :بـاب ،كتاب اهلبة فضلها والتحريض عليها    ،٢٤٧٧حديث رقم ) ٩٢٤ص/٢ج(صحيح البخاري  )٢(

 .للمشركني 
عروة ( عن أَبِيه  )بن عروة (شامٍ عن ه  )محاد بن زيد  (حدثَنا عبيد بن إِسماعيلَ حدثَنا أَبو أُسامةَ      :سند احلديث  )٣(

 ".احلديث...قَالَت ـ رضي اللَّه عنهماـ  عن أَسماَء بِنت أَبِي بكْرٍ )بن الزبري
 علـى  ماتت أم أسلمت أا يف العلماء واختلف العامرية القرشية العزى عبد بنت قيلة وأم أمساء هي   :ُأمي)٤(

  ).٨٩ص/٧ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووى.شركةم موا على واألكثرون كفرها
  ).٢٣٤ص/٥ج(انظر فتح الباري .إيل والتودد وجماوريت مين القرب يف :راغبة )٥(
  :دراسة احلديث) ٦(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
= 



 ٢٠٦

  :دعوية والتربويةفوائد الحديث ال
 في الحديث جواز اإلهداء للكافر وقبول هديتـه وأن ذلـك مـن بـاب مراعـاة                

 توصـل  كما ونحوه المال من توصل الكافرة الرحم أنو"،لعله يكون مدعاة إلسالمه   ،أحواله
  .)١("المسلمة

وكذا يجوز معاملتهم بحدود أال يجـر ذلـك شـراً علـى المـسلمين قـال ابـن           
 مـا  مـنهم  يبـاع  ال الحـرب  أهـل  أن إال جائز، كلهم الكفار من عوالبي الشراءو ":بطال

  .)٢("عليهم به ونويقَّ ما وال والسالح، العدة من المسلمين إهالك على به يستعينون

ـ   ويؤخذ من قول ابن بطال التأصيل لمقاطعة بضائع العدو؛     وى ال أن نفتح لـه أبوابنـا فيتقَّ
  . هو حال كثير من بالد المسلمين اليوم كماويصنع سالحاً يقتل به أهلنا، اقتصاده

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
= 
ذكره ابن حجر يف املرتبة الثانية من مراتب التدليس وهى           مدلس   ثبت ثقة: هومحاد بن أسامة     :سامةأـ أبو   ١
  ).١١٤ص(وسبقت الترمجة له يف البحث ، قبل األئمة تدليسه لقلة ما دلسه أو ألنه ال يروى إال عن ثقةمن
 سنة مات ،القطان احلسن أبو بذلك ذكرهثقة رمبا دلس     ،صغري تابعي العوام بن الزبري بن:ـ هشام بن عروة   ٢

  .روى له الستة سنة ومثانون سبع وله وأربعني ستمائة و
  .اتب التدليس الذين ينذر تدليسهموقد ذكره ابن حجر يف املرتبة األوىل من مر،قة يدلسهو ث:قال الباحث

  ).٢٦ص(و طبقات املدلسني البن حجر )٥٧٣ص(تقريب التهذيب البن حجر : انظر(
  .وباقي رجال السند ثقات

فـضل  : باب،الزكاة: كتاب،١٠٠٣حديث رقم   ) ٤٥٩ص(وأخرجه مسلم يف صحيحه     :ختريج احلديث :ثانياً
  عبد اهللا بن إدريس عن     من طريق .ولو كانوا مشركني  ،الد والوالدين النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألو     

  .هشام بن عروة به بنحوه
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٢٣٤ص/٥ج(انظر فتح الباري البن حجر )١(
 ).٤١٠ص/٤ج(وفتح الباري البن حجر )٣٥٢ـ ١١ج(بطال البن البخاريصحيح   شرحانظر)٢(



 ٢٠٧

  )٢(ديناه والمع)١(ألحوال أهل الذمة مراعاته :المطلب الثاني
 الشريعة هذه اهتمت ولقد البشر، بمصالح يتعلق ما لكل شامل منهج اإلسالمية الشريعة إن

 ـــــــــــــــــ
ـ اهللا رمحهـ  اجلوزية قيم ابنقال :أصناف الكفار)١(  وأهـل  عهـد،  أهـل  وإمـا  حرب أهل إما الكفار:" 

  :منهم نوع كل عن نبذة وهذه". أمان وأهل هدنة، وأهل الذمة، أهل: ثالثةأصناف:دالعه
 ورسـوله  اهللا حكم حتت يكونوا بأن رضوا حبيث لذمةا عقد يف املسلمني مع دخلوا الذين فهم: الذمة أهل. ١

 فيمـا  دينهم على إقرارهم مقابل يف والصغار اجلزية عليهم مضروباً اإلسالم دار يف مقيمني وسلم عليه اهللا صلى
 بِـالْيومِ  والَ بِاللّـه  يؤمنونَ الَّذين الَ قَاتلُواْ{ : تعاىل اهللا قال هلم،كما اإلسالمية الدولة محاية مع بينهم
 حتى أُوتواْ الْكتاب الَّذين من الْحق دين يدينونَ والَ ورسولُه حرم اللّه ما يحرمونَ والَ اآلخرِ
 الـذمي  ينقـضه  مل ما مؤبد عقد الذمة وعقد.٢٩سورة التوبة آية }صاغرونَ وهم يد عن الْجِزيةَ يعطُواْ
     .املعروفة العهد نواقض من قضٍبنا
 دارهم يف يكونوا أن على املسلمني صاحلوا الذين وهم الصلح وأهل العهد بأهل أيضاً ويعرفون: اهلدنة أهل. ٢
 حماربة عن الكف عليهم ولكن الذمة، أهل على جتري كما اإلسالم أحكام عليهم جتري ال - الكفار دار أي -

  :فيهم تعاىل اهللا قال الذين وهؤالء املسلمني،
  .٧سورة التوبة آية .}لَهم فَاستقيمواْ لَكُم فَما استقَامواْ{
 بأمـان  يـدخلون  فيهـا  إقامة أو هلا استيطان غري من اإلسالم دار يدخل الكافر هو املستأمن: األمان أهل. ٣

 تعـاىل  اهللا كـالم  سمعواي حىت املسلمون يدخلهم مستجريين أو جتار أو وسفراء رسل إما وهؤالء املسلمني،
 اللّه كَالَم يسمع حتى فَأَجِره استجارك الْمشرِكني من أَحد وإِنْ { :تعاىل اهللا قال كما اإلسالم عليهم ويعرض

ثُم هغلأَب هنأْملِّغوا يسلموا مل وإن فبها، أسلموا فإن .٦ سورة التوبة آية    }مم من الغاية ضاءق بعد مأمنهم بزيار 
أحكـام  راجع    .حربياً حكمه عاد احلرب دار إىل عاد فإذا يقتلوا، وال اجلزية عليهم تضرب وال اإلسالم، لبلد

يوسف أمحد  :  حتقيق ، عبد اهللا حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي        أيب :تأليف )٨٧٤ـ٨٧٣ص  /٢ج (أهل الذمة 
 ١٤١٨ ، بـريوت  – الدمام   - دار ابن حزم     -رمادى للنشر   .الطبعة األوىل ،  شاكر توفيق العاروري   -البكري  

  .م١٩٩٧ -هـ
 يف واملعاهد . عهدا مراعاته يلزم الذي املوثق ومسي ،حال بعد حاالً ومراعاته الشيء حفظ العهد:املعاهدين)٢(

كلمـا كانـت    ،واملعاهدات مشروعة يف اإلسالم   ،املسلمني عهد يف الكفار من يدخل مبن خيتص الشرع عرف
ولإلمام أن يتعاهد مع غري املسلمني إذا كان يف ذلـك صـالح الـدين               ،الًلتحقيق مقاصد املسلمني العامة   سبي

انظر مفردات غريـب القـرآن للراغـب األصـفهاين         .وكان يرجو أن يتألفهم بذلك على اإلسالم      ،واإلسالم
دار ،نيـة الطبعـة الثا  ،وهبـة الزحيلـي   :األستاذ الـدكتور  : تأليف)٣٣٥ص(ونظام اإلسالم )١٠٢٠ص/١ج(

 الذِّمـة  أهل على احلديث يف يطْلَق ما وأكثر عهد وبينه بينك كان من:  واملُعاهد.م١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٣،قتيبة
انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر ال       .ما مدةً احلَرب ترك على صوحلوا إذا الكُفَّار من غريهم على يطلق وقد

 ).٦١٣ص/٣ج(بن األثري



 ٢٠٨

 المسلمين وغير المسلمين بين العالقات تغفل لم نهاأ حتى البعض، بعضهم مع العباد بعالقة
  .األخرى  الشرائع والمللأهل من

 حربـي  إما فالكافر ،كافر وإما مسلم إما الناس إن": في تقسيم الناس   قال ابن حجر  
  .)١("ذمي وإما،به يوصى وال

ومنـع  ،من غير المسلمين   دينالمعاهالذميين و  على دماء هؤالء     وقد حافظ النبي  
   .من ظلمهم أو قتلهم

رضـي اللَّـه   ـ عن عبد اللَّه بنِ عمـرٍو    )٣( بسنده)٢( البخاري في صحيحهأخرج)٩٣(
ـ عنْهما   النَّبِي نع قَاَل:"نَّةةَ الْجاِئحر رِحي ا لَمداهعقَتََل م ن٤م،   ـنم ـدا تُوجهرِيح ِإنو

  .)٥("مسيرة َأربعين عاما

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ـ .اإلحسان ألهل الذمة والمعاهدين فيه  رضي اهللا عنـه ـ    وقد أوصى عمر بن الخطاب 

  :بهؤالء الذميين
ـ عن عمر)٧(بسنده )٦( في صحيحه البخاريأخرج)٩٤(   رضي اللَّه عنْـه     بن الخطاب 

 وَأن يقَاتََل من وراِئهِم ولَا      ،دهمَأن يوفَى لَهم بِعه   وذمة رسوِله ،وُأوصيه بِذمة اللَّه  " :قَاَل

 ـــــــــــــــــ
  ).٦٨ص/٧ج( البن حجرتح الباريانظر ف )١(
   .إمث من قتل معاهداً بغري جرم:باب،اجلزية: كتاب،٢٩٩٥حديث رقم )١١٥٥ص/٣ج: (صحيح البخاري)٢(
 حدثَنا الْحـسن بـن عمـرٍو حـدثَنا          )بن زياد (حدثَنا قَيس بن حفْصٍ حدثَنا عبد الْواحد      :سند احلديث  )٣(

داهجرٍو) جرببن(ممنِ عب اللَّه دبع ناـ  عمهنع اللَّه يضـر بِيالن نع ِ...احلديث" 
)٤(ةنةَ الْجحائر رِحي م مل أي:لَمشها يية يف غريب احلديثهاانظر الن.رِحي)٦٥٨ص/٢ج.(  

  :دراسة احلديث) ٥(
  . رجال اإلسناد كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
بـاب إمث   ،الديات: كتاب،٦٥١٦حديث رقم   ) ٢٥٣٣ص/٦ج( أيضاً  وأخرجه البخاري  :ختريج احلديث :ثانياً

   .بنحوهبه عن قيس بن حفص ، بغري جرمذمياًمن قتل 
  .رواه البخاري يف صحيحه: احلكم على احلديث:ثالثاً

 الذمة وال   يقاتل عن أهل  :باب،اجلهاد والسري :كتاب،٢٨٨٧حديث رقم )١١١١ص/٣ج(صحيح البخاري  )٦(
 .يسترقون

بـن عبـد    ( عن حـصينٍ   )وضاح بن عبد اهللا   ( حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ حدثَنا أَبو عوانةَ       :سند احلديث ) ٧(
 ".احلديث... قَالَ وأُوصيه ـرضي اللَّه عنهـ  عن عمرِو بنِ ميمون عن عمر )الرمحن



 ٢٠٩

مكَلَّفُوا ِإلَّا طَاقَتَه١("ي(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
بحفظ العهود وعدم تكليـف النـاس       ،  على وصية الناس   حرص الصحابة من بعد النبي      

  .ومراعاة أحوالهم ،فوق طاقتهم
 المـأخوذ  يطيـق  مـا  قدر إال الجزية أهل من يؤخذ ال أنويستفاد  :"قال ابن حجر  

  .)٢("منه

إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بالدنا يقـصدونه، وجـب علينـا أن                 
 فـإن    لمن هو في ذمة اهللا تعالى وذمة رسـوله          ونموت دون ذلك صوناً    ،نخرج لقتالهم 

    .تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث)١(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
والعجلـي  ،وأبو زرعة وابـن معـني     ،وثقه أمحد :الكويف اهلذيلأبو،السلَمي الرحمنِ عبد بن حصين:ـ حصني 

: وقـال الـذهيب   ،ثقة ساء حفظه يف اآلخـر     :وقال أبو حامت  ، وذكره ابن حبان يف الثقات    ، والنسائي يف الكىن  
 روى لـه    وتسعون ثالث وله وثالثني ستمائة و  سنة مات اآلخر يف حفظه تغري ثقة :وقال ابن حجر  ،ثقةحجة
وعده العالئي يف القسم األول من املختلطني وهو الـذي       ،وأنكر ابن املديين اختالط حصني    : قال العالئي .الستة

  .يقبل العلماء اختالطه لقصر مدة اختالطه أو لتمييز روايته بعد االختالط
  .فهو من القسم األول عند العالئياختالطه ال يضر  و،هو ثقة اختلط:قال الباحث

 واجلرح والتعديل )٣٠٥ـ ص ١ج( للعجلي ومعرفة الثقات )٣٢٩ـ ص ٢ج(ذيب التهذيب البن حجر   :انظر(
كواكـب  ال)١٧٠ص(و تقريب التهـذيب   )٣٣٨ ص /١ج(والكاشف للذهيب   )١٩٣ـ ص ٣ج(البن أيب حامت  

  ).٢٢ـ٢١ص(املختلطني للعالئيو)٢٣ص(النريات البن ماكوال
  .وباقي رواة السند ثقات

اجلهـاد  :كتـاب ،٢٨٨٧حـديث رقـم   )١١١١ص/٣ج( أيـضاً  أخرجه البخـاري  و:ختريج احلديث :ثانياً
  .بنحوهبه من طريق حصني .يقاتل عن أهل الذمة وال يسترقون:باب،والسري

  . يف صحيحهرواه البخاري: احلكم على احلديث
  ).٢٦٧ص/٦ج(انظر فتح الباري البن حجر )٢(



 ٢١٠

  :ر بمراعاة القبط أهل مصوقد أمر النبي
قَـاَل  :ـ رضي اهللا عنـه ـ قـال   أبي ذر  عن )٢(هسندب)١(هأخرج مسلم في صحيح)٩٥( 

 وُل اللَّهسر "     اطيرا الْقيهف ذْكَرا يضَأر ونتَفْتَحس ٣(ِإنَّكُم(،     ملَه ا فَِإنرا خَيهلوا بَِأهصتَوفَاس
  .)٥(")٤(ذمةً ورحما

  :ويةفوائد الحديث الدعوية والترب
ـ ،هل مصر ـ وهم القبط ـ خيـراً    بأيوصي رسول اهللا  إذا "ي الحـديث  ومعن

 سوء يحملنكم وال تنكرون عما بالعفو وقابلوهم إليهم فأحسنوا،منهم وتمكنتم عليهم استوليتم
  .)٦("والقضاة األمراء من للوالة فالخطاب . إليهم اإلساءة على أقوالهم وقبح أفعالهم

  
  

 ـــــــــــــــــ
وصية الـنيب   :باب،فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم    :كتاب،٢٥٤٣حديث رقم   )١٢٦٨ص(سلم  حيح م ص)١(

 .بأهل مصر
بـن عمـران   ( أَخبرنِي حرملَةُ )عبد اهللا ( أَخبرنا ابن وهبٍ   )أمحد بن عمرو  (حدثَنِي أَبو الطَّاهرِ  :سند احلديث )٢(

يلي حدثَنا ابن وهبٍ حدثَنِي حرملَةُ وهو ابن عمرانَ التجِيبِي عن عبد    ح و حدثَنِي هارونُ بن سعيد الْأَ       )املصري
 ".احلديث...الرحمنِ بنِ شماسةَ الْمهرِي قَالَ سمعت أَبا ذَر يقُولُا 

 أربعـة  مـن  جزًءا يجعلُونه الشام وأهلُ . دالبال أكثر يف عشره نصف وهو الدينار أجزاء من جزء:الْقرياطُ)٣(
 كـان  وإن بالذكر وخصها مصر املُستفْتحة باألرض وأراد،قراط: أصلَه فإنَّ الراء من بدل فيه والياء . وعشرين
 يكْرهـه  مـا  أسمعه إذا قَرارِيط فُالناً أعطَيت: يقولوا أن أهلها على يغلب كان ألنه غريها يف مذْكوراً القرياطُ

   ).٦٤ص/٤ج(انظر النهاية يف غريب احلديث(
 أهـل  من قبطيةً كانت إمساعيل أم هاجر فلكون الرحم وأما،واحلق احلرمة هي الذمة:فَإِنَّ لَهم ذمةً ورحما   )٤(

 بـراهيم إ أم ريـة ما فلكون )يف رواية مسلم عن أيب بصرة      "(فإن هلم ذمة وصهراً    :"يف قوله "الصهر وأما،مصر
  ).٩٧ص/١٦ج(صحيح مسلم بشرح النوويو) ٦٤ص/٤ج(النهاية يف غريب احلديث البن األثري: انظر.(منهم

  :دراسة احلديث)٥(
  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
محن بـن  من طريق حرملة  عن عبد الـر "فإن هلم ذمة وصهراً"وفيه (  أيضاً وأخرجه مسلم :ختريج احلديث :ثانياً

  ." بنحوهبهمشاسة 
 . رواه مسلم يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٤٠٨ص/١ج(انظر فيض القدير للمناوي)٦(



 ٢١١

  لمطلب الثالثا
   ألحوال أهل الكتاب همراعات

وشركهم باهللا تعالى إال أن لهـم خطابـاً خاصـاً           ،إن أهل الكتاب مع كفرهم بنبوة محمد      
التي يتوجب على الـدعاة تبلـيغهم       ،إن اليهود والنصارى من أمة الدعوة     ".يراعي أحوالهم 
  .)١("نوذلك بمنتهى أساليب الرفق واللي،وإقامة الشهادة عليهم يوم القيامة،برسالة اإلسالم

 آمنَّا وقُولُوا منْهم ظَلَموا ِإلَّا الَّذين َأحسن هي بِالَّتي ِإلَّا الْكتَابِ َأهَل تُجادلُوا ولَا{:تعالىقال 

  .)٢( }مسلمون لَه ونَحن واحد وِإلَهكُم وِإلَهنَا ِإلَيكُم وُأنزَِل ِإلَينَا ُأنزَِل بِالَّذي

الجحـود بـاهللا    :مـن هـذه المعـاني     .بعضها غير مراد لنا يقيناً    ،لها معان  )كفار(كلمةإن  "
فال ،كما هو شأن الماديين ال يؤمنون بأي شيء وراء الحس         ، وبالدار اآلخرة  ،وبرسله،تعالى

ونحن إذا تحدثنا عن أهل الكتاب ال نريد وصفهم بـالكفر           .وال بآخرة ،وال بنبوة ،يؤمنون باهللا 
  .)٣("ا نقصد أنهم كفار برسالة محمد وبدينهوإنم، بهذا المعنى

 ال يمنـع أن تكـون لنـا    اوهذ،فقد أشركوا مع اهللا غيره  وهم مع كفرهم برسالة محمد      
وصـية  دلَّ على ذلك    ،،ألنهم يختلفون عن الملحدين والمنكرين    خصوصية في خطابنا معهم   

  : اليمنإلي لمعاذ بن جبل حين بعثه النبي
ـ عن ابنِ عباسٍ  بسنده، في صحيحه البخاريأخرج*   قَـاَل  : قَاَلـ  رضي اللَّه عنْهما 

 وُل اللَّهسر:   ٍلبنِ جب اذعنِ   ، ِلممِإلَى الْي ثَهعب ينتَابٍ     "حَل كا َأهمي قَوتَْأتس ِإنَّك،  مفَِإذَا جِْئتَه
 فَِإن هـم َأطَـاعوا لَـك    ،رسوُل اللَّه محمدا وَأن،ا اللَّهفَادعهم ِإلَى َأن يشْهدوا َأن لَا ِإلَه ِإلَّ 

بِذَِلك،   لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يف اتلَوص سخَم هِملَيع ضفَر قَد اللَّه َأن مهوا   فَِإ،فََأخْبِرَأطَـاع مه ن
 بِذَِلك لَك،    ضفَر قَد اللَّه َأن مهفََأخْبِر      نقَةً تُْؤخَذُ مدص هِملَيلَى   عع دفَتُر اِئهِميَأغْن   اِئهِمفُقَـر

    بِذَِلك وا لَكَأطَاع مه فَِإن، اِلهِموَأم اِئمكَرو اكفَِإي،  نـيبو نَهيب سلَي ظْلُومِ فَِإنَّهةَ الْموعد اتَّقو
ابجح ٤("اللَّه(. 

  

 ـــــــــــــــــ
  ).١٣٠ص(انظر الدعوة إىل اهللا ليحىي الدجين )١(

  .٤٦سورة العنكبوت آية  )٢(
غـري  "وهـو وقد رأى القرضاوى أن نسميهم مبصطلح جديد        ) ٤٤ص(خطابنا يف عصر العوملة للقرضاوي     )٣(

  .ليكون ألطف معهم"املسلمني
  ).٢٠حديث رقم(سبق خترجيه   وقد.رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهمااحلديث )٤(



 ٢١٢

  :لدعوية والتربويةفوائد الحديث ا
  .كتاب أهل وأنهم لدعوتهم، سيذهب الذين القوم بطبيعة معاذًا أخبر  أنه نالحظ

 بطريقـة  يـدعوهم  أن عليـه  لكان - المثال سبيل علىـ   مالحدة أو مجوسا كانوا لو إذ"
 وهذا مـنهج نبـوي كـربم رسـمه    ، ألحوال أهل الكتاب  وفي ذلك مراعاة النبي     ،أخرى
جبل ولمن يريد أن يسير على هدي الصحابة الكرام وما أحـوج الـذين               لمعاذ بن    النبي

يترسـمون  ،ف أمـام هـذا الهـدي النبـوي        نذروا أنفسهم للدعوة إلـى اهللا إلـى الوقـو         
  .)١("وحينئذ تكون خطاهم في الطريق الصحيح،وتطبيقاً،ويستوعبونه فهماً ووعياً،خطاه

 وسـعة  ،عطائه وجزيل ،وثوابه ،تعالى اهللا بفضل المؤمنين أو الناس وبشروا ":قال العيني 
 تـألف في ،الوعيد وأنواع التخويف بذكر :يعني "تنفروا وال" :قوله في المعنى وكذا ،رحمته
 بلـغ  ومـن  ،الصبيان من البلوغ قارب من وكذلك ،عليهم التشديد بترك إسالمه قرب من
 اإلسـالم  أمور انتك كما ،قليالً قليالً الطاعة بأنواع بجميعهم يتلطف ،المعاصي من وتاب
 المريـد  الطاعة في الداخل على رسي متى ألنه ،شيء بعد شيئاً التكليف في ،التدريج على

 وإن ،فيها يدخل ال أن أوشك عليه عسر ومتى ،غالباً فيها وتزايد عليه سهلت فيها للدخول
  اهللا رسـول  فـأمر ..،بالرفق للوالة األمر وفيه، يستحملها ال أو ،يدوم ال أن أوشك دخل
  .)٢("ربالسرو واإلخبار بالخير بالوعد باآلخرة يتعلق وفيما ،بالتسهيل بالدنيا يتعلق فيما

باب قبول الهدية من    : الهدية من أهل الكتاب قال اإلمام البخاري        ولقد قبل النبي    
  .)٣(..." المشركين

ـ  عن علي)٥(بسنده)٤(في صحيحهمسلم أخرج )٩٦(  )٦(ُأكَيدر دومةَ َأن  ـ رضي اهللا عنه 

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٧٥ص/٢ج(انظر السرية النبوية للصاليب)١(
 ).٤٧ـ ص٢ج(انظر عمدة القاري للعيين )٢(
  ).٩٢٢ص/٢ج(البخاري صحيح)٣(
باب حترمي استعمال إنـاء الـذهب       ، والزينة اللباس:كتاب،٢٠٧١حديث رقم   )١٠٥٦ص(صحيح مسلم    )٤(

 ..."وإباحته للنساء،وخامت الذهب واحلرير على الرجال،والفضة على الرجال والنساء
 وزهير بن حربٍ واللَّفْظُ لزهيـرٍ  )حممد بن العالء  (وحدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ وأَبو كُريبٍ       :سند احلديث  )٥(
جممد بن  ( عن أَبِي عون الثَّقَفي    )كدام( عن مسعرٍ  )بن اجلراح (لَ أَبو كُريبٍ أَخبرنا و قَالَ الْآخران حدثَنا وكيع        قَا

  "ديثاحل... أَنَّ أُكَيدر دومةَ)بن أيب طالب( عن علي)عبد الرمحن بن قيس( عن أَبِي صالحٍ الْحنفي)عبيداهللا
 وقال ،الصحابة يف نعيم وأبو منده بن ذكره اجلندل دومة صاحب،امللك عبد بن أكيدر هو :دومة كيدرأ )٦(

 وتعقب،لعمر فوهبها سرياء حلة النيب وأهدى أسلم إنه مث الوليد بن خالد مع سرية إليه وأرسل إليه كتب
= 



 ٢١٣

ى ِإلَى النَّبِيدَأهايلع طَاهرِيرٍ فََأعح بمِ ": فَقَاَل، ثَواطالْفَو نيا برخُم ٢(")١( شَقِّقْه(.  
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

ومع ذلـك فقـد قبـل       ، ألهل الكتاب إذ أن أكيدر كان نصرانياً       فيه مراعاة النبي  
  .  وذلك طمعاً في إسالمههديتهالنبي

 يقوم لجنازة رجل مـن أهـل         جعلته ،لهذا الصنف من الناس    ومراعاة النبي   
  :الكتاب

   رضي اللَّه عنْهمـا ـ عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه   )٤(بسنده)٣(أخرج البخاري في صحيحه)٩٧(
 ، ِإنَّها جِنَازةُ يهـودي    : فَقُلْنَا يا رسوَل اللَّه    ،منَا بِه  وقُ  مر بِنَا جنَازةٌ فَقَام لَها النَّبِي      :قَاَل
  .)٥("ِإذَا رَأيتُم الْجِنَازةَ فَقُوموا ":قَاَل

  ـــــــــــــــــ
= 

 إنه قال ومن السري أهل بني فيه خالف ال وهذا،يسلم ومل وصاحله النيب إىل أهدى إمنا :فقال األثري بنا ذلك
  ).٢٤٢ـ١/٢٤١ج(انظر اإلصابة يف متييز الصحابة.نصرانياً كان بل ظاهراً خطأ أخطأ فقد أسلم

 محـزة  بنت فاطمةعلى ، و   والدة هاشم بن أسد بنت وفاطمة النيب بنت فاطمة بالفواطم املراد :الفواطم)١(
 ).٢٩٧ص/١٠ج(انظر فتح الباري . املطلب عبد بنا
  :دراسة احلديث)٢(

  .رجال السندكلهم ثقات : دراسة رجال اإلسناد:أوالً
اهلبة وفـضلها   :كتاب،٢٤٧٣حديث رقم ) ٩٢٢ص/٢ج( يف صحيحه   البخاري أخرجه و :ختريج احلديث :ثانياً

عـن أيب صـاحل     " أيب عون "من طريق حممد بن عبيد اهللا بن قيس         .باب هدية ما يكره لبسه      ،والتحريض عليها 
  .نفي عن على بن أيب طالب رضي اهللا عنه بنحوهاحل
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً

 .من قام جلنازة يهودي: باب،اجلنائز: كتاب،١٢٤٩حديث رقم )٤٤١ص/١ج(صحيح البخاري )٣(
 عن عبيد اللَّه بنِ     )بن أيب كثري  ( عن يحيى  )بداهللابن أيب ع  (حدثَنا معاذُ بن فَضالَةَ حدثَنا هشام     :سند احلديث ) ٤(

اللَّه دبنِ عابِرِ بج نمٍ عقْسا ـممهنع اللَّه يضةٌ: قَالَـ رازنا جبِن راحلديث... م." 
   :دراسة احلديث)٥(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
سبقت الترمجة  .  للقدر كما قال العجلي    ومل يكن يدعو  .بالقدر رمي وقد ثبت  ثقة :ـ هشام بن أيب عبد اهللا     ١
  ).٩٨ص(له 
سبقت الترمجة  . وقد روى عن عبيد اهللا بن مقسم        ، ثقة ثبت متهم بالتدليس واإلرسال    : ـ حيىي بن أيب كثري    ٢
  ).١٦ص(له 

= 



 ٢١٤

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
قال ابـن   ،  لجنازة اليهودي على أقوال كثيرة     اختلف العلماء في سبب قيام النبي       

 ذلـك  شعري لما؛الموت رؤية بعد الغفلة على اإلنسان يستمر ال أن الحديث ومقصود":حجر
وقـال  ،)١("مـسلم  غيـر  أو،مسلماً الميت كون فيه استوي ثم فمن الموت بأمر التساهل من

لهـا  باب من قام لجنازة يهـودي  : " قولهوترجمة البخاري في، ن الحديث منسوخ إبعضهم  
فـي إحـدى روايـات     قد جـاء    و،مسلمالقيام لجنازة غير ال   داللة أخرى وكأنه يرى جواز      

  ."أليست نفساً" :قوله كما في التخريج،البخاري
  :إلسالم فأسلماودعاه إلى ،غالماً يهودياً في مرضهوقد عاد النبي

ـ رضي اللَّه عنْهـ عن َأنَسٍ  )٣(بسنده )٢( البخاري في صحيحهأخرج )٩٨( كَـان  : قَـالَ  
 فَقَـاَل   ، يعـوده فَقَعـد عنْـد رْأسـه         فَمرِض فََأتَاه النَّبِي ،  بِيغُلَام يهودي يخْدم النَّ   

لَه:" ملَأس"     هنْدع وهو ِإلَى َأبِيه فَنَظَر،  فَقَاَل لَه :    لَممِ فََأسا الْقَاسَأب عَأط ، النَّبِي جفَخَر  وهو 
  .)٤("قَذَه من النَّارِالْحمد ِللَّه الَّذي َأنْ:"يقُوُل

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 من فيه هم لما وتركهم عنهم اإلسالم دعوة حجب تعني ال الكافرين من البراءةإن  

 ونهـيهم  ،بالمعروف وأمرهم الخير إلى الناس دعوة أهله على اإلسالم يوجب بل ،ضالل

  ـــــــــــــــــ
= 
ـ  "وزاد فيها ،١٢٥٠حديث رقم   )٤٤١ص/١ج( أيضاًَ وأخرجه البخاري : ختريج احلديث :ثانياً " ساًأليـست نف
البخـاري  (كالمها.القيام للجنازة:باب،اجلنائز: كتاب،٩٦٠حديث رقم )٤٣٦ص( مسلم يف صحيحه    أخرجهو

  .من طريق هشام عن حيىي عن عبيد اهللا عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ بنحوه) ومسلم
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).١٨٠ص/٣ج(انظر فتح الباري البن حجر  )١(
إذا أسلم الصيب فمـات هـل       :باب،اجلنائز:كتاب،١٢٩٠حديث رقم   ) ٤٤٥ص/١ج(صحيح البخاري    )٢(

  ...".يصلى عليه 
رضي ـ  عن أَنسٍ  )بن أسلم(حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ حدثَنا حماد وهو ابن زيد عن ثَابِت:سند احلديث) ٣(

هنع قَا ـاللَّه بِيالن مدخي يودهي لَ كَانَ غُلَام رِضاحلديث... فَم" 
  :دراسة احلديث) ٤(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
  .رواه البخاري يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
  .رواه البخاري يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٢١٥

ال يكـون   و،اإلسـالم  إلى تحولهم يف األكيدة والرغبة،هدايتهم على والحرص ،المنكر عن
  . طمعاً في إسالمهاوراحتها رضاها واستجالب مداخلها من النفوس إلى بالدخول ذلك إال

 العهـد  حسن وفيه،مرض إذا وعيادته المشرك استخدام جوازوفيه   ":قال ابن حجر  
  .)١(" عليه عرضه ما منه صحته ولوال الصبي على اإلسالم وعرض الصغير واستخدام

 ألن ؛لـه  جـاراً  الذمي كان إذا سيما وال الذمة أهل عيادة جواز وفيه:" العيني وقال
  .)٢("سالم اإلفي ليرغبوا بهم التآلف وزيادة اإلسالم محاسن إظهار فيه

 ترى أال إليه، إجابته رجا إذا اإلسالم إلى ليدعى ؛المشرك عادي إنما":قال ابن بطال  
 أبـى  عمه على اإلسالم عرض وكذلك سالماإل النبي عليه عرض حين أسلم اليهودي أن

 تنبغـي  فـال  إنابته رجيت وال الكافر بإسالم يطمع لم إذا فأما به، له اهللا يقض فلم طالب،
  .)٣("عيادته

 بعيادتـه  يقـع  فقـد  المقاصد باختالف يختلف ذلك أن يظهر والذي:"قال ابن حجر  
  .)٤(" أخرى مصلحة

  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٢١ص/٣ج(انظر فتح الباري البن حجر )١(
 ).١٥٧ص/٨ج(عمدة القاري للعيين انظر)٢(
 ).١٠/١١٩ج(وفتح الباري البن حجر)٤٧٥ـ ص١٧ج(بطال البن البخاريصحيح  شرحانظر )٣(
 ).١١٩ص/١٠ج(انظر فتح الباري البن حجر )٤(



 ٢١٦

  الرابعالمطلب 
   والزوارافدينو ألحوال المراعاته

ويتحمل صعوبة أخـالق  ، يسألهم ويعلمهم فكان،)١(ن بأحوال الوافدي  هتم النبي القد  
  .ويكرمهم،بعضهم

ـ    ماِلك بنَِأنَسِ عن  بسنده البخاري في صحيحهأخرج*  بينَما : يقُوُل ـ رضي اهللا عنه 
   النَّبِي عم لُوسج ننَح  جِدسي الْمف ،   ٌل عجخََل رد     جِدسي الْمف ٍل فََأنَاخَهملَى ج،  قَلَهع ثُم ، 

  مقَاَل لَه ثُم:  دمحم كُمَأي ،النَّبِيو   هِمانَيـرظَه نـيٌئ بتَّكفَقُلْنَـا . م:    ضيـُل الْـَأبجـذَا الره
 فَقَـاَل الرجـُل     ،"قَد َأجبتُك:"   لَه النَّبِي   فَقَالَ ، يا ابن عبد الْمطَّلبِ    :فَقَاَل لَه الرجلُ  ،الْمتَّكُئ
ِللنَّبِي:          كي نَفْسف لَيع فَلَا تَجِد َألَةسي الْمف كلَيع دشَدفَم اِئلُكا    ": فَقَالَ ،ِإنِّي سدا بمْل عس

فَقَالَ ،"لَك :     َأاللَّه لَكقَب نم برو كببِر َألُكَأس    ِإلَى النَّاسِ كُلِّهِم لَكسفَقَالَ ، َأر :" منَع مقَاَل "اللَّه: 
          لَةاللَّيمِ ووي الْيف سالْخَم اتلَوالص لِّينُص َأن كرَأم َأاللَّه بِاللَّه كقَالَ ،َأنْشُد :"   ـمنَع ماللَّه"، 

َأنْـشُدك  :قَاَل "اللَّهم نَعم ":قَاَل،ن نَصوم هذَا الشَّهر من السنَة َأنْشُدك بِاللَّه َأاللَّه َأمرك أَ :قَاَل
فَقَـاَل  ،فَتَقْـسمها علَـى فُقَراِئنَـا     ،بِاللَّه َأاللَّه َأمرك َأن تَْأخُذَ هذه الصدقَةَ مـن َأغْنياِئنَـا          

النَّبِي": منَع ماللَّه"  جُلفَقَاَل الر:    ا جِْئتَ بِهنْتُ بِمي     ، آممقَو ناِئي مرو نوُل مسَأنَا رَأنَا ،وو
  .)٢("ضمام بن ثَعلَبةَ َأخُو بني سعد بنِ بكْرٍ

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
والدليل علـى كـون     ، أحوال الوافدين وتحمل صعوبة أخالقهم      النبي   لقد راعي 
  : على النبي ضمام كان وافداً

طلحة بن عبيد اهللا ـ رضي اهللا عنـه ـ     عن)٤(بسنده)٣( البخاري في صحيحهأخرج)٩٩(

 ـــــــــــــــــ
هـم  :الوفـد :"قال ابن كثري،و للدخول فيه  أ،للتعرف على اإلسالم   هم من قدموا إىل النيب       :الوفود:الوفد)١(

وجيب يف حقهم التكـرمي     ،هم الذين يفدون على زعماء القوم يف حاجة       :والوفود،"ومنه الوفود ،القادمون ركباناً 
 املـسلمني  من يكون أن من أعم والوفد،وافد واحدهم البالد ويردون جيتمعون القوم هم والوفد ،وعدم اإلهانة 

والوفـود يف العهـد     ،)٢٩٨ص/ ١٤ج(قاري عمدة ال  و)١٣٨ص/٣ج(انظر تفسري ابن كثري   ..املشركني من أو
 .هـ١٤٠٤،األردن،مكتبة املنار،الطبعة األوىل،علي رضوان األسطل: تأليف)٢٢ص(املكي وأثرها اإلعالمي 

  ).٨٩حديث رقم(رجيه وقد سبق خت، البخاري يف صحيحهاحلديث رواه  )٢(
 .الزكاة من اإلسالم :باب،اإلميان:كتاب،٤٦حديث رقم)٢٥ص/١ج(صحيح البخاري  )٣(
 )نافع( قَالَ حدثَنِي مالك بن أَنسٍ عن عمه أَبِي سهيلِ         )بن عبداهللا بن أويس   (حدثَنا إِسماعيلُ :سند احلديث ) ٤(

أَبِيه نع كالنِ مقُولُ)مالك بن أيب عامر(بي اللَّه ديبع نةَ بطَلْح عمس هاحلديث... أَن" 
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 ولَـا   )٢( يسمع دوِي صوته   )١( من َأهِل نَجد ثَاِئر الرْأسِ     جاء رجٌل ِإلَى رسوِل اللَّه     ":قال
سي ونَا فَِإذَا هتَّى دقُوُل حا يم فْقَهلَامِيالِْإس ن٣("الحديث...َأُل ع(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
وقرب عهـدهم   ، غلظة هؤالء الوافدين مراعياً أحوالهم وطباعهم      لقد تحمل النبي  

 قرب إلى إشارة ففيه ،الرفاهية ترك من متفرق شعره أن والمراد ":قال ابن حجر  ، بالوفادة
   .)٤("بكر بن سعد بني وافد ثعلبة بن ضمام بأنه بطال بنا جزم الرجل هذاو،بالوفادة عهده

  :فقههمي يقطع موعظته ويجلس مع الوافدين ليعلمهم  وولقد كان 
 :ـ رضي اهللا عنـه ـ قـال   )٧( رِفَاعةي َأبنع)٦(هسندب)٥(هأخرج مسلم في صحيح)١٠٠(

 ـــــــــــــــــ
  ).٦٥٣ص/١ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري .الرأس شعر منتشر يأ:ثائر الراس )١(
انظر فـتح   .بعد من نادى ألنه كذلك كان وإمنا يفهم وال متكرر مرتفع صوت :يالدو يسمع دوِي صوته  )٢(

  ).١٠٦ص/١ج(الباري البن حجر
  :دراسة احلديث)٣(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
وروايته صحيحة يف البخاري    ،صدوق خيطيء يف روايته يف غري صحيح البخاري ومسلم         :ن أُويس ـ إمساعيل ب  

  ).٦٩ص(وقد سبقت الترمجة له ،كما قال ابن حجر، ومسلم
  .وباقي رجال السند ثقات

وجـوب  :باب،كتاب الصوم ،١٧٩٢حديث رقم )٦٦٩ص/ ٢ج( ايضاً وأخرجه البخاري :ختريج احلديث :ثانياً
ـ     :باب،احليل:كتاب،٦٥٥٦حديث رقم )٢٥٥١ـ ص ٦ج(يضاأ أخرجهو،الصوم رق بـني   يف الزكاة وانه ال يف

بيـان  :بـاب ،اإلميـان :كتاب،١١حديث رقم   )٣١ص( مسلم يف صحيحه     أخرجهو،جمتمع وال جيمع بني متفر    
من طريق نافع بن مالك بن أيب عـامر بـه           )البخاري ومسلم   (كالمها  ،الصلوات اليت هى احد أركان اإلسالم     

  .بنحوه
  .اهمرواه البخاري ومسلم يف صحيحي:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).١٦٠ص/١ج(انظر فتح الباري البن حجر )٤(
 .حديث التعليم يف اخلطبة:باب،اجلمعة:كتاب،٨٧٦حديث رقم)٣٩٥ص(صحيح مسلم)٥(
نا حميد بن هلَالٍ قَـالَ قَـالَ أَبـو          دثَنا شيبانُ بن فَروخ حدثَنا سلَيمانُ بن الْمغرية حدثَ        ح:سند احلديث )٦َ(

  ".احلديث...ِ انتهيت إِلَى النبِي)متيم بن أسيد(رِفَاعةَ
 وهـو مـشهور   يد بفتح اهلمزة وكسر السني العدوي من بين عدي صاحب النيب     س متيم بن أَ   :أَبو رِفَاعةَ )٧(

 عبد اهللا بن احلـارث      :وقيل،حيىي بن معني وأمحد بن حنبل      : قاله . متيم بن أسيد   :بكنيته واختلف يف امسه فقيل    
  ).٨٨٣ص/٣ج(و)١٩٤ص/١ج(االستيعاب البن عبد الرب: انظر.(
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  تُ ِإلَى النَّبِييانْتَه  خْطُبي وهفَقُلْتُ : قَالَ ، و :  سا ري         ـنَأُل عسي اءج ٌل غَرِيبجر وَل اللَّه
    ينُها درِي مدلَا ي هينقَاَل،د :وُل اللَّهسر لَيَل عفََأقْب تَهخُطْب كتَرو ،   ـى ِإلَـيتَّـى انْتَهح ، 

 وجعَل يعلِّمني مما علَّمه     هفَقَعد علَيه رسوُل اللَّ   : قَالَ ،فَُأتي بِكُرسي حسبتُ قَواِئمه حديدا    
ا،اللَّههرآخ فََأتَم تَهَأتَى خُطْب ١("ثُم(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
  .ة أحوال الوافدين الذين يأتون في الغالب بهدف التعرف على اإلسالما        أهمية مراع

لما لذلك من أثر في نفـس المـتعلم   ،ين والوافدين بالمتعلمحفاوةوال تكريمالفيه  :"قال النووي 
 ورفقـه  النبي تواضع وفيه ،العالم وسؤاله عبارته في السائل تلطف استحبابو ،والوافد

 أهـم  وتقديم،المستفتي جواب إلى المبادرة وفيه،لهم جناحه وخفض عليهم وشفقته،بالمسلمين
 من أن على العلماء اتفق وقد ،مةالمه وقواعده اإليمان عن سأل كان ولعله ،فأهمها األمور
 ،الفـور  علـى  وتعليمـه  جابتهإ وجب االسالم في الدخول وكيفية ،اإليمان عن يسأل جاء

 هـذه  أن  ويحتمـل  ،الكـريم  شخصه ويروا كالمه الباقون ليسمع الكرسي على وقعوده
  .)٢("واستأنفهاويمكن ان تكون الجمعة ،الجمعة غير فيها يخطب النبي كان التي الخطبة

  :أشد ترحيبولما قدم وفد عبد القيس رحب بهم النبي
ـ رضي اللَّـه عنْهمـا  ـ ن ابنِ عباسٍ  ع)٤(هسندب)٣(هأخرج البخاري في صحيح)١٠١(   

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث)١(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
  ).١٥٧ص(وقد سبق الترمجة له ،ثقة:ـ شيبان بن فروخ

  .وباقي رجال السند ثقات
  .رواه مسلم يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
  . رواه مسلم يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).١٦٥ص/٦ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي)٢(
 .قول الرجل مرحباً:باب،األدب:كتاب،٥٨٢٢حديث رقم)٢٢٨٥ص/٥ج(صحيح البخاري)٣(
يزيد بـن  (دثَنا أَبو التياحِ ح)بن سعيد بن ذكوان(حدثَنا عمرانُ بن ميسرةَ حدثَنا عبد الْوارِث  :سند احلديث )٤(

 لَمـا قَـدم وفْـد عبـد     : قَـالَ ـرضي اللَّه عنهماـ عن ابنِ عباسٍ  )نصر بن عمران( عن أَبِي جمرةَ )محيد
 ".احلديث...الْقَيسِ
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خَزايا غَير  ، مرحبا بِالْوفْد الَّذين جاءوا    :" قَالَ ،علَى النَّبِي )١( لَما قَدم وفْد عبد الْقَيس     :قَاَل
 وِإنَّا لَـا نَـصُل     )٢( ِإنَّا حي من ربِيعةَوبينَنَا وبينَك مضر      : فَقَالُوا يا رسوَل اللَّه    ،"ولَا نَدامى 

 ،نَـا  ونَدعو بِـه مـن وراء      ، فَمرنَا بَِأمرٍ فَصٍل نَدخُُل بِه الْجنَّةَ      ،ِإلَيك ِإلَّا في الشَّهرِ الْحرامِ    
 وَأعطُوا خُمس مـا     ، وصوموا رمضان  ، وآتُوا الزكَاةَ  ، َأقيموا الصلَاةَ  : وَأربع ، َأربع :"فَقَاَل

  .)٧(")٦( والْمزفَّت،)٥( والنَّقي)٤( والْحنْتَم،)٣(غَنمتُم ولَا تَشْربوا في الدبا
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

ألحـوال    من األمور التي تـدل علـى مراعـاة النبـي    اًد حمل الحديث كثيرلق
 نفـسه  عـن  القاصـد  سؤال استحباب على دليلفيه  ":وقد لخصها ابن حجر بقوله    ،الوافدين

قوله وفي،زلتهمنْ زلفينَّ عرفلي : "سـعة  أي مرحباً صادفت :أي "مرحبا، وال سفاسـتأن 
 اإلنسان على الثناء جواز على دليل  وفيه ،دمالقا تأنيس استحباب على دليل وهو،تستوحش

 ـــــــــــــــــ
وكان قـدومهم   ،العراق طرافأ من واالها وما بالبحرين القيس عبد مساكن قبيلة وكانت  أبو :الْقَيسِبدع)١َ(

 ).١٣٢ص/١ج(انظر فتح الباري البن حجر.أو السادسة،يف السنة الثامنة
)٢(رضبضم امليم وفتح الضاد املعجمة ويف اخرها الراء وهي القبيلة املعروفة اليت ينسب إليها قـريش وهـو     :م 

ومها القبيلتان العظيمتان اللتـان  ،يعةالذي تنسب له قبيلة ربمضر بن نزار بن معد بن عدنان أخو ربيعة بن نزار       
 ).٣١٨ص/٥ج(انظر األنساب للسمعاين.يقال فيهما أكثر من ربيعة ومضر

انظر النهاية يف غريب احلـديث      .الشراب يف الشدةُ فتسرع فيها ينتبذُون كانوا دباءةٌ واحدها القَرع: لدباءا)٣(
  ).٢٠٣ص/٢ج(البن األثري

 فيها االنتباذ عن نهي وإمنا . حنتمة واحدا املدينة إىل فيها اخلمر تحمل كانت خضر مدهونة جِرار:احلَنتم)٤(
  ).١٠٥٩ص/١ج(انظر النهاية يف غريب احلديث  االثري.دهنها ألجل فيها الشدةُ تسرع ألنها

 يدعونـه  مث والبـسر  الرطب فيه يشدخون مث النخلة أصل ينقرون كانوا اليمامة أهلمسي بذلك ألن   :لنقريا)٥(
  ).١٨١ص/٢ج(انظر غريب احلديث البن سالم.ميوت مث يهدر حىت

انتظر النهاية يف غريـب احلـديث       .فيه انتبِذ مث القاَرِ من نوع وهو بالزفْت طُلى الذي اإلناٌء هو:والْمزفَّت)٦(
 ).٧٥١ص/٢ج(واألثر

  :دراسة احلديث)٧(
  .رجال السند كلهم ثقات:اإلسناددراسة رجال :أوالً
األمر باإلميـان   :باب،اإلميان:كتاب،١٧حديث رقم   )٣٥ص ( يف صحيحه   مسلم أخرجهو:ختريج احلديث :ثانياً

مـن طريـق أيب     ،وتبليغه من مل يبلغـه    ،وحفظه،والسؤال عنه ،والدعاء له ، وشرائع الدين  باهللا تعاىل ورسوله  
  .رة عن ابن عباس بنحوه وشعبة كالمها عن أيب مج)يزيد بن محيد(التياح
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٢٢٠

 الحـق  توفيـة  عـن  العجز عند العذر بداءإ على دليل فيهو،الفتنة عليه أمن إذا وجهه في
 فـي  فعله يمكنهم ما على لهم اقتصرو،األهم عن بالسؤال يبدأ أنه وعلى،مندوباً أو واجباً
   .)١("وتركاً عالًف عليهم تجب التي األحكام بجميع إعالمهم يقصد ولم الحال

ـ  رضي اللَّه عنْهماـ  عباسٍ   ابنِعن)٣( بسنده)٢(أخرج البخاري في صحيحهو)١٠٢(  ـ
  .)٥(.."الْوفْد بِنَحوِ ما كُنْتُ ُأجِيزهم )٤(وَأجِيزوا، "..قال:قال

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

 ـــــــــــــــــ
 ).١٣٣ ،١٣١،١٣٢ص/١ج(انظر فتح الباري البن حجر)١(
إخراج اليهـود مـن جزيـرة       :باب،اجلزية:كتاب،٢٩٩٧حديث رقم )١١٥٥ص/٣ج(صحيح البخاري    )٢(

 .العرب
ابن عيينةَ عن سلَيمانَ بنِ أَبِي مسلمٍ الْأَحولِ سـمع          )سفيان(حدثَنا )بن سالم (حدثَنا محمد :سند احلديث  )٣(

 ثُم بكَى حتى بلَّ دمعه     ، يوم الْخميسِ وما يوم الْخميسِ     :سعيد بن جبيرٍ سمع ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما يقُولُ         
ائْتونِي بِكَتف أَكْتـب    " : فَقَالَ ، وجعه  اشتد بِرسولِ اللَّه   : قَالَ ؟ يا أَبا عباسٍ ما يوم الْخميسِ      :لْت قُ .الْحصى

 ، أَهجـر اسـتفْهِموه     مـا لَـه    : فَقَـالُوا  ، فَتنازعوا ولَا ينبغي عند نبِي تنازع      ،"لَكُم كتابا لَا تضلُّوا بعده أَبدا     
 أَخرِجوا الْمشرِكني مـن جزِيـرة       :" قَالَ : فَأَمرهم بِثَلَاث  ،"ذَرونِي فَالَّذي أَنا فيه خير مما تدعوننِي إِلَيه       :"فَقَالَ
 ".احلديث...الْعربِ

 ،قنطـرة  على قائم وهو امللوك بعض على فدواو ناساً أن أصله وقيل العطيةواجلائزة أعطوهم أي :أجيزوا )٤(
 علـى  يقـدم  من عطية فسميت متوجها القنطرة على فيجوز ،ويطلقونه الرجل يعطون فصاروا اجيزوهم فقال
/ ١ج(وفتح البـاري البـن حجـر      )٨٣٧ص/ ١ج(النهاية يف غريب احلديث البن األثري     :انظر .(جائزة الكبري
  ).١٣٥ص/ ٨ج(،)١٠١ص

  :دراسة احلديث) ٥(
  :دراسة رجال اإلسناد:والأ

وألن اختالطـه مل يـدم      ، فعلة االختالط غري قادحة ألنـه متيـز       ، ثقة يدلس واختلط  :  سفيان بن عيينة  ـ  
  ).٧٧ص(وقد سبقت ترمجته،وكذا علة التدليس فهو ال يدلس إال عن ثقة.طويالً

  .وباقي رجال السند ثقات
اجلهـاد  :كتـاب ،٢٨٨٨حـديث رقـم   )١١١١ص/ ٣ج( أيـضاً  وأخرجه البخـاري  :ختريج احلديث :ثانياً

حـديث  )٨١٦ص(وأخرجـه مـسلم يف صـحيحه      ،هل يستشفع ألهـل الذمـة ومعاملتـهم       :باب،والسري
مـن طريـق   )البخاري ومسلم(ترك الوصية ملن ليس له شيء يوصي به كالمها       :باب،الوصية:كتاب،١٦٣٧رقم

  .به بنحوه سفيان بن عيينة
  . صحيحيهمارواه البخاري ومسلم يف:احلكم على احلديث:ثالثاً
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 :قال ابـن حجـر  ،. رسول اهللافيه الحض على إجازة الوفد بمثل ما كان يجيزهم        
  .)١("المعاملة حسن يقتضي الوفد إجازة على والحض"

 تجمـل مـن   باب ":قد بوب البخاري باباً قال فيه   و،  أن يتجمل للوفود   ولقد كان من سنته   
  .)٢("للوفود

  :اهد منهش ال ابن عمر ـ رضي اهللا عنه ـوجاء بحديث
*"      ِإس نلَّةً مٍل حجلَى رع رمَأى عرقر٣(تَب(   ا النَّبِيفََأتَى بِه َاشْـتَرِ      : فَقَال وَل اللَّهسا ري 

  .)٤(" فَالْبسها ِلوفْد النَّاسِ ِإذَا قَدموا علَيك،هذه

    : فوائد الحديث الدعوية والتربوية
وأنه من باب مراعاة أحـوال الوافـدين        ،يؤخذ من الحديث استحباب التزين للوفود     

  .ب عليهم أن يكونوا من سادة قومهمالذين يغل
 فيـذم إذا  ،ويحمد في موضع، من الثياب يذم في موضعيء الدن لبس:"قال ابن القيم 

 لبس الرفيع من الثياب يذم إذا       كما أن ، واستكانة ويمدح إذا كان تواضعاً   ،كان شهرة وخيالء  
  .)٥("ويمدح إذا كان تجمالً وإظهاراً لنعمة اهللا،كان تكبراً وفخراً وخيالء

  

  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
 ).١٧٠ـ ص٦ج(انظر فتح الباري البن حجر )١(
 ).٢٢٥٧ص/ ٥ج(صحيح البخاري )٢(
انظر النهاية يف غريب احلـديث      .استبره أصلها معربة أعجمية لفظة وهي.احلرير من غَلُظ ما وهو:إِستبرقٍ )٣(

 ).١٠٤ص/ ١ج(البن األثري
 ).٩٠حديث رقم(وقد سبق خترجيه ، يف صحيحيهمااحلديث رواه البخاري ومسلم)٤(
 ).١٤٦ص/١ج(انظر زاد املعاد البن القيم)٥(



 ٢٢٢

  الخامسالمطلب 
   ألحوال الملوك والزعماءمراعاته

وهذا الصنف مـن    ،إن اهللا تعالى خلق الناس وفق حكمته فجعل منهم سادة وملوكاً          
وأرسل لبعـضهم   ، اإلسالم ودعاهم إلى ،خاطبه بما يناسب مقامه    بل   الناس لم يغفله النبي     

أن ننزل النـاس    وأمرنا، تليق بمقامه  التيزلته   وأنزل كل واحد منهم منْ     ،الكتب والرسائل 
    :منازلهم

ـ  َأن عاِئشَةَ)٢(بسنده)١(أخرج أبوداود في سننه)١٠٣(  مر بِها سـاِئٌل   ـرضي اهللا عنها 
فَقيـَل لَهـا فـي     ،كَـلَ فََأقْعدتْـه فَأَ  ،)٤(ومر بِها رجٌل علَيه ثياب وهيَئـةٌ      ،)٣(فََأعطَتْه كسرةً 

  .)٥("منَازِلَهم النَّاس نُنَزَل َأن اللَّه رسوُل مرنَاأََْ:فَقَالَت،كذَِل

 ـــــــــــــــــ
  .يف تنزيل الناس منازهلم:باب،األدب:كتاب٤٨٤٢،حديث رقم)٧٢٦ص(سنن أيب داود )١(
م عن سفْيانَ عن حبِيبِ حدثَنا يحيى بن إِسمعيلَ وابن أَبِي خلَف أَنَّ يحيى بن الْيمان أَخبره          :سند احلديث  )٢(

قَالَ أَبو داود وحديثُ يحيى مختصر قَـالَ أَبـو     "احلديث...بنِ أَبِي ثَابِت عن ميمون بنِ أَبِي شبِيبٍ أَنَّ عائشةَ         
 .داود ميمونٌ لَم يدرِك عائشةَ

/ ٤ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البـن األثـري        . كسرة خبز  اجلزء من الشيءواملعىن أا أعطته    : كسرةً )٣(
  .)٣١٢ص

انظر النهاية يف غريب احلـديث      .واملعىن ان الرجل كان صاحب مرتلة     .وحالَته وشكْلُه الشيء صورةُ :وهيئَةٌ)٤(
  ).٦٦٧ص/ ٥ج(البن األثري

  :دراسة احلديث)٥(
   :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
ـ جلبكسر العني وسكون اجليم إىل بين ع ـ  ليجالع: يمان يحيى بن الْـ١  :بن شيبة وقـال وثقه يعقوب : 
 صدوق  : قال علي بن املديين    و،تغري: ووثقه العجلي وقال  ،حديثه يف كثريا خيطئ وهو سفيان صحابأ حدأ ثقة

أرجو أن يكون   :  ابن معني  ل وقا ، فتغري حفظه  )البدن بعض يرخي معروف داء هوو مرض الفاجل (وكان قد فلج  
بن اوذكره  ، من أصحابنا أحفظ للحديث منه      ما كان أحد   : وقال وكيع  ،ليس به بأس  : مرة أخرى وقال  ،صدوقاً

 يد الـذهيب  ير) قد رضيه مسلم    (ليس حبجة   : ترمجتهو قال الذهيب يف     ،اخطأ  رمبا : وقال  الثقات هحبان يف كتاب  
 : قلـت  .ليس بالقوي : ال بعد قول النسائي   ها حبسن حديثه فق    أن حديثه يف دائرة القبول بل صرح بعد        بذلك

  ".حديثه من قبيل احلسن"
وقال ، ليس بالقوي  : وقال النسائي  ، بن حنبل   ضعفه أمحد  :وقال زكريا الساجي  .ليس حبجة :قال أمحد بن حنبل   و

 يف  قـال ابـن حجـر     و. خيطئ يف األحاديـث ويقلبـها      : داود وبأ وقال   ،ليس بثبت : يف رواية  حيىي بن معني  
 األدب كتاب يف البخاري له  روى مات سنة مائة وتسع ومثانني    ، صدوق عابد خيطئ  كثرياً وقد تغري      :التقريب

= 



 ٢٢٣

  ـــــــــــــــــ
= 

بل ضعيف يعترب به يف املتابعـات   :وقال معروف واألرنؤوط  ،ماجة وابن والنسائي داود وأبو صحيحه يف ومسلم
  .والشواهد

  . ما قال الذهيب ك و حديثه حسن ما مل خيالف، خيطيءهو صدوق:قال الباحث
وسري اعالم النـبالء    )٥٩ ٥٧ـ ص ٣٢ج(وذيب الكمال للمزي  )١٦٠ـ ص ٤ج(األنساب للسمعاين :انظر(

ــ  ٧ج(والكامل يف الضعفاء البن عـدي )٣٦٠ـ ص٢ج(والثقات للعجلي)٣٥٧، ٣٥٦ ـ ص ٨ج(للذهيب
والكاشـف  )١٩٩ــ ص  ٩ج(واجلرح والتعـديل    )٦٢ص(وتاريخ ابن معني برواية الدارمي    )٢٣٦،  ٢٣٥ص

وحترير تقريب التهذيب   )٩/٢٥٥ج(والثقات البن حبان    )٥٩٨ص(وتقريب التهذيب   )٣٧٩ـ ص ٢ج(للذهيب
  .)١٠٧ص/٤ج(ملعروف واألرنؤوط

  ).٤٥ص(سبقت الترمجة له .ثقة يدلس وهو ممن يقبل تدليسهم :ـ سفيان بن سعيد بن مسروق٢
 عشرة تسع سنة مات والتدليس سالاإلر كثري وكان جليل فقيه ثقة الكويف حيىي أبو :ثابت أيب بن حبيبـ  ٣

 بـن  حبيب :املديين بن علي قالو،ثبت مساعه من عائشة   و، وهو ثقة بال تردد   :قال الذهيب ،روى له الستة   ومائة
 ـ ومل يـذكر   عنهم اهللا رضيـ  الصحابة من غريمها من يسمع ومل عائشة من ومسع عباس بنا لقي ثابت أيب
فيـه  "كثري التدليس واإلرسال  "قول ابن حجر    :ال معروف واألرنؤوط  وق،د من العلماء أنه أرسل عنه ميمون      أح

 عـابوا عليـه   :"وقد كان لفظ ابن حجر يف مقدمة فتح الباري ألطف حيث قال         .نظر؛ألن هذا القول ال يصح    
  ".التدليس

وتقريـب  )١٥٦ــ ص  ٢ج(وذيب التهذيب البن حجـر    )٢٩١ـ ص ٥ج( للذهيب سرياعالم النبالء :انظر(
وحتفة التحصيل يف ذكـر  )١٥٨ص(وجامع التحصيل يف احكام املراسيل للعالئي  )١٥٠ص(التهذيب البن حجر  

ويل الـدين أمحـد بـن عبـد الـرحيم بـن احلـسني أيب زرعـة            : تأليف )٣٢٢ـ ص ١ج(رواة املراسيل 
وهـدي الـساري البـن      ،م١٩٩٩ – الرياض   -مكتبة الرشد   ،عبد اهللا نوارة  : ، حتقيق )هـ٨٢٦،ت(العراقي
  ).٢٤٥ص/١ج(ب التهذيب لبشار واألرنؤوطوحترير تقري،)٤٦١ص(حجر
واليت ال تقبل روايته إال إذا صرح بالسماع وقد صرح بالسماع يف رواية ابن              ،أما تدليسه فهو من املرتبة الثالثة     و

 ىبأ بـن  حبيـب  خربناأ سفيان خربناأ ميان ابن خربناأ الرفاعى هشام بوأ خربناأ:أيب عاصم يف كتابه الزهد قال     
 أمحد بن عمرو بـن      :تأليف)٥٠ص(انظر الزهد .احلديث...قالت عائشة عن شبيب ىبأ بن نميمو حدثىن ثابت

دار الريـان   ـ  الطبعة الثانية،حامد،عبد العلي عبد احلميد: حتقيق،)هـ٢٨٧،ت(أيب عاصم  الشيباين أبو بكر
  .هـ١٤٠٨،    القاهرة–للتراث 

ح بالسماع يف غري روايـة أيب داود ومل يـذكر   وقد صر) من املرتية الثالثة(يدلس يرسل وهو ثقة   :قال الباحث 
  .نأحد أنه أرسل عن ميمو

البخاري يف األدب املفـرد      روى له ،ومثانني ثالث سنة مات اإلرسال كثري صدوق:يببِش أيب بن ميمونـ  ٤
وإمنـا  ،ومل خيرج له مسلم يف صـحيحه      :قال معروف واألرنؤوط  . يف صحيحه واألربعة أصحاب السنن     ومسلم

  .مقدمة كتابهروى له يف 
= 
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  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

 بِالرجـلِ  يقَصر فَالَ ": أهل العلم فقالن ع هذا الحديث في سياق الحديث     مسلمأورد  

  ـــــــــــــــــ
= 

 كويف فإنه،ونظر توقف داود أبو قاله فيما" :وعلة كونه مل يلق عائشة رد عليها ابن الصالح بقوله         :قال الباحث 
 إمكـان  مع التعاصر مسلم وعند ـعنها اهللا رضيـ   عائشة قبل املغرية ومات شعبة بن املغرية أدرك قد متقدم
  ."اإلدراك ثبوت يف كاف التالقي

هــ   ٥٧كيف وهي قد توفيت سـنة  بعيد عندي،)  عائشة  مل يدرك ميمون  (  وقول أيب داود     ":قال األلباين و
نعم ال يلزم من اإلدراك ثبوت مساعه منها فهـذا          رون سنة فقط فهو قد أدركها قطعاً،      فبني وفاتيهما ست وعش   

ة الوسطى مـن   ويؤيد ما ذكرت أن احلافظ نفسه قد ذكره يف التقريب يف الطبقة الثالثة وهي الطبق            ،شيء آخر 
  .التابعني الذين رووا عن الصحابة كاحلسن البصري وابن سريين واهللا أعلم

صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلسقاط         و،)٥٥٦ص(تقريب التهذيب البن حجر   : انظر (
فـق  مو:  حتقيـق  ،  عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان الكردي الشهرزوري أبو عمرو           تأليف) ٨٤ص (والسقط

ـ ١٤٠٨،   بـريوت –دار الغرب اإلسـالمي  ،الطبعة الثانية، عبداهللا عبدالقادر  السلـسلة الـصحيحة   و، هـ
  .)٤٤٥ص/٣ج(وحترير تقريب التهذيب ملعروف واألرنؤوط،١٥٢٨حديث رقم )٣٦ـ ص٤ج(لاللباين
 تعاىل اهللا رضى - عائشةَ عن ذُكر  وقَد "بلفظ)"٨ص( مسلم يف مقدمة صحيحه    أخرجهو: ختريج احلديث :ثانياً
/ ٨ج(وأبـويعلى يف مـسنده    ،)٥٠ص(ورواه ابن أيب عاصم يف كتابه الزهـد       ، "احلديث...قَالَت أَنها - عنها
به  يمانال بنحييي   عن  الرفاعى هشام يب عن أ  )ابن أيب عاصم وأبو يعلى    (كالمها. ٤٨٢٦حديث رقم )٢٤٦ص

  .بنحوه
 احلاكم يف معرفة علوم احلـديث       فقد صححه :كم على احلديث  اختلف العماء يف احل   :احلكم على احلديث  :ثالثاً
 النـاس  زلنن أن اهللا رسول أمرنا ":قالت أا ـعنها اهللا رضيـ  عائشة عن  الرواية صحت فقد: قال حيث
 عبـد اهللا حممـد بـن عبـد اهللا احلـاكم             أيب:تـأليف  )٩٥ص(انظر معرفـة علـوم احلـديث      . "منازهلم

هـ ١٣٩٧   بريوت –دار الكتب العلمية    ،الطبعة الثانية ، يد معظم حسني  الس: حتقيق)هـ٤٠٥،ت(النيسابوري
 رسول أمرنا: قالت أا ـعنها اهللا رضيـ   عائشة عن صح  وقد :"وتبع احلاكم ابن الصالح فقال    .م١٩٧٧ -
وجاء يف التقييد واإليضاح ما يرد قول       )١٨٢ص(ر علوم احلديث البن الصالح    انظ"منازهلم الناس زلنن أن اهللا
ـ اهللا رمحهـ  مسلماً فإن نظر وفيه..:"بن الصالحا  بـصيغة  إسـناد  بغـري  صـحيحه  مقدمـة  ىف ذكـره   

احلافظ زين الدين عبد الرحيم بن      :تأليف) ٣٢٨ص(التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح      انظر".التمريض
 - للنـشر والتوزيـع   دار الفكر،الطبعة األوىل، عبد الرمحن حممد عثمان: حتقيق،)هـ٨٠٦،ت(احلسني العراقي 

  .م١٩٧٠ -هـ ١٣٨٩،   لبنان–بريوت 
  ).٧٢٦ص(حكمه على أحاديث سنن أيب داود :انظر.(ملعاصرين الشيخ األلباين وممن حكم عليه بالضعف من ا

  .صحيح احلديث  ومعىن،وسنده قد يصل إىل درجة احلسن،واحلديث علله كثرية:قال الباحث



 ٢٢٥

 حـقٍّ  ذي كُلُّ ويعطَى منْزِلَته فَوقَ الْعلْمِ في الْقَدرِ عمتَّض يرفَع والَ درجته عن الْقَدرِ العالي
يهف قَّهُل حنَزينْزِلَتَه و١("م(.  

 لـه  فالكبير ، منازلهم بحسب الخلق الداعيةُ لزنَي أن الدعوة نجاح عوامل من إن
 بمـا  يعاملـه  النظيرو لحاله، المناسبة والرقة بالرحمة يعامله واالحترام،والصغير التوقير
 وأربـاب  الملـوك  مع آخر،ويتكلم حق وللزوجة بها، خاص حق ولألم  به يعامله أن يجب

   .لمراتبهم المناسب اللين بالكالم الرئاسات
 والممتزجـة  والدنيوية الدينية الوظائف تجعل أن:منازلهم الناس تنزيل من وكذلك

  .المكان المناسبمن باب الرجل المناسب في ،المتميزين لألكفاء منهما
 بمـا  أحـد  كل عاملوا:أي": في شرحه للحديث محمد شمس الحق العظيم آبادي  قال

 ،الناس مقادير مراعاة على الحض: وفي الحديث ،..والشرف والعلم الدين في منصبه يالئم
 مـن  ذلك وغير،القيام وفي المجالس في بعض على بعضهم وتفضيل ،ومناصبهم ومراتبهم
  )٢("الحقوق

 منـازلهم  حـسب  علـى  الحقـوق  فـي  الناس تفاضل فوائده ومن ":وويقال الن و
 وأشـباهها  الحدود في بينهم الشرع سوى وقد،أكثرها أو األحكام بعض في وهذا،ومراتبهم

  .)٣("معروف هو مما

ـ وكان سيد قومـه ـ )٤(ثمامة بن أثالل   النبي معاملة ولقد كان من ثمار حسن   
قـال  ،ودخل بإسالمه خلق كثير   ، اإلسالم دخل في  حتى،ى من حسن معاملة النبي    أفلما ر 
 لمن ومالطفة،القلوب تأليف من هذا،أيام ثالثة ذلك وكرر،" ثمامة يا عندك ما:"قوله:النووي
  .)٥("ركثي خلق إسالمهم على يتبعهم الذين األشراف من إسالمه يرجى

قـال  ،- سـيداً فـي قومـه    ـ وكان أيضاً )٦(وهو ما حدث مع جرير بن عبد اهللا       
 جريـراً  ألن؛ دونه هو من على ومكانة حرمة له،قومه في الوجيه الرجل أن وفيه":لعينيا

 ـــــــــــــــــ
 ).٨ص(انظر مقدمة صحيح مسلم)١(
  ).١٣١ص/١٣ج( لآلبادي عون املعبود شرح سنن أيب داودرانظ)٢(
 ).٥٥ص/١ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي  )٣(
  ).٧٩حديث رقم (وقد سبق خترجيه ،احلديث رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما )٤(
 ).٨٩ص/١٢ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي  )٥(
  ).٤٢حديث رقم(وقد سبق خترجيه .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما)٦(



 ٢٢٦

  .)١("قومه سيد كان
 هولِّيو القوم كريم ويكرم ،ينفرهم وال يؤلفهمفقد كان   ،مع أصحاب المكانة  النبيهذه عادة    

  .عليهم
 اهللا عـوده  قـد  فالغني ،لهم اهللا دبر ما على دنياه أهل يعاشر فالعاقل:"قال الترمذي 

 تعالى اهللا أنزل التي المنزلة زلهتنَّ لم فإذا،...ثواب كرامة ال ابتالء كرامة منه وهي النعمة
أنزلـوا النـاس    :"فـي قولـه   و ،الجفاء ذلك به استحق جرم غير من جفوته و به استهنت
العباد، فإذا  المنازل التي أنزلهم اُهللا من دنياهم، أما اآلخرة فقد غُيب شأنُها عن             :أي "منازلهم

سويتَ بين الغني والفقير في مجلسٍ أو مأدبة أو هدية، كان ما أفسدتَ أكثر مما أصـلحتَ؛           
فإن الغني يجد عليك إذا أزريتَ بحقِّه، فإن اهللا تعالى لم يعوده ذاك، والفقير يعظُـم ذلـك                  

     بذلك؛ ألن تلك عادتُه علـى هـذا     وكذلك معاملةُ .القليُل في عينه، ويقنع الةوالـو الملـوك
  .)٢("السبيل، فإذا عاملتَ الملوك بمعاملة الرعية فقد استخففتَ بحق السلطان

ـ   عن ابنِ عمر   )٤(بسنده)٣( ماجة في سننه   ابن أخرج )١٠٤( قَاَل : قَالَ ـ رضي اهللا عنهما
وُل اللَّهسر:" وهمٍ فََأكْرِمقَو كَرِيم ٥("ِإذَا َأتَاكُم(.  

 ـــــــــــــــــ
  ).١٤/٢٨٠ج(انظر عمدة القاري للعيين  )١(
 احلكـيم  بـن  علـي  بـن  مـد حمايب عبـد اهللا     :تـأليف ،انظر نوادر األصول يف أحاديـث الرسـول        )٢(

) ٤١١-٤٠٩ص/١ج( ،م١٩٩٢ - بـريوت  - اجليل  دار ،عمرية الرمحن عبد: حتقيق،)هـ٣٦٠،ت(الترمذي
  .لون منازهلم، و تدبري اهللا يف اختالف أحواهلماألصل الرابع و الثمانون، يف أن الناس يرت

إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه مـن       :باب،األدب:كتاب،٣٧١٢حديث رقم   )٣١٠ص/٣ج(سنن ابن ماجة   )٣(
 .طريق حممد بن الصباح عن سعيد بن مسلمة عن ابن عجالن عن نافع عن ابن عمر به

 ابنِ عجلَانَ عن نافعٍ عـن ابـنِ   )حممد(نبأَنا سعيد بن مسلَمةَ عنحدثَنا محمد بن الصباحِ أَ   :سند احلديث  )٤(
ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رمعاحلديث... إِذَا." 

   :دراسة احلديث)٥(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
يمني املفتوحتني وراء أخرى بعدها هذه      بالراء الساكنة بني اجل   ـ   سفيان الْجرجرائي  بن احبالص بن مدـ حم ١

ـ النسبة إىل جرجرايا وهي بلدة قريبة من الدجلة بني بغداد وواسط وثقـه أبوزرعـة   ،التـاجر  جعفـر  أبو  
ولـه  : وقال الذهيب ،ن حبان يف الثقات   وذكره اب ،صاحل احلديث :أبوحامتوقال  ،ال بأس به  :وقال ابن معني  ،الرازي

قـال معـروف    ،روى له أبوداود وابن ماجه     أربعنيمائتني و  سنة اتم صدوق :وقال ابن حجر  ، حديث منكر 
  .بل هو ثقة:واألرنؤوط
  .ثقةهو:قال الباحث

= 



 ٢٢٧

  ـــــــــــــــــ
= 
والثقـات البـن    )٢٠٢ص/٩ج(وذيب التهـذيب البـن حجـر      )٤٢ص/ ٢ج(األنساب للسمعاين : انظر(

و )١٨١ص/ ٢ج(والكاشـف للـذهيب   ) ٢٨٩ص/ ٧ج(واجلرح والتعديل البن أيب حامت    ) ١٠٣ص/٩ج(حبان
  .)٢٥٨ص/٣ج(وحترير تقريب التهذيب البن حجر)٤٨٤ص(يب التهذيب البن حجر تقر
 يف حبـان  بـن ا ذكـره  و،احلديث منكر صدوق:الساجي قال،امللك عبد بن هشام بن:ـ سعيد بن مسلمة  ٢

 فإا رواياته يف وحيتمل حديثه يترك ال ممن أنه أرجوو :عدي بنا وقال،به يعترب ضعيف:الدارقطين وقال،الثقات
وقـال أيب   ، ضـعيف :النسائي وقال ،نظر فيه احلديث منكر :البخاري وقال،بشيء ليس :معني بنا  قال ربةمقا
روى لـه    التـسعني  بعـد  مات ضعيف :وقال ابن حجر  ،احلديث منكر احلديث ضعيف هو بقوي ليس :حامت

  .الترمذي وابن ماجه
  .وال يترك حديثه، يعترب بههو ضعيف:قال الباحث

 وتقريـب التهـذيب البـن       ٦٧ص/٤ج(واجلرح والتعديل   )٧٤ص/٤ج(ب البن حجر    ذيب التهذي : انظر(
  ).٣٧٤ص/٦ج(البن حبان  الثقات و)٢٤١ص(حجر

وذكره ابن حبان   ، وثقه ابن معني وأمحد والعجلي وابن عيينة وابوزرعة وأبوحامت          املدين :ـ حممد بن عجالن   ٣
  .حلديثحسن ا: وقال ابن عدي،سأليس به ب:محد يف قولأيف الثقات وقال 

فال ينحط عن رتبـة  ،مل يبلغ رتبة الصحيحإن حديثه :وقال يف السري،إمام صدوق:وذكره الذهيب يف امليزان وقال    
وقال ،ثقه اختلطت عليه أحاديث سعيد املقربي     : وقال أبو حامت  ،مضطرب يف حديث نافع   :وقال العقيلي ،احلسن

روى له البخاري يف     وأربعني مثانمائة و  نةس مات هريرة أيب أحاديث عليه اختلطت أنه إال صدوق :ابن حجر 
  .التاريخ ومسلم واألربعة أصحاب السنن

  .ختلطت عليه أحاديث أيب هريرة أنه أزل حديثه عن احلسن إال هو صدوق ال ين:قال الباحث
وسؤالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الرواة          )١٩٥ـ ص ٣ج(تاريخ ابن معني رواية الدوري    :انظر(

مكتبة العلـوم   ،الطبعة األوىل ،زياد حممد منصور  :حتقيق)هـ٢٤١،ت(أمحد بن حنبل   :تأليف)٢٠٥ص(لهموتعدي
ـ ١٤١٤،واحلكم ـ ٦ج(وسري أعالم النبالء للذهيب)٢٤٧ـ ص ٢ج(ومعرفة الثقات للعجلي،م١٩٩٤هـ   ـ

و اجلرح والتعـديل    )٣٠٤ص/٩ج(ذيب التهذيب البن حجر   و) ٦٠ـ ص ٣ج(والكاشف للذهيب ) ٣٢٢ص
  ). ٤٩٦ص(و تقريب التهذيب البن حجر)١١٨ـ ص٤ج(ري للعقيليوالضعفاء الكب)٤٩ص/٨ج(حامتالبن أيب 
حـديث  )٣٢٥ـ ص ٢ج( الطرباين يف املعجم الكبري    أخرجهوللحديث شواهد كثرية فقد     :ختريج احلديث :ثانياًُ
 :قـال  :جرير عن عامر عن فراس عن عمارة بن احلسن عن خالد ثنا مسدد ثنا املثىن بن معاذعن   ،٢٣٥٨رقم
 -١١ج ( أيضاً مـن حـديث ابـن عبـاس        املعجم الكبري وأخرجه الطرباين يف    ".ديثاحل... رسول اهللا  قال
يضاً يف املعجم الكبري من حـديث معـاذ بـن           أشاهد آخر عند الطرباين     وله  .١١٨١١حديث رقم )٣٠٤ص
  .٢٠٢حديث رقم)١٠٤ـ ص٢٠ج(جبل
هذا إسناد ضعيف   :قال البوصريي  ، بن مسلمة  احلديث إسناده ضعيف لضعف سعيد    :احلكم على احلديث  :ثالثاً

أمحد بن أيب بكر    :  ، تأليف  )١١١ص/٤ج (مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه     انظر  ،لضعف سعيد بن مسلمة   
= 



 ٢٢٨

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

 كرامـة  ذا شخص كان إذا":قال السيوطي ، بإكرام صاحب المنْزلة   قد أوصى رسول اهللا   ل
 ضـغن  ولقومـه  له كان يكرمه لم إذا فإنه ،فأكرموه فيهم وسيداً رئيساً كان نأب قومه في
 هـذا  يحمل نأ ينبغي ولكن جهلة القوم كان إذا هذا،جهتهم من األذى له ويحصل منه وحقد
  .)١("كفر الكفر تبجيل نإف دينه في ضرر له يحصل لم إذا ما على باإلكرام األمر

ــحيح   و)١٠٥( ــي ص ــاري ف ــرج البخ ــ)٢(هأخ ــنِ   )٣(هسندب رِ بوــس الْم ــن ع
فَقَـاَل رجـٌل مـن بنـي        ،:يصدقُ كُلُّ واحد منْهما حديثَ صاحبِه قَالَا      )٥(ومروان)٤(مخْرمة

  ـــــــــــــــــ
= 
 بـريوت    -دار العربيـة    ،الثانيـة : الطبعة،حممد املنتقى الكشناوي  :  حتقيق )هـ٨٤٠ت،(بن إمساعيل الكناين  ا

بـن   غري واحد من الصحابة منهم جريـر  ه لكثرة الشواهد فقد رواهويصل إيل درجة احلسن لغري  ، هـ١٤٠٣
واحلديث . وأنس بن مالك  ،وأبوهريرة وجابر بن عبد اهللا      ،وابن عباس ،وعدي ابن حامت  ،ومعاذ بن جبل  ،عبد اهللا 

لة وصـححه يف السلـس    ،٣٧١٢حديث رقم )٢١٢ص/٨ج( سنن ابن ماجه    وضعيف حسنه األلباين يف صحيح   
وباجلملة فلم أجد يف هذه الطرق كلها ما ميكـن  :مث قال،كر طرق احلديث وشواهده  وقد توسع يف ذ   ،الصحيحة

فيمكن تقوية احلديث ـا دون  ، غري أن بعض طرقه ليس شديد الضعف عن الصحة   احلكم عليه باحلسن فضالً   
  .١٢٠٥حديث رقم )٢٠٣ص/٣ج (الصحيحة السلسلةانظر .ما اشتد ضعفه

 .)٢٦٤ص(ماجه ابن سنن شرحانظر  )١(
 اجلهـاد  يف الـشروط   بـاب  ،باب،الشروط،كتاب  ،٢٥٨١حديث رقم )٩٧٤ص/٢ج(صحيح البخاري )٢(

 .الشروط وكتابة احلرب أهل مع واملصاحلة
 أَخبرنِي  : قَالَ )بن راشد ( أَخبرنا معمر  )بن مهام (حدثَنِي عبد اللَّه بن محمد حدثَنا عبد الرزاقِ       :سند احلديث )٣(

 يصدق كُلُّ واحـد منهمـا       )بن احلكم ( أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ عن الْمسورِ بنِ مخرمةَ ومروانَ         :الزهرِي قَالَ 
 ".احلديث...يقِ قَالَ النبِي  زمن الْحديبِية حتى إِذَا كَانوا بِبعضِ الطَّرِ خرج رسولُ اللَّه:حديثَ صاحبِه قَالَا

 أخت عوف بنت الشفاء أمهو. نوفل بن خمرمة هوأب ،الرمحن عبد أبو.القرشي نوفل بن: مخرمةَ الْمسور بن )٤(
 الـنيب  من  ومسع ،سنني مثان ابن واملسور النيب  وقبض ،بسنتني اهلجرة بعد مبكة ولد عوف بن الرمحن عبد

أربـع    فمات كان ذلك سنة   فقتله احلجر يف يصلي وهو املنجنيق حجارة من حجر املسور  أصاب ،عنه وحفظ
 .)١٣٩٩ص/٣ج(االستيعاب البن عبدالرب:انظر.(وستني من اهلجرة

 سـنة  اهللا رسول عهد على ولد . امللك عبد أبا يكىن . األموي القرشي العاص أيب  بن :مروان بن احلكم   )٥(
 إىل خـرج  ألنه يره ومل حنوها أو سنني مثان ابن وهو اهللا رسول  تويف ،قاخلند عام : وقيل .اهلجرة من اثنتني

 بـن  عثمان ويل حىت ا يزل فلم إليها احلكم أباه نفى قد كان اهللا رسول أن وذلك يعقل ال طفالً الطائف
  .وستني مخس سنة ومات،أشهر تسعة خالفته فكانت ، زوجتهمستهوقد مات مسموما  ،فرده عفان

= 



 ٢٢٩

 وَأصـحابِه قَـاَل رسـوُل       اْئته فَلَما َأشْرفَ علَـى النَّبِـي      : فَقَالُوا ،دعوني آتيه )١(كنَانَة
اللَّه":      ندالْب ونظِّمعمٍ يقَو نم وهو ذَا فُلَان٢(ه( ا لَهثُوهعفَاب"،     النَّـاس لَهتَقْباسو ثَتْ لَهعفَب

ونلَبي، قَالَ    فَلَم َأى ذَِلكا ر:         تيالْب نوا عدصي َأن ُؤلَاءي ِلهغنْبا يم اللَّه انحبس ،   عجا رفَلَم 
                      ـنوا عدـصي ى َأنـا َأرتْ فَمرُأشْـعتْ وقُلِّـد قَـد نـدـتُ الْبَأيقَـاَل ر ابِهحِإلَى َأص

  ـــــــــــــــــ
= 

 وقال عـروة بـن      ،يقال له رؤية فإن ثبتت فال يعرج على من تكلم فيه          :" يف مقدمة فتح الباري    قال ابن حجر  
 على صـدقه     كان مروان ال يتهم يف احلديث وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي الصحايب اعتماداً               :الزبري

حىت جرى ما جـرى   مث شهر السيف يف طلب اخلالفة       ،وإمنا نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم اجلمل بسهم فقتله         
 فيه كما قرره اإلمساعيلي وغريه وأما ما بعد ذلك فإمنا محل عنه سهل بن سـعد                 ،فأما قتل طلحة فكان متأوالً    

وعروة وعلي بن احلسني وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث وهؤالء أخرج البخـاري أحـاديثهم عنـه يف                    
  .بن الزبري ما بدا واهللا أعلم ايف اخلالف على  عندهم باملدينة قبل أن يبدو منه صحيحه ملا كان أمرياً

 فالراجح أنه ال يـصح  أما يف مساعه من النيب .مروان ال يتهم يف حديثه كما قال عروة بن الزبري         :قال الباحث 
وأما ،ألنه ال صحبة له   ،هذه الرواية بالنسبة إىل مروان مرسلة     :"قال ابن حجر يف فتح الباري     ،له مساع من النيب   

ويف أول الشروط من طريق أخرى عن الزهري عن عـروة  ،ألنه مل حيضر القصة  ، بالنسبة إليه مرسلة   املسور فهي 
  .وذكر بعض هذا احلديثأنه مسع املسور ومروان خيربان عن أصحاب رسول اهللا 

وقد مسع املسور ومروان من مجاعة من الصحابة شهدوا هذه القصةكعمر وعثمان وعلي واملغـرية وأم سـلمة                  
وقد ثبت  ".وقد روى أبو األسود عن عروةفلم يذكر املسور وال مروان لكن أرسلها           ،نيف وغريهم وسهل بن ح  

وقد مسع مجاعة من الصحابة شهدوا القصة؛فهذا يعترب من مراسيل الصحابة وقد احتج             ،أن املسور من الصحابة   
  ".العلماء من كثريناأل وعند احملدثني وعند،عندنا مقبولة الصحابة مراسيلو:"قال الصنعاين،ا العلماء

 هدي الساري مقدمـة فـتح      ومقدمة فتح الباري البن حجر    )١٣٨٧ص/٣ج(االستيعاب البن عبد الرب   : انظر(
وتقريـب  )٨٢ص/١٠ج(وذيب التهذيب البن حجـر   ،)٤٤٣ص(  البن حجر  الباري شرح صحيح البخاري   

ـ      و)٣٣٣ص/٥ج(وفتح الباري البن حجر   )٥٢٥ص(التهذيب البن حجر   اين تنقـيح    توضـيح األفكـار ملع
 -املكتبة السلفية ،حممد حمي الدين عبد احلميد:  حتقيق   ،حممد بن إمساعيل األمري احلسين الصنعاين     :تأليف،األنظار

  ).٣١٧ص/١ج(،املدينة املنورة
. القَـارة  مـن  أحياء همو ،ـ الياء وسكون الالم وفتح املهملة احلاء بضمـ   واحلُلَيس:علقمة بن سيلَاحلُ)١(

والنهاية يف غريب احلديث     )٩٨ص/٣ج(والعني للفراهيدي  :انظر.حبشيا يسمى جبل حتت قُريشاً واحالف وقيل
  )٢٨٨ص/١ج(فتح الباري البن حجرو،)١٢ص/١٤ج(وعمدة القاري للعيين )٨٧٣ص/١ج(واألثر البن األثري

)٢(ةو بدنة مجع الباء بضم :دنوالبندنـةً  ومسيـت  . أشـبه  باإلبل يوه والبقرة والناقة اجلمل على تقع الببد 
 عمـدة القـاري     و)٢٦٩ص/١ج(النهاية يف غريب احلـديث واألثـر البـن األثـري          :انظر.وسمنها لعظَمها
 ).١٢ص/١٤ج(للعيين
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تي١(الحديث...الْب(.  
  :عوية والتربويةفوائد الحديث الد

وتقديره ألحوالهم كان سبباً في إقناع ذلك الرجـل         ، بطبائع الناس  إن معرفة النبي  
 والثقافية،االجتماعيةمن التناقضات    وقد استفاد ،بأن المسلمين لم يأتوا لإلفساد في األرض      

 قيـادات  أحـد  يجعـل  أنكـاد    التدخل هذاو،الهدنة من الغاية لتحقيق األعداء معسكر في
  .التحالف صف يشق أن كاد حتى نصيراً، له المناوئ سكرالمع
ألنهـم عرفـوا الحـق     ،فال مراعاة في اإلسالم للمنـافقين   ،للمنافقينيتودد المسلم   ال  :فائدة
  . عنهأعرضواو

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث)١(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 يتـشيع  وكان ريفتغ عمره آخر يف عمي شهري مصنف حافظ ثقة الصنعاين نافع بن مهام بن الرزاق عبدـ  ١

وال ،مل يثبـت تـشيعه  :قال معروف واالرنؤوط.روى له الستة ومثانون مخس وله  ومائة عشرة إحدى سنة مات
واحتج به  ،فهو صحيح ،فما كان يف كتبه   :وأما تغريه ،ومل جند له رواية عند الشيعة     ،وجدنا ذلك يف كتابه املصنف    

وضابط ذلك من مسع منه قبل      :"يف مقدمة فتح الباري   قال ابن حجر    ، الشيخان يف مجلة  من مسع منه قبل التغري        
  ".فأما بعدها فكان قد تغري،املئتني

وهو ليس من الذين أخذوا عنـه بعـد   " حممد بن رافع"أما اختالطه فالراوي عنه   ، هو ثقة اختلط  :قال الباحث 
 القبيـل  هـذا  نم كان من  أن :قال ابن الصالح  .يث املختلطني يف الصحيحني مقبولة    داحأاجلملة ف بو،اختالطه
 قبـل  عنـه  مأخوذاً وكان متيز مما ذلك أن:اجلملة على نعرف فإنا أحدمها أو ) الصحيحني ( يف بروايته حمتجاً

  .وأما تشيعه فروايته ال عالقة هلا بالتشيع.االختالط
واملخـتلطني  ) ٣٥٤ص(وتقريب التهـذيب البـن حجـر      )٢٧٨ص/٦ج(ذيب التهذيب البن حجر   :انظر(

ومقدمـة فـتح    )٥١ص( الربكات الذهيب  يبوالكواكب النريات أل  )٢٤٨(دمة ابن الصالح  ومق )٧٤ص(للعالئي
  ).٣٦٠ص/٢ج(وحترير تقريب التهذيب)٥٨٨ص(الباري البن حجر

٢ ـ معوقـال  ،واألعمش وهـشام شـيئاً     ثابت    ثقة فاضل إال أن يف روايته عن       :قال ابن حجر  :ر بن راشد  م
وروايتنـا  ،ولذلك أطلق اإلئمة توثيقه،فيه نظر،…ه عن ثابتإال يف روايت  "وقول ابن حجر    :معروف واألرنؤوط 

  .هذه عن غري هؤالء الثالثة فهي عن مهام بن منبه
  . هو ثقة:قال الباحث

وحترير تقريب التهذيب لبـشار     )٥٤١ص(وتقريب التهذيب )٢١٨ص/١٠(رذيب التهذيب البن حج   : انظر(
  ).٤٠٣ص/٣ج(واألرنؤوط

  . يف صحيحهرواه البخاري:ختريج احلديث:ثانياً
  .رواه البخاري يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً
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ـ عن )٢(بسنده)١( أبوداود في سننهأخرج)١٠٦( ـ   أبي موسى األشعري   رضي اهللا عنـه 
فَِإنَّه ِإن يك سيدا فَقَد َأسخَطْتُم ربكُـم عـز      ،ولُوا ِللْمنَافق سيد  لَا تَقُ :" قَاَل رسوُل اللَّه   :قَاَل

  .)٣("وجلَّ
   :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

ألنهم أخطر الناس على اإلسالم لذلك نهـى اهللا سـبحانه           ؛التودد للمنافقين ال يجوز 
  .ي عليهمأو أن يصل،أن يستغفر للمنافقين وتعالى نبيه

 إن فإنه ؛"سيد منافقلل تقولوا وال"  تعظيمهم زفال يجو ويندرج تحت ذلك مخاطبتهم     "
  .)٤(...ذلك لكم يرضى ال واهللا حاله دون فحالكم ؛منافق وهو سيدكم كان

 يـذم  ال بأنه إشعار الحديث وفي،)٥("بسيد  المنافق يخاطب أن ويكره:"قال ابن حجر  
  .)٦(للمؤمن ذلك قول

 القـواميس فـي البحـث عـن     أرهقواحضان المنافقين وقد  أنفسهم في أقذفوا ب فعجباً لقوم   
  .ألخ... ورمزنا، ورئيسنا، وسيدنا،ولئك المنافقين ،مثل موالناأعبارات ترضي 

 طمعاً في دخولهم فـي      ،تاب وغيرهم فيجوز مراعاة حالهم    كوأما الكفار من أهل ال    

 ـــــــــــــــــ
 .وربيت، ال يقال اململوك ريب:باب،األدب: كتاب،٤٩٧٧حديث رقم )٧٤٦(سنن أيب داود)١(
بِي عن قَتادةَ عن عبـد  حدثَنا عبيد اللَّه بن عمر بنِ ميسرةَ حدثَنا معاذُ بن هشامٍ قَالَ حدثَنِي أَ :سند احلديث )٢(

أَبِيه نةَ عديرنِ بب احلديث...اللَّه"  
  : دراسة احلديث) ٣(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
وقد سبقت الترمجـة لـه    كما قال الذهيب    هو صدوق   : قلت اهللا عبد أيب بن هشام بن عاذهو م :معاذ بن هشام  

  .)٩٨ص(
  .وباقي رجال السند ثقات

مـن  )مسلم وأمحد (كالمها  ،٢٢٩٨٩حديث رقم   )٣٤٦ص/٥ج(أخرجه أمحد يف مسنده   :ريج احلديث خت:ثانياً
  .طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عبداهللا بن بريدة عن أبيه بنحوه

قد صححه األلباين يف حكمه على أحاديـث سـنن أيب داود   ،احلديث إسناده حسن:احلكم على احلديث  :ثالثاً
  .رجاله ثقات رجال الشيخني:ألرنؤوط بعد ذكر احلديثوقال شعيب ا).٧٤٦ص(
  ).٢٢١ص/١٣ج ( عون املعبود شرح سنن أيب داودانظر )٤(
 ).١٧٩ص/٥ج(انظر فتح الباري البن حجر)٥(
 ).٤١١ص/١ج(انظر فيض القدير للمناوي )٦(
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   .اإلسالم
ـ )٣( أبي سفيانعن )٢(بسنده )١(أخرج البخاري في صحيحه)١٠٧( ـ  اهللا عنـه   رضي  

 فَدفَعه ِإلَـى  )٥(ِإلَى عظيمِ بصرى)٤( الَّذي بعثَ بِه دحيةُ    ثُم دعا بِكتَابِ رسوِل اللَّه    :"...قال
 ورسوِله ِإلَـى هرقْـَل      فَقَرَأه فَِإذَا فيه بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ من محمد عبد اللَّه          ، هرقَْل

 َأسـلم  ، فَِإنِّي َأدعوك بِدعايـة الِْإسـلَامِ  : َأما بعد، سلَام علَى من اتَّبع الْهدى     ،عظيمِ الرومِ 
لَمنِ    ،تَستَيرم كرَأج اللَّه كْؤتي ،يالَْأرِيس ِإثْم كلَيع تَ فَِإنلَّيتَو فَِإن٦(ين("تَـابِ    وـَل الْكـا َأهي

تَعالَوا ِإلَى كَلمة سواء بينَنَا وبينَكُم َأن لَا نَعبد ِإلَّا اللَّه ولَا نُشْرِك بِه شَيًئا ولَا يتَّخذَ بعضنَا                  
 قَاَل َأبو سفْيان فَلَما     )٧("نَّا مسلمون بعضا َأربابا من دونِ اللَّه فَِإن تَولَّوا فَقُولُوا اشْهدوا بِأَ         

 ـــــــــــــــــ
 .بدء الوحى:باب،بدء الوحى:كتاب،٧حديث رقم )٧ص/١ج (صحيح البخاري )١(
 عن الزهرِي قَالَ أَخبرنِي     )بن أيب محزة  (دثَنا أَبو الْيمان الْحكَم بن نافعٍ قَالَ أَخبرنا شعيب        ح :سند احلديث ) ٢(

       فْيا سأَنَّ أَب هرباسٍ أَخبع نب اللَّه دبأَنَّ ع ودعسنِ مةَ ببتنِ عب اللَّه دبع نب اللَّه ديبقْـلَ  عرأَنَّ ه هرببٍ أَخرح نانَ ب
     ـادم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسي كَانَ رالَّت ةدي الْمأْمِ فا بِالشارجوا تكَانشٍ ويقُر نكْبٍ مي رف هلَ إِلَيسأَر

 هوشٍ فَأَتيقُر كُفَّارانَ وفْيا سا أَبيهفِسهلجي مف ماهعاَء فَديبِإِيل مهوذكر احلديث بتمامه ...و" 
 مـن  أسن وكان ،وكنيته بامسه مشهور األموي القرشي سفيان أبو،أمية بن حرب بن صخر هو:أبوسفيان)٣(

يـة   وأربعني أوقريع من غنائمها مائة بأسلم يوم فتح مكة وشهد حنيناً وأعطاه رسول اهللا   ،سنني بعشر النيب
االسـتيعاب البـن عبـد      :انظـر .  املدينة سـنة ثالثـني      يف وتوىف أبو سفيان  .كما أعطى سائر املؤلفة قلوبه    

  ).٤١٢ص/٣ج(اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجرو)٧١٥ـ٧١٤ص/٢ج(الرب
 أول مـشهور   صـحايب  ،اخلزرج بن القيس امرئ بن زيد بن فضالة بن فروة بن خليفة بن هو دحية :دحيةُ)٤(

 عليـه ــ    جربائيل وكان الصورة حسن يف املثل به يضرب وكان بدراً يشهد ومل أحد:وقيل اخلندق مشاهده
  ).٣٨٥ـ٣٨٤ص/٢ج(انظر اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر.صورته على يرتل  ـالسالم

  ).٤٤١ص/١ج(انظر معجم البلدان للحموي .دمشق أعمال من بالشام بالضم:بصرى )٥(
)٦( نياألكَّ مه:الْأَرِيِسيوينقادون يتبعونك الذين رعاياك إمث عليك نإ ومعناه ،والزراعون الفالحون :أي ونار 

فهي إحدى الفرق   ،وهوالذي دعا إىل توحيد اهللا يف النصرانية      "أريوس"إن تلك النسبة منسوبة إىل    :وقيل،بانقيادك
 صحيح مسلم بـشرح النـووي   :انظر(.وقد درِست هذه الفرقة  ،املسيحية القائلة ببشرية املسيح النافية أللوهيته     

تأليف أبو جعفر أمحـد بـن حممـد بـن سـالمة             )٢٣٢ص/٥ج(وشرح مشكل اآلثار    ،)١٠٩ص/١٢ج(
 -بـريوت   /  لبنـان  -األوىل، مؤسسة الرسـالة     : الطبعة،شعيب األرنؤوط :  حتقيق ،)هـ٣٢١،ت(الطحاوي
  ).٤٦٥ص/٢ج(والسرية النبوية للصاليب .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨

 .٦٤ن اآلية سورة آل عمرا )٧(
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  .)١("قَاَل ما قَاَل وفَرغَ من قراءة الْكتَابِ كَثُر عنْده الصخَب وارتَفَعتْ الَْأصواتُ

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 النبي لرسالةظ  إن المالح   ت بالمالطفـة   بدأ بدأ بالتهديد والوعيد بل   ت لم   ا يجد أنه 

فإن رفض اإلسالم فعليـه     ، هرقل الدخول في اإلسالم    علىوعرض النبي ،والخطاب اللين 
فهرقل يعـرف جيـداً مـن هـم         ، لم يخاطبه بشيء يجهله    وفي ذلك أنه    ، إثم األريسين 

  .وناألريسي
 قبلـه  والقتال واجب الدعاء وهذا،قتالهم قبل اإلسالم إلى الكفار دعاء:" النووي قال

 وفيه مذهبنا هذا .مستحب فالدعاء بلغتهم كانت وإن ،اإلسالم دعوة بلغتهم تكن لم نإ حرام
  .)٢("الروم عظيم:"فقال المالطفة من بنوع أتى بل فقط هرقل إلى يقل ولم،..للسلف خالف

فقد كان دحية من أحسن الناس وجهـاً        ، لدحية مراعاة لحالهم   وفي إرسال النبي    
  .ي األصفر بنبينفوجوده لن يكون غريباً 

الحكمــة :واصــفات منهــامه ورســله بينتقــي ســفراء يالنبــولقــد كــان "
فإذا كان المسلمون كلهـم دعـاة فرسـل      ،وسعة الحيلة والمظهر  ،والصبر،والعلم،والشجاعة

  .)٣("إلى الملوك هم صفوة الدعاةالنبي
ـ   عن َأنَسِ بنِ ماِلك )٥(بسنده)٤(أخرج البخاري في صحيحه)١٠٨( ـ  ـ رضـي اهللا عن  ه 

فَاتَّخَذَ ،ون كتَابا ِإلَّا مخْتُوما    لَه ِإنَّهم لَا يقْرء    :َأو َأراد َأن يكْتُب فَقيلَ    ، كتَابا  كَتَب النَّبِي  :قَاَل

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث)١(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
اجلهـاد  :كتـاب ،١٧٧٣حـديث رقـم   )٨٩٧ص( مـسلم يف صـحيحه   أخرجـه :ختريج احلـديث  :ثانياً

  .بنحوهبه الزهري  من طريق .إيل هرقل يدعوه إىل اإلسالمكتاب النيب:باب،والسري
  .خاري ومسلم يف صحيحيهمارواه الب: احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).١٠٨ـ١٠٧ص/١٢ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووى )٢(
دار األنـدلس   ،مؤسسة الريان ،الطبعة األوىل ،حممود شيث خطاب  :تأليف)٢٥٨ص/٢ج(انظر سفراء الرسول  )٣(

 .م١٩٩٦هـ ١٤١٧،اخلضراء
 العلـم  أهل بوكتا املناولة يف يذكر ما :باب،العلم:كتاب،٦٥حديث رقم )٣٦ص/١ج(صحيح البخاري  )٤(

 .البلدان إىل بالعلم
 قَـالَ أَخبرنـا     )بن املبـارك  (حدثَنا محمد بن مقَاتلٍ أَبو الْحسنِ الْمروزِي أَخبرنا عبد اللَّه         :سند احلديث  )٥(

 "احلديث... كتابا لنبِي كَتب ا: عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ)بن دعامة( عن قَتادةَ)بن احلجاج(شعبةُ
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وُل اللَّهسر دمحم نَقْشُه ةضف نا مخَاتَم،هدي يف هاضيِإلَى ب ١("كََأنِّي َأنْظُر(.  

  : الحديث الدعوية والتربويةفوائد
 تتوقـف  حتـى  ، دعوتـه تتوقف ال فال تحده حدود و ،جاء للناس كافة   اإلسالم، نإ
: تعـالى  اهللا لقول متثاالًا اآلفاق إلى الدعوة بتبليغ يقومولقد أمر اهللا نبيه أن      ،البشرية الحياة

 يعـصمك  واُهللا رِسالَتَه بلَّغْتَ فَما تَفْعْل لَّم وِإن ربك من ِإلَيك ُأنْزَِل ما بلِّغْ الرسوُل َأيها يا{
نالنَّاسِ م ي الَ اَهللا ِإندهي مالْقَو رِين٢(}الْكَاف(.  

 إنهم: له فقيل الروم، ملك إلى فكتب األرض ملوك إلى وأرسل لألمر امتثل وقد
 ما يـدل علـى مراعاتـه        وفي فعله ،اً خاتم ذخ،فاتاًمختوم كان إذا إال كتابا يقرأون ال

  . ألحوال  جميع الناس باختالف أوصافهم
 :فيـه و،الكفار إلى الكتابة جوازو، البلدان إلى بالعلم الكتابة جواز :يهف:"قال العيني 

  .)٣( "والحكام والقضاة للسلطان الكتاب ختم

  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث)١(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
يف :بـاب ،اللباس والزينة :كتاب،٢٠٩٢حديث رقم )١٠٦٤( مسلم يف صحيحه     أخرجه  :ختريج احلديث :ثانياً

  .من طريق شعبة به بنحوه. ملا أراد أن يكتب إيل العجم، خامتاًاختاذ النيب
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثاًثال
  .٦٧ آية:املائدةسورة  )٢(
 ).٣٠ص/٢ج(عمدة القاري للعيينانظر  )٣(
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  المبحث الثاني
  : ألحوال أصناف من املسلمنيمراعاته 

  : مطالبثالثةه وفي
 ألحوال ضعاف اإليمان ومن دخـل فـي اإلسـالم           مراعاته:األولالمطلب  

  .)المؤلفة قلوبهم(حديثاً
  .ألحوال العصاة والمخطئينمراعاته:المطلب الثاني
  . ألحوال األعرابمراعاته:المطلب الثالث
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  المطلب األول                                 
  )قلوبهمالمؤلفة (ال ضعاف اإليمان ومن دخل في اإلسالم حديثاًألحومراعاته

ـ     ،  من المسلمين   أحوال أصناف  عى النبي   القد ر   هومن هذه األصـناف مراعات
قال وجعل لهم سهماً من أسهم الزكاة       ،ألحوال ضعاف اإليمان ومن دخل في اإلسالم حديثاً       

  .)١(}قُلُوبهم والْمَؤلَّفَة علَيها والْعاملين ساكينِوالْم ِللْفُقَراء الصدقَاتُ ِإنَّما { :تعالى

 بـن  صـفوان  النبي أعطى كما ليسلم، عطىي من منهم: أقسام: قلوبهم المؤلفةو"
 ويثبـت  إسـالمه،  ليحسن يعطَى من  ومنهم .مشركاً شهدها كان وقد حنين، غنائم من أمية
 اإلبـل  مـن  مائة: وأشرافهم الطلقاء صناديد من ةجماع أيضاً حنين يوم أعطى كما قلبه،
 ممـن  الـصدقات  ليجبي يعطَى من ومنهم. نظرائه إسالم من يرجى لما يعطَى من ومنهم
  .)٢("البالد أطراف من الضرر المسلمين حوزة عن ليدفع أو يليه،

 فأمـا  ،كـافراً  نتألف ال":الشافعي قال،ل العلم في أحكام المؤلفة قلوبهم     واختلف أه 
 اإلسـالم  بانتـشار  سـقط  قـد : وأصحابه حنيفة أبو وقال.التأليف سهم من فيعطى الفاسق
 ،..واألقـرع  وعيينـة  سفيان أبي إعطاء من بكر أبي بامتناع،ذلك على واستدلوا ،وغلبته
 للـدنيا  إال يطيعونه ال قوم اإلمام زمن في كان فإذا،إليه الحاجة عند التأليف جواز والظاهر

  .)٣("يتألفهم أن فله لبغوال بالقسر طاعته تحت لهمإدخا على يقدر وال

رضي اللَّـه   ـ   )بن مسعود (عن عبد اللَّه   )٥(بسنده )٤(أخرج البخاري في صحيحه   )١٠٩(
نْهـ ع  فَـَأعطَى الْـَأقْرع بـن    ، ُأنَاسا في الْقسمةآثَر النَّبِي،)٦( قَاَل لَما كَان يوم حنَينٍ 

 ـــــــــــــــــ
 .٦٠سورة التوبة آية  )١(
 .)٣٦٦ص/٢ج(انظر تفسري ابن كثري )٢(
 ).٢٣٤ص/٤ج(انظر نيل األوطار للشوكاين )٣(
ما كان النيب يعطي املؤلفة     :باب،فرض اخلمس :بكتا،٢٩٨١حديث رقم )١١٤٨ص/٣ج(صحيح البخاري  )٤(

  .قلوم وغريهم من اخلمس وحنوه
 عـن أَبِـي   )بن املعتمر( عن منصورٍ)بن عبد احلميد(حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا جرِير  :سند احلديث  )٥(

 ..." قَالَ لَما كَانَ يوم ـضي اللَّه عنهرـ  )بن مسعود( عن عبد اللَّه)شقيق بن سلمة(وائلٍ
 :وقيـل ، يكون تصغري احلن وهو حي من اجلن       وجيوز أن ،جيوز أن يكون تصغري احلنان وهو الرمحة        : حنين)٦(

  وكانت الغزوة يف العام الثامن من اهلجرة بعد فتح   ،كم شرق مكة  ٢٦وتبعد حنني عن مكة     ،بل الطائف هو واد ق
 فإن أهلهما كانوا     أنه ملا فتح اهللا تعاىل على رسوله مكة أطاعت له قبائل العرب إال هوزان وثقيفاً               وسببها، مكة

 الـسرية  و)٣١٣ص/٢ج(انظر معجم البلدان . وسىب منهم سبياً كثرياًوقد انتصر عليهم النيب،طغاة عتاة مردة  
= 
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وَأعطَى ُأنَاسا مـن َأشْـراف الْعـربِ        ، مثَْل ذَِلك  )٢( وَأعطَى عيينَةَ  ،ماَئةً من الِْإبِلِ  )١(سٍحابِ
 ةمسي الْقف ِئذموي مه٣(...".فَآثَر(.  

  :فوائد الحديث الدعوة والتربوية
 بكـل  نيكـو  فالترغيب ،يتألفهم العرب،أعطاهم صناديد يومئذ بالعطاء آثرلقد  

  .وغيره مال من الصالح العمل في يرغبهم ما لرعيته الراعي يبذل أن مثل،ممكن
   .العطايا أن يكونوا من أفضل الناس فيمن يأخذون شرطاًوليس 

رضـي اللَّـه    ـ   ) وقاص يبأبن   (عن سعد )٥(بسنده)٤(أخرج البخاري في صحيحه   )١١٠(

  ـــــــــــــــــ
= 

ـ ١٠٤٤،ت(ن الدين احلليبعلي بن برها:تأليف )وما بعدها٦١ص/٣ج(احللبية يف سرية األمني املأمون  دار ) هـ
  ).١٥٦ص(وأطلس احلديث النبوي لشوقي خليل،هـ١٤٠٠ – بريوت -املعرفة 

 مع عطارد بن حاجب يف أشراف بىن متيم بعـد فـتح         التميمي قدم على رسول اهللا    : بن حابس  األقرع )١(
  .)١٠٣ص/١ج(انظر االستيعاب البن عبدالرب.مكة أحد املؤلفة قلوم

 فلقب حذيفة امسه كان،أسلم بعد الفتح وهو من املؤلفة قلوم وكان من األعراب اجلفاة          :صن بن ح  عيينة )٢(
 ومل املؤلفة من وكان صحبة له، األمحق املطاع : وقد كان يقال له   ،عيناه فجحظت شجة أصابته كان ألنه؛عيينة
 ،العنرب بين بعض فسيب متيم لبين النيب وبعثه ،والطائف حنيناً وشهد وشهدها الفتح قبل أسلم ،رواية له يصح

 سـكان  جفـاء  فيـه  وكـان  اإلسـالم  إىل عاد مث ،فبايعه طلحة إىل ومال بكر أيب عهد يف ارتد ممن كان مث
سـتيعاب البـن عبـد      اال:انظـر .(وقد رجح ابن حجر أن يكون املبهم هنا هو خمرمة بـن نوفـل             ،البوادي
  .)٧٦٧ص/٤ج(األصابة يف متييز الصحابة البن حجرو)١٢٥٠ص/٣ج(الرب

  :دراسة احلديث) ٣(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
  ).٨٠ص(وقد سبق الترمجة له ،هو ثقة :عثْمانُ بن أَبِي شيبةَـ 

  .وباقي رواة السند ثقات
إعطـاء  : بـاب ،الزكاة:كتاب،١٠٦٢حديث رقم )٤٨٥ص ( يف صحيحه  أخرجه مسلم :ختريج احلديث :ثانياً

  .به بنحوه من طريق جرير بن عبد احلميد. قوي إميانهاملؤلفة قلوم على اإلسالم وتصرب من 
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

إذا مل يكن اإلسالم  على احلقيقة وكـان         :باب،اإلميان:كتاب،٢٨حديث رقم   )١/١٨ج(صحيح البخاري  )٤(
 .على االستسالم

 عن الزهرِي قَالَ أَخبرنِي )بن أيب محزة( قَالَ أَخبرنا شعيب  )كم بن نافع  احل( حدثَنا أَبو الْيمان   :سند احلديث ) ٥(
  دعس نقَّاصٍ عنِ أَبِي وب دعس نب رامهـ عنع اللَّه يضـُ ر  ولَ اللَّهسأَنَّ ر   ـيهِمف سالا جأَنطًا وهطَى رأَع 

= 
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نْهـ ع  )٢( َأحب ِإلَي منْه خَشْيةَ َأن يكُبـه )١(عطي الرجَل وغَيرهيا سعد ِإنِّي لَُأ ": قَاَل... 
  .)٣("اللَّه في النَّارِ

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
  .رجاالً بالعطايا والهباتنه كان يتألف أ لقد كان من منهجه :الفائدة األولى

 مـن  مخافـة  باإلعطاء قلبه أتألف" :يأ"نارخشية أن يكبه اهللا في ال     :" في قوله  قال العيني 
 أعطـه  لم لو عليه أخشى ألني؛ضعف إيمانه في من أعطي أنا:والتقدير ، يعط لم إذا كفره
 مـن  إلى أو المؤلفة إلى أشار كأنه،النار في تعالى اهللا فيكبه ،به يكفر اعتقاد له يعرض أن
 وال إيمانه إلى هلُكأََفَ إلي أحب فهو إيمانه قوي من وأما،البخل إلى الرسول نسب نعم اإذ

 الـدنيا  مـن  لـه  يحـصل  فيمـا  ضرر وال اعتقاد سوء وال دينه عن رجوعاً عليه أخشى
  .)٤(" تألفاً اإلسالم أظهر لمن العطاء يوسع كانالنبي أن والحاصل

 فـاألهم  األهـم  وتقديم المصالح مال في اإلمام تصرف جواز وفيه:"قال ابن حجر  
  .)٥(" الرعيه بعض على ذلك وجه خفي نإو

 فيـه  ":قال العينـي  .جوازه الشافع يعتقد فيما اإلمام عند الشفاعة جواز وفيه:الفائدة الثانية 

  ـــــــــــــــــ
= 

 فَساررته فَقُلْت ما لَك      منهم رجلًا لَم يعطه وهو أَعجبهم إِلَي فَقُمت إِلَى رسولِ اللَّه           هقَالَ فَترك رسولُ اللَّ   
 "احلديث...عن فُلَان واللَّه إِني لَأَراه مؤمنا قَالَ أَو مسلما

 الضمري أثـىن عليـه رسـول اهللا    : ويقال،ة الغفاري بن سراق  لٍجعياملقصود بغريه يف هذه الرواية      :وغَيره)١(
ووكله إىل إميانه وذلك أنه أعطى أباسفيان واألقـرع بـن حـابس وتركـه فراجـع سـعد بـن وقـاص              

  ). ١٩٥ص/١ج(وعمدة القاري)٢٤٥ص/١ج(انظر االستيعاب البن عبدالرب.احلديث..فيهالنيب
)٢(هكُبانظر النهاية قي غريب احلديث البن األثري.ويلزمهم فيها،يلقيه يف النار مقلوباً لوجهه: ي)٢٣٩ص/٤(  
  :دراسة احلديث) ٣(

  .رجال السند كلهم ثقات: دراسة رجال اإلسناد:أوال
ال :"قول اهللا :باب،الزكاة:كتاب،١٤٠٨حديث رقم )٥٣٨ص/٢ج( أيضاً وأخرجه البخاري :ختريج احلديث :ثانياً

ــسألون ــاًي ــاس إحلاف ــىن،" الن ــم الغ ــه،وك ــسلموأخرج ــحيحه م ــم )٨٧ص( يف ص ــديث رق ح
والنهي عن القطـع باإلميـان مـن غـري          ،تألف قلب من خياف على إميانه لضعفه      :باب،اإلميان:كتاب،١٥٠
  .من طريق حممد بن شهاب الزهري به بنحوه) البخاري ومسلم(كالمها.دليل
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).١٩٥ص/١ج(ي للعيينانظر عمدة القار )٤(
 ).٨١ص/١ج( انظر فتح الباري البن حجر )٥(



 ٢٣٩

 الـشهادة   مخـرج  يخرج لم "مؤمناً راهأل إني فواهللا" :قولهو،األمر والة إلى الشفاعة جواز
 الحديث وفي ،لفظه في ناقشه فلهذا ،ألجله الطلب في والتوسل له المدح مخرج خرج وإنما
  .)١(.."لرجلا عطيأل إني سعد يا قوله وهو فيه قوله لبِقَ أنه على يدل ما
  َأن رسـوَل اللَّـه  )٤( عمرو بن تَغْلبعن)٣( بسنده)٢(أخرج البخاري في صحيحه   )١١١(

فَحمـد  ،لَغَه َأن الَّذين تَرك عتَبوافَب،فََأعطَى رِجالًا وتَرك رِجالًا، فَقَسمه)٥( َأو سبيٍ،ُأتي بِمالٍ 
اللَّه،  هلَيَأثْنَى ع قَال ،ثُم د "َ:ثُمعا بَأم":           عي َأدالَّـذـَل وجالر عَأدَل وجي الرطِإنِّي لَُأع اللَّهفَو 

 )٦(ى فـي قُلُـوبِهِم مـن الْجـزعِ        ولَكن ُأعطي َأقْواما ِلمـا َأر     ،َأحب ِإلَي من الَّذي ُأعطي    
فـيهِم عمـرو بـن      ،وَأكُل َأقْواما ِإلَى ما جعَل اللَّه في قُلُوبِهِم من الْغنَى والْخَيرِ          )٧(والْهلَعِ
بتَغْل"،وِل اللَّهسر ةمِلي بِكَل َأن با ُأحم اللَّهفَوِمالنَّع رم٩(".)٨( ح(.  

 ـــــــــــــــــ
  ).١٩٥ص/١ج(انظر عمدة القاري للعيين )١(
أمـا  :من قال يف اخلطبة بعد الثناء     : باب،اجلمعة:كتاب،٨٨١حديث رقم )٣١٢ص/١ج(صحيح البخاري  )٢(

 .بعد
 : عن جرِيرِ بنِ حازِمٍ قَـالَ      )الضحاك بن خملد  (بو عاصمٍ حدثَنا محمد بن معمرٍ قَالَ حدثَنا أَ      :سند احلديث  )٣(

نسالْح تعمقُولُ)بن أيب احلسن(سي :ولَ اللَّهسأَنَّ ر بلغت نو برما عثَندح ٍالبِم ياحلديث... أُت." 
)٤(بلغت نو برمطة بواحدة ويف آخرها الدال املهملة هذه بفتح العني املهملة وسكون الباء املنقو  ـلعبديا:ع

األنساب :انظر.النيب عن روى البصرة نزل معروف صحايب ـ النسبة إىل عبد القيس يف ربيعة
  .)٦٠٧ص/٤ج(العسقالينصابة يف متييز الصحابة البن حجراإلو)١٣٥ص/٤ج(للسمعاين

 سـبية  فهي يسبيها املرأة وسىب األسر دبامل االستباءالسيب و و واألطفال النساء من العدو من يؤخذ ما:سيب )٥(
 حيىي بن شرف بن مري النووي أيب      : تأليف)٣١٥ص(حترير ألفاظ التنبيه  انظر   .سابون وهم ساب وهم ومسبية
  .هـ١٤٠٨ ، دمشق–دار القلم ، الطبعة األوىل ،عبد الغين الدقر:حتقيق  ،زكريا

 ويـأيت مبعـىن احلـزن    ،اًصـرب  جيـد  ومل بـه  نزل ما جهل عن قوته ضعفتواملعىن  ،الصرب ضد:الْجزعِ )٦(
لتوقيـف علـى مهمـات      وا)٤٤٧ص/١ج(انظر النهاية يف غريب احلديث واألثـر البـن األثـرب          .واخلوف
دار ، الطبعـة األوىل   ،حممد رضوان الدايـة   . د: حتقيق  ،حممد عبد الرؤوف املناوي    : تأليف)٢٤٢ص(التعاريف

 .هـ١٤١٠،دمشق،  بريوت -دار الفكر ، الفكر املعاصر 
  ).٦٢٧ص/٥ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن االثري.والضجر اجلَزع أشد:الْهلَعِ )٧(
)٨(رممِحعـ بفتحتنيـ  : الن  معهـا  دخلت األنعام قيل وإذا خاصة اإلبل عموالن أفضلها ومحرها اإلبل :أي  

  ).١٩٦ص/١ج(اري البن حجروفتح الب)٢٦١ص/١ج(غريب احلديث البن قتيبة: انظر.(والغنم البقر
  :دراسة احلديث) ٩(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
= 



 ٢٤٠

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ـ   ، والدخول عليها من مداخلها    جواز سياسة نفوس الناس   فيه  :األولىالفائدة   ه مـن   لمـا في

وأنـه لـيس شـرطاً أن تكـون العطايـا          ، الـشأن  وأصحاب المصلحة التي يقدرها الوالة   
 المـصلحة،  وجـه  على هي وإنما":ابن بطال في الحكمة من تفاوت عطاياه     قال  ،متساوية
 بقلـوبهم  ما يليداو أقواما؛ يعطى كانأنه ترى بالسوء،أال ارةاألم العباد لنفوس والسياسة

  .)١("منه خشىي من استئالف  وفيه،..الثقة وجه على المنع،هو وكذلك جزع، من
م مـن  هويعطـي مـن يخـشى علـي    ، إنما يمنع أهـل البـصائر واليقـين     فهو

  . وس من حب العطايا والهباتوالحديث يشير إلى ما جبلت عليه النف،الجزع
 مـن بـين     بالخطـاب  فراداأل أحد تخصيص  مع الناس  التخاطب يقتضي قد:الفائدة الثانية 

 مـع   وهذا ما فعله النبي     ،ذلك يقتضي الحال سياق كان إذا ،وذلكمراعاة لحاله  ،الجماعة
س فالداعية يجب عليه أن يراعي نفـو      ،خاطرهل فقد خصصه بالمدح تطييباً      عمرو بن تغلب  

  . وجد األمر يتطلب ذلكإذاويطيب خاطرهم ،المدعويين
  
  

  ـــــــــــــــــ
= 
وقـال  ، صـدوق :وقال أبـو حـامت    ،وقال مرة صدوق  ،وثقه النسائي : البصري بن ربعي : ـ حممد بن معمر   ١

وقـال ابـن    ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ،صدوق:وقال مسلمة ،ثقة:وقال اخلطيب ،ال بأس به صدوق   :أبوداود
  .وال نعلم فيه أدىن جرح،بل ثقة:وقال معروف واألرنؤوط،مخسنيمائتني و ةسن مات  صدوق:حجر

   . ألن أحداً من العلماء مل جيرحههو ثقة: قال الباحث
والثقـات البـن    ) ١٠٥ص/٨ج(واجلرح والتعديل البـن أيب حـامت      )٤١٢ص/٩ج( ذيب التهذيب    :انظر(

  .)٣٢١ص/٣ج(التهذيبوحترير تقريب )٥٠٨ص(وتقريب التهذيب البن حجر) ١٢٢ص/٩ج(حبان
 يرسل وكان مشهور فاضل فقيه ثقة التابعني سادات من املشهور االمام البصري احلسن أيب بن هو:احلسنـ  ٢

وكـذلك علـة   ،فتدليس احلسن اليضر ألنه من الطبقة الثانية وقد صرح بالسماع يف هذه الرواية   ويدلس كثرياً
  ).٥١ص(وقد سبق الترمجة له. غلبألن احلسن ثبت مساعه من عمرو بن ت،اإلرسال ال تضر

  .وباقي رواة السند ثقات
قول اهللا  :باب،التوحيد:كتاب،٧٠٩٧حديث رقم )٢٧٤١ص/٦ج( أيضاً وأخرجه البخاري : ختريج احلديث :ثانياً

  . بنحوه البصري بهمن طريق احلسن.تعاىل إن اإلنسان خلق هلوعاً
 .رواه البخاري يف صحيحه :احلكم على احلديث:ثالثا

 ).٢١٤ص/٢٠ج(صحيح البخاري البن بطالشرح ر انظ )١(



 ٢٤١

  
 تلك  تنقلبف، وات وبخاصة المتولدة عن الحسد    اتقضي على العد   هاومن فوائد تلك العطايا أن    

  :محبة إلى العداوة
َأن  )٣( الْمــسيبِ بــنِســعيدعــن )٢(بــسنده )١(أخــرج مــسلم فــي صــحيحه)١١٢(

انفْولَ :"قَاَل)٤(ص اللَّهو   وُل اللَّهسي رطَانَأع قَد      النَّاسِ ِإلَي غَضلََأب ِإنَّهي وطَانا َأعـا   ،مفَم 
النَّاسِ ِإلَي بلََأح تَّى ِإنَّهي حينطعي رِح٥(" ب(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 إشباع شهوة   فجعل"،استخدمهال   إ به دعوته يوصل  أسلوباً يراه ناجعاً    لم يدع النبي  

فبذل المال الذي آتـاه  .الناس إلى اإلسالم بعض المال المستحكمة في النفوس زماماً يقود به     
فقـد يـسلم الرجـل    ،حتى ظهر جلياً أنه أسلوب بارز من أساليب الدعوة ،اهللا إياه يتألفهم به   

ن من  ويتمك، حتى ينشرح صدره لإلسالم    فال يلبث إال قليالً   ،فيجزل الرسول له العطية   ،للدنيا

 ـــــــــــــــــ
شـيئاً قـط    ما سئل رسـول اهللا    :باب،الفضائل:كتاب،٢٣١٣حديث رقم )١١٦٤ص(صحيح مسلم    )١(

 . وكثرة عطائه.ال:فقال
بـن  (خبرنِي يـونس حدثَنِي أَبو الطَّاهرِ أَحمد بن عمرِو بنِ سرحٍ أَخبرنا عبد اللَّه بن وهبٍ أَ      :سند احلديث )٢(

 ".احلديث... عن ابنِ شهابٍ قَالَ ابن شهابٍ حدثَنِي سعيد بن الْمسيبِ أَنَّ صفْوانَ قَالَ واللَّه)يزيد
 أن علـى  اتفقـوا .الكبار الفقهاء األثبات العلماء أحد القرشي وهب أيب بن حزن بن:يباملس بن سعيد )٣(

 نـاهز  وقـد  التسعني بعد مات منه علماً أوسع التابعني يف أعلم ال :املديين بنا وقال ،سيلاملرا أصح مرسالته
  ).٢٤١ص(يبتقريب التهذ:انظر.( روى له الستةالثمانني

 وأسـلمت  مكـة  فتح يوم هرب كافراً بدر يوم أبوه تلقُ حذافة بن وهب بن خلف بن :أمية بن صفوان)٤(
 وحـضر  فحضر النيب من أماناً وهب بن عمري عمه بنا له فأحضر، ريةاملغ بن الوليد بنت ناجية وهي امرأته
انظـر اإلصـابة يف متييـز الـصحابة البـن           .(امرأتـه  الـنيب  ورد أسـلم  مث ،يسلم أن قبل حنني وقعة
  ).٤٣٢ص/٣ج(حجر

  :دراسة احلديث) ٥(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوال

  ).٩٦ص(وقد سبقت الترمجة له . ثقة:ـ يونس بن يزيد
  .رواة السند ثقاتوباقي 
  .رواه مسلم يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
 .رواه مسلم يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٢٤٢

  )١( سواهمااقلبه اإليمان فيكون اهللا ورسوله أحب إليه مم
 ومـا  أفرادهـا،  وأحوال أحوالها، يراعي ألمته، موجه خير اهللا رسول كان لقد"
ومن ثم لما دخل علـى نفـس   ،نفوسهم به يطيب بما بأيديهم يأخذ كانو،حوائجهم تقتضيه

وهذه هي النتيجة التي كـان      ، محبة  انقلبت عداوة صفوان للنبي    ،صفوان من باب العطاء   
لقرب عهـدهم    نظراً، من قسم الغنائم على أولئك المغمورين تأليفاً لقلوبهم        يتوخاها النبي 

ويعبر هذا الموقف عـن دقـة نظـر         ،...وعدم تمكن معاني اإلسالم من قلوبهم       ،باإلسالم
  .)٢("م اعوجاجهاوما يقو،وعمق معرفته بدخائل النفوس البشريةالنبي

  : المؤلفة قلوبهم صعوبة أخالق أولئك النفر منلقد تحملو
رضـي اللَّـه   ـ عن الْمسورِ بنِ مخْرمـةَ   )٤(بسنده)٣(أخرج البخاري في صحيحه)١١٣(

يـا  :فَقَاَل مخْرمـةُ  ،منْها شَيًئا )٦(ولَم يعط مخْرمةَ  )٥( َأقْبِيةً  قَسم رسوُل اللَّه   : قَالَ ـ عنْهما
نَيب:    وِل اللَّهسقْ بِنَا ِإلَى رانْطَل، هعِلي  : فَقَالَ ،فَانْطَلَقْتُ م هعخُْل فَادقَـالَ ،اد:    لَـه تُـهوعفَد

  .)٧("رضي مخْرمةُ:"فَقَاَل،فَنَظَر ِإلَيه: قَاَل،خَبْأنَا هذَا لَك:"فَقَاَل،فَخَرج ِإلَيه وعلَيه قَباء منْها

 ـــــــــــــــــ
محـود بـن جـابر    :تـأليف )٢٦١ص( لألعراب املوضوع ـ الوسيلة ـ األسـلوب   انظر دعوة النيب)١(

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩،دار املسلم،الطبعة األوىل،احلارثي
حممـد  .د.أ:تـأليف )٢١٩ص(التنظيم،التخطيط،التربية،املعرفة(عوة من خالل السرية   انظر منهج النيب يف الد    )٢(

 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤دار السالم القاهرة ـ،الطبعة الثانية،أمحزون
كيـف  :بـاب ،اهلبة وفضلها والتحريض عليها   :كتاب،٢٤٥٩حديث رقم   )٩١٨ص/٢ج(صحيح البخاري )٣(

  .يقبض العبد واملتاع
رضي اللَّه ـ قُتيبةُ بن سعيد حدثَنا اللَّيثُ عن ابنِ أَبِي ملَيكَةَ عن الْمسورِ بنِ مخرمةَ  حدثَنا :سند احلديث )٤(

 "احلديث...رسولُ  قَالَ قَسم ـعنهما
 ).٢٢٤ص(للنووي)لغة الفقه(حترير ألفاظ التنبيه انظر .واحدها قباء هو الثوب أو الرداء:أَقْبِيةً )٥(
 يؤخذ كانو،قريش بأيام علم له وكان الفتح مسلمة من كان خمرمة بن املسور والد وهو: بن نوفل  مخرمةُ )٦(
  مات ،منهم إسالمه حسن وممن قلوم املؤلفة أحد  وهو ،صفوان أبا يكىن قريش علماء أحد وكان،النسب عنه

 زمـن  يف بـصره  وكـف  سـنة  عـشرة  مخـس و سنة مائة بلغ وقد ومخسني أربع سنة معاوية زمن باملدينة
  ).١٣٨٠ص/٣ج(االستيعاب البن عبد الرب: انظر.(عثمان

  :دراسة احلديث) ٧(
  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوال
 :بـاب ،كتاب فرض اخلمس  ،٢٩٥٩حديث رقم )١١٣٧ص/٣ج(وأخرجه البخاري أيضاً  :ختريج احلديث :ثانياً
 هـذا  خبأت املسور أبا يا لك ذاه":وزاد فيه  "عنه غاب أو حيضره مل ملن بأوخي عليه يقدم ما اإلمام قسمة باب

= 



 ٢٤٣

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
وجواز استئالف بعض النـاس بالعطايـا      ،بيان أهمية معرفة طباع الناس وأحوالهم     

وهو ما جاء مصرحاً به في رواية       ،وبخاصة من كان في خلقه شدة وغلظة      ،الكالم الطيب بو
 وكأنه ،سورالم أبا دعاه:"قال ابن حجر  ،بادره بالكنية  وفيها أن النبي  ،)١(األخرىالبخاري  

  .)٢("صفوان أبو األصل في فكنيته وإال صحبتهب جاء الذي ولده بذكر له التأنيس سبيل على

  .الحكمة من هذه العطاياـ رضي اهللا عنه ـ نس بن مالك أولقد بين 
 غَنَمـا بـين     عن َأنَسٍ َأن رجلًا سَأَل النَّبِي     )٤( بسنده )٣(خرج مسلم في صحيحه   أ)١١٤(

لَيبنِج، اهِإي طَاهفََأع،  هممِ :فَقَاَل، فََأتَى قَوقَو وا :َأيملـا     ، َأسم طَاءي عطعا لَيدمحم ِإن اللَّهفَو 
 خَافُ الْفَقْري، ا      :فَقَاَل َأنَسنْيِإلَّا الد رِيدا يم ملسُل لَيجالر كَان الِْإ،ِإن كُونتَّى يح ملسا يفَم لَامس

  .)٥("َأحب ِإلَيه من الدنْيا وما علَيها

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 ذلـك  فـي  كـان  وتألفهم،إذا والقسوة الجهالة ألهل المال بذل جواز على دليل فيه
 إسالم أو إسالمه أو إيمانه قوة بعطائه يرجى من كل تألفأنه يجوز أن ي   ،و  للدعوة مصلحة
  .للمسلمين الخير به يحصل مما شيء وأ ، قومه

 بـالعفو  إلـيهم  اإلحسان ،قلوب مدعويه تأليف في  يسلكها كان التي السبل ومن

  ـــــــــــــــــ
= 
إعطاء من سأل   :باب،الزكاة:كتاب،١٠٥٨حديث رقم   )٤٨١ص(وأخرجه مسلم   ،"شدة خلقه يف وكان.  لك

 .بنحوهمن طريق الليث وأيوب عن ابن أيب مليكة به  )البخاري ومسلم(كالمها،بفحش وغلظة
 .انظر ختريج احلديث )١(

 ).٢٧٠ص/١٠ج(انظر فتح الباري البن حجر)٢(

:  شـيئاً قـط    ما سئل رسول اهللا   :باب،الفضائل:كتاب،٢٣١٢حديث رقم   )١١٦٣ص(صحيح مسلم  )٣(
 .وكثرة عطائه.ال:فقال

 )بن اسـلم (عن ثَابِتحدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا يزِيد بن هارونَ عن حماد بنِ سلَمةَ  :سند احلديث )٤(
 ".احلديث... أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي)بن مالك(عن أَنسٍ

  :دراسة احلديث) ٥(
  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
  .رواه مسلم يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
  .رواه مسلم يف صحيحه: احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٢٤٤

 كـانوا  صالحهم،فإن فيه يعلم بما الناس يتألف كان حيث  حكمته كمال من وذلك ،المنو
  .وحالهم يتناسب بما تألفهم ذلك سوى كانوا بالمال،وإن تألفهم المال ونيؤثر ممن

مـن بـاب تنميـة     حـين دخـل عليـه النبـي       مع أبي سفيان   وهذا ما فعله    
  :والدخول على النفس من الباب الذي تشتهيه،الغرائز

فَجاء َأبو  .:".. هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال  أبيأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن *
 َأبو سفْيان قَـاَل  :قَاَل،لَا قُريشَ بعد الْيومِ،ُأبِيدتْ خَضراء قُريشٍ  :يا رسوَل اللَّه  :سفْيان فَقَالَ 
 وُل اللَّهسر"      نآم وفَه انفْيَأبِي س ارخََل دد نَأغْلَقَ        ،م نمو نآم وفَه لَاحَألْقَى الس نمو 

نآم وفَه هاب١("ب(.  
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

من دخل بيت أبي    " هذه العبارة  تركته ما أحد على يخفى ال إذ الغرائز تنميةأهمية  
 هابعـد  جاء أنه مع نفسه أشبعت فقد سفيان، أبي نفس في إيجابي أثر من "سفيان فهو آمن  

 أبـي  بيـت  يدخل أن بيته في األمن يجد لمن حاجة فال ،"آمن فهو بيته دخل ومن" قوله
 وإظهـار  سـفيان  ألبي تأليفٌ وفيه":وويقال الن.ولكن اإلنسان جبل على حب المدح    ،سفيان
  .)٢("لشرفه

 ـ   َأن عاِئـشَةَ )٥( عن عروةَ بنِ الزبيـرِ )٤(بسنده)٣(أخرج البخاري في صحيحهو)١١٥(
اْئذَنُوا لَه فَبِـْئس ابـن   :"فَقَاَل،)٦(رجٌلَأخْبرتْه َأنَّه استَْأذَن علَى النَّبِيرضي اهللا عنها ـ  

 ـــــــــــــــــ
 .واحلديث رواه مسلم يف صحيحه ) ٦٧ث رقم حدي(سبق خترجيه  )١(
 ).١٢٧ص/١٢ج(صحيح مسلم بشرح النوويانظر )٢(
 .املداراة مع الناس:باب،األدب:كتاب،٥٧٨٠حديث رقم)٢٢٧١ص/٥ج(صحيح البخاري )٣(
كَدرِ حدثَه عن عروةَ بـنِ       ابنِ الْمن  )حممد( عن )بن عيينة (حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد حدثَنا سفْيانُ     :سند احلديث )٤(

بِيلَى النأْذَنَ عتاس هأَن هتربةَ أَخشائرِ أَنَّ عيبالزٌلجاحلديث... ر." 
 وتـسعني  أربع سنة مات مشهور فقيه ثقة املدين اهللا عبد أبو األسدي خويلد بن العوام بن الزبري بن عروة)٥(

  ).٣٨٩ص(تقريب التهذيب البن حجر:انظر.روى له الستة عثمان خالفة ائلأو يف ومولده الصحيح على
فـتح البـاري البـن     :وانظـر )٢٤١ص(وقـد سـبقت الترمجـة لـه          حـصن  بـن  عيينة هو: رجلٌ )٦(

  .)٤٥٥ـ ٤٥٤ص/١٠ج(حجر



 ٢٤٥

الْعةير١(ش(،   ةيرشَأخُو الْع بِْئس َأو"،    الْكَلَام لَه خََل َألَانا دفَلَم،  قُلْـتَ    : فَقُلْتُ لَه وَل اللَّهسا ري: 
 ،ه َأي عاِئشَةُ ِإن شَر النَّاسِ منْزِلَةً عنْد اللَّه من تَركَ       :" فَقَالَ ، ثُم َألَنْتَ لَه في الْقَولِ     :ما قُلْتَ 

هعدو ٢(َأو(هشفُح اتِّقَاء النَّاس )٤(")٣(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
وهـذا  :"قال العيني  أو اتقاء لشره  ،إنما يدارى الكافر والفاسق رجاء إسالمه      :الفائدة األولى 

  .)٥("ة من يتقى فحشهاوفيه مدار،ةاصل في المدارأالحديث 

 أمتـه  فـي  النبي قول في وليس ،وأدباً علماً ثالحدي هذا معجو":قال ابن حجر  و
 مـن  عليـه  جبل لما ولكنه،... غيبة المكروه من إليهم ويضيفها بها يسميهم التي باألمور
 فـي  أمته به لتقتدي ،بالمكروه بههايج ولم البشاشة له أظهر،الخلق حسن من وأعطيه الكرم
  .)٦("ائلتهوغ شره من ليسلموا مداراته وفي ،سبيله هذا من شر اتقاء

الداعية الذكي الحصيف حين يرى  من هـؤالء المتنفـذين شـدة              :الفائدة الثانية 
 ـــــــــــــــــ

)١(  ةريشالْع ناب وزاً - بئس:فَبِئْسمهم ضد وهو الذم ألنواع جامع فعل - مشرية هي قبيلـة    والع،املدح يف نِع
 واألثـر البـن     انظر النهاية يف غريب احلديث    .وجده أبيه ولد وهم أهله من الرجل إىل األدىن العشرية و الرجل
  ).٤٥٤ص/١٠ج(وفتح الباري البن حجر)٢١٦ص/١ج(األثري

)٢(هعدو:عه الشيَء ودععاً يددركَه إذا وحاة . تاتوا العرب إنَّ: يقولون والني أمماض يعه دروا ومصدنغتواس 
 ).٣٦٥ص/٥ج(انظر النهاية يف غريب احلديث.بترك عنه

)٣(ششقصودامل:هفُحي  بالفُحدعالنهاية يف غريب احلديث:وقبح الكالم انظر،القَول يف الت)٧٩٠ص/٣ج.(  
  :دراسة احلديث) ٤(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
وكذا .وألن اختالطه مل يدم طويالً    ، لة االختالط غري قادحة ألنه متيز     فع، ثقة يدلس واختلط  :ـ سفيان بن عيينة   

  ).٧٧ص(وقد سبق الترمجة له .علة التدليس فهو ال يدلس إال عن ثقة
  .وباقي رواة السند ثقات

ما جيوز  :باب،األدب:كتاب،٥٧٠٧حديث رقم )٢٢٥٠ص/٥ج( أيضاً وأخرجه البخاري  :ختريج احلديث :ثانياً
الـرب والـصلة    :كتـاب ،٢٥٩١حـديث رقـم   )١٢٨٩ص(وأخرجه مسلم ، والريب من اغتياب أهل الفساد   

  .به بنحوهحممد بن املنكدر من طريق )البخاري ومسلم(كالمها.مداراة من يتقي فحشه:باب،واآلداب
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً

ــيين)٥( ــاري للع ــدة الق ــاب مــن صــفات ال)١٥٧ص/٨ج(انظــر عم ــني وراجــع كت ــة الل داعي
 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١،إدارة ترمجان اإلسالم،الطبعة األوىل،فضل إهلي:تأليف،)٤٩ص(والرفق

  ).٥٢٨ـ ٤٥٤ ص/١٠ج( بتصرف يسري انظر فتح الباري البن حجر)٦(



 ٢٤٦

أو لـين   ،أو تقـديم هديـة    ،وقد تكون المداراة في زيارة    ،تهماال يألوا جهداً في مدار    ،وغلظة
  .أو دعوة إلى مناسبة،كالم

 فـي  الجور من ذلك ونحو ،الفحش أو ،بالفسق المعلن غيبة جوازبيان  وفيه  :"قال ابن حجر  
 فـي  المداهنة إلى ذلك يؤد لم ما شرهم اتقاء مداراتهم جواز مع ،البدعة إلى والدعاء الحكم
 أو،الـدنيا  لصالح الدنيا بذل المداراة أن ،والمداهنة)١(ةالمدار بين والفرق،...تعالى اهللا دين
 ،االـدني  لـصالح  الـدين  تـرك  والمداهنة ،استحبت وربما مباحة وهي،معاً هما أو،الدين
 مـن  له بذل إنما والنبي عليه إنكار غير من فيه هو بما الرضا وإظهار الفاسق معاشرةو

 ،فعلـه  فيـه  قوله يناقض بقول يمدحه فلم ذلك ومع مكالمته في والرفق،عشرته حسن:دنياه
 فعلـى  دخـل  أن بعد له القول إالنة وأما،..عشرة حسن معه وفعله،حق قول فيه قوله فإن
 ،الكلمـة  ولـين ،للناس الجناح خفض :وهي المؤمنين أخالق من لمداراةاو ،له التألف سبيل
 فعلـه  عـن  النهي في وبالفاسق ،التعليم في بالجاهل الرفقو،القول في لهم اإلغالظ وترك
 سيما وال والفعل القول بلطف عليه واإلنكار فيه هو ما يظهر ال حيث عليه اإلغالظ وترك
  .)٢(" األلفة أسباب أقوى من وهي،تألفه إلى احتيجإذ

مرهم بالنوافـل كمـا     أولم ي ، منهم بالفرائض  فاكتفى ،خفيف التكاليف ت بعضهم ب  وقد تألف 
  )٣(لم يكثر عليهو،سالم الخمس مع ضمام بن ثعلبة عندما اكتفى منه بفرائض اإلفعل 

  
  
  
  
  
  

  
  

 ـــــــــــــــــ
وذلـك  ،وترك اإلغالظ هلم يف القول    ،ولني الكلمة ، خفض اجلناح للناس  :وهي،خالق املؤمنني   أة من   ااملدار)١(

  ).٥٢٧ص/١٠ج(انظر فتح الباري البن حجر. األلفةمن أقوى أسباب
  ).١٤٤ص/١٦(صحيح مسلم بشرح النوويو)٤٥٤ص/١٠ج (انظرفتح الباري البن حجر)٢(
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهماوقد )٨٩حديث رقم (سبق ختريج احلديث  )٣(



 ٢٤٧

  
  
  

   الثانيالمطلب
  صاة والمخطئينألحوال العمراعاته

  . مع من يقعون في األخطاء الشرعيةاً في التعامل للدعاة من بعده منهجخط النبي
شفاق عليه  واإل، الصواب  إلى واألخذ بيده ،الرفق بالمخطيء :يتجلى في ذلك المنهج   "

ن أإذ  ،أو التشنيع واالحتقـار   ،العنف والقهر والبعد عن مقابلته ب   ،من جريرة معصيته وخطئه   
ا أدى هـذا  مورب، شخصيته مإذالل نفس المخطيء وتحطي   ،هذا األسلوب القاهر قد يتولد عنه     

واألصل إشعار المخطيء بأن نفسه ال      ،األسلوب على عناد المخطيء وإصراره على الذنب      
  .)١("تزال تحمل الخير

 ُأتـي    َأن النَّبِـي   )٤(عن عقْبةَ بنِ الْحارِث   )٣(بسنده)٢(أخرج البخاري في صحيحه   )١١٦(
   انمينِ نُعبِاب َأو انمي٥(بِنُع(و  انـكْرس وه،   ـهلَيفَـشَقَّ ع)٦(،         َأن ـتيـي الْبف ـنم ـرَأمو

وهرِبضي،هبرض نيمكُنْتُ فاِل والنِّعو رِيدبِالْج وهبر٧("فَض(.  

 ـــــــــــــــــ
 ).٧٨ص(كيلالوتأمالت دعوية يف السنة النبوية  لعبد اهللا بن )١(
 .الضرب باجلريد والنعال:باب،احلدود:كتاب،٦٣٩٣حديث رقم)٢٤٨٨ص/٦ج(خاريصحيح الب )٢(
 عن عبد اللَّه بنِ أَبِي  )بن أيب متيمة  (حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ حدثَنا وهيب بن خالد عن أَيوب         :سند احلديث )٣(

 "احلديث...نبِيملَيكَةَ عن عقْبةَ بنِ الْحارِث أَنَّ ال
)٤(   ارِثنِ الْحةَ بقْبوأما أهل النـسب    ،وهو قول أهل احلديث   :قال الزبري ،بن عامر القرشى يكىن أبا سروعة     :ع

 خالفـة  يف احلارث بن عقبة مات، يوم الفتح   وإمنا أسلما مجيعاً   ،فإم يقولون إن عقبة هذا هو أخو أىب سروعة        
 .)٥١٩ص/٤ج(واإلصابة البن حجر)١٠٧٢ص/٣ج(عبد الربانظر االستيعاب االبن .الزبري بنا
 وكان من قدماء الصحابة وكربائهم وكانـت فيـه          ،بن عمرو بن رفاعة بن احلارث شهد بدراً        : بِنعيمانَ )٥(

االسـتيعاب البـن    :انظـر . إنـه مـات يف زمـن معاويـة         :يقال ،دعابة زائدة وله أخبار ظريفة يف دعابته      
  .)١٥٣٠ ـ١٥٢٦ص/٤ج(عبدالرب

)٦(هلَيع قأي ثقل على النيب :فَش رأفة منهانظر النهاية يف غريب احلديث واألثر البن .على هذا العاصي
  ).٢/١١٩٥ج(األثري

  :دراسة احلديث) ٧(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً

= 
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  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

  ."فَشَقَّ علَيه":وذلك في قوله، رحيماً حتى مع أصحاب المعاصيلقد كان النبي
وجوابر لمن وقع   ،زواجر لبعض أصحاب النفوس المريضة    فالحدود لم تشرع إال ك    

فهو يراهم كـالواقفين علـى      "،والداعي ينظر إلى العصاة نظرة إشفاق ورحمة      ،عليهم الظلم 
يتجاوز عن تجـاوزهم    ،وهو في سبيل هذه الغاية    ،حافة واد عميق يخاف عليهم من السقوط      

   .)١("حهمويتمنى هدايتهم وصالال يشمت بهم وال يعيرهم و،على حقه
ـ           " ة لـيس مـن     دَؤإن ذلك التحمل للمخطيء واإلرشاد له إلى الصواب برفـق وتُ

 أكثر من المعصية إذا ظهر ضـعف        نبل هو منهج يسع م    ،خصائص المخطيء ألول مرة   
وماذا يفيـده مزيـد     ، له من وهدة المعصية     استنقاذ ففي الرفق به  ،وغلبة العادة عليه  ،إرادته
  .)٢("؟..توبيختشنيع و

ـ   ،وقد اشتهرت قصة ذلك الذي أولع بالخمر في زمن رسـول اهللا            رب وقـد ض
  :مراراً

ـ   عن عمر بنِ الْخَطَّابِ)٤(سندهب)٣(أخرج البخاري في صحيحه)١١٧(  ـ رضي اهللا عنه 
    النَّبِي دهلَى علًا عجر َأن    اللَّه دبع هماس كَان ،  ح لَقَّبي كَاناواروَل   ،)٥(مسر كحضي كَانو

اللَّهكَانو النَّبِي   ِابي الشَّرف هلَدج قَد،     دلفَج بِه را فََأمموي بِه يمِ   ،فَُأتالْقَو نٌل مجفَقَاَل ر: 

  ـــــــــــــــــ
= 
  ).١٧٠ص(وقد سبقت الترمجة له ،ثقة تغري تغرياً يسرياً:  وهيب بن خالدـ
  .رواه البخاري يف صحيحه:ديثختريج احل:ثانياً
 .رواه البخاري يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً

هــ ـ   ١٣٩٦،دار البيـان ،الطبعـة الثالثـة  ،عبد الكرمي زيدان. د:تأليف)٣٩٤ص(انظر أصول الدعوة )١(
 .م١٩٧٦

 ).٧٩ص(وكيلبن الانظر تأمالت دعوية يف السنة النبوية لعبد اهللا )٢(
ما يكره من لعن شارب اخلمـر  :باب،احلدود:كتاب،٦٣٩٨حديث رقم )٣٤٨٩ص/٦ج(صحيح البخاري  )٣(

 .وأنه ليس خبارج من امللة
 قَالَ حدثَنِي خالد بن يزِيد عن سعيد بنِ أَبِي          )بن سعد (حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ حدثَنِي اللَّيثُ     :سند احلديث  )٤(

ع لَمنِ أَسب ديز نلَالٍ عهأَبِيه طَّابِ)أسلم موىل عمر(ننِ الْخب رمع نـ   ع  أَنَّ رجلًـا علَـى    ـ رضي اهللا عنه 
دهاحلديث...ع." 

االستيعاب البن  : نظر.( له صحبة يعد يف أهل املدينة      اللقب ذلك يكره ال كان لعلهو  محاراً يلقب:عبد اهللا  )٥(
 )..١٨٥ص/٣٤(وعمدة القاري للعيين)١٠٠٢ص/٣ج(عبدالرب



 ٢٤٩

      ْؤتَى بِها يم ا َأكْثَرم نْهالْع ماللَّه،  فَقَاَل النَّبِي :" نُوهلَا تَلْع        اللَّـه بحي تُ ِإنَّهملا عم اللَّهفَو 
ولَهسر١("و(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربويه
  .لعن صاحب المعصية بعينه ألن ذلك يفتح عليه باب الشيطانعن  لقد نهى النبي
 يرضـى  ال فهو الخبائث، أم شارب إلى المتسامحة النبوية النظرة هذه ظرإلىإن

 وبينهم، بينه األخوة يثبت بل المؤمنين، نطاق من إخراجه وال اهللا، رحمة من وطرده بلعنه
  .عالنية وأذلوه سبوه إذا قلبه إلى للشيطان ثغرة يفتحوا أن وينهاهم

فإن وجـدوا فـي     ،ر سواد العصاة  حريص أشد الحرص على أن يكثَّ     إن الشيطان   "
 وجدوا في سـاحات     وإن،نطيارحمهم ويساعدهم أقفرت مرابع الشي    رحاب المطيعين من ي   

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث)١(

   :دراسة رجال اإلسناد:أوال
وذكـره ابـن حبـان يف      ،وثقه ابن سعد والعجلي وابن خزمية والـذهيب وغريهـم         :ـ سعيد بن أيب هالل    ١

مل أر البن حزم يف تضعيفه سلفاً إال الساجي حكـى           ،صدوق:وقال ابن حجر  ،ال بأس به  :وقال أبوحامت ،الثقات
ـ   : واألرنؤوط معروف.وقال د،عن أمحد أنه اختلط فيـه  ...)إال الـساجي (بل ثقة وقوله ـ أي ابن حجـر 

وأمحد إن صح عنه هذا فال سلف لـه يف          ،فعبارة الساجي ال تعين أنه اختلط وإمنا تدل على ضعف مطلق          ،نظر
  .وقد وثقه ابن سعد والعجلي وغريهم،ذلك وال خلف
  .بتأنه ثقة ثفقد ذكر ابن حجر يف لسان امليزان ،هو ثقة: قال الباحث

وذيب التهذيب البن   )٤٠٥ص/١ج(ومعرفة الثقات للعجلي  )٥١٤ص/٧ج(الطبقات الكربى البن سعد   :انظر(
واجلرح والتعديل  )٣٧٤ص/٦ج(والثقات البن حبان  )٢٣٦ص/٣ج(وميزان االعتدال للذهيب  )٨٣ص/٤ج(حجر

ـ )٤٥ص/٢ج(وحترير التقريب لبشار واألرنؤوط)٢٤٢ص(وتقريب التهذيب )٧١ص/٤ج(البن ايب حامت   سان ول
  ).٧/٢٣٢ج(امليزان البن حجر

فهي رواية متصلة ألنـه روى عـن        ) أسلم( هذه عن أبيه    ثقة يرسل عن بعض الصحابة وروايته      :سلمأزيد بن   
  ).٧١ص(وقد سبق الترمجة له،أبيه

  .وباقي رواة السند ثقات
 رواه البخـاري  وللحديث شاهد عـن أيب هريـرة         ،انفرد البخاري بروايته ذا اإلسناد    :ختريج احلديث :ثانياً

 تكونوا ال"وزاد فيه ،..ما يكره من لعن شارب اخلمر     :باب،احلدود:كتاب،٦٣٩٨حديث رقم   )٣٤٨٩ص/٢ج(
من طريق أنس بن عياض عن يزيد بن عبداهللا عن حممد بن إبراهيم عن عبداللله بن                "أخيكم على الشيطان عون

  .عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة بنحوه
 ..رواه البخاري يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً
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فالمعـصية مهمـا   ،...بلـيس إى رحاب  والسب والشتائم لجأوا إل   المطيعين اللجج واالنتهار    
معصيته  فالرجل رغم ،كبرت ـ ما خال الكفر ـ ال تستطيع أن تذهب نور اإليمان بالكلية  

  .)١("إال أنه يحب اهللا ورسوله
 رحمـة  عـن  بعـاد باإل العاصي على الدعاء منع ذلك من ويستفاد":قال ابن حجر  

  .)٢("اهللا

 يتحمـل مزاحـه   بل كـان ،لم يهجره لمعصيته لكن النبي،كبيرةب فهذا صاح
 تمام المراعاة والـشفقة    من   وهذا، مع كونه جاء مرتكباً للمعصية     ولم يسمح بلعنه  ،ويخالطه

ة إلـى   ال العلم والدع  ه ال بد أن يتصف بها أ      الصفاتوهذه  . على أصحاب المعاصي   منه
 أنهـم  العلـم  أهـل  ممـادح  ومن ،بعضاً بعضهم تكفير البدع أهل عيوب منف"، تعالى اهللا

  .)٣("يكفرون وال يخطئون
ـ  قال ابن تيمية  شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الـصدق  والذين ": ـ رحمه اهللا 
غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفـي غيـره مـن الـسيئات أو               ، واإلخالص والصالح 

  .)٤("الخطأ

 يحفـظ  لم ومن ،الرحمة تنزل الصالحين ذكر عند ":ـ اهللا هرحمـ   الثوري قالو
 ،والشهوات والغضب والهفوات الحسد على بعض في بعضهم من ردن ما إال أخبارهم من
 عـن  وحـاد  الغيبـة  فـي  ودخـل  التوفيق مرِح مناقبهم ويروي،بفضائلهم ىعني أن دون

  .)٥("الطريق

 وعظمـت  حسناته كثرت من أن ةوالحكم الشرع قواعد من":قال اإلمام ابن القيم   و
 ال مـا  عنه عفىغيره،وي من يحتمل ال ما منه يحتمل ظاهر،فإنه تأثير اإلسالم في له وكان

 ـــــــــــــــــ
 ).٨٠ص(انظر تأمالت دعوية يف السنة النبوية لعبد اهللا الوكيل)١(
 ).٦٧ص/١٢ج(انظر فتح الباري البن حجر)٢(
املكتـب  ،الرابعة ،الطبعة)هـ٧٤٦،ت(ابن أيب العز احلنفي   : تأليف)٣٥٩ص(انظر شرح العقيدة الطحاوية    )٣(

  .هـ١٣٩ – بريوت -اإلسالمي 
  العبـاس   عبد احلليم بـن تيميـة احلـراين أيب         أمحد بن : تأليف )٢٩٧ص/١ج(تقامة البن تيمية  االس انظر)٤(
 -جامعة اإلمام حممد بن سـعود  من منشورات األوىل،  : حممد رشاد سامل ، الطبعة    . د:  حتقيق )هـ٧٢٨،ت(

  .هـ١٤٠٣ –املدينة املنورة 
ـ ٤٦٣،ت( النمـري  الرب بدع يوسف بن :  تأليف )١٦٢ص/٢ج(انظر جامع بيان العلم وفضله       )٥( دار )هـ

 .هـ١٣٩٨ – بريوت -الكتب العلمية 
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بخـالف  ،)١("الخبـث  يحمل لم القلتين بلغ إذا والماء"،خبث المعصية فإن  غيره من عفىي 
 في مستقر الناس عند معلوم أمر وهذا :قال أن إلى، ...الخبث أدنى يحمل فإنه القليل الماء
   .)٢("والسيئتين بالسيئة يسامح فإنه الحسنات ألوف له من أن فطرهم

، ن يبحث عن مخارج ألهل المعاصي التـي توجـب حـداً         أ ولقد كان من هديه   
  .صاحب المعصية ويستفصله عن حاله عن أي شبهة تدرأ الحد عن فيبحث

ـ َ ريرةَأن َأبا ه)٤(هسندب)٣(هأخرج البخاري في صحيح)١١٨(  َأتَى : قَاَلـ رضي اهللا عنه 
  لَمَأس نٌل مج٥(ر( وَل اللَّهسر   جِدسي الْمف وهو ،اهفَقَالَ ،فَنَاد :        قَـد رالَْأخ ِإن وَل اللَّهسا ري 

قَـاَل يـا   فَ،بلَـه  فَتَنَحى ِلشقِّ وجهِه الَّذي َأعرض ق،فََأعرض عنْه،ـ يعني نَفْسه  ـ،زنَى
 فَقَاَل  ، فَتَنَحى ِلشقِّ وجهِه الَّذي َأعرض قبلَه      ، فََأعرض عنْه  ،رسوَل اللَّه ِإن الَْأخر قَد زنَى     

   نْهع ضرفََأع ذَِلك لَه،         اتادشَه عبَأر هلَى نَفْسع ا شَهِدةَ فَلَمابِعالر ى لَهفَتَنَح  اهعفَقَـاَل   ، د 
نُونج ْل بِكالَ :قَاَل،ه،فَقَاَل النَّبِي":وهمجفَار وا بِهب٦(.."اذْه(.  

  :فوائد الحديث التربوية والدعوية
 أن القاضي على جبي:"قال ابن حجر  ،فيه أنه ال يجوز إقامة الحد إال ببينة واضحة        

 معرفتهـا،حتّى  علـى  الـصحيح  الحكم يتوقّف الّتي المجملة األساسية األمور في يستفصل

 ـــــــــــــــــ
وهو حديث صحيح   ،ما ينجس املاء  :باب،رةهاالط:كتاب،٦٣حديث رقم )١٥ص(دحديث أخرجه أبو داو    )١(

 .وقد صححه األلباين يف حكمه على أحاديث السن،أخرجه أصحاب السنن األربعة وغريهم
 ).١٧٧ـ١٧٦ص/١ج(قيمانظر مفتاح دار السعادة البن ال )٢(
الطالق يف اإلغـالق والكـره      :باب،كتاب الطالق ،٤٩٧٠حديث رقم )٢٠٢٠ص/٥ج(صحيح البخاري )٣(

 .وغريه والشرك الطالق يف والنسيان  والغلطمرمها أوالسكران وانون و
ن الزهرِي قَالَ أَخبرنِي أَبـو   ع)بن ايب محزة  ( أَخبرنا شعيب  )احلكم بن رافع  (حدثَنا أَبو الْيمان  :سند احلديث )٤(

ـ   سلَمةَ بن عبد الرحمنِ وسعيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا هريـرةَ   قَـالَ أَتـى رجـلٌ مـن      ـ رضـي اهللا عنـه 
لَماحلديث...أَس." 

)٥(لَمبـن أقـصى بـن    أس لم لنسبة إىل بفتح األلف وسكون السني املهملة وفتح الالم وكسر امليم هذه ا         :أَس 
  ).١٥١ص/١ج(انظر األنساب للسمعاين.حارثة

  :دراسة احلديث)٦(
  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
من اعتـرف   ،باب،احلدود:كتاب،١٦٩١حديث رقم )٨٥٢ص( يف صحيحه   مسلم أخرجه:ختريج احلديث :ثانياً

 .من طريق الزهري به بنحوه. على نفسه بالزىن
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 سـتراً  جنـون  أبك سؤاله فائدةو،غموض وال فيها لبس ال واضحة أمورٍ على مبنياً يكون
  .)١("أربعا إقراره ليتم أو،وحده سمعه ألنه أو،قوله عن يرجع ولعله،..لحاله

  .ظنونوال الشبه لمجرد عليه يعتدي فال اعتباره له اإلنسان،ويبقي يكرم بهذا فاإلسالم
 : قَاَلـرضي اللَّه عنْهماـ عن ابنِ عباسٍ  )٣(هبسند)٢(هأخرج البخاري قي صحيح)١١٩(

 لَـا يـا    : قَـالَ  ،"َأو نَظَرتَ ،َأو غَمزتَ ،لَه لَعلَّك قَبلْتَ  :" قَالَ النَّبِي)٤(لَما َأتَى ماعز بن ماِلك    
وَل اللَّهسقَاَل،ر ":كْتَه٥(اَأن(يكْنقَاَل،لَا ي:همجبِر رَأم ذَِلك نْدفَع  ")٦(.  

  :فوائد الحديث الدعوية التربوية
 معهـا  يجب التي األمور عن االستفصال اإلمام على يجب أنه على الحديث ألفاظ دلت"  

 ـــــــــــــــــ
 ).١٢٣ص/١٢ج( البن حجرانظر فتح الباري)١(
هل يقول اإلمام للمقـر لعلـك       :باب،احلدود:كتاب،٦٤٣٨حديث رقم )٢٥٠٢ص/٦ج(صحيح البخاري )٢(

 .أو غمزت،ملست
 : قَـالَ  )زمجرير بن حا  (حدثَنا عبد اللَّه بن محمد الْجعفي حدثَنا وهب بن جرِيرٍ حدثَنا أَبِي           :سند احلديث )٣(

ـ رضي اللَّه عنهماـ  عن ابنِ عباسٍ  )موىل ابن عباس(سمعت يعلَى بن حكيمٍ عن عكْرِمةَ  لَما أَتى ماعز : قَالَ 
كالم ناحلديث...ب." 

لذى اعترف على   كتابا بإسالم قومه وهو ا    د ىف املدنيني وكتب له رسول اهللا         األسلمى معدو   بن مالك  ماعز)٤(
انظر االستيعاب البـن    .نفسه بالزنا تائبا منيبا وكان حمصنا فرجم روى عنه ابنه عبد اهللا بن ماعز حديثا واحدا               

 ).١٣٤٥ص/٣ج(عبد الرب
 أيب :تأليف)٣٣٧ص/٢ج(املغرب يف ترتيب املعرب   انظر.لفظ صريح ألن احلدود ال تثبت بالكنايات      :اأَنِكْته)٥(

  الطبعة األوىل،حممود فاخوري و عبداحلميد خمتار:  حتقيق ،د السيدبن علي بن املطرزالفتح ناصر الدين بن عب
 غـري  يف اللفظ ذكر أن مع كناية غري من هكذا  أنكتها :"قال الشاطيب .م١٩٧٩ حلب، -مكتبة أسامة بن زيد     

قـات  انظـر املواف  "عليـه  يترتـب  ملـا  فـاغتفر  آكـد  هنا التصريح أن غري ،ممنوع أو مكروه البيان معرض
  ).٣٣٢ص/٣ج(للشاطيب

  :دراسة احلديث)٦(
  . كلهم ثقاتالسندرجال :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
من اعتـرف   :باب،احلدود:كتاب،١٦٩٣حديث رقم )٨٥٤ص(أخرجه مسلم يف صحيحه   :ختريج احلديث :ثانياً

  .من طريق أيب عوانه عن مساك عن سعيد بن جبري عن ابن عباس بنحوه خمتصراً،على نفسه بالزنا 
 .ماهي صحيحرواه البخاري ومسلم يف:احلكم على احلديث:الثاًث



 ٢٥٣

١("الحد(  

 بلفـظ ال يحتمـل   وصرح له النبـي ،وراجعه ستراً لحاله ولقد استفصل منه النبي"  
 وال المجـاز  يقبـل  ال اللفـظ  يكـون  بحيـث  الحد موجب تحقق في لالحتياط"؛موضالغ

  .)٢("لالتأوي

 تثبـت  ال الحـدود  ألن،اهللا حدود غير في منه الحياء وجود محلن إ:"قال ابن حجر  
  .)٣("بالكنايات

 يستحي بما فيه والتصريح ،المسجد وفي ماماإل عند الفاحشة بفعل اإلقرار مشروعية وفيه"
 اإلمـام  وإعراض ،لذلك الملجئة الحاجة أجل من القول في الرفث أنواع من به تلفظال من
 وفيـه ،يرجع أو حداً يوجب ال بما يفسره أن الحتمال الحد إلقامة محتمل بأمر أقر من عن
 ويستتر أحداً بها يخبر وال منها التوبة إلى يبادر أن وندم معصية في وقع لمن يستحب أنه
  .)٤(الناس عن ذلك وستر بالتوبة يأمره أن فيستحب اًأحد يخبر أنه اتفق نإو اهللا بستر

 أن المعلم أو المفتي أو القاضي أو الفقيه أو العالم ،واحتاج الشرعية األحكام جاءت فإذا  
 ربما محتملة بها جاء إذا محتملة؛ألنه بها يأتي وال صريحة بها فيأتي األشياء؛ بهذه يصرح
  .الناس حقوق ضاعت

 كانت هذه المعصية فرديـة      إذاوبخاصة  ،ي بالستر على صاحب المعصية    وأمر النب 
  . بها وال معروفاً بفسقهاًولم يكن صاحبها مجاهر

 ـ رضـي   ن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعـاصِ عَ)٦(هسندب)٥(بوداود في سننهأأخرج )١٢٠(

 ـــــــــــــــــ
حممد بـن إمساعيـل الـصنعاين    :  تأليف)٧ص/٤ج(  سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام  نظرا)١(

 – بـريوت    - دار إحياء التراث العريب      ، الرابعة حممد عبد العزيز اخلويل ،الطبعة    :  ، حتقيق  )هـ٨٥٢ت،(األمري
 .هـ١٣٧٩

 الـرؤوف  عبـد  الـدين  زيـن  احلـافظ  اإلمـام  :تـأليف )١٣٥ص/١ج(الصغري اجلامع بشرح التيسري)٢(
 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ - الرياض - الشافعي اإلمام مكتبة،الطبعةالثالثة)هـ١٠٣١،ت(املناوي

  .)٥٧٧ص/٦ج(انظر فتح الباري البن حجر)٣(
 ).١٢٥ص/١٢ج(املصدر نفسه)٤(
 .العفو عن احلدود ما مل تبلغ السلطان:باب،احلدود:تابك،٤٣٧٦حديث رقم )٦٥٣ص(سنن أيب داود)٥(
 )عبد امللك( قَالَ سمعت ابن جريجٍ)عبداهللا(حدثَنا سلَيمانُ بن داود الْمهرِي أَخبرنا ابن وهبٍ      :سند احلديث )٦(

      أَبِيه نبٍ عيعنِ شرِو بمع نثُ عدحشعيب بن حممد  (ي( نـولَ           عسـاصِ أَنَّ رـنِ الْعـرِو بمـنِ عب اللَّه دبع 
اللَّه...احلديث." 



 ٢٥٤

فَما بلَغَنـي مـن حـد فَقَـد         ،ود فيما بينَكُم  الْحد)١(ا تَعافُّو :"قَاَل  َأن رسوَل اللَّه   اهللا عنه   
بج٢(و(.  

 ـــــــــــــــــ
عون املعبـود   انظر  .ترفعوها وال عنها جتاوزوا أي ) احلدود ( األئمة لغري واخلطاب التعايف من أمر :عافُّوات))١(

 ).٢٦ص/١٢ج( لآل باديشرح سنن أيب داود
  :دراسة احلديث)٢(

  :سناددراسة رجال اإل:أوالً
وقـد سـبق    .وقد صرح بالسماع يف هذه الرواية     ،من الطبقة الثالثة عند ابن حجر     ثقة يدلس    :بن جريجٍ ـ ا ١

  ).٣١ص(الترمجة له 
 أبو وقال،وثقه ابن معني والعجلي والنسائي    ،العاص بن عمرو بن اهللا عبد بن  حممد بن : شعيبٍ عمرِو بن ـ  ٢ 

 من أكمل رواية ويف أفضل قرشيا رأيت ما :األوزاعي وقال   ثقة شعيب بن عمرو الدارمي سعيد بن أمحد جعفر
 عمـرو  حبديث حيتجون أصحابنا وعامة عبيد وأبا وإسحاق وعليا أمحد رأيت :البخاري شعيب وقال  بن عمرو

 يف ثقـة  كأنه، مكي الثقات عنه  روى :وقال أبو زرعة  ،املسلمني من أحد تركه ما جده عن أبيه عن شعيب بنا
 : قلت قال ابن حجر يف التهذيب    ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ،حجة فهو ثقة عنه روى إذا :القطان قالو،هنفس
 عـشرة  مثاين سنة مات صدوق:وقال يف تقريب التهذيب    ،اجلمهور ووثقه مطلقاً ناس ضعفه شعيب بن عمرو
  .فروايته صحيحة،نهوقد ثبت يقيناً أن شعيب قد صحب جده ومحل ع،بل ثقة:وقال معروف واألرنؤوط.ومائة

 كأمحد املتقدمني األئمة من مجاعة حبديثه احتج وقد احلديث حسن وهو:"قال األلباين عنه  ، ثقةهو  :قال الباحث 
  .وغريهم والبخاري وإسحاق املديين وابن

وـذيب  ) ١٧٧ص/٢ج(ومعرفة الثقات للعجلـي     ) ١٩٢ـ ص ٣ج(تاريخ ابن معني برواية الدوري    :انظر (
واجلـرح والتعـديل البـن أيب       ) ٣٤٢ص/٦ج(والتـاريخ الكـبري للبخـاري     )٤٧ـ٤٤ص/٨ج(التهذيب  

والثقـات   ) ٧٩ـ  ٧٨ص/٢ج( للذهيب الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة        و)٢٣٨ص/٦ج(حامت
وحترير تقريـب   )٢٦٦ص/١ج(وإرواء الغليل لأللباين  ، )٤٢٣ص(وتقريب التهذيب  )٤٨٦ص/٨ج(البن حبان   

  .)٩٦ـ٩٥ص/٣ج(التهذيب لبشار واألرنؤوط
قـال  ،جـده  مـن  مساعه ثبت صدوق:قال ابن حجر  ،العاص بن عمرو بن اهللا عبد بن :حممد بن عيبشـ  ٣ 

والكاشـف  ، )٢٦٧ص(انظر تقريب التهذيب البـن حجـر        ، صدوق وذكره ابن حبان  يف الثقات      : الذهيب
   )٣٥٧ ـ ص٤ج(والثقات البن حبان ،)٤٨٨ص/١ج(للذهيب

   . كما قال العلماءجدهوقد صح مساعه من ،ابن حجر والذهيبهو صدوق كما ذهب : قال الباحث
  .وباقي رجال السند ثقات

ما يكون حـرزاً   :باب،قطع السارق :كتاب،٤٨٨٥حديث رقم )٧٤٥ص(وأخرجه النسائي :ختريج احلديث :ثانياً
  .ابن جريج عن عمرو بن شعيب به بنحوه، حدثنا: الوليد بن مسلم قال الوليدمن طريق، وما ال يكون

= 



 ٢٥٥

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ألنهـا إذا وصـلت     ،أهمية تجاوز الناس عن حقوقهم التي توجب حداً فيما بيـنهم          

وسـتره  وفيه الترغيب في العفو عن صاحب المعصية التي توجب حـداً            ،السلطان وجبت 
كل ذلك مـشروطاً بتقـدير      ،فيقام عليه الحد  ، له قبل أن يصل إلي السلطان      وفتح باب التوبة  

صحاب  الفسق وممن يتكرر منه فعل المعـصية فاألصـل ان       أفإن كان من    ،حال العاصي 
  .ينال جزاءه زجراً له
  :  أنه يستر على صاحب المعصيةههديوكان من 

فَقَاَل يـا  ،اء رجٌل ِإلَى النَّبِي    ج :عن َأنَسٍ قَالَ  )٢(هسندب)١(هأخرج مسلم في صحيح    )١٢١(
     لَيع هما فََأقدتُ حبَأص وَل اللَّهسلَاةُ  :قَاَل.رتْ الصرضحو ،    وِل اللَّهسر علَّى مفَص ،  ـافَلَم

     وَل اللَّهسا رلَاةَ قَاَل يى الصا  :قَضدتُ حباللَّ   ،ِإنِّي َأص تَابك يف مفََأقتَ    :"قَـالَ ،هرـضـْل حه
  .)٣(" قَد غُفر لَك:" قَاَل، نَعم: قَاَل"الصلَاةَ معنَا

  ـــــــــــــــــ
= 
يب أحاديـث سـنن     أيف حكمه على     وقد صححه األلباين  . احلديث إسناده حسن  : احلكم على احلديث  :ثاًثال

 ).٦٥٣ص(داود
 "السيئات يذهنب احلسنات إن" :قوله تعلى:باب،وبةتال:كتاب،٢٧٦٤حديث رقم)١٣٦٦ص(صحيح مسلم)١(
اء املهملة وسكون الالم والنـون بعـد الـواو    بضم احل ـ  ن بن علي الْحلْوانِيحدثَنا الْحس:سند احلديث)٢(

حـدثَنا  ــ   ) ٢٤٧ص/٢ج(األنساب.واأللف هذه النسبة إىل بلدة حلوان وهي آخر حد عرض سواد العراق           
    امما هثَندمٍ حاصع نو برمـسٍ         )بن حيىي بن دينار   (عأَن نةَ عنِ أَبِي طَلْحب اللَّه دبنِ عب قحإِس نـاَء    عقَـالَ ج

 ."احلديث...رجلٌ
  :دراسة احلديث)٣(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
وثقه يزيد بن هارون وأمحد وابن معني وابن املبارك وأبوحامت والعجلي وابن سـعد           :  بن دينار  ام بن حيىي  ـ مهّ 
 مـام  يعبأ ال دسعي بن حيىي  كان ،ال بأس به  :وقال ابو زرعة  ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ،ثقة رمبا غلط  :وقال
 حـدث  ما احلفظ سيء صدوق الساجي وقال،به حيتج وال حديثه يكتب صدوق مهام:الربدجيي بكر أبو وقال
 سـنة  مات وهم رمبا قةث :يف التقريب وقال ابن حجر    ،بشيء فليس حفظه من حدث وما صاحل فهو كتابه من

ـ قوله ـ أي ا :قال معروف واألرنؤوط.روى له الستة،وستني أربعمائة و لـو مل يقلـها   "رمبا وهم:"بن حجر 
  .وقد أطلق اإلئمة توثيقه،يهم"رمبا "فإن كل ثقة ،لكان أحسن
  .ومن يسلم من الوهم، هو ثقة رمبا وهم:قال الباحث

والطبقات البـن   )١٧٠ص/٤ج(وتاريخ ابن معني رواية الدوري    )٤٩ص(تاريخ ابن معني برواية الدارمي    :انظر(
واجلـرح  )٣٣٤ص/٢ج(والثقـات للعجلـي   )٦١ص/١١ج( حجر وذيب التهذيب البن  )٢٨٢ص/٧ج(سعد

= 



 ٢٥٦

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 أمكن مهما يدفع بل الحدود عن يكشف ال نهوأ"فيه مراعاة حال صاحب المعصية      

 كبيـرة  ظنهـا  صغيرة أصاب فلعله،عليه الحد إقامة به يلزمه بأمر يفصح لم الرجل وهذا
 لـم  وإنمـا ،باالحتمـال  يثبت ال الحد موجب نأل؛ذلك عن النبي يكشفه فلم،الحد توجب
 اسـتحب  وقد،..للستر إيثاراً وإما،عنه المنهي سالتجس في يدخل قد ذلك ألن إما يستفسره
 ليـدرأ  منـه  بأوضح وإما بالتعريض إما عنه بالرجوع الحد بموجب أقر من تلقين العلماء
  .)١("الحد عنه

 أحوال أصحاب المعاصي وفتح لهم أبواباً للتوبة وللتكفير عـن       لقد راعى النبي  و
 فلقد تدرج معه النبي   ، مع الرجل الذي جامع زوجته في رمضان       وهذا ما فعله    ،سيئاتهم

  .في الكفارات حتى كانت الكفارة من نصيب صاحب المعصية
ـ  عنهرضى اهللاـ عن أبى هريرة   بسنده أخرج البخاري في صحيحه* بينَما نَحن : قَاَل  

  النَّبِي نْدع لُوسج،  ٌلجر هاءفَقَالَ ،ِإذْ ج :  وَل اللَّهسا رلَكْتُ :يقَالَ ، ه :"  ا لَكـتُ  :قَاَل، "مقَعو
   اِئمَأنَا صي وَأترلَى امع،   وُل اللَّهسفَقَاَل ر:"    اقُهتةً تُعقَبر ْل تَجِدـْل   ": قَالَ ،لَا :قَاَل "؟هفَه

  تَص َأن يعتَطنِ  تَسيتَتَابِعنِ ميرشَه ينًا     ": فَقَالَ ، لَا :قَاَل "ومكسم تِّينس امِإطْع ْل تَجِدقَـالَ  "فَه: 
الْعرقُ الْمكْتَُل   و ، بِعرق فيها تَمر    فَبينَا نَحن علَى ذَِلك ُأتي النَّبِي،       فَمكَثَ النَّبِي  : قَالَ ،لَا

َأعلَى َأفْقَر منِّي يا رسوَل     :فَقَاَل الرجلُ  "خُذْها فَتَصدقْ بِه   ": قَالَ ،َأنَا:فَقَاَل"َأين الساِئُل    ":قَاَل
ا  ،اللَّههتَيلَاب نيا بم اللَّهنِـ  فَوتَيرالْح رِيدـ ي ـ   َأه نم َأفْقَر تيُل بـي  َأهتيِل ب"   كحفَـض

النَّبِيهابتْ َأنْيدتَّى بقَاَل، ح ثُم :" لَكَأه هم٢("َأطْع(.  
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

ألن ،للرجـل  وابتـسامته   ، على الرجل رغم أنه جـاء عاصـياً        صبر النبى   بيان    
  ـــــــــــــــــ

= 
وتقريـب التهـذيب البـن      )٥٨٦ص/٧ج(والثقـات البـن حبـان     )١٠٨ص/٩ج(والتعديل البن أيب حامت   

  .)٤٤ص/٤ج(وحترير تقريب التهذيب لبشار واألرنؤوط)٥٧٤ص(حجر
  .وباقي رجال السند ثقات

 :بـاب ،احلدود:كتاب،٦٤٣٧قمحديث ر )٢٥٠١ص/٦ج( يف صحيحه  خرجه البخاري أ:ختريج احلديث :ثانياً
  .به بنحوه عمرو بن عاصم من طريق.عليه يستر أن لإلمام هل يبني ومل باحلد أقر إذا باب
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).١٢٥ـ١٣٤ص/١٢ج(انظر فتح الباري البن حجر)١(
  ).١٨حديث رقم (جيهوقد سبق ختر،سلم يف صحيحيهمارواه البخاري وماحلديث )٢(



 ٢٥٧

  .االبتسامة مفتاح القلوب
فهـي تكـسب الثقـة فـي        ،من أبرز سمات الشخصية   فاالبتسامة المرحبة الدافئة هي     "  
  .)١("وتظهر حسن نية المرء بسرعة،الحال

 علـى  خائفـاً  جاء حيث ،الرجل حال تباين من كان ضحكه سبب نإ:" قال ابن حجر    
 مـن  أعطيـه  ما يأكل أن في طمع الرخصة وجد فلما أمكنه مهما فدائها في راغباً ،نفسه
  .)٢("الكفارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
 ).١٢٤ص(انظر فنون احلوار واإلقناع حملمد دمياس)١(
 )١٧١ص/٤ج(انظرفتح البارى البن حجر  )٢(



 ٢٥٨

  الثالثطلب مال
  )١(بحوال األعرا ألمراعاته

ذكر األعراب وأكثـر مـا يـذكر هـؤالء          من   القرآن الكريم وال السنة النبوية       لم يخلُ   
 َألَّـا  وَأجدر ونفَاقًا كُفْرا َأشَد  الَْأعراب { :قال تعالى  ،على سبيل الذم  إنما يذكرون   األعراب  

  .)٢(حكيم عليم واللَّه رسوِله علَى هاللَّ َأنْزَل ما حدود يعلَموا

 ؛ ونفاقهم أعظم من غيـرهم وأشـد  ،إن كفر بعض األعراب سكان البادية :"ومعنى اآلية   
وذم ،وليس ذماً في األعراب وإنما هو وصـف ألحـوالهم         ،..وأقسى قلباً ،ألنهم أغلظ طبعاً  

  .)٣("لواقعهم ما داموا راضين به

 حتـى  . األعـراب  نفوس في والفظاظة الجفوة طابع عن كشفي الروايات من كثيرو "  
 يعلمـوا  أال وأجـدر  ونفاقـاً  كفراً أشد يكونوا أن فيهم الشأن يكون جرم فال . اإلسالم بعد
 يقهـرون  عندما والغلظة بالجفوة البداوة طبعتهم ما لطول ، رسوله على اهللا أنزل ما حدود
 الحـدود  عند الوقوف وعدم وباالعتداء غيرهم؛ ميقهره عندما وااللتواء بالنفاق أو غيرهم؛
  .)٤(البادية في حياتهم مقتضيات بسبب

 ـ ـ رضي اهللا عنـه    َأن َأبا هريرةَ)٦(هسندب)٥(هخرج البخاري في صحيحأ)١٢٢(
دعـوه:"   النَّبِـي  فَتَنَاولَه النَّاس فَقَاَل لَهـم    ،فَباَل في الْمسجِد  ،)٧( قَام َأعرابِي  :قَاَل

 ـــــــــــــــــ
انظر النهايـة يف    .حلاجة إال يدخلُونها وال األمصارِ يف يقيمون ال الذين العرب من البادية اساكنو:ألعرابا)١(

 ).٤٣١ص/٣ج(غريب احلديث البن األثري
  .٩٧رة التوبة اآلية سو)٢(
الطبعة ،األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي   :تأليف)١٤ص/١١ج(انظر التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج      )٣(

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨،الثانية
  ).١٧٠٠ص/٣ج(انظر يف ظالل القرآن لسيد قطب)٤(
  .ول يف املسجدصب املاء على الب: الوضوء باب:كتاب،٢١٧حديث رقم)٨٩ص/١ج(حيح البخاريص)٥(
 عن الزهرِي قَالَ أَخبرنِـي  )بن أيب محزة( قَالَ أَخبرنا شعيب)احلكم بن نافع(حدثَنا أَبو الْيمان  :سند احلديث )٦(

 ".احلدبث...بِيقَام أَعرا:عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بنِ عتبةَ بنِ مسعود أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ
)٧( ابِـيرانظـر فــتح البـاري البــن   .اليمــاين اخلويـصرة  ذو أو،التميمــي حـابس  بــن األقـرع :أَع

  ).٣٢٣ص/١ج(أيضاًو)٢٥٤ص/١ج(حجر



 ٢٥٩

فَِإنَّما بعثْتُم ميسرِين ولَـم     ،من ماء )٣(اًَأو ذَنُوب ،من ماء )٢(علَى بوِله سجالًً  )١(وهرِيقُو
رِينسعثُوا مع٤(تُب(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 بتقدير حـالهم  الإوال يكون ذلك  ،ال بد للداعية من الصبر والحلم في التعامل مع الناس             

فكان لهذا األسـلوب بـالغ      ،ومنع أصحابه من تعنيفه   ،األعرابي باللين فقد عامل  وواقعهم
  .األثر في نفس األعرابي

وال يخفى على الداعية أن نفوس الناس مختلفة الطباع والمزاج تحب دائماً أن تكـون               "  
حتـى ال  ،..طئهـا هي المصيبة والمحقة فإذا ما بدا وظهر أنها أخطأت فإنها تدافع عـن خ         

 التصور لإلسالم لم يفهموا     لخطأ لم يأت إال بسبب أنهم قليلو      وهذا ا ،..يظهر عجزها وزلتها  
  .)٥(العمق اإلسالمي بعد

 بعيـد؛  من يأتون الذين األعراب معاملة غير له المالزمين أصحابه يعامل النبي كان لقد
هل هو الذي أوقـع األعرابـي فـي    فالج"،ر عليهميفيأمر بالتيس ،يتعلموا ولم يتأدبوا لم ألنهم
وهذا هو التيسير المـراد   ،.. في التعليم   الرفق بل،ومن هنا كانت حاله تستوجب التعليم     ،عمله

ومراعاة لمآالت األمور ونتائج    ،وتعليم الجاهل ،بعد عن التعنيف وحرصاً على إزالة المنكر      
  .)٦("األفعال

 ـــــــــــــــــ
ـ  اهلَاء بفَتح يهرِيقُه وهراقَه يريقُه املَاء أَراق:يقال أراق همزة من بدلٌ هراق يف اهلاء:اوهرِيقُو)١( انظـر  .ةهراقَ

  ).٥٩٤ص/٥ج(النهاية يف غريب احلديث البن األثري
 ).٨٦٦ص/٢ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.سجاَل على ويجمع . ماء املألى الدلو: السجل)٢(
انظـر النهايـة يف غريـب       .مـاء  فيهـا  كـان  إذا إال ذَنوبـاً  تسمى ال :وقيل العظيمة الّدلْو: الذَّنوب)٣(

 ).٤٢٣ص/٢ج(احلديث
    :دراسة احلديث)٤(

  .رجال السند كلهم ثقات: دراسة رجال اإلسناد:أوالً
قـول  : بـاب ،كتاب االدب ،٥٧٧٧حديث رقم )٢٢٧٠ص/٥ج( أيضاً خرجه البخاري أو:ختريج احلديث :ثانياً
  .من طريق حممد بن مسلم الزهري به بنحوه،وكان حيب التخفيف،يسروا وال تعسروا النيب
  .رواه البخاري يف صحيحه: كم على احلديثاحل:ثالثاً

دار ،الطبعـة األوىل  ،جاسم بن حممد بن مهلمـل الياسـني       :تأليف)١٦٧ص(انظر طريق الدعوة اإلسالمية   )٥(
 .م١٩٨٦ ـ هـ١٤٠٦،الدعوة

 ).١٠٠ـ٩٩ص(انظر تأمالت دعوية يف السنة النبوية لعبد اهللا بن الوكيل)٦(



 ٢٦٠

 حـصل  إذ لـزادت  منع فلو سدةالمف في شرع كان ألنه ؛المسجد في يبول تركوه وإنما"  
 ال أن وإمـا  ،فيتـضرر  يقطعـه  أن إما :أمرين بين لدار منع فلو المسجد من جزء تلويث
  .)١(المسجد من أخرى مواضع أو ثوبه أو بدنه تنجيس من يأمن فال يقطعه

 دفـع  وهـو  الراجحة للمصلحة ،عنه بالكف أمرهم بل األعرابي نهيتم لم هم ل يقل ولم"  
 وفيـه  يـسرهما أ بتـرك  المـصلحتين  أعظم وتحصيل يسرهماأ باحتمال المفسدتين أعظم
 تعيـين  وفيـه  الماء بصب فراغه عند ألمرهم المانع زوال عند المفاسد إزالة إلى المبادرة
 بطلب التكليف حصل لما يكفي كان لو الشمس أو بالريح الجفاف ألن النجاسة إلزالة الماء
  .)٢(الدلو
 ال ينافي تنبيه المخطيء على خطئه وزجـره عنـه           رفقفإن هذا ال  "،ومع وجود الرفق    

بل الواجب اإلرشاد   ، بالرفق المناسب لظروف المخطيء ونوعية الخطأ ومالبسته ودوافعه       
  .)٣(" لألعرابي بعد أن فرغ من بولهوهذا ما علمه النبي،إلى الصواب والتوضيح للخطأ

  :مات على جسدهيترك عالأن في بعض األحيان وكان أذى هؤالء األعراب يصل 
ـ    ن َأنَسِ بنِ ماِلكع)٥(هسندب)٤(ه في صحيحالبخاريأخرج )١٢٣(   ـ رضـي اهللا عنـه 

، أَعرابِي فََأدركَه   )٧(غَليظُ الْحاشية )٦( وعلَيه برد نَجراني    كُنْتُ َأمشي مع رسوِل اللَّه     :قَاَل
وقَد َأثَّرتْ بِهـا     النَّبِي)٩(َأنَس فَنَظَرتُ ِإلَى صفْحة عاتق    :دةً قَالَ بِرِداِئه جبذَةً شَدي  )٨(هفَجبذ

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٢٣ص/١ج(فيح الباري البن حجرانظر )١(
 ).٣٢٥ص/١ج(املصدر نفسه)٢(
 ).٨٠ص(وكيلبن انظر تأمالت دعوية يف السنة النبوية لعبد اهللا )٣(
 .التبسم والضحك:باب،األدب: كتاب٥٧٣٨حديث رقم)٢٢٦٠ص/٥ج(صحيح البخاري)٤(
 عن إِسحاق بنِ عبد اللَّه بـنِ        )نسبن أ (حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اللَّه الْأُويِسي حدثَنا مالك        :سند احلديث )٥(

كالنِ مسِ بأَن نةَ عي ـ رضي اهللا عنه ـأَبِي طَلْحشأَم تاحلديث... قَالَ كُن." 
)٦(درب انِيرجبـالنون  وجنـراين  ،وبرود أبراد واجلمع معروف الثياب من نوع وهو املوحدة الباء بضم الربد:ن 

النهاية يف غريـب احلـديث واألثـر البـن          :انظر.(باليمن بلد جنران إىل نسبة وبالراء يماجل وسكون املفتوحة
  ).٧٣ص/١٥ج(وعمدة القاري).٥٠٦ص/١٠ج(فتح الباري البن حجرو)٤٩ص/٥ج(األثري

  ).٥٠٦ص/١٠ج(انظر فتح الباري.طرته يلي مما الثوب طرف هي:احلاشية)٧(
  ).٦٧٠ص/١ج(انظر النهاية يف غريب احلديث .مقلوب هو وقيل.ذْباجلَ من لُغةٌو موضعه عن حولَه:هَجبذ)٨(
 إىل  املنكـب  بـني  ما العاتقو،واملعىن أنه أثر يف جانب عنق النيب      ،جانبه شيء  كل صفحة:صفْحة عاتق )٩(

 )٦٥٠ص/١ج(انظر غريب احلديث للخطايب،العنق



 ٢٦١

    هذَتبج ةدش نم اءدةُ الرياشقَالَ ،ح ثُم:         كنْدي عالَّذ اِل اللَّهم نِلي م رم دمحا مفَالْتَفَـتَ   ، ي 
  .)١(عطَاءِإلَيه فَضحك ثُم َأمر لَه بِ

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 هـذا  في": قال ابن حجر   ، األعراب ءجفا من الصبر على     بيان ما تميز به النبي    

 يريـد  من جفاء على والتجاوز والمال النفس في األذى على وصبره حلمه بيان الحديث
 والـدفع  غضاءاإلو الصفح من الجميل خلقه في بعده الوالة به وليتأسى اإلسالم على تألفه
  .)٢("أحسن هي بالتي

 مـن  وإعطاء بالحسنة السيئة ودفع مقابلتهم عن عراضواإل الجاهلين احتمال فيهو"
 رسول خلق كمال وفيه العادة في منها يتعجب التي األمور عند الضحك باحةإو قلبه لفأيت
  .)٣("الجميل وصفحه وحلمه اهللا

  :رغم عدم تأدبهم معه  وال يبخل عليهم يعطي هؤالء األعرابوكان
ـ  )٦( مطْعم بنِجبيرِعن )٥(هسندب)٤(هأخرج البخاري في صحيح)١٢٤(  ـ رضي اهللا عنـه 

       وِل اللَّهسر عم ونَا هيب َأنَّه    ٍننَيح نقْبِلًا مم النَّاس هعمقَت ول٧(ع( وَل اللَّهسر ابرالَْأع  

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث)١(

  .قاترجال السند كلهم ث: دراسة رجال اإلسناد:أوالً
إعطاء مـن   :باب،الزكاة:كتاب،١٠٥٧حديث رقم   )٤٨٠ص( يف صحيحه  خرجه مسلم أ:ختريج احلديث :ثانياً
  . مالك به بنحوه إسحاق بن سليمان الرازي عنل بفحش وغلظة من طريقأس
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٥٠٦ص/١٠ج( البن حجرانظر فتح الباري)٢(
 ).١٤٧ص/٧ج(صحيح مسلم بشرح النوويانظر)٣(
  الـنيب  كـان  ما  باب:باب،فرض اخلمس:كتاب،٢٩٧٩حديث رقم)٣/١١٤٧ج(صحيح البخاري)٤(

 .وحنوه اخلمس من وغريهم قلوم املؤلفة يعطي
ـ  حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اللَّه الْأُويِسي:سند احلديث)٥( ن الباء املنقوطـة  بضم األلف وفتح الواو وسكو  

األنـساب  ( باثنتني من حتتها هذه النسبة إىل أويس وهو اسم رجل وهو أويس بن سعد بن أيب سرح العامري                 
حدثَنا إِبراهيم بن سعد عن صالحٍ عن ابنِ شهابٍ قَالَ أَخبرنِي عمر بن محمد بنِ جبيرِ بـنِ       ،ـ )٢٣٠ص/١ج

 . أَنَّ محمد بن جبيرٍ قَالَ أَخبرنِي جبير بن مطْعمٍ أَنه بينا هو مع رسولِمطْعمٍ
  ).١١٧ص(وقد سبق الترمجة له ،قريش حلماء من نوفل بن عدي بن مطعم بن جبريهو)٦(
  ).٥٥٦ص/٣ج(البن األثري يف غريب احلديث النهايةانظر .ا بهطَفقُوو وتعلّقوا نشبوا أي :لقَتع)٧َ(



 ٢٦٢

  طَرتَّى اضح َألُونَهسي  ةرمِإلَى س وه، هاءفَتْ رِد١(فَخَط(،  وُل اللَّهسقَفَ رفَو،ي  :"فَقَالطُـونَأع
 ولَا  ، لَقَسمتُه بينَكُم ثُم لَا تَجِدوني بخيلًا ولَا كَذُوبا        ،اًنَعم)٢(رِداِئي فَلَو كَان عدد هذه الْعضاه     

  .)٣(جبانًا
  :التربويةفوائد الحديث الدعوية و

  .رغم قدرته على عقابهم، وتحمل أذاهم أحوال هؤالء األعرابلقد راعى النبي
 اتسم  النبي  لكن موقف   وغلظة مع رسول اهللا    قد أظهر بعض األعراب جفاء    ف"

فكان مثاالً للمربـي الـذي      ،الجود وسعة الخلق وحسن،والصبر على جفائهم  ،واألناة،الحلمب
  .)٤("وطبيعة حياتهم من الخشونة والجفاء واألنانية،بيئتهموما جبلت عليه ،يدرك أحوالهم

 أهـل  ظـن  كخوف الحاجة عند الحميدة بالخصال نفسه المرء وصف جواز وفيه"
  .)٥(" المذموم الفخر من ذلك يكون وال ذلك خالف به الجهل
  : يمنع الشيء المباح مراعاة ألحوال هؤالء األعراب وكان

  نَهى رسوُل اللَّـه :ن عبد اللَّه بنِ واقد قَالَ    ع)٧َ(هندسب)٦(هأخرج مسلم في صحيح   )١٢٥(

 ـــــــــــــــــ
)١(     اَءهرِد فَتطفَخ ةرمإِلَى س وهطَرى اضتالسمرة:ح:من ضرب رواجلمع   الطَّلح شجسرواملعىن أن ثـوب    .م

  ).٩٩٤ص/٢ج( احلديث البن األثريانظر النهاية يف غريب.نتيجة تدافع الناس حوله  قد انتزعالنيب 
انظر النهايـة يف    .عضهة وأصلُها بالتاء عضةٌ: الواحدةُ شوك له عظيم شجر وكل .النغَي أم شجر: العضاه)٢(

  ).٤٩٦ص/٣ج(غريب احلديث البن األثري
  :دراسة احلديث)٣(

  .ثقاتكلهم  السند رجال: دراسة رجال اإلسناد:اوالً
هـاد  اجل:كتـاب ،٢٦٦٦حـديث رقـم   )١٠٨٣ص/٣ج( أيـضاً  أخرجه البخـاري  و: ختريج احلديث :ثانياً

  بـه الشجاعة يف احلرب واجلنب من طريق حممد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عمر بن حممـد                :باب،والسري
   .بنحوه
  .رواه البخاري يف صحيحه: احلكم على احلديث:ثالثاً

  ).٢١٨ص(حزون يف الدعوة من خالل السرية الصحيحة حملمد أمانظر منهج النيب)٤(
 ).٢٥٤ص/٦ج(انظر فتح الباري البن حجر)٥(
بيان ما كان من النهي عـن أكـل         :باب،األضاحي:كتاب،١٩٧١حديث رقم   )١٠٠٠ص (صحيح مسلم )٦(

  .وبيان نسخه وإباحته إىل مىت شاء،حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم 
 عن عبد اللَّه    )بن أنس (نا مالك حدثَ)بن عبادة (حدثَنا إِسحق بن إِبراهيم الْحنظَلي أَخبرنا روح      :سند احلديث )٧(

  "احلديث)...وعبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة( عن عبد اللَّه بنِ واقدبنِ أَبِي بكْرٍ



 ٢٦٣

     ثَلَاث دعا بايحومِ الضَأكِْل لُح نكْرٍ     : قَالَ ،عَأبِي ب نب اللَّه دبةَ      : عـرمِلع تُ ذَِلـك١( فَـذَكَر(، 
يات من َأهِل الْبادية حـضرةَ الَْأضـحى         َأهُل َأب  )٢( دفّ : صدقَ سمعتُ عاِئشَةَ تَقُولُ    :فَقَالَتْ

    وِل اللَّهسر نمز،  وُل اللَّهسفَقَاَل ر":  وا ثَلَاثًارخاد ،    يقا بقُوا بِمدتَص ثُم "،    دعب ا كَانفَلَم 
    وَل اللَّهسا رقَالُوا ي ةَ    :ذَِلكيقالَْأس ذُونتَّخي النَّاس ِإن    ماهايـحض نلُـون  ، ممجيـا  )٣( ونْهم

 ، نَهيتَ َأن تُْؤكََل لُحوم الضحايا بعـد ثَلَـاث  : قَالُوا،"وما ذَاك": فَقَاَل رسوُل اللَّه  )٤(الْودك
  .)٥( وتَصدقُوا،ا وادخرو، فَكُلُوا،ِإنَّما نَهيتُكُم من َأجِل الدافَّة الَّتي دفَّتْ:"فَقَاَل

  :بويةرفوائد الحديث الدعوية والت
وكان قدومهم قد   ،ء األعراب   المشقة والجوع التي يعاني منها هؤال     لقد عرف النبي    

عن ادخار لحوم األضاحي مراعـاة لحـال هـؤالء          فنهى النبي ،صادف موسم األضاحي  
 ـــــــــــــــــ

انظـر  .املائـة  قبل ماتت ثقة عائشة عن أكثرت املدنية األنصارية زرارة بن سعد بن الرمحن عبد بنت عمرة)١(
  .)٧٥٠ص( حجرتقريب التهذيب البن

 من قوم : والدافَّة . دفيفاً يدفُّون هم : يقال . بالشديد ليس سيراً مجاعة يسريون القوم :  الدافَّة :دفَّت دافَّةٌ )٢(
 ليفُرقوهـا  األضاحي لُحوم ادخار عن فنهاهم األضحى عند املدينة قَدموا قَوم أم يريد املصر يرِدون األعراب

  ).٢٩١ص/٢ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.ا القادمون أولئك فينتفع ا صدقواويت
انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر البن       .دهنه واستخرجت أذَبته إذا:وأجملْته الشحم جملْت: يجملُونَ)٣(

  ).٨١٢ص/١ج(األثري
  ).٣٦٨ص/٥ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.يستخرج الذي ودهنه مِاللَّح دسم هو:لْودكا)٤(
  :دراسة احلديث)٥(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
قال ابـن   و، وذكره ابن حبان يف الثقات    ،وثقه الذهيب :بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب      :ـ عبد اهللا بن واقد    ١

بـل هـو صـدوق حـسن        : معـروف واألرنـؤوط    وقـال ،عـشرة  تسعو  مائة سنة مات  مقبول :حجر
وتقريـب التهـذيب البـن      )٥٠ص/٥ج(والثقات البن حبان  )٦٠٥ص/١ج(الكاشف للذهيب :انظر(احلديث
  ).٢٨٣ص/٢ج(وحترير تقريب التهذيب لبشار واألرنؤوط)٣٢٨ص(حجر

  .هو صدوق حسن احلديث:قال الباحث
  .وباقي رجال السند ثقات

: باب،األضاحي:كتاب،٥٢٥٠حديث رقم )٢١١٦ص/٥ج(  صحيحه  يف  البخاري أخرجه:ختريج احلديث :ثانياً
دون أن يذكر أم مـن      "خمتصراً من طريق عمرة عن عائشة    .منها يتزود وما األضاحي حلوم من يؤكل ما باب
  ".البادية
  . يف صحيحيهمارواه البخاري ومسلم:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٢٦٤

  .األعراب
فقد ،على تعليمهم ودعوتهم  إن سد حاجة هؤالء القوم من طعام وشراب وكساء مقدم           "  

  )١(بمجرد رؤية حالتهم وفاقتهم،لصدقةالناس على احث النبي

  :مراعاة لحالهمالتكاليف راب ع أن يخفف على هؤالء األوكان من هديه
ـ رضي اللَّه عنْهـ عن َأبِي هريرةَ  بسنده  أخرج البخاري في صحيحه*  َأن َأعرابِيا َأتَى  

النَّبِي،فَقَاَل:     لْتُهمٍل ِإذَا عملَى عي علَّننَّةَ قَالَ   ، دخَلْتُ الْجد :"          بِـه لَـا تُـشْرِك اللَّـه دبتَع
والَّذي نَفْسي  :قَاَل، وتَصوم رمضان  ،وتَُؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ  ،وتُقيم الصلَاةَ الْمكْتُوبةَ  ،شَيًئا
هدذَا  لَا َأزِ ،بِيلَى هع لَّى قَالَ   ،يدا وفَلَم :"            نَّـةـِل الْجَأه ـنٍل مجِإلَى ر نْظُري َأن هرس نم، 

  .)٢("فَلْينْظُر ِإلَى هذَا 

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ولكنـه اكتفـى    ، فلم يثقل عليه في الوصايا    ، حال هذا األعرابي   لقد راعى النبي    

  .لم يخبره عن السنن لحداثة إسالمهو، باتبالفروض والواج
 القـادمين  الوفود من ونحوهم لألعراب إال المسائل في يرخص النبي يكن ولم"

 فـي  اإليمـان  رسخ الذين بالمدينة المقيمون واألنصار المهاجرون فأما ،بذلك يتألفهم عليه
  .)٣(المسئلة عن نهواف قلوبهم

 ىففـاكت  باإلسـالم  عهد حديثي نواكا،القصص هذه أصحاب ولعل:" قال ابن حجر  
 انـشرحت  إذا حتى ،فيملوا عليهم ذلك يثقل لئال ؛الحال تلك في عليهم وجب ما بفعل منهم

  .)٤("عليهم سهلت المندوبات ثواب تحصيل على والحرص عنه للفهم صدورهم

 يقدر إنما واألفضل األفضل في والكالم جائز النوافل ترك وبالجملة:"وقال الغزالي 
  .)٥(الضعفاء دون األقوياء عليه

وبما يتناسـب  ، على قدر عقولهم   مراب فيخاطبه عحوال هؤالء األ  أ يراعي   وكان  
 ـــــــــــــــــ

 ).٤٠٠ص(األسلوب حلمود بن جابر احلارثيـ الوسيلة ـ لألعراب املوضوع انظر دعوة النيب)١(
  ).٧٤حديث رقم (وقد سبق خترجيه ،رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهمااحلديث  )٢(
 الفـرج  أبو زين الدين  :تأليف)٩١ص ( من جوامع الكلم   جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً      انظر)٣(

ـ (احلنبلي رجب بن أمحد بن الرمحن عبد : الطبعـة  ، إبراهيم باجس/ ب األرناؤوط شعي: حتقيق )هـ٧٩٥ت 
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ - بريوت -رسالة مؤسسة ال ،السابعة

  ).٢٦٥ص/٣ج(فتح الباري البن حجر انظر )٤(
 ).٣٢٣ص/٣ج(انظر إحياء علوم الدين للغزايل)٥(



 ٢٦٥

  .مع طبيعتهم
ـ  عن َأبِي هريرةَ بسنده أخرج البخاري في صحيحه* َأن َأعرابِيا َأتَى ، ـ رضي اهللا عنه 

 وَل اللَّهسر َتْ غُلَا   : فَقَاللَدي وَأترام ِإن دوا َأسم ! تُهِإنِّي َأنْكَرو،   وُل اللَّهسر فَقَاَل لَه": ْله
ِإن فيهـا   :قَاَل،؟"هْل فيها من َأورقَ   :"حمر قَالَ :قَاَل "فَما َألْوانُها :" قَالَ ،نَعم:قَاَل؟ "لَك من ِإبِلٍ  

ولَعلَّ هذَا عـرقٌ     ":قَاَل،ا رسوَل اللَّه عرقٌ نَزعها    ي:قَاَل،"فََأنَّى تُرى ذَِلك جاءها   " :قَاَل،لَورقًا
 هعنَز"نْهم فَاءي اِلانْتف لَه خِّصري لَم١("و(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ومخاطبتهم بما يناسـب    ،بهمالبيئة المحيطة   ضرورة مراعاة أحوال الناس ومعرفة      

   .ريموهو أسلوب نبوي ك،طبيعتهم
 أال والتمثيل، التشبيه: العرب لغة في والقياس بعينه القياس هو هذا: "قال ابن بطال  

  .)٢("اإلبل نتاج في عرف بما ،الغالم لون من أنكر ما له شبه النبي  أن ترى

 فهو بطبعه يعـيش فـي الباديـة ويـرى اإلبـل      ، األعرابي بما يعرفهفقد خاطب النبي  
 كـان  ما وزال الرجل واطمأن،االنهيار من األسرة فظتحنبوية  ال المعالجة وبهذه،وألوانها
  .وشكوك اضطراب من بنفسه
يجيب على هذه األسئلة بما   فكان، عليها التكلف والتنطعأسئلة األعراب يغلبوكانت   

  : حالهممع يتناسب

ـ عن َأنَسٍ)٤(هبسند)٣(هأخرج البخاري في صحيح)١٢٦( ـ    ن  َأن رجلًا مرضي اهللا عنه 
ويلَك وما َأعـددتَ   :" قَالَ ؟يا رسوَل اللَّه متَى الساعةُ قَاِئمةٌ     : فَقَالَ َأتَى النَّبِي )٥(َِأهِل الْبادية 

ـ  ،"ِإنَّك مع مـن َأحببـتَ     :"قَاَل، ما َأعددتُ لَها ِإلَّا َأنِّي ُأحب اللَّه ورسولَه        : قَالَ ،"لَها  :ا فَقُلْنَ
   مقَاَل نَع كَذَِلك ننَحا     ،ويدـا شَـدحفَر ِئذمونَا يفَفَرِح،           ـنم كَـانو ةيـرغِللْم غُلَـام ـرفَم

  .)٦(" ِإن ُأخِّر هذَا فَلَن يدرِكَه الْهرم حتَّى تَقُوم الساعةُ:"فَقَاَل،َأقْراني
 ـــــــــــــــــ

 .)٥١حديث رقم (وقد سبق خترجيه ، احلديث رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما)١(
  ).٤٧٨ص/١٩ج(البن بطالح البخاري انظر شرح صحي)٢(
 .ما جاء يف قول الرجل ويلك:باب،األدب:كتاب،٥٨١٥حديث رقم)٢٢٨٢ص/٥ج(صحيح البخاري)٣(
رضي )بن مالك ( عن أَنسٍ  )بن دعامة ( عن قَتادةَ  )بن حيىي (حدثَنا عمرو بن عاصمٍ حدثَنا همام     :سند احلديث )٤(

  ".احلديث...ا من أَهلِ الْبادية أَتى النبِي أَنَّ رجلًاهللا عنه ـ
  ).٣٣٣ص/١ج(انظر فتح الباري البن حجر.اليماين اخلويصرة ذوهو :الْبادية أَنَّ رجلًا من أَهلِ)٥ (

  :دراسة احلديث)٦(
= 



 ٢٦٦

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 لم يقل ال أعلم لمعرفته بحال هؤالء األعرابو، جواباً عاماً النبيهابلقد أج

 بـذلك  يعنـي  "ساعتكم تأتيكم :"بقوله خاطبهم للذين ذلك قال أنه المحفوظ":قال ابن حجر  
 فكلمهـم  فيرتـابوا  ،الـساعة  متى أدري ال لهم يقول أن فخشي ،أعراباً كانوا ألنهم موتهم

  .)١("قرنه نخراما بذلك  أراد وإنما،بالمعاريض

 ممـا  يطلـب  ما بغير السائل تلقى وهو الحكيم أسلوب السائل مع سلك:"قال الكرماني   
  .)٢(أهم هو أو يهمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
= 
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً

  ).٢٥٩ص (وقد سبق الترمجة له،ثقة:ـ مهام بن حيىي بن دينار
مناقـب  :باب،املناقب:كتاب،٣٤٨٥حديث رقم )١٣٤٩ص/٣ج( أيضاً وأخرجه البخاري :ختريج احلديث :ثانياً

املـرء مـع مـن      :بـاب ،الرب والـصلة  :كتاب،٢٦٣٩حديث رقم   )١٣٠٩ص(ورواه مسلم ،عمر بن اخلطاب  
  . بنحوه مرفوعاًمن طريق ثابت عن أنس)البخاري ومسلم (كالمها ،أحب
 ،البخاري ومسلم يف صحيحيهما رواه :احلكم على احلديث:ثالثاً

  ).٥٥٦ص/١٠ج(ري البن حجراانظر فتح الب)١(
 ).٥٦٠ص/١٠ج (انظر فتح الباري البن حجر)٢(
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  :المبحث الثالث
   ألحوال النساءمراعاته

  :ربعة مطالبأوفيه 
  . ألحوال المرأة في البيتمراعاته:المطلب األول
  .ل النساء المسلمات عامة ألحوامراعاته:المطلب الثاني
  . ألحوال النساء غير المسلماتمراعاته:المطلب الثالث
  . ألحوال اإلماءمراعاته:المطلب الرابع

  
  
  
  
  
  
  



 ٢٦٨

  المطلب األول
  ة في البيتأ ألحوال المرمراعاته

مــر المــسلمين بمراعــاة أحــوال أحــوال أهــل بيتــه وأ لقــد راعــى النبــي  
تجمعها ثالثة  "،أن يراعي  أموراً في معاملته لزوجته      على الزوج   ويؤكدالرسول،الزوجات

  .)١(""وتحكيم العدل،والنهوض بواجبات الرعاية،عدم التمكين للكراهية:أمور هامة هي
 الوليمـة  في أمراً عشر اثني في واألدب االعتدال مراعاة فعليه الزوج أما:"الغزالي قال  

 والوقاع النشوز في والتأديب والقسم عليموالت والنفقة والغيرة والسياسة والدعابة والمعاشرة
  .)٢("بالطالق والمفارقة والوالدة

ـ  سَألْتُ عاِئشَةَ:قَاَل)٥(عن الَْأسود)٤(هسندب)٣(هأخرج البخاري في صحيح)١٢٧( رضـي    
 تَعني خدمـةَ    َأهله)٦(كَان يكُون في مهنَة   :قَالَتْ. يصنَع في بيته   ما كَان النَّبِي   ـاهللا عنها 

هلَأه،لَاةِإلَى الص جلَاةُ خَرتْ الصرض٧("فَِإذَا ح(.  

 ـــــــــــــــــ
ـ    ،الطبعـة األوىل ،أمحد األمسر.د:تأليف)١٠٣ص(انظر النيب املريب )١( هــ  ١٤٢٢دار الفرقـان ـ عمـان 
  .م٢٠٠١ـ

 ).٤٢ص/٢ج(انظر إحياء علوم الدين للغزايل)٢(
من كان يف حاجة أهلـه فأقيمـت        :باب،األذان:كتاب،٦٤٤حديث رقم )٢٣٩ص/١ج(اريصحيح البخ )٣(

 .الصالة فخرج
 عـن   )بن عتيبـة  ( قَالَ حدثَنا الْحكَم   )بن احلجاج ( قَالَ حدثَنا شعبةُ   )بن أيب إياس  (حدثَنا آدم :سند احلديث )٤(

يماهربن يزيد النخعي(إِب(دوالْأَس نع )قَالَ)بن يزيد :بِيا كَانَ النةَ مشائع أَلْتس ...احلديث." 
انظـر تقريـب    .وسبعني مخس سنة مات فقيه مكثر ثقة خمضرم عمرو أبو النخعي قيس بن يزيد بن األسود)٥(

  ).١١١ص(التهذيب البن حجر
 ).٢٦٤ص/٢(تيبة انظر غريب احلديث البن ق.بالكسر مهنة: ويقال . امليم بفتح اخلدمة: املَهنة)٦(
  :دراسة احلديث)٧(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
وثقه ابن سعد وابن مهدي وأمحد وابن معني والنسائي والعجلي ويعقوب بـن سـفيان              :ـ احلكم بن عتيبة   ١

 رمبـا  أنـه  إال فقيه ثبت  ثقة:وقال ابن حجر، وأبوحامت والذهيب وذكره ابن حبان يف الثقات وقال كان يدلس     
  مائـة سـنة  مـات  ،وقد وضعه ابن حجر يف املرتبة الثانية من مراتب التدليس ،بالتدليس لنسائيا  وصفه ،دلس
  .روى له الستة عشرة ثالثو

   .هو ثقة وتديسه ال يضر ألنه من الطبقة الثانية عند ابن حجر: قال الباحث
= 



 ٢٦٩

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 أخـالق  مـن ألن  "؛ نسائه والتواضـع    إلى عشرةال من حسن    بيان ما كان عليه     

 الرفاهيـة  إلى يخلدوا ولئال ،بهم ليستن؛النفس وامتهان التنعم عن والبعد ،التواضع األنبياء
  .)١("المذمومة

ـ  معهن يمزح و ، يراعي أحوال نسائه فيروح عليهن باللهو المباح       وكان    زلوينْ
 العـدو  في عائشة يسابق كان أنه روي حتى واألخالق األعمال في عقولهن درجات إلى

  :بتلك هذه فقال،بعد فترة وسبقها يوماً فسبقته
 َأنَّها كَانَتْ مع ـرضي اللَّه عنْهاـ ن عاِئشَةَ  ع)٣(هسندب)٢(هبوداود في سننأخرج أ)١٢٨(

  النَّبِي ٍفَري سقَالَتْ،ف:   لَيلَى رِجع قْتُهبفَس قْتُهابقْتُه   ،فَسابس ملْتُ اللَّحما حي   )٤(فَلَمقَنبفَـس 
  .)٥("هذه بِتلْك السبقَة" :فَقَاَل

  ـــــــــــــــــ
= 
لثقـات  ومعرفة ا )٣٧٣ص/٢ج(وذيب التهذيب البن حجر   )٣٣١ص/٦ج( البن سعد   الكربي الطبقات:انظر(

والكاشـــف )١٢٣ص/٣ج(ل البـــن أيب حـــامتواجلـــرح والتعـــدي)٣١٢ص/١ج(للعجلـــي
وتقريـب  )٣٠ص(وطبقات املدلسني البـن حجـر  ) ١٤٤ص/٤ج(والثقات البن حبان  )٣٤٤ص/١ج(للذهيب

  ).١٧٥ص(التهذيب البن حجر
 سـيما  الو كثرياً يرسل  وكان:قال ابن حجر،وأكثر إرساله عن ابن مسعود،ثقة: النخعيـ ابراهيم بن يزيد  ٢
وحىت مراسيله فقـد صـححها      ، وهو تابعي  األسود وهو ممن مسع منه إبراهيم      وروايته هذه عن     مسعود بنا عن

  ).١٦٠ص(وقد سبق الترمجة له ،مجاعة من األئمة
  .وباقي رجال السند ثقات

خدمة الرجل  :باب،النفقات:كتاب،٥٠٤٨حديث رقم )٢٠٥٢ص/٥ج(خرجه البخاري أو:ختريج احلديث :ثانياً
  . به بنحوه عن إبراهيممن طريق شعبة بن احلجاج،لهيف أه

  .رواه البخاري يف صحيحه: احلكم على احلديث
 ).٤٦١ص/١٠ج( البن حجرانظر فتح الباري)١(
 .جليف السبق على الر:باب،اجلهاد:كتاب،٣٩١حديث رقم)٢٥٧٨ص(يب داودأسنن )٢(
إبراهيم بـن   (حبوب بن موسى أَخبرنا أَبو إِسحق يعنِي الْفَزارِي       حدثَنا أَبو صالحٍ الْأَنطَاكي م    :سند احلديث )٣(

 عـن  )عبداهللا بن عبدالرمحن بـن عـوف  ( وعن أَبِي سلَمةَ)عروة بن الزبري ( عن هشامِ بنِ عروةَ عن أَبِيه      )حممد
 ".احلديث...ـرضي اللَّه عنهاـ عائشةَ 

  ).١٧٤ص/٧ج(انظر عون املعبود لآلبادي .أي مسنت :حوممحلت الل)٤(
  :دراسة احلديث)٥(

= 



 ٢٧٠

  :لتربويةفوائد الحديث الدعوية وا
  .يؤنسها بما زوجته على السرور الرجل إدخال فيه

 فإنهـا  الرجـل،  يمين ملكت وما الزوجة محبة النافعة المحبة فمن: "القيم ابن قال
 وأهله، نفسه الرجل إعفاف من اليمين وملك النكاح من له سبحانه اهللا شرع ما على معينة
 كانـت  وكلمـا  غيره، إلى نفسها طمحت فال ويعفها الحرام، من سواها إلى نفسه تطمح فال

  .)١("وأكمل أتم المقصود هذا كان وأقوى أتم الزوجين بين المحبة

  : حق الترويح واللهو المباحة في بيت النبيأوكان للمر
 كُنْتُ  : قَالَتْ ـرضي اللَّه عنْها  ـ  ن عاِئشَةَ ع)٣(هسندب)٢(هخرج البخاري في صحيح   أ)١٢٩(

  ـــــــــــــــــ
= 
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 بفتح األلف وسكون النون وفتح الطاء املهملـة   الْأَنطَاكيـ و  :محبوب بن موسى  : أَبو صالحٍ الْأَنطَاكي  ـ  ١

ـ أنطاكية هلا :ويف آخرها الكاف هذه النسبة إىل بلدة يقال وثقه أبوداود والعجلي والذهيب وذكره ابن حبان   
 لـه  أخـرج  البخاري أن يصح مل  صدوق :وقال ابن حجر  ،صويلح وليس بالقوي  :وقال الدارقطين ،  الثقات يف

  روى له أبوداود والنسائي مثانون وله وثالثني إحدىمائتني و سنة مات
  .هو صدوق:قال الباحث

ومعرفـة الثقـات    )٤٨ص/١٠ج(ذيب النهذيب البـن حجـر     و)٢٢٠ص/١ج(األنساب للسمعاين :انظر (
وتقريب التهـذييب   )٢٠٥ص/٩ج(والثقات البن حبان  )٢٤٣ص/٢ج(والكاشف للذهيب )٢٦٦ص/٢ج(للعجلي

  ).٥٢١ص(البن حجر
 ومثـانون  سبع وله وأربعني مخسمائة و  سنة مات دلس رمبا فقيه ثقة :العوام بن الزبري بن عروة بن هشامـ  ٢
وقـد سـبق    ،وىل من طبقات املدلسني فتدليسه ال يضر       األ ةوقد وضعه ابن حجر يف الطبق     ،تةروى له الس   سنة

  .)٢١٠ص(الترمجة له 
  .وباقي رجال السند ثقات

حـسن  :باب،النكاح:كتاب،١٩٧٩حديث رقم )٢٠١ص/٢ج(أخرجه ابن ماجه يف سننه    :ختريج احلديث :ثانياً
  .يب داود من طريق أيب سلمة عن عائشة بنحوهوأل.من طريق هشام بن عروة عن أبيه به بنحوه، معاشرة النساء

وقـد صـححه   ، درجة الصحيح لغـريه وباملتابعات يصل إىلاحلديث إسناده حسن  :احلكم على احلديث  :ثالثاً
 ).٣٩١ص(يب داودأليقه على سنن عاأللباين يف ت

  ).١٣٩ص/٢ج(انظر إغاثة اللهفان البن القيم)١(
 .لناساإلنبساط إىل ا:باب:األدب:كتاب،٥٧٧٩حديث رقم)٢٢٧٠ص/٥ج(صحيح البخاري)٢(
 عن أَبِيـه    )بن عروة ( حدثَنا هشام  )حممد بن خازم  ( أَخبرنا أَبو معاوِيةَ   )املَّبن س (حدثَنا محمد :سند احلديث )٣(
 ".احلديث...كُنت: قَالَتـرضي اللَّه عنهاـ عن عائشةَ )عروة بن الزبري(



 ٢٧١

 ِإذَا دخَـَل    وكَان ِلي صواحب يلْعبن معي فَكَان رسوُل اللَّـه         عنْد النَّبِي )١(تَألْعب بِالْبنَا 
  .)٣("منْه فَيسربهن ِإلَي فَيلْعبن معي)٢(يتَقَمعن

 ـــــــــــــــــ
 ).٤١٧ص/١ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.الصبايا ا تلْعب اليت التماثيل أي :لْبناتا)١(
)٢(نعقَمن أي :تبيغلْن تخراء مـن  أو بيـت  يف ودر  وـتانظـر النهايـة يف غريـب احلـديث البـن           .س

  ).١٧٥ص/٤ج(االثري
  :دراسة احلديث)٣(

  :اددراسة رجال اإلسن:أوالً
ـ مبعجمتنيـ  حممد بن خازمالضرير :معاوية أبوـ ١  مخـس  ومائـة  سـنة  ماتو  صغريوهو عمي الكويف  

 ،يدلس احلديث كثري  ثقة :وثقه العجلي والنسائي و ابن سعد وقال      ، روى له الستة   باإلرجاء رمي وقد وتسعني
 كان وقال الثقات يف حبان نب  وذكره ،اإلرجاء يرى وكان دلس ورمبا الثقات من كان :شيبة بن يعقوب وقال
، اضـطراب  فيه غريه ويف ثقة األعمش يف  وهو صدوق: ابن خراش     وقال خبيثا مرجئا كان ولكنه متقنا حافظا

 حلديث الناس أحفظ  ثقة :وقال ابن حجر  ،جيداً حفظاً حيفظها ال مضطرب األعمش حديث غري يف :وقال أمحد 
  .الثانيةووضعه يف الطبقة ،غريه حديث يف يهم وقد األعمش

العلة األوىل التدليس وقد صرح بالسماع يف هذه الرواية وهو من الطبقـة             ،يف الراوي ثالث علل   :قال الباحث 
 ألـم  مرجئـة  مسوا وإمنا التأخري هو اللغة يف :اإلرجاءو أنه كان يقول باإلرجاء   :والثانية،الثانية عند ابن حجر   

 مـع  الطاعـة  تنفـع  ال كمـا  اإلميـان  مع املعصية تضر ال يقولون أم معىن على اإلميان من العمل يؤخرون
  .أنه قد يهم يف غري أحاديث األعمش:والعلة الثالثة،وحديثنا ال عالقة له باإلرجاء،الكفر

وقـد تابعـه يف     ،وعلى ذلك فالراوي ثقة وقد روى له أصحاب الكتب الستة عن األعمش وعن غري األعمش              
  . رواها مسلم يف صحيحيه كما يف التخريجعبد العزيز بن حممد اليت،الرواية عن هشام

ــن ســعد( ــات الب ــذيب)٣٩٢ص/٦ج(انظــر الطبق ــذيب الته ــات )١٢٠ص/٩ج(و ــة الثق ومعرف
وطبقـات  )٤٧٥ص(وتقريب التهذيب البن حجـر    )٤٤١ص/٧ج(والثقات البن حبان  )٢٣٦ص/٢ج(للعجلي

طاهر بن  : تأليف)٩٧ص (كنيفرق اهلال لدين ومتييز الفرقة الناجية عن      لتبصري يف ا  وا)٣٦ص(امللسني البن حجر  
  ).م١٩٨٣، بريوت-عامل الكتب  ، الطبعة األوىل،كمال يوسف احلوت:  حتقيق،حممد اإلسفراييين

ـ        دلس رمبا فقيه ثقة :العوام بن الزبري بن :ـ هشام بن عروة   ٢ وىل مـن    األ ةوقد وضعه ابن حجـر يف الطبق
  .)٢١٠ص(وقد سبق الترمجة له .طبقات املدلسني فتدليسه ال يضر

  .وباقي رجال السند ثقات
فـضائل الـصحابة ـ    :كتاب،٢٤٤٠حديث رقم)١٢١٩ص ( يف صحيحهأخرجه مسلم:ختريج احلديث:ثانياً

ـ  :رضي اهللا عنه ـ باب   هشام بن عروة  عبد العزيز بن حممد عن من طريقيف فضل عائشة ـ رضي اهللا عنها 
  . به بنحوه
 .صحيحيهمارواه البخاري ومسلم يف :احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٢٧٢

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 جـواز ":ابن حجر قال  ،ل اإلناث وبخاصة الصغيرة في السن     ة مراعاة أحوا  رضرو

 عـن  النهـي  عموم من ذلك وخص ،بهن البنات لعب أجل من واللعب البنات صور اتخاذ
 بيـوتهن  أمـر  علـى  صـغرهن  من لتدريبهن للبنات اللعب بيع وأجازوا،..الصور اتخاذ

  .)١("وأوالدهن

 يقيـد  لـم و،)٢(بالبنـات  اللعب لزوجته الرجل إباحة:باب:" بقوله  للحديث وقد ترجم النسائي  
  .رغبالص

  : قد خص السيدة عائشة من بين نسائه بهذا اللهو لصغر سنهاولعل النبي
ـ )٤(هسندب)٣(هأخرج البخاري في صحيح)١٣٠( ـ رضـي اللَّـه عنْهـا   ـ ن عاِئـشَةَ   ع   

حتَّـى  ،مـسجِد يلْعبون في الْ  )٥( وَأنَا َأنْظُر ِإلَى الْحبشَة    ، يستُرني بِرِداِئه  رَأيتُ النَّبِي :قَالَتْ
َأمي َأسَأنَا الَّت وِ .َأكُونلَى اللَّهع ةرِيصالْح نالس يثَةدالْح ةارِيالْج روا قَدر٦("فَاقْد(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
  .وذلك بالترويح عليهن باللهو المباح،مراعاة أحوال النساء في البيت

 ـــــــــــــــــ
 ).٥٢٧ص/١٠ج(انظر فتح الباري البن حجر)١(
ـ ٣٠٣،ت(أمحد بن شعيب أبو عبـد الـرمحن النـسائي         :  تأليف )٣٠٥ص/٥ج (السنن الكربى )٢( ، )هـ

 - بـريوت    -دار الكتب العلمية    ، األوىل:  الطبعة ،سيد كسروي حسن  ، عبد الغفار سليمان البنداري   .د:حتقيق
  .م١٩٩١ -هـ  ١٤١١

نظر املرأة على احلبشة وحنـوهم      :باب،النكاح:كتاب،٤٩٣٨حديث رقم )٢٠٠٦ص/٥ج(صحيح البخاري )٣(
 .من غري ريبة

حدثَنا إِسحاق بن إِبراهيم الْحنظَلي عن عيسى عن الْأَوزاعي عن الزهرِي عن عـروةَ عـن                :سند احلديث )٤(
 ".احلديث...الَت قَـرضي اللَّه عنهاـ عائشةَ 

انظر .ستة عشر سنة حينئذ كان قدوم وفد احلبشة كان يف السنة السابعة للهجرة وكان عمر السيدة عائشة              )٥(
  .)٣٣٦ص/٩ج(فتح الباري البن حجر

  :دراسة احلديث)٦(
  .رجال السند كلهم ثقات: دراسة رجال اإلسناد:أوالً
الرخصة :باب،ة العيدين صال:كتاب،٨٩٢يث رقم   حد)٤٠٣ص( يف صحيحه  خرجه مسلم أ:ختريج احلديث :ثانياً

  . به بنحوه عن عروةالزهريعمرو بن احلارث عن من طريق . يام العيدأيف ،الذي ال معصية فيهيف اللعب 
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٢٧٣

 فإن السن، الحديثة السيما واللعب، اللهو إلى النساء نظر جواز فيه:"قال ابن بطال  
  .)١(سنها لحداثة عذرها قد النبى

 ما بأنواع عياداأل أيام في العيال على التوسعة مشروعية"كما أن الحديث يشير إلى    
 عياداأل في السرور إظهار أن وفيه،العبادة كلف من البدن وترويح،النفس بسط لهم يحصل
  .)٢("...الدين شعار من

 مـن  المحـرم  غير فى والصبيان النساء أخالق على الصبر:"ويؤخذ من الحديث   
  .)٣(أهله يحبه لما كارها الصابر كان اللهو،وإن

 جـواز  وفيه،الحرب على للتدريب التواثب طريق على بالسالح اللعب جواز وفيه"
 واالسـتلذاذ  اسـن المح إلى النظر لهن يكره إنما ألنه األجانب الرجال فعل إلى النساء نظر
  .)٤("ريبة غير من ونحوهم الحبش إلى المرأة نظر باب":للحديث البخاري تراجم ومن بذلك

أم زرع  وفيـه حـديث     ، وتسمع منه ،فيسمع منها ، مع السيدة عائشة   سامرت ي وكان
  .)٥(وأبي زرع

 فيتحمل خطـأهن  ،يه من الغيرة الشديدة    يعرف طبيعة النساء وما جبلن عل       وكان
  .ا يناسب حال المرأة بمهويعالج

ـ  عن َأنَسٍ)٧(هسندب)٦(هأخرج البخاري في صحيح)١٣١(  كَـان  : قَـالَ  ـ رضي اهللا عنه 

 ـــــــــــــــــ
 .)٢١٧ص/٢٠ج(وعمدة القاري للعيين)٣٦٤ص/١٣ج(شرح صحيح البخاري البن بطالانظر )١(
 ).٤٤٣ص/٢ج(انظر فتح الباري البن حجر)٢(
 ).٢٩٧ص/١٣ج(صحيح البخاري البن بطالانظر شرح )٣(
 ).٤٤٥ص/٢ج(انظر فتح الباري البن حجر)٤(
ورواه ،حسن املعاشرة مع األهـل    :باب،النكاح:كتاب.٤٨٩٣حديث رقم )١٩٨٨ص/٥ج( البخاري أخرجه)٥(

كالمها مـن طريـق     .ذكر حديث أم زرع   :باب،فضائل الصحابة :كتاب،٢٤٤٨حديث رقم )١٢٢٢ص(مسلم
 .هشام بن عروة عن عروة بن الزبري عن عائشة

   .الغرية:باب،النكاح:كتاب،٤٩٢٧حديث رقم)٢٠٠٣ص/٥ج(حيح البخاريص)٦(
  عـن )بـن أيب محيـد    ( عن حميد  )إمساعيل بن مقسم  ( حدثَنا ابن علَيةَ   )بن جنيح (حدثَنا علي :سند احلديث )٧(

 ".احلديث... قَالَ كَانَ النبِيـ رضي اهللا عنه ـ) بن مالك(أَنسٍ



 ٢٧٤

النَّبِي        فَةحبِص يننْؤمالْم اتهى ُأمدلَتْ ِإحسفََأر اِئهسضِ نعب نْدتْ    )١( عبرفَـض اما طَعيهف
 ي النَّبِيالَّت  هتيي ب٢(ا ف(    فَةُ فَانْفَلَقَتحقَطَتْ الصمِ فَسالْخَاد دي)٣( النَّبِي عمفَج   فَةحلَقَ الصف 

ثُم جعَل يجمع فيها الطَّعام الَّذي كَان في الصحفَة ويقُوُل غَارتْ ُأمكُم ثُم حبس الْخَادم حتَّى                
تي هو في بيتها فَدفَع الصحفَةَ الصحيحةَ ِإلَى الَّتي كُسرتْ صحفَتُها         ُأتي بِصحفَة من عنْد الَّ    

  .)٤("وَأمسك الْمكْسورةَ في بيت الَّتي كَسرتْ

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 يجبف".فهو يعطينا درساً في كيفية التعامل مع النساء       ، بطبائع النساء  معرفة النبي 

 الغيرةوظروفهـا،  معهـا  عـيش ي األحـوال،وأن  كل في امرأته شعور مراعاة الزوج على

 ـــــــــــــــــ
النهايـة يف   :انظر.(اخلمسة تشبعوهي  :الصحفَةُ مث اجلَفْنةُ:القصاعِ وأَعظَم،املبسوطة كالقَصعة إِناٌء:والصحفةُ)١(

والقـاموس احملـيط    )١٣٩ص/١ج(و لسان العرب البن منظور    )٢٠ص/٣ج(غريب احلديث واألثر البن األثري    
  ).١٠٦٧ص(لفريوزآباديل
)٢(  بِيي النالَّت تبرفَض  اهتيي بلة فهي زينب بنت جحش     أو،هي عائشة : فوقد تكررت القصة مـع     ،ما املرس

ويف قـصة أخـرى أن املرسـلة كانـت       ،رسلة كانت أم سـلمة      فجاء يف بعض الروايات أن امل       ئهبعض نسا 
  ).١٢٥ـ ١٢٤ص/٥ج( البن حجرانظر فتح الباري.صفية

)٣َ(فَلَقَتانظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري       .الشق بالسكون والفلق،انشقت:ان)وفـتح  )٩٢١ص/٣ج
  ).١٢٥ص/٥ج(الباري البن حجر

  :دراسة احلديث)٤(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً

س الـيت حتتـاج إيل    من مراتب التدليثقة مدلس وضعه ابن حجر يف املرتبة الثالثة الطويل:ـ محيد بن أيب محيد    
وإمنا وصـف بالتـدليس يف      ،إن قوله مدلس على إطالقه فيه نظر      : واألرنؤوط معروف. قال د .تصريح بالسماع 

ويف صحيح البخاري مجلة وافرة من ذلك بعض ما دلـسه  ،وقد صرح بسماعه عن أنس بشيء كثري      ،رواية أنس 
ـ  منا مسإنس أعن  نس صحيحاً سواء صرح بسماعه منـه أو  أيكون حديثه عن  فعه من ثابث البناين ـوهو ثقة 

  ).١٩٦ص(وقد سبق الترمجة له .ن الواسطة ثقةأمل يصرح طاملا 
وهذه الرواية جاء التصريح فيها بالسماع يف صحيح البخاري من طريق حيىي بن أيوب ـ كما يف  :قال الباحث

  . بنحوهأنس حدثنا محيد حدثناختريج احلديث ـ قال 
  .ال السند ثقاتوباقي رج

املظـامل  :كتـاب ،٢٣٤٩حـديث رقـم   )٨٧٧ص/٢ج(وأخرجـه البخـاري أيـضاً     :ختريج احلديث :ثانياً
  .من طريق حيىي بن سعيد وحيىي بن أيوب عن محيد به بنحوه.إذا كسر قصعة أو شيئاً لغريه:باب،والغضب
 .رواه البخاري يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٢٧٥

 لـئال ؛منـه  اعتذار "أمكم غارت":قولهو،مقبولة صاحبتها على تتسلط ال التي المعتدلة
 النفس في مركبة فإنها،الغيرة من الضرائر عادة على يجري بل،يذم ما على صنيعها يحمل
  .)١("وانصافه  خلقه حسن الحديث وفي،دفعها على يقدر ال بحيث

خوفـاً مـن    ،ليالًا   بالقدوم من السفر ونحوه    الزوجاتة   عن مفاجأ  األزواجونهى
  : الزوج في صورة ال يحبهارؤيتهن

رضـي اللَّـه   ـ  عبـد اللَّـه     بنِ جابِرِنع)٣(هسندب)٢(هأخرج البخاري في صحيح)١٣٢(
  .)٥(")٤("اًتي الرجُل َأهلَه طُروق يكْره َأن يْأ كَان النَّبِي: قَاَلـ،عنْهما

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 لنفرتـه  سـبباً  يكـون  ما  زوجته من يطلع لئال ؛أتي بيته طروقاً  ن ي أللرجل    النبي   كره
 على الحثوفيه   ،.. الستر على محرض والشرع ،مرضية غير حالة على يجدها أنأو،منها
 اطـالع  مع الزوجين بين ذلك راعيإنما   الشارع و الزوجين بين خصوصاً والتحاب التواد
 عيـوب  من عنه ىيخف ال منهما واحد كل نأ حتى ،بستره العادة جرت ما على منهما كل

 نفسه تنفر ما على  الزوج يطلع لئال ،الطروق عن فنهى ذلك ومع ،الغالب في شيء اآلخر
  .)٦(" عنه

 ـــــــــــــــــ
 ).١٢٦س/٥ج(انظر فتح الباري البن حجر)١(
 الغيبـة  أطال إذا ليال أهله يطرق ال :باب،النكاح:كتاب،٤٩٤٥حديث رقم)٥/٢٠٠٨ج(صحيح البخاري )٢(

 .عثرام يلتمس أو خيوم أن خمافة
 جابِر   حدثَنا محارِب بن دثَارٍ قَالَ سمعت      )بن احلجاج ( حدثَنا شعبةُ  )بن أيب إياس  (حدثَنا آدم :سند احلديث )٣(

 اللَّه دبع ناـ بمهنع اللَّه يضقَالَ ـر :بِيكَانَ النهكْراحلديث... ي." 
 اآلتـي  وسـمي  . الدق وهو الطَّرق من: الطُّروق أصلُ وقيل . طَارِق باللَّيل آت وكل . ليالً أي:طُروقًا)٤(

 ).٢٧٠ص/٣ج(النهاية يف غريب احلديث البن األثريانظر .الباب دق إىل حلَاجته طارقاً بالليل
  :دراسة احلديث)٥(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
كراهيـة  :بـاب ،اإلمـارة :كتاب،٧١٥حديث رقم )٩٧٨ص( يف صحيحه   مسلم أخرجه:ختريج احلديث :ثانياً

حتى تستحد الْمغيبـةُ وتمتـشطَ      "من طريق شعبه به وزاد مسلم     .ن ورد من سفر   مل، ليالً وهو الدخول ،الطروق
  .واحلديث له روايات كثرية متقاربة".الشعثَةُ
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٣٤١ـ ٣٤٠ص/٩ج(انظر فتح الباري البن حجر)٦(



 ٢٧٦

  المطلب الثاني
  ألحوال النساء المسلمات عامة مراعاته
 مرفـأ ، أحوال النساء عامة راعىللمرأة في بيتها فقط بل لم تقتصر مراعاة النبي 

 تحتـاج  فهي للمرأة، مالزم الضعف ألن وذلك خيراً، بالنساء يستوصوا أن الرجال النبي
  :بها ويرفق إليها يحسن من إلى

ـ رضي اللَّه عنْهـ ي هريرةَ  ن َأبِع)٢(هسندب)١(هأخرج البخاري في صحيح)١٣٣(  : قَـالَ  
  وُل اللَّهسقَاَل ر:" اءوا بِالنِّسصتَوـي           ،اسف ءشَـي جوَأع ِإنلَعٍ وض نقَتْ مَأةَ خُلرالْم فَِإن

  .)٤("وج فَاستَوصوا بِالنِّساءوِإن تَركْتَه لَم يزْل َأع،فَِإن ذَهبتَ تُقيمه كَسرتَه،)٣(الضلَعِ َأعلَاه

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 ومراعـاة  بهـن  بـالرفق  وذلـك  خيراً بالنساء نستوصي أن، في هذا الحديث   النبي يأمر

أحوالهن.  
 النـساء  سياسة وفيه،القلوب وتألف النفوس الستماله المداراة إلى الندب: وفيه":قال النووي 

  .)٥(عوجهن على الصبرو منهن العفو بأخذ
  
  

 ـــــــــــــــــ
 .ق آدم وذريتهخل:باب،أحاديث األنبياء:كتاب،٣١٥٣حديث رقم)١٢١٢ص/٣ج(صحيح البخاري)١(
بن ( وموسى بن حزامٍ قَالَا حدثَنا حسين بن علي عن زائدةَ          )حممد بن العالء  (حدثَنا أَبو كُريبٍ  :سند احلديث )٢(

 ".احلديث... عن أَبِي هريرةَ)سلمان موىل عزة( الْأَشجعي عن أَبِي حازِمٍ)بن عمار( عن ميسرةَ)قدامة
)٣( لَاهلَعِ أَعي الضٍء فيش جوإِنَّ أَعضـلعه  مـن  :وقيل،األيسر آدم ضلع من خلقت حواء أن إىل إشارة فيه:و 

  ).٣٦٨ص/٦ج(انظر فتح الباري البن حجر لساا املرأة يف ما أعوج أن إىل إشارة  فيه"أعاله"وقوله .القصري
  :دراسة احلديث)٤(

  . رجال السند كلهم ثقات:اددراسة رجال اإلسن:أوالً
الوصـاة  :باب،النكاح:باكت،٤٨٩٠حديث رقم )١٩٨٧ص/٥ج( أيضاً وأخرجه البخاري :ختريج احلديث :ثانياً

كالمهـا  .الوصية بالنساء :باب،الرضاع:كتاب،١٤٦٨حديث رقم )٧١٠ص( يف صحيحه   مسلم أخرجهو،بالنساء
  .به بنحوه من طريق احلسني بن على) البخاري ومسلم(

 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:م على احلديثاحلك:ثالثاً
 ).٢٥٤ص/٩ج(انظر فتح الباري البن حجر)٥(



 ٢٧٧

  
  :وأمر بالصبر عليها واإلحسان إليها، عن ظلم المرأة أو بغضهاونهى

ـ  ن َأبِي هريرةَع)٢(هسندب)١(هأخرج مسلم في صحيح)١٣٤(  قَـاَل  : قَاَل ـ رضي اهللا عنه 
وُل اللَّهسر:"كفْر٣(لَا ي(ًنَةْؤمم نْؤمم،يضا خُلُقًا رنْهم كَرِه ِإنهرقَاَل غَي َأو ا آخَرنْهم )٤(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 فيهـا  وجد نإ ألنه، زوجته يبغض أن ال   للزوج ينبغىف"،الصبر على أخالق النساء   

 ،عفيفـة  أو ،جميلة أو ،دينة لكنها الخلق شرسة تكون بأن،مرضياً خلقاً فيها وجد يكره خلقاً
  )٥(ذلك نحو أو به رفيقة أو

  :النساء بيوم يعلمهن فيه أمور دينهند خص النبي وق
 ـ رضي اهللا عنـه   ن َأبِي سعيد الْخُدرِيع)٧(هسندب)٦(هأخرج البخاري في صحيح)١٣٥(

ا  فَوعدهن يوم  ،فَاجعْل لَنَا يوما من نَفْسك    ،)٨(بنَا علَيك الرجال  غَلَ:قَالَتْ النِّساء ِللنَّبِي  :قال
 يهف نهيلَق،      نا قَاَل لَهيمف فَكَان نهرَأمو نظَهعا ِإلَّا        :" فَوهلَدو نثَلَاثَةً م مَأةٌ تُقَدرام نْكُنا مم

 ـــــــــــــــــ
 .الوصية بالنساء:باب،الرضاع:كتاب،١٤٦٩حديث رقم)٧١٠ص(صحيح مسلم)١(
ا عبد الْحميد بن جعفَرٍ     دثَنِي إِبراهيم بن موسى الرازِي حدثَنا عيسى يعنِي ابن يونس حدثَن          ح:سند احلديث )٢(

 قـال رسـول اهللا  : قَـالَ - رضـي اهللا عنـه  -عن عمرانَ بنِ أَبِي أَنسٍ عن عمر بنِ الْحكَمِ عن أَبِي هريرة
:...احلديث."  
)٣(كفْرـضها  ال أي:يغبانظـر النهايـة يف غريـب    .كأنـه حـث علـى حـسن العـشرة والـصحبة           ،ي

  ).٨٤٠ص/٣ج(احلديث
  :دراسة احلديث)٤(

  .رجال احلديث كلهم ثقات: دراسة رجال اإلسناد:أوالً
  . رواه مسلم يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
 .رواه مسلم يف صحيحه: احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٥٨ص/١٠ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي)٥(
 .للنساء يوماًعلى حدة يف العلمهل جيعل :باب،العلم:كتاب،١٠١حديث رقم)٥٠ص/١ج(صحيح البخاري)٦(
عبـد  ( قَالَ حدثَنِي ابـن الْأَصـبهانِي  )بن احلجاج( قَالَ حدثَنا شعبةُ)بن أيب إياس(حدثَنا آدم :سند احلديث )٧(

 ".احلديث...قَالَت النساُء قَالَ سمعت أَبا صالحٍ ذَكْوانَ يحدثُ عن أَبِي سعيد الْخدرِي )الرمحن بن عبداهللا
  ).٣٤٣ص/١ج(انظر فتح الباري البن حجر. وهي صحابية جليلةالقائلة هي أمساء بنت يزيد بن السكن)٨(
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  .)١("ينِواثْنَ:" فَقَاَل،نِيواثْنَ:فَقَالَتْ امرَأةٌ،كَان لَها حجابا من النَّار
  :ية والتربويةفوائد الحديث الدعو

 لهن يوماً   فجعل، ما ينفعهن من أمور دينهن     اءعلى تعليم النس  بيان حرص النبي  
  . يعظهن فيه ويعلمهن

 وهي تكمن في أن المرأة طلبت إلى الرسول       ، لمحة تربوية رائدة    يحمل الحديثو"
ولكـن رد   ،فاجعـل لنـا يومـاً نأتيـك فيـه         :وذلك حين قالت  ،أن تذهب إليه بنات جنسها    

 ويـذهب إلـيهن الرسـول     ،أن عليهن أن يجتمعن في يوم معين      عليها يتضمن   الرسول
 ويفـيض عليهـا   ، يعطي المـرأة حقـاً ويـسبغ عليهـا كرامـة           إنه،بنفسه فعالم يدل هذا   

  .)٢(" يذهب إليها فالرسول،قداسة
  :وشبهن بالقوارير لضعفهن، املسلمني الرفق بالنساءوقدأمر 

ـ رضي اللَّه عنْهـ ن َأنَسِ بنِ ماِلك  ع)٤(هسندب)٣(هري في صحيحاخأخرج الب)١٣٦(  ـ ُ 
ويحـك يـا   :"فَقَـالَ  )٦(ومعهـن ُأم سـلَيم   )٥( علَـى بعـضِ نـساِئه    َأتَى النَّبِي:قَاَل

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث)١(

  .رجال السند كلهم ثقات: دراسة رجال اإلسناد:أوال
فضل مـن   :باب،ئزاجلنا:كتاب،١١٩٢حديث رقم )٤٢١ص/١ج( أيضاً خرجه البخاري أو:ختريج احلديث :ثانياً

الـرب  :كتـاب ،٢٦٣٤حـديث رقـم     )١٣٠٦ص( يف صـحيحه    مـسلم  أخرجـه و،مات له ولد فاحتسب   
  .من طريق شعبه به بنحوه. فضل من ميوت له ولد فيحتسبه:باب،والصلة
 . رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

دار السالم ـ القا هـرة   ،الطبعة األوىل،عيل عليسعيد إمسا/د.أ:تأليف)١٨٧ص(أصول التربية اإلسالميةانظر)٢(
 .م٢٠٠٥هـ ـ١٥٢٦ـ
 والرجـز  الـشعر  من جيوز ما : باب ،األدب:كتاب،٥٧٩٧حديث رقم )٢٢٧٨ص/٥ج(صحيح البخاري )٣(

 .منه يكره وما واحلداء
 )بن أيب متيمة  (نا أَيوب  حدثَ )بن إبراهيم بن مقسم   ( حدثَنا إِسماعيلُ  )بن مسرهد (حدثَنا مسدد :سند احلديث )٤(

 ".احلديث... رضي اهللا عنه ـ عن أَنسِ بنِ مالك)عبد اهللا بن زيد(عن أَبِي قلَابةَ
  ).٣٣٣ص/١ج(انظر فتح الباري البن حجر.كانت معه عائشة وحفصة)٥(
 مليكـة  :وقيل . رميثة :يلوق . رميلة :وقيل . سهلة: فقيل امسها يف ملحان اختلف  بنت سليم أم:أُم سلَيمٍ )٦(

 فلما مالك بن أنس له فولدت. مالك بن أنس والد النضر بن مالك حتت كانت الرميصاء أو الغميصاء :ويقال
 هناك فهلك الشام إىل وخرج عليها فغضب زوجها على اإلسالم وعرضت قومها مع أسلمت باإلسالم اهللا جاء
  ).٦٣٠ـ٦٢٩ص/١ج( يف متييز الصحابة البن حجرصابةاإلانظر .األنصاري طلحة أبو بعده عليها خلف مث
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لمة لَـو تَكَلَّـم بِهـا        بِكَ فَتَكَلَّم النَّبِي :قَاَل َأبو قلَابةَ  ،)٣(رسوقًا بِالْقَوارِي  )٢(رويدك)١(َأنْجشَة
لُهقَو هلَيا عوهتُمبلَع كُمضعارِيرِ" :ببِالْقَو قَكو٤("س(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ـ :"قال ابن حجـر   ،النساء حال    النبي لقد راعى   لـضعف ؛قوارير النـساء  مىوس

 سماعهن من فخشى،اليها اراالنكس واسراع لضعفها الزجاج بقارورة  لهن تشبيهاً عزائمهن
 بـسرعة  عـزائمهن  فشبه،بالكف فأمره ،منه بقلوبهن يقع أن "أنجشة"به يحدو الذي النشيد
 سـماع  مـن  الفتنـة  عليهن خافف ،إليه الكسر إسراع في بالقوارير ،فيهن الصوت تأثير
  .)٥(النشيد

  
  

 ـــــــــــــــــ
العبد األسود كان يسوق أو يقود      ،املعجمة وبالشني اجليم، وفتح النون، وإسكان اهلمزة، بفتح هو :ةشجنأَ)١(

اء وكانت اإلبل تزيد يف احلركة حبدائة فقال لـه رسـول اهللا   د عام حجة الوداع وكان حسن احلُ     نساء النيب 
  ).١٤٠ص/١ج(انظراالستيعاب البن عبدالرب. رفقا بالقوارير يعين النساءشةأجنرويدا يا 

)٢(كديوهِل يأ:رري وهو وتأَنَّ أمصغود تيقال . ر وداداً به أروفَق أي: إرانظر النهاية يف غريـب احلـديث       .ر
  َ.)٦٥٩ص/٢ج(البن االثري

 أنجـشة  وكـان  ،الكسر إليها يسرِع ألنه الزجاج من بالقوارير نشبهه، بالنساء رفقاًأي  :سوقًا بِالْقَوارِير )٣(
 ويف . ذلـك  عن بالكف فأمره حداؤه قلون يف يقَع أو يصيبهن أن يأمن فلم .والرجز القريض وينشد يحدو
 الراكـب  فأزعجت واشتدت الْمشي يف أسرعت احلُداء سمعت إذا اإلبل أنّ أراد: وقيل،الزنا رقْية الغناء: املَثل

انظـر النهايـة يف غريـب احلـديث البـن           .احلركـة  شدة عن يضعفْن النساء ألنّ ذلك عن فنهاه وأتعبته
 ).٥٨ص/٤ج(األثري

  :دراسة احلديث)٤(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً

 بـن  مالـك  عـن  روايتـه و:"عالئيقال ال،لاإلرسا كثري فاضل ثقة،عمرو بن زيد بن اهللا عبدهو :البةـ أبوق 
انظـر جـامع التحـصيل      .الـستة  الكتـب  يف وهـي  متصلة الضحاك بن وثابت مالك بن وأنس احلويرث
  ).٦٣ص(وقد سبق الترمجة له ).٢١١ص(للعالئي
رمحـة  :باب،الفضائل:كتاب،٢٣٢٣حديث رقم   )١١٦٧ص ( يف صحيحه  خرجه مسلم أ:ختريج احلديث :ثانياً
  . به بنحوه بن أيب متيمة عن أيب قالبة من طريق أيوب. طاياهن بالرفق نوأمر السواق م، للنساءالنيب
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٥٤٦ـ ٥٤٥ص/١٠ج(انظر فتح الباري البن حجر)٥(
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ة كـأم  يشعر بـالمرأ و،يؤلمه كان طفل فبكاء للشفقة؛ نموذجا مسألة كل في وكان
   :ف الصالة حتى ال يشق عليهافيخفتخاف على طفلها 

ـ  عن َأنَسِ بنِ ماِلك)٢(هسندب)١(هأخرج البخاري في صحيح)١٣٧(  عن  ـ رضي اهللا عنه 
النَّبِي،قَاَل":   لَاةي الصخُُل فِإنِّي لََأد،  بِيالص كَاءب عما فََأسِإطَالَتَه ز،فَُأرِيدو٣(فََأتَج(  لَـما َأعمم

  .)٥("ُأمه من بكَاِئه)٤(من شدة وجد
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

 النبـي  شفقة"إلىوفي الحديث ما يشير كان رحيماً بجميع الناس ن رسول اهللاإ
  .)٦("والصغير منهم الكبير أحوال ومراعاة أصحابه على

 ال وأن مـصلحتهم  ومراعـاة  ،االتبـاع  وسائر بالمأمومين الرفق على دليل وفيه"
 مع النساء صالة جواز وفيه ،ضرورة غير من يسيراً كان وإن عليهم يشق ما عليهم يدخل
  .)٧("المسجد تنزيه األولى كان وإن المسجد إدخاله يجوز الصبي وأن،المسجد في الرجال

 ـــــــــــــــــ
 .من أخف عند مساع الصيب:باب،األذان:كتاب،٦٧٨حديث رقم )٢٥٠ص/١ج(صحيح البخاري)١(
 )بن أيب عروبة  ( عن سعيد  )حممد بن إبراهيم  ( حدثَنا ابن أَبِي عدي    :حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَ    :ديثسند احل )٢(

 ".احلديث...النبِي  عن ـ رضي اهللا عنه ـعن أَنسِ بنِ مالك)بن دعامة(عن قَتادةَ
 ).٨٣٧ص/١ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.وأقلِّلها أخفّفُها يأ :ُفَأَتجوز)٣(
)٤(دجانظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.أي من حبها الشديد له وخوفها عليه :و)٣٣٤ص/٥ج.(  
  :دراسة احلديث)٥(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
ـ بن حجر يف الطبأما عن التدليس فقد ذكره ا   :قلت،ثقة يدلس وقد اختلط   : ـ سعيد بن أيب عروبة     ة الثانيـة  ق

وروايته ـ أي سعيد ـ عن قتادة وهو من أوثق النـاس يف    ، لسماعوهو ممن تقبل روايتهم وإن مل يصرحوا با
وأما اختالطه فإن الـراوي     ،وقد صرح بالسماع يف إحدى طرق احلديث وسيأيت يف التخريج         ،الرواية عن قتادة  

  ).٥١ص(وقد سبق الترمجة له . قبل االختالط قد روى عنه" حممد بن إبراهيم بن أيب عدي"عنه 
حـدثنا  :"وقد صرح سعيد يف هذه الروايـة بالـسماع فقـال          "وأخرجه البخاري أيضاً  :ختريج احلديث :ثانياً
وأخرجـه  . مـن أخـف عنـد مسـاع الـصيب          :باب،األذان:كتاب،٦٧٧حديث رقم )٢٥٠ص/١ج"(أنس
البخـاري  (كالمهـا ،ف الصالة يف متامأمر األئمة بتخفي :باب،الصالة:كتاب،٤٧٠حديث رقم   )٢٢٢ص(مسلم
  .من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة به بنحوه)ومسلم
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٢٠٢ص/٢ج(انظر فتح الباري البن حجر)٦(
 ).١٨٧ص/٤ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي)٧(
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 ،حوالاأل باختالف والتخفيف طالةاإل في تختلف رسول صالة كانت:العلماء قال"
 كـذلك  يكن لم ذاإو ،طول لهم وال له هناك شغل وال التطويل يؤثرون المأمومون كان فاذا
 إلـى  وينضم ونحوه الصبي كبكاء التخفيف يقتضي ما يعرض ثم،طالةاإل يريد وقد ،خفف
 األوقـات  بعـض  في لوطَ نماإ وقيل،فيخفف الوقت أثناء في الصالة في يدخل قد أنه هذا
  .)١("فضلاأل نهأل والتخفيف جوازها لبيان فاالطالة معظمها يف وخفف األقل وهو

  :أحوال األرامل من النساءوراعى النبي
ـ  ن َأبِي هريرةَع)٣(هسندب)٢(هأخرج البخاري في صحيح)١٣٨(  : قَـالَ  ـ رضي اهللا عنه 

 قَاَل النَّبِي: "  لَةملَى الَْأري عاعينِ)٤(السكسالْمو،داهجكَالْم   بِيِل اللَّهي سـَل    ، فالْقَاِئمِ اللَّي َأو
اراِئمِ النَّه٥("الص(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
وذلك لضعفهما واحتياجهمـا    ،ضرورة مراعاة أصحاب الحوائج كالمرأة والمسكين     

  .إلى مساعدة الناس
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
 .)١٧٤ص/٤ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي)١(
 .النفقة على األهل:باب،النفقات:كتاب،٥٠٣٨حديث رقم)٢٠٤٧ص/٥ج(صحيح البخاري)٢(
سـامل مـوىل    ( عن ثَورِ بنِ زيد عن أَبِي الْغيث       )بن انس (حدثَنا يحيى بن قَزعةَ حدثَنا مالك     :سند احلديث )٣(

 ".احلديث...الساعي علَى الْأَرملَة:" قَالَ النبِي: عن أَبِي هريرةَ قَالَ)مطيع
 فهـو  قـوم  أمر ويل من  كل ،واملسكني األرملة ينفع ما حتصيل يف وجييء يذهب الذي هو العامل :الساعي)٤(

 الـذي  األرمـل و ،احملتاجة على يطلق وقد زوجها مات مبن ختتص :وقيل هلا زوج ال اليت :األرملة،عليهم ساعٍ
فـتح البـاري البـن      و)٩٣٥ــ   ٦٤٥ص/٢ج(نهاية يف غريـب احلـديث واألثـر       ال:انظر(.زوجته ماتت
  .)٤٩٩ص/٩ج(و)١٢٥ص/١ج(حجر

  :دراسة احلديث)٥(
  .رجال السند كلهم ثقات: دراسة رجال اإلسناد:أوالً
الزهـد  :كتـاب ،٢٩٨٢حـديث رقـم     )١٤٧٠ص( يف صـحيحه    مـسلم  أخرجـه :ختريج احلديث :ثانياً

  .من طريق مالك بن أنس به بنحوه. كني واليتيماإلحسان إىل االرملة واملس:باب،والرقائق
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً
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  المطلب الثالث
   ألحوال النساء غير المسلمات عاتهمرا

 حتـى  وقلة الحيلة؛لذلك فقد راعى النبـي ،على أحوال النساء الضعف إن الغالب   
 :أحوال النساء غير المسلمات

ـ رضـي اللَّـه عنْهمـا   ـ ن َأسماء بِنْت َأبِي بكْرٍ  َأ بسنده أخرج البخاري في صحيحه*   
 :قُلْـتُ ،فَاستَفْتَيتُ رسوَل اللَّه،  قَدمتْ علَي ُأمي وهي مشْرِكَةٌ في عهد رسوِل اللَّه        :قَالَتْ

ُأ إنقَ يمدةٌ،تْمباغر يهي،وُل ُأمقَاَل؟َأفََأص :" كي ُأملص م١("نَع(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 الكافرة الرحمف"  أمها أن تصل  أسماءفأمر  ، أحوال هذه المرأة الكافرة    راعى النبي 

   )٢(".المسلمة توصل كما ونحوه المال من توصل
 طالما أنهن لم     عن قتل النساء في الحروب حتى لو كن مشركات         وقد نهى النبي  

  :يشتركن في قتال المسلمين
 مارضي اللَّه عنْه  ـ   )بن عمر ( اللَّه  عبد عن)٤(هسندب)٣(هأخرج البخاري في صحيح   )١٣٩(

 قَتْـَل النِّـساء     فََأنْكَر رسوُل اللَّـه   ، مقْتُولَةً النَّبِي)٥(يِمغَازَأن امرَأةً وجِدتْ في بعضِ      
  .)٦("والصبيانِ

  
  

 ـــــــــــــــــ
  ).٩٢حديث رقم (وسبق دراسةاحلديث.رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:دراسة احلديث) ١(
 ).٢٣٤ص/٥ج(انظر فتح الباري البن حجر )٢(
 .قتل الصبيان يف احلرب:باب،اجلهاد والسري:كتاب.٢٨٥١حديث رقم)١٠٩٨ص/٣ج(صحيح البخاري)٣(
 )بن عمر( أَنَّ عبد اللَّه)موىل ابن عمر ( عن نافعٍ  )بن سعد (حدثَنا أَحمد بن يونس أَخبرنا اللَّيثُ     :سند احلديث )٤(

هنع اللَّه يضمارتجِدأَةً ورأَنَّ ام هرباحلديث... أَخ." 
  ).١٤٨ص/٦ج(انظر فتح الباري البن حجر. هذه املرأة يف فتح مكةوجدت)٥(
  :دراسة احلديث)٦(

  . رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
حتـرمي  :باب،اجلهاد والسري :كتاب،١٧٤٤حديث رقم )٨٨٠ص( يف صحيحه  أخرجه مسلم :ختريج احلديث :ثانياً

  . به بنحوه سعد بنمن طريق الليث. قتل النساء والصبيان يف احلرب
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٢٨٣

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 قتـل   أنكـر  ولهـذا "،المدعوين أحوال يراعي النبي أن الحديث هذا في ظهر

 مـن  وهـم  القتال، لأه من ليسوا هؤالء ألن ذلك؛ عن ونهى الجهاد، في والصبيان النساء
  .)١("المسلمين غنائم جملة

 النـساء  أما والولدان النساء قتل إلى القصد منع على:يدل الحديث و:"قال ابن حجر  
  .)٢("الكفر فعل عن فلقصورهم الولدان وأما،فلضعفهن
قتلهـا   جـاز  المرأة قاتلت إذا إلى أنه  والكوفيون الشافعية وذهبت:"قال الشوكاني و
  .)٣("القتال تباشر لم إذا األصلية الكافرة على يالنه الجمهور وحمل

  أحـد ن يقاتـل أإال ، يحل قتل نسائهم وال قتل من لم يبلغ منهم  وال :"قال ابن حزم  و
  .)٤("ممن ذكرنا فال يكون للمسلم منجا منه إال بقتله فله قتله حينئذ

 النـساء  قتـل  وتحـريم  الحـديث،  بهذا العمل على العلماء أجمع: "النووي قالو
  .)٥(يقتلون: العلماء جماهير قال قاتلوا، فإن يقاتلوا، لم إذا والصبيان
 يقتـضيه  مـا  منه أبيح وإنما ،النفوس إتالف عدم األصل أن الحكم هذا سر ولعل"

 كالمقـاتلين  الضرر إحداث في ليس العادة في للقتال يتأهل وال يقاتل ال ومن ،المفسدة دفع
 وعـدم  الميل من والصبيان النساء نفوس في ما مع هذا ،المنع وهو فيهم األصل إلى فرجع
 فـي  المقاتلـة  مفسدة لعدم القتل عنهم فرفع غالباً أو كثيراً عليه يكونون بما الشديد التشبث
  .)٦(بقائهم عند هدايتهم ورجاء الحاضر الحال

  

 ـــــــــــــــــ
: الطبعـة ،القحطـاين  وهب بن علي بن سعيد: تأليف)٥٤ص/٣ج( البخاري اإلمام صحيح يف الدعوة فقه)١(

 .هـ١٤٢١ ،واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة: الناشر،األوىل
 ).١٤٨ص/٦ج(فتح الباري البن حجرانظر )٢(
 ).٢ص/٨ج(انظر نيل األوطار للشوكاين)٣(
ـ ٤٥٦،ت(علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممـد          : تأليف )٢٩٦ص/٧ج(انظر احمللى   )٤( ، )هـ

 . بريوت–دار اآلفاق اجلديدة ،جلنة إحياء التراث العريب: حتقيق
 ). ٢٩٢ ص /١٢ج( بشرح النووي مسلم صحيح)٥(
 بـن  وهب بن علي بن حممد الفتح أبو الدين تقي: تأليف)٤٩٦ص(األحكام عمدة شرح األحكام إحكام)٦(

 الطبعة،سندسومدثر مصطفى شيخ مصطفى: حتقيق)هـ٧٠٢ ،ت (العيد دقيق بابن املعروف ، القشريي مطيع
 .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الرسالة مؤسسة،األوىل



 ٢٨٤

  . إذا لم يمتيز النساء واألطفال عن المحاربينويستثنى أيضاً
 وفـي  )فـي الليـل    أي(البيات في "النساء"قتلهم أن بيان وفيه: "الخطابي اإلمام قال
 عن النهي وأن جائز، عليهم باإلتيان إال الكبار إلى يتوصل لم وإذا يتميزوا لم إذا الحروب
  .)١("والتفرق التميز حال إلى منصرف قتلهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ـــــــــــــــــ
ــر)١( ــامل انظ ــسنن مع ــأليف)١٥ -١٤ص / ٤ج (ال ــايب  أيب :ت ــد اخلط ــن حمم ــد ب ــليمان مح س

 .م١٩٨١هـ ـ١٤٠١،بريوت،املكتبة العلمية،الطبعة األوىل،وهو شرح سن أيب داود،)هـ٣٨٨،ت(البسيت



 ٢٨٥

  المطلب الرابع
   ألحوال اإلماءمراعاته

 الـرق،  مـن  علـيهم  قعي ما نأل،باإلماء العنايةين إلى    المسلم  ب النبي غَّر لقد
 من يحسن إليهن بأنه ممـن       وبشر،البشر من غيرهم على يقع قد طارئ، أمر والعبودية

  .سيؤتون أجرهم مرتين 
عـن  عن أبي موسى ـ رضي اهللا عنه ـ   )٢(هسندب)١(هأخرج البخاري في صحيح)١٤٠(

النَّبِي َقَال ":   نْؤتَونِ ثَلَاثَةٌ يتَيرم مهرـةُ       :َأجالَْأم لَـه ـُل تَكُـونجـا ،الرهلِّمعفَي،  نـسحفَي
ومْؤمن َأهِل الْكتَابِ الَّـذي     ،فَيتَزوجها فَلَه َأجرانِ  ،ثُم يعتقُها ،ويَؤدبها فَيحسن َأدبها  ،تَعليمها

  .)٣("والْعبد الَّذي يَؤدي حقَّ اللَّه وينْصح ِلسيده ، فَلَه َأجرانِيثُم آمن بِالنَّبِ،كَان مْؤمنًا
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

 علـى   حـرض و،فأمر المسلمين باإلحـسان إلـيهن وتعلـيمهن       ،لإلماءرعاية النبي   
ثـم بعـد ذلـك     ،ويسعى في تأديبهـا   ،أمتهضاعف األجر لمن يحسن التعامل مع       ف،إعتاقهن
  .يتزوجها

  
 ـــــــــــــــــ

فضل من أسلم من أهـل  :باب،اجلهاد والسري:كتاب،٢٨٤٩حديث رقم  )١٠٩٦ص/٣ج(صحيح البخاري )١(
 .الكتابني 

 أَبو حسنٍ قَالَ سمعت     انه حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ حدثَنا صالح بن حي        حدثَنا علي بن عبد اللَّ    :سند احلديث )٢(
  بِيععامر بن شراحيل  (الش(   َةدرو بثَنِي أَبدقُولُ حي)    عامر بن عبداهللا بن قيس(   اهأَب عمس هأَن ) أبوموسى األشعري( 

 بِيالن نعَيثاحلد...قَال." 
  :دراسة احلديث)٣(

  : دراسة رجال اإلسناد:اوالً
وألن اختالطـه مل يـدم      ، وعلة االختالط غري قادحة ألنه متيـز      ، هو ثقة يدلس واختلط   :يان بن عيينة  ـ سف 
وألن اإلئمة احتملوا تدليسه إلمامته وقلة تدليسه و صـرح   ،وكذا علة التدليس فهو ال يدلس إال عن ثقة        .طويالً

  ).٧٧ص(رمجة له وقد سبق الت،الروايةبالسماع يف هذه 
  .وباقي رجال السند ثقات

 الرجـل  تعليم : باب ،العلم:كتاب،٩٧حديث رقم   )٤٨ص/١ج( أيضاً  وأخرجه البخاري  :ختريج احلديث :ثانياً
بـه   حيـان    من طريق صاحل بن    )البخاري ومسلم (كالمها،١٥٤حديث رقم )٨٨ص( مسلم أخرجهو،وأهله أمته
  .بنحوه
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلديثاحلكم على :ثالثاً



 ٢٨٦

  
ـ رضي اللَّه عنْهـ  هريرةَ  يَأبعن )٢(هسندب)١(هأخرج البخاري في صحيح)١٤١(  يحدثُ  

 النَّبِي نع  َقَال َأنَّه ":    كبر مَأطْع كُمدقُْل َأحلَا ي، كبْئ رضو،   ـكبر ـققُـلْ ،اسلْيي   :ودـيس 
لَايوم،لَا يوكُمدي:قُْل َأحتي َأمدبقُْل، علْيي:وغُلَامي وفَتَاتو ٣(" فَتَاي(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ـ ":قال العيني ،في الحديث النهى عن التكبر على العبيد واإلماء         الـسيد  يقـول  الف

 مـن  المةالس مع المعنى يؤدي ما إلى أرشدف ،التكبر من نوع فيه إذ ربك أطعم مملوكلل
  .)٤( التّعاظم

  : يوصي المسلمين بملك اليمين وهو على فراش الموتبل وصل األمر أنه
ـ  عن َأنَسِ بنِ ماِلك)٦(هندسب)٥(هأخرج ابن ماجه في سنن)١٤٢(  : قَـالَ  ـ رضي اهللا عنه 

 ـــــــــــــــــ
وقوله عبدي  ،كراهية التطاول على الرقيق   :باب،العتق:كتاب،٢٤١٤حديث)٩٠١ص/٢ج(صحيح البخاري )١(

 .وأميت
مِ بـنِ   عن همـا )بن راشد( أَخبرنا معمر)بن مهام( حدثَنا عبد الرزاقِ )بن رافع (حدثَنا محمد :سند احلديث )٢(

 ".احلديث... يحدثُ عن النبِي ـرضي اللَّه عنهـ منبه أَنه سمع أَبا هريرةَ 
  :دراسة احلديث)٣(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
وقـد سـبق الترمجـة      ،واختالطـه ال يـضر    ، اختلط   حافظ ثقة الصنعاين نافع بن مهام بن الرزاق عبدـ  ١
  )٢٣٤ص(له
وروايتنا هذه عـن غـري      ،ثقة فاضل إال أن يف روايته عن ثابت  واألعمش وهشام شيئاً           : معمر بن راشد  ـ  ٢

  .هؤالء الثالثة فهي عن مهام بن منبه
   ).٢٣٤ص(وقد سبق الترمجة له،هو ثقة:قال

  .وباقي رجال السند ثقات
 مـن   األلفـاظ :كتـاب ،٢٢٤٩حـديث رقـم   )١١٣٧ص( يف صحيحه  أخرجه مسلم :ختريج احلديث :ثانياً

  .عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق به بنحوه. حكم اطالق لفظة العبد واألمة واملوىل والسيد:باب،األدب
  .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:  احلكم على احلديث

 .)١١٢ص/١٣ج(انظر عمدة القاري للعيين)٤(
 .اهللاهل أوصى رسول :باب،الوصايا:كتاب،٢٦٩٧حديث رقم )٤٦٩ص/٢ج(سنن ابن ماجه)٥(
 يحدثُ  )سليمان بن طرخان  (حدثَنا أَحمد بن الْمقْدامِ حدثَنا الْمعتمر بن سلَيمانَ سمعت أَبِي         :سند احلديث )٦(

 ".احلديث... كَانت عامةُ: قَالَ ـرضي اهللا عنه ـ عن أَنسِ بنِ مالك)بن أنس(عن قَتادةَ



 ٢٨٧

    وِل اللَّهسر ةيصةُ وامكَانَتْ ع  ُفَاةالْو تْهرضح ينغَ  ،حي وهه  وبِنَفْس رغـا   ")١(رملَاةَ والص
  .)٣)(٢(ملَكَتْ َأيمانُكُم

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 ،ذلـك ألنـه   ،ته وهو يقبض   بملك اليمين حتى وهو في أشد حاال       اهتمام النبي 

  .للعالمينرحمة 
 مـا   كرامـة  اإلسالم أخوة في ووجدوا وكرامة، عزاً اإلسالم في الرقيق وجد لقد

  .أحراراً يعيشون مجعله
  

 ـــــــــــــــــ
)١(ي  رغرغفِْسهلغ عندما أي :بِنبه توحه رلْقومفيكون ح الذي الشيء زلةمبن غَررغتغـرة  . املريض به يرأن: والَغ 

انظـر النهايـة يف غريـب احلـديث البـن           .يبلَـع  وال الَحلـق  أصـل  إىل ويردد الفم يف املشروب يجعل
  ).٦٦٥ص/٣ج(اإلثري

 ،"فـوك  تكلـم :"يقال كما ،"اليمني"إىل" امللك"فأضاف ، أرقائكم من ملكتموهم ينالذ :لَكَت أَيمانكُم م)٢َ(
 القـرآن  تأويـل  يف البيان جامعانظر  .وبطشت ومشيت، تكلمت،: مبعىن ،"يدك بطشت"و ،"رجلك مشت"و

 ).٣٤٧ص/٨ج(للطربي
  :دراسة احلديث)٣(

  :دراسة رجال االإسناد:أوالً
صـاحل  :وقـال أبوحـامت  ، ال بأس به: وقال النسائي. ومسلمة بن قاسم ، وثقه صاحل جزرة   :ـ أمحد بن املقدام   

 :وقال ابـن حجـر    ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ،ن من أهل الصدق   ا ك :وقال ابن عدي  ،احلديث حمله الصدق  
 وتسعون بضع وله ومخسني ثالث  مائتني و  سنة مات مروءته يف داود أبو طعن حديث صاحب صدوق بصري

  .هو ثقة:قال معروف واألرنؤوط،ئي والترمذي وابن ماجهروى له البخاري والنسا
  .هوثقة:قال الباحث

والثقات البـن   )٧٨ص/٢ج(واجلرح والتعديل البن أيب حامت    )٧٠ص/١ج(ذيب التهذيب البن حجر     :انظر(
وحتريـر تقريـب    )٨٥ص(وتقريب التهذيب البن حجر   )١٧٩ص/١ج(والكامل البن عدي  )٣٢ص/٨ج(حبان

  .)٧٦ص/١ج(التهذيب لبشار واألرنؤوط
  .وباقي رجال السند ثقات

 قتـادة    التيمي عن  من طريق ، ١٢١٩٠حديث رقم )١١٧ص/٣ج( يف مسنده  أخرجه أمحد :ختريج احلديث :ثانياً
  .عن أنس بنحوه

وقد صححه الـشيخ    ،إسناده حسن : يف الزوائد  يقال البوصري ،احلديث إسناده حسن  :احلكم على احلديث  :ثالثاً
 ).٢٣٧ص/٧ج( لأللباين ختريج أحاديث منار السبيل إرواء الغليل يف:انظر(األلباين



 ٢٨٨

  
  : واإلماء  عن ضرب العبيدوقد نهى

 كُنْتُ َأضرِب   :قَاَل)٣(عن َأبِي مسعود الَْأنْصارِي   )٢(هسندب)١(هأخرج مسلم في صحيح   )١٤٣( 
 فَالْتَفَـتُّ  ،"لَيه لَلَّه َأقْدر علَيك منْك ع    "،اعلَم َأبا مسعود  : فَسمعتُ من خَلْفي صوتًا    ،غُلَاما ِلي 

   وُل اللَّهسر وفَِإذَا ه، ُفَقُلْت :  وَل اللَّهسا ري ،اللَّه هجِلو رح وـْل   :" فَقَاَل، هتَفْع لَـم ا لَوَأم 
  .)٥("َأو لَمستْك النَّار)٤(لَلَفَحتْك النَّار

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
   .وال يكون ذلك إال بالرفق بهم،بيدلمماليك والع اإلىبيان فضل اإلحسان 

 ـــــــــــــــــ
 .وكفارة من لطم عبده،صحبة املماليك:باب،اإلميان:كتاب،١٦٥٩حديث رقم )٨٣٠ص(صحيح مسلم)١(
سليمان (ش حدثَنا الْأَعم  )حممد بن خازم  (حدثَنا أَبو كُريبٍ محمد بن الْعلَاِء حدثَنا أَبو معاوِيةَ        :سند احلديث )٢(

عقبـة  ( عن أَبِي مسعود الْأَنصارِي    )يزيد بن شريك  ( عن أَبِيه  )بن يزيد بن شريك   ( عن إِبراهيم التيمي   )بن مهران 
 ".احلديث... كُنت أَضرِب: قَالَ)بن عمرو بن ثعلبة

ته ويعرف   احلارث بن اخلزرج هو مشهور بكني      عقبة بن عمرو بن ثعلبة من بىن      هو   : مسعود الْأَنصارِي  وبِأ)٣َ(
 و كان أبو مسعود أحدث من شهد العقبة سناً ومل يـشهد بـدراً             ،  بدراً كان يسكن بأىب مسعود البدرى ألنه     

 مات أيام على رضـى   :قيل،سعود سنة إحدى أو اثنتني وأربعني     بو م أ وما بعدها من املشاهد مات       وشهد أحداً 
 ).١٠٧٥ـ ٣/١٠٧٤ج(عبد الربانظر االستيعاب البن .اهللا 

)٤(هاح:النار لَفْحها رجهانظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.وو)٥٢٥ص/٤ج.( 
  :دراسة احلديث)٥(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
عمـش   وروايته عـن األ حممد بن خازم ثقة وقد روى له أصحاب الكتب الستة عن األعمش           :أَبو معاوِيةَ ـ  ١

  ).٢٧٥ص(سبق الترمجة له وقد .صحيحة
وقد وضعه ابـن حجـر يف        يدلس لكنه ورع بالقراءات عارف حافظ  ثقة :سليمان بن مهران  :الْأَعمشـ  ٢

  ).١٥٢ص(وقد سبق الترمجة له .الطبقة الثانية من طبقات املدلسني
وإمنا أرسـل  ،أباه مسع  كويف:يقال البخار ، ثقة وقد ثبت مساعه من أبيه      :إبراهيم بن يزيد  :إِبراهيم التيمي ـ  ٣

  ).١٥٢ص(وقد سبق الترمجة له.وأما تدليسه فأكثره عن ابن وهب، عن عائشة
  .وباقي رجال السند ثقات

صـحبة  :بـاب ،اإلميـان :كتاب،١٦٥٩حديث رقم   )٨٣٠ص( يف صحيحه  مسلمأخرجه  :ختريج احلديث :ثانياً
  .من طريق األعمش به بنحوه،وكفارة من لطم عبده،املماليك
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٢٨٩

  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الرابع

  حوال األطفالأل مراعاة النبي
  :وفيه مطلبان
  . بالصغار ومالطفته لهماهتمامه:المطلب األول
  . الصغارتعليمه:المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٩٠

  طلب األولالم
  لهممالطفته  بالصغار واهتمامه

ـ "ومراعاة ضعفهم،وأمر باالعتناء بهم،تربية األطفالب اهتم رسول اهللا إن أحـوج بنـي   ف
اإلنسان إلى الرحمة هم األطفال في ضعفهم وقلة حيلتهم وكثرة أخطائهم واعتمادهم علـى              

ويحملون معهـم التـراحم إذا      ،قد تغرس في قلوبهم الرحمة    ،ومعاملتهم بالرحمة ،...غيرهم  
  .)١("شبوا

ـ  )٤(عن ثَوبان)٣(هدسنب)٢(هأخرج مسلم في صحيح)١٤٤(  قَـاَل  : قَـالَ ـ رضي اهللا عنه 
 وُل اللَّهسر: "       لَى عع قُهنْفي ينَارُل دجالر قُهنْفينَارٍ يُل داِلهَأفْضـُل      ،يجالر قُـهنْفي ينَاردو 

    بِيِل اللَّهي سف هتابلَى دع،   ابِهحلَى َأصع قُهنْفي ينَاردوبِيِل اللَّهي سـة ،فلَابو قَأ  : قَاَل َأبـدبو
 ، وَأي رجٍل َأعظَم َأجرا من رجٍل ينْفقُ علَى عياٍل صغَارٍ يعفُّهـم      : ثُم قَاَل َأبو قلَابةَ    ،بِالْعياِل

يهِمغْنيو بِه اللَّه مهنْفَعي ٥("َأو(.  

  
 ـــــــــــــــــ

 ).١٩٩ص(أمحد رجب االمسر.د،انظر الرسول املريب)١(
وإمث من ضـيعهم  ،النفقة على العيال واململوك:باب،الزكاة:كتاب،٩٩٤حديث رقم )٤٥٦ص(صحيح مسلم )٢(

 .أو حبس نفقتهم عنهم
 وقُتيبةُ بن سعيد كلَاهما عن حماد بنِ زيد قَـالَ  )سليمان بن داود (انِيحدثَنا أَبو الربِيعِ الزهر   :سند احلديث )٣(

     وبا أَيثَندح ادما حثَندبِيعِ حو الربن أيب متيمة  (أَب(   َةلَابأَبِي ق نع )   عبد اهللا بن زيد(   َاءمأَبِي أَس نع )    عمـرو بـن
 ".احلديث... قَالَ قَالَ رسولُ)جبدد( عن ثَوبانَ)مرثد

صـابه  أ اهللا أبو عبداهللا من أهل السراة والسراة موضع بني مكة والـيمن              موىل رسول  :ددجوبان بن ب  ثَ)٤(
سباء فاشتراه رسول اهللا فأعتقه ومل يزل يكون معه يف السفر واحلضر إىل أن تويف رسول اهللا فخرج إىل الـشام            

انظـر االسـتيعاب البـن عبـد        .ربع ومخسني أوتويف ا سنة    ، محص فابتىن ا داراً   فرتل الرملة مث انتقل إىل      
     ).٢١٨ص/١ج(الرب

  :دراسة احلديث)٥(
    :دراسة رجال اإلسناد:والًأ

عمـرو بـن   (مساءأ أبو وروايته هنا عن أحد التابعني وهو        اإلرسال كثري فاضل ثقة عبد اهللا بن زيد   :ـ أبوقالبة 
  ).٦٣ص(وقد سبق الترمجة له .بو قالبةوهو ممن مسع منهم أ)مرثد

  .وباقي رجال السند ثقات
  .رواه مسلم يف صحيحه:ختريج احلديث:ثانياً
 .رواه مسلم يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٢٩١

  :لتربويةفوائد الحديث الدعوية وا
والعيال تشمل كـل    ،ولذلك بدأ بها  ،افيه الثواب عظم وبيان العيال على النفقة أهمية  
  .وملك اليمين،واألبناء، الرجل كالزوجةةمن هم في حاج

  :  أن يمازح الصغار ويخفف عنهم أحزانهموقد كان من منهجه
وكَـان  ،حسن النَّاسِ خُلُقًا  َأكَان النَّبِي :عن َأنَسٍ قَالَ   بسنده أخرج البخاري في صحيحه   *

يا َأبا عميرٍ مـا فَعـَل       :" وكَان ِإذَا جاء قَالَ    ، َأحسبه فَطيما  : قَالَ ،ِلي َأخٌ يقَاُل لَه َأبو عمير     
رنَا ،النُّغَيتيي بف وهلَاةَ والص رضا حمبفَر بِه بلْعي كَان نُغَر ،رْأمفَي    تَـهي تَحالَّـذ اطبِالْبِس 

حنْضيو كْنَسلِّي بِنَا،فَيصفَي خَلْفَه نَقُومو قُومي ١(" ثُم(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ولألمـن مـن    ، جواز الكنية للصبي لتنغرس في نفسه معـاني الرجولـة         : الفائدة األولى 

  .)٢("الكنية للصبي:"ببا: وقد بوب البخاري باباً قال فيه،التلقيب
 ولألمـن ،له يولد حتى سيعيش بأنه تفاؤال الصبي يكنون كانوا:العلماء الق:"قال ابن حجر   
 فـإذا  ،به الخاص باسمه يذكره ال أن ،فيعظمه شخصاً يذكر من أن الغالب ألن،التلقيب من
  .)٣("تلقيبه من أمن كنية له كانت

وتـزداد الحاجـة إلـي    ،ها من تطييب للنفوسوفيه ضرورة الممازحة لما في :الفائدة الثانية 
 جـواز  وفيـه  ":قال ابن حجـر   .الممازحة مع بعض الناس مراعاة ألحوالهم مثل الصغار       

 معاشـرة  وفيه،بالخطاب الصغير مواجهة جوازوفيه   إباحة وأنها،المزح وتكرير الممازحة
  .)٤(" عقولهم قدر على الناس

فلـيس  ."ال أن يتركوا على ذلك بـدون قيـود      ليس معنى جواز اللعب لألطف    :الثالثةالفائدة  
نه ال يؤخذ بالجد في كل األوقات بل يراعـى حقـه            أللطفل أن يلعب في كل األوقات كما        

  .)٥("وتراعى مصلحته وتراعى قدراته وتراعى همته ويراعى عمره

  
 ـــــــــــــــــ

 .)٨٦حديث رقم(وقد سبق ختريج احلديث، رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:دراسة احلديث )١(
  ).٢٢٩١ـ ص٥ج(صحيح البخاري )٢(
   .)٥٨٢ص/١٠(انظر فتح الباري البن حجر )٣(
 ).٥٨٥ـ٥٨٤ص/١٠ج(املصدر نفسه )٤(
دار ابن رجب ،الطبعة األوىل ، العدوي مصطفى:تأليف)٦٧( من نصائح األطباء   انظر فقه تربية األبناء وطائفة     )٥(

 .م٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣ـ ـ املنصورة



 ٢٩٢

  :باالطفال والعيال رقيقاً رحيماً وكان
ـ  نِ ماِلكن َأنَسِ بع)٢(هسندب)١(هأخرج مسلم في صحيح)١٤٥(  : قَـالَ  ـ رضي اهللا عنه 

        وِل اللَّهسر ناِل ميبِالْع محَأر ا كَاندتُ َأحَأيا رم،قَاَل:  عضتَرسم يماهرِإب ـي   )٣( كَانف لَـه
 ينَةداِلي الْموع،       خَندلَي ِإنَّهتَ ويخُُل الْبدفَي هعم ننَحقُ ونْطَلي ه  ،فَكَانْئـرظ كَانـ )٤(و  )٥(اًقَين
 لُهقَبفَي ْأخُذُهقَالَ  ،فَي جِعري و:ثُمرمديبن سع( ع(يماهرِإب فِّيا تُوفَلَم ،  ـوُل اللَّـهسقَاَل ر": ِإن

  .)٨(ه في الْجنَّةتُكَملَانِ رضاع)٧( وِإن لَه لَظْئرين)٦(ِإبراهيم ابني وِإنَّه ماتَ في الثَّدي
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

  .والسعي على رعايتهم،واالهتمام بهم،والداأل تقبيل مشروعية
 االسترضـاع  جـواز  وفيه ،والضعفاء للعيال ورحمته خلقه كريم بيان فيه:"قال النووي 

  .)٩("وتقبيلهم واألطفال العيال رحمة فضيلة وفيه
  

 ـــــــــــــــــ
وفضل ،وتواضعه،ن والعيال الصبيا رمحته:باب،الفضائل:كتاب،٢٣١٦رقمحديث  )١١٦٥ص(صحيح مسلم )١(

 .ذلك
حدثَنا زهير بن حربٍ ومحمد بن عبد اللَّه بنِ نميرٍ واللَّفْظُ لزهيرٍ قَالَا حدثَنا إِسمعيلُ وهـو                 :سند احلديث )٢(

وبأَي نةَ علَيع نأَ)بن أيب متيمة(اب نع يدعنِ سرِو بمع نع كالنِ مسِ بـ    ن  قَـالَ مـا    ـ رضـي اهللا عنـه 
تأَياحلديث...ر." 

  .وهي أم سيف،٢٣١٥أي كان عند مرضعة ترضعه وقد جاء ذكرها يف بعض رواية مسلم رقم)٣(
ن خالـد    بن أوس ب   الرباء ئروكان اسم هذا الظ   ،واُألنثَى الذَّكَر على ويقَع .ولَدها غَري املُرضعةُ الظِّئر:ُظئْره)٤(

النهاية :انظر(.ملنذر أرضعت إبراهيم ابن النيب     بنت ا  خولةمن الرضاع ألن زوجته     بن النيب اوهو أبو إبراهيم    
  .)١٨٣٣ص/٤ج(و)١٥٣ص/١ج(الربستيعاب البن عبداالو)٣٤١ص/٣ج(يف غريب احلديث البن األثري

  ).٢٢٨ص/٤ج(ثريالنهاية يف غريب احلديث البن األانظر.( والصائغ احلداد  هو:قَينا)٥(
  ).٧٦ص/١٥ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي.أي مات وهو رضيع:مات يف الثدي)٦(
  ).٣٤١ص/٣ج(انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري.أي مرضعتني:لَظئْرينِ)٧(
  :دراسة احلديث)٨(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
  .مسلم يف صحيحهرواه :ختريج احلديث:ثانياً
 .رواه مسلم يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً

  ).٧٦ص/١٥ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي )١(



 ٢٩٣

  :مما دفع بعض الناس إلي االستهجان،أف بهموير يقبل الصبيان وكان
ـ   ـ   ن عاِئشَةَ ع)٢(هسندب)١(هأخرج البخاري في صحيح   )١٤٦(  : قَالَـتْ  ـرضي اللَّه عنْها

 ابِيرَأع اء٣(ج( ِإلَى النَّبِي،فَقَاَل:   ملُها نُقَبفَم انيبالص لُونفَقَالَ ؟تُقَب  النَّبِي":َأ لَك كلَأمو  َأن 
  .)٤("نَزع اللَّه من قَلْبِك الرحمةَ

 ـــــــــــــــــ
 .ومعانقته وتقبيله الولد رمحة : باب،األدب:كتاب،٥٦٥٢حديث رقم)٢٢٣٥ص/٥ج(صحيح البخاري)١(
 عن عروةَ   )بن عروة ( عن هشامٍ  )عيد بن مسروق  بن س (دثَنا محمد بن يوسف حدثَنا سفْيانُ     ح:سند احلديث )٢(

 ".احلديث... جاَء أَعرابِي: قَالَتـرضي اللَّه عنهاـ عن عائشةَ 
  .كان للحسنوأن التقبيل من النيب ،جاء يف رواية مسلم التصريح باسم األعرايب وهو األقرع بن حابس)٣(
  :دراسة احلديث)٤(

  :ال اإلسناددراسة رج:أوالً
بكسر الفاء وسكون الراء مث الياء املفتوحة آخر احلروف         ـ   الفريايب عثمان بن واقد  بن :ـ حممد بن يوسف   ١

   والفاريايب والفرييايب بالفريايبهذه النسبة إىل فارياب بليدة بنواحي بلخ وينسب إليها ،ويف آخرها الباء املوحدة
ـ ساحل من قيسارية نزيل كـان  :و قال أمحـد ،صدوق ثقة:وقال أبوحامت،والعجلي،لنسائيوا،وثقه ابن معني  
 أخطـأ  يقال فاضل ثقة:وقال ابن حجر  ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ،به بأس ال  صدوق :وقال ابن عدي  ،صاحلاً

روى لـه    عـشرة  اثنيت سنة مات الرزاق عبد على عندهم ذلك مع فيه مقدم وهو سفيان حديث من شيء يف
  .الستة

 وإمنا اختار البخاري بعض حديثه عن سفيان ألن األحاديث اليت رمبا يكون قد أخطأ فيها              ،ةهو ثق :قال الباحث 
وإمنا أنكر عليه   ،وقد ررى له البخاري يف صحيحه ستة وعشرين حديثاً        ،الفريايب عن سفيان مائة ومخسني حديثاً     

  .ابن معني بعض األحاديث
ومعرفـة الثقـات    )٤٧٢ص/٩ج(جـر وذيب التهذيب البـن ح    )٣٧٦ص/٤ج(األنساب للسمعاين :انظر(

والكامل )٥٧ص/٩ج(والثقات البن حبان  )١١٩ص/٨(واجلرح والتعديل البن أيب حامت    )٢٥٧ص/٢ج(للعجلي
  ).٥١٤ص(وتقريب التهذيب البن حجر)٢٣١ص/٦ج(يف الضعفاء البن عدي

  ).٤٥ص(وقد سبق الترمجة له ،تقة مدلس وتدليسه ال يضر:ـ سفيان بن سعيد بن مسروق٢
وقد ذكره ابن حجر يف املرتبة األوىل من مراتب التدليس الـذين       ثقة رمبا دلس    :عروة بن الزبري  ـ هشام بن    ٣

  ).٢١٠ص(وقد سبق الترمجة له.ينذر تدليسهم
  . رجال السند ثقاتوباقي

حـــديث رقـــم )١١٦٥ص(أخرجـــه مـــسلم يف صـــحيحه:ختـــريج احلـــديث:ثانيـــاً
من طريق هشام بن عـروة عـن   .فضل ذلكو،وتواضعه،الصبيان والعيال رمحته:باب،الفضائل:كتاب،٢٣١٧

وزاد فيـه ذكـر   )٢٣١٨(حديث رقم،عروة بن الزبري به بنحوه ـ وللحديث شاهد عند  مسلم عن أيب هريرة 
= 



 ٢٩٤

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
فاألبن حينما يرى أنك تحبه وترحمه وتعطـف عليـه          "بيان أهمية االهتمام باألبناء   

بل إن القـسوة علـى   ،وحينما يرى منك قسوةً ونفوراً وإبعاداً له عنك ينفر منك         ،يلتصق بك 
م الطبيعي في الرعاية الكريمة يجعلهم عرضة لألمراض النفسية فـي           األطفال واهدار حقه  

منبعهاالحرمان النفـسي  ،ت العاطفيةما تكون العقد النفسية واالنحالال  وكثيراً  ،مستقبل حياتهم 
  .)١("لةمن الرعاية واالهتمام في سن الطفو

  : يالطف الصغار بطرق ووسائل قريبة لعقولهموكان
وزعم َأنَّـه عقَـَل     )٤(محمود بن الربِيعِ  عن  )٣(هسندب)٢(هحصحيأخرج البخاري في    )١٤٧(

وَل اللَّهسر،اهجةً مجقََل مع٥(و(مارِهي دف لْوٍ كَاند نم ...َ")٦(  

  ـــــــــــــــــ
= 

 وهو احلسن بن علي ـ رضـي اهللا   واسم الصيب الذي كان يقبله النيب، وهو األقرع بن حابس،اسم األعرايب
  .عنهما ـ
 .خاري ومسلم يف صحيحيهمارواه الب:احلكم على احلديث:ثالثاً

دار ابـن   ،الطبعـة األوىل  ،مرمي  عبد اهللا عبد الـر محـن النعيمـي          :تأليف)٤٤ص(انظر إشراقات تربوية  )١(
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩،حزم

 اإلمام على السالم رد ير مل من  باب :باب،األذان:كتاب،٨٠٤حديث رقم )٢٢٨ص/١ج(صحيح البخاري )٢(
  .الصالة بتسليم واكتفى

 عـن   )بن راشد ( قَالَ أَخبرنا معمر   )بن املبارك ( قَالَ أَخبرنا عبد اللَّه    )بن عثمان ( حدثَنا عبدانُ  :سند احلديث )٣(
 "احلديث...الزهرِي قَالَ أَخبرنِي محمود بن الربِيعِ وزعم أَنه عقَلَ

 نعيم معدود ىف أهل املدينة مات سنة سبع وتـسعني           و أب  بن الربيع بن سراقة اخلزرجى األنصارى      هوحممود)٤(
  ).١٣٨٧ص/٣ج(انظر االستيعاب البن عبد الرب.(وهو ابن ثالث وتسعني سنة

)٥(جه مـاً  يكون الو:قذفه إذا :لُعابجـد  حـىت  مباعبـه  ي)           انظـر النهايـة يف غريـب احلـديث البـن
 ).٦١٦ص/٤ج(األثري

  :دراسة احلديث)٦(
  : اإلسناددراسة رجال:أوالً

  .)٢٣٤ص(ة له مجوقد سبق التر،ثقة:ـ معمر بن راشد
  .وباقي رجال السند ثقات

 مساع يصح مىت :باب،العلم:كتاب، ٧٧حديث رقم )٤١ص/١ج(وأخرجه البخاري أيضاً  :ختريج احلديث :ثانياً
الرخصة يف التخلـف    :باب،املساجد ومواضع الصالة  :كتاب،٣٣حديث رقم )٣٠١ص( مسلم أخرجهو، الصغري
  .بنحوهبه من طريق الزهري )البخاري ومسلم(كالمها،جلماعة بعذرعن ا

= 



 ٢٩٥

  :فوائد الحديث الدعوية والرتبوية
 ءمـا  فأخـذ   النبي داعبه إذ":قال العيني  الصبي مداعبة جوازشار الحديث إلى    أ

  .)١( "وضبطه الصغير سماع جواز فيهو،وجهه في فمجه الدلو من
 ،بـذلك  آبـائهم  واكـرام  وتأنيسهم،الصبيان  مالطفة وفي هذا جواز  :"قال النووي و
 وقـع  كمـا  فينقله ،محمود يحفظه أن بذلك أراد النبي ولعل:بعضهم قال ،المزاح وجواز
  .)٢(الحديث هذا نقل فضيلة له فتحصل

  .والدعاء لهم،الكالم الطيبمن  األطفال ولم ينس
 :قَالَـتْ )٥(عن ُأم خَاِلد بِنْت خَاِلد بنِ سـعيد       )٤(هسندب)٣(هأخرج البخاري في صحيح   )١٤٨(

    وَل اللَّهستُ رَأتَي َِأب ع٦(يم(  فَرَأص يصقَم لَيعو،   وُل اللَّهسقَاَل ر ":  نَهس نَهس )قَـالَ ،)٧: 
 اللَّه دبع:نَةٌ  وسح ةيشببِالْح يقَالَتْ ،ه :    ةوبِخَاتَمِ النُّب بتُ َألْعبـ   ، فَذَه قَـاَل  ،)٨(يِفَزبرنـي َأب

 وُل اللَّهسر،اهعد،    وُل اللَّهسقَاَل ر ثُم ": قَأخْلي ولـي   ،)٩(يَأبقَأخْلي ولَأب ـي     ،ثُملَأب ثُـم 

  ـــــــــــــــــ
= 
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٧٣ص(ومقدمة ابن الصالح)٧٢ص/٢ج(انظر عمدة القاري للعيين)١(
 ).١٦٢ص/٥ج(صحيح مسلم بشرح النووي)٢(
 تلعب حىت غريه صبية ترك من : باب ،دباأل:كتاب،٥٦٤٧حديث رقم )٢٢٣٤ص/٥ج(صحيح البخاري )٣(
  .مازحها أو قبلها أو به
سعيد بـن   ( عن خالد بنِ سعيد عن أَبِيه      )بن املبارك ( أَخبرنا عبد اللَّه   )بن موسى (حدثَنا حبانُ :سند احلديث )٤(

 ".احلديث...ِرسولَ اللَّه أَتيت : عن أُم خالد بِنت خالد بنِ سعيد قَالَت)عمرو
 بنت خالد بن سعيد بن العاص تكىن أم خالد مشهورة بكنيتها ولدت بأرض احلبـشة مـع                  أمة :م خالد أُ)٥(

 الزبري بن العوام ولدت له عمرو        بنت خالد  أمةأخيها سعيد بن خالد أمها أميمة ويقال مهيمة بنت خلف تزوج            
  ).١٧٩٠ص/٤ج(انظر االستيعاب البن عبد الرب.ىن أم خالدابن الزبري وخالد بن الزبريكانت تك

، بن أمية األموي يكىن أبا سعيد أسلم قدمياً يقال إنه أسلم بعد أيب بكر الصديق              :خالد بن سعيد بن العاص    )٦(
  ).٤٢١ص/٢ج(انظر االستيعاب البن عبد الرب. كان خامساً: وقيل،فكان ثالثاً أو رابعاً

انظر النهاية يف غريب احلديث البـن       .بالتشديد  اَهسن سناه،وجاء يف بعض الروايات    ،حسن باحلَبشية:سنا)٧(
 ).١٠٢٤ص/٢ج(األثري

  .)٧٠٦ص/٢ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري .أي رين : أيبزبرنِي)٨َ(
 باملعجمـة  أخلقـي  قوله وكذا بالءباال أمر الالم وكسر املوحدة وسكون اهلمزة بفتح ىلبأَ:بلي وأَخلقي أ)٩َ(

 وأما . وأخلَق الثوب خلُق وقد تقْطيعه الثَّوب إخالق من فبالقاف والفاء بالقاف يروى باإلخالق أمر والقاف
= 



 ٢٩٦

  .)١("وَأخْلقي
  :حديث الدعوية والتربويةفوائد ال

 المسامحةفيه  ":قال العيني ه  دوتركها تلهو بجس  ،هذه الطفلة وداعبها  لقد تحمل النبي  
 بلـي أ :بقولـه  جديـداً  يلبس لمن الدعاء وفيه ،وغيرهم آبائهم بحضرة اللعب في لألطفال

  .)٢("العربية بغير الرطانة جواز وفيه،وأخلق بلأ أو خلقيأو
 بالقول الممازحة ذلك إلى الممازحة بالفعل و     لقول بل تعدى  حة با زاموالتقتصر الم "
  .)٣(التأنيس به يقصد إنما الصغيرة مع والفعل

  : انشغاله بعبادته وقت يراعي األطفال حتى في وقد كان 
ـ )٦(ن َأبِي قَتَادةَ الَْأنْـصارِي ع)٥(هسندب)٤(هأخرج البخاري في صحيح)١٤٩(  رضـي اهللا   

  ـــــــــــــــــ
= 

 للمخاطـب  البقاء بطول الدعاء وتريد ذلك تطلق والعرب مبعىن  ومها األشبه وهو والبدل العوض فَبمعىن الفاء
انظـر النهايـة يف غريـب احلـديث البـن           .وخيلـق  الثـوب  يبلـى  حـىت  حياـا  تطول اأ أي بذلك
  .)٢٨٠ص/١٠ج(وفتح الباري البن حجر)١٤٤ص/٢ج(األثري

  :دراسة احلديث)١(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً

 البـن   تقريب التهذيب . ثقة :قال ابن حجر  ،ومائة العشرين بعد  مات  بن سعيد بن العاص    :ـ سعيد بن عمرو   
  ).٢٣٩ص(حجر

  .وباقي رجال السند ثقات
 : باب ،اجلهاد والسري :كتاب،٢٩٠٦حديث رقم )١١١٧ص/٣ج( البخاري أيضاً  أخرجهو:ختريج احلديث :ثانياً
  .به بنحوهعن عبد اهللا بن املبارك عن حبان بن موسى . تكلم بالفارسية والرطانةمن
  .رواه البخاري يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٦ص/١٥ج(ري للعيينانظر عمدة القا)٢(
 ).٤٢٥ص/١٠ج(انظر فتح الباري البن حجر)٣(
 عنقـه  على صغرية جارية محل إذا:باب، الصالة:كتاب،٤٩٤حديث رقم )١٩٣ص/١ج(صحيح البخاري )٤(
 .الصالة يف
 عبد اللَّه بنِ الزبيرِ عـن      عن عامرِ بنِ   )بن أنس ( أَخبرنا مالك  :حدثَنا عبد اللَّه بن يوسف قَالَ     :سند احلديث )٥(

ارِيصةَ الْأَنادأَبِي قَت نع يقرمٍ الزلَينِ سرِو بماحلارث بن ربعي(ع(ولَ اللَّهساحلديث... أَنَّ ر." 
  بن ربعـي   احلارث : اختلف يف امسه فقيل    ، وكان يعرف بذلك   فارس رسول اهللا    : أبو قتادة األنصاري  )٦(

 ). ١٧٣١ص/٤ج(انظر االستيعاب.ومخسني أربع سنة باملدينة قتادة أبو تويف النعمان :وقيل



 ٢٩٧

ـ عنه  بِنْت رسـوِل اللَّـه  )١( كَان يصلِّي وهو حامٌل ُأمامةَ بِنْتَ زينَباللَّهَأن رسوَل   
  .)٢(" وِإذَا قَام حملَها،فَِإذَا سجد وضعها،وِلَأبِي الْعاصِ بنِ ربِيعةَ بنِ عبد شَمسٍ

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 سـجد  فـإذا  لفتهأ قد كانت الصبية أن": الحديثنىمعفلألطفال   بيان مراعاته

 يركـع  أن إلـى  كـذلك  محمولـة  فتبقـى  سـجوده  من فينهض والتزمته بأطرافه تعلقت
 مـن  تألفـه  العـرب  كانت لما دفعاً الصالة في مامةُأ حمله في السر كانربما  و،..فيرسلها
 والبيـان  دعهـم ر فـي  للمبالغة الصالة في حتى ذلك في فخالفهم ،وحملهن البنات كراهة
 جبراً لهم وإكرامه األطفال على وشفقته تواضعه وفيه،..القول من أقوى يكون قد بالفعل
  .)٣("ولوالديهم لهم

وكان السر من حمله    ،لإلناثوفي الحديث دليل واضح على حسن معاملة اإلسالم         "
٤(وحملهن مامة في الصالة أن يدفع ما كانت العرب تألفه من كراهة البناتأ(.  

  : يضع الصبيان في حجره ويحنكهم وال يغضبه أن يبولوا على ثوبهكانو

ـ )٧(عن ُأم قَيسٍ بِنْت محصن    )٦(هسندب)٥(هأخرج البخاري في صحيح   )١٥٠( رضـي اهللا    ـ

 ـــــــــــــــــ
 اهللا رسـول  بنات أكرب زينب كانت عنها تعاىل اهللا رضي زينب بنت امليمني وختفيف اهلمزة بضم :امةمأُ )١(

  ).٣٠٢ص/٤ج(انظر عمدة القاري للعيين.أصغرهن فاطمة وكانت
  :دراسة احلديث)٢(

  .رجال السند كلهم ثقات:جال اإلسناددراسة ر:أوالً
املـساجد ومواضـع   :كتـاب ،٥٤٣حـديث رقـم  )٢٥١ص( يف صحيحه مسلمأخرجه:ختريج احلديث :ثانياً

  .به بنحوه بن أنس من طريق مالك.جواز محل الصبيان يف الصالة:باب،الصالة
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٥٩٢ـ ٥٩١ص/١ج(بن حجرانظر فتح الباري ال)٣(
األسلوب األمثل يف تربيـة البنـات يف        :وراجع كتاب ،)١٦٣ص/٣ج(انظر فتح املنعم شرح صحيح مسلم     )٤(

 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧،دار ابن اجلوزي،الطبعة األوىل،يوسف رشاد.أ:تأليف)٢٢ص(اإلسالم
 .بول الصبيان:باب،الوضوء:كتاب،٢٢١حديث رقم)٩٠ص/١ج(صحيح البخاري)٥(
 عن ابنِ شهابٍ عن عبيد اللَّه بنِ عبـد           بن أنس  حدثَنا عبد اللَّه بن يوسف قَالَ أَخبرنا مالك       :حلديثسند ا )٦(

 ".احلديث...اللَّه بنِ عتبةَ عن أُم قَيسٍ بِنت محصنٍ أَنها أَتت بِابنٍ لَها
 وبايعت رسـول اهللا   حمصن أسلمت مبكة قدمياًبنتاشة كَّن األسدية أخت عرثا حمصن بن ح بنت :أم قيس )٧(

 ).١٩٥١ص/٤ج(انظر االستيعاب البن عبد الرب.وهاجرت اىل املدينة



 ٢٩٨

ـ   وُل اللَّهفََأجلَسه رس، َأنَّها َأتَتْ بِابنٍ لَها صغيرٍ لَم يْأكُْل الطَّعام ِإلَى رسوِل اللَّهعنها 
رِهجي حبِه،فلَى ثَواَل عفَب ,ِلْهغْسي لَمو هحفَنَض اءا بِمع١(" فَد(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
  .)٢( تكليفهم لعدم مؤاخذتهم وعدم منهم يحدث ما على والصبر باالطفال الرفق أهمية"

   :ة ذلك في بث االطمئنان النفسيهمي ضرورة العدل بين األبناء ألإلىرشد النبيأوقد 
 رضي اللَّه عنْهمـا ـ ن النُّعمانِ بنِ بشيرٍ  ع)٤(هسندب)٣(هأخرج البخاري في صحيح)١٥١(
 لَـا   : فَقَالَـتْ  ، ثُم بدا لَه فَوهبها ِلي     ،بعض الْموهبة ِلي من ماِله    )٥(يِ سَألَتْ ُأمي َأب   : قَالَ ـ

بِنْـتَ  ـ  ِإن ُأمه  :فَقَاَل، فََأتَى بِي النَّبِي،فََأخَذَ بِيدي وَأنَا غُلَام، حتَّى تُشْهِد النَّبِيَأرضى
ـ رواحةَ  :" فَُأراه قَـالَ : قَاَل. نَعم: قَاَل،" َألَك ولَد سواه:" قَاَل، سَألَتْني بعض الْموهبة ِلهذَا 
  .)٧(")٦(ردني علَى جولَا تُشْهِ

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث)١(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
حكم بـول   :باب،هارةالط:كتاب،٢٨٧حديث رقم )١٥٢ص ( يف صحيحه   مسلم أخرجه:ختريج احلديث :ثانياً

  ".من طريق ابن شهاب به بنحوه، الرضيع وكيفية غسله
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً

  ).٤٣٤ص/١٠ج(انظر فتح الباري البن حجر)٢(
ال يشهد على شهادة جور إذا      :باب،الشهادات:كتاب،٢٥٠٧حديث رقم )٩٣٨ص/٢ج(صحيح البخاري )٣(

 .أشهد
حيىي بن سعيد ( أَخبرنا أَبو حيانَ التيمي)بن املبارك ( أَخبرنا عبد اللَّه   )بن أيب رواد  (حدثَنا عبدانُ :حلديثسند ا )٤(

ي أَبِـي   سأَلَت أُم: قَالَـرضي اللَّه عنهماـ  عن النعمان بنِ بشريٍ  )عامر بن شراحيل( عن الشعبِي)ابن حيان
ةبهوالْم ضعاحلديث...ب." 

وهو أول مولود ولد لألنصار بعد اهلجرة يكىن أبـا          ، بثمان سنني    ولد قبل وفاة النيب    :النعمان بن بشري  )٥(
 صحيح ألن الشعيب يقول     )ابن عبد الرب  (وهو عندي ،عبد اهللا ال يصحح بعض أهل احلديث مساعه من رسول اهللا          

أبوه بشري بن سعد بن ثعلبـة بـن خـالس           ، قتل يف فتنة ابن الزبري    ،حديثني أو ثالثة  عنه مسعت رسول اهللا يف      
 واملشاهد بعدها ويقـال إن  بابنه النعمان شهد العقبة مث شهد بدراً وشهد بشري أحداً   يكىن أبا النعمان   اخلزرجي

رواحة  بنت  عمرةأمهو،فة من األنصار مات يف خالفة أيب بكر الصديق     ن بايع أبو بكر الصديق يوم السقي      أول م 
  .)١٨٨٧ص/٤ج(،)١٤٩٦ص/٤ج(،)١٧١ص/١ج( البن عبد الرباالستيعاب:انظر(.أخت عبد اهللا بن رواحة

)٦(وانظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري .امليل والضالل:اجلور:رج)٨٣٦ص/١ج.(  
  :دراسة احلديث)٧(

= 



 ٢٩٩

  :فوائد الحديث الدعوية والرتبوية
 إلـى  الندب:فيه":قال ابن حجر  ،من حق األوالد في اإلسالم العدل بينهم في العطاء        

  .)١("لآلباء العقوق يورث أو الشحناء بينهم يوقع ما وترك ،األخوة بين التآلف
  : باإلحسان إلي البناتوأمر

 : قَالَـتْ  :حدثَتْـه عاِئشَةَ زوج النَّبِـي   أن  )٣(هسندب)٢(هح صحي أخرج البخاري في  )١٥٢(
 فََأعطَيتُها فَقَـسمتْها  ، فَلَم تَجِد عنْدي غَير تَمرة واحدة      ،جاءتْني امرَأةٌ معها ابنَتَانِ تَسَألُني    

من يلي من هذه الْبنَات شَـيًئا       :" فَقَالَ ،فَحدثْتُه،نَّبِيفَدخََل ال ،ثُم قَامتْ فَخَرجتْ  ،بين ابنَتَيها 
  .)٤("فََأحسن ِإلَيهِن كُن لَه ستْرا من النَّارِ

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ألن النفوس مجبولـه علـى      ،أهمية اإلحسان إلى البنات وبخاصة في فترة الطفولة       

دخـول  ، وجعل أجر من أحسن إلـيهن     ،البنات بالوصية   ص النبي ولذلك خ ،حب الذكور 
  .الجنة

  
  

  ـــــــــــــــــ
= 
  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً

كراهيـة  :بـاب ،اهلبات:كتاب،١٦٢٣حديث رقم   )٨٠٦ص( يف صحيحه   مسلم أخرجه:ريج احلديث خت:ثانياً 
وله طرق أخرى يف البخـاري ومـسلم        ".من طريق أيب حيان التيمي به ينحوه      ، تفضيل بعض األوالد يف اهلبة    

  .بألفاظ متقاربة
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٢١٥ص/٥جج(ي البن حجرانظر فتح البار)١(
 .رمحة الولد وتقبيله ومعانقته:باب،األدب:كتاب،٥٦٤٩حديث رقم)٢٢٣٤ص/٥ج(صحيح البخاري)٢(
 عن الزهرِي قَالَ حدثَنِي عبد اللَّه       )بن دينار ( أَخبرنا شعيب  )احلكم بن نافع  (حدثَنا أَبو الْيمان  :سند احلديث )٣(
 ".احلديث...حدثَته قَالَت جاَءتنِي امرأَةٌكْرٍ أَنَّ عروةَ بن الزبيرِ أَخبره أَنَّ عائشةَ زوج النبِي بن أَبِي با
  :دراسة احلديث)٤(

  .رجال السند كلهم ثقات: دراسة رجال اإلسناد:أوالً
الـرب والـصلة    :كتـاب ،٢٦٢٩حـديث رقـم     )١٣٠٥ص( يف صحيحه   مسلم أخرجه:ختريج احلديث :ثانياً

  .من طريق الزهري به بنحوه، فضل اإلحسان على البنات:باب،واآلداب
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما :احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٣٠٠

  الثانيالمطلب                                 
   الصغارهمليعت

بل تعـدى ذلـك     ، بالصغار لم يقتصر على مداعبتهم وممازحتهم      إن اهتمام النبي  
  :فاهتم بتعليمهم ما ينفعهم من األمور التي تتناسب مع حالهم وطاقتهم

ـ مـا  ـ رضي اهللا عنه عن ابنِ عباسٍ)٢(هسندب)١(هأخرج الترمذي في سنن)١٥٣(  قَـاَل   
 احفَـظْ  ، احفَظْ اللَّه يحفَظْك،يا غُلَام ِإنِّي ُأعلِّمك كَلمات   :"فَقَاَل، يوما كُنْتُ خَلْفَ رسوِل اللَّه   

  كاهتُج هتَجِد أَ   ،اللَّهَألْتَ فَاسِإذَا س  ْل اللَّه،    بِاللَّه نتَعنْتَ فَاستَعِإذَا اسو ،      ةَ لَـوالُْأم َأن لَماعو 
            لَك اللَّه هكَتَب قَد ءِإلَّا بِشَي وكنْفَعي لَم ءبِشَي وكنْفَعي لَى َأنتْ ععتَملَى    ،اجوا ععتَماج لَوو 

 رفعـتْ الَْأقْلَـام وجفَّـتْ       ،ك ِإلَّا بِشَيء قَد كَتَبه اللَّه علَيـك       َأن يضروك بِشَيء لَم يضرو    
  .)٣("الصحفُ

 ـــــــــــــــــ
 .باب،صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا:كتاب،٢٥١٦حديث رقم)٥٦٦ص(سنن الترمذي)١(
 بن محمد بنِ موسى أَخبرنا عبد اللَّه بن الْمبارك أَخبرنا لَيثُ بن سـعد وابـن            حدثَنا أَحمد :سند احلديث )٢(

          يدلو الْوا أَبنربنِ أَخمحالر دبع نب اللَّه دبا عثَنداجِ قَالَ ح وحجنِ الْحسِ بقَي نةَ عهشام بـن عبـدامللك  (لَهِيع( 
 كُنـت  :حدثَنا لَيثُ بن سعد حدثَنِي قَيس بن الْحجاجِ الْمعنى واحد عن حنشٍ الصنعانِي عن ابنِ عباسٍ قَـالَ       

لْفاحلديث...خ." 
  :دراسة احلديث)٣(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 القاضـي  املـصري  الـرمحن  عبد أبواهلاء ـ   وكسر الالم بفتحـ  هليعة بن اهللا  عبد:يعةهِـ عبد اهللا بن ل١َ

 شـيء  بعض مسلم يف وله غريمها من أعدل عنه وهب وابن املبارك بن ورواية كتبه احتراق بعد خلط صدوق
قال .روى له مسلم و أبوداود والترمذي والنسائي       الثمانني على ناف وقد وسبعني أربعمائة و  سنة مات مقرون

وابن يزيـد   ،وابن وهب ،ابن املبارك :وحديثه صحيح إذا روى عنه العبادلة     ،ف يعترب به  ضعي:معروف واالرنؤوط 
  .فإم كانوا يتتبعون أصوله فيكتبون منها،وابن مسلمة القعنيب،املقرئ

والرواي عن ابن هليعة يف هذه الرواية هو عبد اهللا بن املبـارك              هوصدوق خلط بعد احتراق كتبه    :قال الباحث 
وجاءت الرواية   املبارك بنا مساع إال هليعة بنا حديث من مسعته بشيء أعتد ال:مهدي بنا قال،فحديثه صحيح   

تقريـب  و)٣٢٨ص/٥ج(ذيب التهذيب البـن حجـر     :انظر. وهوثقة بالليث بن سعد  ة   مقرون عن ابن هليعة  
  .)٢٥٨ص/٢ج(وحترير تقريب التهذيب)٣١٩ص(التهذيب

خرها العني املهملة هذه النـسبة إىل       آ الكاف ويف    بفتحـ   العيالكَ احلجاج بن  قيس :ـ قيس بن احلجاج   ٢
ـ الع نزلت الشام وأكثرهم نزل محصقبيلة يقال هلا كَ روى له الترمذي وابن  ،وعشرين تسع مائةوسنة مات، 

  . صدوق:وقال ابن حجر،وذكره ابن حبان يف الثقات،كان رجالً صاحلاً:قال ابن يونس ،ماجه
= 



 ٣٠١

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 فـي   باهللا اإليمان غرس على الحرصو"،غرس القيم والمبادئ في نفوس الصغار     

 علـى  وتعويدهم اإلسالم، بأحكام والعمل اإليمان، أصول فهم على وتربيتهم األبناء، نفوس
هـل  رى عندما نصوغ شخصية شبابنا على هذه المعاني         تُالصغر، منذ والمحاسبة المراقبة

  .)١("فاتهم شيء من الخير؟ أال ترى أن هذه المعاني مفاتيح لكل أمل وعمل خير

 مـا  أهمية إلى وتنبيهه العبارة، بلطف وتهيئته المتعلم، تشويق  أسلوب لقد استخدم النبي  و
 قـول  من هذا واستيعابه،ويؤخذ تلقيه عليه ليسهل ووعيه حفظه بسهولة وإشعاره إليه، قىيل

  ."كلمات أعلمك إني: غالم يا":المسائل هذه له مقدماً عباس البن قال عندماالرسول
 أهم من كلية وقواعد عظيمة وصايا يتضمن الحديث وهذا":يلبقال ابن رجب الحن    

 أطـيش،  وكـدت  فأدهـشني،  الحـديث  هذا تدبرت: ءالعلما بعض قال حتى الدين، أمور
  .)٢(لمعناه التفهم وقلة الحديث، بهذا الجهل من فواأسفى
  : المسلمين أن يهتموا بتعليم أبنائهم الصالةوقد أمر

رسـوُل  قَاَل :عن عمرِو بنِ شُعيبٍ عن َأبِيه عن جده قَالَ        بسنده   أخرج أبوداود في سننه   *
اللَّه:"      يننعِ سبس نَاءَأب مهو لَاةبِالص كُملَادوا َأورشْرٍ     ،مع نَاءَأب مها وهلَيع موهرِباضو ، 

  .)٣(وفَرقُوا بينَهم في الْمضاجِعِ
  

  ـــــــــــــــــ
= 

  .هو صدوق:قال الباحث
البـن  والثقـات   )٣٤٨ص/٨ج(وذيب التهـذيب البـن حجـر      )١١٨ص/٥ج(للسمعايناألنساب  :انظر(

  .)٤٥٦ص(وتقريب التهذيب)٣٢٩ص/٧ج(حبان
  .وباقي رجال السند ثقات

من طريق الليث بن سعد عـن       ،٢٦٦٩حديث رقم )٢٣٩ص/١ج(محد يف مسنده  أخرجه أ :ختريج احلديث :ثانياً
  .قيس بن احلجاج به بنحوه

قـال  و"حـديث حـسن صـحيح     "قال عنـه الترمـذي      ،ديث إسناده حسن  احل:احلكم على احلديث  :ثالثاً
  ).٥٦٦ص(وصححه األلباين يف حكمه على أحاديث سنن الترمذي،إسناد قوي:األورنؤوط

دار الـسالم للطباعـة   ،الطبعـة األوىل ،حممـد سـعيد حـوى   .د:تـأليف )٣٧ص(ناعة الشباب   انظر ص )١(
 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧،والنشر

 ).١٨٥ص(بن رجب احلنيلي الجامع العلوم واحلكمانظر )٢(
 ).١٦حديث رقم(دراستةوقد سبق ،احلديث إسناده حسن)٣(



 ٣٠٢

   :التربويةفوائد الحديث الدعوية و

ـ       ،المسلمين تعليم أوالدهم الـصالة    لقد أمر النبي    : يوشـرع لـذلك درجـات ه
وفى ذلك مراعاة للمراحل العمرية التى يمـر بهـا         الضرب على تركها،   ثم بعد ذلك  ،التعليم
  .الطفل

لـى  من الضروري أن نسلك مـع األوالد مـنهج التوجيـه والرعايـة والتـدريب ع           إن  "
ويعـود عليهـا    ،هذه القضايا إنما تزرع زرعاً في النفوس       واألخالق القويمة؛ألن ،العبادات

وال يجوز المسارعة إلى العقوبات المادية مع األبناء بل نمهد لهم بالتربيـة  ،الولد شيئاً فشيئاً 
  .)١("والتدريب
 المعلـم  ضـرب  عـن  أحمـد  سئل : األثرم قال للتأديب الصبيان ضرب وللمعلم"
 فـال  يعقـل  ال صـغيراًُ  كان وإذا الضرب بجهده ويتوقى ذنوبهم قدر على : قال الصبيان
  .)٢("خالفه العادة فإن ،يصح ال الضرب بغير لتأديبا يمكن: الشافعي وقول ،يضربه

كـذا  و،وال يجوز المبالغة في الضرب  بل يجب أن يكون الضرب مناسباً ومعتدالً            
  .ال يجوز المبالغة في التدليل

 الحد بالتعليم مضر بالمتعلم سيما في أصاغر        )٣(وذلك أن إرهاف  :" قال ابن خلدون  
 ، أو المماليـك   ،ان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين      ومن ك  ،كةلَ ألنه من سوء الم    ؛الولد

 ودعـاه إلـى     ، وذهب بنـشاطها   ،أو الخدم سطا به القهر وضيق عن النفس في انبساطها         
 مـن انبـساط    وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً    ، وحمل على الكذب والخبث    ،الكسل

  .)٤(" عليه وعلمه المكر والخديعةبالقهراأليدي 
فبعض األطفال ينفع معهم النظرة العابـسة       ،مقصوراً على الضرب  والعقاب ليس   "

وقد يلجأ المربـي    ،وقد يحتاج طفل آخر إلى استعمال التوبيخ في عقوبته        ،للزجر واإلصالح 
  .)٥(" الموعظةإلى استعمال العصا في حالة اليأس من نجاح أسلوب

 ـــــــــــــــــ
 ).٩٨ص(انظر صناعة الشباب حملمد حوى)١(
 ).١٢٨ص/٦ج(انظر املغين البن قدامة)٢(
 ).٦٦ص/١ج(لزبيديل ستاج العروس من جواهر القامو :انظر.ولَطَّفوا رقَّقوا:أي  أرهفوا:إرهاف)٣(

ـ ٨٠٨،ت(عبد الرمحن بن حممد بـن خلـدون       : تأليف)٥٤٠ص(دونانظر مقدمة ابن خل   )٤( : الطبعـة )هـ
  .م١٩٨٤ – بريوت -دار القلم ،اخلامسة

هــ ـ   ١٤٢٠،دار ابن حـزم ،بعة األوىلطال،حممد دمياس:تأليف)٣٨ص( طفلك كانظر كيف تغري سلو)٥(
 .م١٩٩٩



 ٣٠٣

  
  :  على تعليمهم كل شيء حتى آداب الطعامحريصاً وكان

 ـ رضي اهللا عنه    )٣( َأبِي سلَمة   عمر بنِ  نع)٢(هسندب)١(هلبخاري في صحيح  أخرج ا )١٥٤(
فَقَـاَل ِلـي    ،في الصحفَة )٦( وكَانَتْ يدي تَطيش   رسوِل اللَّه )٥(في حجر )٤(اًكُنْتُ غُلَام :يقُوُل

 وُل اللَّهسر":   اللَّه مس ا غُلَامي، كينمكُْل بِيو، مكُْل مو يكلـي         ،"ا يتمعط لْـكالَـتْ تـا زفَم 
  .)٨()٧(بعد

 ـــــــــــــــــ
عام واألكـل   التسمية على الط  :باب،األطعمة:كتاب،٥٠٦١حديث رقم )٢٠٥٦ص/٥ج(صحيح البخاري )١(

 .باليمني
 قَالَ الْوليد بن كَثريٍ أَخبرنِي أَنه سمع وهب         )بن عيينة (حدثَنا علي بن عبد اللَّه أَخبرنا سفْيانُ      :سند احلديث )٢(

 وكَانـت يـدي     جـرِ رسـولِ اللَّـه      كُنت غُلَاما فـي ح     :بن كَيسانَ أَنه سمع عمر بن أَبِي سلَمةَ يقُولُ        
 ".احلديث...يشتط
، أمه أم سلمة أم املؤمنني ولد باحلبشة يف السنة الثانية         ، بن عبد األسد وهو ربيب النيب     :عمر بن أيب سلمة   )٣(

 رسول قبضو ، قبل ذلك وقبل اهلجرة إىل املدينة ويدل عليه قول عبد اهللا بن الزبري كان أكرب منه بسنتني                 :وقيل
 أحاديـث يف     وكان يوم اخلندق هو وابن الزبري يف اخلنـدق وروى عـن الـنيب              ،سنني تسع ابنوهو   اهللا

ـ  الصحيحني وغريمها وويل البحرين زمن علي  وكان قد شهد معه اجلمل ووهم من قال إنه  ـ رضي اهللا عنه 
ظـر اإلصـابة البـن    ان.قتل فيها مات باملدينة سنة ثالث ومثـانني يف خالفـة عبـد امللـك بـن مـروان        

  ).٥٩٢ص/٤ج(حجر
انظـر عمـدة القـاري      .غـالم  يبلـغ  أن إىل يولـد  حـني  مـن  للـصيب  يقال البلوغ دون أي:غالم)٤(

  ).٣٢٠ص/٣٠ج(للعيين
لغـة  (حترير ألفـاظ التنبيـه       :انظر. وحضانته ومنعته كنفه يف  أي حجور مجعه وكسرها احلاء بفتح:حجر)٥(

 ).٣٠/٣٢٠ج(يين عمدة القاري للعو)٢٤٢ص(للنووي)الفقه
)٦(يشطأي :ت  فاول ختنتانِب كُل من وتانظر النهاية يف غريـب احلـديث البـن         .  من جوانب القصعة    ج

  ).٣٣٥ص/٣ج(األثري
  ).٢٨٢ص/٣ج(انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري.األكل يف حاليت أي :لْك طعمتي بعدت)٧ِ(
  :دراسة احلديث)٨(

  :اسة رجال اإلسناددر:أوالً
 عـن  لكـن  دلـس  رمبـا  وكان ،بأخرة حفظه تغري أنه إال حجة إمام فقيه حافظ ثقة :ـ سفيان بن عيينة   ١

  ).٦٩ص(واختالطه ال يضر ألنه مل يرو عنه حال اختالطه،الثقات
سـعد  وثقه ابن معني وعيسى بن يونس وإبراهيم بن         ،الكويف مث املدين حممد أبو املخزومي:ـ الوليد بن كثري   ٢

 ـ واإلباضـية   صدوقا كان ولكنه أباضياً  كان:وقال الساجي،وقال علي بن املديين صدوق، والذهيبوأبوداود
= 



 ٣٠٤

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
  .وتوجيههم، وبخاصة لألطفالوالشرب األكل أدب تعليم استحباب فيه

وناداه بلطف ،لقي ما يؤمر بهمع الغالم عندما هيأه نفسياً وفكرياً لت وهذا ما فعله"
سل مع الغالم في مجموعة من اآلداب تبدأ بربطه باهللا تعـالى            وتسل،"يا غالم :"بقوله"رةالعبا

ثم علمه أن يأكل بيمينه مع أنه لم يرد في الحديث أن صـاحب القـصة                ، "سم اهللا "في قوله 
قبـل أن    وأثناء اسـتمراريته  ، مباشرةثم صحح الخطأ    ،كان يأكل بشماله لكنها زيادة الفائدة     

ولهذا نجد  ،عادة مكتسبة فمن الصعب معالجتها    وعندما يتحول إلى    ،يتحول إلى عادة مكتسبة   
  .)١(" بدأ بمباشرة عالج الخطأ أثناء استمراريته  النبي

  :على تعويد األطفال على بعض الصفات ومنها حفظ السروقد حرص النبي
ـ  ن َأنَسٍع))٣(هسندب)٢(هأخرج مسلم في صحيح)١٥٥(  َأتَى علَـي  : قَاَل ـ رضي اهللا عنه 

 وُل اللَّهسر    ِانلْمالْغ عم بَأنَا َألْعنَا  : قَالَ ،ولَيع لَّمفَس ،   ةاجي ِإلَى حثَنعلَـى    ، فَبطَْأتُ عفََأب 
  ـــــــــــــــــ

= 
 وقتلوا ،الذرية وسبوا الناس فقتلوا ،الكوفة سواد من خرجوا عمرو بن إباض أصحاب همو ،اخلوارج من فرقة  
ـ قاياب اليوم منهمو والبالد العباد يف وأفسدوا األمة وكفروا األطفال  وقال ابـن  ،وذكره ابن حبان يف الثقات، 
  .روى له الستة ومخسني إحدى سنة مات اخلوارج برأي رمي باملغازي عارف صدوق:حجر

  .واحلديث ال عالقة له برأي اخلوارج،هو ثقة:قال الباحث
واجلـرح  )١٣٠ص/١١ج( البن حجـر   ذيب التهذيب و)١٥٨ص/٣ج(تاريخ ابن معني رواية الدوري    :انظر(

ــد ــامت والتع ــن أيب ح ــذهيب )١٤ص/٩ج(يل الب ــف لل ــن  )٣٥٤ص/٢ج(والكاش ــات الب والثق
التنبيـه والـرد علـى أهـل األهـواء           )٥٨٣ص( البـن حجـر    وتقريب التهـذيب  )٥٤٨ص/٧ج(حبان
حممد :  حتقيق   ،)هـ٣٧٧،ت(أيب احلسني حممد بن أمحد بن عبدالرمحن امللطي الشافعي        :تأليف)٥٢ص(والبدع

  .م١٩٧٧هـ ـ١٤١٨، القاهرة-املكتبة األزهرية للتراث  ،لثانيةالطبعة ا ،زاهد بن احلسن الكوثري
  .وباقي رجال السند ثقات

آداب :بـاب ،األشـربة :كتاب،٢٠٢٢حديث رقم )١٠٢٦ص( يف صحيحه   مسلم أخرجه:ختريج احلديث :ثانياً
  .من طريق سفيان بن عيينة به بنحوه. الطعام والشراب وأحكامهما

 .ي ومسلم يف صحيحيهمارواه البخار:احلكم على احلديث:ثالثاً
 ).٤٧(كيف تغري سلوك طفلك"قواعد وفنون يف التعامل مع األطفال)١(
مـن  :فضائل الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ بـاب   :كتاب،٢٤٨٢حديث رقم )١٢٤١ص(صحيح مسلم)٢(

 .رضي اهللا عنه،فضائل أنس بن مالك
بـن  ( أَخبرنا ثَابِت)بن سلمة( حدثَنا حماد)بن أسد(ا بهز بن نافعٍ حدثَن)حممد(حدثَنا أَبو بكْرِ  :سند احلديث )٣(

 ".احلديث... وأَنا أَلْعب أَتى علَي رسولُ اللَّه: قَالَ،رضي اهللا عنه)بن مالك( عن أَنسٍ)اسلم



 ٣٠٥

 : قُلْـتُ ،ما حاجتُه: قَالَتْ،ِلحاجة  ما حبسك قُلْتُ بعثَني رسوُل اللَّه:ُأمي فَلَما جِْئتُ قَالَتْ
را سقَالَتْ،ِإنَّه :وِل اللَّهسر ربِس ثَندلَا تُح  اد١("َأح(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
إن تعويد الطفل على أخالق الرجولة مثل ائتمانه على بعض األسرار يبعـث فـي    

واسـتحباب الـسالم    ،جواز اللعـب للـصبيان    :"ويؤخذ من الحديث  ، الطفل الثقة في النفس   
وفي ذلك تمرين لهم    ،ال لقضاء الحاجات التي تناسبهم وأعمارهم     وجواز إرسال األطف  ،عليهم

  .)٢(وفي الحديث تعليم األوالد عدم إفشاء السر،..وتربية عظيمة
 ،المميـزين  الـصبيان  على السالم استحبابفيه   ": الحديث ىقال ابن حجر في معن    

 لـى ع شـفقته  وكمـال  تواضـعه  وبيان كلهم للناس السالم وبذل ،التواضع إلى والندب
  .)٣(الصبيان على السالم استحباب على العلماء واتفق ،العالمين

رضـي  ـ ن سهِل بنِ سعد الـساعدي   ع )٥(هسندب)٤(هأخرج البخاري في صحيحو)١٥٦( 

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث)١(

   :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
روى له مـسلم    ، مات سنة مائتني واربعني    بكنيته مشهور البصري كرب أبو العبدي :نافع بن أمحد بن مدـ حم 

  .ثقة:وقال الذهيب،صدوق :قال ابن حجر،والترمذي والنسائي
  .هو ثقة كما قال الذهيب ألن أحداً من العلماء مل جيرحه:قال الباحث

  ).٤٦٧ص(وتقريب التهذيب البن حجر)١٥٥ص/٢ج(والكاشف لذهيب)٢٢ص/٩ج(ذيب التهذيب:انظر(
  .باقي رجال السند ثقاتو
كتـاب  ،٥٩٣١حـديث رقـم   )٢٣١٨ص/٥ج ( يف صـحيحه   أخرجـه البخـاري   :ختريج احلـديث  :ثانياً

عن عبد اهللا بن الصباح عن معتمر بن سليمان بن طرخان عن سليمان بن طرخان               ،حفظ السر :باب،االستئذان
  .عن أنس بن مالك خمتصراً

 .صحيحيهمارواه البخاري ومسلم يف : احلكم على احلديث:ثالثاً
دار ابن  ، الثالثة ةالطبع،مسري عبد العزيز  :تأليف)١٣٢ص("بتصرف يسري "انظر منهج اإلسالم يف تربية األوالد     )٢(

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣،رجب
 ).١٤٩ص/١٤ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي)٣(
 ومل وأحلـه  له أذن إذا ابب ،املظامل والغصب :كتاب،٢٣١٩حديث رقم )٨٦٥ص/٢ج(صحيح البخاري )٤(
 .هو كم نييب
 بنِ دينارٍ عن سـهلِ   )سلمة( عن أَبِي حازِمِ   )بن أنس (حدثَنا عبد اللَّه بن يوسف أَخبرنا مالك      :سند احلديث )٥(

 يداعالس دعنِ سـ بهنع اللَّه يضـر ولَ اللَّهسأَنَّ ر ٍابربِش ياحلديث... أُت." 



 ٣٠٦

نْهع ـ اللَّه  وَل اللَّهسر َأن ٍاببِشَر يُأت ،   ـسي ـنعو غُلَـام هينمي نعو نْهم فَشَرِب ارِه
 لَا  ، لَا واللَّه يا رسوَل اللَّه     : فَقَاَل الْغُلَام  ،"َأتَْأذَن ِلي َأن ُأعطي هُؤلَاء    " : فَقَاَل ِللْغُلَامِ  ،الَْأشْياخُ

  .)٢(" في يدهرسوُل اللَّه)١( فَتَلَّه:ُأوثر بِنَصيبِي منْك َأحدا قَاَل

  :يةفوائد الحديث الدعوية والتربو
يدل على  ، إلى أهمية بناء شخصية األطفال على معاني الرجولة       يشير فعل النبي  
 لشخصية الطفل في تنفيذ مـا  واحترام النبي،مع كبار الصحابة  ذلك جلوسهم مع النبي

  .أراد
 ،مفضوالً أو صغيراً كان نإو يقدم ونحوه الشراب فى األيمن أن وفيه:"قال النووي 

  .)٣("كرامتهم يثارإو بودهم عالماًإو األشياخ لقلوب تألفاً أيضاً ذلك وفعل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
)١(لَّهانظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري،ألْقاه أي :ت)٥٣٠ص/١ج.(  
  :دراسة احلديث)٢(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
  بـاب  :باب،األشربة:كتاب،٥٢٩٧حديث رقم )٢١٣٠ص/٥ج( أيضاً وأخرجه البخاري :ختريج احلديث :ثانياً
حـديث رقـم    )١٠٣٠ص( مـسلم  أخرجـه و،كـرب األ ليعطـي  الشرب يف ميينه عن من الرجل يستأذن هل

) البخاري ومـسلم  (كالمها،املبتدئ ميني عن وحنومها واللنب املاء إدارة استحباب :باب،األشربة:كتاب،٢٠٣٠
  . بنحوه بهمن طريق أيب حازم سلمة بن دينار

 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما: احلكم على احلديث:ثالثاً
 ).٢٠١ـ ٢٠٠ص/١٣ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي)٣(



 ٣٠٧

  

  المبحث الخامس

  ألحوال الشبابمراعاته
  :وفيه مطلبان
  . وفي حل مشكالتهمبهم في االهتمام  للشباب مراعاته:المطلب األول
  . في الجلوس مع الشباب وتعليمهم قدر طاقتهم مراعاته:المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠٨

  المطلب األول
   وفي حل مشكالتهمبهمالهتمام  اللشباب في  مراعاته

ظ أن أكثر مـن نـصر      والمالح،لقد اختص الشباب بخصائص لم توجد في غيرهم       
والحماسـة  ،الطاقـات المتقـدة   :ذلك لما يتمتعون بـه مـن      "؛الدعوة في بدايتها هم الشباب    

  .)١("والقوة الفتية،يوالقلب النق،والفؤاد الذكي،والعاطفة الجياشة،المتفاعلة
 التـي تلحـق      المشاكل التي تنتج بسـسب التغيـرات       لبعض الشباب   وقد يتعرض 

  :وخصهم بنصائح وتوجيهات،حوال الشبابأ ولقد راعى النبي،بهم
 رضـي اهللا عنـه  ) بن مسعود( اللَّه  عبد عن)٣(هسندب)٢(هأخرج البخاري في صحيح   )١٥٧(

مـن  )٥(الـشَّباب )٤(يا معشَر :"فَقَاَل لَنَا رسوُل اللَّه   ،لَا نَجِد شَيًئا   شَبابا   كُنَّا مع النَّبِي  :قال
ومن لَـم يـستَطع فَعلَيـه       ،وَأحصن ِللْفَرجِ ،فَِإنَّه َأغَض ِللْبصرِ   ،فَلْيتَزوج)٦(استَطَاع الْباءة 

  .)٨)(٧(بِالصومِ فَِإنَّه لَه وِجاء

 ـــــــــــــــــ
 .م١٩٩٢هـ ـ١٤١٢،حسن البنا:تأليف)١٧٣ص(انظر الرسائل )١(
  .من مل يستطع الباءة فليصم:باب،النكاح:كتاب،٤٧٧٩حديث رقم)١٩٥٠ص/٥ج(حيح البخاريص)٢(
سليمان بـن   (ش حدثَنا الْأَعم  )حفص بن غياث  (حدثَنا عمر بن حفْصِ بنِ غياث حدثَنا أَبِي       :سند احلديث )٣(

 دخلْت مع علْقَمةَ والْأَسود علَـى عبـد         : عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد قَالَ      )ريمبن ع (حدثَنِي عمارةُ : قَالَ )مهران
ـ رضي اهللا عنه ـ) بن مسعود(اللَّهبِيالن عا مكُن اللَّه دبفَقَالَ ع  ...احلديث."  

)٤(عمرهم مجاعة كل:شـشر   حنو ،وصف يشملهمو،واحد أَمرعر  املـسلمني  مـشعومعـشر  ،املـشركني  وم
 ).٥٦٨ص/٤ج(انظر لسان العرب البن منظور.الشباب

 هو مث ،ما دام يف الثالثني إىل األربعني فهو شاب       :وقيل،وثالثني اثنتني إىل البلوغ من يبدأ الشباب  :الشباب)٥(
فقـه اللغـة    :انظـر (.شـيخ  هـو  مث ،وقيل يكون كهالً من األربعني إىل الستني      ،األربعني جياوز أن إىل كهل
 ).١٠٨ص/٩ج(فتح الباري البن حجرو)٣١٣ص(للثعاليب

 وقـد  والْباُء الباَءة فيه :يقال ،التزويج ومؤن الوطء على القدرة بالباءة يرادو  .والتزوج النكاح يعين :الْباءة)٦(
 مـن  يتبـوأ  كما يستمكن أي أهله من يتبوأ الرجل ألنَّ وقيل . منزال بوأها امرأة تزوج من ألن املنزِلِ يقْصر
١٠٩ص/٩ج(وفتح الباري البن حجر)٤١٩ص/١ج(ية يف غريب احلديث البن األثريهاانظر الن.زلهمن(.  
 وقد . اخلَصي منزلةَ قَطْعه يف ويتنزل اجلماع شهوةَ ذْهبي شديدا رضاً الفَحل أُنثَيا ترض أنْ من وهو:وِجاٌء)٧(

 كمـا  النكاح يقْطَع الصوم أنَّ أراد . بِحالهما واخلُصيتان العروق توجأَ أن هو: وقيل،موجوء فهو وِجاًء وجِىَء
  ).٣٣٠ص/٥ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.الوِجاء يقْطَعه

  :دراسة احلديث)٨(
= 



 ٣٠٩

  :حديث الدعوية والتربويةفوائد ال
 وتوجيهـات  إرشـادات  آبائهم وإلى إليهم ووجه اإلسالم، بشباب النبي اهتم لقد
 إلـى  فيهم الداعي قوة وجود الغالب ألن بالخطاب الشباب خصو:"قال ابن حجر  ، خاصة
  .)١("الشيوخ بخالف النكاح

ضـرار  منها أ ،ويمكن أن تترتب بعض األضرار حينما يعزف الشباب عن الزواج         
  .شباعها بصورة غير مشروعةثم االندفاع إل،كالوقوع في حمأة الرذيلة،أخالقية

مـع مـا    ،الوقوع في صور الشذوذ واالنحراف    :ويترتب عليه أخطار أخرى مثل    "

  ـــــــــــــــــ
= 
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
روى له البخـاري ومـسلم وابـوداود         ومائتني وعشرين اثنتني سنة  مات ثقة رمبا يهم  :عمر بن حفْصِ  ـ  ١

 .والترمذي والنسائي
  .ثقة وال أحد يسلم من الوهم هو:قال الباحث

  وتقريب التهذيب،)٣٥٨ص/٢ج(روذيب التهذيب البن حج)٥٦ص/٧ج(ذيب الكمال للمزي:انظر(
 روى  الثمانني قارب وقد ونوتسع مخسمائة و  سنة مات،ثقة فقيه تغري حفظه يف اآلخر     : غياث ن ب حفْصـ  ٢

حفـص أوثـق أصـحاب      :وكان حييي بن سعيد القطان يقول     :قال ابن حجر يف مقدمة فتح الباري      ،له الستة 
  .األعمش

ايته هذه يف وور، فيما حدث من حفظه يف اآلخر    لعالئي يف املناكري  وقد ذكره ا  ،هو ثقة تغري حفظه   :قال الباحث 
 ينتقون مـن    اً ألن البخاري ومسلم   ؛البخاري ومسلم وهي من الروايات املقبوله باجلملة كما قال ابن الصالح          

  .حاديث املختلطنيأ
وتقريـب التهـذيب البـن      )٣٨١ص/٧ج(وذيب التهـذيب  )٥٦ص/٢١ج(ذيب الكمال للمزي  :انظر(

واملقدمـة البـن    )٢٤ص(واملخـتلطني للعالئـي   )٣٩٨ص(ومقدمة فتح الباري البـن حجـر      )١٧٣(حجر
  ).٢٢٨ص(الصالح

وقد وضعه ابن حجر يف الطبقـة الثانيـة مـن            يدلس لكنه ورع بالقراءات عارف حافظ ثقة :ـ األعمش ٣
وقد سبق الترمجة   .تدليسه وقلة مامتهإل الصحيح يف له وأخرجوا تدليسه األئمة احتمل نمطبقات املدلسني وهم    

  ).١٥٢ص(له 
  .وباقي رجال السند ثقات

اسـتحباب  :باب،النكاح:كتاب،١٤٠٠حديث رقم )٦٦٣ص( يف صحيحه   مسلم أخرجه:ختريج احلديث :ثانياً
  .من طريق األعمش به بنحوه. واشتغال من عجز عن املؤن بالصوم،ووجد مؤنة،اليهإالنكاح ملن تاقت نفسه 

 . البخاري ومسلم يف صحيحيهمارواه: احلكم على احلديث:ثالثاً
 ).١٠٨ص/٩ج(انظر فتح الباري البن حجر)١(



 ٣١٠

ومن ثـم عـدم القـدرة علـى        ،وضعف في الذاكرة  ،يرافق ذلك من قلق واضطراب نفسي     
  .)١("ي والعقليوانتفاء االستقرار العلم،واضطراب التفكير،اإلبداع

والمطلوب هو كيف نضبط هذه الغرائز من الـشذوذ    ،إن وجود الغرائز أمر فطري    
  :وأفضل وسيلة لضبط الغرائز هو التركيز على اإلقناع بمفاسد هذا العمل،واالنحراف

ـ  ـ  )٤(عن َأبِي ُأمامة)٣(هسندب)٢(هأخرج أحمد في مسند)١٥٨( ِإن : قَـالَ رضي اهللا عنـه 
 فَتًى شَاب  ا َأتَى النَّبِي،   وَل اللَّهسا رنَا   ،فَقَاَل يِلي بِالز اْئذَن ،     وهـرجفَز ـهلَيع مَل الْقَوفََأقْب، 

 لَـا   : قَـالَ  ،" َأتُحبه ِلُأمك  :" قَالَ ، فَجلَس : قَالَ ".ادنُه فَدنَا منْه قَرِيبا   " : فَقَالَ ،)٥(قَالُوا مه مه  
 لَـا  : قَاَل" َأفَتُحبه ِلابنَتك:" قَالَ " ولَا النَّاس يحبونَه ِلُأمهاتهِم    :" قَالَ ،ني اللَّه فداءك  واللَّه جعلَ 

    كاءدف ي اللَّهلَنعج وَل اللَّهسا ري اللَّهقَاَل،و ":هِمنَاتِلب ونَهبحي لَا النَّاسقَـالَ ،" و ": ـهبَأفَتُح  
كقَالَ "ِلُأخْت :     كاءدف ي اللَّهلَنعج اللَّهقَالَ ، لَا و ":    هِماتِلَأخَو ونَهبحي لَا النَّاسقَالَ ،" و ":  هبَأفَتُح 
كتمقَاَل،ِلع:     كاءدف ي اللَّهلَنعج اللَّهقَالَ ، لَا و ":   هِماتمِلع ونَهبحي لَا النَّاسقَـالَ  "و ":   ـهبَأفَتُح 
كقَالَ ،"ِلخَالَت :     كاءدف ي اللَّهلَنعج اللَّهقَالَ " لَا و ":    هِمِلخَالَات ونَهبحي لَا النَّاسقَالَ ،" و :  عضفَو 

ن بعـد ذَِلـك الْفَتَـى     فَلَم يكُ ،" اللَّهم اغْفر ذَنْبه وطَهر قَلْبه وحصن فَرجه       :"يده علَيه وقَالَ  
  .)٦("شيءيلْتَفتُ ِإلَى 

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٦ص(انظر صناعة الشباب حملمد حوى)١(
  .٢٢٢٦٥حديث رقم)٢٥٦ص/٥ج(مسند أمحد)٢(
صدي بن (بِي أُمامةَ حدثَنا سلَيم بن عامرٍ عن أَ      )بن عثمان (حدثَنا يزِيد بن هارونَ حدثَنا حرِيز     :سند احلديث )٣(

  ".احلديث... قَالَ إِنَّ فَتى شابا أَتى النبِي )عجالن
ـ  بن وهب أبو أمامة الباهليعجالن بن صديهو: أُمامةوأَب)٤( بفتح الباء املنقوطة بواحدة وكـسر اهلـاء     

إلنتساب إىل باهلة كأا ليست      باهلة بن أعصر وكان العرب يستنكفون من ا        هووالالم هذه النسبة إىل باهلة و     
ـ فيما بينهم من األشراف تويف سنة إحدى ومثانني وهو ابـن إحـدى   ،كان يسكن محص،  غلبت عليه كنيته 

واألنـساب  )٧٣٦ص/٢ج(انظر االستيعاب البـن عبـد الـرب       .(وتسعني سنة ويقال مات سنة ست ومثانني      
  ).٢٧٥ص/١ج(للسمعاين

)٥(هم هنظر القاموس احمليط لآلباديا.اكْفُف اسم فعل مبعين:م)١٦١٧ص/١ج.(  
  :دراسة احلديث)٦(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً 

رِيزـ الرحيب عثمان بن زاي وآخره الراء وكسر أوله بفتح :ح ـ موحدة بعدها املهملة واحلاء الراء بفتح    ثقة  
  .روى له البخاري سنة ومثانون ثالث وله وستني ثالث سنة مات بالنصب رمي ثبت
  ).١٥٦ص(انظر تقريب التهذيب.ثبت واحلديث ال عالقة له بالنصبهو ثقة :ال الباحثق

= 



 ٣١١

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 الزمـان  هـذا  لمعلمي كريماً نبوياً توجيهاً النبوي الحواري األسلوب لقد مثَّل هذا  

 ولـو  ، بالزنـا  النبي يستأذن الشاب هذا جاء لقد ، مراعاة أحوال الناس   بضرورة ومربيه
 سـراً،  يريـد  ما يمارس كان بل لالستئذان بحاجة أنه ير لم الديانة يمعد الورع قليل كان

  .فيه الخير الجانب هذا فأدرك
 لتحقيـق  ؛قرب عن  معه التحدث: الشاب من خالل   هذا حال قد راعى    إن النبي "
 األسـئلة  طـرح  طريـق  عـن  والمناقشة المتعلم مع الحوار فتحو،والسرية النفسي الهدوء
 وتدفعـه  المخطئ نفسية في تؤثر  التي ةيالحان اللمسةو،طلبه على رتبالمت بالضرر إلقناعه
إن هذا األسلوب النبـوي مـن       .الحال مقتضى يناسب بما للمتعلم الدعاءو،سلوكه تعديل إلى

د على كشف الـصورة     منه يعتَ أذلك  ،أنجع األساليب الجتثات جراثيم المعصية من المجتمع      
 حين يمارس ضد هذا األسلوب تماماً وذلـك حـين     صيعاوإنما تنمو الم  ،المزرية للمعصية 

  .)١("اهويوجِد المبرر لفعل،اويهون شناعته،لوب يغري بارتكابهاتعرض المعصية بأس
لحالة هذا الشاب وما عالجه به من مخاطبة الدوافع النبيلة فـي            إن مراعاة النبي  

  . لهبترك الحرام الذي جاء ألجقنع الشاب أ والحوار العقلي،قلب هذا الشاب
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
= 

  .وباقي رجال السند ثقات
من طريق حريز عن    ، ٧٦٧٩حديث رقم )١٦٢ص/٨ج(أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري    :ختريج احلديث :ثانياً

  .سليم بن عامر به بنحوه
 صـحيح  إسناده : بعد ذكر احلديث   األرنؤوط شعيب قال،احلديث إسناده صحيح  :احلكم على احلديث  :ثالثاً
 رجـال   رجالـه  ،٥٤٣حديث رقم )٣٤١ص/١ج(وقال اهليثمي يف جممع الزوائد    ،الصحيح رجال ثقات رجاله

  ).٧١٢ص/١ج(وصححه  األلباين يف السلسلة الصحيحة،الصحيح
  ).٩٥ص("بتصرف يسري"لعبد اهللا بن الوكيل ة النبويةانظر تأمالت دعوية يف السن)١(
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  المطلب الثاني
  س مع الشباب وتعليمهم قدر طاقتهم في الجلومراعاته

وينهـاهم عـن   ،يعلمهـم العبـادات    بتعليم الـشباب مـا يـنفعهم فكـان    اهتم النبي
  .  ويخصص لهم األيام والليالي لتعليمهم،المنكرات

 َأتَينَـا   : قَـالَ   حـويرِث َأبِي سلَيمان ماِلك بنِ الْ    أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن       *
النَّبِي  ةبشَب ننَحو ونتَقَارِبلَةً   ،ملَي شْرِينع هنْدنَا علَنَـا      ،فََأقَمَأنَّا اشْتَقْنَا َأه ـَألَنَا  ،فَظَنسو

    نَاهرنَا فََأخْبلي َأهكْنَا فتَر نميقًا  ،عفر كَانو ، اً، ريمفَقَالَ ح ":جِعار      مـوهلِّمفَع ـيكُملوا ِإلَى َأه
موهرملِّي   ،وي ُأصونتُمَأيا رلُّوا كَمصلَاةُ، وتْ الصرضِإذَا حو،كُمدَأح لَكُم َؤذِّنفَلْي،  كُمـُؤمِلي ثُم
كُمر١("َأكْب(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
اإليناس  طريق على عليهم ذلك عرضو":حجرقال ابن   ، هؤالء الشباب  س أن يؤنِّ  أراد
 وفـي الحـديث   ،..تنفير فيه يكون أن ألمكن بالرجوع باألمر بدأهم لو إذ "رجعتم لو":بقوله
  .)٢("الشفقة من عليه كان وما التعليم وفضل،العلم طلب في والرحلة الهجرة فضل

ـ  باسٍن عبد اللَّه بنِ ع    ع)٤(هسندب)٣(هأخرج البخاري في صحيح   )١٥٩(  رضـي اللَّـه     ـ
 النَبِي رديف)٥( كَان الْفَضل  : قَالَ ـعنْهما

 )٦(،  خَـثْع نَأةٌ مرتْ اماءمفَج)ُل   )٧ـَل الْفَـضعفَج

 ـــــــــــــــــ
  ).٢٣حديث رقم(وقد سبق خترجيه،رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهمااحلديث )١(
 ).١٧٢ـ ١٧١ص/٢ج( البن حجرفتح الباري انظر)٢(
 .حج املرأة  عن الرجل:باب،احلج:كتاب،١٧٥٦حديث رقم)٦٥٧ص/٢ج(صحيح البخاري)٣(
 عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ )الزهري( عن ابنِ شهابٍ )أنسبن  (حدثَنا عبد اللَّه بن مسلَمةَ عن مالك      :سند احلديث )٤(

 ".احلديث...عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ كَانَ الْفَضلُ
أمه أم الفضل لبابة الصغرى بنت احلارث أخت ميمونة ،يكىن أبا عبد اهللا بن عبد املطلب    : بن العباس  الفضل)٥(

،وهو الذى كان يـصيب املـاء    حنيناً وشهد معه حجة الوداع وشهد غسله غزا مع رسول اهللا   النيب زوج
 بالـشام  معروف موضعوهو  ـ   فقيل أصيب ىف يوم أجنادين    ،واختلف ىف وقت وفاة الفضل    ، يومئذ على علي 

تيعاب البـن   انظر االس .وانتصر فيها املسلمون على الروم    ، هـ١٣ـ وكانت الوقعة سنة      فلسطني نواحي من
  .)١٠٣ص/١ج(ومعجم البلدان للحموي)١٢٦٩ص/٣ج(عبد الرب

انظـر النهايـة يف غريـب احلـديث البـن           .و غريهـا  أيكون خلفه علـى الراحلـة       الرديف  :رديف)٦(
  ).٥١٦ص/٢ج(األثري

)٧(ثْخاألنساب للسمعاين:انظر.مشهورة قبيلة املثلثة وسكون املعجمة بفتح :مع)٣٢٦ص/٢ج.(  



 ٣١٣

   هِإلَي تَنْظُرا وهِإلَي نْظُري،  َل النَّبِيعفَج       ِِل ِإلَى الشِّقِّ الْآخَرالْفَض هجرِفُ وصـا   : فَقَالَتْ ، يي
        جي الْحف هادبلَى عع ةَ اللَّهفَرِيض ِإن وَل اللَّهسلَـى         .رـتُ عثْبا لَا يخًا كَبِيركَتْ َأبِي شَيرَأد

لَةاحالر،نْهع ج١("الحديث... َأفََأح(.  

  :والتربويةفوائد الحديث الدعوية 
إلـى    بادر النبـي   وكيف،وبخاصة الشباب ، الشهوة من اآلدمي في ركب ما بيان

  .معالجة الموقف بطريقة عملية
 بطريقة عملية وهـي صـرف بـصر          ذلك الموقف  فعالج النبي :"قال ابن حجر  

 صوتها وسماع المرأة كالم  جواز وفيه،بلغ من قوله  أ في ذلك الموقف     وفعل النبي ،الشاب
 المـرأة  من ىحت العلم عن السؤال في النيابةو،العلم عن كاالستفتاء الضرورة عند لألجانب

  .)٢(" الرجل عن

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث)١(

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
احلـج عـن    :بـاب ،احلج:تابك،١٣٣٤حديث رقم )٦٣٧ص( يف صحيحه   مسلم أخرجه:ختريج احلديث :ثانياً

  . عن ابن شهاب به بنحوهمن طريق  مالك. أو للموت،نة وهرم وحنومهاالعاجز لزما
 .ارواه البخاري ومسلم يف صحيحيهم:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٧٠ص/٤ج(انظر فتح الباري البن حجر)٢(
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  الفصل الثالث
  والفتوىع ل الناس يف التشرياألحومراعاته

  :وفيه مبحثان 
  . الناس في أمور العبادةمراعاته:المبحث األول
  .ألحوال الناس في الفتوىمراعاته:المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١٥

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث األول
  ةد الناس يف أمور العبامراعاته

  :وفيه توطئة وخمسة مطالب
  . الناس بالعمل بما يطيقون ورفع المشقة عنهمأمر النبي: توطئة

  . ألحوال الناس في الصالةمراعاته:المطلب األول
  .ألحوال الناس في الصدقة والزكاةمراعاته:المطلب الثاني
  .ألحوال الناس في الصياممراعاته:المطلب الثالث
  .حوال الناس في الحجألمراعاته:المطلب الرابع

  .ألحوال الناس في فريضة الجهادمراعاته:المطلب الخامس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١٦

   الناس بالعمل بما يطيقون ورفع المشقة عنهمأمر النبي:توطئة
وقـد راعـى سـبحانه      ،ن اهللا تعالى فرض مجموعة من العبادات على المسلمين        إ
 ِإالَّ نَفْـسا  يكَلِّـفُ اللّـه   الَ{ :ىقـال تعـال  ،وال الناس فلم يكلفهم فوق طـاقتهم وتعالى أح

  .(٢)  }حرج من الدينِ في وماجعَل علَيكُم{ :وقال تعالى،)١(}وسعها

   .)٣("ضيقًا يجعله ولم ،اًواسع الدين جعلأن اهللا تعالى ":ومعنى اآلية
زجر مـن   و، بالتيسير على الناس   فأمر،جاءت السنة النبوية لتؤكد هذا المعني     لقد  
  كثيرة تمنى أن تكوناً فترك أمور، شديد الحرص أن ال يشق على أمتهوكان،خالف ذلك
 :وقد امتن اهللا على المسلمين بـذلك فقـال تعـالى   ،خوفاً من المشقة على أمته لكنه تركها

وقد جاءت مجموعة ، )٤(.}نتُّملَع الَْأمرِ من كَثيرٍ في يطيعكُم لَو اللَّه رسوَل فيكُم َأن واعلَموا{
ر خوفاً مـن أن يـشق       كثير من األمو   ب عن إيجا  فامتنع،من األحاديث تؤكد هذا المعنى    

  .)٥("بالمسلمين للرفق يختاره ما بعض يترك كان نهإو:"قال النووي،على أمته
  .)٦("عليهم فيفرض الناس به يعمل أن خوفاً العمل ترك  وربما:"وقال الشاطبي

ـ ـ  عن عاِئشَةَ  )٨(هسندب)٧(هج البخاري في صحيحأخر)١٦٠(  : قَالَـتْ ـرضي اللَّه عنْها
" حتَّى تَملُّوا)٩( فَِإن اللَّه لَا يملُّ،تُطيقُون من الَْأعماِل علَيكُم ما"  رسول اهللاقَاَل

)١٠(
.  

 ـــــــــــــــــ
  .٢٨٦سورة البقرة آية )١(
  .٧٨سورة احلج آية )٢(
 ).١٩١ص/٩ج(انظر تفسري الطربي)٣(
  .٧سورة احلجرات آية )٤(
 ).٢٢ص/١٣ج(صحيح مسلم بشرح النوويانظر )٥(
 ).٢٦٠ص/٢ج(املوافقات للشاطيبانظر)٦(
 العبادة يف التشديد من يكره  ما:باب،اجلمعة:كتاب،١١٠٠حديث رقم)٣٨٦ص/١ج(صحيح البخاري)٧(
حدثَنا عبد اللَّه بن مسلَمةَ عن مالك عن هشامِ بنِ عروةَ عن أَبِيه عن عائشةَ رضي اللَّه عنهـا   :سند احلديث )٨(

 ".احلديث...قَالَت كَانت عندي امرأَةٌ
 حـىت  فَـضلَه  عنكم يقْطع ال اللّه نإ:معناه: وقيل،من املشاكلة   ،تملُّوا مل أو مللْتم أبداً يملُّ ال اللّه أن:يملُّ)٩(

انظر النهايـة يف غريـب احلـديث        .مثلُها الكالم يف االزدواج طريق على ملَالً اللّه فعل فَسمى . سؤالَه تملُّوا
   ).٤٩٠ص/٤ج(واألثر

  :دراسة احلديث)١٠(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً

= 



 ٣١٧

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 والزكـاة والحـج والجهـاد     ،والصيام،ت كالصالة هذا الحديث يشمل جميع العبادا    

  .وغيرها
 ،العبـادات  مـن  وغيرهمـا  والـصيام  الصالة هنا بالعمل والمراد:"قال ابن حجر  

 إلـى  بها بالغواإل العبادة في بالجد أمر أنه والحاصل طاقتكم قدر أي "تطيقون ما :"قولهو
  .)١("والمالل ةالسآم إلى المفضية المشقة معه تقع ماال بقيد لكن النهاية حد

بل يحملها علـى التوسـط دون       ، نفسه فوق طاقتها   لحمالمسلم أن ال ي   فاألصل في   
  .فراط وال تفريطإ

 وإضـاعة  تفريط إلى إما:نزغتان فيه وللشيطان إال بأمر اهللا أمر وما:"قال ابن القيم  
"والغالي عنه الجافي بين وسط اهللا ودين وغلو إفراط إلى وإما

)٢(.    

 فقد يكون العمل شاقاً     ،هو لعلة المشقة  ما  نإوالنهي  ،ان تختلف من شخص آلخر    وطاقة اإلنس 
  .لشخص في حين ال يكون ذلك شاقاً عند شخص آخر

 أمراً ليس غيره أو،الدوام في المكلف على وعدمه المشقة دخول نإ:"قال الشاطبي 
 قـوة  فـي  أو.أجـسامهم  قـوة  في الناس اختالف بحسب مختلف إضافي هو بل ،منضبطاً
 يختلـف  فقـد  أنفـسهم  أو أجسامهم أوصاف من ذلك نحو ،أو يقينهم قوة في ،أو عزائمهم
 يقينـاً  أو عزيمـة  أقـوى  جـسماً،أو  أقـوى  أحدهما ألن؛رجلين إلى بالنسبة الواحد العمل

  ـــــــــــــــــ
= 
ذكره ابن حجر يف املرتبة الثانية من مراتـب التـدليس           ،ثقة ثبت رمبا دلس    :هومحاد بن أسامة  :أَبو أُسامةَ ـ  ١

  ).١١١ص(وقد سبق الترمجة له ،وهى من قبل األئمة تدليسه لقلة ما دلسه أو ألنه ال يروى إال عن ثقة
وقـد سـبق    ،ألوىل من مراتب التـدليس    ن حجر يف املرتبة ا    وقد ذكره اب  ،دلسثقة رمبا    :ـ هشام بن عروة   ٢

  ).٢١٠ص(الترمجة له 
  .وباقي رجال السند ثقات

صـالة املـسافرين    ،كتـاب ،٧٨٥حـديث رقـم   )٣٩٥ص ( يف صحيحه  أخرجه مسلم :ختريج احلديث :ثانياً
 عنـه   أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حىت يـذهب            ،أمر من نعس يف صالته    :باب،وقصرها
  ." به بنحوه)محاد بن أسامة( أيب أسامةمن طريق، ذلك
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٢٩٩ص/١١ج(انظر فتح الباري البن حجر)١(
 ).٤٩٦ص/٢ج(انظر مدارج السالكني البن القيم)٢(



 ٣١٨

 مـع  وتقـوى  ، وأشـباهها  األمـور  هـذه  قوة إلى بالنسبة تضعف قد والمشقة .بالموعود
  .)١("ضعفها

  : وبين له أن اإلسالم يأمر بالترويح،تهم نفسه بالتقصيرلمن اوقد تعلل النبي
وكَـان مـن كُتَّـابِ      :قَاَل)٤(ن حنْظَلَةَ الُْأسيدي  ع)٣َ(هسندب)٢(هأخرج مسلم في صحيح   )١٦١(

 وِل اللَّهسر َكْرٍ   : قَالو بي َأبنينْظَلَةُ    : فَقَالَ ، لَقا حفَ َأنْتَ ينْظَلَـةُ   نَـافَقَ  : قُلْتُ : قَالَ ؟ كَيح ، 
حتَّى ، يذَكِّرنَا بِالنَّارِ والْجنَّة    نَكُون عنْد رسوِل اللَّه    : قُلْتُ : قَالَ ، سبحان اللَّه ما تَقُولُ    :قَاَل

 ،الْـَأزواج والَْأولَـاد   )٥(ا عافَـسنَ  فَِإذَا خَرجنَا مـن عنْـد رسـوِل اللَّـه         ،كََأنَّا رْأي عينٍ  
اتوعيا )٦(الضيرينَا كَثكْرٍ   ،فَنَسو بذَا  : قَاَل َأبثَْل هِإنَّا لَنَلْقَى م اللَّهكْـرٍ  ، فَوو بَأبفَانْطَلَقْتُ َأنَا و 

    وِل اللَّهسلَى رخَلْنَا عتَّى دح،ُقُلْت:     وَل اللَّهسا رنْظَلَةُ ينَافَقَ ح ،   وُل اللَّهسفَقَاَل ر ":  امو 
 فَـِإذَا   ، حتَّى كََأنَّا رْأي عـينٍ     ، يا رسوَل اللَّه نَكُون عنْدك تُذَكِّرنَا بِالنَّارِ والْجنَّة        : قُلْتُ ،"اكذَ

     لَادالَْأوو اجونَا الَْأزافَسع كنْدع ننَا مجا   ،خَريرينَا كَثنَس اتعيالضو ،   وُل اللَّـهسفَقَاَل ر": 
 لَصافَحتْكُم الْملَاِئكَـةُ  ؛لَّذي نَفْسي بِيده ِإن لَو تَدومون علَى ما تَكُونُون عنْدي وفي الذِّكْرِ          وا

كُمشلَى فُرةً،عاعنْظَلَةُ سا حي نلَكو كُمقي طُرفو ،اترةً ثَلَاثَ ماعس٧( و(.  

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٥١ص(انظر االعتصام للشاطيب)١(
فضل دوام الـذكر والفكـر يف أمـور         :باب،التوبة:كتاب،٢٧٥٠حديث رقم   )١٣٥٩ص(صحيح مسلم )٢(

 .واالشتغال بالدنيا،وجواز ترك ذلك يف بعض األوقات،واملراقبة،اآلخرة
ـ               ح:سند احلديث )٣( انَ عملَيس نب فَرعا جنربى أَخيحياللَّفْظُ لرٍ ويسن نب قَطَنو يميى التيحي نى بيحا يثَند ن

       يدهانَ النثْمأَبِي ع نع رِييراسٍ الْجنِ إِيب يدعقَالَ)عبد الرمحن بن مل بن عمرو  (س يديظَلَةَ الْأُسنح نكَانَ : عو 
ولِ اللَّهسابِ ركُت ناحلديث...م." 

)٤( يديظَلَةَ الْأُسنبِيعِ هوحنظله بن :حاأل ابن ربيعة و   :يقال، الر  سـيدى  بيع بن صيفي الكاتـب األ     كثر ابن الر
شهد القادسية وهو ممن ختلـف      با ربعي وحنظلة احد الذين كتبوا لرسول اهللا ويعرف بالكاتب           أالتميمي يكىن   

انظـر  .يب سفيان وعقب له   أمارة معاوية بن    إمات حنظلة الكاتب يف     .هل البصرة يوم اجلمل   أ يف قتال    عن علي 
  ).٣٨٠ص/١ج(االستيعاب البن عبد الرب

يـة يف غريـب احلـديث واألثـر البـن         هاانظـر الن  .واملُالعبـة  واملُمارسـةُ  املُعاجلةُ : املُعافَسة:عافَسنا)٥(
 ).٥١٧ص/٣ج(األثري

)٦(اتعيالضانظـر النهايـة يف     .صناعة أو حرفة أو مال من الرجل معاش وهى املعجمة بالضاد ضيعة عمج :و
  ).٦٦ص/١٧ج(وصحيح مسلم بشرح النووي)٢٣٧ص/٣ج(األثريغريب احلديث واألثر البن 

  :دراسة احلديث)٧(
= 



 ٣١٩

وأنه ال يمكن للمسلم أن يستمر فـي        ، أهمية الترويح  بيان:فوائد الحديث الدعوية والتربوية   
 الرجـل  يكـون  ال :يعني كذا وساعة كذا ساعة  أي :"قال المباركفوري ،العبادة دون راحة  

 الحـضور  سـاعة  ففـي  ،الفتور على وقت وفي الحضور على وقت في يكون بأن منافقاً
  .)١("أنفسكم حظوظ تقضون الفتور ساعة وفي ربكم حقوق تؤدون

  ـــــــــــــــــ
= 
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 الـذارع  اخلفيفة املوحدة وفتح املعجمة بضم ريبالغ البصري ادعب أبو مصغر ومهملة بنون:قَطَن بن نسيرٍ   َ ـ١

بـل  :وقال معروف واألرنؤوط  .يف الثقات وذكره ابن حبان    ،روى له مسلم وأبوداود والترمذي    ،خيطىء صدوق
  .ضعيف يعترب به يف املتابعات والشواهد

   .وقد قرنه مسلم بيحىي بن حيىي التيمي وهوثقة،هو صدوق خيطئ:قال الباحث
وحتـري تقريـب التهـذيب      )٤٥٦ص( التهذيب البن حجـر    وتقريب)٢٢ص/٩ج(انظر الثقات البن حبان   (
  ).١٨٤ص/٣ج(
بضم الضاد املعجمة وفتح الباء املنقوطة بواحدة ويف أخره العني املهملـة            ـ   يعب الض :ـ جعفر بن سليمان   ٢

ـ هذه النسبة إىل ضبيعة بن قيس ى له البخـاري يف التـاريخ    رووسبعني مثان سنة مات البصري سليمان أبو  
 مع شيء فيه  ثقة :وقال الذهيب ،ووثقه ابن معني والعجلي   ،قال أمحد ال بأس به      ، األربعة أصحاب السنن ومسلم و 

 زاهـد   صدوق :وقال ابن حجر  ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ،الشيعة زهاد من وهو أمياً كان :قيل علومه كثرة
  .يتشيع كان لكنه

  .هو صدوق:قال الباحث
روايـة  وتاريخ ابن معني    )٨١ص/٢ج(بن حجر ذيب التهذيب ال  و)٢٢١ص/٤ج(األنساب للسمعاين :انظر( 

والثقات البـن   )٢٩٤ص/١ج(والكاشف للذهيب )٢٦٨ص/١ج(ليومعرفة الثقات للعج  )١٣٠ص/٤ج(الدوري
  ).١٤٠ص(وتقريب التقريب البن حجر)١٤٠ص/٦ج(حبان

 اختالطـه  يكـن  ومل خمـتلط  وهو القطان حيىي رآه وقد،الشيخان به احتج ثقة:يريرياس اجلُ إـ سعيد بن    ٣
 روايته بعد   تزومتي، تالطهخوعده العالئي من القسم األول وهو من كان اختالطه ال يضر لقصر مدة ا             ، فاحشاً

  ).٩٣ص(وقد سبق الترمجة له.واجلريرى اختلط قبل وفاته بعامني فاختالطه ال يضر،االختالط
  .وباقي رجال السند ثقات

فضل دوام  : باب،التوبة  :كتاب،٢٧٥١حديث رقم )١٣٦٠ص ( يف صحيحه  أخرجه مسلم :ختريج احلديث :ثانياً
من طريق عبـد    .واالشتغال بالدنيا ،وجواز ترك ذلك يف بعض األوقات     ،واملراقبة،الذكر والفكر يف أمور اآلخرة    

  .حدثنا سعيد اجلريري به بنحوه:قال) عبد الوارث بن سعيد(الصمد بن عبد الوارث عن أبيه 
 .رواه مسلم يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً

  .)١٨٤ص/٧ج(الترمذي جامع بشرح األحوذي حتفةانظر)١(



 ٣٢٠

   األولالمطلب
  ألحوال الناس في الصالةمراعاته

ولو تأملنا أحوالها لوجدنا أن اهللا تعالى قد        ،الصالة هي الركن الثاني بعد الشهادتين     
ففرضت الصالة خمس مرات في اليوم والليلة مراعـاة ألحـوال           ،راعى أحوال الناس فيها   

  :لكخالف ذف من وعنَّ، بالتخفيف على الناس فيهاوكذلك أمر النبي،الناس
ـ رضـي     عبد اللَّه الَْأنْصارِي    بنِ  جابِرِ عن)٢(بسنده)١(أخرج البخاري في صحيحه   )١٦٢(

فَتَـرك  ،فَوافَقَ معاذًا يـصلِّي ،)٥(وقَد جنَح اللَّيُل )٤(بِنَاضحينِ)٣(َأقْبَل رجٌل:قَاَل ـ  اهللا عنهما
 فَانْطَلَقَ الرجُل وبلَغَه َأن معاذًا نَاَل       ،بِسورة الْبقَرة َأو النِّساء   نَاضحه وَأقْبَل ِإلَى معاذ فَقَرَأ      

ــه ــي،منْ ــَأتَى النَّبِ ــاذًا فَ عم ــه ــشَكَا ِإلَي ــي، فَ ــاَل النَّبِ ــاذُ:"فَقَ عــا م ي:ــان   )٦(َأفَتَّ
  نَأفَات ارٍ ،َأنْتَ َأورثَلَاثَ م،  تَ بِسلَّيلَا صا      فَلَواهـحضسِ والـشَّمو كبر محِ اسـِل ِإذَا   ،باللَّيو

  .)٧("وذُو الْحاجة، والضعيفُ، فَِإنَّه يصلِّي وراءك الْكَبِير،يغْشَى

 ـــــــــــــــــ
 :كتاب،٦٧٣حديث رقم)٢٤٩ص/١ج(صحيح البخاري)١(
 حدثَنا محارِب بن دثَارٍ قَـالَ       : قَالَ )بن احلجاج ( حدثَنا شعبةُ  :حدثَنا آدم بن أَبِي إِياسٍ قَالَ     :سند احلديث )٢(

 ".احلديث...ح أَقْبلَ رجلٌ بِناضحينِ وقَد جن:سمعت جابِر بن عبد اللَّه الْأَنصارِي قَالَ
 حرام بن ملحان وأنكر ذلك      :وقيل، كعب أيب بن حزم : ويقال ،األنصاري كعب أيب بن حرامهو   :رجلٌ)٣(

  ).٤٦ص/٢ج(واإلصابة البن حجر)١٠٠ص/١ج(االستيعاب البن عبد الرب :(ابن حجر انظر
)٤(ننيحقَى اليت اإلبل :ِاضتسها عليها يستقى الذي احلمار أو الثور أو البعري : والناضح،ناضح : واحدعليه ي 

  ).١٥٣ص/٥ج(انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري.،ناضحة باهلاء واألنثى املاء
وكانت الصالة اليت أطال فيها معاذ      .أشبه واألول النصف نحو منه قطْعة :وقيل .أولُه  وجِنحه:جنح اللَّيلُ  )٥(

 النهاية يف غريب احلـديث  :انظر.(صالة املغرب وما يف الصحيح أصح وهي صالة العشاء   : وقيل،صالة العشاء 
 .)١٩٣ص/٢ج(وفتح الباري البن حجر)٨٢١ص/١ج(البن األثري

وفتح الباري البـن    )٧٧٧ص/٣ج(انظر النهاية البن األثري   .بالتطويل عذم ألنه معذب أوضل  مأي  : أَفَتانٌ)٦(
  ).١٩٥ص/٢ج(حجر

  :ديثدراسة احل)٧(
  .رجال اإلسناد كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
القـراءة يف   :بـاب ،الصالة:كتاب،٤٦٥حديث رقم   )٢٢٠ص( يف صحيحه  أخرجه مسلم :ختريج احلديث :ثانياً

  .من طريق سفيان بن عيينة به بنحوه،العشاء
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٣٢١

  
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

 في المأمومينوكان ،إن معاذاًـ رضي اهللا عنه ـ صلى بالناس وأطال بهم الصالة 
 بفعل  م النبي وهنا عل ،فارقه وصلى لوحده  ،ذ للصالة ايل مع وفلما شعر بتط  ، حاجة هرجل ل 

  .وأمر اإلئمة بالتخفيف على المأمومين،معاذ فغضب أشد الغضب
ومـن هنـا    ،وظاهر األحاديث أن تخفيف الصالة إنما هو مراعاة لحال المأمومين         "

  .)١("قال بعضهم ال يكره التطويل إذا علم رضا المأمومين
 لحـال  مراعـاة  الـصالة  تخفيـف  اسـتحباب :"في فوائد الحـديث    ابن حجر  قال
  .)٢("الصالة تخفيف في عذر الدنيا أمور من الحاجة أن وفيه،..المأمومين

  .)٣("بأضعفهم فيه يقتدي ،وأن الصالة تخفيف اإلمام على أن :وفيه:"وقال البغوي
 والتخفيـف  طالـة اإل فـي  تختلف رسول صالة كانت :العلماء قال": النووي قال
 ،طول لهم وال له هناك شغل وال التطويل يؤثرون المأمومون كان فاذا ،األحوال باختالف

 الـصبي  كبكـاء  التخفيف يقتضي ما يعرض ثم،طالةاإل يريد وقد خفف كذلك يكن لم ذاإو
 طـول  نماإ :وقيل فيخفف ،الوقت أثناء في الصالة في يدخل قد أنه هذا إلى وينضم ،ونحوه
 نـه أل والتخفيف جوازها لبيان طالةفاإل ،معظمها في وخفف األقل وهو قاتاألو بعض في
  .)٤(فضلاأل

بـل إنـه    ،أنه بذلك يتقرب إلى اهللا     اإلمام الذي يتعب المأمومين بقراءته       وال يظن "
  .)٥("يخالف سنة الرسول

 على مبدأ التخفيف في الصالة وبخاصة في صـالة الجماعـة مراعـاة     وقد أكد 
  :وحده فله أن يطيل ما شاءفإذا صلى الرجل ،نوال المأموميألح

ِإذَا :" قَـالَ  عن َأبِي هريرةَ َأن رسوَل اللَّه     )٢(بسنده)١(أخرج البخاري في صحيحه   )١٦٣(

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٢ص/٣ج(ح صحيح مسلمانظر فتح املنعم شر)١(
 ).١٩٧ص/٢ج(انظر فتح الباري البن حجر)٢(
 األرناؤوط شعيب : حتقيق،)هـ٣٢٩ت(البغوي مسعود بن احلسني:تأليف)٧٣ص/٣ج( السنة شرحانظر  )٣(
 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ـ بريوت ـ دمشق - اإلسالمي املكتب،الثانية :  الطبعة،الشاويش زهري حممد -
 ).١٧٤ص/٤ج(لنوويانظر صحيح مسلم بشرح ا)٤(
 .)٢١ص/٣ج(انظر فتح املنعم  شرح صحيح مسلم )٥(



 ٣٢٢

م وِإذَا صـلَّى َأحـدكُ  ، والْكَبِيـر ،والـسقيم ،فَِإن منْهم الضعيفَ،صلَّى َأحدكُم ِللنَّاسِ فَلْيخَفِّفْ 
هِلنَفْس،ا شَاءْل مطَو٣(" فَلْي(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
  . صحاب حاجات خاصةأوبخاصة أن فيهم ،يراعي أحوال قومه كان
 فيـه  خـالف  ال وهذا قومه حال يراعي أن له ينبغي اإلمام أن على يدل فهذا:""قال العيني 

  .)٤("الصالة تخفيف في عذر الدنيا أمور من الحاجة أن ذلك ومن ،ألحد
ل أمه مـا    فيخفف صالته حتى ال يحم    ،أنه يسمع بكاء الصغار   ولقد كان من شأنه   

  :ال تطيقه
ـ    عن َأنَسِ بـنِ ماِلـك   بسنده أخرج البخاري في صحيحه*  عـن   ـ رضـي اهللا عنـه 

النَّبِي،قَاَل":   لَاةي الصخُُل فا فَأَ  ،ِإنِّي لََأدِإطَالَتَه فَُأرِيد  بِيالص كَاءب عمز،سوفََأتَجمم   نم لَما َأع
  .)٥("ُأمه من بكَاِئه شدة وجد

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 النبي شفقة وفي الحديث ما يشير إلى    "، كان رحيماً بجميع الناس   إن رسول اهللا  

  .)٦("والصغير منهم الكبير أحوال ومراعاة أصحابهب
 ال وأن ،مـصلحتهم  ومراعـاة  االتبـاع  وسائر بالمأمومين الرفق على دليل فيهو"
 النـساء  صالة جواز وفيه ،ضرورة غير من يسيراً كان وإن ،عليهم يشق ما عليهم يدخل

  ـــــــــــــــــ
= 
 مـا  فليطـول  لنفسه صلى إذا  باب :باب،األذان:كتاب،٦٧١حديث رقم )٢٤٨ص/١ج(صحيح البخاري )١(

 .شاء
 عن  )د اهللا بن ذكوان   عب( عن أَبِي الزناد   )بن أنس (دثَنا عبد اللَّه بن يوسف قَالَ أَخبرنا مالك       َ:سند احلديث )٢(

 ".احلديث... إِذَا صلَّى أَحدكُم: قَالَ عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه)عبد الرمحن بن هرمز(الْأَعرجِ
  :دراسة احلديث)٣(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
أمـر األئمـة    :باب،الصالة:كتاب،٤٦٧قمحديث ر )٢٢١ص( يف صحيحه  أخرجه مسلم :ختريج احلديث :ثانياً

  .ـ" والصغري:"ـ وزاد فيهعن أيب الزناد به ،من طريق املغرية بن عبد الرمحن احلازمي،بتخفيف الصالة يف متام
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٢٤٠ص/٥ج(انظر عمدة القاري للعيين)٤(
 ).١٣٧حديث رقم (وسبق دراسة احلديث ،ومسلم يف صحيحيهمارواه البخاري :دراسة احلديث)٥(
 ).٢٠٢ص/٢ج(انظر فتح الباري البن حجر)٦(



 ٣٢٣

  .)١(" المسجد إدخاله يجوز الصبي وأن ،المسجد في الرجال مع
ة المشقة علـى    أن تكون خشية أن تكون مظن      كثيراً من األمور التي تمنى    وترك

  :أمته
َأن -رضـي اللَّـه عنْـه      -عن َأبِي هريرةَ    )٣(بسنده)٢(أخرج البخاري في صحيحه   )١٦٤(

 وَل اللَّهسر َي    :" قَالتلَى ُأمَأشُقَّ ع لَا َأنكُـلِّ       ،لَو ـعم اكوبِالـس متُهرلَى النَّاسِ لََأمع َأو 
لَاة٤("ص(.  

  :عوية والتربويةفوائد الحديث الد
 فـضل  علـى  دليل وفيه:"قال ابن عبد البر   ،يبين الحديث أهمية التيسير على الناس     

  .)٥("مكروه منها يشق ما وأن الديانة أمور في التيسير
 المـشقة  لثبوت األمر انتفاء على الحديث فدل :"وقال ابن حجر نقالً عن البيضاوي    

  .)٦("المشقة وتلثب منفيا األمر فيكون ثبوت النفي انتفاء ألن
  .)٧("بأمته الرفق من لنبيا عليه كان ما بيان  وفيه:"وقال النووي

  
  

 ـــــــــــــــــ
 ).١٨٧ص/٤ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي)١(
  .السواك يوم اجلمعة:باب،اجلمعة: كتاب،٨٤٧حديث رقم)٣٠٣ص/١ج(حيح البخاريص)٢(
ـ  أَخبرنا مالك عن أَبِي الزناد عن الْأَعرجِ عن أَبِي هريـرةَ   :قَالَحدثَنا عبد اللَّه بن يوسف :سند احلديث)٣(

هنع اللَّه يضـر ولَ اللَّهسأَنَّ ر َقَال ":قلَا أَنْ أَشاحلديث... لَو." 
  :راسة احلديثد)٤(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
من طريق سفيان بن عيينـة بـه        ،السواك:باب،الطهارة  :كتاب)١٤٠ص(أخرجه مسلم   :حلديثختريج ا :ثانياً  
  .بنحوه
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبـد         أيب:تأليف) ١٩٩ص/٧ج( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد       نظر)٥(
وزارة عموم األوقـاف    ،حممد عبد الكبري البكري    ،مصطفى بن أمحد العلوي     :قيقحت،)هـ٤٦٣،ت(الرب النمري 

 .هـ١٣٨٧ املغرب ،-والشؤون اإلسالمية 
 ).٣٧٥ص/٢ج(انظر فتح الباري البن حجر)٦(
 ).١٤٤ص/٣ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي)٧(



 ٣٢٤

  : تأخير صالة العشاء اآلخرة رعاية ألمتهوكذلك ترك
ـ    عن عبد اللَّه بنِ عمر)٢(بسنده)١(أخرج مسلم في صحيحه)١٦٥(   ـ رضـي اهللا عنـه 

فَخَرج ِإلَينَا حين ذَهب ثُلُثُ     ، ِلصلَاة الْعشَاء الْآخرة   سوَل اللَّه مكَثْنَا ذَاتَ لَيلَة نَنْتَظر ر    :قَاَل
 ِإنَّكُـم   :" فَقَاَل حـين خَـرج     ، َأو غَير ذَِلك   ، َأو بعده فَلَا نَدرِي َأشَيء شَغَلَه في َأهله        ،اللَّيِل

    ا َأههرنْتَظا يلَاةً مص ونرلَتَنْتَظ  كُمرينٍ غَيُل د،          هـذه تُ بِهِملَّيي لَصتلَى ُأمثْقَُل عي لَا َأنلَوو 
  .)٣("الساعةَ ثُم َأمر الْمَؤذِّن فََأقَام الصلَاةَ وصلَّى

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
وحرصه على مـا يـنفعهم دون أن يجلـب علـيهم مـا ال               ، بأمته رحمة النبي 

  .يعونهيستط
  :في الجمع بين الصالتين وقصر الصالة تيسيراً على أمته ورخص

ـ     ابن عبـاسٍ عن)٥(بسنده)٤( أخرج مسلم في صحيحه)١٦٦(  َأن  ـ رضـي اهللا عنـه 

 ـــــــــــــــــ
  .وتأخريهاوقت العشاء :باب،املساجد ومواضع الصالة:كتاب،٦٣٩حديث رقم)٢٩٠ص(صحيح مسلم)١(
بن (حدثَنا جرِير:أَخبرنا وقَالَ زهير :حدثَنِي زهير بن حربٍ وإِسحق بن إِبراهيم قَالَ إِسحق          و:سند احلديث )٢(

  ـ اللَّه بنِ عمر  عن عبد )موىل بن عمر( عن نافعٍ)بن عتيبة( عن الْحكَمِ)بن املعتمر( عن منصورٍ)عبد احلميد
 ".احلديث...قَالَ مكَثْنا ذَات لَيلَة ننتظرر ضي اهللا عنه ـ 

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً:دراسة احلديث)٣(
 دلـس  رمبـا  أنه إال فقيه ثبت ثقة الكويف الكندي حممد أبو ـاًمصغر موحدة مث مبثناهـ   :ـ احلكم بن عتيبة   

  .روى له الستة وستون نيف وله بعدها وأ عشرة ثالثمائة و سنة مات
  .هو ثقة تبت وتدليسه ال يضر وإن مل يصرح بالسماع ألن ابن حجر عده من الطبقة الثانية:قال الباحث

  )٣٠(و طبقات املدلسني البن حجر)١٧٥ص(تقريب التهذيب:انظر(
  .وباقي رجال السند ثقات

النوم قبـل   :باب،مواقيت الصالة :كتاب،٥٤٥حديث رقم )٢٠٨ص/١ج(أخرجه البخاري :ختريج احلديث :ثانياً
  .من طريق ابن جريج عن نافع  عن ابن عمر بنحوه.العشاء ملن غلب

  . وتقدمي رواية مسلم لزيادة بيان.رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً
ـ   :باب،صالة املسافرين وقصرها  :كتاب،٧٠٥حديث رقم )٣٢٣ص(صحيح مسلم )٤( صالتني يف اجلمع بـني ال

 .احلضر
حـدثَنا  )بن خالد (دثَنا يحيى بن حبِيبٍ الْحارِثي حدثَنا خالد يعنِي ابن الْحارِث حدثَنا قُرةُ           ح:سند احلديث )٥(

جمع بين الصلَاة في سـفْرة  سولَ اللَّه حدثَنا سعيد بن جبيرٍ حدثَنا ابن عباسٍ أَنَّ ر)حممد بن تدرس (أَبو الزبيرِ 
  ".احلديث...سافَرها



 ٣٢٥

 وَل اللَّهسر                ِـرالظُّه نـيب ـعمفَج وكتَب ةوي غَزا فهافَرس ةفْري سف لَاةالص نيب عمج 
يد    وعقَاَل س شَاءالْعغْرِبِ والْمرِ وصاسٍ   ٌ:الْعبنِ عفَقُلْتُ ِلاب :    لَى ذَِلكع لَهما حقَـالَ  ، م :  ادَأر 

تَهُأم رِجحلَا ي ١("َأن(.  
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

وبخاصـة  ، فيها التيسير ورفع المشقة    وروعي،إن العبادات ومنها الصالة شرعت      
ولخـص ذلـك اإلمـام النـووي        ،وقد اختلف األئمة في فهم الحـديث      ،مع وجود األعذار  

 مـن  معنـاه  في هو مما نحوه أو،المرض بعذر الجمع على محمولال:قال من ومنهم":بقوله
 يتخـذه  ال لمـن  للحاجة الحضر في الجمع جواز إلى األئمة من جماعة وذهب،...األعذار
 وال بمـرض  يعللـه  فلـم  "أمتـه  يحـرج  ال أن ادأر :"عباس بنا قول ظاهر ويؤيده،عادة
  .)٢("غيره

 خفْـتُم  فَإن { :قال تعالى،وروعيت حالة الخوف عند أداء الصالة فشرعت صالة الخوف

  .)٣(}تَعلَمون تَكُونُواْ لَم ما علَّمكُم كَما اللّه َأمنتُم فَاذْكُرواْ فَِإذَا ركْبانًا َأو فَرِجاالً
  .)٤(رجليه على والراجل دابته على الراكب يصليية ومعنى اآل

ـ  عن ابنِ عباسٍ أخرج مسلم في صحيحه بسندهو*  فَـرض  : قَـالَ  ـ رضي اهللا عنهما 
 وفـي الْخَـوف     ، وفي السفَرِ ركْعتَـينِ    ، في الْحضرِ َأربعا   نَبِيكُماللَّه الصلَاةَ علَى ِلسانِ     

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث)١(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
وقد سبق  ،  الستة  ورواية أيب الزبري يف الكتب     .وقد صرح يف هذه الرواية بالسماع     ،هو ثقة يدلس  :أَبو الزبيرِ ـ  

  ).٢٠ص(الترمجة له 
  .سند ثقاتوباقي رجال ال

مواقيـت  :كتـاب ،٥١٨حـديث رقـم   )٢٠١ص/١ج(  يف صـحيحه   أخرجه البخاري :ختريج احلديث :ثانياً
 عن دينار بن عمرو عن زيد بن محاد عن )حممد بن الفضل  (النعمان  أيب تأخري الظهر إىل العصر عن    :باب،الصالة
  "أراد أن ال حيرج أمته"ر قيه لفظـ ومل يذك  عن عبداهللا بن عباسزيد بن جابر
 فيهـا   ن أل  على البخاري  مي رواية مسلم  وتقد،ه البخاري ومسلم يف صحيحيهما    روا:احلكم على احلديث  :ثالثاً

 .زيادة بيان
 ).٢١٩ـ٢١٨ص/٥ج(صحيح مسلم بشرح النوويانظر)٢(
     .٢٣٩ البقرة آية  سورة )٣(
  ).٢٥٩ص/١ج( للشوكاينتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسريانظر ف )٤(
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  .)٢(")١(ركْعةً
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

إلـى  ،نه يجوز للمسلم في بعض الحاالت أن يقصر الصالة الرباعية         أبين الحديث   
فبعضهم أجاز ذلك وبعضهم منـع  ،وأما صالة ركعة واحدة فاختلف الفقهاء في ذلك ،ركعتين

  .وهو رأي الجمهور
 ،العلـم  أهـل  أكثر ولق وهذا ،الركعات عدد في للخوف تأثير وال :"ةقدام ابن قال

  .)٣("القتال شدة عند  ركعةجعلها وإنما ،ركعة يجيزون ال العلم أهل وسائر
 فـى  القـولين  كأحد ركعة والسفر الخوف فى الفرض إن قال ومن":قال ابن تيمية  

 قد والخوف السفر فيكون ،وسفر خوف كان إذا فمراده ،حزم ابن مذهب وهو أحمد مذهب
  .)٤("ركعة إلى القصر أفادا

 اإلمـام  مـع  ركعة به المراد أن على هذه مجاهد رواية  وتأولوا ":وقال ابن حجر  
  .)٥("الثانية نفى فيه وليس

  : بالكيفية التي ال تشق عليهم الصالة للناسوقد رخص
رضـي اللَّـه    ـ   )٨(عن عمران بنِ حصينٍ   )٧(بسنده)٦(أخرج البخاري في صحيحه   )١٦٧(

 ـــــــــــــــــ
 يف العام   الرقاع ذات غزوة يف صليت ما أول إن:اجلمهور فقال،اخلوف صالة بيان نزل سنة أي يف واختلفوا)١(

  ).٢٥٥ص/٦ج(انظر عمدة القاري للعيين.الرابع من اهلجرة
  .رواه مسلم يف صحيحه واحلديث)٩حديث رقم  (سبق دراسة احلديث)٢(
عبد اهللا بن أمحـد بـن قدامـة         : تأليف )١٣٩ص/٢ج (بل الشيباين املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حن      انظر  )٣(

 .هـ١٤٠٥ – بريوت -دار الفكر ،األوىل :  حممد، الطبعةيباملقدسي أ
 ).٩٩ص/٢٤ج(جمموع الفتاوى البن تيمية)٤(
 ).٤٣٤ص/٢ج(فتح الباري البن حجر)٥(
 .صلى على جنبه،اً إذا مل يطق قاعد:باب،اجلمعة:كتاب،١٠٦٦حديث رقم)٣٧٦ص/١ج(صحيح البخاري)٦(
 : قَـالَ  ، عن إِبراهيم بنِ طَهمـانَ     )بن املبارك ( عن عبد اللَّه   )عبد اهللا بن عثمان   (حدثَنا عبدانُ :سند احلديث )٧(

نيسثَنِي الْحدبن ذكوان(ح(َةديرنِ باب نع بكْتالْم )انَ )عبد اهللا بن بريدة بن احلصيبرمع ننٍ   عيصنِ حـ ب
هنع اللَّه يضـر رياسوبِي ب تاحلديث... قَالَ كَان." 

 عم ران أسلم عمران بن حصني عام خيرب وكان من فضالء الصحابة وفقهائهم سكن             :عمرانَ بنِ حصينٍ  )٨(
ـ     .بن حصني البصرة ومات ا سنة ثنـتني ومخـسني ىف خالفـة معاويـة              ا د انظـر االسـتيعاب البـن عب

 ).١٢٠٨ص/٣ج(الرب
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نْهـ ع  فَـِإن لَـم   ، صلِّ قَاِئما:" فَقَاَل، عن الصلَاةفَسَألْتُ النَّبِي ،تْ بِي بواسير كَانَ: قَاَل 
عتَطا،تَسدنْبٍ، فَقَاعلَى جفَع عتَطتَس لَم ١(" فَِإن(.  

 ـــــــــــــــــ
   :دراسة احلديث)١(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 وأبـو  ،والـدارقطين ،وإسحاق بن راهوية  ،وابن معني ،أمحد وثقه :سعيد أبو اخلراساين ـ إبراهيم بن طهمان   ١

 شـيئاً  مييل احلديث حسنثقة :وقال صاحل بن حممد،وابن الصالح ،وعثمان بن سعيد الدارمي   ،داود وأبو ،حامت
  ثقة :"وقال ابن حجر يف التقريب    ،وذكره ابن حبان يف الثقات    ،به بأس ال :العجلى وقال ،اإلميان يف االرجاء إىل
يقـال معـروف    .روى لـه الـستة    ،وستني مثانمائة و  سنة مات .عنه رجع :ويقال لإلرجاء فيه وتكلم ربغ

    ،يرجو ألهل الكبائر الغفرانبل كان ممن ،مل يكن إبراهيم بن طهمان مرجئاً باملعىن املعروف:واألرنؤوط
، أعلـم  واهللا عنه رجع أنه احلاكم ذكر بل إليه داعية كان وال ،اإلرجاء يف غلوه يثبت ومل،هو ثقة :قال الباحث 

 تـرك  وأنّ ، عمـل  بال قول اإلميان أنّ :اخلبيث املذهب هذا ، إرجاؤهم يكن مل:وقال املزي عن أيب الصلت    
 الـذين  ، وغريهـم  اخلوارج على رداً ؛ الغفران الكبائر ألهل يرجون أم : إرجاؤهم كان بل ، اليضر العمل

 مـن  واإلغراب التفرد  لعل و .كذلك وحنن ، بالذنوب واليكفرون يرجئون وكانوا ، بالذنوب الناس يكفرون
 والـراوي .ثقة عنه روى إذا احلديث صحيح ثقة أنه فيه احلقو :"يف التهذيب  قال ابن حجر  ،منه ال  عنه الرواة

  .وكذلك عبدان،عنه عبد اهللا بن املبارك وهو ثقة ثبت
 )٣٥٤ص/٤ج(وتا ريخ ابن معني رواية الـدوري      )٥٣٨ص  /٢ج(العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن حنبل     :انظر(

واجلرح والتعـديل   )١١٣ص/١ج(و ذيب التهذيب البن حجر    )١١٢،١١١ص/٢ج(وذيب الكمال للمزي  
ــامت ــن أيب ح ــات ل)١٠٧ص/٢ج(الب ــة الثق ــيومعرف ــن )٢١١ص/١ج(لعجل ــوم احلــديث الب و عل

وتقريب التهذيب البن   ) ٢٧ص/٦ج(والثقات البن حبان  )٢١٤ص/١ج(والكاشف للذهيب   )٢٠٤ص(الصالح
  ).٨٩ص/١ج(وحترير تقريب التهذيب لبشار واألرنؤوط)٩٠ص(حجر
لة وسـكون الـواو يف      بفتح العني املهم  ـ   ذيوالع املكتب ملِّعاملُ وانكْذَ بن احلسنيهو:الْمكْتبـ احلسني   ٢

ـ آخرها الذال املعجمة هذه النسبة إىل بين عوذ وهو بطن من األزد ، وأبو حـامت ، ثقه ابن سعد وابن معنيو ، 
 وهـم  رمبـا   ثقة :وقال ابن حجر  ،وقال أبو زرعة ليس به بأس     ، لذهيبوا،وأبوبكر البزار ،والعجلي  ، والنسائي

  . روى له الستةوأربعني مخسمائة و سنة مات،
   .ومن يسلم من الوهم، هو ثقة:الباحثقال 

واجلـرح والتعـديل البـن أيب       )٢٩٣ص/٢ج(ـذيب التهـذيب   و)٢٥٦ص/٤(األنساب للسمعاين :انظر(
  .)١٦٦ص(وتقريب التهذيب)٣٣٢ص/١ج(والكاشف للذهيب)٥٢ص/٣ج(حامت

  .وباقي رجال السند ثقات
 صالة  باب :باب،اجلمعة:تابك،١٠٦٥حديث رقم )٣٧٥ص/١ج( أيضاً خرجه البخاري وأ:ختريج احلديث :ثانياً

  .من طريق عبد الوراث عن حسني املعلم به بنحوه،مياءباإل القاعد
= 
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  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
والـه   المصلي فـي جميـع أح      قد راعى النبي  و،الفريضة صالة فى الحديث هذا

وأجاز له أن يصلي على جنبه عنـد عجـزه   ،فأجاز له أن يصلي قاعداً إذا لم يستطع القيام        
  .وكل ذلك مقيد باالستطاعة،عن الصالة قاعداً

 عامـة،  بصفة األعذار أهل صالة في أصالً يعتبر الشريف النبوي الحديث  هذا إن
 كيفيـة  فـي  التـدرج  الحديث وفي ذلك، وغير خوفاً، يكون وقد مرضاً، يكون قد والعذر
  .التكليف خفة في اإلسالم سماحة وصلت مدى أي إلى لنا يبين وهو الصالة،

 ثـم  ،االستطاعة بعدم إال فرضه يسقط ال القيام أن لك يبين هذا":قال ابن عبد البر   
 إلى يصير حتى عليه القدرة عدم عند يسقط شيء شيء كذلك ثم،يستطع لم إذا القعود كذلك

  .)١("النافلة في ال الفرض في كله وهذا ذلك يعجم فيسقط اإلغماء
 إلى األمر به ينتهى حتى ،يقدر كما يصليها أنه مجمعون والعلماء:"وقال ابن بطال  

  .)٢("عليه تيسر كيفما جنبه على أو،ظهره على اإليماء
  : مؤذن الظهر أن يبرد بالصالة مراعاة لحال المصلينوقد أمر النبي

 ، الظُّهـر َأذَّن مَؤذِّن النَّبِي:عن َأبِي ذَر قَاَل)٤(بسنده)٣(حهأخرج البخاري في صحي  )١٦٨(
فَِإذَا اشْـتَد الْحـر     ،)٥(شدةُ الْحر من فَيحِ جهنَّم    ":قَاَلو،انْتَظر انْتَظر :َأو قَالَ ،َأبرِد َأبرِد :"فَقَاَل

  ـــــــــــــــــ
= 
 .رواه البخاري يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً

 .)١٣٥ص/١ج( البن عبد الرب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدانظر)١(
 ).١٠٤ص/٣ج(صحيح البخاري البن بطالشرح )٢(

 شـدة  يف بـالظهر  اإلبراد  باب ،مواقيت الصالة :كتاب،٥١١حديث رقم )١٩٩ص/١ج(لبخاريصحيح ا )٣(
 .احلر

 عـن  )بن احلجاج( قَالَ حدثَنا شعبةُ   )حممد بن جعفر  (حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَ حدثَنا غُندر      :سند احلديث )٤(
نب ديز عمنِ سساجِرِ أَبِي الْحهالْمبِيذِّنُ النؤقَالَ أَذَّنَ م أَبِي ذَر نبٍ عهاحلديث... و." 

فاحلـديث علـى     ومتييـزاً  ادراكاً النار   يف جعلفمن قائل أن اهللا      :بعضهم فقال معناه يف العلماء ختلفا)٥(
 سـتعارة واال التـشبيه  وجه على هو بل ظاهره على هو ليس :وقيل،خملوقة النار أن السنة أهل ومذهب،ظاهره

 ظـاهر  ألنـه  األول والـصواب ،حروره واجتنبوا فاحذروه ،جهنم نار يشبه احلر شدة أن وتقديره ،والتقريب
  ).١٢٠ص/٥ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي.حقيقته على محله من مانع وال احلديث
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  .)٣(")٢(نَا فَيء التُّلُوِل حتَّى رَأي،عن الصلَاة)١(فََأبرِدوا
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

استحباب اإلبراد بصالة الظهر لوجود المشقة وهو شدة الحر وبخاصة في صـالة             
  .الجماعة

 وقت لكونه سجرها وقت الترك وحكمة، المشقة دفع اإلبراد فحكمة":قال ابن حجر  
  .)٤("الغضب أثر ظهور

 عنـد  العصر في يشرع وال الظهر في يشرع إنما برادإلا أن  واعلم :"وقال النووي 
  .)٥("الجمهور عند الجمعة صالة في يشرع وال،..العلماء من أحد
  
  

 ـــــــــــــــــ
 ،بـرد  اهلـاجرة  حر إىل باإلضافة ألنه ،إبراداً ذلك ومسي الزوال بعد الشمس وهج انكسار :اإلبراد:اأَبرِدو)١(

الفـائق يف غريـب     و)١٨٦ص/١ج(غريـب احلـديث للخطـايب     :انظـر .البرد يف الدخول اإلبراد وحقيقة
حممـد أبـو الفـضل      -علي حممد البجاوي    :  حتقيق   ،محود بن عمر الزخمشري    : تأليف)٩١ص/١ج(احلديث
  . لبنان–دار املعرفة ،الطبعة الثانية،إبراهيم

 مـا  الظل و جانب إىل جانب من لرجوعه فيئاً الظل مسي وإمنا ،الظل من الزوال بعد ما الفيء:فَيَء التلُولِ )٢(
 تل مجع  التلول و.بالغداة يكون الظل أن كما بالعشي يكون والفيء،الشمس   نسخ ما والفيء،الشمس نسخته

 أنه التلول يفء نارأي قوله  ومعىن ،مكدوساً تكون منه الرابية وهي التراب من لتلوا ،منه كومة الرمل من والتل،
 زوال بعـد  الإ العادة يف يفء هلا يصري وال منتصبة غري منبطحة والتلول يفء للتلول صار حىت كثريا تأخريا أخر

قاسم بن عبد اهللا    : تأليف)٧٣ص(أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء       :انظر ( بكثري الشمس
 -دار الوفـاء    ، الطبعة األوىل  ،أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي    . د: ق حتقي ،)هـ٩٧٨،ت(بن أمري علي القونوي   ا

  ).٢٢ص/٥ج(وعمدة القاري للعيين)١١٩ص/٥ج(وصحيح مسلم بشرح النووي،هـ١٤٠٦،جدة
  :دراسة احلديث)٣(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
املـساجد ومواضـع   :بكتـا ،٦١٦حـديث رقـم  )٢٨٣ص( يف صحيحهأخرجه مسلم:ختريج احلديث :ثانياً

عن حممد بن املثىن .ويناله احلر يف طريقه  ،استحباب اإلبراد بالظهر يف شدة احلر ملن ميضي إىل مجاعة         :باب،الصالة
   .عن حممد بن جعفر به بنحوه

 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً
 ).١٧ص/٢ج(انظر فتح الباري البن حجر)٤(
  ).١٢٠ص/٥ج(لم بشرح النوويانظر صحيح مس)٥(



 ٣٣٠

  :في التخلف عن الجماعة في المسجد بعذر وأباح
 محمود بن الربِيعِ وزعم َأنَّه عقََل رسوَل اللَّـه  عن   بسنده صحيحهأخرج البخاري في    *

ثُـم   ،)١(سمعتُ عتْبان بن ماِلك الَْأنْـصارِي : قَاَل،من دلْوٍ كَان في دارِهم    َل مجةً مجها  وعقَ
ِإنِّي َأنْكَرتُ بصرِي   : فَقُلْتُ  فََأتَيتُ النَّبِي  ،كُنْتُ ُأصلِّي ِلقَومي بني ساِلمٍ    : قَالَ ،َأحد بني ساِلمٍ  

 الس ِإني     ومقَو جِدسم نيبي ونيوُل بوَل تَحتَّى        ،يكَانًا حي متيي بتَ فلَّيجِْئتَ فَص تُ َأنَّكددفَلَو
 وَأبو بكْرٍ معه بعد ما اشْتَد       فَغَدا علَي رسوُل اللَّه   ،"َأفْعُل ِإن شَاء اللَّه   :"فَقَاَل،َأتَّخذَه مسجِدا 

 ،"َأين تُحب َأن ُأصلِّي من بيتـك      :" فَلَم يجلس حتَّى قَالَ    ، فََأذنْتُ لَه،  فَاستَْأذَن النَّبِي ،هارالنَّ
        يهف لِّيصي َأن بي َأحكَانِ الَّذالْم نم هِإلَي فََأشَار،   فَفْنَا خَلْفَهفَص نَا     ، فَقَاملَّمسو لَّمس ثُم  ينح

لَّم٢("س(.  
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

مراعـاة ألحـوال بعـض      ،كمطر وسيول ،جواز التخلف عن صالة الجماعة لعذر     
  . عنهمالمشقةالناس من باب رفع 

وحـب  ،أهميـة التيـسير علـى النـاس    :ومن الفوائد المـستنبطة مـن الحـديث     
  .بة في بيوت الصحاوصالة النبي،لصحابته وشفقته عليهمالنبي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
ومل يذكره ابن إسحاق فيمن ذكره ،بن عمرو بن العجالن األنصارى اخلزرجي شهد بدراً:عتبان بن مالك )١(

 أعمى ذهب بصره على عهد رسول  ـرضى اهللا عنهـ  ابن هشام وكان : وذكره غريه فيما قال،من البدريني
  .ىف خالفة معاوية مث عمى بعد ومات ، كان ضرير البصر:ويقال،اهللا

 .)١٤٥حديث رقم(وقد سبق دراسته،رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما احلديث)٢(



 ٣٣١

  المطلب الثاني
  ألحوال الناس في الصدقة والزكاةمراعاته
ومـع كـون    ،كاة وجعلها الركن الثالث بعد الشهادتين والصالة      فرض اهللا تعالى الز   

 أحـوال النـاس فـي       إال أن اإلسالم  راعى    ،يها اإلسالم الزكاة من األصول التي يبنى عل     
  . من تؤخذ منه الزكاةالصدقات فراعى

ـ عن ابنِ عباسٍ  البخاري في صحيحه بسندهأخرج* ـ    قَـاَل  : قَـالَ ـ رضي اللَّه عنْهما
وُل اللَّهسرٍلبنِ جب اذعنِ  ـ رضي اهللا عنه ـ   ِلممِإلَى الْي ثَهعب ينا  ": حمي قَوتَْأتس ِإنَّك
 .ن يشْهدوا َأن لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وَأن محمدا رسوُل اللَّه           فَادعهم ِإلَى أَ   : فَِإذَا جِْئتَهم  .َأهَل كتَابٍ 

     مهفََأخْبِر بِذَِلك وا لَكَأطَاع مه مٍ             :فَِإنـوي كُـلِّ يف اتلَوص سخَم هِملَيع ضفَر قَد اللَّه َأن 
لَةلَيو.     بِذَِلك وا لَكَأطَاع مه فَ ، فَِإن مهقَةً      :َأخْبِردص هِملَيع ضفَر قَد اللَّه َأن ،     ـنتُْؤخَـذُ م 

   اِئهِملَى فُقَرع دفَتُر اِئهِميَأغْن.     بِذَِلك وا لَكَأطَاع مه فَِإن .  اِئمكَرو اك١( فَِإي( اِلهِمـوَأم .  اتَّـقو 
 .)٢(" وبين اللَّه حجاب فَِإنَّه لَيس بينَه.دعوةَ الْمظْلُومِ

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 تلك  لذلك راعى   ، لنفوس الناس  فإن الشيء الثمين محبب إلى النفس         مراعاته  

  .وال يجبيها في مال الزكاة،وأمر معاذاً  أن يترك كرائم أموالهم،الفطرة
 ،الفقـراء  لمواساة الزكاة أن فيه والنكتة ،المال خيار أخذ ترك ففيه ":قال ابن حجر  

  .)٣("بذلك رضوا إن إال األغنياء بمال اإلجحاف ذلك يناسب فال
 يأخـذ  بـل  ،الزكـاة  أداء في المال كرائم أخذ الساعى على يحرم أنه وفيه:"وقال النووي 

  .)٤("الوسط
 يتعامل مع الراغبين في اإلنفاق في سـبيل اهللا تعـالى علـى وتيـرة                ولم يكن "
أحـد  وأخبـر ،ياً من التصدق بأحد الثوبين اللذين قد تصدق بهما عليه       صحابفمنع.واحدة

غيـره  كما أمر ،أنه يجزيه الثلث  ، الراغبين في االنخالع من ماله كله صدقة هللا ورسوله        

 ـــــــــــــــــ
)١(مائكَرها أي :وفَائسا تتعلَّق اليت ن فْسكها نها مالصتخانظر النهاية يف غريب احلديث    . لنفسه وي)ــ  ٤ج

  )٣٠٠ص
  .)٢٠حديث رقم(ديثوقد سبق دراسة احل،رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما)٢(
 ).٣٦٠ص/٣ج(فتح الباري البن حجرانظر)٣(
 ).١٩٧ص/١ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي)٤(



 ٣٣٢

قد وافق على تصدق الفاروق ـ  ولكنه، بعض مالهأن يمسك عليهالذي أبدى مثل رغبته 
ـ تيان الصديق ـ رضي اهللا عنه ولم يعترض على إ،رضي اهللا عنه ـ بنصف ماله   بكـل   

  .)١("ما كان عنده لإلنفاق في سبيل اهللا تعالى
ـ رضي اللَّه عنْـه ـ )٤(كَعب بن ماِلكعن  )٣(بسنده)٢(أخرج البخاري في صحيحه)١٦٩(   

 وِإلَـى رسـوِله  ،ى اللَّـه  يا رسوَل اللَّه ِإن من تَوبتي َأن َأنْخَلع من ماِلي صدقَةً ِإلَ        :قُلْتُ
  .)٥(" فَِإنِّي ُأمسك سهمي الَّذي بِخَيبر: قُلْتُ،" َأمسك علَيك بعض ماِلك فَهو خَير لَك:"قَاَل

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 أن  فخاف.عندما تاب اهللا عليه     ، لحالة كعب بن مالك    ِفي الحديث مراعاة النبي   

  .من التصدق بكل مالهعه  لذلك من؛ن التصدق بكل ماله شاق على نفسهيكو
  

  

 ـــــــــــــــــ
  ).١٠٧ص("بتصرف يسري"لفضل إهلي،مراعاة أحوال املخاطبني)١(
 أو ماله بعض أوقف أو تصدق إذا  باب ،كتابالوصايا،٢٦٠٦حديث رقم )١٠١٣ص/٣ج(صحيح اليخاري )٢(

 .جائز فهو دوابه أو رقيقه بعض
 )الزهـري ( عن ابنِ شهابٍ)بن خالد( عن عقَيلٍ)بن سعد(حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ حدثَنا اللَّيثُ     :سند احلديث )٣(

رضي ـ ب بن مالك   سمعت كَع: أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن عبد اللَّه بنِ كَعبٍ أَنَّ عبد اللَّه بن كَعبٍ قَالَ:قَالَ
هنع ـاللَّه قُلْت :علخي أَنْ أَنتبوت نإِنَّ م ولَ اللَّهسا راحلديث... ي." 

وملا قـدم علـى     ،شهد العقبة الثانية    ، األنصاري اخلزرجى يكىن أبا عبد اهللا     :بن أىب كعب  :كعب بن مالك  )٤(
ومل يـشهد بـدرا   ،ن عبيد اهللا وكان أحد شعراء رسول اهللا آخى بني كعب وبني طلحة ب  رسول اهللا  املدينة   

 فاهللا تعاىل أعلم وهـو أحـد    إنه شهد بدراً: فإنه ختلف عنها وقد قيل، واملشاهد كلها حاشا تبوك وشهد أحداً 
 اَألرض بِما هِمعلَي ضاقَت إِذَا حتى خلِّفُواْ الَّذين وعلَى الثَّالَثَة{الثالثة األنصار الذين قال اهللا فيهم 

تبحر اقَتضو هِملَيع هوتوىف كعب بن مالك ىف زمن معاويـة سـنة   .١١٨سورة التوبة آية  }مأَنفُس
مخسني وقيل سنة ثالث ومخسني وهو ابن سبع وسـبعني وكـان قـد عمـى وذهـب بـصره ىف آخـر                       

  ).١٣٢٣ص/٣ج(االستيعاب البن عبد الرب:انظر(.عمره
  :دراسة احلديث)٥(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوال
حديث توبة كعب بـن مالـك       :باب،التوبة:كتاب)١٣٦٩ص( يف صحيحه  أخرجه مسلم :ختريج احلديث :ثانياً

  .مطوالًمن طريق يونس عن الزهري به .وصاحبيه
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٣٣٣

  
 فقد سمح له بالتصدق     ،قولكنه غير الحكم لما كانت الحالة متعلقة بأبي بكر الصدي         

  :بكل ماله
ـ رضي اللَّـه عنْـه  ـ  الْخَطَّابِ  عمر بنِعن  )٢(سندهب)١(هأخرج أبوداود في سنن)١٧٠(   

 الْيوم َأسـبِقُ    : فَقُلْتُ ، فَوافَقَ ذَِلك مالًا عنْدي    ،ِ يوما َأن نَتَصدقَ   ا رسوُل اللَّه   َأمرنَ :يقُوُل
 : قُلْتُ ،" ما َأبقَيتَ ِلَأهلك":    فَقَاَل رسوُل اللَّه   ، فَجِْئتُ بِنصف ماِلي   ،َأبا بكْرٍ ِإن سبقْتُه يوما    

ثْلَهَأ: قَاَل،مكْرٍ   وو بـ تَى َأبنْهع اللَّه يضـ ر  هنْدا عبِكُلِّ م ،وُل اللَّهسر فَقَاَل لَه :"  ـام
كلتَ ِلَأهقَيقَاَل،"َأب :ولَهسرو اللَّه متُ لَهقَيد لَا: قُلْتُ، َأبَأب ءِإلَى شَي ابِقُك٣("اً ُأس(.  

 ـــــــــــــــــ
 .يف الرخصة يف ذلك:باب،الزكاة:كتاب،١٦٧٨محديث رق)٢٥٩ص(سنن أيب داود)١(
حدثَنا الْفَـضلُ بـن دكَـينٍ    :حدثَنا أَحمد بن صالحٍ وعثْمانُ بن أَبِي شيبةَ وهذَا حديثُه قَالَا  :سند احلديث )٢(
،أَبِيه نع لَمنِ أَسب ديز نع دعس نب امشا هثَندطَّابِ  : قَالَ)موىل عمرأسلم (حالْخ نب رمع تعمـ  س  ـيضر

هنع قُولُ  ـ،اللَّهولُ : يسا رنرأَمقدصتا أَنْ نموي احلديث...اللَّه." 
  :دراسة احلديث)٣(
قـال  و، صـدوق  :قال الساجي  قبلها أو ستنيمائة و  سنة مات سعيد أبو أو ادأبوعب املدين:ـ هشام بن سعد   ١

صـاحل ولـيس   :وقال علـى بـن املـديين   ،حمله الصدق:وقال أبوزرعة، جائز احلديث حسن احلديث   :العجلي
وقال ابـن معـني   ،يكتب حديثه وال حيتج به    :متوقال أبوحا ، يف زيد بن أسلم    أثبت الناس :وقال أبوداود ،بالقوي

وقـال  ،يـروى عنـه   كان حيـىي ال     :وقال أمحد ،وليس بذاك ،ضعيف:وقال مرة ،صاحل وليس مبتروك احلديث   :
حـسن  :وقال الذهيب ،حديثه من الثقات وافق مبا عتربي :وقال ابن حبان  ،ليس بالقوي :وقال مرة ،ضعيف:نسائيلا

 روى له البخاري يف التاريخ ومسلم وأصحاب السنن         بالتشيع ورمي أوهام له  صدوق :وقال ابن حجر  ،احلديث
  .األربعة

ورميه بالتشيع ال يضر ألن حديثنا ال عالقـة  ،يص احلبري هو صدوق وهو ما قاله ابن حجر يف تلخ        :قال الباحث 
  .بل احلديث يف فضائل أيب بكر وعمر،له بالتشيع

واجلرح والتعديل البـن    )٣٢٨ص/٢(ومعرفة الثقات للعجلي  )٣٧ص/١١ج(ذيب التهذيب البن حجر   :انظر(
البـن  والعلـل ومعرفـة الرجـال    )١٩٥ص/٣ج(وتاريخ ابن معني بروايـة الـدوري   )٦١ص/٩ج(أيب حامت 
 حممود إبراهيم :  حتقيق   ، حامت حممد بن حبان البسيت     يبأ:تأليف )٨٩ص/٣ج(واروحني  )٥٠٧ص/٢ج(جنبل

تلخـيص  و،)٥٧٢ص( وتقريب التهذيب البن حجر    )٣٣٦ص/٢ج(والكاشف للذهيب ، حلب –زايددار الوعي   
: عسقالين حتقيق    الفضل ال  أمحد بن علي بن حجر أيب     :تأليف ،)١١٥ص/٣ج(احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري    
  .م١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤املدينة املنورة ، ، السيد عبداهللا هاشم اليماين املدين

  ).٨١ص(و سبق الترمجة له ،وقد ثبت مساعه من أبيه ،ثقة يرسل عن بعض الصحابة :ـ زيد بن أسلم٢
  .وباقي رجال السند ثقات

= 



 ٣٣٤

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
بـي بكـر    ولكنه سمح أل  ،ن يتصدق بكل ماله   ألم يسمح لكعب بن مالك      لنبيإن ا 

  .نما هو من باب مراعاة أحوال الناسإبذلك وهذا التنوع 
 على أبي بكر الصديق ـرضي اهللا عنه ـ خروجه من    ولم ينكر:"قال الخطابي

  .)١("لما علمه من صحة نيته وقوة يقينه،ماله أجمع
 ،بالـصبر  معروفاً يكون أن إال،..غني ظهر عن إال صدقة ال باب" :وقال البخاري 

ـ عنه اهللا رضي ـبكر أبي كفعل ،خصاصة به كان ولو نفسه على فيؤثر  تـصدق  حين  
  .)٢("المهاجرين األنصار آثر وكذلك ،بماله

 فـي  كله بماله تصدق من :الجمهور قال:"وقال ابن حجر نقالً عن الطبري وغيره      
 لـه  أو، لـه  عيال وال ،اإلضاقة على صبوراً وكان ،هعلي دين ال حيث ،وعقله بدنه صحة
  .)٣("كره الشروط هذه من شيء فقد فإن،جائز فهو ،أيضاً يصبرون عيال

 أو ،له عيال وال ،الفاقة على صبوراً وكان ،كله بماله تصدق  من :"وقال الصنعاني 
  .)٤("ذلك حسن في كالم فال يصبرون عيال له

عامل مع الراغبين في النفقة والتـصدق بكـل          لم يكن يت   نأخذ من ذلك أن النبي    
وال يجيـز لمـن   ،بل كان ينوع فيجيز لمن عرف قوة يقينه وصبره        ، مالهم على وجه واحد   

  . عرف أن ذلك األمر سيشق عليه

  ـــــــــــــــــ
= 
املناقـب عـن رسـول      :كتـاب ،٣٦٧٥حديث رقم )٨٣٤ص(أخرجه الترمذي يف سننه   :ختريج احلديث :ثانياً
عن هـارون بـن عبـد اهللا        ،"حديث حسن صحيح  "وقال الترمذي ،يف مناقب أيب بكر وعمر كليهما     :باب،اهللا

حـديث  )٢٦٣ص/١ج(وأخرجه البـزار يف مـسنده  ،عن الفضل بن دكني عن هشام بن سعد به بنحوه   ،البزار
  .بنحوهعمر عن عمر ابن عن نافع من طريق،١٥٩رقم
 حـديث   هذا )١٥١٠حديث رقم ( قال احلاكم يف املستدرك    ،احلديث إسناده حسن  :ديثاحلكم على احل  :ثالثاً

حـديث  ( يف تعليقـه علـى سـنن الـدارمي        أسد سليم حسني  قال و،خيرجاه مل و مسلم شرط على صحيح
يف حكمه علـى أحاديـث سـنن أيب داود        : وقال األلباين ،سعد بن هشام أجل من حسن إسناده )١٦٦٠رقم

 ".حسن"والترمذي 
 ).٧٨ص/٢ج(انظر معامل السنن للخطايب)١(
 )٥١٧ص/٢ج(صحيح البخاري)٢(
 ).٢٩٥ص/٣ج(انظر فتح الباري البن حجر)٣(
 ).٨٠ص/١ج(انظر سبل السالم للصنعاين)٤(



 ٣٣٥

  : يفرق في العطاء والقسمة بين صاحب العيال واألهل والعزبوقد كان
 ـ رضي اهللا عنـه  )٣(وف بنِ ماِلكعن ع )٢(بسنده )١(أخرج اإلمام أحمد في مسنده    )١٧١( 

   وُل اللَّهسر قَاَل كَان        َلطَى الْآهفََأع هموي نم همقَس ءالْفَي طَـى     )٤( ِإذَا َأتَاهَأعنِ وظَّـيح 
بز٥(الْع(اظح")٦(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 عن العـزب    في القسمة  يزهيقدر حاجة الناس فمن عنده زوجة وعيال يم       لقد كان 
  .  قمة العدل النبويهووليس هذا من الظلم بل ،الذي ال زوجة له

  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
  .٢٤٠٥٠حديث رقم)٢٩ص/٦ج(سند أمحدم)١(
ك عن صفْوانَ بنِ عمر عن عبد الـرحمنِ  ابن الْمبار)عبد اهللا(حدثَنا يحيى بن آدم قَالَ حدثَنا  :سند احلديث )٢(

أَبِيه نرٍ عيبنِ ججبري بن نفري(ب(ولُ اللَّهسقَالَ كَانَ ر كالنِ مب فوع نع ُءالْفَي اهاحلديث... إِذَا أَت." 
  األشـجعي  بن ميسرة هذه النسبة إىل قبيلة هي أشجع وجعفر ـ   األشجعى: بن مالك بن أىب عوفعوف)٣(

ـ ، وكانت معه راية أشجع يوم الفتح،يكىن أبا عبد الرمحن وأول مشاهده خيرب      ر ومـات ىف   سكن الشام وعم
واألنـساب  )١٢٢٦ص/٣ج( االستيعاب البن عبد الـرب     :انظر.خالفة عبد امللك بن مروان سنة ثالث وسبعني       

  ).١٦٥ص/١ج(للسمعاين
انظر النهايـة يف    .الفَيء من نصيبهمباحلظ   يريدو وعيال زوجة له الذي هلاملتأ أي اهلاء وكسر باملد :اآلهل)٤(

  .)١٢٠ص/٨ج(وعون املعبود شرح سنن أيب داود)١٩٩ص/١ج(غريب احلديث البن األثري
انظر النهايـة يف    .أعزب فيه يقال وال عزباُء وامرأة عزب ورجل . النكاح عن البعيد وهو والعزوبة :العزب)٥(

  ).٤٥٤ص/٣ج( احلديث البن األثريغريب
  :دراسة احلديث)٦(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
يف قـسم الفـيء   :باب،اخلراج واإلمارة والفيء:كتاب)٤٤٩ص( يف سننه أخرجه أبوداود  :ختريج احلديث :ثانياً

  . عمرو به بنحوهمن طريق عبد اهللا بن املبارك وعبد القدوس بن احلجاج كالمها عن صفوان بن.
 :  يف تعليقـه األرنـؤوط  شعيبوقال  ،احلديث إسناده صحيح رواه أمحد يف مسنده:احلكم على احلديث :ثالثاً

وصححه األلباين يف حكمه على أحاديث سـنن أيب         ،أبوداود يف سننه    ورواه  ،مسلم شرط على صحيح إسناده
 ).٤٤٩ص(داود



 ٣٣٦

  المطلب الثالث
  ألحوال الناس في الصياممراعاته

فمنـع  ، راعى أحوال الناس في الصالة والزكاة فقد راعى أحوالهم في الصيام            وكما أنه 
رات لمن عـرض لـه عـارض        وشرع الرخص والكفا  ، الصيام في السفر لوجود المشقة    

  .فطرأف
 ارضي اللَّه عنْهمـ عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه  )٢(بسنده)١(أخرج البخاري في صحيحه)١٧٢(

 ،" مـا هـذَا  :" فَقَـالَ ، ورجلًا قَد ظُلَِّل علَيه  ، فَرَأى زِحاما  ، في سفَرٍ   كَان رسوُل اللَّه   :قَاَل
  .)٣("لَيس من الْبِر الصوم في السفَر" : فَقَاَل، صاِئم:فَقَالُوا

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
مراعاة لحال بعض الناس وبخاصة في حالـة        ، عن الصيام في السفر    نهى النبي 

 الـصوم  يجهده ممن الحالة هذه مثل في هو لمن السفر في الصوم كراهةف "، المشقة وجود
جواز : باب :"قال اإلمام مسلم  ،)٤("القربات من أولى هو ما ترك إلى به يؤدي أو عليه ويشق

وأن األفضل لمن أطاقـه بـال       ، شهر رمضان للمسافر في غير معصية      الصوم والفطر في  
  .)٥("ولمن يشق عليه أن يفطر،ضرر أن يصوم

  :وكان بعض الصحابة يصوم في السفر ولم ينهه النبي

 ـــــــــــــــــ
 واشتد عليه ظلل ملن النيب قول  باب ،صومال:كتاب،١٨٤٤حديث رقم )٦٨٧ص/٢ج(صحيح البخاري )١(

 ."السفر يف الصوم الرب من ليس" :احلر
 حدثَنا محمد بن عبد الرحمنِ الْأَنصارِي       ُ(بن احلجاج ( حدثَنا شعبة  )بن أيب إياس  (حدثَنا آدم :سند احلديث )٢(

 كَانَ رسولُ :رضي اللَّه عنهم قَالَـ  عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه  ،حسنِ بنِ عليسمعت محمد بن عمرِو بنِ الْ:قَالَ
اللَّهٍفَري ساحلديث... ف." 

  :دراسة احلديث)٣(
  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
جواز الصوم  :باب،الصيام:تابك،١١١٥حديث رقم )٥١٦ص( يف صحيحه  أخرجه مسلم :ختريج احلديث :ثانياً

وأن األفضل ملن أطاقه بال ضرر      ،والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية إذا كان سفره مرحلتني فأكثر            
  .عن شعبة به بنحوه" غندر" من طريق حممد بن جعفر،وملن يشق عليه أن يفطر،أن يصوم
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٢٧٧ص/١ج(إحكام األحكام شرح عمدة األحكام)٤(
 ).٥١٥ص(صحيح مسلم)٥(



 ٣٣٧

ـ    ن َأنَسِ بنِ ماِلكع)٢(هسندب)١(هأخرج البخاري في صحيح)١٧٣(   ـ رضـي اهللا عنـه 
  .)٣(" ولَا الْمفْطر علَى الصاِئمِ، فَلَم يعب الصاِئم علَى الْمفْطرِ، كُنَّا نُسافر مع النَّبِي:قَاَل

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
أما إذا لم تتحقـق     ، عن الصوم في السفر لمن كان ذلك يشق عليه         لقد نهى النبي  

  . يصوم أنلهنه يجوز إالمشقة ف
على أن أمر اهللا المريض والمسافر بـالفطر         ،فدلت سنة رسول اهللا   :قال الشافعي 

نهما يجزيهما أن يصوما في تينـك الحـالتين شـهر           أل،إرخاصاً لهما لئال يحرجا إن فعال     
م رسـول   لم يـص  ن الفطر في السفر لو كان غير رخصة لمن أراد الفطر فيه             أل؛رمضان

  .)٤("اهللا
  : عن صيام الدهر وخفف عمن أراد أن يكثر من الصومونهى

 ـــــــــــــــــ
 بعـضهم  النيب أصحاب يعب  م :باب،الصوم:كتاب،١٨٤٥حديث رقم )٦٨٧ص/٢ج(صحيح البخاري )١(

 .واإلفطار الصوم يف بعضا
 :الطَّوِيلِ عن أَنسِ بنِ مالك قَـالَ       عن حميد    )بن أنس (حدثَنا عبد اللَّه بن مسلَمةَ عن مالك      :سند احلديث )٢(

رافسا ناحلديث...كُن." 
  :دراسة احلديث)٣(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
وقد وضعه ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مراتب التدليس وهو الـذي              ثقة يدلس :ـ محيد بن أيب محيد الطويل     
 أنس عن تصرحيه وقع وقد،.حة وإن مل يصرح بالسماع    رواية محيد عن أنس صحي     البد له أن يصرح بالسماع    

  ).١٩٦ص(وقد سبق الترمجة له ،وغريه البخاري يف كثرية أحاديث يف وبالتحديث بالسماع
  .وباقي رجال السند ثقات

جواز الصوم   :باب،كتاب الصيام ،١١١٨حديث رقم )٥١٧ص( يف صحيحه  أخرجه مسلم :ختريج احلديث :ثانياً
وأن األفضل ملن أطاقه بال ضرر      ،سافر يف غري معصية إذا كان سفره مرحلتني فأكثر        والفطر يف شهر رمضان للم    

أيب وله شاهد يف مسلم عن . من طريق أيب خيثمة عن محيد الطويل به بنحوه        .وملن يشق عليه أن يفطر    ،أن يصوم 
جواز الصوم والفطـر يف شـهر رمـضان         :باب،الصيام: كتاب،١١١٦حديث رقم   )٥١٦ص(سعيد اخلدري 

  .من طريق مهام بن حييي عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري بنحوه،..فرللمسا
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٥١ص(انظر اختالف احلديث للشافعي)٤(



 ٣٣٨

رضي ـ  عبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ  نع)٢(هسندب)١(هصحيح في البخاريأخرج )١٧٤(
ك تَـصوم النَّهـار وتَقُـوم        َألَم ُأخْبر َأنَّ   :يا عبد اللَّه: "   قَاَل ِلي رسوُل اللَّه    ـاللَّه عنْهما 

 فَِإن ِلجسدك علَيك    ، وقُم ونَم  ، فَلَا تَفْعْل صم وَأفْطر    :" قَالَ ، بلَى يا رسوَل اللَّه    : فَقُلْتُ ،"اللَّيَل
 وِإن بِحـسبِك   ،ورِك علَيك حقا   وِإن ِلز  ، وِإن ِلزوجِك علَيك حقا    ، وِإن ِلعينك علَيك حقا    ،حقا

 فَِإن ذَِلك صـيام الـدهرِ       ، فَِإن لَك بِكُلِّ حسنَة عشْر َأمثَاِلها      ،َأن تَصوم كُلَّ شَهرٍ ثَلَاثَةَ َأيامٍ     
 فَصم صيام نَبِـي اللَّـه   :" قَاَل،وةً يا رسوَل اللَّه ِإنِّي َأجِد قُ: قُلْتُ، فَشَددتُ فَشُدد علَي  ِ,كُلِّه

     هلَيع لَا تَزِدلَام والس هلَيع داولَام       : قُلْتُ ،"دالس هلَيع داود اللَّه نَبِي اميص ا كَانمقَـالَ  ،و ": 
  .)٣("ني قَبِلْتُ رخْصةَ النَّبِي بعد ما كَبِر يا لَيتَ: فَكَان عبد اللَّه يقُوُل،"نصفَ الدهرِ

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 حريـصاً علـى    فكان اهللا عنه ـ في حاله ومآله رضي ابن عمرو ـ  لقد راعى النبي

 لمـا  بالمنع صخُ:"التخفيف عن الصحابة مراعيًأ لطاقاتهم في الحال والمستقبل قال العيني         
 ،..الـصوم  بـسرد  يتـضرر  ممـن  معناه في من به تحقفيل ،حاله مستقبل من النبي اطلع
 المشقة نفسه على به ويدخل ذلك يتكلف أنه من علمه لما الراهنة الحالة به يراد أن ويجوز
  .)٤( "أهم هو ما ويفوت

  

 ـــــــــــــــــ
 .الصوم يف اجلسم حق باب :باب،الصوم:كتاب،١٨٧٤حديث رقم)٦٩٦ص/٢ج(حيح البخاريص)١(
 )عبد الرمحن بن عمـرو ( أَخبرنا الْأَوزاعي)بن املبارك(دثَنا محمد بن مقَاتلٍ أَخبرنا عبد اللَّه    ح:سند احلديث )٢(

 اللَّـه بـن      حدثَنِي عبد  : بن عبد الرحمنِ قَالَ    )عبد اهللا ( حدثَنِي يحيى بن أَبِي كَثريٍ قَالَ حدثَنِي أَبو سلَمةَ         :قَالَ
 ".احلديث... يا عبد اللَّه أَلَم أُخبر أَنك قَالَ لي رسولُ اللَّهـرضي اللَّه عنهماـ عمرِو بنِ الْعاصِ 

  :راسة احلديثد)٣(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
وأما إرساله فروايته عـن أيب  ، الطبقة الثانية ألنه من  تدليسه ال يضر  و  يدلس ويرسل   ثقة :يحيى بن أَبِي كَثريٍ   ـ  

  ).١٦ص(وقد سبق الترمجة له،سلمة بن عبد الرمحن وهو ممن مسعه
  .وباقي رجال السند ثقات

من طريق عكرمـة بـن عمـار        ،١١٩٥حديث رقم )٥٣٦ص( يف صحيحه  أخرجه مسلم :ختريج احلديث :ثانياً
  .وحسني املعلم عن حيىي بن أيب كثري به بنحوه

 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:كم على احلديثاحل:ثالثاً
 ).٩٠ص/١١ج(انظر عمدة القاري للعيين)٤(



 ٣٣٩

  المطلب الرابع
   واألضحيةألحوال الناس في الحجمراعاته

ـ  الناسإن اهللا تعالى قد فرض الحج على      قـال  ،لقـدرة ل ذلـك مـشروطاً با   وجع
  .)١(}سبِيالً ِإلَيه استَطَاع الْبيت منِ حج النَّاسِ علَى وِللّه{:تعالى

والسبيل تعني ما يتمكن المسلم به من تأدية هـذه الفريـضة كالـصحة والـزاد                "
  .)٢("والراحلة

 وقد غـضب النبـي  ،ومن مظاهر المراعاة في الحج أن اهللا فرضه مرة واحدة في العمر      
  .لرجل الذي سأله أنحج كل عاممن ا

 ، خَطَبنَا رسـوُل اللَّـه     :عن َأبِي هريرةَ قَالَ   )٤(بسنده)٣(أخرج مسلم في صحيحه   )١٧٥(
 َأكُلَّ عامٍ يـا رسـوَل   :)٥(فَقَاَل رجٌل،"فَحجوا، َأيها النَّاس قَد فَرض اللَّه علَيكُم الْحج     :"فَقَاَل
اللَّه، ا ثَلَاثًا    فَستَّى قَالَهكَتَ ح،   وُل اللَّهسفَقَاَل ر ":  مقُلْتُ نَع لَو،   تُمتَطَعا اسلَمتْ وبجلَو "،  ثُم 
 واخْتلَـافهِم علَـى     ، بِكَثْـرة سـَؤاِلهِم    ، فَِإنَّما هلَك من كَان قَبلَكُم     ، ذَروني ما تَركْتُكُم   :"قَاَل

اِئهِمَأنْبِي،تُمتَطَعا اسم نْهفَْأتُوا م ءبِشَي تُكُمرفَِإذَا َأم ،وهعفَد ءشَي نع تُكُميِإذَا نَه٦(" و(.  

 ـــــــــــــــــ
  .٩٧سورة آل عمران آية )١(
 ).٣٨٧ص/١ج(بن كثرياانظر تفسري )٢(
 .فرض احلج مرة يف العمر:باب،احلج:كتاب،١٣٣٧حديث رقم)٦٣٨ص(صحيح مسلم)٣(
حدثَنا يزِيد بن هارونَ أَخبرنا الربِيع بن مسلمٍ الْقُرشي عن محمـد             حدثَنِي زهير بن حربٍ      :سند احلديث )٤(
 ".احلديث...بنِ زِياد عن أَبِي هريرةَ قَالَ خطَبنا رسولُ اللَّها
 )١٠١ص/٩ج(ويانظر صحيح مسلم بشرح النو.حابس بن قرعاأل هو السائل الرجل  هذا:فَقَالَ رجلٌ)٥(
  :دراسة احلديث)٦(

   :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 مـوالهم  بضم اجليم وفتح امليم ويف آخرها احلاء املهملة هذه النسبة إىل بين مجح          حيماجلُ ـ:زياد بن مدـ حم 
ـ البصرة نزيل املدين احلارث أبو روايته هذه عن أيب هريرة وقـد مسـع   و،روى له الستة.أرسل رمبا ثبت ثقة ، 
  مل يقلها أحد قبله"رمبا أرسل:"قال ابن حجر:قال معروف واألرنؤوط.وإمنا أرسل عن الفضل بن العباس،همن

  .وقد ثبت مساعه من أيب هريرة، هو ثقة ثبت يرسل:قال الباحث
 ـذيب التهـذيب البـن       و)٤٧٩ص(وتقريب التهذيب البن حجر   )٨٢ص/٢ج(األنساب للسمعاين   :انظر(

  .)٢٤٤ص/٣ج(لتهذيبوحترير تقريب ا)١٤٩ص/٩ج(حجر
  .وباقي رجال السند ثقات

= 



 ٣٤٠

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 علـى  إشفاقاً منـه ،ن يضيق عليهمأفهو ال يريد ، بأمتهفي الحديث رأفة النبي   

  .أمته
 عطيهـا ُأ التـي  الكلـم  جوامع ومن ،المهمة مسالاإل قواعد من هذا:" النووي قال

 ،أركانهـا  بعض عن عجز فإذا ،بأنواعها كالصالة ،حكاماأل من يحصى ال ما فيها ويدخل
 غـسل  الغـسل  أو ،الوضوء أعضاء بعض عن عجز وإذا ،بالباقي أتى شروطها بعض أو

 وإذا،لممكـن ا فعـل  النجاسة لغسل أو لطهارته الماء من يكفيه ما بعض وجد وإذا ،الممكن
 غيـر  هـذا  وأشـباه  ،بـالممكن  أتـى  الفاتحة بعض حفظ أو ،عورته بعض يستر ما وجد

  .)١("الفقه كتب في مشهورة وهي منحصرة
  : مراعاة أحوال المخالفين في بعض شعائر الحجوكان من منهجه 

 اهللا  ـ رضـي  عن عبد اللَّـه بـنِ عمـرٍو   )٣(بسنده)٢(أخرج البخاري في صحيحه)١٧٦(
 نَحـرتُ  ، يا رسوَل اللَّـه : فَقَاَل رجٌل، عنْد الْجمرة وهو يسَألُ     رَأيتُ النَّبِي  : قَالَ عنهماـ

  يمَأر َل َأنقَالَ ،قَب ":  جرلَا حمِ وار "،قَاَل آخَر :وَل اللَّهسا ري ، ـرَأنْح َل َأنلَقْتُ قَبقَـالَ ،ح ": 
لَا حو رانْحجر"،مقُد ءشَي نِئَل عا سفَم ،جرلَا حْل وِإلَّا قَاَل افْع لَا ُأخِّر٤(" و(.  

  ـــــــــــــــــ
= 
 ،االعتصام بالكتاب والسنة  :كتاب،٦٨٥٨حديث رقم )٢٦٥٨ص/٦ج(أخرجه البخاري   : ختريج احلديث :ثانياً
 أيب عـن  األعرج عن الزناد أيب عن مالك حدثين:بن أويس قال   إمساعيل عن    اهللا رسول بسنن االقتداء باب
  .رضي اهللا عنه خمتصراً هريرة
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).١٠٢ص/٩ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي)١(
 .اجلمار رمي عند والفتيا السؤال  باب:باب،العلم:كتاب،١٢٤حديث رقم)٥٨ص/١ج(صحيح البخاري)٢(
الْعزِيزِ بن أَبِي سلَمةَ عن الزهرِي عن عيسى   قَالَ حدثَنا عبد     )الفضل بن دكني  (حدثَنا أَبو نعيمٍ  :سند احلديث )٣(
 ".احلديث... عند الْجمرة وهو يسأَلُبنِ طَلْحةَ عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ رأَيت النبِيا
  :دراسة احلديث)٤(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
 الفتيـا   باب :باب،احلج:كتاب،١٦٤٩حديث رقم )٦١٨ص/٢ج( أيضاً وأخرجه البخاري :يج احلديث ختر:ثانياً
من حلـق   :باب،احلج:كتاب،١٣٠٦حديث رقم )٦٢٠ص(وأخرجه مسلم يف صحيحه   ،اجلمرة عند الدابة على

من طريق الزهري عن عيسى بن طلحـة بـه بألفـاظ            ) البخاري ومسلم (كالمها،أو حنر قبل الرمي   ،قبل النحر 
  .ةمتقارب

= 



 ٣٤١

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
فقد أخطأ بعض الحجيج في ترتيب      ، حال الجاهل لبعض شعائر الحج     راعى النبي 

 بدعوى أنه في طاعة     وال تأخر عنهم في اإلجابة    ، بالفدية فلم يأمرهم النبي  ،بعض الشعائر 
  .بل بادر بأجابتهم عما أشكل عليهم

 فـى  مـشتغل  وهـو  ،ويجيـب  العلم عن العالم يسأل أن يجوز نهإ":قال ابن بطال  
  .)١("أخرى طاعة إلى إال فيها هو التى الطاعة يترك ال طاعةاهللا،ألنه

 عنـد  الدابـة  علـى  الفتيـا  :" باب وقد بوب البخاري على بعض روايات الحديث      
  .)٢("ةالجمر

ن مرتفع كي يراه    كام الذي يعظ الناس على م     لوهذا يدل على جواز أن يكون المتك      
  .جميع الناس

 على الجلوس جواز فيهو ،وواقفاً وماشياً راكباً العالم سؤال جواز  فيه :"قال العيني 
 علـى  ليـشرف  ؛عليها والسالم الصالة عليه جلوسه كان كما للحاجة بل ،للضرورة الدابة
 من فعلتموه فيما عليكم إثم ال ،المذكور الحديث وتأويل،..لهم كالمه عليهم يخفى وال الناس
 خـالف  الـسنة  وكانت ،السنة خالف منكم القصد ال ،منكم الجهل على فعلتموه ألنكم هذا
  .)٣("العلم وعدم النسيان ألجل وأعذرهم الحرج عنهم وأسقط ،هذا

 ،الحلـق  ثم،الذبح ثم ،العقبة مرةج رمى :أربعة النحر يوم أفعال نإ "قال النووي و
 وال جـاز  بعض على بعضها وقدم خالف فلو ،هكذا ترتيبها السنة وأن ،االفاضة طواف ثم
  .)٤("السلف من جماعة قال وبهذا ،األحاديث لهذه عليه فدية

  
  
  

  
  ـــــــــــــــــ

= 
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٢١٤ص/١ج(شرح صحيح البخاري البن بطال)١(
 .)٦١٨ص/٢ج(صحيح البخاري)٢(
 ).٩٠ـ٨٩ص/٢ج(نظر عمدة القاري للعيين)٣(
 ).٥٥ص/٩ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي)٤(



 ٣٤٢

  المطلب الخامس
  ألحوال الناس في فريضة الجهادمراعاته

 فتـشمل  مـساحته  تتسع وحينئذ كله؛ الدين شملي وهو الذيوأشمل، أعم بمعنى  الجهاد يأتي
 اهللا كلمـة  إلعـالء  القتال هو خاص معنى كذلك وله نواحيها و مجاالتها بسائر كلها الحياة
  . وهو المقصود بحثهجل و عز

لى لما شرع الجهاد راعى أحوال بعض الناس ممن ال يـستطيع الجهـاد قـال                اإن اهللا تع  
  .)١( }حرج الْمرِيضِ علَى ولَا حرج الَْأعرجِ علَى ولَا حرج ىالَْأعم علَى لَيس{  :تعالى

ال  األعذار بهذه ينوالمعذور هؤالءف ،في اآلية مراعاة اهللا تعالى ألصحاب العاهات      
   .)٢( "استطاعتهم لعدم الغزو عن التخلف في  عليهمحرج

 لهـم  الغـزو  ثواب تثبو عدم يستلزم ال ،المعذورين هؤالء عن التكليف وإسقاط
ففي حين عذرهم اهللا عن شهود الغزو فإنه أثبت لهم          ، إليه رغبتهم مع فيه اهللا عذرهم الذي

  :وفي ذلك مراعاة لحالهم،الثواب واألجر بسبب العذر المانع لهم من ذلك
ـ رضي اللَّه عنْهـ عن َأنَسٍ  )٤(بسنده)٣(أخرج البخاري في صحيحه)١٧٧(   النَّبِـي َأن  

  اةي غَزف ا :" فَقَالَ ،كَانبعلَكْنَا شا سخَلْفَنَا م ينَةدا بِالْمامَأقْو نَـا   ،)٥(ِإنعم ـمها ِإلَّا ويادلَا وو
يهذْر،فالْع مهسب٧(")٦("ح(.  

 ـــــــــــــــــ
  .بة  من سورة التو٩٢ـ٩١وارجع إىل اآلية.١٧سورة الفتح آية )١(
 ).٧٢ص/٥ج(انظر فتح القدير للشوكاين)٢(
 عـن  العـذر  حبسه من :باب،اجلهاد والسري :كتاب،٢٦٨٤حديث رقم )١٠٤٤ص/٣ج(صحيح البخاري )٣(

  .الغزو
ي اللَّه رضـ  عن أَنسٍ  )الطويل(حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ حدثَنا حماد هو ابن زيد عن حميد:سند احلديث)٤(
هنـع  بِيأَنَّ الن اةي غَزاحلديث...كَانَ ف." 

 ).١١٦٧ص/٢جج(انظر النهاية يف غريب احلديث.يف اجلبل الذي والشق الصدع  مكانَالشعب:شعب )٥(
 مـن  أعم هو ما يف احلديث     بالعذر واملراد، عليه للتسهيل املناسب املكلف على الطارئ الوصفهو :لعذرا)٦(

   ).٤٧ص/٦ج(انظر فتح الباري البن حجر.السفر على القدرة وعدم املرض
  :دراسة احلديث)٧(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
= 



 ٣٤٣

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
ـ    ، بيان أن المسلم إذا أخلص هللا تعالى       ه أجـر النيـة وإن لـم     فإن اهللا تعالى يعطي

  .)١("العمل عن العذر منعه إذا العامل أجر بنيته يبلغ المرء أن وفيه":قال ابن حجر،يعمل
 ُأوِلـي  غَير الْمْؤمنين من الْقَاعدون يستَوِي الَّ{ :وقد جاء ذلك جلياً في قوله تعالى

  .)٢(}اللّه سبِيِل والْمجاهدون في الضررِ

 فكأنه القاعدين من الضرر أولي استثنى ثم ،والقاعدين المجاهدين بين فاضل فإنه"
  .)٣("بالفاضلين ألحقهم

  .والحاجات الخاصة، وفي ذلك مراعاة ألصحاب األعذار
أن ال يترك غزوة إال ويأمر بالمشاركة فيها لكن ترك ذلك لئال يشق على              وتمنى

  :أمته
ـ رضي اللَّه عنْهـ  هريرةَ  يَأبعن  )٥(بسنده )٤(أخرج البخاري في صحيحيه)١٧٨(  قَاَل  

  وُل اللَّهسقَاَل ر":         ةرِيس نا تَخَلَّفْتُ عي متلَى ُأمَأشُقَّ ع لَا َأنولَـةً     ، لَومح لَا َأجِد نلَكو ، 

  ـــــــــــــــــ
= 

ثقة يدلس وقد وضعه ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مراتب التدليس وهو الـذي               :ـ محيد بن أيب محيد الطويل     
 أنس عن تصرحيه وقع وقد،وإن مل يصرح بالسماع   ن أنس صحيحة    رواية محيد ع  و ،البد له أن يصرح بالسماع    

  ).١٩٦ص(وقد سبق الترمجة له ،وغريه البخاري يف كثرية أحاديث يف وبالتحديث بالسماع
  .وباقي رجال السند ثقات

نـزول  :بـاب ،املغـازي :كتـاب ،)١٦١٠ص/٤ج(أخرجـه البخـاري يف صـحيحه      :ختريج احلديث :ثانياً
  . عن محيد الطويل به بنحوهمن طريق عبداهللا بن املبارك،احلجرالنيب
 .رواه البخاري يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً

  ).٤٧ص/٦ج(نظر فتح الباري البن حجر)١(
  .٩٥سورة النساء آية )٢(
 ).٢٦٢ص/٨ج(انظر فتح الباري البن حجر)٣(
 يف واحلمـالن  اجلعائـل  :باب،اجلهاد والسري :كتاب،٢٨١٠حديث رقم )١٠٨٥ص/٣ج(صحيح البخاري )٤(

 .بيلالس
 عن يحيى بـنِ سـعيد       )بن فروخ القطان  ( حدثَنا يحيى بن سعيد    )بن مسرهد (حدثَنا مسدد :سند احلديث )٥(

ـ رضي اللَّه عنهـ  قَالَ سمعت أَبا هريرةَ  )ذكوان(الْأَنصارِي قَالَ حدثَنِي أَبو صالحٍ  اللَّـه  قَالَ قَالَ رسولُ  
لَّفْتخا تي متلَى أُمع قلَا أَنْ أَشاحلديث...لَو." 



 ٣٤٤

    هلَيع ملُهما َأحم لَا َأجِدو،     تَخَلَّفُوا عي َأن لَيشُقُّ عيـبِيِل        ،نِّي وـي ستُ َأنِّي قَاتَلْتُ فددلَوو 
يتُ،اللَّهيُأح لْتُ ثُمقُت يتُ ثُميُأح لْتُ ثُم١(" فَقُت(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 عليـه  كان ما وفيه":قال النووي ،ودفع المشقة عنهم  ،بالمسلمينبيان شفقة النبي  

 بالمـسلمين  للرفـق  يختاره ما بعض يترك كان وأنه بهم والرأفة المسلمين على الشفقة من
 زوال فـى  يوالـسع  بالمسلمين الرفق مراعاة وفيه بأهمها بدأ المصالح تعارضت اذا وأنه

  .)٢("عنهم والمشقة المكروه
هـاد مراعـاة ألحـوال      جوقد راعى اهللا الوالدين فمنع بعض األبناء من الذهاب لل         

  : والديهما
ـ     عن  )٤(بسنده)٣(صحيحهأخرج البخاري في    )١٧٩( رضـي اللَّـه    ـ  عبد اللَّه بـن عمرٍو

 : قَـالَ  ،"َأحي واِلداك :" فَقَالَ ، فَاستَْأذَنَه في الْجِهاد،   ِإلَى النَّبِي )٥( جاء رجلٌ  : يقُولُ ـعنْهما
مقَاَل.نَع ":داها فَجيهِم٦(" فَف(.  

 ـــــــــــــــــ
  :دراسة احلديث)١(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
فضل اجلهاد  :باب،اإلمارة:كتاب،١٨٧٦حديث رقم )٩٥٨ص( يف صحيحه  أخرجه مسلم :ختريج احلديث :ثانياً

  . األنصاري به بنحوهحيىي بن سعيد. واخلروج يف سبيل اهللا
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 ).٢٢ص/١٣ج(صحيح مسلم بشرح النووي)٢(
 .اجلهاد بإذن األبوين:باب،اجلهاد والسري:كتاب،٢٨٤٢حديث رقم)١٠٩٤ص/٣ج(صحيح البخاري)٣(
 سمعت  : حدثَنا حبِيب بن أَبِي ثَابِت قَالَ      )بن احلجاج ( حدثَنا شعبةُ  )بن أيب إياس  (دثَنا آدم ح:سند احلديث )٤(

راعاسِ الشبا الْعكَانَ لَ)السائب بن فروخ(أَبقَالَ و هيثدي حف مهترٍو  :ا يمع نب اللَّه دبع تعمـ س  اللَّـه يضر
   ".  فَاستأْذَنهجاَء رجلٌ إِلَى النبِي:يقُولُ ـ عنهما 

 قال  وإمنا :ا يتهم في حديثه    وكَانَ لَ  )السائب بن فروخ  (سمعت أَبا الْعباسِ الشاعر   :يف قوله    :ـ فائدة يف السند   
انظـر عمنـدة القـاري      .احلـديث  يف متـهم  أنه ـشاعر أنه بسببـ   يتوهم لئال حديثه يف يتهم ال وكان
 ).٢٥١ص/١٤ج(للعيين

انظـر عمـدة القـاري    .مـرداس  بـن  العبـاس  بـن  جامهـة  هـو   الرجـل  يكـون  أن حيتمل:رجل)٥(
  .)١٤٠ص/٦ج(وفتح الباري ال بن حجر)٢٥١ص/١٤ج(للعيين

  :دراسة احلديث)٦(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً

= 



 ٣٤٥

  :يةفوائد الحديث الدعوية والتربو
 عدل عنـه   أنهفرغم فضل الجهاد في سبيل اهللا إال      ،حال األبوين  لقد راعى النبي  

  . وهذا خاص بجهاد التطوعلحاجة الوالدين
 إذا األبـوين  بإذن إال يخرج ال التطوع جهاد في هذا":السنة شرح البغوي في  قال

 عـصاهما  ، منعاه وإن ، إذنهما إلى حاجة فال ، متعيناً فرضاً الجهاد كان فإن،مسلمين كانا
 تطوعـاً،  أو الجهـاد  كان إذنهما،فرضاً دون فيخرج ، كافرين األبوان كان وإن ، وخرج
 يـصوم  وال ، والزيـارة  ، والعمـرة  ، كـالحج  التطوعات من شيء إلى يخرج ال وكذلك
 يحتاج فال ، فرضاً كان وما ، بإذنهما إال ، أحدهما أو ، المسلمان الوالدان كره إذا التطوع
 دين عليه لهم كان إذا الغرماء بإذن إال التطوع جهاد إلى يخرج ال وكذلك ، إذنهما إلى فيه

 على يعرج لم ، الجهاد فرض عليه تعين فإن ، بإذنهم إال الحج إلى يخرج ال كما ، عاجل
  .)١("اإلذن

 الخـروج  وجب وقع فإذا النفير، يقع لم ما بويناأل إذن بغير الخروج عن يالنهو"
  .)٢("الجميع على

 كان وإذا للعدو، أهله ةوغلب اإلسالم قوة وقت فى يكون إنما وهذا:"وقال ابن بطال  
 متعـين  فالجهـاد  المسلمون، وضعف الشرك أهل قوى إذا فأما الكفاية، فروض من الجهاد
  .)٣("األبوان منه منع وإن عنه التخلف واليجوز نفس، كل على

  ـــــــــــــــــ
= 

هـذه   يف   وقـد صـرح بالـسماع     ) من املرتية الثالثة  (يدلس  يرسل و هو ثقة   :قلت :حبِيب بن أَبِي ثَابِت   ـ  
وقد سبق الترمجـة لـه      . وقد ثبث مساع حبيب منه     )السائب بن فروخ  (وروايته عن أيب العباس الشاعر    ،الرواية

  ).٢٢٧ص(
  .وباقي رجال السند ثقات

وأمـا  ،بر الوالدين :باب،الرب والصلة واآلداب  :كتاب،١٢٧١( يف صحيحه  أخرجه مسلم :ختريج احلديث :ثانياً
  .حوهمن طريق شعبة عن حبيب به بن، أحق به
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً

 .)٣٧٨ص/١٠ج(البغوى لإلمام ـ السنة شرح )١(
 )٢٢٩ص/١٧ج(وشرح صحيح البخاري البن بطال    )٥٦٣ص / ٥ ج(للطحاوي اآلثار مشكل شرح انظر)٢(
 .)٢٠٧ص/١٠ج(قرطيبللتفسري و
 ).٢٢٩ص/١٧ج(انظر شرح صحيح البخاري البن بطال)٣(



 ٣٤٦

 وقيـام  عدوهم على المسلمين هاراستظ زمن فى - أعلم واهللا - هذا: "أيضاًوقال  
 الجهـاد،  فى نفاذه يقدر لم ضعفًا به رأى - أعلم واهللا - أنه مع بهم الغزو إلى انتدب من
  .)١("والديه بر فى الجهاد إلى فندبه

 ووالـداه  الغـزو  لـه  يجـوز  ال الرجل أن علمته خالف وال":قال ابن عبد البر   و
  .)٢("الكبائر من وهو ،عقوق الفرائض أداء في لهما الخالف ألن أحدهما أو،كارهان

 كانـا  اذا بإذنهمـا  إال الجهاد يجوز ال أنه العلماء قاله لما حجة وفيه:"وقال النووي 
 ،وافقه ومن الشافعي عند إذنهما يشترط لم مشركين كانا فلو منهما المسلم باذن أو مسلمين
 بغيـر  يجـوز  نئـذ فحي وإال القتـال  ويتعين الصف يحضر لم اذا كله هذا الثوري وشرطه
  .)٣("إذن

 وسـواء  ،كفايـة  فرض أو عين فرض الجهاد كان سواء وظاهره":قال الصنعاني 
 علـى  الجهـاد  يحرم أنه إلى العلماء من الجماهير وذهب ،ال أو بخروجه األبوان تضرر
 والجهاد عين فرض برهما ألن ؛مسلمين يكونا أن بشرط أحدهما أو األبوان منعه إذا الولد
 عنـد  والجهـاد  أيـضاً  عين فرض الوالدين بر قيل فإن.فال الجهاد تعين فإذا ،كفاية فرض
 هـي  إذ أعـم  مصلحته ألن :قلت ،الجهاد تقديم وجه فما مستويان فهما عين فرض تعينه
 علـى  يقـدم  وهـو  غيرها على مقدمة عامة فمصلحته ،المسلمين عن والدفاع الدين لحفظ

  .)٤("البدن حفظ مصلحة
 ،خـدمتهما  فـي  فجاهد ،قلت كما األمر كان إذا أي ":فجاهد ما ففيه:"وقال المناوي 

 كـان  أنـه  فيحتمـل  ،الجهاد من حقك في أفضل فإنه بذلك واتعب وسعك ذلك في وابذل
 ويحتمل ،إليه حاجة بهما كان إذا سيما ،أهم أبويه خدمة أن النبي فرأى بالجهاد متطوعاً

  .)٥("الحرب في له كفاية ال الرجل أن نبئ أنه
 إال بـإذن    وال يجوز خروج المجاهد فيه    ،فرض كفاية :أن الجهاد نوعان  :خالصةوال

   .فال يحتاج إلى إذنهما فرض عينو،من الوالدين أو أحدهما
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٠٨ص/٩ج(انظر شرح صحيح البخاري البن بطال)١(
:  حتقيق   ،)هـ٤٦٣،ت(عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري          أيب: تأليف).٤٠ص/٥ج(الستذكارا)٢(

 .م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١ بريوت، -دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل،سامل حممد عطا ، حممد علي معوض
   ).١٠٤ص/١٦ج(نظر صحيح مسلم بشرح النوويا)٣(
 ).١٩٩ص/١ج(انظر سبل السالم للصنعاين)  ٤(

 .)٤٦٠ص/٤ج(فيض القدير للمناوي)٥(



 ٣٤٧

 بالنـصيحة  يـشير   والمستشار:"قال ابن حجر،في أهمية السؤال واالستشارة :الفائدة الثانية 
 فضل سمع ألنه به يعملل ؛الطاعة أعمال في األفضل عن يستفصل المكلف وأن ،المحضة
 ولـوال  حقه في منه أفضل هو ما على فدل ،فيه استأذن حتى يقنع لم ثم ،إليه فبادر الجهاد
  .)١("بذلك العلم له حصل ما السؤال

  :ونهل البالد التي يغزوها المسلمأوقد راعى النبي أحوال 
ـ )٤( الْحصيب بنِ بريدةَ نع)٣(هسندب)٢(هأخرج مسلم في صحيح)١٨٠(  ـ رضي اهللا عنه 

َأوصاه في خَاصته بِتَقْـوى     )٥( َأو سرِية  ، ِإذَا َأمر َأميرا علَى جيشٍ      كَان رسوُل اللَّه   :قَاَل
 كَفَـر   ثُم قَاَل اغْزوا بِاسمِ اللَّه في سبِيِل اللَّه قَاتلُوا من         ،اللَّه ومن معه من الْمسلمين خَيرا     

لَا تَغُلُّوا   ،بِاللَّهوا و٦( اغْز(، وارلَا تَغْدثُلُوا  ،ولَا تَمو )١(،       نم كوديتَ عِإذَا لَقا وِليدلَا تَقْتُلُوا وو

 ـــــــــــــــــ
 ).١٤٠ص/٦ج(انظر فتح الباري البن حجر)١(
تـأمري اإلمـام األمـراء علـى        :بـاب ،اجلهاد والـسري  :كتاب،١٧٣١حديث رقم )٨٧٥(صحيح مسلم )٢(

 .ووصية إياهم بآداب الغزو وغريها،البعوث
بن سـعيد بـن مـسوق       (نا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا وكيع بن الْجراحِ عن سفْيانَ           حدثَ:سند احلديث )٣(

ي  ح و حدثَنا إِسحق بن إِبراهيم أَخبرنا يحيى بن آدم حدثَنا سفْيانُ قَالَ أَملَاه علَينا إِملَاًء ح و حـدثَنِ                    )الثوري
           ـنع ثَـدرـنِ مةَ بلْقَمع نانُ عفْيا سثَندح يدهم ننِي ابعنِ يمحالر دبثَنِي عدح اللَّفْظُ لَهمٍ واشه نب اللَّه دبع

    أَبِيه نةَ عديرنِ بانَ بملَيقَالَ )بريدة بن احلصيب  (س :    ولُ اللَّـهسكَانَ ر    ـ إِذَا أَم         شٍ أَوـيلَـى جا عـريأَم ر
ةرِياحلديث...س." 

بفتح األلف وسكون السني املهملة وفـتح الـالم    األسلمي ـ  بن عبداهللا بن احلارثا:الْحصيب بن بريدةُ)٤(
ـ وكسر امليم هذه النسبة إىل أسلم بن أقصى  أسلم قبل بدر ومل يشهدها وشهد احلديبية فكـان  . أبو عبداهللا، 

 بايع بيعة الرضوان قدم على رسول اهللا بعد أحد فشهد معه مشاهده وشهد احلديبية مات مبرو يف إمرة يزيد                    ممن
واألنـساب  )١٨٥ص/١ج(االستيعاب البن عبـد الـرب     : انظر.(تويف سنة ثالث وستني من اهلجرة     ،بن معاوية ا

 ).١٥١ص/١ج(للسمعاين
 أربعمائة أقصاها يبلغُ اجلَيش من طائفةٌ وهي، إليه ترجعو تغري منه خترج اجليش من قطعة هي السريه:رِيةس)٥(

 الـسرِى  الـشيء  من وخيارهم العسكر خالصةَ يكونون ألم بذلك سموا السرايا ومجعها ،العدو إىل تبعث
األثـر البـن    النهايـة يف غريـب احلـديث و       :انظـر .وخفْية سراً ينفذُون ألم بذلك سموا وقيل . النفيس
 ).٣٧ص/١٢ج(وصحيح مسلم بشرح النووي)٩١٩ص/٢ج(األثري

 وبالشيء الشيء غالَيت : يقال . شيء كل يف القَدرِ ومجاوزة االرتفاع الغالء وأصل تبالغوا ال :ولَا تغلُّوا )٦(
 ).٧١٣ص/٣ج(األثريانظر النهاية يف غريب احلديث البن .احلَد فيه جاوزت إذا أغْلُو فيه وغَلَوت



 ٣٤٨

ينشْرِكالْم،          وكـابا َأجم نتُهلَاٍل فََأيخ اٍل َأوصخ ِإلَى ثَلَاث مهعفَاد ،    و مـنْهـْل مكُـفَّ   فَاقْب
منْه٢("الحديث..ع(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 هـذا  فـي  ظهـر قد  و،الناس لمصالح والرعاية والرحمة العدالة، دين اإلسالم إن
ونهى ،الجهاد في الصبيان قتلعن   نهى ولهذا المدعوين؛ أحوال يراعي النبي أن الحديث

 ،الحـديث  من الكلمات هذه وفي:"النوويقال  ، ثلةونهى عن الم  ،  في القتل  عن الغدر والغلو  
 لـم  إذا الـصبيان  قتـل  وتحـريم  ،الغلول وتحريم ،الغدر تحريم :وهي عليها مجمع فوائد
 والرفق ،تعالى اهللا بتقوى وجيوشه أمراءه اإلمام وصية واستحباب ،المثلة وكراهة ،يقاتلوا

 يحـرم  ومـا  لهـم  يحل وما ،عليهم يجب وما ،غزوهم في يحتاجون ما وتعريفهم تباعهمأب
 .)٣("يستحب وما يكره وما ،عليهم

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
= 
 أنفه جدعت إذا بالقَتيل ومثَلْت ،به وشوهت أطرافه قَطَعت إذا مثْالً به أمثُل باحليوان مثَلْت:املُثْلة:الَا تمثُلُو)١(
 يمثُلُ به مثَلَ يقالو.للمبالَغة فهو بالتشديد مثَّل فأما .املُثْلة : واالسم .أطرافه من شيئاً أو مذاكريه أو أذُنه أو
 النهاية يف غريب احلديث البن انظر.مثالً جعله عقوبته يف شبع إذا ألنه املَثْل من مأخوذ املَثَل وكأنَّ مثْالً
  ).٣٤٢ص/٢ج(اجلوزي البن غريب احلديثو)٦١٦ص/٤ج(األثري

  :دراسة احلديث)٢(
  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً

 ولو مل يصرح بالسماع ألنه مـن الطبقـة          وتدليسه ال يضر  س  يدلثقة   :ـ سفيان بن سعيد مسروق الثوري     
  ).٤٥ص(وقد سبق الترمجة له.الثانية من طبقات املدلسني عند ابن حجر

  .وباقي رجال السند ثقات
  .رواه مسلم يف صحيحه :ختريج احلديث:ثانياً
 .رواه مسلم يف صحيحه:احلكم على احلديث:ثالثاً

ووراجع أيضاً كتـاب أحكـام أهـل الذمـة البـن            )٣٧ص/١٢ج(انظر صحيح مسلم بشرح النووي    )٣(
 ).٨٧ص/١ج(القيم



 ٣٤٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :املبحث الثاني
  ألحوال الناس يف الفتوىمراعاته

  :وفيه ثالثة مطالب
  .على حال المستفتين واإلفتاء بما يناسب حالهمف النبي رعتَ: المطلب األول
  . السائل بأكثر مما سألإجابته:المطلب الثاني
  . اإلجابات تبعاً الختالف أحوال الناستنويع النبي:ثالمطلب الثال

    
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٥٠

  المطلب األول
  التعرف على حال المستفتين وإجابتهم بما يناسب حالهم

وكـان  ، في الفتوى أنه كان يعطي كل شخص ما يناسبه         لقد كان من منهج النبي    
  : وحالهالمستفتي على عرفتفي بعض األحيان ال يفتي إال بعد أن ي

ـ   عن َأبِي هريرةَ بسنده  البخاري في صحيحهأخرج* َأتَى  َأن َأعرابِيا، ـ رضي اهللا عنه 
 وَل اللَّهسر َفَقَال :    دوا َأستْ غُلَاملَدي وَأترام ِإن ! تُهِإنِّي َأنْكَرو،   وُل اللَّهسر فَقَاَل لَه": ْله
ِإن فيهـا   :قَاَل،؟"هْل فيها من َأورقَ   :"حمر قَالَ :قَاَل "فَما َألْوانُها ": قَالَ ،نَعم:قَاَل؟ "لَك من ِإبِلٍ  

ولَعلَّ هذَا عـرقٌ     ":قَاَل يا رسوَل اللَّه عرقٌ نَزعها    :قَاَل،"فََأنَّى تُرى ذَِلك جاءها   " :قَاَل،لَورقًا
 هعنَز"ي اِلانْتف لَه خِّصري لَمونْهم ١("فَاء(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
 عرف النبي بعد أن   ،بهذا الرجل  مثالً قريباً من البيئة المحيطة       لقد ضرب النبي  

وهو مـن بـاب مخاطبـة      .ليفهم عنه ما يريد   حاله وأنه من سكان البادية فقرب له المعنى         
 ما أشار إليه البخاري فـي  وهو.وهو أسلوب نبوي كريم، الناس على قدر عقولهم وأفهامهم 

  .)٢("السائل ليفهم حكمهمااهللا  بين  قد، بأصل مبينه أصالً معلوماًباب من شب: "الباب
   :ومثله حديث السائل عن الساعة

ـ عن َأنَسٍه بسند هأخرج البخاري في صحيح*  َأن رجلًـا مـن َأهـِل     ـ رضي اهللا عنه 
  َأتَى النَّبِي ةيادالْب َةٌ      :اَل فَقةُ قَاِئماعتَى السم وَل اللَّهسا را    :" قَالَ ؟ يتَ لَهددا َأعمو لَكيو "، 

 ونَحـن  : فَقُلْنَـا ،"ِإنَّك مع من َأحببتَ" : قَاَل، ما َأعددتُ لَها ِإلَّا َأنِّي ُأحب اللَّه ورسولَه    :قَاَل
  مقَاَل نَع كَذَِلك، ا    فَفَرِحيدا شَدحفَر ِئذموي      ،نَا يانَأقْر نم كَانو ةيرغِللْم غُلَام رفَقَـالَ ، فَم": ِإن

  .)٣( "ُأخِّر هذَا فَلَن يدرِكَه الْهرم حتَّى تَقُوم الساعةُ
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

 المحفوظ:"قال ابن حجر  ،حالهفأجابه بما يناسب    ، حال هذا السائل   لقد راعى النبي  
 أعرابـاً  كانوا ألنهم موتهم بذلك يعني "ساعتكم تأتيكم :"بقوله خاطبهم للذين ذلك :قال أنه

 ـــــــــــــــــ
  ).٥١حديث رقم(وقد سبق دراسته.رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهمااحلديث )١(
  .)٢٦٦٧ص/٦ج(صحيح البخاري )٢(
 ).١٢٦حديث رقم (وقد سبق دراسة احلديث،احلديث رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما)٣(



 ٣٥١

 بـذلك  أراد  وإنما ،بالمعاريض فكلمهم فيرتابوا الساعة متى أدري ال لهم يقول أن فخشي
  .)١( قرنه انخرام

 يطلـب  ما بغير السائل تلقى وهو الحكيم أسلوب السائل مع سلك:"قال الكرماني و
  .)٢(أهم هو أو يهمه مما

 اإلمـساك  من أكثر شر ترتب من وخاف ة الفتوى غائل يأمن لم فإن:"قال ابن القيم  
 ال الـسائل  عقل كان إن وكذلك،...احتمالب المفسدتين أعلى لدفع ترجيحاً عنها مسكأ عنها
 مـن و ،..جوابه عن مسكأ له فتنة يكون نأ المسئول وخاف عنه سأل عما الجواب يحتمل
 يدله نأ اليه تدعوه حاجته وكانت منه فمنعه شئ عن المستفتى سأله إذا ونصحه المفتى فقه
  .)٣(" المباح باب له ويفتح ،المحظور باب عليه فيسد ،منه له عوض هو ما على

 فيسأل أحياناً عن شخصه ليعـرف  السائل أنه يتعرف عن حال   وكان من صنيعه  
حين سـألته  ،ه مع زينب زوجة عبد اهللا بن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ   حاله وهذا ما فعل

  .عن حكم التصدق على زوجها
ـ رضي اللَّه عنْـه ـ عن َأبِي سعيد الْخُدرِي  بسنده   البخاري في صحيحهأخرج*   ..  ثُـم

    نْزِِلهِإلَى م ارا صفَ فَلَمرنِ  ،انْصَأةُ ابرام نَبيتْ زاءيـلَ   جفَق ـهلَيع نتَْأذتَس ودعسـا  : مي 
 ".نَعم اْئذَنُوا لَهـا  ": فَقيَل امرَأةُ ابنِ مسعود قَالَ ".َأي الزيانبِ  ":رسوَل اللَّه هذه زينَب فَقَالَ    

 وكَان عنْدي حلي ِلي فَـَأردتُ َأن        ،قَة يا نَبِي اللَّه ِإنَّك َأمرتَ الْيوم بِالصد       : قَالَتْ ،فَُأذن لَها 
 قَ بِهدَأتَص،              هِملَـيع قْتُ بِـهدتَـص ـنـقُّ مَأح هلَـدوو َأنَّـه ودعسم ناب معفَقَـاَل  ، فَز 

النَّبِي":ِهلَيع بِه قْتدتَص نقُّ مَأح كلَدوو كجوز ودعسم نقَ ابدص٤("م(.  

  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية
وذلك من خالل اإلهتمام بالتعرف على حال السائل        ، أحوال الناس  مراعاة النبى     

  .المستفتي حتى يقدر حاجته

  
  

 ـــــــــــــــــ
  ).٥٥٦ص/١٠ج(ن حجرري البالباانظر فتح ا)١(
 ).٥٦٠ص/١٠ج(املصدر نفسه)٢(
  ).١٥٩ـ١٥٧ص/٤ج(انظر إعالم املوقعني البن القيم)٣(
حديث رقم (وقد سبق دراسة احلديث، يف صحيحيهمارواه البخاري ومسلم احلديث :دراسة احلديث)٤(

٢٧(.  



 ٣٥٢

  المطلب الثاني
   السائل بأكثر مما سألإجابته

 ، في مراعاة أحوال الناس أنه يجيب السائل بأكثر مما سـأل           لقد كان من منهجه   
 أن رأى إذا المـستفتي  سؤال تضمنه ما على الجواب في يزيد أن له وينبغي للمفتي يشرعف

: فقال باباً لذلك البخاري عقد  وقد ،عنه سأل ما غير آخر شيء معرفة إلى حاجة بالمستفتي
  .)١("سأله مما بأكثر السائل إجابة باب”
 عـن  ـمـا    رضي اهللا عنهـعن ابنِ عمر)٣(بسنده)٢(أخرج البخاري في صحيحه)١٨١(

النَّبِي      رِمحالْم سلْبا يم َألَهلًا سجر فَقَالَ ، َأن :   يصالْقَم سلْبـةَ    ، لَا يامملَـا الْعلَـا   ، وو 
 ،لنَّعلَـينِ  فَِإن لَم يجِـد ا ، َأو الزعفَران،)٥( ولَا ثَوبا مسه الْورس)٤( ولَا الْبرنُس  ،السراوِيَل

  .)٦(" حتَّى يكُونَا تَحتَ الْكَعبينِ،فَلْيلْبس الْخُفَّينِ ولْيقْطَعهما
  :فوائد الحديث الدعوية والتربوية

  .مراعاة لحاله،جابة السائل بأكثر مما سألإفيه استحباب 

 ـــــــــــــــــ
 ).٦١ص/١ج(خاريصحيح الب)١(
 .سأله مما بأكثر السائل أجاب من  باب:باب،العلم:كتاب،١٣٤حديث رقم )٦٢ص/١ج(صحيح البخاري)٢(
موىل ابـن  ( عن نافعٍ)حممد بن عبد الرمحن ( قَالَ حدثَنا ابن أَبِي ذئْبٍ     )بن ايب إياس  (حدثَنا آدم :سند احلديث )٣(

 أَنَّ   ابنِ عمر عـن النبِـي       عن )بن عبد اهللا بن عمر    ( وعن الزهرِي عن سالمٍ     عن ابنِ عمر عن النبِي     )عمر
رِمحالْم سلْبا يم أَلَهلًا سجر 

 كـان  طويلـة  قَلَنسوة هو :اجلوهري وقال. جبة أو دراعة من به ملْتزق منه رأسه ثوب كل هو :لْبرنسا)٤(
 غـري  إنـه  وقيـل  . زائـدة  والنون طْنالقُ - الباء بكسر - البِرس من وهو اإلسالم صدر يف يلبسوا النساَك
 ).٣٠٨ص/١ج(انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.عريب

)٥(سرالو : تبن فَرغ أصبصانظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري.به ي)٣٨٢ص/٥ج.(  
  :دراسة احلديث)٦(

  .رجال السند كلهم ثقات:دراسة رجال اإلسناد:أوالً
مـا يبـاح    :بـاب ،احلج:كتاب،١١٧٧حديث رقم )٥٤٩ص ( يف صحيحه  أخرجه مسلم :ديثختريج احل :ثانياً

رضي اهللا عنـه  من طريق نافع وسامل عن ابن عمر    .وبيان حترمي الطيب عليه   ،وما ال يباح  ،للمحرم حبج أو عمرة   
  .بنحوه
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما:احلكم على احلديث:ثالثاً



 ٣٥٣

 يكـون  أن عنـده  واحتمـل  واقعة عن سئل إذا المفتي أن أيضاً منه ويؤخذ:"قال ابن حجر  
ـ  أن عليـه  تعـين  ،الـسؤال  محـل  غيـر  إلى يهدعي أن إلى بجوابه يتذرع السائل  لصيفَ
  .)١("الجواب

  : عندما سئل عن طهورية ماء البحروهذا ما فعله النبي
 سـَأَل رجـٌل رسـوَل       : هريرةَ يقُولُ  ي َأب  عن )٣(بسنده)٢(أخرج النسائي في سننه   )١٨٢(

اللَّه، َفَقَال : ي      رحالْب كَبِإنَّا نَر وَل اللَّهسا ر،     اءالْم نيَل منَا الْقَلعُل ممنَحـْأنَا    ، وضتَو فَِإن 
 الْحـلُّ  ،هـو الطَّهـور مـاُؤه":     فَقَاَل رسوُل اللَّـه    ، َأفَنَتَوضُأ من ماء الْبحرِ    ،بِه عطشْنَا 

تَتُهي٤("م(.  
  :عوية والتربويةفوائد الحديث الد

وال يكـون ذلـك إال   ،وزيادة الفائدة لمن يحتاج لـذلك ،بيان أهمية بذل العلم لطالبه  
  .بتقدير األحوال

 ـــــــــــــــــ
  ).٢٣١ص/١ج(انظر فتح الباري البن حجر)١(
 .ماء البحر:باب،الطهارة:كتاب،٥٩حديث رقم )١٧ص(سنن النسائي)٢(
 عن صفْوانَ بنِ سلَيمٍ عن سعيد بـنِ سـلَمةَ أَنَّ            )بن أنس ( عن مالك  )بن سعيد (أَخبرنا قُتيبةُ :سند احلديث )٣(

 ".احلديث... اهللا أَخبره أَنه سمع أَبا هريرةَ يقُولُ سأَلَ رجلٌ رسولَالْمغريةَ بن أَبِي بردةَ من بنِي عبد الدارِ
  :دراسة احلديث )٤(

  :دراسة رجال اإلسناد:أوالً
مائـة   سـنة  مات من بالقدر رمي عابد مفت ثقة موالهم الزهرى اهللا عبد أبو املدين :يملَس بن صفوانـ  ١
  .روى له الستة سنة وسبعون اثنتان وله وثالثني اثنتنيو

  ).٢٧٦ص(انظر تقريب التهذيب.هو ثقة واحلديث ال عالقة له بالقدر:قال الباحث
  .وباقي رواة السند ثقات

الوضـوء مبـاء    :بـاب ،الطهارة:كتاب،٨٣حديث رقم )١٨ص(أخرجه أبوداود يف سننه   :ختريج احلديث :ثانياً
ما جاء يف ماء البحر أنه   :باب، رسول اهللا  كتاب الطهارة عن  ،٦٩حديث رقم )٢٧ص(الترمذيوأخرجه  .البحر

  . مالك به بنحوهمن طريق )ابوداود والترمذي(طهور كالمها
وصححه األلبـاين  ،هذا حديث حسن صحيح  : الترمذي   قال،احلديث إسناده صحيح  :احلكم على احلديث  :ثالثاً

 كلـهم  رجاله صحيح إسناد  وهذا :" يف اإلرواء  وقال األلباين ،)١٧ص(يف حكمه على أحاديث سنن النسائي       
 واخلطـايب  والبغـوي  والطحاوي املنذر وابن حبان وابن واحلاكم البخاري : منهم مجاعة صححه وقد ثقات

 ).٤٣ص/١ج(انظر إرواء الغليل لأللباين(كثريون وغريهم



 ٣٥٤

 العـالم  أن وفيـه : ""ميتتـه  الحل ماؤه الطهور هو: "حديث فوائد في الخطابي قال
 األمـور  مـن  وراءه ما معرفة إلى حاجة بالسائل أن يعلم وهو شيء عن سئل إذا والمفتي
 مسألته، عن الجواب في إياه تعليمه له مستحباً كان بمسألته تتصل أو مسألته تتضمنها التي
 مـاء  عن سألوه تراهم َأال الكالم، من يعني ال لما تكلفاً وال القول في عدواناً ذلك يكن ولم
 كمـا  البحـر  في الزاد يعوزهم قد بأنه لعلمه طعامه وعن مائه عن فأجابهم فحسب، البحر
  .)١("لهم منه الجواب انتظمهما منهم الحاجة جمعتهما فلما العذب، الماء يعوزهم

 الفائدة بقصد السائل سؤال على الجواب في الزيادة مشروعيةوفيه  :" الشوكاني قال
  .)٢("االقتصار لزوم وعدم

 وهـو . وبذلـه  بالعلم الجود: الرابعة: "ودالج مراتب عن حديثه عند القيم ابن وقال
  .المال من أشرف العلم بالمال؛ألن الجود من أفضل به والجود،الجود مراتب أعلى من

 أن النافذ وتقديره اهللا حكمة اقتضت وقد ،متفاوتة مراتب على به الجود في والناس
  .طرحاً عليه تطرحه بل عنه، يسألك لمن تبذله أن:به الجود ومن.أبداً بخيالً به ينفع ال

 ال شـافياً،  جوابـاً  جوابها له استقصيت مسألة عن سألك إذا السائل أن: بالعلم الجود ومن
" نعـم  "الفتيا جواب في يكتب بعضهم كان كما الضرورة، به تدفع ما بقدر له جوابك يكون
 ذلك في -روحه اهللا قدس- تيمية ابن اإلسالم شيخ من شاهدت ولقد.عليها مقتصراً" ال "أو
 مـذاهب  جوابها في ذكر ،) باألحكام أي تتعلق (حكمية مسألة عن سئل إذا كان .عجيباً أمراً
 المـسألة  متعلقـات  وذكر الراجح، القول وترجيح الخالف، ومأخذ قدر، إذا األربعة األئمة
 مـن  أعظم واللوازم المتعلقات بتلك فرحه فيكون ، مسألته من للسائل أنفع تكون ربما التي
  .)٣("بمسألته فرحه

  

 ـــــــــــــــــ
 ) .٨١ص/١ج (للخطايب السنن معاملانظر )١(
 ) .٢١ص/١ج (للشوكاين األوطار نيل نظر)٢(
 ).٢٩٤ـ٢٩٣ص/٢ج (القيم البن نيالسالك مدارجانظر )٣(



 ٣٥٥

  المطلب الثالث
  الختالف أحوال الناس اإلجابات تبعاً تنويع النبي

وليس في ذلك أي    ،  للناس مع كون السؤال واحد     لقد اختلفت بعض أجوبة النبي      
تعارض بل هو من باب معرفة خصائص الناس وطبائعهم واختيار ما يناسـب أحـوالهم                

  . وحاجاتهم
ـ   عن َأبِي هريرةَ بسنده أخرج أبوداود في سننه* َل  َأن رجلًـا سـأَ   ـ رضي اهللا عنـه 

النَّبِي  ةاشَربالْم ن١(  ع(       اهفَنَه َألَهفَس آخَر َأتَاهو لَه خَّصاِئمِ فَرِللص ،     لَه خَّصي رفَِإذَا الَّذ 
شَاب اهي نَهالَّذخٌ و٢("شَي(.  

   :فوائد الحديث التربوية والدعوية
ـ ، ألحـوال النـاس    هذا الحديث يدل علي مراعاة النبي       بـين الـشيخ    هفتفريق

  .إنما هو لمعرفة خصائص كل منهما، والشاب
 بعـض  يخَلِّـص  فـال ، في الشيء سنة وفيما يخالفه أخـرى        ويسن :قال الشافعي 

  .)٣( "السامعين بين اختالف الحالين اللتين سن فيهما
  .)٤("األحوال الختالف األحاديث هذه في األجوبة اختالف أن حاصلال":قال العيني

 تغلبـه  أن خـشي  لمن التقبيل يجوز ال أنه على يدل للشيخ وإذنه:"الشوكانيوقال  
 مـن  على التقبيل تحريم إلى قوم ذهب ولذلك ،التقبيل عند نفسه يملك ال أنه وظن ،الشهوة
  .)٥("لذلك مظنة والشاب شهوته به تتحرك كان

فقـد  .بهاكان يتخذ لكل حال ما يالئمها ويناس،فرسول اهللا الذي ال ينطق عن الهوى      "
ومن ذلك أن يأتي رجل يـسأل       .تختلف إجابته على سؤال واحد تبعاً لتباين أحوال السائلين        

 ـــــــــــــــــ
)١(ةراشبرة أراد:الْمة باملُباشسسِ من وأصله . املالملَم ةرشل بشرةَ الرجيف ذكرها تكرر وقد . املرأة ب 

  . )٣٣٣ص/١ج(انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر، منه وخارجا الفَرج يف الوطء مبعىن ترِد وقد . احلديث
  :ديثدراسة احل) ٢(

 ).٧٢حديث رقم (وقد سبق دراسة احلديث، وغريه أخرجه أبوداود إسناده حسن:احلكم على احلديث:ثالثاً
 .)٢١٤ص(الرسالة للشافعيانظر )٣(
 ).١٨٩ص/١ج(انظر عمدة القاري للعيين  )٤(
 ).٥٨٧ص/٤ج(يل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبارانظر ن )٥(



 ٣٥٦

فيجيب كالً منهما بجـواب     ،ويأتي آخر فيسأله عن نفس الحكم     ،رسول اهللا عن حكم شرعي    
  .)١("نظراً الختالف حال كٍل منهما،كأن يرخص ألحدهما ما ينهى عنه اآلخر.مختلف

واختالف وصـاياه الخـتالف أحـوال       ، عن أفضل األعمال   ومنه اختالف إجابته  "
  .)٢("الطالبين

والنظر فيما يـصلح بكـل      ": بقوله وما أجمل ما قاله الشاطبي ملخصاً هذا المبحث       
إذ النفوس  ، وشخص دون شخص   ، وحال دون حال   ،مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت      

 ،علوم والـصنائع كـذلك   كما أنها في ال ،ليست في قبول األعمال الخاصة على وزان واحد       
 أو فترة وال يكون كـذلك بالنـسبة إلـى         ،فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر       

 ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه فـي عمـل        ،آخر
 فصاحب هذا التحقيق الخـاص     ، من ذلك في بعض األعمال دون بعض        ويكون بريئاً  ،آخر

 ، وقوة تحملها للتكـاليف ، وتفاوت إدراكها، يعرف به النفوس ومراميها هو الذي رزق نوراً   
 أو عـدم  ، ويعرف التفاتها إلى الحظـوظ العاجلـة  ،وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها     

 ما يليق بها بناء على أن ذلك هـو          ،التفاتها فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص        
ـ  ،المقصود الشرعي في تلقي التكاليف     المكلفـين والتكـاليف بهـذا      ص عمـوم    فكأنه يخ

  .)٣("التحقيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٦ص(ديث بني الفقهاء واحملدثنيانظر خمتلف احل )١(
 ).١٥٨ـ ١٥١ص(هذا املوضوع يف حبثنا انظر )٢(
 ).٩٨ص/٤ج(انظر املوافقات للشاطيب )٣(



 ٣٥٧

  :الخاتمة
  :أما بعد ؛ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

فأختم بحثي باإلشارة إلى أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خـالل دراسـتي               
  : النبوية وهي كالتاليلموضوع مراعاة أحوال الناس في السنة

  :لى مجموعة من النتائج منهاإتوصل الباحث  :النتائج:أوالً
 فـي أقوالـه وأفعالـه وفـي مـنهج           ـ يجب على الدعاة دائماً االقتداء برسـول اهللا        ١

  .ووسائلها وأساليبها،دعوته
بد من مراعـاة اخـتالف      الف ، الناس طريقة دعوية تناسبه     أصناف  من صنفأن لكل   ـ  ٢

  .  خاطبتهم بما يناسب حالهمالناس وم
  .صالحة لكل زمان ومكان ، وما حوته من عقيدة وشريعة وأخالقـ أن رسالة محمد٣
بل األصل أن يستفاد منها في       ، في التربية  ـ أنه ال ينبغي للداعية رفض الوسائل الحديثة       ٤

  .توصيل الدعوة للناس
يب األولويات في الدعوة إلـى      وترت ،ـ أن من الواجب التدرج في الدعوة إلى اهللا تعالى         ٥
  .وتقدير المصالح والمفاسد.اهللا
  .ـ أن اللين والرفق هو أهم وأنجع أساليب الدعوة على اإلطالق٦

  :التوصيات:ثانياً
 والجامعـات والمعاهـد   )كوزارة األوقاف والشئون الدينيـة (ـ أوصي الجهات الرسمية   ١

وما هـو الخطـاب      ،التعامل مع الناس  بإقامة دورات في كيفية      ،المهتمة بالدعوة والتربية  
  .األنسب لنقرب الناس ونحببهم إلى دعوة اهللا

دراسـة فئـات    ،أن يكون ضمن مناهجها   ،ـ أوصي الكليات الشرعية والمعاهد التربوية     ٢
  .الناس واألساليب والوسائل المناسبة لكل منهم

المحيطـة  وبـالتعرف علـى الظـروف        ،ـ أوصي أخواننا الدعاة بتقدير أحوال الناس      ٣
فتنويع الخطاب من األساسيات التي ينطلق منهـا الداعيـة إلـى اهللا              ،والمؤثرة بالمدعوين 

  .تعالى
والـدعاة إلـى     ،بما يخدم طلبة العلم   ،ـ االهتمام بدراسة السنة النبوية دراسة موضوعية      ٤
  .كافةوالناس ،اهللا
جـل رعايتهـا   واتخاذ الوسـائل المناسـبة مـن أ   ،همية فهم النفس أ أن يعي المربون    -٥

  .وتزكيتها
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  



 ٣٥٨

  
  
  
  
  
  
  
  

  : وتشمل على العامةالفهارس
  .فهرس اآليات القرآنية :أوالً
  .فهرس األحاديث واآلثار :ثانياً
  .فهرس األعالم والرواة :ثالثاً
  .فهرس غريب الحديث :رابعاً

  .فهرس األنساب :خامساً
  .لدانفهرس األماكن والب :سادساً
  .فهرس المصادر والمراجع :سابعاً
  .فهرس الموضوعات :ثامناً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٥٩

  فهرس اآليات:أوالً
  الصفحة  اآلية  السورة  طرف اآلية  

لْتُمعَأج اجةَ الْحقَايةَ سارمعو جِدسامِ الْمرالْح نكَم 

نآم مِ بِاللّهوالْير واآلخ  

  التوبة
٥٦  ١٩  

عبِيِل ِإِلى ادس كبر ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح نَةسالْح 

  َأحسن هي بِالَّتي وجادلْهم

  النحل
٢٨  ١٢٥  

  ١٩٩  ٤٣  طھ   طَغَى ِإنَّه فرعون ِإلَى اذْهبا

ابرالَْأع ا َأشَدفَاقًا كُفْرنو ردَأجوا َألَّا ولَمعي وددا حم 
  هاللَّ َأنْزَل

  التوبة
٢٥٨  ٧١  

  ٢٢  ١٤  الملك  الْخَبِير اللَّطيفُ وهو خَلَقَ من علَم يَألَا

 علَيها والْعاملين والْمساكينِ ِللْفُقَراء الصدقَاتُ ِإنَّما
َؤلَّفَةالْمو مهقُلُوب  

  التوبة
٢٣٦  ٦٠  

لَنتُ ثُمِإنِّي َأع ملَه تُ لَهررَأسوم ارر٢٩  ٩  نوح  ِإس  

  ٢٩  ٨  نوح  دعوتُهم جِهارا ِإنِّي مث

  ١٥  ١٢٩  البقرة  آياتك علَيهِم يتْلُو منْهم رسوالً فيهِم وابعثْ ربنَا

  ١٨٢  ٢  النور  جلْدة مَئةَ منْهما واحد كُلَّ فَاجلدوا والزاني الزانيةُ

 علَى نصفُ ما فَعلَيهِن بِفَاحشَة َأتَين فَِإن حصنُأ فَِإذَا

نَاتصحالْم نذَابِ مالْع  

  النساء 
٥٢  ٢٥  

فَإن فْتُماالً خفَرِج انًا َأوكْب٣٦  ٢٣٩  البقرة  ر  

  ١٧٣-٥٩  ١٥٩  آل عمران  لَهم ِلنتَ من اللّه رحمة فَبِما

  ٢٠٧  ٧  التوبة  لَهم فَاستَقيمواْ كُملَ فَما استَقَامواْ

  ١٢  ٢٧  الحدید  رِعايتها حقَّ رعوها فَما

اللّه  ِإن علَيه ِإثْم فَال عاد والَ باغٍ غَير اضطُر فَمنِ
غَفُور يمحر  

  البقرة
٣٩  ١٤٣  

  ٢٠٩  ٢٩  التوبة  اآلخرِ ومِبِالْي والَ بِاللّه يْؤمنُون الَّذين الَ قَاتلُواْ

  ٢٩  ٥  نوح  ونَهارا لَيلًا قَومي دعوتُ ِإنِّي رب َلقا

  ٢٥  ٦٢  ھود   هـذَا قَبَل مرجوا فينَا كُنتَ قَد صاِلح يا قَالُواْ

  ١  ١٠٨  سفیوسبِيلي َأدعو ِإلَى اللّه علَى بصيرة َأنَاْ ومنِ  هـذه قُْل



 ٣٦٠

  اتَّبعني

 َألَا هود َأخُوهم لَهم قَاَل ِإذْ ،الْمرسلين عاد كَذَّبتْ

تَتَّقُون  

  الشعراء
٢٢  ١٢٣  

 َألَا نُوح َأخُوهم لَهم قَاَل ِإذْ،الْمرسلين نُوحٍ قَوم كَذَّبتْ

تَتَّقُون  

  الشعراء
٢٢  ١٠٥  

  ١٥  ١٥١  البقرة  آياتنَا علَيكُم يتْلُو منكُم رسوالً فيكُم َأرسلْنَا كَما

رخَي كُنتُم ةتْ ُأمِللنَّاسِ ُأخْرِج ونرتَْأم  وفرعبِالْم
نوتَنْهنِ ونكَرِ عالْم  

  آل عمران
٤٥  ١١٠  

  ١٢  ١٠٤  البقرة  الَ تَقُولُواْ راعنَا وقُولُواْ انظُرنَا

 بِما يَؤاخذُكُم ولَـكن َأيمانكُم في وِاللّه بِاللَّغْ يَؤاخذُكُم الَ

قَّدتُّمع انماَألي  

  المائدة
٥٣  ٨٩  

 الضررِ ُأوِلي غَير الْمْؤمنين من الْقَاعدون يستَوِي الَّ

  اللّه سبِيِل والْمجاهدون في

  النساء
٣٤٣  ٩٥  

  ٣١٧  ٢٨٦  البقرة  هاوسع ِإالَّ نَفْسا يكَلِّفُ اللّه الَ

 ولَم الدينِ في يقَاتلُوكُم لَم الَّذين عنِ اللَّه ينْهاكُم لَا
وكُمخْرِجي نم ارِكُميد َأن موهرتَب  

  الممتحنة
١٩٨  ٨  

سلَى لَيى عمالَْأع جرلَا حلَى وجِ عرالَْأع جرلَا حو 

  حرج الْمرِيضِ علَى

  الفتح
٣٤٢  ١٧  

 مطْمِئن ُأكْرِه وقَلْبه من ِإالَّ إيمانه بعد من بِاللّه كَفَر من

  بِاِإليمانِ

  النحل
٤٢  ١٠٦  

وي هثَ الَّذعي بف ينيولًا الُْأمسر منْهتْلُو مي هِملَيع 

هاتآي  

  الجمعة
١٥  ٢  

 َأن جنَاح علَيكُم فَلَيس اَألرضِ ضربتُم في وِإذَا

  الصالَة من تَقْصرواْ

  النساء
٣٧  ١٠١  

 من كَثيرٍ في يطيعكُم لَو اللَّه رسوَل فيكُم َأن واعلَموا

  لَعنتُّم الَْأمرِ

  الحجرات
٣١٦  ٧  

ينالَّذو هِمانَاتِلَأم مه مهدهعو وناع١٢  ٨  المؤمنون    ر  

 في واهجروهن فَعظُوهن تَخَافُون نُشُوزهن والالَّتي

  الْمضاجِعِ

  النساء
٤٨  ٣٤  



 ٣٦١

  ٢٢  ٦٥  األعراف  اًهود َأخَاهم عاد وِإلَى

ِإنو دَأح نم ينشْرِكالْم كارتَجاس هتَّى فََأجِرح عمسي 
كَالَم اللّه  

  التوبة
١٩٨  ٦  

مدبِرا  ولَّى جان كََأنَّها تَهتَز رآها فَلَما عصاك َألْق نوَأ
لَمو قِّبعي  

  القصص
٢٥  ٣١  

  ٤٨  ٩  الحجرات  بينَهما فََأصلحوا اقْتَتَلُوا الْمْؤمنين طَاِئفَتَانِ من وِإن

 من منكُم َأحد جاء َأو سفَرٍ علَى َأو مرضى كُنتُم وِإن

َأو الْغَاِئط تُمساء الَمالنِّس واْ فَلَماء تَجِدواْ مممفَتَي 

  طَيبا صعيدا

  المائدة

٣٦  ٦  

 ِإلَّا الَّذين َأحسن هي بِالَّتي ِإلَّا الْكتَابِ َأهَل تُجادلُوا ولَا

  منْهم ظَلَموا

  العنكبوت
٢١١  ٤٦  

ِللّهلَى والنَّاسِ ع جنِ حم تيالْب تَطَاعاس هبِيالً ِإلَي٣٣٩  ٩٧  آل عمران  س  

ملَهو لَيع قْتُلُونِ َأن فََأخَافُ ذَنب١٠٠  ١٤  الشعراء  ي  

  ٢٣  ٤  إبراھیم  لَهم ِليبين قَومه بِلسانِ ِإالَّ رسوٍل من َأرسلْنَا وما

  ٣٢٣ـ٥٩  ٧٨  الحج  حرج من الدينِ يف جعَل علَيكُم وما

  ٤٤  ٩٢  النساء  خَطًَئا ِإالَّ مْؤمنًا يقْتَُل َأن ِلمْؤمنٍ كَان وما

  ١٧٤  ٥٦  الكھف  ومنذرِين مبشِّرِين الْمرسلين ِإلَّا نُرسُل وما

  ٤٤  ١٧٨  البقرة  الْقَتْلَى في الْقصاص علَيكُم كُتب آمنُواْ الَّذين َأيها يا

 لَّم وِإن ربك من ِإلَيك ُأنْزَِل ما بلِّغْ الرسوُل َأيها يا
  النَّاسِ من يعصمك واُهللا رِسالَتَه بلَّغْتَ فَما تَفْعْل

  المائدة
٢٣٤  ٦٧  

  ١٨٥  ٧٣  التوبة  علَيهِم غْلُظْوا والْمنَافقين الْكُفَّار جاهد النَّبِي َأيها يا

يضاعفْ  مبينَة بِفَاحشَة منكُن يْأت من النَّبِي نساء يا
  ضعفَينِ الْعذَاب لَها

  األحزاب
٥٢  ٣٠  

 
  
  
  
  
  



 ٣٦٢

  فهرس األحاديث واآلثار:ثانياً
رقم   الراوي األعلى  طرف الحدیث

  الصفحة  الحدیث

س رمعكْرٍ وو بَأب نم نَّةِل الْجوِل َأها كُهدي
رِينالْآخو ِلينالَْأو  

يلبن أبي طالبع   
١٥٢  ٦٥  

َأتَى النَّبِياِئهسضِ نعلَى بم  علَيس ُأم نهعمن  وَأنَس باِلك٢٧٨  ١٣٦   م  

وَل اللَّهسر لَمَأس نٌل مجَأتَى ر يف وهو
  اداهالْمسجِد فَنَ

ةوَأبريره   
٢٥١  ١١٨  

وُل اللَّهسر لَيَأتَى عِانلْمالْغ عم بَأنَا َألْع٣٠٤  ١٥٥   بن مالكَأنَس   و  

تُ النَّبِيَأتَيهعايةَ : قَاَل، ِلُأبادشَه لَيطَ عفَاشْتَر
ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه َأن  

نةابياصالْخَص   
١٤٢  ٦٢  

  ٢٩٥  ١٤٨   خَاِلدُأم خَاِلد بِنْت  وعلَي قَميص َأصفَر مع َأبِتَيتُ رسوَل اللَّه َأ

ءشَي نا عَألُهاِئشَةَ َأستُ عَأتَي  دبن عنِ بمحالر 
  شماسةَ

١٧٤  ٧٨  

نَا النَّبِيَأتَي ونتَقَارِبةٌ مبشَب ننَحو   اِلكنمب والْح رِث٣١٢-٦٢  ٢٣    ي  

وهمٍ فََأكْرِمقَو كَرِيم ِإذَا َأتَاكُم  نابرم٢٢٦  ١٠٤   ع  

  ٣٢١  ١٦٣   هريرةَوَأبِ  ِإذَا صلَّى َأحدكُم ِللنَّاسِ فَلْيخَفِّفْ

هموص متفَلْي شَرِبفََأكََل و يةَوَأبِ  ِإذَا نَسرير٤٤  ١٤   ه  

 َؤذِّنم َأذَّنالنَّبِيرفَقَاَل، الظُّه :رِدَأب رِدوَأبِ  َأب٣٢٨  ١٦٩   ذَر  

لَى النَّبِيع تَْأذَناسٌلجفَقَاَل،ر : فَبِْئس اْئذَنُوا لَه
ةيرشالْع ناب  

  عاِئشَةُ
٢٤٤  ١١٥  

اءوا بِالنِّسصتَولَعٍ،اسض نقَتْ مَأةَ خُلرالْم وَأبِ  فَِإنرير٢٧٦  ١٣٣  ةَ ه  

لَى عع قُهنْفي ينَارُل دجالر قُهنْفينَارٍ يُل داِلهَأفْضي  انب٢٩٠  ١٤٤  ثَو  

  ٣٢٠  ١٦٢   بن عبد اللَّهجابِر   وقَد جنَح اللَّيُل بِنَاضحينِ  َأقْبَل رجٌل

شَرعا مي كُميثدح نم يثدبِح كُمملارَِألَا ُأع١٥٥  ٦٧  أبي هريرة   الَْأنْص -
٢٤٤  

  ٩١  ٣٨  َأبِي بكْرةَ  َألَا ُأنَبُئكُم بَِأكْبرِ الْكَباِئرِ ثَلَاثًا

  ٦٥  ٢٥  اِئشَةَعَ  َألَم تَري َأن قَومك لَما بنَوا الْكَعبةَ  
  ٣٣٣  ١٧١  عمر بن الخطاب  أَمَرنا رسول اهللا یومًا أن نَتَصدِّق

  ١١٥  ٤٨  جبير بن مطْعمٍ  ا فَُأفيض علَى رْأسي ثَلَاثًا َأما َأنَ



 ٣٦٣

انَهِإلَّا ز ءي شَيف كُونفْقَ لَا يالر اِئشَةُ  ِإن١٧٤  ٧٧  ع  

  ١٨  ٢   بن عبد اللَّهجابِر  ِإن اللَّه لَم يبعثْني معنِّتًا ولَا متَعنِّتًا

ع عضو اللَّه ِإنانيالنِّسي الْخَطََأ وتُأم ن  ناسٍابب٤٤-٤٠  ١٢   ع  

هخَصتُْؤتَى ر َأن بحي اللَّه ِإن، َأن هكْرا يكَم 
تُهيصعتُْؤتَى م.  

نرابمع   
٣٥  ٨  

ا َأتَى النَّبِيابِيرَأع َأن،ٍل :فَقَاَلملَى عي علَّند 
لْتُهمِإذَا ع،نَّةَ دخَلْتُ الْج  

- ١٦٦  ٧٤   هريرةَوَأبِ
٢٦٤  

- ١١٩  ٥١  هريرةَوَأبِ  ِإن امرَأتي :فَقَاَلاللَّه رسوَل َأن َأعرابِيا َأتَى
٢٦٥ -
٣٥٠  

ى ِإلَى النَّبِيدةَ َأهومد ردُأكَي َأن ٍرِيرح بثَو 
  فََأعطَاه عليا

يل٢١٢  ٩٦  ع  

َأنالنَّبِي ا فَقَاَلهلَيخََل عد :"  طَرتَب لَا َأنلَو
  قُريشٌ

  عاِئشَةُ
١٦٠  ٧٠  

النَّبِي َأناللُّقَطَة نٌل عجر َألَهس   ديزن خَاِلد١٨٦  ٨٤   ب  

النَّبِي َأناةي غَزف ا :"فَقَاَل، كَانامَأقْو ِإن
خَلْفَنَا م ينَةدابِالْمبعلَكْنَا شا س  

بن مالكَأنَس   
٣٤٢  ١٧٧  

النَّبِي َأن ادالْع هدع يثًا لَودثُ حدحي كَان 
اهصلََأح  

  عاِئشَةُ
٧٤  ٢٨  

النَّبِي َأنِلحلَى الرع يفُهدعاذٌ رمو   َأنَساِلكن م١٥١-٩٦  ٤١   ب  

النَّبِي َأنميبِنُع يُأتانمينِ نُعبِاب َأو ةُ   انقْبعارِثن الْح٢٤٧  ١١٦   ب  

 النَّبِي يَأن امرَأةً وجِدتْ في بعضِ مغَازِ
  مقْتُولَةً

دبعبن عمر اللَّه    
٢٨٢  ١٣٩  

يداعالس دعس نَل بها سالًا َأتَورِج ١٣٠  ٥٦  سلمةُ بن دينار    َأن  

 فَقَاَل يا رسوَل اللَّه، ا َأتَى النَّبِيَأن رجلً
  احملْني

بن مالكَأنَس   
١٩٢  ٨٧  

النَّبِي نْدع لًا خَطَبجر َأن  يدمٍعاتن ح٨٦  ٣٥   ب  

َأَل النَّبِيلًا سجر َأن ِاِئمِللص ةاشَربالْم نع 
لَه خَّصفَر  

   هريرةَوَأبِ
٣٥٥-١٦٣  ٧٢  

َأَل النَّبِيلًا سجر َأنِنلَيبج نيا بغَنَم   ٢٤٣  ١١٤   بن مالكَأنَس  



 ٣٦٤

َأَل النَّبِيلًا سجر َأن،رلَامِ خَيالِْإس َأي  دبن عب اللَّه 
  ١٦٨  ٧٥   عمرٍو 

رِمحالْم سلْبا يم َألَهلًا سجر َأن  نابم٣٥٢  ١٨١  ر ع  

َأندهلَى علًا عجر  النَّبِي دبع هماس كَان
ا،اللَّهارمح لَقَّبي كَانو  

رمن الْخَطَّابِعب   
٢٤٩  ١١٧  

  ١٦٥  ٧٣   هريرةَوَأبِ  لَا تَغْضب:"قَاَل، َأوصنيِللنَّبِي:َأن رجلًا قَاَل

- ٢٦٥  ١٢٦   بن مالكَأنَس  نَّبِيَأتَى الِ َأن رجلًا من َأهِل الْبادية
٣٥٠  

وَل اللَّهسر َأنٍاببِشَر يُأت ، نعو نْهم فَشَرِب
  يمينه غُلَام

 بن سعد سهُل
يداع٣٠٥  ١٥٦  الس  

وَل اللَّهسر َأن ةفْري سف لَاةالص نيب عمج 
  سافَرها

  ابن عباسٍ
٣٢٤  ١٦٦  

 اللَّه بن عبد   تَعافُّوالْحدود فيما بينَكُم:"قَاَل ن رسوَل اللَّهَأ
  ٢٥٣  ١٢٠  عمرِو

وَل اللَّهسر َأن َةامٌل ُأمامح وهلِّي وصي ةَو َأبِ   كَانقَتَاد 
  ٢٩٦  ١٤٩   األنصاري

وَل َأنسر اللَّه رم وقالً بِالساخد نضِ معب 
ةاِليالْع  

ابِرن جب دبع اللَّه  
١٢١  ٥٢  

وَل اللَّهسر َأنن  موي اءالنِّس ةتْعم نى عه
ربخَي  

يلن َأبِي طَاِلبٍعب   
٣٧  ١٠  

وَل اللَّهسر َأن، دي يبٍ فذَه نا مَأى خَاتَمر
  رجٍل

   عباسٍبنا
١٨٧  ٨٥  

سر َأنوَل اللَّهاٍلبِم ييٍ،ُأتبس َأو همفَقَس، 
  فََأعطَى رِجالًا وتَرك رِجالًا

بتَغْل نو برمع  
٢٣٩  ١١١  

وَل اللَّهسر َأنِئَلُل،سِل َأفْضمالْع ةَوَأبِ   َأيرير١٧٠  ٧٦   ه  

 رَأى  ـ رضي اهللا عنه ـَأن عمر بن الْخَطَّابِ
   عنْد بابِ الْمسجِد ةً سيراءحلَّ

دبعرمن عب اللَّه   
٢٢١-٢٠٢  ٩٠  

 ،فَقَاَل يا رسوَل اللَّه،ن فَتًى شَابا َأتَى النَّبِيأ
  اْئذَن ِلي بِالزنَا

     ُأمامةوَأبِ
٣١٠  ١٥٨  

شًا َأنيوا قُرالَحالنبي ص يهِمُل فيهس نرٍو بمع  ١٤٠  ٦١  بن مالك َأنَس  



 ٣٦٥

ِإن هذه الصلَاةَ لَا يصلُح فيها شَيء من كَلَامِ 
  النَّاسِ

 الْحكَمِ  بنمعاوِيةُ
يلَم١٥  ١    الس  

  ١١٤  ٤٧   الساعديسهُل  َأنَا وكَافُل الْيتيمِ في الْجنَّة هكَذَا

تُ ِإلَى النَّبِييانْتَهْخي وهو طُب  ةوَأب٢١٧  ١٠٠   رِفَاع  

متَابٍ فَِإذَا جِْئتَهَل كا َأهمي قَوتَْأتس ِإنَّك  ناسٍاببع   

٢٠  

٥٧-
١٣٦ -
٢١١ -

٣٣١  
  ٢١١  ٩٥   ذر  أبو  ِإنَّكُم ستَفْتَحون َأرضا يذْكَر فيها الْقيراط

 لْمفَصلِإنَّما نَزَل َأوَل ما نَزَل منْه سورةٌ من ا
  فيها ذكْر الْجنَّة والنَّارِ

  عاِئشَةُ
١٣٤-٣٠  ٥  

َأتَى النَّبِي َأنَّهِنلَاتَيص لِّيصي لَى َأنع لَمَل   فََأسجرمنْه١٣٩  ٦٠   م  

 وِل اللَّهسر عم ونَا هيب َأنَّه قْبِلًام النَّاس هعمو
 نم  

  عمجبير بن مطْ
٢٦١  ١٢٤  

 متَّى تُفْها ثَلَاثًا حهادَأع ةمبِكَل ِإذَا تَكَلَّم كَان َأنَّه  ٨٧  ٣٦   بن مالكَأنَس  

امْأكُْل الطَّعي يرٍ لَمغا صنٍ لَها َأتَتْ بِابسٍ بِنْت  َأنَّهقَي ُأم 
  محصن

٢٩٧  ١٥٠  

فَسابقْتُه :قَالَتْ،في سفَرٍالنَّبِي مع َأنَّها كَانَتْ
قْتُهبفَس  

  اِئشَةُع
٢٦٩  ١٢٨  

لَاةي الصخُُل فِإنِّي لََأد، كَاءب عما فََأسِإطَالَتَه فَُأرِيد
بِيالص  

نَأنَسب اِلكم   
٢٨٠  ١٣٧ -

٣٢٢  

ثَ النَّبِيعبدَل نَجبلًا قي  خَينب نٍل مجتْ بِراءفَج
  حنيفَةَ

  ريرةَه أبو
١٧٨  ٨٠ -

١٩٩  

وُل اللَّهسثَ رعب ٍل ِإلَىبج ناذَ بعمى ووسا مَأب 
  الْيمنِ

   بردةَوَأبِ
١٨٣  ٨٣  

النَّبِي نْدع لُوسج نا نَحنَميب،ٌلجر هاء٢٥٦-٥٣  ١٨   هريرةأبو   ِإذْ ج  

النَّبِي عم لُوسج نا نَحنَميبي الْمف جِدخََل ،سد 
  رجٌل علَى جمٍل

َأنَساِلكن مب   
٢٠٠  ٨٩ -

٢١٦  

نَّا النَّبِيتَخَلَّفَ عانَاهافَرس ةفْري سف   دبنعب اللَّه  
  عمرٍو

١٠٨-٨٩  ٣٧  

  ٢٨٥  ١٤٠   موسىأبو  ثَلَاثَةٌ يْؤتَون َأجرهم مرتَينِ



 ٣٦٦

  ٢٣٢  ١٠٧     سفيانبوأ    الَّذي بعثَ بِه دحيةُهثُم دعا بِكتَابِ رسوِل اللَّ

ابِيرَأع اءج ِإلَى النَّبِيفَقَاَل : انيبالص لُونتُقَب 
ملُها نُقَبفَم  

  عاِئشَةُ
٢٩٣  ١٤٦  

  اللَّه بنعبد   فَاستَْأذَنَه في الْجِهاد،ِإلَى النَّبِي جاء رجٌل
  عمرٍو

٣٤٤  ١٧٩  

ٌل ِإلَى النَّبِيجر اءج، ُتبَأص وَل اللَّهسا رفَقَاَل ي
لَيع هما فََأقدح  

َأنَس  
٢٥٥  ١٢١  

وِل اللَّهسٌل ِإلَى رجر اءج دِل نَجَأه ن٢١٦  ٩٩  عبيد اهللاطلحة بن   م  

م تَجِد جاءتْني امرَأةٌ معها ابنَتَانِ تَسَألُني فَلَ
ةداحو ةرتَم ري غَينْدع  

  عاِئشَةُ
٢٩٩  ١٥٢  

  ٨٣  ٣٣  عباسٍ ابن   فَِإن َأبيتَ فَمرتَينِ،حدثْ النَّاس كُلَّ جمعة مرةً

رِفُونعا يبِم ثُوا النَّاسدح  يل١٥٣-٩٤  ٣٩   بن أبي طالبع  

فََأماَأحدهما ،عاءينِوِاللَّه حفظْتُ من رسوِل
ثَثْتُهفَب  

   هريرةَوَأبِ
٩٩-٦٧  ٢٦  

  ٥٠  ١٧   الصامت بنعبادةُ  خُذُوا عنِّي خُذُوا عنِّي قَد جعَل اللَّه لَهن سبِيلًا

وُل اللَّهسر جخَر ىحي َأضطْرٍِإلَى  ففَأو
  الْمصلَّى

  سعيد الْخُدرِيوَأبِ
٦٩  ٢٧  

خَطَّ النَّبِي طسي الْوا فخَطَّ خَطا وعبرا مخَط 
نْها مخَارِج  

عبد اهللا بن 
  ١٢٤  ٥٤  مسعود

وُل اللَّهسنَا رخَطَب،فَقَاَل ": قَد ا النَّاسهَأي 
 جالْح كُملَيع اللَّه ضوا،فَرجفَح  

   هريرةَوَأبِ
٣٣٩  ١٧٥  

  ٨١  ٣٢  شَقيق بن سلمة   فَلَما نَزَل قُلْنَا، فََأوجز وَأبلَغَ  عمارخَطَبنَا

لَولَا َأن تَبطَروا لَحدثْتُكُم بِما  ":ذَكَر الْخَوارِج فَقَاَل
مقْتُلُونَهي ينالَّذ اللَّه دعو  

  علي بن أبي طالب
١٦١  ٧١  

  ١٥٦  ٦٨   بن قيسعلْقَمةُ  لَما دخََل الْمسجِدفَ ِإلَى الشَّْأمِ ذَهب علْقَمةُ

تُ النَّبِيَأيرَأُلسي وهو ةرمالْج نْدع   دبنعب اللَّه  
  عمرٍو

٣٤٠  ١٧٦  

تُ النَّبِيَأيراِئهي بِرِدنتُرسِإلَى ، ي َأنَا َأنْظُرو
  الْحبشَة

  عاِئشَةُ
٢٧٢  ١٣٠  



 ٣٦٧

  ١٣٢  ٥٧   بن عبد اهللاجابِر  يرمي علَى راحلَته يوم النَّحرِبِيرَأيتُ النَّ

خَّصفَر اءالنِّس ةتْعم نِئَل عس  ناسٍابب٣٧  ١٠   ع  

 كَالْمجاهد في ،والْمسكينِ الساعي علَى الَْأرملَة
  سبِيِل 

   هريرةَوَأبِ
٢٨١  ١٣٨  

سٌل رجَأَل رسوَل اللَّه،ِإنَّا : فَقَاَل وَل اللَّهسا ري 
رحالْب كَبنَر  

ةَوَأبريره   
٣٥٣  ١٨٢  

  ٢٩٨  ١٥١   بشيرٍ بنالنُّعمان  بعض الْموهبة ِلي من ماِله يسَألَتْ ُأمي َأبِ

  ٢٦٨  ١٢٧  يزيد  بنَأسودالْ   يصنَع في بيتهما كَان النَّبِي سَألْتُ عاِئشَةَ

  ٣٢  ٦   موسى أبو   فَِإن لَم يجِد: قَالُوا".علَى كُلِّ مسلمٍ صدقَةٌ

  ٣١٦  ١٦٠  ةعاِئشَ  تُطيقُون من الَْأعماِل علَيكُم ما

اشْتَرطَتْ علَى :عن شَْأنِ ثَقيف ِإذْ بايعتْ قَاَل
 النَّبِيَلقَةَ عدلَا ص اَأنهي  

   بن عبد اهللاجابِر
١٣٧  ٥٩  

النَّبِي عنَا موغَزوكلَةَ   تَبَأي كلى مدَأهو
ِللنَّبِياءضيغْلَةً بب  

   الساعديحميدوَأبِ
٢٠٤  ٩١  

فَرض اللَّه الصلَاةَ حين فَرضها ركْعتَينِ ركْعتَينِ 
  في الْحضرِ

  عاِئشَةَ
١٣٥  ٥٨  

كُمانِ نَبِيلَى ِلسلَاةَ عالص اللَّه ضفَر يف 
  الْحضرِ 

ناسٍاببع   
  ٣٢٥ـ٣٦  ٩

 بن الْمسور   دعوني آتيه فَقَاَل رجٌل من بني كنَانَة
  ومروان مخْرمة

٢٢٨  ١٠٥  

و شَاهَأب نِ ـفَقَاممِل الْيَأه نٌل مجـ ر  
  اكْتُبوا ِلي يا رسوَل اللَّه:فَقَاَل

   هريرةَوبَأ
١٢٦  ٥٥  

 وُل اللَّهسَل رفَنَز  الَّقَ بِهعو ةرمتَ ستَح
  سيفَه ونمنَا نَومةً

ابِرجاللَّه دبع نب   
١٨٠  ٨١  

قري الْعف اِلهِممرِ َأعلَى قَدع النَّاس كُونفَي  ب ادقْدالْمدوالَْأس ١١٦  ٤٩  ن  

يا غُلَام :"فَقَاَل، يوماقَاَل كُنْتُ خَلْفَ رسوِل اللَّه
اتمكَل كلِّمِإنِّي ُأع  

ناسٍاببع   
٣٠٠  ١٥٣  

ِللنَّبِي اءقَالَتْ النِّس:الجالر كلَينَا عْل  غَلَبعفَاج 
كنَفْس نا ممولَنَا ي  

  الْخُدرِي سعيد وَأبِ
٢٧٧  ١٣٥  



 ٣٦٨

ابِيرَأع قَام  جِدسي الْماَل ففَب،النَّاس لَهفَتَنَاو   ةَوَأبرير٢٥٨  ١٢٢   ه  

وُل اللَّهسر قَام نم نَفَر يهف تيابِ بلَى بع
  قُريشٍ

   موسىوَأبِ
١٥٣  ٦٦  

 لَى النَّبِيع مقَديبس،َأةٌ مريِفَِإذَا امبالس ن  رمنع١٢٢  ٥٣    الْخَطَّابِ  ب  

قَدمتْ علَي ُأمي وهي مشْرِكَةٌ في عهد رسوِل 
اللَّه  

اءمَأبِي  بِنْتَأس 
- ٢٠٥  ٩٢  بكْرٍ

٢٨٢  

من  قَدمتُ مع عمومتي الْمدينَةَ فَدخَلْتُ حاِئطًا 
  حيطَانها

ادبنعبِيَل بحشُر   
١٧٦  ٧٩  

وُل اللَّهسر مقَسًةةَ  َأقْبِيمخْرم طعي لَما   ونْهم
  شَيًئا

روسنالْمب  
  ٢٤٢  ١١٣  مخْرمةَ

  اللَّه بنعبد  فَجاءتْ امرَأةٌ من خَثْعم، رديف كَان الْفَضل
  عباسٍ

٣١٢  ١٥٩  

النَّبِي كَان يْأتي َأن هكْروق يطُر لَهُل َأهجاًالر.  ابِرنجب اللَّه دب٢٧٥  ١٣٢   ع  

النَّبِي كَانالنَّاسِ خُلُقًا نسقَاُل ،َأحِلي َأخٌ ي كَانو
  لَه َأبو عمير

بن مالكَأنَس   
١٨٩  ٨٦ -

٢٩١  

النَّبِي كَان ىدلَتْ ِإحسفََأر اِئهسضِ نعب نْدع
الْم اتهفَةُأمحبِص يننْؤم  

بن مالكَأنَس   
٢٧٣  ١٣١  

 اللَّه بن  عبد  كَان َأوَل من َأظْهر ِإسلَامه سبعةٌ
ودعسم  

٤٢  ١٣  

وُل اللَّهسر كَانهموي نم همقَس ءالْفَي ن   ِإذَا َأتَاهب فوعاِلك٣٣٥  ١٧١   م  

وُل اللَّهسر كَانَشٍ ِإذيلَى جا عيرَأم را َأم، َأو 
اهصَأو ةرِيس  

بصيبريدة بن الح  
٣٤٧  ١٨٠  

وُل اللَّهسر كَانِإذَا خَطَب  نَاهيتْ عرماح  ابِرنجب اللَّه دب١٠٨  ٤٥   ع  

وُل اللَّهسر كَانٍفَري سا، فامَأى زِحفَر   ابِرنجب اللَّه دب٣٣٦  ١٧٢   ع  

وُل اللَّهسر كَان نفًا عي كَاشتيي با فطَجِعضم 
هذَيفَخ  

  عاِئشَةَ
١٥٩  ٦٩  

  ٧٨  ٣١  شَقيق بن سلمة  كَان عبد اللَّه يذَكِّر النَّاس في كُلِّ خَميسٍ

يودهي غُلَام كَان النَّبِي مخْدي،رِضفَم  فََأتَاه
النَّبِي  

بن مالكَأنَس   
٢١٤  ٩٨  



 ٣٦٩

  ٧٤  ٢٨  بن عبد اللَّهجابِر   تَرتيٌل اهللاِ كَان في كَلَامِ رسول

وِل اللَّهسر كَلَام كَانلًاا فَصاِئشَةَ   كَلَام٧٧  ٣٠  ع  

يراسوكَانَتْ بِي ب،َألْتُ النَّبِيفَس لَاةالص نع   انرمنٍعيصنِ ح٣٢٧  ١٦٧   ب  

وِل اللَّهسر ةيصةُ وامكَانَتْ ع تْهرضح ينح
  الْوفَاةُ

نَأنَسب اِلكم   
٢٨٦  ١٤٢  

النَّبِي كَتَباتَابك ،كْتُبي َأن ادَأر َأو  نَأنَسب اِلك٢٣٣  ١٠٨   م  

لَو َأدركْتُ رسوَل :كُنَّا عنْد حذَيفَةَ فَقَاَل رجٌل
   هاللَّ

  يزيد بن شري
١٤٩  ٦٤  

النَّبِي عكُنَّا مًئاشَي ا لَا نَجِدابشَب   اللَّه دببن ع 
  مسعود

٣٠٨  ١٥٧  

النَّبِي عم رافكُنَّا نُس، لَىع اِئمالص بعي فَلَم
  الْمفْطرِ

   ماِلك بننَسَأ
٣٣٧  ١٧٣  

وِل اللَّهسر علِّي مكُنْتُ ُأص،َافَكدقَص لَاتُهانَتْ ص  جنابِرةَ برم٨٤  ٣٤   س  

  وَأبِ   فَسمعتُ من خَلْفي صوتًا،كُنْتُ َأضرِب غُلَاما ِلي
ودعسمارِيالَْأنْص   

٢٨٨  ١٤٣  

 اجِرِينهالْم نالًا منُِ  كُنْتُ ُأقْرُِئ رِجاسٍ ابب١٠٠  ٤٢  ع  

 وكَان ِلي نْد النَّبِيع كُنْتُ َألْعب بِالْبنَات
  صواحب يلْعبن معي

  عاِئشَةَ
٢٧٠  ١٢٩  

وِل اللَّهسر عي مشكُنْتُ َأميانرنَج درب هلَيعو  

    غَليظُ الْحاشية

نَأنَسب اِلكم   
٢٦٠  ١٢٣  

وِل اللَّهسرِ رنْبم نْدكُنْتُ عٌلجفَقَاَل ر   مالنُّع نب ٥٦  ١٩  بشيران  

 تَلْقَى َأخَاك َأن لَوًئا وشَي وفرعالْم نم نرقلَا تَح
طَلْق هجبِو  

   ذَروَأبِ
١٠٥-٣٣  ٧  

ديس قنَافموسى أبو  لَا تَقُولُوا ِللْم 
  األشعري

٢٣١  ١٠٦  

ِإن كَرِه منْها خُلُقًا رضي ،مْؤمن مْؤمنَةً لَا يفْرك
ا آخَرنْهم  

   هريرةَوَأبِ
٢٧٧  ١٣٤  

كبر مَأطْع كُمدقُْل َأحلَا ي،كبْئ رضو،كبر قاس  ةَوَأبرير٢٨٦  ١٤١   ه  

  ٣١٨  ١٦١  حنْظَلَةَ الُْأسيدي   كَيفَ َأنْتَ يا حنْظَلَةُ: فَقَاَل،لَقيني َأبو بكْرٍ

  ٢٣  ٣  ذر وأب  قومه بلغة إال نبياً وجل عز اهللا يبعث لم



 ٣٧٠

  ٢٥٢  ١١٩   عباسٍابن  النَّبِي لَما َأتَى ماعز بن ماِلك

  ٢١٨  ١٠١   عباسٍابن  علَى النَّبِي لَما قَدم وفْد عبد الْقَيس

النَّبِي نٍ آثَرنَيح موي ا كَانلَمةمسي الْقا فُأنَاس   دبع بن اللَّه 
  مسعود

٢٣٦  ١٠٩  

ةرِيس نا تَخَلَّفْتُ عي متلَى ُأمَأشُقَّ ع لَا َأنلَو  ةَوَأبرير٣٤٣  ١٧٨   ه  

  ٣٢٣  ١٦٤   هريرةَوَأبِ   َأو علَى النَّاسِ،لَولَا َأن َأشُقَّ علَى ُأمتي

ضعب شُدانِ ينْينِ كَالْبْؤمِللْم نْؤماالْمضعب ىوبَِأ  هوس١١٢  ٤٦   م  

 اللَّه بن عبد  ما َأنْتَ بِمحدث قَوما حديثًا لَا تَبلُغُه عقُولُهم
ودعسم  

٩٤  ٤٠  

  ١٠٤  ٤٣   بن عبد اهللاجرِير  ما حجبني النَّبِي منْذُ َأسلَمتُ

وُل اللَّهسر را خُيمِنيرَأم نيا َأخَذَ ِإلَّ، ب
  َأيسرهما

  ُعاِئشَةَ
٦١  ٢٢  

وُل اللَّهسر را خُيمِنيرَأم نيِإلَّا َأخَذَ ،ب 
  َأيسرهما

  اِئشَةُعَ
١٨٢  ٨٢  

ما رَأيتُ َأحدا كَان َأرحم بِالْعياِل من رسوِل 
اللَّه  

نَأنَسب اِلكم   
٢٩٠  ١٤٤  

ء نَبِي ِإلَّا ُأعطي ما مثْله آمن علَيه ما من الَْأنْبِيا
شَرالْب  

   هريرةَوَأبِ
٢٦  ٤  

ا النَّبِيلَه ةٌ فَقَامنَازبِنَا ج رمنَا بِهقُمو   ابِرجنب اللَّه دب٢١٣  ٩٧   ع  

  ٢٢٣  ١٠٣  عاِئشَةُ  مر بِها ساِئٌل فََأعطَتْه كسرة

 ِلصلَاة ذَاتَ لَيلَة نَنْتَظر رسوَل اللَّهمكَثْنَا 
ةرالْآخ شَاءالْع  

دبعب ن اللَّهرمع   
٣٢٤  ١٦٥  

  ٤٥  ١٥   سعيد أبو  فَلْيغَيره منْكَراْ منْكُم رَأىْ من

نَّةةَ الْجاِئحر رِحي ا لَمداهعقَتََل م نم  دباللَّع نب ه 
مرٍوع  

٢٠٨  ٩٣  

وُل اللَّهسى رنَه دعا بايحومِ الضَأكِْل لُح نع
ثَلَاث  

دبعنب اللَّه داقو   
٢٦٢  ١٢٥  

مها كُنْتُ ُأجِيزوِ مبِنَح فْدوا الْوَأجِيزو  ناسٍ ابب٢٢٠  ١٠٢  ع  

  ١٤٧  ٦٣  حذَيفَةُ بن الْيمانِ  اِئنَةٌواللَّه ِإنِّي لََأعلَم النَّاسِ بِكُلِّ فتْنَة هي كَ

وُل اللَّهسي رطَانَأع لَقَد اللَّهو ِإنَّهي وطَانا َأعم  انفْو٢٤١  ١١٢   بن أميةص  



 ٣٧١

اللَّه ةمبِذ يهُأوصو،وِلهسر ةمذو موفَى لَهي َأن
مهدهبِع  

عربن الخطابم   
٢٠٨  ٩٤  

 معزووَل اللَّهسقََل رع َأنَّهاهجةً مجقََل معبِيعِ     والر نب ودمح٢٩٤  ١٤٧    م  

وفرعالْم نًئا مشَي نرقلَا تَحو  ابِرمٍجلَينِ س١٠٦  ٤٤   ب  

  ٣٣٢  ١٦٩  ك بن ماِلكَعب  يا رسوَل اللَّه ِإن من تَوبتي َأن َأنْخَلع من ماِلي

  ١٩٣  ٨٨   هريرةَوَأبِ  يا رسوَل اللَّه ِإنَّك تُداعبنَا

وَل اللَّهسا ري،بِه متَصرٍ َأعي بَِأمثْندح   انفْيسنب  دبع 
اللَّه  

١١٧  ٥٠  

هرغَيَل وجي الرطِإنِّي لَُأع دعا سي نْهم ِإلَي بَأح  دعيبأ بن س 
  وقاص

٢٣٧  ١١٠  

  ٦٤  ٢٤  عاِئشَةُ  يا عاِئشَةُ ِإن اللَّه رفيقٌ يحب الرفْقَ

 تَقُومو ارالنَّه ومتَص َأنَّك رُأخْب َألَم اللَّه دبا عي
  اللَّيَل

 نب اللَّه دبع
  ٣٣٨  ١٧٤  عمرِو

  ٦٠  ٢١   ماِلك بنَأنَس  نَفِّروا وبشِّروا ولَا تُ،يسروا ولَا تُعسروا
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 ٣٧٢

  فهرس األعالم والرواة:ثالثاً
 

  الصفحة  الرتبة  اسم الراوي
  ٣٢٧  ثقة  الخراسانيإبراهيم بن طهمان 

  ١٣٨  ثقة  الصنعاني معقل بن قيلع بن إبراهيم
  ١٥٠  ثقة يرسل ويدلس   التَّيميشريك بن يزيد بن براهيمإ

 كثيـراً  يرسـل  ثقة    النَّخَعيزيد إبراهيم بن ي
والسيما عـن ابـن     

  مسعود
١٥٧  

ثقة لما كبـر سـاء        عياش بن بكر أبو
  حفظه

١٦٥  

  ١٢٦  صحابي  اليماني شاه أبو
  ١٨٩  صحابي صغير  طلحة أبي بن أبو عمير

  ٢٩٦  صحابي  أبو قتادة األنصاري
  ١٥٤  مجهول  أبو كنانة

  ٧٩  مخضرم ثقة  األسدي سلمة بن قيقشَ  واِئٍلوَأب
  ٢٨٧  ثقة  أحمد بن المقدام

  ٧٧  حسن الحديث  يالليثِّ زيد بن أسامة
صدوق يخطئ فـي       بن ُأويسِإسماعيُل

  غير البخاري ومسلم
٦٨  

  ١٣٧  ثقة  إسماعيل بن عبد الكريم
  ٢٦٩  فقيه مكثر ثقة  النخعي قيس بن يزيد بن األسود

  ١٦٣  صدوق   بن سلَيكراألغَ
  ٢٣٧  ابيصح   بن حابساألقرع

  ٢٧٩  صحابية  لحانم بنت سليم أم
  ٢٩٧  صحابية   محصن بن حرثان األسديةبنتأم قيس 

  ٢٩٧  حفيدة رسول اهللا  زينب بنت مامةُأ
  ٢٩٥  صحابية  خَاِلد م بنت خالد بن سعيد بن العاص ُأأمة

  ٢٧٩  صحابي   العبد األسودشةجنَْأ



 ٣٧٣

  ١١٣  ثقة  بردة أبي بنبريد بن عبداهللا 
  ٣٤٧  صحابي  الْحصيب بن بريدةُ
  ١٤٢  صحابي   ابن الْخَصاصيةوسيدالس معبد بن بشير

  ٢١٧  صحابي   َأبو رِفَاعةَ تميم بن أسيد
١٨٧  صحابي  الحنفي ثالَأ بن امةثم  
  ٨٨  ثقة  مالك بن أنس بن اهللا عبد بن امةمث

يميجمٍ الْهلَينِ سابِرِ ب١٠٦  صحابي  ج  
٣٤٤  صحابي  مرداس بن العباس نب اهمةج  
بن بيرج بن طعمم ١١٥  صحابي  ديع  

  ١٠٦  صحابي  جابر بن اهللا عبد بن جرير
  ٣١٩  صدوق  بعي الضجعفر بن سليمان

  ١٠٩  ثقة  بالصادق المعروف علي بن محمد بن جعفر
  ٢٣٨  صحابي   بن سرافة الغفاريجعيٍل

  ١٦٣  صدوق   الْعنْبسِعبيد أبو بن الحارث
٢٢٣  ثقة يرسل ويدلس  ثابت أبي بن بيبح  

  ٣٢٠  صحابي      األنصاري كعب أبي بن حرام
  ٦٤  صدوق  التُّجِيبِي حرملَةُ بن يحيى

 رِيزعثمان بنح الر٣١٠  ثقة ثبت  بيح  
  ٥١  ثقة  يرسل ويدلس  البصري الحسن أبي بن الحسن

ارزاحٍ الْببص نب نس٧٥  صدوق  الْح  
  ٣٢٧  ثقة   الْمكْتبلمالمعَّ كوانذَ بن سينحال

 فـي  حفظه تغير ثقة  السلَمي الرحمنِ عبد بنِ حصينِ
  اآلخر

٢٠٩  

اثينِ غفْصِ بثقة تغير حفظه فـي       ح
  اآلخر

٣٠٩  

  ٣٢٤  ثقة ربما دلس  الحكم بن عتيبة
لَالحسلم  علقمة بن سي٢٣٣  لم ي  

  ١١٢  ثقة ثبت ربما دلس   ُأسامةَ َأبوحماد بن أسامة
ديم١٩٢  ثقة مدلس   الطويلح  



 ٣٧٤

  ٣١٨  صحابي  :  الُْأسيدي بن الربيعحنْظَلَةَ
  ٢٩٥  صحابي  خالد بن سعيد بن العاص

  ٢٣٢  صحابي   الكلبيروةفَ بن ليفةخَ بن دحيةُ
  ٢٥٨  صحابي   اليماني الخويصرة ذو

  ١٩  ثقة  زكَرِياء بن ِإسحقَ
  ٧٠  ثقة يرسل  عمر مولى أسلم بن زيد

  ١٨٥  صحابي  زيد بن خالد الجهني
  ٧٠  صحابية  معاوية بنت زينب
  ١٦٧  صحابي  المغيرة أبو  األخرم بن سعد

  ٢٦  ثقة اختلط   سعيد بن أبي سعيد المقبري
  ٥٠  ثقة مختلط ويدلس  سعيد بن أبي عروبة
  ٢٤٩  ثقة  سعيد بن أبي هالل

  ٢٤١  األثبات لعلماءا أحد  يبالمس بن سعيد
  ٩١  ثقة   الْجريرِيإياس بن سعيد

  ٢٩٦  ثقة  سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص
  ٢٢٧  ضعيف يعتبر به  سعيد بن مسلمة

  ٤٥  ثقة ربما دلس  الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان
  ١١٧  صحابي  الثقفي ربيعة بن سفيان بن عبد اهللا

ثقة  ربما دلس   عيينة بن سفيان
  واختلط

٧٥  

  ١١٥  صحابي  ردص بن سليمان
  ١٥٠  ثقة يدلس   األعمشمهران بن سليمان
 عن روايتهصدوق و  أوس بن حرب بنسماك 

  ٨٤  مضطربة عكرمة

  ٢٠٥  ثقة  الدارمي بشر بن اربكَّ بن سهل
  ١١٤  صحابي  مالك الساعدي بن سعد بن سهل
  ١٤٠  صحابي  سمش عبد بن:عمرٍو بن سهيُل

نِ عب شَرِيكاللَّه د٢٠١  صدوق  ب  
  ٢٥٤  صدوق  العاص بن عمرو بن اهللا عبد بن محمد بن شعيب



 ٣٧٥

  ١٥٥  ثقة  شَيبان بن فَروخ
  ٣٤  صدوق كثير الخطأ   الْخَزازعامر أبو رستم بن الحص

  ٢٣٢  صحابي   أبي سفيانحرب بن صخر
  ٣٥٣  ثقة  المدني ليمس بن صفوان

٢٠١  صحابي  السعدي ثعلبة بن مامض  
مم بن قتادةض١١٩  صحابي  ض  

  ٤٣  ثقة يهم  عاصم بن أبي النجود
بِيَلبن ادعبح١٧٦  صحابي   شُر  

  ٢٠٤  صحابي   أبوحميد الساعديالمنذر بن سعد بن الرحمن عبد
  ١٧٤  ثقة  عبد الرحمنِ بنِ شماسةَ

  ١٢٦  جليل ثقة  األوزاعي عمرو أبي بن عمرو بن الرحمن بدع
  ١١٧  صدوق  اعزعبد الرحمن بن م

  ٢٣٠  ثقة اختلط  الصنعاني نافع بن همام بن الرزاق عبد
  ٨٨  صدوق  الوارث عبد بن الصمد بدع

  ١١٤  ثقة  عبد الْعزِيزِ بن َأبِي حازِمٍ
دمحم نزِيزِ بالْع دبعيدراور٣٥  ثقة   الد  

  ٦٧  صحابي   اهللا بن الزبير بن العوامعبد
  ٨٨  صدوق  ثنىالم بن اهللا بدع

  ٦٣  ثقة يرسل   أبو قالبةعمرو بن زيد بن اهللا عبد
 احتراق بعد خلط صدوق  عبد اهللا بن لهيعة

  ٣٠٠  كتبه

  ٢٤٨  صحابي  عبد اهللا يلقب حماراً
  ٣١  ثقة يدلس  جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد

  ١٨٤  صدوق اختلط   عبد الملك بن عمير
 موته بلق تغير ثقة  المجيد عبد بنعبد الوهاب 

  سنين بثالث
١٠٩  

 ابن اإلمام كعبداهللا بن يوسف أبي المعالي عبد المل
  أبي محمد الجويني

  ٤٧  إمام الحرمين

  ١٤٣  ثقة  يقِّلرا عبيد اهللا بن عمرو



 ٣٧٦

  ١٦١  ثبت كبير تابعي  لمانيالس عمرو بن عبيدة
  ٧٩  ثقة   عثْمان بن َأبِي شَيبةَ

  ٢٠٣  اختلف في إسالمه  حكيم بن عثمان
  ١٦٦  دلس ربما ثبت ثقة   أبوحصينحصين بن عاصم بن عثمان
  ٢٤٤  فقيه ثقة  العوام بن الزبير بن عروة

ارِثنِ الْحةَ بقْب٢٤٧  صحابي  ع  
  ٢٨٨  صحابي   مسعود الَْأنْصارِيوبِعقبة بن عمرو أ

  ١٣٨  ثقة  اليماني منبه  بنعقيل بن معقل
١٥٦  ثبت ثقة  نخعيال اهللا عبد بن قيس بن لقمةع  

  ٨١  صحابي   ياسر بن عمار
  ٣٥  ثقة  عمارةَ بنِ غَزِيةَ

  ٣٠٣  صحابي  عمر بن أبي سلمة
  ٣٠٩  ثقة ربما يهم  عمر بن حفْصِ
  ٩٠  معتزلي   أبو عثمانالجاحظعمرو بن بحر 

 بن عمرو بن اهللا عبد بن  محمد بن شعيب بن عمرو
  العاص

  ٢٥٤  ثقة

 عابد مكثر ثقة  يعيبِالس إسحاق أبو عبيد بن اهللا عبد بن مروع
   اختلط

١١٥  

  ١٨٥  صحابي  عمير والد مالك
  ١٥٤  ثقة  عوف بن أبي جميلة

  ١٥٧  صحابي  عويمر بن عامر
٢٤١  صحابي   بن حصنيينةع  
  ١٨٠  صحابي  الحارث بن ورثغَ

  ٣١٢  صحابي   بن العباس بن عبد المطلبالفضل
٣١٩  صدوق يخطئ  سيرنُ بن طنق  

  ٣٠٠  صدوق  قيس بن الحجاج
  ٢٠٥  اختلف في إسالمها   أم أسماء بنت أبي بكرالقرشية العزى عبد بنت يلةبق

  ٣٣٢  صحابي  كعب بن مالك
مرؤث فَبن ع١٤٣ غير واحـد   مقبول وقد وثقه    أبي المثنى العبدى ةاز  



 ٣٧٧

   من العلماء

  ٢٥٢  صحابي   بن مالك األسلمىماعز
  ٦٢  يصحاب  الليثي: مالك بن الحويرث

  ٢٤  ثقة إمام  جبر بن اهدمج
ياِلحٍ الَْأنْطَاكو صى َأبوسم نب وببح٢٧٠  صدوق  م  

  ٣٠٥  ثقة  نافع بن أحمد بن حمدم
  ٢٢٦  ثقة  سفيان الْجرجراِئي بن الصباح بن حمدم

 في تغير  ثبتثقة   َأبو النُّعمانالسدوسي الفضل بن محمد
  عمره آخر

٨٩  

ب دمحميصمفَّى الْحصالْم ٤٠  صدوق يدلس  ن  
  ٣٧  ثقة  غُنْدرمحمد بن جعفر الهذَّلي

 الناس أحفظ ثقة  رالضري معاوية أبومحمد بن خازم
 وقد األعمش لحديث

  غيره حديث في يهم

٢٧١  
  

  ٣٣٩  أرسل ربما ثبت ثقة  حيمالج زياد بن حمدم
صدوق اختلطت   محمد بن عجالن

عليه أحاديث أبي 
  هريرة

٢٢٧  

  ٢٠  صدوق يدلس   َأبو الزبيرِمحمد بن مسلم بن تَدرس
  ٢٤٠  ثقة  محمد بن معمربن ربعي

  ٢٩٣  ثقة  محمد بن يوسف
  ٢٤٢  صحابي   بن نوفلمخْرمةُ

ولد في زمن النبي   مروان بن الحكم
ولم يره وهو ال 

  .يتهم
٢٢٨  

  ٢٢٨  صحابي  الْمسورِ بنِ مخْرمةَ
  ٩٧  صدوق  معاذ بن هشام

  ١٥  صحابي   السلَمي  الحكم بن عاويةم
  ١٧٥   صحابي  معاوية بن حديج



 ٣٧٨

وذبنِ خَرب وفرع٩٤  صدوق ربما يهم  م  
  ٢٣٠  ثقة  معمر بن راشد

  ١٥٧  ثقة  المغيرة بن مقسم
  ٥٦  ثقة يرسل   الحبشي األسودسلَّامٍ و َأبطورمم

  ٢٢٣  اإلرسال كثير صدوق  شبيب أبي بن ميمون
  ١٣٩  ثقة  اللَّيثي: نصر بن عاصم

  ٢٩٨  صحابي  النعمان بن بشير
 انمي٢٤٧  صحابي  بن عمرو بن رفاعةنُع  

ع٩١  صحابي  الثقفي الحارث بن نُفَي  
  ٨٣  ثقة  موسىاألعور بن هارون
  ٩٧  ثقة  رنبس اهللا عبد أبي بن هشام

  ٣٣٣   صدوق  هشام بن سعد
  ٢٠٦  ثقة ربما دلس  امالعو بن الزبير  بنهشام بن عروة
  ٢٥٥  ثقة ربما وهم  همام بن يحيى
  ٣٠٣  ثقة  الوليد بن كثير
  ٤٠  ثقة يدلس  الوليد بن مسلم

 بيهتغير تغيراً ،ثقة  عجالن بن خالد بنو
  يسيراً

١٦٧  

  ١٦  ثقة يدلسويرسل  يحيى بن أبي كثير
صدوق يخطئ و   يحيى بن الْيمانِ

حديثه حسن ما لم 
  يخالف

٢٢٢  

  ١١٦  ثقة  القاضييحيى بن حمزة  
  ٨٣  ثقة  يحيى بن محمد بنِ السكَنِ

  ١٤٩  ثقة  التيمي طارق بن ريكشَ بن يزيد
  ١٨٦  ثقة  نبعثالم مولى زيدي

  ١٦٨  يرسل وكان فقيه ثقة  يزيدبن أبي حبيب
  ٩٥   قةث  ليياَأل يونس بن يزيد



 ٣٧٩

  يثفهرس غريب الحد:رابعاً
   الصفحة              الكلمة            

  ٣٣٥  برِدواأ
  ٣٠٠  بلي وَأخْلقيأ

  ٢٠٤  األبيض
  ٢٨٤  جوزتََأ

  ٢٢٤  الوفد أجيزوا
  ١٨٧  َأحدثَ بِه عهدا

  ١٨٤  اخْتَرطَ
يني٢٣٦  الَْأرِيس  

  ٧٦  أسبح
هلَيي عدتَع١٨١  َأس  
  ١٢٣  َأسك اُألذُنَين

  ٢٦٢  األعراب
  ٣٢٦  فَتَّانَأ

  ٢٤٦  قْبِيةً
  ١٠٢  ُأقْرُِئ

  ٣٩  اإلكراه
  ٤٣  اإلكراه الملجئ

  ٢٠٦  دومة كيدرأ
  ٢٢٣  الْمزفَّت
  ١٣٢  امتَروا
  ٢٧٨  انْفَلَقَتْ
  ٣٤١  اآلهل
  ١٢١  أورق
  ٢٠٨  أيلة

  ١٨٨  ميَأ
  ٣١٤  الْباءة

  ٢٠٩  ببحرهم



 ٣٨٠

  ٦٩  بثَثْتُه
٢٣٤  دنالب  
بد٢٠٨  ر  
  ٣٥٨  لْبرنُسا
  ٥٤  رقعب

٦٩  لعومالب  
  ٢٧٥  الْبنَات

  ٣٣٣  واسيرب
  ٩٧  ثُّمَأتَ

  ١٠٦  تَبسم
  ٢٠٤  جِدن

مهر١٥١  تَذْع  
  ٧٥  رتيٌلت
  ٧٥  رسيٌلتَ

  ٣٠٩  تَطيشُ
  ٢٥٨  عافُّوات

نع٢٧٥  تَقَم  
  ٣٠٩  لْك طعمتي بعدت
  ٣١٢  لَهت
  ١٦١  هتَشَّت

  ٢٢١  ثائر الراس
  ٢٤٣  الْجزعِ
  ١٤٤  الجشع

  ٣٢٦  جنَح اللَّيُل
و٣٠٣  رج  

  ١٨٠  حائطُ
  ٧١  الحازم

  ٢٦٤  الحاشية
ََح٣٠٩  رج  



 ٣٨١

  ١٩٠  حذَاُؤها
س١٥٧  رالح  
  ١١٨  الحقو
  ٢٠٦  حلَّةً

  ٢٠٧  حلة عطارد
  ١٥١  الْحمام

  ٢٤٣  حمر النَّعمِ
  ٢٧٣  حملت اللحوم

  ١٤٤  مولَتُهمح
  ٢٢٣  الحنْتَم
  ١٦١  الحياء
  ٢٠٧  خَلَاقَ

  ٢٢٣  لدباءا
  ٢٦٧  دفَّتْ دافَّةٌ

  ١٨٢  دمٍ
  ٢٦٣  الذَّنُوب

ذو١٤٤  د  
  ٢١٠  راغبة
  ١٩١  ربها

  ٩٧  الرحل
  ٣٢  الرخصة
  ٩٧  الردفُ
  ٣١٨  رديف
  ١٤٤  رسُل

  ١٠٣  رعاع النَّاسِ
  ٦٥  الرفقُ
  ١٥٠  الرهط

  ٢٨٣  ويدكر
  ٣٠٠  زبرني



 ٣٨٢

  ٩٢  الزور
  ١٨٢  السارية
  ٢٨٥  الساعي
  ٨٠  السآمة

  ٢٤٣  سبي
عج٨٤  الس  
  ٢٦٣  السجل

  ٣٠٠  سنا
  ١٨٠  السنْبلة
  ٣١٤  الشباب
  ٣٤٨  شعب

  ١٧٩  صاحبكم
  ١٨٣  صبوت

  ٢٧٨  الصحفةُ
  ١٥٦  صرفٌ ولَا عدٌل

  ١٨٥  صلْتًا
  ٤٢  صهروهم

  ١٣٢   الغابةرفَاءطَ
  ٢٧٩  قًرأو

  ٢٩٦  ظْئره
  ٣٢٤  افَسنَاع
  ٣٤٨  لعذرا

  ١٢٢  عرقٌ نَزعها
  ٣٤٠  العزب
  ١٠٢  العشيةُ
  ١٥٥  الباب عضادتا
  ٢٦٦  العضاه
  ١٨٩  العفَاص

  ٢٦٥  غالم



 ٣٨٣

  ٣٠٩  لقَتع
مهغَاء١٠٣  و  
  ١٥٧  الوادي بطن فأخذوا

  ١٥٧  اَأطَافُوف
  ٢١٤  فَِإن لَهم ذمةً ورحما

  ١٠٣  فشق عليهم
  ١٤٩  صفتخلُ
  ٢٤٩  فتنة

  ٢٥١  حشهف
  ٧٨  فصل

  ١٩٠  اإلبل فضالة
  ١٩٠  ففركت

  ١٠٢  فَلْتَةً
  ٢١٧  الفواطم

  ٣٣٥  فَيء التُّلُوِل
١٥١  القُر  

  ١٥١  رِرتق
  ٨٥  اقَصد

  ١٥٢  م يا نَومانق
  ١٣٢  القهقري
  ٢١٤  الْقيراطُ

  ٢٩٦  ينًاًق
  ١٥١  بِد الْقَوسِك

اِئم٥٩  كَر  
  ٢٢٦  سرةًك

١٢٣  كَنَفَتَه  
  ١٦  كهرني
  ٥٤  لَابتَيها
٧١  الُّلب  



 ٣٨٤

  ٩٧  بيكل
٢٩٢  النار لَفْح  

١٨٩  اللُّقَطَة  
  ٩٠  ِللَْأعقَاب

  ٨٢  لمكتَلا
  ١٦٦  مئنة

  ٩٢  المباشَرة
  ٢٩٩  المتَّكئ

ج١٥٧  م  
  ١٨٧  الجيش مجنِّبة
  ٣١٤  مخْلَاف

  ٣٠  رمعشَ
  ٥٤  المفَصل

  ٢٩١  لَكَتْ َأيمانُكُمم
  ٣٣  الْملْهوفَ
هودع م١٣٢  م  

  ١١٠  منذر جيش
هم ه٣٠٦  م  

  ٢٧٢  المهنة
  ٣٢٦  اضحينَ
  ٢٦٤  جرانين

  ١٨٣  لنج
  ٤٨  وزهننش

ر١٩٣  النُّغَي  
  ١٧٩  نقمنا
  ٢٢٣  النقير
  ١٢٦  نهشه
  ٢٤٣  الهلع
  ٢٢٦  هيئة



 ٣٨٥

  ١٦   ُأمياهوا ثُكَْل
  ٤٢  واتاهم

  ٣٢٤  والضيعات
لَاهلَعِ َأعي الضف ءشَي جوَأع ِإن٢٨١  و  

اء٣١٤  وِج  
دج٢٨٤  و  

  ١٩٠  الوجنة
هعد٢٤٩  و  

  ٢٦٧  لْودكا
كيدعس٩٨  و  
  ١٨١  الوسق
عض٤٠  و  

  ٦٩  وعائين
  ٢٢٠  الوفد

١٨٩  الوِكاء  
  ٣٥٣  اولَا تَغُلُّو
  ٨٠  يتخولنا
  ٩٨  ايتَّكلُو

يلُونم٢٦٧  ج  
  ٧٧  يسردالحديث

  ٢٢١  يسمع دوِي صوته
بِالنَّارِي هري ظَهل١٥١  ص  
  ١٠٣  اطَيرهي
يهبِنَفْس رغ٢٩١  غَر  

موهبغْص١٠٣  ي  
كفْر٢٨١  ي  
هكُب٢٤٢  ي  
  ٣٢٢  يملُّ

     
  



 ٣٨٦

  سابفهرس األن:خامساً

  الصفحة  الكلمة

  ٣٥٢  يسلَماَأل
  ٣٣٩  األشجعى
  ٦٩  اَألصبحي
ي٢٧٤  الَْأنْطَاك  
يسي٢٦٣  الُْأو  
  ٣١٥  الباهلي
يلج١٠٦  الْب  
ارز٧٧  الْب  

٦٥  التُّجِيبِي  
يم١٥١  التَّي  

اِئيرجر٢٣٠  الْج  
الج٣٤٤  حيم  

  ٥٧  الحبشي
يانلْو٢٥٩  الْح  

  ٣٤  لْخَزازا
يدراور٣٥  الد  

١٤٥  يقِّالر  
بِالسي١١٧  يع  
الس٩٠  وسيد  
لْالس١٦٤  انيم  

يلَم١٥  الس  
الضب٣٢٤  يع  

  ٢٤٣  لعبديا
الع٢٢٦  ليج  
نْالع٨٨  ريب  
الع٣٣٢  ذيو  



 ٣٨٧

٢٩٧  يريابالف  
  ٣٠٥  العيالكَ

  ٧٨  الليثي
رِيقْب٢٦  الْم  

النَّخَع١٦٠  ي  
يميج١٠٨  الْه  
  ٣٨  الهذَّلي

١٨٠  يرِكُشْالي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٨٨

  فهرس األماكن والبلدان: سادساً
  رقم الصفحة  اسم المكان أو البلد

  ٢٠٨  أيلة
  ٢٣٦  بصرى
  ٢٠٨  تبوك
  ٦٥  تُجيب
  ١٣٩  ثقيف
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 ٣٨٩

  فهرس المصادر والمراجع:سابعاً
علي بن عبد    ل وي اإلاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضا           -١

دار الكتـب   ،األوىل  :  الطبعة .مجاعة من العلماء  : ، حتقيق )هـ٧٥٦ت،(الكايف السبكي 
   .هـ١٤٠٤ –ت  بريو-العلمية 

الطبعـة  ،لسعيد حـوى ،"كي ال منضي بعيداً عن احتياجات العصر      "إجازة ختصص الدعاة  -٢
  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨،دار السالم،األوىل

 بـن  وهب بن علي بن حممد الفتح أيب الدين تقيل،األحكام عمدة شرح األحكام إحكام -٣
 شـيخ  فىمـصط : حتقيـق )هـ٧٠٢،ت (العيد دقيق بابن املعروف ، القشريي مطيع

 .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الرسالة مؤسسة،سندس األوىل  الطبعة،مدثر و مصطفى
 ،)هـ٧٥١،ت( عبد اهللا حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أيب البن القيم    أحكام أهل الذمة   -٤

 -رمادى للنشر   .الطبعة األوىل ،  شاكر توفيق العاروري   -يوسف أمحد البكري    : حتقيق
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ، بريوت– الدمام -دار ابن حزم 

 -دار ااملعرفـة    ،)هــ   ٥٠٥،ت( حامد حممد بن حممد الغزايل       يب أل إحياء علوم الدين   -٥
 بريوت

عـامر  : حتقيق  ،)هـ٢٠٤،ت( عبداهللا حممد بن إدريس الشافعي     يبأل ،اختالف احلديث  -٦
 -هــ    ١٤٠٥ ،   ، بـريوت  – مؤسسة الكتب الثقافيـة      ، الطبعة األوىل  ،أمحد حيدر 
  .م١٩٨٥

ـ ٦٧٦،ت(ليحىي بن شرف النـووي    ،ذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار     األ -٧ ،دار )هـ
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ - بريوت -الكتب العريب 

حممد بن حممـد  أىب السعود   املشهور بتفسري إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي  -٨
  . بريوت–دار إحياء التراث العريب )  هـ٩٥١، ت( العمادي

الطبعـة   ،مـد ناصـر الـدين األلبـاين        حمل يل يف ختريج أحاديث منار السبيل     إرواء الغل -٩
  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ - بريوت-املكتب اإلسالمي ،الثانية

ـ ٤٦٣،ت(عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الـرب النمـري            يبأل،الستذكارا  -١٠  ،)هـ
ريوت،  ب -دار الكتب العلمية    ، الطبعة األوىل  ،سامل حممد عطا ، حممد علي معوض      :حتقيق
  .م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١



 ٣٩٠

. د:  حتقيـق  )هـ٧٢٨،ت(أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين        العباس يبأل االستقامة-١١
 املدينة -جامعة اإلمام حممد بن سعود   من منشورات   األوىل،    : حممد رشاد سامل ، الطبعة    

  .هـ١٤٠٣ –املنورة 
 )٤٦٣،ت(مد بن عبد الـرب يوسف بن عبد اهللا بن حماالستيعاب يف معرفة األصحاب ل   -١٥

  .هـ١٤١٢ – بريوت -األوىل دار اجليل :  الطبعة،علي حممد البجاوي: حتقيق
 بن عبدالواحد   علي بن حممد بن عبد الكرمي     أليب احلسن ل  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة    -١٦

  دار ،الرفـاعي  أمحد  عادل :حتقيق،)هـ٦٣٠،ت(عز الدين بن األثري   ، الشيباين اجلزري 
  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ ،لبنان / بريوت، األوىل  الطبعة،العريب تراثال إحياء

دار ،الطبعـة األوىل ،يوسف رشاد.أ:تأليف،األسلوب األمثل يف تربية البنات يف اإلسالم  -١٧
  .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧،ابن اجلوزي

 دار  ،الطبعة األوىل )هـ٩١١ت،(يب بكر عبد الرمحن بن السيوطي     األشباه والنظائر أل   -١٨
  .هـ١٤٠٣ – بريوت -علمية الكتب ال

دار ابـن   ،الطبعـة األوىل  ،ملرمي  عبد اهللا عبد الـر محـن النعيمـي          ،إشراقات تربوية  -١٩
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩،حزم

 الفضل أمحـد بـن علـي بـن حجـر العـسقالين              يب  أل  اإلصابة يف متييز الصحابة    -٢٠
 –يـل    دار اجل  ، الطبعـة األوىل   ،علي حممد البجاوي  :  حتقيق ،)هـ٨٥٢،ت(الشافعي
  . هـ١٤١٢ ،بريوت

دار السالم ـ القا هرة  ،الطبعة األوىل،سعيد إمساعيل علي/د.أ،أصول التربية اإلسالمية-٢١
 .م٢٠٠٥هـ ـ١٥٢٦ـ
شـوقي  .د،أطلس احلديث الشريف من الكتب الـست الـصحاح أمـاكن أقـوام             -٢٢

  .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦دمشق ـ ، الطبعة الرابعة ـ دار الفكر،خليل
 إبـراهيم بـن موسـى       أيب إسحاق :تأليف:  تأليف )١٣ـ ص ٢ج(طيباالعتصام للشا -٢٣

 . مصر–املكتبة التجارية الكربى )هـ٧٩٠،ت( اللخمي الغرناطي املالكي
ت (حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي       عبد اهللا  أيب، البن القيم  إعالم املوقعني عن رب العاملني    ٢٤

 .م ١٩٧٣ ـ  بريوت-دار اجليل ، حتقيق  طه عبد الرءوف سعد،)هـ٧٥١سنة 
خلري الدين ،األعالم قاموس ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني -٢٥

  .بريوت،دار العلم للماليني، الطبعة السابعة،الزِرِكلي



 ٣٩١

وزارة "حنو خطاب إسالمي معاصـر    "األعمال الكاملة ملؤمتر الوعظ واإلرشاد السنوي      -٢٦
  .م٢٠٠٥ـ ـ ه١٤٢٦األوقاف ـ غزة ـ املنعقد سنة 

عبد اهللا حممد بن أيب بكـر أيـوب           أيبالبن القيم   ،غاثة اللهفان من مصائد الشيطان    إ -٢٧
 –دار املعرفـة  ـ  الطبعـة الثانيـة    ،حممد حامد الفقي: حتقيق،)هـ٧٥١،ت(الزرعي
 .م١٩٧٥ –هـ  ١٣٩٥، بريوت

تيميـة  أمحد بـن عبـد احللـيم بـن     أليب العباس  ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر     -٢٨
 حممد مجيل غازي:  جدة، حتقيق-مكتبة املدين :  ، دار النشر)هـ٧٢٨،ت(احلراين

ــساب -٢٩ ــي   ألاألن ــصور التميم ــن من ــد اب ــن حمم ــرمي ب ــد الك ــعيد عب يب س
 -دار الفكر   ، األوىل:  الطبعة ،عبد اهللا عمر البارودي   : ، حتقيق )هـ٥٢٢،ت(السمعاين
  م،١٩٩٨ -بريوت 

قاسم بن عبد اهللا بن أمري علي       ، األلفاظ املتداولة بني الفقهاء    أنيس الفقهاء يف تعريفات    -٣٠
دار ، الطبعـة األوىل   ،أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي    . د:  حتقيق ،)هـ٩٧٨،ت(القونوي
  .هـ١٤٠٦ جدة،-الوفاء 

طبعة ،ألمحد حممد شاكر  ،الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث للحافظ بن كثري         -٣١
  .م١٩٩٤هـ ـ١٤١٥،تبة السنةتوزيع مك،دار الكتب بريوت

ابو اسامة وصي .حتقيق د،و ذم ليوسف عبد اهلاديأمحد مبدح أر الدم فيمن تكلم فيه     حب -٣٢
  .  م١٩٨٩هـ ـ١٤٠٩دار الراية ـ الرياض ـ،الطبعة االوىل،اهللا بن حممد بن عباس

الطبعة  ،احملامي فوزي عطوي  : حتقيق،يب عثمان عمرو بن حبر    البيان والتبيني للجاحظ أل    -٣٣
  .م١٩٦٨،  بريوت–دار صعب ،األوىل

ـ ٨١٦،ت(مد مرتضى احلسيين الزبيدي   حمل  من جواهر القاموس  تاج العروس    -٣٤ ، )هـ
  .جمموعة من احملققني دار اهلداية: حتقيق

:  حتقيق )٢٣٣ت،(حيىي بن معني      زكريا يبأل الدرامي رواية عثمان    -تاريخ ابن معني     -٣٥
  .هـ١٤٠٠ دمشق ، -أمون للتراث دار امل،أمحد حممد نور سيف. د

صـبحي  : حتقيق،) هـ٣٨٥،ت( حفص عمر بن أمحد الواعظ  يب أل تاريخ أمساء الثقات   -٣٦
  ).م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ الكويت، -الدار السلفية ، الطبعة األوىل،السامرائي

مــد بــن إمساعيــل بــن إبــراهيم البخــاري حم عبــداهللا يبالتــاريخ الكــبري أل -٣٧
  السيد هاشم الندوي:  الفكر، حتقيق، دار)هـ٢٥٦،ت(اجلعفي



 ٣٩٢

 من بنواحيها اجتاز أو ماثلاأل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ -٣٨
 اهللا عبد بن اهللا هبة ابن احلسن بن علي القاسم أيب احلافظ العامل مامإلل، وأهلها وارديها
 الفكـر   دار ،شريي علي وحتقيق  دراسة )هـ ٥٧١ت،(عساكر بابن املعروف الشافعي
  .والتوزيع والنشر للطباعة

دار إشبيليا  ،الطبعة األوىل ،عبد اهللا بن وكيل الشيخ    . د،تأمالت دعوية يف السنة النبوية     -٣٩
 .م١٩٩٨هـ ـ١٤١٩ـ اململكة العربية السعودية ـ 

طاهر بن حممـد    ، لإلسفرييين لتبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني        ا -٤٠
 -عـامل الكتـب    ، الطبعـة األوىل  ،كمـال يوسـف احلـوت     : حتقيـق ،فرايييناإلس

  ).م١٩٨٣بريوت،
ـ ٦٧٦ت،(ليحىي بن شرف النووي   ،حترير ألفاظ التنبيه   -٤١ عبـد الغـين    :حتقيـق ،،)هـ

  .هـ١٤٠٨،دار القلم ـ دمشق ،الطبعة األوىل،الدغر
ـ  ايـد  حترير املعىن السديدوتنويرالعقل اجلديـد وتفـسري الكتـاب         -٤٢ اهر بـن    الط

  .م١٩٩٧ – تونس -دارسحنون للنشر والتوزيع ،عاشور
الطبعـة  ،بـشار معـروف والـشيخ شـعيب األرنـؤوط      .د،حترير تقريب التهذيب   -٤٣

  .م١٩٩٧هـ ـ١٤١٧مؤسسة الرسالة  ،االوىل
العال حممد عبد الرمحن بن عبـد الـرحيم           يب أل فة األحوذي بشرح جامع الترمذي    حت -٤٤

 . بريوت–لكتب العلمية دار ا،)هـ١٣٥٣(املباركفوري
ويل الدين أمحد بن عبد الرحيم بن احلـسني أيب          ،حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل      -٤٥

 – الريـاض    -مكتبـة الرشـد     ،عبد اهللا نوارة  : ، حتقيق )هـ٨٢٦،ت(زرعة العراقي 
  .م١٩٩٩

 عبـد اهللا حممـد بـن أيب بكـر أيـوب              أيب البن القيم ،حتفة املودود بأحكام املولود    -٤٦
 -مكتبة دار البيان ،الطبعة األوىل ،عبد القادر األرناؤوط  :  حتقيق ،)هـ٧٥١،ت(لزرعيا

  .م١٩٧١ -هـ  ١٣٩١دمشق، 
دار العاصمةـ الرياض   ،الطبعة األوىل ،يوسف أبوهاللة .د،التدرج بني التشريع والدعوة    -٤٧

 .هـ١٤١٢ـ 
 بكــر أيب بــن الــرمحن عبــدل النــواوي تقريــب شــرح يف الــراوي تــدريب -٤٨

 – احلديثـة  الرياض مكتبة،اللطيف عبد الوهاب عبد: حتقيق،)هـ٩١١،ت(وطيالسي
 .الرياض



 ٣٩٣

،الطبعـة  )هـ٧٤٨،ت( مشس الدين الذهيب    بن أمحد   عبد اهللا حممد   يب أل تذكرة احلفاظ  -٤٩
   بريوت، -دار الكتب العلمية ،األوىل

هـ ١٤٠٨ ـ مكتبة دار التراث ـ القاهرة،الطبعة الثامنة،البهي اخلويل،تذكرة الدعاة -٥٠
 . م١٩٨٧ـ 

 الفـداء إمساعيـل بـن عمـر بـن كـثري الدمـشقي               يبتفسري القرآن العظيم أل    -٥١
  . هـ١٤٠١ – بريوت - ردار الفك)هـ٧٧٤،ت(

الطبعـة  ،لألستاذ الدكتور وهبة الزحيلـي    ،التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج      -٥٢
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨،الثانية

ــذيب -٥٣ ــب الته ــسقالين   ايب ألتقري ــن حجــر الع ــي ب ــن عل ــضل أمحــد ب لف
،   سـوريا –دار الرشـيد   ، الطبعة األوىل  ،حممد عوامة :  حتقيق ،)هـ٨٥٢،ت(الشافعي
  ،م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

 بكر أمحـد بـن علـي بـن ثابـت اخلطيـب              يب أل البغدادي للخطيب العلم تقييد -٥٤
،  ة النبوية دار إحياء السن  ، الطبعة الثانية  ،يوسف العش :  حتقيق ،)هـ٤٦٣،ت(البغدادي
  .م١٩٧٤

لحافظ زين الدين عبد الرحيم بن احلسني     ل،التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح      -٥٥
دار الفكـر   ،الطبعـة األوىل  ، عبد الرمحن حممد عثمان   :  حتقيق ،)هـ٨٠٦،ت(العراقي

  .م١٩٧٠ -هـ ١٣٨٩،   لبنان– بريوت -للنشر والتوزيع 
 الفضل أمحد بـن علـي بـن حجـر     يبأل ،لكبريتلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي ا    -٥٦

املدينة املنـورة ،    ، السيد عبداهللا هاشم اليماين املدين    : حتقيق  ،)هـ٨٥١،ت(العسقالين
 .م١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤

 عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبـد الـرب          أليب،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد       -٥٧
حممـد عبـد الكـبري       ، العلـوي     حتقيق  مصطفى بن أمحـد      ،)هـ٤٦٣،ت(النمري
 .هـ١٣٨٧ املغرب ،-وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،البكري

ـ ٦٧٦ت،(ذيب األمساء واللغات للنووي ليحىي بن شرف النـووي         -٥٨ الطبعـة  ،)هـ
  . م١٩٩٦،دار الفكر ـ بريوت ـ لبنان،األوىل

،  الطبعة األوىل،الشافعيأمحد بن علي بن حجر العسقالين    الفضل يبذيب التهذيب أل   -٥٩
  .م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤، بريوت–دار الفكر 



 ٣٩٤

:  حتقيق)هـ٧٤٢،ت( املزينعبد الرمح احلجاج يوسف بن الزكي يبذيب الكمال أل -٦٠
 –هــ    ١٤٠٠،    بـريوت  –مؤسسة الرسالة     الطبعة األوىل  ،بشار عواد معروف  . د

  م١٩٨٠
ـ ٣٧٠،ت( األزهري منصور حممد بن أمحديبلألزهري أل ذيب اللغة    -٦١ : ، حتقيـق )هـ

  .م٢٠٠١ - بريوت  -األوىل، دار إحياء التراث العريب  : حممد عوض مرعب الطبعة
: حتقيق  ،،)هـ١٠٣١،ت(حممد عبد الرؤوف املناوي   ،لتوقيف على مهمات التعاريف   ا -٦٢

،  بـريوت    -دار الفكـر    ، دار الفكر املعاصر    ، الطبعة األوىل  ،حممد رضوان الداية  . د
 .هـ١٤١٠دمشق،

ابن : عبد الرمحن بن ناصر السعدي، حتقيق      ل  الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان      تيسري -٦٣
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ - بريوت -مؤسسة الرسالة ،عثيمني

 الـرؤوف  عبـد  الـدين  زيـن  احلـافظ  اإلمـام ،الـصغري  اجلامع بشرح التيسري -٦٤
 هـ١٤٠٨ - الرياض - الشافعي اإلمام مكتبة،الثالثة الطبعة،)هـ١٠٣١،ت(املناوي

 .م١٩٨٨ -
السيد :  حتقيق )هـ٣٥٤،ت( حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت        يب أل الثقات -٦٥

  .م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥،  دار الفكر،  الطبعة األوىل،شرف الدين أمحد
غراس ،األوىل: الطبعة،مد ناصر الدين األلباينحمل،الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب    -٦٦

  .ر والتوزيعللنش
مد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي حم جعفر يبأل ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن   -٦٧

 ١٤٠٥ - بريوت -دار الفكر : ، دار النشر)هـ٣١٠،ت(
ي أبو سعيد   دلْكَي سعيد بن خليل بن كَ     يبجامع التحصيل يف أحكام املراسيل للعالئي أل       -٦٨

 –عامل الكتـب    ،الطبعة الثانية ،بد ايد السلفي  محدي ع :  حتقيق )هـ٧٦١،ت(العالئي
  .م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٧ ـبريوت

 وأيامه ـ املشهور بصحيح البخاري   من سنن رسول اهللا جلامع الصحيح املختصرا -٦٩
مصطفى ديب البغا   . د: حتقيق،)هـ٢٥٦،ت(مد بن إمساعيل البخاري     حم عبد اهللا  يبأل

دار ابن كـثري    ، الطبعة الثالثة ، جامعة دمشق  -أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة       
   .م١٩٨٧-هـ  ١٤٠٧ ، بريوت–،اليمامة 



 ٣٩٥

 الفـرج  أيبزين الدين   ، من جوامع الكلم   جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً       -٧٠
ـ (احلنبلي رجب بن أمحد بن الرمحن عبد / شـعيب األرنـاؤوط   :  حتقيق)هـ٧٩٥ت 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ - بريوت - الرسالة السابعة ،مؤسسة الطبعة،إبراهيم باجس
ـ ٤٦٣،ت (النمري الرب عبد يوسف بن ل،جامع بيان العلم وفضله    -٧١ دار الكتـب   )هـ

 .هـ١٣٩٨ – بريوت -العلمية 
ــرآن -٧٢ ــام الق ــامع ألحك ــصاري  يب أل، اجل ــد األن ــن أمح ــد ب ــد اهللا حمم  عب

 . القاهرة–،، دار الشعب )هـ٦٧١،ت(القرطيب
 اخلطيـب  ثابـت  بـن  علي بن بكر أمحد يب ألوي وآداب السامعجلامع ألخالق الرا  ا -٧٣

 ، الريـاض  - املعـارف  مكتبـة ،الطحان حممود. د:  حتقيق )هـ٤٦٣،ت( البغدادي
 .هـ١٤٠٣

 حممد عبد الرمحن بن أيب حـامت حممـد بـن إدريـس الـرازي      يباجلرح والتعديل أل   -٧٤
هـ  ١٢٧١،  بريوت–دار إحياء التراث العريب  ،  الطبعة األوىل  )هـ٣٢٧،ت(التميمي

  .م١٩٥٢ -
رمزي مـنري   :حتقيق،)هـ  ٣٢١، ت ( بكر حممد بن احلسن بن دريد      يبألمجهرة اللغة      -٧٥

  .م١٩٨٧ - بريوت -دار العلم للماليني ،األوىل  الطبعة،بعلبكي
الطبعـة  ،سعيد بـن وهـف القحطـاين      :تأليف)١٢٥ص(احلكمة يف الدعوة إىل اهللا       -٧٦

  .هـ١٤١٢،الريا ض،مطبعة سفري،األوىل
مكتبــة ،الطبعــة الرابعــة،يوســف القرضــاوي.د،اخلــصائص العامــة لإلســالم-٧٧

 . م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩،القاهرة،وهبة
الطبعـة  ،يف أزهر عصورها عند العرب حملمـد أيب زهـرة  ،اخلطابة أصوهلا ـ تارخيها  -٧٨

 .م١٩٣٤دار الفكر العريب ـ القاهرة ـ ،األوىل
وحيـىي  ،وزيـاد الكايـد   ،د القادر أبو فـارس    حممد عب . د،اخلطابة وأساليب الدعوة   -٧٩

 .مؤسسة الدراسات والبحوث اإلسالمية،األقطش
دار ،الطبعـة األوىل  ،يوسـف القرضـاوي   .د،خطابنا اإلسالمي يف عـصر العوملـة         -٨٠

 .م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٤،الشروق
دار الكتـاب   ،الطبعـة األوىل  ،أبراهيم خورشيد وآخـرون   ،دائرة املعارف اإلسالمية   -٨١

  . م١٩٨١،اللبناين



 ٣٩٦

محـود بـن جـابر    ، لألعراب املوضوع ـ الوسـيلة ـ األسـلوب    دعوة النيب -٨٢
 . م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩،دار املسلم،الطبعة األوىل،احلارثي

الطبعـة  ،حييي الدجين .د:تأليف)٢٤١ص(الدعوة إىل اهللا أصوهلا  ووسائلها وأساليبها       -٨٣
  .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨،أفاق،،الثانية

دار الصفوة ـ  ،الطبعة األوىل،ومنهجاً حملمد زكي الدين حممد قاسمالدعوة إىل اهللا فقهاً  -٨٤
  .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١القاهرة ـ 

الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها حبث مقدم لنيل درجـة املاجـستري يف الفقـه               -٨٥
 دار اإلميان ـ اإلسكندرية ـ ،ألسامة حممد حممد الصاليب،املقارن

 .م١٩٩٢ ـ هـ١٤١٢،الرسائل لإلمام حسن البنا -٨٦
أمحد حممـد   :  حتقيق - )هـ٢٠٤،ت(مد بن إدريس الشافعي   حم عبد اهللا    يبالرسالة أل  -٨٧

  .م١٩٣٩ -هـ  ١٣٥٨ -القاهرة ـ شاكر 
دار البشائر  ، الطبعة الثانية ، وأساليبه يف التعليم لعبد الفتاح أيب غدة       الرسول املعلم    -٨٨

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ـ بريوت ـ 
ـ     -٨٩  الفـضل حممـود     يب أل سري القـرآن العظـيم والـسبع املثـاين        روح املعاين يف تف

  . بريوت–دار إحياء التراث العريب ، )هـ١٢٧٠ت(األلوسي
ــضالء   -٩٠ ــة الف ــالء ونزه ــة العق ــان   ،روض ــن حب ــد ب ــامت حمم أليب ح

ـ ٣٥٤،ت(البسيت دار الكتـب   ،حممـد حمـي الـدين عبـد احلميـد         :حتقيـق )هـ
 .م١٩٧٧هـ ـ١٣٩٧،بريوت،العلمية

 عبد اهللا حممـد بـن أيب بكـر أيـوب            أيب، البن القيم  يف هدي خري العباد     املعاد دزا -٩١
الطبعـة  ، عبد القادر األرنـاؤوط    -قيق  شعيب األرناؤوط     حت، )هـ٧٥١،ت(الزرعي

 ١٤٠٧   الكويـت – بريوت - مكتبة املنار اإلسالمية -مؤسسة الرسالة    الرابعة عشر 
 .م١٩٨٦ –هـ 

 بـن عمـرو بـن أيب عاصـم  الـشيباين              بكر أمحـد   يبأل، الزهد البن أيب عاصم    -٩٢
دار الريان للتراث  ـ الطبعة الثانية،حامد،عبد العلي عبد احلميد: حتقيق،)هـ٢٨٧،ت(

  .هـ١٤٠٨،    القاهرة–
ـ ،سؤاالت أيب عبيـد اآلجـري أبـا داود السجـستاين           -٩٣ سليمان بـن األشـعث     ل

اجلامعـة  ،الطبعـة األوىل   ،حممد علي قاسم العمري   : حتقيق،)هـ٢٧٥،ت(السجستاين
  .م١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩،   املدينة املنورة-اإلسالمية 



 ٣٩٧

ــاين  -٩٤ ــؤاالت الربق ــدارقطينس ــر يب أللل ــن عم ــي ب ــسن عل ــدارقطين احل  ال
كتب ،الطبعة األوىل،عبدالرحيم حممد أمحد القشقري . د: حتقيق،)هـ٣٨٥،ت(البغدادي

  .هـ١٤٠٤ ، باكستان–خانه مجيلي 
علي بـن عمـر أبـو احلـسن الـدارقطين      ل،طينسؤاالت احلاكم النيسابوري للدارق  -٩٥

مكتبة ، الطبعة األوىل  ،موفق بن عبداهللا بن عبدالقادر    .د:حتقيق،)هـ٣٨٥،ت(البغدادي
  .م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ الرياض-املعارف 

سؤاالت حممـد بـن عثمـان بـن أيب شـيبة يف اجلـرح والتعـديل لعلـي بـن              -٩٦
مكتبـة املعـارف ـ    ،وىلالطبعـة األ ،موفق عبد القـادر :حتقيق،)هـ٢٣٤،ت(املديين
  . ٨٧ص، هـ١٤٠٤،الرياض

 محد بـن حنبـل    أل،سؤالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم           -٩٧
هـ ١٤١٤،مكتبة العلوم واحلكم،الطبعة األوىل،زياد حممد منصور:حتقيق)هـ٢٤١،ت(
  .م١٩٩٤ـ

مد بن إمساعيل الـصنعاين  حمل، للصنعاينسبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام        -٩٨
 دار إحيـاء  ،الرابعـة : حممد عبد العزيز اخلويل ، الطبعة:  ، حتقيق  )هـ٨٥٢ت،(األمري

 .هـ١٣٧٩ – بريوت -التراث العريب 
دار األنـدلس   ،مؤسـسة الريـان   ،الطبعة األوىل ،حممود شيث خطاب  ،سفراء الرسول  -٩٩

 .م١٩٩٦هـ ١٤١٧،اخلضراء
  . الرياض–مكتبة املعارف ،ر الدين األلباينمد ناص حملالصحيحةالسلسلة  -١٠٠
دار الفكـر العـريب ـ    ،الطبعة األوىل،لسعيد حممد علي، السنة النبوية رؤية تربوية -١٠١

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣القاهرة ـ
دار الـشروق   ،الطبعة الثالثة ،يوسف القرضاوي . د،السنة مصدراً للمعرفة واحلضارة    -١٠٢

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣ـ القاهرة ـ
حقـق  )هـ  ٢٧٥، ت(،نن ابن ماجه للحافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين          س-١٠٣

خـرج أحاديثـه    ،نصوصه ورقم كتبه وأحاديثه وعلق عليه حممد فؤاد عبـد البـاقي           
هـ ١٤١٩الطبعة األوىل   ،دار احلديث القاهرة  ،دكتور مصطفى حسني الذهيب   :وفهرسه
   .م١٩٩٨



 ٣٩٨

حكم على  )هـ٢٧٥،ت(شعث السجستاين أليب داود سليمان بن األ    ،سنن أيب داود   -١٠٤
مكتبـة  ،الطبعـة األوىل ،مشهور بن حـسن سـليمان     :أعتىن به ،أحاديثه الشيخ األلباين  

  .الرياض،املعارف
 ومعرفة الـصحيح   وهو اجلامع املختصر من السنن عن رسول اهللا         "سنن الترمذي  -١٠٥

يـسى  للحـافظ حممـد بـن ع      " واملعلول وما عليه العمل املعروف جبامع الترمـذي       
حممد ناصر الدين   :حكم على أحاديثه وعلق عليه العالمة احملدث      )هـ٢٧٩،ت(الترمذي
مكتبة املعـارف   ،الطبعة األوىل ،أعتىن ا أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سليمان       ،األلباين

  .وسأشري إليه فيما بعد بسنن الترمذي.هـ١٤١٧للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ 
ــ يبأل ســنن الـــدارقطين  -١٠٦ ي بــن عمـــر الـــدارقطين   احلــسن علـ

 بريوت ،   -دار املعرفة   ،السيد عبد اهللا هاشم مياين املدين     :قيقحت،)هـ٣٨٥،ت(البغدادي
  .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦

فواز :  حتقيق   ،)هـ٢٥٥،ت( حممد عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     يبأل سنن الدارمي  -١٠٧
م أسد عليهـا    األحاديث مذيلة بأحكام حسني سلي    و ،خالد السبع العلمي  ، أمحد زمريل   

  .هـ١٤٠٧ بريوت، -دار الكتاب العريب ، الطبعة األوىل
 بكــر أمحــد بــن احلــسني بــن علــي بــن موســى يبأل الــسنن الكــربى -١٠٨

 مكة املكرمة ،    -مكتبة دار الباز    ،حممد عبد القادر عطا   :حتقيق  ،)هـ٤٥٨،ت(البيهقي
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

ــسائي  -١٠٩ ــربي للن ــسنن الك ــرمحن أمحــ يبأل ،ال ــد ال ــعيب   عب ــن ش د ب
 ،سيد كسروي حـسن   ، عبد الغفار سليمان البنداري   .د: ،حتقيق)هـ٣٠٣،ت(النسائي
  .م١٩٩١ -هـ  ١٤١١ - بريوت -دار الكتب العلمية ، األوىل: الطبعة

حكم ،)هـ٣٠٣(تويف  ،تأليف أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي       ،سنن النسائي  -١١٠
مشهور بـن  :أعتىن به،مد ناصر الدين األلباينالعالمة احملدث حم،على أحاديثه وعلق عليه   

  .الطبعة األوىل، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،حسن آل سليمان
 عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز مشس الدين الـذهيب              يبسري أعالم النبالء أل    -١١

 الطبعـة  ،حممـد نعـيم العرقـسوسي   ، شعيب األرنـاؤوط  : ،، حتقيق )هـ٧٤٨،ت(
 ).هـ١٤١٣ – بريوت -مؤسسة الرسالة ،التاسعة

) هـ١٠٤٤،ت(علي بن برهان الدين احلليب    ل،السرية احللبية يف سرية األمني املأمون      -١١٢
  .هـ١٤٠٠ – بريوت -دار املعرفة 



 ٣٩٩

دار الفرقـان ـ   ،الطبعة األوىل، فارسنبوية ـ دراسة وحتليل ـ حملمد أيب  السرية ال -١١٣
 .م١٩٩٧، هـ١٤١٨عمان ـ 

علـي حممـد حممـد    ل، النبوية عرض وقائع وحتليل أحـداث دروس وعـرب      السرية -١١٤
 .م٢٠٠٣ هـ ـ ١٤٢٤دار الفجر للتراث ـالقاهرة ـ ، بعة األوىلطال،الصاليب

مركز ،الطبعة األوىل ،مهدي رزق اهللا أمحد   .د،السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية      -١١٥
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢امللك فيصل الرياض ـ 

 حممد عبد امللك بن هشام بـن أيـوب احلمـريي املعـافري              يبأل ،النبويةالسرية   -١١٦
 – بريوت   -دار اجليل   ،األوىل: ، الطبعة  طه عبد الرءوف سعد   :  حتقيق )هـ٢١٣،ت(

   هـ١٤١١
 يبألشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الـصحابة         -١١٧

 -أمحد سعد محداندار طيبـة      .د: حتقيق  ،لكائيالقاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور الال       
  .هـ١٤٠٢الرياض، 

 األرنـاؤوط  شعيب :حتقيق،البغوي مسعود بن احلسني البغوى لإلمام ـ السنة شرح -١١٨
ـ  بـريوت  ـ دمشق - اإلسالمي املكتب،الثانية :  الطبعة ،الشاويش زهري حممد -  ـ

 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣
 ،الطبعـة )هـ٧٤٦،ت( الدمشقي  العز احلنفي  بن أيب علي  ،شرح العقيدة الطحاوية   -١١٩

  .هـ١٣٩١ – بريوت -املكتب اإلسالمي ،الرابعة
ـ ٩١١،ت(جلالل الدين الـسيوطي   ،شرح سنن ابن ماجه    -١٢٠ فخـر احلـسن    و،)هـ

  .قدميي كتب خانةمكتبة ،الدهلوي
ـ ٤٤٩ت(،   ابن بطـال    احلسني، علي بن خلف    يب أل شرح صحيح البخاري   -١٢١ ،  )هـ

 ،، مكتبـة الرشـد، الريـاض      الطبعـة األوىل  ياسر إبراهيم،   : هضبط نصه وعلق علي   
  .م٢٠٠٠،  هـ١٤٢٠

 جعفـر أمحـد بـن حممـد بـن سـالمة             يبأل ،شرح مشكل اآلثار للطحـاوي     -١٢٢
 -األوىل، مؤسسة الرسـالة  : الطبعة،شعيب األرنؤوط : حتقيق،)هـ٣٢١،ت(الطحاوي

   .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ -بريوت / لبنان
الطبعـة  ،أليب احلسن مصطفى بـن إمساعيـل      ، اجلرح والتعديل  شفاء العليل بألفاظ   -١٢٣

  .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ ،األوىل
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كتاب ،الطبعة الثالثة ،يوسف القرضاوي . د،الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف    -١٢٤
  .هـ١٤٠٢األمة 
محـد التميمـي    حامت حممد بن حبان بـن أ        يب أل صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      -١٢٥

األحاديث مذيلة بأحكـام شـعيب      و ،شعيب األرنؤوط : حتقيق  ،)هـ٣٥٤،ت(البسيت
  .م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤ بريوت، -مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية،األرنؤوط عليها

 بكـر حممـد بـن إسـحاق بـن خزميـة الـسلمي               يبأل،صحيح ابـن خزميـة     -١٢٦
 -املكتب اإلسـالمي    ،ميحممد مصطفى األعظ  .  حتقيق  د   ،)هـ٣١١،ت(النيسابوري
  . م١٩٧٠ -هـ  ١٣٩٠بريوت ، 

 –مكتبـة املعـارف     : الناشر،مد ناصر الدين األلباين   حمل،صحيح الترغيب والترهيب   -١٢٧
  .اخلامسة: الطبعة،الرياض

 زكريـا حيـىي بـن شـرف بـن مـري             يب أل صحيح مسلم بـشرح النـووي      -١٢٨
 – بـريوت    - دار إحيـاء التـراث العـريب         ،، الطبعة الثانية  )هـ٦٧٦ت،(النووي
 .هـ١٣٩٢

 املكتـب   ،مد ناصـر الـدين األلبـاين       حمل وزيادته صحيح وضعيف اجلامع الصغري    -١٢٩
  .اإلسالمي
هــ  ١٤٢٧،دار السالم للطباعة والنشر   ،الطبعة األوىل ،حممد سعيد حوى  .د،صناعة الشباب 

 .م٢٠٠٦ـ 
 عمرو يبأل  ، من اإلسقاط والسقطصيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته       -١٣٠

موفـق  : حتقيـق ،)هـ٦٤٣،ت(عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان الكردي الشهرزوري 
  .هـ١٤٠٨،   بريوت–دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة الثانية، عبداهللا عبدالقادر

 جعفـر حممـد بـن عمـر بـن موسـى       يبأل" ضعفاء العقيلـي  "الضعفاء الكبري  -١٣١
دار املكتبـة   ، الطبعـة األوىل   ،عبد املعطي أمني قلعجي   : يق حتق ،)هـ٣٢٢،ت(العقيلي
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ ـ بريوت–العلمية 

ـ ٣٠٣،ت( عبد الرمحن أمحد بن شعيب النـسائي       يبأل،  الضعفاء واملتروكني    -١٣٢ ، )هـ
   .هـ١٣٩٦ - حلب -األوىل، دار الوعي :  الطبعة،حممود إبراهيم زايد: حتقيق
ـ ٢٣٠،ت(داهللا حممد بن سعد بن منيع البصري عبيبالطبقات الكربى أل  -١٣٣  ، دار )هـ

    - بريوت -صادر 
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أمحــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالين   الفــضليبألطبقــات املدلــسني  -١٣٤
مكتبـة  ،  الطبعة األوىل  ،اهللا القريويت  عاصم بن عبد  .  حتقيق  د   ،)هـ٨٥٢،ت(الشافعي

  ، هـ ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣، عمان–املنار 
دار ،الطبعـة األوىل  ،جلاسم بن حممد بن مهلمـل الياسـني       ،الميةطريق الدعوة اإلس   -١٣٥

 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦،الدعوة
هـ ـ  ١٤٢٣،الطبعة الثانيةار ابن حزم،الطريق إىل التميز التربوي لعبد اهللا الكمايل -١٣٦

  .م٢٠٠٣
حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان مشـس الـدين               للـذهيب    العرب يف خرب من غرب     -١٣٧

 مطبعة حكومـة    ،الطبعة الثانية ،صالح الدين املنجد  . د: ، حتقيق )هـ٧٤٨،ت(الذهيب
  .،١٩٨٤ - الكويت -الكويت 

 عبـد اهللا حممـد بـن أيب بكـر أيـوب             يبأل ،عدة الصابرين وذخرية الشاكرين    -١٣٨
 . بريوت–دار الكتب العلمية ،زكريا علي يوسف:  حتقيق ،)هـ٧٥١،ت(الزرعي

وصي : ، حتقيق )هـ٢٤٢،ت(نبل الشيباين  عبداهللا أمحد بن ح    يبالعلل ومعرفة الرجال أل   ١٣٩
 -الريـاض  ،  بريوت-دار اخلاين ، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل ،اهللا بن حممد عباس   

  .م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨
 عمــرو عثمــان بــن عبــد الــرمحن يبعلــوم احلــديث البــن الــصالح أل -١٤٠

  . م١٩٨٤، مكتبة الفارايب،الطبعة  األوىل)هـ٦٤٣ت،(الشهرزوري
دار إحياء التـراث    )  هـ٨٥٥ت  (القاري لبدر الدين حممود بن أمحد العيين        عمدة   -١٤١

  .بريوت ،العريب
 الطبعة  ،مد مشس احلق العظيم آبادي أبو الطيب      حمل،ون املعبود شرح سنن أيب داود     ع -١٤٢

  .هـ١٤١٥   بريوت– دار الكتب العلمية ،الثانية
مهـدي  .د:حتقيـق ) هـ١٧٥،ت(ييب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيد  أل العني -١٤٣

  . دار ومكتبة اهلالل،السامرائي إبراهيم.د،املخزومي
ــراهيم اخلطــايب يب أل احلــديثبغريــ -١٤٤ ــن إب ــن حممــد ب  ســليمان محــد ب

عبد الكـرمي   : حتقيق،١٤٠٢ مكة املكرمة ،     -جامعة أم القرى    ،)هـ٣٨٨،ت(البسيت
  .إبراهيم العزباوي

ـ ٢٢٤،ت(ن سالم اهلروي     عبيد القاسم ب   يبغريب احلديث أل   -١٤٥ حممد . د:  حتقيق ) ه
  .هـ١٣٩٦  ـ بريوت–دار الكتاب العريب ، الطبعة األوىل،عبد املعيد خان
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ـ ٢٧٦،ت( حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الـدينوري         يب أل غريب احلديث  -١٤٦  ،)هـ
  . هـ١٣٩٧  ـ بغداد–مطبعة العاين ، الطبعة األوىل،عبد اهللا اجلبوري. د: حتقيق
. د: حتقيـق   ،)هـ٢٨٥،ت( إسحاق إبراهيم بن إسحاق احلريب     يبأل،غريب احلديث  -١٤٧

 مكــة - جامعــة أم القــرى ، الطبعــة األوىل،ســليمان إبــراهيم حممــد العايــد
  .هـ١٤٠٥املكرمة،

:  حتقيق ،)هـ٥٩٧،ت( بن اجلوزي   الفرج عبدالرمحن بن علي    يبأل،غريب احلديث  - ١٤٨
 -دار الكتـب العلميـة    :  الناشر،١٩٨٥ىل ،  الطبعة األو  ،عبداملعطي أمني قلعجي  .د

 .بريوت
-علي حممد البجاوي   :  حتقيق   ،حممود بن عمر الزخمشري   ، الفائق يف غريب احلديث    -١٤٩

  . لبنان–دار املعرفة ،الطبعة الثانية،حممد أبو الفضل إبراهيم
  الفضل أمحد بن علي بن حجر العـسقالين        يبأل، فتح الباري شرح صحيح البخاري     -١٥٠

  .هـ١٣٧٩  ـ بريوت–دار املعرفة ) ٨٥٢،ت(الشافعي
مد بن علي    للشوكاين حمل  فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري          -١٥١

  بريوت-دار الفكر ،)هـ١٢٥٠،ت(بن حممد الشوكاين
دار ،الطبعـة األوىل  ،موسـى شـاهني الشـني     .د.أ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم     -١٥٢

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣،الشروق
سـامل  :مراجعـة املستـشار   ،فقه الدعوة يف إنكار املنكر لعبـد احلميـد الـباليل           -١٥٣

 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩دار الدعوة ـ الكويت ـ ،الطبعة الثالثة ،البهنساوي
: الطبعـة ،القحطاين وهب بن علي بن سعيدل،البخاري اإلمام صحيح يف الدعوة فقه -١٥٤

 ،واإلرشـاد  والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث داراتإل العامة الرئاسة: الناشر،األوىل
 .هـ١٤٢١

معهد البحوث العلمية وإحياء التـراث ـ   ،ملنري الغضبان،فقه السرية النبوية للغضبان -١٥٥
  ،مكة املكرمة

وضع ،)هـ٤٣٠،ت(أليب منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل الثعاليب        ،فقه اللغة  -١٥٦
  .مطبعة مصطفى بايب احلليب،مصطفى السقا وآخرون:فهارسه 

دار ابـن  ،الطبعة األوىل،مصطفي العدوي،فقه تربية األبناء وطائفة من نصائح األطباء   -١٥٧
 .م٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣رجب ـ املنصورةـ

. 
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هــ ـ   ١٤٢٠،دار ابـن حـزم  ،الطبعة األوىل،فنون احلوار واإلقناع حملمد دمياس -١٥٨
 .م١٩٩٩

 هــ  ١٤١٢،طبعة دار الشروق،لسابعة عشر الطبعة ا ،يف ظالل القرآن لسيد قطب     -١٥٩
  .م١٩٩٢ـ 
يوسـف  .د،يف فقه األولويـات دراسـة جديـدة يف ضـوء القـرآن والـسنة                 -١٦٠

  .م٢٠٠٠ هـ ـ١٤٢١مكتبة وهبةـ القاهرة ـ،الطبعة الرابعة،القرضاوي
ـ ١٠٣١،ت( املنـاوي    الرءوفعبد   ل فيض القدير شرح اجلامع الصغري     -١٦١ مـع  ،)هـ

  مصر – املكتبة التجارية الكربى     ، الطبعة األوىل  ،ة ملاجد احلموي  تعليقات يسري : الكتاب
  .هـ١٣٥٦

 –، مؤسسة الرسـالة  )هـ٨١٧،ت(مد بن يعقوب الفريوزآبادي   حمل،القاموس احمليط  -١٦٢
  .بريوت

 .دار التوزيع والنشر اإلسالمية،ملصطفى مشهور، القدوة على طريق الدعوة -١٦٣
 العزيز عبد الدين عز حممد أيب للعز بن عبد السالم      ماألنا مصاحل يف األحكام قواعد -١٦٤
 العلمـاء  بـسلطان  امللقب الدمشقي السلمي احلسن بن القاسم أيب بن السالم عبد بن
  .لبنان – بريوت املعارف دار ،الشنقيطي التالميد بن مودحم: حتقيق)هـ٦٦٠: املتوىف(
علـي بـن عبـاس البعلـي      لمالقواعد والفوائد األصولية وما يتعلق ا من األحكا      -١٦٥

ـ  القـاهرة -مطبعة السنة احملمدية،  حتقيق  حممد حامد الفقي،)هـ٨٠٣،ت(احلنبلي    
 ).م١٩٥٦ -هـ  ١٣٧٥

 عبداهللا محد بن أمحـد الـذهيب   يب ألالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة    -١٦٦
 للثقافـة   دار القبلـة  ،األوىل:  الطبعـة  ،حممد عوامـة  :  حتقيق )هـ٧٤٨،ت(الدمشقي
   ،م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣ - جدة -مؤسسة علو ، اإلسالمية

 أمحد عبداهللا بن عـدي بـن عبـداهللا بـن حممـد              يبالكامل يف ضعفاء الرجال أل     -١٦٧
 بريوت  -دار الفكر   ، الثالثة  الطبعة ،حيىي خمتار غزاوي  : ، حتقيق )هـ٣٣٥،ت(اجلرجاين
  م ١٩٨٨هـ  ١٤٠٩

إدارة ترمجان  ،الطبعة األوىل ،فضل إهلي :تأليف،رفقكتاب من صفات الداعية اللني وال      -١٦٨
  .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١،اإلسالم
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 يبأل ،)جمموع فتاوى ابـن تيميـة      (كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية       -١٦٩
عبد الرمحن بن حممد بـن      :  حتقيق )٧٢٨،ت(العباس أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين        
  .مكتبة ابن تيمية ،قاسم العاصمي النجدي الطبعة الثانية

 ابـن  الـرمحن  عبـد  الفـرج  يبأل،الـصحيحني  حـديث  مـن  املشكل كشف -١٧٠
 - الريـاض  - الـوطن  دار ،البـواب  حـسني  علي: ، حتقيق )هـ٥٩٧،ت(اجلوزي
  .م١٩٩٧ هـ١٤١٨

ـ ٧٩٥،ت(احلافظ ابن رجب احلنبلي   ،كلمة اإلخالص وحتقيق معناها    -١٧١  خـرج   ،)هـ
  .الرابعة:  الطبعة،صر الدين األلباين حممد نا:العالمة احملدث: أحاديثها

مؤسـسة  ،لعلي بن حسام الدين املتقي اهلندي     ،كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال      -١٧٢
  .م١٩٨٩،بريوت،الرسالة

 الربكـات حممـد بـن أمحـد بـن يوسـف الـذهيب               يبأل الكواكب الـنريات   -١٧٣
  . الكويت–دار العلم ،محدي عبد ايد السلفي:  حتقيق)هـ٩٢٩،ت(الشافعي

الطبعـة  ، التعامل مع األطفال حملمد دمياس     قواعد وفنون يف  "كيف تغري سلوط طفلك    -١٧٤
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠،دار ابن حزم،األوىل
: ، الطبعـة  )هـ٧١١،ت(مد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري      حمل، لسان العرب  -١٧٥

 . بريوت-دار صادر :  دار النشر،األوىل
 ،)هـ٨٥١ت،(فضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي        ال يبأل لسان امليزان  -١٧٦

 - مؤسسة األعلمي للمطبوعات      ، الطبعة الثالثة  ، اهلند –دائرة املعرف النظامية    : حتقيق  
  م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦بريوت، 

 حممود إبـراهيم  :  حتقيق   ،)هـ٣٤٥،ت( حامت حممد بن حبان البسيت     يبأل،اروحني -١٧٧
  . حلب–زايددار الوعي 

دار ،)هـ٨٠٧،ت(اهليثمينور الدين علي بن أيب بكر       ل، جممع الزوائد ومنبع الفوائد   -١٧٨
  . هـ١٤١٢ -الفكر، بريوت 

: ، حتقيـق )هـ٤٥٦،ت(علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري    ل  حممد يبأل احمللى -١٧٩
 . بريوت–دار اآلفاق اجلديدة ،جلنة إحياء التراث العريب

 بن   كَيكَلْدِي عيد صالح الدين خليل بن األمري سيف الدين        س أيب حافظللاملختلطني   -١٨٠
علي عبد الباسط   / رفعت فوزي عبد املطلب     .د:  حتقيق )هـ٧٦١،ت (عبد اهللا العالئي  
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ - مصر - القاهرة - مكتبة اخلاجني ،األوىل: مزيد ، الطبعة



 ٤٠٥

دار الوفـاء   ،د ،الطبعة األوىل  نافذ حسني محا  . د،خمتلف احلديث بني الفقهاء واحملدثني    -١٨١
 .م١٩٩٣ هـ ـ ١٤١٤للطباعة والنشر ـ املنصورة ـ

دار ابـن   ،الطبعة األوىل ،أمحد حممد العليمي  .د،اخلطأ من سنة البشر   "املداراة التربوية  -١٨٢
  .م٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١،حزم
 بن  حممد  عبد اهللا  أيب البن القيم    مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني        -١٨٣

دار ،  الطبعة الثانيـة   ،حممد حامد الفقي  :  حتقيق ،)هـ٧٥١،ت(أيب بكر أيوب الزرعي     
  .م١٩٧٣ –هـ  ١٣٩٣،   بريوت–الكتاب العريب 

املدخل إىل علم الدعوة دراسة منهجية شاملة لتـاريخ الـدعوة وأصـوهلا ومنـا                -١٨٤
لفـتح  هجهاوأساليبهاووسائلها ومـشكالا يف ضـوء العقـل والنقـل حملمـد أيب ا             

الطبعـة  ،باملدينـة املنـورة   ،األستاذ املشارك يف املعهد العايل للدعوة اإلسالمية      ،البيانوين
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠،مؤسسة الرسالة،الثالثة
الطبعـة  ،شكر اهللا قاوقجي  :حتقيق،املراسيل عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامن الرازي         -١٨٥

  . هـ١٣٩٧،مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ،األوىل
دار املنطلـق ـ ديب ـ    ،الطبعـة األوىل ،عادل الشويخ .د،فر يف طريق الدعوةمسا -١٨٦

 .اإلمارات
ــىا -١٨٧ ــستدرك عل ــصحيحني مل ــداهللا احلــاكم يبأل،ال ــن عب ــداهللا حممــد ب  عب

دار الكتـب  ،الطبعة األوىل،مصطفى عبد القادر عطا : حتقيق،)هـ٤٠٥،ت(النيسابوري
  .م١٩٩٠ –هـ  ١٤١١ ، بريوت–العلمية 

 األحاديث مذيلة بأحكام    )هـ٢٤٢ت،(أمحد بن حنبل الشيباين     عبداهللا يبسند  أل  امل -١٨٨
  )  القاهرة–مؤسسة قرطبة ،شعيب األرنؤوط عليها

 اإلسـفرايين  إبـراهيم  بـن  إسـحاق  بـن  يعقـوب  عوانة أليب، عوانة أيبمسند   -١٨٩
  .بريوت،دار املعرفة)هـ٣١٦،ت(يالنيسابور

أل يب  ، بنقل العدل عن العدل عـن رسـول اهللا         املسند الصحيح املختصر من السنن    -١٩٠
طبعة متميـزة ومرقمـة   ،)هـ٢٦١ت(احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري   

 .مكتبة اإلميان ـ املنصورة،بترقيم املعجم املفهرس أللفاظ احلديث
محـد بـن أيب بكـر بـن إمساعيـل       أل،مصباح الزجاجة يف زوائـد ابـن ماجـه         -١٩١

 -دار العربيـة    ،الثانيـة : الطبعة،حممد املنتقى الكشناوي  : قحتقي،)هـ٨٤٠،ت(الكناين
  هـ١٤٠٣بريوت  



 ٤٠٦

:  حتقيـق  ،)هـ٢١١،ت( بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين      يبأل،مصنف عبد الزاق   -١٩٢
  .هـ١٤٠٣ بريوت،-املكتب اإلسالمي   الطبعة الثانية،حبيب الرمحن األعظمي

 وخـرج  حققه )هـ ٥١٦،ت( البغوي مسعود بن احلسني حممد يب أل زيلالتن معامل -١٩٣
:  الطبعـة  ،احلرش مسلم سليمان - ضمريية مجعة عثمان - النمر اهللا عبد حممد أحاديثه
 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ والتوزيع، للنشر طيبة دار،الرابعة

ـ ٣٨٨ت( أليب سليمان محد بن حممد اخلطـايب البـسيت         السنن معامل -١٩٤ الطبعـة  )هـ
 .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١،بريوت،املكتبة العلمية،الثانية
: ، دار النـشر   )هـ٣٦٠،ت( القاسم سليمان بن أمحد الطرباين     يباملعجم األوسط أل   -١٩٥

عبد احملـسن    ،طارق بن عوض اهللا بن حممد       : ، حتقيق ١٤١٥ - القاهرة   -دار احلرمني   
  بن إبراهيم احلسيين

 – الفكر   دار،)٢٦٢، ت(، عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي       يبأل ،معجم البلدان  -١٩٦
  .بريوت

 القاسم سليمان بن أمحـد بـن أيـوب    يبأل"  الروض الداين"ملعجم الصغري للطرباين  -١٩٧
املكتب ، الطبعة األوىل  ،حممد شكور حممود احلاج أمرير    :  حتقيق   ،)هـ٣٦٠،ت(الطرباين

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥عمان، ،  بريوت -دار عمار ، اإلسالمي 
 حتقيق  ،)هـ٣٦٠،ت(مان بن أمحد بن أيوب الطرباين      القاسم سلي  يبأل املعجم الكبري  -١٩٨

 ١٤٠٤ املوصل،   -مكتبة العلوم واحلكم    ، الطبعة الثانية  ،محدي بن عبدايد السلفي   : 
  م١٩٨٣ -هـ
معجم مقـاييس اللغـة البـن فـارس أليب احلـسني أمحـد بـن فـارس بـن                     -١٩٩

بريوت : ر اجليلدا، الثانية:الطبعة،  حممد هارون محتقيق عبد السال  ،)هـ٣٩٥،ت(زكريا
 .م١٩٩٩ هـ ـ ١٤٢٠ـ لبنان 

معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم  -٢٠٠
عبد العليم  : حتقيق،)هـ٢٦١،ت( احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلي الكويف         يبأل

 ١٤٠٥،  ـ السعودية رة املدينة املنو-مكتبة الدار ، الطبعة األوىل،عبد العظيم البستوي
  ،م١٩٨٥ -هـ 
ــديث أل  -٢٠١ ــوم احل ــة عل ــاكم   يبمعرف ــد اهللا احل ــن عب ــد ب ــد اهللا حمم  عب

دار الكتـب   ،الطبعة الثانيـة  ، السيد معظم حسني  : حتقيق،)هـ٤٠٥،ت(النيسابوري
  .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧   بريوت–العلمية 



 ٤٠٧

 اهللا بن أمحد بـن قدامـة         حممد عبد  يبأل،املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين        -٢٠٢
 .هـ١٤٠٥ – بريوت -دار الفكر ،األوىل : ، الطبعة)هـ٦٢٠،ت(املقدسي 

حممد بـن    أليب عبد اهللا      البن القيم  مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة       -٢٠٣
   . بريوت–دار الكتب العلمية ،)هـ٧٥١،ت(أيب بكر أيوب الزرعي 

 القاسـم احلـسني بـن حممـد         يبللراغب األصفهاين أل  املفردات يف غريب القرآن     -٢٠٤
  . لبنان،-دار املعرفة ،حممد سيد كيالين: ، حتقيق)هـ٥٠٢،ت(
املفهم  ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطيب أليب العباس أمحد بن عمـر بـن     -٢٠٥

دار ابـن  ،الطبعـة األويل ،جمموعة من البـاحثني  :حتقيق،)هـ٦٥٦ت،(إبراهيم القرطيب 
 ..هـ١٤١٧،دمشق،دار الكلم الطيب،قدمش،كثري
 احلسن علي بـن إمساعيـل األشـعري         يب أل قاالت اإلسالميني واختالف املصلني   م -٢٠٦
  ، بريوت–دار إحياء التراث العريب ،ةالطبعة الثالث،هلموت ريتر: حتقيق)٣٢٤ت،(
ـ ٨٠٨،ت(عبد الرمحن بن حممد بـن خلـدون   ل،مقدمة ابن خلدون  -٢٠٧ ،الطبعـة  )هـ

  .م١٩٨٤ – بريوت - القلم دار،اخلامسة
هدي الساري مقدمة فتح الباري شـرح صـحيح         " مقدمة فتح الباري البن حجر     -٢٠٨

: ، حتقيق)هـ٨٥١،ت( الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعييبأل ،البخاري
  )هـ١٣٧٩ – بريوت -دار املعرفة ،حمب الدين اخلطيب، حممد فؤاد عبد الباقي 

حممــد بــن أمحــد مشــس الــدين وهــو موثــق للــذهيب مــن تكلــم فيــه  -٢٠٩
مكتبـة املنارــ الزرقـاء      ، الطبعة األوىل ،حممد املياديين :حتقيق)هـ٧٤٨،ت(الذهيب
  .هـ١٤٠٦ـ
دار البشري للثقافة والعلوم ،الطبعة األوىل ،جمدي اهلاليل .د،من ركائز الدعوة اإلسالمية    -٢١٠

  .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١،اإلنسانية
راعاة أحوال املخاطبني يف ضـوء الكتـاب والـسنة وسـري            من صفات الداعية م    -٢١١

 .م٢٠٠٠ هـ ـ ١٤٢٠الطبعة األويل ، ، فضل إهلي ط دار ابن حزم. د،الصاحلني
دار الوفاء للطباعة والنشر ـ  ،الطبعة األوىل،على جريشة.د،مناهج الدعوة وأساليبها -٢١٢

  .هـ١٤٠٧املنصورة ـ 
دار ،الطبعـة األوىل  ،حملمد أمحد الراشد  ،ديثمنطلق شباب اإلسالم يف مطلع  قرن ج        -٢١٣

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤الوفاء ـ 



 ٤٠٨

 العبــاس أمحـد بـن عبــد احللـيم بـن تيميــة     يبألنـهاج الـسنة النبويـة    م -٢١٤
مؤسـسة قرطبـة،   ، الطبعـة األوىل  ،حممد رشاد سامل  . د: حتقيق،)هـ٧٢٨،ت(احلراين
 .هـ١٤٠٦

دار العاصـمة الريـاض     ،سم العيد لسليمان بن قا  ،املنهاج النبوي يف دعوة الشباب     -٢١٥
  .هـ١٤١٥

ــاليبها -٢١٦ ــدعوة وأس ــاهج ال ــدكتور ع،من ــيلل ــشةل ــة األوىل. خري دار ،الطبع
 .هـ١٤٠٧،املنصورة،الوفاء
دار ابـن   ،الطبعـة الثالثـة   ،لسمري عبـد العزيـز    ،منهج اإلسالم يف تربية األوالد     -٢١٧

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣،رجب
دار ،الطبعـة الثانيـة عـشرة     ، حملمـد قطـب    منهج التربية اإلسالمية حملمد قطب     -٢١٨

 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩،الشروق
ــالل    -٢١٩ ــن خـــ ــدعوة مـــ ــنيب يف الـــ ــهج الـــ منـــ

دار ،الطبعة الثانية ،حممد أمحزون .د.أ،التنظيم،التخطيط،التربية،املعرفة(السريةالصحيحة
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤السالم القاهرة ـ

ــشاطيب إل -٢٢٠ ــات لل ــي الغر   املوافق ــى اللخم ــن موس ــراهيم ب ــاطي ب ن
 . بريوت–دار املعرفة ، عبد اهللا دراز: ،حتقيق)هـ٧٩٠،ت(املالكي

، )هـ٧٤٨،ت(شمس الدين حممد بن أمحد الذهيب      ل ميزان االعتدال يف نقد الرجال     -٢٢١
 دار  ،الطبعـة األوىل  ،دعبد املوجو الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد        : حتقيق

  .م١٩٩٥ – بريوت -الكتب العلمية 
ـ    ،الطبعة األوىل،أمحد األمسر.د، املريبالنيب -٢٢٢ هــ  ١٤٢٢دار الفرقـان ـ عمـان 
  .م٢٠٠١ـ
هــ ـ   ١٤٢٢،الطبعـة األوىل ،محدي معمـر .د،صالح محاد.د،حنو تربية إسالمية -٢٢٣

 .م٢٠٠٢
هـ ـ  ١٤١٣،دار قتيبة،الطبعة الثانية،وهبة الزحيلي:نظام اإلسالم لألستاذ الدكتور -٢٢٤

   .م١٩٩٣
الطبعـة  ،يوسف حممـد صـديق    ل،ية يف طرق تدريس احلديث النبوي     النظرية التربو  -٢٢٥

  .هـ١٤١٢،دار ابن القيم،األوىل



 ٤٠٩

 الـسعادات املبـارك بـن حممـد         يب البن األثري أل   واألثرالنهاية يف غريب احلديث      -٢٢٦
املكتبـة  ، حممود حممد الطنـاحي    - الزاويطاهر أمحد   :  حتقيق ،)هـ٦٠٦،ت(اجلزري
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بريوت ، -العلمية 

 بن علي بن مدحم اهللا عبد  أيب ،نوادر األصول يف أحاديث الرسول للحكيم الترمذي       -٢٢٧
 بريوت - اجليل  دار ،عمرية الرمحن عبد: حتقيق،)هـ٣٦٠،ت(الترمذي احلكيم احلسن

األصل الرابع و الثمانون، يف أن الناس يرتلون منـازهلم، و تـدبري اهللا يف               ،م١٩٩٢ -
  .اختالف أحواهلم

مد بن علي بن حممـد      حملنيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار         -٢٢٨
 .م١٩٧٣ – بريوت -، دار اجليل )هـ١٢٥٥،ت(الشوكاين

مكتبـة  ،الطبعة األوىل،لعلي رضوان األسطل،الوفود يف العهد املكي وأثرها اإلعالمي     -٢٢٩
 .هـ١٤٠٤،األردن،املنار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤١٠

  ضوعاتفهرس المو:ثامناً
  أ  ..............................................................................اإلهداء

  ب ..........................................................................شكروتقدير
   ١ ..............................................................................المقدمة
      ١١ . ............................................................................التمهيد
   ١٢ ...............................................معنى المراعاة لغة واصطالحاً: أوالً
  ١٥ .....................................................علماًم معنى كون النبي: ثانياً
  ٢٢ ...... .......................................مشروعية مراعاة أحوال الناس: ثالثاً
  ٥٥  ...........................................قواعد فى مراعاة أحوال الناس: رابعاً

  ٧٢ ......................... في مراعاة أحوال الناسأساليب النبي : الفصل األول
  ٧٣ .......................... الناس في طريقة كالمه لهممراعاته : المبحث األول

 على عدم اإلكثـار علـى       مع حرصه ،الناس بكالم فصٍل بينٍ   تحديثه  : المطلب األول   
    ٧٤ ...................................................................الناس في الكالم
  ٨٧  أثناء حديثه إشعارا بأهمية الكالموتغيير جلسته ، كالمه إعادة:المطلب الثاني
  ٩٤  ...............م بما يناسب عقول الناس وأفهامهحديث النبي :المطلب الثالث
  ١٠٤ ...ناس مراعاة لحالهم مع الالتبسم والبشاشة في حديث النبي:المطلب الرابع
  ١٠٨ ....................صوته مراعاة ألحوال الناس رفع النبي:المطلب الخامس
  ١١١ ...............وسائل اإليضاح في التوجيه والتعليم استخدامه:المبحث الثاني
  ١١٢  .............بين القول واإلشارة مراعاة لحال الناس جمعه :المطلب األول
تقـرب المعـاني المجـردة    القياسات واألمثلة المحسوسة التـي  استخدامه:المطلب الثاني 

  ١١٩ ........................................................................للمخاطب
  ١٢٤ .......................... الناس بالرسم على األرضتعليمه :المطلب الثالث

 الكتابـة وسـيلة فـي التعلـيم والتبليـغ مراعـاة ألحـوال         اتخـاذه   :المطلب الرابـع  
  ١٢٦ ............................................................................سالنا

والتربيـة العمليـة مراعـاة    ،  النـاس بالقـدوة الحـسنة   تعليمـه  :المطلـب الخـامس  
  ١٢٩ .........................................................................ألحوالهم

 فــي مراعــاة أحــوال ج كأســلوب مــن أســاليب النبــيالتــدر:المبحــث الثالــث
  ١٣٣  ...........................................................................الناس

  ١٣٤ .............التدرج في تطبيق التكاليف مراعاة ألحوال الناس:المطلب األول



 ٤١١

مـالً بمــنهج  اجبـات مؤقتـاً ع   علـى تــرك بعـض الو  موافقتـه  :المطلـب الثـاني  
  ١٣٧............................................................................التدرج

  ١٤٥.............................. الفروق عند الناسمراعاة النبي :المبحث الرابع
  ١٤٦.. ...........................................................................توطئة

ــب األول ــصه :المطل ــصحابةتخصي ــض ال ــار بع ــبعض األخب ــات ، ب والمهم
  ١٤٧.........................................................................والمواقف

  ١٦٠... عن ذكر بعض األمور خوفاً من سوء التأويلامتناع النبي :المطلب الثاني
  ١٦٣ ................مراعاة ألحوال السائلين اختالف أجوبة النبي:المطلب الثالث
  ١٦٥ .......... الختالف أحوال الطالبين منهاختالف وصايا النبي:المطلب الرابع

 حول أفـضل األعمـال الخـتالف األحـوال          اختالف أحاديث النبي    :المطلب الخامس 
  ١٦٨ ..........................................................................واألزمان

 يستخدمها مع المخالفين والمخطئين بـين  تنوع األساليب التي كان النبي   :المبحث الخامس 
  ١٧٢ .................................................والترغيب والترهيب،اللين الشدة

  ١٧٣ ...والترغيب مع المخالفين والمخطئين أسلوب اللين استخدامه:المطلب األول
 أسلوب الشدة والترهيب مع المخـالفين والمخطئـين مراعـاة          استخدامه  :لمطلب الثاني ا

  ١٨٢..............................................................................للحال
  ١٨٨ .....................عاة لنفوس الناس بالممازحة مراتعليمه :المبحث السادس
  ١٨٩ ........................................صغارحته لألطفال المماز:المطلب األول
  ١٩٢ ...............................................ممازحته مع الكبار:المطلب الثاني
  ١٩٦ ........................ألحوال أصناف من الناسمراعاة النبي:الفصل الثاني
  ١٩٧ ...................................ينمسلممراعاته ألحوال غير ال:المبحث األول

  ١٩٨ .............................................................................توطئة
  ١٩٩ ....................................... ألحوال الكفارمراعاته :المطلب األول
  ٢٠٧ ......................لمعاهدين ألحوال أهل الذمة وامراعاته :المطلب الثاني
  ٢١١ ................................. ألحوال أهل الكتابمراعاته :المطلب الثالث
  ٢١٦ ............................ ألحوال الوافدين والزوارمراعاته:المطلب الرابع
  ٢٢٢ .......................... ألحوال الملوك والزعماءمراعاته:المطلب الخامس
  ٢٣٥ ....................... ألحوال أصناف من المسلمينمراعاته :المبحث الثاني
المؤلفـة  (ألحوال ضعاف اإليمان ومن دخل في اإلسـالم حـديثاً         مراعاته:المطلب األول 

  ٢٣٦ .........................................................................)...قلوبهم



 ٤١٢

  ٢٤٧ ............................ألحوال العصاة والمخطئينمراعاته:مطلب الثانيال
  ٢٥٨....................................... ألحوال األعرابمراعاته:المطلب الثالث
  ٢٦٧.......................................... ألحوال النساءمراعاته:المبحث الثالث
  ٢٦٨............................... ألحوال المرأة في البيتاتهمراع:المطلب األول
  ٢٧٦........................ ألحوال النساء المسلمات عامةمراعاته:المطلب الثاني
  ٢٨٢......................... ألحوال النساء غير المسلماتمراعاته:المطلب الثالث
  ٢٨٥.......................................... ألحوال اإلماءمراعاته:المطلب الرابع
  ٢٨٩ .................................. ألحوال األطفالمراعاة النبي:المبحث الرابع
  ٢٩٠ ................................ بالصغار ومالطفته لهماهتمامه:المطلب األول
  ٣٠٠ ................................................. الصغارتعليمه:المطلب الثاني
  ٣٠٧ ......................................ألحوال الشبابمراعاته:المبحث الخامس
  ٣٠٨ ........ للشباب في االهتمام بهم وفي حل مشكالتهممراعاته :المطلب األول
  ٣١٢........ في الجلوس مع الشباب وتعليمهم قدر طاقتهممراعاته :المطلب الثاني
  ٣١٤.....................تشريع والفتوىألحوال الناس في المراعاته:الفصل الثالث
  ٣١٥................................. الناس في أمور العبادةمراعاته:المبحث األول

  ٣١٦................ الناس بالعمل بما يطيقون ورفع المشقة عنهمأمر النبي:توطئة
  ٣٢٠ ............................. ألحوال الناس في الصالةمراعاته:المطلب األول
  ٣٣١ ....................ألحوال الناس في الصدقة والزكاةمراعاته:المطلب الثاني
  ٣٣٦ .............................ألحوال الناس في الصياممراعاته:المطلب الثالث
  ٣٣٩ ...............................ألحوال الناس في الحجمراعاته:المطلب الرابع
   ٣٤٢....................ألحوال الناس في فريضة الجهادمراعاته:المطلب الخامس
  ٣٤٩ ..............................ألحوال الناس في الفتوىمراعاته:المبحث الثاني
  ٣٥٠...الهمعلى حال المستفتين واإلفتاء بما يناسب حتَعرف النبي : المطلب األول
  ٣٥٢ ................................... السائل بأكثر مما سألإجابته:المطلب الثاني
  ٣٥٥............... اإلجابات تبعاً الختالف أحوال الناستنويع النبي:المطلب الثالث

  ٣٥٧.:...........................................................................الخاتمة
  ٣٥٨.:.........................................................................الفهارس

  


