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  ؛لصالة السالم على رسول اهللا وبعدهللا الذي بنعمته تتم الصالحات، واالحمد 
فأحمد اهللا تبارك وتعالى، وأشكره على فضله ومنه علي بإتمام هـذا البحـث       

  .المتواضع
إسـماعيل  : كما وأتقدم بشكري وتقديري ألستاذي الفاضل، األستاذ الـدكتور        

أوالً، ولتوجيهاته ونصحه   رضوان، الذي تشرف بقبوله اإلشراف على هذه الرسالة         
  وإرشاده، حيث لم يبخل علي بوقته وجهده، أسأل اهللا أن يجعل ذلـك فـي ميـزان                

  .حسناته، وأن يجزيه عني خير الجزاء
أحمـد أبـو حلبية،مناقـشاً    : كما وأشكر أستاذي الكريمين، األستاذ الـدكتور   

بول مناقشة هذه   هشام زقوت، مناقشاً داخلياً، على تفضلهما ب ق       : خارجياً، والدكتور 
  .الرسالة، فلهم مني كل الشكر والتقدير

كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الجامعة اإلسالمية بغزة، أدامهـا اهللا            
  .مهدا للعلم والعلماء

كما وأشكر كل من أسدى لي نصحاً، أو دعاء، أو قدم لي مساعدة، من كتاب               
البحـث، وأخـص بالـذكر    أو تصحيح وتصويب، أو ترجمة، في سبيل خروج هذا       

نافذ حماد، بـارك اهللا فيهمـا       : محمد نجم، وفضيلة األستاذ الدكتور    : فضيلة الدكتور 
ونفع بهما، وإخواني في جمعية دار الكتاب والسنة، في مسجد االستقامة، جعلـه اهللا              

  .منارة للعلم والدفاع عن دين اإلسالم
  س والماجـستير،  والشكر موصول إلى أساتذتي في المرحلتين؛ البكـالوريو       

  . بارك اهللا فيهم، ونفع المسلمين بعلمهم
ــزاء  ــر الج ــا وعــن اإلســالم خي ــع عن . أســأل اهللا أن يجــزي الجمي
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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لقد جعل اهللا تعالى لألمة اإلسالمية من الصفات والميزات ما يجعلها خير أمة أخرجـت               
للناس، فجعل االعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، والتوحد وااللتزام بالجماعة مـن               

 وقويت شوكتهم، وانتصروا على أعدائهم، وفتحوا الـبالد         وما ظهر أمر المسلمين   أعظم ميزاتها،   
وقادوا العباد، وصاروا أئمة هدى ومصابيح دجى، ودعاة خيـر وتقـى؛ إال بتمـسكهم بـدينهم                 

 حيث آخى النبي صـلى اهللا       - بحمد اهللا تعالى   -ووحدتهم، وبقراءة التاريخ اإلسالمي، يتجلى ذلك     
لى ما كان بين األوس والخزرج من نزاع تحقيقاً         عليه وسلم بين المهاجرين واألنصار، وقضى ع      

  .للوحدة الجامعة التي اشترك الجميع فيها تحت ظل اإلسالم العظيم
  .وقد صور لنا النبي صلى اهللا عليه وسلم حال المسلمين المترابطين أدق تصوير

                                                
  .١٠٢سورة آل عمران آية  (1)
  . ١سورة النساء آية  (2)
   .٧١، ٧٠سورة األحزاب آية  (3)
  .١٠٣  آيةسورة آل عمران (4)



 ٢

اَل رسـوُل اللَّـِه     قَ: النُّعمان بن بِشيرٍ رضي اهللا عنهَ قُالُ      عن   اإلمام البخاري في صحيحه      روى
َ تـرى املـؤمنني يف تـرامحهم وتـوادهم وتعـاطفهم، كمثـل اجلـسد إذا " َ:صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ َ ََْ ُِْ َ َ َ َ َ َِ ُِ َ َ ِّ َ َ ُ ِ َ ْ

َّاشتكى عضوا، تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى َّ َ ُ َُْ َ َ ُ َ ً ُِ َِ ِ ِ ِ َ َ َ َْ َ ْ" )١(  .                 
ن الواضح في ھ ذا الزم ان م ا یع اني من ھ المجتم ع الم سلم م ن تفك ك وتف رق، حی ث              ولعل م 

وما للضعاف المتفرقين الـذين اسـتحكمت فـيهم    استبیحت قصعة المسلمین، وانتھكت حرماتھم،      
األثرة والبغضاء، وسرت فيهم الخالفات والتفكك إال أن يدفعوا عن أنفسهم غوائل األعداء، ومكر              

    .األلداء

سنة النبوية زاخرة بالمشاهد الواضحة واألحاديث الصريحة على ضرورة التمسك          وألن ال 
بالوحدة والتحذير من الفرقة؛ وجدت أنه من الضروري الكتابة في هذا الموضوع، مبيناً المـراد               

وحدة األمة اإلسالمية في السنة     ": بالوحدة ومقوماتها، ومحذراً من الفرقة وأسبابها، تحت عنوان       
، سائال المولى التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهـه            "ية دراسة موضوعية  النبو

  .الكريم، وأن ينفع به المسلمين
  

                                                
   .٢٠ مفصالً صسيأتي تخريجه، و٥٦٦٥ ح ٥/٢٢٣٨مة الناس والبهائم باب رح، كتاب األدب (1)



 ٣

  :أهميــــــة الموضــوع وبواعث اختياره: أوالً
  :تكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية

  .أن الوحدة أساس في بناء المجتمع اإلسالمي. ١
ة مؤلمة، نخرت جسد األمة اإلسالمية بشكل عام والشعب الفلـسطيني بـشكل     مانجده من فرق  . ٢

  .خاص
خاصة ، وضرورة توحيد الصف والكلمة   ، حاجة األمة اإلسالمية إلى الوحدة والتآلف والمحبة      . ٣

وهـذا اليخفـى علـى      ، وأن قصعة األمة اإلسالمية مستباحة؛ تآلبت عليها قوى الكفر والطغيان         
  .مسلم
تمام الرسول صلى اهللا عليه وسلم بتوحيد الصف المسلم وترسيخ التآلف والمحبة            بيان مدى اه  . ٤

  .بين المسلمين في كل أمورهم وأعمالهم
  

  :أهداف الموضــوع: ثانياً
  .تساهم في تقدمه وازدهاره ، إبراز دور الوحدة في بناء المجتمع على أسس صحيحة .١
  .أن يتعرف المسلمون على الوحدة وعوامل قيامها .٢
  .التحذير من الفرقة وبيان خطرهاعلى المجتمع .٣
 .محاولة رسم الطريق أمام الشعوب اإلسالمية نحو طريق الوحدة واالجتماع .٤

هذا الموضوع يلبي رغبة عندي في تقديم خدمة للسنة النبوية والمكتبة اإلسالمية بـشكل               .٥
لمكتبـة  عام وإلخواني في مجال التخصص خاصة، وعليه فهو مساهمة حقيقية إلثـراء ا     
  .اإلسالمية في شكل دراسة موضوعية ألحاديث محققة مخرجة في مصنف واحد

  
  :  الجهود والدراسات السابقـــة: ثالثاً

 الكبير بموضوع الوحدة من قبل الباحثين والدارسين إال أن الناحيـة            مبالرغم من االهتما  
الت في المجالت والدوريات،     مقا ب من ذلك، كما أن الكتابات كثير منها       الحديثية لم يكن لها نصي    

وهذا الذي جعلني أخوض هذا الغمار خدمة للسنة ونفعا للباحثين، وألقدم عمال شامال تحت هـذا                
  .العنوان، سائال المولى التوفيق والسداد

  
  :ومن هذه الكتب حول هذا الموضوع

هـا  كتاب الوحدة اإلسالمية لمحمد أبو زهرة، تحدث فيه عن الوحدة اإلسـالمية وتكوين             .١
 ككتب السيرة ومراحل وحدة األمة    ، وطريقة جمعها؛ إال أن كالمه كان تاريخيا      ، وانقسامها



 ٤

اإلسالمية وانقسامها، أما بحثنا فيركز على الوحدة اإلسالمية من خالل السنة النبوية فـي              
 .دراسة موضوعية 

ور عـدنان   كتاب بناء األمة اإلسالمية الواحدة والنظرية العامة للدعوة اإلسالمية، للدكت          .٢
 . من تفكك وتناحرةالنحوي، تناول سبل تحقيق الوحدة اإلسالمية، وبين فيه حال األم

أبحاث ووقائع اللقاء   " الوحدة اإلسالمية اإلطار النظري وخطوات التطبيق     "كتاب بعنوان    .٣
 ٩-٦ ماليزيـا، المنعقـد      -رالسابع للندوة العالمية للشباب اإلسالمي المنعقد في كوااللمبو       

  م ١٩٩٣ يناير ٣١-٢٨هـ ١٤١٣شعبان 
أشرف علـى إعـداده وتقديمـه إلـى         " دعوة التقريب من خالل رسالة اإلسالم     "كتاب   .٤

بالنيابة عن دار التقريب محمد محمد المـدني  وفيـه         " المجلس األعلى للشئون اإلسالمية   "
 . مقاالت عن الوحدة وسبل تحقيقها ومقومات الدولة اإلسالمية

السنة النبوية، للدكتور أحمد عمر هاشم، بحث مقدم للملتقـى          وحدة األمة اإلسالمية في      .٥
فـي مكـة المكرمـة      " وحدة األمـة اإلسـالمية      " األول للعلماء المسلمين تحت عنوان      

م، وهو بحث مقدم لمؤتمر ضمن مجموعة أبحاث حول الموضوع فـي         ٢٠٠٦هـ،١٤٢٧
ه، وموسعاً في شـكل      وأما بحثنا فيأتي جامعا لكثير مما لم يتعرضوا ل         )١(ورقات معدودة، 

 .دراسة موضوعية محققة

إعداد هاشـم   "العصبية في ضوء اإلسالم دراسة وصفية تحليلية        "رسالة دكتوراه بعنوان     .٦
تكلم عن العصبية بأنواعها طائفية وقبلية وبين فيها نبذ التعـصب           ، محمد علي المشهداني  
 .لها والبعد عن اإلسالم

 
  :لبحثمنهج الباحث وطبيعة عمله في ا: رابعاً
ويستخدم منهج االستدالل الذي ينبنـي      ، يتبع الباحث المنهج االستقرائي في جمع الروايات       .١

 .على قواعد التأمل والتفكر في فهم دالالت النصوص النبوية ومعانيها

يقوم الباحث بترقيم األحاديث ترقيماً تسلسلياً، وإذا تكرر الحديث في مباحث الرسالةاكتفى             .٢
  (*)الباحث بوضع نجمة 

ويـضع لكـل مجموعـة مـن        ، يقوم الباحث بجمع األحاديث التي لها عالقة بالموضوع        .٣
 .وقد يضع للحديث الواحد عنواناً، األحاديث عنواناً يناسبها

  .يستعين الباحث باآليات القرآنية ذات الصلة بالموضوع،وأقوال المفسرين .٤

                                                
  . األبحاث التي قدمها مجموعة من العلماء تتناول بعض جوانب موضوع الوحدة، في صورة موجزة(1)



 ٥

حكام الفقهية المتعلقـة    وبيان الفوائد واأل  ، يستعين الباحث بأقوال العلماء في شرح الحديث       .٥
  .بالموضوع

االقتصار على األحاديث المقبولة، التي تدور بين الصحيح والحسن، واستبعاد مالم يـصح        .٦
 . ومالم يثبت

  .قد يتكرر الحديث الواحد في أكثر من موضع، حسب موضوعات البحث .٧
ان فيه  سوى ماك ، إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما يكتفي الباحث بتخريجه منهما           .٨

من علة تدليس، أو اختالط، أو ارسال، ونحوها، فإن الباحث يبينه ويزيل هذا االشـكال،               
وإذا لم يكن الحديث فيهما توسع الباحث في تخريجه ما أمكن بما يخدم الموضـوع، مـع             

 .بيان حكمه

إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فالعزوإليهما كفيل بصحة الحديث، وإن كان في               .٩
ما حكم الباحث عليه وفقا للقواعد الحديثية، مستأنساً بأحكام أهل العلم عليهـا، أمـا               غيره

اآلثار فقد درس الباحث بعضها لتعلقه بصلب الرسالة، وأما ما ورد لالستئناس فلم يلتـزم               
 . الباحث بدراسته

االكتفاء بذكر الراوي األعلى للحديث، وذكر إسناده ومن أخرجه من األئمة  .١٠
 في هامش الرسالة، مع تبيان موضعه باإلشارة إلى الكتاب والباب والجزء في مصنفاتهم

  .والصفحة ورقم الحديث
  .وبعد ذلك يحيل الباحث لمكان وجوده فقط، تخريج الحديث المكرر عند أول مرة .١١
  .إلخ...بمثله أو نحوه: المقارنة بين الروايات بقول الباحث .١٢
 وسيقتصر على اإلشـارة إلـى ضـعف    لم يترجم الباحث للراوي الذي وثقه ابن حجر،    .١٣

وبيـان رأي الباحـث   ، أما الراوي المختلف فيه فيتوسع الباحث في ترجمته، الراوي عنده 
  .فيه

 .يوضح الباحث الكلمات أو األلفاظ الغريبة بالرجوع إلى كتب اللغة وغريب الحديث .١٤

 . يعرف الباحث بأماكن البلدان الغريبة بالرجوع إلى الكتب ذات الصلة  .١٥

  
  خطــة البحث: مساًخا

  .قسمت البحث إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة
ذكرت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والجهود والدراسـات          : المقدمة

  .السابقة، ومنهج الباحث وطبيعة عمله في البحث
  



 ٦

  
  

  الفصل األول
 ووالمراد بها في السنة النبوية  األمةةحد   
  : وفيه مبحثان

  . والمراد بها في السنة النبوية ة األمة تعريفها حدو: بحث األولالم
  : وفيه مطلبان 
  . لغة واصطالحاً األمةةحدوتعريف : المطلب األول
  .المراد بالوحدة في السنة النبوية: المطلب الثاني

  . الوحدة فريضة شرعية وضرورة إنسانية: المبحث الثاني
  : وفيه مطلبان
  . وحدة فريضة شرعيةال: المطلب األول
  .الوحدة ضرورة إنسانية:  المطلب الثاني

  الفصل الثاني
   مقومات الوحدة

  :وفيه خمسة مباحث
  .  اإليمان باهللا تبارك وتعالى: المبحث األول

  : وفيه أربعة مطالب
  . الوالء والبراء: المطلب األول
  .اإلخالص والصدق:المطلب الثاني
  . الوفاء: المطلب الثالث

  .وجوب التمسك بالكتاب والسنة:   الرابعالمطلب
  . التمسك بمكارم األخالق:  المبحث الثاني
  :وفيه ستة مطالب
  . حسن الظن: المطلب األول
  . العفو والصفح:المطلب الثاني
  .ترك الطعن والتجريح: المطلب الثالث
  .ترك المراء والجدل: المطلب الرابع



 ٧

  .البعد عن الحقد والحسد: المطلب الخامس
  .الحوار الهادف البناء : لمطلب السادسا

  . األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المبحث الثالث
  : وفيه مطلبان
  .أهمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بناء المجتمع: المطلب األول
  .عاقبة ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثاني

  .ن المسلمين بناء األخوة بي: المبحث الرابع
  :وفيه مطلبان
  .فضل األخوة::  المطلب األول
  .حقوق األخوة وأسسها : المطلب الثاني

   .  مسئولية ولي األمر والمسلم والمسجد في تحقيق الوحدة: المبحث الخامس
  :وفيه ثالثة مطالب

 . مسئولية ولي األمر في تحقيق الوحدة: المطلب األول

  . في تحقيق الوحدة المسلم مسئولية:المطلب الثاني
  .  مسئولية المسجد في تحقيق الوحدة:المطلب الثالث

  الفصل الثالث
  سلمين بين المام وأسبابه واالختالفالفرقة
  :وفيه أربعة مباحث

  . تعريف الفرقة والمراد بها في السنة:  المبحث األول 
  :وفيه مطلبان 
  تعريف الفرقة: المطلب األول
  .رقة في السنة النبويةالمراد بالف: المطلب الثاني

  . االختالف والمراد به في السنة:المبحث الثاني 
  : وفيه مطلبان
  .تعريف االختالف: المطلب األول
  .المراد باالختالف في السنة النبوية: المطلب الثاني

  . أسباب الفرقة بين المسلمين : المبحث الثالث
  : وفيه خمسة مطالب
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  .لسنةالبعد عن الكتاب وا: المطلب األول
  .التعصب الطائفي والمذهبي: المطلب الثاني
  .التقليد األعمى : المطلب الثالث
  .االنتصار للنفس وعدم مراعاة المصالح والمفاسد:  المطلب الرابع

  .الظلم والشح:  المطلب الخامس
  . التحذير من الفرقة وبيان خطرها: المبحث الرابع

  : وفيه مطلبان
  .فرقةالتحذير من ال: المطلب األول
  .مخاطر الفرقة: المطلب الثاني

  :الخاتمة: سادساً
  .  وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات     
  :الفهارس العامة: سابعاً

  . فهرس اآليات-
   فهرس األحاديث النبوية -
  . فهرس اآلثار-       

  . فهرس األعالم والرواة-
  . فهرس المصادر والمراجع-
  . فهرس الموضوعات-
  

  
  
  
  
  
  
  



 ٩

  
  
 

 
   

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠

  
  

  
  
  
  


 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١

 
  

 إن االجتماع والوحدة سنة الكون، وإن أدنى نظرة في أنفسنا، أو في مظـاهر الكـون،                
7 ، تسير منتظمة في وحـدة التنفـك      :  هذا االدعاء، فالمجموعة الشمسية مثالً     تدلل على صدق  

8  MÕ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï     Î  Í     Ì   Ë  Ê  É    È   Ç  ÆL)١(.    
،  إال إذا اتحدت أعضاؤه    ، وقوة البدن،  واإلنسان نفسه ال يحيى وال تتوفر له صحة النفس        

بى حاجاته الضرورية بمفرده؛ ألنه يحتاج إلى من        وقام كل عضو فيه بوظيفته، وال يستطيع أن يل        
فالعمل الجماعي المتناسـق سـر      ، فهو جزء من كل، وعضو في جسم      ، يتضافر معه في تلبيتها   

  .وجود الحياة، وأساس بناء المجتمع
وقـد  ، فدين اهللا واحد  ،         وقد جاء اإلسالم آمراً بالوحدة، وهو ليس ديناً منبتاً ليس له جذور           

وأن محمداً صلى اهللا عليه وسلم إنما هو امتداد لموكب الرسـل            ،  حقيقة األصل الواحد   فصل اهللا 
7M  T   S  R  Q  P  O 8 الكرام في مسيرة واحدة،    N  M   L  K   J  

 ba  `   _   ^   ]   \   [Z   Y   X  W   V   UL )٢(.     
 علـى  الـسائرين  ،الواحـد  اهللا بدين المؤمنين بين العميق السالم: "وكأن هذه اآلية تقرر   

 التعـاون  إلـى  تـدعو  التـي  الوثيقة، بالقربى والشعور،  والشقاق الخالف وانتفاء ،الثابت شرعه
    .)٣("الطريق في جملةً والسير بالحاضر، والماضي بالماضي، الحاضر ووصل والتفاهم،

7M   A 8 ،  فرسل اهللا جميعـاً حملـوا ذات الـدعوة           @    ?   >  =   <  ;  
BL)وقد بين النبي صلى اهللا     ، رسول واحد، على اختالف زمانهم ومكانهم ولغتهم      كأنهم  و،  )٤

  .عليه وسلم ذلك
  
  
  
  
  

                                                
  .  ٤٠ يس اآلية سورة(1)  
  .١٣سورة الشورى آية (2) 
  ٥/٣١٤٧م، ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣، ٣٢في ظالل القرآن، لسيد قطب دار الشروق، القاهرة، الطبعة الشرعية (3) 
  .                             ٦٥ سورة األعراف آية (4)



 ١٢

  .  األنبياء والمرسلون رسالتهم واحدة، من آدم حتى محمد عليهم الصالة والسالم
  عن َأِبي هريـرةَ رِضـي اللَّـه عنْـه َأن      )٢(بسنده   )١( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ١

ًإن مثيل ومثل األنبيـاء مـن قـبيل، كمثـل رجـل بنـى بيتـا ":  رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ       َ َْ َ َ َ َ ََ َ ُ ْ ْ ٍَ ِ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ْ َ ْ َ َّ ِ
ٍفأحسنه وأمجله، إال موضع لبنة َِ َِ َ ََ ْ ُ َ َ ُ َْ ََّ ِ ْ َ َ َمن زاوية، فجعل الناس يطوفون بـه ويعج )٣(َ ْ َ ُ َ َ َْ َ َِ ٍ ِِ َ ُ َُ َّ ََ َبـون لـه، ويقولـونِ َُ َُ َ َ ُ ُ :

َهال وضعت هذه اللبنة، قال َ ُ َ ِْ َّ َِّ ِ َِ َ ُ َفأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيني: َ ِّ ُِ َِّ َ َِ َ ََ َ ُ ََّ َ" )٤(.  

 ؟التـشبيه  صـح  فكيـف  ،  واحد  به جماعة والمشبه  المشبه: في شرحه  )٥(قال ابن حجر  
 وكـذلك ،  الكل باعتبار إال ،التشبيه نم أراد ما يتم ال ألنه ؛واحد كرجل األنبياء جعل أنه وجوابه
    .)٦( البنيان باجتماع إال تتم ال الدار

                                                
ـ ١٤٠٧  ٣بيـروت ط  –مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير ، اليمامـة  . د:  تحقيق  صحيح البخاري، (1)    - هـ

  .٣٣٤٢ ح٣/١٣٠٠باب خاتم النبيين ، م، كتاب المناقب١٩٨٧
  .حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيٍد حدثَنَا ِإسماِعيُل بن جعفٍَر عن عبِد اللَِّه بِن ِدينَاٍر عن َأِبي صاِلٍح:  سند الحديث(2)

لنهاية في غريـب الحـديث      ا :انظر.(الِجدار بها يبنَى التَّي وهي ،اللَِّبن اِحدةو ،الباء وكسر الالَّم بفَتح: اللبنة(3) 
 محمـود محمـد   ، طاهر أحمد الـزاوى  :تحقيق، )ابن األثير ( السعادات المبارك بن محمد الجزري     يب أل واألثر

   ).٤/٤٢٨ ،م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت ، - المكتبة العلمية ،الطناحي
  :  دراسة الحديث (4)
  :دراسة رجال السند :أوالً

  . رجال السند كلهم ثقات
  :تخريج الحديث :ثانياً

،  بيروت، كتاب الفضائل   –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي         : أخرجه مسلم  في صحيحه، تحقيق     
ابـن  ، و ، وأيوب قتيبة ، بنحوه، من طريق   ٢٢٨٧ ح   ٤/١٧٩٠ ،النبيين خاتم وسلم عليه اهللا صلى كونه ذكرباب  

  . ِحجر، يتابع قتيبة في الرواية عن إسماعيل بن جعفر به
واألعرج، بنحوه، كالهما يتابع أبا صـالح فـي    ،تاب والباب من طريق همام بن منبه وأخرجه مسلم في نفس الك    

  .الرواية عن أبي هريرة
 ،  ٢٢٨٦ح  ، ومسلم كـذلك     ٣٣٤١ ح ٣/١٣٠٠باب خاتم النبيين    ، ، كتاب المناقب   في صحيحه  وأخرجه البخاري 

  . كالهما بنحوه، من طريق سليم عن سعد بن ميناء عن جابر بن عبد اهللا
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  . رواه الشيخان
 العلـم  أئمـة  مـن  )حجـر  ابن( الدين شهاب الفضل، أبو العسقالني، ،الكناني محمد بن علي بن أحمد: هو(5)

األعالم للزركلي، دار   : انظر(ـ  ه ٨٥٢ ، توفي ،بالقاهرة هووفات ومولده) بفلسطين (عسقالن من أصله،  والتاريخ
 القـادر  عبـد  : تحقيـق  البن العماد، ،  ذهب من أخبار في الذهب  شذرات ،١/١٧٨م،١٩٨٤،  ٦العلم للماليين ط  

   ).٧/٢٧٠ ،هـ١٤٠٦ دمشق_كثير بن دار ،األرناؤوط محمود األرنؤوط،
  .٦/٥٥٩ هـ، ١٣٧٩ت  بيرو-فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة(6) 



 ١٣

وأنه أساس في بناء رسالة اإلسالم      ، فهذا الحديث يبين مكانة رسولنا صلى اهللا عليه وسلم                
M  y  xw 7 8 الواحدة، من لدن أدم عليه السالم،    v   u  t     s   r   q

¢  ¡  �  ~  }  |  {      z¦   ¥  ¤  £      L)١(  .  
 ،واحـد  ديـنهم  بهم والمؤمنين األنبياء من سبق من جميع أي ؛ودينكم ملتكم" ":أمتكم"      قوله  

 واحـدة  وأمـة  ،واحـد  مقـصد  على أهله الجتماع ،أمة الدين وسمي ،التوحيد دين اإلسالم وهو
   .)٢("متفرقة غير متوحدة أي حال أنه على منصوب

 قَالَ : قَاَل رضي اهللا عنهعن َأِبي هريرةَ)٤( بسنده )٣(لبخاري في صحيحه   أخرج اإلمام ا- ٢
ُأنا أوىل الناس بعيسى ابن مريم يف الدنيا واآلخرة، واألنبياء " :صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم رسوُل اللَِّه َ َ َ َ َ ْ َ َِ ِْ ْ ََ َ َ ْ ِْ ِ ُِّ َِّ ِ ِ َ َ َ

ٍإخوة لعالت ِّ َ ٌَ ْ ْ، أمهاهتم)٥(ِ َُّ ُ َ ِ شتى ودينهم واحدُ َِ َْ ُ ُ َّ َ")٦(.   

                                                
  .٥٢سورة المؤمنون آية(1)  

   .٤٤٦٢ ح ٤/١٧٦٥صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة األنبياء  (2)
   .  ٣٢٥٩ ح ٣/١٢٧٠باب واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها ، كتاب األنبياء (3)

 بن سلَيمان حدثَنَا ِهلَاُل بن عِلي عن عبِد الـرحمِن بـِن َأِبـي           حدثَنَا محمد بن ِسنَاٍن حدثَنَا فُلَيح     :سند الحديث   (4) 
  .عمرةَ
 (5)الَدلَّات أوهاتُهم الذين : العخْتَلفةٌ أموأبوهم م واِحد ، أراد إيمانَهم أن م واِحدهخْتَِلفة وشراِئعالنهايـة  : انظر.(م

عبـد الكـريم إبـراهيم    :  تحقيـق   ، غريب الحديث للخطـابي،  ٣/٥٥٩،  األثير البن   في غريب الحديث واألثر   
: تحقيـق     ،غريب الحديث البـن الجـوزي،         ٢/١٦٠ هـ   ١٤٠٢المكرمة،    مكة -جامعة أم القرى  ،  العزباوي

   ). ٢/١٢٣م،١٩٨٥،  ١ ط- بيروت-دار الكتب العلمية  ، عبدالمعطي أمين قلعجي.د
   :الحديثدراسة (6) 
   رجال السند  دراسة:أوالً 

 ومائة وستين ثمان سنة مات،  الخطأ كثير صدوق الملك عبد واسمه ،لقب فليح :ويقال المدني  :فُلَيح بن سليمان  
  )٤٤٨، ص ١ ط- سوريا–دار الرشد تقريب التهذيب البن حجر، (

 عالمـاً  صادقا كان: وقال في التذكرة االثر، أئمة أحد الحافظ،: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في السير       
 بأس ال :، وقال ابن عدي    والعقيلي وضعفه ابن معين،   ،الحسن رتبة في وحديثه ،بالمتين هو وما ،حديث صاحب

 البخاري اعتمده وقد ،وغرائب مستقيمة أحاديثو يرويها، صالحة أحاديث ولفليح،  ليس بالقوي : ، وقال النسائي  به
 فـي  فليحـا  البخاري اهللا عبد أبو اعتمد قد: ى من ضعفه فقال   وعقب الذهبي عل   ،الكثير عنه وروى صحيحه في
 وأضـرابهما  عيينـة  بناو مالك على اعتماده البخاري عليه يعتمد لم :قال ابن حجر في شرحه       ،حديث ما غير
عبـد  : تحقيـق ،  لعقيلي ل  الضعفاء الكبير  :انظر. (الرقاق في وبعضها ،المناقب في أكثرها أحاديث له أخرج وإنما

، اريخ ابن معـين   ت  ، ٣/٤٦٦،م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ ،   ١ ط - بيروت –دار المكتبة العلمية    ،   أمين قلعجي  المعطي
 مكـة   - وإحياء التـراث اإلسـالمي       ، مركز البحث العلمي   ،أحمد محمد نور سيف   . د:  تحقيق   رواية الدوري، 

:  تحقيـق    ي،، الضعفاء والمتروكين للنـسائ    ١/٤٣٥، فتح الباري    ٣/٢٥٧م،١٩٧٩ - هـ١٣٩٩  ، ١ط-المكرمة



 ١٤

  
  . النَِّبيين جِميع علَيِه اتَّفَقَ الَِّذي الْعام الِْإسلَام وهوفالدين واحد، 

  . )١(M  U  T  S  R  Q  PL  7 8: السلَام علَيِه نُوح قَاَل

M  t  s  r  q   po  n 7 8   إبراِهيم ِقصِة وِفي     m  l  k  u     w   v
 ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y    xL)٢(.    

M    r          q : موسى وقَاَل      p  o  n   m   l       k  j  i L )٣( .    

7 8 وMÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É È   L )٤.(    
  
  
  

                                                                                                                                          
الـسيد شـرف   : تحقيق  البن حبان،  الثقات،١/٧٨هـ، ١٣٦٩،  ١، ط حلب–دار الوعي  ،  محمود إبراهيم زايد  

تحقيـق  ، بن عديل اللكامل في ضعفاء الرجاا  ،٧/٣٢٤  م،١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥ ،   ١ ط - دار الفكر  ،الدين أحمد 
 في معرفة مـن لـه       ، الكاشف ٦/٣٠م،١٩٨٨ –هـ١٤٠٩ ،   ٣ ط - بيروت –دار الفكر   ،  يحيى مختار غزاوي  : 

، ١ ط- جـدة –مؤسسة علو ،  دار القبلة للثقافة اإلسالمية     ،عوامة محمد: تحقيق، للذهبي،   رواية في الكتب الستة   
 -، سير أعالم النبالء،للذهبي، تحقيـق شـعيب األرنـاؤوط، مؤسـسة الرسـالة             ٢/١٢٥م،١٩٩٢ –هـ١٤١٣
 ،١ ط -نلبنا-بيروت العلمية الكتب دار ،عميرات زكريا: وتحقيق  دراسة ، تذكرة الحفاظ للذهبي،   ٧/٣٥٢بيروت،
علي البجاوي، وفتحية علي البجاوي، دار الفكر       :، ميزان االعتدال للذهبي، تحقيق      ١/١٦٤،  م١٩٩٨ -هـ١٤١٩

  ).٣/٣٦٥العربي، 
    . هو صدوق وقد حسن الذهبي حديثه: قال الباحث 

  ممممم.  ثقاتوباقي رجال السند
  : ث تخريج الحدي: ثانياً

، بنحـوه ،    ٣٢٥٨ ح   ٣/١٢٧٠باب واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها          ، أخرجه البخاري كتاب األنبياء   
 "مهاتُهم شَتَّى وِدينُهم واِحد   ُأ"دون ذكر  ٢٣٦٥ ح   ٤/١٨٣٧ومسلم، كتاب الفضائل باب فضائل عيسى عليه السالم         

  . أبي عمرة في الرواية عن أبي هريرة به كالهما من طريق أبي سلمة  يتابع عبد الرحمن بن
  :الحكم على الحديث :ثالثاً

  .، وفيه فليح وهو صدوق وحديثه في رتبة الحسن وبالمتابعات يرتقي حديثه إلى الصحيح لغيره رواه الشيخان
   .٧٢سورة يونس آية   (1)

   .١٣٢سورة البقرة آية (2) 
   .٨٤ سورة يونس آية (3)
   .٥٢  سورة آل عمران آية(4)
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  :   لغةالوحدة: أوال

الواو والحاء والدال، أصٌل واحد، يدلُّ على االنفراد، ومن ذلـك         ) وحد:()١(قال ابن فارس  
احدة، وهو ودحفيهم مثلُهالو ٢( قبيلته، إذا لم يكن(.                                                                                     

واالنفراد عـن   ، والوِحيد بني على الوحدة   ، على انقطاع النظير وعوِز المثل            والواحد بني   
:  وقيل الواحد  وحي واِحدون، ، والعرب تقول َأنتم حي واحد    ، اَألصحاب، من طريق بينُونته عنهم    

  . وِحيداً ، جعلَه واِحداًالمتَقَدم في ِعلْم َأو بْأٍس َأو غَيِر ذلك؛ كَأنه ال ِمثَْل له فهو وحده، ووحده تَ
هو الذي ال يتجزُأ وال يثنى وال يقبل االنقسام وال نظير لـه وال مثـل، وال                 :        وقيل الواحد 

     .)٣(يجمع هذين الوصفين ِإال اهللا عز وجل
  بهانياَألص اِغبات  )٤(       قال الردفْرة : في المحدهو الشيء  االنفراد، والواحد في الحقيقة     :  الو

الذي ال جزء له البتة، ثم يطلق على كل موجود حتى إنه ما من عدد إال ويصح أن يوصف بـه،         
  .)٥(عشرة واحدة، ومائة واحدة، وألف واحدة: فيقال

M  r  q :  في قوله تعالى   )٦(قال الزمخشري             p  o  nL)أرادوا ما رزقوا فـي      )٧ ،
أرادوا : عامان فما لهم قالوا على طعـام واحـد ؟ قيـل   هما ط: التيه من المن والسلوى، فإن قلت 

                                                
 ،البيـان  أعيـان  منواألدب،   اللغة أئمة من: الحسين أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد:  هو (1)

األعـالم  : انظـر  (.نسبته وإليها ،هـ٣٩٥فيها فتوفي الري إلى انتقل ثم همذان، في مدة وأقام قزوين، من أصله
 دار ،عبـاس  إحسان: األعيان البن خلكان، تحقيق، وفيات   ٣/١٣٢، شذرات الذهب البن العماد      ١/١٩٣للزركلي  
  ).١/١١٨ بيروت،-صادر

  . ٦/٩٠م، ١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، دار الفكر هارون محمد السالم عبد: ، تحقيقفاِرس بن، الغةلال مقاييسمعجم  (2)
قاموس المحـيط للفيروزأبـادي     ، وال ٣/٤٤٦،  ١ ط   - بيروت -دار صادر   انظر لسان العرب البن منظور،     (3)
محمود خـاطر، مكتبـة لبنـان       : مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق             ،١/٤١٤

   . ١/٧٤٠م،١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ طبعة جديدة ، - بيروت–ناشرون 
المعروف بالراغب، أديب مـن     ) األصبهاني( أو) األصفهاني( الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم      :  هو (4)

هـ ٥٠٢ وغيرها توفي   من أهل أصبهان، سكن بغداد، واشتهر، حتى كان يقرن باإلمام الغزالي،           الحكماء العلماء، 
  ) .٢/٢٥٥األعالم للزركلي : انظر(

 ،لمنـاوي   ل  التعاريف ،٢/٤٩٤،دمشق - القلم دارمفردات ألفاظ القرآن الكريم ، للراغب األصفهاني،        :  انظر (5)
  .١/٧٢٠،هـ١٤١٠ ،١، طبيروت ،معاصرال الفكر  دار،الداية رضوان محمد. د : تحقيق

 بالـدين  العلم أئمة من: القاسم أبو اهللا، جار الزمخشري، الخوارزمي أحمد بن محمد بن عمر بن محمودهو   (6)
 البن العماد، وفيات األعيـان البـن   ١١٨/ ٤ للزركلي، شذرات الذهب     ٧/١٧٨األعالم  : انظر( هـ   ٥٣٨توفي  

   ).٥/١٦٨خلكان 
  .٦١ية  سورة البقرة آ(7)
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بالواحد ما ال يختلف وال يتبدل، ولو كان على مائدة الرجل ألوان عدة يداوم عليها كـل يـوم ال                    
نفي التبدل واالختالف، ويجوز أن يراد      : ال يأكل فالن إال طعاماً واحداً، يراد بالوحدة       : يبدلها قيل 

  .  )١( أنهما ضرب واحد 
، وردت بمعـان    )أما بكسرها فلم نقف عليه في كتـب اللغـة         (أن الوحدة بفتح الواو،     : لمالحظوا

  : وهي
  . وانقطاع النظير بمعنى االنفراد،:الوحدة  -١
 .بمعنى الكل الذي ال يتجزأ وال يقبل االنقسام:الوحدة  -٢
  .بمعنى نفي التبدل واالختالف:الوحدة  -٣
الوة اصطالحاً حد:  

ة ومنهاتعددت تعريفات الوحد:  
هي اتحاد الدول أو البالد واألفراد والجماعات فـي سـائر أمـور حيـاتهم        :         الوحدة  

ومعاشهم وسيرتهم وغايتهم، وبموجب هذه الوحدة، يصبح الجميع شيئاً واحداً، أو أمة واحدة،             
: ، ويقـال  صارا بلداً واحداً، واتحدت األشياء، صارت شيئاً واحـداً        : اتحد البلدان ، أي   : يقال

  . )٢(أي صار معه شيئاً واحداً : أي صيره واحداً، واتّحد به: وحد المتعدد
هي اتفاق بين بلدين أو أكثر على االنـدماج الكامـل،           :       وفي تعريف الوحدة االقتصادية   

 وسـهولة الحركـة وانتقـال رؤوس        ، بلداً واحداً، ويتم إلغاء الحواجز بينهما      نبحيث يصبحا 
ما، مما يشكل اتحاداً بين البالد يظهر قوتها، وقـدرتها علـى تحـدي الـصعاب           األموال بينه 

  . )٣(واستغالل الموارد المشتركة بين البلدان المختلفة 
   . )٤( واحدا شيئا يصيرا حتى اختالطهما و الشيئين امتزاج :االتحادو
  
  
  
  

                                                
 الـرزاق  عبـد  :  تحقيـق   للزمخشري، التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف :انظر (1)

  .١/١٧٣، بيروت – العربي التراث إحياء دار، المهدي
 وحدة األمة اإلسالمية في السنة النبوية، للدكتور أحمد عمر هاشم ،بحث مقدم للملتقى األول للعلمـاء                 :انظر(2)  
  .٧م، ص٢٠٠٦هـ،١٤٢٧في مكة المكرمة " وحدة األمة اإلسالمية " سلمين تحت عنوان الم
المؤسسة - الموسوعة السياسية لعبد الوهاب الكيالي، في تعريفه للوحدة االقتصادية وغيرها، دار الهدى         :انظر (3)

  . ٧/٢٦٦العربية للدراسات والنشر،
  .١/٢٢، هـ١٤٠٥ ، ١ ط-بيروت – العربي الكتاب دار ،األبياري إبراهيم :  تحقيق للجرجاني،التعريفات(4)
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  : األمة لغةً
  . والدين الجماعة: من معانيهاو واحد، أصٌل والميم الهمزة أما:        قال ابن فارس

 كان من كلُّ وكذلك )١( M     Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL 7 8  الدين،: األمة
 أمـة،  فهم إليه وُأضيفوا شيٍء إلى نُسبوا قوم وكلُّ ،أمة فهو األديان لسائر مخالٍف حقٍّ ديٍن على
M O  N  Q 7 8  ،ِحدة على أمةٌ النّاس من جيل وكلُّ   P  L)٢( .  
 األمة تكون وقد،  االجتماع سبب وهو به، يهتدى إماماً أي )٣(M  8     7    6  5L  7 8 و

7M   h 8  :العلماء جماعة   g  f)٤(L) ٦(" للخير المعلم واألمة :"مسعود ابن قال، )٥ .(    
   :األمةُ اصطالحاً
 الجتمـاع ،  واحدة أمة يعةالشر فجعلت ،واحد مقصد على هي التي الجماعة :األمة أصل

  .)٧( واحد مقصد على أهلها
   .)٨(واحد عصر في أو واحد دين على المجتمعون الناس:األمة

  .الجماعة التي هي على مقصد واحد، ودين واحد، في عصر واحد: فالمالحظ أن األمة      
  :فيعني ) وحدة األمة اإلسالمية (أما مصطلح 

 اإلسالم، الذي يربط عقديا بـين البـشر المـؤمنين           وذلك على أساس  ، االندماج والتوحد 
، من أصول عرقية ولغويـة وغيرهـا      ، فيلغي بذلك بينهم جميع أشكال الروابط األخرى      ، برسالته

، هو الدخول فـي ديـن اإلسـالم       ، بحيث يصبح القاسم المشترك بين أفراد هذه الجماعة البشرية        
  .كعقيدة ونظام حياة

ساساً على بناء شخصية المواطن المسلم، وتعميـق انتمائـه    إن الوحدة اإلسالمية تقوم أ       
  .لألمة اإلسالمية

                                                
   .٢٢ سورة الزخرف آية  (1)

  .٢١٣سورة البقرة آية (2) 
   .١٢٠ سورة النحل آية (3)

   .١٠٤سورة آل عمران آية (4) 
، الفراهيـدي  أحمد بن الخليل الرحمن عبد بي أل العين كتاب: ، وانظر ١/٢٧ معجم مقاييس اللغة البن فارس        (5)

 لـسان العـرب البـن       ،٨/٤٢٧،الهـالل  ومكتبـة   دار ،الـسامرائي  إبـراهيم .ود المخزومي مهدي.د : تحقيق
   . ١٢/٢٢منظور

  .١/١٧٤ ، بيروت–دار الكتب العلمية ، البن القيم الجوزية، مفتاح دار السعادة  (6)
،  ١/٢٢٩ هـ،١٤٠٤ ، ٣ ط - بيروت –المكتب اإلسالمي   ،  لجوزي البن ا  زاد المسير في علم التفسير    : انظر(7)  

  .٤/٢١، بيروت–دار إحياء التراث العربي ، أللوسي لروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
  .٨/٤٢٧، العين للخليل بن أحمد ١/١٧٤، البن القيم الجوزية مفتاح دار السعادة : انظر(8)  
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ة األخرى السائدة في النظم  حدحدة األمة اإلسالمية عن مفاهيم الوو       وبذلك يتميز مفهوم 
بينما  ،بأنها تجمع بين الروحانية والمادية، التي تقوم فقط على أساس األصل العرقي، الغربية

  .لغربي يقتصر ويركز على الجانب المادي فقط المفهوم ا
واألمة اإلسالمية حققت الوة بمعانيهاحد :  

وهـي   وحدها في وحدتها، وهي نسيجفهي منفردة ومنقطعة النظير في تحقيق وحدتها،        
 اجتماعا ال يقبل التجزؤ واالنقسام، منفي عنها االختالف فـي أمـور             المجتمعة على اإلسالم  

  .، وعقيدتهادينها
  :إن الوحدة تتحقق في ثالثِة أمور جامعة وهي : )١(        يقول محمد أبو زهرة

  .أن تتحد مشاعرنا جميعاً في اإلحساس بأننا إخوة بحكم اإلسالم : األمر األول
وحدة ثقافية ولغوية واجتماعية، تجمع بين المشاعر واألحاسيس، يتفق فيه علـى  : األمر الثاني 

  .ة المسلمينمافيه رفعة لإلسالم وعز
أن ال يكون من إقليم إسالمي حرب على إقليم آخر، أيا كانـت هـذه الحـرب،       : األمر الثالث 

     . )٢(سواء أكانت باالقتصاد أم بالسيف، فهي في كال شكليها توهن قوى اإلسالم وتضعف شأنه
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
                                                

ميـة  عالم، حصل علـى  ١٩٧٤- هـ١٣٩٤، توفي )أبى زهرة (محمد أحمد مصطفى أحمد المعروف ب     : هو(1)
اختير عـضواً فـي     ، بعدها،   عمل مدرسا لفن الخطابة في كلية أصول الدين، ثم كلية الحقوق           ،القضاء الشرعى 

، والعقوبـة  تاريخ المذاهب اإلسالمية: ، منها كتابا٣٠ًألف نحو م، ١٩٦٢هـ  ٣٨٢نة  مجمع البحوث اإلسالمية س   
  .في الفقه اإلسالمى

  .٢٩ م، ص ١٩٥٨ المكتب الفني للنشر، سبتمبر – الثقافة اإلسالمية  كتيب الوحدة اإلسالمية، إصدار سلسلة (2)
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وله صلى اهللا عليه وسلم بدين الحق ليظهره على الدين كلـه، ولـو كـره             لقد بعث اهللا رس   
تعصف بها  ،  حيث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسط بيئة تموج بالكفر موجاً             ،المشركون

،اليحكمهم دين وال عقـل سـليم،       )١( M ²    ±  °  ¯®L  متفرقين، رياح الشرك والطغيان  
+  M  قويهم يأكل ضعيفهم     *   )    1   0   /   .  -,   L)تفنيهم الحرب أجياالً بعد أجيال، من    ،)٢

  .)٣( !أجل استغاثة رجل بقبيلته ولو على باطل، ونحو ذلك من تفاهات األسباب والبواعث 

، ل هذه الظواهر المقيتة في حياتهم، حيث ساوى بينهم فـي الحقـوق            فجاء اإلسالم ماحياً ك   
  . ينهم بالتقوى وطاعة اهللا تعالى، وفاضل باإلسالموجعل شعار وحدتهم 

 8 7 M  :  9  8  7  6     5  4  3  2  1  0  /  .
  B   A  @  ?    >   =   <   ;L)٤(.   

 األمة  -عز وجل -لذا وصف اهللا    ، فاألمة اإلسالمية أمة الوحدة واالجتماع والترابط واأللفة      
ــدة،  ــة واح ــا أم ــه بأنه ــي كتاب M  3 7 8  ف   2  1  0  /   .   -

4L)٥( و M  8 7¦   ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~L)٦( .  

  . )٨( واحد دين على متفقة جماعة: وقيل ،)٧( مختلفة غير متفقة أي: قال العلماء

 لم تـرد فـي القـرآن        –) وحدة االمة ( أي   –أن كلمة الوحدة مضافة إلى األمة       : والمالحظ
 على مفهـوم  –رآن قد جاء إذن فالتركيز في الق، ولكن ورد وصف األمة بأنها أمة واحدة ، الكريم

 وهذا يعني   األمة التي توصف بأنها أمة واحدة، وليس على مفهوم الوحدة التي تضاف إلى األمة،             

                                                
  .٥٣سورة المؤمنون آية (1)  
  .٤٤سورة الفرقان آية (2)  

مكثت أربعـين  ، والتي )بين بني بكر وتغلب(  البسوس وحرب،  وال أدل على ذلك من حرب داحس وغبراء        (3)
  .سنة
  .٢  سورة الجمعة آية  (4)
  .٥٢آية  سورة المؤمنون  (5)
  .٩٢ سورة األنبياء آية  (6)
  .٣/٦٠٨ فتح القدير للشوكاني : انظر (7)

  .١/٣٣١تفسير البيضاوي (8)  



 ٢٠

 األصل، أما مسألة توحيد األمة ووحدتها فهي طارئة بعـدما حـل باألمـة               أن األمة الواحدة هي   
 إال إذا ألغـي المـسلمون جميـع    وال سبيل إلي انتشار اإلسالم كما كان أول أمره؛ ،  )١(  بها ماحّل

  .الشعارات إال شعار اإلسالم 

يصور لنا وحدة األمة اإلسالمية، واجتماعها على يد ،       وهذا هو النبي صلى اهللا عليه وسلم
.رجل واحد  

: ُلَ قُاالنُّعمان بن بِشيرٍ رضي اهللا عنهعن )٣(  بسنده  )٢( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه -٣
ِترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل  " َ: رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّمقَاَل َ َ ْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ِّ َ َ ُ ِ َ ْ ُْ

َّاجلسد إذا اشتكى عضوا، تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى َّ َ ُ َ َُْ ََْ َ ُ َ ً ُِ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ َ ْ ِ" )٤(  .  

 فـي  للمعـاني  وإظهار،  للفهم تقريب وفيه صحيح تمثيل لواحدا بالجسد المؤمنين فتشبيهه
.             بعـضا  بعـضهم  ومالطفة تعاونهم على والحض ،المسلمين حقوق تعظيم وفيه،  المرئية الصور

 ؛باألعـضاء  وأهله بالجسد اإليمان وسلم عليه اهللا صلى النبي شبه )٥ (:جمرة أبي بنا الق  
 ،األصـل فإنـه أخـل ب     التكاليف من بشيء المرء أخل فإذا ،يفالتكال وفروعه أصل اإليمان ألن

                                                
  .٧١م، ص١٩٩٨-هـ ١٤١٩، ١هموم األمة اإلسالمية للدكتور محمود حمدي زقزوق دار الرشاد، ط: انظر(1)

    .٥٦٦٥ ح ٥/٢٢٣٨باب رحمة الناس والبهائم ، كتاب األدب(2) 
  .حدثَنَا َأبو نُعيٍم حدثَنَا زكَِرياء عن عاِمٍر قَاَل سِمعتُه يقُوُل سِمعتُ النُّعمان: الحديث سند  (3)
  :دراسة الحديث  (4)

  : دراسة رجال السند :أوال 
ي، ثقة وكان   خالد ويقال هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني، الوادعي أبو يحيى الكوف            ،ابن أبي زائدة  هو :زكريا
  )٢١٦تقريب التهذيب ص  ( يدلس

هو ثقة، ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، وهو ممن احتمل األئمة تدليـسهم،                 : قال الباحث 
مكتبـة  ،  عاصم بن عبداهللا  القريوتي    . د: طبقات المدلسين البن حجر، تحقيق    :انظر(صرح بالسماع أو لم يصرح    

  ).٣١ص، ١ ط- عمان–المنار 
  .، وزكريا مدلس من المرتبة الثانيةالتي احتمل األئمة تدليسهم  رجال السند كلهم ثقات

  :تخريج الحديث : ثانياً
أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تـراحم المـؤمنين وتعـاطفهم وتعاضـدهم                  

  .لرواية عن النعمان به  بنحوه، من طريق الشعبي، يتابع عامراً في ا٢٥٨٦ ح  ٤/١٩٩٩
  : الحكم على الحديث : ثالثاً

  .  رواه الشيخان 
 أصله،  مالكي بالحديث، العلماء من ،محمد أبو ،األندلسي زدياأل ،جمرة أبي بن سعيد بن سعد بن اهللا عبد:هو(5)
 أبـي  ابـن  بمختصر ويعرف البخاري، صحيح به اختصر ، النهاية جمع (كتبه من،  بمصر ووفاته األندلس من

   .)٤/٨٩ األعالم للزركلي :انظر( هـ ٦٩٥وغيرها توفي )  النفوس بهجةو جمرة،



 ٢١

 اشـتكت  األعـضاء  من عضو اشتكى فإذا ،كاألغصان وأعضاؤه ،كالشجرة أصل الجسد وكذلك
 بـالتحرك  كلهـا  األغـصان  اهتـزت  أغصانها من غصن ضرب إذا كالشجرة،  كلها األعضاء

   ).٢(الفعل أصل في الجماعة كاشترا يستدعي الذي ،التفاعل والحديث يحث على ،)١(واالضطراب
قَاَل رسوُل اللَّهِ : ِ عن النُّعماِن بِن بِشيرٍ رضي اهللا عنه قَاَل)٤(بسنده  )٣( أخرج اإلمام مسلم -٤ 

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهَْاملؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر اجل": ص ُُْ َ ُ َ َِ ٍ ِ ُِ َ ُ َ َُ َ َ َ َ ُْ َ ْ ْ َِ ٍ َّسد باحلمى ْ َُْ ِ ِ
َوالسهر َّ َ"ِ  )٥( .  

 التـراحم  علـى  وحثهم ،بعض على بعضهم المسلمين حقوق تعظيم :الحديثويستفاد من   
 وعيـادة  ،همبيـن  الـسالم  وإفـشاء  ،عـنهم  والذب ونصرتهم ،مكروه وال إثم غير في والتعاضد
 ،والرفقاء رانوالجي والخدم األصحاب حق مراعاة وفيه،  ذلك وغير ،جنائزهم وشهود ،مرضاهم

  .)٦(بسبب بهم تعلق ما وكل
  

                                                
   .١٠/٤٣٩فتح الباري :  انظر(1)
عبد اهللا محمود محمد عمر، دار الكتب       : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، ضبط وتصحيح       : انظر (2)

  .٢٢/١٦٧م، ٢٠٠١-هـ ١٤٢١ ١ ط- بيروت–العلمية 
   ٢٥٨٦. ح ٤/١٩٩٩باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ، م كتاب البر والصلة واآلداب صحيح مسل (3)
  . حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ وَأبو سِعيٍد الَْأشَج قَالَا حدثَنَا وِكيع عن الَْأعمِش عن الشَّعِبيٍ :سند الحديث  (4)

   :دراسة الحديث(5) 
  : دراسة رجال اإلسناد :أوالً

  ، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس سدي، الكاهلي، أبو محمد الكوفي سليمان بن مهران األ :األعمش
  ) .٢٥٤تقريب التهذيب ص ( 

وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، وهو ممن احتمل األئمة تدليـسه وأخرجـوا لـه فـي                  
  ) .٣٣طبقات المدلسين البن حجر ص: انظر( وقلة تدليسه الصحيح، إلمامته

  . وتدليسه اليضر ألنه من المرتبة الثانية من مراتب المدلسينهو ثقة: قال الباحث
   .، واألعمش من المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، والتي احتمل األئمة تدليسهم لقلته ثقات كلهم رجال السند

  :تخريج الحديث : ثانياً
  . رجه اإلمام مسلم في صحيحه أخ

  : الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه اإلمام مسلم في صحيحه 

  .٦/٢٥٩ هـ، ١٣٥٦، ١ ط- مصر– المكتبة التجارية الكبرى ،لمناوي ليض القدير شرح الجامع الصغيرف(6) 



 ٢٢

 ،رِضي اللَّه عنْـه   عن أبي موسى األشعري      )٢( بسنده   )١(أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       -٥
نقَالَ      ع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص املؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعـضه بعـضا، و":  النَِّبي َ ْ َ ُ ْ َ ُ ًُ ُ ُّ ْ َُ َ َ ُِ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ َشـبك بـني ُْ ْ َ ََّ َ

ِأصابعه ِ ِ َ َ" )٣( .   
 .ومن المعلوم أن ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم 

 ما عِهد ِإلَي رسوُل اللَّـِه       :قَاَل عِلي رِضي اللَّه عنْه     )٥(بسنده)٤( أخرج اإلمام أحمد في مسنده       -٦
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهالنَّاسِ    ص ونةً دًئا خَاصشَي ،  ِمنْه  ئاً ِإلَّا شَي تُهِمعاِب        ُ، سِحيفٍَة ِفـي ِقـرِفي ص وفَه 

                                                
   .٢٣١٤ ح٢/٨٦٣كتاب المظالم، باب نصر المظلوم  (1)
  .  بن الْعلَاِء حدثَنَا َأبو ُأسامةَ عن بريٍد عن َأِبي بردةَمحمدحدثنا  :سند الحديث (2)
   :دراسةُ الحديث (3)
  :دراسة رجال السند : أوالً
 وكـان  ،دلـس  ربما ثبت ثقة ،بكنيته مشهور )أسامة أبو( الكوفي موالهم ،القرشي أسامة بن حمادهو  :أسامةأبو

  ) .١٧٧هذيب صتقريب الت (غيره كتب من يحدث بأخرة
  . بـه  االحتجـاج  علـى   متفـق :ذكره ابن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلـسين، وقـال          : قال الباحث   

   ) .١/٣٠طبقات المدلسين : انظر(
  ).١٢١تقريب التهذيب ص(. قليالً يخطىء ثقة ،األشعري موسى أبي بن، ابردة أبي بن اهللا عبد بنا هو:بريد

 وقد ،مستقيمة عنه وأحاديثه ،أسامة أبو رواه مما أكثر أحد عنه يرو ولم ،والثقات ألئمةا عنه روىو وثقه األئمة، 
 – مؤسسة الرسالة    ،بشار عواد معروف  . د:  تحقيق   ،لمزي ل تهذيب الكمال : انظر(. فيها الصحاح أصحاب أدخله
  ) .٤/٥١م،١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠ ،  ١ ط– بيروت

  . عنه هذه الرواية هو ثقة، وأبو أسامة هو من يروي: قال الباحث
   .وباقي رجال السند ثقات 

  :تخريج الحديث :ثانياً
، وفـي   ٤٦٧ ح ١/١٨٢ كتاب المساجد، باب تشبيك األصابع في المسجد وغيـره            صحيحه، أخرجه البخاري في  

  .سفيان بنحوه، من طريق ٥٦٨٠ ح٥/٢٢٤٢كتاب األدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا
 ٤/١٩٩٩ وتعاضـدهم  وتعـاطفهم  المؤمنين  تراحم  البر والصلة اآلداب ،باب    ، كتاب  في صحيحه  وأخرجه مسلم 

) وابن المبارك، وابن إدريس   ، سفيان(ثالثتهم  )أسامة وأبو ،إدريس وابن ،المبارك ابن بنحوه، من طريق     ٢٥٨٥ح
  .يتابع أبا أسامة في الرواية عن بريد به

  :الحكم على الحديث :ثالثاً 
   .  رواه الشيخان 

   . ٩٥٩ ح ١/١١٩،  القاهرة–مؤسسة قرطبة ، األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها أحمد، مسند(4) 
  .بهز حدثَنَا همام َأنْبَأنَا قَتَادةُ عن َأِبي حسانحدثنا :  سند الحديث  (5)



 ٢٣

َاملؤمنـون تتكافـأ دمـاؤهم، ويـسعى " :وِإذَا ِفيها ... فَلَم يزالُوا ِبِه حتَّى َأخْرج الصِحيفَةَ      : قَالَ ،سيِفي َ ُْ َ ْ َُ َِ ُِ َ َ َ َُ ْ ُْ
َبذمتهم أدن ْ َ ْ َِّ ِ ِ ِاهم ،وهم يد عىل من سواهم، أال ال يقتل مؤمن بكافر، وال ذو عهد يف عهدهِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َْ َ َ ٌ ُ َ ْ َ ُ َ ُِ ُ ُ ََ َ ٍَ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َْ ٌْ َ" )١(.   

                                                
   :دراسة الحديث  (1)

  : دراسة رجال السند:أوالً 
تقريـب التهـذيب     (وهـم  ربمـا  ثقة ،البصري بكر أبو أو ،اهللا عبد أبو ،يوِذلعا دينار بن يحيى بنهوا  :همام
   ) .٥٧٤ص

 وقال ،الحافظ الحجة اإلمام: ، وقال الذهبيالحديث في غلط ربما ثقة :وثقه ابن حبان، والعجلي، وقال ابن سعد
 في ثبت همام :المبارك بن اهللا عبد، وقال عوانة أبي من إلي أحب قتادة في همام ،معين ابن عن: خيثمة أبي ابن
  .قتادة عن مستقيمة وأحاديثه حديث له يذكر أن من وأصدق أشهر وهمام :عدي بن أحمد أبو وقال، قتادة

 العليم عبد : تحقيق ،لعجلي، معرفة الثقات ل٧/٢٨٢، بيروت – صادر دار البن سعد، الكبرى الطبقات: انظر( 
 الحفاظ  تذكرة،٢/٣٣٤ م،١٩٨٥ – هـ١٤٠٥ ،١ ط– المنورة ةالمدين -  الدار  مكتبة،البستوي العظيم عبد
، ١/١٥٠،م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ،١، طلبنان-بيروت العلمية الكتب دار ت،عميرا زكريا :وتحقيق دراسة، لذهبىل

  .)١١/٦٠ م، ١٩٨٤  -   هـ١٤٠٤،  ١ ط- بيروت– دار الفكر تهذيب التهذيب البن حجر،
  .دة هو ثقة، وروايته هناعن قتا:قال الباحث 

 الخـوارج  برأي رمي صدوق ،اهللا عبد بن مسلم واسمه ،بكنيته مشهور ،البصري األحرد األعرج هو :حسانأبو
  )٦٣٢تقريب التهذيب ص(

 وقال ،الحديث مقارب أو ،الحديث مستقيم :حنبل بن أحمدوالعجلي، وابن حبان، والذهبي، وقال       ،وثقه ابن معين  
 :قـال ، قتادة غير حسان أبي عن روى من ،المديني بن لعلي قلت :يبةش بن يعقوب وقال ،به بأس ال :زرعة أبو
  بـن ا وقـال ،  البـاقون  لـه  وروى ،البخاري به استشهد ،الخوارج مع خرج، قتادة غير عنه روى أحدا أعلم ال
، الثقـات    ٨/٢٠١ الجرح والتعديل    ٢/٣٩٤جلي  معرفة الثقات للع  : انظر (حديثه في ثقة عندهم وهو :البر عبد 

،  تهذيب التهـذيب البـن حجـر         ٢/٤١٨،الكاشف للذهبي   ٣٣/٢٤٢، تهذيب الكمال للمزي     ٥/٣٩٣حبان  البن  
١٢/٧٦.(  

  .دعته، والعلماء على قبول روايتهم ونسبته للخوارج التضره، فليس في الحديث دعوة لبثقة،هو :قال الباحث 
  .ثقاتوباقي رجال  السند 

  .تخريج الحديث : ثانياً
مختـصرا   ٣٠٠٨ ح   ٣/١١٦٠كتاب الجزية والموادعات، باب من عاهد ثم غدر         حه،  أخرجه البخاري في صحي   

  .  ، من طريق إبراهيم التيمي)ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم(بلفظ 
 –  حلـب  – مكتب المطبوعات اإلسالمية     ،عبدالفتاح أبو غدة  :  تحقيق   وأخرجه النسائي في سننه، كتاب القسامة،     

، بنحـوه ، والحـاكم فـي    ٤٧٤٦ ح   ٨/٢٤اب سقوط القود من المـسلم للكـافر         م، ب ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦،  ٢ط
ـ  ١٤١١ ،   ٢  ط  - بيـروت  –دار الكتب العلمية    ،  مصطفى عبد القادرعطا  :  تحقيق   المستدرك،  م،  ١٩٩٠ –هـ

 دار  ،المدني السيد عبد اهللا هاشم يماني    : تحقيق، ، بنحوه، والدارقطني في سننه    ٢٦٢٣ ح   ٢/١٥٣كتاب قسم الفئ    
ـ      ،٦١ ح   ٣/٩٨، كتاب الحدود والديات وغيره،    ١٩٦٦ – هـ١٣٨٦ بيروت ،    -رفة  المع  نبنحـوه، ثالثـتهم م

 –مكتبـة العلـوم والحكـم    ، حمدي بن عبدالمجيـد الـسلفي  :  تحقيق طريق األشتر، وعبد الرزاق في مصنفه،     



 ٢٤

 وجمعهم اإلسالم شملهم إذا بوضيعهم يقتل شريفهم أن يريد "دماؤهم تتكافأ:"نو         المسلم
 دنيئا ،أمانه جاز أحدا الحربيين من أمن مسلم كل أن "أدناهم بذمتهم يسعى"، ووالحرية اإليمان
  . )٢( واحدة كنفس المسلمين ألن؛ حراً أو كان )١( عبداً، امرأة أو كان رجالً، شريفاً أو كان

 قرى من قرية أو بمدينة نزلوا إذا الحرب أهل أن "سواهم من على يد وهم" :قوله ومعنى
 .)٣(الكفار على احدةو يدا يكونوا أن المسلمين جماعة على فواجب، المسلمين

                                                                                                                                          
حوه، من  ، بن ١٨٥٠٦ ح   ١٠/٩٩م، كتاب العقول باب قود المسلم بالذمي        ١٩٨٣ – ١٤٠٤هـ ،   ٢ ،ط -الموصل

  .  من طريق األعرج، خمستهم يتابع أبا حسان في روايته عن علي به ٩٥٩ ح١/١١٩طريق قتادة، وأحمد 
، باب في السرية ترد  دار الفكر،محمد محيي الدين عبد الحميد   :  تحقيق   وأخرجه أبو داود في سننه،كتاب الجهاد،     

، وابن ماجه   )قاعدهم على ومتسريهم عفهممض على مشدهم يرد(، وفيه زيادة    ٢٧٥١ ح   ٢/٨٩على أهل العسكر    
، كتـاب الـديات، بـاب المـسلمون تتكافـأ       بيـروت – دار الفكـر  ي،محمد فؤاد عبد الباق  : حقيق  في سننه، ت  

:  تحقيق بنحوه، و ابن الجارود في المنتقى،     ٧٠١٢ ح ٢/٢١٥، بنحوه، وأحمد في مسنده      ٢٦٨٥ ح   ٢/٨٩٥دماؤهم
 ١/١٩٤م، باب في الديات     ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨ ، ١ ط -بيروت – الثقافية الكتاب مؤسسة،  البارودي عمر عبداهللا

 مكـة المكرمـة،   - مكتبة دار الباز ،محمد عبد القادر عطا  : تحقيق  ، بنحوه، والبيهقي في سننه الكبرى،       ٧٧١ح
 أن فيها عليهم وكتبنا :وتعالى تبارك اهللا قال ،بالمرأة الرجل قتل باب م، كتاب النفقات ،باب      ١٩٩٤ –هـ ١٤١٤
عبد بن عمرو بـن     (،بنحوه، جميعهم من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده          ١٥٦٨٢ ح   ٨/٢٨بالنفس النفس

  ).  العاص 
 ،بنحوه، والطبراني في  ٢٦٨٤ ح   ٢/٨٩٥وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الديات باب المسلمون تتكافأ دماؤهم            

ـ  ١٤٠٤ ، ٢ ط- الموصـل  –علوم والحكـم    مكتبة ال ،حمدي بن عبدالمجيد السلفي   :  تحقيق   المعجم الكبير،   –هـ
  به    يسار بن معقل عن الحسن عن الجنوب أبي بن السالم عبدبنحوه، كالهما من طريق  ، ٢٠/٢٠٦ م،١٩٨٣

،بمثله، عن ابن   ٢٦٨٤ ، ٢٦٨٣ ح   ٢/٨٩٥أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الديات باب المسلمون تتكافأ دماؤهم            
  .عباس

  . عن عائشة بنحوه ١٥٥ ح ٣/١٣١كتاب الحدود والديات وغيره وأخرجه الدارقطني في سننه 
  :الحكم على الحديث :ثالثاً

  .ليقه على سنن أبي داود، وابن ماجه، وصححه األلباني، في تع صحيح الحديث إسناده
الجمهور يجيز أمان المرأة، أما العبد فمختلف في أمانه فمالك والشافعي وأصحابهما والثـوري واألوزاعـي               (1) 

 التمهيـد   :انظر(جوازه إن قاتل    ب  أم لم يقاتل، أما أبوحنيفة فقال      أمانه جائز قاتل  : والليث وأحمد وغيرهم، يقولون   
محمـد عبـد الكبيـر      و،مصطفى بن أحمد العلوي:  تحقيق    البن عبد البر،   لما في الموطأ من المعاني واألسانيد     

  ).٢١/١٧٨،هـ١٣٨٧ ب المغر– وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،البكري
   .٤/٨٦فتح الباري  : انظر(2)
  بيروت– دار الكتب العلمية ،سالم محمد عطا ، محمد علي معوض      : تحقيق   البن عبد البر،     االستذكار: انظر(3)

  .٢/٢٦٣ م، ٢٠٠٠ –هـ  ١٤٢١ ، ١ ط–



 ٢٥

 اسـتنجدوا  وإذا ،النفير عليهم وجب استنفروا إذا ،والمعاونة المظاهرة ،اليد معنى :وقيل
 يعـاون  بـل  التخاذل يسعهم ال ،أعدائهم على مجتمعون هم أي ،يتخاذلوا ولم يتخلفوا ولم ،أنجدوا
   .)١(واحدا فعالً وفعلهم واحدة يداً أيديهم جعل كأنه، بعضا بعضهم

سلمون تنالهم معية اهللا ورعايته، إذا اجتمعوا على ماأمرهم به، من توحيد هللا تبـارك               فالم
  .وتعالى، وكانوا يدا واحدة على من سواهم، فلله األمر من قبل ومن بعد

قـال  :  رضي اهللا عنهمـا قـال      عن ابن عباس   )٣( بسنده   )٢( أخرج اإلمام الترمذي في سننه       -٧
َيد اهللاِ مع اجلامعة  ":رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ََ َ َ ُ")٤(. 

                                                
 – دار الكتب العلمية ،محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيبعون المعبود شرح سنن أبي داود، ل  :  انظر  (1)

،  كراتـشي –قديمي كتب خانة ، وآخرونلسيوطي  ل شرح سنن ابن ماجه     ، ٧/٣٠٢ هـ، ١٤١٥ ،   ٢ ط – بيروت
١/١٩٣.   

 بـاب  ،كتاب الفتن،  بيروت–ياء التراث العربي أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إح   :  سنن الترمذي، تحقيق    (2)
  .٢١٦٦ ح٤/٤٦٦لزوم الجماعة 

  .حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إبراهيم بن ميمون عن ابن طاووس عن أبيه : سند الحديث(3) 
   :دراسة الحديث  (4)

  :دراسة رجال السند :أوالً 
بن همام بن نافع الحميري موالهم أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخـر     هوا  :عبد الرزاق 

   )٣٥٤ التهذيب صتقريب:انظر(عمره فتغير وكان يتشيع 
  :والمالحظ أن عبد الرزاق فيه علتان 

  .عمي في آخر عمره فتغير؛ ولكن يحيى بن موسى ممن روى عنه قبل تغيره: األولى 
وممن أخرج له البخاري فقط عن عبد الرزاق مع على بن المديني، إسحاق بن إبراهيم الـسعدي              : قال ابن الكيال  

حمدي عبد المجيـد الـسلفي، دار       : لكواكب النيرات البن الكيال، تحقيق      ا: انظر (يحيى بن موسى البلخي،   ... و
  ).١/٥١ الكويت،–العلم 

  .التشيع: الثانية 
واهللا ما : سمعت عبد الرزاق يقول  : سمعت سلمة بن شبيب يقول    : قول عبد اهللا بن أحمد    : ومما يجدر اإلشارة إليه   

 أبا بكر وعمر وعثمان، من لم يحبهم فمـا هـو   انشرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر رحم اهللا         
أفضل الـشيخين بتفـضيل     : سمعت عبد الرزاق يقول   : أوثق أعمالي حبي إياهم، وقال أبو األزهر      : مؤمن، وقال 

  .علي إياهما على نفسه ولو لم يفضلهما ما فضلتهما، كفـى بـي ازدراء أن أحـب عليـا ثـم أخـالف قولـه                        
  .وهذا يظهر برائته من تهمة التشيع التي وصف بها) .٢٨٠/ ٦ تهذيب التهذيب، البن حجر،: انظر( 

  . ، وعبد الرزاق ثقة اتهم بالتشيع ولم يثبت عنه رجال السند ثقات
  :تخريج الحديث : ثانياً

عن عبـد اهللا  )ومن شذ شذ في النار   ( بزيادة   ٢١٦٧ ح   ٤/٤٦٦أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة        
  .بن عمر بنحوه ا



 ٢٦

 األذى مـن  ونبعيـد  وهم ،فوقهم ووقايته اهللا كنف في اإلسالم أهل من المتفقة الجماعة  ف
    ).١(األحوال وفسدت بينهم بأسهم وأوقع ،السكينة زالت تفرقوا فإذا ،واالضطراب والخوف

اس اإلسالم، الـذي يتـآخى    وهذه النصوص تبين المراد بالوحدة، وأنها وحدة تقوم على أس       
فيه أصحابه كأنهم الجسد الواحد، وتنفي هذه الوحدة أي وحدة أخرى تقـوم علـى غيـر هـدي                  

  .اإلسالم؛ كالوطنية والقبلية وغيرها

فاإلنسان يتعلق بأرضـه التـي عـاش عليهـا          وال شك أن حب الوطن مشروع في ديننا،         
اتها، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمن حوله ممن       وترعرع بين جنبيها، وشرب من مائها، وأكل من خير        

عاش بينهم، فتعلق قلبه بحبهم، وصدق أخوتهم وخالطهم حتى صار معهم لحمة واحدة، وجـسداً               
  .متكامالً

M  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç 7 8      وهذا إبراهيم عليه السالم يدعو لبلده وقومه،        
  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  ÎL)ا حكى اهللا عن خليله إبراهيم      وهن،  )٢

عليه السالم هذا الدعاء، باألمن والسالم ورغد العيش، لهذا البلد الحرام، ويتضح منه ما يفـيض                
 . به قلب إبراهيم عليه السالم، من حب لمستقر عبادته، وموطن أهله 

                                                                                                                                          
 ، وابـن حبـان،في صـحيحه،    ٤٠٢٠ ح٧/٩٢خرجه النسائي،كتاب تحريم الدم،باب قتل من فارق الجماعـة   وأ

م، كتاب السير، بـاب طاعـة   ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ ، ٢ط– بيروت  –شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة     : تحقيق
 الكتـب   دارمحمد السعيد بـسيوني زغلـول،       : ، والبيهقي في شعب االيمان، تحقيق       ٤٥٧٧ ح ٤٣٧/ ١٠األئمة  
، ٧٥١٢ ح ٦/٦٦  في فضل الجماعة و األلفة و كراهية االختالف و الفرقة   هـ، ١٤١٠،  ١ ط - بيروت –العلمية  

مـن  ) كما سيمر تخريجه الحقـا    (مطوال  ) ستكون هنات وهنات    (ثالثتهم بلفظ الحديث، وهي جزء من حديث          
  .عن عرفجة بن شريح األشجعي رضي اهللا عنه بهطريق زياد بن عالقة، 

عبد المحسن بن إبراهيم الحـسيني،       و،طارق بن عوض اهللا بن محمد       : أخرجه الطبراني في األوسط، تحقيق       و
  .بنحوه، عن عمر بن الخطاب، ، مطوال٦٤٠٥ ح ٦/٢٧٧هـ، ١٤١٥ – القاهرة -دار الحرمين 

  : الحكم على الحديث : ثالثاً
وشعيب األرناؤوط، في   ، يقه على سنن الترمذي   الحديث إسناده صحيح، وقد صححه األلباني، في تعل       : قال الباحث 

  .تعليقه على صحيح ابن حبان 
  . ٦/٣٢٣،بيروت – العلمية الكتب دار ،لمباركفوري لالترمذي جامع بشرحتحفة األحوذي : انظر (1)

   .١٢٦سورة البقرة آية (2) 



 ٢٧

    عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه)٢(بسنده ) ١(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه-٨
َكان رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم، إذا قدم من سفر فأبرص درجات املدينة، أوضع " ْ َ َ ْ ْ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََْ َ َ َ َ َ ْ ُ ََ َ َ َ ٍَ َ َ َّ َ َِّ ُ َ

َناقته  وإن كانت دابة حركها َ ْ َ ََّ َ َّ َ َ ًُ ََ َْ ِ) ٣ (.   
  .)٤(والحنين إليه  مشروعية حب الوطن،بيان فضل المدينة، وفي الحديث  

  )٧( عبِد اللَِّه بِن عِدي ابِن حمراء الزهـِري        )٦( بسنده )٥(ام الترمذي في سننه    أخرج اإلم  -
ِواهللاَِّ إنـك  ":فَقَـالَ   )٨(  رَأيتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم واِقفًا علَى الْحزورةِ          :قَاَل َّ ِ َ

ُّخلري أرض اهللاَِّ، وأحب  َ ََ َِ ْ ُْ ُأرض اهللاَِّ إىل اهللاَِّ، ولوال أين أخرجت منك ما خرجتََ َ ْ ُ ْْ ْ ْ ََ َ ِْ ِ ِ ُ َ َِّ َ َ َ ِ ِ " )٩(    
                                                

   .١٧٠٨ ح٢/٦٣٨ أبواب العمرة،  باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة  (1)
  .حدثَنَا سِعيد بن َأِبي مريم َأخْبرنَا محمد بن جعفٍَر قَاَل َأخْبرِني حميد د الحديث سن(2)
  : دراسة سند الحديث   (3)
  : دراسة رجال السند : أوالً
ـ  ثقة ،أقوال عشرة نحو على أبيه اسم في اختلف ،البصري عبيدة أبو ،الطويل حميد أبي بنا هو : حميد  ،دلسم
  ) .١٨١تقريب التهذيب ص (األمراء أمر من شيء في لدخوله زائدة وعابه

ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين ،وهي التي اشترط العلمـاء              : هو ثقة ويدلس  : قال الباحث 
  ). ٣٨طبقات المدلسين ص : انظر(وهو في روايته هذه يصرح بالسماع عن أنس : فيها ثبوت السماع

  .، وحميد ثقة مدلس من المرتبة الثالثة وقد صرح بالسماع في روايته عن أنس رجال السند ثقات 
  .تخريج الحديث : ثاًنيا

  ، بلفظ ١٧٨٧ ح٢/٦٦٦أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث 
  .من طريق قتيبة يتابع ابن أبي مريم به ) جدرات المدينة(

  . الحكم على الحديث :ثالثاً
  .رواه البخاري في صحيحه 

 شرح   ، تحفة األحوذي   ١٠/١٩١ للعيني    شرح صحيح البخاري    ، عمدة القاري   ٣/٦٢١فتح الباري     :  انظر  (4)
   .٩/٢٨٣ للمباركفوري جامع الترمذي،

   .٣٩٢٥ ح٥/٧٢٢باب في فضل مكة ،  كتاب المناقب (5)
  . حدثَنَا اللَّيثُ عن عقَيٍل عن الزهِري عن َأِبي سلَمةَ حدثَنَا قُتَيبةُ: سند الحديث  (6)
 له :البخاري قالأنه ثقفي وهو من أهل الحجاز،       : عبد اهللا  بن عدي بن الحمراء القرشي الزهري، قيل         : هو (7)

 وسلم عليه اهللا صلى النبي عن روى ،الفتح مسلمة من وهو،  قديدا ينزل وكان ،عمرو وأبا عمر أبا يكنى ،صحبة
 –دار الجيـل    ،  علي محمـد البجـاوي    :  تحقيق   اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر،     :انظر( .مكة فضل في

  ).٤/١٧٧، هـ١٤١٢، ١  ط-بيروت
 دار الفكر   معجم البلدان، لياقوت الحموي،   : انظر(  .فيه زيد لما المسجد في دخلت وقد ،مكة سوق :الحزورة (8)

   .)٢/٢٥٥،  بيروت–
   :دراسة الحديث  (9)



 ٢٨

  وهذا دليل واضح على حب النبي صلى اهللا عليه وسلم لوطنه مكة، وأنـه لـوال           
خروجه منه مكرها ماخرج منها، ولكن لم ولن تطغى هذه المحبة للوطن، على الـشرع،          

فالمسلمون يجمعهم وطن واحد، كما تجمعهم كلمة التوحيد،         وإنما في إطار ديننا الحنيف،    
 يكـون  أن الـسنة : ")١(  يقول اإلمام ابن تيميـة     ،.واألصل كذلك أن يجمعهم أمير واحد     

  .)٢("نوابه والباقون ،واحد إمام للمسلمين

                                                                                                                                          
  .دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  .تخريج الحديث :ثانياً

خالـد  ، فواز أحمد زمرلي    : تحقيق   ،والدارمي في سننه،     ١٨٧٣٨ ، ١٨٧٣٧ ح ٤/٣٠٥أخرجه أحمد في مسنده     
 اخراج النبـي صـلى اهللا    هـ، كتاب المناسك، باب    ١٤٠٧ ،   ١ ط - بيروت – دار الكتاب العربي     ،السبع العلمي 

  ،وعبيد بـن     ٤٢٧٠ ح ٣١٥ ، ٣/٨، والحاكم في المستدرك، كتاب الهجرة       ٢٥١٠ ح ٢/٣١١عليه وسلم من مكة     
  .  ثالثتهم بنحوه، من طريق الزهري٤٩١ ح١/١٧٧حميد في مسنده 

 بنحوه، من طريق محمـد بـن        ٣١٠٨ ح ٢/١٠٧٣وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب فضل مكة           
  .سلم، يتابع الزهري في روايته عن أبي سلمة م

 ،والحاكم في مستدركه، كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا عـنهم،     ٤٥٤ ح ١/١٤٤وأخرجه الطبراني في األوسط     
 كالهما بنحوه، من طريق محمد بن جبير بن مطعم    ٥٢٢٠ ح ٣/٣١٥) عبد اهللا بن عدي بن الحمراء     (باب معرفة   

  . ن عبد اهللا بن عدي بن الحمراء به  يتابع أبا سلمة، في الرواية ع
 ح ١٠/٢٦٧  و الطبراني فـي الكبيـر   ٣٩٢٦ ح٥/٧٢٣وأخرجه الترمذي، كتاب المناقب ، باب في فضل مكة       

  .  ثالثتهم بنحوه، عن ابن عباس٣٧٠٩ ح٩/٢٣باب فضل مكة  ،حجوابن حبان كتاب ال،  ١٠٦٤٦
  .ريرة   بنحوه، عن أبي ه١٨٧٣٩ ح٤/٣٠٥وأخرجه أحمد في مسنده 

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
هذَا حـِديثٌ حـسن    :  الترمذي قَاَل َأبو ِعيسى  الحديث إسناده صحيح ، وله شواهد عن أبي هريرة وابن عباس، و           

 ِحيحص وصححه األلباني في تعليقه على سنن الترمذي، وصححه األرناؤوط على شرط مسلم في تعليقه               غَِريب ،
  .على صحيح ابن حبان 

 الدمـشقي  الحرانـي  النميـري  ،الخضر القاسم أبي بن اهللا عبد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن  أحمد :هو (1)
ـ ٧٢٨(، سنة دمشق بقلعة معتقال ومات العباس أبو الحنبلي،  الكامنـة ، الدرر ١/١٤٤انظر األعالم للزركلي    ).( ه

 عبـد  محمد :  تحقيق ،العسقالني محمد بن علي نب أحمد الفضل أبي الدين شهاب حافظلل،  الثامنة المائة أعيان في
ـ ١٣٩٢ ،الهند -اباد صيدر - العثمانية المعارف دائرة مجلس ،ضان المعيد  المقـصد ، ١/١٦٨،  م١٩٧٢ -هـ
 ،مفلـح  بـن  محمـد  بن اهللا عبد بن محمد بن إبراهيم الدين برهان إلمامل ،أحمد اإلمام أصحاب ذكر في األرشد
 ،١/١٣٢،  م١٩٩٠ - هـ١٤١٠،  السعودية – الرياض -، مكتبة الرشد  العثيمين نسليما بن الرحمن عبد د تحقيق
  ، لبنـان  – بيروت -العلمية الكتب دار ،السويفي الرحمن عبد روحية .د :تحقيق،  لذهبي، ل الذهبي محدثي معجم
   .)١/٢٥م١٩٩٣ - هـ١٤١٣

  .٣٤/٢٧٥، م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ ،٣ط  ،الوفاء دار، الجزار عامر، والباز أنور: تحقيق، مجموع الفتاوى (2)



 ٢٩

 باألمة ماحل أصبح لكل قسم من المسلمين وطن مستقل، فاتحـدوا            ولكن لما حلّ  
) ة الوطنية حدالو(لهذا الوطن، الذي يعيشون فيه وأصبح ما يعرف ب        على أساسه بنسبتهم    

ينتمي لبلده ووطنه، من أجل كلمـة التوحيـد          ،فالمسلمأي التوحد ألفراد الوطن الواحد،      
  .فيقوم بحقوق وطنه المشروعة في االسالم وشرائع الدين المعلنة، الظاهرة،

، يان الوطنية على رابطـة الـدين  يضمن لنا عدم طغ   الوطنية بهذا المعنى مطلب شرعي      
 الحقيقية هي التي تظلل الناس في ظل الوحدة وإنما  في العروبة، وال في األرض؛ ليستلوحدة فا

   .هذا الدين
الوطنية الصادقة التي التمنع المحبة للغير، وال تدفع إلـى          : يقول الشيخ محمد أبو زهرة    

  . )١(شرط أن ال يكون فيها إعانة على الظلمب، الظلم أمر محمود، ولذلك أقر اإلسالم الوطنية
  : فالمراد بالوحدة في السنة النبوية إذاً

  .االجتماع والترابط واأللفة، واألخوة التي يكون فيها الفرد ألخيه كالجسد الواحد  -١
التوحد على أساس الدين الذي يستظل الجميع بظله، ال التوحد على وطن وأرض  -٢

 .ها ضعيفة ال تصمد في وجه التحدياتوقومية، فهي وحدة تبقى جذور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ٢ ط–المجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم، لمحمـد أبـو زهـرة، دار الـسعودية للنـشر والتوزيـع       :  انظر (1)
  . وما بعدها٥٤ص،  م١٩٨١ -هـ ١٤٠١،
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لوم يقينا، أن المسلمين ربهم واحد ودينهم واحد وقرآنهم واحـد وقبلـتهم             أصبح من المع  
ن بمصير واحد، فهذا سلمان رضي اهللا عنه ينسب نفسه لإلسالم الواحد، الـذي               ومرتبطو واحدة،

انصهرت فيه جميع األجناس، حتى كان خير دين أنزل بخير نبي بعث للناس كافة، فحق لسلمان                
 كـان بـني سـعد بـن "جرى فيه مجرى الدم من العروق، فكما روي أنه          أن يفتخر بإسالمه الذي       

انتسب يا فالن، فانتـسب ثـم قـال : فقال سعد وهم يف جملس: أيب وقاص وسلامن الفاريس يشء
انتسب يا سلامن ،قال ما أعرف يل أبا يف اإلسالم، ولكني : لآلخر ثم لآلخر حتى بلغ سلامن، فقال

أشـهدك اهللا : انتسب يا سعد، فقال: إىل عمر فقال عمر لسعد ولقيهسلامن بن اإلسالم، فنمى ذلك 
وكأنه عرف فأبى أن يدعه حتى انتسب، ثـم قـال لآلخـر حتـى بلـغ سـلامن، : يا أمري املؤمنني، قال

قد علمت : قال عمر: بن اإلسالماأنعم اهللا عيل باإلسالم، فأنا سلامن : انتسب يا سلامن فقال: فقال
بن اإلسالم، أخو سـلامن يف اإلسـالم أمـا اأعزهم يف اجلاهلية، وأنا عمر قريش أن اخلطاب كان 

 أن رجال انتمى إىل - أو ما سمعت -واهللا لوال، لعاقبتك عقوبة يسمع هبا أهل األمصار ،أما علمت 
تسعة آباء يف اجلاهلية فكان عارشهم يف النار، وانتمى رجل إىل رجل يف اإلسالم وترك ما فـوق 

   )١( "يف اجلنةذلك، فكان معه 
  .  وجعلها فريضة شرعية لألمة فاإلسالم أوجب وحدةَ المسلمين وأخوتهم،
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  . نفي الفرقة فهذه اآلية منهج في االعتصام والوحدة، و

  
  

                                                
 ، والبيهقي في شعب     ٢٠٩٤٢ ح   ١١/٤٣٨ رواه عبد الرزاق في مصنفه، باب الغمر والفخر بأهل الجاهلية             (1)

، ٥١٣١ ح   ٤/٢٦٨ بهـم  والتعظيم بالجاهلية وخصوصا باآلباء الفخر منه اللسان حفظ يجب ومما صلفاإليمان،  
   .)٤٠١، ٤٥٣تقريب التهذيب ص: انظر( عن قتادة، وعلي بن زيد بن جدعان، وقتادة ثقة، وعلي ضعيف

  .١٠٣ سورة آل عمران آية  (2)



 ٣٢

 والجماعـة  بالطاعـة  عليكم الناس أيها يا": قال بن مسعود رضي اهللا عنه       اهللا عبد عنف
 فـي  تـستحبون  مما خير هو ،والطاعة الجماعة في تكرهون ما وإن،  به أمر الذي اهللا حبل فإنها
   .)١( "الفرقة

 األمـم  هلكـت  فإنمـا  ! الجماعة الجماعة ،حنفي يا )٢( الحنفي لسماك :عباس ابن وقال
MGF  E  D :يقول وجل عز اهللا سمعت أما ،لتفرقها الخالية   C  B  AL)٣(     

 وأمرنا ،االختالف عند إليهما والرجوع ،نبيه وسنة بكتابه التمسك علينا تعالى  اهللا فأوجب
 وانتظـام  الكلمـة  اتفـاق  سبب وذلك ،وعمالً اعتقاداً ،والسنة بالكتاب االعتصام على باالجتماع

  .)٤(االختالف من والسالمة ،والدين الدنيا مصالح به يتم الذي اتالشت
 وذلك ،دنياهم في حالهم صالح فيه بما أمرهمو ،ألخراهم أنفسهم صالح فيه بما أمرهم" 
  .)٥("ونماء قوة باتحادهم ليكتسبوا ،التفرق وعدم الدين هذا على باالجتماع

المنشودة بين المسلمين، وفيه سعادة األمة       فاالعتصام بحبل اهللا تعالى فيه تحقيق الوحدة        
في عاجلها وأجلها، وفي دنياها وأخراها، وإنه ليجدر باألمة التي جعلت حبل اهللا المتين وكتابـه                
المبين إمامها في أعمالها، وقائدها في أمورها، وجعلت سنة نبيها صلى اهللا عليه وسلم مرشـدها                

 لسلوك سبيلها، هذه األمة جدير بهـا أن تكـون           في خاللها وخصالها، ونورها الذي تستضيئ به      
  .وأرفعها شأناً، وأعالها قدراً ومنزلة - عز وجل -خير األمم على اهللا

   فاهللا عز وجل يحب الوحدة وأصحابها الذين يقاتلون صفاً واحداً، وعلى قلب رجل واحد              
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ـ  ١٤٢٠ ، ١ط – الرسالة مؤسسة،  مد شاكر أح:تحقيق  ، جامع البيان في تأويل القرآن للطبري     : انظر(1)   - هـ

  .٧/٧٥م  ٢٠٠٠
 قـال  وغيـرهم  عمر وابن عباس بن عن روى الكوفة سكن اليمامي زميل أبو الحنفي الوليد بن سماك: هو (2)
 حبان بنا وذكره ،بأس به ليس :النسائي وقال ،به بأس ال صدوق :حاتم أبو وقال ،ثقة والعجلي معين وابن أحمد
   ) .٤/٢٠٦تهذيب التهذيب البن حجر : انظر(.الثقات في
   .١٠٣ سورة آل عمران آية  (3)

 المملكـة  -الرياض -الكتب عالم دار،  البخاري سمير  هشام :تحقيق  ، الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي   : انظر(4) 
  . ٤/١٦٤ ،السعودية العربية
  .،م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣

  .٤/٣١، م١٩٩٧ - تونس - والتوزيع للنشر سحنون دار،  للطاهر بن عاشورالتحرير والتنوير: انظر(5)
  .٤سورة الصف أية  (6)



 ٣٣

 حيطـان  هنالـك  اصـطفافهم  في كأنهم ،مصطفا صفا اهللا سبيل في قاتلوني: قال العلماء 
 حـرب  فـي  نيـاتهم  استواء به ُأريد :وقيل ،)١( شيئا منه يغادر فال وأتقن فأحكم صر قد ،مبنية

    .)  ٢( بعض إلى بعضه صر الذي كالبنيان الكلمة اجتماع في يهعل يكونوا حتى ،عدوهم
 اهللا عليه وسلم، أهمية الوحدة فـي الحفـاظ علـى            ولقد أدرك صحابة رسول اهللا صلى     

الدولة، فما إن لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ربه، حتى هرع الصحابة كل من جانبه فـي                   
البحث عمن ينوب ويخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في تسيير أمـور األمـة، فاألنـصار             

حق بهم المهاجرون لـنفس الغـرض، ولـم         يجتمعون في سقيفة بني ساعدة الختيار أميرهم، ويل       
ينفض االجتماع حتى كان الصديق خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هذا كله ورسـول اهللا                 

  .) ٣( صلى اهللا عليه وسلم على فراش موته
  :واألدلة من السنة على وجوب الوحدة كثيرة،ومنها

  .  حرصه صلى اهللا عليه وسلم على الوحدة-
  قَـالَ :  قَـالَ  عن أبي هريرة رضي اهللا عنـه       )٥( بسنده) ٤(مام مسلم في صحيحه      أخرج اإل  -١٠

     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسْإن اهللاََّ يـرَىض لكـم ثالثـا ويكـره لكـم ثالثـا، فـريَىض لكـم أن ":  ر ََّ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َُ ُ ْ َُ َ َ َ َْ َ ً َ ً َُ َ ِ
ًتعبدوه وال ترشكوا به شيئا،  ُ ُ ُ َْ َ ِْ ِ ِ َ َ ُ ُ َوأن تعتصموا بحبـل اهللاَِّ مجيعـا وال تفرقـوا، ويكـره لكـم قيـل، وقـال ْ َ َُ ُ َ َ ً ْ َ ْ ََ َِ ِ ِْ َ َ َّ ُُ ْ َ َ َ ََ َ ِ ِ ْ َ

ِوكثرة السؤال، وإضاعة املال َِْ ِ َ َ ََ ِ َ ُّ ََ ْ َ")٦(.    
                                                

   .٣٥٧ /٢٣، للطبري  تأويل القرآنفيجامع البيان   (1)
  . ٤/٣٧٠ ، م٢٠٠٥ ،بيروت ـ النفائس  دار،الشعار محمد مروان : الشيخ تحقيق،  تفسير النسفي (2)

  . ٨/٢٥١زاد المسير البن الجوزي :   وانظر
المنـصورة  –دار الوفاء للطباعة والنـشر    ، الطريق إلى جماعة المسلمين لحسين بن محمد علي جابر        : انظر (3)
  . ١٠٥ص،  م١٩٨٧- هـ١٤٠٨ ٢،ط

  ١٧١٥. ح ٣/١٣٤٠ وهات منع عن والنهي ،حاجة غير من المسائل كثرة عن النهي  بابكتاب األقضية،(4) 
  .دثَنَا جِرير عن سهيٍل عن َأِبيِهحدثَِني زهير بن حرٍب ح:   سند الحديث(5)
   :الحديثدراسة   (6)
  :دراسة سند الحديث : أوالً

 البخـاري  لـه  روى،  بـأخرة  حفظه تغير صدوق، المدني يزيد أبو ،السمان ذكوان ،صالح أبي بناهو   :سهيل
   ).٢٥٩تقريب التهذيب ص (وتعليقا مقرونا

 ألبـي  قلـت : ، وقال الحـاكم   الحديث في ثبتا نعده كنا :عيينة بن سفيان قالوثقة ، :  ابن معين في أحد قوليه     قال
 عداد في:  وفضله على كثير من الرواة، وقال الذهبي       واهللا إي :فقال بسهيل النسائي الرحمن عبد أبو احتج الحسن
 بـن  الرحمن عبد  وقال حديثه ليس بحجة،  : ، وقال يحيى بن معين    حديثه أصلح ما :حنبل بن حمدوقال أ   ، الحفاظ
 أشـبه  سهيل :فقال ،الرحمن عبد بن أوالعالء ،إليك أحب هو صالح أبي بن سهيل عن زرعة أبا سألت :حاتم أبي

 بن حمدأأبو وقال،  بأس به ليس النسائي قال:به يحتج وال حديثه يكتب :حاتم أبو وقال ،قليال أشهر وأبوه وأشهر،



 ٣٤

 قواعـد إحدى   وهذه ،ببعض بعضهم فيوتأل المسلمين جماعة بلزوم أمر  هو :قال العلماء 
  .وائتالف اجتماع حال في اهللا بحبل والتمسك االعتصام على الحض ، وفيهاإلسالم

 وال ،الجماعـة  :واآلخـر  ،اهللا كتـاب  :أحدهما :قوالن فيه الموضع هذا في اهللا وحبل 
   .)١(الفرقة عن وينهى باأللفة يأمر اهللا كتاب ألن ،متقارب متداخل معنى وهو بإمام إال جماعة

 نعمـة  وهي ،المسلمة الجماعة على بها اهللا يمتن نعمة ،اهللا بحبل المعتصمة األخوة هذهف
 فـي  كـانوا  كيـف  يـذكرهم ،  النعمة هذه يذكرهم هنا وهو ،دائماً عباده من يحبهم لمن اهللا يهبها

 في العربيان الحيان وهما ا،أحد المدينة في والخزرج األوس من أعدى كان وما،  أعداء الجاهلية
 تأكـل  حتـى  ،نارها في وينفخون ،اوةالعد هذه حول يوقدون كانوا الذين اليهود يجاورهما ،يثرب
 وحده اإلسالم إال كان وما،  باإلسالم العرب من الحيين قلوب بين اهللا فألف،  جميعاً الحيين روابط
 اهللا بنعمـة  فيـصبحون  الجميع به يعتصم الذي اهللا حبل إال كان وما ،المتنافرة القلوب هذه يجمع
 التاريخيـة،  األحقـاد  جانبهـا  إلـى  تصغر اهللا، في أخوة إال القلوب يجمع أن يمكن وما ،إخواناً

 الكبيـر  اهللا لواء تحت الصف ويتجمع ،العنصرية والرايات الشخصية واألطماع القبلية، والثارات
  .)٢( المتعال

                                                                                                                                          
تاريخ ابـن   : انظر( بغيره مقرونا البخاري ،الجماعة له روى األخبار مقبول ،به بأس ال ثبت عندي وهو :عدي

 سؤاالت  ،٣/٤٤٧ ، الكامل في الضعفاء البن عدي        ١/٤٤٠، معرفة الثقات للعجلي     ٣/١٨٢معين رواية الدوري    
موفق بن عبداهللا بـن     . د:  تحقيق   ،علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي      ، ل الحاكم النيسابوري للدارقطني  

  ١٢/٢٢٦تهذيب الكمال للمزي    ، ١/١٧٢م،  ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤ ،   ١  ط  - الرياض –مكتبة المعارف    ،عبدالقادر
 مـصر ،  -المكتبة التجارية الكبـرى    ، لسيوطي ل إسعاف المبطأ برجال الموطأ    ،   ١/١٠٣،تذكرة الحفاظ للذهبي    

  .)١/٤٦الكواكب النيرات البن الكيال ، ١/١٣م، ١٩٦٩ –هـ ١٣٨٩
 يكـون  أن فـيمكن احتج به مسلم : ل ابن حجر، صدوق ،واحتج به األئمة، وقال العالئيوهو كما قا: قال الباحث 

ـ حقالمختلطين للعالئي، ت: انظر (، وهم ممن ال يضر اختالطهم ألنهم لم يفحش  األول القسم من  رفعـت . د : قي
   ).٥٠ص، م١٩٩٦ ١ ط-القاهرة – الخانجي مزيد مكتبة الباسط عبد علي ، المطلب عبد فوزي
  .ي رجال السند كلهم ثقات وباق
  :تخريج الحديث : ثانياً

 وهـات  منع عن والنهي،حاجة غير من المسائل كثرة عن النهي  باب أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب األقضية،     
  .  بنحوه، من طريق أبي عوانة، يتابع جريراً في الرواية عن سهيل ١٧١٥ ح ٣/١٣٤٠

  .الحكم على الحديث : ثالثاً
   .، وفيه سهيل بن أبي صالح صدوق، حيث خرج له مسلم مما صح من حديثهلم في صحيحهرواه اإلمام مس

  ، ٨/٥٧٧ ، االسـتذكار     ٢١/٦٢٩ ، التمهيد البن عبد البـر        ١٢/١٠شرح النووي على صحيح مسلم      : انظر(1)
ـ  ١٣٨٩ مـصر ،  -المكتبة التجارية الكبرى ي، لسيوط لتنوير الحوالك شرح موطأ مالك    ، ١/٢٥٥م،١٩٦ –هـ

   .٧/٣ لمناوي لشرح الجامع الصغيرفيض القدير 
   .١/٤٤٢في ظالل القرآن لسيد قطب :  انظر (2)
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عن عن عبد اهللا بن مسعود رضـي اهللا عنـه،   )٢(بسنده  )١( أخرج اإلمام الترمذي في سننه   -١١
ِنرض اهللاَُّ امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فـرب حامـل  ":يِه وسلَّم قَالَ  النَِّبي صلَّى اللَّه علَ    ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َْ َ ََ ََ َّ ََّ ََ ً

َّفقه إىل من هو أفقه منه، ثـالث ال يغـل علـيهن قلـب مـسلم، إخـالص العمـل هللاَِِّ، ومناصـحة أئمـ ُ َ ْ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ َُ َ ٌ َ َ ْ َْ َ َ َ ُ ُ َّ َ ُ ُ َ ُ َْ ْ ِْ ْ َ ْ َ ُّ َ َِ ٍِ ِ ِة َ
ْاملسلمني، ولزوم مجاعتهم، فإن الدعوة حتيط من ورائهم َ ْ ُ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َُ ُ َ َّ َُّ ِ َ َ ُ َ ُْ " )٣(.   

                                                
   .٢٦٥٨ ح ٥/٣٤ كتاب العلم، باب الحث على تبليغ السماع  (1)
ِد الرحمِن بِن عبِد اللَّـِه بـِن        حدثَنَا ابن َأِبي عمر حدثَنَا سفْيان عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر عن عب            : سند الحديث  (2)

   .مسعوٍد يحدثُ عن َأِبيِه
   :دراسة الحديث  (3)
  :دراسة رجال السند : أوالً

 صـنف  صـدوق  ،يحيى كنية عمر أبا إن :ويقال مكة نزيل ،العدني عمر أبي بن يحيى بن محمد :ابن أبي عمر  
  ) .٥١٣بن حجر صتقريب التهذيب ال(.عيينة بن الزم وكان ،المسند
 ؟نكتـب  عمـن  حنبل بن حمدوسئل أ ،  تعليقا صحيحه في حديثا البخاريله   روى قدو ،الثقات في حبان بنا ذكره
 الحـرم  شيخ الحافظ المحدث اإلمام: ، وقال في السير   المسند  الحافظ ، وقال الذهبي  عمر أبى فابن بمكة أما :فقال

 ٩/٤٥٧ ، تهذيب التهذيب البن حجر       ٩/٩٨،الثقات البن حبان    ،١٢٤/ ٨الجرح والتعديل البن أبي حاتم      : انظر(
  ) .١٢/٩٦ ، سير أعالم النبالء للذهبي ٢/٥٠١، تذكرة الحفاظ 

 ،لخطيب البغدادي  ل الروايةفي علم    الكفاية   :انظر.(، وتابعه في الرواية عن سفيان، الشافعي      ثقةوهو  :قال الباحث   
 الدالئل بعض ذكر باب،   المدينة المنورة  - المكتبة العلمية    ،ي المدني إبراهيم حمد و  السورقي، أبو عبداهللا : تحقيق  
  )  .١/٢٩هووجوب الواحد بخبر العمل صحة على

 وكان الثقات عن لكن دلس ربما وكان بأخرة حفظه تغير أنه إال ؛حجة إمام فقيه حافظ ثقةهو ابن عيينة،     :سفيان
   ) .٢٤٥تقريب التهذيب  ص( .دينار بن عمرو في الناس أثبت

  :والمالحظ أن سفيان فيه علتان وهما 
  :التدليس واالختالط 

 إال ،أحاديثهم من األئمة يحتج ذكره ابن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، وهم ممن ال: قال الباحث 
   ) .١/٣٢طبقات المدلسين : انظر.(ما أقل تدليسه:  وقال البخاريبالسماع فيه صرحوا بما

الكواكب النيرات البن الكيـال     : انظر. (فكان سنة سبع وتسعين، وابن أبي عمر سمع منه قبل ذلك          : أما اختالطه 
١/٤٢ .(   

  وهو ثقة حجة : قال الباحث
 .دلس وربما ،حفظه تغير عالم فصيح ثقة ،الكوفي ،عدي بني حليف ،اللخمي سويد بنهوا  :عبد الملك بن عمير   

   ) .٣٦٤تقريب التهذيب ص( 
  :عبد الملك فيه علتانوالمالحظ أن 

  : التدليس واالختالط
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 التبيـين ، ١/٤١طبقـات المدلـسين     : انظر(.طبقة الثالثة من طبقات المدلسين    ذكره ابن حجر في ال    :قال الباحث   

 ،١ ط – بيـروت  – العلمية الكتب دار ،حسن شفيق يحيى : ، تحقيق الشافعي العجمي ابن سبط ل المدلسين ألسماء
  ).٣٩، صم ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦

  .وقد صرح بالسماع في روايته عن عبد الرحمن بن عبد اهللا ،عند الخطيب البغدادي
 الواحـد  بخبـر  العمـل  صـحة  على الدالئل بعض ذكر باب،  لخطيب البغدادي  ل الروايةفي علم   الكفاية  :انظر (

  ).١/٢٩هووجوب
  .األول القسم من فهو ،رمنك بحديث فيه يأت لم ألنه احتمل اختالطه إن: فقال العالئي:أما عن اختالطه 

   ).١/٧٦انظر المختلطين للعالئي  (
 روايـتهم  على ذلك يحمل فإنه ،الكبر في تغيروا الذين الثقات هؤالء بمثل صحيحيهما في الشيخين اججاحت وإن(

 محتجـا  القبيل هذا من كان من أن : واعلم  :بقوله علومه في الصالح ابن إليه أشار ما وهو ،والهرم التغير قبل
 قبـل  عنـه  مـأخوذا  وكـان  تميز مما ذلك أن، الجملة على نعرف فإنا ،أحدهما أو ) الصحيحين ( في بروايته
 فـي  وزيادات ،وتحقيق دارسة وهو باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط نهاية: انظر(.)"أعلم واهللا االختالط
 دار  ، العجمـي  ابن سبطل )االغتباط  (رضا علي الدين عالء، ل باالختالط رمي بمن االغتباط كتاب على التراجم
  ).١/٢٢٦،م١٩٨٨  ،١ ط– القاهرة ـ الحديث

  .وباقي رجال السند ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 الواحـد  بخبـر  العمل صحة على الدالئل بعض ذكر باب ، الروايةفي علم    الكفاية   الخطيب البغدادي في  أخرجه  
عابن أبي عمر في الرواية عن سـفيان ، والـشافعي فـي مـسنده        بنحوه، من طريق الشافعي يتاب     ١/٢٩هووجوب

 ١/٤٧، والحميدي في مسنده      بيروت - دار الكتب العلمية     ،حبيب الرحمن األعظمي  :  تحقيق    ، ١١٩٠ ح ١/٢٤٠
  .  من طريق سفيان به  ، كالهما بنحوه،، بيروت-دار الكتب العلمية ،٨٨ح

 ٤/٨٢ ،وأحمـد فـي مـسنده    ٣٠٥٥ ح ٢/١٠١٥ النحـر   وأخرجه ابن ماجه كتاب المناسك باب الخطبة يـوم        
 ،والحاكم في مستدركه، كتاب  ٢٢٨ ح ١/٨٦، والدارمي في سننه، في المقدمة، باب في االقتداء بالعلماء           ١٦٨٠ح

  . خمستهم بنحوه،عن جبير بن مطعم١٥٤١ ح ٢/١٢٦ ،و الطبراني في الكبير٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٤ ح١/١٦٢العلم
، والطبرانـي فـي     ٢٣٠ ح ١/٨٤مان وفضائل الصحابة والعلم، باب من بلغ علما         وأخرجه ابن ماجه، كتاب االي    

  . كالهما بنحوه، عن زيد بن ثابت٤٩٢٥ ح٥/١٥٤الكبير 
  . عن أنس بنحوه،١٣٣٧٤ ح٣/٢٢٥وأخرجه أحمد في مسنده 

  . عن شيبة بن عثمان، بنحوه دون ذكر نضر اهللا امرأ ٧١٩٤ ح٧/٢٩٩وأخرجه الطبراني في الكبير 
  . بنحوه، عن جابر  ٥٢٩٢ ح٥/٢٧٢ه الطبراني في األوسط وأخرج

، ١ ط –  بيروت – مؤسسة الرسالة    ،حمدي بن عبد المجيد السلفي    : تحقيق  وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين،      
  .، بنحوه، عن أبي سعيد الخدري ١٣٠٢ ح٢/٢٦٠ م،١٩٨٤ – هـ١٤٠٥

ما بنحوه،   ،كاله ٢٩٧ ح ١/١٦٤تدركه، كتاب العلم   ،والحاكم في مس   ١٢٢٤ ح ٢/٤١وأخرجه الطبراني في الكبير     
  .عن النعمان بن بشير

  . بنحوه عن معاذ بن جبل ١٥٥ ح٢٠/٨٢وأخرجه الطبراني في الكبير 
  :الحكم على الحديث : ثالثاً
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 ومعهـن  عليهن القلب يكون ال فمعناه "مؤمن قلب عليهن يغل ال ثالث :")١(قال ابن عبد البر   
 ،األمر أولي وناصح الجماعة ولزم هللا العمل أخلص إذا،  نفاق وال مرض فيه يقوى ال ،أبدا غليال
  بالد من بلد في الجماعة أهل أن ،العلم أهل عند فمعناه "ورائهم من تحيط دعوتهم فإن" قوله وأما

 عليـه  اجتمعـوا  ،ألنفسهم إماماالبلد   ذلك أهل فأقام إمام لهم يكن ولم إمامهم مات إذا ،المسلمين
 ذلـك  طاعـة  في خولالد يلزمهم ،اآلفاق في المسلمين من وأمامهم خلفهم من كل فإن ،ورضوه
 وال إجابتهـا  يجب ،بهم محيطة دعوة ألنها ،بذلك معروفا والفساد بالفسق معلنا يكن لم إذا ،اإلمام
  .)٢("البين ذات وفساد الكلمة اختالف من إمامين إقامة في لما ،عنها التخلف أحدا يسع

ال الـثالث،   فقد جمعت هذه األحاديث بين الخص     : " معلقا على ذلك   يقول اإلمام ابن تيمية   
إخالص العمل هللا، ومناصحة أولى األمر، ولزوم جماعة المسلمين، وهذه الثالث تجمع أصـول              

 .الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التى هللا ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا واآلخرة
رعاة ورعية، فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقـوق       : وأما الحقوق العامة، فالناس نوعان    

 بـل  ،ضاللة علىاعتهم، فإن مصلحتهم ال تتم إال باجتماعهم، وهم ال يجتمعون           الرعية لزوم جم  
 أصـول  تجمـع  الخصال فهذه ،جميعا اهللا بحبل واعتصامهم اجتماعهم فى ودنياهم دينهم مصلحة
   .)٣(" الدين
عن حذيفة بن اليمان رضـي اهللا عنهمـا         )٥(بسنده   )٤( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه    - ١٢
َن الناس يسألون رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم عن اخلري، وكنت أسأله عن الرش خمافة َكا :يقُوُل َ ْ َ ََ َّ َ ُ َ ََ ُ َِّّ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُُ َّ َ َ َُ َْ ْ َ َ ُ َ َْ ْ َِّ ِ

ُأن يدركني، فقلت ْ ُ َ ِْ َ ِ ْ ُ ِيا رسول اهللاَِّ، إنا كنا يف جاهليـة ورش، فجاءنـا اهللاَُّ هبـذا اخلـري: َ ِْ َ َ ُ ََ َ َ َّ َ َْ َ َِ َ ٍَّّ َ ٍَّ ِ ِ ِ ُ َ، فهـل بعـد هـذا َ ََ َ ْ َ َْ
َاخلري من رش، قال َ ٍّْ َ ْ َِ ِ ْ نعم:ْ َ ُ، قلتَ ْ َوهل بعد ذلك الرش من خري، قـال: ُ ٍَ ْ َ ْ ْ َ َِ ِِّ َّ َ َ ْ ٌنعـم وفيـه دخـن َ:َ َ َ ََ ِ ِ ْ ُ قلـت )٦(َ ْ َومـا :ُ َ

                                                                                                                                          
  . الحديث إسناد صحيح، وله شواهد عدة 

 حفـاظ  كبـار  مـن  ،عمـر  أبو ،المالكي ،القرطبي، النمري ،البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف: هو (1)
 كبيـر   واالسانيد المعاني من الموطأ في لما  التمهيد  هـ، ومن كتبه،   ٤٦٣ بشاطبة وتوفي،  بقرطبة ولد الحديث،

  ).٧/٦٦ ،وفيات األعيان البن خلكان٨/٢٤٠ األعالم للزركلي :انظر (، وغيرها جدا
  . ٢١/٢٧٧لبر  البن عبد ا لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، التمهيد(2)

   .١/١٨مجموع الفتاوى البن تيمية (3)  
   .٣٤١١ ح٣/١٣١٩كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في االسالم (4) 
ـ                 : سند الحديث   (5) يبع ـنب رـسثَِني بداِبٍر حج نثَنَا ابدِلٍم حسم نب ِليدثَنَا الْودثَنَّى حالْم نب دمحثَنَا مدِد اللَّـِه   ح

   .الْحضرِمي َأنَّه سِمع َأبا ِإدِريس الْخَولَاِني َأنَّه سِمع حذَيفَةَ بن الْيماِن
 يكـون  أن الدخَن أصل :وقيل ،دخانها فكثُر رطْب حطَب عليها ُألْقي إذا ،تَدخَن النار دِخنَت مصدر: والدخَن  (6)
  .الدخان والدخن ،صفاء غير على أي دخٍَن ،واختالٍف فَساٍد على أي، سواٍد إلى دورةكُ ،الدابة لَون في
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َدخنه، قال َ ُ َُ ُقوم هيدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر، قلت: َ ْ ُ َ َُ ْ ْ َ ٌِ ِْ ْ ُُ َ ْ َُ ُ ْ ِْ ِ َِ َ ِ َفهل ب: ْ َْ َعد ذلـك اخلـري مـن رش،ٍّ قـالَ َ ْ ََ ْ َ ِْ ِِ ْ َ َ :
ْنعم،  َ َدعاة عىل أبواب جهنم، َ َّ َ َ َ ْ َ َ ُِ َ َ َمن أجاهبم إليها قذفوه فيها)١(ٌ َِ ُ َ ُْ ََ َْ ْ ُ َ َِ ُ، قلتَ ْ َيا رسول اهللاَِّ صـفهم لنـا، قـال: ُ َْ َ َْ ُ َُ َِ:َ 

َهــم مــن جلــدتنا ويتكلمــون بألــسنتنا َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َّ َْ ِ َ ُ َ َْ َ ْ ُ، قلــتُِ ْ َفــام تــ: ُ َ َأمرين إن أدركنــي ذلــك، َ ِ َِ َْ َ ُ ُْ َ ِ ِ َقــالْ َ تلــزم مجاعــة ":َ َ َ َ ُ َ َْ
ْاملسلمني وإمامهم َ َ ُْ َِ َ ِ ِ ُ، قلتُْ ْ ٌفإن مل يُكن هلم مجاعة وال إمام، : ُ َ ِْ َِ َ ْ ٌَ َ َ ْ ََ َ َ ُ َقالْ ْفاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن : َ َ ْ َ َْ َّ ْ َْ ُ ََ ََ ِ َِ ْ ِ

َْتعض بأصل شجرة، حتى يدركك امل َ َ ْ َّ َِ َُ ََ َ ْ ٍَ َ ِ ِ َوت وأنت عىل ذلك َّ ِ َ َ َ َ َْ ُْ َ" )٢(  

لعل في الحديث إشارة واضحة للحفاظ على وحدة األمة، ونفي كـل مايكـدر صـفوها،               
  . والتحام كلمتها

 فيه، و عصوا ولو سالطينهم وطاعة المسلمين جماعة لزوم عن كناية هو :قال ابن حجر  
ـ  وترك ،المسلمين جماعة لزوم وجوب في الفقهاء لجماعة حجة ، الجـور  أئمـة  علـى  روجالخ

 فمـن  ،تـأميره  على اجتمعوا من طاعة في الذين الجماعة لزوم :الخبر من المراد أن والصواب
 في أحدا يتبع فال أحزابا، الناس فافترق إمام للناس يكن لم ومتى،   الجماعة عن خرج بيعته نكث

                                                                                                                                          
محمـد  . د: تحقيق  ،  بن سالم ، ال غريب الحديث  ، ٢/٢٤١النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير        : انظر (

ث، البـن الجـوزي   ، غريب الحدي٢/٢٦٢ هـ،١٣٩٦  ، ١ ط–  بيروت– دار الكتاب العربي    ،عبد المعيد خان  
١/٣٢٩. (   

 وأصـحاب  والقرامطـة  كـالخوارج  ،ضـالل  أو بدعة إلى يدعو األمراء من كان من هؤالء :العلماء قال  (1)
  . )١٢/٢٣٧شرح النووي على صحيح مسلم (المحنة

  :دراسة الحديث   (2)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .والتـسوية  التـدليس  كثيـر  لكنـه  ،ثقـة  ،الدمـشقي  العبـاس  أبـو  مـوالهم  ، القرشـي   :الوليد بن مـسلم   
  ).٥٨٤تقريب التهذيب ص(

 يحـتج  ال أنه على اتفقهو ثقة، ذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من مراتب التدليس، وهم ممن              :قال الباحث   
   ) .١/٥١طبقات المدلسين : انظر( .تدليسهم لكثرة بالسماع فيه صرحوا بما إال ،حديثهم من بشيء

  .ماع في روايته هذه عن ابن جابر  وقد صرح بالس
  .وباقي رجال السند ثقات 

  :تخريج الحديث : ثانياً
 ، ومسلم فـي     ٦٦٧٣ ح ٦/٢٥٩٥أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب كيف األمر إذا لم يكن جماعة              

 الخـروج  وتحريم ،حال كل وفي الفتن ظهور عند المسلمين جماعة مالزمة وجوب بابصحيحه، كتاب اإلمارة،  
  .   كالهما بنحوه، من طريق الوليد بن مسلم به ١٨٤٧ ح٣/١٤٧٥ الجماعة ومفارقة الطاعة على
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 



 ٣٩

 في جاء ما يتنزل لكذ وعلى ر،الش في الوقوع من خشية ،ذلك استطاع إن الجميع ويعتزل لفرقةا
 . )١ (األحاديث سائر
َأن عمـر بـن     عن ابن عمر رضي اهللا عنهمـا،   )٣ ( بسنده )٢(أخرج اإلمام أحمد في مسنده     -١٣

 نْهع اللَّه ِضيِة،الْخَطَّاِب راِبيِبالْج النَّاس ْقام فينا رسول اهللاَِّ صـىل اهللاَُّ عليـ َ: فَقَال)٤ ( خَطَب ََ َُ َّ ُ َ ََ ِ َه وسـلم َ ََّ َ ِ
َمثل مقامي فيُكم فقال ََ َ َ ْْ َِ ِ ُاستوصوا بأصحايب خريا، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، ثـم يفـشو  ":ِ ْ َ َّ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ َّ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َ ْ ُ ُْ َّ ُ َِّ ِ ً َ َِ َ ِ

ِالكذب، حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يـسأهلا، فمـن أراد مـ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ُ َ َُ َ ْ ُ َ ََّ ََ َََ َ ْ ََّ َ َ َْ َّ َِ ُ َ َنكم بحبحـةَِّ َ َ ْ َ ْ ُ ِاجلنـة، ْ َّ ْ فليلـزم  َْ ََ ْ ْ َ
ْاجلامعة ،فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد، ال خيلـون أحـدكم ْ َ ُْ ُ ُ ََ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ ََ ََّ َ َُّ ْْ َ َ َِْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َ َّ ِ َبـامرأة، فـإن الـشيطان  َ ََّ ْ َ َّْ ِ َ ٍ َ ِ

ُثالثهام، ومن رسته حسنته وساءته سيئته ُ َ ُ َ ُ ْ َُ َ ْ ُ َ ِّْ َ َ َ َ ََ َّ َ ُ ُ ٌ فهو مؤمنَِ َِ ْ ُ ُ َ ") ٥(.   

 الزموا أي ،السنة أهل من األعظم والسواد الدين أركان أي؛  بالجماعة عليكم:قال العلماء   
 فـي  اإلمـام  كان وإن: وقيل ،الدين وأحكام والقواعد العقائد من عليه هم ما اتباع فيجب ،هديهم
 احـذروا  أي ،والفرقـة  ياكموإ،  خالفها يجز لم شئ على أجمعت إذا األمة أن منه وعلم ،غيرهم

                                                
   .١٣/٣٧فتح الباري  : انظر(1)
    ١١٤ ح١/١٨ (2)
يعِني ابن الْمبارِك َأنْبَأنَا محمد بن سوقَةَ عن عبِد اللَِّه بـِن  حدثَنَا عِلي بن ِإسحاقَ َأنْبَأنَا عبد اللَِّه     : سند الحديث   (3)

رمِن عِن ابِدينَاٍر ع.  
 الموضع هذا  وفي  ،حوران شمالي في الصفر مرج قرب ،الجوالن يةحنا من ،دمشق أعمال من قرية وهي  (4)

 جابيـة  لها ويقال ،الموضع هذا إلى منسوب بدمشق ةالجابي وباب، المشهورة خطبته ،عنه هللا  رضي عمر خطب
   ).٢/٩١معجم البلدان لياقوت الحموي : انظر (الجوالن

   :راسة الحديث د (5)
  : دراسة رجال السند : أوالً

  . ثقات  كلهمرجال السند
   :تخريج الحديث: ثانياً

صحابة، باب فـضائل الـصحابة      أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن مناقب ال             
بمثله، والبيهقي في السنن    ٣٨٧ ح   ١/١٩٧ ، والحاكم في مستدركه      ٧٢٥٤ ح ١٦/٢٣٩والتابعين رضي اهللا عنهم     

 بنحوه، ثالثتهم من طريق عبد اهللا بن        ١٣٢٩٩ ح   ٩١ /٧الكبرى،كتاب النكاح، باب اليخلون رجل بامرأة أجنبية        
  .المبارك 

 ٥/٣٨٨ي في السنن الكبرى      بنحوه، والنسائ  ٢١٦٥ ح ٤/٤٦٥اب لزوم الجماعة،    وأخرجه الترمذي،كتاب الفتن، ب   
  . بمثله، كالهما من طريق النضر بن إسماعيل، يتابع ابن المبارك في الرواية عن محمد بن سوقة به،٩٢٢٥ح  
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

يح غَِريب ِمن هذَا الْوجِه وقَد رواه ابن الْمبارِك عن        هذَا حِديثٌ حسن صحِ   :"قَاَل َأبو ِعيسى  الحديث إسناده صحيح،    
  .، وقد صححه األلباني في تعليقه على سنن الترمذي "محمِد بِن سوقَةَ



 ٤٠

 مذاهب عن بمذهبه انفرد شذ من فإن ،الجماعة فليلزموقوله   ،أمكن ما ومفارقتهم عنها االنفصال
  .) ١( جماعتها عن يخرج ال الحق ألن ،الحق عن خرج فقد األمة

 فخرق ،ضاللة على األمة تجتمع ال إذ ،بالعزلة اآلمرة األخبار وبين هذا بين تناقض وال
 فـي  به يعني أنه :أحدها: أوجه ثالثة يحتمل بالجماعة عليكم قوله ألن،  بالعزلة والحكم اإلجماع
 جمهـور  عليه ما بخالف والحكم اإلجماع فخرق ،ضاللة على األمة تجتمع ال إذ ،والحكم الدين
 ،بالجماعـة  عليكم :الثاني دينه، لصالح عنهم يعتزل من منه وليس ،ضالل عنهم والشذوذ األمة
 وغـيظ  ،الـدين  وقوة،  اإلسالم جمال فيها فإن ،والجماعات الجمع نحو في عنهما نقطعوات ال بأن

 . )٢(الدين أمر في الضعيف للرجل الفتنة زمن في ذلك أن: الثالث والملحدين، الكفار

  عليـه  اهللا صـلى  محمد أمة يجمع لن اهللا فإن ،بالجماعة عليكم" : قال مسعود ابنوعن  
  .)٣("فاجر من ستراحي أو بر ريحيست حتى ،ضاللة على وسلم 

َبايعنـا رسـول  ":قَاَل عن عبادة بن الصامت      )٥(بسنده  ) ٤( أخرج اإلمام مسلم  في صحيحه        - ١٤ ُ َ ََ ْ َ
َاهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم عىل السمع والطاعة،ِ يف العرس واليرس، واملنشط واملكره، وع َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ ْ ْ َّ َ َ ْْ َ َِْ َْْ ِ ِْ ْ َ َّ َ َِّ ٍىل أثرة َّ َ َ َ َ)٦( 

ٍعلينا، وعىل أن ال ننازع األمر أهله، وعىل أن نقول باحلق أينام كنا ال نخاف يف اهللاَِّ لومة الئم َ َ ُِ َ َ َْ ْ ََ َُ ْ َ ْ ْْ َ َ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ُ َ َّ ُ َ َ ََ َ َ َ َِّ ْ ِْ َ َ ِ")٧(.                

                                                
   .٣/٧٨فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي  : انظر (1)
  . المصدر نفسه : انظر (2)
 إكـرام  فـي  جاء وما ،والفرقة االختالف وكراهية واأللفة الجماعة فضل في ل  شعب اإليمان للبيهقي، فص     (3)

   ٣٨٧٧٠ ح١٥/١٨٣ ، مصنف ابن أبي شيبة، باب ماذكر في فتنة الدجال ٧٥١٧ ح٦/٦٧ توقيره و السلطان
   ١٧٠٩ ح٣/١٤٦٩المعصية في وتحريمها معصية غير في األمراء طاعة وجوب بابكتاب اإلمارة،  (4)
حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ حدثَنَا عبد اللَِّه بن ِإدِريس عن يحيى بِن سِعيٍد وعبيِد اللَِّه بِن عمر                    : سند الحديث  (5)

   .عن عبادةَ بِن الْوِليِد بِن عبادةَ عن َأِبيِه عن جدِه قَاَل
علـيكم   فيفـضل  عليكم يستأثر أنَّه أراد أعطى إذا، إيثَاراً يؤثر آثَر من االسم - والثاء الهمزة بفتح - األثَرةُ(6) 

   . )١/٢٩ ،النهاية في غريب األثر البن األثير١/٤٣٦القاموس المحيط للفيروزأبادي: انظر(
   :ة الحديثدراس (7)
  .دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
   .تخريج الحديث: ثانياً

 ، ومسلم في الكتاب  ٦٧٧٤ ح ٦/٢٦٣٣أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األحكام،باب كيف يبايع االمام الناس           
  .والباب، كالهما بمثله من طريق يحيى بن سعيد به 

 ٦/٢٥٨٨تنكرونهـا  أمـورا  بعدي سترون وسلم عليه اهللا صلى النبي قول بابوأخرجه البخاري ، كتاب الفتن،      
 ٣/١٤٦٩ المعـصية  في وتحريمها معصية غير في األمراء طاعة وجوب اببب اإلمارة    ، ومسلم كتا   ٦٦٤٧ح



 ٤١

 -وعـسره  المـال  يـسر  أي -روالعـس  اليسر في الطاعة معنى إلى يرجع هنا السمعو
  .لذلك الكراهية ووقت أوامره امتثال الى النشاط وقت ؛والمكره نشطلموا

 كـان  وإن ،منهم األمر اهللا واله من ينازعوا ال أن؛  أهله فيه ينازعوا أال): ١(اجيالب قال 
، ولو  بادياً ظاهراً أي ،بواحاً كفراً تروا أن إال ،لغيره صار قد كان إذا األمر لذلك يصلح من فيهم

 أن الكـالم  وحاصـل  ،بأنفـسهم  إياهـا  واختصاصهم بحظوظهم األمراء استئثار مالحككان في   
 مـنعهم  ولـو  الطاعـة  علـيهم  بل حقوقهم إيصالهم على يتوقف ال عليهم يتولى لمن طواعيتهم

  .)٢(حقهم

 وأن ،معه والجهاد المتغلب السلطان طاعة وجوب على الفقهاء أجمع قد: " قال ابن حجر  
  .  )٣ " (الدماء حقن من ذلك في لما ،هعلي الخروج من خير طاعته

 أهـل  ،أهلـه  :قائلون فقال ذلك في الناس فاختلف ،"أهله األمر ننازع ال وأن:" قوله أما
 والظلم والفسق الجور أهل وأما ،أهله ألنهم ينازعون ال فهؤالء ،والدين والفضل واإلحسان العدل

  )٤(المعتزلــة مــن ائــفطو ذهبــت ر،الجــائ الظــالم منازعــة وإلــى ،بأهــل لــه فليــسوا

  

                                                                                                                                          
، يتابع الوليد بـن  َأِبي ُأميةَ من طريق    )برهان فيه اهللا من عندكم بواحاً كفرا تروا أن  إال ( بلفظ   كالهما ،١٧٠٩ح

  .عبادة في الروايةعن أبيه عبادة به 
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  . ن رواه الشيخا
 رجـال  مـن  كبير، مالكي فقيه: الباجي الوليد أبو القرطبي،،  التجيبي سعد بن خلف بن سليمانهو  :الباجي  (1)

 إلى وعاد ، وغيرها الموصلو ، بغدادو الحجاز إلى رحل .باالندلس باجة في ومولده بطليوس من أصله .الحديث
 كتـاب  ،   ٣/١٢٥ األعالم للزركلي    :انظر (.ـ  ه ٤٧٤  بالمرية وتوفي.أنحائها بعض في القضاء فولي ندلس،األ

بيروت - الجديدة اإلقامة  دار ،نويهض عادل :تحقيق،  الخطيب بن علي بن حسن بن أحمد العباس بي، أل الوفيات
  . )١٥/٥٣٦، سير أعالم النبالء ١/٢٥٥،م١٩٧٨ -

  .٢٤/٢٦٦عمدة القاري للعيني : نظرا (2)
   .١٣/٧فتح الباري  (3)
، واألخبـار  العلـوم  عليـه  يقـرأ  البصري للحسن تلميذا كان ،األلثغ الغزال عطاء بن صلوا  أصحاب: هم (4)

 : وقالوا مشتركا القدرية لفظ جعلوا قد وهم ، والعدلية بالقدرية ويلقبون ،والتوحيد العدل أصحاب يسمونفاعتزله  
 والبـصر  والـسمع  اإلرادة أن على واتفقوا  ، تعالى اهللا من وشره خيره بالقدر يقول من على يطلق القدرية لفظ

 تعـالى  اهللا رؤيـة  نفـي  علـى  واتفقوا،معانيها ومحامل وجودها وجوه في اختلفوا لكن بذاته قائمة معاني ليست
الملـل والنحـل    : انظـر (. والهذليـة والنظاميـة وغيرهـا      ،ومنهم طوائف الواصلية   ،القرار دار في باألبصار

 مناقـب  من الدرية العقود،    ١/٤٢هـ،١٤٠٤ -بيروت – لمعرفةا دار ،كيالني سيد محمد :  تحقيق للشهرستاني،
 حامد محمد : تحقيق،  اهللا عبد أبو المقدسي قدامة بن الهادي عبد بن أحمد بن محمد ل تيمية بن أحمد اإلسالم شيخ
  .)١/٢٥٠، بيروت – العربي الكاتب  دار،الفقي



 ٤٢

 فاضـالً  اإلمـام  يكون أن االختيار : فقالوا ،السنة أهل وهم الحق أهل وأما ،)١(الخوارج وعامة 
 ألن ؛عليـه  الخروج من أولى األئمة من الجائرين طاعة على فالصبر يكن لم فإن،  محسناً عدالً
 وشـن  ،الدماء هراق على يحمل ذلك وألن ،بالخوف األمن استبدال عليه والخروج منازعته في

 والعقل تشهد واألصول ،وفسقه جوره على الصبر من أعظم وذلك،  األرض في والفساد الغارات
 ويقـيم  العـدو  ويجاهد والعيد الجمعة يقيم إمام وكل ،بالترك أوالهما المكروهين أعظم أن والدين
 وتـأمن  دهماءال له وتسكن ،لبعض بعضهم مظالمهم من الناس وينصف ،العداء أهل على الحدود

  .)٢(المباح من أو الصالح من به يأمر ما كل في طاعته فواجب ،السبل به
  عـن النَِّبـي   عن ابن عمر رضي اهللا عنهما        )٤(بسنده   )٣( أخرج اإلمام مسلم في صحيحه       - ١٥

َ عىل املرء املسلم الـسمع و":  صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأنَّه قَالَ      ُ َْ َّ ْ ِْ ِ ُِْ َْ ْالطاعـة، فـيام أحـب وكـره، إال أن َ َ ََّ ِ َ َ َّ َ َِ َ َ ِ ُ َّ
َيؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعة َ ََ َ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ٍ ِ ِ ٍ ِِ ُِ ْ ِ ْ" )٥( .   

مر بها رسوله صلى اهللا     فريضة الوحدة والجماعة التي أمر اهللا بها، وأ       : ومن ذلك يستفاد  
  من األحوال، وتوعـد مفارقهـا بالعـذاب الـشديد         وحذر من مفارقتها في أي حال        ،عليه وسلم 

  . والخسران المبين، وجعل ميتته ميتة جاهلية

                                                
 وكبـار  ،صفين حرب في معه كان ممن ةجماع ،عنه اهللا رضي علي المؤمنين أمير على خرج من أول هم (1)
، فـروعهم  والبـاقون  ،والـصفرية ،  واإلباضية،  والثعالبة،  والعجاردة،  والنجدات ،األزارقة : ستة الخوارج فرق

 الكبائر أصحاب ويكفرون،  طاعة على ذلك ويقدمون ،عنهما اهللا رضي وعلي عثمان من بالتبرئ القول ويجمعهم
  .) ١/١١٣الملل والنحل، للشهرستاني : انظر(م اإلما على الخروج ويرون

   .٢٣/٢٧٩التمهيد البن عبد البر : انظر (2)
   .١٨٣٩ ح٣/١٤٦٩  كتاب االمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية  (3)
   .ِه عن نَاِفٍع عن ابِن عمر حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيٍد حدثَنَا لَيثٌ عن عبيِد اللَّ :سند الحديث (4)
   :راسة الحديثد (5)
  :رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب االمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها فـي المعـصية       
   .١٨٣٩ ح٣/١٤٦٩

    . الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه مسلم في صحيحه 



 ٤٣

 قَاَل  :رِضي اللَّه عنْهما قَالَ   عن ابن عباس     )٢( بسنده   )١( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     - ١٦
     ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص َمـن رأى مـن أمـريه شـ ": النَِّبي ِ ِ ِِ َ َْ َْ ُيئا فكرهـه فليـصرب، فإنـه لـيس أحـد يفـارق َ َ َ َِ َ ُ ْ َ ٌْ ًَ َ ُ ْ ُ ََ َ َّْ َِ ْ ِ ِ

ًاجلامعة شربا فيموت، إال مات ميتة جاهلية  ً َ ََّ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َُّ َِْ ً َ")٣(.  
 ولـو  األمير لذلك حصلت التي البيعة عقد حل في السعي ،بالمفارقة المراد :العلماء قال

  .حق بغير الدماء سفك إلى يؤول ذلك في األخذ ألن ؛"الشبر"بمقدار عنها فكنى ،شيء بأدنى
 إمـام  له وليس ضالل على،  الجاهلية أهل كموت الموت حالة ،الجاهلية يتةبالِم المراد و

 أن ويحتمل،  عاصيا يموت بل كافرا يموت أنه ؛المراد وليس ،ذلك يعرفون ال كانوا ألنهم ،مطاع
  .)٤( جاهلياً هو يكن لم وان الجاهلي موت مثل يموت أنه ومعناه ظاهره على التشبيه يكون

  
  
  
  
  
  

                                                
   .٦٧٢٤ ح ٦/٢٦١٢ كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لالمام، مالم تكن معصية (1)
  .حدثَنَا سلَيمان بن حرٍب حدثَنَا حماد عن الْجعِد عن َأِبي رجاٍء :سند الحديث (2)
   :دراسة الحديث (3)
   .دراسة الحديث: أوالً

  .لهم ثقات  رجال السند ك
  :تخريج الحديث : ثانياً

" اتنكرونه أمورا بعدي سترون :"وسلم عليه اهللا صلى النبي قول بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن،       
 المسلمين جماعة مالزمة وجوب بابومسلم، كتاب اإلمارة     ، َأبو النُّعمانِ  من طريق  بنحوه،   ٦٦٤٥ ح   ٦/٢٥٨٨

 بنحـوه، مـن    ١٨٤٩ ح ٣/١٤٧٧الجماعة ومفارقة الطاعة على الخروج وتحريم الح كل وفي ،الفتن ظهور عند
  .كالهما يتابع سليمان بن حرب، في الرواية عن حماد بن زيد به  ،الربيع بن حسنطريق 

ـ  أمورا بعدي سترون "وسلم عليه اهللا صلى النبي قول باب كتاب الفتن    وأخرجه البخاري   ح  ٦/٢٥٨٨" اتنكرونه
 حـال  كـل  وفـي  الفتن ظهور عند المسلمين جماعة مالزمة وجوب باب ،لم كتاب اإلمارة  ومس ، بنحوه ٦٦٤٦
كالهما بنحوه، من طريق عبد الوارث، يتـابع         ١٨٤٩ ح ٣/١٤٧٧الجماعة ومفارقة الطاعة على الخروج وتحريم

  . حماد بن زيد في الرواية عن الجعد به 
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 
   .١٣/٧ فتح الباري :انظر (4)



 ٤٤

 قَاَل رسوُل   :قَاَلعن أبي هريرة رضي اهللا عنه       )٢ ( بسنده )١(أخرج اإلمام مسلم في صحيحه      - ١٧
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهَمن خرج من الطاعة وفارق اجلامعة ثم مات، مات ميتة جا" :اللَِّه ص َ َ َ ْ َ ًْ ُ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ َ َّ َ َ ََ َْ ْهلية، ومن َّ ََ ًَّ ِ ِ

ِقتل حتت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة، فليس من أمتي ، ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِّ ْ ُ َ َّ ِّ َ َُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ْ ََ َ َُ ْ َ ْ َومن خـرج مـن أمتـي عـىل  َ َ ْ َ ْ َِ َِّ َ َُ َ
َأمتي يرضب برها وفاجرها، ال يتحاش من مؤمنها وال يفي بذي عهده َ َ ْ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َِ َ ُ َ َ َّ َ ََّ َْ َ َ ِ َ ِ ْ ِّا فليس مني ُ ِ َ ْ َ َ" )٣(.   

 فيهـا  يفعله بما يكترث الوقد توعد النبي صلى اهللا عليه وسلم، من يمزق وحدة األمة، و           
 خارج فهو،  ذمته لذمي يفي ال أي ،عهدها لذي يفي وال يترك الو يتحاشى ال و ،وباله يخاف وال
 يـستبين  ال الـذي  ألمـر ا هي( ميةِع راية تحت ة النبي صلى اهللا عليه وسلم، ومن يقاتل       سن عن

  . بعداً عن الكتاب والسنةعصبية القوم كقاتل ،)وجهه
 حق أنه يعرف ال ،مجهول أمر على مجتمعين جماعة عن كناية "ميةِع راية تحت "قولهو

 لـه  المعصوب كان وإن اهللا كلمة إلعالء وال دين إلظهار ال تعصبا قاتل من أن :وفيه ،باطل أو
  . )٤(الباطل على كان ،حقا

  
  
  

                                                
 على الخروج وتحريم ،حال كل وفي الفتن ظهور عند المسلمين جماعة مالزمة وجوب باب كتاب اإلمارة،     (1)

   .١٨٤٨ ح٣/١٤٧٦الجماعة ومفارقة الطاعة
هِدي بن ميموٍن عن غَيلَـان بـِن        حدثَِني زهير بن حرٍب حدثَنَا عبد الرحمِن بن مهِدي حدثَنَا م          : سند الحديث  (2)

  .جِريٍر عن ِزياِد بِن ِرياٍح
   :دراسة الحديث (3)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 الخروج موتحري حال كل وفي الفتن ظهور عند المسلمين جماعة مالزمة وجوب بابأخرجه مسلم كتاب اإلمارة     
   .١٨٤٨ ح٣/١٤٧٦الجماعة ومفارقة الطاعة على
  .الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه مسلم في صحيحه 
، عبدالفتاح أبـو غـدة    : تحقيق  ،  نور الدين بن عبدالهادي أبو الحسن السندي      ل  ،حاشية السندي على النسائي    (4)

  .٧/١٢٣،  م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦ ،  ٢ط- حلب–مكتب المطبوعات اإلسالمية 



 ٤٥

  عـن  رضـي اهللا عنـه       )٣(عن فُضالة بن عبيد     )٢( بسنده   )١( أخرج اإلمام أحمد في مسنده     -١٨
ُثالثة ال تسأل عنهم، رجل فارق اجلامعة وعىص إمامه  " َ: رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأنَّه قَال َ َ َ ُ ََ َ َ َ ْ ِْ َ َ َ َ ٌ َ ََ َْ ٌَ َُ ْ َْ َ

َومات َ ً عاصياَ ِ     )٤( " احلديث..َ
يبين فيها النبي صلى اهللا عليه وسلم، حرمة الخروج علـى األئمـة وإن              فهذه األحاديث   

 في حـل وحـدة األمـة، وشـق          اجاروا، ويبين العذاب األليم الذي  ينتظر أولئك الذين ساهمو         
عصاها، واختالف كلمتها، حيث تبرأ النبي صلى اهللا عليه وسلم منهم؛ ألنهم ليسوا علـى سـنته                 

  . بسبب فعلهم دمائهم لحل الهالكين من ألنهمالقويم، فال تسأل عنهم ونهجه 

                                                
   .٢٣٩٨٨ ح٦/١٩  (1)
  .حدثَنَا َأبو عبِد الرحمِن حدثَنَا حيوةُ قَاَل َأخْبرِني َأبو هاِنٍئ َأن َأبا عِليٍّ عمرو بن ماِلٍك الْجنِْبي:  سند الحديث (2)
 ،قـديما  اسلم ،محمد أبو ،األوسي األنصاري ، صرماأل بن صهيب بن قيس بن نافذ بن عبيد بن فضالة :هو (3)
 خالفـة  فـي  مـات  :حبـان  بـن ا وقـال ، الشجرة تحت بايع ممن كانو ،بعدها فما أحدا وشهد بدرا يشهد ولم

   ) .٥/٣٧١اإلصابة في تمييز الصحابة : انظر. (وخمسين ثالث سنة وفاته المدائني وأرخ،معاوية
   :دراسة الحديث (4)
  : دراسة رجال السند : أوالً

  .وهـب  البـن  شـيخ  أكبـر  وهـو  ، بـه  بأس ال ،المصري الخوالني هانئ أبو ،هانئ بن يدحمهو  :أبوهانئ
   ) .١٨٢تقريب التهذيب ص (
 هو :الثقات في شاهين بنا وقال ،الثقات في حبان بنا وذكره ،بأس به ليس :النسائي وقال ،صالح: حاتم أبو قال
 بـأس  ال الحديث صالح عندهم هو البر عبد بنا وقال ،ثقة به بأس ال :الدارقطني وقال ، ،وهب البن شيخ أكبر
، سـؤالت   ٤/١٤٩، الثقات البـن حبـان     ٣/٢٣١الجرح والتعديل البن أبي حاتم      : انظر (ثقة: ، وقال الذهبي  به

   ).٣/٤٥  البن حجر ، تهذيب التهذيب١/٣٥٤، الكاشف للذهبي ١/٢٣البرقاني للدارقطني 
  .وهو ثقة روى له مسلم واألئمة: قال الباحث 

  .وباقي رجال السند ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 كالهما بنحـوه،  ٧٨٨ ح١٨/٣٠٦ والطبراني في الكبير ٤١١ ح١/٢٠٦أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب العلم       
محمد فؤاد  :  تحقيق   ،٥٩٠  ح  ١/٢٠٧باب البغي    ،ريض كتاب الم  ،والبخاري في األدب المفرد   من طريق حيوة،    

م، بنحوه، من طريق ابن وهب، يتـابع        ١٩٨٩ –هـ ١٤٠٩،  ٣ ط –  بيروت – اإلسالمية   دار البشائر ،  عبدالباقي
  .  حيوة في الرواية عن أبي هانئ به

  :الحكم على الحديث :ثالثاً
 ،رواتـه  بجميع احتجا فقد ،الشيخين شرط على صحيح حديث هذا":  وقال الحاكمصحيح، صححه   الحديث إسناده   

صححه األلباني، في تعليقه على األدب المفرد، وفـي السلـسلة الـصحيحة        ، و "علة له أعرف ال و يخرجاه لم و
إسناده صحيح ورجاله ثقات، :، وقال الرياض، وشعيب األرناؤؤط في تعليقه على المسند       – مكتبة المعارف    ٢/٨١

  . عمرو بن ماِلٍك الْجنِْبي رجال الصحيح غير



 ٤٦

ولقد بلغ من حرص النبي صلى اهللا عليه وسلم على الوحدة، أمره للمـسلمين بالـصالة                
  . ، وذلك خوفاً من شق عصى المسلمين وتفريق جماعتهماخلف األئمة إذا جاروا وظلمو

   قَـاَل ِلـي  :قَـالَ عن أبي ذر رضي اهللا عنه         )٢( بسنده )١( أخرج اإلمام مسلم في صحيحه       -١٩
ْ كيف أنت إذا كانت عليك أمـراء يـؤخرون الـصالة عـن وقتهـا، أو":  صلى اهللا عليه وسلم     رسوُل اللَّهِ  َ ْ َ َّ ََ ُ ََ ِ ْ َ ََ َ َ َُ ُ َ َ ْ ِّْ ْ َ َ َُ َ َ ْ َِ 

َيميتون الصالة عن وقتها، قال َ َْ ِ َِ ْ َ ََّ َ َ ُ َقلت فام تأمرين قال: ُ َ َ ُِ ُ ُ ْ َ َُ ِّصل: ْ ِّ الصالة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل َ ََ َ ْ َ ََّ َ ْْ َ َُ َ ََ ْ َ ْ ِ ِ ِ َ
ٌفإهنا لك نافلة ََ َِ َ َ َ َّ ِ ") ٣(.  

وقد جاء األمر من النبي صلى اهللا عليه وسلم بالصالة معهم وعدم التخلف، فقـال فـي                    
صل الصالة لوقتها فإن أدركتك الصالة معهـم فـصل، وال        " : رواية أخرى عند مسلم ألبي ذر     

فصلوها معهم، فإن صلوها لوقتها وصـليتموها       "  وعند أحمد    )٤( "تقل إني قد صليت فال أصلي     
  . )٥( "معهم فلكم ولهم، وإن أخروها عن وقتها فصليتموها معهم، فلكم وعليهم

 لتحـرزوا  ،صلوا متى معهم صلوا ثم ،الفرض عنكم يسقط الوقت أول في صلوا :ومعناه
 وتختلف اإلمام مع الصالة عن التخلف بسبب فتنة تقع ولئال ،ةالجماع وفضيلة الوقت أول فضيلة
  .)٦(المسلمين كلمة

  
  

                                                
 أخرها إذا المأموم يفعله وما المختار وقتها عن الصالة تأخير كراهية اب كتاب المساجد ومواضع الصالة، ب      (1)

   .٦٤٨ ح١/٤٤٨اإلمام
حدثَنَا خَلَفُ بن ِهشَاٍم حدثَنَا حماد بن زيٍد قَاَل ح و حدثَِني َأبو الرِبيِع الزهراِنـي وَأبـو كَاِمـٍل        : سند الحديث  (2)

  .ا حماد عن َأِبي ِعمران الْجوِني عن عبِد اللَِّه بِن الصاِمِتالْجحدِري قَالَا حدثَنَ
   :دراسة الحديث (3)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث :ثانياً

 ومـا  لمختارا وقتها عن الصالة تأخير كراهية ابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصالة، ب        
   .١/٤٤٨اإلمام أخرها إذا المأموم يفعله
  .الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه مسلم في صحيحه 
 أخرهـا  إذا المأموم يفعله وما المختار وقتها عن الصالة تأخير كراهية ابكتاب المساجد ومواضع الصالة، ب    (4) 
   .٦٤٨ ح١/٤٤٨اإلمام

  . وفي إسناده ضعف ١٥٧١٩ ح٣/٤٤٥المسند  (5)
   .٥/١٦شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (6)



 ٤٧

  . أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم بقتل كل من يفرق الجماعة-
بل وقد نعجب من حرص النبي صلى اهللا عليه وسلم على الوحدة، من أمره بقتـل مـن                  

  . يفارق الجماعة، ويسعى في حل عقدة المسلمين المجتمعة
 :قَـالَ عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنـه  )٢( بسنده)١( أخرج اإلمام مسلم  في صحيحه  - ٢٠

       ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسال حيـل دم امـرئ مـسلم يـشهد أن ال إلـه إال اهللاَُّ وأين": قَاَل ر ِّ َ ََ َ ََّ َ َِ َِ ُّْ ُ َ ْ ٍَ ْ ُ ْ ُِ ٍِ ِ َ  
ِ رســـول اهللاَِّ، إال ب َّ ِ ُ ُ ُإحـــدى ثـــالث، الثيـــب الـــزاين، والـــنفس بـــالنفس، والتـــارك لدينـــه املفـــارق َ َّ َِ َِ ْ ُْْ ِ ِ ِ ِ ٍُ َّ َّ َّ َّ ََ ُ َ ُ ِْ ِ ِ ِّ َ ِ

ِللجامعة َِ ََ ْ")٣(.  

                                                
   .١٦٧٦ ح ٣/١٣٠٢كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم  (1)
   الْـَأعمِش عـن   حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ حدثَنَا حفْص بن ِغياٍث وَأبو معاِويةَ ووِكيع عـن       : سند الحديث   (2)

   . عبِد اللَِّه بِن مرةَ عن مسروٍق عن عبِد اللَِّه
   :دراسة الحديث (3)
  .دراسة رجال السند : أوالً

 قليـل  حفظه تغير فقيه ثقة ،القاضي الكوفي عمر أبو،  النخعي معاوية بن طلق بن غياث بن حفصهو   : حفص
  ) .١٧٣تقريب التهذيب ص (اآلخر في
 مـا فل ذلـك  أنكر فكنت قال ،األعمش أصحاب أوثق حفص: يقول القطان سعيد بن يحيى كان: المديني ابن الق 

 بن أحمد وصفه، و القطان على أترحم فجعلت ،األعمش عن أبيه كتاب عمر ابنه إلي أخرج ،بأخرة الكوفة قدمت
  . الـذهبي الكبيـر الـشهير       وقال ابن حبان كان يهم في بعـض األحـايين  وقـال             بالتدليس والدارقطني حنبل
، فاليشهمر. م:  تحقيق   ، البن حبان  مشاهير علماء األمصار   ،   ٣/١٨٠الجرح والتعديل البن أبي حاتم      : انظر  ( 

: تحقيق  ،، لسان الميزان البن حجر    ٢٩٧/ ١  تذكرة الحفاظ     ،١/١٧٢ م، ١٩٥٩ بيروت ،        -دار الكتب العلمية    
   ،٧/٢٠١ م، ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦،  ٣ ط - بيروت –ة األعلمي للمطبوعات     مؤسس ، الهند –رف النظامية   ادائرة المع 

   ) .١/٤٥٩، الكواكب النيرات البن الكيال ١/٢٠طبقات المدلسين 
 التـدليس ،  وهو ثقة، ووصفه بالتدليس ال يضره، فقد ذكره ابن حجر، في المرتبة األولى من مراتب          :قال الباحث 

  . ) معاوية، ووكيعأبو(عه في هذه الرواية عن األعمش قد تابش، وفهوأوثق أصحاب األعم :أما بالنسبة الختالطه
   ٢١سبقت ترجمته ص:األعمش 

  .وباقي رجال السند ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 ،ومسلم كتاب   ٦٤٨٤ ح ٦/٢٥٢١باب قوله تعالى أن النفس بالنفس       ، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات     
كالهمـا، بنحـوه، مـن     ١٦٧٦ ح   ٣/١٣٠٢يات، باب ما يباح به دم المسلم        القسامة والمحاربين والقصاص والد   

  .طريق حفص به 
  :الحكم على الحديث :ثالثاً

  .رواه الشيخان 



 ٤٨

 فـارق  ارتـد  إذا ألنه ،لدينه للتارك نعت أنه "للجماعة المفارق "قوله ظاهر :العلماء قال   
 يمتنع كمن ،يرتد لم وان لمسلمينا جماعة عن خرج من كل به يلتحق أنه غير ،المسلمين جماعة

 مـن  والمحـاربين  الطريـق  وقطاع البغي كأهل ذلك على ويقاتل ،وجب إذا عليه الحد إقامة من
  .)١( العموم بطريق للجماعة المفارق لفظ فيتناولهم :قال ،وغيرهم الخوارج

 وانفـرد  جملتهم من وخرج المسلمين جماعة ترك الذي أي: "وقال صاحب عون المعبود   
 يتـب  لـم  إن قتلـه  فيجب ،اعتقاداً أو فعالً أو قوالً اإلسالم قطع هي التي) ٢( " بالردة أمرهم عن

  .  )٣( مجازيا مسلما وتسميته
 :قَـالَ  رضي اهللا عنه     )٦(عن عرفجة بن شريح   )٥ ( بسنده )٤(  أخرج اإلمام مسلم في صحيحه     -٢١

  لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صستُ رِمعقُوُلسإنه ستكون هنات وهنات، ":  ي ٌ َ ٌ َ ََ َ َ ُُ ُ ََّ َ فمن أراد أن يفـرق )٧(ِ َِّ ُ َ ََ ْ َ ََ ْ
َأمر هذه األمة وهي مجيع، فارضبوه بالسيف كائنا من كان َ ً َْ ُ ُ ٌ َ ََ ْ َّ َ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َ ُ ْ َ" )٨(.   

                                                
   .١٢/٢٠٢فتح الباري : انظر (1)
   .١٢/٥عون المعبود شرح سنن أبي داوود للعظيم أبادي  (2)
   .٤/٥٤٧تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري  (3)
   .١٨٥٢ ح ٣/١٧٤٩ كتاب اإلمارة، باب حكم من يفرق أمر المسلمين وهو مجتمع  (4)
حدثَِني َأبو بكِْر بن نَاِفٍع ومحمد بن بشَّاٍر قَاَل ابن نَاِفٍع حدثَنَا غُنْدر و قَاَل ابـن بـشَّاٍر حـدثَنَا        : سند الحديث   (5)

   . نَا شُعبةُ عن ِزياِد بِن ِعلَاقَةَ قَاَل سِمعتُ عرفَجةَمحمد بن جعفٍَر حدثَ
 ،األشجعي ،ذريح بن :وقيل ،شراحيل بن :وقيل ،شريك بن :وقيل ،صريح بن :وقيل،  شريح بن عرفجة: هو (6)
 أمتـي  من خرج من يقول وسلم عليه اهللا صلى النبي سمعت ،والنسائي داود وأبي مسلم عند وحديثه الكوفة نزل
اإلصابة في تمييز الصحابة البـن حجـر        : انظر(.جماعتكم ويفرق عصاكم يشق أن يريد رجل على جميع وهم
٤/٤٨٦( .  

   ) .٥/٦٥١النهاية في غريب األثر  (وفساد شُرور :أي  (7)
   : دراسة الحديث (8)
  : رجال السند دراسة:أوالً

  )٤٦٧تقريب التهذيب ص  (صدوق ،بكنيته مشهور ر،بك أبو ،العبدي نافع بن أحمد بن محمدهو : أبو نافع
وقـال  ، روى له مسلم، والترمذي، وغيرهم، ذكر المزي وابن حجر ترجمته فقط ولم يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً      

 ، الكاشـف للـذهبي      ٩/٢٢  البن حجـر   ، تهذيب التهذيب  ٣٥١ /٢٤ للمزي    تهذيب الكمال  :انظر(ثقة    : الذهبي
٢/١٥٥. (   

  .و ثقة واحتج به األئمة، ولم يرد فيه جرح ه:قال الباحث 
  .وباقي رجال السند ثقات 

  :تخريج الحديث : ثانياً
 ١٨٥٢ ح ٣/١٧٤٩أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب حكم من يفرق أمر المسلمين وهـو مجتمـع          

  .بمتابعات عدة من طريق زياد بن عالقة به 



 ٤٩

 وأمركم مجيع عىل رجل واحد، يريد أن يـشق عـصاكم أو يفـرق من أتاكم "وفي رواية أخرى     
  . )١( "مجاعتكم، فاقتلوه

 أن أراد فمـن " :وسلم عليه اهللا صلى قوله ،الحادثة واألمور الفتن هنا "بالهنات "المرادو
 الكلمـة  اختالف عن عبارةهي   "كان من كائنا بالسيف فاضربوه جميع وهي األمة هذه أمر يفرق
 ،ذلك ونحو المسلمين كلمة تفريق أراد أو ،اإلمام على خرج من بقتال األمر فيه، و النفوس وتنافر
 علـى  خرج من أن على ،األلفاظ هذه دلت،  )٢(قتليف بقتله إال شره يندفع لم وإن ،قوتل ينته لم فإن
 إلدخالـه  القتـل  استحق قد فإنه أي قطر من األقطار،    ، في المسلمين كلمة عليه اجتمعت قد إمام

   .)٣( عادالً أو جائراً كان سواء وظاهره ،العباد الضررعلى
 قَاَل  :قَاَلعن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه        )٥(بسنده  )٤( أخرج اإلمام مسلم في صحيحه       -٢٢

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسَإذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهام": ر ُ ْ َ ُ َِ ِ َِ ْْ َُ َْ َ ِ َ َ ُِ ِ " )٦.(  

 للمسلمين، يقوم على رعـايتهم      وفي الحديث إشارة واضحة إلى أنه البد من خليفة واحد         
 الثـاني  وبيعة ،بها الوفاء يجب صحيحة األول فبيعة ،خليفة بعد لخليفة بويع ذافإوتدبير شئونهم،   

  .باطلة
                                                                                                                                          

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .صحيحه رواه مسلم في 

 من طريق   ١٨٥٢ ح   ٣/١٧٤٩صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب حكم من يفرق أمر المسلمين وهو مجتمع              (1)
  .يونس بن يعفور عن أبيه عن عرفجة 

  . بتصرف يسير ١٢/٢٤١شرح النووي على مسلم  (2)
  . ٣/٢٦١، م١٩٦٠/ هـ٤،١٣٧٩ ط– الحلبي البابي مصطفى مكتبة، سبل السالم للصنعاني: انظر (3)
   .١٨٥٣ ح٣/١٤٨٠ كتاب اإلمارة،  باب إذا بويع لخليفتين  (4)
  .حدثَِني وهب بن بِقيةَ الْواِسِطي حدثَنَا خَاِلد بن عبِد اللَِّه عن الْجريِري عن َأِبي نَضرةَ: سند الحديث  (5)
  :دراسة الحديث (6)
  :دراسة رجال السند : أوالً

 بـثالث  موتـه  قبـل  اخـتلط  ثقـة  ،البـصري  مسعود أبو ،الجيم بضم ،ريريالج إياس بن سعيدهو :يالجرير
  ) .٢٣٣تقريب التهذيب ص .(سنين

  )٣٥الكواكب النيرات ص: انظر.(هو ثقة ورواية الشيخان له تحمل على ما قبل االختالط :قال الباحث 
  .وباقي رجال السند ثقات 

  :تخريج الحديث: ثانياً
  . م في صحيحه أخرجه مسل

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
    .رواه مسلم في صحيحه



 ٥٠

 أو واحـد  بلد في كانوا سواء ،ال أم األول بعقد عالمين للثاني سواءعقدوا)١(:النووي قال
 وإذا   )٢( الجمهـور  عليه الذي الصواب هو هذا ،ال أم المنفصل اإلمام بلد في كانوا سواء ،أكثر

فتصبح لقمة سهلة    ، تقوم على تفريق األمة وتشتيتها     ، لما يسببه من فتنة عظيمة     بويع آلخر فيقتل،  
  .ألعدائها

  . لزوم الجماعة ال يعني السكوت عن الظلم-
وعـدم   ،اضحة على لزوم الوحـدة والجماعـة  وهذه األحاديث التي ذكرناها تدل داللة و    

وعند كالمنا عن لزوم جماعة المسلمين، ال يعنـي أن يقـف             ، وذهاب ريحها  عمل على تفريقها  ال
العلماء ومن خلفهم العامة مكتوفي األيدي عن ظلم الحكام والمسئولين، وإنما البـد مـن تقـديم                 

والبد من إنكار المنكر حتى ولو بالقلـب كمـا هـو     ،لنصيحةالنصيحة في أقل األحوال، فالدين ا     
  .معلوم 

وطاعة الوالة والحكام التكون إال في المعروف من أجل حماية الوحـدة، فـال طاعـة                
  .لمخلوق في معصية الخالق 

ُّبعث النبـي  :"قَاَل عن علي رضي اهللا عنه     )٤( بسنده) ٣( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ٢٣ ِ َّ َ َ َ
َصىل اهللاَُّ عليه وسلم رسية، فاستعمل ر َ ْ َ َ ََ َّ َْ َّ َ ْ ََ َ ً ِ ِ َ َجال من األنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقالَّ َْ َ َ ْ ًَ ُ ُ ُ َ َ ْ ُِ َ ِ َِ َْ َ َُ ِ ْ َ: 

ُأليس أمركم النبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم أن تطيعوين؟ قالوا َّ َ ََ ِْ ُ َ ْ َ َ ِْ ُِ َ َ ََ َ ُّ ْ َ ََ َّ ُِ َبىل قال: َّ َ َ ُفامجعوا يل حطبا فجمعوا، : َ َ ً َ َُ َ َ َِ َ ْ
َفقال َ َأوقدوا نارا فأوقدوها، ف:َ َ ََ ُ َ ُْ َْ ً ِ َقالَ َادخلوها فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا، ويقولـون: َ ُ َُ َ َُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ًْ ُُ ِ ْ ْ ُّ َ َفررنـا : ُ ْ َ َ

َّإىل النبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم من النار،ِ فام زالوا حتـى مخـدت النـار فـسَكن غـضبه، فبلـغ النبـي  َ ُ َ َ َ ِِّ َِّ َّ َّ ََّ ََ ُ َّ ََ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ََ َ ََ ْ َ َ ََ ََّ َّ َِ ِ ِ
ْصـــىل اهللاَُّ عليـــ ََ َ َه وســـلم فقـــالَّ ََّ َ َ َ َ ِلـــو دخلوهـــا مـــا خرجـــوا منهـــا إىل يـــوم القيامـــة، الطاعـــة يف": ِ ُ َ ْ ُ َ َ َّْ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ُ َِ ِ َ ْ َ َ  

ِ املعروف ُ ْ َْ")٥(.    

                                                
: الـدين  محيـي  زكريا، أبو الشافعي، النووي، الحوراني، الحزامي حسن بن مري بن شرف بن يحيى :هو (1)

 كل يقرأ كان أنه له ذكر،  نسبته واليها) بسورية حوران، قرى من (نوا في ووفاته مولدهو،  والحديث بالفقه عالمة
ـ ٦٧٦، توفي   وتصحيحا شرحا مشايخه على درسا عشر اثني يوم  ، تذكرة   ٨/١٤٩ االعالم للزركلي    :انظر( . ه

   )٤/١٧٤الحفاظ للذهبي 
   .١٢/٢٣١، شرح النووي على مسلم ٦/٤٩٧فتح الباري :   انظر(2)
ـ  ،المـدلجي  مجـزز  بن وعلقمة السهمي حذافة بن اهللا عبد سرية بابكتاب المغازي،    (3)  سـرية  إنهـا  الويق

  .  ٤٠٨٥ ح٤/١٥٧٧ األنصاري
  .حدثَنَا مسدد حدثَنَا عبد الْواِحِد حدثَنَا الَْأعمشُ قَاَل حدثَِني سعد بن عبيدةَ عن َأِبي عبِد الرحمِن: سند الحديث (4)
   :دراسة الحديث (5)
  .دراسة رجال السند : أوالً



 ٥١

  :يوصي أبناءه عند وفاته بقوله )١(فهذا معن بن زائدة 
              كونوا جميعا يا بني إذا اعترى           خطب وال تتفرقوا آحادا

       تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا          وإذا افترقن تكسرت آحادا        
ة هـي   حد الو أن وإنّما تتحقق بأن يؤمن الجميع       ،الوحدة ال تتحقق بالشعارات واُألمنيات    ف

 وإذا حققت األمة الوحدة في حياتها تقتـرب         ، وتبلغ غاياتها  ، وفي ظلها تحقق األمة أهدافها     ،قدرنا
 تبقـى  ، بأهمية الوحدة واإليثار والتـضحية اإلذعانصرته وتأييده وتسديده، فبدون   ومن نُ   من اللّه 

 وتبقى الجهود التي يبذلها المخلصون مسحوقة تحـت عجلـة           ،شعارات الوحدة مثيرة لالستهزاء   
  .التفرق

  
  
  

                                                                                                                                          
  .مدلس من الثانية وقد صرح بالسماع في روايته ثقة، : األعمش

تقريـب التهـذيب     (.مقـال  وحده األعمش عن حديثه في ثقة البصري موالهم العبدي زياد بنهو ا :الواحد عبد
  )٣٦٧ص

  اث، ووكيع كما سيبين في التخريج  حفص بن غي،وقد تابعه عن األعمشهو ثقة، : قال الباحث
  وبلقي رجال السند ثقات

  :خريج الحديث ت: ثانياً
 ٦٧٢٦ ح ٦/٢٦١٢أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام مالم تكن معـصية               

بنحوه، من طريق حفص بن غياث، ومسلم في كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء فـي غيـر معـصية                    
ع عبد الواحد في الروايـة عـن    بنحوه، من طريق وكيع، كالهما يتاب   ١٨٤٠ ح ٣/١٤٦٩وتحريمها في المعصية    

  .األعمش به 
 ٦/٢٦٤٩وأخرجه البخاري، كتاب األحكام، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق فـي األذان والـصالة                  

 مختصراً، ومسلم في الكتاب والباب والحديث، بنحوه، كالهما من طريق زنيد، يتـابع األعمـش فـي                  ٦٨٣٠ح
  .الرواية عن سعد بن عبيدة به 

  :الحكم على الحديث : اًثالث
  رواه الشيخان

 متـولي  أمراء من كان،  جواداأل وعين ،اإلسالم أبطال أحد الشيباني، الوليد أبو ، العرب أمير زائدة بن معن(1)
 ولـي  ثم،جيـد  نظـم  ولـه  والشجاعة، البأس وفي السخاء، في أخبار لمعن،و )البصرة والكوفة (أي   ،العراقين
  .وخمـسين  ثمان سنة: وقيل ، ئةاوم وخمسين اثنتين سنة في فقتلوه، يحتجم، هوو خوارج عليه وثبت سجستان،

   )٧/٩٨ سير أعالم النبالء :انظر(
  
   



 ٥٢

 
  

 فقد اقتضت حكمته أن يقوم      ،وقاته تعالى بمخل   الوحدة وتأليف القلوب من أبرز ألطاف اللّه      
 وانتهـاء  ، من المنظومة الكونية الواسـعة      ابتداء ، فبدونها ال يقوم للشيء قائم     ،كّل شيء بالوحدة  
 تُعد مـن     في نظام الكون   ةحد فالو ،ببما فيه األجرام والنجوم والكواك     فالكون   ،بالطبيعة واإلنسان 

  شرية على وجه األرض ليست بـدعاً مـن خلـق اللّـه    المجموعة الب ، و  تعالى وعظمته   آالء اللّه 
 ،كجريها على المنظومة الكونية الواسـعة ، - عز وجلّ -وحكمته إنما تجري عليها حكمة الباري       

 بمعنى قُدر للكـون أن ينـتظم علـى       ،الفارق بينهما هو أن الوحدة في المنظومة الكونية تكوينية        
 أساس الوة وليس له إرادة في ذلك     حد، أم      ا في المجموعة البشرية فتحقيق الوة من مسؤولياتها  حد، 

نـال  ترتقي وال ت تكامل والت الواحد ال  فاإلنسانية المؤمنة باللّه هي مطلوبة للمسلمين الموحدين،و
 يختـل  الوحدة،المجموعة اإلنسانية المؤمنة من دائرة   فإذا خرج جزء من،سعادتها إالّ  بالوحدة
  .ن والسلم اإلنسانيالنظام ويتزعزع األم

حيث إن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش وحده بمعزل عن بني            والوحدة ضرورة إنسانية،  
 الـذي  االجتماع من له بد ال أي بالطبع، مدني اإلنسان: بقولهم هذا عن الحكماء ويعبرجنسه،  

 بـه ورك اإلنـسان  خلق سبحانه اهللا أن وبيانه،العمران معنى وهو ،اصطالحهم في المدنية هو
 فيـه  ركب وبما بفطرته، التماسه إلى وهداه بالغذاء، إال وبقاؤها حياتها يصح ال صورة على
 ذلـك  مـن  حاجته تحصيل عن قاصرة البشر من الواحد قدرة أن إال تحصيله على القدرة من

 ةالقـدر  اجتماع من بد فالاإلنسان وحده،    قدرة ببعضه أو كله بذلك  يوفي أن يستحيلف ،الغذاء
  الحاجـة  مـن  الكفايـة  قدر بالتعاون فيحصل ولهم، له القوت ليحصل جنسه أبناء من الكثيرة
 االسـتعانة  إلى نفسه عن الدفاع في أيضاً منهم واحد كل يحتاج وكذلك ،بأضعاف منهم ألكثر
  . )١( جنسه بأبناء

  االنفراد، إلى يركن ال فإنه ،اإلنسان بها يتسم التي الفردية الخصوصية من الرغم على"
 إلـى  يـسعى  الناحيـة  هذه من فهو معين، اجتماعي واقع في وذاته وجوده تحقيق من البد إذ

 بحـد  وهذا االجتماعي، الواقع في ليندمج ،االغتراب أو الغربة فيها تتسلل محاولة كل تمزيق
 إلـى  الفردية تجاوز أي معه، وتوازن اآلخر مع تواصل حالة إلى اإلنسان لفردية تجاوز ذاته
    )٢(" االجتماعي ندماجاال من لون

                                                
  . ١/٣٣،  بيروت–، دار العودة مقدمة ابن خلدون: انظر (1)
   .١/٢ الوائلي كريم الدكتور األستاذ، الفنية وظواهره قضاياه الشعر الجاهلي  (2)



 ٥٣

كل بني آدم التتم مصلحتهم ال في الدنيا وال فـي اآلخـرة، إال باالجتمـاع والتعـاون                   
والتناصر، فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم ودفع مضارهم، لهـذا يقـال اإلنـسان مـدني            

 أهل ديـن،  بالطبع،فجميع بني آدم البد لهم من طائفة،وإن لم يكن من أهل الكتب السماوية والمن            
  فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود عليهم بمصالح دنيـاهم، مـصيبين تـارة ومخطئـين         

  .)١(  أخرى
فاإلنسان ال يستطيع أن يقوم بأمر أمة لوحِده ولو كان يعدل أمة وحده، والقرآن الكـريم    

 أن يبعث    - تبارك وتعالى  -خير شاهد على ذلك، فهذا هو موسى عليه السالم يطلب من اهللا             
  : فقال تعالى على لسان موسى،معه أخاه هارون يشاركه في الدعوة إلى اهللا تعالى وحده

 M Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ   Â   Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »L)٢(.  
  ،ثقلـه  أي وزره الـسلطان  عـن  يحمـل  ألنه ،المواكل كاألكيل ازرؤالم ، هو الوزيرو
 الـذي  والـوزير ،  الهلكة من لينجى به يعتصم الذي بلالج وهو ر،الوز من اللغة في واشتقاقه
 وهـي  المـوازرة  مـن  مـشتق  هـو : يلوق ،إليه ويلتجئ األمور في رأيه على الملك يعتمد

  . )٣(المعاونة
وفي السنة النبوية، يبين النبي صلى اهللا عليه وسلم، حاجة اإلنسان إلى من يعينـه فـي    

  .الحكم والمشورة والنصيحة
عـن   عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه         )٥( بسنده   )٤( في صحيحه     أخرج البخاري  - ٢٤

ِمـا اسـتخلف خليفـة إال لـه بطانتـان": النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ      َ َ ْ َُ ََ ِ ُ َ َّ ِ ٌ َ ِ ِ ْ ِ بطانـة تـأمره بـاخلري )٦(:َ ْْ ُ َُْ ِ ُِ َ ٌ َ َ
ِّوحتضه عليه، وبطانة تأمره بالرش َّ ٌِ ُِ َ َ ُ َُ ُ ْْ َ َ َ ِ َ ُّ ُ َ وحتضه عليه،ِ واملعصوم من عصم اهللاََُّ َ ُ َْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ََْ َ ُّ ُ َ " )٧(  .  

                                                
لعلوم االجتماعية والساسية في الفكر العربي واإلسالمي،للدكتور سميح غنيم، مكتبـة           موسوعة مصطلحات ا   (1)

  .٩٢٠ص ، م٢٠٠ ،١ ناشرون ط–لبنان 
   .٣٢- ٢٩سورة طه اآليات من  (2)
   .                               ٣/٥١٩فتح القدير للشوكاني  (3)
  . ٦٢٣٧ ح٦/٢٤٣٨ كتاب القدر باب المعصوم من عصم اهللا  (4)
  .حدثَنَا عبدان َأخْبرنَا عبد اللَِّه َأخْبرنَا يونُس عن الزهِري قَاَل حدثَِني َأبو سلَمةَ :سند الحديث   (5)
 ،النهاية في   ١٣/٥٢لسان العرب   : انظر ( صاحب ِسره وداِخلةُ َأمره الذي يشاِوره في َأحواله        ،ِبطانةُ الرجل   (6)

   ).١/٣٥٥ثر البن األثير غريب األ
  :دراسة الحديث  (7)
  : رجال السند :أوال

 أبي آل مولى يزيد أبو ،الم بعدها التحتانية وسكون الهمزة بفتح :يلياَأل النجاد أبي بن يزيد بن يونسهو   :يونس
   ) .٦١٤تقريب التهذيب ص  (خطأ الزهري غير وفي ،قليال وهما الزهري عن روايته في أن إال ثقة ،سفيان



 ٥٤

M  F     7 8  يذكر جميع البشر بأصلهم اإلنساني الواحد،        - عز وجل  -واهللا   E
Y   X   W  VU  T  S  R    Q  PO   N  M   L   K  J   I  H      G  

Z   L)١(.  
 مخلوقة ،وبعده وقبله يه وسلم،  صلى اهللا عل   اهللا رسول زمان في بهذا تخوطب نفس فكل 

  .)٢(وقبائل شعوب وكلها ،وأنثى ذكر من
 ذلـك  في وكان ،واحدة وأمهم واحد أباهم ألن األصل، في الناس استواء على يدلوهذا   

 شعوبا جعلهم أنه تعالى ينوب َ بعض، على الناس بعض وتطاول باألنساب التفاخر عن زاجر أكبر
 أن ألجـل  ال ،بعـض  عـن  بعضهم ويتميز بعضا، بعضهم فيعر أي يتعارفوا أن ألجل وقبائل
 بعـض  مـن  أفـضل  بعضهم كون أن على يدل وذلك،  عليه ويتطاول بعض على بعضهم يفتخر
  .فكل الناس آلدم وآدم من تراب ، األنساب غير آخر بسبب يكون إنما منه وأكرم
طْبةَ رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّـه  من سِمع خُمرسال ع )٤(بسنده  )٣( أخرج اإلمام أحمد في مسنده      - ٢٥

َ يا أهيا الناس، أال إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، أال ": علَيِه وسلَّم ِفي وسِط َأياِم التَّشِْريِق فَقَالَ       ََ َ َ ٌَ ُ ٌ َِّ َِ َ َ َ َّ ُْ ْ َ ََّ َِّ ُِ َ ُّ
َال فضل لعريب عىل أعجمي،ٍ وال لعجمـي عـىل عـ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ٍَّ ّ َِ ِ ِ َِ ََ ٍّ ِ ْ َريب، وال ألمحـر عـىل أسـود، وال أسـود عـىل َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ََ ََ َْ َ ِ ٍّ ِ

َأمحر،َ إال بالتقوى َْ َّ ِ َّ ِ ْ َ" )٥(.   
                                                                                                                                          

 ،كتـاب البيعـة     في السنن  هو ثقة، وروايته في هذا الحديث عن الزهري، وله متابعة عند النسائي           :قال الباحث   
  . بن سالم  تابعه فيها معاوية،٤٢٠١ ح٧/١٥٨بطانة اإلمام 

  .وباقي رجال السند ثقات 
  :تخريج الحديث :ثانياً

 بمثلـه   ٦٧٧٣ ح ٦/٢٦٣٢ة اإلمام وأهل مشورته      أخرجه البخاري في صحيحه كذلك، كتاب االحكام، باب بطان        
  .من طريق ابن وهب يتابع عبد اهللا بن المبارك به 

  :الحكم على الحديث:ثالثاً
  .رواه البخاري في صحيحه 

   .١٣سورة الحجرات آية  (1)
  .١/٢٣  هـ،١٤٠٠ بيروت ، -دار الكتب العلمية  ،عبد الغني عبد الخالق: تحقيق  ،لشافعيلحكام القرآن أ(2)  
   .٢٣٥٣٦ ح٥/٤١١ (3)
من سِمع خُطْبـةَ رسـوِل اللَّـِه       حدثَنَا ِإسماِعيُل حدثَنَا سِعيد الْجريِري عن َأِبي نَضرةَ حدثَِني      :سند الحديث  (4)

   .صلَّى اللَّه علَيِه
   :    دراسة الحديث  (5)
  : دراسة رجال السند : أوالً

  . وإسماعيل بن علية ممن سمع منه قبل اختالطه ،٤٩سبقت ترجمته ص: يريسعيد الجر



 ٥٥

 التعارف،  :واختالف الشعوب في األرض له غاية جليلة أرادها اهللا سبحانه وتعالى وهي           
  :وهذا التعارف له ظواهر 

  .خصاماللقاء على مودة وتراحم في أمن وسالم، وفي حرب و: األولى
التعاون على أن ينتفع اإلنسان بكل خيرات األرض، بحيث ينتفع أهل كـل إقلـيم         : الثانية

بما في اإلقليم اآلخر من خير، فإذا كانت األرض مختلفة فيما تنتج فاإلنتاج كله لإلنسانية كلهـا،                 
  .فتستغل األرض في كل أجزائها مهما تتباعد وتتفرق

رض، فال يوجد تعارف إذا كـان كـل إقلـيم يحتقـر     تكريم اإلنسان في هذه األ  :  الثالثة
  . اآلخر؛ ألن ذلك يكون تناكراً ال تعارفاً، والبد ألهل األرض أن يحترم حرية بعضهم بعضا

                                                                                                                                          
 )نـضرة  أبـو  (البـصري  ، وقيالع العبدي ،المهملة وفتح القاف بضم ،طعةقُ بن مالك بن المنذرهو  : أبو نضرة 
   )٥٤٦تقريب التهذيب ص (ثقة ه،بكنيت مشهور

 فـي  قالـه  مرسـل  وذلك ،الصحابة قدماء من وغيرهما عنهما اهللا رضي ذر وأبي علي عن روى: قال العالئي 
جـامع  :انظـر .( عنهم اهللا رضي وطبقتهم ،الخدري سعيد وأبي ،هريرة وأبي ،عباس بنا من سمع وقد ،التهذيب

   ) .١/٢٨٧التحصيل في أحكام المراسيل 
  .وباقي رجال السند ثقات 

  :تخريج الحديث :ثانياً
، من طريق أبي نـضرة عـن أبـي سـعيد          ر ياأيها الناس   دون ذك  ،بنحوه  ٥/٨٦أخرجه الطبراني في األوسط     

  .الخدري 
 بالجاهليـة  وخـصوصا  ،باآلبـاء  الفخر منه اللسان حفظ يجب ومما فصلوأخرجه البيهقي، في شعب اإليمان،      

  . عن جابرمن طريق أبي نضرة  ، بمثله٥١٣٧ ح٤/٢٨٩بهم والتعظيم
 ،  ١ ط –  الريـاض  –مكتبـة المعـارف     ،  امرائيصبحي البدري الس  : تحقيق  وأخرجه ابن المبارك في مسنده،      

 الحـافظ نـور   -لحارث بن أبي أسامةل ، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث وفي ، بلفظه، ١/١٤٧ هـ، ١٤٠٧
 -مركز خدمة السنة والـسيرة النبويـة      ،  حسين أحمد صالح الباكري   . د:  تحقيق    ، ٥١ ح ١/١٩٣ الدين الهيثمي 

 جزء فيه قول النبي صلى اهللا عليه وسلم نضر      وفي ،م، ببعض لفظه  ١٩٩٢ - هـ١٤١٣ ،   ١ ط -المدينة المنورة 
، بدر بن عبـداهللا البـدر  : تحقيق  ،  المديني حكيم بن إبراهيم بن محمد بن أحمدبو  ،ألاهللا امرأ سمع مقالتي فأداها      

  . بمثله، ثالثتهم  من طريق أبي نضرة مرسال ،١٦ ح٣٢ص م،١٩٩٤ ، ١ ط–  بيروت–دار إبن حزم 
  :الحكم على الحديث : اًثالث

والحديث متصل حيث أخرجه الطبراني في األوسط عن أبي سعيد الخدري، و عنـد البيهقـي فـي         : قال الباحث 
صحيح الترغيـب  ، وفي ٦/٢٠٣ صححه األلباني في السلسلة الصحيحة عب اإليمان عن جابر بن عبد اهللا، وقد       ش

غاية المرام في تخـريج أحاديـث   وفي عن جابر،   ،٢٩٦٣ح٣/٧٩،  ٥، ط  الرياض –مكتبة المعارف   ،  والترهيب
  .   ٣١٣ ح١/١٩٠،  هـ١٤٠٥  ،٣ط ، بيروت– المكتب اإلسالمي ،الحالل والحرام
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وإن التعارف اليكون كامالً، إال إذا أزيلت الحواجز بين الدول، وال يتم التعـارف الـذي        
   ).١( تاماً،فال تفرقة بالجنس وال باللغة وال باللونأمر اهللا به، إال إذا محيت التفرقة العنصرية محواً

واإلسالم قد نبذ العنصرية وعد القتال من أجلها جاهلية، ففي الحديث عن أبي هريرة أن               
ْ ومن قتل حتت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة، فلي"النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  ُ َ َّ ِّ َ َ ََ ْ ُ ْ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ َس َ

ِمن أمتي  َِّ ُ ْ" )٢( .  
فاإلنسانية كلها وحدة متكاملة، فضل اهللا بها أهل اإليمان من المتقين على غيرهم، ومادام              

  . المسلمون أصلهم واحد، فحري بهم أن يجتمعوا على قلب رجل واحد 
والناظر إلى حال العالم اليوم، يجد أن البشر قد تجمعوا واتحدوا على إنسانيتهم، دون أن               

عهم دين؛ ألن الوحدة أصبحت قانون العصر الذي ال يعرف إال القـوة، والقـوة ال تـأتي إال      يجم
بالتوحد، فهذه أوروبا قد اتحدت سياسةً واقتصاداً ومجتمعاً، حيث يستطيع الواحد منهم أن يجوب               
كل مناطقها، دون عائق يعيقه، ودون أن يسأله بشر، فاتحدوا ألن الوحدة مطلب إنساني حتمـي                
يفرض نفسه في هذا الزمان وكل زمان، وأهل الشرك جميعا قد وحدتهم مصلحة واحدة، وهـي                

  .  القضاء على اإلسالم وأهله 
أما األمة اإلسالمية التي تجمعها اإلنسانية والدين الواحد، وهي تمتلك كل مقومات الوحدة             

 مـستباحة لغيـرهم،     الزالت تفترق وتبتعد وتتنازع على حدودها، في وقت أصبحت فيه قصعتها          
تتحكم فيهم قوى الشرق والغرب، فحري بها أن يجمعها هذا الـدين، لمجابهـة أعـدائها الـذين                

  .يتربصون بها الدوائر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . وما بعدها٥١المجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم لمحمد أبو زهرة ص:  انظر (1)
  .٤٤ سبق تخريجه ص (2)
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إن اإليمان باهللا تبارك وتعالى من أعظم مقومات الوحدة، فإذا كانت المصالح الدنيوية قد              
ها التوحيد الذي تستظل بظله، فاإلسالم يقوم على ركنين         فاألمة اإلسالمية  يجمع    وحدت الشعوب، 

كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة، فكلمة التوحيد هي الباب الوحيد الذي يدخل منـه النـاس               : أساسين
  . البقاء فيه، والشك إن التوحيد يبعث على الوحدة رإلى ساحة اإلسالم، وتوحيد الكلمة س

 توحيد العناصر واألهداف والتـصورات، وهـذا   وكلمة التوحيد هي العنصر األساس في   
يجعل األمة متقاربة متآلفة متوحدة، وذلك ألن كل فرد من أفرادها يرتبط بغيـره علـى أسـاس                  

  .اإليمان،  فيكون البنيان متآلفاً والجميع متماسكاً 
وقد جاءت العبادات في اإلسالم ترجمة لهذا المعنى ،مرسخة لهذا التالقي فـي تـدريب               

  .تى ال يصيبه ضعف أو يعتريه وهنعملي، ح
هي الصلة الدائمة المتكررة باهللا سبحانه وتعالى، ينادي منادي اإليمان ويرفـع            : فالصالة

األذان، فيترك المسلمون ما بأيديهم من أشغال، ومافي أفكارهم من مـشاغل، منطلقـين صـوب       
القلوب، يقومون في صـعيد     النداء، فتجتمع األبدان، وتتعارف الوجوه، وتتصافح األيدي، وتتآلف         

واحد، يناجون ربا واحد، ويصلون خلف إمام واحد، ويتوجهون نحو قبلة واحدة، ويؤدون أعماال              
واحدة، في استواء صفوف واستقامة نفوس، ومهما تباعدت ديارهم وتناءت أقطارهم، يتوجهـون             

  . )١(إلى بؤرة واحدة ومركز ثابت، اليتحولون عنه وال يلتفتون 
M   k 7 8ه العبادة في جماعة أمر مقصود، أشار إليـه القـرآن،            وتأدية هذ 

 q  p  o  n    m  lL)فالركوع مطلوب ولكنه مطلوب مـع الـراكعين،         ،)٢
  .)٣(لترتسم صورة حية ماثلة للوحدة اإلسالمية 

  :ولقد بين النبي صلى اهللا عليه وسلم فضل صالة الجماعة على صالة الفرد في األجروالثواب

                                                
  .اختالساً يختلسه الشيطان من صالة العبدعد النبي صلى اهللا عليه وسلم االلتفات في الصالة  (1)
   .٤٣سورة البقرة آية  (2)

التربيـة   ،٢٢٩ص ، م ١٩٨٥،  ١٧ ط - بيـروت  – مؤسسة الرسـالة     ،العبادة في اإلسالم للقرضاوي   : انظر(3) 
 دراسـات فـي     ، وما بعدها  ٤٥ص ، المكتب اإلسالمي،  ت المعاصرة لعبد الرحمن النحالوي    االسالمية والمشكال 

 ،م١٩٧٩ -بيـروت -، دار الكتـاب العربـي     ير عبد العزيـز   سالمية، مدخل إلى الدين اإلسالمي، ألم     الثقافة اإل 
  . ٣٠٧ص
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عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهمـا،         ) ٢(بسنده   )١( اإلمام البخاري في صحيحه       أخرج - ٢٦
ِّ صالة اجلامعة تفـضل صـالة الفـذ،":َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ     ْ َ ُ ََ َْ ُ َُ َ ََ ِ َ َ بـسبع وعـرشين )٣(َْ َ ِْ ْ ِ ٍ َ ِ

ًدرجة َ ِبخمس وعرش " وفي رواية أخرى  )٤( "ََ ْ ِ َ ٍ ْ َ ًين درجة ِ َ َ ََ") ٥  .(     
طهارة للمجتمع وحماية له من عوامل الهدم والتفرقة والصراع، طهارة          ، وفريضة الزكاة 

للمزكي من الفردية واألنانية وحب الذات، وإلزام له بالـشعور بـالمحرومين مـن حولـه،                
ب ومحبـة   وطهارة للفقراء والمحتاجين من الحقد والحسد، فمن شأن اإلحسان استمالة القلـو           

فهو ليس ضائعا في المجتمع، فتقترب المسافة بينـه         ، الناس، والزكاة طهارة لشخصية الفقير    
  .وبين الغني، فتتحقق الوحدة المرجوة 

 بجوع اآلخرين وبؤسهم، فتتحـول وحـدة الـشعور إلـى وحـدة            سوالصيام يشعر النا  
  .المشاعر، فتجتمع القلوب على التوحيد 

ولبـسوا    في أجل صورها، فالكل يقصد المكان ذاته بإخالص،         وفي الحج تتضح الوحدة   
  جميعا لباسا واحدا أشبه مايكون باألكفان، وحدة في المشاعر ووحدة في الشعائر، وحدة في 

الهدف ووحدة في العمل والقول، العربي والعجمي والغني والفقير والسيد والمسود كلهـم         
  .)٦(إخوة 

  .الم تبعث على الوحدة في ظل التوحيدوهكذا نرى أن العبادات في اإلس   
                                                

   .٦١٩ ح ١/٢٣١ كتاب الجماعة واإلمامة، باب وجوب صالة الجماعة  (1)
  . حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوسفَ قَاَل َأخْبرنَا ماِلك عن نَاِفٍع : سند الحديث(2)
لـسان  : انظـر  (الواِحد : الفَذُّ،واحداً ولداً ولدت مِفذُّ وهي ِإفْذاذاً الشاة وَأفَذَّت وفُذوذ َأفذاذ والجمع الفَرد :لفَذُّا (3)

   ).٣/٨١٠ ،النهاية في غريب األثر البن األثير٣/٥٠٢العرب البن منظور 
  :دراسة الحديث  (4)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  : تخريج الحديث: ثانياً

 التخلف في التشديد وبيان الجماعة صالة فضل باب أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب المساجد ومواضع الصالة         
  .من طريق يحيى بن يحيى، يتابع عبد اهللا بن يوسف في الرواية عن مالك به  بلفظه، ٦٥٠ ح١/٤٥٠ها عن

  : الحكم على الحديث: ثالثاً
  .رواه الشيخان 

 ،عن أبي هريـرة  ٦٤٩ ، مسلم  ح   ٦٢١،  ٦٢٠هذه الرواية في نفس الكتاب والباب عند كليهما، البخاري ح            (5)
  .  ،عن أبي سعيد الخدري٦١٩وللبخاري رواية  ح

والسلف الصالح للـدكتور أحمـد      الوحدة اإلسالمية نماذج من سيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم           "بحث  : انظر (6)
  . بتصرف ومابعدها٨ص ،م١٩٩٦-هـ١٤٢٧وحدة األمة اإلسالمية، بمكة المكرمة ، بحث مقدم لمؤتمر هليل



 ٦١

 
  

والء وبراء، وال يمكـن    معتقد مرتبطٌ بأصل اإليمان، فال إيمان بتاتًا بغير  ؛الوالء والبراء    

؛ ألنه حصن اإلسالم الحصين وهو عمود من أعمدة هذا الـدين  أن يوجد إسالم أو مسلمون بغيره  

  .القويم

   الوالء والبراء ؟ وكيف يكون ؟ فما هو 

 هذا هو األصل الذي ترجع إليه بقية المعاني المشتقّة من هـذا     )١( هو القُرب    :الولْي في اللغة  

    .)٢(  يواليك و يدك على يسِلم الذي وهو ،المواالة مولى المولى، واألصل

 مـن  اهللا فـولي  البعد وهو ،دوالع من العدو أن كما ،القرب وهو ،الوالء من مشتق :والولي

  . )٣(طاعاته من به أمر بما إليه وتقرب ،ومرضياته محبوباته في له بالموافقة وااله

هو أحد َأصلَي معنى هـذه  ، فالتباعد من الشيء ومزايلتُه      )٤(تَنَزه وتباعد   : وأما بِرئ، فبمعنى  

  ومـن األصـل األول     )٦() البـارئ (عـالى   الخَلْقُ، ومنه اسمه ت   : هو واألصل الثاني ،  )٥(الكلمة  

البرء هو السالمة مـن المـرض، والبـراءةُ مـن العيـب      ): وهو التباعد من الشيء ومزايلته    (

   . )٧(والمكروه 

                                                
ـ ١٣٩٩،  ٢ط. بيروت:  دار العلم للماليين  ،أحمد عبد الغفور عطار   : تحقيق ،الصحاح للجوهري : انظر) ١( ، هـ
ـ    ،  عبد السالم هارون، وعبد الحليم النجار     :  تحقيق ،وتهذيب اللغة لألزهري   ،٢٥٢ /٦   ،أليفالدار المـصرية للت
٤٤٧ /٥.  

  . ١٥/٤٠٥لسان العرب  (2)
 - دمـشق  – مؤسسة علوم القـرآن      د،محمد السيد الجلين  . د: تحقيق  ،  قائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية      د (3)
  .٢/٢٢٠، هـ١٤٠٤ ،٢ط
  . ٥/٢٦٩تهذيب اللغة لألزهري : انظر) 4(
  .  ١/٢٣٦مقاييس اللغة البن فارس) 5(
  . نفسه المصدر ) 6(
  . ر نفسه صدالم) 7(
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   :تعريف الوالء والبراء في االصطالح

 يرجـع إلـى معنيـين اثنـين     ، وجد أن معتقد الوالء والبراء،بالنظر في أدلة الكتاب والسنّة 

 وال يخفى أن هِذين المعنيين مـن        ،الحب والنُّصرةُ في الوالء، وِضدهما في البراء      : بالتحديد، هما 

  . معانيهما في اللغة، كما سبق بيانه

حب اهللا تعالى ورسوله ودين اإلسـالم وأتباِعـه المـسلمين،           : وعلى هذا فالوالء شرعا هو    

  .  وأتباِعه المسلمينونُصرةُ اهللا تعالى ورسوِله وديِن اإلسالم

: من األصنام المادية والمعنوية   (التي تُعبد من دون اهللا تعالى       )١(بغْض الطواغيت : والبراء هو 

  . وأتباِعه الكافرين، ومعاداة ذلك كُلِّه) بجميع ملله(، وبغْض الكفر )كاألهواء واآلراء

الحب والنـصرة فـي الـوالء،       : إن ركني الوالء والبراء هما    : وبذلك نعلم، أننا عندما نقول    

 النصرة القلبيةَ والعداوةَ القلبيـة،  ،والبغض والعداوة في البراء، فنحن نعني بالنصرة وبالعداوة هنا   

أما النصرة العملية والعداوة العمليـة      . أي تمنِّي انتصار اإلسالم وأهله وتمنِّي اندحار الكفر وأهله        

  .  )٢( ظهورها على الجوارحفهما ثمرةٌ لذلك المعتقد، ال بد من 

 ودينـه، والمـسلمين،   صلى اهللا عليـه وسـلم  حب اهللا تعالى، ورسوله    : هوفالوالء والبراء   

  . ونصرتهم؛ وبغْض الطواغيِت التي تُعبد من دون اهللا والكُفِْر والكافرين، وعداوتُهم
8 7 M   Ä  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶

  È   Ç   Æ  Å  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  ÉL)٣(.  

 اهللا نـا أمر الـذين  والنصارى اليهود فأما،  والمؤمنون ورسوله اهللا  إال ناصر للمؤمنين فليس

 أوليـاء  بعضهم بل ،نصراء وال أولياء فليسوا ،أولياء منهم تخذن أن ناونها ،واليتهم من تبرأن أن

   . انصير وال ولياً منهم تتخذوا وال بعض

                                                
النهايـة فـي    : انظر ( .الشيطان وهو طَاغوٍت فجمع الطواِغيتُ،وغيرها األصنام من يعبدونه كانوا ما وهي(1)

  )٣/٢٨غريب الحديث واألثر 
الوالء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء القرآن والسنة للدكتور حاتم بن عارف  الشريف العـوني                 : انظر (2)
   . ٥ص
   .٥٦، ٥٥لمائدة آية سورة ا (3)



 ٦٣

 ورسـوله  اهللا وتـولى  بـاهللا  وثق من أن،  جميعا عباده ذكره ،تعالى اهللا من إعالم وهذا"

 والدولـة  والـدوائر  الغلبة لهم ،المؤمنين من اهللا أولياء من حاله مثل على كان ومن ،والمؤمنين

                  )   .                                    ١( "الغالبون هم اهللا وحزب اهللا حزب ألنهم، وحادهم عاداهم من على
M  fe  d 7 8 وقد وعد اهللا أهل الـوالء بالرحمـة،             c  b   a

  p   o   n   m  l      k   j   i  h   g
{   z  y  x   wv  u   t  sr   qL )٢(.  

فهذه هي صفات المؤمنين، يوالون بعضهم بعـضا وينـصرونهم، ويبـرؤون مـن الكفـر                
¬  ® ̄   °  ±  7M    ³  ² 8والكافرين، وكل من يريد الطعن بهذا الدين، 

  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ´
    Ë  Ê  ÉL)٣(  

 ال تتخذوا أيها المؤمنون الكُفّار ظَهـرا وأنـصارا، توالـونهم علـى ديـنهم          :   ومعنى ذلك 

  فعل ذلكوتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتَدلّونهم على عوراتهم، فإنه من ي

 M¾  ½  ¼  »  º L  فقد برئ من اهللا، وبرئ اُهللا منه، بارتداده عن دينه ودخوله           : يعني بذلك

ظهروا إال أن تكونوا في سلطانهم فتخافونهم على أنفسكم، فتُ         MÃ   Â  Á  À ¿ L في الكفر 

ـ لهم الوالية بألسنتكم، وتُضمروا لهم العداوة، وال تُشايعوهم على ما هم عليـه مـن ا                ر، وال  لكف

   . )٤(تعينوهم على مسلم بفعل

 وتـصافونهم  وتؤاخـونهم  وتستنـصرونهم  تنصرونهم أولياء تتخذوهم  ال :وقال الزمخشري 

 بعضهم يوالي إنما أي  Me d   cL  : بقوله النهي علل ثم ،المؤمنين معاشرة وتعاشرونهم

                                                
   .  ١٠/٤٢٧ جامع البيان في تأويل القرآن الطبري : انظر (1)
   .٧١سورة التوبة آية  (2)

  . ٢٨: سورة آل عمران آية) 3(
    . ٦/٣١٣ جامع البيان في تأويل القرآن الطبري )4(



 ٦٤

 وهـذا  ،حكمهـم  حكمهو هم،من فإنه منكم يتولهم ومن ،الكفر في واجتماعهم ملتهم التحاد بعضا

  . )١( واعتزاله الدين في المخالف مجانبة وجوب في وتشديد اهللا من تغليظ
ِبعثنـي  : يقُـولُ  عن علي رضي اهللا عنه،     )٣(بسنده  )  ٢( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ٢٧ َ َ َ

َرسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم، أنا والزبري واملقد َْ ِْ َِ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ ُ َُّ ََ َّ َ َاد، فقالَُّ َ َ ٍانطلقوا حتـى تـأتوا روضـة خـاخ،: َ َ َ ُ ََ ْ ََ ُ َ َّ ْْ ِ )٤( 
ًفإن هبا ظعينة  َ َّ ََ ِ َ ِ َ معها كتاب، فخذوا منها، قال)٥(ِ ُ ََ ٌ َ َْ ِ ُِ َ َ فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتـى أتينـا الروضـة، فـإذا َ:َ َ َ ْ َ َِ َ ْ ْ َ ْ َ ََّ َ َ َ ََ َّ َ َْ ُ ََ ِ

َنحن بالظعينة،ِ قلنا َْ ُ َِّ ِ ُ ْ ِهلا أخرج: َ ِ ْ َ َ ْي الكتاب، قالت َ َ َْ َ َ َّما معي كتـاب فقلنـا لتخـرجن الكتـاب أو لنلقـني :ِ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُْ َْ َ َّ ٌَ َ ُ َِ ِ ْ ُ َ
َالثياب، قال َ َِّ َفأخرجته من عقاصها : َ ْ ُ َِ َ َِ ِ ْ َ ْ ِ فأتينا به رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب )٦(َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َْ َ َِ َ َ ُ ََّ َ ََ َّ ِ َ َ

َبن أيب ب ِْ ة من املرشكني، خيربهم ببعض أمر رسـول اهللاَِّ صـىل اهللاَُّ عليـه وسـلم، َِ َلتعة إىل ناس بمكَّ َ ُ َ ْ ْ ُ ََّ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ ُ َ َّْ َِ ِ َ ٍِ ِِ ِ ُِ ْ ُْ َ ََ َِ
َفقال َ َرسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم : َ َ ُ ََّ َ َُ ْ َِ َ َيا حاطب، ما هـذاَّ َ ُ ََ َقـال! َِ ْيـا رسـول اهللاَِّ ال تعجـل : َ َ ََ ْ ََ ُ ِّعـيل، إين َ َِ َّ َ

ُكنت امرأ ملصقا يف قريش، يقول ُْ ُ ًَ ْ ٍَ ًَ ُ َ ِْ ُ ْ َكنت حليفا ومل أكن من أنفسها، وكان من معك من املهاجرين : ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َِ ِ ُْ َ ُ َ ًِ ِ َِ َ َ َ ُ ُْ َ َ ْ ِ ُ ْ
ْمن هلم قرابات حيمون أهليهم وأمواهلم، فأحببت إذ فاتني ذلك من ال ْ َ ْ َ َ َ ِْ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ِ ُ َ ٌَ ْ ْ ْ ُ ْ َ ْ َُ َُ َِ ِ ْنسب فيهم أن أختذ عنـدهم ْ ْ َُ َ ْ َِّ ِ َِ َّْ َ َ ِ ِ

َيدا حيمون قرابتي، ومل أفعله ارتدادا عن ديني وال رضـا بـالُكفر بعـد اإلسـالم،ِ فقـال ْ ْ َ َْ َ َ ْ ْ َ َ َْ ْ َ ُ ِْ َِ َ ًْ َ َ ْ ً ُ َ َ َ َِ ً َ َِ ِ ِ ِ َِ ُرسـول اهللاَِّ : ْ ُ َ
َصىل اهللاَُّ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ ْأما إنه قد صدقكم: َّ َُ ََّ ََ َْ ُ ِ ُ فقال عَ َ َ ُمرَ ِيا رسول اهللاَِّ، دعني أرضب عنق هذا املنافق، : َ ِ َِ َ ُُْ َ َ ُ ْ ْْ َ َِ َ َ ُ َ

َفقال َ ًإنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل اهللاََّ اطلع عىل من شهد بدرا ":َ َ ُ َ ًْ َ ْ ْ َ َْ ْ َ َ َ َ َ ُِ َِ َ ََ َ َّ ََّ َ ِ َّ َفقال ِ َ ْاعملوا مـا شـئتم فقـد : َ ُ َْ َ ْ َ َِ ُ ْ

                                                
   .١/٦٧٦للزمخشري  الكشاف: انظر (1)
   .٤٠٢٥ ح٤/١٥٥٧كتاب المغازي، باب غزوة الفتح (2)
حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيٍد حدثَنَا سفْيان عن عمِرو بِن ِدينَاٍر قَاَل َأخْبرِني الْحسن بن محمٍد َأنَّه سـِمع   : سند الحديث  (3)

  . عبيد اللَِّه بن َأِبي راِفٍع
 قريـب  موضع،وقيل هو   المدينة من األسد حمراء بقرب خاخ روضة له ويقال ،الحرمين بين موضع :خاخ (4)
 عبـد  بن محمد، ل األقطار خبر في المعطار الروض ،   ٢/٣٣٥ معجم البلدان لياقوت الحموي      :انظر (المدينة من

 ،٢ ط ،السراج دار مطابع على طبع - بيروت - للثقافة ناصر مؤسسة، عباس إحسان : قيحقت ،الِحميري المنعم
  .١/٢١٢، م ١٩٨٠

 : هـودج  بال ولِلمرأة امرأة بال للهودج قيل ثم الهودج في المرأةُ :  الظَِّعينَة ،ال أم امرأةٌ فيه الهودج : الظَّعينَةُ(5)
   ).٣/٣٥٠ ، النهاية في غريب األثر البن االثير ١/١٥٦٦ القاموس المحيط للفيروزأبادي :انظر( ظَِعينة

 الوجـه  واألول ،الـذَّوائب  أطراف به تُعقَص الذي الخيط هو : يلوق ،ِعقْصة أو عِقيصة جمع ضفائرها أي  (6)
   ) .٣/٥٣٠النهاية في غريب األثر البن األثير : انظر(



 ٦٥

ْغفــرت لكــم ُْ َ ُ َ ــ ،"َ َفــأنزل اهللاَُّ ال ََ ْ َسورةَ َ ُّ  M   *    )   (   '   &   %  $  #   "  !
  1   0  /   .         -  ,  + .....S  R   Q  P    )١( L)٢(.  

: فهذا هو عمر رضي اهللا عنه، يهم بقتل حاطب بن أبي بلتعة رضي اهللا عنه، ويعبر بقولـه       

  .وكأنه قد خرج عن صف المسلمين" دعني أضرب عنق هذا المنافق"

 قـريش  كفار والى ألنه ،عليه النفاق اسم عنه تعالى اهللا رضي عمر أطلق اإنم: العلماءقال  

 أهـل  مـن  رجل من ظهر إذا اإلمام أن ،الفقه من بلتعة أبى بن حاطب حديث فىو ،)٣( وباطنهم

 ولـم  ،عـزم  من المسلمون أسره ما ببعض ينذرهم ،المشركين من عدوا كاتب قد أنه على الستر

 أن غيـر  مـن  وزلة هفوة فعله من ذلك وكان وأهله، لإلسالم والغش بالسفه معروفًا الكاتب يكن

 اطلـع  بعدما جرمه عن عفوه من ،بحاطب الرسول فعله كما عنه العفو فجائز أخوات؛ لها يكون

  . )٤( فعله من عليه
                                                

   .١سورة الممتحنة آية (1)
   :دراسة الحديث (2)
  :دراسة رجال السند : أوالً

سـبقت ترجمتـه   ، و فال يضر تدليسه  بن عيينة، ثقة مدلس من الطبقة الثانية،         وفيه سفيان  رجال السند كلهم ثقات   
   . ٣٥ص
  :تخريج الحديث : ثانياً

، وفي كتاب التفسير، سورة الممتحنة      ٢٨٤٥ ح ٣/١٠٩٥أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس         
 ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بدر وقصة حاطـب                ٤٦٠٨ ح ٤/١٨٥٥
  .  كالهما بنحوه ،من طريق عبيد اهللا بن أبي رافع ٢٤٩٤ ح٤/١٩١٤بن أبي بلتعة ا

 ،كتاب االستئذان، باب    ٣٧٦٢ ح ٤/١٤٦٣وأخرجه البخاري أيضا، في كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرا            
 وأخرجه مسلم في صحيحه كتـاب       ٥٩٠٤ ح ٥/٢٣٠٩من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره           

  كالهما بنحوه،من طريق     ٢٤٩٤ ح ٤/١٩١٤ائل أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلتعة         فضائل الصحابة باب فض   
  . عبد الرحمن السلمي يتابع أبا رافع في الرواية عن علي به 

  :الحكم على الحديث :ثالثاً
  .رواه الشيخان 

ترمذي تحفة األحوذي  بشرح جامع ال     :  ،وانظر ١٤/٣٥٥ للعيني    شرح صحيح البخاري،   عمدة القاري :  انظر (3)
   .٩/١٤١للمباركفوري 

 – الـسعودية  - الرشـد  مكتبة، إبراهيم بن ياسر تميم أبو : تحقيق البخاري البن بطال، شرح صحيح  : انظر(4)
  .٥/١٦٢، م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ ، ٢ط ،الرياض



 ٦٦

وهذا الحديث يبين الوالء والبراء وأهميته، فالمسلم يوالى المسلمين المـؤمنين وينـصح             

  .رك والمشركينلهم، ويبرأ من الش

رضـي اهللا   )٣(جليجرير بن عبد اهللا الب     عن   )٢(  بسنده )١( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ٢٨
ِّبايعت رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم، عىل إقـام الـصالة وإيتـاء الزكـاة والنـصِح لكـل  ":قَاَل عنه َ َ َّ َ َُّ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َُّ َ َّ َ ُِ َِ َ َ ْ ُ َ ََ

ٍمسلم ِ ْ ُ")٤(.  

  

                                                
   .٥٧ ح١/٣١كتاب اإليمان، باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم الدين النصيحة هللا ولرسوله  (1)
  ِ. حدثَنَا مسدد قَاَل حدثَنَا يحيى عن ِإسماِعيَل قَاَل حدثَِني قَيس بن َأِبي حاِزٍم:لحديث سند ا(2)
 وقيل ،عمرو أبا يكنى الشهير الصحابي، البجلي ثعلبة بن نضر بن مالك بن جابر بن اهللا عبد بن جرير: هو (3)
 في عمر وقدمه، األمة هذه يوسف هو :عمر قال جميال جرير وكان ،إسالمه وقت في اختلف ،اهللا عبد أبا يكنى

 حتى قرقيسيا وسكن الفريقين اعتزل ثم،القادسية فتح في عظيم أثر لهم وكان ،بجيلة جميع على العراق حروب
   )١/٤٧٥اإلصابة في تمييز الصحابة : انظر( .وخمسين أربع وقيل إحدى سنة مات
   :دراسة الحديث (4)
  :  رجال السند دراسة: أوالً

  . رجال السند كلهم ثقات
  : تخريج الحديث: ثانياً

 ، بمثلـه،  ٥٠١ ح١/١٩٦أخرجه البخاري في صحيحه،  كتاب مواقيت الصالة، باب البيعة على اقامة الـصالة         
 بمثله،في كليهما   ٢٥٦٦ ح ٢/٩٦٨والمبايعة واألحكام اإلسالم في الشروط من يجوز ما بابوفي كتاب الشروط،    

 ، بمثله، من طريـق ابـن   ١٣٣٦ ح٢/٥٠٧ق يحيى، وفي كتاب الزكاة ،باب وجوب البيعة على الزكاة     من طري 
، بنحـوه،   ٢٠٤٩ ح ٢/٧٥٧ ينصحه أو يعينه وهل أجر بغير لباد حاضر يبيع هل باب، نمير، وفي كتاب البيوع   

  لـه، مـن طريـق   ، بمث٥٦ ح١/٧٥، باب أن الدين النصيحة    من طريق سفيان، وأخرجه مسلم في كتاب اإليمان       
بع يحيى في الرواية عن إسـماعيل       يتا) ابن نمير، وسفيان، وأبو أسامة    ( عبد اهللا بن نمير، وأبي أسامة، ثالثتهم        

 ١/٣١وأخرجه البخاري، في كتاب اإليمان باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم الدين النصيحة هللا ولرسـوله     . به
 ، وأخرجـه    ٢٥٦٥ ح   ٢/٩٦٨والمبايعة واألحكام اإلسالم يف الشروط من يجوز ما باب، كتاب الشروط،    ٥٨ح

  .،كالهما بنحوه من طريق زياد بن عالقة٥٦ ح١/٧٥مسلم كتاب اإليمان باب أن الدين النصيحة 
 ، ومسلم كتاب اإليمـان،  ٦٧٧٨ ح ٦/٢٦٣٤وأخرجه البخاري ،في كتاب األحكام، باب كيف يبايع اإلمام الناس        

اً بن أبي حـازم فـي       يتابع قيس ) زياد والشعبي ( من طريق الشعبي ،كالهما      ٥٦ح ١/٧٥باب أن الدين النصيحة     
  . بهالرواية عن جرير

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه الشيخان 



 ٦٧

    . )٢( "وتربأ من الكافر"وفي رواية  )١( "وعىل فراق املرشك"وفي رواية  
فمواالة المؤمنين بعضهم بعضا، من أسس مقومات الوحدة اإلسالمية، فهذا هـو النبـي              

  . لألمة مفهوم الوالء والبراء صلى اهللا يصور لنا شعور المسلم بأخيه كالرجل الواحد، ويبين
عن جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنـه،          )٤(بسنده   )٣( ي مسنده  أخرج اإلمام أحمد ف    - ٢٩

َالطلقـاء ":عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم قَـالَ         َ ٍمـن قـريش، والعتقـاء مـن ثقيـف، )٥(ُ ُّ ِ ِ َِ َ ُْ ُ َ ُْ َ ْ ٍ ْ ْ بعـضهم َ ُ ُ ْ َ
ُأولياء َ ِ ْ َبعض يف الدنيا واآلخرة ،واملهاجرونَ ُ َ َِ َِ ُْ َْ َ ْ َِ ِ ْ ُّ َ واألنصار بعضهم أولياء بعض يف الدنيا واآلخرةٍ َ َ ْ ُِ ِْ َْ ْ َ ْ ْ َ َ َْ ُّْ ِ ٍ ُ َ ُ ُ َ"ِ )٦( 

 . 
                                                

 ٤/٣٥٦ ،وفي المـسند     ٤١٧٧ ، ٤١٧٥ ح ٧/١٤٧سنن النسائي، كتاب البيعة باب البيعة على فراق المشرك           (1)
 أربعـتهم  ٢٣٠٨ ،٢٣٠٦ ح ٢/٣١٤ ،والطبراني في الكبير  ٦١٣٧ ح ٣/٥٧٧ ،والحاكم في المستدرك     ١٩٢٥٨ح

  .عن جرير 
  .  كالهما عن جرير٢٣٠٧ ح٢/٣١٤ ،المعجم الكبير للطبراني ١٩٢٣٩ ،١٩١٨٨ ،١٩١٧٦مسند أحمد ح (2)
  .  ١٩٢٣٨ ح٤/٣٦٣  (3)
ِش عن موسى بِن عبِد اللَِّه عن عبِد الـرحمِن بـِن            حدثَنَا عبد الرزاِق َأخْبرنَا سفْيان عِن الَْأعم        :سند الحديث  (4)

ِسيبِهلَاٍل الْع.  
(5) كأنهووأطْلَقهم   ،مكة فَتْح يوم عنهم خَلَّى الَّذين :هم زهـو  حيث، االسم بهذا قُريشاً مي  نـسمـن  أح قَـاء تالع 

تَقاءوالع : اعمِر من فيهم ججح ريومن ،ِحم ِدسِة عشيرِكنانِة ومن ،الع رضالنهايـة فـي    : انظر (غيِرهم ومن،  م
  ) .١/١١٧٠، القاموس المحيط للفيروزأبادي ٣/٢٩٩غريب األثر البن األثير 

   :دراسة الحديث (6)
  : دراسة الحديث: أوالً

  . ٢٥ ثقة اختلط بأخرة، واإلمام أحمد ممن روى عنه قبل االختالط، سبقت ترجمته ص:عبد الرزاق
   .٣٥ ثقة مدلس من الثانية، سبقت ترجمته ص:سفيان

  . ٢١ ثقة مدلس من الثانية، سبقت ترجمته ص:األعمش
  .وباقي رجال السند ثقات 

  :تخريج الحديث : ثانياً
 بنحوه، والحاكم في مستدركه، كتاب معرفة الـصحابة رضـي اهللا   ٢٤٣٨ ح٢/٣٤٣أخرجه الطبراني في الكبير     

   بنحوه كالهما من طريق عبد الرحمن بن هالل العبسي ٦٩٧٨ ح٤/٩١نصار عنهم، باب فضائل األ
 بنحوه ،وابن حبان في صحيحه كتاب اخبار النبي صلى اهللا عليـه             ١٩٢٣٥ ح ٤/٣٦٣ وأخرجه أحمد في مسنده     

ح ٢/٣١٣والطبراني في الكبير     ، بنحوه ٧٢٦٠ ح ١٦/٢٥٠ي اهللا عنهم    وسلم باب فضائل الصحابة والتابعين رض     
  بنحوه، ثالثتهم من طريق أبي وائل، يتابع عبد الرحمن بن هـالل              ٢٣١٤ ، ٢٣١١ ، ٢٣١٠ ح ٢/٣١٤  /٢٣٠٢

  .العبسي في الرواية عن جرير به 
 بنحـوه  ١٠٤٠٨ ح   ١٠/١٨٧، والطبرانـي فـي الكبيـر         بنحوه ٥٠٣٣ ح ٨/٤٤٦يعلى في مسنده    وأخرجه أبو   

 ١٥١٩ ح   ١٨٦ /٣فـي اآلحـاد والمثـاني        بنحوه ،وابن عمرو الشيباني      ١٧٢٦ ح ٥/١٣٧،والبزار في مسنده    
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 :قَـالَ عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنـه   )٢(بسنده  )١( أخرج اإلمام مسلم في صحيحه       -٣٠
ًال إن آل أيب، يعنـي فالنـاَأ " ُ:سِمعتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِجهارا غَير ِسر يقُـول            َ ُ ِ ْ َ ِ َ َ َّ ِ َ)٣( 

َليسوا يل بأولياء، إنام وليي اهللاَُّ وصالح املؤمنني ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َ َ َ َْ ِّ َ ُ َْ َّ ِ َ َ ِ ِ َ" )٤( .  
 غيـر  كـان  من وليي وليس ،نسبه منى بعد نإو صالحاً كان من ييِلو إن: قال العلماء  

 كان ولو ،والكافر المسلم بين الدين في الوالية انقطاع الحديث وفائدة ،نسبه مني قرب وان صالح
 من يكونوا لم أن رحمه أهل عن ونفاها بالدين الوالية الحديث هذا في أوجب :، وقيل حميما قريبا
 وأن ،المتناسـبين  بين الموارثة بها يقع التي الوالية إلى يحتاج النسب أن على ذلك فدل ،دينه أهل

  .  )٥(والية وال توارث بينهم كني لم واحد دين على يكونوا لم إذا األقارب
والوالء للمؤمنين باب واسع ومن مظاهره؛ مناصرة المسلمين ومعاونتهم، والتألم أللمهـم      

والـدعاء لهـم،    ، والسرور لسرورهم، والنصح لهم والمحبة، واحترامهم وتوقيرهم، والرفق بهم        
  .وكل عمل صالح يخدمهم

                                                                                                                                          
دون ذكر بعضهم   ،  م ١٩٩١ –هـ ١٤١١،   ١ ط - الرياض –دار الراية   ،  ،باسم فيصل أحمد الجوابرة   . د: تحقيق

  .أربعتهم عن ابن مسعود به ، أولياء بعض
    :الحكم على الحديث : ثالثاً

  . وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه ،سناده صحيحالحديث إ
   .٢١٥ ح١/١٩٧ منهم والبراءة غيرهم ومقاطعة المؤمنين مواالة بابكتاب اإليمان،  (1)
  .ِعيَل بِن َأِبي خَاِلٍد عن قَيٍساحدثَِني َأحمد بن حنْبٍل حدثَنَا محمد بن جعفٍَر حدثَنَا شُعبةُ عن ِإسم :سند الحديث (2)
 فقـرأه  ،الرواي في عنه المكنى االسم أنه بعضهم منه وفهم ،كتابة بغير يعني ،"يضأب موضع"والصحيح انها  (3)

 بيـاض  أبي آل :لها يقال قبيلة العرب في يعرف ال ألنه فهمه ممن سيء فهم وهو ،بياض أبي آل أنه على بالجر
  قـريش  وهـي  وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  النبـي  قبيلـة  مـن  بـأنهم  مشعر الحديث وسياق ،قريش عن فضال

   ) .١٠/٤٢٠فتح الباري : نظرا(
   : دراسة الحديث (4)
  : دراسة رجال السند : أوالً

  . رجال السند كلهم ثقات
  :تخريج لحديث : ثانياً

 ، بمثله، من طريق عمرو بن عباس،        ٥٦٤٤ ح ٥/٢٢٣٣أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب تبلى الرحم ببالها         
  .  ر به يتابع أحمد بن حنبل في الرواية عن محمد بن جعف

  الحكم على الحديث :ثالثأ
  .رواه الشيخان 

   .٣/٨٨، شرح النووي على صحيح مسلم ١٠/٤٢١فتح الباري  :انظر (5)
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ومـدحهم  ، هم ومناصرتهم على المسلمين   التشبه بهم، وإعانت  : والوالء للمشركين يتضمن  
   . )١( واإلشادة بهم، واإلعجاب بأخالقهم، وغيرها

ومن هذا كله يتضح ما على المسلمين فعله من تمسك بالوالء والبراء؛ ألنه أسـاس فـي        
وحدة المسلمين، التي البد لها أن تطبق هذا المفهوم على أرض الواقع، والتخلـى عـن مـواالة                  

  .، ومواالة أهل اإلسالم والمسلميناليهود والكافرين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
  محاضرات في العقيدة والدعوة للشيخ الدكتور صالح الفـوزان، المحاضـرة الثالثـة عـشرة              : للفائدة ينظر  (1)
 القاهرة الطبعة األولى    -عالمي، طبعة مركز فجر للطباعة    أولى النهى لإلنتاج اإل   ،  )الوالء والبراء في اإلسالم      (

    .١/٢٢١، م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤



 ٧٠

 
  

من أجـل  من المقومات التي تساهم في وحدة األمة اإلسالمية، اإلخالص والصدق، وهي  
 إال إذا أخلصوها لرب العالمين، فهمـا        ؛صفات المؤمنين، فاألعمال التُقبل عند اهللا من الموحدين       

ــعار ا ــسلمين، ش ــسلم     لم ــه الم ــه ألخي ــي محبت ــصدق ف ــص وي ــسلم يخل   .فالم
فهذه الوحدة الشعورية باإلخالص هللا عز وجل يترجمها صـدق المعاملـة علـى أرض                  

M  o  n   m 7 8  الواقع، واهللا عز وجل قد أمرنا باإلخالص،         l  k   j  i  h
  x    w  v   ut  s    r  q   pL )7 وقرن التقوى له بالـصدق،      ،  )١

8 M I    H  G   F   E  D   C   BL )٢(    
  .  وجاءت األحاديث النبوية تبين لنا أهمية اإلخالص والصدق

َأن رسـوَل اللَّـِه   عن عمر رضي اهللا عنه، )٤( بسنده )٣( أخرج االمام البخاري في صحيحه  -٣١
ِّ األعـامل بالنيـة،ِ ولكـل "َ:اللَّه علَيِه وسلَّم قَال    صلَّى ُ ِ َ َّْ ِّ ِ ُ َ َ َامـرئ مـا نـوى، فمـن كانـت هجرتـه إىل اهللاَِّ ْ ِ ُ ْ ْ َُ ْ ََ َ َ ِْ َ ََ ٍ ِ

َورسوله، فهجرته إىل اهللاَِّ ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إىل  َِ ُِ ْ ُ َّ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َُ َ َ ُ ُ ْ َ َُ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َِ َِ ََ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ
ِما هاجر إليه ْ َ ََ ِ َ َ" )٥( .  

                                                
  . ٥سورة البينة آية  (1)
   .                                           ١١٩ سورة التوبة آية  (2)
   ٥٤ ح١/٣٠كتاب االيمان باب ماجاء أن األعمال بالنية الحسنة  (3)
نَا عبد اللَِّه بن مسلَمةَ قَاَل َأخْبرنَا ماِلك عن يحيى بِن سِعيٍد عن محمِد بـِن ِإبـراِهيم عـن         حدثَ  :سند الحديث  (4)

  .علْقَمةَ بِن وقَّاٍص
   :دراسة الحديث (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 ٥/١٩٥١في صحيحه، كتاب النكاح، باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فلـه مـانوى                 أخرجه البخاري   
 وأنـه  ) بالنيـة  األعمال إنما ( وسلم عليه اهللا صلى قوله باب بنحوه ،ومسلم في صحيحه كتاب اإلمارة       ٤٧٨٣ح

  . بنحوه كالهما من طريق مالك ١٩٠٧ ح٣/١٥١٥األعمال من وغيره الغزو فيه يدخل
دون  ،١ ح١/٣ اهللا صلى اهللا عليه وسلم  في كتاب بدء الوحي، باب كيف بدأ الوحي إلى رسول        بخاري ال وأخرجه

  .من طريق سفيان  ،"فمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله"ذكر 



 ٧١

    إال بنية خالصة هللا     ؛، بعد موافقته للشرع   -عز وجل -قبل عند اهللا     فما من عمل يصلح وي 
هم، التحدوا علـى كتـاب اهللا       لمون هللا في وحدتهم ووالئهم وبرائ     ، فلو أخلص المس   -عز وجل -

 والصدق يقيمان األلفة والمحبة بـين المـسلمين،         فاإلخالصوسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم،       
  .وانه المسلمين وأن يصدقهم ويمد يد العون لهمومن ِصدق النية أن يحب المسلم إخ

 عن النَِّبي صلَّى اللَّـه  عن أنس رضي اهللا عنه  )٢(  بسنده  )١( أخرج البخاري في صحيحه      -٣٢
ِ ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه"َ:علَيِه وسلَّم قَال ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ُ ُُّ َّ َ َ ُُ َُ ْ َُ ِ َ ْ َ" )٣(.     
 األمـور  في كان سواء ،عينه ال له يحصل ما نظير ألخيه يحصل أن يحب نأ :والمراد

 هـذا  ظاهرو، عنه سلبه مع له حصل ما ألخيه يحصل أن المراد وليس،  المعنوية أو المحسوسة
 مـستلزم  فهو ،غيره من أفضل يكون أن يحب فال ،التواضع على الحثو المساواة طلب الحديث
 ومن :، وقيل  مذمومة خصال وكلها ،والغش والحقد والغل الحسد بترك إال ذلك يتم وال ،للمساواة
  . )٤(الشر من لنفسه يبغض ما ألخيه يبغض أن أيضا اإليمان

                                                                                                                                          
 ٢٣٩٢ ح ٢/٨٩٤ اهللا لوجـه  إال عتاقـة  وال ونحوه والطالق العتاقة في والنسيان الخطأ بابوفي كتاب العتاق،    

  .  بنحوه، من طريق عبد الوهاب٦٣١١ ح٦/٢٤٦١أليمان والنذور، باب النية في األيمان ، وفي كتاب ابنحوه
 ٣/١٤١٦وأخرجه في كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصـحابه إلـى المدينـة                   

 ٦٥٥٣ ح ٦/٢٥٥١وغيرهـا  األيمـان  في نوى ما امرئ لكل وأن الحيل ترك في  ، ،كتاب الحيل باب      ٣٦٨٥ح
  .بزيادة ياأيها الناس، من طريق حماد بن زيد  ،كلهم يتابع مالك في الرواية عن يحيى بن سعيد به 

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه الشيخان

   .١٣ ح١/١٤كتاب االيمان، باب من اإليمان أن يحب ألخيه مايحب لنفسه  (1)
   .وعن حسيٍن الْمعلِِّم قَاَل حدثَنَا قَتَادةُ،  يحيى عن شُعبةَ عن قَتَادةَ حدثَنَا مسدد قَاَل حدثَنَا  :سند الحديث (2)
   :دراسة الحديث (3)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  ) ١٦٦تقريب التهذيب ص (وهم ربما ثقة ،البصري وذيالع المكتب المعلم، ذكوان بن الحسين : حسين المعلم
  . ابعه في الرواية عن قتادة، شعبة  وقد ت:قال الباحث

  . وباقي رواة السند كلهم ثقات
  :تخريج الحديث : ثانياً

 مـن  لنفـسه  يحب ما المسلم ألخيه يحب أن اإليمان خصال من أن على الدليل بابأخرجه مسلم كتاب اإليمان،     
بخـاري ومـسلم فـي       وفيه زيادة أوقال لجاره مايحب لنفسه من طريق شعبة به ،وأخرجه ال            ٤٥ ح ١/٦٧الخير

  .   يتابع شعبةفي الرواية عن قتادة به ،الكتاب والباب نفسه، من طرق يحيى المعلم
  : الحكم على الحديث : ثالثاً

  .           رواه الشيخان 
   .١/٥٨فتح الباري  : انظر(4)
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 يعد قد هذا": يحب ألخيه ما يحب لنفسه    "، في قوله     )١( الصالح بن عمرو أبو الشيخ قال
 ما اإلسالم في خيهأل يحب حتى أحدكم إيمان يكمل ال ،معناه إذ كذلك وليس ،الممتنع الصعب من

 بحيـث  ،فيها يزاحمه ال جهة من ذلك مثل حصول له يحب بأن يحصل بذلك والقيام ،لنفسه يحب
 القلـب  علـى  يعـسر  وإنما ،السليم القلب على قريب سهل وذلك ،النعمة من شئ عليه ينقص ال

 أن الفقـه  مـن  الحديث هذا في: العلماء بعض وقال،  أجمعين وإخواننا تعالى اهللا عافانا )٢(الدغل
 نفـس  إنهمـا  حيـث  من لنفسه يحب ما له يحب أن فينبغى ،الواحدة كالنفس المؤمن مع المؤمن
  .)٣( واحدة
عن النَِّبي صلَّى   عن أنس رضي اهللا عنه،       )٥( بسنده   )٤( أخرج االمام البخاري في صحيحه       -٣٣

َ ثالث من كن فيه و" :اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ    َّ ِْ ِ ُ َ ٌ َّجد حالوة اإليامن، من كان اهللاَُّ ورسوله أحب إليـه ممـا ََ َِ ِ ْ ُ َ ََ ُ َِ َّ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ َِ َ ِ ْ َ
َّسوامها، ومن أحب عبدا ال حيبه إال هللاَِِّ  َِ ُ ُّ ْ َ َّ َ ْ َ َِ ُِ ً َ َ َ ّعز وجل-ُ َ َ ُ،َ ومن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللاَُّ -ََّ ْ َ َ ُ ُ ْ ََ ْ َْ ْ ُ َْ َِ َ ِ ْ ِ َ َ َ َْ

ْمنه كام يك َ َ َ ُْ ِره أن يلقى يف النار ِ َّ ِ َ ْ ُ َْ َ ُ" )٦(  .   

                                                
 لمعـروف ا الـشهرزوري  الكردي النصري ،نصر أبي بن موسى بن عثمان بن الرحمن عبد بن عثمان :هو (1)
 ،غيرهـا و والفقه والحديث التفسير في عصره فضالء أحد كان الشافعي؛ الفقيه الدين، تقي الملقب الصالح، بابن
 بمقدمة يعرف الحديث علم أنواع معرفة " كتاب له هـ   ٦٤٣ دمشق   في توفي) شهرزور قرب (شرخان في ولد
   )٤/٢٠٧ ، األعالم للزركلي ٣/٢٤٣ن وفيات األعيان البن خلكا: انظر(،وغيرها ماليواأل الصالح، ابن
   ) .٢٤٤ /١١لسان العرب البن منظور : انظر(الفاسد :  أي (2)
   .١/٦٣، م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ ، ٦، طالريان مؤسسة، ألربعين النووية البن دقيق العيدشرح ا : انظر(3)
   .٢١ ح١/١٦اإليمان من النار في يلقى أن يكره كما الكفر في يعود أن كره من باب  كتاب اإليمان، (4)
  . حدثَنَا سلَيمان بن حرٍب قَاَل حدثَنَا شُعبةُ عن قَتَادةَ :سند الحديث (5)
  :دراسة الحديث (6)
  : دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 خـصال  بيـان  باب ،بنحوه ،و مسلم كتاب ٥٦٩٤ ح٥/٢٢٤٦أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب الحب في اهللا  
  .  بنحوه كالهما من طريق قتادة ٤٣ ح١/٦٦ اإليمان حالوة وجد بهن اتصف من

 الـضرب  اختـار  من باب ،كتاب اإلكراه    ١٦ ح ١/١٤وأخرجه البخاري في كتاب اإليمان، باب حالوة اإليمان         
  . ي قالبة يتابع قتادة في روايته عن أنس به بنحوه، من طريق أب٦٥٤٢ ح٦/٢٥٤٦الكفر على والهوان والقتل
  : الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 
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 ال اهللا في الحبوالمطلوب من أبناء المجتمع المسلم، صدق المحبة إلخوانهم المسلمين، ف         
   .)١(اهللا في ويبغض اهللا في يحب وأن، بالجفاء ينقص وال بالبر يزيد

إصـابتها  :  لذا يقرر البصراء بأسرار المجتمع أن الداء المقطع للعالقات اإلنسانية هـو           
بالمداهنة والنفاق، ألن شيوع النفاق يعني محو الثقة المتبادلة بين أفراد المجتنع، وبالتالي اليتحقق              

 .  )٢( التعاون على البر والتقوى، فتفقد األمة حينئذ روح وجودها

    ومن هنا؛ تبدو لنا حاجة المجتمع إلى الصدق، حينما نالحـظ أن شـطرا كبيـرا مـن                  
  .تماعية والمعامالت اإلنسانية، تعتمد على صدق الكلمةالعالقات االج

ويكفـي أن   ، ولوال الثقة بصدق الكلمة لتفككت معظم الروابط االجتماعية بـين النـاس           
  .نتصور مجتمعا قائما على الكذب، لندرك مبلغ تفككه، وانعدام صور التعاون بين أفراده 

ن فيما بينهم بالصدق؟ كيف يوثق      كيف يكون لمجتمع ما كيان متماسك وأفراده ال يتعاملو        
    ).٣(بالعهود والوعود مالم يكن الصدق أحد أسس التعامل بين الناس؟

مجتمع قوامه الكذب والرياء؛ مصيره التفكك واالنحالل والفرقة، ومجتمع أساسه التعامل           
  .بالصدق والمحبة المتبادلة بين أفراده؛ مجتمع متحد متماسك

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .١/٦١فتح الباري : انظر (1)
  .٩٣ص ،١ مكتبة اإليمان بالمنصورة، ط،نحو مجتمع بال مشكالت، للدكتور محمود محمد عمارة: انظر (2)
- هــ    ١٤٢٠ ٥ دمـشق، ط   –دار القلم   كة الميداني،    لعبد الرحمن حبن   ،األخالق اإلسالمية وأسسها  : انظر (3)

  .١/٥٣٢، م١٩٩٩
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، خلق عظـيم البـد      أن يلتزم اإلنسان بما عليه من عهود ووعود وواجبات         هو: الوفاءخلق  

 به في أكثر من موضع في       -عز وجل -لألمة اإلسالمية أن تتخلق به، وهو الخُلق الذي أمر اهللا           
̄   °  ±M 7 8  القرآن الكريم،  ®  ¬«  ªL )١(.   

ات هذه األمة، راسخة في كيانها، بعد أن أخبر عن          وقد أراد اهللا أن يكون الوفاء سمة من سم        

أهل الكتاب أنهم يشترون بعهد اهللا وأيمانهم ثمناً قليالً، وبعد أن أخرج هذه األمـة لتكـون هـي                   

  .القائدة والرائدة، والشاهدة على كل األمم يوم القيامة 

يز بـه فـي وسـط    ولقد وفت هذه األمة بعهدها بالفعل، وصار الوفاء بالمواثيق خلقا لها تتم           

  .)٢( الجاهلية المحيطة بشعوب األرض

والوفاء خلق تخلق به النبي صلى اهللا عليه وسلم، فوفّى بعهوده مـع المـشركين واليهـود                 

  .، وأمر أصحابه به وغيرهم
 :قَـالَ  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  )٤(  بسنده  )٣(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه   -٣٤

ُأخربين أبو " َ َِ َ َ ُسفيان أن هرقل قال لهْ ََ َ ََ ْ َّ َ َْ ُِ ُسألتك ماذا يأمركم، فزعمـت أنـه : َ ََّ َُ َ َ َْ ْ ُ ُ َ ََ َُ ْ ََ ِأمـركم بالـصالة والـصدق ْ ْ ُِّ َ َِّ َ ِ ْ َ َ َ
ٍّوالعفاف والوفاء بالعهد وأداء األمانة، قال وهذه صفة نبي َِ َِ َُ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ" )٥(  .  

                                                
   .٣٤سورة اإلسراء آية  (1)
 ،م١٩٨٦-هـ  ١٤٠٧ ١ ط -الطباعة والنشر  مؤسسة المدينة للصحافة و    ،واقعنا المعاصر لمحمد قطب   : انظر (2)
  .٨١ص
   .٢٥٣٥ ح٢/٩٥٢كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد  (3)
  بـنِ دثَنَا ِإبراِهيم بن حمزةَ حدثَنَا ِإبراِهيم بن سعٍد عن صاِلٍح عن ابِن ِشهاٍب عن عبيِد اللَّـِه                   ح :سند الحديث  (4)

  . عبِد اللَِّه
  : دراسة الحديث  (5)
  .دراسة رجال السند : أوالً

 ،إسـحاق  أبـو  المـدني  الزبيري ،بيرالز بن اهللا عبد بن مصعب بن حمزة بن محمد بناهو :إبراهيم بن حمزة  
   ) .٨٩تقريب التهذيب ص. (صدوق

 حـاتم  أبـو  سئل و ،االئمة أحد: ، وقال الذهبي  اتالثق في حبان بنا  وذكره ،الحديث في صدوق ثقة :سعد بنا قال
، وقصـد  :حاتم أبو قالو ،بالحديث المعرفة تلك لهما يكن ولم متقاربين كانا :فقال المنذر بن إبراهيم وعن ،عنه
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  عن حذيفة بن اليمان رضـي اهللا عنهمـا،         )٢(بسنده   )١(أخرج اإلمام مسلم في صحيحه      -٣٥
ٌ ما منعني أن أشهد بدرا إال أين خرجت أنا وأيب حسيل":قَاَل َّْ ُ َ ْ َ َ ََ َ ً َ َِ َ َ َ َ ََ ْ َُ َِّ ِ ْ ْ ِ َقال )٣(َ ُفأخذنا كفار قريش قالوا : َ َ ُ َّ َ ٍَ ْ َ ُ ُ َ َ َ

َإنُكم تريدون حممدا، فقلنا ْ ُ َ ًَ ُ ُ ََّّ َْ ُ ِ ِما نريده، ما نريد إ: ِ ُ ُ ُ ُِ َِ َّال املدينة، فأخذوا منا عهد اهللاَِّ وميثاقه لننرصفن َُ ُ َ َْ َ َ ُ َ َ َِْ َ ْ َ َّ ََ َِّ ِ َِ َ َ َ
َإىل املدينـة وال نقاتـل معـه، فأتينــا رسـول اهللاَِّ صـىل اهللاَُّ عليـه وســلم فأخربنـاه اخلـرب،َ فقــال َّ َ َ ُ ََ َ ْ َ َ َ ََْ ْ َ َ َ ُ َ ََ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ ُْ َ َِ ِ ِ َِ َّ ََ َ ِ :

ِانرصفا، نفي هلم بعهد ِْ َ ِ ْ َُ َ َْ ِ ْهم ،ونستعني اهللاََّ عليهم َ ْ ْ ِْ َ َ َُ ِ َِ َ" )٤( .  

                                                                                                                                          
، الثقـات   ٢/٩٥ ، الجرح والتعديل البن أبي حاتم        ٥/٤٤١طبقات ابن سعد    : انظر( ،بأس به ليس :النسائي وقال

   ).١١/٦٠، سير أعالم النبالء للذهبي١/٢١١ ، الكاشف للذهبي ٢/٧٦، تهذيب الكمال للمزي ٨/٧٢البن حبان 
ره، وتابعه في الرواية عن ابـراهيم بـن     هو صدوق كما قال ابن حجر، وقد روى له البخاري وغي          : قال الباحث 

  ١١٠٦٤ ح٦/٣٠٩سعد يعقوب بن ابراهيم بن سعد عند النسائي في السنن الكبرى 
  : تخريج الحديث : ثانياً

 يتخـذ  ال وأن والنبـوة  اإلسالم إلى وسلم عليه اهللا صلى النبي دعاءأخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير، باب       
 وفيه القصة من طريق صالح، وفي كتاب بدء الوحي ،باب           ٢٧٨٢ ح ٣/١٠٧٤ اهللا دون من أربابا بعضا بعضهم

 وفيه قصة دون ذكر الوفاء بالعهد من طريق شعيب، وفي كتـاب األدب، بـاب                ٧ ح ١/٧كيف كان بدء الوحي     
  .   بنحوه دون ذكر الوفاء بالعهد من طريق عقيل ٥٦٣٥ ح٥/٢٢٣٠صلة المرأة أمها ولها زوج 

 ٣/١٣٩٣لجهاد والسير، باب كتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم لهرقل يدعوه إلى اإلسـالم               وأخرجه مسلم كتاب ا   
 في اًيتابع صالح ) ومعمر ، وعقيل،شعيب(ثالثتهم  ، ذكر الوفاء بالعهد من طريق معمر    وفيه قصة دون   ١٧٧٣ح

  .روايته عن الزهري به
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .زة صدوق وقد توبع كما بينت، فيرتقي حديثه من الحسن إلى الصحيح لغيره، وفيه إبراهيم بن حمرواه الشيخان
  .١٧٨٧ ح٣/١٤١٤كتاب الجهاد والسير، باب الوفاء بالعهد  (1)
   . الطُّفَيِلحدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ حدثَنَا َأبو ُأسامةَ عن الْوِليِد بِن جميٍع حدثَنَا َأبو: سند الحديث (2)
 والـد  ،العبـسي  باليمان المعروف ،قطيعة بن مازن بن الحارث بن فروة بن ربيعة بن جابر بن حسيل: هو (3)

اإلصـابة  : انظر.(مسلم صحيح في ذكره وقع وقد ،وسلم عليه اهللا صلى النبي حياة في استشهد ،اليمان بن حذيفة
   ).٢/٧٤في تمييز الصحابة البن حجر 

   :ديثدراسة الح (4)
  :دراسة رجال السند : أوالً

   .٢٢ثقة مدلس من الثانية، سبقت ترجمته ص: أبو أسامة
  بالتـشيع  ورمـي  يهـم  صدوق ،الكوفة نزيل المكي ،الزهري جميع بن اهللا عبد بن الوليدهو   : الوليد بن جميع  

   )٥٨٢تقريب التهذيب ص(
 ليس :داود وأبو أبيه عن حنبل بن أحمد بن اهللا عبد قالوثقه ابن سعد وابن معين والعجلي وابن حبان والذهبي ،و       

 سـعيد  بن يحيى كان علي بن عمرو وقال ،الحديث صالح :حاتم أبو وقال ،به بأس ال :زرعة أبو وقال ،بأس به
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في الحديث إشارة واضحة، إلى وفاء النبي صلى اهللا عليه وسلم بالعهـد الـذي قطعـه                   
حذيفة على نفسه للمشركين، مع أنه غير ملزم له شرعا؛ إال أن النبي صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا                  

 فمن باب أولى أن يكون الوفاء صـفة مـن          خلق الوفاء، وإن كان مع المشركين في هذه القصة،        
  .صفات المؤمنين، الذين ينتمون إلى اإلسالم 

أكد اإلسالم على الوفاء بالعهد وشـدد، ألن   وقدفالوفاء مقوم أساس من مقومات الوحدة ،
وقـد تكـرر   . في ضمير الفرد وفي حيـاة الجماعـة    والنظافة هذا الوفاء مناط االستقامة والثقة

واء في ذلـك عهـد اهللا وعهـد    س؛ شتى في القرآن والحديث صور وفاء بالعهد فيالحديث عن ال
وبلغ اإلسالم فـي  . عهد الحاكم وعهد المحكوم . وعهد الدولة  الجماعة  عهد الفرد وعهدالناس،

  .)٢(بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إال في ظل اإلسالم)١(شأوا  واقعه التاريخي
 وأمر بحفظها وااللتـزام بهـا،       )٣(ى اهللا عليه وسلم بالوفاء ألهل الذمة      وقد أمر النبي صل   

وإن الناظر ليجد وفاء النبي صلى اهللا عليه وسلم معهم جليا، فكيف إذا تعلق هذا الخلق العظـيم                   
  .بعهود المسلمين ومواثيقهم؟

                                                                                                                                          
 سـوى  والباقون األدب في البخاري له روى ،عنه حدثنا ،بقليل موته قبل كان فلما ،جميع بن الوليد عن اليحدثنا

كان ينفـرد، والعقيلـي فـي       : ذكره ابن عدي في الضعفاء، وذكره ابن حبان في المجروحين وقال          ه، و ماج بنا
 ،  ٤/٣١٧ ، ضعفاء العقيلـي      ٦/٣٥٤الطبقات الكبرى البن سعد     : انظر. (في حديثه اضطراب    : الضعفاء وقال 

 ،  ٩/٨ن أبي حاتم    ، الجرح والتعديل الب   ٢/٣٤٢ ، معرفة الثقات للعجلي      ١/٢٢١تاريخ ابن معين رواية الدوري      
  ٣/٧٨ ،    حلب –دار الوعي   ،  محمود إبراهيم زايد  : تحقيق   ، المجروحين البن حبان،      ٥/٤٩٢بان  الثقات البن ح  

 الـدار  ،صـبحي الـسامرائي  :  تحقيق ،، تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ٧/٧٥الكامل في الضعفاء البن عدي  
، الكاشـف للـذهبي     ٣١/٣٥تهذيب الكمال للمـزي       ،١/٣٠ هـ، ١٩٨٤ – ١٤٠٤،   ١ ط –  الكويت –السلفية  

٢/٣٥٢ .(  
، أما رميه بالتشيع فليس في الحديث دعوة للتشيع       . يهم احتج به مسلم، وأخرج له األئمة         هو صدوق : قال الباحث 

   .ولم يكن داعية لبدعته
  :تخريج الحديث : ثانياً

  . أخرجه مسلم في صحيحه 
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

،وفيه الوليد بن جميع صدوق يهم، حيث أخرج له مسلم مما صح من حديثه ولم يكن من                 ي صحيحه رواه مسلم ف  
   . أوهامه

  .)٢/١٠٧٢البن األثير النهاية في غريب األثر ،١٤/٤١٧ البن منظور لسان العرب:انظر (والمدى الشَّوطُ(1) 
   .٤/٢٢٢٦ لسيد قطب في ظالل القرآن : انظر(2)
. وأمـانهم  المـسلمين  عهـد  فـي  لـدخُولهم  الذِّمـة  أهل وسمي ،والحقِّ والحرمة والضمان واألماِن العهد (3)

   ) .٢/٤٢١لنهاية في غريب األثر البن االثير ا:انظر(
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لخليفة  عن عمر رضي اهللا عنه، يوصي ا       )٢(بسنده   )١( البخاري في صحيحه      اإلمام  أخرج - ٣٦
َوأوصيه بذمة اهللاَِّ وذمة رسوله صىل اهللاَُّ عليه وسـلم": من بعده يقول   َ ْ ُ َ َّ ََّّ َ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْأن يـوىف هلـم بعهـدهم، وأن ، ُ َْ ََ َْ ْ ُِ ِ ْ ِ َُ َ

ْيقاتل من ورائهم، وال يكلفوا إال طاقتهم ُ ْ َ ُُ َ ََ ََ َّ َِ ُ َّ ََ َ َ ِْ ِ ِ " )٣(    
  الوفاء، عد عدم الوفاء من صفات المنافقين ومن حرص النبي صلى اهللا عليه وسلم على 

عـن  عن أبي هريرة رضـي اهللا عنـه،     )٥( بسنده )٤(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     - ٣٧
َآية املنافق ثالث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ": النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َّ ََ َ ٌ َ ُِ ِ ُْ َاؤمتنَ ِ ُ ْ  

َ خان َ" )٦(  
                                                

   .٢٨٨٧ ح٣/١١١١ون  باب يقاتل عن أهل الذمة واليسترفكتاب الجهاد والسير، (1)
  .يَل حدثَنَا َأبو عوانَةَ عن حصيٍن عن عمِرو بِن ميموٍنحدثَنَا موسى بن ِإسماِع : سند الحديث (2)
   :دراسة الحديث (3)
   :دراسة الحديث: أوالً

تقريـب التهـذيب    .(اآلخر في حفظه تغير ثقة ،الكوفي الهذيل أبو ،السلمي الرحمن عبد بن حصين هو: حصين
   )١٧٠ص

، عليهم المتفق األعالم أحد: ذكره العالئي في المختلطين وقال    ي حقه،    ولم يثبت االختالط ف    ،هو ثقة :قال الباحث   
  وهـم  .األول القسم من فهو،  المديني ابن ذلك وأنكر بأخرة اختلط أنه روناه بن يزيد عن الحلْواني الحسن روى

  .)١/٢٣ات ، الكواكب النير١/٢١ئي  المختلطون للعال:انظر (.الذين لم يضر اختالطهم ولم يكن فيه حديث منكر
  .وباقي رجال السند كلهم ثقات 

  :تخريج الحديث : ثانياً
 وعمـر  بكـر  وأبي وسلم عليه اهللا صلى النبي قبر في جاء ما باب ، كتاب الجنائز  ،أخرجه البخاري في صحيحه   

 باب قصة البيعة واالتفاق على      ، وذكر فيه قصة، وفي كتاب فضائل الصحابة       ١٣٢٨ ح ١/٤٦٩ا  عنهم اهللا رضي
  .بنحوه، من طريق حصين به ٣٤٩٧ ح ٣/١٣٥٣رضي اهللا عنه عثمان 

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .  رواه البخاري في صحيحه 

   .٣٣ ح١/٢١كتاب اإليمان، باب عالمات المنافق  (4)
َل حدثَنَا نَاِفع بن ماِلِك بِن َأِبي عـاِمٍر        حدثَنَا سلَيمان َأبو الرِبيِع قَاَل حدثَنَا ِإسماِعيُل بن جعفٍَر قَا          : سند الحديث  (5)

  .َأبو سهيٍل عن َأِبيِه
  : دراسة الحديث (6)
  :رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

م  بتقـدي ٢٥٩٨ ح ٣/١٠١٠أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب قوله تعالى من بعد وصية يوصى بهـا أوديـن    
  .وتأخير فيه، من طريق سليمان أبي الربيع 
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  .)١( "وإن صام وصىل وزعم أنه مسلم " وزاد مسلم

  . وحذر اإلسالم من الغدر وعدم الوفاء بالعهد، وتوعد الغادر بالعذاب األليم يوم القيامة 

َأن رسوَل اللَّـِه  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما،  )٣(بسنده   )٢( أخرج البخاري في صحيحه      - ٣٨
ٌإن الغادر ينصب لـه لـواء ":ه علَيِه وسلَّم قَالَ   صلَّى اللَّ  َ ُ ُ َِ َِ ْْ ُ َ َ َّ ِيـوم القيامـة، فيقـال هـذه غـدرة فـالن بـن  )٤( ِ ْ َ ِْ َ ُْ َ َُ َ ُ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ُِ

ٍفالن َ ُ")٥(.  

                                                                                                                                          
 من طريق قتيبة ،وفي كتاب األدب،       ٢٥٣٦ ح ٢/٩٥٢وأخرجه في  كتاب الشهادات ،باب من أمر بإنجاز الوعد           

.   بمثله من طريق ابن سالم       ٥٧٤٤ ح ٥/٢٢٦٢باب قوله تعالى يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقين            
 بمثله، من طريق يحيى بن أيـوب، وقتيبـة           ٥٩ ح ١/٧٨يمان باب بيان خصال المنافق      وأخرجه مسلم كتاب اإل   

  .  جميعهم، يتابع سليمان أبو الربيع في الرواية عن اسماعيل بن جعفر به
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 
   .٥٩ ح١/٧٨  كتاب اإليمان، باب بيان خصال المنافق  (1)
    .٥٨٢٤ ح٥/٢٢٨٥ما يدعى الناس بآبائهم كتاب األدب باب  (2)
  .حدثَنَا عبد اللَِّه بن مسلَمةَ عن ماِلٍك عن عبِد اللَِّه بِن ِدينَاٍر : سند الحديث (3)
ـ  تنصب العرب وكانت ،له الشهرةعالمة اللواء موضوع ألن ،الناس في بها يشهر عالمة :أي  (4)  فـي  ةاأللوي

  .به يفي وال أمر على يواعد الذي فهو الغادر واما ،بذلك لتشهيره ،الغادر غدرةل لةفالح األسواق
   ) .١٢/٤٣شرح النووي على صحيح مسلم : انظر(

   : دراسة الحديث (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 الميتـة  الجارية بقيمة فقضي ماتت أنها فزعم جارية غصب إذا باب، كتاب الحيل ، أخرجه البخاري في صحيحه   
  بنحوه، من طريق عبد اهللا بـن         ٦٥٦٥ ح ٦/٢٥٥٥ثمنا القيمة تكون وال القيمة ويرد له فهي صاحبها وجدها ثم

  . دينار 
 ٣٠١٦ ح٣/١١٦٤وأخرجه البخاري أيضا في صحيحه، أبواب الجزية والموادعة، باب إثم الغادر للبر والفـاجر    

   بنحوه، ٦٦٩٤ ح٦/٢٦٠٣بخالفه فقال خرج ثم شيئا القوم عند قال إذا باب وفي كتاب الفتن بجزء منه،
 بنحوه،  كالهما من طريق نافع، يتابع        ١٧٣٥ ح ٣/١٣٥٩وأخرجه مسلم كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر         

  .عبد اهللا بن دينار في الرواية عن ابن عمر به  
 ،وبزيـادة   ٣٠١٥ ح ٣/١١٦٤زية والموادعة، باب إثم الغادر للبر والفاجر        وأخرجه البخاري أيضا في أبواب الج     

 بنحـوه،  ١٧٣٨ ح٣/١٣٥٩يرى يوم القيامة وينصب، وأخرجه مسلم كتاب الجهاد والسير باب تحـريم الغـدر          
  .كالهما عن أنس به 
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 ألن ،العامة الوالية صاحب من سيما ال ،الغدر تحريم غلظ الحديث وفي: ابن حجر قال   
 :قيـل و،  الوفـاء  على لقدرته ،الغدر إلى مضطر غير نهوأل ،كثير خلق إلى ضرره يتعدى غدره

 تقلـدها  التـي  لإلمامة أو لرعيته عهوده في غدر إذا اإلمام ذم في ورد الحديث هذا أن المشهور
 عـن  الرعية نهي المراد: وقيل ،بعهده غدر فقد الرفق ترك أو فيها خان فمتى ،بها القيام والتزم
 أدري وال ،الفتنـة  من ذلك على يترتب لما ،لمعصيته تعرضت وال عليه تخرج فال باإلمام الغدر
  .)١(ذلك من أعم على الخبر حمل من المانع ما

فالوفاء من شيم الكرام ومن صفات الصالحين، فكم من عهد قطعه المسلم على نفسه لـم                
 يف به، وأول هذه العهود هي العهد مع الرب المعبود، فالواجب عليه أن يوفي بعهده مع اهللا فـي    

  .خوانه المسلمينثم مع إالطاعة، واالستقامة على أمره، 

ولو نظرنا إلى المجتمع المسلم من حولنا كم عهداً قطع؟ وكم وعداً أخذ؟ كفانـا الوعـود      
التي تبقى حبراً على ورق، دون أدنى مسؤلية يتحملونها للـذود   والتي نسمع من القادة والزعماء،      

   ! .عن حمى اإلسالم وتحقيق وحدة المسلمين

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                          

  .دري  بنحوه عن أبي سعيد الخ١٧٣٨ ح٣/١٣٥٩وأخرجه مسلم كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر 
  : الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 
   . ٦/٢٨٤فتح الباري  : انظر(1)
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 مصدر عزة األمة ومجدها المفقود، رفع اهللا بهما اإلسالم وأهله حتى             هما الكتاب والسنة 
 أعزنـا  ما بغير العز نطلب فمهما،  باإلسالم اهللا فأعزنا قوم أذل كنا ناإ: "قال عمر رضي اهللا عنه    

هذه العزة والمكانة حصلوها بتمسكهم بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا            ف )١(  "اهللا أذلنا ،به اهللا
  .عليه وسلم 

 َأمـا ِإن  : رضي اهللا عنه، أنه قالعمر عن)٣(  بسنده    )٢(  أخرج اإلمام مسلم في صحيحه       - ٣٩
ُإن اهللاََّ يرفع  ": نَِبيكُم صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَد قَاَل َ ْ َ َّ َهبذا الكتاب أقواما ويضع به آخرينِ ُ َ َِ َِ َِ َِ َ ً َْ َ ِ ِْ َ " )٤( .  

، رفعة لـصاحبه    بمقتضاه والعمل شأنه وتعظيم بالقرآن اإليمانفي الحديث إشارة إلى أن      
وتشريفا له في الدنيا واآلخرة، ومن تخلى عن القرآن وتعاليمه فله الخزي والوضع فـي الـدنيا                 

تورها وقوامها كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله صلى اهللا عليـه           فكيف إذا كانت األمة دس     واآلخرة،
  .وسلم؟ أمة متحدة على هذا المنهج يرفعها اهللا عز وجل ويعلى قدرها في الدنيا واآلخرة 

   ).٥( "نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق السنة سفينة:"وهذا مالك رحمه اهللا يقول 

 والعمل بمقتضاهما، وجعلهما نجـاة مـن الهلكـة          فالقرآن والسنة أمر اهللا بالتمسك بهما      
  .والفرقة

                                                
 شـرط  علـى  صحيح حديث هذا:  وقال  ٢٠٨ ، ٢٠٧ ح ١/١٣٠أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب اإليمان        (1)

   .٣٤٤٤٤ ،٣٣٨٤٧ ح ٩٣ ،٧/١٠، ورجال السند كلهم ثقات، وابن أبي شيبة في مصنفه الشيخين
 أو فقـه  مـن  حكمة تعلم من وفضل ،ويعلمه بالقرآن يقوم من فضل باب، صالة المسافرين وقصرها  كتاب   (2)
   .٨١٧ ح١/٥٥٩ها علم و بها فعمل غيره
ِن واِثلَةَ  حدثَِني زهير بن حرٍب حدثَنَا يعقُوب بن ِإبراِهيم حدثَِني َأِبي عن ابِن ِشهاٍب عن عاِمِر ب           :سند الحديث  (3)

  .َأن نَاِفع بن عبِد الْحاِرِث
   :دراسة الحديث  (4)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

  . أخرجه مسلم في صحيحه 
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه مسلم في صحيحه 
 ، ٧/٣٣٦،بيـروت  – العلميـة  الكتـب   دار علي شيري، :حقيق   دراسة وت  ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي     (5)

 ، ذم الكـالم وأهلـه للهـروي،       ١٤/٩دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،       تاريخ دمشق البن عساكر،      :وانظر
  .٥/٨١ ،م١٩٩٨- هـ١٤١٨ -المنورة المدينة  - والحكم العلوم مكتبة، الشبل العزيز عبد الرحمن عبد :تحقيق
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 فـي  اهللا عنـد  لكـم  خير، والرسول اهللا إلى شيء من فيه تنازعتم ما رد: "قال الطبري 
  .)٢(" والفرقة التنازع وترك األلفة إلى يدعوكم ذلك ألن ،دنياكم يف لكم وأصلح معادكم

، فالرجوع إلـى    )٣(أهدى فهو منبعه من الماء صفو ونشرب معدنه من الحق لنأخذ فتعالوا
الحق خير من التمادي في الباطل، والحق في كتاب اهللا وفي سنة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                   

  . وسلم
 عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما فـي           )٥(بسنده   )٤(حيحه   أخرج اإلمام مسلم في ص     - ٤٠
ُ َقـد تركـت  " : فكان مما قال صلى اهللا عليـه وسـلم  )٦(النبي صلى اهللا عليه وسلم وخطبته       حجة ْ َ َْ َ

ِفيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ِ ِِ ْ ْ َ ُْ َ َ ََ ْ ُ ْ َ ْْ ِ ُّ َ ُكتاب اهللاَِّ، ُ َ َوأنتم تسألون عني ف، ِ ِّ ُ َُ ََ ُ َ ْ ْ ْ َام أنتم قائلونَ ُ ِ َ ْ ُ ْ َ ُقالوا، َ ُنشهد : َ َ ْ َ
َأنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال َ َ ََ َ َ ْْ َ َ َّ َ ََ ْ َّْ َ ََّ ِبإصـبعه الـسبابة يرفعهـا إىل الـسامء وينكتهـا إىل النـاس، : َ َّ ُ َْ َِ ِ َِ َُ َ َّ ْ َ ََّ ُ َ َّ َ ِْ ِ ِ َِ َ ِ
ٍاللهم اشهد اللهم اشهد ثالث مرات  َّ َ َّ ََّ َ ْ َْ َّ َّْ َْ ُ َ ُ" )٧(.    

                                                
   .٥٩ء آية سورة النسا (1)
 بـن  سامي، تحقيق تفسير القرآن العظيم البن كثير:  ، وانظر ٥٠٦ /٨جامع البيان في تأويل القرآن للطبري        (2)

  . ٢/٢٤٣،م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠  ،٢ ط– والتوزيع للنشر طيبة  دار،سالمة محمد
  .٤/٧٨٥ فتح القدير للشوكاني :انظر (3)
  . وهوجزء من حديث حجة الوداع١٢١٨ ح٢/٨٨٦يه وسلم  كتاب الحج، باب حجة النبي صلى اهللا عل (4)
حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ وِإسحقُ بن ِإبراِهيم جِميعا عن حاِتٍم قَاَل َأبو بكٍْر حدثَنَا حاِتم بـن                    :سند الحديث    (5)
مٍداِإسمحِن مفَِر بعج نع ِنيدَأِبيِهِعيَل الْم نع .  
  .المراد حجة الوداع وخطبتها  (6)
   :دراسة الحديث  (7)
  : دراسة رجال السند : أوالً

 المعروف اهللا عبد أبو الهاشمي ،طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن  جعفر هو:جعفر بن محمد    
   ) .١٤١تقريب التهذيب ص (إمام فقيه صدوق ،بالصادق

: شافعي وقال ثقة مأمون في مناظرة جرت بينهما، وابن أبي خيثمة، ويحيى بن سـعيد وقـال  وثقه ابن معين، وال  
 وقد منه أفقه رأيت ما حنيفة أبو  وقال كان يحفظ، وابن أبي حاتم، وابن عدي، وابن حبان، والعجلي،  والنسائي،             

، األعـالم  السادة  أحد ،لمدنيا بالصادق المعروف: ، والذهبي، وقال  للمنصور يدخلني لم ما الهيبة من له لنيتدخ
 فحديثـه  الثقات عنه حدث إذا مأمونا صدوقا كان :الساجي وقاله،  ب يحتج وال الحديث كثير كان :سعد بنا وقال

 ، الجرح والتعديل البـن  ١/٢٧٠ ، معرفة الثقات للعجلي ٣/١٥٧تاريخ ابن معين رواية الدوري      :انظر  ( مستقيم



 ٨٢

 والعـصمة  ،منهمـا  إال هـدى  وال عنهما عدول ال اللذان األصالن هما: "والسنة القرآن
 إذا المحـق  بين الالئح والبرهان الواضح الفرقان وهما ،بحبلهما واعتصم بهما تمسك لمن والنجاة
 الـدين  مـن  معلـوم  متعـين  والسنة الكتاب إلى الرجوع فوجوب ،خالهما إذا والمبطل اقتفاهما

    ) .١ ("بالضرورة
   صلَّى لَنَـا   :"قَاَل)  ٤(عن الِعرباض بن سارية      )٣(  بسنده    )٢(  أخرج اإلمام أحمد  في مسنده      - ٤١

       رالْفَج لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسِليغَةً      ،رِعظَةً بوظَنَا معنَا فَولَيَل عَأقْب ثُم ،   نيا الْـَأعفَتْ لَهذَر 
 َ:قَـال ،  كََأن هِذِه موِعظَـةُ مـودٍع فََأوِصـنَا   ، يا رسوَل اللَّهِ   :َأو قَالُوا :  قُلْنَا ،ِمنْها الْقُلُوب ووِجلَتْ  

ْأوصيكم بتقوى اهللاَِّ والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم يرى بعدي اخ" ْ ً َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ  ْ َّ ُْ ْ َّ ِ ُِ َِ َْ ْ َّ ِ ًتالفا ُ َ ِ
ِكثريا، فعلـيكم بـسنتي وسـنة اخللفـاء الراشـدين املهـديني، وعـضوا عليهـا بالنواجـذ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َّ َِ َِ َ ْْ ِّ َّ ُ ُ ْ َْ َ َُّ َْ َُْ ُ َ ْ وإيـاكم )٥(،ً َُّ ِ َ

ٌوحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة وإن كل بدعة ضاللة   ٌ َ َ ََ َ َّ ََّ ٍ ٍ َِ َ َ َْ ُ ْ َ ُ َِ َِّ ْ ُ َّ ْ ُِ ِ ِ ُ ُ ْ" )٦(.  
                                                                                                                                          

، تـذكرة الحفـاظ للـذهبي       ٧/١٩٠، لسان الميزان البن حجـر       ٦/١٣١ن   ، الثقات البن حبا    ٢/٤٨٧أبي حاتم   
١/١٦٦(.  

  .هو ثقة : قال الباحث
.وباقي رجال السند كلهم ثقات   

:تخريج الحديث : ثانياً  
.في صحيحهأخرجه مسلم   

: الحكم على الحديث : ثالثاً  
.رواه مسلم في صحيحه   

   .٣/٢٤٠ للمناوي  شرح الجامع الصغير،فيض القدير (1)
  .  ١٧١٨٤ ح٤/١٢٦ (2)
  .حدثَنَا الضحاك بن مخْلٍَد عن ثَوٍر عن خَاِلِد بِن معدان عن عبِد الرحمِن بِن عمٍرو السلَِمي  :سند الحديث (3)
 أتـوك  ما إذا الذين على وال "تعالى قوله فيه نزل ممن هوو،  الصفة أهل من مشهور صحابي نجيح أبو: هو (4)

 مات :خليفة قال، و جدا اإلسالم قديم كان :عوف بن محمد وقال ،األربعة السنن في وحديثه حمص نزل "لتحملهم
  .)٤/٤٨٢اإلصابة في تمييز الصحابة (  .وسبعين خمس سنة ذلك بعد مات :مسهر أبو وقال ،الزبير بنا فتنة في
 أواخُـر  وهـي  ،واألسـنان  الفَِم بجميع عض بالنَّواِجِذ العض ألن ،الدين بأمِر االسِتمساِك شدة في مثَل هذا (5)

 واألكثـر  . الـضحك  عنـد  تَبدو التي وهي الضواِحك : األسنان من  النَّواِجذُ ،األنياب بعد التي : وقيل ،األسنان
، لـسان   ٥/٤٨ ، ٣/٤٩٤االثير  النهاية في غريب األثر البن      : انظر( األول والمراد . األسنان أقْصى أنها األشْهر

   ).٣/٥١٣العرب البن منظور 
   :  دراسة الحديث  (6)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  ) .١٣٥تقريب التهذيب ص (القدر يرى أنه إال ،ثبت ثقة ،الحمصي خالد أبو وهأب ،يزيد بنا هو:ثور 
  .هو ثقة وليس في الحديث دعوة لبدعته:قال الباحث 
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  ).١٩٠تقريب التهذيب ص . (كثيرا يرسل عابد ثقة اهللا عبد أبو الحمصي عي الكال :خالد بن معدان

كتاب السنة باب في لزوم الجماعـة       . (وقد صرح بالسماع عن عبد الرحمن السلمي عند أبي داود           : قال الباحث 
  ) .٤٦٠٧ ح٢/٦١٠

   ) .٣٤٧تقريب التهذيب ص .(مقبول الشامي السلمي عبسة بنا  :عبد الرحمن بن عمرو السلمي
 الموعظـة  فـي  واحـد  حديث الكتب في وله ،ومائة عشر سنة مات :سعد بنا وقال ،الثقات في حبان بنا ذكره

 يـصح  ال أنـه  الفاسي القطان وزعم ،المستدرك في والحاكم حبان وابن :، وقال ابن حجر قلت    الترمذي صححه
 ، ٥/١١١الثقات البـن حبـان      (صدوق  : ، وقال الذهبي  التابعين من األولى الطبقة في مسلمة وذكره حاله لجهالة

   ) .٦/٢١٥ ، تهذيب التهذيب البن حجر ١/٦٣٨الكاشف للذهبي  
حجر بن حجر، ويحيى بن المطاع، ومهاصر بـن     ( تابعه في الرواية عن العرباض       صدوق، وقد هو:قال الباحث   

  .  كما سيبين في التخريج )حبيب 
  :تخريج الحديث : ثانياً

وابن ماجة في سـننه   ،و ٢٦٧٦ ح٥/٤٤كتاب العلم باب األخذ بالسنة واجتناب البدع    ، أخرجه الترمذي في سننه   
  ، وأحمد فـي     ٤٣ ح ١/١٥كتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين             

ي فـي الكبيـر      بنحوه ، والطبران   ٩٥ ح ١/٥٧، والدارمي في المقدمة باب اتباع السنة        ١٧١٨٤ ح ٤/١٢٦مسنده  
  بنحوه،ستتهم من طريق     ٣٣١ ح ١/١٧٥ ، ٣٢٩ ح ١/١٧٤ ، والحاكم في مستدركه كتاب العلم        ٦١٧ ح ١٨/٢٤٥

  . عبد الرحمن السلمي به 
الصالة ،   بنحوه دون ذكر وقت      ٤٦٠٧ ح ٢/٦١٠وأخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في لزوم الجماعة            

 ، المقدمـة ،، وابن حبان في صـحيحه فظ صلى بنا صالة الصبح   ، بنحوه، بل  ١٧١٨٥ ح ٤/١٢٦وأحمد في مسنده    
 كتاب العلـم    ،والحاكم في المستدرك   ، بنحوه ٥ ح ١/١٧٨نقال وأمرا وزجرا    باب االعتصام بالسنة وما يتعلق بها       

  .يتابع عبد الرحمن  ) حجر بن حجر( بنحوه، أربعتهم من طريق عبد الرحمن السلمي و٣٣٢ ح١/١٧٦
 باب اتباع سـنة الخلفـاء الراشـدين         ، كتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم      ، سننه  وأخرجه ابن ماجه في   

 والحـاكم فـي     ،٦٢٢ ح ١٨/٢٤٨والطبراني في الكبيـر     ،  ، دون ذكر وقت الصالة     بنحوه ٤٣ ح ١/١٥المهديين  
  .المطاع  أبي    بنحوه، ثالثتهم من طريق يحيى بن٣٣٣ ح١/١٧٧كتاب العلم  ،مستدركه

  . بنحوه من طريق مهاصر بن حبيب ٦٢٣ ح١٨/٢٤٨اني في الكبير  وأخرجه الطبر
  . بنحوه من طريق عبد الرحمن بن أبي بالل ٦٢٤ ح١٨/٢٤٩وأخرجه الطبراني في الكبير 
  .  من طريق جبير بن نفير٦٤٢ ح١٨/٢٥٧وأخرجه الطبراني في الكبير 

  .ابر  من طريق يحيى بن ج١٣٧٩ ح٢/٢٩٨وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين 
المطاع، ومهاصر بن حبيب ، وعبد الرحمن بن أبي بالل، وجبير بن أبي حجر بن حجر، ويحيى بن (م ستته
  .يتابع عبد الرحمن السلمي في روايته عن العرباض به ) ويحيى بن جابر نفير،
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

، "هـذَا حـِديثٌ حـسن صـِحيح       " :َأبو ِعيسى قَاَل   لغيره،   صحيح، وبالمتابعات يرتقي إلى ال    حسنالحديث إسناده   
 ،محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريـزي      ، ل  المصابيح مشكاة  وفي وصححه األلباني في تعليقه على سنن أبي داود،       

 ،١/٣٦ م، ١٩٨٥ -هــ    ١٤٠٥ ،  ٣ ط –  بيـروت  -المكتب اإلسـالمي    ،  محمد ناصر الدين األلباني   :تحقيق  
  . على المسند وصححه األرناؤوط في تعليقه
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 ،بـالقبول  وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  نبيهم وصية العقالء الهداة ىتلققرآن والسنة؛   فمن ال 
 علموا بل عنها يرغبوا فلم  الراشدين، الخلفاء من المرشدة الهداة وسنة سنته على التوطين ولزموا

 هـم  الـذين  الهـدى  أئمة بعده وسنته ،السالم عليه سنه ما بتتبع إال ،ممكن غير عليها الثبوت أن
 الـشبهات  مـن  يتولد وما ،القلوب وبخواطر ،النفوس بهواجس االشتغال فتركوا ،أمته في خلفاؤه
 عنهـا  فـارقهم  التـي  المحجة عن يزيغوا أن من خوفا ،العقول وقضايا النفوس آراء تولده التي

 - وجـل  عز - اهللا عن جاءهم ما مع ا،بنهاره ليلها شبه الذي،  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 بالتسليم نفسه تطب ولم أحكامه في طعن أو ،خالفه عمن اإليمان بنفي المصرح لبليغا الوعيد من
  .)١(ه ل

هـذه   فيه رسول اهللا  وفيه توجيهات عظيمة جامعة، فقد أسدى،هذا الحديث أصل عظيم
أرشدهم إلى أمور عظيمة، ال قوام لدينهم ودنيـاهم    حيث، إلى األمة اإلسالمية،النصيحة العظيمة

 وال قيام لدينهم وال دنياهم إال بإمـام  ،لمشاكلهم إال بتنفيذها بدقة مها واتباعها، وال حلإال بالتزا
 ،اهللا  وينفذ فـيهم شـريعة  ،صالح عادل يقودهم بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ولمـصلحة اإلسـالم    ،  هم راية الجهاد إلعالء كلمة اهللا      ويرفع ل  ، ويوحد كلمتهم  ،وينظم صفوفهم 
اإلسالم الطاعة بالمعروف علـى األمـة        يفرض ،والمسلمين وحفاظاً على وحدتهم وحقنا لدمائهم     
  .رالعصيان إلى الكف لولي األمر وإن كان عاصياً ما لم يخرج به

 قَاَل رسوُل   :قَالَتْعن عائشة رضي اهللا عنهما      ) ٣(بسنده  ) ٢( أخرج اإلمام مسلم في صحيحه       - ٤٢
لَّى اللَّهاللَِّه صلَّمسِه ولَيٌّمن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ": ع َ ُ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َُ َ َْ َِ َ َ َ ِ َ َِ" )٤(     

                                                
ـ ١٤٠٥،   ١ ط –  الـدار البيـضاء    -دار الثقافة    ،فاروق حمادة : تحقيق   ،الضعفاء لألصبهاني : انظر(1)   –هـ

  .١/٤٧، م١٩٨٤
   .١٧١٨ ح٣/١٣٤٣كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور  (2)
باِح وعبد اللَِّه بن عوٍن الِْهلَاِلي جِميعا عن ِإبراِهيم بِن سعٍد قَـاَل             حدثَنَا َأبو جعفٍَر محمد بن الص     : سند الحديث  (3)

  .ابن الصباِح حدثَنَا ِإبراِهيم بن سعِد بِن ِإبراِهيم بِن عبِد الرحمِن بِن عوٍف حدثَنَا َأِبي عن الْقَاِسِم بِن محمٍد 
   :دراسة الحديث (4)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

  بنحوه، ٢٥٥٠ ح ٢/٩٥٩أخرجه البخاري، في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود              
  .، وعبد اهللا بن عون، في الرواية عن إبراهيم بن سعدمن طريق يعقوب، يتابع أبا جعفر

مـن  "  بفـظ  ١٧١٨ ح٣/١٣٤٣ محدثات األمور وأخرجه مسلم ،كتاب األقضية ،باب نقض األحكام الباطلة ورد    
  .من طريق محمد بن جعفر الزهري، يتابع إبراهيم بن سعد في الرواية عن أبيه به"  عمل عمال

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
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   خَـطَّ لَنَـا  :قَاَلعن ابن مسعود رضي اهللا عنه  )٢( بسنده )١( أخرج اإلمام أحمد في مسنده       - ٤٣
ْهذا سبيل اهللاَِّ، ثم خط خطوطا عـن يمينـه وعـن " :ثُم قَاَل ،لَّه علَيِه وسلَّم خَطا    رسوُل اللَِّه صلَّى ال    َ َ ْ َ َِ ِ ِ َ َّ ًَ ُ َُّ َ ُ ُ َِ

َشامله ثم قال  َ َُّ ِ ِ ٌهذه سبل :َِ ُ َُ ِ ُقال يزيدِ ِ َ َ ٌ متفرقة)٣( َ َ َِّ ِ ،عىل كل سبيل منها شيطان يـدعو إليـهَُ ِْ َ ْ ََ ِّ َِ ُ َْ ْ ٌُ َ َ َ ٍ   ثُـم قَـرَأ   ، "ِ

 M  Y  X  WV  U  T   S    R   Q   P  ON  M   L   K  J[  Z   
\)٤(  L )٥( .   

                                                                                                                                          
  .رواه الشيخان 

    .٤١٤٢ ح١/٤٣٥ (1)
دثَنَا عبد الرحمِن بن مهِدي وحدثَنَا يِزيد َأخْبرنَا حماد بن زيٍد عن عاِصِم بِن َأِبي النَّجوِد عن                 ح :سند الحديث   (2)

  .َأِبي واِئٍل
  ).٦٠٦تقريب التهذيب ص (عابد متقن ثقة ،الواسطي خالد أبو موالهم ،السلمي زاذان بن هارون بن يزيد:هو(3)

   .١٥٣سورة األنعام آية  (4) 
  : دراسة الحديث  (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

 بكـر  أبـو  الكـوفي  مـوالهم  األسدي وجيم بنون النجود أبي بن وهو بهدلة بن عاصم : عاصم بن أبي النجود   
  ).٢٨٥تقريب التهذيب ص (مقرون الصحيحين في وحديثه القراءة في حجة أوهام له صدوق المقرىء

 أن :ويقـال ، بـه  بـأس  ال :معـين  بن وقالد، وأحمد، وأبو زرعة، والعجلي، ويعقوب بن سفيان،   وثقه ابن سع  
 :أبيـه  عـن  حـاتم  أبي بنا وقال ،وائل وأبي  بن حبيش  زر في عليه يختلف وكان حدث وهو عليه قرأ األعمش
 صـاحب  وحمـاد  ،قرآن صاحب عاصم :أيضا وقال،  الحديث ثبت في عليه األعمش يختار شعبة وكان ، صالح
 ولم ،ثقة هو :يقال أن محله وليس الحديث صالح،  الصدق محل عندي محله : ل أبي فقا،  إلينا أحب وعاصم ،فقه
 سوء إال فيه يكن لم :العقيلي وقال ،الحفظ سيء عاصم اسمه من كل كان فقال علية بن فيه تكلم وقد بالحافظ يكن

  .شيء حفظه في :الدارقطني وقال ،نكرة حديثه في :خراش بن وقال ،بأس به ليس :النسائي وقال، ،الحفظ
 ، الجرح والتعديل البن ١/٤٢٠ ، العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد        ٦/٣٢٠الطبقات الكبرى البن سعد     :انظر ( 

 ، تهذيب التهذيب البن    ١/١٥٠ ، تاريخ أسماء الثقات البن شاهين        ٧/٢٥٦ ، الثقات البن حبان      ٦/٣٤٠أبي حاتم   
   ). ٥/٣٥حجر
 فـي مـسند     ، تابعه األعمش في الرواية عن أبي وائل       صدوق له أوهام كما قال ابن حجر، وقد       هو  :الباحث  قال  

  .١٦٩٤ ح٥/١١٣البزار 
  .وباقي رجال السند ثقات 

  :تخريج الحديث : ثانياً
 بنحوه ،والدارمي فـي  ٤٤٣٧ ح١/٤٦٥ ، أحمد في مسنده      ١١١٧٤ ح ٦/٣٤٣أخرجه النسائي في السنن الكبرى      

 وابن حبان في صحيحه المقدمة باب االعتصام بالسنة ومـا     بنحوه، ٢٠٢ ح ١/٧٨باب كراهة أخذ الرأي     المقدمة  
 بنحوه، والحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، باب تفسير سورة األنعام    ٦ ح ١/١٨٠ يتعلق بها نقال وأمرا وزجرا    
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 اهللا سـبيل  ،الـصالح  والعمل الحق االعتقاد وهما المستقيم، والصراط القويم الدين هذا "
 الحق سبيل اجتماع يمكن الف ،االستقامة غاية على كونه في الخط مثل ،وأصحابه عليه هو الذي
  .)١( "الناجية الفرقة هي المستقيم والصراط الحق سبيل أصحاب أن وفيه الباطلة، السبل مع

  منهج رسول،االعتصام بالحق والرجوع إلى النهج السويال سبيل إلى وحدة األمة إال بف

إال كتـاب   ، وما سنتهم ومنهجهم– رضي اهللا عنهم –اهللا صلى اهللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين 
 عليـه وسـلم   صـلى اهللا   وسنة رسـول اهللا ،ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه اهللا الذي

الحاسمة للخالفات الواقعة بين الفـرق    وفيهما الحلول الصحيحة،المطهرة، ففيهما النجاة والسعادة
 وكل الحلـول  ،ويجمع كلمة المسلمين على الحق  على الوجه الذي يرضي اهللاوإنهائها ،اإلسالمية

  .لوعاقبتها الفش التي تقدم على غير هذا الوجه فخاطئة
  

عتمد على القـرآن وال علـى        ال ت  ،حقاً أن ترى كثيراً من األمة اإلسالمية       ؤسفإنه من الم        
 وصدق فيها قول الرسـول      ،وقد طغت البدع على السنن في عبادتها وتقاليدها       ،  عقائدهاي  السنة ف 
ً لتتبعن سنن من كان قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حتى لو دخلوا" :اهللا عليه وسلم  صلى جحر  ً

  .)٢( " ضب لدخلتموه
  

                                                                                                                                          
- دار المعرفـة   ٢٤٤ ح ١/٣٣  بنحوه وقال صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ، والطيالسي في مسنده          ٣٢٤١ ح ٢/٣٤٨

  .بيروت، بنحوه ، ستتهم من طريق عاصم 
ـ    ١٦٩٤ ح ٥/١١٣وأخرجه البزار في مسنده       مـن  ١٦٧٧ ح٥/٩٩ه كـذلك   بنحوه من طريق األعمش ،وأخرج

  . من طريق الربيع بن خثيم ١٨٦٥ ح٥/٢٥١وأخرجه كذلك  ،طريق منصور
  . رواية عن أبي وائل به  في الاًيتابع عاصم)  والربيع ، ومنصور،األعمش(ثالثتهم 

ى اهللا عليه وسـلم     أخرجه ابن ماجه في سننه في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم باب اتباع سنة رسول اهللا صل               
صـبحي  : تحقيـق    ،، وعبد بن حميد في مسنده      بنحوه ١٥٣١٢ ح ٣/٣٩٧حمد في مسنده    وأ ،  بنحوه  ١١ ح ١/٦

ـ ١٤٠٨ ، ١ ط–  القـاهرة –تبـة الـسنة    مك،محمـود محمـد خليـل الـصعيدي       و، البدري السامرائي   – هـ
  . ثالثتهم عن جابر، بنحوه، ١١٤١ ح١/٣٤٥م،١٩٨٨
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

 وبالمتابعـة يرتقـي إلـى     ألن فيه عاصم صدوق له أوهام، وهذا الحديث ليس من أوهامه    الحديث اسناده حسن،  
  .ي في تعليقه على سنن ابن ماجة الصحيح لغيره، وللحديث شاهد من رواية جابر، وصححه األلبان

 الجامعـة  - واإلفتـاء  والـدعوة  العلمية البحوث إدارة،   للمباركفوري المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة (1)
   . ١/٢٦٥،م ١٩٨٤ ، هـ ١٤٠٤ - ٣ط-الهند بنارس - السلفية

سـيأتي    ٣٢٦٩ ح ٣/١٢٧٤كتاب األنبياء، باب ماذكر عن بنـي إسـرائيل           أخرجه البخاري في صحيحه،      (2)
  . ٢٠٤ص في مطلب التقليد األعمى من الفصل الثالث  مفصالًتخريجه
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 ووالَةُ اَألمـِر بعـده   -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم- سن رسوُل اِهللا ":وهذا مالك رحمه اهللا يقول

ـ   ِبها اتِّباع ِلِكتَاِب اِهللا، واسِتكماٌل ِبطَاعِة اِهللا، وقُوةٌ علَى سنَناً، اَألخْذُ هـٍد تَِغييرَألح سِن اِهللا، لَيا ِدي
فَهـو   شَيٍء خَالَفَها، مِن اهتَدى ِبها، فَهو مهتٍَد، ومـِن استَنـصر ِبهـا،    والَ تَبِديلُها، والَ النَّظَر ِفي

،نْؤِمِنيِل المِبيس رغَي عا، اتَّبكَهتَر نمو ،رونْصم   ،ـنَّمهج الَهَأصلَّى، وا تَواُهللا م الَّهوـاءتْ وسو 

  . )١(" مِصيراً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .٨/٩٨سير أعالم النبالء (1) 
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بعد حديثنا عن اإليمان باهللا تبارك وتعالى ودوره في قيام الوحدة، نأتي إلى الكالم عـن                
  .التطبيق العملي لإليمان؛ عن مكارم األخالق ودورها في الوحدة 

 لما لها من تأثير في حيـاة الـشعوب          ،سالم في التمسك بمكارم األخالق    رغب اإل  ولقد  
وبـشروا بهـا فـي      وحينما حمل أجدادنا األوائل رسالة الهدىية،وخاصة أمتنا اإلسالم وعزتها،
وطبـاع الفروسـية    رض وأرجاء المعمورة، كانت شمائلهم تفيض بمحاسن األخـالق أقطار األ

 فـي    رسـخت   التي  وتقديرها، األخرى م الحسنة احترام األمم   وشيمها، ولذلك فقد اكتسبوا بقدوته    
  .قلوبهم مبادئ الدين الجديد ومحبته عن قناعة وطواعية

M  m   l 7 8 فمكارم األخالق من أعظم صفات النبي صلى اهللا عليه وسـلم،             k
  nL)وقد أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم بمكارم األخالق، )١.  
 :قَـالَ  عن ابن عباس رضي اهللا عنهمـا ، )٣(بسنده  )٢(ي صحيحه  أخرج اإلمام البخاري ف   - ٤٤

ِملا بلغ أبا ذر مبعث النبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم قال ألخيه ِ ِ َِ َ َّ َ ََ ُ َ َََّ َ ِّ َ ٍَّ ْ َ َ ْ َ ََ َّ ِ َّ َ َاركب إىل هذا الوادي فـاعلم يل علـم : َ ْ ْْ َ ِْ ِِ ْ َ ََ َْ َ َِ
َهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ي ُ َ ٌُّ ُ َِّ َ َّ َ ُ ْ ِ َّ ِ َ َّأتيه اخلرب من السامء، واسمع من قوله ثم ائتني، فانطلق األخ حتى َ َْ ْ ْ ْ َ ْ َُ َ ْْ ََ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َ َّ ُ َِ

ُقدمه وسمع من قوله، ثم رجع إىل أيب ذر فقال له َ َ ْ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َ ٍَّ َ َّ َ َِ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِرأيته يأمر بمكارم األخالق  ":ِ َ ْ َُ ْ ِ َِ َْ ُ ُ َ ْ َِ ُ    .)٤("احلديث...َ

                                                
   .٤سورة القلم آية  (1)
   .٣٦٤٨ ح٣/١٤٠١ كتاب فضائل الصحابة، باب إسالم أبي ذر  (2)
  .حمِن بن مهِدي حدثَنَا الْمثَنَّى عن َأِبي جمرةَحدثَِني عمرو بن عباٍس حدثَنَا عبد الر: سند الحديث (3)
   :دراسة الحديث (4)
  : دراسة رجال السند : أوالً

 . وهـم  ربمـا  صـدوق  ،األهـوازي  أو ،البصري عثمان أبو ،الباهلي العباس بن عمروهو : عمرو بن عباس  
   ) .٤٢٣تقريب التهذيب ص(

 سـنة  الحجة ذي في مات :الملك عبد بن محمد عن داود أبو وقال ،خالف بمار :وقال ،الثقات في حبان بنا ذكره
 حـسن  هـو : ، ووثقه الدارقطني، وقال الـذهبي     حديث عشر أربعة البخاري عنه روى، ومائتين وثالثين خمس

 ، تهذيب   ١/٢٥٠ ، سؤاالت الحاكم للدارقطني      ٨/٤٨٦الثقات البن حبان    : انظر (.العلم أوعية من وكان الحديث،
   ) .٨/٥٣، تهذيب التهذيب ٧/٢٨٤، سير أعالم النبالء للذهبي٢٢/٩٤لكمال للمزي ا

 ومحمد ،السامي عرعرة بن محمد بن إبراهيم، وقد تابعه     صدوق ربما وهم   وهو كما قال ابن حجر    :قال الباحث   
 فـضائل  باب ،تاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم ك،صحيح مسلم:انظر. ( في الرواية عن ابن مهدي      حاتم بن

  ) . ٢٤٧٤ ح٤/١٩٢٣أبي ذر رضي اهللا عنه 
  :تخريج الحديث : ثانياً
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 عالقات اجتماعيـة سـليمة     في بناءسلممانات للمجتمع المض أهم المنيعتبر حسن الظن 
ــحيةو ــك المجتمــ    ،ص ــل ذل ــي داخ ــات ف ــراد و الجماع ــستوى األف ــى م   .ع عل

"  #  M  7 8فقد جاءت اآليات واألحاديث آمرة به ومحذرة مـن سـوء الظـن،        !
+  *   )  (   '   &    %  $L)١(   

 تنـشأ  الـسيئة  الظنون وأن ،الباطلة والتهم السيئة الظنون يبطل عظيم ديبتأ: اآلية فيو
 مـن  حـذرا  ،بالقتال والمبادأة األنساب في والطعن ،واالغتياالت والمكائد ،المفرطة الغيرة عنها

، الكاذبـة  الظنون من إال الباطلة والمذاهب الضالة العقائد نجمت وما،  باطالً ظنا مظنون اعتداء
 8 7 M  2  1  76   5   4    3L)باجتنـاب  اآلية هذه في األمر جاء ولما ،)٢ 

 الظـن  لتمييـز  ،والفحص التمحيص فوجب ،قليلة غير اآلثمة الظنون أن علمنا ،الظن من كثير
 .) ٣(الصادق الظن من الباطل

   فالمسلم يحسن الظن باهللا تبارك وتعالى أوالً، ثم بالمسلمين

 :قَاَلعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما          )٥( ه بسند  )٤(  أخرج اإلمام مسلم في صحيحه       -٤٥
ِال يموتن أحدكم إال وهـو حيـسن بـاهللاَِّ  ":سِمعتُ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَبَل وفَاِتِه ِبثَلَاٍث يقُولُ  ُ َ ُ َ َ َِّ ْ ُ َّ َِ ْ ُ َُ ُ ََ

َّالظن َّ " )٦( .  
                                                                                                                                          

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم، بـاب فـضائل أبـي ذر رضـي اهللا عنـه             
 كالهمـا يتـابع     ،حـاتم  بن ومحمد ،السامي عرعرة بن محمد بن إبراهيم بنحوه، من طريق     ٢٤٧٤ ح ٤/١٩٢٣

  .في الرواية عن ابن مهدي بهعمرو بن العباس 
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

   .، وفيه عمرو بن عباس صدوق يهم، وقد توبع فيرتقي بالمتابعات من الحسن إلى الصحيح لغيرهرواه الشيخان
   .١٢ سورة الحجرات آية  (1)
   . ١٥٤سورة آل عمران آية  (2)
 دار  ٢٨/١٠٢ ، مفاتيح الغيب لفخر الـدين الـرازي          ٢٦/٢٥١التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور      : انظر (3)

  . م٢٠٠٠- هـ١،١٤٢١ ط- بيروت–الكتب العلمية 
  .٢٨٧٧ ح٤/٢٢٠٥باب األمر بحسن الظن باهللا تعالى عند الموت ،  كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (4)
  .ِرياء عن الَْأعمِش عن َأِبي سفْيانحدثَنَا يحيى بن يحيى َأخْبرنَا يحيى بن زكَ: سند الحديث (5)
   :دراسة الحديث  (6)
  :دراسة رجال السند : أوالً

   .٢١ صثقة مدلس من الطبقة الثانية، سبقت ترجمته:األعمش 
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تعلم أن سر وحدتها باإليمان به والعمل بأحكامـه،         فعلى األمة أن تحسن ظنها بخالقها، و      
والسير على كتابه وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فهذا حسن الظن بـه تعـالى، فهـو وحـده           
يحفظهم ويؤيدهم بنصره ومدده، ومن ثم يحسن اإلنسان الظن بإخوانه المسلمين، فهم أخوته في              

  . اإلسالم
فبـه يـسلم مـن أذى       فسه، إال بحسن الظـن،       إن قلب المسلم لن يستريح، ولن تسعد ن       

ؤدي إلى سـالمة    فحسن الظن ي   ،الخواطر المقلقة التي تؤذي النفس، وتكدر البال، وتتعب الجسد        
، وإذا  الصدر وتدعيم روابط األلفة والمحبة بين أبناء المجتمع، فال تحمل الصدورغال وال حقـداً             

اءهم ال يطمعون فيهم أبدا، ولن يـستطيعوا أن   فإن أعد ،كان أبناء المجتمع بهذه الصورة المشرقة     
  .فرق تَسد؛ ألن القلوب متآلفة، والنفوس صافية: يتبعوا معهم سياستهم المعروفة

  .لذا جاء التحذير من النبي صلى اهللا عليه وسلم من سوء الظن

                                                                                                                                          
  ) .٢٨٣تقريب التهذيب ص (صدوق، مكة نزل ،سفيان أبو ،الواسطي نافع بن طلحةهو  :أبو سفيان

 بـن ا وقال ،منه إلي أحب الزبير أبو: حاتم أبو وقال، الناس عنه روى: زرعة أبو الوق ،بأس به ليس :أحمد الق
 عنـه  روى ،بـه  بـأس  ال :عـدي  بنا وقال،  بأس به ليس :النسائي وقال ،شيء ال :معين بنا عن ،خيثمة أبي

ـ  أبو وقال، بغيره مقرونا البخاري له وروى ،الثقات في حبان بن وذكره ،مستقيمة أحاديث األعمش  البـزار  ربك
، العلـل  ٢/٤٩١تاريخ ابن معين رواية الدوري : انظر( ،وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين        ثقة نفسه في هو

 ،الثقـات  ٤/٤٧٥، الجرح والتعديل البن أبي حاتم     ٢/٢٢٤ ، ضعفاء العقيلي   ٢/٤٧٤ومعرفة الرجال لإلمام أحمد     
، طبقات المدلسين البـن حجـر       ١/٥١٤ف للذهبي    ،الكاش ٢/٦٠٢ ،التعديل والتجريح للباجي     ٤/٣٩٣البن حبان   

١/٣٩.(  
هو صدوق كما قال ابن حجر، وتابعه أبو الزبير في الرواية عن جابر، في صحيح مـسلم، كتـاب                 : قال الباحث 

  .٢٨٧٧ ح٤/٢٢٠٥باب األمر بحسن الظن باهللا تعالى عند الموت ، الجنة وصفة نعيمها وأهلها
وعند ابن  ،  ٢٠٤٨ ح ٢/١٣٧ جابر رضي اهللا عنه، عند الدارمي في سننه        فقد صرح بالسماع من   :أما عن تدليسه    
 هــ، ١٤٠٦ ،٢ ط-بيـروت  – الرسالة مؤسسة ،الفقيهي ناصر بن محمد بن علي. د : تحقيق ،مندة في اإليمان  

١/٢١٨.  
  .وباقي رجال السند كلهم ثقات 

  : تخريج الحديث : ثانياً
ديم وتأخيرفيه، من طريق أبي الزبير، يتابع أبا سـفيان فـي            ، بتق ٢٢٠٥ ح أخرجه مسلم في الكتاب والباب نفسه     

   .الرواية عن جابر به
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

   .، وفيه أبا سفيان صدوق وقد توبع فيرتقي حديثه من الحسن إلى الصحيح لغيرهرواه مسلم في صحيحه



 ٩٢

 النَِّبي  عن عن أبي هريرة رضي اهللا عنه        )٢( بسنده   ) ١( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ٤٦
ُإياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث، وال جتسسوا وال حتسسوا ":صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل َّ ُ َّ ْ ََّ َ ََّ ََ َ ََْ َ ُ َّ َّ َِ ِ َ ْ َُ َّ َِّ َِ)٣( 

ًوال تباغضوا وكونوا إخوانا َُ َ َ َْ ُ َِ ُ َ َ " )٤(.    
 نقيـاً  ويدعـه  ،اإلثم في فيقع السيئ، بالظن يتلوث أن، داخله من الضميرفاإلسالم يطهر  

 ال التـي  والبـراءة  ،السوء ظن يخدشها التي المودة إلخوانه يكن والشكوك، الهواجس من بريئاً
 مجتمـع  فـي  الحياة أروح وما ،والتوقع القلق يعكرها ال التي والطمأنينة والشكوك، الريب تلوثها
 تربيـة  فـي  الوضيء الكريم ألفقا هذا عند اإلسالم في يقف ال األمر ولكن،  !الظنون من بريء

 الـذين  النـاس  حقـوق  حول وسياجاً التعامل، في مبدأ يقيم النص هذا إن بل ،والقلوب الضمائر

  . النظيف مجتمعه في يعيشون
 أن يبعد الظن عن نفسه، وأن يبتعد عن مواطنه، أسلم له ولنفـسه، يتقـي                نوالبد لإلنسا 

  .ويتفرق عنهمبه إخوانه، الشبهات حتى اليجلب لنفسه ظننا سيئا يعادي 

                                                
   .٤٨٤٩ ح٥/١٩٧٦كتاب النكاح، باب اليخطب من خطب أخيه حتى ينكح أو يدع  (1)
  .  حدثَنَا يحيى بن بكَيٍر حدثَنَا اللَّيثُ عن جعفَِر بِن رِبيعةَ عن الَْأعرِج:سند الحديث  (2)

 وقيـل  ر،الـش  سـر  صاحب : والجاسوس . الشَّر في يقال ما وأكْثَر األمور بواِطن عن لتَّفْتيشا: التجسس(3) 
 : وبالحاء العورات عن الْبحثُ : بالجيم وقيل . لنَفِْسه يطْلُبه أن )التحسس(وبالحاء ِلغَيره لُبهيطْ أن بالجيم التَّجسس
 ، غريب   ١/٧٥٢النهاية في غريب األثر البن األثير       :انظر(األخبار معرفة تَطَلُّب في واِحد معناها وقيل االسِتماع

   ) .١/٨٤الحديث للخطابي 
   :دراسة الحديث  (4)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 ٥٧١٩ ح٥/٢٢٥٣أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا مـن الظـن     
ونحوها  بنحوه، ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش                

  . بنحوه، كالهما من طريق أبي الزناد، يتابع جعفر في الرواية عن االعرج ٢٥٦٣ ح٤/١٩٨٥
  بنحوه، مـن طريـق   ٥٧١٧ ح٥/٢٢٥٣وأخرجه البخاري في كتاب األدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر        

ق طاووس، كالهما    بنحوه، من طري   ٦٣٤٥ ح ٦/٢٤٧٤همام بن منبه، وفي كتاب الفرائض، باب تعليم الفرائض          
  .يتابع األعرج في الرواية عن أبي هريرة به ) همام بن منبه، وطاووس(

  : الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه الشيخان 



 ٩٣

 زوجعن صفية بنت حيي رضي اهللا عنها         )٢( بسنده )١(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     -٤٧
      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِتكَاِفِه             ،النَِّبيِفي اع هورتَز لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صستْ ِإلَى راءا جَأنَّه 

 فَقَام النَِّبي صلَّى    ، فَتَحدثَتْ ِعنْده ساعةً ثُم قَامتْ تَنْقَِلب      ،ي الْمسِجِد ِفي الْعشِْر الَْأواِخِر ِمن رمضان      ِف
 مـر رجلَـاِن ِمـن       ، حتَّى ِإذَا بلَغَتْ باب الْمسِجِد ِعنْد باِب ُأم سـلَمةَ          ،اللَّه علَيِه وسلَّم معها يقِْلبها    

        لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسلَى را علَّماِر فَسفَقَالَ ،الَْأنْص :        ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّهص ا النَِّبيملَه : 
َعىل رسلكام، إنام هي صفية بنت حيي، فقاال" َ َ ٍُّ َ َّ َ ُْ َ َُ ْ ِ ِ ِ َِ ََّ ُِ ِ َسبحان اهللاَِّ ي: َ َُ َ َا رسول اهللاَِّ وكرب عليهامْ ِ ْ ُ ََ َ ُ ََ َ َ فقـالَ َ ُّالنبـي  َ ِ َّ

َصىل اهللاَُّ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ َإن الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم، وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكام  ":َّ ُ ِ ْ َِّ ُ َ ُُ ِْ َِ ُ َ َّ َ ُِ ِ َِ َ َ َ ْْ َ ََّ ِّ ِ َِ ْ ْ ِْ ْ َ
ًشيئا ْ َ" )٣( .  

ب أن يتحرز اإلنسان من كل أمر من المكروه، ممـا           فيه من العلم استحبا   : " قال العلماء 
  .)٤("تجري به الظنون ويخطر بالقلوب، وأن يطلب السالمة من الناس بإظهار البراءة من الريب

 التحـرز  طريق فعلمهم أمته على أشفق وكيف ،فحرسهما دينهما على أشفق كيف فانظر 
 ،بـه  يظـن  ال مثلي :فيقول ،أحواله في بالدين المعروف الورع العالم يتساهل ال حتى ،التهم من

  )٥(األشرار تهمة عن التحرز فيجب
                                                

   .١٩٣٠ ح٢/٧١٥كتاب االعتكاف،باب هل يخرج المعتكف إلى حوائجه إلى باب المسجد  (1)
   .ا شُعيب عن الزهِري قَاَل َأخْبرِني عِلي بن الْحسيِن رِضي اللَّه عنْهماَحدثَنَا َأبو الْيماِن َأخْبرنَ: سند الحديث (2)
   : دراسة الحديث (3)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

مسلم فـي كتـاب      بنحوه، ، و   ٣١٠٧ ح ٣/١١٩٥أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنده           
 ظـن  ليدفع فالنة هذه :يقول أن ،له أومحرما زوجته وكانت بامرأة خاليا رؤي لمن يستحب أنه بيان بابالسالم،  
 بنحوه، كالهما من طريق معمر ، وأخرجه البخاري أيضا في كتاب االعتكاف، باب              ٢١٧٤ ح ٤/١٧١٢به السوء

 بنحوه، من طريق معمر وعبد الرحمن بن خالد، وفي الكتـاب  ١٩٣٣ ح٢/٧١٧زيارة المرأة زوجها في اعتكافه   
 بنحوه، من طريق محمد بن عتيق وسفيان، وفي كتاب بدء الخلق    ١٩٣٤نفسه، باب هل يدرأالمعتكف عن نفسه ح      

   بنحوه، من طريق معمر ،أربعتهم ٣١٠٧ ح٣/١١٩٥،باب صفة إبليس وجنده 
  .يتابع شعيباً في الرواية عن الزهري به ) وسفيان معمر، وعبد الرحمن بن خالد، ومحمد بن عتيق، (

  : الحكم على الحديث : ثالثاً
  .  رواه الشيخان 

ـ ١٣٥١،  ١ ط - حلب   –المطبعة العلمية   السنن شرح سنن أبي داوود للخطابي،       معالم  : انظر (4) ،  م ١٩٣٢ - ه
٤/١٣٣.  

   .٢/٣٥٨ للمناوي  شرح الجامع الصغير،فيض القدير: انظر (5)



 ٩٤

 
 

الـشريعة   اهللا محمداً صلى اهللا عليه وسلم بهذا الدين القويم الذي أكمله، وهـذه لقد بعث   
ألمـة  الوسـطية لهـذه ا   السمحة التي أتمها ورضيها لعباده المؤمنين، وجعلهم أمة وسطاً، فكانت

واالعتدال التي تشهد في الدنيا  فهي أمة العدل، خصيصة من بين سائر األمم ميزها اهللا تعالى بها
اتـصافها بكـل    ولقد كان من مقتضيات هذه الوسطية التي رضيها اهللا تعالى لهذه األمة، واآلخرة

  .الصفحفو والع: تصفات الخير والنبل والعطاء لإلنسانية جمعاء، وكان من أبرز تلك الصفا
، ووطـد فـي     روالتسامح والصفح، وحسن التعايش مع كافة البـش         جاء اإلسالم بالحب  

 ليكون معهـا وحـدة      ،المفاهيم واألسس من أجل ترسيخ هذا الخلق العظيم        نفوس أبنائه عدداً من   
  آلفتو ومحبة الراقية التي تسهم في وحدة األمة، ورفعتها والعيش بأمن وسالم متينة من األخالق

نبوية لتأكيد هذه المفاهيم، وإقامة أركان المجتمـع    جاءت نصوص قرآنية وأحاديثحيث  
MK 7 8 ، على الفضل، وحسن الخلق   J  I   H    G    F  EL)١(.   
 ،تَجسِس غير من) ٢(" ، واترك الغلظة عليهم   النَّاِس أخالق من العفو خذ"والمراد من اآلية    

  ) .٣( ذلك ونحو ،األشياء عن البحِث وترك ساهل،المت والعفو ،راالعتذا قبول: مثل وذلك
وفي هذه اآلية يعلمنا اهللا تبارك وتعالى العفو والصفح عن أخطـاء النـاس، وذلـك ألن            
التعامل مع النفوس البشرية بغية هدايتها يقتضي سعة صدر وسماحة طبع ويسراً في المعاملـة،               

  .فيرد اإلساءة باإلحسان
ِكنـت أمـيش  ":قَاَل عن أنس رضي اهللا عنه     )٥( بسنده )٤(ي صحيحه    أخرج اإلمام البخاري ف    -٤٨ ْ َ ُ ْ ُ

ٌّمع رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم، وعليه برد نجراين َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َِ ْ ٌ ُ َ َ َ َ َ ََ ِ َِ َّ َ َّ َغلـيظ احلاشـية، فأدركـه أعـرايب فجبـذ  )٦( ِ َ َ ْ ُ َْ ٌَّ ِ َ َ ََ َ َ ِ ِ َِْ ُ َ
ٌبردائه جبذة شديدة، قال أنس ْ َ ََ َ َ َ ًَ ًَ ِ ِ َِ ِ ْفنظرت إىل صفحة عاتق النبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم وقد أثرت: ِ ْ َّ ُ ََ َ َ ْ ِّ َّْ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َّ َِ ِ ِِ ِ ْ ِ  َِهبا، َ

                                                
   . ١٩٩رة األعراف آية سو (1)
   . ١٣/٣٢٩جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري  (2)

 أحمـد  عـادل  الشيخ :  تحقيق ،الحنبلي الدمشقي عادل بن علي بن عمر حفص يبأل ،الكتاب علوم في اللباب(3) 
  .٩/٤٣١،م١٩٩٨- هـ ١٤١٩  ،١ط-بيروت – العلمية الكتب دار، معوض محمد علي والشيخ ،الموجود عبد
   .٥٧٣٨ ح٥/٢٢٦٠ كتاب األدب، باب التبسم والضحك  (4)
   .حدثَنَا عبد الْعِزيِز بن عبِد اللَِّه الُْأويِسي حدثَنَا ماِلك عن ِإسحاقَ بِن عبِد اللَِّه بِن َأِبي طَلْحةَ: سند الحديث (5)
محجـم البلـدان     ،١٠/٥٠٦فتح البـاري    : انظر. (من   والي الحجاز بين معروف بلد ؛نجران إلى نسبة رداء (6)

  ).٥/٢٦٦لياقوت الحموي



 ٩٥

َحاشية الرداء من شدة جبذتـه، ثـم قـال َ ُ َُّ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ِيـا حممـد مـر يل مـن مـال اهللاَِّ الـذي عنـدك، فالتفـت إليـه : ََّ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َّ ََ ْ َِّ َ َ َ ْ َُ َ َِ ِ ْ َ ُ
َفضحك،  ِ َ ٍثم أمر له بعطاءَ َ َ ُِ َ َ َ ََّ ُ" )١(.  

 ،والمـال  النفس في األذى على وصبره وسلم عليه اهللا صلى حلمه بيان" : وفي الحديث 
 مـن  ،الجميـل  لقهخُ في بعده الوالة به وليتأسى ،اإلسالم على تألفه يريد من جفاء على والتجاوز
  . )٢(" أحسن هي بالتي والدفع واإلغضاء الصفح

 مـن  وإعطـاء  ،بالحـسنة  السيئة ودفع ،مقابلتهم عن واإلعراض جاهلينال احتمال فيه"و
  .)٣(" بجهله فيها حد ال كبيرة مرتكب عن والعفو ،قلبه يتألف
 :قَـالَ عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه          )٥(  بسنده )٤(  أخرج اإلمام مسلم في صحيحه     -٤٩
ِ نبيا من األنبياء" علَيِه وسلَّم يحِكي    َأنْظُر ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه      كََأنِّي َِ  ِ ِْ ََ ْ ُرضبه قومه وهو يمسح  )٦(ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ََ ْ َ ُ َ َ َ

ُالدم عن وجهه، ويقول ُ َ ََ ْ َ ْ َِ ِ َرب اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون: َّ ُ َ ْ ُ ْ ََ ْ َّ ْ َِّ ِ َ َِ ِ ِ ِْ ")٧(.  

                                                
   :دراسة الحديث (1)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 قلـوبهم  المؤلفـة  يعطـي  وسلم عليه اهللا صلى للنبي كان ما بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الخمس،       
 بلفظ جذبه من طريق يحيى بن بكير ،وفي كتـاب اللبـاس بـاب            ٢٩٨٠ ح ٣/١١٤٨ونحوه الخمس نم وغيرهم

 بلفظه من طريق إسماعيل بن عبد اهللا ،ومسلم في كتاب الزكاة، باب             ٥٤٧٢ ح ٥/٢١٨٨البرود والحبرة والشملة    
بكيـر،  يحيـى بـن   ( بنحوه، من طريق عبد اهللا بن وهب، ثالثـتهم،    ١٠٥٧ ح ٢/٣٧٠من يسأل بفحش وغلظة     

  .يتابع عبد العزيز بن عبد اهللا األويسي في الرواية عن مالك به )  وإسماعيل بن عبد اهللا، وعبد اهللا بن وهب 
 ،األوزاعـي  طريق من ١٠٥٧  ح ٢/٧٣٠وغلظة بفحش سأل من إعطاء باب الزكاة  في صحيحه،  مسلم أخرجهو

   . بهطلحة أبي بن إسحاق عن ثالثتهم، يتابع مالكاً في الرواية  ،عمار بن عكرمة، ووهمام
  : الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 
   .١٠/٥٠٦فتح الباري  (2)
   .٧/١٤٧شرح النووي على صحيح مسلم  (3)
   .١٧٩٠ ح٣/١٤١٦ كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد  (4)
  .ثَنَا وِكيع حدثَنَا الَْأعمشُ عن شَِقيٍقحدثَنَا محمد بن عبِد اللَِّه بِن نُميٍر حد: سند الحديث (5)

فـتح  :انظـر  . (الـسالم  عليه نوح هو يكون أن ويحتمل صريحا النبي هذا اسم على أقف لم: قال ابن حجر  (6) 
  ) .٦/٥٢١الباري 

   :      دراسة الحديث (7)
  :دراسة رجال السند : أوالً
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 فيخنقونـه  ،بـه  يبطشون كانوا نوح قوم أن بلغه أنه إسحاق بناذكر فقد : قال ابن حجر  
 فكـأن  ذلك صح نإو :قلت ،يعلمون ال فإنهم لقومي اغفر اللهم :قال أفاق فإذا ،عليه يغشى حتى
      .)١( ديارا الكافرين من األرض على تذر ال رب :قال منهم يئس لما ثم األمر ابتداء في كان ذلك

ـ  عليـه  اهللا صلى النبي حكاه ما له جرى الذي النبي هذا: فقال النووي وأما  مـن  لموس
 عليه كانوا ما فيهو ،منه الدم وجرى وجهه شج لما أحد يوم ذلك نحو لنبينا جرى وقد،    المتقدمين
 بالهداية لهم ودعائهم ،قومهم على والشفقة والعفو والتصبر الحلم من ،عليهم وسالمه اهللا صلوات
  . )٢(يعلمون ال بأنهم أنفسهم على جنايتهم في وعذرهم والغفران
عن يهودية  فهاهو يعفو  النبي صلى اهللا عليه وسلم وصفحه أعظم من ذلك،           ولقد بلغ عفو   

  . تحاول قتله بالسم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          
  . ٢١ صثقة مدلس من الثانية، سبقت ترجمته: األعمش

  . وباقي رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 ٣٢٩٠ ح   ٢/١٢٨٢أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األنبياء، باب أم حسبت أن أصحاب الكهـف والـرقيم                
 وسـلم  عليه اهللا صلى النبي بسب الذمي عرض إذا  باب بنحوه، وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم،      

بنحوه ،في كليهما من طريق حفص، ومسلم فـي كتـاب             ٦٥٣٠ ح ٦/٢٥٣٩عليكم السام قوله نحو يصرح ولم
) حفص، ومحمد بن بـشر    ( من طريق محمد بن بشر،كالهما       ١٧٩٠ ح ٣/١٤١٦الجهاد والسير، باب غزوة أحد      

  يتابع وكيعاً في الرواية عن األعمش به  
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 
   .٦/٥٢١ الباري فتح:انظر (1)
   .١٢/١٥٠شرح صحيح مسلم :انظر (2)



 ٩٧

ً أن هيوديـة " عن أنس رضي اهللا عنـه       )٢(  بسنده )١( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ٥٠  َّ ِ ُ َ َّ َ
ٍأتت النبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم بشاة مسمومة  ٍ َِ ُ ْ َ َ َ ْ ََّ ِ َِّ َ ََّ َ َ َّ ْ َ َفأكل منها، فجيء هبا فقيلَ َِ َِ َ ََ ِ َ ِ َ ْ َ َأال نقتلها قال: َ َ َْ ُ ُ َ َ َ فام )٣(َال: َ َ

ِزلت أعرفها يف هلوات َ ََْ ِ َ ُ ِ َ ُ ْ َ رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم)٤(ِ َ ْ ُ ََّ َ ََّ َ َِ ِ ") ٥(.  
صبر علـى األذى والسـيما إذا   ال و،عن الناس  فضل العفو والصفحتبيناألحاديث فهذه 
    .الفرج  فإنه يصبر ويحتسب وينتظر،هللاأوذي في ا

لم على طريقـه، فهـذا هـو        ومن هذا الخلق سار صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وس          
عمن اتهم ابنته عائشة رضي اهللا عنها في شرفها، نيال لمغفرة اهللا تبـارك              الصديق أبو بكر يعفو     

ــالى،  M    d 7 8 وتعــ   c   b    a`  _   ^  ]  \   [  ZY   XL)٦ ( 
                                                

    .٢٤٧٤ ح٢/٩٢٣ كتاب الهبة وفضلها، باب قبول الهدية من المشركين  (1)
  .يٍداِم بِن زحدثَنَا عبد اللَِّه بن عبِد الْوهاِب حدثَنَا خَاِلد بن الْحاِرِث حدثَنَا شُعبةُ عن ِهشَ: سند الحديث (2)

 صـحيح  فى فوقع ،   ال أم وسلم عليه اهللا صلى النبى قتلها هل والعلماء اآلثار تواختلف :عياض القاضي قال(3) 
 اهللا صـلى  أنه سلمة أبى رواية من جابر وعن ،وجابر هريرة أبى عن ومثله،  ال :قال اأال نقتله  :قالوا أنهم مسلم
 ،معـرور  بـن  البراء بن بشر أولياء إلى دفعها وسلم عليه اهللا صلى أنه عباس بنا رواية وفى ،قتلها وسلم عليه
 ،قتلها وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن الحديث أهل أجمع :سحنون بنا وقال،  فقتلوها بها فمات منها أكل وكان
ـ  لـه  وقيل ،سمها على اطلع نأوال حي  يقتلها لم أنه واألقاويل الروايات هذه بين الجمع وجه :القاضي قال  ااقتله
 الحـال  فى أى يقتلها لم قولهم فيصح ،قصاصا فقتلوها ألوليائه سلمها ذلك من البراء بن بشر مات فلما ال :فقال

   ) .١٤/١٧٩شرح النووي على صحيح مسلم :انظر  (أعلم واهللا ذلك بعد أى قتلها قولهم ويصح
 للسم بقي كأنه (والمراد أي   )٤/٥٨٣ب األثر النهاية في غري   (الفَِم أقْصى سقْف في اللَّحمات وهي ،لَهاة جمع (4)

 أحيانـا  األكلة تلك من المرض يعتريه كان وسلم عليه اهللا صلى أنه أنس ومراد ،غيره أو سواد من وأثر عالمة
عون المعبود  : انظر (القسطالني قاله تحفير أو فيها بنتو أو لونها بتغير اللهوات في ذلك يعرف كان أنه ويحتمل

   ).١٢/١٤٧اوود،  للعظيم أبادي شرح سنن أبي د
   :دراسة الحديث (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 أردت:فقالـت  ؟ ذلـك  عن فسألها(  بزيادة٢١٩٠ ح٤/١٧٢١أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السالم، باب السم     
من طريق يحيى بن حبيب الحارثي، يتابع عبد اهللا         ) علي: قال أو :قال ،ذاك على ليسلطك اهللا كان ما :قال ألقتلك

  .بن عبد الوهاب في الرواية عن خالد بن الحارث بها
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 
 في قال بعدما ،بنافعة أثاثة بن ِمسطَح ينفع أال حلف حين الصديق، في نزلت اآلية هذه،  ٢٢سورة النور آية     (6)
 مـن  علـى  اهللا وتاب واستقرت، المؤمنة النفوس وطابت عائشة، المؤمنين أم براءةَ اهللا أنزل فلما قال، ما ائشةع
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 ويقيم أركـان  ،ليكفكف نزوات اإليذاء والظلم والتسلط واإلساءة إلى الغير جاء اإلساللقد    
 عـن اإلسـاءة    والـصفح  العفو:الفضل، وحسن التخلق والصفات النبيلة التي منها المجتمع على

   .واألذى
 ياءألول ويلينون اهللا أعداء على يشتدونال ينحرفون،    خيارا عدال ة اإلسالم أم ولقد كانت 

 حقـا  كان فيما والعقوبة االنتصار ويستعملون ،لنفوسهم كان فيما والصفح العفو ويستعملون ،اهللا
  .)١( صلى اهللا عليه وسلم نبيهم خلق كان وهذا ،هللا

َمـا " :ها قَالَتْ عن عائشة رضي اهللا عنهما أنَ     َ) ٣( بسنده )٢( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     - ٥١
ُخري رسول اهللاَِّ  ُ َ َِّ َصىل اهللاَُّ عليه وسلم بني أمرين، إال أخذ أيرسمها ما مل يكن إثام، فإن كان إثام كان ُ َ َْ َ ًَ ً َْ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ َُ َُ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ْْ َ َ َ ََ َّ َ ََّّ ِ َ ِ

َأبعد الناس منه، وما انتقم رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم لنفسه،ِ إال أن تنته َ ْ ُ َ َ ْ َّ َْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ َ ََّ َ ََّ َ َ َ ُ َ ُْ َ ْ َك حرمة اهللاَِّ، فينتقم هللاَِِّ ِ َ َ ِْ َ ْ َ ُ ُ َ
    )٤("َِهبا

                                                                                                                                          
 معروفًـا  عنـه،  اهللا رضـي  الـصديق،  وكان . عليه أقيم من على الحد وأقيم ذلك، في المؤمنين من تكلم كان

 اللَّه يغِْفر َأن تُِحبون َأال ":قوله إلى اآلية هذه نزلت فلما. واألجانب األقارب على واأليادي الفضل له بالمعروف،
ع ثم. لنا تغفر أن- ربنا يا- نحب إنا واهللا بلى،: الصديق قال ذلك فعند. " لَكُمجمـن  يصله كان ما مسطح إلى ر 

   )٦/٣١تفسير ابن كثير : انظر (أبدا منه أنزعها ال واهللا: وقال النفقة،
عبـد العزيـز إبـراهيم    .د، علي حسن ناصـر .د: تحقيق ،  البن تيمية بدل دين المسيح جواب الصحيح لمن  ال(1) 

   .٥/٨٣،هـ١٤١٤ ، ١ ط- الرياض–دار العاصمة ، حمدان محمد. د ،العسكر
   .٣٣٦٧ ح٣/١٣٠٦كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم  (2)
  .فَ َأخْبرنَا ماِلك عن ابِن ِشهاٍب عن عروةَ بِن الزبيِر حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوس :سند الحديث  (3)
   :دراسة الحديث (4)
  : دراسة رجال الحديث  : أوالً

  .رجال الحديث كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

  بنحوه من    ٦٤٠٤ ح ٦/٢٤٩١أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود واالنتقام لدين اهللا             
 دون لفظ   ٦٤٦١ ح ٦/٢٥١٣وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب كم التعزير واألدب             ،طريق عقيل 

 عليـه  اهللا صلى مباعدته بابماخير رسول اهللا من طريق يونس ،وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل،             
 بلفظه من طريق يحيى     ٢٣٢٧ ح ٤/١٨١٣ حرماته كانتها عند هللا وانتقامه أسهله المباح من واختياره لآلثام وسلم

  .يتابع مالكاً في روايته عن الزهري به) عقيل، ويونس، ويحيى بن يحيى(بن يحيى ، ثالثتهم 
مـن  ... "ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا قط بيده            " بلفظ   ٢٣٢٨ ح ٤/١٨١٤وأخرجه مسلم كذلك    

  .لرواية عن عروة بهطريق هشام بن عروة، يتابع ابن شهاب في ا
  :الحكم على الحديث :ثالثاً

  .رواه الشيخان 
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 مما يؤذيه، ولو تـرك كـل   ويسمع كثيراً  مما يؤلمهواإلنسان منا في حياته يالقي كثيراً
 ومـا اسـتقام نظـام       ،صراع دائم مع النـاس      لعشنا في  ،واحد نفسه وشأنها لترد اإلساءة بمثلها     

 فاإلنسان فـي بيتـه ومـع    ،تربط بين المسلمين التيالمجتمع، وما صلحت العالقات االجتماعية 
أن يكون واسع الصدر يسارع إلى الحلم قبـل أن   أسرته قد يرى ما يغضبه، ومطلوب منه شرعا

 ومن أخطأ اليوم فقد يصلح خطـأه فـي   ،متحابة متماسكة يسارع إلى االنتقام، وبذلك تظل أسرته
عمله في الموقع الذي هيئ له، سواء أكان موظفا         إساءة، واإلنسان في     الغد ويندم على ما قدم من     

يخالط غيره من الناس ويتعامل مع كثيـر  ، صانعا في مصنعه أم تاجرا في متجره في وظيفته أم
 ومكـان  المجتمع، وقد يستغضب ويرى ما يسوؤه، فعليه أن يضع بدل اإلساءة إحـساناً  من أبناء
M _  g  ، وأن يتذكر قوله تعـالى صفحاً وعفواً الغضب   f   e         d   c   b    a   `   

 k   j   i  hL )١(.  
 ،اإلسالم، مجتمع ود ومروءة وخير وفضل وإحسان هذا هو المجتمع الفاضل الذي ينشده

الصفوف واألهداف، فقلة الحلم وكثرة الغضب آفتـان اثنتـان، إذا    مجتمع متماسك البنيان متوحد
أركانه، وقادتا المجتمع إلى هوة سـاحقة، وقطعـت   قوضتا بنيانه، وهدمتا  استشرتا في مجتمع ما

واأللفة التي بين أفراده، وفي هذا دليل على أثر العفو والصفح عن اإلساءة علـى   أواصر المحبة
  .، وحمايته من كل مكروهوالمجتمع المسلم

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
   .٣٤سورة فصلت آية  (1)



 ١٠٠

 
  

ظـاهرة الطعـن والتجـريح بـين األفـراد          إن مما ابتُليت به األمة اإلسالمية عامـة؛         
والجماعات، ومما يؤسف له أن يتعلق الطعن والتجريح بالجماعات العاملة في سـاحات الجهـاد              

، والذود عن حياض المـسلمين، إال       -عز وجل -والمقاومة، التي شاهدنا أعمالها لنصرة دين اهللا        
 أصبح  يخرج من بين صفوفنا    أننا نجد أن ثم تقصير قد وقع، وخلال في الصف قد انصدع، حيث            

من يتعصب لحزبه وجماعته وشيخه وطريقته، فيرى أنه الحق المحض، والحـق فيمـا يقولـه                
شيخه، فيرمي غيره ممن يعمل لإلسالم بالجهل والضاللة والتعصب، فحصل التنـازع والتنـافر              

M  :  9  8  7   6  5  4 7 8 بين أبناء اإلسالم الواحد والوطن الواحد، 
=  <; C   B  A   @  ?>  L )١(. !   
 ،ميتـا  مماته بعد أخيه لحم يأكل أن القوم أيها أحدكم أيحب": للمؤمنين كرهِذ تعالى يقول

 ،حياتـه  فـي  تغتـابوه  أن تحبوا ال فكذلك ،عليكم ذلك حرم اهللا ألن وكرهتموه ذلك تحبوا لم فإن
  .  )٢("ميتا لحمه أكل حرم كما حيا غيبته حرم اهللا فإن ،ميتا لحمه كرهتم كما حيا غيبته فاكرهوا

، وشـبهها بالوصـف      في غيبته  فإذا كان اإلسالم قد حرم الغيبة، وهي ذكر عيب الرجل         
   .الذي ذُكر، فكيف بطعن المسلم وقذفه بما هو منه براء 

َأن رسـوَل    عن أبي هريرة رضي اهللا عنه     )٤( بسنده    )٣(  أخرج اإلمام مسلم في صحيحه       - ٥٢
 قَالَ  اللَِّه ص لَّمسِه ولَيع ُأتدرون ما الغيبة ":لَّى اللَّه َ ِ ْ َ َُ ْ َ ُ قالوا؟َ َ اهللاَُّ ورسوله أعلم، قال:َ َ ُ ُ ََ ُْ ُ َذكـرك أخـاك بـام : ََ ِ َ ََ َْ ُ ِ

َيكره، قيل ِ ُ َ َأفرأيت إن كان يف أخي ما أقول،ُ قال: َْ َ ُ ََ َ َ ََ ْ َِ ِ َ َْ ُإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته،: َِ َْ َ ْ َ َْ َ َ ُُ َ ِ ِ َ ْ ِ وإن مل يكن فيـه ِ ِ ْ َُ َ ْ َ ْ ِ
ُفقد هبته  َّ َْ َ َ َ" )٥(.  

                                                
   .١٢ سورة الحجرات آية  (1)
  .  ٢٢/٣٠٨ جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري (2)
   .٢٥٨٩ ح٤/٢٠٠١كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الغيبة  (3)
   . بن َأيوب وقُتَيبةُ وابن حجٍر قَالُوا حدثَنَا ِإسمِعيُل عن الْعلَاِء عن َأِبيِهحدثَنَا يحيى: سند الحديث (4)
    :دراسة الحديث (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

   .وهـم  ربمـا  صـدوق  ،المـدني  شـبل  أبـو  ،رقـي الح يعقـوب  بـن  الـرحمن  عبد بن العالءهو : العالء
   )٤٣٥تقريب التهذيب ص (

  وقال،بحجة حديثه ليس :معين بنا عن الدوري وقال وثقه أحمد، وابن سعد، وابن حبان، والترمذي، والعجلي،
  خيثمة أبي بنا وقال ،بأس به ليس :قال ،حديثهما كيف وابنه العالء عن معين بنا سألت :الدارمي عثمان



 ١٠١

فاإلسالم حرص على أمة متماسكة األفراد، يحب بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعـضا،             
تجمعهم سماحة اإلسالم وطيبة نفوس، قد ُأدبت على موائد القرآن وفي بستان سـنة المـصطفى                

  . ةصلى اهللا عليه وسلم، وان اختلفوا خالفهم اليفسد للود قضي
 قَـاَل   :قَاَلعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه         )٢(بسنده  )١( أخرج اإلمام أحمد في مسنده     - ٥٣

        ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّـهوُل اللَِّه صسَإن املـؤمن لـيس باللعـان وال الطعـان وال الفـاحش وال ": ر َ َ َُْ َ َّ َ َّ َ َِ ِ َِ ْ َّ َِ َِّ ِ ْ ْ َّ ِ  
ِ البذيء َ ْ" )٣(.ِ 

                                                                                                                                          
 أبو وقال ،يكون ما بالقوي هو ليس :زرعة أبو وقال ،حديثه يتوقون الناس يزل لم بذاك ليس :معينعن ابن 

 وللعالء :عدي بنا وقال ،بأس به ليس :النسائي وقال ،أشياء حديثه من أنكر ولكنه الثقات عنه روى صالح :حاتم
الطبقات الكبرى البن سعد :انظر(الشواذ دون المشاهير حديث من مسلم له أخرج وقد، الثقات عنه يرويها نسخ

 -دار المأمون للتراث ف، أحمد محمد نور سي. د: تحقيق ،  ١/١٧٣اية الدارمي  ، تاريخ ابن معين، رو٥/٣٠٩
،الجرح والتعديل ٢/١٤٩، معرفة الثقات للعجلي ٢/٢٩العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  هـ،١٤٠٠ دمشق ،

ب ، تهذيب التهذي٥/٢١٧، الكامل في الضعفاء البن عدي ٥/٢٤٧، الثقات البن حبان ٦/٣٥٧البن أبي حاتم 
  ).٨/١٦٦البن حجر 
.اذوالش دون المشاهير حديث من له أخرجو هوصدوق احتج به مسلم،: قال الباحث  

.وباقي رجال السند كلهم ثقات   

  :تخريج الحديث : ثانياً
  .أخرجه مسلم في صحيحه

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه مسلم في صحيحه 

   .٣٩٤٨ ح١/٤١٦  (1)
  .ا َأسود َأخْبرنَا َأبو بكٍْر عِن الْحسِن بِن عمٍرو عن محمِد بِن عبِد الرحمِن بِن يِزيد عن َأِبيِهحدثَنَ: سند الحديث (2)
   :دراسة الحديث (3)
  :دراسة رجال السند: أوالً

 ،اسـمه  أنها واألصح ،بكنيته مشهور الحناط المقرىء ،الكوفي األسدي سالم بن عياش بن بكر أبوهو    :أبو بكر 
 عـشرة  حبيب أو حماد أو مطرف أو خداش أو مسلم أو رؤبة أو شعبة أو سالم أو اهللا عبد أو محمد اسمه وقيل
  .)٦٢٤تقريب التهذيب ص . (صحيح وكتابه حفظه ساء كبر لما أنه إال ،عابد ثقة ،أقوال

 وذكر ،الميزان في الذهبي ذكرهو ،فمعرو فيه الكالم وقال االغتباط صاحب ذكره(قال صاحب الكواكب النيرات   
 أسـند  أنه البيهقي عن ذكرو ،عنه الهداية أحاديث تخريج في الزيلعي الدين جمال اإلمام ذكر وقد فيه الناس كالم
، كتابـه  مقدمـة  في ومسلم صحيحه في البخاري له روى ،بأخرة اختلط عياش بن بكر أبو :قال أنه البخاري عن
 ) أربـع  سنة وقيل ثالث سنة وقيل ومائة وتسعين اثنتين سنة وتوفي ،ماجة وابن ذيوالترم والنسائي داود وأبو
 فـي  يفحـش  لم أنه يبدو لكن ،عنه ثقة رواية من منكرا حديثا له أجد لم وقال عدي بنا بكر أبي على أثنى وقد

 دار ،دالموجودأحمد عب  عادل والشيخ معوض محمد علي الشيخ :تحقيقميزان االعتدال للذهبي،    :انظر ( اختالطه
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 المجاز من: األساس في قال ،غيبة أو ذم بنحو الناس أعراض في وعالوق فاإلسالم حرم 
 سـهام  ألن طعنا سماه وإنما: )١(العربي ابن قال ،الناس أعراض في طعان وهو ،وعليه فيه طعن
 بما الناس لعن يكثر الذي أي " اللعان وال " اليد كجرح اللسان وجرح ا،حس النصال كسهام الكالم
 أو عليـه  كغـضبه  كناية أو ،فالن على اهللا لعنة يقول كأن صريحا إما ،مربه رحمة من يبعدهم
 ممـا  سماعه يكره بما الكالم والفحش ،وفعاله كالمه في الفحش ذي أي "الفاحش وال "النار أدخله
   .)٢(ا صدق الكالم كان وإن منطقه في الفاحش أي " البذي وال " بالدين يتعلق

  
  

                                                                                                                                          
 خليـل  بن محمد بن براهيمإل ،باالختالط رمي من لمعرفة الغتباط ا ،٧/٣٤٠ م،١٩٩٥  ،  بيروت -العلمية الكتب

 الكواكـب   ،١/٧٠ الزرقاء، -العربية  الوكالة ،الحميد عبد علي حسن علي :تحقيق،  )سبط ابن العجمي  (الطرابلسي
   ).١/٨٧النيرات البن الكيال 

وقد روى عنه    اختالطه في يفحش لم أنه يبدو  و ،عنه ثقة رواية من منكر حديث له يوجد لمهو ثقة،   :قال الباحث 
  .الشيخان من رواية الثقات عنه
  .وباقي رجال السند كلهم ثقات 

  :تخريج الحديث : ثانياً
 ، والحاكم فـي  ٣١٢ ح١/١١٦أخرجه البخاري في األدب المفرد، كتاب حسن الخلق، باب ليس المؤمن بالطعان    

 ثالثتهم بنحوه، مـن طريـق       ١٠٤٨٣ ح ١/٢٠٧ ، والطبراني في الكبير      ٣٠ ح ١/٥٧مستدرك، كتاب اإليمان    ال
  .أحمد بن يونس 

 ٩/٢٠ ،وأبو يعلى في مـسنده       ١٩٢ح١/٤٢١وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب اإليمان، باب فرض اإليمان           
يتـابع  ) ونس، وأبو هـشام الرفـاعي  أحمد بن ي( كالهما بنحوه، من طريق أبو هشام الرفاعي ،كالهما          ٥٠٨٨ح

  .أسوداً في الرواية عن أبي بكر بن عياش به 
 ١/٤٠٤ بنحوه،وأحمـد فـي مـسنده        ١٩٧٧ ح ٤/٣٥٠أخرجه الترمذي في سننه،كتاب البروالصلة، باب اللعنة        

 بنحوه، والحاكم فـي  ٣٣١ ح١/١٢٢كتاب حسن الخلق، باب العياب  / بنحوه،والبخاري في األدب المفرد    ٣٨٣٩ح
أربعتهم من طريق علقمة يتابع عبد الرحمن بن يزيد في الروايـة            ،  بنحوه ٢٩ ح ١/٥٧كتاب اإليمان   ، مستدركال

   .عن ابن مسعود به
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .الحديث إسناده صحيح 
 مـن  دمحم أبو أبوه وكان،  التصانيف صاحب المالكي، شبيلياإل ندلسياأل العربي ابن اهللا، عبد بن محمد: هو(1)
والعالمـة   الشاشي، بكر أبي والفقيه الغزالي، حامد أبي باالمام  تفقه ،الظاهري حزم بن محمد أبي أصحاب كبار

 الترمـذي  عيـسى  أبـي  جامع شرح في حوذياأل عارضة كتاب نف، ص وجماعة التبريزي، زكريا أبي االديب
  البـن خلكـان   وفيـات األعيـان    وما بعدها،  ٢٠/١٩٧األعالم للزركلي   : انظر(هـ  ٥٤٣وغيرها، توفي بفاس    

٤/٢٩٦( .   
  .٥/٣٦٠فيض القدير شرح الجامع الصغير : انظر (2)



 ١٠٣

 لَِقيتُ َأبا ذَر    : قَالَ )٣( عن الْمعروِر بِن سويدٍ    )٢ (بسنده) ١(يحه   أخرج اإلمام البخاري في صح     - ٥٤
 ِ، فَعيرتُه ِبُأمـه )٥( ِإنِّي ساببتُ رجلًا : فَسَألْتُه عن ذَِلك فَقَالَ    ، وعلَيِه حلَّةٌ وعلَى غُلَاِمِه حلَّةٌ     )٤( ِبالربذَِة

   ص فَقَاَل ِلي النَِّبي   لَّمسِه ولَيع ْيـا أبـا ذر أعريتـه بأمـه،ِ إنـك امـرؤ فيـك جاهليـة، إخـوانكم " :لَّى اللَّه َّ ُ ْ ِّ َّ ٍّ َُ ُ ٌ ََّ َ ُ َ َْ َِ ٌِ ِ ِ َِ َ ُ ِ ْ َ ََ
ْخولكم ُ ُ َ ْجعلهم اهللاَُّ حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكـل وليلبـس )٦( َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ْ ِْ ْ ْ ُ ْ ََ ُ ُ ْ َ َُ َ ُ َ َْ َّ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ََ َُ َّه ممـا ُ ِ ُ

ْيلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ْ ُ ْ َ َ ْ َُ ُ ُ ُ َ ُ َُ ُ َ ُِ َِ َ َْ َُّ ِّ ْْ ِ ُ ْ َ َ")٧(.  
فانظر رعاك اهللا، كيف وصف النبي صلى اهللا عليه وسلم فعل أبي ذر رضي اهللا عنـه                  

 والـشتم،   وتعييره ألخيه بأمه؟ وصفه بأنه فعل من أفعال الجاهلية، ليبين للمسلمين خطورة السب            
فكيف بالطعن بشتى األلفاظ وأغلظها؟ وكيف إذا وصل األمر بالطعن والتجريح إلى حد التكفيـر               

  .واإلخراج من الملة؟ دون دليل شرعي والهدي نبوي
                                                

  . ٣٠ ح١/٢٠بالشرك إال بارتكابها صاحبها يكفر وال الجاهلية أمر من المعاصي باب كتاب اإليمان، (1)
  . واِصٍل الَْأحدِب عن الْمعروِر بِن سويٍدحدثَنَا سلَيمان بن حرٍب قَاَل حدثَنَا شُعبةُ عن: سند الحديث (2)
 ذر وأبـي  عمر عن روى ،سنة وعشرين مائة عاش  ثقة ،الكوفي أمية أبو ،األسدي سويد بن المعرور: هو (3)
تهـذيب   ،٥٤٠تقريب التهذيب ص  : انظر(،وغيرهم  األحدب واصل وعنه سلمة وأم فاتك بن وخريم مسعود وابن

  ).١٠/٢٠٧ التهذيب البن حجر
(4) الرقريـب  ،مراحل ثالث المدينة وبين بينها ،العراق خارج منازل من منزل ،المدينة من قريب موضع :ذةب 
 إليها خرج قد وكان ،جنادة بن جندب واسمه ،عنه اهللا رضي الغفاري ذر أبي قبر الموضع  وبهذا ،عرق ذات من

ي شـرح   عمـدة القـار   : انظر.(هـ٢٣ سنة في مات أن إلى بها فأقام ،عنه اهللا رضي عفان بن لعثمان مغاضبا
   ) .٣/٢٤معجم البلدان لياقوت الحموي  ،١/٣٢٦صحيح البخاري للعيني 

 )١/٨٦فـتح البـاري   : انظـر (. رضي اهللا عنهمـا    بكر أبي مولى المؤذن بالل هو المذكور الرجل أن :قيل (5)
   .واعتذر له أبو ذر على شتمه

 مـن  مـأخوذ  وهـو  ،واألمة العبِد على ويقَع واحد يكون وقد ،خاِئل وأحدهم ،اعهوأتب الرجل حشَم :الخَوُل (6)
   ) .٢/١٨١النهاية في غريب األثر البن األثير : انظر .(الرعاية من وقيل ،التَّمليك ،التَّخْويل

   :دراسة الحديث (7)
  : دراسة رجال السند :  أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :حديث تخريج ال:  ثانياً

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب اطعام المملوك ممايأكل والباسه ممـا يلـبس واليكلفـه مايغلبـه          
  . بنحوه، من طريق محمد بن جعفر، يتابع سليمان بن حرب في الرواية عن شعبة به ١٦٦١ ح٣/١٢٨٢

 بنحوه ،ومسلم في الكتاب     ٥٧٠٣ ح ٥/٢٢٤٨وأخرجه البخاري في كتاب األدب، باب ماينهى عن السباب واللعن           
  . بنحوه، كالهما من طريق األعمش، يتابع واصالً األحدب في الرواية عن المعرور به ١٦٦١والباب نفسه ح

  : الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه الشيخان 
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َأن  عن عبد اهللا بن عمر رضـي اهللا عنهمـا،  )٢(بسنده  )١( أخرج اإلمام مسلم في صحيحه      - ٥٥
لَيع لَّى اللَّهص قَاَلالنَِّبي لَّمسَإذا كفر الرجل أخاه فقد باء هبا أحدمها ": ِه و َ َّ َُ ُ ْ َ ََ َ ُ َُ َِ َ َ َ ُ ََّ ِ" )٣(   

 المـسلم  يكفـر  أن عن النهي" والجماعة السنة أهل ،واألثر الفقه أهل عند فيه والمعنى  
    . )٤( "الجميع عند اإلسالم من يخرجه ال بتأويل أو بذنب المسلم أخاه

 المـذنبين كفروا  ف ،الباب هذا في والمعتزلة الخوارج من البدع هلأ من جماعة ضلت وقد
  .  )٥( صنعا يحسنون أنهم يحسبون وهم، ظاهرها على ليست بآيات اهللا كتاب من واحتجوا

 يكفر وهذا ،لذلك المستحل على محمول أنه :أحدها :أوجه الحديث تأويل فى" قال النووي 
 ألخيـه  نقيـصته  عليـه  رجعـت  معناه :الثانى والوجهر،  الكف بكلمة أى بها باء معنى هذا فعلى

 بريـد  قالوا كما المعاصي أن وذلك ،الكفر إلى به يؤول ذلك أن :معناه والثالث ،تكفيره ومعصية
  .  )٦(" الكفر إلى المصير شؤمها عاقبة يكون أن منها المكثر على ويخاف ،الكفر

  
  

                                                
   .٦٠ ح١/٧٩كافر يا المسلم ألخيه قال من إيمان حال بيان اببكتاب اإليمان،   (1)
 حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ حدثَنَا محمد بن ِبشٍْر وعبد اللَِّه بن نُميٍر قَالَا حدثَنَا عبيد اللَِّه بـن                     : سند الحديث   (2)

  .عمر عن نَاِفٍع
   :دراسة الحديث  (3)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :حديث تخريج ال: ثانياً

 ، ٥٧٥٣ ح٥/٢٢٦٤أخرجه البخاري في صحيحه كتاب األدب، باب من كفر أخاه من غير تأويل فهو كما قـال         
أيما رجل ،   " كالهما بلفظ    ٦٠ ح ١/٧٩كافر يا المسلم ألخيه قال من إيمان حال بيان اببومسلم  كتاب اإليمان،       
  .ع نافعاً في الرواية عن ابن عمر به ، من طريق عبد اهللا بن دينار يتاب"امرئ ، قال ألخيه يا كافر

  .، عن أبي هريرة به "إذا قال الرجل ألخيه" بلفظ ٥٧٥٢ ح٥/٢٢٦٣وأخرجه البخاري في الكتاب والباب نفسه
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 
   .١٧/١٣التمهيد البن عبد البر  (4)
   .١٧/١٦بر التمهيد البن عبد ال:  ينظر للفائدة في الموضوع (5)
   .٢/٤٩شرح النووي على صحيح مسلم  (6)
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َأن رسوَل اللَّـِه     )٣( ندب رضي اهللا عنه    عن ج  )٢(بسنده   )١( أخرج اإلمام مسلم في صحيحه     - ٥٦
َأن رجال قال ":صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حدثَ    َ ً ُ َ َّ َواهللاَِّ ال يغفر اهللاَُّ لفالن، وإن اهللاََّ تعاىل قال: َ َ َ ََ َ ََ َّ ِ ٍ ُ ِ ُِ َْ ِمن ذا الذي : َ َّ َ ْ َ

ِّيتأىل عيل، أن ال أغفر لفالن،ٍ فإين ِ َ َ َ َُّ ِ َِ َْ َ ََ ْ َّ َ َ َ قد غفرت لفالن وأحبطت عملكَ ََ ََ َْ َ ْ َُ ُ ْْ َ ٍ ُ َِ َ" )٤(.       

                                                
   .٢٦٢١ ح٤/٢٠٢٣تعالى اهللا رحمة من اإلنسان تقنيط عن النهي باب كتاب البر والصلة واآلداب،  (1)
  .ان الْجوِني بو ِعمرحدثَنَا سويد بن سِعيٍد عن معتَِمِر بِن سلَيمان عن َأِبيِه حدثَنَا َأ :سند الحديث (2)

 بـن  جنـدب  :فيقـال  جده إلى ينسب وقد ،اهللا عبد أبو قيلَالع ثم ،البجلي سفيان بن اهللا عبد بنا هو: جنْدب(3) 
 قلت )والكوفةالبصرة،  (المصرين أهل عنه وروى ،الزبير بن مصعب مع قدمها ،البصرة ثم الكوفة سكن ،سفيان
. جزورا غالما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد على كنت:  قال وعنه ، وغيرهم الشام أهل من عنه روى وقد

   ) .١/٥٠٩اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر : انظر(
   :      دراسة الحديث  (4)
  : دراسة رجال السند : أوالً

 إال ،سهنف في صدوق محمد أبو، األنباري :له ويقال ،ثانيدالح ثم ،األصل الهروي سهل بنهوا: سويد بن سعيد  
   ) .٢٦٠تقريب التهذيب ص(القول معين بنا فيه فأفحش ،حديثه من ليس ما يتلقن فصار عمي أنه
 داود أبو وقال ،خيرا إال علمت ما :أحمد عن الميموني وقال ،ثقة :قال أو صالح:عن أبيه أحمد بن اهللا عبد قال
 :البخاري وقال ،ويكثر يدلس وكان اصدوق كان: حاتم أبو وقال ،به بأس ال صدوقا يكون أن أرجو :أحمد عن
 ،عمي بعدما سيما وال ،الحفظ مضطرب صدوق :شيبة بن يعقوب وقال ،حديثه من ليس ما فيلقن عمي قد كان
 كتبه أما: زرعة وأب  وقال ،حديثه من ليس أحاديث يلقن فكان ،عمي كان أنه إال صدوق :محمد بن صالح وقال

 سويداً نإ :معين البن قلنا يقول زرعة أبا ،فال حفظه من حدث إذا فأما ،منها فاكتب أصوله أتتبع وكنت ،فصحاح
 ،فيقتل بسويد يبدأ أن ينبغي :يحيى فقال فاقتلوه برأيه ديننا في قال من :قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن يحدث
 عنه فحديثه صيرب وهو منه سمع فمن ،حديثه من ليس ما لقن فربما عمره آخر في عمي :أحمد أبو الحاكم وقال
حدثك ما :فقال عنه معين بن سألت :الحراز يحيى بن محمد وقال ،مأمون وال بثقة ليس :النسائي وقال ،حسن  

 ليس :وقال رأسه فحرك عنه أبي سئل ،المديني بن علي بن اهللا عبد وقال ،فال تلقينا به حدث وما عنه فاكتب 
 كيف :لمسلم قيل طالب أبي بن إبراهيم وقال داود أبو هعن روى ثقة ثقة سويد :تاريخه في سلمة وقال ،بشيء

ثقة،وقال :ة وقال العجليميسر بن حفص بنسخة آتى كنت أين ومن :فقال الصحيح في سويد عن الرواية استجزت
، الضعفاء والمتروكين ١/٤٤٢معرفة الثقات للعجلي : انظر(.كان يحفظ ثم تغير:الحافظ المعمر، وقال: الذهبي

،الكامل في الضعفاء البن ١/٣٥٢، المجروحين البن حبان ٤/٢٤٠، الجرح والتعديل البن أبي حاتم١/٥٠للنسائي 
 -  الرياض–مكتبة المعارف ، موفق بن عبداهللا بن عبدالقادر: تحقيق ، سؤاالت حمزة للدارقطني، ٣/٤٢٨عدي 

 تهذيب التهذيب ،٢/٤٥٤، تذكرة الحفاظ للذهبي ١/٤٧٢، الكاشف للذهبي ٢١٦/ ١م، ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ١ط
. )٤/٢٣٩البن حجر   

 في تغير وقد ،وغيرهما واإلسماعيلي الدارقطني به وصفه بالتدليس موصوف ،سعيد بن  سويد:قال ابن حجر 
وهو في المرتبة الرابعة  ه،صحت في ذلك قبل منه مسلم سماع وكان ،ذلك بسبب فضعف العمى بسبب عمره آخر

). ١/٥٠طبقات المدلسين .(من مراتب المدلسين  
  والمالحظ أن سويد فيه علتان 
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فليس من حق إنسان أن يصدر األحكام جزافا على العباد، هذا صالح وهذا طالح، هـذا                
ويعتقد بأنه يمثل الحقّ المطلق دون غيره وبأنه صاحب االسـتحكامات           غُفر له وهذا لن يغفرله،      

. مصدر الغرور واالستكبار واالستبداد وتحقير اآلخـرين      الجهادية والسياسية، إن هذه اآلفة هي       
 فمسيرة األمة تتكامل وترتفـع إلـى مـستوى          ،والتجربة التاريخية والمعاصرة أثبتت عكس ذلك     

  ، وتوظيف التجارب المختلفة من العمل،مسؤولياتها عبر التآلف والوحدة والتالحم واالنسجام
  .لذا من باب أولى ترك الطعن والتجريح

أن رجال كبير القلب حي الضمير ألم بخطيئة ما، فإنك تزلزل قدمه فـي طريـق                  هب  
الخير حين تندد به، فال بد أن تعطيه فرصة لتجديد حياته؛ إن الفضيلة الجريحة في نفس مـؤمن                  

أما إذا اطلع سوأتها رجل سليط أو خـصم         ستر دواء تحيا عليه وتنمو،      أزله الشيطان، تجد في ال    
  .نكأ الجراح ولو اندملت حتى يوردها القبورحسود، فهو يحب أن ي
 أن ليس كل حق يقال، فال تـذكر أخـاك بخطيئـة             – في هذه الحاالت     –وأدب اإلسالم   

اقترفها، ال ألن اإلسالم يريد بقاء الخطايا في المجتمع، فهذا مستحيل أن يريده دين، بل ألن هـذا        
ه، فكم من ستر أعان على متـاب        األسلوب ناجح في محاربة اإلثم، وتخليص النفوس من أوضار        

ومكن من عصمة، والناس ليسوا سواء في اإلفادة من هذا العالج، فإن المدح قد يـشجع رجـال                  
   .)١(على الكمال واإلجادة، وقد يقصم آخر بالغرور و التراجع

    
  

  
  

  

                                                                                                                                          
  .وهي االختالط، وسماع مسلم منه قبل اختالطه كما أشار ابن حجر:األولى 
 وقد صرح بالسماع من معتمر بن سليمان في صحيح مسلم، كتـاب الرضـاع، بـاب المـصة          التدليس،:الثانية  

   .١٤٥٠ ح٢/١٠٧٣والمصتين
  .هو ثقة في روايته عند مسلم:قال الباحث 

  :    تخريج الحديث : انياًث
  .أخرجه مسلم في صحيحه 

  :الحكم على الحديث :ثالثاً
  .رواه مسلم في صحيحه

 نهضة مصر للطباعـة والنـشر       ،من معالم الحق في كفاحنا اإلسالمي الحديث، للشيخ محمد الغزالي         : انظر (1)
  .١٢٩ ص، م٢٠٠٥ ،٤ ط–والتوزيع 
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لم، فترى الجدال على أشده من أجـل        المراء والجدل آفتان ابتلي بهما أفراد المجتمع المس       
  .باعث حقير اليساوي شيئا، لذا البد أن نُعرف بهما قبل شروعنا في الكالم حولهما

    ا :الِمراءى ممالِن فيه يتمارجالر، فيه كالم ة بعضماراة )١( الشدالمجادلـة علـى     :والم 
احد منهما يستخرج مـا عنـد صـاحبه          َألن كل و   ، ويقال للمناظرة مماراة   ،مذهب الشك والريبة  

استخراج غضب المجـادل،    : والمقصود به ،  )٢( كما يمتري الحالب اللبن من الضرع      ،ويمتَريه به 
  .مريت الشاة، إذا استخرجت لبنها: من قولهم

طعن اإلنسان في كالم غيره؛ إلظهار خلله واضطرابه، لغير         : وحقيقة المراء المنهي عنه      
 وإن كان المماري على حق، فإنه ال يجوز لـه أن  ،ر قائله وإظهار مزيته عليه غرض سوى تحقي  

  .يه يسلك هذا السبيل؛ ألنه ال يقصد من ورائه إال تحقير غيره واالنتصار عل

 استرسـالٍ  فـي  الشيء استحكام باب من وهو واحد، أصٌل والالم والدال الجيم :جدلالو
  . )٤( اللدد في الخصومة والقدرة عليها: الجدال )٣( كالمال ومراجعِة الخصومة وامتداِد فيه، يكون

 : النووي رحمـه اهللا ما قالهومن هنا أقول أنه كثر الكالم في المراء والجدل، وخالصته 

  "    #  $  %  &  '  M 7 8  ،يكون بباطل اعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد
 )   (L )٥(،7 8 و M  £¢  ¡  �  ~L)للوقوف على  فإن كان الجدال     )٦

 اً،وإن كان في مدافعة الحق أو كان جداال بغير علم كـان مـذموم   الحق و تقريره كان محموداً
 ، والمجادلة والجدال بمعنـى واحـد  ،النصوص الواردة في إباحته وذمه وعلى هذا التفصيل تنزل

  .) ٧(شيئا أذهب للدين وال أنقص للمروءة وال أشغل للقلب من الخصومة ما رأيت: قال بعضهم 

                                                
   .٥/٣١٤معجم مقاييس اللغة البن فارس : انظر (1)
   .     ١٥/٢٧٥لسان العرب البن منظور : انظر (2)
   .١/٤٣٣معجم مقاييس اللغة البن فارس : انظر (3)
   .         ١١/١٠٣  البن منظورلسان العرب: انظر (4)
   .٤٦ سورة العنكبوت آية  (5)
   .١٢٥سورة النحل آية  (6)
 الفتـاوى  و ،٢٢١، ص بيـروت  – الجديدة الندوة دار ،، الكبائر للذهبي  ١/٣٧١كتاب األذكار للنووي    : انظر (7)

  .١٠٤ص ،الفكر دار ،المكي ميثالهي حجر ابن الدين شهاب حمد، ألالحديثية
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 المحكم وعن ،والمرجوح الراجح عن والبحث اللبس ورفع الحق الستيضاح الجدال أماو"
 مـن  فهو المحكم إلى بالجدال وردهم القرآن متشابهات من المبطلون به يتعلق ما ودفع والمتشابه

   . )١( "المتقربون يتقرب ما أعظم
ة، ويظل مع ذلك حريصا     وحين تدفع اإلنسان أهواؤه وشهواته إلى تجاوز الحق والفضيل        

على أن يظهر أمام الناس بمظهر الكمال، تتولد عنده الرغبة الشديدة بأن يثبت سالمة تـصرفه،                
وصحة منهجه في الحياة، فيلجأ إلى التزيين والتبرير بالباطل، فإذا وجد مخالفة أو معارضة لجـأ           

مه، ال حريـصا علـى       على خـص   رإلى الجدل العقيم، فيصنع ما يصنع المقاتل راغبا باالنتصا        
 وهذا هو المراء والجدال الذي يفسد المجتمع وينشر الحقد          )٢(الوصول إلى الحق بالتي هي أحسن       

  .والبغض بين أفراده، فيؤول بهم إلى الهاوية التي تطالهم جميعا 
 )٥(عن أبي أمامة الباهلي رضي اهللا عنـه           )٤( بسنده )٣( أخرج اإلمام الترمذي في صحيحه       -٥٧
َما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، إال أوتوا اجلدل": قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       :قَاَل َ ُ َ ً ََْ َُّ ِ ِ ْ ٌ ََ ََّ ُ ْ َ ُْ ََ"، 

  ¸  M À  ¿  ¾  ½¼     »  º  ¹  ثُم تَلَـا رسـوُل اللَّـِه صـلَّى اللَّـه علَيـِه وسـلَّم هـِذِه الْآيـةَ                  
Á    )٦(L)٧(.     

                                                
دار االمعرفة  ، أبو حامد،محمد بن محمد الغزالي، لحياء علوم الدينإ:  ،وانظر٤/٦٨٥فتح القدير للشوكاني  (1)

  .١/٩٦، بيروت–
   .١/٣٦١سسها، لعبد الرحمن  حبنكة الميداني األخالق اإلسالمية وأ:انظر  (2)
نعرفه من حديث  هذا حديث حسن صحيح إنما: وقال ٣٢٥٣ ح٥/٣٧٨كتاب تفسير القرآن، سورة الزخرف  (3)

   .حجاج بن دينار، وحجاج ثقة مقارب الحديث، وأبو غالب اسمه حزور
حمد بن ِبشٍْر الْعبِدي ويعلَى بن عبيٍد عن حجاِج بِن ِدينَاٍر عن َأِبي             حدثَنَا عبد بن حميٍد حدثَنَا م      : سند الحديث  (4)

  .غَاِلٍب
 بـن  عريب بن وهب بن عمرو بنا :ويقال ،وهب بن ا:ويقال ،الحارث بن عجالن بن بالتصغير دىص: هو (5)

 كـان  :حبان بن وقال ،بكنيته مشهور أمامة أبو ،الباهلي أعصر بن مالك بن معن بن الحارث بن رياح بن وهب
، اإلصابة في تمييز    ٧/٤١١طبقات ابن سعد    :انظر.  (وثمانين ست سنة الباهلي أمامة أبو مات ،بصفين علي مع

  ) .٣/٤٢٠الصحابة البن حجر 
   .٥٨سورة الزخرف آية  (6)
   :دراسة الحديث (7)
  :دراسة رجال السند: أوالً

   ) .١٥٢تقريب التهذيب ص (مسلم مقدمة في ذكر وله ،به بأس ال ،الواسطي :حجاج بن دينار
  ثقة:وثقه ابن المبارك، وابن المديني، وابن معين في رواية الدورري عنه، والعجلي، وأبو داود، والترمذي وقال              

، وابن عمار، وابن المديني، وابن حبان، وعبدة بن سليمان، وزهير بن حرب، ويعقوب بن شيبة،                الحديث مقارب
 صـالح  :زرعـة  أبو وقال،  بأس به ليس صدوق :معين بنا عن ،خيثمة أبي بن وقال ،بأس به ليس :أحمد قالو



 ١٠٩

                                                                                                                                          
ال ق ،كتابه مقدمة في مسلم وذكره ،به يحتج وال حديثه يكتب :حاتم أبو وقال ،به بأس ال الحديث مستقيم صدوق

 لـيس  :الـدارقطني  وقال ،منه القلب في :خزيمة بنا وقال ،مسلم رجال في الاللكائي القاسم أبو ذكره :حجرابن  
  . بالقوي

 ، العلل ومعرفة الرجال لالمام أحمـد        ١/٨٨ ، ورواية الدارمي     ٤/٣٧٩تاريخ ابن معين رواية الدوري       :انظر(
 ، الثقات البن حبـان      ٣/١٥٩، الجرح والتعديل    ١/٢٨٦، ضعفاء العقيلي  ١/٢٨٥الثقات للعجلي   معرفة  ،  ١/٥٥٣
، تهـذيب  ١/٣١٢، الكاشف للـذهبي  ١/٣٦٤، تاريخ بغداد  ١/٦٧،٦٩قات البن شاهين    ، تاريخ أسماء الث   ٦/٢٠٥

   ) .٢/١٧٦التهذيب البن حجر 
  .هو ال بأس به :قال الباحث 
 :وقيل الحزور بن سعيد :وقيل ،حزور اسمه :قيل أصبهان نزل بصري أمامة أبي صاحب غالب أبو: أبو غالب 

  ) .٦٦٤صتقريب التهذيب  (يخطىء صدوق ،نافع
 وقال ،ضعيف :النسائي وقال ،بالقوي ليس :حاتم أبو وقال ،الحديث صالح :معين بن عن منصور بن إسحاق قال

 حـديثا  أحاديثـه  في أر ولم ،غالب أبي عن روى قد :عدي بن وقال ،هارون بن موسى  ووثقه ،ثقة :الدارقطني
 يجـوز  ال :حبـان  بـن  وقـال ،  بعـضها  وصحح ،أحاديثه بعض الترمذي وحسن ،به بأس ال أنه وأرجو منكرا

   .الحـديث  صـالح  :،وقال الـذهبي  ضـعيفا  كـان  :سـعد  بـن  وقـال  ،الثقـات  وافـق  فيما إال به االحتجاج
، المجـروحين البـن   ٢/٤٥٥، الكامل في الضعفاء البن عـدي  ٣/٣١٥الجرح والتعديل البن أبي حاتم   : انظر (

، تهـذيب  ٢/٤٤٩ ،الكاشف للـذهبي  ١٢/٣٧٠، تاريخ دمشق  ١/٢٦، سؤاالت البرقاني للدارقطني     ١/٢٦٧حبان  
   ) .١٢/٢١٥التهذيب البن حجر 

  .، وقد تابعه جعفر بن القاسم في الرواية عن أبي أمامة، كما في التخريج صدوق يخطئوهو :قال الباحث 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 ١/١٩تناب البدع والجدل    اخرجه ابن ماجه في سننه، افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم، باب اج             
 بلفظه، من طريق    ٢٢٢١٨ح٥/٢٥٢ بلفظه، من طريق محمد بن فضيل ومحمد بن بشر، وأحمد في مسنده              ٤٨ح

 بلفظه، من طريق ابن نمير، والحاكم في المستدرك كتاب التفسير، تفـسير  ٢٢٢٥٨ ح٥/٢٥٦شهاب بن خراش،   
، والبيهقي في شعب اإليمان     "اد ولم يخرجاه  حديث صحيح اإلسن  :" بلفظه ، وقال   ٣٦٧٤ ح ٢/٤٨٦سورة الزخرف   

 بنحـوه،من  ٨٠٦٧ح٨/٢٧٧ بلفظه، كالهما من طريق جعفر بن عون ،والطبراني في الكبيـر      ٨٤٣٨ ح ٦/٣١٤
  حجاج بن دينار بهبو خالد األحمر، وعيسى بن يونس ،كلهم من طريق طريق ابن نمير، ويعلى بن عبيد، وأ

 ة الناجيةومجانبة الفرق المذمومة،    بطة في االبانة عن شريعة الفرق      وابن)  ٢١/٢٢٩ ( في تفسيره  وروى الطبري 
م كتاب اإليمـان،    ١٩٩٤هـ،  ١٤١٥،  ٢ ط -رضا بن نعسان معطي، دار الراية للنشر والتوزيع       : تحقيق ودراسة 

، أن رسـول اهللا  ٥٢٧،٥٢٨ ح٢/٤٨٦والتحذير من أهل الجدل والكـالم،   باب ذم المراء والخصومات في الدين  
القرآن، فغضب غضباً شديداً حتى كأنما صب علـى   خرج على الناس وهم يتنازعون في( عليه وسلم صلى اهللا

ال تضربوا كتاب اهللا بعضه ببعض فإنه ما ضل قوم قـط إال أوتـوا    " :وجهه الخل، ثم قال صلى اهللا عليه وسلم
ه، ثالثتهم من طريق جعفـر   بنحو١/٥٠، والهروي في ذم الكالم وأهله  )ضربوه لك إال جدالً ما: ، ثم تال"الجدل

ـ   .م،يتابع أبـــا غالـــب فـــي الروايـــة عـــن أبـــي أمامـــة بـــه       بـــن القاســ

   :الحكم على الحديث: ثالثاً
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 تـرك  من يعني ،الجدل أوتوا إال ،األحوال من حال على كائنين دونتمه قوم ضل ما أي
 المـراد و ،بالباطل الخصومة أي ،بالجدل إال حاله يمش لم و ،الضاللة سنن وركب الهدى سبيل

 الحـال  واستكشاف الحق إلظهار المناظرة ال ،الزائفة والعقائد الكاسدة المذاهب لترويج التعصب
 بـه  نطـق  عمـا  خارج كفاية فرض ألنه ،عنده ما غيره تعليم أو عنده معلوما ليس ما واستعالم
    .) ١(الحديث

 والتـصنيفات  التحريـرات  من فيها وأبدع األعصار هذه في أحدثت التي الخالفاتوأما  
  .)٢ (العضال والداء القاتل السم اجتناب واجتنبها حولها تحوم أن فإياك ،والمجادالت

  عن النَِّبـي   عن عائشة رضي اهللا عنها     )٤(  بسنده    )٣( م البخاري في صحيحه      أخرج اإلما  -٥٨
ُإن أبغض الرجال إىل اهللاَِّ، األلد اخلصم":  صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل ِِّ َْ ُّْ َ ََ ِ ِِ َ َْ َ َ َّ") ٥( .   

                                                                                                                                          
 وقد صححه الترمذي والحاكم، والذهبي فـي تعليقـه    ويرتقي بالمتابعة إلى الصحيح لغيره، الحديث إسناده حسن،  

 وفـي   ،٥،١/٣٣ط ، الرياض – مكتبة المعارف    ،هيبصحيح الترغيب والتر  على التلخيص، وحسنه األلباني في      
  .١/٢٢١،هـ١٤١٤ ،٢ ط- بيروت-المكتب اإلسالمي  ،رح العقيدة الطحاويةش

   .٥/٤٥٣  شرح الجامع الصغير، للمناويفيض القدير: انظر (1)
تحفـة األحـوذي بـشرح جـامع الترمـذي           :، وانظر ١/٤١ الغزالي    حامد يب، أل حياء علوم الدين  إ: انظر (2)
   .٩/٩٣باركفوري للم
   .٢٣٢٥ ح٢/٨٦٧كتاب المظالم والغضب، باب قوله تعالى وهو ألد الخصام  (3)
  .حدثَنَا َأبو عاِصٍم عن ابِن جريٍج عن ابِن َأِبي ملَيكَةَ : سند الحديث (4)
   :دراسة الحديث  (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

 ويرسل يدلس وكان ،فاضل فقيه ثقة ،المكي موالهم ،األموي جريج بن زالعزي عبد بن الملك عبدهو: جريجابن  
   ) .٣٦٣تقريب التهذيب ص(

 شر :الدارقطني قال بالتدليس وغيره النسائي وصفه:ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين وقال          
  ) .٤١طبقات المدلسين ص (جروحم من سمعه فيما اال يدلس ال التدليس قبيح فإنه ،جريج بنا تدليس التدليس

هو ثقة، وقد صرح بالسماع من ابن أبي مليكة عند البخاري في الصحيح، كتاب األحكام، باب األلد                 : قال الباحث 
جامع التحصيل فـي أحكـام   : انظر(والحديث ليس مرسالً ،٦٧٦٥ ح٦/٢٦٨٢ الدائم في الخصومة   الخصم، وهو 

  ) .١/٢٢٩المراسيل للعالئي 
  :ج الحديث تخري: ثانيا

كتـاب   ، بلفظه، من طريق سفيان    ٤٢٥١ ح ٤/١٦٤٤أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة البقرة         
 بلفظه، من طريق يحيـى بـن سـعيد،          ٦٧٦٥ ح ٦/٢٦٨٢األحكام، باب األلد الخصم وهو الدائم في الخصومة         
 سفيان،(من طريق وكيع ثالثتهم      بلفظه،   ٢٦٦٨ ح ٤/٢٠٥٤وأخرجه مسلم في كتاب العلم، باب في األلد الخصم          

  .يتابع أبا عاصم في الرواية عن ابن جريج به ) ويحيى بن سعيد، ووكيع
  :الحكم على الحديث: ثالثاً



 ١١١

 صـمة المخا كثـرة  أن البغض سببو وهي الجدل بالباطل،     ،الخصومة الشديد :المرادو
   .)١( باطل في خاصم بمن المسلمين حق في يخص أو ،صاحبه يذم ما إلى غالبا تفضي

وقد رغب اإلسالم في ترك المراء، وان كان صـاحبه محقـاً، حتـى اليقـع التنـازع                  
     .، ورتب على ذلك الثواب العظيم والخالف

قَاَل رسوُل  : اَل عنه قَ  عن أبي أمامة رضي اهللا    )٣(  بسنده )٢( أخرج اإلمام أبو داود في سننه        - ٥٩
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِأنا زعيم ببيت يف ربض اجلنـة ":اللَِّه ص ٍ َِّ ََْ ِ َ ََ ْ ٌِ ِ َ ِ  ملـن تـرك املـراء وإن كـان حمقـا، )٤(،َ ِ ُِ َ َْ َِ َ َْ َ َْ ََ

ْوببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببي َ َ َ َْ َ ً َ َ ْ َ َ َِ ِِ َ َْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َ َْ ُت يف أعىل اجلنة ملن حسن خلقهِ َ َ ْ َْ ُ َُ ََّّ َ َِْ ِ ٍَ ِ" 
)٥(  .  

                                                                                                                                          
  .رواه الشيخان

   .١٣/١٨٠فتح الباري : انظر (1)
   .٤٨٠٠ ح٢/٦٦٨كتاب األدب، باب في حسن الخلق  (2)
مان الدمشِْقي َأبو الْجماِهِر قَاَل حدثَنَا َأبو كَعٍب َأيوب بن محمٍد السعِدي قَـاَل        حدثَنَا محمد بن عثْ   : سند الحديث  (3)

اِرِبيحِبيٍب الْمح نب انملَيثَِني سدح.  
النهايـة فـي    : انظـر  . (الِقالَع وتحت المدن حول تكون التي باألبِنية تَشْبيها عنها خارجا حولها ما:  المراد (4)

  ) ٢/٤٦٠غريب األثر البن األثير 
   :دراسة الحديث (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  )١١٩تقريب التهذيب ص (صدوق، البلقاوي السعدي كعب أبو ،محمد بنا :ويقال ،موسى بن  أيوب:أبو كعب
 ثقـة  وكان قال وحده الجماهر أبو وعنه أقرانه من وهو الدراوردي وعن المحاربي حبيب بن سليمان عن روى
 الدمـشقي  زرعـة  أبو ورواه ،محمد بن أيوب روايته في ووقع ،المراء ترك في واحدا حديثا داود أبو له وروى
 بـن  أيـوب  فقـالوا  الجماهر أبي عن وغيرهم حاتم وأبو حميل أبي بن وهارون الصمد عبد بن محمد بن ويزيد
ـ  :انظر . (الصواب وهو عساكر بنا قال موسى  البـن   ، تهـذيب التهـذيب    ٣/٤٩٤  للمـزي  ذيب الكمـال   ته
  ).١/٣٦١حجر

  .وهو صدوق كما قال ابن حجر : قال الباحث
  :تخريج الحديث : ثانياً

 بلفظه، من طريـق  ٨٠١٧ ح٦/٢٤٢، وفي شعب اإليمان ٢٠٩٦٥ ح١٠/٢٤٩ي في السنن الكبرى     أخرجه البيهق 
  .أبي داود 

 ، في كالهما بلفظه، من طريق أبي        ٤٦٩٣ ح ٥/٦٨ي األوسط    ، وف  ٧٤٤٨ ح ٨/٩٨والطبراني في مسنده الكبير     
  .زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، يتابع أبو داود في الرواية عن أبي الجماهر به 

  بتقديم وتأخير فيـه، مـن   ١٢٣٠ ح٢/٢٢٤ ،وفي مسند الشاميين   ٧٧٧٠ح٨/١٨٦وأخرجه الطبراني في الكبير     
  .ي الرواية عن أبي أمامة  طريق القاسم يتابع سليمان المحاربي ف



 ١١٢

 بنـي  يـا  : البنه داود قال ولهذا"فقد ذم اإلسالم الجدل والمراء بالباطل وأمر بتركهما،         
 أذهـب  شيئا رأيت ما: بعضهم قال ،اإلخوان بين العداوة يهيج وهو قليل نفعه فإن ،والمراء إياك
  .) ١" (المخاصمة من للقلب اشغل وال للذة يعأض وال للمروءة أنقص وال للدين

وكثير من الناس يجادلون بالباطل وهم يعلمون أنهم مبطلون، ويرون الجدل باباً ينفذ منه              
إلى تغطية باطلهم، وإلباسه ثوب الحق، وهؤالء يلجؤن في جدالهم إلى الحيلة والمكر، وإخفاء ما               

مشحون بالحيل المختلفة الفكريـة والقوليـة،       يكشف باطلهم، فيحشدون كل طاقاتهم في الجدال ال       
إلقناع اآلخرين بأنهم أصحاب حق، حتى يفعلوا ما يشتهون من ظلم وعـدوان، وهـم يـسترون            

من أجل ذلك ومن باب النصيحة، يتـرك المجـادل الـذي    ، )٢( أنفسهم بأثواب االستقامة المزورة   
  .اليعرف لسانه إال الباطل والفحش، فهذا من أشر الناس

 اسـتَْأذَن  :قَالَتْ رضي اهللا عنها  عن عائشة )٤( بسنده )٣( اإلمام البخاري في صحيحه   أخرج   - ٦٠
ِائذنوا له بئس أخو العشرية، أو ابن العشرية": رجٌل علَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ    ِ ِ َِ ََ ُ ْ ْ َ َ ُْ ْ َ ََ َُ ْ ِْ ُ،)٥(   

                                                                                                                                          
 ، وابن ماجه في سـننه، افتتـاح         ١٩٩٣ ح ٤/٣٥٨وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، باب المراء          

مـن تـرك   " كالهما بلفـظ  ٥١ ح ١/١٩الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم، باب اجتناب البدع والجدل           
  .الك بسند ضعفه األلباني عن أنس بن م" المراء وهو محق بني له في وسطها
:  تحقيـق   الـصغير، ، وفي٥٣٢٨ ح٥/٢٨٤ ،وفي األوسط ١٢٧ ح٢/١١٠وأخرجه الطبراني في مسنده الكبير      

 م،١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،١ط عمان،،  بيروت -دار عمار   ، لمكتب اإلسالمي ،  محمد شكور محمود الحاج أمرير    
  .، بسند فيه ضعف ، بنحوه، عن معاذ بن جبل٨٠٥ ح٢/٧٤

   : الحكم على الحديث: ثالثاً
هد فـي اسـناده     وسى السعدي وهو صدوق، وللحديث شـا      أيوب بن م  ) أبا كعب (الحديث إسناده حسن، ألن فيه      
   .٣٧٣ ح١/٥٥٢، السلسلة الصحيحة ١/٣٢صحيح الترغيب والترهيب : ضعف، وحسنه األلباني انظر

   .٥/٥ للمناوي شرح الجامع الصغير، فيض القدير (1)
   .١/٣٦٢ الميداني  حبنكةخالق اإلسالمية وأسسها، لعبد الرحمناأل: انظر (2)
   .٥٧٠٧ ح٥/٢٢٥٠دب، باب مايجوز من اغتياب أهل الفساد والريب  كتاب األ (3)
  .بن الزبيِرحدثَنَا صدقَةُ بن الْفَضِل َأخْبرنَا ابن عيينَةَ سِمعتُ ابن الْمنْكَِدِر سِمع عروةَ : سند الحديث  (4)
 الرجل هذا :القاضي  قال  )٢٤/٢٦١التمهيد البن عبد البر     : انظر (أعلم واهللا الفزاري بدر بن عيينةنه  إ: قيل (5)
 يبـين  أن وسلم عليه اهللا صلى النبي فأراد ،االسالم أظهر قد كان وإن ،حينئذ أسلم يكن ولم ،حصن بن عيينة هو
 وبعـده  وسـلم  عليه اهللا صلى النبي حياة في منه وكان :قال ه،حال يعرف لم من به يغتر وال الناس ليعرفه حاله
 صـلى  النبي ووصف ،عنه اهللا رضي بكر أبي إلي أسيرا به وجئ المرتدين مع وارتد ،ايمانه ضعف على مادل
ـ  : انظر(وصف كما ظهر النه النبوة أعالم من ،العشيرة أخو بئس بأنه له وسلم عليه اهللا سلم شرح النووي على م
١٦/١٤٤. (  



 ١١٣

َفلام دخل أالن ََ َ ََ َ َ ُ له الَكالم، قلتَّ ْ ْ َُ ََ َيا رسول اهللاَِّ قلت الذي قلت، ثم ألنت له الَكالم،َ قال: ُ ْ َ َ ْ َّ ْ ََ َ ُ ُ ُُ ََ َ َْ َ َّ ُ ُأي عائـشة : َِ َ ِ َ ْ َ
ِإن رش الناس من تركه الناس، أو ودعه الناس اتقاء فحشه ِ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُْ َ ََ ِّ َّ َّ َ َ ََّ َ َ ِ َّ َّ ِ " )١(.  

 ه،فـسق  المعلن الفاسق غيبة وجواز ،فحشه ييتق من مداراة :الحديث هذاقال النووي في    
 عليه أثنى أنه كرذُ وال وسلم عليه اهللا صلى النبي يمدحه ولم ،منه التحذير إلى الناس يحتاج ومن
  .)٢( الكالم لين مع الدنيا من بشئ تألفه إنما ،قفاه في وال وجهه في

 ،نفـع  جلب أو ضر عدف عليها ترتب إذا ،المداراة ندب في أصل وهذا: ")٣(وقال المناوي 
 ديـن  لصالح الدنيا بذل والمداراة ،الدنيا لصالح الدين بذل هي إذ ،مطلقا فحرام المداهنة بخالف

 ،ونحوهـا  وتألف إغالظ وتركهر  منك عن نهي في وبفاسق ،تعليم في بجاهل رفق بنحو ،دنيا أو
ـ  يتق لم بأن نفع عليها يترتب لم فإن ،نفع عليها ترتب إن محبوبة مطلوبة  هـو  كمـا  بهـا  رهش
  .  )٤( "يغفر ذنب كل وال يعذر حال كل فما تشرع فال ،األنام بعض في معروف

  
  
 

  

                                                
   :دراسة الحديث (1)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  . الثانية وقد صرح بالسماع من ابن المنكدر   الطبقةثقة مدلس من : ابن عيينة
  .وباقي رجال السند كلهم ثقات 

  :تخريج الحديث : ثانياً
نحوه، من طريق قتيبـة   ب ٥٧٨٠ ح ٥/٢٢٧١أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب المداراة مع الناس           

 بنحوه ، من طريق ٢٥٩١ ح٤/٢٠٠٢بن سعيد، ومسلم كتاب البر والصلة واآلداب، باب مداراة من يتقلى فحشه       
قتيبة بن سعيد، وأبـو     (قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن شيبة ،وعمر الناقد، وزهير بن حرب ،وابن نمير ،خمستهم                

  . يتابع صدقة بن الفضل في الرواية عن ابن عيينة به) بن نمير بكر بن شيبة، وعمر الناقد، وزهير بن حرب، وا
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 
   .١٦/١٤٤شرح صحيح مسلم : انظر (2)
: الدين زين القاهري، المناوي ثم الحدادي العابدين زين بن علي ابن العارفين تاج بن الرؤوف عبد محمد: هو(3)
 والتـام  والصغير الكبير منها مصنفا، ثمانين نحو له،  والتصنيف للبحث انزوى،  والفنون ينبالد العلماء كبار من

، ومعجم المـؤلفين،    ٦/٢٠٤األعالم للزركلي   : انظر(  ،هـ١٠٣١ سنة. بها وتوفي القاهرة، في عاش.والناقص
  ) .١٠/١٦٦ ، بيروت–دار إحياء التراث لعمر كحالة، 

   .٢/٤٥٤فيض القدير شرح الجامع الصغير (4)



 ١١٤

 
  

 وهو ال يصيب إال الجهـالء و ضـعاف النفـوس           ، داء البشرية المستحكم    والحسد الحقد
يخلص منه إال القليـل   مرض من أمراض النفوس وهو مرض غالب فال ، وهواألخالق ضائعى

بغض شديد، ورغبة في االنتقام مضمرة في  :إذا نظرنا إلى الحقد وجدناه يتألف منو ،الناس من
فالحقد إذاً هو إضـمار العـداوة فـي القلـب     ، عليه نفس الحاقد حتى يحين وقت النَّيل ممن حقد

ــة االنت  ــربص لفرصــــ ــوالتــــ ــه قــــ ــن حقدعليــــ   .ام ممــــ

حقدا علـى أحـد مـن      فلم تحمل،ين صفت نفوسهم وطهرت قلوبهملقد امتدح اهللا المؤمنين الذو
'      )     (  *  M 7 8  المؤمنين   &  %   $   #  "   !

  7   6   5  4   3   2   1     0  /  .   -   ,  +L)١(.  
 أن سـبحانه  اهللا مـن  يطلبوا أن ،واألنصار للمهاجرين االستغفار بعد سبحانه اهللا أمرهم

فأحبوا إلخوانهم ما أحبوه ألنفـسهم، سـمت         )٢(  اإلطالق على آمنوا ذينلل الغل قلوبهم من ينزع
  .أخالقهم وسعدوا في دنياهم فعاشوا أخوة يتمنى الواحد ألخيه مايتمنى لنفسه 

علَيِه وسلَّم   عن النَِّبي صلَّى اللَّه    بسنده عن أنس رضي اهللا عنه          أخرج البخاري في صحيحه    -* 
ْ ال يؤ"َ:قَال ُ ِمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسهَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ُ ُُّ َّ َ َ ُُ َُ َْ ِ َ" )٣(

    
ـ   ذنب فلم يعرف الحقد والحسد لقلوبهم سبيال، هذا الحسد الذي كان سببا في أول             صىع 

 قتل على ظهـر األرض،      ، وبه كان أول   الحسد إال السجود ترك على يحمله لم إبليس ألن ،به اهللا
ل عليهما السالم، تسلل داء الحسد إلى قلبه فقتله، لقبول قربـان اهللا لـه               حيث قتل قابيل أخاه هابي    

  .دونه، لذا جاء التحذير النبوي من الحسد الذي يسبب حقداً 
َأن رسوَل اللَّـِه  عن أنس رضي اهللا عنه،   )٥(بسنده   )٤( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ٦١

َال تباغـضوا وال حتاسـدوا وال تـدابروا، وكونـوا عبـاد اهللاَِّ إخوانـا، وال  ":صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ     َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ُْ ُ َ َ ُ َِ ِ ُ َ َ َ ُ َ
ٍحيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالثة أيام ٍَّ َ َْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُّْ ُ َُ ْ َ ْ ُ َ" )٦( .   

                                                
   .١٠سورة الحشر آية  (1)
    .٥/٢٨٤فتح القدير للشوكاني : انظر (2)
   .٧١ صسبق تخريجه (3)
   .٥٧١٨ ح٥/٢٢٥٣كتاب األدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (4)
  .حدثَنَا َأبو الْيماِن َأخْبرنَا شُعيب عن الزهِري: سند الحديث (5)
   :دراسة الحديث (6)



 ١١٥

 ،دبـره  صـاحبه  يـولي  واحـد  كل نأل ،المقاطعة :وقيل ،المعاداة في الحديث نهي عن   
 معاملـة  وتعاشـروا  تعـاملوا ؛  اخوانـا  اهللا عباد كونوا و ،حرام وهو النعمة زوال تمني والحسد
 القلـوب  صفاء مع ،ذلك ونحو الخير في والتعاون والمالطفة والشفقة والرفق المودة في األخوة،

 األهـواء  عن النهي إلى إشارة التباغض عن النهي وفي :العلماء بعض قال ،حال بكل والنصيحة
 السواد عليه لما المخالفة حلوالِن والمذاهب األهواء في تختلفوا ال، و )١(للتباغض الموجبة المضلة
 بـين  التبـاغض  يوجـب  ،المـستبين  الـصراط  عـن  والضالل الدين في البدعة ألن ،األعظم
  .)٢(المؤمنين

  .وقد بين النبي صلى اهللا عليه وسلم أن ترك الحقد والغل والحسد، باب من أبواب الجنة
َّكنـا  : قَـالَ عن أنس بن مالك رضي اهللا عنـه   )٤(بسنده  )٣(مام أحمد في مسنده    أخرج اإل  - ٦٢ ُ

َجلوسا مع رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم فقال َّ َ َُ َ َ َ ُ َ َ ًَ ْ َ َ ُِ َ َّ ِيطلع عليكم اآلن رجل مـن أهـل اجلنـة": ِ َِّ َْ ِْ ْ ْ ُ َ َُ ٌ َ َُ ْ ْ ََ ُ َ، فطلـع ْ َ َ َ
َرجل من األنصار تنطف حلي َ ْ ُْ َِ ِ ُِ ْ َ ِْ َ ْ ُّته من وضوئه، قد تعلق نعليه يف يده الشامل، فلام كان الغد قال النبي ٌ َّ َِ َّ ََ ْ َ َ ََّ َ َ َُ َ َ ْ َُ َ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُ ْ ُِ ُ
َصىل اهللاَُّ عليه وسلم مثل ذلك ِ ِ َِ َْ َّ ََ َ َ ْ ََ َفطلع ذلك الرجل مثل املرة األوىل، فلام كـان اليـوم الثالـث قـال: َّ ْ َ ْ َ ُ ََ ُ َّ َ َ َْ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ َّ َّ َّْ َ ُ ََ َ ُ َ 

ًالنبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم مثل مقالته أيضا َْ َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َ َّ ََ َْ َ َ َُّّ ِ َفطلع ذلك الرجـل عـىل مثـل حالـه األوىل، فلـام قـام : َّ َّ ََّ َ ْ َ َ ََ ْ ُ ََ َُ ِ ِ ِ َِ ُ َِ َ َ

                                                                                                                                          
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 ، ومسلم في كتاب البـر والـصلة         ٥٧٢٦ ح ٥/٢٢٥٦أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب الهجرة         
اً  كالهما بلفظه، من طريق مالك يتابع شعيب       ٢٥٥٨ ح ٤/١٩٨٢واآلداب، باب اليحل التحاسد والتباغض والتدابر       

  .في الرواية عن الزهري به 
بدل التدابروا ، من طريق قتادة يتابع الزهـري فـي   " تقاطعوا"   وزاد٢٥٥٩وأخرجه مسلم في الكتاب والباب ح  

  .الرواية عن أنس به 
 ٥٧١٩،  ٥٧١٧ ح   ٥/٢٢٥٣وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب األدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر              

  . كالهما عن أبي هريرة ٢٥٦٣وذكره، ومسلم كذلك ح" إياكم والظن"بلفظ 
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان  
  .  ١٦/١١٥شرح النووي على مسلم : انظر(1)
   .٦/٣٨٦فيض القدير للمناوي : انظر (2)
   .١٢٧٢٠ ح٣/١٦٦ (3)
  .الزهِريحدثَنَا عبد الرزاِق حدثَنَا معمر عِن  :سند الحديث  (4)



 ١١٦

َالنبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم،َ تبعه عبد اهللاَِّ بن عمرو بن العاص فقال ْ َّ ََ َ ِ َِ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ ْ َِ ْ َ َُّ َ َُ َِ ِِ َّ ِّإين: َّ ُ الحيـتِ ْ َ ُأيب فأقـسمت  )١( َ ْ َ ْ ََ ِ َ
َأن ال أدخل عليه ثالثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى متيض فعلت، قال ْ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ َ ً َ َ َْ ْ َ ََ َ ْ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِْ ََّ َُ ِ ِِ َ َ َ ٌنعـم قـال أنـس: َُ ََ ََ َ َ َوكـان : ْ َ َ

َعبد اهللاَِّ حيدث أنه بات معه تلك الليايل الثالث، ف َ َ َّ ُِ َ ُ َ َ ُ َّْ َْ ِ َ ََ ُ ََّ ِّ َّلـم يـره يقـوم مـن الليـل شـيئا غـري أنـه إذا تعـار َُ ْ ُ َ َْ ُ ْ ْ ْ َ ُ ََ ََّ ُِ َ َ َ ً َ ِ َّ َِ
ُوتقلب عىل فراشه ذكر اهللاََّ عز وجل وكرب حتى يقوم لصالة الفجر،ِ قال عبد اهللاَِّ َّ َْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َّ َ ََ ْ َّ ََّ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ ََ َ ُغري أين مل أسمعه : َ ْ َ ْ َْ َْ َ ِّ َ َ

َيقول إال خريا، فل َّ َُ ًُ ْ َ ِ ُام مضت الثالث ليال وكدت أن أحتقر عمله قلتَ َ ُ ْ َْ َ َُ ْ ُ َ َُّ ْ َ ََ َ َ َِّ َِ َْ َ ِيا عبـد اهللاَِّ إين مل يُكـن بينـي : ٍ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ِّ َِ َ
َوبني أيب غضب وال هجر ثم، ولكن سمعت رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم يقول لك ثالث مرا َ َ ُ َ َ َّ ٌ ِْ ِ ِ َِ َ َ ُ ََ ََ ُ َّ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ٌ َ ََ ُ َ ََّ َ ِ : ٍرَ

َيطلع عليُكم اآلن رجل من أهل اجلنة،ِ فطلعت أنت الثالث مرار فـأردت أن آوي إليـك ألنظـر مـا  َ َ َ َ َ ُْ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْْ َْ َِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ ُ ََ َ ٌ ْ َ ُِ ِ ٍَ َ َُ َ َ ََّ ِ ْ
ُعملك فأقتدي به،ِ فلم أرك تعمل كثري عمل، فام الذي بلغ بـك مـا قـال رسـول  َ َ َّ ُ َ ُُ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ْ ََ َ َِ َِ ْ َِ ِ ٍِ َ ََ َ َ ََ َ ِاهللاَِّ صـىل اهللاَُّ عليـه َ ْ ََ َ َّ

َوسلم، فقال ََّ َ َ َ َما هو إال ما رأيت قال: َ ََّ َ ْ ََ َ َ َِ َفلام وليت دعاين فقال: ُ َّ ََ َ َِ َ َُ ْ َ َما هو إال ما رأيت: َّ ْ ََ َ َ ََّ ِ ُ، غري أين ال أجـد ُ ِ َ ََ ِّ َ ْ َ
َيف نفيس ألحد من املسلمني غشا وال أحسد أحدا عىل َ َ ْ َ ْ ًَ َُ َُ َْ ُْ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ِ ْ ُ خري أعطاه اهللاَُّ إياه، ِ ُ َّْ ِْ َ َ ٍ ُفقال عبد اهللاََِّ ْ َ َ َ ِهذه التي : َ ِ َِّ َ

ِبلغت بك ْ َ َ ُ وهي التي ال نطيق‘َ ِ ُِ َ َّ َ ِ َ"  )٢(.  

                                                
  ) .٤/٤٦١النهاية في غريب األثر البن األثير : انظر( مخاصمة ومنازعة :المراد (1)
   :دراسة الحديث (2)
  : دراسة رجال السند : أوالً

واإلمام أحمد ممن روى عنه قبل االختالط، ورميـه بالتـشيع،   ، ٢٥ ص مختلط، ثقةسبق ذكره أنه  : عبد الرزاق 
  ).١/٥١الكواكب النيرات البن الكيال : انظر. ( التشيعالحديث ليس فيه دعوة إلىف

 فيمـا  وكذا ،شيئا عروة بن وهشام واألعمش ثابت عن روايته في أن إال ،فاضل ثبت ثقةهو ابن راشد،     :معمر
  ) .٥٤١تقريب التهذيب ص. (بالبصرة به حدث

  . فهو ثقة وروايته هنا عن غير من ذكر:قال الباحث
  .وباقي رجال السند ثقات 

  :تخريج الحديث : ثانياً
 بنحـوه،   ١١٥٩ ح١/٣٥٠ بنحوه، وعبد بن حميد في مسنده ٢٠٥٥٩ ح١١/٢٨٧أخرجه عبد الرزاق في مصنفه   

 بنحـوه، ثالثـتهم مـن       ٦٦٠٥ ح ٥/٢٦٤وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان، في الحث على ترك الغل والحسد            
  .طريق عبد الرزاق

، وفي  ١٠٦٩٩ ح ٦/٢١٥مل اليوم والليلة، مايقول إذا انتبه من منامه         وأخرجه النسائي في السنن الكبرى،كتاب ع     
،  ٨٦٣ ح١/٤٩٣هــ، ١٤٠٦ ، ٢ط- بيـروت –مؤسسة الرسالة  ،فاروق حمادة. د: تحقيق  ،عمل اليوم والليلة 

 – دار الكتـب العلميـة       ،حبيب الـرحمن األعظمـي    : تحقيق   ، وفي كتاب الزهد   ١/٣ المبارك في مسنده     وابن
  .بنحوه، من طريق عبد اهللا بن المبارك يتابع عبد الرزاق في الرواية عن معمر به ، ١/٢٤١،بيروت

  :الحكم على الحديث : ثالثاً



 ١١٧

كيف رفعه عمله هذا إلى أن بلغ المنازل؟ حتى تبعه عبد اهللا بـن عمـرو بـن                  : فلننظر
لرجل؛ هذا الرجل اليجـد فـي       العاص رضي اهللا عنهما ليصنع مثله، طلبا أن ينال ما نال هذا ا            

نفسه على المسلمين غشاً وال حقداً والحسداً، ينام قرير العين شغله الشاغل إرضاء ربه تبـارك                 
  . وتعالى، فهذه التي بلغت به، وهي التي النطيق كما عبر عبد اهللا رضي اهللا عنه

 كما يماناإل يفسد الغير نعمة زوال تمني وهو المذمومفالحسد  : قال صاحب فيض القدير   
 الـداء  وهـو  ،الخطيئـات  علـى  الباعث ،للطاعات المفسد هو الحسد:وقيل ،العسل الصبر يفسد

 وحـسبك  ر،النـا  وأوردهم أهلكهم حتى العامة عن فضال العلماء من كثير به ليابتُ الذي العضال
M     N 7 8  الحاسد شر من باالستعاذة أمر اهللا أن   M  L      K  JL)أمـر  كما  )١ 

 .)٢( الشيطان منزلة أنزله حتى ،وفتنة شر من له كم فانظر ،الشيطان شر من عاذةباالست

فليس من شيم المـسلمين      ،التآلف دواعي استجالب في جهدال بذلإال ب  دفعه في حيلة وال
 ولكن من صفاتهم أنهم يتنافسون في الخيرات، وهي أن يحب أن يكون لـه مثـل                ؛الحقد والحسد 

  .د بخالف الحسد المذمومأخيه من الخير، فهو محمو
 عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنـه          )٤( بسنده   )٣(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     - ٦٣
َال حسد إال يف اثنتني،ِ رجل آتاه اهللاَُّ مـاال فـسلط عـىل " َ : قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم   :قَاَل ِّ ٌَ ُ ُ ََ ُ َ َ ْ ََ ًْ َّ ََ َ َ َِ ِ

َهلك َ َته يف احلق، وآخر آتاه اهللاَُّ حكمة فهو يقيض هبا ويعلمهاَ ُُ ُ َ َ َ ُِّ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ً ْ َ َ ِّ َْ ِ" )٥( .   
                                                                                                                                          

  .  الحديث إسناده صحيح 
   .   ٥سورة الفلق آية  (1)
  .٣/٤١٣فيض القدير : انظر (2)
   .٦٨٨٦ ح٦/٢٦٦٨تعالى اهللا أنزل بما القضاء اجتهاد في جاء ماكتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب  (3)
  .حدثَنَا ِشهاب بن عباٍد حدثَنَا ِإبراِهيم بن حميٍد عن ِإسماِعيَل عن قَيٍس :سند الحديث (4)
   :دراسة الحديث (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 بلفظه، من طريق    ٦٧٢٢ ح ٦/٢٦١٢ب األحكام، باب أجر من قضى بالحكمة        أخرجه البخاري في صحيحه، كتا    
 بنحوه من طريق سفيان، وفـي   ٧٣ ح ١/٣٩إبراهيم بن حميد، وفي كتاب العلم، باب االغتباط في العلم والحكمة            

 بنحوه، من طريق يحيى ، ومسلم في صحيحه، كتـاب           ١٣٤٣ح  ٢/٥١٠كتاب الزكاة، باب انفاق المال في حقه        
   ،بنحوه مـن طريـق وكيـع ، ثالثـتهم          ٨١٦ ح   ١/٥٥٨لمسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالعلم      صالة ا 

  .يتابع إبراهيم بن حميد في الرواية عن قيس به ) سفيان، ويحيى، ووكيع (
 ، ،وفي كتاب    ٤٧٣٧ح  ٤/١٩١٩وأخرجه البخاري أيضا، في كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن            

 ، ومـسلم    ٧٠٩١ ح ٩/٢٧٣٧رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم بـه         :  النبي صلى اهللا عليه وسلم     التوحيد، باب قول  



 ١١٨

 ،صـاحبها  عن النعمة زوال تمنى فالحقيقي ،ومجازي حقيقي :قسمان الحسد :العلماء قال
 تـي ال النعمـة  مثل يتمنى أن وهو ،الغبطة فهو المجازي وأما بينا،كما   األمة بإجماع حرام وهذا
 كانـت  وان ،مباحـة  كانـت  الدنيا أمور من كانت فإن ،صاحبها عن زوالها غير من غيره على
 فـي  ومـا  الخـصلتين  هـاتين  في إال ؛محبوبة غبطة ال ،بالحديث والمراد ،مستحبة فهي طاعة

   . )١( معناهما
 فعله على المسلمين، من تمني الخير إلخوانهم بـدال مـن   بومن هذا يتضح لنا ما الواج   

نازع على متاع حقير اليساوي جناح بعوضة، فالمسلمون إخوة متماسكون تماسك البنيان، وإن             الت
اختلفوا في أمر ال يدفعهم هذا االختالف إلى الحقد  والحـسد وتمنـي زوال النعمـه، فـالخالف      
اليدعو صاحبه إلى الغل والحقد وتربص الدوائر بصاحبه، بل يالطفه ويأخذ بيده إلى الخير الذي               

  .م جميعا، وهذا ما سنبين بإذن اهللا في المطلب اآلتي أال وهو الحوار الهادف البناءيعمه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                                                                                                          
  كالهما، بلفظ رجل آتاه اهللا القـرآن        ٨١٥ ح ١/٨٥٥كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالعلم        

  .فهو يقوم عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه به 
 بنحـوه، عـن   ٤٧٣٨ح ٤/١٩١٩ل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن وأخرجه البخاري أيضا، في كتاب فضائ    

  .أبي هريرة به 
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 
   .٦/٩٧شرح النووي على مسلم  (1)



 ١١٩

 

ال يختلف اثنان على أن من أخطر اآلفات التي يعانى منها الوسط اإلسالمي ـ في وقتنا  
تي تسببت في غياب التواصل والتعـاون  الراهن ـ غياب حوار داخلي هادف وبناء، تلك اآلفة ال 

 أشبه ما يكـون بجزيـرة        وجعلت كل فصيل   والتناغم بين فصائل الحركات اإلسالمية وأقطابها،     
منعزلة عن اآلخر، فتضاءلت فرصة تكوين قوة إسالمية دينية ال يستهان بها، إذا ما حدث التآزر                

  .و التعاضد الناشئ عن التفاهم والتواصل والحوار 
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وقد طبق النبي صلى اهللا عليه وسلم الحوار الهادف البناء، الذي يؤلف القلـوب ويجمـع          
الشمل، بحجة وإقناع بغية الوصول إلى الحق، فهاهو يحاور األنصار بلطف، عندما وجدوا فـي               

  .سيم النبي صلى اهللا عليه وسلم للغنائم في غزوة حنين أنفسهم شيئا من تق

  عن عبد اهللا بن زيد بن عاصم رضي اهللا         )٣(بسنده   )٢(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     - ٦٤
َّملا أفاء اهللاَُّ عىل رسوله صىل اهللاَُّ عليه وسلم يوم حنني قـسم يف النـ: قَاَل )٤(  عنه َِ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ ٍََّ ُ ْ َ َ ْ ََّ َِ ِ َِ ََّ َ ِاس يف املؤلفـة َ َ َُّْ َ ِ ِ

َقلوهبم ومل يعط األنصار شيئا، فَكأهنم وجدوا إذ مل يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال ْ َُ َ َ َ َ ْ َ َ ُْ َ ْ ْ َّ َ ْ ُ ُُ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ََ َّ َ ِ ْ ِْ ُ ُْ َ ًَ َ َيـا  ":ِ
َمعرش األنصار أمل أجدكم ضالال فهداكم اهللاَُّ يب، وكنتم متف َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ُْ ْ ْ ْ ََ َ ِْ َ َ ًَ َّْ ُ ِْ َ َْ َ ِ َ ْرقني فألفكم اهللاَُّ يب، وعالة فأغناكم اهللاَُّ َ ْ ُِّ َ ْ َ ََ ً ََ ََّ َ ِ ُ َ َ ِ

ُيب، كلام قال شيئا قالوا ََّ َ ًَ ُْ َ َ َاهللاَُّ ورسوله أمـن قـال: ِ َ ُّ ُ ََ ُ ََ ِمـا يمـنعكم أن جتيبـوا رسـول اهللاَِّ صـىل اهللاَُّ عليـه : ُ ْ ُ َ ْ ْ َ ََ ََّ َ ُ َُ ِ ُ ْ َ ُ َ
َوسلم، قال َ َ ََّ َكلام قال شيئا ق: َ َ ًَ ُْ َ َ َاهللاَُّ ورسوله أمن قال: ُالواَّ َ ُّ ُ ََ ُ ََ ْلو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، أترضـون أن : ُ ََ َْ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َْ َ ْ َِ ُ ِ

ْيذهب الناس بالشاة والبعري وتذهبون بالنبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم إىل رحالكم؟ َ َ ْ ِّ َُ َِّ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َِ َِ َّ َ َّ ْ ْ ِْ ِ ِ َِّ َ ْ لوال اهلجرة لكنََّ ُ َ َُ َ ْ ِْ ْ ُت َ

                                                
   .١٢٥ سورة النحل آية (1)
   .٤٠٧٥ ح٤/١٥٧٤كتاب المغازي، باب غزوة الطائف  (2)
  . ِإسماِعيَل حدثَنَا وهيب حدثَنَا عمرو بن يحيى عن عباِد بِن تَِميٍمحدثَنَا موسى بن: سند الحديث (3)
 جـزم  وبه ،بدرا شهوده في اختلف ،محمد أبو المازني نصارياأل ،كعب بن عاصم بن زيد بن اهللا عبد:  هو (4)
، بدر يشهد ولم وغيرها أحدا شهد :البر عبد بنا وقال ،المستدرك في الحاكم وأخرجه منده وابن الحاكم أحمد أبو
  ) .٤/٩٨اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر : انظر (وستين ثالث سنة الحرة يوم قتل يقال



 ١٢٠

ُامرأ من األنصار،ِ ولو سلك الناس واديا وشعبا لـسلكت وادي األنـصار وشـعبها، األنـصار شـعار والنـاس  َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ً ْ َ َ ُ ْ َ َ َّْ ُ ٌَّ ُ َ ً َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ِ َ َْ ْ َْ َ َ َ ََ ً
َدثار، ِإنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حتى تلقوين عىل احلوض  )١(ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ َ َْْ َ َ ْ ْ َ ِْ َ َّ َُ َ ً َ َ ُْ ِ َ ُ َّ ِ" )٢(   

ننظر كيف تألف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلوبهم، فمـا خرجـوا إال ونفوسـهم                 فل
  .راضية بحكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 في والمبالغة المماراة تركهم في األنصار أدب حسن، في الحديث : يقول اإلمام ابن حجر   
 مـا  علـى  الصغير ينبه لكبيرا وأن ،عليهم البالغ  صلى اهللا عيه وسلم    الرسول ثناء وفيه ،الحياء
 وإعتابـه  المعاتب واستعطاف المعاتبة وفيه ،الحق إلى ليرجع الشبهة وجه له ويوضح ،عنه يغفل
 وإفحامـه  الخـصم  علـى  الحجة إقامة، وفيه   واالعتراف واالعتذار ،عليه عتب من حجة بإقامة
   .)٣(إليه الحاجة عند بالحق

داخلية قد استولت عليها لغة الحدة والـشدة،        إن من المؤسف اليوم، أن أغلب حواراتنا ال       
وسيطرت على أركانها روح الضيق بالرأي اآلخر، بل والمسارعة إلى اتهامه في نيته وضـميره        

إلـى معـول    ، وتلقيح العقولفًا إلثراء اآلراءوإساءة الظن به، وبذلك يخرج الحوار عن كونه هد       
  . المتحــاورين لاللتقــاء أو التعــاون بــين   هــدم يقــضي علــي أيــة بــادرة    

ولو راجعنا تاريخ أمتنا الزاخر، فسنجد أن سلفنا الصالح وعلماءنا قد أرسوا لنـا قواعـد          

                                                
: انظـر  (العامـةُ  والناس الخاصةُ أنتم يعني )وهو مايلى الجسم مباشرة    (الشِّعاِر فوقَ يكون الذي الثَّوب هو(1)  

   .)١١٦٩، ٢/٢١٤ثر البن األثير النهاية في غريب الحديث واأل
   :دراسة الحديث (2)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 ٢/٧٣٨أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاه، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على اإلسالم وتصبر من قوي إيمانه           
  .تابع وهيب في الرواية عن عمرو بن يحيى  بنحوه من طريق إسماعيل بن جعفر ي١٠٦١ح

 بنحوه، ومسلم فـي الكتـاب       ٤٠٧٨،٤٠٨٢ ح ٤/١٥٧٥وأخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف        
  .والباب بنحوه، كالهما عن أنس به 

ن وأخرجه البخاري، في كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم لوال الهجرة لكنت امرءاً م                  
  . مختصرا، عن أبي هريرة به٣٥٦٨ح ٣/١٣٧٧األنصار 

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه الشيخان 

   .٨/٥٠فتح الباري  : انظر (3)



 ١٢١

.. حوار منهجي هادف، وخلفوا لنا تراثًا هائالً من أدب الحوار والخالف والمناظرة ليس له مثيل                
 عليـه وسـلم ـ    ـ صلى اهللا فاالختالف في الرأي بين سلفنا الصالح من لدن صحابة رسول اهللا

وحتى وقت قريب لم يكن أمرا شاذًا وال مستنكرا، بل كان معهودا ومتكررا، ولكنه كان اختالفًـا                 
راقيا مهذبا ال يفسد للود قضية، وال ينتهك ألحد الطرفين حرمة، وال ينتقص من حقوق األخـوة                 

فكان ثراء العقول واألفكـار،  اإليمانية ومعانيها ذرة واحدة، ذلك ألنهم أتقنوا فن الحوار ومارسوه   
  . ووحدة القلوب واألرواح

وهذا هو عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه، يحاور الخوارج ويقيم عليهم الحجة، بعـدما                
  .)١( دمائهم، حتى رجع إلى الحق كثير منهماكفّروا المسلمين واستحلو

تكام بـآداب وأخـالق     ولكي يكون الحوار مفيدا وإيجابيا ووحدوياً ناجحاً، فالبد من االح           
  :تضمن سيره لتحقيق أهدافه، وإال انقلب إلى جدٍل عقيم، ومن هذه األخالقيات واآلداب 

  .إخالص النية والقصد في الوصول إلى الحق، وعدم االنتصار للنفس والرأي  -١
 . احترام شخصية الطرف اآلخر ورأيه وحسن الظن به، وعدم اتهامه في نيته ومقصده -٢
 اآلخر، وعدم التهكم والسخرية، أو كيل التهم لهـم، والحـط مـن              التواضع مع الطرف   -٣

 .مكانتهم وقدرهم 
  .  )٢( االبتعاد عن األنانية، وااللتزام بالتسامح وحسن الكالم -٤

ـ بـه كـون قل ي أنإلى قلوب اآلخرين، وإلى عقولهم البد   المحاوردخليلكي و  ا، مفتوح

المملوءة بالكراهية والحقد  قلوب المغلقة المعقدة، وأما ال، بالحب، والرحمة واللين والشفافيةاًمملوء
   . وأن تفتح عقولهم والقسوة فإنها ال تملك القدرة على أن تفتح قلوب اآلخرين

فالنبي صلى اهللا عليه وسلم أجاد هذا الفن فدخل القلوب والعقول، بلـين الكـالم وحجـة         
نا مثاالً رائعاً في لينه وحـسن       اإلقناع، فكان خير إنسان بلغ من صحابته مابلغ، وهاهو يضرب ل          

  .معاملته وإقناعه، فيغير المنكر، ويحمل صاحبه إلى الرجوع عنه بلطف ولين 

                                                
 ٨/١٧٩دأ الخوارج بالقتال للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب اليب  السنن الكبرى،ينظر األثر كامال في  (1)

 ، والطبراني في ١٨٦٧٨ ح٨/١٧٩و عبد الرزاق في مصنفه ، ٢/١٦٤المستدرك  والحاكم في ،١٦٥١٧ح
  .١٠٥٩٨ ح١٠/٢٥٧الكبير 

 دار الفجـر للنـشر      ،سعود بن عبد اهللا الحزيمـي     : الموسوعة الجامعة في األخالق واآلداب، إعداد     :  انظر  (2)
  .٢/٦٢٩، م٢٠٠٥والتوزيع، 



 ١٢٢

 ِإن فَتًى شَابا    :قَاَلعن أبي أمامة رضي اهللا عنه        )٢(  بسنده )١( أخرج اإلمام أحمد في مسنده     - ٦٥
ُيا رسول اهللاَِّ ائذن يل بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا " :َأتَى النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ  َ ْ َ ََ َ َ ْ َ ْ َُ َ ْ ْ َ َُ ُ ُ ََ َ ِِّ َ َ ِ ِ ْ

َمه مه فقال َ َ ْ َْ ْ ادنه:َ َ فدنا منه قريبا، قالُْ َ َ ًَ ُِ ْ ِ َ َفجلس قال: َ ََ ََ َأحتبه ألمك: َ ِّ ُ ِ ُ ُّ ِ ُ َ قالَ َال واهللاَِّ جعلني اهللاَُّ فداءك قال: َ َ ََ َ َ َ ِ ِ َ َ َ :
َوال  َالناس حيبونه ألمهاهتم قالَ َ ْ َِّ ِ َ ُ ِ ُ ُّ َُ ِ ُ َأفتحبه البنتك: َّ ِ َِ ُْ ُ ُِّ َ َ قالَ ِال واهللاَِّ يا رسول اهللاَِّ جعلني اهللاَُّ: َ َ َ ََ َ َ َُ َفـداءك  َ َ َ َقـالِ َ :

َوال الناس حيبونه لبناهتم قـال َ ْ ِ ِ َ ََّ ُ ُّ ُ َِ َِ ُ َأفتحبـه ألختـك: َ ِ ِْ ُُ ِ ُ ُّ َ َ قـالَ ِال واهللاَِّ جعلنـي اهللاَُّ: َ َ ََ َ َ فـداءك قـالَ َ َ َ َ ُوال النـاس : ِ ََّ َ
َحيبونه ألخواهتم قـال َ ْ ِ ِ َ ُ َُّ َ ِ َ ِ َأفتحبـه لعمتـك: ُ ِ ِ َِّ َ ُ ُّ ُ َ َ قـالَ َال واهللاَِّ جعلنـي اهللاَُّ فـداءك : َ َ َ ِ ِ َ ََ َ َقـالَ ُوال النـاس حيبونـه : َ ُّ ُ ََ ِ ُ َّ َ

َلعامهتم قال َ ْ ِ ِ َّ َ َأفتحبه خلالتك : ِ ِ ِ َِ َ ُ ُّ ُ َ َقالَ َال واهللاَِّ جع: َ َ َ َلني اهللاَُّ فداءك قالَ ََ َ َ َ ِ ْوال النـاس حيبونـه خلـاالهتم: ِ ِ ِ َ َ َِ ُِ ُّ ُ ََ ُ َّ ،
َقال َفوضع يده عليه وقال: َ ََ ََ ْ ُ َ َ َِ َ ُاللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجـه: ََ َ ْ ِّ َ َ ُ َ َ ُ َْ ْ ْ ََّ َْ َ َِّّ َُ ْ ِ َ، فلـم يُكـن بعـد ذلـك الفتـى ْ َُ َ َْ ََ ِ ْ َ ْ َ ْ

ٍيلتفت إىل يشء ْ َ َ ِ ُ ِ َ ْ َ")٣(.  

ترام األطراف األخرى في الحوار، وإنزالها منازلها، ومنحها حقها مـن التـوقير             إن اح    
والتقدير هو خلق إسالمي رفيع يتميز به الحوار اإلسالمي األصيل، وهذا التعامل الراقي يـضفي          
على المحاور صفة الذوق واألدب، ما يجعله أقدر علي التسلل إلى قلوب مخالفيـه، والوصـول                

  . مشقة إليهم دون كلفة أو
                                                

   .٢٢٢٦٥ ح٥/٢٥٦ (1)
  .رون حدثَنَا حِريز حدثَنَا سلَيم بن عاِمٍرحدثَنَا يِزيد بن ها: سند الحديث  (2)
   :دراسة الحديث  (3)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  ).١٥٦تقريب التهذيب ص(بالنصب رمي ثبت ثقة ،الحمصي الرحبي عثمان بنا هو: حِريز
  . والحديث ليس فيه دعوة للنصب : قال الباحث

  .وباقي رجال السند كلهم ثقات 
  .تخريج الحديث : اًثاني

.  بنحوه، من طريق يزيد بـن هـارون   ٥٤١٥ ح٤/٣٦٢ أخرجه البيهقي في شعب اإليمان، في تحريم الفروج،   
 بنحوه، من طريق الحكم بن نافع، وأبو المغيرة، وأخرجه الطبراني كذلك            ٧٦٧٩ح  ٨/١٦٢والطبراني في الكبير    

لمغيرة، كالهما الحكم بن نافع وأبو المغيـرة يتـابع      بنحوه، من طريق أبو ا     ١٠٦٦ ح ٢/١٣٩في مسند الشاميين    
  .يزيد بن هارون في الرواية عن حريز به 

 بنحوه، من   ١٥٢٣ ح ٢/٣٧٣ ،وفي مسند الشاميين     ٧٧٥٩ ح ٨/١٨٣وأخرجه الطبراني أيضا، في المعجم الكبير       
  .طريق القاسم، يتابع سليم بن عامر في الرواية عن أبي أمامة به 

  : الحديث الحكم على: ثالثاً
  .الحديث إسناده صحيح



 ١٢٣

ا ونضيق هـوة   إننا ـ اليوم ـ أحوج ما نكون إلى حوار إسالمي راٍق، نحل به مشاكلن  
 ونحسم به كثيرا من القضايا المعاصرة التي أثارت الجدل فيما بيننا، ومـا لـم                خالفاتنا الداخلية، 

بهـا  نتعلم فن الحوار الهادف فلسوف نبقى هكذا ممزقين مشتتين، ال قوة لنا وال طاقـة نواجـه                  
  .أعداءنا الذين ما أكثرهم اآلن في زمن قصعتنا فيه مستباحة 
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 ١٢٥

 
  

 لقد فضل اهللا أمة اإلسالم على كل األمم، وجعلها خير أمة أخرجـت للنـاس، وعلـق                 
M  2  7 8 خيريتها على األمر بالمعروف والنهي عن المنكـر،          1  0   /  .

  6  5       4  3    :9  8   7L)١(     
 وتواطئـوا  التغييـر  تركوا فإذا ،به واتصفوا ذلك أقاموا ما ،األمة لهذه مدح: " هذه اآلية 

  .) ٢( "لهالكهم سببا ذلك وكان ،الذم اسم ولحقهم ،المدح اسم عنهم زال ،المنكر على
 ،الموصـوفة  األمة مجموعهم من يكون بأن مرواُأ قد ،الوصف هذا أصحاب األمة فهذه 

 بهـذا  التخلـق  هـو  عليهم الواجب ألن ؛الوصف هذا تكوين والمقصود ،الخير إلى يدعون بأنهم
  .)٣(المطلوبة األمة تكونت به تخلقوا فإذا ،الخلق

وليست الخيرية لقباً أطلق على هذه األمة من غير مـضمون، ولكنـه عنـوان لحقيقـة                 
 وتفكيرها وتوجهات قلوبها، وأقوالها     تجسدت في األمة، فقد سما هذا الدين بهذه األمة في عقيدتها          

 للبـشرية، هـذه   -عـز وجـل  –وأعمالها ونظمها، حتى مثلت األنموذج الفاضل الذي يريده اهللا          
األفضلية التي تتلخص في أخذها بهذا الدين في نفسها، ودعوة الناس إلى الحق الذي قرره هـذا                 

   .)٤(الدين، ونهيهم عن الباطل الذي نهاهم عنه 
نبي صلى اهللا عليه وسلم، أهمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بنـاء  ولقد بين ال  

 طوى فلو،  والمرسلين األنبياء له اهللا ابتعث الذي والمهم الدين، في األعظم القطب هوالمجتمع، ف 
  .العباد وهلك البالد، وخربت الجهالة، وشاعت الضاللة لفشت وعمله علمه وأهمل بساطه،

  
  
  
  

                                                
   .١١٠ سورة آل عمران آية  (1)
   .٤/١٧٣الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  (2)
    .١/٧٩٩التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور :  انظر (3)
 -، مكتبة معـاذ بـن جبـل       سيد بن حسين العفاني   . التمكين، د تثبيت أفئدة المؤمنين بذكر مبشرات النصر و       (4)

   .٣٤٩ص، م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١ة، ط القاهر



 ١٢٦

 :قَـالَ  )٣(عن طارق بن شهاب رضي اهللا عنه        )٢(بسنده) ١(مام مسلم في صحيحه      أخرج اإل  - ٦٦
ُأول من بدأ باخلطبة يوم العيد قبل الصالة، مروان َ َ ْ َْ َّ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َّْ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُِ َ َ فقام إليه رجـل فقـال)٤(ََ ٌ ََ َ َ َُ َْ َِ ِالـصالة قبـل اخلطبـة، : ِ َ ُ ْ َّْ ْ َ ََ ُ

َفقال َ ْقد: َ َترك ما هنالك، فق َ َ َ ِ َ ُ َ َ ِ ٍال أبو سعيدُ ِ َ ُ َ َّأما هذا فقد قىض مـا عليـه، سـمعت رسـول اهللاَِّ صـىل اهللاَُّ : َ َ ْ َْ َُ َ َ َ َُّ َ َِ ِ َ َ َ َْ َ َ
ُعليه وسلم يقول َّ َُ َ َ َْ َ ِ ِمن رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه":َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َْ ْ ُ َْ َ ْ ْْ َ َ ْ َ َ ِّ ُ ً ُ ْ َ َْ َْ َْ ِْ ِ ْ َ َ ُ َ ،

ِوذلك أضعف اإليامن َ ِ ْ ُ َْ ََ َ ِ َ" )٥( .  
                                                

   .٤٩ ح١/٦٩كتاب اإليمان، باب كون النهي عن المنكر من اإليمان وأن اإليمان يزيد وينقص  (1)
دثَنَا محمد بن   حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ حدثَنَا وِكيع عن سفْيان ح و حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى ح                : سند الحديث  (2)

  .جعفٍَر حدثَنَا شُعبةُ ِكلَاهما عن قَيِس بِن مسِلٍم
 النبي رأى ،اهللا عبد أبو ،األحمسي البجلي ،عوف بن هالل بن سلمة بن شمس عبد بن شهاب بن طارق: هو (3)

 :حـاتم  أبـي  بنا قال ،الكوفة ونزل :البغوي قال ،شيئا منه يسمع لم إنه :ويقال ،رجل وهو وسلم عليه اهللا صلى
 :قـال  ،الوحـدان  في أدخلته قد :ال ابن حجر  ق ،مرسل رواه الذي والحديث ،صحبة له ليست :يقول أبي سمعت
 علـى  صـحابي  فهـو  وسلم عليه اهللا صلى النبي لقي أنه ثبت إذا :قلت ،وسلم عليه اهللا صلى النبي رأيت لقوله

 رأى داود أبـو   قال ،الراجح على مقبول وهو ،صحابي مرسل عنه روايتهف ،منه يسمع لم أنه ثبت وإذا ،الراجح
اإلصابة في تمييز الـصحابة   : انظر. (وثمانين ثالث أو اثنتين سنة مات منه يسمع ولم وسلم عليه اهللا صلى النبي

  ) .٢٨١ ص، تقريب التهذيب٢/٥١٠جر البن ح
 سـنة  آخـر  في الخالفة ولي ،المدني األموي لملكا عبد أبو ،أمية بن العاص أبي بن الحكم بن مروان: هو (4)
  .صـحبة  لـه  تثبـت  ال ،سـنة  وسـتون  إحـدى  أو ثـالث  ولـه  رمضان في خمس سنة ومات ،وستين أربع

  ) .٥٢٥تقريب التهذيب ص (
 عثمان ،الصالة قبل بالخطبة بدأ من أول :وقيل ،نراه ما هنا فوقع هذا في اختلف :اهللا رحمه عياض القاضي الق

 ينتظـرون  وال الصالة تمام عند يذهبون الناس رأى لما ،عنه اهللا رضى الخطاب بن عمر :وقيل ،عنه اهللا رضى
 الزبيـر  بـن ا فعلـه  :وقيل ،معاوية فعله من أول :وقيل ،منزله وبعد تأخر من الصالة ليدرك بل :وقيل ،الخطبة
 ،عـنهم  اهللا رضى وعلى ثمانوع وعمر بكر وأبى وسلم عليه اهللا صلى النبى عن ثبت والذى ؛ماعنه اهللا رضى
 يلتفـت  أولم الخالف بعد أعلم واهللا يعنى إجماعا، بعضهم عده وقد األمصار، فقهاء جماعة وعليه ،الصالة تقديم
 احتجاجـه  أيضا وبينه ،مروان فعله ما خالف على هذاو األول، والصدر الخلفاء إجماع بعد أمية بنى خالف إلى

   .)٢/٢١شرح النووي على مسلم : انظر(منكم رأى من يقول وسلم ليهع اهللا صلى اهللا رسول سمعت :بقوله
   :       دراسة الحديث (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

   .٣٥وقد سبقت ترجمته صثقة مدلس من الثانية :  سفيان
   )٤٥٨تقريب التهذيب ص (باإلرجاء رمي ثقة ،الكوفي عمرو  أبو:قيس بن مسلم

  .في الحديث دعوة لبدعتهفهو ثقة وليس : قال الباحث
  .وباقي رجال السند كلهم ثقات 

  :تخريج الحديث: ثانياً



 ١٢٧

 بـالمعروف  األمـر  وجوب على تطابق وقد األمة، بإجماع إيجاب أمر فهو: النوويقال    
 ولـم  ،الـدين  هي التي النصيحة من أيضا وهو األمة، وإجماع والسنة الكتاب المنكر عن والنهى
 ينبـغ  أن قبـل  عليـه  مسلمونال أجمع فقد ،بخالفهم يعتد وال الرافضة بعض إال ذلك في يخالف
?@   M :-وجل عز -اهللا قول وأما ،للمعتزلة خالفا بالعقل ال بالشرع ووجوبه ،هؤالء   >

  GF  E  D   C  B   AL)المحققين عند الصحيح المذهب نأل ،ذكرناه لما مخالفا فليس )١ 
 كلـف  فمما كذلك كان وإذا ،غيركم تقصير يضركم فال به كلفتم ما فعلتم إذا أنكم ،اآلية معنى في
 علـى  ذلك بعد عتب فال ،المخاطب يمتثل ولم فعله فإذا ؛المنكر عن والنهى بالمعروف األمر به

  . )٢(عليه ما أدى لكونه ،الفاعل
 ذلك بل ،الواليات بأصحاب المنكر عن والنهى بالمعروف األمر يختص وال :العلماء قال

  .المسلمين آلحاد جائز
 األول الـصدر  في الوالة غير فإن ،المسلمين اجماع عليه ليلوالد )٣(:الحرمين إمام قال 
 المـسلمين  تقريـر  مع ،المنكر عن وينهونهم بالمعروف الوالة يأمرون كانوا ،يليه الذى والعصر

 واهللا واليـة  غيـر  من المنكر عن والنهى بالمعروف باألمر التشاغل على توبيخهم وترك إياهم
 بـاختالف  يختلـف  وذلـك  ،عنه وينهى به يأمر بما عالما نكا من وينهى يأمر نماإ نهإ ثم،أعلم

 والخمـر  والزنا والصيام كالصالة المشهورة والمحرمات الظاهرة الواجبات من كان فإن ،الشيء
 لـم  باالجتهاد يتعلق ومما واألقوال األفعال دقائق من كان وان ،بها علماء المسلمين فكل ونحوها

 أمـا  عليه أجمع ما ينكرون نماإ العلماء ثم ،للعلماء ذلك بل هانكار لهم وال فيه مدخل للعوام يكن

                                                                                                                                          
  .أخرجه مسلم في صحيحه 

  :الحكم على الحديث: ثالثاً
  .رواه مسلم في صحيحه 

  .١٠٥سورة المائدة آية  (1)
   .٢/٢٢شرح النووي على مسلم :  انظر (2)

 ،الحـرمين  بإمـام  الملقب الدين، ركن المعالي، أبو يني،الجو محمد بن يوسف بن اهللا عبد بن الملك عبد:هو(3) 
العلمـاء   أكابر دروسه يحضر وكان )نيسابور نواحي من (جوين في ولد،  الشافعي أصحاب من المتأخرين، أعلم
 ،الخلـق  ومغيـث  الفقه، أصول في الورقاتاإلسالمية، و  األركان في النظامية العقيدة " منها كثيرة، مصنفات له

، وفيـات  ٤/١٦٠، األعالم للزركلي    ١٨/٤٦٨سير أعالم النبالء للذهبي     : انظر(هـ  ٤٧٨ي بنيسابور وغيرها توف 
   .)٣/١٦٧  البن خلكاناألعيان



 ١٢٨

 مـن  الخـروج  علـى  الحث على متفقون العلماء نإف برفق علهيفف  ،فيه انكار فال فيه المختلف
  . )١(آخر خالف فى وقوع أو بسنة إخالل منه يلزم لم ذاإ ،الخالف
 مـن  وعمـدة  الدين في أصل نكرالم عن والنهي بالمعروف األمر : " العربي بنابكر أبو ويقول
    . )٢(  "عليه القدرة بشرط وفرادى مثنى الناس جميع على فرض وهو ، المسلمين عمد

 ،بـه  له قبل ال بالء المنكر يلحق ال أن شرطه لكن ،المنكر إنكار يجب :وقال ابن حجر  
  . )٣(ونحوه قتل من

ء المجتمـع، فـالنبي   ومن هذا يتضح أهمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بنـا   
صلى اهللا عليه وسلم أمر بتغييره بحسب القدرة، لما له من أهمية عظيمة في بناء المجتمع، ومـن    

  . أهميته عده النبي صلى اهللا عليه وسلم من مكفرات الفتنة، إذا وقعت في المجتمع
َّأن  عنهمـا،  عن حذيفَة بن اليمان رضي اهللا)٥(بسنده )٤( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه  - ٦٧ َ

َعمر بن اخلطاب ريض اهللاَُّ عنه قال َ َّ ُْ َ َ ْْ َ َُ ِ َ َ ِأيُكم حيفظ قول رسول اهللاَِّ صـىل اهللاَُّ عليـه وسـلم يف الفتنـة، : َِ ِ َِ ْ ْ َّ َ َِ َ َ ُ َ ْ َْ ْ َ ْ َُّ ََّ ِ َ ُ َ َ
ُفقال حذيفة َ َ َ َْ ُ َأنا أحفظ كام قال، قال: َ ََ َ ُ ََ َ ْ َ ُهات إنك جلريء، قال رسول اهللاَِّ: ََ َُ َ ٌ ََ َِ َ َّ ِ ِ َ صـىل اهللاَُّ عليـه وسـلمَ ََّ ََ ْ َِ َ َّ:" 

ــصدقة واألمــر بــاملعروف والنهــي عــن  ْفتنــة الرجــل يف أهلــه ومالــه وجــاره، تكفرهــا الــصالة وال َ َ ْ َ َّ َ َّ َ َ َ َ ْ ُُ ُ ُ ْ ُ َ َّْ َّ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ ِْ َ ُ َ ُُ َ ِّ َ ِ َ ِ ِ
َاملنكر،ِ ْ   .)٦( "احلديث ...ُْ

                                                
، بيـروت  – المعرفة دار ، جامع العلوم والحكم البن رجب الحنبلي           ٢/٢٣شرح النووي على مسلم     : انظر (1)
   .١/٣٢٠،ـه١٤٠٨ ، ١ط

  .  ٢/١٢ ، للجميع العلم دار، ،البن العربيالترمذي صحيح بشرح األحوذي عارضة (2)
   .١٣/٥٣فتح الباري :  انظر (3)
   .٣٣٩٣ ح٣/١٣١٤كتاب المناقب، باب عالمات النبوة  (4)
ٍد حدثَنَا محمد عـن  حدثَنَا محمد بن بشَّاٍر حدثَنَا ابن َأِبي عِدي عن شُعبةَ ح حدثَِني ِبشْر بن خَالِ     : سند الحديث   (5)

   .شُعبةَ عن سلَيمان سِمعتُ َأبا واِئٍل يحدثُ عن حذَيفَةَ
   :دراسة الحديث (6)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  . وقد صرح بالسماع في هذه الرواية ، فاليضر تدليسه، وهو األعمش ثقة مدلس من الثانية:سليمان
  .كلهم ثقات وباقي رجال السند 

  :تخريج الحديث : ثانياً
 من طريق يحيى، وفي     ٥٠٢ ح ١/١٩٦أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصالة، باب الصالة كفارة           

 من طريق جرير، وفي كتاب الفتن، باب الفتن التـي           ١٣٦٨ ح ٢/٥٢٠كتاب الزكاة، باب الصدقة تكفر الخطيئة       
حفص بن غياث ، ومسلم في صحيحه، كتاب الفتن، باب فـي            من طريق    ١٦٨٣ ح ٦/٢٥٩٩تموج كموج البحر    



 ١٢٩

 نـص  حيـث  الشريف الحديث اهذ من المنكر عن والنهي بالمعروف األمر أهمية وتبرز
 تكفيـر  أسـباب  مـن  المنكر عن والنهي بالمعروف األمر كون على وسلم، عليه اهللا صلى النبي
  .)١( الفتنة

 األشـياء  هـذه  تعيـين  في النكتة ما قلت فإن " )٢(:العيني العالمة يقول الصدد هذا وفي 
 أعالها األبدان أفعال من فذكر واألقوال، واألموال األبدان في كانت لما الحقوق: قلت  ؟ الخمسة

 أعالها األقوال ومن ، الصدقة وهي ، أعالها األموال حقوق من وذكر ، والصوم الصالة: يوه
  . )٣(" المنكر عن والنهي بالمعروف األمر وهي

 سـالمة  على المؤمنون بها يحافظ التي الحصون أهم من الوظيفة هذه فإقامة هذا وعلى
 جعـل  ما بحكم والمؤمنون،  )٤ (والسلوكي الفكري انحرافهم وترويج المفسدين، فكر من مجتمعهم

 بـالمعروف  األمـر  بوظيفة يقوموا أن عليهم والتقوى، البر على والتعاون الوالية، من بينهم اهللا
 فـساداً،  المجتمـع  فـي  يعيثـون  الذين المنافقين مجابهة في وذلك قيام، خير المنكر عن والنهي

  )٥( المعروف نع وينهون بالمنكر ويأمرون

                                                                                                                                          
يحيى، وجرير، وحفـص بـن       ( من طريق أبو معاوية، أربعتهم     ١٤٤ ح ٤/٢٢١٧الفتنة التي تموج كموج البحر      

  .بنحوه،  يتابع شعبة في الرواية عن األعمش ) غياث، وأبو معاوية
 بنحوه، من طريق جـامع يتـابع       ١٧٩٦ ح ٢/٦٧٠وأخرجه البخاري كذلك في كتاب الصوم، باب الصوم كفارة          

  .سليمان األعمش ، في الرواية عن أبي وائل عن حذيفة به 
  : الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان
  . هـ ١٤١٠،باكستان – اإلسالم ترجمان إدارة، ٢٧ص لهيإ فضللالحسبة : انظر(1) 
 كبـار  مـن  عالمة، مؤرخ،: الحنفي العينى دينال بدر محمد، أبو أحمد، بن موسى بن أحمد بن محمود: هو (2)

 تـوفي .والقـدس  ودمشق ومصر حلب في مدة أقام) نسبته وإليها (عينتاب في ومولده حلب من أصله،  المحدثين
: ،وانظـر ٧/١٦٣انظر األعالم للزركلـي   (. وغيرها البخاري شرح في القاري عمدة ،كتبه من هـ،٨٥٥ بالقاهرة

  ).  ١٥٠/ ١٢معجم المؤلفين لعمر كحالة 
  .٥/١٤ عمدة القاري شرح صحيح البخاري  (3)
 ، ٤ط ،الحقيـل  الرحمن عبد بن سليمان، ل والسنة الكتاب ضوء في المنكر عن والنهي بالمعروف األمر: انظر (4)

  . وما بعدها٣٢ ص ،م١٩٩٦ - هـ١٤١٧
 عمادة،  الجربوع الرحمن عبد بن اهللا عبدل ،الهدامة األفكار ضد اإلسالمية األمة تحصين في اإليمان أثر: انظر(5)

ـ ١٤٢٣ ،١ط ،الـسعودية  العربيـة  المملكة -ةالمنور المدينة -اإلسالمية بالجامعة العلمي البحث  ،م٢٠٠٣/هـ
٢/٦١٢.  



 ١٣٠

  )١( بـه  والعنايـة  األمـر  بهـذا  للقيـام  أفـراده  مـن  طائفـة  يجند أن المجتمع وعلى

 8 7 M  s  r  qp  o   n       m   l    k  j  i    h  g  f
 tL)٢(.    
 اجتماعيـة  وظيفـة  المنكر عن والنهي بالمعروف األمر أن إلى اإلسالم شيخ أشار وقد

 أن بـد  فال فصاعداً اثنان اجتمع وإذا بعض، مع بعضهم ماعباجت إال يعيشون ال آدم وبنو: بقوله
 يأمرف آدم، بني وجود لوازم من والنهي األمر كان وإذا ر،أم عن وتناه بأمر، ائتمار بينهما يكون

  . )٣(ورسوله عنه اهللا نهى الذي المنكر عن وينهى ورسوله، اهللا به أمر الذي بالمعروف
 المجتمـع  إصـالح  مسؤولية الفرد تحميل سالماإل في االجتماعي النظام خصائص ومن

 طاقتـه  قدر على منه الفساد وإزالة المجتمع، إصالح على بالعمل مطالب فيه فرد كل أن ؛بمعنى
¿  M  Ä  ÃÂ  Á  À 7 8  ،المطلـب  هـذا  لتحقيق غيره مع والتعاون ووسعه،

  ÉÈ     Ç  Æ   ÅL)كـان  وإذا المجتمع، إصالح على التعاون التعاون، أعظم ومن  )٤ 

£  ¤  M 7 8  إفـساده،  بعدم مطالب أنه البديهي فمن المجتمع، بإصالح مطالباً الفرد
 ̈  §  ¦   ¥ )٥(L)٦( .  

ولكي يكون األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعاال في بناء المجتمع، فالبد لـه مـن                  
  :أمور عدة، يحصل بها حفظ المجتمع والسير به إلى بر األمان، ومنها

لكي يحيى المجتمـع     يبدأ اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر، بتطبق األمر على نفسه،          أن   -١
  .حياة العدل التي تؤدي بهم إلى الوحدة المنشودة

  . وهذا هو النبي صلى اهللا عليه وسلم يبين لنا ذلك في شأن المرأة المخزومية 

                                                
قيام شخص أو جماعة معينة من قبل اإلمام أو نائبه، بتنفيذ تعاليم الـدين              :  والمراد بها وظيفة الحسبة وهي      (1)

لمصالح، للدكتور شـوكت    دور الحسبة في حماية ا    : لنهي عن المنكر ، للفائدة ينظر     اوأحكامه، باألمر بالمعوف و   
  .  وما بعدها١٨ ص،م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠، ١ الرياض، ط-، مكتبة النرجس التجاريةمحمد عليان

  .١٠٤:عمران آلسورة  (2)
 الكتـاب  دار ،المنجـد  صالح. د :تحقيق تيمية، ابن اإلسالم شيخل المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر: انظر(3)

    .٦٦ص ،هـ١٣٩٦ ،١ ط بيروت، الجديد،
   .   ٢سورة المائدة آية  (4)
   . ٥٦ سورة األعراف آية (5)
   .١٢٢ص ،هـ١٣٩٦ ،٣ط اإلسكندرية، الخطاب بن عمر دار زيدان، الكريم لعبد الدعوة، أصول: انظر (6)



 ١٣١

ً أن قريـشا "رضي اهللا عنهما    عن عائشة    )٢(  بسنده )١(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     - ٦٨ ْ َ ُ َّ َ
ِأمههم شأن املرأة املخزومية ِ َِّ ُُ ْ َْ َْ َُ َْ ْ َّْ َ ُالتي رسقت، فقالوا)٣(َ ََّ َ َْ َ َ ِومـن يَكلـم فيهـا رسـول اهللاَِّ صـىل اهللاَُّ عليـه: ِ ِْ َ َ ُ ْ ََ َ َِّ َّ ُ َ ُ َ 

ُوسلم فقالوا ََّ َ َ َ ِومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد حـ: َ ٍ ِْ ُ ْ ْ ْ ََ َ ُ َُ َ َ ْ َُ َّ َِ ِ ُب رسـول اهللاَِّ صـىل اهللاَُّ عليـه وسـلم، فَكلمـه َ َ ْ َ َُّ َ َ ُ ََّ َّ ََ ِ َ َّ ِ
َأسامة فقال رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم َ ُ َ َ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ َ ُ َأتشفع يف حد من حدود اهللاَِّ، ثم قام فاختطب ثم قال ":ُ َ ُ َ َ َُّ َ ََّ ُ ْ َ َُ َ ْ ُ ٍّ َِ ِ ِ َ ْ َ :

ْإنام أهلك الذين قبلكم  ُ ََّ َّ َْ َ َْ ِ َ َ َ ُأهنم كانوا إذا رسق فيهم الرشيف تركوه، وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا ِ ْ َ َ ْ َ ْ َُ َ َّ ََ َُ ُ ُِ ِ َِّ ِ َِ ََ َِ َِ ُ َُّ َ َِ
َعليه احلد، وأيم اهللاَِّ لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها  ْ ْ َ ََ ُ ْ َ ْ ََّ َ َّ َ ُ ْ َْ َ َ َ ََ َ ََ ٍ ِ َِ ُ َِّ َ َْ" )٤(.  

 قريبـا  أو ولدا كان ولو ،عليه وجب من على لحدا إقامة في المحاباة ترك وفيه: " قال ابن حجر  
 وجـب  فيمن للشفاعة تعرض أو فيه رخص من على واإلنكار ،ذلك في والتشديد ،القدر كبير أو

  . بالمعروف والنهي عن المنكرر، فحدود اهللا ال تساهل فيها باألم)٥( " عليه
 أنهـم  في قبلنا من مشابهة عن وسلم عليه اهللا صلى المصطفى حذرنا قد: وقال ابن تيمية  

 كـان  وإن ،ذلك في الناس بين يسوى أن وأمر ،والضعفاء األشراف بين الحدود في يفرقون كانوا
  .)٦(السياسة في أجود الرؤساء إعفاء أن يظن قد والسياسة الرأي ذوي من كثير

                                                
   .٣٢٨٨ ح ٣/١٢٨٢كتاب األنبياء، باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم  (1)
   .حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيٍد حدثَنَا لَيثٌ عن ابِن ِشهاٍب عن عروةَ عن عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها: سند الحديث  (2)
فتح : انظر(،مخزوم بن عمرو بن اهللا عبد بن األسد عبد بن األسود بنت فاطمة ،الصحيح على المرأة واسم  (3)

  ) .١٢/٨٨الباري  
   :دراسة الحديث (4)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات
  :تخريج الحديث : ثانياً

 ٦٤٠٦ ح٦/٩٤٩١أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع للـسلطان     
طع السارق الشريف وغيـره، والنهـي عـن         بنحوه، من طريق سعيد بن سليمان، ومسلم، كتاب الحدود، باب ق          

تيبة في الرواية  بنحوه، من طريق محمد بن رمح، وقتيبة ، كالهما يتابع ق           ١٦٨٨ ح ٣/١٣١١الشفاعة في الحدود    
 بنحوه، من طريق يونس بن يزيد يتـابع الليـث فـي         ١٦٨٨وأخرجه مسلم في الكتاب والباب ح     . عن الليث به    

  .الرواية عن ابن شهاب به 
  : الحكم على الحديث :ثالثاً

  .رواه الشيخان 
   .١٢/٩٦فتح الباري  (5)
 مطبعـة   ،محمد حامد الفقي  : تحقيق  ،   بن تيمية   ال اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم     : : انظر (6)

  . ١/١٠٦ ،هـ١٣٦٩ ، ٢ ط- القاهرة-السنة المحمدية 



 ١٣٢

 : عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال        )٢(  بسنده )١(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     - ٦٩
ِجياء بالرجل يوم القيامة، فيلقى يف النار، ":رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ      سمعت   َّ ِ َ َْ ُْ َ َ َ َ َِّ ِ ْ ُِ ِ ُ َ ُفتنـدلق  ُ ِ َ ْ َ َ

ُأقتابه ُ َ ْ ِيف النار، فيدور كام يدور احلامر برحاه، فيجتمع أهل النار عليـه) ٣( َ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ ُ ََ َُ ْ ُ ْ ُ َِ َِّ َ ُ َ ُ ََّ َ َِ َ َْ َ فيقولـونِ ُ ُ َأي فـالن مـا : ََ ُ َ ُ ْ َ
َشأنك، أليس كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ِ قال َ ََ َ َ ُْ ْ َ َ َ ْ ُُْ َْْ َ َ ْ ََ ِ ُ ُ ُ ِْ ْ َْ َ ِكنـت آمـركم بـاملعروف وال آتيـه : َ ِ َِ ََْ ُْ ْ ُ ُِ ُ ُ ْ ُ

ِوأهناكم عن املنكر وآتيه ِ َ ْ َ ْ َِ َ ْ ُُْ ْ َ َ" )٤( .  
ن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وفيـه        ومن الحديث يتضح ما على المسلمين فعله م         

تحذير المسلم من أن يأمر بخالف ما يصنع، وليس معنى ذلك أن ال يأمر وال ينهى من وقع فـي           
  .)٥(اإلثم، بل يقوم كل إنسان باألمر والنهي، ليصلح أمر المجتمع كله

مين، فإنه أدعى   وكذلك على اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أن يكون رفيقا لينا بالمسل            -٢
  . لالستجابة ولمصلحة المجتمع 

  
  
  
  

                                                
    .٣٠٩٤ ح٣/١١٩١كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة (1)
  .حدثَنَا عِلي حدثَنَا سفْيان عن الَْأعمِش عن َأِبي واِئٍل :سند الحديث (2)

النهاية فـي غريـب األثـر البـن         : انظر(جوفه من أمعائه خُروج يِريد مكانه من الشَّيء خُروج : االنْدالق(3) 
  )٢/٢١٣األثير

   :دراسة الحديث (4)
  : السند دراسة رجال: أوالً

   .٣٥ثقة مدلس من الثانية سبقت ترجمته ص:  سفيان
  .٢١ة مدلس من الثانية سبقت ترجمته صثق: األعمش

  .وباقي رجال السند ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

فيطحن "  ،بلفظ ٦٦٨٥ ح ٦/٢٦٠٠أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب الفتن التي تموج كموج البحر             
 يـأمر  مـن  عقوبـة  باب، من طريق شعبة، ومسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق،  "حمارفيها كما يطحن ال   

، من طريق أبي معاويـة،   " يؤتى بالرجل " بلفظ   ٢٩٨٩ ح ٤/٢٢٩٠ويفعله المنكر عن وينهى يفعله وال بالمعروف
  .كالهما يتابع سفيان في الرواية عن األعمش به 

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه الشيخان 

   .  ١٣/٥٣فتح الباري : ينظر للفائدة (5)



 ١٣٣

 مـن  يكون أن ،المنكر عن والناهي بالمعروف لآلمر وينبغي: " يقول النووي في شرحه   
 مـن  " :تعالى اهللا رحمه الشافعي اإلمام قال فقد ،المقصود تحصيل إلى أقرب ليكون ،برفق ذلك
  .)١(" وشانه فضحه فقد عالنية وعظه ومن ،وزانه نصحه فقد سرا أخاه وعظ

 في المبحث السابق في الحوار، حديث الذي جاء يستأذن في الزنا، وهنـا              تناولنا كنا قد   
نتناول قصة األعرابي الذي بال في المسجد، لنبين كيف تعامل النبي صلى اهللا عليه وسلم مع من                 

  . وقع في المنكر، من غير أن يجرح الشعور ويوغل الصدور
َقـام : قَـالَ أبي هريرة رضي اهللا عنه      عن  )٣(بسنده   )٢(بخاري في صحيحه     أخرج اإلمام ال   - ٧٠ َ

ٌّأعرايب ِ َ ْ َّ فبال يف املسجد، فتناوله الناس فقال هلم النبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم)٤(َ َ َ َ ََ ُّ ْ َْ ْ َ ُ ُ َ َِ َِ َّ ِ َّ َّ َُ َ َ َ َ َْ ََ ِ ُ دعـوه وهريقـوا "َ:ِ ِ َ َ ُ ُ َ
ُعىل بوله سجال من ماء أو ذن َ ً َْ ْ ْ ْ َ ََ ٍ ِ ِ َِ َوبا من ماء فإنام بعثتم ميرسين ومل تبعثوا معرسينَ َ َ ْ َ َ ُ ْ ًِ ِِّ ُ ِّ َ ُ ْ َُ ْ َُ ُْ َ ِ ٍ َِ َّ ِ" )٥(    .   

                                                
لـشهاب  ، المستطرف في كل فن مـستظرف :   ، للفائدة من الموضوع ينظر٢/٢٤شرح النووي على مسلم   (1)

، ٢ ط - بيـروت  –دار الكتب العلميـة     ،  مفيد محمد قميحة  .د:  تحقيق   ،الدين محمد بن أحمد أبي الفتح األبشيهي      
  .١/١٨٤ ،م١٩٨٦

   .٢١٧ ح١/٨٩وء، باب صب الماء على البول في المسجد  كتاب الوض (2)
حدثَنَا َأبو الْيماِن قَاَل َأخْبرنَا شُعيب عن الزهِري قَاَل َأخْبرِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن عتْبـةَ                  : سند الحديث   (3)

  .بِن مسعوٍد
 بن حابس، وقيل ذو الخويصرة التميمـي، وقيـل غيـر ذلـك واهللا أعلـم                 األقرع:  اختلف في اسمه، فقيل     (4)

  ).١/٣٢٣فتح الباري : انظر. (بالصواب
   :        دراسة الحديث (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات
  :تخريج الحديث : ثانياً

 ٥/٢٢٧٠ وسلم يسروا وال تعـسروا       أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب قول النبي صلى اهللا عليه           
  . بنحوه ، من طريق يونس يتابع شعيباً في الرواية عن الزهري ٥٧٧٧ح

" اللهم ارحمني ومحمدا  " ، بلفظ    ٥٦٦٤ ح ٥/٢٢٣٨وأخرجه البخاري كذلك في األدب، باب رحمة الناس والبهائم          
  . عن أبي هريرة به من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، يتابع عبيد اهللا بن عتبة  في الرواية

 ،بنحوه ، وفـي     ٢١٩ ح ١/٨٩وأخرجه البخاري أيضا، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد             
 مـن  وغيره البول غسل وجوب بابكتاب األدب، باب الرفق في  األمر كله، بنحوه، ومسلم في كتاب الطهارة،              

  . وفيه القصة، كالهما عن أنس به٢٨٥ه، ح بنحو٢٨٤ ح١/٢٣٦ األرض وأن المسجد في حصلت إذ النجاسات
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 



 ١٣٤

فينبغي على اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون لينا رقيقا، فهذا هـو النبـي                
 إن هـذه "صلى اهللا عليه وسلم يقول لألعرابي بأسلوب رقيق في رواية مفـصلة عنـد مـسلم                 

 ال تصلح ليشء من هذا البول وال القذر، إنـام هـي لـذكر اهللا عـز وجـل والـصالة وقـراءة املساجد
فكانت نتيجة فعله أن قال األعرابي لما رأى هذا الخلق الرفيع، وهذه الرقة الرقراقة              ،  )١("القـرآن

   .   )٢(" اللهم ارمحني وحممدا وال ترحم معنا أحدا": من رسولنا صلى اهللا عليه وسلم
 لـم  إذا ،ايـذاء  وال تعنيف غير من يلزمه ما وتعليمه بالجاهل الرفق وفيه: "وويقال الن 

 عليه اهللا صلى لقوله أخفهما باحتمال الضررين أعظم دفع وفيه ،عنادا أو استخفافا بالمخالفة يأت
   . )٤( المنكر عن والنهي بالمعروف لألمر المبادرة فيه و)٣(" عوهد وسلم

 ثـالث  فيـه  كـان  من إال المنكر عن ينهي وال بالمعروف ريأم ال :الثوري سفيان قال  
  بمـا  عـالم  يأمر بما عالم ،ينهي بما عدل يأمر بما عدل ،ينهي بما رفيق يأمر بما رفيق :خصال
 معلن رجل إال ،غلظة بال بالمعروف األمر ورفق مداراة إلى محتاجون الناس :أحمد وقال ،ينهي

  . )٥( له حرمة فال بالفسق
ح للمجتمع ان يأتي األمر بـالمعروف والنهـي علـى الـصراط المـستقيم،         فمن الصال   

  .والصراط المستقيم أقرب الطرق لتحقيق المقصود 
مر والناهي حليماً صبوراً على األذى، فإنه ال بد أن يحصل لـه  وال بد أيضا أن يكون اآل  

ـ                     7 8ه  أذى، فإن لم يحلم ويصبر، كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كمـا قـال لقمـان البن
  MÇ  Æ     Å   Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º   ¹)٦(    L)٧(.   

  
  

                                                
 غسل وجوب بابصحيح مسلم، كتاب االدب، باب الرفق في  األمر كله، بنحوه، ومسلم في كتاب الطهارة،                 (1)

   . ٢٨٥ ح١/٢٣٦ األرض وأن المسجد في حصلت إذ النجاسات من وغيره البول
   .٥٦٦٤ ح٥/٢٢٣٨ي، كتاب األدب، باب رحمة الناس والبهائم  صحيح البخار(2)
   .٣/١٩٢شرح النووي على مسلم  (3)
   .٣/١٨٩  سرح صحيح البخاريعمدة القاري: انظر (4)
   .١/٣٢٥جامع العلوم والحكم البن رجب : انظر (5)
   .١٧ سورة لقمان آية  (6)
الم ابن تيمية قرأه وعلق عليه وخرج أحاديثه،الدكتور        األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لشيخ اإلس      : انظر (7)

المصرية للنشر والتوزيع، دار أضواء السلف المـصرية، طبعـة           دار الفرقان    ،أبو عبد اهللا محمد سعيد رسالن     
  .٤١، ٤٠ص، جديدة ومنقحة



 ١٣٥

 
  

يتضح لنا مما سبق أهمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بناء المجتمـع، ولمـا              
  . عاقبة تركه الهالك والدماركان هذا األمر واجبا كفائيا على المسلمين، كانت

 8 7 M   C   B  A  @  ?  >   =  <   ;      :   9
K  J   I  H  G  F  ED   RQ  P  O  N   M  L

V   U   T   SL )١(   
 المـسلمين  على حسرة فيا ،العظائم من المنكر عن النهي ترك أن على دليل : " اآلية فيو  

     .)٢(" عنه إعراضهم في
 يقول المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر أهمية تعالى اهللا رحمه النووي اإلمام بين وقد

 ضـيع  قد - المنكر عن والنهي بالمعروف األمر باب أعني - الباب هذا أن واعلم : " اهللا رحمه
 به عظيم باب وهو ،جداً قليلة رسوم إال األزمان هذه في منه يبق ولم متطاولة، أزمان من أكثره
 الظـالم  يد على يأخذوا لم وإذا والطالح، الصالح العقاب عم الخبث كثر اوإذ ومالكه، األمر قوام
 يـصيبهم  أو فتنـة  تصيبهم أن أمره عن يخالفون الذين فليحذر بعقابه، تعالى اهللا يعمهم أن أوشك
 بهـذا  يعتنـي  أن -وجل عز- اهللا رضا تحصيل في والساعي اآلخرة لطالب فينبغي أليم، عذاب
  . )٣(" عظيم نفعه فإن الباب،
َأنـه قـام فحمـد عن أبي بكر رضي اهللا عنه،   )٥( بسنده   )٤( أخرج اإلمام ابن ماجه في سننه        - ٧١ ِ َ َ ََ

َاهللاََّ وأثنى عليه ثم قال ََ ُ َّْ ِ ْ ََ َ َ يا أهيا الناس إنُكم تقرءون هذه اآلية"َ َ َْ ُ َْ ِ ِ َ ُ َ ْ َُّ َّ ِ َّ َ َ  MA@?  >  =  <  ;  

                                                
   .٧٩-٧٨: آية المائدة سورة  (1)
 دار ، الشعار محمد مروان : الشيخ تحقيق ،النسفي محمود بن أحمد بن اهللا عبد البركات بوتفسير النسفي أل   (2)

  .١/٤٢٧  م،٢٠٠٥ بيروت ـ النفائس
   .٢/٢٤شرح النووي على مسلم  (3)
   .٤٠٠٥ ح٢/١٣٢٧كتاب الفتن، باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  (4)
ِعيَل بِن َأِبي خَاِلٍد عن     اِه بن نُميٍر وَأبو ُأسامةَ عن ِإسم      حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ حدثَنَا عبد اللَّ        : سند الحديث  (5)

   .قَيِس بِن َأِبي حاِزٍم



 ١٣٦

  GF  E  D   C  BL)وإنا سمعنا)١ َ ْ َِ َ َّ ُ رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم يقولِ َّ َ َُ َ َ ْ ََ َ ُ َِ َ َإن الناس إذا  ":َّ ِ َِ َّ َّ
ِرأوا املنكر ال يغريونه، أوشك أن يعمهم اهللاَُّ بعقابه ِِ َِ َْ َّ َ ِّ ُ َ َُ ُ ْ ُ ْْ َ َ ََ َ َ َُ َ ُْْ" )٢(.  

 عن زينب بنت جحش رضي اهللا عنهـا،         )٤( بسنده )٣(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     - ٧٢
قُـولُ          َأنا يا فَِزعهلَيخََل عد لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ْال إلـه إال اهللاَُّ ويـل للعـرب مـن رش قـد  ":  النَِّبي َ ٍَّ ْ َ َ َِ ِِ َ ْْ ٌ ََّ َِ ِ

ِاقرتب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلـق بإصـبعه وبـالتي تل ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ َ ُ ِْ َِ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ ْ ْ َ َِ َ ْ ُ ْْ ْ َ َ َ َِ َ ُ، فقالـت زينـبَيهـاَ َْ َ ْ َ َ َ :
َفقلت يا رسول اهللاَِّ، أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال َ َْ َ ُ َُ َ ُ َِ َِّ َ ََ ُ ِ ْ َ ُنعم إذا كثر اخلبث: ُ َُ ََْ َ َْ َ ِ َ " )٥(.   

                                                
   .١٠٥سورة المائدة آية  (1)
   :       دراسة الحديث (2)
  :دراسة رجال السند : أوالً

   .٢٢ثقة مدلس من الثانية سبقت ترجمته ص: أبو أسامة
  . ثقات وباقي رجال السند كلهم

  :تخريج الحديث : ثانياً
  من طريق هشيم، والترمذي في       ٤٣٣٨ ح ٢/٥٢٥أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المالحم، باب األمر والنهي           

 ، وأحمـد فـي   ٣٠٥٧ ح٥/٢٥٦، ٢١٦٨ ح٤/٤٦٧سننه، كتاب الفتن، باب نزول العذاب إذا لم يغيـر المنكـر       
، "إذا رأوا الظالم فلم يأخـذوا علـى يديـه         " وثالثتهم بلفظ     كالهما، من طريق يزيد بن هارون،      ٣٠ ح ١/٧مسنده

  . بنحوه، من طريق زهير بن معاوية ١٦ ح١/٥وأخرجه أحمد في مسنده 
 ٢٥١١ ح٣/٧٠ بلفظه،  من طريق عبد اهللا بن نمير، والطبراني في األوسط         ١ ح ١/٢ وأخرجه أيضا في مسنده     

 بلفظه، وابن حبان في صحيحه، كتـاب       ١٢٨ ح ١/١١٨ بلفظه، من طريق مالك بن مغول، وابو يعلى في مسنده         
 بلفظه،  كالهما من طريـق       ٣٠٥ ح ١/٥٤٠البر واإلحسان، باب الصدق واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر          

يتابع عبد اهللا بن نمير، وأبو أسـامة فـي   )هشيم، ويزيد بن هارون، وزهير بن معاوية، وشعبة     (شعبة، أربعتهم   
  .  أبي خالد به الرواية عن إسماعيل بن

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .الحديث إسناده صحيح 

   .٣٤٠٣ ح٣/١٣١٧كتاب المناقب، باب عالمات النبوة  (3)
ِبنْـتَ َأِبـي   حدثَنَا َأبو الْيماِن َأخْبرنَا شُعيب عن الزهِري قَاَل حدثَِني عروةُ بن الزبيِر َأن زينَب            :سند الحديث  (4)

انفْيةَ ِبنْتَ َأِبي سِبيبح ُأم َأن ثَتْهدةَ حلَمس.  
   :       دراسة الحديث (5)
  :دراسة رجال السند: أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً



 ١٣٧

 وأي خبث أعظم من انتشار المنكرات، وعدم القيام باألمر الذي أوجبه اهللا على عبـاده،                
  .)١"(الدين من رسله به وأرسل كتبه به اهللا أنزل الذى المنكر عن والنهى بالمعروف األمرف"

 ذلـك  اوفـش  ،خبثه عليه يغير لم إذا الشرير بهالك يهلك رالخِي بأن البيان :وفي الحديث 
 مـن  فهمت وكأنها ،نيته على أحد كل يحشر ثم ،والكثير القليل حينئذ فيهلك الفساد يعم حتى وكثر
 وكـان  يخرجون بحيث الخرق اتسع ،ذلك على دىتما إن األمر أن الردم من المذكور القدر فتح

    .)٢(لهم عاما إهالكا الناس على خروجهم في أن علم عندها
 األمـر  عـن  سـكوتهم  بـسبب  يقع نماإ ذلك لهم يقع الذين نأ إلى جمرة أبي بنا وجنح

 العذاب عليهم اهللا يرسل ال حقا المؤمنون فهم ونهى أمر من ماأو ،المنكر عن والنهي بالمعروف
 )٣(M    Ô  Ó   Ò     Ñ  Ð  Ï    ÎL تعـالى  قوله ،ويؤيده العذاب بهم يدفع لب

 ويدل )٤(M  É  È  Ç  Æ       Å  Ä  ÃÂ  Á     À  ¿  ¾  ½L :تعالى وقوله
  . )٥(يتعاطاه لم وان المنكر عن ينه لم لمن العذاب تعميم على

ف والنهي عن المنكر، فـي  وقد بين النبي صلى اهللا عليه وسلم عاقبة ترك األمر بالمعرو    
  ).حديث السفينة(هذا المثل الرائع الذي يضربه لنا 

عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهمـا،         )٧(بسنده   )٦(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     - ٧٣
ْمثل القائم عىل حدود اهللاَِّ وال" :عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَال       َ ْ َُ ُ َِ ُِ ِ َ َ َواقع فيهاَ ِ ِِ ُكمثل قوم اسـتهموا ؛ َ ْ ََ َ ٍَ ْ َ َِ

                                                                                                                                          
  من طريـق   بنحوه،٣١٦٨ ح٣/١٢٢١أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج      

 ٦٦٥٠ ح٦/٢٥٨٩عقيل، وفي كتاب الفتن، باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقتـرب               
 بنحوه من طريق    ٦٧١٦ ح ٦/٢٦٠٩بنحوه، من طريق سفيان بن عيينة، وفي كتاب الفتن، باب يأجوج ومأجوج             
ساعة، باب اقتراب الفتن وفـتح ردم       شعبة ومحمد بن عتيق، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط ال           

 بنحوه، من طريق سفيان، وفي الباب والحديث أيضا مـن طريـق يـونس،     ٢٨٨٠ ح ٤/٢٢٠٧يأجوج ومأجوج   
  .يتابع شعبة في الرواية عن الزهري به ) عقيل، وسفيان، ومحمد بن عتيق، ويونس ( أربعتهم 

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه الشيخان 

  . ٣٦ص ،هـ١٣٢٣ ، القاهرةالحسينية المطبعة ،تيمية بن الاإلسالم في الحسبة (1)
   .١٣/١٠٩فتح الباري : انظر (2)
   .٥٩سورة القصص آية  (3)
   .٣٣سورة األنفال آية  (4)
  . ١٣/٦١فتح الباري : انظر (5)
   . ٢٣٦١ح ٢/٨٨٢كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة واالستهام فيه  (6)
   .              دثَنَا َأبو نُعيٍم حدثَنَا زكَِرياء قَاَل سِمعتُ عاِمراح: سند الحديث  (7)



 ١٣٨

ِعىل سفينة، فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء  ِ ِ ِ ٍ َِْ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ ََ َْ ْ ْ ْ ْ ََ َّ َ َ َِ َ َ ُ َُ ََ َ َِ َ َ ُ ُ َ
ُّمروا ُعىل من فوقهم، فقالوا َ ََ َ َ َْ َُ ْ ْ ِلو أنا خرقنا يف نص: َ َ َِّ َ َْ َ َ ْ َيبنا خرقا ومل نـؤذ مـن فوقنـا، فـإن يرتكـوهم ومـا َ ْ َ َ َْ ُ ْ ْ َُ َ َ َُ ْ ْ ِ َ َ َ ًِ ْ ُ ْ َ ِ

ًأرادوا هلكوا مجيعا، وإن أخذوا عىل أيدهيم نجوا ونجوا مجيعا ْ َ َ ْ َ َ َ ً َ ُِ ِ َِ ََ َ ُْ ْ َِ َ َ ََ ُ ََ ْ ِ " )١( .     
 : المـسلم  أخي فانظر ،)٢( " بالمعروف األمر بترك العقوبة إستحقاق فيه "قال ابن حجر  

 هـو  إنمـا  المجتمـع  هالك أن ،الشريف الحديث هذا في وسلم عليه اهللا صلى الرسول بين كيف
 علـى  األخـذ  وعـدم  ،فساداً األرض في يعيثون والعصاة المنكر أصحاب لترك محتومة نتيجة
ـ  فـإن  السفينة، في كالخرق ،وبسيطاً هينا األمر أول في يرى قد المنكر وإن ،أيديهم  مـع  ركتُ
 عظـيم،  بـالء  إلى المطاف آخر في يؤول حتى ،وازداد المجتمع في فشا ،اتساعه وعدم بساطته

M  Ã  :قولـه  فـي  إليها أشار وجل عز اهللا سنن من سنة وهذه عليه، القضاء إلى يؤدي وقد
  ËÊ  É   È  Ç  Æ     Å  ÄL)٣(.   

 سـفينة،  بركـاب  اإلنـساني  المجتمع وسلم، عليه اهللا صلى النبي مثل الحديث هذا فيو 
 وجوانبهـا  الـسفينة  بهيكل - اهللا بإذن - وتعصمه المجتمع هذا تحفظ التي واآلداب النظم ومثل

 بهـا  اهللا حدها التي حدودها سالمة على يحافظ أن راكب كل على أن التمثيل من واضحا وأصبح
 للمحافظـة  بالنـسبة  المجتمع  وسلم عليه اهللا صلى قسم ثم ،والهالك والنجاة والموت الحياة بين
 الطبقـة  وهم ،حراستها على والقائمين عليها المحافظين طبقة )٤( : طبقتين إلى الحدود ههذ على
 ،مخالفتهـا  فـي  الواقعين لها المنتهكين وطبقة؛  المنكر عن والناهون بالمعروف اآلمرون العليا،
  .والمعصية المنكر أهل السفلى الطبقة وهي

                                                
   :       دراسة الحديث (1)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  . وقد صرح بالسماع في هذه الرواية ، فاليضر تدليسه،ثقة مدلس من الثانية : زكريا
  .وباقي رجال السند كلهم ثقات

  :ريج الحديث تخ: ثانياً
 بلفظ مختلف، مـن     ٢٥٤٠ ح ٢/٩٥٤أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكالت           

  .طريق األعمش، يتابع زكرياء في الرواية عن عامر الشعبي 
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه البخاري في صحيحه 
   .٥/٢٩٦فتح الباري  (2)
  . ٢٥ اآلية األنفال سورة (3)
 ،اإلسـالمي  المكتـب  ، بيـروت  ، الستار عبد العزيز عبد ل المنكر عن والنهي بالمعروف األمر: انظر للفائدة (4)
  .١٦٩ص، ـه ١٤٠٦ بيروت ، -الرسالة مؤسسة ،ياسين نعيم محمدل ،وأساليبه ميادينه ، الجهاد، ١١ص



 ١٣٩

 هـذا  حياة في المنكر عن النهيو بالمعروف األمر أهمية وسلم، عليه اهللا صلى وضح ثم
 وعاطفة نية وحسن بغباوة عامة إبادة جريمة ارتكاب في ترغب السفلى الطبقة أن فذكر المجتمع
 شيئا أرادت كلما نازلة صاعدة بها بمرورها العليا مضايقة في تتسبب أن عليها صعب ألنه حب؛
 تـؤذي  وال منه لتستقي السفينة أسفل من مكانها تخرق أن إلى األخرق تفكيرها فهداها ،الماء من

 علـى  السكوت وإن قيل، كما كله المجتمع لهذا حيز أوسع يساوي هنا خرق أصغر إن؛   جيرانها
 علـى  تفرض النجاة ضرورة وأن ،خطراً وأعظم ،نكراً أشد أخرى جريمة النكراء الجريمة هذه
 يغرقـوا  أن يريدون الذين األسفلين أيدي على بالضرب فورا يقوموا أن العليا والطبقة العقل أهل

  . )١( عملهم وسوء بحمقهم كله المجتمع
 يعلم ال عظيمة لهزات يتعرض -أخالقية أو فكرية- المنكرات فيه تظهر الذي والمجتمع

 يـضر  فإنـه  أعلـن،  إذا أما صاحبه، إال يضر لم خفي، إذا المنكر إن: قيل ولهذا اهللا، إال مداها
   .والعامة الخاصة

 ،الخاصة بذنب العامة يعذب ال وتعالى تبارك اهللا نإ يقال  كان :"العزيزقال عمر بن عبد     
    )٢("همكل العقوبة استحقوا جهارا المنكر عمل إذا ولكن

 أو الفكريـة  بالـسموم  ملوثـة  بيئات في المسلمين أطفال بعض ينشأ أن محزن هو وكم
 الهـواء  ويستنـشقون  ،األم حليـب  مع الرذيلة فيرضعون الفساد، سموم من غيرها أو األخالقية
 الفكـر  منحـرف  الدين، عن بعيداً الثقافة، ضحل أحدهم فينشأ الفاتكة، المعنوية بالجراثيم الملوث

 ال التافهـة  واالهتمامـات  التائهة، والتصورات األغاني، قمامات من خليط علمه غاية والسلوك،
 يألفهـا،  ولـم  يعتدها لم ألنه هارآ إذا اإلسالمية المظاهر يستنكر الكريم، القرآن من آية يقيم يكاد

 بيئة في ترعرع ألنه صنيعها، من ويستغرب العفيفة، المحجبة المرأة منظر من :مثالً فيستوحش
  .)٣(والفكرية السلوكية الجراثيم بضروب ملوثة

  .وترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في الفرقة والتنازع
 بهـذه  والتفـريط  االخـتالف  بين العالقة مبيناً -اهللا رحمه- تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 والطائفـة،  الرجل يذنب فقد والعدوان، الشر سبب والعصيان والفسوق الكفر كان وإذا ":الوظيفة
 عنـه،  منهيـاً  إنكاراُ آخرون وينكر ذنوبهم، من ذلك فيكون والنهي، األمر عن آخرون ويسكت
 قديماً والشرور الفتن أعظم من وهذا الشر،و واالختالف التفرق فيحصل ذنوبهم، من ذلك فيكون

                                                
 ومـا   ٤١ ص   الحقيـل  الرحمن عبد بن سليمانل،والسنة الكتاب ضوء في المنكر عن والنهي بالمعروف األمر(1)

  .بعدها
 –دار إحيـاء التـراث العربـي    ، محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق ،)رواية يحيى الليثي  ( الموطأ لإلمام مالك،     (2)

  .١٧٩٩ رقم ٢/٩٩١ ،مصر
  .٢٤- ٢٢ص، ١٤١٢ ،١ط الرياض، للنشر، الوطن دار العودة فهد بن سلمان السفينة، تغرق ال حتى: انظر(3) 



 ١٤٠

 وعلمائهـا،  األمـة  أمراء بين وقع ما أن ورأى ذلك، سببها رأى الواقعة الفتن تدبر ومن وحديثاً،
  .)١(" أصلها هذا الفتن في العامة من تبعهم ومن

 أفـراد  بعـض  وانحراِف بغِْي من مركٍب ظلٍم من حاصل وضع والتفرق الفتن فحصول
  .اآلخر البعض من السديد غير اإلنكار أو سكوتوال المجتمع،

 ووحـدتها،  وعزتهـا  ،األمة لبقاء قويتان دعامتان المنكر عن والنهي بالمعروف فاألمر
 المنكر عن والنهي بالمعروف األمر كان ولذلك المسالك، بها وتتشتت األهواء بهم تتفرق ال حتى
 المنكـر  عن والنهي بالمعروف األمر فلوال،  لقدرة ا مع ومسلمة مسلم كل على الدين فرائض من

    .)٢(فرحون لديهم بما حزب كل ممزق كل وتمزقوا شيعاً، الناس لتفرق
 حقيقياً، ال صورياً قياماً قائمين كانا أو قائمين، غير العظيمان الركنان هذان كان إذا وأما

 فوق عضهاب ظلمات يخفى، معروف من وكم تستبين، منكرات من وكم تظهر، بدع من كم فهناك
 رسـوم  بمحـو  يقضي ريب وال شك بال وهذا،  الناس على السوي الطريق فتعمى تتراكم، بعض
  .)٣(الطريق معالم وانطماس الهدى نور وذهاب الدين،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  بتصرف يسير ٢٨/١٤٢جموع الفتاوى م (1)
 ،٢ ط المنـورة،  المدينـة  اإلسـالمية،  الجامعة ،عثيمين بن صالح بن محمد رمضان، شهر مجالس:  انظر (2)

  .                                                        ٩٧ص ، هـ١٤٠٦
 نـشر  رسـائل،  مجموعة ضمن ،لشوكانيا علي بن لمحمد القبور، رفع بتحريم الصدور شرح رسالة: انظر(3) 

   .٣٤ ،٣٣ص ،، هـ١٤١١ ،٦ ط المنورة، المدينة اإلسالمية، الجامعة



 ١٤١

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٢

 
  

األخوة في اهللا هي أعظم مقومات الوحدة، بل الباب الرئيس لتحقيقها، وهى أعظـم مـا                
يميز المسلمين عن غيرهم من شعوب األرض، هذه األخوة التـي تجـاوزت كـل االعتبـارات               

فقـد  امتزجت األرواح والقلوب،    عندهم، فتآخى فيها العربي والفارسي والرومي والحبشي، حتى         
والحـرص   ،استـشرافها مين إلى   لما يدفع المس  ة،  جعل اهللا لها من الكرامة والفضل وعلو المنزل       

  : أحـق مـن قيـل فـيهم          ا، فكـانو  عبيرهـا  والتنـسم مـن    والسير فـي رياضـها،     عليها،
 M        ̄  ®  ¬L)ن أخوة عظيمة ضربها التاريخ مثال للعالمين، أخوة بلغـت فـي أ            )١

  . )٢( يعرض المسلم على أخيه نصف ماله، بل أحد زوجاته يطلقها ويزوجها ألخيه
فهذه األخوة التي أرادها اإلسالم؛ بخالف األخوة القائمة على اإللتقاء الجـسدي البحـت،       

صحيحة قوية،  الخالي من عناصر األخوة المعنوية، فإنها من غير الممكن أن تتكون منها جماعة              
 والتفكك والخالف، السيما إذا كان بين أفرادها خالف في الفكر والمصالح            زيقتصمد لعوامل التم  
  .والغايات واألهداف

وتدعيما لألخوة اإليمانية العامة أقام النبي صلى اهللا عليه وسلم الروابط بين المهـاجرين              
  .)٣(واألنصار، حتى بلغت حد التوارث في أول األمر، ثم نسخ حكم التوارث هذا 

عن عبد الرحمن بن عوف رضي اهللا عنه         )٥(  بسنده )٤( اإلمام البخاري في صحيحه    أخرج   - ٧٤
ُملا قدمنا املدينة آخى رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم بيني وبني سعد بن الربيع فقال سـعد ": قال َ َ َْ ْ ْ َ َ َ َ َ ََ َّ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َْ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َّ َْ ََّ

ْبن الربيع إين أكثر األن َِ ْ ُ ََّ ْ َ ِّ ِ ِ ُ َصار ماال فأقسم لك نصف مايل وانظر أي زوجتي هويت نزلـت لـك عنهـا ْ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ ْ َّ َ ْ ََ ََ ْ ََ ْ َِ َّ ْ َ ُ ََ ُ ِ ْ َِ ِ َ ًِ
َفإذا حلت تزوجتها  َ َ َ ْْ َّ ََّ َ ِ َ..." )٦( .  

                                                
   .١٠سورة الحجرات آية  (1)
 ومـا  ١٨معاني األخوة في اإلسالم ومقاصدها، للدكتور محمود محمد بابللي ص:  للفائدة من الموضوع ينظر   (2)

  .بعدها 
   .١/١٩٤ا، لعبد الرحمن الميداني األخالق اإلسالمية وأسسه: انظر (3)
   .١٩٤٣ ح٢/٧٢٢ كتاب البيوع، باب ما جاء في قوله تعالى فإذا قضيت الصالة فانتشروا  (4)
  .حدثَنَا عبد الْعِزيِز بن عبِد اللَِّه حدثَنَا ِإبراِهيم بن سعٍد عن َأِبيِه عن جدِه: سند الحديث (5)
   :         حديثدراسة ال  (6)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  :رجال السند كلهم ثقات 
  : تخريج الحديث : ثانياً



 ١٤٣

فاإلسالم الحنيف جاء ليربط المسلمين جميعا برباط هو أوثق الروابط، وهو رباط األخوة               
 نسب عريق وجاه عريض ومـال وفيـر، فالكـل أخ لمـن       التي تزول معها جميع الفوارق، من     

  .    )١(دونه
  .ولو كتب هذا الحديث وحده في األخوة لكفى : قال الباحث

وقد بين النبي صلى اهللا عليه وسلم فضل األخوة في أكثر من حديث، وقـد كتـب فـي                   
   . هنا على بعض األحاديث التي تبين فضل األخوة راألخوة رسائل علمية، لذا سأقتص

 دخَلْـتُ  : َأنَّه قَـالَ )٤( َأِبي ِإدِريس الْخَولَاِني عن  )٣(بسنده   )٢( أخرج اإلمام مالك في موطئه       - ٧٥
وِإذَا النَّاس معه ِإذَا اخْتَلَفُوا ِفي شَيٍء َأسـنَدوا ِإلَيـِه          )٥(   فَِإذَا فَتًى شَاب براقُ الثَّنَايا     ،مسِجد ِدمشْقَ 

ردصِلهِ  وقَو نوا ع،  نْهَألْتُ عل    : فَِقيلَ ، فَسبج ناذُ بعذَا متُ    ٍ، هرجه الْغَد ا كَان٦(  فَلَم(     قَـد تُهدجفَو 
ِه فَسلَّمتُ   فَانْتَظَرتُه حتَّى قَضى صلَاتَه ثُم ِجْئتُه ِمن ِقبِل وجهِ         : ووجدتُه يصلِّي قَالَ   ِ،سبقَِني ِبالتَّهِجير 

 َأاللَّـِه   : َأاللَِّه فَقَـالَ   : َأاللَِّه فَقُلْتُ  : َأاللَِّه فَقَالَ  : فَقُلْتُ : َأاللَّهِ : فَقَالَ ، واللَِّه ِإنِّي لَُأِحبك ِللَّهِ    : ثُم قُلْتُ  ،علَيِه
 فَِإنِّي سِمعتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّـه        ْ، َأبِشر :اَل فََأخَذَ ِبحبوِة ِرداِئي فَجبذَِني ِإلَيِه وقَ      : َأاللَِّه قَالَ  :فَقُلْتُ

                                                                                                                                          
 ٢/٧٢٢أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ما جاء في قوله تعالى فإذا قضيت الـصالة فانتـشروا      

م بـين المهـاجرين    بنحوه، وفي كتاب فضائل الصحابة، باب في إخاء النبي صـلى اهللا عليـه وسـل                ،١٩٤٤ح
 بنحوه، وفي كتاب المناقب، باب كيف آخى النبي صلى اهللا عليه وسلم بين أصحابه               ٣٥٧٠ ح ٣/١٣٧٨واألنصار

 لـك  أنـزل  حتـى  شئت زوجتي أي انظر ألخيه الرجل قول باب بنحوه، وفي كتاب النكاح،      ٣٧٢٢ ح ٣/١٤٣٢
 مختصرا، عن أنس    ٤٨٧٢ ح ٥/١٩٨٣اة   بنحوه، وفي كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بش        ٤٧٨٥ ح ٥/١٩٥٢عنها

وأخرجه في كتاب فضائل الصحابة، باب في إخاء النبي صلى اهللا عليه وسلم بين المهاجرين                ،رضي اهللا عنه به   
  . بنحوه من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف به ٣٥٦٩ ح٣/١٣٧٨واألنصار

  : الحكم على الحديث : ثالثاً
  . في صحيحهرواه البخاري

   .١٨١ص ، م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ دار الكتاب العربي، ،صر القوة في اإلسالم، للسيد سابقعنا (1)
  . رواية يحيى الليثي ١٧١١ ح٢/٩٥٣   كتاب الشعر، باب ما جاء في المتحابين في اهللا (2) 
   .ولَاِنيحدثَِني عن ماِلك عن َأِبي حاِزِم بِن ِدينَاٍر عن َأِبي ِإدِريس الْخَ: سند الحديث (3)
 أبـو  غيالن بن عتبة بن اهللا عبد بن عائذ بن إدريس بن اهللا عبد :ويقال ،عمرو بن اهللا عبد بن اهللا عائذ: هو (4)

 عمر عن روى ،وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن أبي حاتم، والنسائي وغيرهم،        والعيذي ،العوذي ،الخوالني إدريس
  .، وغيـرهم    هريـرة  وأبـي  ،وثوبـان  ،وبـالل  ،ذر أبـي و ،جبـل  بـن  ومعاذ ،الدرداء وأبي ،الخطاب بن
  ).٥/٧٤  البن حجرانظر تهذيب التهذيب (

   .والطالَّقـة  بالبـشْر  وجهـه  ِصـفة  وأراد ،كـالبرق  تبـسم  إذا تَلْمع وأنها ،والصفاء بالحسن ثناياه وصف(5) 
  ) .١/٣٠٥النهاية في غريب األثر البن األثير (

 حجاِزية لُغَةٌ وهي مهجر فهو تَهجيراً يهجر هجر : يقال ، إليه والمبادرة شيء كُلِّ إلى يرالتَّبِك : التَّهجير من    (6)
رة أرادِل إلى المباد٥/٥٥٧ النهاية في غريب األثر البن األثير:انظر (الصالة وقت أو. (  



 ١٤٤

َّقـال اهللاَُّ تبـارك وتعـاىل، وجبـت حمبتـي للمتحـابني يف، واملتجالـسني يف،  ":علَيِه وسلَّم يقُـولُ    َِّ َِ َِ ِ ِ َِ َ ِّ َ َّ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َُْ ُ َْ ََ َ َ َ َ
َّواملتزاورين يف، واملتباذلني يف َِّ َِ ِ ِ َ َ َ ََ َ َُْ ُِْ ِ" )١( .  

عـن النَِّبـي    عن أبي هريرة رضي اهللا عنه        )٣(  بسنده )٢( أخرج اإلمام مسلم في صحيحه       - ٧٦
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهَّأن رجال زار أخا له يف قرية أخرى فأرصد اهللاَُّ له عىل مدرجته ملكا، فلـام  ": ص َ َ َ َ َ ًَ َ ًَ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ٍَ َ ُ َ ُ ُْ َ ْ ً ََ ُ َ َِ َّ

ِأتى عليه ْ َ َ َ َ قالَ َأين تريد قال أريد أخا يل يف هذه القرية، قال: َ ََ َ ِ َِ ِ َِ ْ ْْ َ َِ ً ُ ُ َُ ُ َِ َهل لك عليه من نعمة ترهبا، قال: ِ َ َ ُّ ُ َ َْ ٍ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ َال، : َْ
ِغري أين أحببته يف اهللاَِّ  ُ ْ َ ُْ َ َِّ َ ْ َّعز وجل-َ َ َ َ قال-ََّ َفإين رسول اهللاَِّ إليك بأن اهللاََّ قد أح: َ َ ْ َ ََّ َ ِ َ ْ ُ ََ ِ ُِ ِبك كام أحببته فيهِّ ِ ُ ْ َ ْ ََّ ََ َ َ" )٤( 

.  

                                                
   :          دراسة الحديث  (1)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .سند كلهم ثقات رجال ال
  :تخريج الحديث : ثانياً

 بنحوه، والحـاكم فـي     ١٥٠ ح ٢٠/٨٠ بلفظه، والطبراني في الكبير    ٢٢٠٨٢٣ ح ٥/٢٣٣أخرجه أحمد في مسنده     
 ، وابن حبان في صحيحه، كتاب البر واإلحسان، باب الـصحبة            ٧٣٢٤ ح ٤/١٨٦مستدركه، كتاب البر والصلة     

 بنحوه، خمستهم من طريق مالك      ٨٩٩٢ ح ٦/٤٨٣في شعب اإليمان     بنحوه، والبيهقي    ٥٧٥ ح ٢/٣٣٥والمجالسة  
 بنحـوه،   ١٥٢ ح ٢٠/٨١ مختصرا، والطبراني فـي الكبيـر        ٢٢١٨٤ ح ٥/٢٤٧به،  وأخرجه أحمد في مسنده       

  . حازم في الرواية عن أبي إدريس الخوالني به  من طريق محمد بن قيس،  يتابع أباكالهما
  .مختصرا، عن أبي بحرية يتابع أبا إدريس في الرواية عن معاذ به ١٧٨ ح٢٠/٩٢أخرجه الطبراني في الكبير 

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .الحديث إسناده صحيح 

   .٢٠٦٧ ح٤/١٩٨٨ كتاب البر والصلة واآلداب، باب في فضل الحب في اهللا  (2)
  .د بن سلَمةَ عن ثَاِبٍت عن َأِبي راِفٍعحدثَِني عبد الَْأعلَى بن حماٍد حدثَنَا حما: سند الحديث  (3)
   :دراسة الحديث  (4)
  .دراسة رجال السند : أوالً

   .بـه  بـأس  ال، رسـى بالنَ المعروف يحيى أبو ،البصري موالهم ،الباهلي نصر هوابن: عبد األعلى بن حمـاد  
  ) .٣٣١تقريب التهذيب ص(
 :خداش بن محمد بن صالح وقال ،ثقة :حاتم أبو وقال ،بهما بأس ال :مرة وقال ،ثقتان النرسيان :معين بنا قال 

 قاسم بن ومسلمة والدارقطني قانع بنا قالو ،الثقات في حبان بنا وذكره ،بأس به ليس :النسائي وقال ،صدوق
  .هـ٢٣٧ سنة اآلخرة جمادى في مات البخاري الثبت قال  المحدث:،وقال الذهبيثقة :والخليلي

، ٨/٤٠٩، الثقات البن حبان ٦/٢٩، الجرح والتعديل البن أبي حاتم ٦/٧٤/كبير للبخاريالتاريخ ال: انظر( 
) .                                                                                   ٦/٨٥، تهذيب التهذيب البن حجر ١٠/٦١٠الكاشف 

٩٢٨٠ح٢/٤٠٨توبع من قبل عفان، عند أحمد في المسند ثقة ، فكل األقوال على توثيقه، وقد هو: قال الباحث  



 ١٤٥

   
 عن النَِّبي   عن أبي هريرة رضي اهللا عنه،      )٢ (بسنده) ١( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ٧٧

َسبعة يظلهم اهللاَُّ يف ظله يوم ال ظل إال ظله، اإلم ": صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ  َ َ ْ ُ َِ ْ َّ َُ ْ َ ُّْ َّ ِّ ُِّ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ َام العادل، وشاب نشأ ٌ َ َ ٌّ َ ََ ُ ِ ْ ُ
ِيف عبادة ربه، ورجل قلبه معلق يف املساجد، ورجالن حتابـا يف اهللاَِّ اجتمعـا عليـه وتفرقـا عليـه،  ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َّ ْ ٌَ َ َ َ ْ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ِّ َ ََ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ َْ

َورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال فقال َ َ ٍ َ َ ُ َ ُ ََ ٍ ِ ْ ُ َْ َ ْ ََ َ ٌٌ َ ُإين أخاف: َ َ َ ِّ َ اهللاََّ، ورجل تصدق أخفـى حتـى ال تعلـم ِ ََ ٌْ َ َ ُ ََ َّ ْ َّ ََ َ َ َ
ُشامله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اهللاََّ خاليا ففاضت عيناه َ ُ َ ُ َُ ْ َ َ ُ ْ ُْ ً َ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِ َِ ٌ ُُ َ" )٣. (    

                                                                                                                                          
.بأخرة حفظه وتغير ثابت في الناس أثبت عابد ثقه سلمة أبو البصري دينار بن سلمة بن حماد :حماد بن سلمة  

) .١٧٨تقريب التهذيب ص (   
 فـي  قال. وعلمه هوأمانت وفضله عدالته في األئمة أطنب البصري سلمة أبو العلم اإلمام ،دينار بن سلمة بن حماد

 ثقـة  أنه ليبين به استشهد فإنه البخاري غير الجماعة به احتج ثابت، في الناس أثبت وهو ،أوهام له ثقة: الميزان
 األئمـة  أحد هو: قال البيهقي عليه نص وقد ،بآخره حفظه تغير ،أنس عن ثابت رواية في حديثاً تعليقاً له وأخرج
 سـمع  ما ثابت عن حديثه من وأخرج فاجتهد مسلم وأما البخاري، تركه فلذا حفظه ساء كبر لما أنه إال المسلمين

ميزان االعتـدال   : انظر( الشواهد في أخرجها حديثاً عشر اثني يبلغ ال ثابت عن حديثه سوى وما تغيره، قبل منه
  ) .١/٩٦الشافعي العجمي ابن سبطل ،باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط، ٢/٣٦٠للذهبي
  . قبل اختالطهوهو ممن روى له مسلمفهو ثقة وروايته هنا عن ثابت، : احثقال الب

.وباقي رجال السند ثقات  
:    تخريج الحديث : ثانياً  

.أخرجه مسلم في صحيحه  
الحكم على الحديث: ثالثاً  

. رواه مسلم في صحيحه  
   .٦٢٩ ح١/٢٣٤مساجد كتاب الجماعة واإلمامة، باب فضل من جلس في المسجد ينتظر الصالة وفضل ال (1)
حدثَنَا محمد بن بشَّاٍر بنْدار قَاَل حدثَنَا يحيى عن عبيِد اللَِّه قَاَل حدثَِني خُبيب بن عبِد الـرحمِن                  : سند الحديث   (2)

  .عن حفِْص بِن عاِصٍم
   :       دراسة الحديث (3)
  .دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات
  :تخريج الحديث : ثانياً

رجل ذكـر اهللا    " بلفظ   ٦١١٤ ح ٥/٢٣٧٧أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقائق، باب البكاء من خشية اهللا            
 بنحوه، من ١٣٥٧ ح٢/٥١٧، من طريق محمد بن بشار، وفي كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين          " ففاضت عيناه 

  .بن بشار في روايته عن يحيى به طريق مسدد، يتابع محمد 



 ١٤٦

عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه     عن أنس رضي اهللا عنه،       أخرج اإلمام البخاري في صحيحه بسنده     -* 
سقَالَ و ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليامن، من كان اهللاَُّ ورسوله أحب إليه ممـا سـوامها، ": لَّم َ ْ ُ َ َ َُ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ ِْ ِ ِ ِ َِّ ََ ُ َ َِ َ َ َ ُِ َ ِ ْ َ ٌ َ

ِومن أحب عبدا ال حيبه إال هللاَِِّ عز وجل،َ ومن يكره أن يعود يف الكفر بعد إ َِ َّ ًْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُّ ْ َ َّ َ ْ َِ ْ ُ ْْ ِّ َ َ َ َ َْ َ ََّ َِ ُذ أنقذه اهللاَُّ منه كام يكره ُ ُ َُ َْ َْ َ ْ ِ َ َْ َ
ِأن يلقى يف النار َّ ِ َ ْ ُ ْ َ" )١( .   

فهذه األحاديث تبين الفضل العظيم لألخوة، فبها يبلغ اإلنسان المنازل، ويحوز الخير فـي        
الدنيا واآلخرة، فأي شيئ أعظم من حب اهللا للعبد، ومن الوقوف في ظله يوم الظل إال ظله؛ فيها                  

  .يمان وتذوق حالوته، للوصول إلى جنة الرحمن التي وعد بها عبادهلذة اإل
وهذا هو النبي صلى اهللا عليه وسلم يمدح األشعريين، بتطبيقهم لألخوة ومواساة بعـضهم         

  .بعضا
 عن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه        )٣( بسنده )٢(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     - ٧٨
َّإن "  َ:ى اللَّه علَيِه وسلَّم   قَاَل النَِّبي صلَّ   :قَاَل ُاألشعريني إذا أرملواِ ََ ْ َِّ ِ َ ِ َ ْ َ ْيف الغزو أو قل طعام عيـاهلم  )٤( ْ َ ُِِ ِ َ َْ َّ َْ َ ِ ْ َ ِ

َباملدينة،ِ مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم يف إناء واحد بالسوية، ف ْ ُ َِ ٍ ِ ٍ ٍ ِ ِ َِّ َّ ْ ْ ُ َ َّ ْ َِ ِ َِ َ ُ َ ْ ُ ُ ََ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ ٍَ َ َ ِّهم مني َْ ِ ْ ُ
ْوأنا منهم  ُ ْ ِ َ َ َ" )٥( .  

                                                                                                                                          
 ٦٤٢١ ح٦/٢٤٩٦وأخرجه البخاري، في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب فضل من ترك الفـواحش      

 ١٠٣١ ح٢/٧١٥بتقديم وتأخير، من طريق عبد اهللا ،ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة            
  . في الرواية عن عبيد اهللا به من طريق يحيى بن سعيد، كالهما يتابع يحيى

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .             رواه الشيخان 

  .٧٢ ص الحديث سبق تخريجه (1)
   .٢٣٥٤ ح٢/٨٨٠كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض  (2)
   . ُأسامةَ عن بريٍد عن َأِبي بردةَ عن َأِبي موسىحدثَنَا محمد بن الْعلَاِء حدثَنَا حماد بن :سند الحديث (3)

 ياء بدون األشعرين إن ويروى ،اليمن من قبيلة ،اإلشعر إلى نسبة ،الياء بتشديد أشعري جمع ،األشعريين إن(4) 
 بكـسر  مـال اإلر مـن  ،زادهم فني إذا أي :أرملوا إذا :قوله ،الياء بحذف األشعرون جاءك العرب وتقول النسبة
 عمـدة القـاري   : انظر(القلة من بالرمل لصقوا كأنهم الرمل من وأصله ،الطعام وإعواز الزاد فناء وهو ،الهمزة

  ) .١٣/٦٢ للعيني شرح صحيح البخاري
   :       دراسة الحديث (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

   .٢٢قد سبقت ترجمته صس من الثانية، فال يضر تدليسه، وأبو أسامة ثقة مدل: حماد بن أسامة
 وقـد روى   هو بن عبد اهللا بن أبي بريدة بن أبي موسى، ثقة يخطئ قليال ورواية أبي أسامة عنه مستقيمة،        :بريد

  .٢٢ص ت ترجمته سبقأبو أسامة عنه هذه الرواية،



 ١٤٧

 رسـول  سيدنا بشهادة ،ومواساتهم إيثارهم من لألشعريين عظيمة منقبة وفيه: العينيقال    
 فـي  الزاد خلط استحباب وفيه ،إليه أضافهم كونه به رفواشُ ما وأعظم  صلى اهللا عليه وسلم،    اهللا

  . )١(والمواساة اإليثار فضيلة وفيه ،أيضا والحضر السفر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
  .وباقي رجال السند ثقات 

  :تخريج الحديث : ثانياً
اهللا عنهم، باب فضائل األشـعريين رضـي اهللا عـنهم    أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي    

 بمثله، من طريق أبي عامر األشعري، وأبي كريب، كالهما يتابع محمد بـن العـالء فـي                  ٢٥٠٠ ح ٤/١٩٤٤
  .به ) أبو أسامة( الرواية عن حماد بن أسامة

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه الشيخان 

 ، شـرح الجـامع الـصغير      فيض القدير :  وانظر ١٣/٦٢للعيني    شرح صحيح البخاري،   عمدة القاري :انظر (1)
٣/١٨٠.   



 ١٤٨

 
  

 أن يسر لهـا طريـق        على األمة اإلسالمية؛   – سبحانه وتعالى    -لقد كان من فضل اهللا        
الوة الكاملة والرابطة القوية والتجمع الهائل، بما أرسل من رسول رحيم، وبما أعطاهـا مـن                حد

هذه مسلمين فوق كل الحواجز الدنيوية،       فكانت أخوة ال   كتاب كريم، وبما كلفها من عقيدة راسخة،      
األخوة ربطت بين المسلمين، ووحدت صفوفهم، وجعلتهم أمة واحـدة لهـا شـأنها واعتبارهـا،         
والباحث في وحدة األمة يجد أن اإلسالم أقام هذه الوحدة على أسس ثابتة ودعائم قوية وأصـول                 

  .)١(ال تبلى
 والبغض في اهللا، ألن أخوة اإليمان بـاهللا اليمكـن أن            األصل في األخوة، الحب في اهللا       

 متحابين فيه، يحبون ما يحب، ويلتزمـون         تؤتي ثمارها، إن لم يكن المؤمنون      تتحقق بصدق وأن  
 فبهذا األسـاس يتـذوق    )٢(بما يأمر، ويبغضون أعداء اهللا، كما يبغضون معاصيه وما نهى عنه         

  .  يوم الظل إال ظله،رش الرحمنحالوة اإليمان، ويستظل يوم القيامة بظل ع
األساس الذي تقوم عليه عالقة المسلم بأخيه أن يحب له ما يحب لنفسه كما جـاء فـي                  و
َّال يـؤمن أحـدكم حتـى  ":  عن أنس رضي اهللا عنه، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قـال             الحديث ُ َُ َ ُْ َُ ِ ْ َ

ِحيب ألخيه ما حيـب لنفـسه ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُّ َُّ َُ َ نه بالتأكيـد سـيقوم   إ المسلم مع أخيه بهذا األساس فزمفإذا الت،  )٣( "ِ
  : ، ومن حقوق األخوة وأسسهابحقوق األخوة كاملة

  :التكافل والتعاون : أوالً
لقد أرسى النبي صلى اهللا عليه وسلم قواعد التكافل والتعاون، منذ قدومه المدينة المنورة              

  . فآخى بينهم األخوة اإليمانية التي استظل الجميع بظلها
َأن رسـوَل  عن أبي هريرة رضي اهللا عنـه       )٥(بسنده   )٤(  أخرج اإلمام مسلم في صحيحه     - ٧٩

ٌّحق املسلم عىل املسلم ست ":اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ      ِ ِ ِِ ِْ ُْْ َُْ َ َ، قيلَُّ َما هن يـا رسـول اهللاَِّ؟ قـال: ِ ََ ُ َ ََ َّ ُ :

                                                
أحمد عبد الـرحيم الـسايح، أبحـاث        . ، مقال د  "الوحدة اإلسالمية اإلطار النظري وخطوات التطبيق     : انظر(1) 

 شـعبان   ٩-٦ماليزيـا المنعقـد      /رووقائع اللقاء السابع للندوة العالمية للشباب اإلسالمي المنعقد في كوااللمبـو          
  . ١٧٣ص، ١م، ط١٩٩٣ يناير ٣١-٢٨هـ ١٤١٣

   .٤٠معاني األخوة في اإلسالم ومقاصدها للدكتور محمود بابللي ص: انظر (2)
   .٧١ صسبق تخريجه (3)
   .٢١٦٢ ح٤/١٧٠٤كتاب السالم، باب من حق المسلم  للمسلم رد السالم  (4)
 وابن حجٍر قَالُوا حدثَنَا ِإسمِعيُل وهو ابن جعفٍَر عن الْعلَـاِء عـن              حدثَنَا يحيى بن َأيوب وقُتَيبةُ    : سند الحديث  (5)
  .َأِبيِه



 ١٤٩

ُإذا لقيته َ ِ َ َ ْفسلم علي ِ ْ ََ َِّ ُه، وإذا دعاك فأجبه،ُ وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اهللاََّ فسمتهَ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َِّ َ َْ َ َ َِ َِ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ِ َ َ)١( ،
ْوإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه َ ُ ُ َِ َِّ َ َْ ََ ََ َِ َُِ ")٢( . 

، ندبها  البعض ليست للحصر، وإنما هذه حقوق المسلمين على بعضهم           الست فهذه األمور 
  .  الم لما فيها من تحقيق التكافل بينهم والمودة والتحابباإلس
 قَـاَل   :قَـالَ  عن أبي هريرة رضي اهللا عنه        )٤(بسنده   )٣(  أخرج اإلمام مسلم في صحيحه     - ٨٠

     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسَال تدخلون اجلنة حتـى تؤمنـوا، وال تؤمنـوا ح ":ر َ َُ ُ ُ ُ َّ َّ ُ ْ َِ ِْ َْ َْ ََ َ َتـى حتـابوا، أوال ُ َ َُّ َ َ َّ
ْأدلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم ْ َ َّ ْ ُ ُْ ُ َُ ُ َُ ْ َ ُ َ َ َُ ْ َ َ ُّْ َ ََ ََ َ ِ ٍ ْ " )٥(.   

                                                
 واشتقاقُه،مـشَمت  فهو تَشْميتا عليه وشمت فالناً شمت يقال ،والبركِة بالخَير الدعاء :والسين بالشين التشِْميتُ (1)
 الشَّماتة عن اللّه أبعدك :همعنا وقيل،   تعالى اللِّه طاعِة على بالثَّبات للعاِطس دعاَ كأنه القواِئم وهي ؛الشَّواِمت من

، شرح سنن ابن ماجة للـسيوطي       ٢/١٢١٣النهاية في غريب األثر البن األثير       :انظر (عليك به يشْمت ما وجنَّبك
  ) . ١/١٠٤وآخرون 

   :          دراسة الحديث (2)
  :لسند دراسة رجال ا: أوالً

  سـبقت ترجمتـه      وهـم  ربما صدوق ،المدني  شبل أبو ،قيرالح يعقوب بن الرحمن عبد بن العالءهو: العالء
   .الشواذ دون المشاهير حديث من مسلم له أخرجو ،١٠٠ص

  .وباقي رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً 

، ومسلم في كتاب السالم، باب من حق        ١١٨٣ ح ١/٤١٨أخرجه البخاري في صحيحه، باب األمر بإتباع الجنائز         
، كالهما بلفظ حق المسلم على المسلم خمس، من طريق سعيد بـن             ٢١٦٢ ح ٤/١٧٠٤المسلم  للمسلم رد السالم      
   .المسيب عن أبي هريرة

   : الحكم على الحديث:  ثالثاً
   .رواه مسلم في صحيحه

 السالم إفشاء وأن ،اإليمان من المؤمنين محبة وأن ،المؤمنون إال الجنة يدخل ال أنه بيان باب كتاب اإليمان،     (3)
   .٥٤ ح١/٧٤لحصولها سبب
  .حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ حدثَنَا َأبو معاِويةَ ووِكيع عن الَْأعمِش عن َأِبي صاِلٍح: سند الحديث (4)
   :      دراسة الحديث  (5)
  :جال السنددراسة ر: أوالً

 لحـديث  الناس أحفظ ثقة ،صغير وهو عمي ،الكوفي الضرير معاوية أبو بمعجمتين خازم بن محمد: أبومعاوية
  ) .٤٥٧تقريب التهذيب ص( غيره حديث في يهم وقد األعمش

  .هو ثقة وروايته هنا عن األعمش، وتابعه في الرواية عنه وكيع : قال الباحث
   .٢١ صلثانية، وقد سبق ذكره ا المرتبةثقة مدلس من: األعمش

  :تخريج الحديث : ثانياً



 ١٥٠

 ومـن  عرفت من ،كلهم للمسلمين وبذله السالم إفشاء على العظيم الحث  فيه :قال النووي   
 المـسلمين  ألفة نمتك إفشائه وفى ،ودةالم استجالب ومفتاح التآلف أسباب أول والسالم ،تعرف لم

 رياضـة  مـن  فيه ما مع ،الملل أهل من غيرهم من لهم المميز شعارهم وإظهار ،لبعض بعضهم
  . )١(المسلمين حرمات وإعظام التواضع ولزوم النفس

 المـسلمين  قلـوب  اجتمـاع  من عظيمة مصلحة وفيه ،قلوبكم تأتلف أي" وقال المناوي   
 بـأهون  أخوة واكتساب ،مؤنة بغير للضغينة أدفع إنه :بعضهم قال ذاوله ،وتعاضدهم وتناصرهم

  . )٢(" عطية
 عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنـه،  )٤( بسنده    )٣( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ٨١

ِإياكم واجللوس عىل الطرقات، ":عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ     َ ُ ْ َُّّ َ َُ َ َُْ ُ ُ فقالواِ َ ٌّما لنا بـد: َ َُ َ َ إنـام هـي،َ ِ َ َّ ِ 
َجمالسنا نتحدث فيها، قال َ َُ ِ َِّ َ ََ َ ُ َ ُفإذا أبيتم إال املجالس، فأعطوا الطريق حقها، قالوا: َ ََ َّ َ ََ َ ْ َ َ ََ ِ َّ ُ َ ِ َْ َّ ِ ِْ ُْ ِوما حق الطريق، : َ ِ َّ ُّ َ ََ

ٌقال غض البرص،ِ وكف األذى، ورد السالم، وأمر ْ َّ ََ َ ُّ َ َ َِ ُّ َُّ َ َْ ْ َ َ َ َ ِ باملعروفَ ُ ْ َْ َ وهني عن املنكر،ِ ْ ُْ ْ َ َ ٌَ ْ" )٥(.  

                                                                                                                                          
 مـن  المـؤمنين  محبـة  وأن المؤمنون إال الجنة يدخل ال أنه بيان بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان،    

 من طريق جرير، يتابع أبا معاوية ووكيع في الرواية عـن     ٥٤ ح ١/٧٤لحصولها سبب السالم إفشاء وأن اإليمان
  .األعمش به 

  :الحكم على الحديث : لثاًثا
  .رواه مسلم في صحيحه 

  .٢/٣٦شرح النووي على مسلم : انظر (1)
   .٢/٢٣فيض القدير  (2)
   .٢٣٣٣ ح٢/٨٧٠ الصعدات على والجلوس فيها والجلوس الدور أفنية بابكتاب المظالم،  (3)
  .ر حفْص بن ميسرةَ عن زيِد بِن َأسلَم عن عطَاِء بِن يساٍرحدثَنَا معاذُ بن فَضالَةَ حدثَنَا َأبو عم: سند الحديث (4)
   :        دراسة الحديث (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .وهـم  ربمـا  ثقـة  ،عـسقالن  نزيـل  ،الـصنعاني  عمـر  أبـو  بالـضم  ،العقيلي ميسرة بن حفص : أبوعمر
  ) .١٧٤تقريب التهذيب ص  (

  ، وقد تابعه زهير في الرواية عن زيد بن أسلم عند البخاري كما سيبين في التخريجهوثقة: قال الباحث
تقريب  (يرسل وكان عالم ثقة ،المدني أسامة وأبو ،اهللا عبد أبو ،عمر مولى ،العدوي أسلم بن زيد: زيد بن أسلم  
  ) .٢٢٢التهذيب ص

انظر جامع التحصيل في أحكـام      (يسار نب عطاء بينهما يدخل ،مرسل سعيد أبي عن أسلم بن زيد :حاتم أبو قال
   ) .١٧٨المراسيل للعالئي ص

  .عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، في هذه الروايةوهوثقة، ويروي عن : قال الباحث
  .وباقي رجال السند ثقات 



 ١٥١

وفي هذا الحديث نجد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم يمنع كل ما مـن شـأنه أن يـؤذى                      
المسلمين، فمنعهم من الجلوس في الطرقات حفاظا على أخوتهم ومودتهم، فلما بينوا له حـاجتهم               

م على الحقوق، من غض للبصر، وكـف     للجلوس، أمرهم بما يحصنهم ويدعم أخوتهم، بمحافظته      
  . والنهي عن المنكر وغيرها،األذي، ورد السالم، واألمر بالمعروف

وقد أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم المسلمين بالتعاون والتكافل، هذا المبدأ الذي أرسـاه                 
  ).١ (M  ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿L 7 8 منذ فجر الدعوة 

 على فعل الخير، فإذا كان      مالم يكن تعاوناً  هرة التعاون ظاهرة خيرة     فلم يجعل القرآن ظا     
كذلك فاإلسالم يأمر به، ألنه يكون حينئذ وسيلة لتحقيق خير عظيم ومنـافع جـسيمة، ويكـون                 

ذين يعمقان في   لتدعيما صالحا للروح الجماعية بين المسلمين، وصارفا عن اإلنعزال واإلنفراد ال          
   .)٢(ة المفرطة القبيحةمشاعر األنانينفس الفرد 

  .   والسنة زاخرة بما يدل على ذلك 
 :قَـالَ عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه       )٤(  بسنده )٣(  أخرج اإلمام مسلم في صحيحه     - ٨٢

      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسَمن كان معه فضل ظهر فليعد به عىل م ":َقَاَل ر َ َ ََ ْ َُ ُ ُ َ ِْ ِ ٍْ ََ َْ َ ْ ْن ال ظهـر لـه، ومـن َ َ ُ َْ ََ ْ َ َ
َكان له فضل من زاد فليعد به عىل من ال زاد له، قال َ َ َُ َ ْ َ ُ ْ َُ َ ْ ٌ ََ ْ َ ََ َ َِ ٍ ِِ ْ ُ فذكر من أصناف املال ما ذكر حتى رأينا أنـه :َ َ ْ َّْ َ َ ََ َّ َ َ َْ َ َ َ ََ َِ َْ ِ ِ َ

ٍال حق ألحد منا يف فضل ْ َ ِ َّ ِ ٍ َ ََ ِ َّ َ" )٥(.  

                                                                                                                                          
  : تخريج الحديث : ثانياً

ـ  فـي  الجلـوس  عن النهيأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب           الطريـق  وإعطـاء  اتالطرق
 ٢١٦١ ح٤/١٧٠٣ ،وفي كتاب السالم، باب من حق الجلوس على الطريـق رد الـسالم         ٢١٢١ ح ٣/١٦٧٥حقه

ياأيها الذين آمنوا   : ، والبخاري في صحيحه، كتاب االستئذان، باب قوله تعالى        بنحوه من طريق حفص بن ميسرة     
هير، يتابع حفصاً في الرواية عن زيـد بـن           بنحوه، من طريق ز    ٥٨٧٥ ح ٥/٢٣٠٠التدخلوا بيوتاً غير بيوتكم     

  . أسلم
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .              رواه الشيخان 
  .٢سورة المائدة آية  (1)
   .٢/٢٠٣ الميداني  حبنكةاألخالق اإلسالمية وأسسها لعبد الرحمن: انظر (2)
  .   ١٧٢٨ ح٢/١٣٥٤ كتاب اللقطة، باب المواساة بفضول المال(3)
  .حدثَنَا شَيبان بن فَروخَ حدثَنَا َأبو الَْأشْهِب عن َأِبي نَضرةَِ : سند الحديث  (4)
   :       دراسة الحديث (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  )٢٦٩تقريب التهذيب ص( بالقدر ورمي يهم صدوق ،محمد أبو ،ليباُأل طيبالح شيبة وأب هو:فروخ بن شيبان



 ١٥٢

 الرفقة إلى واإلحسان والمواساة والجود الصدقة على الحث الحديث هذا في:" قال النووي     
  . )١( "المحتاج بمواساة أصحابه القوم كبير وأمر ،األصحاب بمصالح واالعتناء ،واألصحاب

 قَـاَل   َ:قَـال  عن أبي هريرة رضي اهللا عنه        )٣(بسنده   )٢( أخرج اإلمام مسلم في صحيحه       - ٨٣
ْمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اهللاَُّ عنه كربة من  ":مرسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ   َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ِْ ِ ًِ ًْ َ َ ْ ُ َُ ْ ُّ ُ َُّ ََّ ْ َِ ٍ ْ

ِكرب َ ُيوم القيامة، ومن يرس عىل معرس،ٍ يرس اهللاَُّ عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن سرت مـسلام، سـرته  ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ ََ ََ ْ ُ َ َ َ َ ْ َّ َ ُ َّ َ َ َ َ ًَ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُِّ ِ َ َ ْ
ِ يف الدنيا واآلخرة، واهللاَُّ يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيهاهللاَُّ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َُ َ ُّْ َْ َ َ َْ ْ" )٤(.  

                                                                                                                                          
 :زرعـة  أبـو  وقال ، وابن قانع، ومسلمة،والذهبي في التذكرة، وابن حجر في لسان الميزان، حنبل بن حمدأوثقه  

 كـان  :األهوازي عبدان عن الشيخ أبو وقال ،بآخره إليه الناس واضطر القدر يرى كان :حاتم أبو وقال ،صدوق
  . الذهبي المحدث الحافظ الـصدوق     وقال ،صدوقا كان أنه إال ،قدري الساجي وقال ،هدبة من عندهم أثبت شيبان

، سـير أعـالم النـبالء    ٢/٢٤، تـذكرة الحفـاظ للـذهبي    ٤/٣٥٧الجرح والتعديل البن أبي حـاتم    : انظر(   
  ) .٤/٣٢٨، تهذيب التهذيب البن حجر ٧/٢٤٤،  لسان الميزان ١١/١٠١للذهبي

 ،الخزاعـي  اهللا عبـد  بـن  محمد وهو كما قال ابن حجر، وقد تابعه في الرواية عن أبي األشهب،           : قال الباحث 
  ،١٦٦٣ ح١/٥٢٢ كتاب الزكاة، باب في حقوق المال ، عند أبي داوود في سننه،إسماعيل بن وموسى

  .أما رميه بالقدر، فليس في الحديث دعوة للقدر 
  .وباقي رجال السند كلهم ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
  . أخرجه مسلم في صحيحه

  .الحكم على الحديث : ثالثاً
  . واه مسلم في صحيحه ر

   .١٢/٣٣ شرح النووي على مسلم  (1)
 ٤/٢٠٧٤الـذكر  وعلـى  القـرآن  تـالوة  على االجتماع فضل باب،  واالستغفار والتوبة والدعاء الذكر كتاب(2)

   .٢٦٩٩ح
حمد بن الْعلَاِء الْهمداِني واللَّفْظُ ِليحيـى  حدثَنَا يحيى بن يحيى التَِّميِمي وَأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ وم      : سند الحديث  (3)

  .قَاَل يحيى َأخْبرنَا و قَاَل الْآخَراِن حدثَنَا َأبو معاِويةَ عن الَْأعمِش عن َأِبي صاِلٍح
   :دراسة الحديث (4)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .، وروايته هنا عن األعمشغيره حديث في يهم وقد مشاألع لحديث الناس أحفظ ثقة :أبو معاوية
  .وباقي رجال السند كلهم ثقات 

  : تخريج الحديث  : ثانياً
  .أخرجه مسلم في صحيحه 

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه مسلم في صحيحه 



 ١٥٣

 يظهر لنا مدى التكافل والتعاون بين المسلمين أصحاب الذمة الواحدة، فهم            :وهذا الحديث 
  .كما شبههم النبي صلى اهللا عليه وسلم بالجسد الواحد 

قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه : النُّعمان بن بِشيٍر يقُوُلعن البخاري في صحيحه  أخرج اإلمام -* 
ًترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل اجلسد إذا اشتكى عضوا،  "َ :علَيِه وسلَّم ُ َ َ ِّ َ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ َ ََْ ُِْ ِ ُِ ُ ِ َ ْ  

ِتداعى له سائر جسد َِ ُ ََ ُ ََ َ َّه بالسهر واحلمىَ َُّْ َ ِ َِ ِ" )١(   

 تقريـب  وفيـه  صحيح تمثيل الواحد بالجسد المؤمنين فتشبيهه : قوله ونقل صاحب الفتح  
 تعـاونهم  على والحض ،المسلمين حقوق تعظيم وفيه،  المرئية الصور في للمعاني وإظهار،  للفهم

 بالجـسد  اإليمـان  وسلم عليه اهللا صلى النبي شبه :جمرة أبي بنا وقال،  بعضا بعضهم ومالطفة
فإنـه   التكاليف من بشيء المرء أخل فإذا ،التكاليف وفروعه أصل اإليمان ألن ؛باألعضاء وأهله

 مـن  عـضو  اشـتكى  فإذا ،كاألغصان وأعضاؤه ،كالشجرة أصل الجسد وكذلك ،األصلأخل ب  
 كلها األغصان اهتزت أغصانها من غصن ضرب إذا كالشجرة،  كلها األعضاء اشتكت األعضاء
  .)٢(واالضطراب بالتحرك

  : وفي الحديث أيضاً عن أبي موسى األشعري أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
ِ املؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك بني أصابعه" ِ ِ ِ ِِ َ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َُ َ ْ َ َ َُ َ ً ُ ُّ ْ َُ ِ ْ ِْ ْ ْ ُْ")٣(.  

ن، وطعام االثنـين يكفـي      ويبين النبي صلى اهللا عليه وسلم، أن طعام الواحد يكفي االثني            
  .الثالثه، تدعيما منه لألخوة، وتطبيقا عمليا لها

 :َأنَّه قَـالَ  عن أبي هريرة رضي اهللا عنه        )٥(بسنده   )٤( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ٨٤
ِطعام االثنني كايف الثالثة،": رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّمقَاَل َ َّ َْ ِ َِ َْ ُِ َ ِ وطعام الثالثة كايف األربعةَ َِ َ َ َْ َُ ْ ِ َ َ ََّ َ")٦(.  

                                                
   .       ٢٠ ص  سبق تخريجه(1)
   .١٠/٤٣٩فتح الباري  :  انظر(2)
   . ٢١ ص سبق تخريجه (3)
   .٥٠٧٧ ح٥/٢٠٦١كتاب األطعمة، باب طعام الواحد كافي االثنين (4)

حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوسفَ َأخْبرنَا ماِلك ح و حدثَنَا ِإسماِعيُل قَاَل حدثَِني ماِلك عن َأِبي الزنَاِد عن              : سند الحديث (5) 
  .الَْأعرِج

   :       دراسة الحديث (6)
  :دراسة رجال السند : الً أو

 أبـي  بن اهللا عبد أبو ،األصبحي عامر أبي بن مالك بن أويس بن اهللا عبد بن اهللا عبد بن إسماعيلهو  : إسماعيل
   ) .١٠٨تقريب التهذيب ص (حفظه من أحاديث في أخطأ صدوق ،المدني أويس

ابعه عبد اهللا بن يوسف في الرواية  وقد ت هو كما قال ابن حجر صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه،            : قال الباحث 
  .عن مالك في السند نفسه



 ١٥٤

وقد طبق ذلك على عهد رسول اهللا كما في خبر أهل الصفة أن النبي صـلى اهللا عليـه                     
ِ من كان عنده طعام اثنني فليذهب بثالثة ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب ب": وسلم قال  ِْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْْ ْ َ ْ َْ ْ ُ َ َ ْ ُ ََ َ َ َ ٍْ ِ ٍ َِ َ ََ ْ َ َ َ ْ ََ ٍخـامس َِ ِ َ

َبسادس أو كام قال َ َ َ ْ َ ٍ ِ َ ِ" )١(.   
    .وحفظ اإلسالم حقوق الجار الذي أوصى جبريل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به  

َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيـِه    )٤(عن أبي شريح  )٣(بسنده)٢(أخرج اإلمام البخاري في صحيحه      - ٨٥
ْواهللاَِّ ال يؤ": وسلَّم قَالَ  ُ َ َمن واهللاَِّ ال يؤمن واهللاَِّ ال يؤمن،ُ قيلَ ِ ِ ِ ِْ ُْ َُ ََ ُ َ ؟ قـال: ُ َومن يا رسول اهللاَِّ ََ ُ َ َ َْ ُالـذي ال يـأمن : َ َ َْ َ ِ َّ

َجاره بوايقه ِ َ َ ُ َُ)٦( " )٥(.  
                                                                                                                                          

  .وباقي رجال السند كلهم ثقات
  :تخريج الحديث : ثانياً

 بلفظه، من طريـق     ٢٠٥٨ ح ٣/١٦٣٠أخرجه مسلم في كتاب األشربة، باب فضل إكرام الضيف وفضل إيثاره            
  . لك بهيحيى بن يحيى يتابع عبد اهللا بن يوسف وإسماعيل في الرواية عن ما

  "الثمانية يكفي األربعة وطعام األربعة يكفي االثنين طعام" وفيه   ٢٠٥٩وأخرجه مسلم كذلك في الكتاب والباب ح      
  .عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه الشيخان 

 وفيـه   ٥٧٧ ح ١/٢١٦ضيف   الحديث رواه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصالة، باب السمر مع ال             (1)
   .٢٠٥٧ ح٣/١٦٢٧إكرام الضيف وفضل إيثاره م كذلك في كتاب األشربة، باب فضل قصة، ومسل

   .                  ٥٦٧٠ ح٥/٢٢٤٠كتاب األدب، باب من ال يأمن جاره بوائقه  (2)
  .ن سِعيٍدحدثَنَا عاِصم بن عِلي حدثَنَا ابن َأِبي ِذْئٍب ع: سند الحديث (3)
 ،الفـتح  يـوم  خزاعة لواء معه وكان الفتح قبل أسلم ،عمرو بن خويلد ،الكعبي ثم الخزاعي شريح أبو: هو (4)

  وسـتين  ثمـان  سـنة  بالمدينة مات :الطبري قال،وعن الصحابة،   أحاديث وسلم عليه اهللا صلى النبي عن روى
   .)٦٤٨التهذيب ص، تقريب ٧/٢٠٤اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر : انظر( 

، غريب الحـديث    ١/٣٨٤غريب الحديث البن سالم     : انظر( الداِهية وهي باِئقَة واِحدها ،وشُروره لَهِئغَوا أي(5)
  ) .١/٩١البن الجوزي 

   :          دراسة الحديث (6)
  :دراسة رجال السند : أوالً

 وهـم  ربمـا  صدوق موالهم التيمي سنالح أبو الواسطي صهيب بن عاصم بن علي بن  عاصم :عاصم بن علي  
  ) .٢٨٦تقريب التهذيب ص(

  اليوم ذلك شهده من فحزروا علي بن عاصم مجلس شهدت :العجلي وقال والذهبي، ،قانع وابن ،سعد بنا وثقه
  وقال ،خطأه أقل ما :أبيه عن ،أحمد بن صالح قال ،الحديث في ثقة وكان مسودا رجال وكان ألف ومائة ستين
  صحيح: أحمد عن الميموني وقال ،أبيه من حديثا أصح وهو حديثه علي عرض قد: أبيه عن أحمد بن اهللا عبد

  مقارب حديث حديثه :أحمد عن داود أبو وقال صدوقا اهللا شاء إن وكان حديثه أصح كان ما الغلط :قليل ،الحديث



 ١٥٥

 ويفتـرق  :قـال  ،الكبائر من إضراره وأن الجار حق تعظيم:" قال ابن حجر في الحديث    
 لـه  الخيـر  إرادة الجميـع  يـشمل  والـذي  ،الصالح وغير الصالح للجار بالنسبة ذلك في الحال

    .)١(" له اإلضرار وترك ،بالهداية له والدعاء ،بالحسنى وموعظته
وأمر بإكرام الضيف، وذلك حثا على التعاون على البر والتقوى، ألن المؤمنين بعـضهم              

  . أولياء بعض
  
  

                                                                                                                                          
  ،ضعيف الدنيا في عاصم لك :قال معين بن إن ألحمد قلت :المروذي وقال ،فيه الخطأ أقل ما الصدق أهل حديث
 وقـال  ،أصـحها  كان ما والمسعودي شعبة حديث ،صحيحا حديثه كان خيرا إال علي بن عاصم في أعلم ما :قال
 ،كذاب بن كذاب ،واهية رواية وفي بثقة ليس ،رواية وفي ،بشيء ليس :رواية في وقال ،ضعيفا كان :معين بنا

 وقـال  ،المسلمين سادات من سيد علي بن عاصم :يقول معين بن يحيى سمعت :الكوفي الجعفي اهللا عبد أبو وقال
 مـن  بأكثر يجزر مجلسه وكان الرصافة مسجد في ببغداد حدث :المنادى بن الحسين أبو وقال ،صدوق :حاتم أبو

صـدوق  :، وقـال الـدارقطني    ضـعيف  :النـسائي  وقـال  ،بأسا لحديثه أر ولم :عدي بن وقال ،إنسان مائةألف
،التعديل والتجـريح للبـاجي   ١/٥٢٤،العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد٧/٣١٦رى البن سعد    الطبقات الكب :انظر(
،،  تهذيب التهـذيب     ١/٣٩٧، ،تذكرة الحفاظ للذهبي     ٥٢٠/ ١،  الكاشف للذهبي   ١/٢٥٤،سؤاالت الحاكم   ٢/٩٩٦
٥/٤٤  

واية عن ابـن أبـي      صدوق ربما وهم، وقد تابعه يزيد بن هارون في الر         : وهو كما قال ابن حجر    :  قال الباحث 
   .٢٧٢٠٦ ح ٦/٣٨٥ عند أحمد في المسند ،ذئب
 وروايته سنين بأربع موته قبل تغير الثالثة من ثقة ،المدني سعد أبو ،المقبري كيسان سعيد أبي بن سعيدهو: سعيد
 ، وسـبط ابـن   ٣٩ذكره العالئي في المختلطـين ص و، )٢٣٦تقريب التهذيب ص   (مرسلة سلمة وأم عائشة عن

  .٥٨ صباالختالط رمي من لمعرفة االغتباطي العجمي ف
  عنه يحمل فلم يسيل لعابه فرأى أتاه عيينة ابن فإن ،اإلختالط في عنه أخذ أحدا أن أحسب ما قلت: قال الذهبي

  ) .٣/٢٠٥ميزان االعتدال للذهبي (  
  .فهو ثقة والرواية عنه قبل االختالط كما قال الذهبي : قال الباحث

  :يث تخريج الحد: ثانياً
اليدخل الجنـة مـن ال   " بلفظ ٤٦ ح١/٦٨أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب بيان تحريم إيذاء الجار     

  .، عن أبي هريرة "يأمن
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 
   .١٠/٤٤٢فتح الباري  (1)



 ١٥٦

 قَـاَل  :قَـالَ ضي اهللا عنه عن أبي هريرة ر )٢(بسنده   )١(أخرج اإلمام البخاري في صحيحه      - ٨٦
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسمن كان يؤمن باهللاَِّ واليوم اآلخر فال يؤذ جاره، ومـن كـان يـؤمن ":ر ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ ُ َ ُ ََ ََ ََ َْ ِ ِْ ِ

ِباهللاَِّ واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باهللاَِّ ِ ِ ُِ ْ َ ُ ْ َِ ِْ ُ َ ْ ْ ُ ََ َ َ َ ْ ِْ َْ ْ واليوم اآلخر،ِ فليقل خريا أو ليصمتْ َُ َ ْ َ َْ ْ ْ َِ َِ ً ْ ْ ُْ َ ْ ِ")٣(.  
ومن باب جلب المصالح ودرء المفاسد فقد حرم اإلسالم كل ما يؤذي األخـوة ويكـدر                 

  .صفوها، ويفرق جماعتها وائتالفها 

                                                
   .٥٦٧٢ ح٥/٢٢٤٠كتاب األدب، باب من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذي جاره  (1)
  .حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيٍد حدثَنَا َأبو الَْأحوِص عن َأِبي حِصيٍن عن َأِبي صاِلٍح: سند الحديث (2)
   :       دراسة الحديث (3)
  :دراسة رجال السند: أوالً

 وربمـا  سني ،ثبت ثقة ،المهملة بفتح حصين أبو ،الكوفي األسدي حصين بن عاصم بن عثمانهو  : أبي حصين 
  ) .٣٨٤تقريب التهذيب ص (دلس

 عبـد  بـن  أحمد زرعةي  ب أل المدلسينوهو ثقة ثبت، وبعد البحث في طبقات المدلسين البن حجر،           : قال الباحث 
ـ ١٤١٥ ،١ ط -الوفـاء   دار ،حماد حسين نافذ. دو ،المطلب عبد فوزي رفعت.د : ، تحقيق قيراالع الرحيم  ، هـ
  .١ ط-بيروت – الجيل دار، نصار حسن محمود محمد محمود : قيحق، تلسيوطي لنالمدلسي أسماء  و.م١٩٩٥

  . لم يعثر له على ترجمة 
  .وباقي رجال السند كلهم ثقات 

  :تخريج الحديث :ثانياً
 بلفـظ   ٤٧ ح ١/٦٨أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب الحث على إكرام الضيف ولـزوم الـصمت                

 أبي بكر بن أبي شيبة يتابع قتيبة في الرواية عن أبي األحـوص، وأخرجـه               يسكت بدال من يصمت، من طريق     
 بلفظه من طريـق  ٥٧٨٥ ح٥/٢٢٧٣البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب إكرام الضيف وخدمته إيام بنفسه    

  .سفيان، يتابع أبا االحوص في الرواية عن أبي حصين به
  وفيـه    ٥٧٨٧ ح   ٥/٢٢٧٣يف وخدمته إيـام بنفـسه       وأخرجه البخاري كذلك في كتاب االدب، باب إكرام الض        
 بتقديم وتأخير فيـه، ومـسلم كتـاب         ٦١١٠ ح ٥/٢٣٧٦فليصل رحمه، وفي باب حفظ اللسان من نفس الكتاب          
بتقديم وتأخير فيه، كالهما من طريـق أبـي       ٤٧ ح ١/٦٨اإليمان، باب الحث على إكرام الضيف ولزوم الصمت         

  .بي هريرة رضي اهللا عنه به سلمة يتابع أبا صالح في الرواية عن أ
 ح  ٥/٢٢٤٠كتاب األدب، باب من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يـؤذي جـاره               وأخرجه البخاري كذلك في     

 ،ومسلم في كتاب اللقطـة،  ٥٧٨٤ ح٥/٢٢٧٣كتاب األدب، باب إكرام الضيف وخدمته إيام بنفسه         ، وفي   ٥٦٧٣
  .فليكرم ضيفه جائزته، عن أبي شريح رضي اهللا عنه  ، كالهما بلفظ ٤٨ ح٣/١٣٥٢باب الضيافة ونحوها 

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
   .   رواه الشيخان



 ١٥٧

ه علَيِه  عن النَِّبي صلَّى اللَّ   عن أبي هريرة رضي اهللا عنه        أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     -* 
ُإياكم والظن، فـإن الظـن أكـذب احلـديث، وال جتسـسوا وال حتسـسوا وال تباغـضوا  ":وسلَّم قَالَ  َ َ َ َ َ ُ َّ َّ ََ ْ َُ َ َ َُْ َّ ُ َّ ْ ََّ َ ََّ َ ِ ِ َ َ َّ َِّ َِ

ًوكونوا إخوانا  َُ َْ ُِ")١(   
 ": عنْـه قَـالَ  عن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه  ) ٣( بسنده   )٢( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ٨٧

ُهنى رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم أن يبيع حارض لباد، وال تناجشوا َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ٍ ِ ِ ٌِ ِ َ َ َ ْ ُ َ َْ َ َّ َ َّ ِ وال يبيع الرجل عىل بيـع )٤(،ُ ْ َّ ََ َ ُ ُ ََ ُ ِ َ
ِأخيه، ِ َ وال خيطب عىل خطبة أخيه،ِ وال تسأل املرأة طالق أخته)٥(َ ِ ِ ِ ِْ َُ َ ََ َ ََ ْ ُُ َْ َْْ َ َُ َ َ َ َ ُ َا لتكفأ ما يف إنائهاَْ ِ َِ ِْ ِ َ َ َ َ)٧( ")٦(.  

                                                
   .٩١ صسبق تخريجه (1)
   ٢٠٣٣ ح٢/٧٥٢يترك أو له يأذن حتى أخيه سوم على يسوم وال أخيه بيع على يبيع ال بابكتاب البيوع،  (2)
  . عن أبي هريرة اللَِّه حدثَنَا سفْيان حدثَنَا الزهِري عن سِعيِد بِن الْمسيِبحدثَنَا عِلي بن عبِد: سند الحديث  (3)

 : النَّجش: وقيل فيها غيره ِليقَع ِشراءها يريد ال وهو ثمنها في يزيد أو ،ويروجها لينِفقَها السلعة يمدح أن :هو(4) 
النهاية في غريب : انظر .(مكان إلى مكاٍن من الوحش تَنْفير : فيه واألصل، غيره إلى الشيء عن الناس تنفير

  ) .٥/٥١األثر البن األثير
 العقـد  إال يبق ولم الثمن ويتذاكران إليه ويميل البائع إلى ويركن ويهواها السلعة المشتري يستحسن أن وهو (5)

 فيعـرض  يعترضـه  أن ألحد يجز لم الحال هذه لمث على والمشتري البائع كان فإذا ،البيع به يتم الذي والرضى
 يبتـاع   أن هـو : وقال الـشافعي   ،أساء فقد ذلك أحد فعل فإن ،التبايع من عليه هما ما به يفسد به ما أحدهما على

 مثـل  عليـه  يعـرض  من االفتراق قبل فيأتيه ،عليها نادم غير بها مغتبط وهو يفترقا ولم فيقبضها السلعة الرجل
  .فـسادا  هـذا  فيكـون  التفـرق  قبـل  الخيار له ألن صاحبه بيع فيفسخ ،الثمن ذلك من بأقل امنه خيرا أو سلعته

   ) .١٣/٣١٧التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، البن عبد البر (
  .هب لتنفرد األولى طالق عليه فتشترط امرأة وله المرأة الرجل يخطب أن : والمراد(6)
  ) .١١/٣٦٩ للعيني البخاري، شرح صحيحعمدة القاري:انظر ( 
   :دراسة الحديث (7)

  . ثقة مدلس من الثانية وقد صرح بالسماع :سفيان
  . وباقي رجال السند كلهم ثقات

  :تخريج الحديث : ثانياً
 بنحـوه،  ٢٥٧٤ ح٢/٩٧٠أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب ما اليجوز من الشروط في النكاح              

حيحه، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة علـى خطبـة أخيـه حتـى يـأذن أو            ، ومسلم في ص   من طريق معمر  
  . ، بنحوه، من طريق يونس، كالهما يتابع سفيان في الرواية عن الزهري به١٤١٣ ح٢/١٠٣٣يترك

 وفيه  ١٤٠٨ ح ٢/١٠٢٨ النكاح في خالتها أو وعمتها المرأة بين الجمع تحريم بوأخرجه مسلم، كتاب النكاح، با    
  .وم اخيه، من طريق محمد بن سيرين يتابع ابن المسيب في الرواية عن أبي هريرة بهاليسوم على س

 ٥/١٩٧٥ أويـدع  يـنكح  حتـى  أخيـه  خطب من يخطب ال بابوأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح،       
، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتـى               بنحوه دون ذكر المرأة    ٤٨٤٨ح

  . ،بلفظ ال يخطب، كالهما عن ابن عمر ١٤١٢ ح٢/١٠٣٣ أو يتركيأذن



 ١٥٨

فالتعاون والتكافل يضمن بقاء األخوة، فالتعاون والتنسيق بـين المـسلمين، بمـا يعنـي               
التنسيق في العمل والجهد لتحقيق الهدف المنشود، هو من األصول اإلسالمية، والشـك أن مـن                

مم حتى وإن اختلفت عقائدها من      سمات العصر العناية بالتنسيق في كل عمل، وهو ما تأخذ به األ           
أجل تحقيق مصالحها، واألمة اإلسالمية الواحدة أولى بأن تنسق جهودها وتوحد توجهاتها لخدمة             

  ) .١(، والمحافظة على كيانها ووحدتها وأخوتها نفسها
 من التكافل والتـضامن ليـشبع       اًها لون  عملية وفعالة؛ إال إذا دعم أبناؤ      ولن تكون الوحدة  

  .)٢(، ويكسي العاري، ويحمى العاجز، ويشيع الرضا داخل المجتمعالجائع
  :النصح والتناصر بين المسلمين : ثانيا
َأن النَِّبـي    عن تميم الداري رضي اهللا عنـه،         )٤( بسنده   )٣( أخرج اإلمام مسلم في صحيحه     - ٨٨

َالـدين النـصيحة، قلنـ ":صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم قَـالَ       َّ ِّْ ُ ُ َ ْ ملـن:اُِ َ قـال؟َِ ِ هللاَِِّ ولكتابـه ولرسـوله وألئمـة :َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ََ ِ َ َ َِ َ
ْاملسلمني وعامتهم َّ ِْ ِ ِ َِ َ َ ُْ" )٥(.   

                                                                                                                                          
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 
، ١ الرياض، ط  – مكتبة العبيكان    ،األمة اإلسالمية وقضاياها المعاصرة، لعبد الوهاب بن أحمد الواسع        : انظر (1)

   .٢٠٣ص ،م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢
  .٢٤٨أبو لبابة حسين ص.  مقال د،ر النظري وخطوات التطبيقالوحدة اإلسالمية اإلطا: انظر (2)
   .٥٥ ح١/٧٤ كتاب اإليمان، باب بيان أن الدين النصيحة  (3)
اِع عن َأِبيـك    حدثَنَا محمد بن عباٍد الْمكِّي حدثَنَا سفْيان قَاَل قُلْتُ ِلسهيٍل ِإن عمرا حدثَنَا عن الْقَعقَ              : سند الحديث  (4)

          انـفْيثَنَا سدح ِبالشَّاِم ثُم ِديقًا لَهص َأِبي كَان ِمنْه هِمعالَِّذي س ِمن تُهِمعلًا قَاَل فَقَاَل سجنِّي رِقطَ عسي تُ َأنوجرقَاَل و
ِزيدِن يطَاِء بع نٍل عيهس نع.  

   :        دراسة الحديث  (5)
  : دراسة رجال السند :أوالً

  ) .٤٨٦تقريب التهذيب ص. ( يهم صدوق ،بغداد نزيل ،المكي الزبرقان بنا هو: محمد بن عباد المكي
 بـه  يكـون  ال أنه وأرجو ،الصدق أهل حديث حديثه :أبيه عن أحمد بن اهللا عبد قالوثقه ابن حبان، وابن قانع،      

 توفي وغيره البخاري قال ،به بأس ال :معين بنا عن عةزر أبو وقال ،صدوق أنه قلبي في يقع :مرة وقال ،بأس
الثقـات  :انظر( به بأس ال جزرة صالح وقال اهللا عبد أبا يكنى مندة بن وقال قلت ومائتين وثالثين أربع سنة آخر

  )٩/٢١٦، تهذيب التهذيب ٢/١٨٤، الكاشف ٢/٣٧٤، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٩/٩٠البن حبان
 قال ابن حجر، وقد تابعه محمد بن منصور في الرواية عن سفيان عند النسائي، في كتاب                 وهو كما : قال الباحث 

   .٤١٩٧ ح٧/١٥٦البيعة، باب النصيحة لإلمام 
  :تخريج الحديث : ثانياً



 ١٥٩

 األمـر،  والة عـدا  من وهم المسلمين عامة نصيحة ماوأ"  )١(فالنصح من أهم أسس األخوة      
 ديـنهم  مـن  يجهلونـه  ما فيعلمهم ،عنهم األذى وكف ودنياهم آخرتهم في لمصالحهم فإرشادهم
 المنـافع  وجلب ،عنهم المضار ودفع ،خالتهم وسد ،عوراتهم وستر ،والفعل بالقول عليه ويعينهم

 كبيـرهم  وتـوقير  ،عليهم والشفقة ،وإخالص برفق المنكر عن ونهيهم ،بالمعروف وأمرهم ،لهم
 يجـب  مـا  لهم يحب وأن ،وحسدهم غشهم وترك ،الحسنة بالموعظة وتخولهم ،صغيرهم ورحمة
 وغيـر  وأعراضـهم  أموالهم عن والذب ،المكروه من لنفسه يكره ما لهم ويكره ،الخير من لنفسه
  .)٢("والفعل بالقول أحوالهم من ذلك

  .  ظالما أو مظلومانبغي للمسلم أن ينصر أخاه المسلم؛وي  
 قَاَل رسوُل   :قَاَل عن أنس رضي اهللا عنه       )٤( بسنده   )٣(أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ٨٩
ٌانرص أخاك ظاملا أو مظلوما، فقال رجل":للَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم  ا ُُ َْ ً ََ ََ َ ْ ََ ًَِ َ ْ ُ َيا رسول اهللاَِّ، أنرصه إذا كان: ْ َ َ ِ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ 

َمظلوما، أفرأيت إذا كان ظاملا، كيف أنرصه؟ قال َ َ ُُ ُ ُ ْ ْ َ ً َْ ََ َ ََ َ ًَِ َ َْ ِ ْحتجزه أو متنعه من الظل: َ ُّ ْ ُ ُ ْ ُ ُِ َ ُْ َ َ ْ ُم، فإن ذلك نرصهَ ُ ْ َ َِ ِ َ َّ ِ َ")٥( .  

                                                                                                                                          
أخرجه مسلم في الكتاب والباب، من طريق أبي صالح، ويزيد الليثي، كالهما يتابع عطاء بن يزيد فـي الروايـة      

  .به عن تميم الداري 
  :الحكم على الحديث : ثالثا

  .رواه مسلم في صحيحه
   .٢/٣٨شرح النووي على مسلم : للفائدة ينظر (1)
   .٢/٣٩شرح النووي على مسلم  (2)
   .٦٥٥٢ ح٦/٢٥٥٠ نحوه أو القتل عليه خاف إذا أخوه إنه لصاحبه الرجل يمينكتاب اإلكراه، باب  (3)
بن عبِد الرِحيِم حدثَنَا سِعيد بن سلَيمان حدثَنَا هشَيم َأخْبرنَا عبيد اللَِّه بن َأِبي بكْـِر              حدثَنَا محمد   : سند الحديث   (4)

  .بِن َأنٍَس
   :       دراسة الحديث (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

 ،الواسـطي  ، خازم أبي بن معاوية بوأ السلمي دينار بن القاسم بن عظيم بوزن بشير بن بالتصغير  هشيم :هشيم
  ) .٥٧٤تقريب التهذيب ص .(الخفي واإلرسال التدليس كثير ،ثبت ثقة

طبقـات المدلـسين   : انظـر ( ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة، وهم من ال تقبل روايتهم إال بالتصريح بالسماع             
  ) .٤٧ص

  .هو ثقة وقد صرح بالسماع في هذه الرواية: قال الباحث
  . رجال السند كلهم ثقاتوباقي
  :تخريج الحديث : ثانياً

  



 ١٦٠

 َأنعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما         )٢( بسنده   )١( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ٩٠
ُ املسلم أخـو املـسلم ال يظلمـه وال يـسلمه":رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ    َ ُُ ْ ُ ُ َ ْ ُ ِْ ِ ِ َِ َ ُْ ُْْ ِ ُ ويف  )٤(" )٣( َ

ُ املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره"اية أخرىرو َ ُ َ ُُ ُ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ ُْ ُُْ ُ ْ ْ ِ ُ َ" )٥(  .   
 الشخـصين  يجمع أن وهي ،الحقيقية كاألخوة فهم ،واحد دين يجمعهما  أي :قال المناوي 

  . )٦(الحقيقة من أعظم الدينية األخوة بل ،منهما أو رحم أو صلب من والدة

                                                                                                                                          
 مختصرا،وفي  ٢٣١١  ح  ٢/٨٦٣أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما             

  . بنحوه، في كليهما من طريق حميد يتابع عبيد اهللا بن أبي بكر بن أنس في الرواية عن أنس به ٢٣١٢ح
  ، وفيه قصة٢٥٨٤ ح٤/١٩٩٨والصلة واآلداب، باب نصر األخ ظالما أو مظلوما ورواه مسلم في كتاب البر

 ونَـادى  ، فَنَادى الْمهاِجر َأو الْمهاِجرون يـا لَلْمهـاِجِرين      ِ، اقْتَتََل غُلَاماِن غُلَام ِمن الْمهاِجِرين وغُلَام ِمن الَْأنْصار        "
 لَـا يـا     : دعوى َأهِل الْجاِهِليِة قَالُوا    ؛ ما هذَا  : فَخَرج رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ        ،الَْأنْصاِري يا لَلَْأنْصارِ  

َأخَاه ظَاِلما َأو مظْلُوما ِإن كَان      ولْينْصر الرجُل    ، قَاَل فَلَا بْأس   ، ِإلَّا َأن غُلَاميِن اقْتَتَلَا فَكَسع َأحدهما الْآخَر       ،رسوَل اللَّهِ 
هنْها فَلْيظَاِلم،هرنْصا فَلْيظْلُومم كَان ِإنو رنَص لَه عن جابر رضي اهللا عنه"  فَِإنَّه.  

  :تخريج الحديث : ثالثاً
  .رواه الشيخان 

   .٢٣١٠ ح٢/٨٦٢كتاب المظالم، باب اليظلم المسلم المسلم وال يسلمه  (1)
  .حدثَنَا يحيى بن بكَيٍر حدثَنَا اللَّيثُ عن عقَيٍل عن ابِن ِشهاٍب َأن ساِلما َأخْبره َأن : سند الحديث (2)

  ) .٥/٩٧فتح الباري ( .عنه ويدفع ينصره بل يؤذيه فيما وال يؤذيه من مع يتركه ال أي(3) 
   :           دراسة الحديث (4)
  : دراسة رجال السند :أوالً

 الليث في ثقة ،جده إلى ينسب وقد ،المصري موالهم ،المخزومي بكير بن اهللا عبد بن  يحيى هو: يحيى بن بكير  
   .)٥٩٢تقريب التهذيب ص  .(مالك من سماعه في وتكلموا

  .هو ثقة وروايته هنا عن الليث : قال الباحث
  .وباقي رجال السند ثقات 

  :تخريج الحديث : ثانيا
 أو القتـل  عليـه  خـاف  إذا أخـوه  إنـه  لصاحبه الرجل يمين أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اإلكراه، باب   

 ، بلفظه، من طريق يحيى بن بكير، ومسلم في كتاب البر واآلداب والصلة، باب تحـريم  ٦٥٥١ ح ٦/٢٥٥٠نحوه
  .الرواية عن الليث به  ، بلفظه، من طريق قتيبة بن سعيد يتابع يحيى بن بكير في ٢٥٨٠ ح٤/١٩٩٦الظلم 
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 
 ومالـه  وعرضه ودمه واحتقاره وخذله المسلم ظلم تحريم باب صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب،         (5)
   .٢٥٦٤ ح٤/١٩٨٦

  .٦/٢٧٠فيض القدير : انظر (6)



 ١٦١

  .)١( "واأللفة التعاشر وحسن التعاون على حض الحديث  وفي":قال ابن حجر
 اسـتعان  إذا ومعناه ه،ونصر إعانتة تركي فال المسلم اليخذل أخاه،: وفي شرح النووي على مسلم   

 ال أي" يحقـره  ال" و ،شـرعي  عـذر  له يكن ولم ،أمكنه إذا إعانته لزمه ونحوه ظالم دفع في به
  . )٢(هريستصغ وال عليه ينكر فال يحتقره

  :حفظ دمه وماله وعرضه : ثالثا  
ومن أعظم حقوق األخوة وأسسها، حفظ دم المسلم وماله وعرضه، فاإلسالم حفظ للمسلم               

  .، وعبر عن قتاله بالكفرأدنى حقوقه فكيف بأعظمها، فجعل اإلسالم مجرد سباب المسلم فسوقاً
اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه      عن عبد    )٤(  بسنده    )٣(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     - ٩١
ٌسباب املسلم فسوق، وقتاله كفر": قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم:قَاَل ُ ْْ ُ َُ َ ُ َُ ِ ِ ٌِ ُ ِ ُْ" )٥( .   

 بـه  أخبـر  كما فاسق وفاعله األمة، بإجماع حرام حق بغير المسلم  فسب : "قال النووي 
 مـن  به يخرج كفراً الحق أهل عند به يكفر فال ،حق بغير لهقتا وأما ،وسلم عليه اهللا صلى النبى
 ،المـستحل  فـى  أنـه  :أحدها أقوال :الحديث تأويل فى فقيل هذا تقرر فإذا ،استحله إذا إال ،الملة

 إلـى  يؤول أنه :والثالث ،الجحود الكفر اإلسالم وأخوة والنعمة اإلحسان كفر المراد أن :والثانى
  .)٦("أعلم واهللا الكفار كفعل أنه :والرابع ،بشؤمه الكفر

                                                
   .٥/٩٧فتح الباري  (1)
  . بتصرف يسير ١٢٠/ ١٦ (2)
   .٥٦٩٧ ح٥/٢٢٤٧ب األدب، باب ما ينهى من السباب واللعن كتا (3)
  .حدثَنَا سلَيمان بن حرٍب حدثَنَا شُعبةُ عن منْصوٍر قَاَل سِمعتُ َأبا واِئٍل: سند الحديث (4)
   :دراسة الحديث (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :ث تخريج الحدي: ثانياً

 ٤٨ ح ١/٢٧أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اإليمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عملـه وهـو اليـشعر                  
ر، بلفظه  كف وقتاله فسوق المسلم سباب وسلم عليه اهللا صلى النبي قول بيان  باب بلفظه، ومسلم في كتاب اإليمان،    

ـ       " ال ترجغـوا بعـدي كفـارا   "ه وسـلم  كالهما من طريق زبيد، وفي كتاب الفتن، باب قول النبي صلى اهللا علي
  .، بلفظه، من طريق األعمش، كالهما يتابع منصور في الرواية عن أبي وائل به ٦٦٦٥ ح٦/٢٥٩٢

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه الشيخان 

  .٢/٥٤شرح النووي على مسلم : انظر (6)



 ١٦٢

ولقد أرسى اإلسالم حقوق المسلمين، وحفظها لهم، وكان ذلك في خطبة الـوداع، التـي               
كانت دستورا لعالقة المسلمين ببعضهم بعضا، فأوصى اإلسالم بحفظ المال والـدم والعـرض،              

  . وهي أغلى ما يملك اإلنسان، وبها قوام حياته 
ذَكَـر   ،)٣ (عن أبي بكرة رضي اهللا عنـه   )٢( بسنده   )١(  صحيحه  أخرج اإلمام البخاري في    - ٩٢

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص اِمِه،النَِّبيِبِزم ِبِخطَاِمِه َأو انِإنْس كسَأمِعيِرِه ولَى بع دٍم  : قَـالَ )٤( ، قَعـوي َأي
 فََأي شَـهٍر  : قَاَل، بلَى: قُلْنَا؟ َألَيس يوم النَّحرِ  : قَالَ ، ِسوى اسِمهِ  فَسكَتْنَا حتَّى ظَنَنَّا َأنَّه سيسميهِ     ،هذَا
َّفـإن  ": قَـالَ  ، بلَـى  : قُلْنَا ؟ َألَيس ِبِذي الِْحجةِ   : فَقَالَ ، فَسكَتْنَا حتَّى ظَنَنَّا َأنَّه سيسميِه ِبغَيِر اسِمهِ       ؟هذَا ِ َ

ْدماءكم وأموالكم ْ ْ َُ َ َ ََ ُ َ ْ وأعراضـكم بيـنكم حـرام، كحرمـة يـومكم هـذا، يف شـهركم هـذا، يف بلـدكم ِ ْ ْ َ َ ْ ٌ َ ْ ْ ْ َُ ُ َ َِ ِ َِ َ ََ َ َ ْ ُ َ َ ْ َِ ِِ ْ َ ُ ُ ُ َ َ
َهذا َ")٥( .   

                                                
   .٦٧ ح١/٣٧" ى من سامعرب مبلغ علم أوع"كتاب العلم، باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم (1)
  .حدثَنَا مسدد قَاَل حدثَنَا ِبشْر قَاَل حدثَنَا ابن عوٍن عن ابِن ِسيِرين عن عبِد الرحمِن بِن َأِبي بكْرةَ: سند الحديث (2)
 عثمـان  أبـي  ريقط من أحمد أبو وأخرج ،سعد بنا جزم وبه ،مسروح بنا :ويقال ،الحارث بن نفيع:  هو (3)

 نفيع فأنا ينسبوني أن إال الناس أبى فإن ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مولى أنا :قال أنه ةبكر أبي عن النهدي
ـ ٥١ مـات سـنة      )بكـرة  بـأبي ( ،فاشـتهر  الـصحابة  فـضالء  من وكان ،بكنيته مشهور ،مسروح بن   .هـ
الستيعاب في معرفة األصحاب، البـن عبـد        ا:  وانظر ٦/٤٦٧ اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر      : انظر (

   ).٤/١٥٣٠، م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣، ١ عمان ط-عادل مرشد، دار األعالم: البر، تصحيح وتخريج
 بعـض  سـماه  الممـسك  وهذا،  الحلقة فيه تشد الذي الخيط وهو ،بمعنى والخطام والزمام الراوي من الشك (4)

 راحلـة  بخطام يقود بالال فرأيت حججت قالت الحصين أم طريق من النسائي رواه ما إلى واستند ،بالال الشراح
 بـن  طريـق  من اإلسماعيلي رواية في ذلك ثبت فقد بكرة أبو ،هنا أنه الصواب لكن ،وسلم عليه اهللا صلى النبي

:  قـال  نا،أ وأمسكت النحر يوم راحلته على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خطب ولفظه ،عون بن عن المبارك
  ). ١/١٥٨فتح الباري : انظر( منه ال بكرة أبي دون ممن الشك أن هذا من واستفدنا ،بزمامها قال اوأم بخطامها

   :       دراسة الحديث (5)
  : دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 ٣/١٣٠٥ء واألموال واألعـراض     أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدما          
  . بلفظه، من طريق يزيد بن زريع، يتابع بشر في الرواية عن ابن عون به ١٦٧٩ح

 بلفظه، وفي كتـاب الفـتن،   ١٦٥٤ ح٢/٦٢٠وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى         
 وذكر فيـه ال ترجعـوا بعـدي    ،٦٦٦٧ ح٦/٢٥٩٣باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ال ترجوع بعدي كفارا       

 ١٦٧٩ ح٣/١٣٠٥كفارا، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء واألموال واألعـراض             
بنحوه كالهما، من طريق قرة بن خالد، وأخرجه البخاري كذلك في كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائـب                   

 بنحـوه، وفـي كتـاب    ٤١٤٤ ح١٥٩٩/ ٤باب حجـة الـوداع    مختصرا، وفي كتاب المغازي،  ١٠٥ ح ١/٥٢
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 عظم على والتنبيه والتقرير التفخيم به أراد ،والتفسير والسكوت السؤال هذا: قال النووي    
 يـومكم  كحرمـة  عليكم حرام أعراضكمو وأموالكم دماءكم فإن " ،واليوم والبلد الشهر هذا مرتبة
 والـدماء  األمـوال  تحـريم  غلظ توكيد بيان كله بهذا المراد " هذا شهركم في هذا بلدكم في هذا

  .)١(ذلك من والتحذير واألعراض
فقد قرن صلى اهللا عليه وسلم حرمة الدماء واألموال واألعراض، بحرمة البلد والـشهر                

  .ا من انتهاكهاواليوم، تأكيدا على حرمتها، وتحذير
وهكذا فإن المجتمع المتكافل المتعاضد، الذي يتمسك باألخوة ويحفظ لها حقوقها وأسسها،              

يعيش أفراده في اطمئنان وأمان، وذلك في حال إذا ما قصرت بأحد أفراده الحيـاه، سـيجد فـي     
ـ        قإخوانه من يسرع إلى مساعدته، ويرتفع به إلى المستوى الالئ          ن  وكأنه لـم ينقـصه شـيئ م

    . )٢(احتياجاته التي كان يرجوها 
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
 بنحوه، ومسلم في كتاب القـسامة والمحـاربين،   ٥٢٣٠ ح٥/٢١١٠األضاحي، باب من قال األضحى يوم النحر      

   بنحـوه، مـن طريـق أيـوب ، كالهمـا           ١٦٧٩ ح ٣/١٣٠٥باب تغليظ تحريم الدماء واألموال واألعـراض        
  .ة عن ابن سيرين به يتابع ابن عون في الرواي) قرة، وأيوب( 

 بنحوه، وفي كتاب المغازي،   ١٦٥٥ح  ٢/٦٢٠وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى           
 وذكر فيه خبر الدجال، وفي كتاب األدب، باب يأيها الذين آمنوا اليـسخر              ٤١٤١ ح ١٥٩٩/ ٤باب حجة الوداع    

 ٦/٢٤٩٠ باب ظهر المؤمن حمى إال في حد أو حق ، بنحوه، وفي كتاب الحدود،  ٥٦٩٦ ح ٥/٢٢٤٧قوم من قوم    
  . بنحوه، عن ابن عمر رضي اهللا عنه ٦٤٠٣ح

 بنحوه، عن ابن عباس رضـي اهللا       ١٦٥٢ ح ٢/٦١٩وأخرجه البخاري كذلك، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى          
  . عنه 
  :الحكم على الحديث : اًثالث

  .رواه الشيخان 
  .١١/١٦٩شرح النووي على مسلم : انظر (1)
  .٧٤معاني األخوة ومقاصدها في اإلسالم، للدكتور محمود محمد بابللي ص: انظر (2)
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 وأرسى قواعد ذلـك عبـر والة        ،لقد جاء اإلسالم ليحقق األمن واالستقرار في المجتمع       
األمر، الذين كلفهم اهللا وحملهم أمانة عظيمة تتمثل في قيامهم  بالمحافظة على رعيـتهم، حتـى                 

 يـوم  – عـز وجـل   – اهللا لهم الفضل العظيم وجعلهم أول السبعة الذين يستظلون بظل اهللا     جعل
، فمسئولية والة األمور ليس بـسط  -عز وجل -الظل إال ظله، إن قاموا بمسؤلياتهم كما أمر اهللا    

السلطة ونيل المرتبة، إنما المقصود بالوالية تحمل مسئولية عظيمة تتركز على إقامة الحق بـين               
  .لق بنصر دين اهللا و إصالح عباد اهللا دينياً ودنيوياًالخ
 ،عن عبِد اللَِّه بِن عمر رِضي اللَّه عنْهمـا  )٢( بسنده )١(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه - ٩٣

ُ كلكم راع ومسئ":َأنَّه سِمع رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ        ُْ َ َ َْ ٍ ُ َول عن رعيته، فاإلمام راع وهو ُّ ُ َ ْ ٍَ َ ُ َ َّ َِ ْ َ ِ ِ ِ ٌ
ِمسئول عن رعيته  ِ َِّ َ ْ َْ َ ٌ    . )٣( " احلديث...ُ

                                                
 ٢/٨٤٨بإذنـه  إال يعمـل  وال سيده مال في راع العبد  باب ،والتفليس والحجر الديون وأداء االستقراض كتاب(1)

   .٢٢٧٨ح
  .الزهِري قَاَل َأخْبرِني ساِلم بن عبِد اللَِّهحدثَنَا َأبو الْيماِن َأخْبرنَا شُعيب عن : سند الحديث (2)
   :             دراسة الحديث (3)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

  بلفظه، من طريق أبـو اليمـان  ٢٤١٩ ح٢/٩٠٢أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب العبد راع في مال سيده       
  بنحوه، وفي كتاب الوصايا، باب تأويل قوله         ٨٥٣ ح ١/٣٠٤وفي كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن         

 بنحوه، من طريق يونس، يتابع شعيباً في الرواية       ٢٦٠٠ ح ٣/١٠١٠" من بعد وصية يوصى بها أو دين        :" تعالى
  .عن الزهري به 

   بنحوه، وفي كتاب النكـاح، بـاب  ٢٤١٦ ح ٢/٩٠١قيق  وأخرجه في كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الر        
 بنحوه، وفي الكتاب نفسه، باب المرأة راعيـة فـي بيـت زوجهـا               ٤٨٩٢ ح ٥/١٩٨٨ قوأنفسكم وأهليكم نارا    

 الرفق على والحث الجائر وعقوبة العادل اإلمام فضيلة باب بنحوه، ومسلم في كتاب اإلمارة،       ٤٩٠٤ ح ٥/١٩٩٦
و أطيعـوا اهللا    " من طريق نافع، وفي كتاب األحكام، باب قولـه تعـالى           ، كلهم  بنحوه ١٨٢٩ ح ٣/١٤٥٩بالرعية

 بنحوه، من طريق عبد اهللا بن دينار ، كالهما يتابع سـالماً فـي               ٦٧١٩ ح ٦/٢٦١١" ورسوله وأولى األمر منكم   
  . الرواية عن ابن عمر به 

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
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، علـى الـشريف     على المخالفين   وتعالى فيجب على الوالة أن يطبقوا أحكام اهللا سبحانه       
  قيـام  عوامـل  وال قريباً لقربه، حتى يحققوا،والبعيد، ال يحابوا شريفاً لشرفه   والوضيع، والقريب 
  .الوحدة المنشودة

ُ أن قريـشا أمههـم شـأن "عن عائشة رضي اهللا عنـه        أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     -٩٤  ُ َّْ َ َ ًْ َّ َُ َْ َ
ُاملرأة املخزومية التي رسقت، فقالوا ََّ َ َ َْ َْْ َُ َ ِْ ِ َِّ ْ ُومن يَكلم فيها رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم فقال: َ َّ َ َ َِّ َ َ َ ُ َ ُ ََ ْ َ َ ُ ْ َِ َِ ْومن : واَّ ََ

ُجيرتئ عليه إال أسامة بن زيد حب رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم، فَكلمه أسامة فقال رسـول اهللاَِّ  َ َّ َّ َ َّ َُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َْ َ ُ َ ُُ ُُ َ ْ َ ُّ ْ ُ ْ ِْ ِ ٍ َِ َ َ ُ ََّ ِ ِ ِ َ
َصىل اهللاَُّ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ َأتشفع يف حد من حدود اهللاَِّ، ثم قام ف ":َّ َ َُ َّ ِ ُِ ٍّ َُ ْ َ ُِ َ ْ َاختطـب ثـم قـالَ َ َُّ َ َ َ َإنـام أهلـك الـذين : ْ ِْ َّ ََ َ َ َّ ِ

ُقبلكم أهنم كانوا إذا رسق فيهم الرشيف تركوه، وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وأيم  ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َْ َ َ ُ َّ َّْ ُ َ ََْ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َّ َ ََ َُ ُ ُ َُّ ِ َِ َِ ِِ
َاهللاَِّ لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقط َ َ َ ََ َْ َ َْ َ َّ ٍَ َِ ُ َِّ َ َعت يدها ْ َْ َُ" )١( .  

 أو قريباً أو ولداً كان ولو ،عليه وجب من على الحد إقامة في المحاباة ترك وفيه:" قال ابن حجر  
ـ  للشفاعة تعرض أو ،فيه رخص من على واإلنكار ،ذلك في والتشديد ،القدر كبير  وجـب  يمنف
  .)٢(" عليه

 أنهـم  في قبلنا من مشابهة عن وسلم عليه اهللا صلى المصطفى حذرنا قد: وقال ابن تيمية  
 كـان  وإن ،ذلك في الناس بين يسوى أن وأمر ،والضعفاء األشراف بين الحدود في يفرقون كانوا
  .)٣(السياسة في أجود الرؤساء إعفاء أن يظن قد والسياسة الرأي ذوي من كثير

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
  . رواه الشيخان

   .١٣٠ صسبق تخريجه (1)
   .١٢/٩٦فتح الباري  (2)
  .بتصرف يسير   ١/١٠٦ بن تيمية  ال اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم:انظر (3)
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  .خوة بينهم اإلصالح بين المتخاصمين، حفاظا على تواصل األ؛ومن مسئولية والة األمر

َّأن  )٣(عن سهل بن سعد رضي اهللا عنـه      )٢( بسنده )١(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     - ٩٥ َ
َأهل قباء اقتتلوا حتى تراموا باحلجارة، فأخرب رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم بذلك، فقال َّ َ ُ ُ ََ َ َ َ ْ ْ َُ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ُ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ ََ َّ ِ ُْ َ َّ َ َ ٍ ْ ُاذهبوا  ":َ َ ْ

ُبنا ن َ ْصلح بينهم ِ ُْ َ َ ُ ِْ" )٤(.  

                                                
   .٢٥٤٧ ح٢/٩٥٨ نصلح بنا اذهبوا ألصحابه اإلمام قول بابكتاب الصلح،  (1)
ِزيِز بن عبِد اللَِّه الُْأويِسي وِإسحاقُ بن محمٍد الْفَرِوي قَالَا          حدثَنَا محمد بن عبِد اللَِّه حدثَنَا عبد الْع       : سند الحديث  (2)

  .حدثَنَا محمد بن جعفٍَر عن َأِبي حاِزٍم
 األنـصاري  سـاعدة  بـن  الخـزرج  بن عمرو بن حارثة بن ثعلبة بن خالد بن مالك بن سعد بن سهل:  هو (3)

 وروى ،حبان بنا حكاه ،وسلم عليه اهللا صلى النبي فغيره حزنا اسمه كان :يقال ،بةالصحا مشاهير من ،الساعدي
 مات من آخر وهو ،سنة عشرة خمس بنا وهو وسلم عليه اهللا صلى النبي مات ،وسلم عليه اهللا صلى النبي عن

  )٣/٢٠٠ةاإلصابة في تمييز الصحاب:انظر( ذلك قبل :وقيل ،وتسعين إحدى سنة مات ،الصحابة من بالمدينة
   :        دراسة الحديث  (4)
  :دراسة رجال السند : أوالً

 ،األموي المدني الفروي ،فروة أبي بن اهللا عبد بن إسماعيل بن محمد بن إسحاقهو  : إسحاق بن محمد الفروي   
  ) .١٠٢تقريب التهذيب ص. (حفظه فساء كف ،صدوق موالهم

 ،الثقـات  كتـاب  في حبان بنا وذكره،  صحيحة وكتبه قنل فربما بصره ذهب ولكن ،صدوقا كان : حاتم أبو قال
 عـن  الحـديث  بذاك جاء لو وقال ،جدا فوهاه عنه داود أبا سألت :اآلجري وقال ،٢٢٦ سنة مات البخاري قالو

 مـن  وال سـعيد  بـن  يحيى حديث من وال عمر بن اهللا عبيد حديث من هو ما له يحتمل لم سعيد بن يحيى مالك
 وقـال  الزهـري  بـن  اهللا وعبيـد  مالك عن الفروي به حدث الذي اإلفك حديث يعني اآلجري قال مالك حديث
 الـدارقطني  وقـال  ،هـذا  في ويوبخونه ،البخاري عنه روى وقد ،ضعيف :الدارقطني وقال ليس بثقة،  :النسائي
 أحاديثب مالك عن جاء :العقيلي وقال ا،به تفرد أحاديث مالك عن روى ،لين فيه :الساجي وقال ،يترك ال :أيضا
الـضعفاء والمتـروكين    : انظـر ( غمزوه وقد حديثه إخراج محمد على عيب :الحاكم وقال ،عليها يتابع ال كثيرة

،  ٨/١١٤،  الثقات البن حبـان       ٢/٢٣٣، الجرح والتعديل البن أبي حاتم       ١/١٠٦،الضعفاء للعقيلي   ١/١٨للنسائي  
  ) .١/٢١٨تهذيب التهذيب البن حجر 

قد تابعه عبد العزيز بن عبد اهللا األوسـي          أما سوء حفظه بعد كفه ف      ، صدوق ابن حجر وهو كما قال    :قال الباحث 
  .في هذه الرواية

  .وباقي رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجماعة واإلمامة، باب من دخل ليؤم الناس فجاء اإلمام األول فتأخر اآلخر                 
، وفيه قصة بني عمرو بن عوف، وذهب النبي ليصلح بينهم، وتأخر عن الصالة فـأم  ٦٥٢ ح١/٢٤٢أو لم يتأخر 

أبو بكر، من طريق مالك ، وفي كتاب أبواب العمل في الصالة، باب مايجوز من التسبيح والحمد للرجـل فـي                     
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 وحـسم  ،القبيلة كلمة وجمع ،الناس بين اإلصالح فضل الحديث هذا في   : "قال ابن حجر     
 اإلمامـة  مصلحة على ذلك مثل وتقديم ،لذلك رعيته بعض إلى بنفسه اإلمام وتوجه ،القطيعة مادة
  .)١(" بنفسه

إلصالح بين المتخاصمين،   با) ولى األمر (فلننظر كيف سارع النبي صلى اهللا عليه وسلم         
خوفا من الفتنة وتفريق الجمع، ولم ينتظر حتى يزداد الخالف، ويأخذ المنـافقون دورهـم فـي                 

    . إشعال الفتنة وإيقاد نارها
 -عز وجـل  -والواجب على والة األمر أن يتقوا اهللا فيما استرعاهم اهللا تعالى عليه، فاهللا              

  .توعدهم بالعذاب األليم يوم القيامة 
  أن)٤( عن معقل بن يسار رضي اهللا عنه )٣( بسنده )٢(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه- ٩٦

ٌّما من وال ييل رعية من املسلمني فيموت وهو غاش  ":رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّمَ قَاَل َ َ ُ َ ْ َ ُْ ُ َ ْ َّ َ َ ََ ًَ ِ ِ ِ ِ ُِْ ِ ٍ
ِهلم، إال حرم اهللاَُّ عليه ا ْ َ َّ َْ َ َ َّ ِ َجلنةَُ َّ َْ" )٥( .    

   

                                                                                                                                          
 اإلشارة في  وفيه القصة، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، وفي أبواب السهو، باب            ١١٤٣ ح ١/٤٠٢الصالة  
 تقديم باب، وفيه القصة، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، ومسلم في كتاب الصالة،            ١١٧٧ ح ١/٤١٤الصالة  
   وفيه القصة، من طريق مالك٤٢١ ح١/٣١٦ بالتقديم مفسدة يخافوا ولم اإلمام تأخر إذا بهم يصلي من الجماعة
يتابع محمد بن جعفر في الرواية عن أبـي  ) د الرحمن مالك، وعبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب بن عب        ( ثالثتهم
  . حازم به

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  رواه الشيخان   

 مكتبـة  ،إبـراهيم  بن ياسر تميم أبو : تحقيق ،بطال البن ،البخارى صحيح شرح: وانظر٢/١٦٩فتح الباري   (1)
  . ٨/٨٤ ،م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ ، ٢، طالرياض – السعودية - الرشد

   ٦٧٣٢ ح٦/٢٦١٤تاب األحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح  ك(2)
حدثَنَا ِإسحاقُ بن منْصوٍر َأخْبرنَا حسين الْجعِفي قَاَل زاِئدةُ ذَكَره عن ِهشَاٍم عن الْحـسِن قَـاَل                :  سند الحديث   (3)

 فَقَاَل  )معاوية زمن في البصرة أمير يعني زياد بن اهللا عبيد:( وهو ينَا عبيد اللَّهِ  َأتَينَا معِقَل بن يساٍر نَعوده فَدخََل علَ      
تُهِمعِديثًا سح ثُكدِقٌل ُأحعم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلملَه  .  

 بـن  نعثمـا  والدة هي ومزينة ،المزني كعب بن أبي بن حراق بن معبر بن اهللا عبد بن يسار بن معقل: هو (4)
 وشـهد  الحديبية قبل أسلم ،يسار أبو :وقيل ،اهللا عبد أبو كنيته :وقيل ،علي أبا يكنى ومعقل ،إليها ونسبوا عمرو
اإلصابة فـي   : انظر . (السبعين إلى الستين بين ما مات من فضل في األوسط في البخاري ذكره،الرضوان بيعة

  ).٦/١٨٤تمييز الصحابة 
   :دراسة الحديث  (5)
  :اسة رجال السند در: أوالً
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 أو أمرهم اهللا استرعاه من ضيع  فمن ،الرعيةفهذا العقاب يستحقه كل من تهاون في أمر         
 أو ،وحقـوقهم  حدودهم بإهمال وإما ،دينهم من يلزمهم ما تعريفهم بتضييعه ظلمهم؛ إما  أو خانهم
 فكيـف  ،القيامة يوم العباد بمظالم الطلب إليه توجه فقد،  فيهم العدل ترك أو حوزتهم حماية ترك
     .)١(الجور أئمة على شديد وعيد بيان الحديث وهذا !؟ عظيمة أمة ظلم من التحلل على يقدر

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                                                                                                          
 يرسل وكان ،مشهور فاضل فقيه ثقة ،موالهم األنصاري ،يسار أبيه واسم ،البصري الحسن أبي بنا هو: الحسن
 الذين قومه يعني وخطبنا حدثنا :ويقول فيتجوز منهم يسمع لم جماعة عن يروي كان :البزار قال ،ويدلس ،كثيرا
  ) .١٦٠تقريب التهذيب ص . ( بالبصرة وخطبوا حدثوا

  :والحسن فيه علتان
 بـن  معقـل  عـن  الحسن ،زرعة أبو وسئل ،يسار بن معقل من سماع للحسن يصح لم :حاتم أبو قال: اإلرسال 

 تثبيتـه  يقتضي وهذا ،جدا بعيد سنان بن معقل عن والحسن ،أشبه يسار بن معقل :فقال سنان بن معقل أو ،يسار
  ) .١/١٦٤  للعالئيفي أحكام المراسيلجامع التحصيل : انظر ( .يسار بن معقل من السماع
  ).٢٩طبقات المدلسين ص: انظر. (وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدليسين: التدليس

  .، ألنه من المرتبة الثانية هفهو ثقة، وقد صح سماعه من معقل بن يسار، هو ممن اليظر تدليس: قال الباحث
  .وباقي رجال السند ثقات 

  :تخريج الحديث : ثانياً
فلـم  " ، بلفظ ٦٧٣١ ح٦/٢٦١٤أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح          

 ١/١٢٥، ومسلم كتاب اإليمان، باب استحقاق الوالي الغش لرعيته النـار           "يحطها بنصحه،إال لم يجد رائحة الجنة     
  .  طريق األشهب يتابع هشام في روايته عن الحسن به  بلفظ ما من عبد يسترعيه اهللا رعية، كالهما من١٤٢ح

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه الشيخان 

   .٨/٢١٩شرح صحيح البخاري البن بطال : انظر (1)
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للمسلم دور كبير في تحقيق الوحدة فهو الذي يمثل األمة، ويعمل جاهدا من أجل تحقيـق                
فريق كلمتها، فهذا هو هارون عليه السالم يخشى من تفريق الكلمـة فـي قومـه              وحدتها وعدم ت  

M   p  o  n    m   lk       j      i  h  g   f  e 7 8، فيقول لموسى عليه السالم
  w    v   u  t   s  r  qL)١(.  

 فلـو  ،معهـم  أخـرج  أن أمرتنـي  وقد ،وأتركهم أخرج أن خشيت أي : "قال المفسرون 
 إن وخـشيت  ،الـدماء  سفك إلى األمر أدى وربما ،قوم العجل مع ويتخلف قوم التبعني خرجت
  ) .٢( "ذلك على فتلومني قتال يقع أن زجرتهم

َدخلـت عـىل حفـصة  :" قَاَلعن ابِن عمر  أخرج البخاري في صحيحه،    - َْ َ ََ َ ُ ْ ُونـسواهتا تنطـف )٣(َ ُْ َ ََ ُْ َ َ )٤( 
ُقلت ْ َقد كان من أمر الناس م: ُ ِْ ََّ ِ ْ ِ َ ََ ْا ترين، فلم جيعل يل من األمر يشء فقالتْ َُ ْ ْ ََ َ ٌَ ْ ْ ْ َْ َ ِ َ ْ َ َ ِْ ِ َاحلق فإهنم ينتظرونك : َ َ َُ ْ َّ َِ ْ َْ ُ ِ َ ْ

ُوأخشى أن يُكون يف احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعه حتى ذهب، فلام تفرق الناس خطب معاوية  َ َ َ َ َ َ ٌ َ ُ َ َْ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ َِ ُِ َّ َّ ْ ْ َْ َّْ َْ َّ َ ََ ََ ْ َ َ ِ ِ َ ََ
َقال َمن كان: َ َ ْ ُ يريد أن يتَكلم يف هذا األمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه، قـال حبيـب َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُِ ِ َِ َ َ ْ ْ ََّ َ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ َْ ُّ َ ََ َ ُْ ْ َِ ِ َِ َ ِ

َبن مسلمة َ ْ ََ ُ ُ فهال أجبته، قال عبد اهللاَِّ:)٥( ْ َْ ُ ْ َ ََ َ َ َّ ِفحللـت حبـويت: ََ َ ْ ُ َُ ْ َ ُّ ومهمـت أن أقـول أحـق )٦( َ َ ََ َ ََ ُ ْ ُ ْ َ ِهبـذا األمـر َ ْ ََ ْ َ ِ

                                                
   .٩٤سورة طه آية  (1)
 ،، للـسعدي  المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير:  ، وانظر  ١١/٢٣٩الجامع ألحكام القرآن للقرطبي      (2)

 ، تفسير القـرآن     ١/٥١٢،م ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠،  ١ ط -الرسالة مؤسسة ،اللويحق معال بن الرحمن عبد: تحقيق
ـ ١٤١٨،  الريـاض  – الـوطن  دار،  غنـيم  بـن  عبـاس  بن وغنيم ،إبراهيم بن ياسر :تحقيق ،للسمعاني  -هـ
  . ٣/٣٥١،م١٩٩٧

  . عنه أخت عبد اهللا وهي حفصة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم، بنت عمر بن الخطاب رضي اهللا (3)
   .وتـذهب  فتجـيء  تتحـرك  أي ،تنـوس  ألنها نوسات وسماها ،ذوائبها ماء تقطر أيوودرت، نوساتها،   (4) 

  ) .٢/٥٨٩، غريب الحديث للخطابي ٥/٢٦٧النهاية في غريب األثر البن األثير : انظر (
 لكثـرة  الروم حبيب يسمى وكان ،الشام نزيل المكي الفهري القرشي وهب بن مالك بن مسلمة بن حبيب:هو(5)

 بن حديث في الصحيح في ذكر وله ،صغيرا كان لكنه ثبوتها والراجح ،صحبته في مختلف ،مجاهدا عليهم دخوله
  ) .١٥١تقريب التهذيب ص( .وأربعين اثنتين سنة لمعاوية عليها أميرا بأرمينية مات ،معاوية مع عمر
 يكـون  وقـد  ،عليها ويشُده ظَهره مع به يجمعهما بثَوب بطْنه إلى رجلَيه اإلنسان يضم أن هو : االحتباء: من(6)

  ) . ١/٨٨٠النهاية في غريب األثرالبن األثير : انظر(  .الثَّوب عوض باليدين االحتباء
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َمنك، من قاتلك وأباك عىل اإلسالم،ِ  َْ َِ ْ ََ َ َ َ َ َْ َ ََ ْ َفخـشيت أن أقـول كلمـة تفـرق بـني اجلمـع، وتـسفك الـدم ِ ْ ْ ْ ِّ ََّ َ ُ َ ُ َُ ِ ِ َِ َِ َْ َ ُ ً ُ ََ َ َ َْ
ِوحيمل عني غري ذلك، فذكرت ما أعد اهللاَُّ يف اجلنان،  ِ َِ َّ ُ َ ِّْ َ َ ََ َ ْ ْ ََ َ َُ َ َِ ُ ْ ٌقال حبيبُ َِ َ َحفظت و: َ َُ ْ َعصمتِ ْ ِ ُ " )١(    

وفي هذا األثر داللة واضحة على دور المسلم في لزوم الجماعة، وعدم تفريق الكلمـة،               
فكان الحرص من حفصة رضي اهللا عنها عندما اشتكى لها عبد اهللا ما حصل من األمر بين على                  

وألحـت عليـه    " رقَـةٌ َأخْشَى َأن يكُون ِفي احِتباِسك عـنْهم فُ       : "ومعاوية رضي اهللا عنهما فقالت    
بالخروج إلى جماعة المسلمين، ثم كان الموقف العظيم ممن يحمل هم األمة، عبد اهللا رضـي اهللا       
عنهما الذي سكت عن قوله أمام معاوية رضي اهللا عنهما، خشية أن تفترق األمة ويحدث النزاع،                

لى األمة فلم يخرجوا    وطمعا في جنة اهللا تبارك وتعالى ، ولقد حافظ الصحابة رضي اهللا عنهم ع             
  .على طاعة، وبايعوا الخلفاء، واعتزلوا الفتن التي تعصف باألمة، عند حدوث الفرقة 

،)٣( الملك عبد الناس بايع لما :قال )٢(دينار بن اهللا عبد أخرج البخاري في صحيحه، عن -  
بالسمع والطاعة  إين أقر "،المؤمنين أمير الملك عبد اهللا عبد إلى ،عمر بن اهللا عبد إليه كتب 

لعبد اهللا عبد امللك أمري املؤمنني، عىل سنة اهللا وسنة رسوله فيام استطعت، وإن بني قد أقروا 
)٤( "بذلك   

َكان الناس يسألون  :يقُوُل حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه أخرج البخاري في صحيحه،عن -*  َُ َ ْ َ ُ َّ َ
َّرسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسل َ ََ ُ ََ ْ َِ َ ُم عن اخلري، وكنت أسأله عن الرش خمافة أن يدركني، فقلتَّ َ َّ َ ُ َْ ُُ َ ْ َ َ ِْ َ َ ُِ ْ ُ ْ ُ َ َ َْ َِّ َ ْ ْ َْ َيا : ِ

َرسول اهللاَِّ، إنا كنا يف جاهلية ورش، فجاءنا اهللاَُّ هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من رش، قال ْ ََ ْ َ َ ْ َ ٍَّ ٍَّ َ َّْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َِ ٍِ ِ ِْ ْ َ َ ُ ََ َ َ َِّ ِ ِ ِ ْ نعم:ُ َ َ ،
ُقلت ْ َهل بعد ذلك الرش من خري، قالَو: ُ ٍَ ْ َ ْ ْ َِ ِِّ َّ َ َ ْ ٌنعم وفيه دخن َ:َ َ َ ََ ِ ِ ْ ُقلت  َ ْ َوما دخنه، قال:ُ َ ُ َ َُ َ ِقوم هيدون بغري : َ ْ َ ٌَ ِ َ َُ ْ ْ

ُهديي تعرف منهم وتنكر، قلت ْ ُ ُ ِْ ِْ ْ ُُ َ َْ ُ ِْ ِ َفهل بعد ذلك اخلري من رش،ٍّ قال: َ َْ ْ َ ََ ْ َ ْ َ َِ ِِ ْ َ ْنعم، : َ َ ِدعاة عىل أبواب َ َ ْ َ َ َُ َ َجهنم، ٌ َّ َ َ
َمن أجاهبم إليها قذفوه فيها َِ ُ َ ُْ ََ َْ ْ ُ َ َِ ُ، قلتَ ْ َيا رسول اهللاَِّ صفهم لنا، قال: ُ َْ َ َْ ُ َُ َهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا َ:َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َّ َْ ِ َ ُ َ َْ َ ْ ُِ ،

ُقلت ْ َفام تأمرين إن أدركني ذلك، : ُ ِ َِ ْ ََ َ ُ ُ َْ َ ِ ِ ْ َقالَ َتلزم مجاعة املسلمني و: َ َ ََ ِ ِ ْ ُُْ َ َ َ ْإمامهمَْ َ َُ ُ قلت،ِ ْ ْ فإن مل يُكن هلم:ُ ُ َ َ ْ َْ َ ْ ِ 

                                                
   .٣٨٨٢ ح٤/١٥٠٨كتاب المغازي، باب في غزوة الخندق وهي األحزاب  (1)
  )٣٠٢تقريب التهذيب ص (ثقة عمر بن مولى المدني الرحمن عبد أبو موالهم عدويال دينار بن اهللا عبد: هو (2)
 علـم  طالب كان ،الدمشقي ثم المدني الوليد أبو ،األموي العاص أبي بن الحكم بن مروان بن الملك عبد: هو (3)
، سـنين  تـسع  زبيرال البن منازعا وقبلها ،استقالال سنة عشرة ثالث ملك ،حاله فتغير بها اشتغل ثم الخالفة قبل

  ) .٣٦٥تقريب التهذيب ص (الستين جاوز وقد شوال في وثمانين ست سنة ومات
   .٦٧٧٩ رقم ٦/٢٦٣٤صحيح البخاري كتاب األحكام باب كيف يبايع االمام الناس  (4)
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ٌمجاعة وال إمام،  َ ِ َ َ ٌ َ َ َقالَ ُفاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتى يدركك املوت : َ َ ْ َّ َ ُ َْ َ َ ْ َ ْ َ َْْ َ َِ َُ َ ٍَ ِ َِ َ َِ ِ َِّ ْ َ َ َّ ْ َْ ْ
َوأنت عىل ذلك  ِ َ َ َ ََ ْ َ" )١(.  

سلم لحذيفة رضي اهللا عنه تُعلم كل عاقل،         فهذه الوصية من رسول اهللا صلى اهللا عليه و        
كيف يكون دوره إذا وقع في األمة مايخشى وقوعه من فتن ونحوها، فليعتزل المسلم ذلك إن لـم             

 .يكن باستطاعته المساهمة في جمع الشمل وبيان الحق 
َل  قَـا :قَاَلعن أبي هريرة رضي اهللا عنه،     )٣(  بسنده )٢(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     - ٩٧

     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسْستكون فتن القاعد فيها خري من القائم،ِ والقـائم فيهـا خـري مـن  ":ر َ ْ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌْ ُ ْ ََ َ ُ َ ََ ََ َ َْ ْ ْ ُ ُ
ُاملايش، واملايش فيها خري من الساعي، ومن يرشف هلـا تستـرشفه ْ َ ْ َْ ْ ِْ َِ َ ْ َْ ُ َ َّ ََْ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َْ َ ومـن وجـد م)٤( َْ ََ َ َ ْ ًلجـأ أو معـاذا َ َْ ْ ََ َ ً

ِفليعذ به  ِ ْ ُْ َ َ" )٥(.    
 التعلق بحسب يكون شرها وان ،فيها الدخول اجتناب على والحث ،الفتنة من التحذير فيه    
 مـن  المحـق  يعلم ال حيث  ونحوها، الملك طلب في االختالف عن ينشأ ما :بالفتنة والمراد ،بها

 بين القتال في الدخول عن قعد من وهم ،ومالعم على بعضهم ذلك فحمل السلف اختلفو ،المبطل
 ،البيـوت  بلـزوم  :طائفة قالت، و بكرة وأبي مسلمة بن ومحمد عمر بناو كسعد ،مطلقا المسلمين

                                                
   .٣٧ صسبق تخريجه (1)
   .٣٤٠٦ ح٣/١٣١٨ كتاب المناقب، باب عالمات النبوة  (2)
 عبد الْعِزيِز الُْأويِسي حدثَنَا ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن كَيسان عن ابِن ِشهاٍب عن ابِن الْمسيِب                حدثَنَا: سند الحديث  (3)

  .وَأِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن
  ) .٢/١١٢٤بن األثيرالنهاية في غريب األثر ال:انظر (فيها فوقَع واتَتْه لها وتعرض إليها تطلَّع من أي (4)
   :             دراسة الحديث (5)
  : دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 ٦/٢٥٩٤أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، بـاب تكـون فتنـة القاعـد فيهـا خيـر مـن الماشـي                      
 ٤/٢٢١١عة، باب نـزول الفـتن كمواقـع القطـر      بلفظه، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط السا  ٦٦٧٠،٦٦٧١ح
  . بلفظه، كالهما، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وابن المسيب به ٢٨٨٦ح

  .  بنحوه، عن أبي بكرة رضي اهللا عنه ٢٨٨٧ ح٤/٢٢١٢وأخرجه مسلم في الكتاب والباب 
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 



 ١٧٣

نـرى   وفي خبر أبي بكرة رضي اهللا عنـه،       ،  ) ١( أصال الفتن بلد عن بالتحول بل :طائفة وقالت
د حرص النبي صلى اهللا عليه وسلم، على        وق،  )٢( كيف اعتزل الفتنة ولم يتحرك فيها وآثر العزلة       

  .دفع كل مايؤدي إلى االختالف، محذرا المسلمين من أن يكونوا سببا في ذلك 
  )٥(عن أبي مسعود األنصاري رضي اهللا عنه      )٤(بسنده)٣( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     - ٩٨
ٌقـال رجـل :قَاَل َُ َ َّيـا رسـول اهللاَِّ، ال أكـاد أدرك الـص: َ ْ ُ َُ ِ ُ ََ َ َ ُ ٌالة ممـا يطـول بنـا فـالنَ َ ُ َ ََ ِ ُ ِّ ُ َّ ِ َّ فـام رأيـت النبـي،)٦( َ َ َِ َّ ُ ْ َ َ  

َّ صىل اهللاَُّ َعليه وسلم يف موعظة أشد غضبا من يومئـذ،ٍ فقـال َ َّ ََ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َ ْ ً ْ َ َْ ََ َّ َ َ َ َ ْأهيـا النـاس إنكـم منفـرون، فمـن  ":َِ َُ ُ ُ َْ َ ِّ َ َُّ َّ ِ َ ُّ َ
ِصىل بالناس فليخفف، فإن فيه ِ َّ ِ َ َْ ِّ َ َُّ ْ َِّ ِ ِم املريض والضعيف وذا احلاجةَ َِ َ ََْ ََْ َ ََّ ِ ْ" )٧(  

                                                
الـصحابة المعتزلـون    كتاب  :(  موضوع اعتزال الصحابة للفتنة    :ينظر للفائدة و  ، ١٣/٣١فتح البار ي    :انظر (1)
، ١ ط- الجزائـر –، دار الـبالغ   خالد كبير عاللالدكتور مواقفهم منها ، و دورهم في الحد منها، الكبرى للفتنة

  ) .م ٢٠٠٣ -١٤٢٤
(2)         ِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صسر ةَ َأنكْرَأِبي ب نفَقَالَ   ع النَّاس خَطَب لَّمـذَا   :سٍم هوي َأي ونرقَـالُوا ؟ َألَا تَد :  اللَّـه 

   لَمَأع ولُهسرضٍ        ...وعب ِرقَاب كُمضعب ِربضا يِدي كُفَّارعوا بِجعقَاَل لَا تَر،    ِميرـضالْح ـنقَ ابرح موي ا كَانفَلَم 
ِريةُ بن قُدامةَ قَاَل َأشِْرفُوا علَى َأِبي بكْرةَ فَقَالُوا هذَا َأبو بكْرةَ يراك قَاَل عبد الرحمِن فَحدثَتِْني ُأمـي                   ِحين حرقَه جا  

قوله الترجعوا بعـدي    صحيح البخاري كتاب الفتن، باب       (عن َأِبي بكْرةَ َأنَّه قَاَل لَو دخَلُوا علَي ما بهشْتُ ِبقَصبةٍ          
 اهللا رضـي  معاوية وكان  الحضرمي بن عمرو بن اهللا عبد :هو ) الحضرمي ابن( و) ٦٦٦٧ ح ٦/٢٥٩٣كفارا
 جاريـة  عنه اهللا رضي علي فوجه ،عنهم اهللا رضي علي على البصرة أهل يستنصر الحضرمي ابن أرسل عنه
 علـى  أشرفوا ( ،ووثالثين ثمان سنة هذا نوكا ،عليه فأحرقها دار في الحضرمي ابن فتحصن فحصره قدامة بن
 ما فرأى البصرة يسكن عنه اهللا رضي بكرة أبو وكان ،ال أم عنه اهللا رضي لعلي منقاد هو هل ليروا ) بكرة أبي
 ذلك قال ،بها دفعتهم ما ) بقصبة بهشت ما( ،فقال أبو بكرة   بسالح وال بكالم ينكر ولم أي ،الحضرمي بابن صنع
 إحـدى  مع إليها التحرك يرى وال ،المسلمين بين الفتنة يكره كان عنه اهللا رضي ألنه قالوا ما قالوا سمعهم حين

  .ا هذ في العزلة يؤثر بل الطائفتين
   .٩٠ ح١/٤٦كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى مايكره  (3)
  .نَا سفْيان عن ابِن َأِبي خَاِلٍد عن قَيِس بِن َأِبي حاِزٍمحدثَنَا محمد بن كَِثيٍر قَاَل َأخْبر: سند الحديث (4)

 ثعلبة بن عمرو بن عقبة:وقيل، الخزرج بن الحارث بن عوف بن  أسيرة بن ثعلبة بن عمرو بن عقبة: هو) ٥(
 مات، ثانيةال العقبة وشهد،بدرا يشهد ولم، بكنيته مشهور وهو البدري مسعود أبو ،عطية بن عسيرة بن أسيرة بن
) .٣٩٥، تقريب التهذيب ص٤/٥٢٤اإلصابةفي تمييز الصحابة البن حجر : انظر(.األربعين قبل  
 لحـديث  فمغـايرة  معاذ قصة أما: بأنه معاذ بن جبل، ورجح ابن حجر غيره وهو أبي بن كعب، فقال            :  قيل (6)

 فـي  كانـت  وهذه ،سلمة بني سجدم في وكانت معاذا فيها اإلمام وكان ،لعشاءاي  ف كانت معاذ قصة ألن ،الباب
 أخرجـه  كما ،كعب بن أبي به المراد بل بمعاذ هنا المبهم اإلمام فسر من ووهم ،قباء مسجد في وكانت ،الصبح

  ) .٢/١٩٨فتح الباري : انظر .(حسن بإسناد يعلى أبو
   :        دراسة الحديث (7)
  :دراسة رجال السند : أوالً
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  . )١( "أنت  يا معاذ أفتان":  ملعاذهذا هو النبي صىل اهللا عليه وسلم يقولو   
ومن هذا يظهر لنا دور الفرد في تحقيق الوحدة، ويبعد بنفسه عن كل ما يفرق الجمـع، فـالنبي                   

ي الصالة، مخافة اخـتالف النـاس وحـدوث         صلى اهللا عليه وسلم يأمر معاذاً وغيره بالتجوز ف        
والسيما حقـن    الشقاق بينهم، بل الواجب على المسلم أن يكون معول بناء وإصالح في المجتمع،            

  .)٢(الدماء 
رِضي اللَّه عنْـه َأخْـرج       عن أبي بكرة      )٤(  بسنده )٣( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ٩٩

َّابني هذا سيد، ولعـل اهللاََّ  ": وسلَّم ذَاتَ يوٍم الْحسن فَصِعد ِبِه علَى الِْمنْبِر فَقَالَ       النَِّبي صلَّى اللَّه علَيهِ    َ ََ َ َ ٌْ ِّ َ ِ
َأن يصلح به بني فئتني من املسلمني َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُُْ ْ َ َ ِْ َ َ ِ ْ َ ")٥(.  

                                                                                                                                          
   .٣٥ ص سبقت ترجمتهثقة مدلس من الثانية وقد: سفيان

  .وباقي رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجماعة واإلمامة، باب تخفيف اإلمام في القيام وإتمام  الركـوع والـسجود           
  .به  بلفظ مختلف، من طريق إسماعيل يتابع ابن أبي خالد في الرواية عن قيس بن أبي حازم ٦٧٠ ح١/٢٤٨

  بلفظ مختلف، ومسلم في كتاب  الصالة، باب أمر األئمة بتخفيـف      ٦٧١وأخرجه البخاري  في الكتاب والباب ح      
  .، بلفظ مختلف، كالهما عن أبي هريرة رضي اهللا عنه به ٤٦٧ ح١/٣٤١الصالة في تمام 

  .  بلفظ مختلف، عن عثمان بن أبي العاص  ٤٦٨ومسلم في الكتاب والباب ح
  :م على الحديث الحك: ثالثاً

  .رواه الشيخان 
   .٦٧٣ ح١/٢٤٩ كتاب الجماعة واإلمامة، باب من شكى من إمامه إذا طول  (1)
   .١٣/٦٦فتح الباري  :للفائدة ينظر(2)
   .٣٤٣٠ ح٣/١٣٢٨كتاب المناقب، باب عالمات النبوة  (3)
  .حيى بن آدم حدثَنَا حسين الْجعِفي عن َأِبي موسى عن الْحسِنحدثَِني عبد اللَِّه بن محمٍد حدثَنَا ي:  سند الحديث (4)
   :      دراسة الحديث  (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .١٦٩ص سبق ذكره ، ثقة ،موالهم األنصاري ،يسار أبيه واسم ،البصري الحسن أبي بنا هو :الحسن
.     فقد ثبت سماعه من أبي بكرة وروى لـه البخـاري            : حجر، وأما ارساله  وهو مدلس من الثانية، كما ذكر ابن        

  ) .١/١٦٣ للعالئي في أحكام المراسيل، جامع التحصيل: انظر( 
  .وباقي رجال السند كلهم ثقات 

  :تخريج الحديث : ثانياً
 وفيـه  ٢٥٥٧ح ٢/٩٦٢أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم للحسن    

 بنحـوه، و    ٣٥٣٦ ح ٣/١٣٦٩قصة ،وفي كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين رضي اهللا عنهما           



 ١٧٥

 
  
للمسجد من مكانة سامية، في نفوس المسلمين، ومـن أثـر   مما اليخفى على كل فرد، ما      

عليـه وسـلم فـي      عظيم في حياة الفرد والجماعة، ولذلك كان أول عمل قام به النبي صلى اهللا               
 بناء المسجد الجامع الذي يجمع فيه المسلمين، ويؤلـف قلـوبهم، ويعلمهـم              المدينة بعد الهجرة؛  
  .دينهم، وشئون حياتهم

وازدهاره انتشرت المساجد ليذكر فيها اسم اهللا تعـالى، وتـصرف           ومع انتشار اإلسالم    
  . وتعقد في رحابها الطاهرة مؤتمراتهم ومجامعهم الخيرة،شؤونهم

وكان أبطال اإلسالم الفاتحون قد تعلموا من رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم، قيمـة                 
ن بناء المـساجد فـي   المسجد وفضله على المسلمين، حتى كان أول عمل يؤدونه عند إنشاء المد          

  .  )١( قلبها
هذه المكانة العظيمة للمساجد أدركها المسلمون، حيث إن المسجد هو المكان الذي يلتقـي        
فيه المسلم مع إخوانه خمس مرات في اليوم والليلة، فتتصافح األيدي وترتسم االبتسامة المتبادلة،              

  .فتصفو القلوب وتتراص األقدام، قبلتهم واحدة وربهم واحد 
عن النعمان بن بشير رضي اهللا عنهمـا   )٣( بسنده )٢(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه    - ١٠٠
ْلتسون صفوفكم، أو ليخالفن اهللاَُّ بني وجوهكم " قَاَل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم:يقُوُل ْ ُ ْ َُ ُِ ُِ ُ َ َّ ْ ُ َُّ َ َُ َُ ََ َ َّ" )٤(    .  

                                                                                                                                          
 بنحـوه ، مـن   ٦٦٩٢ ح٦/٢٠٦٢في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم للحسن إن ابني هذا سيد         

  .طريق سفيان يتابع حسين الجعفي في الرواية عن أبي موسى 
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  . رواه البخاري في صحيحه 
هــ،  ١٤٠٢، دعوة الحق سلسلة شهرية ، السنة الثانيـة          مسجد في اإلسالم لعلي محمد مختار     دور ال : انظر (1)

  . ٣٣ص ،١٤جمادي األولى العدد
    .٦٨٥ ح١/٢٥٣كتاب الجماعة واإلمامة، باب تسوية الصفوف عند اإلقامة وبعدها  (2)
حدثَنَا َأبو الْوِليِد ِهشَام بن عبِد الْمِلِك قَاَل حدثَنَا شُعبةُ قَاَل َأخْبرِني عمرو بن مرةَ قَـاَل سـِمعتُ    : يثسند الحد  (3)

  .ساِلم بن َأِبي الْجعِد
   :       دراسة الحديث (4)
  :دراسة رجال السند : أوالً

 ،عابـد  ثقة ،األعمى ،الكوفي اهللا عبد أبو ،المرادي ليمالج طارق بن اهللا عبد بن مرة بن عمرو: عمرو بن مرة  
  ) .٤٢٦تقريب التهذيب ص(  .باإلرجاء ورمي ،يدلس ال كان

  .هو ثقة وليس في الحديث دعوة لبدعته : قال الباحث
  ).٢٢٦هذيب صتقريب الت (كثيرا يرسل وكان ثقة ،الكوفي موالهم األشجعي الغطفاني رافع: سالم بن أبي الجعد
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 فـالن  وجه تغير :يقال كما القلوب واختالف ،والبغضاء اوةالعد بينكم يوقع" :النوويقال  
 فـي  مخالفة الصفوف في مخالفتهم ألن ،علي قلبه وتغير ،لي كراهة وجهه من لي ظهر أي على

    .)١(" البواطن الختالف سبب الظواهر واختالف ،ظواهرهم
بنـى  وقد حرص النبي صلى اهللا عليه وسلم على التماسك بين المـسلمين، فنـراه لمـا               

  7 8المنافقون مسجدهم، ضراراً ليهدموا وحدة المسلمين، ويفرقوا جمعهم، أمر بهدمه، 
  M  ,  +     *  )   (    '   &  %  $  #   "   !

   :   9   8  7   65   4   3  2   1    0/   .  -L )٢. (    
 الـضرار  : األول: أربعـة  أمور المسجد هذا بناء على لهم الباعث أن سبحانه اهللا أخبر 

 أهـل  تقوية ببنائه أرادوا ألنهم ،اإلسالم ألهل والمباهاة باهللا الكفر: الثاني ،المضارة وهو غيرهمل
 جماعـة  فتقـل  قبـاء  مـسجد  يحضروا ال أن أرادوا ألنهم المؤمنين بين التفريق :الثالث ،النفاق

 حـارب  نلم اإلرصاد: الرابع ،يخفى ال ما األلفة وبطالن الكلمة اختالف من ذلك وفي ،المسلمين
  .)٣(ورسوله اهللا حارب من ألجل اإلعداد أي: ورسوله اهللا

وهكذا نرى أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان حريصا على هدم كل ما مـن شـأنه أن                   
   ) .٤(يفرق الجماعة، ويوهن قوتها، ألن المسجد غاية إلى الوحدة الجامعة التي تضم الجميع

                                                                                                                                          
 رواة ذكـر  فـي  التحـصيل   تحفـة :انظـر (هو ثقة وقد صرح بالسماع من حذيفة رضي اهللا عنه   : قال الباحث 
 -الرشـد   مكتبـة  ،نـوارة  اهللا عبـد  :تحقيق ،)العراقي زرعة أبي (الحسين بن الرحيم عبد بن حمدأل ،المراسيل
  ) .١٢٠ص، م١٩٩٩ النشر سنة، الرياض

  .وباقي رجال السند ثقات 
  :تخريج الحديث : نياًثا

، ٤٣٦ ح ١/٣٢٤أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فـاألول               
بلفظه، من طريق محمد بن بشار، يتابع أبا الوليد في الرواية عن شعبة به، وأخرجه كذلك في الكتـاب والبـاب                

  . بن الجعد في الرواية عن حذيفة رضي اهللا عنه بهوالحديث، بنحوه، من طريق سماك بن حرب يتابع سالماً
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

   .رواه الشيخان
   .٢/٧٦فيض القدير للمناوي : ، وانظر٤/١٥٧ شرح صحيح مسلم (1)
   .١٠٧سورة التوبة آية  (2)
  . تفصيل وفيه١٠/٢٠٢، التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ٢/٥٨٥فتح القدير للشوكاني :  انظر (3)
الوحدة اإلسالمية نماذج من سيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم والسلف الصالح، للدكتور أحمد هليـل    : انظر (4)
   .٢٥ص
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على وجودها والتمسك بهـا، ففيـه الـصلوات         فالمسجد يمثل حماية األخوة والمحافظة      
 الخمس والجمع واألعياد، والتي تمثل مؤتمرات أخوة وتحابـب بـين المـسلمين، كمـا أن دور                

  . من خالل العاملين فيهالمسجد يبرز في تحقيق الوحدة 
 أجواء ودعم األخوي، الترابط لتحقيق حيوي بدوٍر يقوم أن وخطيبه المسجد إلمام مكنفي

 متعـاون،  فاضل مجتمع إليجاد والتعسف، األنانية دواعي من المجتمع وصيانة لسالمة،وا األمن
 االجتمـاعي،  التكافـل  نظـام  تجسيد و بينهم، العالقة بتوطيد القيام على المصلين حثّه خالل من

 اإليمانيـة،  األخوة معاني تعميق على فرد كل فيعمل مجتمعه، نحو بمسؤوليته مسلم كل وشعور
 وتفقـد  والبغضاء، العداوة من وتنقيتها الشحناء، من النفوس وتصفية والود، المحبة رمشاع بتبادل

 أحـوال  في والنظر والمعدمين، المعوزين على والعطف لهم، والتبرع الحي أبناء من المحتاجين
 وأصـابتهم  الفقر، أنياب عضتهم الذين ألولئك العون يد ومد بهم، والرحمة والمعاقين، المرضى
  .) ١( ومعنوية مادية رعاية إلى يحتاجون بمن والعناية الفاقة،

 علـى  والمكـره  المنشط في للتعاون المجتمع أفراد بين متبادلة كفالة االجتماعي فالتكافل
  .، فهذا هو الدور الحقيقي للمسلممضرة دفع أو منفعة تحقيق

مؤسـسة  وليس األمر مقصورا على المسجد في تحقيق الوحدة، وإنما المسجد يمثل كـل         
 واألخوة والوئام، كوسائل اإلعالم، والجمعيات والمؤسـسات        نمن شأنها أت ترسخ مفهوم التعاو     

  .االجتماعية والتعليمية والثقافية، وغيرها، كل منها يكمل دور المسجد في ترسيخ مفهوم الوحدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ، دور المـسجد فـي      ٦ ص رضوان سعيد إسماعيل  لدكتور، ل والبطالة الفقر مكافحة في المسجد دور: انظر(1) 

  الريـاض،  -األمنية فهد الملك كلية والمجتمع، األمن ندوة ثبحو،  ن االجتماعي، لعبد الكريم العمري    تحقيق األم 
  .٢٠ص، هـ١٤٢٥ ،)٣(عدد
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  .نتعرض في هذا المطلب إلى تعريف الفرقة لغة واصطالحاً

  :تعريف الفرقة لغةً : أوالً
 ،شـيئين  بـين  وتزييٍل تمييز على يدلُّ ،صحيح ُأصٌل والقاف والراء ءالفا "فرق ": قال ابن فارس  

 مـن  الِفلْـق : والِفرق ،الغَنَم من القطيع: والِفرق ،فَرقاً فرقْتُه: يقال يء،الش فرق: الفَرق ذلك من
?M 7 8  انفَلَقَ، إذا الشَّيء  >   =<  ;  :L)الفَِريقـة، : الباب ومن،  )١ 
  . )٢( الغَنم معظم فارقَتْ قطعةٌ كأنَّها م،الغَنَ من القَِطيع وهو

 لِإلفساد وفَرق ،فَرقاً للصالح فَرقَ :وقيل ،وفَرقه فَرقاً يفْرقُه فَرقه ،الجمع خالف لفَرقُوا
   . )٣(  وافْتَرقَ وتَفَرق الشيء وانْفَرقَ ،تَفْريقاً

 َألنه لما َأذْهب اللّه عنهم جنَّـتَهم وغَـرقَ   ،ة المثََل في الفُرق)٤(قوم سبأ وضربِت العرب بِ  
 َأي متَفَرقين شُبهوا بَأهِل سبأ لما مزقهم اللّه         "أ  ذَهبوا َأيِدي سب  "  وقولهم   ، تَبددوا في البالد   ،مكانَهم

 َأخَذَ القَوم يـد  : يقال، الطَِّريق واليد، فَأخذ كلُّ طائفٍة منهم طريقاً على ِحدٍة،في اَألرض كلَّ ممزقٍ 
 َأي فَرقَتْهم طُرقُهم التي سلَكُوها      "أ  ذَهبوا َأيدي سب  "  : فقيل للقوم ِإذا تَفَرقوا في جهاٍت مختلفة       ٍ،بحر

  . )٥(كما تَفَرقَ َأهل سبأ في مذاهب شَتَّى
  .ام التجزؤ واالنقس: والظاهر من المعنى اللغوي للفرقة أنه يحمل

  : الفرقة اصطالحاً : ثانياً
 أهـل  عنـد  الفرقو،  معه ويكون به يتصل أن حقه عمن وجهة برأي اختصاص :الفرق

   .)٦(بحالها الخليقة رسوم وبقاء الحق عن بالخلق االحتجاب :الحق
هي أن يصبح الفرد أوالجماعة جزءاً خارجا عن الكـل الـذي            : وأقول في معنى الفرقة   

  .ومنقسما عنها) الوحدة(يمثل جماعة المسلمين 
  

                                                
   .     ٦٣سورة الشعراء آية  (1)
  .٤/٤٩٣معجم مقاييس اللغة : انظر (2)
   .١٠/٢٩٩لسان العرب  : انظر(3)
جنات وارفة ونعـيم  وهم قوم باليمن، وملكتهم بلقيس وقصتها مع سليمان معروفة، أنعم اهللا عليهم وأعطاهم       (4)

البداية والنهاية البن كثيـر     : انظر. (ال ينقطع، فلما كفروا النعمة بدل اهللا جناتهم عذابا عليهم ومزقهم كل ممزق            
  .)وما بعدها ٢/١٥٩،  بيروت–مكتبة المعارف 

   .١/٩٣لسان العرب  : انظر(5)
  .٥٥٤ صلمناويالتعاريف ل (6)
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إن من أعظم ما يعاني منه المجتمع المسلم في زماننا هذا، فرقة قاتلة تأكـل األخـضر                 
 كل حزب فرح بمن حوله، حتى تباعدت المسافات القريبـة،           ،واليابس، حتى أصبحنا في جاهلية    

داء عضال شُخص كثيراً، ولكن لم تأخذ األمة جرع العالج الكافيـة            وتنافرت القلوب وتباعدت،    
  .لشفائها منه 
 من إليهم عهد وبما اإلسالم طرةف من هميف اهللا أودع بما الحق على واحدة أمة الناس إن

 ، المستقيم الصراط عن الشياطين همتفاجتال ، قلوبهم قست األمد عليهم طال فلما ،والبيان الهدى
 بوحدة كتابه فى تعالى  اهللا أمر وقد كلمتهم، واختلفت وحدتهم فتمزقت الطريق نياتب بهم وسلكت
M  C  B  A  D   7 8،واالختالف الفرقة من وحذر بشرعه واالعتصام الكلمة

F  EL ) 7 8و   )١   M  ¢   ¡�  ~  }  |  {  z  y  x  w   v
 ¥  ¤  £L)٢(.   

 أنمـا  وأخبرهم،  والفرقة االختالف عن نهاهمف ،بالجماعة المؤمنين -ثناؤه جل- اهللا أمر
 فهذه اآليات وغيرهـا الكثيـر تحـذر         ،)٣( اهللا دين في والخصومات بالمراء قبلهم كان من هلك

المسلمين من الفرقة وآثارها، وتأمرهم باالجتماع والوة حد.  
  .وقد امر النبي صلى اهللا عليه وسلم، بالجماعة، وحذر من الفرقة 

لترمذي في سننه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم            أخرج اإلمام ا  -
َعليكم باجلامعة وإياكم والفرقة": قال َ ْ ْ َّ ْ ُْ ْ ََ َ َ َُ ِ ِ َ َْ ِ ُ" )٤(.   

  واألحاديث في الباب كثيرة ذكرتها في الفصل األول في الوحدة، وال حاجـة لتكرارهـا              
  . )٥( هنا 

  
  
  

                                                
   .١٠٣سورة آل عمران آية  (1)
   .١٠٥ة آل عمران آية سور (2)
   .٨/٤٥٧البن كثير   تفسير القرآن العظيم، ١١/٤٣٨ جامع البيان في تأويل القرآن للطبري :انظر(3)
  .٣٩عية،ص سبق تخريجه من رواية اإلمام أحمد، في مبحث الوحدة فريضة شر جزء من حديثهذا الحديث (4)
   . ٣١ ص الفصل األول من هذا البحث: ينظر  (5)
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  ل الفرقة قدر الزم على هذه األمة؟  والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ه
  :قَـالَ عن أبي هريرة رضـي اهللا عنـه          )٢(بسنده   )١( أخرج اإلمام أبو داوود في سننه        - ١٠١
ًافرتقـت اليهـود عـىل إحـدى أو ثنتـني وسـبعني فرقـة،  ": رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم        قَاَل َ َ ْْ َ ْ َِ ِ َِ ُْ َ ْ ْ َ ُِ َ ْ َ َْ ِ َ ْ َ َ

ــبعنيَو ــالث وس ــىل ث ــي ع ــرتق أمت ــة، وتف ــبعني فرق ــني وس ــىل إحــدى أو ثنت ــصارى ع ِتفرقــت الن ٍ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ََ َّ ْ َ ْ َ ََّ َ ََ ُ ً َ َُ َِ َ ْ ََ َ ْ َ َّ ْ ََ ِ ِ  

ً َ فرقة َ ْ ِ" )٣( .  

                                                
   .٤٥٩٦ ح٢/٦٠٨اب السنة، باب شرح السنة كت (1)
  .حدثَنَا وهب بن بِقيةَ عن خَاِلٍد عن محمِد بِن عمٍرو عن َأِبي سلَمةَ: سند الحديث (2)
   :دراسة الحديث (3)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  ) ٤٩٩تقريب التهذيب ص( مأوها له صدوق ،المدني الليثي وقاص بن علقمة بنا هو: محمد بن عمرو
 ليحيـى  قلت :علي قال ،ثقة: ، وقال مرة يخطئ كان و ثقة: وقال ابن حبان   ،ثقة :معين بنا عن مريم بن أحمد قال

 ،لـك  قلت ما نحو فيه فقال عنه مالكا وسألت :يحيى قالو ،تريد ممن هو ليس :قال ؟هو كيف ،عمرو بن محمد
 بـن ا لوقـا  ،للحديث الناس بأحفظ ليس ،صالح رجل عمرو بن مدمح :القطان يحيى عن حكيم بن إسحاق وقال
 كـان  قـال  ذلـك  علة وما له قيل ،حديثه قونتي الناس زال ما :فقال عمرو بن محمد عن معين بنا سئل :خيثمة
، وفـضل   هريـرة  أبي عن سلمة أبي عن أخرى مرة به يحدث ثم ،روايته من بالشيء سلمة أبي عن مرة يحدث

 صـالح  :حاتم أبو وقال ،حديثه ويشتهى ،الحديث بقوي ليس :الجوزجاني وقال صالح عليه، أحمد سهيل بن أبي     
 عنـه  حدث وقد ،صالح حديث له :عدي بنا وقال ،بأس به ليس :النسائي وقال ،شيخ وهو حديثه يكتب ،الحديث
 ومـسلم  ،بغيره مقرونا البخاري له روى ،به بأس ال أنه وأرجو الموطأ في مالك عنه وروى ،الثقات من جماعة

   .يستضعف كان :سعد بنا وقال ،بأس به يكن لم :المبارك بنا قال :الحاكم وقال ،المتابعات في
، مشاهير ٧/٣٧٧، الثقات البن حبان     ٤/١٠٩، ضعفاء العقيلي    ٢/٥٠٠العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد      :انظر( 

 تهذيب التهذيب البـن حجـر     ، ٣/٨٨زي  فاء والمتروكين البن الجو   ، الضع ١/١٣٣علماء األمصار البن حبان     
٩/٣٣٣ (  

  . هو  صدوق يكتب حديثه : قال الباحث
  .وباقي رجال السند كلهم ثقات 

  :تخريج الحديث : ثانياً
 بنحوه، وابن حبان فـي صـحيحه،        ٢٦٤٠ ح ٥/٢٥أخرجه الترمذي في سننه، كتاب اإليمان، باب افتراق األمة          

 ، ٦٧٣١ ح١٥/١٢٥ليه وسلم عما يكون في أمته من الفـتن والحـوادث       كتاب التاريخ، باب إخباره صلى اهللا ع      
 بنحوه،  ثالثتهم من طريق الفضل بن موسـى، وابـن            ١٠ ح ١/٤٧بنحوه،والحاكم في المستدرك، كتاب اإليمان      

، بنحوه، من طريق محمد بن بشر، وابن حبان         ٣٩٩١ ح ٢/١٣٢١ماجة في سننه، كتاب الفتن، باب افتراق األمم         
 بنحوه، من طريق النضر بن شميل،وأبو يعلـى فـي مـسنده             ٦٢٤٧ ح ١٤/١٤٠ريخ، باب بدء الخلق     كتاب التا 

الفضل بن موسى، ومحمد بن بشر، والنضر بـن       (  بلفظه، من طريق ابن أبي عدي، أربعتهم       ٦١١٧ ح ١٠/٥٠٢
  . في الرواية عن محمد بن عمرو بن علقمة بهيتابع خالداً) شميل، وابن أبي عدي
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كثر الكالم في هذا الحديث، وفصلوا في الفرق، وليس موضوعنا، لذا ننقل كـالم ابـن                
 ،والجماعـة  السنة أهل بأنها الناجية الفرقة ي وسلم    النبي صلى اهللا عل    وصف: "تيمية الذي يقول  

 والبـدع  والتفـرق  الـشذوذ  أهل فإنهم الباقية الفرق وأما،  األعظم والسواد األكبر الجمهور وهم
 ،بقـدرها  تكون أن عن فضال ،الناجية الفرقة مبلغ من قريباً هؤالء من الفرقة تبلغ وال ،واألهواء

 فمـن  ،واإلجماع والسنة الكتاب مفارقة الفرق هذه وشعار ،القلة غاية في منها الفرقة تكون قد بل
 صـنف  فقد ؛الفرق هذه تعيين وأما،  والجماعة السنة أهل من كان واإلجماع والسنة بالكتاب قال

 هـي  الموصـوفة  الفرقة هذه بأن الجزم لكن ،المقاالت كتب في وذكروهم مصنفات فيهم الناس
  .)١(" علم بال القول حرم اهللا فإن ،دليل نم له بد ال ،والسبعين الثنتين إحدى

 في المركب الدواء من المقصودة المنفعة فسدت حتى ،شتى أمراض لناسا على عرضو
 فـي  تأولت منهم فرقة كل أن وذلك ،الشريعة هذه في الحادثة الفرق حال وهذه ،الناس أكثر حق

 ،الشرع صاحب قصد الذي أنه وزعمت ،األخرى الفرقة تأولته الذي التأويل غير تأويال الشريعة
 عليه اهللا صلى الرسول علم ولما ،األول موضوعه عن جداً وبعد ،ممزق كل الشرع تمزق حتى
      .)٢(الحديث ...على أمتي ستفترق" : قال شريعته في بد وال يعرض هذا مثل أن وسلم

                                                                                                                                          
، بلفظ مختلـف، والحـاكم فـي        ٣٩٩٢ ح ٢/١٣٢٢ في سننه، كتاب الفتن، باب افتراق األمم         هوأخرجه ابن ماج  

 بلفظ مختلف، والطبرانـي     ٦٣٢٥ ح ٣/٦٣١المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر مناقب عوف بن مالك           
ضـي  الجماعة، ثالثتهم عن عوف بن مالك ر      : ، بلفظ قيل يارسول اهللا ومن هي؟ قال       ١٢٩ ح ١٨/٧٠في الكبير   

  .اهللا عنه 
 بلفظ كلها في النـار إال واحـدة   ٣٩٩٣ ح٢/١٣٢٢ وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب افتراق األمم      

 بفـظ ذكـر فيـه       ١٢٥٠١ ح ٣/١٤٥ بلفـظ مختلـف،      ١٢٢٢٩ ح ٣/٢٠وهي الجماعة، وأحمد فـي مـسنده        
 بلفـظ  ٣٩٣٨ ح٧/٣٢ده   بلفظ مختلف، وأبو يعلـى فـي مـسن         ٤٨٨٦ ح ٥/١٣٧الجماعة،والطبراني في الكبير    

  .                            بلفظ مقارب، أربعتهم عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه به ٣٩٤٤ ح٧/٣٦مقارب، 
 بلفـظ   ٧٢٠٢ ح ٧/١٧٥ بلفظ مختلف، وفي األوسـط       ٢٠٥٤ ،   ٢٠٥٣ ح ٨/٢٧٣ وأخرجه الطبراني في الكبير     
  .ما عن أبي أمامة فظ مختلف، كاله بل٧٠٦ ح٢/٧١٦مختلف، والهيثمي في زوائده 

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
، صححه  إسناده حسن ألن فيه محمد بن عمرو بن علقمة صدوق ، وله شواهد كثيرة تقوي متنه  الحديث

 السنن في مشهور صحيح الحديث: الحاكم في مستدركه، وابن تيمية وقال والترمذي وقال حسن صحيح،
الجامع الصغير : انظر( ، واأللباني )٣/٣٤٥الفتاوى : انظر. (رهموغي والترمذي داود أبي كسنن والمساند
   .) المكتب اإلسالمي،١/١٩٧وزياداته 

  ، وما بعدها ٣/٣٤٥مجموع الفتاوى  (1)
 الريـاض ،  -محمد رشاد سالمدار الكنـوز األدبيـة   : حقيق  تء تعارض العقل والنقل البن تيمية،  در : انظر (2)

 ، بـن تيميـة  ،البغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطـة والباطنيـة    :، وللفائدة ينظر  ٣/٢١١هـ،١٣٩١
  .١/٣٣٧ هـ،١٤٠٨ ،١ ط-مكتبة العلوم والحكم، موسى سليمان الدويش. د: تحقيق



 ١٨٤

َأن هللا عنه   عن سعد بن أبي وقاص رضي ا       )٢(  بسنده )١(  أخرج اإلمام مسلم في صحيحه     - ١٠٢
 )٣( حتَّى ِإذَا مر ِبمسِجِد بِنـي معاِويـةَ        رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأقْبَل ذَاتَ يوٍم ِمن الْعاِليةِ          

 :ينَا فَقَاَل صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم     دخََل فَركَع ِفيِه ركْعتَيِن وصلَّينَا معه ودعا ربه طَِويلًا ثُم انْصرفَ ِإلَ           
َ سألت ريب ثالثا فأعطاين ثنتني ومنعني واحدة، سألت ريب أن ال هيلك أمتي بالسنة، فأعطانيها " ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِّ َ َ َ ْ َِّ َ َ ََ َ ً ََ ُ َ َ َ ْ َُّ َّ َ َ َ ْ َ َِ ُ ََ ْ ُ َ ْ ْ َ ًْ ِ ِ

َوسألته أن ال هيلك أمتي بالغرق فأعطا ْ ُ ََ ََ ِ َ َّ ََ ْ ِْ ِ ُِ ََ ْ ُ َ ْ َنيها، وسألته أن ال جيعل بأسهم بيـنهم فمنعنيهـا ُ ُ ُ َِ َِ َ َ َ ُ ََ َ َُ ْ ْ ْ َ ََ ْ ََ ْْ َ َ ْ وفي  )٤( "َ
ْ وأن ال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم مـن "رواية أخرى  َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ  َ َ ََ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َِ ِ َِ َ َ َِّ َ َ ُُ َ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ ََ َ ْ

َبأقطارها ِ ََ ْ َ أو قال،ِ َ ْ َ من ب:َ ْ ًني أقطارها حتى يكون بعضهم هيلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا َ ُ ً ُْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ َ ُْ ُ َِ ُ ِ ْ ُ َ ُ َّ ِ َ ْ َ" )٥(  .  

 واضحة الداللة علـى المـراد،   -مما لم نذكره   وما في معناها-واألحاديث المذكورة    
ة عليه وسلم في أمته أمرين كرامـة لـه عليـه الـصال     وهو أن اهللا تعالى ضمن لنبيه صلى اهللا

 :فيهما والسالم، وأجاب دعوته

قوم نوح، أو فرعون  بمثل الغرق الذي أهلك اهللا به السابقة أن ال يهلكها بما أهلك به األمم: األول
المجاعات الماحقة التي تهلك بها األمة كافة، أو بغير ذلك من الرجم من  وجنوده، أو بالسنين أي

 .الخسف من تحت أرجلهم فوقهم أو

                                                
   .٢٨٩٠ ح٤/٢٢١٦ كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض  (1)
بن َأِبي شَيبةَ حدثَنَا عبد اللَِّه بن نُميٍر ح و حدثَنَا ابن نُميٍر واللَّفْظُ لَه حدثَنَا َأِبـي             حدثَنَا َأبو بكِْر    : سند الحديث    (2)

   .               حدثَنَا عثْمان بن حِكيٍم َأخْبرِني عاِمر بن سعٍد عن َأِبيِه
  ) .١٩/١٩٤التمهيد البن عبد البر : انظر( .األنصار قرى من قرية وهي (3)
   :         دراسة الحديث (4)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 ، بنحوه،   ٢٨٩٠ ح ٤/٢٢١٦كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض            أخرجه مسلم في  
  . بد اهللا بن نمير في الرواية عن عثمان بن حكيم به من طريق مروان بن معاوية، يتابع ع

  .عن ثوبان رضي اهللا عنه " إن اهللا زوى لي األرض " بلفظ ٢٨٨٩وأخرجه مسلم في الكتاب والباب ح
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه مسلم في صحيحه 
   .٢٨٨٩ ح٤/٢٢١٥كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض (5)



 ١٨٥

غيرهم، يسلط عليهم بحيـث يـستبيح بيـصتهم ويـستأصل       يسلط عليهم عدوا منأن ال: الثاني
  .وجودهم شأفتهم، ويقضي على

يجعـل   عليه وسلم من ربه، أن ال يلبس هذه األمة شيعا، وال ولكن طلب النبي صلى اهللا
 .عيةالكونية واالجتما بأسها بينها، فلم يجب اهللا سبحانه لرسوله الكريم هذا السؤال، وتركه للسنن

يجبرها اهللا على شيء، ولم يخـصها ـ فـي هـذا      فاألمة هنا هي مالكة أمر نفسها، لم
ربها، وتوجيه نبيها، ودعوة كتابها، ووحـدت كلمتهـا،    المجال ـ بشيء، فإذا هي استجابت ألمر 

عدو اهللا وعدوها، وحققت مـا يرجـوه اإلسـالم     وجمعت صفها، عزت وسادت وانتصرت على
 تفرقت بها الـسبل، وسـلط عليهـا    ؛وأهواء األنفس ت لدعوات الشياطين،منها، وإن هي استجاب

حتـى يكـون بعـضهم    "كما أشار إلى ذلك الحديث  أعداؤها، من خالل تفرقها، وتمزق صفوفها،
  .  )١ (بعضا يهلك بعضا، ويسبي بعضهم

يـات   وإال فما الفائدة من اآليث ال تدل على أن تفرق األمة قدر الزم وحتمي،  فهذه األحاد 
 هو داء وبيل تصاب به األمة كلمـا واألحاديث الواردة في وجوب الوحدة وحرمة الفرقة، وإنما 

أو قـصر   تهيأت أسبابه، ولم تتحصن منه بما ينبغي، كما يصاب الفرد بالمرض إذا أهمل الوقاية،
 . )٢(في العالج، وقد يقع في مكان دون مكان، وزمان دون زمان، وبين قوم معينين دون غيرهم 

  

  

  
  
  
  
  
  

                                                
   .٢٦الصحوة اإلسالمية بين االختالف المحمود والتفرق المذموم ، للقرضاوي ص:  انظر (1)
  .، وما بعدها ٢٨المصد نفسه ص: انظر (2)
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 ١٨٧

 
 

  :االختالف في اللغة
 وكلُّ مـا لـم      ، لم يتَِّفقا   إذا ن اختلف األمران  مصدر الفعل اختلف، م   : االختالف في اللغة  
M     x -عز وجل -قوله  ومنه   ،يتَساو فقد تَخالف واخْتَلَفَ      w     v  u  L)َأي  )١ 

 واحٍد كلَّ أي مختِلفون، أي خلْفَةٌ والناس كذا، في النَّاس اختلفَ: قولهم أما ،في حال اخِْتالِف ُأكُِله   
    .)٢(نَحاه الذي مقام نفسه ويقيم صاحبه، قوَل ينَحي منهم

وقد سمي  ،الصفْصافُهو شجر والِخالفُ ،  المضادةُ وقد خالَفه مخالَفة وِخالفاً:الِخالفُو
 ما ِخالِف  إلى واحد كّل ذهب إذا اخْتَلَفُواو القوم  تَخَالَفَ : ألصله، ويقال، ألنه نبت مخالفاًخالفاً
  . )٣( تفاقاال ضد وهو ،اآلخر إليه ذهب

وهذا يعني أن االختالف يكون على أمر معلوم لم تتفق اآلراء عليه، والخـالف يعنـي                
  .  )٤(المضادة لمجرد الخروج على رأي 

  : االختالف في االصطالح
  .)٥(يهف الرأي انفراد ينبغي فيما رأيين بين تقابل وهو الخالف من افتعال :االختالف 
  .)٦( باطل إلبطال أو حق لتحقيق رضينالمتعا بين تجري منازعة :الخالفو

  :الفرق بين االختالف والخالف 
  .دار الكالم كثيرا في التفريق بين االختالف والخالف، وسنتناول ذلك بشئ من التفصيل

 آخـره  أوله يشبه لم إذا )مختلف الكالم هذا( :يقال معان بين مشترك لفظ هو :االختالف   
 ،يخالفـه  أسـلوب  علـى  وبعضه ،الجزالة في صوصمخ أسلوب على بعضه أو ،الفصاحة في

 غايـة  فـي  واحـدة  درجة وعلى ،آخره أوله مناسب النظم في واحد منهاج على المبين والنظم
  .الفصاحة

                                                
   .١٤١األنعام آية  (1)
   .٢/٢١٣معجم مقاييس اللغة البن فارس :انظر (2)
المكتبة ،  لفيومي، ل ح الكبير للرافعي  المصباح المنير في غريب الشر    ،  ٩/٨٢لسان العرب البن منظور     :  انظر (3)

   . ١/١٧٩،  بيروت–العلمية 
االختالفات الفقهية لدى االتجاهات اإلسالمية المعاصرة، لمحمد عبد اللطيف محمود، دار الوفـاء للطباعـة                (4)

  .١٥ص، م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١ ط–والنشر والتوزيع 
    .    ٤٢التعاريف للمناوي ص  (5)
   .١٣٥اني ص التعريفات للجرج (6)



 ١٨٨

M  V   U  T 7 8  ،وأفـصحه  الحـديث  أحسن كان ولذلك     S  R     Q   P    O
X  WL)يوافـق  مـا  وهو ،موتال اختالف هو القرآن في االختالف من جاز وما،  )١ 

 التي تحمل أكثر مـن وجـه؛       واألحكام واآليات السور ومقادير القرآن وجوه كاختالف ؛الجانبين
  .قطعا خير فيه واالتفاق ونحوهما والحرام الحالل في كاالختالف

 يكـون  أن :هـو  والخـالف  ،واحدا والمقصود مختلفا الطريق يكون أن :هو واالختالف
 مـن  واالخـتالف  ،دليل إلى يستند ال ما والخالف ،دليل إلى نديست ما واالختالف ،مختلفا كالهما
   .) ٢( البدعة آثار من والخالف، الرحمة آثار

 الخـالف : وقيـل  ،باطل إبطال جواز لتحقيق المتعارضين بين تجري منازعة :الخالف
 .حاله أو فعله في األول طريق غير طريقا واحد كل يأخذ أن والمخالفة واالختالف

 بـين  االخـتالف  كان ولما ،عكس وال مختلفان ضدين كل ألن ،الضد من أعم والخالف
    . )٣(والمجادلة للمنازعة ذلك استعير التنازع يقتضي القول في الناس

بينهمـا مجـرد    وخالصة القول أن التفريق بين االختالف والخـالف وعـدم التفريـق   
األصوليين والفقهاء   من والذي عليه عمل جمهور العلماء،اصطالح، وال مشاحة في االصطالح

  .اآلخر عدم التفريق بينهما، فإنهم يستعملون أحدهما مكان: في مصنفاتهم
  
  
  
  
  
  

  

                                                
   .٨٢سورة النساء آية  (1)
 - الرسالة مؤسسة ،المصري محمدو،درويش عدنان: تحقيق ،الكفومى البقاء ألبى الكليات كتاب: انظر(2) 

  . ٧٢ص ،م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ - بيروت
 :تحقيـق ،  محمـد  بن الحسين القاسم بو، أل القرآن غريب في  المفردات  ، ٣٢٢تعاريف المناوي ص    : انظر (3)
 األصـول  علـم  إلـى  الوصول منهاج على المنهاج شرح في اإلبهاج،  ١/١٥٦ة،  المعرف دار،  كيالني سيد دمحم

  .  ٣/١٩ ،هـ١٤٠٤ ، ١ط- بيروت – العلمية الكتب دار، العلماء من جماعة : تحقيق، لسبكي ،لللبيضاوي
  



 ١٨٩

 
  

واالختالف كما بينا من تعريفه أنه يأتي بمعنى عدم االتفاق الذي اليؤدي إلـى تنـازع،                
  .ازع والفرقة ويأتي بمعنى الخالف الذي يؤدي إلى  التن

M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò 7 8 وقد جاء التعبير القرآني يحمل المعنيين       
à   ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù   ØL)١(.  

 ومـا ،  االتفـاق  بعـد  فيه اختلفوا الذي اإلسالم ودين الحق فياختلفوا  : قال الزمخشري 
 لمـا  االختالف في ازدادوا أي ؛االختالف إلزالة المنزل الكتاب أوتوا الذين  إال الحق في  اختلف

  . )٢(واستحكامه االختالف شدة في سببا الكتاب نزول وجعلوا ،الكتاب عليهم نزلأ
M   ¡�  ~  }  |  {  z  y 7 8 وفي معنـى الخـالف،         x  w    v

 ¥  ¤  £  ¢L)٣( .  
 فـي  التفـرق  فـي  الكتاب أهل  المؤمنون مسلكيسلك أنففي هذه اآلية، ينهى اهللا تعالى       

M  x  w   v  :إياهم مخاطباً: تعالى فقال ،هالكهم فيهلكوا ؛الدين في الفواالخت ،السياسة
¡�  ~  }  |  {  z  yL  ،سـبباً  اهللا بشرائع والمعرفة العلم يكون أن ينبغي فال 

 الكتـاب  أهـل  من المختلفين بجزاء وأعلمهم واالئتالف، الوحدة أداة وهما والخالف، الفرقة في
    ) .٤( يتفرقوا وال ليعتبروا

 المفادات من وهذا ،التفرق علة االختالف بأن لإليذان ؛االختالفوقدم االفتراق على 
 المذموم االختالف أن إلى إشارة وفيه ،مقارنتها مع األشياء وذكر الكالم ترتيب من الحاصلة
 األمة بعض تكفير إلى يفضي الذي الديانة أصول في االختالف وهو االفتراق، إلى يؤدي والذي
 األقطار في األمة مصالح اختالف على المبينة الفروع في االختالف دون تفسيقه، أو بعضا،

 نجد ال اإلسالمية المذاهب تاريخ تقصينا إذا ونحن، باالجتهاد عنه المعبر وهو واألعصار،
 في االجتهاد في االختالف دون واألصول، العقائد في اختالف عن إال المسلمين بين نشأ افتراقا

                                                
   .٦٤سورة النحل آية  (1)
   .١/٢٨٣  للزمخشريالكشاف: انظر (2)
   .١٠٥ن آية  سورة آل عمرا(3)
 - المنـورة  المدينـة  -والحكـم  العلوم مكتبة،  الجزائري بكر يب، أل الكبير العلي لكالم التفاسير أيسر: انظر (4)

  .١/٣٥٧، م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ٥، طالسعودية العربية المملكة
  



 ١٩٠

[ ̂     _ ̀   M  e  d  c  b   a  :، وقال تعالى محذراً)١( الشريعة فروع
  h  g      fL)٢(.   

  .وفي السنة وردت األحاديث التي تبين االختالف المحمود والخالف المذموم 
َأنَّـه  عن أبي هريرة رضي اهللا عنـه،         )٤( بسنده   )٣( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ١٠٣

ُ نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة، بيد أهنم أوتوا ":ى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ  سِمع رسوَل اللَِّه صلَّ    َُ َْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َُّ َ ْ ُ ِْ ِ ِْ َ َُ ِ ْ َ
ِالكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيـه، فهـدانا اهللاَُّ فالنـاس لنـا فيـ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ْ َ ََ َ َ َّ َ ُْ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َ ُ ُ ََ ََ ُُ ْ ْ ْ ُ َ َِّ ٌه تبـعِ َ َ ِ، 

َاليهود غدا والنصارى بعد غد ََ َّ ًْ َ َ َ َُ َُ ٍْ " )٥(  .  
 األيـام  أي فـي  فاختلفوا شريعتهم فيه ليقيموا اختيارهم إلى وكل، و الجمعة يوم عليهم فرض

 علـيهم  فرض كان لو بأنه ،ورشحه هذا إلى عياضالقاضي   ومال ،الجمعة ليوم يهتدوا ولم ،هو
 هـل  فاختلفوا صريحا به أمروا يكونوا أن يمكن :النووي وقال ،فوافاختل بدل فخالفوا :لقيل بعينه
 أي كان اختالفـا ولـم يكـن         )٦( فاخطؤا ذلك في فاجتهدوا ،آخر بيوم إبداله يسوغ أم تعينه يلزم
  .خالفا

                                                
   .٨/٣٠٨ ، تفسير الفخر الرازي ٣/١٨٤التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور : انظر (1)
  . ٦٣لنور آية سورة ا (2)
    .٨٣٦ ح١/٢٩٩كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة  (3)
حدثَنَا َأبو الْيماِن قَاَل َأخْبرنَا شُعيب قَاَل حدثَنَا َأبو الزنَاِد َأن عبد الرحمِن بن هرمـز الْـَأعرج                  : سند الحديث  (4)

  .مولَى رِبيعةَ بِن الْحاِرِث
   :       راسة الحديثد (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 والـصبيان  النساء من غسل الجمعة يشهد لم من على هل بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب        
حسبت أن أصـحاب الكهـف       بنحوه، وذكر فيه لفظ الغسل، وفي كتاب األنبياء، باب أم            ٨٥٦ ح ١/٣٠٥وغيرهم
  . بنحوه، وذكر فيه الغسل،  من طريق طاووس ٣٢٩٨ ح٣/١٢٨٥والرقيم 

 بنحوه، من طريق    ٨٥٥ ح ٢/٥٨٥وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب هداية هذه األمة ليوم الجمعة             
أبـي صـالح،   طـاووس، و ( أبي صالح ، وأخرجه في الكتاب والباب، بنحوه، من طريق همام بن منبه، ثالثتهم          

  .يتابع عبد الرحمن بن هرمز األعرج، في الرواية عن أبي هريرة به ) وهمام
  .الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 
   .٦/١٤٢ ، شرح النووي عل مسلم ٢/٣٥٤فتح الباري : انظر (6)



 ١٩١

   . وهذه بعض األحاديث في ذم االختالف والتحذير منه 
 :قَـالَ ابن مسعود رضي اهللا عنه،  عن   )٢( بسنده   )١(  أخر ج اإلمام البخاري في صحيحه      - ١٠٤

 فَِجْئتُ ِبِه النَِّبي صلَّى اللَّـه       ،سِمعتُ رجلًا قَرَأ آيةً وسِمعتُ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقْرُأ ِخلَافَها           
  تُهرفََأخْب لَّمسِه ولَيةَ    ،عاِهيِهِه الْكَرجفْتُ ِفي ورقَ ، فَعْكالكـام حمـسن وال ختتلفـوا، فـإن مـن  ":اَل و َ ٌَ َّ ْ ُِ َ ُ ِ ِ َِ ُْ َ َ َ َ

ُكان قبلكم اختلفوا فهلكوا  َُ َ ََ َ َُ َ ْ َْ ْ َ" )٣( .  
 كَـان   :قَاَل عن أبي مسعود رضي اهللا عنه        )٥( بسنده   )٤(  أخرج اإلمام مسلم في صحيحه     - ١٠٥

َاسـتووا وال ختتلفـوا فتختلـف  ":اِكبنَا ِفي الصلَاِة ويقُولُ  رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يمسح منَ        ِ َِ ْ َ َ ََ ُ ْ َ َ َ ُ ْ
ُقلوبكم ُ ُ  . قَاَل َأبو مسعوٍد فََأنْتُم الْيوم َأشَد اخِْتلَافًا،)٦("احلديث ... ُ

                                                
   .٣٢٨٩ ح٣/١٢٨٢كتاب األنبياء، باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم (1)
  .حدثَنَا آدم حدثَنَا شُعبةُ حدثَنَا عبد الْمِلِك بن ميسرةَ قَاَل سِمعتُ النَّزاَل بن سبرةَ الِْهلَاِلي : ديثسند الح (2)
   :      دراسة الحديث (3)
  : دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 المسلم بين والخصومة والمالزمة اإلشخاص في يذكر ما ابي صحيحه، كتاب الخصومات، ب    اخرجه البخاري ف  
  . بنحوه، من طريق أبي الوليد، يتابع آدم في الرواية عن شعبة به ٢٢٧٩ ح٢/٨٤٩واليهودي

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  . رواه البخاري في صحيحه 

   .٤٣٢ ح١/٣٢٣كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف وإقامتها  (4)
حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ حدثَنَا عبد اللَِّه بن ِإدِريس وَأبو معاِويةَ ووِكيع عن الْـَأعمِش عـن              :سند الحديث  (5)

  .عمارةَ بِن عميٍر التَّيِمي عن َأِبي معمٍر
   :      دراسة الحديث (6)
  :  سة رجال السند درا: أوالً

  .٢١ت ترجمته ص سبقفاليضر تدليسه، ،  الثانية المرتبةثقة مدلس من: األعمش
  .وباقي رجال السند كلهم ثقات 

  : تخريج الحديث : ثانياً
  .أخرجه مسلم في صحيحه 

  : الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه مسلم في صحيحه 



 ١٩٢

 عن أبي موسى األشـعري رضـي اهللا         )٢( بسنده )١( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ١٠٦
َ يـرسا وال تعـرسا ": النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم بعثَ معاذًا وَأبا موسى ِإلَى الْـيمِن قَـالَ          َأنعنه،   َِّ ِّ ََ َُ َ

ِوبرشا وال تنفرا وتطاوعا وال ختتلفا  َ َ َ ُْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ِّ َ ِّ" )٣( .   
 ألنخـتالف؛   وفي هذه األحاديث نجد أن النبي صلى اهللا عليه سـلم يحـذرنا مـن اال               

  .   )٤( الخصومة أشد هو ،الهالك يورث الذيهو االختالف
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يعلم أصحابه رضي اهللا عنهم أدبا هاما مـن آداب   

  .االختالف في قراءة القرآن خاصة
  
  

                                                
 ٣/١١٠٤ع واالختالف في الحرب وعقوبة من عـصى إمامـه          كتاب الجهاد والسير، باب مايكره من التناز       (1)

   .                                      ٢٨٧٣ح
   .حدثَنَا يحيى حدثَنَا وِكيع عن شُعبةَ عن سِعيِد بِن َأِبي بردةَ عن َأِبيِه عن جدِه: سند الحديث (2)
   :       دراسة الحديث (3)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 بلفظه،  ١٧٣٢ ح ٣/١٣٥٩أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في األمر بالتيسير وعدم التنفير              
  . من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، يتابع يحيى في الرواية عن وكيع به 

 إلـى  عنهما اهللا رضي جبل بن ومعاذ موسى أبي بعث  باب المغازي، باب وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب      
، دون ذكر وال تختلفا، من طريق مسلم، وفي كتاب األدب، باب قـول      ٤٠٨٨ ح ١٥٧٩/ ٤الوداع حجة قبل اليمن

 دون ذكر وال تختلفا، من طريق النضر، وفـي         ٥٧٧٣ ح ٥/٢٢٦٩النبي صلى اهللا عليه وسلم يسروا والتعسروا        
 دون  ٦٧٥١ح٦/٢٦٢٤يتعاصـيا  وال يتطاوعـا  أن موضع إلى أميرين وجه إذا الموالي أمر بابحكام،  كتاب األ 

  .ذكر وال تختلفا، من طريق العقدي، يتابع  ثالثتهم يتابع وكيعا في الرواية عن شعبة به
  دون ذكر تطاوعا وال تختلفـا،      ٢٠٠١ ح ٣/١٥٨٥وأخرجه مسلم، كتاب األشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر           

من طريق زيد بن أبي أنيسة يتابع شعبة في الرواية عن سعيد بن بردة، وأخرجه البخاري في كتاب المغـازي،                    
 فـي الكتـاب والبـاب       ٤الوداع حجة قبل اليمن إلى عنهما اهللا رضي جبل بن ومعاذ موسى أبي بعث  باب باب
  .ا في الرواية عن أبي بردة به دون ذكر تطاوعا وال تختلفا،من طريق عبد الملك يتابع سعيد٤٠٨٦ ح٤/١٨٧٥

  : الحكم على الحديث : ثالثاً
  . رواه الشيخان 

   .١٢/٢٤٩عمدة القاري للعيني : انظر (4)



 ١٩٣

  عـن جنـدب بـن عبـد اهللا البجلـي           )٢( بسنده )١(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     -١٠٧ 
َاقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا  ": قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم:قَاَلاهللا عنه    رضي ُ َ ِْ َ ُ ُ ْْ َ ْ َُ ُ ْ َ َْ َ ُ

ُاختلفتم فقوموا عنه َْ ُ َ ُْ ُْ َ ْ َ" )٣( .    
 بكـم  يتمـادى  لـئال  تفرقـوا  أي ،عنه فقوموا معانيه فهم في اختلفتم إذا :قال ابن حجر  

 االخـتالف  وقع فإذا ،إليه وقاد عليه دل ما على االئتالف والزموا قرءوااو ،الشر إلى فاالختال
 وتمـسكوا  القـراءة  فـاتركوا  ،االفتـراق  إلى الداعية المنازعة يقتضي شبهة عارض عرض أو

  . )٤(الفرقة إلى المؤدي المتشابه عن وأعرضوا لأللفة، الموجب بالمحكم
 تـآلف    أن من أهم أسباب بقاء هذه األمة؛        وسلم يدرك  لذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه      

 لذلك كان يحـذر صـلى اهللا        اهللا، وأن حتفها في تناحر قلوبها،     القلوب التي التقت على الحب في       
  .)٥(عليه وسلم من االختالف الذي يقود إلى التنازع

، وترفع  في كل الوقائع فيفتيهم   ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ولقد كان الناس يستفتو    
إليه القضايا فيقضي فيها، ويرى الفعل الحسن فيستحسنه ويثني على فاعله، ويرى الفعل المغـاير       

 فيـشيع بـين     بعضهم لـبعض   ذلك، ويرويه    - رضوان اهللا عليهم   -فينكره، ويتعلم منه أصحابه   
 اآلخرين، وقد يختلفون فيتحاورون فيما اختلفوا فيه بدافع الحرص، دون أن يجاوزوا ذلـك إلـى               

                                                
   .٦٩٣٠ ح٦/٢٦٨٠كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب كراهية االختالف  (1)
  .ِدي عن سلَّاِم بِن َأِبي مِطيٍع عن َأِبي ِعمران الْجوِنيحدثَنَا ِإسحاقُ َأخْبرنَا عبد الرحمِن بن مه: سند الحديث (2)
   :       دراسة الحديث (3)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 ٤٧٧٤ ح ٤/١٩٢٩أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم               
 بلفظه، مـن طريـق حمـاد، وفـي كتـاب      ٤٧٧٣بلفظه، من طريق سالم بن أبي مطيع،وفي الكتاب والباب ح 

 النهـي   باب  بلفظه،ومسلم في كتاب العلم،    ٦٩٣١ ح ٦/٢٦٨٠االعتصام بالكتاب والسنة، باب كراهية االختالف       
 بنحوه، كالهمـا  ٢٦٦٧ ح ٤/٢٠٥٣القرآن في االختالف عن والنهي متبعيه من والتحذير القرآن متشابه اتباع عن

  من طريق همام، وأخرجه مسلم كذلك في الكتاب والباب نفسه، بنحوه، من طريق الحارث بـن عبيـد، ثالثـتهم     
  .يتابع سالم بن أبي مطيع في الرواية عن أبي عمران الجوني به) حماد، وهمام، والحارث بن عبيد( 

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه الشيخان

   .١٠/٢٨٥، شرح ابن بطال ٩/١٠١فتح الباري: انظر (4)
، المعهد العالمي للفكر    ٢ سلسلة قضايا الفكراالسالمي   ،  أدب االختالف في اإلسالم، لطه جابر العلواني      : انظر (5)

  .٤٦ ص،االسالمي



 ١٩٤

التنازع والشقاق، وتراشق االتهامات وتبادل الطعون ألنهم بالرجوع إلى كتاب اهللا تعالى، وسـنة              
رسوله صلى اهللا عليه وسلم يحسمون أي خالف، دون أن تبقى أية رواسب يمكن أن تلقي ظالال                 

  .  )١( على أخوتهم ووحدتهم 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 مـن  صـم العوا: للفائدة من من الموضوع ينظـر     ،    ٤٥أدب االختالف في اإلسالم، لطه جابر العلواني ص        (1)

 : تحقيـق  ،المـالكي  اإلشبيلي لقاضي، ل وسلم عليه اهللا صلى النبي وفاة بعد الصحابة مواقف تحقيق في القواصم
ـ ١٤٠٧ ، ٢،طلبنـان  – بيـروت  الجيل دار،  االستانبولي مهدي ومحمود ،الخطيب الدين محب ، م١٩٨٧ - هـ

١/٩٤.  
  
  



 ١٩٥

  
  
  

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
  
  
  



 ١٩٦

 
  

إن أول سبب في تفرق األمة وتفتيت قوتها، بعدها عن منبعهـا الـصافي، ودسـتورها                
 فما وهنت األمة على الرغم مـن كثرتهـا إال      )كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم       ( الخالد،

  .عندما تخلت عن منهجها، فأصبحت غثاء كغثاء السيل، استباح الشرق والغرب قصعتها 
 8 7 M  GF  E  D   C  B  AL)7 8 و،)١  M  K   J

  WV   U   T  S    R   Q  P  ON  M   LL)٢(.     
 صلَّى لَنَا رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه       :"قَاَلعن العرباض بن سارية       أخرج اإلمام أحمد  في مسنده      -* 

  رالْفَج لَّمسِه ولَيظَنَا      ،ععنَا فَولَيَل عَأقْب ِليغَةً  ثُمِعظَةً بوم،       ا الْقُلُـوبِجلَتْ ِمنْهوو نيا الَْأعفَتْ لَهذَر ، 
ِأوصيكم بتقوى اهللاَِّ والـسمع " َ:قَال ،ةُ مودٍع فََأوِصنَا كََأن هِذِه موِعظَ، يا رسوَل اللَّهِ :َأو قَالُوا :قُلْنَا ُْ َّ َْ َ ْ َ ِ ِ ُ

َوالطاعة وإن كان عبدا ح ْ َ َ َ ًَ ََ ْ ِ ِ ِبشيا، فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختالفا كثريا، فعليكم بـسنتي وسـنة َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ ْ ُْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ  َ َ ْ َ ْ ُ َِ ُ ُ ْ ََّ ََ ً ًَ ِ
ٍاخللفاء الراشدين املهديني، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثـة  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َ ُ َّْ ُ َّ ْ َُّ َ َِ ِِ ُ ْ َّ ْ ِّ َُّ ْ َْ َُْ َ َ َ َ َ َِ ِ َ َ ُّْ َ

ٌبدعة وإن كل بدعة ضاللة  ٌَ َ ََّ ٍ َ َ َْ ُ ِْ َِّ ِ" )٣( .    
 رضـي اهللا عنـه       عن جاِبِر بِن عبِد اللَّـهِ      )٥( بسنده   )٤( أخرج اإلمام مسلم في صحيحه       - ١٠٨
ُ كان رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم إذا خطب امحرت عيناه، وعال صـوت":قَاَل َ ْ َ َْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َّ َ َّْ َّ َ َ ْ ُ َْ َ ِ ِ ُ ُه، واشـتد غـضبه، َ ُ َ َُ َ َّ َ ْ

ُحتى كأنه منذر جيش، يقول ُ َ ْ ُ ٍُ َ ُ َِ ْ َ ََّّ ُصبحكم ومساكم، ويقول: َ َ ْ َّ َ َْ َ َ َّ َُ َ بعثت أنـا والـساعة كهـاتني؛ ويقـرن بـني ُ:ُ َْ ُ َ ْ ََّ َ َ َ ُُ ْ ُ ِْ َ َ َُ َ ِ
ُإصبعيه السبابة والوسطى، ويقول ُ َ ْ َّ َْ ُ َ َ َّ َ َ َْ ْ ِ ِ ِأما بعد فإن خري احلديث: ِ ِ َْ َ ْ ََّ َُّ ِ َ ْ َ ٍ كتاب اهللاَِّ، وخري اهلدى هدى حممد، َ َِّ َْ ُ َ َ َ َُ َ ُُْ ُ

ٌورش األمور حمدثاهتا، وكل بدعة ضاللة َ ََ َ َُّ ٍ َ َ َْ ُ ُ َِ َ ُّْ ُ ِ ُ ُ      )٦( "احلديث ... ْ

                                                
   .١٠٣ سورة آل عمران آية  (1)
   .١٥٣سورة األنعام آية  (2)
  .٨٢ ص سبق تخريجه  (3)
   .٨٦٧ ح٢/٥٩٢كتاب الجمعة، باب تخفيف الصالة والخطبة  (4)
  . حدثَِني محمد بن الْمثَنَّى حدثَنَا عبد الْوهاِب بن عبِد الْمِجيِد عن جعفَِر بِن محمٍد عن َأِبيِه:سند الحديث (5)
  :دراسة الحديث (6)
  : سة رجال السنددرا: أوالً

 قبل تغير ثقة البصري محمد أبو الثقفي الصلت بن المجيد عبد بن الوهاب عبد :عبد الوهاب بن عبد المجيد
  ) ٣٦٨تقريب التهذيب ص ( سنين بثالث موته



 ١٩٧

   
ُخـط لنـا رسـول اهللاَّ :قَـالَ  أخرج اإلمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضـي اهللا عنـه         -*  َُ َ َ َّ َ  

َّ ِ صىل اهللاَُّ َ عليه وسَ َ ِْ َ َ لم خطاَ َ َّثم ،َّ َ قالُ َهذا سبيل اهللاَِّ، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شامله ثم قـال : َ َ ُ َُّ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ًَ ُ َُّ َ ُ َِ: 
ٌهذه سبل  ُ َُ ِ ُقال يزيدِ ِ َ َ ٌمتفرقة :َ َ َِّ َعىل كل سـبيل منهـا شـيطان يـدعو إليـه، ثـم قـرأ  ،َُ َ َّ ْ َ ْ ََ ُ َِ َِ ِّ َِ ُ َْ ْ ٌُ َ َ ٍ ِ M  L   K   J

 R   Q  P  ON  MWV   U   T  S    )١(   L" )٢( .   
وهذا التعبير النبوي يبدو واضحا وضوح الشمس، بأنه لما حـاد النـاس عـن القـرآن                   

 وحكموا أهواءهم وآراءهم، افترقوا وحادوا عن مصدر قـوتهم          ،والسنة، وغابت عنهم تعاليمهما   
  .وعزتهم

م، فـيعلمهم أن األمـر      وهذا هو النبي صلى اهللا عليه وسلم يبين لقريش هذا المنهج القوي              
  . فيهم والغلبة لهم، ما داموا  معتصمين بأمر اهللا تعالى 

: عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال        ) ٤( بسنده   )٣(أخرج اإلمام أحمد في مسنده       - ١٠٩
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسْيا معرش قريش فإنكم " ... :قَاَل ر ْ َ َ َُ َّ ِ َ ُ ٍَ َ ؛ْ ُأهل هذا األمر ما مل تعـصوا اهللاََّ ْ َ َْ ْ َ َ ِْ َ ْ َ ُ َ 

                                                                                                                                          
ورواية الشيخان عنه تحمل على ما قبل ) ٦٠الكواكب النيرات ص(ذكره ابن الكيال في كتابه: قال الباحث

  .ا أشرت في أكثر من موضع، وقد تابعه في الرواية عن جعفر، سليمان بن بالل، وسفيان االختالط، كم
  .ثقة ، وخالصة القول أنه ٨١ سبقت ترجمته ص:جعفر بن محمد

  وباقي رجال السند ثقات
  :تخريج الحديث : ثانياً

هللا صلى اهللا عيه وسلم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول ا
كتاب الجمعة، باب تخفيف الصالة   في، بجزء منه،  موقوفا عن ابن مسعود، وأخرجه مسلم٦٨٤٩ ح٦/٢٦٥٥

، من طريق سليمان بن بالل، وسفيان، كالهما يتابع عبدالوهاب في الرواية عن جعفر  ٨٦٧ ح٢/٥٩٢والخطبة 
  .بن محمد به

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  . في صحيحهرواه مسلم

   .١٥٣سورة األنعام آية  (1) 
   .٨٥ ص سبق تخريجه (2)
    .٤٣٨٠ ح١/٤٥٨ (3)
  .حدثَنَا يعقُوب حدثَنَا َأِبي عن صاِلٍح قَاَل ابن ِشهاٍب حدثَِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن عتْبةَ: سند الحديث (4)



 ١٩٨

َفإذا عصيتموه، بعث إليكم من يلحاكم كام يلحى َ ْ َ َ ُ َ َْ ْ َ َُ ْ َ َ ْ ْ ُ َْ َ ُ ُُ ِ َِ ُهذا القضيب، لقضيب يف يده، ثم حلا قضيبه  )١(َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َََ َّ َ ِ ٍ ْ َ
ِفإذا هو أبيض يصلد ْ ْ َ َُ َُ َ َ ِ َ"ُ  )٢(  .  

                                                
النهاية في غريب األثر    : انظر ( شيئاً يدع ولم عنده ما أخَذ إذا ولَحته قَشَرها إذا العصا تَولَح القْشَر : اللَّحت(1)

: تحقيـق ، للزمخشري،  الفائق في غريب الحديث   ،  ١/١٢٠غريب الحديث للخطابي    : ، وانظر ٤/٤٤٧البن األثير   
  ). ٢،٣/٣١٠ ط–  لبنان– دار المعرفة ،محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي

   :      دراسة الحديث  (2)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

اية عـن    في الرو  اً بلفظه، من طريق مصعب الزبيري، يتابع يعقوب       ٥٠٢٤ ح ٨/٤٣٨أخرجه أبو يعلى في مسنده      
  أبيه إبراهيم بن سعد به

   من طريق القاسم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن مسعود به٨٥١٣ ح٨/٢٣٩وأخرجه الطبراني في األوسط 
 ،٨٥٣٤ ح٤/٥٤٨، والحاكم فـي المـستدرك   ٢٢٤١٥ ح٥/٢٧٤ ، ١٧١١٠ ح٤/١١٨وأخرجه أحمد في مسنده    

 ٢٦٢/ ١٧ ،والطبراني في الكبير   ٦١٩ ح ١/٨٦ والطيالسي في مسنده     ،يخرجاه لم و اإلسناد صحيح  حديث :وقال
. د: تحقيـق  ، ،  أبو عمرو الداني، في السنن الواردة في الفتن ٣٧٧١٨ ح ٧/٥٢٦بي شيبة   وابن أ  ،٧٢٢،  ٧٢٠ح

بلفـظ  ، جميهم،   ٢/٤٨٥هـ،    ١٤١٦ ،   ١، ط  الرياض –دار العاصمة   ،  ضاء اهللا بن محمد إدريس المباركفوري     
  . عنه ، عن أبي مسعود األنصاري رضي اهللا"، وفيه سلط عليكم شرار خلقهوالته وإنكم فيكم األمر هذا نإ"
 قـال " ولفظـه ،  ١٦٣٢٣ح ٨/١٤٤ في السنن الكبـرى والبيهقي ،١٣٣٣ ح ١/٢٧٨ في المسند    الشافعي أخرجهو

 مـن  ،"الجريـدة  هذه تلحى كما فتلحون عنه تعدلوا نأ الإ الحق على كنتم ما األمر بهذا الناس أولى أنتم لقريش
  .صحيح بسندمرسال،   عطاءطريق
  :الحكم على الحديث : ثالثاً
ولعله بطرقه هذه يقوي بعضها بعضاً، وإن كان في طرقه مقال           الحديث في سنده ضعف النقطاعه،      :  الباحث قال

  .لكنها تتقوى بضعفها، واهللا أعلم
 بـن  اهللا عبد ،أبيه عم عن مسعود بن عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد رواية من نهأ إال ثقات رجاله: ابن حجر قال  

  ) .١٣/١١٦ري فتح البا .( يدركه ولم مسعود
 )أي صالح بن كيسان (وخالفه: وللحديث شاهد من حديث أبي مسعود األنصاري رضي اهللا عنه، قال ابن حجر

 أبي عن عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد عن ،الرحمن عبد بن محمد بن القاسم عن فرواه ،ثابت أبي بن حبيب
 من اهللا عبيد سماع وفي ،احمد أخرجه الحديث "تهوال وأنتم فيكم األمر هذا يزال ال "ولفظه األنصاري مسعود

 في الشافعي أخرجه يسار بن عطاء مرسل من شاهد وله ،وفاته سنة في الخالف على مبني ،نظر مسعود أبي
 عطاء إلى صحيح بسند طريقه من ١٦٣٢٣ح ٨/١٤٤ في السنن الكبرىوالبيهقي ،١٣٣٣ ح١/٢٧٨المسند 
 هذه تلحى كما فتلحون عنه تعدلوا نأ الإ الحق على كنتم ما األمر بهذا الناس أولى أنتم لقريش قال" ولفظه
  ) .١٣/١١٦فتح الباري  :  انظر(".الجريدة



 ١٩٩

عن النَِّبـي    عن ابن عمر رضي اهللا عنهما،)٢(بسنده  )١(ه  أخرج اإلمام مسلم في صحيح    - ١١٠
ُ إن اإلسـالم بـدأ غريبـا، وسـيعود غريبـا كـام بـدأ، وهـو يـأرز":صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ     َ َ َِ ْ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ً ُ ُ َ ً ََ ََ ِ َِ َ َ ِ ْ َّ َبـني   )٣( ِ ْ َ

َاملسجدين كام تأرز احلية يف جحرها  ْ ُِ ِ ُِ َّ ْ َْْ َُْ َ َ َِ ْ َ ِ" )٤(.   
فالبعد عن الكتاب والسنة سبب في الفرقة، حتى يصبح المتمسكون بدينهم غربـاء فـي                 

    .أقوامهم؛ ألنهم على الحق المبين
 واإلخـالل  النقص سيلحقه ثم ،وظهر انتشر ثم وقلة الناس من آحاد فى بدأ اإلسالم نإ "

  .)٥("  بدأ كما أيضا وقلة آحاد فى إال يبقى ال حتى

                                                                                                                                          
 بـن  الـرحمن  عبد بن محمد بن القاسم خال الصحيح رجال أحمد ورجال ،والطبراني أحمد رواه :وقال الهيثمي 

   .٥/٣٤٩،  هـ١٤١٢ -دار الفكر، بيروت  ،مجمع الزوائد:  انظرثقة وهو ثارالح
ـ  ، وفي ١٥٥٢ ح ٤/٦٩وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة        ،مظالل الجنة في تخريج السنة البن أبـي عاص

   . ١١١٩، ١١١٨ح٢/٢٨٩،٢٩٠ ،م١٩٩٣-هـ١٤١٣ ،٣ ط- بيروت–المكتب اإلسالمي 
   .١٤٦ح ١/١٣١نالمسجدي بين يأرز وإنه غريبا وسيعود غريبا بدأ اإلسالم أن بيان باب كتاب اإليمان، (1)
حدثَِني محمد بن راِفٍع والْفَضُل بن سهٍل الَْأعرج قَالَا حدثَنَا شَبابةُ بن سواٍر حدثَنَا عاِصم وهـو                 : سند الحديث  (2)

رمِن عاب نَأِبيِه ع نع ِريمٍد الْعمحم ناب.   
  ) .١/٧٨النهاية في غريب األثر البن األثير  (افيه بعض إلى بعضه ويجتمع إليها ينضم أي(3)
   :        دراسة الحديث (4)
  :دراسة رجال السند : أوالً

   .صـدوق  خراسـان  مـن  أصـله  البغـدادي  األعـرج  إبراهيم بن سهل بن الفضل :الفضل بن سهل األعرج   
  ) .٤٤٦تقريب التهذيب ص(

 الحسين بن أحمد وقال، جيد حديث يفوته ال كان ألنه ه،عن أحدث ال أنا :داود أباوثقه النسائي، وابن حبان، وقال      
 خمس سنة مات ،صدوق :حاتم أبو وقال ،الذكاء في يعني :الخطيب قال ،الدواهي أحد كان :الصوفي إسحاق بن

، التعـديل والتجـريح     ٩/٧، الثقات البن حبـان      ٧/٦٣الجرح والتعديل البن أبي حاتم      :انظر (ومائتين وخمسين
   ) .٨/٢٤٩، تهذيب التهذيب ٣/١٠٥٠لباجي ل

 عن شبابة بن سـوار، محمـد بـن رافـع           وهو صدوق، كما قال ابن حجر، وقد تابعه في الرواية         : قال الباحث 
  .وهوثقة

  .وباقي رجال السند كلهم ثقات
  :تخريج الحديث : ثانياً

 بـين  يـأرز  وإنـه  غريبـا  عودوسـي  غريبا بدأ اإلسالم أن بيان بابكتاب اإليمان،   أخرجه مسلم في صحيحه،     
  . بلفظ فيه فطوبى للغرباء، دون ذكر جملة يأرز، عن أبي هريرة ١٤٥ح ١/١٣٠نالمسجدي

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
  .رواه مسلم في صحيحه 

   .٢/١٧٧شرح النووي على مسلم  (5)



 ٢٠٠

 
  

لقد ابتلي كثير من أهل اإلسالم في هذه األزمان بخصلة مشينة، تمتد جذورها إلى زمـن                
الجاهليين المشركين، وكانت حرب هذه الخصلة مقصداً من مقاصد بعثة رسـول اهللا صـلى اهللا                

طالها وإحالل القاعدة   بل نزل القرآن الكريم بإب    ) التعصب(عليه وسلم إلى العالم ، تلك هي خصلة         
̄     M  7 8 و )١(M  «  ª  ©    ̈ §L الشريفة مكانها   ®  ¬L)٢(    

عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهمـا   )٤( بسنده )٣(أخرج اإلمام البخاري في صحيحه      - ١١١
َّكنــا:  قــال ٍ يف غــزاةُ َ َ َيف جــيش فَكــسع )٥( ِ ْ ََ َ ٍ ًرجــل مــن املهــاجرين رجــال )٦( ِ ُُْ َ َ ْ َُ َِ ِ ِ َ مــن األنــصار فقــال ٌ َْ َ ِ َ ْْ َ ِ

ُّاألنصاري َِ ْ َ ُّيا لألنصار،ِ وقال املهاجري: ْ َ َ َ َِ ِ ُْ َ َْ َْ ِيا للمهـاجرين، فـسمع ذلـك رسـول اهللاَِّ صـىل اهللاَُّ عليـه : َ ِ ِْ َ َ َ َ ََ ُ ْ ََ َّ ُ َ َ َُ َ َ ِ ِ
َوسلم فقال ََّ َ َ َ ِما بال دعوى اجلاهلية ":َ ِ َِّ ََْ َ ْ َ َ، قالوا يـا رسـول اهللاَِّ كـسعَُ ََ ُ ََ َ ُ ْ رجـل مـن املهـاجرين رجـال مـن َ ُ َ َ ْ ُِ ًِ َُْ َِ ِ ٌ

َاألنصار،ِ فقال َْ َ َ ْ ٌدعوها فإهنا منتنة: َ ََ ِْ ُ َ َّ َ ُ َ، فسمع بذلك عبد اهللاَِّ بن أيب فقال فعلوها، أمـا واهللاَِّ لـئن رجعنـا َِ ْ َ ْ َ َ ٍّ َ ُ ْ ْ ََ َ َِ ِ َِ ُ ََ َُ َ َ َ َ َُ َ َ ِ
َّإىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل ْ ْ ََ ََْ ََ َّ َ ُْ َِ ِ ُِّ َ ِ ْ َ َ فبلغ النبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم، فقام عمر فقالِ َّ َ ََ َ َ َ َُ َ َ َ َ َُّ ََ ْ َ َِ َّ ِ َّ َيـا رسـول : َ ُ َ َ

َاهللاَِّ، دعني أرضب عنق هذا املنافق، فقال النبي صىل اهللاَُّ عليـه وسـلم َ َُّّ َ ََ ْ َ ْ َِ ِ َِ ُ ْ َّْ ِ َِّ َ َ َُ َ ُْ َِ َ َّدعـه ال يتحـدث النـاس أن : َ َ ُ َ ُ ْ ََّ َّ َُ َ َ
ُحممدا يقت ًْ َ َّ َ ُل أصحابهُ َ َ ْ َ ُ ")٧( .  

                                                
   .٧٨سورة الحج آية  (1)
   .    ١٠ سورة الحجرات آية  (2)
    .٤٦٢٢ ح٤/١٨٦١ة المنافقون كتاب التفسير، سور (3)
  .حدثَنَا عِلي حدثَنَا سفْيان قَاَل عمرو: سند الحديث (4)
 بين كانت التي الطاغية مناة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فيها هدم التي وهيالغزوة هي غزوة المريسيع،      (5)
  .) ١٢٢/ ١٦عمدة القاري للعيني  (الهجرة من ست سنة في  كانت)٨/٦٤٩فتح الباري (البحر وبين المشلل قفا

والغالم  ) ٤/٣١٣النهاية في غريب األثر البن األثير     ( بيده دبره ضرب  أي ، وكسعه، الدبر ضرب وهو لكَسع ا (6)
  ) .١/٢٩٨ فتح الباري:انظر(الغفاري قيس بن جهجاه والمهاجري ،وبره بن سنان األنصاري

     :    دراسة الحديث  (7)
  : دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 بنحوه، من طريق الحميـدي ،     ٤٦٢٤ ح ٤/١٨٦٣أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة المنافقون         
 ٢٥٨٤ ح٤/١٩٩٨وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة واآلداب، باب نصر األخ ظالمـا أومظلومـا           
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 والتعصب إلـى الطوائـف،      االنتماء ، وهي   الدعوىيبين النبي صلى اهللا عليه وسلم ذم هذه         
، اآلبـاء  إلـى  باالسـتغاثة   من انتمـاء الجاهلية أهل حتى وصفها بدعوى الجاهلية، لما كان من  

 تثيـر  ،مؤذيـة  خبيثة  ألن كل الدعوات غيرها    ؛) اإلسالم(وهي واحدة بدعوة ويأمرهم بالتداعي 
   .النار إلى وتؤدي ،الباطل على والتقاتل ،الحق غير على الغضب

ـ                 ستغل مـن   ونجد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم سابق إلى وأد هذه الدعوة الخبيثة، قبل أن تُ
  .قبل المنافقين والمعادين، الذين يعملون على إثارتها بين المسلمين 

ة، حـد نفسه عندما سبه المنافق ابن سلول، وأمر بالو       والنبي صلى اهللا عليه وسلم لم يتعصب ل       
ُدعه ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه ":فقال لعمر َ َ ْ ُ َ ُ ْ ََ َُ ُ ً َّ َّ َْ َُ َّ ََ ُ َّ َ".   

عن ابن مسعود رضي اهللا عنه، يرفعـه         )٢(بسنده   )١( أخرج اإلمام أبو داوود في سننه        - ١١٢ 
َن نرص قومه عىل غري احلـق، فهـو كـالبعري الـذي ردي فهـو َ م":قَاَل )٣( صلى اهللا عليه وسلم  للنبي َ ِّ َ َ َ ُ ْ ُْ َُ َ َُ ْ َِ َِّ ْ َِ َِ ِّ َْ َ َ َ َ

ِينزع بذنبه َِ َ ُ َ ْ ُ )٥( " )٤(.   

                                                                                                                                          
، أربعتهم يتـابع    عمر أبي وابن الضبي عبدة بن وأحمد حرب بن وزهير شيبة أبي بن بكر أبوبنحوه، من طريق    

  .عليا في الرواية عن سفيان به 
، بنحوه، من طريق ابن     ٣٣٣٠ ح ٣/١٢٦٩وأخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية          

  .جريج 
الحديث، بنحوه، من طريق أيوب، كالهما يتابع سفيان في الرواية عن عمرو            وأخرجه مسلم في الكتاب والباب و     

  .  بن دينار به 
  :  الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه الشيخان 
   .٥١١٧ ح٢/٧٥٣ كتاب األدب، باب في العصبية  (1)
ن حرٍب عن عبِد الرحمِن بِن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد عـن    حدثَنَا النُّفَيِلي حدثَنَا زهير حدثَنَا ِسماك ب      : سند الحديث  (2)
  .. .  وساق الحديث موقوفاَأِبيِه

ِبيِه قَـاَل  حدثَنَا ابن بشَّاٍر حدثَنَا َأبو عاِمٍر حدثَنَا سفْيان عن ِسماِك بِن حرٍب عن عبِد الرحمِن بِن عبِد اللَِّه عن أَ        )٣(
هونَح ٍم فَذَكَرَأد ٍة ِمنِفي قُب وهو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص تُ ِإلَى النَِّبييانْتَه.   

  ) .٢/٥١٩التهاية في غريب األثر : انظر( وال يستطيع الخالص ك ذنبهر، ويحسقَط أي : تَردى(4)
   :        دراسة الحديث (5)
  : رجال السند دراسة: أوالً

 المغيرة أبو الكوفي البكري الذهلي خالد بن أوس بن حرب بن الميم وتخفيف أوله بكسر سماك: ِسماك بن حرب  
  ).٢٥٥تقريب التهذيب ص (تلقن ربما فكان بأخرة تغير وقد مضطربة خاصة عكرمة عن وروايته صدوق

والـذهبي،   وابن شاهين،   يخطئ كثيرا،  :قالوالعجلى، إال في روايته عن عكرمة، وابن حبان و         وثقه ابن معين،  
 حـديثا  أصـح  سماك :أبيه أبيه عن أحمد بن صالح وقالوضعفه شعبة، والثوري، وصالح جزرة، وابن خراش،   
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 إذا كالبعير وهلك اإلثم في وقع    فالمسلم ال يتعصب لبني جنسه أو لمذهبه وجماعته، وإال          
  . )١( الخالص على يقدر وال بذنبه ينزع فصار بئر في تردى

ْ َمـن ":  قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم        :قَاَلعن أبي هريرة      أخرج مسلم في صحيحه    -*  َ
ٍقتل حتت راية عمية ِ ٍ َِّ ِّ َ َ َ ْ َ َ ِ يغضب للعصبة،ُ َِ َ َ ُْ َ ْ ِ ويقاتل للعصبة، فليس من أمتي ،َ ِ ِ ِ َِّ ْ ُُ ْ َ َ َ َ ََ ْ َُ َ" )٢( .  

 التـي  ديانتهم للمذهب التعصب جعلوا قد :صبيقول صاحب إعالم الموقعين في ذم التع      
 ويـصلون  ،ويعـادون  يوالـون  سـبيلها  وفـي  يتجرون، بها التي أموالهم ورؤوس يدينون، بها

                                                                                                                                          
 كمـا  وهو ،ثقة صدوق :حاتم أبو وقال ،الحديث مضطرب :أحمد عن طالب أبو وقال ،عمير بن الملك عبد من
 بـن  زكريـا  وقال مضطربة فقال عكرمة عن سماك رواية ،المديني بنال قلت :شيبة بن يعقوب وقال ،أحمد قال
 فـي  وهو ،مضطربة خاصة عكرمة عن وروايته :يعقوب قال ،الحديث في ضعيف سماك المبارك بنا عن عدي
 :النسائي وقال بآخره منه سمع فيمن أنه نرى إنما المبارك بن قاله والذي ،المتثبتين من وليس صالح عكرمة غير
 قبل تغير قد وكان ،تركه أحدا أعلم ال مشهورا رجال كان مسنده في البزار وقال ،شيء حديثه وفي بأس به ليس
 حـسان  وأحاديثه الكوفة أهل تابعي كبار من وهو اهللا شاء إن مستقيم كثير حديث ولسماك :عدي بنا وقال ،موته
، الكامـل فـي     ٤/٢٧٩أبي حـاتم    ، الجرح والتعديل البن     ١/٤٣٦الثقات للعجلى :انظر( به بأس ال صدوق وهو

،تهذيب التهـذيب  ١/٤٦٥، الكاشف للذهبي   ١/١٠٧، تاريخ أسماء الثقات البن شاهين       ٣/٤٦٠الضعفاء البن عدي  
  ) .٤/٢٠٤البن حجر
   . وروايته هنا عن غير عكرمةهو صدوق كما قال ابن حجر: قال الباحث

 بـن ا قـال  ،مـستقيم  صحيح عنه فحديثه وشعبة نسفيا مثل قديما منه سمع منف: أما اختالطه، فقال ابن الكيال    
   .ومئـة  وعـشرين  ثـالث  سـنة  وتـوفي  ماجـة  وابن والنسائي والترمذي داود وأبو مسلم له روى المبارك

  ) .١/٤٥الكواكب النيرات البن الكيال : انظر(
  .وقد روى عنه سفيان في هذه الرواية، مع زهير : قال الباحث

  .وباقي رجال السند ثقات 
  : تخريج الحديث : ثانياً

، والبيهقي في الـسنن الكبـرى،   .."من أعان قومه على ظلم فهو "  بلفظ ٤٢٩٢ ح ١/٤٤٩أخرجه أحمد في مسنده     
، وفي  شـعب اإليمـان،   "من أعان على ظلم" بلفظ٢٠٨٦٩ ح١٠/٢٣٤كتاب الشهادات، باب شهادة أهل العصبية 

مجلس   وأخرجه أبو عبد اهللا الدقاق في        ،"ن قوما من أعا "بلفظ    ، ٧٦٦٧ ح ٦/١٢٣في التعاون على البر والتقوى      
الشريف حاتم  : تحقيق   ،محمد بن عبدالواحد بن محمد األصبهاني أبو عبداهللا       ل ،إمالء في رؤية اهللا تبارك وتعالى     

 يتـابع  ،، ثالثتهم  من طريـق إسـرائيل       ٢٢٢ص م،١٩٩٧،  ١ ط –  الرياض –مكتبة الرشد   ،  ىبن عارف العون  
  . سماك بن حرب به في الرواية عناًزهير
  :          الحكم على الحديث : ثالثاً

  . ١١٥٢١ح١/١١٥٣، وصححه األلباني في الجامع الصغير وزياداته الحديث إسناده حسن
   .١٤/١٨ للعظيم أبادي  شرح سنن أبي داود،عون المعبود: انظر (1)
   .٤٤ ص سبق تخريجه (2)
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 نـور  عـن  أبـصارهم  وأعمـى  وأصمهم التعصب أشقاهم فقد ويبغضون، ويحبون ويقطعون،
  . )١(آخر بمذهب هبالمذ ورد المهاترات، إلى الهوس بهم بلغ حتى والسنة، الكتاب: الوحيين

   
  :وفي ذم التعصب، قيل هذه األبيات  

  
  يقبل نٍص بدون بقولنا                 اليعمل الهدى أعالم وقول           
  والحديث القديم في وذاك                 بالحديث األخذ لـدلي فيه           
  المــاس له لمن يالينبغ                امـاإلم حنيفة وـأب الـق           
  المرتضى والكتاب الحديث على               تعرضا حتى يـباقوال أخذ           
  رةـالحج نحو ارـأش وقدقال                     الهجرة دار إمام ومالك           
  الرسول سوى مردود ومنه               ولـقب ذو منه المـك لـك           
  رويتم لما مخالفاً قولي                    رأيتم إن قال فعيوالشا           
  ارــاألخب المخالف بقولي               الجدار فاضربوا الحديث من           
  اقبضوا ذلك أصل بل قلته ما                واـالتكتب لهم الـق وأحمد           
  منفعة فيها إنـف بها واعمل               األربعة الهداة مقاالت فاسمع           
    )٢(  بيـبالن يكتفون والمنصفون               بـتعص ذي لـلك وقمعها           

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
م، ١٩٧٣ ، بيـروت –ار الجيـل    ، د طه عبد الرءوف سعد   : قيق  تح،  إعالم الموقعين البن قيم الجوزية    :انظر (1)
  . بزيادة بعض العبارات عليها، ١/٧

، ونقلها أبو اسحاق الحويني، في دروسه اقتـداء األئمـة            رحمه اهللا  المدني حفظ سعيد محمد شيخللاألبيات،   (2)
  . ، قام بتفريغها الشبكة اإلسالمية ٤٣بالصحابة، درس 
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 8 7MÖ  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ÌL)١( .   
 علـى  كانوا بأنهم ألجدادوا اآلباء تقليد سوى الشرك من فيه هم فيما مستند لهم ليس أي

    .)٢(ههنا الدين ؛بها والمراد أمة
 لى هدي النبي صلى اهللا عليـه وسـلم        مستند إ ال ى غير  األعم وهذه اآلية تحمل ذم التقليد    

 وهـو  -اللّـه  كرامة إلى الموصل الطريق سالك به، المتأسي فإن الحسنة، األسوة فهو   .وشرعه
 إنـا وجـدنا     :الكفار كقول السيئة، األسوة فهو -خالفه إذا- بغيره األسوة وأما -المستقيم الصراط

    .)٣(آباءنا على أمة
  ،سلم و عليه اهللا صلى الرسول دون هو من قول المرء أخذ :التقليد: " قال ابن تيمية

 عليه اهللا صلى الرسول قول أخذ وأما ،ذلك علينا حرم بل ،قوله وأخذ بإتباعه اهللا يأمرنا لم ممن
 طاعة و للحق وإتباع ،وتصديق إيمان بل تقليدا فليس ،وطاعته تصديقه اهللا فرض الذي سلم و

   .)٤(" ورسوله اهللا
عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنـه         )٦( بسنده   )٥(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     - ١١٣

َلتتبعن سنن من ق ":َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ   ْ َ َّ َُ ََ َّ َِ ْبلكم، شربا بـشرب، وذراعـا بـذراع، حتـى لـو َ َ ً َ ْ ْ َْ ََّ ٍ َُ َ ِْ ِ ِ ِِ ٍِ ً
ٍّسلكوا جحر ضب ْ َُ َُ َلسلكتموه، قلنا )٧(ََ ُْ َ َُ ُ ُ َيا رسول اهللاَِّ، اليهود والنصارى،قال: َْ ََ َ َ ُ َ ََ َ ََّ ُ ْفمن: ْ َ َ " )٨( .  

                                                
   .٢٢سورة الزخرف آية  (1)
   .١٦/٧٥الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ، ٧/٢٢٤ر القرآن العظيم البن كثير تفسي :انظر (2)

  . ١٦٠، للسعدي صالمنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير: انظر(3)  
   .٤/٧٨درء تعارض العقل والنقل البن تيمية (4) 
  .  ٣٢٦٩ ح٣/١٢٧٤ كتاب األنبياء، باب ماذكر عن بني إسرائيل (5)
 قَاَل حدثَِني زيد بن َأسـلَم عـن         )محمد بن مطرف   (حدثَنَا سِعيد بن َأِبي مريم حدثَنَا َأبو غَسان       : سند الحديث  (6)

  .عطَاِء بِن يساٍر
   .ماء يشرب وال طويال، يعيش : خالويه ابن قال الورل يشبه معروف حيوان الضب(7)

  ) .٥/٢٦١ر فيض القدي: انظر(
   :دراسة الحديث (8)
  :دراسة رجال السند : أوالً

   .يرسل وكان ،عالم ثقة ،المدني أسامة وأبو اهللا عبد أبو ،عمر مولى ،العدوي: زيد بن أسلم
  ) .٢٢٢تقريب التهذيب ص (
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 دفـع  إال بالتقليـد  غرضه إن ،الحق اتباع في وال الهدى في له غرض ال من شأن وهذا
   .)١(له ظهر إذا التبعه الحق مقصوده كان لو ألنه ؛لزمته إذا والحجة الحق

 ثـم  ،الكفر ال والمعاصي المخالفات في لهم الموافقة شدة عن كناية والتعبير في الحديث  
 قـد  نوره ألن ؛اإلسالم دين لغير االلتفات من ومنعهم ،اتباعهم عن النهي معناه خبر لفظ هذا إن
 فـي  فارس سنن أمته من كثير اتبع فقد معجزاته من وذا ،الشرائع نسخت تهوشرع ،األنوار بهر

 زخرفـة  فـي  الكتـابين  وأهل ،وغيرها الحروب في شعارهم وإقامة ومالبسهم ومراكبهم شيمهم
 الـضعفاء  علـى  الحدود وإقامة الرشا وقبول ،العوام يعبدها أن كاد حتى القبور وتعظيم المساجد

فـي   مبالغةعلى الرغم من ضيقه،    " بجحر ضب "صلى اهللا عليه وسلم     ، وعبر النبي    األقوياء دون
  .)٢(لوافقوهم الرديء الضيق ذلك مثل في دخلوا لو ،مناهجهم واتباعهم آثارهم اقتفائهم

هذا التقليد األعمى قادهم إلى التعصب والدفاع عن ما تمسكوا به، ففشا بيـنهم التنـازع                
  .واالختالف والتناحر 

  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
ـ     :انظر(يسار بن عطاء بينهما يدخل مرسل سعيد أبي عن أسلم بن زيد حاتم أبو قال ام جامع التحصيل فـي أحك

  ) .١/١٧٨المراسيل للعالئي 
  . هو ثقة وروايته هنا عن عطاء بن يسار: قال الباحث

  :تخريج الحديث : ثانياً
" لتتبعن سـنن مـن قـبلكم   "أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب االعتصام، باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم             

  .من طريق أبي عمرو الصنعاني " لو دخلوا"  بلفظ٦٨٨٩ ح٦/٢٦٦٩
مـن  " لو دخلـوا " بلفظ ٢٦٦٩ ح٤/١٠٥٤جه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب اتباع اليهود والنصارى          وأخر

يتابع أبا غـسان فـي     ) أبو عمرو الصنعاني، وحفص بن ميسرة     ( طريق حفص بن ميسرة، وأبي غسان، كالهما      
  .الرواية عن زيد بن أسلم به 

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
       .         رواه الشيخان 

ـ ال أحمد أشرف، و العدوي الحميد عبد عادل، و عطا العزيز عبد هشام : تحقيق،  بدائع الفوائد البن القيم    (1) ، جح
  .        ٨٩٠/ ٤،م١٩٩٦ – هـ١٤١٦ ، ١ ط- المكرمة مكة - الباز مصطفى نزار مكتبة

   .٣٦٦/ ١٠، شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٥/٢٦١فيض القدير للمناوي :   انظر(2)
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للنَّفس والتشَفِّي لحظوِظهـا    رسالمة صدِر المرء من الغش وخُلو نفِسه من نزعِة االنتصا         

غلَّ فيه وال حسد، يؤثر حقَّ اآلخرين على حقِّـه،    اللهي ِسمة المؤمن الصالح الهين اللَّين الذي
ممر الحياةَ دار ويعلم أن قرت دار من موِصلَةً إلـى   إذ ما حاجةُ الدنيا في مفهومه إن لم تكُ،وليس

  بل ما قيمةُ عيِش المرء على هذه البسيطة وهو يكِنز في قلبـه حـب الـذات والِغلظـة     ،اآلخرة
   ) .٢ (يفِرز بين الحين واآلخر ما يؤكِّد من خالِله قَسوةَ قلِبه و ،والفَظاظَة 

ُمـا خـري رسـول " :ها قَالَتْعن عائشة رضي اهللا عنهما أنََ  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه  -*  ُ َ ِّ ََ ُ
ْاهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم بني أمرين، إال أخذ أيرسمها ما مل َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ُْ َ َ َ ََ َّ َ ََّ َّ ِ ِ َ َ َ َ ِ يكن إثام، فإن كان إثام كان أبعد الناس َِ َّ َ َ ََ ْ َْ َ َ ًْ ًْ َ ِْ ِ ِ ُ َ

َمنه، وما انتقم رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم لنفسه،ِ إال أن تنتهك حرمة اهللاَِّ، فينتقم هللاَِِّ هبا َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ َ َْ ُ َُ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َّ ِ ْ َّ َ َّ ُ ْ" )٣(.  
ه وسلم لنفسه قط، وإنما كان المثل األعلى إلخوانـه،       فما انتصر رسول اهللا صلى اهللا علي      

  . ينتصر لحدود اهللا وأوامره، يدور مع الحق ويبينه ألصحابه
 ينتصر لنفسه، هذا االنتصار الـذي يـؤدي          من ونجد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم يذم       

  .بالمسلم إلى مقاطعة إخوانه والبعد عنهم 
َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه  أنس رضي اهللا عنه،     أخرج اإلمام البخاري في صحيحه عن        -*

ْال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا، وكونـوا عبـاد اهللاَِّ إخوانـا، وال حيـل ملـسلم أن  ":وسلَّم قَالَ  ََ ٍ ً ُِ ِ ِ ِْ ُ َُ َ َ َ َُّ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ُ َِ َ َ
َّهيجر أخاه فوق ثالثة أيام  ََ َِ َ َ َ ََ ْ ُ َُ ْ َ" )٤ (.  

 يجـوز  هـذا و الـسنة  ومنابذي والفسوق البدع أهل بهجران األحاديث وردت": حظةمال  
 ومعـايش  نفـسه  لحـظ  هجر فيمن هو إنما ؛أيام ثالثة فوق الهجران عن والنهي ،دائما هجرانه

   . )٥( "دائم فهجرانهم ونحوهم البدع أهل وأما ،الدنيا

                                                
   .٢٩سورة الفتح آية  (1)
   .٩٤ ص للفائدة من الموضوع،  يرجع مطلب العفو والصفح وما بعده، من هذه الرسالة (2)
    . ٩٨ صسبق تخريجه في مطلب العفو والصفح (3)
   .١١٤ سبق تخريجه ص (4)
  .١/٢١٣ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي (5)
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  عـن بي هريرة رضي اهللا عنـه       عن أ  )٢(  بسنده )١(أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ١١٤
ِجتدون الناس معادن، خيارهم يف اجلاهليـة خيـارهم يف  ": رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ     ِ ِْ ُ َ َّ ْ ُ َ َُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ََّ ُ َ

ُاإلسالم إذا فقهوا،  ِ َ َ َِ ِ ْ ِ ِوجتدون رش النـاس ذا الـوجهني، الـذي يـأيت... ْ ِ ِْ َ ِْ َّ ْ ََ ْ َ َِ ََّ َُّ َ ِ هـؤالء بوجـه ويـأيت هـؤالء َ ٍ َِ َُ َُ َ ْ َ َِ ْ َ ِ
ٍبوجه ْ َ ِ") ٣( .  

 وبالكـذب  بالباطل متملق هو إذ ،المنافق حال حاله ألن ؛الناس شر الوجهين ذو كان إنما
   .)٤( الناس بين للفساد مدخل

 ،لـضدها  ومخـالف  منها أنه لها فيظهر يرضيها بما طائفة كل يأتي الذي هو :النووي وقال
 مداهنـة  وهي ،الطائفتين أسرار على االطالع على يلاوتح وخداع كذب ومحض نفاق وصنيعه
 بينهمـا  الفرق :غيره وقال ،محمود فهو الطائفتين بين اإلصالح بذلك يقصد من فأما قال ،محرمة

   )٥(األخرى عند طائفة كل ويذم األخرى عند ويقبحه عملها طائفة لكل يزين من المذموم أن
  .   وال يراعي مصلحة للمسلمين والمفسدة،مع مصلحته أينما دارتفذو الوجهين هذا يدور 

  
  
  
  

                                                
 إن لتعارفوا وقبائل شعوبا وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس أيها يا:  كتاب المناقب، باب قوله تعالى      (1)

   .٣٣٠٤ ح٣/١٢٨٨ أتقاكم اهللا عند أكرمكم
  .)ابن عمرو بن جرير(حدثَِني ِإسحاقُ بن ِإبراِهيم َأخْبرنَا جِرير عن عمارةَ عن َأِبي زرعةَ:  سند الحديث (2)
   :     ثدراسة الحدي (3)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث: ثانياً

، مختـصرا   ٥٧١١ ح ٥/٢٢٥١ أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب ما قيل في ذي الوجهين              
  .على لفظ ذي الوجهين، من طريق أبي صالح 

، ٢٥٢٦ ح٤/٢٠١٠باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعلـه        أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة واآلداب،         
بلفظ من أشر الناس ذي الوجهين، من طريق االعرج، وعراك بن مالك، وابن المسيب، في روايـات منفـصلة،          

  .يتابع أبا زرعة في الرواية عن أبي هريرة  ) أبو صالح، واألعرج، وعراك، وابن المسيب( أربعتهم
  :الحكم على الحديث : ثالثا
  .             الشيخان رواه
   .١٠/٤٧٤فتح الباري : انظر (4)
   .١٦/٧٩شرح النووي على مسلم : انظر (5)
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 ، على قلب رجل واحد أبـدا أهلهاهللا  ، ال يمكن أن يجمعإذا فشا الظلم والشح في مجتمع
 ويصدرون عن رأي واحـد،  ،والمشاعر الواحدة ، والفكر الواحد،ةبحيث يصيرون الروح الواحد

  . جزاء وفاقايمزقهم اهللا شر ممزق تعددت منهم األجساد، بل على العكسوإن 
 8 7 M  »      º  ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³L)١(،  

  .  )٢(M×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL 7 8 و 
فهذه اآليات تحذر من الظلم والشح، وتوصي باالبتعاد عنهما، لما لهما من أثر عظيم في                 

  . تفريق المجتمع وإهالكه
َأن عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما،          )٤(بسنده   )٣(اإلمام مسلم في صحيحه      أخرج   - ١١٥

َّاتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلامت يوم القيامة، واتقـوا الـشح؛  ":رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ       َ ُّْ ُ َ َُّ ٌ َِّ َِ َ َ َ َ َْ ُ ْ َْ ُ ُّ َُّّ ِ
َّفإن الشح ُّ َّ ِ َ أهلك م)٥( َ َ َ ْ ْن كان قبلكم، محلهم عىل أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهمَ َ ْ ْ َ َ ْ ُْ ُِ َ َ ْ َُّ َ َ ََ َ ُ َ َ ْ َْ ََ ِ ُ َُ َ َ َ " )٦(  .  

 مـن  ألنـه  ؛أنواعه أعظم الشح بأن إشعارا الظلم أنواع من نوع هو الذي الشح وعطف
  مـم األ مـن  " قـبلكم  كـان  من أهلك الشح فإن"  بقوله وجهه ثم ومن ،ولذاتها الدنيا حب نتائج

 االستئثار على وحرصا بالمال خالًب الغضبية بالقوة اسالوها أي " دماءهم سفكوا أن على حملهم" 
 استحالل ألن ؛وغيرها أموالهم من اهللا حرم ما أو نساءهم استباحوا أي " محارمهم واستحلوا " به

                                                
   .٥٩سورة الكهف آية  (1)
   .٩سورة الحشر آية  (2)
   . ٢٥٧٨ ح٤/١٩٩٦كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم  (3)
  . بِن قَعنٍَب حدثَنَا داود يعِني ابن قَيٍس عن عبيِد اللَِّه بِن ِمقْسٍمحدثَنَا عبد اللَِّه بن مسلَمةَ: سند الحديث (4)
(5)الشُّح : خْل أشدخل من المنع في أبلَغُ وهو البص مع البخُل هو :وقيل ،البخل :وقيل ،الِحراد في الباألمور أفْر 

   .والمعروف بالماِل الشُّحو بالماِل البخل :وقيل ،عام والشح وآحادها
  ).٢/١١٠٦النهاية في غريب األثر البن األثير(

   :دراسة الحديث (6)
  : دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :    تخريج الحديث : ثانياً

  .أخرجه مسلم في صحيحه
  :الحكم على الحديث : ثالثاً

  .رواه مسلم في صحيحه 
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ـ  بذل في ألن ؛ذكر ما سبب الشح كان وإنما ،الظلم أنواع لجميع جامع المحارم  والمواسـاة  الالم
 الـدماء  سـفك  من وتغادر تشاجر إلى يجر وذلك ،وتقاطع تهاجر اإلمساك وفي ،وتواصالً تحابياً

  .المحارم واستباحة
 قـبح  بـشدة  إيذانا، الظلم وذكر الشح ذكر بالذات الحديث مقصود أن عرف السياق ومن

 أعظم هو الذي ماءالد سفك على حامال جعله حيث ،المفاسد أفظع إلى بصاحبه يفضي وأنه الشح
  .)١( الوخيمة العواقب وأخبث الذميمة األفعال
 :قَـالَ عن أبي هريرة رضي اهللا عنـه         )٣(بسنده   )٢(  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     - ١١٦

      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسُيتقـارب الزمـان ":قَاَل ر َ َ ََّ َُ َويـنقص العمـل ويلقـ )٤( َ ُْ ُ ُْ َ ََ َ ُ ُى الـشح ويكثـر َْ َُ ْ َُّ ُّ
ُاهلرج قالوا َ ُ ْ َوما اهلرج؟ قال: َْ َ ُ َْ ُالقتل القتل: ََْ ْ ُ ْْ َْ َ ")٥( .    

 حتـى  ،أحوالهم اختالف على الناس قلوب في فعد النبي صلى اهللا عليه وسلم وقوع الشح   
 بخلوي ،غيره تعليم يترك حتى بصناعته الصانع ويبخل ،والفتوى التعليم فيترك بعلمه العالم يبخل
   .وهذه كلها سبب في الغيض والحقد بين أفراد المجتمع الواحد )٦( الفقير يهلك حتى بماله الغني

                                                
   .١/١٣٤ فيض القدير: انظر (1)
   .٥٦٩٠ ح٥/٢٢٤٥كتاب األدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل  (2)
  .حدثَنَا َأبو الْيماِن َأخْبرنَا شُعيب عن الزهِري قَاَل َأخْبرِني حميد بن عبِد الرحمِن: سند الحديث (3)

 البركة تذهب :وقيل ،القيامة يوم قرب المراد :وقيل ،والطول بالقصر والنهار الليل في التفاوت يظهر ال :قيل(4) 
 صدور تتقارب :وقيل ،الخير وعدم الشر في الزمان ذلك أهل يتقارب المراد :وقيل ،بسرعة والليلة اليوم فيذهب
   . )٢/٥٢٢فتح الباري : انظر . (الفتن لكثرة أحد مدة وتطول الدول

   :       دراسة الحديث (5)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 
  :تخريج الحديث : ثانياً

 ٤/٢٠٥٦ الزمـان  آخر في والفتن الجهل وظهور وقبضه العلم رفع بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العلم،       
  . بلفظ فيه ويقبض العلم، من طريق يونس، يتابع شعيباً في الرواية عن الزهري ١٥٧ح

 بنحوه، من طريق سـعيد بـن   ٦٦٥٢ ح٦/٢٥٩٠صحيحه، كتاب الفتن، باب ظهور الفتن     وأخرجه البخاري في    
  .المسيب، يتابع حميداً في الرواية عن أبي هريرة به 

  : الحكم على الحديث : ثالثاً
  .           رواه الشيخان 

   .١٣/١٧فتح الباري : انظر (6)



 ٢١٠

عن النَِّبـي  عن أبي ذر رضي اهللا عنه،    )٢(بسنده   )١( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ١١٧
َيا عبادي إين حرمت الظلم عىل  ":عالَى َأنَّه قَاَلصلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفيما روى عن اللَِّه تَبارك وتَ       َْ َ ََ ْ َّ َُّ ُ ِّ ِ ِ ِ

َُنفيس، وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا َ َ َ َُ َْ ً َّ ْ َْ ُ ُ ََ ُ َ َ َ ِ   .  )٣("احلديث ...ْ
 حرم الظلم على نفسه بل هو مستحيل في حقه تبارك وتعالى، وحرم             – عز وجل    –فاهللا  

لما للظلم من عواقـب  "  فال تظالموا " ، وأوصى بقوله محذراً اهللا تبارك وتعالى الظلم على عباده  
وخيمة تفشو في المجتمع، فتستباح الدماء واألموال بغير وجه حق، فيكـون المـصير الهـالك                

¸  M  »      º  ¹ 7 8  والدمار،   ¶  µ   ´  ³L)٤(.  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .٢٥٧٧ح ٤/١٩٩٤كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم  (1)
 ) ابن محمـٍد الدمـشِْقي     (حدثَنَا عبد اللَِّه بن عبِد الرحمِن بِن بهرام الداِرِمي حدثَنَا مروان يعِني            :سند الحديث  (2)

  .لْخَولَاِنيحدثَنَا سِعيد بن عبِد الْعِزيِز عن رِبيعةَ بِن يِزيد عن َأِبي ِإدِريس ا
  .حدثَِنيِه َأبو بكِْر بن ِإسحقَ حدثَنَا َأبو مسِهٍر حدثَنَا سِعيد بن عبِد الْعِزيِز ِبهذَا الِْإسنَاِد غَير َأن مروان َأتَمهما حِديثًاو

   :        دراسة الحديث (3)
  :دراسة رجال السند : أوالً

 ،مسهر أبو وقدمه باألوزاعي أحمد سواه ،إمام ثقة ،الدمشقي التنوخي العزيز عبد بن  سعيد : العزيز سعيد بن عبد  
  ).٢٣٨تقريب التهذيب ص . (أمره آخر في اختلط لكنه

 ولم يعين من سمع منه قبل االختالط، إال أن أبو مسهر هو من قال ١/٤١وذكره ابن الكيال في الكواكب النيرات       
 عنه هذه الرواية وتابع فيها مروان ابن محمد، وهو ممن سمع من سعيد بن عبـد العزيـز              باختالطه، وقد روى  

  .متقدما
  : تخريج الحديث: ثانياً

بنحوه، من طريـق    ٢٥٧٧ ح ٤/١٩٩٤أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم            
  . أبي أسماء، يتابع أبا إدريس في الرواية عن أبي ذر به 

  :الحكم على الحديث : ثاًثال
  .  رواه مسلم في صحيحه 

   .٥٩سورة الكهف آية  (4)
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 ٢١٢

  التحذير من الفرقة: المطلب األول
  

ر جليـا مخـاطر   تها والفرقة وأسبابها، يتضح للناظ    بعد طول الحديث عن الوحدة ومقوما       
7 ا اإلسالم مـن الفرقـة       الفرقة، التي تهدد المجتمع وتهدم أركانه وبنيانه المتماسك، لذا حذرن         

 8 M  GF  E  D  C  B  AL)7 8 و ،)١  M  M  L  K  J
  WV   U   T  S    R   Q  P  ONL)٢(.   

 .فهذه اآليات وغيرها تحمل التحذير من الفرقة واالبتعاد عن كل طريق يؤدي إليها

عليـه  أخرج اإلمام الترمذي في سننه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النبي صـلى اهللا                 -* 
َعليكم باجلامعة وإياكم والفرقة": وسلم قال َ ْ ْ َّ ْ ُْ ْ ََ َ َ َُ ِ ِ َ َْ ِ ُ" )٣ (.  

َأن النَِّبـي   أخرج اإلمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى األشعري رضـي اهللا عنـه،            -* 
َيـرس ":صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم بعثَ معاذًا وَأبا موسى ِإلَى الْيمِن قَـالَ            ِّ َا وال تعـرسا وبـرشا وال تنفـرا َ ِِّّ َ ُ َُ ََ َ َ َ ََ َِّ

ِوتطاوعا وال ختتلفا  َ َْ َ َ َ َ َ ََ" )٤( .   
فالنبي صلى اهللا عليه وسلم في هذه األحاديث يحذر من الفرقة المقيتة، التي صورها في               
األحاديث التي ذكرت بأنها من أفعال الجاهلية، حيث كان المجتمع كالسمك في البحر يأكل قويـه                

  .)٥(ه، يحكمهم قانون الغاب ضعيف
َأن النَِّبـي   عن جرير بن عبد اهللا البجلي       ) ٧(بسنده   )٦( أخرج اإلمام البخاري في صحيحه       - ١١٨

          تَنِْصتْ النَّاساِع اسدِة الْوجِفي ح قَاَل لَه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهًال ترجعـوا بعـدي كفـارا  ": فَقَـالَ  ،ص َّْ ُ َِ ْ َ ُ ِ َ
ٍرضب بعضكم رقاب بعضَي ْ َ َ ْ َ َُ ِ ْ ُ ُْ ِ" )٨(.    

                                                
   .١٠٣ سورة آل عمران آية  (1)
   .١٥٣سورة األنعام آية  (2)
   .٣٩صهذا الحديث سبق تخريجه من رواية اإلمام أحمد، في مبحث الوحدة فريضة شرعية،  (3)
  .١٩٢ صسبق تخريجه  (4)
  .من هذا البحث ) الوحدة فريضة شرعية(  يرجع إلى مطلب  للفائدة من الموضوع (5)
   .١٢١ ح١/٥٦ كتاب العلم، باب اإلنصات للعلماء  (6)
  .حدثَنَا حجاج قَاَل حدثَنَا شُعبةُ قَاَل َأخْبرِني عِلي بن مدِرٍك عن َأِبي زرعةَ بِن عمٍرو: سند الحديث (7)
   :دراسة الحديث (8)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  .رجال السند كلهم ثقات 



 ٢١٣

 هبعد فاثبتوا الدنيا فارق إذاوهنا يوصى النبي صلى اهللا عليه وسلم ويحذر أصحابه، بأنه           
 ال أي ،بالباطل أموالهم تأخذوا وال المسلمين تحاربوا وال ،والتقوى اإليمان من عليه أنتم ما على
 وال يتـأتى هـذا      )١( بعضهم بعـضا     المسلمين قابر ضرب في الكفار بأفعال شبيهة أفعالكم تكن

  .الفعل الشنيع إال من متفرقين متحاربين 

 فتكونوا ،بعض رقاب بعضكم يضرب مختلفين فرقا بعدي ترجعوا ال" وفي عون المعبود  
ـ  والمسلمون ،بعض رقاب بعضهم يضرب متعادون الكفار فإن ،للكفار مضاهين ذلك في  خونآمت

    )٢( "بعض اءدم بعضهم يحقن

ُكـان النـاس " :قَاَل، )٥(  ثَعلَبةَ الْخُشَِني  ي َأب عن )٤( بسنده   )٣(أخرج اإلمام أحمد في مسنده     -١١٩ َّ ََ
ِإذا نزل رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم منزال فعسكر تفرقوا عنه يف الشعاب واألودية، فقام يف َِ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ ََ َ ُ َِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َ َ ََ ْ ًِ ِّ َ َْ َ ْ ََ ِ َّ َ َّ َُ َ َ فقال ِ َ َ

                                                                                                                                          
  :                                                                                    =تخريج الحديث : ثانياً

 بلفظه، من طريق حفص بن      ٤١٤٣ ح ٤/١٥٩٩أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب حجة الوداع          
، بلفظه من طريق غندر، وفي كتـاب        ٦٤٧٤ ح ٦/٢٥١٨اب الديات، باب قوله تعالى ومن أحياها        عمر، وفي كت  

 بلفظه، من طريق سليمان بن حرب، وأخرجه مـسلم فـي            ٦٦٦٩ح٦/٢٥٩٤الفتن، باب الترجعوا بعدي كفارا      
فظـه، مـن    بل ٦٥ ح ١/٨١كتاب اإليمان، باب بيان معنى قول النبي صلى اهللا عليه وسلم الترجعوا بعدي كفارا               

عمر بن حفص، وغندر، وسليمان بن حرب، ومعاذ بن         ( ومعاذ بن معاذ، أربعتهم   ) غندر(طريق محمد بن جعفر   
  . يتابع حجاجاً في الرواية  عن شعبة به ) معاذ

، بلفظ ويلكم، أو يحكـم  ٥٨١٤ ح٥/٢٢٨٢وأخرجه البخاري في كتاب األدب، باب ما جاء في قول الرجل ويلك        
 بلفظه، وأخرجه مسلم في كتـاب  ٦٤٧٤ ح٦/٢٥١٨ب الديات، باب قوله تعالى ومن أحياها    ال ترجعوا، وفي كتا   

 بلفظ ويحكم أو ويلكم  ٦٦ ح ١/٨٢اإليمان، باب بيان معنى قول النبي صلى اهللا عليه وسلم الترجعوا بعدي كفارا              
  .عن ابن عمر به

  :الحكم على الحديث : اًثالث
  .رواه الشيخان 

  . ٢/٢٨١  شرح صحيح البخاري، للعينيعمدة القاري: انظر (1)
   .١٢/٢٨٨شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي  (2)
   .١٧٧٧١ ح٤/١٩٣  (3)
 بن حدثَنَا عِلي بن بحٍر قَاَل حدثَنَا الْوِليد بن مسِلٍم حدثَنَا عبد اللَِّه يعِني ابن زبٍر َأنَّه سِمع مسِلم: سند الحديث (4)

  .ِمشْكٍَم
 أبيـه  اسم في وكذا ،كثيرا اختالفا اسمه في واختلف ،بكنيته معروف مشهور صحابي الخشني ثعلبة بوأ:  هو (5)
 ممـن  كانجرثوم،  : ، وقيل جرثم :وقيل ،أصحابه عن سعد وابن الحمال وهارون ومسلم أحمد قاله ،مرهج :فقيل
  .)٧/٥٨صابة في تمييز الصحابة البن حجراإل: انظر(وسبعين خمس سنة  مات،الشجرة تحت بايع



 ٢١٤

َّإن َتفرقكم يف الشعاب إنام ذلكم من الشيطان، قال ِ َ َِ َِ ْ ْ ْ َُّّ ُ َّ ِّ ُْ َِ ِ َ َ ِ ِ َ َفكانوا بعد ذلك إذا نزلوا انـضم بعـضهم إىل : َ ُ َ َِ ِْ َُّ ُ َْ َ ْ َْ َ ُ ََ ََ ِ َ
َبعض حتى إنك لتقول لو بسطت عليهم كساء لعمهم أو نحو ذلك َِ َِ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ََ ََّ ْ َّ َ ْ ْ َُ ً ِ ُ َ َّْ ُ ُ ِ ٍ" )١.(    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   :دراسة الحديث (1)
  :دراسة رجال السند : أوالً

  . الرابعة، وقد صرح بالسماع في هذه الرواية المرتبةثقة مدلس من: الوليد بن مسلم
  .وباقي رجال السند ثقات 

  :تخريج الحديث: ثانياً
، من طريق ٢٦٢٨ ح٢/٤٧ضمام العسكر وسعته أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الجهاد باب مايؤمر من ان

عمرو بن عثمان، ويزيد بن قبيس، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب السير، النهي عن التفرق في الشعب 
، والبيهقي في السنن ٢٥٤٠ ح٢/١٢٦ ، والحاكم في المستدرك، كتاب الجهاد ٨٨٥٦ ح٥/٢٦٩واألودية 

 ٢٢/٢١٩، والطبراني في الكبير١٨٢٣٨ ح٩/١٥٢نضمام العسكر الكبرى، كتاب السير، باب مايؤمر به من ا
، جميعهم بنحوه، من طريق عمرو بن عثمان، وابن حبان في ٧٨٤ ح١/٤٤٥، وفي مسند الشامين كذلك ٥٨٦ح

، بنحوه، من طريق إسماعيل بن عبد اهللا القرشي، ٢٦٩٠ ح٦/٤٠٨صحيحه، كتاب الصالة، باب المسافر 
يتابع علياً بن بحر، في الرواية عن الوليد بن ) رو بن عثمان، وإسماعيل بن عبد اهللايزيد بن قبس، وعم( ثالثتهم
  .مسلم به

  :الحكم على الحديث : ثالثاً
لباني في تعليقه صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، واأل: حاكم في المستدرك، وقالالحديث إسناده صحيح، وصححه ال

   .٤١١٦ ح١/٤١٢ على سنن أبي داود، وفي الجامع الصغير وزياداته



 ٢١٥

 
 

اعلم أخي الكريم أن الشر كل الشر في االختالف والفرقة وفي الصراع والنـزاع بـين األحبـة               
واألخوان، فالفرقة واالختالف المذموم في الشرع أساس كل فشل وهالك وأسـاس كـل إحبـاط       

/ M 7 8 ودمار،   .  -     ,  +*   )(   '   &  %   $L)١( .  

  :ن مخاطر الفرقة واالختالف وم

ـ فشو التقاطع والتدابر والتباغض بين المسلمين، فإذا فشي بين صفوف المسلمين هـذا الـداء           ١
الخطير، غابت روح المودة والرحمة بين أفراد المجتمع وسادت العـداوات والحـروب، سـواء            

المكر والقتل والغدر وكـل      و  باللسان أو السالح، وانتشر الحقد والحسد والغيبة والنميمة والخداع        
  .األخالق الذميمة 

َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي اهللا عنه،            -*
َال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا، وكونـوا عبـاد اهللاَِّ إخوانـا، وال  ":وسلَّم قَالَ  َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ُْ ُ َ َ ُ َِ ِ ُ َ َ َ ُ ْحيـل ملـسلم أن َ َ ٍ ِ ِ ِْ ُ ُّ َ

ٍهيجر أخاه فوق ثالثة أيام َّ ََ َِ َ َ َ ََ ْ ُ َُ ْ َ" )٢(  .  

وهو خالف ما هدف إليه اإلسالم من جمع شتات الناس علـى            : ـ غياب روح األخوة والمودة    ٢
̄   M  7 8 ، الهدى والتقي والمحبة في اهللا تعالى  ®  ¬L)٣(   .   

ترفع له بعد ذلك قائمة، تهلك المجتمع وتفسد أفـراده،   أنها تودي بالمجتمع إلى الهاوية، فلن        ـ  ٣
فأي مجتمع إن لم تتوحد فيه القلوب وتتضافر فيه الجهود ويشعر المسلم فيه بشعور أخيـه، بـال               

  .شك مصيره الهالك والدمار

 سِمعتُ رجلًا قَـرَأ     :قَاَلعن ابن مسعود رضي اهللا عنه،        ج اإلمام البخاري في صحيحه     أخر -*
 فَِجْئتُ ِبِه النَِّبي صـلَّى اللَّـه علَيـِه وسـلَّم            ،وسِمعتُ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقْرُأ ِخلَافَها       آيةً  

                                                
   .٤٦سورة األنفال آية  (1)
  .           ١١٤ صسبق تخريجه (2)
   .    ١٠ سورة الحجرات آية  (3)



 ٢١٦

تُهرةَ    ،فََأخْباِهيِهِه الْكَرجفْتُ ِفي ورقَالَ ، فَعَكالكام حمـسن وال ختتلفـوا، فـإن مـن كـ ": و َ ُْ َ ٌَ َّ ْ ُِ َ ُ ِ ِ ِْ َ َ َ ْان قـبلكم َ ُ َ ْ َ َ
ُاختلفوا فهلكوا َ ََ َ ُ َ ْ" )١(   .  

َأن النَِّبي صـلَّى    عن زينب بنت جحش رضي اهللا عنها،          أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     -* 
ْال إله إال اهللاَُّ ويل للعرب من رش قد ":اللَّه علَيِه وسلَّم دخََل علَيها فَِزعا يقُولُ       َ ٍَّ ْ َ َ َِ ِِ َ ْْ ٌ ََّ َِ ْ اقرتب، فتح اليوم من ِ ْ َ َِ َِ َ ْ ُ َْ َ

َردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلـق بإصـبعه وبـالتي تليهـا ِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ َ ُِ َِ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ِْ َ ْ ْ ْ َ ُ، فقالـت زينـبَِ َْ َ ْ َ َ َفقلـت يـا رسـول اهللاَِّ، : َ ُْ َ َ ُ ُ َ
َأهنلك وفينا الصاحلون؟ قال َ َ ُ َِ َِّ ََ ُ ِ ْ ُنعم إذا كثر اخلبث: َ َُ ََْ َ َْ َ ِ َ" )٢( .   

أخي الكريم كن على حذر أن تحيد عن إخوانـك أو تكـون سـبباً فـي فـرقتهم                   لذلك  
واختالفهم، بل يجب عليك أن تكون قدوة في نفسك مصلحاً لغيرك حريصاً علـى جمـع كلمـة                  

̄     M 7 8 المسلمين على الحق،   ®  ¬L)٣(.    

ى وعلى  فاحرص أخي أن تكون سباقاً لهذا الخير الكريم واجمع إخوانك على البر والتقو            
التعاون على ما فيه خير الدنيا واآلخرة، فإن المسلمين أحوج اليوم مـن غيـرهم إلـى االتحـاد      

  .والتآزر والتعاون والتآخي والتراحم والتزاور حتى يكونوا شوكة في حلق أعدائهم 

اعلم أن األخوة اإليمانية بين المسلمين، هي دليل اإليمان والتوحيد، وعنوان توحـد             : أخي الكريم 
القلوب على عبادة اهللا وحده ونصرة دنيه والعمل بأمره واجتناب نهيه، وهذه األخوة ال حدود لها                

  .في اآلفاق فهي باقية بقاء السماوات واألرض وخالدة خلود المؤمنين في الجنان 
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من اهللا وحده، وما كان فيـه       هذا ما خلصت إليه في بحثي هذا، فما كان فيه من توفيق ف            

 أو زلل فمني ومن الشيطان واهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم منه براء، وبعـد هـذه                  خطٍأمن  
  .الدراسة المتواضعة خلصت فيها إلى نتائج وتوصيات

  : أما النتائج فهي
 أهمية الوحدة في إقامة الدولة المسلمة، القادرة على مواجهة التحديات التي تحـيط بهـا،          •

ي صلى اهللا عليه وسلم، الذي وحد صـف األمـة وأقـام             جلياً من سيرة النب    وهذا يظهر 
  .لإلسالم دولة عريقة في وقت اليساوي من حساب الزمن شيئا

 .على األمة اإلسالمية أن تطبق مقومات الوحدة، كي تصل إلى ما تطمح إليه من صدارة •

مكانته؛ مـن مـسئولين وأفـراد        بحسب    األمة يقع على عاتق كل فرد فيها       تطبيق وحدة  •
 .يرهموغ

ضرورة تحرير عقيدة الوالء والبراء في عقول ونفوس المسلمين، ليكونوا على بينة مـن         •
 .أمر دينهم ودنياهم

إن حسن األخالق، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، له دور هام في تحقيق وحـدة                •
 .األمة اإلسالمية 

 . إن الحوار الهادف البناء وسيلة رئيسية في بناء وحدة األمة •

داء الفرقة داء عضال، إن لم تأخذ األمة جرعة العالج الكافية للتخلص منه، فـستبقى      أن   •
 .متمزقة، تلفحها رياح الشرق والغرب

 .إن الفرقة سبب في هالك األمم والشعوب •

  :وأما التوصيات فهي
االهتمام بموضوع وحدة األمة على كافة الصعد، وبشتى الوسائل؛ المسموعة والمقروءة  •

  .والمرئية
عمل على ترسيخ مقومات الوحدة في المجتمع المسلم، من خالل غرسها في نفوس ال •

 .المسلمين وتعليمهم إياها

 .توحيد األمة اإلسالمية سياسياً واقتصادياً وإجتماعياً  تكثيف الجهود لالعمل على •

 .عية، تساهم في عالج قضايا األمةاالهتمام بدراسة السنة النبوية دراسة موضو •

المتواصل في تشجيع الحوار بين أبناء المجتمع الفلسطيني الواحد، وتوحيد بذل الجهد  •
 .الكلمة، للوقوف في وجه التحديات المحيطة 

  



 ٢١٨

 
 

 

 

 

 

 

 



 ٢١٩

 
 

   
    }|  {   z  y  x   w  v  ١١٩ ١٢٥: النحل  

      i  h   g  f  e         d  c  b    a   ٩٩ ٣٤: فصلت  _   `  

  t  s  r  q   po  n    m  l  k  ١٤ ١٣٢: البقرة  

  8     7   ١٧ ١٢٠: النحل  5  6    

§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �   ٣٢ ٤: الصف        ~   

4   ١٩ ٩٢: األنبياء   -  .   /  0  1  2  3  

  ١٩ ٤٤: الفرقان  (   *  +     ,-  .  /  0  1    

     Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  ١٧ ٢٢: الزخرف  

        ¯   ٢٠٠، ١٤٢ ١٠: احلجرات  ¬  ®  

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ٦٢ ٥٦: املائدة  

  ١٠٠ ١٢: جراتاحل  4  5  6   7  8  9  :   

    Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î   Í  Ì  ٢٠٤ ٢٢: الزخرف  

 Á     À  ¿  ¾   ١٠٨ ٥٨: الزخرف  

 K  J  I  H   G    F  E   ٩٤ ١٩٩: األعراف  

 b  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  ١٢ ١٣: الشورى  

  GF  E  D  C  B  A   @?  >  ١٣٥، ١٢٧ ١٠٥: املائدة  

  =      <  ;  :      ?   ١٨١ ٦٣: الشعراء  <           

      f  e  d   c  b   a  `  _   ١٩١ ٦٣: النور  [ ̂     

  Ñ   Ð   Ï  Î  Í  Ì   Ë   Ê  É  ١٤ ٥٢: آل عمران  

  n    m   lk       j      i  h  g   f  e  ١٧١ ٩٤: طه  

  Q  P  O  N  ١٧ ٢١٣: البقرة  

   ²    ±  °   ̄   ١٩ ٥٣: املؤمنون  ®       



 ٢٢٠

4  3  2  1  0  /   ١٢٥ ١١٠: آل عمران   .  

     Ì    Ë  Ê  É     È   Ç  Æ  ١١ ٤٠: يس  

´  ³  ²   ±  °   ٦٣ ٢٨: آل عمران   ¬  ®  ¯  

A  @  ?  >  =  <  ;      :  9   ١٣٥ ٧٨: املائدة  

  r  q  p  o   n  ١٥ ٦١: البقرة  

Á     À  ¿  ¾  ½¼      »  º  ¹  ¸   ١٠٨ ٥٨: الزخرف  

 !  *       )  (  '   ٢٠٦ ٢٩: الفتح   "  #$  %  &  

  ١٩ ٢: اجلمعة  .  /  0  1  2  3  

  «  ª  ©   ¨   ٢٠٠ ٧٨: احلج  §  

   ËÊ   É   È  Ç  Æ     Å  Ä   Ã  ١٣٨ ٢٥: األنفال  

   Â   Á  À      ¿   ٥٣ ٢٩: طه  «  ¼  ½  ¾  

   Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  ٢٦ ١٢٦: البقرة  

  D  C  B  A    GF  E  ٣٢، ٣١، ١ ١٠٣: آل عمران  ،
١٩٦، ١٨١ ،

٢١٢،  
  q  p  o  n   m  l  k  ٥٩ ٤٣: البقرة  

   %  $  #   ١٧٦ ١٠٧: التوبة  !  "  

  ١١٤ ١٠: احلرش  !  "  #  $  %    

    fe  d   c  b   a  ٦٣ ٧١: التوبة  

     x  w    v  u  ١٨٧ ١٤١: األنعام  

 Á  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º   ¹  ١٣٤ ١٧: لقامن  

     U  T  S  R  Q   P  ١٤ ٧٢: يونس  

    R  Q   P  ON  M  L  K  J  ١٩٦، ٨٥ ١٥٣: األنعام ،
٢١٢، ١٩٧  

    ¦   ¥   ¤   ١٩ ٥٢:املؤمنون  ~  �  ¡  ¢   £  

 n   m    l   k   ٨٩ ٤: القلم  



 ٢٢١

    ±        °  ¯   ®  ¬«  ª  ٧٤ ٣٤: اإلرساء  

  ÉÈ     Ç  Æ   Å   Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ١٥٠، ١٣٠ ٢: املائدة  

       º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ٢١٠، ٢٨٩ ٥٩: الكهف  

  ١٠٧ ١٢٥: النحل  ~  �  ¡  ¢£   

 )  (  '  &  %   ١٠٧ ٤٦: العنكبوت  "    #  $  

¨   §  ¦   ١٣٠ ٥٦: عرافاأل  £  ¤  ¥   

~  }  |  {  z   y  x  w   v  ١٨٩ ١٠٥: آل عمران  

  ٢١٥ ٤٦: األنفال  $  %  &  '  )(   *+  

   k  j  i   h  g  f  ١٣٠، ١٧ ١٠٤: آل عمران  

 X  W  V   U  T   S  R    Q      P     O  ١٨٨ ٨٢: النساء  

     a`  _  ^  ]  \  [  ZY  X  ٩٧ ٢٢: النور  

  k  j  i  h  m  l  ٧٠ ٥: البينة  

Æ            Å  Ä  ÃÂ   Á      À  ¿  ¾  ½  ١٣٧ ٣٣: األنفال  

     Ô   Ó   Ò     Ñ  Ð   Ï    Î  Í  ١٣٧ ٥٩: القصص  

     N  M  L     K  J  ١١٧ ٥: الفلق  

     ×   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  ٢٠٨ ٩: احلرش  

  I    H  G  F  E  D  C  B   ٧٠ ١١٩: التوبة  

 7  6  5   ١ ١٠٢:آل عمران    8  9  :  4  

  |   {  z  y  x  w  v  u   ١ ٧٠:األحزاب  

   ,+  *  )     (   ٩٠ ١٢: احلجرات  !  "  #  $  %       &  '  

  Ï   Î  Í   Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  ٨١ ٥٩: النساء  

  G  D  C  B  A   @?   ١٣٥ ١٠٥: املائدة  ;  >  =  <  

  (  '  &  %  $  #  "   ٦٥ ١:املمتحنة  !  

  xw  v  u   t     s  r  q   ١٣ ٥١:املؤمنون  

  ١ ١: النساء  !  "  #  $  %  &  '  )  (  



 ٢٢٢

  M   L  K  J  I   H     G  F  E  ٥٤ ١٣: احلجرات  

B   A  @   ?  >  =  <  ;   ١١ ٦٥: األعراف  

    r          q      p  o  n  m  l       k  j  i  ١٤ ٨٤: يونس  

  ٩٠ ١٥٤: آل عمران  5  76  1  2  3   4  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢٣

 
  

   
ُ َ إن األشعريني إذا أرملوا َ ْ ََّ ْ َ ِ َِ ِّ َِ ْ ُيف الغزو أو قل طعام  َ َ َْ َّ َ َْ ِ ْ َ   ١٤٦ أبو موسى األشعري ِ

ُائذنوا له بئس أخو العشرية، أو ابن ا ْ ْ َ َ َُ َِ َِ ْ َ َُ ْ ِ ُ ِلعشرية ْ َِ َ   ١١٢ عائشة ْ

ِابني هذا سيد، ولعل اهللاََّ أن يصلح به بني فئتني  ْ ْ ََ ٌَ َِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ ِّ ِْ ِ ْ َّ َ ََ   ١٧٤ أبو بكرة َ

َ أتدرون ما الغيبة قالوا اهللاَُّ ورسوله أعلم، قال  َ َ ُ ُ َ ُ ْ َُ ُ َ َ ُْ َ َُ َ َ ِ ْ   ١٠٠ أبو هريرة َ

ْاتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلامت يو َ ٌ َ َ َُ ُ ْ ُّ َّ َ ْ ُّ ُِ ُم القيامة، واتقوا َّ َّْ َ َِ َِ   ٢٠٨ جابر بن عبد اهللا َ

ُأخربين أبو سفيان أن هرقل قال له َ َُ َ َ َ ْ َّ َ َْ ُ َ َِ َ َ َِ ْسألتك ماذا يأمركم : ْ ُ ُ َ َُ ْ ََ َ َْ   ٧٤ عبد اهللا بن عباس ُ

َإذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهام  َ ُْ َ َ ُْ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ َُ َِ ِ ِ   ٤٩ أبو سعيد اخلدري ِ

َ إذا كفر  َّ ََ َالرجل أخاه فقد باء هبا أحدمها ِ َ َ َُّ ُ َْ َ ُ َُ َِ َ َ   ١٠٤ عبد اهللا بن عمر َُ

ْاستوصوا بأصحايب خريا، ثم الذين يلوهنم َ َّ ْ ُْ ًُ َّ َُ َ َ ْ ُ ِْ َ ِ َ ِ   ٣٩ عمر بن اخلطاب َ

ُاستووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبُكم   َ ُُ ُ َ ُ ََ ِ َِ َ َ َْ ْ َ   ١٩١ أبو مسعود ْ

ِّ األعامل بالنية،ِ ولُكل ُ ِْ َ َّ ِّ ِ َ ْ ْ امرئ ما نوى، فمن كانت َ َ ََ ْ ََ َ َْ ٍ   ٧٠ عمر بن اخلطاب ِ

ً افرتقت اليهود عىل إحدى أو ثنتني وسبعني فرقة  َ ْ َ ْْ َ ْ َِ ِ َِ َ ْْ َ ْ ْ ُ ُ َِ َ َْ ََ ِ   ١٨٢ أبو هريرة َ

ْاقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبُكم، فإذا اختلفتم  ْ َ ْ ُ َُ َ َْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ْْ ِ ُ ْ   ١٩٣ جندب بن عبد اهللا ْ

َأال إن آل َّ َِ ً أيب، يعني فالناَ َ ُ ِ ْ َ ِ َليسوا يل بأولياء  َ َُ ْ ِْ َ ِ ِ   ٦٨ عمرو بن العاص َ

ُإن أبغض الرجال إىل اهللاَِّ، األلد اخلصم  ِِّ َ َ ْْ َ ْ َُّّ َ َ ِ ِِ َ َ   ١١٠ عائشة َ

ُ إن اإلسالم بدأ غريبا، وسيعود غريبا كام بدأ، وهو يأرز  ِ ْ َ َ َ َ ً ُ ُ َ َ ً َُ َ ََ ََ َ َ َْ ِ َِ َ َ ْ َِّ   ١٩٩ عبد اهللا بن عمر ِ

ٌ إن الغادر ينصب له لواء  ََ ُ ُ َ ُِ َِ ْ َّْ َ   ٧٨ عبد اهللا بن عمر ِ

ًإن اهللاََّ يرىض لُكم ثالثا ويْكره لُكم ثالثا  َ َ َ ً َ َ َ َّْ َ ْ ُْ َ َ ََ   ٣٣ أبو هريرة ِ

َ إن اهللاََّ يرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين  ُ َ َ َ ُ َِ َ ِ ِِ َِ ً َ ْْ ْ َ َ ََّ ِ َ   ٨٠ عمر بن اخلطاب ِ

َ إن املؤمن  ِ ْ ُْ َّ ِليس باللعان وال الطعان وال الفاحش ِ ِ َ ْ َ َّ َ َّ ََ َّ َ َّ َ ِْ ِ   ١٠١ عبد اهللا بن مسعود ِ

ْإن الناس إذا رأوا املنَكر ال يغريونه، أوشك أن َ ُْ َ ََّ َ ََ ََ ْ ُ ُ ْ ََ ُ ِّ َ َْ َِّ ْيعمهم  ِ َُّ ُ   ١٣٦ أبو بكر َ

ِأن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا باحلجارة،  َِ َ ََ ْ َ َْ ُ ْ ُ َ َِّ َ َّ َ َ ٍ ْ َ   ١٦٧ سعدسهل بن  َ

َأن رجال زار أخا له يف قرية أخرى فأرصد اهللاَُّ له عىل  َ َُ َ َ ُ َُ َ َ َ ً ََّ ْ َ ْ َ ََ ْ ًُ َ ٍَ   ١٤٤ أبو هريرة ِ



 ٢٢٤

َ أن رجال قال َ ً َُّ َ ٍواهللاَِّ ال يغفر اهللاَُّ لفالن : َ َ ُ َِ ُِ ْ َ   ١٠٥ جندب بن عبد اهللا َ

َّ أن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومي ُ ِْ ُِ ْ َْ َْ ُ ُ ََّ َ َْ ْ َّ َْ َ َ   ١٦٦، ١٣١ عائشة ِة ً

ٍإن مثيل ومثل األنبياء من قبيل، كمثل رجل ُِ ْ ْ َ ََ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ََّ ِ ِ ِِ ِ ْ َ   ١٢ أبو هريرة ِ

ٍأن هيودية أتت النبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم بشاة مسمومة ِ َِ َِّ َِ َ َّ ََّ َ ً ََّ ْ َ ََّ َّْ َ َ   ٩٧ أنس َُ

َأنا أوىل الناس بعيسى ابن مريم يف الدني َ ْ ْْ ُّ َِ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َ ََّ ِا واآلخرة َ َِ   ١٣ أبو هريرة َ

ِ أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة  ٍ َِّ َ َ ٌْ ِ َ ْ َِ ِ َ َ   ١١١ أبو أمامة الباهيل َ

ٌانرص أخاك ظاملا أو مظلوما، فقال رجل َ َ َ ُ ْ ً َُ َْ ً َ َُ َِ َ َ ْ َيا رسول اهللاَِّ : ْ ُ َ   ١٥٩ أنس َ

ٌإنه ستُكون هنات وهنات  ٌَ ََ ََ ُُ َ ََّ   ٤٨ عرفجة بن رشيح ِ

َأوصيُكم بت ِ ْ ِ ًقوى اهللاَِّ والسمع والطاعة وإن كان عبدا ُ ْ َ َ َ ََ ََ ْ َّ َْ ِِ ِ ْ   ١٩٦، ٨٢ العرباض بن سارية َّ

ُ إياكم واجللوس عىل الطرقات، فقالوا َ َ َ ُّ ُ ِْ ُ ُ َْ َُ َ َ َّ ٌّما لنا بد : ِ ُ َ َ   ١٥٠ أبو سعيد اخلدري َ

ِ إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث  ِ َ ْْ َ َّ َّ َ َُّ َّ َّ َ َّْ َُ ِ   ١٥٧، ٩٢ أبو هريرة ِ

َآية املنافق ثالث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف  ََ َ َ َ َ ٌ َ َ ُْ ُْ َ َ ََّ َ َ َ َ َِ َِ ِ   ٧٧ أبو هريرة ِ

ِ بايعت رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم، عىل إقام  َ َّ َ َِ َ ََّ َ َُ َ ُ ََ ْ َ ْ َ   ٦٦ جرير بن عبد اهللا َِ

َبايعنا رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم ع ََ َ ُ ََّ َ ََ ْ َ ْ َ َِ َّ ِىل السمع َ َْ   ٤٠ عبادة بن الصامت َّ

َبعثني رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم، أنا والزبري  ْ َ َ ُ ََ َ َ ْ َ َ َُّ ََ َ َّ َ ُ َِ   ٦٤ عيل بن أيب طالب َِّ

ْ جتدون الناس معادن، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم  ُ َ ْ ُ َُ َُ َّ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َِ َّ ُ ِ   ٢٠٨ أبو هريرة َ

َترى املؤمنني يف تر ََ َِ َ ِْ ِ ْامحهم وتوادهم وتعاطفهمُْ ْ ِْ ِِ ُِ َ َ ِّ َ ََ َِ   ٢٠ النعامن بن بشري ُ

ِ ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليامن  َ َِ ْ َ ٌ َ ََ ََ َ َ َ َّ ِْ ِ   ١٤٦ أنس ُ

َثالثة ال تسأل عنهم، رجل فارق اجلامعة   ْ َ َ ٌ ْ َ ٌ َ َ ََ ََ َ َ َ ْ ُْ ُ ْ َ   ٤٥ فضالة بن عبيد َ

َ حق املسلم عىل املسلم ست، قيل ِ ُْ ِ ُِْ ٌِّ َِ ِْ َْ ُّ َّما هن : َ ُ   ١٤٨ أبو هريرة َ

ِ الدين النصيحة، قلنا ملن قال هللاَِِّ ولكتابه ولرسوله  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ ُِ َ َِّ َ َ ْ ُ َُ   ١٥٨ متيم الداري َِّ

ًسألت ريب ثالثا فأعطاين ثنتني ومنعني واحدة  َ َِ ِ َِ َ َ َِّ َْ ْ َ َِ ِ َ َ ً َ َ ْْ َُ   ١٨٤ سعد بن أيب وقاص َ

َسباب املسلم فسوق، وقت ِ َِ ُ ٌَ ُ ِ ُُْ ٌاله كفر ِْ ْ ُُ   ١٦١ عبد اهللا بن مسعود ُ

ُ سبعة يظلهم اهللاَُّ يف ظله يوم ال ظل إال ظله، اإلمام  َ َ ْ َِ ْ ُّ َّ َّ َ ِّ ُّ ٌُ ْ َ ُ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ   ١٤٥ أبو هريرة ِ

َستُكون فتن القاعد فيها خري من القائم،ِ والقائم فيها  َ ْ َ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ََ ْ َ ْ َ ْ ٌُ َ ُ َ   ١٧٢ حذيفة بن اليامن َ



 ٢٢٥

َصالة اجلام َ ْ َُ ِّعة تفضل صالة الفذ َ َ ْ َ ُ َْ ََ ُ   ٦٠ عبد اهللا بن عمر َِ

ِطعام االثنني كايف الثالثة، وطعام الثالثة كايف  َِ َِ ِ َِ َ َّ َ َ َ َّ ْ َُ ْ َُ َ َِ   ١٥٣ أبو هريرة َ

ُ الطلقاء َ َ ْمن قريش، والعتقاء من ثقيف، بعضهم  ُّ ُ َُ ْ َ ْ ُ َ ْ ُْ ٍ ِ ِ َِ َ ْ َُ   ٦٧ جرير بن عبد اهللا ٍ

ِعىل املرء املسل ْ ُْْ َِْ َ ُم السمع والطاعة َ َّ َِ َ ُ ْ   ٤٢ عبد اهللا بن عمر َّ

َعىل رسلُكام، إنام هي صفية بنت حيي، فقاال َ َ ٍُّ َ َ َ َْ ُ َّ َُ َْ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َسبحان : َ َ ْ   ٩٣ صفية بنت حيي ُ

َعليُكم باجلامعة وإياكم والفرقة ُ ْ ْ َْ ْ َ َ َْ َّ َ ُْ ِ ِ َ   ٢١٢، ١٨١ عبد اهللا بن عمر َِ

َ فإن دماءكم وأموالُك َّ ََ َْ ْ َ ََ ُ ِ ٌم وأعراضُكم بينُكم حرام ِ َ ْ ْ َ َْ ْ َ ََ َ ْ   ١٦٢ أبو بكرة َ

ُ فتنة الرجل يف أهله وماله وجاره، تَكفرها الصالة  ُ َْ ِّ َُّ َ َ َ َُ ُْ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ ِ   ١٢٨ حذيفة بن اليامن َ

َّقال اهللاَُّ تبارك وتعاىل، وجبت حمبتي للمتحابني يف  ُ َِ َ َ َ ِّْ َ َّ َ َ َ َ َ ََ َ َْ َ َِ ِ َ   ١٤٤ معاذ بن جبل َ

َقام ٌّ أعرايبَ ِ َ ْ ِفبال يف املسجد  َ ِ ْ َْ َ َِ   ١٣٣ هريرة أبو َ

ْ َقد تركت فيُكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم  ْ َ ْ َُ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ ْْ ُْ ُّ َ َِ ِ ِ   ٨١ جابر بن عبد اهللا ْ

َكان الناس إذا نزل رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم  َ ُ ََّ َ ُ َ َ ََ ْ َ ُِ َ ََّ ََ ِ   ٢١٣ أبو ثعلبة اخلشني َّ

َكان ال ْناس يسألون رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم عن َ َ ْ َ َ َُ ََ َ ُ َ َّْ َ َ َ ُِ َّ َ   ١٧١، ٣٧ حذيفة بن اليامن َّ

َ كان رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم إذا خطب  َ ْ ََ َ َّ َ ُ ََ ِ َ َ ُ َِ َ َّ   ١٩٦ جابر بن عبد اهللا َ

َكان رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم، إذا  َّ َ ُ َِ َ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ٍقدم من سفر َ َ ََ َْ ِ   ٢٧ أنس ِ

ْكالكام حمسن وال ختتلفوا، فإن من كان قبلُكم  َ ََ َ َ َّ َ ُ َ َْ ْ َ ٌَ ْ ُِ ِ َ َ ِ ِْ   ٢١٦، ١٩١ عبد اهللا بن مسعود ُ

ٍ كلُكم راع ومسئول عن رعيته، فاإلمام راع  ٍ َُ ُ َ َ ْ َ َ ِْ ْ َ ٌ ُِّ ِ َِّ ْ ََ   ١٦٥ عبد اهللا بن عمر ُ

َكنا يف غزاة،يف جيش فَكسع ر ََ ْ ََ ٍ ِ ٍِ َ َ َّ َجل من املهاجرين ُ َ ْ ُِ ِ ُْ   ٢٠٠ جابر بن عبد اهللا ٌِ

ِ كنت أميش مع رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم، وعليه  ِ ِْ َ َ ْ َ ََ َّ ََ َ َُ َ ُ َ َ َّْ ُِ َ   ٩٤ أنس ْ

َ كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصالة   َ َْ َ َ ََّ ُ ْ ُْ ُ َ َِّ َ َ ْ َُ ََ َ َِ   ٤٦ أبو ذر الغفاري َ

َّ ال إله إال اهللاَُّ َ َِ َ ويل للعرب من رش قد اقرتب َِ ْ َ ْ ََ ََ َْ َ ْ ٌْ ٍّ ِ   ٢١٦، ١٣٦ زينب بنت جحش ِِ

ُ ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا، وكونوا  َ َ ُ َُ َ َ َ َ َُ ََ َ ََ َُ   ٢١٥، ٢٠٦، ١١٤ أنس َ

ُ ال تدخلون اجلنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا  ُ َِّ ِْ ُْ ُ َّ ْ ََ َ ْ َ ُ ََ َ َ   ١٤٩ أبو هريرة ُ

ْال ترجعوا بع َ ُ ِ ْ َ ٍدي كفارا يرضب بعضُكم رقاب بعضَ ْ َ َ ْ َ ُ ََ َِّ ْ ًُ ِْ ُ   ٢١٢ جرير بن عبد اهللا ِ

ًال حسد إال يف اثنتني،ِ رجل آتاه اهللاَُّ ماال  ٌ ْ َّ ََ َ ْ َُ ُ ََ َ ََ ِ   ١١٧ عبد اهللا بن مسعود ِ



 ٢٢٦

ِ ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ُّ َّ َ َ ُ ُُ ُ َْ َْ َّ ُُ   ١٤٨، ١١٤، ٧١ أنس َ

َّحيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللاَُّ َ ال  َ َ ْ ٍ ُِّ َِ َ َ ََ ُ ْ ِ ْ ُ ْ ٍُ ِ ِ   ٤٧ عبد اهللا بن مسعود َ

َّ ال يموتن أحدكم إال وهو حيسن باهللاَِّ الظن  ُ َ َ َ َّ ََّ َّ َِ ِ ْ ْ ُُ ُ ِ ُ ُ   ٩٠ جابر بن عبد اهللا ََ

ًلتتبعن سنن من قبلُكم، شربا بشرب، وذراعا  َ ْ ً ْ ْ َ َِ ِ َِ ْ ْ َ َّ ٍُ ِ َِ َ ََ َّ   ٢٠٤  سعيد اخلدريأبو َ

ْلتسون صفوفُكم، أو ليخالفن اهللاَُّ بني وجوهُكم  ْ ْ َِ ُ ُ َ َّ ُ ْ ُ َُّ َ َ َ ُ َّ َِ َ َ   ١٧٥ النعامن بن بشري ُ

َملا قدمنا املدينة آخى رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم  َ ُ َ َّْ َ ُ َ َْ َ َََّ ْ َِ ِ َِ َّ َ َ عبد الرمحن بن  َ
 عوف

١٤٢  

َلو دخلوها ما خرجوا منه ُ َ ْْ ِ َ ََ ََ ُ ِا إىل يوم القيامة َ َِ َ ْ َْ ِ َ   ٥٠ عيل بن أيب طالب ِ

ُ املؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه  ْ َ َ َ ُ ُُ ْ ُّْ ُ َِ ْ ْ ْ ُِْ ِ ِ   ٢٢ أبو موسى األشعري ُِ

َاملؤمنون تتَكافأ دماؤهم، ويسعى عيل ريض اهللا عنه  َ َْ ْ َُ ُ ِْ ُِ َ َ َُْ َ   ٢٣ عيل بن أيب طالب ُ

ْاملؤمنون كرجل واحد، إن َ ُِْ ٍ ِ َِ ٍُ َ َ ُ َ اشتَكى رأسه تداعى ْ َ َ َُ ُ َْ   ٢١ النعامن بن بشري ْ

ِما استخلف خليفة إال له بطانتان َ َ َُ َ َّ ٌ َِ ُ ِ ِ َِ َْ ْ   ٥٣ أبو سعيد اخلدري  َ

ِما خري رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم بني أمرين ْ َ َ ْ ََ ْ ْ َ َ ُ َ ِّ ََ َ ََّ َ ُِ َّ َ   ٢٠٦، ٩٨ عائشة ُ

َما ضل قوم بعد هدى كانوا ع َُ ً ََ ُ ْ َ ٌْ ََ َليه، إال أوتوا اجلدل َّ ْ َّ ََ َُ ُ ِ ِ   ١٠٨ أبو أمامة الباهيل ْ

ٌّما من وال ييل رعية من املسلمني فيموت وهو غاش  َ َ َ َ ْ َّ َ َ ُْ ُ َُ ْ َ ََ ُْ ًِ ِ ِ ِ ِِ   ١٦٨ معقل بن يسار ٍ

ِ ما منعني أن أشهد بدرا إال أين خرجت أنا وأيب  َ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ ْ َُ َِّ ً َ ََ َّ ِْ ْ ِ   ٧٥ حذيفة بن اليامن َ

ْمثل ال ُ َ َقائم عىل حدود اهللاَِّ والواقع فيها، َ َ َ ُِ ِ ِ ِِ َْ ِ َُ   ١٣٧ حذيفة بن اليامن َ

ُاملسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه  ُ َ ُ َُ ْ ُ ْ ُ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ِ ُْ ُُْ   ١٦٠ عبد اهللا بن عمر َ

ٌّمن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  َ ُ ُ َ ْ ْ َْ َ ْ ََ َ َ َْ ِ َ َ َِ َ   ٨٤ عائشة َِ

َّمن خرج من الطا ْ َ ِْ َ َعة وفارق اجلامعة ثم مات ََ َّ َ َ َُ َ ْ َ ََ ََ   ٤٤ أبو هريرة ِ

ْمن رأى من أمريه شيئا فَكرهه فليصرب  َ َِ ْ َ ُ ْ ْ ْْ َ ََ ِ ً َ ِ ِ ِِ َ   ٤٣ عبد اهللا بن عباس َ

ِمن رأى منُكم منَكرا فليغريه بيده  ِ َِ ُ ُ ِْ ْ ِّ ً ُ ْ َ ََ ْ َ ْ ْ   ١٢٦ طارق بن شهاب َ

ِمن قتل حتت راية عمية يغضب ل ٍ ِ ٍ ُِ َ َّ َ َْ َ ْْ ِّ َ ََ َ ُلعصبة ويقاتل ُ َ ِْ ُِ َ َ َ   ٢٠٢، ٤٤ أبو هريرة َ

ُ من كان معه فضل ظهر فليعد به عىل من ال ظهر له  ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َْ َ َ ْ َ َ ُ َ ََ َ َ ََ ََ ِْ ِ ْ   ١٥١ أبو سعيد اخلدري ٍ

ُ من كان يؤمن باهللاَِّ واليوم اآلخر فال يؤذ جاره   َ ُ ْ َ َ ُ ُ َْ َِ ِ ِْ َْ َ ْ ْ َِ ِ ِ   ١٥٦ هريرة أبو َ



 ٢٢٧

َمن نرص قومه عىل َ ُ ْ َْ َ ََ َ ِ غري احلق، فهو كالبعري الذي َ َِّ ْ َ ِْ َِ َ َُ ِّ َ ْ   ٢٠١ عبد اهللا بن مسعود َ

َ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اهللاَُّ  َ ْ َ ْ َ َّْ ً ََّ ْ ُّ َِ ٍَ ْ ُ َُ ُِ ِ ْ   ١٥٢ هريرة أبو َ

ِنبيا من األنبياء َ ْ  ِ ِْ ََ ْ َرضبه قومه وهو يمسح الدم ،ِ َ ْ َُّ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َُ َ َ   ٩٥ عبد اهللا بن مسعود َ

ْ نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة، بيد أهنم  َّ َ َ َّ ُُ َ َ َْ َ َ ْ َ ُ ِْ ِ ِْ َ ُ َ   ١٩٠ هريرة أبو ِْ

َنرض اهللاَُّ امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها  َ َ َ َ َ َ ََ َّ َ َ َ َِ ِ َِ َ ََّ َ َ ًْ   ٣٥ عبد اهللا بن مسعود َ

ِهنى رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم أن يب َ َ ْ َْ َّ َ َُ َ َ ُ َ َِ َ َّ ٌيع حارض َ ِ َ   ١٥٧ هريرة أبو َ

ْهذا سبيل اهللاَِّ، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن  َ َ َْ َِ ِ ِ ً ُ َّ ُ ُ َُ َ َّ َِ   ١٩٧، ٨٥ عبد اهللا بن مسعود َ

َواهللاَِّ إنك خلري أرض اهللاَِّ، وأحب أرض اهللاَِّ إىل اهللاَِّ،  ِ ِِ ِْ ْ َْ َ َُّ َ َ َ َُ َ ِ عبد اهللا بن عدي بن  َّ
 احلمراء

٢٧  

ِواهللاَِّ ال يؤم ْ ُ َن واهللاَِّ ال يؤمن واهللاَِّ ال يؤمن،ُ قيلََ َ َِ ِ ِْ ُْ َ ُ ُ َ ْومن : ُ   ١٥٥ أبو رشيح ََ

ٌيا أبا ذر أعريته بأمه،ِ إنك امرؤ فيك جاهلية  ََّ َ ُ َ َِ ِ َ َِ ٌ َُ ْ ِّ َّ ٍَّّ َِ ُ ِ ْ َ   ١٠٣ أبو ذر الغفاري َ

ٌ يا أهيا الناس، أال إن ربُكم واحد، وإن أباكم واحد ٌِ َِ َ َ َ َّ ُ َْ ْ َ ُُّ َ َ ََّ َّ َِ ِ َّ من سمع خطبة   َ
رسول اهللا صىل اهللا 

 عليه وسلم

٥٤  

ُيا رسول اهللاَِّ ائذن يل بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه  َ ْ ْ َ َُ ُ ُ ََ َ َِّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َِ َ َ ِ ِ   ١٢٢ أبو أمامة ْ

ٌ يا رسول اهللاَِّ، ال أكاد أدرك الصالة مما يطول بنا فالن  َ ُ ُ َ َ َ ََ ِ ِّ ُ َّ ْ ُ ََّ ِ َ ُ ِ ُ ََ ُ   ١٧٣ أبو مسعود األنصاري َ

ِ يا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس  ِ ِْ ْ َُّ َ َ ُ َِّ ْ َّ َ َ   ٢١٠ أبو ذر َِ

ْ يا معرش األنصار أمل أجدكم ضالال فهداكم اهللاَُّ  ْ َُ َُ ْ َْ َ ْ ََ ً َّ َ ُْ َِ َ َْ ِ َ عبد اهللا بن زيد بن  َ
 عاصم

١١٩  

ُيا معرش قريش فإنُكم أهل هذا األمر ما مل تعصوا اهللاََّ ْ ْ ْ ََ َّْ َ ْ َ ُ َ َُ ْ ْ َ َِ َ َ ْ َ ٍِ َ   ١٩٧ عبد اهللا بن مسعود  َ َ

ُيتقارب الزمان ََ ََّ ُ َوينقص العمل ويلقى  ََ ْ ُ ْ ُُ َ َ ُ َ ََ   ٢٠٩ أبو هريرة ْ

ِ جياء بالرجل يوم القيامة، فيلقى يف النار  َِّ َ ْ َ ُْ َ ْ َ ُِ َِ َ َّ ُ َِ ِ   ١٣٢ أسامة بن زيد ُ

َيد اهللاِ مع اجلامعة  َ َ ََ   ٢٥ ابن عباس ُ

َ يرسا وال تعرسا وبرش َ َِّ َ َ َ َ َِّ ُِّ ِا وال تنفرا وتطاوعا وال ختتلفا َ َ َ ُْ َ َ َ ِّ ََ َ َ ََ َ   ٢١٢، ١٩٢ أبو موسى َ

ٌيطلع عليُكم اآلن رجل من أهل اجلنة، فطلع رجل  َ َ َ ْ ٌ َ ْ َ ُ ُْ َ ْ ُ ْ ُ ََ َ َ ِْ َِّ ِ ْ َ   ١١٥ أنس َ



 ٢٢٨

 
 

   
 ٨٠ اخلطابعمر بن  إنا كنا أذل قوم فأعزنا اهللا باإلسالم، فمهام نطلب العز

 ١٧١ دينارعبد اهللا بن   نيإين أقر بالسمع والطاعة لعبد اهللا عبد امللك أمري املؤمن
ُدخلت عىل حفصة  ونسواهتا تنطف  ُْ َ ْ َْ ََ ُْ َ َُ َ َ َ ََ  ١٧٠ عبد اهللا بن عمر َ

ُسن رسول اهللا ْ َُّ َ ًصىل اهللاُ عليه وسلم ووالة األمر بعده سننا، َ َ َّ ََ ُ ْ َ َُ ْ َ ُ َ َ ْ ََ ُِ َ ِ َ  ٨٧ مالك َّ
 ٨٠ مالك نوح من ركبها نجا ومن ختلف السنة سفينة

عليكم باجلامعة، فإن اهللا لن جيمع أمة حممد صىل اهللا عليه 
 و سلم عىل ضاللة

 ٤٠ عبد اهللا بن مسعود

قتادة، وعيل بن زيد بن  كان بني سعد بن أيب وقاص وسلامن الفارس شيئا
 جدعان

٣١ 

 ١٣٩ عمر بن عبد العزيز ب العامة بذنب كان يقال إن اهللا تبارك وتعاىل اليعذ
َوأوصيه بذمة اهللاَِّ وذمة رسوله صىل اهللاَُّ عليه وسلم َ ُ َ َّ ََّّ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ِ  ٧٧ عمر بن اخلطاب ُ

ال يأمر باملعروف وال ينهي عن املنكر إال من كان فيه ثالث 
 خصال

 ١٣٤ سفيان الثوري 

 ١٣٢ ي الشافع من وعظ أخاه رسا فقد نصحه وزانه
 ٣١    عبد اهللا بن مسعود يا أهيا الناس عليكم بالطاعة واجلامعة فإهنا حبل اهللا

 ٣٢    عباسعبد اهللا بن  حنفي اجلامعة اجلامعةيا 
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢٩

 
 

  
 ٧٤ إبراهيم بن محزة 

 ٢٨    ابن تيمية،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم
 ١٢  ابن حجر العسقالين، بن حممد الكناينأمحد بن عيل

 ١٥  ابن فارس،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي
 ٢١٤ أبو ثعلبة اخلشني صحايب مشهور

 ١٠١ أبو بكر بن عياش
 ١٠٩ أبو غالب حزور 

 ١٦٧ إسحاق بن حممد الفروي 
 ١٥٣  إسامعيل بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس 

 ١١١  أبو كعب  ،أيوب بن موسى
 ٢٢ بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة 

 ٨٢ ثور بن يزيد 
 ٨١ جعفر بن حممد 

َجندب بن عبد اهللا البجيل   ْ ُ ١٠٥ 
 ١٧١ حبيب بن مسلمة 
 ١٠٨ حجاج بن دينار

ِحريزبن عثامن الرحبي  َ ١٢٢ 
 ١٦٨ احلسن بن أيب احلسن البرصي 

 ٧٥ حسيل بن جابر بن ربيعة 
 ٧١  حسني املعلم

 ١٥ احلسني بن حممد بن املفضل، أبو القاسم الراغب االصبهاين 
 ٧٧ حصني بن عبد الرمحن السلمي 



 ٢٣٠

 ٤٧ حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي
 ١٥٠ حفص بن ميرسة العقييل أبوعمر 
 ٢٢ محاد بن أسامة القريش أبو أسامة 

 ١٤٥ محاد بن سلمة بن دينار 
 ٢٦ ل محيد بن أيب محيد الطوي

 ٤٥ محيد بن هانئ أبو هانئ أبوهانئ
 ٨٣ خالد بن معدان 
 ١٥٤  أبو رشيح اخلزاعي ثم الكعبي ، خويلد بن عمرو

 ٢٠ زكريا بن أيب زائدة 
 ١٥٠ زيد بن أسلم العدوي 

 ١٧٦ سامل بن أيب اجلعد ، رافع الغطفاين 
 ١٥٥ سعيد بن أيب سعيد كيسان املقربي 

 ٤٩  سعيد بن إلياس اجلريري
 ٢١٠ سعيد بن عبد العزيزالتنوخي الدمشقي 

 ٣٥ سفيان بن عيينة 
 ٤١  أبو الوليد الباجي،سليامن بن خلف التجيبي

 ٢١ سليامن بن مهران األعمش 
 ٣٢  أبو زميل، سامك بن الوليد احلنفي

 ٢٠١ ِسامك بن حرب الذهيل  
 ١٦٦ سهل بن سعد بن مالك بن خالد 

َسهيل بن أيب صالح ذ  ٣٣ كوان ُ
 ١٠٥ سويد بن سعيد 
 ١٥٢ شيبان بن فروخ 

 ١٠٨  الباهيل  أبو أمامة، ُصدى بالتصغري بن عجالن بن احلارث
 ١٦١ طارق بن شهاب  



 ٢٣١

 ٩١  طلحة بن نافع الواسطي أبو سفيان 
ِّ أبو إدريس اخلوالين، عائذ اهللا بن عبد اهللا بن عمرو ِ َ ْْ َ َ ِْ ِ ِ َ ١٣٤ 

 ٨٥ عاصم بن أيب النجود 
 ١٥٤ عاصم بن عيل بن صهيب الواسطي 

 ١٤٤ عبد األعىل بن محاد 
 ٨٣ ُعبد الرمحن بن عمرو السلمي

 ٢٥ عبد الرزاق بن مهام بن نافع  
 ٢٧ عبد اهللا  بن عدي بن احلمراء القريش 

 ١٧١ عبد اهللا بن دينار العدوي
 ١١٩ عبد اهللا بن زيد بن عاصم ريض اهللا 

 ٢٠  مجرة عبد اهللا بن سعيد بن أيب
 ١١٠ عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج 

 ١٢٧  اجلويني ، عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد
 ٣٥ عبد امللك بن عمري بن سويد اللخمي 

 ١٧١ عبد امللك بن مروان 
 ٥١ عبد الواحد بن زياد 

 ١٥٦ عثامن بن عاصم أبو حصني 
 ٧٢ مرو بن الصالح أبو ع، عثامن بن عبد الرمحن بن عثامن 

َالعرباض بن سارية، أبو نجيح  َ ِ ٨٢ 
 ٤٨ عرفجة بن رشيح األشجعي 

 ١٧٣ األنصاري  أبومسعود ،عقبة بن عمرو بن ثعلبة
 ١٠٠ العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب 

 ٨٩ عمرو بن عباس
 ١٧٦ عمرو بن مرة 

 ١٣٠ فاطمة بنت األسود املخزومية 



 ٢٣٢

َ فضالة بن عبيد بن نافذ  ٤٥  بن قيس األرصم ُ
 ١٩٩ الفضل بن سهل األعرج

َفليح بن سليامن املدين  ُ ١٣ 
 ١٢٦ قيس بن مسلم 

 ١٨ حممد أمحد مصطفى ، املعروف بأيب زهرة
 ٤٨ حممد بن أمحد بن نافع العبدي أبو نافع 

 ١٤٩ حممد بن خازم أبو معاوية
 ١٥٨ حممد بن عباد املكي

 ١٠٢ األندليس حممد بن عبد اهللا، ابن العريب 
 ١٨٢ حممد بن عمروبن علقمة بن وقاص

 ٣٥ حممد بن حييى بن أيب عمر العدين ابن أيب عمر
 ١١٣   حممد عبد الرؤوف املناوي 

 ١٢٩   بدر الدين العيني ،  حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد
 ١٥  الزخمرشي ، حممود بن عمرو اخلورازمي

 ١٢٦ موي مروان بن احلكم أبو عبد امللك األ
 ٢٣ مسلم بن عبد اهللا أبو حسان األعرج 

ٍاملعرور بن سويد ْ َ ْ ُْ ُِ ِ َْ ١٠٣ 
 ١٦٨ معقل بن يسار بن عبد 

 ١١٦ معمر بن راشد
 ٥١  معن بن زائدة

 ٥٥  أبو نرضة ، ُاملنذر بن مالك بن قطعة
 ١٦٢ نفيع بن احلارث، أبو بكرة 
 ١٥٩  هشيم بالتصغري بن بشري

 ٢٢ ن دينارمهام بن حييى ب
 ٧٥ الوليد بن مجيع



 ٢٣٣

 ٣٨ الوليد بن مسلم القريش 
 ١٦٠ حييى بن بكري

 ٥٠  النووي،حييى بن رشف احلوراين
 ٨٥ يزيد بن هارون 

 ٣٧  ابن عبد الرب،يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب
 ٥٤ يونس بن يزيد
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 الـرحمن  عبد بن اهللا عبد :الهدامة األفكار ضد اإلسالمية األمة تحصين في اإليمان أثر -٤
 العربيـة  المملكـة  -المنور المدينة -اإلسالمية بالجامعة العلمي البحث عمادة،الجربوع
   .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ ،١ ،طالسعودية

عبـد الغنـي    : تحقيق،  )هـ٢٠٤ (لشافعي،االعباس بن إدريس ابن محمد :حكام القرآن أ -٥
 . هـ١٤٠٠ بيروت ، - دار الكتب العلمية ،عبد الخالق

ـ ٥٠٥( أبـو حامـد    ،محمد بن محمد الغزالي    ل : الدين حياء علوم إ -٦  –دار المعرفـة  ،)هـ
  .بيروت

محمد عبد اللطيـف محمـود،       : الختالفات الفقهية لدى االتجاهات اإلسالمية المعاصرة     ا -٧
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١ ط–دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 

، ٥ دمـشق، ط   –ار القلـم     عبد الرحمن حبنكة الميداني، د     :األخالق اإلسالمية وأسسها   -٨
 .  م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠

، المعهـد   ٢ طه جابر العلواني، سلسلة قضايا الفكر االسالمي       :أدب االختالف في اإلسالم    -٩
 .العالمي للفكر االسالمي

ـ ٢٥٦(البخـاري  المغيـرة  بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد :األدب المفرد  -١٠ دار ) هـ
  . محمد فؤاد عبدالباقي: تحقيق م ، ١٩٨٩ –ـه ١٤٠٩ ، ٣ ط–  بيروت–البشائر اإلسالمية 

ـ ٦٧٦( النـووي  الشافعي الحوراني شرف بن يحيى زكريا أبو :األذكـار  -١١ موافـق  ) هـ
  .للمطبوع 

سالم :  تحقيق   ،)هـ٤٦٣(النمري البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بنيوسف   :االستذكار -١٢
 –هــ    ١٤٢١،  ١ ط –  بيـروت  – دار الكتب العلميـة      ،محمد عطا ، محمد علي معوض     

  . م٢٠٠٠



 ٢٣٥

 أبو عمر يوسف بن عبـد اهللا عبـد البـر القرطبـي      :االستيعاب في معرفة االصحاب    -١٣
  . م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣، ١ عمان ط-عادل مرشد، دار األعالم: ، تصحيح وتخريج)هـ٤٣٦(

 الـسيوطي ،  الـدين  جـالل  بكر، أبي بن الرحمن عبد :إسعاف المبطأ برجال الموطأ    -١٤
  .م ١٩٦٩ –هـ ١٣٨٩ مصر ، -بة التجارية الكبرى المكت) هـ٩١١(

: قيحقت ،)هـ٩١١(لسيوطي، ا الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد :المدلسين أسماء -١٥
  .١ ط-بيروت – الجيل  دار،نصار حسن محمود محمد محمود
ـ ٨٥٢( أحمد بن علي بن حجر العسقالني      :اإلصابة في تمييز الصحابة    -١٦ : تحقيـق   ،)هـ

  .هـ١٤١٢، ١،ط بيروت– دار الجيل ،لبجاويعلي محمد ا
 ،٣ط اإلسـكندرية،  الخطـاب  بـن  عمـر  دار ،  زيـدان  الكريم لعبد :الدعوة أصول -١٧

   .هـ١٣٩٦
 قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستـشرقين           :األعالم -١٨

  .م ١٩٨٤، ٦ ط-،دار العلم للماليين)هـ١٣٩٦(خير الدين الزركلي : تأليف
: تحقيق  ،  )هـ٧٥١(، ابن القيم    سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد :إعالم الموقعين   -١٩

  .م١٩٧٣ ، بيروت–ار الجيل ، دوف سعدرؤطه عبد ال
، سبط ابن   الطرابلسي خليل بن محمد بن إبراهيم: باالختالط رمي من لمعرفة الغتباطا -٢٠

  . الزرقاء-العربية  الوكالة،دالحمي عبد علي حسن علي :تحقيق ،)هـ٨٤١(العجمي
 بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو :اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم      -٢١
 -مطبعـة الـسنة المحمديـة       ،  محمد حامد الفقي  : تحقيق،  )هـ٧٢٨(، ابن تيمية    السالم عبد

  .هـ١٣٦٩ ، ٢ ط-القاهرة
، الـسالم  عبد بن الحليم عبد بن أحمد باسالع أبو :رالمنك عن والنهي بالمعروف األمر -٢٢

 ،١ ط بيـروت،  الجديـد،  الكتـاب  دار،  المنجـد  صـالح . د :تحقيق،  )هـ٧٢٨(ابن تيمية   
  .هـ ١٣٩٦

 شيخ اإلسالم ابن تيمية، قرأه وعلق عليه وخرج         :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر     -٢٣
ن المصرية للنشر والتوزيع، دار     الدكتور أبو عبد اهللا محمد سعيد رسالن، دار الفرقا        :أحاديثه

  .أضواء السلف المصرية، طبعة جديدة ومنقحة
 الرحمن عبد بن سليمان :والسنة الكتاب ضوء في المنكر عن والنهي بالمعروف األمر -٢٤

   .م١٩٩٦ - هـ١٤١٧ ، ٤ ، الرياض، طالحقيل
 -سـالمي المكتب اإل الـستار،  عبـد  العزيز عبد :المنكر عن والنهي بالمعروف األمر -٢٥

  . بيروت



 ٢٣٦

 – عبد الوهاب بن أحمد الواسع، مكتبة العبيكان         :األمة اإلسالمية وقضاياها المعاصرة    -٢٦
  . م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، ١الرياض، ط

 بكـر  أبـو  جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر :الكبير العلي لكالم التفاسير أيسر -٢٧
، ٥، ط الـسعودية  العربيـة  مملكـة ال-المنـورة  المدينـة -والحكـم  العلوم مكتبة،  الجزائري
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

 علـي . د : تحقيق،  )هـ٣٩٥(منده ابن يحيى، بن محمد بن إسحاق بن محمد:  اإليمان -٢٨
  .هـ١٤٠٦ ، ٢ ط-بيروت – الرسالة مؤسسة، الفقيهي ناصر بن محمد بن
ـ ٧٥١(، ابن القيم    سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد :بدائع الفوائد  -٢٩ :  تحقيـق ،  )هـ
ـ ال أحمد أشرف - العدوي الحميد عبد عادل - عطا العزيز عبد هشام  نـزار  مكتبـة ،   جح

  . م١٩٩٦ – هـ١٤١٦ ، ١ ط- المكرمة مكة - الباز مصطفى
، ابـن   الدمشقي ثم البصري عمرو بن إسماعيل الفداء أبو الدين عماد :البداية والنهاية  -٣٠

  . بيروت–مكتبة المعارف ) هـ٧٧٤(كثير 
مـي  الهيث سـليمان  بـن  بكـر  أبـي  بن علي :باحث عن زوائد مسند الحارث    بغية ال  -٣١

 -مركز خدمة السنة والسيرة النبويـة       ،  حسين أحمد صالح الباكري   . د: تحقيق  ،  )هـ٨٠٧(
  .م ١٩٩٢ - هـ١٤١٣ ، ١ ط-المدينة المنورة

 عبـد  بن أحمد العباس أبو :بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية        -٣٢
مكتبـة  ،  موسى سـليمان الـدويش    . د: تحقيق  ،  )هـ٧٢٨(، ابن تيمية    السالم عبد بن الحليم

  . هـ١٤٠٨ ،١ ط-العلوم والحكم
ـ ٢٧١(روايةعباس الدوري )هـ٢٣٣( معين ابن المعطي عبد بن يحيى :اريخالت -٣٣ ، )هـ

 مكـة   - وإحياء التراث اإلسالمي     ،مركز البحث العلمي  ،  أحمد محمد نور سيف   . د: تحقيق  
  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩  ،١ط-المكرمة

:  تحقيـق    رواية عثمان الدارمي،  ) هـ٢٣٣( معين ابن المعطي عبد بن يحيى :اريخالت -٣٤
  .هـ١٤٠٠ دمشق ، -دار المأمون للتراث ، أحمد محمد نور سيف. د

صبحي :  تحقيق ،)هـ٣٨٥(شاهين ابن عثمان بن أحمد بن عمر :تاريخ أسماء الثقات   -٣٥
  . هـ١٩٨٤ – ١٤٠٤،  ١ ط–  الكويت–الدار السلفية  ،السامرائي

 الكتب دار)هـ٤٦٣(، الخطيب البغدادي    البغدادي ثابت بن علي بن أحمد :تاريخ بغداد  -٣٦
 .بيروت – العلمية

، دراسـة   )هـ٥٧١(،ابن عساكر القاسم أبو اهللا، هبة بن الحسن بن علي :تاريخ دمشق  -٣٧
  . والنشر والتوزيععلي شيري، دار الفكر للطباعة:وتحقيق 



 ٢٣٧

 العجمـي  ابـن  سبط،  الطرابلسي خليل بن محمد بن إبراهيم :المدلسين ألسماء التبيين -٣٨
 ١٤٠٦ ،١ ط – بيروت – العلمية الكتب دار،  حسن شفيق يحيى : ، تحقيق )هـ٨٤١(الشافعي

  . م١٩٨٦ - هـ
 حـسين   سـيد بـن   :  الـدكتور  :تثبيت أفئدة المؤمنين بذكر مبشرات النصر والتمكين       -٣٩

  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١ القاهرة، ط -العفاني، مكتبة معاذ بن جبل
 والتوزيـع  للنشر سحنون دار) هـ١٣٩٣(عاشور بن الطاهر محمد :التحرير والتنوير  -٤٠
   .م ١٩٩٧ - تونس -
  .عبد الرحمن النحالوي، المكتب اإلسالمي : التربية اإلسالمية والمشكالت المعاصرة -٤١
ـ ١٣٥٣ (المبـاركفوري  الرحمن عبد :الترمذي جامع بشرح تحفة األحوذي  -٤٢  دار ) هـ

  .بيروت – العلمية الكتب
 زرعـة  أبي ،الحسين بن الرحيم عبد بن أحمد :المراسيل رواة ذكر في التحصيل تحفة -٤٣

  .م١٩٩٩ النشر سنة، الرياض -الرشد مكتبة، نوارة اهللا عبد :تحقيق، )هـ٨٢٦(العراقي
 الـذهبي   قَايمـاز  بـن  عثمان بن أحمد بن محمد هللا أبوعبد الدين شمس :تذكرة الحفاظ  -٤٤

 ،١ ط -نلبنـا -بيـروت  العلميـة  الكتـب  دار،  عميرات زكريا: وتحقيق دراسة،  )هـ٧٤٨(
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩

ـ ١٠٣١(لمنـاوي ، ا العارفين تاج بن الرؤوف عبد محمد :التعاريف -٤٥ . د: تحقيـق ،  )هـ
  .هـ١٤١٠ ، ١ ط- بيروت - المعاصر الفكر دار، الداية رضوان محمد
 الجرجـاني  األصـل،  الفارسي محمد بن عبدالرحمن بن عبدالقاهر أبوبكر :التعريفات -٤٦

  . هـ١٤٠٥ ، ١ ط-بيروت – العربي الكتاب  دار،األبياري إبراهيم : تحقيق، )هـ٤٧١(
  ) .هـ٦٩١(محمد بن عمر بن عبداهللا الخير أبو الدين  ناصر:تفسير البيضاوي -٤٧
، الدمشقي ثم البصري عمرو بن إسماعيل الفداء أبو الدين عماد :سير القرآن العظيم  تف -٤٨

  ، ٢ ط – والتوزيـع  للنـشر  طيبـة  دار،  سالمة محمد بن سامي،تحقيق  )هـ٧٧٤(ابن كثير 
  .م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠

ـ ٤٨٩ ( أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني         :تفسير القرآن  -٤٩  ،) هـ
ـ ١٤١٨،  الريـاض  – الوطن دار،  غنيم بن عباس بن غنيمو ،إبراهيم بن ياسر :تحقيق  -هـ
  .م١٩٩٧

ـ ٧١٠( أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي         :تفسير النسفي  -٥٠  :تحقيـق  )هـ
  . م٢٠٠٥ ،بيروت ـ النفائس  دار،الشعار محمد مروان الشيخ

 سـوريا،  –ر الرشـد  دا) هـ٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر العسقالني      :تقريب التهذيب  -٥١
  .١ط



 ٢٣٨

 عبـد  بـن  محمد بن اهللا عبد بنيوسف  :التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد     -٥٢
 ،محمد عبـد الكبيـر البكـري       ،مصطفى بن أحمد العلوي     : تحقيق  ،  )هـ٤٦٣(النمري البر

  .هـ١٣٨٧  المغرب–وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 الـسيوطي ،  الـدين  جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد : مالك تنوير الحوالك شرح موطأ    -٥٣

  .هـ  ١٣٨٩ مصر ، -المكتبة التجارية الكبرى ) هـ٩١١(
 - بيـروت  –دار الفكر   )  هـ٨٥٢( أحمد بن علي بن حجر العسقالني      :تهذيب التهذيب  -٥٤
   . م١٩٨٤  -  هـ١٤٠٤،  ١ط

ـ ٧٤٢(لمـزي  االحجـاج  أبو يوسف، بن الرحمن عبد بن يوسف :تهذيب الكمال  -٥٥ ، )هـ
  .م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠ ،  ١ ط–  بيروت–مؤسسة الرسالة ، بشار عواد معروف. د: تحقيق

عبد السالم هـارون،    :  تحقيق ،)هـ٣٧٠(  االزهري بن أحمد بن محمد :تهذيب اللغة  -٥٦
  . الدار المصرية للتأليف،وعبد الحليم النجار

 عبـداهللا  بـن  ناصـر  بـن  دالرحمنعب :المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير -٥٧
، ١ ط -الرسـالة   مؤسـسة  ،اللويحـق  معـال  بن الرحمن عبد: ، تحقيق )هـ١٣٧٦(السعدي  
    . م ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠

السيد شـرف الـدين     :  تحقيق   ،)هـ٣٥٤( حبان بن أحمد بن حبان بن محمد :الثقات -٥٨
  . م ١٩٧٥ –هـ  ١،١٣٩٥ طدار الفكر، دمأح

: ، تحقيق )هـ٣١٠( الطبري   جرير بن محمد جعفر أبو :قرآنجامع البيان في تأويل ال     -٥٩
  .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ، ١ ط– الرسالة  مؤسسةأحمد شاكر،

 الترمـذي  الـضحاك،  بـن  موسـى  بن سورة بن عيسى بن محمد :الجامع الصحيح  -٦٠
أحمد محمد شاكر، وآخـرون، دار إحيـاء        : ، تحقيق   )سنن الترمذي (  المعروف    )هـ٢٧٩(

  . بيروت–ي التراث العرب
ـ ٦٧١(القرطبـي   بكر أبي بن أحمد بن محمد عبداهللا أبو :الجامع ألحكام القرآن  -٦١ ، )هـ

 الـسعودية  العربيـة  المملكـة  -الريـاض  -الكتب عالم  دار ،البخاري سمير  هشام :تحقيق  
  .م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣،

ـ ٧٩٥( الحنبلـي    رجب بن أحمد بن عبدالرحمن الدين زين :جامع العلوم والحكم   -٦٢ ) ـه
  .ـ ه١٤٠٨ ، ١، طبيروت – المعرفة دار
 أبـو  :جزء فيه قول النبي صلى اهللا عليه وسلم نضر اهللا امرأ سمع مقالتي فأداهـا                -٦٣

اهللا  بـدر بـن عبـد     : تحقيق  ،  )هـ٣٣٣(المديني حكيم بن إبراهيم بن محمد بن أحمد عمرو
  . م١٩٩٤ ، ١ ط–  بيروت– دار إبن حزم ،البدر
   ـه ١٤٠٦ بيروت ، -الرسالة مؤسسةن، ياسي نعيم محمد :وأساليبه ميادينه الجهاد، -٦٤



 ٢٣٩

 عبـد  بـن  الحلـيم  عبد بن أحمد العباس أبو :جواب الصحيح لمن بدل دين المسيح     ال -٦٥
عبد العزيز إبـراهيم العـسكر      .د، علي حسن ناصر  .د: تحقيق  ،  )هـ٧٢٨(، ابن تيمية    السالم

  .هـ١٤١٤  ،١ ط- الرياض–دار العاصمة ، حمدان محمد. د،
  نور الـدين بـن عبـدالهادي أبـو الحـسن الـسندي             :حاشية السندي على النسائي    -٦٦

 ،   ٢ط- حلـب  –مكتب المطبوعات اإلسـالمية     ،  الفتاح أبو غدة   عبد: تحقيق  ،  )هـ١١٣٨(
  .  م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦

 ،١ط الريـاض،  للنـشر،  الـوطن  دار،  العودة فهد بن سلمان :السفينة تغرق ال حتى -٦٧
  .هـ١٤١٢

  . هـ١٤١٠،باكستان – اإلسالم ترجمان إدارةي، اله فضلل :الحسبة -٦٨
، ابـن تيميـة     الـسالم  عبـد  بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو :اإلسالم في الحسبة -٦٩

   .هـ ١٣٢٣ ، القاهرةالحسينية المطبعة) هـ٧٢٨(
، ابن تيميـة    مالسال عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو :درء تعارض العقل والنقل    -٧٠

  .هـ١٣٩١ الرياض ، -دار الكنوز األدبية ، محمد رشاد سالم: تحقيق، )هـ٧٢٨(
 أميـر عبـد العزيـز دار        :دراسات في الثقافة اإلسالمية، مدخل إلى الدين اإلسالمي        -٧١

  . م١٩٧٩ - بيروت-الكتاب العربي
، )هـ٨٥٢(سقالني أحمد بن علي بن حجر الع      :الثامنة المائة أعيان في الكامنةالدرر   -٧٢

 ،الهنـد  -ابـاد  صـيدر  - العثمانية المعارف دائرة مجلس،  ضان المعيد عبد محمد : تحقيق
  .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢

، للشيخ أبو اسـحاق الحـويني، فـي قـام      ٤٣ درس   :دروس اقتداء األئمة بالصحابة    -٧٣
  بتفريغها الشبكة اإلسالمية

: تحقيـق  ، )هـ٧٢٨ (أبوالعباس حران أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ال       :قائق التفسير د -٧٤
  . هـ١٤٠٤ ، ٢ ط- دمشق–مؤسسة علوم القرآن ، محمد السيد الجليند. د

 الدكتور شوكت محمـد عليـان، مكتبـة النـرجس           :دور الحسبة في حماية المصالح     -٧٥
  .م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠، ١ الرياض، ط-التجارية

ق سلسلة شهرية ، السنة الثانية      علي محمد مختار،  دعوة الح     : دور المسجد في اإلسالم    -٧٦
  ١٤هـ، جمادي األولى العدد١٤٠٢

 األمـن  نـدوة  بحوث عبد الكريم العمري،     :دور المسجد في تحقيق األمن االجتماعي      -٧٧
   .هـ١٤٢٥ ،)٣(عدد  الرياض،-األمنية فهد الملك كلية والمجتمع،

   رضوان سعيد إسماعيل  لدكتور ل:والبطالة الفقر مكافحة في المسجد دور -٧٨



 ٢٤٠

 عبد  تحقيق ،)هـ٤٨١(الهروي االنصاري علي بن محمد بن اهللا  عبد :ذم الكالم وأهله   -٧٩
  .م١٩٩٨- هـ١٤١٨ -المنورة المدينة  - والحكم العلوم مكتبة، الشبل العزيز عبد الرحمن

 عبـد  بن محمود الدين شهاب :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        -٨٠
  . بيروت–دار إحياء التراث العربي ) هـ١٢٧٠(أللوسي، انيالحسي اهللا

ـ حق،ت)هـ٩٠٠(الِحميري المنعم عبد بن محمد :راألقطا خبر في المعطار الروض -٨١ : قي
  .م ١٩٨٠ - ٢ ،ط السراج دار مطابع - بيروت - للثقافة ناصر مؤسسة ،عباس إحسان

 ابـن    علي بن محمد بن علي     الرحمن بن  بو الفرج عبد   أ :زاد المسير في علم التفسير     -٨٢
  . هـ١٤٠٤ ، ٣ ط- بيروت–المكتب اإلسالمي ) هـ٥٩٧(الجوزي

حبيـب  :  تحقيـق    ،)هـ١٨١(واضح بن المبارك بن اهللا عبد الرحمن عبد  أبو :الزهد -٨٣
   بيروت– دار الكتب العلمية ،الرحمن األعظمي

لـدارقطني  علي بـن عمـر أبـو الحـسن ا          :سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني    -٨٤
 –مكتبـة المعـارف     ،  القـادر  اهللا بن عبـد    موفق بن عبد  . د: تحقيق  ،  )هـ٣٨٥(البغدادي
  . م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤ ، ١  ط-الرياض

ـ ٣٨٥( علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني:سؤاالت حمزة للدارقطني  -٨٥ : تحقيـق  ، )هـ
  .  م١٩٨٤ -ـه ١٤٠٤، ١ ط- الرياض–مكتبة المعارف ، القادر اهللا بن عبد موفق بن عبد

 الحـسني،  محمـد  بـن  صالح بن إسماعيل بن محمد :سبل السالم شرح بلوغ المرام     -٨٦
ـ ١٣٧٩،  ٤ ط – الحلبـي  البـابي  مصطفى  مكتبة )هـ١١٨٢ (الصنعاني ثم الكحالني  -هـ
  .م١٩٦٠

ـ ١٤٢٠ (األلبـاني  الدين ناصر محمد :السلسلة الصحيحة  -٨٧  –مكتبـة المعـارف     ) هـ
  .الرياض

 محمـد فـؤاد   : حقيق، ت )هـ٢٧٣(القزويني يزيد بن محمد اهللا أبوعبد :سنن ابن ماجه   -٨٨
  . بيروت– دار الفكر ي،عبد الباق

 داود، أبـو  األزدي عمـرو،  بـن  شـداد  بـن  األشعث بن سليمان :سنن أبـي داوود   -٨٩
  .دار الفكر، محمد محيي الدين عبد الحميد:  تحقيق ،)هـ٢٧٥(السجستاني

ـ ٣٨٥(، الدارقطني مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو :يسنن الدار قطن   -٩٠  )هـ
  .  م١٩٦٦ – هـ١٣٨٦ بيروت ، - دار المعرفة ،السيد عبد اهللا هاشم يماني المدني: تحقيق
ـ ٢٥٥( الـدارمي  بهـرام  بن الفضل بن الرحمن عبد بن اهللا عبد :سنن الدارمي  -٩١  ،)هـ

ـ  ،  خالد السبع العلمي  ، فواز أحمد زمرلي    : تحقيق    ، ١ ط- بيـروت  –اب العربـي    دار الكت
  . هـ١٤٠٧



 ٢٤١

: تحقيق،)هـ٤٥٨(البيهقي بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن أحمد :السنن الكبرى  -٩٢
  . م١٩٩٤ –هـ ١٤١٤ مكة المكرمة ، -مكتبة دار الباز ، محمد عبد القادر عطا

، الخراسـاني  علـي  بـن  شـعيب  بـن  أحمـد  الـرحمن  عبـد  أبـو  :سنن النسائي  -٩٣
 –  حلـب  –مكتب المطبوعات اإلسـالمية     ،  عبدالفتاح أبو غدة  : تحقيق  ،   )ـه٣٠٣(النسائي

  . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ، ٢ط
 عمـرو  أبـو  عمـر  بـن  عثمـان  بـن  سـعيد  بن عثمان :السنن الواردة في الفتن    -٩٤

 –دار العاصـمة    ،  ضاء اهللا بن محمد إدريـس المبـاركفوري       . د: تحقيق  ،)هـ٤٤٤(الداني
  هـ١٤١٦ ، ١، طالرياض

 قَايمـاز  بـن  عثمـان  بـن  أحمد بن محمد هللا أبوعبد الدين شمس : أعالم النبالء  سير -٩٥
  . بيروت-، تحقيق شعيب األرناؤوط،  مؤسسة الرسالة)هـ٧٤٨(الذهبي
، ابن  الحنبلي العكري محمد بن أحمد بن الحي عبد ل :ذهب من أخبار في الذهب شذرات -٩٦

 دمشق_كثير بن دار،  األرناؤوط محمودو األرنؤوط، القادر عبد :تحقيق،  )هـ١٠٨٩(العماد  
  .هـ١٤٠٦

 ، القشيري مطيع بن وهب بن علي بن محمد الفتح أبو الدين تقي :شرح األربعين النووية - ٩٧
  .م٢٠٠٣  - هـ ١٤٢٤ ، ٦، طالريان مؤسسة ،)هـ٧٠٢ (العيد دقيق بابن المعروف
ـ ١٢٥٠ (الـشوكاني  علي بن محمد :القبور رفع بتحريم الصدور شرح -٩٨  ضـمن  ) هـ

  .هـ ١٤١١ ،٦ ط المنورة، المدينة اإلسالمية، الجامعة نشر رسائل، مجموعة
 -المكتب اإلسالمي  ) هـ١٤٢٠( محمد ناصر الدين األلباني:رح العقيدة الطحاويـة  ش -٩٩

  .هـ١٤١٤ ،٢ ط-بيروت
  ،)هـ٩١١(السيوطي، الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد :شرح سنن ابن ماجه -١٠٠
                   .    كراتشي–خانة كتب قديمي رون      وأخ
ـ ٤٤٩(بطال بن الملك عبد بن خلف بن علي :شرح صحيح البخاري   -١٠١   :تحقيـق ،  )هـ
ـ ١٤٢٣ ،   ٢ط ،الريـاض  – الـسعودية  - الرشـد  مكتبة،  إبراهيم بن ياسر تميم أبو  - هـ

  .م٢٠٠٣
ـ ٤٥٨(البيهقـي  بكـر  أبو موسى بن علي بن الحسين بن أحمد :شعب اإليمان  -١٠٢ ، )هـ
  . هـ١٤١٠،  ١ ط- بيروت–دار الكتب العلمية ، محمد السعيد بسيوني زغلول: تحقيق
   .الوائلي كريم الدكتور األستاذ :الفنية وظواهره قضاياهالشعر الجاهلي  -١٠٣
 :مواقفهم منها، و دورهـم فـي الحـد منهـا    ، الكبرى الصحابة المعتزلون للفتنة -١٠٤

  .م٢٠٠٣ -١٤٢٤، ١ ط- الجزائر–، دار البالغ عالل خالد كبير :الدكتور



 ٢٤٢

 ،أحمد عبد الغفور عطار   :  تحقيق ،)هـ٣٩٣ (الجوهري حماد بن إسماعيل :الصحاح -١٠٥
  .هـ١٣٩٩ سنة ٢ط. بيروت: دار العلم للماليين

اللـدكتور يوسـف    :  الصحوة اإلسالمية بين االختالف المحمود والتفـرق المـذموم         -١٠٦
  .القرضاوي

شـعيب  : ،تحقيـق   ) هـ٣٥٤(حبان بن أحمد بن حبان بن محمد :ابن حبان صحيح   -١٠٧
  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ ، ٢ط– بيروت –األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

: ، تحقيق   )هـ٢٥٦( لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري        :صحيح البخاري  -١٠٨
   م١٩٨٧  - هـ١٤٠٧  ٣ بيروت ط– دار ابن كثير ، اليمامة ،مصطفى ديب البغا. د

مكتبة المعـارف   ) هـ١٤٢٠( محمد ناصر الدين األلباني    :صحيح الترغيب والترهيب   -١٠٩
  ٥، ط الرياض–

، )هـ٢٦١( لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري        :صحيح مسلم    -١١٠
  .  بيروت–محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي : تحقيق
فاروق : تحقيق  ،  )هـ٤٣٠( بن عبد اهللا بن أحمد أبو نعيم األصبهاني         أحمد :الضعفاء -١١١
  . م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٥ ،  ١ ط–  الدار البيضاء-دار الثقافة ،  حمادة
ـ ٣٢٢ (لعقيلي ل حماد بن موسى بن عمرو بن محمد :الضعفاء الكبير  -١١٢ : تحقيـق   ،)هـ

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ ، ١ ط- بيروت–دار المكتبة العلمية ، عبد المعطي أمين قلعجي
 الخراسـاني  علـي  بـن  شـعيب  بـن  أحمد الرحمن عبد أبو :الضعفاء والمتروكين  -١١٣

  .هـ١٣٦٩،  ١، ط حلب–دار الوعي ، محمود إبراهيم زايد: تحقيق ، )هـ٣٠٣(النسائي
   .بيروت – صادر دار) هـ١٦٨(ابن سعد،منيع بن سعد بن محمد :الكبرى الطبقات -١١٤
عاصـم  . د: ، تحقيق   )هـ٨٥٢(مد بن علي بن حجر العسقالني      أح :طبقات المدلسين  -١١٥

  .١ ط- عمان–بن عبداهللا  القريوتي، مكتبة المنار 
 حسين بن محمد علي جـابر، دار الوفـاء للطباعـة           :الطريق إلى جماعة المسلمين    -١١٦

  . م ١٩٨٧ - هـ١٤٠٨ ٢ المنصورة ،ط–والنشر 
  محمـد ناصـر الـدين األلبـاني        :ظالل الجنة في تخريج السنة البن أبي عاصـم         -١١٧

  . م١٩٩٣-هـ١٤١٣ ،٣ ط- بيروت–المكتب اإلسالمي ) هـ١٤٢٠(
 المعـافري،  محمـد  بن عبداهللا بن محمد :الترمذي صحيح بشرح األحوذي عارضة -١١٨
  .للجميع العلم دار) هـ٥٤٣ (العربي ابن أبوبكر
  . م١٩٨٥، ١٧ ط-بيروت– يوسف القرضاوي  مؤسسة الرسالة :العبادة في اإلسالم -١١٩



 ٢٤٣

 عبـد  بـن  أحمـد  بن محمد :تيمية بن أحمد اإلسالم شيخ مناقب من الدرية العقود -١٢٠
 الكاتـب  دار) ،الفقي حامد محمد : تحقيق،  )هـ٧٤٤ (اهللا عبد أبو المقدسي قدامة بن الهادي
   .بيروت – العربي
 أبـو  أحمـد،  بـن  موسى بن أحمد بن محمود :عمدة القاري شرح صحيح البخاري     -١٢١
 دار الكتب   ،عبد اهللا محمود محمد عمر    : ، ضبط وتصحيح  )هـ٨٥٥(العينى الدين بدر محمد،

  . م٢٠٠١-هـ ١٤٢١ ١ ط- بيروت–العلمية 
 النـسائي  الخراسـاني،  علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو :عمل اليوم والليلة   -١٢٢

  . هـ١٤٠٦ ، ٢ط- بيروت–مؤسسة الرسالة ، فاروق حمادة. د: تحقيق ، )هـ٣٠٣(
  . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ السيد سابق، دار الكتاب العربي، :عناصر القوة في اإلسالم -١٢٣
 عليـه  اهللا صـلى  النبي وفاة بعد الصحابة مواقف تحقيق في القواصم من العواصم -١٢٤
 : ، تحقيق ) هـ٥٤٣(المالكي اإلشبيلي لقاضي، ا محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي        :وسلم
 ، ٢،طلبنـان  – بيـروت  الجيـل  دار،  االسـتانبولي  مهدي ومحمود - لخطيبا الدين محب
  . م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧
   محمد شمس الحق العظيم آبادي أبـو الطيـب         :عون المعبود شرح سنن أبي داوود      -١٢٥

  . هـ١٤١٥ ، ٢ ط–  بيروت–دار الكتب العلمية 
 مهـدي .د : تحقيـق  ،)هـ١٧٠(الفراهيدي أحمد بن الخليل الرحمن عبد بيأل:  العين -١٢٦

  .الهالل ومكتبة دار، السامرائي إبراهيم.ود المخزومي
 محمـد ناصـر الـدين        :غاية المرام فـي تخـريج أحاديـث الحـالل والحـرام            -١٢٧

   هـ١٤٠٥  ،٣،ط بيروت– المكتب اإلسالمي )  هـ١٤٢٠(األلباني
ـ ٣٨٨(سليمان أبو البستي، يالخطاب إبراهيم بن محمد بن حمد :غريب الحديث    -١٢٨ ) هـ

  . هـ١٤٠٢المكرمة،   مكة-جامعة أم القرى،  عبد الكريم إبراهيم العزباوي: تحقيق 
 ابـن   الرحمن بـن علـي بـن محمـد بـن علـي             بو الفرج عبد   أ :غريب الحديث  -١٢٩

 - بيـروت  -دار الكتب العلميـة       ،  عبدالمعطي أمين قلعجي  .د: تحقيق  ،  )هـ٥٩٧(الجوزي
  .م١٩٨٥، ١ط

 الزمخـشري  أحمـد،  بـن  عمـرو  بن محمود أبوالقاسم :لحديثالفائق في غريب ا    -١٣٠
 –  لبنان –دار المعرفة   ،  محمد أبو الفضل إبراهيم   ، و علي محمد البجاوي  : تحقيق) هـ٥٣٨(
  .٢ط

  .الفكر دار) هـ٩٧٤(المكي الهيتمي حجر ابن الدين شهاب أحمد :الحديثية الفتاوى  -١٣١
دار ) هـ٨٥٢(لي بن حجر العسقالني    أحمد بن ع   :فتح الباري شرح صحيح البخاري     -١٣٢

   هـ١٣٧٩ بيروت -المعرفة
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  ).هـ١٢٥٠(، الشوكاني عبداهللا بن محمد بن علي بن محمد :فتح القدير -١٣٣
، العـارفين  تـاج  بـن  الـرؤوف  عبـد  محمد :يض القدير شرح الجامع الـصغير  ف -١٣٤

  . هـ ١٣٥٦، ١ ط- مصر– المكتبة التجارية الكبرى  )هـ١٠٣١(لمناويا
 القاهرة، الطبعة الـشرعية     -دار الشروق ) هـ١٣٨٥( لسيد قطب    :في ظالل القرآن   -١٣٥
  .م ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣، ٣٢

  ). هـ٨١٧(، الفيروزأبادي إبراهيم بن محمد بن يعقوب بن محمد :القاموس المحيط -١٣٦
 بـن  محمد هللا أبوعبد الدين شمس : في معرفة من له رواية في الكتب الستة      الكاشف -١٣٧
دار القبلـة للثقافـة     ،  عوامـة  محمـد : تحقيق،  )هـ٧٤٨( الذهبي قَايماز بن ثمانع بن أحمد

  . م١٩٩٢ –هـ١٤١٣، ١ ط- جدة–مؤسسة علو ، اإلسالمية 
ـ ٣٦٥(،ابـن عـدي  اهللا عبـد  بن عدي بن اهللا عبد :الكامل في ضعفاء الرجال   -١٣٨ ، )هـ
  .م١٩٨٨ – هـ١٤٠٩، ٣ ط- بيروت–دار الفكر ، يحيى مختار غزاوي: تحقيق
) هـ٧٤٨( الذهبي قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا أبوعبد الدين شمس :الكبائر -١٣٩
   .بيروت – الجديدة الندوة دار

 المعـروف  بكـر،  أبـو  البغدادي، ثابت بن علي بن أحمد :الروايةفي علم   الكفاية   -١٤٠
لمكتبة العلميـة    ا ،إبراهيم حمدي المدني  و، اهللا السورقي  أبو عبد : تحقيق  ) هـ٤٦٣(بالخطيب

  . المدينة المنورة-
 محمد ،درويش عدنان: تحقيق،   أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي       :الكليات -١٤١

  .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ - بيروت - الرسالة مؤسسة، المصري
، ابـن الكيـال     البركـات  أبو الخطيب، محمد بن أحمد بن بركات :الكواكب النيرات  -١٤٢

  . الكويت–مدي عبد المجيد السلفي، دار العلم ح: ، تحقيق )هـ٩٢٩(
 الحنبلـي  الدمـشقي  عـادل  ابـن  علي بن عمر حفص وأب :الكتاب علوم في اللباب -١٤٣

 دار،  معـوض  محمـد  علـي  والشيخ،  الموجود عبد أحمد عادل الشيخ :  تحقيق ،)هـ٧٧٥(
  .م ١٩٩٨- هـ ١٤١٩  ،١ط-بيروت – العلمية الكتب
ـ ٧١١( ابـن منظـور    ،الفضل أبو على، بن مكرم بن محمد :لسان العرب  -١٤٤ دار ) هـ
  .١ ط - بيروت-صادر
ـ ٨٥٢( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الـشافعي          :لسان الميزان  -١٤٥ ، )هـ

، ٣ ط - بيـروت  – مؤسسة األعلمي للمطبوعـات      ، الهند –رف النظامية   ادائرة المع : تحقيق  
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
 اإلسالمية، الجامعة) هـ١٤٢١ (عثيمين بن صالح بن محمد  :رمضان شهر مجالس -١٤٦
  .هـ  ١٤٠٦ ،٢ ط المنورة، المدينة
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 لمحمد أبو زهرة ، دار السعودية للنشر والتوزيع         :المجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم     -١٤٧
  . م  ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ ،٢ ط–

راهيم محمود إب : تحقيق  ،  )هـ٣٥٤( حبان بن أحمد بن حبان بن محمد :المجروحين -١٤٨
  . حلب–دار الوعي ، زايد
 -دار الفكر، بيروت    ) هـ٨٠٧(الهيثمي سليمان بن بكر أبي بن علي :مجمع الزوائد  -١٤٩

  . هـ١٤١٢
، ابـن تيميـة     الـسالم  عبـد  بـن  الحليم عبد بن أحمد العباس أبو :مجموع الفتاوى  -١٥٠

ـ  ١٤٢٦ ،  ٣ط  ، الوفـاء ر  دا  )،الجـزار  عامرو ،الباز أنور : ، تحقيق )هـ٧٢٨( - هـ
  .م ٢٠٠٥
 الشيخ الدكتور صالح الفوزان، أولى النهى لإلنتـاج         :محاضرات في العقيدة والدعوة    -١٥١

  . م  ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ القاهرة الطبعة األولى -اإلعالمي، طبعة مركز فجر للطباعة
ـ ٦٦٦( لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الـرازي         :مختار الصحاح  -١٥٢ : ،تحقيـق   )هـ

  . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ طبعة جديدة ، - بيروت–بة لبنان ناشرون محمود خاطر، مكت
ـ ٧٦١)(العالئـي  (الدمـشقي  العالئي اهللا عبد بن كيكلدي بن خليل :المختلطين -١٥٣ ، )هـ

 -القـاهرة  – الخانجي مزيد مكتبة  الباسط عبد علي ، المطلب عبد فوزي رفعت. د : قيحقت
  م١٩٩٦ ١ط

 رفعـت .د : تحقيـق ) هـ٨٢٦ (قياالعر الرحيم عبد بن أحمد زرعةي  أب :المدلسين -١٥٤
  . م١٩٩٥ ، هـ١٤١٥ ،١ ط-الوفاء دار، حماد حسين نافذ. د ،المطلب عبد فوزي
 بو الحسن عبيد اهللا بن محمد عبد الـسالم        أ :المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة -١٥٥
 الـسلفية  معةالجا - واإلفتاء والدعوة العلمية البحوث إدارة )هـ١٤١٤( المباركفوري   ،خان

  .م ١٩٨٤ ، هـ ١٤٠٤ - ٣ ط-الهند بنارس
 شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح األبـشيهي         :المستطرف في كل فن مستظرف     -١٥٦

  .م١٩٨٦،  ٢ ط- بيروت–دار الكتب العلمية ، مفيد محمد قميحة.د:  تحقيق ، )هـ٨٥٢(
ـ ٢٤١(الـشيباني  أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو :المسند -١٥٧ )  هـ

  . القاهرة–مؤسسة قرطبة ،  شعيب األرنؤوط عليها:األحاديث مذيلة بأحكام
ـ ١٨١(واضـح  بـن  المبارك بن اهللا عبد الرحمن عبد أبو :مسند ابن المبارك   -١٥٨  ،)هـ

  . هـ١٤٠٧ ، ١ ط–  الرياض–مكتبة المعارف ، صبحي البدري السامرائي: تحقيق 
: تحقيـق ، )هـ٣٦٠(، أبو القاسم الطبرانيأيوب بن أحمد بن انسليم :مسند الشاميين  -١٥٩

  .م١٩٨٤ – هـ١٤٠٥،  ١ ط–  بيروت–مؤسسة الرسالة ، حمدي بن عبد المجيد السلفي
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ـ ٢٠٤(سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالـسي         :مسند الطيالسي  -١٦٠ ) هـ
  . بيروت -دار المعرفة

،  ) هـ٣٥٤( البن حبان    حبان بن أحمد بن حبان نب محمد :مشاهير علماء األمصار   -١٦١
  . م١٩٥٩ بيروت ، -دار الكتب العلمية ، فاليشهمر. م: تحقيق 
محمـد   :تحقيـق ، )هـ٧٤١ (محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي   : المصابيح مشكاة -١٦٢

  . م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ ، ٣ ط–  بيروت-المكتب اإلسالمي  ،ناصر الدين األلباني
 الفيـومي  علي بن محمد بن أحمد :اح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي      المصب -١٦٣

  . بيروت–المكتبة العلمية )هـ٧٧٠(
حمـدي بـن    : تحقيق  ،  )هـ٢١١(الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبد :المصنف -١٦٤

  .م١٩٨٣ – ١٤٠٤هـ ، ٢ ،ط- الموصل–مكتبة العلوم والحكم ، عبدالمجيد السلفي
 شرح سـنن    )هـ٣٨٨(البستي الخطاب ابن إبراهيم بن محمد بن حمد :ننمعالم الس  -١٦٥

  . م١٩٣٢ - هـ١٣٥١، ١ ط- حلب –أبي داوود، المطبعة العلمية 
  . الدكتور محمود محمد بابللي:معاني األخوة في اإلسالم ومقاصدها -١٦٦
 القاسـم  أبـو  الـشامي،  اللخمـي   أيـوب  بـن  أحمـد  بن سليمان :المعجم األوسط  -١٦٧
 وعبد المحسن بـن إبـراهيم     ،طارق بن عوض اهللا بن محمد       : ، تحقيق   )هـ٣٦٠(رانيالطب

  .هـ١٤١٥ – القاهرة -الحسيني، دار الحرمين 
  . بيروت–دار الفكر  )هـ٦٢٦ (الحموي الرومي اهللا عبد بن ياقوت :معجم البلدان -١٦٨
 قاسـم ال أبـو  الـشامي،  اللخمـي   أيـوب  بـن  أحمـد  بن سليمان :المعجم الصغير  -١٦٩

دار ، لمكتـب اإلسـالمي     ،  محمد شكور محمود الحاج أمرير    :  تحقيق   ،)هـ٣٦٠(الطبراني
  م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،١طعمان،،  بيروت -عمار 
 القاسـم  أبـو  الـشامي،  اللخمـي   أيـوب  بـن  أحمـد  بـن  سليمان :المعجم الكبير  -١٧٠

 - الموصل –كم  مكتبة العلوم والح  ،  حمدي بن عبدالمجيد السلفي   : تحقيق،  )هـ٣٦٠(الطبراني
  . م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٤ ، ٢ط

  . بيروت–دار إحياء التراث  عمر كحالة: معجم المؤلفين -١٧١
  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي :الذهبي محدثي معجم - ١٧٢

  ، لبنان – بيروت -العلمية الكتب دار،  السويفي الرحمن عبد روحية .د :تحقيق،  )هـ٧٤٨ (
  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣
 فـاِرس  بـن  ا الـرازي  القزوينـي  زكرياء بن فارس بن أحمد :غةلال مقاييسمعجم   -١٧٣

  .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، دار الفكر هارون محمد السالم عبد: تحقيق) هـ٣٩٥(
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: تحقيـق ،  )هـ٢٦١(العجلي الحسن أبو صالح، بن اهللا عبد بن أحمد :معرفة الثقات  -١٧٤
ـ ١٤٠٥ ، ١ ط – المنـورة  المدينـة  - الـدار   مكتبة ،البستوي العظيم عبد العليم عبد  – هـ

  .م١٩٨٥
 الـرازي  التيمـي  الحـسين  بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو :مفاتيح الغيب  -١٧٥

   . م٢٠٠٠- هـ١،١٤٢١ ط- بيروت–دار الكتب العلمية ) هـ٦٠٦(
، ابـن القـيم الجوزيـة    سـعد  بـن  أيوب بن بكر أبي بن  محمد:مفتاح دار السعادة  -١٧٦

  . بيروت–ر الكتب العلمية دا) هـ٧٥١(
 االصـفهاني  القاسم أبو المفضل، بن محمد بن  الحسين :مفردات ألفاظ القرآن الكريم    -١٧٧

   .دمشق ـ القلم دار )هـ٥٠٢(، الراغب األصفهاني)االصبهاني أو(
 االصـفهاني  القاسم أبو المفضل، بن محمد بن الحسين :القرآن غريب في المفردات -١٧٨

  .ةالمعرف  دار،كيالني سيد محمد : تحقيق،) هـ٥٠٢( الراغب األصفهاني،)االصبهاني أو(
ـ ٨٠٨(خلـدون  ابـن  محمد، بن محمد بن الرحمن عبد :مقدمة ابن خلدون   -١٧٩ دار ) هـ

  .   بيروت–العودة 
 محمـد  بن إبراهيم الدين برهان إلماما :أحمد اإلمام أصحاب ذكر في األرشد المقصد -١٨٠
كتبة م،  العثيمين سليمان بن الرحمن عبد د تحقيق،  )هـ٨٨٤ (مفلح بن محمد بن اهللا عبد بن

  م١٩٩٠ - هـ١٤١٠،السعودية – الرياض -الرشد
 الـشهرستاني  الفـتح  أبـو  أحمـد،  بـن  الكـريم  عبـد  بـن   محمد :الملل والنحل  -١٨١

  .هـ١٤٠٤ -بيروت – المعرفة دار، كيالني سيد محمد: تحقيق،)هـ٥٤٨(
 الشيخ محمد الغزالي، نهـضة مـصر   : اإلسالمي الحديث  من معالم الحق في كفاحنا     -١٨٢

  . م ٢٠٠٥، ٤ ط–للطباعة والنشر والتوزيع 
 أبـو  الكـسي،  نـصر  بـن  حميـد  بـن  عبـد   :المنتخب من مسند عبد بن حميد      -١٨٣
 مكتبـة  ،محمود محمد خليل الصعيدي  و، صبحي البدري السامرائي  : تحقيق   )هـ٢٤٩(محمد
  .م١٩٨٨ – هـ١٤٠٨ ، ١ ط–  القاهرة–السنة 
، البـارودي  عمر عبداهللا : تحقيق،  )هـ٣٠٧(الجارود بن علي بن اهللا عبد :المنتقى -١٨٤

  .م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨ ، ١ ط-بيروت – الثقافية الكتاب مؤسسة
 ٢/٦٢٩سعود بن عبد اهللا الحزيمي     :  إعداد :الموسوعة الجامعة في األخالق واآلداب     -١٨٥

  .م٢٠٠٥دار الفجر للنشر والتوزيع، 
المؤسسة العربية للدراسـات    - لعبد الوهاب الكيالي، دار الهدى     :الموسوعة السياسية  -١٨٦
  .والنشر
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 فــي الفكــر العربــي ةموســوعة مــصطلحات العلــوم االجتماعيــة والــسياسي -١٨٧
  .م٢٠٠٠ ،١ ناشرون ط– مكتبة لبنان ٩٢٠الدكتور سميح غنيم، ص:واإلسالمي

  رواية يحيى الليثي،      )هـ١٧٩ (األصبحي عامر بن مالك ابن أنس بن مالك :الموطأ -١٨٨
  . مصر–دار إحياء التراث العربي ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق 
 قَايمـاز  بـن  عثمـان  بـن  أحمد بن محمد هللا أبوعبد الدين شمس :ميزان االعتدال   -١٨٩
  .دار الفكر العربي، علي البجاوي، وفتحية علي البجاوي:، تحقيق )هـ٧٤٨(الذهبي
 الـدكتور محمـود محمـد عمـارة ، مكتبـة اإليمـان                   : مجتمع بال مـشكالت    نحو -١٩٠

  .١بالمنصورة،ط
 فـي  وزيادات ،وتحقيق دارسة وهو :باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط نهاية -١٩١

 الـدين  عـالء ل): هـ٨٤١العجمي ابن سبط(باالختالط رمي بمن االغتباط كتاب على التراجم
  م١٩٨٨  ،١ ط– القاهرة ـ يثالحد دار ،رضا علي
  ، السعادات المبارك بـن محمـد الجـزري        يب أل :لنهاية في غريب الحديث واألثر    ا -١٩٢

 المكتبة العلميـة    ، محمود محمد الطناحي   ، طاهر أحمد الزاوى     :تحقيق،  )هـ٦٠٦(ابن األثير 
   .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت ، -

هـ ١٤١٩ ،١ ط ، دار الرشاد  ،زوق للدكتور محمود حمدي زق    :هموم األمة اإلسالمية   -١٩٣
  .م ١٩٩٨-

 ١ ط- محمد قطب، مؤسسة المدينة للـصحافة والطباعـة والنـشر          :واقعنا المعاصر  -١٩٤
  . م١٩٨٦-هـ ١٤٠٧
  أبحاث ووقائع اللقـاء الـسابع        :الوحدة اإلسالمية اإلطار النظري وخطوات التطبيق      -١٩٥

 شـعبان   ٩-٦ماليزيـا المنعقـد      /ربـو للندوة العالمية للشباب اإلسالمي المنعقد في كوااللم      
  . ١م، ط١٩٩٣ يناير ٣١-٢٨هـ ١٤١٣
 :الوحدة اإلسالمية نماذج من سيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم والسلف الـصالح               -١٩٦

وحـدة األمـة    "للدكتور أحمد هليل، بحث مقدم للملتقى األول للعلماء المسلمين تحت عنوان            
م، ٢٠٠٦ أبريـل   ٢-٦هــ،   ١٤٢٧ ربيع أول    ٥-٣من  ، المنعقد بمكة المكرمة،     "اإلسالمية

  .هـ١٤٢٧، مطابع رابطة العالم اإلسالمي ١ط
 المكتـب   – الشيخ محمد الغزالي، إصدار سلسلة الثقافة اإلسالمية         :الوحدة اإلسالمية  -١٩٧

  . م ١٩٥٨الفني للنشر، سبتمبر 
م، بحث مقدم        للدكتور أحمد عمر هاش:وحدة األمة اإلسالمية في السنة النبوية -١٩٨

  ، المنعقد بمكة المكرمة،"وحدة األمة اإلسالمية"للملتقى األول للعلماء المسلمين تحت عنوان 



 ٢٤٩

، مطابع رابطة العالم ١م، ط٢٠٠٦ أبريل ٢-٦هـ، ١٤٢٧ ربيع أول ٥-٣     
  .هـ١٤٢٧اإلسالمي
ـ ٦٨١ (لكـان ِخ ابـن  بكر أبي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد :وفيات األعيان  -١٩٩ ، )هـ
  . بيروت-، دار صادرعباس إحسان: تحقيق
 عادل :تحقيق،  )هـ٨٠٩ (الخطيب بن علي بن حسن بن أحمد العباس أبي :الوفيات -٢٠٠

  .م١٩٧٨ -بيروت - الجديدة اإلقامة دار، نويهض
حـاتم بـن    :  الـدكتور  :الوالء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء القرآن والسنة         -٢٠١

 .عارف  الشريف العوني
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 أ........................................................................................  اإلهداء 
 ب.................................................................................. شكر وتقدير 

 ١............................................................................  ............مقدمة 
 ٩... ..  ......................................الوحدة واملراد هبا يف السنة النبوية : الفصل األول

 ١٠...   ...............................تعريف الوحدة واملراد هبا يف السنة النبوية : املبحث األول
 ١٥............. .. .................................تعريف الوحدة لغة واصطالحا: املطلب األول
 ١٩................................................املراد بالوحدة يف السنة النبوية: املطلب الثاين
  ٣٠...................................... الوحدة فريضة رشعية ورضورة إنسانية: املبحث الثاين
   ٣١............. ...........................................الوحدة فريضة رشعية: املطلب األول
 ٥٢.......................................................الوحدة رضورة إنسانية:  املطلب الثاين
َالوحد مقومات :الفصل الثاين   ٥٧..... .........................................................ة َ

  ٥٨.... ...............................................  اإليامن باهللا تبارك وتعاىل: املبحث األول
   ٦١..................................................................الوالء والرباء: املطلب األول
 ٧٠...........................................................اإلخالص والصدق:املطلب الثاين
 ٧٤... .................................................................... الوفاء: املطلب الثالث
 ٨٠.............................................وجوب التمسك بالكتاب والسنة:  املطلب الرابع
 ٨٨................................................... التمسك بمكارم األخالق:  املبحث الثاين
 ٩٠.................................................................. حسن الظن: املطلب األول
 ٩٤................................................................ العفو والصفح:املطلب الثاين
 ١٠٠.......... .............................................ترك الطعن والتجريح: املطلب الثالث
 ١٠٧....... ..................................................ترك املراء واجلدل: املطلب الرابع

 ١١٤..... ...........................................البعد عن احلقد واحلسد: املطلب اخلامس
 ١١٩... .................................................احلوار اهلادف البناء : ملطلب السادسا

   ١٢٤ ...................................... األمر باملعروف والنهي عن املنكر: املبحث الثالث



 ٢٥١

 ١٢٥.................أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف بناء املجتمع: املطلب األول
 ١٣٥..............................عاقبة ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر: املطلب الثاين
  ١٤٠................................................بناء األخوة بني املسلمني : املبحث الرابع
 ١٤١. ............................................................فضل األخوة::  املطلب األول
 ١٤٨.....................................................حقوق األخوة وأسسها : املطلب الثاين

  ١٤٨.....................................................................التكافل والتعاون : ًأوال
  ١٥٨.......................................................النصح والتنارص بني املسلمني : ًثانيا
 ١٦١..............................................................حفظ دمه وماله وعرضه : ًثالثا

   ١٦٤...............ويل األمر واملسلم واملسجد يف حتقيق الوحدةمسئولية : املبحث اخلامس
 ١٦٥...................................... مسئولية ويل األمر يف حتقيق الوحدة: املطلب األول
 ١٧٠.........................................  املسلم يف حتقيق الوحدةمسئولية:املطلب الثاين
 ١٧٥.......................................  مسئولية املسجد يف حتقيق الوحدة:املطلب الثالث
 ١٧٨...............................................الفرقة وأسباهبا بني املسلمني: الفصل الثالث

 ١٧٩....................................... تعريف الفرقة واملراد هبا يف السنة:  املبحث األول 
 ١٨٠..............................................................تعريف الفرقة: املطلب األول
 ١٨١..............................................املراد بالفرقة يف السنة النبوية: املطلب الثاين

 ١٨٦............................................ االختالف واملراد به يف السنة:املبحث الثاين 
 ١٨٧..........................................................تعريف االختالف: املطلب األول
 ١٨٩.........................................املراد باالختالف يف السنة النبوية: املطلب الثاين
 ١٩٥............................................ أسباب الفرقة بني املسلمني : املبحث الثالث
 ١٩٦..................................................البعد عن الكتاب والسنة: املطلب األول
 ٢٠٠..............................................التعصب الطائفي واملذهبي: املطلب الثاين
 ٢٠٤..........................................................التقليد األعمى : املطلب الثالث
 ٢٠٦........................االنتصار للنفس وعدم مراعاة املصالح واملفاسد:  املطلب الرابع

  ٢٠٨.........................................................الظلم والشح:  املطلب اخلامس
 ٢١١......................................... ير من الفرقة وبيان خطرهاالتحذ: املبحث الرابع



 ٢٥٢

 ٢١٢........................................................التحذير من الفرقة: املطلب األول
 ٢١٥............................................................خماطر الفرقة: املطلب الثاين

 ٢١٧.................................................................................:متةاخلا
 ٢١٨.........................................................................:الفهارس العامة
  ٢١٩........................................................................... فهرس اآليات

 ٢٢٣................................................................. فهرس األحاديث النبوية
 ٢٢٨............................................................................اآلثارفهرس  

 ٢٢٩.................................................................. فهرس األعالم والرواة
 ٢٣٤.............................................................. فهرس املصادر واملراجع

  ٢٥٠....................................................................فهرس املوضوعات
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  
  

  


