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ملخصالبحث

وتكمن  ،النبوية دراسة موضوعيةهذا البحث بعنوان التواصل العائلي االجتماعي في السنة 
فرسولنا  ،حقيقة التواصل العائلي االجتماعي من خالل السنة النبوية أهمية الموضوع في كشفه

ألرحامه وأقاربه خطاه في صلته  ىنسير عل ،خير خلق هللا وخير أسوة لنا في حياتنا ملسو هيلع هللا ىلصالكريم 
 .أصحابه ومعرفة وسائل تلك الصلةو 

 :أما المقدمة ،وفهارس ،وخاتمة ،وفصلين ،وتمهيد ،مقدمة :ىوقد اشتمل هذا البحث عل

الدراسات  ،أهداف الدراسة والغاية منها ،فقد اشتملت علي أهمية الموضوع ودوافع اختياره 
 .خطة البحث ،منهج البحث وطبيعة عمل الباحث ،السابقة

الصطالح معاني ومفهوم التواصل العائلي االجتماعي في اللغة وا :وقد تناول التمهيد  
 .لمعني التواصل العائلي االجتماعي الباحث وتوصل

  :وأما الفصالن

 .هفقد تبين فيهما مجاالت التواصل العائلي االجتماعي ووسائل

 :خالصة البحث في كل منهما وهي إلى توصل الباحث في خاتمة الفصلينوقد 

 ،ألمر هللا عز وجلوتحقيقًا  ،التواصل مع الوالدين دليل علي أهميتهما في حياة أبنائهم -1
َما َأْو َوَقَضى َربَُّك َأالا َتْعُبُدوا ِإالا ِإيااُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإماا َيْبُلَغنا ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدهُ } :القائل

تواصل ، و  [24 ،23سراء: ]اإل{ِكاَلُهَما َفاَل َتُقْل َلُهَما ُأف ٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْواًل َكِريًما
 الوالدين مع أبنائهم ضروري لتحقيق السعادة لكليهما.

لما في ذلك من الحفاظ  ،التواصل بين اإلخوة ،بها اإلسالم ىمن أعظم الحقوق التي أوص -2
 .على العائلة والمجتمع المسلم

جدة الو  حيث يحتل الجد ،حق الجد والجدة في الصلة والبرلم تغفل الشريعة اإلسالمية   -3
 .فهما رمز الحكمة ومنبع الحنان والعطف ،خاصة ةمكان



 ج
 

األعمام ممن يستحقون االحترام والتوقير لكنهم ال يصلوا منزلة األب من حيث وجوب البر  -4
لكن تجب عليك  ،وبالتالي فال تجب عليك طاعته وال تأثم بعدم بره ،والطاعة وحرمة العقوق

 .صلته بالمعروف

 .في الصلة والبر ،والخادم ،والزوجة ،لخالةكفالة اإلسالم حق الخال وا -5

في  الجرحى والمعاقين، والمرضي واأليتام،و  ،وأسر الشهداء ىسر اإلسالم لحق األضمان  -6
 سماحة اإلسالم وعنايته بجميع فئات المجتمع المسلم. ىدليل عل التواصل ،

ئل الفعلية ، تتنوع وسائل التواصل مع أفراد العائلة ، فتشمل الوسائل القولية ، والوسا -7
 والوسائل المالية .

ساهمت  ،وغيرها من الوسائل التكنولوجية ،من هاتف وانترنت ،وسائل التواصل الحديثة -8
في أغلب األحيان إلى  ىمما أد ،بشكل كبير في تواصل األقارب مع بعضهم البعض

 .من النواة األولي وهي العائلة ءً تماسك المجتمع ابتدا
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Research outline 

The title of this research is The Family And Social Communication in the 
Sunnah as an objectively study, and the importance of this subject concentrates 
on revealing the truth of The Family And Social Communication through the 
Sunnah, our generous prophet (pbuh) the greatest of Allah’s creation and the 
best example for us in our lives, we do as he did with his relatives and friends 
and finding out the methods of that relation. 

This research has included : introduction, preface, two chapters , conclusion, 
and indexes.  

* As provided the introduction included: 

the importance of the subject, a motivations of choosing this subject, the study 
objectives and  significance, previous studies, research methodology and the 
nature of researcher’s work, research plan. 

* The preface included:  

 the meanings and concepts of The Family And Social Communication in the 
Language and Terminology. 

* The two chapters included:  

The explanation and fields of The Family and Social Communication and 
methods. 

The researcher has reached to the plot of this research through the conclusion 
of each chapters and it is : 

    Communicate with parents is an evidence of their importance in the lives of 
their children. In order to Allah says { And your Lord has decreed that you 
worship none but Him. And that you be dutiful to your parents. If one of them 
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or both of them attain old age in your life, say not to them a word of disrespect, 
nor shout at them but address them in terms of honour} (Al-Isra: verse:23,24). 
tied relationship between parents and their children is essential to achieve 
happiness for both. 

  One of the greatest rights that recommended by Islam, communication 
between brothers, because of the protecting or preservation of the family and 
the Muslim. 

The Sharia and Islam haven’t denied the right of the grandfather and 
grandmother in the relevant and righteousness, where the grandfather and 
grandmother have special status.  

Uncles who deserve respect and reverence but they don’t reach the status of 
the father in terms of the necessity of righteousness and obedience and the 
sanctity of disobedience, and thus you are not obliged to obey him, you are not 
sinning by not obeying him, but you must be in connect with them. 

Islam ensured the right of the uncle and aunt, wife, servant, in the 
righteousness and relevant. 

Islam ensured the right of the prisoners and the family of martyrs, wounded, 
disabled, patients, and orphans in the communication, this is an evidence of the 
Islam’s tolerance and it’s care of all human kinds in the Muslim community. 

The diversity or variety of communicating ways with family, include Anecdotal 
way, actual way, and financial way. 

Modern way of communication of phone, internet, and other technological ways, 
contributed significantly to keep  relatives in touch with each other, causing in 
often to community cohesion, starting from the first nucleus, which is the Family. 
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إهداء

 من علماني الحروف األولي وغرسا في قلبي حب العلم ىإل

 يومًا بشيء ي  ولم يبخال عل

 أبي الحبيب حفظه هللا ىإل

 التي أمدتني بالحنان والمحبة لواألم ؤلإلى ينبوع الصبر والتفا

 أمي الغالية حفظها هللاإلى 

 الحياة واألمل حب أنتم وهبتموني :أقول لهم

 طالع والمعرفةشغف اإل ىوالنشأة عل

 إلى من أظهروا لي ما هو أجمل ما في الحياة

 إخوتي

 إلى روح شهداء فلسطين الحبيبة جميعاً 

 إلى كل هؤالء أهدي هذا البحث أماًل من هللا أن يتقبله خالصًا في سبيله
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شكروتقدير

 أحمده حمدًا كثيرًا يليق بجالل وجهه وعظيم ،الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
 ،لومفإن شرف العلم من شرف المع ،وأن جعلني من طلبة العلم ،به يا على ما أنعم عل ،سلطانه

 .ملسو هيلع هللا ىلص وأي علم أعظم من حديث رسول هللا

ْحَسانُ َهْل َجَزاُء اإْلِ } :تعالىواعترافًا بالجميل وعماًل بقوله   . [60: الرحمن]{ْحَساِن ِإالا اإْلِ

العزيزين  كل من والديا بجزيل الشكر والعرفان إلى ال أن أتقدم إال يسعني في هذا المقام 
لنا على  عهمايوتشج وحثهما ،التربية اإلسالمية اللذان ضحيا في سبيل تربيتي واخوتي ،حفظهما هللا
  .ذلك ىعل نامن مقومات مادية ومعنوية تساعد وتوفير ما استطاعا ،طلب العلم

 محمد رضوان أبو شعبان :ضيلة الدكتورالشكر والتقدير والعرفان إلى فأتقدم بجزيل و كما 
 .من وقت وجهد ونصيحة ومتابعة ليما قدمه  ىوعل ،شراف على رسالتي هذهلقبوله اإل

 :كما وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من عضوي لجنة المناقشة

 . عويضةأحمد وليد  الدكتور:

 زكريا صبحي زين الدين . :الدكتور 

  .راجيًا أن ينال عملي هذا منهما القبول ،لةهذه الرساتفضلهما بقبول مناقشة  على

كل أساتذتي وزمالئي في كلية أصول الدين على ما قدموه  ىوكما أتقدم بالشكر الجزيل إل
 .لنا من نفيس العلم

فتخر باالنتساب نالتي  ،الجامعة اإلسالمية ،وكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعتي الغراء
 .كمالين شعث :الدكتور وعلى رأسها رئيس الجامعة ،إليها

 

 .لكل هؤالء أدعو هللا أن يجزيهم عني خير الجزاء في الدنيا واألخرة
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مقدمة

من  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،إن الحمد هلل
وأشهد  ، شريك لهوأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال ،ومن يضلل فال هادي هللا ،يهده هللا فال مضل له

أرسله هللا عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره  ،أن محمدًا عبده ورسوله
 :أما بعد ،الكافرون

فإن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد كتاب هللا عز 
َحتاى ُيَحكِ ُموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثما اَل َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َفاَل َوَربِ َك اَل ُيْؤِمُنوَن  } :قال هللا تعالى ،وجل

 [65]النساء:  {َضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليًماَحَرًجا ِمماا قَ 

ُقْل } :قال هللا عز وجل يوجب محبة هللا ومغفرته سبباً  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جعل هللا عز وجل اتباع نبيه 
 [.31]آل عمران:  { َفاتاِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اّللاُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواّللاُ َغُفوِر َرِحيمِ ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اّللاَ 

ى لإذا نظرنا ا  إن الحياة التي نعيشها حافلة بالصعاب والتحديات التي ال بد من مواجهتها و 
 .ع الذات ومع اآلخرينالتواصل م ىنجدها ناتجة عن عدم القدرة عل فإنا تلك التحديات

وقد تفقد معناها اذا اختل هذا  ،وال تستقيم من دونه ،ويشكل التواصل العائلي عصب الحياة
 .التواصل بين البشر

لسنة النبوية المشرفة للتوجه إلى انسان لقد دفعني هذا الشعور بأهمية التواصل في حياة اإل
لقرآن الكريم لنفهم طريقة النبي المصطفي محمد باعتبارها أعظم رسالة تواصلية عرفها اإلنسان بعد ا

 .في كيفية تواصله مع المجتمع المحيط به ملسو هيلع هللا ىلص

 :من هنا نبع الدافع القوي إلنجاز هذه الدراسة التي هي بعنوان

 .دراسة موضوعية " التواصل العائلي االجتماعي في السنة النبوية "

سالمية من زخم علمي ال المكتبة اإلما تزخر به  ىلإجديدًا وتلفت النظر  ها تضيف شيئاً عل  
  .نظير له
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 :أهمية الموضوع ودوافع اختياره :أوالً 

 تكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية:

 تبرز أهميته في كونه يتناول موضوعًا حيويًا من الموضوعات الهامة. 

 حاجة األمة إلى معرفة كيفية التواصل مع بعضها البعض. 

 بة الحديثية بموضوع جديد يخدم السنة النبويةالمساهمة في إثراء المكت. 

 تحقيق رغبة عندي في دراسة موضوع جديد يمس الحياة المعاصرة. 

 :أهداف الدراسة والغاية منها :ثانياً 

 :النقاط التالية ىلإهذه الدراسة للوصول  هدفت

 .خدمة السنة النبوية بمعالجة موضوع جديد 

 من منظور إسالمي همفهوم ىالتعرف علو  يبيان المنهج النبوي في التواصل العائل. 

 معرفة مفهوم التواصل العائلي االجتماعي ومجاالته ووسائله. 

 . الكشف عن وسائل التواصل العائلي وبيان أهميته 

 

 :الدراسات السابقة :ثالثاً 

  بعد التتبع واالستقراء لموضوع التواصل العائلي االجتماعي في السنة النبوية والبحث في
لبيانات في الجامعة اإلسالمية لم يجد الباحث دراسة حديثية متكاملة تعالج قاعدة ا

وبعد التواصل مع مركز الملك فيصل للدراسات تبين أن  ،الموضوع من جميع نواحيه
 .الموضوع لم يكتب فيه دراسة حديثية من قبل
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 وهي ،وهناك بعض الدراسات التي عالجت بعض جوانب الموضوع بصورة جزئية: 

وقد بلغ الكتاب سبعة وسبعين  ،الكريم بكار عبدتأليف د.  ،التواصل األسريكتاب  -
وقد  ،عالج من خالله بعض المشاكل األسرية وكيفية التعامل بين أفراد األسرة ،صفحة

حسب ما يخدم  ذكر بعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ىاعتمد في كتابه عل
 موضوعه دون العناية بالنصوص الحديثية.

تأليف د. محمد سيد  ،كتاب مدخل إلى الرعاية االجتماعية من منظور إسالمي -
عالج الكاتب في الفصل السادس بعض  ،وقد اشتمل الكتاب علي ستة فصول ،فهمي

 ،والمعوقين ،ىوالمرض ،نماذج الرعاية االجتماعية في اإلسالم مثل رعاية األسرة
ر بعض اآليات القرآنية واألحاديث ذك ىوقد اعتمد في كتابه عل ،والمسنين ،واأليتام
 .النبوية

وهي عبارة عن دراسة علمية  ،الرعاية االجتماعية في السنة النبوية دراسة موضوعية -
في قسم الحديث الشريف وعلومه في الجامعة  ،مقدمة من الباحث وليد الغرباوي

في مفهوم الرعاية االجتماعية :األول ،فصلين ىوقد اشتملت عل ،سالميةإلا
نماذج للرعاية االجتماعية في السنة النبوية ومنها  :والثاني ،صائصها وأهدافهاوخ

 والمرأة. ،والطفل ،األسرة

وهي عبارة عن دراسة علمية للباحث  ،التواصل االجتماعي أنواعه وضوابطه وآثاره -
وقد اشتملت  ،في قسم التفسير وعلوم القرآن في الجامعة اإلسالمية ،ماجد رجب سكر

والثاني: في وسائل  ،في أنواع التواصل االجتماعي :األول ،فصول علي ثالثة
غايات التواصل االجتماعي  :والثالث ،التواصل االجتماعي وضوابطه ومقوماته

وقد خدم الموضوع من الجهة القرآنية واستشهد ببعض  ،والعوامل المؤثرة والمعوقة فيه
 .حاديث النبوية في دراستهألا

 :طبيعة عمل الباحثمنهج البحث و  :رابعاً  

اتبع الباحث المنهج االستقرائي فجمع مجموعة من األحاديث الواردة في السنة النبوية مع 
االستئناس باآليات القرآنية إن وجدت لخدمة الموضوع واالستفادة من المنهج االستنباطي في تحليل 

 :فق المنهجية التاليةالموضوع و  ىلإالحديث واستنباط المعاني من النصوص الحديثية التي تشير 
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 :منهج الباحث في إيراد األحاديث -1

م يثية في ضوء السنة النبوية وقد  االستدالل لمباحث الدراسة باألحاديث والنصوص الحد  -
 مام البخاري .اإلمبتدءًا ب غيره ىالحديث الذي في الصحيحين عل

 .حاديث تصنيفًا موضوعيًا حسب مباحث الخطةتصنيف األ -

 :خريج األحاديث والحكم عليهامنهج الباحث في ت -2

، أحدهما  ىإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفى الباحث بالعزو إليهما أو إل -
ذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما توسع في التخريج بقدر الحاجة  .وا 

 الحكم علي أسانيد األحاديث حسب قواعد مصطلح الحديث والجرح والتعديل مستأنساً  -
  .إن وجدتالقدامى والمعاصرين ماء بأحكام العل

الكتاب اسم رقم الجزء والصفحة و  اسم المصنف ومصدرها بذكر  ىعزو األحاديث إل -
إن وجد وفي حال تكرار الحديث اكتفى الباحث بالقول سبق تخريجه ورقم الحديث والباب 

 .(...)وشرحه في الصفحة رقم 

 :منهج الباحث في الترجمة للرواة -3

 .ة عند الحاجةضبط أسماء الروا  -

كتب الرجال والتاريخ والعلل وذكر القول  ىلإدراسة الراوي المختلف فيه وذلك بالرجوع  -
 ابنوكما اعتمد توثيق  الراجح فيه مع االستئناس غالبًا برأي اإلمامين الذهبي وابن حجر

بقوله سبقت  ىحجر للرواة وكذلك من حكم عليهم بالضعف وفي حال تكرار الراوي اكتف
  .مكان وروده ىلإه ويشير في الهامش ترجمت

راد الترجمة يذكر الباحث أواًل قول ابن حجر ثم الذهبي ثم يذكر أقوال الجرح ثم أقوال يعند إ -
 التعديل مرتبًا ذكرها حسب تاريخ وفاة العلماء .

 ىلم يترجم لمشاهير الصحابة أما غير المشاهير فترجم لهم باختصار وذلك بالرجوع إل -
 .صة بالصحابةالكتب المخت
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 :منهج الباحث في خدمة متن الحديث -4

 .كتب الغريب واللغة ىلإبيان غريب ألفاظ الحديث بالرجوع  -

 .الكتب المختصة بذلك ىالتعريف باألماكن والبلدان واألنساب وذلك بالرجوع إل -

 .التعريف باألعالم الواردة في الدراسة بشكل مختصر -

نساب سيكون في يف باألماكن والبلدان واألالتعر و  كل ما ذكر من بيان غريب الحديث -
 .الحاشية

 :منهج الباحث في توثيق المراجع -5

الطبعة ودار بيتعلق ما ما أوالجزء والصفحة في الهامش ، قام الباحث بذكر اسم المرجع  -
 فيذكر كاماًل في قائمة المراجع . النشر واسم المحقق 

 :خطة البحث :خامساً  -6

 على النحو التالي: ،وخاتمة ،فصلينو  ،وتمهيد ،مقدمة :وتشتمل على

والدراسات  دراسة والغاية منهاأهداف الأهمية الموضوع ودوافع اختياره و  ىوتشتمل عل :المقدمة
 .خطة البحثالسابقة ومنهج البحث وطبيعة عمل الباحث و 

 :التمهيد ويشتمل على

 .في اللغة واالصطالح( التواصل) مفهوم :أوالا 

 .في اللغة واالصطالح (العائلة)مفهوم  :ثانياً 

 .في اللغة واالصطالح( االجتماعي) مفهوم :ثالثاً 

 .(التواصل العائلي االجتماعي)مفهوم مصطلح  رابعًا:
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 .مجاالت التواصل العائلي االجتماعي: الفصل األول

 :ان وفيه مبحث 

 .التواصل بين أفراد العائلة :المبحث األول

 -:مطالب وفيه تسعة

 .الوالدين مع اصلالتو  :المطلب األول

 .األبناء مع التواصل :المطلب الثاني

 .مع اإلخوة التواصل :المطلب الثالث

 .األجدادالتواصل مع  :المطلب الرابع

 والعم ات . التواصل مع األعمام :المطلب الخامس

 .التواصل مع األخوال والخاالت :المطلب السادس

 .التواصل مع الزوجة :المطلب السابع

 .التواصل مع الخادم :نالمطلب الثام

 .غير المسلمين األقارب من مع التواصل :المطلب التاسع

 .التواصل مع ذوي الحاجات من األسرة :المبحث الثاني

 -:مطالبوفيه ثالثة 

 .الشهداء وأسر األسرى مع التواصل :المطلب األول

 .والمعاقين ىمرضال مع التواصل :المطلب الثاني

 .األيتام مع التواصل :المطلب الثالث
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 .العائلي التواصل وسائل: الفصل الثاني

 -:مباحث أربعة وفيه

 .التواصل باألقوال :المبحث األول

 -:مطالبوفيه ثالثة 

 .التواصل بالدعاء :المطلب األول

 .التواصل بالسؤال :المطلب الثاني

 .التواصل باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر :المطلب الثالث

 .واصل باألفعالالت :الثاني المبحث

 -:مطالبوفيه خمسة 

 .الزيارة :المطلب األول

 .تلبية الدعوة :المطلب الثاني

 .عيادة المريض :المطلب الثالث

 .إصالح ذات البين :المطلب الرابع

 .المشاركة في األفراح والمواساة في األتراح :المطلب الخامس

 .التواصل بدفع المال :المبحث الثالث

 -:مطالبوفيه ثالثة 

 .التواصل بالهدية :المطلب األول

 .التواصل بالصدقة :المطلب الثاني

 .التواصل بالنفقة :المطلب الثالث
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 .وسائل التواصل الحديثة :المبحث الرابع

 -:وفيه مطلبان 

 .التواصل عبر الهاتف :المطلب األول

 التواصل عبر األنترنت. :المطلب الثاني

 .وصياتوالت النتائج أهم علىوتشتمل  :الخاتمة

 :وتشتمل على الفهارس:

 .القرآنية اآلياتفهرس 

 .ألحاديث النبويةافهرس 

 .ألعالم المترجم لهمفهرس ا

 .لشعرفهرس ا

 .لمصادر والمراجعفهرس ا

 .لموضوعاتفهرس ا
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 التمهيد
 :ويشتمل على

 .في اللغة واالصطالح التواصل مفهوم :أوالا 

 .االصطالحمفهوم العائلة في اللغة و  :ثانياً 

 .مفهوم االجتماعي في اللغة واالصطالح :ثالثاً   

 .رابعًا: مفهوم مصطلح التواصل العائلي االجتماعي     
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.فياللغةوالصطالح التواصل مفهوم :أولا

:التواصلفياللغة

 ،الواو والصاد والالم: أصل واحد يدل على ضم شيء إلى شيء حتى يعلقه( )وصل  
 .ووصلته به وصالً 

ووصل الشيء بالشيء يصله  ،وصل فالن رحمه يصلها صلة ،(1)الوصل: ضد الهجران
ووصله إذا أعطاه  ،(3)والتواصل ضد التصارم ،والوصل الرسالة ترسلها إلى صاحبك ،(2)وصالً 
ه ومن ،(5)وواَصْلُت الصياَم بالصيام: ِإذا لم تُْفطر َأيااًما تبعاً  ،(4). والصلة: الجائزة والعطيةماالً 

 ( 6)" لاعانا اَّلل ُ الوااِصلاةا واالُمْستاْوِصلاةا " قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،أبي هريرة رضي هللا عنه :حديث

االتصال والصلة وااللتئام و  االقتران :ومن المعاني اللغوية يتضح أن المراد بالتواصل في اللغة
ميع أشكال التكافل والتكامل آخر فإنه يشمل ج ىً وبمعن ،وهو ضد التقاطع والتدابر ،والجمع واإلبالغ

م " وما يتضمنه في استنادًا لمعنى " صلة الرح ،المبنية على الشعور باآلخرين واإلحساس بهم
 .وقيم طياته من معانٍّ 

:التواصلفيالصطالح

 :أذكر منها ما يأتي ،ذكر العلماء تعريفات متعددة للتواصل في االصطالح

 .(7)يقصد به البر على غير جهة التعويض -

 .(8)مفهوم يعني استمرار العالقة المتينة بين طرفي العالقة المشاركين فيها -

                                                           

 (.6/115مقاييس اللغة، )( 1)
 (.12/165تهذيب اللغة، )( 2)
 (.31/85تاج العروس من جواهر القاموس، )( 3)
 (.5/193واألثر، ) النهاية في غريب الحديث( 4)
 (.12/165تهذيب اللغة )( 5)
، كتاب كيف كان بدء الوحي الي رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ، باب الوصل في (7/165صحيح البخاري،)( 6)

 . 5933حديث  الشعر ، 
 (.218التوقيف على مهمات التعاريف، )ص:( 7)
 ( .22ص)، المدخل في االتصال الجماهيري( 8)
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 .(1)هو انفتاح الذات على اآلخر في عالقة حية ال تنقطع حتي تعود من جديد -

 .( 2)لى األقل كل منهما يمثل ذات نشيطعالقة بين فردين ع  -

مجموعة أخرى من  هو عملية تفاعل بين فرد أو مجموعة من األفراد وبين فرد آخر أو -
  .(3)األفراد بهدف المشاركة في خبرة يترتب عليها تعديل في سلوك هؤالء األفراد

عالقة تفاعلية تربط  :ومن خالل التعريفات السابقة يتبين لنا أن التواصل هو
 ىتهدف إلى مشاركة خبرة يترتب عليها تعديل في السلوك لد ،بين طرفين أو أكثر
 .ال تنقطع حتى تعود من جديد ،عالقة متجددةفي  ،األطراف المتواصلة

                                                           

 .( 22) ص لسابقالمرجع ا( 1)
 .(30ص) ،تصال ونظريات التأثير مبادئ علم اإل( 2)
 .(16ص ) ،التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي ( 3)
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 .مفهومالعائلةفياللغةوالصطالح:ثانيا 

 :العائلةفياللغة

 العائلة: مشتقة من َعاَل وأَْعَوَل وأَْعَيَل َعَلى اْلُمَعاَقَبِة ُعؤواًل وِعيالًة: َكُثر ِعياُله. 

َواللَُّغُة اْلَجيِ َدُة أَعاَل ُيِعيل. َوَرُجِل ُمَعيال: ُذو  ،ياُلهعاَل الرجُل َيُعوُل ِإذا كُثر عِ  (:1)َقاَل اْلِكَساِئيُّ 
كلُّه: َكَفاُهْم  ،وعاَل ِعياَله َعْواًل وُعؤواًل وِعيالًة وأََعاَلهم وَعياَلُهم ،ُقِلَبْت ِفيِه اْلَواَو َياًء َطَلَب اْلِخفاةِ  ،ِعيال

 .(2)ُه َشْهًرا ِإذا َكَفْيَتُه َمعاشهوماَنهم وقاَتهم وَأنَفق عليهْم. َوُيَقاُل: ُعْلتُ 

 .(3)وعائلة الشاخص: زوجته وأوالده وأقاربه ،وهي جمع وجمع الجمع عائالت وعوائل  

 .(4)والمستعان به ،والعول: كل ما عالك  

 .(5)وعال الرجل وأعال وأعيل وعيل: كثر عياله فهو معيل

 .(6)َناء واألقاربالعائلة من يضمهم َبيت َواِحد من اآلباء َواألبو   

فإن فضل  ،أي بمن تمون وتلزمك نفقته من عيالك( 7)"َواْبَدْأ ِبَمْن َتُعوُل  النفقة " وفي حديث  
شيء فليكن لألجانب. يقال: عال الرجل عياله يعولهم إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة 

 .(8)وغيرهما

                                                           

؟ قال:  بن بهمن هللا بن عبد بن حمزة ( هو أبو الحسن علي  1) بن فيروز مولى بني أسد. قيل له: لم ُسميت الكسائيا
بن المبارك األحمر، ورد بغداد  في النحو والقراءة، أستاذ الفراء وعلي  ألني أحرمت في كساء. وهو إمام أهل الكوفة 

د  . (554/ 7) النبالء أعالم سير، (89: ص) وقراءاتهم مناقبهم وذكر السبعة القراء طبقاتبن الرشيد.  وأدب محم 
 .( 11/486) لسان العرب،( 2)
 (.2/1578معجم اللغة العربية المعاصرة، )( 3)
 (.1037يط، )ص:القاموس المح( 4)
 (.30/83تاج العروس، )( 5)
 (.2/637المعجم الوسيط، )( 6)
 .1426صدقة إال عن ظهر غني، حديث  كتاب الزكاة، باب ال ،2/112،صحيح البخاري( 7)
 ( 3/321النهاية في غريب الحديث واألثر )( 8)
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 :العائلةفيالصطالح

ولكن  ،لم يرد ذكرها في القرآن الكريم أو السنة النبوية ،األطرافالعائلة مفهوم واسع مترامي 
 .(األهل والعشيرة والرهط واألسرة) :جاءت مرادفاتها

األهل:أول 

وردت كلمة أهل في القرآن الكريم والسنة النبوية لتدل على العائلة في أغلب معانيها ومن 
  :ذلك

ابنتيه  (:َوأَْهَلهُ )[ 83]األعراف: { اْمَرَأَتُه َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبِرينَ َفَأْنَجْيَناُه َوأَْهَلُه ِإالا }: تعالىقال  - أ
رعوزا وريثا وسائر من آمن به فإن األهل يفسر باألزواج واألوالد وبالعبيد واإلماء 

 .(1)ليهإوباألقارب وباألصحاب وبالمجموع وأهل الرجل خاصته الذين ينسبون 

يَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النااُس َواْلِحَجاَرُة عليها َيا َأيَُّها الاذِ }: تعالىقال   - ب
[ وهنا 6]التحريم: {َماَلِئَكِة ِغاَلِظ ِشَداِد اَل َيْعُصوَن اّللاَ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ 

 .(2)زوجته وأبنائه :لتدل على أهل الرجل( أهليكم)

ْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها ِإْن ُيِريَدا }: تعالىل قا  - ج َواِ 
[ وفي هذه اآلية كان 35]النساء: {ِإْصاَلًحا ُيَوفِ ِق اّللاُ َبْيَنُهَما ِإنا اّللاَ َكاَن عليًما َخِبيًرا

 .(3)من غيره لمفهوم األهل معني أشمل وأوسع 

 :أما في السنة النبوية فقد وردت في مواضع متعددة منها

 ( 4)« ِإَذا َأْنَفَق الُمْسِلُم َنَفَقًة َعَلى أَْهِلِه، َوُهَو َيْحَتِسُبَها، َكاَنْت َلُه َصَدَقةً  »: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  - أ

 

 

                                                           

 (.3/196انظر: روح البيان، )( 1)
 (.8/167( انظر تفسير ابن كثير، )2)
 (.2/73نظر: تفسير البيضاوي )( ا3)
 . 5351فضل النفقة علي األهل، حديث كتاب النفقات، باب، 7/62، صحيح البخاري( 4)
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ياله امرأته وولده والذي في ع:أهل الرجل ( 1)(فالمراد باألهل هنا كما قال صاحب )المغرب
يحتمل أن و  وكذا كل أخ أو أخت أو عم أو ابن عم أو صبي أجنبي يقوته في منزله ،ونفقته

ويحتمل أن يختص بالزوجة ويلحق به من عداه بطريق األولى ألن  ،يشمل الزوجة واألقارب
 .(2)الثواب إذا ثبت فيما هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى.

ِديِث  - عبد" الا ُيْؤِمُن  ملسو هيلع هللا ىلصومنها قوله  - ب ِفي حا بن سعيد بن ذكوان  اْلوااِرثِ  عبدوا
اِلِه وا  -: الر ُجُل  التميمى العنبرى ما ب  ِإلاْيِه ِمْن أاْهِلِه وا ت ى أاُكونا أاحا ( 3)"الن اِس أاْجماِعينا حا

 .(4)وأقاربه واألهل عائلة الرجل

ْعد   - ت ْهِل ْبِن سا ُر ِفي أاْهِلي»قال :  عاْن سا ح  ُجودا  ،ُكْنُت أاتاسا ُثم  تاُكوُن ُسْرعاِتي أاْن ُأْدِركا السُّ
 .(6)عائلته هنا بمعني هوأهل( 5)«"ملسو هيلع هللا ىلصماعا راُسوِل اَّلل ِ 

( 7)العشيرة:ثانيا 

 :ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية بمعني العائلة والقرابة ومن ذلك

قال أهل  ،فالعشيرة أقرب الناس إليك ،[214ء: ]الشعرا{َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأْلَْقَرِبيَن }: تعالىقال  - أ
التفسير: أي خوِ ف أقاربك األقرب منهم فاألقرب من عذاب هللا إن لم يؤمنوا
(8). 

ْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواِل اْقَتَرْفُتُموَها َوتِ } :تعالىقال  - ب اَرةِ جَ ُقْل ِإْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َواِ 
ُصوا َحتاى َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها َأَحبا ِإَلْيُكْم ِمَن اّللِا َوَرُسوِلِه َوِجَهادٍّ ِفي َسِبيِلِه َفَتَربا 

تز ويحتمي [ فالعشيرة: الجماعة التي يع24]التوبة: {َيْأِتَي اّللاُ ِبَأْمِرِه َواّللاُ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ 

                                                           

السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين  بن عبد ( صاحب كتاب: المغرب في ترتيب المعرب، ناصر1)
ِزى  )المتوفى:   . هـ(610الخوارزمي الُمَطرِ 

 .( 21/13القاري شرح صحيح البخاري، )عمدة ( 2)
أكثر من األهل والولد، والوالد والناس  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب االيمان، باب وجوب محبة رسول هللا ، 1/67،صحيح مسلم( 3)

طالق عدم اإليمان على من لم يحبه هذه المحبة، حديث   .69أجمعين، وا 
 . (16/ 2) مسلم على النووي انظر : شرح ( 4)

 .1920صوم، باب تأخير السحور، حديثكتاب ال ،3/29البخاري، صحيح( 5)
 . (92/ 2) البخاري صحيح مختصر شرح القاري ( انظر : منار 6)

 .( 4/574عشيرة الرجل: بنو أبيه األدنون، وقيل: هم القبيلة، والجمع عشائر، انظر لسان العرب )( 7)
 (.2/363صفوة التفاسير، )( 8)
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: عشيرة الرجل أهله األدنون وهو من الِعشرة أي الصحبة ألنها من (1)قال الواحدي ،بها اإِلنسان
 .(2)شأن القربى

 :العشير بمعني الزوج وجاء في السنة النبوية

اءُ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  - أ ِباَّلل ِ؟ قاالا: "  ِقيلا: أاياْكُفْرنا « ياْكُفْرنا  ،ُأِريُت الن ارا فاِإذاا أاْكثاُر أاْهِلهاا النِ سا
انا  ،ياْكُفْرنا العاِشيرا  ياْكُفْرنا اإِلْحسا ْنتا ِإلاى ِإْحدااُهن  الد ْهرا  ،وا ْيًئا ،لاْو أاْحسا  ،ُثم  راأاْت ِمْنكا شا

ْيرًا قاطُّ " قاالاْت: ماا راأاْيُت ِمْنكا خا
(3 ) 

(:4)وفي اللسان
ير المعاشر والقريب العش، وقال : العشير بمعني المعاشر كالزوج وغيره  

 والصديق وعشير المرأة زوجها ألنه يعاشرها وتعاشره كالصديق والمصادق.

 (:5)جؤيةبن  قال ساعدة

 وحين تصدى للهوان عشيرها  وقد شاب رأسها ،رأته على يأس

والحديث ظاهر في جحود النساء إحسان أزواجهن إليهن عند أول هفوة أو إساءة وهذا   
 .تأثرهنلضعف أعصابهن وسرعة 

 ياا»مخاطبًا عشيرته وعائلته قائاًل  ملسو هيلع هللا ىلصقام النبي  {وأنذر عشيرتك األقربين}وبعدما نزلت  - ب
را  ْيش   ماْعشا ُكمْ  اْشتاُروا - ناْحواهاا كاِلماةً  أاوْ  - ُقرا ْنُكمْ  ُأْغِني الا  أاْنُفسا ْيًئا، اَّلل ِ  ِمنا  عا  باِني ياا شا
ْبدِ  ْنُكمْ  ُأْغِني الا  مانااف   عا ْيًئا، اَّلل ِ  ِمنا  عا ب اُس  ياا شا ْبدِ  ْبنا  عا ْنكا  ُأْغِني الا  الُمط ِلبِ  عا  اَّلل ِ  ِمنا  عا

ْيًئا، ياا شا ِفي ةُ  وا ْنكِ  ُأْغِني الا  اَّلل ِ  راُسولِ  عام ةا  صا ْيًئا، اَّلل ِ  ِمنا  عا ياا شا م د   ِبْنتا  فااِطماةُ  وا  ُمحا
                                                           

 نعته باألدب، عالم مفسر،: الواحدي الحسن أبو َمتُّوية، بن علي بن حمدم بن أحمد بن ( الواحدي هو : علي 1)
، بنيسابور ووفاته ومولده( وهمذان الري   بين) ساوة من أصله التجار أوالد من كان. التأويل علماء بإمام الذهبي

 . التفسير في كلها"  الوجيز"  الوسيط"  البسيط"  له هـ ، 468ت
 . (264/ 10) بشار ت اإلسالم تاريخ، وانظر :  (255/ 4) للزركلي األعالمالمصادر : انظر : 

 .( 1/491) صفوة التفاسير( 2)
 .29ان العشير، وكفر دون كفر، حديثكتاب اإليمان، باب كفر ، 1/15، صحيح البخاري( 3)
 (.4/574لسان العرب )( 4)
عد هذيل: شاعر، من مخضرمي بن جؤية الهذلي، من بني كعب ابن كاهل، من س بن جؤية: ساعدة ساعدة( 5)

الجاهلية واإلسالم. أسلم، وليست له صحبة. قال اآلمدي: شعره محشو بالغريب والمعاني الغامضة، األعالم 
 (.4/574(، لسان العرب )3/70للزركلي )
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ِليِني ْنكِ  ُأْغِني الا  مااِلي ِمنْ  ِشْئتِ  ماا سا ْيًئا اَّلل ِ  ِمنا  عا فبدأ بالعشيرة ثم األدنى ( 1) «شا
 .فاألدنى

الرهط:ثالثا 

 ومن ذلك قوله تعالى: ،وقد جاء بمعني العائلة

ناا َلَنَراَك ِفيَنا َضِعيًفا َوَلْواَل َرْهُطَك  }: تعالىقال  - أ َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكِثيًرا ِمماا تَُقوُل َواِ 
قومك ( )َوَلْوال َرْهُطكَ  :قال البيضاوي ،[91]هود: {َوَما َأْنَت عليَنا ِبَعِزيزٍّ  َلَرَجْمَناكَ 

فإن الرهط من الثالثة إلى  ،وعزتهم عندنا لكونهم على ملتنا ال لخوف من شوكتهم
 .(2)العشرة وقيل إلى التسعة

َخْذُتُموُه َوَراَءُكْم ِظْهِريًّا ِإنا َربِ ي َقاَل َيا َقْوِم َأَرْهِطي أََعزُّ عليُكْم ِمَن اّللِا َواتا }: تعالىقال   - ب
 [.92]هود: {ِبَما َتْعَمُلوَن ُمِحيطِ 

:تعريفالعائلةفيالصطالح

 :وردت تعريفات عديدة للعائلة في االصطالح أذكر منها

 عرفت سناء الخولي مفهوم العائلة بأنها: " هي األسرة الممتدة والتي تتكون من الزوج - أ
غيرهم من األقارب الذين و  نائهمأبو  أوالدهم المتزوجينو  أوالدهما غير المتزوجينو  لزوجةاو 

اجتماعية واحدة تحت رئاسة رب و  يشاركون في حياة اقتصاديةو  يقيمون في نفس المسكن
 .(3) "العائلة

واألسرة في نظر الشرع هي الجماعة التي ارتبط ركناها بالزواج وعرفه عطية صقر :   - ب
وما اتصل بها ‘ ذرية  الشرعي والتزمت بالحقوق والواجبات بين طرفيها وما نتج عنهما من

 .(4)من أقارب

إن األسرة في اإلسالم تشمل الزوجين واألوالد الذين هم ثمرة  ":ويقول الشيخ أبو زهرة  - ت
 األجدادفيدخل في هذا  ،مهاتكما تشمل األصول من اآلباء واأل ،وفروعهم ،الزواج

                                                           

 .4771ديثكتاب التفسير، باب}وأنذر عشيرتك األقربين{، ح ،6/111،صحيح البخاري( 1)
 (.3/146تفسير البيضاوي )( 2)
 .(340ص)األسرة والحياة العائلية، ( 3)
 .( 1/38) ،مراحل تكوين األسرة ( 4)

http://www.oujdacity.net/national-article-76995-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD.html
http://www.oujdacity.net/national-article-76995-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD.html
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وتشمل أيضا فروع  ،وهم األخوة واألخوات وأوالدهم ،وتشمل أيضا فروع األبوين ،داتوالج
وهكذا فتشمل كلمة  ،والخال والخالة وفروعها ،العمة وفروعهاوالجدات فيشمل العم و  األجداد

 . (1)األسرة الزوجين واألقارب جميعا سواء منهما ألدنون وغير األدنين"

رابطة اجتماعية تتكون  " :يعرف الدكتور محمد عقلة األسرة من الوجهة اإلسالمية بأنها  - ث
فدة وبعض األقارب على أْن يكونوا مشتركين جة وأطفالهما وتشمل الجدود والحمن زوج وزو 

 . (2)ة "في معيشة واحد

 :وبناًء على ما سبق يمكن للباحث تعريف العائلة بأنها

وما  ،النواة األولي في تكوين المجتمع والتي تضم الزوج والزوجة وما نتج عنهم من ذرية
 ون معًا في حياة اجتماعية واحدة.يشترك ،اتصل بها من أقارب

 أول عائلة على وجه األرض: 

ائلة على سطح األرض من الجنس البشري يحدثنا القرآن الكريم عن نشأة أول ع
[ 19]األعراف: {َوَيا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجناةَ }: وقد تكونت في الجنة كما قال تعالى 

ْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِ ي } :وهي عائلة سيدنا آدم وحواء عليهما السالم حيث قال تعالى َواِ 
َخِليَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِ َماَء َوَنْحُن ُنَسبِ ُح ِبَحْمِدَك َجاِعِل ِفي اأْلَْرِض 

تتكون من زوج  فكانت أول عائلة ،[30]البقرة: {َوُنَقدِ ُس َلَك َقاَل ِإنِ ي أَْعَلُم َما اَل َتْعَلُمونَ 
صار  ،زوجتين جديدتين فلما تزوجا بهماوخلق هللا لهما  ،ثم أنجبا هابيل وقابيل ،وزوجة

ومن بعده أصبح الناس يخلف بعضهم بعضُا  وهكذا صار التوالد ،أوالدهما أبناء عمومة
 قرنًا بعد قرن جياًل بعد جيل.

                                                           

 ( . 62تنظيم األسرة والمجتمع  ) ص (1)

 ( . 1/18نظام األسرة في اإلسالم ، ) ( 2)

http://www.oujdacity.net/national-article-76995-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD.html
http://www.oujdacity.net/national-article-76995-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD.html
http://www.oujdacity.net/national-article-76995-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD.html
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.فياللغةوالصطالح(مفهوم)الجتماعي:ثالثا 

:فياللغة(الجتماعي)

 ،يقال جمعت الشيء جمعاً  ،ضام الشيءيدل على ت ،الجيم والميم والعين أصل واحد( )جمع
 .(1)َواْلُجمااُع اأْلَُشاَبُة من قبائل شتى

َوَجْمُع: مكة  ،ويقال ضربته بجمع كفي وجمع كفي ،َواْلَجْمُع: كل لون من النخل ال يعرف اسمه
وغيرها: التي َواْلَجْمَعاُء من البهائم  ،َواْلَجَواِمُع: األغالل ،سمي الجتماع الناس به وكذلك يوم الجمعة

َوَأْجَمْعُت  ،وَفاَلِة ُمْجِمَعِة: يجتمع الناس فيها وال يتفرقون خوف الضالل ،لم يذهب من بدنها شيء
 .(3)كل موضع تجمع من :ويقال استجمع القوم واستجمع السيل ،(2)على األمر ِإْجَماًعا َوَأْجَمْعُتهُ 

:فيالصطالح(الجتماعي)

علم يْبَحث ِفي نشوء اْلَجَماَعات اإلنسانية ونموها وطبيعتها وقوانينها : يعرف علم ااِلْجِتَماع بأنه
 .(4)ونظمها َوُيَقال رجل اجتماعي مزاول للحياة االجتماعية كثير المخالطة للنااس

وفي هذه الحال  ،وهذه الصالت ال بد لها من أساس نفسي ،هو علم يدرس الصالت بين األفراد
 .(5)ة االجتماعية يدرس الموضوع من جهة النظر 

والجماعة صفة الزمة من  ،تعبير عن غريزة مستكنه في أعماق نفس هذا االنسان :فاالجتماع
ذا وجدت الجماعة وجدة الصالت بين أفرادها ،صفاته كصلة اآلباء باألبناء وصلة األقرباء  :وا 

 .(6)وصلة العالم بالمتعلم  ،وصلة الجوار ،باألقرباء

 

هي تلك الصالت التي تقوم على االدراك  :ها علم االجتماع اهتمامهفالصالت التي يركز علي
 .(1)المتبادل والشعور باالنتماء إلى هيئة واحدة 

                                                           

 .( 1/479مقاييس اللغة )( 1)
 .( 1/480المرجع السابق )( 2)
 .( 1/135المعجم الوسيط )( 3)
 .( 1/135المعجم الوسيط )( 4)
 ( .10ص)المجتمع االسالمي، ( 5)
 .(11ص)انظر المرجع السابق ( 6)
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 :فإن المراد بالتواصل العائلي االجتماعي ومن ههنا

لى مجتمع متماسك إللوصول  ،التفاعل االجتماعي وتبادل األفكار والخبرات بين أفراد العائلة
 ،على أسس شرعية مستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية ،ومن جهة الجماعاتمن جهة األفراد 
 .ما فيه مصلحتهم في الدنيا واآلخرة ىلإبغية الوصول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(15ص، )المجتمع االسالمي (1)
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 الفصل األول
 اصل العائلي االجتماعيمجاالت التو 

 ناوفيه مبحث
 .التواصل بين أفراد العائلة مجاالت  :المبحث األول

 التواصل مع ذوي الحاجات مجاالت :الثانيالمبحث 
 . من األسرة 
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 .التواصل بين أفراد العائلة :المبحث األول

 -:مطالب وفيه تسعة

 .الوالدين مع التواصل :المطلب األول

 .األبناء مع التواصل :المطلب الثاني

 .مع اإلخوة التواصل :المطلب الثالث

 .األجدادالتواصل مع  :المطلب الرابع

 والعمات . التواصل مع األعمام :المطلب الخامس

 .التواصل مع األخوال والخاالت :المطلب السادس

 .التواصل مع الزوجة :المطلب السابع

 .التواصل مع الخادم :المطلب الثامن

 .غير المسلمين األقارب من مع التواصل :المطلب التاسع
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 المطلباألول

الوالدين مع التواصل

الوالدين مبني على أهميتهما البالغة في حياة أبنائهما واآلثار المترتبة  إن التواصل مع
والتواصل معهما  ،وهما مصدر التضحية والفداء ،عليهما فالوالدان هما مصدر العاطفة والمودة

مليئة بالصبر  ،مليئة باآلمال واآلالم ،والحزن والمعاناة ،مرحلة عصيبة مليئة بالفرح والسعادة
من حقوق  ملسو هيلع هللا ىلصوأعظم بعد حق هللا تعالى وحق رسوله  لك ال حق على اإلنسان أجل  ولذ ،والتحمل
 ،وبذلك جاءت النصوص القرآنية واألحاديث النبوية في الحض على برهما وصلتهما ،الوالدين

َوَقَضى َربَُّك َأالا } :ولمكانتهما عند هللا قرن بين األمر بعبادته واألمر باإلحسان إليهما قال تعالى
تَُقْل َلُهَما ُأف ٍّ واََل ُبُدوا ِإالا ِإيااُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإماا َيْبُلَغنا ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتعْ 

َأِن  } أمر بشكرهما ،ولما أمر هللا تعالى بشكره ،[24 ،23]اإلسراء: {َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْواًل َكِريًما
 ،ولذلك كان شأن الوالدين عظيمًا في حياة أبنائهما ،[14]لقمان: {اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليا اْلَمِصيرُ 

 .وقد ظهر ذلك واضحًا في كتاب هللا تعالى

ولم تكن السنة النبوية في معزل عن الحض والتنبيه على دور الوالدين والترغيب ببرهما 
في كتاب األدب بابًا سماه باب ( 1)قد أدرج اإلمام البخاري في صحيحهوالترهيب من عقوقهما ول

  :عقوق الوالدين من الكبائر وذكر فيه ثالثة أحاديث تدل على شناعة عقوق الوالدين وهي

 قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   ،ُشْعباةا بن  الُمِغيراةِ  حديثمن ( 3)بسنده( 2)البخارياإلمام أخرج  (1

 

 

 

                                                           

 . 5975، حديث 8/4صحيح البخاري، ( 1)
 .5975، حديث  ب، باب عقوق الوالدين من الكبائركتاب األد (8/4) ،صحيح البخاري( 2)
) وهو ابن المعتمر ابن عبد ، عن منصورالرحمن النحوي( ) وهو ابن عبدبن حفص، حدثنا شيبان حدثنا سعد( 3)

بن ا ، عن المغيرة)الثقي أبو سعيد (  ، عن وراد) وهو ابن رافع األسدي الكاهلي( ، عن المسيبهللا بن ربيعة( 
 .ملسو هيلع هللا ىلصشعبة، عن النبي 
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لاْيُكْم ُعُقوقا اأُلم هااتِ ر ما ِإن  اَّلل ا حا "   .(2).. الحديث.(1)عا

ن كان عقوق اآلباء أيضا حراما ،خص األمهات بالذكر :وفي الحديث ألن العقوق  ،وا 
وللتنبيه على أن بر األم مقدم على بر األب في التلطف  ،إليهن أسرع من اآلباء لضعف النساء

 .(3)والحنو ونحو ذلك 

عاْن أاِبيِه راِضيا اَّلل ُ  ،أاِبي باْكراةا بن  الر ْحمانِ  عبدحديث من  ،(5)بسنده ،(4)ريالبخااإلمام أخرج ( 2
ْنُه قاالا: قاالا راُسوُل اَّلل ِ  قاالا: " اإِلْشرااُك  ،ُقْلناا: بالاى ياا راُسولا اَّلل ِ « أاالا ُأنابِ ُئُكْم ِبأاْكباِر الكابااِئرِ : »ملسو هيلع هللا ىلصعا

 .(6)داْيِن... الحديثواُعُقوُق الواالِ  ،ِباَّلل ِ 

                                                           

لك من قطع )عقوق األمهات( أصل العقوق القطع أطلق على اإلساءة لألم وعدم اإلحسان إليها لما في ذ( 1)
 (.5/68حقوقها، انظر فتح الباري البن حجر )

 دراسة الحديث:( 2)
 أواًل: التخريج:

، كتاب االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما ينهي من إضاعة أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه
ه من قيل وقال، حديث وكتاب الرقاق، باب ما يكر ، بلفظه ، من طريق الشعبي  ،3/120، 2408المال، حديث 

وكتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال ، وفيه قصة ، من طريق الشعبي ، 8/100، 6473
 من طريق عبد الملك .وفيه زيادة ،   ، 9/95، 7292لف ما ال يعنيه، حديث وتك

ئل من غير حاجة والنهي عن منع مسلم في صحيحه، كتاب األقضية، باب النهي عن كثرة المسااإلمام  وأخرجه
، بلفظه ، من طريق  3/1341، 593وهات وهو االمتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما ال يستحقه، حديث 

 .الشعبي ، كالهما ) الشعبي وعبد الملك ( عن وراد  ، به 
 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ثانيًا: رجال اإلسناد:

 (.12/247عمدة القاري شرح صحيح البخاري )( 3)
 . 5976(، كتاب األدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، حديث 8/4صحيح البخاري )( 4)
، عن ) سعيد بن اياس(، حدثنا خالد الواسطي، عن الجريري) ابن شاهين ابن الحارث(حدثني إسحاق( 5)

 رضي هللا عنه. ) نفيع ابن الحارث( بن أبي بكرة، عن أبيه الرحمن عبد
  ث:دراسة الحدي( 6)

 بلفظه ، ،3/172، 2654أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، حديث  أواًل: التخريج:
مختصرًا ، ، 8/61، 6273كتاب االستئذان، باب من اتكأ بين يدي أصحابه، حديث بشر بن الفضل ، و من طريق 
، 87باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث  مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، وأخرجهبشر بن الفضل ، من طريق 

علية ، كالهما ) بشر بن الفضل و إسماعيل ابن علية ( عن سعيد  ابن إسماعيلمن طريق  بنحوه ،  ،1/91
 الجريري ، به .

 إسناده متصل، ورجاله ثقات. اإلسناد: رجالثانيًا: 
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وليؤكد  ،تشنيعًا له ،بين اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين ملسو هيلع هللا ىلصوكما ترى فقد قرن هنا رسول هللا 
 .علي أن فعل العقوق من الكبائر

ْنُه قاالا: ذاكارا راُسوُل بن  من حديث أاناسا  ،(2)بسنده ،(1)البخارياإلمام أخرج ( * مااِلك  راِضيا اَّلل ُ عا
ْرُك ِباَّلل ِ  ،لكابااِئرا ا ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ِ  قاْتُل الن ْفسِ  ،أاْو ُسِئلا عاِن الكابااِئِر فاقاالا: " الشِ  واُعُقوُق الوااِلداْيِن...  ،وا

  .(3)الحديث

تنفيرًا منه  ،وقتل النفس ،يعادل الشرك باهلل ،تأكيد علي أن عقوق الوالدين :وفي الحديث
ذا كانت األحاديث السا ،وتحذيرًا لمرتكبه حيث حرمته من خالل بيان  ،بقة تحذر وتنفر من العقوقوا 

ففي المقابل نجد أن المنهج النبوي يبين ما يعود على األبناء البررة من أجر  ،اقترانه بالشرك والقتل
في الدنيا واآلخرة ومن األحاديث التي ترغب في ما أعد هللا للبار بوالديه من الجزاء العظيم ما ذكره 

 .الوالدين من أفضل األعمال الى هللا عز وجلمن أن بر  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ُل اأْلاْعمااِل »قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   ،هللاِ  عبدمن حديث  ،(5)بسنده ،(4)مسلماإلمام أخرج ( 3  -أاْفضا
ْقِتهاا -أاِو اْلعاماِل  ُة ِلوا الا ِبرُّ اْلوااِلداْينِ  ،الص   ( 6)«وا

                                                           

 .5977، (، كتاب األدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر8/4صحيح البخاري )( 1)
بن أبي بكر،  ، قال: حدثني عبيد هللا)بن الحجاج (بن جعفر، حدثنا شعبة بن الوليد، حدثنا محمد حدثني محمد( 2)

 بن مالك رضي هللا عنه قال. قال: سمعت أنس
 .( 2 ) ، حديثدراسته  تسبق( 3)
 . 85ألعمال، حديث (، كتاب اإليمان، باب بيان كون اإليمان باهلل تعالى أفضل ا1/90صحيح مسلم )( 4)
بن العيزار، أنه سمع أبا  ، عن الوليد) بن الحجاج( بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة حدثنا عبيد هللا( 5)

 .ملسو هيلع هللا ىلصقال: سألت رسول هللا  (بن مسعود )  هللا  عمرو الشيباني، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد
  دراسة الحديث:( 6)

 خريج:أواًل: الت
بنحوه ، ، 1/112، 527أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصالة، باب فضل الصالة لوقتها، حديث 

من بلفظه ، ، 4/14، 2782وكتاب الوصايا، باب فضل الجهاد والسير، حديث ،  الوليد بن العيزارمن طريق 
اتحة وقال " ال صالة لمن لم يقرأ بف الصالة عمالً  ملسو هيلع هللا ىلصوكتاب التوحيد، باب وسمي النبي ،  مغول بن مالكطريق 

مسلم في صحيحه، كتاب  وأخرجه،  من طريق عباد بن العوامبنحوه ، ،  9/156، 7534الكتاب "، حديث 
سعد بن إياس ، من طريق بنحوه ، ،  138 اإليمان، باب بيان كون اإليمان باهلل تعالى أفضل األعمال، حديث

 و عباد بن العوام و سعد بن إياس( عن أبي عمر الشيباني به . مغول نب مالك أربعتهم )الوليد بن العيزار و
 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ثانيًا: دراسة اإلسناد:
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إلنسان مما يؤمر به من صالة أو حج أو أن كل ما يكسبه ا :وبالنظر في الحديث نجد أن
 .(1)ويعاقب على تركه ،وسائر الشرائع عمل له يجازى على فعله ،جهاد وبر

وأمرت  ،وهكذا من خالل األحاديث السابقة نجد أن السنة النبوية حذرت من عقوق الوالدين
بقيام عائلة  ،التوافقبحسن الوئام وااللتئام و  ،في الدنيا له من أثر طيبلما  ،ببرهما وحسن صلتهما

له سائر  ىمنه عضو تداع ىكالجسد الواحد إذا اشتك ،يحنوا بعضها على بعض ،متماسكة متعاطفة
على الواصل البار وحسن مقامه في  تعالىوفي األخرة برضا هللا سبحانه و  ،ىالجسد بالسهر والحم

 .جنات النعيم

:التواصلمعاألم

لما تنفرد به األم عن األب من الحمل والوضع  ،ب وصلتهاأل على بر   األم وصلتها مقدم بر  
ولقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية تلك الميزة فقال  ،وحنوها وشفقتها وخدمتها ألبنائها ،والرضاع
ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهنٍّ َوِفَصاُلُه ِفي َعامَ } :تعالى ْيَنا اإْلِ [ فقوله 14]لقمان:  {ْيِن َوَوصا
أي يتزايد وضعفًا فوق ضعف  ،أي حملته مشقة على مشقة{َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهنٍّ } تعالى:

والمراد أن األم تستحق  ،(2)وضعفاً  ازدادت ثقالً  ،ألن  الحمل كلما ازداد وعظم ،ضعفها ويتضاعف
 ( 3)لى حق األب عند المزاحمةعلى الولد الحظ األوفر من البر وتقدم في ذلك ع

 ،ثم ما تمر به من الوحم ،وتبدأ مشقة األم من حين تكون النطفة التي تستقر في رحمها
 لك الوجع الشديد الذي يشرف باألمذ ،ثم وجع الوالدة ،وتغير الحال ،والثقل ،والضعف ،والمرض

 على الموت ، وال يعرف فظاعته إال من قاساه من األمهات .

 
وال يكاد أن يستغني عنه  ،وهو مالزم لحضانة أمه وكفالتها ورضاعها {اُلُه ِفي َعاَمْينِ ِفصَ }ثم 

أفما يحسن بمن تحمال على  ،وهي قد فرغت نفسها ليلها ونهارها من أجله ،في سائر أحواله
 .م على غيره في الرعاية والصلةقدَ أن يُ  ،مع شدة الحب ،ولده هذه الشدائد

                                                           

 (.10/534شرح صحيح البخاري البن بطال )( 1)
 (.3/494تفسير الزمخشري، )( 2)
 (.10/402فتح الباري شرح صحيح البخاري، )( 3)
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اءا راُجٌل ِإلاى  ،(2)بسنده ،(1)البخارياإلمام أخرج ( 4 ْنُه قاالا: جا ْيراةا راِضيا اَّلل ُ عا من حديث أاِبي ُهرا
اباِتي؟ قاالا:  ،فاقاالا: ياا راُسولا اَّلل ِ  ملسو هيلع هللا ىلصراُسوِل اَّلل ِ  حا قُّ الن اِس ِبُحْسِن صا قاالا: ُثم  ماْن؟ « ُأمُّكا »ماْن أاحا

 ( 3)«ُثم  أاُبوكا »قاالا: ُثم  ماْن؟ قاالا: « ُثم  ُأمُّكا »قاالا:  قاالا: ُثم  ماْن؟« ُثم  ُأمُّكا »قاالا: 

 ،يستفاد من الحديث أن محبة األم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثالثة أمثال محبة األب
ذا تؤمل هذا  ،وذكر األب في المرة الرابعة فقط ،كرر األم ثالث مرات الصالة والسالم عليه هألن وا 

وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد  ،العيانالمعنى شهد له 
 . (4)منازل يخلو منها األب ةوتشقى بها دون األب فهذه ثالث ،بها األم

                                                           

 .5971دب، باب من أحق الناس بصحبتي، حديث ، كتاب األ8/2صحيح البخاري، ( 1)
) بن  بن شبرمة، عن أبي زرعة، بن القعقاع ، عن عمارة) بن عبد الحميد(بن سعيد، حدثنا جرير حدثنا قتيبة( 2)

 . عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال عمرو بن جرير(
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
، بنحوه ،  2548ر الوالدين وأنهما أحق به، حديث ر والصلة واالدب، باب بمسلم في صحيحه، كتاب الب أخرجه
 ، عن جرير به . طريق قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب من 

 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات،  ثانيًا: دراسة اإلسناد:
النضر البصرى  هللا األزدى ثم العتكى، وقيل الجهضمى، أبو بن عبد بن زيد بن حازم جرير وهو جرير -

 .هـ  170توفي سنة 
قال عنه ابن حجر: ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، وفي هذا 
الحديث لم يرويه عن قتادة، قال ابن سعد: كان ثقة إال أنه اختلط في آخر عمره، قال الذهبي ثقة، لما 

 فحجبه أوالده فلم يسمع منه أحد في حال اختالطه.بن مهدي: اختلط  الرحمن اختلط حجبه ولده وقال عبد
  مصادر الترجمة:

 (.17(، )المختلطين للعالئي )ص:1/291(، )الكاشف )7/205الطبقات الكبرى ) ، (69/ 2) التهذيب تهذيب
 (.9/189)، بن بطال الشرح صحيح البخاري، ( 4)
حدثت ألبي األسود الدؤلي مع زوجته، ذكرها أبو وتمثل هذه القصة ما لألم من مكانة تسموا بها عن األب، والتي *

حاتم عن أبى عبيدة أن أبا األسود جرى بينه وبين امرأته كالم فأراد أخذ ولده منها، فسار إلى زياد وهو والي 
 البصرة، فقالت المرأة: أصلح هللا األمير، هذا بطني وعاؤه وحجري فناؤه وثديي سقاؤه، أكلؤه إذا نام، وأحفظه إذا قام،
فلم أزل بذلك سبعة أعوام حتى استوفى فصاله وكملت خصالة وأملت نفعه ورجوت رفعه أراد أن يأخذه منى كرًها. 
فقال أبو األسود: أصلحك هللا، هذا ابنى حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه وأنا أقوم عليه في أدبه، 

أردد على المرأة ولدها فهي أحق به منك، ودعني من ، ووضعه شهوة، ووضعته كرًها. فقال له زياد: وحملته ثقالً 
 (.9/189)، شرح صحيح البخاري، ابن بطال  . سجعك
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ولقد أرشدنا رسولنا الكريم على طرق عديدة نتحصل من خاللها أعال الدرجات في جنات  
  على األب بثالثة أضعاف ، كما سسبق  ذكره .عدن ، ومن تلك الطرق بر األم ، التي فضلها هللا

ةا  ،(2)بسنده ،(1)أحمداإلمام أخرج ( 5 فاراأاْيتُِني  ،: " ِنْمتُ ملسو هيلع هللا ىلصقاالاْت: قاالا راُسوُل اَّلل ِ  ،من حديث عااِئشا
ن ةِ  ْوتا قااِرئ  ياْقراأُ  ،ِفي اْلجا ِمْعُت صا اِرثاةُ  ،فاسا النُّْعماانِ ن ب فاُقْلُت: ماْن هاذاا؟ قااُلوا: هاذاا حا

فاقاالا راُسوُل  "( 3)
كاانا أابار  الن اِس ِبُأمِ هِ « كاذااكا اْلِبرُّ  ،كاذااكا اْلِبرُّ : »ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ِ   .(4)وا

                                                           

 . 25182حديث ، 42/100بن حنبل، مسند اإلمام أحمد( 1)
، عن ) محمد بن شهاب(، عن الزهري) بن راشد(، أخبرنا معمر) بن همام الصنعاني( الرزاق ( حدثنا عبد2)

 .ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسول هللا رضي هللا عنها  ، عن عائشة، ()بنت عبد الراحمنعمرة
 من ثم الخزرجي األنصاري النجار ْبن مالك ْبن غنم ْبن ثعلبة ْبن عبيد ْبن زيد ْبن نقع ْبن النعمان ْبن ( حارثة 3)

 وكان َوَسلامَ  َعَلْيهِ  اّللاُ  لاىصَ  اّللاِ  َرُسول مع كلها والمشاهد والخندق، وأحًدا، بدًرا، شهد اّللاِ  َعْبد أبا يكنى النجار بني
 . (655/ 1) العلمية ط الغابة أسد .الصحابة فضالء من
 دراسة الحديث:( 4)

 أواًل: تخريج الحديث:
من طريق ، بنحوه، 7/342 -8176هللا عنه، حديث بن النعمان رضي  النسائي في سننه، كتاب حارثة أخرجه

سحاق بن إبراهيم ، وأخرجه البيهق ،  10/261،  7467ي في شعب اإليمان ، باب بر الوالدين ، حديث معمر وا 
سحاق بن إبراهيم و  السلمي يوسف بن أحمدبلفظه ، من طريق  (  عن السلمي يوسف بن أحمد، ثالثتهم )معمر وا 

، 7014 عنه، حديث بن النعمان رضي هللا ابن حبان في صحيحه، ذكر حارثة وأخرجهعبد الرزاق عن معمر ، 
وأخرجه الحاكم في مستدركه ، باب ذكر مناقب حارثة بن  ، حماد بن األعلى عبد، من طريق  مختصراً ، 15/478

وأخرجه ابن أبي يعلي في مسنده ، مسند  ، حرب بن عليمن طريق بلفظه ،  ، 3/229،  4929النعمان ، حديث 
ي مكارم األخالق ، باب ا فوأخرجه ابن أبي الدني،  إسحاقمن طريق بنحوه ، ،  7/399،  4425عائشة ، حديث 

علي بن الجعد ، أربعتهم ) عبد األعلى بن ، بمثله ، من طريق  1/67،  224صلة الرحم ، حديث  ما جاء في
حماد و علي بن حرب و إسحاق و علي بن الجعد( عن سفيان بن عيينة ، كالهما ) معمر وسفيان بن عيينة ( 

 . عن الزهري ، به
 ، إال أن فيه : ناده متصل، ورجاله ثقاتإس ثانيًا: دراسة اإلسناد:

 من والجاللة باالمامة مشهور الشام نزيل المدني الفقيه الزهري شهاب بن هللا عبيد بن مسلم بن محمد -
 وابن الحسن جالسنا قد: الهذلى بكر أبو، قال  بالتدليس واحد وغير والدارقطني الشافعي وصفه التابعين
 مشهور العلم اإلمام الزهري شهاب بن محمد ، قال العالئي : الزهري يعنى منه اعلم احدا رأينا فما سيرين

 . عن قوله األئمة قبل وقد به
 مصادر الترجمة :

 .(109: ص) التحصيل جامع،  (74/ 8) حاتم أبي البن والتعديل الجرح،  (45: ص) المدلسين طبقات
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 آمنةوكان رسولنا الكريم من أعظم الخلق برًا بأمه فهو الرسول الكريم الذي توفيت أمه 
بن ا عدي بني من أخواله على به قدمت دق وكانت ،والمدينة مكة بين( 1)باألبواء سنوات ست وعمره
يزور  ملسو هيلع هللا ىلصفكان الرسول  ،(2)أيمن أم معهم وكانت ،مكة إلى به راجعة وهي فماتت ،لزيارتهم النجار

 .قبر أمه ويبكي عندها ويبكي من حوله من الصحابة

ْيراةا ( 4)بسنده( 3)مسلم اإلمام أخرج( 6 فاباكاى واأاْبكاى ماْن  ،مِ هِ قاْبرا أُ  ملسو هيلع هللا ىلصقاالا: زاارا الن ِبيُّ  ،عن أاِبي ُهرا
ْولاهُ  بِ ي ِفي أاْن أاْستاْغِفرا لاهاا فالاْم ُيْؤذاْن ِلي»فاقاالا:  ،حا وااْستاْأذاْنُتُه ِفي أاْن أاُزورا قاْبراهاا فاأُِذنا  ،اْستاْأذاْنُت را
 ( 5)«فاُزوُروا اْلُقُبورا فاِإن هاا تُذاكِ ُر اْلماْوتا  ،ِلي

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثقة ، وقد قبل العلماء  الزهري شهاب بن هللا عبيد بن مسلم بن محمد: قال الباحث :  الحكم على الراوي
 تدليسه  .

،  (913حديث صحيح )الصحيحة : األلباني قال الباحث اسناده صحيح ، وقال بذلك   :ثالثًا: الحكم على اإلسناد 
، (478/ 15) حبان ابن صحيح، انظر تحقيقاته على الشيخين شرط على صحيح إسناده األرنؤوط شعيب وقال
 . (399/ 7) الموصلي يعلى أبي مسند، انظر تحقيقه على  صحيح إسناده: دأس سليم حسينوقال 

األبواء: بالفتح ثم السكون وواو وألف ممدودة، قال قوم: سم ي بذلك لما فيه من الوباء، ولو كان كذلك لقيل ( 1)
بها وهذا أحسن، بينها  بن أبي ثابت اللغوي: سمي ت األبواء لتبو ء السيول األوباء، إال أن يكون مقلوبا. وقال ثابت

 (.1/79وبين الجحفة مما يلي المدينة ثالثة وعشرون ميال انظر معجم البلدان )
 (.1/235انظر: السيرة النبوية )من البداية والنهاية البن كثير(، )( 2)
 . 976حديث ،  عز وجل في زيارة قبر أمه ( ، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه2/671صحيح مسلم )( 3)
دُ  بن َأِبي َشْيَبَة، َوُزَهْيرُ  َحداثََنا َأُبو َبْكرِ ( 4) ، َقااَل: َحداثََنا ُمَحما ، َعْن َيِزيدَ  بن َحْربٍّ بن َكْيَساَن، َعْن َأِبي  بن ُعَبْيدٍّ

 ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.) سلمان مولى عزة (َحاِزمٍّ 
 دراسة الحديث: (5)

 أواًل: تخريج الحديث:
 . دون اإلمام البخاري  ،في صحيحه مسلم اإلمام  انفرد به

 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات،  ثانيًا: رجال السند:
 يزيد بن كيسان:  -

قال ابن حجر: صدوق يخطئ، وقال الذهبي: حسن الحديث، وقال القطان: "ليس هو ممن يعتمد عليه، 
لح الحديث"، قيل له: "يحتج بحديثه؟ وهو صالح وسط"، وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه، ومحله الستر، صا

قال: ال، بعض ما يأتي به صحيح، وبعِض ال، ووثقه ابن معين، وأحمد، والنسائي، وذكره ابن حبان في 
، وابن شاهين.  كتابه الثقات، ووثقه الدااَرُقْطِني 

(، 7/627حبان ) (، الثقات البن3/1015(، تاريخ اإلسالم ت بشار )11/356تهذيب التهذيب )مصادر الترجمة: 
(، موسوعة أقوال أبي 554، من تكلم فيه وهو موثق ت الرحيلي )ص:9/285(، الجرح والتعديل 2/389الكاشف )
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حيث كان يزور  ،(1)ي جواز زيارة قبر القريب الذي لم يدرك اإلسالموفي الحديث إشارة ال
وهذا من الفطرة التي فطر هللا الخلق عليها من حب األم فها هو رسولنا الكريم  ،قبر أمه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

يبكي عند قبر والدته ويتأثر به من حوله لدرجة بكائهم ببكائه ؛ ألنه قد فقد أمه في صغره فهو يحن 
 .لوجودها

:األميقدمعلىالجهادفيسبيلهللابر

 رغم مكانته السامية في اإلسالم بر األمهات على الجهاد في سبيل هللا  أن قدم ملسو هيلع هللا ىلصمن رحمته 
 .في بعض المواطن وذلك حرصًا منه على بر األمهات 

لاِمي ِ بن  من حديث ُمعااِوياةا ( 3)بسنده( 2)ابن ماجهاإلمام أخرج ( 7 اِهماةا السُّ جا
: أاتاْيُت قاالا  (4)

ْجها اَّلل ِ واالد ارا  ،فاُقْلُت: ياا راُسولا اَّلل ِ  ملسو هيلع هللا ىلصراُسولا اَّلل ِ  ِإنِ ي ُكْنُت أاراْدُت اْلِجهاادا ماعاكا أاْبتاِغي ِبذاِلكا وا
كا »قاالا:  ،اْْلِخراةا  ْيحا ؟ ،وا ي ٌة ُأمُّكا رِ  ُثم  أاتاْيُتهُ « اْرِجْع فابار هاا»قاالا:  ،ُقْلُت: ناعامْ « أاحا اِنِب اْْلخا  ،ِمنا اْلجا

ْجها اَّلل ِ واالد ارا اْْلِخراةا  ،ِإنِ ي ُكْنُت أاراْدُت اْلِجهاادا ماعاكا  ،فاُقْلُت: ياا راُسولا اَّلل ِ  قاالا:  ،أاْبتاِغي ِبذاِلكا وا
كا » ْيحا ؟ ،(5)وا ي ٌة ُأمُّكا  ،ُثم  أاتاْيُتُه ِمْن أامااِمهِ « ْيهاا فابار هاافااْرِجْع ِإلا »قاالا:  ،ياا راُسولا اَّلل ِ  ،ُقْلُت: ناعامْ « أاحا

ْجها اَّلل ِ واالد ارا اْْلِخراةا  ،ِإنِ ي ُكْنُت أاراْدُت اْلِجهاادا ماعاكا  ،فاُقْلُت: ياا راُسولا اَّلل ِ  قاالا:  ،أاْبتاِغي ِبذاِلكا وا
كا » ْيحا ؟ ،وا ي ٌة ُأمُّكا كا »قاالا:  ،ياا راُسولا اَّلل ِ  ،ُقْلُت: ناعامْ « أاحا ْيحا ن ةُ  ،اْلزاْم ِرْجلاهاا ،وا  ( 6)«فاثام  اْلجا

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن حنبل في رجال الحديث وعلله  (، موسوعة أقوال اإلمام أحمد2/723الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله )
(4/157.) 

 . ئيخط ثقةقال الباحث:  الحكم على الراوي:
 (.4/135تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، )( 1)
 .2781، كتاب الجهاد ، باب الرجل يغزو وله أبوان ، حديث  (2/929سنن ابن ماجه، )( 2)
قِ يُّ َقاَل: َحداثََنا ُمَحمادُ  َحداثََنا َأُبو ُيوُسَف ُمَحمادُ ( 3) ، َعْن ُمحَ  بن َأْحَمَد الرا بن ِإْسَحاَق، َعْن  مادِ بن َسَلَمَة اْلَحرااِنيُّ

دِ  دِ يِق، َعْن ُمَعاِوَيةَ  الراْحَمنِ  بن عبد بن َطْلَحةَ  ُمَحما . بن َأِبي َبْكرٍّ الصِ  َلِميِ   بن َجاِهَمَة السُّ
، انظر : مشهورة قبيلة وهي عكرمة، بن منصور بن ُسليم إلى نسبة ميم، ثم الالم، وفتح السين بضم: الُسلمي(4)

  .2/128 األنساب في تهذيب اللباب
، فَ ويحك : ( 5) . َتُقوُل: َوْيِح ِلَزْيدٍّ َوَوْيِل ِلَزْيدٍّ . َوِقيَل: ُهَما ِبَمْعًنى َواِحدٍّ َتْرَفُعُهَما َعَلى َكِلَمُة َرْحَمةٍّ َوَوْيِل َكِلَمُة َعَذابٍّ

َوْيًحا َوَوْياًل َوَنْحَو َذِلَك. َوَكَذا َوْيَحَك َوَوْيَلَك  -َتَعاَلى  -ّللاُ ااِلْبِتَداِء. َوَلَك َأْن َتْنِصَبُهَما ِبِفْعلٍّ ُمْضَمرٍّ َتْقِديُرُه َأْلَزَمُه ا
. مختار الصحاح )ص:  (.346َوَوْيَح َزْيدٍّ َوَوْيَل َزْيدٍّ َمْنُصوِب ِبِفْعلٍّ ُمْضَمرٍّ

 دراسة الحديث:( 6)
 أواًل: تخريج الحديث:
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 :صلة األم ولو كانت مشركة 

ْن } أمر هللا تعالى بصلة اآلباء الكفار وبرهما فقال تعالى: ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا َواِ  ْيَنا اإْلِ َوَوصا
ُتِطْعُهَما ِإَليا َمْرِجُعُكْم َفُأَنبِ ُئُكْم ِبَما ُكْنتُْم  َجاَهَداَك ِلُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلِم َفاَل 

 .[8]العنكبوت: {َتْعَمُلونَ 

ْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلِم َفاَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما  }وقال تعالى:  َواِ 
 .[15]لقمان: {ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا

وبترك طاعتهما في معصية  ،لى بمصاحبة األبوين المشركين في الدنيا بالمعروففأمر تعا
 .(1)هللا

ا( 1)بسنده( 2)البخارياإلمام أخرج ( 8 ْنُهما قاالاْت:  ،من حديث أاْسمااءا ِبْنِت أاِبي باْكر  راِضيا اَّلل ُ عا
لاي  ُأمِ ي واِهيا ُمْشِركاٌة ِفي عاْهِد راُسوِل اَّلل ِ   ،ُقْلُت: واِهيا رااِغباةٌ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفااْستاْفتاْيُت راُسولا اَّلل ِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص قاِدماْت عا

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النسائي في سننه،  وأخرجه،  روح ، من طريق، مختصرًا  24/299، 15538 ، حديث أخرجه أحمد في مسنده
الحاكم في  وأخرجه ،  حجاجمن طريق مختصرًا  ،  6/1، 3104لمن له والدة، حديث  باب الرخصة في التخلف

وأخرجه البيهقي في أبو عاصم ، من طريق مختصرًا   ،4/167، 7248ب البر والصلة، حديث مستدركه، كتا
،  9/45الرجل يكون له أبوان مسلمان أو أحدهما فال يغزو إال بإذن أهله ،  السنن الكبري ، كتاب السير ، باب

 .ثالثتهم ) روح وحجاج وأبو عاصم ( عن ابن جريج ، به  ، حجاجمن طريق مختصرًا ، ،  17832حديث 
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات،  ثانيًا: رجال السند:

العراق،  هللا، القرشى المطلبى موالهم )نزيل يقال أبو عبدبن يسار المدنى، أبو بكر و  بن إسحاق محمد -
 .هـ 150إمام المغازى( ت

صاحب المغازي صدوق وذكره ابن حبان في الثقات ،  صدوققال ابن حجر صدوق يدلس ، قال الذهبي 
مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم وصفه بذلك أحمد والدارقطني من الطبقة 

 طبقات المدلسين .من الرابعة 
 . 9/45، 17832في رواية البيهقي في السنن الكبري، حديث  قد صرح بالسماع: هو صدوق و الحكم على الراوى 

 الثقات (468/ 3) االعتدال ميزان)، (38/ 9) التهذيب هذيب،  (467: ص) التهذيب تقريب مصادر الترجمة:
 . (51الموصوفين بالتدليس )ص:راتب تعريف أهل التقديس بم،  (380/ 7) حبان البن

حكم عليه بسبب محمد ابن اسحاق مدلس صرح بالسماع ، والحديث ، حسن  هسنادإثالثًا: الحكم على اإلسناد: 
، وقال الحاكم هذا حديث صحيح (21/ 5) السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواءانظر : األلباني بأنه صحيح
 . (114/ 2) للحاكم الصحيحين على تدركالمسانظر :  اإلسناد ولم يخرجاه 

 (.7/137شرح صحيح البخاري البن بطال، )انظر: ( 1)
 .2620، باب الهدية للمشركين، حديثكتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها،  3/164صحيح البخاري، ( 2)
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اَل َيْنَهاُكُم اّللاُ َعِن الاِذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم } :نزل هللا تعالى قولهأف ( 2)«ناعاْم ِصِلي ُأم كِ »أافاأاِصُل ُأمِ ي؟ قاالا: 
وُهْم َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنا اّللاَ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  ِفي الدِ يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأنْ   . [8]الممتحنة: {َتَبرُّ

واإلبن  ،فالبنت تصل أمها ،يستفاد من الحديث أن صلة األم واجبة حتي ولو كانت مشركة
واألم ( 4)واستدل به بعضهم على وجوب النفقة لألب الكافر ،(3)أولى به أن يصل أمه ويصل أباه

 .(6)قال بعضهم: أي: في الصلةومعني راغبة  ،(5)الكافرة على الولد المسلم

قد كان الصحابة رضوان هللا عليهم من البررة ، الذين يحافظوا على عالقاتهم مع  الوالدين ، و 
رضي هللا عنه كان  ، من بر الوالدين ، فهذا أبي هريرة  ملسو هيلع هللا ىلص ويطبقوا ما تعلموا عن رسول هللا

ةأمه حيث كان يدعوها إلى اإلسالم مرة بعد أخرى، ومصابرته على ذلك رغم على هداي اً صيحر 
 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) بن الزبير(أبيهعن  ) بن عروة(عن هشام، ) حماد بن اسامة(بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد( 1)
 عن أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنهما.

 دراسة الحديث:( 2)
 أواًل: تخريج الحديث:

من طريق مختصرًا ،  ، 4/8، 5978شرك، حديث كتاب األدب، باب صلة الوالد الم ،أخرجه البخاري في صحيحه 
  .ن طريق الليث ممختصرًا ، ، 8/4، 5979باب صلة المرأة أمها ولها زوج، حديث و   ،سفيان 
مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة علي األخرين والزوج واالوالد والوالدين ولو  وأخرجه

، أبو أسامة من طريق عبد هللا بن إدريس ، ومن طريق مختصرًا ، ،  2/696،  1003حديث كانوا مشركين، 
 ، به .أربعتهم عن هشام بن عروة 

 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، : ندثانيًا: رجال الس
 هـ.201بن زيد القرشى موالهم، أبو أسامة الكوفى، المتوفي بالكوفة سنة  بن أسامة حماد -

من المرتبة الثانية من مراتب  وال يضر ما قيل في تدليسه ألنهقال ابن حجر: ثقة ثبت ربما دلس،  
 المدلسين.

(، )تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس 177تقريب التهذيب )ص: مصادر الترجمة:
 (.30)ص:

من المرتبة األولي من مراتب  هوبالتدليس بن العوام: تابعي صغير مشهور  بن الزبير بن عروة هشام -
 ، الذين ال يضر تدليسهم . المدلسين 
 (.26)تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص:مصادر الترجمة:

 .1/7ح رياض الصالحين، شر ( 3)
 (.4/19) ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري( 4)
 (.13/174عمدة القاري شرح صحيح البخاري )( 5)
 (.13/174المرجع السابق )( 6)
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أن يدعو ألمه شفقة عليها، وحرصًا على  ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يطلب من رسول هللا إعراضها وتمنعها
 . إسالمها، فكان ذلك سببًا في إسالمها

ْيراةا، أاُبي من حديث (2)، بسنده (1)أخرج اإلمام مسلم في صحيحه( 9  ُأمِ ي أاْدُعو ُكْنتُ : قاالا  ُهرا
مِ  ِإلاى ْسالا ْوُتهاا ُمْشِركاٌة، واِهيا  اإلِْ ل ى هللاِ  راُسولِ  ِفي فاأاْسماعاْتِني ياْوًما فاداعا لاْيهِ  هللاُ  صا ل ما  عا سا  أاْكراُه، ماا وا

ل ى هللاِ  راُسولا  فاأاتاْيتُ  لاْيهِ  هللاُ  صا ل ما  عا سا  ِإلاى ُأمِ ي أاْدُعو ُكْنتُ  ِإنِ ي هللاِ  راُسولا  ياا ُقْلتُ  أاْبِكي، واأاناا وا
مِ  ْسالا ، فاتاْأباى اإلِْ لاي  ْيراةا  أاِبي ُأم   ياْهِديا  أانْ  هللاا  فااْدعُ  أاْكراُه، ماا ِفيكا  فاأاْسماعاْتِني اْلياْوما  فاداعاْوُتهاا عا  فاقاالا  ُهرا
ل ى هللاِ  راُسولُ  لاْيهِ  هللاُ  صا ل ما  عا سا ْيراةا  أاِبي ُأم   اْهدِ  اللُهم  : »وا راْجتُ  «ُهرا  هللاِ  ناِبي ِ  ِبداْعواةِ  ُمْستاْبِشرًا فاخا
ل ى لاْيهِ  هللاُ  صا ل ما، عا سا اٌف، ُهوا  فاِإذاا اْلبااِب، ِإلاى فاِصْرتُ  ِجْئتُ  فالام ا وا ِمعاتْ  ُمجا ْشفا  ُأمِ ي فاسا  قاداماي ، خا
ْيراةا  أاباا ياا ماكااناكا : فاقاالاتْ  ِمعْ  ُهرا سا ةا  تُ وا ْضخاضا لاتْ : قاالا  اْلمااِء، خا تْ  فااْغتاسا لاِبسا  عانْ  واعاِجلاتْ  ِدْرعاهاا وا

تِ  ِخماارِهاا، ، فافاتاحا ْيراةا  أاباا ياا: قاالاتْ  ُثم   اْلباابا م ًدا أان   واأاْشهادُ  هللُا، ِإال   ِإلاها  الا  أانْ  أاْشهادُ  ُهرا ْبُدهُ  ُمحا  عا
راُسوُلُه، ْعتُ  قاالا  وا ل ى هللاِ  راُسولِ  ِإلاى فاراجا لاْيهِ  هللاُ  صا ل ما، عا سا : ُقْلتُ : قاالا  اْلفاراِح، ِمنا  أاْبِكي واأاناا فاأاتاْيُتهُ  وا

ابا  قادِ  أاْبِشرْ  هللاِ  راُسولا  ياا تاكا  هللاُ  اْستاجا ْيراةا، أاِبي ُأم   واهاداى داْعوا ِمدا  ُهرا لاْيهِ  واأاْثناى هللاا  فاحا قاالا  عا ْيرًا، وا  خا
بِ باِني أانْ  هللاا  اْدعُ  هللاِ  راُسولا  ياا: ُقْلتُ  قاالا  ، ِعبااِدهِ  ِإلاى واُأمِ ي أاناا ُيحا بِ باُهمْ  اْلُمْؤِمِنينا ُيحا : قاالا  ِإلاْيناا، وا
ل ى هللاِ  راُسولُ  فاقاالا  لاْيهِ  هللاُ  صا ل ما  عا سا بِ بْ  اللُهم  : »وا يْ  أاباا ياْعِني - هاذاا ُعباْيداكا  حا  ِإلاى واُأم هُ  - راةا ُهرا

، ِعبااِدكا  بِ بْ  اْلُمْؤِمِنينا حا ب ِني ِإال   يارااِني واالا  ِبي ياْسماعُ  ُمْؤِمنٌ  ُخِلقا  فاماا «اْلُمْؤِمِنينا  ِإلاْيِهمِ  وا  .(3)أاحا

أمه بعد موتها ، وذلك برًا بها ، وهذا سعد بن عبادة رضي هللا عنه يتصدق بالمخراف عن 
 حتي بعد وفاتها . وطمعًا في صلتها ،

، اْبنُ من حديث  (1)، بسنده  (4)أخرج البخاري في صحيحه(10 ْعدا  أان   عاب اس   ُعبااداةا  ْبنا  سا
ْنُهمْ  اَّلل ُ  راِضيا  ا عا اِعداةا  باِني أاخا ْنهاا، غااِئبٌ  واُهوا  ُأمُّهُ  ُتُوفِ ياتْ  سا ل ى الن ِبي   فاأاتاى عا لاْيهِ  هللاُ  صا ل ما  عا سا  وا

                                                           
من فضائل أبي هريرة ، باب  كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعالى عنهم،  (1938/ 4)صحيح مسلم ،  ( 1)

 . 2491حديث ،  الدوسي رضي هللا عنه
 عبد بن يزيد كثير أبي عن عمار، بن عكرمة حدثنا اليمامي، يونس بن عمر حدثنا الناقد، عمرو حدثنا ( 2)

 قال . هريرة، أبو حدثني الرحمن،

 دراسة  الحديث : ( 3)
 أواًل : تخريج الحديث :

 انفرد به اإلمام مسلم في صحيحه ، دون اإلمام البخاري .
 إسناده متصل، ورجاله ثقات ثانيًا: رجال السند:

 . 2762، كتاب الوصايا ، باب اإلشهاد في الوقف والصدقة ، حديث  (9/ 4)صحيح البخاري  ( 4)
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ْيءٌ  ياْنفاُعهاا فاهالْ  عاْنهاا، غااِئبٌ  واأاناا ُتُوفِ ياتْ  ُأمِ ي ِإن   اَّلل ِ  راُسولا  ياا: لا فاقاا د ْقتُ  ِإنْ  شا ْنهاا؟ ِبهِ  تاصا : قاالا  عا
اِئِطيا  أان   ُأْشِهُدكا  فاِإنِ ي: قاالا  ،«ناعامْ » الِمْخراافا  حا

داقاةٌ  (2) لاْيهاا صا  .(3)عا

ن ، في خاصًا بالرجال فقط ، بل كانت النساء تصل أمهاته ولم تكن صلة الوالدين أمواتاً 
  قبورهن .

ْنُهماا، هللاُ  راِضيا  عاب اس   ، من حديث اْبنِ (5)، بسنده  (4)أخرج مسلم في صحيحه(11  أان   عا
ل ى هللاِ  راُسولا  أاتاتْ  اْمراأاةً  لاْيهِ  هللاُ  صا ل ما  عا سا لا  مااتاتْ  ُأمِ ي ِإن  : فاقاالاتْ  وا ْومُ  ْيهااواعا ، صا ْهر   أاراأاْيتِ : »فاقاالا  شا
لاْيهاا كاانا  لاوْ  قُّ  هللاِ  فاداْينُ : »قاالا  ناعاْم،: قاالاتْ  «تاْقِضيناُه؟ أاُكْنتِ  داْينٌ  عا اءِ  أاحا  . ( 6)«ِباْلقاضا

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) بن مسلم بن يعلى أخبرني: قال أخبرهم جريج، ابن أن يوسف، بن هشام أخبرنا موسى، بن إبراهيم حدثنا ( 1)

 . عباس ابن أنبأنا: يقول عباس، ابن مولى عكرمة سمع أنه ،هرمز(
 بالمدينة ،  أمه عن به تصدق الذي عبادة بن سعد حائط اسم معجمة وخاء الميم بكسر( المخراف) ( 2)

 . (394/ 1) اآلثار صحاح على األنوار انظر : مشارق       
 دراسة الحديث : (3)

 بستاني أو أرضي: الق إذا بابأخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ، كتاب الوصايا ، أواًل : تخريج الحديث : 
ن جائز، فهو أمي عن هلل صدقة ، بن مسلم، بلفظه ، من طريق يعلى  4/7،  2756، حديث  ذلك لمن يبين لم وا 
، بنحوه ، من طريق  4/11،  2770، حديث   الصدقة وكذلك جائز، فهو الحدود يبين ولم أرضا وقف إذاوباب 

 عن عكرمة ، به .عمرو بن دينار ، كالهما )يعلي و عمرو بن دينار( 
 إسناده متصل، ورجاله ثقات ثانيًا: رجال السند:

 . 1148، كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت ، حديث  2/804صحيح مسلم ،  (4)
 َعنْ  اْلَبِطيِن، ُمْسِلمٍّ  َعنْ  اأْلَْعَمُش) سليمان بن مهران( َحداثََنا ُيوُنَس، ْبنُ  ِعيَسى َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيَم، ْبنُ  ِإْسَحاقُ  َحداثََنا (5)

، ْبنِ  َسِعيدِ   َعْنُهَما . هللاُ  َرِضيَ  َعبااسٍّ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبْيرٍّ
 دراسة الحديث :  (6)

،  1953أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الصوم ، باب من مات وعليه صوم ، حديث أواًل : تخريج الحديث :
 ه .، بنحوه ، من طريق زائدة عن األعمش ، ب 3/35

 :إال أن فيهإسناده متصل ورجاله ثقات  ثانيًا: دراسة اإلسناد:
بن مهران االعمش محدث الكوفة وقارؤها وكان يدلس وصفه بذلك الكرابيسي والنسائي والدارقطني  سليمان -

 وغيرهم، وهو من أهل الطبقة الثانية من المدلسين الذين ال يضر تدليسهم.
( تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس 4/222تهذيب التهذيب )مصادر الترجمة: 

 (.33)ص:
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اهتمام بصلة األم ا نجد أن السنة النبوية اهتمت أيم   ،ومن خالل ما سبق من أحاديث نبوية
مها على فقد أوصى بحسن صحبتها وقد   حيةً أو ميتًة ،  ،مسلمة أو مشركة ،حوالاألوبرها في كل 

 ،برها وصلتها والجهاد فيها على الجهاد في سبيل هللا ملسو هيلع هللا ىلصوقدم  ،بارًا بأمه يزور قبرها ملسو هيلع هللا ىلصوكان  ،األب
 ،افأعظم جهاد يكمن في رعايتها من ولده ،فلم يكن ليجيز مجاهدًا له أم يقوم على خدمتها ورعايتها

في الجنة من خالل  أن البار   ملسو هيلع هللا ىلصبل أظهر  ،أن بر األم مكفر للخطايا ماح للذنوب ملسو هيلع هللا ىلصولذا بين 
 .النعمان رضي هللا عنهبن  رؤية حارثة

 :التواصل مع األب

رغم اعتناء اإلسالم باألم كما تبين سابقًا وتفضيلها على األب ثالثة أضعاف إال أن لألب 
فهو شمس الحياة ومبعث  ،وله مقام شامخ ومنزلة كبيرة ،ةمكانة مهم فلألب ،مكانة تسمو عليها

إن ها  ،وعندما يذكر األب فهو يعني اإلشراف واالحترام والهيبة والوقار والمرتبة الرفيعة ،االستقرار
فكما  ،فيحصد ثمرة ذلك برًا وصلةً  ،يربي ابنه على الفضيلة ،لمنزلة عظيمة أن يكون اإلنسان أباً 

كما وله دور مهم أيضا في تحديد مصير المجتمع من  ،سن اإلبن معاملة أبيهيح ،أحسن تربية ابنه
فالخير والصالح الذي يصيب المجتمع  ،خالل تربيته لولده الذي سيكون إما قائدًا أو مقودًا صالحاً 

    إنما يكشف عن الجهود الخي رة التي يبذلها اآلباء لتربية أوالدهم في تنشئة األجيال الصالحة.
ال فال يحصد إال ما زرع ،ثمرة الوالد إذا رعاها حق رعايتها فالولد  .حصد خيرًا وا 

وأن ال يسميه باسمه وال  ،ومن مظاهر صلة اآلباء والتقرب إليهم في الدنيا احترامهم وتوقيرهم
 :ملسو هيلع هللا ىلصمصداقاً لقوله  ،يمشي أمامه وال يجلس قبله

را  -رضي هللا عنه  -من حديث أبي هريرة ( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج ( 12 أنه أاْبصا
ِه ِباْسِمِه واالا تمش أمامه وال تجلس  مِ  ؟ فاقاالا أاِبي فاقاالا: )الا ُتسا ِدِهماا ماا هاذاا ِمْنكا راُجلاْيِن فاقاالا: أِلاحا

 ( 3)( قبله

                                                           

 .44جلس قبله وال يمشى أمامه، حديثباب ال يسمي الرجل أباه وال ي ،26ص األدب المفرد للبخاري،( 1)
بن عروة، عن  بن زكريا قال: حدثنا هشام ، عن إسماعيل -سليمان بن داود الزهرانى -حدثنا أبو الربيعقال : ( 2)

 . ، أن أبا هريرة أبيه
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
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يؤدي أن اإلنسان  فعلى ولقد أمرنا رسولنا الكريم بأداء الحقوق ألصحابها ومن ذلك صلتهم
 (1)ويصل الرحم التي بينه وبين ذوي رحمه ،عليه الحق الذي

ْنفاعاةا بن  من حديث ُكلاْيبُ ( 3)بسنده( 2)أخرج أبو داود( 13 دِ هِ  ،ما  ،ملسو هيلع هللا ىلصأان ُه أاتاى الن ِبي   ،عاْن جا
؟ اكا  ،واُأْختاكا  ،واأابااكا  ،ُأم كا »قاالا:  ،فاقاالا: ياا راُسولا اَّلل ِ ماْن أابارُّ كا  ،واأاخا ماْوالا قٌّ وا ال ِذي ياِلي ذااكا حا

راِحٌم ماْوُصولاةٌ  ،وااِجبٌ   . ( 4)«وا

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1/292، 7511العابد في فضل حفظ قلب األم، حديث  أخرجه البيهقي في شعب اإليمان، باب حديث جريج
،  20134، ، وأخرجه معمر في جامعه ، باب من يوقر وما جاء فيه ، حديث  عبد الرزاقمن طريق بنحوه ، 

 ، 1/212،  139وأخرجه ابن وهب في جامعه ، باب البر ، حديث  ،معمرمن طريق يادة ، وفيه ز ،  11/138
 الزناد ، ثالثتهم ) عبد الرزاق ومعمر وابن أبي الزناد( عن هشام بن عروة ، به . أبي من طريق ابنوفيه زيادة ، 

وفيه ، 1/353، 395حديث  ابن السني في عمل اليوم والليلة، باب النهي أن يسمي الرجل أباه باسمه، وأخرجه
 . عن أبي هريرة رضي هللا عنهزيادة ، من طريق هشام بن عروة  عن أيوب بن ميسرة ، 

 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال السند: 
، سبقت ترجمته  ال يضر تدليسهو  بالتدليس ،بن العوام: تابعي صغير مشهور  بن الزبير بن عروة هشام -

 . ( 31ص)
 (.26)تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص:مصادر الترجمة:

 . شقوصا لقبه الكوفي زياد أبو األسدي الخلقاني مرة بن زكريا بن" إسماعيلهو بن زكريا: َ  إسماعيل -
:  قال الذهبي صدوق، َقاَل َأْحَمدُ  قال ابن حجر : صدوق يخطئ قلياًل ، ية وفي روا بأس به مابن َحْنَبلٍّ

 ُهَو ُمَقارُب الَحِدْيِث.أخرى قال : 
(، )ميزان االعتدال 8/476سير أعالم النبالء ط الرسالة )،  (297/ 1) التهذيب تهذيب )مصادر الترجمة:

 . (23: ص) ذم أو بمدح أحمد اإلمام فيه تكلم فيمن الدم بحر ،(1/228)
 قال الباحث : صدوق يخطئ . الراوي : ىالحكم عل

 لوجود اسماعيل بن زكريا .، حسنإسناده  على اإلسناد: ثالثًا: الحكم
 .584/9، داود يأب( شرح سنن 1)
 .  5140باب في بر الوالدين، حديث كتاب األدب ،  ،(7/454،)داود بيأسنن ( 2)
ذكر اسمه في اإلصابة وهو ) َعْن َجدِ هِ  بن َمْنَفَعَة، بن ُمراَة، َحداثََنا ُكَلْيبُ  بن ِعيَسى، َحداثََنا اْلَحاِرثُ  َحداثََنا ُمَحمادُ ( 3)

 .( بكر بن الحارث األنماري
 دراسة الحديث:( 4)

 أواًل: تخريج الحديث:
ضمضم بن  طريقمن بمثله ، ، 1/31، 47أخرجه البخاري في األدب المفرد، باب وجوب صلة الرحم، حديث 

فظه ، من طريق يحيي الحماني ، ، بل 22/310،  784وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير ، حديث  عمرو،
، بلفظه ، من طريق  4/30،  7765وأخرجه البيهقي في السنن الكبري ، باب األختيار في صدقة التطوع ، حديث 
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 :من صلة األب صلة أصحابه

ولكن هللا عز وجل جعل لهذا  ،انتقل من حياة الى حياة تختلف عن سابقتها عبداذا مات ال
وذلك بفضل ما تركه خلفه من صدقة  ،المتوفى من األعمال ما يرفعه درجات ودرجات رغم موته

 .ولد صالحوعلم و 

ْيراةا ( 2)بسنده( 1)مسلماإلمام أخرج ( 14 قاالا: " ِإذاا مااتا  ،ملسو هيلع هللا ىلصأان  راُسولا هللِا  ،من حديث أاِبي ُهرا
اِرياة   داقاة  جا ثاة : ِإال  ِمْن صا ُلُه ِإال  ِمْن ثاالا ْنُه عاما اُن اْنقاطاعا عا ْنسا اِلح   ،أاْو ِعْلم  ُيْنتافاُع ِبهِ  ،اإلِْ لاد  صا أاْو وا

 .(3)ياْدُعو لاُه "

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالهما ) يحيي ومحمد ( عن الحارث بن مرة ، وكالهما ) ضمضم و الحارث ( عن كليب بن محمد بن عيسى ، 
 منفعة ، به .

 :إال أن فيهسناده متصل، ورجاله ثقات إثانيًا: رجال اإلسناد: 
بن منفعة الحنفي البصري: قال ابن حجر مقبول الحديث، وقال الذهبي بصري وسط، وقال أبو  كليب -

 حاتم: شيخ، ولينه األزدي، وذكره ابن حبان في الثقات.
البن (، )الثقات 9/329(، لسان الميزان )2/149(، الكاشف )8/446تهذيب التهذيب )مصادر الترجمة:

 (.5/337حبان )
 .مقبولقال الباحث: الحكم على الراوي: 

 بغداد قدم البصري، ثم اليمامي مرة أبو الحنفي، مجاعة بن بن مرة الحارث -
 جملة في خلفون ابن ذكره، و وذكره ابن حبان في الثقاتقال ابن معين ثقة ، قال ابن حجر: صدوق، 

 .شاهين ابن وكذلك الثقات،
 إكمال ، (280/ 5) الرجال أسماء في الكمال تهذيب (148يب التهذيب )ص:)تقر مصادر الترجمة: 

 .( 8/183الثقات البن حبان ) ، (317/ 3) الكمال تهذيب
 .صدوققال الباحث: الحكم على الراوي: 
ألهل مكة كل ما داود، وقد قال في رسالته  ي، وقد سكت عنه أبلغيره إسناده حسنثالثًا: الحكم على اإلسناد: 

 . (1341/ 2) وزيادته الصغير الجامع صحيح، وقال اآللباني صحيح انظر :  عنه فهو صالحسكت 
 .1631كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، حديث، 1255/ 3صحيح مسلم، ( 1)
، َواْبُن ُحْجرٍّ  َحداثََنا َيْحَيى( 2) ، َعِن على بن حجر() بن َأيُّوَب، َوُقَتْيَبُة َيْعِني اْبَن َسِعيدٍّ ، َقاُلوا: َحداثََنا ِإْسَماِعيُل ُهَو اْبُن َجْعَفرٍّ

 ، َقاَل.ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنا َرُسوَل هللِا ) عبد الرحمن بن يعقوب(َعْن َأِبيهِ  ) بن عبد الرحمن(اْلَعاَلِء،
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
 ه دون اإلمام البخاري .انفرد به اإلمام مسلم في صحيح

 إسناده متصل، ورجاله ثقات إال أن فيه:  ثانيًا: رجال اإلسناد:



37 
 

 

طرقًا نتواصل بها مع من فارقنا لنا جعل  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ،صلة االبن ألبيه ال تنقطع بموتهو 
 .وذلك بأن جعل صلة أصحاب األب الذين كان يصلهم في حياته كصلة األب نفسه

ْعرااِب لاِقياُه أان  راُجاًل ِمنا اأْلا  ،ُعمارا بن  هللاِ  عبدمن حديث ( 2)بسنده( 1)مسلماإلمام أخرج ( 15
لاْيِه  ،ِبطاِريِق ماك ةا  ل ما عا لاى ِحماار  كاانا ياْركاُبُه. واأاْعطااُه ِعمااماةً  ،هللاِ  عبدفاسا مالاُه عا حا لاى راْأِسِه  ،وا كااناْت عا

وْ  ن ُهْم ياْرضا كا هللُا ِإن ُهُم اأْلاْعرااُب وااِ  : فاُقْلناا لاُه: أاْصلاحا هللِا: ِإن  أاباا  عبدفاقاالا  ،نا ِباْلياِسيرِ فاقاالا اْبُن ِديناار 
ط ابِ بن  هاذاا كاانا ُودًّا ِلُعمارا  ِمْعُت راُسولا هللِا  ،اْلخا نِ ي سا لاِد أاْهلا ُودِ  »ياُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصوااِ  ِإن  أابار  اْلِبرِ  ِصلاُة اْلوا

 ( 3)«أاِبيهِ 

خوانه الذين كان يصلهم في وال تقف صلة األب بعد موته عند ذلك ، بل تمتد إلى صلة إ
 على األب حال حياته .حياته ، لما كان لهم من تأثر وتأثير 
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وبضع  100بن يعقوب الحرقى، أبو شبل المدنى، مولى الحرقة من جهينة، توفي سنة  الرحمن بن عبد العالء  -
 وثالثون هـ.

الرحمن عن أبيه كيف  بن عبد الءقال ابن حجر: صدوق ربما وهم، وقال الذهبي: صدوق، وقال ابن معين: الع 
ج حديثه، وقال أحمد والعجلي: ثقة، وذكره ابن حبان حديثهما فقال ليس به بأس، وقال الدارقطني: ليس بالقوي ويخر  

 في الثقات.
رواية الدارمي  -(، تاريخ ابن معين 3/102(، ميزان االعتدال )8/186تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:

(، الثقات البن حبان 6/357(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم )343لعجلي ط الباز )ص:(، الثقات ل173)ص:
(، موسوعة أقوال اإلمام 1/315(، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله )5/247)

 (.3/132بن حنبل في رجال الحديث وعلله ) أحمد
 ْبنُ  ، وقد توبع عند الطبراني في الدعاء من طريق ِإْبَراِهيمُ  قال الباحث: صدوق ربما وهم الحكم على الراوي:

، ْبنِ  َيْحَيى َعنْ  ِصْرَمَة، ،  للطبراني َعْنُه بلفظه ، الدعاء اّللاُ  َرِضيَ  ُهَرْيَرَة، َأِبي َعنْ  اْلُمَسيِ ِب، ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  َسِعيدٍّ
 . 1256، حديث (377: ص)باب ما يلحق الميت في الدعاء بعد موته ،

كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة أصدقاء األب واألم، ونحوهما، حديث ، 4/1979( صحيح مسلم، 1)
2552. 

، َأْخَبَرَنا عبد بن َعْمِرو َحداثَِني َأُبو الطااِهِر َأْحَمدُ ( 2) ، َأْخَبَرِني َسِعيدُ  هللاِ  بن َسْرحٍّ بن َأِبي َأيُّوَب، َعِن  بن َوْهبٍّ
، َعْن عبد هللاِ  ِبي اْلَوِليِد، َعْن عبدبن أَ  اْلَوِليدِ   بن ُعَمَر. هللاِ  بن ِديَنارٍّ

 دراسة الحديث:( 3)
 أواًل: تخريج الحديث:

 .انفرد به اإلمام مسلم في صحيحه ، دون اإلمام البخاري 
 إسناده متصل، ورجاله ثقات.سناد: ثانيًا: رجال اإل



38 
 

ل  ( 2)بسنده( 1)ابن أبي شيبةاإلمام أخرج ( 16 ِمْن ِصلاِة الر ُجِل »قاالا:  ،عاْن أاِبيهِ  ،من حديث ِبالا
 .(3)«أابااُه أاْن ياِصلا ِإْخوااناُه ال ِذينا كاانا ياِصُلُهمْ 

أبواي حين سئل : هل بقي من بر  ملسو هيلع هللا ىلصمن البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي كذلك يبقى
 فقال :شيء أبرهما به بعد موتهما 

اِلٌس ِعْندا راُسوِل اَّلل ِ ( 5)بسنده( 4)أحمداإلمام أخرج ( 17 : باْيناماا أاناا جا ْيد  ِإْذ  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث أبي ُأسا
ارِ  اءاُه راُجٌل ِمنا اأْلاْنصا ْوِتِهماا أابارُُّهماا  ،ا راُسولا اَّلل ِ فاقاالا: يا  ،جا ْيٌء باْعدا ما لاي  ِمْن ِبرِ  أاباواي  شا هاْل باِقيا عا

لاْيِهماا ُة عا الا اٌل أاْرباعاٌة: الص  ْهِدِهماا ،واااِلْسِتْغفااُر لاُهماا ،ِبِه؟ قاالا: " ناعاْم ِخصا ْنفااُذ عا ِديِقِهماا ،وااِ  ْكرااُم صا  ،وااِ 
ِصلاُة الر   لاْيكا ِمْن ِبر ِِهماا باْعدا ماْوِتِهماا " ،ِحِم ال ِتي الا راِحما لاكا ِإال  ِمْن ِقباِلِهمااوا فاُهوا ال ِذي باِقيا عا

(6 ) 

                                                           

 . 26364صل من كان أبوه يصل، حديث يباب في الرجل ، 5/307مصنف ابن أبي شيبة،  ( 1)
) بن أبي بردة ابن ، عن بالل)البناني(بن سلمة، عن ثابت ، قال: حدثنا حماد) ابن مسلم( حدثنا عفانقال : ( 2)

 أبي بردة بن ابي موسى األشعري( . )، عن أبيهابي موسى األشعري( 
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
 .في مصنفه  انفرد به ابن أبي شيبة
 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ثانيًا: رجال اإلسناد:

 . 16059ث أبي أسيد الساعدي، حديث حدي، 25/457مسند أحمد، ( 4)
بن ا بن علي، عن أبيه علي بن الغسيل، قال: حدثني أسيد الرحمن بن محمد، قال: حدثنا عبد حدثنا يونس( 5)

 .وكان بدرياً  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ، صاحب) مالك بن ربيعة( عبيد، عن أبي أسيد
 دراسة الحديث:( 6)

   أواًل: تخريج الحديث:
ابن  وأخرجه ،بنحوه ،  2/1208، 3664ان أبوك يصل، حديث باب صل من ك  أخرجه ابن ماجة في سننه، 

وفيه زيادة ، ،  2/162، 418بواه في حياته، حديث حبان في صحيحه، باب ذكر وصف بر الوالدين لمن توفي أ
الطبراني في المعجم الكبير، باب  وأخرجه،  بن إدريس هللا، عبدمن طريق ا ) ابن ماجة وابن حبان ( كالهم
الحاكم في  وأخرجه ، الحماني يحيىمن طريق  بنحوه ، ، 19/2670، 592عن أبي أسيد، حديث بن عبيد  علي

ثالثتهم ) عبد هللا بن ادريس ،  عبدانمن طريق بنحوه ، ،  4/171، 7260البر والصلة، حديث  المستدرك، كتاب
 ويحيي الحماني وعبدان( عن عبد الرحمن بن الغسيل ، به .

 : إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات ثانيًا: رجال اإلسناد: 
 بن عبيد(  بن على بن عبيد األنصاري المدني، مولى أبى أسيد الساعدي )والد أسيد بن عبيد: علي علي -

 ذكره ابن حبان في الثقات.و وثق، ال يعرف ، وقال مرة : ل الذهبي: قال ابن حجر: مقبول، وقا
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، وصيتهما وأن ينفذ ، أن يستغفر اإلنسان لوالديهو ، يعني الدعاء لهما  : لصالة عليهماا
 . مه ، فإن هذا من برهصديق فأكر  ماكذلك أيضًا إكرام صديقهما إن كان له

بسماع حديثه دون إنزاله على أرض الواقع حياة  ملسو هيلع هللا ىلصولم يكن يكتفي صحابة رسول هللا 
 عملية ، فهذا عبد هللا بن عمر جاء واصاًل أبيه في قبره ، بزيارة صديق أبيه .

ِدينا ( 2)بسنده( 1)ابن حباناإلمام أخرج ( 18 بن  اَّلل ِ  عبدةا فاأاتااِني من حديث أاِبي ُبْرداةا قاالا قاِدْمُت اْلما
ِمْعُت راُسولا اَّلل ِ  ب  أاْن ياِصلا أابااُه ِفي  ملسو هيلع هللا ىلصُعمارا فقاالا أاتاْدِري ِلما أاتاْيُتكا قاالا ُقْلُت الا قاالا سا ياُقوُل "ماْن أاحا
باْينا  ن ُه كاانا باْينا أاِبي ُعمارا وا ُودٌّ فاأاْحباْبُت أاْن أاِصلا  قاْبرِِه فاْلياِصْل ِإْخواانا أاِبيِه باْعداهُ" وااِ  اٌء وا أاِبيكا ِإخا

 ( 3)ذاك"

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/26سير أعالم النبالء ) ، (44/ 2) ، الكاشف (363/ 7) التهذيب تهذيب مصادر الترجمة:
 .مقبولقال الباحث:  الحكم على الراوي:

بن علي،  الرواية عنه ابنه أسيدبن عبيد، فقد انفرد ب إسناده ضعيف لجهالة حال علي ثالثًا: الحكم على اإلسناد:
وقد صححه الحاكم في ، ل الذهبي في الميزان: ال يعرفولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقا
 (.4/171المستدرك)المستدرك على الصحيحين للحاكم )

 .432كتاب البر واالحسان، باب حق الوالدين، حديث ، 2/175صحيح ابن حبان ،  (1)
بن ابي  بن أبي حزم عن ثابت البناني عن أبي بردة بن خالد قال حدثنا حزم سفيان قال حدثنا هدبةبن  أخبرنا الحسن( 2)

 موسى األشعري .
 دراسة الحديث: ( 3)

 :أواًل: تخريج الحديث
وابن حرب المروزي في كتاب البر بنحوه ، ،  5669، مسند عبد هللا بن عمر ، حديث  10/37أبي يعلى في مسنده ، أخرجه 
والهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ، ، بنحوه ،  89، باب بر الوالدين بعد موتهما ، حديث  1/46ة ، والصل

 .، جميعهم من طريق الحسن بن سفيان ، به ، بنحوه   2031، باب بر الوالدين ، حديث  1/498
 ، إال أن فيه :إسناده متصل، ورجاله ثقات:ثانيًا: رجال اإلسناد 

 من كبار أتباع التابعين  ،أبى حزم : مهران ، و يقال : عبد هللا ، القطعى ، أبو عبد هللا البصرى حزم بن  -
 . هـ  175 توفي:
به، وقال  بأس ال وأحمد وابن معين والدارقطني: ثقة ، وقال ابن أبي حاتم : صدوقالذهبي  ، وقالابن حجر :  صدوق  قال

 النسائي : ليس به بأس .
 : مصادر الترجمة

 وعلله الحديث رجال في حنبل بن أحمد اإلمام أقوال موسوعة،  (319/ 1) الكاشف، (242/ 2) التهذيب تهذيب
 أبي البن والتعديل الجرح، (193/ 1) وعلله الحديث رجال في الدارقطني الحسن أبي أقوال موسوعة، (242/ 1)

 . (294/ 3) حاتم
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ن ظلما  :التواصل مع الوالدين وا 

يضرب لنا أعظم  فها هو ،من سماحة اإلسالم تعليم المرء الصبر في كثير من المواطن
على ذلك أوصاه بأن  ىكل إنسان بار بوالديه ويحب أن يبق ملسو هيلع هللا ىلصصور الصبر بأن أوصي رسول هللا 

ن ظلماه يكون من  .المحسنين إليهما حتي وا 

قاالا: " ماا ِمْن ُمْسِلم  لاُه أاباوااِن  ،من حديث اْبِن عاب اس  ( 2)بسنده( 1)ابن أبي شيبةاإلمام أخرج ( 19
ن ةِ  يٌء ِإلاْيِهماا ِإال  فاتاحا واالا ُيْمِسي واُهوا ُمسِ  ،فاُيْصِبُح واُهوا ُمْحِسٌن ِإلاْيِهماا ِإال  فاتاحا اَّلل ُ لاُه بااباْيِن ِمنا اْلجا

ْنهُ  ،اَّلل ُ لاُه بااباْيِن ِمنا الن ارِ  ى عا ت ى ياْرضا ْنُه حا ى اَّلل ُ عا لاْيِه وااِحٌد ِمْنُهماا فاياْرضا ِخطا عا قاالا: ُقْلُت:  ،واالا سا
ْيِن؟ قا  ْن كااناا ظااِلما ْينِ »الا: وااِ  ْن كااناا ظااِلما  ( 3)«وااِ 

ومن أساء إليهما  ،على أن من أحسن لوالديه فتح هللا له بابين من الجنة ملسو هيلع هللا ىلصفبهذا يؤكد النبي 
ولو كانا ظالمين  ،لم يرض هللا عنه حتى يرضى عنه اواذا سخط أحدهم ،فتح هللا له بابين من النار

 .تستحق من عباده تحصيلها بأي ثمن ،ألن مغفرة هللا عظيمة ،في حقه

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : قال الباحث : ثقة . الحكم على الراوي

إسناده صحيح، قال شعيب األرنؤوط إسناده صحيح على شرط البخاري، ونسبه ابن : الحكم على اإلسناد ثالثًا:
( وقال حسين سليم أسد: إسناده 2/175" إلى أبي يعلى)صحيح ابن حبان )2518حجر في "المطالب العالية" "

 (.2/332الترهيب )( وقال األلباني: حسن )صحيح الترغيب و 10/37صحيح )، مسند أبي يعلى الموصلي )
 .25407ذكر في بر الوالدين، حديث  باب ما، 5/219مصنف ابن أبي شيبة، ( 1)
 بن مسعود، عن ابن عباس، قال. بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن سعد حدثنا يزيد( 2)
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث: 
ن ظلما، حديث  هأخرجه البخاري في األدب المفرد، باب بر والدي ،  القيسي سعيدمن طريق بنحوه ، ، 1/16، 7وا 

، 10/306، 7538و 7537حديث البيهقي في شعب االيمان، فصل في حفظ حق الوالدين بعد موتهما،  وأخرجه
 كالهما ) سعيد القيسي وسعد بن مسعود( عن ابن عباس . سعد بن مسعود من طريقبنحوه ، 

 صل، ورجاله ثقات.إسناده مت:  ثانيًا: رجال السند
 .صحيح إسناده  :ثالثًا: الحكم على اإلسناد
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 :الرفقواللينبالوالدين

فقال  ،الى باحترام الوالدين والرفق بهما لما بذاله من رعاية ألبنائهم في صغرهمأمر هللا تع
 .[24]اإلسراء: {َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِ  ِمَن الراْحَمِة َوُقْل َربِ  اْرَحْمُهَما َكَما َرباَياِني َصِغيًرا }تعالى: 

: اَل َيْنَبِغي َلك َأن ترفع َيديك َعَلى (2)وَقاَل َعطاء ،رانكاَل تقذرهما َكَما َكاَنا اَل يقذ (:1)َقاَل ُمَجاِهد
 .(3) .والديك َواَل ِإَلْيِهَما َتْعِظيًما َلهما

أن من صفات المؤمن اللين واليسر والسهولة ومن وصف بذلك  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أكد رسول هللا 
عائلة الواحدة ويوصلها بين أفراد ال وأن لين الكالم يزيد المحبة والتواصل والوئام ،حرمت عليه النار

 من الفائزين بالجنا عبدإلى أعلى المراتب عند هللا عز وجل فيكون ال

لة )واسمه علي( 5)بسنده( 4)البخارياإلمام أخرج ( 20 قاالا: (ماي اس بن  من حديث طاْيسا
دااتِ  ُكْنُت ماعا الن جا
ْبُت ُذُنوًبا الا أارااهاا ِإال  ِمنا اْلكابااِئِر فا ( 6) ؟ ُقْلُت فاأاصا ذاكاْرُت ذاِلكا اِلْبِن ُعمارا قاالا ماا ِهيا

ماة  وااْلِفرااُر ِمنا  قاْتُل ناسا ْشرااُك ِباَّلل ِ وا ْت هاِذِه ِمنا اْلكابااِئِر ُهن  ِتْسٌع: اإلِْ كاذاا قاالا لاْيسا قاْذُف كاذاا وا  الز ْحِف وا
                                                           

بن جبر أبو الحجاج المكى مولى بنى مخزوم، تابعى مفسر من أهل مكة، كان شيخ القراء والمفسرين  ( مجاهد1)
أخذ التفسير عن ابن عباس، تنقل فى األسفار واستقر فى الكوفة، قيل إنه مات وهو ساجد. موسوعة األعالم 

(2/52.) 
 أبو ويقال يزيد أبو ويقال زيد أبو ويقال السائب أبو الثقفى يزيد ويقال زيد ويقال مالك بن السائب بن ( عطاء 2)

 والنخعي ظبيان وأبى ومجاهد جبير بن وسعيد حريث بن وعمرو اوفى ابى وابن وانس ابيه عن روى الكوفى محمد
 اقرانه من وهو خالد ابى بن اسمعيل وعنه السلمى لرحمنا عبد وأبى سلمة وأبى وعكرمة والشعبى البصري والحسن
 والقطان . وهشيم وجرير: علية وابن ومسعر وشعبة والسفيانان والحمادان جريج وابن واالعمش التيمى وسليمان

 . (465/ 6) المطبوع بحواشي للبخاري الكبير ،  التاريخ(245/ 9) الكمال تهذيب المصادر : إكمال
 (.13/15شرح السنة، )( 3)
 .8لين الكالم لوالديه، حديث باب ، 1/17األدب المفرد، أخرجه البخاري في  ( 4)
بن  بن مخراق قال: حدثني طيسلة بن إبراهيم قال: حدثنا زياد قال: حدثنا إسماعيل)بن مسرهد( حدثنا مسدد ( 5)
 أبي بن يحيى، وقد عده فيحن يماني علي واسمه لقب ومياس الهذلي ويقال السلمي مياس بنهو  طيسلة، و ياس مَ 

 ابن عن حديثان األدب في له،  حنفي يمامي مخراق بن وزياد كثير أبي بن يحيى عنه روىمن الصحابة  ،   كثير
 . واحد أنهما الصوابو  موقوفان عمر
 طبقات، (173: ص) لألزدي اسمه يوافق له أخ ال ممن صحابي كل اسم ذكر،  (36/ 5) التهذيب تهذيب
 . (64: ص) الحديث وأصحاب والتابعين الصحابة من ردةالمف األسماء

 اليمامي، وهم طائفة من الخوارج، بن عامر الحنفي النجدات: النجدات فرقة من الخوارج انتسبوا إلى نجدة( 6)
 (.13/40األنساب للسمعاني )
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باا واأاْكُل مااِل اْلياِتيمِ  ناِة واأاْكُل الرِ  ُبكااُء اْلوااِلداْيِن ِمنا  اْلُمْحصا ْسِجِد واال ِذي ياْستاْسِخُر وا اٌد ِفي اْلما ْلحا وااِ 
يٌّ بن ا قال لي ،العقوق ن ةا؟ ُقْلُت: ِإي وااَّلل ِ قاالا: أاحا ُتِحبُّ أاْن تاْدُخلا اْلجا عمر أتفرق من الن ارا وا

؟ ُقْلُت: ِعْنِدي ُأمِ ي قاالا: فاوا اَّلل ِ لاْو  ما واأاْطعاْمتاهاا الطعام لتدخلن الجنة ما وااِلُدكا أالاْنتا لاهاا اْلكاالا
 .(1)اجتنبت الكبائر

                                                           

 دراسة الحديث:( 1)
 أواًل: تخريج الحديث:

الحاكم في  وأخرجه،  ، بنحوه4/314، 1904خالة، حديث أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في بر ال
 وأخرجه،  من طريق أبي بكر بن حفصبنحوه، وكالهما ، 4/171، 7261مستدركه، كتاب البر والصلة، حديث 

 طريق، بنحوه، من 3/573، 6724البيهقي في السنن الكبري، باب ما جاء في استقبال القبلة بالموتي، حديث 
 ،  كالهما ) أبو بكر  بن حفص و طيسلة بن مياس( عن ابن عمر  .اسٍّ بن َميا ا َطْيَسَلةُ 

 إسناده متصل، ورجاله ثقات. د:ثانيًا: رجال اإلسنا
علي صحيح األدب المفرد  تحقيقاتهإسناده صحيح، وقال األلباني صحيح اإلسناد انظر  ثالثُا: الحكم على اإلسناد:

 (.35)ص:
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المطلبالثاني

األبناء مع التواصل

 ،وال يهنئا لهم عيش إال براحتهم ،ال تكتمل حياتهما إال بهم ،األبناء هم ثمرة حياة الوالدين
فكانت  ،االهتمام بمصالحهم في جميع أحوالهمو  ،وتعليمهم كباراً  ،في رعايتهم صغاراً  الىسهرا اللي

أفال يستحق من رعا هذا  ،وصلة األبناء اآلباء ضرورة حتمية ،اآلباء األبناء واجبة عليهم صلة
 .الطفل في المهد أن يرعاه في كبره

اِلَحاُت خَ } :قال تعالى ْيِر ِعْنَد َربِ َك َثَواًبا َوَخْيِر اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّْنَيا َواْلَباِقَياُت الصا
 .في الحياة الدنيا رحمتهم فمن مظاهر صلة اآلباء لألبناء ،[46]الكهف:  {َأَماًل 

ِريرا ( 2)بسنده( 1)أخرج البخاري( 21 ُم »قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   ،(3)اَّلل ِ  بن عبد من حديث جا ماْن الا ياْرحا
مُ   ( 4)«الا ُيْرحا

                                                           

 .6013حديث باب رحمة الناس والبهائم، ،  كتاب األدب، 8/10صحيح البخاري، ( 1)
 هللا، عبد بن جرير سمعت: قال وهب، بن زيد حدثني: قال األعمش، حدثنا أبي، حدثنا حفص، بن عمرحدثنا  (2)

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن
 بن[ حرب بن] خزيمة بن عويف بن جشم ابن ثعلبة بن نصر بن مالك بن الشلبل وهو جرير هو: أبو عمرو،( 3)

 .البجلي الغوث بن عمرو بن إراش بن أنمار بن عبقر بن مالك وهو قسر، بن نذير ابن سعد بن مالك بن علي
 . (236/ 1) األصحاب معرفة في االستيعاب

 دراسة الحديث:( 4)
 أواًل:تخريج الحديث.

 ما أيا الرحمن ادعوا أو هللا ادعوا قل: }وتعالى تبارك هللا قول بابكتاب التوحيد ، أخرجه البخاري في صحيحه ، 
مسلم، كتاب  أخرجه، و بلفظه ،  7376، حديث  (115/ 9)،  [110: اإلسراء{ ]الحسنى األسماء فله تدعوا

، وفيه زيادة ، كالهما  4/1809، 2319للصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، حديث  ملسو هيلع هللا ىلصالفضائل، باب رحمته 
 ) البخاري ومسلم( من طريق زيد بن وهب وأبي الظبيان ، به  .

 :إال أن فيهإسناده متصل ورجاله ثقات  ًا: دراسة اإلسناد:ثاني
وقد سبقت دراسته ،  ال يضر تدليسهم.و بن مهران االعمش محدث الكوفة وقارؤها وكان يدلس  سليمان -

 ( .33)ص
( تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس 4/222تهذيب التهذيب )مصادر الترجمة: 

 (.33)ص:
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وتتخلف عن  ،الذين يريد رحمتهم ،تقوم بمن يشاء هللا من عباده ،مة لإلنسانفالرحمة صفة الز 
 .الذين ال يرحمهم هللا تعالى ،األشقياء

يقبل  ملسو هيلع هللا ىلصفكان  ،أعظم نموذج في رحمته للجميع ومنهم األبناء ملسو هيلع هللا ىلصولنا في رسولنا الكريم 
 .ملسو هيلع هللا ىلصرحمة منه  ،الصبيان

ائِ ( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج ( 22 ةا من حديث عا اءا أاْعرااِبيٌّ ِإلاى  ،شا ْنهاا قاالاْت: جا راِضيا اَّلل ُ عا
؟ فاماا ُنقابِ ُلُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصالن ِبيِ   ْبياانا أاواأاْمِلُك لاكا أاْن نازاعا اَّلل ُ ِمْن قاْلِبكا »: ملسو هيلع هللا ىلصفاقاالا الن ِبيُّ  ،فاقاالا: ُتقابِ ُلونا الصِ 
 ( 3)«الر ْحماةا 

بيله والرفق به من األعمال التي يرضاها هللا ويجازى فرحمة الولد الصغير ومعانقته وتق
حابس حين ذكر عند النبي أن له عشرة من الولد ما بن  أال ترى قوله عليه السالم لألقرع ،عليها

 :ملسو هيلع هللا ىلصقبل منهم أحًدا فقال رسول هللا 

ْنُه قاالا ( 5)بسنده( 4)البخارياإلمام أخرج ( 23 ْيراةا راِضيا اَّلل ُ عا  ملسو هيلع هللا ىلص: قاب لا راُسوُل اَّلل ِ من حديث أبي ُهرا
نا  سا ِلي   واِعْنداُه األاْقراعُ بن  الحا اِلًسابن  عا اِبس  الت ِميِميُّ جا لاِد ماا  ،حا راًة ِمنا الوا فاقاالا األاْقراُع: ِإن  ِلي عاشا

ًدا مُ ماْن الا ياْرحا »ُثم  قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصفاناظارا ِإلاْيِه راُسوُل اَّلل ِ  ،قاب ْلُت ِمْنُهْم أاحا فدل أن تقبيل الولد ( 6) «ُم الا ُيْرحا
                                                           

 .5998حديث ،كتاب األدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ،  (8/7)، صحيح البخاري( 1)
عن عائشة،  ) بن الزبير( عن عروة، ) بن عروة(، عن هشام،)بن سعيد( بن يوسف، حدثنا سفيان حدثنا محمد( 2)

 . ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي 
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
،  4/1808، 2317الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، حديث  ملسو هيلع هللا ىلصلم، كتاب الفضائل، باب رحمته أخرجه مس

 .بنحوه ، من طريق حماد بن أسامة وعبد هللا بن نمير ، كالهما عن هشام ، به
 :إال أن فيهإسناده متصل ورجاله ثقات ثانياً : رجال اإلسناد: 

بالتدليس ، وال يضر تدليسه ، سبقت ترجمته ) ير مشهور بن العوام: تابعي صغ بن الزبير بن عروة هشام -
 ( . 31ص

 .5997حديث  ة الولد وتقبيله ومعانقته،م، باب رحاألدبكتاب  ،(8/7)، صحيح البخاري( 4)
الرحمن، أن أبا هريرة رضي هللا عنه  بن عبد حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، حدثنا أبو سلمة( 5)

 قال.
 الحديث: دراسة( 6)

 أواًل: تخريج الحديث:
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بن  علىبن  يحمل حفيده الحسن ملسو هيلع هللا ىلصوكان ،  (1)التحفي به مما يستحق به رحمة هللاو  الصغير وحمله
 أبي طالب ويضعه على كتفيه الشريفين ويداعبُه ثم يضم ه وُيقبلُه ويدعو هللا قائاًل:

ْيراةا الد ْوِسيِ  راِضيا اَّلل ُ عاْنهُ من حديث أاِبي ( 3)بسنده( 2)البخارياإلمام أخرج ( 24 راجا  ،ُهرا قاالا: خا
ت ى أاتاى ُسوقا باِني قاْيُنقااعا  ،الا ُيكالِ ُمِني واالا ُأكالِ ُمهُ  ،ِفي طااِئفاِة الن هاارِ  ملسو هيلع هللا ىلصالن ِبيُّ  لاسا ِبِفنااِء باْيِت  ،حا فاجا
ْيًئافا « أاثام  ُلكاعُ  ،(4)أاثام  ُلكاعُ »فاقاالا  ،فااِطماةا  ْتُه شا باسا اًبا ،حا ُلهُ  ،(5)فاظاناْنُت أان هاا ُتْلِبُسُه ِسخا اءا  ،أاْو ُتغاسِ  فاجا

ت ى عااناقاهُ  قاالا:  ،ياْشتادُّ حا قاب لاُه وا  ( 6)«الل ُهم  أاْحِبْبُه واأاِحب  ماْن ُيِحبُّهُ »وا

 :العدلوالمساواةبيناألبناء

 وعدم ،األوالد لجميع والعدل والرحمة المحبة أساس لىع تقوم ألوالدهم الوالدين معاملة إن
في أقوالهم  يظهر ي فطرياألبناء أمر جبل   تجاه اآلباء من المشاعر وهذه ،بعض على بعضهم إيثار

 .نحوهم ورحمة ،وعطف ،محبة من والديهم قلوب في بما ويقنعهم ،األبناء يالحظه وأفعالهم

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 4/1808، 2318لصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، حديث  ملسو هيلع هللا ىلصمسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته  أخرجه
 .بمثله ، من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري ، به  4/1809، 2319وحديث 

 ثقات. رجالهإسناده متصل ، و ثانيًا: دراسة اإلسناد:
 ( 9/211البن بطال ) شرح صحيح البخاري( 1)
 .2122حديث  البيوع، باب ما ذكر في األسواق، كتاب، (3/66)، صحيح البخاري ( 2)
بن مطعم،  بن جبير بن أبي يزيد، عن نافع ، عن عبيد هللا) بن عيينة( هللا، حدثنا سفيان بن عبد حدثنا علي( 3)

 عن أبي هريرة الدوسي رضي هللا عنه، قال.
مق والذم. يقال للرجل: لكع، وللمرأة لكاع، وقد يطلق ند العرب: العبد، ثم استعمل في الحُ تطلق ويراد بها ع( 4)

على الصغير، فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل. انظر:النهاية في غريب الحديث واألثر 
(4/268.) 
، انظر: النهاية في غريب الحديث أي الحسن ابنها، تلبسه قالدة من خرز أو طيب أو قرنفل وقيل غير ذلك( 5)

 (.2/349واألثر )
 دراسة الحديث:( 6)

 أواًل: تخريج الحديث:
، من طريق ورقاء بن  ، وفيه زيادة7/159، 5884، حديث أخرجه البخاري كتاب اللباس، باب السخاب للصبيان

رضي هللا عنهما،  مسلم كتاب فضائل الصحابة رضي هللا عنهم، باب فضائل الحسن والحسين وأخرجه، عمر 
بنحوه ، من طريق سفيان بن عيينة ، كالهما ) سفيان و ورقاء بن عمر ( عن عبيد هللا ، 4/1882، 2421حديث 

 . بهبن أبي يزيد ، 
 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال اإلسناد:
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ُيوِصيُكُم اَّلل ُ ِفي بناء في األموال في قوله تعالى: وجاءت وصية هللا لآلباء بالعدل بين األ
اًء فاْوقا اْثناتاْيِن فالاُهن  ُثُلثاا ماا تاراكا وا  ظِ  اأْلُْنثاياْيِن فاِإْن ُكن  ِنسا ِدُكْم ِللذ كاِر ِمْثُل حا ْن كااناْت وااِحداًة فالاهاا أاْوالا اِ 

ْيِه ِلُكلِ  وااِحد  ِمنْ  ِرثاُه أاباوااُه النِ ْصُف واأِلاباوا وا لاٌد وا لاٌد فاِإْن لاْم ياُكْن لاُه وا ُدُس ِمم ا تاراكا ِإْن كاانا لاُه وا ُهماا السُّ
ِصي ة  ُيوِصي ِبهاا أاْو داْين  آبااُؤكُ  ُدُس ِمْن باْعِد وا ِه السُّ ِه الثُُّلُث فاِإْن كاانا لاُه ِإْخواٌة فاِِلُمِ  ْم واأاْبنااُؤُكْم الا فاِِلُمِ 

ِكيًما تا  ِليًما حا ًة ِمنا اَّلل ِ ِإن  اَّلل ا كاانا عا  .[11]النساء:  ْدُرونا أايُُّهْم أاْقراُب لاُكْم ناْفًعا فاِريضا

لما وجده  ،لبقاء المحبة واأللفة بين أفراد العائلة وبقاء روابط التواصل ىألن ذلك أدع
 .األبناء من العدل بينهم

ناء في المنزلة عند الوالدين وال يجوز تفضيل الذكر على وال بد من المساوة بين جميع األب
 .ألن ذلك مدعاة للقطيعة والحسد والتباغض ،األنثى كما يحصل في بعض المجتمعات

ْنُه أان  راُسولا اَّلل ِ بن  من حديث أاناس( 2)بسنده ( 1)البخارياإلمام أخرج ( 25  ملسو هيلع هللا ىلصمااِلك  راِضيا اَّلل ُ عا
ُدوا ،االا تابااغاُضو »قاالا:  اسا ُكوُنوا ِعباادا اَّلل ِ ِإْخوااًنا ،واالا تادااباُروا ،واالا تاحا واالا ياِحلُّ ِلُمْسِلم  أاْن ياْهُجرا  ،وا

اُه فاْوقا ثاالاثاِة أاي ام    .(3)«أاخا

 بها محبة يشعر عالقة بوالديه الولد عالقة يجعل والمسامحة والتلطف الرفق فأسلوب
 قام الولد إذا والثناء المدح وأسلوب ،والتوجيه النصح منهما ويسمع ،ليهماإ بسببها وينجذب ،نحوهما

 فيه. أخطأ فيما الصواب وجه يفهم وأن ،الئق غير تصرًفا تصرف إذا والتنبيه والداه به كلفاه بما

ةا ( 1)بسنده ( 4)البخارياإلمام أخرج ( 26 ْوجا الن ِبي ِ  ،من حديث عااِئشا ْنهاا زا قاالاْت:  ملسو هيلع هللا ىلص راِضيا اَّلل ُ عا
لاى راُسوِل اَّلل ِ  لا راْهٌط ِمنا الياُهوِد عا لاْيُكمْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصداخا اُم عا ُة: فافاِهْمُتهاا فاُقْلُت:  ،فاقااُلوا: الس  قاالاْت عااِئشا

                                                           

 .8/19، 6065كتاب األدب، باب ما ينهي عن التحاسد والتدابر، حديث ،صحيح البخاري ( 1)
، قال: ) محمد بن شهاب(، عن الزهري) بن أبي حمزة (، أخبرنا شعيب) الحكم بن نافع(حدثنا أبو اليمان( 2)

 .ملسو هيلع هللا ىلصبن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا  حدثني أنس
 دراسة الحديث:( 3)

 :أواًل: تخريج الحديث
مسلم في  وأخرجه،  بنحوه، 8/21، 6076باب الهجرة، حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب األدب، 

، بنحوه ، 4/1983، 2558اغض والتدابر، حديث صحيحه، كتاب البر والصلة باب النهي عن التحاسد والتب
 ، به .، عن الزهري كالهما) البخاري ومسلم ( من طريق مالك 

 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال اإلسناد:
 .6024حديث  فق في األمر كله،األدب، باب الر  كتاب ،(8/12)،صحيح البخاري( 4)



47 
 

اُم واالل ْعناةُ  لاْيُكُم الس  ةُ : »ملسو هيلع هللا ىلصقاالاْت: فاقاالا راُسوُل اَّلل ِ  ،واعا بُّ الرِ ْفقا ِفي األاْمِر ِإن  اَّلل ا ُيحِ  ،ماْهاًل ياا عااِئشا
لاْم تاْسماْع ماا قااُلوا؟ قاالا راُسوُل اَّلل ِ  ،فاُقْلُت: ياا راُسولا اَّلل ِ « ُكلِ هِ  لاْيُكْم " ملسو هيلع هللا ىلصأاوا  .(2): " قاْد ُقْلُت: واعا

 ىلإثار سلبية تدعو آعن التفرقة بين األبناء في العطايا لما له من  ملسو هيلع هللا ىلصولقد نهي النبي 
 واصل بين األخوة وبين اآلباء. القطيعة وعدم الت

ْنُهماابن  من حديث النُّْعماانا ( 4)بسنده( 3)البخارياإلمام أخرج ( 27 لاى  ،باِشير  راِضيا اَّلل ُ عا واُهوا عا
ت ى ُتْشِهدا راُسولا  ،الِمْنباِر ياُقوُل: أاْعطااِني أاِبي عاِطي ةً  ى حا ةا: الا أاْرضا وااحا ْمراُة ِبْنُت را  ،ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ِ  فاقاالاْت عا

ةا عاِطي ةً  ،ملسو هيلع هللا ىلصفاأاتاى راُسولا اَّلل ِ  وااحا فاأاماراْتِني أاْن ُأْشِهداكا ياا  ،فاقاالا: ِإنِ ي أاْعطاْيُت اْبِني ِمْن عاْمراةا ِبْنِت را
لاِدكا ِمْثلا هاذاا؟»قاالا:  ،راُسولا اَّلل ِ  اِئرا وا وااْعِدُلوا باْينا  فاات ُقوا اَّلل ا »قاالا:  ،قاالا: الا  ،«أاْعطاْيتا سا

عا فاراد  عاِطي تاهُ  ،«أاْوالاِدُكمْ  قاالا: فاراجا
(5). 

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن الزبير، أن  بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عروة هللا، حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز حدثنا عبد( 1)
 عائشة.

 دراسة الحديث:( 2)
 أواًل: تخريج الحديث:

، 8/57، 6256أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب االستئذان، باب كيف يرد علي أهل الذمة السالم، حديث 
من بنحوه ، ،  8/84، 6395علي المشركين، حديث  وكتاب الدعوات، باب الدعاءمن طريق شعيب ، بنحوه ، 

ر ، باب الدعاء عن ابن شهاب عن عروة ، وكتاب الجهاد والسي طريق ابن معمر ، كالهما) شعيب وابن معمر (
مسلم  وأخرجه، ، من طريق ابن أبي مليكة  ، مختصراً  4/44،  2935على المشركين بالهزيمة والزلزلة،  حديث 

من بنحوه ،  ،  4/1706، 2165في صحيحه، كتاب السالم، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم، حديث 
 عن عائشة رضي هللا عنها . طريق عروة ومسروق ، ثالثتهم ) عروة وابن أبي مليكة ومسروق ( 

 اله ثقات.إسناده متصل، ورج ثانيًا: رجال اإلسناد:
ي شهادة جور اذا أشهد، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب ال يشهد عل (،3/171)صحيح البخاري،( 3)

 . 2587حديث 
) بن ، عن عامر) بن عبد الرحمن(، عن حصين) وضاح بن عبد هللا( بن عمر، حدثنا أبو عوانة حدثنا حامد( 4)

  عنهما.بن بشير رضي هللا ، قال: سمعت النعمانشراحيل(
 دراسة الحديث:( 5)

 أواًل: تخريج الحديث:
ذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتي يعدل بينهم ويعطي اآلخرين  أخرجه البخاري في صحيحه، باب الهبة للولد وا 

مسلم في صحيحه، كتاب الهبات، باب كراهة  وأخرجه ، ، بنحوه3/157، 2586عليه، حديث  مثله وال يشهد
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وعدم التفريق بينهم في  ،فكان ذلك نموذجًا في الحرص على مصالح األبناء جميعاً 
 .العطايا

 ومن عدالة التوزيع بين األبناء تُنال الرحمة من خالق السماوات عز وجل في عاله.

اءاِت  -رضي هللا عنه  -مالك بن  من حديث أنس( 2)بسنده( 1)اريالبخ اإلمام أخرج( 28 قال جا
ِبي   لاهاا تاْمراةً  ثا تاماراات  فأْعطات كلا صا ُة ثاالا ْنهاا فاأاْعطاْتهاا عااِئشا ةا راِضيا اَّلل ُ عا  اْمراأاٌة ِإلاى عااِئشا

كاْت ِلناْفِسهاا تاْمراةً  ْبيااُن الت ْمرا  ،واأاْمسا ق ْتهاا فاأاْعطاْت فاأاكالا الصِ  ِهماا فاعاماداْت ِإلاى الت ْمراِة فاشا ناظاراا ِإلاى ُأمِ  تاْيِن وا
اءا الن ِبيُّ  ِبي   ِنْصفا تاْمراة  فاجا ماا ُيْعِجُبكا ِمْن ذاِلكا لاقاْد راِحماهاا هللا  ملسو هيلع هللا ىلصُكل  صا ُة فاقاالا: )وا ْتُه عااِئشا فاأاْخبارا

ِبي ْيها  ( 3)«( برحمتها صا

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طريق حميد بن كالهما )البخاري ومسلم( من ،  ، بنحوه3/1241، 1623لهبة، حديث د في اتفضيل بعض األوال
 بن بشير. النعمان عبد الرحمن ومحمد بن النعمان ، عن

 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ثانيًا: رجال اإلسناد:
 .89حديث  الوالدات رحيماتباب ، 45األدب المفرد، ص( 1)
بن مالك  هللا المزني، عن أنس بن عبد قال: حدثنا بكر) مبارك( ال: حدثنا ابن فضالة بن إبراهيم ق حدثنا مسلم( 2)

 رضي هللا عنه.
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
من طريق السري بن خزيمة ،  بنحوه ،، 4/196، 7349الصحيحين، حديث الحاكم في المستدرك علي  أخرجه
من طريق يحيي بن مطرف ، كالهما  بنحوه ،  2/230وطبقات األصفياء، األصبهاني في حلية االولياء  وأخرجه

  )السري بن خزيمة و يحيي بن مطرف (عن مسلم بن إبراهيم ، به .
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال اإلسناد: 

القرشي، العدوي،  بن أبي أمية القرشي الحافظ، المحدث، الصادق، اإلمام، أبو فضالة بن فضالة مبارك -
 بن الخطاب، من كبار علماء البصرة. مولى عمر

هـ على الصحيح، قال السعدي: يضعف حديثه، قال ابن المديني: 166صدوق يدلس، مات سنة  :قال ابن حجر 
 ضعيف، وقال أبو زرعة كان يدلس، وقال النسائي في أحد قوليه ضعيف، قال الدارقطني: لين كثير الخطأ.

طان يحسن الثناء عليه، قال ابن معين: صالح الحديث، قال ابن المديني: ثقة، وقال العجلي: ال بأس كان يحيي الق
 به، وقال أبو زرعة: إذا قال حدثنا فهو ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.

 .وأما تدليسه فقد عده العلماء من المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، الذي ال بد أن يصرح فيها بالسماع
فيها قال الباحث: هو صدوق يدلس، وال بد أن يصرح بالسماع، وقد جاءت الرواية مصرحًا  الحكم على الراوي:

 بالسماع.
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 .م رحمة وعطفًا عليه يسمع بكاء الصبية فيتجوز في صالته ملسو هيلع هللا ىلص وكان

اِري ِ بن  اَّلل ِ  عبدمن حديث ( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج ( 29 قاالا:  ،عاْن أاِبيهِ  ،أاِبي قاتااداةا األاْنصا
الاِة واأاناا ُأِريُد أاْن ُأطاو ِ : »ملسو هيلع هللا ىلصقاالا راُسوُل اَّلل ِ  اُقوُم ِإلاى الص  ِبي ِ  ،لا ِفيهااِإنِ ي ألا ُع ُبكااءا الص  ُز  ،فاأاْسما و  فاأاتاجا

هِ  لاى ُأمِ  الاِتي كارااِهياةا أاْن أاُشق  عا  ( 3)«ِفي صا

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود 519(، تقريب التهذيب )ص:7/281سير أعالم النبالء )مصادر الترجمة: 
، تاريخ 8/23، الكامل في ضعفاء الرجال 2/263(، الثقات للعجلي 281السجستاني في الجرح والتعديل )ص:

، تاريخ 2/238، الكاشف 8/339، الجرح والتعديل ألبي حاتم 3/33، الضعفاء والمتروكين 13/216بغداد 
 (.43، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص:11/58، إكمال تهذيب الكمال 4/488اإلسالم 

  حسن .سناد اإل ثالثًا: الحكم على اإلسناد:
 .868( حديث 1/173، ) والغلس بالليل المساجد إلى النساء خروج بابكتاب اآلذان،  ،صحيح البخاري( 1)
بن  ، حدثني يحيى) عبد الرحمن بن عمرو( بن بكر، أخبرنا األوزاعي بن مسكين، قال: حدثنا بشر حدثنا محمد( 2)

 .) الحارث بن ربعي( يهبن أبي قتادة األنصاري، عن أب هللا أبي كثير، عن عبد
 دراسة الحديث: ( 3)

 أواًل:تخريج الحديث:
، 1/143، 707أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اآلذان، باب من أخف الصالة عند بكاء الصبي، حديث  

 .عن األوزاعي ، به  ،بلفظه ، من طريق الوليد بن مسلم 
 :فيه إال أنإسناده متصل، ورجاله ثقات،  ثانيًا: رجال اإلسناد:

 هـ وقيل قبل ذلك. 132بن أبى كثير الطائى موالهم، أبو نصر اليمامى، توفي:  يحيى -
تدليسهم، قال ابن حجر: ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، قلت هو من رواة الطبقة الثانية من المدلسين الذين ال يضر 

بن مالك رضي هللا عنه وقد رآه ولم  ، وأما إرساله فلم يذكر العلماء اإل أنه أرسل عن أنسوقد توبع في رواية أخري
 .، وحديثنا مروي عن الحارث بن ربعي يسمع منه 

، (36مراتب الموصوفين بالتدليس )ص:(، تعريف أهل التقديس ب11/268تهذيب التهذيب )مصادر الترجمة: 
 . (241: ص) حاتم أبي البن المراسيل
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 :مداعبة األبناء والدعاء لهم من أهم وسائل التواصل العائلي

هم زينة لقد منح هللا تعالى اآلباء نعمة األبناء لكي يكونوا لهم عونًا في الدنيا واآلخرة وجعل من
 .[46]الكهف: {اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّْنَيا } :قال تعالى ،الحياة الدنيا

وال  ،البد من أن يبقوا حبل المودة ،ولكي يحافظ اآلباء على سبل التواصل بينهم وبين األبناء
 .لهم بالخير دائماً والدعاء  ،المعبرة والقصة الطريفة ،يكون ذلك إال من خالل الكلمة الطيبة

وكان  ،فكان يالعب الحسن والحسين ويحملهما على ظهره ،األسوة الحسنة ملسو هيلع هللا ىلصولنا في رسولنا 
 .يحبهما

اماةا ( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج ( 30 ْنُهماابن  من حديث ُأسا ْيد  راِضيا اَّلل ُ عا د ثا عاِن الن ِبيِ   ،زا حا
نا فاياُقوُل: أان ُه كاانا ياْأُخُذُه واالحا  ،ملسو هيلع هللا ىلص  ( 3)«فاِإنِ ي ُأِحبُُّهماا ،الل ُهم  أاِحب ُهماا»سا

                                                           

 .3735بن زيد، حديث  أسامة ، باب ذكرملسو هيلع هللا ىلصكتاب أصحاب النبي ، (5/24)،صحيح البخاري ( 1)
، حدثنا أبو ) سليمان بن طرخان(، قال: سمعت أبي) بن سليمان(بن إسماعيل، حدثنا معتمر حدثنا موسى( 2)

 بن زيد رضي هللا عنهما. ، عن أسامة) عبد الرحمن بن مل بن عمرو(عثمان
 دراسة الحديث:( 3)

  أواًل: تخريج الحديث:
وفيه قصة ، من ، 8/8، 3003األدب، باب وضع الصبي علي الفخذ، حديث كتاب  أخرجه البخاري في صحيحه،

،   5/26،  3747، باب مناقب الحسن والحسين رضي هللا عنهما ،  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب أصحاب النبي طريق أبا تميمة ، 

 بلفظه ، من طريق مسدد ، عن معمر عن أبيه ، كالهما )  أبا تميمة و مسدد ( عن أبو عثمان ، به .
 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ال اإلسناد:ثانيًا: رج
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الثالثالمطلب

معاإلخوة التواصل

من  ملسو هيلع هللا ىلصن رسوله وبي   ،إن هللا سبحانه كفل من الحقوق ما تستقيم به حياة المرء المسلم
 الواجبات والصالت ما يحقق للناس السعادة البشرية.

لتواصل العائلي القائم على أسس الخير والصالح والتي فلقد حث اإلسالم الحنيف على ا
لما في تلك  ،يكون عنصر الربط فيها نابعًا من الروح السامية والقلب السليم والعقيدة الصحيحة

 .العالقات من تأثير متبادل بين األطراف

ن من أعظم الحقوق التي أوص لما في ذلك من  ،التواصل بين اإلخوة ،بها اإلسالم ىوا 
 .اظ على العائلة والمجتمع المسلمالحف

وأكد القرآن الكريم ذلك حين قرن بين  ،في البر والصلة اإلسالم بحق األخ ىولقد اعتن
َيا َأيَُّها النااُس اتاُقوا َرباُكُم الاِذي َخَلَقُكْم ِمْن } :فقال تعالى ،األمر بتقوي هللا واألمر بصلة األرحام وبرهم

 َق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثا ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء َواتاُقوا اّللاَ الاِذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحامَ َنْفسٍّ َواِحَدةٍّ َوَخلَ 
 .[1]النساء: {ِإنا اّللاَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا

والحث  ،واألمر بصلة األرحام ،والحث على عبادته ،افتتح تعالى هذه السورة باألمر بتقواه
وأنه كما  ،ليؤكد هذا الحق ،وقرن األمر بتقواه باألمر ببر األرحام والنهي عن قطيعتها ،على ذلك

بل القيام بحقوقهم  ،خصوصا األقربين منهم ،كذلك يجب القيام بحقوق الخلق ،يلزم القيام بحق هللا
 ( 1)هو من حق هللا الذي أمر به.

حين اختار أخاه  ،ا فعله موسي عليه السالمم ،ومما يدلل على مكانة األخ في اإلسالم
ْر ِلي َأْمِري ،َقاَل َربِ  اْشَرْح ِلي َصْدِري} :قال تعالى ،ليكون وزيرًا له دون غيره من الناس  ،َوَيسِ 

 ،ِبِه َأْزِري اْشُددْ  ،َهاُروَن َأِخي ،َواْجَعْل ِلي َوِزيًرا ِمْن أَْهِلي ،َيْفَقُهوا َقْوِلي ،َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني
 .[37 - 25]طه:  {ِإناَك ُكْنَت ِبَنا َبِصيًرا ،َوَنْذُكَرَك َكِثيًرا ،َكْي ُنَسبِ َحَك َكِثيًرا ،َوَأْشِرْكُه ِفي َأْمِري

                                                           

 (.163تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، )ص:( 1)
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فكونه من أهله مظنة  ،وكان سبب اختيار أخيه هارون لفرط ثقته به وألنه كان فصيح اللسان مقواال
 .(1)وكونه األخ الخاص ألنه معلوم عنده بأصالة الرأي ،المناصحةوكونه أخاه أقوى في  ،النصح له

والتي منها  ،اأُلخوة في اإلسالملحظ األوفر في التأكيد على حقوق ولقد كان للسنة النبوية ا
 .حق البر والصلة

ِديناةا  ،من حديث طارق المحاربي( 3)بسنده( 2)ابن حباناإلمام أخرج ( 31 ا فاِإذا  ،قال: قاِدْمُت اْلما
 ،وااْبداْأ ِبماْن تاُعوُل. ُأم كا وأباك ،قااِئٌم ياْخُطُب الن اسا واُهوا ياُقوُل: "ياُد اْلُمْعِطي اْلُعْلياا ملسو هيلع هللا ىلصراُسوُل اَّلل ِ 
 ( 4)ثم أدناك أدناك" ،وأختك وأخاك

وأن اإلنسان يؤدي ، يستفاد من ذلك حق األم واألب واألخت واألخ والمولي في الصلة
وال يلزم من قوله بعد ذلك: " ورحم  ،(5)ويصل الرحم التي بينه وبين ذوي رحمه ،الحق الذي عليه

بل يكفي وجودها في البعض كاألم  ،موصولة " أن تكون الرحامة موجودة في جميع المذكورين
 .(6)واألب واألخت واألخ

                                                           

 (.16/212) ،التحرير والتنوير ( 1)
باب ذكر البيان بأن على المرء إذا أراد الصدقة بأنه يبدأ باألدنى فاألدنى منه دون األبعد ، صحيح ابن حبان (2)

 .(8/130)،  3341فاألبعد عنه، حديث 
بن موسى،  ، قال: حدثنا الفضل) الحسين بن حريث(بن خزيمة، قال: حدثنا أبو عمار بن إسحاق أخبرنا محمد( 3)

 بن شداد عن طارق المحاربي. بن أبي الجعد، عن جامع بن زياد عن يزيد
 دراسة الحديث:( 4)

  أواًل: تخريج الحديث:
الفضل  من طريقبنحوه ، ، 5/61، 2532ما اليد العليا، حديث النسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب أيته أخرجه

، ابن نمير طريقمن وفيه قصة ، ، 3/462، 2976الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، حديث  وأخرجه، بن موسى 
هللا  بن عبد والطبراني في الكبير، باب طارق وأخرجهكالهما ) الفضل بن موسي وابن نمير( عن يزيد بن زياد ، 

عن ) يزيد بن زياد وأبو جناب (أبي جناب، كالهما طريق من وفيه قصة ، ، 8/314، 8175اربي، حديث المح
 .به بن شداد،  جامع

 . إسناده متصل، ورجاله ثقاتثانيًا: رجال اإلسناد:
يق تحقاإلسناد صحيح، وقال بذلك شعيب األرنؤوط، واأللباني، انظر: صحيح ابن حبان  ثالثًا: الحكم على اإلسناد:

 (.5/61سنن النسائي )وصحيح (، 8/131)شعيب األرنؤوط 
 ( 584/9للعباد ) داود يأبشرح سنن ( 5)
 (.6/388نيل األوطار، )( 6)
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 من ،ولكي يحافظ اإلخوة على التواصل فيما بينهم فالبد من التأكيد على ذلك منذ الصغر
ذلك كفيل  ،فينبغي عليهما بيان ذلك الحق في الصلة بينهم وغرسه في نفوسهم ،خالل األب واألم

العلم في الصغر كالن قش في  :وكما جاء في المثل ،بأن يحفظ التواصل بينهم طوال حياتهم
 .(1)الحجر

ر يطلب به األج ،فالمسلم عندما يصل إخوانه وأخواته يقوم بأمر أوجبه هللا تعالى عليه
والمثوبة من ربه ال من أخيه أو أخته لذلك فالصلة الحقيقية هي التي تبتدئ باإلحسان دون انتظار 
مكافئ من القول أو الفعل صادر من ذوي القربى وأعظم منها الصلة التي تستمر على الرغم من 

 .إساءة ذوي القربى ومقابلة إساءتهم باإلحسان

و: عاِن الن ِبيِ  بن  اَّلل ِ  عبدن حديث م( 3)بسنده( 2)البخارياإلمام أخرج ( 32 لاْيسا »قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصعاْمر 
لاهاا ،الوااِصُل ِباْلُمكااِفئِ  صا لاِكِن الوااِصُل ال ِذي ِإذاا ُقِطعاْت راِحُمُه وا  ( 4)«وا

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،ألخيه احترامه واكرامه ومن مظاهر صلة األخ

رضي هللا  -اْلعااِص بن  عاْمِروبن  اَّلل ِ  عبدث من حدي( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج ( 33
ق كابيِرناا فاليسا ِمن ا ملسو هيلع هللا ىلصياْبُلُغ ِبِه الن ِبي   -عنهما  ِغيرناا وياعرف حا  ( 3)«قاالا: مان لام يارحْم صا

                                                           

 (.2/139، )انظرعيون األخبار( 1)
 .5991حديث  األدب، باب ليس الواصل بالمكافئ،كتاب  ،(8/6)،صحيح البخاري( 2)
) بن عمرو، وفطر ، والحسن) سليمان بن مهران(عن األعمش بن سعيد( )بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا محمد( 3)

 بن عمرو. هللا ، عن عبد) بن جبر( ، عن مجاهدبن خليفة(
 دراسة الحديث:( 4)

 أواًل: تخريج الحديث:
 .دون اإلمام مسلم ،  البخاري في صحيحه انفرد به اإلمام

 :أن فيهإال إسناده متصل ، ورجاله ثقات ثانيًا: رجال اإلسناد:
هـ، قال  161هـ وتوفي  97هللا الكوفى ولد  بن مسروق الثورى، أبو عبد بن سعيد سفيان الثوري: سفيان -

ابن حجر: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، وكان ربما دلس، وتدليسه ال يضر، وقد قبل العلماء تدليسه 
  وعدوه من المرتبة الثانية في مراتب المدلسين.

 ( . 32تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص  : المصادر والمراجع
وقد سبقت دراسته ،  ال يضر تدليسهم.و بن مهران االعمش محدث الكوفة وقارؤها وكان يدلس  سليمان -

 ( .33)ص
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 .وكل ذلك من احترام االخوة لبعضهم

م على أخيه أو لم يسل  إن من المؤسف أن من اإلخوة من تمر عليه األيام والشهور بل والسنين وهو 
أال ليتذكر كل هاجر  ،أو الختالف على مال أو لسوء فهم كالم ،وعدم مباالة أخته إما تهاوناً 

 :قول الرسول الكريم وقاطع

م دِ ( 5)بسنده( 4)مسلماإلمام أخرج ( 34 عاِن الن ِبيِ   ،عاْن أاِبيهِ  ،ُمْطِعم  بن  ُجباْيرِ بن  من حديث ُمحا
ن ةا قااِطعٌ الا يادْ »قاالا:  ،ملسو هيلع هللا ىلص  ( 6)«ُخُل اْلجا

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .354باب فضل الكبير، حديث ،  (129، )ص:للبخاري ( األدب المفرد1)
، عن نجيح ) عبد هللا بن أبي نجيح(، حدثنا ابن أبي ) بن عيينة(نقال: حدثنا سفيا ) بن المديني( ( حدثنا علي2)

 بن العاص.ا بن عمرو هللا بن عامر، عن عبد عبيد هللا
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
، والحاكم في مستدركه، بلفظه ، من طريق علي بن عبيد ، 11/345، 6733أحمد في مسنده، ، حديث  أخرجه

بلفظه ، من طريق الحميدي ، وأخرجه البيهقي ، 4/197، 7353بن العاص، حديث  بن عمرو هللا باب حديث عبد
من طريق أبو بكر بن أبي ، بلفظه ،  1/18،  36في اآلداب ، باب في رحمة الصغير وتوقير الكبير ، حديث 

 ، به . شيبة ، ثالثتهم ) علي بن عبيد و الحميدي و أبو بكر بن أبي شيبة ( عن سفيان بن عيينة
 عن سفيان ،

 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال اإلسناد:
قبل العلماء تدليسه وعدوه من المرتبة الثانية في مراتب المدلسين. وقد سبقت دراسته : سفيان الثوري -

 .( 53ص)
لجامع الصغير وزيادته إسناده صحيح، وقال بذلك الشيخ األلباني انظر: صحيح اثالثًا: الحكم على اإلسناد: 

(2/1114.) 
 .2556حديث  كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها،، (4/1981) ( صحيح مسلم،4)
) ، عن الزهري) بن أنس(، عن مالك) بن أسماء( بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية بن محمد هللا حدثني عبد( 5)

 ، قال.ملسو هيلع هللا ىلص، أخبره أن رسول هللا ) جبير بن مطعم( بن مطعم، أخبره أن أباها بن جبير ، أن محمدمحمد بن اسماعيل(
 دراسة الحديث:( 6)

 أواًل: تخريج الحديث:
الزهري ،  طريقمن بلفظه ، ، 8/5، 5984أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب إثم القاطع، حديث 

 . ، به جبيرعن محمد بن 
 ل، ورجاله ثقات.إسناده متص ثانيًا: دراسة اإلسناد:
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في مرضه الذي قبض فيه  ملسو هيلع هللا ىلصأال يتذكر كل من قطع رحمه أنه خالف وصية رسول هللا 
 :وأكد ذلك بقوله حينما أوصي بصلة األرحام

 قال في مرضه " ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث أاناس  أان  راُسولا اَّلل ِ  (2)بسنده (1)ابن حباناإلمام أخرج ( 35
اماكُ  ُكْم، أْرحا اما  .فذلك تأكيد منه على أهمية صلة الرحم وباألخص األقرب فاألقرب( 3)" مْ أاْرحا



                                                           

ه أمته على صلة الرحم، في مرضه الذي قبض في ملسو هيلع هللا ىلصباب ذكر حث المصطفى  ، (2/179)صحيح ابن حبان،( 1)
 . 436حديث 

عن سليمان ) الثوري(بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان  بن سفيان حدثنا محمد أخبرنا الحسن( 2)
 قال. ملسو هيلع هللا ىلصأنس أن رسول هللا  عن) بن دعامة(عن قتادة ) بن سفيان(التيمي 

 دراسة الحديث:( 3)
 أواًل: تخريج الحديث:

 .، دون غيره من األئمة  ابن حبان في صحيحه انفرد به
 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ثانيًا: رجال اإلسناد:

خين، ولم شعيب األرنؤوط إسناده صحيح على شرط الشيو  اآللباني  إسناده صحيح، وقال ثالثًا: الحكم على اإلسناد:
انظر صحيح ابن ، و  (1538« )الصحيحة»انظريخرجاه، ولم ينسبه السيوطي في "الجامع الكبير" لغير ابن حبان، 

 (.2/179حبان )
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المطلبالرابع

األجدادالتواصلمع

بالعائلة من أجمل وأمتن العالقات التي تجمع بين أفراد  األجدادتعد العالقة التي تربط 
حيث يحتل  ،لمودة واأللفةما تكتنفها ا وهى عالقة كثيراً  ،فهي عالقة تواصل وامتداد ،العائلة الواحدة

ولعل أهم ما يميز  ،فهما رمز الحكمة ومنبع الحنان والعطف ،الجد أو الجدة مكانه خاصة
 .مجتمعاتنا اإلسالمية والعربية ما يحظى به الجد من احترام وتقدير من قبل أفراد العائلة جميعاً 

وهذا اعتقاد خاطئ  ،ويعتقد البعض أن البر والصلة واإلحسان لهما لها حدود تقف عندها
لى غيرهم من األرحام ومن خالله يمكن إيصال الخير لهم  ،بل يتعدى كل الحدود ليصل إليهم وا 

 :وا عطائهم حقوقهم كما قررها هللا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث قال ،ودفع الشر عنهم
ِبيِل َواَل } عند ( 1)[ قال الزمخشري26]اإلسراء: { تَُبذِ ْر تَْبِذيًرا َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقاُه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السا

وأن يؤتوا  ،وصى بغير الوالدين من األقارب بعد التوصية بهما :فقال {َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقاهُ }تفسيره 
وكان الرجل موسرًا: أن  ،وفقراء عاجزين عن الكسب ،حقهم: وحقهم إذا كانوا محارم كاألبوين والولد

 .(2)ليهم عند أبى حنيفة. والشافعي ال يرى النفقة إال على الولد والوالدين فحسبينفق ع

والجدات  ،آباء األجدادو  (:3)قال ابن المنذر ،بل هم آباء ،واجبة كصلة اآلباء األجدادوصلة 
 .وعلى هذا يكون الجد بمنزلة األب من االبن ،(5)واتفقوا على أن بر الجد فرض ،(4)أمهات

                                                           

بن أحمد الخوارزمي الزمخشري  بن محمد بن عمر م، محمود 1143 - 1074هـ/ 538 - 467( الَزَمخَشري، 1)
والتفسير واللغة واآلداب، ولد في زمخشر )من قرى خوارزم( وسافر إلى جار هللا أبو القاسم، من أئمة العلم بالدين 

مكة فجاور بها زمنًا فلقب بجار هللا، وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية، )من قرى خوارزم( فتوفي فيها، وله 
 ( 676ديوان شعر. معجم الشعراء العرب )ص:

 (.2/661تفسير الزمخشري، )( 2)
ن أبو حاتم الحنظلى الرازى ابن مهر  بن داود بن المنذر بن ادريس محمده ، هو 277سنة لمتوفى ا( ابن المنذر 3)

بن الهيثم المؤذن واألمام أحمد  هللا االنصارى وأبا زيد النحوى وعثمان بن عبد كان أحد األئمة الحفاظ سمع محمد
 (.2/26هما. موسوعة األعالم )بن سليمان الريان وغير  األعلى، والربيع بن عبد وآخرين وروى عنه يونس

 (.9/192شرح صحيح البخاري البن بطال، )( 4)
 ( 157انظر مراتب اإلجماع )ص:( 5)
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وقطيعته  ، تعالى الرحم بأن جعل لها نصيبًا في صلته عزو جل لمن وصلهارم هللاولقد ك  
 .لمن قطعها

ْنهُ ( 2)بسنده ( 1)البخارياإلمام أخرج ( 36 ْيراةا راِضيا اَّلل ُ عا قاالا: "  ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   ،من حديث أاِبي ُهرا
ْلقا  لاقا اَّلل ُ الخا ْقوِ  ،فالام ا فاراغا ِمْنُه قااماِت الر ِحمُ  ،خا ذاْت ِبحا قاالاْت: هاذاا  ،فاقاالا لاُه: ماهْ  ،الر ْحمانِ ( 3)فاأاخا

لاكِ  ،ماقااُم العااِئِذ ِبكا ِمنا القاِطيعاةِ  صا ْينا أاْن أاِصلا ماْن وا قاالاْت: بالاى  ،واأاْقطاعا ماْن قاطاعاكِ  ،قاالا: أاالا تاْرضا
ْيراةا  ،ياا راب ِ  ل ْيُتْم أاْن ُتْفِسُدوا ِفي }: " اْقراُءوا ِإْن ِشْئُتْم: قاالا: فاذااِك " قاالا أاُبو ُهرا ْيُتْم ِإْن تاوا فاهاْل عاسا

ُكمْ  اما ُتقاطِ ُعوا أاْرحا  .(4)[22]محمد:  {األاْرِض وا

                                                           

 .4830حديثكتاب تفسير القرآن، باب وتقطعوا أرحامكم،، (6/134صحيح البخاري، )( 1)
بن يسار، عن  ، عن سعيدبن أبي مزرد قال: حدثني معاوية،  ) بن بالل( بن مخلد، حدثنا سليمان حدثنا خالد( 2)

 قال. ملسو هيلع هللا ىلصأبي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي 
(، 3/254( حقو: الَحْقواِن: الخاصرتان. والجميع: األحقاء، وقال األصمعي: الحقو اإلزار وجمعه حقي العين )3)

 (.1/46بن سالم ) غريب الحديث للقاسم
 دراسة الحديث:( 4)

 أواًل: تخريج الحديث:
من طريق ، لفظه ب، 8/5، 5987حيحه، كتاب األدب، باب من وصل وصله هللا، حديث أخرجه البخاري في ص
، 7502، حديث 15( الفتح ن يبدلوا كالم هللاأوكتاب التوحيد، باب قوله تعالي )يريدون عبد هللا بن دينار ، 

داب، باب مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة واآل وأخرجه، بلفظه ، من طريق سليمان بن بالل ،  9/145
، بلفظه ، من طريق حاتم بن إسماعيل ، ثالثتهم ) عبد هللا  4/1980، 2554وتحريم قطعها، حديث صلة الرحم 

 بن دينار و سليمان بن بالل و حاتم بن إسماعيل( عن معاوية بن أبي مزرد ، به .
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال اإلسناد:

بن يسار، المدنى، مولى بنى هاشم، وهو ابن أخى أبى الحباب  الرحمن د، واسمه عبدبن أبى مزر  معاوية -
 بن يسار. سعيد

قال الذهبي: صدوق، قال أبو زرعة:ال بأس به، وقال أبو حاتم: ليس به بأس،، وذكره ابن حبان في 
 الثقات.

 قال الباحث : ثقة .الحكم على الراوي : 
، الثقات 2/277، الكاشف 8/380(، الجرح والتعديل ألبن أبي حاتم 10/217تهذيب التهذيب )مصادر الترجمة:

 .5/416ألبن حبان 
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َواتاُقوا } :وهي من تقوي هللا عز وجل لقوله ،فهو داللة على أعظم مظاهر التواصل العائلي
والمعنى واتقوا  (:1)قال الزجاج ،[1]النساء: {ِه َواأْلَْرَحاَم ِإنا اّللاَ َكاَن عليُكْم َرِقيًبا اّللاَ الاِذي َتَساَءُلوَن بِ 
 .(2)األرحام أن تقطعوها

وحسن  ،لما ينتج عنه من المحبة ،أشكاله ورسولنا الكريم يدعونا الي التواصل بجميع
تؤدي إلى الحفاظ على  ،قويةوتأسيس عالقات اجتماعية بروابط  ،وطيب النفس ،والكرم ،الخلق

 .تماسك المجتمع المسلم

ْيراةا ( 4)بسنده( 3)الترمذياإلمام  أخرج( 37 قاالا: تاعال ُموا ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   ،من حديث أاِبي ُهرا
ُكمْ  اما اِبُكْم ماا تاِصُلونا ِبِه أاْرحا ب ٌة ِفي األاْهلِ  ،أاْنسا ْثراا ،فاِإن  ِصلاةا الر ِحِم ماحا أاٌة ِفي  ،ٌة ِفي اْلماالِ ما ماْنسا

 .(5)األاثارِ 

                                                           

بن السري ابن سهل الزجاج النحوي صاحب كتاب معاني القرآن كان من أهل  الزجاج: هو أبو إسحاق إبراهيم( 1)
يرة الجوهري وغيره وكان هللا ابن المغ بن عبد العلم باألدب والدين المتين روى عن المبرد وثعلب روى عنه علي

يخرط الزجاج فنسب إليه ثم تعلم األدب وترك ذلك وتوفي ببغداد في جمادى اآلخرة سنة إحدى عشرة وثالثمائة، 
 ( 6/273( وانظر: األنساب للسمعاني )2/62انظر اللباب في تهذيب األنساب )

 (.2/6معاني القرآن وا عرابه، )( 2)
 .1979حديث جاء في تعليم النسب،  باب ما، (4/351سنن الترمذي، )( 3)
بن عيسى الثقفي، عن يزيد، مولى  الملك بن المبارك، عن عبد هللا بن محمد قال: أخبرنا عبد حدثنا أحمد( 4)

 قال. ملسو هيلع هللا ىلصالمنبعث، عن أبي هريرة، عن النبي 
 دراسة الحديث:( 5)

 أواًل: تخريج الحديث:
ه ، من طريق إبراهيم ، وأخرجه ابن حرب في البر بلفظ،  14/456،  8868أخرجه أحمد في مسنده ، حديث 

، بلفظه ، من طريق الحسين ، وأخرجه الحاكم في  1/102،  196والصلة ، باب ما جاء في صلة الرحم ، حديث 
ثالثتهم ) إبراهيم والحسين وعبدان ( عن عبد ، بنحوه ، من طريق عبدان ،  4/178،  7284مستدركه ، حديث 
 ه .هللا بن المبارك ، ب

 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال اإلسناد:
 . بن جارية الثقفي الحجازي العالءبن  الرحمن بن عبد بن عيسى الملك عبد -

 قال ابن حجر مقبول، وقال الذهبي صدوق، قال ابن أبي حاتم هو صالح، وذكره ابن حبان في الثقات.
، 5/121، الثقات ألبن حبان 5/361، الجرح والتعديل ألبن أبي حاتم (6/413تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:

 (.364، تقريب التهذيب )ص:1/668الكاشف 
 .مقبولقال الباحث:  الحكم على الراوي:
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 ،كاآلباء في حالة عدم وجودهم ،إعطائهم حقهم في الميراث األجدادومن مظاهر صلة 
نزله منزلة األب في الميراث وال يختلف حكمه  ،عند فقد األب ،وقال ابن عباس بتوريث الجد وا 

 ،(1)حابة رضوان هللا عليهم أجمعينوهو مذهب الصديق وجماعة من الص ،وحكم األب في الميراث
َأْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا } :وقال تعالى

ْسَحاَق ِإَلًها َواِحًدا َوَنحْ  عبدنَ  ْسَماِعيَل َواِ  َلَه آَباِئَك ِإْبَراِهيَم َواِ  [ فسمى 133]البقرة: {ُن َلُه ُمْسِلُمونَ ِإَلَهَك َواِ 
وروى الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال من شاء العنته عند  ،الجد والعم كل واحد منهما أباً 

 .(2)الحجر األسود أن الجد أب وهللا ما ذكر هللا جدا وال جدة إال أنهم اآلباء

قاالا: كاتابا أاْهُل الُكوفاِة  ،أاِبي ُملاْيكاةا  بن اَّلل ِ  عبدمن حديث ( 4)بسنده( 3)البخارياإلمام أخرج ( 38
د ِ  باْيِر ِفي الجا ِلياًل  » ملسو هيلع هللا ىلصفاقاالا: أام ا ال ِذي قاالا راُسوُل اَّلل ِ  ،ِإلاى اْبِن الزُّ لاْو ُكْنُت ُمت ِخًذا ِمْن هاِذِه اأُلم ِة خا

ْذُتهُ  الجد كاألب في استحقاق الميراث وحده دون  أي جعل( 5)،أاْنزالاُه أاًبا ياْعِني أاباا باْكر   « الات خا
 .األخوة

وفي الحديث تأكيد على ضرورة صلة الجد بإعطائه حقه في الميراث ألنه بمنزلة األب في 
 .حالة عدم وجوده

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يزيد مولى المنبعث بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة بعدها مثلثة مدني. -
 وذكره ابن حبان في كتابه الثقات، ووثقه الدارقطني.قال ابن حجر: صدوق، وقال الذهبي ثقة، 

(، موسوعة أقوال 5/533(، الثقات البن حبان )2/392(، الكاشف )606تقريب التهذيب )ص: مصادر الترجمة:
 .(2/724ي في رجال الحديث وعلله )أبي الحسن الدارقطن
 .ثقة قال الباحث:  الحكم على الراوي:

 . 4/351، انظر تعليقاته على سنن الترمذي ناده صحيح، وقال بذلك األلبانيإسثالثًا: الحكم على اإلسناد:
 (.1/641( انظر: البحر المحيط في التفسير، )1)
 (.1/100( أحكام القرآن للجصاص، )2)
، حديث «لو كنت متخذا خليال: »ملسو هيلع هللا ىلص، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلصكتاب أصحاب النبي ( ، 5/5) ،صحيح البخاري( 3)

3658. 
 بن أبي مليكة. هللا ، عن عبد) بن أبي تميمة(بن زيد، عن أيوب بن حرب، أخبرنا حماد مانحدثنا سلي( 4)
 دراسة الحديث:( 5)

 أواًل: تخريج الحديث:
 3657: "لو كنت متخذا خليالً " حديث  ملسو هيلع هللا ىلص، باب قول النبي  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب أصحاب النبي 

 . بهمن طريق أيوب ، وفيه زيادة ، ،  5/4، 
 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ثانيًا: رجال اإلسناد:
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وجعل  ،والجدات من جهتي األب واألم األجدادولقد أوجب اإلسالم رعاية اآلباء واألمهات و 
ويثاب عليه في حالة اإلحسان  ،نسان في الدنيا واآلخرة إذا لم يفعليعاقب عليه اإل شرعياً هذا واجبا ً 

وقد نهي هللا عز وجل  ،ومن صفات أولي األلباب أنهم يصلون ما أمر هللا به أن يوصل ،إليهما
 ُعوا َأْرَحاَمُكْم َفَهْل َعَسْيُتْم ِإْن َتَولاْيُتْم َأْن تُْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َوتَُقط ِ }:عن قطع األرحام في قوله تعالى 

 [.23 ،22]محمد: {ُأوَلِئَك الاِذيَن َلَعَنُهُم اّللاُ َفَأَصماُهْم َوأَْعَمى َأْبَصاَرُهْم 

أوصي بصلة األرحام التي تطيل العمر وتوسع الرزق وتؤلف المحبة  ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول الكريم 
الشريفة نجدها حافلة بكثير والسنة النبوية  ،بين األهل واألقارب ودعا لتوارث هذه الصفات الحميدة

 .من األحاديث التي تحث على ذلك

ْنهُ بن  من حديث أاناسِ ( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج ( 39 ِمْعُت  ،مااِلك  راِضيا اَّلل ُ عا قاالا: سا
طا لاُه ِفي ِرْزِقهِ  »ياُقوُل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصراُسولا اَّلل ِ  ر ُه أاْن ُيْبسا أا لاُه ِفي  ،ماْن سا  ( 3)«فاْلياِصْل راِحماهُ  ،أاثارِهِ أاْو ُيْنسا

                                                           

 .2067،حديث بيوع، باب من أحب البسط في الزقكتاب ال، ( 3/56صحيح البخاري )( 1)
قال ،  ) بن يزيد( ، حدثنا يونس(بن إبراهيم الكرماني) بن أبي يعقوب الكرماني، حدثنا حسان حدثنا محمد( 2)

 لك.بن ما : عن أنس(الزهري)محمد هو 
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
بلفظه ، 4/1982، 2557مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، حديث  أخرجه

 .، من طريق ابن وهب عن يونس ، به 
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال اإلسناد:

 عنزي قاضي كرمان.بن إبراهيم الكرماني ال حسان -
قال ابن حجر: صدوق اال أنه يغلط في الشيئ وال يتعمد، وقال الذهبي:ثقة، وقال ابن معين: ليس به 

بن حنبل: ال بأس به وحديثه حديث أهل الصدق، وقال أبو زرعة ال بأس به، وقال  بأس، وقال أحمد
ن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ، ه، وقال ابن المديني: ثقة، وذكره اب 182النسائي ليس بالقوي توفي 

 وقال الدارقطني ثقة. 
، المغني في الضعفاء 1/477، ميزان االعتدال 2/245(، تهذيب التهذيب 1/320الكاشف )صادر الترجمة:م
، موسوعة أقوال االمام 6/224، الثقات البن حبان 4/53، اكمال تهذيب الكمال 4/832، تاريخ االسالم 1/156

، تاريخ ابن 1/34، الضعفاء والمتروكين للنسائي 3/238، الجرح والتعديل ألبن أبي حاتم 1/242بن حنبل  أحمد
 .1/80معين رواية ابن محرز 

 قال الباحث: هو صدوق. الحكم على الراوي:
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أي: أن هللا جعل بحكمته صلة الرحم  ،الحديث على ظاهره (:1)يخ األلباني رحمه هللاشقال ال
وال  ،سببًا شرعيًا لطول العمر وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار كما في بعض األحاديث الصحيحة

تمامًا  ،وع به؛ ألن هذا بالنظر للخاتمةينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقط
فمن المقطوع به أن السعادة  ،فهما مقطوعتان بالنسبة لألفراد فشقي أو سعيد ،كالسعادة والشقاوة

 .(2)والشقاوة منوطتان باألسباب شرعاً 

                                                           

( محمد ناصر الدين نوح نجاتي األرناؤوطي، محدث وفقيه سلفي، من شيوخه: بهجة البيطار ووالده نوح نجاتي 1)
المجيد السلفي ونسيب الرفاعي  ي، من تالميذه: مقبل الوادعي وربيع المدخلي وعلي الحلبي وحمدي عبداأللبان

م في مدينة أشقودرة عاصمة دولة ألبانيا  1914هـ الموافق  1333ومشهور حسن سلمان وسليم الهاللي، ولد عام 
 ده مرجعًا للناس يعلمهم ويرشدهم.عن أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها الطابع العلمي، فكان وال -حينئذ  -
 (.321(، المعجم الجامع في تراجم المعاصرين )ص:216الوفيات واألحداث )ص: 
 (.50صحيح األدب المفرد لإلمام البخاري، )ص:( 2)
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المطلبالخامس

والعّماتالتواصلمعاألعمام

قير لكنه ال ينزل منزلة األب من وهو ممن يستوجب االحترام والتو  ،(1)العم هو أخو األب
لكن  ،وبالتالي فال تجب عليك طاعته وال تأثم بعدم بره ،حيث وجوب البر والطاعة وحرمة العقوق

 .تجب عليك صلته بالمعروف

ومن رحمته عز وجل بالمسلمين أن رفع عنهم الحرج في األكل عند بعضهم البعض وأباح 
َلْيَس  } :ن تأكل عنده من غير حرج مصداقًا لقوله تعالىذلك لهم وكان العم واحدًا ممن يجوز لك أ

ِمْن  َعَلى اأْلَْعَمى َحَرِج َواَل َعَلى اأْلَْعَرِج َحَرِج َواَل َعَلى اْلَمِريِض َحَرِج َواَل َعَلى َأْنُفِسُكْم َأْن َتْأُكُلوا
وِت ِإْخَواِنُكْم َأْو ُبُيوِت َأَخَواِتُكْم َأْو ُبُيوِت أَْعَماِمُكْم َأْو ُبُيوِتُكْم َأْو ُبُيوِت آَباِئُكْم َأْو ُبُيوِت ُأماَهاِتُكْم َأْو ُبيُ 

ولم يكن اإلذن باألكل من بيت العم والعمة إال لمكانتهما التي تتساوي  ،[61]النور: {ُبُيوِت َعمااِتُكمْ 
 .مع مكانة األب

ْيراةا ( 3)بسنده( 2)مسلم اإلمام أخرج( 40 لاى  ملسو هيلع هللا ىلص: باعاثا راُسوُل هللِا قاالا  ،من حديث أاِبي ُهرا ُعمارا عا
داقاةِ  ِميل   ،الص  اِلدُ  ،فاِقيلا: ماناعا اْبُن جا خا ِليدِ بن  وا  ملسو هيلع هللا ىلصفاقاالا راُسوُل هللِا  ،ملسو هيلع هللا ىلصوااْلعاب اُس عامُّ راُسوِل هللِا  ،اْلوا

ِميل  ِإال  أان ُه كاانا فاِقيرًا فاأاْغنااُه هللاُ  » اِلًداواأام ا  ،ماا ياْنِقُم اْبُن جا اِلٌد فاِإن ُكْم تاْظِلُمونا خا قاِد اْحتاباسا  ،خا
ِبيِل هللاِ  ُه واأاْعتااداُه ِفي سا لاي   ،أاْدرااعا ِمْثُلهاا ماعاهاا ،واأام ا اْلعاب اُس فاِهيا عا أاماا  ،ياا ُعمارُ »ُثم  قاالا: « وا
عاْرتا أان  عام  الر ُجِل ِصْنُو أاِبيهِ   ( 4)«شا

                                                           

 (.1141القاموس المحيط )ص:( 1)
 (. 983كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، )، ( 2/676) ،صحيح مسلم( 2)
، َحداثََنا َعِليُّ  داثَِني ُزَهْيرُ حَ ( 3) ، َحداثََنا َوْرَقاءُ  بن َحْربٍّ َنادِ ) بن عمر بن كليب(بن َحْفصٍّ ) عبد هللا بن ، َعْن َأِبي الزِ 

 ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.) عبد الرحمن بن هرمز( ، َعِن اأْلَْعَرجِ ذكوان(
 دراسة الحديث:( 4)

 أواًل: تخريج الحديث:
[، حديث 60في صحيحه، كتاب الزكاة، باب }وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل هللا{ ]التوبة:  أخرجه البخاري

 بنحوه ، من طريق أبي الزناد ، عن األعرج ، به .، 2/122، 1468
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ل اإلسناد:ثانيًا: رجا

 بن حفص المدائني أبو الحسن البغدادي. علي -
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يذاؤه  ،(1)ه أي مثله وقريبهوقوله صنو أبي يعني أن أصلهما واحد فتعظيمه كتعظيمه وا 
 .(2)كإيذائه وفيه حث على القيام بحق العم وتنزيله منزلة األب في الطاعة وعدم العقوق

 ،فقد كان له من األعمام عشرة ،وكان النبي المصطفي أفضل البشرية احترامًا ألعمامه
 .والعباس ،وحمزة ،وأبو لهب ،وهم أبو طالب ،مه أربعة فقطوقد أدرك من أعما ،ومن العمات ستة

أربعة لم  ملسو هيلع هللا ىلصمن عجائب االتفاق أن الذين أدركهم اإلسالم من أعمام النبي  :قال ابن حجر
يسلم منهم اثنان وأسلم اثنان وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين وهما أبو طالب واسمه 

  .(3)سلم وهما حمزة والعباسأبخالف من  العزى عبدمناف وأبو لهب واسمه  عبد

حريصًا أشد الحرص على إسالم من لم يسلم منهم وذلك عماًل بقوله  ملسو هيلع هللا ىلصفكان رسول هللا 
وبما أن أحد أعمامه الذي رعاه في صغره  ،[214]الشعراء: {َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأْلَْقَرِبيَن } :تعالى

لإلسالم  فها هو يدعو عمه أبا طالب ،به دعوته لإلسالم كان حرياً  ،لم يسلم ،رهبَ ووقف بجانبه في كِ 
 .ويلح عليه في الطلب وذك رحمًة وعطفًا منه عليه

يِ بِ ( 5)بسنده( 4)البخارياإلمام أخرج ( 41 ْتُه  ،عاْن أاِبيهِ  ،من حديث اْبِن الُمسا را أان  أاباا طااِلب  لام ا حاضا
فااةُ  لاْيِه الن ِبيُّ  ،الوا لا عا ْهل  واعِ  ملسو هيلع هللا ىلصداخا اجُّ لاكا  ،ُقْل الا ِإلاها ِإال  اَّلل ُ  ،أاْي عام ِ »فاقاالا:  ،ْنداُه أاُبو جا ًة ُأحا كاِلما

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن حفص المدائني فقال: صالح  الرحمن سألت أبي عن على قال عبدصدوق ، و قال ابن حجر : 
بن حفص المدائني ليس به بأس، قال المدائني  الحديث يكتب حديثه وال يحتج به،، َقاَل َأُبو الحسن: علي
بن ا بن حفص ثقة، وسئل أبو داود عن علي ليس به بأس، ووثقه ابن معين، قال ابن المديني:على

 : ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ُربَما َأخَطأ.حفص، فقال
 قال الباحث: هو ثقة. الحكم على الراوي:

(، 6/182(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم )7/309تهذيب التهذيب )(1/412تقريب التهذيب ) الترجمة: مصادر
من خرج له البخاري في الجامع (، التعديل والتجريح ، ل13/360(، تاريخ بغداد )8/465الثقات البن حبان )

 بن  ا (، موسوعة أقوال اإلمام أحمد5/125(، تاريخ اإلسالم )2/445(، المغني في الضعفاء )3/958الصحيح )
 (.3/36حنبل في رجال الحديث وعلله )

 (.1/146فتح الباري البن حجر )( 1)
 (.4/359فيض القدير شرح الجامع الصغير، )( 2)
 (.7/196المرجع السابق )( 3)
 .3884حديث ، كتاب مناقب األنصار ، باب قصة أبي طالب ، ( 5/52صحيح البخاري )( 4)
) محمد ، عن الزهري) بن راشد(، أخبرنا معمر) الصنعاني( الرزاق ، حدثنا عبد) بن غيالن(حدثنا محمودقال : ( 5)

 .) المسيب بن حزن( عن أبيه) سعيد(، عن ابن المسيب بن شهاب(
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ْهل  وا « ِبهاا ِعْندا اَّلل ِ   ،الُمط ِلبِ  عبدتاْرغاُب عاْن ِمل ِة  ،أاِبي ُأماي ةا: ياا أاباا طااِلب  بن  اَّلل ِ  عبدفاقاالا أاُبو جا
اِنهِ فالاْم يازااالا ُيكال ِ  لاى ِمل ِة  ،ما ْيء  كال ماُهْم ِبِه: عا ت ى قاالا آِخرا شا : ملسو هيلع هللا ىلصفاقاالا الن ِبيُّ  ،الُمط ِلبِ  عبدحا

ن  لاكا » اْستاْغِفرا ْنهُ  ،ألا لاْو }فانازالاْت: « ماا لاْم ُأْنها عا ماا كاانا ِللن ِبيِ  واال ِذينا آماُنوا أاْن ياْستاْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكينا وا
ِحيمِ كا  اُب الجا نازالاْت: 113]التوبة:  {اُنوا ُأوِلي ُقْرباى ِمْن باْعِد ماا تاباي نا لاُهْم أان ُهْم أاْصحا ِإن كا الا }[. وا

 .(1)[56]القصص:  {تاْهِدي ماْن أاْحباْبتا 

  :ويستفاد من هذا الحديث

أعلم بالمهتدين فيهدي أن الهداية فضل من هللا تعالى يتفضل بها على من يشاء من عباده وهو  -
 .برحمته من هو أهل للهداية

 .صالحاً  عبدال ينفع صاحبه عند هللا تعالى ما لم يعمل ال ملسو هيلع هللا ىلصوفيه أن النسب ولو اتصل بالرسول  -

في الدعوة إلى هللا تعالى وحرصه على دعوة عمه إلى آخر لحظة من  ملسو هيلع هللا ىلصوفيه بيان اجتهاد النبي  -
وة واختيار األلفاظ واأللقاب الراقية فكان يقول ألبي طالب في الدع ملسو هيلع هللا ىلصوفيه تلطف الرسول  .حياته

                                                           

 يث:دراسة الحد( 1)
 أواًل: تخريج الحديث:

، 1360أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت: ال إله إال هللا، حديث 
وكتاب تفسير القرآن، باب قوله: }ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا بنحوه ، من طريق صالح ، ، 2/95

، وباب قوله: }إنك ال تهدي من بنحوه ، من طريق معمر ،، 6/69، 4675[، حديث 113للمشركين{ ]التوبة: 
وكتاب بلفظه ، من طريق شعيب ، ، 6/122، 4772[، حديث 56أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء{ ]القصص: 

األيمان والنذور، باب إذا قال: وهللا ال أتكلم اليوم، فصلى، أو قرأ، أو سبح، أو كبر، أو حمد، أو هلل، فهو على 
مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب أول  وأخرجه من طريق شعيب ، ، ، مختصراً 8/139، 6681، حديث يتهن

من طريق يونس ،أربعتهم ) صالح و معمر و شعيب و  ، لفظهب، 1/54، 24ديث اإليمان قول ال إله إال هللا، ح
 .عن الزهري ، به  ( يونس

 :إال أن فيه، إسناده متصل، ورجاله ثقات ثانيًا: رجال اإلسناد:
بن مخزوم القرشى المخزومى، أحد  بن عمران بن عائذ بن عمرو بن أبى وهب بن حزن بن المسيب سعيد -

العلماء األثبات الفقهاء الكبار اتفقوا على أن مرسالته أصح المراسيل وقال ابن المدينى ال أعلم فى 
 منه. التابعين أوسع علماً 

 (.128، تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل )ص:(4/84تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:
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 ،"يا عم" "يا عم" ويخبره أنه إذا قال كلمة التوحيد "ال إله إال هللا" فإنه سيحاج له بها عند هللا تعالى
 .إال من باب البر والصلة تجاه عمه أبي طالب ،ملسو هيلع هللا ىلصوما كان ذلك منه 

ا جهل صدا أبا طالب عن قول " ال إله إال هللا" حتى وفيه أيضًا خطورة الصحبة السيئة فإن أب -
 .كلفه ذلك أن خسر آخرته

وكما أمر اإلسالم الحنيف بصلة األعمام ، تكفل أيضًا بصلة العمات ، بالزيارة ، والدعوة ، 
 ملسو هيلع هللا ىلص .والنصيحة ، ومن ذلك ما جاء عن رسول هللا 

ل ى اَّلل ِ  راُسولُ  قال : قااما من حديث أبي هريرة  (2)بسنده  (1)أخرج اإلمام البخاري (42 لاْيهِ  هللاُ  صا  عا
ل ما  سا لا  ِحينا  وا ِبينا  عاِشيراتاكا  واأاْنِذرْ : }اَّلل ُ  أاْنزا را  ياا: »قاالا [ 214: الشعراء{ ]األاْقرا ْيش   ماْعشا  أاوْ  - ُقرا
ُكمْ  اْشتاُروا - ناْحواهاا كاِلماةً  ْنُكمْ  ُأْغِني الا  أاْنُفسا يْ  اَّلل ِ  ِمنا  عا ْبدِ  باِني ياا ًئا،شا ْنُكمْ  ُأْغِني الا  مانااف   عا  ِمنا  عا
ْيًئا، اَّلل ِ  ب اُس  ياا شا ْبدِ  ْبنا  عا ْنكا  ُأْغِني الا  الُمط ِلبِ  عا ْيًئا، اَّلل ِ  ِمنا  عا ياا شا ِفي ةُ  وا  الا  اَّلل ِ  راُسولِ  عام ةا  صا

ْنكِ  ُأْغِني ْيًئا، اَّلل ِ  ِمنا  عا ياا شا م د   ِبْنتا  فااِطماةُ  وا ِليِني ُمحا ْنكِ  ُأْغِني الا  مااِلي ِمنْ  ِشْئتِ  ماا سا  اَّلل ِ  ِمنا  عا
ْيًئا (3)«شا

 . 

وكذلك ينطبق على العمات ما قيل في األعمام ، من وجوب اإلحترام والتقدير والدعوة إلى 
 اإلسالم والحرص على إسالمهم .

 

 

                                                           

َباُب }َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأَلْقَرِبيَن َواْخِفْض َجَناَحَك{ ]الشعراء: ، كتاب تفسير القرآن ، (111/ 6)صحيح البخاري ،( 1)
 . 4771حديث  ، [ َأِلْن َجاِنَبكَ 215

 َسِعيدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،)بن شهاب( الزُّْهِري ِ  َعنِ  ،) بن أبي حمزة(ُشَعْيبِ  َبَرَناَأخْ  ،) الحكم بن نافع(الَيَمانِ  َأُبو َحداثََنا(2)
 َقاَل . ُهَرْيَرَة، َأَبا َأنا  الراْحَمِن، َعْبدِ  ْبنُ  َسَلَمةَ  َوَأُبو الُمَسيِ ِب، ْبنُ 

  دراسة الحديث :( 3)
 أواًل : تخريج الحديث :

 مسلم .اإلمام دون ،  انفرد به اإلمام البخاري في صحيحه 
 إسناده متصل ، ورجاله ثقات . ثانيًا : رجال اإلسناد :
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المطلبالسادس

التواصلمعاألخوالوالخالت

 

لما تربطهم من  ،بما فيهم األخوال والخاالت ،لحنيف بصلة جميع أفراد العائلةأمر اإلسالم ا
ولقد نص  ،فتجب صلتهم كالعم والعمة ،(1)فالخال والخالة هم إخوة األم ،عالقة وثيقة بأفراد العائلة

َأْن } :فقال تعالى ،القرآن الكريم على رفع الحرج عن اإلنسان عند األكل في بيت خاله أو خالته
ِتُكْم َأْو ُبُيوِت ْأُكُلوا ِمْن ُبُيوِتُكْم َأْو ُبُيوِت آَباِئُكْم َأْو ُبُيوِت ُأماَهاِتُكْم َأْو ُبُيوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو ُبُيوِت َأَخَواتَ 

 .[61]النور:  {أَْعَماِمُكْم َأْو ُبُيوِت َعمااِتُكْم َأْو ُبُيوِت َأْخَواِلُكْم َأْو ُبُيوِت َخااَلِتُكمْ 

فعندما اختلف الصحابة في أيهم يكفل  ،يخبر بأن الخالة في منزلة األم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  كان ولقد
 .جارية بعد فقدها ألمها قضي فيها رسول هللا بأن حضانتها لخالتها

ْنهُ ( 3)بسنده( 2)البخارياإلمام أخرج ( 43 .. في الحديث .قاالا: ،من حديث البارااِء راِضيا اَّلل ُ عا
راجا .الطويل ْمزاةا  ،ملسو هيلع هللا ىلصالن ِبيُّ .. فاخا ذا ِبياِدهاا ،ُتنااِدي ياا عامِ  ياا عام ِ  ،فاتاِبعاْتُه اْبناُة حا ِليٌّ فاأاخا لاهاا عا  ،فاتانااوا

لاْتهاا ما الاُم: ُدوناِك اْبناةا عامِ ِك حا لاْيهاا الس  قاالا ِلفااِطماةا عا ْعفارٌ  ،وا جا ْيٌد وا زا ِليٌّ وا ما ِفيهاا عا ِليٌّ  ،فااْختاصا : قاالا عا
ْذُتهاا الاُتهاا تاْحِتي ،واِهيا ِبْنُت عامِ ي ،أاناا أاخا خا ْعفاٌر: اْبناُة عامِ ي وا قاالا جا ْيٌد: اْبناُة أاِخي. فاقاضاى  ،وا قاالا زا وا
الاِتهاا ملسو هيلع هللا ىلصِبهاا الن ِبيُّ  قاالا:  ،ِلخا ْنِزلاِة اأُلم ِ »وا الاُة ِبما : « الخا قاالا ِلعاِلي   : « ِمْنكا أاْنتا ِمنِ ي واأاناا »وا ْعفار  قاالا ِلجا وا

ُخُلِقي» ْلِقي وا :  ،«أاْشباْهتا خا ْيد  قاالا ِلزا ماْوالاناا»وا ْمزاةا؟  ،«أاْنتا أاُخوناا وا و ُج ِبْنتا حا : أاالا تاتازا ِليٌّ قاالا عا وا
اعاةِ »قاالا:   ( 4)««ِإن هاا اْبناُة أاِخي ِمنا الر ضا

                                                           

 (.98(، ومختار الصحاح )ص:7/228انظر: تهذيب اللغة )( 1)
 .4251كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، حديث ، ( 5/141) ،صحيح البخاري( 2)
) بن ، عن البراء ) عمرو بن عبد هللا(سحاق، عن أبي إ) بن يونس(بن موسى، عن إسرائيل حدثني عبيد هللا( 3)

 رضي هللا عنه، قال.عازب(
 دراسة الحديث: ( 4)

 أواًل: تخريج الحديث:
، 3/1409، 1783مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، حديث  أخرجه

 بنحوه ، من طريق شعبة ، عن عبيد هللا بن معاذ العنبري ، به .
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يعنى فى الحضانة وهو أصل فى الحكم للخالة ( )الخالة بمنزلة األم" (:1)قال ابن بطال
فيه دليل على أن أم الصغير ومن كان من قرابتها من النساء أولى ". وقال الطبرى: "بالحضانة

ألنها تقرب منها في الحنو والشفقة واالهتداء إلى ما  ،(2)"بالحضانة من عصبتها من قبل األب
والخالة بمنزلة األم أي من  ،(4)انة على العمةواستنبط منه أنها مقدمة في الحض ،(3)يصلح الولد

 .(5)ناحية التقدير واالحترام والتوقير واإلكرام واإلحسان

وأن صلتها مكفرة للذنوب  ،لما لها من مكانة سامية ،وكان نبينا الكريم يوصي بصلة الخالة
 .والخطايا

فاقاالا: ياا راُسولا  ملسو هيلع هللا ىلصراُجاًل أاتاى الن ِبي  أان   ،من حديث اْبِن ُعمارا ( 7)بسنده( 6)الترمذياإلمام أخرج ( 44
ْبُت ذاْنًبا عاِظيًما فاهاْل ِلي تاْوباٌة؟ قاالا:  ،اَّلل ِ  ؟»ِإنِ ي أاصا هاْل لاكا ِمْن »قاالا:  ،قاالا: الا « هاْل لاكا ِمْن ُأم  

الاة ؟  ( 8)«فاِبر هاا»قاالا:  ،قاالا: ناعامْ « خا

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، يًا: رجال اإلسناد:ثان
بن عبيد أو على أو ابن أبى شعيرة، الهمدانى، أبو إسحاق السبيعى الكوفى، توفي:  هللا بن عبد عمرو -

 هـ وقيل قبل ذلك بـ الكوفة  129
 قال ابن حجر: ثقة مكثر عابد، اختلط بأخرة.

تالط أبي إسحاق واحتجوا به مطلقا وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء ولم يعتبر أحد من األئمة ما ذكر من اخ
 من حديثه. 

 (.94(، المختلطين للعالئي )ص:423تقريب التهذيب )ص:مصادر الترجمة:
بن بطال البكري القرطبي البلنسي، محدث مالكي، ُيعرف بـ )ابن اللحام(،  بن خلف ( ابن بطال: أبو الحسن علي1)

 هـ. 449مر الطلمنكي، من مؤلفاته: )شرح صحيح البخاري(، ت من شيوخه: أبو ع
 (.1/68(، موسوعة األعالم )104الوفيات واألحداث )ص:

 (.8/90شرح صحيح البخارى البن بطال )( 2)
 (.7/506فتح الباري البن حجر )( 3)
 (.4/423إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، )( 4)
 (.532/18للعباد ) أبو داودشرح سنن ( 5)
 .1904حديث  باب ما جاء في بر الخالة، ، (4/314) سنن الترمذي ،( 6)
بن ُسوَقَة، َعْن َأِبي  ، َعْن ُمَحمادِ ) محمد بن خازم( َقاَل: َحداثََنا َأُبو ُمَعاِوَيةَ ) محمد بن العالء( َحداثََنا َأُبو ُكَرْيبٍّ ( 7)

، َعْن اْبِن ُعَمرَ  َبْكرِ   .) بن الخطاب(بن َحْفصٍّ
 دراسة الحديث:( 8)

 أواًل: تخريج الحديث:
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المطلبالسابع

جةالتواصلمعالزو

 

وجعله شعيرة من شعائر دينه الحنيف الذي ارتضاه لعباده  ،شرع هللا سبحانه وتعالى الزواج
وجعل لهم األسوة في ذلك بمن بعثهم وأرسلهم من األنبياء والمرسلين  ،وحثهم عليه ورغبهم فيه

ياًة َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُساًل ِمْن َقْبِلَك } :صلوات هللا عليهم أجمعين حيث قال تعالى َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزَواًجا َوُذرِ 
 مٍّ كَ كل ذلك لما فيه من حِ  ،[38]الرعد: {َوَما َكاَن ِلَرُسولٍّ َأْن َيْأِتَي ِبآَيةٍّ ِإالا ِبِإْذِن اّللِا ِلُكلِ  َأَجلٍّ ِكَتابِ 

افة وعلى البشرية ك ،تعود على اإلنسان بخير دنياه وآخرته ،وما يحققه من مصالح وأهداف ،بالغة
 .بصالح حالها ومآلها

ومودة وألفة  ،وتواصل بين الزوجة وزوجها ،فالزواج طمأنينة للقلب واستقرار وسكينة
َوِمْن آَياِتِه } :فقد قال تعالى ،كل ذلك من أجل الوصول الي أسرة مسلمة متماسكة ،وتسامح ورحمة

ْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَوداًة َوَرْحَمًة ِإنا ِفي َذِلَك آَلَياتٍّ ِلَقْومٍّ َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإلَ 
 .[21]الروم: {َيَتَفكاُرونَ 

ه بعضهم من األعمال وقد عد   ،والزواج يحصل به تكوين األسرة الصالحة التي هى نواة المجتمع
 كاح على التخلي لنوافل العبادة بأناستدل على تفضيل الن (:1)قال ابن القيم ،التي تقدم على النوافل

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عثمان بن سهلمن طريق بنحوه ،  ،4/171، 7261الحاكم في مستدركه، كتاب البر والصلة، حديث  أخرجه
، 435ابن حبان في صحيحه، باب ذكر استحباب بر المرء خالته اذا لم يكن له والدان، حديث  وأخرجه،  العسكري

كالهما ) سهل بن عثمان و يعقوب الدورقي( عن أبو معاوية ،  الدورقي، يعقوبمن طريق بنحوه ،  ،2/177
 ، عن محمد بن سوقة ، به .معاوية أبوبمثله ، من طريق ، 8/241، 4624أحمد في مسنده، حديث  أخرجهو 

 إسناده متصل ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال اإلسناد:
،  (218/ 3« )التعليق الرغيب» -حيح ص األلباني الق .، ورجاله ثقاتإسناده صحيح  ثالثًا: الحكم على اإلسناد:

وأبو بكر بن حفص ،  أبو معاوية: هو محمد بن خازم ، نإسناده صحيح على شرط الشيخي شعيب األرنؤوط وقال
 هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص، واسمه عبد هللا، مشهور بكنيته، روى له الجماعة.

بن سعد، من أعالم اإلصالح الديني في القرن الثامن  بن أيوب بن أبي بكر لجوزية: هو محمدابن قيم ا (.3/158بدائع الفوائد، )( 1)
هـ في دمشق وتتلمذ على يد ابن تيمية، حيث تأثر به تأثًرا كبيًرا وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه. وُسجن ابن قيم  691الهجري، ولد عام

ق بعد وفاة ابن تيمية. ومن أبرز كتب ابن قي م الجوزية: أعالم الموق عين؛ زاد المعاد؛ الجوزية وُعذِ ب عدة مرات، وأطلق من سجنه بقلعة دمش
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َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُساًل ِمْن َقْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزَواجًا }هللا تعالى اختار النكاح ألنبيائه ورسله فقال تعالى: 
ياةً  مه عشر سنين في واقتطع من زمن كلي {َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَيْسُكَن ِإَلْيَها}وقال في حق آدم:  {َوُذرِ 

 .مهر الزوجة ومعلوم مقدار هذه السنين العشر في نوافل العبادات ،رعاية الغنم

فمثاًل عند  ،أروع األمثلة في شتي مجاالت الحياة ملسو هيلع هللا ىلصولقد ضرب لنا رسولنا المصطفي 
بل  ،ال إسراف وال تبذير وال شهرة وتفاخر وتكاثر ،كان يعقد زواجًا بسيطًا غير متكلفٍّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصزواجه 

غير متكلف في ذلك ماال يطيق على  ،ن ينفق فيه ما توفر له وقدر عليه من وليمة مناسبةكا
 .بسيطة ومتواضعة تبتعد كل البعد عن المظاهر الزائفة ،ملسو هيلع هللا ىلصهذه حياته  ،حسب حاله

وألن العالقة الزوجية عالقة تواصلية يجب أن يتفهم كل طرف الطرف اآلخر بعمق وذلك 
وأول تواصل يحدث في بيت الزوجية أن يبادر الزوج  ،(1)ر والكالمعن طريق المناقشة واالستفسا

َفِإَذا َدَخْلُتْم ُبُيوتًا َفَسلِ ُموا َعَلى َأْنُفِسُكْم َتِحياًة ِمْن ِعْنِد اّللِا ُمَباَرَكًة } :أهله بأطيب التحيات فقد قال تعالى
َتِحياًة ِمْن  ها الذين هم منكم دينا وقرابةفابدؤوا بالسالم على أهل"[ قال الزمخشري 61]النور: {َطيِ َبًة 

 .(2)"مشروعة من لدنه ،ِعْنِد اّللِا أي ثابتة بأمره

ألمر  ومن حسن التواصل مع الزوجة معاشرتها بالمعروف حتي ولو كنت كارهًا لها امتثاالً 
َسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَيْجَعَل اّللاُ ِفيِه َوَعاِشُروُهنا ِباْلَمْعُروِف َفِإْن َكِرْهُتُموُهنا َفعَ } :هللا تعالى الذي قال

 [.19]النساء: {َخْيًرا َكِثيًرا

أهله أنه كان يحادثهن ويسامرهن ويالعبهن ويتقرب إليهن بكل  ملسو هيلع هللا ىلصومن حسن معاشرة النبي 
 .وهو رجل الدولة وسيد المرسلين ونبي هذه األمة ،ما يدخل السرور إلى قلوبهن

ةا ( 1)بسنده ( 3)اريالبخاإلمام أخرج ( 45 باُش ياْلعاُبونا ِبِحرااِبِهمْ »قاالاْت:  ،من حديث عااِئشا  ،كاانا الحا
تاراِني راُسوُل اَّلل ِ  ِرفُ  ،واأاناا أاْنُظرُ  ملسو هيلع هللا ىلصفاسا ت ى ُكْنُت أاناا أاْنصا اِرياِة  ،«فاماا ِزْلُت أاْنُظُر حا فااْقُدُروا قاْدرا الجا

ن ِ  ِديثاِة السِ  ُع الل   ،الحا  .(2)ْهوا تاْسما

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) هـ ، انظر األعالم للزركلي751ام رحمه هللا عالطي ب ابن قيم الجوزية، وتوفي مدارج السالكين؛ الوابل الصي ب من الكلم 
 .http://www.mawsoah.net ( والموسوعة العربية العالمية6/56
 .28صديناميكية العالقات األسرية، ( 1)
 (.3/258تفسير الزمخشري )( 2)
 .5190كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع األهل، حديث ، (7/28)، صحيح البخاري( 3)

http://www.mawsoah.net/
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 .(3) كانت يومئذ بنت خمس عشرة أو أزيد  أي القريبة العهد بالصغر وقد 

والتأسى  ،فيه جواز نقل األخبار عن حسن المعاشرة وضرب األمثال بها" (:4)قال المهلب
 ،فتمثله النبي ،أال ترى أن أم زرع أخبرت عن أبى زرع بحسن عشرته ،بأهل اإلحسان من كل أمة

. وفيه: جواز تذكير الرجل امرأته بإحسانه إليها؛ ألنه لما جاز من النساء "لسالماو  الصالة عليه
وفيه قصة الحبشة أن تفسير حسن المعاشرة هو الموافقة  ،جاز تذكيرهن باإلحسان ،كفران العشير

والصبر على أخالق النساء والصبيان في غير المحرم من  ،والمساعدة على اإلرادة غير المحرمة
 ن كان الصابر كارًها لما يحبه أهله.وا   ،اللهو

ويسعي  ،وعلى هذا فإنه يجب على كل من الزوجين أن يفهم كل منهما احتياجات شريكه
وبدون ذلك ال يكمن أن تستمر  ،فهدف التواصل بينهما هو تحقيق احتياجات بعضهما ،الي تحقيقها
ائشة رضي هللا عنها ومتي يعرف مشاعر وأحاسيس أمنا ع ملسو هيلع هللا ىلصولقد كان رسولنا الكريم  ،عالقتهما

 .وتواصلهما ولم يتحقق له ذلك إال لحسن عشرتهما ،تكون غاضبة ىتكون راضية عنه ومت

ةا راِضيا اَّلل ُ عاْنهاا( 1)بسنده( 5)البخارياإلمام أخرج ( 46 قاالاْت: قاالا ِلي راُسوُل  ،من حديث عااِئشا
اْعلاُم ِإذاا ُكْنِت عانِ ي : »ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ِ  لاي  غاْضباى ،رااِضياةً ِإنِ ي ألا ذاا ُكْنِت عا قاالاْت: فاُقْلُت: ِمْن أاْينا تاْعِرُف « وااِ 

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) محمد بن شهاب(هري، عن الز ) بن راشد(، أخبرنا معمر) بن يوسف(بن محمد، حدثنا هشام هللا ( حدثنا عبد1)
 ، عن عائشة، قالت.) بن الزبير( عن عروة

 دراسة الحديث:( 2)
 أواًل: تخريج الحديث: 

، 5236باب نظر المرأة إلي الحبش ونحوهم من غير ريبة، حديث  البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، أخرجه
، 1/98، 454المسجد، حديث  وكتاب الصالة، باب أصحاب الحراب فيمن طريق األوزاعي ، ، بنحوه، 7/38

وكتاب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في من طريق صالح بن كيسان ، بنحوه، 
 ملسو هيلع هللا ىلصوكتاب المناقب، باب قصة الحبش وقول النبي من طريق الليث ، ، بمعناه، 2/23، 988البيوت والقرى، حديث 
مسلم في صحيحه، كتاب صالة العيدين،  وأخرجهمن طريق عققيل ،  معناه، ب4/185، 3530يا بني أرفدة، حديث 

من طريق عمرو ، خمستهم ) ،  بلفظه ،2/608، 892معصية فيه، حديث باب الرخصة في اللعب الذي ال 
 األوزاعي و صالح بن كيسان و الليث و عقيل و عمرو( عن الزهري ، به .

 ه ثقات.إسناده متصل، ورجال ثانيًا: رجال اإلسناد:
 (.8/92إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )( 3)
المهل ب بن أبي صفرة األزدي وكنيته أبو ، وابن المهلب : هو (7/298صحيح البخارى البن بطال ) شرح( 4)

 .عامال على خراسان الحجاجعينه  .خراسانعلى  األمويينسعيد، هو من والة 
 .5228كتاب النكاح، باب غيرة النساء ووجدهن، حديث ، ( 7/36صحيح البخاري )( 5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
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؟ فاقاالا: " أام ا ِإذاا ُكْنِت عانِ ي رااِضياةً  م د   ،ذاِلكا رابِ  ُمحا : الا وا لاي  غاْضباى ،فاِإن ِك تاُقوِلينا ذاا ُكْنِت عا  ،وااِ 
رابِ  ِإْبرااِهيما " قاالا  ْل وااَّلل ِ ياا راُسولا اَّلل ِ ُقْلِت: الا وا ماا أاْهُجُر ِإال  اْسماكا  ،ْت: ُقْلُت: أاجا

(2). 

 :تعاهده لنسائه التسعة بالزيارة والسؤال عن أحوالهن ،ألهله  ملسو هيلع هللا ىلص ومن حسن عشرته

د ثاُهْم أان  ناِبي  اَّلل ِ بن  من حديث أاناسا ( 4)بسنده( 3)البخارياإلمام أخرج ( 47 انا كا  ملسو هيلع هللا ىلصمااِلك  حا
اِئهِ » لاى ِنسا ِئذ  ِتْسُع ِنْسواة   ،ِفي الل ْيلاِة الوااِحداةِ  ،ياُطوُف عا لاُه ياْوما  ( 5)«وا

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) عروة بن  ، عن أبيه) بن عروة(، عن هشام) حماد بن أسامة(بو أسامةبن إسماعيل، حدثنا أ حدثنا عبيد( 1)
 .ملسو هيلع هللا ىلص، عن عائشة رضي هللا عنها، قالت: قال لي رسول هللا الزبير(

 دراسة الحديث:( 2)
 أواًل: تخريج الحديث:

بنحوه ، 8/21، 6078ن لمن عصي، حديث ، كتاب األدب، باب ما يجوز من الهجراأخرجه البخاري في صحيحه
،  4/1890، 2439عنه، حديث  مسلم كتاب الفضائل، باب فضل عائشة رضي هللا وأخرجه، طريق عبدة  ، من

  ) عبدة و أبو أسامة (عن هشام بن عروة ، به .كالهما بنحوه ، من طريق أبو أسامة ، 
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال اإلسناد:

بن سعد كان كثير الحديث ويدلس ويبين  هم أبو أسامة الكوفي، قالبن زيد القرشي موال بن أسامة حماد -
تدليسه، قال عنه ابن حجر ثقة ثبت ربما دلس،، ولقد عده ابن حجر من المرتبة الثانية من مراتب 

 المدلسين الذين ال يضر تدليسهم.
، سبقت ترجمته )  بالتدليس ، وال يضر تدليسهبن العوام: تابعي صغير مشهور  بن الزبير بن عروة هشام -

 ( . 31ص
 (.26( و)ص:30(، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص:3/2تهذيب التهذيب )مصادر الترجمة:

كتاب الغسل، باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء: يحتجم  (،1/65صحيح البخاري )( 3)
ن لم يتوضأ  .284، حديث الجنب، ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه، وا 

 بن مالك حدثهم. بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، أن أنس بن حماد، قال: حدثنا يزيد األعلى حدثنا عبد( 4)
 دراسة الحديث:( 5)

 أواًل: تخريج الحديث:
بلفظه ، من طريق مسدد ، ، 7/3، 5068أخرجه البخاري في صححه، كتاب النكاح، باب كثرة النساء، حديث 

 بلفظه ، من طريق عبد األعلي بن حماد ، ، 7/34، 5215ه في غسل واحد، حديث اف علي نسائوباب من ط
مسلم في صحيحه، كتاب الحيض،  وأخرجهكالهما ) مسدد و عبد األعلي بن حماد ( عن يزيد بن زريع ، به ، 

 ام ، به .بمعناه ، من طريق شعبة عن هش،  1/249، 309ستحباب الوضوء، حديث باب جواز نوم الجنب وا
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات ثانيًا: رجال اإلسناد:
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كما  ،أمته إلى ما ينبغي أن تكون عليه العشرة الزوجية بقوله ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلك فقد دل النبي 
 .دلهم على ذلك بفعله

ْيراةا ( 2)بسنده( 1)مسلماإلمام أخرج ( 48 ماْن كاانا ُيْؤِمُن ِباهلِل »قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   من حديث أاِبي ُهرا
ْير  أاْو ِلياْسُكتْ  ،وااْلياْوِم اْْلِخرِ  ِهدا أاْمرًا فاْلياتاكال ْم ِبخا اءِ  ،فاِإذاا شا ْرأاةا ُخِلقاْت ِمْن  ،وااْستاْوُصوا ِبالنِ سا فاِإن  اْلما

لاِع أاْعالا  ،ِضلاع   ْيء  ِفي الضِ  ن  أاْعواجا شا ْرتاهُ  ،هُ وااِ  ْل أاْعواجا  ،ِإْن ذاهاْبتا ُتِقيُمُه كاسا ْن تاراْكتاُه لاْم يازا  ،وااِ 
ْيرًا اِء خا  .(3)«اْستاْوُصوا ِبالنِ سا

 ،ليكون ذلك أدعى إلى قبول وصيته ،بين الوصية بهنا وبيان حقيقتهن ملسو هيلع هللا ىلصفانظر كيف جمع النبي 
ن يصبر عليها وال يؤمل أن تكون فإن من الواجب على الرجل أ ،ألنه إذا كان طبعها العوج

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ وقيل  156بن أبى عروبة: مهران العدوى، أبو النضر، اليشكرى موالهم، البصرى، المتوفي:  سعيد -
 هـ، قال ابن حجر: ثقة حافظ، له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس فى قتادة. 157

بن سعيد القطان، واعتبره العلماء من الطبقة  بن الحارث ويحيى بن زريع وخالد عالئي: وأثبتهم فيه: يزيدقال ال
 ، وحديثه هنا رواه يزيد بن زريع .وال يضر تدليسهطبقات المدلسين ، الثانية من 
تب الموصوفين (، تعريف أهل التقديس بمرا43(، المختلطين للعالئي )ص:4/63تهذيب التهذيب )مصادر الترجمة:
 (.31بالتدليس )ص:

 (.1468، حديث )بالنساءكتاب الرضاع، باب الوصية ، (2/1091صحيح مسلم ، )( 1)
، َعْن َزاِئَدةَ  بن َأِبي َشْيَبَة، َحداثََنا ُحَسْينُ  َحداثََنا َأُبو َبْكرِ ( 2) ، َعْن َأِبي )بن عمار(، َعْن َمْيَسَرةَ ) بن قدامة( بن َعِلي ٍّ

 َقاَل. ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن الناِبيِ  لمان مولى عزة() سَحاِزمٍّ 
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
، 3331أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث األنبياء، باب خلق آدم صلوات هللا عليه وذريته، حديث 

"  ملسو هيلع هللا ىلص، باب المدارة مع النساء، قول النبي ، وكتاب النكاحبنحوه ، من طريق أبو كريب وموسي بن حزام ، 4/133
مختصرًا ، من طريق اسحاق بن نصر، ثالثتهم ) أبو كريب وموسي بن ،7/26، 5184إنما المرأة كالضلع " حديث 

 حزم و اسحاق بن نصر( عن حسين بن علي ، به .
 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال اإلسناد:



73 
 

ولذلك كان طلب استقامتهن على  ،فإنها تصير إلى ما ُجِبلت عليه وال بد ،مستقيمة على الصراط
 (:1)النحو األعدل مثار تعجب الشعراء حتى قال بعضهم

َلع العوجاُء ليست تقيمها  أال ِإن تقويم الضلوع انكسارها هي الضِ 

 أليس عجيبًا ضعفها واقتدارها الفتىأيجمعن ضعفًا واقتدارًا على 

وراحة ا ألن ذلك مدعاة لطمأنينة نفسه ،إعالن الحب والود لها ،ومن حسن بر الزوجة وصلتها
 .ملسو هيلع هللا ىلصوكمال صفاتها وسيرها على نهج نبينا  ،قلبها

ةا رضي هللا عنها( 3)بسنده( 2)مسلماإلمام أخرج ( 49 لاى نِ  ،من حديث عااِئشا اِء قاالاْت: ماا ِغْرُت عا سا
نِ ي لاْم ُأْدِرْكهاا ،ملسو هيلع هللا ىلصالن ِبيِ   ةا وااِ  ِديجا لاى خا كاانا راُسوُل هللِا  ،ِإال  عا اةا  ملسو هيلع هللا ىلصقاالاْت: وا فاياُقوُل:  ،ِإذاا ذاباحا الش 

ةا » ِديجا ْبُتُه ياْوًما« أاْرِسُلوا ِبهاا ِإلاى أاْصِدقااِء خا ةا ؟ فاقاالا: راُسوُل  ،قاالاْت: فاأاْغضا ِديجا  ملسو هيلع هللا ىلصهللِا فاُقْلُت: خا
 .(4)«ِإنِ ي قاْد ُرِزْقُت ُحب هاا»

في  موافقًا لهن   ،حريصًا وصابرًا عليهن   ،مراعيًا لمشاعرهن   ،بارًا بأزواجه ،ملسو هيلع هللا ىلصهكذا كان رسول هللا 
 .فال بد لنا أن ننتهج نهجه في معاملتنا لنسائنا ،بأزواجه ملسو هيلع هللا ىلصفهذا كله من بره  ،غير محظور

                                                           

وهو شاعر لم تذكر المصادر الشيء الكثير عن حياته، ولكنه دخل على  ، بن ذبيان المازني هو: حاجب( 1)
بن مروان، ثم  الملك بعض خلفاء وأمراء بني أمية شاكيًا إليهم الجدب الذي أصاب العرب، فها هو يدخل على عبد

بن الوليد  الملك على العراق، وله قصيدة يخاطب فيها مسلمة بن عبد بن المهلب حينما واله سليمان من بعده يزيد
 بن المهلب، وهجا ثابت قطنة. في نفس الشأن، وقد مدح يزيد

(، وانظر شمس العلوم ودواء كالم العرب 3/368( واألول منهما في المقاييس: )1107معجم الشعراء العرب )ص: 
 (.6/3990من الكلوم )

 (.2435)حديث  عنها،ديجة أم المؤمنين رضي هللاكتاب الفضائل، باب فضل خ، (4/1888( صحيح مسلم ، )2)
، َعْن ِهَشامِ  بن ُعْثَماَن، َحداثََنا َحْفُص  ( َحداثََنا َسْهلُ 3) ، َعْن َعاِئَشَة، ) عروة بن الزبير(بن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيهِ  بن ِغَياثٍّ

 َقاَلْت.
 دراسة الحديث:( 4)

 أواًل: تخريج الحديث:
 ي .دون اإلمام البخار في صحيحه، اإلمام مسلم به  انفرد 

 ، إال أن فيه : إسناده متصل، ورجاله ثقاتثانيًا: رجال اإلسناد:
بالتدليس ، وال يضر تدليسه ، سبقت ترجمته بن العوام: تابعي صغير مشهور  بن الزبير بن عروة هشام -

 ( . 31)ص
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المطلبالثامن

التواصلمعالخادم

 

بن ا فمنهم أنس ،يقومون على خدمته وتلبية احتياجاته ،العديد من الخدم ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان للنبي 
عامر الجهني بن  وعقبة ،مسعود صاحب نعله وسواكهبن  هللا عبدو  ،وكان على حوائجه ،مالك

رباح بن  وبالل ،وكان صاحب راحلته ،َأْسَلُع ْبُن َشِريكِ  ،يقود به في األسفار ،صاحب بغلته
وأمه أم أيمن موليا  ،عبيدبن  وأيمن ،وأبو ذر الغفاري ،موليا أبي بكر الصديق ،وسعد ،نالمؤذ
 .(1)وكان أيمن على مطهرته وحاجته ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

فإن هللا سخرهم رضي هللا  ،وال ريب أنهم قد أصابهم من الشرف ما ال يعلم قدره إال هللا
 ،وقد علموا أيا شرفٍّ يكتسبوه ،المه عليهعنهم وأرضاهم ليكونوا خدمًا لسيد الخلق صلوات هللا وس

فخدمته عليه الصالة والسالم  ،ملسو هيلع هللا ىلصفلذلك كانوا يفتخرون رضي هللا عنهم بأنهم كانوا يخدمون النبي 
 .شرِف عظيم

وطرق تواصله  ،بهم ملسو هيلع هللا ىلصبل لنبين مدى عنايته  ،ولسنا هنا بصدد سرد سيرتهم وقصصهم
 .لهم ملسو هيلع هللا ىلصومدي رعايته  ،معهم

دون تفريق بين ضعيف  ،وأنزلهم منازل تليق بهم ،قوق الخدم ابتداءً ولقد حفظ اإلسالم ح
 .بل بأتقاهم هلل عز وجل ،وقوي

ْعُرورِ ( 3)بسنده( 2)مسلماإلمام أخرج ( 50 ْيد  بن  من حديث اْلما باذاِة  ،ُسوا ْرناا ِبأاِبي ذار   ِبالر  قاالا: مارا
ِمِه ِمْثُلهُ  لاى ُغالا ماْعتا باْيناُهماا كااناْت ُحل ةً فاُقْلناا:  ،واعليه ُبْرٌد واعا فاقاالا: ِإن ُه كاانا باْيِني  ،ياا أاباا ذار   لاْو جا
مٌ  باْينا راُجل  ِمْن ِإْخوااِني كاالا ِمي ةً  ،وا كااناْت ُأمُُّه أاْعجا كااِني ِإلاى الن ِبيِ   ،فاعاي ْرُتُه ِبُأمِ هِ  ،وا فالاِقيُت  ،ملسو هيلع هللا ىلصفاشا

                                                           

 (.1/113زاد المعاد في هدي خير العباد، )( 1)
لباسه مما يلبس وال يكلفه ما يغلبه،  كتاب األيمان، باب إطعام ،( 3/1282صحيح مسلم )( 2) المملوك مما يأكل وا 

 . ( 1661)حديث
بن  ، َعِن اْلَمْعُرورِ ) سليمان بن مهران(، َحداثََنا اأْلَْعَمُش ) بن الجراح(بن َأِبي َشْيَبَة، َحداثََنا َوِكيعِ  ( َحداثََنا َأُبو َبْكرِ 3)

 أبي ذر ) جندب بن جنادة( . عن ُسَوْيدٍّ 
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اِهِلي ةٌ  ،ا أاباا ذار   يا »فاقاالا:  ،ملسو هيلع هللا ىلصالن ِبي   بُّوا  ،ُقْلُت: ياا راُسولا هللاِ  ،«ِإن كا اْمُرٌؤ ِفيكا جا الا سا ب  الرِ جا ماْن سا
اِهِلي ةٌ  ،ياا أاباا ذار   »قاالا:  ،أابااُه واُأم هُ  عالاُهُم هللُا تاْحتا أاْيِديُكمْ  ،ُهْم ِإْخوااُنُكمْ  ،ِإن كا اْمُرٌؤ ِفيكا جا  ،جا

فاِإْن كال ْفُتُموُهْم  ،واالا ُتكالِ ُفوُهْم ماا ياْغِلُبُهمْ  ،واأاْلِبُسوُهْم ِمم ا تاْلباُسونا  ،وُهْم ِمم ا تاْأُكُلونا فاأاْطِعمُ 
 .(1)«فاأاِعيُنوُهمْ 

 ،ومن مظاهر حفظ اإلسالم لحقوق الخدم أن راعى حقهم في التعامل معهم بألفاظ تليق بهم
 .أو إهانة ،أو سب ،دون تجريح

ْيراةا ( 3)بسنده( 2)مسلماإلمام  أخرج (51 ُدُكْم »قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصأان  راُسولا هللِا  ،من حديث أاِبي ُهرا الا ياُقولان  أاحا
ِبيُد هللاِ  ْبِدي واأاماِتي ُكلُُّكْم عا اِئُكْم ِإمااُء هللاِ  ،عا ُكلُّ ِنسا فاتاايا  ،وا اِرياِتي وا جا ِمي وا لاِكْن ِلياُقْل ُغالا وا

فاتااِتي  .(4)«وا

                                                           

 سة الحديث:درا( 1)
 أواًل: تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اإليمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية وال يكفر صاحبها الرتكابه وال 
العبيد إخوانكم  ملسو هيلع هللا ىلصوكتاب العتق، باب قول النبي بنحوه ، من طريق واصل األحدب ، ، 1/15، 30بالشرك، حديث 

، وكتاب األدب، باب ما ينهي بنحوه ، من طريق واصل األحدب ، 3/149، 2545فأطعموهم مما تأكلون، حديث 
بلفظه ، من طريق األعمش ، كالهما ) واصل األحدب و األعمش( ، 8/16، 6050اب واللعن، حديث من السب

 . عن المعرور بن سويد ، به 
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال اإلسناد:

وقد سبقت دراسته ،  ال يضر تدليسهم.و العمش محدث الكوفة وقارؤها وكان يدلس بن مهران ا سليمان -
 ( .33)ص

 لسيد، واألمة والمولي وا كتاب األلفاظ من األدب، باب حكم إطالق لفظة العبد، (4/1764صحيح مسلم ، )( 2)
 (.2249)حديث

، َواْبُن ُحْجرٍّ بن َأيُّوَب، َوُقتَْيَبُة َيْعِني اْبَن َسِعي َحداثََنا َيْحَيى(3) ، َعِن ) على بن حجر(دٍّ ، َقاُلوا: َحداثََنا ِإْسَماِعيُل ُهَو اْبُن َجْعَفرٍّ
 ، َقاَل.ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنا َرُسوَل هللِا ) عبد الرحمن بن يعقوب(َعْن َأِبيهِ  ) بن عبد الرحمن(اْلَعاَلِء،

 دراسة الحديث:( 4)
 أواًل: تخريج الحديث:

، 2552وأمتي، حديث بخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب كراهية التطاول علي الرقيق وقوله: عبدي أخرجه ال
 .من طريق همام بن منبه ، عن أبي هريرة ،  ، بنحوه3/150

 إسناده متصل ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال اإلسناد:
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 ،لخدمه وهو كان أحدهم ملسو هيلع هللا ىلصمالك رضي هللا عنه في حسن معاملته بن  ولقد ذكر أنس
عشر سنين لم يقل له رسول  ،كيف ال وقد خدمه أنس رضي هللا عنه ،كالمًا يكتب بمداد من ذهب

 .تفعل كذالم لم فعلت كذا ولم  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ِديناةا  ملسو هيلع هللا ىلصا قاِدما راُسوُل اَّلل ِ قاالا: لام   ،من حديث أاناس  ( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج ( 52 ذا  ،الما أاخا
ةا ِبياِدي ِإن  أاناًسا ُغالاٌم كايِ ٌس  ،فاقاالا: ياا راُسولا اَّلل ِ  ملسو هيلع هللا ىلصفااْنطالاقا ِبي ِإلاى راُسوِل اَّلل ِ  ،أاُبو طاْلحا

فاِر فاوااَّلل ِ ماا قاالا  »قاالا:  ،فاْلياْخُدْمكا  ِر واالس  داْمُتُه ِفي الحاضا ناْعتا هاذاا فاخا ناْعُتُه ِلما صا ْيء  صا ِلي ِلشا
ْيء  لاْم أاْصناْعُه ِلما لاْم تاْصناْع هاذاا هاكاذاا ،هاكاذاا  .(3)«واالا ِلشا

لخادمه  ملسو هيلع هللا ىلص ما قال رسول هللا ،والمخالطة الدائمة ،خالل عشر سنين من المعايشة التامة
ق به يومًا وال اعترض على فعل ما ضا ،عن التعنيف أو السب أو الضرب واإليالمفضالً  ،أف قط
 ،وجرأة االختيار على صغر سنه وحداثة خبرته ،وحرية التصرف ،بل أعطاه الثقة بنفسه ،أو ترك

غير أنه ال بد قطعًا أن يحدث خالل عشر  ،فكان أنس رضي هللا عنه خير خادم ألكرم مخدوم
أخطاء لم  ،ملسو هيلع هللا ىلص سنوات تصرفات قل ت أو كثرت من أنس يمكنها أن تستثير غضب رسول هللا

نما أتت من جهة اختالف وجهات النظر أوفهم ألمر ما على خالف ما  ،يتعمدها أنس بالطبع وا 
 أغضى تفضالً  ملسو هيلع هللا ىلص لكن رسول هللا ،أو حداثة السن أو شيء من هذا القبيل ،ملسو هيلع هللا ىلص أراده رسول هللا

حسانًا ورحمة وتعليماً و  فس عند وكيف يكون ضبط الن ،كيف يكون العفو عند المقدرة ،لألمة ا 
ال وهو يستحث المؤمنين صباح مساء  مَ ولِ  ،وفوق هذا كيف يكون اإلحسان مقابل اإلساءة ،الغضب

َماَواُت َواأْلَْرُض أُِعداْت ِلْلُمتاِقيَن الاِذيَن } :كما قال تعالى َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرةٍّ ِمْن َربِ ُكْم َوَجناةٍّ َعْرُضَها السا

                                                           

 .6911حديث ، ، كتاب الديات ، باب من استعان عبدًا أو صبيًا ( 9/12صحيح البخاري )( 1)
 ، قال.) بن مالك(، عن أنس) بن صهيب(العزيز بن إبراهيم، عن عبد بن زرارة، أخبرنا إسماعيل حدثني عمرو( 2)
 دراسة الحديث:( 3)

 أوالا: تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صالحًا له ونظر األم 

، وكتاب األدب، باب حسن بنحوه ، من طريق ابن علية عن عبد العزيز، 4/11، 2768جها لليتيم، حديث وزو 
مسلم في  وأخرجه من طريق ثابت البناني، ،مختصراً ، 8/14، 6038البخل، حديث  الخلق والسخاء وما يكره من

من طريق ، بنحوه، 4/1804، 2309أحسن الناس خلقًا، حديث  ملسو هيلع هللا ىلصصحيحه، كتاب الفضائل، باب كان رسول هللا 
 بن مالك رضي هللا عنه. عن أنس) عبد العزيز وثابت بن أنس(كالهما ثابت بن أنس ، 

 إسناده متصل، ورجاله ثقات.انيًا: رجال اإلسناد:ث
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را  رااِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النااِس َواّللاُ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ ُيْنِفُقوَن ِفي السا ]آل عمران: {اِء َوالضا
133، 134]. 

بالخـدم لم تكن مقصورة على مشاركته إياه فى المطعم والمجلس، إنما تعدت  ملسو هيلع هللا ىلص ورحمته
ولو  ،ى عطفًا وأرفع تكرمًا وأروع إحساناذلك إلى ما هو أوسع رحمة وأعلى رفقًا وأجل شفقة وأسم

ر ،ويعوده إذا مرض ،يدعو له إذا خدم ،كان خادمه من أعدائه يعذره إذا و  ،ويعفو عنه إذا قص 
 .اعتذر

 .وهو النبي الكريم الذي دعا لخادمه أنس رضي هللا عنه فهل بعد ذلك من بر أو صلة

ْنهُ من حديث أانا ( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج ( 53  قاالا: قاالاْت ُأمِ ي: ياا راُسولا  ،س  راِضيا اَّلل ُ عا
اِدُمكا أاناٌس  ،اَّلل ِ  لاداهُ  ،الل ُهم  أاْكِثْر ماالاهُ »قاالا:  ،اْدُع اَّلل ا لاهُ  ،خا وا بااِرْك لاُه ِفيماا أاْعطاْيتاهُ  ،وا  ( 3)«وا

 .ولو كانوا من غير المسلمين ،زيارته خدمه عند مرضهم ملسو هيلع هللا ىلصومن صلته 

                                                           

 .6344حديث كتاب الدعوات ، باب دعوة النبي صلي هللا عليه وسلم لخادمه ،  ،8/75، صحيح البخاري ( 1)
، ) بن دعامة(، عن قتادة) بن الحجاج(، حدثنا شعبة) بن عمارة(بن أبي األسود، حدثنا حرمي هللا ( حدثنا عبد2)

 رضي هللا عنه، قال.) بن مالك(عن أنس 
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
ومن خص أخاه  103أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب قول هللا تعالي " وصلي عليهم " التوبة 

وباب الدعاء بكثرة المال مع بلفظه ، من طريق سعيد بن الربيع ،  ،8/73، 6334دعاء دون نفسه، حديث بال
بلفظه ، من طريق سعيد بن الربيع ، ، 8/81، 6380وحديثبلفظه ، من طريق غندر ، ، 6378كة، حديث البر 

بن مالك رضي هللا عنه،  مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي هللا عنهم، باب فضائل أنس وأخرجه
بلفظه ، من طريق محمد بن جعفر ، أربعتهم ) سعيد بن الربيع و غندر وسعيد بن ، 4/1928، 2480حديث 

 الربيع ومحمد بن جعفر( عن شعبة بن الحجاج ، به .
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال اإلسناد:

أبي حفصة واسمه نابت أبو روح وكنيته عمارة أبو روح أيضا بن  بن عمارة بن عمارة: وهو حرمي حرمي -
 العتكي األزدي موالهم البصري، وثقه الذهبي، قال ابن أبي حاتم: صدوق، وقال ابن معين صدوق.

 قال الباحث: هو صدوق.
سداد ، الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة وال7/195، لسان الميزان 2/232تهذيب التهذيب  مصادر الترجمة:

، تهذيب 1/318، الكاشف 3/307(، الجرح والتعديل ألبن أبي حاتم 1/179(، رجال صحيح مسلم )1/210)
 .5/556الكمال في أسماء الرجال 
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ْنهُ ( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج ( 54 قاالا: كاانا ُغالاٌم ياُهوِديٌّ  ،من حديث أاناس  راِضيا اَّلل ُ عا
فاناظارا ِإلاى أاِبيِه  ،«أاْسِلمْ »فاقاالا لاُه:  ،فاقاعادا ِعْندا راْأِسهِ  ،ياُعوُدهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفاأاتااُه الن ِبيُّ  ،فاماِرضا  ،ملسو هيلع هللا ىلصياْخُدُم الن ِبي  

راجا الن ِبيُّ  ،فاأاْسلاما  ،ملسو هيلع هللا ىلصِعْنداُه فاقاالا لاُه: أاِطْع أاباا القااِسِم  واُهوا  ْمُد َّلِل ِ ال ِذي أاْنقاذاُه »واُهوا ياُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصفاخا الحا
 .(3)«ِمنا الن ارِ 

اَل } :وهذه العيادة للخادم هي بعض البر الذي أوصي به هللا تعالى في القرآن الكريم بقوله
وُهْم َوتُْقِسُطوا ِإَليْ َيْنَهاُكُم اّللاُ  ِهْم ِإنا اّللاَ  َعِن الاِذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِ يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ

 ،ر نبي الهدي والخير في هذا الوالد اليهوديث  وتأمل كيف أَ  ،[8]الممتحنة: {ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 
 فكيف ال وهو معلم البشرية حسن الخلق. ،الذي كان يخدمه ،ه وهو خادمهولد ىبإحسانه إل

ولم  ،لم تظل نظريات جوفاء ،وما أكرمها من أخالق فاضلة ،ما أعظمها من رحمة فياضة
والنبي الرحيم  ،إنما كانت واقعًا يحياه المجتمع الفاضل تأسيًا بالمربي الكريم ،تتبعثر في خطب رنانة

الذى ظل يعمل جاهدًا على غرس روح األخوة والمحبة  ،ملسو هيلع هللا ىلص حمة هللا للعالمينهللا ر  بن عبد محمد
والتراحم في المجتمع وتطهيره من معنى الطبقية القائمة على أساس المفاضلة بين الناس بالمال أو 

 .(4)أو غير ذلك من عرض الدنيا ،أو الوجاهة االجتماعية ،الجاه

                                                           

كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه وهل يعرض علي ، ( 2/94صحيح البخاري )( 1)
 .1356حديث  الصبى اإلسالم،

رضي هللا عنه، ) بن مالك (، عن أنس ) بن أسلم(، عن ثابت(ابن زيد )د بن حرب، حدثنا حما حدثنا سليمان( 2)
 قال.
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
 دون اإلمام مسلم .البخاري في صحيحه،  انفرد به اإلمام

 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال اإلسناد:
 .100يم، صانظر كتاب: واحة الخلق العظ( 4)
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المطلبالتاسع

رالمسلمينغي األقاربمن مع التواصل

 

ولذلك كان  ،العدل واإلحسان مطلوب ومظهر من مظاهر اإلسالم ومبدأ من مبادئه السمحة
 ولين أو قريبا ً على المسلم أن يعامل غير المسلمين بالعدل واإلحسان والصلة للكافر إن كان جارا ً 

يمنع فلم  ،واذا كان هناك مصلحة من صلته كرجاء اسالمه ،الجانب فيما ال يمنعه الشرع
اَل َيْنَهاُكُم اّللاُ َعِن الاِذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي } :اإلسالم ذلك بل أمر أن نبرهم ونقسط إليهم فقال تعالى

وُهْم َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنا اّللاَ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ   [.8: ]الممتحنة{الدِ يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ

 ،والمكافأة بالمعروف ،ال ينهاكم هللا عن البر والصلة" :1الرحمن السعدي عبدقال الشيخ 
حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين واإلخراج من  ،من أقاربكم وغيرهم ،والقسط للمشركين

 .(2)"مفسدة  ال محذور فيها وال ،فإن صلتهم في هذه الحالة ،فليس عليكم جناح أن تصلوهم ،دياركم

ولو كانا مشركين قد أشهرا  ،ووصى بهما ،ولقد أكد القرآن الكريم ضرورة بر الوالدين
ْيَنا } :األول قوله تعالى ،نجد ذلك في موضعين من كتاب هللا تعالى ،شركهما ودعوا إليه َوَوصا

ْن َجاَهَداَك ِلُتْشِرَك ِبي َما َليْ  ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا َواِ  َس َلَك ِبِه ِعْلِم َفاَل ُتِطْعُهَما ِإَليا َمْرِجُعُكْم َفُأَنبِ ُئُكْم اإْلِ
ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا } :والثاني قوله تعالى،  [8]العنكبوت: {ُلونَ ِبَما ُكْنُتْم َتْعمَ  ْيَنا اإْلِ َوَوصا

ْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشِرَك ِبي  ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليا اْلَمِصيُر  َعَلى َوْهنٍّ َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر  َواِ 
 ُثما ِإَليا َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلِم َفاَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا َواتاِبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليا 

 .[15 ،14]لقمان: {َما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبِ ُئُكْم بِ 

                                                           

هو الشيخ العالمة أبو عبد هللا عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا بن ناصر الشيخ عبد الرحمن السعدي :  (1)
ويعرف اختصارًا ابن سعدي ولد في بلدة  تميمأحد قبائل  النواصر قبيلةمن  الحمرانالسعدي من آل سعدي من 

عام ألف وثالثمائة وسبع من الهجرة النبوية، وتوفيت أمه وله من العمر أربع  محرم 12يوم  يمالقصفي  عنيزة
األنظار منذ حداثة سنه سنوات وتوفي والده وهو في السابعة، فتربى يتيمًا ولكنه نشأ نشأة حسنة، وكان قد استرعى 

 المعروف بتفسير السعدي . تيسير الكريم المنانبذكائه ورغبته الشديدة في التعلم، وهو مصنف وكاتب كتاب 
 (.857تفسير السعدي )ص:( 2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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حتي  ،وفي هذين الموضعين نجد أن القرآن الكريم دعا إلي بر الوالدين واإلحسان إليهما
ولم يقل أحد من علماء التفسير أن حكم هاتين اآليتين  ،ولو كانا كافرين وجاهداه على الشرك

  .(1)منسوخ

عن الكفر  نبغي تقييدها بما إذا أيس منه رجوعاً أن صلة الرحم الكافر ي" (:2)قال ابن حجر
لقريش  ملسو هيلع هللا ىلصأو رجى أن يخرج من صلبه مسلم كما في الصورة التي استدل بها وهي دعاء النبي 

بالخصب وعلل بنحو ذلك فيحتاج من يترخص في صلة رحمه الكافر أن يقصد إلى شيء من 
 .(3)"ذلك

من وجوب صلة الوالدين  ،ن الكريمولقد جاءت السنة النبوية موافقة لما جاء في القرآ
ن كانوا كفاراً   .وليس على الولد إثم إذا لم يطعهما في معصية هللا عز وجل ،واألقربين وا 

ْعد  بن  من حديث ُمْصعابُ ( 5)بسنده( 4)أخرج مسلم( 55 أان ُه نازالاْت ِفيِه آيااٌت ِمنا  ،عاْن أاِبيهِ  ،سا
ْعد   لافاْت ُأمُّ سا ت ى ياْكُفرا ِبِديِنهِ  اْلُقْرآِن قاالا: حا ُه أاباًدا حا قاالاْت: زاعاْمتا  ،واالا تاْأُكلا واالا تاْشرابا  ،أاْن الا ُتكالِ ما

اكا ِبوااِلداْيكا  ص  ْهدِ  ،واأاناا ُأمُّكا  ،أان  هللاا وا ت ى ُغِشيا عليها ِمنا اْلجا ثًا حا  ،واأاناا آُمُركا ِبهاذاا. قاالا: ماكاثاْت ثاالا
قااهاا ،ٌن لاهاا ُيقااُل لاُه ُعمااراةُ فاقااما ابْ  ْعد   ،فاسا لاى سا عالاْت تاْدُعو عا ل  ِفي اْلُقْرآِن  ،فاجا جا لا هللُا عاز  وا فاأاْنزا

لاى أاْن ُتْشِركا ِبي}هاِذِه اْْلياةا:  اهادااكا عا ْن جا انا ِبوااِلداْيِه ُحْسًنا وااِ  ْنسا ْيناا اإلِْ ص  وا ِفيهاا  {وا اِحْبُهما }وا صا ا وا
 .(6) {ِفي الدُّْنياا ماْعُروًفا

                                                           

 انظر: بحث صلة ذوي القربي من غير المسلمين في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، العدد التاسع.( 1)
بن محمد الكنانى العسقالنى من أئمة العلم والتاريخ  بن على حمدهو: أ هجرية 852ابن حجر العسقالنى سنة ( 2)

أصله من عسقالن بفلسطين مولده ووفاته بالقاهرة انكب على الحديث ورحل فى طلبه وولى القضاء مرة وتصانيفه 
عة األعالم كثيرة منها )الدرر الكامنة فى اعيان المائة الثامنة( وأشهرها الفتح البارى فى شرح صحيح البخارى. موسو 

 (.127(، معجم الشعراء العرب )ص:1/123)
 (.10/421فتح الباري البن حجر )( 3)
بن ابي وقاص رضي  كتاب فضال الصحابة رضوان هللا عليهم، باب فضل سعد ،(4/1877صحيح مسلم ،)( 4)

 (.1748هللا عنه،  حديث)
، َقااَل: َحداثََنا اْلَحَسنُ بن حَ  بن َأِبي َشْيَبَة، َوُزَهْيرُ  ( َحداثََنا َأُبو َبْكرِ 5) ، َحداثََنا )بن معاوية(بن ُموَسى، َحداثََنا ُزَهْيرِ  ْربٍّ

، َحداثَِني ُمْصَعبُ  ِسَماكُ  ، َعْن َأِبيهِ  بن َحْربٍّ  .)سعد بن أبي وقاص(بن َسْعدٍّ
 دراسة الحديث:( 6)

 أواًل: تخريج الحديث:
 .خاريدون اإلمام الب،  مسلم في صحيحه اإلمام انفرد به
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كما جاء في  ،ونص على ذلك صراحة ،ولقد أمر النبي المصطفي بصلة األرحام من الكافرين
  .أبي بكر رضي هللا عنهما تبن حديث أسماء

 

ا( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج ( * ْنُهما لاْت: قاا ،من حديث أاْسمااءا ِبْنِت أاِبي باْكر  راِضيا اَّلل ُ عا
لاي  ُأمِ ي واِهيا ُمْشِركاٌة ِفي عاْهِد راُسوِل اَّلل ِ   ،ُقْلُت: واِهيا رااِغباةٌ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفااْستاْفتاْيُت راُسولا اَّلل ِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصقاِدماْت عا

 ( 3)«ناعاْم ِصِلي ُأم كِ »أافاأاِصُل ُأمِ ي؟ قاالا: 

المسلمة ويستنبط  فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل ":4قال الخطابي
ن كان الولد مسلما  .(5)"منه وجوب نفقة األب الكافر واألم الكافرة وا 

وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة والسفر في زيارة القريب وتحري أسماء 
 .(6)في أمر دينها وكيف ال وهي بنت الصديق وزوج الزبير رضي هللا عنهم

ل ىودعوته إل ،ببذل الجهد في وعظه ونصيحتهتكون صلته  ،فالكافر المسالم  ىاإلسالم وا 
على دعوة عمه أبي  ملسو هيلع هللا ىلصولهذا حرص رسول هللا  ،بكافة الوسائل الشرعية المتاحة ،الطريق الصحيح

حتي نزل قول  ملسو هيلع هللا ىلصولم ييأس رسول هللا  ،حتي وهو في آخر لحظة في حياته ،طالب وهدايته لإلسالم
]القصص: {ْن َأْحَبْبَت َوَلِكنا اّللاَ َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو أَْعَلُم ِباْلُمْهَتِدينَ ِإناَك اَل َتْهِدي مَ } :هللا تعالى

56]. 

َوَقاَل َربُُّكُم } :وقد جعل هللا عز وجل الدعاء وسيلة للتواصل معه عز وجل حيث قال تعالى
اصل مع من بقي على ملة وجعله رسولنا الكريم وسيلة للتو  ،[60]غافر: {اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ 

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال اإلسناد:
 .2620، باب الهدية للمشركين، حديثكتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، 3/164صحيح البخاري،  ( 1)
، )عروة بن الزبير(، عن أبيه) بن عروة(، عن هشام) حمادبن أسامة(بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد( 2)

 بنت أبي بكر رضي هللا عنهما.عن أسماء 
 ( .9)، انظر حديث رقم دراستهسبق ( 3)
 تصانيف له محدثا أديبا فقيها كان البوستى الخطابى الخطاب بن إبراهيم بن أحمدـ ، هو ه388 سنة الخطابى(4)

 ذلك وغير السنن وأعالم السنن معالم الحديث غريب منها
 (.5/234فتح الباري البن حجر )( 5)
 جع السابق.المر ( 6)
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يا رسول هللا إن دوسًا قد كفرت فدعا  :حينما جاءه الطفيل وأصحابه فقالوا ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك قوله  ،الكفر
 .لهم رسول هللا كما جاء في صحيح مسلم

ْيراةا ( 2)بسنده( 1)مسلماإلمام أخرج ( 56 اُبُه فاقااُلوا: :قال ،من حديث أاِبي ُهرا ياا  قاِدما الطُّفاْيُل واأاْصحا
اللُهم  اْهِد داْوًسا »فااْدُع هللاا عليها فاِقيلا: هالاكاْت داْوٌس فاقاالا:  ،راُسولا هللِا ِإن  داْوًسا قاْد كافاراْت واأاباتْ 

 .(3)« وااْئِت ِبِهمْ 

ومن سماحة اإلسالم أن أباح ألهله صلة أهلهم ممن بقي على ملة الكفر بشرط أن يكونوا 
بإتباع أمر هللا عز وجل  ،وعلى المسلمين أن يراعوا ذلك ،ة المعادين منهمومنع صل ،من المسالمين
 .وبقطيعة من أمر بقطيعتهم ،بصلة من أمر بصلتهم ،واجتناب نواهيه

 ،يقاطع وال يوصل إال من باب المداراة واالتقاء لشره ،فذوي الرحم الكافر المعادي المحارب
فكثير منهم تبرأ وتخلي  ،وأتباعهم في أقربائهم وذويهم ونجد ذلك متجسدًا في عقيدة األنبياء والرسل

اَل َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِباّللِا }يقول تعالى:  ،(4)عن القرابات الكافرة الفاجرة وهذا هو صدق اإليمان
ْبَناَءُهْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َعِشيَرَتُهْم ُأوَلِئَك َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادا اّللاَ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو أَ 

يَماَن َوَأياَدُهْم ِبُروحٍّ ِمْنُه َوُيْدِخُلُهْم َجنااتٍّ َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر خَ  اِلِديَن ِفيَها َكَتَب ِفي ُقُلوِبِهُم اإْلِ
 .[22]المجادلة: {ُب اّللِا َأاَل ِإنا ِحْزَب اّللِا ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َرِضَي اّللاُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه ُأوَلِئَك ِحزْ 

 .وال يوالي أعداء الدين ،يصرح بأنه ال يوالي إال هللا وصالح المؤمنين ملسو هيلع هللا ىلصفهذا هو النبي 
                                                           

كتاب فضائل الصحابة رضي هللا عنهم جميعًا، باب من فضائل غفار، وأسلم، ، (4/1957صحيح مسلم، )( 1)
 . (2524حديث)وجهينة، وأشجع، ومزينة، وتميم، ودوس، وطيئ، 

نَ  بن عبد بن َيْحَيى، َأْخَبَرَنا اْلُمِغيَرةُ  َحداثََنا َيْحَيى( 2) )عبد ، َعِن اأْلَْعَرجِ )عبد هللا بن ذكوان(ادِ الراْحَمِن، َعْن َأِبي الزِ 
 ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل.الرحمن بن هرمز(

 دراسة الحديث:( 3)
 أواًل: تخريج الحديث:

، 4/44، 2937أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء للمشركين بالهدى والتقوي، حديث 
بنحوه ، من طريق ،  8/84، 6397دعاء للمشركين، حديث الدعوات، باب ال وكتاببنحوه ، من طريق شعيب ، 

بن عمرو  وكتاب المغازي، باب قصة دوس والطفيل عن أبي الزناد عن األعرج،( شعيب وسفيان كالهما )سفيان ، 
رج ، بنحوه ، من طريق ابن ذكوان، كالهما ) أبي الزناد و ابن ذكوان( عن األع ،5/174، 4392والدوس، حديث 

 به .
 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال اإلسناد:

 . 94صصلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة، ( 4)
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ِمْعُت راُسولا هللِا  ،اْلعااصِ بن  من حديث عاْمِرو( 2)بسنده( 1)مسلماإلمام أخرج ( 57  ملسو هيلع هللا ىلصقاالا: سا
ْيرا ِسر   ِجها  ًنا ،أاالا ِإن  آلا أاِبي»ياُقوُل:  ،ارًا غا اِلُح  ،لاْيُسوا ِلي ِبأاْوِليااءا  ،ياْعِني ُفالا صا ِليِ يا هللُا وا ِإن ماا وا

 .(3)«اْلُمْؤِمِنينا 

يَن َوَقاَل ُنوِح َربِ  اَل َتَذْر َعَلى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِ } :وهذا نوح عليه السالم قال هللا على لسانه
بنه من الغرق وأراد بفطرته أن ينجيه من إكذلك لما أراد نوح عليه السالم أن ينقذ  ،[26]نوح: {َديااًرا

[ فكان 46]هود:  {َقاَل َيا ُنوُح ِإناُه َلْيَس ِمْن أَْهِلَك ِإناُه َعَمِل َغْيُر َصاِلحٍّ }الطوفان قال له ربه تعالى: 
أقربائه  ،عصبية والدم ولذلك دخل في الكافرين الذين دعا عليهميزان القرابة الدين واإليمان ال ال

 .وأرحامه عليه السالم

دلة من الكتاب والسنة تظهر أن األصل في القريب الكافر المعادي أنه يقاطع وال فهذه األ
 .(4)يوصل اال من باب اتقاء شره وفحشه

 

 

 

                                                           

 (.215)،حديثوالبراءة منهمكتاب اإليمان، باب مواالة المؤمنين ومقاطعة غيرهم ، ( 1/197صحيح مسلم )( 1)
، َحداثََنا ُمَحما  َحداثَِني َأْحَمدُ ( 2) ، َحداثََنا ُشْعَبةُ  دُ بن َحْنَبلٍّ ، َعْن  ، َعْن ِإْسَماِعيلَ )بن الحجاج(بن َجْعَفرٍّ بن َأِبي َخاِلدٍّ

 بن اْلَعاِص، َقاَل. ، َعْن َعْمِرو)بن أبي حازم(َقْيسٍّ 
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
 طريقمن  بنحوه ، ، 8/6، 5990الرحم بباللها، حديث  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب تبل

 .، عن محمد بن جعفر ، به عباس بن  عمرو
 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ثانيًا: رجال اإلسناد:

 .95-94انظر: صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة، ص( 4)
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 .العائلةالتواصل مع ذوي الحاجات من  :المبحث الثاني

 -:مطالبثالثة تمهيد و وفيه 

 .الشهداء وأسر األسرى مع التواصل :المطلب األول

 .والمعاقين المرضي مع التواصل :المطلب الثاني

 األيتام. مع التواصل :المطلب الثالث
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تمهيدويشتملعلى:
 

أول :تعريفذويالحتياجاتالخاصةلغةواصطالحا .

 سالم لذوي االحتياجات الخاصة.: نظرة العرب قبل اإلثانياً 

 : عناية القرآن الكريم بذوي االحتياجات الخاصة.ثالثاً 

 رابعًا: نظرة الغرب لذوي االحتياجات الخاصة.
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يالمبحثالثان

التواصلمعذويالحاجاتمنالعائلة

تمهيدويشتملعلى:

.الخاصةلغةواصطالحا حاجاتتعريفذويال:أول 

:الخاصةفياللغة

يء: ما يختص  به دون غيره ،(1)الخاص والخاصة: ضد العامة  ة الشا وما يميِ زه  ،وخاصا
ة الَمِلك:  ،وجهاء القوم وأكابرهم وأشرافهم ،والخاصة الطابقة االجتماعياة العليا ،عن غيره وخاصا

 .(2)المقرابون إليه من رجال دولته

:ذويالحتياجاتالخاصةفيالصطالح

بسبب  ،بغض النظر عن أي فروق فردية ،كل مجموعة من أفراد المجتمع لىيطلق عادة ع
بحيث يتميز أفراد المجموعة بخصائص وسمات معينة تعمل إما  ،السن أو الجنس أو غير ذلك

وتوافقهم مع البيئة التي  ،على إعاقة نموهم الحسي أو الجسمي أو النفسي أو العقلي أو االجتماعي
ما تفيد ،يعيشون فيها  .(3)هم في هذا النمو بكل جوانبهوا 

بل تتعدى ذلك إلى العقلية  ،وعليه فال تكون اإلعاقة كما يعتقد الناس أنها جسدية فقط
 .فكل هؤالء يحتاجون إلى رعاية حتى نرتقي بهم وندمجهم في المجتمع ،والحسية وحتي االجتماعية

 .نظرة العرب قبل اإلسالم لذوي االحتياجات الخاصة :ثانياً 

نظرة  ت نظرة الناس في العصر الجاهلي إلى المرضى وصاحب االحتياجات الخاصةكان
يضاف إلى هذا الخوف المنتشر من  ،فهم كم  مهمل وليس لوجودهم فائدة تذكر ،احتقار وازدراء

  .مخالطة المرضى خوف العدوى

                                                           

 (.617القاموس المحيط )ص:( 1)
 (.1/652انظر معجم اللغة العربية المعاصرة )( 2)
 .21جسمية المفهوم واألنواع وبرنامج الرعاية، صكتاب اإلعاقة ال( 3)
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 فبعضهم كان ،ن بالمدينة قبل المبعث تتجنب األكل مع أهل األعذاروكانت العرب ومَ 
 ،تهولرائحة المريض وعال   ،والنبساط الجلسة من األعرج ،لجوالن اليد من األعمى يفعل ذلك تقذراً 

َلْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحَرِج واََل َعَلى اأْلَْعَرِج } :قال تعالى ،فنزلت اآلية ،(1)بروهي أخالق جاهلية وكِ 
ْم َأْن َتْأُكُلوا ِمْن ُبُيوِتُكْم َأْو ُبُيوِت آَباِئُكْم َأْو ُبُيوِت َحَرِج َواَل َعَلى اْلَمِريِض َحَرِج َواَل َعَلى َأْنُفِسكُ 

 .[61]النور:  {ُأماَهاِتُكْم...

 
َذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت ِبَأيِ  َذْنبٍّ ُقِتَلتْ } :قال تعالى ،وكان من عاداتهم السيئة وأد البنات  {َواِ 

 فسير وأهل األخبار هو دفن البنات وهن  والوأد على ما يذكر علماء الت، [9 ،8]التكوير: 
وذلك خوًفا من العار أو لوجود نقص فيها أو مرض أو قبح كأن تكون زرقاء أو  ،أحياء

 ،وهي من الصفات التي كان يتشاءم منها العرب ،شيماء أو برشاء أو كسحاء وأمثال ذلك
 ( 2)أو مخافة العار والحاجة ،أو خوًفا من الفقر والجوع

َر َأَحُدُهْم ِباأْلُْنَثى }ر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودًا كما قال تعالى: وكان إذا بش َذا ُبشِ  َواِ 
ُه ِفي  ُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيمِ َظلا َوجْ  َر ِبِه َأُيْمِسُكُه َعَلى ُهونٍّ َأْم َيُدسُّ َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشِ 

 .[59 ،58]النحل: {ُكُمونَ التَُّراِب َأاَل َساَء َما َيحْ 

أبي طالب حينما حاور النجاشي وأخبره بن  ولو تدبر وتفكر كل ذي عقل في قول جعفر
لعلم  ،وكيف أنه جاء برفع الظلم والنهي عن أكل الحقوق بالباطل ،سماحته ىعن الدين الجديد ومد

 .أنه الدين القويم

لاماةا ِبْنِت أاِبي ُأماي ةا  من حديث ُأم ِ ( 4)بسنده( 3)ابن خزيمةاإلمام أخرج ( 58 اْلُمِغيراِة قاالاْت: لام ا بن  سا
اِشيُّ  اءا الن جا ْرناا ِبهاا ِحينا جا اوا ِة جا باشا ِديثا ِبُطوِلهِ  ،نازاْلناا أاْرضا اْلحا ِديِث قاالاْت:  ،فاذاكارا اْلحا قاالا ِفي اْلحا وا

ْعفارُ  ُه جا كاانا ال ِذي كال ما اِهِلي ة  نا »الا لاُه: أاِبي طااِلب  قا بن  وا ِلُك ُكن ا قاْوًما أاْهلا جا  ،اأْلاْصنااما  عبدأايُّهاا اْلما
ْيتاةا  ناْأُكُل اْلما ناْأِتي اْلفاوااِحشا  ،وا اما  ،وا ناْقطاُع اأْلاْرحا ُنِسيُء اْلِجواارا  ،وا ِعيفا  ،وا ياْأُكُل اْلقاِويُّ ِمن ا الض  فاُكن ا  ،وا

                                                           

 (.12/313)، الجامع ألحكام القرآن ( 1)
 (.9/88(، وانظر: المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم )3/442انظر: لسان العرب )( 2)
 .2260حديث  ان قبل الهجرة،بيان أن فرض الزكاة ك\باب ذكر ال، (4/13( صحيح ابن خزيمة، )3)
دُ  َنا ُمَحمادُ َحداثَ ( 4) بن ِإْسَحاَق َوُهَو اْبُن َيَسارٍّ َمْوَلى َمْخَرَمَة،  بن ِعيَسى، َحداثََنا َسَلَمُة َيْعِني اْبَن اْلَفْضِل َقاَل ُمَحما

دُ  ، َعْن َأِبي َبْكرِ  بن ُعَبْيِد اّللاِ  بن ُمْسِلمِ  َوَحداثَِني ُمَحما بن ِهَشامٍّ  بن اْلَحاِرثِ  الراْحَمنِ  بن عبد بن ِشَهابٍّ الزُّْهِريُّ
، َعْن ُأمِ  َسَلَمَة ِبْنِت َأِبي ُأَمياةَ   بن اْلُمِغيَرِة َقاَلْت. اْلَمْخُزوِميِ 
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ت ى باعاثا  لاى ذاِلكا حا باهُ  عا ِصْدقاهُ  ،اَّلل ُ ِإلاْيناا راُسواًل ِمن ا ناْعِرُف ناسا فاداعااناا ِإلاى اَّلل ِ  ،واعافاافاهُ  ،واأامااناتاهُ  ،وا
ناْخلاعا ماا ُكن ا نا  ،ِلتاْوِحيِدهِ  ِلناْعُبداُه وا اراِة وااأْلاْوثاانِ  عبدوا ِبِصْدِق واأاماراناا  ،ناْحُن واآبااُؤناا ِمْن ُدوِنِه ِمنا اْلِحجا
ِديثِ  ِصلاِة الر ِحمِ  ،واأادااِء األماناةِ  ،اْلحا ُحْسِن اْلِجواارِ  ،وا اِرِم واالدِ مااءِ  ،وا ِن اْلماحا ناهااناا عاِن  ،وااْلكافِ  عا وا

ورِ  ،اْلفاوااِحشِ  قاْوِل الزُّ ناةِ  ،واأاْكِل مااِل اْلياِتيمِ  ،وا قاْذِف اْلُمْحصا ْيًئااَّلل ا الا ُنْشرِ  عبدواأاْن نا  ،وا واأاماراناا  ،ُك ِبِه شا
ياامِ  ِة واالز كااِة واالصِ  الا  ( 1)«ِبالص 

                                                           

 دراسة الحديث:( 1)
 أواًل: تخريج الحديث:

والبيهقي في سننه، باب ،  هأبيعن  يعقوب،من طريق بنحوه ، ، 3/263، 1740حديث أخرجه أحمد في مسنده، 
وباب األسير يستعين به المشركون بنحوه ، من طريق يونس بن بكير ، ، 9/16، 17734ة، حديث اإلذن بالهجر 

وابن رهويه في مسنده، مسند ، بكير بن يونس من طريقبنحوه ،  ،9/242، 18426ال المشركين، حديث علي قت
ثالثتهم ) أبي يعقوب  حازم، بن جريرمن طريق  بمثله ، ،4/71، 1835مة بنت المغيرة، حديث أم المؤمنين أم سل

 و يونس بن بكير و جرير بن حازم ( عن محمد بن إسحاق ، به .
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال اإلسناد:

هللا األزرق قاضي الري، َماَت بعد  بن الفضل األبرش األنصاري موالهم أبو عبد بن الفضل: سلمة" سلمة -
 التسعين َوِماَئة. 

ن َراَهَوْيه، َوَقاَل الُبَخاِري  ِعْنده َمَناِكير، وقال أبو ُزْرعة: َكاَن أهل الراي  ال يرغبون فيه لسوء رأيه َوُظْلمٍّ ضعفه ابْ 
، َوَقال َأُبو َحاِتم: محله الصدق، ِفي حديثه إنكار، ال يمكن أن اطلق لساني فيه بأكثر من هذا،  فيه، وضعفهَ الناَساِئي 

مٍّ في موضع آخر: ال ُيحَتج  ِبِه، وقال ابن حبان: ُيَخالف ويخطئ،، قال علي: ما خرجنا من الري َحتاى َوَقاَل َأُبو َحاتِ 
بن عدي: عنده غرائب وافرادات، ولم أجد ِفي حديثه حديثا قد جاوز الحد ِفي اإلنكار  رمينا بحديثه، َوَقال أبو َأْحَمد

 وأحاديثه متقاربة محتملة.
صدوقًا، َكاَن يقال: إن ه ِمن أخشع الناس في صالته، وَكاَن قوًيا في ابن إسحاق، وقال بن سْعد: ثقة  وقال محمد

مغازيه أتم، ليس ِفي الكتب أتم من كتابه، وقال أحمد عنه. فقال: ال أعلم  ساً ي  بن َمِعين: ثقة كتبنا عنه كان كَ  يحيى
بن ا إن تبلغ خراسان أثبت في اْبن إسحاق من سلمةإال خيرًا وعنه قال: سمعت جريرا َيُقوُل: ليس من لدن بغداد ِإَلى 

 : ثقة. أبو داوداْلَفْضِل، قال اآلجري عن 
 قال الباحث:صدوق يخطئ. الحكم على الراوي:
(، الضعفاء والمتروكون البن الجوزي 8/287(، الثقات البن حبان )4/153تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:

، 7/381، الطبقات: 739/الترجمة 4(، الجرح والتعديل: 11/306ال )(، تهذيب الكمال في أسماء الرج2/11)
(، ميزان االعتدال 4/1119(، تاريخ اإلسالم ت بشار )1/454، الكاشف )241الضعفاء والمتروكون، الترجمة 

(، موسوعة 1/210(، المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري )6/19(، إكمال تهذيب الكمال )2/192)
 (.2/81بن حنبل في رجال الحديث وعلله ) اإلمام أحمدأقوال 



89 
 

 

 .: عناية القرآن الكريم بذوي االحتياجات الخاصةثالثاً 

 :الذي لم يغادر صغيرة وال كبيرة اال أحصاها كما قال تعالى إن الناظر في القرآن الكريم
ليجده قد اعتنى بذوي  ،[49]الكهف: {واََل َكِبيَرًة ِإالا َأْحَصاَها َماِل َهَذا اْلِكَتاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغيَرةً }

 .دون انتقاص أي من حقوقهم ،وأنزلهم منزلة سامية كباقي البشر ،االحتياجات الخاصة

ومن ذلك ما جاء في كتاب هللا من عتابه لنبيه  ،فجاء اإلسالم مراعيًا مشاعرهم وأحاسيسهم
َوَما  َأْن َجاَءُه اأْلَْعَمى  َعَبَس َوَتَولاى }قال تعالى:  ،ابن أم مكتومهللا  عبدكما جاء في قصة  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .[4 - 1]عبس: {ُيْدِريَك َلَعلاُه َيزاكاى َأْو َيذاكاُر َفتَْنَفَعُه الذِ ْكَرى

المغيرة مع بن  أنه وقف الوليد (:1)هللا ابن أم مكتوم عبدوكما جاء في كتب السيرة في قصة 
إذ مر به ابن أم  ،فبينا هو في ذلك ،وقد طمع في إسالمه ،يكلمه ملسو هيلع هللا ىلصورسول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

حتى  ملسو هيلع هللا ىلصذلك منه على رسول هللا  فشق   ،وجعل يستقرءه القرآن ،ملسو هيلع هللا ىلصم رسول هللا فكل   ،مكتوم األعمى
وما طمع فيه من إسالمه. فلما أكثر عليه  ،ا كان فيه من أمر الوليدوذلك أنه شغله عم   ،أضجره

فهذا دليل على عناية القرآن  ،(2)وتركه. فأنزل هللا تعالى فيه هذه اآليات ه عابساً انصرف عن
 .الخاصة بمشاعر ذوي االحتياجات

 

 .نظرة الغرب لذوي االحتياجات الخاصة :رابعاً 

إن الناظر إلي الغرب في نظرته إلي ذوي الحاجات الخاصة ليجد فرقًا كبيرًا بين نظرتهم 
 .م في الوقت الحاليونظرتهم له ،لهم قديماً 

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في قال الفضل بن سلمة ضعيف إسناده: األعظمي قالضعيف ، قال الباحث:إسناده  ثالثًا: الحكم على اإلسناد:
 .(13/ 4) خزيمة ابن صحيحانظر :  تضعيفها إلى ومال خزيمة ابن رواية إلى الفتح في وأشار الخطأ كثير صدوق التقريب

نزلت فيه )سورة .األصم بن زائدة بن قيس ابن وهو ، عمرو اسمه ويقالبن أم مكتوم: صحابي أعمى،  هللا عبد( 1)
 .(494/ 4) الصحابة تمييز في اإلصابةهـ.  14عبس(، ت 

 (.1/364السيرة النبوية البن هشام، )( 2)
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 ،ففي القديم كانوا ينظرون إليهم نظرة كلها احتقار وأنهم دون المجتمع بأحقيتهم في الحياة
الذي اعتبره الغرب مصدر الفكر  ،وهذا ما صرح به فالسفتهم اليونانيون وعلى رأسهم أفالطون

إذا  :فكان يقول ،نظرة احتقار ومذلة ،فكان ينظر إلي الرجل صاحب العاهة المريض ،اليوناني
 ،فله أن يطلب من الطبيب بعض العالج السريع الذي يمكنه من طرد مرضه ،مرض النجار مثالً 

 ،أما اذا اقتضت حالته عالجًا طويل المدة ،ومعاودة العمل سريعاً  ،أو بالجراحة ،أو الكي ،بالقيئ
 ،ويستمر في العمل ،ويقول للطبيب ليس لدي وقت ألضيعه بالعالج ،فيجب عليه أن يرفض العالج

 .(1)فهذا هو الطب المناسب عند أفالطون ،ويقاوم المرض حتى يخلصه الموت من هذا المرض

حتي أنه أصبح اهتمامهم بذوي االحتياجات  ،وأما اآلن فقد شهدت هذه النظرة تغيرًا كبيراً 
 ،هموذلك من خالل توفير المؤسسات الراعية ل ،الخاصة أكثر من اهتمامهم بالشخص السليم

ورغم كل هذا يبق اإلسالم هو أول من نادى بإعطائهم حقوقهم منذ أكثر  ،ودمجهم في مجتمعاتهم
 .من ألف وأربعمائة عام

                                                           

 .36-31( انظر: الفكر اليوناني )أفالطون( ، ص1)
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المطلباألول

الشهداء وأسر األسرى مع التواصل

 

:التواصلمعاألسرى:أول 

صل وأظهر حرصه على التوا ،لقد حرص الدين اإلسالمي على اعطاء الحقوق ألصحابها
 ،وأن يحسن إليهم ،معاملة إنسانية ملؤها الرحمة ،فأمر بمعاملتهم معاملة تليق بهم ،مع األسري

َوُيْطِعُموَن الطاَعاَم َعَلى ُحبِ ِه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا ِإناَما } :حتي يتحقق في المحسن قول هللا تعالى
 .[9 ،8]اإلنسان: {ْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًراُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اّللِا اَل ُنِريُد ِمْنكُ 

أو من أهل  ،بالغلبة وهو الحربي  من أهل دار الحرب ُيؤخذ قهراً  (:)وأِسيًرا :قال أهل التفسير
بذلك إلى هللا وطلب  فأثنى هللا على هؤالء األبرار بإطعامهم هؤالء تقر باً  ،القبلة ُيؤخذ فُيحبس بحق  

  .(1)ورحمة منهم لهم ،رضاه

الثاني:  ،قاله مجاهد ،واختلفوا في األسير على ثالثة أقاويل: أحدها: أنه المسجون المسلم
 .(3)الثالث: أسير المشركين ،(2)قاله عكرمة ،أنه العبد

واألسير معني  به أسير المشركين  ،: واسم األسير قد يشتمل على الفريقين(4)قال الطبري
 .(1)عةوبعد ذلك إلى قيام السا ،والمسلمين يومئذ

                                                           

 (.24/97ل القرآن، )جامع البيان في تأوي( 1)
هللا عكرمة البربرى مولى ابن عباس كان فقيها عالما، بالتفسير اال أنه يرى رأى الخوارج، لهذا  هو: أبو عبد( 2)

تجنبه اإلمام مالك واألمام مسلم فلم يرويا له، ويقال هو الذى أدخل مذهب األباضية إلى المغرب توفى بالمدينة سنة 
 (.1/364هـ. موسوعة األعالم ) 107

 (.6/166تفسير الماوردي النكت والعيون، )( 3)
بن يزيد الطبرى ابو جعفر الفقيه المفسر المؤرخ ولد فى آمل طبرستان واستوطن بغداد  بن جرير هو: محمد (4)

وتوفى بها امتنع عن القضاء ووالية المظالم له جامع البيان فى تفسير القرآن له اختالف الفقهاء وأخبار الرسل 
 (.1/105هـ. موسوعة األعالم ) 310لوك ويعرف بتاريخ الطبرى. توفي سنة والم
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 .(2)م وال يقتل جوعاً طعُ وقد أجمع المسلمون على أن األسير يُ 

ولم يعرف التاريخ رجاًل رحيمًا بأسراه ال يعذبهم وال يهدر إنسانيتهم كما كان نبي هذه األمة 
لما أسر  ،كما حدث في غزوة بدر ،فقد كان يكرمهم وينزلهم منازل المسلمين ،يفعل بأسراه ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

 .وكأنهم في ضيافة ال في أسر ،نزلوا في بيوت األنصار ،بدرمن أسر في غزوة 

حتى إن الذين قد نزلوا في ديارهم  ،وقد أخذ المسلمون في أسرى بدر بتلك الوصية الكريمة
 .(3)كانوا يؤثرونهم على أنفسهم وأوالدهم بالطعام

 : (4)ولقد أوجب اإلسالم لِلسير أمرين

حتى يثخن في األرض بأن يثقل جيش العدو  : أنه ليس لجيش اإلسالم أن يأسرأولهما
َما َكاَن ِلَنِبي ٍّ َأْن }امتثااًل ألمر هللا سبحانه وتعالى:  ،وال تكون له قدرة على مواصلة القتال ،بالجراح

 َعِزيِز َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحتاى ُيْثِخَن ِفي اأْلَْرِض ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّْنَيا َواّللاُ ُيِريُد اآْلِخَرَة َواّللاُ 
 .[67]األنفال: {َحِكيمِ 

 وهما إما المن   ،أن القرآن الكريم يذكر بالنسبة لألسرى أمرين ال ثالث لهما األمر الثاني:
ما الفداء بالمال أو الرجال ،عليهم بإطالق سراحهم َفِإَذا َلِقيُتُم الاِذيَن }فقد قال هللا سبحانه وتعالى:  ،وا 

قَ  ماا ِفَداًء َحتاى َتَضَع اْلَحْرُب َكَفُروا َفَضْرَب الرِ  اِب َحتاى ِإَذا َأْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوثَاَق َفِإماا َمنًّا َبْعُد َواِ 
 [.4]محمد: {َأْوَزاَرَها 

بكافة الوسائل التي تعينهم على الخالص  ،أن أمر بالتواصل مع االسرى ،ملسو هيلع هللا ىلصومن هديه 
 .ملسو هيلع هللا ىلصمن األسر تلبية لوصيته 

ْنهُ ( 1)بسنده ( 5)البخاريإلمام اأخرج ( 59 ى راِضيا اَّلل ُ عا قاالا: قاالا راُسوُل اَّلل ِ  ،من حديث أاِبي ُموسا
... الحديث" ،: " ُفكُّوا العااِنيا ملسو هيلع هللا ىلص ياْعِني: األاِسيرا

(2 ) 

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.24/98انظر: جامع البيان في تأويل القرآن )( 1)
 (.2/29البرهان في علوم القرآن، )( 2)
 (.2/523انظر: خاتم النبيين صلى هللا عليه وآله وسلم، )( 3)
 (.524 - 2/523انظر المرجع السابق )( 4)
 .3046حديث  الجهاد والسير، باب فكاك األسير،كتاب ، (4/68)، خاري( صحيح الب5)
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إال أن  ،عند أعداء الدين من ظلم وقهر واحتقار ،ورغم ما يتعرض له أسرى المسلمين
بل على العكس من ذلك فقد كان يتوعد من يعذب  ،بطريقة معاملته له اإلسالم ال يعامل الغير

  .بعذاب هللا -بغير حق  -الناس 

امُ ( 4)بسنده( 3)مسلماإلمام أخرج ( 60 ِكيمِ بن  من حديث هشام عن أبيه قال: مار  ِهشا ِحزاام  بن  حا
امِ  لاى ُأنااس  ِمنا اأْلاْنبااِط ِبالش  ْأُنُهْم؟ قااُلوا: ُحِبُسوا ِفي اْلِجْزياةِ  ،ْمسِ قاْد ُأِقيُموا ِفي الش   ،عا  ،فاقاالا: ماا شا

ِمْعُت راُسولا هللِا  اٌم: أاْشهاُد لاسا ِإن  هللاا ُيعاذِ ُب ال ِذينا ُيعاذِ ُبونا الن اسا ِفي »ياُقوُل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصفاقاالا ِهشا
 ( 5)«الدُّْنياا

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)شقيق بن ، عن أبي وائل) بن المعتمر(، عن منصور)بن عبد الحميد(بن سعيد، حدثنا جرير ( حدثنا قتيبة1)
 رضي هللا عنه، قال.األشعري ، عن أبي موسى سلمة(

 دراسة الحديث:( 2)
 أواًل: تخريج الحديث:

ت في صحيحه، كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوق  أخرجه البخاري 
وكتاب األطعمة، باب قول بنحوه ، من طريق يحيي بن سعيد ، ، 7/24، 5174يومًا وال يومين، حديث  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

[ وقوله: 267ات ما كسبتم{ ]البقرة: [ وقوله: }أنفقوا من طيب57هللا تعالى: }كلوا من طيبات ما رزقناكم{ ]البقرة: 
بنحوه ، من ، 7/27، 5373[، حديث 51}كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم{ ]المؤمنون: 

طريق من مختصرًا ، ، 9/70، 7173وكتاب األحكام، باب إجابة الحاكم الدعوة، حديث طريق محمد بن كثير ، 
وكتاب المرضي، باب وجوب عيادة سعيد و محمد بن كثير( عن سفيان ،  يحيي بن سعيد ، كالهما ) يحيي بن

كالهما ) أبو عوانة و سفيان( عن منصور ،  بلفظه ، من طريق أبي عوانة ، ، 7/115، 5649المريض، حديث 
 .به 

 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ثانيًا: رجال اإلسناد:
، ب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق كتاب البر والصلة واألد، ( 4/2018صحيح مسلم )( 3)

 (.2613)حديث
، َحداثََنا َأُبو ُأَساَمةَ ( 4) ،) حماد بن أسامة(َحداثََنا َأُبو ُكَرْيبٍّ  ، َقاَل.)عروة بن الزبير(َعْن َأِبيهِ  )بن عروة(، َعْن ِهَشامٍّ
 دراسة الحديث:( 5)

 أواًل: تخريج الحديث:
 .دون اإلمام البخاري  حيحه،مسلم في ص انفرد به اإلمام

 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ناد:ثانيًا: رجال اإلس
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كما ترجم البخاري بابًا أسماه باب  ،ومن رحمة اإلسالم باألسرى أن أمر بكسوة العراة منهم

  .وذكر فيه حديثًا واحداً  ،(1)الكسوة لألسارى

اِبرا ( 3)بسنده( 2)أخرج البخاري( 61 ْنُهماا بن عبد من حديث جا قاالا: لام ا كاانا ياْوما  ،اَّلل ِ راِضيا اَّلل ُ عا
اراى لا  ،باْدر  أُِتيا ِبُأسا لاْم ياُكْن عا ُدوا قاِميصا  ،لاُه قاِميًصا ملسو هيلع هللا ىلصفاناظارا الن ِبيُّ » ،ْيِه ثاْوبٌ واأُِتيا ِبالعاب اِس وا جا فاوا

لاْيهِ بن  اَّلل ِ  عبد اُه الن ِبيُّ  ،ُأباي   ياْقُدُر عا هُ  ملسو هيلع هللا ىلصفاِلذاِلكا نازاعا الن ِبيُّ  ،ِإي اهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفاكاسا ُه ال ِذي أاْلباسا قاالا « قاِميصا
ب  أاْن ُيكااِفئاهُ  ملسو هيلع هللا ىلصيِ  اْبُن ُعياْيناةا كااناْت لاُه ِعْندا الن بِ   .(4)ياٌد فاأاحا

 في القصة الطويلة التي ذكرها مسلم في صحيحه. ملسو هيلع هللا ىلصتواصله  ولقد ظهر جلياً 

ْيراةا ( 6)بسنده( 5)مسلماإلمام أخرج ( 62 ْياًل ِقبالا  ملسو هيلع هللا ىلصياُقوُل: باعاثا راُسوُل هللِا  ،من حديث أاباي ُهرا خا
نِ  ،ناْجد   اءاْت ِبراُجل  ِمْن باِني حا يِ ُد أاْهِل اْليامااماةِ  ،ُأثاال  بن  يفاةا ُيقااُل لاُه: ُثمااماةُ فاجا اِرياة   ،سا باُطوُه ِبسا فارا

وااِري اْلماْسِجدِ  راجا ِإلاْيِه راُسوُل هللِا  ،ِمْن سا فاقاالا: ِعْنِدي ياا « مااذاا ِعْنداكا ياا ُثمااماُة؟»فاقاالا:  ،ملسو هيلع هللا ىلصفاخا
ْيرٌ  م ُد خا اِكر   ،ُتْل ذاا دام  ِإْن تاْقُتْل تاقْ  ،ُمحا لاى شا ْن ُتْنِعْم ُتْنِعْم عا ْل ُتْعطا ِمْنُه  ،وااِ  ْن ُكْنتا ُتِريُد اْلماالا فاسا وااِ 
ت ى كاانا باْعدا اْلغادِ  ملسو هيلع هللا ىلصفاتاراكاُه راُسوُل هللِا  ،ماا ِشْئتا   ،قاالا: ماا ُقْلُت لاكا « ماا ِعْنداكا ياا ُثمااماُة؟»فاقاالا:  ،حا

                                                           

 (.4/60صحيح البخاري )( 1)
 .3008، كتاب الجهاد والسير، باب الكسوة لألسارى ، ( 4/60)،صحيح البخاري ( 2)
هللا رضي هللا  عبدبن  ، سمع جابر)بن دينار(، عن عمرو)سفيان(بن محمد، حدثنا ابن عيينة هللا حدثنا عبد( 3)

 عنهما، قال.
 دراسة الحديث:( 4)

 أواًل: تخريج الحديث:
، 2/92، 1350كتاب الجنائز، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، حديث ، أخرجه البخاري في صحيحه

 ، بمعناه، من7/143، 5795وكتاب اللباس، باب لبس القميص، حديث من طريق علي بن عبد هللا ، بمعناه، 
من ،  ، بنحوه2/76، 1270، حديث الذي يكف أو ال يكف  قميصال في، وباب الكفن طريق عبد هللا بن عثمان 

، حديث مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب صفات المنافقين وأحكامهم وأخرجهطريق مالك بن إسماعيل ، 
، جميعهم )  الضبي عبدة بن مدوأح حرب، بن وزهير شيبة، أبي بن بكر أبوطريق  ، بمعناه، من4/2140، 2773

 بن وأحمد و حرب بن وزهير و شيبة أبي بن بكر أبو علي بن عبد هللا و عبد هللا بن عثمان و مالك بن إسماعيل و
 (عن ابن عيينة ، به .الضبي عبدة

 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ثانيًا: رجال اإلسناد:
 (.1764)حديث ز المن عليه،ب ربط األسير وحبسه وجواكتاب الجهاد والسير، با، ( 3/1386صحيح مسلم )( 5)
، َحداثََنا َلْيثِ  َحداثََنا ُقَتْيَبةُ ( 6) ، َأناُه َسِمَع َأَبا ُهَرْيَرَة، َيُقوُل. ، َعْن َسِعيدِ )بن سعد(بن َسِعيدٍّ  بن َأِبي َسِعيدٍّ
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اِكر  ِإْن ُتْنِعْم ُتنْ  لاى شا ْن تاْقُتْل تاْقُتْل ذاا دام   ،ِعْم عا ْل ُتْعطا ِمْنُه ماا ِشْئتا  ،وااِ  ْن ُكْنتا ُتِريُد اْلماالا فاسا  ،وااِ 
ت ى كاانا ِمنا اْلغادِ  ملسو هيلع هللا ىلصفاتاراكاُه راُسوُل هللِا   ،فاقاالا: ِعْنِدي ماا ُقْلُت لاكا « مااذاا ِعْنداكا ياا ُثمااماُة؟»فاقاالا:  ،حا

اِكر  ِإْن تُ  لاى شا ْن تاْقُتْل تاْقُتْل ذاا دام   ،ْنِعْم ُتْنِعْم عا ْل ُتْعطا ِمْنُه ماا ِشْئتا  ،وااِ  ْن ُكْنتا ُتِريُد اْلماالا فاسا  ،وااِ 
لا  ،فااْنطالاقا ِإلاى ناْخل  قاِريب  ِمنا اْلماْسِجدِ  ،«أاْطِلُقوا ُثمااماةا : »ملسو هيلع هللا ىلصفاقاالا راُسوُل هللِا  لا  ،فااْغتاسا  ُثم  داخا

راُسوُلهُ  ،فاقاالا: أاْشهاُد أاْن الا ِإلاها ِإال  هللاُ  ،اْلماْسِجدا  ْبُدُه وا م ًدا عا م دُ  ،واأاْشهاُد أان  ُمحا هللاِ  ،ياا ُمحا ماا كاانا  ،وا
ْجِهكا  ْجٌه أاْبغاضا ِإلاي  ِمْن وا لاى اأْلاْرِض وا ب  اْلُوُجوِه ُكلِ هاا إِ  ،عا ْجُهكا أاحا هللاِ  ،لاي  فاقاْد أاْصباحا وا ماا كاانا  ،وا

ب  الدِ يِن ُكلِ ِه ِإلاي   ،ِمْن ِدين  أاْبغاضا ِإلاي  ِمْن ِديِنكا  هللاِ  ،فاأاْصباحا ِديُنكا أاحا ماا كاانا ِمْن بالاد  أاْبغاضا  ،وا
ِد ُكلِ هاا ِإلاي   ،ِإلاي  ِمْن بالاِدكا  ب  اْلِبالا ْيلاكا  ،فاأاْصباحا بالاُدكا أاحا ن  خا ذاْتِني واأاناا ُأِريُد اْلُعْمراةا فامااذاا تاراى؟  وااِ  أاخا

راُه راُسوُل هللِا  باْوتا  ،واأاماراُه أاْن ياْعتاِمرا  ملسو هيلع هللا ىلصفاباش  لاِكنِ ي  ،فاقاالا: الا  ،فالام ا قاِدما ماك ةا قاالا لاُه قااِئٌل: أاصا وا
هللاِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأاْسلاْمُت ماعا راُسوِل هللِا  ت ى ياْأذانا ِفيهاا راُسوُل هللِا الا ياْأِتيكُ  ،واالا وا ب ُة ِحْنطاة  حا ِة حا ْم ِمنا اْليامااما

ملسو هيلع هللا ىلص
(1). 

                                                           

 دراسة الحديث:( 1)
 أواًل: تخريج الحديث:

صالة، باب االغتسال إذا أسلم وربط األسير أيضًا في المسجد وكان شريح أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ال
وباب من طريق عبد هللا بن يوسف ، ، جزء منه، 1/99، 462يأمر الغريم أن يحبس إلي سارية المسجد، حديث 

وكتاب الخصومات، باب من طريق قتيبة بن سعيد ، ، ، جزء منه1/101، 469مسجد، حديث دخول المشرك ال
حبس في وباب الربط والمن طريق قتيبة بن سعيد ، ، جزء منه، 3/123، 2422ق ممن تخشي معرته، حديث التوث

وكتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة جزء منه ، من طريق عبد هللا بن يوسف ، ، 3/123، 2423الحرم، حديث 
، كالهما ) عبد هللا بن  طريق عبد هللا بن يوسفمن بنحوه ، ، 5/170، 4372بن أثال، حديث  مةوحديث ثما

 . يوسف وقتيبة بن سعيد ( عن ليث بن سعد ، به 
 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ثانيًا:رجال اإلسناد:

 األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل الصهيوني:
ي وفي الوقت الحاضر توجد مؤسسات دولية ومحلية ترعى أوضاع األسرى في جميع أنحاء العالم، ومن الجهات الت

تعني بأوضاع الفلسطينيين في األسر في سجون االحتالل، وزارة شؤون األسرى والمحررين، ففي جلسة مجلس 
األسرى  وزارة شؤون ، قرارا بإنشاء-رحمه هللا  -اتخذ الرئيس الراحل ياسر عرفات  7/8/1998الوزراء بتاريخ 

 والمحررين.
( ألف مواطن، 800ولغاية اليوم، بحوالي ) 1967منذ العام حيث يقدر عدد الفلسطينيين الذين ذاقوا مرارة األسر 

اصطلح على تسميته ب " الحركة الوطنية األسيرة " انضوى تحت لوائه  واسعاً  واطاراً  وا جسداً وهؤالء بمجموعهم شكل  
 كل من اعتقل في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية حتى ولو ليوم واحد.
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فانظر رحمك هللا كيف أن حسن التواصل والمعاملة الحسنة تقود من كان ال يرجي منه 
ولم يكن  ،لما وجده من حسن المعاملة ،فها هو ثمامة يدخل اإلسالم ،اسالم إلي دار اإلسالم

هكذا كان الهدي النبوي في  ،ملسو هيلع هللا ىلصوحسن تصرفه وتواصله  ،رعايته عز وجلليحدث ذلك لوال 
  .التواصل مع األسرى

:التواصلمعأُسرالشهداء:ثانيا 

 ،وقد منحه هللا من المنح والمنازل ما يفوق الحصر ،إن منزلة الشهيد هي أعظم المنازل
هيد منزلة عالية عند اّلل  سبحانه وتعالى يشهد بذلك القرآن الكريم في عدد من اآليات منها قوله  وللش 

َفِرِحيَن ِبَما آتَاُهُم اّللاُ  ِء ِعْنَد َربِ ِهْم ُيْرَزُقونَ واََل َتْحَسَبنا الاِذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اّللِا َأْمَواًتا َبْل َأْحَيا}تعالى: 
َيْستَْبِشُروَن  عليهْم واََل ُهْم َيْحَزُنونَ  ْن َخْلِفِهْم َأالا َخْوفِ ِمْن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن ِبالاِذيَن َلْم َيْلَحُقوا ِبِهْم مِ 

وقوله تعالى:  ،[171 - 169]آل عمران:  {ِبِنْعَمةٍّ ِمَن اّللِا َوَفْضلٍّ َوَأنا اّللاَ اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنينَ 
اَة الدُّْنَيا ِباآْلِخَرِة َوَمْن ُيَقاِتْل ِفي َسِبيِل اّللِا َفُيْقَتْل َأْو َيْغِلْب َفْلُيَقاِتْل ِفي َسِبيِل اّللِا الاِذيَن َيْشُروَن اْلَحيَ }

 [74]النساء:  {َفَسْوَف ُنْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على االنطالق  الماضية رها المختلفة منذ اللحظة األولى وعلى مدار السنواتالوزارة بكل طاقمها ودوائ وقد عكفت
 صوب األهداف التي أنشئت من أجلها وهي:

 أوالً : تحسين الظروف االعتقالية اليومية لألسرى لحين إطالق سراحهم وتحررهم.
 .واجتماعياً  وصحياً  ثانيًا: االهتمام بذوي األسرى مادياً 

 سرى المحررين وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع الفلسطيني.ثالثًا: االهتمام باأل
براز قضيتهم في المحافل الدولية والمحلية. رابعًا: االهتمام باألسرى إعالمياً   وا 

 خامساً : االهتمام بتقديم الخدمات القانونية واالستشارات الفنية.
عاني، ويعد هذا من أعظم صور التواصل مع بفك ال ملسو هيلع هللا ىلصكل هذا يأتي انطالقًا من ديننا الحنيف وانسجامًا مع أمره  

األسرى وأسرهم وتلبية لحقوقهم في الحرية، والحياة، والعيش الكريم، لما قدموه من تضحية ونضال من أجل رفع 
كلمة الحق وازالة الظلم عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين أمر هللا بالقتال والجهاد من أجلهم، قال 

 [.98النساء: ِإالا اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرِ َجاِل َوالنِ َساِء َواْلِوْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل َيْهَتُدوَن َسِبياًل{]تعالى: }
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تقديرًا لما بذلوه من تضحيات في  ،ولقد جاءت السنة النبوية باألمر بصلة عوائل الشهداء
ويشهد لذلك ما  ،تخفيفًا عنهم ومواساًة لهم في مصابهم ،ية ذويهمفكان األمر برعا ،رفع لواء اإلسالم
 .رضي هللا عنه شهيدًا في معركة مؤتة( 1)عندما قتل جعفر ملسو هيلع هللا ىلصصنعه رسول هللا 

: ملسو هيلع هللا ىلصقاالا راُسوُل اَّلل ِ  :قال ،جعفربن  هللا عبدمن حديث ( 3)بسنده( 2)أبو داوداإلمام أخرج ( 63
ْعفار  طاعاامً » غالاُهمْ  ،ااْصناُعوا ِْلِل جا  ( 4)«فاِإن ُه قاْد أاتااُهْم أاْمٌر شا

 :ويستفاد من الحديث

                                                           

بن أبى طالب، وكان  المطلب، صحابى هاشمى يلقب بالطيار وهو أخو على بن عبد بن أبى طالب ( جعفر1)
لسابقين إلى اإلسالم وهاجر للحبشة فى الهجرة الثانية وحضر واقعة مؤته بالبلقاء أسن منه بعشر سنين وكان من ا

 (.1/112هـ. موسوعة األعالم ) 8وأستشهد بها، سنة 
 .3132حديث ،  باب صفة الطعام ألهل الميت، (3/195)داود،  بيأسنن ( 2)
، َعْن َأِبيهِ  َحداثَِني َجْعَفرُ ، )بن عيينة(َحداثََنا ُسْفَيانُ  )بن مسرهد(َحداثََنا ُمَسدادِ ( 3) ، َعْن )خالد بن سارة(بن َخاِلدٍّ

، َقاَل. اّللاِ  عبد  بن َجْعَفرٍّ
 دراسة الحديث:( 4)

 أواًل: تخريج الحديث:
من بلفظه ، ، 1/514، 1610باب ما جاء في الطعام ويبعث إلي أهل الميت، حديث ، ن ماجة في سننهأخرجه اب
والترمذي في سننه، باب ما جاء في الطعام يصنع ألهل الميت، حديث ، ن الصباح هشام بن عمار ومحمد ب طريق
، 3/280، 1751وأحمد في مسنده، حديث ، أحمد بن منيع، وعلي بن حجرمن طريق بنحوه ،  ،3/314، 998

طريق من بنحوه ، ، 2/108، 1472والطبراني في المعجم الكبير، حديث بنحوه ، من طريق أحمد بن منيع، 
بشر بن من طريق بنحوه ، ، 2/446، 1850قطني في سننه، باب الصالة علي القبر، حديث ار والد، ميديالح
، جميعهم )  الحميديمن طريق بنحوه ،  ،1/527، 1377والحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز، حديث ،  مطر

ميدي( عن سفيان بن هشام بن عمار و محمد بن الصباح وأحمد وعلي بن حجر والحميدي وبشر بن مطر والح
 .عيينة ، به 

 ثانيًا: رجال اإلسناد:
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، 

بن عيينة الهاللي الكوفي ثم المكي االمام المشهور فقيه الحجاز في زمانه كان يدلس لكن ال يدلس  سفيان -
 ليس.ووصفه النسائي وغيره بالتد بن حبان بأن ذلك كان خاصاً ا ال عن ثقة وادعىإ

 (.32(، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص:4/119تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:
وقال بذلك الترمذي وابن السكن وابن الملقن وابن دقيق العيد ، صحيحقال الباحث:إسناده  ثالثًا: الحكم على اإلسناد:

 . (234/ 1) وزيادته الصغير الجامع صحيحاأللباني، انظر: ، وحسنه ابن كثير والبغوي و 
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وذلك  ،أو جاء خبر موته ،سواء كان الميت حاضراً  ،استحباب صنعة الطعام ألهل الميت
 .(1)أو بحاله ،الشتغال أهله بخبره

َطَعام َلُهم يشبعهم َويْسَتحب لجيران أهل اْلَميِ ت واألقرباء واألباعد تهيئة  :َقاَل ابن اْلهمام
 .(2)يومهم وليلتهم

فيه توجيه للمسلمين إلى  ،من أسر الشهداء ملسو هيلع هللا ىلصوموقف الرسول  :قال صاحب القول المبين
ألنهم قد شغلوا  ،ما يجب عليهم نحو المحزونين من مواساة لهم وا عداد طعام يبعثون به إليهم

فهذا ليس من  ،بإسراف ممقوتبأنفسهم. أما ما عليه المسلمون اآلن من إقامة حفالت أحيطت 
نة النبوية في شيء  .(3)السُّ

ألن أخوها  ،يملَ فقد كان يدخل بيت أم سُ  ،يزور بيوت عوائل الشهداء ويواسيهم ملسو هيلع هللا ىلصولقد كان النبي 
 .كما أخرج البخاري ،ملسو هيلع هللا ىلصقتل مع النبي 

ْنُه: أان  ( 5)بسنده( 4)البخارياإلمام أخرج ( 64 لاْم ياُكْن ياْدُخُل  ملسو هيلع هللا ىلصالن ِبي  من حديث أاناس  راِضيا اَّلل ُ عا
لاى أاْزوااِجهِ  ِديناِة غاْيرا باْيِت ُأمِ  ُسلاْيم  ِإال  عا ُمهاا ُقِتلا أاُخوهاا »فاقاالا:  ،فاِقيلا لاهُ  ،باْيتًا ِباْلما ِإنِ ي أاْرحا

 ( 6)«ماِعي

ء غير يعنى: من بيوت النسا( قال المهلب: وقوله: )لم يكن يدخل بيتًا غير بيت أم سليم
وألنها كانت أختها أم حرام خالته من  ،يم للعلة التي ذكرلَ ذوي محارمه؛ فإنه كان يخص أم سَ 

                                                           

 (.6/59، )للعيني  داود يأبشرح سنن ( 1)
 . (116ابن ماجه للسيوطي وغيره )ص:شرح سنن ( 2)
 (.339القول المبين في سيرة سيد المرسلين )ص:( 3)
 .2844حديث ،أو خلفه بخير كتاب الجهاد والسير، باب فضل من جهز غازياً ، (4/27)،( صحيح البخاري 4)
رضي هللا بن مالك هللا، عن أنس  بن عبد ، عن إسحاق)بن يحيي( بن إسماعيل، حدثنا همام نا موسىحدث( 5)

 عنه.
 دراسة الحديث:( 6)

 أواًل: تخريج الحديث:
، 2455نس ابن مالك، حديث مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم سليم أم أ أخرجه

 .صم، عن همام ، به بلفظه ، من طريق عمرو بن عا، 4/1908
 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال اإلسناد: 
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أبى صفرة: وكانت أم حرام أختها تسكن بقباء. وقوله: )قتل أخوها بن  هللا عبدالرضاعة. وقال أبو 
ملسو هيلع هللا ىلصولم يشهدها الرسول  ،أي: قتل في سبيلي؛ ألنه قتل ببئر معونة( معي

(1). 

ارة الصالحين وفضلها وزيارة الصالح لمن هو دونه وزيارة اإلنسان لمن كان صديقه فيه زي
يزوره وألهل ود صديقه وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كالمها واستصحاب العالم 

ن  والكبير صاحبا له في الزيارة والعيادة ونحوهما والبكاء حزناً  على فراق الصالحين واألصحاب وا 
 .(2)وا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليهكان

 .على االهتمام بأسر الشهداء وأعظم لهم في األجر ملسو هيلع هللا ىلصولقد حرص رسول هللا  

ْيدِ ( 4)بسنده ( 3)مسلماإلمام أخرج ( 65 اِلد  اْلُجهاِني ِ بن  من حديث زا أان ُه قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصعاْن راُسوِل هللِا  ،خا
ِبيِل هللاِ » ه زا غااِزًيا ِفي سا ْير   ،فاقاْد غازاا ،ماْن جا لافاُه ِفي أاْهِلِه ِبخا ماْن خا  ( 5)«فاقاْد غازاا ،وا

  ملسو هيلع هللا ىلصوفي حث النبي  ،إن تجهيز الغازي ونظره في أهله من غاية اإلكرام للغازي

 ( 6)أجرهما سواء. ،في هذا الحديث: داللة على أنا الغازي والخالف له بخير

                                                           

 (.5/52شرح صحيح البخاري البن بطال )( 1)
 (.16/10) بن الحجاج، المنهاج شرح صحيح مسلم( 2)
 .1895حديث ،  ي سبيل هللاباب فضل اعانة الغازي ف اإلمارة ،كتاب ، (3/1507( صحيح مسلم، )3)
، َحداثََنا ُحَسْيِن اْلُمَعلِ مُ َحداثََنا أَ ( 4) ، َحداثََنا َيِزيُد َيْعِني اْبَن ُزَرْيعٍّ ِبيِع الزاْهَراِنيُّ بن َأِبي  ، َحداثََنا َيْحَيى)بن ذكوان( ُبو الرا

، َعْن َأِبي َسَلَمةَ  ، َعْن َزْيدِ  الراْحَمِن، َعْن ُبْسرِ  بن عبد َكِثيرٍّ  ، َقاَل.بن َخاِلدٍّ اْلُجَهِني ِ  بن َسِعيدٍّ
 دراسة الحديث:( 5)

 أواًل: تخريج الحديث:
بلفظه ، ، 4/27، 2843خلفه في أهله، حديث  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب، باب فضل من جهز غازيًا أو

 .طريق أبي سلمة ، عن بسر بن سعيد ، بهمن 
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيُا: رجال اإلسناد:

صغار التابعين من ر الطائي موالهم أبو نصر اليمامي:ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس، بن أبي كثي يحيى -
حافظ مشهور كثير االرسال ويقال لم يصح له سماع من صحابي ووصفه النسائي بالتدليس، ولكنه من 

 المرتبة الثانية من مراتب المدلسين الين ال يضر تدليسهم.
 (.36عريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص:(، ت11/268تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:

 (.143تطريز رياض الصالحين، )ص:( 6)



100 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصائلهم حيث جاءت أم حارثة تسأل النبي مع أسر الشهداء وعو  ملسو هيلع هللا ىلصولقد استمر تواصله 
 .حيث سجل ذلك البخاري في صحيحه ،عن ابنها حارثة

بايِ ِع ِبْنتا البارااِء واِهيا ُأمُّ بن  من حديث أاناُس ( 2)بسنده ( 1)البخارياإلمام أخرج ( 66 مااِلك  أان  ُأم  الرُّ
اِرثاةا  اِرثاةا  ،ياا ناِبي  اَّلل ِ فاقاالاْت:  ،ملسو هيلع هللا ىلصُسرااقاةا أاتاِت الن ِبي  بن  حا دِ ثُِني عاْن حا كاانا ُقِتلا ياْوما باْدر   ،أاالا ُتحا وا

ْهٌم غاْربٌ  اباُه سا باْرتُ  ،أاصا ن ِة صا ْيرا ذاِلكا  ،فاِإْن كاانا ِفي الجا ْن كاانا غا لاْيِه ِفي الُبكااءِ  ،وااِ   ،اْجتاهاْدُت عا
اِرثاةا ِإن هاا ِجنااٌن »قاالا:  ن ةِ ياا ُأم  حا ابا الِفْرداْوسا األاْعلاى ،ِفي الجا ن  اْبناِك أاصا  ( 3)«وااِ 

حق الشهداء وابنائهم في الرعاية قبل أن يعرف العالم  ملسو هيلع هللا ىلصولقد عرف اإلسالم منذ النبي 
فأعطى ذلك لورثتهم وهم أربعة عشر مسلما:  ،فقد أسهم الرسول لمن استشهد ببدر ،الحديث ذلك

ثم مات عند رجوع  ،الحارث الذي جرح في المبارزة األولىبن  يدةمنهم: عب ،ستة من المهاجرين
 وما فعله النبي هو غاية العدل ،وثمانية من األنصار ،«بالصفراء»المسلمين من بدر ودفن 

وقد سبق به إلى رعاية أسر الشهداء وذويهم وضمان عيشة كريمة لهم بعد وفاة  ،واإلنصاف
 .(4)عائليهم

                                                           

 . 2809حديث  ،كتاب الجهاد والسير، باب من أتاه سهم غرب فقتله، (4/20)،صحيح البخاري ( 1)
)بن  ن قتادة، ع)بن عبد الرحمن(بن محمد أبو أحمد، حدثنا شيبان هللا، حدثنا حسين بن عبد ( حدثنا محمد2)

 بن مالك. حدثنا أنس دعامة(
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
من طريق ، بنحوه، 5/77، 3982أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرًا، حديث 

ديث وحمن طريق إسحاق ، ، بنحوه، 8/114، 6550وكتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، حديث قتادة ، 
سماعيل بن جعفر( عن حميد ، ، بنحوه، 8/116، 6567 من طريق إسماعيل بن جعفر ، كالهما ) إسحاق وا 

 رضي هللا عنه.كالهما ) قتادة وحميد ( عن أنس بن مالك 
 إسناده متصل، ورجاله ثقات. يًا: رجال اإلسناد:ثان
 (.2/153السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، )( 4)

 أسر الشهداء الفلسطينيين: مؤسسات رعاية
في وقتنا الحاضر يوجد مؤسسات دولية ومحلية للعناية بأسر الشهداء، وتقدم لهم بعض الخدمات التي تعينهم على 
مواجهة ظروف الحياة الصعبة، بعد فقدهم المعيل لهم، ومن تلك المؤسسات العاملة في هذا المجال، مؤسسة رعاية 

 أسر الشهداء والجرحى.
ئت مؤسسة أسر الشهداء والجرحى بقرار من الرئيس الراحل أبو عمار مع انطالقة الثورة الفلسطينية لتعتني وقد أنش

وتسعى المؤسسة للعمل على تحقيق العيش الكريم لجميع أسر الشهداء وجرحى القضية  بأسر الشهداء والجرحى
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المطلبالثاني

والمعاقين معالمرضي التواصل

 

 ،يقوم به األصحاء ،حق كفله الدين اإلسالمي لهم ،إن التواصل مع المرضى والمعاقين  
كما جاء في  ملسو هيلع هللا ىلصوتلبية ألمر رسول هللا  ،وااللتزام بالسنة النبوية ،وذلك من باب التفضل والتكرم

 :الحديث النبوي

ىمن حديث أاِبي ُمو ( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج ( *  ،ُفكُّوا العااِنيا »قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   ،سا
 .(3)«واُعوُدوا الماِريضا  ،واأاِجيُبوا الد اِعيا 

ألن الشريعة اإلسالمية تنطق باألخالق  ،ولم يكن غريبًا على المسلمين أن يهتموا بالمريض
من يقف إلى ومن ثم يحتاج إلى  ،ينظر إلى المريض على أنه إنسان في أزمة فاإلسالم ،الفريدة
فضاًل عن  ،ويخفُِّف عنه آالمه الجسدية ،ويهدِّئ من روعه ،ويرفع من معنوياته ،ويأخذ بيده ،جواره

 المعنوية.

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا نتيجة األحداث أو الحروب التي استهدفت الفلسطينية، بغض النظر عن انتماءاتهم أو أيديولوجيتهم، الذين تضررو 
 القضية الفلسطينية.

ولها الكثير من األهداف، لعل في مقدمتها العمل على تحقيق مستوى معيشي كريم ألسر الشهداء والجرحى،  
وتوفير الرعاية الصحية للفئات المستفيدة من خدمات المؤسسة، فضاًل على توفير الرعاية التعليمية بمراحلها 

 ختلفة، والسعي لتوفير منح التعليم العالي للمتفوقين من أبناء وأخوة الشهداء.الم
ويقدر عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة ما بين عائالت شهداء وجرحى بعشرات اآلالف من خارج وداخل 

 فلسطين.
ا اإلسالم، وخاصة كل هذا يدخل في باب التواصل االجتماعي نحو شريحة من أهم شرائح المجتمع، التي دعى إليه

 ، وكان له قصب السبق فيها، بيانًا واهتمامًا ونصيحة ومتابعة وحفظًا لحقوقهم وبرهم وصلتهم. ملسو هيلع هللا ىلصسنة النبي 
، كتاب النكاح ، باب حق إجابة الوليمة زالدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوق ت ( 7/24صحيح البخاري )( 1)

 .5174حديث يومًا وال يومين   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
، )بن المعتمر(، قال: حدثني منصور)بن سعيد(، عن سفيان)بن سعيد(، حدثنا يحيى)بن مسرهد(حدثنا مسدد( 2)

 .)األشعري(، عن أبي موسى)شقيق بن أبي سلمة(عن أبي وائل
 .(59)ت دراسته ، حديث سبق( 3)
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بإحصاء عدد المعاقين في الدولة ( 1)العزيز بن عبد ومن هذا المنطلق أمر الخليفة عمر
ين مسئول عن النفقة على ووضع اإلمام أبو حنيفة تشريعًا يقضي بأن بيت مال المسلم ،اإلسالمية
هـ وأعطى كل  88الملك فقد بنى أول مستشفى للمجذومين عام  بن عبد أما الخليفة الوليد ،المعاقين

 :قبيصة الخزاعي ديوان الز منى بدمشق قالبن  مقعد خادمًا وكل أعمى قائدًا ولما ولى الوليد إسحاق
 ،زِمن حتى يوضع في يده الصدقةوكان يؤتى بال ،ألدعن الز ِمن أحب إلى أهله من الصحيح

ًا للعميان والنساء بلهاء فأنشأ الخليفة المأمون مآو واألمويون عامة أنشئوا مستشفيات للمجانين وال
 .(2)العاجزات في بغداد والمدن الكبيرة 

ويخفف عنه األعباء  ،فالتشريع اإلسالمي يسعى إلى رفع الحرج عن المريض بكل وسيلة  
َلْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحَرِج واََل َعَلى اأْلَْعَرِج َحَرِج َواَل َعَلى  } :قال تعالى كما ،إلى أقصى درجة

ْبُه َعَذاًبا اْلَمِريِض َحَرِج َوَمْن ُيِطِع اّللاَ َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنااتٍّ َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َوَمْن َيَتَولا  ُيَعذِ 
 [17]الفتح:  {َأِليًما

ن عاقه اعتالل صحته عن  ،للمريض رخصة اإلفطار في نهار رمضان فقد جعل اإلسالم وا 
كما أن المريض الذي ال يستطيع الصالة على صورتها  ،الحج فال حجا عليه وليس عليه إثم

جالًسا أو نائًما أو حتى بعينيه! والمريض الذي  ،الطبيعية ُيعطى رخصة الصالة في أوضاع تناسبه
والذي ال يستطيع الوضوء وال التيمم لسبب أو آخر يصلي دون أيٍّ  ،في الوضوء يتيمميضره الماء 

 وُيَسماى فاقد الطهورين! ،منهما

فال  ،رفع التشريع اإلسالمي الحرج عن المريض ،حتى في أوقات الجهاد في سبيل هللا
 {ْعَرِج َحَرِج َواَل َعَلى اْلَمِريِض َحَرِج َلْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحَرِج واََل َعَلى اأْلَ }يجاهد وال إثم عليه. يقول 

 .[61]النور: 

بل طالب بالوقوف الي جانبه  ،اإلسالم برفع بعض التكاليف عن المريض بل لم يكتفِ 
 .زيارة المريض وعيادته حقًا له على المسلمين ملسو هيلع هللا ىلصولذلك فقد جعل رسول هللا  ،ورفع روحه المعنوية

                                                           

الملك فكان خليفة  عبد بن بن الحكم األموى ولى الحكم بعد سليمان بن مروان العزبز بن عبد أبوحفص، عمر( 1)
 (.1/371هـ. موسوعة األعالم ) 101وربما لقب بخامس الخلفاء الراشدين، توفي سنة  عادالً  صالحاً 

 .6انظر: بحث بعنوان: المعاق في الفكر اإلسالمي، ص( 2)
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قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصأان  راُسولا هللِا  ،من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه( 2)بسنده( 1)مسلماإلمام أخرج ( 67
لاى اْلُمْسِلِم ِستٌّ » قُّ اْلُمْسِلِم عا لِ ْم عليه»قاالا:  ،ِقيلا: ماا ُهن  ياا راُسولا هللِا؟« حا ذاا  ،ِإذاا لاِقيتاُه فاسا وااِ 

ْح لاهُ  ،داعااكا فاأاِجْبهُ  كا فااْنصا حا ذاا اْستاْنصا ذا  ،وااِ  ْتهُ وااِ  ِمدا هللاا فاشمِ  ذاا مااتا  ،ا عاطاسا فاحا ذاا ماِرضا فاُعْدُه وااِ  وااِ 
 ( 3)«فاات ِبْعهُ 

 .وقد جعل هللا عز وجل الجنة نصيبًا لمن عاد مريضاً 

ِإن  اْلُمْسِلما ِإذاا عاادا »قاالا:  ،ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   ،من حديث ثاْوباانا ( 5)بسنده( 4)مسلماإلمام أخرج ( 68
ا ْل ِفي ُخْرفاةِ أاخا ُه اْلُمْسِلما لاْم يازا

ت ى ياْرِجعا  ( 6) ن ِة حا  ( 7)«اْلجا

حينما يعاتب رب العزة عباده يوم  ،كزيارته عز وجل ،وقد جعل هللا عز وجل زيارة المريض وعيادته
 القيامة فيقول.

                                                           

 . 2162حديث ، كتاب السالم، باب حق المسلم للمسلم رد السالم، (4/1705)صحيح مسلم، ( 1)
، َواْبُن ُحْجرٍّ  ا َيْحَيىَحداثَنَ (2) ، َعِن ) على بن حجر(بن َأيُّوَب، َوُقتَْيَبُة َيْعِني اْبَن َسِعيدٍّ ، َقاُلوا: َحداثََنا ِإْسَماِعيُل ُهَو اْبُن َجْعَفرٍّ

 ، َقاَل.ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنا َرُسوَل هللِا ) عبد الرحمن بن يعقوب(َعْن َأِبيهِ  ) بن عبد الرحمن(اْلَعاَلِء،
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
من طريق ، ، بنحوه2/71، 1240لجنائز، حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب األمر بأتباع ا

 أبي هريرة رضي هللا عنه. سعيد بن المسيب ، عن
 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال اإلسناد:

 .(2568حديث )، كتاب البر والصلة واآلدب، باب فضل عيادة المريض ، (4/1989صحيح مسلم، )( 4)
بن زريع، حدثنا خالد، عن أبي قالبة، عن أبي أسماء الرحبي، عن  بن حبيب الحارثي، حدثنا يزيد حدثنا يحيى( 5)

 ، قال.ملسو هيلع هللا ىلصثوبان، عن النبي 
لحديث أنه جناها وسمي بذلك ألنه ( في املسو هيلع هللا ىلصخرفة: اسم ما يخترف من النخل حين يدرك، وقد فسره النبي )( 6)

 (.1/483(، غريب الحديث للخطابي )2/24يخترف أي يجني، انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر )
 دراسة الحديث:( 7)

 أواًل: تخريج الحديث:
 .البخاري اإلمام دون في صحيحه ، مسلم انفرد به اإلمام 

 .إسناده متصل، ورجاله ثقاتثانيًا: رجال اإلسناد:
 (.191تقريب التهذيب )ص: مصادر الترجمة:
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: ملسو هيلع هللا ىلصراُسوُل هللِا قاالا  :من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال( 2)بسنده( 1)مسلم اإلمام أخرج ( 69
ِة: ياا اْبنا آداما ماِرْضُت فالاْم تاُعْدِني ل  ياُقوُل ياْوما اْلِقيااما جا ؟  ،" ِإن  هللاا عاز  وا قاالا: ياا رابِ  كاْيفا أاُعوُدكا

ًنا ماِرضا فالاْم تاُعْدهُ  ،واأاْنتا رابُّ اْلعاالاِمينا  ْبِدي ُفالا ِلْمتا أان  عا ِلْمتا أان كا لاْو ُعْدتاُه  أاماا ،قاالا: أاماا عا عا
ْدتاِني ِعْنداهُ  جا  ( 3).. الحديث ".لاوا

يرغب بصلة المريض  ،فهذا هو هللا الخالق الذي له ما في السماوات وما في األرض
 .وجعل من وصله كمن وصل هللا عز وجل ،بزيارته

وُتْطِمَعُه  ،وأن ترفع من روحه المعنوية ،أن تذكر الخير عند المريض ملسو هيلع هللا ىلصوأمر رسول هللا 
 في الشفاء وفي طول العمر.

يرتفع بروح المريض إلى السماء عندما يخبره أن هذا المرض هو كفارة  ملسو هيلع هللا ىلصبل إن رسول هللا 
 .وهو مدعاة لنجاته في اآلخرة إن صبر ،لذنوبه

ِعيد  الُخْدِري ِ ( 5)بسنده( 4)البخارياإلمام أخرج ( 70 ْيراةا  ،من حديث أاِبي سا : عاِن الن ِبيِ  واعاْن أاِبي ُهرا
ب   ،ماا ُيِصيُب الُمْسِلما »قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلص صا ب  واالا وا م    ،ِمْن ناصا ْوكاِة  ،واالا هام   واالا ُحْزن  واالا أاًذى واالا غا ت ى الش  حا

اُكهاا طاايااهُ  ،ُيشا  ( 6)«ِإال  كاف را اَّلل ُ ِبهاا ِمْن خا

                                                           

 .(2569حديث)، كتاب البر والصلة واألدب، باب فضل عيادة المريض ، (4/1990صحيح مسلم، )( 1)
، َحداثََنا َبْهزِ  بن َحاِتمِ  َحداثَِني ُمَحمادُ ( 2) ادُ )بن أسد(بن َمْيُمونٍّ ، َعْن أَ  ، َحداثََنا َحما ، َعْن بن َسَلَمَة، َعْن ثَاِبتٍّ ِبي َراِفعٍّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصَأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا 
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
 .البخاري اإلمام دون في صحيحه ، مسلم انفرد به اإلمام 

 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال االسناد:
 .5641حديث ، في كفارة المرض  كتاب المرضي، باب ما جاء، ( 7/114) ،صحيح البخاري( 4)
بن حلحلة،  بن عمرو بن محمد، عن محمد بن عمرو، حدثنا زهير الملك بن محمد، حدثنا عبد هللا حدثني عبد( 5)

 بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة. عن عطاء
 دراسة الحديث:( 6)

 أواًل: تخريج الحديث:
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وال يشعر بأنه أصبح كمًّا عاجًزا مهماًل  ،وهكذا ترتفع معنويات المريض المؤمن إلى السماء
 بل إن الجميع يهتم به ويرعاه. ،في المجتمع

 

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض، أو حزن، أو نحو ذلك مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة أخرجه
بنحوه ، من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار ، 4/1992، 2573حتى الشوكة يشاكها، حديث 

 ، به .
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال اإلسناد:

خراسانى المروزى الخرقى، رواية أهل الشام عنه غير بن محمد التميمى العنبرى، أبو المنذر ال زهير -
 مستقيمة فضعف بسببها.

من أهل قرية من قرى مرو يسمى خرق، نزيل الشام والحجاز، روى عنه أهل الشام أحاديث منا كير، وعن ابن 
ارب بن محمد مق بن حنبل يقول: زهير بن محمد خراساني، ضعيف، وقال الميموني: سمعت أحمد معين قال: زهير

الحديث، وقال العجلي: جائز الحديث، وذكره أبو زرعة في " أسامي الضعفاء "، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال 
النسائي أيضا: ضعيف، وقال مرة ثالثة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حفظه سوء، وما حدث 

رمي: ثقة له أغاليط، وعن عباس الدوري، عن يحيى: من كتبه فهو صالح، وحديثه بالشام أنكر، وقال عثمان الدا
 ثقة.

قال الباحث: هو صدوق، وأما عن رواية أهل الشام فقال أحمد: َكَأنا الاِذي َرَوى َعنه أهل الشام  الحكم على الراوي:
مام (، وموسوعة أقوال اإل3/427ُزَهير آخر فقلب اسمه، انظر التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل )

 (.1/395بن حنبل في رجال الحديث وعلله ) أحمد
(، التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع 7/221(، لسان الميزان )3/348تهذيب التهذيب )مصادر الترجمة:

(، المعجم الصغير لرواة 2/84(، ميزان االعتدال )4/368(، تاريخ اإلسالم ت بشار )1/408(، الكاشف )3/427)
بن حنبل في رجال  (، موسوعة أقوال اإلمام أحمد1/225(، رجال صحيح مسلم )1/175ر الطبري )اإلمام ابن جري
 (.1/395الحديث وعلله )
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الثالمطلبالث

التواصلمعاأليتام

 

لكي ال يحقدوا على  ،ونهاهم عن قهرهم ،أمر هللا عز وجل عباده المتقين بإكرام األيتام
واعتبر [ 9]الضحى:  {ْلَيِتيَم َفاَل تَْقَهْر َفَأماا ا} :مجتمعاتهم لما يعانونه من حرمان فقال هللا تعالى

الذين يمنعون اليتيم من حقه أو يدفعونه احتقارًا وزجرًا أو يستعلون على جانبه الضعيف تسلطًا 
َأَرَأْيَت الاِذي }فقال تعالى  ،وامتهانًا اعتبرهم ممن يكذب بعدل هللا ويستخف بجزائه في اليوم اآلخر

 .[2 ،1]الماعون:  {ِلَك الاِذي َيُدعُّ اْلَيِتيَم َفذَ  ُيَكذِ ُب ِبالدِ يِن 

وأجزل في  ،ولهذا جعل اإلسالم بر اليتيم وصلته والقيام على شؤونه من معالم اإليمان
 .ملسو هيلع هللا ىلصكما أخبر نبي األمة محمد  حتي أنزله جنات النعيم ،العطاء لمن قام به

ْهلا ( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج ( 71 عْ بن  من حديث سا كااِفُل »قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   ،د  سا أاناا وا
ن ِة هاكاذاا ب اباِة واالُوْسطاى« الياِتيِم ِفي الجا قاالا ِبِإْصباعاْيِه الس  وا

(3). 

 ،لعظم فعله ،بينهما فلقد جعل رسول هللا منزلة من كفل اليتيم كمنزلته في الجنة دون تفريق
 .فعلها ىهللا عز وجل وأمر بالمبادرة إل ىلتي تقرب إلولذلك أمر اإلسالم بالحرص على األعمال ا

عن أم جعفر بنت  ،عن أم عيسى الخزاعية ،أبي بكربن  هللا عبدقال ابن إسحاق: حدثني 
عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه  ،أبي طالببن  جعفربن  محمد

 ،ت عجيني وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهموعجن( 4)وقد دبغت أربعين منا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ي  دخل عل
                                                           

 ( .6005،) كتاب األدب، باب فضل من يعول يتيماً ، ( 8/9)،صحيح البخاري ( 1)
، قال )سلمة بن دينار(أبي بن أبي حازم، قال: حدثني العزيز الوهاب، قال: حدثني عبد بن عبد هللا حدثنا عبد( 2)

 قال. ملسو هيلع هللا ىلصسمعت سهل ابن سعد، عن النبي 
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
 . مسلماإلمام دون في صحيحه ،  البخاري انفرد به اإلمام

 إسناده متصل، ورجاله ثقات. جال اإلسناد:ثانيًا: ر 
 ن به، تعني أربعين رطال من دباغ.الرطل الذي يوز ( 4)
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: " إئتني ببني جعفر " فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه فقلت: يا رسول هللا بأبي ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا 
أنت وأمي! ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: " نعم أصيبوا هذا اليوم " قالت: 

إلى أهله فقال: " ال تغفلوا عن آل جعفر أن  ملسو هيلع هللا ىلصوخرج رسول هللا  ،واجتمع إلي  النساء ،فقمت أصيح
 .(1)تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم "

أكثر من ذلك  ىبل تتسع إل ،ولذلك فإن صلة األيتام ال تقف عند حد إطعامهم وكسوتهم
على  والحرص ،وزرع األمل في نفوسهم ،واألخذ بأيديهم نحو الفضيلة ،لتشمل رعايتهم نفسيًا وتربوياً 

 .مصالحهم كالحرص على مصالح األبناء الصلبيين

 ،وأحاطتهم بالرعاية ،الشريعة اإلسالمية حقوق األيتام بما يتناسب مع حاجاتهم تولقد كفل
 .وأقرت لهم من الحقوق ما يكفل لهم حياة مساوية ألقرانهم

ون من أموالهم شيئً  ،ولقد كان أهل الجاهلية يعظِ مون شأَن اليتيم وال يركبون لهم  ،افال يمسُّ
 .(2)وال يطعمون لهم طعاًما ،دابة

على الحفاظ على حقوقهم وأن ال يمسها الكافل لهم  ،ولقد حرص اإلسالم في صلة األيتام
 .لكي ال تأكله الصدقة ،بل أوجب على الكافل اذا كان لليتيم مال أن ينميه له ،بأي  أذي

،أان  راُسولا اَّلل ِ اْلعااصِ بن  عاْمِروبن  اَّلل ِ  عبدث من حدي( 4)بسنده( 3)الدار قطنياإلمام أخرج ( 72
طابا الن اسا ، فاقاالا: ملسو هيلع هللا ىلص داقاةُ » قااما فاخا ت ى تاْأُكلاُه الص  ِليا ياِتيًما لاُه مااٌل فاْليات ِجْر لاُه واالا ياْتُرْكُه حا  .(5)«ماْن وا

                                                           

 (.3/474يرة النبوية البن كثير، )الس( 1)
 (.4/354تفسير الطبري )( 2)
 .1970حديث، ل الصبى واليتيم باب وجوب الزكاة في ما، (3/5) سنن الدارقطني،( 3)
بن َأيُّوَب  ْيرٍّ ، ثنا َيْحَيىبن ُعفَ  بن ُغَلْيبٍّ اْلُهَذِليُّ اأْلَْزِديُّ ، ثنا َسِعيدُ  بن ُمَحمادٍّ اْلِمْصِريُّ ، ثنا اْلَحَسنُ  َحداثََنا َعِليُّ ( 4)

بااِح ، َعْن َعْمِرو ، َعِن اْلُمثَناى بن  بن َعْمِرو اّللاِ  ، َعْن َجدِ ِه عبد)شعيب بن عبد هللا(بن ُشَعْيبٍّ ، َعْن َأِبيِه  بن الصا
 اْلَعاِص.

 دراسة الحديث: ( 5)
 أواًل: تخريج الحديث:

 ،أبراهيم بن موسي من طريق بنحوه ، ، 3/23، 641ليتيم، حديث ا الترمذي، باب ما جاء في زكاة مال أخرجه
من طريق أبو ، بنحوه، 7339،4/179من تجب عليه الصدقة، حديث  البيهقي في السنن الكبرى، باب وأخرجه

عامر الدمشقي ، كالهما ) إبراهيم بن موسي و أبو عامر الدمشقي( عن الوليد بن مسلم ، عن المثني بن الصباح، 



108 
 

الاِذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما  ِإنا  } :فقال تعالى ،مر هللا تعالى كذلك بحفظ مال اليتيمأو 
 [10]النساء:  {ِإناَما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َناًرا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيًرا 

 .مد اليد الي مال اليتيم من أكبر الكبائر والعياذ باهلل ملسو هيلع هللا ىلصواعتبر النبي 

ْنهُ من حديث أاِبي ( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج ( 73 ْيراةا راِضيا اَّلل ُ عا ِن الن ِبيِ   ،ُهرا قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصعا
ْبعا الُموِبقااتِ » ؟ قاالا:  ،«اْجتاِنُبوا الس  ماا ُهن  ْرُك ِباَّلل ِ »قااُلوا: ياا راُسولا اَّلل ِ وا ْحرُ  ،الشِ  قاْتُل  ،واالسِ  وا

ق ِ  ر ما اَّلل ُ ِإال  ِبالحا لِ ي ياْوما الز ْحفِ  ،واأاْكُل مااِل الياِتيمِ  ،بااواأاْكُل الر ِ  ،الن ْفِس ال ِتي حا قاْذُف  ،واالت وا وا
نااِت الُمْؤِمنااِت الغااِفالاتِ   .(3)«الُمْحصا

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلفظه ، من ، 6/3، 10982اقراضه، حديث و أباب تجارة الوصي بمال اليتيم البيهقي في السنن الكبري،  وأخرجه
بمعناه ، 1/298، 998أحمد، حديث  الطبراني في المعجم االوسط، باب من اسمه وأخرجهطريق عبد هللا بن علي، 

 سليمان( عن عمرو بن شعيب، به .، من طريق سليمان، ثالثتهم ) المثني بن الصباح و عبد هللا بن علي و 
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال اإلسناد: 

 هللا ويقال أبو يحيى، المكى، ضعيف اختلط بأخرة. بن الصباح اليمانى األبناوى، أبو عبد المثنى -
يسوى حديثه شيًئا، بن الصباح ال  بن أحمد: سمعُت َأبي يقول: مثنى هللا قال ابن معين: ضعيف، قال عبد

مضطرب الحديث، قال البخاري قال يحيى القطان ترك حديثه الختالط منه، وقال النسائي: متروك، وقال 
ابن حبان: كان ممن اختلط في آخر عمره حتى كان ال يدري ما يحدث به فاختلط حديثه الذي فيه األوهام 

اء المستقيمة عن أقوام مشاهير فبطل االحتجاج والمناكير بحديثه العظيم )الصواب القديم( الذي فيه األشي
به ونقل الحافظ، وذكره الدااَرُقْطِني  في كتابه الضعفاء والمتروكين، وقال ابن هانىء: ليس حديثه بشيء، 

 هللا. قال الساجي: ضعيف الحديث جدا، حدث بمناكير، حدث عنه الثوري وكناه أبا عبد
 قال الباحث: ضعيف. الحكم على الراوي:
(، موسوعة 504(، الكواكب النيرات )ص:301االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط )ص: مصادر الترجمة:
(، ميزان االعتدال 11/65(، إكمال تهذيب الكمال )3/221بن حنبل في رجال الحديث وعلله ) أقوال اإلمام أحمد

الحسن الدارقطني في رجال الحديث  (، موسوعة أقوال أبي27/205(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال )3/435)
 (.2/540وعلله )

 بن حفص اليماني.  اإلسناد ضعيف، الختالط المثنيثالثًا: الحكم على اإلسناد: 
كتاب الوصايا، باب قول هللا تعالى: }إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما ، (4/10)،صحيح البخاري ( 1)

 .2766 ،حديث [10ا{ ]النساء: يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعير 
)سالم بن زيد المدني، عن أبي الغيث بن بالل، عن ثور هللا، قال: حدثني سليمان بن عبد العزيز حدثنا عبد( 2)

 قال. ملسو هيلع هللا ىلص، عن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي مولي ابن مطيع(
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
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واألسلوب اإلنساني الذي دعا إلى  ،وهكذا يتضح مقدار اهتمام اإلسالم باألسر التي افتقدت معيلها
ويكون  ،حتى يخفف من مصيبة اليتم عنهم ،ممارسته مع أفراد هذه األسر من اليتامى والضعفاء

ويخلصون لها في التضحية والبذل والبناء؛ ألن المسلمين  ،منهم رجااًل كبارًا تتوثق صالتهم بأمتهم
 جميعًا كالجسد الواحد.

 

 

 

 

  

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلفظه ، من ،  8/175،  6857الحدود ، باب رمي المحصنات ، حديث  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب
 ، 7/137،  5764وكتاب الطب ، باب الشرك والسحر من الموبقات ، حديث طريق عبد العزيز بن عبد هللا ، 

 ائر وأكبرها،مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب بيان الكب أخرجهبلفظه ، من طريق عبد العزيز بن عبد هللا ، و 
عن سليمان بن طريق ابن وهب ، كالهما ) عبد العزيز بن عبد هللا و ابن وهب ( من بنحوه ، ، 1/92، 89حديث 

 .بالل ، به 
 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ثانيًا: رجال اإلسناد:
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 .العائلي التواصل وسائل : لفصل الثاني

 -:مباحث أربعة وفيه

 .التواصل باألقوال :المبحث األول

 .التواصل باألفعال :الثاني ثالمبح

 .التواصل بدفع المال :المبحث الثالث

 .: وسائل التواصل الحديثةالمبحث الرابع



111 
 

 

 

 

 

 .التواصل باألقوال :المبحث األول  

 -:مطالبوفيه ثالثة 

 .التواصل بالدعاء :المطلب األول

 .التواصل بالسؤال :المطلب الثاني

 .معروف والنهي عن المنكرالتواصل باألمر بال :المطلب الثالث
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المطلباألول

التواصلبالدعاء

:الدعاءفياللغة

وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكالم يكون  ،الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد
 .(2)والدعاء: الرغبة إلى هللا تعالى ،(1)منك. تقول: دعوت أدعو دعاء

والضرب الثاني مسألة هللا  ،نها توحيده والثناء عليهوالدعاء هلل على ثالثة أوجه: فضرب م
 .(3)والضرب الثالث مسألة الحظ من الدنيا ،العفو والرحمة وما يقرب منه

:الدعاءفيالصطالح

إن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو "يقول ابن القيم: 
 .(4)"دفعه

:فضلالدعاء

فهو من  ،وله مكانة سامية ومنزلة عالية عند المسلمين ،مة في اإلسالمالدعاء من الشعائر المه
لفضله  ،ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية ىودل عل ،من ربه عبدأفضل الطاعات التي يتقرب بها ال

فجاء في بعضها األمر به  ،واختلفت دالالت النصوص التي تبين فضل الدعاء ،وعظيم شأنه
وجاءت آيات في مدح المؤمنين لقيامهم  ،ف عنهالوعيد لمن تركه وتخل  وفي بعضها  ،والحث عليه

 ،[2]الفاتحة:  {اْلَحْمُد ّللِا َربِ  اْلَعاَلِمينَ } :تعالىبل نجد القرآن الكريم افتتح بالدعاء في قوله  ،بالدعاء
 {اِس اْلَخنااسِ ِمْن َشرِ  اْلَوْسوَ } :تعالىحيث قال  ،دعاء ىوآخر سورة في القرآن الكريم اشتملت عل

ولقد سمي الدعاء في كتاب هللا  ،من شر الوسواس الخناس تعالى[ فكانت االستعاذة باهلل 4]الناس: 
َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنا الاِذيَن َيْسَتْكِبُروَن } :تعالىبالعبادة في أكثر من موضع حيث قال 

َفاْدُعوا } :تعالىقال  ،وجاء الدعاء بمعني الدين ،[60]غافر:  {َجَهناَم َداِخِريَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن 
 .[14]غافر:  {اّللاَ ُمْخِلِصيَن َلُه الدِ يَن َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن 

                                                           

 (.2/279مقاييس اللغة )( 1)
 (.1282القاموس المحيط )ص:( 2)
 (.14/257( لسان العرب )3)
 (.3/2، )( بدائع الفوائد4)
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بل جاءت  ،ولم تكن السنة النبوية في معزل عن بيان أهمية الدعاء وفضله في حياة المسلمين
 .مؤكدة علي فضله

ِإن  »قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   ،باِشير  بن  من حديث النُّْعماانِ ( 2)بسنده ( 1)البخارياإلمام أخرج (74
 [60]غافر: ( 3){اْدُعوِني أاْستاِجْب لاُكمْ }ُثم  قاراأا:  ،«الدُّعااءا ُهوا اْلِعبااداةُ 

 .ضلهاوأنه أرفع أنواع العبادة وأف ،هذا يتبين لنا عظيم مكانة الدعاء ىفعل

ْيراةا ( 5)بسنده( 4)ابن حباناإلمام أخرج (75 لاْيسا  » :ملسو هيلع هللا ىلصقاالا: قاالا راُسوُل اَّلل ِ  ،من حديث أاِبي ُهرا
لاى اَّلل ِ ِمنا الدُّعااءِ  ْيٌء أاْكراما عا  ( 1)«شا

                                                           

 .714حديث ، باب فضل الدعاء (249األدب المفرد، )ص:أخرجه البخاري في ( 1)
)بن ، َعْن ُيَسْيعَ )بن عبد هللا(، َعْن َذر ٍّ )بن المعتمر(، َعْن َمْنُصورٍّ )بن الحجاج(( َحداثََنا َأُبو اْلَوِليِد َقاَل: َحداثََنا ُشْعَبةُ 2)

، ، َعِن النُّْعَمانِ معدان(  َقاَل. ملسو هيلع هللا ىلصَعِن الناِبيِ   بن َبِشيرٍّ
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
، 18432بلفظه ، من طريق أبو معاوية ، وحديث ، 30/336، 18386حديث أحمد في مسنده،  أخرجه
وابن ماجة في بنحوه ، من طريق منصور ، ، 30/382، 18436بنحوه ، من طريق وكيع ، وحديث ، 30/380

والحاكم في المستدرك علي الصحيحين، بنحوه ، من طريق وكيع ، ، 5/5، 3828ء، حديث سننه، باب فضل الدعا
بلفظه ، من طريق منصور ، ثالثتهم ) أبو ، 1/667، 1802كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح، حديث 

  معاوية ووكيع ومنصور( عن االعمش عن ذر ، به .
 :إال أن فيهه ثقات، إسناده متصل ورجال ثانيًا: رجال اإلسناد:

بن أبى  بن بشير بن أبى خازم، وقيل أبو معاوية بن دينار السلمى أبو معاوية بن القاسم بن بشير هشيم -
 هـ بـ بغداد. 183هـ، توفي  104، ولد خازم، الواسطى

وقد  قال ابن حجر: ثقة ثبت كثير التدليس، ويعد من الطبقة الثالثة التي ال بد من التصريح بالسماع فيها،
 بالسماع. اجاءت الرواية مصرحًا فيه

 (.47(، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص:11/59تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:
(، 265إسناده صحيح، وقال بذلك األلباني في تحقيقاته على صحيح األدب المفرد )ص: ثالثًا: الحكم على اإلسناد:

 ( 5/5يقاته علي سنن ابن ماجة )وكذلك شعيب األرنؤط في تحق
 ،باب ذكر البيان بأن دعاء المرء هلل جل وعال من أكرم األشياء عليه ، (3/152)صحيح ابن حبان، ( 4)
 .870حديث  
)بن اُن، َعْن َقَتاَدةَ اُن اْلَقطا بن َمْرُزوقٍّ، َقاَل: َحداثََنا ِعْمرَ  ، َقاَل: َحداثََنا َعْمُرو)فضل بن عمرو( َأْخَبَرَنا َأُبو َخِليَفةَ ( 5)

 .ملسو هيلع هللا ىلصبن َأِبي اْلَحَسِن، َأِخي اْلَحَسِن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اّللاِ  َعْن َسِعيدِ  دعامة(
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ظهار الضعف ،كل هذا لبيان أهمية الدعاء الحاجة إلى هللا عز و  ألن فيه التضرع إلي هللا وا 
والذكر أفضل  ،قراءة القرآن أفضل من الذكر ،ن القيم في المفاضلة بين الذكر والدعاءيقول اب ،وجل

وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من  ،هذا من حيث النظر لكل منهما مجرداً  ،من الدعاء
 .(2)بل يعينه فال يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل ،الفاضل

فالدعاء روح هذا  ،تع به من مكانة في اإلسالمكل هذا يبين لنا منزلة الدعاء العظيمة وما يتم
 .وعنوان التذلل والخضوع هلل رب العالمين ،وزاد المؤمنين المتقين ،الدين

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دراسة الحديث:( 1)
 أواًل: تخريج الحديث:

البخاري في  جهوأخر  من طريق سليمان بن أبي داود ،بلفظه ،  ،14/360، 8748أخرجه أحمد في مسنده، حديث 
والطبراني في ، بلفظه ، من طريق عمرو بن مرزوق ، 1/376، 712األدب المفرد، باب فضل الدعاء، حديث 

والحاكم ،  عمرو بن مرزوقمن طريق بلفظه ، ، 4/101، 3706المعجم األوسط، باب من اسمه عثمان، حديث 
من طريق عبد الرحمن بن بلفظه ، ، 1/666، 1801في مستدركه، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح، حديث 

 . ثالثتهم ) سليمان بن داود و عمرو بن مرزوق و عبد الرحمن بن مهدي ( عن عمران القطان ، بهمهدي ، 
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ناد:ثانيًا: رجال اإلس

 عمران القطان: وهو ابن داور، ويكنى أبا العوام. -
وق يهم، قال ابن معين: عمَران اْلقطاان َلْيَس ِبَشْيء، سمعت أبا َداُود ذكر عمران اْلَقطاان َفَقاَل: قال ابن حجر: صد

"ضعيف، وكذلك النسائي، وقال ابن شاهين ضعيف الحديث، وقال ابن عدي: يكتب حديثه، قال الحاكم: قلُت 
بن حنبل: أرجو أن يكون صالح الحديث، ذكره ابن  أحمدللدااَرُقْطِنيِ  عمران القطان؟ قال كثير الوهم والمخالفة، قال 

 حبان في الثقات.
 قال الباحث: صدوق يهم. الحكم على الراوي:
(، سؤاالت أبي عبيد 4/157رواية الدوري ) -(، تاريخ ابن معين 429تقريب التهذيب )ص: مصادر الترجمة:

(، تاريخ أسماء الضعفاء 7/243ت البن حبان )(، الثقا325اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل )ص:
(، 6/652(، سير أعالم النبالء ط الحديث )299(، ديوان الضعفاء )ص:2/93(، الكاشف )149والكذابين )ص:

 (.2/499موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله )
ران القطان: وهو ابن داور، ويكنى أبا العوام: قال الباحث: إسناده حسن، لوجود عم ثالثًا: الحكم على اإلسناد:
 ث، وباقي رجاله ثقات.يصدوق يهم، فهو حسن الحد

 (.91الوابل الصيب من الكلم الطيب، )ص:( 2)
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:بعضآدابالدعاء

وكذلك الدعاء فالبد  ،لكل عمل آداب ال بد أن ترعى لكي نصل إلى أفضل نتيجة مرجوة منه
ومن تلك  ،تعالىتجاب له بإذن هللا تبارك و لكي يس ،للمسلم من التحلي ببعض اآلداب عند الدعاء

 :اآلداب التي ينبغي مراعاتها ال علي سبيل الحصر

مصداقًا لقول رسول هللا  ،أن يكون المسلم الداعي طيب النفس والمطعم والمشرب والملبس - أ
 .ملسو هيلع هللا ىلص

ْيراةا ( 2)بسنده( 1)مسلماإلمام أخرج (76 " أايُّهاا  :ملسو هيلع هللا ىلصقاالا: قاالا راُسوُل هللِا  ،من حديث أاِبي ُهرا
ِلينا  ،ِإن  هللاا طايِ ٌب الا ياْقباُل ِإال  طايِ ًبا ،الن اُس  ن  هللاا أامارا اْلُمْؤِمِنينا ِبماا أامارا ِبِه اْلُمْرسا ياا }فاقاالا:  ،وااِ 

اِلًحا ِليمٌ  ،أايُّهاا الرُُّسُل ُكُلوا ِمنا الط يِ بااِت وااْعماُلوا صا قاالا: 51]المؤمنون:  {ِإنِ ي ِبماا تاْعماُلونا عا [ وا
زاْقنااُكمْ } ُنوا ُكُلوا ِمْن طايِ بااِت ماا را فارا 172]البقرة:  {ياا أايُّهاا ال ِذينا آما [ ُثم  ذاكارا الر ُجلا ُيِطيُل الس 

مااءِ  ،أاْشعاثا أاْغبارا  راامٌ  ،ياا راب ِ  ،ياا راب ِ  ،ياُمدُّ ياداْيِه ِإلاى الس  ماْطعاُمُه حا ما  ،وا راامٌ وا ُبُه حا ْلباُسُه  ،ْشرا ما وا
راامٌ  راامِ  ،حا ؟ " ،واُغِذيا ِباْلحا اُب ِلذاِلكا  ( 3)فاأان ى ُيْستاجا

                                                           

 .1015حديث ، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب  ،(2/703صحيح مسلم،)( 1)
بن َمْرُزوقٍّ، َحداثَِني  ، َحداثََنا ُفَضْيلُ )حماد بن أسامة( َعاَلِء، َحداثََنا َأُبو ُأَساَمةَ بن الْ  وَحداثَِني َأُبو ُكَرْيبٍّ ُمَحمادُ ( 2)

، َعْن َأِبي َحاِزمٍّ  َعِديُّ   .ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا )سلمان مولي عزة( بن ثَاِبتٍّ
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
 .، دون اإلمام البخاري  في صحيحهمسلم اإلمام به  انفرد

 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات،  ثانيًا: رجال اإلسناد:
 160الرحمن الكوفى، مولى بنى عنزة، توفي  بن مرزوق األغر، الرقاشى ويقال الرؤاسى، أبو عبد فضيل -

عيف، وقال ابن أبي حاتم صدوق هـ تقريبا، قال ابن حجر: صدوق يهم، وثقه الذهبي، قال النسائي: ض
صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: هو ممن يخطئ، قال الرازي ال يحتج به،. وقال 

 الحاكم: عيب على مسلم إخراجه في "صحيحه.
ووثقه ابن معين، وقال في موضع آخر ليس به بأس، وقال أحمد: ال أعلم إال خيرا. وذكره العجلي في 

 بن مرزوق فقال ثقة. ائز الحديث، ثقة، وقال سألت سفيان يعنى الثوري عن فضيلالثقات وقال ج
(، الجرح 384(، الثقات للعجلي ط الباز )ص:2/125(، الكاشف )8/298تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:

فاء (، الضع7/128(، الكامل في ضعفاء الرجال )7/316(، الثقات البن حبان )7/75والتعديل البن أبي حاتم )
(، بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد 7/39(، سير أعالم النبالء ط الحديث )3/9والمتروكون البن الجوزي )

 (.3/158بن حنبل في رجال الحديث وعلله ) (، موسوعة أقوال اإلمام أحمد127بمدح أو ذم )ص:
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 .فلذلك ال بد من طهارة النفس عن كل ما يدنسها من الخبائث التي تعيق استجابة الدعوة

هللا محمد  ثم يثني بالصالة علي نبي ،أن يبدأ الداعي بحمد هللا والثناء عليه بما هو أهل له - ب
 .ملسو هيلع هللا ىلص

الاةا ( 2)بسنده( 1)الترمذياإلمام أخرج ( 77 قاالا: باْيناا راُسوُل اَّلل ِ  ،ُعباْيد  بن  من حديث فاضا
ْمِني ملسو هيلع هللا ىلص ل ى فاقاالا: الل ُهم  اْغِفْر ِلي وااْرحا لا راُجٌل فاصا : ملسو هيلع هللا ىلصفاقاالا راُسوُل اَّلل ِ  ،قااِعٌد ِإْذ داخا
لِ ي» ل ْيتا فاقاعاْدتا فااْحماِد اَّلل ا ِبماا ُهوا أاْهُلهُ إِ  ،عاِجْلتا أايُّهاا الُمصا لاي  ُثم  اْدُعهُ  ،ذاا صا لِ  عا صا «. وا

لاى الن ِبيِ   ل ى عا صا ِمدا اَّلل ا وا ُر باْعدا ذاِلكا فاحا ل ى راُجٌل آخا : ملسو هيلع هللا ىلصفاقاالا لاُه الن ِبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصقاالا: ُثم  صا
بْ » لِ ي اْدُع ُتجا  .(3)«أايُّهاا الُمصا

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صدوق .قال الباحث:  الحكم على الراوي:
 هـ بـ الكوفة. 201هم، أبو أسامة الكوفى، مولى بنى هاشم، توفي بن زيد القرشى موال بن أسامة حماد -

قال ابن حجر: ثقة ثبت ربما دلس، ووصفه بذلك القبطي فقال كان كثير التدليس ثم رجع عنه وقال ابن  
سعد كان كثير الحديث ويدلس ويبين تدليسه، وقد قال أحمد كان صحيح الكتاب ضابطا لحديثه وقال 

 كان أثبته ال يكاد يخطئ، ويعد من رواة الطبقة الثانية من الذين ال يضر تدليسهم.أيضا كان ثبتا ما 
 (.30(، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص:3/2تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:

 .3476حديث ،  ملسو هيلع هللا ىلص(، باب جامع الدعوات عن النبي 5/516)، سنن الترمذي( 1)
، َعْن  َقاَل: َحداثََنا ِرْشِدينُ )بن سعيد( َحداثََنا ُقَتْيَبةُ ( 2) ، َعْن َأِبي َعِلي ٍّ الَجْنِبيِ  ، َعْن َأِبي َهاِنئٍّ الَخْواَلِنيِ  بن َسْعدٍّ

. َفَضاَلةَ   بن ُعَبْيدٍّ
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
من طريق أحمد زيادة ، وفيه  ،1/351، 709، حديث ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، باب الصالة علي النبي 

، 795بن مالك عن فضالة ابن عبيد، حديث  والطبراني في المعجم الكبير، باب عروةبن عبد الرحمن بن وهب ، 
، وأخرجه النسائي في  سننه ، باب التمجيد والصالة على النبي أحمد بن صالح من طريق وفيه زيادة ، ، 18/309

وفيه زيادة ، من طريق محمد بن سلمة ، عن ابن وهب عن أبي ، 3/44،  1284صلي هللا عليه وسلم ، حديث 
 به . هانئ ، 

 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال اإلسناد:
 هـ. 142بن هانىء، أبو هانىء الخوالنى المصرى، توفي  حميد -

أبو حاتم: صالح، وعن قال ابن حجر: ال بأس به، وقال الذهبي: ثقة، وقال النسائى: ليس به بأس، وقال  
 بن حنبل: ثقة، وذكره ابن حبان فى كتاب الثقات. بن معين: ثقة، وأحمد يحيى

 قال الباحث: ال بأس به. الحكم على الراوي:
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اْدُعوا َرباُكْم } :تعالىكما قال  ،وال بد من التضرع والتذلل هلل عز وجل والرغبة والرهبة منه -ج
ِإناُهْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي } :تعالى[ وقوله 55]األعراف:  {َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإناُه اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

 .[90]األنبياء:  {ا َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعينَ اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهبً 

ُهَو اْلَحيُّ اَل ِإَلَه ِإالا ُهَو َفاْدُعوُه ُمْخِلِصيَن َلُه } :تعالىقال  ،وهو أعظم اآلداب ،اإلخالص هلل -د
 .[65]غافر:  {الدِ يَن اْلَحْمُد ّللِا َربِ  اْلَعاَلِمينَ 

  (:1)يطول المقام بذكرها  وهناك بعض اآلداب نذكرها سردًا لكي ال -ه

وأن ال يعتدي في  ،وأن ال يسأل إال هللا عز وجل ،وحضور القلب ،كثرة الصدقة مع الدعاء -
 .(1)أشكال المعاصي ىواالبتعاد عن شت ،وأن يبدأ الداعي بنفسه ،الدعاء

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مغاني 13/119(، الوافي بالوفيات )3/50(، تهذيب التهذيب )182تقريب التهذيب )ص: :مصادر الترجمة
(، مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار 258-1/251آلثار )األخيار في شرح أسامي رجال معاني ا

ي في رجال الحديث (، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطن95(، خالصة تذهيب تهذيب الكمال )ص:2/154)
 (.1/231وعلله )
 110 بن أبى رشدين، ولد: بن هالل المهرى، أبو الحجاج المصرى، وهو رشدين بن مفلح بن سعد ينَ شدِ رِ  -

 هـ. 188هـ، توفي: 
قال ابن حجر: ضعيف، وقال الذهبي: سىء الحفظ، قال أبو زرعة: ضعيف، وقال ابن معين: ليس 
بشيء، وقال أحمد أرجو أنه صالح الحديث، قال النسائي متروك الحديث، ورجح أبو حاتم عليه ابن 

دركته غفلة الصالحين فخلط فى فى دينه فأ لهيعة، وقال الدارقطني ضعيف، وقال ابن يونس: كان صالحاً 
 .، قال قتيبة َكاَن ال يبالي ما دفع إليه فيقرأه، كان ضعيفاً محدثاً  عابداً  الحديث، وكان صالحاً 

 قال الباحث: ضعيف. الحكم على الراوي:
(، التاريخ الكبير للبخاري بحواشي 2/49(، ميزان االعتدال )9/301لسان الميزان )مصادر الترجمة: 

(، الضعفاء 4/68(، الكامل في ضعفاء الرجال )7/517(، الطبقات الكبرى )3/337المطبوع )
(، موسوعة أقوال أبي 1/284(، الضعفاء والمتروكون البن الجوزي )2/153والمتروكون للدارقطني )

(، 9/193(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال )1/258الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله )
 (.4/849تاريخ اإلسالم ) (،1/397الكاشف )

، ولكن تابعه َحيوُه بن شريح عن أبي  بن سعد إسناده ضعيف، لضعف رشدين ثالثًا: الحكم على اإلسناد:
(، 1/146، وحيوة ثقة كما قال ابن حجر ) تقريب التهذيب  5/516هانئ ، كما ذكر الترمذي في سننه 

 ابن صحيح( واألعظمي )(393/ 5) الترمذي ننسفيكون الحديث حسنًا لغيره ، والحديث حسنه الترمذي )
 (.(738/ 2) وزيادته الصغير الجامع صحيح(  وقال اآللباني صحيح )(351/ 1) خزيمة

 (.16 -10انظر: آداب الدعاء المستجاب من السنة والكتاب، )ص( 1)
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:التواصلبالدعاء

 ،ج إلى بذل مجهودفهي ال تحتا ،يعد الدعاء من أفضل األقوال التي يتواصل بها مع األرحام
 ،يتذلل هلل الواحد القهار ،قلب طاهر صادق متواضع خاشع ىبل يحتاج إل ،أو تضحية بالمال

أن  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بين لنا رسولنا الكريم  ،ألن الدعاء سالح المؤمن ،ويطلب منه ما شاء لنفسه وألرحامه
هللا وأخوة الرحم فما بالك اذا اجتمعت األخوة في  ،دعاء المؤمن ألخيه في ظهر الغيب مستجاب

  :فستكون أقوي بال شك ،والقرابة

ْفواانا واُهوا اْبُن ( 3)بسنده( 2)مسلم اإلمام أخرج  (78 ْفواانا بن  هللاِ  عبدمن حديث صا كااناْت  ،صا وا
اما  ،تاْحتاُه الد ْردااءُ  ْنِزِلهِ  ،قاالا: قاِدْمُت الش  ْدُت ُأم  فالاْم أاِجْدُه وا  ،فاأاتاْيُت أاباا الد ْردااِء ِفي ما جا وا

ج  اْلعااما  ،الد ْردااءِ  ْير   ،فاُقْلُت: ناعامْ  ،فاقاالاْت: أاُتِريُد اْلحا  ملسو هيلع هللا ىلصفاِإن  الن ِبي   ،قاالاْت: فااْدُع هللاا لاناا ِبخا
اباةٌ  ْرِء اْلُمْسِلِم أِلاِخيِه ِبظاْهِر اْلغاْيِب ُمْستاجا ك ٌل ُكل ماا ِعْندا راْأِسِه ما  ،كاانا ياُقوُل: " داْعواُة اْلما لاٌك ُموا

ْير   لاكا ِبِمْثل  " ،داعاا أِلاِخيِه ِبخا ك ُل ِبِه: آِمينا وا لاُك اْلُموا قاالا اْلما
(4 ) 
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 لمزيد من التفصيل في آداب الدعاء، انظر المرجع السابق.( 1)
كتاب الذكر والدعاء والتوبة واألستغفار، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب  ،(4/2094صحيح مسلم، )( 2)
 .2733حديث ، 
َبْيرِ  اْلَمِلكِ  بن ُيوُنَس، َحداثََنا عبد بن ِإْبَراِهيَم، َأْخَبَرَنا ِعيَسى َحداثََنا ِإْسَحاقُ ( 3) )محمد بن بن َأِبي ُسَلْيَماَن، َعْن َأِبي الزُّ

 بن َصْفَواَن. هللاِ  ْن َصْفَواَن َوُهَو اْبُن عبد، عَ مسلم بن تدرس(
 دراسة الحديث:( 4)

 أواًل: تخريج الحديث:
 البخاري.اإلمام دون ،  مسلم في صحيحهاإلمام  انفرد به

 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات،  ثانيًا: رجل اإلسناد:
هللا، الكوفى،  بو سليمان، وقيل أبو عبدبن أبى سليمان: ميسرة العرزمى، أبو محمد، وقيل أ الملك عبد -

 هـ. 145توفي: 
قال ابن حجر: صدوق له أوهام، قال الذهبي: الحافظ، من أحفظ أهل الكوفة، وثقه الناس إال أن شعبه  

 قال تركت حديثه.
قة، وقال ، وقال ابن معين: ثثبتاً  ويقال: إن سفيان الثوري كان يسميه: الميزان، قال ابن سعد: كان ثقة مأموناً  

 بن حنبل: ثقة، وقال العجلي: ثقة، ثبت في الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. أحمد
قال الباحث: هو ثقة، لتوثيق األئمة له، ولم يقل بتضعيفه غير شعبة كما سبق، قال الخطيب الحكم على الراوي: 

بن ا الملك وتَرَك التحديث عن عبد بن عبيد هللا العرزمي ث عن محمدأساء شعبة في اختياره حيث حد  البغدادي: 
بن عبيد هللا لم يختلف األئمة من أهل األثر في ذهاب حديثه وسقوط روايته، وأما  أبي سليمان ؛ ألن محمد

 (.12/132)تاريخ بغداد الملك فثناؤهم عليه مستفيض، وحسن ذكرهم له مشهور، انظر: عبد
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في كل وقت وحين إلى هللا يطلبون منه المعونة التي تساعدهم علي  ونولذلك يلجأ المسلم
ن الناظر إلى األمة اإلسالمية ليجد أنها بح ،تخطي صعاب الحياة اجة للمدد والعون من هللا عز وا 

فهو بحاجة لدعوة تنفعه عند ربه  ،فتجد من أدركه الموت فهو في جوار ربه ينتظر رحمته ،وجل
 .(1)وقد أجمع العلماء على أن الدعاء لألموات ينفعهم ويصلهم ثوابه ،يوم ال ينفع ماِل وال بنون

ْيرا ( 3)بسنده( 2)مسلم اإلمام أخرج *(  قاالا: " ِإذاا مااتا  ،ملسو هيلع هللا ىلصأان  راُسولا هللِا  ،ةا من حديث أاِبي ُهرا
اِرياة   داقاة  جا ثاة : ِإال  ِمْن صا ُلُه ِإال  ِمْن ثاالا ْنُه عاما اُن اْنقاطاعا عا ْنسا لاد   ،أاْو ِعْلم  ُيْنتافاُع ِبهِ  ،اإلِْ أاْو وا

اِلح  ياْدُعو لاُه "  ( 4)صا

يَماِن واََل َوالاِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدهِ } :تعالىوقال  ْخَواِنَنا الاِذيَن َسَبُقوَنا ِباإْلِ ْم َيُقوُلوَن َرباَنا اْغِفْر َلَنا َوإِلِ
الرحمن  عبدقال الشيخ  ،[10]الحشر:  {َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغالًّ ِللاِذيَن آَمُنوا َرباَنا ِإناَك َرُءوِف َرِحيمِ 

ومن قبلهم  ،السابقين من الصحابة ،لجميع المؤمنين السعدي رحمه هللا في تفسيره " هذا دعاء شامل
 ،ويدعو بعضهم لبعض ،وهذا من فضائل اإليمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ،ومن بعدهم

بسبب المشاركة في اإليمان المقتضي لعقد األخوة بين المؤمنين التي من فروعها أن يدعو بعضهم 
 .(5)وأن يحب بعضهم بعضا" ،لبعض
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(، 5/417(، التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع )2/656(، ميزان االعتدال )1/665الكاشف ) مصادر الترجمة:
(، سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل 309(، الثقات للعجلي )ص:6/350الطبقات الكبرى )

، الضعفاء (1/435(، رجال صحيح مسلم )7/97(، الثقات البن حبان )5/368(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم )137)ص:
 (.2/150والمتروكون البن الجوزي )

 هـ. 126بن حزام، توفي:  بن تدرس القرشى األسدى، أبو الزبير المكى، مولى حكيم بن مسلم محمد -
واسع العلم، قال أبو حاتم:  قال ابن حجر: صدوق إال أنه يدلس، وقال الذهبي: حافظ ثقة، وكان مدلساً  

بالتدليس، وقد وضعه ابن حجر في رواة الطبقة الثالثة من، الذي ال  ال يحتج به. قد وصفه النسائي وغيره
 بالسماع لقبول روايته، وقد توبع في رواية أخرى. مبد من تصرحه

 . (45)ص:طبقات المدلسين (، 9/440تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:
 (.15/521المجموع شرح المهذب )( 1)
 .1631حديث ، وفاته  داب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعكتاب الوصية، ب، (3/1255صحيح مسلم، )( 2)
، َواْبُن ُحْجرٍّ  َحداثََنا َيْحَيى(3) ، َعِن ) على بن حجر(بن َأيُّوَب، َوُقتَْيَبُة َيْعِني اْبَن َسِعيدٍّ ، َقاُلوا: َحداثََنا ِإْسَماِعيُل ُهَو اْبُن َجْعَفرٍّ

 ، َقاَل.ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنا َرُسوَل هللِا الرحمن بن يعقوب( ) عبدَعْن َأِبيهِ  ) بن عبد الرحمن(اْلَعاَلِء،
 ( .15سبقت دراسته ، حديث ) دراسة الحديث:( 4)
 (.852تفسير السعدي )ص:( 5)
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ومن ذلك ما  ،وسنته في عيادة المريض ملسو هيلع هللا ىلصوذلك اتباعًا لهدي النبي  ،ما أصابهويزيل عنه 
 .يصل المريض ملسو هيلع هللا ىلصحينما كان النبي  أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي هللا عنها

ةا ( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج  (79 ْنهاا: أان  الن ِبي   ،من حديث عااِئشا كاانا  ملسو هيلع هللا ىلصراِضيا اَّلل ُ عا
ياُقوُل:  ،ُذ باْعضا أاْهِلهِ ُيعاو ِ  ُح ِبياِدِه الُيْمناى وا اْشِفِه  ،الل ُهم  راب  الن اِس أاْذِهِب البااسا »ياْمسا

اِفي قاًما ،الا ِشفااءا ِإال  ِشفااُؤكا  ،واأاْنتا الش   ( 3)«ِشفااًء الا ُيغااِدُر سا

وبالدعاء  ،لمودة بينهموتزيد ا ،فمن خالل عيادة المريض وصلته يتقرب األقارب من بعضهم
 .تزداد صلة الرحم قوة فوق قوتها

وتجد من المسلمين من أصابهم الفقر فال يستطيع صلة أرحامه ألنه ال يجد عنده ما يستطيع 
فجعل هللا عز وجل لهم سالحًا من عنده أال  ،تقديمه لهم من هدايا كما تعارف عليه أهل هذا الزمان

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  كما قال:ليصل رحمه  ،الصغير والكبير استعماله ،قيرفيستطيع الغني والف ،وهو الدعاء
 .فيما أخرجه مسلم

: " ملسو هيلع هللا ىلصقاالا: قاالا راُسوُل هللِا  ،باِشير  بن  من حديث النُّْعماانِ ( 1)بسنده( 4)مسلماإلمام أخرج  (80
ثاُل اْلُمْؤِمِنينا ِفي تاواادِ ِهمْ  تارااُحِمِهمْ  ،ما دِ  ،وا سا ثاُل اْلجا تاعااُطِفِهْم ما ِإذاا اْشتاكاى ِمْنُه ُعْضٌو تادااعاى  وا

هاِر وااْلُحم ى " ِد ِبالس  سا اِئُر اْلجا  ( 2)لاُه سا

                                                           

 .5743حديث ،  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب الطب، باب رقية النبي  ،(7/132صحيح البخاري،)( 1)
، َحداثََنا يَ  َحداثََنا َعْمُرو( 2) ، )بن مهران (، َحداثَِني ُسَلْيَمانُ )بن سعيد(، َحداثََنا ُسْفَيانُ )بن سعيد بن فروخ(ْحَيىبن َعِلي ٍّ

 ، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اّللاُ َعْنَها.)بن األجدع(، َعْن َمْسُروقٍّ )بن صبيح(َعْن ُمْسِلمٍّ 
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
بنحوه ، ، 7/143، 5750باب مسح الرقي الوجع بيده اليمنى، حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، 

بنحوه ، من طريق إبراهيم ، 7/121، 5675عائد للمريض، حديث وكتاب المرضى، باب دعاء ال، مسلم من طريق 
من ، ، بنحوه4/1722، 2191مريض، حديث مسلم في صحيحه، كتاب السالم ن باب استحباب رقية ال وأخرجه، 

براهيم ( عن مسروق ، به يم ، طريق إبراه  .كالهما ) مسلم وا 
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال اإلسناد:

قبل العلماء تدليسه وعدوه من المرتبة الثانية في مراتب المدلسين. وقد سبقت دراسته : سفيان الثوري -
 .( 53)ص

 .2586ديث ، حاب تراحم الناس وتعاطفهم وتعاضدهمكتاب البر والصلة واألدب، ب، (4/1999( صحيح مسلم،)4)
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تكون صلة الرحم بالمال  :3قال ابن أبي جمرة ،ومن مظاهر صلة األرحام الدعاء لهم بالخير
ن من وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطالقة الوجه وبالدعاء والمعنى الجامع إيصال ما أمك

الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة فإن 
كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في هللا هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعالمهم إذا 

يب أن أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق وال يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغ
 .(4)يعودوا إلى الطريق المثلى

فبه يمكن أن تطلب  ،وسائل التواصل القولية ىال يمكن إال أن نعتبر الدعاء من أقو  وعلي هذا
 .وال يستطيع أحد منعك من ذلك ،من هللا ما تريد ألهلك من خير

اعي ولكن ال مع اليقين بان هللا سيجيب الد ،ولكن ال بد أن يخلوا الدعاء من الظلم وقطيعة الرحم
 قال. ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ،يتعجل الداعي اإلجابة
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دُ 1) ، َحداثََنا َأِبي هللاِ  بن عبد ( َحداثََنا ُمَحما ، َعِن )بن أبي زائدة( ، َحداثََنا َزَكِريااءُ )عبد هللا بن نمير( بن ُنَمْيرٍّ
ْعِبي ِ  ، َقاَل: َقاَل َرُسو  ، َعِن النُّْعَمانِ )عامر بن شراحيل(الشا  .ملسو هيلع هللا ىلصُل هللِا بن َبِشيرٍّ

 :دراسة الحديث( 2)
 أواًل: تخريج الحديث:

طريق ، بنحوه، من 8/10، 6011أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث 
 أبو نعيم ، عن زكريا ، به .

 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات،  ثانيًا: رجال اإلسناد:
بن فيروز الهمدانى الوادعى، أبو يحيى الكوفى )أخو  بن ميمون ويقال هبيرة، بن أبى زائدة: خالد، زكريا -

 .هـ  149أو  148أو  147بن أبى زائدة(، توفي:  عمر
، الذين ال يضر طبقات المدلسين وصفه ابن حجر والذهبي: بالتدليس، واعتبره ابن حجر من رواة الطبقة الثانية من

 تدليسهم.
 (.31)ص:(،1/405(، الكاشف )3/329ذيب )لتهتهذيب ا مصادر الترجمة:

هو الشيخ الحافظ العارف باهلل اإلمام العالمة المحدث البارع الزاهــد القدوة الرباني بهاء الدين  ابن أبي جمرة : (3)
و أبو جمرة هو اسم ،  أبو محمد، عبد هللا بن سعد بن أحمد بن أبو جمرة األنصاري األزدي األندلسي، المالكى

 . س كنية له فبهاء الدين كنيتهمكان ولي
 (.10/418( فتح الباري البن حجر )4)
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ْيراةا ( 2)بسنده( 1)مسلماإلمام أخرج  (81 الا يازااُل »أان ُه قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   ،من حديث أاِبي ُهرا
اُب ِلْلعاْبدِ  ا راُسولا هللِا ماا ِقيلا: يا « ماا لاْم ياْستاْعِجلْ  ،ماا لاْم ياْدُع ِبِإْثم  أاْو قاِطيعاِة راِحم   ،ُيْستاجا

اُل؟ قاالا: ياُقوُل:  قاْد داعاْوتُ »ااِلْسِتْعجا فاياْستاْحِسُر ِعْندا  ،فالاْم أارا ياْستاِجيُب ِلي ،قاْد داعاْوُت وا
ياداُع الدُّعااءا   ( 3)«ذاِلكا وا

                                                           

كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، َباُب َبَياِن َأناُه ُيْسَتَجاُب ِللدااِعي َما َلْم َيْعَجْل  ،(4/2096( صحيح مسلم،)1)
 .2735حديث ، َفَيُقوُل: َدَعْوُت َفَلْم ُيْسَتَجْب ِلي 

، )عبد هللا(، َأْخَبَرَنا اْبُن َوْهبٍّ )أحمد بن عمرو بن عبد هللا(ِني َأُبو الطااِهرِ ( َحداثَ 2) ، َأْخَبَرِني ُمَعاِوَيُة َوُهَو اْبُن َصاِلحٍّ
 َأناُه َقاَل. ملسو هيلع هللا ىلص ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن الناِبي ِ )عائذ هللا بن عبد هللا(بن َيِزيَد، َعْن َأِبي ِإْدِريَس اْلَخْواَلِني ِ  َعْن َرِبيَعةَ 

 دراسة الحديث:( 3)
 أواًل: تخريج الحديث:

بمعناه ، ، 8/74، 6340ما لم يعجل، حديث  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب يستجاب للعبد
 .أزهر ابن مولى عبيد أبيطريق من 

 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات،  ثانيًا: رجال اإلسناد:
بن فهر الحضرمى، أبو عمرو، وقيل أبو  بن سعد بن سعيد بن حدير وقيل ابن عثمان بن صالح معاوية -

 هـ. 158الرحمن، الحمصى، توفي:  عبد
قال ابن حجر: صدوق له أوهام، وقال الذهبي: صدوق إمام، وقال ابن معين ليس برضا، قال النسائي:  

قال: صالح الحديث، حسن الحديث بن صالح ف الرحمن قال سألت أبى عن معاوية ال بأس به، وعن عبد
الراْحَمن وهو ابن مهدي يوثقه، قال ابن سعد: كان ثقة ،  يكتب حديثه وال يحتج به، َقاَل علي َكاَن عبد

 بن حنبل، ووثقه العجلي، وقال أبو زرعة ثقة محدث، وذكره ابن حبان في الثقات. ووثقه أحمد
 قال الباحث: هو صدوق.الحكم على الراوي: 

(، التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع 2/276(، الكاشف )10/209تهذيب التهذيب ) الترجمة:مصادر 
(، الثقات البن حبان 8/383(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم )7/361(، الطبقات الكبرى ط العلمية )7/335)
(، موسوعة أقوال اإلمام 11/269(، إكمال تهذيب الكمال )28/196(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال )7/470)

 (.3/370بن حنبل في رجال الحديث وعلله ) أحمد
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المطلبالثاني

التواصلبالسؤال

فمن  ،قدهم ومعرفة أخبارهموتف ،السؤال عن أحوال األهل وذوي األرحام :يقصد بالسؤال هنا
فمن لم يهتم بأمر المسلمين  ،عالمة الصلة والبر تفقد أحوال األقارب والسؤال عنهم وحمل همومهم

 .وعن أحوالهم ،فمن المحبة أن تسال عنهم ،فإذا لقيت أخاك فسأله عن أهله وعياله ،فليس منهم

تعرف لكي تنتشر المحبة من عرفت ومن لم  ىبإفشاء السالم عل ملسو هيلع هللا ىلصولقد أمرنا رسول هللا 
 .يحب بعضه بعضاً  ،في المجتمع المسلم ويكون بذلك مجتمعًا متماسكاً 

ْيراةا ( 2)بسنده( 1)مسلماإلمام أخرج ( 82 الا تاْدُخُلونا : »ملسو هيلع هللا ىلصقاالا: قاالا راُسوُل هللِا  ،من حديث أاِبي ُهرا
ت ى ُتْؤِمُنوا ن ةا حا ابُّوا ،اْلجا ت ى تاحا اباْبُتْم؟ أاْفُشوا  ،واالا ُتْؤِمُنوا حا ْيء  ِإذاا فاعاْلُتُموُه تاحا لاى شا أاواالا أاُدلُُّكْم عا

ما باْيناُكمْ  الا  .(3)«الس 

فلم يكن يضيع وسيلة تقربه إلى  ،السؤال كوسيلة للتواصل مع األرحام ملسو هيلع هللا ىلصولقد استعمل النبي 
 ،ينب رضي هللا عنهاز  ملسو هيلع هللا ىلصفلما تزوج النبي  ،في كل وقت وكل حال ،ملسو هيلع هللا ىلص أهله وأرحامه إال واستعملها

فلم يشغله زواجه عن  عن أحوالهن   ويسألهن   ،كان يتفقد أحوال زوجاته األخريات ويسلم عليهن  
 .عن حالهن   سؤالهن  

                                                           

كتاب اإليمان، باب بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من ، (1/74( صحيح مسلم، )1)
 .54يث حد، اإليمان، وأن إفشاء السالم سبب لحصوله

)سليمان بن ، َعِن اأْلَْعَمشِ )بن الجراح(، َوَوِكيعِ ) محمد بن خازم(َبَة، َحداثََنا َأُبو ُمَعاِوَيةَ بن َأِبي َشيْ  َحداثََنا َأُبو َبْكرِ ( 2)
 .ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا )ذكوان(، َعْن َأِبي َصاِلحٍّ مهران(

 دراسة الحديث:( 3)
 أواًل: تخريج الحديث:

 .دون اإلمام البخاريه، مسلم في صحيح انفرد به اإلمام
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال اإلسناد:

وقد سبقت دراسته ،  ال يضر تدليسهم.و بن مهران االعمش محدث الكوفة وقارؤها وكان يدلس  سليمان -
 ( .33)ص
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ْنهُ ( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج ( 83 لاى الن ِبيِ   ،من حديث أاناس  راِضيا اَّلل ُ عا قاالا: ُبِنيا عا
ْحش   ملسو هيلع هللا ىلص ْينابا ِبْنِت جا لاْحم  ِبزا لاى الط عااِم دااِعًيا فاياِجيُء قاْوٌم فاياْأُكُلونا  ،ِبُخْبز  وا فاُأْرِسْلُت عا

ياْخُرُجونا  ياْخُرُجونا  ،وا ًدا أاْدُعو ،ُثم  ياِجيُء قاْوٌم فاياْأُكُلونا وا ت ى ماا أاِجُد أاحا فاُقْلُت: ياا ناِبي   ،فاداعاْوُت حا
ًدا أاْدُعو  ُكمْ »قاالا:  ،هُ اَّلل ِ ماا أاِجُد أاحا د ُثونا ِفي الباْيتِ « اْرفاُعوا طاعااما باِقيا ثاالاثاُة راْهط  ياتاحا راجا  ،وا فاخا

ةا فاقاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصالن ِبيُّ  راْحماُة اَّلل ِ »فااْنطالاقا ِإلاى ُحْجراِة عااِئشا لاْيُكْم أاْهلا الباْيِت وا الاُم عا فاقاالاْت:  ،«الس 
راحْ  الاُم وا لاْيكا الس  ْدتا أاْهلاكا بااراكا اَّلل ُ لاكا  ،ماُة اَّلل ِ واعا جا اِئِه ُكلِ ِهن   ،كاْيفا وا را ِنسا ياُقوُل  ،فاتاقار ى ُحجا

ةا  ةُ  ،لاُهن  كاماا ياُقوُل ِلعااِئشا ياُقْلنا لاُه كاماا قاالاْت عااِئشا عا الن ِبيُّ  ،وا فاِإذاا ثاالاثاٌة ِمْن راْهط  ِفي  ملسو هيلع هللا ىلصثُم  راجا
د ُثونا الباْيِت يا  كاانا الن ِبيُّ  ،تاحا يااءِ  ملسو هيلع هللا ىلصوا ِديدا الحا ةا فاماا أاْدرِي  ،شا راجا ُمْنطاِلًقا ناْحوا ُحْجراِة عااِئشا فاخا

عا  راُجوا فاراجا عا ِرْجلاُه ِفي ُأْسُكف ِة البااِب دااِخلاةً  ،آْخباْرُتُه أاْو ُأْخِبرا أان  القاْوما خا ضا ت ى ِإذاا وا واُأْخراى  ،حا
اِرجا  باْيناهُ خا ْترا باْيِني وا ى السِ  ابِ  ،ًة أاْرخا  .(3)«واأُْنِزلاْت آياُة الِحجا

بل كان يسأل عن أحوال صحابته رضوان  ،عن أحوال أرحامهم فقط ملسو هيلع هللا ىلصولم يقف سؤال النبي 
وهذا يبين لنا أن  ،بل كان يتفقدهم تفقُّد األب الحاني الشفيق ،فلم يكن يعيش بعيًدا عنهم ،هللا عليهم
 ،فما أن يفتقد أحدهم عن ناظريه إال ويسأل عنه ،العقيدة والدين أقوي من رابطة الدم والنسبرابطة 

ن كان مسافًرا َخَلَفه في أوالده ،فإن كان مريًضا سارع إلى عيادته ن كان في حاجة سارع إلى  ،وا  وا 

                                                           

ِإنا ... ُبُيوَت الناِبيِ  ِإالا َأْن ُيْؤَذَن َلُكْم  كتاب تفسير القرآن، َباُب َقْوِلِه: }اَل َتْدُخُلوا،  (6/119( صحيح البخاري، )1)
 .4793حديث ، [ 53َذِلُكْم َكاَن ِعْنَد اّللاِ َعِظيًما{ ]األحزاب: 

بن  الَعِزيزِ  ، َحداثََنا عبد) بن سعيد(الَواِرثِ  ، َحداثََنا عبد)عبد هللا بن عمرو بن أبي الحجاج(( َحداثََنا َأُبو َمْعَمرٍّ 2)
، َعْن َأَنسٍّ َرِضَي اّللاُ َعْنُه، َقالَ ُصهَ   ْيبٍّ
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
من طريق حميد ، ، مختصرًا، 7/21، 5154أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوجة، 

، 7/23، 5166مة حق، باب الوليمن طريق الجعد ، و ، وفيه زيادة ، 7/22، 5163باب الهدية للعروس، حديث و 
وكناب من طريق ثابث ، ، مختصرًا، 7/24، 5168باب الوليمة ولو بشاة، و ، من طريق ابن شهاب  بنحوه،

من طريق ، بنحوه، 7/83، 5466[، حديث 53األطعمة، َباُب َقْوِل اّللاِ َتَعاَلى: }َفِإَذا َطِعْمُتْم َفاْنَتِشُروا{ ]األحزاب: 
من  ، ، بنحوه8/61، 6271يستأذن، حديث ان، باب من قام من مجلسه أو بيته ولم وكتاب االستئذابن شهاب ، 

ثبات  وأخرجهطريق ابن مجلز ،  مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وا 
و  بنحوه من طريق ثابت ، خمستهم ) حميد و الجعد وابن شهاب و ثابت، 2/1048، 1428وليمة العرس، حديث 

 بن مالك رضي هللا عنه. أنس عن ابن مجلز (
 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ثانيًا: رجال اإلسناد:
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ي إنه لما افتقد حت ،والغني والفقير بال استثناء ،وهذا ما كان يفعله مع الصغير والكبير ،قضائها له
فقال لهم  ،فأخبره الصحابة بأنها توفيت ،م المسجد وتقوم علي رعايته سأل عنهاقُ المرأة التي كانت تَ 

 .لو اخبرتموني بموتها فأصلي عليها

ْيراةا ( 2)بسنده( 1)مسلماإلمام أخرج ( 84 ْودااءا كااناْت تاُقمُّ اْلماْسِجدا  ،من حديث أاِبي ُهرا أان  اْمراأاًة سا
ابًّا  - أالا عاْنهاا  ،ملسو هيلع هللا ىلصفافاقاداهاا راُسوُل هللِا  -أاْو شا ْنُه  -فاسا أافاالا ُكْنتُْم »قاالا:  ،فاقااُلوا: مااتا  -أاْو عا

غ ُروا أاْمراهاا « آذاْنُتُموِني لاى قاْبرِهِ »فاقاالا:  -أاْو أاْمراُه  -قاالا: فاكاأان ُهْم صا ل ى  ،فادالُّوهُ « ُدلُّوِني عا فاصا
لا  لاى أاْهِلهاا»ُثم  قاالا:  ،ْيهااعا ُرهاا لاُهْم  ،ِإن  هاِذِه اْلُقُبورا ماْمُلوءاٌة ُظْلماًة عا ل  ُيناوِ  جا ن  هللاا عاز  وا وااِ 

لاْيِهمْ  ِتي عا الا  ( 3)«ِبصا

عبدهللا بن  فهذا جابر ،وقد كان رسولنا الكريم بعد السؤال عن أحوال أصحابه يقدم لهم النصيحة
وأراد الزواج ليوجد لهن من يقوم  ،وترك له أخوات ،بوفاة والده في ساحة المعركة وقد ابتلي
 .فيخبره رضي هللا عنه بزواجه ،فيسأله رسولنا الكريم عن حاله وهل تزوج أم ال ،برعايتهن

اِبرُ ( 5)بسنده( 4)مسلماإلمام أخرج ( 85 ْجُت اْمراأاًة ِفي عا  ،هللاِ  بن عبد من حديث جا و  ْهِد قاالا: تازا
؟»فاقاالا:  ،ملسو هيلع هللا ىلصفالاِقيُت الن ِبي   ،ملسو هيلع هللا ىلصراُسوِل هللِا  و ْجتا اِبُر تازا « أاْم ثايِ ٌب؟ ،ِبْكرٌ »قاالا:  ،ُقْلُت: ناعامْ « ياا جا
ِعُبهاا؟»قاالا:  ،ُقْلُت: ثايِ بٌ  واات  « فاهاال  ِبْكرًا ُتالا ِشيُت أاْن تاْدخُ  ،ُقْلُت: ياا راُسولا هللِا: ِإن  ِلي أاخا لا فاخا

                                                           

 .956الة علي القبر،حديث كتاب الجنائز، باب الص ،(2/659( صحيح مسلم،)1)
، َوَأُبو َكاِملٍّ ُفَضْيلُ 2) ِبيِع الزاْهَراِنيُّ اِد  -َواللاْفُظ أِلَِبي َكاِملٍّ  -يُّ بن ُحَسْينٍّ اْلَجْحَدرِ  ( وَحداثَِني َأُبو الرا َقااَل: َحداثََنا َحما

، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. ، َعْن َأِبي َراِفعٍّ ، َعْن ثَاِبتٍّ اْلُبَناِنيِ   َوُهَو اْبُن َزْيدٍّ
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
، 1/99، 458حديث الخرق والقذى،نس المسجد والتقاط أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصالة، باب ك

، 1337ا يدفن، حديث وكتاب الجنائز، باب الصالة علي القبر بعد ممختصرًا ، من طريق سليمان بن حرب ، 
 عن حماد بن زيد ، به. طريق محمد بن الفضل، كالهما )سليمان بن حرب ومحمد بن الفضل(من ، ، بنحوه2/89

 اله ثقات.إسناده متصل، ورج جال اإلسناد:ثانيًا: ر 
 .715حديث ،  اح ذات الدينكتاب الرضاع، باب استحباب نك، (2/1087( صحيح مسلم، )4)
، َحداثََنا َأِبي هللاِ  بن عبد ( وَحداثََنا ُمَحمادُ 5) بن َأِبي ُسَلْيَماَن، َعْن  اْلَمِلكِ  ، َحداثََنا عبد)عبد هللا بن نمير( بن ُنَمْيرٍّ

 هللِا، َقاَل. بن عبدا َرِني َجاِبرُ ، َأْخبَ )ين أبي رباح(َعَطاءٍّ 
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باْيناُهن   لاى ِديِنهاا ،فاذااكا ِإذانْ »قاالا:  ،باْيِني وا ْرأاةا ُتْنكاُح عا اِلهاا ،ِإن  اْلما ما اِلهاا ،وا ما جا فاعالاْيكا ِبذااِت  ،وا
 ( 1)«الدِ يِن تاِرباْت يادااكا 

 .في اختيار الزوجة الصالحة ،الناصح له ملسو هيلع هللا ىلصفكان رسول هللا 

فعندما جاءت  ،أحوال أصحاب أقاربه بعد مماتهمعلي تفقد  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حرص رسولنا الكريم 
 .صاحبة خديجة رضي هللا عنها سألها عن حالها

ةا ( 3)بسنده( 2)الحاكماإلمام أخرج ( 86 اءاْت عاُجوٌز ِإلاى الن ِبيِ   ،من حديث عااِئشا  ملسو هيلع هللا ىلصقاالاْت: جا
ِني ةُ  قاالاْت:« ماْن أاْنِت؟: »ملسو هيلع هللا ىلصفاقاالا: لاهاا راُسوُل اَّلل ِ  ،واُهوا ِعْنِدي ُة اْلُمزا ث اما باْل أاْنِت »فاقاالا:  ،أاناا جا

ِني ةُ  اناُة اْلُمزا س  اُلُكْم؟ كاْيفا ُكْنُتْم باْعداناا؟ ،حا ْير  ِبأاِبي أاْنتا واُأمِ ي ياا « كاْيفا أاْنُتْم؟ كاْيفا حا قاالاْت: ِبخا
ْت ُقْلُت: ياا راُسولا اَّلل ِ  ،راُسولا اَّلل ِ  راجا يماانِ  ،فالام ا خا  .(4)«اْلعاْهِد ِمنا اإلِْ

                                                           

 دراسة الحديث:( 1)
 أواًل: تخريج الحديث:

ذا اشتري دابة، حديث  ، وفيه 3/62، 2097أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمر وا 
م يبين كم يعطي وكتاب الوكالة، باب إذا وكل رجل رجاًل أن يعطي شيئًا ول من طريق وهب بن كيسان، زيادة،

، من طريق عطاء ، كالهما ) وهب بن  ادة، وفيه زي3/100، 2309فأعطي علي ما يتعارفه الناس، حديث 
 كيسان و عطاء( عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه .

 ثانيًا: رجال اإلسناد:
 .(120ص) بن أبى سليمان: هو ثقة، لتوثيق األئمة له ، وقد سبقت دراسته الملك عبد  -
هـ، على  114بن أبى رباح: أسلم، القرشى الفهرى أو الجمحى، موالهم، أبو محمد المكى، توفي:  اءعط  -

المشهور، وقيل: بعدها، قال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير اإلرسال، وقد جاء مصرحًا بالسماع 
 في رواية مسلم.

 .40يث حد، باب حديث معمر ، (1/62المستدرك على الصحيحين للحاكم، )( 2)
دُ  َحداثََنا َأُبو اْلَعبااِس ُمَحمادُ ( 3) ، ثنا َصاِلحُ  بن َيْعُقوَب، ثنا ُمَحما ، ثنا َأُبو َعاِصمٍّ َغاِنيُّ بن ُرْسُتَم، َعِن  بن ِإْسَحاَق الصا

 اْبِن َأِبي ُمَلْيَكَة، َعْن َعاِئَشَة.
 دراسة الحديث:( 4)

 أواًل: تخريج الحديث:
 ،يق الضحاك بن مخلد ر من ط، بنحوه، 1/401، 774جمه، باب الباء، حديث أخرجه ابن العربي في مع

من طريق ، مختصرًا، 2/102، 971والقضاعي في مسند الشهاب، باب إن أحسن العهد من اإليمان، حديث 
من ، بمثله، 1/74، 128والبيهقي في األدب، باب في كرم العهد، حديث ، إسحاق الصغانيالضحاك بن مخلد 

عبد هللا الحافظ عن أبو العباس عن محمد بن اسحاق عن أبو عاصم ، به ، وأخرجه البيهقي في شعب طريق أبو 
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فهذه النصوص من السنة تبين أهمية التواصل بين أفراد المجتمع المسلم وتؤكد علي ضرورة 
 .التي من خاللها يمكن التواصل مع األخرين ،وأن السؤال إحدي تلك الوسائل ،صلة األرحام

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن يونس ، كالهما ) إسحاق ، من طريق  11/378،  8701اإليمان ، باب في المكافأة بالصنائع ، حديث 
 . تم ، بهومحمد ( عن أبو عاصم ، كالهما ) الضحاك بن مخلد و أبو عاصم ( عن صالح بن رس

 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات،  ثانيًا: رجال اإلسناد:
 بن رستم المزني موالهم أبو عامر الخزاز البصري. بن رستم: وهو صالح" صالح -

قال الذهبي ثقة، وقال ابن معين: ال شيء، وفي قول آخر قال  قال ابن حجر : صدوق كثير الخطأ، 
الرحمن قال سألت أبي عن  يث، قال العجلي: جائز الحديث، قال عبدضعيف، قال ابن حنبل: صالح الحد

أبي عامر الخزاز فقال: شيخ يكتب حديثه وال يحتج به، هو صالح، قال ابن شاهين: ال شيئ، قال 
 الدارقطني: ليس بالقوي، قال ابن عدي: ال بأس به.

 ج به مسلم.كان ثقة، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وقد احت أبو داودوقال  
 قال الباحث: صدوق كثير الخطأ، كما قال بذلك ابن حجر. الحكم على الراوي:
(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم 225(، الثقات للعجلي )ص:4/391تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:

(، 6/457ان )(، الثقات البن حب2/169بن حنبل في رجال الحديث وعلله ) (، موسوعة أقوال اإلمام أحمد4/403)
(، رجال صحيح مسلم 110(، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين )ص:5/111الكامل في ضعفاء الرجال )

(، من تكلم فيه 4/85(، تاريخ اإلسالم )1/495(، الكاشف )2/48(، الضعفاء والمتروكون البن الجوزي )1/315)
 (.1/323لحديث وعلله )(، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال ا101وهو موثق )ص:

، وقال بذلك اآللباني: ألنه لم يتفرد به، كما يدل عليه كالم الحافظ في " نإسناده حس ثالثًا: الحكم على اإلسناد:
( فإنه قال بعد أن ذكره من هذا الوجه من رواية الحاكم والبيهقي في " الشعب "، انظر: سلسلة 10/365الفتح " )

 (. 1/425قهها وفوائدها )األحاديث الصحيحة وشيء من ف
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المطلبالثالث

التواصلباألمربالمعروفوالنهيعنالمنكر

بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمه من شعائر اإلسالم بسببه نالت هذه  األمر
ُكْنُتْم َخْيَر ُأماةٍّ ُأْخِرَجْت ِللنااِس َتْأُمُروَن }األمة خيريتها وتميزت بين سائر األمم قال هللا تعالى 

[ فاألمر بالعروف والنهي عن 110ران: ]آل عم {ِباْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباّللاِ 
المنكر حصن حصين من المحن ودرع يقي من الشرور والفتن وأماِن تحفظ به حرمات المسلمين 
وبه تظهر شعائر الدين وتعلو أحكامه ويعز أهل اإليمان ويذل أهل الطغيان والفساد، إذا ساد األمر 

 .عرف الحالل من الحرامبالمعروف والنهي عن المنكر تميزت السنة من البدعة و 

 ،وتجمع علي أوامر ،واألمُر واحِد من أمور الن اس ،نقيُض الناهي :واألاْمُر في اللغة
 .(1)أو قول القائل لمن دونه افعل ،عدة معاني ومنها الداللة على طلب الفعل ىوتشتمل عل

وكل ما  ،سواألمر اسم جامع لكل ما عرف من طاعة هللا والتقرب إليه واإلحسان إلى النا
وهو من الصفات الغالبة: أي أمر معروف  ،ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات

 .(2)بين الناس إذا رأوه ال ينكرونه

:األمربالمعروففيالصطالح

 ،أو األمُر بما يوافق الكتاب والسنة ،األمر بالمعروف: هو اإلرشاد إلى المراشد المنجية
 .(3)ف إشارة إلى ما يرضي هللا تعالى من أفعالوقيل األمر بالمعرو 

 .(4)وهو ِخاَلَف اأَلمر. َنهاه َيْنهاه َنْهيًا فاْنَتهى وتََناَهى: َكفا  :النهي في اللغة

 ،والُمْنَكُر: واحد الَمناِكِر. والَنكيُر واإلْنكاُر: تغيير الُمْنَكرِ  ،(5)المنكر ضد المعروف :المنكر في اللغة
 .(1)وتجمع على أنكار

                                                           

 (.4/26( ولسان العرب )8/297انظر: العين )( 1)
 (.3/216النهاية في غريب الحديث واألثر )( 2)
 (.36كتاب التعريفات، )ص:( 3)
 (.15/343لسان العرب )( 4)
 (.319مختار الصحاح، )ص:( 5)
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:النهيعنالمنكرفيالصطالح

أو طلب الكف  ،(2)أو نهِي عما تميل إليه النفس والشهوة ،الزجر عما ال يالئم في الشريعة
 .(3)عن فعل ما ليس فيه رضى هللا تعالى

فإذا  ،من واجب المسلمين تجاه بعضهم بذل النصيحة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ولذلك تعد  ،ين فمن باب أولى أن تكون النصيحة لذوي األرحام واألقاربكان هذا عامًا في المسلم

فقد يجد اإلنسان أحد  ،النصيحة باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد جوانب صلة األرحام
فيحسن نصحه  ،أو قد يقع في بعض المخالفات الشرعية ،ر في أحد جوانب الدينص  أقاربه قد قَ 
 .(4)بالحكمة والموعظة الحسنة ،طريق الصواب إلىوارشاده 

حيث قال  ،وقد دلت النصوص الشرعية علي ضرورة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ُهُم َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأماِة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك } :تعالى

 .[104]آل عمران:  {اْلُمْفِلُحونَ 

طريقًا لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خالل اتباعها نحصل  ملسو هيلع هللا ىلصولقد شرع لنا رسولنا 
 .على األجر العظيم

ِديُث أاِبي باْكر   -ِشهااب  بن  من حديث طااِرقِ ( 6)بسنده( 5)مسلماإلمام أخرج ( 87  -واهاذاا حا
ُل ماْن باداأا ِباْلُخْطباِة ياوْ  ِة ماْروااُن. فاقااما ِإلاْيِه راُجلٌ قاالا: أاو  الا ُة قاْبلا  ،ما اْلِعيِد قاْبلا الص  الا فاقاالا: الص 

ِمْعُت راُسولا  ،فاقاالا: قاْد ُتِركا ماا ُهنااِلكا  ،اْلُخْطباةِ  لاْيِه سا ى ماا عا : أام ا هاذاا فاقاْد قاضا ِعيد  فاقاالا أاُبو سا

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/837( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1)
 (.36( التعريفات )ص:2)
 (.489( معجم لغة الفقهاء، )ص:3)
 .162انظر: صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة، ص( 4)
، باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان، وأن اإليمان يزيد اإليمان كتاب، (1/69صحيح مسلم، )( 5)

 .49حديث ، وينقص، وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان 
بن اْلُمثَناى،  ، ح َوَحداثََنا ُمَحمادُ )بن سعيد(، َعْن ُسْفَيانَ )بن الجراح( بن َأِبي َشْيَبَة، َحداثََنا َوِكيعِ  ا َأُبو َبْكرِ َحداثَنَ ( 6)

، َحداثََنا ُشْعَبُة  َحداثََنا ُمَحمادُ  ، َعْن َطاِرقِ  ِكاَلُهَما، َعْن َقْيسِ )بن الحجاج(بن َجْعَفرٍّ َوَهَذا َحِديُث  - بن ِشَهابٍّ  بن ُمْسِلمٍّ
 َقاَل. –َأِبي َبْكرٍّ 
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اِنهِ  ،ْم ُمْنكارًا فاْلُيغايِ ْرُه ِبياِدهِ ماْن راأاى ِمْنكُ »ياُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصهللِا  فاِإْن لاْم ياْستاِطْع  ،فاِإْن لاْم ياْستاِطْع فاِبِلسا
يماانِ  ،فاِبقاْلِبهِ  ذاِلكا أاْضعاُف اإلِْ  .(1)«وا

فقال  ،بالثواب العظيم لمن قام باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملسو هيلع هللا ىلصولقد وعد رسول هللا 
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

ْضراِميِ  ياُقوُل: أاْخباراِني ماْن بن  الر ْحمانِ  عبدمن حديث ( 3)بسنده( 2)أحمدمام اإلأخرج ( 88 اْلحا
ِمعا الن ِبي   ِلِهْم ُيْنِكُرونا اْلُمْنكارا »ياُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصسا  ( 4)«ِإن  ِمْن ُأم ِتي قاْوًما ُيْعطاْونا ِمْثلا ُأُجوِر أاو 

                                                           

 دراسة الحديث:( 1)
 أواًل: تخريج الحديث:

  دون اإلمام البخاري . مسلم في صحيحهانفرد به اإلمام 
 إسناده مصل، ورجاله ثقات.د:ثانيًا: رجال اإلسنا

 .23181حديث ،  ملسو هيلع هللا ىلصباب أحاديث رجل من أصحاب النبي  ،(38/241( مسند أحمد،)2)
اِئِب َقاَل: َسِمْعُت عبد ، َعْن َعَطاءِ )بن سعيد(بن اْلُحَباِب، َأْخَبَرِني ُسْفَيانُ  ثََنا َزْيدُ ( َحدا 3) بن  الراْحَمنِ  بن السا

 اْلَحْضَرِميِ  َيُقوُل.
 دراسة الحديث:( 4)

 أواًل: تخريج الحديث:
من طريق ، 2/152، 222يث أخرجه ابن وضاح في البدع، باب فيما يدال الناس بعضهم من بعض والبقاع، حد

كالهما ) ،  المغيرة بن محمدمن طريق  ،6/3147، 7245نعيم في معرفة الصحابة، حديث  وبأو ،  مصعب
، كالهما  حمادمن طريق ، 6/513البيهقي في دالئل النبوية، وأخرجه مصعب و محمد بن المغيرة ( عن سفيان ، 

 .) سفيان و حماد ( عن عطاء بن السائب ، به 
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات،  ًا: رجال اإلسناد:ثاني

 هـ. 230بن الريان، وقيل: ابن رومان التميمى، أبو الحسين العكلى، الكوفى، توفي:  بن الحباب زيد  -
قال ابن حجر: صدوق يخطىء فى حديث الثورى، قال الذهبي: الحافظ، لم يكن به بأس، قد يهم، وقال 

 الحديث، قال ابن يونس: كان حسن الحديث.أبو حاتم: صدوق صالح 
بن حنبل: كان صاحب حديث كيسًا، قال العجلي: ثقة،  بن معين وابن المديني: ثقة، قال أحمد قال يحيى

 بن أبي شيَبة. ذكره ابن حبان في الثقات، قال ابن شاهين: ِثَقة َقاَله ُعْثَمان
 كثير، حديث له حباب بن زيد: أحمد أبو قال،  ثوريلباحث: صدوق يخطئ في حديث القال االحكم على الراوي: 

 الثوري عن له إنما الثوري، عن أحاديثه من يحيى قاله والذي صدقه، في شك ال ممن الكوفة مشايخ أثبات من وهو
 وعن الثوري عن والباقي غيره يرفعه وال يرفعه وبعضهم اإلسناد بذلك يستغرب األحاديث تلك بعض تشبه أحاديث
 .أعلم تعالى وهللا كلها، مستقيمة يالثور  غير
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مر بالمعرو  والناهي عن المنكر ، وأنه على عظم مكانة اآلملسو هيلع هللا ىلص ولقد أكد رسولنا الكريم 

 يضحي بنفسه لتحقيق ذلك .

ْنهُ ( 2)بسنده( 1)الحاكماإلمام أخرج ( 89 اِبر  راِضيا اَّلل ُ عا قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   ،من حديث جا
ْمزاةُ » هادااِء حا يِ ُد الشُّ راُجلٌ  ،اْلُمط ِلبِ  بن عبد سا اِئر  فاأاما  وا ناهااُه فاقاتالاهُ قااما ِإلاى ِإماام  جا  ( 3)«راُه وا

عن رجل له أرحام يتخلفون عن أداء الصالة جماعة  تعالىرحمه هللا ( 4)الشيخ ابن باز وقد سئل
في المسجد ويقعون في كثير من المعاصي والمنكرات فكيف يمكن لهذا الرجل أن يصل أرحامه 

 ؟( 1)ن كانوا على هذه الحالوهم مقيمون على تلك المحرمات وكيف يمكن كذلك أن يبر والديه إ

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، موسوعة 2/88(، تاريخ ابن يونس المصرى )1/415(، الكاشف )3/402تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:
(، جذوة المقتبس 9/447(، تاريخ بغداد ت بشار )1/271أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله )

(، المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن 10/45الكمال في أسماء الرجال ) (، تهذيب220في ذكر والة األندلس )ص:
(، تاريخ 3/562(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم )171(، الثقات للعجلي ط الباز )ص:1/181جرير الطبري )

 . (146/ 5) الكمال تهذيب إكمال، (91أسماء الثقات )ص:
رتبة الثانية في مراتب المدلسين. وقد سبقت دراسته قبل العلماء تدليسه وعدوه من الم: سفيان الثوري -

 .( 53)ص
 .صحيح إسناده ثالثًا: الحكم على اإلسناد:

 .4884حديث ، المطلب  بن عبد باب ذكر إسالم حمزة ،(3/215المستدرك على الصحيحين للحاكم،)( 1)
دِ  َحداثَِني َأُبو َعِلي ٍّ اْلَحاِفُظ، َأَنا َأْحَمدُ ( 2) ، ثنا َأْحَمدُ  ُعَمرَ بن  بن ُمَحما دُ  بن ِبْسَطامٍّ اْلَمْرَوِزيُّ ، َوُمَحما بن  بن َسياارٍّ

، َعْن َجاِبرٍّ َرِضَي اّللاُ  اللاْيِث، َقااَل: ثنا َراِفعُ  اِيُغ، َعْن َعَطاءٍّ فااُر، َعْن ِإْبَراِهيَم الصا ، ثنا ُحَفْيِد الصا  بن َأْشَرَس اْلَمْرَوِزيُّ
 َقاَل. ملسو هيلع هللا ىلص َعْنُه، َعِن الناِبي ِ 

 دراسة الحديث:( 3)
 أواًل: تخريج الحديث:

، بنحوه ، من طريق حكيم بن زيد عن إبراهيم الصائغ ،  (281/ 1)، حديث األوسط طبراني في المعجم ال أخرجه
 به .

 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال اإلسناد:
 إسناده صحيح. ثالثًا: الحكم على اإلسناد:

بن باز عالم وفقيه سعودي، والرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة  هللا عبد بن عبدالعزيز( 4)
هـ، في أسرة يغلب على 1330م. ثم أصبح مفتًيا عاًما للبالد. ُولد بالرياض، عام1975هـ، 1395واإلرشاد منذ عام 

هـ فضعف 1346لمرض في عينيه عام كثير من فضالئها طلب العلم. وكان بصيًرا في أول الدراسة ثم أصابه ا
هـ. وهو أحد العلماء الذين وهبوا حياتهم كل ها خدمة لإلسالم 1350بصره ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم 

 هـ.1420والمسلمين، توفي رحمه هللا عام
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وعليه أن ينصحهم  ،الواجب عليه أن يصلهم بالمال إن كانوا فقراء ويحسن إليهم :فأجاب
ويوجههم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر سواء كان ذلك مع الوالدين أو اإلخوة 

نصيحتهم وأمرهم بالمعروف فالواجب عليه دعوتهم إلى هللا و  ،أو األخوال أو األعمام أو غيرهم
 .ونهيهم عن المنكر باللطف والرفق واألسلوب الحسن لعل هللا يهديهم بأسبابه

وعلي هذا فإن صلة الرحم باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة علي من امتلك 
َأْوِلَياُء َبْعضٍّ َيْأُمُروَن  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهمْ } :تعالىقال  ،وقدر علي القيام بها ،مقوماتها

 .[71]التوبة:  {ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 

 

 

 

 

 

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.27/522مجموع فتاوى ابن باز، )( 1)
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المطلباألول

الصلةبالزيارة

:الزيارةفياللغة

 ،أي مال عنه ،يقال ازور عن كذا ،الزاء والواو والراء أصل واحد يدل على الميل والعدول
َزاَرُه َيُزوُرُه ِزَياَرًة َوَزْوًرا َقَصَدُه َفُهَو َزاِئِر وَ  ،(1)ألنه إذا زارك فقد عدل عن غيرك ،الزائر :ومن الباب

َمَزاُر َيُكوُن َوَزْوِر َوَقْوِم َزْوِر َوُزوااِر ِمْثُل: َساِفرٍّ َوَسْفرٍّ َوُسفاارٍّ َوِنْسَوِة َزْوِر َأْيًضا َوُزواِر َوَزاِئَراِت َوالْ 
َياَرُة ِفي َياَرِة َوالزِ  والمفعول  ،(2)اْلُعْرِف َقْصُد اْلَمُزوِر إْكَراًما َلُه َواْسِتْئَناًسا ِبهِ  َمْصَدًرا َوَمْوِضُع الزِ 

ور: الذ ي يزورك ،وقصده ألنس أو حاجة ،أتاه بقصد االلتقاء به :وزار فالًنا ،(3)َمُزور واحدًا  ،والزا
ثنين والجماعة ويقال في الواحد واال ،والزْوُر: القوم الزوارُ  ،(4)ذكرًا كان أو أنثى ،كان أو جميعاً 

 .(5)والنساء

:الزيارةفيالصطالح

يناسًا به  .(6)الزيارة عرفا قصد المزور إكراما له وا 

:الزيارةفياإلسالم

فقد حرص اإلسالم  ،زيارة المسلم ألخيه المسلم من الواجبات التي يجب أن يحرص عليها
ذلك أن يتأدب المسلم والمسلمة ومن جملة  ،وفق الكتاب والسنة ،على تربية المسلمين تربية شرعية

فيؤدي  ،وحقوقه عليهم ،يعرف واجباته نحو اآلخرين ،ويلتزم بالحقوق المرعية ،باآلداب الشرعية
التي أضحت ميتة عند  ،آداب الزيارة :ومن هذه اآلداب العظيمة الكثيرة ،ويأخذ الذي له ،الذي عليه

وآدابها بضعة عشر أن ال يقابل  :ة فقالبعض آداب الزيار ( 7)وقد ذكر المناوي ،كثير من الناس
                                                           

 (.3/36مقاييس اللغة )( 1)
 (.1/260الكبير، )المصباح المنير في غريب الشرح ( 2)
 (.2/1008معجم اللغة العربية المعاصرة )( 3)
 (.7/380( كتاب العين، )4)
 (.444مجمل اللغة البن فارس، )ص:( 5)
 (.1/366فيض القدير )( 6)
بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، زين  بن تاج العارفين ابن علي الرؤوف المناوي هو: محمد عبد( 7)

انزوى للبحث والتصنيف، وكان قليل الطعام كثير السهر، ، هـ 952بالدين والفنون، ولد عام كبار العلماء  الدين: من
له نحو ثمانين مصنفا، منها الكبير ، ج الدين محمد يستملي منه تآليفهفمرض وضعفت أطرافه، فجعل ولده تا
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الباب عند االستئذان وأن يدقه برفق وأدب وأن ال يبهم نفسه كأن يقول أنا وأن ال يحضر في وقت 
غير الئق كوقت االستراحة مع األهل والخلوة بهم ويخفف الجلوس ويغض البصر ويظهر الرقة 

جل ويطمعه في الحياة وال يتكلم عنده ويدعو بإخالص ويقبل إكرام المزور ويوسع للمريض في األ
بما يزعجه ويشير إليه بالصبر ويحذره من الجزع ويطلب منه الدعاء وما اعتيد من ختم مجلس 

  .(1)الزيارة بقراءة الفاتحة فهو حسن

 

ومن سبل تحقيق  ،لقد هدف اإلسالم إلى إشاعة المحبة بمختلف الوسائل ومتنوع الطرق
الزيارة من صلة  (:2)فقال ابن بطال ،العلماء من أقوي وسائل التواصل هاولقد عد   ،ذلك الزيارات

.. والصلة .،وببذل المال وبالقول الحسن ،تكون الصلة بالزيارة كما ذكرنا (:4)وقال النفراوي ،(3)الرحم
وأما بعيد المحل فتكون زيارته بالكتب إليه أو إرسال  ،بالزيارة إنما تكون ممن قرب من محل أرحامه

وهي فعلك مع قريبك ما  ،أي القرابة مأمور بها أيضا ،وصلة الرحم (:6)وقال الدمياطي ،(5)سولالر 
 .(1)ونحو ذلك ،والمراسلة بالسالم ،والمكاتبة ،والزيارة ،وقضاء الحوائج ،وتكون بالمال ،تعد به واصال

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -ط( في الحديث، و)التيسير  -ز الحقائق والصغير والتام والناقص، عاش في القاهرة، وتوفي بها، من كتبه )كنو 
 -ط( و)شرح الشمائل للترمذي  -ط( في شرح الجامع الصغير، مجلدان، اختصره من شرحه الكبير )فيض القدير 

 هـ. 1031ط(، وتوفي رحمه هللا عام 
 (.1/366فيض القدير )( 1)
ابن اللجام. بي، ويعرف أيضا ببن بطال، أبو الحسن القرط الملك بن عبد بن خلف ابن بطال هو: علي( 2)

 عالم بالحديث، من أهل قرطبة، شارح صحيح البخاري.هـ[،  449]المتوفى: 
 (.13/303(، سير أعالم النبالء ط الحديث )4/285(، األعالم للزركلي )9/741انظر: تاريخ اإلسالم ت بشار )

 (.5/10هـ ل ) 1126شرح صحيح البخارى البن بطال وتوفي عام ( 3)
بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي: فقيه من بلدة نفري،  بن غانم )أو غنيم( و أحمده( 4)

هـ، الشيخ االمام العالم العامل المحدث الفاضل الفقيه المفنن  1044من أعمال قويسنا، بمصر، النفراوي ولد عام 
ه وكان فردًا من أفراد العالم علمًا وفضاًل وذكاء وأخذ أفضل المتأخرين أخذ عن االمام الشمس محمد البابلي وطبقت

 هـ. 1126عنه الشهاب، وتوفي عام 
 (، 1/148(، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر )1/192انظر: األعالم للزركلي )

 (.2/292( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، )5)
ن العابدين شطا الدمياطي بن العارف باهلل السيد محمد زي السيد البكريهو أبو بكر )عثمان(، المشهور ب( 6)

هـ، له من المؤلفات: إعانة الطالبين على حل 1310هـ، وتوفي بها سنة 1226ولد بمكة المكرمة سنة  الشافعي
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وقات كما أمر باالبتعاد عن األ ،لها اً فقد حدد أوقات ،وكما حرص اإلسالم علي الزيارة
 :المنهي عنها في الزيارة

َيا َأيَُّها الاِذيَن آَمُنوا ِلَيْسَتْأِذْنُكُم الاِذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم  } :ويظهر ذلك جليًا في قوله تعالى
ِثَياَبُكْم ِمَن الظاِهيَرِة َوالاِذيَن َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم َثالَث َمرااتٍّ ِمْن َقْبِل َصالِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن 

ْيُكْم َبْعُضُكْم َوِمْن َبْعِد َصالِة اْلِعَشاِء َثالُث َعْوَراتٍّ َلُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم وال َعَلْيِهْم ُجَناِح َبْعَدُهنا َطوااُفوَن َعلَ 
  .[ 58] النور  {َعَلى َبْعضٍّ َكَذِلَك ُيَبيِ ُن اّللاُ َلُكُم اآلَياِت َواّللاُ َعِليِم َحِكيِم 

" هذه اآليات الكريمة اشتملت على استئذان األقارب بعضهم  (:2)قال ابن كثير رحمه هللا
على بعض. وما تقدام في أول السورة فهو استئذان األجانب بعضهم على بعض. فأمر هللا تعالى 

الحلم منهم في ثالثة  المؤمنين أن يستأذَنهم َخَدُمهم مما ملَكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا
َوِحيَن َتَضُعوَن  }أحوال: األول من قبل صالة الغداة؛ ألن الناس إذ ذاك يكونون نياًما في فرشهم 

 } ،أي: في وقت القيلولة؛ ألن اإلنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله {ِثَياَبُكْم ِمَن الظاِهيَرِة 
فُيؤَمُر الخدُم واألطفال أال يهجُموا على أهل البيت في  ،قت النومألنه و  {َوِمْن َبْعِد َصالِة اْلِعَشاِء 

  .(3)ونحو ذلك من األعمال ،أهله معلما يخشى من أن يكون الرجل  ،هذه األحوال

وتعجب أبي بكر من زيارة  ،وهو وقت القيلولة ،في وقت ليس بوقت زيارة ملسو هيلع هللا ىلصوقد قدم النبي 
  .بوقت زيارة كما تعارفوا عليه عندهم في هذه الساعة ألن هذا الوقت ليس ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ْنهاا( 1)بسنده( 4)أخرج البخاري( 90 ةا راِضيا اَّلل ُ عا قاالاْت: لاقال  ياْوٌم كاانا ياْأِتي  ،من حديث عااِئشا
لاى الن ِبيِ   دا طارافاِي الن هاارِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصعا ِفي الُخُروِج ِإلاى فالام ا ُأِذنا لاُه  ،ِإال  ياْأِتي ِفيِه باْيتا أاِبي باْكر  أاحا

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يق االولياء للمليبارى ألفاظ فتح اْلمِعين وهى َحاِشَية على ُقراة اْلعين للمليبارى، تحفة األذكياء شرح قصيدة سلوك َطرِ 
 أيضا، ِكَفاَية األتقياء ومنهاج األصفياء شرح ِهَداَية األذكياء، نفحة الراْحَمن.

 (.3/182( إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين  )1)
بن كثير القرشي الدمشقي، محدث ومؤرخ ومفسر، سلفي شافعي، ولد  بن عمر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل( 2)
ى قرية من أعمال بصرى الشام وانتقل مع أبيه إلى دمشق ورحل فى طلب العلم حتى صار من األئمة المشار ف

 هـ، وهو صاحب التفسير المشهور والبداية والنهاية فى التاريخ.749إليهم وتوفى بدمشق سنة 
 (.1/479(، موسوعة األعالم )160الوفيات واألحداث )ص:

 (.6/81( تفسير ابن كثير ت سالمة )3)
 كتاب، باب إذا اشترى متاعا أو دابة، فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض،،  (3/69( صحيح البخاري، )4)

 . 2138حديث 
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ِديناةِ  قاْد أاتااناا ُظْهرًا ،الما اءاناا الن ِبيُّ  ،فاُخبِ را ِبِه أاُبو باْكر   ،لاْم ياُرْعناا ِإال  وا ِفي هاِذِه  ملسو هيلع هللا ىلصفاقاالا: ماا جا
داثا  ِة ِإال  أِلاْمر  حا اعا :  ،الس  لاْيِه قاالا أِلاِبي باْكر  لا عا قاالا: ياا راُسولا اَّلل ِ  ،«داكا أاْخِرْج ماْن ِعنْ »فالام ا داخا

ةا واأاْسمااءا  ،ِإن ماا ُهماا اْبناتاايا  عاْرتا أان ُه قاْد ُأِذنا ِلي ِفي الُخُروجِ »قاالا:  ،ياْعِني عااِئشا قاالا: «. أاشا
ْحباةا ياا راُسولا اَّلل ِ  ْحباةا »قاالا:  ،الصُّ اقاتاْيِن أاْعداْدُتُهماا ِإن  ِعْنِدي نا  ،قاالا: ياا راُسولا اَّلل ِ  ،«الصُّ

ْذُتهاا ِبالث مانِ »قاالا:  ،فاُخْذ ِإْحدااُهماا ،ِلْلُخُروجِ   ( 2)«قاْد أاخا

ويعتقدون  ،بعضهم الزيارة في األوقات غير المعتادة ىوبهذا يتبين لنا أن الصحابة كانوا ينكرون عل
 .ل الزيارة إلى وقتها المستحبلدرجة أنه لم يؤج ،بان الزائر في هذا الوقت قد يحمل خبرًا جلالً 

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، َعْن ِهَشامٍّ  بن َأِبي الَمْغَراِء، َأْخَبَرَنا َعِليُّ  ( َحداثََنا َفْرَوةُ 1)  ، َعنْ ) عروة بن الزبير(، َعْن َأِبيهِ )بن عروة( بن ُمْسِهرٍّ
 َعاِئَشَة َرِضَي اّللاُ َعْنَها، َقاَلْت.

 دراسة الحديث:( 2)
 أواُل: تخريج الحديث:

 عضل، وحديث معونة، وبئر وذكوان، ورعل، الرجيع، غزوةأخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المغازي ، باب 
 وكتاب األدب ، امة ، ، وفيه زيادة ، من طريق أبو أس 4093، حديث  وأصحابه وخبيب ثابت، بن وعاصم والقارة،
،  بمعناه ، من طريق ابن شهاب ،  8/21،  6079، حديث وعشيا  بكرة أو يوم، كل صاحبه يزور هل: باب

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب، باب الصداق، وجواز و كالهما ) أبو أسامة و ابن شهاب ( عن عروة بن الزبير ، 
وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن ال يجحف به، حديث كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل 

) عروة بن الزبير و أبي سلمة ( عن كالهما بمعناه ، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ، ، 2/1042، 1426
 عائشة رضي هللا عنها.

 :إال أن فيهرجاله ثقات،  ثانيًا: رجال اإلسناد:
بالتدليس ، وال يضر تدليسه ، سبقت ترجمته ي صغير مشهور بن العوام: تابع بن الزبير بن عروة هشام -

 ( . 31)ص
 بن أبى المغراء: معدى كرب، الكندى، أبو القاسم الكوفى. فروة -

بن أبي  ي فروةنوصفه ابن حجر بأنه صدوق، قال أبو حاتم هو صدوق، قال الحاكم: قلُت للدارقط
 المغراء؟ قال ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.

 قال الباحث: صدوق.لى الراوي: الحكم ع
(، الثقات البن 23/179(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال )445تقريب التهذيب )ص: مصادر الترجمة:

(، موسوعة 3/1055(، التعديل والتجريح ، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح )9/11حبان )
 (.2/516أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله )



138 
 

:التواصلبزيارةاألرحام

حيث  ،وقرن بين تقواه واألرحام وأمرنا بتقوي هللا ،أمر هللا عز وجل بزيارة األهل وصلتهم
 [1ء: ]النسا {َواتاُقوا اّللاَ الاِذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإنا اّللاَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا} :تعالىقال 

 .قبر أمه ملسو هيلع هللا ىلصفلقد زار رسول هللا  ،أو ميتين اناحيين ك ،وأمر النبي الكريم بصلة الوالدين

ْيراةا ( 2)بسنده( 1)أخرج مسلم( * فاباكاى واأاْبكاى ماْن  ،قاْبرا ُأمِ هِ  ملسو هيلع هللا ىلصقاالا: زاارا الن ِبيُّ  ،من حديث أاِبي ُهرا
ْولاهُ  وااْستاْأذاْنُتُه ِفي أاْن أاُزورا قاْبراهاا  ،ْستاْغِفرا لاهاا فالاْم ُيْؤذاْن ِلياْستاْأذاْنُت رابِ ي ِفي أاْن أا »فاقاالا:  ،حا

 ( 3)«فاُزوُروا اْلُقُبورا فاِإن هاا ُتذاكِ ُر اْلماْوتا  ،فاُأِذنا ِلي

باألجر العظيم الذي أعده هللا للمتزاورين في هللا كما أخرج مسلم في  ملسو هيلع هللا ىلصولقد أخبرنا رسول هللا 
 .صحيحه

ْيراةا ( 5)بسنده( 4)خرج مسلمأ( 91 " أان  راُجاًل زاارا أاًخا لاُه ِفي  ،ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   ،من حديث أاِبي ُهرا
دا هللُا لاهُ  ،قاْرياة  ُأْخراى ِتهِ  ،فاأاْرصا لاى ماْدراجا لاْيهِ  ،عا لاًكا فالام ا أاتاى عا قاالا: أاْينا ُتِريُد؟ قاالا: ُأِريُد أاًخا  ،ما

لاْيِه ِمْن ِنْعماة  تاُربُّهاا؟ قاالا: الا  ،اْلقاْرياةِ ِلي ِفي هاِذِه  ْيرا أانِ ي أاْحباْبُتُه ِفي هللِا عاز   ،قاالا: هاْل لاكا عا غا
ل   جا ب كا كاماا أاْحباْبتاُه ِفيِه " ،قاالا: فاِإنِ ي راُسوُل هللِا ِإلاْيكا  ،وا  ( 6)ِبأان  هللاا قاْد أاحا

                                                           

حديث  ،ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ملسو هيلع هللا ىلصكتاب الجنائز، باب استئذان النبي ،  (2/671) صحيح مسلم،( 1)
976. 

دُ  بن َأِبي َشْيَبَة، َوُزَهْيرُ  َحداثََنا َأُبو َبْكرِ ( 2) ، َقااَل: َحداثََنا ُمَحما ، َعْن َيِزيدَ  بن َحْربٍّ بن َكْيَساَن، َعْن َأِبي  بن ُعَبْيدٍّ
 ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل.َحاِزمٍّ 

 ( . 7حديث ) سبقت دراسته ، ( 3)
 .2567حديث  كتاب البر والصلة واألدب، باب في فضل الحب في هللا ، (4/1988( صحيح مسلم،)4)
ادُ  اأْلَْعَلى ( َحداثَِني عبد5) ، َحداثََنا َحما ادٍّ ، بن َحما  ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.) نفيع(ي َراِفعٍّ َعْن َأبِ  )بن أسلم(بن َسَلَمَة، َعْن ثَاِبتٍّ
 دراسة الحديث:( 6)

 أواًل: تخريج الحديث:
 .دون اإلمام البخاري مسلم في صحيحه انفرد به اإلمام

 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات ثانيًا: رجال االسناد:
بن  النرسى )ابن عم عباسبن نصر الباهلى موالهم، أبو يحيى البصرى المعروف ب بن حماد األعلى عبد -

 هـ. 237أو  236الوليد النرسى، سكن بغداد( توفي: 
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يارته أم أيمن ، سار الصحابة رضوان هللا عليهم ، ليكونوا في ز  ملسو هيلع هللا ىلصوسيرًا علي نهج النبي 
 خير خلف لخير سلف .

ْنهُ  ،من حديث أاناس  ( 2)بسنده( 1)مسلماالمام أخرج ( 92 باْعدا  ،قاالا: قاالا أاُبو باْكر  راِضيا هللُا عا
فااِة راُسوِل هللِا  : " اْنطاِلْق ِبناا ِإلاى ُأمِ  أاْيمانا ناُزورُ  ملسو هيلع هللا ىلصوا  ،ياُزوُرهاا ملسو هيلع هللا ىلصكاماا كاانا راُسوُل هللِا  ،هااِلُعمارا

ْيٌر ِلراُسوِلِه  ،فالام ا اْنتاهاْيناا ِإلاْيهاا باكاتْ  ؟ فاقاالاْت: ماا أاْبِكي أاْن ملسو هيلع هللا ىلصفاقااالا لاهاا: ماا ُيْبِكيِك؟ ماا ِعْندا هللِا خا
ْيٌر ِلراُسوِلِه  لاكِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالا أاُكونا أاْعلاُم أان  ماا ِعْندا هللِا خا مااءِ وا ْحيا قاِد اْنقاطاعا ِمنا الس   ،ْن أاْبِكي أان  اْلوا
عاالا ياْبِكيااِن ماعاهاا " لاى اْلُبكااِء. فاجا ْتُهماا عا فاهاي جا
(3 ) 

 ملسو هيلع هللا ىلصحتي أنه  ،بل سعى لزيارة غيرهم طمعًا في اسالمهم ،بزيارة المسلمين ملسو هيلع هللا ىلصولم يكتف رسول هللا 
 .زار خادمه اليهودي

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرحمن قال سئل أبي عنه  وصفه ابن حجر بأنه: ال بأس به، وقال الذهبي: المحدث الثبت، قال عبد 
 فقال بصري ثقة، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات.

 قال الباحث: ال بأس به.الحكم على الراوي: 
(، التعديل والتجريح ، لمن 8/409(، الثقات البن حبان )6/29الجرح والتعديل البن أبي حاتم )مة:مصادر الترج

 (.2/912خرج له البخاري في الجامع الصحيح )
كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعالي عنهم، باب من فضائل أم أيمن رضي هللا ، (4/1907صحيح مسلم، )( 1)

 .2454حديث ، عنها 
، َأْخَبَرِني َعْمُرو ا ُزَهْيرُ َحداثَنَ ( 2) ، َحداثََنا ُسَلْيَمانُ  بن َحْربٍّ ، َعْن )بن أسلم(بن اْلُمِغيَرِة، َعْن ثَاِبتٍّ  بن َعاِصمٍّ اْلِكاَلِبيُّ

، َقاَل.  َأَنسٍّ
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
 .دون اإلمام البخاري  مسلم في صحيحه انفرد به اإلمام

 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات سناد: انيًا: رجال اإلث
 هـ. 213بن الوازع الكالبي القيسي، أبو عثمان البصرى، توفي:  بن عبيد هللا بن عاصم عمرو -

بن معين:  قال ابن حجر: صدوق في حفظه شيء، قال الذهبي: الحافظ وقال: ثقة معروف، وعن يحيى 
 بان في كتابه الثقات.صالح، قال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن ح

 قال الباحث: صدوق.الحكم على الراوي: 
(، لسان الميزان 148(، من تكلم فيه وهو موثق )ص:2/80(، الكاشف )8/58تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:

(، الثقات 89-22/88(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال )6/250(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم )7/325)
 (.8/481) البن حبان
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ْنهُ ( 2)بسنده( 1)ريالبخاج االمام أخر ( 93 قاالا: كاانا ُغالاٌم ياُهوِديٌّ  ،من حديث أاناس  راِضيا اَّلل ُ عا
فاناظارا ِإلاى  ،«أاْسِلمْ »فاقاالا لاُه:  ،فاقاعادا ِعْندا راْأِسهِ  ،ياُعوُدهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفاأاتااُه الن ِبيُّ  ،فاماِرضا  ،ملسو هيلع هللا ىلصياْخُدُم الن ِبي  

راجا الن ِبيُّ  ،فاأاْسلاما  ،ملسو هيلع هللا ىلصأاِطْع أاباا القااِسِم  أاِبيِه واُهوا ِعْنداُه فاقاالا لاُه: ْمُد َّلِل ِ »واُهوا ياُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصفاخا الحا
 ( 3)«ال ِذي أاْنقاذاُه ِمنا الن ارِ 

                                                           

كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه، وهل يعرض علي ، (2/94صحيح البخاري، )( 1)
 .1356حديث ، الصبي اإلسالم 

، َعْن ثَاِبتٍّ  َحداثََنا ُسَلْيَمانُ ( 2) اِد َوْهَو اْبُن َزْيدٍّ ، َحداثََنا َحما  َعْنُه، َقاَل. ، َعْن َأَنسٍّ َرِضَي اّللاُ )بن أسلم(بن َحْربٍّ
 دراسة الحديث: ( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
 مختصرًا ، به .، 7/117، 5657أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرضي، باب عيادة المشرك، حديث 

 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ثانيًا: رجال اإلسناد:
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المطلبالثاني

الصلةبإجابةالدعوة

 

َجاًبا وَجوابًا َوَقْد َأجاَبه ِإجَ  ،تَُقوُل: َأجاَبه َعْن ُسَؤاله ،َرْجُع اْلَكاَلمِ  :اإلجابة في اللغة اَبًة َواِ 
 ،يقال أجابه وأجاب عن سؤاله ،والجواب معروف ،(1)َوَجاَبًة واْسَتْجَوَبه واستجابة واْسَتجاَب َلهُ 

وِفي َأْمثَاِل الَعَرِب )َأساَء َسْمعًا َفَأساَء  ،(2)واالسم الجابة بمنزلة الطاعة والطاقة ،والمصدر اإلجابة
 .(3)( ِإَجابةً 

:ةفياللغالدعوة

ْيَء ِإَلْيَك ِبَصْوتٍّ َوَكاَلمٍّ  ،الدااُل َواْلَعْيُن َواْلَحْرُف اْلُمْعَتلُّ َأْصِل َواِحدِ ( )َدَعوَ    َوُهَو َأْن ُتِميَل الشا
ِباْلَكْسِر. َقاَل  َوالدِ ْعَوُة ِفي الناَسبِ  ،َيُكوُن ِمْنَك. تَُقوُل: َدَعْوُت َأْدُعو ُدَعاًء. َوالداْعَوُة ِإَلى الطاَعاِم ِباْلَفْتحِ 

 .(5)والدعوة: المراُة الواحدة ،(4)َوِفي الطاَعاِم َدْعَوةِ  ،َأُبو ُعَبْيَدَة: ُيَقاُل ِفي الناَسِب ِدْعَوةِ 

:إجابةالدعوةفيالصطالح

فإجابة الدعوة تكون بتلبية الدعوة إلى  ،ال يخرج المعني االصطالحي عن المعنى اللغوي
الدعوة أعم من و  ،ع على كل وليمة تتخذ لسرور حادث أو مناسبة أيًا كانتالطعام والشراب وتق

 .(6)الوليمة

ولقد حث الشرع  ،وهي في حق األرحام أوجب ،إجابة الدعوة من حقوق المسلمين على بعضهم
 .وتحقيق لمفهوم التواصل ،لما لها من أثر في نفوس المسلمين ،على إجابة الدعوة

                                                           

 (.1/283لسان العرب )( 1)
 (.1/104الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )( 2)
 (.2/203تاج العروس )( 3)
 (.2/279مقاييس اللغة )( 4)
 (.326مجمل اللغة البن فارس )ص:( 5)
 (.9/241( فتح الباري البن حجر )6)
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قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصأان  راُسولا هللِا  ،من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه( 2)سندهب( 1)مسلم ماماإل أخرج( *
لاى اْلُمْسِلِم ِستٌّ » قُّ اْلُمْسِلِم عا لِ ْم عليه»قاالا:  ،ِقيلا: ماا ُهن  ياا راُسولا هللِا؟« حا  ،ِإذاا لاِقيتاُه فاسا

ذاا داعااكا فاأاِجْبهُ  ْح لاهُ  ،وااِ  كا فااْنصا حا ذاا اْستاْنصا ْتهُ  ،وااِ  ِمدا هللاا فاشمِ  ذاا عاطاسا فاحا ذاا ماِرضا فاُعْدهُ  ،وااِ  وااِ 
ذاا مااتا فاات ِبْعهُ   ( 3)«وااِ 

وكما سبق فأنها تعد من  ،إلي ضرورة إجابة الدعوة إلي الوليمة أيًا كانت ملسو هيلع هللا ىلصولقد نبه النبي 
 .وتقوي العالقات التواصلية االجتماعية ،حقوق المسلمين على بعضهم

ْنُهماا: أان  بن  اَّلل ِ  عبدمن حديث ( 5)بسنده( 4)البخاريمام اإلأخرج ( 94 ُعمارا راِضيا اَّلل ُ عا
ِة فاْلياْأِتهاا»قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصراُسولا اَّلل ِ  ِليما ُدُكْم ِإلاى الوا  .(6)« ِإذاا ُدِعيا أاحا

ن أشر من دعوة االغنياء إلي الوليمة وترك الفقراء منهم واعتبره م ملسو هيلع هللا ىلصولقد حذر رسولنا الكريم 
ألنها قد توقع القطيعة بين  ،ولقد اعتبرها معصية هلل ورسوله ،وحذر من ترك تلبية الدعوة ،الطعام

 .األهل إذا لم يلبها

ْنهُ ( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج ( 95 ْيراةا راِضيا اَّلل ُ عا أان ُه كاانا ياُقوُل:  ،من حديث أاِبي ُهرا
لِ » رُّ الط عااِم طاعااُم الوا ُيْتراُك الُفقارااءُ  ،يماةِ شا ى  ،ُيْدعاى لاهاا األاْغِنيااُء وا ماْن تاراكا الد ْعواةا فاقاْد عاصا وا

راُسولاُه   ( 3)«ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ا وا

                                                           

 .2162حديث ، كتاب السالم، باب حق المسلم للمسلم رد السالم، (4/1705)صحيح مسلم، (1)
، َواْبُن ُحْجرٍّ  بن َأيُّوَب، َوُقتَْيَبُة َيْعِني َحداثََنا َيْحَيى(2) ، َعِن ) على بن حجر(اْبَن َسِعيدٍّ ، َقاُلوا: َحداثََنا ِإْسَماِعيُل ُهَو اْبُن َجْعَفرٍّ

 ، َقاَل.ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنا َرُسوَل هللِا ) عبد الرحمن بن يعقوب(َعْن َأِبيهِ  ) بن عبد الرحمن(اْلَعاَلِء،
 . ( 67 ) ، حديث ( سبقت دراسته3)
 ، كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ،  (7/24صحيح البخاري، ) (4)

 .5173حديث 
بن ُعَمَر َرِضَي  اّللاِ  ، َعْن عبد) مولى ابن عمر(، َعْن َناِفعٍّ )بن أنس( بن ُيوُسَف، َأْخَبَرَنا َماِلكِ  اّللاِ  ( َحداثََنا عبد5)

 اّللاُ َعْنُهَما.
 دراسة الحديث:( 6)

 أواًل: تخريج الحديث:
، بنحوه ، 2/1052، 1429أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح، باب األمر بإجابة الداعي إلي دعوة، حديث 

 .من طريق يحيي بن يحيي ، عن مالك ، به 
 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال اإلسناد: 
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وال خالف فى ذلك بين  ،هذا الحديث حجة في وجوب إجابة دعوة الوليمة :قال ابن بطال
نا أن نجيب من يدعو األغنياء ويترك الصحابة والتابعين إال ما روى عن ابن مسعود أنه قال: نهي

 .(5)إنما تفسير إجابة الدعوة إذا دعاك من ال يفسد عليك دينك وقلبك :وقال سفيان الثوري ،(4)الفقراء

حتي ولو كانت علي شيء بسيط ال  ،علي ضرورة تلبية الدعوة إلي الوليمة ملسو هيلع هللا ىلصولقد نبه النبي 
 .قيمة له في نظر الناس

ْيراةا ( 7)بسنده( 6)البخارياإلمام أخرج ( 96 لاْو ُدِعيُت »قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   ،من حديث أاِبي ُهرا
ْبتُ  اجا لاْو ُأْهِديا ِإلاي  ُكرااٌع لاقاِبْلتُ  ،ِإلاى ُكرااع  ألا  ( 8)«وا

نما أخبر أنه ال  ،والتحاب ،والتأليف ،والصلة ،هذا حض منه ألمته على المهاداة :قال ابن بطال وا 
نما  ،ُيهدى إليه أو يدعى إليه ؛ لئال يمتنع الباعث من المهاداة الحتقار المهدى يحقر شيًئا مما وا 
 .(3)إلى المبالغة في قبول القليل من الهدية( 2)وفرسن الشاة( 1)أشار بالكراع

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5177حديث ، باب من ترك الدعوة فقد عصي هللا ورسوله  كتاب النكاح، ،(7/25صحيح البخاري،)( 1)
، َعِن اأَلْعَرِج،) بن أنس(بن ُيوُسَف، َأْخَبَرَنا َماِلكِ  اّللاِ  َحداثََنا عبد( 2) َعْن  ) عبد الرحمن بن هرمز(، َعِن اْبِن ِشَهابٍّ

 َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اّللاُ َعْنُه.
 دراسة الحديث:( 3)

 لحديث:أواُل: تخريج ا
، ، بنحوه2/1055، 1432دعوة، حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب األمر بإجابة الداعي إلي 

 .من طريق يحيي بن يحيي ، عن مالك ، به 
 إسناده متصل، ورجاله ثقات. :ثانيًا: رجال اإلسناد

 (.7/289شرح صحيح البخاري البن بطال )( 4)
 المرجع السابق.( 5)
 .5178حديث ، كتاب النكاح، باب من أجاب إلي كراع ، (7/25لبخاري، )صحيح ا( 6)
، َعْن )سليمان بن مهران(، َعِن اأَلْعَمشِ ) محمد بن ميمون( ، َعْن َأِبي َحْمَزةَ )عبد هللا بن عثمان( َحداثََنا َعْبَدانُ ( 7)

 َل.َقا ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن الناِبيِ  )مولي عزة( َأِبي َحاِزمٍّ 
 دراسة الحديث:( 8)

 أواًل: تخريج الحديث:
  دون اإلمام مسلم . البخاري في صحيحهانفرد به اإلمام 

 ، إال أن فيه : إسناده متصل، ورجاله ثقاتثانيًا: رجال اإلسناد:
وقد سبقت دراسته ،  ال يضر تدليسهم.و بن مهران االعمش محدث الكوفة وقارؤها وكان يدلس  سليمان -

 ( .33)ص
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وتواضعه وجبره لقلوب الناس وعلى  ملسو هيلع هللا ىلصفي الحديث دليل على حسن خلقه  :وقال ابن حجر
جابة من يدعو ال  .(4)رجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليلقبول الهدية وا 

 .وخص منها الدعوة إلي وليمة العرس ،في تلبية الدعوة ملسو هيلع هللا ىلصورغب النبي 

ُدُكْم »قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصأان  الن ِبي   ،من حديث اْبِن ُعمارا ( 6)بسنده( 5)مسلم اإلمام أخرج( 97 ِإذاا ُدِعيا أاحا
ِة ُعْرس   ِليما  ( 7)«فاْلُيِجبْ  ،ِإلاى وا

أما الوالئم األخرى والدعوات  ،دل هذا الحديث على وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس خاصة
 .(8)ألن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس فقط ،األخرى فال يجب إجابة الدعوة إليها

 علي ما فيه مصلحة المسلمين وما يؤدي إلى ملسو هيلع هللا ىلصومن األحاديث السابقة يتبين لنا حرص النبي 
علي  ملسو هيلع هللا ىلصويؤكد النبي  ،وما يؤدي إلي تماسك العائلة بشكل خاص ،تماسك المجتمع بشكل عام

وكما جاء في االحاديث السابقة فإن من دعي ولم  ،ألن فيها صلة هلل ولعباده ،ضرورة تلبية الدعوة
 .يلب  الدعوة كان عاصيًا هلل عز وجل

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كرُع من الدواب: الكراع: )َكَرَع( اْلَكاُف َوالرااُء َواْلَعْيُن َأْصِل َصِحيِح َيُدلُّ َعَلى ِدقاةٍّ ِفي َبْعِض أَْعَضاِء اْلَحَيَواِن، واأل( 1)
 (.1/200(، العين )5/171الدقيق القوائم، انظر: مقاييس اللغة )

اِة ُهَو الِفْرِسن: َعْظم َقِليُل اللاْحِم، َوُهَو ُخف  اْلبَ ( 2) اة َفُيَقاُل ِفْرِسن َشاةٍّ، َوالاِذي ِللشا ِعيِر َكاْلَحاِفِر ِللدااباِة، َوَقْد ُيْسَتَعاُر للشا
 (.3/429(، النهاية في غريب الحديث واألثر )6/163الظِ ْلف. انظر: لسان العرب )

 (.7/88شرح صحيح البخاري البن بطال )( 3)
 .(9/246فتح الباري البن حجر )( 4)
 .1429حديث ،  إلي دعوةكتاب النكاح، باب األمر بإجابة الداعي ، (2/1053صحيح مسلم، )( 5)
، َعْن )بن عمر بن حفص(، َحداثََنا ُعَبْيُد هللاِ ) عبد هللا بن نمير(، َحداثََنا َأِبي) محمد بن عبد هللا(َحداثََنا اْبُن ُنَمْيرٍّ ( 6)

 َقاَل. ملسو هيلع هللا ىلصَمَر، َأنا الناِبيا ، َعِن اْبِن عُ ) مولي بن عمر(َناِفعٍّ 
 دراسة الحديث:( 7)

 أواًل: تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يؤقت 

 وغيره العرس في الداعي إجابة باببنحوه ، من طريق مالك ، و ، 7/24، 5173مُا، أو يومين، حديث يو  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
، بنحوه ، من طريق موسي بن عقبة ، كالهما ) موسي بن عقبة و مالك( عن نافع مولي  7/25،  5179، حديث 

 بن عمر ، به .
 إسناده متصل ورجاله ثقات. ثانيًا: رجال اإلسناد:

 (.5/119انظر منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )( 8)
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المطلبالثالث

الصلةبعيادةالمريض

 

  :ةالعيادة في اللغ

َواآْلَخُر  ،َيُدلُّ َأَحُدُهَما َعَلى تَْثِنَيةٍّ ِفي اأْلَْمرِ  ،اْلَعْيُن َواْلَواُو َوالدااُل َأْصاَلِن َصِحيَحانِ ( )َعَودَ 
 والُعَواَدةُ  ،(2)وُعْدُت المريَض أعوَدَه ِعيادةً  ،(1)ِجْنِس ِمَن اْلَخَشِب َوِمَن اْلَباِب اْلِعَياَدُة: َأْن َتُعوَد َمِريًضا

وكلُّ َمن َأتاَك مراًة بعَد ُأخَرى  ،(4)ِباْلَكْسرِ ( اْلَمِريَض أَُعوُدُه )ِعَياَدةً ( )ُعْدتُ و ،(3)من ِعيادة اْلَمِريض
ن اشَتهر ذالك ِفي ِعَياَدِة الَمِريضِ  ،َفُهَو عاِئدِ   .(5)حتاى َصار كَأناه ُمْخَتصٌّ ِبهِ  ،واِ 

  :العيادة في االصطالح 

حتي أصبحت مختصة بها وال  ،وارتبط استعمالها في زيارة المريض ،(6)الزيارة واالفتقاد
 .تنفك عنها

ويلتحق بعيادة المريض تعهده وتفقد أحواله والتلطف به وربما كان ذلك في " :قال ابن حجر
 ( 7)"العادة سببا لوجود نشاطه وانتعاش قوته

:المرضفياللغة

اُد َأْصِل َصحِ  ِة ِفي َأيِ  اْلِميُم َوالرااُء َوالضا حا ْنَساُن َعْن َحدِ  الصِ  يِح َيُدلُّ َعَلى َما َيْخُرُج ِبِه اإْلِ
َيْمَرُض. َوَجْمُع اْلَمِريِض َمْرَضى. َوَأْمَرَضُه: أََعلاُه. َوَمراَضُه:  ..َشْيءٍّ َكاَن. ِمْنُه اْلِعلاُة. َمِرَض َو.

 .(2)ُض: الُسْقُم. وقد َمِرَض فالن وَأْمَرَضُه هللاوالَمرَ  ،(1)َأْحَسَن اْلِقَياَم َعَلْيِه ِفي َمَرِضهِ 
                                                           

 (.4/181مقاييس اللغة )( 1)
 (.2/514اح تاج اللغة وصحاح العربية )الصح( 2)
 (.2/322( المحكم والمحيط األعظم، )3)
 (.221مختار الصحاح )ص:( 4)
 (.8/434تاج العروس )( 5)
 (.2/3( غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب، )6)
 (.10/113فتح الباري البن حجر )( 7)
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  :المرض في االصطالح

 .(3)هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن االعتدال الخاص

هي أن يزور المرء أقاربه المرضي ويتفقدهم  :ونخرج بنتيجة أن عيادة المريض اصطالحاً 
 .عند مرضهم إذا أصابهم أي علة تخرجهم عن حد الصحة

:ادةالمريضالتواصلبعي

في زيارة  ملسو هيلع هللا ىلصب رسول هللا ولذلك رغ   ،تعتبر عيادة المريض من أقوي وسائل التواصل معه
 .المريض تأنيسًا له وجبرًا لخاطره

ْنُهماابن  من حديث البارااءا ( 5)بسنده( 4)البخارياإلمام أخرج ( 98 قاالا: "  ،عااِزب  راِضيا اَّلل ُ عا
ْبع   ملسو هيلع هللا ىلصأاماراناا الن ِبيُّ  : ِعيااداةا الماِريضِ  ،ِبسا ْبع  فاذاكارا ناهااناا عاْن سا نااِئزِ  ،وا تاْشِميتا  ،وااتِ بااعا الجا وا

الامِ  ،العااِطسِ  راد  الس  ناْصرا الماْظُلومِ  ،وا اباةا الد اِعي ،وا جا ْبراارا الُمْقِسِم " ،وااِ  وااِ 
(6 ) 

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/311مقاييس اللغة )( 1)
 (.3/1106لعربية )الصحاح تاج اللغة وصحاح ا( 2)
 (.211التعريفات )ص:( 3)
 .2445حديث ، كتاب المظالم والغضب، باب نصر المظلوم ، (3/129صحيح البخاري، )( 4)
ِبيِع، َحداثََنا ُشْعَبُة، َحداثََنا َسِعيدُ ( 5) ، َقاَل: َسِمْعُت ُمَعاِوَيةَ  َعِن اأَلْشَعثِ  )بن الحجاج(بن الرا ، بن ُسَلْيمٍّ َسِمْعُت  بن ُسَوْيدٍّ

 بن َعاِزبٍّ َرِضَي اّللاُ َعْنُهَما، َقاَل.ا الَبَراءَ 
 دراسة الحديث:( 6)

 أواًل: تخريج الحديث:
، بنحوه ، من  2/71،  1239في صحيحه ن كتاب الجنائز ، باب األمر بإتباع الجنائز ، حديث  أخرجه البخاري

، بنحوه ، من طريق  8/49،  6222د هللا ، حديث طريق أبو الوليد ، وكتاب األدب ، باب تشميت العاطس إذا حم
، بنحوه ، من طريق  7/116،  5650سليمان بن حرب ، وكتاب المرضي ، باب وجوب عيادة المريض ن حديث 

عن شعبة ، وكتاب النكاح ، باب  حفص بن عمر ، ثالثتهم ) أبو الوليد و سليمان بن حرب و حفص بن عمر(
، بنحوه ، من طريق أبو األحوص ،  7/24،  5175أولم سبعة أيام ونحوه ، حديث  حق إجابة الوليمة والدعوة ومن

مسلم في  أخرجه، بنحوه ، من طريق أبو عوانة ، و  7/113،  5635وكتاب االشربة ، باب أنية الفضة ، حديث 
ه ، من بنحو ، 3/1635، 2066لذهب والفضة، حديث صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء ا

 طريق زهير ، أربعتهم ) شعبة و أبو األحوص وأبو عوانة وزهير( عن األشعث ، به .
 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ثانيًا: رجال اإلسناد:
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ذا عاده واحد  ،لمون أخاهمالبد أن يعود المس ،عيادة المريض فرض كفاية (:1)قال ابن عثيمين وا 
 .(2)وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من األقارب ،منهم حصلت به الكفاية

 ملسو هيلع هللا ىلصوتأكد ذلك الحق بأمر النبي  ،ولقد اعتبرت عيادة المريض من حقوقه علي إخوته المسلمين
 : بذلك

ى( 4)بسنده( 3)البخاري اإلمام أخرج( * ُفكُّوا »قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلص عاِن الن ِبي ِ  ،من حديث أاِبي ُموسا
العااِنيا 
 .(6)«واُعوُدوا الماِريضا  ،واأاِجيُبوا الد اِعيا  ،(5)

 

بل خرفة منها كما جاء في  ،بالجنة لمن عاد أخًا له بعد مرضه ملسو هيلع هللا ىلصولقد وعد رسول هللا 
 .الحديث

ُمْسِلما ِإذاا عاادا ِإن  الْ »قاالا:  ،ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   ،من حديث ثاْوباانا ( 8)بسنده( 7)مسلماإلمام أخرج ( *
ْل ِفي ُخْرفاةِ  اُه اْلُمْسِلما لاْم يازا أاخا
ت ى ياْرِجعا   ن ِة حا ( 9)«اْلجا

 

                                                           

بن محمد العثيمين، فقيه ومفسر ولغوي وأصولي سلفي حنبلي، له مؤلفات  بن صالح هللا محمد هو: أبو عبد( 1)
سهولة العبارة وتقريب المعاني، من شيوخه: ابن باز والسعدي ومحمد األمين عديدة تميزت بتحرير المسائل و 

هـ، انظر:  1421الرحمن الدهش وخالد المطرفي وعمر الحركان، ت  الشنقيطي، من تالميذه: خالد المصلح وعبد
 ا(.217الوفيات واألحداث )ص:

 (.2/596( شرح رياض الصالحين، )2)
لنكاح ، باب حق إجابة الوليمة زالدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوق ت ، كتاب ا( 7/24صحيح البخاري )(3)

 .5174حديث يومًا وال يومين   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
)بن ، قال: حدثني منصور) بن سعيد(، عن سفيان)بن سعيد بن فروخ(، حدثنا يحيى)بن مسرهد(حدثنا مسدد( 4)

 .عري()األش، عن أبي موسى)شقيق بن سلمة(، عن أبي وائلالمعتمر(
 (.2/186بن سالم ) (، غريب الحديث للقاسم2/252العاني: األسير، أقر  بالُعُنوِ  والَعناء، انظر: العين )( 5)
 . (59، حديث ) سبقت دراسته( 6)
 .(2568حديث )، كتاب البر والصلة واآلدب، باب فضل عيادة المريض ، (4/1989صحيح مسلم، )(7)
، َحداثََنا َيِزيدُ  بن َحِبيبٍّ  َحداثََنا َيْحَيى( 8) ، َحداثََنا َخاِلدِ  اْلَحاِرِثيُّ ، )عبد هللا بن زيد(، َعْن َأِبي ِقاَلَبةَ )بن مهران(بن ُزَرْيعٍّ

 ، َقاَل.ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن الناِبيِ  ) بن بجدد(، َعْن َثْوَبانَ ) عمرو بن مرثد(َعْن َأِبي َأْسَماَء الراَحِبي ِ 
 .( 68 ) حديثسبقت دراسته ، ( 9)
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المطلبالرابع

الصلةبإصالحذاتالبين

:فياللغةاإلصالح

الح: ِضدُّ اْلَفَساِد؛ َصَلح َيْصَلُح وَيْصُلح َصالحًا وُصُلوحاً  والَصالُح: نقيض  ،(1)َصَلَح: الصا
 .(2)الحالط

   :في االصطالحاإلصالح 

 .(3)عقد يرفع النزاع :وفي الشريعة ،المسالمة بعد المنازعة هو

ْصاَلُحَها ِبالتاَعهُِّد َوالتاَفقُِّد َوَلماا َكانَ  ْصاَلِح َذاِت اْلَبْيِن َيْعِني اأْلَْحَواَل الاِتي َبْيَنُهْم َواِ  ْت ُماَلِبَسًة وا 
َواْلُمَراُد إْسَكاُن الثااِئَرِة َوَبْيَن َظْرِف ُمْبَهِم اَل َيتََبياُن َمْعَناه إالا  ،(4)ِقيَل َلَها َذَواُت اْلَبْينِ ِلْلَبْيِن ُوِصَفْت ِبِه فَ 

 .(6)َأي َأصلح اْلَحال الاِتي َيْجتمع بَها الُمسلمون ،(5)ِبِإَضاَفِتِه إَلى اْثَنْيِن َفَصاِعًدا َأْو َما َيُقوُم َمَقاَم َذِلكَ 

ومن اآليات التي تأمر  ،اء القرآن الكريم والسنة النبوية باألمر بإصالح ذات البينج
َيْسَأُلوَنَك َعِن اأْلَْنَفاِل ُقِل اأْلَْنَفاُل ّللِا َوالراُسوِل َفاتاُقوا اّللاَ َوَأْصِلُحوا } :تعالىبإصالح ذات البين قوله 

 [1]األنفال:  {ُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ َذاَت َبْيِنُكْم َوَأِطيُعوا اّللاَ َوَرُسولَ 

َوَقاَل ُموَسى أِلَِخيِه }علي لسان موسي عليه السالم يوصي أخاه هارون  :تعالىوقوله   
 [142]األعراف:  {َهاُروَن اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َوَأْصِلْح َواَل تَتاِبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ 

وا َوتَتاُقوا َوُتْصِلُحوا َبْيَن النااِس َواّللاُ َواَل َتْجَعُلوا } :تعالىوقوله  اّللاَ ُعْرَضًة أِلَْيَماِنُكْم َأْن تََبرُّ
 [224]البقرة:  {َسِميِع َعِليِم 

                                                           

 (.2/516سان العرب )ل( 1)
 (.3/117العين )( 2)
 (.134التعريفات )ص:( 3)
 (.57المغرب في ترتيب المعرب، )ص:( 4)
 (.1/70المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )( 5)
 (.15/33تهذيب اللغة )( 6)
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اَل َخْيَر ِفي َكِثيرٍّ ِمْن َنْجَواُهْم ِإالا َمْن َأَمَر ِبَصَدَقةٍّ َأْو َمْعُروفٍّ َأْو ِإْصاَلحٍّ َبْيَن } :تعالىوقوله 
 .[114]النساء:  {اِس َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اّللِا َفَسْوَف ُنْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما النا 

 ،بما أباح هللا اإلصالح بينهما ،وهو اإلصالح بين المتباينين أو المختصمين" :قال الطبري
 .(1)"ر بهعلى ما أذن هللا وأم ،ليتراجعا إلى ما فيه األلفة واجتماع الكلمة

 ىضرورة الحفاظ عل ىوغيرها الكثير من اآليات التي تأمر بإصالح ذات البين وتنبه عل
 .المجتمع متماسكاً 

 ،ضرورة إصالح ذات البين ىوباإلضافة إلى القرآن الكريم جاءت السنة النبوية مؤكدة عل  
 .أن إصالح ذات البين أفضل درجة من الصيام والصالة ملسو هيلع هللا ىلصبل أخبرنا رسول هللا 

: "أال ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل هللا  ،الد رداءمن حديث أبي ( 3)بسنده( 2)داود وأباإلمام أخرج ( 99
داقاة؟ " قالوا: بالاى يا رسولا هللا  الِة والص  ياِم والص  لا من درجِة الصِ   :قال ملسو هيلع هللا ىلصأخِبُرُكم بأفضا

 ( 4)وفساُد ذات البين الحاِلقاة" ،"إصالُح ذاِت الباينِ 

                                                           

 (.9/201تفسير الطبري )( 1)
 .4919حديث بين باب في إصالح ذات ال، كتاب األدب ، (7/280، ) داود يأبسنن ( 2)
بن  ، عن عمرو)سليمان بن مهران(، عن األعمش)محمد بن خازم(بن العالء، حداثنا أبو معاويةَ  حداثنا محمدُ ( 3)

، قال: قال )عويمر بن مالك(عن أبي الدارداء) هجيعة بنت حيي(، عن أمِ  الدرداء)بن أبي الجعد(ُمرة، عن سالمٍّ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص-رسوُل هللا 

 دراسة الحديث:( 4)
 اًل: تخريج الحديث:أو 

من طريق بلفظه ،  ،1/202، 391البخاري في األدب المفرد، باب إذا كذبت لرجل هو لك مصدق، حديث أخرجه 
وابن حبان في صحيحه، باب ذكر اإلخبار عما يجب على المرء من لزوم إصالح ذات البين بين صدقة ، 

كالهما ) صدقة و إسحاق بن إبراهيم إبراهيم ، من طريق اسحاق بن بمثله ، ، 11/489، 5092المسلمين، حديث 
عن االعمش ، من طريق أبو معاوية ،، 45/499، 27508أخرجه أحمد في مسنده، حديث و ( عن أبو معاوية ، 

 به .
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات،  اإلسناد:ثانيًا: رجال 

وقد سبقت دراسته ،  يضر تدليسهم. الو بن مهران االعمش محدث الكوفة وقارؤها وكان يدلس  سليمان -
 ( .33)ص
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اإلصالح بين أبنائه لكان من الفائزين باألجر العظيم الذي يفوق درجة القيام ب فلو قام الرجل
 .ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة والصدقة كما أخبر رسولنا الكريم 

ومن بينها الكذب من أجل  ،ولقد اعتبر اإلسالم الكذب محرمًا إال أنه أجازه في مواضع يسيرة
ذب الرجل علي زوجته أو ك ،فلو كذب المصلح بين من تخاصم ،اإلصالح بين المتخاصمين

 .ليرضيها لم يعتبر ذلك من الكذب المنهي عنه

ِمعاْت  ،من حديث ُأم  ُكْلُثوم  ِبْنتا ُعْقباةا ( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام أخرج ( 100 أاْخباراْتُه: أان هاا سا
ْيرًافايانْ  ،لاْيسا الكاذ اُب ال ِذي ُيْصِلُح باْينا الن اسِ »ياُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصراُسولا اَّلل ِ  ْيرًا ،ِمي خا  ( 3)«أاْو ياُقوُل خا

الحرب واإلصالح بين الناس وحديث )قال القاضي ال خالف في جواز الكذب في هذه الصور 
واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ماهو فقالت طائفة هو ( الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها

للمصلحة وقالوا الكذب المذموم ما فيه  على إطالقه وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع
 ( 4)مضرة

ن ذلك ولقد بي   ،ومن الصدقات التي يجنيها اإلنسان بغير مشقة وتكلف اإلصالح ذات البين
 .واعتبر اإلصالح من الصدقات التي يقوم بها العبد ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تخريج في المرام غايةإسناده صحيح ، وقال اآللباني صحيح ، انظر :  ثالثًا : الحكم على اإلسناد :
، انظر   الشيخين شرط على صحيح اسناده، وقال شعيب األرنؤوط  (237: ص) والحرام الحالل أحاديث

 . (489/ 11) حبان ابن صحيحتحقيقاته على 
 .2692حديث ،  لح بين الناسكتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي يص، (3/183صحيح البخاري، )( 1)
، َعْن َصاِلحٍّ  اّللاِ، َحداثََنا ِإْبَراِهيمُ  بن عبد الَعِزيزِ  َحداثََنا عبد( 2) )محمد بن ، َعِن اْبِن ِشَهابٍّ )بن كيسان(بن َسْعدٍّ

ُه ُأما ُكْلُثومٍّ ِبْنَت ُعْقَبَة، َأْخَبَرْتُه: َأناَها َسِمَعْت َرُسوَل اّللاِ الراحْ  بن عبد َأنا ُحَمْيدَ مسلم(   َيُقوُل. ملسو هيلع هللا ىلصَمِن، َأْخَبَرُه َأنا ُأما
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
، 2605ما يباح منه، حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الر والصلة واألدب، باب تحريم الكذب وبيان 

 بنحوه ، من طريق يونس ، عن ابن شهاب ، به .، 4/2011
 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال اإلسناد:

 (.16/158شرح النووي على مسلم )( 4)
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ْيراةا من حديث أاب( 2)بسنده( 1)مسلماإلمام أخرج ( 101 م   ،ي ُهرا فاذاكارا  ،ملسو هيلع هللا ىلصد  راُسوِل هللِا عاْن ُمحا
اِديثا ِمْنهاا قاالا راُسوُل هللِا  ،أاحا داقاةٌ : »ملسو هيلع هللا ىلصوا لاْيِه صا ماى ِمنا الن اِس عا ُكل  ياْوم  تاْطُلُع ِفيِه  ،ُكلُّ ُسالا

ْمُس  داقاةٌ »قاالا: « الش  ُتِعيُن الر ُجلا ِفي دااب ِتِه فاتاْحِملُ  ،تاْعِدُل باْينا ااِلْثناْيِن صا لاْيهااوا أاْو تاْرفاُع لاُه  ،ُه عا
داقاةٌ  تااعاُه صا لاْيهاا ما داقاةٌ »قاالا: « عا ُة الط يِ باُة صا داقاةٌ  ،وااْلكاِلما ِة صا الا ُكلُّ ُخْطواة  تاْمِشيهاا ِإلاى الص  ُتِميُط  ،وا وا

داقاةٌ   .(3)«اأْلاذاى عاِن الط ِريِق صا

 .(4)ند هللا المرجو قبولهاوفيه أن العدل بين الناس من األعمال الزاكية ع

                                                           

حديث ، قع علي كل نوع من المعروف يالصدقة اسم ، باب بيان أن الزكاة كتاب ، (2/699صحيح مسلم،)( 1)
1009. 

دُ ( 2) ، َحداثََنا عبد بن وَحداثََنا ُمَحما زااقِ  َراِفعٍّ ، َحداثََنا َمْعَمرِ  الرا امِ ) بن راشد(بن َهماامٍّ بن ُمَنبِ هٍّ، َقاَل: َهَذا َما  ، َعْن َهما
 .ملسو هيلع هللا ىلص، َفَذَكَر َأَحاِديَث ِمْنَها، َوَقاَل َرُسوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلصَحداثََنا َأُبو ُهَرْيَرَة، َعْن ُمَحمادٍّ َرُسوِل هللِا 

 ث:دراسة الحدي( 3)
 أواًل: تخريج الحديث:

،  3/178،  2707كتاب الصلح ، باب اإلصالح بين الناس والعدل بينهم ، حديث أخرجه البخاري في صحيحه، 
، 2989بالركاب ونحوه، حديث ، باب من أخذ الجهاد والسير كتابإسحاق بن منصور ، و مختصرًا ، من طريق 

 ن منصور ،  عن عبد الرزاق ، به .بلفظه ، من طريق محمد بن رافع عن إسحاق ب، 4/56
 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ثانيًا: رجال اإلسناد:

 (.8/99شرح صحيح البخارى البن بطال )( 4)
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المطلبالخامس

الصلةبالمشاركةفياألفراحوالمواساةفياألتراح

 

:األفراحفياللغة

ْثَقالُ  ،َيُدلُّ َأَحَدُهَما َعَلى ِخاَلِف اْلُحْزنِ  ،اْلَفاُء َوالرااُء َواْلَحاُء َأْصاَلنِ  ُل اْلَفَرحُ  ،َواآْلَخُر اإْلِ  ،َفاأْلَوا
. والَفَرُح أيضًا: الَبَطرُ  ،(1)َفُهَو َفِرحِ  ،َح َيْفَرُح َفَرًحاُيَقاُل َفرِ  َوَقاَل َثْعَلِب: ُهَو َأن َيِجَد  ،(2)َفِرَح به: ُسرا

 .(3)ِفي َقْلِبِه ِخفاةً 

:الفرحاصطالحا 

در بلذ ة عاجلة" (:4)قال الراغب االصفهاني وأكثر ما يكون ذلك في الل ذات  ،انشراح الص 
 .(5)"لد نيويةالبدني ة ا

َلذاِة تََقُع ِفي اْلَقْلِب ِبِإْدَراِك اْلَمْحُبوِب َوَنْيِل اْلُمْشَتَهى. َفَيَتَولاُد ِمْن ِإْدَراِكِه َحاَلِة "  :وقال ابن القيم
ُرورَ   .(6)"ُتَسماى اْلَفَرَح َوالسُّ

 

:الحزنلغة 

ْيِء َوِشداِة ِفيهِ وَ  ،اْلَحاُء َوالزااُء َوالنُّوُن َأْصِل َواِحدِ ( )َحَزنَ    ،َفِمْن َذِلَك اْلَحْزنِ  ،ُهَو ُخُشوَنُة الشا
ْيُء َيْحُزُنِني ؛ َوَقْد َقاُلوا َأْحَزَنِني.  ،َوُهَو َما َغُلَظ ِمَن اأْلَْرِض. َواْلُحْزُن َمْعُروفِ  ُيَقاُل َحَزَنِني الشا

ُن َلهُ  رور ،: نقيُض الفَرحوالَحَزنُ  ،(1)َوُحَزاَنُتَك: أَْهُلَك َوَمْن َتَتَحزا  ( 2)َوُهَو خالُف السُّ
                                                           

 (.4/499مقاييس اللغة )( 1)
 (.1/390الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )( 2)
 (.2/541لسان العرب )( 3)
بن المفضل من الحكماء العلماء من أهل اصبهان وسكن  حمدبن م الراغب األصفهانى أبو القاسم الحسين( 4)

هـ.  502بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالغزالى وله كتب منها محاضرات األدباء ومفردات القرآن، توفي سنة 
 ( 1/221موسوعة األعالم )

 (.628المفردات في غريب القرآن )ص:( 5)
ياك ن مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد( 6)  (.3/148ستعين )وا 
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:الحزناصطالحا 

َكَما َأنا اْلُحْزَن  ،(3)أو فوات محبوب في الماضي ،الحزن: عبارة عما يحصل لوقوع مكروه
 .(4)ما َفِإَذا َفَقَدُه: َتَولاَد ِمْن َفْقِدِه َحاَلِة ُتَسماى اْلُحْزَن َواْلغَ  ،َواْلَغما ِمْن َفْقِد اْلَمْحُبوبِ 

 

بشتي الوسائل التي يمكن بها  ،قاربجاءت النصوص الشرعية بالتواصل مع األهل واأل
لكي تحافظ العائلة بذلك  ،ومن تلك الوسائل التواصل بمشاركة العائلة في أفراحها وأحزانها ،ذلك

 ىوة إلتلبية الدع ،ومن صور التواصل مع العائلة في األفراح ،وتحافظ على أبنائها ،علي تماسكها
 .اً كان يأمر بإجابة الدعوة إلي الوليمة ولو كان المدعو صائم ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ،الوليمة

ْيراةا ( 6)بسنده( 5)مسلماإلمام أخرج ( 102 ِإذاا ُدِعيا : »ملسو هيلع هللا ىلصقاالا: قاالا راُسوُل هللِا  ،من حديث أاِبي ُهرا
ُدُكمْ  اِئًما ،فاْلُيِجبْ  ،أاحا ل ِ  ،فاِإْن كاانا صا  ( 8)«فاْلياْطعامْ  ،ْن كاانا ُمْفِطرًاواا ِ  ،(7)فاْلُيصا

كاانا ياُقوُل عاِن الن ِبيِ   ،ُعمارا  من حديث اْبنِ ( 1)بسنده( 9)مسلم اإلمامأخرج  ،وفي رواية أخري( 103
اهُ : »ملسو هيلع هللا ىلصالن ِبيِ   ُدُكْم أاخا  ( 2)«فاْلُيِجْب ُعْرًسا كاانا أاْو ناْحواهُ  ،ِإذاا داعاا أاحا

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/54مقاييس اللغة )( 1)
 (.13/111لسان العرب )( 2)
 (.86التعريفات )ص:( 3)
ياك نستعين، ) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد( 4)  (.3/148وا 
 .1431حديث ، كتاب النكاح، باب األمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، (2/1054صحيح مسلم، )( 5)
، َعْن ِهَشامٍّ  بن َأِبي َشْيَبَة، َحداثََنا َحْفُص  ْكرِ َحداثََنا َأُبو بَ ( 6) )محمد بن ، َعِن اْبِن ِسيِرينَ )بن حسان(بن ِغَياثٍّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا سيرين(
(، غريب 3/50فليصل: أي فليدعو ألهل الطعام بالبركة والخير، انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر )( 7)

 (.1/178بن سالم ) الحديث للقاسم
 دراسة الحديث:( 8)

 أواًل: تخريج الحديث:
 دون اإلمام البخاري . ،مسلم في صحيحه  انفرد به اإلمام

 ثانيًا: رجال اإلسناد:
 إسناده متصل، ورجاله ثقات.

 .1429يث حد،  إلى الدعوة كتاب النكاح، باب األمر بإجابة الداعي، (2/1053صحيح مسلم، )( 9)
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لما لهما من أثر بالغ ومنزلة عظيمة  ،ب فرحة العيدينومن األفراح التي يتواصل بها األقار 
 .وفي العيدين يتزاور الناس ويتواصلون مهنئين بعضهم بفضل هللا عليهم ،عند كافة المسلمين

ْنهُ ( 4)بسنده( 3)مسلم اإلمامأخرج ( 104 ْيراةا راِضيا هللُا عا قاالا: قاالا راُسوُل هللِا  ،من حديث أاِبي ُهرا
اِئمِ ملسو هيلع هللا ىلص ٌة ِعْندا ِفْطرِهِ  : " ِللص  تااِن: فاْرحا بِ ِه " ،فاْرحا ٌة ِعْندا ِلقااِء را فاْرحا وا

(5 ) 

 

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دُ ( 1) ، َحداثََنا عبد وَحداثَِني ُمَحما زااقِ  بن َراِفعٍّ ، َعْن )بن أبي تميمة(، َعْن َأيُّوبَ )بن راشد(، َأْخَبَرَنا َمْعَمرِ )الصنعاني( الرا
 .ملسو هيلع هللا ىلص، َأنا اْبَن ُعَمَر، َكاَن َيُقوُل َعِن الناِبيِ  ) مولى بن عمر(َناِفعٍّ 
 دراسة الحديث:( 2)

 ج الحديث:أواًل: تخري
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب حق اجابة الوليمة والدعوة ومن أول سبعة أيام أو نحوه، حديث 

وغيره، حديث  وباب إجابة الداعي في العرس عن مالك،بلفظه ، من طريق عبد هللا بن يوسف  ،7/24، 5173
ابن عمر  وموسي بن عقبة ( عن نافع عن طريق موسي بن عقبة ، كالهما ) مالكمن ، ، بنحوه7/25، 5179

 رضي هللا عنه.
 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال اإلسناد:

 .1151حديث ،  ب فضل الصيامكتاب الصيام، با، (2/807صحيح مسلم، )( 3)
)سليمان بن ، َعِن اأْلَْعَمشِ )بن الجراح(َوِكيعِ ، وَ )محمد بن خازم(بن َأِبي َشْيَبَة، َحداثََنا َأُبو ُمَعاِوَيةَ  وَحداثََنا َأُبو َبْكرِ ( 4)

، َحداثََنا َجِريرِ  ، ح وَحداثََنا ُزَهْيرُ مهران( )عبد هللا بن ، َعِن اأْلَْعَمِش، ح وَحداثََنا َأُبو َسِعيدٍّ اأْلََشجُّ )بن حازم(بن َحْربٍّ
، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللُا َعْنُه، َقاَل: )ذكوان(، َعْن َأِبي َصاِلحٍّ َحداثََنا َوِكيِع، َحداثََنا اأْلَْعَمُش  -َواللاْفُظ َلُه  -، سعيد(

 .ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل هللِا 
 دراسة الحديث:( 5)

 أواًل: تخريج الحديث:
بنحوه ، من ، 3/26، 1904صائم إذا شتم، حديث  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب هل يقول اني

 ح ، به .طريق عطاء عن أبي صال
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال اإلسناد:

وقد سبقت دراسته ،  ال يضر تدليسهم.و بن مهران االعمش محدث الكوفة وقارؤها وكان يدلس  سليمان -
 ( .33)ص
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بل يمتد إلي  ،وال يقف التواصل عند المشاركة في المناسبات السعيدة عند العائلة فقط
أخبرنا أن المسلم يقف مع المسلم في كل  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ،والتعاطف معهم ،مواساتهم في أحزانهم

 .األحوال

: ملسو هيلع هللا ىلصياُقوُل: قاالا راُسوُل اَّلل ِ  ،باِشير  بن  من حديث النُّْعماانا ( 2)بسنده( 1)البخاري اإلمامأخرج ( 105
تاعااُطِفِهمْ » تاواادِ ِهْم وا دِ  ،تاراى الُمْؤِمِنينا ِفي تارااُحِمِهْم وا سا ثاِل الجا اِئُر  ،كاما ِإذاا اْشتاكاى ُعْضًوا تادااعاى لاُه سا

ها  ِدِه ِبالس  سا  ( 3)«ِر واالُحم ىجا

ومن ذلك مشاركة  ،جنب في جميع أحوالهم ىأفراد العائلة الوقوف جنبًا إل ىفينبغي عل
 .ملسو هيلع هللا ىلصامتثااًل ألمره  ،بعضهم البعض في الجنائز

ْنُهماابن  من حديث البارااءا ( 5)بسنده( 4)أخرج البخاري( *  ملسو هيلع هللا ىلصقاالا: " أاماراناا الن ِبيُّ  ،عااِزب  راِضيا اَّلل ُ عا
ْبع  بِ  : ِعيااداةا الماِريضِ  ،سا ْبع  فاذاكارا ناهااناا عاْن سا نااِئزِ  ،وا تاْشِميتا العااِطسِ  ،وااتِ بااعا الجا الامِ  ،وا راد  الس   ،وا

ناْصرا الماْظُلومِ  اباةا الد اِعي ،وا جا ْبراارا الُمْقِسِم " ،وااِ  وااِ 
(6 ) 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكما جاء عنه  ،باتباع الجنائز ولقد وعد رسولنا الكريم باألجر العظيم لمن شارك إخوانه

ْيراةا أان  راُسولا اَّلل ِ ( 8)بسنده( 7)البخاري اإلمامأخرج ( 106 ماِن ات باعا »قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث أاِبي ُهرا
ناازاةا ُمْسِلم   اًبا ،جا اًنا وااْحِتسا ياْفُرغا ِمْن داْفِنهاا ،ِإيما لاْيهاا وا ل ى عا ت ى ُيصا كاانا ماعاُه حا ن ُه ياْرِجُع ِمنا فاإِ  ،وا

                                                           

 .6011حديث ، كتاب األدب ، باب رحمة الناس والبهائم ، (8/10صحيح البخاري، )( 1)
، َقاَل: َسِمْعُتُه َيُقوُل: َسِمْعُت )شراحيل(، َعْن َعاِمرٍّ )بن أبي زائدة(، َحداثََنا َزَكِريااءُ )الفضل بن دكين(ُبو ُنَعْيمٍّ َحداثََنا أَ ( 2)

، َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اّللاِ  النُّْعَمانَ   .ملسو هيلع هللا ىلصبن َبِشيرٍّ
 . 120، ص 82دراسته، انظر حديث سبق ( 3)
 .2445حديث  المظالم والغصب ، باب نصر المظلوم ،، كتاب (3/129) صحيح البخاري،( 4)
ِبيِع، َحداثََنا ُشْعَبةُ  َحداثََنا َسِعيدُ ( 5) ، َقاَل: َسِمْعُت ُمَعاِوَيةَ  ، َعِن اأَلْشَعثِ )بن الحجاج(بن الرا ، َسِمْعُت  بن ُسَلْيمٍّ بن ُسَوْيدٍّ

 بن َعاِزبٍّ َرِضَي اّللاُ َعْنُهَما، َقاَل.ا الَبَراءَ 
 .( 98 ) قت دراسته، حديثسب( 6)
 .47حديث ، كتاب اإليمان، باب اتباع الجنائز من اإليمان ،  (1/18صحيح البخاري، )( 7)
، َقاَل: َحداثََنا َرْوحِ  اّللاِ  بن عبد َحداثََنا َأْحَمدُ ( 8) )بن أبي ، َقاَل: َحداثََنا َعْوفِ )بن عبادة بن العالء(بن َعِلي ٍّ الَمْنُجوِفيُّ

 َقاَل. ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنا َرُسوَل اّللاِ )بن سيرين(، َوُمَحمادٍّ )بن أبي الحسن يسار(َعِن الَحَسنِ  ،جميلة(
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عا قاْبلا أاْن ُتْدفانا  ،ُكلُّ ِقيرااط  ِمْثُل ُأُحد   ،األاْجِر ِبِقيرااطاْينِ  لاْيهاا ُثم  راجا ل ى عا ماْن صا فاِإن ُه ياْرِجُع  ،وا
 ( 1)«ِبِقيرااط  

 ،ليللمحافظة علي التواصل العائ ،فينبغي علي المسلمين أن يشاركوا أقاربهم في أفراحهم وأحزانهم
ومن خاللها يصبح المجتمع متماسكًا ال تؤثر فيه عوامل الفرقة  ،والحفاظ علي تماسك العائلة

 .والتفكك

 

 

 

 
                                                           

 دراسة الحديث:( 1)
 أواُل: تخريج الحديث:

، بنحوه ، من  2/87،  1325كتاب الجنائز ، باب من انتظر حتي تدفن ، حديث أخرجه البخاري في صحيحه ، 
، 945ة، حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب فضل الصالة علي الجناز سعد ، و  طريق شبيب بن

) شبيب و ابن وهب ( عن يونس عن ابن شهاب عن عبد كالهما من طريق ابن وهب ، ، ، وفيه زيادة2/652
 الرحمن األعرج عن أبي هريرة رضي هللا عنه .

 :إال أن فيهت، إسناده متصل ورجاله ثقاثانيُا: رجال اإلسناد:
 هـ. 252بن منجوف السدوسى المنجوفى، أبو بكر البصرى توفي:  بن سويد بن على هللا بن عبد أحمد -

 قال ابن حجر: صدوق، وقال النسائى: صالح، ذكره ابن حبان في الثقات.
 .، صدوق  بن على هللا بن عبد قال الباحث: أحمد الحكم على الراوي:
(، مشيخة النسائي تسمية 1/365(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال )1/48يب )تهذيب التهذ مصادر الترجمة:

(، رجال صحيح البخاري الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد 8/30(، الثقات البن حبان )80الشيوخ )ص:
(1/38.) 

ويقال مولى بن ثابت،  بن أبى الحسن: يسار البصرى، األنصارى موالهم أبو سعيد، مولى زيد الحسن -
 هـ. 110هللا توفي:  بن عبد جابر

قال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس، ولقد ادرجه ابن حجر في رواة الطبقة 
بن أبى عمرة  بن سيرين األنصارى، أبو بكر الثانية من، الذين ال يضر تدليسهم، وقد تابعه محمد

 بن مالك. البصرى، مولى أنس
 (.29(، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص:2/263تهذيب التهذيب ) رجمة:مصادر الت
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المطلباألول

التواصلبالهدية

 

:الهديةفياللغة

: َأْصاَلِن ]َأَحُدُهَما[ التاَقدُُّم ِلإْلِْرَشادِ ( )َهَديَ  .  ،اْلَهاُء َوالدااُل َواْلَحْرُف اْلُمْعَتلُّ َواآْلَخُر َبْعَثُة َلَطفٍّ
ُل َقْوُلُهْم: َهَدْيُتُه الطاِريَق ِهَداَيةً  َواأْلَْصُل اآْلَخُر  ،داْمُتُه أِلُْرِشَدُه. َوُكلُّ ُمَتَقدِ مٍّ ِلَذِلَك َهادٍّ َأْي َتقَ  ،َفاأْلَوا

َواْلِمْهَدى: الطاَبُق ُتْهَدى  ،اْلَهِدياُة: َما أَْهَدْيَت َمْن َلَطفٍّ ِإَلى ِذي َمَوداةٍّ. ُيَقاُل: أَْهَدْيُت أُْهِدي إِْهَداءً 
َوِهَي  ،َواْلَجْمُع َهَدايا وَهَداَوى ،والتاَهاِدي: َأن ُيْهدي بعُضهم ِإلى َبْعضٍّ  ،واْلَهِدياَة َكاَنْت َمااًل  ،(1)َعَلْيهِ 

ديق من التحف واأللطافو  ،(2)ُلَغُة أَهل اْلَمِديَنةِ   .(3)الهدية َما يقدمُه اْلَقِريب َأو الص 

:الهديةفيالصطالح

 .(4)هي ما يؤخذ بال شرط اإلعادة

:مشروعيةالهدية

 ،جميلوالثناء وكل معنى  والشكر واالعتذار والصداقة والتقدير الحبلمات الهدية جمعت ك
وبها يتواصل األقارب  ،فبها يقوي الحب والتألف ،الغني والفقير ،ولذلك يحبها الصغير والكبير

وكذلك ذكرت في القرآن الكريم في  ،وأكدت عليها السنة النبوية ،أمر بها القرآن الكريم ،واألصدقاء
يس " لما خافت من سليمان عليه السالم فقالت لمن حولها لسان ملكة سبأ " بلق لىع تعالىقوله 

نِ ي ُمْرِسَلِة ِإَلْيِهْم ِبَهِدياةٍّ َفَناِظرَ } َفَلماا َجاَء ُسَلْيَماَن َقاَل َأُتِمدُّوَنِن ِبَمالٍّ َفَما آَتاِنَي  ِة ِبَم َيْرِجُع اْلُمْرَسُلونَ َواِ 
[ فأرادت بهديتها أن تستميله وتثنيه 36 ،35]النمل:  {ِدياِتُكْم َتْفَرُحونَ اّللاُ َخْيِر ِمماا آتَاُكْم َبْل َأْنُتْم ِبهَ 

فكان أحد  ،تعالىفلم يقبل عليه السالم تلك الهدية لعلمه بأنها غير خالصة لوجه هللا  ،عن دعوته
 .أهم أهداف الهدية استمالة القلوب

                                                           

 (.6/43( مقاييس اللغة )1)
 (.15/357( لسان العرب )2)
 ( 2/979( المعجم الوسيط )3)
 (.256التعريفات )ص:( 4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
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وتصل  ،ـُقرِّب البعيدت ...ومبعث أنس ،ووسيلة قربى ،ومظهر حب ،فالهدية هي رسول خير
انتباهنا  ملسو هيلع هللا ىلصلفت الرسول  ،وهي مفتاح من مفاتيح القلوب ،وتشق طريق الدعوة إلى النفوس ،المقطوع
ل  . أهميتها ىإليها وا 

ْيراةا ( 2)بسنده( 1)البخاري اإلمامأخرج ( 107 تاهااُدوا »ياُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   ،من حديث أاِبي ُهرا
ابُّوا  ( 3)«تاحا

                                                           

 .594حديث، باب قبول الهدية ، (208، )ص:للبخاري األدب المفرد( 1)
بن َوْرَداَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن الناِبيِ   بن ِإْسَماِعيَل َقاَل: َسِمْعُت ُموَسى بن َخاِلدٍّ َقاَل: َحداثََنا ِضَمامُ  ا َعْمُروَحداثَنَ ( 2)
 َيُقوُل. ملسو هيلع هللا ىلص
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
من طريق سويد بن ، بنحوه ، 11/9، 6148أبي يعلي في مسنده، مسند أبي هريرة رضي هللا عنه، حديث  أخرجه

بلفظه ، من ، 2/466، 842الدوالبي في الكني واالسماء، باب من كنيته أبو الحسين، حديث  وأخرجهسعيد ، 
األصبهاني في أمثال الحديث، باب صافحوا يذهب الغل وتهادوا تذهب الشحناء،  وأخرجه، طريق محمد بن بكير

البيهقي في كتاب اآلداب، باب في الهدية،  وأخرجهسويد بن سعيد ، من طريق ، وفيه زيادة، 1/288، 245حديث 
كالهما ) سويد بن سعيد و محمد بن بكير( عن ضمام بن ،  بلفظه، من طريق محمد بن بكير، 1/33، 81حديث 

، 9250أخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة رضي هللا عنه، حديث و  إسماعيل عن موسي بن وردان ،
 من طريق سعيد ، كالهما ) موسي بن وردان و سعيد( عن أبي هريرة رضي هللا عنه .  اه،، بمعن15/141

 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات، ثانيًا: رجال اإلسناد:
بن ا هللا بن وردان القرشى العامرى موالهم، أبو عمر المصرى القاص، مدنى األصل، مولى عبد موسى -

 هـ. 117وفي: هـ، ت 43بن أبى سرح، ولد:  سعد
: َضِعْيِف، َوَرَوى: َعبااِس، َعِن  قال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ، قال الذهبي: صدوق، َوَقاَل اْبُن َمِعْينٍّ

: َلْيَس ِبِه َبأْ  ، َوَقاَل َأُبو َحاِتمٍّ ، َعْنُه: َلْيَس ِبالَقِويِ  : َصاِلِح، َوَرَوى: ُعْثَماُن الدااِرِميُّ ِس، قال اْبِن َمِعْينٍّ
 راقطني: ال بأس به، وَقاَل َأُبو َداُوَد: ِثَقِة.الدا

 قال الباحث: صدوق. الحكم على الراوي:
(، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله 5/108سير أعالم النبالء ) مصادر الترجمة:

 (.3/326يخ اإلسالم )(، تار 4/226(، ميزان االعتدال )28/559(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال )2/674)
بن مالك المرادى المعافرى، الناشرى، أبو إسماعيل المصرى اإلسكندرانى )ختن أبى  بن إسماعيل ضمام -

 هـ بـ اإلسكندرية. 185قبيل المعافرى(، توفي: 
بن ا بن أحمد هللا قال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ، قال الذهبي صدوق لينه بعض الحفاظ، وقال عبد

: صالح الحديث، وقال ابن معين ال بأس به، قال أبو حاتم صالح الحديث، قال ابن حنبل، عن أبيه
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فهي إحدى الوسائل التي  ،ث إشارة إلى أهمية الهدية ومكانتها وعظيم تأثيرهاففي الحدي
 .وتنفذ من خالله للتأثير على الشخص ،تملك القلب

يقبل الهدية ويثيب  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسولنا الكريم  ،ومما ال شك فيه أن الهدية سبِب للمحبة وتآلف القلوب
 عليها.

ْنهاامن حد( 2)بسنده( 1)البخاري اإلمامأخرج ( 108 ةا راِضيا اَّلل ُ عا كاانا راُسوُل »قاالاْت:  ،يث عااِئشا
لاْيهاا ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ِ  ُيِثيُب عا  ( 3)«ياْقباُل الهاِدي ةا وا

 . ملسو هيلع هللا ىلصعلي المجتمع المسلم أن جعل تلبية الدعوة وقبول الهدية من سنته  ملسو هيلع هللا ىلصومن حرصه 

ْيراةا راضِ ( 1)بسنده( 4)البخاري اإلمامأخرج ( * ْنهُ من حديث أاِبي ُهرا لاْو »قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصعاِن الن ِبيِ   ،يا اَّلل ُ عا
ْبتُ  اجا لاْو ُأْهِديا ِإلاي  ِذرااٌع أاْو ُكرااٌع لاقاِبْلتُ  ،ُدِعيُت ِإلاى ِذرااع  أاْو ُكرااع  ألا  ( 2)«وا

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهين ال بأس به، وقال أيضًا صالح الحديث، قال البرقاني: سمعت أبا الحسن الدااَرُقْطِني  يقول 
 بن إسماعيل، متروك.ا ضمام

 وقال العجلي ثقة، ذكره ابن حبان في كتابه الثقات.
 قال الباحث: صدوق ربما أخطأ. الحكم على الراوي:
(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم 232(، الثقات للعجلي )ص:4/458تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:

(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال 120(، تاريخ أسماء الثقات )ص:6/485(، الثقات البن حبان )4/469)
(، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في 2/329عتدال )(، ميزان اال1/313(، المغني في الضعفاء )13/312)

 (.2/186ل في رجال الحديث وعلله )بن حنب (، موسوعة أقوال اإلمام أحمد1/333رجال الحديث وعلله )
 الحكم على اإلسناد:

 ( 221إسناده حسن، وقال بذلك األلباني، انظر: صحيح األدب المفرد )ص:
 .2585حديث اب النكاح ، باب من أجاب إلى كراع ، ، كت (3/157صحيح البخاري، )( 1)
، َعْن َعاِئَشَة )عروة بن الزبير(، َعْن َأِبيهِ (بن عروة)بن ُيوُنَس، َعْن ِهَشامٍّ  ، َحداثََنا ِعيَسى)مسرهد(َحداثََنا ُمَسدادِ ( 2)

 َرِضَي اّللاُ َعْنَها، َقاَلْت.
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
  ه اإلمام البخاري في صحيحه دون اإلمام مسلم .انفرد ب

 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ثانيًا: رجال اإلسناد:
 .2568حديث ، كتاب النكاح، باب من أجاب إلي كراع ، (3/153)صحيح البخاري، ( 4)
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بل  ،أو أصحاب األخالق الفاضلة ،عند من يعطيهم برغبته ملسو هيلع هللا ىلصوال يقف عطاء رسول هللا 
ومع هذا  ،بل باليد أيًضا ،بل ومن يتطاول عليه ال أقول باللسان ،بغلظةيتعدى عطاؤه من يعامله 

 . ينه وبينه عداوة كأنه ولي حميمفإذا الذي ب ،فيدفع بالتي هي أحسن السيئة ،إال حلًماال يزيده 
 

ثم  ،وأدران التنافس والحسد من القلوب ،وللهدية دور كبير ومهم في استالل سخائم الحقد
 لثقة والمحبة واأللفة والمودة .غرس أسمى معاني ا

 
ويقبل هديتهم وكان يحرص أن يكافئ علي  ،أنه كان ُيهدي للناس ملسو هيلع هللا ىلصفقد جاء عن النبي 

 .أو أكثر وأمر بها ،الهدية بمثلها

ْنهُ ( 4)بسنده( 3)البخاري اإلمامأخرج ( 109 ْيراةا راِضيا اَّلل ُ عا قاالا: كاانا راُسوُل اَّلل ِ  ،من حديث أاِبي ُهرا
ْنُه:  ملسو هيلع هللا ىلص أالا عا داقاٌة؟»ِإذاا ُأِتيا ِبطاعاام  سا داقاةٌ  ،«أاهاِدي ٌة أاْم صا اِبِه:  ،فاِإْن ِقيلا صا لاْم  ،«ُكُلوا»قاالا أِلاْصحا وا

ْن ِقيلا هاِدي ةٌ  ،ياْأُكلْ  رابا ِبياِدِه  ،وااِ  فاأاكالا ماعاُهمْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصضا
(5). 

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دُ ( 1) ، َعْن ُشْعَبةَ  َحداثََنا ُمَحما ، َحداثََنا اْبُن َأِبي َعِدي ٍّ ارٍّ ، َعْن َأِبي )بن مهران(، َعْن ُسَلْيَمانَ حجاج()بن البن َبشا
،  َقاَل. ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اّللاُ َعْنُه، َعِن الناِبيِ   )مولى عزة(َحاِزمٍّ

 .( 96) ، حديث  سبقت دراسته( 2)
 .2576حديث ،   قبول الهدية كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب، (3/155صحيح البخاري، )( 3)
، َعْن َأِبي  بن َطْهَماَن، َعْن ُمَحمادِ  ، َقاَل: َحداثَِني ِإْبَراِهيمُ )بن عيسى(بن الُمْنِذِر، َحداثََنا َمْعنِ  َحداثََنا ِإْبَراِهيمُ ( 4) بن ِزَيادٍّ

 ُهَرْيَرَة َرِضَي اّللاُ َعْنُه، َقاَل.
 دراسة الحديث:( 5)

 أواًل: تخريج الحديث:
من ، ، بنحوه2/756، 1077لصدقة، حديث كتاب الزكاة، باب قبول النبي الهدية ورده اأخرجه مسلم في صحيحه، 

 .طريق الربيع بن مسلم ، عن محمد بن زياد ، به 
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات،  ثانيًا:رجال اإلسناد:

 بن زياد القرشى الجمحى موالهم، أبو الحارث المدنى )سكن البصرة(. محمد -
حجر: ثقة ثبت ربما أرسل، وقد جاء مصرحًا بالسماع في رواية أخري في الصحيح نفسه، كتاب قال ابن  

 .2/127، 1491وأله، حديث  ملسو هيلع هللا ىلصالزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي 
بن حزام القرشى األسدى  بن خالد هللا بن عبد بن المغيرة بن المنذر هللا بن عبد بن المنذر إبراهيم -

 هـ. 236المدنى، توفي: الحزامى، أبو إسحاق 
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فالهدية رمز  ،بخصائصها الفريدة ولقد تميزت الهدية عن غيرها من وسائل التواصل العائلي
وهي من أهم وسائل  ،االهتمام بين المتهاديين دىبها يدخل السرور ويظهر م ،من رموز المحبة

  .التواصل وكسب القلوب بين الناس

ومنها الطيب  ولقد ورد عن النبي صلي هللا هللا عليه وسلم أنه لم يرد بعض أنواع الهدايا
  .هللا عنه مالك رضيبن  كما جاء عن أنس

لاِني  ،اَّلل ِ  بن عبد من حديث ُثمااماةُ ( 2)بسنده( 1)البخاري اإلمامأخرج ( 110 لاْيِه فانااوا ْلُت عا قاالا: داخا
ْنُه الا ياُردُّ الطِ يبا »قاالا:  ،ِطيًبا زاعاما أاناٌس: « كاانا أاناٌس راِضيا اَّلل ُ عا كاانا الا ياُردُّ  ملسو هيلع هللا ىلصأان  الن ِبي  »قاالا: وا

 .(3)«الطِ يبا 

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال ابن حجر: صدوق تكلم فيه أحمد ألجل القرآن، قال الذهبي: صدوق، أحد العلماء، قال النسائي ال بأس به، قال 
 صالح جزرة: صدوق، قال أبو حاتم صدوق.

وقال وقال ابن معين ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه البغدادي، وقال ابن وضاح لقيته بالمدينة ثقة، 
 الدارقطني ثقة.

 قال الباحث: صدوق. الحكم على الراوي:
(، 2/139(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم )1/225(، الكاشف )1/166تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:

(، التعديل والتجريح ، لمن خرج له البخاري في الجامع 7/122(، تاريخ بغداد ت بشار )8/73الثقات البن حبان )
(، موسوعة 9/76(، سير أعالم النبالء ط الحديث )2/207(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال )1/350)الصحيح 

 (.1/48أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله )
 .2582حديث ، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب ما ال يرد من الهدية ،(3/157)صحيح البخاري، ( 1)
، َحداثََنا عبدَحداثََنا ( 2) ، َقاَل: َحداثَِني ثَُماَمةُ  الَواِرِث، َحداثََنا َعْزَرةُ  َأُبو َمْعَمرٍّ  اّللاِ، َقاَل. بن عبد بن ثَاِبتٍّ اأَلْنَصاِريُّ
 دراسة الحديث: (3)

 اواًل: تخريج الحديث:
 انفرد به اإلمام البخاري في صحيحه دون اإلمام مسلم .

 :إال أن فيهده متصل، ورجاله ثقات، إسنا ثانيًا: رجال اإلسناد:
 بن مالك األنصارى البصرى. بن أنس هللا بن عبد ثمامة -

 قال ابن حجر: صدوق، وقال الذهبي، وأحمد، والعجلي، وابن شاهين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
 قال الباحث: ثقة. الحكم على الراوي:
(، موسوعة 91(، الثقات للعجلي )ص:1/285(، الكاشف )2/28تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:
(، الجرح 53(، تاريخ أسماء الثقات )ص:1/180بن حنبل في رجال الحديث وعلله ) أقوال اإلمام أحمد

 (.4/96(، الثقات البن حبان )2/466والتعديل البن أبي حاتم )
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ْيراةا ( 2)بسنده( 1)أخرج مسلم( 111 لاْيِه »: ملسو هيلع هللا ىلصقاالا: قاالا راُسوُل هللِا  ،من حديث أاِبي ُهرا ماْن ُعِرضا عا
يحِ  ِفيُف اْلماْحِمِل طايِ ُب الرِ  اٌن فاالا ياُردُُّه، فاِإن ُه خا ْيحا   (3).«را

 

 (:4)قال الشاعر

 لبهـم الوصـاالتولـد فـي قـ هـدايا النـاس بـعضـهـم لبـعض

 وتكسوك المهابة والجالال وتـزرع في الضمير هوى ووًدا

 وتـمنحك المحبة والجماال مـصـايـد للـقـلـوب بـغـيـر تعب



                                                           

أنه أطيب الطيب وكراهية كتاب األلفاظ من األدب وغيرها، باب استعمال المسك و ، (4/1766صحيح مسلم، )( 1)
 .2253حديث ، رد الريحان والطيب 

، ِكاَلُهَما َعِن اْلُمْقِرئِ  بن َأِبي َشْيَبَة، َوُزَهْيرُ  َحداثََنا َأُبو َبْكرِ ( 2) )عبد هللا بن ، َقاَل َأُبو َبْكرٍّ )عبد هللا بن يزيد(بن َحْربٍّ
، َعْن عبد بن َأِبي َأيُّوَب، َحداثَِني ُعَبْيُد هللاِ  ْن َسِعيدِ الراْحَمِن اْلُمْقِرُئ، عَ  : َحداثََنا َأُبو عبدمحمد( الراْحَمِن  بن َأِبي َجْعَفرٍّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاأْلَْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا 
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
 انفرد به اإلمام مسلم في صحيحه دون اإلمام البخاري 

 إسناده متصل، ورجاله ثقات. : رجال اإلسناد:ثانياً 
 .يقف الباحث على صاحب هذا القوللم ( 4)
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المطلبالثاني

التواصلبالصدقة

:الصدقةفياللغة

وهي ما  :ومن ذلك الصدقة ،وغيره الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة في الشيء قوالً 
  .(3)ما أعطيته في ذات هللا للفقراء (:2)وقال صاحب اللسان ،(1)صدق به المرء عن نفسه ومالهيت

 

:الصدقةفيالصطالح

 .(4)هي العطية تبتغي بها المثوبة من هللا تعالى

َدَقةُ " :قال العالمة األصفهاني  ،ما يخرجه اإلنسان من ماله على وجه القربة كالز كاة :الصا
 .[103]التوبة:  {ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقةً } :تعالىقال  ،(5)"األصل تقال للمتطو ع بهلكن الصد قة في 

 

إلى جانب ما فيه  ،ومواساة للفقراء ،رحمة بالضعفاء ،دعا اإلسالم إلى البذل وحض عليه
 والتخلق بأخالق األنبياء عليهم ،وتطهير النفوس من آفة البخل والشح ،من كسب األجر ومضاعفته
 .والعطاء ونحو ذلك مما يجلب المحبة والمودة ،واإلحسان ،الصالة والسالم من البذل

 

والصدقة قد " (:1)ومن ذلك قول اإلمام السرخسي ،وذكر الفقهاء فضل الصدقة علي األقارب
 .(2)"لما فيه من صلة الرحم ،وذلك أفضل ،وقد تكون من القرابات ،تكون من األجانب

                                                           

 (.3/339مقاييس اللغة )( 1)
بن منظور صاحب لسان العرب اإلمام اللغوى الحجة ولد بمصر وخدم  بن على جمال الدين بن مكرم محمد( 2)

هـ. موسوعة األعالم  711األغانى توفي سنة فى ديوان االنشاء بالقاهرة وتوفى بمصر ومن مؤلفاته مختصر 
(2/30.) 
 (.10/196لسان العرب )( 3)
 (.132التعريفات )ص:( 4)
 (.480المفردات في غريب القرآن، )ص:( 5)
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 ( 3)."لصدقة على األقارب الفقراء أفضل منها على غيرهما" :البر عبدوقال ابن 

الذي رواه  في حديثه ملسو هيلع هللا ىلصباإلسراع في اخراج الصدقات حتى قال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصوجاء أمره 
 . حارثة رضي هللا عنه

اِرثاةا ( 5)بسنده( 4)البخارياإلمام أخرج ( 112 ِمْعُت الن ِبي   ،واْهب  بن  من حديث حا ياُقوُل: "  ملسو هيلع هللا ىلصقاالا: سا
د ُقوا داقاِتهِ  ،تاصا لاْيُكْم زامااٌن ياْمِشي الر ُجُل ِبصا ياُقوُل الر ُجُل: لاْو ِجْئتا  ،فاالا ياِجُد ماْن ياْقباُلهاا ،فاِإن ُه ياْأِتي عا

ةا ِلي ِبهاا " ،فاأام ا الياْوما  ،ِبهاا ِباألاْمِس لاقاِبْلُتهاا اجا  ( 6)فاالا حا

 

 زفلم يجُ  ،وذو الحاجة الماسة ،وجيرانه ،وأقاربه ،وأوالده ،متصدقفكان أولى الناس بالصدقة أهل ال
 .للمسلم أن يتصدق على البعيد وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عياله

اِبر  من حديث ( 2)بسنده( 1)مسلماإلمام أخرج ( 113 ْبًدا لاُه  ،جا قاالا: أاْعتاقا راُجٌل ِمْن باِني ُعْذراةا عا
« ماْن ياْشتاِريِه ِمنِ ي؟»فاقاالا:  ،فاقاالا: الا « أالاكا مااٌل غاْيرُُه؟»فاقاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصبالاغا ذاِلكا راُسولا هللِا فا  ،عاْن ُدُبر  

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د( 1) رخِسي  تَكرر ذكره فى اْلِهَداَية اإِلَمام اْلَكِبير شمس اأْلَِئماة صَ  بن َأْحمد هو: ُمَحما احب بن أبي سهل َأُبو بكر السا
ة متكلما َفِقيها أصوليا من ة اْلِكَبار َأْصَحاب اْلُفُنون َكاَن ِإَماًما َعالَمة حجا اظرا لزم اْلَمْبُسوط َوَغيره أحد الفحول اأْلَِئما

 التصنيف وناظراْلَعِزيز اْلحْلواِني َحتاى تخرج ِبِه َوَصاَر أنظر أهل َزَمانه َوأخذ فى  اإِلَمام شمس اأْلَِئماة َأَبا ُمَحماد عبد
(، األعالم للزركلي 2/28الجواهر المضية في طبقات الحنفية )، انظر :  األقران َفظهر اْسمه وشاع َخبره

(5/315.) 
 (.12/49المبسوط، )( 2)
 (.1/324الكافي في فقه أهل المدينة، )( 3)
 .1411حديث ، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد ، (2/108صحيح البخاري، )( 4)
، َقاَل: َسِمْعُت َحاِرَثةَ  ، َحداثََنا َمعبد)بن الحجاج( ، َحداثََنا ُشْعَبةُ )بن أبي إياس(َحداثََنا آَدمُ ( 5) ، َقاَل:  بن َخاِلدٍّ بن َوْهبٍّ

 َيُقوُل. ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت الناِبيا 
 دراسة الحديث:( 6)

 أواًل: تخريج الحديث:
، بنحوه ، من طريق  2/111،  1424اة قبل الرد ، حديث أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب الزك

أخرجه ، بمعناه ، من طريق مسدد ، و  9/59،  7120علي بن الجعد ، وكتاب الفتن ، باب خروج النار ، حديث 
، 2/700، 1011جد من يقبلها، حديث مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن ال ي

 .كيع ، ثالثتهم ) علي بن الجعد ومسدد و وكيع( عن شعبة ، به طريق و من بنحوه ، 
 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال اإلسناد:
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اءا ِبهاا راُسولا هللِا  ،هللِا اْلعاداِويُّ ِبثامااِن ِمائاِة ِدْرهام   بن عبد فااْشتارااُه ُنعاْيمُ  ُثم  قاالا:  ،فادافاعاهاا ِإلاْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصفاجا
لاْيهاا» د ْق عا ْيٌء فاِِلاْهِلكا  ،اْبداْأ ِبناْفِسكا فاتاصا لا شا ْيٌء فاِلِذي قارااباِتكا  ،فاِإْن فاضا لا عاْن أاْهِلكا شا  ،فاِإْن فاضا

ْيٌء فاهاكاذاا واهاكاذاا لا عاْن ِذي قارااباِتكا شا ياُقوُل: فاباْينا ياداْيكا واعاْن ياِميِنكا واعاْن ِشمااِلكا « فاِإْن فاضا
(3). 

إلى أعظم أنواع الصدقة وهي ما كان في األقارب كما جاء في  ملسو هيلع هللا ىلصولقد أرشدنا رسول هللا 
 .أجر الصلة :والثاني ،أجر الصدقة :األول :ألنها تشتمل علي أجرين ،الحديث النبوي

ْيب  ماْولاى اْبِن عاب اس  ( 5)بسنده( 4)البخارياإلمام أخرج ( 114 ْيُموناةا  ،من حديث ُكرا ِبْنتا  أان  ما
ْنهاا أاْخباراْتهُ  اِرِث راِضيا اَّلل ُ عا لاْم تاْستاْأِذِن الن ِبي   ،الحا ِليداًة وا فالام ا كاانا ياْوُمهاا ال ِذي  ،ملسو هيلع هللا ىلصأان هاا أاْعتاقاْت وا

لاْيهاا ِفيهِ  ِليداِتي ،ياُدوُر عا عاْرتا ياا راُسولا اَّلل ِ أانِ ي أاْعتاْقُت وا فاعاْلِت؟»قاالا:  ،قاالاْت: أاشا  ،قاالاْت: ناعامْ  ،«أاوا
 ( 6)«أاماا ِإن ِك لاْو أاْعطاْيِتهاا أاْخواالاِك كاانا أاْعظاما أِلاْجِركِ »قاالا: 

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .997حديث  ،كتاب الزكاة، باب االبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، (2/692) صحيح مسلم،( 1)
، َحداثََنا َلْيثِ  َحداثََنا ُقَتْيَبةُ ( 2) ، َأْخَبَرَنا اللاْيثُ  ، ح وَحداثََنا ُمَحمادُ )بن سعد(بن َسِعيدٍّ ، َعْن َأِبي )بن سعد(بن ُرْمحٍّ

َبْيِر،  .)بن عبد هللا (َعْن َجاِبرٍّ  )محمد بن مسلم(الزُّ
 دراسة الحديث:( 3)

 أواًل: تخريج الحديث:
من طريق ، ء منه، ، جز 3/69، 2141أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع المزايدة، حديث 

وكتاب في اإلستقراض واداء الديون والحجر والتفليس، باب من باع مال المفلس أو المعدوم الحسين المكتب ، 
مختصرًا ، من طريق حسين المعلم ، ، 3/119، 2403فسه، حديث فقسمه بين الغرماء او أعطاه حتي ينفق علي ن

من طريق سلمة بن كهيل ، ثالثتهم ) الحسين و حسين و  ، مختصرًا ، 3/83،  2230وباب بيع المدبر، حديث 
 سلمة ( عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه . 

 إسناده متصل، ورجاله ثقات.ثانيًا: رجال اإلسناد:
إذا كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها ، (3/158صحيح البخاري، )( 4)

 .2592حديث ،  سفيهة لم يجزكان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت 
، َعْن ُكَرْيبٍّ َمْوَلى اْبِن َعبااسٍّ َأنا َمْيُموَنَة ِبْنَت الَحا َحداثََنا َيْحَيى( 5) ، َعِن اللاْيِث، َعْن َيِزيَد، َعْن ُبَكْيرٍّ ِرِث بن ُبَكْيرٍّ

 ْخَبَرْتُه.َرِضَي اّللاُ َعْنَها أَ 
 دراسة الحديث:( 6)

 أواًل: تخريج الحديث:
جزء ،  2/694، 999علي األقربين، حديث  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة

 طريق عمرو ، عن بكير ، به . من منه ، 
 إسناده متصل، ورجاله ثقات.: ثانيًا: رجال اإلسناد 



167 
 

على أن العتق قد جاء فيه أن هللا  ،إن صلة األقارب أفضل من العتق" :قال ابن بطال
وفى حديث  ،وم القيامةوأن بالعتق تجاز العقبة ي ،يعتق بكل عضو منه عضًوا منها من النار

وأن صلة األقرب منهم أفضل من صلة  ،عائشة أن أقرب الجيران أولى بالصلة والبر والرعاية
 .(1)"األبعد إذ ال يقدر على عموم جميعهم بالهدية

أجر الصلة وأجر الصدقة إذا  ،فيها أجران ،ولهذا كانت الصدقة في األقارب صلة وصدقة
إذا أهديت إليهم  ،والصدقة فيهم مضاعفة فهي صلة رحم وصدقة ،همفهم أولى من غير  ،كانوا فقراء

 .فعليكم بالصدقة ،والتقارب وصفاء القلوب ،ومن أسباب المحبة والمودة ،هذا من صلة الرحم

 . وكذلك أعظم ما ينفق المرء من نفقة ما كان علي أهله

ْيراةا ( 3)بسنده ( 2)مسلم اإلمام أخرج( 115 ِدينااٌر : »ملسو هيلع هللا ىلصالا: قاالا راُسوُل هللِا قا  ،من حديث أاِبي ُهرا
ِدينااٌر أاْنفاْقتاُه ِفي راقاباة   ِبيِل هللِا وا لاى ِمْسِكين   ،أاْنفاْقتاُه ِفي سا د ْقتا ِبِه عا ِدينااٌر تاصا لاى  ،وا ِدينااٌر أاْنفاْقتاُه عا وا

لاى أاْهِلكا  ،أاْهِلكا   ( 4)«أاْعظاُمهاا أاْجرًا ال ِذي أاْنفاْقتاُه عا

ألقرب من أرحامه الفقراء والمساكين االمسلم أن يتحرى في الصدقة األقرب ف ىذا علوله
 .أجر الصدقة والصلة ،ولما فيها من األجر المضاعف ،وأصحاب الحاجة ألنهم أولى من غيرهم

 

                                                           

 (.7/111بطال )شرح صحيح البخارى البن ( 1)
ثم من ضيعهم او حبس نفقتهم  ،(2/692صحيح مسلم،)( 2) كتاب الزكاة، باب فضل النفقة علي العيال والمملوك وا 

 .995حديث ، عنهم 
، َوَأُبو ُكَرْيبٍّ  بن َأِبي َشْيَبَة، َوُزَهْيرُ  َحداثََنا َأُبو َبْكرِ ( 3) َقاُلوا:  -َرْيبٍّ َواللاْفُظ أِلَِبي كُ  - )محمد بن العالء(بن َحْربٍّ

 ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل.)بن جبر(بن ُزَفَر، َعْن ُمَجاِهدٍّ  ، َعْن ُمَزاِحمِ )بن سعيد(، َعْن ُسْفَيانَ )بن الجراح(َحداثََنا َوِكيعِ 
 دراسة الحديث :( 4)

 أواًل : تخريج الحديث :
 .دون اإلمام البخاري مسلم في صحيحهاإلمام  انفرد به
 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ل اإلسناد :رجاثانيًا:
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المطلبالثالث

التواصلبالنفقة

:النفقةفياللغة

 ،هما على انقطاع شيء وذهابهيدل أحد ،النون والفاء والقاف أصالن صحيحان( )نفق  
 ،اسم من اإلنفاق :والنفقة ،(1)واآلخر على إخفاء شيء وا غماضه. ومتى حصل الكالم فيهما تقاربا

 .(2)وهو ما ينفق من الدراهم ونحوها

وتجمع  ،ونحوها من األموال ،والناَفَقُة: الدراهم ،(3)واإلنفاق: هو صرف المال إلى الحاجة
 .(4)على نفاق أيًضا

 

:لنفقةفيالصطالحا

أو ما  ،نفسه أو غيره من نقود ونحوها في وجه من وجوه الخير ىاسم لما ينفقه اإلنسان عل
 ،والسكنى ،والكساء ،أو ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام ،ينفقه االنسان على عياله

 .(5)ونحوها ،والحضانة

 

قد جاءت النصوص المتوافرة بالحث و  ،إن التواصل مع العائلة بالنفقة من أنفع الصالت
َيْسَأُلوَنَك } :تعالىومن تلك الشواهد قوله  ،وبينت عظيم األجر الذي يترتب عليها ،علي تلك الصلة

بِ  َماَذا ُيْنِفُقوَن ُقْل َما َأْنَفْقُتْم ِمْن َخْيرٍّ َفِلْلَواِلَدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبنِ  يِل َوَما تَْفَعُلوا ِمْن السا
 .[215]البقرة:  {َخْيرٍّ َفِإنا اّللاَ ِبِه َعِليمِ 

                                                           

 (.5/454مقاييس اللغة )( 1)
 (.10/357لسان العرب )( 2)
 (.39التعريفات )ص:( 3)
 (.428المطلع على ألفاظ المقنع، )ص:( 4)
 (.357)ص: ( القاموس الفقهي لغة واصطالحا،5)
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فضل التواصل باإلنفاق علي أفراد العائلة اذا  ىشواهد كثيرة تدل عل ومن السنة النبوية
 .الصالح نفقة يريد بها وجه هللا إال أكرمه وأجزل له في العطاء عبدوما أنفق ال ،احتاجت ذلك

ْعدِ بن  من حديث عااِمرِ ( 2)بسنده( 1)البخارياإلمام  أخرج( 116 ق اص  بن  سا عاْن أاِبيِه راِضيا  ،أاِبي وا
ْنهُ  راثاتاكا أاْغِنيااءا .. ».قاالا: ،اَّلل ُ عا الاًة ياتاكاف ُفونا الن اسا  ،ِإن كا أاْن تاذارا وا ْيٌر ِمْن أاْن تاذاراُهْم عا ن كا لاْن  ،خا وااِ 

ْجها اَّلل ِ ِإال  ُأِجْرتا ِبهاا ُتْنِفقا نافاقاةً  ت ى ماا تاْجعاُل ِفي ِفي اْمراأاِتكا  ،تاْبتاِغي ِبهاا وا  ( 3)«حا

ولقد أوجبت الشريعة اإلسالمية صلة األب ألبنائه بالنفقة عليهم كما أوجبت صلة األبناء 
قطعها يحرم كل ألنه إذا حرم  ،وأما سبب وجوب هذه النفقة هو القرابة المحرمة للقطع ،ألباءهم

وترك اإلنفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته وحاجة المنفق عليه تفضي  ،سبب مفض إلى القطع
ذا حرم الترك؛ وجب الفعل ضرورة وجوب تلك  ىومما يدل عل ،(4)إلى قطع الرحم فيحرم الترك وا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصما جاء عن النبي  ،الصلة بالنفقة

ْيراةا قاالا: أامارا الن ِبيُّ من ح( 6)بسنده( 5)البخارياإلمام أخرج ( 117 داقاة   ملسو هيلع هللا ىلصديث أاِبي ُهرا فاقاالا  ،ِبصا
لاى ناْفِسكا »قاالا:  ،راُجٌل: ِعْنِدي ِديناارٌ  رُ  ،«أاْنِفْقُه عا ِتكا »قاالا:  ،قاالا: ِعْنِدي آخا ْوجا لاى زا قاالا: « أاْنِفْقُه عا

رُ  اِدِمكا »قاالا:  ،ِعْنِدي آخا لاى خا رُ ُثم  أانْ  ،أاْنِفْقُه عا  ( 1)«تا أاْبصا

                                                           

 .1295حديث  ،سعد ابن خولة يه وسلمكتاب الجنائز، باب رثاء النبي صلي هللا عل ،(2/81صحيح البخاري،)( 1)
بن  بن َسْعدِ  ، َعْن َعاِمرِ )محمد بن مسلم(، َعِن اْبِن ِشَهابٍّ )بن أنس( بن ُيوُسَف، َأْخَبَرَنا َماِلكِ  اّللاِ  َحداثََنا عبد( 2)

، َعْن َأِبيِه َرِضَي اّللاُ َعْنُه، َقاَل.  َأِبي َوقااصٍّ
 دراسة الحديث:( 3)

 يث:أواًل: تخريج الحد
، بنحوه  ، من طريق  5/178،  4409حجة الوداع ، حديث كتاب المغازي ، باب أخرجه البخاري في صحيحه ، 

، بنحوه ، من طريق  8/80،  6373أحمد بن يونس ، وكتاب الدعوات ، باب الدعاء برفع الوباء والوجع ، حديث 
،  3/1250، 1628ية بالثلث، حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب الوصموسي بن إسماعيل ، 

بنحوه ، من طريق يحيي بن يحيي التميمي ، ثالثتهم ) يونس و موسي ويحيي( عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب 
 .، به 

 إسناده متصل، ورجاله ثقات. ثانيًا: رجال اإلسناد:
 (.4/31( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )4)
 . 197حديث ، ده وخادمه صدقةاب نفقة الرجل علي عبب (78:)ص، للبخاري األدب المفرد( 5)
دُ ( 6) ، )سعيد بن أبي سعيد(بن َعْجاَلَن، َعِن اْلَمْقُبِري ِ  ، َعْن ُمَحمادِ )الثورى(بن َكِثيرٍّ َقاَل: َأْخَبَرَنا ُسْفَيانُ  َحداثََنا ُمَحما

 َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل.
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باألمر باألكل  ملسو هيلع هللا ىلصما جاء في حديث النبي  ،ومما يدل علي وجوب نفقة اآلباء علي أبنائهم
 .ألنهم أطيب كسبهم من كسب أبنائهم

ةا ( 3)بسنده( 2)أخرج النسائي( 118 داُكْم ِمْن أاْطياِب »قاالا:  ملسو هيلع هللا ىلصأان  الن ِبي   ،من حديث عااِئشا ِإن  أاْوالا
ِدُكمْ فاكُ  ،كاْسِبُكمْ  ( 4)«ُلوا ِمْن كاْسِب أاْوالا

. 

 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دراسة الحديث:( 1)
 لحديث:أواًل: تخريج ا

من طريق يحيي ، ، ، بنحوه12/381، 7419عنه، حديث  أخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة رضي هللا
 وأخرجهبلفظه ، من طريق سفيان ، ، 2/132، 1691في صلة الرحم، حديث في سننه، باب  أبو داود وأخرجه

وفيه زيادة ، من طريق يعقوب ، 8/270، 9137مرأة وكسوتها، حديث النسائي في سننه الكبري، باب إجاب نفقة ال
بنحوه ، 8/121، 3337ب، حديث ابن حبان في صحيحه، باب ذكر البيان بأن الصدقة علي األقرب فاألقر  وأخرجه

 .، من طريق الليث ، أربعتهم ، ) يحيي و سفيان ويعقوب  و الليث ( عن محمد بن عجالن ، به 
 :إال أن فيهثقات، إسناده متصل، ورجاله  ثانيًا: رجال اإلسناد:

هـ 148بن ربيعة، توفي:  بن عتبة ليدهللا المدنى، مولى فاطمة بنت الو  بن عجالن القرشى، أبو عبد محمد -
 المدينة.بـ

قال ابن حجر: صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة، قال الذهبي: وثقه ابن معين وأحمد، وذكره العجلي 
: ثقة، وقال الحاكم: خرج له في كتابه الثقات، وقال النسائي  ثقة، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وقال الدااَرُقْطِني 

 مسلم ثالثة عشر حديثا كلها فى الشواهد، وقال ابن عيينة: ثقة.
 .صدوققال الباحث:  ى الراوي:الحكم عل

(، تاريخ ابن 6/317الء )(، سير أعالم النب3/644(، ميزان االعتدال )9/341تهذيب التهذيب ) مصادر الترجمة:
(، تهذيب الكمال في 7/386(، الثقات البن حبان )410(، الثقات للعجلي )ص:3/195رواية الدوري ) -معين 

(، موسوعة 2/604(، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله )25/263أسماء الرجال )
 ( 3/294) بن حنبل في رجال الحديث وعلله أقوال اإلمام أحمد

يح األدب المفرد إسناده حسن، وقال بذلك األلباني، وشعيب األرنؤوط، انظر: صح ثالثًا: الحكم على اإلسناد:
 ، وانظر تحقيق شعيب األرنؤوط على سنن أبي داود .( لأللباني92)ص:

 .4450حديث ،كتاب البيوع، باب الحث علي الكسب ، (7/241سنن النسائي، )( 2)
دُ  َأْخَبَرَنا( 3) ، َعْن )سليمان بن مهران(َقاَل: َحداثََنا اأْلَْعَمُش )بن عيينة ( بن َمْنُصورٍّ َقاَل: َحداثََنا ُسْفَياُن  ُمَحما

، َعْن َعماةٍّ َلُه، َعْن َعاِئَشَة، َأنا الناِبيا  ، َعْن ُعَماَرةَ )بن يزيد(ِإْبَراِهيمَ   َقاَل. ملسو هيلع هللا ىلصبن ُعَمْيرٍّ
 دراسة الحديث:( 4)

 ريج الحديث أواًل: تخ
من طريق بنحوه ، ، 40/34، 24032ي هللا عنها، حديث أخرجه أحمد في مسنده، مسند الصديقة عائشة رض

، من طريق ، بنحوه3/288، 3528ل وله، حديث أبو داود في سننه، باب في الرجل يأكل من ما وأخرجه ،إسحاق
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 =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن حبان في صحيحه، باب ذكر اإلباحة  جهوأخر  كالهما ) إسحاق ومحمد بن كثير( عن سفيان ، كثير، بن محمد
يلزمها في ذلك، حديث للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج 

، ابن ماجة في سننه وأخرجه منصور، عنكالهما )سفيان وجرير(  جرير،وفيه زيادة ، من طريق  10/72، 4259
، شيبة أبي بن بكر أبو، من طريق بنحوه، 2/723، 2290، حديث الرجل من مال ولده مال، باب كتاب التجارات

نحوه، من طريق ، ب3/631، 1358ولده، حديث الترمذي في سننه، باب ما جاء أن الولد يأخذ من مال  وأخرجه
، كالهما )  ، كالهما ) أبي بكر و يحيي بن زكريا( عن أبي زائدة ، عن األعمش زائدة أبي بن زكريا بن يحيى

 منصور واألعمش( عن إبراهيم ، به .
 :إال أن فيهإسناده متصل، ورجاله ثقات،  ثانيًا: رجال اإلسناد 

وقد سبقت دراسته ،  ال يضر تدليسهم.و بن مهران االعمش محدث الكوفة وقارؤها وكان يدلس  سليمان -
 ( .33)ص

ية في مراتب المدلسين. وقد سبقت دراسته قبل العلماء تدليسه وعدوه من المرتبة الثان: سفيان الثوري -
 .( 53)ص

وقال حسين سليم أسد بذلك عند تحقيقه لسنن  ، ضعيف ولكن الحديث صحيح إسناده  ثالثًا: الحكم على اإلسناد:
 لجهالة ضعيف إسناد هذا، وضعف هذه الرواية شعيب األرنؤوط وقال (1652/ 3) الدارمي سننالدارمي ، انظر 

انظر: صحيح ،  وقال األلباني  (34/ 40) الرسالة ط أحمد مسند، انظر تحقيقاته ل التيمي يرعم بن عمارة عمة
 (.1/311صحيح الجامع الصغير وزيادته )
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 .: وسائل التواصل الحديثةالمبحث الرابع

 -:وفيه مطلبان

 .التواصل عبر الهاتف :المطلب األول

 التواصل عبر األنترنت. :المطلب الثاني
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المطلباألول

التواصلعبرالهاتف

:الهاتففياللغة

وقيل: الصوت الشديد  ،(1)هي الهتف: الصوت ،لمة واحدةالهاء والتاء والفاء: ك( )هتف 
ْوت يسمع دون َأن يرى شخص الصائح َأو من ( و)اْلَهاِتف ،(2)وقد هتف به هتافا أي صاح به الصا

 .(3)يَتَكلام ِبِه 

:الهاتففيالصطالح

هو مصطلح مشتق من كلمة يونانية وهو عبارة عن آلة أو جهاز يستخدم لنقل الصوت 
 ،فوري بين مكانين متصلين بخط هاتف ثم خالل البدالة ويوجد هاتف على كل طرف منهمابشكل 

 .(4)فهو جهاز كهربي ينقل األصوات من مكان إلى مكان

واذا كان ذلك في عهد النبوة  ،إن السنة النبوية دعت إلي التواصل في كل مجاالته وميادينه
العلم  ىمن خالل حثه عل ،ملسو هيلع هللا ىلصصميم دعوة النبي فإن مواكبة التطور والعلم الحديث ووسائله هي من 

ومن هذا  ،واألخذ بكل جديد مفيد ممكن أن يخدم البشرية وييسر عليها أحوالها وأمورها ،والتعلم
المنطلق تعتبر وسائل االتصال الحديثة من أهم وسائل التواصل العائلي بين األشخاص المتباعدين 

ن كانت هذه  ،من حيث سهولة التواصل مع اآلخرينوجعلت العالم يبدو كقرية صغيرة  ،جغرافيا وا 
 .التزال عالًما شاسعًا متنائيًا متنافًرا من حيث األفكار والقيم ،القرية الصغيرة اتصاالً 

فمن خاللها يمكن  ،ولهذا يعتبر الهاتف من أسهل وسائل التواصل الحديث وأكثرها انتشاراً 
فقد  ،ك ال يمكن االعتماد عليها بشكل رئيسيومع ذل ،أن يصل األهل بعضهم البعض بكل سهولة

ولكن بقاء  ،مشاركة بعضهم البعض في فرح أو عزاء أو زيارة مريض أو غيرها ىيحتاج األقارب إل
 .هذه الوسيلة من وسائل التواصل أفضل من تركها

                                                           

 (.6/32مقاييس اللغة )( 1)
 (.9/344لسان العرب )( 2)
 (.2/971المعجم الوسيط )( 3)
 (.1/87، والمعجم الوسيط )http://ar.wikipedia.org/wikiينظر: الموسوعة الحرة ( 4)

http://ar.wikipedia.org/wiki
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بالزيارة إذا  ،والواجب عليك صلة الرحم حسب الطاقة -رحمه هللا  -يقول الشيخ ابن باز 
 .(1) -الهاتف  –وبالمكاتبة وبالتلفون  ،تتيسر 

 :ومنها ،وال بد من مراعاة بعض األمور عند استعمال الهاتف في التواصل مع األرحام

 .تحري األوقات المناسبة لالتصال -

ألن  ،التقليل من استعماله في صلة األرحام المجاورين لنا أو الذين يسهل الوصول لهم -
  .هم غالبًا وتفقد أحوالهماالتصال ال يكفي لالطمئنان علي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.9/415مجموع فتاوى ابن باز )( 1)
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المطلبالثاني

التواصلعبراألنترنت

االنترنت هو مصطلح انجليزي ويقصد به مجموعه الحواسيب المتصلة مع بعضها البعض 
وهي اختصار  inter لتبادل المعلومات ، ويتكون مصطلح االنترنت مكون من كلمتين االولى هي

والتي تعني " شبكة "  net " والكلمة الثانية هي ةتعني " عالميوالتي  international لكلمة
 ." الشبكة العالمية " والكلمتين مع بعضهما البعض تعنيان باللغة العربيه

ويعرف اإلنترنت بأنه عبارة عن مجموعة أجهزة كمبيوتر مرتبطة بعضها مع بعض حول 
 العالم.

 ،ماليين الحاسبات والشبكات المتنوعةتتألف من  ،كما يعرف بأنه: شبكة عالمية المركزية
وبهذا تكون اإلنترنت أداة  ،تستطيع التخاطب مع بعضها بسبب االتفاق على بروتوكول اتصال عام

 .(1)اتصال بين األشخاص والشركات

فهو أحد االختراعات التي أنتجها العقل  ،ىعباده التي ال تحص ىاإلنترنت من نعم هللا عل
اذا استغل المسلم ما فيها من  ،فإنها سالح ذو حدين هذه الوسائل العصرية وكما العادة في ،البشري

 .خاب وخسر ،أما اذا استغل ما فيها من شر ،خير أكرمه هللا بالراحة والسعادة

فمن خالله يمكن  ،استخدامه في صلة األرحام ،ومن استخدامات اإلنترنت فيما يرضي هللا
 .وأقاربه وأصدقائهألي شخص أن يتواصل مع من يحب من أهله 

 :وتتحقق الصلة عبر األنترنت بإحدى الطرق التالية

ومن أشهرها في هذا العصر على  استعمال برامج التواصل االجتماعي :الطريقة األولي
 :سبيل التمثيل ال الحصر

 ( ((Faceboo) :الفيس بوك -

                                                           

، وانظر: دليلك الشخصي لعالم االنترنت ألسامة أبو الحجاج 16-15( انظر: التجارة على اإلنترنت ص1)
 . 18ص
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فالمستخدمون بإمكانهم االنضمام إلى الشبكات التي  ،شبكة اجتماعيةوهو عبارة عن 
وذلك من أجل االتصال باآلخرين والتفاعل  ،تنظمها المدينة أو جهة العمل أو المدرسة أو اإلقليم

 .دمين إرسال الرسائل إليهمكذلك يمكن للمستخ ،معهم

 ،ويمكن االستفادة من هذا البرنامج بالتواصل مع األقارب واألصدقاء بكل سهولة ويسر
أو ارسال الصور  ،ومن خالله أيضًا يستطيع المستخدم ارسال الرسائل النصية ،وبأسرع الطرق

 .الشخصية

 ( :((Twitter)تويتر -

والتي تسمح  التدوين المصغ ريقدم خدمة  ،الشبكات االجتماعيةهو أحد أشهر مواقع 
حرف  140عن حالتهم أو عن أحداث حياتهم بحد أقصى  لمستخدميه بإرسال تغريدات

رسالة نصية وذلك مباشرة عن طريق موقع تويتر أو عن طريق إرسال  ،للرسالة الواحدة
 .(1)أو برامج المحادثة الفورية SMS قصيرة

 .ويمكن من خالله البرنامج السابق التواصل مع من تحب

 :استعمال احدي برامج المراسالت ومنها :نياً ثا

 ((email)) :اإليميل -

أي  – electronicوهي اختصار لكلمتي  ،e-mailهي كلمة انجليزية مكونة من 
وهو برنامج يمكن من  ،وباللغة العربية البريد اإللكتروني ،أي البريد mail -اإللكتروني

كل ذلك  ،ر نظام االتصاالت اإللكترونيةخالله ارسال الرسائل اإللكترونية واستقبالها عب
 .(2)عبر الشبكة العنكبوتية

 ،ومن مميزات هذا البرنامج أنه أعطى فرصة كبيرة الستعماله كوسيلة للتواصل مع األقارب
 .فيمكن من خالله أن تهنئ شخصًا أو تعزيه أو تتفقد أحواله في وقت قصير

                                                           

 .http://ar.wikipedia.org/wikiانظر ( 1)
 انظر المرجع السابق.( 2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki


177 
 

أفضل من  ،وهي التواصل المباشر ،يةتبقي وسيلة التواصل التقليد ،بالرغم من هذا كله
فمن خالله يستطيع األقارب  ،وأفضل وسائل التواصل ىألنه من أقو  ،البرامج اإللكترونية

 .التعبير عن مشاعرهم بصورة أبلغ وأوضح

ذا تعذر فيمكن اللجوء إلى الوسائل الحديثة  ،واألصل التواصل المباشر فما ال  ،وا 
ن تقوم الصلة بين األقارب واالرحام بأي وسيلة من واألصل أ ،يدرك كله ال يترك جله

 .وهللا أعلم ،الوسائل
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الخاتمة

 

هذا العمل خالصًا  ىوهللا أسأله أن يتقبل من ،الحمد هلل الذي وفقني إلى اتمام هذه الدراسة
 .لوجهه الكريم

تقصير فمني  وما كان من ،فمن هللافما كان من صواب  ،.. فهذا ما وفقني هللا له.وبعد
 .ومن الشيطان

:ويمكنأننستخلصمنمجملالدراسةالنتائجاألتية

وحمايته من التفكك  ،بنية المجتمع المسلم ىأساسي في الحفاظ عل التواصل العائلي له دور -1
 .واالنحالل

تواصل الوالدين مع أبنائهم و  ،التواصل مع الوالدين دليل علي أهميتهما في حياة أبنائهم -2
 .حقيق السعادة لكليهماضروري لت

لما في ذلك من الحفاظ  ،التواصل بين اإلخوة ،بها اإلسالم ىمن أعظم الحقوق التي أوص  -3
 .على العائلة والمجتمع المسلم

فهما رمز  ،خاصة ةالجدة مكانو  حيث يحتل الجد ،حق الجد والجدة في الصلة والبر  -4
 .الحكمة ومنبع الحنان والعطف

منزلة األب من حيث وجوب إلى حترام والتوقير لكنهم ال يصلوا األعمام ممن يستحقون اال -5
لكن تجب  ،وبالتالي فال تجب عليك طاعته وال تأثم بعدم بره ،البر والطاعة وحرمة العقوق

 .عليك صلته بالمعروف

 .في الصلة والبر ،والخادم ،والزوجة ،كفالة اإلسالم حق الخال والخالة -6

 .لشهداء في التواصلوأسر ا سرىكفالة اإلسالم لحق األ -7

سماحة اإلسالم وعنايته  دليل على ،والمرضى واأليتام ،صل مع الجرحى والمعاقينالتوا -8
 .بجميع فئات المجتمع المسلم
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واألمر بالمعروف والنهي  ،والسؤال عن الحال ،الدعاء ،من أعظم وسائل التواصل القولية -9
 .عن المنكر

المشاركة في األفراح والمواساة  ،ح ذات البينإصال ،عيادة المريض ،تلبية الدعوة ،الزيارة -10
لتحقيق  ،عنها في المجتمع المسلم سائل التواصل الفعلية التي ال غنىمن و  ،في األتراح

 .السعادة في الدنيا واألخرة

كفالة الشريعة اإلسالمية حقوق األقارب  دليل على ،وبالنفقة ،وبالصدقة ،التواصل بالهدية -11
 .في أموال بعضهم البعض

التي ينبغي  ،وغيرها من الوسائل التكنولوجية ،نترنتا  من هاتف و  ،سائل التواصل الحديثةو  -12
ألحيان إلى تماسك في أغلب ا يؤدىمما  ،اً في تواصل األقارب بعضهم بعض استغاللها

 .من النواة األولي وهي العائلة اءً المجتمع ابتد

 

:التوصيات

لتحقيق السعادة في  ،كل جوانب الحياة في ملسو هيلع هللا ىلصكتاب هللا وسنة رسوله  ىضرورة العودة إل -1
 .الدنيا واألخرة

 ،منهج متكامل ملسو هيلع هللا ىلصمنهجه  نإحيث  ،ضرورة تطبيق الهدي النبوي في التواصل مع العائلة -2
  .ال افراط وال تفريط فيه

أجملت من خالل الدراسة الموضوعية لموضوع التواصل العائلي االجتماعي في السنة  -3
فراد إولكن في الواقع يمكن  ،بنية المجتمع المسلم ظ علىدور التواصل في الحفا ،ويةالنب

ها ليمكن من خال بحيث ،مستقلة ائلة كما مر ذكره سابقًا بدراسةٍّ كل قسم من أقسام الع
 .التوسع في توضيح دور التواصل في تماسك المجتمع المسلم

ة لكثير من الدراسة الموضوعية للسنة النبوية لها أهمية كبيرة في معرفة األحكام الشرعي -4
بالتوسع في دراسة كافة القضايا من  ،لذا أوصي نفسي وطلبة العلم ،القضايا المعاصرة
  .خالل السنة النبوية
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من أحزان الدنيا وأن يعافينا  ،نا حياة طيبةيأن يحي ،رب العرش الكريم ،أسأل هللا العلي العظيم
 ،إنه ولي ذلك والقادر عليه ،اجاًل وأجالً ع ،وقرة عين ال تنقطع ،وأن يرزقنا نعيمًا ال ينفذ ،واألخرة

 .اللهم آمين

 .آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين محمد وعلى ىوصلى هللا عل
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الفهارسالعامة

.فهرساآلياتالقرآنية:أول 

.حاديثالنبويةفهرساأل:ثانيا 

.فهرساألعالم:ثالثا 

.فهرسالتراجم:رابعا 

.عرفهرسالش:خامسا 

.فهرسالمراجع:سادسا 

 .فهرسالموضوعات:سابعا 
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 .(1)فهرساآلياتالقرآنية:أول 

 الصفحة رقم اآلية اْلية م
 سورة الفاتحة

ْمُد َّلِل ِ رابِ  اْلعاالاِمينا  1  112 2 اْلحا
 سورة البقرة

ِلي 2 اِعٌل ِفي اأْلاْرِض خا ِئكاِة ِإنِ ي جا ْذ قاالا رابُّكا ِلْلماالا  17 30 فاةً وااِ 
را ياْعُقوبا اْلماْوتُ  3  59 133 أاْم ُكْنُتْم ُشهادااءا ِإْذ حاضا
زاْقنااُكمْ  4 ُنوا ُكُلوا ِمْن طايِ بااِت ماا را  115 172 ياا أايُّهاا ال ِذينا آما
ْير  فاِلْلوااِلداْينِ  5  168 215 ياْسأاُلوناكا مااذاا ُيْنِفُقونا ُقْل ماا أاْنفاْقُتْم ِمْن خا
اِنُكمْ  6 ًة أِلاْيما  148 224 واالا تاْجعاُلوا اَّلل ا ُعْرضا

 سورة آل عمران
ْعُروِف  7 ياْأُمُرونا ِباْلما ْيِر وا ْلتاُكْن ِمْنُكْم ُأم ٌة ياْدُعونا ِإلاى اْلخا  129 104 وا
ْت ِللن اِس تاْأُمُرونا ِباْلماْعُروِف  8 ْيرا ُأم ة  ُأْخِرجا  128 110 ُكْنُتْم خا
ِبيِل اَّلل ِ أاْموااتًا 9 بان  ال ِذينا ُقِتُلوا ِفي سا  96 171-169 واالا تاْحسا

 سورة النساء
كاًما ِمْن أاْهِلِه  10 ْن ِخْفُتْم ِشقااقا باْيِنِهماا فااْبعاُثوا حا  13 35 وااِ 
لاقاُكْم ِمْن ناْفس  وااحِ  11 ب ُكُم ال ِذي خا  51 1 داة  ياا أايُّهاا الن اُس ات ُقوا را
 108 10 ِإن  ال ِذينا ياْأُكُلونا أاْمواالا اْلياتااماى ُظْلًما ِإن ماا ياْأُكُلونا  12
ظِ  اأْلُْنثاياْينِ  13 ِدُكْم ِللذ كاِر ِمْثُل حا  46 11 ُيوِصيُكُم اَّلل ُ ِفي أاْوالا
ى أا  14 ْعُروِف فاِإْن كارِْهُتُموُهن  فاعاسا  69 19 نْ واعااِشُروُهن  ِباْلما
يااةا الدُّْنياا ِباْْلِخراةِ  15 ِبيِل اَّلل ِ ال ِذينا ياْشُرونا اْلحا  96 74 فاْلُيقااِتْل ِفي سا
داقاة  أاْو ماْعُروف   16 ْيرا ِفي كاِثير  ِمْن ناْجوااُهْم ِإال  ماْن أامارا ِبصا  149 114 الا خا
بِ ُكْم وا  17 ْغِفراة  ِمْن را ارُِعوا ِإلاى ما سا مااوااتُ وا ن ة  عاْرُضهاا الس   76 134-133 جا

 سورة األعراف
ن ةا  18 ْوُجكا اْلجا زا ياا آداُم اْسُكْن أاْنتا وا  17 19 وا

                                                           

 مرتبة حسب ترتيب السور في المصحف.( 1)
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ُخْفياًة ِإن ُه الا ُيِحبُّ اْلُمْعتاِدينا  19 رًُّعا وا ب ُكْم تاضا  117 55 اْدُعوا را
ْينااُه واأاْهلاُه ِإال  اْمراأاتاُه كاانا  20  13 83 ْت ِمنا اْلغااِبِرينا فاأاْنجا
ى أِلاِخيِه هااُرونا اْخُلْفِني ِفي قاْوِمي واأاْصِلحْ  21 قاالا ُموسا  148 142 وا

 سورة األنفال
 148 1 ياْسأاُلوناكا عاِن اأْلاْنفااِل ُقِل اأْلاْنفااُل َّلِل ِ واالر ُسول 22
ت   23  92 67 ى ُيْثِخنا ِفي اأْلاْرضِ ماا كاانا ِلناِبي   أاْن ياُكونا لاُه أاْسراى حا

 التوبة سورة
ُتُكمْ  24 ْخوااُنُكْم واأاْزوااُجُكْم واعاِشيرا  14 24 ُقْل ِإْن كاانا آبااُؤُكْم واأاْبنااُؤُكْم وااِ 
 132 71 وااْلُمْؤِمُنونا وااْلُمْؤِمنااُت باْعُضُهْم أاْوِليااُء باْعض   25

 سورة هود
اِلح  قاالا ياا ُنوُح ِإن   26  83 46 ُه لاْيسا ِمْن أاْهِلكا ِإن ُه عاماٌل غاْيُر صا
ِعيًفا 27 ن ا لانارااكا ِفيناا ضا  16 91 قااُلوا ياا ُشعاْيُب ماا ناْفقاُه كاِثيرًا ِمم ا تاُقوُل وااِ 
ْذُتُموهُ  28  16 92 قاالا ياا قاْوِم أاراْهِطي أاعازُّ عليُكْم ِمنا اَّلل ِ واات خا

 رعدسورة ال
ي ةً  29 ُذرِ  عاْلناا لاُهْم أاْزوااًجا وا جا ْلناا ُرُساًل ِمْن قاْبِلكا وا لاقاْد أاْرسا  68،69 38 وا

 سورة النحل
دًّا واُهوا كاِظيمٌ  30 ْجُهُه ُمْسوا ُدُهْم ِباأْلُْنثاى ظال  وا را أاحا ذاا ُبشِ   87 59-58 وااِ 

 سورة اإلسراء
بُّكا أاال  تاْعبُ  31 ى را قاضا اًناوا ِباْلوااِلداْيِن ِإْحسا  22ب، 24-23 ُدوا ِإال  ِإي اُه وا
ِبيِل واالا تُباذِ ْر تاْبِذيرًا 32 ق ُه وااْلِمْسِكينا وااْبنا الس   56 26 واآِت ذاا اْلُقْرباى حا

 سورة الكهف
يااِة الدُّْنياا 33  50-43 46 اْلمااُل وااْلباُنونا ِزيناُة اْلحا
اهاامااِل هاذاا ا 34 ِغيراًة واالا كاِبيراًة ِإال  أاْحصا  89 49 ْلِكتااِب الا ُيغااِدُر صا

 سورة طه
ْدِري 35 ْر ِلي أاْمِري ،قاالا رابِ  اْشراْح ِلي صا ياسِ   51 37-25 وااْحُلْل ُعْقداةً  ،وا

 سورة األنبياء
ياْدُعوناناا راغا  36 ْيرااِت وا ارُِعونا ِفي اْلخا كااُنواِإن ُهْم كااُنوا ُيسا راهاًبا وا  117 90 ًبا وا

 سورة المؤمنون



184 
 

 115 51 ياا أايُّهاا الرُُّسُل ُكُلوا ِمنا الط يِ بااتِ  37
 سورة النور

اُنُكْم واال ِذينا لامْ  38 ُنوا ِلياْستاْأِذْنُكُم ال ِذينا مالاكاْت أاْيما  136 58 ياا أايُّهاا ال ِذينا آما
لاى اأْلاْعما  39 راٌج لاْيسا عا لاى اأْلاْعراِج حا راٌج واالا عا  102، 87، 62 61 ى حا

 سورة الشعراء
ِبينا  40  63 ، 14 214 واأاْنِذْر عاِشيراتاكا اأْلاْقرا

 سورة النمل
ُلونا  41 نِ ي ُمْرِسلاٌة ِإلاْيِهْم ِبهاِدي ة  فانااِظراٌة ِبما ياْرِجُع اْلُمْرسا  158 36-35 وااِ 

 سورة القصص
اءُ  ِإن كا  42 لاِكن  اَّلل ا ياْهِدي ماْن ياشا  81 56 الا تاْهِدي ماْن أاْحباْبتا وا

 سورة العنكبوت
اهادااكا ِلُتْشِركا  43 ْن جا انا ِبوااِلداْيِه ُحْسًنا وااِ  ْنسا ْيناا اإلِْ ص  وا   79-30 8 وا

 سورة الروم
لاقا لاُكْم ِمْن أاْنُفِسُكْم أاْزوا  44 ِمْن آيااِتِه أاْن خا  68 21 اًجاوا

 سورة لقمان
ِلوااِلداْيكا ِإلاي  اْلماِصيرُ  45   79 – 22 14 أاِن اْشُكْر ِلي وا
لاى أاْن ُتْشِركا ِبي ماا لاْيسا لاكا ِبِه ِعْلٌم فاالا  46 اهادااكا عا ْن جا  79-30 15 وااِ 

 سورة غافر
لاْو كارِها الْ  47  112 14 كااِفُرونا فااْدُعوا اَّلل ا ُمْخِلِصينا لاُه الدِ ينا وا
بُُّكُم اْدُعوِني أاْستاِجْب لاُكْم ِإن  ال ِذينا ياْستاْكِبُرونا  48 قاالا را  - 11281 60 وا
ْمُد َّلِل ِ  49 يُّ الا ِإلاها ِإال  ُهوا فااْدُعوُه ُمْخِلِصينا لاُه الدِ ينا اْلحا  117 65 ُهوا اْلحا

 سورة محمد
ْربا الرِ قاابِ  فاِإذاا لاِقيُتُم ال ِذينا  50  92 4 كافاُروا فاضا
ُتقاطِ ُعوا 51 ل ْيُتْم أاْن تُْفِسُدوا ِفي اأْلاْرِض وا ْيُتْم ِإْن تاوا  60-57 23-22 فاهاْل عاسا

 سورة الفتح
لاى 52 راٌج واالا عا لاى اأْلاْعراِج حا راٌج واالا عا لاى اأْلاْعماى حا  102 17 لاْيسا عا

 سورة الرحمن
زا  53 انُ هاْل جا ْحسا اِن ِإال  اإلِْ ْحسا  59، ز 60 اُء اإلِْ
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 سورة المجادلة
اد  اَّلل ا  54  82 22 الا تاِجُد قاْوًما ُيْؤِمُنونا ِباَّلل ِ وااْلياْوِم اْْلِخِر ُيواادُّونا ماْن حا

 سورة الحشر
ب ناا اْغِفْر لاناا واإلِ  55 اُءوا ِمْن باْعِدِهْم ياُقوُلونا را  119 10 ْخوااِنناا واال ِذينا جا

 سورة الممتحنة
 31،78،79 8 الا ياْنهااُكُم اَّلل ُ عاِن ال ِذينا لاْم ُيقااِتُلوُكْم ِفي الدِ ينِ  56

 سورة التحريم
ُكْم واأاْهِليُكْم ناارًا 57 ُنوا ُقوا أاْنُفسا  13 6 ياا أايُّهاا ال ِذينا آما

 سورة نوح
قاالا ُنوٌح رابِ  الا تا  58 لاى اأْلاْرِض ِمنا اْلكااِفِرينا داي ارًاوا  83 26 ذاْر عا

 سورة األنسان
ياِتيًما واأاِسيرًا 59 لاى ُحبِ ِه ِمْسِكيًنا وا ُيْطِعُمونا الط عااما عا  91 9-8 وا

 عبس سورة
ل ى ) 60 تاوا اءاُه اأْلاْعماى( 1عاباسا وا  89 4-1 أاْن جا

 سورة التكوير
ْوُءو  61 ذاا اْلما  87 9-8 ِبأايِ  ذاْنب  ُقِتلاتْ ( 8داُة ُسِئلاْت )وااِ 

 سورة الضحي
 106 9 فاأام ا اْلياِتيما فاالا تاْقهارْ  62

 سورة الماعون
 105 2-1 فاذاِلكا ال ِذي ياُدعُّ اْلياِتيما ( 1أاراأاْيتا ال ِذي ُيكاذِ ُب ِبالدِ يِن ) 63

 سورة الناس
ْسوااِس اْلخا  64 رِ  اْلوا  112 4 ن اسِ ِمْن شا
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.فهرساألحاديثالنبوية:ثانيا 

 رقم الحديث طرف الحديث الرقم
ْبعا الُموِبقااتِ   1  73 اْجتاِنُبوا الس 
 13 إذا أنفق المسلم نفقة على أهله  2
اُه، فاْلُيِجْب ُعْرًسا كاانا أاْو ناْحواهُ   3 ُدُكْم أاخا  103 ِإذاا داعاا أاحا
ُدُكْم ِإلا   4 ِليماِة فاْلياْأِتهااِإذاا ُدِعيا أاحا  94 ى الوا
، فاْلُيِجبْ   5 ِة ُعْرس  ِليما ُدُكْم ِإلاى وا  97 ِإذاا ُدِعيا أاحا
ل ِ   6 اِئًما، فاْلُيصا ُدُكْم، فاْلُيِجْب، فاِإْن كاانا صا  102 ِإذاا ُدِعيا أاحا
ثاة    7 ُلُه ِإال  ِمْن ثاالا ْنُه عاما اُن اْنقاطاعا عا ْنسا  14 ِإذاا مااتا اإلِْ
ُكمْ أا   8 اما ُكْم، أْرحا اما  35 ْرحا
اُء، ياْكُفْرنا   9  - ُأِريُت الن ارا فاِإذاا أاْكثاُر أاْهِلهاا النِ سا
بِ ي ِفي أاْن أاْستاْغِفرا لاهاا فالاْم ُيْؤذاْن ِلي  10  6 اْستاْأذاْنُت را
غالاُهمْ   11 ْعفار  طاعااًما، فاِإن ُه قاْد أاتااُهْم أاْمٌر شا  63 اْصناُعوا ِْلِل جا
لاِدكا ِمْثلا هاذاا  12 اِئرا وا  27 أاْعطاْيتا سا
ُل اأْلاْعمااِل   13 ِبرُّ اْلوااِلداْينِ  -أاِو اْلعاماِل  -أاْفضا ْقِتهاا، وا ُة ِلوا الا  3 الص 
 84 أافاالا ُكْنُتْم آذاْنُتُموِني  14
داقاة  15 الِة والص  ياِم والص  لا من درجِة الصِ   99 أال أخِبُرُكم بأفضا
ًنا، لاْيُسوا ِلي ِبأاْوِليااءا  أاالا ِإن    16  57 آلا أاِبي، ياْعِني ُفالا
 2 أاالا ُأنابِ ُئُكْم ِبأاْكباِر الكابااِئرِ   17
ْيرُهُ   18  113 أالاكا مااٌل غا
 114 أاماا ِإن ِك لاْو أاْعطاْيِتهاا أاْخواالاِك كاانا أاْعظاما أِلاْجِركِ   19
داقاة ، فاقاالا را  ملسو هيلع هللا ىلصأامارا الن ِبيُّ   20  117 ُجٌل: ِعْنِدي ِديناارٌ ِبصا
ْبع   ملسو هيلع هللا ىلصأاماراناا الن ِبيُّ   21 ناهااناا عاْن سا ، وا ْبع   98 ِبسا
لاِد أاْهلا ُودِ  أاِبيهِ   22  15 ِإن  أابار  اْلِبرِ  ِصلاُة اْلوا
 74 ِإن  الدُّعااءا ُهوا اْلِعبااداةُ   23
لاْيُكْم ُعُقوقا اأُلم هااتِ   24 ر ما عا  1 ِإن  اَّلل ا حا
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ل  ياُقوُل ياْوما اْلِقيااماةِ إِ   25 جا  69 ن  هللاا عاز  وا
 60 ِإن  هللاا ُيعاذِ ُب ال ِذينا ُيعاذِ ُبونا الن اسا ِفي الدُّْنياا  26
ت ى ياْرِجعا   27 ن ِة حا ْل ِفي ُخْرفاِة اْلجا اُه اْلُمْسِلما لاْم يازا  68 ِإن  اْلُمْسِلما ِإذاا عاادا أاخا
لاْيهاا تاتْ ماا ُأمِ ي ِإن   28 ْومُ  واعا ْهر   صا  11 شا
ِدُكمْ  29 داُكْم ِمْن أاْطياِب كاْسِبُكْم، فاُكُلوا ِمْن كاْسِب أاْوالا  118 ِإن  أاْوالا
ْبُت ذاْنًبا عاِظيًما  ملسو هيلع هللا ىلصأان  راُجاًل أاتاى الن ِبي   30  44 فاقاالا: ياا راُسولا اَّلل ِ، ِإنِ ي أاصا
 91 لاُه ِفي قاْرياة  ُأْخراى أان  راُجاًل زاارا أاًخا 31
ًدا 32 لاِد ماا قاب ْلُت ِمْنُهْم أاحا راًة ِمنا الوا  23 ِإن  ِلي عاشا
ِلِهْم ُيْنِكُرونا اْلُمْنكار 33  88 ِإن  ِمْن ُأم ِتي قاْوًما ُيْعطاْونا ِمْثلا ُأُجوِر أاو 
ن ِة هاكاذاا 34 كااِفُل الياِتيِم ِفي الجا  71 أاناا وا
 92 اْنطاِلْق ِبناا ِإلاى ُأمِ  أاْيمانا ناُزوُرهاا 35
راثاتاكا أاْغِنيااءا  36  116 ِإن كا أاْن تاذارا وا
ُمهاا ُقِتلا أاُخوهاا ماِعي 37  64 ِإنِ ي أاْرحا
اْعلاُم ِإذاا ُكْنِت عانِ ي رااِضياةً  38  46 ِإنِ ي ألا
الاِة واأاناا ُأِري 39 اُقوُم ِإلاى الص  لا ِفيهااِإنِ ي ألا  29 ُد أاْن ُأطاوِ 
 22 أاواأاْمِلُك لاكا أاْن نازاعا اَّلل ُ ِمْن قاْلِبكا الر ْحماةا  40
 41 أاْي عامِ ، ُقْل الا ِإلاها ِإال  اَّلل ُ  41
اِهِلي ة  ناعبد 42 ِلُك ُكن ا قاْوًما أاْهلا جا  58 اأْلاْصنااما  أايُّهاا اْلما
 76 هللاا طايِ ٌب الا ياْقباُل ِإال  طايِ ًبا أايُّهاا الن اُس، ِإن   43
دِ  44 سا ثاِل الجا تاعااُطِفِهْم، كاما تاواادِ ِهْم وا  105 تاراى الُمْؤِمِنينا ِفي تارااُحِمِهْم وا
داقاِتهِ  45 لاْيُكْم زامااٌن ياْمِشي الر ُجُل ِبصا د ُقوا، فاِإن ُه ياْأِتي عا  112 تاصا
ُكمْ تاعال ُموا ِمْن أا  46 اما اِبُكْم ماا تاِصُلونا ِبِه أاْرحا  37 ْنسا
ابُّوا 47  107 تاهااُدوا تاحا
لاى اْلُمْسِلِم ِستٌّ  48 قُّ اْلُمْسِلِم عا  67 حا
ت ى ياْكُفرا ِبِديِنهِ  49 ُه أاباًدا حا ْعد  أاْن الا ُتكالِ ما لافاْت ُأمُّ سا  55 حا
ْنِزلاِة اأُلم ِ  50 الاُة ِبما  43 الخا
لا  51 ْلقا، فالام ا فاراغا ِمْنُه قااماِت الر ِحمُ خا  36 قا اَّلل ُ الخا
لاى راُسوِل اَّلل ِ  52 لا راْهٌط ِمنا الياُهوِد عا لاْيُكمْ ملسو هيلع هللا ىلصداخا اُم عا  26 ، فاقااُلوا: الس 



188 
 

اباةٌ  53 ْرِء اْلُمْسِلِم أِلاِخيِه ِبظاْهِر اْلغاْيِب ُمْستاجا  78 داْعواُة اْلما
ِدينااٌر أاْنفاْقتاُه ِفي راقاباة  ِدينااٌر أاْنفا  54 ِبيِل هللِا وا  115 ْقتاُه ِفي سا
 2 الكابااِئر ملسو هيلع هللا ىلصذاكارا راُسوُل اَّلل ِ  55
ْمزاةُ  56 هادااِء حا يِ ُد الشُّ  89 اْلُمط ِلبِ  بن عبد سا
ُيْتراُك الُفقاراا 57 ِة، ُيْدعاى لاهاا األاْغِنيااُء وا ِليما رُّ الط عااِم طاعااُم الوا  95 ءُ شا
ل ْيتا فاقاعاْدتا فااْحماِد اَّلل ا ِبماا ُهوا أاْهُلهُ  58 لِ ي، ِإذاا صا  77 عاِجْلتا أايُّهاا الُمصا
ناْعتا هاذاا  59 ناْعُتُه ِلما صا ْيء  صا فاِر فاوااَّلل ِ ماا قاالا ِلي ِلشا ِر واالس  داْمُتُه ِفي الحاضا  52 فاخا
، واأاِجيُبوا ا 60 ، واُعوُدوا الماِريضا ُفكُّوا العااِنيا  59 لد اِعيا
ِني ُة، فاقاالا:  61 ُة اْلُمزا ث اما ِني ةُ »قاالاْت: أاناا جا اناُة اْلُمزا س   86 باْل أاْنِت حا
ْهِد راُسوِل اَّلل ِ  62 لاي  ُأمِ ي واِهيا ُمْشِركاٌة ِفي عا  8 ملسو هيلع هللا ىلصقاِدماْت عا
باُش ياْلعاُبونا ِبِحرااِبِهمْ  63  45 كاانا الحا
ْنُه الا ياُردُّ الطِ يبا  64  110 كاانا أاناٌس راِضيا اَّلل ُ عا
ْنُه:  ملسو هيلع هللا ىلصكاانا راُسوُل اَّلل ِ  65 أالا عا داقاٌة؟»ِإذاا ُأِتيا ِبطاعاام  سا  109 «أاهاِدي ٌة أاْم صا
لاْيهاا ملسو هيلع هللا ىلصكاانا راُسوُل اَّلل ِ  66 ُيِثيُب عا  108 ياْقباُل الهاِدي ةا وا
 54 ، فاماِرضا ملسو هيلع هللا ىلصُهوِديٌّ ياْخُدُم الن ِبي  كاانا ُغالاٌم يا  67
داقاةٌ  68 لاْيِه صا ماى ِمنا الن اِس عا  101 ُكلُّ ُسالا
ُجودا  69 ُر ِفي أاْهِلي، ُثم  تاُكوُن ُسْرعاِتي أاْن ُأْدِركا السُّ ح   - ُكْنُت أاتاسا
مِ  ِإلاى ُأمِ ي أاْدُعو ُكْنتُ  70 ْسالا  9 ُمْشِركاةٌ  واِهيا  اإلِْ
ْبُت ُذُنوًبا الا أارااهاا ِإال  ِمنا اْلكابااِئرِ كُ  71 دااِت فاأاصا  20 ْنُت ماعا الن جا
ُكوُنوا ِعباادا اَّلل ِ ِإْخوااًنا 72 ُدوا، واالا تادااباُروا، وا اسا  25 الا تابااغاُضوا، واالا تاحا
ت   73 ت ى ُتْؤِمُنوا، واالا ُتْؤِمُنوا حا ن ةا حا ابُّواالا تاْدُخُلونا اْلجا  82 ى تاحا
ِه ِباْسِمِه واالا تمش أمامه وال تجلس قبله 74 مِ   12 الا ُتسا
ن ةا قااِطعٌ  75  34 الا ياْدُخُل اْلجا
اُب ِلْلعاْبِد، ماا لاْم ياْدُع ِبِإْثم  أاْو قاِطيعاِة راِحم   76  81 الا يازااُل ُيْستاجا
ْبِدي واأاماِتي كُ  78 ُدُكْم عا ِبيُد هللاِ الا ياُقولان  أاحا  51 لُُّكْم عا
ب  ِإلاْيِه ِمْن أاْهِلهِ   الا ُيْؤِمُن عبد 79 ت ى أاُكونا أاحا  - حا
لاى الن ِبيِ   80 دا طارافاِي الن هاارِ ملسو هيلع هللا ىلصلاقال  ياْوٌم كاانا ياْأِتي عا  90 ، ِإال  ياْأِتي ِفيِه باْيتا أاِبي باْكر  أاحا
ةٌ  81 تااِن: فاْرحا اِئِم فاْرحا بِ هِ  ِللص  ٌة ِعْندا ِلقااِء را فاْرحا  104 ِعْندا ِفْطرِِه، وا
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لاْيِه ثاْوبٌ  82 لاْم ياُكْن عا اراى، واُأِتيا ِبالعاب اِس وا  61 لام ا كاانا ياْوما باْدر  أُِتيا ِبُأسا
 24 الل ُهم  أاْحِبْبُه واأاِحب  ماْن ُيِحبُّهُ  83
االل ُهم  أاِحب ُهماا، فاِإنِ ي ُأحِ  84  30 بُُّهما
لاداهُ  85 وا الاُه، وا  53 الل ُهم  أاْكِثْر ما
 56 اللُهم  اْهِد داْوًسا وااْئِت ِبِهمْ  86
 79 الل ُهم  راب  الن اِس أاْذِهِب البااسا  87
لاْو ُأْهِديا ِإلاي  ُكرااٌع لاقاِبْلتُ  88 ْبُت، وا اجا  96 لاْو ُدِعيُت ِإلاى ُكرااع  ألا
ْذُتُه أاْنزالاُه أاًبا ياْعِني أاباا باْكرلاْو ُكنْ  89 ِلياًل الات خا  38 ُت ُمت ِخًذا ِمْن هاِذِه اأُلم ِة خا
 100 لاْيسا الكاذ اُب ال ِذي ُيْصِلُح باْينا الن اسِ  90
 32 لاْيسا الوااِصُل ِباْلُمكااِفئِ  91
لاى اَّلل ِ ِمنا الدُّعااءِ  92 ْيٌء أاْكراما عا  75 لاْيسا شا
اِء الن ِبيِ   93 لاى ِنسا ةا ملسو هيلع هللا ىلصماا ِغْرُت عا ِديجا لاى خا  49 ، ِإال  عا
 19 ماا ِمْن ُمْسِلم  لاُه أاباوااِن فاُيْصِبُح واُهوا ُمْحِسٌن ِإلاْيِهماا 94
ب   95 صا ب  واالا وا  70 ماا ُيِصيُب الُمْسِلما، ِمْن ناصا
ِميل  ِإال  أان ُه كاا 96  40 نا فاِقيرًا فاأاْغنااُه هللاُ ماا ياْنِقُم اْبُن جا
 62 مااذاا ِعْنداكا ياا ُثمااماةُ  97
تارااُحِمِهمْ  98 ثاُل اْلُمْؤِمِنينا ِفي تاواادِ ِهْم، وا  80 ما
اًبا 99 اًنا وااْحِتسا ، ِإيما ناازاةا ُمْسِلم   106 ماِن ات باعا جا
ب  أاْن ياِصلا أابااُه ِفي قاْبرِِه فاْليا  100  18 ِصْل ِإْخواانا أاِبيِه باْعداهُ ماْن أاحا
اباِتي 101 حا قُّ الن اِس ِبُحْسِن صا  4 ماْن أاحا
ِبيِل هللِا، فاقاْد غازاا 102 اِزًيا ِفي سا ه زا غا  65 ماْن جا
 87 ماْن راأاى ِمْنُكْم ُمْنكارًا فاْلُيغايِ ْرُه ِبياِدهِ  103
طا لاُه ِفي ِرْزقِ  104 ر ُه أاْن ُيْبسا  39 هِ ماْن سا
 16 ِمْن ِصلاِة الر ُجِل أابااُه أاْن ياِصلا ِإْخوااناُه ال ِذينا كاانا ياِصُلُهمْ  105
اٌن فاالا ياُردُّهُ  106 ْيحا لاْيِه را  111 ماْن ُعِرضا عا
ْير  أا  107 ِهدا أاْمرًا فاْلياتاكال ْم ِبخا  48 ْو ِلياْسُكتْ ماْن كاانا ُيْؤِمُن ِباهلِل وااْلياْوِم اْْلِخِر، فاِإذاا شا
مُ  108 ُم الا ُيْرحا  21 ماْن الا ياْرحا
ق كابيِرناا فاليسا ِمن ا 109 ِغيرناا وياعرف حا  33 مان لام يارحْم صا



190 
 

داقاةُ  110 ت ى تاْأُكلاُه الص  ِليا ياِتيًما لاُه مااٌل فاْليات ِجْر لاُه واالا ياْتُرْكُه حا  72 ماْن وا
ْوتا قااِرئ  ياْقراأُ  ِنْمُت، فاراأاْيتُِني 111 ِمْعُت صا ن ِة، فاسا  5 ِفي اْلجا
ْيٌء باْعدا ماْوِتِهماا أابارُُّهماا ِبهِ  112 لاي  ِمْن ِبرِ  أاباواي  شا  17 هاْل باِقيا عا
ِبي ْيها 113 ماا ُيْعِجُبكا ِمْن ذاِلكا لاقاْد راِحماهاا هللا برحمتها صا  28 وا
ي ٌة ُأمُّ  114 ، أاحا كا ْيحا  7 كا وا
اِهِلي ةٌ  115 ، ِإن كا اْمُرٌؤ ِفيكا جا  50 ياا أاباا ذار  
ابا الِفْرداْوسا األاْعلاى 116 ن  اْبناِك أاصا ن ِة، وااِ  اِرثاةا ِإن هاا ِجنااٌن ِفي الجا  66 ياا ُأم  حا
ْجتا  117 و  اِبُر تازا  85 ياا جا
ْنهاا غااِئبٌ  أانااوا  ُتُوفِ ياتْ  ُأمِ ي ِإن   اَّلل ِ  راُسولا  ياا 118  10 عا
 13 ياا راُسولا اَّلل ِ ماْن أابارُّ  119
 42 اشتروا أنفسكم -أو كلمة نحوها  -يا معشر قريش  120
ًدا أاْدُعوُه، قاالا:  121 ُكمْ »ياا ناِبي  اَّلل ِ ماا أاِجُد أاحا  83 «اْرفاُعوا طاعااما
 31 ياُد اْلُمْعِطي اْلُعْلياا، وااْبداْأ ِبماْن تاُعولُ  122
اِئِه، ِفي الل ْيلاِة الوااِحداةِ  123 لاى ِنسا  47 ياُطوُف عا

 



 

 

 



191 
 

.فهرساألعالم:ثالثا 

 الصفحة سماال الرقم
 121 ابن أبي جمرة 1
 68 ابن القيم 2
 56 ابن المنذر 3
 131 ابن باز 4
 67 ابن بطال 5
 91 رير الطبريابن ج 6
 80 ابن حجر 7
 15 الواحدي 8
 147 ابن عثيمين 9
 136 ابن كثير 10
 164 ابن منظور 11
 135 النفراوي 12
 61 األلباني 13
 14 برهان الدين الخوارزمي 14
 43 هللا بن عبد جرير 15
 73 بن ذبيان المازني حاجب 17
 81 الخطابي 18
 135 الدمياطي 19
 152 صفهانيالراغب األ 20
 58 الزجاج 21
 56 الزمخشري 22
 15 بن جؤية ساعدة 23
 79 الرحمن السعدي عبد 25
 89 بن أم مكتوم هللا عبد 26
 91 عكرمة 27
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 الصفحة سماال الرقم
 102 العزيز بن عبد عمر 28
 12 الكسائي 29
 41 مجاهد 30
 134 المناوي 31
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.فهرسالتراجم:رابعا 

 الصفحة سماال الرقم
 161 المنذربن  هللا بن عبد المنذربن  إبراهيم 1
 155 علىبن  هللا بن عبد أحمد 2
 34 زكريابن  إسماعيل 3
 162 مالك األنصارىبن  أنسبن  هللا بن عبد ثمامة 4
 26 هللا األزدى بن عبد زيدبن  حازمبن  جرير 5
 97 المطلب بن عبد أبى طالببن  جعفر 6
 36 مرةبن  الحارث 7
 77 عمارةبن  حرمي 8
 60 إبراهيم الكرمانيبن  حسان 9

 156 أبى الحسنبن  الحسن 10
 31،71،116 زيدبن  أسامةبن  حماد 11
 116 هانىءبن  حميد 12
 117 هالل المهرىبن  مفلحبن  سعدبن  رشدين 13
 121 أبى زائدةبن  زكريا 14
 105 محمد التميمى العنبرىبن  زهير 15
 130 الريان بن الحباببن  زيد 16
 72 أبى عروبةبن  سعيد 17
 64 المسيببن  سعيد 18
 54،53،120،131 سفيان الثوري 19
 97 عيينة الهالليبن  سفيان 20
 88 الفضلبن  سلمة 21
-75 -53 -43 -33 مهرانبن  سليمان 22

124- 143 -149- 
155- 171 

 126 رستمبن  صالح 23
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 الصفحة سماال الرقم
 159 المعافرى مالك المرادىبن  إسماعيلبن  ضمام 24
 138 نصر الباهلىبن  حمادبن  األعلى عبد 25
 118،126 أبى سليمانبن  الملك عبد 26
 58 الرحمن بن عبد عيسىبن  الملك عبد 27
 126 أبى رباحبن  عطاء 28
 37 يعقوب الحرقىبن  الرحمن بن عبد العالء 29
 63 حفص المدائنيبن  علي 30
 38 عبيدبن  علي 31
 102 مروانبن  العزبز عبد بن عمر 32
 114 عمران القطان 33
 139 الوازع الكالبيبن  عبيد هللابن  عاصمبن  عمرو 34
 67 عبيدبن  هللا بن عبد عمرو 35
 137 أبى المغراءبن  فروة 36
 115 مرزوق األغربن  فضيل 37
 36 منفعة الحنفي البصريبن  كليب 38
 48 شيأبي أمية القر بن  فضالةبن  مبارك 39
 108 الصباح اليمانىبن  المثنى 40
 29 يسار المدنىبن  إسحاقبن  محمد 41
 161 زياد القرشى الجمحىبن  محمد 42
 170 عجالن القرشىبن  محمد 43
 119 تدرس القرشىبن  مسلمبن  محمد 44
 57 أبى مزردبن  معاوية 45
 122 حديربن  صالحبن  معاوية 46
 159 العامرى وردان القرشىبن  موسى 47
-71-44-35-31 العوامبن  الزبيربن  عروةبن  هشام 48

73-137 
 113 القاسمبن  بشيربن  هشيم 49
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 الصفحة سماال الرقم
 49 أبى كثير الطائىبن  يحيى 50
 28 يزيد ابن كيسان 51
 59 يزيد مولى المنبعث 52
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.فهرسالشعر:خامسا 

 الصفحة الشاعر البيت الرقم
 15 جؤيةبن  ساعدة رأسها وقد شاب ،رأته على يأس 1
 163 ينسبه أحد لقائللم  هـدايا النـاس بـعضـهـم لبـعض 2
لاع العوجاُء ليست تقيمها 3  73 ذبيان المازنيبن  حاجب هي الضِ 
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.المراجعفهرس:سادسا 

بن ا معاذبن  حبانبن  أحمدبن  حبانبن  محمد ،اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان .1
ترتيب: األمير عالء الدين  ،(هـ354الُبستي )المتوفى:  ،الدارمي ،أبو حاتم ،التميمي ،َمْعبدَ 
 ،مؤسسة الرسالة ،المحقق: شعيب األرنؤوط ،(هـ 739بلبان الفارسي )المتوفى: بن  علي

جزء ومجلد  17) 18عدد األجزاء:  ،م 1988 -هـ  1408 ،الطبعة: األولى ،بيروت
 .(فهارس

علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: بن  أحمد ،أحكام القرآن للجصاص .2
عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر  -المحقق: محمد صادق القمحاوي  ،(هـ370

 .هـ 1405تاريخ الطبع:  ،بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،الشريف
الطبعة األولي  ،أ.د عثمان محمد العبادلة ،آداب الدعاء المستجاب من السنة والكتاب .3

 .غزة -مطبعة البرقوني ،م2005هـ 1426
هللا  عبدأبو  ،المغيرة البخاريبن  إبراهيمبن  إسماعيلبن  محمد ،األدب المفرد للبخاري .4

 ،بيروت –دار البشائر اإلسالمية  ،الباقي عبدالمحقق: محمد فؤاد  ،(هـ256)المتوفى: 
 .1عدد األجزاء:  ،1989 – 1409 ،الطبعة: الثالثة

الملك  بن عبد أبى بكربن  محمدبن  أحمد ،صحيح البخاري إرشاد الساري لشرح .5
المطبعة  ،(هـ923شهاب الدين )المتوفى:  ،أبو العباس ،القسطالني القتيبي المصري

 .10عدد األجزاء:  ،هـ 1323 ،الطبعة: السابعة ،مصر ،الكبرى األميرية
-هـ1404 ،اعة والنشردار النهضة العربية للطب ،د. سناء الخولي ،األسرة والحياة العائلية .6

 .م1984
حجر بن  أحمدبن  محمدبن  عليبن  أبو الفضل أحمد ،اإلصابة في تمييز الصحابة .7

دار  ،الموجود وعلى محمد معوض عبدتحقيق: عادل أحمد  ،(هـ852العسقالني )المتوفى: 
 .8عدد األجزاء:  ،هـ 1415 -الطبعة: األولى  ،بيروت –الكتب العلمية 

 .د. مدحت أبو النصر ،لمفهوم واألنواع وبرنامج الرعايةاإلعاقة الجسمية ا .8
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين  .9

محمد شطا الدمياطي الشافعي بن  عثمان( أبو بكر )المشهور بالبكري ،(بمهمات الدين
 1418 ،الطبعة: األولى ،شر والتوريعالناشر: دار الفكر للطباعة والن ،(هـ1310)المتوفى: 

 .م 1997 -هـ 
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بن  محمدبن  برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم ،االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط .10
المحقق: عالء الدين علي  ،(هـ841خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي )المتوفى: 

وهو دارسة وتحقيق ( الرواة باالختالطوسمى تحقيقه )نهاية االغتباط بمن رمي من  ،رضا
 ،الطبعة: األولى ،القاهرة –الناشر: دار الحديث  ،وزيادات في التراجم على الكتاب

 .1عدد األجزاء:  ،م1988
هللا البكجري المصري  بن عبد قليجبن  مغلطاي ،إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال .11

الرحمن  عبدالمحقق: أبو  ،(هـ762متوفى: عالء الدين )ال ،هللا عبدأبو  ،الحكري الحنفي
 ،الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ،إبراهيمبن  أبو محمد أسامة -محمد بن  عادل

 .12عدد األجزاء:  ،م 2001 -   هـ 1422 ،الطبعة: األولى
 ،(هـ276قتيبة الدينوري )المتوفى: بن  مسلمبن  هللا عبدأبو محمد  ،انظر عيون األخبار .12

 .4عدد األجزاء:  ،هـ 1418تاريخ النشر:  ،بيروت–ر الكتب العلمية دا
استاذ مشارك في الفقه  ،د. ماهر حامد الحولي ،المعاق في الفكر اإلسالمي :بحث بعنوان .13

المنعقد يوم األربعاء  ،معاقونا مشاكل وحلول :بعنوان بحث مقدم لليوم الدراسي ،وأصوله
5/12/2007. 

د.  ،غير المسلمين في ضوء القرآن الكريم والسنة النبويةبحث صلة ذوي القربي من  .14
 .العدد التاسع ،مجلة البحوث والدراسات القرآنية ،محسن سميح الخالدي

حسن ابن بن  أحمدبن  حسنبن  يوسف ،بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم .15
تحقيق  ،(هـ909لمتوفى: ابن ابن الِمْبَرد الحنبلي )ا ،جمال الدين ،الهادي الصالحي عبد

 –بيروت  ،الناشر: دار الكتب العلمية ،الرحمن السويفي عبدوتعليق: الدكتورة روحية 
 .م 1992 -هـ  1413 ،الطبعة: األولى ،لبنان

حيان أثير بن  يوسفبن  عليبن  يوسفبن  أبو حيان محمد ،البحر المحيط في التفسير .16
 ،بيروت –دار الفكر  ،صدقي محمد جميل المحقق: ،(هـ745الدين األندلسي )المتوفى: 

 .هـ 1420الطبعة: 
أحمد الكاساني بن  مسعودبن  أبو بكر ،عالء الدين ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .17

 -هـ 1406 ،الطبعة: الثانية ،الناشر: دار الكتب العلمية ،(هـ587الحنفي )المتوفى: 
 .7عدد األجزاء:  ،م1986

سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: بن  أيوببن  بي بكرأبن  محمد ،بدائع الفوائد .18
 .4عدد األجزاء:  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،(هـ751
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بهادر الزركشي بن  هللا بن عبد هللا بدر الدين محمد عبدأبو  ،البرهان في علوم القرآن .19
 -هـ  1376 ،ولىالطبعة: األ ،المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم ،(هـ794)المتوفى: 

 .4عدد األجزاء: ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه ،م 1957
أبو  ،الرز اق الحسيني بن عبد محم دبن  المؤلف: محم د ،تاج العروس من جواهر القاموس .20

 ،تحقيق: مجموعة من المحققين ،(هـ1205الزابيدي )المتوفى:  ،الملق ب بمرتضى ،الفيض
 .هدايةدار ال

بن  بسطامبن  زيادبن  عونبن  معينبن  أبو زكريا يحيى ،(تاريخ ابن معين )رواية الدوري .21
المحقق: د. أحمد محمد نور  ،(هـ233البغدادي )المتوفى:  ،الرحمن المري بالوالء عبد
حياء التراث اإلسالمي  ،سيف الطبعة:  ،مكة المكرمة -الناشر: مركز البحث العلمي وا 
 .4عدد األجزاء:  ،1979 – 1399 ،األولى

بن  زيادبن  عونبن  معينبن  أبو زكريا يحيى ،(تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي .22
المحقق: د. أحمد  ،(هـ233البغدادي )المتوفى:  ،الرحمن المري بالوالء بن عبد بسطام

 .1عدد األجزاء:  ،دمشق –الناشر: دار المأمون للتراث  ،محمد نور سيف
أبو سعيد )المتوفى:  ،يونس الصدفيبن  أحمدبن  الرحمن عبد ،يونس المصريتاريخ ابن  .23

عدد األجزاء:  ،هـ 1421 ،الطبعة: األولى ،بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية ،(هـ347
2. 

بن  أيوببن  محمدبن  أحمدبن  عثمانبن  أحمدبن  أبو حفص عمر ،تاريخ أسماء الثقات .24
 ،المحقق: صبحي السامرائي ،(هـ385شاهين )المتوفى: أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن 

 .1عدد األجزاء:  ،1984 – 1404 ،الطبعة: األولى ،الكويت –الناشر: الدار السلفية 
بن  أحمدبن  عثمانبن  أحمدبن  أبو حفص عمر ،تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين .25

المحقق:  ،(هـ385: أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين )المتوفىبن  أيوببن  محمد
 .1عدد األجزاء:  ،م1989هـ/1409 ،الطبعة: األولى ،الرحيم محمد أحمد القشقري عبد

بن  أحمدبن  هللا محمد عبدشمس الدين أبو  ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم .26
 ،المحقق: الدكتور بشار عو اد معروف ،(هـ748َقاْيماز الذهبي )المتوفى: بن  عثمان

 .15عدد األجزاء:  ،م 2003 ،الطبعة: األولى ،اشر: دار الغرب اإلسالميالن
بن  أحمدبن  هللا محمد عبدشمس الدين أبو  ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم .27

 ،المحقق: الدكتور بشار عو اد معروف ،(هـ748َقاْيماز الذهبي )المتوفى: بن  عثمان
 .15عدد األجزاء:  ،م 2003 ،بعة: األولىالط ،الناشر: دار الغرب اإلسالمي
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 ،(هـ261صالح العجلى الكوفى )المتوفى: بن  هللا بن عبد أبو الحسن أحمد ،تاريخ الثقات .28
 .1عدد األجزاء:  ،م1984-هـ1405الطبعة: الطبعة األولى  ،الناشر: دار الباز

هللا  عبدأبو  ،اريالمغيرة البخبن  إبراهيمبن  إسماعيلبن  المؤلف: محمد ،التاريخ الكبير .29
طبع تحت  ،الدكن –حيدر آباد  ،الطبعة: دائرة المعارف العثمانية ،(هـ256)المتوفى: 

 .8عدد األجزاء:  ،المعيد خان عبدمراقبة: محمد 
هللا )المتوفى:  عبدأبو  ،المغيرة البخاريبن  إبراهيمبن  إسماعيلبن  محمد ،التاريخ الكبير .30

طبع تحت مراقبة: محمد  ،الدكن –حيدر آباد  ،العثمانية الطبعة: دائرة المعارف ،(هـ256
 .8عدد األجزاء:  ،المعيد خان عبد

مهدي الخطيب البغدادي بن  أحمدبن  ثابتبن  عليبن  أبو بكر أحمد ،تاريخ بغداد .31
الناشر: دار الغرب اإلسالمي  ،المحقق: الدكتور بشار عواد معروف ،(هـ463)المتوفى: 

 .16عدد األجزاء:  ،م 2002 -هـ 1422 ،لىالطبعة: األو  ،بيروت –
 ،«تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير  .32

الدار  ،(هـ1393 :عاشور التونسي )المتوفىبن  محمد الطاهربن  محمدبن  محمد الطاهر
في  8)والجزء رقم  30 :عدد األجزاء ،هـ 1984سنة النشر:  ،تونس –التونسية للنشر 

 .(قسمين
الرحيم  بن عبد الرحمن عبدأبو العال محمد  ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .33

 .10عدد األجزاء:  ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،(هـ1353المباركفورى )المتوفى: 
الحسين الكردي الرازياني بن  الرحيم بن عبد أحمد ،تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل .34

 ،هللا نوارة عبدالمحقق:  ،(هـ826ابن العراقي )المتوفى:  ،أبو زرعة ولي الدين ،المصري ثم
 .1عدد األجزاء:  ،الرياض –الناشر: مكتبة الرشد 

 .6عدد األجزاء:  ،م.1979 -هـ 1399 ،دار الفكر ،السالم محمد هارون عبدتحقيق:  .35
 .موقع وزارة األوقاف المصرية ،تراجم موجزة لألعالم .36
بن  أبو الوليد سليمان ،ديل والتجريح ، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيحالتع .37

 ،(هـ474وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي )المتوفى: بن  أيوببن  سعدبن  خلف
الطبعة:  ،الرياض –الناشر: دار اللواء للنشر والتوزيع  ،المحقق: د. أبو لبابة حسين

 .3جزاء: عدد األ ،1986 – 1406 ،األولى
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بن  محمدبن  عليبن  أبو الفضل أحمد ،تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس .38
 ،عبدهللا القريوتيبن  المحقق: د. عاصم ،(هـ852حجر العسقالني )المتوفى: بن  أحمد

 .1عدد األجزاء:  ،1983 – 1403 ،الطبعة: األولى ،عمان –الناشر: مكتبة المنار 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي بن  عمربن  بو الفداء إسماعيلأ ،تفسير ابن كثير .39

 ،الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ،محمد سالمةبن  تحقيق: سامي ،(هـ774)المتوفى: 
 .8عدد األجزاء:  ،م 1999 -هـ 1420الطبعة: الثانية 

بن  عمربن  هللا عبدناصر الدين أبو سعيد ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل)تفسير البيضاوي  .40
 ،الرحمن المرعشلي عبدتحقيق: محمد  ،(هـ685محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى: 

 .هـ 1418 -الطبعة: األولى  ،بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي 
بن  عمروبن  أبو القاسم محمود ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،تفسير الزمخشري .41

 ،بيروت –الناشر: دار الكتاب العربي  ،(هـ538لمتوفى: الزمخشري جار هللا )ا ،أحمد
 .4عدد األجزاء:  ،هـ 1407 -الطبعة: الثالثة 

 .تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر .42
حبيب البصري بن  محمدبن  محمدبن  أبو الحسن علي ،تفسير الماوردي = النكت والعيون .43

بن  المقصود عبدق: السيد ابن المحق ،(هـ450الشهير بالماوردي )المتوفى:  ،البغدادي
 .6عدد األجزاء:  ،لبنان/بيروت -دار الكتب العلمية  ،الرحيم عبد

حجر العسقالني بن  أحمدبن  محمدبن  عليبن  أبو الفضل أحمد ،تقريب التهذيب .44
 ،الطبعة: األولى ،سوريا –الناشر: دار الرشيد  ،المحقق: محمد عوامة ،(هـ852)المتوفى: 

 .1د األجزاء: عد ،1986 – 1406
حجر العسقالني بن  أحمدبن  محمدبن  عليبن  أبو الفضل أحمد ،تهذيب التهذيب .45

الطبعة: الطبعة  ،الهند ،الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية ،(هـ852)المتوفى: 
 .12عدد األجزاء:  ،هـ1326 ،األولى

جمال  ،الحجاج أبو ،يوسفبن  الرحمن بن عبد يوسف ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال .46
المحقق: د. بشار  ،(هـ742الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )المتوفى: 

 ،1980 – 1400 ،الطبعة: األولى ،بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة  ،عواد معروف
 .35عدد األجزاء: 
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 ،(هـ370أبو منصور )المتوفى:  ،األزهري الهرويبن  أحمدبن  محمد ،تهذيب اللغة .47
 ،الطبعة: األولى ،بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،تحقيق: محمد عوض مرعب

 .8عدد األجزاء:  ،م2001
 .2009د. تاعوينات علي ‘ التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي  .48
بن  تاج العارفينبن  الرؤوف عبدزين الدين محمد المدعو ب ،التوقيف على مهمات التعاريف .49

الناشر: عالم  ،(هـ1031دادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: زين العابدين الحبن  علي
عدد  ،م1990-هـ1410 ،الطبعة: األولى ،القاهرة-الخالق ثروت عبد 38الكتب 
 .1األجزاء:

هللا السعدي  بن عبد ناصربن  الرحمن عبد ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان .50
الطبعة:  ،مؤسسة الرسالة ،معال اللويحقبن  الرحمن عبدالمحقق:  ،(هـ1376)المتوفى: 

 .1عدد األجزاء:  ،م 2000-هـ 1420األولى 
 ،الدارمي ،أبو حاتم ،التميمي ،َمْعبدَ بن  معاذبن  حبانبن  أحمدبن  حبانبن  محمد ،الثقات .51

تحت  ،طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية ،(هـ354الُبستي )المتوفى: 
الناشر: دائرة  ،المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية عبدر محمد مراقبة: الدكتو 

عدد  ،1973=   ه 1393 ،الطبعة: األولى ،المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند
 .9األجزاء: 

 ،غالب اآلمليبن  كثيربن  يزيدبن  جريربن  المؤلف: محمد ،جامع البيان في تأويل القرآن .52
 ،مؤسسة الرسالة ،المحقق: أحمد محمد شاكر ،(هـ310لمتوفى: أبو جعفر الطبري )ا

 .24عدد األجزاء:  ،م 2000 -هـ  1420 ،الطبعة: األولى
مسلم المصري القرشي بن  وهببن  هللا عبدأبو محمد  ،الجامع في الحديث البن وهب .53

أستاذ الحديث  ،المحقق: د مصطفى حسن حسين محمد أبو الخير ،(هـ197)المتوفى: 
الطبعة:  ،الرياض –دار ابن الجوزي  ،القاهرة –كلية أصول الدين  -مه المساعد وعلو 

 .1عدد األجزاء:  ،م 1995 -هـ  1416األولى 
فرح بن  أبي بكربن  أحمدبن  هللا محمد عبدأبو  ،الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي .54

أحمد البردوني تحقيق:  ،(هـ671األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 
براهيم أطفيش  ،م 1964 -هـ 1384 ،الطبعة: الثانية ،القاهرة –دار الكتب المصرية  ،وا 
 .(مجلدات 10جزءا )في  20عدد األجزاء: 
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حميد األزدي بن  فتوحبن  هللا بن عبد فتوحبن  محمد ،جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس .55
الناشر: الدار المصرية  ،(هـ488المتوفى: أبي نصر )بن  هللا عبدالميورقي الَحِميدي أبو 

 .م 1966عام النشر:  ،القاهرة –للتأليف والنشر 
 ،الحنظلي ،المنذر التميميبن  إدريسبن  محمدبن  الرحمن عبدأبو محمد  ،الجرح والتعديل .56

 -الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  ،(هـ327الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 
هـ  1271 ،الطبعة: األولى ،بيروت –الهند دار إحياء التراث العربي  –د الدكن بحيدر آبا
 .م 1952

أحمد المعروف بن  مصطفىبن  أحمدبن  محمد ،خاتم النبيين صلى هللا عليه وآله وسلم .57
عدد  ،هـ 1425عام النشر:  ،القاهرة –دار الفكر العربي  ،(هـ1394بأبي زهرة )المتوفى: 

 .3األجزاء: 
تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال )وعليه إتحاف الخاصة بتصحيح خالصة  .58

بن  أحمد ،(صالح الدين الكوكباني الصنعانيبن  الخالصة للعالمة الحافظ البارع علي
صفي الدين  ،العليم الخزرجي األنصاري الساعدي اليمني بن عبد أبي الخيربن  هللا عبد

الناشر: مكتب المطبوعات  ،اح أبو غدةالفت عبدالمحقق:  ،(هـ923)المتوفى: بعد 
 .1عدد األجزاء:  ،هـ 1416 ،الطبعة: الخامسة ،بيروت/حلب -اإلسالمية/دار البشائر 

المكتب الجامعي  ،الطبعة األولي ،إقبال محمد بشير وآخرون ،ديناميكية العالقات األسرية .59
 .الحديث

بن  أحمدبن  محمد هللا عبدشمس الدين أبو  ،ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق .60
محمود الحاجي بن  المحقق: محمد شكور ،(هـ748َقاْيماز الذهبي )المتوفى: بن  عثمان

 ،م1986 -هـ 1406 ،الطبعة: األولى ،الزرقاء –الناشر: مكتبة المنار  ،أمرير المياديني
 .1عدد األجزاء: 

ولى أبو الفداء مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي ، المبن  إسماعيل حقي ،روح البيان .61
 .بيروت –الناشر: دار الفكر  ،(هـ1127)المتوفى: 

سعد شمس الدين ابن قيم بن  أيوببن  أبي بكربن  محمد ،زاد المعاد في هدي خير العباد .62
 ،الكويت ،مكتبة المنار اإلسالمية -بيروت  ،مؤسسة الرسالة ،(هـ751الجوزية )المتوفى: 

 .5عدد األجزاء:  ،م1994هـ /1415الطبعة: السابعة والعشرون ، 
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وماجة اسم أبيه يزيد  ،يزيد القزوينيبن  هللا محمد عبدابن ماجة أبو  ،سنن ابن ماجه .63
فيصل  -دار إحياء الكتب العربية  ،الباقي عبدتحقيق: محمد فؤاد  ،(هـ273)المتوفى: 

 .2عدد األجزاء:  ،عيسى البابي الحلبي
عمرو بن  شدادبن  بشيربن  إسحاقبن  األشعثبن  أبو داود سليمان ،سنن أبي داود .64

ِجْستاني )المتوفى:  المكتبة  ،الحميد عبدالمحقق: محمد محيي الدين  ،(هـ275األزدي السِ 
 .4عدد األجزاء:  ،بيروت –صيدا  ،العصرية

بن  النعمانبن  مسعودبن  مهديبن  أحمدبن  عمربن  أبو الحسن علي ،سنن الدارقطني .65
المنعم  عبدحسن  ،تحقيق: شعيب االرنؤوط ،(هـ385المتوفى: دينار البغدادي الدارقطني )

الطبعة:  ،لبنان –بيروت  ،مؤسسة الرسالة ،أحمد برهوم ،اللطيف حرز هللا عبد ،شلبي
 .5عدد األجزاء:  ،م 2004 -هـ  1424 ،األولى

بن  أبو داود سليمان ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل .66
ِجْستاني )المتوفى: بن  شدادبن  بشيربن  إسحاقبن  شعثاأل  ،(هـ275عمرو األزدي السِ 

 ،الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المحقق: محمد علي قاسم العمري
عدد  ،م1983هـ/1403 ،الطبعة: األولى ،المملكة العربية السعودية ،المدينة المنورة

 .1األجزاء: 
َقاْيماز الذهبي بن  عثمانبن  أحمدبن  هللا محمد عبدشمس الدين أبو  ،الءسير أعالم النب .67

 ،مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط :المحقق ،(هـ748 :)المتوفى
 23) 25 :عدد األجزاء ،م 1985/هـ 1405 ،الثالثة :الطبعة ،مؤسسة الرسالة :الناشر

 .(ومجلدان فهارس
كثير بن  عمربن  أبو الفداء إسماعيل ،(بداية والنهاية البن كثيرالسيرة النبوية )من ال .68

الناشر: دار المعرفة  ،الواحد عبدتحقيق: مصطفى  ،(هـ774القرشي الدمشقي )المتوفى: 
 .م 1976 -هـ  1395عام النشر:  ،لبنان –للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 

سويلم أبو ُشهبة )المتوفى: بن  دمحمبن  محمد ،السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة .69
 .2عدد األجزاء:  ،هـ 1427 -الطبعة: الثامنة  ،دمشق –دار القلم  ،(هـ1403

كثير القرشي الدمشقي )المتوفى: بن  عمربن  أبو الفداء إسماعيل ،السيرة النبوية البن كثير .70
 –يروت دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ب ،الواحد عبدتحقيق: مصطفى  ،(هـ774
 .م 1976 -هـ  1395عام النشر:  ،لبنان
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 ،أبو محمد ،أيوب الحميري المعافريبن  هشامبن  الملك عبد ،السيرة النبوية البن هشام .71
براهيم األبياري و  ،(هـ213جمال الدين )المتوفى:  الحفيظ  عبدتحقيق: مصطفى السقا وا 

 ،الطبعة: الثانية ،مصرشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ب ،الشلبي
 .2عدد األجزاء:  ،م 1955 -هـ 1375

الفراء البغوي الشافعي بن  محمدبن  مسعودبن  أبو محمد الحسين ،حيي السنة ،شرح السنة .72
 -المكتب اإلسالمي  ،محمد زهير الشاويش-تحقيق: شعيب األرنؤوط ،(هـ516)المتوفى: 

 .15عدد األجزاء:  ،م1983 -هـ 1403 ،الطبعة: الثانية ،بيروت ،دمشق
دار  ،(هـ1421محمد العثيمين )المتوفى: بن  صالحبن  محمد ،شرح رياض الصالحين .73

 .6عدد األجزاء:  ،هـ 1426الطبعة:  ،الرياض ،الوطن للنشر
الناشر:  ،(هـ1421محمد العثيمين )المتوفى: بن  صالحبن  محمد ،شرح رياض الصالحين .74

 .6عدد األجزاء:  ،هـ 1426الطبعة:  ،الرياض ،دار الوطن للنشر
 ،مصباح الزجاجة)شروح 3مجموع من  ،(116)ص:  شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره .75

 1296الغني المجددي الحنفي )ت  عبدلمحمد  ،إنجاح الحاجة ،(هـ 911للسيوطي )ت 
الرحمن الحنفي  بن عبد لفخر الحسن ،ما يليق من حل اللغات وشرح المشكالت ،(هـ

 .1عدد األجزاء:  ،كراتشي –الناشر: قديمي كتب خانة  ،(ـه 1315الكنكوهي )
حسين الغيتابى بن  أحمدبن  موسىبن  أحمدبن  أبو محمد محمود ،شرح سنن أبي داود .76

إبراهيم بن  المحقق: أبو المنذر خالد ،(هـ855الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 
عدد األجزاء:  ،م 1999-ـ ه 1420 ،الطبعة: األولى ،الرياض –مكتبة الرشد  ،المصري

7. 
حمد العباد بن  هللا بن عبد المحسن بن عبد حمدبن  المحسن عبد ،شرح سنن أبي داود .77

 .البدر
الملك )المتوفى:  بن عبد خلفبن  ابن بطال أبو الحسن علي ،شرح صحيح البخاري .78

 ،السعودية -دار النشر: مكتبة الرشد  ،إبراهيمبن  تحقيق: أبو تميم ياسر ،(هـ449
 .10عدد األجزاء:  ،م2003 -هـ 1423 ،الطبعة: الثانية ،الرياض

الملك  بن عبد خلفبن  ابن بطال أبو الحسن علي ،شرح صحيح البخاري البن بطال .79
 ،الرياض ،السعودية -مكتبة الرشد  ،إبراهيمبن  تحقيق: أبو تميم ياسر ،(هـ449)المتوفى: 

 .10ء: عدد األجزا ،م2003 -هـ 1423 ،الطبعة: الثانية
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سعيد الحميرى اليمني )المتوفى: بن  نشوان ،شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم .80
د يوسف  -علي اإلرياني بن  مطهر -هللا العمري  بن عبد المحقق: د حسين ،(هـ573

 -دار الفكر )دمشق  ،(لبنان -الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت  ،هللا عبدمحمد 
مجلد )في ترقيم  11عدد األجزاء:  ،م 1999 -هـ  1420 ،ىالطبعة: األول ،(سورية

 .ومجلد للفهارس ،(مسلسل واحد
 ،المغيرة البخاريبن  إبراهيمبن  إسماعيلبن  محمد ،صحيح األدب المفرد لإلمام البخاري .81

دار الصديق للنشر  ،تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني ،(هـ256هللا )المتوفى:  عبدأبو 
 .1عدد األجزاء:  ،م 1997 -هـ  1418 ،عة: الرابعةالطب ،والتوزيع

 ،المغيرة البخاريبن  إبراهيمبن  إسماعيلبن  محمد ،صحيح األدب المفرد لإلمام البخاري .82
 ،حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين األلباني ،(هـ256هللا )المتوفى:  عبدأبو 

عدد  ،م 1997 -هـ  1418 ،عةالطبعة: الراب ،الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع
 .1األجزاء: 

وسننه  ملسو هيلع هللا ىلصالمسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا  ،صحيح البخاري .83
ناصر بن  تحقيق: محمد زهير ،إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفيبن  محمد ،وأيامه
حمد فؤاد الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم م ،الناصر

 .9عدد األجزاء:  ،هـ1422 ،الطبعة: األولى( الباقي عبد
المسمى المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا  ،صحيح مسلم .84

محمد  :تحقيق ،(هـ261الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: بن  مسلم ،ملسو هيلع هللا ىلص
 .5عدد األجزاء:  ،بيروت –عربي الناشر: دار إحياء التراث ال ،الباقي عبدفؤاد 

 –الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع  ،محمد علي الصابوني ،صفوة التفاسير .85
 .3عدد األجزاء:  ،م 1997 -هـ  1417 ،الطبعة: األولى ،القاهرة

 .صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة .86
 ،مكتبة دار المنهاج ،ريع النغيمشيسبن  فهد ،صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة .87

 .هـ 1433الطبعة األولي  ،للنشر والتوزيع
بن  مهديبن  أحمدبن  عمربن  أبو الحسن علي ،الضعفاء الضعفاء والمتروكون .88

المحقق: د.  ،(هـ385دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: بن  النعمانبن  مسعود
الناشر: مجلة  ،الحديث بالجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد بكلية ،الرحيم محمد القشقري عبد

 -شعبان  -رجب  ،59العدد  (:1الطبعة: جزء ) ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
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 -هـ  1403ذو الحجة  -ذو القعدة  -شوال  ،60العدد  (:2جزء ) -هـ  1403رمضان 
 3على  عدد األجزاء: ُنشر ،هـ 1404ذو الحجة  -رجب  ،64 - 63العدد  (:3جزء )

 .أعداد في مجلة الجامعة اإلسالمية
النسائي  ،علي الخراسانيبن  شعيببن  الرحمن أحمد عبدأبو  ،الضعفاء والمتروكون .89

الطبعة:  ،حلب –الناشر: دار الوعي  ،المحقق: محمود إبراهيم زايد ،(هـ303)المتوفى: 
 .1عدد األجزاء:  ،هـ1396 ،األولى

محمد الجوزي بن  عليبن  الرحمن عبدأبو الفرج جمال الدين  ،الضعفاء والمتروكون .90
 ،بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية  ،هللا القاضي عبدالمحقق:  ،(هـ597)المتوفى: 

 .3عدد األجزاء:  ،1406 ،الطبعة: األولى
البغدادي  ،البصري ،منيع الهاشمي بالوالءبن  سعدبن  هللا محمد عبدأبو  ،الطبقات الكبرى .91

الناشر: دار  ،القادر عطا عبدتحقيق: محمد  ،(هـ230عد )المتوفى: المعروف بابن س
 .8عدد األجزاء:  ،م 1990 -هـ  1410 ،الطبعة: األولى ،بيروت –الكتب العلمية 

بن  أحمدبن  موسىبن  أحمدبن  أبو محمد محمود ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري .92
الناشر: دار إحياء التراث  ،(هـ855حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 

 .12×  25عدد األجزاء:  ،بيروت –العربي 
سالم بن  أحمدبن  أبو العون محمد ،شمس الدين ،غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب .93

 ،الثانية :الطبعة ،مصر –مؤسسة قرطبة  :الناشر ،(هـ1188 :السفاريني الحنبلي )المتوفى
 .2 :عدد األجزاء ،م1993/هـ 1414

الخطاب البستي المعروف بن  إبراهيمبن  محمدبن  أبو سليمان حمد ،غريب الحديث .94
القيوم  عبدالكريم إبراهيم الغرباوي، وخرج أحاديثه:  عبد ،(هـ388بالخطابي )المتوفى: 

 .3عدد األجزاء:  ،م1982 -هـ 1402الطبعة:  ،الناشر: دار الفكر ،رب النبي عبد
 ،حجر أبو الفضل العسقالني الشافعيبن  عليبن  أحمد ،فتح الباري شرح صحيح البخاري .95

 ،الباقي عبدرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد  ،1379 ،بيروت -الناشر: دار المعرفة 
 .13عدد األجزاء: 

الطبعة  ،دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر ،د. حسين حرب( أفالطون)الفكر اليوناني  .96
 .م 1990األولي 
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بن  (غانم )أو غنيمبن  المؤلف: أحمد ،واني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه الد .97
الناشر: دار  ،(هـ1126شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي )المتوفى:  ،سالم ابن مهنا

 .2عدد األجزاء:  ،م1995 -هـ 1415تاريخ النشر:  ،الطبعة: بدون طبعة ،الفكر
تاج بن  الرؤوف عبدين الدين محمد المدعو بز  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير .98

 ،(هـ1031زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: بن  عليبن  العارفين
 .6عدد األجزاء:  ،1356 ،الطبعة: األولى ،مصر –المكتبة التجارية الكبرى 

ار الفكر. الناشر: د ،المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا .99
 .1عدد األجزاء: ،م 1988هـ =  1408الطبعة: الثانية  ،سورية –دمشق 

 ،(هـ817يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى: بن  مجد الدين أبو طاهر محمد ،القاموس المحيط .100
 ،بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي ،تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

 ،الطبعة: الثامنة ،لبنان –بيروت  ،والنشر والتوزيعالناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة 
 .1عدد األجزاء:  ،م 2005 -هـ  1426

 .القول المبين في سيرة سيد المرسلين .101
بن  هللا محمد عبدشمس الدين أبو  ،الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .102

عوامة أحمد محمد  المحقق: محمد ،(هـ748َقاْيماز الذهبي )المتوفى: بن  عثمانبن  أحمد
الطبعة:  ،جدة ،مؤسسة علوم القرآن -الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية  ،نمر الخطيب

 .م 1992 -هـ  1413 ،األولى
عاصم بن  البر بن عبد محمدبن  هللا بن عبد أبو عمر يوسف ،الكافي في فقه أهل المدينة .103

 ،أحيد ولد ماديك الموريتاني المحقق: محمد محمد ،(هـ463النمري القرطبي )المتوفى: 
 ،الطبعة: الثانية ،المملكة العربية السعودية ،الرياض ،الناشر: مكتبة الرياض الحديثة

 .2عدد األجزاء:  ،م1980هـ/1400
تحقيق:  ،(هـ365عدي الجرجاني )المتوفى: بن  أبو أحمد ،الكامل في ضعفاء الرجال .104

 ،الفتاح أبو سنة عبدي تحقيقه: شارك ف ،علي محمد معوض-الموجود عبدعادل أحمد 
 .م1997هـ1418 ،الطبعة: األولى ،لبنان-بيروت -الناشر: الكتب العلمية 

 ،(هـ816علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى: بن  محمدبن  علي ،كتاب التعريفات .105
الناشر: دار الكتب العلمية  ،تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر

 .1عدد األجزاء:  ،م1983-هـ 1403الطبعة: األولى  ،نانلب–بيروت 
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تميم الفراهيدي البصري بن  عمروبن  أحمدبن  الرحمن الخليل عبدأبو  ،كتاب العين .106
الناشر: دار  ،د إبراهيم السامرائي ،المخزومي ،المحقق: د مهدي ،(هـ170)المتوفى: 

 .8عدد األجزاء:  ،ومكتبة الهالل
أبو  ،محمد الخطيببن  أحمدبن  بركات ،فة من الرواة الثقاتالكواكب النيرات في معر  .107

 ،رب النبي عبدالقيوم  عبدالمحقق:  ،(هـ929زين الدين ابن الكيال )المتوفى:  ،البركات
 .2عدد األجزاء:  ،م1981الطبعة: األولى ـ  ،الناشر: دار المأمون ـ بيروت

دين ابن منظور األنصاري جمال ال ،أبو الفضل ،علىبن  مكرمبن  محمد ،لسان العرب .108
 -الطبعة: الثالثة  ،بيروت –الناشر: دار صادر  ،(هـ711الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: 

 .15عدد األجزاء:  ،هـ 1414
حجر العسقالني )المتوفى: بن  أحمدبن  محمدبن  عليبن  أبو الفضل أحمد ،لسان الميزان .109

لناشر: مؤسسة األعلمي للمطبوعات ا ،الهند –المحقق: دائرة المعرف النظامية  ،(هـ852
 .7عدد األجزاء:  ،م1971هـ /1390 ،الطبعة: الثانية ،لبنان –بيروت 

حجر العسقالني )المتوفى: بن  أحمدبن  محمدبن  عليبن  أبو الفضل أحمد ،لسان الميزان .110
 ،الطبعة: األولى ،الناشر: دار البشائر اإلسالمية ،الفتاح أبو غدة عبدالمحقق:  ،(هـ852
 .العاشر فهارس ،10عدد األجزاء:  ،م 2002

الدار  2003ط ،محمود حسن اسماعيل .د‘ مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير  .111
 .العالمية للنشر والتوزيع

 ،(هـ483أبي سهل شمس األئمة السرخسي )المتوفى: بن  أحمدبن  محمد ،المبسوط .112
 ،م1993-هـ1414خ النشر: تاري ،الطبعة: بدون طبعة ،بيروت –الناشر: دار المعرفة 

 .30عدد األجزاء: 
-هـ1400- 1ط –دار األرقم الكويت  -د. محمد أمين المصري ،المجتمع االسالمي .113

 .م1980
بن  حبانبن  أحمدبن  حبانبن  محمد ،المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين .114

المحقق: محمود  ،(هـ354الُبستي )المتوفى:  ،الدارمي ،أبو حاتم ،التميمي ،َمْعبدَ بن  معاذ
 .3عدد األجزاء:  ،هـ1396 ،الطبعة: األولى ،حلب –الناشر: دار الوعي  ،إبراهيم زايد

َواِئِد َوَمْنَبُع الَفَواِئدِ  .115 سليمان الهيثمي بن  أبي بكربن  أبو الحسن نور الدين علي ،َمْجَمُع الزا
الناشر: َداُر الَمْأُمون  ،سليم أسد الد ارانيَحقاَقُه َوَخراَج َأَحاِديَثُه: حسين  ،(هـ807)المتوفى: 

 .2عدد األجزاء:  ،ِللتَُّراثِ 
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أبو الحسين  ،زكرياء القزويني الرازيبن  فارسبن  أحمد ،مجمل اللغة البن فارس .116
دار النشر: مؤسسة  ،المحسن سلطان عبددراسة وتحقيق: زهير  ،(هـ395)المتوفى: 

 .2عدد األجزاء:  ،م 1986 -هـ  1406 -الطبعة الثانية  ،بيروت –الرسالة 
 .هـ1419صفر  17بتاريخ  1645العدد  ،نشر في مجلة الدعوة ،مجموع فتاوى ابن باز .117
 ،هـ[458سيده المرسي ]ت: بن  إسماعيلبن  أبو الحسن علي ،المحكم والمحيط األعظم .118

 ،الطبعة: األولى ،بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية  ،الحميد هنداوي عبدالمحقق: 
 .(مجلد للفهارس 10) 11عدد األجزاء:  ،م 2000 -هـ  1421

القادر الحنفي الرازي  بن عبد أبي بكربن  هللا محمد عبدزين الدين أبو  ،مختار الصحاح .119
الدار  -الناشر: المكتبة العصرية  ،المحقق: يوسف الشيخ محمد ،(هـ666)المتوفى: 
 .1عدد األجزاء:  ،م1999/هـ1420 ،الطبعة: الخامسة ،صيدا –بيروت  ،النموذجية

هللا الدمشقي العالئي  بن عبد كيكلديبن  صالح الدين أبو سعيد خليل ،المختلطين .120
 ،الباسط مزيد عبدعلي  ،المطلب عبدالمحقق: د. رفعت فوزي  ،(هـ761)المتوفى: 

عدد األجزاء:  ،م1996 -هـ 1417 ،الطبعة: األولى ،القاهرة –الناشر: مكتبة الخانجي 
1. 

ياك نستعين عبدارج السالكين بين منازل إياك نمد .121 سعد بن  أيوببن  أبي بكربن  محمد ،وا 
 ،المحقق: محمد المعتصم باهلل البغدادي ،(هـ751شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

عدد  ،م1996 -هـ  1416 ،الطبعة: الثالثة ،بيروت –الناشر: دار الكتاب العربي 
 .3األجزاء: 

 ،مكتبة الكتاني اربد‘ د عصام سليمان الموسى .تصال الجماهيريالمدخل في اال .122
 .1998ط

 .مراحل تكوين األسرة عطية صقر .123
هالل بن  عيسىبن  يحيىبن  المثُنىبن  عليبن  أبو يعلى أحمد ،مسند أبي يعلى .124

الناشر: دار المأمون  ،المحقق: حسين سليم أسد ،(هـ307الموصلي )المتوفى:  ،التميمي
 .13عدد األجزاء:  ،1984 – 1404 ،الطبعة: األولى ،قدمش –للتراث 

أسد بن  هاللبن  حنبلبن  محمدبن  هللا أحمد عبدأبو  ،حنبلبن  مسند اإلمام أحمد .125
إشراف: د  ،وآخرون ،عادل مرشد -تحقيق: شعيب األرنؤوط  ،(هـ241الشيباني )المتوفى: 

 .م2001 -هـ  1421 ،األولىالطبعة:  ،مؤسسة الرسالة ،المحسن التركي بن عبد هللا عبد
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أبو  ،علي الفيومي ثم الحمويبن  محمدبن  أحمد ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .126
)في  2عدد األجزاء:  ،بيروت –الناشر: المكتبة العلمية  ،(هـ770العباس )المتوفى: نحو 

 .(مجلد واحد وترقيم مسلسل واحد
بن  عثمانبن  إبراهيمبن  محمدبن  هللا عبد ،أبي شيبةبن  أبو بكر ،مصنف ابن أبي شيبة .127

 –مكتبة الرشد  ،المحقق: كمال يوسف الحوت ،(هـ235خواستي العبسي )المتوفى: 
 .7عدد األجزاء:  ،1409 ،الطبعة: األولى ،الرياض

بن  أحمدبن  محمدبن  عليبن  أبو الفضل أحمد ،المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية .128
رسالة علمية قدمت لجامعة اإلمام ( 17المحقق: ) ،(هـ852لمتوفى: حجر العسقالني )ا

الناشر: دار  ،العزيز الشثري بن عبد ناصربن  تنسيق: د. سعد ،سعودبن  محمد
 .19عدد األجزاء:  ،هـ1419 ،الطبعة: األولى ،السعودية –دار الغيث  ،العاصمة

شمس  ،هللا عبدأبو  ،ل البعليأبي الفضبن  أبي الفتحبن  محمد ،المطلع على ألفاظ المقنع .129
الناشر:  ،المحقق: محمود األرناؤوط وياسين محمود الخطيب ،(هـ709الدين )المتوفى: 

 .1عدد األجزاء: ،م 2003 -هـ 1423الطبعة: الطبعة األولى  ،مكتبة السوادي للتوزيع
 ،(هـ311أبو إسحاق الزجاج )المتوفى:  ،سهلبن  السريبن  إبراهيم ،معاني القرآن وا عرابه .130

 .5عدد األجزاء:  ،م 1988 -هـ  1408الطبعة األولى  ،بيروت –عالم الكتب 
 ،(هـ 384 :عمران المرزباني )المتوفىبن  لإلمام أبي عبيد هللا محمد ،معجم الشعراء .131

 ،دار الكتب العلمية ،مكتبة القدسي :الناشر ،كرنكو .األستاذ الدكتور ف :بتصحيح وتعليق
 .1 :عدد األجزاء ،م 1982 -هـ  1402 ،الثانية :ةالطبع ،لبنان –بيروت 

 ،محمد زيادة الفالوجي األثريبن  أكرم ،المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري .132
 ،دار ابن عفان -األردن  ،الناشر: الدار األثرية ،الحميد األثري عبدتقديم: علي حسن 

 .()في ترقيم مسلسل واحد 2عدد األجزاء:  ،القاهرة
( هـ1424الحميد عمر )المتوفى:  عبدد أحمد مختار  ،م اللغة العربية المعاصرةمعج .133

عدد  ،م 2008 -هـ  1429 ،الطبعة: األولى ،الناشر: عالم الكتب ،بمساعدة فريق عمل
 .في ترقيم مسلسل واحد( ومجلد للفهارس 3) 4األجزاء: 

الناشر: دار  ،وأخرون/إبراهيم مصطفى ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط .134
 .الدعوة

الناشر:  ،حامد صادق قنيبي -محمد رواس قلعجي  ،معجم لغة الفقهاء ،معجم لغة الفقهاء .135
 .م 1988 -هـ  1408 ،الطبعة: الثانية ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع
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أبي شيبة بن  المديني وأبي بكربن  معين وفيه عن عليبن  معرفة الرجال عن يحيى .136
أبو زكريا  ،محرزبن  القاسمبن  محمدبن  رواية أحمد/نمير وغيرهمبن  هللا بن عبد دومحم
البغدادي  ،الرحمن المري بالوالء بن عبد بسطامبن  زيادبن  عونبن  معينبن  يحيى

الناشر: مجمع اللغة  ،المحقق: الجزء األول: محمد كامل القصار ،(هـ233)المتوفى: 
 .2عدد األجزاء:  ،م1985 ،هـ1405 ،لىالطبعة: األو  ،دمشق –العربية 

بن  أحمدبن  أبو محمد محمود ،مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار .137
تحقيق:  ،(هـ855حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: بن  أحمدبن  موسى

لطبعة: ا ،لبنان –بيروت  ،الناشر: دار الكتب العلمية ،محمد حسن محمد حسن إسماعيل
 .3عدد األجزاء:  ،م 2006 -هـ  1427 ،األولى

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ،  اللباب في تهذيب األنساب .138
الناشر: دار ،  هـ(630بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير )المتوفى: 

 . بيروت –صادر 
برهان  ،أبو الفتح ،السيد أبى المكارم ابن على ن عبدب ناصر ،المغرب في ترتيب المعرب .139

ِزى  )المتوفى:  بدون طبعة وبدون  ،دار الكتاب العربي ،(هـ610الدين الخوارزمي الُمَطرِ 
 .1عدد األجزاء:  ،تاريخ

َقاْيماز بن  عثمانبن  أحمدبن  هللا محمد عبدشمس الدين أبو  ،المغني في الضعفاء .140
 .المحقق: الدكتور نور الدين عتر ،(هـ748الذهبي )المتوفى: 

محمد المعروف بالراغب األصفهانى بن  أبو القاسم الحسين ،المفردات في غريب القرآن .141
 -الدار الشامية  ،الناشر: دار القلم ،المحقق: صفوان عدنان الداودي ،(هـ502)المتوفى: 

 .هـ 1412 -الطبعة: األولى  ،دمشق بيروت
الناشر:  ،(هـ1408الدكتور جواد علي )المتوفى:  ،إلسالمالمفصل فى تاريخ العرب قبل ا .142

 .20عدد األجزاء:  ،م2001/هـ1422الطبعة: الرابعة  ،دار الساقي
 ( هـ395أبو الحسين )المتوفى:  ،زكريا القزويني الرازيبن  فارسبن  أحمد ،مقاييس اللغة .143
بن  أحمدبن  مدهللا مح عبدشمس الدين أبو  ،من تكلم فيه وهو موثوق أو صالح الحديث .144

 ،ضيف هللا الرحيليبن  هللا عبدالمحقق:  ،(هـ748َقاْيماز الذهبي )المتوفى: بن  عثمان
 .1عدد األجزاء:  ،م 2005 -هـ 1426الطبعة: األولي 

القادر  عبدراجعه: الشيخ  ،حمزة محمد قاسم ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .145
 األرناؤوط
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شرف النووي بن  أبو زكريا محيي الدين يحيى ،حجاجالبن  المنهاج شرح صحيح مسلم .146
عدد  ،1392 ،الطبعة: الثانية ،بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،(هـ676)المتوفى: 
 .(مجلدات 9)في  18األجزاء: 

مجموعة من المؤلفين  ،موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله .147
الهادي  عبدعصام  -الرحمن  عبدرف منصور أش -)الدكتور محمد مهدي المسلمي 

الطبعة:  ،(محمود محمد خليل -أيمن إبراهيم الزاملي  -الرزاق عيد  عبدأحمد  -محمود 
 .لبنان ،بيروت -الناشر: عالم الكتب للنشر والتوزيع  ،م 2001 ،األولى

أبو جمع وترتيب: السيد  ،حنبل في رجال الحديث وعللهبن  موسوعة أقوال اإلمام أحمد .148
 ،دار النشر: عالم الكتب ،محمود محمد خليل -الرزاق عيد  عبدأحمد  -المعاطي النوري 
 .4عدد األجزاء:  ،م 1997/هـ 1417 ،الطبعة: األولى

بن  عثمانبن  أحمدبن  هللا محمد عبدشمس الدين أبو  ،ميزان االعتدال في نقد الرجال .149
الناشر: دار المعرفة  ،مد البجاويتحقيق: علي مح ،(هـ748َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 

عدد األجزاء:  ،م 1963 -هـ  1382 ،الطبعة: األولى ،لبنان –بيروت  ،للطباعة والنشر
4. 

بن  محمدبن  محمدبن  مجد الدين أبو السعادات المبارك ،النهاية في غريب الحديث واألثر .150
الناشر: المكتبة  ،(هـ606الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )المتوفى:  عبدمحمد ابن 

محمود محمد  -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  ،م1979 -هـ 1399 ،بيروت -العلمية 
 .5عدد األجزاء:  ،الطناحي

بن  محمدبن  محمدبن  مجد الدين أبو السعادات المبارك ،النهاية في غريب الحديث واألثر .151
الناشر: المكتبة  ،(ـه606الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )المتوفى:  عبدمحمد ابن 
محمود محمد  -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  ،م1979 -هـ 1399 ،بيروت -العلمية 
 .5عدد األجزاء:  ،الطناحي

 ،(هـ1250هللا الشوكاني اليمني )المتوفى:  بن عبد محمدبن  عليبن  محمد ،نيل األوطار .152
 -هـ 1413 ،الطبعة: األولى ،مصر ،دار الحديث ،تحقيق: عصام الدين الصبابطي

 .8عدد األجزاء:  ،م1993
أبو  ،الحسنبن  الحسينبن  محمدبن  أحمد ،الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد .153

الناشر: دار المعرفة  ،هللا الليثي عبدالمحقق:  ،(هـ398نصر البخاري الكالباذي )المتوفى: 
 .م واحد مسلسلعدد األجزاء: جزءان في ترقي ،1407 ،الطبعة: األولى ،بيروت –
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 . http://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة  .451

  .التجارة على اإلنترنت  .155
 . دليلك الشخصي لعالم االنترنت ألسامة أبو الحجاج .156
 -هـ 1385تنظيم اإلسالم والمجتمع ، محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي القاهرة ،  .157

 م .1965
األردن ،الطبعة الثاني،   –نظام األسرة في اإلسالم ، محمد عقلة ،  مكتبة الرسالة الحديثية  .158

 .  1989 -هـ 1409
 ،تحقيق : هـ(816علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى: ،  التعريفات .451

،  لبنان– دار الكتب العلمية بيروت،  ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر
 . م1983-هـ 1403األولى 

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .160
،  بيروت –دار العلم للماليين ،  أحمد عبد الغفور عطار ، المحقق :هـ(393)المتوفى: 

 . 6عدد األجزاء: ،  م 1987 -  هـ 1407الطبعة: الرابعة 
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 .موضوعاتفهرس ال :سابعا  

 الصفحة الموضوع
 ب ملخص البحث باللغة العربية

 د ملخص البحث باللغة االنجليزية
 و اإلهداء

 ز شكر وتقدير
 1 المقدمة
  ً2 أهمية الموضوع ودوافع اختياره :أوال 
  ً2 أهداف الدراسة والغاية منها :ثانيا 
  ً3 الدراسات السابقة :ثالثا 
  ً3 الباحث منهج البحث وطبيعة عمل :رابعا 
  ً5 خطة البحث :خامسا 
 9 التمهيد
  10 في اللغة واالصطالح التواصل مفهوم :أوالا 
  ً12 مفهوم العائلة في اللغة واالصطالح :ثانيا 
  ً18 مفهوم االجتماعي في اللغة واالصطالح :ثالثا 
 19 رابعًا: مفهوم مصطلح التواصل العائلي االجتماعي 

 الفصل األول
 العائلي االجتماعيمجاالت التواصل 

 21 التواصل بين أفراد العائلة :المبحث األول
 22 الوالدين مع التواصل :المطلب األول 
 43 األبناء مع التواصل :المطلب الثاني 
 51 .مع اإلخوة التواصل :المطلب الثالث 
 56  األجدادالتواصل مع  :المطلب الرابع 
 62 توالعماالتواصل مع األعمام  :المطلب الخامس 
 66 التواصل مع األخوال والخاالت :المطلب السادس 
 68 التواصل مع الزوجة  :المطلب السابع 
 74 التواصل مع الخادم  :المطلب الثامن 



216 
 

 79 غير المسلمين األقارب من مع التواصل :المطلب التاسع 
 84 التواصل مع ذوي الحاجات من األسرة :المبحث الثاني

 85 التمهيد
  86 الخاصة لجاجاتا يتعريف ذو 
 86 نظرة العرب قبل اإلسالم لذوي االحتياجات الخاصة 
 89 عناية القرآن الكريم بذوي اإلحتياجات 
 89 نظرة الغرب لذوي االحتياجات الخاصة 
 91 الشهداء وأسر األسرى مع المطلب األول: التواصل 
 101 .والمعاقين المرضي مع التواصل :المطلب الثاني 
 106 األيتام مع التواصل الث:المطلب الث 

 الفصل الثاني
 العائلي التواصل وسائل

 111 المبحث األول: التواصل باألقوال
 112 المطلب األول: التواصل بالدعاء 
 123 المطلب الثاني: التواصل بالسؤال 
 128 المطلب الثالث: التواصل باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 133 باألفعالالثاني: التواصل  المبحث
 134 المطلب األول: الزيارة 
  :141 الدعوة إجابةالمطلب الثاني 
 145 المطلب الثالث: عيادة المريض 
 148 المطلب الرابع: إصالح ذات البين 
 152 المطلب الخامس: المشاركة في األفراح والمواساة في األتراح 

 157 المبحث الثالث: التواصل بدفع المال
 :158 التواصل بالهدية المطلب األول 
 164 المطلب الثاني: التواصل بالصدقة 
 168 المطلب الثالث: التواصل بالنفقة 

 172 المبحث الرابع: وسائل التواصل الحديثة
 173 المطلب األول: التواصل عبر الهاتف 
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 175 المطلب الثاني: التواصل عبر األنترنت 
 178 الخاتمة 

 رس العامةاالفه
 182 القرآنية فهرس اْليات

 186 فهرس األحاديث النبوية
 191 فهرس األعالم
 193 فهرس التراجم
 196 فهرس الشعر
 197 فهرس المراجع

 215 فهرس الموضوعات
 

 


