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 ارتأیــت أن یكــون ، منــي ورجــاء أن یعــرف النــاس فــي مجتمعنــا المــسلم فــضل كفالــة الیتــیمأمــال
حادیـث  وهـذه األ،»دراسة وتحلیل -أحادیث فضل كفالة الیتیم في الكتب الستة  من «موضوع بحثـي

ذا أحــسنت تربیتــه إ )(ن جــزاء كافــل وكافلــة الیتــیم الجنــة مــع النبــي أرعایــة الیتــیم، وتبــین علــى تحــث 
  . اهللا فیهيواتق

 ، ذكـــرت فیهـــا ســـبب اختیـــاري للموضـــوع،قـــسمه إلـــى مقدمـــةأقتـــضت طبیعـــة البحـــث أن اوقـــد 
 : على الوجه اآلتيلى أربعة مباحث وخاتمةٕا و، اتبعتهاهم الخطوات التيأ و،ومنهجي في البحث

  :وفیه مطلبانًعریف كفالة الیتیم لغة واصطالحا، ففیه ت :المبحث األول

  .ً لغة واصطالحاالكفالة: المطلب األول

  .ًالیتیم لغة واصطالحا: المطلب الثاني

  .فضل وجزاء كافل الیتیم: المبحث الثاني

  .ثواب كافلة الیتیمأجر و: المبحث الثالث

  :وفیه مطلبان ، الیتیمٕالحث على اإلحسان واكرام: المبحث الرابع

  . الیتیماإلحسان إلى: المطلب األول

  . الیتیمإكرام: المطلب الثاني

 ویمكــن تلخیــصها  ، فقـد بینــت فیهــا أهـم النتــائج التــي توصـلت إلیهــا خــالل البحـث،مـا الخاتمــةأ
  :النقاط اآلتیةفي 

 :أي ، مـن الكـفأما الكفالـة فـي االصـطالح، فهـيیعوله،  : أي:ًإنسانایكفل :  اللغةالكفالة في .١
 .حیاطة الشيء من جمیع جهاته

 فقد األب حین الحاجـة ولـذلك ً واصطالحا،ر نظیرهأن الیتیم في اللغة هو كل شيء منفرد بغی .٢
 .ةأثبته مثبت في الذكر إلى البلوغ وفي األنثى إلى الثیوب

 افتقر إلى لما فیها من األجر الجزیل، كون الیتیم ، من األعمالاالیتیم على غیره كفالة فضل .٣
 .، وفقد عنایة األب بما فیها من جوانب حنان ومسئولیة وتنشئة وتوجیه وغیرهاتربیة أبیه
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منزلـة فـي اآلخـرة أفـضل مـن  وال ، فـي الجنـةن منزلة من كفل الیتیم أن یكون رفیـق النبـي أ .٤
 .ذلك

 ،نها تضحي بنفسها وعمرها في سبیل خـدمتهم ورعـایتهمأ و،ن األم أولى بالیتامى من أنفسهمأ .٥
 . المالذ الثاني للیتیموهي

 .ن اإلحسان إلى الیتیم من أفضل أعمال البر وأحبها إلى اهللا تعالىأ .٦

 . والعطاء إلیه، ومد ید العونفة، والشفقةبتولیه بعین العطف، والرأكون یكرام الیتیم إن أ .٧

 .طعام الیتیم یجب أن یكون مما یأكل الكافل وأوالدهن إأ .٨

 .مخالطة الیتیم في الطعام وعدم عزل طعامه وشرابه .٩

 النبــي  بهــاوصــىأن إكــرام الیتــیم مــن األمــور الواجبــة التــي أمــر اهللا ســبحانه وتعــالى بهــا، وأ .١٠
) (وحث علیها. 

  

Abstract 
Necessarily, people ought  to know the grace and kindness of guaranteeing 

orphan. Consequently, I prefer that my topic be titled (Guaranteeing Orphan 

Hadiths in the Sixth Books, Analytical Study). The favor of guaranteeing orphan is 

mentioned many times and in different verses by Almighty Allah to warn people of 

looking at them in merciful eyes away of oppressing them. Additionally, many 

Hadiths urge people to care for orphan showing the profit of such act is paradise.  

This paper is divided into introduction which carries the reason of choosing this 

topic and four sections with conclusion. The first section deals with the term of (bail 

or guarantee) linguistically as a first item. Term two shows linguistically and 

idiomatically the term orphan. Section two is concerned with the grace of the orphan's 

supporter. Section three deals with the reward of those who guarantee orphan. Section 

four urges people to do favor and generosity which is consisted of two items. Item 

one states the importance of doing charity for orphan. To be generous with orphan is 

the main subject of the second item. 

To conclude, this paper shows the results and findings of this topic in form of 

points: 

1. The guarantee or bail means to guarantee a person and how to support him, 

this is from language viewpoint.  
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2. Linguistically, the orphan means everything which is alone without 

counterpart. Idiomatically, means one that lost his father in urgent need till the 

age of maturity. 

3. The superiority of the orphan because this person lost his parent's upbringing. 

4. To guarantee the orphan is to be rewarded as the companion of Prophet (May 

Blessing of God be upon Him) in Paradise.  

5. The mother is the first one who sacrifices her age for the sake of the orphan. 

6. The charity to the orphan is one of the good deeds which is appreciated and 

liked by Almighty Allah. 

7. To treat the orphan generously should come out of kindness, mercy, and 

supporting them. 

8. Feeding orphan must be from what the supporter eats and drinks. 

9. It is necessary to make the orphan feel that he is one of the family. 

10. Feeding orphan is one of the obligatory duties that urge by Almighty Allah and 

his Prophet (May Blessing of God be upon Him). 

  
  

Keyword : Hadiths , judgment , distubance
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 مـن ، ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفـسنا وسـیئات أعمالنـا، نحمده ونستعینه ونـستغفره،إن الحمد هللا

 وأشـهد ،یك لـه وحـده ال شـر،له إال اهللاإ وأشهد أن ال ، ومن یضلل فال هادي له،یهده اهللا فال مضل له
 المبعــوث ، وســفیره بینــه وبــین عبــاده، وخیرتــه مــن خلقــه، وأمینــه علــى وحیــه، عبــده ورســولهاًأن محمــد

 وحجـــة علـــى الخالئـــق ، للمتقـــینًإمامـــا ، للعـــالمینة أرســـله اهللا رحمـــ،بالـــدین القـــویم، والمـــنهج المـــستقیم
  .أجمعین

  ...أما بعد

 رسـول اهللا والـذین محمـد: قـال  كمـا ،ّفإن المجتمع المسلم مجتمع متراحم متماسـك متـواد
ــنهم ــى الكفــار رحمــاء بی مثــل  (: حیــث قــال،  وكمــا تبــین ذلــك فــي قــول النبــي،)١(معــه أشــداء عل

شـتكى منـه عـضو تـداعى لـه سـائر الجـسد اذا ،إالمؤمنین فـي تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم مثـل الجـسد 
 ، ویــضم الــصف إلــى الـــصف،، وقــد جــاء القــرآن الكــریم لیجمـــع القلــب إلــى القلــب)٢()بالــسهر والحمــى

 للمبــدأ العــام ً تثبیتــا،عســرة والمجتمــویرســخ قــیم المحبــة واأللفــة والرحمــة والعــدل والتــرابط والتكافــل فــي األ
ــا المؤمنــون أخــوة ًوینــشئ مجتمعــا قویــا مترابطــا ،)٣(إنم ً  والیتــامى ، ال یخــاف فیــه الــضعفاء عامــة،ً

 فتتبـین عنایـة القـرآن الكـریم البالغـة بالیتـامى ،الباطل وسلب أموالهم أو أكلها ب، ضیاع حقوقهم،خاصة
  .آن لیجعل منهم عناصر قوة للمجتمع وكیف رباهم القر،في جمیع نواحي حیاتهم

                                                 
 .٢٩اآلیة : سورة الفتح )١(

محمد فؤاد عبد : تحقیق ،) هـ٢٦١: ت( لإلمام مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري ،صحیح مسلم )٢(
طفهم تراحم المؤمنین وتعا: بابالبر والصلة واآلداب، :  إحیاء التراث العربي، بیروت، كتابالباقي، دار
 .)٤٦٨٥(، رقم ٤/٢٠وتعاضدهم، 

 .١٠اآلیة : سورة الحجرات )٣(
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 كثـرة الحـروب نتیجـة ،وبسبب كثرة الیتامى في المجتمع وفقـدهم آلبـائهم أو أمهـاتهم أو كلیهمـا
 یعوضـه عـن رعایـة ، كـيلیـه الیتـیمإفیـل یـأوي  فـال معیـل وال ك، عنهـا تـشتت وضـیاع األبنـاءأالتي ینش

وألن   ،ولمــا لهــذا الموضــوع مــن أهمیــة فــي حیاتنــا الیومیــةها،  وحنــان أمــه التــي افتقــد،أبیــه الــذي فقــده
، كــان دأبــي أن یعــرف النــاس فــي   ورســولهم عنــد اهللا  مــن النــاس یجهلــون فــضل وقــدر الیتــیًكثیــرا

بنـــوهم عـــن ال یتغـــافلوا عـــن هـــذا الموضـــوع وتـــشغلهم أمـــوالهم وأ و،مجتمعنـــا المـــسلم فـــضل كفالـــة الیتـــیم
أحادیث فضل كفالة الیتیم في الكتـب  من(  فقد ارتأیت أن یكون موضوع بحثي،تخفیف معاناة األیتام

 مـن تـضمنت هـذه اآلیـات ، الیتیم في آیـات كثیـرة وقد ذكر المولى عز وجل،)دراسة وتحلیل -الستة 
 وكـذلك وردت أحادیـث كثیـرة عـن الرسـول ،اً وعـدم أكـل مالـه ظلمـ،حـسان إلیـهٕكرام الیتیم واطعامه واإلإ

 ذا أحـسنإ )(ن جـزاء كافـل وكافلـة الیتـیم الجنـة مـع النبـي أ على رعایة الیتـیم، وتبـین  تحث)(اهللا 
  . واتقى اهللا فیهة الیتیمتربیكل منهما 

  :البحث الخطوات اآلتیةهذا تبعت في كتابة اولقد 

، واقتـصرت علـى الكتـب الـستة التـي تلقتهــا ادیـث الخاصـة بموضـوع كفالـة الیتــیمجـرد األح .١
 .الصحیحة وحفلت بعدد كبیر من األحادیث ،األمة بالقبول

 .حدیث بذكر اسم الكتاب ثم الباب والجزء والصفحة مع رقم الحدیثكل تخریج  .٢

 ثــم معرفــة درجــة الحــدیث ،الرجــوع إلــى كتــب الرجــال لمعرفــة أحــوالهم وأقــوال العلمــاء فــیهم .٣
 .باالعتماد على الكتب التي ذكر فیها الحكم أو من خالل دراستي لسند الحدیث

 . لبیان األلفاظ الغریبة في الحدیث، وكتب اللغة، الحدیثالرجوع إلى كتب غریب .٤

 .االعتماد على كتب الشروحات لشرح مفردات الحدیث .٥

ــتنباط أهـــم الـــدروس والفوائـــد والعبـــر منـــه،بیـــان أهـــم مـــا یـــستفاد مـــن الحـــدیث .٦ ، وذلـــك  واسـ
 .بالرجوع إلى كتب الشروح وكتب التفسیر

 ، ســـبب اختیـــاري للموضـــوع:دمـــة ذكـــرت فیهـــاقـــسمه إلـــى مقأقتـــضت طبیعـــة البحـــث أن اوقـــد 
 .لى أربعة مباحث وخاتمةٕا و،هم الخطوات التي اتبعتهاأ و،ومنهجي في البحث

  :وقسمته إلى مطلبینا، ًعریف كفالة الیتیم لغة واصطالحففیه ت :المبحث األولأما 
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  .اًالكفالة لغة واصطالح: المطلب األول

  .اًم لغة واصطالحالیتی: المطلب الثاني

  .فضل وجزاء كافل الیتیم: لمبحث الثانيا

  .أجر وثواب كافلة الیتیم : المبحث الثالث

  :وفیه مطلبان ، واإلحسان إلیهالحث على إكرام الیتیم: المبحث الرابع

  .إكرام الیتیم :المطلب األول

  . الیتیماإلحسان إلى: المطلب الثاني

  .إلیها خالل البحث فقد بینت فیها أهم النتائج التي توصلت ،ما الخاتمةأو

ــال مـــن صـــفة الخـــالق وحـــده أل،وال أدعـــي الكمـــال لبحثـــي هـــذا حـــسبي أنـــي حاولـــت و ،ن الكمـ
  .من نفسي ف، وان أخطات فإن أصبت فذلك من فضل اهللا وتوفیقه،واجتهدت
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َالكفالة في اللغة َُّ ِ ُ َ َ ْ:  

ُّ الضم ُ والتحمل وااللتزامَّ َِ ْ ِ َ َُّ َ ِّالعائل كفله یكفله وكفله إیاه: ِ والكافل؛َّ َّ َ َُ َْ َ ِالذي كفل إنـسانا: وهو, ِ َ ُ یعولـه َ َ
ُوینفق علیه ِْ َّوكفلها زكریـا: كما في قوله  ،)١(ُ ِ َ ََ َ ََّ َ)ُالكفالـةو ،ِّالقـائم بـَأمر الیتـیم المربـي لـه: ِ والكافـل)٢ َ َ َ ْ :

َالـــضمان مـــن حـــد دخـــل َ َ ِّ َ ْ ِ ُ َ ُّ وَأصـــلها الـــضم،َّ َّ َ ُ ْ ُْ ومنـــه قـــولهم،َ ُ ْ َ ُ ْ ِ ُ كفـــل فـــالن فالنـــا إذا ضـــمه إلـــى نفـــسه یمونـــه :َ َ ُ َُ َ ً ٌُ ِ ِ ْ ُ َُ ََّ َ َ َ َ َ
ُویصونه َُ ُ َ

  .یراد بها اإلعالة والقیام بالغیر وااللتزام والتحمل ،)٣(

ِالكفالة في االصطالح َ ِْ ِْ ِ ُ َ َ َ:  

ِاختلــف الفقهــاء فــي تعریــف الكفالــة تبعــا الخــتالفهم ف ِ ِ ِ ِ ِْ َِ َ ْ ْْ ِْ ً ََُ َ ََ ََ ََُ ِ ْ َیمــا یَ ٍترتــب علیهــا مــن َأثــرَ َ ْ ِ َ ََْ َ ُ َّ وذكــر الفقهــاء ، َ

ْفعرفهــا جم، فــي كتــبهم )الكفالــة( مــصطلح ُ َ َ ََّ َهــور الحنفیــة بَأنهــاَ ُ َُّ ِ ِ َِّ َ َ ِضــم ذمــة الكفیــل إلــى ذمــة األصــیل فــي : ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ََِّ َ ْ ُّ َ
ـــة مطلقـــا ًالمطالب َ َْ ُ ُِ َ َ ـــنفس َأو بـــدین َأو عـــ: ْ َأي،ْ ــواء كـــان ب َسـ ْ ٍْ ْ ََ ِ ٍِ ْ َ ٌَ َ ِین كالمغـــصوب ونحـــوهَ ِ ْ َ َْ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ فالكف،ٍ َ ْ ـــضمین، َ ُیـــل وال ِ َّ َ
ِوالقبیل، والحمیل َ ْ َْ ٍ، والغریم بمعنى واحدََِ ِ َ ًَ ْ َ ِ ُ ِ َ ْ.  

ُْوعرفها بعضهم  َُ َ َْ َ َّ َبَأنهاَ َّ ِضم ذمة الكفیل إلى ذمة األصیل في الدین: ِ ْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ََِّ َ ْ ُّ ُّواألول هو األصح، َ َ ْ َْ َُ َّ)٤(.  

                                                 
،  عبد السالم محمد هارون: تحقیق وضبط،حمد بن فارس بن زكریاأ ألبي الحسین ،غةمعجم مقاییس الل: ینظر) ١(

 .٥/١٨٧ م،١٩٨١/ هـ١٤٠٢، ٣ط

 .٣٧اآلیة : آل عمرانسورة  )٢(

 ، المكتبة العلمیة، أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، للرافعي،ریب الشرح الكبیرالمصباح المنیر في غ) ٣(
 .٢/٥٣٦ ،بیروت

 .١/٢٥ ، الموصليتعلیل المختاراالختیار ل) ٤(
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وفــي الحـــدیث  .)١(الحفـــظ والرعایــة:  فیــراد بهــا،التــي نحـــن بــصدد الحــدیث عنهـــا) الكفالــة(أمــا 

 والكفالة من الكف، وهو حیاطة الشيء من جمیع جهاته )٢() والمؤذن مؤتمن،اإلمام ضامن: (الشریف

ـــ ـــى یـــصدق علیـــه كالفل ـــداحت ـــة،وهـــي التختلـــف عـــن التعریـــف اللغـــوي ،)٣(رئك ال  والقیـــام ، فهـــي اإلعال

 من مأكل ومشرب وملبس ، والقیام بما یحتاجه من حاجات تتعلق بحیاته الشخصیة، والنصح،نهوبشؤ

  .ك ونحو ذل،وعالج

ِالیتیم في اللغة َِ ُّ :  

ِالیتیم َِجمعـه َأیتـام ویتـامى، وقـد یـتم الـصبي بكـسر: َ َ ََ َ َ ْ ییـتم یتمـا التـاء،ْ  بـضم الیـاء، وفتحهـا مـع ،ُ
َسكون التاء فیهما، والیـتم فـي النـاس مـن قبـل األب، وفـي البهـائم مـن قبـل األم َ ُِ ِ  وكـل شـيء مفـرد یعـز ،ْ

ٌنظیره فهو یتیم ِ بیـت یتـیم :  مادتها التي خرجـت منهـا، وقیـلتا على أنه انقطعً تنبیه)٤(رة یتیمةُ یقال د،َ
  .)٥(تشبیها بالدرة الیتیمة

ُ الفرد:َوالیتیم ْوالیت ،َْ َوالیتم فقـدان األب، ،ُمُ ُ ْ ِ َُ ُالیتـیم الـذي یمـوت َأبـوه:  وقیـلَ ُّ والعجـي الـذي تمـوت،َ ِ َ 
َالـذي یمـوت َأبـواه: َُّأمه، واللطـیم ِیـتم ویـتم وأیتمـه اهللا وهـو یتـیم حتـى یبلـغ الحلـم: ویقـال. ُ َ ذا بلـغ زال إ فـ،َ

ذا إ فـ،تـدعى یتیمـة مـا لـم تتـزوج:  وقیـلًة وال یزول عنها اسم الیـتم أبـدا، یقال للمرأة یتیم،عنه اسم الیتم

                                                 
 .١/٢٢٤ ،م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨ ، سوریا، دمشق،دار الفكر، ٢ ط، للدكتور سعدي أبو حبیب،القاموس الفقهي) ١(

 شعیب :تحقیق، حمد أبي حاتم التمیمي البستيأ لمحمد بن حبان بن ،ن حبان بترتیب ابن بلبانصحیح اب) ٢(
 رقم الحدیث ،٥٥٩/ ٤ ، باب اآلذان، كتاب الصالة،م١٩٩٣/ هـ١٤١٤،  بیروت، مؤسسة الرسالة،٢ط ،االرنؤوط

)١٦٧١(. 

 .١/٦٠٧ ،هـ١٤١٠، ١ ط،محمد رضوان الدایة. د: ، تحقیق لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي،التعاریف) ٣(

 دار العلوم ، مصطفى دیب البغاص: تحقیق،)هـ٦٠٦: ت( لإلمام محمد بن أبي بكر الرازي ،مختار الصحاح) ٤(
 .١/٧٤٥ ،٥٤٢ ، دمشق،اإلنسانیة

 المعروف بالراغب األصفهاني ، للعالمة أبي القاسم الحسین بن محمد بن المفضل،مفردات ألفاظ القرآنمعجم ) ٥(
 .١/٦١٠ ، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة،)هـ٥٠٣: ت(
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هم أمـوالهم أعطـو: أي ،)٢(وآتـوا الیتـامى أمـوالهموفي التنزیل العزیز  ،)١(تزوجت زال عنها اسم الیتم
وا یتامى بعد أن أونس منهم الرشد باالسم األول الذي كـان لهـم قبـل إیناسـه ّمُ وس،إذا آنستم منهم رشدا

  .)٣(منهم

ِالیتیم في االصطالح َ ِ ِْ ِ:  

صغیر ال أب : یموالیت مه، الذي ماتت أ:ومن غیر الناس ،صغیر مات أبوه: الیتیم من الناس
هو  : والیتیم،)٤( ومن ثم أطلق الیتیم على كل مفرد یعز نظیره،ال نظیر لها : ودرة یتیمة أي،له

  .)٥(ن نفقته علیه ال على األم أل،المنفرد عن األب
  

 

 

 أن جعل خیر  وقد قدر اهللا ، والرحمة بهم، ورفع قدرهم،حث اإلسالم على العنایة بالیتامى
 فهو الركن الشدید الذي كان یأوي إلیه ، إذ كان في رعایة اهللا ً یتیما، دا سیدنا محم،المرسلین

  .)٦(وىآ فًألم یجدك یتیما :علیه الصالة والسالم فقال 

ٕ واتیائهم حقوقهم واكرامهم ورفع درجة من أكرم الیتیم بالعطف على األیتام،وقد أمر  ٕ، 
قوله  كما في ،عل ذلك وشدد على من ف، بالعذاب األلیمه وتوعد،واتهم آكل ماله بالظلم ومجافاة الحق

                                                 
 ، دار الحدیث،١، ط)هـ٧١١: ت(لعالمة محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري  لإلمام ا،لسان العرب) ١(

 .١٥/٤٣٥ ،م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣ ،القاهرة

 .٢اآلیة : سورة النساء) ٢(

 .١/٤٨٦ ، للواحدي،الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) ٣(

 .٧٤٨ -٧٤٧ /١، التعاریف) ٤(

،  بیروت، دار الكتاب العربي،١ط ،بیاريبراهیم األإ :تحقیق،  لعلي بن محمد بن علي الجرجاني،التعریفات) ٥(
 .١/٣٣١ ،هـ١٤٠٥

 .٦اآلیة : سورة الضحى) ٦(
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:  إنه كان حوباوآتوا الیتامى أموالهم وال تتبدلوا الخبیث بالطیب وال تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 
  .)١(ًاكبیر

 وقد جعل كفالة الیتیم للقریب والبعید ،وكفالة الیتیم من مكارم األخالق التي دعا إلیها اإلسالم
ن أصلح إ ، فكافل الیتیم معه، في الفردوس األعلى ومن المعلوم أن رسول اهللا ،على حد سواء

  .وابتغى وجه اهللا تعالى في هذا العمل

رجه اإلمام البخاري في  منها ما أخ،وقد وردت أحادیث كثیرة في فضل وجزاء كفالة الیتیم
 ،)٥( عن سهل)٤(عن أبیه )٣(أخبرنا عبد العزیز بن أبي حازم ،)٢(حدثنا عمرو بن زوارة: صحیحه قال

  وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بینهما،وأنا وكافل الیتیم في الجنة هكذا( :قال رسول اهللا تعالى 
  .)٦()شیئا

                                                 
 .٢ اآلیة: سورة النساء) ١(

ثقة ثبت من العاشرة مات في :  قال عنه اإلمام ابن حجر،النیسابوري، أبو محمد قد الكالبيابن وعمر بن زرارة ) ٢(
 ، ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،بتقریب التهذی: ینظر .هـ٢٣٨شهر شوال سنة 

 .١/٤٢١ ، سوریا،دار الرشید، ١، ط محمد عوامة:تحقیق

، تقریب التهذیب :ینظر. هـ١٨٤ مات سنة ،صدوق فقیه من الثامنة:  قال عنه اإلمام ابن حجر:سلمة بن دینار) ٣(
 .١/٣٥٦ ،مصدر سابق

مام  قال عنه اإل،فرز التمار المدني القاص الزاهد الحكیم مولى األسود بن سفیان المخزوميأبو حازم األعرج األ) ٤(
 ،الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة :ینظر.  لم یكن في زمانه مثله، ثقة،حد اإلعالمأ :الذهبي

 وقال عنه ،١/٤٥٢ ،م٢٠٠٧ ، بیروت، دار الكتب العلمیة،١ ط،)هـ٧٤٨: ت(لإلمام الحافظ شمس الدین الذهبي 
 .١/٢٤٧ ،مصدر سابق، تقریب التهذیب :، ینظرهـ١٣٥ مات سنة ،ثقة عابد من الخامسة: اإلمام ابن حجر

  مات سنة، من مشاهیر الصحابة،ابن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة أبو العباس الساعدي األنصاري المدني) ٥(
، ١ط ،)هـ٨٥٢: ت(حمد بن علي بن حجر العسقالني أ لشهاب الدین ،اإلصابة في تمییز الصحابة :ینظر. هـ٨٨

 .٢/٦٢ ،هـ١٣٢٨ ،مطبعة السعادة

محمد فؤاد عبد : تحقیق ، )هـ٢٥٦: ت(اهللا محمد بن إسماعیل البخاري   لإلمام الحافظ أبي عبد،صحیح البخاري) ٦(
. )٤٨٩٢( رقم الحدیث ،٨/٣٥٧ ، باب اللعان، كتاب الطالق،م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤،  دار ابن حزم،١، طالباقي

 كتاب  البر ،م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ، دار السالم–اء، دار الفیح١، ط)هـ٢٧٩: ت(، للحافظ أبي عیسى سنن الترمذي
 ،سنن أبي داود .)١٨٤١ (، رقم الحدیث٧/١٥٣ ، باب ما جاء في رحمة الیتیم وكفالته،والصلة عن رسول اهللا

 ، الریاض، دار السالم للنشر،١، ط)هـ٢٧٥: ت(اني تزدي السجسسحق األإللحافظ أبي داود سلیمان بن 
 .)٤٤٨٣( رقم الحدیث ،١٣/٣٦٢ ،ب في من ضم الیتیم با، كتاب األدب،م١٩٩٩ /هـ١٤٢٠



 

 
١٨٦ 

 
   

 

  : األلفاظ الغریبة
َّالسـبابة(( ٌسبابة (:قیل لإلصبع التي تلي اإلبهام)): َّ َ َّ    .)١( ألنه یشار بها عند السب،)َ

ّفرج(( َوالفرجـة  ، وفرجه أیـضا مـن بـاب ضـرب،َّ فرج اهللا غمه تفریجا: تقول، من الغمُالفرج)): ََّ َ
ُوالفـرج ،)٢( التفضي من الهم:بالفتح   .)٣(ُروجُالخلل بین الشیئین، والجمع ف: َ

  

 

  ))وأنا وكافل الیتیم((

   .)٥(الكافل هو القائم بأمر المربي له: وقیل ،)٤(القیم بأمره ومصالحه ومربیه :أي

  ))في الجنة((

 بـل تقـارب درجتـه إذا اتقـى اهللا ، إال أن درجتـه ال تبلـغ،أن الكافل في الجنة مـع النبـي : أي
، ولعــل الحكمــة فــي كــون كافــل الیتــیم یــشبه فــي دخــول الجنــة أو )٦(تعــالى بفعــل أوامــره واجتنــاب نواهیــه

  لكون النبي شأنه أن یبعث إلى قوم ال أو منزلة النبي شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي 

                                                 
، ایةددار اله، مجموعة من المحققین: تحقیق ، لحمد مرتضى الحسیني الزبیدي،تاج العروس من جواهر القاموس) ١(

، بیت األفكار الدولیةحسان عبد المنان، : اعتنى به )هـ٨١٧: ت(لفیزر آبادي ل ،القاموس المحیط .٥٦٩/ ١
 .١٢٣/ ١، م٢٠٠٤

 .٥١٧/ ١: مختار الصحاح: ینظر) ٢(

 .٣٤١/ ٢: لسان العرب: ینظر) ٣(

،  دار الكتب العلمیة،٢ط ، لمحسن شمس الحق العظیم أبادي أبي الطیب،عون المعبود شرح سنن أبي داود) ٤(
 .١٤/٤١، هـ١٤١٥ ،بیروت

: ت( لإلمام الحافظ أبي العالء محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ،تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي) ٥(
 .٥/١٣٩ م،٢٠٠١/ هـ١٤٢١،  القاهرة،دار الحدیث، )هـ١٣٥٣

كتب ، دار ال)هـ١١٢٢ :ت( لمحمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني ،شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك) ٦(
 .٤/٤٢٩ ،هـ١٤١١ ، لبنان، بیروتالعلمیة،
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 وكـذلك كافـل الیتـیم یقـوم بكفالـة مـن ال یعقـل أمـر ، لهم ومعلمـا ومرشـدایعقلون أمر دینهم فیكون كافال

  .)١( فظهرت مناسبة ذلك، ویرشده ویعلمه ویحسن أدبه، بل وال دنیاه،دینه

  ))طىوأشار بالسبابة والوس((

صورة المحــسوس المدركــة ٕلزیــادة التبیــین وادخــال المعــاني فــي ذهــن الــسامع لكونهــا بــ) وأشــار(
  .)٢()بالسبابة(عادة 

كافـل متقاربین فیها اقترانا مثل اقتران هاتین األصبعین، وفیه إشارة إلى أن بین درجته وال: أي
راد فـي سـرعة ویحتمـل أن المـراد قـرب المنزلـة حـال دخـول الجنـة أو المـ ،قدر تفاوت ما بین المشار به

هـــي األصـــبع التـــي تلـــي : والـــسباحة ،بمهملـــة بـــدل الموحـــدة الثانیـــة)) حةَّالـــسبا ((وفـــي روایـــة، الـــدخول
 ، وهـي الـسبابة أیـضا، فیـشار بهـا فـي التـشهد لـذلك، سمیت بذلك ألنهما یسبح بها في الـصالة،اإلبهام

  .)٣(ا الشیطان حینئذمألنهما یسب به

  ))ئاوفرج بینهما شی((

وكافـل الیتـیم قـدر تفـاوت  بین السبابة والوسطى، وفیـه إشـارة إلـى أن بـین درجـة النبـي : أي
بعثـت أنـا : ((خر الذي قال فیه علیـه الـصالة والـسالم وهو نظیر الحدیث اآل،ىما بین السبابة والوسط

أنـه معـه فیهـا : أي» أنـا وكافـل الیتـیم فـي الجنـة كهـاتین«: ه إن معنى قولـ:، وقیل)٤())والساعة كهاتین
 وال یبلـغ درجـة ، إذ ال یبلغ درجة األنبیاء غیـرهم، غیر أن كل واحد منهما على درجته فیها،حضرتهبو

ٕ والى هذا المعنى اإلشارة بقرانه بین أصبعیه فیفهم من الجمع المعیـة والحـضور ،نبینا أحد من األنبیاء
  .)٥(ینهما اختصاص كل منهما بدرجة ومنزلةومن تفاوت ما ب

                                                 
 .٥/١٣٩ ،مصدر سابق، تحفة األحوذي) ١(

 .المصدر نفسه )٢(

، محمد فؤاد عبد الباقي: ترقیم ، )هـ٨٥٢: ت( البن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحیح البخاري: ینظر) ٣(
 .١٧/١٤٢ ،م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١ ، دار الفیحاء– دار السالم ،٣ط

 رقم، ٤/١٨٨١ ، بعثت أنا والساعة كهاتین: ، باب قول النبي كتاب الرقاق،مصدر سابق ،صحیح البخاري) ٤(
 .)٦٠٢٣(الحدیث 

 .١٣٩/ ٥ ،مصدر سابق، تحفة االحوذي: ینظر) ٥(
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 حالهمـا  لمـا قـال ذلـك اسـتوت إصـبعاه فـي تلـك الـساعة، ثـم عادتـا علـى وزعم بعضهم أنـه 
 أنـه لـیس بـین ،قـرب المنزلـة مـن المنزلـة ویكفـي فـي إثبـات ، ألمر كفالـة الیتـیمًالطبیعیة األصلیة تأكیدا

  .)١(الوسطى والسبابة أصبع آخر

 

 بما یـصلحه ، وهي القیام بما یصلحه في دینه ودنیاه،الحدیث فیه الحث على كفالة الیتیم .١
 ومـا یـصلحه فــي دنیـاه مـن الطعــام ،لـكفـي دینـه مـن التربیــة والتوجیـه والتعلـیم ومـا أشــبه ذ

ه أبـو  وقد ورد في الحدیث الـذي روا.)٣(وفیه تأكید ألمر كفالة الیتیم، )٢(والشراب والمسكن
، امــسح رأس الیتـــیم: سوة قلبــه فقــال شــكا إلــى النبــي علیـــه الــسالم قــأن رجــال( (هریــرة 

  .)٤()) المسكینأطعمو

ن  أل،ن فــضل كفالــة الیتــیم، وفــضل هــذا العمــل علــى غیــره مــن األعمــالالحــدیث فیــه بیــا .٢
أبـاه فهـو الـولي   أبیه، وهي أعظم األغذیة لتعهده لمصالحة فإذا قـبض اهللاةالیتیم فقد تربی

 .)٥(لذلك الیتیم في جمیع أموره لیبلو به عبیده لینظر أیهم یتولى ذلك فیكافئه

الحدیث فیه الحث على اإلحسان إلى الیتیم، وحق على من سمع هذا الحدیث أن یرغب   .٣
 صـلوات اهللا - ولجماعـة النبیـین والمرسـلین ًفى العمل به لیكون فى الجنـة رفیقـا للنبـى 

 . وال منزلة عند اهللا فى اآلخرة أفضل من مرافقة األنبیاء-علیهم أجمعین 

                                                 
 .١٣٩/ ٥ ، مصدر سابق،تحفة االحوذي )١(

شعیب  :تحقیق، )ه٦٧٦: ت(ي الدین النووي یألبي زكریا مح ،شرح ریاض الصالحین من كالم سید المرسلین) ٢(
 .١/٣٠٩ م،٢٠٠٧/ ه١٤٢٨ ، مؤسسة الرسالة،١، طلباني محمد ناصر الدین األ-ط ورناؤاأل

 .١٧/١٤٢ ،مصدر سابق، فتح الباري شرح صحیح البخاري) ٣(

، باقي مسند المكثرین  القاهرة،، مؤسسة قرطبة،بي عبد اهللا الشیبانيألحمد بن حنبل أ، مسند اإلمام أحمد) ٤(
والحدیث ضعیف ألن بین أبي عمران الجوني وأبي هریرة رجل مبهم كما جاء في روایة ، )٨٦٥٧( رقم، ٢/٢٦٣

 .أخرى عن أبي عمران عن رجل عن أبي هریرة 

 ،أحمد عبد السالم :، ضبطه وصححه محمد عبد الرؤوف المناويللعالمة ،فیض القدیر شرح الجامع الصغیر) ٥(
 .٦/٤٨، م١٩٩٤ /هـ١٤١٥،  لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة،١ط
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 وكافــل الیتــیم قــدر تفــاوت مــا بــین الــسبابة الحــدیث فیــه إشــارة إلــى أن بــین درجــة النبــي  .٤
 وال منزلـة ، فـي الجنـة الیتیم بأنه یكـون رفیـق النبـي كافلفیه بیان منزلة  و،)١(لوسطىوا

كـن للیتـیم كـاألب : ((أنـه قـال یدنا داود وقد ورد عن سـ. )٢(في اآلخرة أفضل من ذلك
 .)٣())واعلم أنك كما تزرع تحصد الرحیم،

 

 

 

دور  وعنــصر اإلیمــان حــافزن لٕا و،یجابیــة واقعیــة فاعلــةإإن نظــرة اإلســالم إلــى الیتــامى نظــرة 
ٕ وانمـا هـم مـن المنظـور ، على أفـرادهفي المجتمع لیسوا عالة وال عبئا فاألیتام  لحصول الثواب،أساسي

 فحــافز ، ورفقتــه یــوم القیامــة،الــشرعي حــسنات مزروعــة تنتظــر مــن یحــصدها لیفــوز بجــوار النبــي 
األجــر هــو الــذي جعــل األم الــصابرة تتعلــق بأطفالهــا بعــد وفــاة زوجهــا فــي صــورة مــشرفة مــن عطــف 

ــة فهجــرت الزینــة والتبــرج  ونزعــت الراحــة مــن نهارهــا والنــوم مــن لیلهــا تحــوطهم ،األمومــة علــى الطفول
 بــل عدتــه جــزءا مــن ،لــم یهزمهــا المــوت،  ذهبــت نــضارتهابأنفاســها، وتغــذیهم بــدمها قبــل حلیبهــا حتــى

 فمنحـت ،ل قرنـت إلیـه كفالـة األیتـام أیـضا بـ، ولم تكتف هذه األم الطیبة بدور األمومة،استمرار الحیاة
 وقـد شـكر  تغنیهم عن البحث خارجـا عمـن یـأویهم،،سكون بهامتن عروة یستمألیتاماها بصمودها هذا 

 وقد وردت أحادیث كثیرة تبـین أجـر ،)٤(ت جائزتها مجزیة وثوابها مضاعفا فجاء،ومدحهالها  النبي 
  :، منهاوثواب كافلة الیتیم

 حدثنا النهاس بن ، حدثنا یزید بن زریع،حدثنا مسدد: لرجه اإلمام أبو داود في سننه قاما أخ
ــو عمــــار: قــــال،قهــــم ــوف بــــن مالــــك األ، حــــدثني شــــداد أبــ ــجعي عــــن عــ ــول اهللا : قــــال،شــ              : قــــال رســ

                                                 
 .١٤١/ ٥ ،مصدر سابق، تحفة األحوذي) ١(

 .١٧/١٤٢ ،مصدر سابق، فتح الباري شرح صحیح البخاري) ٢(

، المكتب اإلسالمي، ٢، طعظميحبیب الرحمن األ :تحقیق  ألبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني،،المصنف) ٣(
 .١/٣٠٠، ه١٤٠٣ بیروت،

 .١/٣ ،م٢٠٠٦ /هـ١٤٢٧ ، الشیخ علي بن نایف الشحوذ: جمعها ورتبها،موسوعة الخطب والدروس) ٤(
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ن زوجهــا ذات  امــرأة آمــت مــ، وأومــأ یزیــد بالوســطى والــسبابة،أنــا وامــرأة ســفعاء الخــدین یــوم القیامــة((
  .)١()) على یتاماها حتى بانوا أو ماتوامنصب وجمال حبست نفسها

  :دراسة رجال السند

د اسـمه عبـ:  ویقـال، أبـو الحـسن،سـدي البـصريابن مسرهد بن مـسربل بـن مـستورد األ: مسدد

 مـات ،ثقـة حـافظ مـن الطبقـة العاشـرة:  قـال عنـه اإلمـام ابـن حجـر،الملك بن عبد العزیز، ومسدد لقـب

  .)٢(هـ٢٢٨سنة 

 قــال عنــه اإلمــام ، محــدث البــصرة فــي عــصره،أبــو معاویــة البــصري العیــشي: یزیــد بــن زریــع

 ثبـت ةثقـ: بـن حجـرا وقـال عنـه اإلمـام ،)٣(نـه ومـا أحفظـه مـا أتق، البـصرةةكـان ریحانـ: أحمد بن حنبـل

  .)٤(ه١٨٢ مات سنة ،من الطبقة الثامنة

 قال عنه اإلمام أبـو ، من بني قیس،من أهل البصرة ،أبو الخطاب البصري: النهاس بن قهم

ضـعیف  :بـن حجـراوقـال عنـه اإلمـام   ،)٦(لـیس بـه بـأس: بـن شـاهیناوقال عنـه  ،)٥(لیس بشيء :حاتم

   .)٧(من الطبقة السادسة

                                                 
 .)٤٤٨٢( رقم الحدیث ،٣/٣٦٠ ، باب في فضل من عال یتیما، كتاب األدب،مصدر سابق، سنن أبي داود) ١(

 .٢/١٧٥ ،مصدر سابق، تقریب التهذیب) ٢(

 وصي اهللا بن .د :تحقیق وتخریج ،)ه٢٤١: ت( لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اهللا ،العلل ومعرفة الرجال) ٣(
، لخیر الدین األعالم .م / ه١٤٠٨،  الریاض، دار الخاني، بیروت،سالميالمكتب اإل، ١ط ،محمد عباس

 .٨/١٨٢ ،م١٩٨٠ ،بیروت، ینیدار العلم للمال، ٥ط ،كليالزر

 .١/٣٢٤ ،مصدر سابق، تقریب التهذیب) ٤(

 ،١، ط)هـ٣٢٧: ت(دریس أبي محمد الرازي التمیمي إاتم محمد بن  لإلمام عبد الرحمن بن أبي ح،الجرح والتعدیل) ٥(
بي حاتم محمد بن حبان  أل،كتاب المجروحین .٨/٥١١، م١٩٥٢ /هـ١٢٧١،  بیروت،حیاء التراث العربيإدار 

 .٥٦/ ٣،  حلب،دار الوعي، محمود إبراهیم زاید:  تحقیق،البستي

صبحي السامرائي، : تحقیق ،)ه٣٨٥ :ت( ابن شاهین أحمد أبي حفص الواعظ، لعمر بن ،ماء الثقاتتاریخ أس) ٦(
 .١/٢٤٢ م،١٩٨٤ /هـ١٤٠٤ ، الكویت، الدار السلفیة،١ط

 .١/٢٥٣ ،مصدر سابق، تقریب التهذیب) ٧(
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 قـال ،)١( مولى معاویة بن أبـي سـفیان،القرشي األموي الدمشقيبن عبد اهللا ا: شداد أبو عمار

 ،قة یرسل ث:بن حجراوقال عنه اإلمام  ،)٣( ثقه: اإلمام الذهبيوقال عنه، )٢(ثقة :عنه اإلمام أبو حاتم

  .)٤(من الطبقة الرابعة

سـلم عـام خیبـر، أ:  صـحابي قیـل،بن أبي عـوف أبـو عبـد الـرحمنا: عوف بن مالك األشجعي

  .)٥(هـ٧٣ مات سنة ،وسكن دمشق ،شهد فتح مكة وكانت معه رایة أشجعو

 

مام أحمد بـن حنبـل  ما ذكره اإل منها، ورد من طرق أخرىهلكن ، ضعیف بهذا اإلسنادالحدیث

  .)٦( لغیرهً، فیكون الحدیث حسنافي مسنده

 

َسـفعة. (السواد والشحوب: السفع)): عاءسف(( : وقیـل )٧(سـواد فـي الخـدین مـن المـرأة الـشاحبة) ُْ

والــذكر  الــسواد المــشرب بــالحمرة،:  وقیــل،خــرآالــسواد مــع لــون :  بــالكثیر، وقیــلنــوع مــن الــسواد لــیس

  .)٨(اءأسفع، واألنثى سفع

                                                 
دار ، اهللا اللیثي  عبد: تحقیق،)هـ٤٢٨: ت( أبي بكر ،صبهاني ألحمد بن علي بن منجویه األ،رجال صحیح مسلم) ١(

 .١/٣٠٧،  بیروت،المعرفة

 .٤/٣٢٩ ،مصدر سابق، الجرح والتعدیل) ٢(

 .٤٨١/ ١، مصدر سابق، الكاشف) ٣(

 .١/٤١١، مصدر سابق، تقریب التهذیب) ٤(

 .٤/٧٤٢ ،مصدر سابق، اإلصابة في تمییز الصحابة) ٥(

 .٢٩/ ٦ ،مصدر سابق، مسند اإلمام أحمد بن حنبل) ٦(

 .٩٤١/ ١، مصدر سابق، القاموس المحیط: ینظر) ٧(

 .٨/١٥٦ ،مصدر سابق، لسان العرب :ینظر) ٨(
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هــي :  وقیــل)١(هــي المــرأة التــي مــات عنهــا زوجهــا أو قتــل وأقامــت ولــم تتــزوج: قیــل: ))آمــت((
  .)٢(یامىأَّاألیم التي لیس لها زوج عذراء كانت أو غیر عذراء والجمع 

ُّیبن: ))واـــبان(( ْیتزوجن:  بفتح الیاء، أي،ِ َّ َأبـان فـالن بنتـه وبینهـا: یقالو. ََ ٌََّ َ نـت وبا. ّ إذا زوجهـا،ْ
ـــین. ّهـــي إذا تزوجـــت ْوكأنـــه مـــن الب َ ُالبعـــد، أي بعـــدت عـــن بیـــت أبیهـــا: َّ َ ـــةًبـــانوا بینـــا وبین(، و)٣(ُِ إذا ) ون

  .)٤()واـــفارق(

 

  ))أنا وامرأة سفعاء الخدین((

التــي تغیــر لونهــا :  حــصول كــدرة أو شــيء یغیــر لــون البــشرة، والــسفعاء هــي:الــسفعالمقــصود ب
یئا فیـسود   كأنـه مـأخوذ مـن سـفع النـار، وهـو أن یـصیب لفحهـا شـ،یمـةإلى الكمود والسواد من طول األ
إنـه بـسبب أنهـا لـم تتـزوج فـال تحتـاج :  من المشقة والضنك، وقیلتكابدهمكانه ویتغیر لون الخدین لما 

إلى التجمل، وال إلى أن تتهیأ للزوج، بل بقیت على هذا الوصف بسبب ترك التزین، ال أن ذلك عیـب 
لـزواج وتركهـا التجمـل والتـزین ٕفیها أو أنه شيء في أصل خلقتها، وانما هو بـسبب ابتعادهـا أو تركهـا ل

  .)٥(للزوج
  ))كهاتین یوم القیامة((

سیما درجة یاء أعلى من درجات سائر الخلق، الصبعین فإن قلت إن درجات األنبمن األ: أي
صبعین إشارة ٕوانما فرق بین األ غرض منه المبالغة في رفع درجته في الجنة،حد، الأ ال ینالها نبینا 

  .)٦(إلى التفاوت بین درجة األنبیاء علیهم السالم وآحاد األمة

                                                 
 .١/٧٦٥١ ،مصدر سابق، تاج العروس: ینظر) ١(

: ، تحقیقبي الحسن علي بن إسماعیل النحوي اللغوي األندلسي المعروف بابن سیدة أل،المخصص البن سیدة) ٢(
 .١/٣٥٥، م١٩٩٦ /هـ١٤١٧،  بیروت، دار إحیاء التراث العربي،١خلیل إبراهیم جفال، ط

 محمود - ظاهر أحمد الزاوي: ، تحقیق ألبي السعادات المبارك بن محمد الجزري،النهایة في غریب الحدیث واألثر) ٣(
 .٤/١٩٠ ،م١٩٧٩ /هـ١٣٩٩ ،بیروت،  المكتبة العلمیةمحمد الطناحي،

 .١/٧٩٨٠ ،مصدر سابق، تاج العروس) ٤(

 .١١/١٨٩ ،مصدر سابق، عون المعبود شرح سنن أبي داود) ٥(

 .المصدر نفسه) ٦(
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  ))وأومأ یزید ((

، شـیخ لتمیمـي أبـو معاویـة البـصري الحـافظا:  ویقـال،هـو یزیـد بـن زریـع العیـشي: المـراد بیزیـد
  .)١(أبي داود

  ))بالوسطى والسبابة((

  )٢(أشار بیانا لهاتین: أي
  )) امرأة((

  )٣(هذه امرأة: عطف بیان المرأة سفعاء الخدین أو بدل منهما أو خبر مبتدأ محذوف أي

  

  ))آمت من زوجها((

 أي صارت أیما ال زوج لها، تأیمت من زوجها ومات عنها وعندها ،یف المیمبمد الهمزة وتخف
بنــات، فلــم تتــزوج مــن أجــل أن ترعــاهن وتحــافظ علــیهن، فــآثرت البقــاء بــدون زوج مــع بناتهــا لإلحــسان 

  . )٤(إلیهن وتربیتهن وتنشئتهن

  ))صبذات من((

 عنهـا، وهـي ذات منـصب، وجمـال لیـست مرغوبـا، صاحبة نسب أو حـسب: الصاد أيبكسر 
  .)٥(بل فیها من الصفات ما یقتضي الرغبة فیها، ولكنها آثرت البقاء معهن دون أن تتزوج

  ))وجمال((

ــال الثـــواب، ولیـــست لالحتـــراز،ة، وأریـــد وهـــي صـــفة المـــرأ ،كمـــال صـــورة، وســـیرة: أي  بهـــا كمـ
وهــذا لــیس لــه مفهــوم، بمعنــى أن هــذا  ،)٦(حــدأأنهــا مــع هــذه الــصفة المرغوبــة المطلوبــة لكــل : والمعنــى

                                                 
 .سبقت ترجمته) ١(

 .١١/١٨٩، مصدر سابق، عون المعبود شرح سنن أبي داود) ٢(

 .المصدر نفسه) ٣(

 .١٨٩ / ١١ ،مصدر سابق، عون المعبود شرح سنن أبي داود )٤(

 .١٤/٢٧٠،  لمال علي القاري،مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح )٥(

 .١٨٩/ ١١ ،مصدر سابق، عون المعبود شرح سنن أبي داود )٦(
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هذه، فإنه یكـون األجر ال یكون إال لمن تكون كذلك، بل إن غیرها لو حصل منها مثل ما حصل من 
شجع علـى اإلقـدام یـلها ذلـك األجـر، ولكـن ذكـرت ذات المنـصب والجمـال؛ ألن هـذا ممـا یرغـب فیهـا و

على خطبتها والـزواج منهـا، فكونهـا ذات شـرف وذات حـسب وجمیلـة فـإن النفـوس تطمـع فیهـا وترغـب 
 ذات منصب وجمال ورجل دعته امرأة: ((فیها؛ ولهذا جاء في حدیث السبعة الذین یظلهم اهللا في ظله

دعتـه إلـى نفـسها وهـي متـصفة بهـذه الـصفات التـي تـدعوه :  یعنـي،)١())إني أخاف اهللا: إلى نفسها قال
امتنــع مــن ذلــك   عــن معــصیة اهللا إلــى المیــل إلیهــا والرغبــة فیهــا، ولكنــه لبعــده عــن الفاحــشة وبعــده

  .)٢(إني أخاف اهللا: وقال

  ))حبست نفسها((

منعتهـا عـن الـزواج صـابرة :  أي،الجملة استئناف أو صفة أخرى أو حـال بتقـدیر قـد أو بدونـه
ن تلك المرأة حبست نفسها على أوالدها تـربیهم، وتركـت التـزین، والتـصنع والتعـرض ، بمعنى أةأو شفق
  .)٣(لألزواج

  ))على یتاماها((

  .)٤(اشتغلت بخدمة األوالد وعملت لهم فكأنها حبست نفسها أي وقعت علیهم: أي

  ))حتى بانوا((

ن البـین مـن األضـداد إ فـ،أو وصلوا إلى مرتبة كمـالهمإلى أن كبروا وحصلت لهم األبانة : أي
واســتقلوا أمــرهم مــن البــون وهــو الفــضل  ، حتــى فــضلوا وازدادوا قــوة وعقــال:بمعنــى الفــصل والوصــل أي

  .)٥(أبان فالن بنته وبینها إذ زوجها، وبانت هي إذا تزوجت: ویقال والمزیة،

                                                 
 .)٦٣٠٨( الحدیث  رقم،٦/٢٤٩٦ ،باب فضل من ترك الفواحش كتاب الحدود،، مصدر سابق ،صحیح البخاري )١(

 .١٨٩/ ١١، مصدر سابق، عون المعبود شرح سنن أبي داود )٢(

 .المصدر نفسه )٣(

 .المصدر نفسه) ٤(

 .المصدر نفسه) ٥(
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  ))أو ماتوا((

أو رفــع نــصب ) ســفعاء الخــدین(عظــیم وقولــه تنویــع والتنكیــر فــي امــرأة للتلل) وأ(أو ماتــت : أي
  .)١(الخبر المدح، وهو معترض بین المبتدأ وعل

 

  .)٢(تعطل مصالحها من أجل أیتامهاالحدیث فیه بیان أن األم  .١

الثــواب واألجــر فــي اآلخــرة  تنــالالحــدیث فیــه إشــارة إلــى أن األم التــي تكفــل ولــدها الیتــیم  .٢
 . )٣( من رب العرش الكریمالعظیمین

الحــدیث فیــه بیــان أن األم أولــى بالیتــامى مــن أنفــسهم، وأنهــا تــضحي بنفــسها وعمرهــا فــي  .٣
 .)٤(سبیل خدمتهم ورعایتهم

 ،د األب تعـد المـالذ الثـاني للیتـیم بعـاه وترعـ بـالیتیمتي تعتنـيالحدیث فیه بیان أن المرأة ال .٤
 أن هیـأ لـه مـن یكفلـه لیرتقـي  لضاع الیتیم، ولكن مـن كـرم اهللا اًفلوال أن اهللا جعلها سبب

 .)٥(به إلى جنات النعیم

 .)٦( یوم القیامةوز بجوار ورفقة النبي الحدیث فیه بیان أن كافلة الیتیم تف .٥
 

                                                 
 .١٨٩/ ١١، مصدر سابق، عون المعبود شرح سنن أبي داود )١(

 دار ،)هـ١٣٩٣: ت( لمحمد األمین بن محمد بن المختار الجكني الشنقیطي ، في إیضاح القرآنأضواء البیان) ٢(
 .٨/٥٦٨ ،م١٩٩٥ /هـ١٤١٥ ، لبنان، بیروت،الفكر

 .١٩٩/ ١،  أبو أكرم الحلبي: قام بفهرسته، لبارع عرفان توفیق، النبویةكنوز السنة) ٣(

 .٣/ ١، مصدر سابق، موسوعة الخطب والدروس: ینظر) ٤(

 .المصدر نفسه) ٥(

 .المصدر نفسه) ٦(
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یفـرح قلـوبهم، ومـا یكـدر مـا  یواسـیهم، و عرف ما یهز مشاعر الیتامى، ومـا ًن نبینا محمداإ
، وحث على إیـوائهم، وحـسن  بإكرامهم وأوصى بهم خیرا  فأمر،خواطرهم، وما یؤلمهم، وما یسعدهم

فأمـا  : ألمر اهللا تعالىامتثاال ، یمسح على رؤوس الیتامى رأفة بهم، وشفقه علیهممعاملتهم وكان 
 حتــى ال یــشعر وكأنــه منبــوذ أو ،ال تقهــره، وال تذلــه بقــول أو فعــل أو نظــر:  أي،)١(الیتــیم فــال تقهــر

  . مستقیم األخالق، حتى ینشأ سوي السلوك، النفسیةة الیتیمال حٕوانما تراعى ،كالخادم في بیت كافله

 ویـساویه بهـم فـي المأكـل ، یعاملـه كمـا یعامـل أوالده،فعلى كافل الیتیم أن یكون كاألب الرحیم
 فقـد أوصـى الـرحمن الـرحیم بإعطائـه مـن المیـراث إذا ، لخـاطر الیتـیمً، وجبـراوالملبس والمشرب والعمـل

ٕواذا حـضر القـسمة :  فقـال تعـالى، وان لم یكن من ذوي الحقـوق،ترضیةحضر القسمة على سبیل ال
 وقد وردت أحادیث كثیرة ،)٢(أولو القربى والیتامى والمساكین فارزقوهم منه وقولوا لهم قوال معروفا

  : منها ما أخرجه اإلمام ابن ماجة في سننه قال،في الحث على إكرام الیتیم

 عـن مغیـرة ، حـدثنا إسـحاق بـن سـلیمان: قـاال، وعلـي بـن محمـد، حدثنا أبو بكر بن أبي شـیبة
ال : ((قـال رسـول اهللا :  قـال، عـن أبـي بكـر الـصدیق، عـن مـرة الطیـب، عن فرقد الـسبخي،بن مسلم

 مملــوكین میـا رســول اهللا ألـیس أخبرتنـا أن هـذه األمــة أكثـر األمـ: یـدخل الجنـة سـيء الملكــة، قـالوا
: فمـا ینفعنـا فـي الـدنیا قـال:  تـأكلون قـالواوهم ككرامـة أوالدكـم وأطعمـوهم ممـاویتامى قال نعم فأكرم

  .)٣())أخوكفرس ترتبطه تقاتل علیه في سبیل اهللا مملوكك یكفیك فإذا صلى فهو 

                                                 
 .٩اآلیة : سورة الضحى )١(

 .٨: اآلیة : سورة النساء )٢(

سنن  .)٣٦٨١( رقم الحدیث ،١١/٩١ ، باب اإلحسان إلى الممالیك، كتاب األدب،مصدر سابق، سنن ابن ماجة )٣(
 ،٧/١٩٦ ، باب ما جاء في اإلحسان إلى الخدم،  كتاب البر والصلة عن رسول اهللا،مصدر سابق، الترمذي
 .)١٨٦٩(دیث رقم الح
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  :دراسة رجال السند

 قـال ، مـوالهم الكـوفي،عبد اهللا بن محمد إبـراهیم بـن عثمـان الواسـطي :شیبةأبي بن أبو بكر 

 مـن الطبقـة ، صـاحب التـصانیف،ثقة حافظ: وقال عنه اإلمام ابن حجر، )١(ثقة :عنه اإلمام أبو حاتم

  .)٢(هـ٢٣٥، مات سنة العاشرة

  .)٣(علي بن محمد

 قـال عنـه ،كوفي األصـل، )٤( مولى عبد القیس،لعبدياالرازي أبو یحیى : إسحاق بن سلیمان

 مــات ســنة ، مــن الطبقــة التاســعة،ثقــة فاضــل: وقــال عنــه اإلمــام ابــن حجــر، )٥(ثقــة: اإلمــام أبــو حــاتم

  .)٦(هـ٢٠٠

قــال عنــه اإلمــام أبــو  مــرو،القــسملي أبــو ســلمة الــسراج المــدائني أصــله مــن : مغیــرة بــن مــسلم

: وقــال عنـه اإلمــام ابــن حجــر ،)٨(ذكــره اإلمــام ابــن حبـان فــي الثقــات، )٧(صــالح الحــدیث صـدوق :حـاتم

  .)٩(صدوق من الطبقة السادسة

                                                 
 .١/٣١٦ ،مصدر سابق، الجرح والتعدیل) ١(

 .١/٢٦٢ ،مصدر سابق، تقریب التهذیب) ٢(

 .سبقت ترجمته) ٣(

مؤسسة ، ١ط بشار عواد معروف،. د: ، تحقیق لیوسف بن الزكي عبد الرحمن أبي الحجاج المزي،تهذیب الكمال) ٤(
 .٢/٤٢٩ ،م١٩٨٠ /ه١٤٠٠ ، بیروت،الرسالة

 .٢/٣ ،مصدر سابق، الجرح والتعدیل) ٥(

 .١/٧٩، مصدر سابق، تقریب التهذیب) ٦(

 .٨/٢٢٩ ،مصدر سابق، الجرح والتعدیل) ٧(

، ١السید شرف الدین أحمد، ط: ، تحقیقحمد أبي حاتم التمیمي البستيأمحمد بن حبان بن ،  البن حبان،الثقات) ٨(
 .٦/١٤٩ ،)٩(عدد األجزاء ، م١٩٧٥ /هـ١٣٩٥، بیروت، دار الفكر

 .٩٦٦/ ١ ،مصدر سابق، تقریب التهذیب) ٩(
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لــیس  : قــال عنــه اإلمــام أبــو حــاتم، أبــو یعقــوب البــصري،بــن یعقــوب الــسبخيا :فرقــد الــسبخي

صـدوق : بـن حجـرا، وقال عنه اإلمام )٢(ال بأس به :لعجليال عنه اإلمام وقا ،)١(فرقد صاحب حدیث

  .)٣(ه١٣١ مات سنة ، من الطبقة الخامسة،طأ لكنه لین الحدیث كثیر الخ،عابد

بــن شــراحیل الهمــداني السكــسكي أبــو إســماعیل الكــوفي، یقــال لــه الطیــب لكثــرة ا: مــرة الطیــب
:  وقال عنه اإلمام ابن حجـر)٦(بن حبان في الثقاتا، وذكره )٥(ثقة :قال عنه اإلمام العجلي ،)٤(عبادته

  .)٧(هـ٧٦ مات سنة ،ةثقة عابد من الطبقة الثانی

عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بـن سـعد بـن تـیم بـن أبـي : أبو بكر الصدیق
 ، قبــل البعثــة صــحب النبــي ، ولــد بعــد عــام الفیــل بــسنتین وســتة أشــهر، خلیفــة رســول اهللا ،قحافــة

، واسـتقر خلیفـة فـي األرض  سـنة تـسعوحـج فـي النـاس فـي حیـاة رسـول اهللا  وسبق إلى اإلیمان بـه،
  .)٨(بن ثالث وستین سنةاهـ وهو ١٣كانت وفاته یوم االثنین في جمادى األولى سنة  ،بعده

  :درجة الحدیث

 .)٩(الحــدیث حــسن غریــب، وقــد تكلــم فــي فرقــد الــسبخي مــن قبــل حفظــه :قــال اإلمــام المنــذري 
ألنـه : وهـو غریـب ،ام الضبط، ومنهم من تكلم في حفظهألن بعض رواته لم یبلغوا تم:  حسنالحدیث

  .على ما یبدو لم یرو إال من طریق واحد

                                                 
 .٥/١٠٨ ،مصدر سابق، الجرح والتعدیل) ١(

عبد العلیم عبد العظیم البستوي، :  تحقیقأحمد بن عبد اهللا بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي،، معرفة الثقات) ٢(
 .٢/٣٦ ،م١٩٨٥/ ه١٤٠٥ ،المدینة المنورة  مكتبة الدار،،١١ط

 .١٩٨/ ١ ،مصدر سابق، تقریب التهذیب) ٣(

 دار اللواء ،١أبو لبابة حسین، ط. د: ، تحقیق لسلیمان بن خلف بن سعد أبي الولید الباجي،التعدیل والتجریح) ٤(
 .٢/٨٤٣، م١٩٨٦ /هـ١٤٠٦،  الریاض،للنشر والتوزیع

 .٢/٤٥ ،مصدر سابق، للعجلي، معرفة الثقات) ٥(

 .٤٤٦/ ٥، مصدر سابق البن حبان، ،الثقات) ٦(

 .٢٥٢/ ١، مصدر سابق، تقریب التهذیب) ٧(

 .٤/١٦٩ ،مصدر سابق، مییز الصحابةاإلصابة في ت) ٨(

إبراهیم شمس :  تحقیق،م بن عبد القوي المنذري أبو محمد عبد العظی،الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف) ٩(
 .٣/١٤٩ ،ه١٤١٧وت،  بیر،دار الكتب العلمیة، ١الدین، ط
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  :األلفاظ الغریبة

  ))الملكة((

، )١(ة بــسبب فعــل مــن األفعــالئــنــه تحــصل للــنفس هیأهــي صــفة راســخة فــي الــنفس، وتحقیقــه 
 فإذا تكـررت ومارسـتها الـنفس ،وتسمى حالة ما دامت سریعة الزوال ،كیفیة نفسانیة: ةئیقال لتلك الهیو

لقیـاس إلـى ذلـك الفعـل عـادة وبا ،، فتـصیر ملكـةتلك الكیفیة فیهـا وصـارت بطیئـة الـزوالبحتى رسخت 
  .)٣(حسن الصنع إلى ممالیكه:  وفالن حسن الملكة أي،)٢(وخلقا

  

 

  ))ال یدخل الجنة((

  .المالك الذي یسيء إلى مملوكه: أي

  ))سيء الملكة((

َالملكــة ضــبط بفتحــات والمــراد ســیئ المعاملــة وعــدم اإل ََ ُ ُ ََ َْ ْ ِّْ َ َ ٍ َ ََ َ ِ ْ ال  یفهم مــاحــسان إلــى الممالیــك، وتكلــَ
  . )٤( وعدم القیام بما یجب لهم من النفقة والكسوة، وضربهم بما ال یستحقون،یطیقون

  ))قالوا((

  .)٥(بعض أصحابه : أي

  ))األمة أكثر األمم مملوكین ویتامىن هذه أیا رسول اهللا ألیس أخبرتنا (( 

                                                 
 .٢٩٦/ ١، مصدر سابق، تالتعریفا) ١(

 .٣٥٢/ ٥، مصدر سابق، معجم مقاییس اللغة) ٢(

 .٦٤٢/ ١، مصدر سابق، مختار الصحاح) ٣(

 .٧/٩٥ ،)هـ١١٣٨ :ت(، لحمد بن عبد الهادي حاشیة السدي على سنن ابن ماجة) ٤(

 .٣٧٠/ ١٠، مصدر سابق، لمصابیحمرقاة المفاتیح شرح مشكاة ا) ٥(
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ــستطرد، أي ــك یــــا رســــول اهللا ذكــــرت أن ســــيء الملكــــة ال یــــدخل الجنــــة، :  ذكــــر الیتــــامى مــ أنــ
:  جــواب الحكــیم بقولــه  فأجــاب،لهمآوالممالیــك ال یــسعهم مــداراتهم فــسیئون معهــم فمــا حــالهم، ومــا مــ

   .)١(نعم فأكرموهم

  ))فأكرموهم ككرامة أوالدكم((

  .)٢(مثلها من الشفقة بهم والرحمة علیهم فال تحملوهم ما ال یطیقون ،الممالیك: أي

  ))وأطعموهم مما تأكلون((

  .)٣( واحدوعاءن یأكل السید وعبده من أمن جنس أقواتكم واألكمل من نفس طعامكم ب: أي

  ))قالوا فما ینفعنا في الدنیا((

  .)٤(منها أو فیها: شيء یفیدنا الدنیا، أي: ، أياستفهامیةما 

  ))س تربطه تقاتل علیه في سبیل اهللاقال فر((

ن ارتباط الفرس فیه نفع أخروي، وكذلك فیـه نفـع دنیـوي أاستئناف فیه معنى التعلیل، وال شك 
  .)٥(وغیرهما ،ن حصول الغنیمة، واألمن من العدوم

  ))مملوكك یكفیك((

  .)٦(مؤونة الخدمة: أي اغلة عن األمور األخرویة،أمورك الدنیویة الش: أي

  ))فإذا صلى فهو أخوك((

ِینبغي لك َأن تنزله منك منزلة َأخیك، ِ َِ َِ ِْ ْ ْ َْ ُ َ َُ   .)٧(في الدین: أي ْ
  

                                                 
 .٣٧٠/ ١٠، مصدر سابق، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح )١(

 .المصدر نفسه) ٢(

 .٦/٨ ،مصدر سابق، فیض القدیر) ٣(

 .٣٧٠/ ١٠ ،مصدر سابق، بیحمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصا) ٤(

 .المصدر نفسه )٥(

 .٧٣٣/ ٢ ،مصدر سابق، التیسیر بشرح الجامع الصغیر) ٦(

 .المصدر نفسه) ٧(
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ـــى إكـــر .١ ـــه الحـــث عل ـــیم الحـــدیث فی ـــإكرام الیت ـــیم وبـــأن یكـــون اإلكـــرام ككرامـــة األوالد ف ام الیت
ولیخش والعنایة به، ورحمته، والشفقة علیه من األمور الواجبة لقول اهللا سبحانه وتعالى 
 .)١(الذین لو تركوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا اهللا ولیقولوا قوال سدیدا

 .)٢( وهو من التشبیه البلیغ،الحدیث فیه بیان أن المملوك إذا صلى فهو أخ لك .٢

 ومــد یــد  بهــم،والرأفــة والــشفقة علــیهم،العطف بــكــون ی الیتــامىالحــدیث فیــه بیــان أن إكــرام  .٣
، وفــي الحــدیث أن رجــال شــكا إلــى )٣( فكــل هــذا یــذهب عــن القلــوب قــسوتها،لــیهمإالعطــاء 

طعم المــسكین وامــسح رأس أإن أردت أن تلــین قلبــك فــ (: قــسوة قلبــه فقــال لــهرســول اهللا 
 .)٤()الیتیم

  وفـي الحـدیث أن النبـي ،لكافـل وأوالدهالحدیث فیه الحث على إطعام الیتیم مما یأكـل ا .٤
 إال أن ،دخلــه اهللا الجنــةأمــن قــبض یتیمــا مــن بــین المــسلمین إلــى طعامــه وشــرابه  ((:قــال

 .)٥())یعمل ذنبا ال یغفر له

 وعدم عزل طعام الیتیم وشرابه لما روي في الحدیث یحث على مخالطة الیتیم في الطعام .٥
وال تقربـوا مـال الیتـیم إال بـالتي  لمـا أنـزل اهللا عـز وجـل : قال)٦(الحدیث عن ابن عباس

                                                 
 .٩اآلیة : سورة النساء) ١(

 .٣٧٠/ ١٠، مصدر سابق، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح) ٢(

 دار ،١، ط)هـ١٤٢١: ت( ، للشیخ العالمة محمد بن صالح العثیمین رحمه اهللا تعالى،شرح األربعین النوویة) ٣(
 .٩/ ٧٣، م٢٠٠٣ /هـ١٤٤٢ ،الشریعة

 رقم الحدیث ،١٥/٣٠١ ، باب مسند أبي هریرة، كتاب باقي مسند المكثرین،مصدر سابق، مسند اإلمام أحمد) ٤(
)٧٢٦٠(. 

 ، الیتیم وكفالتهة باب ما جاء في رحم،  كتاب البر والصلة عن رسول اهللا،مصدر سابق، سنن الترمذي) ٥(
 ألن فیه حنش وهو حسین بن قیس ضعیف ،الحدیث بسند الترمذي ضعیف، و)١٨٤٠(رقم الحدیث ، ٧/١٥٢

 .عند أهل الحدیث، وقد نقل ذلك الترمذي في سننه عن سلیمان التمیمي

 مات بالمدینة في ،عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول اهللا ) ٦(
 .٣/٦٣١٢ ،مصدر سابق، اإلصابة في تمییز الصحابة :ینظر. هـ٦٨سنة 
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 انطلــق مــن كــان ، اآلیــة)٢(إن الــذین یــأكلون أمــوال الیتــامى ظلمــا، و)١(هــي أحــسن
 فجعـل یفـصل مـن طعامـه فیحـبس ، وشـرابه مـن شـرابهُفعزل طعامه من طعامـهعنده یتیم 

 :نزل اهللا أ فــ، فــذكروا ذلــك لرســول اهللا ، فاشــتد ذلــك علــیهم،لــه حتــى یأكلــه أو یفــسد
ــر و ــل إصــالح لهــم خی ــامى ق وا ، فخلطــ)٣(ن تخــالطوهم فــإخوانكمٕاویــسألونك عــن الیت

  .)٤(ابهطعامهم بطعامه وشرابهم بشر

 ، اإلحسان إلى الیتامى من أهم أسباب فوز المؤمنین أصحاب الیمین بالجنة جعل المولى
ة أو إطعـام فـي قـتحم العقبـة ومـا أدراك مـا العقبـة فـك رقبـافـال :  كما قـال اهللا ،والنجاة من النار

ــة أًوم ذي مــسغبة یتیمــایــ ــذین ًو مــسكینا ذا مقرب  منــوا وتواصــوا بالــصبرآ ذا متربــة ثــم كــان مــن ال
  .)٥( أصحاب المیمنةوتواصوا بالمرحمة أولئك

ــیم قــرن العلــیم ا لخبیــر بــین األمــر بعبادتــه وحــده ســبحانه وللمبالغــة فــي الحــث علــى إكــرام الیت
واعبــدوا اهللا وال تــشركوا بــه شــیئا وبالوالــدین :  كمــا فــي قولــه ،واإلحــسان إلــى مــستحقي اإلحــسان

  .)٦(إحسانا وبذي القربى والیتامى والمساكین

 اإلمـام  منها ما أخرجه،إلحسان إلى الیتیمتحث على ا وقد وردت أحادیث كثیرة عن النبي 
ن سـعید  عـ، حـدثنا ابـن مبـارك،دمآ حـدثنا یحیـى بـن ،حـدثنا علـي بـن محمـد : قـال،ابن ماجه في سننه

 :قـال  عـن النبـي   عن أبي هریرة، عن زید بن أبي عتاب، عن یحیى بن سلیمان،بن أبي أیوب
                                                 

 .١٥٢اآلیة : سورة األنعام) ١(

 .١٠اآلیة : سورة النساء) ٢(

 .٢٢٠اآلیة : سورة البقرة) ٣(

. )٢٤٨٧( رقم الحدیث ،٦٢/ ٨،  باب مخالطة الیتیم في الطعام، كتاب الوصایا،مصدر سابق، سنن أبي داود) ٤(
 وصححه الحاكم ووافقه ،٦/٤٦٥ : للبیهقيالسنن الكبرى و،٢/٣٤٨ :المستدرك على الصحیحین، لبانيحسنه األ

 .الذهبي

 .١٨ - ١١اآلیات : سورة البلد) ٥(

 .٣٦اآلیة : سورة النساء) ٦(
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 وشر بیت فـي المـسلمین بیـت فیـه یتـیم یـساء ،خیر بیت في المسلمین بیت فیه یتیم یحسن إلیه((
  .)١())إلیه

  :دراسة رجال السند

قـال عنـه   نزیـل قـزوین،، الكـوفي الحـافظ، أبـو الحـسن،بن إسحاق الطنافسيا: محمدعلي بن 
ـــذهبي ـــة :اإلمـــام ال ـــن حجـــرا وقـــال عنـــه اإلمـــام ،)٢(ثق ــات ســـنة ، مـــن الطبقـــة العاشـــرة،ثقـــة عابـــد: ب  مـ

  .)٣(هـ٢٣٣

 :عنـه اإلمـام أبـو حـاتم قـال ،)٤( مـوالهم الكـوفي أبـو زكریـا،بن سلیمان األمـويا: یحیى بن آدم
  .)٦( هـ٢٠٣ مات سنة ،ثقة:  اإلمام ابن حجر عنه، وقال)٥(ةثق

 ، موالهم أبو عبد الرحمن المروزي، الحـافظ،عبد اهللا بن واضح الحنظلي التمیمي: ابن مبارك
 حاجـــا ومجاهـــدا، أفنـــى عمـــره باألســـفار لــرحالتاشــیخ اإلســـالم المجاهـــد التـــاجر صـــاحب التـــصانیف و

، مــات ســنة ثقــة ثبـت :وقــال عنـه اإلمــام ابـن حجــر ،)٨(أحـد األئمــة : قــال عنـه اإلمــام الــذهبي،)٧(وتـاجرا
  .)٩(هـ١٨١

:  قـال عنـه اإلمـام الـذهبي،سـمه مقـالص أبـو یحیـى الخزاعـي المـصريا: ن أبي أیـوبسعید ب
  .)١١(هـ١٦١ مات سنة ، من الطبقة السابعة،ثقة ثبت:  وقال عنه اإلمام ابن حجر)١٠(ةثق

                                                 
 باب حق ، كتاب األدب،)هـ٢٧٣: ت(، لإلمام ابن ماجة أبي عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجة) ١(

 .)٣٦٦٩( رقم الحدیث ،١١/٧٥ ،الیتیم

 .٢/٤٦ ،مصدر سابق، الكاشف) ٢(

 .٦/٢٠٤ ،مصدر سابق، تقریب التهذیب) ٣(

 .٢/٤٦ ،مصدر سابق، الكاشف) ٤(

 .١/٢٤٣ ،مصدر سابق، الجرح والتعدیل) ٥(

 .٦/٢٠٤ ،مصدر سابق، تقریب التهذیب) ٦(

 .١١٥/ ٤، مصدر سابق،  للزركلي،األعالم) ٧(

 .٢/٣٦٠ ،مصدر سابق، الكاشف) ٨(

 .٤/٢٧٧ ،مصدر سابق، تهذیب التهذیب) ٩(

 .١/٤٣٢ ،مصدر سابق، الكاشف) ١٠(

 .٣٧٤/ ١، مصدر سابق، تقریب التهذیب) ١١(
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وقـال عنـه  ،)١(منكـر الحـدیث: ه اإلمـام الـذهبي قال عنـ،أبو صالح المدني: یحیى بن سلیمان
  .)٢( من الطبقة السادسة،لین الحدیث: اإلمام ابن حجر

 أو ، مــولى معاویــة،ب الــشاميزیــد أبــو عتــا: ویقــال، )٣(مــولى أم حبیبــة: زیــد بــن أبــي عتــاب
  .)٤( من الطبقة الثالثة،ةثق:  أم حبیبة، قال عنه اإلمام ابن حجر:أخته

ــرة ي اســمه واســم أبیــه ختلــف فــا ، مــشهور بكنیتــه،عبــد الــرحمن بــن صــخر الدوســي: أبــو هری
وروى عنــه   أســلم عــام خیبــر،، وألــزمهم لــه كــان مــن أحفــظ أصــحاب محمــد ا ال یحــاط،ًا كبیــرًاختالفــ

  .)٥(ه٥٧ مات سنة، وسكن الصفةًمهاجرائة رجل بین صحابي وتابعي، قدم المدینة اأكثر من ثمانم

  :درجة الحدیث

 أخرجــه اإلمــام البخــاري فــي  یحیــى بــن ســلیمان، وقــدن فیــه أل،ناد ضــعیفســالحــدیث بهــذا اإل
ُن في إسناده یحیى بن أل ،)٦(ضعیف: األدب المفرد، وقال عنه ْ ْ ََ َ ْ ِ ٍسلیمان َأبو صـالحِ ِ َ ُُ َ َ ُّ قـال فیـه البخـاري،َْ ِ َ ُْ ِ ِ َ َ: 

ِمنكر الحدیث، َ ْ َ ْ ٍِوقال َأبو حاتم ُ َ ُ َ َ ِ مضطرب الحدیث:َ َ ْ َِ ْ ُ
َِّوذكره ابن حبان في الثقات ،)٧( ِ َِ َُّ ْ ِ ُ َ َ َ َ

ِوَأخـرج ا )٨( َ َ ْ َبـن خزیمـة َ َ ْ َْ ُ ُ
ِحدیثه في صحیحه ِ َِ َ وقال،َ َ ْفي النفس من هـذا الحـدیث شـيء: َ َ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ْ ٍ فـإني ال َأعـرف یحیـى بعدالـة وال جـرح،َّ ْ َ َ ََ ََ ٍ َ َ َ ِ ِْ ِْ ِّ َ، 

َّوانما خرجت خبره ألن ََّ ِ َ َ َْ َّ َ ِه یختلف العلماء فیهَِٕ ِ َِ َُ ْ َ ْ َ ُْقد ظهر للب: ، وقال الكناني في مصباح الزجاجةُ َِ ََ ْ ُخاري وَأبو َ َ ِّ ِ َ
ُحاتم ما خفي على ابن خزیمة وغیره فجرحهما مقدم على من عدله َ َ َ َ ََ َ َ ََّ َّْ َ ُ َ َ ََ ْ َ ْ ْ َْ َ ُ ََ ِ ِ َ ِ ٍِ)٩(.  

                                                 
 .٣٦٧/ ٢، مصدر سابق، الكاشف) ١(

 .١٩٩/ ١١ ،مصدر سابق، تهذیب التهذیب) ٢(

 .٤/٢٤٦، مصدر سابق،  البن حبان،الثقات) ٣(

   .٣٥٥/ ١، مصدر سابق، تقریب التهذیب) ٤(

 .٢٠٢/ ٤، مصدر سابق، اإلصابة في تمییز الصحابة) ٥(

 دار البشائر ،٣محمد فؤاد عبد الباقي، ط: ، تحقیقاهللا البخاري الجعفي  محمد بن إسماعیل أبي عبد،األدب المفرد) ٦(
 .١/٦١ م،١٩٨٩ /هـ١٤٠٩ بیروت، ،اإلسالمیة

 .٨/٢٩٣، مصدر سابق، الجرح والتعدیل) ٧(

 .٦/١٩٣ ،مصدر سابق،  البن حبان،الثقات) ٨(

محمد المنتقى : تحقیقأحمد بن أبي بكر بن إسماعیل الكناني، : ، تألیفةمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماج) ٩(
 .٤/١٠٤، هـ١٤٠٣ ، بیروت، دار العربیة،٢الكشناوي، ط
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  :األلفاظ الغریبة

  ))یساء((

ّالسوء نعت لكل شيء رديء
 نقـیض :وأسـاء إلیـه ،)٢(تى الـسیئة وبالـسیئاتأ وأفعال سیئة، و،)١(
  .)٣(أحسن إلیه، والسوأى نقیض الحسنى

 

  ))  بیت في المسلمین بیت فیه الیتیمخیر((

  )٤( أو أنثىاً، ال أب له، ذكرفیما بین بیوتهم: أي

  ))سن إلیهیح((

ــك البیـــت حـــوى الرحمـــة أل،و بهمـــا أ،القـــول أو الفعـــل:  أيللمجهـــول،بالبنـــاء  ــشف ،ن ذلـ قة، والـ
   .)٥( تعهد أموره، والرفقة به:ٕ والشفقة، واكرامهءوالنیابة عن اهللا في اإلیوا

  )) وشر بیت في المسلمین بیت فیه الیتیم یساء إلیه((

 فهمــا داخـالن فــي ، بالباطـل فــإن ضـربه للتأدیــب، وتعلـیم القــرآن جـائز)٦(یـؤذى بغیـر حــق: أي
  .)٧(ان في الصورة إساءة، والعكساإلحسان معنى، وان ك

                                                 
إبراهیم السامرائي، .  د–مهدي المخزومي . د: ، تحقیقحمد الفراهیديأ ألبي عبد الرحمن الخلیل بن ،كتاب العین) ١(

   .٧/٣٢٧، دار ومكتبة الهالل

 .١/٢٣٠ ، الزمخشري جار اهللا،حمدأ القاسم محمود بن عمرو بن بي أل،أساس البالغة) ٢(

دار ، ٤ط ،حمد عبد الغفور عطارأ: ، تحقیق إلسماعیل بن حماد الجوهري،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة) ٣(
   .٥٦/ ١ ،م١٩٨٧ ،هـ١٤٠٧ ، بیروت،العلم للمالیین

 .٦٤٥/ ٣، مصدر سابق، فیض القدیر) ٤(

 .المصدر نفسه) ٥(

 .٢٦٢/ ١، مصدر سابق، شرح سنن ابن ماجة) ٦(

 .٢٦٣/ ١٤، مصدر سابق، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح) ٧(
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 أنـه علیـه الـصالة والـسالم  وقـد ورد فـي الحـدیث،ان إلـى الیتـیم علـى اإلحـسالحدیث فیه الحث .١
 .)١())اتینومن أحسن إلى یتیم أو یتیمة كنت أنا وهو في الجنة كه ((:قال

 .)٢(به ي عن اهللا ما تكفل ن المحسن إلى الیتیم یؤدأالحدیث فیه بیان  .٢

 .)٣(لیتیمإلى ا لمن ترك اإلحسان اً شدیداً تهدیدیتضمنالحدیث  .٣

ألنها من أفضل أعمال  ودعوة المثرین إلیها، شارة إلى تربیة أیتام المسلمین،إالحدیث فیه  .٤
 .)٤(والسنة النبویة مألى بالحث على ذلك وطلب الرفق باألیتام، وأحبها إلى اهللا تعالى البر

 وأن الجزاء من جنس ،ن اهللا یحسن إلیهإمن أحسن إلى الیتیم فأن  شارة إلىإالحدیث فیه  .٥
 .)٦(هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان: كما في قوله ، )٥(العمل

  

  

                                                 
: ت (لدین المتقي الهندي البرهان فوري لعالء الدین علي بن حسام ا،كنز العمال في سنن األقوال واألفعال) ١(

 رقم الحدیث ،١٦٨/ ٣، م١٩٨١ /هـ١٤٠١ ، مؤسسة الرسالة،٥، ط صفوة السقا–بكري حیاني : تحقیق ،)هـ٩٧٥
)٥٩٩٩(. 

 ، مكتبة اإلمام الشافعي،٣، ط لإلمام الحافظ زین الدین عبد الرؤوف المناوي،التیسیر بشرح الجامع الصغیر) ٢(
 .٢/٧٥٤ ،م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨ ،الریاض

 .المصدر نفسه) ٣(

 .٤٥١/ ٢، ذ على بن نایف الشحو: إعداد،المفصل في شرح حدیث من بدل دینه فاقتلوه) ٤(

 .المصدر نفسه) ٥(

 .٦٠اآلیة : سورة الرحمن) ٦(
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  :النقاط اآلتیةفي لبحث ال یمكن تلخیص أهم النتائج التي توصلت إلیها خال

 وهو حیاطة ، من الكف:ً یعوله، واصطالحا:إنسانا، أيالذي یكفل : الكفالة في اللغة .١
 .الشيء من جمیع جهاته

 ولذلك ، فقد األب حین الحاجة: واصطالحا،كل شيء منفرد بغیر نظیر :للغةالیتیم في ا .٢
 .ةأثبته مثبت في الذكر إلى البلوغ وفي األنثى إلى الثیوب

 لما فیها من األجر الجزیل، كون الیتیم فقد ، من األعمالا كفالة الیتیم على غیره فضل .٣
 .تربیة أبیه

 في الجنة وال منزلة في اآلخرة أفضل  النبي إن منزلة من كفل الیتیم أن یكون رفیق .٤
 .من ذلك

ٕ وانها تضحي بنفسها وعمرها في سبیل خدمتهم ،إن األم أولى بالیتامى من أنفسهم .٥
 .ٕورعایتهم وانها تعد المالذ الثاني للیتیم

 .إلى اهللا تعالىمال البر وأحبها إن اإلحسان إلى الیتیم من أفضل أع .٦

 . ومد ید العون والعطاء إلیه، به، والشفقة، والرأفة علیهالعطفبكون یكرام الیتیم إإن  .٧

 .إن إطعام الیتیم یجب أن یكون مما یأكل الكافل وأوالده .٨

 .في الطعام وعدم عزل طعامه وشرابهمخالطة الیتیم  .٩

 .وحث علیها ووصى النبي  بها،  إن إكرام الیتیم من األمور الواجبة التي أمر اهللا .١٠
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  .القرآن الكریم -

 ،الباقي محمد فؤاد عبد: ، تحقیق محمد بن إسماعیل أبي عبد اهللا البخاري الجعفي:األدب المفرد .١
 .م١٩٨٩ /هـ١٤٠٩،  بیروت،بشائر اإلسالمیةدار الالطبعة الثالثة، 

، )هـ٨٥٢ت(حمد بن علي بن حجر العسقالني أشهاب الدین : اإلصابة في تمییز الصحابة .٢
  .هـ١٣٢٨،  مطبعة السعادةالطبعة األولى،

  .م١٩٨٠ ، بیروت، الطبعة الخامسة، دار العلم للمالیین،لزركليخیر الدین ا :عالماأل .٣

 . الزمخشري جار اهللا،حمدأ القاسم محمود بن عمرو بن و أب:أساس البالغة .٤

 محمد األمین بن محمد بن المختار الجكني الشنقیطي :أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن .٥
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ ، لبنان، بیروت،)هـ١٣٩٣: ت(

 مجموعة من:  تحقیق،حمد مرتضى الحسیني الزبیدي: تاج العروس من جواهر القاموس .٦
 .دار الهدایة، المحققین

  الدار، صبحي السامرائي:تحقیق، حمد أبي حفص الواعظأ عمر بن :سماء الثقاتأتاریخ  .٧
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤،  الكویت،السلفیة

ء محمد بن علي عبد الرحمن مام الحافظ أبي العالاإل :حوذي شرح جامع الترمذيتحفة األ .٨
  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١، قاهرة ال، دار الحدیث،)هـ١٣٥٣: ت(كفوري المبار

 .هـ١٤١٠الطبعة األولى،  ،محمد رضوان الدایة.  د:تحقیق،  محمد بن رؤوف المناوي:التعاریف .٩

 دار إبراهیم األبیاري، الطبعة األولى،: تحقیق ، علي بن محمد بن علي الجرجاني:التعریفات .١٠
 .هـ١٤٠٥،  بیروت،الكتاب العربي

، أبو لبابة حسین. د: ، تحقیق بن خلف بن سعد أبي الولید الباجي سلیمان :التعدیل والتجریح .١١
 .م١٩٨٦ /هـ١٤٠٦،  الریاض، دار اللواء للنشر والتوزیعالطبعة األولى،
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محمد : ، تحقیقأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقالني الشافعي: تقریب التهذیب .١٢
 . سوریا، دار الرشیدعوامة، الطبعة األولى،

بشار عواد . د: ، تحقیقیوسف بن زكریا عبد الرحمن أبي الحجاج المزي: لكمالتهذیب ا .١٣
 .م١٩٨٠ /هـ١٤٠٠،  بیروت، مؤسسة الرسالةمعروف، الطبعة األولى،

 ، الطبعة الثالثة،إلمام الحافظ زین الدین عبد الرؤوف المناويا: التیسیر بشرح الجامع الصغیر .١٤
 .م١٩٨٨/ ـه١٤٠٨ ، الریاض،مكتبة اإلمام الشافعي

: ، تحقیق)ابن حبان(، المعروف بـ حمد أبي حاتم التمیمي البستيأمحمد بن حبان بن : الثقات .١٥
 .)٩: عدد األجزاء(، م١٩٧٥ /هـ١٣٩٥،  دار الفكر، الطبعة األولى،حمدأالسید شرف الدین 

زي التمیمي بي محمد الراأدریس إالمام عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن ا: الجرح والتعدیل .١٦
 .م١٩٥٢ /هـ١٢٧١ ، بیروت،يحیاء التراث العربإ دار ، الطبعة األولى،)هـ٣٢٧: ت(

 .)هـ١١٣٨: ت(محمد بن عبد الهادي : بن ماجهاحاشیة السندي على سنن  .١٧

: ، تحقیق)هـ٤٢٨: ت(بي بكر أ ،صبهانيأحمد بن علي بن منجویة األ: رجال صحیح مسلم .١٨
 .، بیروترفة دار المع،عبداهللا اللیثي

 ). هـ٢٧٣ت(إلمام ابن ماجه أبي عبد اهللا محمد بن یزید القزویني ا: سنن ابن ماجه .١٩

 ، دار الفیحاء، الطبعة األولى،)هـ٢٧٩: ت(لحافظ أبي عیسى رحمه اهللا تعالى ا :سنن الترمذي .٢٠
 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠ ،دار السالم

 ، الطبعة األولى،)هـ٢٧٥: ت(زدي ق األلحافظ أبي داود سلیمان بن إسحاا :سنن أبي داود .٢١
 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠،  الریاض،دار السالم للنشر

، )هـ١٤٢١: ت( اهللا تعالى هالعالمة محمد بن صالح العثیمین رحم: شرح األربعین النوویة .٢٢
 .م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤ ،ریعة دار الشالطبعة األولى،
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، )هـ٦٧٦: ت(ي الدین النووي ییا محأبي زكر: شرح ریاض الصالحین من كالم سید المرسلین .٢٣
،  مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، محمد ناصر الدین األلباني–ط ورناؤشعیب األ: تحقیق
 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨

: ت(محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني : شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك .٢٤
 .هـ١٤١١لعلمیة، بیروت، لبنان،  دار الكتب ا،)هـ١١٢٢

حمد عبد الغفور أ: ، تحقیقإسماعیل بن حماد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة .٢٥
 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧،  بیروت، دار العلم للمالیین، الطبعة الرابعة،العطار

 ،حمد أبي حاتم التمیمي البستيأان بن ب محمد بن ح: بترتیب ابن بلبان،صحیح ابن حبان .٢٦
 .م١٩٩٣ /هـ١٤١٤ ، بیروت،مؤسسة الرسالةالطبعة الثانیة، ، شعیب االرنؤوط: تحقیق

، )هـ٢٥٦: ت(اهللا محمد بن إسماعیل البخاري  إلمام الحافظ أبي عبدا: صحیح البخاري .٢٧
 .م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤، بن حزما دار محمد فؤاد عبد الباقي،: تحقیق

 ،)هـ٢٦١: ت( ري أبي الحسین القشیري النیسابو،جمام مسلم بن الحجاإلا :صحیح مسلم .٢٨
 . بیروت،حیاء التراث العربيإ دار ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق

، الطبعة محسن شمس الحق العظیم أبادي أبو الطیب: عون المعبود شرح سنن أبي داود .٢٩
 .هـ١٤١٥ ، بیروت، دار الكتب العلمیةالثانیة،

محمد فؤاد عبد : ، ترقیم)هـ٨٥٢: ت(بن حجر العسقالني ا :فتح الباري شرح صحیح البخاري .٣٠
 .م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١،  دار الفیحاء،السالم  دارالباقي، الطبعة الثالثة،

 : وصححهه ضبط،لعالمة محمد عبد الرؤوف المناويا :فیض القدیر شرح الجامع الصغیر .٣١
 .م١٩٩٤ /هـ١٤١٥ ، بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى،أحمد عبد السالم

 ، سوریا، دمشق، دار الفكر، الطبعة الثانیة،لدكتور سعدي أبي حبیبا: فقهيالقاموس ال .٣٢
 .م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨
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 بیت حسان عبد المنان،: ، اعتنى به)هـ٨١٧: ت(أبادي  زوأبي ظاهر الفیر: القاموس المحیط .٣٣
 .م٢٠٠٤ ،األفكار الدولیة

. مهدي المخزومي ود .د:  تحقیق،حمد الفراهیديأأبي عبد الرحمن الخلیل بن : كتاب العین .٣٤
 .، دار ومكتبة الهاللإبراهیم السامرائي

 ،دار الوعيمحمود إبراهیم زاید، : ، تحقیق أبي حاتم محمد بن حبان البستي:كتاب المجروحین .٣٥
 .حلب

: ت( الذهبي ینإلمام الحافظ شمس الدا: الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة .٣٦
 .م٢٠٠٧ ، بیروت، دار الكتب العلمیةلى،، الطبعة األو)هـ٧٤٨

عالء الدین على بن حسام الدین المتقي الهندي البرهان : كنز العمال في سنن األقوال واألفعال .٣٧
،  مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، صفوة السقا–بكري حیاني : تحقیق ،)هـ٩٧٥: ت(فوري 
 .م١٩٨١ /هـ١٤٠١

 . أبو أكرم الحلبي: قام بفهرسته،ن توفیقبارع عرفا: كنوز السنة النبویة .٣٨

، )هـ٧١١: ت(إلمام العالمة محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري ا: لسان العرب .٣٩
 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣ ، القاهرة، دار الحدیثالطبعة األولى،

،  المعروف بابن سیدة،ندلسيسماعیل النحوي اللغوي األإبي الحسن على بن أ: المخصص .٤٠
 /هـ١٤١٧ ، بیروت،حیاء التراث العربيإدار ، الطبعة األولى، خلیل إبراهیم جفال: تحقیق
 .م١٩٩٦

مصطفى دیب : ، تحقیق)هـ٦٠٦: ت(إلمام محمد بن أبي بكر الرازي ا :مختار الصحاح .٤١
 . دمشق،العلوم اإلنسانیة  دارالبغاص،

 . القاهرة،مؤسسة قرطبة، انيأحمد بن حنبل أبي عبد اهللا الشیباإلمام : حمدأمسند اإلمام  .٤٢

 .مال علي القاري: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح .٤٣
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: تحقیق أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل الكناني،:  تألیف:مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه .٤٤
 .هـ١٤٠٣ ، بیروت، دار العربیة، الطبعة الثانیة،محمد المنتقى الكشناوي

 ،)الرافعي ( المقري الفیوميأحمد بن محمد علي :ي غریب الشرح الكبیرالمصباح المنیر ف .٤٥
 . بیروت،المكتبة العلمیة

، الطبعة عظميحبیب الرحمن األ :تحقیق ،بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيأبي : المصنف  .٤٦
 .ه١٤٠٣ ،، بیروتمكتب اإلسالميالالثانیة، 

 . علي بن نایف الشحوذ: إعداد:المفصل في شرح حدیث من بدل دینه فاقتلوه .٤٧

لعالمة أبي القاسم الحسین بن محمد بن المفضل المعروف ا: معجم مفردات ألفاظ القرآن .٤٨
 . لبنان، بیروت، الكتب العلمیة دار،)هـ٥٠٣: ت(بالراغب األصفهاني 

د  عبد السالم محم: تحقیق وضبط،حمد بن فارس بن زكریاأأبي الحسین : معجم مقاییس اللغة .٤٩
 .م١٩٨١ /هـ١٤٠٢الطبعة الثالثة،  ،هارون

عبد العلیم عبد :  تحقیقأحمد بن عبد اهللا بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي، :معرفة الثقات .٥٠
 .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥ المدینة المنورة، ،العظیم البستوي، الطبعة الحادیة عشرة، مكتبة الدار

 بدر الدین ،موسى بن حسین الغیتابي الحنفيحمد بن أأبي محمد محمود بن : مغاني األخیار .٥١
 الشیخ ،حسن إسماعیل الشافعي اهللا محمد أبو عبد: ، تحقیق)هـ٨٥٥ - هـ ٧٦٢(العیني 

 .القاهري المصري

 .م٢٠٠٦ /هـ١٤٢٧ ، نایف الشحوذ الشیخ على بن: جمعها ورتبها:موسوعة الخطب والدروس .٥٢

طاهر : تحقیق ،ادات المبارك بن محمد الجزريأبي السع: النهایة في غریب الحدیث واألثر .٥٣
  .م١٩٧٩ /هـ١٣٩٩ ، بیروت، المكتبة العلمیة محمود محمد الطناحي،– الزاوي حمدأ




