
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمود حميد مجبل أ.د.

 جامعة األنبار

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية
dr.mahmoodmijbel@gmail.com 

IS
S

N
: 

2
0
7

1
-6

0
2

8
 

mailto:dr.mahmoodmijbel@gmail.com
mailto:dr.mahmoodmijbel@gmail.com


 

061 

 ISSN: 2071-6028 7البحث رقم 

 املسلمني بني واالعتدال األلفة إلقامة النبوية املعامل
 الصحيحني( من تطبيقية لنماذج موضوعية )دراسة

 جمبل محيد حممود أ.د.
 اإلنسانية للعلوم الرتبية كلية / األنبار جامعة

 ملخص باللغة العربية
 المشقة ودفعت الحرج فرفعت والتبشير، بالتيلسير جاءت التي اللسمحة الحنفية دين بل ،تشديد وال فيه غلو ال يلساماإل ديننا

 إرشاد إلى مدعاة هذا كل الناس، هلك :قال من واهلكت بالهاك المتنطعين ووعدت االعتدال على وحثت الناس عن واألصر
 الناس حياة يقوم دين وقبول وصول دين تدالواع وأخوة محبة دين هو بل فيه، اكراه ال وأنه الدين هذا بخلق وتوعيتهم الناس
 ولسلم عليه اهلل صلى النبي عليها حث وخاصة عامة معالم بيان إلى البحث يهدف :الهدف أما .ودنياهم دينهم عليهم ويحفظ

شاعة األمان بر إلى للوصول  قلوب وكلسب البيضاء المحجة إلقامة الناس بين واالعتدال اللسام وحب المحبة وترلسيخ وا 
 واالعتدال المحبة وشائج وانقطاع االلفة اواصر انفصام االزمنة هذه في شاع قد أنه :البحث ومشكلة الملسلمين. بأخاق ناسال

 مشكلة وتجدد ،واالعتدال االلفة بألسباب االخذ في التراخي كان ثم ومن ،متهاجرة وااللسر متنافرة، القلوب جعل الذي االمر
 المنهج :الدراسة منهجية واالعتدال. االلفة إلقامة النبوية المعالم ابرز ماهي االتي التلساؤل عن باإلجابة الحالي البحث

 وبينت ،الصحيحين من وخرجتها الملسلمين بين واالعتدال االلفة على الدالة النبوية االحاديث جمعت حيث ،التحليلي الوصفي
 في النبوية االحاديث من مختارة نماذج كانت فقد :بحثال عينة اما وفوائدها االحاديث دالالت ثم وجدت، ان الغريبة االلفاظ

 دين لسامفاإل .لساماإل شمل ونظام الشريعة وأركان الدين فرائض أحد األلفة :البحث من المرجوة النتائج اما .الصحيحين
ن ،البشر بين والترابط التكافل ودين واالجتماع األلفة ودين والمحبة المودة  بل متباغضا متقاتا عامجتم يلستهدف ال لساماإل وا 

 البنيان وكمثل األخرى إحداهما وتعين األخرى إحداهما تغلسل اليدين كمثل متفاعا متحابا متواصا متكافا مجتمعا يلستهدف
 تحقق انها :النتائج وتعني والحمى باللسهر الجلسد لسائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد وكالجلسد بعضا بعضه يشد

 الملسلمين. بين المودة روح وتشيع ،االجتماعي والتوحيد التمالسك
 ألفةمعالم ، نبوية ،  :الكلمات المفتاحية

Prophetic References to Build up Moderation and Tenderness among Muslims: 
Objective Study for Practical Models in Sahih Bukhari and Sahih Muslim 

Prof. Dr. Mahmood Hameed Mijbel 
University of Anbar/College of Education for Humanities  

Abstract: Our Islamic religion has nothing to do with extravagance and extremity. Instead, it is 
the religion of magnanimous Al-Hanafi which comes with simplification and preaching. So, it 
lifts up tiredness and exhaustion of people and encourages them to be moderate. This religion 
promises those self-conceited with hell who said, “people are damned”. All these things call for 
us to guide people and make them aware that there is no coercion in religion. Contrary to that it 
is a religion of tenderness, brotherhood and moderation. Therefore, accepting religion means 
protecting human mundane and religious life. The Aim of the Study: The paper aims at showing 
special and general references which are encouraged by our Prophet Mohammad (PBUH) to 
arrive peaceful shore and establish tenderness and love of peace and moderation among people. 
In doing so, the righteous way will be established and acquired the hearts of people by 
Muslims’ morals.  The Problem of the Study: Currently, the phenomena of disintegration 
become a common feature. We see there is a lack of love, tenderness and moderation which led 
to hatred and disintegration among families. Because there is no seriousness in dealing with this 
issue in addition to above reason, the present paper is born to answer the following question: 
what are the most prominent prophetic references to set up tenderness and moderation? 
Methodology: Analytical-descriptive approach has been used where prophetic Hadeeth which 
refers to tenderness and moderation among Muslims are gathered. They are taken from Sahih 
Bukhari and Sahih Muslim. I also edit them and show their benefits. The Sample of the Study: 
Chosen models of prophetic Hadeeth are taken from Sahih Bukhari and Sahih Muslim. The 
Results of the Study: Tenderness is one of the pillars of Islamic religion and law. Islam is a 
religion of tenderness, love, socializing, solidarity and ties among human beings. The target of 
Islam is not a fighting and hatred and hostile community. Instead, it encourages integrated 
society where people cooperate and love each other, just like two hands which one washes 
other. It is just like one body if one organ injured, the whole body will suffer. The researcher 
calls for solidarity and social integration to propagate love and tenderness among Muslims. 
Keywords: Landmarks, Prophecy, Affinity 
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 سم اهلل الرمحن الرحيمب
 املقدمة
 الغر واصحابه الطاهرين الطيبين اله وعلى اهلل رلسول على واللسام والصاة هلل الحمد

 دين يلساماإل الدين فان بعد: اما ..الدين. يوم إلى نهجهم على ولسار تبعهم ومن الميامين
 قال اليه ودعانا الكريم الكتاب ثنايا في ذلك اهلل بين والتراحم والرحمة والتآلف، االلفةو  اللسام
  ڍ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ         چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  تعالى

ڌ  ڍ
  النَِّبي   قَالَ  :قَالَ  ، أََنس   َعن   قال: حين عليه ودلنا  الرحيم الرلسول متثلهاو  ،(0)

ِطي ِإنِّي  معالم بيان إلى يهدف البحث هذا وان .(2)"ِبَجاِهِليَّة   ه د  عَ  َحِديثُ  ألَنَُّهم   َأَتَألَُّفُهم   ُقَري ًشا ُأع 
شاعة األمان بر إلى للوصول  النبي عليها حث وخاصة عامة  بين اللسام وحب المحبة وا 
 آمر من بينة على ليكونوا الملسلمين بأخاق الناس قلوب وكلسب البيضاء حجةمال إلقامة الناس
 المشقة ودفعت الحرج فرفعت والتبشير، بالتيلسير جاءت التي اللسمحة الحنفية دين الدين هذا

 هلك :قال من واهلكت بالهاك المتنطعين ووعدت االعتدال على وحثت الناس عن واألصر
 دين هو بل فيه، اكراه ال وأنه الدين هذا خلقب وتوعيتهم الناس إرشاد إلى مدعاة هذا كل الناس،
 جاء من وكل ودنياهم دينهم عليهم ويحفظ لناسا حياة يقوم دين وقبول وصول دين وأخوه محبة
 االزمنة هذه في شاع قد انه اال عليها، الناس فطر التي اهلل لفطرة مخالف فهو ذلك خاف على

 ةمتهاجر  وااللسر متنافرة، القلوب جعل الذي االمر المحبة وشائج وانقطاع االلفة اواصر انفصام
 عن تنم الواحد البيت في واضحة صورة واجد شك ال البصيرة بعين الناظر ان إلى االمر ووصل
 ابرز ماهي االتي التلساؤل عن باإلجابة الحالي البحث مشكلة وتجدد ،فيج على وتدل قلى،

 والمحبة االلفة بألسباب االخذ في التراخي كان ثم ومن واالعتدال االلفة إلقامة النبوية المعالم
 ،التحليلي الوصفي المنهج البحث في المنهج كانو  فيها. واالعتدال عليها الحرص في والتهاون

 من وخرجتها ،الملسلمين بين واالعتدال االلفة على الدالة النبوية االحاديث جمعت حيث
 أن ارتأيت وقد .وفؤادها االحاديث دالالت ثم وجدت، ان الغريبة االلفاظ وبينت ،الصحيحين

 واالعتدال االلفة إلقامة النبوية معالم"ال بـ المولسوم البحث هذا خال من المؤتمر هذا في اشارك
 مباحث ثاثة تضمن والذي الصحيحين" في تطبيقية لنماذج -موضوعية درالسة-" الملسلمين" بين
 معالم :الثاني والمبحث القلوب. تأليف في النبوية المعالم :ولال  المبحث التمهيدي: المبحث بعد

 بين واالعتدال االلفة إلقامة النبوية المعالم :ثالثال لمبحثوا األرحام. بين واالعتدال اللسلوك تقويم
  النتائج. أهم فيها ذكرة الخاتمة ثم الملسلمين.
 

                                                           

 .011ية اآل ،ل عمرانآلسورة  (0)
رقم ب 1/0011 ،يعطي المؤلفة قلوبهم صحيح البخاري كتاب الجهاد، باب ما كان النبي  (2)

)أتألفهم( أطلب إلفهم وأجلبهم إلى اإللسام الحق. )حديث عهد(  فقوله (، من حديث انس 2711)
 .فيه اإليمان في قلوبهمقريب العهد بالكفر ولم يمض على إلسامهم زمن يتمكن 
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 التمهيدي املبحث
 واالصطالح اللغة االلفة تعريف :ولاأل املطلب

 :اللغة في االلفة تعريف :أوال
مِّ  األَل َفة َقُة: َنقيُض  االئتاف من الس م ِبالضَّ درَ  واألُل َفُة:حمد:ا بن الخليل قال الُفر   َمص 

ل ُفكَ  االئ ِتاف. ِضعَ  الطَّير هذه آَلَفت   قد وتقول:.. الطَّير وَأواِلفُ  ،َيأ َلُفك الّذي وَأِليُفك: وا   كذا، َمو 
ِلفاٌت، وُهنَّ  ٌف. كاهما واألليف. واألَِلفُ  تَب رح. ال أي: ُمؤ  ٻ  ٱ :  اهلل وقول َحر 

(0) 
يافِ  في أعلم، واهلل الّام، هذه جاءت إّنما ( )إِلِ  اهللُ  أهلك إّنما الفيل، لسورة معنى على ُقَري ش 
َلُموا شرِِّهم، من ُقريش تلسلمَ  كي الفيل  شيء   وكلّ  تلك. الّام فهذه اهلل، ليؤلِّفهم بلدهم في فَيلس 

  .(2)تأليفاً  ألَّف ته فقد بعض   إلى َبعَضه ُضَمم ت
ءَ  َأِلف تُ " :منظور ابن وقال ُتُه، َواِحد   ِبَمع ًنى َلف ُتهوآ الشَّي  َلفٌ  َفُهوَ  َلِزم   وآَلَفتِ  ومأ ُلوٌف. ُمؤ 

لَ  الّظباءُ  م   َجَمع تَ  ِإَذا تأ ِليفاً  َبي َنُهم   وَألَّف تُ  ِبِه، َأِنلس تَ  ِإَذا ُفَاًنا وَأِلف تُ  الشيءَ  َأِلف تُ  ..َأِلَفت ه؛ ِإَذا الرَّ
ءَ ا وَألَّف تُ  تََفر ق ، َبع دَ  َبي َنُهم   ؛ َبع َضهُ  وصل ت ِإَذا تأ ِليفاً  لشَّي   .(1)ال ُكُتبِ  تأ ِليفُ  َوِمن هُ  ِبَبع ض 

 ،والتأليف ،واألنلسة ،وااللزام ،والمصافاة ،المودة ،وااِلل ِتَئامُ  االجتماع هي االلفة: اذن
ءَ  وَألَّف تُ  ،تفرق بعد بينهم جمعت ِإَذا تأ ِليفاً  َبي َنُهم   وَألَّف تُ  ،به َأِنلس تَ  ِإَذا ُفَاًنا وَأِلف تُ   ِإَذا تأ ِليفاً  الشَّي 

  ببعض. بعضه وصلت
 يفيد ال والجمع الموافقة تفيد العربية في واأللفة التأليف أن " العلسكري: الهال ابو قال

 وجمعنع الشيء أجتمع وقولك لبعض بعضه موافقة يفيد وألفته الشيء تألف قولك أن ترى أال ذلك
 قيل ومنه والمصافاة المودة على اتفقت ألنها ٺ ٺ ٺ تعالى قال ولهذا ذلك يفيد ال

 .(1)"عند والتأليف واألنلسة والتواصل المودة على صاحبه أحدهما لموافقة واإلليفان اإللفان
 االصطالح في االلفة تعريف :ا  ثاني
 .واالعتقادات اآلراء اتفاق فهي "األلفة ملسكويه: يعقوب بن محمد بن أحمد علي أبو قال

 االلتئام هي" الفيومي: قال ،(5)"العيش تدبير على التضافر معها فيعتقد التواصل عن تحدثو 
 .(6)واالجتماع"

 ولاأل القول الراجح .(1)"المعاش تدبير على المعاونة في اآلراء اتفاق" الجرجاني: وقال
 اعلم. اهللو 

                                                           

 .0ية اآل ،لسورة قريش (0)
 .8/116 للحليل بن احمد الفراهيدي: العين، (2)
 .7/00البن منضور:  ( للسان العرب،1)
 .015( الفروق اللغوية: ألبي هال العلسكري : 1)
 .11 ( تهذيب األخاق وتطهير األعراق: علي أحمد بن محمد بن يعقوب ملسكويه:5)
 .0/8منير: ( المصباح ال6)
 .0/05للجرجاني:  ( التعريفات،1)
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 .واصطالحًا لغة االعتدال تعريف :نيالثا املطلب
 .وااللستواء االلستقامة، هو لغة: الاالعتد تعريف :أوال  
 جاريةو  ملستو. معتدل: وغصنٌ  .واالعتدال االلستواء "الفراهيدي: بن احمد الخيل قال

 .(0)"القامة حلسنة أي: االعتدال، حلسنة
 تمل ولم الجبهة تولسطت التي وهي معتدلة وغرة الغرة، معتدل فرس" الزمخشري: قال

 طيبة أي معتذالت؛ غير معتدالت، أيام وهذه القوام. أي االعتدال حلسنة وجارية الشقين. أحد إلى
 ولكنهم عدول، هم ما اللسوء: قضاة عدول في وتقول ..الباطل معدل فان وأخذ ..حاّرة غير

 ال اللهم العرب: وتقول أحكامه. في معدلة ذو حكم وهو وعمور، كريود عدل جمع تريد عدول:
 وما فداء. أي عدالً  منك اهلل قبل وال ذلك. عدل هعلي الكفارة: في ويقال لك، مثل ال أي لك عدل
 وهذا عطفتها، طريقها: إلى الدابة وعدلت طريقه. عن وعدلته يشبهك. ما أي شيء عندي يعدلك
دُ  : عمر حديث وفي كذا. مكان إلى يعدل الطريق م   ِفي َجَعَلِني الَِّذي ِللَّهِ  )ال َحم   ِمل تُ  ِإَذا َقو 

 .(1)"(2)َعَدُلوِني(
ال:ااِل   وكل اعتدل، فقد تنالسب َما وكل َكيَف، أو كم ِفي َحالين َبين َحال تَولسط ُهوَ " عتِتدا

 .(1)"َبينهَما لسوى بفان: فَانا َوعدل عدلته، فقد أقمته َما
 والتولسط والتزكية، وااللستواء، االلستقامة، هو وحواها: المعاني بهذه جاء االعتدال اذن

 في والتولسط االقتصاد أّنه على يعرف كما عنه، والقصور طلوبال الحدّ  مجاوزة بين حالين، بين
 .نفلسه ونحو رّبه، نحو واجباته تأدية أجل من المؤمن يتبعها طريقة أفضل وهو األمور،

 اللغوي، المعنى غير لاعتدال معنى الفقهاء لدى وليس اصطالحا : االعتدال تعريف ثانيا :
 .حالتين بين والتولّسط وااللستقامة االلستواء بمعنى االعتدال هو هنا عنه لمبحوثا لكنّ 

  النبي عن الحديث وفي الستقام، إذا الشيء: اعتدل "االعتدال: العلوم: شمس في قال
َكع   )ثُمَّ  الصاة تعليم في َفع   ثُمَّ  َراِكًعا َتط َمِئنَّ  َحتَّى ار   .(5)َقاِئًما( َتع َتِدلَ  َحتَّى ار 

                                                           

 .2/11 ( كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي البصري:0)
 .(502رقم )ب 0/017 ( الزهد والرقائق البن المبارك:2)
 .0/618 للزمخشري: ( ينظر: ألساس الباغة:1)
 ، أبو البقاء الحنفي:( الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أليوب بن مولسى الكفوي1)

051. 
باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات كلها في  ،( صحيح البخاري: كتاب صفة الصاة5)

 .(121) رقمب 0/261 يجهر فيها وما يخافت: الحضر واللسفر وما

http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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 معتدل ورجلٌ  ولسط. أي طبعه: في معتدل وشيء طيبة. أي معتدالت: أيام ويقال:
 وكل فالستقام، قومته أي: فاعتدل َعدَّل ُته يقال: الجوهري: قال االلستقامة، االعتدال: .(0)الَخل ق
َتِدلٌ  مثَقَّفِ   .(2)ُمع 

 على اللستقامةا عن عبارة الشريعة: وفي االلستقامة، اللغة: في العدالة:" الجرجاني: قال
 طرفي بين المتولسط األمر عن عبارة العدل: ديًنا. محظور هو عما باالجتناب قالح طريق
 أخرى، صيغة إلى األصلية صيغته عن االلسم خروج النحويين: اصطاح وفي والتفريط، اإلفراط
 واجتنب صوابه، وغلب الصغائر، على يصر ولم الكبائر، اجتنب من الفقهاء: اصطاح وفي
 وهو العدالة، بمعنى: مصدر العدل، وقيل: والبول، الطريق في كاألكل الخلسيلسة، عالاألف

 االلستقامةو  االعتدال بين اللغة في فرق وال ،(3)الحق إلى الميل وهو وااللستقامة، االعتدال
 والمراد والمروءة. التقوى مازمة على تحمله ملكة له من هي: المحدثين عند والعدالة .االلستواءو 

 .(1)بدعة أو فلسق أو شرك من اللسيئة األعمال اجتناب بالتقوى:
ِتَدال َوِهي اَلةال َعدَ  ِبَمع نى مصدر ال عد ل  قول هو والراجح ،(5)ال حق على والثبات ااِلع 

 .البحث في المطلوب المعنى لموافقة اعلم واهلل الجرجاني
 .القلوب تأليف يف النبوية املعامل :ولاأل املبحث

 اجلنائز اتباع :ولاأل املطلب
ث اناا) البخاري: االمام قال (1) ماد   حادَّ ث اناا :قاالا  التمانتج وِفي   عاِلي   بتنِ  اللِ  عابتدِ  بتن   أاحت  :قاالا  راوتح   حادَّ

ث اناا ِلم   جاناازاةا  ات َّباعا  مانِ  :قاالا   اللِ  راس ولا  أانَّ  ،ه راي تراةا  أاِبي عانت  ،وام حامَّد   التحاسانِ  عانِ  ،عاوتف   حادَّ  ِإيماان ا م ست
ِتسااب ا هاا ي صالَّى حاتَّى ماعاه   واكاانا  ،وااحت رِ  ِمنا  ي ارتِجع   فاِإنَّه   ،دافتِنهاا ِمنت  واي افتر غا  عالاي ت  ِمثتل   ِقيرااط   ك ل   ِبِقيرااطايتنِ  األاجت

هاا صالَّى وامانت  ،أ ح د   فانا  أانت  ق ابتلا  راجاعا  ث مَّ  عالاي ت  .(6)(ِبِقيرااط   ي ارتِجع   فاِإنَّه   ،ت دت
 وفوائده: الحديث دالالت

 نتبع أن الحياة هذه فارق ما إذا لحقه، داءواأل له، والوفاء للملسلم. اإلكرام من -0
 منها مقربة على شمالها، أو يمينها خلفها، أو أمامها الجنازة، مع فنلسير ،لسوأته ونواري جنازته،

                                                           

 .1/1121 ( شمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم: لنشوان بن لسعيد الحميرى اليمني:0)
 .002 لمطلع على ألفاظ المقنع: لمحمد بن أبي الفتح البعلي:( ا2)
 .011 الجرجاني: ( كتاب التعريفات،1)
 .67 ( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر، البن حجر:1)
 .11 ( الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة: لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا اللسنيكي:5)
 رقمب 2/81و (،11رقم )ب 0/26باب اتباع الجنائز من االيمان:  ،خاري: كتاب االيمان( صحيح الب6)

باب فضل الصاة على الجنازة واتباعه:  ،وصحيح ملسلم: كتاب الجنائز، (0125( و)0121)
 (.715رقم )ب 2/652

http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1
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 ما معه صنعنا إذا الميت إلى بذلك فنحلسن وملستقرها، قبرها في جثته ونواري عليها ونصلي
 أقربائه، إلى ونحلسن والستغفار، ودعاء ة،وموارا وحمل .وصاة صحبة من معروف، من نلستطيع

 تشييع في وشاركناهم والمودة، والتأليف الميت اهل لخاطر تطيب مصابهم، في والسيناهم إذ
 والذكر البقاء. وعالم الحياة عن وتذكرنا الصاة وأجر الملسير بثواب أنفلسنا إلى ونحلسن فقيدهم.

 .(0)الخيرات إلى باعثة الحية القلوب ذوي عند

 وقد لسواء. ذلك في واألجانب األقارب نعرف، لم ومن عرفنا لمن لسّنة الجنائز عاتبا  -2
 الجنائز اتباع عن نهينا» الشيخين عند عطية أم حديث ففي اتباعها، عن النلساء  الرلسول نهى
 .(1()2)«علينا يعزم ولم

 على  حض "بطال ابن قال دفنه، وحضور جنازة واتباع الصاة على الحث فيه -1
 إلى تشييعه هو الممات بعد الصلة من عليه حض والذي الممات... وبعد الحياة في التواصل

 .(1)"المؤمن على المؤمن حق فهذا له، والدعاء قبره،

 على حضورها فإن واحتلسابا، إيمانا تبعها لمن يحصل إنما المذكور الثواب أن فيه -1
 الوزر، ويحط األجر ليهع يجازى الذي هو :ولواأل ومخافة. ومكافأة احتلسابا أقلسام: ثاثة

 .(5)حقه في ذلك يعد ال والثاني:

 هذه به خصت مما وهي ثوابهما عظم على والتنبيه لهما االجتماع على الحض فيه -5
 .(6)االمة

 امامها المشي من افضل الجنازة خلف المشي ان في للحنفية ظاهرة حجة فيه -6
 .(1)اتبع من قوله بظاهرة

 الدعوة جابةإ الثاني: املطلب
ياى حادَّث اناا) مسلم: االمام قال (2) ر   واابتن   واق  ت ايتباة   أاي وبا  بتن   ياحت ث اناا قاال وا ح جت مااِعيل   حادَّ  واه وا  ِإست

ِلمِ  عالاى ِلمِ التم ست  حاق   » قاالا   اللَّهِ  راس ولا  أانَّ  ه راي تراةا  أاِبى عانت  أابِيهِ  عانت  التعاالاءِ  عانِ  جاعتفار   ابتن    « ِست   التم ست
: الِل؟، راس ولا  ياا ه نَّ  ماا ِقيلا: » قاالا  اللَّهِ  راس ولا  ياا ه نَّ  ماا ِقيلا   داعااكا  واِإذاا عالايتِه، فاسالِّمت  لاِقيتاه   ِإذاا» قاالا

                                                           

لي:0)  .062 ( ينظر: األدب النبوي: لمحمد عبد العزيز بن علي الشاذلي الَخو 
(. صحيح ملسلم في 0218) 2/18 خاري في كتاب: الجنائز، باب: اتباع النلساء الجنائز:( صحيح الب2)

 (.781)برقم  2/616: باب: نهي النلساء عن اتباع الجنائز ،كتاب: الجنائز
لي:1)  .062 ( األدب النبوي: لمحمد عبد العزيز بن علي الشاذلي الَخو 
 .0/018 البن بطال:. ( شرح صحيح البخاري1)
 .0/211القارئ، للعيني:  عمدة (5)
 المصدر نفلسه. (6)
 .0/211عمدة القارئ، للعيني:  (1)
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ت انتصاحاكا  واِإذاا فاأاِجبته ، ه  ف ا  ماِرضا  واِإذاا فاسامِّتته ، اللا  فاحاِمدا  عاطاسا  واِإذاا لاه ، فاانتصاحت  است  مااتا  واِإذاا ع دت
 .(0)(«فااتَِّبعته  

 الحديث غريب بيان
 .(2)اهلل يرحمك للعاطس يقال ان وهو والتبرك الدعاء التلسميت :َفَسمِّْته  
 وفوائده الحديث دالالت

 ادراك أو شفاء، أو نجاحه، أو ختانة، أو ولد، رزق أو زواج من للنعم تقام الوالئم -0
 لنفلسك تحب ما ألخيك أنتحب اإليمان وقضية بهم، وبرا صدقاء،واأل لإلخوان إكراما وتقام غاية،
 في وشاركته دعوته، إلى أخاك أجبت فإن األعمال تظهره داخلي، وشعور نفلسي، معنى والحب
 تأكيد ذلك وفي بك. حل كأنما النعم من به حلّ  ما وأنّ  له، حبك على بعملك برهنت ملسرته،

 والمحبة االلفة وتحقيق الملسلمين، بين االخوة لروابط تنمية الصات. وتوثيق العاقات،
ن بينهم. فيما والطمأنينة  وعرضت صدره. وأوغرت نفلسه أحزنت عذر با اإلجابة رفضت وا 

 الحزازات ومنع الصات فلتقوية وخصاما. عداء ذلك لسبب ربما بل الضعف. أو للقطع الصلة
 .(1)واجبة فأجابتها الدعوة. بإجابة  الرلسول أمرنا

 والمراد الملسلم على الملسلم حقوق هذه أن على دليل "والحديث لصنعاني:ا قال -2
 ال الذي بالواجب شبيها مؤكدا ندبا مندوبا أو واجبا إما فعله ويكون تركه ينبغي ال ما بالحق
 الحق فإن معنييه في المشترك الستعمال باب من المعنيين في الستعماله ويكون تركه ينبغي

 عندها حقك، وأدى أخيك حق أديت فإذا ،األعرابي ابن ذكره اكذ الواجب معنى في يلستعمل
 لقول خافا ،الوجوب هنا الحق معنى أن تبين وقد حجر:" ابن قال .(4)"متألفين متحابين تكونان

 وقال (5)"الكفاية وجوب هنا به المراد أن والظاهر ،والصحبة الحرمة حق المراد بطال بنا
 يخص أنه غير وفاجرهم، برهم الملسلمين جميع فيها يلستوي ،لساماإل حق من كلها هذه" :الطيبي

 االعذار واما" :النووي قال .(6)"للفجور المظهر الفاجر دون والتالف والمصافحة بالبشاشة البر
 بها يخص أو شبهة، الطعام في يكون ان فمنها: ندبها أو الدعوة اجابة وجوب بها يلسقط التي

 شره، لخوف يدعوه أو مجاللسته، به تليق ال أو معه، ورهبحض يتأذى من هناك ويكون االغنياء،
                                                           

صحيح ملسلم:  ،(0881) رقمب 0/108صحيح البخاري، كتاب الجنائز: االمر باتباع الجنائز:  (0)
 ( وللفظ لملسلم.2062) رقمب 1/0115 كتاب اللسام، باب من حق الملسلم للملسلم رد اللسام:

 .2/260غريب الحديث، للزمخشري:  ينظر: الفائق في (2)
لي:1)  .061 ( ينظر: األدب النبوي: لمحمد عبد العزيز بن علي الشاذلي الَخو 
 .2/602 للصنعاني: ( لسبل اللسام،1)
 .1/001 ( فتح الباري، البن حجر:5)
 .8/01عمدة القاري، للعيني:  ( ينظر:6)
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 فرش أو لهو، أو خمر، من منكر هناك يكون ال وان باطل، على ليعاونه أو جاهه، في لطمع أو
 ترك في االعذار هذه فكل فضة أو ذهب، انية أو مفروشة، غير حيوان صور أو حرير

  .(0)"االجابة

 ما تعاطي على وحث التواضع، على ضتحري ذلك وفي الصديقي: عان ابن وقال -1
 .(2)الوداد ويغرس التآلف، على يبعث

ه الكشميري: وقال -1  فِإن اإِلضاعة. عن الطعام صيانةُ  عندي اإِلجابة تأكد في والَوج 
 لتضّرر عنه الناس َتخّلف فلو الضيافة، أيام في فيه ويتكّلف الوالئم، في الطعام ُيك ثر المضيف

 .(1) صاحُبهُ  به
 املريض عيادة الثالث: املطلب

ث اناا) البخاري: االمام قال (3)  ،وااِئل   أاِبي عانت  ،مانتص ور   عانت  عاوااناةا  أاب و حادَّث اناا ،ساِعيد   بتن   ق  ت ايتباة   حادَّ
عا  م وساى أاِبي عانت   .(1)(التعااِنيا  واواف ك   التمارِيضا  واع ود وا التجاائِعا  أاطتِعم وا : اللِ  راس ول   قاالا  :قاالا  ِريِّ األاشت

 .(5)األلسير (اْلَعاِنيَ ) الحديث: غريب بيان
 وفوائده الحديث دالالت

 قيمة وتعرفه الحياة، بناعي اإلنلسان تذكر فهي ومنفعة، ومحبة تذكرة المريض عيادة -0
 وعواده، المريض بين وااللفة المحبة تزرع وهي ،(6)ملسديها بشكر فينطق بها، يتمتع التي الصحة

 ذهب دواء العائد وصف وربما وتلسليه، عنه ترّوح للمريض نافعة وهي قرابته، وبين بينهم بل
 في العيادة تكون أن وينبغي ماهر، طبيب إلى أرشد أو ،(1)نطالسي بإحضار تبرع أو بالداء؛
 تدع لم ما أهله، على يشق أو المريض، يضجر حتى الجلوس يطيل وأال المعتادة، األوقات
 .(8)الترداد قلة أو مكالمة، أو اقتراب ترك في األطباء أوامر احظي وأن ذلك، إلى ضرورة

 على واالنس الملسرة تدخل ألنها الملسلمين اخوانه على حقوقه من المريض زيارة -2
 وفك الجائع كإطعام الكفاية، فروض من المريض عيادة تكون أن حتملي" بطال: ابن قال ،قلبه

                                                           

 .7/075شرح صحيح ملسلم، للنووي:  (0)
 .1/61 لطرق رياض الصالحين: لمحمد علي بن محمد البكري الصديقي: دليل الفالحين (2)
 .5/516 :فيض الباري شرح صحيح البخاري (1)
 .(5125) رقمب 5/2017باب وجوب عيادة المريض:  ،صحيح البخاري: كتاب المرضي (1)
 .2/086، وغريب الحديث البن لسام: 1/578النهاية:  (5)
 ( ملسديها: الملسدي: المحلسن.6)
 ( الّنطالسّي: العالم الماهر والطبيب الحاذق.1)
لي:8)  .011 ( ينظر: األدب النبوي: لمحمد عبد العزيز بن علي الشاذلي الَخو 
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 .(0)واأللفة" المؤاخاة على والحض الندب معناه يكون أن ويحتمل الكام، ظاهر وهو األلسير،
 اليها، وندب بها وامر  اهلل رلسول فعلها ملسنونة، لسنة المريض وعيادة "البر: عبد ابن وقال

 )عودوا قوله: بعموم "والستدلَّ  اهلل: رحمه الحافظُ  قال ،(2)"لالقو  من بضروب فضلها عن خبرأو 
"ريضم كلِّ  في العيادة مشروعيَّة على المريض(

 يكون وقد للندب هنا األمر ":ايضاً  قالو  (1)
 كشهود كفاية فرض الملسلمين من المريض عيادة فإن :"القاري قال  ."األحوال بعض في واجبا

 إلى مفتقرتان حالتان فإنها الحقوق، لسائر من ىأولو  ألزم ألنهما الخصلتين هاتين وخص جنازتهم،
 .(1)"المقصود في أبلغ اعنهم النهي فيكون والمغفرة، بالصحة الدعاء

 .عليه والملسح له والدعاء ثوابها لمزيد تحصيا عليها والحث المريض عيادة فضل -1
 وراء ألنَّ  عليه؛ العيادة مشروعية تتوقَّف ال بعائده المريض علم ومجرَّد:"اهلل رحمه - الحافظ قال
 على والملسح المريض، ىعل يده ووضع العائد، دعاء بركة ِمن ُيرَجى وما أهله، خاطرِ  جب رَ  ذلك

."ذلك غير إلى التعويذ، عند عليه والنَّفث جلَسِده،
(5). 

 َيقصد وأن   ،به وتلطف احواله وتفقد تعاهده يهاخ بمرض علم اذا الملسلم على ينبغي -1
هَ  المريض بعيادة ر وتحصيل  اهلل وج   أخيه حقِّ  بأداء يقوم وأن ِبَثوابه، والفوز ، منه اأَلج 

 .الملسلمين بين والتَّراحم وااللفة التَّرابط ليزداد الملسلم؛

 نفلسي بأذى المريض على يرجع ال حتى الزيارة في المنالسب الوقت اختيار يلستحب -5
 جرت لكن وقت دون بوقت تتقيد ال العيادة أن الحديث إطاق وفي" حجر: ابن قال ،حلسي أو

 حتى المريض عند ائدالع يطيل ال أن العيادة في األدب أن ..النهار طرفي في بها العادة
 يختص ال ما ومنها ،أشياء عشرة العيادة آداب وجملة ،يزعجه بما عنده يتكلم ال وأن يضجره،
 ،أنا يقول كأن نفلسه يبهم ال وأن ،برفق الباب يدق وأن ،االلستئذان عند الباب يقابل ال أن بالعيادة

 يخفف وأن ،دواءال المريض شرب كوقت بالعيادة الئق غير يكون وقت في يحضر ال وأن
 يولسع وأن ،الدعاء يخلص وأن الرقة يظهر وأن ،اللسؤال ويقلل ،البصر يغض وأن ،الجلوس
 من فيه لما الجزع من ويحذره ،األجر جزيل من فيه لما بالصبر عليه ويشير ،األمل في للمريض
 .(6)"الوزر

                                                           

 .7/115( شرح صحيح البخاري، البن بطال: 0)
 .07/212 ( التمهيد، البن عبد البر:2)
 .01/001 البن حجر:. ( فتح الباري1)
 .0/287 :( مراقاة المفاتيح، لعلي القاري1)
 ( المصدر نفلسه.5)
 .0/287 ( مراقاة المفاتيح، لعلي القاري:6)
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 يكفي فا ؛ به ُيلَسر   ذلك بَلَغه إذا المريض ألنَّ  َيعلمه؛ ِممَّن حاله عن اللس ؤال ُيلسن   -6
 أحواله ويتعهَّد تمريضه، على يقوم ومن أهَله، عنه َيلسأل أن عليه ولكن األمر، وانتهى عاده، أنَّه
ة -  زيارةو  آلَخر. حين   من هاتفيًّا فيكلِّمه - االتِّصال ولسائلَ  تعالى بحمده لنا اهلل يلسَّر وقد خاصَّ

 قال مرضه. من الخروج على له واعانة ،قوته وانتعاش النشاط لوجود لسببا العادة في المريض
 العادة في ذلك كان وربَّما به، والتلط ف أحواله وتفق د تعه ده المريض: بعيادة ويلتحق" حجر: ابن
ته وانتعاش نشاطه لوجود لسبًبا  .(0)"قوَّ

 الطعام طعامإ الرابع: املطلب
ر و حادَّث اناا) البخاري: االمام قال (4) ث اناا :قاالا  د  خاالِ  بتن   عامت  أاِبي عانت  ،يازِيدا  عانت  ،اللَّيتث   حادَّ

ر و بتنِ  اللِ  عابتدِ  عانت  ،التخايترِ  ه ماا اللَّه   راِضيا  ،عامت ر   سالماإل أاي    النَِّبيَّ  ساأالا  راج ال   أانَّ  عان ت ي ت  ت طتِعم   قاالا  خا
 .(2)(ت اعتِرفت  لامت  وامانت  ،عارافتتا  مانت  عالاى السَّالاما  وات اقتراأ   الطَّعااما 

 وفوائده: الحديث دالالت
 خلقهم أفضل وأن المؤمنين، قلوب تأليف على  منه حض الحديث هذا في -0

 والفعل، بالقول بينهم ذلك يؤكد ما والستجاب وتوادهم، وتحببهم بعضا، بعضهم ألفة يةلساماإل
طعام ،لتهاديا من ألسبابهما وعلى والتودد التحابب على  حض وقد واالطعام( )اللسام  وا 
فشاء الطعام،  والتحلسس، والتجلسس، والتدابر، التقاطع، من أضدادها عن ونهى اللسام، وا 
 قال .(1)لساماإل شمل ونظام الشريعة وأركان الدين فرائض أحد واأللفة الوجهين. وذي والنميمة،

 وبذل امالطع بإطعام الناس قلوب والستجاب الموالساة، على الحض الحديث هذا في بطال: ابن
 للطعام، المطعم اهلل مدح وقد منهما، للمودة وأثبت وااللفة للمحبة أجلب شيء ليس ألنه اللسام،

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ فقال:
چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ   فقال: عليه، أثابهم ما جزيل اهلل ذكر ثم ،(1)

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ
 صفة يف تعالى بقوله يطعمه لم من تعالى وصف .(5)

مج  جح    مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  حض  خض  مض النار: أهل
 من تعالى وعاب ،(6)

ٻ  پ پ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   الجنة: أهل فذكر إليه، الحاجة أهل طعامه يحرم أن أراد

                                                           

 .01/001 البن حجر: ( فتح الباري،0)
(، وصحيح ملسلم 02) رقمب 0/01 باب اطعام الطعام من االلسام: ،صحيح البخاري: كتاب االيمان (2)

 .(17) رقمب 0/65باب بيان تفاضل االلسام واي اموره افضل:  ،كتاب االيمان
ِلم:1) ِلِم بَفَواِئِد ُملس  ِلِم للقاضي ِعَياض الُملَسمَّى ِإكَماُل الُمع   .0/216 ( َشر ُح َصِحيح ُملس 
 .8اآلية  ،( لسورة اإلنلسان1)
 .02، 00 اآليات ،( لسورة اإلنلسان5)
 .15–11من اآليات  ،( لسورة المدثر6)
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  ڤ  ڤ             ڤ
 فأذهب ع،المقطو  يعنى ،(0)

  .(2)الملساكين دون بها االلستئثار أمَُّلوا حين إياها وحرمهم ثمارهم، تعالى

 لساماإل "أي قوله في الجوزي ابن قال االجر. عظيم فيه والفقير الجائع اطعام ان -2
 القاري:" علي الما قال .(1)أجرا" أكثر لساماإل في األفعال أي "أراد: الطعام تطعم " قال: خير؟
 الطيبي: قال نفعا. أكثر أو ثوابا أفضل أي: )خير؟( أهله خصال أي أو ،لسامإلا آداب أي

 دون عنها أجاب  أنه بدليل غيرها دون الخصال من اآلدميين بحقوق يتصل عما وقع اللسؤال
 أن بتقدير )تطعم( وقوله: اللسندي" قال (1)إلخ" :الطعام( تطعم )قال: حيث الخصال من غيرها
 بين والمودة اآلخرة الدار في أنفع هو ما بالخير المراد أن على دلي البيان وهذا تطعم،

 .(5)الملسلمين

 خات بلسد القيام اي" الصديقي: عان ابن وقال .كفاية فرض من الطعام اطعام -1
 .(6)"عليه تعين واحد اال ثمة يكن لم فان الملسلمين، ميالسير على كفاية فرض وهو المحتاج

 الذي اإلطعام أعاها فجعل الملقن:" ابن َقال اهلل. لوجه خالصاَ  االطعام يكون ان -1
 بمن يخص وال يعم الذي اللسام إفشاء واإلكرام البر في األقوال خير جعل ثمَّ  األبدان، قوام هو

 كل فحق ،لساماإل شعار ألنه والتصنع؛ النفس حظ من بريًئا تعالى هلل خالًصا يكون حتَّى عرفه
 .(1)شائع" فيه ملسلم

 والضعيف اللسبيل وابن والملساكين للفقراء الطعام بإطعام والعطاء ذلالب على الحث -5
 .(8)التجد دي لالستمرار إفادةً  الشريف الحديث في بالمضارع عّبرو  .بالستمرار

نما الطيبي: قال غيره. من للطعام احوج ألنه الجائع اطعام على الحث -6  خص "وا 
 دعاؤه ويلستجاب لك فيدعو الطاعة، على ىفيتقو  البدن، جزء يصير الطعام ألن بالطعام؛ األتقياء

 .(7)"حقك في

                                                           

 .21–01( لسورة القلم، اآليات 0)
 .61-0/61 :( شرح صحيح البخاري، البن بطال2)
 .1/006 ( كشف المشكل من حديث الصحيحين، البن الجوزي:1)
 .1/2716 ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للما علي القاري:1)
 .2/111 حاشية اللسندي على لسنن ابن ماجه: (5)
 .1/116 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: لمحمد علي بن محمد البكري الصديقي: (6)
 .2/177 توضيح لشرح الجامع الصحيح، البن الملقن:ال (1)
 فيض الباري على صحيح البخاري: )أمالي( محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي: (8)

0/055. 
 .7/2811 للطيبي: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الملسمى بـ)الكاشف عن حقائق اللسنن(، (7)
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 واملسكني. االرملة على السعي :ام اخل املطلب
ث اناا) البخاري: االمام قال (5) ياى حدَّ ث اناا ،ق ازاعاةا  بتن   ياحت  أاِبي عانت  ،زايتد   بتنِ  ث اوترِ  عانت  ،مااِلك   حادَّ

ِكينِ  األارتمالاةِ  عالاى السَّاِعي  ِبي  النَّ  قاالا  :قاالا  ه راي تراةا  أاِبي عانت  ،التغايتثِ   أو ،اللِ  ساِبيلِ  ِفي كاالتم جااِهدِ  واالتِمست
 .(0)(الن َّهاارا  الصَّائِمِ  اللَّيتلا  التقاائِمِ 

 الحديث: غريب بيان
 ابن قال الميم، بفتح :اَلْرَمَلةِ .(2)المصالح قضاء في ويجيء يذهب الذي :السَّاِعي

 الرجال من الملساكين األرامل: اللسكيت: ابن وقال لها، زوج ال المرأة وهي ،بضمها وقرأناه التين:
  .(1)له امرأة ال الذي الرجل واألرمل: ،(1)نلساء فيهم يكن لم إن أرامل لهم ويقال قال: والنلساء.

 وفوائده: الحديث دالالت
 مات التي المرأة أي ،لألرملة والنفقة النفع تحصيل في اللسعي فضل بيان وهو .1

 قال والكلمة. بالمال اهلل لسبيل في كالمجاهد والملسكين االرملة على اللسعيو  لها مال وال جها،زو 
 بهذا فليعمل النهار، وصيام الليل قيام وعن اهلل لسبيل في الجهاد عن عجز من" :بطال ابن

 دون اهلل لسبيل في المجاهدين جملة في القيامة يوم ليحشر والملساكين الرامل على وليلسع الحديث
 زمرة في ليحشر أو بلقائه، يرتاع عدًوا يلقى أو درهًما، ينفق أو خطوة، ذلك في يخطو أن

 أن مؤمن لكل فينبغي حياته، أيام ليلة نائم نهاره طاعم وهو درجتهم وينال والقائمين الصائمين
 في فيربح تعالى اهلل لوجه ملسكين أو ارملة على ويلسعى تبور، ال التي التجارة هذه على يحرص

 يؤتيه اهلل فضل ذلك نصب، وال تعب غير من والقائمين والصائمين المجاهدين درجات جارتهت
 .(5)"يشاء من

 .(6)حرمتهم وصون خلتهم ولسد والمحتاجين الضعفاء كربة كشف على الحض .2
 يشتد حتى وتعاونهم وتكافلهم الملسلمين تضامن على يةلساماإل الشريعة حرص .1

 لجوء ال المحتاجين عن بالبحث يكون أن ينبغي االحلسان اهل من العطاءو  ،يلساماإل البناء
 اللساعي. لفظ يؤكد وهكذا اليهم المحتاجين

                                                           

(، وصحيح 5660برقم ) 5/2211للساعي على األرملة: ( صحيح البخاري: كتاب األدب: باب ا(0
 .(2782ـ برقم )1/2286ملسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب االحلسان إلى االرملة والملسكين واليتيم: 

 .08/002 النووي على ملسلم: شرح( (2
 .121 البن اللسكيت: ( إصاح المنطق،1)
 .1/0101( الصحاح، للجوهري: 1)
 .7/208 بن بطال:( شرح صحيح البخاري، ال5)
 .1/81 ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: لمحمد علي البكري الصديقي الشافعي:( 6)
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 الن اهلل لسبيل في بالمجاهد ويحفظها يصلحها بما والملسكين االرملة على القائم شبه .1
 هذا في" :عياض القاضي قال ،والشيطان للنفس والمجاهد صبر إلى تحتاج ذلك على المداومة
 بدنه قوام به الذى اهلل فضل وابتغاء به يقوم من وعيش عيشه لقوام لللساعي ما ضلف الحديث
 وذلك القائم، وكالصائم كالمجاهد، أنه نفقاتهم وأجر عوراتهم ويلستر يمونه من وقوام ربه، لعبادة
 تحت الحديث هذا البخاري ذكرو  .(0)أمره" وامتثال ربه طاعة في ذلك في له تصرف كل في أنه
 بصفة األقارب أي األهل إنصاف جواز حيث من له ومنالسبته األهل على النفقة فضل باب

ذا الملسكنة أو األرملة  اتصف ممن بقريب له ليس من على ينفق لمن الفضل هذا ثبت وا 
 .(2)ىأول قريبا كان إذا بهما المتصف على فالمنفق بالوصفين

 لسهل عمل فربّ  الى،وتع لسبحانه اللَّه إلى مفّوض األعمال ثواب مقدار معرفة أن .5
 والقائم الصائم ثواب له يجمع تعالى اهلل أن والمراد :وقيل ،(1)وبالعكس شاّق، عمل فضل يلساوي

 ربها، عن وأرضاها القدر، إياه لسلبها الذي زوجها مقام لألرملة قام أنه وذلك دفعة؛ في والمجاهد
 فكان بجلده؛ وتصدق قوته فضل هذا فأنفق بنفلسه؛ قيامه عن عجز الذي الملسكين ذلك على وقام
 .(1)والجهاد والقيام الصوم إذا نفعه

 (5)النهار وصيام الليل، وقيام الجهاد، يلساوي األعمال بعض أن .6
 .االرحام بسب واالعتدال السلوك تقويم يف النبوية املعامل اني:الث املبحث
 .الوالدين بر :ولاأل املطلب

ب اراِنى واهتب   بتن   اللَّهِ  عابتد   حادَّث اناا مانتص ور   بتن   ساِعيد   البخاري:)حادَّث اناا االمام قال (6) ر و أاخت  بتن   عامت
لاى نااِعم ا أانَّ  حاِبيب   أاِبى بتنِ  يازِيدا  عانت  التحااِرثِ  ِرو بتنا  اللَّهِ  عابتدا  أانَّ  حادَّثاه   سالاماةا  أ مِّ  ماوت  قاالا  التعااصِ  بتنِ  عامت

بالا  راةِ  عالاى أ بااِيع كا  ف اقاالا   هِ اللَّ  يِّ نابِ  إلى راج ل   أاق ت را  أاب تتاِغى واالتِجهاادِ  التِهجت  ِمنت  ف اهالت  » قاالا  الِل. ِمنا  األاجت
را  ف اتابتتاِغى» قاالا  ِكالاه ماا. بالت  ن اعامت  قاالا  «. حاى   أاحاد   وااِلدايتكا   إلى فاارتِجعت  » قاالا  ن اعامت. قاالا  «.اللِ  ِمنا  األاجت
ِسنت فا  وااِلدايتكا  بات اه ماا أاحت   .(6)«(ص حت

                                                           

ِلمِ 0) ِلم: . ( َشر ُح َصِحيح ُملس  ِلِم بَفَواِئِد ُملس   .8/510 للقاضي ِعَياض الُملَسمَّى ِإكَماُل الُمع 
 .1/86 ن الشين:أ. د. مولسى شاهي ( ينظر: المنهل الحديث في شرح الحديث:2)
 لمحمد بن علي اإلثيوبي:« ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»( ينظر: شرح لسنن النلسائي الملسمى 1)

21/001. 
 .6/261 ( اإلفصاح عن معاني الصحاح: ليحيى بن هبيرة الذهلي الشيبانّي، أبو المظفر:1)
 علي اإلثيوبي الَولَِّوي:لمحمد بن « ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»( شرح لسنن النلسائي الملسمى 5)

21/001. 
(، وصحيح ملسلم 2812رقم )ب 1/0171 :باب الجهاد بأذن االبوين ،صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6)

 ( وللفظ لملسلم.2517)رقم ب 1/0715 :كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين، وانهما احق به
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ث اناا مسلم: االمام قال (7) ر   فيالث َّقا  طارِيف   بتنِ  جاِميلِ  بتنِ  ساِعيدِ  بتن   ق  ت ايتباة   )حادَّ ي ت  حارتب   بتن   واز ها
  اللِ  راس ولِ  إلى راج ل   ءا جاا قاالا  ه راي تراةا  أاِبى عانت  ز رتعاةا  أاِبى عانت  التقاعتقااعِ  بتنِ  ع مااراةا  عانت  جارِير   حادَّث اناا قااالا 

 ث مَّ  » قاالا  مانت  ث مَّ  قاالا  «.أ م كا  ث مَّ » قاالا  مانت  ث مَّ  قاالا  «. أ م كا  » قاالا  يصاحااباتِ  ِبح ستنِ  النَّاسِ  أاحاق   مانت  ف اقاالا 
 ياذتك رِ  والامت  يصاحااباتِ  ِبح ستنِ  ق  أاحا  مانت  ق  ت ايتباةا  حاِديثِ  فيوا  «. أاب وكا  ث مَّ  » قاالا  مانت  ث مَّ  قاالا  «. أ م كا 

)  .(0)النَّاسا
 ا.وفوائده األحاديث دالالت

 والشفقة األم محبة أن على داللة الحديث وفي .لساماإل في الوالدين حق عظم .1
 وكأن الرابعة، في األب وذكر ثاثا كررها  ألنه األب محبة أمثال ثاثة تكون أن ينبغي عليها
 ثم وتشقى األم بهما تنفرد فهذان الفطام ويتبعه ،الرضاع ثم ،الوضع ويتبعه الحمل، لصعوبة ذلك

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   تعالى قوله في ذلك إلى اإلشارة وقعت وقد ،التربية في األب تشارك

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ
 قال والفصال، بالحمل األم وخص الوصاية في بينهما فلسوى ،(2)

 عنها يدافع من إلى حاجة في فهي وعجزها ضعفها ألبا على األم تقديم ألسباب ومن بعضهم
 جمهور رأي والطاعة، البر في األب على األم تفضيلو  هذا الكبر في الحياة متاعب فيهاويك

 ما أمثال ثاثة لها إن "بطال: ابن قال حتى (3)الباب حديث الصحيح الحديث من أخذا العلماء
 عن وأجاب ،(1)والبر الحق في لسواء بويناأل أن إلى الشافعية بعض وذهب ،البر من لألب

 شفقتها وشدة ضعفها على الستنادا حقها في التهاون عدم على للحث التكرار بأن الحديث
 يأمرا أن إال كافرين األبوان كان ولو واإلحلسان والبر الطاعة الصحبة حلسن من والغرض
 لم ما أمراك فيما وتطيعهما تملك ما لهما تبذل قال الوالدين بر ما للحلسن قيل فقد ،اهلل بمعصية

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   تعالى قال التنزيل عليه نص ما وهذا معصية يكن

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ
 وشفقتها، عليه، تعبها كثرة االم تقديم ولسبب" العلماء: قال ،(6)(5)

                                                           

 ،(2518رقم )ب 1/0711ا احق به: باب بر الوالدين وانهم ،صحيح ملسلم: كتاب البر والصلة (0)
 .(5626) رقمب 5/2221 صحيح البخاري: كتاب االدب، باب من احق الناس بحلسن الصحبة:

 .01اآلية  ،لسورة لقمان (2)
 .1/215 ( ينظر: المغني البن قدامة:1)
، الدكتور ُمصطفى الُبغا ( ينظر:1) ، علي الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي: د. ُمصطفى الِخن 

بجي:  .6/011 الّشر 
 .05اآلية  ،لسورة لقمان (5)
والمنهل الحديث في شرح الحديث:  ،01/112فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر: ينظر: (6)

 .1/058 مولسى شاهين الشين: أ.د.
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 وغير وتمريضه ته،وخدم تربيته، ثم ارضاعه، ثم وضعه، ثم حمله، في المشاق ومعاناة وخدمتها
  .(0)"فاألقرب األقرب على القرابة في ذلك تنزيل ثم ذلك

 قرباه قدر على حقه أحد كل فييو  وأن منازلهم، الناس تنزيل عياض" القاضي قال .2
 لسواء، برهما يكون أن يجب فقيل: واألم، األب بين فيما العلماء اختلف وقد ورحمه. وحرمته

 وذكر البر. ثلثي لها وأن آكد، األم حق أن الليث وروى ،(2)هومذهب مالك، اختيار هذا أن أولوت
 آكد واألمهات اآلباء أن خاف وال العلماء. إجماع البر في األب على األم تفضيل أن المحالسبي

 قال فأدناك". أدناك "ثم لقوله: واإلخوة األجداد بين بعضهم وتردد عداهما. ممن البر في حرمة
 مبلغ يبلغون ال أنهم عندي والذى األجداد، في للعلماء نصا أجد ولم :يالطرطوش بكر أبو اإلمام
ۀ  ۀ   ہ تعالى: ولقوله الحقيقة، في عنهم األبوة السم لسلف والستدل اآلباء،

(1)"(1). 
 الوالدين. حق -تعالى اهلل حق بعد– العباد حقوق افضل .1

 الجهاد على دممق الوالدين وبر الحاالت. كل في واجب اليهما واالحلسان الوالدين بر .1
 واجب أصله بالجهاد والتطوع عيني، واجب ألنه والصوم، بالصاة التطوع وعلى تطوعا،
 .(5)كفائي

 تعالى اهلل قرنهما لهذا وتعالى، لسبحانه اهلل بعد للوجود الثاني المصدر هما الوالدان .5
ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ يقول حيث الشكر، وجوب في بنفلسه

 انهلسبح بنفلسه وقرنهما ،(6)
ں   ں  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ فقال وعبادته، بطاعته أمر حين وتعالى

 وقال (1)
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں

 أكبر لسرد حين باهلل، باإلشراك عقوقهما  وقرن (8)
 لصاحب بالحق واالعتراف للوفاء رمز الوالدين وبر الوالدين" وعقوق باهلل "اإلشراك فقال: الكبائر،
 .(7)بنعمه المنعم على رللشك ورمز الحق،

                                                           

ِلم0) ِلِم بَفَواِئِد ُملس  ِلِم للقاضي ِعَياض الُملَسمَّى ِإكَماُل الُمع   .8/5 :( َشر ُح َصِحيح ُملس 
(شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرلسالة البن أبي زيد القيرواني، قالسم بن عيلسى التنوخي 2)

 .2/110 القيرواني:
 .21اآلية  ( لسورة االلسراء،1)
ِلم:( 1) ِلِم بَفَواِئِد ُملس  ِلِم للقاضي ِعَياض الُملَسمَّى ِإكَماُل الُمع   .8/5 َشر ُح َصِحيح ُملس 
 .7/602 يح ملسلم: أ.د. مولسى شاهين الشين:( فتح المنعم شرح صح5)
 . 01اآلية  ،( لسورة لقمان6)
 .16اآلية  ،( لسورة النلساء1)
 .21اآلية  ،( لسورة اإللسراء8)
 .7/602 ( فتح المنعم شرح صحيح ملسلم: أ.د. مولسى شاهين الشين:7)
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 ويلستفاد" حجر: ابن الحافظ قال رضاهما، في النفس جهاد فيهما، بالجهاد المقصود .6
 ظاهرها "فجاهد" قوله في األمر صيغة ألن المعنى، فهم إذا بضده، الشيء عن التعبير جواز منه

نما قطعا، مرادا ذلك وليس لهما، لغيرهما، يحصل كان الذي الضرر إيصال  إيصال دالمرا وا 
 يتعب شيء كل أن منه ويؤخذ لهما، والمال البدن تعب وهو الجهاد، كلفة من المشترك القدر
 .(0)"جهادا يلسمى النفس

 .الرحم صلة الثاني: املطلب
ث اناا) البخاري: االمام قال (8) ِثير   بتن   م حامَّد   حادَّ ب اراناا ،كا ياان   أاخت  بتنِ  واالتحاسانِ  األاعتماشِ  عانِ  ،س فت

ر وعا  ر و بتنِ  اللِ  عابتدِ  عانت  ،م جااِهد   عانت  واِفطتر   مت ياان   واقاالا  - عامت  واراف اعاه    النَِّبيِّ  إلى األاعتماش   ي ارتف اعته   لامت  س فت
 ِحم ه  را  قاطاعاتت  ِإذاا الَِّذي التوااِصل   والاِكنِ  بِالتم كااِفئِ  التوااِصل   لايتسا  :قاالا   النَِّبيِّ  عانِ  ،واِفطتر   حاسان  

 .(2)(واصالاهاا
ث اناا) مسلم: االمام قال (9) رِ  أاب و حادَّ ر   شايتباةا  أاِبى بتن   باكت ي ت ر   ألاِبى وااللَّفتظ   حارتب   بتن   واز ها  قااالا  - باكت

ث اناا   اللِ  راس ول   قاالا  قاالاتت  ةا عااِئشا  عانت  ع رتواةا  عانت  ر وماانا  بتنِ  يازِيدا  عانت  م زارِّد   أاِبى بتنِ  م عااِوياةا  عانت  واِكيع   حادَّ
 .(1)(«الل   قاطاعاه   قاطاعاِنى وامانت  اللَّه   واصالاه   واصالاِنى مانت  ت اق ول   بِالتعارتشِ  م عالَّقاة   الرَِّحم  »

 وفوائدها: االحاديث دالالت
 الرحم صلة لساماإل فرضها التي االجتماعية والحقوق الشرعية، اآلداب من أن -0

 آلدم فكلهم البشر بين والترابط التكافل ودين واالجتماع األلفة ودين والمحبة المودة دين لسامواإل
ذا وحواء آدم وأنثى ذكر من وكلهم  لبناته بين التمالسك كان البنيان يشبه اإلنلساني المجتمع كان وا 
 ،نلسب وبينهم بينك الذين األقارب هم الرحم وصلة ،بقائه وطول نفعه وزيادة وصابته قوته ألساس
 تكون جمرة: أبي ابن قال اإِلحلسان، وجوه من عليه تقدر ما بكل إليهم اإِلحلسان صلتهم، ومعنى
 والمعنى لهم، والدعاء الوجه وطاقة الضرر، ورفع الحاجة، على والعون بالمال، الرحم صلة

 لساماإل أكد وقد الطاقة، بحلسب الشر من أمكن ما ودفع الخير، من أمكن ما إيصال الجامع
 يقول:  اهلل رلسول لسمعت قال: عوف بن الرحمن عبد عن الحديث ففي الرحم، صلة على اً كثير 
 فمن السمي، من السماً  لها وشققت الرحم، خلقت الرحمن، وأنا اهلل، أنا وتعالى: تبارك اهلل "قال

 الرحمة، آثار من أثر الرحم أن " الحافظ: قال كما والمعنى .(1)بتت ه" قطعها ومن وصلته، وصلها

                                                           

 .7/602 ( فتح المنعم شرح صحيح ملسلم: أ.د. مولسى شاهين الشين:0)
 (.5615) رقمب 5/2211باب ليس الواصل بالمكافئ: ، ي: كتاب االدب( صحيح البخار 2)
(، وصحيح 2555) رقمب 1/0780باب الرحم وتحري قطيعتها:  ،صحيح ملسلم: كتاب البر والصلة (1)

 (.5611رقم )ب 2211-5/2212باب من وصل وصله اهلل:  ،البخاري: كتاب االدب
 رقمب 1/117 باب ما جاء في قطيعة الرحم: ،اهلل  ( أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة عن رلسول1)

 ( وقال: حديث صحيح.0711)



 

016 

 ISSN: 2071-6028 7البحث رقم 

 توصل التي الرحم القرطبي: وقال ،(0)أعلم واهلل اهلل، رحمة من منقطع لها فالقاطع بها، مشتبكة
ۈ  ٴۇ  ۋ تعالى: لقوله الدين رحم فالعامة وخاصة عامة

 بالتوادد مواصلتها وتجب ،(2)
 كلسلهم من الموتى وحقوق المريض كتمريض الواجبة بالحقوق والقيام واإلنصاف والعدل والتناصح

 الحقوق لهم فتجب الخاصة الرحم وأما لهم المترتبة الحقوق من ذلك وغير ودفنهم عليهم صاةوال
 في تعاهدهم عن التغافل وترك أحوالهم وتفقد القريبة القرابة على كالنفقة عليها وزيادة العامة
 باألقرب بدئ الحقوق تزاحمت إذا حتى العامة الرحم حقوق حقهم في وتتأكد ضروراتهم أوقات

 .(1)األقربف

 تكون ال اآلخر الطرف من مكافأة نظير كانت إذا الصلة أن على الحديث هذا دل -2
 يصل وان .(1)واألباعد األقارب فيه يلستوي مما وهذا المنافع، تبادل باب من ألنها كامل، صلة

 قال تعالى. هلل خالصاً  عمله يجعل وان باإلحلسان صنيعة يقابلوا لم ولو ذلك على ويلستمر ارحامه
 إليه تقربا يصلها تعالى اهلل ألجل للرحم والواصل بمثله. الفعل مقابل المكافئ أن الجوزي:" ابن

ن ألمره وامتثاال  قال: المعنى ولهذا دين، كقضاء فذاك تصله حين وصلها إذا فأما قطعت، وا 
 بالهوى مشوب المحبوب القريب على اإلنفاق ألن وهذا الكاشح"، الرحم ذي على الصدقة "أفضل

 .(5)فيه شوب ال الذي فهو المبغض على فأما ،

 الملسيء رجوع مظنة وهذه باإلحلسان اإِللساءة مقابلة ألقاربا معاملة في يلستحب أنه -1
 وال يتفضل من فالواصل وقاطع، ومكافئ مواصل ثاثة "والحاصل :القلسطاني قال .(6)الحق إلى

 وال عليه يتفضل الذي والقاطع يأخذ ما على اإلعطاء في يزيد ال الذي والمكافئ عليه يتفضل
 .(1)يتفضل"

 وقد بقطعه، قطعها من ووعيد اهلل، بوصل وصلها من ووِعد الرحم، شأن تعظيم -1
 وتوجيههم اصاحهم ةأولومح بها واالعتناء صلتها ووجوب الرحم قطع حرمة على األمة تاتفق
 زرعة: أبو فقال بالقطيعة المراد في واختلف ،كبيرة القطع كون في التوقف ينبغي وال الخير، إلى

                                                           

وفتح المنعم شرح  ،5/211 ( ينظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري: لحمزة محمد قالسم:0)
 .01/00 أ.د. مولسى شاهين الشين: صحيح ملسلم،

 .01( لسورة الحجرات، اآلية 2)
 م: لمحمد األمين بن عبد اهلل اأُلَرمي الَعَلوي الَهَرري الشافعي:( الكوكب الوهاج شرح صحيح ملسل1)

21/270. 
 .5/211 ( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري: لحمزة محمد قالسم:1)
 .020-1/021 ( كشف المشكل من حديث الصحيحين، البن الجوزي:5)
 .5/211 ( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري: لحمزة محمد قالسم:6)
 .7/01 ( إرشاد اللساري لشرح صحيح البخاري، للقلسطاني:1)
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 آمرة األحاديث ألن ،إلساءة بدون ولو اإلحلسان ترك هي غيره وقال ،باإللساءة تختص أن ينبغي
 بذلك فلسرها كما اإلحلسان من نوع إيصال والصلة بينهما والسطة وال القطيعة عن ناهية بالصلة
 العطف الصلة وحقيقة ءالعلما "قال النووي قال ،(0)اإلحلسان ترك فهي ضدها فالقطيعة واحد غير

 بأهل صلتهم أو ونعمه بإحلسانه وعطفه إياهم ورحمته بهم لطفه عن عبارة  اهلل فصلة والرحمة
 صلة ان خاف وال عياض: القاضي قال (2)وطاعته" لمعرفته صدورهم وشرح األعلى ملكوته
 وهذا .بعض.. فوق بعضها درجات الصلة ولكن كبيرة... وقطعها الجملة، على واجبة الرحم
 فيه، ويرغب يلستحب ما ومنا ويلزم، يتعين ما فمنها اليها، وحاجتها الصلة على القدرة بحكم
 يلسمى ويقدر له ينبغي عما قصر من وليس قاطعا يلسمى الصلة اقصى يبلغ لم من وليس
 .(1)واصا

 االخرة في اليم وعذاب الدنيا، في والبغضاء والحقد الحلسد تؤجج نار الرحم قطيعة -5
 ومعناه: "النووي: وقال .(1)المحن وتذهب االحن تطفئ التي صلتها وهو بباها تبل ان فينبغي
 االلم، من الحار الرماد اكل يلحق بما االلم من يلحقهم لما تشبيه وهو الحار الرماد تطعمهم كأنما
 وقيل عليه، االذى وادخالهم قطيعته في العظيم االثم ينالهم بل المحلسن، هذا على شيء وال
 .(5)"احشاءهم يحرق كالمل احلسانك لكثرة انفلسهم في وتحقرهم تخزيهم اليهم باإلحلسان انك ناه:مع

شِ  ُمَعلََّقةٌ  )الرَِّحمُ  قوله -6  الملسموع كالقريب الرحم أن الحديث هذا من المراد" (..ِبال َعر 
 (6)"دعاؤه الملستجاب منه

 االبوين واصدقاء االقارب بر الثالث: املطلب
ثاِنى) مسلم: االمام قال (11) ماد   الطَّاِهرِ  أاب و حادَّ ِرو بتن   أاحت ب اراناا سارتح   بتنِ  عامت  بتن   اللَّهِ  عابتد   أاخت

ب اراِنى واهتب    ع مارا  بتنِ  اللَّهِ  عابتدِ  عانت  ِديناار   بتنِ  اللَّهِ  عابتدِ  عانت  التوالِيدِ  أاِبى بتنِ  التوالِيدِ  )عانِ  أاي وبا  أاِبى بتن   ساِعيد   أاخت
 ِعمااماة   واأاعتطااه   ي ارتكاب ه   كاانا  ِحماار   عالاى واحامالاه   اللَّهِ  عابتد   عالايتهِ  فاسالَّما  ماكَّةا  ِبطارِيقِ  لاِقياه   األاعتراابِ  ِمنا  راج ال   نَّ أا 

ِإن َّه مت  األاعترااب   ِإن َّه م   اللَّه   أاصتلاحاكا  لاه   ف اق لتناا ِديناار   ابتن   ف اقاالا  راأتِسهِ  عالاى كااناتت  نا  وا  عابتد   ف اقاالا  بِالتياِسيِر. ي ارتضاوت
 التوالادِ  ِصلاة   التِبرِّ  أاب ارَّ  ِإنَّ  » ي اق ول    اللَّهِ  راس ولا  ساِمعتت   واِإنِّى التخاطَّابِ  بتنِ  ِلع مارا  و دًّا كاانا  هاذاا أاباا ِإنَّ  اللَّهِ 
لا   .(1)(«أابِيهِ  و دِّ  أاهت

                                                           

 .01/00 أ.د. مولسى شاهين الشين:. ( ينظر: فتح المنعم شرح صحيح ملسلم0)
 .06/002 للنووي: ( المنهاج شرح صحيح ملسلم بن الحجاج،2)
 .8/21 :للقاضي عياض ( اكمال المعلم شرح صحيح ملسلم،1)
 .1/078 ن العثيمين:الب. ( ينظر: شرح رياض الصالحين1)
 .05/75 ( شرح صحيح ملسلم، للنووي:5)
 .1/118 البن الجوزي: ( كشف المشكل من حديث الصحيحين،6)
رقم ب 1/0717 :باب فضل صلة اصدقاء االب واالم ونحوهما ،ملسلم: كتاب البر والصلةصحيح  (1)

(2552). 
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 الحديث: غريب بيان
دًّا .(0)الطاعة وكمال والخلق المعاملة حلسن :اْلِبرِّ   بالكلسر: الود، االثير" ابن قال :و 

 .(2)الصديق"
 وفوائدها. االحاديث دالالت

 "الرحم القرطبي: قال االبوين. واصدقاء االقارب ولسائر الرحم صلة على الحث -0
 من بالطرفين يتصل وما نزلوا، وان وابنائه علو وان ابائه طرفي جهة من الرجل قرابات عن عبارة

 برحم دهمأوال من بهم يتصل وما واالخوات، واالخوة والخاالت، واالخوال والعمات االعمام
 .(1)جامعة"

 لم فمن بالقليل ولو موتهما بعد واصحابهما اصدقاءهما تصل ان الوالدين بر من -2
 إليهم اإلحلسانو  األب أصدقاء صلة فضل هذا "وفي النووي: قال الطيبة. الكلمة أو فبالزيارة يجد

كرامهم كرامه األب لبر متضمن وهو وا   والمشايخ واألجداد األم أصدقاء به وتلتحق بلسببه لكونه وا 
 .(1)والزوجة" والزوج

 مواضعها في ووضعها الحقوق وترتيب واحدة. درجة على ليس القربى ذوي اكرام -1
 والعدل. االصل هو

 .(5)باللسنة عمر ابن عمل ودقة قوة فيه -1
 النبي جاء لسلمة بني من رجا "أن روى وقد الميت، ينفع الميت أقارب بر أن وفيه" -5

، :الصاة نعم. قال: وفاتهما؟ بعد أبرهما شيء، أبوي بر من علي بقي هل اهلل، رلسول يا فقال 
نفاذ لهما، "وااللستغفار لهما الدعاء أي عليهما" كرام عهدهما، وا   ال التي الرحم وصلة صديقهما، وا 
 وفاتها، بعد خديجة أصدقاء بر في األعلى المثل  اهلل رلسول ضرب وقد .(6)بهما" إال توصل
 .(1)"أعلم واهلل عنها اهلل رضي

 
 

                                                           

 0/0122ينظر النهاية في غريب الحديث واالثر:  (0)
 .5/065 البن األثير:، في غريب الحديث واألثر ( النهاية2)
 .20/11 ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب ملسلم، للقرطبي:1)
 .06/001 ( شرح النووي على ملسلم:1)
 .7/611 ( ينظر: فتح المنعم شرح صحيح ملسلم: أ.د. مولسى شاهين الشين:5)
وابن ماجه: كتاب ، (5012رقم )ب 1/116 باب في بر الوالدين:، ( لسنن ابي داود: كتاب اآلداب6)

وقال الشيخ شعيب االرنؤوط:  ،(1661) رقمب 2/0218 باب صل من كان أبوك يصل: ،اآلداب
 إلسناده ضعيف لجهالة علي بن ُعبيد. 

 .7/611 ( فتح المنعم شرح صحيح ملسلم: أ. د. مولسى شاهين الشين:1)
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 .اجلوار حسن الرابع: املطلب
ث اناا) البخاري: االمام قال (11) هاال   بتن   م حامَّد   حادَّ ث اناا ،ِمن ت ، بتن   يازِيد   حادَّ ث اناا ز رايتع   بتن   ع مار   حادَّ

ه ماا اللَّه   راِضيا  ،ع مارا  ابتنِ  عانِ  ،أابِيهِ  عانت  ،م حامَّد    ي وِصيِني ِجبترِيل   زاالا  ماا : اللِ  راس ول   قاالا  :قاالا  ،عان ت
 .(0)(ساي  وارِّث ه   أانَّه   ظان انتت   حاتَّى بِالتجاارِ 

ث اناا ،ساِعيد   بتن   ق  ت ايتباة   حادَّث اناا) البخاري: االمام قال (12) واصِ  أاب و حادَّ  عانت  ،حاِصين   أاِبي عانت  ،األاحت
ِمن   كاانا  مانت  : اللِ  راس ول   قاالا  :قاالا  ه راي تراةا  أاِبي عانت  ،صااِلح   أاِبي مِ  بِاللَّهِ  ي  ؤت ذِ  فاالا  اآلِخرِ  واالتي اوت  ي  ؤت

 .(2)(..جااراه  
 وفوائدها: االحاديث دالالت

 الثاني؛ به والمراد الدار؛ في المجاور وعلى الجوار، في الداخل على يطلق الجار -0
 واألجنبي؛ والقريب والعدو. والصديق والفالسق والعابد والكافر؛ الملسلم يشمل عام الجار والسم

 ىأول الصديق العابد القريب فالملسلم بعض؛ من أعلى بعضها مراتب وله .واألبعد دارا واألقرب
 ضروب من معه يلستطيع ما بعمل يكون الجار إلى واإلحلسان الصفات. هذه فيه تتوفر لم ممن
ن أقرضته، الستقرضك فإن الخير ن أعنته، الستعانك وا  ن أعطيته، احتاج وا  ن عدته مرض وا   وا 
ن هّنأته، خير أصابه  حريصا بالهدايا إليه متوددا ألسراره على أمينا وكن عّزيته، نائبة انتابته وا 
ذا مصالحك، على تحرص كما مصالحه على  عنه األذى فدفع مطلوبا للجار اإلحلسان كان وا 
ں    تعالى: قوله ذلك من الجار إلى اإلحلسان على تحث كثيرة آيات القرآن وفي محتم، أمر

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  

ھ
 هذا وكل وبره، جاره اكرام لزمه لساماإل شرائع التزم من ان" عياض: القاضي قال ،(1()1)
 :العيني وقال .(5)"اليه باإلحلسان تعالى اهلل اوصى دوق حفظه، على وحض الجار بحق تعريف

 ودفع الخير، ارادة من بحاله يليق بما منهم واحد كل مع يعاشر ان هي: الجار حق حفظ وكيفية"
 .(6)"ذلك ونحو والنصيحة المضرة

                                                           

 (.2625) رقمب 2152/ 1: باب الوصاية بالجار ،كتاب االدب صحيح البخاري: (0)
رقم ب 5/2211 :باب من كان يؤمن باهلل واليوم االخر فا يؤذي جاره ،لبخاري كتاب االدبصحيح  (2)

 (.11)رقم ب 0/68: باب الحث على اكرام الجار ،ملسلم كتاب االيمان صحيح(، و 5612)
 .16( لسورة النلساء، اآلية 1)
،األدب النبوي: لمحمد عبد العزيز 01/212 :البن حجر ( ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري،1)

لي:  .021 بن علي الشاذلي الَخو 
 .0/281 للقاضي عياض: ( اكمال المعلم شرح صحيح ملسلم،5)
 .22/018للعيني: ، ( عمدة القاري6)
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 يختلف باإلكرام واألمر" مرات. ثاث اليمين وتكريره  لقلسمه الجار حق تأكيد -2
 ملستحبا، يكون وقد كفاية، فرض يكون وقد عين، فرض يكون فقد ألحوال،وا األشخاص باختاف
 والجيران ،(0)الكافر" الجار إلى يحلسنون الصحابة وكان األخاق. مكارم من أنه الجميع ويجمع
 فله قريب وملسلم ،لسامواإل بالجوار حقان فله أجنبي وملسلم بالجوار، واحد حق فله كافر ثاثة:
 .(2) والقرابة لسامإلوا بالجوار حقوق ثاث

 المحبة من ذلك على يترتب لما الجوار، حقوق من بينهم والتلسامح الجيران تعاون -1
 ي.لساماإل المجتمع متانة مظاهر من ومظهر المفلسدة، ودفع المنفعة من به يحصل ولما وااللفة،

 االخاق. وكرم االيمان كمال من عنهم الشر كف وان الجيران ايذاء من التحذير -1
 تنبئ مبالغة وهي الحديث في كما بوائقه جاره يأمن لم عمن اإليمان  ىفن وقد حجر" ابن قال
 .(1)الكبائر" من إضراره وأن الجار حق تعظيم عن

 .اجملتمع بني واالعتدال السلوك تقويم يف النبوية املعامل :ثالثال املبحث
 .الوجه طالقة :ولاأل املطلب

ثاِنى) مسلم: االمام قال (13) ماِعى   غاسَّانا  أاب و حادَّ ث اناا التِمست ث اناا ع مار بتن   ع ثتماان   حادَّ  عااِمر   أاب و حادَّ
راانا  أاِبى عانت  -التخازَّازا  ي اعتِنى - ِنىِّ  ِعمت  »  النَِّبى   ِلىا  قاالا  قاالا  ذار   أاِبى عانت  الصَّاِمتِ  بتنِ  اللَّهِ  عابتدِ  عانت  التجاوت
ِقرانَّ  الا  ه   أاخااكا  ت التقاى أانت  والاوت  شايتئ ا عتر وفِ التما  ِمنا  تاحت  .(1)(« طالتق   ِبواجت

 الحديث: غريب بيان
 .(6)الوجه منبلسط ملستبشر :َطْلق  و .(5)المهان الصغير الحقير :َتْحِقَرنَّ  الَ 

 وفوائده: الحديث دالالت
 والحث ،بينهم االلفة تحقيق من ذلك في لما الملسلمين على اللسرور ادخال الستحباب .0

ن منه تيلسر وما المعروف بذل على  ،عليها الملسلم ويؤجر اللقاء عند الوجه طاقة حتى ،قل وا 
ن طلق، بوجه أخاك تلقى أن ولو صدقة فهو  اللهم هذا، لك ينبغي فا عبوس بوجه أخاك لقيت وا 
 )بوجه قوله: القاري: قال ،(1)مقال مقام فلكل األلسباب، من للسبب ذلك المصلحة اقتضت إذا

                                                           

 .015أ .د. مولسى شاهين الشين: ( فتح المنعم شرح صحيح ملسلم:0)
التعيين في شرح األربعين: للسليمان  ،01/212حجر: البن ،( ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري2)

 .016 أبو الربيع، نجم الدين: ،بن عبد
 .01/212 البن حجر: ،( فتح الباري شرح صحيح البخاري1)
 .(2626) رقمب 1/2126 باب الستحباب طاقة الوجه عند اللقاء: ،كتب البر والصلة ( صحيح ملسلم:1)
 .0/182الثر: ( ينظر: النهاية في غريب الحديث وا5)
 .1/177( المصدر نفلسه: 6)
 .01/221 البدُر التمام شرح بلوغ المرام: للحلسين بن المعروف بالَمغِربي: ( ينظر:1)
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 ان شك وال لسرور، قلبه إلى يصل فانه واللسرور، البشاشة، في الذي وهو العبوس دض طلق(
 ملستبشر ضاحك بوجه معناه:" الفالحين: دليل في وقال .(0)حلسنة ملسلم قلب إلى اللسرور ايصال
 التأليف يحصل وبذلك خاطره وجبر عنه، االيحاش ودفع المؤمن، االخ ايناس من فيه لما وذلك

 .(2)"نينالمؤم بين المطلوب

 والحض عياض" القاضي قال ،(1)الخير وجه من مادان عمل باي االلستهانة عدم .2
ڎ  ڈ  ڈ  ژ   تعالى: قال كما وهذا شيئا، منه تحقر وأال كثر، أو قل الخير، فعل على

ژ   ڑ
(1)"(5). 

 وبخافه عليه، مثاب مشروع محمود إليهم واالنبلساط للملسلمين الوجه طاقة أن .1
 ونزهه به اهلل وصفه وبما ذلك، في  نبينا بخلق فيوك كنبى، لغرض إال عنهم اءواالزور  التجهم
ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ قوله: من عنه

(6)(1). 
 .(8)اللسريرة ونقاء النفس صفاء على تدل وهي اللقاء عند الوجه طاقة فضل وفيه .1

 الناس. بني االصالح :نيثاال املطلب
ب اراناا ،ِإستحااق   حادَّث اناا) البخاري: االمام قال (14) ب اراناا ،الرَّزَّاقِ  عابتد   أاخت ، عانت  ماعتمار، أاخت  عانت  هامَّام 

م   ك لَّ  صاداقاة   عالايتهِ  النَّاسِ  ِمنا  س الاماى ك ل   : اللِ  راس ول   قاالا  :قاالا  ، ،ه راي تراةا  أاِبي  الشَّمتس   ِفيهِ  تاطتل ع   ي اوت
 .(7)(صاداقاة   النَّاسِ  ب ايتنا  ي اعتِدل  

ث اناامسلم:) االمام قال (15) ث اناا ،اللِ  عابتدِ  بتن   التعازِيزِ  عابتد   حادَّ  ،صااِلح   عانت  ساعتد ، بتن   ِإب ترااِهيم   حادَّ
مانِ  عابتدِ  بتنا  ح مايتدا  أانَّ  ِشهااب   ابتنِ  عانِ  ب اراه   الرَّحت ب ا  ع قتباةا  بِنتتا  ك لتث وم   أ مَّ  أ مَّه   أانَّ  أاخت  راس ولا  ساِمعاتت  أان َّهاا راتته  أاخت
ر ا ف اي انتِمي النَّاسِ  ب ايتنا  ي صتِلح   الَِّذي التكاذَّاب   لايتسا  ي اق ول    اللِ  ي ت ر ا ي اق ول   أو ،خا ي ت  .(01)(خا

                                                           

 .1/111 ( ينظر: مرقاة المفاتيح:0)
 .2/156 ( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: لمحمد علي بن محمد البكري الصديقي:2)
 .0/150 ( ينظر: المصدر نفلسه:1)
 .7اآلية  ،ةزل( لسورة الزل1)
ِلم:5) ِلِم بَفَواِئِد ُملس  ِلِم للقاضي ِعَياض الُملَسمَّى ِإكَماُل الُمع   .8/016 ( َشر ُح َصِحيح ُملس 
 .057اآلية  ،( لسورة آل عمران6)
ِلم:1) ِلِم بَفَواِئِد ُملس  ِلِم للقاضي ِعَياض الُملَسمَّى ِإكَماُل الُمع   .8/016 ( ينظر: َشر ُح َصِحيح ُملس 
 .01/021 أ.د. مولسى شاهين الشين: ( ينظر: فتح المنعم شرح صحيح ملسلم:8)
وصحيح  ،(2821) برقم 1/0171 :صحيح البخاري كتاب الجهاد، باب من أخذ بالركاب ونحوه( 7)

 (.0117برقم ) 2/677بيان أن ألسلم الصدقة قد يقع على كل نوع معروف: ، ملسلم: كتاب الزكاة
 برقم 2/758باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس: ، كتاب الصلح صحيح البخاري:( 01)

 1/2100باب بيان تحريم الكذب وبيان المباح منه:  ،وصحيح ملسلم: كتاب البر والصلة ،(2516)
 (.2615) برقم
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  الحديث: غريب بيان
 (0) األصابع. أنامل من األنملة وهي لسامية جمع اللسامى :س اَلَمى
 وفوائدها: الحديث دالالت

 خصام بينهم حصل ما اذا الدين في اخويهم بين يصلحوا ان الملسلمين على غيينب ـ0
 عند الزاكية األعمال من الناس بين العدل أن وفيه بطال" ابن قال إخوة. جميعهم النهم خاف أو
 .(2)قبولها" المرجو اهلل

 أهل لسمات من لسمة االرض في العدل اقامة الن بالعدل يكون الناس بين االصاح ـ2
 فيه والصلح الخصومة فصل العدل بالحكم المقصود أن الداللة وجه الكرماني" قال .لساماإل

 اإلصاح غيرهم ومن الحكم الحكام من فالعدل حكاماً  كلهم ليس الناس أن أو الخصومة فصل
 .(1)الناس" بين

 به يكون المتخاصمين بين واالصاح  اهلل إلى قربة الخصم بين لإلصاح اللسعي ـ1
 بينهم. للقطيعة وحلسما للشر قطعا

 في ابيح ولكن والفلساد اضرار من عليه يترتب لما الذنوب كبائر ومن حرام الكذب ـ1
 من ليس حجر" ابن قال المصالح من عليه يترتب لما المتخاصمين الملسلمين بين االصاح

 .(1)"لسائغ وهو القلب طريق على ورد لكنه كاذبا الناس بين يصلح
 احلاجات. وقضاء الكربات وتفريج واالعانة تيسريال :ثالثال املطلب

ياى حادَّث اناا: )البخاري االمام قال (16)  ِشهااب   ابتنِ  عانِ  ،ع قايتل   عانت  ،اللَّيتث   حادَّث اناا ،ب كايتر   بتن   ياحت
ب اراه   سااِلم ا أانَّ  ه ماا اللَّه   راِضيا  ،ع مارا  بتنا  اللِ  عابتدا  أانَّ  أاخت ب اراه   عان ت ِلم   :قاالا   اللِ  راس ولا  نَّ أا  أاخت  أاخ و التم ست

ِلمِ  ِلم ه   واالا  ،ياظتِلم ه   الا  التم ست ِتهِ  ِفي اللَّه   كاانا  أاِخيهِ  حااجاةِ  ِفي كاانا  وامانت  ،ي ست ِلم   عانت  ف ارَّجا  وامانت  ،حااجا  ك رتباة   م ست
مِ  ك ر بااتِ  ِمنت  ك رتباة   عانته   اللَّه   ف ارَّجا  ِلم ا سات ارا  وامانت  ،ةِ التِقيااما  ي اوت ما  اللَّه   سات اراه   م ست  .(5)(التِقيااماةِ  ي اوت

 وفوائدها: الحديث دالالت
 وشفقة التعاونو  الحلسن والقرض المعلسر على التيلسير فضل الملسلمين آداب من .0

دخال عوراتهم ولستر كرباتهم، وتفريج حوائجهم، وقضاء ظلمهم، وترك بعض، على بعضهم  وا 
 وحلسن التعاون، على حضبطال:" ابن وقال .واأللفة التعاشر، حلسن من فهو عليهم اللسرور

                                                           

 .2/785 البن االثير:، النهاية في غريب الحديث واالثر (0)
 .8/77 ( شرح صحيح البخاري البن بطال:2)
 .02/07 للكرماني: واكب الدراري في شرح صحيح البخاري،( لك1)
 .5/277 فتح الباري، البن حجر: ( ينظر:1)
 .(2101برقم ) 2/862 باب ال يظلم الملسلم الملسلم وال يلسلمه: ،( صحيح البخاري: كتاب المظالم5)
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 في" :النووي قال .(0)"لذنوبه واإلشهار به، التلسمع وترك المؤمن، على واللستر واأللفة، التعاشر،
 من وتفريجها الكربة كشف في ويدخل زالته ولستر عنه الكرب وتفريج الملسلم إعانة فضل هذا

  .(2)"وداللته ورأيه بإشارته أزالها من فيه يدخل أنه والظاهر ملساعدته أو جاهه أو بماله ازالها
 المنذر: ابن وقال ،الدنيا في الطاعة جنس من اآلخرة في تكون قد المجازاة أن" وفيه .2
 ذلك في يلحقه أو تعزيًرا، أو حدا، توجب زلة أو عورة على الملسلم أخيه من اطلع لمن ويلستحب

 لم فإن اهلل، بلستر يلستتر أن بذلك بلى لمن ويجب اهلل، ثواب رجاء عليه؛ يلستره أن عار أو عيب
 شيء في نجد لم ألنا آثًما؛ يكن لم بالحد وأقر لإلمام ذلك وأبدى الحد، أصاب الذى ذلك يفعل
 أصاب من أن على دالة الثابتة األخبار بل ذلك، عن نهى أنه  النبي عن الثابتة األخبار من
 .(1)"تهكفار  فهو عليه وأقيم حدا

 يخذله وال يظلمه فا والذلة اإلهانة عن لستره يشمل لسبق ما كل يشمل الملسلم لستر .1
 ولسيئاته لسوءاته كشف وعدم الزالت عن لستره يشمل كما وكربه وحاجته وضيقه عوزه يكشف وال

 وأما فقال بالعصيان معروف غير مطيعا ملسلما منه المراد فجعل "ملسلم" لفظ النووي وخص
 باألذى معروفا هو ليس ممن ونحوهم الهيئات ذوي على اللستر به فالمراد هنا إليه المندوب اللستر
 .(4)والفلساد

 لعون بلسبب واغاثته همه وتفريج حاجاته لقضاء واللسعي الملسلم ألخيه العبد اعانة .1
 اليه. وقربة ورحمة للعبد اهلل

 .واالعراض( واالموال )الدماء املسلمني حرمات تعظيم :رابعال املطلب
ث اناا )البخاري: االمام قال (17) ثاِنيحا  ،اللِ  عابتدِ  بتن   عاِلي   حادَّ ياى دَّ ث اناا ،ساِعيد   بتن   ياحت  ف ضايتل   حادَّ

ه ماا اللَّه   راِضيا  ،عابَّاس   ابتنِ  عانِ  ،رِماة  ِعكت  حادَّث اناا ،غازتواانا  بتن    ك مت عالايت  واأاعترااضاك مت  واأامتواالاك مت  ِدمااءاك مت  فاِإنَّ  عان ت
 .(5)(حاراام  

لاماةا  بتن   اللَّهِ  عابتد   حادَّث اناا) مسلم: االمام قال (18) ث اناا ق اعتناب   بتنِ  ماست  ق ايتس   ابتنا  ي اعتِنى - دااو د   حادَّ
لاى ساِعيد   أاِبى عانت  - ِلمِ الت  ك ل   ...»  اللَّهِ  راس ول   قاالا  قاالا  ه راي تراةا  أاِبى عانت  ك رايتز   بتنِ  عااِمرِ  ماوت  عالاى م ست

ِلمِ   .(6)(«واِعرتض ه   واماال ه   دام ه   حاراام   التم ست

                                                           

 .6/510 شرح صحيح البخاري البن بطال: (0)
 .5/185 الباري:، فتح 06/002 شرح صحيح ملسلم، للنووي:( 2)
 .6/510 شرح صحيح البخاري البن بطال: (1)
 .01/51 ( فتح المنعم شرح صحيح ملسلم، أ.د. مولسى شاهين الشين:1)
وصحيح ملسلم:  ،(0652) برقم 2/607باب الخطبة ايام منى:  ،البخاري: كتاب الحج صحيح( 5)

 (.0617) برقم 1/0116 باب تغليظ تحريم الدماء واالعراض واالموال: ،كتاب القلسامة
باب تحريم ظلم الملسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله:  ،صحيح ملسلم: كتاب البر والصلة (6)

 (.2561) برقم 1/0786
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 وفوائدها: االحاديث دالالت
 وماله لملسلما دم محر  ولهذا وعرضه. وماله دمه حفظ الملسلم على الملسلم حق من .0

 حقوق على الملسلم محافظة في جامعة كلمة الملسلم كل  فقوله .شرعي لسبب دون وعرضه
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   دما ألخيه يلسفك أن لملسلم يحل فا حق بغير عليها يهتعد وعدم أخيه،

پ پ پ
 في يطعن وال المعاملة، في غشا أو انتهابا، أو لسرقة ماال، له يلستلب وال ،(0)

 منه، الكرامة موضع يصون فهو بلسبب إليه يمتون من أو وأجداده، آبائه أو وأخاقه، أوصافه
 واألعراض والدماء األموال تحريم غلظ توكيد "بيان ويالنو  قال .(2)فيه العزة جانب ويرعى

 الن أخطر االعراض أن مع بالدماء بدأ الصديقي:" عان ابن وقال .(1)ذلك" من والتحذير
 األصح، على القتل الشرك بعد الكبائر أكبر كان ثم ومن ،أكبر وخطرها اكثر بها االبتاء

 منه المراد )وأعراضكم( أكثر فيها بالجناية سالنا ابتاء ألن األعراض على قدمها )وأموالكم(
 من كل به يحلق بل أقاربه، من أحد أو نفلسه في به ينقص أو يعير بما لإلنلسان التعرض تحريم

 .(1)إليه تعييره أو تنقيصه يئول بحيث علقة به له
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   تعالى قال والديات، القصاص بتشريع الدماء اهلل صان .2

ۆ
(5)(6). 

 عليها. بالمحافظة اهلل امر التي الخمس الضروريات من واالعراض االموال الدماء .1
 أحدهم. إىل به االشارة أو املسلمني على السالح محل عن النهي :ام خلا املطلب

ب اراناا ،م حامَّد   حدَّث اناا) البخاري: االمام قال (19)  أاباا ساِمعتت   هامَّام   عانت  ،ماعتمار   عانت  الرَّزَّاقِ  عابتد   أاخت
ِري الا  فاِإنَّه   ،بِالسِّالاحِ  أاِخيهِ  عالاى أاحاد ك مت  ي ِشير   الا  :قاالا   النَِّبيِّ  عانِ  ،ه راي تراةا   ياِدهِ  ِفي ي انتزِع   الشَّيتطاانا  لاعالَّ  يادت
 .(1)(النَّارِ  ِمنا  ح فتراة   ِفي ف اي اقاع  

ث اناا ساِعيد   بتن   ق  ت ايتباة   حادَّث اناا) مسلم: االمام قال (21) مانِ  عابتدِ  ابتن   واه وا  - ي اعتق وب   حادَّ  الرَّحت
ث اناا ح التقااِرى   واصِ  أاب و واحادَّ ث اناا حايَّانا  بتن   م حامَّد   األاحت  صااِلح   أاِبى بتنِ  س هايتلِ  عانت  ِكالاه ماا حاازِم   أاِبى ابتن   حادَّ

                                                           

 .72لسورة النلساء، اآلية ( 0)
لي:( ينظر:2)  .018 األدب النبوي: لمحمد عبد العزيز الشاذلي الَخو 
 .00/067( شرح صحيح ملسلم للنووي: 1)
 .0/512 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: لمحمد علي بن محمد البكري الصديقي:ينظر:  1))
 .017اآلية  لسورة البقرة، (5)
 .01/51 ينظر: فتح المنعم شرح صحيح ملسلم: أ. د. مولسى شاهين الشين:( 6)
 برقم 6/2572من حمل علينا اللساح فليس منا  باب قول النبي  ،( صحيح البخاري: كتاب الفتن1)

 برقم 1/2121 :وصحيح ملسلم كتاب الصلة باب النهي عن االشارة باللساح الى الملسلم ،(6660)
(2601). 
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ناا حامالا  مانت » قاالا   اللَّهِ  راس ولا  أانَّ  ه راي تراةا  أاِبى عانت  أابِيهِ  عانت   ف الايتسا  غاشَّناا وامانت  ِمنَّا ف الايتسا  السِّالاحا  عالاي ت
 .(0)(«ِمنَّا

 وفوائدها: االحاديث دالالت
 إلى المفضية األلسباب تعاطي وتحريم ،فيه االمر وتغليظ الملسلم وقتل قتال تحريم .0

  .(2)الذرائع بلسد للقول حجة وفيه إيذائه،
 من ألن بطال:" ابن قال شيء. في الدين من ليس ملسلمينال على اللساح حمل ان .2

 بعُضه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن وأن يلسلمه، وال يخذله وال ينصره أن الملسلم على الملسلم حق
 المؤمنين نصرة من  يالنب لَسّنهُ  ما خالف فقد رآه، فالسد   بتأويل باللسيف عليهم خرج فمن بعًضا،
 .(1)لبعض" بعضهم وتعاون

 ومعنى" الحافظ وقال شرعا محرم وترويعه له ترويع الملسلم إلى اللساح اشارة .1
 وادخال تخويفهم من ذلك في لما حق الغير به لقتالهم الملسلمين على اللساح حمل الحديث
 قال .(5)"والعداوة للفتنة وتهيج حرام وااليذاء االيذاء لسبب ألنه" القاري وقال .(1")عليهم الرعب

 عن بالحمل كّنى وكأنه عليهم الرعب إدخال الملسلمين تخويف من ذلك في ما"ل القلسطاني:
 أن ال دونه ويقاتل ينصره أن الملسلم على الملسلم حق ومن الغالبة للمازمة القتل أو المقاتلة
 .(6)قتله أو قتاله إلرادة عليه اللساح بحمل يرعبه

 النهي" العيني: قال ،العبا أو مازحا كان وان باللساح الملسلم إلى االشارة تحريم .1
ن المحذور إلى يفضي عما  قال (1)هزل" أو جد في ذلك كان لسواء محققا، المحذور يكن لم وا 

 فيصير المتاعبين، بين يدخل الشيطان فلعل باللساح، الماعبة عن النهي به "يريد الطيبي:
 .(8)بقتله" النار فيدخل فيقتله األخر أحدهما فيضرب حرابا، واللعاب جدا، الهزل

 
 
 

                                                           

 .(010) برقم 0/77 من غشنا فليس منا: باب قول الرلسول  ،( صحيح ملسلم: كتاب االيمان0)
 .0/127 فتح المنعم شرح صحيح ملسلم: أ.د. لمولسى شاهين الشين: ( ينظر:2)
 .01/06 خاري:شرح صحيح الب( 1)
 .01/501 البن حجر:. ( فتح الباري1)

 .0/168 ( مرقاة المفاتيح:(5
 .01/016 للقلسطاني: ( إرشاد اللساري لشرح صحيح البخاري،6)
 .21/081 للعيني: ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري،1)
 .8/2188 ( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح:8)
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 اخلامتة
 فوائد يجتني ان -بحثه خال ومن– البد باحث اي بان اذكر ان البد المطاف نهاية في

 والنتائج الفوائد اهم اجمل ذا انا وها القدر كبيرة تكون نتائج إلى يتوصل وان االثر، عظيمة تكون
 هذا: بحثي خال من الستخلصتها التي

 المودة دين لساماإلف .لساماإل شمل ونظام الشريعة وأركان الدين فرائض أحد األلفة .0
 وأنثى ذكر من وكلهم آلدم فكلهم البشر بين والترابط التكافل ودين واالجتماع األلفة ودين والمحبة

ذا وحواء آدم  وصابته قوته ألساس لبناته بين التمالسك كان البنيان يشبه اإلنلساني المجتمع كان وا 
 يبدأ ويعظم يكتمل أن إلى أربعا ثم ثاثا ثم بلبنتين البنيان يبدأ وكما بقائه وطول نفعه وزيادة
 فكان ألسبابهما وعلى والتودد التحابب على  اكد فقد ،وأبنائهما باألبوين البشري المجتمع تمالسك
 االرملة على واللسعي ،الطعام واطعام المريض، وعيادة الدعوة، واجابة ،الجنائز بأتباع األمر

 واصدقاء االقارب ووبر الوالدين، وبر األرحام، وصلة وب.القل تأليف معالم من والملسكين،
 بين واالصاح ،الوجه طاقةو  االرحام. بين اللسلوك تقويم معالم من ،الجوار وحلسن االبوين،
 تقويم معالم من ،اللساح حمل عن والنهي الملسلمين، حرمات وتعظيم واالعانة، والتيلسير الناس،

  .أضدادها عن ىونه .المجتمع بين واالعتدال وكلسلال

 ملسالما مجتمعا يلستهدف ال بل متباغضا متقاتا مجتمعا يلستهدف ال لساماإل إن .2
 إحداهما تغلسل اليدين كمثل متفاعا متحابا متواصا متكافا مجتمعا يلستهدف بل متباعدا
 منه اشتكى إذا الواحد وكالجلسد بعضا بعضه يشد البنيان وكمثل األخرى إحداهما وتعين األخرى
 والحمى باللسهر الجلسد لسائر له تداعى عضو

 القوة وهذه االجتماع هذا يكون وان وقوتهم، الملسلمين اجتماع على لساماإل حرص .1
 الخير. على

 العملي. النفاق من البراءة على دليل الملسلمين بين االلفة ان .1

 ويؤلف. يألف فيمن الخير وجود على دليلي انها .5

 الملسلم. المجتمع افراد بين ةوالمحب والتناصر التناصح إلى تدعو انها .6

 الملسلمين. بين المودة روح وتشيع ،االجتماعي التمالسك تحقق انها .1

 والمعاداة. الفرقد السباب ونبذ االجتماعي، التوحد إلى داعية .8

 الملسلمين. بين التعاون تشيع .7

 إلى لساماإل مبادئ اطار في نموا الملسلم االنلسان لنمو لسليما اجتماعيا جوا توفر .01
 ولي واهلل االطالة، ال االختصار هنا واتوخى البحث، طيات في المتفرقة الفوائد نم ذلك غير

 التوفيق.

 وعلى محمد على اللهم وصل باهلل اال قوة وال حول وال التكان وعليك الجهد هذا اللهم
 العالمين. رب هلل الحمد ان دعوانا واخر الدين يوم إلى تبعهم ومن واصحابه اله
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 واملراجع املصادر
 الكريم القران بعد 

 كمال ترتيب ،(ه256)ت البخاري السماعيل بن محمد عبداهلل ابي لإلمام المفرد: االدب .0
 م.0785-ه0115 ،2ط لبنان بيروت، الكتب، عالم الحوت، يولسف

 القتيبي القلسطاني بكر أبى بن محمد بن ألحمد البخاري: صحيح لشرح اللساري إرشاد .2
 ،1ط مصر، األميرية، الكبرى المطبعة هـ(،721 )ت: الدين شهاب العباس، أبو المصري،
 هـ.0121

 :حت ،هـ(518 )ت: اهلل جار الزمخشري عمرو، بن محمود القالسم البي الباغة: ألساس .1
 م.0778-هـ0107 ،0ط لبنان، ،بيروت العلمية، الكتب دار اللسود، عيون بالسل محمد

 للطباعة اللسام دار هـ(،0117)ت حّوى للسعيد النبوية: اللسيرة - وفقهها اللسنة في األلساس .1
 م.0775-هـ0106 ،1ط والترجمة، والتوزيع والنشر

 محمد :حت ،هـ(211 )ت: إلسحاق بن يعقوب يولسف أبو اللسكيت، البن المنطق: اصاح .5
 م.2112-هـ0121 ،0ط العربي، التراث إحياء دار ،مرعب

 أبو الشيبانّي، ذهليال هبيرة بن محمد بن ُهَبي َرة بن ليحيى الصحاح: معاني عن اإلفصاح .6
 ه.0101 ،الوطن دار ،أحمد المنعم عبد فؤاد ح:ت ،هـ(561)ت الدين عون المظفر،

 د. تحقيق: (،ه511)ت عياض بن مولسى بن عياض للقاضي ملسلم: بفوائد المعلم اكمال .1
 م.0778-ه0107 ،0ط ،مصر المنصورة، الوفاء، دار السماعيل، يحيى

 بالَمغِربي المعروف الاعّي، لسعيد بن محمد بن حلسينلل المرام: بلوغ شرح التمام البدرُ  .8
 ،م(0771-هـ0101) 2-0جـ ،0ط هجر، دار الزبن، اهلل عبد بن علي :حت ،هـ(0007)ت
  م(2111-هـ0128) 01-6جـ م(2111-هـ0121) 5-1جـ

 عبد اهلل، عبد البي األخبار: جوامع شرح في األخيار عيون وقرة األبرار قلوب بهجة .7
 مكتبة الدريني، ال رلسمي بن الكريم عبد :حت ،هـ(0116)ت لسعدي آل رناص بن الرحمن
 .م2112-هـ0122 ،0ط والتوزيع، للنشر الرشد

 دار ه(،0151)ت عبدالرحمن بن محمد للمباركفوري الترمذي: جامع بشرح االحوذي تحفة .01
  لبنان. بيروت، الفكر،

 ،هـ(0116)ت النجدي يالحريمل المبارك العزيز عبد بن لفيصل الصالحين: رياض تطريز .00
-هـ0121 ،0ط الرياض، والتوزيع، للنشر العاصمة دار اهلل، عبد بن العزيز عبد د. تح:

 م.2112
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 الفضيلة. دار المنشاوي، صدقي محمد تح: الجرجاني، الشريف محمد بن لعلي التعريفات: .02

 نجم الربيع، أبو الصرصري، الطوفي القوي عبد بن للسليمان األربعين: شرح في التعيين .01
 المكتَبة لبنان، ،بيروت ،الريان مؤلسلسة عثمان، محّمد َحاج أحمد :حت هـ(،106)ت الدين
 .م0778-هـ0107 ،0ط ،اللسعودية العربية المملكة ،مّكة ،المكّية

 ،0ط حلب، ،الرشيد دار اللسنية، الدرر موقع العلسقاني، حجر ابن التهذيب: تقريب .01
 ه.0116

 مجموعة تح عمر، ابو االندللسي التمري البر عبد بن محمد بن اهلل عبد ليولسف التمهيد: .05
 م.0102- م0181 ،2ط المغرب، اإللسامية، والشؤون االوقاف وزارة المحققين،

 ،هـ(120)ت ملسكويه يعقوب بن محمد بن أحمد لعلي األعراق: وتطهير األخاق تهذيب .06
 .0ط الدينية، الثقافة مكتبة الخطيب ابن غريبه: وشرح حققه

 الشافعي علي بن عمر الدين لسراج الملقن البن الصحيح: الجامع رحلش التوضيح .01
 ،لسوريا ،دمشق النوادر، دار ،التراث وتحقيق العلمي للبحث الفاح دار :حت ،هـ(811)ت
 م.2118-هـ0127 ،0ط

 الحنبلي رجب بنا الكلم: جوامع من حديثا خملسين شرح في والحكم العلوم جامع .08
 ،1ط بيروت الرلسالة، مؤلسلسة باجس، إبراهيم ،األرناؤوط شعيب :حت ،هـ(175)ت

 م.2110-هـ0122
 م.0771-ه0101 كثير، ابن دار الجعفي، البخاري السماعيل بن محمد الجهاد: .07

 بن لمحمد :«ماجه ابن لسنن شرح في الحاجة كفاية» ماجه ابن لسنن على اللسندي حاشية .21
  بيروت. ،الجيل ردا هـ(،0018)ت اللسندي الدين نور الحلسن، أبو التتوي، الهادي عبد

 ،هـ(726)ت اللسنيكي زكريا بن أحمد بن محمد بن لزكريا الدقيقة: والتعريفات األنيقة الحدود .20
 ه.0100 ،0ط ،بيروت ،المعاصر الفكر دار ،المبارك مازن د. :حت

 الشافعي الصديقي عان بن محمد للشيخ الصالحين: رياض لطرق الفالحين دليل .22
 م.0781-ه0111 ،0ط ،مصر القاهرة، ،للتراث الريان دار ه(،0151)ت

 العربية: إلى األردية من ترجمه ،هـ(0118)ت المنصورفوري لسليمان لمحمد للعالمين: رحمة .21
 .0ط الرياض، ،والتوزيع للنشر اللسام دار إبراهيم، الحميد عبد لسمير د.

 )نفس ،بيروت ،الهال دار ،هـ(0121)ت المباركفوري الرحمن لصفي المختوم: الرحيق .21
 .0ط والتوزيع( والنشر للطباعة الوفاء دار وترقيم طبعة
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 ثم التركي الحنظلي، المبارك بن اهلل عبد الرحمن عبد البي المبارك: البن والرقائق الزهد .25
وزي  بيروت. ،العلمية الكتب دار األعظمي، الرحمن حبيب :حت ،هـ(080)ت المر 

 المعروف الدين، عز إبراهيم أبو الصنعاني، صاح بن إلسماعيل بن لمحمد اللسام: لسبل .26
 الحديث. دار هـ(،0082)ت باألمير كألسافه

تاني األزدي إلسحاق بن األشعث بن للسليمان داود: أبو لسنن .21  محمد :حت ،هـ(215)ت اللسِِّجلس 
 .بيروت ،صيدا العصرية، المكتبة الحميد، عبد الدين محيي

 المكتب ،هـ(0181)ت اللسباعي حلسني بن لمصطفي وعبر: دروس - النبوية اللسيرة .28
 .م0785-هـ0115 ،1ط اإللسامي،

 الندوي الدين فخر بن الحي عبد بن الحلسن أبو لعلي الندوي: الحلسن ألبي النبوية اللسيرة .27
 هـ.0125 ،02ط دمشق، ،كثير ابن دار ،هـ(0121)ت

 الهاشمي، علي محمد للدكتور واللسنة: الكتاب في اإللسام يصوغها كما الملسلم شخصية .11
 م.2112-هـ0121 ،01ط لسامية،اإل البشائر دار

 الدين لشرف ،اللسنن( حقائق عن بـ)الكاشف الملسمى المصابيح مشكاة على الطيبي شرح .10
 مصطفي نزار مكتبة هنداوي، الحميد عبد د. تح: ،هـ(111ت) الطيبي اهلل عبد بن الحلسين
 م.0771-هـ0101 ،0ط ،الرياض ،المكرمة مكة ،الباز

 بن آدم بن علي بن محمد «:المجتبى شرح في العقبى ةذخير » الملسمى النلسائي لسنن شرح .12
 ،والتوزيع للنشر بروم آل دار ،للنشر الدولية المعراج دار الَولَِّوي، اإلثيوبي مولسى
 م.2111-م0776

 هـ(،117)ت الملك عبد بن خلف بن علي الحلسن أبو بطال البن البخاري: صحيح شرح .11
-هـ0121 ،2ط الرياض، اللسعودية، ،شدالر  مكتبة إبراهيم، بن يالسر تميم أبو تحقيق:
 م.2111

 بن زهير محمد :حت الجعفي، البخاري عبداهلل ابو السماعيل بن محمد البخاري، صحيح .11
 ه.0122 ،0ط الجناة، طوق دار ناصر،

ِلمِ  َصِحيح َشر حُ  .15 ِلمِ  ِإكَمالُ » ُملس  ِلم بَفَواِئدِ  الُمع   ،هـ(511)ت مولسى بن عياضالقاضي  :«ُملس 
َيىي الدكتور تح: َماِعيل، ح  -هـ0107 ،0ط مصر، والتوزيع، والنشر للطباعة الوفاء دار ِإلس 

 م.0778
 لبنان. بيروت، الفكر، دار (،ه616)ت النووي الدين محي ملسلم: صحيح شرح .16
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 ،هـ(511)ت اليمني الحميرى لسعيد بن لنشوان الكلوم: من العرب كام ودواء العلوم شمس .11
 اهلل، عبد محمد يولسف .د ،اإلرياني علي بن طهرم ،العمري اهلل عبد بن حلسين .د :حت

 م.0777-هـ0121 ،0ط ،لسورية ،دمشق ،الفكر دار لبنان، ،بيروت ،المعاصر الفكر دار

 الفارابي الجوهري حماد بن إلسماعيل لنصر العربية: وصحاح اللغة تاج الصحاح .18
- هـ0111 ،1ط بيروت، ،للمايين العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد ح:ت ،هـ(171)ت

 م.0781
 (،ه0018)ت اللسندي عبدالهادي بن محمد الحلسن البي اللسندي: بحاشية البخاري صحيح .17

 م.0778-ه0107 ،0ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار

 العيني احمد بن محمود الدين بدر محمد البي البخاري: صحيح شرح القاري عمدة .11
 لبنان. بيروت، الفكر، دار (،ه855)ت

 مهدي .د :حت ،هـ(011)ت البصري الفراهيدي أحمد بن الخليل الرحمن عبد البي العين: .10
 الهال. ومكتبة دار اللسامرائي، إبراهيم .د المخزومي،

 محمد د. :حت ،هـ(221)ت البغدادي الهروي لسّام بن القالسم ُعبيد البي الحديث: غريب .12
-هـ0181 ،0ط ،نالدك ،آباد حيدر العثمانية، المعارف دائرة مطبعة خان، المعيد عبد

  م.0761
 عيلسى ،الجاري محمد علي :حت :الزمخشري عبداهلل بن محمود الحديث: غريب في الفائق .11

 .م0710 ،2ط الحلبي، البابي

 لبنان. بيروت، الفكر، دار (،ه852)ت العلسقاني حجر بن علي للحافظ الباري: فتح .11

-هـ0121 ،0ط ق،الشرو  دار الشين، شاهين مولسى أ.د. ملسلم: صحيح شرح المنعم فتح .15
 م.2112

 نحو )ت: العلسكري لسعيد بن لسهل بن اهلل عبد بن الحلسن هال البي اللغوية: الفروق .16
 ،القاهرة والتوزيع، للنشر والثقافة العلم دار لسليم، إبراهيم محمد عليه: وعلق حققه ،هـ(175

 مصر.
 يريالكشم شاه معظم بن شاه أنور محمد )أمالي( البخاري: صحيح على الباري فيض .11

 ،0ط لبنان، ،بيروت ،العلمية الكتب الميرتهي، عالم بدر محمد :حت ،هـ(0151)ت الهندي
 م.2115-هـ0126
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 العارفين تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين لزين الصغير: الجامع شرح القدير فيض .18
 .ه0156 ،0ط مصر، ،الكبرى التجارية المكتبة ،هـ(0110)ت القاهري المناوي علي بن

 -ه0150 ،0ط حلب، العلمية، المطبعة الخطابي، لسليمان البي اللسنن: معالم بكتا .17
 م.0712

 الجوزي علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين لجمال الصحيحين: حديث من المشكل كشف .51
 الرياض. ،الوطن دار البواب، حلسين علي :حت هـ(،571)ت

 الكفوي، القريمي الحلسيني مولسى بن أيوب اللغوية والفروق المصطلحات في معجم الكليات .50
 ،الرلسالة مؤلسلسة ،المصري محمد ،درويش عدنان :حت ،هـ(0171)ت الحنفي البقاء أبو

 بيروت.

 شمس لسعيد، بن علي بن يولسف بن لمحمد البخاري: صحيح شرح في الدراري الكواكب .52
  هـ.0110 ،2ط ،لبنان ،بيروت العربي، التراث إحياء دار هـ(،186)ت الكرماني الدين

وض الوهَّاج الكوكب» ملسلم صحيح شرح الوهاج كوكبال .51  ملسلم صحيح شرح في الَبهَّاج والرَّ
 برئالسة العلماء من لجنة مراجعة: الشافعي، الَهَرري اهلل عبد بن األمين محمد ،«الحجاج بن

 ،0ط النجاة، طوق دار ،المنهاج دار المكرمة، مكة مهدي، علي محمد هاشم البرفلسور
 م.2117-هـ0111

لي الشاذلي علي بن العزيز عبد لمحمد النبوي: دبألا .51  ،المعرفة دار هـ(،0117)ت الَخو 
 هـ.0121 ،1ط بيروت،

 صادر، دار الدين، جمال المصري االفريقي منظور بن مكرم بن محمد العرب: للسان .55
 بيروت.

 مكتبة خاطر، محمود تحقيق: الرازي، القادر عبد بن بكر ابي بن لمحمد الصحاح: مختار .56
 .م0775-ه0105 بيروت، ،ناشرون نلبنا

 (،ه0101)ت القارئ لسلطان بن علي الحلسن البي المصابيح: مشكاة شرح المفاتيح مرقاة .51
 لبنان. بيروت، الفكر، دار

 ،األرنؤوط شعيب :حت ،هـ(210)ت الشيباني حنبل بن أحمد حنبل: بن أحمد اإلمام ملسند .58
 م.2110-هـ0120 ،0ط الرلسالة، مؤلسلسة وآخرون، مرشد، عادل

 الحجاج بن لملسلم  اهلل رلسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح الملسند .57
 بيروت. ،العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد :حت هـ(،260)ت النيلسابوري
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 محفوظ د. :حت ،هـ(115)ت الِبن َكثي الشاشي كليب بن الهيثم لسعيد البي للشاشي: الملسند .61
 ه.0101 ،0ط المنورة، المدينة ،والحكم العلوم تبةمك اهلل زين الرحمن

 ابو االحموي، ثم الفيومي علي بن محمد بن احمد الكبير: الشرح غريب في المنير المصباح .60
 بيروت. ،العلمية المكتبة ه(،111 نحو )ت العباس

 اهلل عبد أبو البعلي، الفضل أبي بن الفتح أبي بن لمحمد المقنع: ألفاظ على المطلع .62
 ،0ط للتوزيع اللسوادي مكتبة الخطيب، محمود ويالسين األرناؤوط محمود ت: ،هـ(117)ت

 م.2111-هـ0121
 ه(،512)ت االصفهاني بالراغب المعروف محمد بن الحلسين القران: غريب في المفردات .61

 ه.0102 ،بيروت ،دمشق ،الشامية الدار العلم، دار الداودي، عدنان صفوان المحقق:

 القادر عبد الشيخ راجعه: قالسم، محمد حمزة البخاري، صحيح مختصر شرح القاري منار .61
 ،دمشق البيان، دار مكتبة عيون، محمد بشير ونشره: بتصحيحه عني األرناؤوط،
-هـ0101 اللسعودية، العربية المملكة ،الطائف المؤيد، مكتبة اللسورية، العربية الجمهورية

 م.0771

 بن محمد تحقيق: (،ه171)ت الباجي خلف لسليمان الوليد البي مالك: موطأ شرح المنتقى .65
 م.0781-ه0111 ،0ط لبنان بيروت، العلمية، الكتب دار عطا، عبدالقادر

 ،0ط، اإللسامي المدار دار الشين، شاهين .د.مولسىأ الحديث: شرح في الحديث المنهل .66
 م.2112

 طاهر :تحقيق الجزري، محمد بن المبارك اللسعادات البي واالثر: الحديث غريب في النهاية .61
 م.0717-ه0177 بيروت، العلمية، المكتبة الطناحي، محمد محمود الزاوي، احمد

 بن علي بن أحمد الفضل البي األثر: أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة .68
 الرحيلي اهلل ضيف بن اهلل عبد تحقيق: ،هـ(852ت) العلسقاني حجر بن أحمد بن محمد
 ه.0122 ،0ط الرياض، ،لسفير مطبعة

 

 
 

 


