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ُ
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بلـُ عمى الَمْبعكث رحمًة لمعالميف          بلُة كالسَّ ، كعمى آلو دمحم  الحمُد  ربِّ العالميف، كالصَّ
يف.  كصحبو، كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الدِّ

 أمَّا َبْعُد: 

نَِّة النََّبِويَّةِ ُمَواَساُة فيذا بحٌث بعنكاف:  َعَفاِء َواْلَمْكُموِميَف ِفي َضْوِء السُّ تناكلُت فيو  ،الضُّ
 مفيـك المكاساة، كما يتعمق بيا.

راسِة أثُرىا البالُغ في تعريِف النَّاِس بال        رشادىـ إلى أنكاعيا، كليذه الدِّ مكاساة كفضميا، كا 
السيَّما كنحف نعيش كاقعًا صعبًا، كأحداثًا أليمًة  كمكانعيا،كصكرىا، كدكافعيا، كأسبابيا، كثمراتيا، 

عصفت باألمة العربية كاإلسبلمية، كىذا البحث ما ىك إال محاكلة منا لتضميد الجراحات النازفة، 
ـٍ جميٍل، كفرٍج قريٍب.  ككفكفة العيكف الدامعة، كغرس األمل في نفكس الضعفاء كالمكمكميف لقاد

مةٍ  كقد جاء البحثُ         كخاتمٍة.  ،فصكؿٍ  خمسةك  ؼ،تمييدفصل ك  ،في مقدِّ

مُة:       فييا؛ أىميَة المكضكِع كبكاعَث اختياِره، كأىداَؼ البحِث، كمنيَج فقد تناكلُت  أمَّا المقدِّ
ابقِة، كُخطََّة البحِث. راساِت السَّ  البحِث، كالدِّ

 .كفضميا مشركعيتيا، كبياف المكاساة، تعريففقد تناكلُت فيو؛  :يالتَّمييدالفصل وأمَّا       
عفاء كتناكلت فيو أيضًا تعريف راسة، بمصطمحات الصمة ذات كالمكمكميف، كبياف األلفاظ الضُّ  الدِّ

                                                                                      .بينيا كالعبلقة

ُؿ:      نة في المكاساة أنكاعفقد تناكلُت فيو؛  وأمَّا الفصُل األوَّ  كدكافعيا. كصكرىا، النَّبكية، السُّ

عفاء مكاساةفقد تناكلُت فيو؛ وأما الفصُل الثَّاني:        مرضٍ  أك عزيزٍ  فقداف بسبب كالمكمكميف الضُّ
صابة  كا 

عفاء مكاساة فقد تناكلُت فيو؛وأما الفصُل الثَّالُث:        اليـ أك كالفاقة الفقر بسبب كالمكمكميف الضُّ
 عمكًما. كالحزف 

 كالرؽ.  السبيِّ  أك األسر بسبب كالمكمكميف الضعفاء فيو؛ مكاساة فقد تناكلتُ  وأما الفصل الرابع:     

 كآثارىا. ثمراتيا أىـ كبياف المكاساة، مكانع فيو؛ تناكلتُ  فقد وأما الفصل الخامس:     

فقد استعرضُت فييا أىَـّ النتائِج كالتكصياِت، التي تكصمُت إلييا مف خبلِؿ ىذا  وأمَّا الخاتمُة:     
 البحِث.
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Abstract 

All praise is due to Allah, Lord of the Worlds, and may peace and blessings be upon 

Mohammed, who was sent as a mercy to the worlds, and his family and companions, and 

those who followed them with righteousness until the Day of Judgment. 

To proceed: 

This is a research entitled: “The consolation of the weak and the broken in the light 

of the Prophet's Sunnah” in which the researcher highlighted the concept of consolation 

and several related topics. 

This study is believed to have a great impact on introducing people to the concept of 

consolation, its virtue, types, forms, motives, fruits, and barriers. This topic is essential 

considering the harsh situation the Islamic and Arabic nations experience nowadays.  Thus, 

this study aims to alleviate this pain and suffering, and promote hope and optimism among 

the weak and broken in a better future and close relief. 

The research consists of an introduction, an introductory chapter, five chapters, and a 

conclusion. 

The introduction included importance of the topic and the motives behind its selection, 

research objectives, research methodology, the previous studies, and research plan. 

The introductory chapter presented the definition of consolation, its Islamic ruling, 

and its virtue. It also addressed the definition of the weak and the broken, and the study 

terminology and its relationship with the discussed topic. 

The first chapter presented the types of consolation in Sunnah, and its forms and 

motives. 

The second chapter discussed consolation of the weak and the broken because of the 

loss, illness, or injury of a beloved one. 

The third chapter discussed consolation of the weak and the broken because of 

poverty, anxiety, and sadness in general. 

The fourth chapter discussed consolation of the weak and the broken because of 

captivity or slavery. 

     The fifth chapter discussed consolation obstacles, and its most important fruits and 

effects. 

The conclusion presented the most important findings and recommendations of this 

research. 
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 اإلهــــــــذاء

رشيًدا، كالدؼَّ الحبيبْيف العزيزْيف  يافًعا صرت حتى  إلى مف ربياني صغيرًا، كبذلكا الغالي كالنفيس
                   أحسف هللا إلييما ..                                                                                                          

، التي أضفت عمى حياتي كل معاني البيجة كالسعادة ..                                      األريبة ةإلى زكجتي الحبيب
.. ميما مف الصالحيف الخادميف لدينوإلى كلدؼَّ الحبيبْيف )أميف كمريـ(، المذْيف أسأؿ هللا أف يجع

                                            إلى إخكاني كأخكاتي الذيف أدعك هللا ليـ بالسداد كالرشاد ..          
َـّ إلى الذيف يحممكف  كلكاء الجياد ..                                                                         الدعكةَى

                                                                   المجتيديف ..  طمبة العمـالعمماء العامميف، ك إلى 
لى أىل اإلحساف كالفضل كالعطاء إلى كل المؤسسات التي كاست الضعفاء كالمكمكميف                                                                .. كا 

عف ِحياض دينيـ،  بأمكاليـ كأنفسيـ، الذابِّيفالنَّافريف في سبيل هللا، المجاىديف  إلى اأُلسكد
                                                                                                                          .. كِعرض ُأمَّتيـ

                                      ..                          المستضعفيف في سجكف الظالميف إلى أسرػ المسمميف
 بيف في سبيل هللا .. إلى الضعفاء كالمكمكميف كالمعذَّ 

 
 ،إلى ىؤالء جميًعا أُىدؼ ىذا البحَث المتكاضع

 .أؿ هللا أف يجعمو خالًصا متقببًل أسك 
  



  ح
 

 
ٌ
 وتقذير

ٌ
 شكر

كما ينبغي لجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو، كالصبلة كالسبلـ عمى إماـ المرسميف الحمد  
، كعمى آلو كصحبو الطيبيف الطاىريف، كعمى مْف تبعيـ بإحساف إلى يـك كسيد العالميف دمحم 

ر لي كشرَّفني بسمكؾ طريق العمـ  هللا أحمدالديف.   . النبي كتتبع ميراث ،عمى ما يسَّ
، رأفت بف منسي نصارثـ إنني أتكجو بالشكر كخالص العرفاف إلى فضيمة الدكتكر: 

دني بتكجييو، كلـ يبخل عميَّ بكقتو، فأسأؿ هللا  أف  الذؼ حباني بكرمو، كأفادني بعممو، كسدَّ
 يحفظو بحفظو، كيجزيو عني خير الجزاء.

كر ألستاَذؼَّ الكريَميف عضَكؼ لجنة المناق  شة، كلٍّ مف: كما كأتقدـ بالشُّ
 -حفظو هللا تعالى -  ىشاـ زقكتفضيمة الدكتكر/ 
 -حفظو هللا تعالى -  كليد عكيضةفضيمة الدكتكر/ 

يف ممثمة بعميدىا   كما ال يفكتني أف أتقدـ بكافر الشكر كاالمتناف إلى كمية أصكؿ الدِّ
يف فضيمة الشنطي، تمؾ الكمية التي لطالما افتخرت باالنتماء إلييا، كالشكر  الدكتكر: عماد الدِّ

ممثبًل  كالعطاء كالعمـ الحب ىكاء فيو تنسمت الذؼمكصكؿ لقسـ الحديث الشريف كعمكمو 
 كرئيسو السابق فضيمة الدكتكر: دمحم المظمكـ، ،نياد الثبلثينيمة الدكتكر: فضي الحالي برئيسو

 ج ىذا البحث إخراجًا طيبًا.إخراالذؼ بذؿ جيدًا مباركًا في ك 
كر مكصكاًل لكالدؼَّ الكريميف العزيزيف الغالييف، المذيف ذلَّبل لي الصعاب،  كال يزاؿ الشُّ

أف يحفظيما، كيبارؾ  كىيَّئا لي األسباب، كاكتنفاني بعطفيما، كغمراني بحبيما، فأسأؿ هللا 
 فييما، كيجزييما عني خير ما جزػ كالديف عف كلدىما.

منيـ  كما كأتقدـ بالشكر إلى أىل العمـ كالفضل كاإلحساف مشايخي الكراـ، كأخصُّ 
 بالذكر: 
                                 . : رائد شعثالدكتكرفضيمة 

أسأؿ هللا تبارؾ كتعالى أف يحفظو، كأف يجزؿ لو المثكبة كالعطاء، كأف ينفع بعممو، كأف 
 يجمعني بيـ في دار كرامتو.

شكر كل مف أعانني كأسدػ إليَّ معركًفا كلك بالنُّصح كالدعاء، كأخص منيـ كما كأ
الذؼ تفضل بمراجعة  ، كأخي الشقيق محمكدىشاـ الدىشافأبي أنس الصديق العزيز بالذكر: 

كحماد  سيدك كخالد أبك عصاـ الدحدكح كعصاـ أبك دؼالكراـ مراد مراد ك كاألخكة البحث ُلغكيا، 
ف كنت قد نسيت أحد د قمجة كدمحم حنكنة كيحيى الحطابلمكح كمحمك الدحدكح كدمحم أشرؼ ا ، كا 

 فإف قمبي ال ينساىـ. فجزػ هللا أىل الخير خير الجزاء.
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مة  ُمَقدِّ
إف الحمد  نحمده كنستعينو كنستيديو كنستغفره، كنعكذ با مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا. 

 مف ييد هللا فيك الميتد، كمف يضمل فبل ىادؼ لو، كبعد: 
ف شر األمكر محدثاتيا، ككل ، كخير اليدؼ ىدؼ دمحم فإف أصدؽ الحديث كتاب هللا  ، كا 

 محدثة بدعة، ككل بدعة ضبللة. 
 أنزؿ عمينا كتابًا عزيزًا، كأرسل إلينا رسكاًل كريمًا، كشرع لنا دينًا قكيمًا، ىدػ بو النفكس بعد إف هللا

الضبلؿ، كألَّف بو القمكب بعد الشتات، كأخرج الناس مف الظممات إلى النكر، كمف الغيِّ إلى الرشاد؛ فَساَد 
كُمبطميا، كجعميا نبراسًا ُييتدػ بيا إلى طيَّب عتو مف جاىميا مشارؽ األرض كمغاربيا، كحفع  شر  ديُنو

األخبلؽ كجميل الصفات، كساكػ بيف العباد كجعل خيرىـ صاحب التقكػ؛ فبل ضعيٌف ممتيف، كال فقيٌر 
محتقر. أكـر اإلنساف كأعمى مقامو، كحفع عيده كأجزؿ ثكابو، شرع لنا ما تصُمح بو نفكسنا، كتتجرد بو 

 فكانت المكاساة.قمكبنا، كتسمك بو أركاحنا؛ 
كلقد أنعـ هللا عمى عباده المؤمنيف بأف جعميـ جسدًا كاحدًا، يسمِّي المعافى منيـ المكمكـ، كيرحـ 
القكؼ الضعيف، كُيعطي الغني الفقير، كُيداكؼ الصحيح العميل، كُيكـر السيد المممكؾ، تجمعيـ رابطة 

 شكاطئ إلى بو ُيعبر جسراً فصار المجتمع بذلؾ جركح كالدماء؛ قائمة عمى الحب كاإلخاء، كتتكافؤ بينيـ ال
 األماف.

كلمَّا كُثر الضعفاء كالمكمكمكف في أمة اإلسبلـ، كتتابعت النكبات، كازدادت الجراحات، تكجَّيت  
ىمَّتي إلى أف أكتب عف المكاساة، لعمي أىدىد بعضًا مف العذابات، كيككف بحثي ىذا سبيبًل إلى بياف 

 شاد إلى معالميا.مفيـك المكاساة، كاإلر 
كلسُت أزعـُ أّني قد جمعُت كلَّ ما يتعمُق بالمكضكِع في الجكانِب كّميا؛ إذ لف يكفي ىذا البحُث  

ف كنُت  تعالى لحصرىا، فيذا جيدؼ كما استطعُت، فإف كنُت أجدُت كأحسنُت فيك تكفيُق هللاِ  كفضمو، كا 
 :قائلأُت أك زلمُت فعذرؼ ما قاَؿ الأخط

 أسيو وُأخطُئ ما لـ يحِمني قدرُ     ي بشٌر              ػػػػا ُأبِرُئ نفسي إنَّنػػوم             
 ُر ػػػي بشػػرًا إننػػوَؿ ُمقػػػػوما نرى عذرًا أولى بذي زلل                   ِمف أف يق             

 
حسانًا، كعكنًا، كتكفيقًا،  -سبحانو –كهللَا  خبلصًا لكجيِو الكريـ.أسأُؿ جكدًة في ىذا البحِث، كا   كتسديدًا، كا 
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 أىميُة البحِث: -أوالً 
ا مف أىـ المكضكعات التي تمس كاقعنا، كتعالج لدراسة أىميتيا ككنيا تبحث مكضكعتستقي ىذه ا .1

 قضية مف أىـ قضاياه كىي مكاساة الضعفاء كالمكمكميف.
الميمة، التي أحكج ما تككف محاكلة لمتأصيل المكضكعي في السنة النبكية لمقضايا المعاصرة  .2

 إلييا المجتمعات.
 تعتبر منياج حياة لما تتضمنو مف أحاديث نبكية، تكصمنا إلى ذركة التقدـ الحضارؼ كالمدني. .3
كا نمف أف يكك  ككنو ييتـ في جانب الضعفاء كالمكمكميف في المجتمعات، كجعميـ معكؿ بناء، بدالً  .4

 معكؿ ىدـ فييا.
 في السنة النبكية، كنتائجو عمى المجتمع. يتناكؿ مختمف طرؽ المكاساة .5
تعزيز فيـ النصكص النبكية، كاستنباط الدالالت المكضكعية اليامة في القضايا المعاصرة،  .6

 الستخبلص المبادغ كاألفكار التي تفيد في حل قضايا المجتمع، كالمحافظة عميو.
 أسباُب اختيار البحث: -ثانياً  

دمة السنة النبكية، مف خبلؿ ايجاد حمكؿ لؤلزمات المعضمة رغبتي في المشاركة كاإلسياـ في خ .1
 لدػ المجتمعات، سيما مجتمعنا الفمسطيني في ضكء السنة النبكية.  

 تعزيز ثقافة خمق المكاساة عند أبناء الجيل المسمـ. .2
عدـ كجكد رسالة عممية سابقة في ىذا المجاؿ، كتقديـ خدمة لطمبة العمـ، كالمختصيف في ىذا  .3

 المجاؿ.
 الحركب .  بب كثرة الضعفاء كالمكمكميف في كاقعنا بس   .4
إظياُر أفَّ اإلسبلـَ قد سبَق الجميع في معامبلتو اإلنسانية كرحمتو بجميع فئات المجتمع في    .5

 أحكاليـ كميا، ليتأكَد أف ليَس ديٌف يصمُح لكل زماٍف كمكاٍف إال ىك.
 

 -أىداؼ البحث: -ثالثاً 
 ما يمي:تكمف أىداؼ البحث، في     
 لمضعفاء كالمكمكميف في السنَِّة النبكية.  جمُع الركاياِت التي تظير جميل مكاساة النبي .1
 الضعفاء كالمكمكميف. في التعامل مع   النبي بياف منيج .2
 كضع الحمكؿ لممشكبلت القائمة في كقتنا الحاضر مف خبلؿ السنة النبكية. .3
تعزيز ثقافة المكاساة بيف أفراد المجتمع، كالقيـ الدالة بياف سبق القرآف الكريـ كالسنة النبكية إلى  .4

 عمييا، كالتأكيد عمى فعاليتيا.
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مف خبلؿ إظيار القدرة عمى التعامل مع الضعفاء كالمكمكميف مف منطمٍق  ،إثراء المكتبة الحديثية .5
، مف خبلِؿ السنة النبكية.  إسبلميٍّ

 
 الدراسات السابقة: -رابعاً 

بعد البحث كالتنقيب عف مكضكع الدراسة مف خبلؿ المراسمة مع مراكز البحكث العممية، عبر شبكة 
عمى دراسة مستقمة  -حسب بحثي-عثرأ اإلنترنت، كسؤاؿ أىل العمـ كالتخصص مف مشايخنا كأساتذتنا، لـ 

 سة مكضكعية(.كالمكسـك ب )مكاساة الضعفاء كالمكمكميف في ضكء السنة النبكية درا في ىذا المكضكع،
كمنيا الجامعة  أقيمت مؤتمرات كأياـ دراسية تحدثت عف المكاساة، في عدد مف الجامعات -

اإلسبلمية في غزة حيث أقيـ مؤتمر عمميّّ تحت عنكاف )مكاساة الضعفاء كالمكمكميف في ضكء 
 السنة النبكية(.

 
 منيُج البحِث وطبيعُة الدراسة فيو: -خامساً 

االستدالؿ لمباحث الجزئي لنماذج مف مكاساة الضعفاء كالمكمكميف ك  ستقرائييتبع الباحث المنيج اال
الكصفي في عرض المادة العممية،  نيجممع االستفادة مف ال المكاساة،األحاديث الكاردة في ، بالدراسة

 التي تشير إلى المكضكع. ،مف النصكص الحديثية، في استنباط المعاني كالمنيج االستنباطي
 راسة:منيجي في متف الدِّ  -أ

 .راسةحسب الحاجة كمتطمبات الدِّ بإلى فصكؿ، كمباحث، كمطالب،  تقسيـ البحث: .1

حاديث النبكية ثـ في االستدالؿ باأل أبدأ اتباعًا لمنيجية الدراسة المكضكعية لمحديثاالستدالؿ:   .2
عيف الذؼ كقد أستأنس  ،مة بالمكضكع إف كجدتيات القرآنية ذات الصِّ أدعميا باآل بالحديث الضَّ

 .، ما لـ يتعارض مع نص ثابت أك حكـ فقييلـ يشتد ضعفو إذا اقتضت الحاجة لذلؾ

ا حسب مباحث الخطة، كسأقكـ بكتابة ا مكضكعيً تصنيفً أصنفيا  تصنيف اآليات واألحاديث:  .3
 عناكيف ليا.

، كصعكبة اإلطالةكاف طكيبًل، خشية  و إفاىد منعمى ذكر مكضع الشَّ  أقتصر اختصار الحديث:  .4
 .فيـ المراد منو

الحديث في أكثر مف مكضع إذا اشتمل الحديث عمى أكثر مف فائدة، أك  أكرر تكرار الحديث:  .5
 اقتضت الحاجة لذلؾ.
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راسة، كأذكره كامبًل في الحاشية، اكؼ األعمى أكتفي بذكر الرَّ  ذكر سند الحديث:  .6 منو في متف الدِّ
حيحيف أك أحدىما فبل داعي لذكر إسناده؛ ألني أكتفي بالعزك إلييما  أما إف كاف الحديث في الصَّ
 أك إلى أحدىما لمداللة عمى صحتو.

بعد ذكر اآلية  ىذه األحكاـأىـ  : أبيفبياف األحكاـ الفقيية والتَّربوية والدَّعوية واألخالقية وغيرىا .7
 أك الحديث إف دعت الحاجة لذلؾ.

ذكرىا كعند ، بيف عبلمتي تنصيص "..." ارفيًا كضعتيح ياعند نقم: نقل النُّصوص وأقواؿ العمماء .8
في  اقمت باإلشارة ليأطمقتيا بدكف عبلمات تنصيص، ك بأسمكبي الخاص  اكتدكيني بالمعنى
 بكممة انظر. الحاشية

بيف زخرفتيف  سأجعمياكرة، بحيث إلى سكرىا كرقميا مف السُّ أعزكىا  عزو اآليات القرآنية: .9
اسـ السكرة كرقـ كتب إلى جكارىا سأكل. ك مع ضبطيا بالشَّ  العثمانيالخط ب ياكتبسأك ، ﴿...﴾
 بيف قكسيف. كذلؾ اآلية 

 راسة:منيجي في حاشية الدِّ  -ب
 بوية واآلثار مف مصادرىا األصمية: تخريج األحاديث النَّ  .1

   َّحيحيف أك أحدىما سأكتفي بتخريجو منيماإف كاف الحديث في الص. 

  الحاجة.نة عمى قدر تكسعت في تخريجو مف كتب السُّ  الصحيحيف إف لـ يكف الحديث في 

   ُيل حِ خريج، كربما أخالف ذلؾ نادرًا، لسبب ما، ثـ أُ ر المتابعات في التَّ كْ ذِ تبعو بِ أذكر الحديث، ثـ أ
 عمى نقطة االشتراؾ بقكلي: "بو".

   ُالباقي حسب المتابعات.تة، ثـ أرتب خريج مف أخرج الحديث مف أصحاب الكتب السِّ ـ في التَّ قدِّ أ 

   ،(.كذا) :بالقكؿ: سبق تخريجو في صفحة رقـ أكتفيحاؿ تكرار الحديث 

 حك التالي:رجمة لمركاة الكارد ذكرىـ في البحث، عمى النَّ أقكـ بالتَّ  واة واألعالـ:تراجـ الرُّ  .2

   حجر في  كأستعيف في ذلؾ بما قالو ابف المختمف فييـ، مف غير المشيكريف أك مفأترجـ لمصحابة
  حابة.اإلصابة في تمييز الصَّ 
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   َّرجمة لمركاة المختمف فييـ دكف غيرىـ، كذلؾ عند الحكـ عمى الحديث، إف كجد.أقكـ بالت 

  لؤلعبلـ غير المشيريف في الحاشية. أترجـ  

طابقًا لمنص األصمي أقكؿ: )بمفظو أك بمثمو(، فإذا اختمف أحرؼ إذا كاف المفع مُ  مقارنة المتوف: .3
يسيرة، قمت: )بمفع قريب(، فإذا كاف الخبلؼ في عدد مف كممات الحديث، أقكؿ: )بنحكه(، فإف 

مف المتف أك المتف كمو، قمت: )مختصًرا(، فإف كاف في المتف زيادة نبيت عمييا، بقكلي:  اختصر جزءً 
ة كثيرة، كقد أجمع بيف ياد)كفيو زيادة(، أك )بزيادة لفظة كذا(، أك )مطكاًل(، أك )فيو قصة(، إذا كانت الزِّ 

 (، كغير ذلؾ.أمريف، فأقكؿ: )بمثمو كفيو زيادة(، أك )بنحكه مطكاًل 

كأكتفي بالعزك  ،حيحيف، أك أحدىما، لـ أذكر رتبتوإذا كاف الحديث في الصَّ الحكـ عمى إسناد الحديث:  .4
أذكر ، فإني أختار الحديث األقكػ إسنادًا، ثـ حيحيفإلييما أك ألحدىما، أما إذا كاف الحديث خارج الصَّ 

ذا كاف إسناد ، ك حكمو كرتبتو، ثـ أنقل ما تيسر لي مف أحكاـ العمماء عميو، كأناقش بعضيا أحياناً  ا 
سأبحث لو عف شكاىد تقكؼ متنو إف كجد، سأبحث عف متابعات تقكيو، فإف لـ يكجد فالحديث ضعيًفا، 

كلك في أدنى –كؿ بُ قَ ركرة، أما إف كاف الحديث في دائرة الْ دكف االستقصاء في تخريجيا إال لمض
كاىد مع الحكـ عمى الحديث، كقد فقد أكتفي بذلؾ، دكف البحث لو عف شكاىد، كقد أذكر الشَّ  -درجاتو

 خريج قبل الحكـ.أذكرىا في نياية التَّ 

مصطمحات الحديثية عند مشيكرة حيث كجدت، كببعض الالعريف باألماكف كالبمداف غير التَّ  عريفات:التَّ  .5
 .مف كتبيا المخصكصة الحاجة

 .عند الحاجة ركحتب غريب الحديث، كالمعاجـ المغكية، كالشُّ كذلؾ مف كُ بياف غريب األلفاظ:  .6

 ضبط األسماء، كالكممات المشكمة التي ُيتكىـ في ضبطيا.أ بط:الضَّ  .7

فحة، كرقـ الحديث، كأذكر اسـ المحقق، ، كالجزء، كالصَّ البابسـ الكتاب، ك اأكتفي فييا بذكر  وثيق:التَّ  .8
 المصادر كالمراجع لبلختصار.    قائمةشر لمكتاب في بعة، كسنة النَّ شر، كالطَّ كدار النَّ 

 البحث بفيارس عممية متنكعة. أذيلالفيارس العممية:  .9
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 خطة البحث. -سادسا  
 كاآلتي: كفيارس، كيعقبيا خاتمة ،مةفصكؿ يسبقيا مقدِّ  ستةالبحث عمى  يشتمل

 المقدمة
ابقة، كمنيج البحث راسات السَّ ، كالدِّ وكأسباب اختياره، كأىداف ،أىمية البحثكتشتمل عمى 

 .توكطبيعة عممي فيو، كخط
 الفصل التَّمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي

 كيشتمل عمى ثبلثة مباحث:
  .ا، وفضمياوبياف مشروعيتي المواساة،تعريف المبحث األوؿ: 

 ثبلثة مطالب:كيشتمل عمى 
 .كاصطبلًحا لغةً  المكاساةتعريف  األوؿ: طمبالم
 .المكاساةمشركعية : انيالثَّ  طمبالم

 .فضل المكاساة في اإلسبلـالمطمب الثالث: 
عفاء والمكموميف  .المبحث الثَّاني: تعريف الضُّ

 مطمبيف:كيشتمل عمى 
عفاء لغة كاصطبلًحا المطمب األوؿ:  .تعريف الضُّ
 .كاصطبلًحا لغة المكمكميف تعريفالمطمب الثاني: 

راسة،: ألفاظ ذات صمة الثَّالث المبحث  وبياف العالقة بينيا. بمصطمحات الدِّ
 ثبلثة مطالب:كيشتمل عمى 

 .بينيما العالقة وبياف بالمواساة، صمة ذات المطمب األوؿ: ألفاظ
 كيشتمل عمى خمسة مقاصد:

 .المراعاة األوؿ: المقصد
 .المبلطفةالثاني:  المقصد
فقة الثالث: المقصد  .الشَّ
 الخدمة. الرابع: المقصد
 .اإلعانة :الخامس المقصد

عفاء، وبياف صمة ذات المطمب الثَّاني: ألفاظ  .بينيما العالقة بالضُّ
 كيشتمل عمى خمسة مقاصد:

 .الفقراء األوؿ: المقصد
اكيفالثاني:  المقصد  .المسَّ
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 .المحتاجيف الثالث: المقصد
 .الغارميف الرابع: المقصد
بيل عابرؼ  :الخامس المقصد  .السَّ

 .بينيما العالقة وبياف صمة بالمكموميف، ذات ألفاظالمطمب الثالث: 
 كيشتمل عمى خمسة مقاصد:

 .المجركحيف األوؿ: المقصد
 .المرضىالثاني:  المقصد
 .المعاقيف الثالث: المقصد
 .اليتامى الرابع: المقصد
 .األرامل :الخامس المقصد

 األوؿالفصل 
نة النَّبوية وصورىا ودوافعيا  أنواع المواساة في السُّ

 كيشتمل عمى مبحثيف:
نة النَّبوية وصورىاالمبحث األوؿ:   .أنواع المواساة في السُّ

 كيشتمل عمى مطمبيف:
 .المواساة بالقوؿ المطمب األوؿ:

 كيشتمل عمى سبعة مقاصد:
  .المكاساة بالدعاءاألوؿ:  قصدالم

 .المكاساة ببياف األجر األخركؼ لو الثاني: المقصد
 .بتذكيره بتقكػ هللا تعالى ةمكاساال: الثالث المقصد
 .بو حلَّ  ما ُيزيل ما ببياف المكاساة: الرابع المقصد
 .بالتذكير بقصص اآلخريف المكاساة :الخامس المقصد
 .بالمدح كالثناء المكاساة :السادس المقصد
 .بالمزاح القكلي اةمكاسال: السابع المقصد

 .المواساة بالفعل المطمب الثاني:
 كيشتمل عمى ستة مقاصد:

 المكاساة بالزيارة.: األوؿ المقصد
 .ة بالتكافل كاإلحساف إلييـمكاساال: الثاني المقصد
 باإليكاء. ةمكاساال: الثالث المقصد
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 منيـ. بالزكاج المكاساةالرابع:  المقصد
 ليـ. الطعاـ بصناعة المكاساةالخامس:  المقصد
 .بالمزاح الفعمي اةمكاسال: السادس المقصد

نة النَّبويةاني: المبحث الثَّ   .دوافع المواساة في السُّ
 كيشتمل عمى ستة مطالب:

 .رجاء الثكاب كالخكؼ مف العقابالمطمب األوؿ: 
 .التَّكاضع كخفض الجناحالمطمب الثاني: 
 الحبُّ بيف الطَّرفيف. المطمب الثالث:
 الرَّحمة كالرِّفق. المطمب الرابع:

 طمب العفك كالمسامحة.المطمب الخامس: 
 مراعاة مشاعر اآلخريف.المطمب السادس: 

 الفصل الثَّاني
عفاء والمكموميف بسببمواساة  صابة. فقداف عزيز   الضُّ  أو مرض  وا 

 كفيو مبحثاف:
عفاء والمكموميف بسببمواساة المبحث األوؿ:   . فقداف عزيز الضُّ

 :مطالبكفيو سبعة 
 بما كعد هللا تعالى المفقكد مف األجر كالمنزلة. ـبتبشيرى ـمكاساتياألوؿ:  المطمب
 .ـعمى تقكػ هللا تعالى كالصبر عمى ما أصابي ـيبحثِّ  ـمكاساتيالثاني:  المطمب
 .ـكلمف افتقدى ـبالدعاء لي ـمكاساتيالثالث:  المطمب
 .ـأك بالقياـ عمى تزكيجي ـبالزكاج مني ـمكاساتيالرابع:  المطمب
 .ـبصنع الطعاـ لي ـمكاساتيالخامس:  المطمب
 .ـكبشؤكني ـبالتكفل بي ـمكاساتيالسادس:  المطمب
 بالزيارة. ـمكاساتيالسابع:  المطمب
عفاء  مواساةاني: الث المبحث  واإلصابة.المرض  بسبب والمكموميف الضُّ
 :مطالب أربعةكفيو 

 بالزيارة. ـمكاساتي األوؿ: المطمب
 بالدعاء. ـمكاساتي الثاني: المطمب
 .ـبالقياـ عمى معالجتي ـمكاساتيالثالث:  المطمب
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 .ليـ بالقصاص مكاساتيـ :رابعال المطمب
 الثَّالث الفصل

عفاءمواساة   أو اليـ والحزف عموًما. فاقةوالالفقر  بسبب والمكموميف الضُّ
 كفيو مبحثاف:

عفاءمواساة المبحث األوؿ:   .فاقةوالالفقر  بسبب والمكموميف الضُّ
 كفيو خمسة مطالب:

 بالدعاء. ـمكاساتياألوؿ:  المطمب
 بتقاسـ الطعاـ كالماؿ كغيرىما. ـمكاساتيالثاني:  المطمب
 باإليكاء. ـمكاساتيالثالث:  المطمب
 باليبة كاليدية كالعطية. ـمكاساتيالرابع:  المطمب
 بالصدقة كالكقف. ـمكاساتيالخامس:  المطمب

عفاءمواساة ثاني: الالمبحث   .اليـ والحزف عموًما بسبب والمكموميف الضُّ
 :مطالبكفيو خمسة 

 .ـكحزني ـببياف ما ُيزيل ىمي ـمكاساتياألوؿ:  المطمب
 .غيرىـبما أصاب  ـبتذكيرى ـمكاساتيالثاني:  المطمب
 عند هللا تعالى. ـببياف أجرى ـ: مكاساتيالثالث المطمب
 .ـأحزاني ـبمشاركتي ـمكاساتيالرابع:  المطمب
  بالدعاء. ـمكاساتيالخامس:  المطمب

 الفصل الرابع
 مواساة الضعفاء والمكموميف بسبب األسر أو السبيِّ والرؽ.

 كيشتمل عمى مبحثيف:
 مواساة الضعفاء والمكموميف بسبب األسر. المبحث األوؿ:

 وفيو أربعة مطالب:
رشاد األىل إلى أسباب فكاكيـ. المطمب األوؿ:  مكاساتيـ بالحث عمى فكاؾ أسرىـ، كا 
 مكاساتيـ بالدعاء. :المطمب الثاني
 مكاساتيـ بالزيارة. :المطمب الثالث
 مكاساتيـ بالتكفل بأىميـ كشؤكنيـ. :المطمب الرابع
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 مواساة الضعفاء والمكموميف بسبب السبيِّ والرؽ. المبحث الثاني:
 وفيو خمسة مطالب:

 إعتاقيـ. ىمكاساتيـ بالحث عم المطمب األوؿ:
 مكاساتيـ بالحث عمى اإلحساف إلييـ. المطمب الثاني:
 مكاساتيـ ببياف عظـ أجرىـ. المطمب الثالث:
 مكاساتيـ بالزكاج منيـ. المطمب الرابع:

 مكاساتيـ باالعتذار إلييـ.المطمب الخامس: 
 خامسالفصل ال

 موانعيا.أىـ ثمرات وآثار المواساة، وأىـ 
 كيشتمل عمى مبحثيف:
 .المواساةثمرات وآثار المبحث األوؿ: أىـ 
 كفيو خمسة مطالب:

 تحكيل العدك إلى صديق. المطمب األوؿ:
 تعزيز ركح اإلخاء بيف أفراد المجتمع. :انيالمطمب الث

 .المسمميفكاضع كخفض الجناح بيف غرس ُخمق التَّ : ثالثالمطمب ال 
نيا كاآلخرة. :رابعالمطمب ال  تحصيل األجر كالرِّفعة في الدُّ
 تحصيل الفضيمة. :خامسالمطمب ال
 .األسباب التي تمنع النَّاس مف المواساة: لثانيالمبحث ا

 كفيو ستة مطالب:
 .الجيل بفضيمة المكاساة كقيمتياالمطمب األوؿ: 
 .عدـ اإلحساس بشعكر اآلخريفالمطمب الثاني: 
 .كالكبراألنفة المطمب الثالث: 
 .التَّنشئة االجتماعية كالتَّأثر بعادات اآلخريفالمطمب الرابع: 

 الخكؼ مف الكقكع في الحرج.المطمب الخامس: 
 كجكد الخصكمة بيف الطرفيف. المطمب السادس:

 
 .الخاتمة : وفييا أىـ النتائج ، ثـ التوصيات -سادسًا 
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 التَّمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديالفصػػػػػػل         

 كيشتمل عمى ثبلثة مباحث:
 .ا، وفضمياوبياف مشروعيتي المواساة،تعريف المبحث األوؿ: 

 ثبلثة مطالب:كيشتمل عمى 
 .كاصطبلًحا لغةً  المكاساةتعريف  األوؿ: طمبالم

 .المكاساةمشركعية : انيالثَّ  طمبالم
 .فضل المكاساة في اإلسبلـالمطمب الثالث: 

عفاء والمكموميف  .المبحث الثَّاني: تعريف الضُّ
 مطمبيف:كيشتمل عمى 

عفاء لغة كاصطبلًحا المطمب األوؿ:  .تعريف الضُّ
 .كاصطبلًحا لغة المكمكميف تعريفالمطمب الثاني: 

راسة،: ألفاظ ذات صمة الثَّالث المبحث  وبياف العالقة بينيا. بمصطمحات الدِّ
 ثبلثة مطالب:كيشتمل عمى 

 .بينيما العالقة وبياف بالمواساة، صمة ذات المطمب األوؿ: ألفاظ
 كيشتمل عمى خمسة مقاصد:

 .المراعاة األوؿ: المقصد
 .المبلطفةالثاني:  المقصد
فقة الثالث: المقصد  .الشَّ
 الخدمة. الرابع: المقصد
 .اإلعانة :الخامس المقصد

عفاء، وبياف صمة ذات المطمب الثَّاني: ألفاظ  .بينيما العالقة بالضُّ
 كيشتمل عمى خمسة مقاصد:

 .الفقراء األوؿ: المقصد
اكيفالثاني:  المقصد  .المسَّ
 .المحتاجكف  الثالث: المقصد
 .الغارمكف  الرابع: المقصد

بيل عابرك :الخامس المقصد  .السَّ
 .بينيما العالقة وبياف صمة بالمكموميف، ذات ألفاظالمطمب الثالث: 



12 
 

 كيشتمل عمى خمسة مقاصد:
 .المجركحكف  األوؿ: المقصد
 .المرضىالثاني:  المقصد
 .المعاقكف  الثالث: المقصد
 .اليتامى الرابع: المقصد
 .األرامل :الخامس المقصد
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وبياف  المواساة،تعريف المبحث األوؿ: 
 .ا، وفضميامشروعيتي
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                                                                              .واصطالًحا لغةً  المواساةتعريف األوؿ:  طمبالم

  لغًة:                                                                                                  المواساة

 ُيْبَنى آَساُه، ِفي َضِعيَفةٌ  ُلَغةٌ : الجكىرؼ: ككاساهُ كفي ذلؾ يقكؿ  )وسى(،كاسى، مف  مصدر المكاساة     
                                                                .(1)أَعمـ  كهللا َكاِسِني، َلوُ  ُقْمتُ  َأؼ اْسَتْكَسْيُتو َكَقدِ . ُيكاسي َعَمى

                                                                       )َأَسَو( و)َأَسَي( و)َأَسا(.كىي قريبة مف      

يفُ  اْلَيْمَزةُ  فيقكؿ ابف فارس: )أَسَو(: أما      ْصبَلِح، اْلُمَداَكاةِ  َعَمى َيُدؿُّ  َكاِحدٌ  َأْصلٌ  َكاْلَكاكُ  َكالسِّ : ُيَقاؿُ  َكاإْلِ
                                :اْلُحَطْيَئةُ  َقاؿَ . اآْلِسي الطَِّبيبُ  ُيَسمَّى َكِلَذِلؾَ  َداَكْيُتُو، ِإَذا: اْلُجْرحَ  َأَسْكتُ 

َـّ  اآْلُسكفَ  ُىـُ                  َساءُ  اأْلَِطبَّةُ  َتَكاَكَمَيا              َلمَّا الرَّْأسِ  ُأ  َكاإْلِ

، َأْصَمْحتُ  ِإَذا اْلَقْكـِ  َبْيفَ  َأَسْكتُ : َكُيَقاؿُ  ـْ  َأْقَتِدؼ ِإنِّي: َأؼْ  ُقْدَكٌة،: َأؼْ  ِإْسَكٌة، ُفبَلفٍ  ِفي ِلي: اْلَبابِ  َىَذا َكِمفْ  َبْيَنُي
ْيتُ  ِبِو، ْيُتُو  ِإَذا: ُفبَلًنا َكَأسَّ  .                                                             (2)َعزَّ

يفُ  فيقكؿ ابف فارس: اْلَيْمَزةُ  :(َأَسيَ ) كأما       َعَمى َأِسيتُ : ُيَقاؿُ ؛ اْلُحْزفُ  َكُىكَ  َكاِحَدٌة، َكِمَمةٌ  َكاْلَياءُ  َكالسِّ
ْيءِ                                                                                                                                                 .(3)َعَمْيِو  َحِزْنتُ : َأؼْ  َأًسى، آَسى الشَّ

 ساكأَ . َأيضاً  الُحْزفُ  َكُىكَ  كالِعبلج، الُمداكاة: َمْقُصكرٌ  َمْفُتكحٌ  : فيقكؿ ابف منظكر: اأَلسا،)َأَسا( كأما      
َكاُء،: َجِميًعا كاإِلَساُء، كاأَلُسكُّ . َداَكاهُ : كَأساً  َأْسكاً  الُجْرحَ             .                      (4)آِسَية  َكاْلَجْمعُ  الدَّ

 .           (5)فيو  إْسَكتي جعمتو أؼ مكاساًة، بمالي كآَسْيُتوُ . عزيتو أؼ تأسية، كقاؿ الجكىرؼ: أسيتو     

                                                             :(6)أقكاؿ  ثبلثة عمىفالنًا(  فالف يواسي )مابكر األنبارؼ أقكاؿ العمماء في  كقد ذكر أبك     
                                        :المعنى ليذا كأنشد المشاركة، فالمكاساة: فبلنًا، فبلف يشارؾ ما :أحدىا

                                                           

 (.2524/ ص6الجكىرؼ، الصحاح )ج (1)
 (.106 -105/ ص1انظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج (2)
 المصدر السابق. (3)
 (.34/ ص14ابف منظكر،  لساف العرب )ج (4)
 (.2268/ ص6الجكىرؼ، الصحاح )ج (5)
 (.296/ ص1انظر: ابف بشار، الزاىر في معاني كممات الناس )ج (6)
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 المغاكر                                                      الكميّ  بأسبلب كآب              أّمو ابف آسى هللا عبد يؾ فإف               
                                                      .أِصْبو بو أؼ: بخير، فبلناً  ُأْس : العرب قكؿ مف بخير، يصيبو ما :وثانييا
 العكض.   كىك: اأَلْكس، مف مأخكذ كىك يعّكضو، ما أؼ: شيئا، قرابتو كال مكّدتو مف يعّكضو ما :ثالثيا

كىػي مشػاركة النػاس أحػزانيـ بالمشػاعر  ىذا البحث ما يندرج تحػت المشػاركة؛في و كالذؼ نبغي :قمت      
ف كانت كل المعاني السابقة تدخل ضمنًا في ىذه المشاركة.  كاألمكاؿ، كا 

  المواساة اصطالحًا:                                                                                            

 عرَّؼ المكاساة عدد مف العمماء تعريفات متنكعة، كىي كما يمي:                                                      

كاألقكات  األمكاؿ في كمشاركتيـ كالمستحّقيف، األصدقاء معاكنة: المكاساة: فقاؿ (1)عرَّفيا ِمْسَكَكْيو     
(2).                                                                                         

                                                                                                                                                                                          كالّرْزِؽ .      الَمعاشِ  في كالُمساَىَمةُ  : الُمشاَرَكةُ (3)كقاؿ عنيا ابف األثير     
.                           عنو كالدفع لو، النفع في نفسو منزلة غيره ُينزؿ : أف(4)فقاؿ كعرفيا الجرجانيّ 

.                                              سكاء مالو في صاحبو كيد يده الماؿ صاحب يجعل أف: (5)حجر ابف كقاؿ عنيا
                                                                      .األصدؽ مشاركو َمعَ  يككف  : َأف(6)كقاؿ عنيا السيكطيّ 

 ذكره ماؿ نحك مف بيده فيما كاألقارب األصدقاء نحك : ىي مشاركة(7) كقاؿ عنيا زيف الديف دمحم
   .العضد

                                                           

ىػػك أحمػػد بػػف دمحم بػػف يعقػػكب مسػػككيو، أبػػك عمػػي: مػػؤرخ بحػػاث، أصػػمو مػػف الػػرؼ، كسػػكف أصػػفياف كتػػكفي بيػػا. اشػػتغل  (1)
ق(. انظػػػر:  421بالفمسػػػفة كالكيميػػػاء كالمنطػػػق مػػػدة، ثػػػـ أكلػػػع بالتػػػأريخ كاألدب كاإلنشػػػاء. عػػػاش عمػػػرا طػػػكيبل. تػػػكفي عػػػاـ )

 (.212 -211/ ص1الزركمي، األعبلـ )ج
 (.31/ ص1ألخبلؽ )جمسككيو، تيذيب ا (2)
 (.50/ ص1ابف األثير، النياية في غريب األثر )ج ((3
 (.236/ ص1الجرجاني، التعريفات )ج ((4
 (.25/ ص7ابف حجر، فتح البارؼ )ج ((5
 (.206/ ص1السيكطي، معجـ مقاليد العمـك )ج ((6
 (.318/ ص1زيف الديف دمحم، التكقيف عمى ميمات التعاريف )ج ((7
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 الجرجػػػػانيّ  كػػػػل التعريفػػػػات السػػػػابقة قريبػػػػة مػػػػف بعضػػػػيا كأغمبيػػػػا خػػػػصَّ المػػػػاؿ، إال أف تعريفػػػػيْ : قمػػػػت     
أعػـ مػػف غيرىمػا كأقػػرب لمػا نريػػد، كحاصػل ذلػػؾ: مشػاركة النػػاس أحػزانيـ كىمػػكميـ مػا اسػػتطعنا  كالسػيكطيّ 

            إلى ذلؾ سبيبًل، بما يقتضيو الحاؿ مف ماؿ كغيره.                                                                               

   .لمواساةامشروعية : انيالثَّ  طمبالم

، فػػػي كتابػػػو، كسػػػنة رسػػػكلو  المكاسػػػاة مػػػف جميػػػل الصػػػفات، كمكػػػاـر األخػػػبلؽ، كقػػػد شػػػرعيا هللا       
           ، سكاء كانكا ضعفاًء أك مكمكميف.(1)كالمكاساة بالماؿ كاألقكات كاجبٌة مف الميسكريف لممحتاجيف 

                                                  أواًل: بعض أدلة الكتاب عمى مشروعية المواساة:

كأصحابو يـك أحد، فقػاؿ هللا  بأزلية كبلمو الجميل، فيك الذؼ سمَّى النبي  المكاساة أزليٌة مف هللا      

  :ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  چ فػػػػي كتابػػػػو العزيػػػػز

                                 ﮺  ﮻  ﮼﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

   ٺ      ٺ   ٺ  ڀ      ڀ  ڀ      پ   پ  ڀ    پ  پ      ٻ     ٻ  ٻ    ٻ    ٱ         

 . [ 139-142 آؿ عمراف:] چٿ        ٿ       ٿ        ٺ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  چ ، فقػػػػػاؿ: كىػػػػػي عبػػػػػادٌة كقربػػػػػٌة إلػػػػػى هللا      

ے  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  

 . [36: النساء]  چےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   چ : تػػدفع إلػػى البػػرِّ كالتقػػكػ، فقػػاؿ  كػػذلؾ ىػػي كصػػيٌة مػػف هللا      

 . [2المائدة: ] چۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  یۈئ  

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   چ : كىػػي زاٌد إلػػى مكػػاـر األخػػبلؽ، كُحْسػػف المصػػير، فقػػاؿ      

ػل مشػركعية المكاسػاة [-89:اإلنساف] چڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ، ككل ىذه اآليات ُتأصِّ
                                                                                             كتحثُّ عمييا.

                                                           

 (.42/ص13(، العيني، عمدة القارؼ )ج12/ ص23ابف عبد البر، التمييد )ج (1)
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                                                     ثانيًا: بعض أدلة السنة النبوية عمى مشروعية المواساة:

 عمى المكاساة في أحاديث كثيرة، كبيَّف فضػميا فػي مكاضػع متعػددة، تأكيػدًا منػو  لقد حثَّ النبي      
 َفَأْحَسػػفَ  َعَمْيَيػػا، َأْثَنػػى َخِديَجػػةَ  َذَكػػرَ  ِإَذا النَِّبػػيُّ  َكػػافَ : َقاَلػػْت  َعاِئَشػػةَ  عمػػى أىميتيػػا كَفْضػػِل أصػػحابيا، فَعػػفْ 

ػػْدِؽ  َحْمػػَراءَ  تَػػْذُكُرَىا َمػػا َأْكثَػػرَ  َمػػا: َفُقْمػػتُ  َيْكًمػػا، َفِغػػْرتُ : َقاَلػػْت  الثََّنػػاَء،  َخْيػػًرا ِبَيػػا َكَجػػلَّ  َعػػزَّ  هللاُ  َأْبػػَدَلؾَ  َقػػدْ  ،(1)الشِّ
َقْتِني ِبػي  النَّػاُس، َكَفػرَ  ِإذْ  ِبػي آَمَنػْت  َقدْ  ِمْنَيا، َخْيًرا َوَجلَّ  َعزَّ  للاُ  َأْبَدَلِني َما »: َقاؿَ  ِمْنَيا،  َكػذََّبِني ِإذْ  َوَصػدَّ

َسػاِء  َأْواَلدَ  َحَرَمِنػي ِإذْ  َوَلػَدَىا َوَجػلَّ  َعػزَّ  للاُ  َوَرَزَقِنػي النَّػاُس، َحَرَمِنػي ِإذْ  ِبَماِلَيػا َوَواَسْتِني النَّاُس، ، (2)« النِّ
بماليػػا، كنفسػػيا،  كىػػذه فضػػيمٌة جميمػػٌة ألـ المػػؤمنيف خديجػػة، كالتػػي مػػف أىػػـ فصػػكليا: أنيػػا كاَسػػِت النبػػي 

ف حيف تخمَّى عنو الناس،   َسػَمَمةَ  َعػفْ منزلة المكاساة كأىميتيا الكبيػرة. ك  دؿَّ ذلؾ عمى شيء فإنو يدؿ عمىكا 
 ِمْنػػوُ  َبْيِتػػوِ  ِفػػي َوَبِقػػيَ  َثاِلَثػػة   َبْعػػدَ  ُيْصػػِبَحفَّ  َفػػالَ  ِمػػْنُكـْ  َضػػحَّى َمػػفْ  »: النَِّبػػيُّ  َقػػاؿَ : َقػػاؿَ  ،اأَلْكػػَكِع  ْبػػفِ ا

ػػا «َشػْيءٌ  ِ، َرُسػكؿَ  َيػػا: َقػاُلكا الُمْقِبػُل، الَعػػاـُ  َكػافَ  َفَممَّ  َوَأْطِعُمػػوا ُكُمػػوا »: َقػاؿَ  الَماِضػػي  َعػاـَ  َفَعْمَنػػا َكَمػا َنْفَعػػلُ  َّللاَّ
ِخُروا، ف(3) «ِفيَيػا ُتِعيُنػوا َأفْ  َفَأَرْدتُ  َجْيٌد، ِبالنَّاسِ  َكافَ  الَعاـَ  َذِلؾَ  َفِإفَّ  َوادَّ  بمثػل يػأمر أف كالعػالـ لئلمػاـ ، كا 

 كَعػػفْ  ، كىػػذا مػػف المكاسػػاة التػػي تػػدفع الضػػيق كتسػػتر الحػػاؿ.(4)حاجػػة  بالنػػاس نػػزؿ إذا عميػػو كيحػػضَّ  ىػػذا،
 ُمْجتَػاِبي ُعػَراةٌ  ُحَفػاةٌ  َقػْكـٌ  َفَجػاَءهُ : َقػاؿَ  النََّيػاِر، َصػْدرِ  ِفي هللِا  َرُسكؿِ  ِعْندَ  ُكنَّا: َقاؿَ  ،جرير بف عبد هللا 

                                                           

ـْ َيْبػػَق ِإالَّ ُحْمػػرة الّمثَػػاة. انظػػر: ابػػف األثيػػر، النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث كا (1) ألثػػر داللػػة عمػػى ُسػػقكط اأْلَْسػػَناِف ِمػػَف الِكَبػػِر، َفَمػػ
 (.440/ ص1)ج
 (. 24864( ح )356/ ص41الصديق، )ج أحمد، مسند أحمد،  مسند الصديقة عائشة بنت (2)

َثَناسػػند الحػػديث:            ، َعػػفْ  ُمَجاِلػػٌد، َأْخَبَرَنػػا: َقػػاؿَ  هللِا، َعْبػػدُ  َأْخَبَرَنػػا ِإْسػػَحاَؽ، ْبػػفُ  َعِمػػيُّ  َحػػدَّ ػػْعِبيِّ  َعػػفْ  َمْسػػُركٍؽ، َعػػفْ  الشَّ
 َعاِئَشَة.

(، عف دمحم بف عبد هللا بػف يزيػد، عػف 19( ح )31/ ص1أخرجو الدكالبي في الذرية الطاىرة، )ج تخريج الحديث:          
مػػركاف بػػف معاكيػػة، عػػف كائػػل بػػف داكد، عػػف عبػػدهللا بػػف يسػػار بػػو )بألفػػاظ متقاربػػة(، كأخرجػػو الطبرانػػي فػػي معجمػػو الكبيػػر، 

 عف ابف المبارؾ، بو )بنحكه(.(، عف الحسيف بف إسحاؽ التسترؼ، عف يحيى الحماني، 22( ح )13/ ص23)ج
تابعػو مػركاف بػف معاكيػة كقػد ضػعيف الحػديث، بػف سػعيد مجالػد  ضػعيف، فيػوإسػناد الحػديث  الحكـ عمى الحػديث:         
، الطػػاىرة الذريػػة بصػػيغة )حػػدثنا(، انظػػر: الػػدكالبي، صػػرح بالسػػماع مػػف شػػيخو الثقػػةقػػد ، ك مػػف المرتبػػة الثالثػػة يػػدلس كىػػك ثقػػة

. كقػد ذكػرت ىػذا الطريػق ألف ، كعميػو يصػبح اسػناد الحػديث حسػنا لغيػره، كبقية رجاؿ اإلسػناد ثقػات(19) ح( 31ص/ 1ج)
 520فييػا لفظػػة )كاسػػتني( كىػػي التػي نبغييػػا، مػػع أف طريػػق الػدكالبي أقػػكػ إسػػنادًا. انظػػر: ابػف حجػػر، تقريػػب التيػػذيب، )ص

 (.45(، كابف حجر، طبقات المدلسيف، )ص526ك
ُد ِمْنَيػا، )جالبخارؼ، صحيح  (3) ، َبػاُب َمػا ُيْؤَكػُل ِمػْف ُلُحػكـِ اأَلَضػاِحيِّ َكَمػا ُيتَػَزكَّ ( ح 103/ص7البخػارؼ،  ِكتَػاُب اأَلَضػاِحيِّ
(5569.) 

 (.31/ ص6ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ )ج (4)
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َماِر  ُيكِؼ، ُمَتَقمِِّدؼ اْلَعَباِء، َأكِ  (1)النِّ ُتُيـْ  السُّ   هللاِ  َرُسػكؿِ  َكْجػوُ  َفَتَمعَّرَ  ُمَضرَ  ِمفْ  ُكمُُّيـْ  َبلْ  ،(2)ُمَضَر  ِمفْ  َعامَّ
َـّ  َفَدَخلَ  اْلَفاَقِة، ِمفَ  ِبِيـْ  َرَأػ ِلَما ، َفَأذَّفَ  ِببَلاًل  َفَأَمرَ  َخَرَج، ُث ـَ َـّ  َفَصمَّى َكَأَقا ٱ  ٻ  ٻ  چ : َفَقاؿَ  َخَطبَ  ُث

 َكاآْلَيػػػةَ  ،[1: النسػػػاء]  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ چاآْلَيػػػِة  آِخػػػرِ  ِإَلػػػى [1: النسػػػاء] چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   

          [18: الحشػػػػػػر] چٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  چ: اْلَحْشػػػػػػرِ  ِفػػػػػػي الَِّتػػػػػػي
ؽَ  »  ِبِشقِّ  َوَلوْ  - َقاؿَ  َحتَّى - َتْمرِهِ  َصاعِ  ِمفْ  ُبّرِِه، َصاعِ  ِمفْ  َثْوِبِو، ِمفْ  ِدْرَىِمِو، ِمفْ  ِديَنارِِه، ِمفْ  َرُجلٌ  َتَصدَّ

ػػوُ  َكػػاَدْت  (3)ِبُصػػرٍَّة  اأْلَْنَصػػارِ  ِمػػفَ  َرُجػػلٌ  َفَجػػاءَ : َقػػاؿَ  «َتْمػػَرة   َـّ : َقػػاؿَ  َعَجػػَزْت، َقػػدْ  َبػػلْ  َعْنَيػػا، َتْعِجػػزُ  َكفُّ  َتتَػػاَبعَ  ثُػػ
 َفَقػاؿَ  ،(4)ُمْذَىَبػٌة  َكَأنَّػوُ  َيَتَيمَّػُل،  هللاِ  َرُسػكؿِ  َكْجػوَ  َرَأْيػتُ  َحتَّػى َكِثَيػاٍب، َطَعػاـٍ  ِمػفْ  َكػْكَمْيفِ  َرَأْيػتُ  َحتَّى النَّاُس،
ـِ ِفي َسفَّ  َمفْ  » : هللاِ  َرُسكؿُ  ْساَل  َأفْ  َغْيػرِ  ِمػفْ  َبْعػَدُه، ِبَيػا َعِمػلَ  َمػفْ  َوَأْجػرُ  َأْجُرَىػا، َفَمػوُ  َحَسػَنًة، ُسنَّةً  اإلِْ
ـِ ِفي َسفَّ  َوَمفْ  َشْيٌء، ُأُجوِرِىـْ  ِمفْ  َيْنُقَص  ْساَل َئًة، ُسنَّةً  اإلِْ  ِمػفْ  ِبَيػا َعِمػلَ  َمػفْ  َوِوْزرُ  ِوْزُرَىػا َعَمْيػوِ  َكافَ  َسيِّ
 كأـّ  كاحػد، أب مػف الخمػق أصػل أفّ   ، كقػد ذكػر َّللاَّ (5) «َشػْيءٌ  َأْوزَاِرِىػـْ  ِمػفْ  َيػْنُقَص  َأفْ  َغْيػرِ  ِمػفْ  َبْعػِدِه،
فَ  كاحدة؛  لآلية السابقة، النبّي  قراءة سبب ىك ضعفائيـ، كىذا عمى كيحّثيـ بعض، عمى بعُضُيـ ِلُيَعطِّ
 بعضػػيـ لعطػػف المقتضػػي كعقيػػدًة، جنًسػػا، تػػرابطيـ كقػػّكة المػػؤمنيف، بػػيف األخػػّكة تثبيػػت فػػي أبمػػغ إنيػػا حيػػث
 .(6)بعض  عمى

 المكاساة.   مشركعية كأىمية كىذه األحاديث كغيرىا تبيِّف       

 

 

 

                                                           

 (.118/ ص5، )جقكـٌ الِبسي ُأُزٍر ُمخطَّطة ِمْف ُصكؼ. انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر (1)
بالضػػاد المعجمػػة: كىػػي مػػا كػػاف فػػي السػػيل بقػػرب مػػف شػػرقي الفػػرات نحػػك حػػّراف كالّرّقػػة كشمشػػاط كسػػركج كتػػّل مػػكزف.  (2)
 (.494/ ص2، معجـ البمداف )جياقكت الحمكؼ ظر: ان

 (.77/ ص12ُصرُة الّدراىـ َكَغيرَىا. انظر: ابف األزىرؼ، تيذيب المغة )ج(3) 
 (.146/ ص2كناية عف السركر. انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج (4)
َبػػٍة َكَأنَّ  (5) ػػَدَقِة َكَلػػْك ِبِشػػقِّ َتْمػػَرٍة، َأْك َكِمَمػػٍة َطيِّ َكػػاِة، َبػػاُب اْلَحػػثِّ َعَمػػى الصَّ َيػػا ِحَجػػاٌب ِمػػَف النَّػػاِر، مسػػمـ، صػػحيح مسػػمـ، ِكتَػػاب الزَّ
 (.1017( ح )704/ ص2)ج
 (.40/ ص23الكلكؼ، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )ج (6)
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                                                                  ثالثًا: بعض أقواؿ العمماء في المواساة:

 المعاشػػػػرة، فػػػػي اإلنصػػػػاؼ :المحبػػػػة بيػػػػف جتمػػػػبتُ  خصػػػػاؿ ثػػػػبلث : » (1)قػػػػيس  بػػػػف األحنػػػػف قػػػػاؿ     
                                                                   .(2) «المكدة عمى كاالنطكاء الشدة، في المكاساةك 

 اكتػب: قػاؿ شػيء عنػده كلػيس سػائل قصػده إذا (4)العاص  بف سعيد كاف : »(3) عيينة سفياف بف قاؿ     
                                                                   .«الميسرة إلى بمسألتؾ سجبل عميّ 

 ِمػػفْ  َخْصػػَمةٍ  َأْدَنػػى َفِقيًيػػا َحْبػػًرا َأْرَبِعػػيفَ  َأْسػػَمـَ  ْبػػفِ  َزْيػػدِ  َمْجِمػػسِ  ِفػػي َرَأْيَنػػا َلَقػػدْ  » :(5)قػػاؿ سػػممة بػػف دينػػار      
                                                             . (6) «َأْيِديِيـْ  ِفي ِبَما التََّكاِسي ِخَصاِلِيـُ 

 َفَقػاَؿ: نصػر  َأَبا َيا َىَذا َما َفَقاُلكا: ينتفض َكُىكَ  تجرد َكقد اْلبرد َشِديد َيْكـ ِفي الحافي بشر عمى كدخمكا     
            .(7) «بردىـْ  ِفي أكاسييـ َأف َفَأْحَبْبت ِبِو، أكاسييـ َما لي َكَلْيَس  كبردىـ، اْلُفَقَراء ذكرت »

نت ال : »(8) قتيبة ابف قاؿ                                                                                       .«المكاساة  بمثل النعـ ُحصِّ

 

                                                           

ىك األحنف بف قيس بف معاكية بف حصيف المّرؼ السعدؼ المنقرؼ التميمي، أبك بحر: سيد تميـ، كأحد العظماء الػدىاة  (1)
عمػر، حػيف . كلػـ يػره. ككفػد عمػى الفصحاء الشجعاف الفاتحيف. يضػرب لػو المثػل فػي الحمػـ. كلػد فػي البصػرة كأدرؾ النبػي

آلت الخبلفة إليو، في المدينة، فاستبقاه عمر، فمكث عاما، كأذف لو فعاد إلى البصرة، فكتب عمر إلى أبي مكسى األشعرؼ: 
/ 1ق(. انظػػر: الزركمػػي، األعػػبلـ )ج72ؽ ق(، كتػػكفي عػػاـ ) 3أمػػا بعػػد فػػأدف األحنػػف كشػػاكره كاسػػمع منػػو إلػػخ. كلػػد عػػاـ )

 (.276ص
 (.341/ ص24)ج ابف عساكر، تاريخ دمشق (2)
 (.447/ ص3الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج ((3

ىك سعيد بف العاص بف سعيد بف العاص بف أمية األمكؼ، ] ذؼ العصابة كذؼ العمامة[، قتػل أبػكه ببػدر، ككػاف لسػعيد  (4)
مػػرة المدينػػة لمعاكيػػة، مػػات سػػنة ثمػػاف  عنػػد مػػكت النبػػي  تسػػع سػػنيف، كذكػػر فػػي الصػػحابة، ككلػػي إمػػرة الككفػػة لعثمػػاف، كا 

 (.237كخمسيف كقيل غير ذلؾ. انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص 
، كيقاؿ لو األعرج: عالـ المدينة كقاضييا كشيخيا. فارسي األصل. كػاف زاىػ (5) دا ىك سممة بف دينار المخزكمي، أبك حاـز

عابدا، بعث إليو سميماف بف عبػد الممػؾ ليأتيػو، فقػاؿ: إف كانػت لػو حاجػة فميػأت، كأمػا أنػا فمػا لػي إليػو حاجػة. قػاؿ عنػو ابػف 
 (.147ق(. انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص 140حجر: ثقة عابد. تكفي عاـ )

 (.78/ ص1الزرقاني، شرح الزرقاني عمى المكطأ )ج (6)
 (.171د )صابف القيـ، الفكائ (7)
 (.388/ ص1ابف قتيبة، عيكف األخبار )ج ((8
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 المطمب الثالث: فضل المواساة في اإلسالـ.
ػػل هللا       المكاسػػاة، كرفػػع قػػدرىا، كميَّػػز أىميػػا، فيػػي سػػمٌة لمحػػب، كعبلمػػٌة لمقػػرب، كليػػا كْقػػٌع  لقػػد فضَّ

ىـ عظيـ في نفكس الخمق، تكرِّث تيـ، كىي دليٌل عمى محبة الناس بعضيـ الػبعض، كسػبٌب كدَّ ، كتزيد أخكَّ
، كتصِرؼ الحقػد، كتُ  ميػت الغػيع، كىػي في تعميق أكاصر التعاكف بينيـ، كطريٌق إلى األلفة التي تدفع الغلَّ

ـٌ فػػي تعزيػػز الػػركابط االجتماعيػػة بػػيف النػػاس، تجعػػل مػػف صػػاحبيا معػػكاًل لمبنػػاء كاإلصػػبلح، كمػػف  عامػػٌل ميػػ
ُىَرْيػػَرَة  َأِبػػي المجتمػع جسػػرًا ُيعبػر بػػو إلػى شػػكاطئ األمػػاف، كىػي ممػػا ترفػع الػػدرجات فػػي الػدنيا كاآلخػػرة، فَعػفْ 

،  عف النبي :«  َوَتػُروحُ  ،(1)ِبُعػّس   َتْغػُدو َناَقػًة، َبْيػت   َأْىػلَ  َيْمػَن ُ  َرُجلٌ  َأاَل ،  «َلَعِظػيـٌ  َأْجَرَىػا ِإفَّ  ِبُعػّس 
ػػق المكاسػػاة فػػي نفػػكس النػػاس، ألنيػػا تُػػذىب ىمػػكميـ، كتسػػدُّ حػػاجتيـ،  ،(2) كىػػذه مػػف المشػػاركات التػػي تعمِّ

در أبػي العتاىيػة حػيف قػاؿ كتغنييـ عف حاجة الناس، كىي سبٌب فػي زيػادة رفعػتيـ فػي الػدنيا كاآلخػرة، ك 
(3): 

                                                                   َفاِرجْ  َأِخيؾَ  ِلَيِـّ  َكُكفْ  تَ               اْسَتَطعْ  َما اْلَحَكاِئجَ  اْقضِ 
 اْلَحَكاِئػػػػجْ  ِفيوِ  َقَضى َيْكـٌ               اْلَفتَػػػػػى َأيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ  َفَمَخيػػػػػػػػػػْػرُ 

كقضاء الحكائج تتعدَّد صكره، كتختمف أشكالو، مف تفريج كرٍب، أك قضاء ديٍف، أك تسمية محزكٍف، أك      
ِ  َرُسػكؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ُىَرْيَرَة  َأِبي فَعفْ  ،ككل ذلؾ مما يرفع مقاـ صاحبو عند هللا  ،ميكؼٍ إغاثة م : َّللاَّ

، كأعِظػػـ بػػو مػػف جػػزاء أف ُتغفػػر الخطايػػا، كُتحػػط الػػدركات يػػكـ (4) «َعْثَرَتػػوُ  ّللاَُّ  َأَقاَلػػوُ  ُمْسػػِمًما، َأَقػػاؿَ  َمػػفْ  »
تيا إال هللا  َقتَػػاَدَة  َأَبػا ، فقػد كرد َأفَّ القيامػة، كىػك سػبٌب فػي النجػاة مػف ُكُرباتيػػا كأىكاليػا، التػي ال يعمػـ بشػدَّ

،  ََـّ  َعْنػػوُ  َفتَػػَكاَرػ  َلػػُو، َغِريًمػػا َطَمػػب ػػي: َفَقػػاؿَ  َكَجػػَدُه، ثُػػ ِ : َفَقػػاؿَ  ُمْعِسػػٌر، ِإنِّ ِ : َقػػاؿَ  آَّللَّ  َسػػِمْعتُ  َفػػِإنِّي: َقػػاؿَ  آَّللَّ
ـِ ُكػػَرِب  ِمػػفْ  للاُ  ُيْنِجَيػػوُ  َأفْ  َسػػرَّهُ  َمػػفْ  »: َيُقػػكؿُ  ،هللِا  َرُسػػكؿَ  ، َعػػفْ  َفْمُيػػَنفِّْس  اْلِقَياَمػػِة، َيػػْو  َيَضػػعْ  َأوْ  ُمْعِسػػر 

                                                           

 (.236/ ص3الُعّس: الَقَدح اْلَكِبيُر، كجمُعو: ِعَساس كأَْعَساس. انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج (1)
َكاِة، َباُب َفْضِل اْلَمِنيَحِة، )ج (2)  (.1019( ح )707/ ص2مسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاب الزَّ

 (.170/ ص2ابف مفمح، اآلداب الشرعية كالمنح المرعية )ج(3) 
 (. 3460( ح )274/ ص3أبك داكد، سنف أبي داكد، أبكاب اإلجارة، باب في فضل اإلقالة، )ج (4)

َثَنا َحْفٌص، َعِف اأْلَْعَمِش، َعْف َأِبي َصاِلٍح، سند الحديث:            َثَنا َيْحَيى ْبُف َمِعيٍف، َحدَّ  .  َعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ َحدَّ
(، عػػف زيػػاد بػػف يحيػػى أبػػي الخطػػاب، 2199( ح )741/ ص2أخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػي سػػننو )ج تخػػريج الحػػديث:           

   عف مالؾ بف سعير بو )بزيادة لفظة يـك القيامة(. 
ف المرتبػة الثانيػة، فضػبًل إسناد الحديث صػحيح، كأمػا تػدليس األعمػش فإنػو ال يضػر، ألنػو مػالحكـ عمى اإلسناد:           

عمى أنو مػف أثبػت النػاس فػي أبػي صػالح، كأمػا اخػتبلط حفػص فػبل يضػر أيضػًا، ألف يحيػى سػمع منػو قبػل اختبلطػو، كبقيػة 
(، الككاكػػب 23(، طبقػػات المدلسػػيف، )ص 173(، تقريػػب التيػػذيب، )ص 24رجػػاؿ اإلسػػناد ثقػػات. انظػػر: المختمطػػيف )ص 

 (.458/ ص1النيرات )ج
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، فضػػبًل عػػف أف ذلػػؾ مػػف صػػنائع المعػػركؼ، كمحاسػػف الشػػيـ، التػػي تحفػػع صػػاحبيا مػػف ميالػػؾ (1) «َعْنػػوُ 
ػػػكء، فَعػػػفْ  ىر كآفػػػات السُّ ِ  َرُسػػػكؿُ  َقػػػاؿَ : َقػػػاؿَ  ،بيػػػز بػػػف حكػػػيـ عػػػف أبيػػػو عػػػف جػػػده  الػػػدَّ  َصػػػَناِئعُ  » :َّللاَّ

وِء، َمَصاِرعَ  َتِقي الَمْعُروؼِ  رِّ  َوَصَدَقةُ  السُّ ، َغَضبَ  ُتْطِفىءُ  السِّ بِّ ـِ َوِصَمةُ  الرَّ ِح ، كال (2) «اْلُعْمػرِ  ِفػي َتِزيدُ  الرَّ
نما اإلعماؿ بالخكاتيـ.  ريب أف األفعاؿ الجميمة تنتيي إلى العكاقب الحميدة، كا 

كالمكاسػػاة مػػف درجػػات السػػخاء، كمعػػالـ التكاضػػع، كعبلمػػات اإليثػػار، كىػػي ِسػػمٌة لمكفػػاء، كدليػػٌل عمػػى       
، الراسػخة ، كأبجػديات األخػكةالصػادقة ، كمف النػاس، كىػي مػف مفػردات الصػحبةبيا مف هللا محبة صاح
 ُكػػلَّ  َنْفِسػػؾ ِمػػفْ  َكأَْعِطػػوِ  الطَُّمْأِنيَنػػِة، ُكػػلَّ  َلػػوُ  َتْبػػُذؿْ  َكاَل  اْلُمػػُركَءِة، ُكػػلَّ  ِلَصػػِديِقؾ ُاْبػػُذؿْ  »:  (3) َعِمػػيّّ  كقػػد َقػػاؿَ 
  «.اأْلَْسَرارِ  ِبُكلِّ  إَلْيوِ  ُتْفضِ  َكاَل  اْلُمَكاَساِة،

يَمػاف ضػُعف َفكمما"كالمكاساة تزيد مف إيماف صاحبيا،         َكَكػافَ  قكيػت قػِكؼ  َككممػا اْلُمَكاَسػاة، ضػُعفت اإْلِ
، كىػي (4)َلػُو  اّتبػاعيـ ِبَحسػب اْلُمَكاَسػاة مػف فؤلتباعػو ُكمو بذلؾ أَلْصَحابو مكاساة النَّاس أعظـ  هللا َرُسكؿ
زت كجػكدىـ، كدعَّمػت قػيميـ، ككانػت حجػًة عمػى التي  ميَّزت أىل اإلسبلـ عف غيرىـ، فرفعػت قػدرىـ، كعػزَّ

 يػػا،فػػي أحػػط دركات فأصػػبحكا، التػػي يفتقػػر أكثػػرىـ إلػػى أساسػػياتيا كػػل مخػػالفييـ الػػذيف يػػدَّعكف قػػيـ الحضػػارة
شػعارًا ليػـ فػي  الفارغػة بلميػةلئلنساف قيمتػو، كال لمضػمير مكانتػو، كقػد جعمػكا مػف القػيـ اليُ  ألنيـ لـ يحفظكا

كالعاطفػػة الصػػادقة، التػػي جػػاء بيػػا  األخػػبلؽ الحميػػدة، كالطبػػاع األصػػيمة،حيػػاتيـ الماديػػة التػػي تفتقػػر إلػػى 
الكػريـ  اإليمػاني الشػعكر اإلسبلـ كجعميػا نبراسػًا كحيػاًة تفػيض بػالِبرَّ كالعطػف كالخيػر لمنػاس أجمعػيف، كىػذا

                                                           

 (.1563( ح )1196/ ص3صحيح مسمـ، ِكَتاُب اْلُمَساَقاِة، َباُب َفْضِل ِإْنَظاِر اْلُمْعِسِر، )جمسمـ،  (1)
 (.943( ح )289/ ص1الطبراني، المعجـ األكسط )ج (2)

َثَنا َأْحَمُد َقاَؿ: نا َعْمٌرك َقاَؿ: نا َصَدَقُة، َعِف اأْلَْصَبِغ، َعْف َبْيِز ْبِف سند الحديث:             ِه.َحدَّ ـٍ، َعْف َأِبيِو، َعْف َجدِّ  َحِكي
(، كالقضاعي في مسنده 3450ح ) (378/ ص3)ج أخرجو الطبراني أيضًا في المعجـ االكسط تخريج الحديث:            

 .(بألفاظ متقاربة)(، كبلىما مف طريق األصبغ بف زيد الكراؽ عف بيز بف حكيـ بو 102( ح )94/ ص1)ج
كمػا  إسناده حسف ألجل بيز بػف حكػيـ قػد ركػ عػف أبيػو عػف جػده كىػذه مػف سمسػمة الحسػفاد: الحكـ عمى اإلسن           

ِحيحِ  َمَراِتَب، َعَمى اْلَحَسُف َأْيًضا قاؿ السيكطي: هِ  َعػفْ  َأِبيػوِ  َعػفْ  َحِكػيـٍ  ْبػفُ  َبْيػزُ  َمَراِتِبػوِ  َفػَأْعَمى: الػذََّىِبيُّ  َقػاؿَ . َكالصَّ ، انظػر: َجػدِّ
( ح 708/ ص2حسػنو الشػيخ األلبػاني فػي صػحيح الجػامع الصػغير كزياداتػو )ج ، كقػد(174)ص  السيكطي، تدريب الػراكؼ 

(3797.) 
 (.567/ ص3ابف مفمح، اآلداب الشرعية كالمنح المرعية )ج ((3

 (.171/ ص1ابف القيـ، الفكائد )ج (4)
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 صػادًقا تُػرِجـ إلػى عطػاء كبيػر، كُجػكد متكاصػل، ُيزيػل ؿ حتى صػار حًسػاتكارثتو األجيا النابع مف القمب قد
 .الغَـّ كأسى الحزف  صدع كيرأب كُيذىب الفاقة، ،اليَـّ 
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عفاء والمكموميف  .المبحث الثَّاني: تعريف الضُّ
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عفاء تعريف: األوؿ المطمب                                                           .واصطالًحا لغةً  الضُّ
عفاء لغًة:                                                                                                       الضُّ

ػعف )ضعف(، مف       عفاء جمع ضعيف، كالضػعفاء مػف الضَّ ػعف، كىمػا الضُّ  قػد فصػيحتاف لغتػاف كالضُّ

ُـّ  بيمػػػا، ُقػػرغ  ػػػ   چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ    :النبػػػي  عمػػػى  عمػػػر بػػػف هللا عبػػػد كقػػرأ ، النبػػػي لغػػػة كالضَّ

[: :  كُيَقػػاؿُ  .(2)ُضػػَعفاء  قػػكـ مػػف ضػػعيف كرجػػل ،(1)غػػالـ  يػػا قػػّوًة( )ُضػػْعف  : النبػػي  فقػػاؿ ،[54الػػرـك
ْعفُ  ْعفُ  كالرأؼ، العقل في الضَّ  .                                                               (3)الجسد  في كالضُّ

ػػْعفُ         كقػػكـ غيػػره، أْضػػَعَفوُ  ك َضػػِعيٌف، فيػػك َضػػُعفَ  كقػػد القػػكة، ضػػد -كضػػميا  الضػػاد بفػػتح - كالضَّ
هللا  فعل مف القكة أف كما ، هللا فعل . كالضعف مف(4)مخففًا  بفتحتيف أيضاً  كَضَعَفةٌ  كُضَعفاُء، ِضَعاٌؼ،

، (5)قكيًا  خمقو أك ضعيفاً  هللا خمقو تقكؿ. 

 

 

                                                           

كـِ  ُسكَرةِ  َكِمفْ : َبابٌ ،  َّللاَِّ  َرُسكؿِ  َعفْ  اْلِقَراَءاتِ  َأْبَكابُ الترمذؼ، سنف الترمذؼ،  (1)  (.2936( ح )189/ص5، )جالرُّ
َثَنا سند الحػديث:             ػدُ  َحػدَّ َثَنا: َقػاؿَ  الػرَّاِزؼُّ  ُحَمْيػدٍ  ْبػفُ  ُمَحمَّ ، َمْيَسػَرةَ  ْبػفُ  ُنَعػْيـُ  َحػدَّ  َعػفْ  َمػْرُزكٍؽ، ْبػفِ  ُفَضػْيلِ  َعػفْ  النَّْحػِكؼُّ

، َعِطيَّةَ   .ُعَمرَ  اْبفِ  َعفْ  الَعْكِفيِّ
(، عف النفيمي عف زىير، كأخرجو أحمد فػي 3978( ح )32/ص4أخرجو أبك داكد في سننو )ج تخريج الحديث:           
، عػػف ككيػػع، كبلىمػػا عػػف فضػػيل بػػف مػػرزكؽ عػػف عطيػػة العػػكفي، )بألفػػاظ متقاربػػة(، كأخرجػػػو 5227( ح 9/185مسػػنده )

مكسى عف سبلـ بف سميماف عف أبػي عمػرك بػف (، عف ىاركف بف 9370( ح )145/ص9الطبراني في المعجـ األكسط )ج
 كبلىما )عطية العكفي كنافع( عف ابف عمر.–العبلء عف نافع 

إسناد الحديث ضعيف فيو دمحم بف حميد الػرازؼ ضػعيف تابعػو ىػاركف بػف مكسػى كىػك شػيخ  الحكـ عمى اإلسناد:           
صػػدكؽ تابعػػو ككيػػع كىػػك ثقػػة، انظػػر: الجػػرح كالتعػػديل (، كفيػػو نعػػيـ بػػف ميسػػرة 475المقػػرئيف، انظػػر: تقريػػب التيػػذيب )ص 

(، كفيػػػو فضػػػػيل بػػػػف مػػػػرزكؽ صػػػدكؽ ييػػػػـ تابعػػػػو أبػػػػك عمػػػرك بػػػػف العػػػػبلء كىػػػػك ثقػػػة، انظػػػػر: تقريػػػػب التيػػػػذيب 462/ص8)ج
(، فيصبح 393(،  كفيو عطية العكفي صدكؽ يخطئ كثيرا تابعو نافع كىك ثقة ثبت، انظر: تقريب التيذيب )ص 448)ص

 ًا لغيره.بذلؾ اإلسناد حسن
 (.5/ ص2ابف دريد، جميرة المغة )ج (2)
 (.281/ ص1الفراىيدؼ، العيف )ج (3)
 (.403/ ص1الرازؼ، مختار الصحاح )ج (4)

 (.330/ ص1معجـ الفركؽ المغكية )جالعسكرؼ، (5) 
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  الضعفاء اصطالحًا:                                                                            

ُفُيـ      نيا ِفي َعَمْيِيـ كَيَتَجبَّركف  النَّاُس  الضعفاء ىـ الذيف َيَتَضعَّ  ُىـُ  حاليـ، كقد ِقيلَ  كَرَثاثةِ  لَفْقرىـ الدُّ

ک  ک  گ  گ  گ  چ كمف ىذيف المعنييف قكؿ هللا تعالى:  .(1)كالُقّكة  الَحْكؿ ِمفَ  أنُفَسيـ ُيَبرُِّئكف  الَّذيف

ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ    ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   گ

 .                                          [91التكبة:] چھ  ھ

 .                                                             (2)كبلـ  ثبكتو في يككف  ما: في تعريفاتو أف الضعيف كقد ذكر الجرجانيّ      

 .كالجسدؼَ  قمت: كيشمل ذلؾ الضعف المادؼّ      

                                                       .واصطالًحا لغةً  المكموميف تعريف: الثاني المطمب
 المكموموف لغًة:                                                                                              

 كػالـٌ، كأنػا َكْممػًا، َأْكِمُمػو َكَمْمتػو الُكُمػكـ،:  كالجميػعُ  الَجػْرح،: كالمكمكمػكف جمػع مكمػكـ، كالَكْمػـ )كمـ(، مف     

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ : َكَعزَّ  جلّ  هللا ، َكَقاؿَ (3)َجَرْحتو : أؼ َمْكمكـٌ، كىك

 الَكػبلـ، مػف َكُىػكَ  ُتَكمُِّمُيـ َتْشِديد عمى الُقرَّاءُ  اْجَتَمعَ : الفرَّاءُ  ، َقاؿَ [82: النَّْمل] چک     ک  گ          گ  گ  گ  
ِثني ِثيفَ  بعض كَحدَّ ، َكَأْخبرِنػي: ُقرػء َأنو الُمَحدِّ ـْ  َقػَرأَ : َيُقػكؿ َحػاِتـ َأَبػا َسػِمعَ : اليزيػدؼ اْبػف َعػف اْلُمْنػِذِرؼّ  َتْكِمُمُي
،: بعُضيـ ـْ رَ  َتْكِمُمُي دَ  إفْ  َكَكَذِلؾَ  الِجَراُح،: كالِكبَلـُ  َتْجَرُحُيـ،: كُفسِّ  .(4)ُتَجرُِّحُيـ : اْلَمْعنى َفَذِلؾ ُتكمُِّمُيـ: ُشدِّ

 المكموموف اصطالحًا:                                                                                              

ف كاف مف تعريف فيـ: مف َعَرضيـ أي جرح حادث حسػيًا كػاف       لـ أقف عمى تعريف خاص بيـ، وا 
 أـ معنويًا.

 

                                                           

 (.89/ ص3(، ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج204/ ص9ابف منظكر، لساف العرب )ج (1)
 (.138/ ص1الجرجاني، التعريفات )ج (2)
 (.378/ ص5الفراىيدؼ، العيف )ج (3)
 (.147/ ص10ابف األزىرؼ، تيذيب المغة )ج (4)
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بمصطمحات : ألفاظ ذات صمة الثَّالث المبحث
راسة،  وبياف العالقة بينيا. الدِّ
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                                                                  .بينيما العالقة وبياف بالمواساة، صمة ذات ألفاظ: األوؿ المطمب

 ىناؾ ألفاظ ليا صمة قريبة بالمكاساة، منيا: المراعاة، كالمبلطفة، كالشفقة، كالخدمة، كاإلعانة.     

 .المراعاة: األوؿ المقصد

إف المراعػػاة مػػف اآلداب التػػي تحمػػل صػػاحبيا عمػػى احتػػراـ مشػػاعر اآلخػػريف، كحفػػع أعراضػػيـ، فتزيػػد       
ىـ، كتحفع مشاعرىـ، سيَّما مع الضعفاء كالمكمكميف؛ ألنيـ أحكج الناس إلى َجْبر الخكاطر، كتسمية  مف كدَّ

 النَِّبػيَّ  َأفَّ  ،َماِلػٍؾ  فِ ْبػ مػا يخفِّػف عػنيـ، كيطيَّػب نفكسػيـ، فعػف َأَنػسِ  األحزاف، كلذلؾ شرع النبػي 
اَلةِ  ِفي أَلَْدُخلُ  ِإنِّي »: َقػاؿَ  ، ُبَكاءَ  َفَأْسَمعُ  ِإَطاَلَتَيا، ُأِريدُ  َوَأَنا الصَّ ِبيِّ زُ  الصَّ  ِمػفْ  َأْعَمـُ  ِممَّا َصاَلِتي ِفي َفَأَتَجوَّ
ةِ  وِ  َوْجدِ  ِشدَّ ـٌ عػاّـّ يرمػي إلػى (1) «ُبَكاِئوِ  ِمفْ  ُأمِّ مراعػاة حػاؿ الضػعفاء كأصػحاب الحاجػات، فعػف ، كىػذا حكػ
ػػي َّللاَِّ  َرُسػػكؿَ  َيػػا َكَّللاَِّ : َقػػاؿَ  َرُجػػبًل، َأفَّ  ،َمْسػػُعكٍد البػػدرؼ  َأُبػػي رُ  ِإنِّ  ُفػػبَلفٍ  َأْجػػلِ  ِمػػفْ  الَغػػَداةِ  َصػػبَلةِ  َعػػفْ  أَلَتَػػَأخَّ
ِ  َرُسػكؿَ  َرَأْيػتُ  َفَمػا ِبَنػا، ُيِطيلُ  ِممَّا َـّ  َيْكَمِئػٍذ، ِمْنػوُ  َغَضػًبا َأَشػدَّ  َمْكِعَظػةٍ  ِفػي َّللاَّ  ُمَنفِّػِريَف، ِمػْنُكـْ  ِإفَّ  »: َقػاؿَ  ثُػ

ْز، ِبالنَّػػاسِ  َصػػمَّى َمػػا َفػػَأيُُّكـْ  ػػِعيفَ  ِفػػيِيـُ  َفػػِإفَّ  َفْمَيَتَجػػوَّ  َعَمػػى ، كعميػػو فإنػػو َيِجػػبُ (2) «الَحاَجػػةِ  َوَذا َوالَكِبيػػرَ  الضَّ
َماـِ  زُ  َصبَلةً  ُيَصمِّيَ  َأفْ  اإْلِ ـْ  َعَمى َيُشقُّ  اَل  ِبَحْيثُ  ِفيَيا َيَتَجكَّ َأَحِدِى

(3). 

كمػف صػػكر مراعػػاة حػػاؿ الضػػعفاء كالمكمػػكميف: أف ال نْجػػَرح مشػػاعرىـ بكػػبلـ سػػيِّئ، أك أفعػػاؿ تػػنقص       
 اْلَحْمػدُ : َفَيُقػوؿُ  ُمْبَتًمػى َيػَرى  َرُجل   ِمفْ  َما »: َقاؿَ  ،َأِبيِو  َعفْ  ُعَمَر، ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  ْبفِ  َساِلـِ  مف قدرىـ، فَعفْ 

َمِني ِبِو، اْبَتاَلؾَ  ِممَّا َعاَفاِني الَِّذي لِلَِّ   َذِلػؾَ  ِمػفْ  ّللاَُّ  َعاَفػاهُ  ِإالَّ  َتْفِضػياًل، َخْمِقػوِ  ِمػفْ  َكِثيػر   َوَعَمػى َعَمْيػَؾ، َوَفضَّ
 َعًمػى، َأكْ  ُمْفِرٍط، ُطكؿٍ  َأكْ  َفاِحٍش، أَك ِقَصرٍ  َكَبَرٍص، َبَدِنيًٍّا؛ ، سكاء كاف الببلُء أْمراً (4) «َكافَ  َما َكاِئًنا اْلَباَلءِ 

                                                           

، )ج (1) ِبيِّ بَلَة ِعْنَد ُبَكاِء الصَّ  (.709( ح )143/ ص1البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اأَلَذاِف، َباُب َمْف َأَخفَّ الصَّ
ػػُجكِد، )ج البخػػارؼ، صػػحيح البخػػارؼ، (2) ُكػػكِع َكالسُّ ـِ الرُّ ْتَمػػا ـِ، َكاِ  ـِ ِفػػي الِقَيػػا ( ح 142/ ص1ِكتَػػاُب اأَلَذاف، َبػػاُب َتْخِفيػػِف اإِلَمػػا
(702.) 

 (.235/ ص1التجيبي، المنتقى شرح المكطأ )ج (3)
 (.29736( ح )93/ ص6ابف أبي شيبة، مصنف ابف أبي شيبة، كتاب الدعاء، الرَُّجُل َيَرػ اْلُمْبَتَمى َما َيْدُعك ِبِو، )ج (4)

َثَناسند الحديث:             ، ِديَنػارٍ  ْبػفِ  َعْمػِرك َعػفْ  ُعَميَّػَة، اْبػفُ  ِإْسَماِعيلُ  َحدَّ  َعػفْ  ُعَمػَر، ْبػفِ  َّللاَِّ  َعْبػدِ  ْبػفِ  َسػاِلـِ  َعػفْ  اْلَقْيَرَمػاِنيِّ
 .َأِبيوِ 

(، عف عبد هللا بف أحمد األصبياني، عف دمحم 259/ص1: أخرجو أبك نعيـ في تاريخ أصبياف )جتخريج الحديث           
 بف يحيى، عف إسحاؽ بف الفيض، عف ميراف بف أبي عمر، عف سفياف، عف أيكب السختياني بو )بنحكه(.

 إسناده صحيح. الحكـ عمى اإلسناد:          
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ـٍ، ِفْسٍق، ِبَنْحِك؛ ِديِنيَّاً  َأكْ  َكَنْحِكَىا، َيٍد، اْعِكَجاجِ  َأكِ  َعَرٍج، َأكْ   ُيقػاؿ أف ، فينبغي(1)َكَغْيِرَىا  َكُكْفٍر، َكِبْدَعٍة، َكُظْم
ع بحيػػث سػػراً  الػػذكر ىػػذا  يخػػف لػػـ إف فُيسػػِمعو معصػػية بميَّتػػو يكػػكف  أف إال المبتمػػى، َيسػػَمَعو كال نفسػػو، ُيسػػمِّ

 ، كذلؾ مراعاًة لمشاعره المكمكمة، كىذا مف األدب الرفيع، كاألخبلؽ الحسنة. (2)مفسدة 

 عػػف سػػبِّ األمػػكات؛ لمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف إيػػذاٍء ألىمػػييـ أك قػػرابتيـ األحيػػاء، فَعػػفْ  ككػػذلؾ نيػػى النبػػي      
ُموا َمػا ِإَلػى َأْفَضػْوا َقػدْ  َفػِإنَُّيـْ  اأَلْمػَواَت، َتُسبُّوا الَ  »: النَِّبػيُّ  َقاؿَ : َقاَلْت  َعْنَيا، َّللاَُّ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  ، (3) «َقػدَّ

يػذاء النبػي  يؤذيػو، ذلػؾ ألف نقػص فيػو بمػا النبػي  أبػكؼ  ذكػر كمف ذلؾ جاء حرمػة أعمػـ  كهللا كفػر كا 
(4). 

ثـ إف العبرة ليست بسبِّ األمكات، إنما باجتناب ما كاف مف منكٍر فعمكه، كاتباع مػا كػاف مػف معػركؼ      
 لِزمكه، عندئٍذ تسمك النفس عف كل الدنايا، كترقى إلى أرفع الدرجات.

 .المالطفة: الثاني المقصد

مًا لكل قيـ العطف كالرأفة كالخير بيف النػاس، كلػـ يميِّػز بػيف أحػد مػنيـ إال بػالتقكػ،       جاء اإلسبلـ مدعِّ
فحفػػػع حقػػػكؽ الضػػػعفاء، كراعػػػى نفػػػكس المكمػػػكميف، كجعػػػل مػػػف ذلػػػؾ مبلطفػػػتيـ بػػػالقكؿ الطيػػػب، كالمعاممػػػة 

هللِا  َرُسػػكؿُ  َقػػاؿَ : َقػػاؿَ  ،ُىَرْيػػَرَة  يَأِبػػ فَعػػفْ  الحسػػنة، كاألخػػبلؽ الكريمػػة، كىػػذا مػػا ينفػػع اإلنسػػاف بعػػد مماتػػو،
 :«  ُاْلُمْؤِمف ، ِعيِف، اْلُمْؤِمفِ  ِمفَ  للاِ  ِإَلى َوَأَحبُّ  َخْيرٌ  اْلَقِويُّ  َيْنَفُعػَؾ، َمػا َعَمػى اْحِرْص  َخْيٌر، ُكلّ   َوِفي الضَّ

فْ  َتْعَجْز، َواَل  ِباللِ  َواْسَتِعفْ  ي َلوْ  َتُقلْ  َفاَل  َشْيٌء، َأَصاَبؾَ  َواِ   َوَمػا للاِ  َقػَدرُ  ُقػلْ  َوَلِكػفْ  َوَكػَذا، َكػَذا َكػافَ  َفَعْمػتُ  َأنِّ
ْيَطافِ  َعَملَ  َتْفَت ُ  َلوْ  َفِإفَّ  َفَعَل، َشاءَ   . (5) «الشَّ

كممػػا ينفػػع النػػاس فػػي الػػدنيا كاآلخػػرة تمطُّفيػػـ مػػع الضػػعفاء كالمسػػاكيف، كالحنػػك عمػػييـ، فػػإف فػػي ذلػػؾ      
ػػق أكاصػػر كحفظػػًا لمشػػاعرىـ، كىػػذا ممػػا يعػػزِّ ، مكاسػػاًة لجراحػػاتيـ ز العبلقػػات االجتماعيػػة بػػيف النػػاس، كيعمِّ

مة كالمكدة بينيـ، كىذا ما حثَّ عميو النبي   ،َسػُمَرَة  ْبػفِ  َجاِبرِ  كما كاف مف أخبلقو الكريمة، فَعفْ  الصِّ

                                                           

 (.1686/ ص4المبل القارؼ، مرقاة المفاتيح )ج (1)
 (.130/ ص6المناكؼ، فيض القدير )ج (2)
 (.1393( ح )104/ ص2البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الَجَناِئز، َباُب َما ُيْنَيى ِمْف َسبِّ اأَلْمَكاِت، )ج (3)
 (.398/ ص6المناكؼ، فيض القدير )ج (4)
ِ، )ج مسػػمـ، كتػػاب اْلَقػػَدِر، َبػػاٌب ِفػػي اأْلَْمػػِر ِبػػاْلُقكَِّة َكتَػػْرِؾ اْلَعْجػػِز َكااِلْسػػِتَعاَنِة ِبػػاِ َكَتْفػػِكيِض اْلَمَقػػاِديرِ  مسػػمـ، صػػحيح (5) / 4َّللَّ
 (.2664( ح )2052ص
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َـّ  اأْلُوَلى، َصاَلةَ   للاِ  َرُسوؿِ  َمعَ  َصمَّْيتُ  »: َقاؿَ   َفَجَعػلَ  ِوْلػَداٌف، َفاْسَتْقَبَموُ  َمَعُو، َوَخَرْجتُ  َأْىِموِ  ِإَلى َخَرجَ  ُث
يْ  َيْمَسػػ ُ  ػػا: َقػػاؿَ  َواِحػػًدا، َواِحػػًدا َأَحػػِدِىـْ  َخػػدَّ ي، َفَمَسػػ َ  َأَنػػا َوَأمَّ  َكَأنََّمػػا ِريًحػػا َأوْ  َبػػْرًدا ِلَيػػِدهِ  َفَوَجػػْدتُ : َقػػاؿَ  َخػػدِّ
 .، كىذا مف لطفو كتكاضعو (2) «َعطَّار   (1)ُجْؤَنِة  ِمفْ  َأْخَرَجَيا

 َفػػِإفَّ  ِبػػالمُّْطِف، النَّػػاسِ  ُمَعاَمَمػػةِ  ِمػػفْ  َأْنَفػػعُ  ِلْمَقْمػػبِ  كَلػػْيَس "كمبلطفػػة النػػاس تزيػػد مػػف كدىػػـ، كتػػدفع شػػرىـ،       
َتوُ  َفَتْكِسبُ  َأْجَنِبيّّ  ِإمَّا: ِبَذِلؾَ  النَّاسِ  ُمَعاَمَمةَ  مَّا َكَمَحبََّتُو، َمَكدَّ َتُو، ُصْحَبَتوُ  َفَتْسَتِديـُ  َكَحِبيبٌ  َصاِحبٌ  َكاِ  مَّا َكَمَكدَّ  َكاِ 
 اْحِتَماِلػػػؾَ  ُدكفَ  ِبػػػوِ  ُلْطِفػػػؾَ  ِلَمَضػػػضِ  اْحِتَماُلػػػؾَ  َكَيُكػػػكفُ  َشػػػرَُّه، َكَتْسػػػَتْكِفي َجْمَرتَػػػوُ  ِبُمْطِفػػػؾَ  َفُتْطِفػػػئُ  َكُمػػػْبِغٌض  َعػػػُدكّّ 
، كىػذا يعُظػـ عنػدما يكػكف فػي حػقِّ الضػعفاء كالمكمػكميف، (3) "ِبػوِ  فِ َكاْلُعنْ  َعَمْيوِ  اْلِغْمَظةِ  ِمفَ  َيَناُلؾَ  َما ِلَضَررِ 

يجػالس الضػعفاء كالمكمػكميف، كيػداعبيـ، كيتمطَّػف   السػيما حينمػا يغفػل عػنيـ النػاس، كقػد كػاف النبػي 
ـٍ،  هللاِ  َرُسػػكؿُ  َفػػُأِتيَ  اْمػػَرأٌَة،  هللاِ  َرُسػػكؿِ  َعَمػػى َدَخَمػػْت : َعاِئَشػػَة، َقاَلػػْت  إلػػييـ، كيقػػرِّبيـ منػػو، فَعػػفْ   ِبَطَعػػا

       : هللِا  َرُسػػػكؿُ  َفَقػػػاؿَ  َيػػػَدْيَؾ، َتْغُمػػػْر  اَل  هللاِ  َرُسػػػكؿَ  َيػػػا: َفُقْمػػػتُ  َيػػػَدْيَيا، َبػػػْيفَ  َكَيَضػػػعُ  الطََّعػػػاـِ  ِمػػػفَ  َيْأُكػػػلُ  َفَجَعػػػلَ 
فَّ  َخِديَجػَة، َأيَّػاـَ  َتْأِتيَنػا َكاَنػْت  َىِذهِ  ِإفَّ  » يَمػافِ  ِمػفَ  اْلَعْيػدِ  ِحِفػعَ  َأوْ  اْلَعْيػِد، ُحْسػفَ  َواِ  ، كال يحفػع الػكدَّ (4) «اإلِْ

 كالفضل إال أىل الفضل، كال يتمطَّف إلى الناس إال ذك القمب الرحيـ، كاإليماف الكبير.

                                                           

ّـِ: الَّتي ُيَعّد ِفيَيا الّطيُب كُيْحَرز. انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج (1)  (.318/ ص1الُجكَنة ِبالضَّ
( ح 1814/ ص4بػػػػاب طيػػػػب رائحػػػػة النبػػػػي كلػػػػيف مسػػػػو كالتبػػػػرؾ بمسػػػػحو )ج، كتػػػػاب الفضػػػػائل، مسػػػػمـ، صػػػػحيح مسػػػػمـ (2)
(2329.) 

 (.478ص/ 2ابف القيـ، مدارج السالكيف )ج(3) 
 (. 40( ح )62/ ص1الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج (4)

َثَناسند الحديث:            دُ  اْلَعبَّاسِ  َأُبك َحدَّ ، ِإْسَحاؽَ  ْبفُ  ُمَحمَّدُ  ثنا َيْعُقكَب، ْبفُ  ُمَحمَّ َغاِنيُّ ـٍ، َأُبػك ثنا الصَّ  ْبػفُ  َصػاِلحُ  ثنػا َعاِصػ
، ـَ  َعاِئَشَة. َعفْ  ُمَمْيَكَة، َأِبي اْبفِ  َعفِ  ُرْسُت

(، عػػف عمػػي بػػف عبػػد العزيػػز، عػػف 23( ح )14/ ص23أخرجػػو الطبرانػػي فػػي معجمػػو الكبيػػر )ج تخػػريج الحػػديث:         
سعيد بف عبدالرحمف المخزكمي، عف سفياف بػف عيينػة، عػف عبػد الكاحػد بػف أيمػف، عػف عبػدهللا بػف أبػي نجػيح  بػو )بنحػكه(. 

(، كبلىمػػػا مػػػف 182( ح )74/ ص1(، كالبييقػػػي فػػػي اآلداب )ج971) ( ح102/ ص2كأخرجػػػو القضػػػاعي فػػػي مسػػػنده )ج
 .(بألفاظ متقاربة)طريق صالح بف رستـ بو 

 ابف قاؿ كما الخطأ كثير صدكؽ  كىك، رستـ بف صالح فيو ألف، لغيره صحيح الحديث إسناد الحكـ عمى اإلسناد:          
كلػيس لػو عمػة.  ةعمػى االحتجػاج بػو فػي أحاديػث كثيػر  اتفقػاقاؿ الحاكـ: ىذا حديث صحيح عمى شػرط الشػيخيف فقػد ، ك حجر

، (143/ ص4عمػػػى شػػػرطيما كليسػػػت لػػػو عمػػػة. انظػػػر ترجمتػػػو: تػػػاريخ الػػػدكرؼ البػػػف معػػػيف )ج :قػػػاؿ الػػػذىبي فػػػي التمخػػػيص
معرفػة الثقػات  (،546/ ص1عبػدهللا )جو ركايػة ابنػ -(، العمل كمعرفػة الرجػاؿ114سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني )ص

(، 50/ ص13(، تيػػذيب الكمػػاؿ )ج457/ ص6الثقػػات البػػف حبػػاف )ج (،403/ ص4الجػػرح كالتعػػديل)ج (،463/ ص1)ج
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 المقصد الثالث: الشفقة.

ا إلػى الشفقة ِرقٌة في القمب، كخشكٌع فػي الػنفس، تبنػي جػيبًل متراحمػًا، كمجتمعػًا متماسػكًا، يتعػدػ نفعيػ     
 جميع الكائنات، كىي سبٌب في االلتفات كاالىتماـ بضعفاء المسمميف كالمكمكميف منيـ. 

 الخائف مف برحمة خكؼ كىك الخكؼ، ِرقَّة اإلْشَفاؽ : »القيِّـ ابف كىي ألطُف الرحمة كأرُقيا، كما قاؿ     
 ، كىػػي(1) «كأرقُّيػػا الرَّحمػػة ألطػػف فإنَّيػػا الرَّحمػػة، إلػػى الرَّأفػػة نسػػبة الخػػكؼ، إلػػى فنسػػبتو عميػػو، ُيخػػاؼ لمػػف

ػػػَفَقة عمػػػى الخمػػػق عػػػف ُسػػػئل عنػػػدما- الجنيػػػد ، كقػػػاؿ(2)النػػػاس  عػػػف المكػػػركه إزالػػػة إلػػػى اليمػػػة صػػػرؼ          :-الشَّ

ميـ كال َيْطُمُبكَف، َما َنْفِسؾَ  ِمفْ  ُتْعِطيِيـْ  »  . (3) «َيْعَمُمكفَ  اَل  ِبَما ُتَخاِطْبُيـْ  َكاَل  يطيقكف، ال ما تحمِّ

      َقػػػاؿَ : َقػػػاؿَ  ، ُىَرْيػػػَرةَ  َأِبػػػي خيػػػر المشػػػفقيف، كمػػػف بعػػػده صػػػحابتو الكػػػراـ، فَعػػػفْ  كقػػػد كػػػاف النبػػػي      
ِ  َرُسكؿُ  ـْ .. ِلْمَوَلدِ  اْلَواِلدِ  ِمْثلُ  َلُكـْ  َأَنا ِإنََّما »: َّللاَّ  . (4) « ُأَعمُِّمُك

بػػالمؤمنيف أف دلَّيػػـ عمػػى طريػػق اليدايػػة كاالسػػتقامة، فكػػاف أفػػرح النػػاس بيػػدايتيـ مػػف  كمػػف شػػفقتو      
 بػذلؾ  هللا رسػكؿ سػركر كفػى » أنفسيـ، كلذلؾ في حادثة الثبلثة الذيف خمِّفكا يكـ تبكؾ، يقكؿ ابف القيـ:

                                                                                                                                                                                     

(. كقػد تابعػو عبػد الكاحػد بػف 272(، تقريب التيػذيب )ص 457/ص1ىدؼ السارؼ )ج (،294/ ص2ميزاف االعتداؿ )ج= 
 (. 366تقريب التيذيب، )ص  أيمف متابعة قاصرة كىك ثقة، كبقية رجاؿ اإلسناد ثقات. انظر: ابف حجر،

 (.514/ ص1ابف القيـ، مدارج السالكيف )ج (1)
 (.127/ ص1الجرجاني، التعريفات )ج (2)
 (.10/424( البييقي، شعب اإليماف )(3

ْكِث، )ج (4)  (.40( ح )38/ ص1النسائي، سنف النسائي، ِكَتاُب الطََّياَرِة، باب النَّْيُي َعِف ااِلْسِتَطاَبِة ِبالرَّ
ػِد ْبػِف َعْجػبَلَف َقػاَؿ: سند الحديث:           َثَنا َيْحَيػى َيْعِنػى اْبػَف َسػِعيٍد، َعػْف ُمَحمَّ ـَ َقػاَؿ: َحػدَّ َأْخَبَرِنػي  َأْخَبَرَنا َيْعُقػكُب ْبػُف ِإْبػَراِىي

 اْلَقْعَقاُع، َعْف َأِبي َصاِلٍح، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة.
بػف ا(، عػف دمحم بػف الصػباح، عػف سػفياف 313( ح )114/ ص1أخرجػو ابػف ماجػو فػي سػننو )ج تخريج الحػديث:          

(، مػف طريػق زكريػا بػف عػدؼ، عػف ابػف المبػارؾ بػو 701( ح )533/ ص1عيينة بو )بنحكه(. كأخرجو الدارمي في سػننو )ج
 )بألفاظ متقاربة(.

عجػػبلف صػػدكؽ حسػػف الحػػديث، مخػػتمط فػػي أحاديػػث  إسػػناد الحػػديث حسػػف، ألف فيػػو دمحم بػػف الحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:         
سعيد المقبرؼ مف حديث أبي ىريرة، أما ىذا اإلسناد فيك طريػق القعقػاع بػف حكػيـ، عػف أبػي صػالح، عػف أبػي ىريػرة، كعميػو 

/ 5فػػػإف اخػػػتبلط ابػػػف عجػػػبلف فػػػي ىػػػذا اإلسػػػناد ال يضػػػر، كبقيػػػة رجػػػاؿ اإلسػػػناد ثقػػػات. انظػػػر ترجمتػػػو: الطبقػػػات الكبػػػرػ )ج
(، 387/ ص7(، الثقػػات البػػف حبػػاف )ج248/ ص2(، معرفػػة الثقػػات )ج198/ ص1العمػػل كمعرفػػة الرجػػاؿ )ج(، 430ص

(. كقػػػػد حسػػػػنو الشػػػػيخ 496(، تقريػػػػب التيػػػػذيب )ص304/ ص9( ، تيػػػػذيب التيػػػػذيب )ج106/ ص26تيػػػػذيب الكمػػػػاؿ )ج
 (.84/  ص1األلباني رحمو هللا في صحيح النسائي )ج
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ػػَفَقة كمػػاؿ مػػف فيػػو هللا جعػػل مػػا عمػػى دليػػلٌ  كجيػػو كاسػػتنارة بػػو كفرحػػو ػػة عمػػى الشَّ  كالرَّأفػػة، بيػػـ كالرَّحمػػة ،األمَّ
بشػػفقتو كرحمتػػو عمػػى أمتػػو  ، فػػكرَّث النبػػي (1) «كصػػاحبيو  كعػػب فػػرح مػػف أعظػػـ كػػاف فرحػػو لعػػلَّ  حتػػى

دسػػتكرًا سػػارت عميػػو، فكانػػت شػػفقة اإلمػػاـ برعيتػػو، كالكالػػد بػػأكالده، كالجػػار بجػػاره، كالنػػاس بعضػػيـ بػػبعض، 
  النَِّبػيِّ  أف ، َأِبػك ُىَرْيػَرةَ  السيما عمى الضعفاء منيـ، فجعل بذلؾ الخيرية كالسؤدد، كمػف ذلػؾ مػا ركاه

، ِنَساءِ  َصاِل ُ  اإِلِبلَ  َرِكْبفَ  ِنَساء   َخْيرُ  »: َقاؿَ   َذاتِ  ِفػي َزْوج   َعَمػى َوَأْرَعػاهُ  ِصَغرِِه، ِفي َوَلد   َعَمى َأْحَناهُ  ُقَرْيش 
، كىػذه سػمة رقيقػة تبعػث فػي نفػكس األكالد البػرَّ عمػى مػف شػفق عمػييـ، فأكجبػت لصػاحبيا الحػب ( 2) «َيِدهِ 

ػَفَقةُ  َكَعبَلَمتُػوُ  ِإيَماًنػا َمْمُمػكءٌ  َفَقْمبٌ  ُظُركٌؼ، كالخيرية، ذلؾ أف اْلُقُمكبَ   ِبَمػا َكااِلْىِتَمػاـُ  اْلُمْسػِمِميفَ  َجِميػعِ  َعَمػى الشَّ
ـْ  َعَمى َكُمَعاَكَنُتُيـْ  ُيِيمُُّيـْ  ، حتى جعل حياتيـ رحمة، كدنيػاىـ جنػة، فعمَّػت النعمػة، كزاد الخيػر، (3)َمَصاِلِحِي
َـّ  »: هللِا  كؿُ َرسُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ،ُىَرْيَرَة  َأِبي كَعفْ   َأوْ  َسَبْبُتُو، اْلُمْسِمِميفَ  ِمفَ  َرُجل   َفَأيَُّما َبَشٌر، َأَنا ِإنََّما المُي
 . ُخُمقو  كجميل ُأمَّتو، عمى شفقتو ، كىذا مف كماؿ(4) «َوَرْحَمةً  َزَكاةً  َلوُ  َفاْجَعْمَيا َجَمْدُتُو، َأوْ  َلَعْنُتُو،

 .الخدمة: الرابع المقصد

إف مفيػػكـ الخدمػػة عػػاّـّ ككبيػػر، كىػػي مػػف صػػنائع المعػػركؼ التػػي ُيحمػػد عمييػػا صػػاحبيا، ال سػػيما إف      
كانػت تمػػسُّ الضػػعفاء كالمكمػكميف، كإرشػػادىـ إلػػى ُسػػُبل النجػاة كالِغَنػػى، أك تنفيػػذ مصػالح ليػػـ تسػػدُّ ثغػػراتيـ، 

، أك صػناعة لطعػاميـ، كىػذا مػف كتداكؼ جراحاتيـ، أك الكقػكؼ عمػى راحػتيـ كسػعادتيـ مػف مػداكاة آلالميػـ
 .المكاساة، كمف التكاضع كالِبرَّ  أكجو

 النَِّبػيُّ  َكػافَ  َمػا َعاِئَشػةَ  َسػَأْلتُ الذؼ كاف يقـك عمػى خدمػة أىمػو، فقػد  كخير قدكة في ذلؾ رسكؿ هللا       
  ُػبَلةُ  َحَضػَرتِ  َفػِإَذا - أَْىِمػوِ  ِخْدَمػةَ  َتْعِنػي - أَْىِمػوِ  ِمْيَنػةِ  ِفػي َيُكػكفُ  َكػافَ : »َقاَلػْت  َبْيِتػِو  ِفي َيْصَنع  َخػَرجَ  الصَّ

                                                           

 (.512/ ص3ابف القيـ، زاد المعاد )ج (1)
َساِء َخْيٌر، َكَمػا ُيْسػَتَحبُّ َأْف َيَتخَ  (2) َكاِح، َباُب ِإَلى َمْف َيْنِكُح، َكَأؼُّ النِّ يَّػَر ِلُنَطِفػِو ِمػْف َغْيػِر البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب النِّ

 (.5082( ح )6/ ص7ِإيَجاٍب، )ج
 (.377/ ص10أبك نعيـ األصبياني، حمية األكلياء، )ج (3)
َمِة َكاآْلَداِب، َباُب َمْف َلَعَنُو النَِّبيُّ مسمـ، ص (4) ، َأْك َسبَُّو، َأْك َدَعا َعَمْيِو، َكَلْيَس ُىَك أَْىبًل ِلَذِلَؾ، حيح مسمـ، كتاب اْلِبرِّ َكالصِّ

 (.2601( ح )2007/ ص4َكاَف َلُو َزَكاًة َكَأْجًرا َكَرْحَمًة، )ج
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ػػبَلةِ  ِإَلػػى فأسػػس ألتباعػػو مػػنيج حيػػاة يسػػيركف عميػػو ممكػػكا بػػو قمػػكب العبػػاد، فكيػػف إذا كانػػت ىػػذه ، (1) «الصَّ
  .الخدمة مع أخص الناس كأكالىـ كما كاف يصنع النبي 

يقُ  َبْكػػرٍ  فيػػذا َأُبػػك بنػػى بعػػده جػػيبًل تربػػى عمػػى ىػػذه األخػػبلؽ،قػػد ك        ػػدِّ الػػذؼ تربَّػػى فػػي مدرسػػة   الصِّ
، َلمَّا ِلْمَحيِّ  النبكة، كاف َيْحِمبُ  ـْ  َكَقػدْ  ِعَيػاال ِلػي َفػِإفَّ  ِزيػُدكِني: َفَقػاؿَ  َأْلَفػْيِف، َلػوُ  َبْكػٍر َجَعُمػكا َأُبػك اْسػُتْخِمفَ  أَْغَناَمُي

، ِلْمَحػػيِّ  َيْحِمػػبُ  َكَكػػافَ خمسػػمائة،  فػػزادكه: قػػاؿ التجػػارة، عػػف َشػػَغْمُتُمكِني ـْ ػػا أَْغَنػػاَمُي  ِمػػفَ  َجاِرَيػػةٌ  َقاَلػػْت  ُبكِيػػعَ  َفَممَّ
، َبَمى: َفَقاؿَ  َبْكٍر، َأُبك َفَسِمَعَيا َداِرَنا، َمَناِتحَ  َلَنا َتْحِمبُ  ال اآَلفَ : اْلَحيِّ  ـْ  ال َأفْ  أَلْرُجػك َكَأنِّي ِلَعْمِرؼ أَلْحِمَبنََّيا َلُك
 .(2)َلُيـْ  َيْحِمبُ  َفَكافَ  َعَمْيِو، ُكْنتُ  ُخُمقٍ  َعفْ  ِفيوِ  َدَخْمتُ  َما ُيَغيُِّرِني

ابتػػػػداء مػػػػف الخمفػػػػاء الراشػػػػديف نيايػػػػة عنػػػػد آخػػػػر  كصػػػػكر الخدمػػػػة كثيػػػػرة مػػػػف صػػػػحابة رسػػػػكؿ هللا       
الػػػػذؼ ربػػػػاىـ عمػػػػى خدمػػػػة الضػػػػعفاء  صػػػػحابي، ذلػػػػؾ ألنيػػػػـ اسػػػػتقكا شػػػػراب ىػػػػذا اليػػػػدػ مػػػػف رسػػػػكؿ هللا 

لػـ تمػنعيـ انشػغاالتيـ ، حتػى أنيػـ ح ذلػؾ سػجية عنػدىـ كيعػاب عمػى مانعيػا أشػد العيػبكالمكمكميف، فأصب
بعػدىـ، حتػى فػي أصػعب الظػركؼ في أمكر المسمميف مػف خدمػة الضػعفاء كالمكمػكميف، فكػانكا القػدكة لَمػْف 

حػى إلػى المحػف، كػانكا يقكمػكف عمػى خدمػة المكمػكميف الػذيف ُأصػيبكا فػي المعػارؾ، كردِّ الشػيداء كالجر  كأشدّ 
َبيِّعِ  ، فَعفِ مدينة رسكؿ هللا  ٍذ، ِبْنتِ  الرُّ ، َفَنْسػِقي ، النَِّبػيِّ  َمعَ  َنْغُزو ُكنَّا »: َقاَلْت  ُمَعكِّ ، الَقػْوـَ ـْ  َوَنْخػُدُمُي

 مػف لَنػْكع اْلَغػْزك ِفػي ِبالنَسػاء اْلُخُركج َجَكاز عمى دِليل اْلحِديث ، كِفي(3) «الَمِديَنةِ  ِإَلى َوالَقْتَمى الَجْرَحى َوَنُردُّ 
ْفػػق  َفػػبَل  أسػػنانيف، كحداثػػة لجمػػاِلِيف، فتنػػتُيف َخػػاؼَ  أكْ  كقػػكتيـ، اْلَعػػدك َكْثػػَرة َعَمػػْيِيفَّ  َخػػاؼَ  فػػِإف كالخدمػػة، الرِّ
، كقػػد ، مػػا احتسػػب ذلػػؾ عنػػد هللا الثػػكابعمػػى الصػػبر، كتزيػػد مػػف . كىػػذه الخدمػػة ُتربَّػػي (4)ِبيػػف  يخػػرجُ 

السبلـ مثااًل رائعًا فػي الصػبر عمػى خدمػة زكجيػا الػذؼ ابتمػي بػبلًء عظيمػًا ضربت زكجة سيدنا أيكب عميو 
 ِبػَأْمِرِه، َتُقػكـُ  َكاَنْت  َزْكَجِتِو، ِسَكػ  َعَمْيوِ  َيْحُنك َأَحدٌ  ِمَنيـ َيْبقَ  في جسده، كمالو، ككلده، حتى عافو الناس، َكَلـْ 

                                                           

بَلُة َفَخَرَج، )(1  .(676)( ح 1/136( البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اأَلَذاِف، َباٌب: َمْف َكاَف ِفي َحاَجِة أَْىِمِو َفُأِقيَمِت الصَّ

/ 4(. كقػػػد ذكرىػػػا ابػػػف الجػػػكزؼ فػػػي المنػػػتظـ فػػػي تػػػاريخ الممػػػكؾ كاألمػػػـ )ج138/ ص3الطبقػػػات الكبػػػرػ )ج ،ابػػػف سػػػعد (2)
 (. 72ص

 .َأِبيوِ  َعفْ  َمْيُمكفٍ  ْبفِ  َعْمِرك َعفْ  َعيَّاشٍ  ْبفُ  َبْكرِ  َأُبك َأْخَبَرَنا: َقاؿَ  ُيكُنَس  ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  ْبفُ  َأْحَمدُ  َأْخَبَرَنا لحديث:سند ا           
َسػػػاِء الَجْرَحػػػى َكالَقْتَمػػػى ِإَلػػػى الَمِديَنػػػِة، )ج (3) ػػػَيِر، َبػػػاُب َردِّ النِّ ( ح 34/ ص4البخػػػارؼ، صػػػحيح البخػػػارؼ، ِكتَػػػاُب الِجَيػػػاِد َكالسِّ
(2883.) 

 إسناده صحيح. الحكـ عمى اإلسناد:          
 (.13/ ص11البغكؼ، شرح السنة )ج (4)
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. كال شؾَّ أف خدمة الضعفاء كالمكمكميف يحتاج إلػى (1)َأْجِمِو  ِمفْ  النَّاَس  َتْخِدـُ  َفَصاَرْت  اْحَتاَجْت  ِإنََّيا: َكُيَقاؿُ 
 صبر عظيـ، كالصبر عمى االبتبلء مف أعمى درجات اإليماف.

 .اإلعانة: الخامس المقصد

إف إعانة المحتاجيف، كمساعدة المكمكميف، مف جميل القربػات، كعظػيـ الصػالحات، كىػي مسػاندة ليػـ      
ىر.  مف معتركات الحياة كشدائد الدَّ

 النَِّبػيِّ  أف أبػي مكسػى األشػعرؼ  َعػفِ ف كىي َمعمـٌ مف مفردات المعػركؼ الػذؼ يػدفع إلػى المكاسػاة،      
  َـ   ُكلِّ  َعَمى»: َقاؿ ؽُ  َنْفَسوُ  َفَيْنَفعُ  ِبَيَدْيوِ  َيْعَتِملُ » َقػاؿَ  َيِجْد  َلـْ  ِإفْ  َأَرَأْيتَ : ِقيلَ  «َصَدَقةٌ  ُمْسِم  َقػاؿَ  «َوَيَتَصػدَّ
: َقػػاؿَ  َيْسػػَتِطْع  َلػػـْ  ِإفْ  َأَرَأْيػػتَ : َلػػوُ  ِقيػػلَ  َقػػاؿَ  «اْلَمْمُيػػوؼَ  اْلَحاَجػػةِ  َذا ُيِعػػيفُ »: َقػػاؿَ  َيْسػػَتِطْع  َلػػـْ  ِإفْ  َأَرَأْيػػتَ : ِقيػػلَ 
، َعفِ  ُيْمِسؾُ »: َقاؿَ  َيْفَعْل  َلـْ  ِإفْ  َأَرَأْيتَ : َقاؿَ  «اْلَخْيرِ  َأوِ  ِباْلَمْعُروؼِ  َيْأُمرُ » رِّ  .(2) «َصَدَقةٌ  َفِإنََّيا الشَّ

 ْبػفِ  إلػى إعانػة المسػمـ بػأؼِّ كسػيمة كانػت، السػيما الضػعفاء كالمكمػكميف، فعػف َجػاِبرِ  كلقد أرشدنا النبي   
َبْيػرِ  َأُبك َقاؿَ  َعْمٍرك، ِلَبِني اْلَحيَّةِ  ُرْقَيةِ  ِفي  النَِّبيُّ  َأْرَخَص : َيُقكؿُ  ،هللِا  َعْبدِ   َعْبػدِ  ْبػفَ  َجػاِبرَ  َكَسػِمْعتُ : الزُّ
 َأْرِقػػي  هللاِ  َرُسػكؿَ  َيػػا: َرُجػلٌ  َفَقػػاؿَ  ، هللاِ  َرُسػكؿِ  َمػػعَ  ُجُمػكٌس  َكَنْحػػفُ  َعْقػَرٌب، ِمنَّػػا َرُجػبًل  َلػػَدَغْت : َيُقػكؿُ  هللِا 
ف كػاف الحػديث (3) «َفْمَيْفَعلْ  َأَخاهُ  َيْنَفعَ  َأفْ  ِمْنُكـْ  اْسَتَطاعَ  َمفِ  »: َقاؿَ  ، كىػذه إعانػٌة لممرضػى كالمكمػكميف، كا 

يتعدػ ذلػؾ، ألف النفػع عػاـ، كعميػو فػإفَّ كػل مػِف اسػتطاع أف ينفػع المسػمـ بػأؼِّ نفػع فميفعػل، كىػذا مػف البػرَّ 
قالٍة لمعثػرات، كىػذا حػٌق مػف حقػكؽ األخػكة، حتػى  كالمعركؼ، لما فيو مف زالٍة لمثغرات، كا  كشٍف لمكربات، كا 

َمفِ  بعض َكافَ  دُ  ِبَحػاَجِتِيـْ  َيُقػكـُ  َسػَنًة، َأْرَبِعػيفَ  َمْكِتػوِ  َبْعػدَ  َكَأْكاَلَدهُ  َأِخيػوِ  ِعَيػاؿَ  َيَتَفقَّدُ  َمفْ  السَّ  ِإَلػْيِيـْ  َيػْكـٍ  ُكػلَّ  َيتَػَردَّ
 ِفػػي َأِبػػيِيـ ِمػػفْ  َيػػَرْكا َلػػـْ  َمػػا ِمػػْنُيـْ  َيػػَرْكفَ  َكػػاُنكا َبػػلْ  َعْيَنػػُو، ِإالَّ  َأِبػػيِيـْ  ِمػػفْ  َيْفِقػػُدكفَ  اَل  َفَكػػاُنكا َماِلػػِو، ِمػػفْ  َكَيُمػػكُنُيـْ 
دُ  َأَحُدُىـْ  َكَكافَ  َحَياِتِو،  .(4)كُه َأخُ  َيْعِرُفوُ  اَل  َحْيثُ  ِمفْ  ِبَحاَجِتوِ  َيُقكـُ  َأِخيوِ  َدارِ  َبابِ  ِإَلى َيَتَردَّ

، كالػنفس الطػاىرة، كقػد كػاف        ف مف دكاعي إعانة الضعفاء كالمكمكميف الفطرة السػميمة، كالقمػب الحػيَّ كا 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     چ: ىػػذا حػػاؿ مكسػػى عميػػو السػػبلـ حػػيف سػػقى لممػػرأتيف، فقػػد قػػاؿ 

                                                           

 (.359ص/ 5بف كثير )جاانظر: ابف كثير، تفسير  (1)
َدَقِة َيَقُع َعَمى ُكلِّ َنْكٍع ِمَف اْلَمْعُركِؼ، )(2 ـَ الصَّ  .(1008)( ح 2/699( مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، َباُب َبَياِف َأفَّ اْس

ْقَيػػػِة ِمػػَف اْلَعػػْيِف َكالنَّْمَمػػػِة َكاْلُحَمػػِة َكالنَّْظػػػَرِة، )ج (3) ـِ، َبػػػاُب اْسػػِتْحَباِب الرُّ ػػبَل ( ح 1726/ ص4مسػػمـ، صػػحيح مسػػػمـ، كتػػاب السَّ
(2199.) 

 (.175/ ص2الغزالي، إحياء عمـك الديف )ج (4)
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ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  

 . [23-24القصص] چڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ      چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ 

ف صكر اإلعانة كثيرة، منيا: التكفُّل بشؤكف المرضى كالمصابيف، أك كفالة األيتاـ كالمحػركميف، أك       كا 
كء، سػكاء اإلنفاؽ عمى  الفقراء كالمساكيف، كغير ذلؾ، ككل ىذا مف صنائع المعركؼ التي تقي مصارع السُّ

في الدنيا، أك حيف ينتيي األجل، فتكػكف سػببًا فػي حسػف الخاتمػة، ككْسػمًا ألصػحاب المعػالي السػامية، َكقػد 
 إْظَيػارِ  َأكْ  َمْعػُركٍؼ، اْصػِطَناعِ  َأكْ  ْكُرَمػٍة،مَ  إْتَيػافِ  ِفي إالَّ  َسَرؼٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِفي : »اْلَعاِص  ْبفُ  َعْمُرك َقاؿَ 

 (.1) «ُمُركَءٍة 

عفاء، وبياف صمة ذات المطمب الثَّاني: ألفاظ  .بينيما العالقة بالضُّ
                                                                                               .الفقراءاألوؿ:  المقصد

إف الفقراء شػريحٌة فػي المجتمعػات يغفػل عنيػا أك يحتقرىػا كثيػر مػف النػاس، كالفقػراء ىػـ مػف الضػعفاء      
في ىذا البحث الجتماع القمة كالضعف  االذيف ال يجدكف شيئًا، كلعل ىذه الفئة ىي أكثر مف سنتحدث عني

                     كالمرض في ىذه الفئة.                                               

  الفقراء لغًة:                                                                                           

 كىػك الظَّيػر، فقػار مكسػكر: ، كالفقيػر(2)الِغَنػى ضػدُّ  كىػك -لغتػاف–كالُفْقػر  الَفْقر، كمف ذلؾ )فقر(، مف     
ة مف الظَّير مكسكر الفقير فكأفَّ  فقاره، انكسار أؼ الظَّير، انفقار مف مشتقّّ   .        (3)حاجتو  شدَّ

   الفقراء اصطالحًا:                                                                                      

، كالفقر أسكأ (4)عياليـ  كمؤكنة لمؤنتيـ، كالماؿ بالكمية، الكسب كفاء عدمٌي في عدـ مف فييـ كصفٌ      
 حااًل مف المسكنة كفي ىذا خبلؼ، كسيأتي بياف ذلؾ إف شاء هللا.                                             

 

                                                           

 (.310/ ص1ابف مفمح، اآلداب الشرعية كالمنح المرعية )ج (1)
 (.334/ ص13الزبيدؼ، تاج العركس )ج (2)

 (.443/ ص4ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج(3) 
 (.409/ ص1العسكرؼ، معجـ الفركؽ المغكية )ج(4) 
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  حد الفقر:                                                                                                        

 َقػْدرِ  ِفػي ُيػَؤثِّرُ  اَل  َتاِفػوٌ  َيِسيرٌ  َلوُ  َأكْ  ، َلوُ  َشْيءَ  اَل  الَِّذؼ ما ذىب إليو الشافعي إلى أف الَفِقير: ىكنختار      
 كال دراىػـ، عشػرة إلػى يػكـ كػل فػي يحتػاج كاف أف امرأ ، كمثالو:(1)كالعمل  الكسب عمى ضعفو َحاَجِتِو، مع

                                                              .(2)درىميف  أك درىما إال يجد

                                                                         بعض األدلة التي ذكرت الفقراء:

ڱ  ڱ  چ : الفقػػراء فػػي أكثػػر مػػف مكضػػع فػػي كتابػػو العزيػػز، كمنيػػا قكلػػو  لقػػد ذكػػر هللا      

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

، [273: البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة] چے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ھ  ھ   ھ  ے  
 فذكر مف صفاتيـ أنيـ ضعفاء ال يسألكف الناس شيئًا، فقرف الفقر بالضعف، كىذه عبلقة مباشرة. 

 .. َفػِإفْ »الػَيَمِف:  ِإَلػى َبَعثَػوُ  ِحػيفَ  َجَبػٍل  ْبػفِ  ِلُمَعػاذِ    َّللاَِّ  َرُسػكؿُ  َقػاؿَ : َقػاؿَ  ، َعبَّػاسٍ  اْبفِ  كَعفِ      
، َعَمػى َفُتػَردُّ  َأْغِنَياِئِيـْ  ِمفْ  ُتْؤَخذُ  َصَدَقةً  َعَمْيِيـْ  َفَرَض  َقدْ  ّللاََّ  َأفَّ  َفَأْخِبْرُىـْ  ِبَذِلَؾ، َلؾَ  َأَطاُعوا ُىـْ  ـْ  َفػِإفْ  ُفَقػَراِئِي
ـْ .. َوَكػػَراِئـَ  َفِإيَّػػاؾَ  ِبػػَذِلَؾ، َلػػؾَ  َأَطػػاُعوا ُىػػـْ  الػػذيف تصػػرؼ ليػػـ ، كىػػؤالء مػػف األصػػناؼ الثمانيػػة (3) « َأْمػػَواِلِي

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  :  الزكػػػػػػكات كالصػػػػػػػدقات، كمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ هللا

 التكبػػػػػػػػة:] چہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷    ﮸ 
60].                                  

                                                                                  .المساكيف: الثاني المقصد

ف كػاف ىنػاؾ أقػكاٌؿ ذكػرت       المساكيف مف الشرائح العريضة في الناس، كىـ أحسف حػااًل مػف الفقػراء، كا 
                     خبلؼ ذلؾ، كبالجممة: فإف الفقراء كالمساكيف مشترككف في الضعف كقمة الماؿ.

 

                                                           

 (.488/ ص8الماكردؼ، الحاكؼ الكبير )ج (1)
 (.230/ ص8ابف أبي الخير، البياف في مذىب اإلماـ الشافعي )ج (2)
َدَقِة ِمػَف اأَلْغِنَيػاِء َكتُػَردَّ ِفػي الُفَقػَراِء َحْيػُث َكػاُنكا، )جالبخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتا (3) َكاِة، َباُب َأْخِذ الصَّ ( 128/ ص2ُب الزَّ
 (.1496ح )
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  المساكيف لغًة:                                                                                             

 كمنػػو المسػػاكيف جمػػع مسػػكيف، كىػػك الػػذليل كالضػػعيف، كىػػك مػػف المسػػكنة كالتػػي َيػػُدكرُ  )سػػكف(،مػػف      
يِّئِة  كالحاؿِ  الماؿِ  كقمَّةِ  كالذلَّةِ  الُخُضكعِ  عمى مْعَناىا                                                    .(1)السَّ

                                                                                                               المساكيف اصطالحًا:

 الػذؼ المسػكيف كقيػل ِإف، (2) ِكَفاَيِتػوِ  َعَمػى َكَيْقَتِصػرُ  َحاَجِتػِو، ِفي ُيَؤثِّرُ  َما َلوُ  الَِّذؼ مفرد )مسكيف(، كُىكَ      
                        .(3)الفقير  مف حااًل  أحسف كىك ِإليو، يسكف شيئاً  لو كلكف يكفيو ما لو ليس

                                                                                                                                               حد المسكنة:

 دراىػـ، ثمانية يكـ كل في يجد كاف بأف كفايتو، مف مكقعا يقع ما كيجد يكفي المسكيف، ما يجد أف ال     
                                                                              .(4)رة عش إلى يحتاج كىك

 بعض األدلة في المساكيف:                                                                                   

كردت آيػػات كثيػػرة ُذكػػرت فييػػا المسػػاكيف، منيػػا مػػا ُذكػػر فييػػا الفقػػراء كالمسػػاكيف، مثػػل آيػػة مصػػارؼ      

كىذا يػدؿ عمػى اخػتبلؼ معناىمػا،  .[60 التكبة:] چ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀچ  ،الزكاة الثمانية
كمنيا ما كاف معناىا قريٌب مف معنى الفقراء مف الضعف، كقمة الماؿ، كشظف العػيش، كمػف اآليػات التػي 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ :ذكػػػرت المسػػػاكيف قػػػكؿ هللا 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 ِفػػي َيْكفػيِيـْ  َمػا َيِجػُدكفَ  اَل  الَّػِذيفَ : َكُىػػـُ  {َواْلَمَسػاِكيفَ } قػاؿ ابػف كثيػر: .[177البقػرة :] چ  ڦ  ڦ  ڦ
، َكِكْسػػَكِتِيـْ  ُقػػكِتِيـْ  ـْ ـْ  َحػػاَجُتُيـْ  ِبػػوِ  ُتَسػػدُّ  َمػػا َفُيْعُطػػكفَ  َكُسػػْكَناُى َكَخمَّػػُتُي

 هللاِ  َرُسػػكؿَ  َأفَّ  ،ُىَرْيػػَرَة  َأِبػػي . كَعػػفْ (5)
،  َهُ  النَّػػاِس، َعَمػػى َيُطػػوؼُ  الَّػػِذي الطَّػػوَّاؼِ  ِبَيػػَذا اْلِمْسػػِكيفُ  َلػػْيَس  »: َقػػاؿ  َوالتَّْمػػَرةُ  َوالمُّْقَمَتػػاِف، المُّْقَمػػةُ  َفَتػػُردُّ

                                                           

 (.201/ ص35الزبيدؼ، تاج العركس)ج (1)
 (.488/ ص8الماكردؼ، الحاكؼ الكبير )ج (2)
 (.3138/ ص5الحميرؼ، شمس العمـك )ج (3)

 (.230/ ص8البياف في مذىب اإلماـ الشافعي )جابف أبي الخير، (4) 
 (.487/ ص1ابف كثير، تفسير ابف كثير )ج (5)
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ؽَ  َلػػُو، ُيْفَطػػفُ  َواَل  ُيْغِنيػػِو، ِغًنػػى َيِجػػدُ  اَل  الَّػػِذي»: َقػػاؿَ  هللِا  َرُسػػكؿَ  َيػػا اْلِمْسػػِكيفُ  َفَمػػا َقػػاُلكا، «َوالتَّْمَرَتػػافِ   َفُيَتَصػػدَّ
، كفي ىػذا الحػديث ذّـّ لسػؤاؿ النػاس، ككمػا أف الفقػراء ال يسػألكف النػاس، (1) «َشْيًئا النَّاَس  َيْسَأؿُ  َواَل  َعَمْيِو،

ككػػذلؾ المسػػػاكيف فػػػإنيـ ال يسػػػألكف النػػاس أيضػػػًا، كفػػػي ىػػػذا البحػػػث سػػيتـ الحػػػديث عػػػف ىػػػاتيف الشػػػريحتيف 
   حاجة إلى التفريق بينيـ.لمقصكد كاحد، كمسمى لكاحد، لعدـ ال

                                                                                  .المحتاجوف : الثالث المقصد

                               المحتاجكف مف األصناؼ التي تدخل في الضعف، كقمة العيش، ككدر الحياة.     

                                                                                             المحتاجوف لغًة:
ْيِء  ِإَلى ااِلْضِطَرارُ  َكُىكَ  الحاجِة، مف الَحْكجُ : المَّْيث َقاؿَ  )حوج(،مف   َأْحكجَ  هللا، َكقد َأْحَكَجوُ  َتقكؿ ،(2)الشَّ
                                   .(4)كحائج  كمحِكج ُمْحَتاج ، كمنيا رجل(3)احَتاَج  ِإذا الرجلُ 

                                                                                   المحتاجوف اصطالحًا:

كقيل: بأف المطمكِب،  َمْبَمِغيـ َعف المحتاجيف ىـ المفتقركف إلى الشيء، كقيل: ىـ القاصركف  ِإفّ : قيل     
ُـّ  الحاَجةَ                                                                        . (5)الفقِر  مف أََع

 قمت: المحتاجوف ىـ الذيف افتقروا بعد غنى، واضطروا بعد كفاية.                                   

                                                               بعض األدلة التي ذكرت المحتاجيف:                  

لقػػد تعػػدَّدت اآليػػات كاألحاديػػث التػػي ذكػػرت المحتػػاجيف عمػػى اخػػتبلؼ أصػػنافيـ، كتنػػكع أحػػكاليـ، فعػػف      
 َحتَّػى َأِقػـْ : َفَقػاؿَ  ِفيَيػا، َأْسػَأُلوُ   هللاِ  َرُسكؿَ  َفَأَتْيتُ  ،(1)َحَماَلًة  َتَحمَّْمتُ : َقاؿَ  ،اْلِيبَلِليِّ  ُمَخاِرؽٍ  ْبفِ  َقِبيَصةَ 

                                                           

ُؽ َعَمْيػِو،  (1) َكاِة، َباُب اْلِمْسِكيِف الَِّذؼ اَل َيِجػُد ِغًنػى، َكاَل ُيْفَطػُف َلػُو َفُيَتَصػدَّ ( ح 719/ ص2)جمسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاب الزَّ
(1039.) 

 (.114/ ص2يس المغة )جابف فارس، معجـ مقاي (2)
 (.87/ ص5ابف األزىرؼ، تيذيب المغة )ج (3)
 (.414/ ص3ابف سيده، المخصص )ج (4)
 (.495/ ص5الزبيدؼ، تاج العركس )ج (5)
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َدَقُة، َتْأِتَيَنا َـّ : َقاؿَ  ِبَيا، َلؾَ  َفَنْأُمرَ  الصَّ ، َثاَلَثػة   أِلََحدِ  ِإالَّ  َتِحلُّ  اَل  اْلَمْسَأَلةَ  ِإفَّ  َقِبيَصةُ  َيا »:  َقػاؿَ  ُث  َتَحمَّػلَ  َرُجػل 
َـّ  ُيِصيَبَيا، َحتَّى اْلَمْسَأَلةُ  َلوُ  َفَحمَّْت  َحَماَلًة،  َلػوُ  َفَحمَّػْت  َماَلػُو، اْجَتاَحػْت  (2) َجاِئَحػةٌ  َأَصػاَبْتوُ  َوَرُجػلٌ  ُيْمِسػُؾ، ُث
 َيُقػوـَ  َحتَّػى (3) َفاَقػةٌ  َأَصػاَبْتوُ  َوَرُجػلٌ  - َعػْيش   ِمػفْ  ِسػَداًدا َقػاؿَ  َأوْ  - َعْيش   ِمفْ  ِقَواًما ُيِصيبَ  َحتَّى اْلَمْسَأَلةُ 
 ِمػفْ  (5)ِقَواًمػا  ُيِصيبَ  َحتَّى اْلَمْسَأَلةُ  َلوُ  َفَحمَّْت  َفاَقٌة، ُفاَلًنا َأَصاَبْت  َلَقدْ : َقْوِموِ  ِمفْ  (4)اْلِحَجا  َذِوي  ِمفْ  َثاَلَثةٌ 
 َصػاِحُبَيا َيْأُكُمَيػا (7) ُسػْحًتا َقِبيَصػةُ  َيػا اْلَمْسػَأَلةِ  ِمػفَ  ِسػَواُىفَّ  َفَمػا - َعػْيش   ِمػفْ  (6)ِسػَداًدا  َقاؿَ  َأوْ  - َعْيش  
ـ أف الحاجػػة إنمػػا َعَرضػػت عرضػػًا، كليسػػت شػػيئًا ذاتيػػًا، فضػػبًل عػػف أف الحاجػػة ال (8) « ُسػػْحًتا . كىػػذا يػػدعِّ

يشترط فييا الفقر أك المسكنة، بل يتعدػ ىذا األمر إلى األغنياء الذيف عَرَضػت عمػييـ الحػكائج، كمػا ُذكػر 
 في الحديث السابق مف أمر الحمالة.

                                                                              .الغارموف : الرابع المقصد

الغػػارمكف فئػػػة كبيػػػرة مػػػف فئػػػات الضػػعفاء الػػػذيف ضػػػاقت بيػػػـ الحيػػػاة، كانقطعػػت بيػػػـ السػػػبل، كىػػػـ مػػػف      
                                                                                مصارؼ الزكاة الثمانية.

                                                                                                                        الغارموف لغًة:

(، مف       ْيُف،: كالُغْرـُ  كَغرََّمو، كأغَرَمو كَغرامًة، ُغْرماً  َيغَرـُ  َغِرـَ )غـر          .(9)َدْيٌف  َعَمْيوِ : غارـٌ  كَرُجلٌ  الدَّ

                                                                                                               الغارموف اصطالحًا:

ْيفُ  َلِزَمُيـُ  الَِّذيفَ  ُىـُ : ِقيلَ       ْيفُ  َلِزَميـ الَِّذيفَ  َمْعِصَيٍة، كقيل: ُىـُ  َغْيرِ  ِفي الدَّ                 .(1)الَحمالة  ِفي الدَّ
                                                                                                                                                                                     

ة، َكَىػَذا اْلحماَلة: َأف يصمح الرجل َبيف قـك قد اْقَتَتُمكا كسفكت َبيػنيـ ِدَمػاء َكيْحَتمػل ديػات المقتػكليف َرْغَبػة ِفػي ُسػُككف اْلِفْتَنػ(1) 
ػا حمػل. انظػر: ابػف الجػكزؼ، كشػف المشػكل مػف حػديث  تػو ِممَّ مف َباب المكرمات. كسؤاؿ َىَذا َأف يعاف َجاِئز ِإَلى َأف َتبػرأ ذمَّ

 (.240-239 / ص4الصحيحيف )ج
ْرع، َفَيِذِه ُأُمكر (2)   َظاِىَرة. المصدر السابق.الجائحة: َما ِإذا ذىب الَماؿ َأك معظمو، كالسيل كالحريق َكاْلبرد يْفسد الزَّ
 الفاقة: الفقر. المصدر السابق. (3)
 ذكؼ الحجا: أىل العقل. المصدر السابق. (4)
ْيء. المصدر السابق. (5)  القكاـ ِبَكْسر اْلَقاؼ: َما يقـك ِبِو الشَّ
يف كل َشْيء سددت ِبِو خمبل. المصدر السابق. (6)  السداد ِبَكْسر السِّ
 ابف الجكزؼ، المصدر السابق.السحت: اْلَحَراـ.  (7)
َكاِة، َباُب َمْف َتِحلُّ َلُو اْلَمْسَأَلُة، )ج (8)  (.1044( ح )722/ ص2مسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاب الزَّ
 (.436/ ص12ابف منظكر، لساف العرب )ج (9)
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 بعض األدلة التي ذكرت الغارميف:                                                                        

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ  :  قػاؿ هللا لقد ذكرت آيػة مصػارؼ الزكػاة الغػارميف مػنيـ،     

: َقػػػػاؿَ  ،اْلُخػػػػْدِرؼِّ  َسػػػػِعيدٍ  َأِبػػػػي كَعػػػػفْ  .[60 التكبػػػػة:] چۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  
ُقوا »: هللِا  َرُسػكؿُ  َفَقاؿَ  َدْيُنُو، َفَكُثرَ  اْبَتاَعَيا، ِثَمارٍ  ِفي  هللاِ  َرُسكؿِ  َعْيدِ  ِفي َرُجلٌ  ُأِصيبَ   ،«َعَمْيػوِ  َتَصدَّ
ؽَ  ، َما ُخُذوا »: ِلُغَرَماِئوِ   هللاِ  َرُسكؿُ  َفَقاؿَ  َدْيِنِو، َكَفاءَ  َذِلؾَ  َيْبُمغْ  َفَمـْ  َعَمْيِو، النَّاُس  َفَتَصدَّ ـْ  َلُكػـْ  َوَلػْيَس  َوَجػْدُت

ػا َعْنػُو، َكاْلَكْضعِ  اْلُمْعِسرِ  ِإْنَظارِ  . كاألحاديث عديدة في َفْضلِ (2) «َذِلؾَ  ِإالَّ  ْيِف، ُكػلُّ  ِإمَّ  َكَفْضػلُ  َبْعُضػُو، َأكْ  الػدَّ
 َفَمَعمَّػػوُ  اْلَخْيػػرِ  َأْفَعػػاؿِ  ِمػػفْ  َشػػْيءٌ  ُيْحَتَقػػرُ  َكاَل  َكاْلُمكِسػػرِ  اْلُمْعِسػػرِ  َعػػفِ  َسػػَكاءٌ  َكااِلْسػػِتيَفاِء، ااِلْقِتَضػػاءِ  ِفػػي اْلُمَسػػاَمَحةِ 

َعاَدِة  َسَببُ   .(3)السَّ

بيل عابرو: الخامس المقصد                                                                            .السَّ

                      إف مف أصناؼ الضعفاء عابرؼ السبيل الذيف انقطعت بيـ السبل، كنزلت بيـ الفاقات.     

                                   عابرو السبيل لغًة:                                                             

، كالسبيل مف (4)، كىك الماّر، كالجمع عابرك كعبَّار )عبر(فييا عابرك، كسبيل، أما عابرك مف      
                                  ك الطريق.، فعابرك السبيل: مارّ (5)كىك الطريق  )سبل(،

 عابرو السبيل، أو )أبناء السبيل( اصطالحًا:                                                              

ػَدَقاتِ  ِمػفَ  َفُيْعَطػكا َسػَفِرِىـ، َعَمػى ِبػوِ  َيْسػَتِعيُنكف  َشػْيءٌ  َمَعُيػـ َلػْيَس  َبَمدٍ  ِفي اْلُمْجَتاُزكف  اْلُمَساِفُركف  ُىـ       الصَّ
فْ  َبَمػِدِىـ، ِإَلى َيْكِفيِيـ َما  َشػْيٌء، َمَعػوُ  َكَلػْيَس  َبَمػِدهِ  ِمػفْ  َسػَفرٍ  ِإْنَشػاءَ  َأَرادَ  َمػفْ  َمػاٌؿ، كيػدخل فػي ىػذا َلُيػـ َكػافَ  َكاِ 

َكاةِ  َماؿِ  ِمفْ  َفُيْعَطى َياِبِو  َذَىاِبوِ  ِفي ِكَفاَيَتوُ  الزَّ                                                 .(6)َكاِ 

 
                                                                                                                                                                                     

 (.436/ ص12ابف منظكر، لساف العرب )ج (1)
ْيِف، )ج (2)  (.1556( ح )1191/ ص3مسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاُب اْلُمَساَقاِة، َباُب اْسِتْحَباِب اْلَكْضِع ِمَف الدَّ
 (.1953/ ص5المبل القارؼ، مرقاة المفاتيح )ج (3)

 (.530/ ص4ابف منظكر، لساف العرب )ج(4) 
 (.1724/ ص5الجكىرؼ، الصحاح )ج (5)
 (.169/ ص4ابف كثير، تفسير ابف كثير )ج (6)
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 بعض األدلة التي ذكرت عابري السبيل:                                                                         

عابرك السبيل مف األصناؼ المػذككرة فػي آيػة مصػارؼ الزكػاة، كقػد كردت عػدة آيػات كأحاديػث فػييـ،      

، كأبنػػػػاء [26اء: اإلسػػػػر ] چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ :مػػػػف ذلػػػػؾ قػػػػكؿ هللا 
َدَقةِ  السبيل ىـ ِجيَرافُ  َفرَ  ُيِريُدكفَ  الَِّذيفَ  الصَّ َعَمْيِو  ِبَمُعكَنةٍ  ِإالَّ  َسَفِرِىـْ  ُبُمكغِ  َعفْ  َفَيْعَجُزكفَ  َمْعِصَيةٍ  َغْيرِ  ِفي السَّ

 ِإِبػلَ  َيػْأُتوا َأفْ  ّللاَِّ  َرُسػوؿُ  َلُيػـْ  َفػَرخََّص  الَمِديَنػةَ  (3)اْجَتَوْوا  (2)ُعَرْيَنَة  ِمفْ  َناًسا َأفَّ : » َأَنٍس  ،َعفْ (1)
َدَقِة، لكاحػد، كمػا حػدث فػي  كاحػد زكػاة يعطػي أف ، كعميو فإف لئلماـ(4) «َوَأْبَواِلَيا َأْلَباِنَيا، ِمفْ  َفَيْشَرُبوا الصَّ

 .(5)سبيل  أبناء الحديث السابق مع

 
 .بينيما العالقة وبياف صمة بالمكموميف، ذات ألفاظالمطمب الثالث: 

 .المجروحوف األوؿ:  المقصد
  المجروحوف لغًة:                                                                                    

، (6)اْلِجْمػِد  َشػقُّ  َكالثَّػاِني اْلَكْسػُب، َأَحػُدُىَما: َأْصػبَلفِ  َكاْلَحاءُ  َكالرَّاءُ  ، اْلِجيـُ (ُجْرحٌ ) مف جمع مجركح، كىك     
ػبَلح، كَقػاؿَ  ِفيػوِ  َأثَّػرَ : َجْرحػاً  كالذؼ نعنيو في بحثنا المعنى الثاني كىك شق الجمد، كقيل: َيْجَرُحػو  المَّْيػُث: ِبالسِّ

 اأَلبػػدافِ  فػػي يكػػكف : بالضػػـّ  ، كالُجػػْرح،(8)َشػػتمو  ِبِمَسػػاِنِو: ، كَجَرَحػػو(7)َضػػْرَبٍة  َأك َطْعَنػػةٍ  ِمػػفْ  اْلَكاِحػػَدةُ  الِجراَحػػة

                                                           

 (.213/ ص3ابف عبد البر، االستذكار )ج (1)
ـْ ىكاُؤىا كاْسَتْكَخُمكىا.  (2) ـْ ُيَكاِفْقُي انظر: ابف منظػكر، َأؼ َأصابيـ الَجَكػ، َكُىَك اْلَمَرُض كداُء الَجْكؼ ِإذا َتطاَكَؿ، َكَذِلَؾ ِإذا َل

 (.158/ ص14لساف العرب )ج
/ 4، معجػـ البمػداف )جيػاقكت الحمػكؼ نة: قبيمة مف العرب. انظػر: رػ بالمدينة، كعريعرينة: مكضع بببلد فزارة، كقيل: ق (3)
 (.115ص
ػػػػِبيِل، )ج (4) ػػػػَدَقِة َكَأْلَباِنَيػػػػا أِلَْبَنػػػػاِء السَّ َكػػػػاِة، َبػػػػاُب اْسػػػػِتْعَماِؿ ِإِبػػػػِل الصَّ ( ح 130/ ص2البخػػػػارؼ، صػػػػحيح البخػػػػارؼ، ِكتَػػػػاُب الزَّ
(1501.) 

 (.617/ ص10الجامع الصحيح )جابف الممقف، التكضيح لشرح  (5)
 (.451/ ص1ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج (6)
 (.422/ ص2ابف منظكر،  لساف العرب )ج (7)
 (.74/ ص3ابف سيده، المحكـ كالمحيط األعظـ )ج (8)
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ف بيػنيـ، الُمتػداَكؿُ  كىػك كنحِكىػا، كاأَلعػراضِ  الَمعػاِني فػي بالّمسػاف يكػكف : بػالفتح كالَجػْرُح، كَنْحِكه، بالَحديد  كاِ 
                                                                                   .(1)كاحد  بمعًنى المُّغة َأصلِ  في كانا

 :                                                                                                   طالحاً المجروحوف اص

ف كػاف مػف تعريػٍف، فيػـ: َمػْف أصػابتيـ جراحػات      حسػية أك نفسػية  لـ أقف عمى تعريٍف خػاّصٍ بيػـ، كا 
                                                                                               بسبب نازؿ ما.

                                                                                    موقف اإلسالـ مف المجروحيف:

ػػػف إف اإلسػػػبلـ أرسػػػى قكاعػػػد الرحمػػػة فػػػي قمػػػكب أىمػػػو، فحفػػػ      ع مشػػػاعر النػػػاس، كداكػ جراحػػػاتيـ، كخفَّ
 ىمكميـ، ككاسى أحزانيـ.

كالمجركحكف مف الذيف َعَرضتيـ األحزاف، كغمبتيـ الجراحات، كليـ نصيٌب كاسٌع مف الثكاب كالرفعة       
إذا مػػا اتقػػكا كصػػبركا. كىػػـ عمػػى ضػػربيف: أحػػدىما قػػكـ أصػػابيـ ُجػػْرح حسػػي أثَّػػر فػػي جػػكارحيـ كأعضػػائيـ، 

، المعػػارؾ أك مػػف األمػػراض، كليػػـ فضػػٌل عظػػيـٌ يػػكـ القيامػػة إذا مػػا احتسػػبكا أمػػرىـ إلػػى هللا  سػػكاء مػػف
ِ  َرُسكؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ،ُىَرْيَرَة  َأِبي السيما المجركحيف في سبيل هللا، فَعفْ   ُيْكَمػـُ  (2) َمْكُمػوـ   ِمػفْ  َمػا »: َّللاَّ

ـ ، َلػْوفُ  المَّػْوفُ  َيػْدَمى، َوَكْمُمػوُ  الِقَياَمػةِ  َيْوـَ  َجاءَ  ِإالَّ  ّللاَِّ  َسِبيلِ  ِفي ي ُ  َد ، كيقتضػي ذلػؾ (3) «ِمْسػؾ   ِريػ ُ  َوالػرِّ
 َكاَنػت ِإذا أِلَنََّيػا أدبػر، ِفيَمػا اَل  ِمْنػوُ  أقبػل ِفيَمػا الكمػكـ تكػكف  َأف اْلُمَجاِىػد اإلخبلص كسبلمة القصد، كليجتيػد

ػػرب الثػػاني: قػػكـٌ أصػػابتيـ جراحػػات (4)اْلَيِزيَمػػة  عمػػى دّلػػت ِمْنػػوُ  أدبػػر ِفيَمػػا كممػػت مشػػاعرىـ،  نفسػػية. كالضِّ
كآذت أركاحيػػـ، بأسػػباب مختمفػػة، مثػػل: مػػكت عزيػػز، أك أسػػر حبيػػب، أك ضػػياع مػػاؿ، أك إرىػػاؽ ديػػكف، أك 

     مف سابقو.  ، كربما كاف ىذا الضرب أشدَّ غير ذلؾ مما سيأتي بيانو إف شاء هللا 

                                                           

 (.24/ ص4الزبيدؼ، تاج العركس )ج (1)
 (.12/524لمكمـك ىك الجريح. انظر: ابف منظكر، لساف العرب، )ا ((2

ْيِد، َباُب الِمْسِؾ، )ج (3)  (.5533( ح )96/ ص7البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الذََّباِئِح َكالصَّ
 (.474/ ص3ابف الجكزؼ، كشف المشكل )ج (4)
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، ككصػاؿ، ككمػا قيػل: الكصػاؿكبالجممة فػإف ىػذه الشػريح        غػذاء ة تحتػاج إلػى مراعػاة، كمبلطفػة، ككدٍّ
، فضػػػبًل عػػػف مسػػػاعدتيـ فػػػي إزالػػػة جراحػػػاتيـ، كالكقػػػكؼ عنػػػد أمػػػكرىـ، (1)مجػػػركح  قمػػػب كػػػل كدكاء الػػػركح،

 كالتخفيف مف آالميـ.

                                                                                   .المرضى: الثاني المقصد

  المرضى لغًة:

قـُ : ، كالَمَرُض )مرض(مف       ِة، يككفُ  َنقيُض  َكُىكَ  السُّ حَّ  َمػِرَض . لمجػنسِ  اسػـٌ  َكُىػكَ  كالَبعيػِر، لئِلنسػافِ  الصِّ
ككِف، كَمْرضاً  بالتَّْحريِؾ، َمَرضًا، كَفِرحَ  فبلفٌ   .َمِريَضػةٌ  كاألُْنثػى كَمػاِرٌض، كَمِريٌض، كَكِتٍف، َمِرٌض، َفُيكَ  بالسُّ
                                                                             .(2)كَمَراَضى َمْرضى َعَمى الَمِريُض  ُيجمعُ : ُدَرْيدٍ  ابفُ  كقاؿَ 

  المرضى اصطالحًا:                                                                                  

 .(3)ىـ الذيف َعَرض ألبدانيـ عارٌض فأخرجيا عف اعتداليا الخاص       

 .                                          (4)كاْعِتداِليا  َصفاِئيا بعدَ  كاْضِطراُبيا الطَّبيَعةِ  ف المرض: ِإْظبلـُ كقاؿ بعضيـ إ     

 موقف اإلسالـ مف المرضى:                                                                    

في ىذه الدنيا، كليـ أجٌر كبيٌر عمى صبرىـ كاحتسابيـ أمػرىـ إلػى  المرضى مف الذيف ابتبلىـ هللا      
 .هللا 

كقػػػد أكلػػػت الشػػػريعة اىتمامػػػًا كبيػػػرًا بيػػػـ، فراعػػػت أحػػػكاليـ فػػػي التكػػػاليف، فخففػػػت عػػػنيـ، كجعمػػػت ليػػػـ       
 أحكامًا خاصة، كحفظت ليـ حقكقيـ النفسية كاالجتماعية كالصحية، سيما كأف جراحاتيـ نفسية كجسدية. 

فس كالتكبػػة، كسػػبب كبػػاآلخرة، كدليػػٌل إلػػى الطاعػػة كمحاسػػبة الػػن كالمػػرض سػػبٌب فػػي التػػذكير بػػا      

ػا: َقػاؿَ  ،ُىَرْيػَرَة  َأِبػي عظيـٌ في تكفيػر الخطايػا كرفعػة الػدرجات، فَعػفْ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  ْت ػػػػػػػػػػػػػػػػػَ َنَزل َلمَّ

                                                           

 (.338/ ص1زيف الديف بف تاج، التكقيف عمى ميمات التعاريف )ج (1)
 (.54-53/ ص19الزبيدؼ، تاج العركس )ج (2)
 (.211/ ص1انظر بتصرؼ: الجرجاني، التعريفات )ج (3)

 (.53/ ص19الزبيدؼ، تاج العركس )ج(4) 
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ُدوا، َقػاِرُبوا، »: هللِا  َرُسػكؿُ  َفَقػاؿَ  َشػِديًدا، َمْبَمًغػا اْلُمْسِمِميفَ  ِمفَ  َبَمَغْت  [123: النساء] چڄ        ُكػلِّ  َفِفػي َوَسػدِّ
اَرٌة، اْلُمْسِمـُ  ِبوِ  ُيَصابُ  َما ْوَكةَ  َأوِ  ،(1)ُيْنَكُبَيا  النَّْكَبةً  َحتَّى َكفَّ ، كعميو فإف المػريض يمػـز منػو (2)«ُيَشاُكَيا الشَّ

ػاِئبِ  ُأِـّ  َعَمػى َدَخػلَ   هللاِ  َرُسػكؿَ  َأفَّ  ،هللِا  َعْبػدِ  ْبػفِ  الصبر كالجمد عمى مرضػو، كقػد كرد عػف َجػاِبرِ   السَّ
َـّ  َيا َلؾِ  َما »: َفَقاؿَ  اْلُمَسيِّبِ  ُأِـّ  َأكْ  ػاِئِب  ُأ َـّ  َيػا َأوْ  السَّ  هللاُ  َبػاَرؾَ  اَل  اْلُحمَّػى،: َقاَلػْت  « (3)ُتَزْفػِزِفيَف  اْلُمَسػيِِّب  ُأ

، َبِني َخَطاَيا ُتْذِىبُ  َفِإنََّيا اْلُحمَّى، َتُسبِّي اَل  »: َفَقاؿَ  ِفيَيا، ـَ ، كقد قاؿ (4) «اْلَحِديدِ  َخَبثَ  اْلِكيرُ  ُيْذِىبُ  َكَما آَد
 القمػػكب فصػػحة حيػػاة، فيػػو َمػػفْ  إال بػػو يحػػسُّ  ال أمػػر كاألمػػراض بػػاآلالـ كالػػركح القمػػب ابػػف القػػيـ: "إف انتفػػاع

 كقػػد فائػػدة، مائػػة عمػػى فػػزادت األمػػراض فكائػػد أحصػػْيتُ  كقػػد كمشػػاقيا، األبػػداف آالـ عمػػى مكقكفػػة كاألركاح
 اآلالـ أعظػػػـ حجػػػب كمػػػا إلييػػػا، مكصػػػبلً  جسػػػراً  كجعميػػػا المكػػػاره، بػػػأنكاع المػػػذات أعظػػػـ سػػػبحانو هللا حجػػػب

 يػػػدرؾ ال النعػػػيـ أف عمػػػى قاطبػػػة: العقػػػبلء قالػػػت كليػػػذا إلييػػػا، مكصػػػبلً  جسػػػراً  كجعميػػػا كالمػػػذات، بالشػػػيكات
 مػف كالمشػاؽ كاألمػراض اآلالـ فيػذه المػذات، فاتتػو المػذات آثر مف كأف بالراحة، تناؿ ال الراحة كأف بالنعيـ،
 .(5)النعـ"  أعظـ

                                                                                   .المعاقوف : الثالث المقصد
     المعاقوف لغًة:                                                                                                     

ْرُؼ  الحْبُس : الَعْكؽُ  )عوؽ(،مف   ، كالمعاؽ َمف(7)أراد  الَِّذؼ اأْلَمر َعف ف عائق: عاَقو، كالمعاؽ م(6)كالصَّ
قو يزاؿُ  اَل  َمف                                                                           .(8)َأمر  يعكِّ

 

 
                                                           

 (.113/ ص5َما ُيِصيب اإلنساَف ِمَف اْلَحَكاِدِث. انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج(1) 
ػَمِة َكاآْلَداِب، َبػػاُب ثَػَكابِ (2)  اْلُمػْؤِمِف ِفيَمػػا ُيِصػيُبُو ِمػْف َمػػَرٍض، َأْك ُحػْزٍف، َأْك َنْحػِك َذِلػػَؾ  مسػمـ، صػحيح مسػمـ، كتػػاب اْلِبػرِّ َكالصِّ

ْكَكِة ُيَشاُكَيا، )ج  (.2574( ح )1993/ ص4َحتَّى الشَّ
 (.243/ ص2بمعنى َتْرَتِعُد. انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج (3)
ػَمِة َكاآْلَداِب، َبػاُب ثَػَكاِب اْلُمػْؤِمِف ِفيَمػا ُيِصػيُبُو ِمػْف َمػَرٍض، َأْك ُحػْزٍف، (4) َأْك َنْحػِك َذِلػَؾ  مسمـ، صحيح مسمـ ، كتاب اْلِبػرِّ َكالصِّ

ْكَكِة ُيَشاُكَيا، )ج  (.2575( ح )1993/ ص4َحتَّى الشَّ
 (.250/ ص1ابف القيـ، شفاء العميل )ج (5)
 (.224/ ص26لعركس )جالزبيدؼ، تاج ا (6)
 (.225/ ص26المصدر السابق )ج (7)
 (.226/ ص26المصدر السابق )ج(8)
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                                                                                                  المعاقوف اصطالحًا:  

 القيػاـ عػف أعضػائيـ مػف معػيَّف جػزء نستخمص مف المعنى المغكؼ أف المعاقيف: ىـ َمْف تعطَّل عندىـ     
 معيف. بعملٍ 

                                                            موقف اإلسالـ مف المعاقيف:                          

إف اإلسبلـ صاف حقكؽ المعاقيف، أك ما يسمكا ب)ذكؼ االحتياجات الخاصة(، بأف جعل ليػـ تشػريعًا      
عمػػى أمػػكر   يبلئػػـ حيػػاتيـ كأحػػكاليـ، كصػػاف كػػرامتيـ كحفػػع كيػػانيـ، فجعػػل مػػنيـ َمػػْف اسػػتخمفو النبػػي 

الكليػد بػف عبػد  امت الدكلة اإلسبلمية ليـ مراكز عامػة كنفقػات خاصػة، مػف ذلػؾ: أف الخميفػةالمسمميف، كأق
 بػالزَِّمف ُيػؤتى ككػاف الصػحيح، مف أىمو إلى أحبَّ  (1)الزَِّمف  ألدعف: الممؾ رعى أىل ىذه الطبقة، حتى قاؿ

 كػػل َبػػيف فرقػػو اْلخمػػس أرقػػاء ِعْنػػده كثػػر ِإذا اْلَعِزيػػز عبػػد بػػف عمػػر ، كَكػػافَ (2)الصػػدقة  يػػده فػػي يكضػػع حتػػى
كقد كاف الكثير مف قضاة المسمميف ، (3) َيُقكدهُ  ُغبَلما أعمى َكلُكل َيْخُدمُيَما، ُغبَلما زمنيف كل َكَبيف مقعديف

 كػاف إمامػًا كبيػراً  ىذا كمع ،، مثل اإلماـ دمحم بف سيريف الذؼ ابُتمي بسمعومف ىذه الفئة المسمميف كعممائيـ
ػػْعِبيُّ  لمحػػػديث، كَكػػػافَ  راكيػػاً   ، كمػػػنيـ أيضػػػًا عبػػػد(4) -ِسػػْيِرْيفَ  اْبػػػفَ : َيْعِنػػػي- "اأَلَصػػِـّ  ِبػػػَذِلؾَ  َعَمػػػْيُكـ": َيُقػػػْكؿُ  الشَّ

 األعمش، كغيرىـ، كىذا يدؿُّ عمى أىميتيـ.  ميراف بف األصـ، كسميماف كحاتـ األعرج، ىرمز بف الرحمف

العاىات، بل إف المعاؽ الحقيقػي ىػك كالمعاؽ الحقيقي ليس الذؼ تعطمت بعض حكاسو، أك بو بعض      
الػػذؼ تعطمػػت مشػػاعره عػػف اإلحسػػاس بػػوالـ الضػػعفاء كالمكمػػكميف، حتػػى إفَّ مػػف المعػػاقيف َمػػْف يخػػدـ دينػػو، 

متاع رغباتيـ. حاء الذيف ليس ليـ شغٌل إال اشباع بطكنيـ، كا   ككطنو، أكثر مف بعض األصِّ

 

 

 

                                                           

 (.153/ ص35الزمف: الذؼ بو عاىة. انظر: الزبيدؼ، تاج العركس )ج (1)
 (.469/ ص2المزؼ، تيذيب الكماؿ )ج (2)
 (.54/ ص1أبك دمحم المصرؼ، سيرة عمر بف عبدالعزيز )ج (3)
 (.608/ ص4النببلء )جالذىبي، سير أعبلـ  (4)
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                                                                                      .اليتامى: الرابع المقصد
  :اليتامى لغةً 

ـُ، )يػػػتـ(،مػػػف       ػػػِـّ  كالُيػػػْت  ِحػػػيفَ  اأَلبِ  ِفْقػػػَدافُ : الُيػػػْتـُ : الَحَرالِّػػػيُّ  كَقػػػاؿَ ، األبِ  ُفْقػػػَدافُ  االْنِفػػػَراُد، أْك ُىػػػكَ : ِبالضَّ
ّـِ، َكالَ  ِفْقػػَدافُ : الَبَيػػاِئـِ  ِفػي الَحاَجػِة، كالُيػػْتـُ  َـّ  َفَقػدَ  ِلَمػػفْ  ُيَقػاؿُ  اأُل  ابػػفُ  ُمْنَقِطػٌع، كَقػػاؿَ : كلِكػػفْ  َيِتػيـٌ، النَّػػاِس: ِمػػفَ  اأُل

                                                                   .                          (1)أَبَكاُه  َيُمكتُ  الِذؼ: كالمَِّطيـُ  ُأمُُّو، َتُمكتُ  الِذؼ: كالَعِجيُّ  َأُبكُه، َيُمكتُ  الِذؼ: الَيِتيـُ  :َبرِّؼ 

 اليتامى اصطالحًا:                                                                                  

ُبػُو؛ الَّػِذؼ ُىػكَ  َباهُ أَ  أِلَفَّ  َأَباُه؛ َفَقدَ  َمفْ  اآْلَدِميِّيفَ  ِفي اْلَيِتيـُ  »قاؿ اإلماـ ابف تيمية:        َكَيْنُصػُرُه، َكَيْرُزُقػُو، ُيَيذِّ
يفِ  ِفػي َتاِبًعػا َكػافَ  َكِلَيػَذا اْلَمْخُمكِؽ، الطَّْبعِ  ِبُمكَجبِ  ْنَفػاؽُ  َعَمْيػوِ  َكَحَضػاَنُتوُ  َعَمْيػوِ  َنَفَقتُػوُ  َكَكػافَ  ِلَكاِلػِدِه، الػدِّ  ُىػكَ  َكاإْلِ
ْزؽُ                                                                                                         .(2) «الرِّ

 :                                                                                                  موقف اإلسالـ مف اليتامى

د عمػػى ذلػػؾ، كأجػػزؿ الثنػػاء عمػػى مػػف رعػػى حػػاليـ، ككفػػى مػػؤنتيـ،  إف اإلسػػبلـ أكصػػى باليتػػامى،      كشػػدَّ
 َعفِ  ،َسْعٍد  ْبفِ  فعف َسْيلِ  كأكصى باإلحساف إلييـ، كالتمطُّف معيـ، كالحناف عمييـ، ككفالتيـ ما أمكف،

ـِ َوَكاِفلُ  َأَنا »: َقػاؿَ   النَِّبيِّ  ػبَّاَبةِ  ِبِإْصػَبَعْيوِ  َكَقػاؿَ  «َىَكػَذا  الَجنَّػةِ  ِفػي الَيِتي  الشػرع كحفػع ،( 3)َكالُكْسػَطى  السَّ
أنػػو  حتػػى إذا مػػا بمغػػكا الرشػػد ازدادت أمػػكاليـ كانتفعػػكا بيػػا، كقػػد كرد عػػف عمػػر بشػػتى الكسػػائل، أمػػكاليـ 

َدَقةُ  َتْأُكُمَيا اَل  اْلَيَتاَمى َأْمَكاؿِ  ِفي اْبَتُغكا » قاؿ: ، ككل ذلؾ مػف البػرَّ كالمعػركؼ بيػـ، كمػا جػاء فػي (4) « الصَّ

                                                           

 (.134/ ص34الزبيدؼ، تاج العركس )ج (1)
 (.108/ ص34ابف تيمية، مجمكع الفتاكػ )ج (2)
 (.6005( ح )9/ ص8البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب األدب، َباُب َفْضِل َمْف َيُعكُؿ َيِتيًما )ج (3)
  (.7340ح ) (179/ ص4ييقي في السنف الكبرػ )جالب (4)

ػدُ  ثنػا اْلَحػاِفُع، ُعَمرَ  ْبفُ  َعِميُّ  أنبأ اْلَفِقيُو، اْلَحاِرثِ  ْبفُ  َبْكرِ  َأُبك َأْخَبَرَناسند الحديث:            ، ِإْسػَماِعيلَ  ْبػفُ  ُمَحمَّ  ثنػا اْلَفاِرِسػيُّ
، ُحَسػػْيفٌ  ثنػػا اْلَكىَّػػاِب، َعْبػػدُ  أنبػػأ َطاِلػػٍب، َأِبػػي ْبػػفُ  َيْحَيػػى ـُ  ْبػػفَ  ُعَمػػرَ  عػػف اْلُمَسػػيِِّب، ْبػػفِ  َسػػِعيدِ  َعػػفْ  ُشػػَعْيٍب، ْبػػفِ  َعْمػػِرك َعػػفْ  اْلُمَعمِّػػ

 اْلَخطَّاِب.
عبد الكىػاب عػف حسػيف المعمػـ  طريق فم(، 1973( ح )6/ ص3طني في سننو )جأخرجو الدارق تخريج الحديث:         

الطبرانػػي فػػي المعجػػـ لػػو شػػاىد عنػػد (. ك ألفػػاظ متقاربػػةبػػف المسػػيب عػػف عمػػر مكقكفػػا، )ب عػػف عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف سػػعيد
بػف ا(، عف عمي بف سعد، عف الفػرات بػف دمحم، عػف شػجرة بػف عيسػى، عػف عبػد الممػؾ 4152( ح )264/ ص4األكسط )ج
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ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې                چ :  هللاقصة الغبلميف مع الخضػر، عنػدما قػاؿ 

، فضػبًل [82 الكيف:] چەئ  وئ  وئ              ۇئ  ۇئ  ۆئ ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ         
 في الجنة، كىك سيد اليتامى.  عف قرب كافل اليتامى مف النبي 

ف مف خير الصدقة عند هللا الصدقة عمى اليتامى، فقد قاؿ هللا تعالى      ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ   چ : كا 

البقػػػػػػػػػػػػرة: ] چمئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   
ز مػػف كيػػانيـ، كيجعػػل مػػنيـ أدكات إصػػبلح كمنفعػػة لممجتمػػػع، [215 ، كىػػذا االىتمػػاـ بيػػؤالء اليتػػامى يعػػزِّ

 كبذلؾ ننزع كل األفكار كالمبادغ التي تقمل مف قيمتيـ، كتحط مف قدرىـ. 

                                                                                    .األرامل: الخامس المقصد
  األرامل لغًة:                                                                                                     

كأراِمَمٌة، كاألرامل لفع يطمػق عمػى الرجػاؿ  أراِملُ : جمعيا الِمْسِكيَنُة، أك الُمْحتاَجةُ : ، كاألْرَمَمةُ )رمل(مف      
                                                                                         .(1)كالنساء 

                                                                                     األرامل اصطالحًا:

َيْت  َزْكُجيا، َعْنَيا َماتَ  الَِّتي: اأَلْرَمَمةُ : اأَلْنباِرؼِّ  ابفُ  َقاؿَ        كَمػف َكاِسػبيا، كَفْقػِدىا َزاِدىػا، ِلػَذىابِ  َأْرَمَمػةٌ  ُسمِّ
                                                                      .(2)ِبِو  َصالحا َعْيُشيا َكافَ 

                                                                    موقف اإلسالـ مف األرامل:

إف األرامػػل مػػف الشػػرائح الميمػػة مػػف الضػػعفاء كالمكمػػكميف، المػػكاتي فقػػدف أزكاجيػػف، كتحسػػرت قمػػكبيف      
مػػػى فػػػػراقيـ، فحفػػػع اإلسػػػػبلـ حقػػػكقيف، كعكضػػػػيف مػػػا ُيػػػػذىب حػػػزنيف، كُيخفػػػػف ألميػػػف؛ فكفػػػػل ليػػػـ حػػػػقَّ ع

كػػػاف أكثػػػر  الحضػػػانة، كحػػػقَّ الميػػػراث، كحفػػػع حقػػػكقيف الماليػػػة كالنفسػػػية كاالجتماعيػػػة، حتػػػى إف النبػػػي 
                                                                                                                                                                                     

عف يكسف بػف آخر (. كلو شاىد مثمود، عف أنس بف مالؾ، مرفكعا )بأبي كريمة، عف عمارة بف غزية، عف يحيى بف سعي=
 (.8008( ح )66/ ص6ماىؾ مرفكعا في معرفة السنف كاآلثار )ج

إسػػناده صػػحيح مكقػػكؼ عػػف عمػػر. كقػػد صػػححو الشػػيخ األلبػػاني فػػي اإلركاء تحػػت حػػديث  الحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:          
(788.) 

 (.1008/ ص1الفيركزآبادؼ، القامكس المحيط )ج (1)
 (.102/ ص29الزبيدؼ، تاج العركس )ج (2)
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،  رسكؿ هللا  أزكاجو مف األرامل، ُليشرِّع ألمتو ما يحفع كرامتيف، كىف مف القكارير المكاتي أكصى بيف
 »: النَِّبػيُّ  َفَقػاؿَ  ،(1)َأْنَجَشػُة  َلػوُ  ُيَقػاؿُ  ِبِيفَّ  َيْحُدك ُغبَلـٌ  َكَكافَ  َسَفٍر، ِفي َكافَ   النَِّبيَّ  َأفَّ : َأَنٍس  فَعفْ 

 .(3) «(2)ِبالَقَواِريِر  َسْوَقؾَ  َأْنَجَشةُ  َيا ُرَوْيَدؾَ 

ككػػػل التصػػػكرات الجاىميػػػة التػػػي تقمِّػػػل مػػػف قيمػػػة األرامػػػل ُتيػػػدـ أمػػػاـ تكػػػريـ اإلسػػػبلـ كرعايتػػػو ليػػػؤالء       
األرامل، الذؼ جعل منيفَّ نماذج رائعة في العطاء كالتضحية كالصبر، ككثير منيفَّ ُيضرُب بيفَّ المثل فػي 

 دعكة إلى هللا.العمـ كالجياد كتربية األجياؿ، فضبًل عف الدكر الكبير ليف في ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

اؿ الػببلذرّؼ: كػاف حبشػيا، يكنػى أبػا ماريػة. انظػر: ابػف حجػر، أنجشة األسكد الحػادؼ، كػاف حسػف الصػكت بالحػداء. كقػ(1) 
 (.269/ ص1اإلصابة في تمييز الصحابة )ج

َساَء، َشبََّيُيف بالَقكارير ِمَف الزَُّجاِج؛ أِلَنَُّو ُيْسِرع ِإَلْيَيا اْلَكْسُر. انظر: ابف األثير، النياية فػ(2)  ي غريػب الحػديث كاألثػر َأَراَد النِّ
 (.39/ ص4)ج
(. َقػػػاَؿ 6210( ح )47/ ص8البخػػػارؼ، صػػػحيح البخػػػارؼ، ِكتَػػػاُب اأَلَدِب، َبػػػاٌب: الَمَعػػػاِريُض  َمْنُدكَحػػػٌة َعػػػِف الَكػػػِذِب، )ج (3)

َساِء.  َقَتاَدُة: َيْعِني َضَعَفَة النِّ
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 األوؿالفصل 
نة النَّبوية وصورىا ودوافعيا  أنواع المواساة في السُّ

 كيشتمل عمى مبحثيف:
نة النَّبوية وصورىاالمبحث األوؿ:   .أنواع المواساة في السُّ

 كيشتمل عمى مطمبيف:
 .المواساة بالقوؿ المطمب األوؿ:

 كيشتمل عمى سبعة مقاصد:
 .المكاساة بالدعاءاألوؿ:  قصدالم

 .المكاساة ببياف األجر األخركؼ لو الثاني: المقصد
 .بتذكيره بتقكػ هللا تعالى ةمكاساال: الثالث المقصد
 .بو حل ما ُيزيل ما ببياف المكاساة: الرابع المقصد
 .بالتذكير بقصص اآلخريف المكاساة :الخامس المقصد

 .بالمدح كالثناء المكاساة :السادس المقصد
 .بالمزاح القكلي اةمكاسال: السابع المقصد

 .المواساة بالفعل المطمب الثاني:
 كيشتمل عمى ستة مقاصد:

 المكاساة بالزيارة.: األوؿ المقصد
 .ة بالتكافل كاإلحساف إلييـمكاساال: الثاني المقصد

 باإليكاء. ةمكاساال: الثالث المقصد
 منيـ. بالزكاج المكاساةالرابع:  المقصد

 ليـ. الطعاـ بصناعة المكاساةالخامس:  المقصد
 .بالمزاح الفعمي اةمكاسال: السادس المقصد

نة النَّبويةاني: المبحث الثَّ                         .دوافع المواساة في السُّ
 كيشتمل عمى ستة مطالب:

 .رجاء الثكاب كالخكؼ مف العقابالمطمب األوؿ: 
 .التَّكاضع كخفض الجناحالمطمب الثاني: 
 الحبُّ بيف الطَّرفيف. المطمب الثالث:

 الرَّحمة كالرِّفق. المطمب الرابع:
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 طمب العفك كالمسامحة.المطمب الخامس: 
 مراعاة مشاعر اآلخريف.المطمب السادس: 
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نة النَّبوية المبحث األوؿ:  أنواع المواساة في السُّ
 .وصورىا
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 .بالقوؿ المواساة: األوؿ المطمب
المكاسػػػػاة خمػػػػٌق مػػػػف أخػػػػبلؽ المرسػػػػميف، كطبػػػػٌع مػػػػف طبػػػػاع الطيبػػػػيف، تتسػػػػمى بيػػػػا جراحػػػػات الضػػػػعفاء      

 كالمكمكميف مما يصيبيـ مف أكدار الدنيا كببلياىا. 
كىي عمى صكر شتى، كأنكاع متعددة، منيا ما ُنكاسي أركاحيـ بكل قكؿ حسف، لعمو يخفِّف مصابيـ،      

د جراحيـ، كذلؾ بتذكيرىـ بتقكػ هللا  ، كعظيـ أجرىـ، كقصص الذيف مف قبميـ، كالدعاء الصادؽ كيضمِّ
 ليـ، كالثناء النبيل عمييـ، كالمزاح معيـ، كبياف ما ُيزيل ما ىـ فيو.

 
  .المواساة بالدعاءاألوؿ:  قصدالم

الػدعاء نيػٌج نبػػكٌؼ أصػيل، كمنبػػٌع ركحػٌي جميػػل، جالػٌب لمػنعـ، دافػػٌع لمػنقـ، ال يشػػقى صػاحُبو، كال يقػػنط      
 طالُبو.

كىػػػك مناجػػػاُة القػػػانتيف، كدليػػػُل المرسػػػميف. أكػػػِرـ بػػػو مػػػف قربػػػى، كأعِظػػػـ بػػػو مػػػف مكاسػػػاة، رجػػػاء تسػػػمية       
 جراحات المكمكميف، كمراعاة أحكاؿ المستضعفيف. 

لمضعفاء كالمكمكميف؛ أف نتـ شركطو، كأف ننفي مكانعو، كأف نتحرػ أكقات إجابتو،  كمف أمانة الدعاء     
 غاية.لتحصل اإلجابة، كتتحقق ال

قبػػل كػػل شػػيء، كأف يحقػػق اإلخػػبلص؛ فإنػػو  كعميػػو فػػإف الػػداعي البػػد أف يرجػػك بدعائػػو كجػػو هللا       
 .ءأصل كل شي

َثِني: َقػاؿَ  ،َعبَّػػاٍس  ْبػفِ  هللاِ  كُيسػتحب أف يسػتقبل القبمػػة، كأف يرفػع يديػو إلػػى السػماء، فعػػف َعْبػدُ         َحػػدَّ
ػػا: َقػػاؿَ  ،اْلَخطَّػػاِب  ْبػػفُ  ُعَمػػرُ   َكَأْصػػَحاُبوُ  َأْلػػٌف، َكُىػػـْ  اْلُمْشػػِرِكيفَ  ِإَلػػى هللِا  َرُسػػكؿُ  َبػػْدٍر َنَظػػرَ  َيػػْكـُ  َكػػافَ  َلمَّ
َـّ  اْلِقْبَمَة،  هللاِ  َنِبيُّ  َفاْسَتْقَبلَ  َرُجبًل، َعَشرَ  َكِتْسَعةَ  ِماَئةٍ  َثبَلثُ  َـّ  »: ِبَربِّػوِ  َيْيِتػفُ  َفَجَعػلَ  َيَدْيػِو، َمػدَّ  ُث  َأْنِجػزْ  المُيػ
َـّ  َوَعػػْدَتِني، َمػػا ِلػػي َـّ  َوَعػػْدَتِني، َمػػا آتِ  المُيػػ ـِ َأْىػػلِ  ِمػػفْ  اْلِعَصػػاَبةَ  َىػػِذهِ  ُتْيِمػػؾْ  ِإفْ  المُيػػ ْسػػاَل  ِفػػي ُتْعَبػػدْ  اَل  اإلِْ

ا ِبَربِّػِو، َيْيِتػفُ  َزاؿَ  َفَمػا ،«اأْلَْرضِ  ، كىػذا المقػػاـ (1)َمْنِكَبْيػِو ..  َعػفْ  ِرَداُؤهُ  َسػَقطَ  َحتَّػى اْلِقْبَمػػِة، ُمْسػَتْقِبلَ  َيَدْيػوِ  َمػادِّ
يجمػػع بػػػيف الرجػػػاء كاليقػػػيف، ليقػػػكـ مقػػاـ المثبِّػػػت لمقػػػكـ، الُمكاسػػػي ليػػػـ، فػػي ظػػػل ضػػػعف العػػػدة كقمػػػة العػػػدد. 

، فعػف ، كالصػبلة كالسػبلـ عمػى رسػكؿ هللا كيحسف لمداعي أف يستيل دعػاءه بالحمػد كالثنػاء عمػى هللا 

                                                           

ْمَداِد ِباْلَمبَلِئَكِة ِفي َغْزكَ  (1) َيِر، َباُب اإْلِ ـِ، )جمسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاُب اْلِجَياِد َكالسِّ َباَحػِة اْلَغَنػاِئ ( ح 1383/ ص3ِة َبْدٍر، َكاِ 
(1763.) 
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َـّ : َفَقػاؿَ  َفَصػمَّى َرُجػلٌ  َدَخػلَ  ِإذْ  َقاِعػدٌ   َّللاَِّ  َرُسػكؿُ  َبْيَنػا: َقػاؿَ  ،ُعَبْيٍد  ْبفِ  َفَضاَلةَ   َكاْرَحْمِنػي، ِلػي اْغِفػْر  المَُّيػ
َـّ  َعَمػيَّ  َوَصػلِّ  َأْىُمػُو، ُىػوَ  ِبَمػا ّللاََّ  َفاْحَمػدِ  َفَقَعػْدتَ  َصػمَّْيتَ  ِإَذا الُمَصػمِّي، َأيَُّيا َعِجْمتَ »:  َّللاَِّ  َرُسكؿُ  َفَقاؿَ   ُثػ
َـّ : َقػػاؿَ . «اْدُعػوُ   َأيَُّيػػا»:  النَِّبػػيُّ  َلػوُ  َفَقػػاؿَ   النَِّبػيِّ  َعَمػػى َكَصػػمَّى َّللاََّ  َفَحِمػدَ  َذِلػػؾَ  َبْعػدَ  آَخػػرُ  َرُجػلٌ  َصػػمَّى ثُػ

 .(1) «ُتَجبْ  اْدعُ  الُمَصمِّي

ِ  َرُسػكؿَ  َأفَّ  ، َعْمػٍرك ْبػفِ  َّللاَِّ  َعْبػدِ  كالبػد مػف حضػكر القمػب، كاليقػيف باسػتجابة الػدعاء، فَعػفْ         َّللاَّ
، ِمفْ  َأْوَعى َوَبْعُضَيا َأْوِعَيٌة، اْلُقُموبُ  »: َقاؿَ   َوَأْنػُتـْ  َفاْسػَأُلوهُ  النَّػاُس، َأيَُّيػا َوَجػلَّ، َعػزَّ  ّللاََّ  َسػَأْلُتـُ  َفػِإَذا َبْعض 

َجاَبِة، ُموِقُنوفَ  ، كأف يصػحب ذلػؾ اإللحػاح (2) « َغاِفػل   َقْمػب   َظْيػرِ  َعفْ  َدَعاهُ  ِلَعْبد   َيْسَتِجيبُ  اَل  ّللاََّ  َفِإفَّ  ِباإلِْ
 ُيْسػػَتَجابُ  َيػػزَاؿُ  اَل  »: َقػػاؿَ  َأنَّػػوُ  النَِّبػػيِّ  َعػػفِ  ،ُىَرْيػػَرَة  َأِبػػي الشػػديد، كعػػدـ اسػػتعجاؿ إجابػػة الػػدعاء، فَعػػفْ 

                                                           

َعَكاتِ  َأْبَكابُ ، سنف الترمذؼالترمذؼ،  (1)  (.3476( ح )516/ ص5)ج ، َّللاَِّ  َرُسكؿِ  َعفْ  الدَّ
َثَنا سػند الحػديث:            َثَنا: َقػاؿَ  ُقَتْيَبػةُ  َحػػدَّ ، َعِمػيٍّ  َأِبػػي َعػفْ  ، الَخػْكاَلِنيِّ  َىػاِنئٍ  َأِبػػي َعػفْ  َسػْعٍد، ْبػفُ  ِرْشػػِديفُ  َحػدَّ  َعػػفْ  الَجْنِبػيِّ

 ُعَبْيٍد. ْبفِ  َفَضاَلةَ 
(، عػػف قتيبػػة بػػف سػػعيد، عػػف رشػػديف بػػف سػػعد، عػػف 1284( ح )44/ ص3أخرجػػو النسػػائي )ج تخػػريج الحػػديث:           

 أبي ىانئ الخكالني بو )بنحكه(. 
: انظػر، الحػديث صػالح حػاتـ أبػك عنو قاؿ، الخكالني ىانئ أباو في ألف، حسف الحديث إسنادالحكـ عمى اإلسناد:           

، بػو بػأس ال حجػر ابػف عنو كقاؿ(،  355ص/1ج) الكاشف: انظر، ثقة الذىبي عنو كقاؿ(، 231ص/3ج) كالتعديل الجرح
: "ىػذا حػديث عف ىذا اإلسناد قاؿ الترمذؼ .ثقات اإلسناد رجاؿ كبقية .صدكؽ  ىك: قمت(، 182ص) التيذيب تقريب: انظر

الثقػػات البػػف  (،231ص/ 3ج) كالتعػػديل الجػػرح(. انظػػر: 476/ ص7حسػػف"، كقػػد صػػححو االلبػػاني فػػي صػػحيح الترمػػذؼ)ج
(، 51/ ص3تيػػذيب التيػػذيب )ج (،402/ ص7تيػػذيب الكمػػاؿ )ج، (70(، تػػاريخ أسػػماء الثقػػات )ص149/ ص4حبػػاف )ج

 (. 182تقريب التيذيب )ص
  (.6655( ح )235/ ص11مد، مسند عبد هللا بف عمرك، )جأحمد، مسند أح (2)

َثَنا سند الحديث:            َثَنا َحَسٌف، َحدَّ َثَنا َلِييَعَة، اْبفُ  َحدَّ ، الػرَّْحَمفِ  َعْبػدِ  َأِبػي َعػفْ  َعْمػٍرك، ْبفُ  َبْكرُ  َحدَّ  هللاِ  َعْبػدِ  َعػفْ  اْلُحُبِمػيِّ
 .َعْمٍرك ْبفِ ا

(، مػف طريػق عبػد 73( ح )75/ ص1أخرجو الجماعيمي في نياية المراد مف كبلـ خير العباد )جتخريج الحديث:          
 هللا بف أحمد بف حنبل، بو )بنحكه(.

ألف ابػف لييعػة اخُتمػف فيػو، كقػد قػاؿ عنػو ابػف حجػر صػدكؽ اخػتمط بعػد  ،حسفإسناد الحديث الحكـ عمى اإلسناد:         
حرؽ كتبو كىك مف الطبقػة الخامسػة مػف المدلسػيف، كممػف ركػ عنػو كىػك صػحيح ابػف المبػارؾ كابػف كىػب كالمقػرؼ كؼ ىػذا 

( كقػػاؿ 148/ ص10الحػديث ركػ عنػػو الحسػف بػػف مكسػػى كىػك ممػػف لػـ تتميػػز ركايتػػو كأكرده الييثمػي فػػي مجمػع الزكائػػد )ج
سػػػناده حسػػػف، صػػػحيح الترغيػػػب كالترىيػػػب )ج (، الجػػػرح 516/ ص7(. انظػػػر: الطبقػػػات الكبػػػرػ )ج322/ ص2ركاه أحمػػػد كا 

(، 136/ ص2الضػػعفاء كالمترككػػكف البػػف الجػػكزؼ )ج (،64الضػػعفاء كالمترككػػكف لمنسػػائي )ص (،147/ ص5كالتعػػديل )ج
ف (، طبقػػػػػات المدلسػػػػػي190(، نيايػػػػػة اإلغتبػػػػػاط )ص476/ ص2(، ميػػػػػزاف االعتػػػػػداؿ )ج30/ ص8سػػػػػير أعػػػػػبلـ النػػػػػببلء )ج

 (، 481الككاكب النيرات )ص، (319(، تقريب التيذيب، )ص 54)ص
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ـ   َيػْدعُ  َلػـْ  َمػا ِلْمَعْبػِد، ـ ، َقِطيَعػةِ  َأوْ  ِبػِإْث      : َيُقػػكؿُ : َقػاؿَ  ااِلْسػِتْعَجاُؿ  َمػا هللاِ  َرُسػكؿَ  َيػا: ِقيػلَ  «َيْسػَتْعِجلْ  َلػـْ  َمػا َرِحػ
َعاَء  َوَيَدعُ  َذِلؾَ  ِعْندَ  َفَيْسَتْحِسرُ  ِلي، َيْسَتِجيبُ  َأرَ  َفَمـْ  َدَعْوُت، َوَقدْ  َدَعْوتُ  َقدْ  » ، كلػيكف حالػو حػاؿ (1) «الػدُّ

. [55األعػراؼ: ] چے  ۓ  ھ      ےہ  ہ  ھ   ھھ  چ :  المتضرع الخاشع، كمػا قػاؿ هللا
ِ  َرُسكؿَ  َأفَّ  ،ُىَرْيَرَة  َأبك ثـ ليجـز في الدعاء، كما ركػ  َـّ : َأَحُدُكـْ  َيُقوَلفَّ  الَ  »: َقاؿَ  َّللاَّ  ِلػي اْغِفػْر  المَُّيػ

َـّ  ِشْئَت، ِإفْ   .(2) «َلُو  ُمْكرِهَ  الَ  َفِإنَّوُ  الَمْسَأَلَة، ِلَيْعِزـِ ِشْئَت، ِإفْ  اْرَحْمِني المَُّي

سيسػػتجيب دعػػاءه مػػا لػػـ يأكػػل، أك يشػػرب، أك يمػػبس، مػػف الحػػراـ، لمػػا كرد  كلػػيعمـ الػػداعي أف هللا       
ًبػا، ِإالَّ  َيْقَبػلُ  اَل  َطيِّػبٌ  للاَ  ِإفَّ  النَّػاُس، َأيَُّيا » : هللِا  َرُسػكؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ، أنوُىَرْيَرَة  َأِبي َعفْ  فَّ  َطيِّ  للاَ  َواِ 

ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ      ڻ  ڻ  ڻچ :َفَقػػػاؿَ  اْلُمْرَسػػػِميَف، ِبػػػوِ  َأَمػػػرَ  ِبَمػػػا اْلُمػػػْؤِمِنيفَ  َأَمػػػرَ 

َـّ  ،[172: البقػػػرة] چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ  :َوَقػػػاؿَ  [51: المؤمنػػػكف ] چھ  َذَكػػػرَ  ُثػػػ
ُجلَ  َفرَ  ُيِطيلُ  الرَّ ػَماِء، ِإَلػى َيَدْيػوِ  َيُمدُّ  َأْغَبَر، َأْشَعثَ  السَّ ، َيػا السَّ ، َيػا َربِّ  َحػَراـٌ، َوَمْشػَرُبوُ  َحػَراـٌ، َوَمْطَعُمػوُ  َربِّ

ـِ، َوُغِذيَ  َحَراـٌ، َوَمْمَبُسوُ   . (3) «ِلَذِلَؾ   ُيْسَتَجابُ  َفَأنَّى ِباْلَحَرا

أقػرب مػا تكػكف إلػى اإلجابػة كانػت كلػـ يكػف صػاحبيا معتػديا فػي الػدعاء  فإذا تحققت الشػركط السػابقة     
يكػػػكف تحقيػػػق غايػػػة المكاسػػػاة كبيػػػرة مػػػف ىػػػذا البػػػاب، ألف أصػػػحابيا مػػػف أحػػػكج النػػػاس إلييػػػا،  العبػػػد، عندئػػػذ

يـ بيا؛ فيي سػبيل لمتػراحـ، كدليػل لمتػولف، ال سػيَّما ليػؤالء الضػعفاء كالمكمػكميف، الػذيف ضػاقت بيػـ  كأخصِّ
 حٌق ثابت ليـ.  كيفأمكرىـ، فيككف الدعاء سبٌب لتفريج ىمكميـ، كتيسير  الحياة، كانقطعت بيـ السبل؛

يػػدعك ألصػػحابو المستضػػعفيف الػػذيف ُشػػرِّدكا  كفيػو تعميػػق لمػػكالء، كتعزيػػز لبلنتمػػاء، كقػػد كػاف النبػػي      
ِ  َرُسػكؿَ  َأفَّ  ، َعْمػٍرك ْبػفِ  َّللاَِّ  َعْبػدِ  مف ديارىـ، كُأكُذكا في أنفسػيـ كأمػكاليـ كأىمػييـ، فَعػفْ   َيػْكـَ  َخػَرجَ  َّللاَّ

َـّ  »:  َّللاَِّ  َرُسػكؿُ  َفَقػاؿَ  َعَشػَر، َكَخْمَسػةَ  ِماَئػةٍ  ثَػبَلثِ  ِفػي َبػْدرٍ  ، ُحَفػاةٌ  ِإنَُّيػـْ  المَُّيػ ـْ َـّ  َفػاْحِمْمُي  ُعػَراةٌ  ِإنَُّيػـْ  المَُّيػ
، ـْ َـّ  َفاْكُسػػُي مػػف الػػدعاء جسػػرًا ُيعبػػر بػػو إلػػى تػػأليف  ، ليجعػػل رسػػكؿ هللا (4) «َفَأْشػػِبْعُيـْ  ِجَيػػاعٌ  ِإنَُّيػػـْ  المَُّيػػ

                                                           

اِعي َمػػ (1) َعاِء َكالتَّْكَبػػِة َكااِلْسػػِتْغَفاِر، َبػػاُب َبَيػػاِف َأنَّػػُو ُيْسػػَتَجاُب ِلمػػدَّ ْكِر َكالػػدُّ ـْ َيْعَجػػْل َفَيُقػػكُؿ: مسػػمـ، صػػحيح مسػػمـ، كتػػاب الػػذِّ ا َلػػ
ـْ ُيْسَتَجْب ِلي، )جَدعَ   (.2735( ح )2096/ ص4ْكُت َفَم
َعَكاِت، َباُب ِلَيْعِزـِ الَمْسَأَلَة، َفِإنَُّو اَل ُمْكِرَه َلُو، )ج (2)  (.6339( ح )74/ ص8البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الدَّ
َدَقِة ِمَف اْلكَ  (3) َكاِة، َباُب َقُبكِؿ الصَّ  (.1015( ح )703/ ص2ْسِب الطَّيِِّب َكَتْرِبَيِتَيا، )جمسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاب الزَّ
ِريَِّة َتْخُرُج ِمَف اْلَعْسَكِر، )ج (4)  (.2747( ح )79/ ص3أبك داكد، سنف أبي داكد، ِكَتاب اْلِجَياِد، َباٌب ِفي َنْفِل السَّ
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أركاح المؤمنيف، كرابطة متماسكة تجمع قمكب المسمميف؛ فيجعل بو سبيبًل إلػى الكفػاء، كدلػيبًل إلػى اإلخػاء، 
 كتمكـ معالـ المكاساة التي أسرت قمكب العباد، كساد بيا المسممكف مشارؽ األرض كمغاربيا. 

                                                         .لو األخروي  األجر ببياف المواساة: الثاني المقصد

د الجراحات، كُيكاسي الضعفاء كالمكمكميف؛ أف يعممكا عظيـ ما أخفاه هللا       إف مما يخفِّف اآلالـ، كيضمِّ
عمى ببليػاىـ  ، كصبرىـليـ مف حسف الجزاء، كعظيـ المقاـ يـك القيامة؛ إذا ما ثبتكا كصبركا كاتقكا هللا 

َكْعػػٍب بػػف مالػػؾ  دليػػل عمػػى صػػدؽ إيمػػانيـ، كرسػػكخ يقيػػنيـ الػػذؼ يػػرفعيـ الػػدرجات العاليػػة يػػكـ القيامػػة، فَعػػفْ 
،  ِالنَِّبػيِّ  َعف   َْرِع، ِمػفَ  (1)َكالَخاَمػِة  الُمػْؤِمفِ  َمَثػلُ  »: َقػاؿ ُئَيػا الػزَّ ي ُ  ُتَفيِّ  ،(2)َمػرًَّة  َوَتْعػِدُلَيا َمػرًَّة، الػرِّ
هللا  أمػر ، ذلؾ أف المػؤمف إذا جػاءه(4) «َواِحَدةً  َمرَّةً  (3)اْنِجَعاُفَيا  َيُكوفَ  َحتَّى َتزَاؿُ  الَ  َكاأَلْرَزِة، الُمَناِفقِ  َوَمَثلُ 
 ف كشػكر، بػو فػرح خيػر جػاءه فإف بو، كرضي لو انطاع  فػإذا األجػر، فيػو كرجػا صػبر مكػركه بػو كقػع كا 

ػػر هللا بػػو السػػيئات، كحػػطَّ بػػو الخطايػػا، كىػػذه غايػػة ، كال (5)شػػاكًرا  اعتػػدؿ عنػػو انػػدفع يقػػع الػػببلء بعبػػد إال كفَّ
ِ بف مسعكد  َعْبدِ  جميمة، كمقصد نبيل، لما كرد َعفْ   ُيكَعؾُ  َكُىكَ  َمَرِضِو، ِفي  النَِّبيَّ  َأَتْيتُ : أنو قاؿ َّللاَّ

ـ   ِمػػفْ  َمػػا َأَجػػْل،»: َقػػاؿَ  َأْجػػَرْيِف  َلػػؾَ  ِبػػَأفَّ  َذاؾَ  ِإفَّ : ُقْمػػتُ  َشػػِديًدا، َكْعًكػػا َلُتكَعػػؾُ  ِإنَّػػؾَ : َكُقْمػػتُ  َشػػِديًدا، َكْعًكػػا  ُمْسػػِم

                                                                                                                                                                                     

َثَنا سند الحديث:=             َثَنا َصاِلٍح، ْبفُ  َأْحَمدُ  َحدَّ َثَنا َكْىٍب، ْبفُ  َّللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ ، َحدَّ ، الرَّْحَمفِ  َعْبدِ  َأِبي َعفْ  ُحَييّّ  َعفْ  اْلُحُبِميِّ
 .َعْمٍرك ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ 

(، مػػف طريػػق األسػػتاذ أبػػي الكليػػد 2596( ح )144/ ص2أخرجػػو الحػػاكـ فػػي مسػػتدركو )ج تخػػريج الحػػديث:             
حسػػاف بػػف دمحم الفقيػػو، عػػف أبػػي بكػػر بػػف أبػػي داكد، عػػف أحمػػد بػػف صػػالح المصػػرؼ، كمػػف طريػػق أحمػػد بػػف دمحم العنػػزؼ، عػػف 

عػف عبػدهللا بػف  -سػميماف(كبلىما )أحمد بف صالح كيحيػى بػف  -عثماف بف سعيد الدارمي، عف يحيى بف سميماف الجعفي، 
 كىب بو )بمثمو(.

 حديثػو كحسػف بعضػيـ ضػعفو كقػد، بػأس بػو لػيس هللا عبػد بػف حيػي فيو ألف، حسف إسناده الحكـ عمى اإلسناد:            
ـْ . ثقػػػات اإلسػػناد رجػػػاؿ كبقيػػة، ثقػػة عػػػف حػػدث إذا بعضػػيـ ػػْيَخْيِف َكَلػػػ قػػاؿ عنػػو الحػػػاكـ: "َىػػَذا َحػػػِديٌث َصػػِحيٌح َعَمػػى َشػػػْرِط الشَّ

(، انظػػر: 79/ ص3(، كحسػػنو األلبػػاني فػػي صػػحيح أبػػي داكد )ج292/ ص7ُيَخرَِّجػػاُه". كقػػد حسػػنو ابػػف حجػػر فػػي الفػػتح )ج
يخ اإلسػػبلـ (، تػػار 609/ ص1(، الكاشػػف )ج316/ ص16، تيػػذيب الكمػػاؿ )ج(298/ ص1األمصػػار )جعممػػاء مشػػاىير 

 (.185(، تقريب التيذيب )ص81/ ص6(، تيذيب التيذيب )ج623/ ص1(، ميزاف اإلعتداؿ )ج853/ ص3)ج
ْرِع: الطَّاَقُة ِمْنُو. انظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج (1)  (.137/ ص14الخاَمُة ِمَف الزَّ
 (.24/ ص3ر، النياية في غريب الحديث كاألثر )جَأْؼ ُتميُميا كَتْرمييا ِمْف َجاِنٍب ِإلى َجاِنٍب. انظر: ابف األثي (2)
 (.137/ ص14االْنِجعاُؼ: االْنِقبلُع كالسقكُط. انظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج (3)

اَرِة الَمَرِض، )ج(4)   (.5643( ح )114/ ص7البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الَمْرَضى، َباُب َما َجاَء ِفي َكفَّ
 (.341/ ص8بلني )جالقسطبلني، شرح القسط (5)
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ػَجرِ  َوَرؽُ  َتَحػاتُّ  َكَما َخَطاَياُه، َعْنوُ  ّللاَُّ  َحاتَّ  ِإالَّ  َأًذى ُيِصيُبوُ  ، فضػبًل عػف رفعػة العبػد يػكـ القيامػة، (1) «الشَّ
 ِمػػفْ  اْمػػَرأَةً  ُأِريػػؾَ  َأالَ : َعبَّػػاٍس  اْبػػفُ  ِلػػي َقػػاؿَ : َقػػاؿَ  َرَبػػاٍح، َأِبػػي ْبػػفِ  ، فعػػف َعَطػػاءَ كمقامػػو الكبيػػر عنػػد هللا 

ػْكَداُء، الَمػْرأَةُ  َىػِذهِ : َقػاؿَ  َبَمػى،: ُقْمػتُ  الَجنَّػِة  أَْىلِ  ػي: َفَقاَلػْت  النَِّبػيَّ  َأتَػتِ  السَّ ػي ُأْصػَرُع، ِإنِّ نِّ ػُف، َكاِ   َفػاْدعُ  َأَتَكشَّ
فْ  الَجنَُّة، َوَلؾِ  َصَبْرتِ  ِشْئتِ  ِإفْ »: َقاؿَ  ِلي، َّللاََّ  ػي: َفَقاَلػْت  َأْصِبُر،: َفَقاَلْت  «ُيَعاِفَيؾِ  َأفْ  ّللاََّ  َدَعْوتُ  ِشْئتِ  َواِ   ِإنِّ

ػػُف، ػػَف، الَ  َأفْ  ِلػػي َّللاََّ  َفػػاْدعُ  َأَتَكشَّ ، كأؼ جػػزاء بعػػد الجنػػة  فيػػي نعػػيـ لمصػػابريف، كجػػزاء (2)َلَيػػا  َفػػَدَعا َأَتَكشَّ
 اأْلَْعَمػاؿ أِلَف َذِلػؾ، َعػف ُمَجػرداً  يصػبركا َأف اَل  الثَّػَكاب، ليـ مف هللا كعده َما يستحضركالمشاكريف، عمى أف 

يَّػاِت   َعْبػِدي اْبَتَمْيػتُ  ِإَذا: َقػاؿَ  ّللاََّ  ِإفَّ  : »َيُقػكؿُ    النَِّبػيَّ  َسػِمْعتُ : َقػاؿَ  ، َماِلػؾٍ  ْبػفِ  َأَنػسِ  ، كَعػفْ (3)ِبالنِّ
ْضػػُتوُ  َفَصػػَبَر، (4)ِبَحِبيَبَتْيػػِو  ػػي الػػنفس، (5)« الَجنَّػػةَ  ِمْنُيَمػػا َعوَّ ، كىػػذا البيػػاف كىػػذه البشػػرػ بيػػذا الجػػزاء يرضِّ

، كتذىب عنو كل أدراف الدنيا؛ فيصبح الرجاء أنيسو، كاليقػيف كيخفَّف الجرح؛ فيتعمق القمب بما عند هللا 
 الَ  »: َقاؿَ    َّللاَِّ  َرُسكؿَ  َأفَّ  ،ُىَرْيَرَة  َأِبي حالو، كيصرفو هللا عف عذاب النار حتى ُيحرِّميا عميو، فَعفْ 

ػػوُ  الَوَلػػدِ  ِمػػفَ  َثاَلَثػػةٌ  الُمْسػػِمِميفَ  ِمػػفَ  أِلََحػػد   َيُمػػوتُ  ـِ  َتِحمَّػػةَ  ِإالَّ  النَّػػاُر، َتَمسُّ ، كىػػذا التحػػديث بيػػذا (7) «(6)الَقَسػػ
ػػاَف، َأِبػي هللا ليػػـ، فَعػػفْ الجػزاء يطيِّػػب نفػػكس المكمػػكميف، كيخفِّػف مػػف حػػزنيـ لعظػػيـ مػا أعػػده   ُقْمػػتُ : َقػػاؿَ  َحسَّ

ِثي َأْنػػتَ  َفَمػػا اْبَنػػاِف، ِلػػيَ  َمػػاتَ  َقػػدْ  ِإنَّػػوُ : ُىَرْيػػَرةَ  أِلَِبػػي  َعػػفْ  َأْنُفَسػػَنا ِبػػوِ  ُتَطيِّػػبُ  ِبَحػػِديثٍ   هللاِ  َرُسػػكؿِ  َعػػفْ  ُمَحػػدِّ
،: َقػػاؿَ : َقػػاؿَ  َمْكَتاَنػػا  ـْ ػػى (8)اْلَجنَّػػِة  َدَعػػاِميُص  ِصػػَغاُرُىـْ  » َنَعػػ  َفَيْأُخػػذُ  ،- َأَبَوْيػػوِ  َقػػاؿَ  َأوْ  - َأَبػػاهُ  َأَحػػُدُىـْ  َيَتَمقَّ

                                                           

ِة الَمَرِض، )ج(1)   (.5647( ح )115/ ص7البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الَمْرَضى، َباُب ِشدَّ
 (.5652( ح )116/ ص7البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الَمْرَضى، َباُب َفْضِل َمْف ُيْصَرُع ِمَف الرِّيِح، )ج (2)
 (.216/ ص21انظر بتصرؼ: العيني، عمدة القارؼ )ج (3)
أؼ عيَنيِو؛ ألّنُيما َأَحبُّ جكارِح اإلنساِف إليو. انظر: ابف معصـك المدني، الطراز األكؿ كالكناز لما عميو مف لغة العرب  (4)

 (.383/ ص1المعكؿ )ج
 (.5653( ح )116/ ص7البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الَمْرَضى، َباُب َفْضِل َمْف َذَىَب َبَصُرُه، )ج(5) 
ـِ. انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج(6)   (.429/ ص1ِقيَل َأَراَد ِباْلَقَس
ِ َجْيػَد َأْيَمػ (7) ِ َتَعػاَلى: َُكَأْقَسػُمكا ِبػاَّللَّ { ]األنعػػاـ: البخػارؼ، صػحيح البخػارؼ، ِكتَػاُب اأَلْيَمػاِف َكالنُّػُذكِر، َبػػاُب َقػْكِؿ َّللاَّ ـْ [، 109اِنِي
 (.6656( ح )134/ ص8)ج
ْنَيا اَل  (8) ػْبياف ِفػي الػدُّ اُلكَف ِفي َمناِزليا اَل ُيمَنعكف ِمْف َمْكِضٍع، َكَمػا أفَّ الصِّ ُخكؿ  يعني َسيَّاُحكف ِفي اْلَجنَِّة َدخَّ ُيْمَنعػكف ِمػَف الػدُّ

ـْ أحٌد. انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر   (.120/ ص2)جَعَمى الُحَرـ َكاَل َيْحَتِجُب ِمْنُي
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 ُيْدِخَمػوُ  َحتَّػى - َيْنَتِيي َفاَل  َقاؿَ  َأوْ  - َيَتَناَىى َفاَل  َىَذا، َثْوِبؾَ  ِبَصِنَفةِ  َأَنا آُخذُ  َكَما ،- ِبَيِدهِ  َقاؿَ  َأوْ  - ِبَثْوِبوِ 
 . (1) «اْلَجنَّةَ  َوَأَباهُ  للاُ 

ببلُؤىػـ، كعُظػـ مصػابيـ، كلعمرؼ لك عمـ الضعفاء كالمكمكمػكف جػزاءىـ عنػد ربيػـ؛ لتمنػكا أنػو قػدِ زيػد      
 مف الكرامة. لما يجدكه مف النعيـ، كُيحمَّكه

 .تعالى للا بتقوى  بتذكيره المواساة: الثالث المقصد

 َكَأفْ ، ُيْنَسػػى َفػػبَل  ُيػػْذَكرَ  َكَأفْ ، ُيْعَصػػى هللا َفػػبَل  التقػػكػ رحمػػة لمعػػالميف، كسػػبيل لمميتػػديف، كىػػي أف ُيَطػػاعَ      
 .(2)ُيْكَفَر  َفبَل  ُيْشَكرَ 

  كىي سبٌب لمرحمة، كسبيٌل إلى النصرة، بيا ُينصر المجاىدكف، كُيؤيد المؤمنػكف، كُيػرزؽ المتككمػكف.       
َـّ  »مػػف الػػدعاء:  كىػي أمػػاف لمخػائفيف، كنػػكر لمسػػائريف، كىػدػ لمعػػالميف، كقػد كػػاف يكثػػر النبػي   آتِ  المُيػػ

اَىا، َمفْ  َخْيرُ  َأْنتَ  َوَزكَِّيا َتْقَواَىا، َنْفِسي كىػي  . (3)أرقػـ  بػف زيد عف ُركؼ  ، كما«َوَمْواَلَه  َوِليَُّيا َأْنتَ  َزكَّ
ػػػيف كالمرسػػػميف. كىػػػي حساسػػػية  الشػػػعكر، فػػػي كشػػػفافية الضػػػمير، فػػػي كصػػػيَّة األكلػػػيف كاآلخػػػريف، كعيػػػد النبيِّ

 . (4)الطريق  ألشكاؾ كتكؽٍ  دائـ، كحذر مستمرة، كخشية

كالعبػػد إذا اسػػتحكـ عميػػو الضػػعف، كغمػػب عميػػو الحػػزف، فػػإف الشػػيطاف يػػتحمس أف يتسػػمَّل إلػػى قمبػػو،      
ليضيِّع عميو دينو، فإذا ما كجد تذكيرًا مف إخكانو بػالتقكػ فػإف فرصػة الشػيطاف تكػكف ضػعيفة، كقػد قػاؿ هللا 

 : چېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 

ُـّ قمػكبيـ، كسػكف [35القصػص: ] ، كالتناصػح كالتػذكير بػالتقكػ حػق مػف حقػكؽ األخػكة، سػيما لمػف أسػر اليػ
الضيق نفكسيـ، فتككف المكاساة حينئذ بتذكيره با كاآلخػرة؛ فيخشػع القمػب، كيتػذكر الفػؤاد، كتسػمك الػنفس، 

 ُأِـّ  ، كقػػد كرد أف َعاِئَشػػةَ دأ المكمػػكـ، كيتعمػػق القمػػب بمػػا عنػػد هللا كتخضػػع الجػػكارح، فيتسػػمَّى الحػػزيف، كييػػ
ػػبَلـُ  َعَمْيَيػػا َفاِطَمػػةُ  َفَأْقَبَمػػْت  َكاِحػػَدٌة، ِمنَّػػا ُتَغػػاِدْر  َلػػـْ  َجِميًعػػا، ِعْنػػَدهُ   النَِّبػػيِّ  َأْزَكاجَ  ُكنَّػػا ِإنَّػػا: َقاَلػػْت  الُمػْؤِمِنِيَف،  السَّ

                                                           

ػػػَمِة َكاآْلَداِب، َبػػػاُب َفْضػػػِل َمػػػْف َيُمػػػكُت َلػػػُو َكَلػػػٌد َفَيْحَتِسػػػَبُو، )ج (1) ( ح 2029/ ص4مسػػػمـ، صػػػحيح مسػػػمـ، كتػػػاب اْلِبػػػرِّ َكالصِّ
(2635.) 

 (.238/ ص7أبك نعيـ، حمية األكلياء )ج (2)
َعاِء َكالتَّْكَبػػِة َكااِل  (3) ْكِر َكالػػدُّ ـْ ُيْعَمػػْل، مسػػمـ، صػػحيح مسػػمـ، كتػػاب الػػذِّ ِذ ِمػػْف َشػػرِّ َمػػا ُعِمػػَل َكِمػػْف َشػػرِّ َمػػا َلػػ ْسػػِتْغَفاِر، َبػػاُب التََّعػػكُّ
 (.2722( ح )2088/ ص4)ج
 (.39/ ص1سيد قطب، في ظبلؿ القرآف )ج (4)
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ػػا ، َّللاَِّ  َرُسػػكؿِ  ِمْشػػَيةِ  ِمػػفْ  ِمْشػػَيُتَيا َتْخَفػػى َمػػا َكَّللاَِّ  الَ  َتْمِشػػي، ػػبَ  َرآَىػػا َفَممَّ َـّ  «ِبػػاْبَنِتي َمْرَحًبػػا »: َقػػاؿَ  َرحَّ  ثُػػ
َـّ  ِشػػَماِلِو، َعػػفْ  َأكْ  َيِميِنػػوِ  َعػػفْ  َأْجَمَسػػَيا ػػا َشػػِديًدا، ُبَكػػاءً  َفَبَكػػْت  َسػػارََّىا، ثُػػ  ِىػػيَ  َفػػِإَذا الثَّاِنَيػػَة، َسػػارََّىا ُحْزَنَيػػا َرَأػ َفَممَّ
ػػؾِ : ِنَسػػاِئوِ  َبػػْيفِ  ِمػػفْ  َأَنػػا َلَيػػا َفُقْمػػتُ  َتْضػػَحُؾ، ػػرِّ   َّللاَِّ  َرُسػػكؿُ  َخصَّ َـّ  َبْيِنَنػػا، ِمػػفْ  ِبالسِّ ػػا َتْبِكػػيَف، َأْنػػتِ  ثُػػ  َقػػاـَ  َفَممَّ
ػا: َسػَأْلُتَيا َّللاَِّ  َرُسػكؿُ  ػا ِسػرَُّه،  َّللاَِّ  َرُسػكؿِ  َعَمػى أِلُْفِشػيَ  ُكْنػتُ  َمػا: َقاَلػْت  َسػارَِّؾ  َعمَّ : َلَيػا ُقْمػتُ  تُػُكفَِّي، َفَممَّ
، اآلفَ  َأمَّا: َقاَلْت  َأْخَبْرِتِني، َلمَّا الَحقِّ  ِمفَ  َعَمْيؾِ  ِلي ِبَما َعَمْيؾِ  َعَزْمتُ  ـْ  َسارَِّني ِحيفَ  َأمَّا: َقاَلْت  َفَأْخَبَرْتِني، َفَنَع
ِؿ، اأَلْمػػرِ  ِفػي نَّػػوُ  َمػػرًَّة، َسػػَنة   ُكػػلَّ  ِبػػالُقْرآفِ  ُيَعاِرُضػػوُ  َكػػافَ  ِجْبِريػػلَ  َأفَّ  »: َأْخَبَرِنػي َفِإنَّػػوُ  اأَلكَّ  ِبػػوِ  َعاَرَضػػِني َقػػدْ  َواِ 
َتْيِف، الَعاـَ  ي َواْصػِبِري، ّللاََّ  َفػاتَِّقي اْقَتػَرَب، َقػدِ  ِإالَّ  اأَلَجلَ  َأَرى  َوالَ  َمرَّ ػَمفُ  ِنْعػـَ  َفػِإنِّ  َفَبَكْيػتُ : َقاَلػْت  «َلػؾِ  َأَنػا السَّ
َدةَ  َتُكػوِني َأفْ  َتْرَضػْيفَ  َأالَ  َفاِطَمػُة، َيػا »: َقػاؿَ  الثَّاِنَيػَة، َسػارَِّني َجَزِعي َرَأػ َفَممَّا َرَأْيِت، الَِّذؼ ُبَكاِئي  ِنَسػاءِ  َسػيِّ

َدةَ  َأوْ  الُمػْؤِمِنيَف، اآلالـ، أعظػـ المصػائب، كأكبػر  ، كال شػؾ أف مػكت النبػي (1) «اأُلمَّػةِ  َىػِذهِ  ِنَسػاءِ  َسػيِّ
كلكػػف أراد أف يثبػػت األمػػة عنػػد مصػػائبيا كشػػدائدىا العظػػاـ، فػػذكَّرىا بػػالتقكػ كالصػػبر عنػػد الجػػزع كضػػعف 

تماـ دعكتيا.  النفس كألـ المصاب، لتككف قادرة عمى االستمرار في تبميغ رسالتيا كا 

 .بو حل ما ُيزيل ما ببياف المواساة: الرابع المقصد

إف أقدار هللا نافذة، كقد كتبيا قبل أف ُتخمق السمكات كاألرض، ككٌل ميسر لما خمػق لػو، كالعػاجز مػف      
، بػػل عمػػى اإلنسػػاف إذا مػػا أصػػابو الحػػزف أك الضػػيق فإنػػو يجػػب  أتبػػع نفسػػو ىكاىػػا، كتمنػػى عمػػى هللا األمػػانيَّ

ب عمييـ، كىذا مما يصرؼ ضػيقو، عميو أف يبحث عما ُيزيل ذلؾ، كأف يعاكنو إخكانو عمى ذلؾ؛ فيذا كاج
 ْبػفِ  َّللاَِّ  كيكاسي جرحو، كمما ُيزيل ىَـّ الميمكميف كحزف المحزكنيف؛ أف ُيػذكركا بػنعـ هللا عمػييـ، فعػف ُعَبْيػدِ 

ِ  َرُسكؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ُصْحَبٌة، َلوُ  َكَكاَنْت  ، (2)الَخْطِميِّ  ِمْحَصفٍ   ِسْرِبِو، ِفي آِمًنا ِمْنُكـْ  َأْصَب َ  َمفْ  »: َّللاَّ
ْنَيا َلوُ  ِحيَزْت  َفَكَأنََّما َيْوِمِو، ُقوتُ  ِعْنَدهُ  َجَسِدِه، ِفي ُمَعاًفى ، كىذه العافية أغمى ما يممكو اإلنساف في (3) «الدُّ

                                                           

ـْ يُ  (1) ْخِبػْر ِبِسػرِّ َصػاِحِبِو، َفػِإَذا َمػاَت البخارؼ، صػحيح البخػارؼ، ِكتَػاُب ااِلْسػِتْئَذاِف، َبػاُب َمػْف َنػاَجى َبػْيَف َيػَدِؼ النَّػاِس، َكَمػْف َلػ
 (.6285( ح )64/ ص8َأْخَبَر ِبِو، )ج

ىك عبيد َّللاَّ بف محصػف األنصػارؼ، أبػك سػممة. قػاؿ ابػف حّبػاف: لػو صػحبة، كقػاؿ ابػف الّسػكف: يقػاؿ: لػو صػحبة. كفػي  (2)
 (.334/ ص4إسناده نظر. انظر: ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج

ِ الترمذ (3)  (. 2346( ح )574/ ص4)ج ؼ، سنف الترمذؼ، َأْبَكاُب الزُّْىِد َعْف َرُسكِؿ َّللاَّ
َثَنا سند الحديث:              ، ِخَداشٍ  ْبفُ  َكَمْحُمكدُ  َماِلٍؾ، ْبفُ  َعْمُرك َحدَّ َثَنا: َقػااَل  الَبْغَداِدؼُّ َثَنا: َقػاؿَ  ُمَعاِكَيػةَ  ْبػفُ  َمػْرَكافُ  َحػدَّ  َحػدَّ

، ُشَمْيَمةَ  َأِبي ْبفُ  الرَّْحَمفِ  َعْبدُ  ، ِمْحَصفٍ  ْبفِ  َّللاَِّ  ُعَبْيدِ  ْبفِ  َسَمَمةَ  َعفْ  اأَلْنَصاِرؼُّ  ُصْحَبٌة. َلوُ  َكَكاَنْت  َأِبيِو، َعفْ  الَخْطِميِّ
بػف ا(، عػف سػكيد بػف سػعيد كمجاىػد 4141( ح )1387/ ص2أخرجو ابف ماجػو فػي سػننو )ج تخريج الحديث:            

 مكسى بو )باختبلؼ يسير(. 
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الدنيا. ثـ إف الَغنيَّ الحقيقي ليس الذؼ يممؾ الماؿ! كلكف الغنيَّ الذؼ رضي بما قسـ هللا لو، فعندما يتذكر 
ػا يعمػـ المحػزكف كالميمػكـ أف مػا أصػابو لػـ يكػف الضعيف أن و غنيّّ برضاه بما قدره هللا يسمِّـ أمره إليػو، كلمَّ

ر أيضًا بػأف أنفػع الػدكاء لمػف داىمػو الػببلء لػزكـ اليقػيف بػا،  ليخطئو تيدأ نفسو، كتقر عينو، كال بد أف ُيذكَّ
ّـِ، كَسػػَعة فػػي كتقػػكاه فػػي السػػر كالعمػػف، كدكاـ ذكػػره سػػبحانو سػػيَّما االسػػتغفار ّـِ، كذىػػاب لمغػػ ؛ فيػػك جػػبلء لميػػ

ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ی  ی   ی  ی       جئ  حئ  مئ   چ : الرزؽ، كىناء في العػيش، كقػد قػاؿ هللا 

، كىذا االستغفار يحتاج إلى حضػكر [-1012نكح:] چپ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٻ  پ  پ  پ
القمب قبل المساف، مع إقػبلع عػف الػذنكب، كنػدـ عمييػا، كاجتنػاب العػكدة إلييػا، فضػبًل عػف ردِّ الحقػكؽ إلػى 

 أصحابيا إف كاف ىناؾ حقكؽ، حتى تحصل الغاية، كيثبت المضمكف. 

 هللا الػدنيا كاآلخػرة، لمػا كرد َعػفْ  كليكف ىُـّ الضعفاء كالمكمكميف؛ اآلخرة، فمف كػاف ذلػؾ ىمػو فقػد كفػاه     
ِ  َرُسكؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ، أنوَماِلٍؾ  ْبفِ  َأَنسِ   َوَجَمػعَ  َقْمِبػوِ  ِفػي ِغَنػاهُ  ّللاَُّ  َجَعػلَ  َىمَّػوُ  اآلِخَرةُ  َكاَنتِ  َمفْ  »: َّللاَّ
ْنَيا َوَأَتْتوُ  َشْمَمُو، َلوُ  ْنَيا َكاَنتِ  َوَمفْ  َراِغَمٌة، َوِىيَ  الدُّ ؽَ  َعْيَنْيِو، َبْيفَ  َفْقَرهُ  ّللاَُّ  َجَعلَ  َىمَّوُ  الدُّ  َشػْمَمُو، َعَمْيػوِ  َوَفرَّ
ْنَيا ِمػػفَ  َيْأِتػػوِ  َوَلػػـْ  رَ  َمػػا ِإالَّ  الػػدُّ ، عندئػػذ تيػػكف الػػدنيا فػػي قمبػػو؛ فػػبل يتعمػػق بيػػا، كىػػذا ال يعنػػي أف (1) «َلػػوُ  ُقػػدِّ

يتكاكػػل النػػاس، أك يغفمػػكا عمػػا ُيزيػػل ىػػـ قمػػكبيـ كضػػيق عيشػػيـ، أك أف يجعمػػكا النػػاس غػػايتيـ، كيغُفمػػكا عػػف 
 َلػـْ  ِبالنَّػاسِ  َفَأْنَزَلَيػا َفاَقػةٌ  ِبػوِ  َنَزَلػْت  َمػفْ  »: َّللاَّ  َرُسػكؿُ  َقػاؿَ : َقػاؿَ  ،َمْسػُعكٍد  ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  خالقيـ، فَعفْ 

 .(2) «آِجل   َأوْ  َعاِجل   ِبِرْزؽ   َلوُ  ّللاَُّ  َفُيوِشؾُ  ِبالِلَِّ، َفَأْنَزَلَيا َفاَقةٌ  ِبوِ  َنَزَلْت  َوَمفْ  َفاَقُتُو، ُتَسدَّ 

                                                                                                                                                                                     

 َذا َحِديٌث َحَسٌف َغِريٌب".قاؿ عنو الترمذؼ: "ىَ إسناده حسف،  الحكـ عمى اإلسناد: =        
(1)  ِ َقاِئِق َكاْلَكَرِع َعْف َرُسكِؿ َّللاَّ  (. 2465( ح )642/ ص4)ج الترمذؼ، سنف الترمذؼ، َأْبَكاُب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َكالرَّ

َثَنا سند الحديث:            َثَنا: َقاؿَ  َىنَّادٌ  َحدَّ ِبيعِ  َعفْ  َكِكيٌع، َحدَّ ، َكُىكَ  َأَبافَ  ْبفِ  َيِزيدَ  َعفْ  َصِبيٍح، ْبفِ  الرَّ َقاِشيُّ  ْبػفِ  َأَنسِ  َعفْ  الرَّ
 .َماِلؾٍ 

(، عف أحمػد بػف عبػدهللا الػدقاؽ، 260( ح )290/ ص1الفضل الزىرؼ في حديثو )ج كأخرجو أب تخريج الحديث:          
 عف سفياف بف ككيع، عف عبد الرحمف المحاربي، عف إسماعيل بف أبي خالد، عف الحسف كقتادة بو )بنحكه(. 

يزيػد الرقاشػي ضػعيف الحػديث؛ فتابعػو الحسػف كقتػادة، ككبلىمػا  فيػو، ضػعيفإسناد الحػديث الحكـ عمى اإلسناد:           
 453ك 599انظػر: ابػػف حجػر، تقريػب التيػػذيب )ص  ، فيصػبح اإلسػػناد حسػنًا لغيػره.ت، كبقيػة رجػػاؿ اإلسػناد ثقػاتمػف الثقػا

 (.160ك
(2)  ِ ْنَيا َكُحبَِّيػػا، )ج ، َبػػاُب َمػػا َجػػاَء ِفػػيالترمػػذؼ، سػػنف الترمػػذؼ، َأْبػػَكاُب الزُّْىػػِد َعػػْف َرُسػػكِؿ َّللاَّ ّـِ ِفػػي الػػدُّ ( ح 563/ ص4الَيػػ
(2326 .) 
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َـّ كيكشػػف الغػػـ عػػف الضػػعفاء كالمكمػػكميف يفػػتح ليػػـ آفاقػػًا كبيػػرة فػػي البػػذؿ        كىػػذا التػػذكير بمػػا ُيزيػػل اليػػ
 كاإلنتاج، بعد تزكية نفكسيـ كتطيير قمكبيـ، كيجعل منيـ أدكات بناء كمعاكؿ عطاء.

                                    .اآلخريف بقصص بالتذكير المواساة: الخامس المقصد

إف أخبار الغابريف كأنباء السابقيف فييا مف المكعظة كالعبرة ما يرقق القمكب، كُيصػمح النفػكس، فضػبًل      
عف تسميتيا، كتحسيف حاليا، سيما لمف ُأصيبكا كُأكذكا كاسُتضػعفكا؛ فتكػكف المكاسػاة ليػـ أحػكج مػف غيػرىـ؛ 

ػخ أقػػداميـ. فيػذا خبػػاب بػف األرت  كقػػد كػاف مػػف أشػد الصػػحابة إيػذاء يقػػكؿ: ، حتػى تثبػت قمػػكبيـ، كترسِّ
دٌ  َكُىكَ   النَِّبيَّ  َأَتْيتُ  ًة، الُمْشػِرِكيفَ  ِمػفَ  َلِقيَنػا َكَقػدْ  الَكْعَبػةِ  ِظػلِّ  ِفػي َكُىكَ  ُبْرَدًة، ُمَتَكسِّ ِ، َرُسػكؿَ  َيػا: َفُقْمػتُ  ِشػدَّ  َّللاَّ
 ِعَظاِموِ  ُدوفَ  َما ِبِمَشاِط الَحِديِد، َلُيْمَشطُ  َقْبَمُكـْ  َمفْ  َكافَ  َلَقدْ  »: َفَقاؿَ  َكْجُيُو، ُمْحَمرّّ  َكُىكَ  َفَقَعدَ  َّللاََّ، َتْدُعك َأالَ 
ـ   ِمػفْ  ، َأوْ  َلْحػ  َمػػا ِبػاْثَنْيفِ  َفُيَشػػقُّ  َرْأِسػِو، َمْفػػِرؽِ  َعَمػى الِمْنَشػػارُ  َوُيوَضػعُ  ِديِنػِو، َعػػفْ  َذِلػؾَ  َيْصػػِرُفوُ  َمػا َعَصػػب 

 ِإالَّ  َيَخػاؼُ  َما َحْضَرَمْوَت، ِإَلى َصْنَعاءَ  ِمفْ  الرَّاِكبُ  َيِسيرَ  َحتَّى اأَلْمرَ  َىَذا ّللاَُّ  َوَلُيِتمَّفَّ  ِديِنِو، َعفْ  َذِلؾَ  َيْصِرُفوُ 
 لصحابتو أف يتأسكا بمف قبميـ؛ ألف العاقبة ليـ. ، كفي ىذا تكجيو مف النبي (1) «ّللاََّ 

كقد جاء أيضا مف أخبار السابقيف قصة أصحاب األخػدكد، ككيػف أنيػـ صػبركا عمػى ببلئيػـ، كثبتػكا       
ـِ، ِبػَربِّ  آَمنَّػا: النَّػاُس  َفَقػاؿَ ..  : »َقاؿَ  هللِا  َرُسكؿَ  َأفَّ  ،ُصَيْيٍب الركمي  عمى دينيـ، فَعفْ   آَمنَّػا اْلُغػاَل

ـِ، ِبَربِّ  ـِ، ِبَربِّ  آَمنَّا اْلُغاَل  آَمفَ  َقدْ  َحَذُرَؾ، ِبؾَ  َنَزؿَ  َوللاِ  َقدْ  َتْحَذُر  ُكْنتَ  َما َأَرَأْيتَ : َلوُ  َفِقيلَ  اْلَمِمؾُ  َفُأِتيَ  اْلُغاَل
ػَكِؾ، َأْفػَواهِ  ِفػي ِباأْلُْخُدودِ  َفَأَمرَ  النَّاُس، ْت  السِّ يػَراَف، َوَأْضػَرـَ  َفُخػدَّ  َفػَأْحُموهُ  ِديِنػوِ  َعػفْ  َيْرِجػعْ  َلػـْ  َمػفْ : َوَقػاؿَ  النِّ
،: َلوُ  ِقيلَ  َأوْ  ِفيَيا، ـْ  َلَيػا َفَقػاؿَ  ِفيَيػا، َتَقػعَ  َأفْ  َفَتَقاَعَسػْت  َلَيػا َصػِبيّّ  َوَمَعَيػا اْمػَرَأةٌ  َجػاَءتِ  َحتَّػى َفَفَعُمػوا اْقَتِح

                                                                                                                                                                                     

َثَنا سػػند الحػػديث:=           ػػدُ  َحػػدَّ ػػارٍ  ْبػػفُ  ُمَحمَّ َثَنا: َقػػاؿَ  َبشَّ َثَنا: َقػػاؿَ  َمْيػػِدؼٍّ  ْبػػفُ  الػػرَّْحَمفِ  َعْبػػدُ  َحػػدَّ  َأِبػػي َبِشػػيرٍ  َعػػفْ  ُسػػْفَياُف، َحػػدَّ
 .َمْسُعكدٍ  ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  َعفْ  ِشَياٍب، ْبفِ  َطاِرؽِ  َعفْ  َسيَّاٍر، َعفْ  ِإْسَماِعيَل،
/ 1(، كابػػػف أبػػػي شػػػيبة فػػػي مسػػػنده )ج1645( ح )517/ ص1أخرجػػػو أبػػػك داكد فػػػي سػػػننو )ج تخػػػريج الحػػػديث:          

 (، كبلىما مف طريق بشير أبي إسماعيل، بو )بألفاظ متقاربة(. 337( ح )227ص
قػػاؿ عنػػو الترمػػذؼ: "ىػػذا حػػديث حسػػف صػػحيح غريػػب". كقػػد ذكػػرت ركايػػات إسػػناده حسػػف،  الحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:          

أخرػ تذكر سيار أبا الحكـ، كىذا لـ يرك عف طارؽ بف شياب شػيئًا، إنمػا الػذؼ ركػ عػف طػارؽ سػيار أبػك حمػزة كىػك الػذؼ 
 (.570/ ص1في ركاية الترمذؼ. انظر: الخطيب البغدادؼ، تمخيص المتشابو في الرسـ )ج

َة، )ج البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب مناقب األنصار، َباُب َما َلِقَي النَِّبيُّ  (1) ( 45/ ص5َكَأْصَحاُبُو ِمَف الُمْشِرِكيَف ِبمكَّ
 (.3852ح )
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، كىذه القصص تقكـ مقاـ المسمِّي لسػامعيا، كاألنػيس لقارئيػا، (1)« اْلَحقِّ  َعَمى َفِإنَّؾِ  اْصِبِري  ُأمَّوْ  َيا: اْلُغاَلـُ 
     ، كصػػدؽ هللا القائػػل: كلقػػد كػػاف ليػػا نصػػيب كبيػػر فػػي كتػػاب هللا العزيػػز؛ حتػػى تسػػمي كتثبػػت قمػػب النبػػي 

ىئ     ی   ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ چ 

كأصػػحابو مػػػف أىػػل الػػػببلء  ، فعنػػػدما يػػأتي لمنبػػػي [111يكسػػف: ] چی  ی  ی  جئ  حئ      مئ
 َقْمِبػػوِ  ِسػػَكػ  َسػػِميـٌ  ِمػػْف جسػػده َيْبػػقَ  خبػػر أيػػكب عميػػو السػػبلـ كقػػد ابتمػػي فػػي نفسػػو ككلػػده كمالػػو، حتػػى أنػػو لػػـ

ِ  َرُسػكؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ، َماِلؾٍ  ْبفِ  َأَنسِ  ، فَعفْ (2) َّللاََّ  ِبِيَما َيْذُكرُ  َكِلَساِنِو،  َأيُّػوَب  ّللاَِّ  َنِبػيَّ  إفَّ »  :َّللاَّ
 ِإْخَواِنػِو، َأَخػّصِ  ِمػفْ  َكاَنػا إْخَواِنِو، ِمفْ  َرُجَمْيفِ  إالَّ  َواْلَبِعيُد، اْلَقِريبُ  َفَرَفَضوُ  َسَنًة، َثَماِنَي َعَشَرةَ  َباَلُؤهُ  ِبوِ  َلِبثَ 
ُأسػكة فػي الصػبر كالجمػد. ال ريػب أف ىػذا يخفِّػف عمَّػف ، كقػد كػاف (3)  « ِإَلْيػِو.. َوَيُروَحػافِ  ِإَلْيوِ  َيْغُدَوافِ  َكاَنا

يسػػمع مثػػل ىػػذه األخبػػار مػػف الُمبتمػػيف، كتخفػػف عنػػو مػػف لكعػػة األلػػـ، كطريػػق الػػديف يحتػػاج إلػػى تضػػحيات 
 كثبات كما ثبت األكلكف، كىذه نعمت المكاساة، كخير التسمية.

 .والثناء بالمدح المواساة: السادس المقصد

النػػػاس أف يجعمػػػكا مػػػف الضػػػعفاء كالمسػػػاكيف كأصػػػحاب الفاقػػػات أداة لمسػػػػخرية  لقػػػد فشػػػى عنػػػد بعػػػض     
كالشماتة كاالزدراء، كقد كانت ىذه عادة قبيحة عنػد كفػار قػريش، فكػانكا يمتينػكف الضػعفاء، كُيسػيئكف إلػييـ 
بػػد القػػكؿ، حتػػى جػػاء اإلسػػبلـ كألغػػى ذلػػؾ، كرفػػع النػػاس إلػػى المنػػازؿ العاليػػة، بإيمػػانيـ كصػػبلحيـ، فػػذلؾ الع

الػػػذؼ كػػػاف تحػػػت سػػػيده قبػػػل اإلسػػػبلـ أصػػػبح سػػػيدًا أميػػػرًا عنػػػد المسػػػمميف، كالػػػذؼ كػػػاف ُيعػػػذَّب كُيمػػػتيف قبػػػل 
اإلسػػبلـ، أصػػبح عزيػػزًا ذا ىيبػػٍة ككرامػػٍة عنػػد المسػػمميف، كمػػف ىػػؤالء عمػػار بػػف ياسػػر الػػذؼ كػػاف يعػػذب ىػػك 

                                                           

ػاِحِر َكالرَّاِىػِب  (1) ػِة َأْصػَحاِب اأْلُْخػُدكِد َكالسَّ َقاِئِق، َبػاُب ِقصَّ ـِ، )جمسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاُب الزُّْىِد َكالرَّ ( 2299/ ص4َكاْلُغػبَل
 (.3005ح )
 (.359/ ص5ابف كثير، تفسير ابف كثير )ج (2)
 (. 6333( ح )28/ ص13البزار، مسند البزار )ج (3)

ثناسند الحديث:             ثنا: قالكا عسكر بف سيل بف كُمَحمد اْلَخطَّاِب، ْبفُ  َكُعَمرُ  ِمْسِكيفٍ  ْبفُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ  أبػي بف سعيد َحدَّ
ثنا مريـ،  َماِلٍؾ.  ْبفِ  َأَنس َعف ِشَياٍب، اْبفِ  َعف َخاِلٍد، ْبفِ  ُعَقيل َعفْ ،  َيِزيدَ  ْبفُ  َناِفعُ  َحدَّ

/ 7(، كابػػػف حبػػػاف فػػػي صػػػػحيحو )ج4115( ح )635/ص2أخرجػػػو الحػػػاكـ فػػػي مسػػػتدركو )جتخػػػريج الحػػػديث:           
(. كميػػـ مػػف طريػػق نػػافع بػػف يزيػػد عػػف 4593ح )( 353/ ص11(، كالطحػػاكؼ فػػي مشػػكل اآلثػػار )ج2898( ح )158ص

 عقيل بف خالد عف ابف شياب بو )بألفاظ متقاربة(.
قػػاؿ الحػػاكـ: "ىػػذا حػػديث صػػحيح عمػػى شػػرط الشػػيخيف كلػػـ يخرجػػاه ككافقػػو إسػػناده صػػحيح، الحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:          
 الذىبي". 
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ػِب  َمْرَحًبػا َلػُو، اْئػَذُنوا »: َفَقػاؿَ   النَِّبػيِّ  َعَمػى َيْسػَتْأِذفُ  ، أف عمػار َجػاءَ كأىمو، فقػد كرد عػف عمػيٍّ   ِبالطَّيِّ
كمدحػػو لعمػػار إنمػػا ىػػك تشػػريع يؤسػػس لكاقػػٍع  ، كال شػػؾ أف ىػػذا الخمػػق الجميػػل مػػف النبػػي (1) «الُمَطيَّػػِب 

جديػػػٍد يمغػػػي كػػػل أشػػػكاؿ الكبػػػر كالتسػػػمط، كينػػػزؿ النػػػاس منػػػازليـ الحقيقيػػػة باإليمػػػاف كالتقػػػكػ، كيسػػػمي قمػػػكب 
فحسب، بل جعػل منػو كمػف غيػره  الضعفاء كالمساكيف بعد ما رأكه كالقكه، كليس مدحًا كثناًء عمى عمار

إلى اليدػ كالرشاد، كمنارًة يستنير بيػا النػاس إلػى حسػف المصػير، فعػف مف المستضعفيف كالمقيكريف دليبًل 
 ِمػفْ  ِبالمَّػَذْيفِ  َفاْقَتػُدوا ِفيُكـْ  َبَقاِئي َقْدرُ  َما َأْدِري  اَل  ِإنِّي »: َفَقػاؿَ  ، النَِّبيِّ  ِعْندَ  ُجُمكًسا ُكنَّا: َقاؿَ  ،ُحَذْيَفَة 
، ِبَيػػْديِ  َواْىَتػػُدوا - َوُعَمػػرَ  َبْكػػر   َأِبػػي ِإَلػػى َوَأَشػػارَ  - َبْعػػِدي ػػار  َثُكـْ  َوَمػػا َعمَّ ُقوهُ  َمْسػػُعود   اْبػػفُ  َحػػدَّ ، (2) «َفَصػػدِّ

كالمدح كالثناء عمى الضعفاء كالمساكيف كالمكمكميف يخفِّف بعضًا مما حلَّ بيـ، كلعمو يككف ضػركريًا حتػى 
كيصػمح حػاليـ. أمػا لػك خيػف مػف المػدح يككف ليـ دافعًا لصرؼ أحزانيـ، كزيادة أعماليـ، بما ينفع ديػنيـ، 

                                                           

ِ الترمذؼ، سنف الترمذؼ، َأْبػَكاُب اْلَمَناِقػِب َعػْف َرُسػك  (1) ػاِر ْبػِف َياِسػٍر َكُكْنَيتُػُو َأُبػك اْلَيْقَظػاِف َرِضػَي َّللاَُّ ِؿ َّللاَّ ، َبػاُب َمَناِقػِب َعمَّ
 (. 3798( ح )668/ ص5َعْنُو، )ج
َثَنا سند الحديث:             ػارٍ  ْبػفُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ َثَنا: َقػاؿَ  َبشَّ َثَنا: َقػاؿَ  َمْيػِدؼٍّ  ْبػفُ  الػرَّْحَمفِ  َعْبػدُ  َحػدَّ  ِإْسػَحاَؽ، َأِبػي َعػفْ  ُسػْفَياُف، َحػدَّ

 .َعِميٍّ  َعفْ  َىاِنٍئ، ْبفِ  َىاِنئِ  َعفْ 
(، عف عثماف بف أبي شيبة كعمي بف 147,146( ح )52/ ص1أخرجو ابف ماجو في سننو )ج تخريج الحديث:           

كبلىمػا )سػفياف  –عػف األعمػش،  دمحم، عف ككيع، عف سفياف الثكرؼ، كعف نصر بف عمػي الجيضػمي، عػف عثػاـ بػف عمػي،
 عف أبي إسحاؽ السسبيعي بو )بمثمو مف طريق سفياف(، ك)بنحكه مف طريق األعمش(. -كاألعمش(
 قػػاؿ عنػػو الترمػػذؼ: "ىػػذا حػػديث حسػػف صػػحيح"، كقػػاؿ عنػػو الحػػاكـ: "ىػػذاإسػػناده صػػحيح.  الحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:          

 (.437/ ص3الحاكـ، المستدرؾ )جانظر:  حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه".
(2)  ِ ػاِر ْبػِف َياِسػٍر َكُكْنَيتُػُو َأُبػك اْلَيْقَظػاِف َرِضػَي َّللاَُّ الترمذؼ، سنف الترمذؼ، َأْبػَكاُب اْلَمَناِقػِب َعػْف َرُسػكِؿ َّللاَّ ، َبػاُب َمَناِقػِب َعمَّ

 (. 3799( ح )668/ ص5َعْنُو، )ج
َثَناسػػند الحػػديث:            َثَنا: َقػػاؿَ  الُكػػكِفيُّ  ِديَنػػارٍ  ْبػػفُ  الَقاِسػػـُ  َحػػدَّ  َعػػفْ  ِسػػَياٍه، ْبػػفِ  الَعِزيػػزِ  َعْبػػدِ  َعػػفْ  ُمكَسػػى، ْبػػفُ  َّللاَِّ  ُعَبْيػػدُ  َحػػدَّ

 َعاِئَشَة. َعفْ  َيَساٍر، ْبفِ  َعَطاءِ  َعفْ  َثاِبٍت، َأِبي ْبفِ  َحِبيبِ 
(، عف عمي بف دمحم عف ككيع، كمف طريق دمحم 97( ح )37/ ص1أخرجو ابف ماجو في سننو )ج تخريج الحديث:         

 عف سفياف بو )بنحكه(. -كبلىما )ككيع كمؤمل(-بف بشار عف مؤمل، 
 عبػد كفيػو. ثقػة كىػك ىػـر بػف عمػرك تابعػو مقبػكؿ ربعػي مكلى ىبلؿ فيو ألف، ضعيف إسناده  الحكـ عمى اإلسناد:         
، اخػتبلطيـ يضػر ال كىػؤالء المختمطػيف مػف األكؿ القسػـ مػف ألنػو يضػر فبل اختبلطو أما، كدلس اختمط ثقة عمير بف الممؾ
، كعميػو فػإف اإلسػناد المػرادؼ العػبلء أبػي سػالـ قبػل مػف ُتكبػع كلكنػو بالسػماع يصػرح كلػـ، الثالثػة المرتبػة مف فيك تدليسو كأما

شػرح مشػكل اآلثػار ثقػة مقبػكؿ قاؿ عنو الترمذؼ: " ىذا حديث حسف". قمت: كقد قػاؿ عنػو الطحػاكؼ فػي يصبح حسنًا لغيره. 
(، ابػػف حجػػر، 76(، كبقيػػة رجػػاؿ اإلسػػناد مػػف الثقػػات. انظػػر: العبلئػػي، المختمطػػيف )ص1233( ح )259/ ص3الركايػػة )ج

 (.428ك  576ك  364(، ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص41طبقات المدلسيف، )ص 
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، (1)  التكاضػػع يضػػع حتػػى نفسػػو فػػي كيكىمػػو سػػبيبل، إليػػو الشػػيطاف اغتػػرار المػػرء، كتركػػو لمخيػػر، كيجػػد
النَِّبػيِّ  ِعْنػدَ  ُذِكػرَ  َرُجػبًل  َأفَّ  ،َبْكػَرَة  عندئذ يككف المدح مذمكمًا، كىذا بمثابػة قطػع العنػق لمرجػل، فعػف َأِبػي

 َفَقػػاؿَ  َخْيػػًرا، َرُجػػلٌ  َعَمْيػػوِ  َفػػَأْثَنى  :« ،َأَحػػُدُكـْ  َكػػافَ  ِإفْ  - ِمػػَراًرا َيُقوُلػػوُ  - َصػػاِحِبؾَ  ُعُنػػقَ  َقَطْعػػتَ  َوْيَحػػَؾ 
 « َأَحػًدا ّللاَِّ  َعَمػى ُيَزكِّي َوالَ  ّللاَُّ، َوَحِسيُبوُ  َكَذِلَؾ، َأنَّوُ  ُيَرى  َكافَ  ِإفْ  َوَكَذا، َكَذا َأْحِسبُ : َفْمَيُقلْ  َمَحاَلةَ  الَ  َماِدًحا

، كغالبػػًا ال يكػػكف ىػػذا مػػع الفئػػة المستضػػعفة أك الفقيػػرة مػػف النػػاس، كعميػػو فإنػػو مػػف معػػالـ المكاسػػاة أف (2)
نجعػػػل ليػػػؤالء نصػػػيبًا مػػػف مشػػػاركاتنا، كأحاديثنػػػا، كمػػػدائحنا، لعميػػػا تكػػػكف ليػػػـ قبسػػػًا لبلنطػػػبلؽ إلػػػى منػػػارات 

 النجاح.الصبلح، كعكنًا ليـ لمصعكد بيـ إلى قمـ الفبلح ك 

 .القولي بالمزاح المواساة: السابع المقصد

إف مراعاة مشاعر الضعفاء كالمساكيف مف جميل الصفات، كطيب األخبلؽ، كىك مف البر كالرحمػة،       
 َرُسػكؿِ  ِإَلػى ُيْيػِدؼ َكَكػافَ  َزاِىػًرا، اْسػُموُ  َكافَ  اْلَباِدَيةِ  أَْىلِ  ِمفْ  َرُجبًل  َأفَّ  ،َأَنٍس  ، فَعفْ  كىك اقتداء بالنبي 

 َوَنْحفُ  َباِدَيُتَنا، زَاِىًرا ِإفَّ  » : النَِّبيُّ  َفَقاؿَ  َيْخُرَج، َأفْ  َأَرادَ  ِإَذا  هللاِ  َرُسكؿُ  َفُيَجيُِّزهُ  اْلَباِدَيِة، ِمفَ  اْلَيِديَّةَ  هللِا 
 َخْمِفوِ  ِمفْ  َفاْحَتَضَنوُ  َمَتاَعُو، َيِبيعُ  َكُىكَ  َيْكًما النَِّبيُّ  َفَأَتاهُ  َدِميًما، َرُجبًل  َكَكافَ  ُيِحبُُّو، النَِّبيُّ  َكَكافَ «. َحاِضُروهُ 

 ِبَصػػْدرِ  َظْيػػَرهُ  َأْلَصػػقَ  َمػػا َيػػْأُلك اَل  َفَجَعػػلَ  ، النَِّبػػيَّ  َفَعػػَرؼَ  َفاْلَتَفػػتَ  َىػػَذا، َمػػفْ  َأْرِسػػْمِني: َفَقػػاؿَ  الرَُّجػػُل، ُيْبِصػػُرهُ  َكاَل 
 َتِجػُدِني َكهللاِ  ِإًذا هللِا، َرُسػكؿَ  َيػا: َفَقػاؿَ « اْلَعْبػَد  َيْشَتِري  َمفْ  » :َيُقكؿُ  َكَجَعَل النَِّبيُّ  َعَرَفُو، ِحيفَ  ، النَِّبيِّ 
، كىػذا ميػزاف (3) «َغػاؿ   َأْنػتَ  للاِ  ِعْنػدَ  َلِكػفْ : َقػاؿَ  َأكْ  «ِبَكاِسػد   َلْسػتَ  للاِ  ِعْنػدَ  َلِكفْ  » :النَِّبػيُّ  َفَقاؿَ  َكاِسًدا،

 َيْنُظػػرُ  اَل  للاَ  ِإفَّ  »: هللِا  َرُسػػكؿُ  َقػػاؿَ : أنػػو َقػػاؿَ  ،ُىَرْيػػَرَة  َأِبػػي كمقيػػاس الرفعػػة، كقػػد كرد َعػػفْ التفاضػػل، 
، ُصَوِرُكـْ  ِإَلى ـْ ، فالمػدح مػدح هللا، كالػذـ ذـ هللا، كيكػكف مػدح (4) «َوَأْعَماِلُكـْ  ُقُموِبُكـْ  ِإَلى َيْنُظرُ  َوَلِكفْ  َوَأْمَواِلُك

هللا لمعبد ما التـز أكامػره كانتيػى عػف نكاىيػو، كال عبػرة فػي ذلػؾ بأشػكاؿ النػاس كطبقػاتيـ. كمثػل ىػذا المػزاح 
                                                           

 (.48/ ص8انظر بتصرؼ: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ )ج(1) 
 (.6061( ح )18/ ص8البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اأَلَدِب، َباُب َما ُيْكَرُه ِمَف التََّماُدِح، )ج (2)
 (. 12648( ح )90/ ص20أحمد، مسند أحمد، مسند أنس بف مالؾ، )ج (3)

َثَنا سند الحديث:           زَّاِؽ، َعْبدُ  َحدَّ َثَنا الرَّ ، َثاِبتٍ  َعفْ  َمْعَمٌر، َحدَّ  َأَنٍس. َعفْ  اْلُبَناِنيِّ
(، عػػف إسػػحاؽ بػػف أبػػي إسػػرائيل، بػػو 3456( ح )173/ ص6أخرجػػو أبػػك يعمػػى فػػي مسػػنده )جتخػػريج الحػػديث:           
 .  )بنحكه(
 إسناد الحديث صحيح.الحكـ عمى اإلسناد:          

ػَمِة َكاآْلَداِب، َبػاُب َتْحػِري (4) ـِ، َكَخْذِلػِو، َكاْحِتَقػاِرِه َكَدِمػِو، َكِعْرِضػِو، َكَماِلػػِو، مسػمـ، صػحيح مسػمـ،  كتػاب اْلِبػرِّ َكالصِّ ـِ اْلُمْسػِم ـِ ُظْمػ
 (.2564( ح )1987/ ص4)ج
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مع الضعفاء كالمساكيف كما حدث مع زاىر يعمق كصاؿ األفئدة، كيجمعيا عمى الخير كالحب كالمعػركؼ، 
نػاس كجمعيػا عمػى اإلحسػػاف كىػك دليػل عمػى التكاضػع كالرأفػة مػف صػاحبو، كىػػذا سػبيل إلػى تػأليف قمػكب ال

 كالخير كالرحمة. 

ِ  َرُسكؿُ  ِلي َقاؿَ : َقاؿَ  ،َأَنٍس  كَعفْ        خادمًا لمنبي  ، كقد كاف أنس(1) «اأْلُُذَنْيفِ  َذا َيا »: َّللاَّ
أف يبلطفػػو كيمازحػػو، كمثػػل ىػػذا المػػزاح ُيمغػػي سياسػػة التفرقػػة كالطبقيػػة عنػػد  ، كمػػع ذلػػؾ لػػـ يمنػػع النبػػي 

الناس، كيجعل منيـ يدًا كاحدة، فبل يشعر الضعيف أنػو كضػيع، كال يشػعر القػكؼ أنػو رفيػع، فضػبًل عػف أف 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ : ذلؾ يستميل قمكب النػاس، كمػا قػاؿ هللا 

، كىذه مف فصكؿ الرحمة، كمعالـ المكاساة، التي كضػعيا هللا فػي قمػكب عبػاده، [159: عمراف آؿ] چٹٹ   
 النُّفػػكس، كيحيػػي الُخمَّػػة، كيرقػع اليػػـ، ُيسػػمِّي: معصػية غيػػر ِمػػف كػاف إذا »: عػػف المػػزاح حبػاف كقػد قػػاؿ ابػػف

 بػػو ينػػكؼ  كال الحػػبلكة، إلػػى بفعمػػو ُينَسػػب مػػا المػػزاح ِمػػف يسػػتعمل أف العاقػػل عمػػى فالكاجػػب الِحْشػػَمة، كُيػػذِىب
 .(2) «أحد بمساءة أحدٍ  سركرَ  كال أحٍد، أَذػ

 

 
                                                           

َمِة َعْف َرُسكِؿ هللِا  (1)  (.1992( ح )426/ ص3، َباُب َما َجاَء ِفي اْلِمَزاِح، )جالترمذؼ، سنف الترمذؼ، َأْبَكاُب الِبرِّ َكالصِّ
َثَنا سػػند الحػػديث:          َثَنا: َقػػاؿَ  َغػػْيبَلفَ  ْبػػفُ  َمْحُمػػكدُ  َحػػدَّ  ْبػػفِ  َأَنػػسِ  َعػػفْ  اأَلْحػػَكِؿ، َعاِصػػـٍ  َعػػفْ  َشػػِريٍؾ، َعػػفْ  ُأَسػػاَمَة، َأُبػػك َحػػدَّ

 َماِلٍؾ.
بػف ا(، عػف إبػراىيـ بػف ميػدؼ، عػف شػريؾ 5002( ح )301/ ص4أخرجو أبػك داكد فػي سػننو )ج تخريج الحديث:         

(،عػف إسػماعيل بػف الفضػل البمخػي، 799( ح )605/ ص1عبد هللا، )بمثمو(. كأخرجػو أبػك بكػر الشػافعي فػي الغيبلنيػات )ج
 عف عاصـ بو.  -كبلىما )شريؾ بف عبدهللا كشعبة( –عف مكسى بف حباف، عف حفص بف عمر، عف شعبة، )بنحكه(،

 كسماع ،عادالً  ككاف ،القضاء كلي منذ كثيراً  يخطئ الحفع سيئ صدكؽ  كىك شريؾ إسناده في الحكـ عمى اإلسناد:        
 مػف كىػك شػعبة تابعػو، كثيػرة أكىػاـ فػو بالككفة منو المتأخريف كسماع تخاليط فيو ليس بكاسط منو سمعكا الذيف منو المتقدميف
قاؿ عنو الترمذؼ: "كىذا حديث صػحيح غريػب". انظػر:  .لغيره الصحيح إلى فيرتقي الثقات؛ مف اإلسناد رجاؿ كبقية، الثقات

مشػػاىير  (،444/ ص6الثقػػات البػػف حبػػاف )ج (،366-365/ ص4، الجػػرح كالتعػػديل )ج(194/ ص2الكبيػػر )جالضػػعفاء 
(، تػػػاريخ بغػػػداد 169تػػػاريخ أسػػػماء الثقػػػات )ص (،7/ ص4الكامػػػل فػػػي الضػػػعفاء )ج (،202-201عممػػػاء األمصػػػار )ص

/ 1المغنػػي فػػي الضػػعفاء )ج (،471/ ص12(، تيػػذيب الكمػػاؿ )ج295/ ص3كاإلييػػاـ )ج (، بيػػاف الػػكىـ390/ ص10)ج
شػػرح عمػػل الترمػػذؼ  ،(266(، تقريػب التيػػذيب، )ص 160نيايػػة اإلغتبػػاط )ص (،232/ ص1(، تػذكرة الحفػػاظ )ج468ص
 (،250الككاكب النيرات )ص (،589/ ص2)ج

 (.80ابف حباف، ركضة العقبلء، )ص(2) 
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 .المواساة بالفعل المطمب الثاني:
لقػػد أرسػػى اإلسػػبلـ قكاعػػد يسػػير عمييػػا النػػاس ليعيشػػكا الحيػػاة اليانئػػة كالسػػعادة الدائمػػة، كذلػػؾ عنػػدما      

 ُبِعْثػتُ  ِإنََّمػا : »قػاؿ أف النبػي  ، كمػا جػاء عػف أبػي ىريػرة  يحققكا اليدؼ الذؼ رسػمو رسػكؿ هللا 
ػػـَ  ف ذلػػؾ مكاسػػاة ، كيترجمػػكا ىػػذا اليػػدؼ إلػػى أفعػػاؿ تحػػدث عػػف أصػػحابيا، كمػػ(1)  « اأْلَْخػػاَلؽِ  َصػػاِل َ  أِلَُتمِّ

الضػػعفاء كالمكمػػكميف مػػف خػػبلؿ مكاقػػف كأفعػػاؿ تثبػػت انسػػانيتيـ، كتػػدعـ أخبلقيػػـ، كترتقػػي بيػػـ إلػػى أسػػمى 
 الرفعة كالمجد في الدنيا كاآلخرة.مراتب 
 المواساة بالزيارة.: األوؿ المقصد
الزيػػػارة صػػػفة مػػػف الكفػػػاء، كسػػػبيل إلػػػى اإلخػػػاء، تعكػػػس صػػػكرة صػػػاحبيا المشػػػرقة، النابعػػػة مػػػف صػػػدؽ      

المشاعر، كطيارة القمب، كنقاء الكجداف، كتبني جسكرًا مف األلفة كالمكدة بيف الناس، كتمسح آثار الشحناء 
 كاالفتراؽ.

بو، يعػػػكد مريضػػػيـ، كيكاسػػػي دائػػػـ الكصػػػاؿ مػػػع أصػػػحا كىػػػي خمػػػق نبػػػكؼ عظػػػيـ، فقػػػد كػػػاف النبػػػي      
 َوُيَسػمِّـُ  اأْلَْنَصػاَر، َيػُزورُ  َكافَ   النَِّبيَّ  َأفَّ  »: َأَنػٍس  محزكنيـ، كُيطيِّب خاطرىـ، كيتفقد أحكاليـ، فَعفْ 

، َعَمى ـْ ، ذلؾ أف الزيارة تجمػع القمػكب، كتسػعد النفػكس، كتػداكؼ الجراحػات، (2) «ُرؤوَسُيـْ  َوَيْمَس ُ  ِصْبَياِنِي
                                                           

 (.8952( ح )513/ ص14أحمد، مسند أحمد،  مسند أبي ىريرة، )ج (1)
َثَناسند الحديث:            َثَنا: َقاؿَ  َمْنُصكٍر، ْبفُ  َسِعيدُ  َحدَّ ٍد، ْبفُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ  َحدَّ  ْبفِ  اْلَقْعَقاعِ  َعفْ  َعْجبَلَف، ْبفِ  ُمَحمَّدِ  َعفْ  ُمَحمَّ

ـٍ،  ُىَرْيَرَة. َأِبي َصاِلٍح، َعفْ  َأِبي َعفْ  َحِكي
(، عف إسماعيل بػف دمحم الشػعراِني، عػف 4221( ح )670/ ص2أخرجو الحاكـ في مستدركو )ج تخريج الحديث:          

 فضل بف دمحم، عف إبراىيـ بف المنِذر الحزامي، بو )بزيادة لفظة إنما(.   
 كأمػػا، صػػدكقاف كىمػػا دمحم بػػف العزيػػز كعبػػد، عجػػبلف بػػف دمحم فيػػو ألف، حسػػف الحػػديث إسػػناد الحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:          
قاؿ الحػاكـ: " ىػذا حػديث عمػى شػرط مسػمـ  .ثقات فكميـ رجالو بقية أما، ذلؾ بياف سبق كقد، يضر فبل عجبلف ابف اختبلط

 (.358ك 496كلـ يخرجاه". انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص
، )جابػػف حبػػاف، صػػحيح ابػػف حبػػاف، َبػػاُب الرَّْحَمػػِة، ِذْكػػُر َمػػا ُيْسػػَتَحبُّ ِلْمَمػػْرِء اْسػػِتْعَماُؿ التََّعطُّػػِف َعَمػػى ِصػػَغاِر َأْكاَل  (2) ـَ / 2ِد آَد
 (.459( ح )205ص

ػدُ  َأْخَبَرَناسند الحديث:            ثَ  َثِقيػٍف، َمػْكَلى ِإْبػَراِىيـَ  ْبػفِ  ِإْسػَحاؽَ  ْبػفُ  ُمَحمَّ َثَنا َسػِعيٍد، ْبػفُ  ُقَتْيَبػةُ  َناَحػدَّ  ُسػَمْيَماَف، ْبػفُ  َجْعَفػرُ  َحػدَّ
 .َأَنسٍ  َعفْ   َثاِبٍت، َعفْ 

(، بػػو )بألفػػاظ متقاربػػة(. كأخرجػػو 8291( ح )386/ ص7أخرجػػو النسػػائي فػػي السػػنف الكبػػرػ )ج تخػػريج الحػػديث:         
 (، مف طريق دمحم بف عبد الممؾ، بو )بنحكه(. 6872( ح )292/ ص13البزار في مسنده )ج

ة رجالػو إسناد الحديث حسف، ألف فيو جعفر بف سميماف صػدكؽ يتشػيع، شػيعو ال يضػر، كبقيػ الحكـ عمى اإلسناد:         
الضعفاء الكبير  (،110(، أحكاؿ الرجاؿ )ص104/ ص2تاريخ الدكرؼ )ج (،212/ ص7ثقات. انظر: الطبقات الكبرػ )ج

تػػػاريخ أسػػػماء الثقػػػات  (،150/ ص2الكامػػػل فػػػي الضػػػعفاء )ج (،481/ ص2الجػػػرح كالتعػػػديل )ج (،189-188/ ص1)ج
(، تػػذكرة الحفػػاظ 482/ ص18تيػػذيب الكمػػاؿ )ج ،(89/ ص4(، بيػػاف الػػكىـ كاإلييػػاـ )ج68/ ص21التمييػػد )ج (،87)ص
 (.140(، تقريب التيذيب، )ص 241/ ص1)ج
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سػػيَّما لمػػْف أصػػابتو مصػػيبة، أك ألمَّػػت بػػو ُكربػػة، أك كػػاف ضػػعيفًا ال يأبػػو النػػاس إليػػو، أك محتاجػػًا ال يسػػأؿ 
الناس عنو، أك مريضًا يحتاج قرب الناس منو؛ فتككف الزيارة حينئٍذ ميمة، تدفع اليمػكـ، كتصػرؼ الغمػكـ، 

مػػا يجػػدكف مػػف الضػػعف كالتيمػػيش كقمػػكب الضػػعفاء كالمسػػاكيف كالمكمػػكميف يكسػػرىا تغافػػل النػػاس عنيػػا؛ ل
َكػاَف    ّللاَِّ  أف َرُسػوؿَ  حنيػف  بػف ، فعػف سػيلكانشغاؿ الناس عػنيـ، كىػذا مػا دحضػو رسػكؿ هللا 

و سػػػيما عيػػػادة الضػػػعفاء الػػػذؼ عممػػػو ألصػػػحاب ، كىػػػذا دأب النبػػػي (1) َعػػػْنُيـْ  اْلَمَسػػػاِكيَف، َوَيْسػػػَأؿُ  َيُعػػػودُ 
 كالمكمكميف.

َـّ  َيُزورُ  َكافَ  »:  النَِّبيَّ  َأفَّ  ،َماِلٍؾ  ْبفِ  َأَنسِ  كَعفْ        ـ   ُأ ػاَلةُ  َفُتْدِرُكػوُ  ُسػَمْي  َعَمػى َفُيَصػمِّي َأْحَياًنػا الصَّ
لمضػعفاء كالمسػاكيف كالمكمػكميف رحمػًة بيػـ،  ، كزيػارة النبػي (2)ِباْلَمػاِء  َنْنَضػُحوُ  َحِصيرٌ  ، َكُىكَ «َلَنا ِبَساط  

ـٌ، ، َكَتَفقُّػِدهِ  اْلُمْسػِمِميفَ  ُضػَعَفاءِ  ِبَأْخَبػارِ  كاىتمػاـٌ منػو  كعطفًا عمييـ، كال ريػب أف ىػذا تكاضػٌع جػ ـْ  َكِلػَذِلؾَ  َلُيػ
، ُيْخَبرُ  َكافَ  ـْ ، َكَيْسَأؿُ  يفَ اْلُمْسِممِ  ُضَعَفاءَ  َيُعكدُ  َكافَ  َأنَّوُ  ُأْخِبرَ  َكَقدْ  ِبَمْرَضاُى ـْ  ُخُمػقِ  َكػِريـِ  َعػفْ  إْخَبارٌ  َكَذِلؾَ  َعْنُي

َعَفاءِ  َكاْىِتَباِلوِ  َكَتَكاُضِعِو، ،النَِّبيِّ  ، َكَتْأِنيِسوِ  َلُيـْ  َكِعَياَدِتوِ  َكاْلَمَساِكيِف، ِبالضُّ ـْ  َّللاَُّ  َكَصػَفوُ  َكَمػا ِبِيػـْ  َكِرْفِقػوِ  إيَّاُى
، كعميػػو فػػإف تفقػػد أحػػكاؿ الضػػعفاء كالمكمػػكميف كمراعػػاة أحػػكاليـ، مػػف  (3) َرِحيًمػػا ِبػػاْلُمْؤِمِنيفَ  َكَكػػافَ  َتَعػػاَلى

جميػػل الطبػػاع، كمحاسػػف الشػػمائل، السػػيما متابعػػة زيػػاراتيـ، كال شػػؾَّ أف ىػػؤالء مػػف أقػػرب النػػاس السػػتجابة 
ـَ  َلػػوْ  ِبػػاأْلَْبَواِب  َمػػْدُفوع   َأْشػػَعَث، ُربَّ  »: َقػػاؿَ  ، هللاِ  َرُسػػكؿَ  َأفَّ  ،ُىَرْيػػَرَة  َأِبػػي الػػدعاء، فَعػػفْ   للاِ  َعَمػػى َأْقَسػػ

كالػػدعاء مػػػف أفضػػل القربػػات التػػي يعطاىػػػا المػػرء فػػي ىػػػذه الػػدنيا، كىػػك مػػػا ُيرجػػى مػػف المػػػزكر  (4) «أَلََبػػرَُّه 
ا كاآلخػرة، الضعيف لزائره، لعل هللا أف يجعمو مف الذيف لك أقسمكا عمػى هللا أبػرىـ، فيفػكز بدعائػو خيػر الػدني

كيقتضي لذلؾ تجريد النفس مف كل ما ُيفسػد، كأف ُيبتغػي مػف ذلػؾ كجػو هللا، كأف ُتراعػى الحكمػة فػي األمػر 

                                                           

ْذُف ِباْلَجَناَزِة، )ج (1)  (.1907( ح )40/ ص4النسائي، سنف النسائي، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، اإْلِ
 .ُحَنْيفٍ  ْبفِ  َسْيلِ  ْبفِ  ُأَماَمةَ  َأِبي َعفْ  ِشَياٍب، اْبفِ  َعفْ  َماِلٍؾ، َعفْ  َحِديِثِو، ِفي ُقَتْيَبةُ  َأْخَبَرَناسند الحديث:         
(، بػو 318( ح )112/ ص1أخرجو دمحم بػف الحسػف الشػيباني فػي ركايتػو عػف مالػؾ فػي المكطػأ )ج تخريج الحديث:        
 )بمثمو(. 
 إسناده صحيح. الحكـ عمى اإلسناد:        

بَلةِ  -سنف أبي داكد  (2) بَلِة َعَمى اْلَحِصيِر )ج -ِكَتاب الصَّ  (.658( ح )177/ ص1َباُب الصَّ
َثَناسند الحديث:          ، ْبفُ  ُمْسِمـُ  َحدَّ ـَ َثَنا ِإْبَراِىي َثَنا الذَّاِرُع، َسِعيدٍ  ْبفُ  اْلُمَثنَّى َحدَّ  َماِلٍؾ. ْبفِ  َأَنسِ  َعفْ  َقَتاَدُة، َحدَّ
(، عػف بيػز بػف أسػد، عػف مثنػى بػف سػعيد 12979( ح )294/ ص20أخرجو أحمد في مسػنده )ج تخريج الحديث:        

 عف أبي التياح بو )بألفاظ متقاربة(.
إسناده صحيح. كفيو قتادة فيك مػدلس مػف الطبقػة الثالثػة، كلػـ يصػرح بالسػماع كلكنػو تكبػع مػف  الحكـ عمى اإلسناد:        

 (.43حميد متابعة تامة. انظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف، )ص أبي التياح كىك يزيد بف 
 (.13/ ص2التجيبي، المنتقى شرح المكطأ )ج (3)
َعَفاِء َكاْلَخاِمِميَف، )ج (4) َمِة َكاآْلَداِب، َباُب َفْضِل الضُّ  (.2622( ح )2024/ ص4مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اْلِبرِّ َكالصِّ
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كمػػو، كأف ُييػػكف األمػػر عمػػى الضػػعفاء كالمكمػػكميف، كأف نػػدليـ عمػػى أسػػباب الخػػبلص كالفػػرج، كأف نبشػػرىـ 
 سكف بعدئذ نفكسيـ، كتسمك أركاحيـ.بالجزاء العظيـ الذؼ أعده هللا ليـ إذا ما صبركا كاحتسبكا؛ لت

 
 .ة بالتكافل واإلحساف إلييـمواساال: الثاني المقصد
َـّ       َـّ كالغػ إف مف أعظـ صكر المكاسػاة التػي تػدخل السػركر عمػى قمػكب الضػعفاء كالمكمػكميف، كتفػرج اليػ

مما يجدكنو، أف نتكفَّل بشؤكنيـ، كأف نرعى مصالحيـ، كأف ُنحسف إلييـ، سكاء كاف بشكل مباشٍر أك غيػر 
 مباشر. 
ز مبادغ الصمة، كىك أمر إليي يدفع إلى كالتكافل قيمة اجتماعية عظيمة تعمق أكاصر اإلخاء، كتعز      

بناء مجتمع قكؼ مترابط قائـ عمػى التعػاكف كالمحبػة، كبيئػة سػميمة خاليػة مػف الجريمػة كاالنتيازيػة كالتسػكؿ، 
  َّللاَِّ  َرُسكؿَ  َسِمْعتُ : َقاؿَ  ،ُىَرْيَرَة  َأَبا كىذا جزء مف الرحمة التي جعميا هللا في قمكب عباده، كقد كرد َأفَّ 

 ُْحَمػػةَ  ّللاَُّ  َجَعػػلَ  »: َيُقػػكؿ ، ِماَئػػةَ  الرَّ  ُجػػْزًءا اأَلْرضِ  ِفػػي َوَأْنػػَزؿَ  ُجػػْزًءا، َوِتْسػػِعيفَ  ِتْسػػَعةً  ِعْنػػَدهُ  َفَأْمَسػػؾَ  ُجػػْزء 
، (1) «ُتِصػيَبُو  َأفْ  َخْشػَيةَ  َوَلػِدَىا، َعػفْ  َحاِفَرَىػا الَفػَرُس  َتْرَفػعَ  َحتَّػى الَخْمػُق، َيَتػَراَحـُ  الُجػْزءِ  َذِلػؾَ  َفِمػفْ  َواِحػًدا،

كىذا التكافل تتنكع صكره، كتتعدد مصػارفو، مػف صػدقٍة، أك عطيػٍة، أك قضػاِء حاجػٍة، أك حػٍط عػف معسػر، 
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ : أك تجػػػاكٍز عػػػف ديػػػف، ك غيػػػر ذلػػػؾ، كقػػػد قػػػاؿ هللا 

 .[26اإلسراء: ] چېئ
ف ىػذا المػاؿ الػذؼ بػيف أيػػدؼ النػاس ُمسػتخمفكف فيػو، مسػؤكلك        ف هللا يبػارؾ فيػو مػا أُعطػػى  ف كا  عنػػو، كا 

فَّ  »: قػػاؿ النَِّبػػيَّ  :قػػاؿ ، الُخػػْدِرؼَّ  َسػػِعيدٍ  حقػػو، كُبػػذؿ فيمػػا يرضػػاه، فعػػف َأَبػػي  َخِضػػَرةٌ  الَمػػاؿَ  َىػػَذا .. َواِ 
ـِ َصاِحبُ  َفِنْعـَ  ُحْمَوٌة، ػِبيلِ  َواْبػفَ  َوالَيِتػيـَ  الِمْسػِكيفَ  ِمْنػوُ  َأْعَطػى َما الُمْسِم نَّػوُ   النَِّبػيُّ  َقػاؿَ  َكَمػا َأوْ  - السَّ  َواِ 
أجػلَّ مػا يكػكف ، كمػف (2) «الِقَياَمػِة  َيْوـَ  َعَمْيوِ  َشِييًدا َوَيُكوفُ  َيْشَبُع، َوالَ  َيْأُكلُ  َكالَِّذي َحقِِّو، ِبَغْيرِ  َيْأُخُذهُ  َمفْ 

الصػػدقة بػػو عمػػى الضػػعفاء كالمسػػاكيف كالُمعسػػريف كأصػػحاب الفاقػػات كالحاجػػات، سػػكاء  المػػاؿفيػػو بػػذؿ ىػػذا 
كانػػػت الصػػػدقة كاجبػػػة أك نافمػػػة، كىػػػي مػػػف أعظػػػـ صػػػكر التكافػػػل كاإلحسػػػاف، لمػػػا فييػػػا مػػػف ترقيػػػق قمػػػكب 

: َقػاؿَ  نػو، أ َعبَّػاسٍ  اْبفِ  المستضعفيف، كمكاساة نفكس المحزكنيف، كتأليف أفئدة المكركبيف، فقد كرد َعفِ 
، َيػػْوـَ   النَِّبػػيُّ  َخػػَرجَ  » َـّ  َبْعػػُد، َوالَ  َقْبػػلُ  ُيَصػػلِّ  َلػػـْ  َرْكَعَتػػْيفِ  َفَصػػمَّى ِعيػػد  َسػػاِء، َعَمػػى َمػػاؿَ  ُثػػ  ِبػػاَلؿٌ  َوَمَعػػوُ  النِّ

، ْقَف  َأفْ  َوَأَمَرُىفَّ  َفَوَعَظُيفَّ ، كال شؾ أف ىذه الصػدقات ترفػع (3)َكالُخْرَص  الُقْمبَ  ُتْمِقي الَمْرأَةُ  َفَجَعَمتِ  ،«َيَتَصدَّ
 َعاِئَشػَة، صاحبيا في الدنيا كاآلخرة، كال ينقص مف أمكاليـ شيء، بل يضاعفيا هللا كيبػارؾ فػي أىميػا، فَعػفْ 

                                                           

ُ الرَّْحَمَة ِماَئَة ُجْزٍء، )ج (1)  (.6000( ح )8/ ص8البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اأَلَدِب، َباٌب: َجَعَل َّللاَّ
َدَقِة َعَمى الَيَتاَمى، )ج (2) َكاِة، َباُب الصَّ  (.1465( ح )121/ ص2البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الزَّ
َفاَعِة ِفيَيا، )جالبخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الزَّكَ  (3) َدَقِة َكالشَّ  (.1431( ح )113/ ص2اِة، َباُب التَّْحِريِض َعَمى الصَّ
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 َبِقػيَ  » :َقػاؿَ  َكِتُفَيػا ِإالَّ  ِمْنَيػا َبِقػيَ  َمػا: َقاَلػْت   «ِمْنَيػا  َبِقػيَ  َمػا »: النَِّبػيُّ  َفَقػاؿَ  َشاًة ذبحت في الدقة، َأفَّ 
. ككػػػػل معػػػػركؼ ُيبػػػػذؿ يرجػػػػع عمػػػػى صػػػػاحبو بػػػػالخير كالبركػػػػة، كالنػػػػاس فػػػػي ذلػػػػؾ (1) «َكِتِفَيػػػػا  َغْيػػػػرَ  ُكمَُّيػػػػا

بضركرة التكافل كاإلحساف إلى الناس كلك بكممة جميمة رقيقػة تطيِّػب  متفاضمكف، كىذا تكجيو مف النبي 
 مشاعرىـ، حتى يككف الناس أمة كاحدة، كتنتشر األلفة كالمكدة بينيـ، كال يكف يٌد لعدكىـ عمييـ.

كمف فصكؿ التكافل كاإلحساف إلى الضعفاء كالمكمكميف قضاء الديكف، التػي أرىقػت قمػكب كثيػر مػف       
تِ : » النَِّبيُّ  َقاؿَ : َقاؿَ  ، ُحَذْيَفةَ  الناس، فعف ، َكػافَ  ِممَّفْ  َرُجل   ُروحَ  الَماَلِئَكةُ  َتَمقَّ ـْ  َأَعِمْمػتَ : َقػاُلوا َقػْبَمُك

، «َعْنػوُ  َفَتَجػاَوُزوا: َقػاؿَ : َقػاؿَ  الُموِسػِر، َعػفِ  َوَيَتَجاَوُزوا ُيْنِظُروا َأفْ  ِفْتَياِني آُمرُ  ُكْنتُ : َقاؿَ  َشْيًئا  الَخْيرِ  ِمفَ 
كفي ركاية مسػمـ: ( 2) «الُمْعِسرِ  َعفِ  َوَأَتَجاَوزُ  الُموِسَر، ُأْنِظرُ : »ِرْبِعيٍّ  َعفْ  الَمِمِؾ، َعْبدِ  َعفْ : َعَكاَنةَ  َأُبك َكَقاؿَ 
ـْ بو مػف فػكز أف يتجػاكز هللا (3)« َعْنوُ  َتَجاَوُزوا ِمْنُو، ِبَذِلؾَ  َأَحقُّ  َنْحفُ : َوَجلَّ  َعزَّ  للاُ  َقاؿَ  » عػف  ، كأعِظ

جث  مث    ىث  يث   حج  مج  چ القائػػل:  عبػد مػف عبػػاده، كيكػكف مولػو الجنػػة التػي ُكعػد المتقػػكف، كصػدؽ هللا 

، كىذا اإلقراض يشمل كل ما ُيقدـ لمفقراء كالمساكيف كأصحاب [11الحديد: ] چجح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   
، كأف ال يتفضل عمييـ، أك أف يساء إلييـ بكػبلـ أك اشػارات أك غيػر الحاجات عمى أف يراد بو كجو هللا 

 ذلؾ، ألف ىذا ضياع لؤلجر، كىبلؾ لمماؿ. 
  

 باإليواء. ةمواساال: الثالث المقصد
إف مف نعـ هللا عمى الناس أف يرزقيـ مأكػ يسكنكف فيو؛ فيحفع عكرتيـ، كيؤنس كحشػتيـ، كقػد كػاف      
 َلػوُ  َكػاِفيَ  اَل  ِممَّفْ  َفَكـْ  َوآَواَنا، َوَكَفاَنا َوَسَقاَنا، َأْطَعَمَنا الَِّذي لِلَِّ  اْلَحْمدُ  »ِفَراِشِو يقكؿ:  ِإَلى ِإَذا َأَكػ  النبي 
َأَنٍس  ، كما كرد َعفْ «ُمْؤِوَي  َواَل 

، فكـ مف مشرد ال تأكيو إال السماء العالية، ككػـ مػف فقيػر ال تسػتره (4)
إال ثيابػػو الباليػػة، ككػػـ مػػف صػػرخات ُبعثػػت، كآىػػات ُسػػمعت، ممػػْف أضػػعفتيـ األيػػاـ، كأسػػيرتيـ الجراحػػات، 

                                                           

(1)  ِ َقاِئِق َكاْلَكَرِع َعْف َرُسكِؿ َّللاَّ  (. 2470( ح )644/ ص4،)جالترمذؼ، سنف الترمذؼ، َأْبَكاُب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َكالرَّ
َثَنا سند الحديث:            ارٍ  ْبفُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ َثَنا: َقاؿَ  َبشَّ  َمْيَسػَرَة، َأِبػي َعػفْ  ِإْسػَحاَؽ، َأِبػي َعفْ  ُسْفَياَف، َعفْ  َسِعيٍد، ْبفُ  َيْحَيى َحدَّ

 َعاِئَشَة. َعفْ 
عػػف  (، عػػف الكركخػػي، عػػف األزدؼ كالغػػكرجي417/ ص1أخرجػػو ابػػف الجػػكزؼ فػػي التبصػػرة )ج تخػػريج الحػػديث:          

 كبي، عف الترمذؼ، بو )بنحكه(.الجراحي، عف المحب
 قاؿ عنو الترمذؼ: "ىذا حديث صحيح".  .صحيح الحديث إسناد الحكـ عمى اإلسناد:         

 (.2077( ح )57/ ص3البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الُبُيكِع، َباُب َمْف َأْنَظَر ُمكِسًرا، )ج (2)
 (.1561( ح )1195/ ص3مسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاُب اْلُمَساَقاِة، َباُب َفْضِل ِإْنَظاِر اْلُمْعِسِر، )ج (3)
َعاِء َكالتَّْكَبػػػِة َكااِلْسػػػػِتْغَفاِر، َبػػػػاُب َمػػػا َيُقػػػػكُؿ ِعْنػػػػَد النَّػػػْكـِ َكَأْخػػػػِذ الْ  (4) ْكِر َكالػػػػدُّ / 4َمْضػػػػَجِع، )جمسػػػمـ، صػػػػحيح مسػػػػمـ، كتػػػاب الػػػػذِّ
 (.2715( ح )2085ص
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كيتَّمتيـ النكبات، كحرمتيـ الفاقات، كال أنيس ليـ كال معيف إال هللا الرحيـ، ثـ بمػْف أحيػا هللا ضػميره، كأيقػع 
ف مػأكػ ا لمستضػعفيف، كلقػد كانػت ىػذه سػمة جميمػة ىمَّتو، كأعمػى مقامػو، فيمسػح دمعػات المحػزكنيف، كيػؤمِّ

؛ فػوككه كنصػركه، كقػد خمَّػد هللا ذكػرىـ حتػى يقػكـ النػاس لػرب في األنصار الػذيف ىػاجر إلػييـ رسػكؿ هللا 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ىى  چ  :العالميف فقاؿ 

؛ فجعػػل اإليمػػاف عبلمػػتيـ، كالنصػػرة صػػفتيـ، كجػػزاىـ هللا مغفػػرة كرزقػػًا [74 األنفػػاؿ:] چائ  ائ   ەئ  ەئ 
 اإِليَمػافِ  آَيػةُ  »: َقػاؿَ  النَِّبػيِّ  َعػفِ  كريمًا، حتى جعل حػبَّيـ عبلمػة مػف عبلمػات اإليمػاف، فعػف َأَنػس 

َفػػاؽِ  َوآَيػػةُ  اأَلْنَصػػاِر، ُحػػبُّ  كالػػذيف آمنػػكا معػػو، ككفػػكىـ  ، ذلػػؾ أنيػػـ آككا النبػػي (1) «اأَلْنَصػػارِ  ُبْغػػُض  النِّ
  لمنبػي   الطعػاـ كالشػراب كالمسػكف، كقبػل ذلػؾ مػا كػاف مػف إيػكاء األرقػـ بػف أبػي األرقػـ المخزكمػي

 كأصػحابو، كقػد كػػاف مػف أكائػػل النػاس سػػبقًا إلػى اإلسػػبلـ، كال ريػب أف تمػػؾ المرحمػة كانػػت صػعبة شػػديدة
عمى المسمميف، مف ضعف العدد كالعدة، كقمة النصير كالمعيف، كتكالب القريب كالبعيد، الذؼ مف شأنو أف 

 .أف يثبتيـ هللا كيربط عمى قمكبيـيبعث اليأس كاليكاف في قمكب المؤمنيف إال 

كلعػػل إيػػكاء الثػػابتيف عمػػى ديػػنيـ، كالمستضػػعفيف فػػي أكطػػانيـ مػػف أعظػػـ الجيػػاد كالنصػػرة لممػػؤمنيف،       
عنػػدما ىػػاجر إليػػو  (2)كىػػذا كاجػػٌب عمػػى مػػْف بمغػػو الخطػػاب، كىػػذا مػػا اسػػتجاب إليػػو النجاشػػي ممػػؾ الحبشػػة 

المسػػممكف، فكػػاف عمػػى خيػػر مػػا يجػػده الصػػاحب، كيأممػػو الخػػائف، كيرجػػكه المضػػطر؛ فقػػد آكػ المسػػمميف، 
كنصر المستضعفيف، ككاسى المحزكنيف، ككفػاىـ المػأكػ كالمأكػل كالمشػرب، كأمَّػنيـ فػي بػبلده، حتػى قػاؿ: 

ػػُيْكـُ  - ِبَأْرِضػػي ُسػػُيْكـٌ  َفػػَأْنُتـ اْذَىُبػػكا » ، َسػػبَُّكـْ  َمػػفْ  -اآلِمُنػػْكفَ : َكالسُّ ـَ َـّ  ُغػػرِّ ، َسػػبَُّكـْ  َمػػفْ  ثُػػ ـَ  ِلػػي َأفَّ  ُأِحػػبُّ  َمػػا ُغػػرِّ
يػكاٌء حسػف، كطبػٌع كػريـ. كىػذه األخػبلؽ تقػكؼ أكاصػر الكحػدة بػيف (4) «َذَىبًا  (3) َدْبَرػ  ، كىذا فضػٌل جػـ، كا 

كجو مف كجكه نصر الديف، كحمايػة  المسمميف، كتعزز الكالء بينيـ، كتدفع كيد المعتديف، كترد بأسيـ، كىذا
 الشريعة.

 
                                                           

 (.17( ح )12/ ص1البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اإِليَماِف، َباٌب: َعبَلَمُة اإِليَماِف ُحبُّ اأَلْنَصاِر، )ج (1)
ػَحاَبِة  (2) ـْ ُيَيػاِجْر، َكاَل -َرِضػَي هللُا َعػْنُيـ  -َكاْسُمُو: َأْصَحَمُة، َمِمُؾ الَحَبَشِة، َمْعُدْكٌد ِفي الصَّ ػْف َحُسػَف ِإْسػبَلُمُو، َكَلػ ، َكَكػاَف ِممَّ

َصػبَلَة الَغاِئػِب. انظػر:  َفَصػمَّى َعَمْيػِو ِبالنَّػاسِ  ِبػيِّ َلُو ُرْؤَيٌة، َفُيَك َتاِبِعيّّ ِمػْف َكْجػٍو، َصػاِحٌب ِمػْف َكْجػٍو، َكَقػْد تُػُكفَِّي ِفػي َحَيػاِة النَّ 
 (.347/ ص1)ج اإلصابة في تمييز الصحابة، بف حجرا

 (.254/ص11نظر: الزبيدؼ، تاج العركس، )ج مف الدبر كىك )الَجَبُل( ، بمساِف الَحبشة. :( دبرؼ (3
 (.434/ ص1الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج (4)
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 منيـ. بالزواج الرابع: المواساة المقصد

إف هللا جمع قمكب العباد بركابط شتى، كجعل المكدة كالرحمة أساسًا لتولف الناس كتعاضدىـ؛ فخمقيػـ      
ب، كحرَّكػػػػت أزكاجػػػػًا، كجعميػػػػـ شػػػػعكبًا كقبائػػػػل ليتعػػػػارفكا، كأكدع فػػػػي نفكسػػػػيـ المشػػػػاعر التػػػػي كصػػػػمت القمػػػػك 

بػػالزكاج، كجعمػػو  العكاطػف؛ فجعمػػت النفػػكس سػػاكنة، كاألركاح ىادئػػة، كالحيػػاة ىانئػة، كليػػذا رغَّػػب النبػػي 
 ِفػي َحِصػيرٌ : َكَقػاؿَ  َفَطمََّقَيػا، َشػْمَطاءُ  َفَأَصػاَبَيا اْمػَرأَةً  تَػَزكَّجَ  َأنَّػوُ  ،ُعَمػَر  اْبفِ  سببًا في البركة كالنصرة، فَعفِ 

ُجػوا »: َيُقػكؿُ    َّللاَِّ  َرُسػكؿَ  َسػِمْعتُ  َكَلِكنِّي َشْيَكًة، َأْقَرُبُكفَّ  َما َكَّللاَِّ  َتِمُد، ال اْمَرأَةٍ  ِمفَ  َخْيرٌ  َبْيٍت،  اْلػَوُدودَ  َتَزوَّ
ي اْلَوُلودَ  كمػا ، كجعمػو أيضػًا مػف السػعادة إذا كانػت الزكجػة صػالحة، (1) «اْلِقَياَمػةِ  َيػْوـَ  اأُلَمػـَ  ِبُكـُ  ُمَكاِثرٌ  َفِإنِّ

ػػػَعاَدةِ  ِمػػػفَ  َأْرَبػػػعٌ  » :هللِا  َرُسػػػكؿُ  َقػػػاؿَ : َقػػػاؿَ  ، أنػػػوَكقَّػػػاٍص  َأِبػػػي ْبػػػفُ  ركػ َسػػػْعدُ  ػػػاِلَحُة، اْلَمػػػْرَأةُ : السَّ  الصَّ
اِلُ ، َواْلَجارُ  اْلَواِسُع، َواْلَمْسَكفُ  ػَقاَوةِ  ِمػفَ  َوَأْرَبػعٌ  َواْلَمْرَكػُب اْلَيِنػيُء، الصَّ ػوُء، اْلَجػارُ : الشَّ ػوُء، َواْلَمػْرَأةُ  السُّ  السُّ
يُق، َواْلَمْسَكفُ  وءُ  َواْلَمْرَكبُ  الضِّ ذا (2) «السُّ ، كىذا أساس في الزكاج متيف، تككف الحياة بو ىانئة باإليماف، كا 

     : َقػػاؿَ  ،  هللاِ  َرُسػػكؿَ  َأفَّ  ،َعْمػػٍرك  ْبػػفِ  هللاِ  سػػكف اإليمػػاف البيػػكت فمػػف تشػػقى مػػا داـ فييػػا، فعػػف َعْبػػدِ 
ْنَيا » ْنَيا َمَتػػاعِ  َوَخْيػػرُ  َمَتػػاٌع، الػػدُّ ػػاِلَحةُ  اْلَمػػْرَأةُ  الػػدُّ  تجتنػػب الػػّديف كصػػاحبة ديُنَيػػا، اْلَمػػْرأَة ، َكَصػػبَلحُ (3) «الصَّ

 فيطيػب َمالػو، ِفػي تخكنػو َكاَل  َنَفَقتػو، َكقمػة َزكجَيػا جَفػاء عمػى كتصػبر أخبلقيػا، كتحسف كاألكساخ، األنجاس

                                                           

 (.373/ ص12الخطيب البغدادؼ، تاريخ بغداد )ج (1)
َثَنا َطاِلٍب، َأِبي ْبفُ  اْلَحَسفُ  َأْخَبَرِني سند الحديث:             ػدٍ  َأُبػك َحػدَّ ػدِ  ْبػفُ  َّللاَِّ  ُعَبْيػدُ  ُمَحمَّ َثَنا القاضػي، معػركؼ بػف ُمَحمَّ  َحػدَّ

َبْيػِدؼُّ  َمْنُصػكرٍ  ْبػفِ  َأْحَمػدَ  ْبفُ  اْلَفْضلُ  َثَنا أّيػكب، ابػف زيػاد حػّدثنا -حفظػو مػف إمػبلء -الزُّ  َعػفْ  َأيُّػكبَ  َعػفْ  ُعَميَّػةَ  ْبػفُ  ِإْسػَماِعيلُ  َحػدَّ
 .ُعَمرَ  اْبفِ  َعفِ  َناِفعٍ 

/ 6(، كالنسػػائي فػػي سػػننو الصػػغرػ )ج2050( ح )220/ ص2: أخرجػػو أبػػك داكد فػػي سػػننو )جتخػػريج الحػػديث           
(، 12613( ح )63/ ص20مػػف حػػديث معقػػل بػػف يسػػار، كأخرجػػو أحمػػد فػػي مسػػنده )ج -كبلىمػػا -(، 3227( ح )65ص

 (، مف حديث ابف عباس. 9094( ح )251/ ص8مف حديث أنس بف مالؾ، كأخرجو النسائي في سننو الكبرػ )ج
 : إسناده صحيح، كقد تقدمت عمى أصحاب السنف لقكة إسناده.الحكـ عمى اإلسناد          

ْخَبػػاِر َعػػِف اأْلَْشػػَياِء الَِّتػػي ِىػػَي ِمػػْف َسػػَعاَدِة اْلَمػػْرِء ِفػػي  (2) َكػػاِح، ِذْكػػُر اإْلِ ْنَيا، )جابػػف حبػػاف، صػػحيح ابػػف حبػػاف، ِكتَػػاُب النِّ / 9الػػدُّ
 (. 4032( ح )340ص

دُ  َأْخَبَرَنا د الحديث:سن           َثَنا: َقػاؿَ  َثِقيػٍف، َمػْكَلى ِإْبَراِىيـَ  ْبفِ  ِإْسَحاؽَ  ْبفُ  ُمَحمَّ ػدُ  َحػدَّ  ِرْزَمػَة، َأِبػي ْبػفِ  اْلَعِزيػزِ  َعْبػدِ  ْبػفُ  ُمَحمَّ
َثَنا: َقاؿَ  ػدِ  ْبػفِ  ِإْسػَماِعيلَ  َعػفْ  ِىْنػٍد، َأِبػي ْبػفِ  َسػِعيدِ  ْبػفِ  َّللاَِّ  َعْبػدِ  َعفْ  ُمكَسى، ْبفُ  اْلَفْضلُ  َحدَّ  َعػفْ  َكقَّػاٍص، َأِبػي ْبػفِ  َسػْعدِ  ْبػفِ  ُمَحمَّ
هِ  َعفْ  َأِبيِو،  .َجدِّ

(، عف أبي الحسػف المقػرغ، عػف 9109( ح )102/ ص12أخرجو البييقي في شعب اإليماف )ج تخريج الحديث:          
الحسػف، بػػف دمحم عػػف يكسػف بػػف يعقػػكب، عػف دمحم بػػف أبػػي بكػػر، عػف يحيػػى بػػف سػعيد، عػػف كائػػل عػف داكد، عػػف بػػو )بألفػػاظ 

 متقاربة(.
 : إسناده صحيح.الحكـ عمى اإلسناد         

اِلَحُة، )ج مسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتابُ  (3) ْنَيا اْلَمْرأَُة الصَّ  (.1467( ح )1090/ ص2الرَِّضاِع، َباُب َخْيُر َمَتاِع الدُّ
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عػػف صػػبرىا إف حمَّػػت بػػو مصػػيبة، أك اعترتػػو معضػػمة، فتكػػكف عكنػػًا لػػو عمػػى ىػػذا ، فضػػبًل (1)عيشػػو  لػػَذِلؾ
 الببلء.
كالػػػزكاج رغبػػػٌة فطريػػػة، كِشػػػرعٌة إلييػػػة، كبيجػػػٌة لمػػػنفس، كتسػػػميٌة لمػػػركح، كقػػػرٌة لمعػػػيف، كسػػػكينٌة لمقمػػػب،       

ـ، أك ضػعف كصرٌؼ لميـ، ُتسػد بػو طػرؽ الشػيطاف، كُتحصػف بػو الػنفس مػف أدرانيػا، السػيما لمػف قػلَّ مػالي
حػػاليـ، أك لمػػْف أصػػابتيـ المصػػائب، كحمَّػػت بيػػـ النكبػػات، ألف الشػػيطاف أقػػرب مػػْف يتطػػرؽ إلػػييـ، فيمػػبِّس 
عمػييـ ديػػنيـ، كال أنػيس ليػػـ كال جمػيس كال نصػػير إال رب العػالميف، ثػػـ مػْف رحػػـ، غيػر تجاىػػل النػاس ليػػـ، 

ف لػـ يمتمكػكا  حريصػاً  كازدرائيـ بحاليـ إال مْف رحػـ هللا، كلقػد كػاف النبػي  عمػى تػزكيج ىػذه الفئػة حتػى كا 
اِعِدؼِّ  َسْعدٍ  ْبفِ  َسْيلِ  الماؿ كالصداؽ، فَعفْ   َرُسػكؿَ  َيػا: َفَقاَلػْت  ، َّللاَِّ  َرُسػكؿِ  ِإَلى اْمَرأَةٌ  َجاَءْت : َقاؿَ  ،السَّ

،ِ َبُو، ِفيَيػا النََّظػرَ  َفَصعَّدَ  َّللاَِّ  َرُسكؿُ  ِإَلْيَيا َفَنَظرَ : َقاؿَ  َنْفِسي، َلؾَ  أََىبُ  ِجْئتُ  َّللاَّ َـّ  َكَصػكَّ ِ  َرُسػكؿُ  َطْأَطػأَ  ثُػ  َّللاَّ
ِ، َرُسػكؿَ  َيػا: َفَقػاؿَ  َأْصػَحاِبِو، ِمػفْ  َرُجػلٌ  َفَقػاـَ  َجَمَسػْت، َشػْيًئا ِفيَيػا َيْقػضِ  َلػـْ  َأنَّػوُ  الَمْرأَةُ  َرَأتِ  َفَممَّا َرْأَسُو،  َلػـْ  ِإفْ  َّللاَّ
ْجِنيَيا، َحاَجةٌ  ِبَيا َلؾَ  َيُكفْ  ِ، َرُسػكؿَ  َيػا َكَّللاَِّ  الَ : َقاؿَ  « َشْيء   ِمفْ  ِعْنَدؾَ  َوَىلْ  »: َفَقاؿَ  َفَزكِّ  اْذَىػبْ  »: َفَقػاؿَ  َّللاَّ
َـّ  َفػَذَىبَ  ،«َشػْيًئا َتِجػدُ  َىػلْ  َفػاْنُظْر  َأْىِمػؾَ  ِإَلػى :  َّللاَِّ  َرُسػكؿُ  َفَقػاؿَ  َشػْيًئا، َكَجػْدتُ  َمػا َكَّللاَِّ  الَ : َفَقػاؿَ  َرَجػَع، ثُػ
مثػاؿ لػيعمِّـ أمتػو ضػركرة إنكػاح الضػعفاء  ، كىػذا الصػنيع مػف النبػي (2).. «َحِديػد   ِمفْ  َخاَتًما َوَلوْ  اْنُظْر »

الحيػاة،  ، ليكػكف ذلػؾ عكنػًا ليػـ عمػى مشػاؽَّ كالفقراء كالمكالي كغيػرىـ مػف ىػذه الفئػة التػي ضػاقت بيػا النفقػة
كتسمية ألركاحيـ مف ضيق الدنيا، كحفظًا ليـ مف مػداخل الفػتف، كىػذا مػف أبجػديات المكاسػاة ليػؤالء، كىػذا 

 َشػْمٍس، َعْبدِ  ْبفِ  َرِبيَعةَ  ْبفِ  ُعْتَبةَ  ْبفَ  ُحَذْيَفةَ  َأَبا َأفَّ  َعاِئَشةَ  كما ركت ما فعمو أيضًا أبك حذيفة مع مكاله سالـ،
 َكْىػكَ  َرِبيَعػةَ  ْبػفِ  ُعْتَبػةَ  ْبػفِ  اْلَكِليػدِ  ِبْنػتَ  ِىْندَ  َأِخيوِ  ِبْنتَ  َكَأْنَكَحوُ  َساِلًما، َتَبنَّى  النَِّبىِّ  َمعَ  َبْدًرا َشِيدَ  ِممَّفْ  َكَكافَ 
، ذلؾ أف الزكاج قيمٌة نبيمة، كرابطٌة جميمة، قائمػة عمػى اختيػار صػاحب الػديف (3)اأَلْنَصاِر  ِمفَ  اِلْمَرأَةٍ  َمْكًلى

ْف قلَّ   مالو. كالبد أف تككف ىذه ثقافة في المجتمعات، لتتأسس البيكت المؤمنة التي تحفع دينيا كأمتيا. كا 
 

 بإطعاميـ الطعاـ. الخامس: المواساة المقصد
إف مػػف الشػػمائل الكريمػػة التػػي ُيحمػػد عمييػػا صػػاحبيا، كترفعػػو عنػػد هللا الػػدرجات العمػػى، فضػػيمة إطعػػاـ      

. كىي سبٌب فػي البعػد عػف النػار، فَعػفْ   الطعاـ، كىي مف جميل البر، كصنائع المعركؼ، كمقتضيات الكـر
ِ  َرُسػكؿُ  َقػاؿَ : ، َقػاؿَ  َعْمػِرك ْبػفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ   َحتَّػى َمػاءً  َوَسػَقاهُ  ُيْشػِبَعوُ  َحتَّػى ُخْبػزًا َأَخػاهُ  َأْطَعػـَ  َمػفْ  »: َّللاَّ

، كتتجمػى فضػيمة (4) «َسػَنة   َخْمِسػِماَئةِ  َمِسػيَرةُ  َخْنَدَقْيفِ  َبْيفَ  َما ُبْعدُ  َخَناِدؽَ  َسْبعَ  النَّارِ  َعفِ  ّللاَُّ  َبَعَدهُ  َيْرِوَيوُ 

                                                           

 (.129/ ص4ابف الجكزؼ، كشف المشكل مف حديث الصحيحيف )ج (1)
َكاِح، َباُب َتْزِكيِج الُمْعِسِر، )ج (2)  (.5087( ح )6/ ص7البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب النِّ
يِف، )جالبخارؼ،  (3) َكاِح، َباُب اأَلْكَفاِء ِفي الدِّ  (.5088( ح )7/ ص7صحيح البخارؼ، ِكَتاُب النِّ
 (. 7172( ح )144/ ص4الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج (4)
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كالمكمكميف، قبل أف تصػل إلػى أيػدييـ، لمػا فػي ذلػؾ مػف اإلطعاـ عندما تصل إلى قمكب الفقراء كالمساكيف 
 َقػػاؿَ : َقػػاؿَ  ،ُىَرْيػػَرَة  َأِبػػي الشػػعكر بػػاآلخريف مػػا هللا بػػو عمػػيـ. كىػػي قربػػة تكػػكف سػػببًا لػػدخكؿ الجنػػة، فَعػػفْ 

   اْلَيػػْوـَ  ِمػػْنُكـُ  َتِبػػعَ  َفَمػػفْ  »: َقػػاؿَ  َأَنػػا،: َبْكػػرٍ  َأُبػػك َقػػاؿَ  «َصػػاِئًما  اْلَيػػْوـَ  ِمػػْنُكـُ  َأْصػػَب َ  َمػػفْ  »:  هللاِ  َرُسػػكؿُ 
 َعػادَ  َفَمػفْ  »: َقػاؿَ  َأَنػا،: َبْكػرٍ  َأُبػك َقػاؿَ  «ِمْسػِكيًنا اْلَيْوـَ  ِمْنُكـُ  َأْطَعـَ  َفَمفْ  »: َقاؿَ  َأَنا،: َبْكرٍ  َأُبك َقاؿَ  «َجَناَزًة  
، (1) «اْلَجنَّػَة  َدَخػلَ  ِإالَّ  اْمِرئ   ِفي اْجَتَمْعفَ  َما »: هللِا  َرُسكؿُ  َفَقاؿَ  َأَنا،: َبْكرٍ  َأُبك َقاؿَ  «َمِريًضا اْلَيْوـَ  ِمْنُكـُ 

 بػف عمػر َكػافَ  َّللاَِّ  َعْبػدَ  كمف كانت سجيتو ذلؾ ال يعاب، سيَّما مع ىؤالء الضعفاء كالمكمكميف، كقػد كرد َأفَّ 
َيِتيـٌ  (2) ِخَكاِنوِ  َكَعَمى ِإالَّ  َطَعاًما َيْأُكلُ  اَل 

كيرأؼ بحالو، كيكاسي ركحو، كيعكضو خيرًا، كتمؾ ، يألف قمبو، (3)
.  ككافر، اإلحساف عظيـ مف كىذا مف المقاصد الجميمة، كالمحاسف الشريفة،  الكـر

ڻ  ڻ  ڻ   چ : كلقػػػػد جعػػػػل هللا لمفقػػػػراء كالمسػػػػاكيف كالمكمػػػػكميف نصػػػػيبًا مػػػػف الصػػػػدقة، فقػػػػاؿ      

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ﮲  

، ليجعػػػل مػػػنيـ أداة بنػػػاء لممجتمػػػع، كحتػػػى يصػػػمكا إلػػػى اليػػػد [60 التكبػػػة:] چ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷    ﮸ 
العميػػا التػػي ال تسػػأؿ النػػاس، كتبنػػي نفسػػيا عمػػى قكاعػػد ثابتػػة قائمػػة عمػػى التعفُّػػف، بعػػدما كػػاف ذلػػؾ حػػاليـ، 

عػنيـ حػرج النػاس، كال كعميو فإف المساىمة في إعانة المحتاجيف مف إطعاـ الطعاـ كتكفير الزاد ليـ، يمنػع 

                                                                                                                                                                                     

ـُ ْبػُف ُمْنِقػٍذ سند الحديث: =           ُد ْبػُف َيْعُقػكَب، َثَنػا ِإْبػَراِىي َثَنا َأُبك اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ ، ِبِمْصػَر، َثَنػا ِإْدِريػُس ْبػُف َيْحَيػى َحدَّ اْلَخػْكاَلِنيُّ
ِ بْ  ، َعْف َعْبِد َّللاَّ ِ اْلَكْعِبيِّ َثِني َرَجاُء ْبُف َأِبي َعَطاٍء، َعْف َكاِىِب ْبِف َعْبِد َّللاَّ ، َحدَّ  ِف َعْمِرِك ْبِف اْلَعاِص.اْلَخْكاَلِنيُّ

(، عف دمحم بف رزيق، عف أبي 6518( ح )320/ ص6ـ األكسط )جأخرجو الطبراني في المعج تخريج الحديث:            
 الطاىر بف السرح، بو )بألفاظ متقابة(.

ْسػَناِد  .إسناده ضعيف، فيو رجاء بف أبي عطاء ضعيف الحكـ عمى اإلسناد:            قاؿ الحاكـ: "َىَذا َحِديٌث َصػِحيُح اإْلِ
ـْ ُيَخرَِّجاُه "، كقاؿ الييثمي في مجمع الز  (: ركاه الطبراني فػي الكبيػر كاألكسػط بنحػكه إال أنػو قػاؿ: "مػف 130/ ص3كائد )جَكَل

( فػي الحكػـ 634/ ص9أطعـ أخاه خبزا" كفيو رجاء بف أبي عطاء كىك ضعيف. كىنػاؾ كػبلـ مطػكؿ فػي إتحػاؼ الميػرة )ج
ض عمػى الحػاكـ بحكمػو عمى ىذا الحديث مف قبل ابف حباف كابف الجكزؼ بالكضع كقد اعترض ابف حجر عمييما، كما اعتػر 

 (.46/ ص2عمى رجاء بأنو صاحب مكضكعات. انظر: ميزاف االعتداؿ )ج
يِق رَ  (1) ػدِّ ، َبػاُب ِمػْف َفَضػاِئِل َأِبػي َبْكػٍر الصِّ ـْ ػَحاَبِة َرِضػَي هللُا َتَعػػاَلى َعػْنُي ِضػػَي هللُا مسػمـ، صػحيح مسػمـ،  كتػاب َفَضػاِئِل الصَّ

 (.1028( ح )1857/ص4َعْنُو، )ج
 (. 89/ص2كاف: َكُىَك َما ُيكَضُع َعَمْيِو الطَّعاـ ِعْنَد اأْلَْكِل. انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر، )ج( الخ(2

 (.136( ح )60/ ص1البخارؼ، األدب المفرد )ج (3)
َثَنا َأُبػك َبْكػِر ْبػُف َحْفػٍص، عػف َعْبػ سند الحديث:            َثَنا اْلَعبَلُء ْبػُف َخاِلػِد ْبػِف َكْرَداَف َقػاَؿ: َحػدَّ َثَنا ُمكَسى َقاَؿ: َحدَّ ِ َحدَّ َد َّللاَّ

 بف عمر.ا
(، عػف أحمػد بػف جعفػر، عػف عبػد هللا بػف أحمػد بػف 299/ ص1أخرجػو أبػك نعػيـ فػي الحميػة )ج تخريج الحديث:           

 حنبل، عف الميث بف خالد، بو )بمثمو(.
 إسناده صحيح. الحكـ عمى اإلسناد:          
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مػػْف كػػاف فػػي قمبػػو الرأفػػة كالرحمػػة كالشػػعكر بػػوالـ الضػػعفاء  ، يعرفػػويكػػكف ىػػذا مَنػػًا عمػػييـ، بػػل ىػػك حػػق ليػػـ
 كالمكمكميف، كمْف كاف طبعو الجكد كالكـر كبذؿ المعركؼ.

كىػػذه الصػػدقات تكػػكف حػػرزًا لصػػاحبيا مػػف الشػػيطاف، كتػػدفع عنػػو كساكسػػو، كتحفظػػو مػػف غضػػب هللا       
ػػَدَقةِ  ِمػػفَ  َشػػْيًئا َرُجػػلٌ  ُيْخػػِرجُ  َمػػا» : هللِا  َرُسػكؿُ  َقػػاؿَ : َقػػاؿَ  ،َأِبيػِو  َعػػفْ  ُبَرْيػَدَة، اْبػػفِ  ز كجػػل، فَعػفِ عػ  الصَّ

، كىذا اإلطعاـ كىذه الصدقات تدفع إلى بناء قكاعد صمبة قائمػة (1) « َشْيَطاًنا َسْبِعيفَ  َلْحَييْ  َعفْ  َيُفؾَّ  َحتَّى
النػػػاس، كىمػػػا خصػػػمتاف كريمتػػػاف تأصػػػل العبلقػػػات اإلجتماعيػػػة بػػػيف النػػػاس ال سػػػيما عمػػػى التعاضػػػد بػػػيف 

الضػػعفاء كالمكمػػكميف مػػنيـ، الػػذيف ىػػـ بػػأمس الحاجػػة إلػػى أف نقػػف معيػػـ، كنشػػدَّ مػػف أزرىػػـ، كُنعيػػنيـ عمػػى 
 ّللاََّ  ِإفَّ  »: َقاَؿ  َّللاَِّ  َرُسكؿَ  َأفَّ  َعاِئَشَة، نكائب الدىر، ليرفعنا هللا بيا الدرجات، كيحطَّ عنا الدركات، كَعفْ 

 ، تمػؾ المقمػة(2) «ُأُحػد   ِمْثػلَ  َيُكػوفَ  َحتَّػى َفِصػيَموُ  َأوْ  َفُمػوَّهُ  َأَحػُدُكـْ  ُيَربِّػي َكَمػا َوالمُّْقَمػَة، التَّْمػَرَة، أِلََحػِدُكـُ  َلُيَربِّي
الػػذؼ يػػدفع  كالػػكالء الصػػادؽ،كالعطػػاء النػػابع مػػف اإليمػػاف الخػػالص، كالحػػب الطػػاىر،  الرأفػػة بغػػبلؼ المغمفػػة

دخاؿ لممؤمنيف، إلى نشر الخير  .سبحانو كجيو كمكاساتيـ ابتغاء السركر عمييـ، كا 
 

 .بالمزاح الفعمي اةمواسال: السادس المقصد

إف مبلطفػػػة الضػػػعفاء كالمكمػػػكميف كمػػػداعبتيـ تبعػػػث فػػػي نفكسػػػيـ حػػػب الحيػػػاة، كُتعيػػػنيـ عمػػػى نائبػػػات      
ـٍ ىنا، كتيميٍش ىناؾ. كىػي نابعػٌة مػف أخػبلؽ عاليػة، كمكػاـر فاضػمة، كىػي ممػا ترفػع المػرء  األياـ، مف ظم

ْرَداِء  َأِبي فَعفْ  الدرجات السامية في الدنيا كاآلخرة،  َشػْيء   ِمػفْ  َمػا : »َيُقػكؿُ   النَِّبػيَّ  ِمْعتُ َسػ: ، َقػاؿَ الدَّ
فَّ  الُخُمػػِق، ُحْسػػفِ  ِمػػفْ  َأْثَقػػلُ  الِميػػزَافِ  ِفػػي ُيوَضػػعُ  ـِ َصػػاِحِب  َدَرَجػػةَ  ِبػػوِ  َلَيْبُمػػ ُ  الُخُمػػقِ  ُحْسػػفِ  َصػػاِحبَ  َواِ  ػػْو  الصَّ

                                                           

 (. 22962( ح )60/ ص38أحمد، مسند أحمد، مسند بريدة األسممي، )ج (1)
َثَنا سند الحديث:            َثَنا ُمَعاِكَيَة، َأُبك َحدَّ  ِمْنُو. َسِمَعوُ  ُأَراهُ  َكاَل : ُمَعاِكَيةَ  َأُبك َقاؿَ  َأِبيِو، َعفْ  ُبَرْيَدَة، اْبفِ  َعفِ  اأْلَْعَمُش، َحدَّ

(، عػف دمحم بػف عبػد هللا المخرمػي 2457( ح )105/ ص4أخرجػو ابػف خزيمػة فػي صػحيحو )ج تخريج الحػديث:           
 بو )بمثمو(.
قػاؿ عنػو . الثانيػة المرتبػة مػف ألنػو يضر ال فإنو األعمش تدليس كأما ،صحيح الحديث إسناد الحكـ عمى اإلسناد:          

ـْ ُيَخرَِّجاُه ". انظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف، )ص ْيَخْيِف، َكَل  (.33الحاكـ: " َىَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَمى َشْرِط الشَّ
 (. 26135( ح )231/ ص43أحمد، مسند أحمد، مسند عائشة بنت أبي بكر، )ج (2)

َثَنا سند الحديث:          َمِد، َعْبدُ  َحدَّ َثَنا: َقاؿَ  الصَّ اٌد، َحدَّ ٍد، ْبفِ  اْلَقاِسـِ  َعفِ  َثاِبٍت، َعفْ  َحمَّ  .َعاِئَشةَ  َعفْ  ُمَحمَّ
(، عػف عبػد هللا بػف دمحم األزدؼ، عػف 3317( ح )111/ ص8)جأخرجػو ابػف حبػاف فػي صػحيحو تخريج الحديث:          

 إسحاؽ بف إبراىيـ، بو )بمثمو(.
إسػناد الحػديث صػحيح، كأمػا اخػتبلط حمػاد بػف سػممة فػبل يضػر، ألف ركايتػو فػي ىػذا اإلسػناد  الحكـ عمى اإلسػناد:         

 (.460/ ص1عف ثابت، كىذه ال بأس بيا. انظر: أبك البركات، الككاكب النيرات )ج
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ػػاَلِة  كخمقػػو العظػػيـ أنػػو كػػاف يػػداعب أصػػحابو كيمػػازحيـ، بمػػا ال  كلقػػد كػػاف مػػف ىػػدؼ النبػػي ، (1) «َوالصَّ
 َرُسػكؿَ  َيػا: َقػاُلكا: ، أنػو َقػاؿَ ُىَرْيػَرَة  يخـر مركءة، كال ييدـ مبادغ، كيككف ذلؾ حقًا كصدقًا، كما ركػ أبك

،ِ ػػي »: َقػاؿَ  تُػَداِعُبَنا، ِإنَّػؾَ  َّللاَّ ػا  ِإالَّ  َأُقػوؿُ  اَل  ِإنِّ  بػػل»  :َقػاؿَ  ىجنػة  المػػزاح: ُعَيْيَنػة ْبػف لُسػْفَياف ، َكقيػػل(2) «َحقِّ
ػػػْأف َكَلِكػػػف سػػػنَّة، ذا كػػػاف صػػػاحب المػػػزاح صػػػادقًا ككرعػػػًا تنفػػػذ (3) «مَكاضػػػعو  كيضػػػعو ُيحسػػػنوُ  ِفػػػيَمف الشَّ ، كا 

مداعبتو إلى القمكب نفػكذ السػيـ، فتكػكف رقراقػة بنػاءة، تعػكد بػالخير كالنفػع كالصػبلح، سػيما لػك كػاف المػزاح 
ِ  َرُسػػكؿَ  َأَتْيػػتُ : َقػػاؿَ  ،اأْلَْشػػَجِعيِّ  َماِلػػؾٍ  ْبػػفِ  َعػػْكؼِ  مقاصػػد المػػزاح، فَعػػفْ فعػػبًل، كىػػذا مػػف   َغػػْزَكةِ  ِفػػي َّللاَّ

ـٍ، ِمػػفْ  ُقبَّػػةٍ  ِفػػي َكُىػػكَ  َتُبػػكؾَ  ِ  َرُسػػكؿَ  َيػػا َأُكمِّػػي: َفُقْمػػتُ  «اْدُخػػْل  »: َكَقػػاؿَ  َفػػَردَّ  َفَسػػمَّْمتُ  َأَد  ،«ُكمُّػػَؾ  »: َقػػاؿَ  َّللاَّ
ذلػػؾ  اسػػتنكر ، ككأنػػو(1)اْلُقبَّػػِة  ِصػػَغرِ  ِمػػفْ  ُكمِّػػي َأْدُخػػلُ : َقػػاؿَ  ِإنََّمػػا: اْلَعاِتَكػػةِ  َأِبػػي ْبػػفُ  ُعْثَمػػافُ  ، َقػػاؿَ (4)َفػػَدَخْمُت 

                                                           

(1)  ِ ػػَمِة َعػػْف َرُسػػكِؿ َّللاَّ ( ح 363/ ص4ِف الُخُمػػِق، )ج، َبػػاُب َمػػا َجػػاَء ِفػػي ُحْسػػالترمػػذؼ، سػػنف الترمػػذؼ، َأْبػػَكاُب الِبػػرِّ َكالصِّ
(2003 .) 

َثَناسند الحديث:            َثَنا: َقػاؿَ  ُكَرْيػبٍ  َأُبػك َحػدَّ ، المَّْيػثِ  ْبػفُ  َقِبيَصػةُ  َحػدَّ ْرَداِء، ُأِـّ  َعػفْ  َعَطػاٍء، َعػفْ  ُمَطػرٍِّؼ، َعػفْ  الُكػكِفيُّ  الػدَّ
ْرَداِء. َأِبي َعفْ   الدَّ

بػف ا(، مف طريق يزيػد 13( ح )35/ ص1أخرجو البرجبلني في الكـر كالجكد كسخاء النفكس )ج تخريج الحديث:          
 ىاركف، عف شعبة بف الحجاج، عف القاسـ بف أبي بزة بو، )بنحكه(.

 كىك الحجاج بف شعبة تابعو كقد، صدكؽ  الككفي الميث بف قبيصة فيو، حسف الحديث إسناد الحكـ عمى اإلسناد:          
قػاؿ عنػو الترمػذؼ: "ىػذا حػديث غريػب مػف ىػذا الكجػو".  .لغيػره اً صػحيح، فيصػبح بػذلؾ اإلسػناد ثقػات رجالػو كبقيػة، ثبػت ثقة

(، 20/ ص9(، الثقػات البػف حبػاف )ج471/ ص23(، تيػذب الكمػاؿ )ج349/ ص8انظر: ابف حجر، تيػذيب التيػذيب )ج
 (.266ك  453ص (، تقريب التيذيب، )1185/ ص4(، تاريخ اإلسبلـ )ج133/ ص2الكاشف )ج

 (2) ِ َمِة َعْف َرُسكِؿ َّللاَّ  (.1990( ح )357/ ص4، َباُب َما َجاَء ِفي الِمَزاِح )جالترمذؼ، سنف الترمذؼ، َأْبَكاُب الِبرِّ َكالصِّ
َثَناسػػند الحػػديث:            ػػدٍ  ْبػػفُ  َعبَّػػاُس  َحػػدَّ كِرؼُّ  ُمَحمَّ َثَنا: َقػػاؿَ  الَبْغػػَداِدؼُّ  الػػدُّ  ْبػػفُ ا َّللاَِّ  َعْبػػدُ  َأْخَبَرَنػػا: َقػػاؿَ  الَحَسػػفِ  ْبػػفُ  َعِمػػيُّ  َحػػدَّ
، َسِعيدٍ  َعفْ  َزْيٍد، ْبفِ  ُأَساَمةَ  َعفْ  الُمَباَرِؾ،  .ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعفْ  الَمْقُبِرؼِّ
(، مػػف طريػػق دمحم بػػف عجػػبلف، كأخرجػػو 8481( ح )185/ ص14: أخرجػػو أحمػػد فػػي مسػػنده )جتخػػريج الحػػديث          
 عف سعيد المقبرؼ بو )بنحكه(. -كبلىما–( مف طريق أسامة بف زيد 339/ ص14أيضا )ج
 كأمػا، عجػبلف بػف دمحم قبػل مػف تكبػع كقػد كثيػرا ييػـ صػدكؽ  زيػد بػف أسػامة فيػو حسف، إسناده الحكـ عمى اإلسناد:          
الترمػذؼ: "ىػذا حػديث حسػف". قاؿ عنػو . لغيره اً صحيح، فيككف بذلؾ اإلسناد بيانو سبق كما يضر فبل المقبرؼ  سعيد اختبلط

(، 98(، سػؤاالت ابػف أبػي شػيبة البػف المػديني )ص116/ ص1(، تػاريخ الػدكرؼ )ج551/ ص7انظر: الطبقػات الكبػرػ )ج
/ 1(، الكامػػػػػل )ج74/ ص6الثقػػػػػات البػػػػػف حبػػػػػاف )ج (،284/ ص2(، الجػػػػػرح كالتعػػػػػديل )ج216/ ص1معرفػػػػػة الثقػػػػػات )ج

 (.98(، تقريب التيذيب، )ص124الضعفاء )ص (، المغني في238/ ص2(، تيذيب الكماؿ )ج394ص
 (.184/ ص13البغكؼ، شرح السنة )ج (3)
 (. 5000( ح )300/ ص4أبك داكد، سنف أبي داكد، ِكَتاب اأْلََدِب، َباُب َما َجاَء ِفي اْلِمَزاِح )ج (4)
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مػف الصػحابة ىػذا، كيبتسػـ ليػـ، كال ينكػره  كيف لو أف يدخل مف تمؾ القبة الصػغيرة  ككػاف يقبػل النبػي 
 َتْمػرٌ  َيَدْيػوِ  َكَبػْيفَ   النَِّبػيِّ  َعَمػى َقػِدـَ  عمييـ، كعمى ىذا اليدؼ سػاركا كقػد كػانكا كػراـ السػجايا، فيػذا ُصػَيْيبٌ 

: َفَقػاؿَ  ، «َرَمػًدا  ِبَعْيِنػؾَ  ِإفَّ  »: النَِّبػيُّ  َلػوُ  َفَقػاؿَ  التَّْمػِر، ِمػفَ  َيْأُكػلُ  َفَأَخذَ : َقاؿَ  ، «َفُكْل  اْدفُ  »: َفَقاؿَ  َكُخْبزٌ 
ِ، َرُسػكؿَ  َيا ػـَ : َقػاؿَ  اأْلُْخػَرػ، النَّاِحَيػةِ  ِمػفَ  آُكػلُ  ِإنََّمػا َّللاَّ النَِّبػيُّ  َفَتَبسَّ

، ال ريػب أف مثػل ىػذا المػزاح يسػعد (2) 
الجراحػات، فتكػكف المداعبػػة  النفػكس، كيرقػق القمػكب، فكيػف إذا كػاف ىػذا مػػع مػف أصػابتيـ الببليػا كأرىقػتيـ

ُحَضػْيٍر  ْبػفِ  ُأَسػْيدِ  أنيسًا ليـ مف ضنؾ الدنيا كعذابات األياـ؛ فتتسمى بيػا نفكسػيـ، كُتخفػف جراحػاتيـ، فَعػفْ 
،ثُ  ُىكَ  َبْيَنَما: َقاؿَ  ، كقد كاف مف المكمكميف الذيف ال عقب ليـ  ـْ ُيْضِحُكيُ  َبْيَنا ِمَزاحٌ  ِفيوِ  َكَكافَ  اْلَقْكـَ  ُيَحدِّ

 َعَمػػػيَّ  َكَلػػػْيَس  َقِميًصػػػا َعَمْيػػػؾَ  ِإفَّ : َقػػػاؿَ  «اْصػػػَطِبْر  »: َفَقػػػاؿَ  َأْصػػػِبْرِني: َفَقػػاؿَ  ِبُعػػػكدٍ  َخاِصػػػَرِتوِ  ِفػػػي النَِّبػػػيُّ  َفَطَعَنػػوُ 
ِ  َرُسػكؿَ  َيػا َىػَذا َأَرْدتُ  ِإنََّمػا َقػاؿَ  ،«َكْشػَحوُ  ُيَقبِّلُ  َوَجَعلَ  َفاْحَتَضَنوُ  َقِميِصِو، َعفْ   النَِّبيُّ  َفَرَفعَ  » َقِمػيٌص، َّللاَّ

                                                                                                                                                                                     

َثَناسند الحديث:  =           َثَنا اْلَفْضِل، ْبفُ  ُمَؤمَّلُ  َحدَّ ـٍ، ْبفُ  اْلَكِليدُ  َحدَّ ِ، ُعَبْيػدِ  ْبػفِ  ُبْسػرِ  َعػفْ  اْلَعػبَلِء، ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  َعفْ  ُمْسِم  َّللاَّ
، ِإْدِريَس  َأِبي َعفْ   .اأْلَْشَجِعيِّ  َماِلؾٍ  ْبفِ  َعْكؼِ  َعفْ  اْلَخْكاَلِنيِّ

سفياف بف (، عف يزيد بف ىاركف، عف 23971( ح )392/ ص39أخرجو أحمد في مسنده )جتخريج الحديث:             
 حسيف، عف ىشاـ بف يكسف، بو )بنحكه(.

فيكػكف  ألف عثماف بف أبي العاتكة صدكؽ تابعػو عبػد هللا بػف العػبلء كىػك ثقػةحسف، إسناده  الحكـ عمى اإلسناد:           
(، 243/ ص6(، كبقيػة رجالػو ثقػات، انظػر: التػاريخ الكبيػر )ج317انظر تقريػب التيػذيب )ص بذلؾ اإلسناد صحيحًا لغيره.

(، تيػػػذيب الكمػػػاؿ 280/ ص6(، الكامػػػل )ج289/ ص1(، مشػػػاىير عممػػػاء األمصػػػار )ج221/ ص3الضػػػعفاء الكبيػػػر )ج
، إكمػػاؿ (270(، ديػػكاف الضػػعفاء )ص147/ ص4(، تػػاريخ اإلسػػبلـ )ج40/ ص3(، ميػػزاف اإلعتػػداؿ )ج397/ ص19)ج

كأمػا الكليػد بػف مسػمـ فيػك مػدلس مػف الرابعػة، كتميسػػو ال  . (81/ ص4تيػذيب التيػذيب )ج ،(155/ ص9تيػذيب الكمػاؿ )ج
(، كابػف حجػر، 51يضر ألنو صرح بالسماع مػف شػيخو عثمػاف بػف أبػي العاتكػة. انظػر: ابػف حجػر، طبقػات المدلسػيف، )ص

 (.384تقريب التيذيب، )ص
 (.184/ ص13البغكؼ، شرح السنة )ج(1) 
 (. 16591( ح )136/ ص27أحمد، مسند أحمد، حديث عبد الحميد بف صيفي عف أبيو عف جده، )ج (2)

َثَناسند الحػديث:             َثَنا: َقػاؿَ  النَّْضػِر، َأُبػك َحػدَّ ، ْبػفِ  اْلَحِميػدِ  َعْبػدِ  َعػفْ  اْلُمَبػاَرِؾ، ْبػفُ  هللاِ  َعْبػدُ  َحػدَّ  َعػفْ  َأِبيػِو، َعػفْ  َصػْيِفيٍّ
هِ   ُصَيْيب. عف َجدِّ

، مػػػف طريػػػق أبػػي العبػػػاس القاسػػػـ بػػػف 8263( ح 456/ ص4أخرجػػو الحػػػاكـ فػػػي مسػػتدركو )ج تخػػػريج الحػػػديث:          
 القاسـ السيارؼ، عف عبداف، بو )بنحكه(.

ـْ ُيْخِرَجػاهُ »قػاؿ عنػو الحػاكـ:  الحكـ عمػى اإلسػناد:          ْسػَناِد، َكَلػ  قمػت: إسػناده يقبػل التحسػيف،«. َىػَذا َحػِديٌث َصػِحيُح اإْلِ
(. انظػر: التػاريخ 220ألف فيو عبػد الحميػد بػف صػيفي لػيف الحػديث، كأبػاه زيػاد بػف صػيفي صػدكؽ فػي تقريػب التيػذيب )ص

( 333(، تقريب التيذيب، )ص443/ ص16(، تيذيب الكماؿ)ج 121/ ص7)ج البف حباف (، الثقات52/ ص6الكبير )ج
. 
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مػع أصػحابو، كتعميمػو ليػـ ىػذه القػيـ الرفيعػة التػي ُتكاسػي المستضػعفيف،  ، كىػذا مػف تكاضػع النبػي (1)
د جراحات المكمكميف، لتككف منياج حياة، كدستكرًا ألمتو عبر الزماف.  كتضمِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.5224( ح )356/ ص4أبك داكد، سنف أبي داكد، ِكَتاب اأْلََدِب، َباٌب ِفي ُقْبَمِة اْلَجَسِد، )ج (1)
َثَنا سند الحديث:              ْبػفِ  ُأَسػْيدِ  َعػفْ  َلْيَمػى، َأِبػي ْبػفِ  الػرَّْحَمفِ  َعْبػدِ  َعػفْ  ُحَصػْيٍف، َعػفْ  َخاِلٌد، َأْخَبَرَنا َعْكٍف، ْبفُ  َعْمُرك َحدَّ
         .ُحَضْيرٍ 

(، عػف أبػػي عمػػي الركذبػارؼ عػػف أبػػي 13586( ح )164/ ص7أخرجػػو البييقػػي فػي سػػننو )ج تخػريج الحػػديث:            
 بكر بف داسة، بو )بنحكه(. 

 إسناده صحيح. الحكـ عمى اإلسناد:           
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نةاني: المبحث الثَّ   دوافع المواساة في السُّ
 .النَّبوية
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نة النَّبويةاني: المبحث الثَّ   .دوافع المواساة في السُّ
لممكاساة أسبابا ترفع مف قدرىا، كدكافػع تبػيِّف أىميتيػا، كلعػل القاسػـ المشػترؾ بػيف ىػذه الػدكافع ىػي  إف     

رضا هللا سبحانو كتعالى، كىل كاف رجاء ثكاب هللا كالخكؼ مف عقابو، كالتكاضع كالحب كالرحمة لمضعفاء 
ير مشػاعرىـ، ككػل ىػذا مبنػي كالمكمكميف إال ابتغاء رضكانو سبحانو  كمف الدكافع أيضا طمب عفػكىـ كتقػد

 عمى أخبلؽ كريمة كقيـ نبيمة.  
 

 .رجاء الثواب والخوؼ مف العقابالمطمب األوؿ: 
إف كل عمٍل ُيرجى بو كجو هللا تعالى فيك رابح، كىذا منتيى اآلماؿ، كأكؿ الغايات، سكاء أدرؾ المػرء      

 َفَوَقعَ  ّللاَِّ، َوْجوَ  ُنِريدُ   النَِّبيِّ  َمعَ  َىاَجْرَنا : »، َقػاؿَ ثمرة ىذا الرضا في الدنيا أـ لـ يدرؾ، فعف َخبَّاب 
، ْبػفُ  ُمْصػَعبُ  ِمػْنُيـْ  َشػْيًئا، َأْجػرِهِ  ِمػفْ  َيْأُخذْ  َلـْ  َمَضى َمفْ  َفِمنَّا ّللاَِّ، َعَمى َأْجُرَنا ، َيػْوـَ  ُقِتػلَ  ُعَمْيػر   َوَتػَرؾَ  ُأُحػد 
َذا ِرْجػاَلهُ  َبػَدْت  َرْأَسػوُ  ِبَيػا َغطَّْيَنػا ِإَذا َفُكنَّػا ،(1) َنِمػَرةً   َأفْ   ّللاَِّ  َرُسػوؿُ  َفَأَمَرَنػا َرْأُسػُو، َبػَدا ِرْجَمْيػوِ  َغطَّْيَنػا َواِ 
ػيَ   ،(3) «َيْيػػِدُبَيا  َفُيػوَ  َثَمَرُتػُو، َلػوُ  َأْيَنَعػْت  َمػػفْ  َوِمنَّػا ،(2)ِإْذِخػر   ِمػفْ  َشػْيًئا ِرْجَمْيػػِو، َعَمػى َوَنْجَعػلَ  َرْأَسػُو، ُنَغطِّ

كرضػػا هللا يقتضػػي امتثػػاؿ أكامػػر هللا كاجتنػػاب نكاىيػػو، كىػػذا حاصػػل التقػػكػ التػػي مػػا يفتػػأ اإلنسػػاف أف يكػػكف 
 فييا ما بيف خكؼ العقاب، كرجاء الثكاب، كذلؾ مف مقتضيات محبة هللا كرحمتو كتأييده لمعبد.

                                                            :كقػػػػد قػػػػاؿ هللا كممػػػػا ُيرجػػػػى بػػػػو كجػػػػو هللا تعػػػػالى مكاسػػػػاة الضػػػػعفاء كالمكمػػػػكميف بشػػػػتى الصػػػػكر،       

، [-89 االنسػػػػػػػػػاف:] چڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چ 
 لمعالي عالية، كمراتب سامية، كىك أصل كل خير.، حسف كتكاضع، جـ كـر كىذا

كمف جعل رضا هللا كثكابو كالخكؼ مف عقابػو أساسػًا فػي صػدقاتو فقػد حػاز الػدرجات المضػاعفة فػي       

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹     ﮺  ﮻  ﮼   چ    : الػػػػػدنيا كاآلخػػػػػرة، فقػػػػػد قػػػػػاؿ هللا 

:] چ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁   ، فا ىك الذؼ يبسط الرزؽ كيقدر، كىػك الػذؼ يعطػي [39 الرـك

                                                           

 (.3/334)النمرة: كساء مف شعر أك شقة مف شعر. ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ  ((1
َبػػُة الرَّاِئَحػػِة ُتَسػػقَُّف ِبَيػػا اْلُبُيػػكُت َفػػْكَؽ اْلَخَشػػِب. انظػػر: ابػػف األثيػػ (2) ر، النيايػػة فػػي غريػػب اإِلْذِخػػر ِبَكْسػػِر اْلَيْمػػَزِة: َحِشيَشػػٌة َطيِّ

 (.33/ ص1الحديث كاألثر )ج
( ح 56/ ص5َكَأْصػػػَحاِبِو ِإَلػػػى الَمِديَنػػػِة، )ج البخػػػارؼ، صػػػحيح البخػػػارؼ، كتػػػاب مناقػػػب األنصػػػار، َبػػػاُب ِىْجػػػَرِة النَِّبػػػيِّ  (3)
(3897.) 
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النػاس،  كجػكه يبتغػكف  الػذيف المػرابيف مػاؿ كيػنقص كجيػو، ابتغػاء كيمنع، أيضًا ىك الذؼ يضاعف لممنفقػيف
 .(1)كىناؾ  ىنا الرابحة التجارة مضاعفة، فيي أضعاؼ كفيو اآلخرة، حساب كىناؾ الدنيا، حساب ذلؾ

كمعمكـٌ أف اإلطعاـ مػف كجػكه المكاسػاة الميمػة، فػإذا مػا رجػى المكاسػي مػف مكاسػاتو كجػو هللا كثكابػو،       
كاتقى غضبو كعقابو؛ كانت المكاساة أثبت في القمب، كأكبر فػي التػأثير، كىػذا مػا امتػاز بػو صػحابة رسػكؿ 

كأمػكاليـ،  أنفسػيـ لػو كبذلكا نصركهك  هللا  رسكؿ سيَّما األنصار الذيف استجابكا  كلرسكلو، فوككا هللا 
كالعسػػػرة، فكػػػانكا خيػػػر مػػػْف كاسػػػى، كأفضػػػل مػػػف آكػ، كمػػػا بػػػدلكا كمػػػا قصػػػركا، فعػػػف  الضػػػعف أكاف ككاسػػػكه
َـّ  َعَمْيػػِو، َكَأْثَنػػى َّللاََّ  َفَحِمػػدَ  الَيػػْكـِ، َذِلػػؾَ  َبْعػػدَ  َيْصػػَعْدهُ  َكَلػػـْ  الِمْنَبػػَر يكمػػًا، َصػػِعدَ  ، أف النبػػي أنػػسٍ       : َقػػاؿَ  ثُػػ
، الَّػِذي َقَضػُوا َوَقػدْ  ،(2)َوَعْيَبِتػي  َكِرِشػي َفػِإنَُّيـْ  ِباأَلْنَصاِر، ُأوِصيُكـْ  » ـْ ، الَّػِذي َوَبِقػيَ  َعَمػْيِي ـْ  ِمػفْ  َفػاْقَبُموا َلُيػ

، ـْ ـْ  َعػػػفْ  َوَتَجػػػاَوُزوا ُمْحِسػػػِنِي ، فرضػػػي هللا عػػػنيـ كأرضػػػاىـ، كسيرضػػػى عػػػف كػػػل مػػػْف كاسػػػى (3) «ُمِسػػػيِئِي
 كالمكمكميف ابتغاء كجيو سبحانو، بقكؿ كريـ، أك فعل نبيل.الضعفاء 

 .التَّواضع وخفض الجناحالمطمب الثاني: 

المؤمف، كما كاف التكاضع فػي عبػد إال رفعػو هللا فػي الػدنيا كاآلخػرة،  لكبرياء رداء هللا، كالتكاضع رداءا     
، ِمػفْ  َصػَدَقةٌ  َنَقَصػْت  َما »: َقػاؿَ  ، هللاِ  َرُسكؿِ  َعفْ  ،ُىَرْيَرَة  َأِبي فَعفْ  ، َعْبػًدا للاُ  زَادَ  َوَمػا َمػاؿ   ِإالَّ  ِبَعْفػو 
 . (4) «للُا  َرَفَعوُ  ِإالَّ  لِلَِّ  َأَحدٌ  َتَواَضعَ  َوَما ِعزِّا،
أنػػو  ، عػػف النبػػي ُمَجاِشػػٍع  َبِنػػي َأِخػػي (5)ِحَمػػاٍر  ْبػػفِ  كالتكاضػػع أمػػٌر مػػف هللا تعػػالى، فعػػف ِعَيػػاضِ      
فَّ  » :قػاؿ ، َعَمػى َأَحػدٌ  َيْفَخػرَ  اَل  َحتَّػى َتَواَضُعوا َأفْ  ِإَليَّ  َأْوَحى للاَ  .. َواِ  ، (6) «َأَحػد   َعَمػى َأَحػدٌ  َيْبِغػي َواَل  َأَحػد 

 َرَأْيػتَ  ِإالَّ  ُمْسػِمًما َتْمَقػى َفػبَل  َتْخػُرجُ  ِحػيفَ  َبْيِتػؾَ  ِمفْ  َتْخُرجَ  َأفْ  التََّكاُضُع  َما َأَتْدُركفَ  » كقد قاؿ الحسف البصرؼ:
                                                           

 (.2772/ ص5انظر بتصرؼ: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف )ج (1)
ػػػرائر، َكَمػػػا أَ  (2) ػػػدكر بالِعَيػػػاب، أِلَنََّيػػػا ُمْسػػػَتْكَدع السَّ ػػػتي كَمكضػػػُع ِسػػػرَّؼ. َكاْلَعػػػَرُب َتْكِنػػػي َعػػػِف الُقمػػػكب كالصُّ فَّ الِعَيػػػاب َأْؼ خاصَّ
 (.327/ ص3دُع الثَّياب. انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )جُمْسَتكْ 
ـْ َكَتَجػاَكُزكا َعػػْف ُمِسػػيِئِيـْ : »البخػارؼ، صػػحيح البخػارؼ، كتػػاب مناقػب األنصػػار، َبػاُب َقػػْكِؿ النَِّبػيِّ  (3) «، اْقَبُمػػكا ِمػْف ُمْحِسػػِنِي
 (.3799( ح )34/ ص5)ج
َمِة َكاآْلَداِب، َباُب اْسِتْحَباِب اْلَعْفِك َكالتََّكاُضِع، )ج (4)  (.2588( ح )2001/ ص4مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اْلِبرِّ َكالصِّ
ىك عياض ْبف حمار ْبف َأبي حمار بف ناجية بف عقاؿ بف دمحم بف سفياف بف مجاشع. نسبو خميفة ْبف خياط ،عداده في  (5)

د عمػػى النَِّبػػيُّ ل قبػػل أف يسػػمـ كمعػػو نجيبػػة ييػػدييا إليػػو، فقػػاؿ: أسػػممت  قػػاؿ: ال. قػػاؿ: إف َّللاَّ أىػػل البصػػرة. لػػو صػػحبة، كفػػ
 (.625/ ص4)ج ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابةنياني أف أقبل زبد المشركيف. فأسمـ فقبميا منو. انظر: 

ْنَيا أَْىػُل اْلَجنَّػِة َكأَْىػُل النَّػاِر، مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اْلَجنَِّة َكِصَفِة َنعِ  (6) َفاِت الَِّتي ُيْعَرُؼ ِبَيا ِفي الدُّ يِمَيا َكأَْىِمَيا، َباُب الصِّ
 (.2865( ح )2198/ ص4)ج
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كالمكمػكميف، كىػك  لمضػعفاء المكاسػاة دكافػع مػف ، كىػذا يزيػد المػؤمف كضػاءة، كىػك(1)« اْلَفْضػلَ  َعَمْيؾَ  َلوُ  َأفَّ 
 َرُسػوؿِ  ِبَيػدِ  َلَتْأُخػذُ  الَمِديَنِة، َأْىلِ  ِإَماءِ  ِمفْ  اأَلَمةُ  َكاَنتِ  ِإفْ  »: َقاؿَ  ،َماِلٍؾ  ْبفِ  ، فعف َأَنسِ ُخُمق النبي 

  اْلكبػر َأْنػَكاع َجِميػع مػف كبراءتػو تكاضػعو مِزيػد عمػى َدِليػل ، َكَىػَذا(2) «َشػاَءْت  َحْيػثُ  ِبوِ  َفَتْنَطِمقُ  ّللاَِّ 
، كقد كرث عنو ىذا الخمق كىػذه الرحمػة عمػى الضػعفاء كالمكمػكميف صػحابتو الكػراـ، كأرسػكا لػذلؾ قكاعػد (3)

سػػاد العػػدؿ كانتشػػر األمػػاف فػػي دكلػػة الخبلفػػة، فػػبل يقػػكػ  بنػػكا عمييػػا تعػػامبلتيـ كأخبلقيػػـ مػػع ىػػؤالء؛ حتػػى
يُق  َبْكػرٍ  كيسػتكبر عمػػييـ أحػد، كحفػػع هللا كػرامتيـ بالخمفػػاء األربعػػة، كأكليػـ َأُبػػك ػػدِّ الػذؼ كػػاف يرعػػى  الصِّ

الضػػػعفاء كالمكمػػػكميف قبػػػل خبلفتػػػو، كعنػػػدما تػػػكلى خبلفػػػة المسػػػمميف ظػػػف الػػػبعض أنػػػو سينشػػػغل عػػػنيـ أك 
، ِلْمَحػيِّ  َيْحِمبُ  .. َكَكافَ  »كقد قاؿ ابف اسحاؽ:  يتركيـ، ـْ ػا أَْغَنػاَمُي  ال اآَلفَ : اْلَحػيِّ  ِمػفَ  َجاِرَيػةٌ  َقاَلػْت  ُبكِيػعَ  َفَممَّ
، َبَمػػى: َفَقػػاؿَ  َبْكػػٍر، َأُبػػك َفَسػػِمَعَيا َداِرَنػػا، َمَنػػاِتحَ  َلَنػػا َتْحِمػػبُ  ـْ ػػي ِلَعْمػػِرؼ أَلْحِمَبنََّيػػا َلُكػػ  َمػػا ُيَغيُِّرِنػػي ال فْ أَ  أَلْرُجػػك َكَأنِّ
ـْ  َيْحِمػػبُ  َفَكػػافَ  َعَمْيػػِو، ُكْنػػتُ  ُخُمػػقٍ  َعػػفْ  ِفيػػوِ  َدَخْمػػتُ  ، كبعػػد أبػػي بكػػر عمػػر الػػذؼ كػػاف ال يعمػػـ بخدمتػػو (4)« َلُيػػ

 َيَتَعاَىػػدُ  لمضػػعفاء كالمكمػػكميف أحػػد، فممػػا تػػكلى خبلفػػة المسػػمميف ازدادت خدمتػػو ليػػـ، كشػػفقتو عمػػييـ، فَكػػافَ 
 ِىػػيَ  َفػػِإَذا َنَيػػاًرا، َطْمَحػػةُ  ِإَلْيَيػػا َفػػَدَخلَ  اْمػػَرأٍَة، َبْيػػتَ  َيػػْدُخلُ  ِبالمَّْيػػلِ  َطْمَحػػةُ  َكَرآهُ  ِبالمَّْيػػِل، اْلَمػػاءَ  َلُيػػفَّ  َيْسػػَتِقي اأْلََراِمػػلَ 
 ِبَمػا َيػْأِتيِني َيَتَعاَىػُدني َكَكػَذا َكػَذا ُمػذْ  َىػَذا: َقاَلػْت  ِعْنػَدِؾ  الرَُّجػلُ  َىػَذا َيْصػَنعُ  َمػا: َفَسػَأَلَيا ُمْقَعػَدٌة، َعْمَياءُ  َعُجكزٌ 

، كىذا مما يألِّف القمكب كيزرع المكدة، كيعمِّق المكاساة، ال سيما ليػذه (5)اأْلََذػ ..  َعنِّي َكُيْخِرجُ  ُيْصِمُحِني،
الفئػػة الضػػعيفة كالمكمكمػػة، كىػػذه مػػف أجػػلِّ ثمػػار التكاضػػع، ذلػػؾ أف الضػػعفاء كالمكمػػكميف غالبػػًا مػػا يمفظيػػـ 

، فقػد أمرنػا أف ننظػر إلػى مػْف ىػـ دكننػا بعػػيف أك يتػأففكنيـ، كىػذا مخػالٌف لمػا جػاء بػو رسػػكؿ هللا  النػاس
د إلييـ، كنقضي حاجػاتيـ، كنشػاركيـ مجالسػيـ، كىػذا ال ينػزع الييبػة، كال يػنقص القػدر، كمػا  الرحمة، فنتكدَّ

، َأْسَفلَ  َمفْ  ِإَلى اْنُظُروا »:  هللاِ  َرُسكؿُ  َقاؿَ : أنو َقاؿَ  ،ُىَرْيَرَة  َأِبي جاء َعفْ  ـْ  َمػفْ  ِإَلػى َتْنُظػُروا َواَل  ِمْنُك
، ُىوَ  ـْ ْنَسػاف ، أِلَف(6) «َعَمػْيُكـْ  - ُمَعاِكَيػةَ  َأُبػك َقػاؿَ  - للاِ  ِنْعَمةَ  َتْزَدُروا اَل  َأفْ  َأْجَدرُ  َفُيوَ  َفْوَقُك  مػف رأػ ِإذا اإْلِ

ْنَيا ِفي َعَمْيوِ  فضل  االزديػاد عمػى كحػرص َتَعػاَلى هللا نْعَمػة مػف ِعْنػده َمػا كاستصغر َذِلؾ مثل َنفسو طمبت الدُّ
ذا اْلَخْيػر، كىػذا مػف معػالي  ِفيػوِ  َكفعػل كتكاضػع، فشػكرىا، هللا نْعَمػة َلوُ  َظيرت ِفيَيا دكنو ُىكَ  مف ِإَلى نظر َكاِ 

ر ال كالتكاضع »األمكر، كمعالـ التكاضع، ككما قاؿ اإلماـ البغكؼ:   ُيبطػل كال رفيًعا، َيضع كالكبيرا،  ُيصغِّ
 . (7) «كقدًرا  جبلالً  كُيكسبو فضبًل، لصاحبو ُيكجب كلكنو حًقا، حق لذؼ

                                                           

 (.7898( ح )511/ ص10البييقي، شعب اإليماف )ج (1)
 (.6072( ح )20/ ص8البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اأَلَدِب، َباُب الِكْبِر، )ج (2)
 (.51/ ص9القسطبلني، شرح القسطبلني )ج (3)
 (. 72/ ص4ابف الجكزؼ، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )ج (4)
 (. 427/ ص1ابف الجكزؼ، التبصرة )ج (5)
َقاِئِق، )ج (6)  (.2963( ح )2275/ ص4مسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاُب الزُّْىِد َكالرَّ
 (.116/ ص1البغكؼ، شرح السنة )ج (7)
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 المطمب الثالث: الحبُّ بيف الطَّرفيف.
 َعػفْ ف ات اإليمػاف، كلػكاـز التقػكػ،إف مف معالـ الكالء لممسمميف إخبلص المحبة ليـ، كىػذا مػف مقتضػي     
 اْسػػَتْكَملَ  َفَقػػدِ  لِلَِّ  َوَمَنػػعَ  لِلَِّ، َوَأْعَطػػى لِلَِّ، َوَأْبَغػػَض  لِلَِّ، َأَحػػبَّ  َمػػفْ  »:  قػػاؿ النَِّبػػيُّ : َقػػاؿَ  ، ُأَماَمػػةَ  َأِبػػي

يَمافَ  ، ألف محبػتيـ قائمػة عمػى أصػل محبػة هللا ليػـ مػا تمسػككا بكتابػو كسػنة رسػكلو؛ فصػاركا بػذلؾ (1) «اإلِْ
ػػنَّةِ  أَْىػػلِ  ِمػػفْ  الرَُّجػػلَ  َأفَّ  َلَيْبُمُغِنػػي »كالجسػػد الكاحػػد، كقػػد قػػاؿ أيػػكب السػػختياني:   َبْعػػَض  َأْفِقػػدُ  َفَكَأنََّمػػا َمػػاتَ  السُّ

 . (2) «أَْعَضاِئي
ف محبػػة المسػػػمميف دافػػػع كبيػػر مػػػف دكافػػػع المكاسػػاة، سػػػيَّما الضػػػعفاء كالمكمػػكميف مػػػنيـ، ألنيػػػـ الفئػػػة       كا 

 المستضػػعفة بػػيف النػػاس، كالقػػكـ الميمشػػكف فػػي المجتمػػع، فمػػـز أف ُيراعػػكا حػػق المراعػػاة، كقػػد أمػػر النبػػي 
: ِبَسػْبعٍ   َخِميِمػي َأَمَرِنػي: أنػو قػاؿ َذرٍّ  َأِبي صحابتو كربَّاىـ عمى حبِّ ىذه الفئة، كمف ذلؾ ما كرد َعفْ 

ُنوِّ  اْلَمَساِكيِف، ِبُحبِّ  َأَمَرِني » ، َوالدُّ ـْ  َفْوِقي، ُىوَ  َمفْ  ِإَلى َأْنُظرَ  َواَل  ُدوِني، ُىوَ  َمفْ  ِإَلى َأْنُظرَ  َأفْ  َوَأَمَرِني ِمْنُي
ِحـَ  َأِصلَ  َأفْ  َوَأَمَرِني فْ  الرَّ فْ  ِباْلَحقِّ  َأُقوؿَ  َأفْ  َوَأَمَرِني َشْيًئا، َأَحًدا َأْسَأؿَ  اَل  َأفْ  َوَأَمَرِني َأْدَبَرْت، َواِ   ُمػرِّا، َكػافَ  َواِ 
ـ ، َلْوَمةَ  للاِ  ِفي َأَخاؼَ  اَل  َأفْ  َوَأَمَرِني ِئ  ِمػفْ  َفػِإنَُّيفَّ  ِبػالِل، ِإالَّ  ُقػوَّةَ  َواَل  َحػْوؿَ  اَل : َقػْوؿِ  ِمػفْ  ُأْكِثػرَ  َأفْ  َوَأَمَرِني اَل
 . (3) « اْلَعْرشِ  َتْحتَ  َكْنز  

                                                           

ِليلِ  َبابُ أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب السنة،  (1) يَمافِ  ِزَياَدةِ  َعَمى الدَّ             .4681ح  (220ص/4، )جَكُنْقَصاِنوِ  اإْلِ
َثَناسند الحديث:              َثَنا اْلَفْضِل، ْبفُ  ُمَؤمَّلُ  َحدَّ ـِ، َعػفِ  اْلَحػاِرِث، ْبػفِ  َيْحَيػى َعػفْ  َشاُبكَر، ْبفِ  ُشَعْيبِ  ْبفُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ  اْلَقاِسػ

 .ُأَماَمةَ  َأِبي َعفْ 
( عػػف دمحم بػػف شػػعيب، كأخرجػػو الطبرانػػي فػػي الكبيػػر 86/ص5أخرجػػو البييقػػي فػػي الشػػعب )ج تخػػريج الحػػديث:           

( عػف مسػممة بػف عمػي، كميػـ مػف طريػق يحيػى 8/14( عف صدقة بف خالد، كأخرجػو ابػف عػدؼ فػي الكامػل )ج177)ج/ص
 لذمار، عف القاسـ بف عبد الرحمف، بو.بف الحارث ا
 إسناده صحيح.الحكـ عمى اإلسناد:           

 (.9/ ص3أبك نعيـ، حمية األكلياء )ج (2)
 (. 21415( ح )237/ ص35أحمد، مسند أحمد، مسند أبي ذر الغفارؼ، )ج (3)

َثَناسند الحديث:            َثَنا َعفَّاُف، َحدَّ ـٌ  َحدَّ اِمِت، ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  َعفْ  َكاِسٍع، ْبفِ  ُمَحمَّدِ  َعفْ  اْلُمْنِذِر، َأُبك َسبلَّ . َأِبي َعفْ  الصَّ  َذرٍّ
(، كقػػػػاؿ ركاه أبػػػػك يعمػػػػى 3005( ح )414/ ص3أخرجػػػػو البكصػػػػيرؼ فػػػػي إتحػػػػاؼ الخيػػػػرة )ج ج الحػػػػديث:يتخػػػػر           

/ 1حػػػكه(. كأخرجػػو الحػػػارث فػػي مسػػػنده )جالمكصػػمي، عػػف ركح بػػػف حػػاتـ، عػػػف ىشػػيـ، عػػف الكػػػكثر، عػػف أبػػػي رافػػع، بػػو )بن
 (، مف طريق أبي أمية بف فضالة عف دمحم بف كاسع بو بنحكه، 467( ح )525ص

فيصػير السػند  ثقػة كىػك تامػة متابعػة ىشيـ تابعو، صدكؽ  المنذر أبك سبلـفيو ، حسف إسناده الحكـ عمى الحديث:          
(:  "ركاه أحمػػد كالطبرانػػي فػػي األكسػػط كأحػػد إسػػنادؼ 463/ ص10الزكائػػد )جقػػاؿ الييثمػػي فػػي مجمػػع . لغيػػره اً صػػحيحبػػذلؾ 

 261(. قمت: انظر: ابف حجر، تقريػب التيػذيب )ص200/ ص5أحمد ثقات". كصححو األلباني في السمسمة الصحيحة )ج
 (.574ك
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 النفػع إسػداء حصػل فػإذا كالػدنيا، الػديف منػافع مف يمكف بما إلييـ النفع إسداء يقتضي المساكيف كحبُّ      
، كىػػذا الحػػب يػػدفع إلػػى تفقػػد أحػػكاليـ، كمراعػػاة (1)خالصػػًا  العمػػل ىػػذا كػػاف إلػػييـ كاإلحسػػاف ليػػـ حبػػاً  إلػػييـ

ِ  َرُسػكؿُ  َقػاؿَ : َقػاؿَ  ،َعبَّػاٍس  اْبػفِ  أمكػف. كقػد كػاف النبػي يسػأؿ هللا حػبَّيـ، فَعػفْ ضعفيـ، كمساندتيـ ما  َّللاَّ
  :«  َّـ ػػػي المَُّيػػػ َذا الَمَسػػػاِكيِف، َوُحػػػبَّ  الُمْنَكػػػَراِت، َوَتػػػْرؾَ  الَخْيػػػَراِت، ِفْعػػػلَ  َأْسػػػَأُلؾَ  ِإنِّ  ِفْتَنػػػةً  ِبِعَبػػػاِدؾَ  َأَرْدتَ  َواِ 

 المسػاكيف ألف تعػالى، هللا فػي الحػب أصػل المساكيف ، كىذا السؤاؿ بحب(2) « َمْفُتوف   َغْيرَ  ِإَلْيؾَ  َفاْقِبْضِني
، كىذا عمى غالػب حػاؿ الضػعفاء  (3)  إال يحبكف  فبل ألجمو، محبتيـ يكجب ما الدنيا مف عندىـ ليس

كالمسػاكيف كالمكمػكميف، ذلػػؾ أنػو حػيف ينػػزؿ الػببلء كتحػل الفاقػػة، يخشػع القمػب، كتخضػػع الجػكارح، كيمتجػػئ 
 المرء إلى هللا، كىذه مف رحمة هللا في الُمبَتميف. 

قػػى اإليمػػاف كمحبػػة الضػػعفاء كالمكمػػكميف تػػذكر بػػا كاآلخػػرة، كتػػذكر بنعمػػة هللا عمػػى الميسػػكريف، فيب     
 ساكٌف في القمكب، كتعـ الرحمات مف هللا عمى الناس، كىذه مف ثمرات محبتيـ لمضعفاء كالمكمكميف.

 
 المطمب الرابع: الرَّحمة والرِّفق.

إف مف سعادة المرء أف ُيرزؽ رحمة فػي قمبػو، يػرحـ بيػا الضػعفاء، كيكاسػي بيػا المكمػكميف، فتكػكف لػو      
َـّ  لآلثػػاـ، غيػػرف النػػار، كمغفػػرة حجابػػًا مػػ  ، ُىَرْيػػَرةَ  َأِبػػي الػػدنيا كاآلخػػرة، فَعػػفْ  دعػػاء صػػادؽ مػػنيـ يكفيػػو ىػػ

 َبِنػػي َبَغاَيػػا ِمػػفْ  َبِغػػيّّ  َرَأْتػػوُ  ِإذْ  الَعَطػػُش، َيْقُتُمػػوُ  َكػػادَ  ،(4)ِبَرِكيَّػػة   ُيِطيػػفُ  َكْمػػبٌ  َبْيَنَمػػا »: النَِّبػػيُّ  َقػػاؿَ : َقػػاؿَ 
 ، فكانت ىذه الرحمة سببًا في تكفير الذنكب. (5) «ِبِو  َلَيا َفُغِفرَ  َفَسَقْتوُ  ُموَقَيا َفَنَزَعْت  ِإْسَراِئيَل،
ک  ک  گ         گ  گ    چ :  هللا فقػػاؿ ،كالرحمػػة خمػػق األنبيػػاء كالمرسػػميف كخػػاتميـ نبينػػا      

كآكت ، ىػػذه الرحمػػة التػػي أنقػػذت التػػائييف، كأرشػػدت الضػػاليف، كرحمػػت المستضػػعفيف، [107األنبيػػاء: ] چ
المشرديف، ككاست الضعفاء كالمكمكميف كالبائسيف، فكانت سببًا في دخكؿ الجنة كالبعد عػف النػار، كقػد كرد 

 َكاِحػػَدةٍ  ُكػػلَّ  َفَأْعَطػػْت  َتَمػػَراٍت، ثَػػبَلثَ  َفَأْطَعْمُتَيػػا َلَيػػا، اْبَنتَػػْيفِ  َتْحِمػػلُ  ِمْسػػِكيَنةٌ  َجػػاَءْتِني: َقاَلػػْت  َأنََّيػػا َعاِئَشػػَة، َعػػفْ 

                                                           

 (.95/ ص1اختيار األكلى في شرح حديث اختصاـ المؤل األعمى )ج (1)
(2)  ِ  (.3233( ح )366/ ص5، َباٌب: َكِمْف ُسكَرِة ص، )جالترمذؼ، سنف الترمذؼ، َأْبَكاُب َتْفِسيِر اْلُقْرآِف َعْف َرُسكِؿ َّللاَّ

َثَنا سند الحديث:          َثَنا: َقػااَل  ُحَمْيػٍد، ْبػفُ  َكَعْبػدُ  َشػِبيٍب، ْبػفُ  َسػَمَمةُ  َحػدَّ زَّاِؽ، َعْبػدُ  َحػدَّ  َأِبػي َعػفْ  َأيُّػكَب، َعػفْ  َمْعَمػٍر، َعػفْ  الػرَّ
 .َعبَّاسٍ  اْبفِ  َعفْ  ِقبَلَبَة،

 (، مف حديث معاذ بف جبل. 3235( ح )368/ ص5أخرجو الترمذؼ )ج  تخريج الحديث:        
صػػػحيح، كأمػػػا اخػػػتبلط عبػػػد الػػػرزاؽ فػػػبل يضػػػر ألف سػػػممة بػػػف شػػػبيب سػػػمع منػػػو قبػػػل ه إسػػػناد الحكػػػـ عمػػػى اإلسػػػناد:        

 (.279/ ص1(، أبك البركات، الككاكب النيرات )ج74عبلئي، المختمطيف، )ص اختبلطو. انظر: ال
 (.94/ ص1ابف رجب الحنبمي، اختيار األكلى في شرح حديث اختصاـ المؤل األعمى )ج (3)
 (.2612/ ص4الركية: البئر. انظر، الحميرؼ، شمس العمـك )ج (4)
 (.3467( ح )173/ ص4البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب َأَحاِديِث اأَلْنِبَياِء، َباُب َحِديِث الَغاِر، )ج (5)
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 َتْأُكَمَيػػا َأفْ  ُتِريػػدُ  َكاَنػْت  الَِّتػػي التَّْمػػَرَة، َفَشػقَّتِ  اْبَنَتاَىػػا، َفاْسػػَتْطَعَمْتَيا ِلَتْأُكَمَيػا، َتْمػػَرةً  ِفيَيػػا ِإَلػى َكَرَفَعػػْت  َتْمػػَرًة، اِمْنُيَمػ
 اْلَجنَّػَة، ِبَيػا َلَيػا َأْوَجػبَ  َقػدْ  للاَ  ِإفَّ  »: َفَقػاؿَ  ، هللاِ  ِلَرُسػكؿِ  َصػَنَعْت  الَّػِذؼ َفَذَكْرتُ  َشْأُنَيا، َفَأْعَجَبِني َبْيَنُيَما،

، كمػػػا أجمػػػل تمػػػؾ الرحمػػػة التػػػي تكفكػػػف دمػػػكع المحػػػركميف، كتجبػػػر قمػػػكب (1) «النَّػػػارِ  ِمػػػفَ  ِبَيػػػا َأْعَتَقَيػػػا َأوْ 
ف  فػي شػاردة حػائرة، قمقػة كىػي كنػداىا، الرحمػة ىػذه حػس إلػى الحاجػة أشػد لفػي اليكـ البشرية المكمكميف. كا 

 .(2)كالقمكب  األركاح كجفاؼ الحركب، كجحيـ المادية، متاىات
دائػـ الرعايػة كالمطػف معيػـ،  كلقد حث اإلسبلـ عمى رحمة الضعفاء كالمكمكميف، كقػد كػاف النبػي       

ْكَر، ُيْكِثػػػرُ   ّللاَِّ  َرُسػػوؿُ  َكػػافَ  »، قػػاؿ: فعػػف أبػػي سػػعيد الخػػدرؼ  ػػػاَلَة، َوُيِطيػػلُ  المَّْغػػَو، َوَيِقػػلُّ  الػػذِّ  الصَّ
رُ  ـْ  ِمػفْ  َلُيػـْ  َيْفػُرغَ  َحتَّى َواأْلَْرَمَمةِ  اْلَعْبدِ  َمعَ  َيْمِشيَ  َأفْ  َيْسَتْنِكفُ  َواَل  اْلُخْطَبَة، َوُيَقصِّ ، كىػذا مػف (3) «َحػاَجِتِي

الرفػق بيػػؤالء الضػػعفاء كالمكمػػكميف الػػذؼ مػػف أُعطػػاه فقػػد أُعطػي الخيػػر، كىػػك خمػػق نػػابع مػػف رحمػػة فائضػػة، 
 َحظَّػوُ  ُأْعِطػيَ  َفَقػدْ  الرِّْفػِق، ِمػفَ  َحظَّػوُ  ُأْعِطػيَ  َمػفْ  ِإنَّوُ  »: َلَيػا َقاؿَ    النَِّبيِّ  َأفَّ : َعاِئَشةَ  نية، كَعفْ كرأفة حا

ْنَيا َخْيػػػرِ  ِمػػػفْ  ـِ َوِصػػػَمةُ  َواآْلِخػػػَرِة، الػػػدُّ ِح َياَر، َيْعُمػػػَرافِ  اْلِجػػػَوارِ  َوُحْسػػػفُ  اْلُخُمػػػقِ  َوُحْسػػػفُ  الػػػرَّ  ِفػػػي َوَيِزيػػػَدافِ  الػػػدِّ
، ألنػػو يرقػػق القمػػكب، كينشػػر المػػكدة، كيبعػػث فػػي الػػنفس مشػػاعر األلفػػة، كينػػزع كػػل مػػا يعتػػرؼ (4)«اأْلَْعَمػػارِ 

ِ  َعْبػدِ  ْبفَ  كصحابتو الكراـ، فعف َجاِبرِ  الصدكر مف حقد أك غل أك ضغينة، كىذا ما كاف عميو النبي  َّللاَّ
،  َّللاَِّ  َرُسوؿُ  َكافَ  »: َقػاؿ  ُػِعيَف، َفُيْزِجػي اْلَمِسػيرِ  ِفػي َيَتَخمَّػف ـْ  َوَيػْدُعو َوُيػْرِدؼُ  الضَّ ، كىػذه (5) «َلُيػ

                                                           

ْحَساِف ِإَلى اْلَبَناِت، )ج (1) َمِة َكاآْلَداِب، َباُب َفْضِل اإْلِ  (.2630( ح )2027/ ص4مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اْلِبرِّ َكالصِّ
 (.2402/ ص4)جسيد قطب، في ظبلؿ القرآف  (2)
 (.4226( ح )671/ ص2الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج (3)

َثَناسػػند الحػػديث:              ػػدُ  اْلَعبَّػػاسِ  َأُبػػك َحػػدَّ ، ُسػػَمْيَمافَ  ْبػػفُ  َىػػاُركفُ  ثنػػا َيْعُقػػكَب، ْبػػفُ  ُمَحمَّ  ْبػػفُ  الػػرَّْحَمفِ  َعْبػػدُ  ثنػػا اأْلَْصػػَبَياِنيُّ
،  .اْلُخْدِرؼَّ  َسِعيدٍ  َأَبا َسِمْعتُ : َيُقكؿُ  ُعْتَبَة، َأِبي ْبفَ  َّللاَِّ  َعْبدَ  َسِمْعتُ : َقاؿَ  َقَتاَدَة، َعفْ  ُشْعَبُة، ثنا َمْيِدؼٍّ

 صػػرح كقػػد، المدلسػػيف مػػف الثالثػػة الدرجػػة مػػف كىػػك، قتػػادة اإلسػػناد كفػػي. صػػحيح إسػػناده الحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:           
ـْ ُيَخرَِّجػػاُه ". كقػػاؿ الػػذىبي:  .تدليسػػو يضػػر فػبل شػػيخو مػػف بالسػماع ػػْيَخْيِف َكَلػ قػػاؿ الحػاكـ: "َىػػَذا َحػػِديٌث َصػِحيٌح َعَمػػى َشػػْرِط الشَّ

 (. 43"عمى شرط البخارؼ كمسمـ". انظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف، )ص
 (.25259( ح )153/ ص42أحمد، مسند أحمد، مسند عائشة بنت الصديق، )ج (4)

َثَناسػػند الحػػديث:             ػػَمدِ  َعْبػػدُ  َحػػدَّ َثَنا اْلػػَكاِرِث، َعْبػػدِ  ْبػػفُ  الصَّ ػػدُ  َحػػدَّ ـِ، ْبػػفِ  الػػرَّْحَمفِ  َعْبػػدِ  َعػػفْ  ِمْيػػَزـٍ، ْبػػفُ  ُمَحمَّ َثَنا اْلَقاِسػػ  َحػػدَّ
، ـُ  .َعاِئَشةَ  َعفْ  اْلَقاِس

 صحيح.ه إسناد الحكـ عمى اإلسناد:          
اَقِة، )ج (5)  (. 2639( ح )44/ ص3أبك داكد، سنف أبي داكد، ِكَتاب اْلِجَياِد، َباٌب ِفي ُلُزكـِ السَّ

َثَناسند الحديث:            َثَنا َشْكَكٍر، ْبفُ  اْلَحَسفُ  َحدَّ َثَنا ُعَميََّة، اْبفُ  ِإْسَماِعيلُ  َحدَّ اجُ  َحدَّ َبْيِر، َأِبي َعفْ  ُعْثَماَف، َأِبي ْبفُ  اْلَحجَّ  الزُّ
  .َّللاَِّ  َعْبدِ  ْبفَ  َجاِبرَ  عف

(، عف أبي بكر بف إسػحاؽ، عػف عبػدهللا 2541( ح )126/ ص2أخرجو الحاكـ في مستدركو )ج تخريج الحديث:         
 بف أحمد، عف أبيو، بو )بنحكه(.
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الضعيف الذؼ ال يقكػ عمى السير، كيحممو عمػى دابتػو،  غاية الرفق، كعظيـ الرحمة، أف يسكؽ النبي 
 كتعميما ألمتو لتككف األمة الرائدة، كلتسكد ىذه األخبلؽ الرحيمة في كقت غابت عنو.  رحمة منو 

د عمػى مانعييػا، كمػف ذلػؾ مػا ُركؼ َعػفْ         َأِبػي كمف رفقو بالضعفاء كالمكمكميف أف حفػع حقػكقيـ، كشػدَّ
ِ  َرُسكؿُ  َقاؿَ : ، َقاؿَ ُىَرْيَرَة  َـّ : » َّللاَّ ي المَُّي ػِعيَفْيفِ  َحػقَّ  ُأَحرِّجُ  ِإنِّ ـِ،: الضَّ ، كىنػا زجػر (1) « َواْلَمػْرَأةِ  اْلَيِتػي

لمْف ضيَّع حقكؽ الضعفاء كالمكمكميف، ألنيـ ال مأكػ كال ممجػأ ليػـ إال هللا، ثػـ بمػْف  كتحذير مف النبي 
 .كأمر رسكلو  يعكليـ. فحرؼ أف نرفق بحقكقيـ كأف نؤدييا كما أمر هللا 

 
 العفو والمسامحة.المطمب الخامس: طمب 

العفك كالمسامحة مف القيـ الرفيعة، كاألخػبلؽ الحسػنة، كىػي تػنـ عػف ثقافػة كبيػرة مػف أشػخاص كبػار،      
كىي مف جميل الطباع، التي ال تنقص مف قدر صاحبيا كال مف ىيبتو، بل إنيا تقذؼ في قمب الذؼ يعفػك 

 جبلؿ طالب العفك، كتثبت سبلمة الصدر. 
إلػى تطييػب الخػكاطر، كتػأليف القمػكب، كيعظػـ ىػذا العفػك إف كػاف مػف الغنػي لمفقيػر، أك كالعفك سػبيل      

القكؼ لمضعيف، أك السيد لممممكؾ، كىذا دليٌل عمى تكاضع كرحمة طالب العفك، كنحػف مػأمكركف أف نػرحـ 
 َرُسػكؿُ  َصػِعدَ : اؿَ َقػ ُعَمػَر  اْبػفِ  الضعفاء كالمكمكميف، فبل نمػنعيـ حقػًا، كال نػؤذييـ بكػبلـ أك أفعػاؿ، فَعػفِ 

 اَل  َقْمِبػِو، ِإَلػى اإِليَمػافُ  ُيْفػضِ  َوَلػـْ  ِبِمَسػاِنوِ  َأْسػَمـَ  َمػفْ  َمْعَشػرَ  َيا »: َفَقاؿَ  َرِفيٍع، ِبَصْكتٍ  َفَناَدػ الِمْنَبرَ   َّللاَِّ 
، َتتَِّبُعوا َواَل  ُتَعيُِّروُىـْ  َواَل  الُمْسِمِميفَ  ُتْؤُذوا ـْ ـِ َأِخيوِ  َعْوَرةَ  َتَتبَّعَ  َمفْ  َفِإنَّوُ  َعْوَراِتِي  َوَمفْ  َعْوَرَتُو، ّللاَُّ  َتَتبَّعَ  الُمْسِم
، كاإليػػذاء عػػاـ يشػػمل األذػ القػػكلي كاألذػ الفعمػػي، (2) «َرْحِمػػِو  َجػػْوؼِ  ِفػػي َوَلػػوْ  َيْفَضػػْحوُ  َعْوَرَتػػوُ  ّللاَُّ  َتَتبَّػػعَ 

                                                                                                                                                                                     

 ثقػػة مسػػمـ بػػف دمحم الزبيػػر أبػػك فيػػو ككػػذلؾ، ثقػػة شػػككر بػػف الحسػػف فيػػو ألف، صػػحيح إسػػناده الحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:=         
قػاؿ عنػو الحػاكـ: "صػػحيح  .التػدليس يضػر فػبل عبػدهللا بػف جػابر مػف بالسػماع تصػريح فييػا الركايػة كلكػف، الثالثػة مػف مػدلس

 (.506ك 161انظر: تقريب التيذيب، )ص  عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه".
ـِ،)ج (1)  (. 3678( ح )1213/ ص2ابف ماجو، سنف ابف ماجو، ِكَتاُب اأْلََدِب، َباُب َحقِّ اْلَيِتي

َثَناسند الحديث:             َثَنا: َقاؿَ  َشْيَبةَ  َأِبي ْبفُ  َبْكرِ  َأُبك َحدَّ  ْبػفِ  َسػِعيدِ  َعػفْ  َعْجػبَلَف، اْبػفِ  َعػفِ  اْلَقطَّػاُف، َسػِعيدٍ  ْبػفُ  َيْحَيى َحدَّ
 ُىَرْيَرَة. َأِبي َعفْ  َسِعيٍد، َأِبي

(، عػف خيثمػة بػف سػميماف، عػف العبػاس 752( ح )299/ ص1أخرجو تماـ الرازؼ في فكائػده )ج تخريج الحديث:          
بف الكليػد، عػف عقبػة بػف عمقمػة، عػف إسػماعيل بػف أبػي عيػاش، عػف ابػف عجػبلف، عػف سػعيد المقبػرؼ، عػف أبيػو، بػو )بمفػع 

 رأة(.المسكيف بداًل مف الم
، ألف فيػو ابػف عجػبلف متػابع مػف سػعيد المقبػرؼ، كأمػا اخػتبلط ابػف عجػبلف فػبل حسػفإسناده  الحكـ عمى اإلسناد:          

 (.236ك 496انظر: تقريب التيذيب، )ص  .لغيره صحيحفيرتقي بذلؾ الحديث إلى ال يضر كما سبق بيانو.
(2)  ِ ػػَمِة َعػْف َرُسػكِؿ َّللاَّ ـِ الُمػػْؤِمِف، )جالترمػذؼ، سػنف الترمػػذؼ، َأْبػَكاُب الِبػرِّ َكالصِّ ( ح 378/ ص4، َبػػاُب َمػا َجػاَء ِفػػي َتْعِظػي
(2032 .) 
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كيكثر ىذا في ضعيف مييض الجناح، أك مكمكـ أسير اآلالـ، أك بئيس أثقمتو الجراح، كاألصػل أف ُيحػافع 
عمى مشػاعر ىػؤالء أيمػا محافظػة، كغالبػًا مػا ُيطمػب مػف ىػؤالء العفػك دكف اعتػذاٍر مػف المسػيء، كالحػق أف 

أسػػكة حسػنة عنػػدما  عتػذر إلػػييـ، كأف ُيطمػب مػػنيـ الصػفح، كلنػا فػػي رسػكؿ هللا ُيمػتمس رضػا ىػػؤالء كأف يُ 
 ِإَلػػى َمْكتُػػكـٍ  ُأِـّ  اْبػػفُ  َجػػاءَ قػػاؿ:  فعػػف أنػػس ككػػاف ضػػريرًا،  فػػي شػػأف ابػػف أـ مكتػػـك  عاتبػػو هللا 

       َفَكػػػػػافَ : َقػػػػػاؿَ [ 1: عػػػػػبس] چٱ  ٻ  چ  َّللاَُّ  َفػػػػػَأْنَزؿَ  َعْنػػػػػُو، َفػػػػػَأْعَرَض  َخَمػػػػػفٍ  ْبػػػػػفَ  ُأَبػػػػػيَّ  ُيَكمِّػػػػػـُ  َكُىػػػػػكَ  النَِّبػػػػػيِّ 
 َكَمَعػوُ  ِدْرعٌ  َكَعَمْيػوِ  اْلَقاِدِسػيَّةِ  َيػْكـَ  َرَأْيتُػوُ : َقػاؿَ  َماِلػٍؾ، ْبػفُ  َأَنػُس  َكَأْخَبَرِنػي: َقتَػاَدةُ  َقػاؿَ  ُيْكِرُمػُو، َذِلػؾَ  َبْعػدَ   النَِّبػيُّ 
كىذا العتاب مف هللا لنبيو تذكير لو بأف خطاب الدعكة إنما يكػكف  ،(1) – َمْكُتكـٍ  ُأِـّ  اْبفَ  َيْعِني - َسْكَداءُ  َراَيةٌ 

عامػػًا، كأف ىػػؤالء الضػػعفاء كالمكمػػكميف جػػزء مػػف ىػػذا الخطػػاب، فضػػبًل عػػف كػػرامتيـ كفضػػميـ، كىػػذا ممػػا 
، يػػذىب يكاسػػي قمػػكبيـ، كينفػػي عػػف المعتػػذر العجػػب كالكبػػر، ألف االعتػػذار  كيػػدفع األحػػزاف، كيجمػػي اليمػػـك

 يػؤدؼ منػو كاإلكثػار الكثيػرة، كالػذنكب العظيمػة، الجنايػات فيػو تسػتغرؽ  منػو كاإلقػبلؿ لصػد،ا كيذىب الحقد،
 الػنفس َعػف التعجػب نفػى إال تحمػد خصػمة أخيػو إلػى المرء اعتذار في يكف لـ فمك الرأؼ، كسكء االتياـ إلى
 .  (2)زلة  كل عند االعتذار يفارقو ال أف العاقل عمى الكاجب لكاف الحاؿ؛ في
 

 المطمب السادس: مراعاة مشاعر اآلخريف.

إف مراعاة مشاعر الناس مف اآلداب الرفيعة التي حثَّ عمييا اإلسبلـ كأكالىا اىتمامػًا كبيػرًا، كىػي ممػا      
ترفع الدرجات في الدنيا كاآلخرة، كمف أحػكج النػاس رعايػة لممشػاعر ىػـ الضػعفاء كالمكمكمػكف، فيكػكف ذلػؾ 
                                                                                                                                                                                     

َثَنا الَفْضػػُل ْبػُف = سػند الحػػديث:          ، َكالَجػػاُركُد ْبػُف ُمَعػػاٍذ َقػااَل: َحػػدَّ ـَ َثَنا َيْحَيػػى ْبػُف َأْكػػَث َثَنا الُحَسػػْيُف ْبػػُف َحػػدَّ ُمكَسػػى َقػػاَؿ: َحػدَّ
ـٍ، َعْف َناِفٍع، َعْف اْبِف ُعَمَر.  َكاِقٍد، َعْف َأْكَفى ْبِف َدْلَي

 (، عف نصر بف الفتح، بو )بنحكه(.308/ ص1أخرجو الكبلباذؼ )ج تخريج الحديث:          
كاقد ثقة لو أكىاـ. قاؿ عنو الترمذؼ: " َىَذا َحِديٌث  إسناد الحديث حسف، ألف فيو الحسيف بف الحكـ عمى اإلسناد:          

ػػَمْرَقْندِ  ـَ السَّ ، َعػػْف ُحَسػػْيِف ْبػػِف َكاِقػػٍد، َنْحػػَكُه، َحَسػػٌف َغِريػػٌب اَل َنْعِرُفػػُو ِإالَّ ِمػػْف َحػػِديِث الُحَسػػْيِف ْبػػِف َكاِقػػٍد، َكَرَكػ ِإْسػػَحاُؽ ْبػػُف ِإْبػػَراِىي ؼُّ
، َعِف النَِّبيِّ َكُرِكؼ َعْف َأِبي َبْرَزَة اأَلسْ  (، كأكفػى بػف دليػـ  صػدكؽ. انظػر: 169َنْحُك َىَذا". انظر: تقريب التيذيب )ص َمِميِّ

(، ميػػػزاف اإلعتػػػداؿ 373/ ص3(، تػػػاريخ اإلسػػػبلـ )ج397/ ص2(، إكمػػػاؿ تيػػػذيب الكمػػاؿ )ج67/ ص2التػػاريخ الكبيػػػر )ج
(: 588اؿ فيػػو ابػػف حجػػر فػػي التقريػػب )ص(. كفػػي اإلسػػناد يحيػػى بػػف أكػػثـ قػػ116(، تقريػػب التيػػذيب، )ص278/ ص1)ج

نما كاف يػرػ الركايػة باإلجػازة كالكجػادة" فػبل يضػر ذلػؾ ألنػو جػاء  "فقيو صدكؽ إال أنو رمي بسرقة الحديث كلـ يقع ذلؾ لو كا 
 (.137مقركنا بثقة كىك الجاركد بف معاذ. انظر: تقريب التيذيب )ص

 .3123( ح 431/ص5( أبك يعمى، مسند أبي يعمى، )ج(1
زَّاِؽ، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْف َقَتاَدَة، َعْف َأَنٍس.سند الحديث:            َثَنا َعْبُد الرَّ ، َحدَّ ُد ْبُف َمْيِدؼٍّ َثَنا ُمَحمَّ  َحدَّ

 إسناده صحيح.الحكـ عمى اإلسناد:          
 (.186/ ص1ابف حباف، ركضة العقبلء، )ج (2)
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 النََّظػرَ  ُتػِديُموا اَل »: َقػاؿَ  النَِّبػيَّ  َأفَّ  ،َعبَّػاٍس  اْبػفِ  أحرػ لمُكد، كأثبت لمتسمية، كمػف ذلػؾ مػا ُركؼ َعػفِ 
، فضػبل عػف أف المجػذـك (2)يحتقػركىـ  َأك فيػزدركىـ يعافيـ الناس اَل  أف َأْحَرػ  ، ألنو(1) «اْلَمْجُذوِميَف  ِإَلى
ِحيحَ  َرَأػ ِإَذا ِميـَ  اْلَبَدفِ  صَّ ، فيضػيق صػدره، كتُػؤذػ مشػاعره، (3)َحْسػَرُتُو  َكتَػْزَدادُ  ُمِصػيَبُتوُ  َتْعُظـُ  اآْلَفةِ  ِمفَ  السَّ

ـْ  َفَيْأُكػػلُ  اْلَمْجػػُذكِميفَ  َيػػْدُعك كلػػذلؾ كػػاف سػػمماف الفارسػػي  َمَعُيػػ
تكريمػػًا ليػػـ كرعايػػًة لمشػػاعرىـ،، كلػػيس  (4)

ذلػػؾ حصػػرًا عمػػى المجػػذكميف، إنمػػا يتعػػدػ ذلػػؾ جميػػع الضػػعفاء كالمكمػػكميف، فحػػرؼ أف ُيتػػأدب معيػػـ فػػي 
 َأتَػى ُسػْفَياَف، َأَبػا ، َأفَّ الحديث، كأف ُتراعى ليػـ األلفػاظ، كأف ُيمػتمس مػنيـ الرضػا، فعػف عائػذ بػف عمػرك 

 َمْأَخػَذَىا، َفَقػاؿَ  هللاِ  َعػُدكِّ  ُعُنػقِ  ِمػفْ  هللاِ  ُسُيكؼُ  َأَخَذْت  َما َكهللاِ : َفَقاُلكا َنَفٍر، ِفي َكِببَلؿٍ  ،َكُصَيْيبٍ  َسْمَماَف، َعَمى
ـْ ، ُقَرْيشٍ  ِلَشْيخِ  َىَذا َأَتُقكُلكفَ : َبْكرٍ  َأُبك ، َلَعمَّػؾَ  َبْكػر   َأَبا َيا »: َفَقػاؿَ  َفَأْخَبَرُه،  النَِّبيَّ  َفَأَتى َكَسيِِّدِى ـْ  َأْغَضػْبَتُي
، ُكْنتَ  َلِئفْ  ـْ ـْ  ِإْخَكتَػاهْ  َيػا: َفَقػاؿَ  َبْكػرٍ  َأُبػك َفَأَتاُىـْ  «َربَّؾَ  َأْغَضْبتَ  َلَقدْ  َأْغَضْبَتُي  َلػؾَ  هللاُ  َيْغِفػرُ  اَل : َقػاُلكا أَْغَضػْبُتُك
، كىـ ممْف أحبيـ (6)كالمكالي  اْلُفَقَراء مف كبأمثاليـ بيـ أكصاه  اْلحق أِلَف َلُيـ، ، كىذا َتْعِظيـ(5)َأِخي  َيا

ِ  َرُسػػكؿُ  َقػػاؿَ : َقػػاؿَ  ،ُىَرْيػػَرَة  َأِبػػي ، فكػػانكا مػػف أكليائػػو كأصػػفيائو، فَعػػفْ هللا   َمػػفْ : َقػػاؿَ  ّللاََّ  ِإفَّ  : »َّللاَّ

                                                           

ـِ، )ج (1) ، َباُب اْلُجَذا بِّ  (. 3543( ح )1172/ ص2ابف ماجو، سنف ابف ماجو، ِكَتاُب الطِّ
َثَنا سند الحديث:              َثَنا: َقاؿَ  ِإْبَراِىيـَ  ْبفُ  الرَّْحَمفِ  َعْبدُ  َحدَّ َنػاِد، َأِبػي اْبػفِ  َعػفِ  َناِفٍع، ْبفُ  َّللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ َثَنا ح الزِّ  َعِمػيُّ  كَحػدَّ

َثَنا: َقاؿَ  اْلَخِصيبِ  َأِبي ْبفُ   ُعْثَمػاَف، ْبفِ  َعْمِرك ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  ْبفِ  ُمَحمَّدِ  َعفْ  َجِميًعا ِىْنٍد، َأِبي ْبفِ  َسِعيدِ  ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  َعفْ  َكِكيٌع، َحدَّ
وِ  َعفْ   .َعبَّاسٍ  اْبفِ  َعفِ  اْلُحَسْيِف، ِبْنتِ  َفاِطَمةَ  ُأمِّ

 (، عف ككيع، بو )بمثمو(.24544( ح )142/ ص5أخرجو ابف أبي شيبة )ج تخريج الحديث:            
معرفػػة الثقػػات  ألف فيػػو دمحم بػػف عبػػد هللا بػػف عمػػرك صػػدكؽ. انظػػر: إسػػناد الحػػديث حسػػف، الحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:            

/ 1األمصػػػػػػػار )ج ءعممػػػػػػػامشػػػػػػػاىير (، 301/ ص7الجػػػػػػػرح كالتعػػػػػػػديل )ج (،487/ ص1الكنػػػػػػػى كاألسػػػػػػػماء )ج (،406)ص
(، 374/  ص3بغػػػداد )ج (، تػػػاريخ447/ ص7(، الكامػػػل فػػػي الضػػػعفاء )ج417/ ص7الثقػػػات البػػػف حبػػػاف )ج (،211ص

(، تقريػػػػػب التيػػػػػػذيب 189/ ص2(، الكاشػػػػػػف )ج244/ ص4(، سػػػػػػير أعػػػػػبلـ النػػػػػببلء )ج516/ ص25تيػػػػػذيب الكمػػػػػاؿ )ج
الثقػات البػف حبػاف  (،202/ ص6ح كالتعػديل )ج(. كفيو عمػي بػف أبػي الخصػيب صػدكؽ ربمػا أخطػأ. انظػر: الجػر 489)ص
/ 6(، تػػػػػػاريخ اإلسػػػػػػػبلـ )ج374/ ص9(، إكمػػػػػػاؿ تيػػػػػػػذيب الكمػػػػػػاؿ )ج123/ ص21تيػػػػػػذيب الكمػػػػػػاؿ )ج (،475/ ص8)ج
 (.405(، تقريب التيذيب )ص 129ص
 (.491/ ص2المناكؼ، التيسير بشرح الجامع الصحيح )ج (2)
 (.160/ ص10ابف حجر، فتح البارؼ )ج (3)
 (.24533( ح )141/ ص5ابف أبي شيبة، مصنف ابف أبي شيبة )ج (4)
، َباُب ِمْف َفَضػاِئِل َسػْمَماَف، َكُصػَيْيٍب، َكِبػ (5) ـْ َحاَبِة َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُي بَلٍؿ َرِضػَي مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب َفَضاِئِل الصَّ

، )ج ـْ  (.2504( ح )1947/ ص4هللُا َتَعاَلى َعْنُي
 (.32/ ص2زؼ، كشف المشكل مف حديث الصحيحيف )جابف الجك  (6)
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، كىػذا مػف (2)، كمػف المعػاداة احتقػارىـ كاالسػتخفاؼ بمشػاعرىـ (1) « .. ِبػالَحْرِب  آَذْنُتػوُ  َفَقػدْ  َوِليِّا ِلي َعاَدى
كػػاف يقػػكؿ ألبػػي  ، أف النبػػي ، فعػػف عبػػد هللا بػػف عمػرك شػرِّ الػػنفس الػػذؼ كػػاف يسػػتعيذ منػو النبػػي 

َـّ : ُقلْ  َبْكر   َأَبا َيا »بكر:  َمَواتِ  َفاِطرَ  المَُّي ػَياَدةِ  الَغْيِب  َعاِلـَ  َواأَلْرضِ  السَّ  َشػْيء   ُكػلِّ  َربَّ  َأْنػتَ  ِإالَّ  ِإَلػوَ  اَل  َوالشَّ
ْيَطافِ  َشرِّ  َوِمفْ  َنْفِسي، َشرِّ  ِمفْ  ِبؾَ  َأُعوذُ  َوَمِميَكُو،  ِإَلػى َأُجرَّهُ  َأوْ  ُسوًءا َنْفِسي َعَمى َأْقَتِرؼَ  َوَأفْ  َوِشْرِكِو، الشَّ
ـ   النبيمػػة، كانتشػػرت الرحمػػة ، فػػإذا ُحفظػػت مشػػاعر الضػػعفاء كالمكمػػكميف سػػادت األخػػبلؽ كالقػػيـ (3) « ُمْسػػِم

 كعمَّت السعادة، كىذا ما جاء اإلسبلـ ليرسي قكاعده، كيتمـ فصكلو.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

َقاِؽ، َباُب التََّكاُضِع، )ج (1)  (.6502( ح )105/ ص8البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الرِّ
 (.525/ ص3انظر: ابف الجكزؼ، كشف المشكل مف حديث الصحيحيف )ج (2)
َعَكاِت َعْف َرُسكِؿ َّللاَِّ  (3)  (. 3529( ح )542/ ص5،)جالترمذؼ، سنف الترمذؼ، َأْبَكاُب الدَّ

َثَناسػػند الحػػديث:             َثَنا: َقػػاؿَ  َعَرَفػػةَ  ْبػػفُ  الَحَسػػفُ  َحػػدَّ ػػدِ  َعػػفْ  َعيَّػػاٍش، ْبػػفُ  ِإْسػػَماِعيلُ  َحػػدَّ  َراِشػػدٍ  َأِبػػي َعػػفْ  ِزَيػػاٍد، ْبػػفِ  ُمَحمَّ
،  .الَعاصِ  ْبفِ  َعْمِرك ْبفَ  َّللاَِّ  َعْبدَ  َأَتْيتُ : َقاؿَ  الُحْبَراِنيِّ
(، مػف طريػق خمػف بػف الكليػد، بػو )بألفػاظ 6851( ح )437/ ص11أخرجو أحمد في مسنده )ج تخريج الحديث:          
 متقاربة(.
سػػػماعيل، عرفػػػة بػػػف الحسػػػف فيػػػو ألف، حسػػػف الحػػػديث إسػػػناد الحكػػػـ عمػػػى اإلسػػػناد:           راشػػػد كأبػػػك، عيػػػاش أبػػػي بػػػف كا 
 مقبكلػة فركايتػو الحمصػي زيػاد بػف دمحم عػف اإلسػناد ىػذه فػي ركػ  فقػد إسػماعيل عف كأما، الصدكؽ  رتبة في ككميـ، الحبراني

قاؿ عنو الترمذؼ: " َىَذا َحِديٌث َحَسٌف َغِريٌب ِمْف َىػَذا الَكْجػِو". انظػر: ابػف .مقبكلة بمده أىل عف إسماعيل كركاية، بمده أىل مف ألنو
   (.639ك 109ك 162حجر، تقريب التيذيب، )ص
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 الفصل الثَّاني
عفاء والمكموميف بسببمواساة  صابة فقداف عزيز   الضُّ  أو مرض  وا 

 كفيو مبحثاف:
عفاء والمكموميف بسببمواساة المبحث األوؿ:   .فقداف عزيز الضُّ

 :مطالبكفيو سبعة 
 بما كعد هللا تعالى المفقكد مف األجر كالمنزلة. ـبتبشيرى ـمكاساتياألوؿ:  المطمب
 .ـعمى تقكػ هللا تعالى كالصبر عمى ما أصابي ـبحثي ـمكاساتيالثاني:  المطمب

 .ـكلمف افتقدى ـبالدعاء لي ـمكاساتيالثالث:  المطمب
 .ـأك بالقياـ عمى تزكيجي ـبالزكاج مني ـمكاساتيالرابع:  المطمب

 .ـبصنع الطعاـ لي ـمكاساتيالخامس:  المطمب
 .ـكبشؤكني ـبالتكفل بي ـمكاساتيالسادس:  المطمب

 بالزيارة. ـمكاساتيالسابع:  المطمب
عفاء  مواساةاني: الث المبحث  واإلصابة.المرض  بسبب والمكموميف الضُّ

 :مطالب أربعةكفيو 
 بالزيارة. ـمكاساتي األوؿ: المطمب
 بالدعاء. ـمكاساتي الثاني: المطمب

 .ـبالقياـ عمى معالجتي ـمكاساتيالثالث:  المطمب
 .ليـ بالقصاص مكاساتيـ :رابعال المطمب
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عفاء والمكموميف  المبحث األوؿ: مواساة الضُّ
 بسبب فقداف عزيز.
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عفاء والمكموميفمواساة المبحث األوؿ:   .فقداف عزيز بسبب الضُّ
ف  إف هللا أكدع      كدائعػػو بعممػػو، كأعطػػى عطايػػاه بفضػػمو، كأبقػػى ترائكػػو فػػي خمقػػو، فػػإف شػػاء أخػػذىا، كا 

 شاء تركيا. 
كالمػػكت حػػٌق ثابػػت، ككعػػٌد صػػادؽ، كزائػػٌر فػػاجع، ال يسػػمـ منػػو أحػػد، كال يعمػػـ بػػو كلػػد، طالػػٌب ال يفتػػر      

المحتػػكـ، كالمصػػير المختػػكـ، طػػكبى لَمػػْف أحسػػف لقػػاءه، كأعػػدَّ  طمبػػو، كسػػائٌر ال يبطػػؤ خطػػكه، كىػػك المنتيػػى
قبالو عمى اآلخرة.  متاعو؛  بانقطاعو عف الدنيا، كا 
كال ريػػب أف المػػكت مفػػزٌع لمقمػػب، مػػؤلـٌ لمػػنفس، لمػػذيف كقػػع ليػػـ المصػػاب، كُفقػػد ليػػـ األحبػػاب، فيحسػػف      

، كأف نراعػػػػي أحػػػػكاليـ، كأف نكاسػػػػي نخمػػػػص عػػػػزاءىـ عندئػػػػذ أف نسػػػػمي قمػػػػكبيـ، كأف نصػػػػبِّر نفكسػػػػيـ، كأف
أركاحيـ، ببشرػ مفقكدىـ، كتعظيـ صػبرىـ، كصػنع طعػاميـ، كتكفػل شػؤكنيـ، كدكاـ زيػارتيـ، كالػدعاء ليػـ 

 كلَمْف افتقدىـ، كالزكاج منيـ؛ كذلؾ في سبعة مطالب.
 

 المطمب األوؿ: مواساتيـ بتبشيرىـ بما وعد للا تعالى المفقود مف األجر والمنزلة.
 ىا. ءىا كىناءحياىا كمماتيا، كشقامر المقادير، ككضع المكازيف، ككتب لكل نفٍس إف هللا قدَّ      
سػػيما إف كػػاف ىػػذا الميِّػػت عزيػػزًا؛ فػػاألمر جمػػل،  ،أف المػػكت مػػف أشػػدِّ مػػا يكػػكف عمػػى الػػنفس شػػؾَّ كال      

ما إلى سخط، كلكلٍ  :كالمصاب عظيـ، كالناس في ذلؾ متفاكتكف  زانػو، كعنػد هللا جػزاؤه، مي إما إلى رضا، كا 
،  »َقػاَؿ:  َعػِف النَِّبػيِّ   فَعػْف أنػسٍ  ـْ َ ِإَذا َأَحػبَّ َقْوًمػا اْبػػَتاَلُى فَّ ّللاَّ ـِ الػَباَلِء، َواِ  ـَ الَجػزَاِء َمػَع ِعَظػ ِإفَّ ِعَظػ

ػػَخطُ  كعمػػت أمػػكاج ، كميمػػا عصػػفت ريػػاح األحػػزاف، (1) « َفَمػػْف َرِضػػَي َفَمػػُو الرَِّضػػا، َوَمػػْف َسػػِخَط َفَمػػُو السَّ
بقضػاء هللا كقػدره، كقػد كػاف ىػذا مػع يًا أف يككف ثابت الػنفس، مطمػئف القمػب، راضػ فالمؤمف البدَّ  ،األشجاف

ـِ  »:  ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ هللاِ  ، فَعْف َأَنِس ْبِف َماِلؾٍ  خير الناس  ْيُتُو ِباْسػ ُوِلَد ِلي المَّْيَمَة ُغاَلـٌ، َفَسمَّ
ّـِ َسػْيٍف، اْمػَرأَِة َقػْيفٍ  « َأِبي ِإْبَراِىيـَ  َـّ َدَفَعُو ِإَلى ُأ ُيَقػاُؿ َلػُو َأُبػك َسػْيٍف، َفػاْنَطَمَق َيْأِتيػِو َكاتََّبْعتُػُو، َفاْنَتَيْيَنػا ِإَلػى  (2) ُث

، َفُقْمػُت: َيػا َأَبػا َرُسػكِؿ هللِا َأِبي َسْيٍف َكُىَك َيْنُفُخ ِبِكيػِرِه، َقػِد اْمػَتؤَلَ اْلَبْيػُت ُدَخاًنػا، َفَأْسػَرْعُت اْلَمْشػَي َبػْيَف َيػَدْؼ 
                                                           

ْبِر َعَمى الَببَلِء، )ج (1)  (. 2396( ح )601/ ص4الترمذؼ، سنف الترمذؼ، كتاب أبكاب الزىد، َباُب َما َجاَء ِفي الصَّ
َثَناسند الحديث:             َثَنا: َقاؿَ  ُقَتْيَبةُ  َحدَّ  َأَنٍس. َعفْ  ِسَناٍف، ْبفِ  َسْعدِ  َعفْ  َحِبيٍب، َأِبي ْبفِ  َيِزيدَ  َعفْ  المَّْيُث، َحدَّ

(، مػػػف طريػػػق األسػػػتاذ أبػػػي 9325( ح )234/ ص12أخرجػػػو البييقػػػي فػػػي شػػػعب اإليمػػػاف )جتخػػػريج الحػػػديث:            
إسحاؽ، عف أبي جعفر دمحم بف عمػي، عػف الحسػف بػف سػفياف، عػف يػكنس بػف عبػد األعمػى، عػف ابػف كىػب، عػف ابػف لييعػة 

  .(ظ متقاربةبألفا)كعمرك بف الحارث كالميث، كىذا اإلسناد مف طريق الميث، بو 
قػػاؿ عنػو اإلمػاـ الترمػػذؼ: "َىػَذا َحػػِديٌث . أفػراد لػو صػػدكؽ  سػناف بػػف سػعد ألف، حسػف إسػػناده الحكػـ عمػػى اإلسػناد:          

 (.231َحَسٌف َغِريٌب ِمْف َىَذا الَكْجِو". انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص
ػػْيَء َأِقيُنػػُو َقْيًنػػ (2) َيػػا؛ َكَجْمُعػػُو ُقُيػػكٌف. َكِقْنػػُت الشَّ اُد، أِلَنَّػػُو ُيْصػػِمُح اأْلَْشػػَياَء َكَيُممُّ ا: َلَمْمتُػػُو. انظػػر: ابػػف فػػارس، معجػػـ اْلَقػػْيُف: اْلَحػػدَّ

 (.45/ ص5مقاييس المغة )ج
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، َفَضمَُّو ِإَلْيِو، َكَقاَؿ َما َشاَء هللُا َأْف َيُقكَؿ،  ، َفَأْمَسَؾ َفَدَعا النَِّبيُّ َسْيٍف َأْمِسْؾ، َجاَء َرُسكُؿ هللِا  ِبيِّ ِبالصَّ
 »َفَقػػاَؿ:  ، َفػػَدَمَعْت َعْيَنػػا َرُسػػكِؿ هللِا ْؼ َرُسػػكِؿ هللِا َبػػْيَف َيػػدَ  (1)َفَقػػاَؿ َأَنػػٌس: َلَقػػْد َرَأْيتُػػُو َكُىػػَك َيِكيػػُد ِبَنْفِسػػِو 

ـُ ِإنَّا ِبَؾ َلمَ   . (2) « ْحُزوُنوفَ َتْدَمُع اْلَعْيُف َوَيْحَزُف اْلَقْمُب، َواَل َنُقوُؿ ِإالَّ َما ُيْرَضي َربََّنا، َوللِا َيا ِإْبَراِىي
ف مما يُ       ؛صبِّ المصاب، كيُ  يسمِّ كا  ر با كاآلخرة، كمػا أعػدَّ  ر المكمـك ال ينفػد، كقػرة  مػف نعػيـٍ  هللا أف ُيذكَّ
فينػػزؿ ىػػذا الحػػديث عمػػى قمبػػو  ؛ْف رحػػل ميػػاجرًا إلػػى هللا كرسػػكلو، كناصػػرًا لشػػرعو كدينػػوال تنقطػػع، لَمػػ عػػيفٍ 

َفَقاَلْت: َيا  مُُّو ِإَلى النَِّبيِّ قاؿ: ُأِصيَب َحاِرَثُة َيْكـَ َبْدٍر َكُىَك ُغبَلـٌ، َفَجاَءْت أُ    كالماء البارد، فعف َأَنسٍ 
ْف تَػػُؾ األُ  ػػي، َفػػِإْف َيُكػػْف ِفػػي الَجنَّػػِة َأْصػػِبْر َكَأْحَتِسػػْب، َكاِ  ِ، َقػػْد َعَرْفػػَت َمْنِزَلػػَة َحاِرثَػػَة ِمنِّ ْخػػَرػ تَػػَرػ َمػػا َرُسػػكَؿ َّللاَّ

نَّػػُو ِفػػي َجنَّػػِة الِفػػْرَدْوسِ َوْيَحػػِؾ، َأَوَىِبْمػػِت، َأَوَجنَّػػٌة َواِحػػَدٌة ِىػػَي،  »َأْصػػَنُع، َفَقػػاَؿ:  ، (3) «ِإنََّيػػا ِجَنػػاٌف َكِثيػػَرٌة، َواِ 
ػػر مفقػػكدٌ  َصػػَدَؽ  فْ تمػػؾ الجنػػة التػػي أعػػدىا هللا لَمػػ ،بػػالفردكس فػػأْعِظـ بيػػا منزلػػة، كأْكػػِرـ بيػػا مثكبػػة، أف ُيبشَّ

ػػف أخبلقػػو ػػى نفسػػو، كحسَّ ػػر قمبػػو، كزكَّ رأت، كال  فييػػا مػػا ال عػػيفٌ  ،إيمانػػو، كحقَّػػق يقينػػو، كتػػابع إحسػػانو، كطيَّ
َمػػػْف آَمػػػَف ِبػػػالِلَِّ  »، َقػػػاَؿ: ، َعػػػِف النَِّبػػػيِّ  سػػػمعت، كال خطػػػر عمػػػى قمػػػب بشػػػر، فَعػػػْف َأِبػػػي ُىَرْيػػػَرةَ  أذفٌ 

ػا َعَمػػى ّللاَِّ َأْف ُيْدِخَمػػُو الَجنَّػػَة، َىػػاَجَر ِفػػي َسػػبِ  ـَ َرَمَضػػاَف، َكػػاَف َحقِّ ػػاَلَة، َوَصػػا ـَ الصَّ يِل ّللاَِّ، َأْو َوَرُسػوِلِو، َوَأَقػػا
ِ، َأَفبَل ُنَنبُِّئ النَّاَس ِبَذِلَؾ  َقاَؿ: « َجَمَس ِفي َأْرِضِو الَِّتي ُوِلَد ِفيَيا ِإفَّ ِفػي الَجنَّػِة ِماَئػَة  »، َقاُلكا: َيا َرُسكَؿ َّللاَّ

َىا ّللاَُّ ِلْمُمَجاِىِديَف ِفي َسِبيِمِو، ُكلُّ َدَرَجَتْيِف َما  ـُ ّللاََّ َدَرَجة ، َأَعدَّ َماِء َواأَلْرِض، َفِإَذا َسػَأْلُت َبْيَنُيَما َكَما َبْيَف السَّ
ُر  ْحَمِف، َوِمْنُو َتَفجَّ . (4) « َأْنَياُر الَجنَّةِ َفَسُموُه الِفْرَدْوَس، َفِإنَُّو َأْوَسُط الَجنَِّة، َوَأْعَمى الَجنَِّة، َوَفْوَقُو َعْرُش الرَّ

الحػػػزيف، كبيػػػذا التبشػػػير ييػػػدأ القمػػػب الكسػػػير، كبصػػػدؽ ىػػػذه الكممػػػات تيػػػدأ ي القمػػػب فمثػػػل ىػػػذا النعػػػيـ يسػػػمِّ 
ِ  فينقمػب الُحػْزف إلػى شػكؽ، كيتعمػق القمػب بمػا عنػد هللا ؛العبػرات َقػاَؿ: َلمَّػا  ، فعػف َجػاِبِر ْبػَف َعْبػِد َّللاَّ

ـٍ َيْكـَ ُأُحٍد، َقاَؿ َرُسػكُؿ َّللاَِّ  ِ ْبُف َعْمِرك ْبِف َحَرا َيا َجاِبُر، َأاَل ُأْخِبػُرَؾ َمػا َقػاَؿ ّللاَُّ َعػزَّ َوَجػلَّ  »:  ُقِتَل َعْبُد َّللاَّ
ـَ َأَباَؾ ِكَفاًحا َفَقاَؿ: َيا َعْبػِدي، َتَمػفَّ  »ُقْمُت: َبَمى، َقاَؿ:  « أِلَِبيَؾ  ، َوَكمَّ ـَ ّللاَُّ َأَحًدا ِإالَّ ِمْف َوَراِء ِحَجاب  َما َكمَّ

ـْ ِإَلْيَيػا اَل  ي َأنَُّيػ ، ُتْحِييِني َفُأْقَتُل ِفيَؾ َثاِنَيًة، َقاَؿ: ِإنَُّو َسَبَق ِمنِّ َقػاَؿ: َيػا  ُيْرَجُعػوَف. َعَميَّ ُأْعِطَؾ، َقاَؿ: َيا َربِّ
، َفَأْبِمْ  َمْف َوَراِئي، َفَأْنَزَؿ ّللاَُّ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    گ  گ  ڳ  ڳچ َىِذِه اآْلَيَة:  َربِّ

                                                           

 (.280/ ص7كناية عف االحتضار. انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ )ج (1)
ْبَياَف َكاْلِعَيػاَؿ َكَتَكاُضػِعِو َكَفْضػ (2) ـَ الصِّ / 4ِل َذِلػَؾ، )جمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الفضائل، َباُب َرْحَمِتِو َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
 (.2315( ح )1807ص
 (.3982( ح )77/ ص5البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب المغازؼ، باب فضل مف شيد بدرا، )ج (3)
ـِ{ ]التكبػة: 7حيح البخارؼ، كتاب التكحيد، َباُب َُكَكاَف َعْرُشُو َعَمى الَماِء{ ]ىكد: البخارؼ، ص (4) [، َُكُىَك َربُّ الَعْرِش الَعِظػي
 (.7423( ح )125/ ص9[، )ج129
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فبل ريب أف ىػذا  !يكازؼ كبلـ هللا لعبد مف عباده فضلٍ  . كأؼُّ (1) « اآْلَيَة ُكمََّيا [169آؿ عمراف: ] چڻ
 عظيـ.  كبير، كعطاءٌ  فضلٌ 
بالرحمػػة كالمػػكدة،  نػػابضٍ  حػػيٍ  كال تكػػكف ىػػذه المكاسػػاة الرقراقػػة، كتمػػؾ المشػػاعر الفياضػػة، إال مػػف قمػػبٍ      

 فْ طبعيا تميل إلى َمػبمصابيـ، كيحزف لحزنيـ، كالنفس البشرية ليبكي لبكاء الناس، كيفرح لفرحيـ، كيفجع 
تػرابط يػل اإلحسػاف، كىػذا يعػزز ف مف مصابيا، كىذا مػف مقتضػيات اإليمػاف، كجمخفِّ مف ركعيا، كيُ  غيدِّ يُ 

َمَثػُل اْلُمػْؤِمِنيَف ِفػي  »:  ، َقػاَؿ: َقػاَؿ َرُسػكُؿ هللاِ يػة الدكلػة، فَعػِف النُّْعَمػاِف ْبػِف َبِشػيرٍ نْ المجتمع، كيقػكؼ بُ 
ـْ َمَثػػُل اْلَجَسػػِد ِإَذا اْشػػَتَكى ِمْنػػُو ُعْضػػٌو َتػػَداَعى َلػػوُ  ، َوَتَعػػاُطِفِي ـْ ، َوَتػػَراُحِمِي ـْ ِى ػػَيرِ  َتػػَوادِّ      َسػػاِئُر اْلَجَسػػِد ِبالسَّ

ـْ ِإَلػػى آِخػػَرِه َىػػِذِه  »، كقػػد قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككؼ فػػي شػػرحو: (2) « َواْلُحمَّػػى ـْ َكتَػػَراُحِمِي ِى َمثَػػُل اْلَمػػْؤِمِنيَف ِفػػي تَػػَكادِّ
ـْ َعَمػػػػى َبْعػػػػٍض  ـِ ُحُقػػػػكِؽ اْلُمْسػػػػِمِميَف َبْعِضػػػػِي ـِ َكاْلُمبَلَطَفػػػػِة اأْلََحاِديػػػػُث َصػػػػِريَحٌة ِفػػػػي َتْعِظػػػػي ـْ َعَمػػػػى التَّػػػػَراُح َكَحػػػػثِِّي

ـٍ َكاَل َمْكػُركهٍ  ، كمكاسػاة معنػكؼّّ  كبعضػيا مػادؼّّ : بعضػيا ، كحقػكؽ المسػمميف كثيػرة(3) « َكالتََّعاُضِد ِفي َغْيِر ِإْث
نيـ يعيػػكىػػذا ممػػا كال يمنعيػػا كػػريـ، ، ينكرىػػا رحػػيـالتػػي ال  المعنكيػػة المسػػمميف فػػي فقػػد أعػػزائيـ مػػف حقػػكقيـ

 عمى نائبات األياـ، بجميل الصبر، كعظيـ الَجَمد.
 

 المطمب الثاني: مواساتيـ بحثيـ عمى تقوى للا تعالى والصبر عمى ما أصابيـ.
، كجعل الفناء عمى كل مخمػكؽ، فمػف يبقػى إال كجيػو، كلػف تخمػد إال       لقد كتب هللا المكت عمى كل حيٍّ

 ذاتو، تعالى جده، كعز سمطانو، كجمت قدرتو. 

كات كاألرض. اق السمخمَ ففي عمـ هللا، مف قبل أف تُ  أك مكت حبيبٍ  ،كما يصيب الناس مف فقد عزيزٍ      
ف أمػػر المػػكت لشػػديدٌ  عمػػى القمػػب، ال يشػػعر بػػذلؾ إال مػػف ذاؽ كأسػػو، كتجػػرع مرارتػػو،  الػػنفس، ألػػيـٌ  عمػػى كا 

نا، َفَعػْف َأَنػِس ْبػِف َماِلػٍؾ ، كأف نحتسػب عنػد هللا َمػْف فقػدْ بو ابُتمينا ما كمع ذلؾ فإننا مأمكركف أف نصبر عمى
                                                           

 (. 2800(،ح )936/ ص2ابف ماجو، سنف ابف ماجو، كتاب الجياد، باب فضل الشيادة في سبيل هللا، )ج(1) 
َثَناحديث: سند ال            َثَنا: َقػاؿَ  اْلِحَزاِمػيُّ  اْلُمْنػِذرِ  ْبػفُ  ِإْبػَراِىيـُ  َحػدَّ  َسػِمْعتُ : َقػاؿَ  اأْلَْنَصػاِرؼُّ  اْلَحَراِمػيُّ  ِإْبػَراِىيـَ  ْبػفُ  ُمكَسػى َحػدَّ

 َيُقكُؿ. َّللاَِّ  َعْبدِ  ْبفَ  َجاِبرَ  َسِمْعتُ : َقاؿَ  ِخَراشٍ  ْبفَ  َطْمَحةَ 
(، مػػػف طريػػػق يحيػػػى بػػػف حبيػػػب بػػػف عربػػػي، بػػػو 3010( ح )230/ ص5الترمػػػذؼ )جأخرجػػػو تخػػػريج الحػػػديث:            

 )بألفاظ متقاربة(.
إسناد الحديث حسف، ألف طمحة بف خراش، كمكسى بف إبراىيـ صدكقاف. انظر: ابف حجػر، الحكـ عمى اإلسناد:           

 (.549ك  282تقريب التيذيب )ص
، )ج (2) ـْ ـْ َكَتَعاُضػػِدِى ـِ اْلُمػػْؤِمِنيَف َكَتَعػػاُطِفِي ( ح 1999/ ص4مسػػمـ، صػػحيح مسػػمـ، كتػػاب البػػر كالصػػمة كاآلداب، َبػػاُب تَػػَراُح
(2586.) 

 (.139/ ص16النككؼ، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج )ج (3)
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 َُّقاَؿ: َمرَّ النَِّبي ،  :ـْ «اتَِّقػي ّللاََّ َواْصػِبِري  »ِباْمَرأٍَة َتْبِكي ِعْنػَد َقْبػٍر، َفَقػاَؿ ػي، َفِإنَّػَؾ َلػ ، َقاَلػْت: ِإَلْيػَؾ َعنِّ
ـْ َتْعِرْفُو، َفِقيَل َلَيا: ِإنَُّو النَِّبيُّ  ـْ َتِجػْد ِعْنػَدُه َبػكَّاِبيَف، َفَقاَلػْت: ، َفَأَتْت َباَب النَِّبيِّ ُتَصْب ِبُمِصيَبِتي، َكَل ، َفَمػ

ـْ أَْعِرْفػػَؾ، َفَقػػاَؿ:  ػػْدَمِة اأُلوَلػػىِإنَّ  »َلػػ ػػْبُر ِعْنػػَد الصَّ المػػراد مػػف ىػػذا أف الػػذؼ يصػػبر مػػف  ككػػأف ،(1) « َمػػا الصَّ

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     چ الكىمة األكلى ىـ أىػل التقػكػ 

بصػػبرىـ ، كقػػد اسػػتحقكا َىػػِذه اْلَفَضػػاِئل الجزيمػػة [156-157 :البقػػرة] چچ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ
ْبر اْلَمْحُمكد الَِّذؼ يككف ِعْنػد مفاجػ ْبر ِعْند الصدمة األكلى، َكُىَك الصَّ أة المبشر َعَمْيِو ِبَيِذِه اْلبَشاَرة، َكُىَك الصَّ

ْبر ِحيَنِئٍذ طبعاً  ،َفِإنَُّو ِإذا َطاَلْت اأْلَيَّاـ َعَمْيَيا َكقع السمك ،اْلُمِصيَبة ،  ُأَساَمَة ْبِف َزْيػدٍ . كَعْف (2) َكَصاَر الصَّ
َلَيػا ِفػي اْلَمػْكِت، َفَقػاَؿ  َفَأْرَسَمْت ِإَلْيِو ِإْحَدػ َبَناِتِو َتْدُعكُه، َكُتْخِبُرُه َأفَّ َصِبيِّا َلَيا َأِك اْبنػاً  َقاَؿ: ُكنَّا ِعْنَد النَِّبيِّ 

َأَخػَذ َوَلػُو َمػا َأْعَطػى، َوُكػلُّ َشػْيء  ِعْنػَدُه ِبَأَجػل  ُمَسػمِّى، َفُمْرَىػا اْرِجْع ِإَلْيَيػا، َفَأْخِبْرَىػا: َأفَّ لِلَِّ َمػا  »ِلمرَُّسكِؿ: 
ـَ النَِّبيُّ « َفْمَتْصِبْر َوْلَتْحَتِسبْ  ـَ َمَعُو َسْعُد ْبُف ، َفَعاَد الرَُّسكُؿ، َفَقاَؿ: ِإنََّيا َقْد َأْقَسَمْت َلَتْأِتَينََّيا، َقاَؿ: َفَقا ، َكَقا

ِبيُّ َكَنْفُسُو َتَقْعَقُع َكَأنََّيا ِفػي َشػنَّةٍ ُعَباَدَة، َكُمعَ  ، َفُرِفَع ِإَلْيِو الصَّ ـْ ، َفَفاَضػْت َعْيَنػاُه، (3) اُذ ْبُف َجَبٍل، َكاْنَطَمْقُت َمَعُي
ـُ للُا ِمػْف َىػِذِه َرْحَمػٌة َجَعَمَيػا للُا ِفػي ُقُمػوِب ِعَبػاِدِه،  »َقػاَؿ:   َفَقاَؿ َلُو َسْعٌد: َما َىَذا َيا َرُسػكَؿ هللاِ  نََّمػا َيػْرَح َواِ 

َحَمػػاءَ  الصػبر يػػدعك صػاحب المصػػيبة إلػى تػػذكر المػكت، كالخشػػية التقكػ ك ، كىػػذا التػذكير بػػ(4) « ِعَبػاِدِه الرُّ
عظػػـ لػػو الجػػزاء مػف هللا، فيزيػػد عنػػده اإليمػػاف، كيتحصػػل عنػػده اليقػػيف، كييديػو هللا إلػػى صػػراطو المسػػتقيـ، كيُ 

يَمػاِف َواْلَحْمػُد لِلَِّ َتْمػَ ُ  »:  َقػاَؿ: َقػاَؿ َرُسػكُؿ هللاِ  أْلَْشػَعِرؼِّ المقيـ، فعف َأِبي َماِلٍؾ ا الطُُّيػوُر َشػْطُر اإلِْ
َدَقُة  -َأْو َتْمَ ُ  -اْلِميزَاَف، َوُسْبَحاَف للِا َواْلَحْمُد لِلَِّ َتْمََلَِف  اَلُة ُنوٌر، َوالصَّ َماَواِت َواأْلَْرِض، َوالصَّ َما َبْيَف السَّ

ْبُر ِضَياٌء، َواْلُقْرآُف حُ  ٌة َلَؾ َأْو َعَمْيَؾ، ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو َفَباِيٌع َنْفَسُو َفُمْعِتُقَيا َأْو ُموِبُقَيػا ُبْرَىاٌف َوالصَّ ، (5) «جَّ
ْبرَ  ػْبُر  اْلَمْحُبكبَ  كعميو فإف الصَّ ػْبُر َعػْف َمْعِصػَيِتِو، َكالصَّ ِ َتَعػاَلى، َكالصَّ ػْبُر َعَمػى َطاَعػِة َّللاَّ ْرِع ُىَك الصَّ ِفي الشَّ

                                                           

 (.1283ح )( 79/ ص2البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الجنائز، باب زيارة القبكر، )ج (1)
 (.100/ ص8انظر: العيني، عمدة القارؼ في شرح صحيح البخارؼ )ج (2)
نَُّة اْلِقْرَبُة اْلَباِلَيُة َكَمْعَنػاُه َلَيػا َصػْكٌت َكَحْشػَرَجٌة َكَصػْكِت الْ  (3) ؿ َمػاِء ِإَذا ُأْلِقػَي ِفػي اْلِقْرَبػِة اْلَباِلَيػِة. كقػاُىَك ِبَفْتِح التَّاِء َكاْلَقاَفْيِف َكالشَّ

اليركؼ: كقكلو تقعقع: أؼ كل ما صار إلى حاؿ لـ يمبث أف يصير إلى أخرػ تقػرب مػف المػكت ال يثبػت عمػى حالػة كاحػدة. 
ػػػّنة: القربػػة الباليػػػة. انظػػػر: القاضػػػي  يقػػاؿ: تقعقػػػع الشػػػيء: إذا اضػػطرب كتحػػػرؾ. كيقػػػاؿ: إنػػو ليتقعقػػػع َلْحَيػػػاه مػػف الكبػػػر. كالشَّ

/ 6(، النككؼ، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج )ج351( ح)484-483ص /1عياض، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ )ج
 (.225ص
 (.923( ح )635/ ص2مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الجنائز، َباُب اْلُبَكاِء َعَمى اْلَميِِّت، )ج (4)
 (.223( ح )203/ ص1مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الطيارة، َباُب َفْضِل اْلُكُضكِء، )ج (5)
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ػْبَر َمْحُمػكٌد َكاَل َيػَزاُؿ َصػا ْنَيا، َكاْلُمػَراُد َأفَّ الصَّ ِدًيا ِحُبُو ُمْسَتِضػيًئا ُمْيتَػَأْيًضا َعَمى النَّاِئَباِت َكَأْنػَكاِع اْلَمَكػاِرِه ِفػي الػدُّ
ػػػَكاِب  ػػػ(1)ُمْسػػػَتِمرِّا َعَمػػػى الصَّ ر هللا لػػػو حسػػػف العاقبػػػة، كألبسػػػو ثػػػكب ، كمػػػف تػػػابع الصػػػبر كاحتسػػػب األمػػػر، يسَّ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     چ     ڃ  چ  چ  چچ : العافيػة، كمػػا قػػاؿ ربنػػا 

   ڳ      ڳ  گڳ    گ      گ    گ   ک  ک    ک   ک     ڑ   ڑ      ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ 

ػْبُر [ 22-24 :الرعػد] چۀ     ۀ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ     ں ں       ڱ   ڱ      ڱ    ڳ  ڱ . كقػد قػاؿ ابػف القػيـ: "الصَّ
َنِف، َكِبػػِذْكِر َسػػَكاِلِف ِفػػي اْلػػَببَلِء، ِبُمبَلَحَظػػِة ُحْسػػِف اْلَجػػَزاِء، َكاْنِتَظػػاِر ُركِح اْلَفػػَرِج، َكَتْيػػَكْيِف اْلَبِميَّػػِة َبْعػػَد َأَيػػاِدؼ اْلِمػػ

ـِ"  َع ذا مػػػا اسػػتقر ىػػػذا ، عندئػػذ يسػػػكف القمػػب مػػػف زفػػرات الفػػراؽ، كتيػػػدأ فػػي الػػػنفس عكاصػػف (2)الػػنِّ األلػػـ. كا 
فػػػي الجنػػػة، ىػػػك مػػػف أعظػػػـ  ـ فػػػي قمبػػػو ركح الصػػػبر، بنػػػى هللا لػػػو بيتػػػاً ُظػػػالشػػػعكر فػػػي نفػػػس المصػػػاب، كعَ 

ِ  العطيات، كخير المكرمات، فَعػْف َأِبػي ُمكَسػى اأَلْشػَعِرؼِّ  ِإَذا َمػاَت َوَلػُد الَعْبػِد  »َقػاَؿ:  ، َأفَّ َرُسػكَؿ َّللاَّ
ـْ َثَمَرَة ُفَؤاِدِه  َفَيُقوُلػوَف: َنَعػَقاَؿ ّللاَُّ  ، َفَيُقوُؿ: َقَبْضُت ـْ ـْ َوَلَد َعْبِدي  َفَيُقوُلوَف: َنَع ، َفَيُقػوُؿ: ِلَماَلِئَكِتِو: َقَبْضُت ـْ

     َوَسػػمُّوُه َبْيػػَت ِة، َعْبػػِدي َبْيًتػػا ِفػػي الَجنَّػػَمػػاَذا َقػػاَؿ َعْبػػِدي  َفَيُقوُلػػوَف: َحِمػػَدَؾ َواْسػػَتْرَجَع، َفَيُقػػوُؿ ّللاَُّ: اْبُنػػوا لِ 
فمػػكت األكالد فمػػذات األكبػػاد كمصػػابيـ مػػف أعظػػـ مصػػاب، كفػػراقيـ يقػػرع القمػػكب كاألكصػػاؿ  (3) «الَحْمػػِد 

كاألعصػػاب، يػػا لػػو مػػف صػػدع ال يشػػعب، يػػكىي القػػكؼ، كيقػػكؼ الػػكىي، كيػػكىف العظػػـ، كيعظػػـ الػػكىف، مػػر 
طػبلؽ، ال جػـر أف هللا تعػالى حػث فيػو عمػى المذاؽ، صعب ال يطاؽ، يضػيق عنػو النطػاؽ، شػديد عمػى اإل

 . (4)الصبر الجميل، ككعد عميو باألجر الجزيل، كبنى لو في الجنة ذاؾ البناء الجميل

                                                           

 (.101/ ص3ؼ، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج )جانظر: النكك  (1)
 (.165/ ص2ابف القيـ، مدارج السالكيف )ج (2)
 (. 1021( ح )332/ ص3الترمذؼ، سنف الترمذؼ، كتاب أبكاب الجنائز، َباُب َفْضِل الُمِصيَبِة ِإَذا اْحَتَسَب، )ج (3)

َثَنا سند الحديث:           َثَنا: َقاؿَ  َنْصرٍ  ْبفُ  ُسَكْيدُ  َحدَّ ػادِ  َعػفْ  الُمَبػاَرِؾ، ْبػفُ  َّللاَِّ  َعْبػدُ  َحػدَّ : َقػاؿَ  ِسػَناٍف، َأِبػي َعػفْ  َسػَمَمَة، ْبػفِ  َحمَّ
ا الَقْبِر، َشِفيرِ  َعَمى َجاِلٌس  الَخْكاَلِنيُّ  َطْمَحةَ  َكَأُبك ِسَناًنا، اْبِني َدَفْنتُ  ُرؾَ  َأاَل : َفَقاؿَ  ِبَيِدؼ، َأَخذَ  الُخُركجَ  َأَرْدتُ  َفَممَّ  ِسَناٍف  َأَبا َيا ُأَبشِّ
َثِني: َفَقاؿَ  َبَمى،: ُقْمتُ  اؾُ  َحدَّ حَّ . ُمكَسى َأِبي َعفْ  َعْرَزٍب، ْبفِ  الرَّْحَمفِ  َعْبدِ  ْبفُ  الضَّ  اأَلْشَعِرؼِّ

(، مػػػف حػػػديث يحيػػػى بػػػف إسػػػحاؽ، بػػػو 19725( ح )500/ ص32أخرجػػػو أحمػػػد فػػػي مسػػػنده )جتخػػػريج الحػػػديث:          
   ة(.)بألفاظ متقارب

قػاؿ عنػو  .مقبػكؿ الخػكالني طمحػة كأبػك، الحػديث لػيف سػناف بػف عيسػى فيػو ألف، حسػف إسػناده الحكـ عمػى اإلسػناد:        
 (.652ك  438الترمذؼ: "َىَذا َحِديٌث َحَسٌف َغِريٌب". انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 

 (.390/ ص1انظر: األلباني، مصابيح التنكير )ج (4)
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ف      إذا ما الزميا حسف صياغٍة، كجميل عبارٍة، مع صدٍؽ في الحب،  معالـ ىذه المكاساة التي ُذكرت كا 
ككفاٍء في المصاب؛ كاف كقعو عمى النفس كبيرًا، كمكانػو فػي القمػب عميقػًا، كأثػره فػي الفػؤاد جمػيبًل؛ فيكػكف 

 ذلؾ سببًا في اليداية، كعكنًا عمى االستقامة، كأدعى لمصبر، كأقكػ عمى الثبات.

                                                              .افتقدىـ ولمفْ  ليـ بالدعاء مواساتيـ: الثالث المطمب

الدعاء عبادٌة جميمة، كفضيمٌة عظيمة، ال يشػقى صػاحبيا، كال ُيحػـر طالبيػا، كىػي فػي المنػازؿ عاليػٌة،      
لى النعيـ أرجػى لى الُعمى أرفع، كا   ، فقػد ركػ النعمػاف بػف بشػيركلؤلقدار ناسخٌة، كىي إلى هللا أرغب، كا 

َـّ ، «العبػادة  ىو الدعاء »أنو قاؿ:  عف رسكؿ هللا  ٿ   ٿ      ٺ  ٺٿ      ٺ    ڀ  ٺچ  َقػَرأَ  ثُػ

جابػػػػػػة الػػػػػػدعاء حاصػػػػػػمٌة لمعبػػػػػػد مػػػػػػا (1) [60: غػػػػػػافر] چڤ    ٹ    ٹ  ٹ     ٿ  ٹ ، كا 
اسُتكممت شركطو، كانتفػت مكانعػو؛ فيكػكف لػو كنػٌز مػف اإليمػاف، كشػفاٌء مػف األسػقاـ، كتسػميٌة مػف األحػزاف، 

 فيك باٌب مفتكح، كرجاٌء مأمكؿ، كعطاٌء مسؤكؿ. 

، مػػػف الػػػذيف تعاىػػػدكا بالكفػػػاء، كأجز       ، كبػػػذٌؿ سػػػخيّّ ، كحػػػٌق خفػػػيّّ ف الػػػدعاء عمػػػٌل رضػػػيّّ لػػػكا بالعطػػػاء؛ كا 
َمْف فقد عزيزًا، كبكى حبيبًا؛ فيككنكف لػو صػدرًا حانيػًا،  لمكمكـ، كُيعينكف الميمكـ، كُيخص في ذلؾُيكاسكف ا

كعكنػػًا دائمػػًا؛ فيخففػػكف بػػدعائيـ الصػػادؽ لكعػػة الفػػراؽ، كأسػػى البعػػاد، لتْسػػُكف نفكسػػيـ، كتيػػدأ أركاحيػػـ. كقػػد 
 شػػديًدا، جزًعػػا الػػرحمف عبػػدُ  عميػػو فجػػزعَ  لػػو، ابػػفٌ  مػػات ميػػدؼ  بػػف الػػرحمف عبػػد أفَّ  ،الشػػافعيَّ  بمػػغ

 مػف تسػتقبحوُ  مػا فعمػؾ مػف كاسػتقبح غيػَرؾ، بػو ُتعػزِّؼ  بمػا نفسػؾَ  عػزِّ  أخػي، يػا » :الّشػافعّي  إليػو فبعث
 كزر  اكتسػػػاب مػػػع اجتمعػػػا إذا فكيػػػفَ  أجػػػٍر، كحرمػػػاف سػػػركرٍ  فقػػػدُ  أمػػػّض المصػػػائبِ  أفَّ  كاعمػػػـْ  غيػػػرؾ، فعػػػل

                                                           

 (. 3247( ح )374/ ص5الترمذؼ، سنف الترمذؼ، كتاب أبكاب تفسير القرآف،  َباٌب: َكِمْف ُسكَرِة الُمْؤِمِف، )ج (1)
َثَنا سػػند الحػػديث:             ػػدُ  َحػػدَّ ػػارٍ  ْبػػفُ  ُمَحمَّ َثَنا: َقػػاؿَ  َبشَّ َثَنا: َقػػاؿَ  َمْيػػِدؼٍّ  ْبػػفُ  الػػرَّْحَمفِ  َعْبػػدُ  َحػػدَّ  َمْنُصػػكٍر، َعػػفْ  ُسػػْفَياُف، َحػػدَّ

، َعفْ  َكاأَلْعَمِش، ، ُيَسْيعٍ  َعفْ  َذرٍّ  .َبِشيرٍ  ْبفِ  النُّْعَمافِ  َعفْ  الَحْضَرِميِّ
(، مف طريق حفص بف عمػر، عػف شػعبة 1479( ح )76/ ص2: أخرجو أبك داكد في سننو )جتخريج الحديث            

بػف ا(، مػف طريػق عمػي 3828( ح )1258ص /2بف الحجاج، عف منصكر بػف المعتمػر، كأخرجػو ابػف ماجػو فػي سػننو )جا
 عف ذر بف عبدهللا، بو )بزيادات يسيرة(.  -كبلىما )منصكر بف المعتمر كاألعمش( -دمحم، عف ككيع، عف األعمش، 

 قاؿ عنو الترمذؼ: " َىَذا َحِديٌث َحَسٌف َصِحيٌح".  .صحيح الحديث إسناد الحكـ عمى اإلسناد:           
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 كأحػرزَ  صػبًرا، المصائبِ  عند هللا أليمؾَ  عنَؾ، نأػ كقد تطمبو، أفْ  قبلَ  منؾَ  قربَ  إذا أخي يا حظؾ فتناكؿ
 :(1)إليو  ككتب ،«أجًرا  بالصبر كلؾَ  لنا

 الديػػػػػف سنػػػػػػػػة كلكفْ  الخمكدِ  مف           ثقةٍ  عمى أني ال معزِّيؾ إني               

 حيف إلى عاشا كلكْ  المعزِّؼ  كال           ميتػػػػػػو بعد بباؽ المعزَّػ  فما               

أليمًا كيأتي َمْف ُييدىد لمقمب أحزانو، كيخفف آالمو؛ فإف ذلػؾ ممػا  كالمكقف صعباً  الفراؽ يكف كميما      
 يعيف عمى الصبر، كيخفِّف مف األلـ، كيشدُّ مف األزر؛ بتكفيٍق مف هللا، ثـ بمزكـ الدعاء.

ف مف ثمرا       ت المكاساة أف تتنزَّؿ الرحمات، كتعـ البركات، كتخصػص الػدعكات، لَمػْف آزر الفاقػديف، كا 
 َفَأْغَمَضػُو، َبَصػُرُه، َشػقَّ  َكَقػدْ  َسػَمَمةَ  َأِبػي َعَمػى  هللاِ  َرُسػكؿُ  َدَخػلَ : َقاَلػْت  َسػَمَمَة، ُأِـّ  كشارؾ المفجكعيف، فَعفْ 

َـّ  وحَ  ِإفَّ  »: َقػاؿَ  ُث  ِإالَّ  َأْنُفِسػُكـْ  َعَمػى َتػْدُعوا اَل  » :َفَقػاؿَ  أَْىِمػِو، ِمػفْ  َنػاٌس  َفَضػجَّ  ،«اْلَبَصػُر  َتِبَعػوُ  ُقِبَض  ِإَذا الرُّ
، ُنػوفَ  اْلَماَلِئَكػةَ  َفِإفَّ  ِبَخْير  َـّ  ،«َتُقوُلػوَف  َمػا َعَمػى ُيَؤمِّ َـّ  »: َقػاؿَ  ثُػ  ِفػي َدَرَجَتػوُ  َواْرَفػعْ  َسػَمَمةَ  أِلَِبػي اْغِفػْر  المُيػ

ْر  َقْبػرِِه، ِفػي َلػوُ  َواْفَسػ ْ  اْلَعاَلِميَف، َربَّ  َيا َوَلوُ  َلَنا َواْغِفْر  اْلَغاِبِريَف، ِفي َعِقِبوِ  ِفي َواْخُمْفوُ  اْلَمْيِديِّيَف،  َلػوُ  َوَنػوِّ
ػِريَفةِ  َنْفِسوِ  ِلَتْعِظيـِ  ، كدعاء النبي (2) «ِفيِو  ػَحاَبةِ  ِمػفَ  َكِلَغْيػِرهِ  الشَّ ػِة  َأكِ  الصَّ ، كيشػمل ذلػؾ كػل َمػْف (3)اأْلُمَّ

كاسى العباد، كافتقد األحباب. فيا فكز مف ُرِزؽ دعاًء خالصًا، ككاسى قمبًا حزينػًا؛ فػذلؾ أكػـر ىديػة، كأجػزؿ 
ل  عطية، كىك األجر العميـ، كالخير العظيـ، كيف ال  كهللا تبارؾ كتعالى قد رفع ذكره، كأعظـ أجره، كفضَّ

َعاِء  ِمػفَ  َتَعػاَلى ّللاَِّ  َعَمػى َأْكػَرـَ  َشْيءٌ  َلْيَس  »: َقاؿَ  النَِّبيِّ  َعفِ  ،ْيَرَة ُىرَ  َأِبي أىمو، فَعفْ  فيػك  (4) «الػدُّ

                                                           

 (.36/ ص1المقدسي، المباب في تسمية المصاب )جابف منصكر (1) 
َعاِء َلُو ِإَذا ُحِضَر، )ج(2)   (.920( ح )634/ ص2مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الجنائز، َباٌب ِفي ِإْغَماِض اْلَميِِّت َكالدُّ
 (.1168/ ص3انظر: المبل القارؼ، مرقاة المفاتيح )ج (3)
َعاِء، )جالترمذؼ، سنف الترمذؼ، كتاب أبكاب الدعكا (4)  (. 3370( ح )455/ ص5ت، َباب َما َجاَء ِفي َفْضِل الدُّ

َثَنا سند الحديث:            َثَنا: َقػاؿَ  الَعْنَبػِرؼُّ  الَعِظػيـِ  َعْبػدِ  ْبػفُ  َعبَّػاُس  َحدَّ َثَنا: َقػاؿَ  الطََّياِلِسػيُّ  َداُكدَ  َأُبػك َحػدَّ  الَقطَّػاُف، ِعْمػَرافُ  َحػدَّ
 .ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعفْ  الَحَسِف، َأِبي ْبفِ  َسِعيدِ  َعفْ  َقَتاَدَة، َعفْ 

لمحػػديث طريػق أخػػرػ عػف دمحم بػػف بشػار، عػػف عبػدالرحمف بػػف ميػدؼ، بػػو )بنحػكه(، كأخرجػػو ابػػف  تخػريج الحػػديث:          
 (، مف طريق دمحم بف يحيى، عف أبي داكد الطيالسي، بو )بتصرؼ يسير(.3829( ح )1258/ ص2ماجو في سننو )ج

، يضػر ال بػو الرمػي كىػذا الخػكارج بػرأؼ كرمػي ييـ صدكؽ  القطاف عمراف ألف، حسف إسناده الحكـ عمى اإلسناد:          
َىَذا َحِديٌث َغِريٌب، اَل َنْعِرُفُو َمْرُفكًعا ِإالَّ ِمػْف َحػِديِث ِعْمػَراَف »قاؿ اإلماـ الترمذؼ:  .بيانو سبق كما يضر فبل قتادة تدليس كأما

 (.429الَقطَّاِف". انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص
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مػػػف خيػػػر األفضػػػاؿ، كأعظػػػـ األعمػػػاؿ، كأحػػػرػ لبلكػػػراـ، كأدعػػػى لبلنعػػػاـ؛ لمػػػذيف تفطػػػرت قمػػػكبيـ لمصػػػاب 
 حسف العاقبة، كانصراؼ النازلة. أحبابيـ، كفراؽ إخكانيـ؛ فكاف ليـ مف هللا 

 .ـبصنع الطعاـ لي ـ: مواساتيرابعال المطمب

حػػيف يفقػػد حبيبػػًا، كيتػػػرؾ  ،إف أحػػكج مػػا يكػػكف فيػػو المػػػرء لممػػؤازرة، كأشػػدَّ مػػا يحتاجػػو مػػػف المعاضػػدة      
قد فارؽ الدنيا، كنزؿ أكؿ منازؿ اآلخرة، ككأني بو كىك يكدعو يتمنى أف يمحق بو، كأف ُيكاَرػ معو؛  ،عزيزاً 
المكقَف حينئٍذ عظيـٌ، كالفقد عمى النفس شديٌد، فيتمزؽ الفؤاد ألمًا، كتعتصر النفس حزنًا، فيصير ىذا فألف 

عػػة نصػػبًا، فضػػبًل عػػف انشػػغاليـ بػػأمكر م ،الحػػاؿ شػػغبلً  كتػػو مػػف تجييػػٍز، كتشػػييٍع، كدفػػٍف، كغيػػر كتنقمػػب الدَّ
إلى َمْف يحمل عنيـ، كَمْف يقػف بجػانبيـ، كمػف ذلػؾ أف ُيصػَنع الطعػاـ ليػـ، فقػد كرد عػف  يـ أحكجذلؾ.. ف

ِ ْبِف َجْعَفرٍ  ِ  َعْبِد َّللاَّ َطَعاًمػا، َفِإنَّػُو  اْصػَنُعوا آِلِؿ َجْعَفػرَ » : أنو َقاَؿ: َلمَّا َجاَء َنْعُي َجْعَفٍر َقاَؿ َرُسكُؿ َّللاَّ
ـْ  ـْ َأْمػػٌر َشػػَغَمُي ـُ (1)«َقػػْد َأَتػػاُى ، َفَيْحُصػػُل َلُيػػ ـْ ـِ أِلَْنُفِسػػِي ـْ ِمػػَف اْلُحػػْزِف َعػػْف َتْيِيَئػػِة الطََّعػػا ـْ َمػػا َيْمػػَنُعُي ، فقػػد َجػػاَءُى
ـْ اَل َيْشُعُركَف  َرُر َكُى  .(2)الضَّ

طعػػاـ الطعػػاـ مػػف جميػػل القربػػات، كخيػػر الطاعػػات       فيػػك عػػكٌف لممكمػػكـ، كرزٌؽ لممحػػركـ، كمكاسػػاٌة  ؛كا 
ِ ْبِف َعْمٍرك  ، َأفَّ َرُجػبًل َسػَأَؿ النَِّبػيَّ لمميمكـ، يتراحـ بو الخمق، كيتعاظـ بو الرزؽ، ككما كرد عف َعْبِد َّللاَّ

 :ـِ َخْيٌر  َقاَؿ ـَ َعَمى َمْف » : َأؼُّ اإِلْسبَل اَل ، َوَتْقَرُأ السَّ ـَ ـُ الطََّعا ـْ َتْعِرْؼ ُتْطِع كذلػؾ فيػو  (3) «َعَرْفَت َوَمْف َل
قمكب الناس بإطعاـ الطعاـ كبذؿ السػبلـ، ألنػو لػيس شػيء أجمػب لممحبػة ل حٌض عمى المكاساة، كاستجبلبٌ 

 [8اإلنسػػػاف: ] چٺ  ٿ   ٿ  ٿ چ  : كأثبػػػت لممػػػكدة منيمػػػا، كقػػػد مػػػدح هللا المطِعػػػـ لمطعػػػاـ، فقػػػاؿ
ڌ  ڎ   چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  :  عميو، فقاؿ اآلية، ثـ ذكر هللا جزيل ما أثابيـ

، فكيػػف إذا كػػاف الُمْطَعػػـ ذلػػؾ الػػذؼ فقػػد حبيبػػًا، ككدَّع عزيػػزًا  ال (4) [11-12اإلنسػػاف: ] چڎ  ڈ  ڈ
ف مصػابيـ. كأكلػى النػاس بأىػل  ريب أف ذلؾ أثبت لممػكدة، كأدعػى لممحبػة، كىػذا ممػا يخفِّػف آالميػـ، كييػكِّ

                                                           

ـِ أِلَْىِل اْلَميِِّت، )ج (1)  (. 3132( ح )195/ ص3أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب الجنائز، َباُب َصْنَعِة الطََّعا
َثَناسند الحديث:             ٌد، َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ َثِني ُسْفَياُف، َحدَّ  َجْعَفٍر. ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  َعفْ  َأِبيِو، َعفْ  َخاِلٍد، ْبفُ  َجْعَفرُ  َحدَّ

  (، مػػف طريػػق ىشػػاـ بػػف عمػػار، كدمحم1610( ح )514/ ص1أخرجػػو بػػف ماجػػو فػػي سػػننو )ج تخػػريج الحػػديث:           
 بف صباح، بو )بألفاظ متقاربة(. ا

انظػػػر: ابػػػف حجػػػر، تقريػػػب التيػػػذيب،  إسػػػناد الحػػػديث حسػػػف، ألف خالػػػد بػػػف عبيػػػد صػػػدكؽ. الحكػػػـ عمػػػى اإلسػػػناد:          
 (.188)ص
 (. 1241/ ص3انظر: المبل القارؼ، مرقاة المفاتيح )ج (2)
ـِ، )ج (3) ـِ ِمَف اإِلْسبَل ـُ الطََّعا  (.12( ح )12/ ص1البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب اإليماف، َباٌب: ِإْطَعا
 (.64-63/ ص1ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ )ج (4)
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      ة، كقػػد قػػػاؿ اإلمػػػاـ الشػػػافعي:ىػػـ الجيػػػراف، كذلػػػؾ سػػػنَّ  ،(1)الميػػت بعػػػد األقػػػربيف فػػي صػػػنع طعػػػاـ الكضػػػيمة 
ـْ َفػِإفَّ َذِلػَؾ َكُأِحبُّ ِلِجيَراِف اْلَميِِّت َأْك ِذؼ َقَراَبِتِو َأْف َيْعَمُمكا أِلَْىِل اْلَميِِّت ِفي َيْكـِ َيُمػكُت َكَلْيَمِتػِو َطعَ »  اًمػا ُيْشػِبُعُي

ال يكػكف ذلػؾ مػف أىػل الميػت كمػا يظػف ، ك (2)«  ُسنٌَّة ، َكِذْكٌر َكِريـٌ ، َكُىَك ِمْف ِفْعػِل أَْىػِل اْلَخْيػِر َقْبَمَنػا َكَبْعػَدَنا
ـْ ِفيػػِو ِمػػْف ُشػػْغَمِة اْلَخػػاِطِر ِبَمػػْكِت  ،(3)الكثيػػر مػػف النػػاس  ـْ َمػػَع َمػػا ُىػػ ـْ َكَشػػْغِمِي ِلَمػػا ِفػػي َذِلػػَؾ ِمػػْف التَّْثِقيػػِل َعَمػػْيِي

ـْ َمػْأُمكُركَف ِبػَأْف َيْصػػنَ  ػنَِّة؛ أِلَنَُّيػػ ـْ اْلَميِّػِت َكَمػا ِفيػػِو ِمػْف ُمَخالَفػػِة السُّ ُعكا أِلَْىػِل اْلَميِّػػِت َطَعاًمػا َفَخػػاَلُفكا َذِلػَؾ َكَكمَُّفػػكُى
ـْ  ـِ ِلَغْيِرِى َصْنَعَة الطََّعا
، كمما يؤكد كيبيف أف صناعة الطعاـ مف غير أىل الميت، ما ُركؼ عف رجل مف (4)

ِ  األنصػػار ِ ِفػػي َجَنػػاَزٍة، َفَرَأْيػػُت َرُسػػ أنػػو َقػػاَؿ: َخَرْجَنػػا َمػػَع َرُسػػكِؿ َّللاَّ َكُىػػَك َعَمػػى اْلَقْبػػِر ُيكِصػػي  كَؿ َّللاَّ
ػػا َرَجػػَع اْسػػَتْقَبَمُو َداِعػػي اْمػػَرأٍَة َفَجػػاَء َكِجػػيَء «َأْوِسػػْع ِمػػْف ِقَبػػِل ِرْجَمْيػػِو، َأْوِسػػْع ِمػػْف ِقَبػػِل َرْأِسػػِو » اْلَحػػاِفَر:  ، َفَممَّ

َـّ َكَضَع اْلَقْكـُ، َفَأَكُمكا، َفنَ  ـِ َفَكَضَع َيَدُه، ُث ِ ِبالطََّعا كعميػو  (5) « َيُمػكُؾ ُلْقَمػًة ِفػي َفِمػِو .. َظػَر آَباُؤَنػا َرُسػكَؿ َّللاَّ
ػػنَُّة ِفػػي (6)فػػإف إطػػبلؽ لفػػع )امػػرأة( فػػي الحػػديث فيػػو داللػػة عمػػى أف ىػػذه المػػرأة ليسػػت مػػف أىػػل الميػػت  ، كالسُّ

ـْ حػديث جعفػرفػي  إطعػاـ الطعػاـ َأْف ُيْصػَنَع ِفػي اْلَيػْكـِ الَّػِذؼ َمػاَت ِفيػِو ِلَقْكِلػِو  ـْ َمػا َيْشػَغُمُي ؛ َفَقػْد َجػاَءُى
ـْ  ـْ َعْيُشػػػػُي ـْ اْقَتَضػػػػى َأْف ُيَتَكمَّػػػػَف َلُيػػػػ ، َفُحػػػػْزُف َمػػػػْكِت َكِلػػػػيِِّي ـْ َعػػػػْف َحػػػػاِلِي
ف ىػػػػذا اإلطعػػػػاـ يعػػػػزز الػػػػركابط (7) ، كا 

ف االجتماعيػػة بػػيف النػػاس، كيػػزرع ركح األلفػػة فػػي قمػػكب العبػػاد، كىػػذا خمػػٌق جميػػل، كطبػػٌع أصػػيل، كىػػك مػػ
محاسػػف المػػركءة، كمكػػاـر األخػػبلؽ، كَقػػْد َكاَنػػْت ِلْمَعػػَرِب ُمَشػػاَرَكاٌت َكُمَكاَصػػبَلٌت ِفػػي َبػػاِب اأْلَْطِعَمػػِة ِبػػاْخِتبَلِؼ 

                                                           

 (. 56/ ص34نقل الجكىرؼ عف الفراء أف الكضيمة ىي طعاـ المأتـ. انظر: الزبيدؼ، تاج العركس )ج(1) 
 (.317/ ص1الشافعي، األـ )ج (2)
( كانظػر: 320/ ص5قد ذكػر الشػافعية عمػى عػدـ اسػتحباب صػنع الطعػاـ مػف أىػل الميػت انظػر: النػككؼ، المجمػكع )ج (3)

المالكيػة ببدعيػة ذلػػؾ. انظػر: الحطػاب، مكاىػب الجميػػل فػي شػرح مختصػػر  (، كقػػاؿ145/ ص2النػككؼ، ركضػة الطػالبيف )ج
(، كذكػػػر 142/ ص2(، كقػػػد ذكػػػر األحنػػػاؼ أنيػػػا بدعػػػة مسػػػتقبحة. انظػػػر: الشػػػككاني، فػػػتح القػػػدير )ج228/ ص2خميػػػل )ج

نظػر: ابػف (، كقػاؿ شػيخ اإلسػبلـ ابػف تيميػة ببدعيػة ذلػؾ. ا410/ ص2الحنابمة بكراىيػة ذلػؾ. انظػر: ابػف قدامػة، المغنػي )ج
 (. 316/ ص24تيمية، مجمكع الفتاكػ )ج

 (.118/ ص4الشككاني، نيل األكطار )ج (4)
ُبَياِت )ج (5)  (. 3332( ح )244/ ص3أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب البيكع، َباٌب ِفي اْجِتَناِب الشُّ

َثَناسػػند الحػػديث:             ػدُ  َحػػدَّ  ِمػػفَ  َرُجػػٍل، َعػػفْ  َأِبيػِو، َعػػفْ  ُكَمْيػػٍب، ْبػػفُ  َعاِصػـُ  َأْخَبَرَنػػا ِإْدِريػػَس، اْبػػفُ  َأْخَبَرَنػا اْلَعػػبَلِء، ْبػػفُ  ُمَحمَّ
 اأْلَْنَصاِر.
(، مػػف طريػػق عمػػي بػػف مسػػير، بػػو 935( ح )410/ ص2أخرجػػو ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مسػػنده )جتخػػريج الحػػديث:           
 )بنحكه(.
 إسناد الحديث صحيح.الحكـ عمى اإلسناد:          

 (.67/ ص4انظر: المباكفكرؼ، تحفة األحكذؼ )ج (6)
 المصدر السابق. (7)
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، كىػػك مػػف مفػػردات السػػخاء، كمعػػالـ العطػػاء، كىػػك أصػػٌل فػػي التسػػمية، (1)اأْلَْسػػَباِب، كفػػي حػػاالت اجتماعيػػا 
 ككجٌو في التعزية.

 
 .ـوبشؤوني ـبالتكفل بي ـمواساتي: خامسال المطمب
إف قكة الدكلة المسممة قائمة عمى مدػ ترابط أىميا، كتكاتف أبنائيا، كال يككف بنيػاف ىػذه الدكلػة متينػًا      

إال إذا كانػػت المحمػػة االجتماعيػػة عميقػػة بػػيف طبقػػات الشػػعب، كمككنػػات المجتمػػع، سػػكاء كانػػت ماديػػػة أك 
عػػف  ُمكَسػػى األشػػعرؼ  ة أك جماعيػػة، كيؤكػػد ذلػػؾ، مػػا ركاه َأبػػكمعنكيػػة، أك خاصػػة أك عامػػة، أك فرديػػ

 بمنزلػة ، فػإف المػؤمف لصػاحبو( 2) «َبْعُضُو َبْعًضا  َيُشدُّ  َكاْلُبْنَيافِ  ِلْمُمْؤِمفِ  اْلُمْؤِمفُ  : »أنو قاؿ  هللاِ  َرُسكؿِ 
 عػػكف  منيمػا كاحػد كػػل كأف اآلخػر، سػاء أحػػدىما كمػا سػاء اآلخػػر، سػر أحػدىما مػا سػػر ألف الكاحػد، الجسػد

 . (3)بعًضا  بعضو يشد كالبنياف كاآلخرة، الدنيا أمر في لصاحبو
كمف أخّصِ طبقات المجتمػع رعايػة، كأكالىػـ عنايػة؛ َمػْف فقػدكا أحبػاءىـ، سػكاء كػانكا صػغارًا أك كبػارًا،      

ف كانػػت العنايػػة باليتػػامى أخػػصُّ كأكلػػى، فتكػػكف ليػػـ المكاسػػاة مػػف أرفػػع الػػدرجات،  كالتكفػػل بيػػـ مػػف أعظػػـ كا 
ـِ َوَكاِفلُ  َأَنا »: َقاؿَ   النَِّبيِّ  َعفِ  ،َسْعٍد  ْبفِ  القربات، فعف َسْيلِ   ِبِإْصَبَعْيوِ  َكَقاؿَ  «َىَكَذا  الَجنَّةِ  ِفي الَيِتي

بَّاَبةِ   َفػِإَذا َطْكِلػِو، ِمفْ  َعَمْيوِ  َكَأْنَفقَ  َماِئَدِتِو، ِإَلى َيِتيًما َضَـّ  َمفْ  ُكلِّ  ِإَلى َعِظيَمةٌ  فضيمةٌ  ، كىذه( 4)َكالُكْسَطى  السَّ
َـّ  َّللاَُّ  َربَُّنا َقاُلكا الَِّذيفَ  ِمفَ  َذِلؾَ  َمعَ  َكافَ   ِفي  النَِّبيِّ  َمْنِزؿِ  ِمفْ  َكُقْرَبةً  َفِضيَمةً  ِبَيا َكَحْسُبؾَ  َذِلؾَ  َناؿَ  اْسَتَقاُمكا ُث
ػػبَّاَبةِ  َبػػْيفَ  َكَلػػْيَس  اْلَجنَّػػةِ  فْ  َكِثيػػرٌ  المُُّصػػكؽِ  ِفػػي َكاَل  الطُّػػكؿِ  ِفػػي َكاْلُكْسػػَطى السَّ  اْلَجنَّػػةِ  َسػػَعةِ  ِمػػفْ  َذِلػػؾَ  ِنْسػػَبةُ  َكػػافَ  َكاِ 
، كالتكفػل بيػـ قيػاـٌ عمػى أمػكرىـ، كمراعػاٌة لمصػالحيـ، كحفػٌع لحقػكقيـ، كمونسػٌة لحػاليـ، ككػل ذلػؾ (5)َكِثيًرا 

بيػذه الشػريحة  مف المكاساة ليـ، كالمبلطفة بيـ، كىذا مقصٌد عظػيـ، كأجػٌر عمػيـ، كقػد أكصػى هللا نبيػو 
ِقَبػػػػل اليتػػػػيـ؛  ، كىػػػػذه الكصػػػػية مػػػػف هللا لنبيػػػػو [9الضػػػػحى: ] چڳ  ڳ        ڳ   ڳ   چ : العريضػػػػة فقػػػػاؿ 

حسانًا إليو، كتمطفػًا بػو، كىػذا مػف التكػريـ كالتفضػيل، كقػد قػاؿ قتػادة:  ُكػفْ  » استعطافًا لحالو، كرأفًة بمولو، كا 
ـِ  َكاأْلَبِ  ِلْمَيِتيـِ  ، ألف اليتيـ مييض الجناح، كسير الخػكاطر، شػغمو غيػاب محبكبػو، كلكعتػو عمػى (6) «الرَِّحي

مفقػػكده. كحػػذار أف تطػػاؿ ألسػػنتنا أك أيػػدينا مشػػاعر اليتػػامى، فُيػػؤخَّر نصػػرنا، كُتيػػاف كرامتنػػا، كيقػػل رزقنػػا، 

                                                           

 (.67/ ص4انظر: المباكفكرؼ، تحفة األحكذؼ )ج (1)
، )ج (2) ـْ ـْ َكَتَعاُضػػِدِى ـِ اْلُمػػْؤِمِنيَف َكَتَعػػاُطِفِي ( ح 1999/ ص4مسػػمـ، صػػحيح مسػػمـ، كتػػاب البػػر كالصػػمة كاآلداب، َبػػاُب تَػػَراُح
(2585.) 

 (.237/ ص9رح صحيح البخارؼ )جابف بطاؿ، ش (3)
 (.6005( ح )9/ ص8البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب األدب، َباُب َفْضِل َمْف َيُعكُؿ َيِتيًما )ج (4)
 (.434/ ص8ابف عبد البر، االستذكار )ج (5)
 (.427/ ص8ابف كثير، تفسير ابف كثير )ج (6)
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ٹ  ٹ  ٹ  چ : كيكػػػدَّر عيشػػػنا، كالمسػػػممكف إنمػػػا ُينصػػػركف بضػػػعفائيـ، كصػػػدؽ هللا حػػػيف قػػػاؿ 

 كممػة ليسػت بالػديف التصديق حقيقة ، ذلؾ أف[:1-2الماعكف ] چڤ   ڤ  ڦ  ٹ  ڤ  ڤ 
 الرعاية إلى المحتاجيف البشرية، في بإخكانو كالبر الخير إلى يدفعو القمب في تحكؿ ىي إنما بالمساف، تقاؿ

ال تصدقيا، أعماالً  معيا منيـ يريد إنما كممات، الناس مف يريد ال كهللا. كالحماية  ليا كزف  ال ىباء، فيي كا 
ػف اليتػيـ، كلػك ترجمنػا (1)اعتبار  كال عنده . فمك صَدَؽ اإليماف، كتحقَّق اإلحساف، كثبت اليقيف، مػا كنػا لنعنِّ

 كل أرض كتحت كل سماء. ى أفعاؿ لما كجدنا دكر اليتامى فكؽ اإليماف إل
 

إف التكفػػل بشػػؤكف الضػػعفاء كالمكمػػكميف ُيعػػيف عمػػى صػػالحات الػػدىر، كنائبػػات الزمػػاف، كال يػػزاؿ العبػػد      
ُيعػػيف عمػػى تقػػكػ هللا كمصػػالح العبػػاد، حتػػى يرضػػيو هللا فػػي دنيػػاه كآخػػراه، كيجعػػل لػػو نػػكرًا يمشػػي بػػو بػػيف 

ػػَس  َمػػفْ  : »هللِا  َرُسػػكؿُ عػػف  ُىَرْيػػَرَة  النػاس، كيكػػكف معػػو أينمػػا حػل كأينمػػا كػػاف، فقػػد ركػ َأبػك  َعػػفْ  َنفَّ
ْنَيا ُكَرِب  ِمفْ  ُكْرَبةً  ُمْؤِمف   ـِ ُكػَرِب  ِمػفْ  ُكْرَبةً  َعْنوُ  للاُ  َنفََّس  الدُّ ػرَ  َوَمػفْ  اْلِقَياَمػِة، َيػْو ػرَ  ُمْعِسػر   َعَمػى َيسَّ  للاُ  َيسَّ
ْنَيا ِفي َعَمْيوِ  ْنَيا ِفػي للاُ  َسػَتَرهُ  ُمْسػِمًما، َسػَترَ  َوَمػفْ  َواآْلِخػَرِة، الػدُّ  َكػافَ  َمػا اْلَعْبػدِ  َعػْوفِ  ِفػي َوللاُ  َواآْلِخػَرِة، الػدُّ
ككػػل ذلػػؾ مػػف حقػػكؽ المسػػمميف بعضػػيـ عمػػى بعػػض، سػػكاء كانػػت ماديػػة أك  (2) «..َأِخيػػوِ  َعػػْوفِ  ِفػػي اْلَعْبػػدُ 

معنكيػػة، كال شػػؾ أف اإلعانػػة الماديػػة مػػف كفالػػة أشػػخاص، أك قضػػاء ديػػكف، أك تنفيػػذ مصػػالح، لمػػف فقػػدكا 
 ، ُىَرْيػَرةَ  َأِبػي أعزاءىـ مف أكجب الحقكؽ، كأخّصِ المكاسػاة، ففييػا سػتر لمعيػكب، ككشػف لمكػركب، فَعػفْ 

، ِمػفْ  ِبػاْلُمْؤِمِنيفَ  َأْوَلػى َأَنػا »َقػاَؿ:   ِبػيِّ النَّ  َعػفِ  ـْ  َفَعَمْيَنػا َوَفػاءً  َيْتػُرؾْ  َوَلػـْ  َدْيػفٌ  َوَعَمْيػوِ  َمػاتَ  َفَمػفْ  َأْنُفِسػِي
ـٌ مػف قػكانيف التكافػل،  (3) «َفِمَوَرَثِتػِو  َمػااًل  َتػَرؾَ  َوَمفْ  َقَضاُؤُه، كىػذا بػاٌب عظػيـٌ مػف أبػكاب البػر، كقػانكٌف ميػ

فضبًل عف تسميتيـ كلك بكممٍة طيبة، أك ببشاشٍة نقية، تخفِّف آالميـ، كتطيِّب جراحاتيـ، كتكاسي مصابيـ، 
، ُقِتلَ  َىْمَدافَ  ِمفْ  ِنْسَكةً  كقد كرد َأفَّ  : َفَقاؿَ  اْلُخُركِج، َعفِ  َيْسَأْلَنوُ  َمْسُعكٍد  ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  ِإَلى َفَأْرَسْمفَ  َأْزَكاُجُيفَّ

، كاإلنسػػاف بطبعػػو (4) «ُبُيػػكِتُكفَّ  َعػػفْ  ُتِبيػػُتفَّ  َفػػبَل  المَّْيػػلُ  َكػػافَ  َفػػِإَذا َبْعًضػػا، َبْعُضػػُكفَّ  ُيػػْؤِنُس  ِبالنََّيػػاِر، اْخػػُرْجفَ  »
                                                           

 (.3985/ ص6انظر: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف )ج (1)
َعاِء َكالتَّْكَبػػِة َكااِلْسػػِتْغَفاِر، َبػػاُب َفْضػػِل ااِلْجِتَمػػاِع َعَمػػى ِتػػبَلَكِة اْلُقػػ (2) ْكِر َكالػػدُّ ْكِر، مسػػمـ، صػػحيح مسػػمـ، كتػػاب الػػذِّ ْرآِف َكَعَمػػى الػػذِّ
 (.2699( ح )2074/ ص4)ج
: البخػػارؼ، صػػحيح البخػػارؼ، كتػػاب الفػػرائض، َبػػاُب َقػػْكِؿ النَِّبػػيِّ َصػػمَّى هللُا َعمَ  (3) ـَ / 8)ج«، َمػػْف تَػػَرَؾ َمػػااًل َفؤِلَْىِمػػوِ »ْيػػِو َكَسػػمَّ
 (.6731( ح )150ص
، )ج (4) ( ح 358/ ص1سػعيد بػػف منصػػكر، سػػنف سػػعيد بػػف منصػػكر، كتػاب الطػػبلؽ، َبػػاُب اْلُمتَػػَكفَّى َعْنَيػػا َزْكُجَيػػا َأْيػػَف َتْعتَػػدُّ
(1341.) 

َثَناسػػند الحػػديث:             ، َعػػفْ  َمْنُصػػكٍر، َعػػفْ  ُسػػْفَياُف، نػػا: َقػػاؿَ  َسػػِعيدٌ  َحػػدَّ ـَ  ُقِتػػلَ  َىْمػػَدافَ  ِمػػفْ  ِنْسػػَكةً  َأفَّ  َعْمَقَمػػَة، َعػػفْ  ِإْبػػَراِىي
،  .اْلُخُركجِ  َعفِ  َيْسَأْلَنوُ  َمْسُعكدٍ  ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  ِإَلى َفَأْرَسْمفَ  َأْزَكاُجُيفَّ
 إسناده صحيح. الحكـ عمى اإلسناد:          
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ممف ابُتمكا بفقد عزيٍز، فيكػكف ذلػؾ أحػكج  يميل إلى العكاطف الجيَّاشة، كالمشاعر الفيَّاضة، السيما إف كاف
 مػا يكػػكف ليػػـ، لتسػػكف آالميػػـ، كتيػدأ عبػػراتيـ، كطبػػع المػػؤمنيف قػػائـٌ عمػى التػػولف كالتعاضػػد، كمػػا ركػ َأبػػك

، كىػذا (1) « ُيْؤَلػفُ  َواَل  َيػأَلفُ  اَل  ِفػيَمفْ  َخْيػرَ  َيػأَلُف، َواَل  اْلُمػْؤِمفُ  » :أنػو قػاؿ  هللاِ  َرُسػكؿِ  عػف ُىَرْيػَرَة 
 التولف يعيف عمى طاعة هللا، سيما إذا كاف متبلزمًا بصحبٍة صالحة، كمترابطًا بفئٍة مؤمنة. 

 بالزيارة. ـ: مواساتيدسالسا المطمب
حػػيف يفقػػد المػػرء حبيبػػو، كيػػكدع أنيسػػو، كيتػػرؾ عزيػػزه، يشػػعر ككػػأف الػػدنيا أظممػػت، كاألحػػبلـ تبعثػػرت،      

كػاف طػبَّ القمػكب، كرحػل مػف  ب، كاأللـ قد عَـّ النفس، قػد غػاب مػفْ كالسعادة تبددت، كالحزف قد غشي القم
كػػػاف ركح الحيػػػاة. كال شػػػؾَّ أف ىػػػذه سػػػنة الكػػػكف، كنػػػامكس الحيػػػاة، عندئػػػذ البػػػد مػػػف تخفيػػػٍف ليػػػذه اآلالـ، 
كتضميٍد ليذه الجراحات، كىذه مفردة مف مفردات الزيارة. فيي مكاساة الطيبيف، كاجتماع المحبػيف، كمػؤازرة 

 ُىَرْيػَرَة  َأِبػي َعػفْ ، فصيف، كىي رابطٌة اجتماعية، كقيمٌة تربكيػة، كعبلقػٌة أخكيػة، حثنػا عمييػا نبينػا المخم
،  ِالنَِّبيِّ  َعف «  َّػا َمَمًكػا َمْدَرَجِتػوِ  َعَمػى َلػوُ  للاُ  َفَأْرَصػدَ  ُأْخػَرى، َقْرَيػة   ِفػي َلػوُ  َأًخػا زَارَ  َرُجاًل  َأف  َأَتػى َفَممَّ

 اَل،: َقػاؿَ  َتُربَُّيػا  ِنْعَمػة   ِمػفْ  َعَمْيػوِ  َلػؾَ  َىػلْ : َقػاؿَ  اْلَقْرَيػِة، َىػِذهِ  ِفػي ِلي َأًخا ُأِريدُ : َقاؿَ  ُتِريُد  َأْيفَ : َقاؿَ  َعَمْيِو،
ي َغْيرَ  ي: َقاؿَ  َوَجلَّ، َعزَّ  للاِ  ِفي َأْحَبْبُتوُ  َأنِّ ،  (2) « ِفيػوِ  َأْحَبْبَتػوُ  َكَمػا َأَحبَّػؾَ  َقدْ  للاَ  ِبَأفَّ  ِإَلْيَؾ، للاِ  َرُسوؿُ  َفِإنِّ

 اإلخػكاف، ِزَيػاَرة فضػل الَحػِديث َىَذا َكِفي"كىذا نٌص قاطٌع يبيف فضل التزاكر في هللا، كقد قاؿ ابف الجكزؼ: 
 َأُبػػك َكَكػػافَ  ،(3) "اأْلَْحَمػػر الكبريػػت مػػف أعػػز  هللا ِفػػي اإلخػػكاف َفػػِإف رسػػمو، َكذىػػب اْسػػمو َبِقػػي َأمػػر َكَىػػَذا

 :(4)ينشد  الزَّاِىد الفاعكس بف اْلحسف
 باإلخػػػػػػػػػػػكاف الخكاف فدعكتـ              زدتػػـ قد الَِّتي اأْللف َىِذه َما                 

                                                           

 (. 7766( ح )441/ ص10البييقي، شعب اإليماف، كتاب حسف الخمق، )ج (1)
، َحِكػيـٍ  َأُبك نا ُعَبْيٍد، ْبفُ  َأْحَمدُ  أنا َعْبَداَف، ْبفِ  َأْحَمدَ  ْبفُ  َعِميُّ  َأْخَبَرَناسند الحديث:                َكَأْخَبَرَنػا َحْرَمَمػُة، نػا اأْلَْنَصػاِرؼُّ

، َسِعيدٍ  َأُبك ، ْبفُ  َأْحَمدَ  َأُبك أنا اْلَماِليِنيُّ ِبيػعِ  َأُبػك نػا اأْلَْشػَعِث، ْبػفِ  ُسَمْيَمافَ  ْبفُ  هللاِ  َعْبدُ  نا َعِدؼٍّ  اْبػفُ  نػا: َقػااَل  َداُكَد، ْبػفُ  ُسػَمْيَمافُ  الرَّ
َثِني َكْىٍب،  .ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعفْ  َصاِلٍح، َأِبي َعفْ  َحاِزـٍ، َأِبي َعفْ  َصْخٍر، َأُبك َحدَّ

(، مػػف طريػػق َأُبػػي َبْكػػِر ْبػػُف ِإْسػػَحاَؽ، عػػف 59( ح )73/ ص1أخرجػػو الحػػاكـ فػػي مسػػتدركو )ج تخػػريج الحػػديث:            
ِ ْبػػُف َكْىػػٍب، عػػف َأُبػػي َصػػْخٍر، َعػػْف َأِبػػي َحػػ اِزـٍ، بػػو )بألفػػاظ َأْحَمػػَد ْبػػُف َيْحَيػػى ْبػػِف َرِزيػػٍف، عػػف َىػػاُركَف ْبػػُف َمْعػػُركٍؼ، عػػف َعْبػػِد َّللاَّ

 متقاربة(.
 كىػػك كىػب بػف هللا عبػد تابعػو صػدكؽ  زيػاد بػف حميػد صػػخر حسػف، فيػو أبػك الحػديث إسػناد اإلسػناد: الحكػـ عمػى           

ػْيَخْيِف، َكاَل »قاؿ عنو الحاكـ: . لغيره اً صحيح، فيصبح بذلؾ اإلسناد ثقات ركاتو كبقية، ثقة َىَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَمػى َشػْرِط الشَّ
ـْ ُيَخرَِّجاهُ  ـُ َلُو ِعمًَّة َكَل  (.328ك181انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص «.أَْعَم

َمِة َكاآْلَداِب، َباٌب ِفي َفْضِل اْلُحبِّ ِفي هللِا، )ج (2)  (.2567( ح )1988/ ص4مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اْلِبرِّ َكالصِّ
ـْ أََعزُّ ِمَف اْلِكْبِريِت اأَلحمر، ِإنما ُىَك َكَقْكلِ  (3) : أََعػزُّ ِمػْف َبػْيِض اأَلُنػكِؽ. َكُيَقػاُؿ: َذَىػٌب ِكْبِريػٌت َأؼ الِكْبِريُت: َمْعُركٌؼ، َكَقْكُلُي ـْ ِي

 (.130/ ص5َخاِلٌص. انظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج
 (.577/ ص3ابف الجكزؼ،  كشف المشكل مف الصحيحيف )ج (4)
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ْيطَ  َكاَل  اَل  َحًقا هللا ِفي                َأخا أصيره أحد لي َصحَّ  َما                    افػػالشَّ
مَّا َكجو،                 َلػػػوُ  َما كدادؼ َعف مكؿ ِإمَّا                   ػػافَكْجَيػػػ َلوُ  مف َكاِ 

، كابتغػػاء رضػػكانو، كطمعػػًا فػػي كعميػػو فػػإف الزيػػارة البػػد أف تكػػكف جميمػػة المقصػػد، كىػػك المحبػػًة فػػي هللا 
كأثبػػت فػػي جنانػػو، فكيػػف إذا اجتمػػع ذلػػؾ كمػػو مػػع مكاسػػاٍة بفقػػد عزيػػز  ال ريػػب أف ىػػذا أعظػػـ فػػي المثكبػػة، 

ثبػػاٌت لمقػػرب، فعػػف ُعَمػػرَ   ْبػػفِ ا الكاليػػة؛ ذلػػؾ ألف فيػػو تخفيػػٌف عػػنيـ، كمػػؤازرٌة ليػػـ، كفػػي ىػػذا إقػػراٌر بالحػػب، كا 
 اأْلَْنِبَيػاءُ  َيْغِبُطُيـُ  ُشَيَداءَ  َواَل  ِبَأْنِبَياَء، ُىـْ  َما أَلَُناًسا ّللاَِّ  ِعَبادِ  ِمفْ  ِإفَّ  : »النَِّبيُّ  َقاؿَ : َقاؿَ  ،اْلَخطَّاِب 
ػػَيَداءُ  ِ، َرُسػػكؿَ  َيػػا: َقػػاُلكا «َتَعػػاَلى  ّللاَِّ  ِمػػفَ  ِبَمَكػػاِنِيـْ  اْلِقَياَمػػِة، َيػػْوـَ  َوالشُّ ـْ  َمػػفْ  ُتْخِبُرَنػػا َّللاَّ  َقػػْوـٌ  ُىػػـْ  »: َقػػاؿَ  ُىػػ

ـ   َغْيرِ  َعَمى ّللاَِّ  ِبُروحِ  َتَحابُّوا ، َأْرَحا ـْ نَُّيـْ  َلُنوٌر، ُوُجوَىُيـْ  ِإفَّ  َفَوّللاَِّ  َيَتَعاَطْوَنَيا، َأْمَواؿ   َواَل  َبْيَنُي ، َعَمػى َواِ   ُنػور 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  اآْلَيةَ  َىِذهِ  َكَقَرأَ  «النَّاُس  َحِزفَ  ِإَذا َيْحَزُنوفَ  َواَل  النَّاُس، َخاؼَ  ِإَذا َيَخاُفوفَ  اَل 

 فطكبى لمف كانت ىذه صفاتو، كيا فكز مف كاف ىذا نعيمو.  (1) [62: يكنس ] چپ  پ  پ  ڀ 
 َرُسػػكؿُ  َقػػاؿَ : َقػػاؿَ  ، َعبَّػػاسٍ  اْبػػفِ  كيسػػتحب أف ُيمػػتمس لمزيػػارة أىػػل التقػػكػ، كأصػػحاب الصػػبلح، فَعػػفِ      
ػا َأْكَثػرَ  َتُزوَرَنػا َأفْ  َيْمَنُعػؾَ  َما »: ِلِجْبِريػلَ    َّللاَِّ  حب  خب  مب    ىب         يبجت  حت  خت  مت   چ : َفَنَزَلػْت  ،«َتُزوُرَنػا  ِممَّ

، كأىػػل التقػػكػ ىػػـ الػػذيف يخشػػكف ربيػػـ، كيرعػػكف اخػػكانيـ؛ ال يطيػػب ليػػـ (2) [64 :مػػريـ ] چىت  يت  جث  
عيٌش إال بسعادتيـ، كال يينأ ليـ باٌؿ إال بموزرتيـ، أعد هللا ليـ ما تقر بو نفكسيـ، كتتكؽ لو أركاحيػـ، لمػا 

أف  تجيش بو خكاطرىـ تجاه اخكانيـ، كمف ذلؾ دكاـ زيارتيـ، كتفقد أحكاليـ، كقػد كػاف مػف ىػدؼ النبػي 
 َعْمػِرك ْبػفِ  كالزيػارة، ليكػكف ليػـ تسػميًة كعكنػًا عمػى الثبػات، فعػف ُمَحمَّػدِ  ةيتفقد أسر الثكالى كاألرامل بػالمؤازر 

 ُحَمػلِ  ِمػفْ  ُسْبَحاَنوُ  ّللاَُّ  َكَساهُ  ِإالَّ  ِبُمِصيَبة ، َأَخاهُ  ُيَعزِّي  ُمْؤِمف   ِمفْ  َما »: َقػاؿَ  َأنَّوُ  عف النبي  َحْزـٍ  ْبفِ 

                                                           

 (. 3527( ح )288/ ص3أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب أبكاب اإلجارة، َباٌب ِفي الرَّْىِف )ج (1)
َثَناسند الحديث:              َثَنا: َقااَل  َشْيَبَة، َأِبي ْبفُ  َكُعْثَمافُ  َحْرٍب، ْبفُ  ُزَىْيرُ  َحدَّ  َأِبػي َعػفْ  اْلَقْعَقاِع، ْبفِ  ُعَماَرةَ  َعفْ  َجِريٌر، َحدَّ

 .اْلَخطَّابِ  ْبفَ  ُعَمرَ  َأفَّ  َجِريٍر، ْبفِ  َعْمِرك ْبفِ  ُزْرَعةَ 
(، مػف طريػق جعفػر بػف دمحم، عػف أبػك 14( ح )4/ ص1أخرجػو أبػك دمحم المقدسػي فػي جزئػو )ج الحػديث:تخريج            

 عف قيس بف الربيع، بو )بنحكه(. -كبلىما –غساف مالؾ بف إسماعيل كعاصـ بف عمي 
( 5423/ ص10، )ج 23360( ح5422/ ص 10كلو شكاىد مف حديث أبي مالؾ األشعرؼ أخرجو أحمد في "مسنده" )ج 

/ 3، )ج )3433( ح )290/ ص3ي فػػػػػػػػػػػػػػػػي "الكبيػػػػػػػػػػػػػػػػر" )جنػػػػػػػػػػػػػػػ، كالطبرا)23373( ح )5427/ ص10، )ج)23363(ح 
، كمػػػف  حػػػديث أبػػػي ىريػػػرة الدكسػػػي، أخرجػػػو ابػػػف حبػػػاف فػػػي "صػػػحيحو" )3435( ح )291/ ص3، )ج3434( ح290ص
 ، كغيرىما. )9455( ح )267/ ص 16، كالبزار في "مسنده" )ج)573( ح )332ص / 2)ج

 إسناده صحيح. الحكـ عمى اإلسناد:           
ُؿ ِإالَّ ِبػػَأْمِر َربِّػػَؾ َلػػُو َمػػا َبػػْيَف َأْيػػِديَنا َكَمػػا خَ  (2) ْمَفَنػػا{ ] مػػريـ: البخػػارؼ، صػػحيح البخػػارؼ، كتػػاب تفسػػير القػػرآف، َبػػاُب َُكَمػػا َنَتَنػػزَّ
 (.4731( ح )94/ ص6[، )ج64
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 َكُىػكَ  اْلَمَعػاِني، َتْجِسيـِ  َعَمى َمْبِنيّّ  َكَىَذا اْلَكَراَمِة، ِمفَ  ىي التي ُنِسَجْت  كىذه الُحَملٌ  (1) «اْلِقَياَمِة  َيْوـَ  اْلَكَراَمةِ 
، كمػػف التعزيػػة تفقػػده بالزيػػارة المطيفػػة التػػي تػػذكره بإليػػو الصػػبكر، كتصػػرؼ (2)َتَعػػاَلى  َّللاَُّ  ِإالَّ  َيْعَمُمػػوُ  اَل  َأْمػػرٌ 

الحػػزف عػػف القمػػب المحػػزكف، كال يكػػكف ذلػػؾ إال ممػػف عُمػػر قمبػػو اإليمػػاف، كسػػكف ركحػػو اإلحسػػاف، فكانػػت 
 المكدة الحانية، كالمكاساة السامية، ألجٍر مطمكب، كجزاٍء مرغكب. 

 
 .ـأو بالقياـ عمى تزويجي ـبالزواج مني ـ: مواساتيسابعال المطمب 

ػػػف األمػػػة، كتُػػػزاؿ الغمػػػة، كُتحفػػػع األنسػػػاب،        إف الػػػزكاج سػػػنة هللا فػػػي خمقػػػو، كسػػػتره لعبػػػاده، بػػػو ُتحصَّ
كُتكصل األرحاـ، كىك سبٌب لمكجكد، كشكٌر لممعبكد، كبو يكُثر الناس، كتتنكع األجناس، كقػد خاطػب النبػي 

 ج، فعػف عبػدهللا بػف مسػعكد الشباب فحػثَّيـ عمػى الػزكا  َالنَِّبػيِّ  َمػعَ  ُكنَّػا: َقػاؿ  َشػْيًئا، َنِجػدُ  الَ  َشػَباًبا 
ػَباِب، َمْعَشرَ  َيا »:  َّللاَِّ  َرُسكؿُ  َلَنا َفَقاؿَ   َوَأْحَصػفُ  ِلْمَبَصػرِ  َأَغػضُّ  َفِإنَّػوُ  َفْمَيَتػَزوَّْج  الَبػاَءةَ  اْسػَتَطاعَ  َمػفِ  الشَّ

ـِ َفَعَمْيوِ  َيْسَتِطعْ  َلـْ  َوَمفْ  ِلْمَفْرِج، ْو َبابَ  ، كقد َخصَّ (3) « ِوَجاءٌ  َلوُ  َفِإنَّوُ  ِبالصَّ  ُكُجكدُ  اْلَغاِلبَ  أِلَفَّ  ِباْلِخَطابِ  الشَّ
اِعي ُقكَّةِ  َكاِح، كما قاؿ ابف حجر  ِإَلى ِفيِيـْ  الدَّ  .(4)النِّ

ف مف جميل األخبلؽ كصالح األعماؿ أف نجعل مػف الػزكاج سػبيبًل إلػى تعميػق أكاصػر المحبػة بػيف       كا 
الناس، كتعزيز العبلقات االجتماعية بػيف الطبقػات؛ فػبل يطغػى القػكؼ عمػى الضػعيف، كال يتشػمت المعػافى 

        معػة، فقػد قػاؿ ابػف اسػحاؽ:عنػدما تػزكج أمنػا سػكدة بنػت ز  بالمكمكـ، كُيبيِّف ذلؾ كيؤكده: ما فعمػو النبػي 

ػػفْ  َكَكػافَ  »  َعْبػػدِ  ْبػػفِ  َعْمػػِرك ْبػػفُ  ُسػَمْيطُ : ُلػػَؤؼٍّ  ْبػػفِ  َعػػاِمرِ  َبِنػي ِمػػفْ  اْلَحَبَشػػةِ  ُمَيػػاِجَرةِ  ِإَلػػى اْلُمْسػِمِميفَ  ِمػػفَ  َخػػَرجَ  ِممَّ

                                                           

 (. 1601( ح )511/ ص1ًبا، )جابف ماجو، سنف ابف ماجو، كتاب الجنائز، َباُب َما َجاَء ِفي َثَكاِب َمْف َعزَّػ ُمَصا (1)
َثَناسػػند الحػػديث:              َثَنا: َقػػاؿَ  َشػػْيَبةَ  َأِبػػي ْبػػفُ  َبْكػػرِ  َأُبػػك َحػػدَّ َثِني: َقػػاؿَ  َمْخَمػػدٍ  ْبػػفُ  َخاِلػػدُ  َحػػدَّ  َمػػْكَلى ُعَمػػاَرَة، َأُبػػك َقػػْيٌس  َحػػدَّ
ثُ  َحْزـٍ، ْبفِ  َعْمِرك ْبفِ  ُمَحمَّدِ  ْبفِ  َبْكرِ  َأِبي ْبفَ  َّللاَِّ  َعْبدَ  َسِمْعتُ : َقاؿَ  اأْلَْنَصارِ  هِ  َعفْ  َأِبيِو، َعفْ  ُيَحدِّ  .َجدِّ

 (، بو )بألفاظ متقاربة(.287( ح )238/ ص1أخرجو عبد بف حميد في مسنده )ج تخريج الحديث:           
: إسناده حسف، كخالد بػف مخمػد صػدكؽ يتشػيع، كلػو أفػراد كمػا قػاؿ ابػف حجػر. انظػر: الجػرح الحكـ عمى اإلسناد           

تيػذيب  ،(163/ ص8تيػذيب الكمػاؿ )ج ،(462/ ص3الكامل في الضعفاء )ج( ، 354ص/ 3)ج كالتعديل البف أبي حاتـ
حجػر: فيػو لػيف، كقػاؿ ابػف (، كقيس أبا عمارة  كثقو الذىبي، كقاؿ ابػف 190( تقريب التيذيب  )ص531/ ص1)ج التيذيب

عدؼ سمعت ابف حماد يقكؿ : قاؿ البخارؼ : قيس أبك عمارة الفارسي مكلى سػكدة بنػت سػعد عػف عبػد هللا بػف أبػي بكػر بػف 
نما ىك حديث كاحد ، كلػيس الػذؼ يبػيف مػف الضػعف فػي الرجػل كصػدقو إذا  حـز فيو نظر ، كىذا الذؼ أشار إليو البخارؼ كا 

عرفػػة (، الكاشػػف فػي م89/ ص24)ج (، تيػذيب الكمػاؿ171/ ص7ر: الكامػػل فػي الضػػعفاء )جكاحػد.  انظػ كػاف لػو حػػديث
 (. قمت ثقة أخطأ في بعض حديثو.458)ص تقريب التيذيب ،(142/ ص2)ج مف لو ركاية في الكتب الستة

 (.486/ ص1انظر: السندؼ، حاشية السندؼ )ج (2)
، )جالبخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب النكاح، َباُب َمْف  (3) ـْ َيْسَتِطِع الَباَءَة َفْمَيُصـْ  (.5066( ح )3/ ص7َل
 (.108/ ص9ابف حجر، فتح البارؼ )ج (4)
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ػْكَرافُ  َكَأُخػكهُ  َعػاِمرٍ  ْبػفِ  َحَسػلِ  ْبػفِ  َماِلػؾِ  ْبػفِ  َنْصػرِ  ْبفِ  َكدِّ  َعْبدِ  ْبفِ  َشْمسِ  ػْكَرافِ  َكَمػعَ  َعْمػٍرك، ْبػفُ  السَّ  اْمَرَأتُػوُ  السَّ
ػْكَرافُ  َمػاتَ  َشػػْمٍس، َعْبػدِ  ْبػػفِ  َقػْيسِ  ْبػفِ  َزْمَعػػةَ  ِبْنػتُ  َسػْكَدةُ  ػػةَ  السَّ  « هللاِ  َرُسػػكؿُ  َعَمْيَيػا َفَخَمػػفَ  اْلِيْجػَرِة، َقْبػلَ  ِبَمكَّ

ـْ يتزكج النبي (1) أمنا سكدة طمعػًا فػي مػاؿ، أك رغبػًة فػي نكػاح، بػل ألنيػا مػف السػابقات الجمػيبلت،  ، فم
ـَ األنػيس، كخيػَر الجمػيس، أفضػل َمػفْ كاسػى،  كالسيدات النبيبلت، كالمياجرات العابدات، فكاف النبي  ِنْع

 مؤمنيف، فعفكخير َمْف سمَّى، كىذا ما حدث أيضًا مع أـ المؤمنيف زينب بنت خزيمة، كغيرىا مف أميات ال

َـّ  اْلِيبَلِليَّػػػةَ  ُخَزْيَمػػةَ  ِبْنػػتَ  َزْيَنػػبَ  َحْفَصػػةَ  َبْعػػػدَ  تَػػَزكَّجَ  ِإْسػػَحاَؽ أف النبػػي  اْبػػفِ   ِعْنػػػدَ  َقْبَمػػوُ  َكَكاَنػػْت  اْلَمَسػػاِكيِف، ُأ
 َمَنػاٍؼ، كقيػل: أنيػا َكاَنػْت  َعْبػدِ  ْبػفِ  اْلُمطَِّمػبِ  َعْبػدِ  ْبفِ  اْلَحاِرثِ  ْبفِ  الطَُّفْيلِ  َأِخيوِ  ِعْندَ  َأكْ  اْلَحاِرِث، ْبفِ  اْلُحَصْيفِ 

  .(2)ُأُحٍد  َيْكـَ  َعْنَيا َكُقِتلَ  َجْحٍش، ْبفِ  هللاِ  َعْبدِ  َتْحتَ  َكاَنْت  َأنََّيا اْلَحاِرِث، كقيل: ْبفِ  ُعَبْيَدةَ  َتْحتَ 
 

ف مف معالـ المكاساة الميمة أف نراعي حاؿ زكجات الشيداء كأبنائيـ كبناتيـ، كما أكثرىـ فػي بػبلد        كا 
 المسمميف، كذلؾ بالزكاج منيـ، أك اإلعانة عمى تزكيجيـ، فُيسدُّ فراغيـ، كُيأمَُّف حاليـ. 

ـ، كالسػػعي عمػػييـ كال يقػػف الحػػد عنػػد الػػزكاج مػػنيـ؛ بػػل عمينػػا أف نجتيػػد فػػي أف نسػػاىـ فػػي تػػزكيجي      
تمامػػًا لػػدينيـ، كمكاسػػاًة لمشػػاعرىـ، كتقػػديرًا لصػػبرىـ، فَعػػفْ   ليكػػكف ذلػػؾ تسػػميًة لمصػػابيـ، كحفظػػًا لحقػػكقيـ، كا 

ػػاِعي »: َقػػاؿَ  النَِّبػػيِّ  َعػػفِ  ،ُىَرْيػػَرَة  َأِبػػي  َأوِ  ّللاَِّ، َسػػِبيلِ  ِفػػي َكاْلُمَجاِىػػدِ  َوالِمْسػػِكيِف، اأَلْرَمَمػػةِ  َعَمػػى السَّ
ـِ ـِ المَّْيلَ  الَقاِئ اِئ اِعي ىك(3) «النََّياَر  الصَّ ، كممػا (4)اأْلَْرَمَمػَة  َيْنَفعُ  َما َتْحِصيلِ  ِفي َكَيِجيءُ  َيْذَىبُ  الَِّذؼ ، كالسَّ

ينفػػع المػػرأة فػػي دينيػػا كعرضػػيا كذريتيػػا بعػػد فقػػد َمػػْف يعكليػػا ىػػك أف نسػػعى إلػػى تزكيجيػػا إف كػػاف فػػي ذلػػؾ 
مصػػمحة شػػرعية؛ حتػػى تْسػػُكف نفسػػيا، كتسػػتقر مشػػاعرىا؛ ألف ىػػذا مػػف أصػػل خمقتيػػا، كمػػا ركػ عبػػدهللا بػػف 

                                                           

 (.3625( ح )1431/ ص3أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج (1)
َثَناسػػند الحػػديث:                ػػدُ  ثنػػا اْلَحَسػػِف، ْبػػفُ  َحِبيػػبُ  َحػػدَّ ػػدِ  ْبػػفُ  َأْحَمػػدُ  ثنػػا َيْحَيػػى، ْبػػفُ  ُمَحمَّ  ْبػػفُ  ِإْبػػَراِىيـُ  ثنػػا َأيُّػػكَب، ْبػػفِ  ُمَحمَّ
 .ِإْسَحاؽَ  ْبفِ  ُمَحمَّدِ  َعفْ  َسْعٍد،

إسناد الحديث حسف مرسل، ألف فيو دمحم بف يحيى، كأحمد بػف دمحم صػدكقاف، كبقيػة رجػاؿ  الحكـ عمى اإلسناد:             
 (.83ك  512االسناد ثقات. انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص

 (. 159/ ص3انظر: البييقي، دالئل النبكة )ج (2)
دُ  اْلَعبَّاسِ  َأُبك َأْخَبَرَنا: َقاؿَ  اْلَحاِفُع، هللاِ  َعْبدِ  َأُبك َأْخَبَرَنا سند الحديث:               َعْبػدِ  ْبػفُ  َأْحَمػدُ  َأْخَبَرَنػا: َقاؿَ  َيْعُقكبَ  ْبفُ  ُمَحمَّ
 ِإْسَحاَؽ. اْبفِ  َعفِ  ُبَكْيٍر، ْبفُ  ُيكُنُس  َأْخَبَرَنا: َقاؿَ  اْلَجبَّاِر،

إسػػناد الحػػديث حسػػف مرسػػل، ألف أحمػػد بػػف عبػػد الجبػػار ضػػعيف لكػػف سػػماعو مػػف السػػير  الحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:            
 (81صحيح، كبقية رجاؿ االسناد ثقات. انظر: تقريب التيذيب )ص

 (.5353( ح )62/ ص7البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب النفقات، َباُب َفْضِل النََّفَقِة َعَمى اأَلْىِل، )ج (3)
 (.499/ ص9انظر: ابف حجر،  فتح البارؼ )ج (4)
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. (1) « َعْنػػوُ  َتْسػػَتْغِني اَل  َوِىػػيَ  ِلَزْوِجَيػػا، َتْشػػُكرُ  اَل  اْمػػَرَأة   ِإَلػػى ّللاَُّ  َيْنُظػػرُ  اَل  » قػػاؿ: أف النبػػي  عمػػرك 

ٱ  چ  ككذلؾ الرجل، فإف الزكاج لو عفٌة كبياٌء، كُطْيٌر كنقاٌء، كستٌر ككجاٌء، كليذا قػاؿ هللا فػي كتابػو:

، [32 :النػػػػػػػػػكر] چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  
 عمػى الحياة امتداد بو ناط قد هللا ألف الحيكؼ؛ التككيف في عميقٌ  ميل كالمرأة الرجل بيف الفطرؼ  الميل فإف
ثارتػو يعػكد، ثػـ فتػرة يسػكف دائػـٌ  ميػلٌ  فيك فييا؛ اإلنساف ليذا الخبلفة كتحقيق األرض، ىذه  حػيف كػل فػي كا 
 األعصػػاب تعبػػت ىػذا يػػتـ لػـ فػػإذا الراحػة، عمػػى لمحصػكؿ المػػادؼ اإلفضػاء إلػػى بػو كتػػدفع عرامتػو مػػف تزيػد

كقد كاف الصحابة يتنافسكف، َمْف يتزكج بنساء الشيداء الذيف ترككا أزكاجيـ كأبنػاءىـ ليػذكدكا  .(2)المستثارة 
كف ذلػؾ شػرفًا كسػػباقًا، كفضػبًل كامتنانػػًا، فضػبًل عػػف ككنػو مكاسػػاًة  عػف حيػاض ديػػنيـ كأمػتيـ  كقػػد كػانكا يُعػػدُّ

عاتكة بنت زيد؛ ككانت امرأة حسػناء؛ فتزكجيػا عبػدهللا بػف لحاليـ، كتسكينًا آلالميـ، كمف ىؤالء الفضميات 
أبي بكر ككاف يحبيػا حبػًا شػديدًا، ثػـ تزكجيػا عمػر بػف الخطػاب، ثػـ تزكجيػا الزبيػر بػف العػكاـ، ثػـ تزكجيػا 

 . (3) «عاتكة  فميتزكج الشيادة أراد مف »الحسيف بف عمي، ككميـ قد قتمكا في سبيل هللا، حتى قالكا: 

دائـ الرعاية لَمْف فقدكا أحباءىـ، كترككا أعزاءىـ، سيما بتفقد أحكاليـ، كمف ذلؾ السؤاؿ  كاف النبي      
عػف زكاجػو فقػاؿ  عف زكاجيـ كحياتيـ، فيذا جابر بف عبدهللا الذؼ استشيد أبػكه يػـك أحػد، يسػألو النبػي 

 :«  ُْقْمػػتُ  «َجػػاِبُر   َيػػا َنَكْحػػتَ  َىػػل :، ـْ ـْ  َأِبْكػػًرا َمػػاَذا »: َقػػاؿَ  َنَعػػ ًبػػا   َأ ًبػػا، َبػػلْ  الَ : ُقْمػػتُ  «َثيِّ  َفَيػػالَّ  » َقػػاؿَ  َثيِّ
 َفَكِرْىػتُ  َأَخػَكاٍت، ِتْسػعَ  ِلػي ُكػفَّ  َبَنػاٍت، ِتْسػعَ  َكَتَرؾَ  ُأُحٍد، َيْكـَ  ُقِتلَ  َأِبي ِإفَّ  َّللاَِّ  َرُسكؿَ  َيا: ُقْمتُ  «ُتاَلِعُبَؾ  َجاِرَيةً 
، (4) َخْرَقػاءَ  َجاِرَيػةً  ِإَلْيِيفَّ  َأْجَمعَ  َأفْ  ، َكَتُقػكـُ  َتْمُشػُطُيفَّ  اْمػَرأَةً  َكَلِكػفِ  ِمػْثَمُيفَّ . كلعػل (5) «َأَصػْبَت  »: َقػاؿَ  َعَمػْيِيفَّ

                                                           

 (، 2771( ح )207/ ص2كتاب النكاح )ج –المستدرؾ عمى الصحيحيف  (1)
َثَنا َبْكُر ْبُف سند الحديث:               ، ثنػا ِإْسػَماِعيُل اْلَقاِضػي، ثنػا َشػاذُّ ْبػُف َفيَّػاٍض، ثنػا ُعَمػُر َحدَّ ِد ْبػِف َحْمػَداَف اْلَمػْرَكِزؼُّ ُمَحمَّ

ِ ْبِف َعْمٍرك. ، َعْف َقَتاَدَة، َعْف َسِعيِد ْبِف اْلُمَسيِِّب، َعْف َعْبِد َّللاَّ ـَ  ْبُف ِإْبَراِىي
(، عػػف دمحم بػػف المثنػػى، عػػف 9087( ح )240/ ص8الكبػػرػ )ج أخرجػػو النسػػائي فػػي السػػنف  تخػػريج الحػػديث:            

 الخميل بف عمر، عف عمر بف إبراىيـ، عف قتادة، عف الحسف، بو )بنحكه(.        
إسناده حسف، فيو عمر بف إبراىيـ كىك مقبكؿ، تابعو شعبة كىك ثقة. قاؿ عنو الحاكـ: "َىػَذا  الحكـ عمى اإلسناد:           

ْيَخْيِف ِإْف َحِفَظُو اْلَعبَّاُس، َفِإنِّي َسِمْعُت َأَبا َعِميٍّ َيُقكُؿ: اْلَمْحُفكُظ ِمْف َحػِديِث ُشػعْ َحِديٌث َصِحيٌح  َبَة ". انظػر: ابػف َعَمى َشْرِط الشَّ
 (.266( ك )ص410حجر، تقريب التيذيب، ص )ص

 (.2512/ ص4انظر: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف )ج (2)
 (.321 -320/ ص1ر المنثكر في طبقات ربات الخدكر )جانظر: زينب بنت عمي، الد (3)
 (.297/ص6( خرقاء: حمقاء جاىمة ال تحسف العمل كال تجربة ليا. الفسطبلني، إرشاد السارؼ، )ج(4

ُ َكِليُُّيَما كَ  -ِكَتاُب الَمَغاِزؼ  -صحيح البخارؼ  (5) ـْ َأْف َتْفَشبَل َكَّللاَّ ِل الُمْؤِمُنكَف{ َباُب ُِإْذ َىمَّْت َطاِئَفَتاِف ِمْنُك ِ َفْمَيَتَككَّ  َعَمى َّللاَّ
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ىػػذه تكػػكف تػػذكرة لمػػف ُكلػػكا أمػػكر المسػػمميف؛ أف يتقػػكا هللا فػػي رعايػػاىـ، كأف يتفقػػدكا أحػػكاليـ، كأف يقفػػكا عنػػد 
 سبب لمرزؽ، كمدد لمنصر. شؤكنيـ، سيما المكمكميف منيـ؛ فيـ

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 (.4052( ح )96/ ص5[ )ج122]آؿ عمراف: = 
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عفاء والمكموميف  المبحث الثاني: مواساة الضُّ
 بسبب المرض واإلصابة.
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عفاء مواساةاني: الث المبحث  واإلصابة.المرض  بسبب والمكموميف الضُّ
إف الػػدنيا دار بػػبلء، كالنػػاس فييػػا مخَتبػػركف ممحَّصػػكف، ككػػل بميػػة دكف الػػديف ىينػػة. كأقػػدار هللا كميػػا      

صابات تأخذ مف عػافيتيـ،  خير حتى لك رآىا الناس شرًا، كمف ىذه األقدار ما يصيب الناس مف أمراض كا 
قػاؿ:  رضي هللا عنيػا أف النبػي  كُتحد مف نشاطيـ، فيكفِّر هللا بيا السيئات كيرفع الدرجات، فعف عائشة

كقد ابتمى  (1) «َخِطيَئةً  ِبَيا َعْنوُ  َحطَّ  َأوْ  َدَرَجًة، ِبَيا للاُ  َرَفَعوُ  ِإالَّ  َفْوَقَيا َفَما َشْوَكة   ِمفْ  اْلُمْؤِمفَ  ُيِصيبُ  َما »
هللا بػػػذلؾ خيػػػر النػػػاس كىػػػـ األنبيػػػاء كالمرسػػػمكف، فكػػػانكا األسػػػكة لمػػػف بعػػػدىـ. كال شػػػؾ أف رعايػػػة الضػػػعفاء 

 كالمكمكميف ممف ُأصيبكا بمرض أك إصابة مف الطاعات العظيمة، كمكاساتيـ مف القربات الجميمة.   
 

 بالزيارة. ـمواساتي األوؿ: المطمب
إف الزيػػارة بػػاب كبيػػر لتعميػػق العبلقػػات االجتماعيػػة بػػيف النػػاس، كىػػي طريػػق لمتػػولف كالتعاضػػد بيػػنيـ،      

ّـّ أك مػػرض، كىػػذا مػػف اليػػدؼ النبػػكؼ، فقػػد كػػاف النبػػي  ّـّ أك غػػ يعػػكد أىمػػو كأصػػحابو  سػػيَّما لمػػْف أصػػابو ىػػ
ْيتُ : َقػاؿَ  َأَباَىػا، َأفَّ  َسػْعٍد، ِبْنػتِ  َعاِئَشػةَ  فَعفْ  الذيف أصابيـ مرض أك نزؿ بيـ ببلء، ػةَ  َتَشػكَّ  َشػِديًدا، َشػْكًكا ِبَمكَّ

ِ، َنِبيَّ  َيا: َفُقْمتُ  َيُعكُدِني، النَِّبيُّ  َفَجاَءِني نِّي َمااًل، َأْتُرؾُ  ِإنِّي َّللاَّ  ِبُثُمثَػيْ  َفُأكِصػي َكاِحػَدًة، اْبَنةً  ِإالَّ  َأْتُرؾْ  َلـْ  َكاِ 
ْصػفِ  َفُأكِصػي: ُقْمػتُ  «الَ »: َفَقػاؿَ  الثُُّمػَث  َكَأْتُرؾُ  َماِلي ْصػَف  َكَأْتػُرؾُ  ِبالنِّ  ِبالثُُّمػثِ  َفُأكِصػي: ُقْمػتُ  «الَ »: َقػاؿَ  النِّ
َـّ  «َكِثيػػرٌ  َوالثُُّمػػثُ  الثُُّمػػُث، »: َقػػاؿَ  الثُُّمثَػػْيِف  َلَيػػا َكَأْتػػُرؾُ  َـّ  َجْبَيِتػػِو، َعَمػػى َيػػَدهُ  َكَضػػعَ  ثُػػ  َكْجِيػػي َعَمػػى َيػػَدهُ  َمَسػػحَ  ثُػػ

َـّ  َكَبْطِني، َـّ  »: َقاؿَ  ُث  ِإَلػيَّ  ُيَخػاؿُ  ِفيَمػا - َكِبػِدؼ َعَمػى َبػْرَدهُ  َأِجػدُ  ِزْلتُ  َفَما «ِىْجَرَتوُ  َلوُ  َوَأْتِمـْ  َسْعًدا، اْشفِ  المَُّي
ػػػاَعِة  َحتَّػػػى - ِ  َرُسػػػكؿِ  َأْصػػػَحابِ  ِمػػػفْ  ، َكُىػػػكَ َماِلػػػٍؾ  ْبػػػفُ  ِعْتَبػػػافُ  ، كىػػػذا(2)السَّ ػػػفْ  َّللاَّ  ِمػػػفَ  َبػػػْدًرا َشػػػِيدَ  ِممَّ

 َكاَنػػتِ  َفػػِإَذا ِلَقػػْكِمي ُأَصػػمِّي َكَأَنػػا ،(3)َبَصػػِرؼ  َأْنَكػػْرتُ  َقػػدْ  َّللاَِّ  َرُسػػكؿَ  َيػػا: َفَقػػاؿَ  ، َّللاَِّ  َرُسػػكؿَ  َأتَػػى اأَلْنَصػػاِر قػػد
، َبْيِني الَِّذؼ الَكاِدؼ َساؿَ  اأَلْمَطارُ  ـْ ، َفُأَصمِّيَ  َمْسِجَدُىـْ  آِتيَ  َأفْ  َأْسَتِطعْ  َلـْ  َكَبْيَنُي ـْ  َأنَّؾَ  َّللاَِّ  َرُسكؿَ  َيا َكَكِدْدتُ  ِبِي
ِ  َرُسػكؿُ  َلوُ  َفَقاؿَ : َقاؿَ  ُمَصمِّى، َفَأتَِّخَذهُ  َبْيِتي، ِفي َفُتَصمِّيَ  َتْأِتيِني كىػذه  (4)..  «ّللاَُّ  َشاءَ  ِإفْ  َسَأْفَعلُ  »: َّللاَّ

 اً اإلجابة مف الفاضل لممفضكؿ فييا حض عمى زيارة المرضى كأىل االحتياجات الخاصػة؛ ألف فييػا تطييبػ
لمقمكب، كليس األمر مقتصر عمى صعيد أىل اإلسبلـ فقط، بل تعدػ ذلؾ إلى عيادة مف  اً لمنفكس، كتطبيب

 َفَمػِرَض، ، النَِّبػيَّ  َيْخػُدـُ  َيُيػكِدؼّّ  ُغػبَلـٌ  َكػافَ : َقاؿَ  ، َأَنسٍ  ليسكا عمى ديف اإلسبلـ رجاء إسبلميـ، فَعفْ 
                                                           

ػَمِة َكاآْلَداِب، َبػػاُب ثَػَكاِب اْلُمػْؤِمِف ِفيَمػػا ُيِصػيُبُو ِمػْف َمػػَرٍض، َأْك ُحػْزٍف،  (1) َأْك َنْحػِك َذِلػػَؾ مسػمـ، صػحيح مسػمـ، كتػػاب اْلِبػرِّ َكالصِّ
ْكَكِة ُيَشاُكَيا، )ج  (.2572( ح )1991/ ص4َحتَّى الشَّ

 (.5659( ح )118/ ص7الَيِد َعَمى الَمِريِض، )ج البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الَمْرَضى، َباُب َكْضعِ  (2)
 (.782/ ص4أراد بو ضعف بصره أك عماه. انظر: الكحراتي، مجمع بحار األنكار )ج (3)
 (.425( ح )92/ ص1البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الصبلة، باب المساجد في البيكت، )ج (4)
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ـْ  »: َلػوُ  َفَقػاؿَ  َرْأِسػِو، ِعْنػدَ  َفَقَعػدَ  َيُعكُدُه،  النَِّبيُّ  َفَأَتاهُ   َأَبػا َأِطػعْ : َلػوُ  َفَقػاؿَ  ِعْنػَدهُ  َكُىػكَ  َأِبيػوِ  ِإَلػى َفَنَظػرَ  ،«َأْسػِم
، ، الَقاِسـِ  ـَ  َدِليػلٌ  اْلَحػِديثِ  َكِفػي (1) «النَّػاِر  ِمفَ  َأْنَقَذهُ  الَِّذي لِلَِّ  الَحْمدُ  »: َيُقكؿُ  َكُىكَ   النَِّبيُّ  َفَخَرجَ  َفَأْسَم
مَّةِ  أَْىلِ  ِزَياَرةِ  َجَكازِ  َعَمى  .(2)اْلَمِريِض  َكِإْسبَلـِ  ِديِنيَّةٍ  َمْصَمَحةٍ  ُحُصكؿَ  ِبَذِلؾَ  َيْرُجك الزَّاِئرُ  َكافَ  إَذا الذِّ

لى العباد، كلقػد حثنػا نبينػا        عمػى عيػادة  كعيادة المرضى مف عظيـ العبادات التي تقرب إلى هللا كا 
ـِ َتِجػػبُ  َخْمػػٌس » : هللِا  َرُسػػكؿُ  َقػػاؿَ : َقػػاؿَ  ،ُىَرْيػػَرَة  َأِبػػي المرضػػى فَعػػفْ  ـِ، َردُّ : َأِخيػػوِ  َعَمػػى ِلْمُمْسػػِم ػػاَل  السَّ

َجاَبةُ  اْلَعاِطِس، َوَتْشِميتُ  ْعَوِة، َواِ  ، كىػذه العيػادة سػبب فػي زرع  (3)  «اْلَجَنػاِئزِ  َواتَِّبػاعُ  اْلَمػِريِض، َوِعَيػاَدةُ  الدَّ
ركح األخكة بيف المسمميف، كتضميد جراحػات المرضػى كالمصػابيف، كتػأليف قمػكب المحػزكنيف كالمكمػكميف، 
كىذا حق ثابت في ميثاؽ حقكؽ المسمميف، فضبل عما أعده هللا مف أجر، كما أعطػاه مػف نعػيـ، لمػف يعػكد 

 َلػـْ  اْلُمْسػِمـَ  َأَخػاهُ  َعػادَ  ِإَذا اْلُمْسػِمـَ  ِإفَّ  »: َقػاؿَ  ، لنَِّبػيِّ ا َعػفِ  ، مريضا أك مصابا، كما جاء عف َثْكَبافَ 
 ُمكَسػػى كال شػػؾ أف ىػػذا مقػػاـ رفيػػع، كمنػػاؿ قريػػب، كقػػد كرد أف َأبػػا (4) «َيْرِجػػعَ  َحتَّػػى اْلَجنَّػػةِ  ُخْرَفػػةِ  ِفػػي َيػػَزؿْ 

 َبػػلْ : ُمكَسػى َأُبػػك: َفَقػاؿَ  َزاِئػًرا  َأـْ  ِجْئػػتَ  أََعاِئػًدا: َعِمػػيّّ  َلػوُ  َفَقػاؿَ  ،َعِمػػيٍّ  ْبػفَ  اْلَحَسػػفَ  َعػادَ  اأْلَْشػَعِرؼَّ 
ِ  َرُسػكؿَ  َسػِمْعتُ : َعِمػيّّ  َفَقػاؿَ  َعاِئػًدا، ِجْئتُ  ، َأْلػفَ  َسػْبُعوفَ  َشػيََّعوُ  َبَكػًرا َمِريًضػا َعػادَ  َمػفْ  »: َيُقػكؿُ  َّللاَّ  َمَمػؾ 
فْ  اْلَجنَِّة، ِفي َخِريفٌ  َلوُ  َوَكافَ  ُيْمِسَي، َحتَّى َلوُ  َيْسَتْغِفرُ  ُكمُُّيـْ   ُكمُُّيػـْ  َمَمؾ   َأْلفَ  َسْبُعوفَ  َشيََّعوُ  َمَساءً  َعاَدهُ  َواِ 

ف العائد ال يػزاؿ فػي معيػة هللا حتػى يرجػع مػف (5) «اْلَجنَّةِ  ِفي َخِريفٌ  َلوُ  َوَكافَ  ُيْصِب َ  َحتَّى َلُو، َيْسَتْغِفرُ  . كا 
 آَدـَ  اْبػفَ  َيػا: اْلِقَياَمػةِ  َيػْوـَ  َيُقػوؿُ  َوَجلَّ  َعزَّ  للاَ  ِإفَّ  »: هللِا  َرُسكؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ، ُىَرْيَرةَ  َأِبي عيادتو، فَعفْ 

                                                           

ػػِبيِّ  البخػارؼ، صػػحيح البخػارؼ، كتػػاب الجنػائز، َبػػاُب ِإَذا (1) ػػِبيُّ َفَمػػاَت، َىػْل ُيَصػػمَّى َعَمْيػِو، َكَىػػْل ُيْعػَرُض َعَمػػى الصَّ ـَ الصَّ َأْسػَم
 (.1356( ح )94/ ص2اإِلْسبَلـُ، )ج

 (.77/ ص8الشككاني، نيل األكطار )ج (2)
ـِ،)ج (3) بَل ـِ َردُّ السَّ ـِ ِلْمُمْسِم  (.2162( ح )1704/ ص4مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب السبلـ، َباُب ِمْف َحقِّ اْلُمْسِم
َمِة َكاآْلَداِب، َباُب َفْضِل ِعَياَدِة اْلَمِريِض، )ج (4)  (.2568( ح )1989/ ص4مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اْلِبرِّ َكالصِّ
 (. 975( ح )277/ ص2ُد َعِميِّ ْبِف َأِبي َطاِلٍب َرِضَي هللُا َعْنُو، )جأحمد، مسند أحمد، ُمْسنَ  (5)

َثَناسػػند الحػػديث:              َثَنا َيِزيػػَد، ْبػفُ  َّللاَِّ  َعْبػػدُ  َحػػدَّ ـِ، َعػفِ  ُشػػْعَبُة، َحػػدَّ  ُمكَسػػى َأُبػػك َعػػادَ : َقػػاؿَ  َنػاِفٍع، ْبػػفِ  َّللاَِّ  َعْبػػدِ  َعػػفْ  اْلَحَكػػ
، ، ْبفَ  اْلَحَسفَ  اأْلَْشَعِرؼُّ . َفَقاؿَ  َعاِئًدا، ِجْئتُ  َبلْ : ُمكَسى َأُبك: َفَقاؿَ  َزاِئًرا  َأـْ  ِجْئتَ  أََعاِئًدا: َعِميّّ  َلوُ  َفَقاؿَ  َعِميٍّ  َعِميّّ

(،  مف طريق عبد هللا بػف نػافع بػو 117( ح )295/ ص1أخرجو أبك دمحم الفاكيي في فكائده )ج تخريج الحديث:           
( ح 260/ ص2، )ج)618( ح )238/ ص2)بألفػػػػاظ متقاربػػػػة(. كأخرجػػػػو الضػػػػياء المقدسػػػػي فػػػػي "األحاديػػػػث المختػػػػارة" )ج

 .         ، مف طريق أبي حياف التيمي بو)794( ح )408/ ص2، )ج)638( ح )260/ ص2، )ج)637)
فكل ركاتو ثقات إال عبد هللا بف نػافع فيػك صػدكؽ كمػا قػاؿ ابػف حجػر. انظػر: إسناده حسف، الحكـ عمى اإلسناد:           

. انظػػر ، فيصػػبح اإلسػػناد بػػذلؾ صػػحيحًا لغيػػره(، كقػػد تابعػػو أبػػك حيػػاف كىػػك ثقػػة عابػػد326ابػػف حجػػر، تقريػػب التيػػذيب، )ص
 .(590قريب التيذيب )صت
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 َمػِرَض  ُفاَلًنػا َعْبِدي َأفَّ  َعِمْمتَ  َأَما: َقاؿَ  اْلَعاَلِميَف، َربُّ  َوَأْنتَ  َأُعوُدَؾ  َكْيفَ  َربِّ  َيا: َقاؿَ  َتُعْدِني، َفَمـْ  َمِرْضتُ 
مػا داـ فػي  ثػـ إنػو يتقمػب فػي رحمػة هللا  (1).. "  ِعْنػَدُه  َلَوَجػْدَتِني ُعْدَتػوُ  َلػوْ  َأنَّػؾَ  َعِمْمػتَ  َأَمػا َتُعػْدُه، َفَمـْ 

 َلػـْ  َمِريًضػا، َعػادَ  َمػفْ  »: هللِا  َرُسػكؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ،هللِا  َعْبدِ  ْبفِ  َجاِبرِ  زيارتو، كما بقي إلى جانبو، فَعفْ 
ْحَمةِ  ِفي َيُخوُض  َيَزؿْ   . (2) «ِفيَيا اْغَتَمَس  َجَمَس  َفِإَذا َيْجِمَس، َحتَّى الرَّ

كمما ينبػو إليػو فػي ىػذا المقػاـ أف نراعػي حػاؿ المػريض أك المصػاب؛ فيجػب اختيػار الكقػت المناسػب       
ف عميػػو مصػػاب و، لمزيػػارة لػػئبل نثقػػل كاىمػػو، ثػػـ نطمػػئف عػػف حالػػو بمػػا ال يسػػيء إليػػو أك يجػػرح مشػػاعره، كنيػػكِّ

كنػػزرع فػػي قمبػػو األمػػل، كأف ال نقنطػػو مػػف رحمػػة هللا، ثػػـ نكثػػر مػػف الػػدعاء لػػو، كرقيتػػو بمػػا سػػف مػػا أمكػػف، 
كلنخفف الزيارة ما استطعنا إلى ذلؾ سبيبل إال إذا احتاج المريض أف ُيمكث عنده؛ فالجمكس عنػده كالمكػث 

 خير، كلنقمل السؤاؿ، كلنطمب منيـ الدعاء. 

 بالدعاء. ـمواساتي الثاني: المطمب

الػػدعاء درع حصػػيف، لمػػْف أخمػػص النيػػة، كأيقػػف اإلجابػػة، كىػػك يفػػتح مػػف األبػػكاب مػػا ال يفػػتح بسػػكاه.      
كالمريض الذؼ ابتبله هللا ببمية يؤنسو مؤازرة النػاس لػو، كتكثيػف الػدعاء لػو؛ فييػكف عميػو مصػابو، كتخفَّػف 

 لغيب. عنو آالمو، سكاء كاف الدعاء لو عند زيارتو أك كاف في ظير ا

أمػػػا عنػػػد زيارتػػػو فيكػػػكف الػػػدعاء أثبػػػت لقمبػػػو، كأصػػػبر لنفسػػػو، كأرجػػػى لعافيتػػػو لينشػػػط لمطاعػػػة، كيقػػػكػ      
 ِمػػفْ  َمػػا »: َقػػاؿَ  َأنَّػوُ   النَِّبػػيِّ  َعػػفِ  ، َعبَّػػاسٍ  اْبػفِ  لمعبػادة، كمػػف السػػنة الػػدعاء عنػد زيػػارة المػػريض، فَعػػفِ 

ـ   َعْبػػد   ـِ الَعػػْرشِ  َربَّ  الَعِظػػيـَ  ّللاََّ  َأْسػػَأؿُ : َمػػرَّات   َسػػْبعَ  َفَيُقػػوؿَ  َأَجُمػػوُ  َيْحُضػػْر  َلػػـْ  َمِريًضػػا َيُعػػودُ  ُمْسػػِم  َأفْ  الَعِظػػي
                                                           

َمِة َكاآْلَداِب، َباُب َفْضِل ِعَياَدِة اْلَمِريِض، )ج (1)  (. 2569( ح )1990/ ص4مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اْلِبرِّ َكالصِّ
 (. 14260( ح )162/ ص22أحمد، مسند أحمد، مسند جابر بف عبد هللا، )ج (2)

َثَناسند الحديث:              .َّللاَِّ  َعْبدِ  ْبفِ  َجاِبرِ  َعفْ  َثْكَباَف، ْبفِ  اْلَحَكـِ  ْبفِ  ُعَمرَ  َعفْ  َجْعَفٍر، ْبفِ  اْلَحِميدِ  َعْبدِ  َعفْ  ُىَشْيـٌ، َحدَّ
( ، كأخرجو ابف حباف في 10834( ح )443/ ص2أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )ج تخريج الحديث:          

، كالبييقي في "سننو الكبير" )1299( ح )350/ ص1، كالحاكـ في "مستدركو" )ج)2956( ح )222/ ص7"صحيحو" )ج
/ 7، كابف أبي شيبة في "مصنفو" )ج)14481( ح )3015/ ص6في "مسنده" )ج ، كأحمد)6679( ح )380/ ص 3)ج
 .(بألفاظ متقاربة)، بو، كميـ )10939( ح )104ص

إسناده حسف، كأما ىشيـ ثقة ثبت كثير التدليس كاإلرساؿ الخفي كما قاؿ ابف حجر ) فقد  الحكـ عمى اإلسناد:          
بف جعفر، كمداره عميو كىك صدكؽ، كقد صرح بالسماع عند ابف حباف في صحيحو. قاؿ ابف عبد ركػ عف عبد الحميد 

البر: حديث محفكظ عف النبي ل مف حديث جابر حديث مدني صحيح. انظر: التمييد لما في المكطأ مف المعاني 
 (.333(، كابف حجر، تقريب التيذيب )ص 47كابف حجر، طبقات المدلسيف )ص (، 273/ ص24)ج كاألسانيد:
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 أك لػػذلؾ العمػػة يطمػػب أف ألحػػد فمػػيس النبػػكة، أسػػرار كتحديػػد العػػدد بسػػبعة ىػػذا مػػف (1) «ُعػػوِفيَ  ِإالَّ . َيْشػػِفَيؾَ 
 َكػػافَ : َقاَلػْت  َعْنَيػػا َّللاَُّ  َرِضػيَ  َعاِئَشػَة، كَعػػفْ  (2 ) الشػارع عػف يػػرد عػدد فػي كػػل كىكػذا السػػبب، عػف يبحػث
ذُ  النَِّبػػيُّ  ، ُيَعػػكِّ ـْ ػػاِفي، َأْنػػتَ  َواْشػػفِ  النَّػػاِس، َربَّ  الَبػػاَس  َأْذِىػػِب »: ِبَيِميِنػػوِ  َيْمَسػػُحوُ  َبْعَضػػُي  ِإالَّ  ِشػػَفاءَ  الَ  الشَّ
 لػو كأصػمح لمعبػد أفضػل الجسػـ فػي عافيػة فػي هللا إلػى ، ذلػؾ أف الرغبػة(3) «َسَقًما ُيَغاِدرُ  الَ  ِشَفاءً  ِشَفاُؤَؾ،

، كعميػو فػإف الػذؼ سػبق (4)عمميـ  مف بالشفاء لممرضى يدعك كاف  أنو كذلؾ الببلء، في إليو الرغبة مف
 مػا قػاؿ مريضا عاد  إذا كاف أنو كذلؾ بالشفاء، لمعميل دعاء كاف ما بكل الرقية جكاز عمى كاضح بياف

ذا العمل، أىل بيا يرقي التي رقيتو كانت كتمؾ سمف،  ما كل فمثمو بالشفاء لمعميل كمسألة دعاء ذلؾ كاف كا 
، (5)بػو  بػأس ال أنػو فػي الشػفاء لمعميػل ربػو الراقػي مػف كمسػألة ، دعػاء كػاف إذا رقيػة مػف عمة ذا بو يرقى

ػدُ  َيػا: َفَقاؿَ   النَِّبيَّ  َأَتى ِجْبِريلَ  َأفَّ  ،اْلُخْدِرؼِّ  َسِعيدٍ  كلقد ركػ َأِبك ـْ  »: َفَقػاؿَ  اْشػَتَكْيَت  ُمَحمَّ : َقػاؿَ  «َنَعػ
ـِ » ، َعْيفِ  َأوْ  َنْفس   ُكلِّ  َشرِّ  ِمفْ  ُيْؤِذيَؾ، َشْيء   ُكلِّ  ِمفْ  َأْرِقيَؾ، للاِ  ِباْس ـِ َيْشِفيؾَ  للاُ  َحاِسد   «َأْرِقيَؾ  للاِ  ِباْس

                                                           

ِ َصمَّى  (1) بِّ َعْف َرُسكِؿ َّللاَّ ، )جالترمذؼ، سنف الترمذؼ، كتاب َأْبَكاُب الطِّ ـَ ُ َعَمْيِو َكَسمَّ  (.2083( ح )410/ص4َّللاَّ
َثَناسند الحديث:             َثَنا: َقاؿَ  الُمَثنَّى ْبفُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ ػدُ  َحػدَّ َثَنا: َقػاؿَ  َجْعَفػرٍ  ْبػفُ  ُمَحمَّ : َقػاؿَ  َخاِلػٍد، َأِبػي َيِزيػدَ  َعػفْ  ُشػْعَبُة، َحػدَّ
ُث، َعْمٍرك ْبفَ  الِمْنَياؿَ  َسِمْعتُ   َعبَّاٍس. اْبفِ  َعفْ  ُجَبْيٍر، ْبفِ  َسِعيدِ  َعفْ  ُيَحدِّ

(، بػػػو )بمثمػػػو( . أخرجػػػو ابػػػف حبػػػاف فػػػي 2137( ح )40/ ص4أخرجػػػو أحمػػػد فػػػي مسػػػنده )ج تخػػػريج الحػػػديث:          
( ، مػف طريػق عبػد ربػو بػف 1273( ح )342/ ص 1(، كالحاكـ في "مسػتدركو" )ج2975( ح )240/ ص 7"صحيحو" )ج

( مػػف طريػػق ميسػػرة بػػف حبيػػب بػػو 395( ح )369/ ص10كغيػػرىـ، كالضػػياء المقدسػػي فػػي المختػػارة )ج (بنحػػكه)سػػعيد بػػو 
 .(نحكه)ب

 كقػػاؿ الػػرازؼ، حػػاتـ أبػػك  كثقػػو: فيػػو مختمػػف خالػػد أبػػك يزيػػد إال ثقػػات ركاتػػو ألف حسػػف إسػػناده الحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:         
 ، صػالحة أحاديث لو: عدؼ ابف كقاؿ النسائي، قاؿ ككذلؾ.  بأس بو ليس:  معيف بف يحيى عف الدارمي، سعيد بف عثماف
:  المعرفػة في البييقي كقاؿ يدلس، ككاف كثيراً  يخطئ صدكؽ : حجر ابف كقاؿ حديثو، يكتب لينو مع أنو إال ليف حديثو كفي
 صػدكؽ  ىػك: قمػت المدلسػيف مػف الثالثػة الطبقػة فػي حجر ابف كذكره كغيرىما كالبخارؼ  حنبل بف أحمد قتادة مف سماعو أنكر

َحػػِديٌث قػػاؿ الترمػػذؼ: " َىػػَذا َحػػِديٌث َحَسػػٌف َغِريػػٌب اَل َنْعِرُفػػُو ِإالَّ ِمػػْف َحػػِديِث الِمْنَيػػاِؿ ْبػػِف َعْمػػٍرك". كقػػاؿ الحػػاكـ: َىػػَذا  .مػػدلس
ـْ ُيَخرَِّجاُه . انظر: تاريخ الدارمي )ص ، تيػذيب (273/ ص 33لكماؿ: )ج(،  تيذيب ا228َصِحيٌح َعَمى َشْرِط اْلُبَخاِرؼِّ ، َكَل

/ 1(، تحفػػة التحصػيل فػػي المراسػػيل: )ج48(، طبقػات المدلسػػيف )ص636تقريػػب التيػػذيب )ص  ،(515/ ص4التيػذيب )ج
(. كأمػا بالنسػبة لتدليسػو فقػد صػرح 335كقد تكبع مف قبل عبد ربو بف سعيد كىك ثقة انظر: تقريب التيذيب )ص. (605ص

 (.7584ح )(213/ ص4بالسماع عند الحاكـ )ج
 (.247/ ص5انظر: المباركفكرؼ، مرعاة المفاتيح )ج (2)
، َباُب َمْسِح الرَّاِقي الَكَجَع ِبَيِدِه الُيْمَنى، )ج (3) بِّ  (.5750( ح )134/ ص7البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الطِّ
 (.325/ ص27انظر: ابف الممقف، التكضيح لشرح الجامع الصحيح )ج(4)
 (.496/ ص27المصدر السابق )ج (5)
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 ِفيػوِ  ُقػِبَض  الَّػِذػ َمَرِضػوِ  ِفػى َنْفِسػوِ  َعَمػى َيْنِفػثُ  َكػافَ   النبيَّ  َأفَّ  - عنيا هللا رضى - كما ركت َعاِئَشةُ  (1)
َذاِت، ػػا ِبػػاْلُمَعكِّ ، َعَمْيػػوِ  َأْنِفػػثُ  َأَنػػا ُكْنػػتُ  َثُقػػلَ  َفَممَّ  َكػػافَ  َكْيػػفَ  ِشػػَيابٍ  اْبػػفَ  َفَسػػَأْلتُ . ِلَبَرَكِتَيػػا َنْفِسػػوِ  ِبَيػػدِ  َفَأْمَسػػحُ  ِبِيػػفَّ

َـّ  َيَدْيِو، َعَمى َيْنِفثُ  َقاؿَ  َيْنِفثُ   تعػالى بػا اسػتعاذة بػالمعكذات ، كعميػو فػإف االسػترقاء(2)َكْجَيػُو  ِبِيَمػا َيْمَسػحُ  ُث
 ككسكسػػتو، الشػػيطاف شػػر كمػػف الحاسػػد، شػػر كمػػف السػػحر، فػػى النفاثػػات شػػر كمػػف خمػػق، مػػف كػػل شػػر مػػف
 أصػل الحػديث كىػذا بيمػا، يسػترقي السػبلـ عميػو كػاف كلػذلؾ المكركىات، أكثر تعـ الدعاء مف جكامع كىذه
، كتجمػػع تمػػؾ المعػػاني السػػابقة كغيرىػػا سػػكرة الفاتحػػة، كالتػػي (3)كصػػفاتو  كأسػػمائو هللا بكتػػاب إال ُيسػترقي أال

 َفَمػػا َكَمَنػػاِفعَ  َخػػَكاصَّ  اْلَكػػبَلـِ  ِلػػَبْعضِ  َأفَّ  َثَبػػتَ  ِإَذا »، كقػػد قػػاؿ ابػػف القػػيـ: ىػػي أعظػػـ سػػكرة فػػي كتػػاب هللا 
َـّ  اْلَعػػاَلِميفَ  َربِّ  ِبَكػػبَلـِ  الظَّػػفُّ  ِنَيا ِمْثُمَيػػا اْلُكتُػػبِ  ِمػػفَ  َغْيػػِرهِ  َكاَل  اْلُقػػْرآفِ  ِفػػي َيْنػػِزؿْ  َلػػـْ  الَِّتػػي ِباْلَفاِتَحػػةِ  ثُػػ  َجِميػػعَ  ِلَتَضػػمُّ
  النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمفْ  َناًسا َأفَّ   الُخْدِرؼِّ  َسِعيدٍ  َأِبك ، كالرقية فييا ثابتة، لما ركػ (4) « اْلِكَتاِب .. َمَعاِني
، َفَمـْ  الَعَربِ  َأْحَياءِ  ِمفْ  َحيٍّ  َعَمى َأَتْكا ـْ  َدَكاءٍ  ِمفْ  َمَعُكـْ  َىلْ : َفَقاُلكا ُأكَلِئَؾ، َسيِّدُ  ُلِدغَ  ِإذْ  َكَذِلَؾ، ُىـْ  َفَبْيَنَما َيْقُركُى
اِء، ِمفَ  َقِطيًعا َلُيـْ  َفَجَعُمكا ُجْعبًل، َلَنا َتْجَعُمكا َحتَّى َنْفَعلُ  َكالَ  َتْقُركَنا، َلـْ  ِإنَُّكـْ : َفَقاُلكا َراٍؽ  َأكْ   ِبُأِـّ  َيْقَرأُ  َفَجَعلَ  الشَّ

اِء، َفَأَتْكا َفَبَرأَ  َكَيْتِفُل، ُبَزاَقوُ  َكَيْجَمعُ  الُقْرآِف، : َكَقػاؿَ  َفَضػِحؾَ  َفَسػَأُلكهُ  ، النَِّبػيَّ  َنْسَأؿَ  َحتَّى َنْأُخُذهُ  الَ : َفَقاُلكا ِبالشَّ
ـ   ِلي َواْضِرُبوا ُخُذوَىا ُرْقَيٌة، َأنََّيا َأْدَراؾَ  َوَما » ، كعميػو فإنػو مػف المسػتحب عنػد زيػارة المػريض أف (5) «ِبَسػْي

نرقيػػػو بفاتحػػػة الكتػػػاب كالمعػػػكذات، كأف نكثػػػر مػػػف الػػػدعاء لػػػو رجػػػاء شػػػفاء هللا لػػػو، كذلػػػؾ ممػػػا يسػػػمِّي فػػػؤاده، 
 كيخفِّف مصابو. 

  كَؿ هللاِ ػػػػػػَأفَّ َرسُ  اىبًل، كما عف أنسػػػػػػػػالمريض بذلؾ كأف ُيعمَّـ إف كاف جر ػػػػػػػػػػػػأف يذككيستحب       
َىْل ُكْنَت َتْدُعو ِبَشْيء  َأْو ":  ِمْثَل اْلَفْرِخ َفَقاَؿ َلُو َرُسكُؿ هللاِ  ارَ ػػػػػػػػػػػػػػػػاَد َرُجبًل ِمَف اْلُمْسِمِميَف َقْد َخَفَت َفَص ػػػػػػػػعَ 

ْنَيا "َتْسَأُلُو ِإيَّاُه  ْمُو ِلي ِفي الدُّ َـّ َما ُكْنَت ُمَعاِقِبي ِبِو ِفي اآْلِخَرِة َفَعجِّ ـْ ُكْنُت َأُقكُؿ : المَُّي كُؿ ػػػػػػػػػػَفَقاَؿ َرسُ  َقاَؿ : َنَع
َـّ   ،ُسْبَحاَف للِا اَل ُتِطيُقُو َأْو اَل َتْسَتِطيُعوُ ":  هللاِ  ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َأَفاَل ُقْمَت: المَُّي آِتَنا ِفي الدُّ
(6)" اِر  َقاَؿ : َفَدَعا للَا َلُو َفَشَفاهُ ػػػػػػا َعَذاَب النَّ ػػػػَوِقنَ 

.   
                                                           

َقى، )ج (1) بِّ َكاْلَمَرِض َكالرُّ ـِ، َباُب الطِّ بَل  (.2186( ح )1718/ ص4مسمـ، صحيح مسمـ،  كتاب السَّ
، َباٌب ِفي الَمْرأَِة َتْرِقي الرَُّجَل، )ج (2) بِّ  (.5751( ح )134/ ص7البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الطِّ
 (.427/ ص9انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ )ج (3)
 (.198/ ص10ابف حجر، فتح البارؼ )ج (4)
َقى ِبَفاِتَحِة الِكَتاِب، )ج (5) ، َباُب الرُّ بِّ  (.5736( ح )131/ ص7البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الطِّ

ْنَيا،)جمسػػمـ، صػػحيح مسػػمـ، كتػػاب الػػذكر كالػػدعاء كالتكبػػة كاالسػػتغفار، َبػػاُب َكرَ (6)  َعاِء ِبَتْعِجيػػِل اْلُعُقكَبػػِة ِفػػي الػػدُّ / 4اَىػػِة الػػدُّ
 (.2688(ح )2068ص
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ف لـ ُيتمكف مف الزي      ل إلى ػػػػػػػػػدؽ في األخكة، كسبيػػػػػػارة، فإف الدعاء يككف في ظير الغيب، كىذا صػػػػػكا 
 وُ ػػػػػػػػَتْحتَ  اَنْت ػػػػػػػػػػػػَككَ  ،-َصْفَكافَ  ْبفِ  هللاِ  َعْبدِ  اْبفُ  َكُىكَ  -  َصْفَكافَ  اء، فَعفْ ػػػػابة الدعػػػػػػػػػػػػكسبب في إجالكفاء، 
ْرَداُء، ، َقِدْمتُ : َقاؿَ  الدَّ ـَ ا ْرَداءِ  َأَبا َفَأَتْيتُ  الشَّ َـّ  َكَكَجْدتُ  َأِجْدهُ  َفَمـْ  َمْنِزِلِو، ِفي الدَّ ْرَداِء، ُأ  اْلَحجَّ  دُ ػػػػػػػػػَأُتِري: َفَقاَلْت  الدَّ
، ـَ ،: َفُقْمتُ  اْلَعا ـْ ـِػػاْلُمسْ  اْلَمْرءِ  َدْعَوةُ » : َيُقكؿُ  َكافَ   النَِّبيَّ  َفِإفَّ  ِبَخْيٍر، َلَنا هللاَ  َفاْدعُ : َقاَلْت  َنَع  ِبَظْيرِ  أِلَِخيوِ  ِم
لٌ  َمَمؾٌ  َرْأِسوِ  ِعْندَ  ُمْسَتَجاَبٌة، اْلَغْيِب  ، أِلَِخيوِ  َدَعا ُكمََّما ُمَوكَّ لُ  اْلَمَمؾُ  َقاؿَ  ِبَخْير   «ل  ػػػػػػػػِبِمثْ  َوَلؾَ  آِميفَ : ِبوِ  اْلُمَوكَّ

 اء مبلزماً ػػػػػػػ، فاألخكَّة تقتضي أف يشعر األخ بأخيو؛ فيفرح لفرحو، كيتألـ أللمو، كمف ذلؾ أف يككف الدع(1)
 النَِّبيَّ  َسِمْعتُ : اَلْت ػػػػػػػػػػقَ  َيا،ػػػػػػػَعنْ  َّللاَُّ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  لو في كل األحكاؿ، كذلؾ ألف األركاح جنكد مجندة، فَعفْ 

،  ُكىذه األركاح (2) «َمفَ اْختَ  ِمْنَيا َتَناَكرَ  َوَما اْئَتَمَف، ِمْنَيا َتَعاَرؼَ  َفَما ُمَجنََّدةٌ  ُجُنودٌ  اأَلْرَواحُ »: كؿُ ػػػػػػػػػػػػػػَيق ،
تزداد سعدًا، كتتؤلأل ضياًء عندما يككف الدعاء أنيسيا، كالكفاء رفيقيا، تحفع حقكؽ أقرانيا، فيكبر عند هللا 

 شأنيا، كُيرفع عنده قدرىا.  

 .ـبالقياـ عمى معالجتي ـالثالث: مواساتي المطمب

إف مػػػف صػػػكر مكاسػػػاة المرضػػػى أف نجتيػػػد مػػػا أمكػػػف بالقيػػػاـ عمػػػى عبلجيػػػـ، أك أف نسػػػاىـ فػػػي ذلػػػؾ،      
      :َقػػاؿَ   النَِّبػػيِّ  َعػػفِ  ، ُعَمػػرَ  ْبػػفِ  َّللاَِّ  َعْبػػدِ  فػػاإلخكة تتكافػػأ بيػػنيـ الػػدماء، كتتسػػاكػ بيػػنيـ الجػػركح، فَعػػفْ 

ـِ َأُخو الُمْسِمـُ  »  َعفْ  َفرَّجَ  َوَمفْ  َحاَجِتِو، ِفي ّللاَُّ  َكافَ  َأِخيوِ  َحاَجةِ  ِفي َكافَ  َوَمفْ  ُيْسِمُمُو، َوالَ  َيْظِمُموُ  الَ  الُمْسِم
ـ   ـِ ُكُرَباتِ  ِمفْ  ُكْرَبةً  َعْنوُ  ّللاَُّ  َفرَّجَ  ُكْرَبًة، ُمْسِم ، (3) « «الِقَياَمػةِ  َيػْوـَ  ّللاَُّ  َسػَتَرهُ  ُمْسػِمًما َسػَترَ  َوَمفْ  الِقَياَمِة، َيْو

. كمػف حاجػات المسػمميف التػي (4)فإف المسمـ درع أخيو المسمـ، ال يسػممو لمصػيبة تعتريػو، أك أذػ يصػيبو 
تكجب معية هللا لمعبػد القيػاـ عمػى عبلجيػـ سػيَّما إف كػانكا محتػاجيف لػذلؾ، كىػي صػدقة تػدَّخر لػو عنػد هللا، 

  ، عف النَِّبيِّ اأَلْشَعِرؼِّ  ُمكَسى َأِبي تنفعو في الدنيا كاآلخرة، إذا ما ُعقدت النية، كصدقت الطكية، فعف
ـ   ُكلِّ  َعَمى »: أنو قػاؿ ؽُ  َنْفَسػوُ  َفَيْنَفػعُ  ِبَيَدْيػوِ  َفَيْعَمػلُ  »: َقػاؿَ  َيِجػْد  َلػـْ  َفػِإفْ : َقػاُلكا «َصػَدَقة ُمْسػِم  «َوَيَتَصػدَّ

                                                           

َعاِء ِلْمُمْسػػػِمِميَف ِبَظْيػػػرِ  (1) َعاِء َكالتَّْكَبػػػِة َكااِلْسػػػِتْغَفار، َبػػػاُب َفْضػػػِل الػػػدُّ ْكِر َكالػػػدُّ / 4اْلَغْيػػػِب، )ج مسػػػمـ، صػػػحيح مسػػػمـ، كتػػػاب الػػػذِّ
 (.2733( ح )2094ص
 (.3336( ح )133/ ص4حيح البخارؼ، ِكَتاُب َأَحاِديِث اأَلْنِبَياِء، َباٌب: اأَلْرَكاُح ُجُنكٌد ُمَجنََّدٌة،)جالبخارؼ، ص (2)
ـَ َكاَل ُيْسػػػِمُمُو، )ج (3) ـُ الُمْسػػػِم ـُ الُمْسػػػِم ـِ َكالَغْصػػػِب، َبػػػاٌب: اَل َيْظِمػػػ ( ح 128/ ص3البخػػػارؼ، صػػػحيح البخػػػارؼ، ِكتَػػػاب الَمَظػػػاِل
(2442.) 

 (.97/ ص5ابف حجر، فتح البارؼ )جانظر:  (4)
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 َفَيػْأُمرُ  »: َقػاؿَ  َيْفَعػْل  َلػـْ  َفػِإفْ : َقػاُلكا «الَمْمُيوؼَ  الَحاَجةِ  َذا َفُيِعيفُ  »: َقاؿَ  َيْفَعْل  َلـْ  َأكْ  َيْسَتِطعْ  َلـْ  َفِإفْ : َقاُلكا
رِّ  َعفِ  َفُيْمِسؾُ  »: َقاؿَ  َيْفَعْل  َلـْ  َفِإفْ : َقاؿَ  «ِباْلَمْعُروؼِ  »: َقاؿَ  َأكْ  «ِبالَخْيرِ    .(1) «َصَدَقةٌ  َلوُ  َفِإنَّوُ  الشَّ

ف مػػف اإليمػػاف أف يتػػذكر المػػرء نعمػػة هللا عميػػو مػػف صػػحة كعافيػػة، فػػي الكقػػت الػػذؼ فيػػو كثيػػر مػػف       كا 
النػػاس قػػد ابػػتبلىـ هللا بمػػرض أك اصػػابة، كىػػذا مػػف اعانػػة ذؼ الحاجػػة؛ فتكػػكف لػػو صػػدقة جاريػػة تنفعػػو بعػػد 

ذا كانت اإلعانة لمرجل عمى دابتو يحممو عمييا فمو بيا صدقة، كىػذا فػي ميػز  اف النػاس أمػر ىػيف، مماتو. كا 
 فما باؿ الذؼ يداكؼ المريض، كيقف عمى عبلجػو ، ال ريػب أف ىػذا أشػق.  كعػف أبػي ىريػرة أف النبػي 

ُجلَ  َوُتِعيفُ »  قػاؿ: . كىػذه الصػدقات (2) «َصَدَقٌة  َمَتاَعوُ  َعَمْيَيا َلوُ  َتْرَفعُ  َأوْ  ، َعَمْيَيا َفَتْحِمُموُ  ، َدابَِّتوِ  ِفي الرَّ
، يكػػكف فييػػا مػػف األثػػر الجميػػل، مػػا يسػػد هللا بػػو العثػػرات، كيمنػػع بػػو النكبػػات، الجاريػػة ال يعمميػػا إال هللا 

كتككف دليبًل لممحبة، كسبيبًل لؤللفة، كىذه مف صدؽ األخػكة، كعظػيـ المكاسػاة، كالتػي كػاف عمييػا الصػحابة 
 َسػػْعدٍ  ْبػػفِ  كصػػحابتو الكػػراـ، فعػػف َسػػْيلِ  رسػػكؿ هللا  كالصػػحابيات الػػذيف ضػػربكا أركع األمثمػػة فػػي معالجػػة

ػػاِعِدؼِّ  ػػا : »َقػػاؿَ  ،السَّ ِ  َرُسػػكؿِ  َرْأسِ  َعَمػػى ُكِسػػَرْت  َلمَّ  َرَباِعَيتُػػُو، َكُكِسػػَرْت  َكْجُيػػُو، َكُأْدِمػػيَ  الَبْيَضػػُة،  َّللاَّ
، ِفي ِباْلَماءِ  َيْخَتِمفُ  َعِميّّ  َكَكافَ  ، َكْجِيوِ  َعفْ  َتْغِسلُ  َفاِطَمةُ  َكَجاَءْت  الِمَجفِّ ـَ ػبَلـُ  َعَمْيَيػا َفاِطَمػةُ  َرَأْت  َفَممَّا الدَّ  السَّ
ـَ  ِ  َرُسػكؿِ  ُجػْرحِ  َعَمػى َكَأْلَصػَقْتَيا َفَأْحَرَقْتَيػا، َحِصػيرٍ  الػى َعَمػَدْت  َكْثػَرًة، الَمػاءِ  َعَمى َيِزيدُ  الدَّ ـُ  َفَرَقػأَ  ، َّللاَّ  «الػدَّ

 هللا رسػكؿ بنػت مرضػت ، أنػو لمػا كالبػرِّ الػذؼ ُيحمػد صػاحبو، كعػف ابػف عمػر، كىػذا مػف المعػركؼ (3)
، النبي أمر  عفاف بف عثماف زكجيا  َفَقاؿَ  بدر، معركة عف كتخمف ، ليمرِّضيا عندىا يبقى أف 
، كال شػؾ أف الجيػاد ال يعدلػو شػيء، كمػع (4) «َوَسػْيَمُو  َبػْدًرا َشِيدَ  ِممَّفْ  َرُجل   َأْجرَ  َلؾَ  ِإفَّ » : النَِّبيُّ  َلوُ 

لعثمػػاف أف يمكػػث عنػػد زكجتػػو، ليقضػػي ليػػا حاجاتيػػا، كيػػداكؼ مرضػػيا، كيقػػف عنػػد  ذلػػؾ أِذف النبػػي 

كاإلحسػػاف  .[195 البقػػرة:] چھھ  ھ    ھ  ے    ے چ: شػػؤكنيا، كىػػذا مػػف اإلحسػػاف، كمػػا قػػاؿ هللا 
الناس كا عانتيـ نصيبًا، كىذا ما ُيميز بو الصالحكف كممة جامعة، كلعل مف أىـ فصكليا أف تجعل لحاجات 

أنػػو  النَِّبػػيِّ  َأْصػػَحابِ  عمػػف دكنيػػـ، الػػذيف ىػػـ مػػف خيػػر النػػاس كأكػػرميـ عنػػد هللا تعػػالى، فقػػد ركػ َبْعػػُض 

                                                           

 (.6022( ح )11/ ص8البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اأَلَدِب، َباٌب: ُكلُّ َمْعُركٍؼ َصَدَقٌة، )ج (1)
ػػَدَقِة َيَقػػُع َعَمػػى ُكػػلِّ َنػػْكٍع ِمػػَف اْلَمْعػػُركِؼ، )ج (2) ـَ الصَّ َكػػاِة، َبػػاُب َبَيػػاِف َأفَّ اْسػػ ( ح 699ص /2مسػػمـ، صػػحيح مسػػمـ، ِكتَػػاب الزَّ
(1009.) 

ـُ، )ج (3) ، َباُب َحْرِؽ الَحِصيِر ِلُيَسدَّ ِبِو الدَّ بِّ  (.5722( ح )129/ ص7البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الطِّ
ـُ َرُسػكاًل ِفػي َحاَجػٍة، َأْك َأَمػَرُه ِباْلُمَقػاـِ  (4) ـُ َلػُو،  البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب َفْرِض الُخُمػِس، َبػاُب ِإَذا َبَعػَث اإِلَمػا َىػْل ُيْسػَي
 (.3130( ح )88/ ص4)ج
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ِ  ِإَلى النَّاسِ  َأَحبُّ  َمفْ  َّللاَِّ  َرُسكؿَ  َيا: فقاؿ سأؿ رسكؿ هللا  فَّ  ِلمنَّاِس، َأْنَفُعُيـْ  » :َقػاؿَ  َّللاَّ  اأْلَْعَمػاؿِ  َأَحبَّ  َواِ 
 َوأَلَفْ  ُجوًعػا، َعْنػوُ  َتْطػُردُ  َأوْ  َدْيًنػا، َعْنػوُ  َتْقِضػي َأوْ  َكْرًبػا، َعْنػوُ  َتْكِشػفُ : ُمػْؤِمف   َعَمػى َتْدِخُمػوُ  ُسُرورٌ  ّللاَِّ  ِإَلى

ـِ َأِخي َمعَ  َأْمِشيَ  ، ِفػي َشػْيَرْيفِ  ِكػفَ َأْعتَ  َأفْ  ِمفْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  َحاَجة   ِفي اْلُمْسِم  َسػَترَ  َغَضػَبوُ  َكػفَّ  َوَمػفْ  َمْسػِجد 
 َأِخيػوِ  َمػعَ  َمَشػى َوَمػفْ  ِرًضػى، َقْمَبػوُ  ّللاَُّ  َمػَ َ  َأْمَضػاُه، ُيْمِضػَيوُ  َأفْ  َشػاءَ  َوَلػوْ  َغْيَظػُو، َكَظـَ  َوَمفْ  َعْوَرَتُو، ّللاَُّ 

ـِ ـُ، َتػِزؿُّ  َيػْوـَ  َقَدَمْيػوِ  ّللاَُّ  َثبَّػتَ  َلػوُ  ُيْثِبَتَيػا َحتَّػى َحاَجػة   ِفي اْلُمْسِم فَّ  اأْلَْقػَدا  َكَمػا اْلَعَمػلَ  َلُيْفِسػدُ  اْلُخُمػقِ  ُسػوءَ  َواِ 
، كلعػػػل معالجػػػة المرضػػػى كالمصػػػابيف مػػػف أجػػػلِّ األمػػػكر المػػػذككرة فػػػي الحػػػديث (1) «اْلَعَسػػػَل  اْلَخػػػلُّ  ُيْفِسػػػدُ 

السابق، كمقياس األجر في ىذه األمكر مدػ صػبر كاحتسػاب القػائـ عمػى المعالجػة، عندئػذ تُػكفى األجػكر، 

نمػا أخفػى هللا جػػزاء  ،[10 الزمػػر:] چىث   يث   حج  مج  جح  مح چ: كُترفػع المنػازؿ، كمػػا قػاؿ ربنػا  كا 
 عظيـ ما بذلكه، كصدؽ ما فعمكه.الصابريف ل

 .ليـ بالقصاص مواساتيـ: الرابع المطمب

إف الشريعة اإلسبلمية حػددت أبجػديات تػنظـ حيػاة النػاس بمػا يحفػع حقكقيػا، كُيراعػي مصػالحيا، كقػد      
جعل هللا القصاص ضمانًا لحياة سميمة، كعيشة رضية، ككثير مف الناس قد عجز عف أخذ حقو، سيَّما إذا 

نصػركا المظمػكميف، كأف لـ تكف لػو قػكة، أك لػـ تحمػو سػمطة، كىػذا يتطمػب مػف أصػحاب السػمطة كالقػكة أف ي
 يأخذكا عمى يد الظالميف، كىذه مف المكاساة الحقة، التي ترفع صاحبيا عند هللا مقامًا عميًا.

فَّ  »: َقاؿَ  ، هللاِ  َرُسكؿَ  َأفَّ  ، ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعفْ ف كالقصاص عدؿ كحق ثابت حتى مع البيائـ،        َلُتَؤدُّ
ػاةِ  ُيَقػادَ  َحتَّػى اْلِقَياَمػِة، َيػْوـَ  َأْىِمَيػا ِإَلى اْلُحُقوؽَ  ػاةِ  ِمػفَ  اْلَجْمَحػاِء، ِلمشَّ ، فيػذا حػاؿ الػذيف ال (2) «اْلَقْرَنػاءِ  الشَّ

يعقمكف! فكيف بالعاقميف كالمكمفيف  كتبقى مظالـ الناس حقكقًا مقدسة، ال يغفرىا إال أصحابيا، كأحرػ بمْف 

                                                           

 (. 36( ح )47/ ص1ابف أبي الدنيا، قضاء الحكائج )ج (1)
َثِنيَأْخَبَرَنا اسند الحديث:              َثَنا َعِمػيُّ ْبػُف اْلَجْعػِد، َحػدَّ ِ، َحػدَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ َثَنا َأُبك َعِميٍّ ـِ، َحدَّ ػُد  ْلَقاِضي َأُبك اْلَقاِس ُمَحمَّ

ِ ْبِف ِديَناٍر، َعْف َبْعِض َأْصَحاِب النَِّبيِّ   . ْبُف َيِزيَد، َعْف َبْكِر ْبِف ُخَنْيٍس، َعْف َعْبِد َّللاَّ
(، عػف  دمحم بػف عمػي العنبػرؼ، عػف مسػدد بػف يعقػكب 3/ ص1أخرجػو أبػك الحسػيف القػدكرؼ )ج تخريج الحػديث:           

القمكسي، عف يعقكب بف إسحاؽ القاضي، عف دمحم بف عرعرة بف البرند، عف سػكيف بػف أبػي سػراج، عػف عبػد هللا بػف دينػار، 
 عف عبد هللا بف عمر، بو )بنحكه(.

ألف بكر بف خنيس مختمف فيو، كنميل إلى رأؼ ابف حجر فػي أنػو صػدكؽ لػو  ،حسفإسناده  ناد:الحكـ عمى اإلس          
 (.126أغبلط. انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص 

ـِ، )ج ( مسمـ، صحيح مسمـ،(2 ـِ الظُّْم َمِة َكاآْلَداِب، َباُب َتْحِري  .2582( ح 1997/ص4كتاب اْلِبرِّ َكالصِّ
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 َقػاؿَ : َقػاؿَ  ، ُىَرْيػَرةَ  َأِبػي كُتخػتـ األعمػاؿ، فَعػفْ أخذ حقًا مف النػاس أف يتحمػل منػو قبػل أف ُيقضػى األجػل 
ِ  َرُسكؿُ  ، َأوْ  ِعْرِضوِ  ِمفْ  أِلَِخيوِ  َمْظَمَمةٌ  َلوُ  َكاَنْت  َمفْ  »: َّللاَّ ، ِمْنوُ  َفْمَيَتَحمَّْموُ  َشْيء   َيُكػوفَ  الَ  َأفْ  َقْبػلَ  الَيػْوـَ
فْ  َمْظَمَمِتِو، ِبَقْدرِ  ِمْنوُ  ُأِخذَ  َصاِل ٌ  َعَملٌ  َلوُ  َكافَ  ِإفْ  ِدْرَىـٌ، َوالَ  ِديَنارٌ  َئاتِ  ِمػفْ  ُأِخػذَ  َحَسػَناتٌ  َلػوُ  َتُكفْ  َلـْ  َواِ   َسػيِّ

، كىػػذا الحػػديث عػػاـ فػػي كػػل حػػق معنػػكؼ أك مػػادؼ، كمنيػػا الجػػركح كاإلصػػابات، (1) «َعَمْيػػوِ  َفُحِمػػلَ  َصػػاِحِبوِ 
       القائػػل:  اء الػػدنيكؼ ىػػك القصػػاص، كصػػدؽ هللا ككمػػا كػػاف الجػػزاء األخػػركؼ ال منػػاص منػػو، فػػإف الجػػز 

 معناىا عمى حياة القصاص كفي ،[179البقرة: ] چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ 
 مػع يشترؾ حي، إنساف كل عمى كاعتداء كميا، الحياة عمى اعتداء فرد حياة عمى فاالعتداء األعـ، األشمل
 عمػػى االعتػػداء عػػف كفػػو فقػػد كاحػػد، حيػػاة إزىػػاؽ عػػف الجػػاني القصػػاص كػػف فػػإذا الحيػػاة، سػػمة فػػي القتيػػل
 بػػل جماعػػة، حيػػاة كال أسػػرة، حيػػاة كال فػػرد، حيػػاة ال مطمقػػة، حيػػاة حيػػاة، الكػػف ىػػذا فػػي ككػػاف. كميػػا الحيػػاة

 ىػػػػذا عمػػػػى ، كالقصػػػػاص[45المائػػػػدة: ] چٴۇ   ۋ     چفػػػػي مكضػػػػع آخػػػر:  كقػػػػد قػػػػاؿ  (2) .حيػػػاة
 كالػػذؼ الفطػػرة، إليػػو تسػػتريح الػػذؼ القضػػاء اإلنسػػاف ىػػك مػػيبلد إعػػبلف مػػف يحممػػو مػػا فػػكؽ  العظػػيـ  األسػػاس
 الغضػػػب يقكدىػػػا التػػػي الجامحػػػة، الثػػػأر فػػػكرات يسػػػكف كالػػػذؼ القمػػػكب، كجراحػػػات النفػػػكس، بحػػػزازات يػػػذىب
 النفػكس بعػض الجراحػات، كلكػف فػي كالتعػكيض القتل في الدية بعضيـ يقبل الجاىمية، كقد كحمية األعمى

، كنحػػػف مػػػأمكركف أف نحفػػػع حقػػػكؽ الضػػػعفاء كالمظمػػػكميف، كىػػػذا مػػػف مقاصػػػد (3)القصػػػاص  إال يشػػػفييا ال
الشػػريعة، كعنػػدما ينتصػػر المظمػػـك كينػػتقـ مػػف الظػػالـ تنتشػػر الرحمػػة كيسػػكد العػػدؿ، كيعبػػد هللا فػػي األرض، 

َبيِّػعَ  َأفَّ  ،َأَنػٍس  فضبًل عف أف ذلػؾ مكاسػاة لمشػاعرىـ، كرأفػة لحػاليـ، فَعػفْ  تَػوُ  الرُّ  َجاِرَيػٍة، َثِنيَّػةَ  َكَسػَرْت  َعمَّ
  َّللاَِّ  َرُسػكؿُ  َفػَأَمرَ  الِقَصػاَص  ِإالَّ  َكَأَبػْكا،  َّللاَِّ  َرُسػكؿَ  َفػَأَتْكا َفَأَبْكا، اأَلْرَش  َفَعَرُضكا َفَأَبْكا، الَعْفكَ  ِإَلْيَيا َفَطَمُبكا

َبيِِّع  َثِنيَّةُ  َأُتْكَسرُ  َّللاَِّ  َرُسكؿَ  َيا: النَّْضرِ  ْبفُ  َأَنُس  َفَقاؿَ  ِبالِقَصاِص،  َثِنيَُّتَيػا، ُتْكَسػرُ  الَ  ِبػالَحقِّ  َبَعَثؾَ  َكالَِّذؼ الَ  الرُّ
ِ  َرُسػكؿُ  َفَقػاؿَ  َفَعَفػْكا، الَقػْكـُ  َفَرِضػيَ  ،«الِقَصاُص  ّللاَِّ  ِكَتابُ  َأَنُس، َيا »:  َّللاَِّ  َرُسكؿُ  َفَقاؿَ   ِمػفْ  " ِإفَّ : َّللاَّ

                                                           

ـِ َكالَغْصِب، َباُب َمْف َكاَنْت َلُو َمْظَمَمٌة ِعْنَد الرَُّجِل َفَحمََّمَيا َلُو،  (1) َىْل ُيَبػيُِّف َمْظَمَمتَػُو، البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاب الَمَظاِل
 (.2449( ح )129/ ص3)ج
 (.165/ ص1سيد قطب، في ظبلؿ القرآف )ج (2)
 (.899/ ص2سيد قطب، في ظبلؿ القرآف )ج (3)
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ـَ  َلػػػػوْ  َمػػػػفْ  ّللاَِّ  ِعَبػػػادِ  ، كىػػػػذا القصػػػاص يرضػػػػاه هللا، كيرضػػػاه رسػػػػكلو، كيرضػػػػاه (1) " أَلََبػػػرَّهُ  ّللاَِّ  َعَمػػػػى َأْقَسػػػػ
 المسممكف، إال أف يعفك صاحب الحق.

ف أكؿ        فػػػي كالمسػػػاكاة الػػػدماء فػػػي المسػػػاكاة المسػػػاكاة، مبػػػدأ ىػػػك القصػػػاص فػػػي هللا شػػػريعة تقػػػرره مػػػا كا 
 بػالنفس، لمػنفس فتقػتص النفػكس، بػيف بالمسػاكاة تعتػرؼ -هللا شػريعة غيػر -أخػرػ  شػريعة تكف كلـ العقكبة،
، تمػػؾ المسػػاكاة (2)كاألجنػاس  كالػػدماء كاألنسػاب كالطبقػػات المقامػػات اخػتبلؼ عمػػى بمثميػا، لمجػػكارح كتقػتص

التػػي تبعػػث فػػي الػػنفس الرضػػى، كتتحمػػل بيػػا المجتمعػػات مػػف أدراف الظمػػـ كالفسػػاد، كيرتفػػع رصػػيد الضػػعفاء 
كمف ال يممككف القكة األرضية، في ظل كجكد مْف ينصػرىـ كيقػف إلػى صػفيـ، كىػذه ىػي المكاسػاة الفعميػة، 

إذا مػػػا طبقنػػػا  لتػػػي أخبػػػر عنيػػػا ربنػػػا كاألخػػػكة الحقيقيػػػة، ليعػػػيش النػػػاس بػػػأمف كىنػػػاء، كىػػػذه مػػػف الحيػػػاة ا
 القصاص. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

ـُ الِقَصاُص ِفي القَ  (1) { البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب َتْفِسيِر الُقْرآِف، َباُب َُيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنكا ُكِتَب َعَمْيُك ْتَمػى الُحػرُّ ِبػالُحرِّ
 (.4500( ح )24/ ص6[، )ج10[ ِإَلى َقْكِلِو َُعَذاٌب َأِليـٌ{ ]البقرة: 178]البقرة: 

 (.898/ ص2القرأف )ج سيد قطب، في ظبلؿ (2)
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 الثَّالث الفصل
عفاءمواساة   أو اليـ والحزف عموًما فاقةوالالفقر  بسبب والمكموميف الضُّ

 كفيو مبحثاف:
عفاءمواساة المبحث األوؿ:   .فاقةوالالفقر  بسبب والمكموميف الضُّ

 كفيو خمسة مطالب:
 بالدعاء. ـمكاساتياألوؿ:  المطمب

 بتقاسـ الطعاـ كالماؿ كغيرىما. ـمكاساتيالثاني:  المطمب
 باإليكاء. ـمكاساتيالثالث:  المطمب

 باليبة كاليدية كالعطية. ـمكاساتيالرابع:  المطمب
 بالصدقة كالكقف. ـمكاساتيالخامس:  المطمب

عفاءمواساة ثاني: الالمبحث   .اليـ والحزف عموًما بسبب والمكموميف الضُّ
 :مطالبكفيو خمسة 

 .ـكحزني ـببياف ما ُيزيل ىمي ـمكاساتياألوؿ:  المطمب
 .غيرىـبما أصاب  ـبتذكيرى ـمكاساتيالثاني:  المطمب
 عند هللا تعالى. ـببياف أجرى ـ: مكاساتيالثالث المطمب

 .ـأحزاني ـبمشاركتي ـمكاساتيالرابع:  المطمب
 بالدعاء. ـمكاساتيالخامس:  المطمب
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عفاء والمكموميف  المبحث األوؿ: مواساة الضُّ
 بسبب الفقر والفاقة.
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عفاءمواساة المبحث األوؿ:   .فاقةوالالفقر  بسبب والمكموميف الضُّ
إف هللا كتب لكل نفػس حظيػا مػف الغنػى كالفقػر، كالينػاء كالشػقاء، ككػل ذلػؾ عنػده فػي كتػاب محفػكظ.      

كال شؾ أف الفقر مف أشد ما يجده المرء في ىذه الدنيا، فتمؾ النظرات البائسة، كالكجكه اليائسة التي يخمفيا 
ص األمل الباقي ليـ فييا إال مف ألـز الفقر المدقع  تجعل مف الدنيا دارًا مظممة أقفمت عمى أصحابيا بصي

 هللا قمبو الصبر، كأليـ ركحو الشكر. 
، كالذؼ نقصده في ىذا المقاـ ىػك: قمػة المػاؿ كانعػداـ المقتنيػات، كأصػحابو (1)كالفقر عمى أربعة أنكاع      

األركػػػاف، ىػػػـ الػػػذيف ال يسػػػألكف النػػػاس إلحافػػػًا، فراشػػػيـ األرض، كسػػػقفيـ السػػػماء، كال ريػػػب أف ىػػػذا يزلػػػزؿ 
كيسير األجفػاف، كلػيس الفقػر عيبػًا ُيػزدرػ، كال قميصػًا ُيرتػدػ، كال تػكاكبًل ُيػدَّعى، كالنػاس معػو عمػى أحػكاؿ 
مختمفة، كأنكاع متعددة، فأحرػ بمف ابتُمكا بالفقر أف ُتكاسى قمكبيـ، كأف ُيرأؼ بحاليـ، كأف ُينصح ليػـ، كأف 

 ُيتقى هللا فييـ.
                                                                                                                    

                                                                                                                    بالدعاء. ـاألوؿ: مواساتي المطمب

لعل مػف أحػكج النػاس إلػى الػدعاء ىػـ الفقػراء كأصػحاب الفاقػات، الػذيف ضػاقت عمػييـ مػكاطف الػرزؽ،      
كامتنعػت عػػنيـ أيػػادؼ الخمػق؛ فيكػػكف الػػدعاء ليػػـ حفظػًا لػػدينيـ، كتثبيتػػًا لقمػكبيـ، كاصػػبلحًا لحػػاليـ، كاتمامػػًا 

 لمركءتيـ، كعفًة ألنفسيـ. 

 عمػػى كالصػػبر العػػيش، كػػاف يػػدعك ألىمػػو أف يػػرزقيـ كفػػاؼ أف النبػػي كلعػػل مػػف المفارقػػات الجميمػػة      
ِ  َرُسكؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ، ُىَرْيَرةَ  َأِبي كالفاقة، فَعفْ  الفقر مرارة َـّ  »: َّللاَّ ، كىذا (2) «ُقوًتا ُمَحمَّد   آؿَ  اْرُزؽْ  المَُّي
 اآلخػػرة، نعػػيـ تػػكفير فػػى رغبػػةً  ذلػػؾ فػػكؽ  فيمػػا كالزىػػد الػػدنيا، مػػف البمغػػة كأخػػذ الكفػػاؼ فضػػل عمػػى دليػػل فيػػو

يثاًرا كىذا الحاؿ بياف مف  ، (3) نبييـ فيو رغب فيما كيرغبكا أمتو، بذلؾ لتقتدؼ يفنى ما عمى يبقى لما كا 

                                                           

ُؿ: (1) ػُركِريَِّة،  قػاؿ الطيبػي: "الفقػر  َأْصػُل اْلَفْقػِر َكْسػُر َفَقػاِر الظَّْيػِر َكاْلَفْقػُر ُيْسػَتْعَمُل َعَمػى َأْرَبَعػِة َأْكُجػٍو، اأْلَكَّ ُكُجػكُد اْلَحاَلػِة الضَّ
ْنَيا، َبْل َعاّـّ فِ  ـَ ِفي الدُّ ي اْلَمْكُجكَداِت ُكمَِّيا، كعميو قكلو تعػالى: )ياأييػا النػاس أنػتـ الفقػراء إلػى هللا ..( َكَذِلَؾ َعاّـّ ِلئْلِْنَساِف َما َدا

ـُ اْلُمْقَتَنَيػػاِت، َكُىػػَك اْلَمػػْذُككُر ِفػػي َقْكِلػػِو َتَعػػاَلى: )ِلْمُفَقػػَراِء الَّػػِذيَف ُأْحِصػػُركا ِفػػي َسػػبِ  نمػػا الصػػدقات لمفقػػراء َكالثَّػػاِني: َعػػَد ِ ..(، )كا  يِل َّللاَّ
ـْ ِمْف َعَدـِ ..(،  ـْ ُيِفْدُه اْلَماُؿ ِغًنى، الرَّاِبػُع: َكالثَّاِلُث: َفْقُر النَّْفِس، َكُىَك اْلُمَقاِبُل ِبَقْكِلِو اْلِغَنى ِغَنى النَّْفِس، َكاْلَمْعَنى ِبَقْكِلِي  اْلَقَناَعِة َل

َـّ اْغنَ  ِ، اْلُمَشاُر ِإَلْيِو ِبَقْكِلِو: "المَُّي ػياْلَفْقُر ِإَلى َّللاَّ يَّاُه َعَنى َتَعػاَلى ِبَقْكِلػِو: )َربِّ ِإنِّ  ِني ِبااِلْفِتَقاِر ِإَلْيَؾ َكاَل ُتْفِقْرِني ِبااِلْسِتْغَناِء َعْنَؾ"، َكاِ 
 (.283/ ص4ِلَما َأْنَزْلَت ِإَليَّ مف خير فقير(. انظر: العظيـ آبادؼ، عكف المعبكد )ج

َقػػػاِؽ، َبػػػاٌب: َكْيػػػَف َكػػػاَف َعػػػْيُش النَِّبػػػيِّ  (2) ْنَيا، )ج  البخػػػارؼ، صػػػحيح البخػػػارؼ، ِكتَػػػاُب الرِّ ـْ ِمػػػَف الػػػدُّ / 8َكَأْصػػػَحاِبِو، َكَتَخمِّػػػيِي
 (.6460( ح )98ص
 (.177/ ص10ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ )ج (3)
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إذا مػا الزمػت قمػكبيـ التقػكػ، كعميػو فػإف الػدعاء ليػـ  لفقراء كالمساكيف عنػد هللا عمى فضل ا  النبي 
 كاإلحساف إلييـ مف أكلى اإلحساف. مف أخّصِ الدعاء،

، كقػد كػاف مػف المسػاكيف يقػكؿ:  يدعك لمفقراء مػف أصػحابو، فيػذا أبػك ىريػرة  كقد كاف النبي       
َبِنػػي َأفْ  هللاَ  اْدعُ  هللاِ  َرُسػػكؿَ  َيػػا ػػي َأَنػػا ُيَحبِّ ػػَبُيـْ  اْلُمػػْؤِمِنيَف، ِعَبػػاِدهِ  ِإَلػػى َكُأمِّ      : هللِا  َرُسػػكؿُ  َفَقػػاؿَ : َقػػاؿَ  ِإَلْيَنػػا، َكُيَحبِّ
َـّ  » ـِ َوَحبِّػبْ  اْلُمْؤِمِنيَف، ِعَباِدؾَ  ِإَلى َوُأمَّوُ  - ُىَرْيَرةَ  َأَبا َيْعِني - َىَذا ُعَبْيَدؾَ  َحبِّبْ  المُي  َفَمػا  «اْلُمػْؤِمِنيفَ  ِإَلػْيِي

ـٍ، ُأِـّ  َعفْ  ،َأَنٍس  ، كَعفْ (1)َأَحبَِّني  ِإالَّ  َيَراِني َكاَل  ِبي َيْسَمعُ  ُمْؤِمفٌ  ُخِمقَ  ِ، َرُسكؿَ  َيا: َقاَلْت  َأنََّيا ُسَمْي  َأَنٌس  َّللاَّ
َـّ  »: َقػاؿَ  َلػُو، َّللاََّ  اْدعُ  َخاِدُمػَؾ، ، ففػي الػدعاء ليػػؤالء (2) «َأْعَطْيَتػوُ  ِفيَمػا َلػػوُ  َوَبػاِرؾْ  َوَوَلػَدُه، َماَلػػُو، َأْكِثػْر  المَُّيػ

حساسػػًا  بمشػػاعرىـ، ألنيػػـ منػػا كنحػػف مػػنيـ، كعنػػدما تػػزكؿ التفرقػػة االجتماعيػػة، الضػػعفاء تسػػمية لقمػػكبيـ، كا 
كتمحى العصبية كالطبقية مف المجتمعات كالشعكب تصبح قكية متماسكة يسكد فييا الرحمة كالعدؿ، فضبًل 
عف أف الدعاء ليػؤالء يعػكد عمػى صػاحبو بمثػل مػا يػدعك، سػيما إف كػاف صػالحًا، كىػؤالء أقػرب النػاس مػف 

 َمْدُفوع   َأْشَعثَ  ُربَّ  »: َقػاؿَ  ، هللاِ  َرُسكؿَ  َأفَّ  ،ُىَرْيَرَة  َأِبي دعاء، كالنصر عمى األعداء، فَعفْ استجابة ال
 ، كىذا مف صدؽ اإليماف، كعظيـ اليقيف. (3) «أَلََبرَّهُ  للاِ  َعَمى َأْقَسـَ  َلوْ  ِباأْلَْبَواِب 

بػركح الصػبر؛ فػيعظـ عنػده جميػل الشػكر؛ فتكػكف كقمة الماؿ ككدر العيش تدعك صاحبيا إلى التحمي      
 كصػػفاء كزينتيػػا، الػػدنيا بمتػػاع التعمػػق مػػف قمػػكبيـ لخػػبلء خشػػكًعا؛ كأكثػػر إخبلًصػػا أشػػد عبػػادتيـ كدعػػاؤىـ

، كىػذا يسػتدعي أف (4)دعػاؤىـ  كأجيػب أعمػاليـ، فزكػت كاحًدا؛ ىميـ فجعمكا هللا عف يقطعيـ مما ضمائرىـ
 ُتْنَصػُروفَ  َىػلْ  »: النَِّبػيُّ  َقػاؿَ  ُدكَنػُو، َمػفْ  َعَمى َفْضبًل  َلوُ  َأفَّ  ، َسْعدٌ  َأػُيمتمس منيـ الدعاء. كعندما رَ 

، كىػؤالء الضػعفاء الػذيف ال يسػألكف النػاس إلحافػًا، كال يطرقػكف األبػكاب تسػكاًل، (5) «ِبُضَعَفاِئُكـْ  ِإالَّ  َوُتْرَزُقوفَ 
نكا قكت أبنائيـ، كلـ يكتب هللا ليـ أف يككنكا ممْف فاضػت أمػكاليـ،  كف نيارىـ، كيسيركف ليميـ ليؤمِّ بل يكدُّ

نكف بقضػاء هللا كطاب عيشيـ، ككل ميسٌر لما خمق لو، كمع أف حياتيـ فقر، كعيشيـ كدر، إال أنيـ مطمئ

                                                           

َحاَبِة َرِضَي هللاُ  (1) ْكِسيِّ َرِضَي هللُا  مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب َفَضاِئِل الصَّ ، َباُب ِمْف َفَضاِئِل َأِبي ُىَرْيَرَة الدَّ ـْ َتَعاَلى َعْنُي
 (.2491( ح )1938/ ص4َعْنُو، )ج

َعاِء ِبَكْثَرِة الَماِؿ َمَع الَبَرَكِة، )ج (2) َعَكاِت، َباُب الدُّ  (.6378( ح )81/ ص8البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الدَّ
 (.2622( ح )2024/ ص4كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب فضل الضعفاء كالخامميف، )ج مسمـ، صحيح مسمـ، (3)
 (.90/ ص5انظر: ابف بطاؿ، شرح البخارؼ )ج (4)
ػاِلِحيَف ِفػي الَحػْرِب، )ج (5) ػَعَفاِء َكالصَّ ػَيِر، َبػاُب َمػِف اْسػَتَعاَف ِبالضُّ ( 36/ ص4البخارؼ، صحيح البخارؼ،  كتاب الِجَياِد َكالسِّ
 (.2896ح )
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ذا ُعػػكفي المػػرء فػػي دينػػو فقػػد عػػكفي، كىػػذه الغايػػة المنشػػكدة فػػي ىػػذه الػػدنيا، كالتػػي كػػاف يكثػػر مػػف  ليػػـ، كا 
يَق  َبْكرٍ  فقد كرد أف َأَبا دعائيا النبي  دِّ َـّ  الِمْنَبرِ  قاـ َعَمى الصِّ  َعاَمػو  َّللاَِّ  َرُسػكؿُ  َقػاـَ : َفَقػاؿَ  َبَكػى ثُػ

ؿِ  َـّ  َبػػرِ الِمنْ  َعَمػػى اأَلكَّ  ِمػػفَ  َخْيػػًرا الَيِقػػيفِ  َبْعػػدَ  ُيْعػػطَ  َلػػـْ  َأَحػػًدا َفػػِإفَّ  َوالَعاِفَيػػَة، الَعْفػػوَ  ّللاََّ  اْسػػَأُلوا »: َفَقػػاؿَ  َبَكػػى ثُػػ
 .(1) «الَعاِفَيةِ 

 بتقاسـ الطعاـ والماؿ وغيرىما. ـالثاني: مواساتي المطمب
المدينة آخى بيف المياجريف كاألنصار، كلقد ضرب األنصار أعظـ األمثمة  عندما دخل رسكؿ هللا      

في اإلخاء كالمعركؼ ِقَبل المياجريف الذيف ترككا ديارىـ كأمكاليـ ألجل دينيـ؛ فقاسمكىـ الطعاـ، 
ف دؿ ىذا فإنو يدؿ عمى صدؽ في  كشارككىـ األمكاؿ، حتى إف البعض أراد القسمة في الزكجات، كا 

فاء لئلخكاف، فونس هللا باألنصار المياجريف غربة األكطاف، كىجراف الديار، كحرماف األمكاؿ، اإليماف، كك 
 َأْحَسفَ  َقْكًما َرَأْيَنا َما ُكمِِّو، ِباأْلَْجرِ  اأْلَْنَصارُ  َذَىْبتِ  هللِا، َرُسكؿَ  َيا: اْلُمَياِجُركفَ  َقاَلِت : ، َقاؿَ   َأَنسٍ  فَعفْ 
، َقِميلٍ  ِفي ُمَكاَساةٍ  َأْحَسفَ  َكالَ  َلَكِثيٍر، َبْذاًل  ـْ  َوَتْدُعوفَ  ِبِو، َعَمْيِيـْ  ُتْثُنوفَ  َأَلْيَس »: َقاؿَ  اْلُمْؤَنَة  َكَفْكَنا َكَلَقدْ  ِمْنُي
ـْ  للاَ  ، كحفع فضميـ، كأعمى مقاميـ، ، كليذا دعا ليـ النبي (2) «ِبَذاؾَ  َفَذاؾَ »: َقاؿَ  َبَمى: َقاُلكا «َلُي
ـِ  َأُبك َقاؿَ  ، َأكْ  النَِّبيِّ  َعفِ  ، ُىَرْيَرةَ  َأِبي كَعفْ   ِشْعًبا، َأوْ  َواِدًيا، َسَمُكوا اأَلْنَصارَ  َأفَّ  َلوْ  »: الَقاِس

                                                           

(1)  ِ َعَكاِت َعْف َرُسكِؿ َّللاَّ  (.3558( ح )557/ ص5،)جالترمذؼ، سنف الترمذؼ،  كتاب َأْبَكاُب الدَّ
َثَناسند الحديث:                ارٍ  ْبفُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ َثَنا: َقاؿَ  َبشَّ َثَنا: َقاؿَ  الَعَقِدؼُّ  َعاِمرٍ  َأُبك َحدَّ ٍد، اْبفُ  َكُىكَ  ُزَىْيرٌ  َحدَّ  َعْبػدِ  َعػفْ  ُمَحمَّ
 َأِبيِو. َعفْ  َأْخَبَرهُ  ِرَفاَعَة، ْبفَ  ُمَعاذَ  َأفَّ  َعِقيٍل، ْبفِ  ُمَحمَّدِ  ْبفِ  َّللاَِّ 

/ 1، كأحمػػػػد فػػػػي "مسػػػػنده" )ج )3849( ح )19/ ص5أخرجػػػػو  ابػػػػف ماجػػػػو فػػػػي "سػػػػننو" )ج تخػػػػريج الحػػػػديث:             
               (.                                          34( ح )210ص
 بػػف كمعػػاذ، مقبػػكؿ عقيػػل بػػف دمحم بػػف كعبػػدهللا، صػػدكؽ  دمحم بػػف زىيػػر فيػو ،ضػػعيف إسػػناده الحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:            

 السػابقة المتابعػة فػي، عػامر بػف كسػميـ، خميػر بػف كيزيػد، شػعبة قبػل مػف تكبعػكا كقػد، فػييـ حجر ابف قاؿ كما صدكؽ  رفاعة
قػاؿ عنػو الترمػذؼ: "َحػِديٌث َحَسػٌف َغِريػٌب ِمػْف َىػَذا الَكْجػِو َعػْف  ، فيصبح بػذلؾ اإلسػناد حسػنًا لغيػره.ثقات ككميـ، الترتيب عمى
 (.249ك  600ك  266ك  536ك  321ك  217َبْكٍر". انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص َأِبي 
 (. 9938( ح )79/ ص9النسائي، السنف الكبرػ، ِكَتاُب َعَمِل اْلَيْكـِ َكالمَّْيَمِة، َما َيُقكُؿ ِلَمْف َصَنَع ِإَلْيِو َمْعُركًفا )ج (2)

دُ  َأْخَبَرَناسند الحديث:              َثَنا: َقاؿَ  اْلَبْحَراِنيُّ  َمْعَمرٍ  ْبفُ  ُمَحمَّ ادٍ  ْبفُ  َيْحَيى َحدَّ َثَنا: َقاؿَ  َحمَّ ادُ  َحدَّ  َعفْ  َسَمَمَة، ْبفُ  َحمَّ
 َأَنٍس. َعفْ  َثاِبٍت،

، عف 2487( ح )653/ص4أخرجو الترمذؼ في سننو )ج تخريج الحديث:            (، عف الُحَسْيِف ْبُف الَحَسِف الَمْرَكِزؼُّ
، عف ُحَمْيٍد، بو )بألفاظ متقاربة(.     اْبِف َأِبي َعِدؼٍّ

إسناده صحيح، كأما اختبلط حماد بف سممة فبل يضر، ألنو مف أثبت الناس في ثابت. الحكـ عمى اإلسناد:           
 (.460/ ص1أبك البركات، الككاكب النيرات )ج انظر:
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، كىذا الخمق يجعل هللا فيو األنس (1) «اأَلْنَصارِ  ِمفَ  اْمَرأً  َلُكْنتُ  الِيْجَرةُ  َوَلْوالَ  اأَلْنَصاِر، َواِدي ِفي َلَسَمْكتُ 
كالمؤازرة لممحركميف مف رزقيـ، كالمكمكميف مف فقرىـ، مع ضركرتو كحاجتو في كقت كثر فيو فقراء 

 َرُجلٌ  َجاءَ  ِإذْ   النَِّبيِّ  َمعَ  َسَفرٍ  ِفي َنْحفُ  َبْيَنَما: َقاؿَ  ، أنواْلُخْدِرؼِّ  َسِعيدٍ  َأِبي المسمميف، كقد جاء َعفْ 
، َفْضلُ  َمَعوُ  َكافَ  َمفْ  »: هللِا  َرُسكؿُ  َفَقاؿَ  َكِشَمااًل، َيِميًنا َبَصَرهُ  َيْصِرؼُ  َفَجَعلَ : َقاؿَ  َلُو، َراِحَمةٍ  َعَمى  َظْير 
، ِمفْ  َفْضلٌ  َلوُ  َكافَ  َوَمفْ  َلُو، َظْيرَ  اَل  َمفْ  َعَمى ِبوِ  َفْمَيُعدْ   ِمفْ  َفَذَكرَ : َقاؿَ  ،«َلوُ  زَادَ  اَل  َمفْ  َعَمى ِبوِ  َفْمَيُعدْ  زَاد 

، كىذا الحديث يشمل الطعاـ كالشراب (2)َفْضٍل  ِفي ِمنَّا أِلََحدٍ  َحقَّ  اَل  َأنَّوُ  َرَأْيَنا َحتَّى َذَكرَ  َما اْلَماؿِ  َأْصَناؼِ 
كالماؿ كغير ذلؾ مما فُضل عند صاحبو. كاليكـ كثير مف األسر ال تجد ما يسد رمقيا، كيكفي حاجتيا، 

ألشبع ىذه األسر!، كلك خصصت المكازنات لكفاية  فمك كزع الطعاـ الفائض مف مكائد األغنياء مثبلً 
حاجياتيـ لما كجدنا سائبل أك محتاجًا، كىذه أمانة ثقيمة، كىّـّ عظيـ، كال يككف ىذا إال مف أصحاب 
المركءات الصادقيف، أمَّا أف ُيعذب الفقراء، كُيطرد المحتاجكف، كُيمَتيف المشردكف! فيذا ال يحدث إال في 

 قمبو، انة، كاندثرت منو المركءة، كغابت عنو الرحمة، كال يككف ذلؾ إال ممْف قسىعالـ ضاعت فيو األم
 اْلُمْؤِمفُ  َلْيَس  »: َقاؿَ   هللاِ  َرُسكؿِ  َعفْ  ،ُىَرْيَرَة  َأِبي طبعو، كضعف إيمانو، كَعفْ  كدنى شحو، َكَكُثرَ 
يتفقد الناس أحكاؿ بعضيـ البعض، كأف تنتشر ، كىذا يقتضي أف (3) «َجاِئعٌ  َوَجاُرهُ  َشْبَعافَ  َيِبيتُ  الَِّذي

ثقافة األلفة بينيـ، فبل يشعر الفقير بفقره، كال يحتاج المحركـ أف يمد يده إلى الناس، كال ريب أف ىذا مف 
حسف المكاساة، كجميل المراعاة، فتفتح بذلؾ قمكب العباد، كينتشر ديف رب األرباب. كالبد أف يشعر الفقير 

في المجتمع، كأنو ال فرؽ بينو كبيف اآلخريف ممف فكقو، كمف أسباب ذلؾ مشاركتيـ في  كالمحتاج أنو فرد
َـّ  َطَعاَمُو، َخاِدُموُ  أِلََحِدُكـْ  َصَنعَ  ِإَذا »: هللِا  َرُسكؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ،ُىَرْيَرَة  َأِبي طعاميـ كأمكاليـ، فَعفْ   ُث

 َيِدهِ  ِفي َفْمَيَضعْ  َقِمياًل، َمْشُفوًىا الطََّعاـُ  َكافَ  َفِإفْ  َفْمَيْأُكْل، َمَعُو، َفْمُيْقِعْدهُ  َوُدَخاَنُو، َحرَّهُ  َوِليَ  َوَقدْ  ِبِو، َجاَءهُ 
 ِفي ِسيََّما اَل  الطََّعاـِ  ِفي َكاْلُمَكاَساةِ  اأْلَْخبَلِؽ، َمَكاِرـِ  َعَمى اْلَحثُّ  اْلَحِديثِ  َىَذا ، َكِفي(4) «ُأْكَمَتْيفِ  َأوْ  ُأْكَمةً  ِمْنوُ 
َـّ  َنْفُسوُ  ِبوِ  َكَتَعمََّقْت  َكُدَخاَنوُ  َحرَّهُ  َكِليَ  أِلَنَّوُ  َحَمَموُ  َأكْ  َصَنَعوُ  َمفْ  َحقِّ   َعَمى َمْحُمكؿٌ  ُكمُّوُ  َكَىَذا َراِئَحَتوُ  َكَش

                                                           

(1)  : ـَ َلْكاَل الِيْجَرُة َلُكْنُت اْمَرًأ ِمَف »البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب مناقب األنصار، َباُب َقْكِؿ النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
 (.3779( ح )31/ ص5)ج«، اأَلْنَصارِ 

 (.1728( ح )1354/ ص3مسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاُب المَُّقَطِة، َباُب اْسِتْحَباِب اْلُمَؤاَساِة ِبُفُضكِؿ اْلَماِؿ، )ج (2)
 (. 115( ح )27/ ص1الطحاكؼ، شرح معاني اآلثار )ج (3)

َثَناسند الحديث:            َثوُ  َماِلًكا َأفَّ  َكْىبٍ  اْبفُ  أنا: َقاؿَ  ُيكُنُس، َحدَّ َناِد، َأِبي فْ عَ  َحدَّ  ُىَرْيَرَة. َأِبي َعفْ  اأْلَْعَرِج، َعفِ  الزِّ
 (، مف حديث أنس.751( ج )259/ ص1أخرجو الطبراني في معجمو الكبير )ج تخريج الحديث:          
 إسناد الحديث صحيح. الحكـ عمى اإلسناد:         

ا َيْمَبُس، َكاَل ُيكَ  (4) ْلَباُسُو ِممَّ ا َيْأُكُل، َكاِ  ـِ اْلَمْمُمكِؾ ِممَّ / 3مِّْفُو َما َيْغِمُبُو، )جمسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاُب اأْلَْيَماِف، َباُب ِإْطَعا
 (.1663( ح )1284ص
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، فكيف إف كاف الذؼ صنع الطعاـ فقيرًا ال يجد قكت يكمو، أك مسكينًا يأبى سؤاؿ قكمو  ال (1)ااِلْسِتْحَباِب 
يشارؾ أصحابو الفقراء  ريب أف ىؤالء مف أكلى الناس رعاية، كأخّصيـ عناية. كقد كاف النبي 

  النبي كالمحتاجيف الطعاـ كالشراب كلك بالقميل، كما حدث يكـ الخندؽ عندما دعا جابر بف عبدهللا 
كطمب منو أف يصحب معو رجبل أك رجميف ألف الطعاـ ال يكفي إال ليذا العدد، فمـ يذىب النبي بمفرده 

الطعاـ  كيترؾ أصحابو، بل اصطحب المياجريف كاألنصار، ككانكا في جكع شديد، فشاركيـ النبي 
 هللا رضي ألصحابو كفضيمة  لمنبي الحديث معجزة ىذا ، كفي (2)كبارؾ هللا فيو بفضل بركة النبي 

 ليـ كمّكف في األرض، استخمفيـ بأف ذلؾ عمى هللا فأثابيـ كالحرب؛ الجكع عمى معو صبركا حيث عنيـ؛
، كقريب مف ىذا ما حدث ألبي (3)الجنة  في الثكاب مف ليـ أعد ما مع أمًنا، خكفيـ بعد مف كبّدليـ دينيـ،
 َطَعاًما، َجَعلَ  َكَقدْ  أِلَْدُعَكهُ   هللاِ  َرُسكؿِ  ِإَلى َطْمَحةَ  َأُبك َبَعَثِني: َقاؿَ  ،َماِلٍؾ  ْبفِ  ، فعف َأَنسِ طمحة 
         : ِلمنَّاسِ  َفَقاؿَ  َطْمَحَة، َأَبا َأِجْب : َفُقْمتُ  َفاْسَتْحَيْيُت، ِإَليَّ  َفَنَظرَ  النَّاِس، َمعَ   هللاِ  َكَرُسكؿُ  َفَأْقَبْمتُ : َقاؿَ 
َيا: َقاؿَ  َشْيًئا، َلؾَ  َصَنْعتُ  ِإنََّما هللِا، َرُسكؿَ  َيا: َطْمَحةَ  َأُبك َفَقاؿَ  ،«ُقوُموا  »  ِفيَيا َكَدَعا  هللاِ  َرُسكؿُ  َفَمسَّ

َـّ  ِباْلَبَرَكِة،  َأَصاِبِعِو، َبْيفِ  ِمفْ  َشْيًئا َلُيـْ  َكَأْخَرجَ  ،«ُكُموا  »: َكَقاؿَ  ،«َعَشَرًة  َأْصَحاِبي ِمفْ  َنَفًرا َأْدِخلْ  »: َقاؿَ  ُث
 َعَشَرةً  َكُيْخِرجُ  َعَشَرةً  ُيْدِخلُ  َزاؿَ  َفَما َشِبُعكا، َحتَّى َفَأَكُمكا ،«َعَشَرًة  َأْدِخلْ  »: َفَقاؿَ  َفَخَرُجكا، َشِبُعكا َحتَّى َفَأَكُمكا
َـّ  َشِبَع، َحتَّى َفَأَكلَ  َدَخَل، ِإالَّ  َأَحدٌ  ِمْنُيـْ  َيْبقَ  َلـْ  َحتَّى ، كىذه (4)ِمْنَيا  َأَكُمكا ِحيفَ  ِمْثُمَيا ِىيَ  َفِإَذا َىيََّأَىا ُث

 أنو ُمكَسى األشعرؼ  َأِبي كما كرد َعفْ  كمحبة رسكلو  المشاركات مع الفقراء تكجب محبة هللا 
 َما َجَمُعوا ِباْلَمِديَنةِ  ِعَياِلِيـْ  َطَعاـُ  َقلَّ  َأوْ  ،(5) الَغْزوِ  ِفي َأْرَمُموا ِإَذا اأَلْشَعِريِّيفَ  ِإفَّ  »: النَِّبيُّ  َقاؿَ : َقاؿَ 
، َثْوب   ِفي ِعْنَدُىـْ  َكافَ  َـّ  َواِحد  ِويَِّة، َواِحد   ِإَناء   ِفي َبْيَنُيـْ  اْقَتَسُموهُ  ُث ذلؾ ليعمـ  (6) «ِمْنُيـْ  َوَأَنا ِمنِّي َفُيـْ  ِبالسَّ

الناس أف ىذه المكاساة ليؤالء الضعفاء كالمحتاجيف تصنع كرامة األمة، كتحمي بيضة الديف، كلف ترفع 
 ىا ضعفاءىا. لممسمميف راية إال إذا رحـ أقكياءُ 

 
 
 

                                                           

 (.135/ ص11النككؼ، شرح النككؼ عمى مسمـ )ج (1)
 (. 4101( ح )108/ ص5البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب المغازؼ، باب غزكة الخندؽ كىي األحزاب، )ج (2)
 (.348-347/ ص1فيصل المبارؾ، تطريز رياض الصالحيف )ج (3)
ػػا، مسػػمـ، صػػحيح مسػػمـ، كتػػاب اأْلَْشػػِرَبِة، َبػػاُب َجػػَكاِز اْسػػِتْتَباِعِو َغْيػػَرُه ِإَلػػى َداِر َمػػْف َيِثػػُق ِبِرَضػػاُه  (4) ًقػػا َتامِّ ِقػػِو َتَحقُّ ِبػػَذِلَؾ، َكِبَتَحقُّ

ـِ، )ج  (.2040( ح )1612/ ص3َكاْسِتْحَباِب ااِلْجِتَماِع َعَمى الطََّعا
 (.1/125( أرممكا في الغزك: قلَّ زادىـ. ابف حجر، فتح البارؼ، )(5

ـِ  (6) ِرَكِة ِفي الطََّعا ِرَكِة، َباُب الشَّ ْيِد َكالُعُركِض، )جالبخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الشَّ  (.2486( ح )138/ ص3َكالنِّ
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 باإليواء. ـالثالث: مواساتي المطمب
لقػػد كضػػع اإلسػػبلـ نظامػػًا قكيػػًا شػػامبًل، يحفػػع ألىمػػو حقيػػـ فػػي أنفسػػيـ كببلدىػػـ كأمػػكاليـ، كأمػػر كالتػػو      

ػػيـ عمػػى اسػػتمالة قمػػكب النػػاس  بػػالرفق بيػػـ، كالعطػػف عمػػييـ، السػػيما الضػػعفاء كالفقػػراء، كحػػثَّ النػػاس كحضَّ
 ُىَنػػيُّ  َيػػا: » َفَقػػاؿَ  الِحَمػػى، َعَمػػى ُىَنيِّػػا ُيػػْدَعى َلػػوُ  َمػػْكًلى اْسػػَتْعَملَ   الَخطَّػػابِ  ْبػػفَ  إلػػييـ، فقػػد كرد أف ُعَمػػرَ 

، كأخػػص النػػاس (1) « ُمْسػَتَجاَبٌة .. الَمْظُمػػكـِ  َدْعػػَكةَ  َفػِإفَّ  الَمْظُمػػكـِ، َدْعػَكةَ  َكاتَّػػقِ  الُمْسػػِمِميَف، َعػفِ  َجَناَحػػؾَ  اْضػُمـْ 
بالعطف كالشػفقة ىػـ الفقػراء كالمسػاكيف، كلعػل مػف أىػـ صػكرىا كأشػكاليا ايػكاءىـ كاحتضػانيـ، كقػد قػاؿ هللا 

 : ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   چ

 النَِّبػػيِّ  َمػػعَ  ُكنَّػػا : »َقػػاؿَ  ،، فعػػف َسػػْعٍد [52: األنعػػاـ] چيب  جت  جب  حب  خب  مب  ىب 
 ِمفْ  َكَرُجلٌ  َمْسُعكٍد، َكاْبفُ  َأَنا َكُكْنتُ  َقاؿَ . َعَمْيَنا َيْجَتِرُئكفَ  اَل  َىؤاَُلءِ  اْطُردْ : ِلمنَِّبيِّ  اْلُمْشِرُككفَ  َفَقاؿَ  َنَفٍر، ِستَّةَ 

يِيَما، َلْسػػتُ  َكَرُجػػبَلفِ  َكِبػػبَلٌؿ، ُىػػَذْيٍل،  َنْفَسػػوُ  َفَحػػدَّثَ  َيَقػػَع، َأفْ  هللاُ  َشػػاءَ  َمػػا  هللاِ  َرُسػػكؿِ  َنْفػػسِ  ِفػػي َفَكَقػػعَ  ُأَسػػمِّ
، كىػػذا األمػػر عػػاـ فػػي إيػػكاء (2)  «چ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئچ  :هللُا  َفػػَأْنَزؿَ 

ف كانػت اآليػة تحػدثت عػف اإليػكاء المعنػكؼ، كمنػو:  الفقراء كالمساكيف سكاء كاف اإليكاء ماديًا أك معنكيػًا، كا 
مػػع أصػػحابو مػػف الفقػػراء  احتػػراميـ، كمجالسػػتيـ، كمبلطفػػتيـ، كنصػػرتيـ، كمػػا كانػػت معاممػػة النبػػي 

كالمساكيف، كىناؾ اإليكاء المادؼ، كىك مف صنكؼ الكفالة كاإلعانة، التي تكجب قرب صػاحبيا مػف النبػي 
  .يـك القيامة 

كمػف أكثػر الضػعفاء الػذيف يجػب إيػكائيـ كمراعػاتيـ ىػػـ اليتػامى الػذيف ال قػكة ليػـ إال بػا، ثػـ بالػػذيف       
تغمػب عمييػا حالػة الحػزف كالبػؤس كالفقػر، فيمػـز لػذلؾ اإليػكاء، ليحصػل عنػد هللا يعكلكنيـ، ألف طبيعة اليػتـ 

 َيػػْوـَ  َجػػاءَ  َتْبُمَغػػا، َحتَّػػى َجػػاِرَيَتْيفِ  َعػػاؿَ  َمػػفْ  »: هللِا  َرُسػػكؿُ  َقػػاؿَ : َقػػاؿَ  ،َماِلػػٍؾ  ْبػػفِ  َأَنػػسِ  الجػػزاء، كَعػػفْ 
 ال أىميػا أف ضعيفة؛ فيمـز العنايػة بيػا، كالغالػب قاصرة البنت أف ، ذلؾ(3)َأَصاِبَعُو  َكَضَـّ  «َوُىوَ  َأَنا اْلِقَياَمةِ 
 كالشػراب كالطعػاـ الكسػكة مػف البػدف، بمئكنػة بالقيػاـ يكػكف  الغالػب فػي بيػا، كالعػكؿ ييتمػكف  كال بيػا، يأبيكف 
 بػػػالخير كاألمػػػر كالتكجيػػػو كالتيػػػذيب بػػػالتعميـ الػػػركح؛ غػػػذاء فػػػي يكػػػكف  ككػػػذلؾ ذلػػػؾ، كنحػػػك كالفػػػراش كالسػػػكف
، كىػػذه إشػػارة إلػػى اإليػػكاء المػػادؼ كالمعنػػكؼ معػػًا، كىػػذه المعػػاني السػػابقة (4)ذلػػؾ  إلػػى كمػػا الشػػر عػػف كالنيػي

تحفع لمضعفاء كالمساكيف حقيـ ككيانيـ، كىذا مما جاء اإلسبلـ مػف أجمػو، ليػدحض كاقعػا أليمػا مػف الظمػـ 
                                                           

ـْ َمػػاٌؿ َكَأَرُضػػ (1) ـَ َقػػْكـٌ ِفػػي َداِر الَحػػْرِب، َكَلُيػػ ػػَيِر، َبػػاُب ِإَذا َأْسػػَم ، البخػػارؼ، صػػحيح البخػػارؼ، ِكتَػػاُب الِجَيػػاِد َكالسِّ ـْ كَف، َفِيػػَي َلُيػػ
 (.3059( ح )71/ ص4)ج
ػ (2) ، َبػاٌب ِفػي َفْضػِل َسػػْعِد ْبػِف َأِبػي َكقَّػاٍص َرِضػػَي هللُا مسػمـ، صػحيح مسػمـ، كتػاب َفَضػػاِئِل الصَّ ـْ َحاَبِة َرِضػَي هللُا َتَعػاَلى َعػػْنُي

 (.2413( ح )1878/ ص4َعْنُو، )ج
ْحَساِف ِإَلى اْلَبَناِت، )ج (3) َمِة َكاآْلَداِب، َباُب َفْضِل اإْلِ  (.2631( ح )2027/ ص4مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اْلِبرِّ َكالصِّ
 (.106/ ص3انظر بتصرؼ: ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيف )ج (4)
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التػػي كانػػت تسػػيطر عمػػى كالبغػػي بحػػق ىػػؤالء الضػػعفاء الػػذيف ال حػػكؿ ليػػـ كال قػػكة، كلتنتيػػي شػػريعة الغػػاب 
أفئػػػدة الجػػػاىميف كالمسػػػتكبريف، كعنػػػدما يجػػػد الفقػػػراء مػػػف يػػػأكييـ إلػػػى جانبػػػو، كينصػػػرىـ عمػػػى مػػػف ظمميػػػـ، 

 يشعركف بكرامة اإلسبلـ، كتتحقق المكاساة المنشكدة ليـ.
 باليبة واليدية والعطية. ـالرابع: مواساتي المطمب

لقد أكلى اإلسبلـ اىتمامًا كبيرًا بالفقراء كالمساكيف؛ فجعل ليـ نصػيبًا مػف أمػكاؿ األغنيػاء كالميسػكريف       
، كغاية ىذه األمكر (2)، كيدخل في معنى العطية كل مف اليدية كاليبة (1)كمف ذلؾ العطية، كىي مستحبة 

عمػى الفقػراء بػل يتعػدػ إلػى كػل النػاس،  كميا ىك التكدد كالمكاساة لمفقػراء كالمسػاكيف، كلػيس األمػر مقتصػراً 
ف كاف التخصيص لمفقراء لمكاساة حاليـ، كحل أزماتيـ، كمراعاة أحكاليـ.   كا 

، ففػػي اليديػػة ذىػػاب لحػػزازات (3) «تَحػػابُّوا  َتَيػػاَدْوا،» : هللِا  َرُسػػكؿُ  َقػػاؿَ : َقػػاؿَ  ،ُىَرْيػػَرَة  َأِبػػي َعػػفْ      
النفس، ككغرات الصدر، كىي سبب لممحبة كاأللفة، فضبًل عف ككنيا سبيبًل إلى المكاساة لمف ُييدػ إلييـ، 
كلعل الفقراء كالمساكيف مف أىـ مف يستحسف أف ُييدػ إلييـ، ألنيػـ فػي الغالػب يككنػكف فػي مقػاـ ال ينظػر 

  النَِّبػػيِّ  َعػػفِ  ، ُىَرْيػَرةَ  َأِبػػي يقبػػل اليديػة، فَعػػفْ  كػاف النبػػي  النػاس إليػػو، إمػػا لتغافػل، أك امتيػػاف، كقػػد
 َكال شػؾ أف ىػذا (4) «َلَقِبْمػتُ  ُكػَراعٌ  َأوْ  ِذَراعٌ  ِإَليَّ  ُأْىِديَ  َوَلوْ  أَلََجْبُت، ُكَراع   َأوْ  ِذَراع   ِإَلى ُدِعيتُ  َلوْ  »: َقاؿ ،

                                                           

 (.367/ ص15النككؼ، المجمكع شرح الميذب )ج (1)
كتطمق اليبة بالمعنى االخص عمػى مػاال يقصػد لػو بػدؿ، كعميػو ينطبػق قػكؿ مػف عػرؼ اليبػة بانيػا تمميػؾ بػبل عػكض اه  (2)

تمميؾ في الحياة بغيػر عػكض، كاسػـ العطيػة شػامل لجميعيػا.. انظػر: كاليبة كالعطية كاليدية كالصدقة معانييا متقاربة ككميا 
 (.370/ ص15النككؼ، المجمكع شرح الميذب )ج

( ح 280/ ص6البييقػػػي، السػػػنف الكبػػػرػ، ِكتَػػػاُب اْلِيَبػػػاِت، َبػػػاُب التَّْحػػػِريِض َعَمػػػى اْلِيَبػػػِة َكاْلَيِديَّػػػِة ِصػػػَمًة َبػػػْيَف النَّػػػاِس، )ج (3)
(11946 .) 

، اْلَحَسػػفِ  ْبػػفُ  َأْحَمػػدُ  َبْكػػرٍ  َكَأُبػػك، اْلَحػػاِفعُ  هللاِ  َعْبػػدِ  َأُبػػك َأْخَبَرَنػػاسػػند الحػػديث:            ػػدُ  اْلَعبَّػػاسِ  َأُبػػك ثنػػا: َقػػااَل  اْلِحيػػِرؼُّ  ْبػػفُ  ُمَحمَّ
ػػدٍ  ْبػػفُ  اْلَعبَّػػاُس  ثنػػا َيْعُقػػكَب، كِرؼُّ  ُمَحمَّ ػػدُ  ثنػػا، الػػدُّ  ْبػػفِ  ُمكَسػػى َعػػفْ ، اْلِمْصػػِرؼُّ  ِإْسػػَماِعيلَ  ْبػػفُ  ِضػػَماـُ  ثنػػا، اْلَحْضػػَرِميُّ  ُبَكْيػػرٍ  ْبػػفُ  ُمَحمَّ
 ُىَرْيَرَة. َأِبي َعفْ ، َكْرَدافَ 

(، عػف أزىػر بػف مػركاف الَبصػِرؼ، عػف دمحم 2130( ح )441/ ص4أخرجو الترمذؼ فػي سػننو )ج تخريج الحديث:         
كبلىمػػا )دمحم بػػف سػػكاء  -بػف الكليػػد، (، مػػف طريػػق خمػػف 9250( ح )141/ ص15بػف سػػكاء، كأخرجػػو أحمػػد فػي مسػػنده )ج

 عف أبي معشر نجيح بف عبد الرحمف، عف سعيد بف كيساف، بو )بنحكه(.  -كخمف(
 كمكسػى، إسػماعيل بػف كضماـ، بكير بف دمحم فيو ألف، حجر ابف قاؿ كما حسف الحديث إسناد الحكـ عمى اإلسناد:        

 قاؿ ابف حجر في التمخيص الحبير في تخريج أحاديػث الرافعػي الكبيػر:. ثقات اإلسناد رجاؿ كبقية، صدكؽ  كميـ، كرداف بف
 (.554( ك)280( ك)470انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، ص ): إسناده حسف ( 152/ ص  3)ج
( ح 153/ ص3البخػػػػارؼ، صػػػػحيح البخػػػػارؼ، ِكتَػػػػاُب الِيَبػػػػِة َكَفْضػػػػِمَيا َكالتَّْحػػػػِريِض َعَمْيَيػػػػا، َبػػػػاُب الَقِميػػػػِل ِمػػػػَف الِيَبػػػػِة، )ج (4)
(2568.) 
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 الَ  الُمْسِمَماِت، ِنَساءَ  َيا »: َقاؿَ  النَِّبيِّ  َعفِ  ، ُىَرْيَرةَ  َأِبي ال يقدر بالكثير، كلكنو عند هللا عظيـ، كَعفْ 
، كحػدكد اليديػػة أك العطيػة كمجاليػػا عػاـ، يشػػمل المسػػتمزمات (1) «َشػػاة   ِفْرِسػػف َوَلػػوْ  ِلَجاَرِتَيػػا، َجػػاَرةٌ  َتْحِقػَرفَّ 

 َّللاَِّ  َعْبدِ  فَعفْ  في قمكب عباده،الشخصية، كالتعميـ، كالتداكؼ، كغير ذلؾ، كىذه مف الرحمة التي كضعيا هللا 
ِ  َرُسػكؿُ  َقػاؿَ : ، َقػاؿَ َعْمٍرك  ْبفِ  ْحَمُف، َيػْرَحُمُيـُ  الرَّاِحُمػوفَ  » :َّللاَّ  َيػْرَحْمُكـْ  اأَلْرضِ  ِفػي َمػفْ  اْرَحُمػوا الػرَّ
ػػَماءِ  ِفػػي َمػػفْ  ، فعنػػدما ييػػدػ الفقػػراء إلػػييـ، كيعطػػى ليػػـ، يجعػػل هللا فػػي قمػػكبيـ الرضػػا كالسػػكينة، (2) «..السَّ

، ككثير مف الفقراء ال يقبمكف الصدقات تعففا مف أنفسيـ، كلكف إذا أىدؼ ليـ فيقبمكف ذلؾ تأسػيا بنبػييـ 
ِ  َرُسػكؿُ  َكػػافَ : َقػاؿَ  ، ُىَرْيػػَرةَ  َأِبػي فَعػفْ   ِقيػػلَ  َفػِإفْ  ،«َصػػَدَقٌة  َأـْ  َأَىِديَّػػةٌ  »: َعْنػوُ  َأؿَ َسػػ ِبَطَعػاـٍ  ُأِتػػيَ  ِإَذا َّللاَّ

فْ  َيْأُكْل، َكَلـْ  ،«ُكُموا  »:أِلَْصَحاِبوِ  َقاؿَ  َصَدَقٌة، ـْ  َفَأَكلَ  ، ِبَيِدهِ  َضَربَ  َىِديٌَّة، ِقيلَ  َكاِ  َمَعُي
(3) . 

، كيسػػتحب لمػػف أراد عطيػػة أك ىبػػة أك       كالعطيػػة كاليبػػة كاليديػػة مػػف مكػػاـر األخػػبلؽ، كعبلمػػات الكػػـر
، أنػػو  َعبَّػػاسٍ  ، كأف ال يرجػػع فييػػا فيػػذا مسػػتنكر قبػػيح كقػػد ركػ اْبػػفُ ىديػػة، أف يبتغػػي بػػذلؾ كجػػو هللا 

                                                           

مػػا  )فرسػػف شػػاة((. 2566( ح )153/ ص3َكالتَّْحػػِريِض َعَمْيَيػػا، )جالبخػػارؼ، صػػحيح البخػػارؼ، ِكتَػػاُب الِيَبػػِة َكَفْضػػِمَيا  (1)
دكف الرسغ مػف يػدىا كقيػل ىػك عظػـ قميػل المحػـ كالمقصػكد المبالغػة فػي الحػث عمػى اإلىػداء كلػك فػي الشػيء اليسػير كخػص 

بطػاؿ، شػرح صػحيح النساء بالخطاب ألنيف يغمب عمييف استصغار الشيء اليسير كالتباىي بالكثرة كأشباه ذلػؾ. انظػر: ابػف 
 (.87/ ص7البخارؼ )ج

، َباُب َما جَ  (2) ـَ ُ َعَمْيِو َكَسمَّ ِ َصمَّى َّللاَّ َمِة َعْف َرُسكِؿ َّللاَّ اَء ِفي َرْحَمِة الترمذؼ، سنف الترمذؼ، كتاب َأْبَكاُب الِبرِّ َكالصِّ
 (. 1924( ح )323/ ص4اْلُمْسِمِميَف، )ج

َثَناسند الحديث:             َثَنا: َقاؿَ  ُعَمرَ  َأِبي اْبفُ  َحدَّ  ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  َعفْ  َقاُبكَس، َأِبي َعفْ  ِديَناٍر، ْبفِ  َعْمِرك َعفْ  ُسْفَياُف، َحدَّ
 .َعْمٍرك

(، عف أبي بكر بف أبي شيبة كمسدد، بو 4941( ح )285/ ص4أخرجو أبك داكد في سننو )ج تخريج الحديث:          
 )بألفاظ متقاربة(.

 لعبػدهللا مػكلى كىػك، كثػق أنػو الػذىبي ذكػر كقد، مقبكؿ فإنو، قابكس أبي غير ثقات ركاتو كل الحكـ عمى اإلسناد:          
قػاؿ عنػو  .حسػف الحػديث إسػناد فػإف كعميو. الحسف إلى يرقى ما كالشكاىد المتابعات مف فيو كالحديث، العاص بف عمرك بف

/ 2كقػػػاؿ عنػػو ابػػف حجػػر فػػي اإلمتػػػاع: إسػػناده حسػػف. انظػػر: الػػذىبي، الكاشػػػف )جالترمػػذؼ: "َىػػَذا َحػػِديٌث َحَسػػٌف َصػػِحيٌح"، 
ـُ َرِحَمػػػُو هللُا َتَعػػػاَلى : (.16/ ص1(. ابػػػف حجػػر، اإلمتػػػاع )ج666(، ابػػف حجػػػر، تقريػػب التيػػػذيب ص )451ص        َقػػػاَؿ اْلَحػػاِك

ػػػَحاَبِة َرِضػػػَي هللُا َعػػػ نََّمػػػا اْسَتْقَصػػػْيُت ِفػػػي َأَسػػػاِنيِدَىا ِبػػػِذْكِر الصَّ ـٌ َأفَّ " َكَىػػػِذِه اأْلََحاِديػػػُث ُكمَُّيػػػا َصػػػِحيَحٌة ، َكاِ  ـَ ُمتَػػػَكىِّ ـْ ِلػػػَئبلَّ َيتَػػػَكىَّ ْنُي
ػػػػِحيَحَة . ال ـْ ُيْيِمػػػػبَل اأْلََحاِديػػػػَث الصَّ ػػػػْيَخْيِف َرِضػػػػَي هللُا َعْنُيَمػػػػا َلػػػػ ( ح 175/ ص 4مسػػػػتدرؾ عمػػػػى الصػػػػحيحيف لمحػػػػاكـ )جالشَّ

(7274.) 
 (.2576( ح )155/ ص3البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الِيَبِة َكَفْضِمَيا َكالتَّْحِريِض َعَمْيَيا، َباُب َقُبكِؿ الَيِديَِّة، )ج (3)
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َـّ  َيِقػيءُ  َكالَكْمػِب  ِىَبِتوِ  ِفي الَعاِئدُ  »: النَِّبػيُّ  َقاَؿ: قاؿ ، فمػيس ىػذا مػف المػركءة كال (1) «َقْيِئػوِ  ِفػي َيُعػودُ  ُثػ
  النَِّبػػيِّ  َعػػفِ  ،َذرٍّ  َأِبػػي األخػػبلؽ، كال يجػػكز لػػو أف يمػػف بعطيتػػو، سػػيما إف حػػدث خػػبلؼ أك نػػزاع، فَعػػفْ 

 َـْ  ُيػػَزكِّيِيـْ  َواَل  ِإَلػػْيِيـْ  َيْنُظػػرُ  َواَل  اْلِقَياَمػػِة، َيػػْوـَ  للاُ  ُيَكمُِّمُيػػـُ  اَل  َثاَلَثػػةٌ  »: َقػػاؿ  َفَقَرأََىػػا: َقػػاؿَ  «َأِلػػيـٌ  َعػػَذابٌ  َوَلُيػػ
 َواْلَمنَّػاُف، اْلُمْسػِبُل، »: َقػاؿَ  هللِا  َرُسػكؿَ  َيػا ُىػـْ  َمػفْ  َكَخِسػُركا، َخػاُبكا: َذرٍّ  َأُبػك َقػاؿَ  ِمػَرار، ثَػبَلثَ   هللاِ  َرُسكؿُ 

تككف العطية أك اليدية أفضل مػف الصػدقة مػع  بعض األحياف، كفي ( 2) «اْلَكاِذِب  ِباْلَحِمفِ  ِسْمَعَتوُ  َواْلُمَنفِّقُ 
 النَِّبػيَّ  َتْسػَتْأِذفِ  َكَلػـْ  َكِليػَدةً  أَْعَتَقػْت  َعْنَيػا، َّللاَُّ  َرِضػيَ  الَحػاِرثِ  ِبْنػتَ  َمْيُمكَنػةَ  عظـ الصدقة كأىميتيا، فقد كرد َأفَّ 

، ػػػا ػػػي َّللاَِّ  َرُسػػػكؿَ  َيػػػا َأَشػػػَعْرتَ : َلػػػْت َقا ِفيػػػِو، َعَمْيَيػػػا َيػػػُدكرُ  الَّػػػِذؼ َيْكُمَيػػػا َكػػػافَ  َفَممَّ  »: َقػػػاؿَ  َكِليػػػَدِتي، أَْعَتْقػػػتُ  َأنِّ
،: َقاَلْت  ،«َأَوَفَعْمِت   ـْ ، ألف ىػذه اليديػة تزيػد (3) «أِلَْجِرؾِ  َأْعَظـَ  َكافَ  َأْخَواَلؾِ  َأْعَطْيِتَيا َلوْ  ِإنَّؾِ  َأَما »: َقاؿَ  َنَع
كالثكاب، مع أف أجر العتق كبير كعظيـ. كفي تخييػر اليبػة  األجر كالكصل، كىي سبب في ابتغاء التأليف

ِ، َرُسػكؿَ  َيػا: ُقْمػتُ  َعْنَيػا، َّللاَُّ  َرِضػيَ  َعاِئَشػةَ  كالعطية كاليدية لمفقراء فإف األكلى أقربيـ جكارًا، فَعػفْ   ِلػي ِإفَّ  َّللاَّ
، ذلػػؾ أف ىػػذه األخػػبلؽ تسػػمي قمػػب الفقيػػر، (4) «اًبػػابَ  ِمْنػػؾِ  َأْقَرِبِيَمػػا ِإَلػػى»: َقػػاؿَ  أُْىػػِدؼ  َأيِِّيَمػػا َفػػِإَلى َجػػاَرْيفِ 

 كتطيب خاطره، كتجعل في حياتو األمل لقادـ مستنير، كىناء منشكد.

 .والوقف بالصدقة مواساتيـ: الخامس المطمب

إف العبػػػادة الماليػػػة مػػػف أكثػػػر مػػػا ُيػػػذىب أدراف القمػػػب كخبائػػػث الػػػنفس، كتجردىػػػا إلػػػى أسػػػمى صػػػكر       
العطاء، كمف أىـ صكر ىذه العبادة الصػدقة، كىػي طيػرة لمقمػب، كزكػاة لمػنفس. بيػا تكفػر السػيئات، كتغفػر 

ـٍ  ْبػفِ  َعِدؼِّ  فَعفْ  الخطايا. كىي سبب في حجاب صاحبيا عف النار،   َمػا »: النَِّبػيُّ  َقػاؿَ : َقػاؿَ  ،َحػاِت
َـّ  ُتْرُجَماٌف، َوَبْيَنوُ  ّللاَِّ  َبْيفَ  َلْيَس  الِقَياَمِة، َيْوـَ  ّللاَُّ  َوَسُيَكمُِّموُ  ِإالَّ  َأَحد   ِمفْ  ِمْنُكـْ  اَمػُو، َشػْيًئا َيػَرى  َفػالَ  َيْنُظرُ  ُث  ُقدَّ
َـّ  ، كىذه الصػدقة (5) «َتْمَرة   ِبِشقِّ  َوَلوْ  النَّارَ  َيتَِّقيَ  َأفْ  ِمْنُكـْ  اْسَتَطاعَ  َفَمفِ  النَّاُر، َفَتْسَتْقِبُموُ  َيَدْيوِ  َبْيفَ  َيْنُظرُ  ُث

ّـِ، كىػي سػبب لػدعاء المبلئكػة األبػرار،  رحمة لمفقراء كاستعطاؼ لقمكبيـ، تدفع إلى ترقيق القمب، كجػبلء اليػ

                                                           

/ 3َيا، َباُب ِىَبِة الرَُّجِل اِلْمَرَأِتِو َكالَمْرأَِة ِلَزْكِجَيا، )جالبخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الِيَبِة َكَفْضِمَيا َكالتَّْحِريِض َعَميْ  (1)
 (.2589( ح )158ص
َزاِر، َكاْلَمفِّ ِباْلَعِطيَِّة، َكَتْنفِ  (2) ـِ ِإْسَباِؿ اإْلِ يَماَف، َباُب َبَياِف ِغَمِع َتْحِري ْمَعِة ِباْلَحِمِف، َكَبَيػافِ مسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاُب اإْلِ  يِق السِّ

ـْ عَ  ـْ َكَلُي ، َكاَل ُيَزكِّيِي ـْ ـُ هللُا َيْكـَ اْلِقَياَمِة، َكاَل َيْنُظُر ِإَلْيِي  (.106( ح )102/ ص1َذاٌب َأِليـٌ، )جالثَّبَلَثِة الَِّذيَف اَل ُيَكمُِّمُي
ْتِقَيا، ِإَذا َكاَف َلَيا َزْكٌج البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الِيَبِة َكَفْضِمَيا َكالتَّْحِريِض َعَمْيَيا، َباُب ِىَبِة الَمْرأَِة ِلَغْيِر َزْكِجَيا َكعِ  (3)

ـْ َيُجْز، )ج ـْ َتُكْف َسِفيَيًة، َفِإَذا َكاَنْت َسِفيَيًة َل  (.2592) ( ح158/ ص3َفُيَك َجاِئٌز، ِإَذا َل
ْفَعِة، َباٌب: َأؼُّ الِجَكاِر َأْقَرُب ، )ج (4)  (.2259( ح )88/ ص3البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الشُّ
َب، )ج (5) َقاِؽ، َباٌب: َمْف ُنكِقَش الِحَساَب ُعذِّ  (.6539( ح )112/ ص8البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الرِّ
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ـ   ِمػػفْ  َمػػا : »َقػػػاؿَ  النَِّبػػيَّ  َأفَّ  ، ُىَرْيػػَرةَ  َأِبػػي َعػػفْ   َفَيُقػػػوؿُ  َيْنػػِزاَلِف، َمَمَكػػافِ  ِإالَّ  ِفيػػػِو، الِعَبػػادُ  ُيْصػػِب ُ  َيػػػْو
َـّ : َأَحػػُدُىَما َـّ : اآلَخػػرُ  َوَيُقػػوؿُ  َخَمًفػػا، ُمْنِفًقػػا َأْعػػطِ  المَُّيػػ ، كعميػػو فإنػػو يجػػب عمػػى (1) « َتَمًفػػا ُمْمِسػػًكا َأْعػػطِ  المَُّيػػ

زكا التكافل االجتماعي بينيـ، كلّّ حسب  استطاعتو كمقدرتو كلك كػاف بالقميػل، أك كػاف الحػاؿ الناس أف يعزِّ
  النَِّبػيِّ  ِإَلػى َرُجػلٌ  َجػاءَ : َقاؿَ  ، ُىَرْيَرةَ  ي، فعف َأبيا عند هللا معسرًا، فذلؾ مف أعظـ الصدقات كأجمِّ 

ِ، َرُسكؿَ  َيا: َفَقاؿَ  َدَقةِ  َأؼُّ  َّللاَّ ؽَ  َأفْ  »: َقاؿَ  َأْجًرا  أَْعَظـُ  الصَّ  َوَتْأُمػلُ  الَفْقػَر، َتْخَشى َشِحي ٌ  َصِحي ٌ  َوَأْنتَ  َتَصدَّ
، َبَمَغػػتِ  ِإَذا َحتَّػػى ُتْمِيػػلُ  َوالَ  الِغَنػػى،  ، ذلػػؾ أف(2) «ِلُفػػاَلف   َكػػافَ  َوَقػػدْ  َكػػَذا َوِلُفػػاَلف   َكػػَذا، ِلُفػػاَلف   ُقْمػػتَ  الُحْمُقػػوـَ
 صػػعبت الغنػػى كأمػػل الفقػػر، خشػػي إذا الشػػحيح الصػػحيح ألف أعظػػـ، أجرىػػا كػػاف صػػُعبت كممػػا البػػر أعمػػاؿ
ؿ النفقػػة، عميػػو  مػػؤثر فيػػك الحػػاؿ، ىػػذه فػػي تصػػدؽ فمػػف بػػو، الفقػػر كحمػػكؿ العمػػر، طػػكؿ الشػػيطاف لػػو كسػػكَّ
، مع أف األكلى لؤلغنياء بأف ُيكاسكا فقراء المسمميف مف أمكاليـ؛ حتػى تطيػر (3)نفسو  ىكػ  عمى هللا لثكاب

 نفكسيـ، كتصفك نفكسيـ. 

، كصدقة جارية تنفع صاحبيا (5)، كىك قربة مستحبة (4)لمفقراء كالمساكيف الكقف  كمف صكر المكاساة     
ْنَسػافُ  َمػاتَ  ِإَذا » :َقػاؿَ  ،هللِا  َرُسػكؿَ  َأفَّ  ،ُىَرْيػَرَة  َأِبػي بعد مماتػو، فَعػفْ   ِمػفْ  ِإالَّ  َعَمُمػوُ  َعْنػوُ  اْنَقَطػعَ  اإلِْ

ـ   َأوْ  َجاِرَية ، َصَدَقة   ِمفْ  ِإالَّ : َثاَلَثة   يقافػو(6) « َلػوُ  َيػْدُعو َصاِل    َوَلد   َأوْ  ِبِو، ُيْنَتَفعُ  ِعْم  بقيػت الصػدقة ىػذه ، كا 
 َأَصػابَ : َقػاؿَ  ، ُعَمػرَ  اْبػفِ  ، كَعػفِ (7)كالحػبس  الكقػف جػكاز عمػى دليل كفيو ككجدت، بقيت ما أجكرىا لو

 ِبػِو  تَػْأُمُرِني َفَكْيػفَ  ِمْنػُو، َأْنَفػَس  َقػطُّ  َمػااًل  ُأِصػْب  َلػـْ  َأْرًضا َأَصْبتُ : َفَقاؿَ  ، النَِّبيَّ  َفَأَتى َأْرًضا، ِبَخْيَبرَ  ُعَمرُ 
ْقتَ  َأْصَمَيا َحبَّْستَ  ِشْئتَ  ِإفْ  »: َقاؿَ  ؽَ  ،«ِبَيا َوَتَصدَّ  ِفػي ُيػكَرثُ  َكالَ  ُيكَىػبُ  َكالَ  َأْصُمَيا ُيَباعُ  الَ  َأنَّوُ  ُعَمرُ  َفَتَصدَّ

َقػػػابِ  َكالُقْرَبػػى الُفَقػػَراِء، ػػػْيفِ  َّللاَِّ  َسػػِبيلِ  َكِفػػي َكالرِّ ػػِبيِل، َكاْبػػفِ  َكالضَّ  ِمْنَيػػػا َيْأُكػػلَ  َأفْ  َكِلَيَيػػػا َمػػفْ  َعَمػػى ُجَنػػػاحَ  الَ  السَّ

                                                           

ػػُرُه البخػػارؼ، صػػحيح البخػػارؼ، ِكتَػػاُب الزَّ  (1) َؽ ِبالُحْسػػَنى، َفَسُنَيسِّ ػػا َمػػْف أَْعَطػػى َكاتََّقػػى، َكَصػػدَّ ِ َتَعػػاَلى: َُفَأمَّ َكػػاِة، َبػػاُب َقػػْكِؿ َّللاَّ
ػػػُرُه ِلْمُعْسػػػَرػ{ ]الميػػػل:  ػػػا َمػػػْف َبِخػػػَل َكاْسػػػَتْغَنى، َكَكػػػذََّب ِبالُحْسػػػَنى، َفَسُنَيسِّ َـّ أَْعػػػِط ُمْنِفػػػَق َمػػػاؿٍ [ »6ِلْمُيْسػػػَرػ، َكَأمَّ / 2)ج«، َخَمًفػػػا المَُّيػػػ

 (.1442( ح )115ص
ِحيِح، )ج (2) ِحيِح الصَّ َكاِة، َباُب َفْضِل َصَدَقِة الشَّ  (.1419( ح )110/ ص2البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الزَّ
 (.417/ ص3ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ )ج (3)

 (.173/ ص1: السعدؼ، منيج السالكيف )جالكقف ُىَك َتْحِبيُس َاأْلَْصِل َكَتْسِبيَل َاْلَمَناِفِع. انظر(4) 
 المصدر السابق. (5)
ْنَساَف ِمَف الثََّكاِب َبْعَد َكَفاِتِو، )ج (6)  (.1631( ح )1255/ ص3مسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاُب اْلَكِصيَِّة، َباُب َما َيْمَحُق اإْلِ
 (.373/ ص5القاضي عياض، إكماؿ المعمـ )ج (7)
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ؿٍ  َغْيػػػرَ  َصػػػِديًقا ُيْطِعػػػـَ  َأكْ  ِبػػػاْلَمْعُركِؼ، ، كىػػػذا الكقػػػف أنفػػػع لػػػدنياه كآخرتػػػو، كزاد لػػػو إلػػػى حسػػػف (1)ِفيػػػِو  ُمَتَمػػػكِّ
ذا كاف ا ، َعػاِمرٍ  ْبػفِ  لفقيػر ذات صػمة فػإف الصػدقة أك الكقػف لػو أكلػى، لمػا جػاء عػف َسػْمَمافَ المصير، كا 

َدَقةُ  »قػاؿ:  عف النبي  نََّيػا َصػَدَقٌة، اْلِمْسِكيفِ  َعَمى الصَّ ـِ ِذي َعَمػى َواِ  ِح ، (2) «َوِصػَمةٌ  َصػَدَقٌة، اْثَنَتػافِ  الػرَّ
 ذو  النبػي أصػحاب مػف أحػدٌ  يكػف لػـ »:  ، قػاؿكالكقف فعل الصػحابة الكػراـ كالتػابعيف، فعػف جػابر

ِ  َسػػِبيلِ  ِفػػي َكأَْعتَػػاَدهُ  َأْدَراَعػػوُ  اْحتَػػَبَس  ، َكىػػذا َخاِلػػُد بػػف الكليػػد «وقػػف إال مقػػدرة ، كعميػػو فإنػػو يحسػػف (3)َّللاَّ
 شيًئا فيخصصكا القربات، مف كيكثركا الطاعات مف يتزكدكا ألىل الغنى أك غيرىـ ممْف يستطيع الكقف أف

يصػكنو، فيػذىب المػاؿ، كينػدثر  كال يحفظو ال مف إلى الحياة مفارقة بعد الماؿ يؤكؿ أف خشية أمكاليـ، مف
األثػػػر الحسػػػف الػػػذؼ يبقػػػى بعػػػد المػػػكت، فضػػػبًل عػػػف أف ىػػػذا يجمػػػي اليمػػػكـ كاألحػػػزاف لػػػدػ الفقػػػراء، كيسػػػمِّي 

 ا.الحياة كظركفي أركاحيـ؛ فبل يشعركف أنيـ دكنًا عف الناس، فيككف ذلؾ عكنًا عمى مشاؽِّ 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.2772( ح )12/ ص4َتاُب الَكَصاَيا، َباُب الَكْقِف َكْيَف ُيْكَتُب ، )جالبخارؼ، صحيح البخارؼ، كِ  (1)
 (. 16233( ح )171/ ص26أحمد، مسند أحمد، مسند سمماف بف عامر، )ج (2)

َثَناسند الحديث:           ، َأْخَبَرَنا: َقاؿَ  َىاُركَف، ْبفُ  َيِزيدُ  َحدَّ  َعاِمٍر. ْبفِ  َسْمَمافَ  َعفْ  َحْفَصَة، َعفْ  ِىَشاـٌ
(، عػػف قتيبػػة، عػػف سػػفياف بػػف عيينػػة، عػػف 658( ح )37/ ص3أخرجػػو الترمػػذؼ فػػي سػػننو )ج تخػػريج الحػػديث:          

(، مػػػف طريػػق دمحم بػػػف عبػػػد األعمػػى، عػػػف خالػػػد بػػػف 2582( ح )92/ ص5عاصػػـ األحػػػكؿ، كأخرجػػػو النسػػائي فػػػي سػػػننو )ج
أبػػي شػػيبة (، عػػف أبػػي بكػػر بػػف 1844( ح )591/ ص1الحػػارث، عػػف عبػػد هللا بػػف عػػكف، كأخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػي سػػننو )ج

عف حفصة بنت سيريف، عف  -كعمي بف دمحم، عف ككيع، عف عبد هللا بف عكف، كبلىما )عاصـ األحكؿ كعبد هللا بف عكف(
 الرباب بنت صميع، بو )بألفاظ متقاربة(. 

 : إسناد الحديث صحيح.الحكـ عمى اإلسناد        
َكاِة، َباُب الَعرْ  (3) َكاِة )جالبخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الزَّ  (.116/ ص2ِض ِفي الزَّ
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عفاء والمكموميف  المبحث الثاني: مواساة الضُّ
 بسبب اليـ والحزف عموًما.

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

عفاءمواساة ثاني: الالمبحث   .عموًما (1) اليـ والحزف  بسبب والمكموميف الضُّ
الدنيا مسكف األحزاف، كمنشأ اآلالـ، كالمؤمف البد أف يككف دائـ التفكير بما ينفع دينػو، كيزيػد إيمانػو،      

ـَ فييا دائـٌ، كال فرَح بيا الزـٌ، كالعاقل المستبصػر ىػك الػذؼ يرنػك  كال يعمق قمبو بحطاـ الدنيا الزائمة، فبل نعي
، فيك اليناء المنشكد، كالنعػيـ المػأمكؿ، كال شػؾ أف المػرء تكػدره ىمػـك األيػاـ، كهللا قمبو إلى ما عند هللا 

مػػف  جعػػل لكػػل داء دكاء، كلكػػل حػػزف جػػبلء. كمبػػدأ األمػػر كمنتيػػاه فػػي صػػرؼ اليػػـ كالحػػزف تقػػكػ هللا 
لػزكـِ التكبػة تكحيػٍد كتنزيػٍو لػو، كتكسػٍل كاسػتعانٍة بػو، كرجػاٍء لػو، كتككػٍل عميػو، كبػراءٍة مػف حػكؿ مػف دكنػو، ك 

 اَل  َشػَعٌث، اْلَقْمػبِ  َفِفػي ": القػيـ ابػف الحػافع قاؿ كقد ، في السر كالعمف، كالمنشط كالمكره، كالعسر كاليسر،(2)
ْقَباؿُ  ِإالَّ  َيُممُّوُ  ِ، َعَمى اإْلِ ػُركرُ  ِإالَّ  ُيْذِىُبػوُ  اَل  ُحػْزفٌ  َخْمَكِتػِو، َكِفيػوِ  ِفػي ِبػوِ  اأْلُْنُس  ِإالَّ  ُيِزيُمَيا اَل  َكْحَشٌة، َكِفيوِ  َّللاَّ  السُّ

 .(3)ِإَلْيِو"  ِمْنوُ  َكاْلِفَرارُ  َعَمْيِو، ااِلْجِتَماعُ  ِإالَّ  ُيَسكُِّنوُ  اَل  َقَمقٌ  ُمَعاَمَمِتِو، َكِفيوِ  َكِصْدؽِ  ِبَمْعِرَفِتوِ 
                                                                                                              

 .ـزنيوحُ  ـببياف ما ُيزيل ىمي ـاألوؿ: مواساتي المطمب

إف مػف مظػػاىر المكاسػػاة لممسػػمميف النصػػح ليػػـ فيمػػا يػػنفعيـ فػػي ديػػنيـ كدنيػػاىـ كأنفسػػيـ، سػػيَّما عنػػدما      
تحل مصائبيـ، كتكثػر أحػزانيـ، كتتػكالى ىمػكميـ؛ فيحتػاجكف إلػى مػْف يػذكرىـ بصػبلحيـ، كيػدليـ عمػى مػا 

ف ذلػػؾ بػػيَّف مػػا يمكنػػو إلػػى كػػل مػػا ىػػك صػػبلح فػػي الػػدنيا كاآلخػػرة، كمػػ ُيزيػػل أحػػزانيـ، كلقػػد أرشػػدنا النبػػي 
ّـٍ أك حزف، كمف تمؾ المكاساة ما ىي فعمية، كما ىي قكلية.   إزالة ما يعترػ اإلنساف مف ى

أما الفعمية: فأكؿ األمكر التي تزيل اليمكـ كتكشف الكركب، كتمحك األحزاف الصبلة، التي ىي عماد      
 َفاْسػػَتَرْحُت، َصػػمَّْيتُ  َلْيَتِنػػي: ُخَزاَعػػةَ  ِمػػفْ  ُأَراهُ  ِمْسػػَعرٌ  َقػػاؿَ : َرُجػػلٌ  َقػػاؿَ : َقػػاؿَ  اْلَجْعػػِد، َأِبػػي ْبػػفِ  َسػػاِلـِ  الػػديف، فَعػػفْ 

ـِ ِبػاَلؿُ  َيػا »: َيُقػكؿُ   َّللاَِّ  َرُسػكؿَ  َسػِمْعتُ : َفَقاؿَ  َذِلَؾ، َعَمْيوِ  َعاُبكا َفَكَأنَُّيـْ  ػاَلةَ  َأِقػ ، كيػف (4) «ِبَيػا َأِرْحَنػا الصَّ

                                                           

َأف اْلحػزف َقاَؿ اْلخطاِبّي َأكثر النَّاس اَل يفرقكف َبيف اْليـ كالحزف كىما عمى اْخِتبَلفيَما ِفي ااِلْسـ يتقاربػاف ِفػي اْلَمْعنػى ِإالَّ (1) 
 (.177/ ص14ر: العيني، عمدة القارؼ )جِإنََّما يككف عمى َأمر قد َكقع كاليـ ِإنََّما ُىَك ِفيَما يَتَكقَّع َكلـ يكف بعد. انظ

 (.149/ ص1انظر: ابف القيـ، الطب النبكؼ )ج (2)
 (.156/ ص3ابف القيـ، مدارج السالكيف )ج (3)
 (. 4985( ح )296/ ص4أبك داكد، سنف أبي داكد، ِكَتاب اأْلََدِب، َباٌب ِفي َصبَلِة اْلَعَتَمِة )ج (4)

َثَناسند الحديث:            ٌد، َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ َثَنا ُيكُنَس، ْبفُ  ِعيَسى َحدَّ ـٍ، ْبفُ  ِمْسَعرُ  َحدَّ  َأِبػي ْبػفِ  َسػاِلـِ  َعفْ  ُمرََّة، ْبفِ  َعْمِرك َعفْ  ِكَدا
 .َذِلؾَ  َعَمْيوِ  َعاُبكا َفَكَأنَُّيـْ  َفاْسَتَرْحُت، َصمَّْيتُ  َلْيَتِني: ُخَزاَعةَ  ِمفْ  ُأَراهُ  ِمْسَعرٌ  َقاؿَ : َرُجلٌ  َقاؿَ : َقاؿَ  اْلَجْعِد،

(، عػف دمحم بػف بشػر عػف مسػعر، بػو 939( ح )412/ ص2أخرجػو ابػف أبػي شػيبة فػي مسػنده )جتخريج الحػديث:          
 )بزيادة يسيرة(.
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كلعمرؼ كيف يطيب لممرء عػيش، أك يينػأ لػو حيػاة كىػك بعيػد عػف الصػبلة  ال  كىي قرة العيف، كدرة الفؤاد.
منشغل عنيػا . ككػذلؾ قػد جعػل هللا فػي بارقػات السػيكؼ، كراجمػات األعػداء سػبٌب عظػيـ لػدفع اليػـ كالغػـ، 

ػاِمتِ  ْبػفِ  فعػف ُعَبػاَدةَ   ِمػفْ  َبػابٌ  َفِإنَّػوُ  للاِ  َسػِبيلِ  ِفػي ِباْلِجَيػادِ  َعَمػْيُكـْ » :  هللاِ  َرُسػكؿُ  َقػاؿَ : ، َقػاؿَ  الصَّ
َـّ  ِبوِ  للاُ  ُيْذِىبُ  اْلَجنَّةِ  َأْبَواِب  َـّ  اْلَي ، ككذلؾ مف المكاساة الفعمية التي تكاسي القمب الحزيف مػا نرقػق (1) " َواْلَغ

يقػكؿ:         ، فعػف عائشػة أنيػا سػمعت النبػي (2)بو قمب الجكعى، الذيف دفع بيـ الجكع إلى الحزف، بالتمبينة 
اْلُجػكع  تُػْذىب َكالتمبينػة اْلحػزف، يِزيػد ، فػاْلُجكع(3) «الُحػْزفِ  ِبػَبْعضِ  َتػْذَىبُ  الَمػِريِض، ِلُفػَؤادِ  ُمِجمَّةٌ  التَّْمِبيَنةُ  »
لعميػػا  ،(5)كالزيتػػكف، كغيػػر ذلػػؾ  ، كغيػػر ذلػػؾ مػػف األطعمػػة التػػي تفػػرح القمػػب كتصػػرؼ الحػػزف كػػالتيف،(4)

، كىػػذا يسػػتدعي أف نتفقػػد أحػػكاؿ النػػاس كأف تخفػػف عػػف المحػػزكف حزنػػو، كعػػف الميمػػكـ ىمػػو بػػإذف هللا 
 نتحسس أخبارىـ. 

                                                                                                                                                                                     

إسػناده صػحيح، كأمػا تػدليس سػػالـ بػف أبػي الجعػد فإنػو ال يضػر، ألنػو مػف المرتبػة الثانيػػة. الحكػـ عمػى اإلسػناد: =          
 (.31طبقات المدلسيف، ص )انظر: ابف حجر، 

 (. 22719( ح )392/ ص37أحمد، مسند أحمد، مسند عبادة بف الصامت )ج (1)
َثَناسػػند الحػػديث:              َثَنا ُمَعاِكَيػػُة، َحػػدَّ  َعػػفْ  ُمكَسػػى، ْبػػفِ  ُسػػَمْيَمافَ  َعػػفْ  َعيَّػػاٍش، ْبػػفِ  الػػرَّْحَمفِ  َعْبػػدِ  َعػػفْ  ِإْسػػَحاَؽ، َأُبػػك َحػػدَّ
اِمِت. ْبفِ  ُعَباَدةَ  َعفْ  ُأَماَمَة، َأِبي َعفْ  َمْكُحكٍؿ،  الصَّ

(، عػف أبػي الحسػف أحمػد بػف دمحم، عػف 2404( ح )84/ ص2أخرجػو الحػاكـ فػي مسػتدركو )ج تخريج الحػديث:           
 عمر بف سعد الدارمي، عف محبكب بف مكسى، بو )بمثمو(.

إسػػناده حسػػف، ألف فيػػو عبػػد الػػرحمف بػػف عيػػاش، كسػػميماف بػػف مكسػػى، صػػدكقاف. انظػػر:  الحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:          
 (.255( ك )ص348( ، كتقريب التيذيب )ص639/ ص1الكاشف )ج

ـ َككسػر اْلَبػاء اْلُمَكحػَدة َكُسػُككف اْلَبػاء آخػر اْلُحػُركؼ كبػالن (2) َكِىػي َطَعػاـ  كف،التمبينة ِبَفْتح التَّاء اْلُمَثنَّاة مف َفػكؽ َكُسػُككف الػبلَّ
َف َرِقيقػا يتَّخذ مف َدِقيػق َأك نخالػة َكُربَمػا َيْجَعػل ِفيػِو عسػل، سػميت بػذلؾ لشػبييا ِبػالمَّبِف ِفػي بياضػيا كالرقػة، كالنػافع ِمْنَيػا َمػا َكػا

مَّػػبف ِفػي بياضػػو َفػِإف َكاَنػػت نضػيجا اَل غميظػا نيػػا َكُيَقػاؿ: التمبينػػة حسػاء مػف َدِقيػػق َأك نخالػة، َكُيَقػػاؿ التمبػيف َأْيضػػا أِلَنَّػُو يشػبو ال
َكِىػػي َتْسػػِمَية  ثخينػػة َفِيػػَي الخزيػػرة. َكقػػد َيْجَعػػل ِفيَيػػا اْلَعَسػػل َكالمَّػػبف. َكَقػػاَؿ اْبػػف اأْلَِثيػػر: التمبػػيف كالتمبينػػة حسػػاء يْعمػػل مػػف َدِقيػػق،

اْلمػػّد طبػػيخ يتَّخػػذ مػػف َدِقيػػق َكَمػػاء كدىػػف، َكقػػد بػػالمرة مػػف التمبػػيف مصػػدر لػػبف اْلَقػػْكـ ِإذا اسػػقاىـ المَّػػبف، َكَقػػاَؿ: الحسػػاء ِبػػاْلَفْتح كَ 
ف، يحمى َكيككف َرِقيقا يحسى مف الحسػكة. َكِىػي الجرعػة. َكِفػي َحػِديث َعاِئَشػة، َرِضػي هللا َتَعػاَلى َعْنَيػا، بالمشػنئة النافعػة التمبػي

 (.54/ ص21َكِفي ُأْخَرػ بالبغيض النافع التمبينة. انظر: العيني، عمدة القارؼ )ج
(. كمجمػػة مػػف )تجػػـ( ِبَفػػْتح التَّػػاء 5417( ح )75/ ص7البخػػارؼ، صػػحيح البخػػارؼ، ِكتَػػاُب اأَلْطِعَمػػِة، َبػػاُب التَّْمِبيَنػػِة )ج(3) 

ِميـ، َكقيػل: اْلُمَثنَّاة مف َفكؽ َكضـ اْلِجيـ، كيركػ ِبَضـ َأكلو َككسر َثاِنيو، كىما ِبَمْعنى َأؼ: تريح، كالجماـ الرَّاَحة كمادتو ِجيـ كَ 
 (.238/ ص21َمْعَناُه تجمع كتكمل َصبَلحو كنشاطو. انظر: العيني، عمدة القارؼ )ج

 (.238/ ص21انظر: العيني، عمدة القارؼ )ج (4)
 (.44/ ص1انظر: ابف القيـ، التبياف في أقساـ القرآف )ج (5)
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كىناؾ المكاساة القكلية فيما يخص أصحاب اليمـك كاألحػزاف، كىػي كثيػرة، كأفضػاليا عاليػة، كقػد كػاف      
َـّ  »: يقكؿ النَِّبيُّ  َكافَ : َقاؿَ  ،َماِلٍؾ  ْبفِ  فعف َأَنسِ  النبي يستعيذ با مف اليـ كالحزف، ي المَُّي  َأُعػوذُ  ِإنِّ

ـِّ ِمفَ  ِبؾَ  ْيفِ  َوَضَمعِ  َوالُبْخِل، َوالُجْبفِ  َوالَكَسِل، َوالَعْجزِ  َوالَحَزِف، الَي ، كمػا اسػتعاذ (2) «الرَِّجػاؿِ  َوَغَمَبةِ  ،(1) الدَّ
َعاءُ  َىػَذا : »اْلِكْرَمػاِنيُّ  الػديف، كقػد َقػاؿَ  مف شيء إال مػف شػيء فيػو خطػر عمػى الػنفس أك النبي   ِمػفْ  الػدُّ
ـِ، َجَكاِمػػػػعِ  َذاِئػػػػلِ  َأْنػػػػَكاعَ  أِلَفَّ  اْلَكِمػػػػ  َكاْلَغَضػػػػِبيَّةِ  اْلَعْقِميَّػػػػةِ  ِبَحْسػػػػبِ  َفػػػػاأْلُكَلى َكَخاِرِجيَّػػػػٌة، َكَبَدِنيَّػػػػةٌ  َنْفَسػػػػاِنيَّةٌ : َثبَلثَػػػػةٌ  الرَّ

ػَيِكيَِّة، ُـّ  َكالشَّ ػػَيِكيَِّة، َكاْلُبْخػػلُ  ِباْلَغَضػِبيَِّة، َكاْلُجػػْبفُ  ِباْلَعْقِميَّػػِة، ُمَتَعمِّػقٌ  َكاْلُحػػْزفُ  َفػػاْلَي  «ِباْلَبَدِنيَّػػِة  َكاْلَكَسػػلُ  َكاْلَعْجػزُ  ِبالشَّ
ّـِ كالحزف، كقد (3) ، كال شؾَّ أف اليَـّ كالحزف مف الكركب العظيمة، كالدعاء سبب ميـ مف أسباب صرؼ الي

 الَكػػْربِ  ِعْنػػدَ  َيػػْدُعك النَِّبػػيُّ  َكػػافَ : َقػػاؿَ  ، َعبَّػػاسٍ  اْبػػفِ  دعك عنػػد الكػػرب كمػػا كرد َعػػفِ يػػ كػػاف النبػػي 
ـُ، الَعِظيـُ  ّللاَُّ  ِإالَّ  ِإَلوَ  الَ  »: َيُقكؿُ  َمَواتِ  َربُّ  ّللاَُّ  ِإالَّ  ِإَلوَ  الَ  الَحِمي ـِ الَعْرشِ  َوَربُّ  َواأَلْرِض، السَّ ، كقػد (4) «الَعِظي
رَ   التَّْكِحيػدِ  َعَمػى اْلُمْشػَتِملُ  التَّْيِميلُ  َكِفيوِ  التَّْرِبَيةِ  ُمْقَتَضى أِلَنَّوُ  اْلَكْربِ  َكْشفَ  ِلُيَناِسبَ  الرَّبِّ  ِبِذْكرِ  الثََّناءَ  َىَذا َصدَّ
 اَل  اْلَجاِىلُ  ِإذِ  اْلِعْمـِ  َعَمى َيُدؿُّ  الَِّذؼ َكاْلِحْمـُ  اْلُقْدَرةِ  َتَماـِ  َعَمى َتُدؿُّ  الَِّتي َكاْلَعَظَمةُ  اْلَجبَلِليَّةِ  التَّْنِزيَياتِ  َأْصلُ  َكُىكَ 

رُ  ْكَراِميَّػِة  اأْلَْكَصػاؼِ  َأْصلُ  َكُىَما َكَرـٌ  َكاَل  ِحْمـٌ  ِمْنوُ  ُيَتَصكَّ  ، أف النَِّبػيَّ . كقػد كرد أيضػا عػف أبػي بكػرة (5)اإْلِ
  ََـّ : اْلَمْكُروِب  َدَعَواتُ  : »َقاؿ ، َطْرَفػةَ  َنْفِسػي ِإَلػى َتِكْمِنػي َفػاَل  َأْرُجػو، َرْحَمَتػؾَ  المُيػ  َشػْأِني ِلػي َأْصػِم ْ  َعػْيف 
 حضػكر مػع كػاف إذا كربػو كيزيػل المكػركب ينفػع إنمػا الػدعاء أف إلػى ، كىنػا إشػارة(6) «َأْنػتَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  ُكمَُّو،

                                                           

 (.4/1698القارؼ، مرقاة المفاتيح، )( ضمع الديف: ِثْقُمُو الَِّذؼ َيِميُل َصاِحُبُو َعِف ااِلْسِتَكاِء. المبل (1
َعَكاِت، َباُب ااِلْسِتَعاَذِة ِمَف الُجْبِف، )ج (2)  (.6369( ح )79/ ص8البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الدَّ
 (.1704/ ص4المبل القارؼ، مرقاة المفاتيح )ج (3)
َعاِء ِعنْ  (4) َعَكاِت، َباُب الدُّ  (.6345( ح )75/ ص8َد الَكْرِب، )جالبخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الدَّ
 (.146/ ص11ابف حجر، فتح البارؼ )ج (5)
 (. 5090( ح )324/ ص4أبك داكد، سنف أبي داكد، َأْبَكاُب النَّْكـِ، َباُب َما َيُقكُؿ ِإَذا َأْصَبَح، )ج (6)

ػػدُ سػػند الحػػديث:             ـِ، َكُمَحمَّ َثَنا اْلَعبَّػػاُس ْبػػُف َعْبػػِد اْلَعِظػػي َثَنا َعْبػػُد اْلَمِمػػِؾ ْبػػُف َعْمػػٍرك، َعػػْف َعْبػػِد  َحػػدَّ ْبػػُف اْلُمَثنَّػػى، َقػػااَل: َحػػدَّ
َثِني َعْبُد الرَّْحَمِف ْبُف َأِبي َبْكَرَة، َأنَُّو قَ   اَؿ أِلَِبيِو.اْلَجِميِل ْبِف َعِطيََّة، َعْف َجْعَفِر ْبِف َمْيُمكٍف، َقاَؿ: َحدَّ

/ 9( كالنسػػػائي فػػػي "الكبػػػرػ" )ج970( ح )250/ ص3بػػػاف فػػػي "صػػػحيحو" )جأخرجػػػو ابػػػف ح تخػػػريج الحػػػديث:          
/ 4( كأبػػػػػػػػػك داكد فػػػػػػػػػي "سػػػػػػػػػػننو" )ج10412( ح )241/ ص9( ، )ج10332( ح )212/ ص9( ، )ج9766( ح )14ص
( كالطيالسػػػي 20759( ح )4723/ ص9(، )ج20758( ح)4722/ ص9( كأحمػػػد فػػػي "مسػػػنده" )ج5090( ح )484ص

( 82/ ص15( كابػػػػػف أبػػػػػي شػػػػػيبة فػػػػػي "مصػػػػػنفو" )ج910( ح )200/ ص2( ، )ج909)( ح 199/ ص2فػػػػػي "مسػػػػػنده" )ج
 ( بو بألفاظ متقاربة.29794( ح )96/ ص15(، )ج29764ح)

ألف فيػػو عبػػد الجميػػل بػػف عطيػػة، كجعفػػر بػػف ميمػػكف، صػػدكقاف. انظػػر: ابػػف  ،إسػػناده حسػػفالحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:          
 (.141( ك )332جر، تقريب التيذيب، ص )ح
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 الػدنيا فػي الكػرب بػزكاؿ حػرؼ  فيػك البػاؿ، كحضػكر اليمػة جمػع مع كالجبلؿ، بالتكحيد  شيد كمف كشيكد
، ككػذلؾ مػف أىػـ صػكر صػرؼ اليػـ كالحػزف؛ الصػبلة كالسػبلـ عمػى (1)العقبػى  فػي الػدرجات كرفػع كالرحمػة

ِ  َرُسػكؿُ  َكػافَ  ، قػاؿ:فعػف أبػي بػف كعػب  رسػكؿ هللا   َأيَُّيػػا َيػا »: َفَقػاؿَ  َقػاـَ  المَّْيػلِ  ُثُمثَػا َذَىػػبَ  ِإَذا َّللاَّ
 َقاؿَ  ،«ِفيوِ  ِبَما الَمْوتُ  َجاءَ  ِفيوِ  ِبَما الَمْوتُ  َجاءَ  الرَّاِدَفةُ  َتْتَبُعَيا الرَّاِجَفةُ  َجاَءتِ  ّللاََّ  اْذُكُروا ّللاََّ  النَّاُس اْذُكُروا

ػػي َّللاَِّ  َرُسػػكؿَ  َيػا: ُقْمػػتُ : ُأَبػيّّ  ػػبَلةَ  ُأْكِثػرُ  ِإنِّ : َقػػاؿَ . «ِشػػْئتَ  َمػػا »: َفَقػػاؿَ  َصػػبَلِتي  ِمػفْ  َلػػؾَ  َأْجَعػػلُ  َفَكػـْ  َعَمْيػػؾَ  الصَّ
ُبَع،: ُقْمتُ  ْصػَف،: ُقْمػتُ  ،«َلؾَ  َخْيرٌ  َفُيوَ  ِزْدتَ  َفِإفْ  ِشْئتَ  َما »: َقػاؿَ  الرُّ  َفُيػوَ  ِزْدتَ  َفػِإفْ  ِشػْئَت، َمػا »: َقػاؿَ  النِّ
 ُكمََّيػا َصػبَلِتي َلػؾَ  َأْجَعػلُ : ُقْمػتُ  ،«َلؾَ  َخْيرٌ  َفُيوَ  ِزْدتَ  َفِإفْ  ِشْئَت، َما »: َقػاؿَ  َفالثُُّمَثْيِف،: ُقْمتُ : َقاؿَ  ،«َلؾَ  َخْيرٌ 
ػػَؾ، ُتْكَفػػى ِإًذا »: َقػػاؿَ  سػػبب فػػي كفايػػة  ، كعميػػو فػػإف الصػػبلة عمػػى رسػػكؿ هللا (2) «َذْنُبػػؾَ  َلػػؾَ  َوُيْغَفػػرُ  َىمَّ

زالة الغمكـ، ككفراف الذنكب.  اليمكـ، كا 

 .غيرىـبما أصاب  ـبتذكيرى ـالثاني: مواساتي المطمب
ّـٍ أك حػزف أك غيػر ذلػؾ فقػد أصػاب غيػره،       ّـٍ أك غػ إف المرء العاقػل البػد أف يػدرؾ أف مػا أصػابو مػف ىػ

 اْبػفِ  ، عػفِ كلـ ُيبتل المسممكف بمصيبة، كلـ يحزنكا حزنا أشد مػف حػزنيـ عمػى مػرض كمػكت رسػكؿ هللا 
 َأْعَظػػػـُ  َفِإنََّيػػػا ِبػػػي ُمِصػػػيَبَتوُ  َفْمَيػػػْذُكْر  ُمِصػػػيَبةٌ  َأَصػػػاَبُتوُ  َمػػػفْ  »:   َّللاَِّ  َرُسػػػكؿِ  َقػػػاؿ: َقػػػاؿ ،َعبَّػػػاٍس 
 :                                                                                            (1)فقاؿ  دمحم لو يقاؿ لو ابف عمى يعزيو أخيو إلى الشعراء بعض ، حتى كتب(3)"اْلَمَصاِئِب 

                                                           

 (.702/ ص3المناكؼ، فيض القدير )ج (1)
َقاِئِق َكاْلَكَرِع َعْف َرُسكِؿ َّللاَِّ  (2)  (. 2457( ح )636/ ص4، )ج الترمذؼ، سنف الترمذؼ، َأْبَكاُب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َكالرَّ

َثَناسند الحديث:            َثَنا: َقاؿَ  َىنَّادٌ  َحدَّ  ُأَبيِّ  ْبفِ  الطَُّفْيلِ  َعفْ  َعِقيٍل، ْبفِ  ُمَحمَّدِ  ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  َعفْ  ُسْفَياَف، َعفْ  َقِبيَصُة، َحدَّ
  َأِبيِو. َعفْ  َكْعٍب، ْبفِ 

(، عف  أبي الحسيف عمي بف عبد 3578( ح )457/ ص2: أخرجو الحاكـ في مستدركو )جتخريج الحديث          
، بو )بألفاظ متقاربة(.الرحمف، عف أحمد   بف حاـز

. بأخرة تغير كيقاؿ، ليف حديثو في صدكؽ  عقيل بف دمحم بف هللا عبد فيو ألف، حسف إسناده الحكـ عمى اإلسناد:          
ـْ ُيَخرَِّجاُه .الحاكـ قاؿ عنو الترمذؼ : "حديث حسف صحيح". كقاؿ ْسَناِد ، َكَل ابف حجر، انظر:  : َىَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ

 (.484/ ص1(، أبك البركات، الككاكب النيرات )ج321تقريب التيذيب )ص
 (. 145/ ص7ابف عدؼ، الكامل في ضعفاء الرجاؿ )ج (3)

َثَناسند الحديث:            ، َحدَّ اِجيُّ َثنا السَّ َثنا ُبْنَدار، َحدَّ  َعبَّاٍس. اْبفِ  عفِ  َعَطاٍء، َعفْ  ِفْطرٍ  َعفْ  َسِعيد ْبفُ  َيْحيى َحدَّ
(، مف طريق أحمد بف عبيد هللا، عف عبد هللا 195/ ص1أخرجو أبك نعـ في تاريخ أصبياف )ج تخريج الحديث:          

 بف كىب، عف إسحاؽ بف زريق، عف عثماف بف عبد الرحمف، بو )بألفاظ متقاربة(.ا
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     مخمد                                                                        غير المرء بأف كاعمـ        كتجمد مصيبة لكل اصبر             
ذا    دمحم بالنبي مصابؾ فاذكر          كمصابو دمحما ذكرت كا 

ػَماءِ  َخَبػرُ  اْنَقَطػعَ  ِبَمْكِتػوِ  َمػفْ  ُمِصػيَبةِ  ِمػفْ  أَْعَظػـُ  ُمِصيَبةٍ  َكَأؼُّ  يِف   َكَنْيػجٌ  ِلْمُمػْؤِمِنيفَ  َرْحَمػةٌ  ُىػكَ  َكَمػفْ  السَّ ، (2)ِلمػدِّ
كما داـ المرء في عافية في دينو كلـ يصب فيو بشيكة، أك شبية؛ فيك عمى خير عميـ، كفضل كبير، ألف 
المصيبة في الديف ال تعدليا مصيبة، في الكقت الذؼ فيو الكثير مف الناس قد أصيبكا بذلؾ، كقػد كػاف مػف 

 َواَل  ِديِنَنػا، ِفػي ُمِصػيَبَتَنا َتْجَعػلْ  .. َواَل  » أنػو قػاؿ:  ، عػف النبػيكمػا جػاء عػف ابػف عمػر دعائػو 
ْنَيا َتْجَعلِ  َنػا َأْكَبػرَ  الدُّ ُـّ كالحػزف إنمػا يصػرؼ (3) «َيْرَحُمَنػا اَل  َمػفْ  َعَمْيَنػا ُتَسػمِّطْ  َواَل  ِعْمِمَنػا، َمْبَمػ َ  َواَل  َىمِّ ، كاليػ

                        ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲      ھ چ : عنػػػػػػدما نعمػػػػػػك بػػػػػػديننا، كنحفػػػػػػع شػػػػػػرعنا، كمػػػػػػا قػػػػػػاؿ ربنػػػػػػا 

 مػػف لشػػيء يسػػجدكف  كغيػػرىـ كحػػده،  حػػيف يسػػجدكف  فأىػػل العقيػػدة أعمػػى، [139آؿ عمػػراف: ] چ﮳   
 كغيػػػرىـ هللا، صػػنع مػػف مػػػنيج عمػػى أعمػػى حػػػيف يسػػيركف  كمػػنيج أىػػػل العقيػػدة! خمقػػو مػػػف لػػبعض أك خمقػػو

 كميػا، البشػرية ىػذه عمػى األكصػياءأعمػى ألنيػـ  كدكر أىػل العقيػدة! هللا خمػق صنع مف منيج عمى يسيركف 
 منو أشد ىك يكجد مفْ  مكاف كل في أف الحزف  أك اليِـّ  صاحب يعمـ أف بد . كال(4)كميا  البشرية ليذه اليداة
 ابػتبله مػا عمػى يصػبر كأف، كالضػراء السػراء فػي هللا يحمػد أف عميػو يجب فإنو كعميو، كمصاباً  كحزناً  ضيقاً 
ذا مػػا تػػذكر اإلنسػػاف أف غيػػره أشػػدُّ منػػو ألمػػًا كأعظػػـ منػػو بػػبلًء ىانػػت عميػػو المصػػيبة، كتمَّػػت   هللا بػػو، كا 

                                                                                                                                                                                     

إسناده حسف، ألف فيو فطر بف خميفة صدكؽ رمي بالقدر، كبدعتو ال تضر. انظر: ابف  الحكـ عمى اإلسناد: =        
 (. 448حجر، تقريب التيذيب، ص )

 (.37/ ص3ابف بشراف، األمالي في لغة العرب )ج (1)
 (.114/ ص2الزرقاني، شرح الزرقاني عمى المكطأ )ج (2)
َعَكاِت َعْف َرُسكِؿ َّللاَِّ  (3)  (. 3502( ح )528/ ص5، )ج الترمذؼ، سنف الترمذؼ، َأْبَكاُب الدَّ

َثَناسند الحديث:             َزْحٍر، ْبفِ  َّللاَِّ  ُعَبْيدِ  َعفْ  َأيُّكَب، ْبفُ  َيْحَيى َأْخَبَرَنا: َقاؿَ  الُمَباَرؾِ  اْبفُ  َأْخَبَرَنا: َقاؿَ  ُحْجرٍ  ْبفُ  َعِميُّ  َحدَّ
 .ُعَمرَ  اْبفَ  َأفَّ  ِعْمَراَف، َأِبي ْبفِ  َخاِلدِ  َعفْ 

(، مف طريق الربيع بف سميماف، 10161( ح )154/ ص9أخرجو النسائي في السنف الكبرػ )ج تخريج الحديث:         
 عف عبد هللا بف عبد الحكـ، عف بكر بف مضر، بو )بألفاظ متقاربة(.

 مف عمراف أبي بف كخالد، زحر بف هللا كعبيد، أيكب بف يحيى فيو ألف، حسف الحديث إسناد الحكـ عمى اإلسناد:         
( ك 371( ك)588قاؿ عنو الترمذؼ: "حديث حسف غريب". انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، ص ) .الصدكؽ  رتبة
(189.) 

 (.480/ ص1انظر بتصرؼ: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف )ج (4)
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ػا(1)عنده التسمية، كقد قاؿ ابػف القػيـ  ػي َلػوُ  َحَصػلَ  ُمِصػيَبٍة، ِفػي َغْيػُرهُ  َشػاَرَكوُ  ِإَذا اْلُمَصػابُ  َكػافَ  : "َكَلمَّ  ِبالتََّأسِّ
 اْلَعػَذاِب، ِفػي اْلُمْشػَتِرِكيفَ  َحػقِّ  ِفػي َحاِصػلٍ  َكَغْيػرُ  َمْكُجػكدٍ  َغْيرُ  َىَذا َأفَّ  ُسْبَحاَنوُ  َّللاَُّ  َأْخَبرَ  َكَتْسِمَيٍة، َتْخِفيفٍ  َنْكعُ 
فْ  َمَعػُو، َقِريِنػوِ  ِبَعَذابِ  َفَرحٍ  َأْدَنى َكاَل  َراَحةً  َيِجدُ  اَل  اْلَقِريفَ  َكَأفَّ  ْنَيا ِفػي اْلَمَصػاِئبُ  َكاَنػتِ  َكاِ   َصػاَرْت  َعمَّػْت  ِإَذا الػدُّ

 :(2)َصْخٍر  َأِخيَيا ِفي اْلَخْنَساءُ  َقاَلتِ  َكَما َمْسبَلًة،

    َنْفِسي                                                 َلَقَتْمتُ  ِإْخَكاِنِيـْ  َعَمى       َحْكِلي اْلَباِكيفَ  َكْثَرةُ  َكَلْكاَل        

ي َعْنوُ  النَّْفَس  أَُعزِّؼ       َكَلِكفْ  َأِخي ِمْثلَ  َيْبُككفَ  َكَما        ِبالتََّأسِّ

بكا ىمًا، كىذه طبيعة الػنفس البشػرية، كالجبّمػ      ة اإلنسػانية، كلكال التسمية كالمكاساة لمات الناس قيرًا، كُعذِّ
كا أزر بعضيـ، كأف يمزمكا نصح محزكنيـ.  فأحرػ بالقكـ أف يشدُّ

 عند للا تعالى. ـببياف أجرى ـالثالث: مواساتي المطمب
إف الصػػبر عمػػى أقػػدار هللا المكتكبػػة، مػػف عظػػيـ اإليمػػاف، كال ريػػب أنيػػا مػػف المنػػازؿ الرفيعػػة عنػػد هللا      
 ككمما عُظـ الببلء عُظـ األجر، كال شػؾَّ أف اليمػكـ كاألحػزاف مػف أعظػـ الػببلء، كربمػا تكػكف أشػد مػف ،

ير صبر، كطكيل كقت حتى تختفػي كتنػدثر، ككػل ىػذا الببلء الجسدؼ، ألف آثارىا عظيمة، كتحتاج إلى كب
ِ  َرُسػػكؿُ  َقػػاؿَ : قػػاؿ ،ُىَرْيػػَرَة  مػػف الخيػػر الػػذؼ أخفػػاه هللا لممحػػزكنيف، فعػػف َأَبػػي  ِبػػوِ  ّللاَُّ  ُيػػِردِ  َمػػفْ  »: َّللاَّ

حػػزف ، كمػػا يصػػيب المػػرء فػػي ىػػذه الػػدنيا عػػاـ، كلعػػل اإلصػػابات التػػي يترتػػب عمييػػا (3) «ِمْنػػوُ  ُيِصػػبْ  َخْيػػًرا
ِ  َرُسػكؿُ  َقػاؿَ : أنػو َقػاؿَ  ،َأَنػٍس  عميق كىـ طكيل مف أشد ما يجده المرء في الدنيا، كما جػاء َعػفْ  : َّللاَّ

لَ  الَخْيرَ  ِبَعْبِدهِ  ّللاَُّ  َأَرادَ  ِإَذا » ْنَيا، ِفي الُعُقوَبةَ  َلوُ  َعجَّ َذا الػدُّ ػرَّ  ِبَعْبػِدهِ  ّللاَُّ  َأَرادَ  َواِ   َحتَّػى ِبَذْنِبػوِ  َعْنػوُ  َأْمَسػؾَ  الشَّ
يا أف هللا يكفِّ (4) «الِقَياَمةِ  َيْوـَ  ِبوِ  ُيَواِفيَ  ر بيا الخطايا، كىػذا مػا ، كفصكؿ ىذا الخير كثيرة جميمة، كمف أىمِّ

                                                           

 (.95/ ص1ابف القيـ، الجكاب الكافي )ج (1)
 (.67/ ص1الخنساء، ديكاف الخنساء )ج (2)
اَرِة الَمَرِض، )ج (3)  (.5645( ح )115/ ص7البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الَمْرَضى، َباُب َما َجاَء ِفي َكفَّ
(4)  ِ ػْبِر َعَمػى الػَببَلِء، )جالترمذؼ، سنف الترمذؼ، كتاب َأْبَكاُب الزُّْىِد َعْف َرُسػكِؿ َّللاَّ ( 601/ ص4، َبػاُب َمػا َجػاَء ِفػي الصَّ
 (. 2396ح )

َثَناسند الحديث:             َثَنا: َقاؿَ  ُقَتْيَبةُ  َحدَّ  َأَنٍس. َعفْ  ِسَناٍف، ْبفِ  َسْعدِ  َعفْ  َحِبيٍب، َأِبي ْبفِ  َيِزيدَ  َعفْ  المَّْيُث، َحدَّ
(، عػف عبػػد الكاحػػد بػف أحمػػد، عػػف 1435( ح )245/ ص5أخرجػو البغػػكؼ فػي شػػرح السػػنة )ج ج الحػػديث:يتخػػر            

أبػػي منصػػكر السػػمعاني، عػػف أبػػي جعفػػر الريػػاني، عػػف حميػػد بػػف زنجكيػػو، عػػف عبػػد هللا بػػف صػػالح، عػػف الميػػث، بػػو )بألفػػاظ 
( 2351( ح )328/ ص6، )ج(2350( ح )328/ ص6متقاربػة(.  كأخرجػو الضػياء المقدسػػي فػي "األحاديػث المختػػارة" )ج

 ، (2396، ح )(202/ ص4( كالترمػػػػػػػػػػػػػػػذؼ فػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػننو )ج8897( ح )608/ ص4كالحػػػػػػػػػػػػػػاكـ فػػػػػػػػػػػػػػػي "مسػػػػػػػػػػػػػػتدركو" )ج
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ِ  َرُسػكؿُ  َقػاؿَ : َقاؿَ  ،ُىَرْيَرَة  َأِبي يتمناه كل محزكف كميمكـ، فَعفْ   ِفػي ِبػاْلُمْؤِمفِ  اْلػَباَلءُ  َيػزَاؿُ  َمػا »: َّللاَّ
ِتوِ ،  َوَلِدهِ  ، ذلؾ أنو ليس ىناؾ شيء في الدنيا يعػدؿ غفػراف (1) « َخِطيَئة   ِمفْ  َلوُ  َوَما للاَ  َيْمَقى َحتَّى َوَخاصَّ

الذنكب كتكفير السيئات، حتى يمشي اإلنساف عمى أرض هللا كليس عميو خطيئة أك معصية، كىػذا يتطمػب 
كُيعمي منزلو، فإذا ما عمـ المحزكنكف كالمعمكلػكف مػا أعػده  دكاـ صبر، كحسف شكر، ليرفع هللا بذلؾ مقامو،

هللا ليـ مف األجر كالمنزلة، ىانت عمييـ أحزانيـ، كيكـ القيامة يكدكا لك أنيـ قد ِزيد ببلؤىـ، كطاؿ حزنيـ، 
 َيػَودُّ  »:  َّللاَِّ  َرُسػكؿُ  َقػاؿَ : َقػاؿَ  ،َجػاِبٍر  كاشتدَّ كجعيـ، لما ىـ فيو مف غبطة النػاس يػكـ القيامػة، فَعػفْ 

ْنَيا ِفي ُقِرَضْت  َكاَنْت  ُجُموَدُىـْ  َأفَّ  َلوْ  الثََّوابَ  الَباَلءِ  َأْىلُ  ُيْعَطى ِحيفَ  الِقَياَمةِ  َيْوـَ  الَعاِفَيةِ  َأْىلُ  ِبالَمَقاِريِض  الدُّ
، كال ريب أف سبب ىذا التمني ما رأكه رأؼ العيف لما أعده هللا ألىل الببلء، كما كاف ىذا ألىل الببلء (2) «

، كمػػف نمػػاذج [10: الزمػػر] چىث   يث   حج  مج  جح  مح  چ: إال لصػػبرىـ كاحتسػػابيـ، كقػػد قػػاؿ هللا 
                                                                                                                                                                                     

/ 7( كأبػػػػػك يعمػػػػػى فػػػػػي "مسػػػػػنده" )ج4031( ح )159/ ص5كابػػػػػف ماجػػػػػو فػػػػػي "سػػػػػننو" )ج (،2396) ح (202/ص4)ج=ك
( 4255( ح )247/ ص7(، )ج4254( ح )247/ ص7( ، )ج4253( ح )247/ ص7( ، )ج4222( ح )223ص

( بػو 3228( ح )302/ ص3( كالطبرانػي فػي "األكسػط" )ج2050)( ح 292/ ص5كالطحاكؼ في "شػرح مشػكل اآلثػار" )ج
 بألفاظ متقاربة.

َىػػَذا َحػػِديٌث َحَسػػٌف »قػػاؿ عنػػو الترمػػذؼ: . صػػدكؽ  سػػناف بػػف سػػعد فيػػو ألف، حسػػف إسػػناده الحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:            
 (.231انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، ص )«. َصِحيحٌ 

 (. 9376( ح )264/ ص12البييقي، شعب اإليماف )ج (1)
 َمْنُصػكرٍ  ْبػفُ  َيْحَيػى َنػا،  اْلَقاِضػي َكاِمػلٍ  ْبػفُ  َأْحَمػدُ  َبْكػرٍ  َأُبػك َنػا،  ِإْسػَحاؽَ  َأِبػي ْبػفُ  َزَكِريَّػا َأُبػك َأْخَبَرَنػاسند الحػديث:             
 َعػفْ ،  اْلُحَبػابِ  َأِبػي َعػفْ ،  َرِبيَعػةَ  َعػفْ ،  َماِلػؾِ [ 265:ص] َعػفْ ،  َمْعػفٍ  َنػا،  اْلَبْرَمِكػيُّ  َجْعَفرٍ  ْبفُ  هللاِ  َعْبدُ  َنا،  َسْعدٍ  َأُبك اْلَيَرِكؼُّ 

 ُىَرْيَرَة. َأِبي
(، مػف طريػق دمحم بػف عبػد األعمػى، عػف 2399( ح )602/ ص4أخرجػو الترمػذؼ فػي سػننو )ج تخريج الحػديث:           

 يزيد بف زريع، عف دمحم بف عمرك، عف أبي سممة بف عبدالرحمف، بو )بألفاظ متقاربة(. 
 «. َىَذا َحِديٌث َحَسٌف َصِحيحٌ »قاؿ عنو الترمذؼ:  .صحيح الحديث إسناد الحكـ عمى اإلسناد:          

 (.2402( ح )603/ ص4، )ج الترمذؼ، سنف الترمذؼ، َأْبَكاُب الزُّْىِد َعْف َرُسكِؿ َّللاَِّ (2) 
َثَناسػند الحػديث:            ػدُ  َحػدَّ ، ُحَمْيػدٍ  ْبػفُ  ُمَحمَّ ، الَقطَّػافُ  ُمكَسػى ْبػفُ  َكُيكُسػفُ  الػرَّاِزؼُّ َثَنا: َقػااَل  الَبْغػَداِدؼُّ  ْبػػفُ  الػرَّْحَمفِ  َعْبػدُ  َحػدَّ

َبْيِر، َأِبي َعفْ  اأَلْعَمِش، َعفْ  ُزَىْيٍر، َأُبك َمْغَراءَ   َجاِبٍر. َعفْ  الزُّ
/ 1( كالطبرانػي فػي "الصػغير" )ج6649( ح )375/ ص3كأخرجو البييقػي فػي "سػننو الكبيػر" )ج تخريج الحديث:          

 (241( ح )156ص
 أنو إال اإلسناد ىذا في فيو متكمـ صدكؽ  فيك مغراء بف عبدالرحمف كأما، حسف الحديث إسناد الحكـ عمى اإلسناد:         
، الثالثػة مػف مػدلس لكنػو صػدكؽ  فإنػو مسػمـ بف دمحم الزبير أبك كأما، مسركؽ  طريق مف األعمش عف ركػ  مف قبل مف متابع
قاؿ عنو الترمذؼ: َكَىَذا َحِديٌث َغِريػٌب اَل َنْعِرُفػُو  .ثقات اإلسناد رجاؿ كبقية، الترمذؼ قكؿ مف كىذا مسركؽ  قبل مف تكبع كقد

ـْ َىػَذا الَحػِديَث َعػِف اأَلْعَمػِش،  َعػْف َطْمَحػَة ْبػِف ُمَصػرٍِّؼ، َعػْف َمْسػُركٍؽ، َقْكَلػُو ِبَيَذا اإِلْسَناِد ِإالَّ ِمػْف َىػَذا الَكْجػِو، َكَقػْد َرَكػ َبْعُضػُي
 (.506(، ابف حجر: تقريب التيذيب، )ص 45َشْيًئا ِمْف َىَذا". انظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص 
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فػي قمبيػا مػف األلػـ كالحػزف ىؤالء تمؾ المرأة السكداء التي شيد ليا النبػي بالجنػة لصػبرىا كاحتسػابيا مػع مػا 
 الَجنَِّة  أَْىلِ  ِمفْ  اْمَرأَةً  ُأِريؾَ  َأالَ : ، قاؿَعبَّاٍس  عمى ما أصابيا؛ فيي تعمـ أف ما عند هللا أعظـ، فعف اْبف

ْكَداُء، الَمْرأَةُ  َىِذهِ : َقاؿَ  َبَمى،: ُقْمتُ  ػي: َفَقاَلْت   النَِّبيَّ  َأَتتِ  السَّ ػي ُأْصػَرُع، ِإنِّ نِّ ػُف، َكاِ  : َقػاؿَ  ِلػي، َّللاََّ  َفػاْدعُ  َأَتَكشَّ
فْ  الَجنَّػػُة، َوَلػػؾِ  َصػػَبْرتِ  ِشػػْئتِ  ِإفْ  » ػػي: َفَقاَلػػْت  َأْصػِبُر،: َفَقاَلػػْت  «ُيَعاِفَيػػؾِ  َأفْ  ّللاََّ  َدَعػػْوتُ  ِشػػْئتِ  َواِ  ػػُف، ِإنِّ  َأَتَكشَّ

َف، الَ  َأفْ  ِلي َّللاََّ  َفاْدعُ  كالشدة عمى اليناء كالراحة؛ لمػا عنػد هللا مػف عظػيـ  ، فوثرت العناء(1)َلَيا  َفَدَعا َأَتَكشَّ
 المقاـ كحسف الجزاء.

 
 .ـأحزاني ـبمشاركتي ـالرابع: مواساتي المطمب
إف مف جميل الطباع كمحاسف األخبلؽ كمكاـر المركءة؛ مكاساة الناس بوالميـ، كمشػاركتيـ أحػزانيـ،      

 كالمؤمف يخالط الناس، كيفرح لفرحيـ، كيحزف لحزنيـ، يرحـ صغيرىـ، كيكقر كبيرىـ، كيصبر عمييـ، فَعفِ 
ِ  َرُسكؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ،ُعَمرَ  اْبفِ  ، َعَمى َوَيْصِبرُ  النَّاَس، ُيَخاِلطُ  الَِّذي اْلُمْؤِمفُ » :َّللاَّ ـْ  الَّػِذي ِمػفَ  َخْيػرٌ  َأَذاُى
، كمشاركة المؤمنيف أحزانيـ مف الػكالء ليػـ، كىػذه مػف صػفات (2) «َأَذاُىـْ  َعَمى َيْصِبرُ  َواَل  النَّاَس، ُيَخاِلطُ  اَل 
، كىػذه المشػاركة مػف [ 71:التكبة] چک  گ  گ   گ  گڳ  چ لمؤمنيف، كما قاؿ هللا تعالى: ا

البرِّ بيـ، كالحبِّ ليـ، كفي حادثة أسارػ بدر بعدما نزلت اآليات تؤيد رأؼ عمر بأف تضرب أعناؽ أسارػ 
 ُبَكػػاءً  َكَجػػْدتُ  َفػػِإفْ  َكَصػػاِحُبَؾ  َأْنػػتَ  َتْبِكػػي َشػػْيءٍ  َأؼِّ  ِمػػفْ  َأْخِبْرِنػػي هللِا، َرُسػػكؿَ  َيػػا» : قػػريش، قػػاؿ عمػػر 

فْ  َبَكْيُت، كصاحبو  ، كالشاىد أف سيدنا عمر جاء ليشارؾ النبي (3) « ِلُبَكاِئُكَما .. َتَباَكْيتُ  ُبَكاءً  َأِجدْ  َلـْ  َكاِ 
. كعنػدما كقعػت حادثػة اإلفػؾ ألمنػا الطػاىرة عائشػة قالػت:  ، كميػزاف الػُكدِّ  َكَبَكْيػػتُ  »الحػزف كىػذا دليػل الحػبِّ

 الُبَكػاءَ  َأفَّ  َأُظػفُّ  َحتَّػى َكَيْكًما َلْيَمَتْيفِ  َبَكْيتُ  َكَقدْ  َأَبَكاَؼ، ِعْنِدؼ َفَأْصَبحَ  ِبَنْكـٍ، َأْكَتِحلُ  َكالَ  َدْمٌع، ِلي َيْرَقأُ  الَ  َيْكِمي
 َلَيػػػا، َفَأِذْنػػػتُ  اأَلْنَصػػػاِر، ِمػػػفَ  اْمػػػَرأَةٌ  اْسػػػَتْأَذَنتِ  ِإذِ  َأْبِكػػػي، َكَأَنػػػا ِعْنػػػِدؼ، َجاِلَسػػػافِ  ُىَمػػػا َفَبْيَنػػػا: َقاَلػػػْت  َكِبػػػِدؼ، َفػػػاِلقٌ 

، كىػػذه مػػف مكاسػػاة المحػػزكنيف، ألف رابطػػة األخػػكة متينػػة قائمػػة عمػػى حػػبِّ هللا (4) « َمِعػػي .. َتْبِكػػي َفَجَمَسػػْت 
                                                           

 (.5652( ح )116/ ص7البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الَمْرَضى، َباُب َفْضِل َمْف ُيْصَرُع ِمَف الرِّيِح، )ج (1)
 .388( ح 140( البخارؼ، األدب المفرد، َباُب الَِّذؼ َيْصِبُر َعَمى َأَذػ النَّاِس )ص (2

َثَنا سند الحديث:             َثَنا: َقاؿَ  آَدـُ  َحدَّ  .ُعَمرَ  اْبفِ  َعفِ  َكثَّاٍب، ْبفِ  َيْحَيى َعفْ  اأْلَْعَمِش، َعفِ  ُشْعَبُة، َحدَّ
( عف عمي بف ميمكف عف عبد الكاحد 4032( ح)1338/ ص2ماجو في سننو )جأخرجو ابف  تخريج الحديث:            

( عف دمحم بف جعفر كحجاج عف 5022( ح )64/ص9بف صالح عف إسحاؽ بف يكسف، كأخرجو أحمد في مسنده )ج
 عف يحيى بف كثاب بو، بألفاظ متقاربة. -كبلىما )إسحاؽ بف يكسف كشعبة( -شعبة، 

 إسناده متصل، كرجالو ثقات. الحكـ عمى اإلسناد:           
َباَحِة اْلَغنَ  (3) ْمَداِد ِباْلَمبَلِئَكِة ِفي َغْزَكِة َبْدٍر، َكاِ  َيِر، َباُب اإْلِ ـِ، )جمسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاُب اْلِجَياِد َكالسِّ ( ح 1383/ ص3اِئ
(1763.) 

َياَداِت، َباُب َتْعِديِل النِّ  (4)  (.2661( ح )173/ ص3َساِء َبْعِضِيفَّ َبْعًضا، )جالبخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الشَّ
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 كافترائػو المنػافق بقػكؿ الرسػكؿ  أخبػر لمػا الذؼ قذؼ في قمكبيـ اإليماف. كفي حادثة زيػد بػف األرقػـ 
أرقػـ، كقػد كػاف  بػف زيػد بقػكؿ يأخػذ كلـ المنافق بقكؿ أخذ  كالرسكؿ ىذا، قاؿ ما أنو كحمف ، لمرسكؿ
، «كالمسػػممكف  ككػػذبؾ هللا رسػػكؿ مقتػػؾ أف إال أردت مػػا : »لػػو كقيػػل أرقػػـ بػػف زيػػد النػػاس صػػغيرا فػػاتيـ شػػابا
ِ  َرُسػػكؿِ  َمػػعَ  َأِسػػيرُ  َأَنػػا َفَبْيَنَمػػا : »َقػػاؿَ . َأَحػػدٍ  َعَمػػى َيَقػػعْ  َلػػـْ  َمػػا الَيػػِـّ  ِمػػفَ  َعَمػػيَّ  َفَكَقػػعَ : فَقػػاؿَ   َقػػدْ  َسػػَفرٍ  ِفػػي َّللاَّ
ّـِ، ِمفَ  ِبَرْأِسي َخَفْقتُ   ِبَيػا ِلي َأفَّ  َيُسرُِّني َكافَ  َفَما َكْجِيي، ِفي َكَضِحؾَ  ُأُذِني َفَعَرؾَ   َّللاَِّ  َرُسكؿُ  َأَتاِني ِإذْ  الَي
ْنَيا ِفي الُخْمدَ  َـّ  ،«الدُّ  َأنَّػوُ  ِإالَّ  َشػْيًئا، ِلػي َقػاؿَ  َمػا: »ُقْمػتُ    َّللاَِّ  َرُسػكؿُ  َلػؾَ  َقػاؿَ  َمػا: َفَقػاؿَ  َلِحَقِني َبْكرٍ  َأَبا ِإفَّ  ُث
َـّ  َأْبِشػػْر،: َفَقػػاؿَ  ،«َكْجِيػػي ِفػػي َكَضػػِحؾَ  ُأُذِنػػي َعػػَرؾَ  ػػا » َبْكػػرٍ  أِلَِبػػي َقػػْكِلي ِمْثػػلَ  َلػػوُ  َفُقْمػػتُ  ُعَمػػُر، َلِحَقِنػػي ثُػػ  َفَممَّ

ألصػحابو كمكاسػاتيـ  كىػذه أيضػا مػف مراعػاة رسػكؿ هللا  ،(1) «الُمَناِفِقيفَ  ُسكَرةَ   َّللاَِّ  َرُسكؿُ  َقَرأَ  َأْصَبْحَنا
َماِلػٍؾ  ْبػفِ  َأَنػسِ  فَعػفْ ،  بجميل القكؿ كالفعػل كالطبػاع، حتػى كػاف ذلػؾ مػع الصػغار، كىػذا مػف تكاضػعو 

،  َهللاِ  َرُسػكؿُ  َكػافَ  :َقػاؿ   ََقػاؿَ  َأْحِسػُبُو،: َقػاؿَ  ُعَمْيػٍر، َأُبػك: َلػوُ  ُيَقػاؿُ  َأخٌ  ِلػي َكَكػافَ  ُخُمًقػا، النَّػاسِ  َأْحَسػف :
   َيْمَعػبُ  َفَكػافَ : َقػاؿَ  «النَُّغْيػرُ  َفَعػلَ  َمػا ُعَمْيػر   َأَبػا »: َقػاؿَ  َفػَرآُه،  هللاِ  َرُسػكؿُ  َجػاءَ  ِإَذا َفَكػافَ : َقػاؿَ  َفِطيًمػا، َكافَ 
 عميػو كػاف مػا كبيػاف كتأنيسػيـ الصػبياف ، كقد قاؿ النككؼ في جممة فكائد ىذا الحديث أف فيو مبلطفة(2) ِبوِ 

، كىذه المشاركات لمناس فػي أحػزانيـ ترفػع صػاحبيا (3)كالتكاضع  الشمائل ككـر الخمق حسف مف  النبي
 مقاما عاليًا في الدنيا كاآلخرة.   

ف مػػػػف معػػػػالـ ىػػػػذه المشػػػػاركات أف نيػػػػتـ ألمػػػػكر المسػػػػمميف فػػػػي مشػػػػارؽ األرض كمغاربيػػػػا، كنتػػػػابع       كا 
 أخبارىـ، فنفرح لفرحيـ، كنحزف لحزنيـ.  

 

 

                                                           

( ح 415/ ص5، َباٌب: َكِمْف ُسكَرِة الُمَناِفِقيَف، )ج الترمذؼ، سنف الترمذؼ، َأْبَكاُب َتْفِسيِر اْلُقْرآِف َعْف َرُسكِؿ َّللاَِّ  (1)
(3313 .) 

َثَناسند الحديث:            َثَنا: َقاؿَ  ُحَمْيدٍ  ْبفُ  َعْبدُ  َحدَّ ، َعفْ  ِإْسَراِئيَل، َعفْ  ُمكَسى، ْبفُ  َّللاَِّ  ُعَبْيدُ  َحدَّ ؼِّ دِّ  َسِعيدٍ  َأِبي َعفْ  السُّ
َثَنا: َقاؿَ  اأْلَْزِدؼِّ  . ْبفُ  َزْيدُ  َحدَّ ـَ  َأْرَق
 .(، بو )بنحكه(521( ح )356/ ص1أخرجو ابف أبي شيبة في مسنده )ج تخريج الحديث:         
، ثقات رجالو كبقية، صدكؽ  السدؼ الرحمف عبد بف إسماعيل فيو ألف، حسف الحديث إسناد اإلسناد:الحكـ عمى          

انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص «. َىَذا َحِديٌث َحَسفٌ »قاؿ عنو الترمذؼ: . يضر فبل مكسى بف عبيدهللا تشيع كأما
 (.375ك 108
ُكُو، َكَجَكاِز َتْسِمَيِتِو مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اآْلَداِب، َباُب اْسِتْحَباِب َتْحِنيِؾ اْلَمْكُلكِد ِعْنَد ِكاَلَدِتِو َكَحْمِمِو ِإَلى َصاِلٍح ُيَحنِّ  (2)

ـَ َكَساِئِر َأْسَماِء ا ْبَراِىي بَلـُ، )جَيْكـَ ِكاَلَدِتِو، َكاْسِتْحَباِب التَّْسِمَيِة ِبَعْبِد هللِا َكاِ  ـِ السَّ  (.2150( ح )1692/ ص3أْلَْنِبَياِء َعَمْيِي
 (.77/ ص9القسطبلني، شرح القسطبلني )ج (3)
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 بالدعاء. ـالخامس: مواساتي المطمب

ف مف كاجب األخ عمى أخيو أف       ف مف أكـر األعماؿ عند هللا الدعاء. كا  الدعاء سر بيف العبد كربو، كا 
ّـّ  يحبَّ لو ما يحب لنفسو، كمف أفضل ما يحب ألخيو الدعاء لو، سيَّما إف كاف المدعك لو ممْف أصابيـ ىػ

، ُيْؤِمفُ  الَ  »: َقاؿَ   النَِّبيِّ  َعفِ  ، َأَنسٍ  أك حزف ألف حاجتو إلى الدعاء كبيرة، فَعفْ  ـْ  ُيِحػبَّ  َحتَّػى َأَحػُدُك
، فمػػػف مقتضػػػيات اإليمػػػاف أف ُنكاسػػػي أصػػػحاب اليمػػػكـ كاألحػػػزاف بالػػػدعاء (1) «ِلَنْفِسػػػوِ  ُيِحػػػبُّ  َمػػػا أِلَِخيػػػوِ 

الخػػالص، فيػػك سػػبلٌح عظػػيـ لتفػػريج اليمػػكـ كصػػرؼ األحػػزاف، ذلػػؾ أف المحػػزكف أقػػرب مػػا يتسػػمل إلػػى قمبػػو 
الشيطاف، كأيسر ما تأسر نفسو األىكاء، كمعمكـ أف الشػيطاف يجػرؼ فػي اإلنسػاف مجػرػ الػدـ فػي العػركؽ، 

 َىػػِذهِ  ُفػػاَلفُ  َيػػا»: َفَقػػاؿَ  َفَجػػاَء، َفػػَدَعاُه، َرُجػػلٌ  ِبػػوِ  َفَمػػرَّ  ِنَسػػاِئِو، ِإْحػػَدػ َمػػعَ  َكػػافَ   النَِّبػػيَّ  َأفَّ  ،َأَنػػٍس  فَعػػفْ 
 ِإفَّ »: هللِا  َرُسػػػكؿُ  َفَقػػػاؿَ  ِبػػػَؾ، َأُظػػػفُّ  َأُكػػػفْ  َفَمػػػـْ  ِبػػػِو، َأُظػػػفُّ  ُكْنػػػتُ  َمػػػفْ  هللاِ  َرُسػػػكؿَ  َيػػػا: َفَقػػػاؿَ  «ُفاَلَنػػػةُ  َزْوَجِتػػػي
ْيَطافَ  ْنَسافِ  ِمفَ  َيْجِري  الشَّ ـِ َمْجَرى  اإلِْ  َمْصػَمَحةَ  َكاَل  ُمَسػيٍِّر، َغْيػرُ  ُمكِقػفٌ  ، كقد قاؿ ابف القػيـ: "اْلُحػْزفُ (2) «الدَّ

ػػْيَطافِ  ِإَلػػى َشػػْيءٍ  َكَأَحػػبُّ  ِلْمَقْمػػِب، ِفيػػوِ  ، كلػػذلؾ (3)ُسػػُمكِكِو"  َعػػفْ  َكُيكِقَفػػوُ  َسػػْيِرِه، َعػػفْ  ِلَيْقَطَعػػوُ  اْلَعْبػػدُ  َيْحػػَزفَ  َأفْ  الشَّ
ع أحباؿ الشيطاف، كأف ُنمِّزؽ أكصالو، كأف ننبِّو المسمميف مف شراكو، السيما عندما تخيـ  حرؼ جدًا أف ُنقطِّ

اليمػػـك أحبلميػػـ؛ فػػالعقكؿ تضػػطرب، كالكسػػاكس تجتمػػع، كتػػتحمس شػػياطيف األحػػزاف عمػػى قمػػكبيـ، كتسػػرؽ 
اإلنس لئليقاع بيـ في شباكيـ؛ ليككنكا منيـ، أك ممف لفَّ لفَّيـ، كال عكف ليـ بعد هللا إال الدعاء ليػـ، كمػا 

 ِإَذا في قصة تخمفو عف غػزكة تبػكؾ، كمػف جممػة مػا جػاء فػي الحػديث: َحتَّػى حدث مع كعب بف مالؾ 
اَف، َمِمؾِ  ِمفْ  ِكَتاًبا ِإَليَّ  َدَفعَ  َجاَءِني  َيْجَعْمػؾَ  َجَفػاَؾ َكَلػـْ  َقػدْ  َصػاِحَبؾَ  َأفَّ  َبَمَغِنػي َقػدْ  َفِإنَّػوُ  َبْعُد، َأمَّا: ِفيوِ  َفِإَذا َغسَّ

ػا َفُقْمػتُ  ُنَكاِسَؾ، ِبَنا َفالَحقْ  َمْضَيَعٍة، َكالَ  َىَكاٍف، ِبَدارِ  َّللاَُّ  ، كلػذلؾ البػد (4)الػَببَلء ..  ِمػفَ  َأْيًضػا َىػَذاكَ : َقَرْأُتَيػا َلمَّ
ُىَرْيػَرَة  َأِبػي أف يتحصف المحػزكف بالرفقػة الصػالحة التػي يشػد هللا بيػـ أزره، كيقػكؼ دينػو، ليكػكف مػنيـ، فَعػفْ 

،  َهللِا  َرُسكؿُ  َقاؿَ : َقاؿ: «  ُكمػف معػالـ ىػذه (5) " ُيَخػاِلطُ  َمػفْ  َأَحػُدُكـْ  َفْمَيْنُظْر  َخِميِمِو، ِديفِ  َعَمى اْلَمْرء ،

                                                           

 (.13( ح )12/ ص1البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اإِليَماِف، َباٌب: ِمَف اإِليَماِف َأْف ُيِحبَّ أِلَِخيِو َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِو، )ج (1)
ـِ، َباُب َبَياِف َأنَُّو ُيْسَتَحبُّ ِلَمْف ُرِئَي َخاِلًيا ِباْمَرأٍَة َكَكاَنْت َزْكَجَتُو َأْك َمْحَرًما َلوُ مسمـ، صحيح مسمـ، ك (2) بَل َأْف َيُقكَؿ  تاب السَّ

كِء ِبِو، )ج  (.2174( ح )1712/ ص4َىِذِه ُفبَلَنُة ِلَيْدَفَع َظفَّ السُّ
 (.501/ ص1ابف القيـ، مدارج السالكيف )ج (3)
: َُكَعَمى الثَّبلَ  (4) ِ َعزَّ َكَجلَّ َثِة الَِّذيَف ُخمُِّفكا{ البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الَمَغاِزؼ، َباُب َحِديِث َكْعِب ْبِف َماِلٍؾ، َكَقْكُؿ َّللاَّ

 (.4418( ح )3/ ص6[، )ج118]التكبة: 
 (.2378( ح )589/ ص4)ج ، الترمذؼ، سنف الترمذؼ، َأْبَكاُب الزُّْىِد َعْف َرُسكِؿ َّللاَِّ  (5)
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اِرؼِّ  َتِمػػيـٍ  الصػػحبة لػػزكـ نصػػحيـ، فَعػػفْ  يفُ  »: َقػػاؿَ  ، النَِّبػػيَّ  ،َأفَّ الػػدَّ       : َقػػاؿَ  ِلَمػػْف : ُقْمَنػػا «النَِّصػػيَحةُ  الػػدِّ
ػػةِ  َوِلَرُسػػوِلوِ  َوِلِكَتاِبػػوِ  لِلَِّ  » ِتِيـْ  اْلُمْسػػِمِميفَ  َوأِلَِئمَّ ف مػػف النصػػيحة لممسػػمميف مكاسػػاتيـ بالػػدعاء (1) «َوَعػػامَّ ، كا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : ليػػػػـ، ليككنػػػػكا إلػػػػى هللا أقػػػػرب، كعػػػػف الشػػػػيطاف أبعػػػػد، كحسػػػػبيـ قػػػػكؿ ربنػػػػا 

ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 فحسػب؛ بػل لػذاتيا ال المغفػرة، طمػب فػي ربيػا إلى كسمات ىؤالء أف نفكسيـ تتكجو ،[ 10:الحشر] چٹ
 ممػفْ  اإلطػبلؽ، كجػو عمػى آمنػكا لمػذيف الغػل مػف القمب براءة طمب كفي باإليماف أيضًا، سبقكا الذيف لسمفيا
 ِإنَّػؾَ  َربَّنػا »: الرأفػة كتمؾ الرحمة، بيذه كدعائو كرحمتو، هللا، برأفة الشعكر مع. اإليماف رباط معيـ يربطيـ
تجعػل الػركابط بػيف النػاس مجتمعػة، كاأللفػة بػيف الخمػق باقيػة، كقػد كرد أف ، كتمؾ السػمات (2) «َرِحيـٌ  َرُؤؼٌ 

 النَِّبيِّ  َعفِ  ،ُىَرْيَرَة  َأِبي فَعفْ  مف الذيف يظميـ هللا في ظل عرشو يكـ ال ظل إال ظمو؛ المتحابيف في هللا،
  ََربِّػِو، ِعَبػاَدةِ  ِفػي َنَشػأَ  َوَشػابّّ  الَعػاِدُؿ، اإِلَمػاـُ : ِظمُّػوُ  ِإالَّ  ِظػلَّ  الَ  َيػْوـَ  ِظمِّػِو، ِفػي ّللاَُّ  ُيِظمُُّيـُ  َسْبَعةٌ » : َقاؿ 

َقا َعَمْيوِ  اْجَتَمَعا ّللاَِّ  ِفي َتَحابَّا َوَرُجاَلفِ  الَمَساِجِد، ِفي ُمَعمَّقٌ  َقْمُبوُ  َوَرُجلٌ   َذاتُ  اْمػَرَأةٌ  َطَمَبْتوُ  َوَرُجلٌ  َعَمْيِو، َوَتَفرَّ
، َمْنِصب   ي: َفَقاؿَ  َوَجَماؿ  َؽ، َوَرُجلٌ  ّللاََّ، َأَخاؼُ  ِإنِّ  َوَرُجػلٌ  َيِميُنػُو، ُتْنِفػقُ  َمػا ِشػَماُلوُ  َتْعَمػـَ  الَ  َحتَّػى َأْخَفى َتَصدَّ
، كىػػػػذا الحػػػػب فػػػػي هللا يػػػػدفع إلػػػػى مكاسػػػػاة المسػػػػمميف فػػػػي أحػػػػزانيـ، (3) « َعْيَنػػػػاهُ  َفَفاَضػػػػْت  َخاِلًيػػػػا ّللاََّ  َذَكػػػػرَ 

ليـ أف يخفِّف هللا عنيـ، كأف يصرؼ أحزانيـ، كىـ عمى ذلؾ؛ فإنما كمشاركتيـ ىمكميـ، كمف ذلؾ الدعاء 
ـّ كالحػزف، فقػد  يتصفكف بصفات أنبيائيـ، الذيف كانكا يدعكف لممؤمنيف كالمؤمنات كمػنيـ الػذيف أصػابيـ اليػ

مب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت        حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خبچ : السػػػػبلـ عميػػػػو نػػػػكح دعػػػا

ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ :  فقػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػبلـ عميػػػػػػػػػو إبػػػػػػػػػراىيـ ، كدعػػػػػػػػػا[28نػػػػػػػػػكح: ] چىت

يت    يب  جت     حت     خت   مت   ىتچ :  فقػاؿ بػو يػدعك أف نبيو  هللا  ، كأمر[ 41 إبراىيـ:] چۈئ

                                                                                                                                                                                     

َثَنا= سند الحديث:          ارٍ  ْبفُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ َثَنا: َقاؿَ  َبشَّ َثَنا: َقااَل  َداُكَد، َكَأُبك َعاِمٍر، َأُبك َحدَّ َثِني: َقاؿَ  ُمَحمَّدٍ  ْبفُ  ُزَىْيرُ  َحدَّ  َحدَّ
 ُىَرْيَرَة. َأِبي َعفْ  َكْرَداَف، ْبفُ  ُمكَسى

 (، بو، )بمثمو(.4833( ح )259/ ص4أخرجو أبك داكد في سننو )ج تخريج الحديث:          
قاؿ عنو الترمذؼ:  .صدكقاف كرداف بف كمكسى، دمحم بف زىير فيو ألف، حسف الحديث إسناد الحكـ عمى اإلسناد:          

 (.554ك 217انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص «. َىَذا َحِديٌث َحَسٌف َغِريبٌ »
يَف النَِّصيَحُة،)ج (1) يَماَف، َباُب َبَياِف َأفَّ الدِّ  (.55( ح )74/ ص1مسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاُب اإْلِ
 (.3527/ ص6سيد قطب، في ظبلؿ القرآف )ج (2)
بَلَة َكَفْضِل المَ  (3) ( 133/ ص1َساِجِد، )جالبخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اأَلَذاِف، باُب َمْف َجَمَس ِفي الَمْسِجِد َيْنَتِظُر الصَّ
 (.660ح )
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ممحػػػزكنيف تسػػػميٌة ، كعميػػػو فػػػإف الػػػدعاء ل[19 دمحم:] چجث       مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح
، كذلػػؾ مػػف سػػنة األنبيػػاء كالمرسػػميف، كىػػدؼ  لقمػػكبيـ، كتخفيػػفٌ  ليمػػكميـ، كىػػك دليػػل القػػرب، كعبلمػػة الحػػبِّ

 سيد العالميف.
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 الفصل الرابع
 مواساة الضعفاء والمكموميف بسبب األسر أو السبيِّ والرؽ 

 كيشتمل عمى مبحثيف:
 مواساة الضعفاء والمكموميف بسبب األسر. المبحث األوؿ:

 وفيو أربعة مطالب: 
رشاد األىل إلى أسباب فكاكيـ. المطمب األوؿ:  مكاساتيـ بالحث عمى فكاؾ أسرىـ، كا 

 مكاساتيـ بالدعاء. :المطمب الثاني
 مكاساتيـ بالزيارة. :المطمب الثالث

 مكاساتيـ بالتكفل بأىميـ كشؤكنيـ. :المطمب الرابع

 السبيِّ والرؽ.مواساة الضعفاء والمكموميف بسبب  المبحث الثاني:
 وفيو خمسة مطالب:

 إعتاقيـ. ىمكاساتيـ بالحث عم المطمب األوؿ:
 مكاساتيـ بالحث عمى اإلحساف إلييـ. المطمب الثاني:

 مكاساتيـ ببياف عظـ أجرىـ. المطمب الثالث:
 مكاساتيـ بالزكاج منيـ. المطمب الرابع:
 مكاساتيـ باالعتذار إلييـ.المطمب الخامس: 
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المبحث األوؿ: مواساة الضعفاء والمكموميف 
 بسبب األسر.
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 مواساة الضعفاء والمكموميف بسبب األسر. المبحث األوؿ:
إف هللا جعل حرمة المسمـ أكبر مف الدنيا كميا، تكريمًا لمقامو، كرفعًة لشأنو، فيػك الخميفػة فػي أرضػو،      

ْنَيا َلػَزَواؿُ  »: َقاؿَ   النَِّبيَّ  َأفَّ  ،َعْمٍرك  ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  كالقائـ في ممكو، فَعفْ   َقْتػلِ  ِمػفْ  ّللاَِّ  َعَمػى َأْىػَوفُ  الػدُّ
ـ   َرُجل    ، َأَنػسٍ  ، كأسرػ المسمميف مف أشدِّ الناس حرمة، كأكجػبيـ مكاسػاة، كأكالىػـ نصػرة، فَعػفْ (1) «ُمْسِم
ِ، َرُسػػكؿَ  َيػػا: َقػػاُلكا ،«َمْظُموًمػػا َأوْ  َظاِلًمػػا َأَخػػاؾَ  اْنُصػػْر  »:  َّللاَِّ  َرُسػػكؿُ  َقػػاؿَ : َقػػاؿَ   َمْظُمكًمػػا، َنْنُصػػُرهُ  َىػػَذا َّللاَّ

، كىػي كاجػب المكحػديف، كعيػد الصػادقيف، لمػذيف أعػادكا (2) «َيَدْيوِ  َفْوؽَ  َتْأُخذُ  »: َقاؿَ  َظاِلًما  َنْنُصُرهُ  َفَكْيفَ 
، كمػػف أىػػـ صػػكر نصػػرتيـ، لؤلمػػة ىيبتيػػا، كحفظػػكا ليػػا كرامتيػػا، ال تقػػر ليػػـ عػػيف حتػػى ُينجػػز كعػػد هللا 

ػػل بيػػـ  الػػدفاع عػػنيـ كعػػف قضػػيتيـ، كاسػػتنفاذ كػػل السػػبل لتحريػػرىـ، كفػػدائيـ مػػا أمكػػف بالمػػاؿ كغيػػره، كالتكفُّ
، كأف ُيشػدَّ  ةمسؤكليكبشؤكف أىمييـ، كتمؾ  عامة كخاصػة، فحػرؼ بيػذه الفئػة المستضػعفة أف ُيعقػد ليػا العػـز

 ليا المأزر، حتى يقضي هللا أمره، كيتـ نصره.
رشاد مواساتيـ بالحث عمى فكاؾ أسرىـ، المطمب األوؿ:                                                        .فكاكيـ أسباب إلى األىل وا 

ّـّ       إف المسػػمميف فػػي مشػػارؽ األرض كمغاربيػػا تجمعيػػـ رابطػػة كاحػػدة، كعقيػػدة كاحػػدة، كذمػػة كاحػػدة، كىػػ
كاحػػد، كىػػذا مػػف الػػكالء كالنصػػرة، كال يطيػػب لممسػػمميف عػػيش كليػػـ إخػػكة فػػي غياىػػب السػػجف يقبعػػكف، كبػػيف 

                                                           

(1)  ِ َياِت َعػػػْف َرُسػػػكِؿ َّللاَّ (ح 16/ ص4، َبػػػاُب َمػػػا َجػػػاَء ِفػػػي َتْشػػػِديِد َقْتػػػِل الُمػػػْؤِمِف )جالترمػػػذؼ، سػػػنف الترمػػػذؼ، َأْبػػػَكاُب الػػػدِّ
(1395 .) 

َثَناسػػند الحػػديث:            ػػدُ  َخَمػػٍف، ْبػػفُ  َيْحَيػػى َسػػَمَمةَ  َأُبػػك َحػػدَّ َثَنا: َقػػااَل  َبِزيػػٍع، ْبػػفِ  َّللاَِّ  َعْبػػدِ  ْبػػفُ  َكُمَحمَّ ، َأِبػػي اْبػػفُ  َحػػدَّ  َعػػفْ  َعػػِدؼٍّ
 َعْمٍرك. ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  َعفْ  َأِبيِو، َعفْ  َعَطاٍء، ْبفِ  َيْعَمى َعفْ  ُشْعَبَة،

بػػف (، مػػف طريػػق دمحم بػػف معاكيػػة، عػػف دمحم 3986( ح )82/ ص7أخرجػػو النسػػائي فػػي سػػننو )ج تخػػريج الحػػديث:         
/ 7سػػممة، عػػف ابػػف اسػػحاؽ، عػػف إبػػراىيـ بػػف ميػػاجر، عػػف إسػػماعيل مػػكلى عبػػدهللا بػػف عمػػرك بػػو بنحػػكه، كأخرجػػو أيضػػا )ج

(، مػف طريػق دمحم 3988( ح )82/ ص7(، مف طريق يحيى بف حكيـ البصرؼ عف ابف عدؼ، كفي )ج3987( ح )82ص
(، مف طريػق عمػرك بػف 3989( ح )82/ ص7كبلىما )ابف عدؼ كدمحم( عف شعبة، كأخرجو أيضا )ج –بف بشار عف دمحم ا

كبلىما )شعبة كمنصكر( عف يعمى بف عطاء، عػف أبيػو، بػو )بألفػاظ -ىشاـ، عف مخمد بف يزيد، عف سفياف، عف منصكر، 
 متقاربة(. 
 كىػك عمػرك بػف عبػدهللا مكلى إسماعيل تابعو، مقبكؿ العمرؼ  عطاء ألف ،حسف الحديث إسناد: الحكـ عمى اإلسناد         
َثَنا ُشػْعَبُة، َعػْف يَ . حجر ابف قاؿ كما صدكؽ  ػُد ْبػُف َجْعَفػٍر َقػاَؿ: َحػدَّ َثَنا ُمَحمَّ ػاٍر َقػاَؿ: َحػدَّ ػُد ْبػُف َبشَّ َثَنا ُمَحمَّ ْعَمػى قاؿ الترمذؼ: َحدَّ

ـْ َيْرَفْعػُو: َكَىػَذا َأَصػحُّ ِمػْف َحػِديِث اْبػِف َأِبػي َعػِدؼٍّ َكِفػي الَبػاِب َعػْف َسػْعٍد،ْبِف َعَطاٍء، َعْف َأِبيِو، َعْف َعْبِد  ِ ْبِف َعْمٍرك َنْحَكُه، َكَل  َّللاَّ
ِ ْبػػِف َعْمػػ ، َعػػْف ٍرك َكاْبػػِف َعبَّػػاٍس، َكَأِبػػي َسػػِعيٍد، َكَأِبػػي ُىَرْيػػَرَة، َكُعْقَبػػَة ْبػػِف َعػػاِمٍر، َكُبَرْيػػَدَة: َحػػِديُث َعْبػػِد َّللاَّ َىَكػػَذا َرَكاُه اْبػػُف َأِبػػي َعػػِدؼٍّ

ِ ْبػػِف َعْمػػٍرك، َعػػِف النَِّبػػيِّ  ػػُد ْبػػُف َجْعَفػػٍر، َكَغْيػػُر َكاِحػػٍد، َعػػْف  ُشػػْعَبَة، َعػػْف َيْعَمػػى ْبػػِف َعَطػػاٍء، َعػػْف َأِبيػػِو، َعػػْف َعْبػػِد َّللاَّ َكَرَكػ ُمَحمَّ
، َعػػْف َيْعَمػػى ْبػػِف َعَطػػاٍء َمكْ  ـْ َيْرَفْعػػُو، َكَىَكػػَذا َرَكػ ُسػػْفَياُف الثَّػػْكِرؼُّ ُقكًفػػا َكَىػػَذا َأَصػػحُّ ِمػػَف الَحػػِديِث ُشػػْعَبَة، َعػػْف َيْعَمػػى ْبػػِف َعَطػػاٍء َفَمػػ

 ( .110ك 392تيذيب، )ص الَمْرُفكِع. انظر: ابف حجر، تقريب ال
ـِ َكالَغْصِب، َباٌب: أَِعْف َأَخاَؾ َظاِلًما َأْك َمْظُمكًما، )ج (2)  (.2444( ح )128/ ص3البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاب الَمَظاِل
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نػػا اإلسػػبلـ عمػػى فكػػاؾ العػػذابات يتػػأكىكف، فراشػػيـ اآلالـ، كمسػػكنيـ الظممػػات، كعيشػػيـ الحرمػػاف، كقػػد حثَّ 
، كأْمػُر (1) « .. اأَلِسػيرَ  :َيْعِنػي الَعػاِنَي، ُفكُّػوا» :  َّللاَِّ  َرُسػكؿُ  َقػاؿَ : َقػاؿَ  ، ُمكَسػى َأِبػي األسػرػ، فَعػفْ 

: و عمى فكاؾ األسرػ نصرة ليـ كمكاساة، كىذا مقصد مف مقاصد الجيػاد، فقػد قػاؿ هللا كحثُّ   النبي 

 َسبيمو ِفي اْلِجَياد عمى اْلُمؤمِنيفَ  ِلِعَباِدهِ  ، كىذا تحريض[75النساء: ] اآلية  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 
ػْعي كَعمى ػة اْلُمْسَتْضػَعِفيفَ  اسػتنقاذ ِفػي السَّ َسػاء الرَِّجػاؿ مػف ِبَمكَّ ، كمػف ىػؤالء المستضػعفيف (2)َكالصػبياف  َكالنِّ

 كالمػاؿ، القػدرة اجتمعػت فػإف مػاؿ، ليػـ كاف إف بأمكاليـ الفداء عمييـ كجب القتاؿ عف عجزكا فإف األسرػ،
 ِفي َما ِإالَّ  الَكْحيِ  ِمفَ  َشْيءٌ  ِعْنَدُكـْ  َىلْ : ِلَعِميٍّ  ُقْمتُ : َقاؿَ  ، ُجَحْيَفةَ  َأِبي كَعفْ  .(3)األمريف  أحد كجب
ِ  ِكَتابِ   ِفي َكَما الُقْرآِف، ِفي َرُجبًل  َّللاَُّ  ُيْعِطيوِ  َفْيًما ِإالَّ  أَْعَمُموُ  َما النََّسَمَة، َكَبَرأَ  الَحبََّة، َفَمقَ  َكالَِّذؼ الَ  : »َقاؿَ  َّللاَّ
ػػِحيَفةِ  َىػػِذهِ  ػػِحيَفِة  ِفػػي َكَمػػا: ُقْمػػتُ  ،«الصَّ ، (4) «ِبَكػػاِفرٍ  ُمْسػػِمـٌ  ُيْقتَػػلَ  الَ  َكَأفْ  اأَلِسػػيِر، َكَفَكػػاؾُ  الَعْقػػُل،: »َقػػاؿَ  الصَّ

كلػذلؾ فػإف األمػػة عمييػا مسػؤكلية جسػػيمة  ؛(5)العممػػاء  كافػة ىػذا كفكػاؾ األسػير فػػرٌض عمػى الكفايػة، كعمػػى
تجػاه األسػرػ، كىػذا حػٌق ثابػٌت ليػؤالء الػذيف ُأسػركا كىػـ يػدافعكف عػف ديػف هللا، كيػذكدكف عػف شػرعو، كىػػي 

 أنػو الخطػاب  بف عمر عف ُركؼ  فضيمٌة عظيمٌة كجياٌد ماضي ما بقي أسير في سجكف المعتديف، كقد
ػػارِ  َأْيػِدؼ ِمػفْ  اْلُمْسػِمِميفَ  ِمػفَ  َرُجػبلً  َأْسػَتْنِقذَ  أَلفْ  » :قػاؿ ف كػاف فػػداء (6) «اْلَعػَرِب  ِجزَيػةِ  ِمػفْ  إَلػيَّ  َأَحػبَّ  اْلُكفَّ ، كا 

 الماؿ أكلى الفداء ألنو أخفُّ الضرر كأسمـ لممسمميف، كيككف ىذا الفػداء مػف بيػت مػاؿ المسػمميف، كقػد قػاؿ
 المػػاؿ، بيػػت مػػف نقػػص فمػػا المسػػمميف، مػػاؿ بيػػت مػػف األسػػرػ  فػػؾُّ  اإلمػػاـ عمػػى يجػػب»  (:البيػػاف) صػػاحب
 ، كىذا مف المؤازرة ليـ كالتحريض عمى فكاكيـ. (7) «مقاديرىا  عمى المسمميف جميع أمكاؿ في تعيَّف

                                                           

َيِر، َباُب َفَكاِؾ اأَلِسيِر، )ج (1)  (.3046( ح )68/ ص4البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الِجَياِد َكالسِّ
 (.178/ ص18العيني، عمدة القارؼ )ج (2)
 (.389/ ص3القرافي، الذخيرة )ج (3)
َيِر، َباُب َفَكاِؾ اأَلِسيِر، )ج (4)  (.3047( ح )69/ ص4البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الِجَياِد َكالسِّ
 (.210/ ص5ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ )ج (5)
 (. 214/ ص1أبك يكسف، الخراج )ج (6)

َثِني سند الحديث:               ُعَمُر. َقاؿَ : َقاؿَ  الرَّْحَمفِ  َعْبدِ  ْبفِ  ُحَمْيدِ  َعفْ  الزُّْىِرؼِّ  َعفِ  ُمَحمَّدٌ  َحدَّ
، ألف فيو دمحم بف عبػدهللا الزىػرؼ صػدكؽ لػو أكىػاـ. انظػر: ابػف حجػر، تقريػب حسفإسناده  الحكـ عمى اإلسناد:            

 (.490التيذيب، )ص 
 (.560/ ص2ابف رشد، البياف كالتحصيل )ج (7)
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ثـ إف مف كاجب الدكلة أف تستنقذ أسراىا بشتى الكسائل حتى لك كانت بعض ىذه الكسػائل محفكفػة        
َثِني: ِىَشاـٍ  اْبفُ  باألخطار كالميالؾ، فقد َقاؿَ  ِ  َرُسكؿَ  َأفَّ : ِبوِ  َأِثقُ  َمفْ  َفَحدَّ  ِلػي َمفْ : ِباْلَمِديَنةِ  َكُىكَ  َقاَؿ، َّللاَّ

 ِبِيَمػا، َّللاَِّ  َرُسػكؿَ  َيػا َلػؾَ  َأَنػا: اْلُمِغيػَرةِ  ْبػفِ  اْلَكِليػدِ  ْبػفُ  اْلَكِليػدُ  َفَقػاؿَ  اْلَعاِصػي  ْبػفِ  َكِىَشػاـِ  ،َرِبيَعػةَ  َأِبػي ْبػفِ  ِبَعيَّاشِ 
ػَة، إَلى َفَخَرجَ  ِ  َأَمػةَ  َيػا ُتِريػِديفَ  َأْيػفَ : َلَيػا َفَقػاؿَ  َطَعاًمػا، َتْحِمػلُ  اْمػَرأَةً  َفَمِقػيَ  ُمْسػَتْخِفًيا، َفَقػِدَمَيا َمكَّ  ُأِريػدُ : َقاَلػْت  َّللاَّ
ػػا َلػػُو، َسػػْقفَ  اَل  َبْيػػتٍ  ِفػػي َمْحُبكَسػػْيفِ  َكَكاَنػػا َمْكِضػػَعُيَما، َعػػَرؼَ  َحتَّػػى َفَتِبَعَيػػا -َتْعِنيِيَمػػا -اْلَمْحُبكَسػػْيفِ  َىػػَذْيفِ   َفَممَّ
رَ  َأْمَسى َـّ  َعَمْيِيَما، َتَسكَّ َـّ  َقْيَدْيِيَما، َتْحتَ  َفَكَضَعَيا  َمْرَكةَ  َأَخذَ  ُث : ِلَسْيِفوِ  ُيَقاؿُ  َفَكافَ  َفَقَطَعُيَما، ِبَسْيِفوِ  َضَرَبُيَما ُث

َـّ  ِلَذِلَؾ، «اْلَمْرَكةِ  ُذك »  :(1)َفَقاَؿ  ُأْصُبُعُو، َفَدِمَيْت  َفَعَثرَ  ِبِيَما، َكَساؽَ  َبِعيِرِه، َعَمى َحَمَمُيَما ُث

َلَقْيِت                                            َما َّللاَِّ  َسِبيلِ  َكِفي              َدَمْيتِ  ُأْصُبعٌ  إالَّ  َأْنتِ  َىلْ                      
َـّ  اطرة عمى النفس، كما ػػػػػػػػػػػػػػادثة السابقة فييا مخػػػػػػ، كال شؾ أف الح(2)اْلَمِديَنَة   َّللاَِّ  َرُسكؿِ  َعَمى ِبِيَما َقِدـَ  ُث

 كاف ذلؾ إال ألىمية ىذا األمر. 

 دىافػ  النبػي أفّ  حصػيف  بػف عمػراف كمف الطرؽ المشركعة أيضا الفداء بأسرػ األعػداء فعػف     
، كيصل الفداء إلى أكثر مف ذلػؾ كرامػة لممسػمـ، كمػا كرد عػف كثيػر مػف الصػحابة كخمفػاء (3) برجميف رجالً 

الػػػذؼ يعػػػزز المسػػػمميف، ذلػػػؾ أف الفػػػداء حػػػق عمػػػى جميػػػع المسػػػمميف، فضػػػبل عمػػػى أف ىػػػذا مػػػف المعػػػركؼ 
االنتماء، كيصنع الكرامة، كيحفع اليكية، التي منبعيا شريعة السماء، كسبيميا رضػى الػرحمف، كىػذا الحػثُّ 
عمػى فكػػاكيـ مػا كػػاف إال لكرامػة ىػػؤالء عنػد المسػػمميف، فيػػـ الػذيف ضػػحكا بػأغمى مػػا يممكػكف ليصػػنعكا مجػػد 

 األمة ككرامتيا، كىذا أقل الكاجب تجاىيـ.

                                                           

 . (، مف حديث جندب بف عبدهللا، عف رسكؿ هللا 6577( ح )538/ ص14ابف حباف، صحيح ابف حباف )ج (1)
َثَنا: َقػاؿَ  اْلُمَثنَّػى، ْبػفِ  َعِمػيِّ  ْبػفُ  َأْحَمػدُ  َأْخَبَرَنػاسند الحديث:            َثَنا: َقػاؿَ  اْلَبػزَّاُر، ِىَشػاـٍ  ْبػفُ  َخَمػفُ  َحػدَّ  َعػفِ  َعَكاَنػَة، َأُبػك َحػدَّ
ِ. َعْبدِ  ْبفِ  ُجْنُدبِ  َعفْ  َقْيٍس، ْبفِ  اأْلَْسَكدِ    َّللاَّ

 إسناد الحديث صحيح. الحكـ عمى اإلسناد:         
 (.476/ ص1ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج (2)
َيرِ  َأْبَكابُ لترمذؼ، سنف الترمذؼ، ا (3)  .(1568) ح( ص/ج) َكالِفَداءِ  اأُلَساَرػ  َقْتلِ  ِفي َجاءَ  َما َبابُ ،  َّللاَِّ  َرُسكؿِ  َعفْ  السِّ

َثَناسند الحديث:           َثَنا: َقاؿَ  ُعَمرَ  َأِبي اْبفُ  َحدَّ َثَنا: َقاؿَ  ُسْفَيافُ  َحدَّ ِو، َعفْ  ِقبَلَبَة، َأِبي َعفْ  َأيُّكُب، َحدَّ  ْبػفِ  ِعْمػَرافَ  َعػفْ  َعمِّ
 .ُحَصْيفٍ 
(، عػػف أبػػي نعػػيـ عػػف حمػػاد بػػف زيػػد، كركاه 2547( ح )1627/ص3ركاه الػػدارمي فػػي سػػننو )ج الحػػديث:تخػػريج         

 كبلىما)حماد كابف عيينة( عف أيكب، بو )بألفاظ متقاربة(.–( عف ابف عيينة 151/ص4الشافعي في )األـ( )ج
 إسناده صحيح. الحكـ عمى اإلسناد:       
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أىل األسير إلى بعض السبل إلى فكاكيـ، كمػف ذلػؾ تقػكػ هللا كاإلكثػار مػف قػكؿ  نبي كلقد أرشد ال     
 ُأِسػرَ  َلػوُ  َفَقػاؿَ   َّللاَِّ  َرُسػكؿِ  ِإَلػى اأْلَْشػَجِعيُّ  َماِلػؾٌ  َجػاءَ : ِإْسػَحاؽَ  ْبػفُ  ُمَحمَّدُ  ال حكؿ كال قكة إال با، فقد َقاؿَ 

كهُ  َقػدْ  َكَكػاُنكا". ِبػاَّللَِّ  ِإالَّ  ُقػكَّةَ  َكاَل  َحػْكؿَ  اَل : َقػْكؿِ  ِمػفْ  ُتْكِثرَ  َأفْ  َيْأُمُرؾَ  َّللاَِّ  َرُسكؿَ  َأفَّ  ِإَلْيوِ  َعْكٌؼ، فُأْرِسلَ  اْبِني  َشػدُّ
كهُ  َقػدْ  َكػاُنكا الَّػِذيفَ  اْلَقػْكـِ  بَسػْرح َفػِإَذا َكَأْقَبلَ  َفَرِكَبَيا، َلُيـْ  ِبَناَقةٍ  ُىكَ  َفِإَذا َفَخَرَج، َعْنُو، الِقد َفَسَقطَ  ِباْلِقدِّ   َفَصػاحَ  َشػدُّ
، ـْ ُلَيا َفاتََّبعَ  ِبِي : ُأمُّػوُ  َفَقاَلػْت . اْلَكْعَبػةِ  َكَربِّ  َعػْكؼٌ : َأُبػكهُ  َفَقػاؿَ  ِباْلَبػاِب، ُيَنػاِدؼ َكُىػكَ  ِإالَّ  َأَبَكْيوِ  َيْفَجأْ  َفَمـْ  آِخَرَىا، َأكَّ

، اْلَبابَ  َفاْسَتَبَقا اْلِقدِّ  فَ مِ  ِفيوِ  ُىكَ  ِلَما َيْقُدـُ  َكْيفَ  َكَعْكؼٌ . َكاَسْكَأَتاهْ  ـَ  َفَقػصَّ  ِإِبػبًل  اْلِفَنػاءَ  َمؤَلَ  َقدْ  َعْكؼٌ  َفِإَذا َكاْلَخاِد
ِبِل، َكَأْمرَ  َأْمَرهُ  َأِبيوِ  َعَمى  َفَأْخَبَرهُ   َّللاَِّ  َرُسكؿَ  َفَأَتى. َعْنَيا َفَأْسَأُلوُ   َّللاَِّ  َرُسكؿَ  آِتيَ  َحتَّى ِقَفا: َأُبكهُ  َفَقاؿَ  اإْلِ
ِبِل، َكَخَبرِ  َعْكؼٍ  ِبَخَبرِ  : َكَنػَزؿَ ". ِبَماِلػؾَ  َصػاِنًعا ُكْنػتَ  َكَمػا َأْحَبْبػَت، َمػا ِبَيػا اْصػَنعْ : " َّللاَِّ  َرُسكؿُ  َلوُ  َفَقاؿَ  اإْلِ

، كيف ال  كالتقكػ مف (1) [ 3-2الطبلؽ:]اآلية   چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ   چ
األسػمحة مػػع اليقػيف بػا سػػبحانو كتعػالى إف لػـ يكػػف أنجعيػا ، كغيػر ذلػػؾ مػف األسػباب كاإلسػػتغفار، أنجػع 

 كاألذكار المشركعة، كالصدقة، كصنائع المعركؼ المختمفة.

 مواساتيـ بالدعاء. المطمب الثاني:

لؤلسػرػ مناصػرتيـ إف كاجب المسمميف تجاه أسراىـ كبير، كحقيـ عمػييـ عظػيـ، كمػف الحقػكؽ الثابتػة      
إلػػى المدينػػة لػػـ يتػػرؾ  النبػػي  ىػػاجرفعنػػدما الػػدعاء ليػػـ،  مناصػػرةبشػػتى الكسػػائل الممكنػػة، كمػػف ىػػذه ال

 َأِبػي ، فَعػفْ مػف الػدعاء، ككػاف يػدعك ليػـ كاحػدًا كاحػدًا، كػاف يػدعك ليػـ بأسػمائيـ المستضعفيف بمكػة إخكانو
َـّ  َحِمػَدُه، ِلَمػفْ  ّللاَُّ  َسػِمعَ  : »َقػاؿَ  ِإذْ  الِعَشػاءَ  ُيَصػمِّي  النَِّبػيُّ  َبْيَنػا: َقػاؿَ  ، ُىَرْيػَرةَ  : َيْسػُجدَ  َأفْ  َقْبػلَ  َقػاؿَ  ُثػ
َـّ  َـّ  َرِبيَعػػَة، َأِبػػي ْبػػفَ  َعيَّػػاَش  َنػػجِّ  المَُّيػػ ـ ، ْبػػفَ  َسػػَمَمةَ  َنػػجِّ  المَُّيػػ َـّ  ِىَشػػا َـّ  الَوِليػػِد، ْبػػفَ  الَوِليػػدَ  َنػػجِّ  المَُّيػػ  َنػػجِّ  المَُّيػػ

َـّ  الُمْؤِمِنيَف، ِمفَ  الُمْسَتْضَعِفيفَ  َـّ  ُمَضػَر، َعَمػى َوْطَأَتػؾَ  اْشػُددْ  المَُّي ، (2) « ُيوُسػفَ  َكِسػِني ِسػِنيفَ  اْجَعْمَيػا المَُّيػ

ـْ الذيف ػَة  َمْأُسكريف َكاَنكا كىؤالء ِاْلُمْؤِمِنكف ُى ې  ې  ې  چ : ، كىػذا مػف الػكالء ليػـ، كقػد قػاؿ هللا (3)ِبَمكَّ

ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  

 . [ 55-56 المائدة:] چی

                                                           

 (.148-147/ ص8انظر: ابف كثير، تفسير ابف كثير )ج (1)
ـْ َكَكػػافَ  (2) ُ َأْف َيْعُفػػَك َعػػْنُي ُ َعُفػػكِّا َغُفػػكًرا{  البخػػارؼ، صػػحيح البخػػارؼ، ِكتَػػاُب َتْفِسػػيِر الُقػػْرآِف، َبػػاُب َقْكِلػػِو: َُفُأكَلِئػػَؾ َعَسػػى َّللاَّ َّللاَّ

 (.4598( ح )48/ ص6[، )ج99]النساء: 
 (.405/ ص2األكطار )ج الشككاني، نيل (3)
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كالدعاء لممسمميف مف أخّصِ العطيات ليـ، كىك جانب كبير مف جكانب النصرة كالمكاساة، كلعل مف       
 أكلى الناس بيذا الدعاء مف ضحكا بزىرة شبابيـ، كربيػع أعمػارىـ، لتكػكف أمػتيـ عزيػزة بػدينيا، كيكػكف ذلػؾ
فػػي المػػكاطف التػػػي يحبيػػا هللا كثمػػػث الميػػل األخيػػػر، سػػيَّما كأنػػػو مقػػاـ يكثػػػر فيػػو الربػػػاط كالتيجػػد كالمجاىػػػدة، 

ِ  َرُسػػكؿَ  َأفَّ :  ُىَرْيػػَرةَ  َأِبػػي فتجتمػػع فػػي ذلػػؾ فضػػائل عػػدة لتحصػػل اسػػتجابة الػػدعاء، فقػػد كرد َعػػفْ   َّللاَّ
َنػػا َيْنػػِزؿُ » : َقػػاؿَ  ػػَماءِ  ِإَلػػى َلْيَمػػة   ُكػػلَّ  َوَتَعػػاَلى َتَبػػاَرؾَ  َربُّ ْنَيا السَّ  َمػػفْ : َيُقػػوؿُ  اآلِخػػرُ  المَّْيػػلِ  ُثُمػػثُ  َيْبَقػػى ِحػػيفَ  الػػدُّ

، فكػـ سػير األسػرػ فػي ىػذا (1) « َلػوُ  َفػَأْغِفرَ  َيْسػَتْغِفُرِني َمػفْ  َفُأْعِطَيُو، َيْسَأُلِني َمفْ  َلوُ  َفَأْسَتِجيبَ  َيْدُعوِني،
عػف مقدسػاتيـ، فحػرؼ أف ُيعطػْكا بعػض حقػكقيـ كمػف ذلػؾ الػدعاء الكقت المبارؾ لينصركا ديػنيـ، كيػدافعكا 

ليـ في ىذا الكقت الفضيل، كىػذا مػا ُيحتػاج إليػو فػي ىػذا الزمػاف، كأسػارػ المسػمميف فػي سػجكف الظمػـ فػي 
كػػل مكػػاف، ُتنتيػػؾ حرمػػاتيـ، كُتيػػاف كػػرامتيـ، ال ناصػػر ليػػـ كال معػػيف، إال هللا تعػػالى، ثػػـ الػػدعاء، الػػذؼ ال 

مػػى هللا منػػو، فػػإف كػػاف الػػدعاء مػػف أكػػـر األشػػياء عنػػد هللا، فػػإف األسػػرػ مػػف أكػػـر النػػاس عنػػد شػػيء أكػػـر ع
 مػػف كثيػػر فػػييـ المسػػمميف، فكاجػػب المسػػمميف أف يكثػػركا مػػف دعػػائيـ ليػػؤالء األسػػرػ، ال سػػيَّما كأنيػػـ تجتمػػع

صابة كغير ذلؾ، فتككف المكاساة ليـ متعينة، كالدعاء ليـ   دائـ.الجراحات، مف ضعف كمرض كا 

 المطمب الثالث: مواساتيـ بالزيارة.

إف الزيارة باب مف أبكاب البر، كدافع مف دكافع المعركؼ، كطريق نحك األلفة، كسػبب يجمػب المػكدة،      
َـّ الميمػػكـ، كىػػي سػػبب لػػدخكؿ الجنػػة، كالبعػػد عػػف النػػار، فَعػػْف ابػػف  بيػػا يسػػمِّى القمػػب المكمػػكـ، كُيصػػرؼ غػػ

ْنَيا َأْىػلِ  ِمػفْ  ِبِرَجاِلُكـْ  ُأَنبُِّئُكـْ  َأاَل  »: َقاؿَ   النَِّبيِّ  َعفِ  ،عباس   َرُسػكؿَ  َيػا َبَمػى: َقػاُلكا ، «اْلَجنَّػِة  ِفػي الػدُّ
يقُ  اْلَجنَِّة، ِفي  النَِّبيُّ : »َقاؿَ  هللِا، دِّ ػِييدُ  اْلَجنَّػِة، ِفي َوالصِّ ـِ َمْوُلػودُ  َواْلَمْوُلػودُ  اْلَجنَّػِة، ِفػي َوالشَّ ْسػاَل  ِفػي اإلِْ

ُجلُ  اْلَجنَِّة، ، ذلػؾ أف اإلخػكاف (2) « اْلَجنَّػِة .. ِفػي لِلَِّ  ِإالَّ  َيػُزوُرهُ  اَل  َأَخػاهُ  َيػُزورُ  اْلِمْصرِ  َجاِنِب  ِفي َيُكوفُ  َوالرَّ

                                                           

بَلِة ِمْف آِخِر المَّْيِل، )ج (1) َعاِء ِفي الصَّ  (.1145( ح )53/ ص2البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب التيجد، َباُب الدُّ
 (. 12468( ح )59/ ص12المعجـ الكبير لمطبراني )ج (2)

َثَنا سػػند الحػػديث:            ػػدُ  ثنػػا اْلَعِزيػػِز، َعْبػػدِ  ْبػػفُ  َعِمػػيُّ  َحػػدَّ ، ُنَعػػْيـٍ  َأِبػػي ْبػػفُ  ُمَحمَّ  ْبػػفُ  َعْمػػُرك ثنػػا َزْيػػٍد، ْبػػفُ  َسػػِعيدُ  ثنػػا اْلَكاِسػػِطيُّ
ـٍ، َأُبك ثنا َخاِلٍد،  َعبَّاٍس. اْبفِ  َعفِ  ُجَبْيٍر، ْبفِ  َسِعيدِ  َعفْ  َىاِش

(، مف طريق أبي جعفر دمحم 403/ ص10أخرجو ابف عبد الكاحد المقدسي األحاديث المختارة )جتخريج الحديث:           
بػػف أحمػػد كفاطمػػة بنػػت سػػعد الخيػػر كىػػك مػػف طريقيػػا، عػػف دمحم بػػف عبػػد هللا عػػف سػػميماف بػػف أحمػػد الطبرانػػي، بػػو )بألفػػاظ ا

   متقاربة(.
اىيـ المكصمي، كخمف بف خميفة صػدكقاف، كاخػتبلط خمػف إسناده حسف، ألف فيو أحمد بف إبر الحكـ عمى اإلسناد:          

 (.155/ ص1(، أبك البركات، الككاكب النيرات )ج194ك 77ال يضر. انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص 
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 بػػف هللا عبػػد ىػـ سػػبب فػػي تفػػريج الكػرب، كتخفيػػف الحػػزف، كىػػذا أدعػى لممحبػػة كأقػػرب لممناصػػرة، كقػد خػػرج
كف عمى سػنة رسػكؿ (1) «حزني جبلء أنتـ : »فقاؿ أصحابو عمى  مسعكد ، ألنيـ ُيذكِّركف با، كيحضُّ
 ْبػفُ  ، يأمركف بػالمعركؼ، كينيػكف عػف المنكػر، كال يطيػب ليػـ مقػاـ إال بػذكر اآلخػرة، فقػد قػاؿ ِبػبَلؿُ هللا 
َرؾَ  َلِقَيؾَ  َلؾَ  َأخٌ  : »َسْعٍد  ، كىػذه (2) «ِديَنػاًرا ِفيػؾَ  ِفي َكَضعَ  َلِقَيؾَ  ُكمََّما َأخٍ  ِمفْ  َلؾَ  َخْيرٌ  َّللاَِّ  ِمفَ  َحظَّؾَ  َذكَّ

ٺ  ٺ     چ : األخكة ىي الرصيد الحقيقي لممسمميف، كالعامل األىـ في النصر كالتمكيف، كما قاؿ هللا 

األنفػػػػػػاؿ: ] چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 
كىػػذه األلفػػة ىػػي التػػي تكحػػد األقطػػار، كتػػربط القمػػكب، كتعػػزز األخػػكة، كىػػي سػػبب فػػي الغمبػػة عمػػى  ،[63

 المعتديف. 
ف مف معالـ ىذه األلفة كاألخػكة أف نػدفع الظػالـ عػنيـ، كأف نعػيف المظمػكـ، كأف نرفػع عػف المقيػكر،       كا 

ب التخفيػف عػنيـ، كالمكاسػاة كأف نخفف عف المحزكف، كلعل األسرػ يجتمع فييـ كػل مػا سػبق، كمػف أسػبا
ػاَف  ْبػفِ  ُعْثَمػافَ  يتفقػد المستضػعفيف األسػارػ بمكػة، فَعػفْ  ليػـ دكاـ زيػارتيـ مػا أمكػف، كقػد كػاف النبػي  َعفَّ

،  َهللاِ  َرُسكؿَ  َلِقيتُ : " َقاؿ   َِكُأِـّ ،  َعمَّػارٍ  َكَأِبػي،  ِبَعمَّػارٍ  َفَمػرَّ ،  َمَعوُ  َفاْنَطَمْقتُ ،  ِبَيِدؼ َفَأَخذَ ،  ِباْلَبْطَحاء 
، آؿَ  َصػػْبًرا »: َفَقػػاؿَ  ُيَعػػذَُّبكفَ  َكُىػػـْ ،  َعمَّػارٍ  ، كىػػذه الزيػػارة كىػػذا الشػػعكر (3) «اْلَجنَّػػةِ  ِإَلػػى َمِصػػيَرُكـْ  َفػػِإفَّ  َياِسػػر 

، ألف ذلػؾ بيمكميـ يعمَّق انتماءىـ لمديف، كيخفف عػنيـ آالـ الظمػـ كالقيػر، كيعمػق قمػبيـ بمػا عنػد هللا 
سبيل لمتذكير كالتراحـ، كلك لـ يكف بالمقدكر إطػبلؽ سػراحيـ، كىػذا مػف المكاسػاة بيػـ، كربمػا يصػعب عمػى 
المسمميف زيارة أسراىـ فػي السػجكف، فيحسػف حينئػذ أف ُيكاسػكىـ بالبرقيػات أك أؼ كسػيمة تكػكف بػردا عمػييـ، 

مػركاف ليـ، كقريػب مػف ىػذا مػا جػاء عػف  تخفف مف آىاتيـ، كتطيب جراحاتيـ، كتصبرىـ عمى ما قدره هللا

                                                           

 (. 1763( ح )167/ ص1ابف الجعد، مسند ابف الجعد، حديث سفياف بف سعيد الثكرؼ )ج (1)
َثَناسند الحديث:            ، َحدَّ  .ُشْعَبةُ  َنا ُسْفَياُف، أَنا َعِميّّ

إسػػناده صػػحيح مكقػػكؼ، كبدعػػة التشػػيع فػػي عمػػي بػػف الجعػػد ال تضػػر. انظػػر: انظػػر: تقريػػب  الحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:         
 (.398التيذيب )ص 

 (.2273( ح )312/ ص1أحمد، الزىد )ج (2)
 (. 6662( ح )2812/ ص5أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج (3)

َثَنا سػػند الحػػديث:           ٍد، ْبػػفُ  َبْكػػرِ  َأُبػػك َحػػدَّ  ْبػػفُ ا اْلَقاِسػػـُ  ثنػػا َأَبػػاَف، ْبػػفُ  اْلَعِزيػػزِ  َعْبػػدُ  ثنػػا ُأَسػػاَمَة، َأِبػػي ْبػػفُ  اْلَحػػاِرثُ  ثنػػا َخػػبلَّ
 .َعفَّافَ  ْبفِ  ُعْثَمافَ  َعفْ  اْلَجْعِد، َأِبي ْبفِ  َساِلـِ  َعفْ  ُمرََّة، ْبفِ  َعْمِرك َعفْ  اْلَفْضِل،
(، كأخرجػػػو الطبرانػػػي فػػػي 4002)( ح295/ ص16أكرده ابػػػف حجػػػر فػػػي "المطالػػػب العاليػػػة" )ج تخػػػريج الحػػػديث:         

 .(769ح ) (303/ ص24"الكبير" )ج
حسيف بػف عيسػى مجيػكؿ الحػاؿ متػابع مػف قبػل مسػمـ بػف إبػراىيـ فيو ، ضعيف إسناد الحديثالحكـ عمى اإلسناد:          

 ، فيرتقي اإلسناد إلى الحسػف لغيػره.بف الفضل كىك ثقة كال يضر إرجائوكىك ثقة مأمكف، كعيسى بف زيد مقبكؿ تابعو القاسـ 
 (.451ك 529(، ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص 276/ ص6( ك)ج60/ ص3انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج

file:///C:/Program%20Files/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(212440)
file:///C:/Program%20Files/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(327945)


151 
 

حادثػػة أبػػي جنػػدؿ فػػي صػػمح الحديبيػػة، عنػػدما أصػػبح فػػي قبضػػة أبيػػو بػػف الحكػػـ كالمسػػكر بػػف مخرمػػة فػػي ا
.. َيػػا َأَبػػا َجْنػػَدؿ  ، اْصػػِبْر  »: عقػػد الصػػمح، فقػػاؿ لػػو النبػػي  سػػييل بػػف عمػػرك بعػػدما عقػػد مػػع النبػػي 

ْد َعَقػْدَنا َبْيَنَنػا َواْحَتِسْب ، َفِإفَّ للَا َعزَّ َوَجلَّ َجاِعٌل َلَؾ َوِلَمْف َمَعَؾ ِمَف اْلُمْسَتْضَعِفيَف َفَرًجػا َوَمْخَرًجػا ، ِإنَّػا َقػ
ـْ َعَمػػػػػى َذِلػػػػػَؾ َوَأْعَطْوَنػػػػػا عَ  ـِ ُصػػػػػْمًحا ، َفَأْعَطْيَنػػػػػاُى ـْ . َوَبػػػػػْيَف اْلَقػػػػػْو ػػػػػا َلػػػػػْف َنْغػػػػػِدَر ِبِيػػػػػ نَّ  َمْيػػػػػِو َعْيػػػػػًدا ، َواِ 

َأَبا َجْنػَدٍؿ  ِبْر َقاَؿ : َفَكَثَب ِإَلْيِو ُعَمُر ْبُف اْلَخطَّاِب َمَع َأِبي َجْنَدٍؿ ، َفَجَعَل َيْمِشي ِإَلى َجْنِبِو ، َكُىَك َيُقكُؿ : اْص 
ـُ َأَحِدىِ  نََّما َد ـُ اْلُمْشِرُككَف ، َكاِ  ـُ َكْمٍب ..، َفِإنََّما ُى ، فحكـ أبي جندؿ حكـ األسير كلػك كػاف مػع أبيػو (1) « ـْ َد

كالء لػػػػو، كلكػػػػنيـ ال  كعمػػػػر ألف أبػػػػاه كػػػػاف مشػػػػركًا حينئػػػػذ، فتصػػػػبيره عمػػػػى محنتػػػػو مػػػػف قبػػػػل النبػػػػي 
يستطيعكف نقض عيدىـ مع قريش، فكانت المكاساة لو لعل هللا أف يجعل في ذلؾ فرجًا كمخرجًا كقػد كػاف، 
كىذا الكالء لممؤمنيف ىك الرابط الحقيقي الذؼ يجمع المؤمنيف كيقكؼ شككتيـ، كالذؼ يعتبر أحد أىـ معالمو 

 َمَحبَِّتػػي َوَجَبػػْت  »: هللُا  َقػػاؿَ : َيُقػػكؿُ   هللاِ  كؿَ قػػاؿ: سػػمعت َرُسػػ تمػػؾ الزيػػارة، فعػػف معػػاذ بػػف جبػػل 
، فإذا لـ ُيستطع زيارة ىؤالء األسػرػ (2) « ِفيَّ  َواْلُمَتَباِذِليفَ  ِفيَّ  َواْلُمَتزَاِوِريفَ  َواْلُمَتَجاِلِسيَف ِفيَّ  ِفيَّ  ِلْمُمَتَحابِّيفَ 

هللا أف يخفػف بيػذه  ذلؾ تسمية ليػـ، كِبػّرا بيػـ، عػلَّ لسبب ما، فبل يمنع ذلؾ أف ُيزار أىميـ كأبناؤىـ، فيككف 
 الزيارات ألـ الفراؽ، كيككف ذلؾ مف البر كالمعركؼ بيـ.  

 

 المطمب الرابع: مواساتيـ بالتكفل بأىميـ وشؤونيـ.

اؽ يعكػػس صػػكرة المجتمعػػات الرحيمػػة، كيػػنـ عػػف ثقافػػة جميمػػة إف التكافػػل االجتمػػاعي مظيػػر أنيػػق كرَّ      
نابعة مف كعي عميق، كشػعكر بػاآلخريف. كىػك خمػق جميػل يرفػع صػاحبو منػازؿ الرفعػة فػي الػدنيا كاآلخػرة، 

 كيجعل في المجتمعات ركابط تجمع الناس عمى أساس الرحمة كالتعاكف؛ فيجعميا قكية راسخة. 
                                                           

، َكَمَرَكاَف ْبِف اْلَحَكـِ أحمد (1)  (.18910( ح)212/ ص31)ج ، مسند أحمد، َحِديُث اْلِمْسَكِر ْبِف َمْخَرَمَة الزُّْىِرؼِّ
َثَناسػػند الحػػديث:               ػػدُ  َأْخَبَرَنػػا َىػػاُركَف، ْبػػفُ  َيِزيػػدُ  َحػػدَّ ػػدِ  الزُّْىػػِرؼِّ  َعػػفِ  َيَسػػاٍر، ْبػػفِ  ِإْسػػَحاؽَ  ْبػػفُ  ُمَحمَّ  ْبػػفِ ا ُمْسػػِمـِ  ْبػػفِ  ُمَحمَّ
َبْيِر، ْبفِ  ُعْرَكةَ  َعفْ  ِشَياٍب،  .اْلَحَكـِ  ْبفِ  َكَمْرَكافَ  َمْخَرَمَة، ْبفِ  اْلِمْسَكرِ  َعفِ  الزُّ

إسناده صحيح، كأما تدليس ابف إسحاؽ فبل يضر ألنو إماـ فػي السػير. انظػر: ابػف حجػر،  الحكـ عمى اإلسناد:            
 (.476تقريب التيذيب )ص 

 (. 22030( ح )360-359/ ص36أحمد، مسند أحمد، مسند معاذ بف جبل )ج (2)
َثَناسند الحديث:              َثَنا َرْكٌح، َحدَّ ْسَحاؽُ  َماِلٌؾ، َحدَّ  َعػفْ  ِديَنػاٍر، ْبػفِ  َحاِزـِ  َأِبي َعفْ  َماِلٌؾ، َأْخَبَرِني ِعيَسى، اْبفَ  َيْعِني َكاِ 

 اْلَخْكاَلِنيِّ عف معاذ. ِإْدِريَس  َأِبي
(، 577( ح )338/ ص2(، )ج575( ح )335/ ص2أخرجػػػو ابػػػف حبػػػاف فػػػي "صػػػحيحو" )جتخػػػريج الحػػػديث:            

 (، مف طريق مالؾ، بو )بألفاظ متقاربة(. كغيرىما.16ح ) (953/ ص2كالميثي في ركايتو في المكطأ )ج
 إسناده صحيح.الحكـ عمى اإلسناد:           
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ىريػرة  أبػي تشمل كل الطبقات، كىك حق عاـ عمى جميع المػؤمنيف، فعػف كىذا التكافل مسؤكلية عامة     
، هللا رسػػكؿ عػػف ، َضػػْيَعَتو، عميػػو يُكػػفُّ : المػػؤمف أخػػو والمػػؤِمفُ  المػػؤِمِف، مػػرآةُ  المػػؤِمفُ  » :قػػاؿ 

ف غيػػػاب ىػػػذا األمػػػر يصػػػنع كاقعػػػًا أليمػػػًا يػػػؤدؼ إلػػػى االضػػػطرابات النفسػػػية (1) «َورائػػػو  ِمػػػف وَيُحوُطػػػو ، كا 
ـِ َمَثػلُ  »َقػاَؿ:  النَِّبػيِّ  َعػفِ  ،َبِشيٍر  ْبفِ  كاالجتماعية، كيكرث في النفكس أثرًا سيئًا، فعف النُّْعَمافَ   الَقػاِئ

ـ   َكَمَثلِ  ِفيَيا، َوالَواِقعِ  ّللاَِّ  ُحُدودِ  َعَمى  َأْسػَفَمَيا، َوَبْعُضػُيـْ  َأْعاَلَىػا َبْعُضػُيـْ  َفَأَصابَ  َسِفيَنة ، َعَمى اْسَتَيُموا َقْو
وا الَماءِ  ِمفَ  اْسَتَقْوا ِإَذا َأْسَفِمَيا ِفي الَِّذيفَ  َفَكافَ  ، َمفْ  َعَمى َمرُّ ـْ  َخْرًقػا َنِصػيِبَنا ِفي َخَرْقَنا َأنَّا َلوْ : َفَقاُلوا َفْوَقُي
فْ  َجِميًعػا، َىَمُكػوا َأَراُدوا َوَمػا َيْتُرُكوُىـْ  َفِإفْ  َفْوَقَنا، َمفْ  ُنْؤذِ  َوَلـْ   «َجِميًعػا  َوَنَجػْوا َنَجػْوا، َأْيػِديِيـْ  َعَمػى َأَخػُذوا َواِ 

، كمػف أخػّصِ الحػػدكد التػي يجػب أف ُتراعػػى ىػي الحقػكؽ البشػػرية، كالتػي منيػا التكافػػل االجتمػاعي سػػكاء (2)
أكػػاف كاجبػػًا أك مسػػتحبًا أك ماديػػًا أك معنكيػػًا، كمػػف أخػػّصِ النػػاس فػػي التكافػػل االجتمػػاعي ىػػـ ذكك األسػػرػ 

قكة ليـ بعد أسيرىـ إال رب العالميف، كىذا أقل الكاجب تجاىيـ، كىػذه مػف الرحمػة بيػـ، كالمسػاندة  الذيف ال
ِ  َعْبدِ  ْبفِ  َجِريرِ  ليـ، فَعفْ  ِ  َرُسػكؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ،َّللاَّ ، كىػذه (3) «النَّػاَس  َيػْرَحـُ  الَ  َمػفْ  ّللاَُّ  َيػْرَحـُ  الَ  »: َّللاَّ

كالكقػػػكؼ عنػػد شػػػؤكنيـ، كتمبيػػة احتياجػػػاتيـ، عمػػػى الصػػعيد الخػػػاص أك عمػػػى الرحمػػة بيػػػـ تشػػمل رعػػػايتيـ، 
الصػػعيد العػػاـ، كىػػذا مػػف البػػرِّ كالمعػػركؼ كالنصػػرة ليػػـ فػػي مكضػػع يحتػػاجكف فيػػو إلػػى النصػػرة، كىػػذه مػػف 

 َواَل  َتَناَجُشػػػوا، َواَل  َتَحاَسػػػُدوا، اَل  »:  هللاِ  َرُسػػػكؿُ  َقػػػاؿَ : َقػػػاؿَ  ،ُىَرْيػػػَرَة  َأِبػػػي مقتضػػػيات األخػػػكة، فَعػػػفْ 
، َبْيػعِ  َعَمى َبْعُضُكـْ  َيِبعْ  َواَل  َتَداَبُروا، َواَل  َتَباَغُضوا، ـِ، َأُخػو اْلُمْسػِمـُ  ِإْخَواًنػا للاِ  ِعَبػادَ  َوُكوُنػوا َبْعػض   اَل  اْلُمْسػِم
 عظػػيـ الحػػديث ، كىػػذا(4)َمػػرَّاٍت ..  ثَػػبَلثَ  َصػػْدِرهِ  ِإَلػػى َكُيِشػػيرُ  «َىاُىَنػػا التَّْقػػَوى  َيْحِقػػُرهُ  َواَل  َيْخُذُلػػُو، َواَل  َيْظِمُمػػوُ 

                                                           

 (.4918( ح )278/ ص7أبك داكد، سنف أبي داكد، أكؿ كتاب األدب، باب في النَّصيحة، )ج (1)
َثَناسػند الحػػديث:              ِبيػػعُ  َحػدَّ ُف، ُسػَمْيَمافَ  ْبػفُ  الرَّ َثَنا اْلُمػػَؤذِّ  ْبػػفِ  َكِثيػرِ  َعػػفْ  ِبػبَلٍؿ، اْبػػفَ  َيْعِنػي ُسػَمْيَمافَ  َعػػفْ  َكْىػٍب، اْبػػفُ  َحػدَّ

 ُىَرْيَرَة. َأِبي َعفْ  َرَباٍح، ْبفِ  اْلَكِليدِ  َعفِ  َزْيٍد،
/ 14(، كالبػزار فػي "مسػنده" )ج16681( ح )290/ ص8أخرجو البييقػي فػي السػنف الكبػرػ )ج تخريج الحديث:           

 مف طريق كثير بف زيد، بو )بزيادة يسيرة(. (8109) ( ح385ص
رباح صدكقاف. انظر: الجرح كالتعديل البػف  إسناده حسف، ألف فيو كثير بف زيد، كالكليد بفالحكـ عمى اإلسناد:            
 (. 581ك 459( تقريب التيذيب )ص 113/ ص24، تيذيب الكماؿ )ج(150/ ص7)ج أبي حاتـ

ـِ ِفيِو، )ج (2) ِرَكِة، َباٌب: َىْل ُيْقَرُع ِفي الِقْسَمِة َكااِلْسِتَيا  (.2493( ح )139/ ص3البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاب الشَّ
َ َأِك اْدُعكا الرَّْحَمَف البخارؼ، ص (3) ِ َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى: ُُقِل اْدُعكا َّللاَّ َأيِّا َما تَػْدُعكا َفَمػُو حيح البخارؼ، ِكَتاُب التَّْكِحيِد، َباُب َقْكِؿ َّللاَّ

 (.7376( ح )115/ ص9[، )ج110اأَلْسَماُء الُحْسَنى{ ]اإلسراء: 
ػػمَ  (4) ـِ، َكَخْذِلػػِو، َكاْحِتَقػػاِرِه َكَدِمػػِو، َكِعْرِضػػِو، َكَماِلػػِو، مسػػمـ، صػػحيح مسػػمـ، كتػػاب اْلِبػػرِّ َكالصِّ ـِ اْلُمْسػػِم ـِ ُظْمػػ ِة َكاآْلَداِب، َبػػاُب َتْحػػِري
 (.2564( ح )1986/ ص4)ج
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 أك عمػـ، مػف يتيسػر بمػا كنفعيػـ المسػمميف حكائج قضاء في فضل كاآلداب كالقكاعد العمكـ مف ألنكاع جامع
، كىػذا سػبب لػدكاـ الػنعـ، كسػعة الػرزؽ، (1)ذلػؾ  غيػر أك نصػيحة، أك بمصمحة، إشارة أك معاكنة، أك ماؿ،

 لِلَِّ  ِإفَّ  » : هللا رسػكؿ قػاؿ: ، قػاؿ عمػر بػف هللا مكاساة لػذكؼ األسػرػ، فعػف عبػدفضبًل عمى أف ىذا 
ػػُيـْ  َعبَّػػاًدا ـِ اْخَتصَّ َع ، َنَزَعَيػػا َمَنُعوَىػػا َفػػِإَذا َبػػَذُلوَىا، َمػػا ِفيَيػػا ُيِقػػرُُّىـْ  اْلِعَبػػاِد، ِلَمَنػػاِفعِ  ِبػػالنِّ ـْ َلَيػػا ِمػػْنُي  ِإَلػػى َفَحوَّ
حػػكائج ذكؼ األسػػرػ كالكقػػكؼ عنػػد شػػؤكنيـ مػػف البػػرِّ بيػػـ، كالمكاسػػاة ليػػـ، كىػػذا يثبػػت ، فقضػػاء (2) «َغْيػػِرِىـْ 

كقػػد كصػػف  أكاصػػر الصػػمة بيػػـ؛ فػػبل يشػػعركف بغيػػاب أسػػيرىـ، كىػػذا مػػف عظػػيـ األخػػبلؽ، كمكػػاـر اآلداب،
، كأؼ معػركؼ (3)اأَلَذػ"  َكَكػفُّ  ُركِؼ،اْلَمْعػ َكَبػْذؿُ  الَكْجػِو، َبْسػطُ  "ُىػكَ : اْلُمَباَرِؾ ُحسَف الُخُمق َفَقاؿَ  ْبفِ  هللاِ  َعْبدُ 

أفضػل مػف ذلػؾ المعػركؼ الػذؼ يسػدػ لمػف أخرجػكا مػػف بيػكتيـ أسػكدًا رابضػًة فػي عرينيػا، لػـ تضػع رايتيػػا 
 بعد حتى ترػ نصر أمتيا، كحتى يتحقق األمل في العزة كالكرامة. 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.119/ ص1ابف دقيق العيد، شرح األربعيف النككية )ج (1)
 (. 5162( ح )228/ ص2الطبراني، المعجـ األكسط )ج (2)

َثَناسػػند الحػػديث:              ػػدُ  َحػػدَّ ػػدُ  َنػػا: َقػػاؿَ  اأْلَْنَمػػاِطيُّ  اْلُحَسػػْيفِ  ْبػػفُ  ُمَحمَّ ػػافٍ  ْبػػفُ  ُمَحمَّ ػػْمِتيُّ  َحسَّ  َزْيػػدٍ  ْبػػفُ  َّللاَِّ  َعْبػػدُ  َنػػا: َقػػاؿَ  السَّ
، َنا: َقاؿَ  اْلِحْمِصيُّ   ُعَمَر. اْبفِ  َعفِ  ُلَباَبَة، َأِبي ْبفِ  َعْبَدةَ  َعفْ  اأْلَْكَزاِعيُّ

(، مػػػف طريػػػق أبػػػي عبػػػدهللا 7256( ح )117/ ص10أخرجػػػو البييقػػػي فػػػي شػػػعب اإليمػػػاف )ج تخػػػريج الحػػػديث:           
الحافع، عف أبي الحسف أحمد بف دمحم بف سيل، عف أبي نصر أحمد بف دمحم، عف أحمد بف حنبل، عف الكليد بف مسػمـ، بػو 

 )بألفاظ متقاربة(. 
، فيصبح كىك ثقة ، فيو عبدهللا بف زيد الحمصي ضعيف تابعو الكليد بف مسمـضعيفإسناده  الحكـ عمى اإلسناد:           

(، كفيػػػو دمحم بػػف حسػػاف السػػػمتي صػػدكؽ تابعػػو اإلمػػػاـ أحمػػد. تيػػػذيب 483/ ص  4لسػػاف الميػػزاف )ج الحػػديث حسػػنًا لغيػػػره.
 (. 584ك 473(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 538/ ص  3التيذيب )ج

َمِة َعْف َرُسكِؿ هللاِ  (3) ( ح 431/ ص3، َباُب َما َجاَء ِفي ُحْسِف الُخُمِق، )ج الترمذؼ، سنف الترمذؼ، َأْبَكاُب الِبرِّ َكالصِّ
(2005 .) 

َثَنا سند الحديث:          بِّيُّ  َعْبَدةَ  ْبفُ  َأْحَمدُ  َحدَّ َثَنا: َقاؿَ  الضَّ  .الُمَباَرؾِ  ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  َعفْ  َكْىٍب، َأُبك َحدَّ
إسناده حسف مقطكع، ألف أبا كىب دمحم بف مزاحـ صدكؽ. انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب،  الحكـ عمى اإلسناد:        
 (.506)ص 
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 مواساة الضعفاء والمكموميف بسبب الرؽ. المبحث الثاني:
، أك غنػػػيٍّ كفقيػػػر، أك سػػػيد        إف اإلسػػػبلـ كػػػّرـ اإلنسػػػاف، كرفػػػع مقامػػػو، كلػػػـ يفػػػرؽ بػػػيف عربػػػيٍّ كأعجمػػػيٍّ

َثِني، قػػاؿ: َنْضػػَرَة  كمممػػكؾ، بػػل جعػػل الفضػػل كالكرامػػة لمػػْف أطػػاع هللا كرسػػكلو، فعػػف َأِبػػي  َسػػِمعَ  َمػػفْ  َحػػدَّ
فَّ  َواِحػٌد، َربَُّكػـْ  ِإفَّ  َأاَل  النَّػاُس، َأيَُّيػا َيػا» : َفَقاؿَ  التَّْشِريقِ  َأيَّاـِ  َكَسطِ  ِفي  هللاِ  َرُسكؿِ  ُخْطَبةَ   َواِحػٌد، َأَبػاُكـْ  َواِ 
، َعَمى ِلَعَرِبيّ   َفْضلَ  اَل  َأاَل  ، َعَمى ِلَعَجِميّ   َواَل  َعَجِميّ   ِإالَّ  َأْحَمػَر، َعَمػى َأْسػَودَ  َواَل  َأْسػَوَد، َأْحَمَر َعَمى َواَل  َعَرِبيّ 

، فػػبل عبػػرة باألجنػػاس أك األنسػػاب أك األعػػراؽ أك األلػػكاف أك (1) .. هللاِ  َرُسػػكؿُ  َبمَّػػغَ : َقػػاُلكا ،«َأَبمَّْغػػتُ  ِبػػالتَّْقَوى 

ڄ  چ  :كالمعػػركؼ، كصػػدؽ هللا القائػػلالمناصػػب أك المقامػػات بػػيف النػػاس إال مػػا تفاضػػمكا بيػػنيـ بػػالتقكػ 

 چڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ 

 بػف ، ذلؾ أف ببلاًل عندما صعد إلى ظير الكعبة ليؤذف يػكـ الفػتح فػاعترض عميػو الحػارث[ 13:الحجرات]
أك  ؽ لػيس عيبػاً . كالػرِّ (2)مؤذنػًا، فػأنزؿ هللا اآليػة السػابقة  األسػكد الغػراب ىػذا غيػر دمحم كجػد أما: فقاؿ ىشاـ

 َقػاؿَ : َقػاؿَ  ،ُىَرْيػَرَة  َأبػيتمنى أف يمػكت مممككػا لعظػيـ أجػر ىػؤالء الرقيػق، فعػف  تيمة، بل إف النبي 
 هللِا، َسػِبيلِ  ِفػي اْلِجَيػادُ  َلػْكاَل  ِبَيػِدِه، ُىَرْيػَرةَ  َأِبػي َنْفػُس  َكالَّػِذؼ ،«َأْجػَرافِ  اْلُمْصػِم ِ  اْلَمْمُموؾِ  ِلْمَعْبدِ »:  هللاِ  َرُسػكؿُ 
، ػػي، َكِبػػرُّ  َكاْلَحػػجُّ عػػيف قػػادة لمجيػػكش مػػف  ، كيؤكػػد ذلػػؾ أف النبػػي  (3) َمْمُمػػكؾٌ  َكَأَنػػا َأُمػػكتَ  َأفْ  أَلَْحَبْبػػتُ  ُأمِّ

لحػرب الػركـ،  في آخر جيش جيشو رسػكؿ هللا  يـك مؤتة، كابنو أسامة  المكالي كزيد بف حارثة 
 ثـ أنفذه أبك بكر مف بعده، كذلؾ لكرامتيـ في اإلسبلـ، ثـ مكاساًة ليـ كمكاالة.

 

 
                                                           

 (. 23489( ح )474/ ص38، )جأحمد، مسند أحمد، َحِديُث َرُجٍل ِمْف َأْصَحاِب النَِّبيِّ  (1)
َثِني َمْف َسِمَع ُخْطَبَة َرُسػكِؿ َّللاَِّ سند الحديث:              ، َعْف َأِبي َنْضَرَة، َحدَّ َثَنا َسِعيٌد اْلُجَرْيِرؼُّ َثَنا ِإْسَماِعيُل، َحدَّ ِفػي   َحدَّ

ـِ التَّْشِريِق.  َكَسِط َأيَّا
ي، بػػػو (، مػػػف طريػػػق يعقػػػكب الػػػدكرق257( ح )137/ ص1أخرجػػػو المحػػػاممي فػػػي األمػػػالي )جتخػػػريج الحػػػديث:            
 )بنحكه(.
إسػػناده صػػحيح، كأمػػا اخػػتبلط الجريػػرؼ فػػبل يضػػر ألف إسػػماعيل بػػف عميػػة سػػمع منػػو قبػػل الحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:           

 (.180/ ص1اختبلطو. انظر: أبك البركات، الككاكب النيرات )ج
 (.341/ ص16تفسير القرطبي )ج (2)
ِدِه َكَأْحَسَف ِعَباَدَة هللِا، )ج( مسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاُب اأْلَْيَماِف، َباُب (3 ( 1284/ص3َثَكاِب اْلَعْبِد َكَأْجِرِه ِإَذا َنَصَح ِلَسيِّ
 .1665ح
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 المطمب األوؿ: مواساتيـ بالحث عمى إعتاقيـ.

لقد جعل هللا عتق الرقاب مف أجلِّ القربات عنده سبحانو، كقد جعمو سػببًا فػي النجػاة مػف النػار، فعػف       
َأيَُّما َرُجل  َأْعَتَق اْمَرًأ ُمْسِمًما، اْسَتْنَقَذ ّللاَُّ ِبُكلِّ ُعْضو  ِمْنُو ُعْضًوا ِمْنُو ِمَف  »:  النَِّبيُّ : َقاَؿ  ُىَرْيَرةَ ي َأب

: ، قػاؿ ُمَعػاذٍ  ، كمف أدخمو هللا الجنة كزحزحو عف النار فقد فاز، كالعتق سبب في ذلػؾ، كَعػفْ (1) «النَّارِ 

ڻ  ۀ  چ ، كصػدؽ هللا القائػل: (2) «النَّػارِ  ِمػفَ  ِفػَداُؤهُ  َفِيػيَ  ُمْؤِمَنًة، َرَقَبةً  َأْعَتقَ  َمفْ » : هللا  رسػكؿ قاؿ

فيػذا الجػزاء مػػف هللا جعمػو لمػْف أعتػق الرقػػاب،  ،[13-11:  البمػد] چۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ 
نجػاة كػل عضػك مػف كقد جعل هللا النجاة مف النار عاقبة ذلؾ حتى يصل األمر إلى  أك ساىـ في اعتاقيـ،

 ّللاَُّ  َأْعَتػقَ  ُمْسػِمَمًة، َرَقَبػةً  َأْعَتقَ  َمفْ  »: َقاؿَ  النَِّبيِّ  َعفِ  ،ُىَرْيَرَة  َأِبي َعفْ  أعضائو بأعضاء المممكؾ،
النفيسػة  ، كليػذا جعػل هللا عتػق الرقبػة الكاممػة أك(3) «ِبَفْرِجػوِ  َفْرَجػوُ  َحتَّػى النَّاِر، ِمفَ  ُعْضًوا ِمْنوُ  ُعْضو   ِبُكلِّ 

 َأْفَضػُل  الَعَمػلِ  َأؼُّ  النَِّبػيَّ  َسَأْلتُ : َقاؿَ  ، َذرٍّ  َأِبي أفضل مف غيرىا لعظيـ الثكاب كحسف الجزاء، فَعفْ 
 «أَْىِمَيػا ِعْندَ  َكَأْنَفُسَيا َثَمًنا، أَْعبَلَىا: »َقاؿَ  َأْفَضُل  الرَِّقابِ  َفَأؼُّ : ُقْمتُ  ،«َسِبيِموِ  ِفي َوِجَيادٌ  ِبالِلَِّ، ِإيَمافٌ »: َقاؿَ 
 النَِّبػيِّ  ِإَلػى أَْعَراِبػيّّ  َجػاءَ : ، َقػاؿَ َعػاِزٍب  ْبػفِ  اْلَبػَراءِ  ، كاإلعتاؽ غير الفؾ، فاألكؿ أعػـ كأفضػل، فَعػفِ (4).. 
  ََأْعَرْضػػتَ  َلَقػػدْ  اْلُخْطَبػػَة، َأْقَصػػْرتَ  ُكْنػػتَ  َلػػِئفْ " : َفَقػػاؿَ  اْلَجنَّػػَة، ُيػػْدِخُمِني َعَمػػبًل  َعمِّْمِنػػي هللِا، َرُسػػكؿَ  َيػػا: َفَقػػاؿ 

َقَبػةَ  َوُفؾَّ  النََّسَمَة، َأْعِتقِ  اْلَمْسَأَلَة،  النََّسػَمةِ  ِعْتػقَ  ِإفَّ  اَل،" : َقػاؿَ  ِبَكاِحػَدٍة  َأَكَلْيَسػَتا هللِا، َرُسػكؿَ  َيػا: َفَقػاؿَ  ،" الرَّ
دَ  َأفْ  َقَبةِ  َوَفؾَّ  ِبِعْتِقَيا، َتَفرَّ ، ِإَزاَلػةُ  اْلِعْتػقَ  َأفَّ  اْلَمػْذُككرِ  اْلَفػْرؽِ  ، َكَكْجػوُ (5) ِعْتِقَيا .. ِفي ُتِعيفَ  َأفْ  الرَّ  َكَذِلػؾَ  الػرِّؽِّ

                                                           

 (.2517( ح )144/ ص3البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاب الِعْتِق، َباٌب ِفي الِعْتِق َكَفْضِمِو، )ج (1)
 (. 22113( ح )427/ ص36أحمد، مسند أحمد،  مسند معاذ بف جبل، )ج (2)

َثَناسند الحديث:              َثَنا َجْعَفٍر، ْبفُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ  ُمَعاٍذ. َعفْ  َقْيٍس، َعفْ  َقَتاَدَة، َعفْ  ُشْعَبُة، َحدَّ
(، مػف طريػق عبػدالكىاب بػف نجػدة، عػف 3966( ح )30/ ص4أخرجػو أبػك داكد فػي سػننو )ج تخريج الحديث:            

بقيػة بػف الكليػػد، عػف صػفكاف بػػف عمػرك، عػػف سػميـ بػف عػػامر، عػف شػرحبيل بػػف السػمط، عػػف عمػرك بػف عنبسػػة، بػو )بألفػػاظ 
 متقاربة(. 
 إسناده صحيح. الحكـ عمى اإلسناد:           

ِ َتَعػػاَلى: َُأْك َتْحِريػػُر َرَقَبػػٍة{ ]المائػػدة: البخػػارؼ، صػػحيح البخػػارؼ، (3)  ػػاَراِت اأَلْيَمػػاِف، َبػػاُب َقػػْكِؿ َّللاَّ َقػػاِب 89ِكتَػػاُب َكفَّ [ َكَأؼُّ الرِّ
 (.6715( ح )145/ ص8َأْزَكى، )ج

َقاِب َأْفَضُل، )ج (4)  (.2518( ح )144/ ص3البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاب الِعْتِق، َباٌب: َأؼُّ الرِّ
 (. 18647( ح )600/ ص30أحمد، مسند أحمد، مسند البراء بف عازب، )ج (5)

َثَناسند الحديث:             ، ْبفُ  َيْحَيى َحدَّ ـَ َثَنا: َقػااَل  َأْحَمػَد، َكَأُبك آَد ، الػرَّْحَمفِ  َعْبػدِ  ْبػفُ  ِعيَسػى َحػدَّ  ِمػفْ  َبِجيَمػةَ  َبِنػي ِمػفْ  اْلَبَجِمػيُّ
ـٍ، َبِني َثَنا َأْحَمدَ  َأُبك: َقاؿَ  َطْمَحَة، َعفْ  ُسَمْي  َعاِزٍب. ْبفِ  اْلَبَراءِ  َعفِ  َعْكَسَجَة، ْبفِ  الرَّْحَمفِ  َعْبدِ  َعفْ  ُمَصرٍِّؼ، ْبفُ  َطْمَحةُ  َحدَّ
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ْعيُ  َفُيكَ  اْلَفؾُّ  َكَأمَّا ُيْعِتُق، الَِّذؼ اْلَماِلؾِ  ِمفَ  ِإالَّ  َيُككفُ  اَل   الػنَّْجـَ  َأدَّػ َكَمػفْ  َغْيػِرهِ  ِمػفْ  َفَيُكػكفُ  التَّْخِمػيِص، ِفي السَّ
، ككػػبل األمػػريف جميػػٌل يػػؤجر عميػػو صػػاحبو، كىػػك سػػبب لترقيػػق أفئػػدتيـ، كمراعػػاة (1)أََعاَنػػُو  َأكْ  اْلُمَكاتَػػبِ  َعػػفِ 

مشاعرىـ، كقد أعظـ هللا الثكاب لمف أعتق الرقاب أك ساىـ في اإلعتػاؽ بسػبب كثػرة العبيػد كالمممػككيف فػي 
تػاؽ الرقػػاب، كمػػف ىػػؤالء الكػػراـ سػػيدنا صػدر اإلسػػبلـ كمػػا بعػػده، كقػػد كػاف الصػػحابة الكػػراـ يتنافسػػكف فػػي إع

أبي بكر الصديق، فقد أعتق سيدنا الجميل ببلؿ بف رباح الذؼ كاف مممككػًا عنػد أميػة بػف خمػف، حتػى قػاؿ 
، كبػػبل شػػؾٍّ أف قػػكؿ سػػيدنا عمػػر تكاضػػعًا منػػو (2) «ِبػػبَلاًل  َيْعِنػػي َسػػيَِّدَنا َكأَْعتَػػقَ  َسػػيُِّدَنا، َبْكػػرٍ  َأُبػػك : »ُعَمػػُر 
 ثـ مبلطفة كتسمية لببلؿ، سيَّما كأنو مف السػابقيف األكلػيف فػي اإلسػبلـ، كتحريػر أبػي بكػر لػببلؿ جػاء ،

 ليخمصو مف أدراف الكفر كالجاىمية المسمطة عميو. 

 .إلييـ اإلحساف عمى بالحث مواساتيـ: الثاني المطمب

كصػػى عمػػييـ فػػي آخػػر حياتػػو، فعنػػدما مػػرض  إف مػػف مظػػاىر اىتمػػاـ اإلسػػبلـ بػػالمكالي أف النبػػي       
    : ِفيػوِ  تُػُكفِّيَ  الَّػِذؼ َمَرِضػوِ  ِفػي َيُقػكؿُ  َكػافَ   َّللاَِّ  َرُسػكؿَ  َأفَّ  َسػَمَمَة، ُأِـّ  أكصػى بػالمكالي خيػرًا، فَعػفْ  النبػي 

اَلَة، »  أِلَف باألرقػاء، َكِصػيَّة ، كَىػَذه(3)ِلَسػاُنُو  ِبَيػا َيِفػيُض  َمػا َحتَّػى َيُقكُلَيػا، َزاؿَ  َفَما «َأْيَماُنُكـْ  َمَمَكْت  َوَما الصَّ
ِقيػػق ، كىنػػاؾ عػػدد مػػف اآليػػات ذكػػرت الرقيػػق كالحػػث عمػػييـ، (4)النَّػػاس  َأيػػدؼ ِفػػي َأِسػػير الجثػػة َضػػِعيف الرَّ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ : كمثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ هللا 

                                                                                                                                                                                     

/ 2(، كالحػػػاكـ فػػػي "مسػػػتدركو" )ج374( ح )97/ ص2أخرجػػػو ابػػػف حبػػػاف فػػػي صػػػحيحو )جتخػػػريج الحػػػديث: =           
( مف طريق النضر بف دمحم، عف دمحم بف 21368( ح )272/ ص10(، كالبييقي في "سننو الكبير" )ج2879( ح )217ص

 عثماف العجمي، عف عبيد هللا بف مكسى، بو )بألفاظ متقاربة(.
 إسناده صحيح.الحكـ عمى الحديث:            

 (.2216/ ص6المبل القارؼ، مرقاة المفاتيح )ج (1)
ُ َعْنُيَمػػا،  لبخػارؼ، صػحيح البخػػارؼ، كتػاب أصػػحاب النبػيا (2) ، َبػػاُب َمَناِقػِب ِبػبَلِؿ ْبػػِف َرَبػاٍح، َمػػْكَلى َأِبػي َبْكػػٍر، َرِضػَي َّللاَّ
 (.3754( ح )27/ ص5)ج
 (. 1625( ح )519/ ص1، )ج ابف ماجو، سنف ابف ماجو ، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي ِذْكِر َمَرِض َرُسكِؿ َّللاَِّ  (3)

َثَناسند الحديث:              َثَنا: َقاؿَ  َشْيَبةَ  َأِبي ْبفُ  َبْكرِ  َأُبك َحدَّ َثَنا: َقاؿَ  َىاُركفَ  ْبفُ  َيِزيدُ  َحدَّ اـٌ، َحدَّ  َصػاِلحٍ  َعػفْ  َقتَػاَدَة، َعفْ  َىمَّ
 َسَمَمَة. ُأِـّ  َعفْ  َسِفيَنَة، َعفْ  اْلَخِميِل، َأِبي

/ 23(، كالطبرانػػػي فػػػي "الكبيػػػر" )ج26657( ح )261/ ص44أخرجػػػو أحمػػػد فػػػي مسػػػنده )جتخػػػريج الحػػػديث:            
 مف طريق سفينة مكلى أـ سممة، بو )بزيادة يسيرة(. (690)( ح 306ص

 إسناده صحيح.الحكـ عمى اإلسناد:           
 (.301/ ص2(، ابف كثير، تفسير ابف كثير )ج107/ ص13العيني، عمدة القارؼ )ج (4)
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﮲  ﮳   ے  ےۓ  ۓ ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  

، كليػػػذا فإنػػػو مػػػف الكاجػػػب اإلحسػػػاف إلػػػييـ، كاعتبػػػار اإلسػػػاءة [36النسػػػاء: ] چ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸
 ِإذْ  َعْمػػٍرك، ْبػػفِ  هللاِ  َعْبػػدِ  َمػػعَ  ُجُمكًسػػا ُكنَّػػا: َقػػاؿَ  َخْيَثَمػػَة، إلػػييـ فػػي طعػػاميـ كشػػرابيـ إثمػػا يعػػاقبكف عميػػو، فَعػػفْ 

ـْ  الرَِّقيقَ  أَْعَطْيتَ : َفَقاؿَ  َفَدَخَل، َلوُ  َقْيَرَمافٌ  َجاَءهُ  ، َفػاْنَطِمقْ : َقػاؿَ  اَل،: َقػاؿَ  ُقكَتُي ـْ هللِا  َرُسػكؿُ  َقػاؿَ : َقػاؿَ  َفػَأْعِطِي
 :« ألف هللا مقت ىػذا فػي اآليػة السػابقة فقػاؿ (1) «ُقوَتوُ  َيْمِمؾُ  َعمَّفْ  َيْحِبَس، َأفْ  ِإْثًما ِباْلَمْرءِ  َكَفى ،:              

َساء]  چ﮷  ﮸  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶ چ  النَّػاس، عمػى متكبػراً  معجبػاً  َنفسو كىذا يككف ِفي ،[63: النِّ
، كىػذا حػاؿ مػف يمنػع (2)بغػيض  النَّاس َكعند حقير، هللا ِعْند َكُىكَ  َكِبير، َنفسو ِفي َفُيكَ  ِمْنُيـ، خير َأنو يرػ 

 َفَسػَأْلو جمسػاؤه ُحمَّػٌة، ُغبَلِمػوِ  َكَعَمػى ُحمَّػٌة، كانػت َعَمْيػوِ   الِغَفػاِرؼِّ  َذرٍّ  َأَبا اإلحساف عف الناس. كقد كرد أف
وِ  َأَعيَّْرَتوُ  »: النَِّبيُّ  ِلي َفَقاؿَ  ، النَِّبيِّ  ِإَلى َفَشَكاِني َرُجبًل، َساَبْبتُ  ِإنِّي: َفَقاؿَ  َذِلَؾ، َعفْ  َـّ  ،«ِبُأمِّ : َقػاؿَ  ثُػ
، َتْحتَ  ّللاَُّ  َجَعَمُيـُ  َخَوُلُكـْ  ِإْخَواَنُكـْ  ِإفَّ » ـْ ػا َوْلُيْمِبْسػوُ  َيْأُكػُل، ِممَّا َفْمُيْطِعْموُ  َيِدِه، َتْحتَ  َأُخوهُ  َكافَ  َفَمفْ  َأْيِديُك  ِممَّ

، َمػػا ُتَكمُِّفػػوُىـْ  َوالَ  َيْمػػَبُس، ـْ  الحػػض فيػػو: الميمػػب ، كقػػد قػػاؿ(3) «َفػػَأِعيُنوُىـْ  َيْغِمػػُبُيـْ  َمػػا َكمَّْفُتُمػػوُىـْ  َفػػِإفْ  َيْغِمػػُبُي
طعامػو المممػكؾ كسكة عمى  العممػاء، عنػد اإليجػاب عمػى ذلػؾ كلػيس ككسػكتو، المالػؾ طعػاـ مثػل بالسػكاء كا 
نمػػا  فيػػو يكػػف لػػـ مػػا الجكعػػة يسػػد مػػا كيطعػػـ كالبػػرد، الحػػر كيػػدفع العػػكرة يسػػتر مػػا يكسػػكا أف المالػػؾ عمػػى كا 
    : َقػػاؿَ  َأنَّػػوُ   هللاِ  َرُسػػكؿِ  َعػػفْ  ،ُىَرْيػػَرَة  َأِبػػي ، كىػػذا مػػف حقػػو عمػػى سػػيده، فَعػػفْ (4)المممػػكؾ  عمػػى ضػػرر

 قكتػو مف عميو فرض ما عمى زاد ، فإف(5) «ُيِطيقُ  َما ِإالَّ  اْلَعَملِ  ِمفَ  ُيَكمَّفُ  َواَل  َوِكْسَوُتُو، َطَعاُموُ  ِلْمَمْمُموؾِ  »
مػف ، كىنا يعظـ األجر، كيتفاضل الناس، كُترفع المنزلة، كىك (6)متطكًعا  متفضبلً  كاف بالمعركؼ ككسكتو

 ْبػفِ  اْلِمْقػَداـِ  الصدقات التي تنفع صاحبيا في الدنيا كاآلخرة، كىك مما يسمِّي قمب الرقيق كيكاسي حالو، فَعفِ 
ُجػُل » : هللِا  َرُسػكؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ،َكِرَب  َمْعدِ  ُجُل َكْسًبا َأْطَيَب ِمْف َعَمػِل َيػِدِه، َوَمػا َأْنَفػَق الرَّ "َما َكَسَب الرَّ

                                                           

ـْ َأْك  (1) ـِ َمػْف َضػيََّعُي ْثػ َكػاِة، َبػاُب َفْضػِل النََّفَقػِة َعَمػى اْلِعَيػاِؿ َكاْلَمْمُمػكِؾ، َكاِ  ، مسمـ، صػحيح مسػمـ، ِكتَػاب الزَّ ـْ ـْ َعػْنُي َحػَبَس َنَفَقػَتُي
 (.996( ح )692/ ص2)ج
 (.301/ ص2(، ابف كثير، تفسير ابف كثير )ج107/ ص13العيني، عمدة القارؼ )ج (2)
ػػػػا تَػػػػْأُكُمكفَ : » البخػػػػارؼ، صػػػػحيح البخػػػػارؼ، كتػػػػاب العتػػػػق، َبػػػػاُب َقػػػػْكِؿ النَِّبػػػػيِّ  (3) ـْ ِممَّ ـْ َفػػػػَأْطِعُمكُى / 3)ج«، الَعِبيػػػػُد ِإْخػػػػَكاُنُك
 (.2545( ح )149ص
 (.64/ ص7ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ )ج (4)
ـِ اْلَمْمُمػػ (5) ػػا َيْمػػَبُس، َكاَل ُيَكمِّْفػػُو َمػػا َيْغِمُبػػُو، )جمسػػمـ، صػػحيح مسػػمـ، ِكتَػػاُب اأْلَْيَمػػاِف، َبػػاُب ِإْطَعػػا ْلَباُسػػُو ِممَّ ػػا َيْأُكػػُل، َكاِ  / 3كِؾ ِممَّ
 (.1662( ح )1284ص
 (.64/ ص7ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ )ج (6)
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، كالصػػدقات قربػػة إلػػى هللا، تكػػكف ذخػػرًا كدلػػيبًل إلػػى (1) « ، َفُيػػَو َصػػَدَقٌة"َوَخاِدِمػػوِ  َنْفِسػػِو َوَأْىِمػػِو َوَوَلػػِدهِ َعَمػػى 
حسف الجزاء، كاإلحساف إلى المكالي يدفع مصارع السكء، ككذلؾ كاف مف فصكؿ اإلحساف إلػى العبيػد؛ أف 

ُـّ  َعاِئَشػػةُ  َأَراَدْت : َقػػاؿَ  ، ُعَمػػرَ  ْبػػفِ  َّللاَِّ  َعْبػػدِ  فْ جعػػل الشػػرع ليػػـ حػػق الػػكالء بعػػد مػػكت السػػيد المالػػؾ، فَعػػ  ُأ
ِ  َرُسػكؿُ  َقػاؿَ  َلَنػا، َكاَلَءَىػا َأفَّ  َعَمػى: أَْىُمَيػا َفَقػاؿَ  ِلُتْعِتَقَيػا، َجاِرَيةً  َتْشَتِرؼَ  َأفْ  الُمْؤِمِنيفَ   َذِلػِؾ، َيْمَنُعػؾِ  الَ »: َّللاَّ
 عػػف أصػػحابو فُضػػل مػػا أف بػػذلؾ فثبػػت العصػػبة، بحكػػـ لممػػكلى ، فقػػد حكمػػكا(2) «َأْعَتػػقَ  ِلَمػػفْ  الػػَواَلءُ  َفِإنََّمػػا

 أف رحػـ ذا يخمػف كلػـ أعتقػو الػذؼ مػكاله تػرؾ إذا الميػت أف األمػة كأجمعت. عصبة ألنو لو يككف  الفرائض
 .(3)عميو  متفًقاً  أصبل ىذا فصار العصبة مقاـ فأقامكه لو الميراث

 .أجرىـ عظـ ببياف مواساتيـ: الثالث المطمب

 ليػـ كػاف ىػذا مػع كلكػف، المكالي عيشة  هللا رسكؿ عيد في األجبلء الصحابة مف كثير عاش لقد      
فيذا زيد بف  ،الدكلة في رفيعة منازؿ في يككنكا أف رقيـ يمنعيـ كلـ، اإلسبلـ في جميمة كسابقة كبير فضل
 يكليو رسػكؿ هللا إمػارة جػيش مؤتػة ككػاف أكؿ جػيش يقاتػل الػركـ، كمػف بعػده أمػر رسػكؿ هللا   حارثة

 ْبػػفِ ا َّللاَِّ  َعْبػػدِ  فَعػفْ  ابنػو أسػػامة عمػى جػػيش فيػػو أبػك بكػػر كعمػػر، حتػى إف بعػػض النػػاس اعتػرض عمػػى ذلػػؾ،
ػػرَ  َبْعثًػػا، ، النَِّبػػيُّ  َبَعػػثَ : َقػػاؿَ  ، ُعَمػػرَ   َفَقػػاؿَ  ِإَماَرِتػػِو، ِفػػي النَّػػاسِ  َبْعػػُض  َفَطَعػػفَ  َزْيػػدٍ  ْبػػفَ  ُأَسػػاَمةَ  َعَمػػْيِيـْ  َكَأمَّ
 َلَخِميًقػا َكػافَ  ِإفْ  ّللاَِّ  َواْيػـُ  َقْبػُل، ِمػفْ  َأِبيػوِ  ِإَمػاَرةِ  ِفػي َتْطُعُنػوفَ  ُكْنػُتـْ  َفَقدْ  ِإَماَرِتِو، ِفي َتْطُعُنوا َأفْ  »: النَِّبػيُّ 

                                                           

 .(2138( ح )271/ ص3ابف ماجو، سنف ابف ماجو، َأْبَكاُب التَِّجاَراِت، َباُب اْلَحثِّ َعَمى اْلَمَكاِسِب )ج (1)
َثَناسند الحديث:              َثَنا: َقاؿَ  َعمَّارٍ  ْبفُ  ِىَشاـُ  َحدَّ  َمْعػَداَف، ْبػفِ  َخاِلدِ  َعفْ  َسْعٍد، ْبفِ  َبِحيرِ  َعفْ  َعيَّاٍش، ْبفِ  ِإْسَماِعيلُ  َحدَّ

. َكِربَ  َمْعِدؼ ْبفِ  اْلِمْقَداـِ  َعفِ  َبْيِدؼِّ  الزُّ
(، مػف طريػق عمػرك بػف عثمػاف، 9141( ح )271/ ص8أخرجو النسائي في السنف الكبػرػ )ج تخريج الحديث:           

 بو )بألفاظ متقاربة(.
ف عيػاش صػدكؽ فػي الشػامييف كقػد ركػ عػف بحيػر بػف سػعد بػإسناده حسػف، ألف إسػماعيل الحكـ عمى اإلسناد:            

عثمػاف متابعػة قاصػرة. انظػر: النسػائي فػي السػنف الكبػرػ كىك مف الشػامييف، كأمػا ىشػاـ بػف عمػار تكبػع مػف قبػل عمػرك بػف 
ف معػػداف فمػػـ يػػتكمـ أحػػد عمػػى إرسػػالو فػػي ىػػذا الحػػديث. انظػػر: تقريػػب بػػ(،  كأمػػا إرسػػاؿ خالػػد 9141( ح )271/ ص8)ج

 (. 79/ ص1(، الككاكب النيرات )ج126التيذيب )ص 
ِ،  البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب المكاتب، َباُب َما َيُجكُز ِمػفْ  (2) ُشػُركِط الُمَكاتَػِب، َكَمػِف اْشػَتَرَط َشػْرًطا َلػْيَس ِفػي ِكتَػاِب َّللاَّ
 (.2562( ح )152/ ص3)ج
 (.365/ ص8ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ )ج (3)
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فْ  ِلْْلَِماَرِة، ، النَّاسِ  َأَحبِّ  َلِمفْ  َكافَ  َواِ  فَّ  ِإَليَّ نمػا(1) «َبْعػَدهُ  ِإَلػيَّ  النَّػاسِ  َأَحبِّ  َلِمفْ  َىَذا َواِ   طعػف مػف طعػف ، كا 
 كػػل اتبػػاعيـ عػػف كتسػػتنكف المػػكالي، تػػأمير تػػرػ  ال العػػرب ككانػػت المػػكالي، مػػف كانػػا ألنيمػػا إمارتيمػػا فػػي

 كالعمػـ كاليجػرة بالسػابقة قػدر عنػدىـ لو يكف لـ مف قدر كرفع باإلسبلـ، كجل عز هللا جاء فمما االستنكاؼ،
 مػػف الرئاسػػة بحػػب كالممتحنػػكف  بالعػػادة المرتينػػكف  فأمػػا الػػديف، أىػػل مػػف المحفكظػػكف  حقيػػـ عػػرؼ كالتقػػى،
 كػػػانكا فػػػإنيـ النفػػػاؽ أىػػػل سػػػيما ال ذلػػػؾ مػػػف شػػػيء صػػػدكرىـ فػػػي يخػػػتمج يػػػزؿ فمػػػـ القبائػػػل كرؤسػػػاء األعػػػراب
لزيد كابنػو كىػـ مػف المػكالي تنتيػي  ، كبيذا التأمير مف النبي (2)عميو  النكير كشدة الطعف إلى يسارعكف 

كل العصبيات الجاىمية التي حطت مف قدر أصػحابيا، حتػى أصػبح ذلػؾ قانكنػًا عامػًا يسػير عميػو كػل مػْف 
ِ  َرُسكؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ، َماِلؾٍ  ْبفِ  بمغو الخطاب، كيصدؽ ذلؾ ما ركاه َأَنُس  فِ  وا،َوَأِطيُعػ اْسػَمُعوا »: َّللاَّ  َواِ 

، َعْبدٌ  َعَمْيُكـْ  اْسُتْعِملَ   ، كىػذا يػدؿ عمػى فضػل المػكالي عنػد هللا كعنػد رسػكلو (3) «َزِبيَبػةٌ  َرْأَسػوُ  َكَأفَّ  َحَبِشيّّ
 .كمنزلتيـ الجميمة في اإلسبلـ ما أطاعكا هللا كرسكلو، حتى في أعمى مناصب الدكلة كمراكزىا 

كممػػػا يؤكػػػد منزلػػػة المػػػكالي فػػػي اإلسػػػبلـ أف هللا أمػػػرىـ بحفػػػع حقػػػكؽ أسػػػيادىـ، كجعػػػل ذلػػػؾ أمانػػػة فػػػي      
ِ  َعْبدِ  أعناقيـ، فَعفْ   َعَمػى الَّػِذي َفػاأَلِميرُ  َرِعيَِّتػِو، َعػفْ  َفَمْسػُئوؿٌ  َراع   ُكمُُّكػـْ  »: َقاؿَ   َّللاَِّ  َرُسكؿَ  َأفَّ  ،َّللاَّ

، َمْسُئوؿٌ  َوُىوَ  َراع   النَّاسِ  ـْ ُجلُ  َعْنُي ، َمْسػُئوؿٌ  َوُىػوَ  َبْيِتػوِ  َأْىلِ  َعَمى َراع   َوالرَّ ـْ  َبْيػتِ  َعَمػى َراِعَيػةٌ  َوالَمػْرَأةُ  َعػْنُي
، َمْسػػُئوَلةٌ  َوِىػػيَ  َوَوَلػػِدهِ  َبْعِمَيػػا ـْ ِدهِ  َمػػاؿِ  َعَمػػى َراع   َوالَعْبػػدُ  َعػػْنُي  َوُكمُُّكػػـْ  اع  رَ  َفُكمُُّكػػـْ  َأالَ  َعْنػػُو، َمْسػػُئوؿٌ  َوُىػػوَ  َسػػيِّ

، كىػػذا يػػدؿ عمػػى أىميػػة األمػػر، ألف األمانػػة شػػأنيا عظػػيـ عنػػد هللا، كلػػكال أىميػػة (4) «َرِعيَِّتػػوِ  َعػػفْ  َمْسػػُئوؿٌ 
المكالي كمنزلتيـ، لما ذكركا في ىذا الحديث، كحفع مػاؿ األسػياد مػف النصػيحة ليػـ، كىػذا ممػا يرفػع القػدر 

 َربِّػػوِ  ِعَبػػاَدةَ  ُيْحِسػػفُ  أِلََحػػِدِىـْ  َمػػا ِنْعػػـَ  »: النَِّبػػيُّ  َقػػاؿَ : َقػػاؿَ  ، ُىَرْيػػَرةَ  َأِبػػي عنػػد هللا كعنػػد النػػاس، فَعػػفْ 
ِدهِ  َوَيْنَصػػ ُ  ، كىػػذا الحػػديث فيػػو داللػػة عمػػى فضػػيمة العمػػل كفضػػمو مػػف جيػػة، فضػػبًل عػػف أجػػره فػػي (5) «ِلَسػػيِّ

       َّللاَِّ  َرُسػكؿَ  َأفَّ  َعْنُيَمػا َّللاَُّ  َرِضػيَ  ُعَمػرَ  ، كمػا ركػ اْبػفُ الدنيا عنػد سػيده، كفػي اآلخػرة عنػد هللا 

                                                           

،  ِبػػيِّ لػػى هللا عميػػو كسػػمـ، َبػػاُب َمَناِقػػِب َزْيػػِد ْبػػِف َحاِرثَػػَة َمػػْكَلى النَّ   البخػػارؼ، صػػحيح البخػػارؼ، كتػػاب أصػػحاب النبػػي (1)
 (.3730( ح )23/ ص5)ج
 (.127/ ص6القسطبلني، شرح القسطبلني )ج (2)
ـْ َتُكػػػػْف َمْعِصػػػػَيًة، )ج (3) ـِ َمػػػػا َلػػػػ ػػػػْمِع َكالطَّاَعػػػػِة ِلئْلَِمػػػػا ـِ، َبػػػػاُب السَّ ( ح 62/ ص9البخػػػػارؼ، صػػػػحيح البخػػػػارؼ، ِكتَػػػػاُب اأَلْحَكػػػػا
(7142 .) 

ِقيِق، َكَقْكِلِو: َعْبِدؼ َأْك َأَمِتي، )جالبخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب العتق، َباُب (4)  ( ح 149/ ص3َكَراِىَيِة التََّطاُكِؿ َعَمى الرَّ
(2554.) 

 (.2549( ح )149/ ص3البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب العتق، َباُب الَعْبِد ِإَذا َأْحَسَف ِعَباَدَة َربِِّو َكَنَصَح َسيَِّدُه، )ج(5) 
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َدُه، َنَصػػػ َ  ِإَذا الَعْبػػػدُ  »: َقػػػاؿَ  َتْيفِ  َأْجػػػُرهُ  َلػػػوُ  َكػػػافَ  َربِّػػػِو، ِعَبػػػاَدةَ  َوَأْحَسػػػفَ  َسػػػيِّ             الكرمػػػاني: ، كقػػػد قػػػاؿ(1) «َمػػػرَّ
 الخمػل، مف كتخميصو حالو، صبلح إرادة كىك لو، لممنصكح الحع حيازة معناىا: جامعة، كممة النصيحة »

 كمسػتحباتيا كػاف ككاجباتيػا، بشػركطيا، أقاميػا بػأف عميو ربو المتكجية عبادة "كأحسف الغش، مف كتصفيتو
  .(2) «بالرؽ  كانكساره بالحقيف مرتيف لقيامو أجره لو

كلما كاف ىذا الفضل ليؤالء العبيد عند هللا كبيػر، جعػل سػبيل إعتػاقيـ يسػير؛ ليعبػدكا هللا عمػى حريػة       
سبل اعتاقيـ ليسيل تحريرىـ مف ىذه العبكدية التي كانت سائدة قبػل اإلسػبلـ كظمػت  ككماؿ، كنّكع هللا 

كذلػػؾ أف يحمػػف  اليمػػيف؛ فػػي الحنػػث كفػػارة قائمػػة، حتػػى انػػدثر أكثرىػػا بفضػػل ىػػذه السػػبل، كمػػف أمثمػػة ذلػػؾ
 :فقػاؿ  الرقبػة، عتػق بينيػا مػف أمػكًرا ذلػؾ كفػارةَ  اإلسػبلـ فجعػل يفعمو، كلـ شيء فعل عمى با اإلنساف

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ 

ػػػػػارة ،[89المائػػػػػدة: ] چې   ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئەئ      يػػػػػار؛ ككػػػػػذلؾ كفَّ  الرجػػػػػل يقػػػػػكؿ أف كىػػػػػي الظِّ

ڇ  چ  :هللا  فقػاؿ ، زكجتػو لػو حتى تحل رقبة عتقَ  ذلؾ كفَّارة فجعل أمي، كظير عميَّ  أنتِ : لزكجتو

 چک    کگ  گ  گ  گ  ڳ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  

 القتػل الخطػأ، رقبػة سػبيبل إلػى تكفيػر ىػذا قد جعػل اإلسػبلـ تحريػر الخطأ القتل ككذلؾ كفارة ،[ 3المجادلة:]

ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :هللا  كقػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػاؿ

ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  

النسػػػػػػػػػػاء: ] چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  
التي يمكف مف خبلليا تحرير العبيد مف رقيـ، كىذا إف دؿ فإنو يدؿ عمى  ، كغير ذلؾ مف ىذه األمكر[92

فضػػميـ كمنػػزلتيـ فػػي اإلسػػبلـ، كأف اإلسػػبلـ لػػيس دينػػا لمعبكديػػة كاالسػػتعباد، كالعبػػد لػػيس الػػذؼ حػػـر حريػػة 
الحيػػاة، كلكػػف العبػػد مػػف حػػـر حريػػة الػػنفس كالضػػمير، ككػػـ مػػف عبيػػد سػػادكا كقػػادكا، ككػػـ مػػف أحػػرار ىػػانكا 

 ا، كىذا ميزاف يكزف بالتقكػ كالصبلح، كالبر كالمعركؼ.كدنك 

 

 
                                                           

 (.2546( ح )149/ ص3ب العتق، َباُب الَعْبِد ِإَذا َأْحَسَف ِعَباَدَة َربِِّو َكَنَصَح َسيَِّدُه، )جالبخارؼ، صحيح البخارؼ، كتا(1) 
 (.321/ ص4القسطبلني، شرح القسطبلني )ج (2)
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 منيـ، أو تزويجيف. بالزواج مواساتيـ: الرابع المطمب

إف الػػػزكاج عفػػػة لمػػػف أراده، كحسػػػرة لمػػػف عطَّمػػػو، كمػػػف البػػػر كالمعػػػركؼ أف ُيتػػػزكج مػػػف اإلمػػػاء، أك أف      
ُيساىـ في تزكيجيف، طيرًا ألنفسيف، كمنعًا لؤلسباب التػي يمكػف مػف خبلليػا أف تكػكف سػببًا فػي سػفاحيف، 

 َرُسػكؿُ  َقػاؿَ : َقػاؿَ  ،كَسػى مُ  َأِبػي فػي ذلػؾ، فَعػفْ  فضبًل عف أنو مف التكاضع الجميل. كقد رغب النبي 
 ِ َـّ  ِإَلْيَيا َفَأْحَسفَ  َفَعاَلَيا، َجاِرَيةٌ  َلوُ  َكاَنْت  َمفْ  »: َّللاَّ َجَيا َأْعَتَقَيا ُث  ، ذلؾ أف َمػفْ (1) «َأْجَرافِ  َلوُ  َكافَ  َوَتَزوَّ

العممػاء أنػو مػف ، كقػد ذكػر (2)الثػكاب  جزيػل لػو رجػي الشػرؼ أىػل نكػاح عمى يقدر كىك منكحو في تكاضع
 كبعػد إىػدائيا، أك بيعيػا، يمكػف ال كعنػدىا مقاـ أـ الكلػد، في عندئذ تصبح كلداً  منو فأنجبت، بجاريتو تزكج
 اَل  َفِإنَّػوُ  َسػيِِّدَىا، ِمػفْ  َكَلػَدْت  َكِليػَدةٍ  َأيَُّمػا : »اْلَخطَّػاِب  ْبػفَ  أحرارًا، كما قػاؿ ُعمػرُ  كأكالدىا حرةً  تصبح مكتو

ُثَيػػػػػا، َكاَل  َيَيُبَيػػػػػا َكاَل  َيِبيُعَيػػػػا ، كىػػػػذا مػػػػػف المكاسػػػػػاة ليػػػػػـ، (3) «ُحػػػػػرَّةٌ  َفِيػػػػػيَ  َمػػػػاتَ  َفػػػػػِإَذا ِبَيػػػػػا، َيْسػػػػػَتْمِتعُ  َكُىػػػػكَ  ُيَكرِّ
 الرسػكؿ زّكج كاالستعطاؼ بيـ، كالشفقة عمييـ، كىك مف جميل المركءة، كمكاـر األخبلؽ، بل إف النبػي 

زيد بف حارثة قبل أف يأتي حكـ طبلقػو منيػا  مكاله مف -كىي ابنة عمو- بنت جحش زينب القرشية السيدة
كغالبػػًا مػػا تبحػػث المػػرأة عػػف  هللا  لرسػػكؿ أىدتػػو ثػػـ خديجػػة اشػػترتو عبػػًدا زيػػد ككػػاف ،(4)بػػأمر هللا تعػػالى 

السػادة.  مراتػب أعمػى إلػى الرقيػق إلى رفػع يرمي بفعمو ىذا كاف كلكف النبي  الزكاج ممف يفضميا مقاًما،
 ، مصػر صػاحب المقػكقس لػو أىػداىا قػد فتزكجيا، ككػاف ة القبطية تحت ممؾ رسكؿ هللا كقد كانت ماري

تشػريع منػو لينػزع العصػبية القبميػة كالجاىميػة  ، كىػذا الفعػل مػف رسػكؿ هللا (5)الحديبيػة  صػمح بعػد كذلػؾ
العمياء التي كانت تنظر إلى المكالي كاإلماء نظرة تحقر مف ذاتيـ، كتقمل مف شأنيـ، كليسمك بالمجتمعات 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ فػػػي كتابػػػو:  إلػػػى أسػػػمى مراتػػػب الطيػػػارة كالنقػػػاء، كقػػػد قػػػاؿ هللا 

، كحتػػػػػى يسػػػػػمـ المجتمػػػػػع مػػػػػف [32النػػػػػكر: ]  چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ پپ  
 نظػػػاـ الظػػػكاىر السػػػيئة الناتجػػػة مػػػف مقػػػدمات الزنػػػا كمػػػا بعػػػدىا، رغػػػب فػػػي الػػػزكاج كيسػػػر أسػػػبابو، كاإلسػػػبلـ

                                                           

َب َجاِرَيَتُو َكَعمََّمَيا، )ج (1)  (.2544( ح )149/ ص3البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب العتق، َباُب َفْضِل َمْف َأدَّ
 (.320/ ص4لقسطبلني، شرح القسطبلني )جا (2)
 (. 6( ح )776/ ص2مالؾ، المكطأ، ِكَتاُب اْلِعْتِق َكاْلَكاَلِء، َباُب ِعْتِق ُأمََّياِت اأْلَْكاَلِد َكَجاِمِع اْلَقَضاِء ِفي اْلَعَتاَقِة، )ج (3)

َثِنيسند الحديث:               ُعَمَر. ْبفِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  َعفْ  َناِفٍع، َعفْ  َماِلٌؾ، َحدَّ
 إسناده صحيح مكقكؼ، كىك سمسمة الذىب )مالؾ، عف نافع، عف ابف عمر(.الحكـ عمى اإلسناد:            

 (.211/ ص2الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج (4)
 (.93/ ص2)ج السابقالمصدر  (5)
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 إلػػى يمجػػأ فػػبل األسػػكياء، لؤلفػػراد ميسػػكرة كجعميػػا أسػػبابيا، ليػػا ىيػػأ كقػػد إال العفػػة يفػػرض ال فيػػك متكامػػل،
، كلعػػل الػػزكاج مػػف (1)مضػػطر  غيػػر عامػػدا الميسػػكر النظيػػف الطريػػق عػػف يعػػدؿ الػػذؼ إال حينئػػذ الفاحشػػة

اإلماء سبيل يسير إلى تحقيق تمؾ المفردات السابقة، فضبًل عف ككنيػا تكاضػعا مػف أصػحابيا، كدافعػا إلػى 
مسػػاكاة ىػػذه الطبقػػة بمػػف فكقيػػا مػػف النػػاس، كىػػذا يعػػزز الصػػمة كالتػػرابط بػػيف النػػاس، كلعػػل حكػػـ الػػزكاج مػػف 

في ىذا الكاقع، ألف مرجعو إلػى فقػو الجيػاد بػيف المسػمميف كالمعتػديف الكػافريف، إال أف حكمػو اإلماء غائب 
 ثابت كباؽ، كلكف بضكابط شرعية، كقكاعد مناسبة.

 .إلييـ االعتذارو  مواساتيـ بالرفق بيـ،: الخامس المطمب

: َقاَلػْت  َعْنَيػا، َّللاَُّ  َرِضػيَ  َعاِئَشػةَ  إف الرفق خمق مف أخػبلؽ الرحمػة، كفصػل مػف فصػكؿ المػكدة، فَعػفْ       
ػاـُ : َفَقػاُلكا ، النَِّبػيِّ  َعَمػى الَيُيػكدِ  ِمػفَ  َرْىػطٌ  اْسَتْأَذفَ  ػاـُ  َعَمػْيُكـُ  َبػلْ : َفُقْمػتُ  َعَمْيػَؾ، السَّ  َيػا »: َفَقػاؿَ  َكالمَّْعَنػُة، السَّ
، كما كاف الرفق في أمة أك جماعة أك قػـك أك انسػاف (2) «ُكمِّوِ  اأَلْمرِ  ِفي الرِّْفقَ  ُيِحبُّ  َرِفيقٌ  ّللاََّ  ِإفَّ  َعاِئَشُة،

 إال كانت الرحمة أنيسيـ، كالرفعة موليـ. 

ف مػػػف معػػػالـ الرفػػػق ثقافػػػة االعتػػػذار، كىػػػي ثقافػػػة جميمػػػة، تػػػدفع إلػػػى تأنيػػػب الػػػذات، كدفػػػع الغضػػػب،       كا 
كتعميػػػق التكاصػػػل، تشػػػفي جراحػػػات السػػػقيـ، كتسػػػمي ركح الميمػػػكـ، كىػػػي سػػػبيل إلػػػى المػػػكدة، كدافػػػع إلػػػى 

اىـ النػػاس دكنػػًا، المكاسػػاة، كىػػي سػػبب فػػي النجػػاح، كطريػػق إلػػى الفػػبلح، ال سػػيَّما لػػك كػػاف االعتػػذار لمػػف يػػر 
ّـٍ، كرأفػة حسػنة، كيمنعػكف عػف أنفسػيـ النػار إذا صػرفكا عنيػا  مثل العبيد كاإلماء، كىذا يدؿ عمى تكاضع جػ

 َكػافَ  َمػفْ  اْلَجنَّػةَ  َيػْدُخلُ  اَل  »: َقػاؿَ   النَِّبػيِّ  َعػفِ  ،َمْسػُعكٍد  ْبػفِ  هللاِ  َعْبػدِ  الكبر ِقَبل أكلئؾ المكالي ، فَعفْ 
 للاَ  ِإفَّ »: َقػاؿَ  َحَسػَنًة، َكَنْعُمػوُ  َحَسػًنا َثْكُبػوُ  َيُكػكفَ  َأفْ  ُيِحبُّ  الرَُّجلَ  ِإفَّ : َرُجلٌ  َقاؿَ  «ِكْبر   ِمفْ  َذرَّة   ِمْثَقاؿُ  َقْمِبوِ  ِفي

، َبَطػػرُ  اْلِكْبػػرُ  اْلَجَمػػاَؿ، ُيِحػػبُّ  َجِميػػلٌ  كمػػف ، (4)، كغمػػط النػػاس احتقػػارىـ كازدرائيػػـ (3) «النَّػػاسِ  َوَغْمػػطُ  اْلَحػػقِّ
، اْلَبػْدِرؼُّ  َمْسػُعكدٍ  َأُبػي صكر ذلؾ االنتقاص مف قدرىـ، كاالستخفاؼ بيـ، كظمميـ كالتعدؼ عمييـ، فعف

ْكِط، ِلي ُغبَلًما َأْضِربُ  ُكْنتُ : قاؿ ، » َخْمِفي، ِمفْ  َصْكًتا َفَسِمْعتُ  ِبالسَّ ـْ ػْكتَ  َأْفَيػـِ  َفَمػـْ  ،«َمْسػُعود   َأَبػا اْعَمػ  الصَّ

                                                           

 (.2515/ ص4سيد قطب، في ظبلؿ القرآف )ج (1)
يُّ كَ  (2) مِّ ، َباُب ِإَذا َعرََّض الذِّ ـْ يَف َكالُمَعاِنِديَف َكِقَتاِلِي ـْ  َغْيُرُه ِبَسػبِّ النَِّبػيِّ البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اْسِتَتاَبِة الُمْرَتدِّ َكَلػ

ـُ َعَمْيَؾ، )ج ا  (.6927( ح )16/ ص9ُيَصرِّْح، َنْحَك َقْكِلِو: السَّ
ـِ اْلِكْبِر َكَبَياِنِو، )جمسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتا (3) يَماَف، َباُب َتْحِري  (.91( ح )93/ ص1ُب اإْلِ
 (.490/ ص10ابف حجر، فتح البارؼ )ج (4)
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ػػا: َقػػاؿَ  اْلَغَضػػِب، ِمػػفَ  ػػي َدَنػػا َفَممَّ ،»: َيُقػػكؿُ  ُىػػكَ  َفػػِإَذا ، هللاِ  َرُسػػكؿُ  ُىػػكَ  ِإَذا ِمنِّ ـْ ، َأَبػػا اْعَمػػ ، َمْسػػُعود  ـْ  َأَبػػا اْعَمػػ
ػػْكطَ  َفَأْلَقْيػػتُ : َقػػاؿَ  ،«َمْسػػُعود   ،»: َفَقػػاؿَ  َيػػِدؼ، ِمػػفْ  السَّ ـْ ، َأَبػػا اْعَمػػ  َىػػَذا َعَمػػى ِمْنػػؾَ  َعَمْيػػؾَ  َأْقػػَدرُ  للاَ  َأفَّ  َمْسػػُعود 
ـِ  كالػكععُ  بالمممكؾ، الرِّفق عمى ، كفي ىذا الحديث حثُّ (1)َأَبًدا  َبْعَدهُ  َمْمُمكًكا َأْضِربُ  اَل : َفُقْمتُ : َقاؿَ  ،«اْلُغاَل
، كالعفػػك عنػد المقػدرة مػف جميػل الطبػاع، كمحاسػف األخػػبلؽ، (2)الغػيع  ككْظػـِ  العفػك اسػتعماؿ عمػى كالتنبيػوُ 

األعػراؼ: ] چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ : سيَّما مع الضعفاء كالمممككيف، كقد قػاؿ هللا 
، كىػػذا ممػػا يجعػػل المػػكالي ينصػػحكف ألسػػيادىـ، كيتقنػػكف أعمػػاليـ، فضػػبًل عػػف تسػػميتيـ، كمكاسػػاتيـ، [199

باألسػياد أف ُيراعػػكا حػاؿ مػػكالييـ، فػبل يعطػػكنيـ إال مػف أفضػػل أمػػكاليـ، كال كمراعػاة أحػػكاليـ، كلػذلؾ يحسػػف 
 َربَّػػؾَ  َأْطِعػػـْ : َأَحػػُدُكـْ  َيُقػػلْ  الَ  »: َقػػاؿَ  َأنَّػػوُ  ، النَِّبػػيِّ  ، َعػػفِ  ُىَرْيػػَرةَ  ينػادكنيـ إال بأحػػب أسػػمائيـ، فعػػف َأبػػي

ػػئْ   َوَفَتػػاِتي َفَتػػايَ : َوْلَيُقػػلْ  َأَمِتػػي، َعْبػػِدي: َأَحػػُدُكـْ  َيُقػػلْ  َوالَ  َمػػْواَلَي، َسػػيِِّدي: َوْلَيُقػػلْ  َربَّػػَؾ، اْسػػقِ  َربَّػػَؾ، َوضِّ
 لطيػػف كىػػك هللا، عبيػػد ، كىػػذا القػػكؿ عمػػى سػػبيل االمتيػػاف كاالنتقػػاص كالتطػػاكؿ عمػػييـ، فكػػل(3) «َوُغاَلِمػػي
 الممػؾ حسػف عمػييـ كأكجػب إيػاىـ هللا كمػف ممكيػـ عبيدىـ، في ذلؾ امتثاؿ لمسادة فينبغي بيـ، رفيق بعباده
، كخشية أف يتسمل الكبر إلى قمكب األسػياد، فػبل يفمحػكف فػي الػدنيا كال فػي اآلخػرة، كلػيعمـ (4)الجانب  كليف

 ىؤالء األسياد أف الكبرياء ال ينبغي ألحد إال  سبحانو كتعالى. 

أسػيء ألحػدىـ ضػربا أك لطمػا أف جعػل ليػـ جػزاء اإلعتػاؽ إذا مػا كقد جعل هللا تعالى كرامػًة لمعبيػد،       
 ُعػكًدا اأْلَْرضِ  ِمػفَ  َفَأَخػذَ : َقػاؿَ  َمْمُمكًكػا، أَْعتَػقَ  َكَقػدْ  ُعَمػرَ  اْبػفَ  َأَتْيػتُ : َقػاؿَ  ُعَمَر، َأِبي َزاَذافَ  ، فَعفْ أك بأؼ أذػ

 َمْمُموَكػُو، َلَطػـَ  َمفْ  »: َيُقكؿُ   هللاِ  َرُسكؿَ  َسِمْعتُ  َأنِّي ِإالَّ  َىَذا، َيْسَكػ  َما اأْلَْجرِ  ِمفَ  ِفيوِ  َما: َفَقاؿَ  َشْيًئا، َأكْ 
اَرُتوُ  َضَرَبُو، َأوْ  ْفػقُ (5) «ُيْعِتَقػوُ  َأفْ  َفَكفَّ ـْ  اأْلََذػ َكَكػفُّ  ُصػْحَبِتِيـْ  َكُحْسػفُ  ِباْلَمَماِليػؾِ  ، كفػي ذلػؾ فضػيمة الرِّ َعػْنُي
عف مسالؾ اليكػ، كمكاطف الكبر، ، كمف كاف الرفق سجيتو فبل يشقى، كتككف لو مف المنزلة ما يحجبو (6)

 فضبًل عف تسمية الضعفاء، كمكاساة المممككيف.

                                                           

اَرِة َمْف َلَطـَ َعْبَدُه، )ج (1)  (.1659( ح )1280/ ص3مسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاُب اأْلَْيَماِف، َباُب ُصْحَبِة اْلَمَماِليِؾ، َكَكفَّ
 (.130/ ص11النككؼ عمى مسمـ )جالنككؼ، شرح  (2)

ِقيِق، َكَقْكِلِو: َعْبِدؼ َأْك َأَمِتي، )ج(3)  ( ح 149/ ص3البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب العتق، َباُب َكَراِىَيِة التََّطاُكِؿ َعَمى الرَّ
(2552.) 

 (.68-67/ ص7ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ )ج (4)
اَرِة َمْف َلَطـَ َعْبَدُه، )جمسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاُب اأْلَْيَما (5)  (.1657( ح )1278/ ص3ِف، َباُب ُصْحَبِة اْلَمَماِليِؾ، َكَكفَّ
 (.127/ ص11النككؼ، شرح النككؼ عمى مسمـ )ج (6)
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 خامسالفصل ال
 أىـ ثمرات وآثار المواساة، وأىـ موانعيا.

 كيشتمل عمى مبحثيف:
 .المواساةثمرات وآثار المبحث األوؿ: أىـ 

 خمسة مطالب:كيشتمل عمى 
 تحكيل العدك إلى صديق. المطمب األوؿ:

 تعزيز ركح اإلخاء بيف أفراد المجتمع. :انيالثالمطمب 
 .المسمميفكاضع كخفض الجناح بيف غرس ُخمق التَّ : ثالثالمطمب ال                           

نيا كاآلخرة. :رابعالمطمب ال  تحصيل األجر كالرِّفعة في الدُّ
 تحصيل الفضيمة. :خامسالمطمب ال

 .التي تمنع النَّاس مف المواساةاألسباب : لثانيالمبحث ا             
 كيشتمل عمى ستة مطالب:

 .الجيل بفضيمة المكاساة كقيمتياالمطمب األوؿ: 
 .عدـ اإلحساس بشعكر اآلخريفالمطمب الثاني: 

 .األنفة كالكبرالمطمب الثالث: 
 .التَّنشئة االجتماعية كالتَّأثر بعادات اآلخريفالمطمب الرابع: 

 الكقكع في الحرج.الخكؼ مف المطمب الخامس: 
 كجكد الخصكمة بيف الطرفيف. المطمب السادس:

 
 

 

 

 

 

 



166 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 المبحث األوؿ: أىـ ثمرات وآثار المواساة.
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 
 

 المواساة.ثمرات وآثار المبحث األوؿ: أىـ 
ـ مف قيمتو، كتحببو لمناس؛ فيككف ذلؾ سببًا في اتباعو كالحرص        لكل خير ثمرات مف شأنيا أف ُتعظِّ

عميو، كجعل لو آثارًا تعكد عمى أىمو بالصػبلح كالنفػع فػي الػدنيا كاآلخػرة، كمػف ىػذا الخيػر مكاسػاة الضػعفاء 
ات العميا في الػدنيا كاآلخػرة، كتجعػل كالمكمكميف، كقد جمعُت أىـ ثمراتيا كآثارىا، التي ترفع أصحابيا الدرج
  منيـ أدكات لئلصبلح كالمعركؼ، كمعاكؿ بناء لممجتمعات كاألجياؿ.

 المطمب األوؿ: تحويل العدو إلى صديق.
لػيس مػف الحكمػة أف يكثػػر األعػداء لئلنسػاف، ألف ذلػػؾ يػؤثر عمػى مجريػػات حياتػو الخاصػة كالعامػػة،       

كليس ىذا مف األخػبلؽ، بػل إف الكاجػب عمػى النػاس أف يعفػكا عمػْف أسػاء إلػييـ، بمػا ال يفسػد مصػمحة، أك 
مػػػف المكػػػاـر يػػػدفع مفسػػػدة، كأف يككنػػػكا شػػػامة بػػػيف النػػػاس يقتػػػدكف بيػػػـ، تحػػػدث أفعػػػاليـ عػػػف حػػػاليـ، كىػػػذه 

حدػ ثمار المكاساة الميمة، أف يتحكؿ العدك المدكد إلػى الصػديق الحمػيـ، ففػي قصػة عميػر  بػف االرفيعة، كا 
    : اْلَخطَّػػاِب  ْبػػفُ  ُعَمػػرُ  َقػػاؿَ  ،كىػػب مػػع صػػفكاف بػػف أميػػة عنػػدما حػػرض الثػػاني األكؿ عمػػى قتػػل النبػػي 

: هللِا  َرُسػكؿُ  َفَقػاؿَ  ،«َبِنػيَّ  َبْعػضِ  ِمػفْ  ِإَلػيَّ  َأَحػبُّ  اْلَيػْكـَ  َكَلْيػكَ  ، اطََّمػعَ  ِحػيفَ  ِمْنػوُ  ِإَلػيَّ  َأَحػبَّ  َكػافَ  َلِخْنِزيرٌ  »
فعنػػدما رأػ عميػػٌر أخػػبلؽ  ،(1) «َأِسػػيَرُه  َلػػوُ  َوَأْطَمػػقَ  اْلُقػػْرآَف، َأَخػػاُكـُ  َعمُِّمػػوا : » َكَقػػاؿَ  ،«ُنَواِسػػؾَ  اْجِمػػْس »

إلى صداقة، كأصبح ناصرًا  كلرسكلو. كمثمو ما حدث مع  المسمميف كحرصيـ عمى ىدايتو انقمبت العداكة
    :َفَقػاؿَ  ، النَِّبػيُّ  ِإَلْيػوِ  َفَخػَرجَ  الَمْسػِجِد، َسػَكاِرؼ  ِمػفْ  ِبَسػاِرَيةٍ  ثمامة بف أثاؿ ككاف مف أسػرػ األعػداء، َفَرَبُطػكهُ 

ـٍ، َذا َتْقُتلْ  َتْقُتْمِني ِإفْ  ُمَحمَُّد، َيا َخْيرٌ  ِعْنِدؼ: َفَقاؿَ  «ُثَماَمُة  َيا ِعْنَدؾَ  َما » فْ  َد فْ  َشاِكٍر، َعَمى ُتْنِعـْ  ُتْنِعـْ  َكاِ   َكاِ 
َـّ  الَغُد، َكافَ  َحتَّى ِشْئَت، َفُتِرؾَ  َما ِمْنوُ  َفَسلْ  الَماؿَ  ُتِريدُ  ُكْنتَ   ُقْمتُ  َما: َقاؿَ  «ُثَماَمُة  َيا ِعْنَدؾَ  َما »: َلوُ  َقاؿَ  ُث
 َمػا ِعْنػِدؼ: َفَقػاؿَ  «ُثَماَمػُة  َيػا ِعْنػَدؾَ  َمػا »: َفَقاؿَ  الَغِد، َبْعدَ  َكافَ  َحتَّى َفَتَرَكوُ  َشاِكٍر، َعَمى ُتْنِعـْ  ُتْنِعـْ  ِإفْ : َلؾَ 
َـّ  َفاْغَتَسػلَ  الَمْسػِجِد، ِمػفَ  َقِريػبٍ  َنْجػلٍ  ِإَلػى َفػاْنَطَمقَ  «ُثَماَمػةَ  َأْطِمُقػوا »: َفَقػاؿَ  َلػَؾ، ُقْمتُ  : َفَقػاؿَ  الَمْسػِجَد، َدَخػلَ  ثُػ
ِ، َرُسكؿُ  ُمَحمًَّدا َأفَّ  َكَأْشَيدُ  َّللاَُّ، ِإالَّ  ِإَلوَ  الَ  َأفْ  َأْشَيدُ   ِإَلػيَّ  َأْبَغػَض  َكْجػوٌ  اأَلْرضِ  َعَمػى َكػافَ  َما َكَّللاَِّ  ُمَحمَُّد، َيا َّللاَّ

                                                           

 (. 117( ح )56/ ص17الطبراني، المعجـ الكبير لمطبراني )ج (1)
َثَناسند الحديث:               ، َخاِلدٍ  ْبفِ  َعْمِرك ْبفُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ  ُعْرَكَة. َعفْ  اأْلَْسَكِد، َأِبي َعفْ  َلِييَعَة، اْبفُ  َثَنا اْلَحرَّاِنيُّ

( ح، مف طريق أبي عبػدهللا الحػافع، عػف أبػي 147/ ص3أخرجو البييقي في دالئل النبكة )ج تخريج الحديث:             
جعفر البغدادؼ، عف أبي عبلثة دمحم بف عمرك بف خالد، عف أبيو، عف ابف لييعة، عف عركة بف الزبير بو، كمف طريق أبي 

أكيػس، عػف إسػماعيل بػف إبػراىيـ بػف عقبػة، الحسيف القطاف، عف أبي بكر بف عتػاب، عػف القاسػـ بػف عبػدهللا، عػف ابػف أبػي 
 عف عمو مكسى، بو )بألفاظ متقاربة(. 

ألف فيػػو دمحم بػػف فمػػيح، صػػدكؽ ييػػـ تابعػػو إسػػماعيل بػػف إبػػراىيـ بػػف  حسػػف، إسػػناد الحػػديثالحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:             
، فيصػػبح الحػػديث صػػحيحًا مػػأمكف عقبػػة كىػػك ثقػػة، كفيػػو أيضػػا الحسػػف بػػف ىػػاركف صػػدكؽ تابعػػو القاسػػـ بػػف عبػػدهللا كىػػك ثقػػة 

 502(، تقريػػػب التيػػػذيب )ص432/ ص14(، تػػػاريخ بغػػػداد )ج412/ ص3. انظػػػر: طبقػػػات المحػػػدثيف بأصػػػبياف )جلغيػػػره
 (. 105ك
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، فثمامة العػدك أصػبح صػديقًا مخمصػًا، بفضػل رحمػة (1)ِإَليَّ ..  الُكُجكهِ  َأَحبَّ  َكْجُيؾَ  َأْصَبحَ  َفَقدْ  َكْجِيَؾ، ِمفْ 
كشػػفقتو عميػػو، كىػػذا ال يػػأتي إال مػػف كػػريـ حكػػيـ، كليػػذا ال بػػد أف ترتفػػع الػػنفس عمػػا يشػػينيا، فػػبل  النبػػي 

 َّللاَِّ  تكرث العداكات في صػدكر النػاس، كعمييػا أف تقابػل اإلسػاءة باإلحسػاف، كالقطيعػة بالكصػاؿ، فعػف َعْبػدِ 
 َرِحُمػػوُ  ُقِطَعػػْت  ِإَذا الَّػػِذي الَواِصػػلُ  َوَلِكػػفِ  ِباْلُمَكػػاِفِئ، الَواِصػػلُ  َلػػْيَس  » :َقػػاؿَ   النَِّبػػيِّ  ،َعػػفِ َعْمػػٍرك  ْبػػفِ 

 َكَلِكػفَّ  اْلَقَصػاُص، َذِلػؾَ  َكَصػَمَؾ، َمػفْ  َتِصػلَ  َأفْ  اْلَكْصػلُ  َلْيَس  : »اْلَخطَّاِب يقكؿ ْبفُ  ، ككاف ُعَمرُ (2) «َوَصَمَيا
، كىػذا لػيس ضػعفًا أك ىكانػًا، بػل إحسػانًا كمػركءة، كالمئػيـ مػف ُحػـر محبػة (3) «َقَطَعػؾَ  َمػفْ  َتِصلَ  َأفْ  اْلَكْصلَ 

ف اإلساءة إلى الضػعفاء كالمكمػكميف جػرـٌ كبيػر، كخمػٌق سػيء، كالكاجػب مراعػاة مشػاعرىـ،  الناس ككدىـ. كا 
 ا مػػا أكػػده النبػػي كقضػػاء مصػػالحيـ، ألف الشػػفقة عمػػييـ كاإلحسػػاف ليػػـ تػػكرث محبػػتيـ كنصػػرتيـ، كىػػذ

ػػػػػا: َقػػػػػاؿَ  َجػػػػػاِبٍر، َعػػػػػفْ  :َقػػػػػاؿَ  أنػػػػػو َجػػػػػاِبٍر  كرسػػػػػخو فػػػػػي قمػػػػػكب أصػػػػػحابو، كقػػػػػد كرد َعػػػػػفْ            ِإَلػػػػػى َرَجَعػػػػػْت  َلمَّ
ُثوِني َأاَل  : »َقػاؿَ  اْلَبْحػِر، ُمَيػاِجَرةُ   َّللاَِّ  َرُسػكؿِ  : ِمػْنُيـْ  ِفْتَيػةٌ  َقػاؿَ  «اْلَحَبَشػِة  ِبػَأْرضِ  َرَأْيػُتـْ  َمػا ِبَأَعاِجيػِب  ُتَحػدِّ
، َعَجػاِئزِ  ِمػفْ  َعُجكزٌ  ِبَنا َمرَّْت  ُجُمكٌس  َنْحفُ  َبْيَنا َّللاَِّ  َرُسكؿَ  َيا َبَمى، ـْ  َمػاٍء، ِمػفْ  ُقمَّػةً  َرْأِسػَيا َعَمػى َتْحِمػلُ  َرَىػاِبيِنِي
، ِبَفتًػػى َفَمػػرَّْت  ـْ َـّ  َكِتَفْيَيػػا، َبػػْيفَ  َيَدْيػػوِ  ِإْحػػَدػ َفَجَعػػلَ  ِمػػْنُي ػػا ُقمَُّتَيػػا، َفاْنَكَسػػَرْت  ُرْكَبَتْيَيػػا، َعَمػػى َفَخػػرَّْت  َدَفَعَيػػا ثُػػ  َفَممَّ
، َّللاَُّ  َكَضػعَ  ِإَذا ُغػَدرُ  َيػا َتْعَمػـُ  َسْكؼَ : َفَقاَلْت  ِإَلْيِو، اْلَتَفَتْت  اْرَتَفَعتِ  ِلػيفَ  َكَجَمػعَ  اْلُكْرِسػيَّ  َكَتَكمََّمػتِ  َكاآْلِخػِريَف، اأْلَكَّ
:  َّللاَِّ  َرُسػكؿُ  َيُقػكؿُ : َقػاؿَ  َغػًدا، ِعْنػَدهُ  َكَأْمػُرؾَ  َأْمػِرؼ  َكْيػفَ  َتْعَمػـُ  َفَسْكؼَ  َيْكِسُبكَف، َكاُنكا ِبَما َكاأْلَْرُجُل، اأْلَْيِدؼ

ُس  َكْيفَ  َصَدَقْت  َصَدَقْت، » ـْ  ِمفْ  ِلَضِعيِفِيـْ  ُيْؤَخذُ  اَل  ُأمَّةً  ّللاَُّ  ُيَقدِّ  ، كىذا استنكاٌر مف النبي (4) «َشِديِدِى
عمى أمة ال تأخذ عمى يد الظالـ كتنصػر المظمػكـ، كال تراعػي مشػاعر ضػعفائيا كمكمكمييػا، كالكاجػب عمػى 

 األمة مراعاتيـ كمكاساتيـ، كىذا سبٌب ميـ في جعميـ أداة لمنفع كالنصرة.
 
 

                                                           

( ح 170/ ص5البخػػػػارؼ، صػػػػحيح البخػػػػارؼ، ِكتَػػػػاُب الَمَغػػػػاِزؼ، َبػػػػاُب َكْفػػػػِد َبِنػػػػي َحِنيَفػػػػَة، َكَحػػػػِديِث ُثَماَمػػػػَة ْبػػػػِف ُأثَػػػػاٍؿ، )ج (1)
(4372.) 

 (.5991( ح )6/ ص8البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اأَلَدِب، َباٌب: َلْيَس الَكاِصُل ِباْلُمَكاِفِئ، )ج (2)
 (. 13629( ح )438/ ص10معمر، جامع معمر )ج (3)
 (.4010( ح )1329/ص2)ج( ابف ماجو، سنف ابف ماجو، كتاب الفتف، َباُب اأْلَْمِر ِباْلَمْعُركِؼ َكالنَّْيِي َعِف اْلُمْنَكِر (4

ـٍ، عَ  سند الحديث:              ِ ْبِف ُعْثَماَف ْبِف ُخَثْي ـٍ، َعْف َعْبِد َّللاَّ َثَنا َيْحَيى ْبُف ُسَمْي َثَنا ُسَكْيُد ْبُف َسِعيٍد َقاَؿ: َحدَّ ْف َأِبي َحدَّ
َبْيِر، َعْف َجاِبٍر.  الزُّ

ابف قتيبة عف حرممة بف  (، عف5058( ح )443/ص11و )جأخرجو ابف حباف في صحيح تخريج الحديث:            
إسحاؽ عف يحيى بف  (، عف1978، كأخرجو أبك يعمى في مسنده )ج/ص( ح )يحيى عف ابف كىب عف مسمـ بف خالد

 عف ابف خثيـ بو )بألفاظ متقاربة(. -كبلىما )مسمـ بف خالد كيحيى بف سميـ( -سميـ، 
بف عثماف القارؼ فيك مقبكؿ. انظر: تقريب التيذيب )ص ألف فيو عبد هللا حسف،  إسنادهالحكـ عمى اإلسناد:            

313.) 
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 .المجتمع أفراد بيف اإلخاء روح تعزيز: الثاني المطمب
إف مف ثمرات المكاساة أنيا تعزز ركح اإلخاء كالمكدة بػيف أفػراد المجتمػع، ليسػكد التعػاكف بيػنيـ، فػبل       

يبخػػل غنػػيّّ عمػػى فقيػػر، كال يػػزدرؼ رفيػػٌع كضػػيعًا، حتػػى يصػػل المجتمػػع إلػػى أسػػمى معػػاني النبػػل كاإليثػػار؛ 
مػػػع عبػػػد  سػػػعد بػػػف الربيػػػع فيرتفػػػع بػػػذلؾ الػػػدرجات الُعمػػػى فػػػي الػػػدنيا كاآلخػػػرة، كلػػػذا ال عجػػػب فيمػػػا فعمػػػو 

بينيمػا، حتػى كصػل نبػل سػعٍد إلػى أف يقاسػـ عبػد الػرحمف فػي  ، فقػد آخػى النبػي الرحمف بف عكؼ 
زكجاتو، ، كىذا أمر مستنكر جدًا عند العرب، حتى إنيـ كانكا يأخذكف نساءىـ إلى الحركب يحامكف عنيـ 

عمى، كبمغ األنصػار المبمػغ الكبيػر فػي الفضػل األ سمكه إلى المجتمع كصل المكاقف ىذه لئبل يفركا، كبمثل
مػػا كػػاف سػػائدًا قبػػل اإلسػػبلـ مػػف امتيػػاف الضػػعيف كاحتقػػار البئػػيس، آخػػى  كالمنزلػػة، كحتػػى ُينيػػي النبػػي 

النبي بيف األحرار كالعبيد، كبيف األغنياء كالفقراء، كجعل ميزاف التفاضػل بػيف البشػر ىػك التقػكػ، فقػد آخػي 
، فعمَّػت المػكدة أرجػاء الػببلء،  (1)، كبيف مكاله زيد بػف حارثػة المطمب بيف حمزة بف عبد  النبي 

 كتولفت القمكب عمى حبِّ هللا كرسكلو، كترابط المجتمع فأصبح يدًا كاحدة، كىذا مف قيـ اإلخاء كمعالمو. 
 َقػػاؿَ : َقػػاؿَ  َأنَّػػوُ  ، ُىَرْيػػَرةَ  َأِبػػي كمػػف معػػالـ اإلخػػاء المشػػاركة كلػػك بالقميػػل مػػف الػػزاد أك الكسػػاء، فَعػػفْ        
ِ  َرُسػكؿُ  ْثَنػػْيفِ  َطَعػػاـُ  »: َّللاَّ الخميفػػة  أخػػذ ىػذا ، كمػػف(2) «اأَلْرَبَعػػة َكػػاِفي الثَّاَلَثػػةِ  َوَطَعػػاـُ  الثَّاَلَثػػة، َكػػاِفي ااِل
 ييمػػؾ لػػف»  :ككػػاف يقػػكؿ الفقػػراء، مػػف مػػثميـ بيػػت كػػل أىػػل عمػػى يمقػػى كػػاف إذ الرمػػادة، عػػاـ فػػى فعمػػو عمػػر
 األكػل فػي المكارمػة عمػى الحض األحاديث بيذه كالمراد : »الميمب ، كقد قاؿ(3) «قكتو  نصف عمى امرؤ

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     چ : فقػاؿ  نبيػو، أصػحاب بػو هللا مػدح الػذػ الػنفس كاإليثار عمػى كالمكاساة

المكاسػػاة، ، كبيػػذا تتقػػكؼ الػػركابط االجتماعيػػة، كتتثبػػت المػػكدة بػػيف النػػاس، كتعػػـ «( 4) [9الحشػػر: ] چی    
 َكاْلَيتَػاَمى ِلؤَلَراِمػلِ  َعِشػيَّةً  َكَجْفَنػةٌ  ُغػْدَكةً  َثِريػدٍ  ِمػفْ  األسػممي َجْفَنػةٌ  َبْرَزةَ  أَلِبي َكاَنْت  أنو كتعظـ البركة،  كقد قيل

، كىذا كمو مما يخفف عنيـ، كيجمي صدكرىـ إف كاف فييا غّـّ أك ىّـّ أك حسرة، فإذا ما كجد (5) َكاْلَمَساِكيفِ 
المرء ما يسدُّ رمق الضعيف كالفقير؛ فميشعره بمكاساتو لو ألنو بذلؾ يقرر الحب كالػكدَّ ليػـ، كىػذا مػف شػأنو 

             فَعػػػػػفْ  أف يعػػػػػزز ركح اإلخػػػػػاء بػػػػػيف المسػػػػػمميف، كىػػػػػذا ممػػػػػا يزيػػػػػد فػػػػػي اإليمػػػػػاف كيجػػػػػد حبلكتػػػػػو فػػػػػي قمبػػػػػو،
يَمػاِف، َطْعػـَ  َيِجدَ  َأفْ  َسرَّهُ  َمفْ  : »َقػاؿَ  َأنَّوُ  ، النَِّبيِّ  َعفِ  ،ُىَرْيَرَة  َأِبي  لِلَِّ  ِإالَّ  ُيِحبُّػوُ  اَل  اْلَعْبػدَ  َفْمُيِحػبَّ  اإلِْ

                                                           

 (. 2040( ح )480/ ص3أحمد، مسند أحمد، مسند عبد هللا بف عباس )ج (1)
َثَناسند الحديث:              اٌج، َأْخَبَرَنا ُنَمْيٍر، اْبفُ  َحدَّ ـِ، َعفِ  َحجَّ ـٍ، َعفْ  اْلَحَك  َعبَّاٍس. اْبفِ  َعفِ  ِمْقَس
ألف فيو مقسـ بف بجرة صدكؽ، كأما تدليس الحكـ بف عتيبة فبل يضر ألنو  ،إسناده حسفالحكـ عمى اإلسناد:              

 (.545(، كابف حجر، تقريب التيذيب، )ص 30مف المرتبة الثانية. انظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف، )ص 
ـُ الَكاِحِد َيْكِفي ااِلْثَنْيِف، )جالبخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب األَ  (2)  (.5392( ح )71/ ص7ْطِعَمِة، َباٌب: َطَعا
 (.  226/ ص2ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ )ج (3)
 (.471/ ص9المصدر السابق )ج (4)
 (.224/ ص4ابف سعد، الطبقات الكبرػ )ج (5)
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، كمف عبلمات ىذا الحب أف المرء ال يذكؽ طعـ الينػاء إال إذا كػاف ألخيػو مثػل الػذؼ كػاف (1) « َوَجلَّ  َعزَّ 
 مكاساة.لو، كلك بمشاعر صادقة أك كممات حانية، فتتحقق المكدة، كتعظـ ال

 
 .المسمميف بيف الجناح وخفض التَّواضع ُخمق غرس: الثالث المطمب
إف هللا أكـر المؤمنيف بإيمػانيـ، كرفػع المتكاضػعيف بتكاضػعيـ، ِلَمػا لمتكاضػع مػف أثػٍر حسػٍف فػي نفػكس      

أىمػػو، يػػدفع بيػػـ إلػػى البػػر، كيحقػػق فػػييـ المكاسػػاة، فتحسػػف أخبلقيػػـ، كترتفػػع مكػػارميـ، كييػػاجركف إلػػى هللا 
 َتَعػاَلى هللاُ  َأْنَعػـَ  َمػاَذا »ف أدىػـ: كاآلخرة، كىػذا ىػك نعػيميـ الػذؼ ال يعممػو إال مػف عاشػو، فقػد قػاؿ إبػراىيـ بػ

ْنَيا ِفػي َكالرَّاَحػةِ  النَِّعػيـِ  ِمػفَ  َكاْلَمَساِكيفَ  اْلُفَقَراءِ  َعَمى  َعػفْ  َكاَل  َزَكػاٍة، َعػفْ  اْلِقَياَمػةِ  َيػْكـَ  هللاُ  َيْسػَأُلُيـُ  اَل  َكاآْلِخػَرِة  الػدُّ
، نََّمػا ُمَكاَسػاٍة، َعػفْ  َكاَل ، َرِحـٍ  ِصَمةِ  َعفْ  َكاَل  َصَدَقٍة، َعفْ  َكاَل  َحجٍّ ، اْلَمَسػاِكيفَ  َىػؤاَُلءِ  َىػَذا َعػفْ  َكُيَحاِسػبُ  َيْسػَأؿُ  َكاِ 

ْنَيا ِفػػي أَْغِنَيػػاءُ  ْنَيا ِفػػػي أَِعػػزَّةٌ ، اآْلِخػػَرةِ  ِفػػي ُفَقػػَراءُ ، الػػدُّ  َأْخػػػبَلؽِ  ِمػػفْ  اْلُمَكاَسػػاةُ  : »َكَقػػاؿَ  ،« اْلِقَياَمػػةِ  َيػػْكـَ  َأِذلَّػػةٌ ، الػػدُّ
، تمؾ األخبلؽ التي بيا ُيرحـ فييا الضعفاء، كُيكاسى بيا المكمكمكف، فارتفعت بيـ كارتفعت (2) «اْلُمْؤِمِنيَف 

 َفَمػاتَ  اْلُفَقػَراِء"، َمػْكتَ  َكَأُمػكتُ  اأَلْغِنَيػاءِ  َعػْيَش  أَِعيُش  : »يقكؿ (3)المزنُي  هللا عبد بفُ  بأىميا، كليذا كاف بكرُ 
فَّ  ، كالنػػزكؿ إلػػى الفقػػراء كالمسػػاكيف ال يػػنقص منزلػػة، بػػل إنػػو يعػػزز قػػيـ الػػكالء (4) «َدْيػػٍف  ِمػػفْ  َلْشػػيًئا َعَمْيػػوِ  َكاِ 

ڍ   ڌ  ڌ  چ عمػى التكاضػع فقػاؿ:  كالرفعة، كبػذلؾ يكػكف المجتمػع قكيػًا مترابطػًا، كقػد حػثَّ هللا 

، كقد صكَّر هللا التكاضع في صكرة الطائر حيف يجنح لميبكط، لينزؿ [215الشعراء: ] چڎ  ڎ   ڈ 
إلػػى مػػا يريػػد، ليكضػػح الصػػكرة، كيقػػرب المثػػاؿ، كيؤكػػد عمػػى أىميػػة النػػزكؿ إلػػى المػػؤمنيف عامػػة كالضػػعفاء 
كالمسػػاكيف خاصػػة، ألنيػػـ سػػبب النصػػر كالػػرزؽ، كبػػذلؾ يحقػػق المػػرء إيمانػػو، كيثبػػت يقينػػو، كدأب صػػحابة 

نيػػـ ال يتػػأففكف كال يسػػتكبركف فػػي مجالسػػة الفقػػراء كالمسػػاكيف حتػػى الػػذيف فػػييـ العاىػػات أ رسػػكؿ هللا 
                                                           

 (.10738( ح )431/ ص16أحمد، مسند أحمد، مسند أبي ىريرة )ج (1)
َثَناسند الحديث:                ثُ  َمْيُمكٍف، ْبفَ  َعْمَرك َسِمْعتُ : َقاؿَ  َبْمٍج، َأِبي َعفْ  ُشْعَبُة، َأْخَبَرَنا َداُكَد، ْبفُ  ُسَمْيَمافُ  َحدَّ  َعفْ  ُيَحدِّ

 ُىَرْيَرَة. َأِبي
( ، 7405( ح )168/ ص4(، )ج3( ح )3/ ص1: أخرجػػػػػػو الحػػػػػػاكـ فػػػػػػي "مسػػػػػػتدركو" )جتخػػػػػػريج الحػػػػػػديث             

/ 17( ، ك)ج9609( ح )79/ ص17(، كالبػػػػػػزار فػػػػػػي "مسػػػػػػنده" )ج2617( ح )235/ ص4كالطيالسػػػػػػي فػػػػػػي "مسػػػػػػنده" )ج
سػميـ بػو  ( مػف طريػق يحيػى بػف أبػي3796( ح )407/ ص9(، كالطحاكؼ فػي "شػرح مشػكل اآلثػار" )ج9610( ح )80ص
 .(بألفاظ متقاربة)

قػاؿ الحػاكـ: َىػَذا . حجػر ابػف قػاؿ كمػا صػدكؽ  سػميـ أبػي بػف يحيػى فيػو ألف، حسػف إسناده الحكـ عمى اإلسناد:            
ـْ ُيَخرَِّجاُه.َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ   (.625انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص  ْسَناِد َكَل

 (.370/ ص7أبك نعيـ، حمية األكلياء )ج (2)
ىك بكر بف عبد هللا المزني، أبك عبد هللا البصرؼ، ثقة ثبت جميل، مف الثالثة، مات سنة ست كمائة، ركػ لو الجماعة.  (3)

 (.127انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص 
 (.528/ ص1أحمد بف حنبل، الزىد )ج (4)
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        :  َقػػػػاؿَ «   ِبَمْجػػػػُذكـٍ  َتْمػػػػَزؽُ  : » َلػػػػوُ  َفُقْمػػػػت ، َمْجػػػػُذكـٌ  َعبَّػػػػاسٍ  ِبػػػػاْبفِ  َلػػػػِزؽَ :  َقػػػػاؿَ  ، ِعْكِرَمػػػػةَ  كاألمػػػػراض، فَعػػػػفْ 
ػػػي َخْيػػػرٌ  َفَمَعمَّػػػوُ  َفػػػاْمِض، » ، كىػػػذا مػػػف التكاضػػػع الػػػذؼ يجمػػػب المحبػػػة لمضػػػعفاء كالمكمػػػكميف، (1) «َكِمْنػػػؾ  ِمنِّ

كيبعػػث فػػي نفكسػػيـ الطمأنينػػة كاليقػػيف، كيجعػػل مػػنيـ معػػاكؿ بنػػاء، كصػػناع معػػركؼ، كيعظػػـ فػػي المجتمػػع 
: َقػاؿَ  ،، عػف النبػي ُعَمػَر  صكرة البػر كاإلحسػاف، فضػبًل عػف رفعػة صػاحبو فػي الػدنيا كاآلخػرة، فَعػفْ 

 َرَفْعُتػوُ  اأْلَْرِض، ِإَلػى َوَأْدَناَىػا اأْلَْرِض، ِإَلػى َكفِّػوِ  َبػاِطفَ  َيِزيػدُ  َوَجَعػلَ  َىَكػَذا، ِلػي َتَواَضػعَ  َمفْ  »: َّللاَُّ  َيُقػكؿُ 
ػػَماِء، ِإَلػػى َكفِّػػوِ  َبػػاِطفَ  َوَجَعػػلَ  َىَكػػَذا، ػػَماءِ  َنْحػػوَ  َوَرَفَعَيػػا السَّ ، ألف التكاضػػع دليػػٌل عمػػى إجػػبلِؿ العبػػد (2) «السَّ

ف مف التكاضع لمضػعفاء كالمكمػكميف لخالقو؛  فيك نابع مف قمب خالص نقي متجرد مف كل أىكاء النفس، كا 
مجالستيـ، كالحديث إلييـ، كالسبلـ عمييـ، كمساندتيـ، كتسميتيـ، كىذا مما يصعب عمى النفػكس كىػك مػف 

 مصػمحة مػف تعػالى عمػـ كلمػا فييػا، إيػاه طػاعتيـ كيػف لينظػر المػؤمنيف، عبػاده بيا هللا امتحف التي المحف
 قسػـ بمػا كرضػكا كالمفػاخرة المباىػاة تعػب مػف أخػراىـ، كبػو يسػتريحكا كآجػل دنياىـ عاجل في ذلؾ في خمقو
 .(3)كالشح  الحسد كارتفاع البيف ذات صبلح فيو ليـ ككاف ليـ،
 

نيا في والرِّفعة األجر تحصيل: الرابع المطمب  .واآلخرة الدُّ
كاآلخرة ىي رضكاف هللا تعالى، كذلؾ باتباع أكامره، كاجتناب نكاىيو، حتػى إف غاية الكجكد في الدنيا       

 َماِلػؾٍ  َأِبػي يرتفع الناس بذلؾ الدرجات العميا فػي الػدنيا كاآلخػرة، كينجػكف فػي اآلخػرة مػف عػذاب النػار، فَعػفْ 
، كذلؾ (4) «ُموِبُقَيا َأوْ  َفُمْعِتُقَيا َنْفَسوُ  َفَباِيعٌ  َيْغُدو النَّاسِ  .. ُكلُّ  »: هللِا  َرُسكؿُ  َقاؿَ : ، َقاؿَ  اأْلَْشَعِرؼِّ 

مف ثمرات مكاساة الضعفاء كالمكمكميف، الػذيف يتعػاظـ أجػرىـ مػا دامػكا فػي ببلئيػـ صػابريف؛ فُتخفػف عػنيـ 
آالميػـ، كُتسػمي ىمػكميـ، ليتحقػق مفيػكـ المكاسػاة، كتحصػل النجػاة كالرفعػة بػذلؾ يػكـ القيامػة، التػي تتجمػى 

ال يجػد مػا يأكمػو، ككػـ مػف ميمػػكـ ال  عنػدما يشػعر اإلنسػاف بغيػره مػف الضػعفاء كالمكمػكميف. فكػـ مػف فقيػر
                                                           

 (.26400( ح )311/ ص5يبة )جابف أبي شيبة، مصنف ابف أبي ش (1)
َثَناسند الحديث:              َثَنا: َقاؿَ  َبْكرٍ  َأُبك َحدَّ ، ُبَكْيػرٍ  ْبفِ  َمْرُزكؽِ  َعفْ  ُسْفَياَف، َعفْ  َكِكيٌع، َحدَّ  اْبػفَ  َأفَّ : ِعْكِرَمػةَ  َعػفْ  التَّْيِمػيِّ

 .َعبَّاسٍ 
 : إسناده صحيح.الحكـ عمى اإلسناد           

 (. 309( ح )399/ ص1أحمد، مسند أحمد، أكؿ مسند عمر بف الخطاب، )ج (2)
َثَناسند الحديث:             ٍد، ْبفُ  َعاِصـُ  َأْخَبَرَنا َيِزيُد، َحدَّ   َرَفَعُو. ِإالَّ  أَْعَمُموُ  اَل : َقاؿَ  ُعَمرَ  َعفْ  ُعَمَر، اْبفِ  َعفِ  َأِبيِو، َعفْ  ُمَحمَّ

(، مػف طريػق 278/ ص1( كالبػزار فػي مسػنده )ج167/ ص1أخرجو أبك يعمى في "مسنده" )ج تخريج الحديث:            
 دمحم بف المثنى، بو )بألفاظ متقاربة(.

نػػي كقػػاؿ الييثمػػي: كرجػػاؿ أحمػػد كالبػػزار رجػػاؿ الصػػحيح كفػػي إسػػناد الطبرا .إسػػناده صػػحيحالحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:           
 .( 82/ ص8)ج الزكائد كمنبع الفكائد:مجمع  .سعيد بف سبلـ العطار كىك كذاب

 (.213/ ص10انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ )ج (3)
 (.223( ح )203/ ص1مسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاِب الطََّياَرِة، َباُب َفْضِل اْلُكُضكِء، )ج (4)
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يعمػػـ ىػػذه المفػػاىيـ لصػػحابتو، كيعػػيش معيػػـ عيشػػة الفقػػراء  يجػػد مػػف يخفػػف عنػػو، كلػػذلؾ كػػاف النبػػي 
كالمسػػاكيف، كيرسػػخ ليػػػـ مفيػػـك الغنػػى الحقيقػػػي، كأف الفقػػر الحقيقػػي لػػػيس فقػػر الػػزاد كالمػػػاؿ، بػػل إف الفقػػػر 

 َكُىػػػكَ   هللاِ  َرُسػػػكؿِ  َعَمػػػى ، قػػػاؿ: .. َفػػػَدَخْمتُ ف عمػػػرالحقيقػػػي ىػػػك فقػػػر الػػػديف كاألخػػػبلؽ كالمشػػػاعر، فعػػػ
َذا َغْيػػُرُه، َعَمْيػػوِ  َكَلػػػْيَس  ِإَزاَرهُ  َعَمْيػػوِ  َفػػػَأْدَنى َفَجَمْسػػُت، َحِصػػػيٍر، َعَمػػى ُمْضػػَطِجعٌ   َجْنِبػػػِو، ِفػػي َأثَّػػػرَ  َقػػدْ  اْلَحِصػػػيرُ  َكاِ 
ػاِع، َنْحػكَ  َشػِعيرٍ  ِمػفْ  ِبَقْبَضػةٍ  َأَنػا َفػِإَذا ، هللاِ  َرُسكؿِ  ِخَزاَنةِ  ِفي ِبَبَصِرؼ  َفَنَظْرتُ   َناِحَيػةِ  ِفػي َقَرًظػا َكِمْثِمَيػا الصَّ
َذا اْلُغْرَفِة،  َكَمػا هللِا، َنِبػيَّ  َيػا: ُقْمػتُ  «اْلَخطَّػاِب  اْبػفَ  َيػا ُيْبِكيػؾَ  َما »: َقاؿَ  َعْيَناَؼ، َفاْبَتَدَرْت : َقاؿَ  ُمَعمٌَّق، َأِفيقٌ  َكاِ 

 َكِكْسػَرػ  َقْيَصػرُ  َكَذاؾَ  َأَرػ، َمػا ِإالَّ  ِفيَيػا َأَرػ  اَل  ِخَزاَنتُػؾَ  َكَىػِذهِ  َجْنِبػَؾ، ِفػي َأثَّػرَ  َقػدْ  اْلَحِصػيرُ  َكَىَذا َأْبِكي اَل  ِلي
 َأفْ  َتْرَضػى َأاَل  اْلَخطَّػاِب، اْبفَ  َيا »: َفَقاؿَ  ِخَزاَنُتَؾ، َكَىِذهِ  َكَصْفَكُتُو، ، هللاِ  َرُسكؿُ  َكَأْنتَ  َكاأْلَْنَياِر، الثَِّمارِ  ِفي

ْنَيا   َوَلُيـُ  اآْلِخَرةُ  َلَنا َتُكوفَ  ، كىذا الػذؼ يرنػك لػو كػل مسػمـ، كىػك مػا كػاف يرسػخو النبػي (1)َبَمى : ُقْمتُ  ،«الدُّ
  لصػػحابتو الكػػراـ، فضػػبًل عػػف أف ذلػػؾ سػػبيٌل إلػػى نشػػر السػػعادة بػػيف أفػػراد المجتمػػع، كتعميػػق ألكاصػػر

بالكبلـ الجميػل، أك المشػاعر الرقراقػة يرجػك بػذلؾ كجػو هللا كالػدار اآلخػرة، المحبة كالمكدة بيف الناس، سكاء 
ػػْيُر  َلَيػػا َكَيِطيػػبُ  اْلَمْحُبػػكِب، ِبػػبَلدِ  ِإَلػػى اْلُقُمػػكبَ  الػػذؼ َيْحػػُدك كىػػي الَحػػادؼ ، كعميػػو فػػإف مكاسػػاة الضػػعفاء (2)السَّ

؛ تحققػت أسػمى قيميػػا، كنفػذت إلػى القمػػكب نفػكذًا سػػريعًا، كالمكمػكميف إذا مػا كانػػت الغايػة فييػا كجػػو هللا 
ككانػػػت األلفػػػة حاصػػػمة، كعمػػػت الرحمػػػة بػػػيف النػػػاس، كتحققػػػت رفعػػػة الفقػػػراء كالمكمػػػكميف، كارتفػػػع أصػػػحاب 

ٹ  چ : المكاسػػاة فػػي نظػػرىـ كنظػػر النػػاس، فضػػبًل عػػف رفعػػتيـ عنػػد هللا، فكػػاف الجػػزاء منػػو ليػػـ كمػػا قػػاؿ 

  ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ       

 ، كىذا نعـ الجزاء، كخير الكرامة.[ 9-12 اإلنساف:] چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
 

 .الفضيمة تحصيل: الخامس المطمب
الفضػػيمة كممػػة جامعػػة، يكمػػف مضػػمكنيا فػػي نقػػاء الػػنفس كسػػمكىا إلػػى أعمػػى درجاتيػػا، كلػػيف القمػػب        

، يدفع إلى اإلقباؿ عمى الطاعات، كاإلدبار عف المعاصي؛ فيزرع فيو كل معػاني الرحمػة كخضكعو  
ْرَداء أبػػي كالرأفػػة لممػػؤمنيف، كتتحقػػق فيػػو مكاسػػاة الضػػعفاء المكمػػكميف، فقػػد كرد عػػف  أنػػو َكتَػػَب ِإَلػػى  الػػدَّ

 ِبػِو، َكاْلُطػْف  ِبَرْأِسػِو، َكاْمَسػحْ  ِمْنػَؾ، اْلَيِتػيـَ  َأْدفِ  َأِخػي .. َكَيػا» :، ككػاف ممػا كتػب أنػو قػاؿَسْمَماَف الفارسػي 
 فػي المجتمعػات يتبمػد القمػب أف ، كذلػؾ(3) « َحاَجتَػَؾ .. َكتُػْدِرؾُ  َقْمَبػَؾ، ُيَمػيِّفُ  َذِلػؾَ  َفػِإفَّ  َطَعاِمػَؾ، ِمفْ  َكَأْطِعْموُ 

                                                           

ْف َتَظػػاَىَرا مسػػمـ، صػػحيح مسػػمـ،  (1) َسػػاِء، َكَتْخِييػػِرِىفَّ َكَقْكِلػػِو َتَعػػاَلى: َُكاِ  يػػبَلِء، َكاْعِتػػَزاِؿ النِّ َعَمْيػػِو{ ِكتَػػاُب الطَّػػبَلِؽ، َبػػاٌب ِفػػي اإْلِ
 (. 1479( ح )1105/ ص2[، )ج4]التحريـ: 

 (.36/ ص2ابف القيـ، مدارج السالكيف )ج (2)
 (.10174( ح )195/ ص13البييقي، شعب اإليماف )ج (3)
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 البػاىرة، كنعميػا آفاقيا الزاىػرة، غير الحياة مف ترػ  ال كىى كتمسى تصبح كالتي الدائـ، بالمرح تضج التي
 بصػػائرىـ، كتطمػػس تغمػػف أفئػػدتيـ، ليػػـ ُتيسػػر التػػي الممػػذات ألف الجمػػاىير، آلالـ يتنكػػركف  إنمػػا كالمترفػػكف 

 النبيمػػة األفئػػدة يرزقػػكف  إنمػػا المحػػزكف، كالنػػاس كحػػزف  ـ،المتػػأل كألػػـ المحتػػاج، بحاجػػة يشػػعركف  تجعميػػـ فػػبل
، عندئػػػذ (1)كالضػػػراء  السػػػراء مػػس المختمفػػػة، كيبمػػػكف  الحيػػاة أحػػػكاؿ فػػػي ينقمبػػكف  المرىفػػػة، عنػػػدما كالمشػػاعر

تتحقق عندىـ فضيمة الركح كالػنفس، كيػرؽ القمػب إلػى الضػعفاء كالمكمػكميف كالبائسػيف، كىػذا مػا عممنػا إيػاه 
 َكػبلَّ  : »َخِديَجػةُ  كقد كاف سيد الفضيمة كنبييا، قبػل كبعػد مبعثػو بشػيادة النػاس جميعػًا، حتػى َقاَلػْت  نبينا 
، َلَتِصػلُ  ِإنَّػؾَ  َأَبػًدا، َّللاَُّ  ُيْخِزيػؾَ  َمػا َكَّللاَِّ  ـَ ، َكَتْحِمػػلُ  الػرَِّح ، َكَتْكِسػبُ  الَكػلَّ ػْيَف، َكَتْقػِرؼ  الَمْعػُدكـَ  َعَمػػى َكُتِعػيفُ  الضَّ
، كتمؾ مف معػالـ الفضػيمة التػي تػزرع فػي الػنفس التكاضػع كالمحبػة كالشػفقة عمػى النػاس، (2) «الَحقِّ  َنَكاِئبِ 

 كال عّياب كال فحاش كال صّخاب كال غميع كال بفعٍّ  ليس الجانب ليف الخمق، سيل البشر، دائـ كقد كاف 
 كالمسػػاكيف كالبائسػػيف، كعػػف ، سػػيَّما مػػع الضػػعفاء(3)راجيػػو  منػػو يػػؤيس كال يشػػتيي، ال عّمػػا مشػػاح يتغافػػل

 إال بيتػػو أىػػل كال أصػػحابو مػػف أحػػد دعػػاه مػػا ، هللا رسػكؿ مػػف خمًقػػا أحسػػف أحػػد كػػاف مػػا : »قالػػت عائشػة
 ِإالَّ  َرآِنػػي َكاَل  َأْسػػَمْمتُ  ُمْنػػذُ  هللِا  َرُسػػكؿُ  َحَجَبِنػػي َمػػا : »هللا  عبػػد بػػف جريػػر كقػػاؿ ،(4) ««لبيػػؾ»  :قػػاؿ

 فػي كأسػكنيـ تكاضػًعا، النػاس أشد الجنائز، كيشيد المرضى، كيعكد الكليمة، يجيب ، ككاف (5) «َضِحؾَ 
 كيؤاكػػل الفقػػراء، يجػػالس الػػدنيا، أمػػر مػػف شػػيء ييكلػػو ال بػػًرا، كأحسػػنيـ إطالػػة، غيػػر فػػي كأبمغيػػـ كبػػر، غيػػر

، فػػتمكـ مػػف أبجػػديات (6) .لممكػػو ممًكػػا ينػػأػ كال كزمانتػػو، مسػػكيًنا لفقػػره يحتقػػر كال المعػػذرة، كيقبػػل المسػػاكيف،
كجعمكىػػا دسػػتكرًا سػػادكا بػػو األمػػـ، كحفظػػكا بيػػا حػػق  الفضػػيمة التػػي أخػػذىا الصػػحابة عػػف رسػػكؿ هللا 

                                                                                                                                                                                     

 َنػا َنْجػَدَة، ْبػفُ  َأْحَمػدُ  َنػا َخِميَرَكْيػِو، ْبػفُ  اْلَفْضػلِ  َأُبػك َنػا َقتَػاَدَة، ْبػفِ  اْلَعِزيػزِ  َعْبػدِ  ْبػفُ  َنْصػرِ  َأُبػك َأْخَبَرَناسند الحديث:  =           
َثِني َعيَّػاٍش، ْبفُ  ِإْسَماِعيلُ  َنا َمْنُصكٍر، ْبفُ  َسِعيدُ  ػدُ  َحػدَّ ، ِمْقػَداـٍ  ْبػفُ  ُمَحمَّ ػَغاِنيُّ ػدِ  َعػفْ  الصَّ ْرَداءِ  َأُبػك َكتَػبَ : َقػاؿَ  َكاِسػٍع، ْبػفِ  ُمَحمَّ  الػدَّ
 َسْمَماَف. ِإَلى

: إسناده حسف، ألف فيػو أبػا نصػر بػف عبػدالعزيز صػالح ثقػة مشػيكر، كمػا قػاؿ عبػد الغػافر الحكـ عمى اإلسناد             
كفيو إسماعيل بف عياش صدكؽ، كقد ركػ إسماعيل فػي ىػذا اإلسػناد عػف دمحم بػف مقػداـ كىػك مػف أىػل بمػده. كىػذا  الفارسي،

(، النحػػاؿ، 109الحػػديث لػػو حكػػـ المرفػػكع، كقػػد كردت ركايػػات ضػػعيفة مرفكعػػة. انظػػر: ابػػف حجػػر، تقريػػب التيػػذيب، )ص 
 (.369/ ص1إتحاؼ المرتقي )ج

 (.75/ ص1دمحم الغزالي، خمق المسمـ )ج (1)
ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ  (2) ( 7/ ص1ـَ ، )جالبخارؼ، صحيح البخارؼ، َباُب َبْدِء الَكْحِي، َكْيَف َكاَف َبْدُء الَكْحِي ِإَلى َرُسكِؿ َّللاَّ
 (.3ح )
 (.199/ ص1الترمذؼ، الشمائل الدمحمية )ج (3)
 (.2( ح )75/ ص1خبلؽ النبي )جأبك الشيخ األصبياني، أ (4)
، َباُب ِمْف َفَضاِئِل َجِريِر ْبِف َعْبِد هللاِ  (5) ـْ َحاَبِة َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُي  َرِضَي البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب َفَضاِئِل الصَّ

 (.2475( ح )1925/ ص4هللُا َتَعاَلى َعْنُو، )ج
 (.146/ ص7ابف ىبيرة، اإلفصاح عف معاني الصحاح )ج(6) 
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الضعيف، كرحمكا بيا المسكيف، كسمُّكا فييا المكمكـ، كانتشرت في الببلد الرحمة كالعدؿ، كصار الناس أمػة 
 كاحدة، فحفع هللا الديف، كأقاـ الشريعة.
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: أىـ األسباب التي تمنع النَّاس ثانيالمبحث ال
 مف المواساة.
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 .أىـ األسباب التي تمنع النَّاس مف المواساة: ثانيالمبحث ال
ىناؾ أسباب تمنع الناس مف تحقيق معاني المكاساة بينيـ، مف مساندة لمضعفاء، كتسمية لممصابيف،       

عف المكمكميف، كمؤازرة لمبائسيف؛ فيمنعكا عف أنفسيـ أبكابًا كبيرة مف األجر كالثكاب، كيحدث في كتخفيف 
قمكبيـ قسكة تجاه الضعفاء كالمكمكميف، مف شأنيا أف تحدث شرخا كبيرا في العبلقػات االجتماعيػة، كيكػكف 

  يحمد عقباىا.ذلؾ سببًا في التفرقة المجتمعية، كالتمييز العنصرؼ، كيتسبب ذلؾ في أمكر ال
 

 .الجيل بفضيمة المواساة وقيمتياالمطمب األوؿ: 
إف أكثػػر مػػا يمنػػع النػػاس عػػف الخيػػر ىػػك الجيػػل مػػنيـ بحقيقتػػو كقيمتػػو الكبيػػرة عنػػد هللا، فيمنعػػكا عػػف      

أنفسػيـ ثػكاب ىػذا الخيػر، كلػذلؾ فػػإف أىػل العمػـ ىػـ أسػرع النػاس إدراكػػًا ليػذا الخيػر؛ إذ يترجمػكه إلػى أفعػػاؿ 
عمػى ر مكاسػاة الضػعفاء كالمكمػكميف، فتزيد في إيمانيـ كترفع مف درجاتيـ في الدنيا كاآلخرة، كمف ىذا الخيػ

، فحقيقتيػػػػا قائمػػػػة عمػػػػى اإلحسػػػػاس بمشػػػػاعر اآلخػػػػريف، كجبػػػػر خػػػػكاطر قػػػػدر اإليمػػػػاف تكػػػػكف ىػػػػذه المكاسػػػػاة
هللا  إلػػى األعمػػاؿ أحػػبّ  المحػػزكنيف، كىػػذه قػػيـ جميمػػة ترفػػع صػػاحبيا المنػػازؿ العاليػػة يػػـك القيامػػة، كىػػي مػػف

مسػػاكيف، ثػػـ تحبػػب الخمػػق لبعضػػيـ الػػبعض، كىػػي بمقػػاـ ، ألنيػػا تػػكرث حػػب هللا فػػي قمػػكب الضػػعفاء كال
 َلػْيَس  »: َقػاؿَ   َّللاَِّ  َرُسكؿَ  ، َأفَّ َذرٍّ  َأِبي الصدقة التي تطفئ غضب هللا، كما يطفئ الماء النار، فَعفْ 

ـ   ُكػلِّ  ِفػي َصػَدَقةٌ  َعَمْيَيا ِإالَّ  آَدـَ  بف نفس ِمفْ  ػْمُس  ِفيػوِ  َطَمَعػْت  َيػْو  َلَنػا َأْيػفَ  َوِمػفْ  ّللاَِّ، َرُسػوؿَ  َيػا: ِقيػلَ ". الشَّ
ؽُ  َصػػَدَقةٌ   َواأْلَْمػػرُ  َوالتَّْيِميػػُل، َوالتَّْكِبيػػُر، َوالتَّْحِميػػُد، التَّْسػػِبيُ ،: َلَكِثيػػَرةٌ  اْلَخْيػػرِ  َأْبػػَوابَ  ِإفَّ : "َفَقػػاؿَ  ِبَيػػا  َنَتَصػػدَّ

َـّ، َوُتْسػػِمعُ  الطَِّريػػِق، َعػػفِ  اأْلََذى َوُتِمػػيطُ  اْلُمْنَكػػِر، َعػػفِ  َوالنَّْيػػيُ  ِبػػاْلَمْعُروِؼ،  َوُتػػِدؿُّ  اأْلَْعَمػػى، َوَتْيػػِدي اأْلََصػػ
ةِ  َوَتْسَعى َحاَجِتِو، َعَمى اْلُمْسَتِدؿَّ  ةِ  َوَتْحِملُ  اْلُمْسَتِغيِث، المَّْيَفافِ  َمعَ  َساَقْيؾَ  ِبِشدَّ ػِعيِف، َمػعَ  ِذَراَعْيػؾَ  ِبِشدَّ  الضَّ
 َعَمػػى ِبالمَّْيػػلِ  اْلُخْبػػزَ  َيْحِمػػلُ  الػػذؼ َكػػافَ  ُحَسػػْيفٍ  ْبػػفَ  ، كرحػػـ هللا َعِمػػيَّ (1) «َنْفِسػػؾَ  َعَمػػى ِمْنػػؾَ  َصػػَدَقةٌ  ُكمُّػػوُ  َفَيػػَذا
ػَدَقةَ  ِإفَّ  : »َكَيُقػكؿُ  المَّْيػلِ  ُظْمَمػةِ  ِفػي اْلَمَساِكيفَ  ِبوِ  َيْتَبعُ  َظْيِرِه، ، (2) «الػرَّبِّ  َغَضػبَ  ُتْطِفػئُ  المَّْيػلِ  ُظْمَمػةِ  ِفػي الصَّ

                                                           

ػَدَقِة ِلَباِذِلَيػا، )ج (1) ـَ الصَّ ـِ اْلَمػاِؿ َمَقػا ( ح 171/ ص8ابف حباف،  صحيح ابف حباف، َفْصػُل ِذْكػِر اْلِخَصػاِؿ الَِّتػي َتُقػكـُ ِلُمْعػِد
(3377 .) 

ـٍ، اْبفُ  َأْخَبَرَناسند الحديث:                َثَنا َسْم َثَنا َحْرَمَمُة، َحدَّ  َأِبػي ْبػفَ  َسػِعيدَ  َأفَّ  اْلَحػاِرِث، ْبػفُ  َعْمػُرك َأْخَبَرِنػي َكْىػٍب، اْبػفُ  َحدَّ
َثُو، ِىبَلؿٍ  ، َسِعيدٍ  َأِبي َعفْ  َحدَّ  .َذرٍّ  َأِبي َعفْ  اْلَمْيِرؼُّ

(، مػػػف طريػػػق أبػػػي الحسػػػف 7212( ح )91/ ص10: أخرجػػػو البييقػػػي فػػػي شػػػعب اإليمػػػاف )جتخػػػريج الحػػػديث             
 يكسف بف يعقكب، عف أحمد بف عيسى، بو )بألفاظ متفاربة(.المقرؼ، عف الحسف بف دمحم، عف 

/ 4إسػػػناده حسػػػف، ألف حرممػػػة بػػػف يحيػػػى صػػػدكؽ. انظػػػر: إكمػػػاؿ تيػػػذيب الكمػػػاؿ )ج الحكػػػـ عمػػػى اإلسػػػناد:             
 (. 372/ ص1(، تيذيب التيذيب )ج156(، تقريب التيذيب )ص253ص/2جالكاشف: ) (،34ص
 (.927( ح )137/ ص1ابف زنجكيو، األمكاؿ )ج (2)
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ػػا آثَػػاًرا ِبَظْيػػِرهِ  َكَجػػُدكا فممػػا َمػػاتَ  ـَ  كػػاف رسػػكؿ هللا قػػد ك  .(1)ِلْمَمَسػػاِكيِف  ِبالمَّْيػػلِ  اْلُجػػْربَ  َيْحِمػػلُ  َكػػافَ  ِممَّ أعظػػ
ھ  ھ  چ فيػػػو:  ، كقػػػد ضػػػرب المثػػػل األعمػػػى فػػػي ذلػػػؾ حتػػػى قػػػاؿ هللا النػػػاس مكاسػػػاة ألصػػػحابو

التكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ] چۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸  ﮹  ے  ے  ۓ
ـَ قيمػػَة المكاسػػاة فػػي قمػػكب أصػػحابو، حتػػى رحػػـ القػػكؼ مػػنيـ الضػػعيف، كآكػ اآلمػػف [128 ، فيػػك الػػذؼ عظَّػػ

َـّ األمػف أرجػاء الػببلد، كلعمػرؼ  الطريد، كجبر المعافى خػكاطر المبتمػى، فانتشػرت الرحمػة فػي المجتمػع، كعػ
عمػكا الػدنيا تشػغميـ عػف ىػذا لك عمـ الناس ىذه القيـ العظيمة في المكاساة ما ترككىا أك غفمػكا عنيػا، كمػا ج

ٱ  ٻ  چ : الفضػل الكبيػػر، سػػيما كأف الػدنيا ىػػي السػػبب األسػاس فػػي فقػػداف ىػذه القػػيـ، كقػػد قػػاؿ هللا 

، كيػػػف ال  كقػػػد ُجمعػػػت لمػػػدنيا األمػػػكاؿ حتػػػى ُنسػػػي [-1617: األعمػػػى] چپ  پٻ  ٻ  ٻ  پ  
اىرة حتػػػػى أُغفػػػػل حػػػػق البائسػػػػيف حػػػػع الفقػػػػراء كالمسػػػػاكيف، كُركبػػػػت المراكػػػػب الفارىػػػػة، كُشػػػػيدت القصػػػػكر البػػػػ

المشرديف، كنظر المعػافى فييػا إلػى المبتمػى فػازدرػ نعمػة هللا عميػو، كىػذا مػف أكبػر الجيػل، كأعظػـ الظمػـ، 
ِ بف مسعكد  َعْبدِ  فَعفْ  ْنَيا: ، َقاؿَ َّللاَّ  َعْقلَ  اَل  َمفْ  َيْجَمعُ  َكَلَيا َلُو، َماؿَ  اَل  َمفْ  َكَماؿُ  َلُو، َدارَ  اَل  َمفْ  َدارُ  "الدُّ
، فػػإذا سػػخر ىػػذا المػػاؿ فػػي نصػػرة المظمػػكميف كا غاثػػة المميػػكفيف، كمكاسػػاة المكمػػكميف، كػػاف لػػو نػػكرًا (2) " َلػػوُ 

 كبركة كبصيرة كنجاة لو في الدنيا كاآلخرة.  
 .اآلخريف بشعور اإلحساس عدـ: الثاني المطمب
إف اإليمػػػاف يقتضػػػي أف يتحمػػػى صػػػاحبو بصػػػفات الرحمػػػة كالرفػػػق كاأللفػػػة تجػػػاه المسػػػمميف، كالمػػػؤمف       

صاحب اإلحساس المرىف، كالقمب النقي، يفرح لفرح المسمميف، كيحزف لحػزنيـ، يراعػي مشػاعرىـ، كيحفػع 
ىـ، كىذا مدخل عظيـ مف مػداخل المكاسػاة، كالتغافػل عنػو يحػدث ثممػة فػي القمػب، كليػذا كػ  اف النبػي ُكدَّ

 َعَمػى اْسػَتْأَذفَ  َرُجػبًل  َأفَّ : َعاِئَشػةَ  كىك صاحب اإلحساس المرىف، كالقمب النقي، يراعي مشاعر الناس، فَعفْ 
 َكْجِيػوِ  ِفػي  النَِّبػيُّ  َتَطمَّػقَ  َجَمَس  َفَممَّا «الَعِشيَرةِ  اْبفُ  َوِبْئَس  الَعِشيَرِة، َأُخو ِبْئَس  »: َقاؿَ  َرآهُ  َفَممَّا ، النَِّبيِّ 

ػػا ِإَلْيػػِو، َكاْنَبَسػػطَ  ِ، َرُسػػكؿَ  َيػػا: َعاِئَشػػةُ  َلػػوُ  َقاَلػػْت  الرَُّجػػلُ  اْنَطَمػػقَ  َفَممَّ َـّ  َكَكػػَذا، َكػػَذا َلػػوُ  ُقْمػػتَ  الرَُّجػػلَ  َرَأْيػػتَ  ِحػػيفَ  َّللاَّ  ثُػػ
ِ  َرُسػكؿُ  َفَقاؿَ  ِإَلْيِو  َكاْنَبَسْطتَ  َكْجِيوِ  ِفي َتَطمَّْقتَ  اًشا، َعِيْدِتِني َمَتى َعاِئَشُة، َيا »: َّللاَّ  النَّػاسِ  َشػرَّ  ِإفَّ  َفحَّ
بػف العيينػة  ، كمػا كػاف انبسػاط كجػو النبػي  (3) «َشّرِهِ  اتَِّقاءَ  النَّاُس  َتَرَكوُ  َمفْ  الِقَياَمةِ  َيْوـَ  َمْنِزَلةً  ّللاَِّ  ِعْندَ 

                                                           

 (.928( ح )306/ ص1أحمد بف حنبل، الزىد )ج (1)
(. كقد ركاه مرفكعًا في مسػنده أحمػد مػف حػديث عائشػة بنػت أبػي بكػر 883( ح )132/ ص1أحمد بف حنبل، الزىد )ج (2)
 (. 24419( ح )480/ ص40)ج

َثَناسند الحديث:           ِ، َعْبدُ  َحدَّ َثَنا َّللاَّ َثَنا َأِبي، َحدَّ  ِمْغَكٍؿ. ْبفِ  َماِلؾِ  َعفْ  ُنَمْيٍر، ْبفُ  َّللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ
 إسناد الحديث صحيح.الحكـ عمى اإلسناد:         

ـْ َيُكِف النَِّبيُّ »البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اأَلَدِب، َباُب  (3) ًشا َل  (.6032( ح )13ص/ 8)ج«، َفاِحًشا َكاَل ُمَتَفحِّ
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، كىذا مػف مراعػاة (1)إال ليتألف قمبو كقمكب قكمو إلى اإلسبلـ، مع أنو يعمـ حالو كصفاتو  بدر الفزارؼ 
عنػدما طمػب مػف النبػي أف يجعمػو مػف السػبعيف ألػف الػذيف  حاؿ المخاطبيف. كفي قصة حديث عكاشة 

 هللِا، َنِبيَّ  َيا: َفَقاؿَ  ٌل،َرجُ  َفَقاـَ : َقاؿَ  ،«ِمْنُيـْ  َأْنتَ  » يدخمكف الجنة مف غير حساب كال عذاب فقاؿ النبي 
، َيْجَعَمِني َأفْ  هللاَ  اْدعُ  ـْ اَشةُ  ِبَيا َسَبَقؾَ  »: َقاؿَ  ِمْنُي  َلػـْ  الثَّاِني الرَُّجل ِإفَّ  ِقيلَ :  ِعَياض اْلَقاِضي ، َقاؿَ (2) «ُعكَّ
النَِّبػّي  َفَأَجاَبػوُ  ُمَناِفًقػا َكػافَ  َبػلْ :  َكِقيػلَ  ، عكاشػة ِبِخػبَلؼِ  أَْىمَيػا ِبِصػَفةِ  َكػافَ  َكاَل  اْلَمْنِزَلة ِتْمؾَ  َيْسَتِحقّ  ِممَّفْ  َيُكفْ 
  ٍَيػػرَ  َكَلػػـْ  ، ُمْحَتَمػػل ِبَكػػبَلـ  َعَمْيػػوِ  َكػػافَ  ِلَمػػا ِمػػْنُيـْ  َلْسػػت ِبَأنَّػػؾ َلػػوُ  التَّْصػػِريح   ْ(3)اْلِعْشػػَرة  ُحْسػػف ِمػػف، 

ـ يعمِّػ  كالمسػاكيف خاصػة، كقػد كػاف النبػيكليػذا يجػب مراعػاة مشػاعر النػاس عامػة، كمشػاعر الضػعفاء 
أصحابو ىذه األخبلؽ، كيغػرس فػي قمػكبيـ تمػؾ المشػاعر تجػاه الضػعفاء كالمكمػكميف ليكاسػييـ كيخفػف مػف 

ػػر الفقػػراء كالمسػػاكيف بالجنػػة حتػػى تيػػدأ لػػكعتيـ مػػف ذلػػؾ الضػػيق الػػذؼ  آالميػػـ، فقػػد كػػاف  كثيػػرًا مػػا يبشِّ
 الُفَقػَراَء، َأْىِمَيػا َأْكَثػرَ  َفَرَأْيتُ  الَجنَّةِ  ِفي اطََّمْعتُ  »: َقػاؿَ  النَِّبيِّ  َعفِ  ، ْيفٍ ُحَص  ْبفِ  ِعْمَرافَ  يجدكنو، فَعفْ 

َساءَ  َأْىِمَيا َأْكَثرَ  َفَرَأْيتُ  النَّارِ  ِفي َواطََّمْعتُ  ـِ  ِمػفَ  َفاَتُيـْ  ِلَما ُمَجاَزاةً  اْلُعْقَبى ِفي اْلَعْيشِ  ُحْسفُ  ، فَمُيـْ (4) «النِّ  التَّػَنعُّ
ْنَيا ِفي  .(5)، [24: الحاقة] چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  چ :  َقاؿَ  َكَما الدُّ

ـِّ َمْكُتوـ  َعَمػى  َأفَّ النَِّبيَّ كمف صكر مراعاة اإلسبلـ لمشاعر الضعفاء كالمكمكميف"        اْسَتْخَمَف اْبَف ُأ
َتْيفِ  فُ  الذي َكافَ وىو  ، (6)كما ركػ أنػس  "اْلَمِديَنِة َمرَّ َعاِئَشػَة  َأْعَمى كما قالػت َوُىوَ  للِا  ِلَرُسوؿِ  ُيَؤذِّ

                                                           

 (.230/ ص9انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارؼ )ج (1)
ِليِل َعَمػػى ُدُخػػكِؿ َطَكاِئػػَف ِمػػَف اْلُمْسػػِمِميَف اْلَجنَّػػَة ِبَغْيػػِر ِحَسػػابٍ  (2) يَمػػاَف، َبػػاُب الػػدَّ  َكاَل َعػػَذاٍب، مسػػمـ، صػػحيح مسػػمـ، ِكتَػػاُب اإْلِ
 (.218( ح )198/ ص1)ج
 (.89/ ص3مسمـ )ج النككؼ، شرح النككؼ عمى (3)
َقاِؽ، َباُب َفْضِل الَفْقِر، )ج (4)  (.6449( ح )96/ ص8البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب الرِّ
 (. 3276/ ص8المبل القارؼ، مرقاة المفاتيح )ج (5)
ِريِر ُيَكلَّ  (6) َماَرِة َكاْلَفْيِء، َباٌب ِفي الضَّ  (. 2931( ح )131/ ص3ى، )جأبك داكد، سنف أبي داكد، ِكَتاب اْلَخَراِج َكاإْلِ

َثَنا سػػند الحػػديث:             ػػدُ  َحػػدَّ ، َّللاَِّ  َعْبػػدِ  ْبػػفُ  ُمَحمَّ ِمػػيُّ َثَنا اْلُمَخرَّ ، ْبػػفُ  الػػرَّْحَمفِ  َعْبػػدُ  َحػػدَّ َثَنا َمْيػػِدؼٍّ  َعػػفْ  اْلَقطَّػػاُف، ِعْمػػَرافُ  َحػػدَّ
 .َأَنسٍ  َعفْ  َقَتاَدَة،

( ح 349/ ص19(، كأحمػػد فػػي مسػػنده )ج595( ح )232/ ص1أيضػػًا )ج أخرجػػو أبػػي داكدتخػػريج الحػػديث:            
 .(، مف طريق ابف ميدؼ عف عمراف بف القطاف بو )بألفاظ متقاربة(12344)

 ؛ يضػػره ال كىػػذا الخػػكارج بػػرأؼ رمػي صػػدكؽ  القطػػاف عمػػراف فيػو ألف، حسػػف الحػػديث إسػػنادالحكػػـ عمػػى اإلسػػناد:           
قػػا ؿ صػػاحب عػػكف المعبػػكد العظػػيـ آبػػادؼ دمحم بػػف عمػػي: فػػي إسػػناده عمػػراف بػػف داكد القطػػاف كقػػد  .بدعتػػو إلػػى يػػدع لػػـ ألنػػو

 (، 91/ ص3)ج كاستشيد بو البخارؼ". عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد:ضعفو ابف معيف كالنسائي ككثقو عثماف بف مسمـ 
ا ُيَقػكِّ 93/ ص7كقاؿ المقدسي  في المختارة )ج " (:" َكِعْمَراُف اْلَقطَّاُف ِفيِو َكبَلـٌ . َكِرَكاَيُة اْبِف َمْيِدؼٍّ َعْنُو ِممَّ ـُ ؼ َأْمػَرُه ، َكهللُا أَْعَمػ

(، كحسػف إسػناده الشػيخ حسػيف سػميـ أسػد فػي تعميقػو عمػى مسػند أبػي يعمػى 429. انظر: ابف حجػر، تقريػب التيػذيب، )ص 
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 ، فمػـ يمنعػو عمػاه أف ُيسػتخمف عمػى المدينػة أك يصػمي كيػؤذف لمنػاس، كىػذا مػف عظػيـ أخػبلؽ النبػي (1)
 .كمراعاتو ليذه الفئة 

 َرُسػػكؿُ  َقػػاؿَ : َقػػاؿَ  ،َعبَّػػاٍس  اْبػػفِ  أف نجػػرح مشػػاعر الضػػعفاء كالمكمػػكميف، فَعػػفِ  كلقػد حػػذر النبػػي      
ػػػوَ  َمػػػفْ  َمْمُعػػػوفٌ ..  »:   هللاِ  ، ألف ىػػػذا مػػػف االحتقػػػار ليػػػؤالء الضػػػعفاء (2) « ..الطَِّريػػػِق  َعػػػفِ  َأْعَمػػػى َكمَّ

كالمكمػػػكميف، كمػػػانع كبيػػػر مػػػف مكانػػػع المكاسػػػاة، كاألصػػػل أف نأخػػػذ بيػػػد الضػػػعفاء كالمكمػػػكميف إلػػػى شػػػاطئ 
 الرحمة، كبر األماف، كطريق النجاة. 

 
 .والكبر األنفة: الثالث المطمب
 هللاِ  َعْبػدِ  ر دينػًا كيحتقػر بشػرًا، فَعػفْ إف هللا حـر الجنػة عمػى مػْف كػاف فػي قمبػو مثقػاؿ ذرة مػف كبػر؛ ينكػ     

: َرُجػلٌ  َقػاؿَ  «ِكْبػر   ِمػفْ  َذرَّة   ِمْثَقػاؿُ  َقْمِبػوِ  ِفي َكافَ  َمفْ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُ  اَل  »: َقاؿَ   النَِّبيِّ  َعفِ  ،َمْسُعكٍد  ْبفِ ا
، َبَطػرُ  اْلِكْبػرُ  اْلَجَمػاَؿ، ُيِحػبُّ  َجِميػلٌ  للاَ  ِإفَّ »: َقػاؿَ  َحَسػَنًة، َكَنْعُموُ  َحَسًنا َثْكُبوُ  َيُككفَ  َأفْ  ُيِحبُّ  الرَُّجلَ  ِإفَّ   اْلَحػقِّ

، كمػػف غمػػط النػػاس ازدرائيػػـ كاحتقػػارىـ، كأف يػػرػ عمػػكه مػػنيـ؛ فتضػػيع الحقػػكؽ، كُيظمػػـ (3) «النَّػػاسِ  َوَغْمػػطُ 
ة، السػػيما كأف النػػاس، كتنتشػػر الفرقػػة، كُيمػػتيف الضػػعفاء، فػػبل يحفػػع لبئػػيس معركفػػًا، كال تقػػاـ لمكمػػكـ كرامػػ

 َأالَ  »: َقػػاؿَ   النَِّبػػيِّ  َعػػفِ  ،الُخَزاِعػػيِّ  َكْىػػبٍ  ْبػػفِ  ىػؤالء ىػػـ أىػػل الجنػػة إذا مػػا صػػبركا كاتقػػكا، فعػػف َحاِرثَػػةَ 
، َضػِعيف   ُكػلُّ  الَجنَّػِة  ِبَأْىلِ  ُأْخِبُرُكـْ   ُعُتػلّ   ُكػلُّ  النَّػاِر  ِبَأْىػلِ  ُأْخِبػُرُكـْ  َأالَ . أَلََبػرَّهُ  ّللاَِّ  َعَمػى َأْقَسػـَ  َلػوْ  ُمَتَضػاِعف 
ذا مػػا فشػػى الكبػػر فػػي أمػػة كػػاف اليػػكاف كالصػػغار حمػػيفيـ فػػي الػػدنيا، كيػػكـ القيامػػة (4) «ُمْسػػَتْكِبر   َجػػوَّاظ   ، كا 

 الِقَياَمػةِ  َيػْوـَ  الُمَتَكبِّػُروفَ  ُيْحَشػرُ  » :َقاؿَ   النَِّبيَّ  ، َأفَّ يردكف إلى أشد العذاب، فعف عبدهللا بف عمرك 
، ُكػلِّ  ِمػفْ  الػذُّؿُّ  َيْغَشاُىـُ  الرَِّجاؿِ  ُصَورِ  ِفي الذَّرِّ  َأْمَثاؿَ  ـَ  ِفػي ِسػْجف   ِإَلػى َفُيَسػاُقوفَ  َمَكػاف   ُبػوَلَس  ُيَسػمَّى َجَيػنَّ

                                                                                                                                                                                     

(، كأمػػػا بالنسػػػبة لتػػػدليس قتػػػادة فمػػػـ يصػػػرح بالسػػػماع لكنػػػو صػػػاحب أنػػػس كمػػػا قػػػاؿ ابػػػف حجػػػر فػػػي طبقػػػات 422/ ص5)ج=
 (. 43المدلسيف )ص: 

بَلِة، َباُب َجَكاِز َأَذاِف اأْلَْعَمى ِإَذا َكاَف َمَعُو َبِصيٌر، )ج (1)  (.381( ح )287/ ص1مسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاُب الصَّ
 (.2915(،ح )84/ ص5(، )ج2913( ح )83/ ص5أحمد، مسند أحمد، مسند عبدهللا بف العباس، )ج (2)

َثَناسند الحديث:             اٌج، َحدَّ َناِد، َأِبي ْبفُ  الرَّْحَمفِ  َعْبدُ  َناَأْخَبرَ  َحجَّ  اْبفِ  َعفِ  ِعْكِرَمَة، َعفْ  َعْمٍرك، َأِبي ْبفِ  َعْمِرك َعفْ  الزِّ
 َعبَّاٍس.

(، أبك عمي بف 474( ح )205/ ص1أخرجو ابف بشراف في الجزء األكؿ مف األمالي )جتخريج الحديث:           
 )بألفاظ متقاربة(.الصكاؼ، عف عبد هللا بف أحمد، عف أبيو، بو 

إسناده حسف، ألف فيو دمحم بف إسحاؽ، كعمرك بف أبي عمرك صدكقاف. كأما تدليس ابف  الحكـ عمى اإلسناد:         
 (.425ك 467إسحاؽ فبل يضر ألنو صرح بالسماع. انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص 

ـِ  (3) يَماَف، َباُب َتْحِري  (.91( ح )93/ ص1اْلِكْبِر َكَبَياِنِو، )جمسمـ، صحيح مسمـ، ِكَتاُب اإْلِ
 (.6071( ح )20/ ص8البخارؼ، صحيح البخارؼ، ِكَتاُب اأَلَدِب، َباُب الِكْبِر، )ج (4)
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ْنَيارِ  َنارُ  َتْعُموُىـْ  ، ذلؾ أف المتكبر ال يػرػ النػاس شػيئًا، (1) «الَخَباؿِ  ِطيَنةَ  النَّارِ  َأْىلِ  ُعَصاَرةِ  ِمفْ  ُيْسَقْوفَ  اأَل
فيػػزدرييـ، فػػبل يقبػػل حقػػًا، كال يحفػػع عيػػدًا، كال ينصػػر ضػػعيفًا، كال يكاسػػي مكمكمػػًا، كالحػػق أف بصػػيرتو قػػد 
ُطمسػػت عػػف إدراؾ كاقعػػو فػػي أنػػو فقيػػر محتػػاج، كلػػذلؾ فػػإف كبػػره يمنعػػو مػػف نصػػرة الضػػعفاء كالمكمػػػكميف 

ة، كىذا كاف حػاؿ متكبػرػ مكػة؛ فقػد دفعيػـ كبػرىـ كأنفػتيـ إلػى رفػض كمكاساتيـ، ألنو فقد األخبلؽ كالمركء
جممًة كتفصيبًل، مع أنيـ يعممكف صدقو كأمانتو، ككانكا يستنكركف عميو مكاساتو المستضعفيف  ديف دمحم 

كاإلكبػػار،  بالُعجػػب ألنفسػػيـ كالنظػػر أمثػػاؿ آؿ عمػػار كغيػػرىـ، فػػأدػ بيػػـ المطػػاؼ إلػػى السػػخرية كاالحتقػػار،
 بعػيف غيػره نقػص كيػرػ  عنيػا، الرضػا بعػيف نفسػو فضػل أف المتكبر بسخريتو ىك المييف، ألنو يػرػ كالحق 

فيػػك أشػػبو بالنبػػات السػػاـ الػػذؼ يتسػػمق الشػػجر النػػافع؛  ،(2)منػػو  سػػخر لمػػا غيػػره يحتقػػر لػػـ لػػك إذ االحتقػػار،
 هللا قػاؿ كليػذا، كالبصػيرة القمب يعمي الذؼ بالجيل يصيبيـ هللا أف ذلؾ عف فيفسده، كيشكه صكرتو، فضبلً 

:  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ

گ  گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ    گڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ

يمتنعػػػكف عػػػف مكاسػػػاة البائسػػػيف  الكبػػػر أصػػػحاب نجػػػد لػػػيس غريبػػػًا أف كليػػػذا ،[146األعػػػراؼ: ] چڱ
الدنيئػػة، كلػػك عممػػكا مػػا لممكاسػػاة مػػف فضػػل كثػػكاب مػػا ترككىػػا  النفػػكس تمػػؾ عميػػو انطػػكت كالمستضػػعفيف لمػػا

 أبدًا.
 

 .اآلخريف بعادات والتَّأثر االجتماعية التَّنشئة: الرابع المطمب
إف اإلسػبلـ جػاء بأحكػاـ كقكاعػد تػػنظـ حيػاة النػاس، كتحفػع ليػـ كػػرامتيـ، كقػد سػبقو جاىميػة كػاف فييػػا      

اإلسبلـ بعضيا كحػثَّ عمييػا، كرفػض بعضػيا كحػذَّر منيػا، ككػل ذلػؾ مبنػٌي عمػى مبػدأ  عادات كتقاليد، أقرَّ 
األخػػبلؽ الكريمػػة كالطبػػاع الحسػػنة، كلػػذلؾ فػػإف التنشػػئة الخاطئػػة كالتػػأثر السػػمبي بعػػادات اآلخػػريف يػػنعكس 

                                                           

ُ َعَمْيِو كَ  (1) ِ َصمَّى َّللاَّ َقاِئِق َكاْلَكَرِع َعْف َرُسكِؿ َّللاَّ ـَ، )جسَ الترمذؼ، سنف الترمذؼ، َأْبَكاُب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َكالرَّ ح (655/ ص4مَّ
(2492.) 

َثَناسند الحديث:               ْبفِ  َعْمِرك َعفْ  َعْجبَلَف، ْبفِ  ُمَحمَّدِ  َعفْ  الُمَباَرِؾ، ْبفُ  َّللاَِّ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا: َقاؿَ  َنْصرٍ  ْبفُ  ُسَكْيدُ  َحدَّ
ِه. َعفْ  َأِبيِو، َعفْ  ُشَعْيٍب،  َجدِّ
(، مف طريق يحيى بف سعيد، بو 6677( ح )260/ ص11أخرجو أحمد في مسنده )ج تخريج الحديث:          

 )بتصرؼ يسير(.
 عف أبيو، عف شعيب، بف عمرك طريق مف كىك بالحسف، المشيكر سنده ألجلإسناده حسف : الحكـ عمى اإلسناد          

فتح البارؼ  ،كقاؿ ابف حجر، كالعيني: سند جيد، «َىَذا َحِديٌث َحَسفٌ »لترمذؼ: قاؿ عنو ا صدكؽ  دمحم بف شعيب كفيو جده،
تقريب التيذيب،  انظر: .(120/ ص23)ج (، عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ 431/ ص11)ج شرح صحيح البخارؼ 

 (.267)ص 
 (.131/ ص1السفاريني، غذاء األلباب في شرح منظكمة اآلداب )ج (2)
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مف  عمى شخصية اإلنساف، كتؤدؼ بو إلى عكاقب تؤثر عمى حياتو كمستقبمو، كمف ذلؾ المكقف االزدرائي
الضعفاء كالمكمكميف، الذؼ ييمل كيانيـ، كيمنع حقكقيـ، كيجرح مشاعرىـ؛ فيتسبب في قسكة قمبػو، كجفػاء 

كأصػحابو  النبػي  الناس عنو، كىك مػانع مػف مكانػع المكاسػاة، كليػذا عنػدما كاسػى أبػك بكػر الصػديق 
ال تراعي لمضعيف حرمة، كال  الضعفاء استنكر عميو أىل مكة ذلؾ، بل كعادكه كآذكه؛ ألنيـ نشؤكا في بيئة

تحفػػػع لمبئػػػيس كرامػػػة، فأكػػػل القػػػكؼ الضػػػعيف، كاسػػػتعبد السػػػيد المممػػػكؾ، كعنػػػدما جػػػاء اإلسػػػبلـ ليغيػػػر ىػػػذه 
ؿُ » المفاىيـ ُعكدؼ أىمو، كُأكذكا أشد اإليذاء، فعف مجاىد قاؿ:  ْسبَلـَ  َأْظَيرَ  َمفْ  َأكَّ   َّللاَِّ  َرُسػكؿُ : َسْبَعةٌ  اإْلِ

ُـّ  َكُسػَميَّةُ  َكَعمَّػارٌ  َكُصػَيْيبٌ  َكَخبَّػابٌ  ِبػبَلؿٌ كَ  َبْكػرٍ  َكَأُبك ػا، َعمَّػارٍ  ُأ ػا، َعمُّػوُ  َفَمَنَعػوُ   َّللاَِّ  َرُسػكؿُ  َفَأمَّ  َبْكػرٍ  َأُبػك َكَأمَّ
َـّ  اْلَحِديدِ  َأْدَراعَ  َفُأْلِبُسكا اآْلَخُركفَ  َكُأِخذَ ، َقْكُموُ  َفَمَنَعوُ  ْمسِ  ِفي َصَيُركُىـْ  ُث ،  َمْبَمػغٍ  ُكػلَّ  ِمػْنُيـْ  اْلَجْيدُ  َبَمغَ  َحتَّى الشَّ

َـّ  ِفيَيػا َفػَأْلَقْكُىـْ  اْلَمػاءُ  ِفيَيػا اأْلُْدـِ  ِبَأْنَطػاعِ  َقْكُمػوُ  ِمػْنُيـْ  َرُجلٍ  ُكلِّ  ِإَلى َفَجاءَ ، َسَأُلكا َما َفَأْعَطْكُىـْ   ِبَجَكاِنِبػوِ  ُحِمُمػكا ثُػ
ػػا، ِبػػبَلاًل  ِإالَّ  َـّ  َكَيْرُفػػُث، ُسػػَميَّةَ  َيْشػػُتـُ  َفَجَعػػلَ  َجْيػػلٍ  َأُبػػك َجػػاءَ  اْلَعِشػػيُّ  َكػػافَ  َفَممَّ ؿُ  َفِيػػيَ  َفَقَتَمَيػػا، َطَعَنَيػػا ثُػػ  َشػػِييدٍ  َأكَّ

ـِ، ِفػػي اْسُتْشػػِيدَ  ْسػػبَل َـّ ، َحػػْببًل  ُعُنِقػػوِ  ِفػػي َفَجَعُمػػكا َممَّػػْكا َحتَّػػى َّللاَِّ  ِفػػي َنْفُسػػوُ  َعَمْيػػوِ  َىاَنػػْت  َفِإنَّػػوُ  ِبػػبَلؿٌ  ِإالَّ  اإْلِ  َأَمػػُركا ثُػػ
كا ِصػػْبَياَنُيـْ  ػػةَ  َأْخَشػػَبيْ  َبػػْيفَ  ِبػػوِ  َفاْشػػَتدُّ . كقػػد كانػػت أـ المػػؤمنيف خديجػػة بنػػت (1) «َأَحػػٌد  َأَحػػدٌ : َيُقػػكؿُ  َكَجَعػػلَ  َمكَّ

 عمػػى نشػػأت كقػػد كشػػرًفا، كحسػػًبا نسػػًبا قػػريشٍ  بيػػكت أعػػرؽ  مػػف خكيمػػد مػػف سػػيدات مكػػة الشػػريفات، ككانػػت
تػأثر بالعػادات الجاىميػة القائمػة عمػى الظمػـ كالجيػل كاحتقػار النػاس، ككانػت الحميدة كلـ ت باألخبلؽ التخمُّق

فجزاىػا هللا بػذلؾ خيػر الجػزاء، كفضػميا تفضػيبًل كبيػرًا،  بنفسيا كماليػا، نعـ األنيس كخير المكاسي لمنبي 
 ِإَنػاءٌ  َمَعَيػا َأَتػْت  َقػدْ  َخِديَجػةُ  َىػِذهِ : ّللاَِّ  َرُسػوؿَ  َيػا: َفَقػاؿَ  ، النَِّبيَّ  ِجْبِريلُ  َأَتى: » َقاؿَ  ، ُىَرْيَرةَ  َأِبي فَعفْ 
اَلـَ  َعَمْيَيا َفاْقَرأْ  َأَتْتؾَ  ِىيَ  َفِإَذا َشَراٌب، َأوْ  َطَعاـٌ  َأوْ  ِإَداـٌ، ِفيوِ  ػي َربَِّيػا ِمػفْ  السَّ ػْرَىا َوِمنِّ  الَجنَّػةِ  ِفػي ِبَبْيػت   َوَبشِّ
، . كممْف لـ تؤثر فييـ العادات الجاىمية أبك طالب عـ النبػي (2) « َنَصبَ  َوالَ  ِفيِو، َصَخبَ  الَ  َقَصب   ِمفْ 

فمقػػد كػػاف مكقفػػو مػػف مكاسػػاة ابػػف أخيػػو كأصػػحابو مكقفػػًا حػػرًا سػػميمًا خاليػػًا مػػف شػػكائب الجاىميػػة رغػػـ أنػػو لػػـ 
 أحببػت، مػا كافعػل أمػرؾ عمػى أخػي امػض ابف يا »يسمـ، فقد آكاه كنصره كمنع المشركيف منو، حتى قاؿ: 

ػػل ثػػبلث سػػنيف مػػف الحصػػار القاسػػي فػػي شػػعبو جػػزاء مكاسػػاتو (3) «أبػػدًا  لشػػيء أسػػممؾ ال فػػكهللا ، ثػػـ تحمَّ
، كىػػذه المكاسػػاة ال تكػػكف إال مػػف ُحػػٍر يعػػرؼ كػػراـ الطبػػاع كمحاسػػف الشػػيـ، كليػػذا البػػد أف تكػػكف  لمنبػػي

                                                           

 (. 36586( ح )337/ ص7ابف أبي شيبة، مصنف ابف أبي شيبة )ج (1)
 .ُمَجاِىدٍ  َعفْ ، َمْنُصكرٍ  َعفْ ، َجِريرٌ سند الحديث:            
/ 13)ج اإلصابة فػي تمييػز الصػحابة: .ابف حجر: مرسل صحيح السندقاؿ إسناده صحيح.  الحكـ عمى اإلسناد:          

   ( 493ص
ُ َعْنَيػػا، )ج البخػػارؼ، صػػحيح البخػػارؼ، كتػػاب مناقػػب األنصػػار، َبػػاُب تَػػْزِكيِج النَِّبػػيِّ  (2) / 5َخِديَجػػَة َكَفْضػػِمَيا َرِضػػَي َّللاَّ
 (.3820( ح )39ص
 (.187/ ص2البييقي، دالئل النبكة )ج (3)
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ات تمنػػػع ىػػػذه التنشػػػئة سػػػميمة تػػػدفع إلػػػى مكػػػاـر األخػػػبلؽ، كمكاسػػػاة الضػػػعفاء كالمكمػػػكميف، كال تتػػػأثر بعػػػاد
 المكاساة.
 .الحرج في الوقوع مف الخوؼ: الخامس المطمب
إف مكاجيػػة المصػػاعب كالمتاعػػب فػػي حيػػاة المػػؤمف أمػػٌر مؤكػػد، كىػػذا يحتػػاج منػػو إلػػى الصػػبر كالجمػػد،      

ِ  َرُسػكؿُ  َقػاؿَ : َقػاؿَ  ،ُعَمػَر  اْبػفِ  كىي الضريبة التي يدفعيا فػي ىػذه الػدنيا، فَعػفِ   الَّػِذي اْلُمػْؤِمفُ  »: َّللاَّ
، َعَمى َوَيْصِبرُ  النَّاَس، ُيَخاِلطُ  ـْ  «َأَذاُىػـْ  َعَمى َيْصِبرُ  َواَل  النَّاَس، ُيَخاِلطُ  اَل  الَِّذي اْلُمْؤِمفِ  ِمفَ  َأْجًرا َأْعَظـُ  َأَذاُى

. كممػػا يصػػػعب عمػػػى نفػػس المػػػؤمف، ىػػػك الكقػػكع فػػػي الحػػػرج، كربمػػا يكػػػكف سػػػببًا فػػي الحػػػد مػػػف نشػػػاطو، (1)
 َأِبي ْبفِ  َعِميِّ  ، فَعفْ  كاألصل أف تغمب أخبلقو الحسنة عمى ما يقع بو، كىذا كاف مف جممة دعاء النبي 

بَلِة، ِإَلى َقاـَ  ِإَذا َكافَ  َأنَّوُ  ، هللِا  َرُسكؿِ  َعفْ  ،َطاِلٍب  َـّ  .. »: َقاؿَ  الصَّ  َأْنػتَ  ِإالَّ  ِإَلػوَ  اَل  اْلَمِمػؾُ  َأْنػتَ  المُي
 ِإالَّ  الػذُُّنوبَ  َيْغِفػرُ  اَل  ِإنَّػوُ  َجِميًعػا، ُذُنػوِبي ِلػي َفػاْغِفْر  ِبَذْنِبي، َواْعَتَرْفتُ  َنْفِسي، َظَمْمتُ  َعْبُدَؾ، َوَأَنا َربِّي، َأْنتَ 
ي َواْصِرؼْ  َأْنَت، ِإالَّ  أِلَْحَسِنَيا َيْيِدي اَل  اأْلَْخاَلؽِ  أِلَْحَسفِ  َواْىِدِني َأْنَت، َئَيا َعنِّ ي َيْصِرؼُ  اَل  َسيِّ َئَيا َعنِّ  ِإالَّ  َسيِّ

 . ، تمؾ األخبلؽ التي تسمك بالنفس إلى أعمى مجدىا، كيرجك بيا المرء ما عند هللا (2) « َأْنَت ..
كالمكمػكميف الخػكؼ مػف كقكعػو فػي الحػرج، كاألصػل أف يجعػل كمما يمنع المرء مف مكاساة الضعفاء       

 َكتَػبَ  ُسْفَياَف  َأِبي ْبفَ  رضا هللا فكؽ كل شيء، حتى كلك سخط الناس مف مكاساتو، كقد كرد أف ُمَعاِكَيةَ 
ِ  َرُسػكؿِ  ِمػفْ  َسِمْعِتيوِ  ِبَشْيءٍ  ِإَليَّ  اْكُتِبي َأفِ  َعاِئَشةَ  ِإَلى : َيُقػكؿُ   َّللاَِّ  َرُسػكؿَ  َسػِمْعتُ  ِإَلْيػوِ  َفَكَتَبػْت : َقػاؿَ  َّللاَّ
، كمعمكـ أف رضا الناس غايػة ال تػدرؾ، (3) «َذامِّا النَّاسِ  ِمفَ  َحاِمُدهُ  َيُعودُ  ّللاَِّ  َطاَعةِ  ِبَغْيرِ  َيْعَملْ  َمفْ  ِإنَّوُ  »

 كلكف رضا هللا غاية كل مفمح. 

                                                           

 (.5022( ح )64/ ص9أحمد، مسند أحمد، مسند عبدهللا  بف عمر، )ج (1)
َثَناسػػند الحػػديث:                 ػػدُ  َحػػدَّ ػػاٌج، َجْعَفػػٍر، ْبػػفُ  ُمَحمَّ َثَنا: َقػػااَل  َكَحجَّ ػػاجٌ  َكَقػػاؿَ  اأْلَْعَمػػَش  ُسػػَمْيَمافَ  َسػػِمْعتُ  ُشػػْعَبُة، َحػػدَّ : َحجَّ

ُث، اأْلَْعَمػشِ  َعػفِ  : َقػػاؿَ  ُعَمػَر، اْبػفَ  َكُأَراهُ : َقػاؿَ  َكَسػمَّـَ  َعَمْيػوِ  هللاُ  َصػمَّى النَِّبػيِّ  َأْصػَحابِ  ِمػػفْ  َشػْيخٍ  َعػفْ  َكثَّػاٍب، ْبػفِ  َيْحَيػى َعػفْ  ُيَحػدِّ
اجٌ  ُث. ُعَمرَ  اْبفُ  َكُىكَ : ُسَمْيَمافُ  َقاؿَ : ُشْعَبةُ  َقاؿَ  َحجَّ  ُيَحدِّ

/ 2، كابػػػف ماجػػػو فػػػي سػػػننو )ج)2507( ح )278/ ص4أخرجػػػو الترمػػػذؼ فػػػي  سػػػننو )ج تخػػػريج الحػػػديث:              
 ف طريق األعمش بو )بألفاظ متقاربة(. (، كميـ م4032( ح )1338ص

إسناده صحيح، كأما تدليس األعمش ال يضػر فيػك مػف الطبقػة الثانيػة مػف المدلسػيف، كقػد الحكـ عمى اإلسناد:              
 سبق بيانو.

َعاِء ِفػػػي َصػػػبَلِة المَّ  (2) ( ح 534/ ص1ْيػػػِل َكِقَياِمػػػِو، )جمسػػػمـ، صػػػحيح مسػػػمـ، ِكتَػػػاُب َصػػػبَلِة اْلُمَسػػػاِفِريَف َكَقْصػػػِرَىا، َبػػػاُب الػػػدُّ
(771.) 

ُ َعْنَيػػػػا َعػػػػْف َرُسػػػػكِؿ َّللاَِّ  (3) ّـِ اْلُمػػػػْؤِمِنيَف َرِضػػػػَي َّللاَّ ( ح 292/ ص1، )ج الحميػػػػدؼ، مسػػػػند الحميػػػػدؼ، َأَحاِديػػػػُث َعاِئَشػػػػَة ُأ
(268 .) 

َثَناسند الحديث:            ػْعِبيِّ  َعػفِ  َذِريػٍح، ْبػفِ  َعبَّػاسِ  َعػفْ  َزاِئػَدَة، َأِبػي ْبػفِ  َزَكِريَّػا َعفْ  ُسْفَياُف، ثنا: َقاؿَ  اْلُحَمْيِدؼُّ  َحدَّ : َقػاؿَ  الشَّ
 . َّللاَِّ  َرُسكؿِ  ِمفْ  َسِمْعِتيوِ  ِبَشْيءٍ  ِإَليَّ  اْكُتِبي َأفِ  َعاِئَشةَ  ِإَلى ُسْفَيافَ  َأِبي ْبفُ  ُمَعاِكَيةُ  َكَتبَ 
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كقػػد يكػػكف مػػف الحػػرج مػػا يمكػػف أف يمقػػاه المػػرء مػػف الضػػعفاء كالمكمػػكميف مػػف كػػبلـ سػػيء أك تصػػرؼ       
مػف تصػرؼ  غير الئق، كلكف البد أف ُيحممكا ألف مصيبتيـ أكبر مف ذلػؾ، مثممػا حػدث مػع رسػكؿ هللا 

صػػػب المػػػرأة التػػػي مػػػات ابنيػػػا فقالػػػت إليػػػؾ عنػػػي فإنػػػؾ لػػػـ تصػػػب بمصػػػيبتي، كقػػػد بيَّنػػػت فقالػػػت فإنػػػؾ لػػػـ ت
، كلػػذلؾ فػػإف ىػػذه المكاقػػف البػػد أف تعػػذر ألف المكقػػف شػػديد، كالمصػػاب ألػػيـ، مػػع مػػا تحػػدثيا (1)بمصػػيبتي 

ـ كالمربػػي، فمػػـ يتػػأثر مػػف ِنعػػـ المعمِّػػ تمػػؾ المكاقػػف مػػف حػػرج كألػػـ فػػي صػػدر المكاسػػي، كقػػد كػػاف النبػػي 
الػػذؼ جػػاء يطمػػب مػػف كبلميػػا، كتركيػػا بجميػػل التصػػرؼ كعظػػيـ الحمػػـ، مثػػل مػػا حػػدث أيضػػا مػػع األعرابػػي 

ػا اْلَمْسػِجِد، ِفػي  َّللاَِّ  َرُسػكؿِ  َمػعَ  ُكنَّػا: ُقػاؿَ  ،ُىَرْيػَرَة  النبػي العطػاء، فعػف َأَبػي  َفَجػاَءهُ  َمَعػُو، ُقْمَنػا َقػاـَ  َفَممَّ
 ِبػِو، َفَيمُّػكا: َقػاؿَ  َفَخَدَشػُو، ِبُحُجَزِتػوِ  َفَجَذَبػوُ  ،«ّللاََّ  َوَأْسَتْغِفرُ  اَل، »: َفَقاؿَ : َقاؿَ . ُمَحمَّدُ  َيا أَْعِطِني: َفَقاؿَ  أَْعَراِبيّّ 
َـّ : َقػاؿَ  ،«َدُعوُه  »: َقاؿَ   «ّللاََّ  َوَأْسػَتْغِفرُ  اَل، » :َيُقػكؿَ  َأفْ  َيِميُنػوُ  َكَكاَنػْت : َقػاؿَ  أَْعَطػاُه، ثُػ

، كىػذا مػف كمػاؿ (2)
المحتػػاجيف، كعمػػى ىػػذا فػػإف ، كلػػـ يمنعػػو ذلػػؾ الحػػرج مػػف عطيِّػػة (3)كعظػػيـ حممػػو كصػػفحو  خمػػق النبػػي 

المػؤمف البػػد أف يرقػػى بفكػره، كخمقػػو، حتػػى يأسػػر النػاس بأخبلقػػو، كال يمنعػػو الحػرج مػػف أف ُيسػػاند الضػػعفاء 
 كُيكاسي المكمكميف، كليجعل رضا هللا غايتو األسمى التي سيمقى هللا عمييا.

 
 .الطرفيف بيف العداوة وجود: السادس المطمب
إف العداكات كالمشاحنات مف أشد األمراض فتكًا بالمجتمعات، ألنيا تكرث الحقػد كالحسػد بػيف النػاس،      

كتعمػق كغػر صػػدكرىـ كحػزازات نفكسػػيـ، كىػي سػػبب فػي فقػد األمػػف كاألمػاف كالثقػػة بيػنيـ، كدافػػع إلػى سػػكء 

                                                                                                                                                                                     

(، عػف عمػي بػف أحمػد بػف عبػداف، 886( ح )331/ ص1أخرجو البييقي في الزىد الكبيػر )ج تخريج الحديث:=           
/ 11عػػػف أحمػػػد بػػػف عبيػػػد، عػػػف إبػػػراىيـ بػػػف صػػػالح الشػػػيرازؼ، بػػػو )بألفػػػاظ متقاربػػػة(. كأخرجػػػو عبػػػد الػػػرزاؽ فػػػي "مصػػػنفو" )ج

، )26366( ح )225/ ص13عػػف عبػػد الػػرزاؽ عػػف معمػػر بػػو ، كابػػف أبػػي شػػيبة فػػي "مصػػنفو" )ج )20978( ح )451ص
( ح 504/ ص19، مػػػػف طريػػػػق الشػػػػعبي بػػػػو كعػػػػف سػػػػفياف عػػػػف ىشػػػػاـ عػػػػف أبيػػػػو بػػػػو  )ج)31279( ح )109/ ص16)ج
(36867(. 

إسناده صحيح، كأما تدليس زكريا بف أبي زائدة فبل يضر، ألنػو مػف المرتبػة الثانيػة. انظػر:  الحكـ عمى اإلسناد:            
 (.31ابف حجر، طبقات المدلسيف، )ص 

 .(.92ص ) سبق ذكره كتخريجو (1)
ـِ َكَأْخبَلِؽ النَِّبيِّ  (2)  (. 4775( ح )247/ ص4، )جأبك داكد، سنف أبي داكد، ِكَتاب اأْلََدِب، َباٌب ِفي اْلِحْم

َثَناسند الحديث:              ِ، َعْبػدِ  ْبفُ  َىاُركفُ  َحدَّ َثَنا َّللاَّ َثَنا َعػاِمٍر، َأُبػك َحػدَّ ػدُ  َحػدَّ ثُ  َأَبػاُه، َسػِمعَ  َأنَّػوُ  ِىػبَلٍؿ، ْبػفُ  ُمَحمَّ : َقػاؿَ  ُيَحػدِّ
ُثَنا. َكُىكَ : ُىَرْيَرةَ  َأُبك َقاؿَ   ُيَحدِّ
(ح 235/ ص3( ، كابف ماجو في سننو )ج4776( ح )33/ ص8أخرجو النسائي في سننو )ج ج الحديث:يتخر            
 (، كميـ مف طريق دمحم بف ىبلؿ بو بألفاظ متقاربة. 140( ح )58/ ص1(، كأخرجو البييقي في اآلداب )ج9320)

 (.511يب التيذيب )ص إسناده حسف؛ ألجل دمحم ىبلؿ فيك صدكؽ كما قاؿ ابف حجر. تقر الحكـ عمى اإلسناد:          
 (.2070/ ص9العظيـ آبادؼ، عكف المعبكد )ج (3)
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حد كظائف الشيطاف بعػد أف الخمق، فضبًل عف أنيا مانع مف مكانع مكاساة الناس كمساندتيـ، كىي أيضًا أ
ػػْيَطافَ  ِإفَّ  »: َيُقػػكؿُ  ،النَِّبػػيَّ  َسػػِمْعتُ : َقػػاؿَ  ،َجػػاِبٍر  يػػئس أف يعبػػد فػػي األرض، فَعػػفْ   َأفْ  َأِيػػَس  َقػػدْ  الشَّ

الشػيطاف،  ، كىػذا الػدأب الػذؼ تعيػد بػو(1) «َبْيػَنُيـْ  التَّْحػِريشِ  ِفػي َوَلِكػفْ  اْلَعػَرِب، َجِزيَرةِ  ِفي اْلُمَصمُّوفَ  َيْعُبَدهُ 
 ، كليذا نيانا النبي جيتيـ السماكيةحتى يمنع عف الناس كل خير، كيدفع ليـ كل شر، كيصرفيـ عف ك 

 َأْعَمػػاؿُ  ُتْعػػَرُض » : َقػػاؿَ  هللِا  َرُسػػكؿِ  َعػػفْ  ،ُىَرْيػػَرَة  َأِبػػي عػػف الشػػقاؽ كالنػػزاع كالشػػحناء كالبغضػػاء، فَعػػفْ 
َتْيِف، ُجُمَعة   ُكلِّ  ِفي النَّاسِ  ْثَنْيفِ  َيْوـَ  َمرَّ ، َعْبد   ِلُكلِّ  َفُيْغَفرُ  اْلَخِميِس، َوَيْوـَ  ااِل  َأِخيوِ  َوَبْيفَ  َبْيَنوُ  َعْبًدا ِإالَّ  ُمْؤِمف 

 َثَمػَرةُ  اأْلُْلَفػةَ  َأفَّ  اْعَمػـْ  »، كقػد قػاؿ اإلمػاـ الغزالػي: (2) « َيِفيَئػا َحتَّػى َىػَذْيفِ  اْرُكوا، َأوِ  اْتُرُكوا،: َفُيَقاؿُ  َشْحَناُء،
 يثمػػر اْلُخُمػػقِ  َكُسػػكءُ  َكالتََّكاُفػػقَ  َكالتَّػػوُلفَ  التََّحػػابَّ  ُيكِجػػبُ  اْلُخُمػػقِ  َفُحْسػػفُ  اْلُخُمػػقِ  ُسػػكءِ  َثَمػػَرةُ  َكالتََّفػػرُّؽَ  اْلُخُمػػقِ  ُحْسػػفِ 

، كليػػذا فػػإف العػػداكة (3) «محمػػكدة  الثمػػرة كانػػت محمػػكداً  المثمػػر كػػاف كميمػػا كالتػػدابر، كالتحاسػػد التبػػاغض
شػػاحنة مػػانع كبيػػر مػػف مكانػػع المكاسػػاة، كالحػػر الكػػريـ ال يمنػػع مكاسػػاة الضػػعفاء كالمكمػػكميف، كىػػذا مػػف كالم

 ِفيػوِ  اْلُمػُركَءة فػأيف َشػْيء كػل القػرأف مػف اسػتنبطت قػد » المركءة، كقد كرد أف رجػبًل سػأؿ سػفياف بػف عيينػة:
 َكَمَكػػاِرـ األدب، َكحسػػف اْلُمػػُركَءة، َفِفيػػوِ  ،چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  :قكلػػو  ِفػػي َفَقػػاؿَ 

ْفػػق المػػذنبيف، َعػػف كاْلَعفػػك القػػاطعيف، صػػَمة چ ڄ  ڃ چ قكلػػة ِفػػي َفجمػػع األخػػبلؽ؛ ، (4) «ِبػػاْلُمْؤِمِنيَف  كالرِّ
كىذه معالـٌ يمكنيا أف ُتذىب العداكة بيف الناس، كتعزز عنػدىـ المكاسػاة، فكيػف إف كػاف ىػذا مػع الضػعفاء 

ف صدر مف بعض الضعفاء أك المكمكميف أمر يمكف أف كالمكمكميف  ال شؾ  أف ىذا األمر أثبت كأكلى، كا 
يحدث العداكة كالبغضاء فبلبد أف يقابل بالحمـ ككظـ الغيع، كىذا مف جميػل الصػبر كاألخػبلؽ، كلػو عاقبػة 

 َأفْ  َيْسػَتِطيعُ  َوُىػوَ  َغْيًظػا َكَظػـَ  َمػفْ  »: َقاؿَ  النَِّبيِّ  ، َعفِ الُجَيِنيِّ  َأَنسٍ  ْبفِ  الخير كالحسنى، فعف ُمَعاذِ 
ػػَرهُ  َحتَّػػى الَخاَلِئػػقِ  ُرُءوسِ  َعَمػػى الِقَياَمػػةِ  َيػػْوـَ  ّللاَُّ  َدَعػػاهُ  ُيَنِفػػَذهُ   َرُجػػلٌ  ، كقػػد َقػػاؿَ (5) «َشػػاءَ  الُحػػورِ  َأيِّ  ِفػػي ُيَخيِّ

                                                           

ػْيَطاِف َكَبْعِثػػِو َسػػَراَياُه ِلِفْتَنػ (1) ِة النَّػػاِس َكَأفَّ َمػػَع ُكػػلِّ مسػمـ، صػػحيح مسػػمـ، كتػاب ِصػػَفِة اْلِقَياَمػػِة َكاْلَجنَّػِة َكالنَّػػاِر، َبػػاُب َتْحػػِريِش الشَّ
 (.2812ح )( 2166/ ص4ِإْنَساٍف َقِريًنا، )ج

ْحَناِء َكالتََّياُجِر، )ج (2) َمِة َكاآْلَداِب، َباُب النَّْيِي َعِف الشَّ  (.2565( ح )1988/ ص4مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اْلِبرِّ َكالصِّ
 (.157/ ص2الغزالي، إحياء عمـك الديف )ج (3)
 (.133/ ص1المرزباف، المركءة )ج (4)
َمِة َعْف َرُسكِؿ َّللاَِّ الترمذؼ، سنف الترمذؼ، َأْبَكاُب ال (5) ـِ الَغْيِع، )ج  ِبرِّ َكالصِّ  (.2021( ح )372/ ص4، َباٌب ِفي َكْظ

َثَناسند الحديث:              ، َعبَّاٌس  َحدَّ كِرؼُّ َثَنا: َقاُلكا َكاِحٍد، َكَغْيرُ  الدُّ َثَنا: َقاؿَ  الُمْقِرغُ  َيِزيدَ  ْبفُ  َّللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ  َأِبي ْبفُ  َسِعيدُ  َحدَّ
َثِني: َقاؿَ  َأيُّكبَ  ، َأَنسٍ  ْبفِ  ُمَعاذِ  ْبفِ  َسْيلِ  َعفْ  َمْيُمكٍف، ْبفُ  الرَِّحيـِ  َعْبدُ  َمْرُحكـٍ  َأُبك َحدَّ  َأِبيِو. َعفْ  الُجَيِنيِّ

( ح 1400/ ص2(، كابف ماجو )ج4777( ح )248/ ص4: أخرجو أبك داكد في سننو )جتخريج الحديث           
 . (بألفاظ متقاربة)ف طريق سعيد بف أبي أيكب، عف أبي مرحـك بو، (، كبلىما م4186)

إسناد الحديث حسف، ألف عبدالرحيـ بف ميمكف، كسيل بف معاذ صدكقاف. انظر: ابف الحكـ عمى اإلسناد:           
 (.354ك  258حجر، تقريب التيذيب، )ص 
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ػا َكَتْصػِمتُ  َغاَظػَؾ، َما َعَمى َتْصِبرُ  » َقاَؿ:، «اْلُمُركَءُة  َما » :ِلؤْلَْحَنِف   «ِمْنػَؾ  ُيْمػَتَمَس  ِعْنػَدَؾ َحتَّػى َعمَّ
فإف العاقبة تكػكف إلػى الصػبلح، كعندئػذ  بالمعركؼ، بعد كظـ غيظو، كتكمـ حالو، إذا اعتدؿ ، كاإلنساف(1)

 تككف المكاساة أعظـ أجرًا كأرفع منزلة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.39/ ص1المرزباف، المركءة )ج (1)
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 ةُ ػػػػػػػػػػالَخاِتمَ 
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 ةُ مَ اتِ الخَ 

ـُ بنعمتو الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى ىادؼ البشرية، كخير البرية، دمحم  بف االحمد  الذؼ تت
 عبد هللا، كبعد: 

، كما تعالى كتكفيقو ، فما كاف مف صكاب فمف فضل هللاكتابتو في ىذا البحثفيذا ما كنت أكد 
ني مستغفٌر هللا العظيـ مف الخطأ منو  كاف مف خطأ فمف نفسي كمف الشيطاف، كهللا كرسكلو  بريئاف، كا 

أف يككف الكماؿ إال لو سبحانو،  ، كيأبى هللا سيافبالخطأ كالن ـَ سِ كالزلل، كىذا ىك حاؿ اإلنساف الذؼ اتُ 
 النتائج كالتكصيات:أىـ إلى جممة مف المبذكؿ في ىذا البحث كقد استخمصت بعد ىذا الجيد 

 
 النتائج:أواًل: 

 
بالماؿ مقدمة عمى غيرىا مف أنكاع المكاساة إف قدر عمػى ذلػؾ، كعمػى ذلػؾ مػدار تعػاريف المكاساة  .1

 المكاساة.
المكاساة ليا فضل كبير كأجر عظيـ في كتاب هللا كسنة رسكؿ هللا تبدأ بمشػاركة النػاس أقػكاتيـ ثػـ  .2

 بمشاعرىـ.
 راـ مشاعر اآلخريف.مف األلفاظ الدالة عمى المكاساة المراعاة كىي آداب تحمل صاحبيا عمى احت .3
 يؤذيو. ذلؾ ألف نقص فيو بما النبي  أبكؼ  ذكر حرمة .4
 المبلطفة قيمة جميمة مف قيـ المكاساة سكاء بالقكؿ الجميل أك المكقف الصادؽ. .5
 نفعيػػا يتعػػدػ، متماسػػكاً  كمجتمعػػاً ، متراحمػػاً  جػػيبلً  تبنػػي، الػػنفس فػػي كخشػػكعٌ ، القمػػب فػػي رقػػةٌ  الشػفقة .6

 مف األلفاظ التي ترمي إلى المكاساة.الكائنات، كىي  جميع إلى
عظػيـ، كىػي  صػبر إلى كيحتاج صاحبيا صاحبيا، عمييا ُيحمد التي المعركؼ صنائع الخدمة مف .7

 فصل مف فصكؿ المكاساة.
 المعػػػالي ألصػػػحاب ككسػػػماً ، الخاتمػػػة حسػػػف فػػػي سػػػبباً  المكاسػػػاة، تكػػػكف  معػػػالـ مػػػف اإلعانػػػة َمعمػػػـٌ  .8

 السامية.
 الضعفاء الذيف ضاقت بيـ الحياة، كالفقراء أشد حاجة مف المساكيف.الفقراء كالمساكيف مف  .9

 كفاية. بعد كاضطركا، غنى بعد افتقركا المحتاجكف مف الضعفاء الذيف .10
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 مػف كىػـ، السػبل بيػـ كانقطعػت، الحيػاة بيػـ ضػاقت الػذيف الضػعفاء فئػات مػف كبيػرة فئة الغارمكف  .11
 .الثمانية الزكاة مصارؼ

 ضاقت بيـ األرض عابرك السبيل الذيف تغربكا عف أىميـ كديارىـ.مف جممة الضعفاء الذيف  .12
 التػي النفسػية الجراحات عف فضبلً ، مرض أك نزاؿ بسبب الجراحات أصابتيـ المجركحكف ىـ َمفْ  .13

 غيره، كىـ مف جممة المكمكميف. أك مبعدٍ  أسر أك مدقعٍ  فقر أك عزيزٍ  فقد بسبب المشاعر َتْكِمـ
 كخفػف، جراحػاتيـ كداكػ ، النػاس مشػاعر فحفػع، أىمػو قمػكب فػي الرحمػة قكاعػد أرسػى اإلسبلـ إف .14

 .أحزانيـ ككاسى، ىمكميـ
 ليػػـ كجعمػػت، عػػنيـ فخففػػت التكػػاليف فػػي أحػػكاليـ فراعػػت، بالمرضػػى كبيػػراً  اىتمامػػاً  الشػػريعة أكلػػت .15

 كالصحية.  كاالجتماعية النفسية حقكقيـ ليـ كحفظت، خاصة أحكاماً 
كقػد  معيف. بعملٍ  القياـ عف أعضائيـ مف معيَّف جزء عندىـ تعطل فالمعاقكف مف المكمكميف الذي .16

كأحػكاليـ، ككػاف لبعضػيـ الشػأف الكبيػر  حيػاتيـ يبلئػـ تشػريعا ليػـ جعل اإلسبلـ حقكقيـ بأف صاف
 في دكلة اإلسبلـ.

 الحقيقػي المعػاؽ إف بػل، العاىػات بعػض بو أك حكاسو، بعض تعطمت الذؼ ليس الحقيقي المعاؽ .17
 مػػف المعػػاقيف مػػف إف حتػػى، كالمكمػػكميف الضػػعفاء بػػوالـ اإلحسػػاس عػػف مشػػاعره تعطمػػت الػػذؼ ىػػك
 .رغباتيـ كامتاع بطكنيـ اشباع إال ليـ ليس الذيف األصحاء بعض مف أكثر ككطنو دينو يخدـ

د، باليتامى أكصى اإلسبلـ إف .18 ، مػؤنتيـ ككفى، حاليـ رعى مف عمى الثناء كأجزؿ، ذلؾ عمى كشدَّ
أمكػف. كىػـ مػف المكمػكميف  مػا ككفػالتيـ، عمػييـ كالحنػاف، معيـ كالتمطف، إلييـ باإلحساف كأكصى

 الذيف حرمكا حناف آبائيـ.
 قمػػكبيف كتحسػػرت، أزكاجيػػف فقػػدف المػػكاتي، كالمكمػػكميف الضػػعفاء مػػف الميمػػة مػػف الشػػرائح األرامػل .19

 حػق ـليػ فكفػل، ألميػـ كيخفػف، حػزنيـ يػذىب مػا كعكضػيف، حقػكقيف اإلسبلـ فحفع، فراقيـ عمى
 كاالجتماعية. كالنفسية المالية حقكقيف كحفع، الميراث كحق، الحضانة

 نتحػػرػ  كأف، مكانعػػو ننفػػي كأف، شػػركطو نػػتـ أف، كالمكمػػكميف بالػػدعاء لمضػػعفاء مكاسػػاة أمانػػة مػػف .20
 الغاية. كتتحقق، االجابة لتحصل، إجابتو أكقات

، المسػػمميف قمػػكب تجمػػع متماسػػكة كىػػك رابطػػة، المػػؤمنيف أركاح تػػأليف إلػػى بػػو ُيعبػػر جسػػرٌ  الػػدعاء .21
 اإلخاء. إلى كدليبلً ، الكفاء إلى فيككف سبيبلً 
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 هللا أخفػاه مػا عظػيـ الناس يعمـ عندما، المكمكـ كيكاسي، الجراحات كيضمد، اآلالـ يخفف مما إف .22
 القيامة. يكـ المقاـ كعظيـ الجزاء حسف مف

ُـّ  أسػػر لمػػف سػػيما األخػػكة حقػػكؽ  مػػف حػػق بػػالتقكػ  كالتػػذكير التناصػػح .23  الضػػيق كسػػكف، قمػػكبيـ اليػػ
، الػنفس كتسػمك، الفػؤاد كيتػذكر، القمػب فيخشع، كاآلخرة با بتذكيره حينئذ المكاساة فتككف ، نفكسيـ
 هللا. عند بما القمب كيتعمق، المكمكـ كييدأ، الحزيف فيتسمى، الجكارح كتخضع

 بمػا التػذكير، المكمكمػةالمصػاب لمقمػكب  كألػـ الػنفس كضػعف الجػزع عنػد كالصػبر بالتقكػ  التذكير .24
 بعػػد، كاالنتػػاج البػػذؿ فػػي كبيػػرة آفاقػػاً  ليػػـ يفػػتح كالمكمػػكميف الضػػعفاء عػػف الغػػـ كيكشػػف اليػػـ يزيػػل
 .عطاء كمعاكؿ بناء أدكات منيـ كيجعل، قمكبيـ كتطيير نفكسيـ تزكية

لى تضحيات إلى يحتاج الديف طريق .25  كىذا مقصد مف مقاصد المكاساة.، األكلكف  ثبت كما ثبات كا 
 كينػزؿ، كالتسػمط الكبػر أشػكاؿ كػل يمغػي جديػدٍ  لكاقػعٍ  يؤسػس تشػريع ىػك مدح الضعفاء كالمكمكميف .26

 إلػى لبلنطػبلؽ قبٌس  قمكبيـ، كيخفف أالميـ. كىك كيسمي، كالتقكػ  باإليماف الحقيقية منازليـ الناس
 .كالنجاح الفبلح قمـ إلى بيـ لمصعكد ليـ كعكفٌ ، الصبلح منارات

ػػ كالمسػػاكيف الضػػعفاء مػػع المػػزاح .27 ، كالمعػػركؼ كالحػػب الخيػػر عمػػى كيجمعيػػا، األفئػػدة كصػػاؿ قيعمِّ
 صاحبو. مف كالرأفة التكاضع عمى دليل كىك

لقد أرسى اإلسبلـ قكاعد يسير عمييا النػاس ليعيشػكا الحيػاة اليانئػة كالسػعادة الدائمػة، كذلػؾ عنػدما  .28
ـَ  ُبِعْثتُ  ِإنََّما": عندما قاؿ يحققكا اليدؼ الذؼ رسمو رسكؿ هللا   ."اأْلَْخاَلؽِ  َصاِل َ  أِلَُتمِّ

 صػػدؽ مػػف النابعػػة، المشػػرقة صػػاحبيا صػػكرة تعكػػس، اإلخػػاء مػػف كقػػبٌس ، الكفػػاء مػػف منبػػعٌ  الزيػػارة .29
 صركح كتيدـ، الناس بيف كالمكدة األلفة مف جسكراً  تبني، الكجداف كنقاء، القمب كطيارة، المشاعر
 كاالفتراؽ. الشحناء

 سػػيما، الشػػمائل كمحاسػػف، الطبػػاع جميػػل مػػف، أحػػكاليـ كمراعػػاة كالمكمػػكميف الضػػعفاء أحػػكاؿ تفقػػد .30
 الدعاء. الستجابة الناس أقرب مف ىؤالء أف شؾ كال، زياراتيـ متابعة

 يػدفع إليػي أمػر كىػك، الصػمة مبادغ كتعزز، اإلخاء أكاصر قتعمِّ  عظيمة اجتماعية قيمة التكافل .31
 الجريمػػػػة مػػػػف خاليػػػػة سػػػػميمة كبيئػػػػة، كالمحبػػػػة التعػػػػاكف  عمػػػػى قػػػػائـ متػػػػرابط قػػػػكؼ  مجتمػػػػع بنػػػػاء إلػػػػى

 عباده. قمكب في هللا جعميا التي الرحمة مف جزء كىذا، كالتسكؿ كاالنتيازية
 عػػػف حػػػطٍ  أك، حاجػػػةٍ  قضػػػاءِ  أك، عطيػػػةٍ  أك، صػػػدقةٍ  مػػػف، مصػػػارفو كتتعػػػدد، صػػػكره تتنػػػكع التكافػػػل .32

 ذلؾ. غير ك، ديف عف تجاكزٍ  أك، معسر
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 مػػف كجػػو كىػك، المعتػػديف كيػػد كيػدفع، بػػيف المسػػمميف الػكالء يعػػزز، كػػريـ كطبػعٌ  ،جػػـ اإليػكاء فضػػلٌ  .33
 .الشريعة كحماية، الديف نصر كجكه

 عمػػى الػػدنيا عػػكف ليػػـ بيػػا ضػػاقت التػػي الفئػػة ىػػذه مػػف كغيػػرىـ كالمػػكالي كالفقػػراء الضػػعفاء إنكػػاح .34
 أبجػديات مػف كىػذا، الفتف مداخل مف ليـ كحفظاً ، الدنيا ضيق مف ألركاحيـ كتسمية، الحياة مشاؽ

 المكاساة.
 إلػى تصػل أف قبػل، كالمكمػكميف كالمسػاكيف الفقػراء قمػكب إلػى تصػل عنػدما اإلطعاـ فضيمة تتجمى .35

 الجنة. لدخكؿ سبباً  تككف  قربة كىي، عميـ بو هللا ما باآلخريف الشعكر مف ذلؾ في لما، أيدييـ
 نائبػات عمػى كتعيػنيـ، الحيػاة حػب نفكسػيـ فػي تبعػث كمػداعبتيـ كالمكمكميف الضعفاء مبلطفة إف .36

 األياـ.
 أدرؾ سػكاء، الغايػات كأكؿ، اآلمػاؿ منتيػى كىػذا، رابػح فيػك تعػالى هللا كجػو بو ُيرجى عملٍ  كل إف .37

 يدرؾ. لـ أـ الدنيا في الرضا ىذا ثمرة المرء
المكاسػػػاة لمضػػػعفاء كالمكمػػػكميف التكاضػػػع كخفػػػض  كيعمػػػق، المػػػكدة كيػػػزرع القمػػػكب يػػػألف إف ممػػػا .38

 الجناح ليـ. 
 الفئػػة ألنيػـ، مػنيـ كالمكمػكميف الضػعفاء سػيما، المكاسػػاة دكافػع مػف كبيػر دافػع المسػمميف محبػة إف .39

 المجتمع. في الميمشكف  كالقكـ، الناس بيف المستضعفة
 إسػػداء حصػػل فػػإذا كالػػدنيا، الػػديف منػػافع مػػف يمكػػف بمػػا إلػػييـ النفػػع إسػػداء يقتضػػي المسػػاكيف حػػب .40

 خالصًا. العمل ىذا كاف إلييـ كاإلحساف ليـ حباً  إلييـ النفع
 أشػػخاص مػػف كبيػػرة ثقافػػة عػػف تػػنـ كىػػي، الحسػػنة كاألخػػبلؽ، الرفيعػػة القػػيـ مػػف كالمسػػامحة العفػػك .41

 ىيبتو. مف كال صاحبيا قدر مف تنقص ال التي، الطباع جميل مف كىي، كبار
 أف عندئػذ فيحسػف، األحبػاب ليػـ كُفقػد، المصػاب ليػـ كقع لمذيف، لمنفس مؤلـٌ ، لمقمب مفزعٌ  المكت .42

، أركاحيػـ نكاسػي كأف، أحكاليـ نراعي كأف، ىـعزاء نخمص كأف، نفكسيـ نصبِّر كأف، قمكبيـ نسمي
 ليػػـ كالػػدعاء، زيػػارتيـ كدكاـ، شػػؤكنيـ كتكفػػل، طعػػاميـ كصػػنع، صػػبرىـ كتعظػػيـ، مفقػػكدىـ ببشػػرػ 
 منيـ. كالزكاج، افتقدىـ كلَمفْ 

 مػػف أعػػزائيـ فقػػد فػػي المسػػمميف كمكاسػػاة، معنػػكؼّّ  كاآلخػػر مػػادؼّّ  بعضػػيا: كثيػػرة المسػػمميف حقػػكؽ  .43
، األيػػػاـ نائبػػات عمػػػى يعيػػنيـ ممػػا كىػػػذا، كػػريـ يمنعيػػػا كال، رحػػيـ ينكرىػػا ال التػػػي المعنكيػػة حقػػكقيـ
 .الَجَمد كعظيـ، الصبر بجميل
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 ككجػػوٌ ، التسػػمية فػػي أصػػلٌ  كىػػك، العطػػاء كمعػالـ، السػػخاء إطعػاـ الطعػػاـ ألىػػل الميػػت مػػف مفػػردات .44
 .التعزية في

 مف كمكاساتيـ، العظيمة الطاعات مف إصابة أك بمرض أصيبكا ممف كالمكمكميف الضعفاء رعاية .45
 الجميمة، سكاء بالزيارة، أك الدعاء، أك القياـ عمى معالجتيـ، أك القصاص ليـ. القربات

، مختمفػػة أحػػكاؿ عمػػى معػػو كالنػػاس، ُيػػدَّعى تػػكاكبلً  كال، ُيرتػػدػ قميصػػاً  كال، ُيػػزدرػ  عيبػػاً  الفقػػر لػػيس .46
 كأف، ليػـ ُينصػح كأف، بحاليـ ُيرأؼ كأف، قمكبيـ ُتكاسى أف بالفقر اُبتمكا بمف فأحرػ ، متعددة كأنكاع
 .فييـ هللا ُيتقى

يػكائيـ، مف مكاساة الفقػراء كأصػحاب الحاجػات الػدعاء ليػـ، كتقاسػـ الطعػاـ كاألمػكا .47 ؿ بيػنيـ، ك كا 
 تصػنع كالمحتػاجيف الضػعفاء ليػؤالء كالمكاساة. ليـ اليدية كالعطية كاليبة، كالصدقة كالكقفكتقديـ 
 . ضعافيا ىاأقكياءُ  رحـ إذا إال راية لممسمميف ترفع كلف، الدكلة بيضة كتحمي، األمة كرامة

 أشػػد يكػػكف  كربمػػا، الػببلء أعظػػـ مػػف كاألحػزاف اليمػػكـ أف ريػػب كال، األجػػر عظػـ الػػببلء عظػػـ كممػا .48
 كقت. كطكيل، صبر كبير إلى كتحتاج، عظيمة آثارىا ألف، الجسدؼ الببلء مف

 كمشػػاركتيـ، بػػوالميـ النػػاس مكاسػػاة، المػػركءة كمكػػاـر، األخػػبلؽ كمحاسػػف، الطبػػاع جميػػل مػػف إف .49
، كبيػػرىـ كيػػكقر، صػػغيرىـ يػػرحـ، لحػػزنيـ كيحػػزف ، لفػػرحيـ كيفػػرح، النػػاس يخػػالط كالمػػؤمف، أحػػزانيـ
 عمييـ. كيصبر

 كنتػابع، كمغاربيا األرض مشارؽ  في ألمكرىـ نيتـ أف مشاركات المسمميف أحزانيـ؛ معالـ مف إف .50
 .  لحزنيـ كنحزف ، لفرحيـ فنفرح، أخبارىـ

 منيـ. ليككف ، دينو كيقكؼ ، أزره بيـ هللا يشد التي الصالحة بالرفقة المحزكف  يتحصف أف البد .51
 مػا كمفاداتيـ، لتحريرىـ السبل كل كاستنفاذ، قضيتيـ كعف عنيـ الدفاع، نصرة األسرػ  مف صكر .52

 كخاصة. عامة مسؤكلية كتمؾ، أىمييـ كبشؤكف  بيـ كالتكفل، كغيره بالماؿ أمكف
، الكرامة كيصنع، االنتماء يعزز الذؼ المعركؼ كىك مف ،المسمميف جميع عمى حق فداء األسرػ  .53

 اليكية. كيحفع
 مػػػف كثيػػػر فػػػييـ تجتمػػػع كأنيػػػـ سػػػيما، الػػػدعاء ليػػػـ مػػػف يكثػػػركا أف المسػػػمميف تجػػػاه أسػػػراىـ كاجػػػب .54

 المكاساة ليـ. كىذا مف، ذلؾ كغير كاصابة كمرض ضعف مف، الجراحات
 أؼ أك بالبرقيػات يكاسػكىـ أف حينئػذ فيحسػف، السػجكف  فػي أسػراىـ زيػارة المسمميف عمى إذا صعب .55

 ليـ. هللا قدره ما عمى كتصبرىـ، جراحاتيـ كتطيب، آىاتيـ مف تخفف، عمييـ بردا تككف  كسيمة
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 الرقيق. ىؤالء أجر لعظيـ مممككا يمكت أف تمنى النبي إف حتى، تيمة أك عيبا ليس الرؽ  .56
النػار.  مػف النجػاة فػي سػبباً  جعمػو كقػد، سػبحانو عنػده القربػات أجػلِّ  مػف الرقػاب عتػق هللا جعل لقد .57

 كىك كجو مف مكاساة الرقيق.
 المالؾ. السيد مكت بعد الكالء حق ليـ الشرع جعل أف العبيد إلى اإلحساف فصكؿ مف .58
 عبيػػد مػػف ككػػـ، كالضػػمير حريػػة الػػنفس حػػـر مػػف العبػػد كلكػػف، الحيػػاة حريػػة حػػـر الػػذؼ لػػيس العبػػد .59

 .كالمعركؼ كالبر، كالصبلح بالتقكػ  يكزف  ميزاف كىذا، كدانكا ىانكا أحرار مف ككـ، كقادكا سادكا
 كمنعػػاً ، ألنفسػػيف طيػػراً ، تػػزكيجيف فػػي ُيسػػاىـ أف أك، اإلمػػاء مػػف ُيتػػزكج أف كالمعػػركؼ البػػر مػػف .60

 سفاحيف. في سبباً  تككف  أف خبلليا مف يمكف التي لؤلسباب
 كمػكاطف، اليػكػ  مسػالؾ عػف يحجبػو مػا المنزلػة مػف لػو كتكػكف ، يشػقى فػبل سػجيتو الرفػق كاف مفْ  .61

 .المممككيف كمكاساة، الضعفاء عف أنو تسمية فضبلً ، الكبر
 المجتمػػع، كغػػرس أفػػراد بػػيف اإلخػػاء ركح صػػديق، كتعزيػػز إلػػى العػػدك مػػف ثمػػرات المكاسػػاة تحكيػػل .62

نيا فػػػػي كالرِّفعػػػػة األجػػػػر المسػػػػمميف، كتحصػػػػيل بػػػػيف الجنػػػػاح كخفػػػػض التَّكاضػػػػع ُخمػػػػق كاآلخػػػػرة،  الػػػػدُّ
 الفضيمة المنشكدة. كتحصيل

 اإلحسػػاس كقيمتيػػا، كعػػدـ المكاسػػاة بفضػػيمة المكاسػػاة الجيػػل مػػف النَّػػاس تمنػػع التػػي مػػف األسػػباب .63
 الكقكع مف اآلخريف، كالخكؼ بعادات كالتَّأثر االجتماعية كالكبر، كالتَّنشئة اآلخريف، كاألنفة بشعكر

 .الطرفيف بيف الخصكمة الحرج، ككجكد في
 

 ثانيًا: التوصيات:

االىتماـ بدراسة السنة النبكية المطيرة مف الناحية المكضكعية، كعمى كجو الخصكص المكضكعات  .1
 التي تعمل عمى تدعيـ الجانب الركحي عند اإلنساف.

النبكية كتدريسيا في المؤسسات التعميمية كنحكىا لتدعيـ الجكانب الركحية عند اعتماد نماذج مف السنة  .2
 الطبلب؛ لما في ذلؾ مف الخير ليـ في الدنيا كاآلخرة.

أكصي الباحثيف كطمبة العمـ باالىتماـ بالدراسات المختصة بالجكانب الركحية كاىتماميـ بالجكانب  .3
يـ كبارز في سمك المجتمعات كارتقائيا كالجانب المادؼ المادية، ال سّيما كأف ىذا الجانب لو دكر عظ

 كُيفكؽ عميو.
 أكصي الدعاة كالكعاظ كطمبة العمـ بتكعية الناس كتبصيرىـ بمفيكـ المكاساة، دراسة كمنيجًا. .4
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البتكار أفكار ككسائل جديدة لدعـ أصحاب  تخصيص أياـ دراسية كمؤتمرات عممية في البحث العممي .5
، كتكفير البيئة كالمناخ المناسب الذؼ يساىـ في حل المشكبلت مشاريع جديدةالحاجات كالمعكزيف ب

 التربكية، كاألزمات الدينية كاألخبلقية، كتعمل عمى تدعيـ الجانب الركحي عف الناس.
في كل جكانب الحياة؛ لكي نصبح مجتمًعا متميًزا، كنعيد مجد  كسنة رسكلو  العكدة لكتاب هللا  .6

 ف هللا تعالى. اإلسبلـ التميد بإذ
 

 .آمني .النَّبِيِّني سائر وعلى وصحبه آله وعلى مُحَمَّد، سيِّدنا على وسلَّم اهللُ وصلَّى
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 المصادر والمراجع
 

  .الكريـ القرآف
 صػػالح أحمػػد حسػػيف. د: قيػػحقت الحػػارث.مسػػند  ـ(.1992). داىػػر بػػف دمحم بػػف الحػػارث، أسػػامة أبػػي ابػػف

 .النبكية كالسيرة السنة خدمة مركز .المنكرة المدينة. 2. ج1. طالباكرؼ 
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 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.1ط الجرح كالتعديل.ـ(. 1952) دمحم.ابف أبي حاتـ، عبد الرحمف بف 

تحقيػػق: قاسػػـ دمحم  البيػػاف فػػي مػػذىب اإلمػػاـ الشػػافعي.ـ(. 2000) الخيػػر، يحيػػى بػػف أبػػي الخيػػر.ابػػف أبػػي 
 .دار المنياج . جدة.13ج .1النكرؼ. ط

تحقيػػق: عػػادؿ بػػف يكسػػف العػػزازؼ ك أحمػػد بػػف فريػػد  المسػػند.ـ(. 1997ابػػف أبػػي شػػيبة، عبػػد هللا بػػف دمحم، )
  .دار الكطفالرياض.  .2ج .1المزيدؼ. ط

تحقيػػػق: كمػػػاؿ يكسػػػف  المصػػػنف فػػػي األحاديػػػث كاآلثػػػار.ىػػػػػ(. 1409) .ابػػػف أبػػػي شػػػيبة، عبػػػد هللا بػػػف دمحم
 الرياض: مكتبة الرشد. . 7ج. 1الحكت. ط

. 2ج. 1تحقيػػػق: دمحم ناصػػػر الػػػديف األلبػػػاني. ط السػػػنة.ـ(. 1980) .ف أبػػػي عاصػػػـ، أحمػػػد بػػػف عمػػػركابػػػ
 بيركت: المكتب اإلسبلمي. 

تحقيػق: طػاىر  النيايػة فػي غػػريب الحػديث كاألثػر.ـ(. 1979) .ابف األثير، أبك السعادات المبػارؾ بف دمحم
 المكتبة العػممية.  .بيركت. 5جالزاكػ، كمحمكد دمحم الطناحي. 

تحقيق: عمي دمحم معكض، كعادؿ أسد الغابة في معرفة الصحابة. ـ(. 1994ابف األثير، عمي بف دمحم، )
                                    بيركت: دار الكتب العممية. . 8ج. 1أحمد عبد المكجكد. ط
دار  . بيركت.8ج .1تحقيق: دمحم عكض مرعب. ط تيذيب المغة.ـ(. 2001) .ابف األزىرؼ، دمحم بف أحمد
 .إحياء التراث العربي

تحقيػق: عبػد المحسػف بػف إبػراىيـ بػف أحمػد  معجػـ ابػف األعرابػي.ـ(. 1997) .ابف األعرابي، أحمد بف دمحم
 السعكدية: دار ابف الجكزؼ. . 3ج. 1الحسيني. ط
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تحقيػق: د. حػاتـ صػالح الضػامف.  النػاس. الزاىر في معاني كممػاتـ(. 1992) .ابف بشار، دمحم بف القاسـ
 .مؤسسة الرسالة. بيركت. 2ج. 1ط

تحقيػق: أبػك تمػيـ ياسػر بػف  شػرح صػحيح البخػارؼ.ـ(. 2003) .ابف بطَّاؿ، عمي بف خمػف بػف عبػد الممػؾ
 السعكدية: مكتبة الرشد. . 10ج. 2إبراىيـ. ط

: عبػد الػرحمف بػف دمحم بػف قاسػـ. )د. تحقيػق مجمػكع الفتػاكػ.ـ(. 1995) .ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ
 ط(. المدينة النبكية: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف الشريف. 

 . بيركت: مؤسسة نادر. 1تحقيق: عامر أحمد حيدر. ط المسند.ـ(. 1990) .ابف الجعد، عمي بف الجعد
دار الكتب . بيركت. 1ج التبصرة.ـ(.  1986) .ابف الجكزؼ، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي

 .العممية
 عبد: تحقيق. كالمتركككف  الضعفاء(. ق1406. )عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿ الجكزؼ، ابف

 .العممية الكتب دار. بيركت. 2×  3ج. 1ط. القاضي هللا
. 4ج كشػف المشػػكل مػف حػػديث الصػػحيحيف. .ابػف الجػػكزؼ، جمػاؿ الػػديف أبػك الفػػرج عبػد الػػرحمف بػف عمػػي

 سيف البكاب. الرياض: دار الكطف. تحقيق: عمي ح
 المنػتظـ فػي تػاريخ األمػـ كالممػكؾ.ـ(. 1992) .ابف الجكزؼ، جماؿ الديف أبك الفػرج عبػد الػرحمف بػف عمػي

 .دار الكتب العممية. بيركت. 19ج .1تحقيق: دمحم عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا. ط
 . اليند. دائرة المعارؼ العثمانية.9. ج1. طالثقاتـ(. 1973أبك حاتـ دمحم بف حباف. )ابف حباف، 

تحقيػق: دمحم محػي الػديف عبػد الحميػد.  ركضة العقبلء كنزىػة الفضػبلء.ابف حباف، أبك حاتـ دمحم بف حباف، 
 .دار الكتب العممية. بيركت. 1ج

تحقيػػػق: شػػػعيب  حبػػاف بترتيػػػب ابػػػف بمبػػاف.صػػػحيح ابػػػف ـ(. 1993) .ابػػف حبػػػاف، أبػػك حػػػاتـ دمحم بػػػف حبػػاف
 بيركت: مؤسسة الرسالة.. 18ج. 2األرنؤكط. ط

. تحقيق: مشاىير عمماء األمصار كأعبلـ فقياء األقطارـ(. 1991) ابف حباف، أبك حاتـ دمحم بف حباف.
 . المنصكرة. دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع.1. ج1مرزكؽ عمى ابراىيـ. ط

 إتحاؼ الميرة بالفكائد المبتكرة مف أطراؼ العشرة.ـ(.  1994ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي. )
تحقيق : مركز خدمة السنة كالسيرة ، بإشراؼ د زىير بف ناصر الناصر )راجعو ككحد منيج التعميق 

ز خدمة . المدينة المنكرة. مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف الشريف، كمرك19. ج1كاإلخراج(. ط
 السنة كالسيرة النبكية.
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تحقيق: عادؿ أحمػد عبػد  اإلصابة في تمييز الصحابة.(. ق1415) .ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي
 .دار الكتب العممية. بيركت. 8ج. 1المكجكد كعمى دمحم معكض. ط

. بالتدليس المكصكفيف بمراتب التقديس أىل تعريف(. ـ1983. )عمي بف أحمد العسقبلني، حجر ابف
 . المنار مكتبة: عماف. 1ج. 1ط. القريكتي هللا عبد بف عاصـ: تحقيق

. سػكريا. 1ج. 1ط. عكامػة دمحم: تحقيػق. التيذيب تقريب(. ـ1986. )عمي بف أحمد العسقبلني، حجر ابف
 .الرشيد دار

تحقيػق: دمحم فػػؤاد  فػتح البػارؼ بشػرح صػحيح البخػارؼ.ىػػػػػ(. 1379) .ابػف حجػر العسػقبلني، أحمػد بػف عمػي
 دار المعرفة.  .بيركت. 13جعبد الباقي. 
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. 1ج. 1تحقيػػػق: شػػػاكر ذيػػػب فيػػػاض. ط األمػػػكاؿ.ـ(. 1986) .ابػػػف زنجكيػػػو، حميػػػد بػػػف مخمػػػد بػػػف قتيبػػػة

  مية.مركز فيصل لمبحكث كالدراسات اإلسبل .السعكدية
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تحقيػػق: سػػالـ دمحم عطػػا، كدمحم عمػػي  االسػػتذكار.ـ(. 2000) .ابػػف عبػػد البػػر، أبػػك عمػػر يكسػػف بػػف عبػػد هللا
 .9. بيركت. دار الكتب العممية. عدد األجزاء: 1معكض. ط

تحقيػػق:  التمييػػد لمػػا فػػي المكطػػأ مػػف المعػػاني كاألسػػانيد.ىػػػػ(. 1387) .ابػػف عبػػد البػػر، يكسػػف بػػف عبػػد هللا
غػػػػرب: كزارة عمػػػػـك األكقػػػػاؼ الم. 24ج. 1مصػػػػطفى بػػػػف أحمػػػػد العمػػػػكؼ، دمحم عبػػػػد الكبيػػػػر البكػػػػرؼ. ط

 كالشؤكف اإلسبلمية. 
األحاديػث المختػارة أك المسػتخرج مػف األحاديػث ـ(. 2000) .ابف عبد الكاحد المقدسي، دمحم بف عبد الكاحػد

تحقيػق: الػدكتكر عبػد الممػؾ بػف عبػد هللا بػف  المختارة مما لـ يخرجو البخػارؼ كمسػمـ فػي صػحيحييما.
 .طباعة كالنشر كالتكزيعدار خضر لم. بيركت. 13جدىيش. 
تحقيػػق: حممػػي كامػػل أسػػعد عبػػد اليػػادؼ.  الفكائػػد )الغيبلنيػػات(.ـ(. 1997) .دمحم بػػف عبػػد هللا ابػػف عبدَكْيػػو،

 .دار ابف الجكزؼ . الرياض. 1ج
 الرياض: دار الكطف لمنشر. . 6ج شرح ريػاض الصالحيف.ق(. 1426) .ابف عثيميف، دمحم بف صالح
-تحقيق: عادؿ أحمد عبد المكجكد الكامل في ضعفاء الرجاؿ.ـ(. 1997) .عدؼابف عدؼ، أبك أحمد بف 
 .الكتب العممية بيركت. .1عمي دمحم معكض. ط

تحقيق: عبد هللا  تحفة التحصيل في ذكر ركاة المراسيل.ابف العراقي، أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف. 
 . الرياض. مكتبة الرشد.1نكارة. ج

 دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. . 80ج تاريخ دمشق.ـ(. 1995) .الحسفابف عساكر، عمي بف 
تحقيػػق: عبػػد  معجػػـ مقػػاييس المغػػة.ـ(. 1979ابػػف فػػارس، أبػػك الحسػػيف أحمػػد بػػف زكريػػا القزكينػػي الػػرازؼ. )

 دار الفكر.  .6ج السبلـ دمحم ىاركف.
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 .دار الكتب العممية. بيركت. 3ج العرب.األمالي في لغة ـ(.  1978) .ابف القاسـ، إسماعيل بف القاسـ
 .دار الكتب العممية. بيركت. 4ج عيكف األخبار.ىػػ(. 1418) .عبد هللا بف مسمـ ابف قتيبة،

 مكتبة القاىرة. . 10ج المغني.ـ(. 1968) .ابف قدامة، عبد هللا بف أحمد
. 1جحقيػػق: دمحم حامػػد الفقػػي. ت التبيػػاف فػػي أقسػػاـ القػػرآف. .ابػػف قػػيـ الجكزيػػة، دمحم بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب

 المعرفة.دار بيركت. 
الجػكاب الكػافي لمػف سػأؿ عػف الػدكاء الشػافي أك ـ(. 1997) .ابف قيـ الجكزية، دمحم بػف أبػي بكػر بػف أيػكب

 .دار المعرفة. المغرب. 1ج الداء كالدكاء.
. 5ج. 27ط العبػػاد.زاد المعػػاد فػػي ىػػدؼ خيػػر ـ(. 1994) .ابػػف قػػيـ الجكزيػػة، دمحم بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب

 الككيت: مكتبة المنار اإلسبلمية.  الرسالة.بيركت: مؤسسة 
شػفاء العميػل فػي مسػائل القضػاء كالقػدر كالحكمػة ـ(. 1978) .ابف قيـ الجكزية، دمحم بف أبي بكر بػف أيػكب

 .دار المعرفة. بيركت. 1ج كالتعميل.
. 1ج زء مػف كتػاب زاد المعػاد البػف القػيـ(.الطػب النبػكؼ )جػ .ابف قػيـ الجكزيػة، دمحم بػف أبػي بكػر بػف أيػكب

 .دار اليبلؿبيركت. 
 بيركت: دار الكتب العممية. . 1ج. 2ط الفكائد.ـ(. 1973) .ابف قيـ الجكزية، دمحم بف أبي بكر

يػػاؾ ـ(. 1996) .ابػػف قػػيـ الجكزيػػة، دمحم بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب مػػدارج السػػالكيف بػػيف منػػازؿ إيػػاؾ نعبػػد كا 
 بيركت: دار الكتاب العربي. . 2ج. 3تحقيق: دمحم البغدادؼ. ط نستعيف.

تحقيػق: سػامي بػف . 8ج. 2ط تفسػير القػرآف العظػيـ.ـ(. 1999) .ابف كثير، أبك الفداء إسماعيل بف عمػر
  دمحم سبلمة. دار طيبة لمنشر كالتكزيع.

. 2ج. 1ط الثقػػػات. الككاكػػػب النيػػػرات فػػػي معرفػػػة مػػػف الػػػركاةـ(. 1981) .ابػػػف الكيػػػاؿ، بركػػػات بػػػف أحمػػػد
 .دار المأمكف بيركت. 

دار إحيػاء الكتػب  .2ج تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي. سنف ابف ماجو. .ابف ماجو، أبك عبد هللا دمحم بف يزيد
 .العربية

سؤاالت دمحم بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف ق(.  1404ابف المديني، عمي بف عبد هللا بف جعفر. )
 .مكتبة المعارؼ. الرياض. 1. ج1ط. عبد هللا عبد القادر: مكفق . تحقيقالمديني

تحقيػػق:  الطػػراز األكؿ كالكنػػاز لمػػا عميػػو مػػف لغػػة العػػرب المعػػكؿ. .ابػػف معصػػـك المػػدني، عمػػي بػػف أحمػػد
 . مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث.9جمؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث. 
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. تحقيق: د. أحمد دمحم نكر معيف )ركاية الدكرؼ(تاريخ ابف (، 1979ابف معيف، يحيى بف معيف بف عكف )
حياء التراث اإلسبلمي.4. ج1. طسيف  . مكة المكرمة. مركز البحث العممي كا 

 عالـ الكتب. . 3ج اآلداب الشرعية كالمنح المرعية. .ابف مفمح، دمحم بف مفمح
دار . دمشػػػػق. 36ج. 1ط التكضػػػػيح لشػػػػرح الجػػػػامع الصػػػػحيح.ـ(. 2008) .ابػػػػف الممقػػػػف، عمػػػػر بػػػػف عمػػػػي

 النكادر.
 بيركت: دار صػادر. . 15ج. 3ط لسػػاف العرب.ىػػػػػ(. 1414) .ابف منظكر، أبك الفضل دمحم بف مكػػـر
 المباُب في تَْسِميِة الُمَصاب. .ابف منصكر المقدسي، عمي بف أيكب

تحقيػق: فػؤاد عبػد المػنعـ  الصػحاح.اإلفصاح عػف معػاني ىػػػ(، 1417) .ابف ُىَبْيَرة، يحيى بف ُىَبْيَرة بف دمحم
  دار الكطف.. 8جأحمد. 

بػػراىيـ  السػػيرة النبكيػػة.ـ(. 1955). ابػػف ىشػػاـ، عبػػد الممػػؾ بػػف ىشػػاـ بػػف أيػػكب تحقيػػق: مصػػطفى السػػقا، كا 
مصػػػر: شػػػركة مكتبػػػة كمطبعػػػة مصػػػطفى البػػػابي الحمبػػػي . 2ج. 2األبيػػػارؼ كعبػػػد الحفػػػيع الشػػػمبي. ط

  كأكالده بمصر.
مخطػكط ُنشػر فػي  الجزء الثاني مف الفكائد المنتقاة الغرائب الحسػاف. .لحسيف بف المظفرأبك الحسيف، أبك ا

 برنامج جكامع الكمـ. أعده لمشاممة : أحمد الخضرؼ.
 مخطكط. جزء فيو مف حديث أبي الحسيف القدكرؼ. .أبك الحسيف القدكرؼ، أحمد بف دمحم

 .المكتبة العنصرية. بيركت. 1ج. 1ط اإلمتاع كالمؤانسة.ق(. 1424). أبك حياف، عمي بف دمحم
. 4جتحقيػػق: دمحم محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد.  سػػنف أبػػي داكد.ـ(. 2009) .أبػػك داكد، سػػميماف بػػف األشػػعث

 .المكتبة العصريةصيدا. 
. دار المسػػػمـ 1ط أخػػػبلؽ النبػػػي كآدابػػػو. ـ(.1998) .أبػػػك الشػػػيخ األصػػػبياني، عبػػػد هللا بػػػف دمحم بػػػف جعفػػػر

 لمنشر كالتكزيع. 
 طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا.ـ(. 1992) .بك الشيخ األصبياني، عبد هللا بف دمحم بف جعفرأ

 .مؤسسة الرسالة. بيركت. 4ج. 2تحقيق: عبد الغفكر عبد الحق حسيف البمكشي. ط
تحقيػػػق: سػػػيد  تػػػاريخ أصػػػبياف = أخبػػػار أصػػػبياف.ـ(. 1990) .أبػػػك نعػػػيـ األصػػػبياني، أحمػػػد بػػػف عبػػػد هللا

 .دار الكتب العممية. بيركت. 2ج. 1كسركؼ حسف. ط
. 10ج)د. ط(.  حميػػة األكليػػاء كطبقػػات األصػػفياء.ـ(. 1974) .أبػػك نعػػيـ األصػػبياني، أحمػػد بػػف عبػػد هللا

  مصر: السعادة.
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تحقيػق: عػادؿ بػف يكسػف العػزازؼ.  معرفػة الصػحابة.ـ(. 1998) .أبك نعيـ األصبياني، أحمد بف عبػد هللا
 .دار الكطف لمنشر. الرياض. 7ج. 1ط

دار . دمشػػػػق. 13ج. 1تحقيػػػػق: حسػػػػيف سػػػػميـ أسػػػػد. ط المسػػػػند.ـ(. 1984) .أبػػػػك يعمػػػػى، أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي
 .المأمكف لمتراث

المكتبػػة . 1جتحقيػػق : طػػو عبػػد الػػرءكؼ سػػعد، سػػعد حسػػف دمحم.  الخػػراج. .أبػػك يكسػػف، يعقػػكب بػػف إبػػراىيـ
 األزىرية لمتراث. 
. 9ج. 2ط إركاء الغميػل فػي تخػريج أحاديػث منػار السػبيل.ـ(. 1985) .الديف بف نكحاأللباني، دمحم ناصر 

 المكتب اإلسبلمي.  .بيركت
. كفكائػػدىا فقييػػا مػػف كشػػيء الصػػحيحة األحاديػػث سمسػػمة(. ـ2002. )نػػكح بػػف الػػديف ناصػػر دمحم األلبػػاني،
 .كالتكزيع لمنشر المعارؼ مكتبة. الرياض. 6ج. 1ط

سمسػمة األحاديػث الضػعيفة كالمكضػكعة كأثرىػا السػيئ فػي ـ(. 1992) .الػديف بػف نػكحاأللباني، دمحم ناصػر 
 دار المعارؼ.  .الرياض .14ج .1ط األمة.

المكتػػػب . بيػػػركت. 2ج)د. ط(.  صػػػحيح الجػػػامع الصػػػغير كزياداتػػػو. .األلبػػػاني، دمحم ناصػػػر الػػػديف بػػػف نػػػكح
 اإلسبلمي. 

التنكير عمى صحيح الجػامع الصغير،)مختصػر فػيض القػدير مصابيح  .األلباني، دمحم ناصر الديف بف نكح
ـِ عبػػػد الػػػرؤكؼ المنػػػاكؼ(. إعػػػداد كترتيػػػب : أبػػػك أحمػػػد معتػػػز أحمػػػد عبػػػد  شػػػرح الجػػػامع الصػػػغير لئلمػػػا

 الفتاح.
 .اإلسبلمية البشائر دار. بيركت. 1ج. 3ط. المفرد األدب(. ـ1989. )إسماعيل بف دمحم البخارؼ،

كسػننو  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسػكؿ هللا ىػػ(. 1422) .البخارؼ، دمحم بف إسماعيل
دار طػػكؽ . 9ج. 1تحقيػػق: دمحم زىيػػر بػػف ناصػػر الناصػػر. ط كأيامػػو، المشػػيكر بػػػػػ: صػػحيح البخػػارؼ.

  النجاة.
. 1ج. 2تحقيػػق: د. عػػامر حسػػف صػػبرؼ. ط الكػػـر كالجػػكد كسػػخاء النفػػكس.الُبْرُجبلنػػي، دمحم بػػف الحسػػيف، 

 .دار ابف حـزبيركت. 
تحقيػػق: محفػػكظ الػػرحمف  مسػػند البػػزار المنشػػكر باسػػـ البحػػر الزخػػار.ـ(. 2009) .البػػزار، أحمػػد بػػف عمػػرك

مكتبػػة العمػػـك  .المدينػػة المنػػكرة. 18ج. 1زيػػف هللا، كعػػادؿ بػػف سػػعد كصػػبرؼ عبػػد الخػػالق الشػػافعي. ط
 كالحكـ. 
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 .2تحقيق: شعيب األرناؤكط، دمحم زىير الشاكيش، ط شرح السنة.ـ(. 1983) .البغكؼ، الحسيف بف مسعكد
 المكتب اإلسبلمي. .دمشق .15ج

تحقيػػػق: دار  إتحػػػاؼ الخيػػػرة الميػػػرة بزكائػػػد المسػػػانيد العشػػػرة.ـ(. 1999) .البكصػػػيرؼ، أحمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر
 .دار الكطف لمنشر. الرياض. 9ج. 1المشكاة لمبحث العممي بإشراؼ أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ. ط

اعتنػػى بػػو كعمػػق عميػػو: أبػػك عبػػد هللا  اآلداب.ـ(. 1988) .البييقػػي، أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي
  مؤسسة الكتب الثقافية. .لبناف. 1ج. 1السعيد المندكه. ط

. د:  تحقيق. الشريعة صاحب أحكاؿ كمعرفة النبكة دالئل(. ـ1988. )عمي بف الحسيف بف أحمد البييقي،
 .لمتراث الرياف دار، العممية الكتب دار. بيركت. 7ج. 1ط. قمعجي المعطي عبد
. 1ج. 3ط. حيػػدر أحمػػد عػػامر: تحقيػػق. الكبيػػر الزىػػد(. ـ1996. )عمػػي بػػف الحسػػيف بػػف أحمػػد البييقػػي،

 .الثقافية الكتب مؤسسة. بيركت
. 3ط. عطػػػا القػػػادر عبػػػد دمحم: تحقيػػػق. الكبػػػرػ  السػػػنف(. ـ2003. )عمػػػي بػػػف الحسػػػيف بػػػف أحمػػػد البييقػػػي،

 .العممية الكتب دار. بيركت
تحقيػػق: عبػػد العمػػي عبػػد الحميػػد حامػػد،  شػػعب اإليمػػاف.ـ(. 2003) .البييقػػي، أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف الحسػػيف

مكتبػة الرشػد لمنشػر كالتكزيػع بالريػاض بالتعػاكف مػع الػدار السػمفية . 14ج. 1كمختار أحمػد النػدكؼ. ط
  ببكمباؼ باليند.

 .السعادة. مصر. 7ج. 2ط المنتقى شرح المكطأ.ق(. 1332) .التجيبي، سميماف بف خمف
تحقيػق: أحمػد دمحم شػاكر، كدمحم فػؤاد عبػد  سػنف الترمػذؼ.ـ(. 1975) .الترمذؼ، أبك عيسػى دمحم بػف عيسػى

براىيـ عطكة عكض المػدرس فػي األزىػر الشػريف. ط مصػر: شػركة مكتبػة كمطبعػة . 5ج. 2الباقي، كا 
 مصطفى البابي الحمبي. 

  .دار إحياء التراث العربي. بيركت. 1ج الشمائل الدمحمية. دمحم بف عيسى.الترمذؼ، أبك عيسى 
. 1ج. 1تحقيػق: جماعػة مػف العممػاء بإشػراؼ الناشػر. ط التعريفػات.ـ(. 1983) .عمػي بػف دمحم الجرجاني،

 بيركت.
أفػػػاده: أحمػػػد  نيايػػػة المػػػراد مػػػف كػػػبلـ خيػػػر العبػػػاد.ـ(. 2004) .الجمػػػاعيمي، عبػػػد الغنػػػي بػػػف عبػػػد الكاحػػػد

 . مخطكط ُنشر في برنامج جكامع الكمـ المجاني التابع لمكقع الشبكة اإلسبلمية.1الخضرؼ. ط
 حديث. باكستاف. 1. جالَبستكؼ  العظيـ عبد العميـ عبد: قيحق. تإسحاؽ بف يعقكب بف إبراىيـالجكزجاني، 
 .اكادمي
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تحقيق: تحقيق:  العربية.الصحاح تاج المغة كصحاح ـ(. 1987) .الجكىرؼ، أبك نصر إسماعيل بف حماد
  بيركت: دار العمـ لممبلييف.. 6ج. 4أحمد عبد الغفكر عطار. ط

تحقيػػق: مصػػطفى عبػػد القػػادر عطػػا.  المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف.ـ(. 1990) .الحػػاكـ، دمحم بػػف عبػػد هللا
 دار الكتب العممية.  .بغداد. 4ج. 1ط

 دار الفكر. . 6ج. 3ط في شرح مختصر خميل. مكاىب الجميلـ(. 1992). دمحم بف دمحم الحطاب الرُّعيني،
 .دمشػػق. 2ج. 1تحقيػػق: حسػػف سػػميـ أسػػد. ط مسػػند الحميػػدؼ.ـ(. 1996) .الحميػػدؼ، عبػػد هللا بػػف الزبيػػر

  دار السقا.
.ـ(. 1999) .الحميرػ،  نشكاف بف سعيد تحقيػق: د حسػيف بػف  شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمػـك

دار الفكر . بيركت. 11ج. 1د يكسف دمحم عبد هللا. ط -مي اإلرياني مطير بف ع -عبد هللا العمرؼ 
 .دار الفكردمشق.  .المعاصر

 .. حمػػػب1ط معػػػالـ السػػػنف كىػػػك شػػػرح سػػػنف أبػػػي داكد.ـ(. 1932) .الخطػػػابي، أبػػػك سػػػميماف أحمػػػد بػػػف دمحم
 المطبعة العممية. 

. 1ـ(. تػػاريخ بغػػداد. تحقيػػق: بشػػار عػػكاد معػػركؼ. ط2002) .الخطيػػب البغػػدادؼ، أحمػػد بػػف عميػػبف ثابػػت
 دار الغرب اإلسبلمي.  .بيركت. 24ج

تحقيػػػق: ُسػػػػكينة  تمخػػػيص المتشػػػابو فػػػي الرسػػػـ.ـ(. 1985) .الخطيػػػب البغػػػدادؼ، أحمػػػد بػػػف عميػػػبف ثابػػػت
 .طبلس لمدراسات كالترجمة كالنشر. دمشق. 2ج. 1الشيابي. ط

  نساء.ديكاف الخالخنساء، تماضر بنت عمرك. 
 عبػػد حسػػف االرنػػؤكط، شػػعيبتحقيػػق:  الػػدارقطني. سػػنفـ(. 2004. )أحمػػد بػػف عمػػر بػػف عمػػيالػػدارقطني، 
 . بيركت. مؤسسة السالة.5. ج1ط. برىكـ أحمد هللا، حرز المطيف عبد شمبي، المنعـ

تحقيػق: حسػيف  مسند الدارمي المعركؼ بػ )سػنف الػدارمي(.ـ(. 2000) .الدارمي، عبد هللا بف عبد الرحمف
 دار المغني لمنشر كالتكزيع.  .السعكدية. 4ج. 1سميـ أسد. ط

 .الدار السمفية. الككيت. 1ج. 1ط الذرية الطاىرة النبكية.ىػ(.  1407) .الدكالبي، دمحم بف أحمد بف حماد
 .. بيػركت1تحقيػق: نظػر دمحم الفاريػابي. ط الكنػى كاألسػماء.ـ(. 2000) .الدكالبي، دمحم بف أحمد بف حمػاد

.  دار ابف حـز
 عػػػػّكاد بشػػػػار: تحقيػػػػق. َكاألعػػػػبلـ المشػػػػاىير َكَكفيػػػػات اإلسػػػػبلـ تػػػػاريخ(. ـ2003. )أحمػػػػد بػػػػف دمحم الػػػػذىبي،

 .اإلسبلمي الغرب دار. 15ج. 1ط. معركؼ
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. بيركت. 25ج. 3ط. األرناؤكط شعيب. د: تحقيق. النببلء أعبلـ سير(. ـ1985. )أحمد بف دمحم الذىبي،
 .الرسالة مؤسسة

 عكامػة دمحم: تحقػق. السػتة الكتػب فػي ركايػة لػو مػف معرفػة فػي الكاشػف(. ـ1992. )أحمػد بف دمحم الذىبي،
 .القرآف عمكـ مؤسسة - اإلسبلمية لمثقافة القبمة دار. جدة. 1ج. 1ط. الخطيب نمر دمحم أحمد

 .الدكتكر نكر الديف عترق: يحقت .المغني في الضعفاء الذىبي، دمحم بف أحمد.
. 4ج. 1ط. البجاكؼ  دمحم عمي: تحقيق. الرجاؿ نقد في االعتداؿ ميزاف(. ـ1963. )أحمد بف دمحم الذىبي،

 .كالنشر لمطباعة المعرفة دار. بيركت
. بيػػركت. 1ج. 5تحقيػػق: يكسػػف الشػػيخ دمحم. ط مختػػار الصػػحاح.ـ(. 1999) .الػػرازؼ، دمحم بػػف أبػػي بكػػر

 .الدار النمكذجية. صيدا. المكتبة العصرية
 .دار صادر. بيركت. 7ج. 2. طمعجـ البمدافـ(. 1995) .الركمي، ياقكت بف عبد هللا

تحقيػػػق:  تػػػػػاج العػػػػركس مػػػف جػػػكاىر القػػػػػامكس. . الػػػػػزبيدؼ، أبػػػك الفػػػيض محّمػػػد بػػػف محّمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرزاؽ
 مجمكعة مف المحققيف. دار اليداية. 

. تحقيػػػق: طػػػو عبػػػد شػػػرح الزرقػػػاني عمػػػى مكطػػػأ اإلمػػػاـ مالػػػؾـ(. 2003) الزرقػػػاني، دمحم بػػػف عبػػػد البػػػاقي.
 .مكتبة الثقافة الدينية. القاىرة. 4ج. 1الرءكؼ سعد. ط

 . دار العمـ لممبلييف.15ط األعبلـ.ـ(. 2002) .الزركمي، خير الديف بف محمكد
عػػالـ . القػػاىرة. 1ج. 1. طالتكقيػػف عمػػى ميمػػات التعػػاريفـ(. 1990) .زيػػف الػػديف، عبػػد الػػرؤكؼ بػػف تػػاج

  الكتب.
المطبعػة الكبػرػ . مصػر. 1ج. 1ط الدر المنثكر في طبقات ربػات الخػدكر.ق(. 1312) .زينب بنت عمي
 .األميرية

 نيايػة االغتبػاط بمػف رمػي مػف الػركاة بػاالختبلط.ـ(. 1988سبط ابف العجمي، إبراىيـ بػف دمحم بػف خميػل. )
 دار الحديث. القاىرة.. 1. ج1تحقيق: عبلء الديف عمي رضا. ط

المقاصػد الحسػنة فػي بيػاف كثيػر مػف األحاديػث المشػتيرة عمػى ـ(. 1985) .السخاكؼ، دمحم بف عبد الرحمف
 .دار الكتاب العربي. بيركت. 1ج. 1ط األلسنة.

        دار الكطف.  .1ج منيج السالكيف كتكضيح الفقة في الديف. .السعدؼ، عبد الرحمف بف ناصر
 السمفية.الدار اليند. . 1تحقيق: حبيب الرحمف األعظمي. ط السنف. ـ(.1982) .سعيد بف منصكر
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مؤسسػة . مصػر. 2ج. 2ط غذاء األلباب في شرح منظكمػة اآلداب. .ـ(1993) .السفاريني، دمحم بف أحمد
 .قرطبة

. 2ط حاشػػية السػػندؼ عمػػى سػػنف النسػػائي )مطبػػكع مػػع السػػنف(.ـ(. 1986). السػػندؼ، دمحم بػػف عبػػد اليػػادؼ
 .مكتب المطبكعات اإلسبلمية. حمب. 8ج

القػػاىرة.  -. بيػػركت16ط  فػػي ظػػبلؿ القػػرآف.ق(. 1412) .سػػيد قطػػب، سػػيد قطػػب إبػػراىيـ حسػػيف الشػػاربي
  .دار الشركؽ 

.ـ(.  2004 ) .عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، تحقيػق: أ. د  معجـ مقاليػد العمػـك فػي الحػدكد كالرسػـك
 .مكتبة اآلداب. القاىرة. 1. ج1طدمحم إبراىيـ عبادة. 
 .دار المعرفة. بيركت. 8ج األـ.ـ(. 1990) .الشافعي، دمحم بف إدريس
 .دار الكمـ الطيببيركت.  .دار ابف كثيردمشق. . 1ط فتح القدير.ق(. 1414) .الشككاني، دمحم بف عمي
. مصػر. 8ج. 1. تحقيػق: عصػاـ الػديف الصػبابطي. طنيػل األكطػارـ(. 1993) .الشككاني، دمحم بف عمػي

 دار الحديث. 
 األحاديػػث مػػف المسػػتخرج أك المختػػارة األحاديػػثـ(. 2000. )الكاحػػد عبػػد بػػف دمحمضػػياء الػػديف المقدسػػي، 

 عبػد بػف الممػؾ عبػد الػدكتكر األسػتاذ: تحقيػق صػحيحييما. في كمسمـ البخارؼ  يخرجو لـ مما المختارة
 .كالتكزيع كالنشر لمطباعة خضر دار. بيركت. 13. ج3. طدىيش بف هللا

. 1. تحقيػػق: مصػػطفى عبػػد القػػادر عطػػا. طالػػدعاءق(. 1413) .الطبرانػػي، أبػػك القاسػػـ سػػميماف بػػف أحمػػد
 .دار الكتب العممية. بيركت. 1ج

 كعبػػد هللا، عػػكض طػػارؽ : تحقيػػق. األكسػػط المعجػػـ(. ـ1995. )أحمػػد بػػف سػػميماف القاسػػـ أبػػك الطبرانػػي،
 .الحرميف دار: القاىرة. 10ج(. ط. د. )الحسيني إبراىيـ بف المحسف

. 2. تحقيػػق: حمػػدؼ بػػف عبػػد المجيػػد السػػمفي. طالمعجػػـ الكبيػػر .الطبرانػػي، أبػػك القاسػػـ سػػميماف بػػف أحمػػد
 القاىرة: مكتبة ابف تيمية. . 25ج

. 16ج. 1. تحقيػػػق: د. شػػػعيب األرنػػػػػاؤكط. طشػػػرح مشػػػكل اآلثػػػػػارـ(. 1994) .الطحػػػػػاكؼ، أحمػػػد بػػػف دمحم
  مؤسسة الرسالة. .بيركت

. تحقيػػػق: الشػػػيخ المنتخػػػب مػػػف مسػػػند عبػػػد بػػػف حميػػػدـ(. 2002) .عبػػػد بػػػف حميػػػد، عبػػػد الحميػػػد بػػػف حميػػػد
 دار بمنسية. . 2ج. 2مصطفى العدكؼ. ط
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معرفة الثقات مف رجاؿ أىل العمـ كالحديث كمف ـ(. 1985العجمي، أحمد بف عبد هللا بف صالح )
. المدينة المنكرة. 1تحقيق: عبد العميـ عبد العظيـ البستكؼ. طالضعفاء كذكر مذاىبيـ كأخبارىـ. 

 مكتبة الدار.
. تحقيق: الشيخ بيت هللا بيات، كمؤسسة معجـ الفركؽ المغكيةق(. 1412) .العسكرؼ، الحسف بف عبد هللا

 «. قـ »مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بػ . 1ج. 1النشر اإلسبلمي. ط
عكف المعبػكد شػرح سػنف أبػي داكد، ىػػ(. 1415) .العظيـ آبادؼ، شرؼ الحق دمحم أشرؼ بف أمير بف عمي

يضػػاح عممػػو كمشػػكبلتو. طكمعػػو حاشػػية ابػػف القػػيـ دار  .بيػػركت. 14ج. 2: تيػػذيب سػػنف أبػػي داكد كا 
 الكتب العممية. 

 المجيػد عبػد حمػدؼ: تحقيػق. المراسػيل أحكػاـ فػي التحصيل جامع(. ـ1986، )كيكمدؼ بف خميل العبلئي،
 .الكتب دار. بيركت. 1ج. 2ط. السمفي

. تحقيق: رفعت فكزؼ عبد المطمب، كعمػي عبدالباسػط المختمطيفق(. 1417) .العبلئي، خميل بف كيكمدؼ
 مكتبة الخانجي.  .القاىرة. 1ج. 1مزيد. ط

. بيػركت. 12×  25ج . 1ط عمدة القارؼ شػرح صػحيح البخػارؼ.ىػػػ(. 1412) .العيني، محمكد بف أحمد
 دار إحياء التراث العربي. 

  .دار المعرفة. بيركت. 4ج. إحياء عمـك الديف .الغزالي، دمحم بف دمحم
 . دار نيضة مصر.1. طخمق المسمـدمحم.  الغزالي،

. 1. دراسػة كتحقيػق: دمحم بػف عبػد هللا بػف عػايض الغبػاني. طالفكائػدـ(. 1998) .الفاكيي، عبد هللا بػف دمحم
 .مكتبة الرشد. الرياض. 1ج

دار كمكتبػػة . 8ج. تحقيػػق: د ميػػدؼ المخزكمػػي، د إبػػراىيـ السػػامرائي. العػػيف .الفراىيػػدؼ، الخميػػل بػػف أحمػػد
 اليبلؿ. 

تحقيػػق: مكتػب تحقيػق التػراث فػي  كس المحيط.القػامـ(. 2005) .الفيركزآبػادؼ، أبك طػػاىػر دمحم بف يعقكب
مؤسسػة الرسػالة لمطباعػة كالنشػر  .بيػركت. 1ج. 8مؤسسػػػػػة الرسػػالة بإشراؼ دمحم نعيـ العرقسكسي. ط

  كالتكزيع.
المحقق: د. عبد العزيػز بػف  تطريز رياض الصالحيف،ـ(. 2002) .فيصل المبارؾ، فيصل بف عبد العزيز

  دار العاصمة. .الرياض. 1ج. 1زير آؿ حمد. طعبد هللا بف إبراىيـ ال
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تحقيػق: يْحَيػى ِإْسػَماِعيل.  إكمػاؿ المعمػـ بفكائػد مسػمـ.ـ(، 1998) .القاضي عياض، ابف مكسػى اليحصػبي
 دار الكفاء.  .مصر. 8ج. 1ط

 .1تحقيػػػق: دمحم حجػػػي، سػػػعيد أعػػػراب، دمحم بػػػك خبػػػزة. ط الػػػذخيرة.ـ(. 1994) .القرافػػػي، أحمػػػد بػػػف إدريػػػس
 .دار الغرب اإلسبلمي . بيركت.14ج

تحقيػػق: أحمػػد  الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف )تفسػػير القرطبػػي(.ـ(. 1964) .القرطبػػي، أبػػك عبػػد هللا دمحم بػػف أحمػػد
براىيـ أطفيش. ط  دار الكتب المصرية.  .القاىرة. 20ج. 2البردكني، كا 

 د السػارؼ لشػرح صػحيح البخػارؼ.إرشػاىػػػ(. 1323) .القسطبلني، أحمد بف دمحم بف أبى بكر بف عبد الممؾ
 المطبعة الكبرػ األميرية.  .مصر. 10ج. 7ط

. 3. طمجمع بحار األنكار في غرائب التنزيل كلطائف األخبارـ(. 1967) .الكجراتي، دمحم طاىر بف عمي
 مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية. . 5ج

أحمد فريػد المزيػدؼ.  -دمحم حسف إسماعيل ـ(. تحقيق: دمحم حسف 1999) .دمحم بف أبي إسحاؽ الكبلباذؼ،
 .دار الكتب العممية. بيركت. 1ج. 1ط

 .بيركت. 1ج. تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي. )د. ط(. مكطأ اإلماـ مالؾ(. ـ1985) .مالؾ، مالؾ بف أنس
  دار إحياء التراث العربي.

الشػػافعي كىػػك شػػرح مختصػػر  الحػػاكؼ الكبيػػر فػػي فقػػو مػػذىب اإلمػػاــ(. 1999) .المػػاكردؼ، عمػػي بػػف دمحم
. بيػػركت. 19ج. 1الشػػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد. ط -. تحقيػػق: الشػػيخ عمػػي دمحم معػػكض المزنػػي

 .دار الكتب العممية
دار . بيػركت. 10ج تحفػة األحػكذؼ بشػرح جػامع الترمػذؼ. .المباركفكرػ، دمحم عبد الػرحمف بػف عبػد الػرحيـ

  .الكتب العممية
مرعػػاة المفػػاتيح شػػرح مشػػكاة المصػػابيح. ـ(. 1984) .عبيػػد هللا بػػف دمحم الرحمػػانيالمبػػاركفكرؼ، أبػػك الحسػػف 

 الجامعة السمفية.   -إدارة البحكث العممية كالدعكة كاإلفتاء  .. اليند3ط
تحقيػػق: حمػػدؼ عبػػد  .)ركايػػة ابػػف ميػػدؼ الفارسػػي( األمػػاليـ(. 2006) .المحػػاممي، الحسػػيف بػػف إسػػماعيل

 النكادر.  دار. 1ج. 1المجيد السمفي. ط
دار بيػركت. . 1ج. 1تحقيػق: دمحم خيػر رمضػاف يكسػف. ط المػركءة.(. ـ1999) .المرزباف، دمحم بف خمػف

 .ابف حـز
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تحقيػػػق: بشػػػار عػػػكاد  تيػػػذيب الكمػػػاؿ فػػػي أسػػػماء الرجػػػاؿ.ـ(. 1980) .المػػػزؼ، يكسػػػف بػػػف عبػػػد الػػػرحمف
 مؤسسة الرسالة.  .بيركت. 35ج. 1معركؼ. ط

مكتبػة الثقافػة . 1ج. 1. تحقيق: ابف الخطيب. طتيذيب األخبلؽ كتطيير األعراؽ .مسككيو، أحمد بف دمحم
 الدينية. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ هللا ل المشيكر بػػػ:  .مسمـ، مسمـ بف الحجاج
 دار إحياء التراث العربي.  .بيركت. 5ج. 1تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي. ط صحيح مسمـ.

تحقيػػػػق: حبيػػػػب الػػػػرحمف  الجػػػػامع.ىػػػػػػ(. 1403) .معمػػػػر بػػػػف راشػػػػد، معمػػػػر بػػػػف أبػػػػي عمػػػػرك راشػػػػد األزدؼ
 . المجمس العممي بباكستاف، كتكزيع المكتب اإلسبلمي ببيركت.2األعظمي. ط

أبك عبد  تحقيق: إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ.ـ(. 2001مغمطاؼ، العبلمة عبلء الديف. )
 . الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر.12. ج1أبك دمحم أسامة بف إبراىيـ. ط -الرحمف عادؿ بف دمحم 

 مخطكط. الجزء. .المقدسي أبك دمحم، عبد الرحمف بف إبراىيـ
 .بيػركت .9ج. 1ط مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصػابيح.ـ(. 2002) .المبل القارؼ، عمي بف سمطاف دمحم

 دار الفكر. 
. 2ج. 3ط. الصػػػػغير الجػػػػامع بشػػػػرح التيسػػػػير(. ـ1988. )العػػػارفيف تػػػػاج بػػػػف الػػػػرؤكؼ عبػػػػد دمحم المنػػػاكؼ،

 .الشافعي اإلماـ مكتبة. الرياض
. 1ج. 1ط التكقيػػػف عمػػػى ميمػػػات التعػػػاريف.ـ(. 1990) .المنػػػاكؼ، دمحم عبػػػد الػػػرؤكؼ بػػػف تػػػاج العػػػارفيف

  .عالـ الكتب، عبد الخالق ثركتالقاىرة. 
. مصر. 6ج. 1ط فيض القدير شرح الجامع الصغير.ىػػػ(. 1356).المناكؼ، عبدالرؤكؼ بف تاج العارفيف

 المكتبة التجارية الكبرػ. 
تحقيػق: إبػراىيـ شػػمس  الترغيػػب كالترىيػب.ىػػػ(. 1417) .المنػذرؼ، عبػد العظػيـ بػف عبػػد القػكؼ بػف عبػد هللا

 دار الكتب العممية. . بيركت. 4ج. 1الديف. ط
ـِ ُشػػيُكخ البَييَِقػػيّ.َمْحُمػػكد بػػف َعْبػػِد الَفتَّػػاِح.  النحػاؿ، إشػػراؼ كمراجعػػة كضػػبط كتػػدقيق:  ِإْتحَػػاُؼ المُْرتَِقػػي ِبتَػػرَاِج

 الفريق العممي لمشركع مكسكعة جامع السنة.
 أبػػك الفتػػاح عبػػد: تحقيػػق(. المجتبػػى) بػػػػ المسػػمى الصػػغرػ  السػػنف(. ـ1986. )شػػعيب بػػف أحمػػد النسػػائي،
 .اإلسبلمية المطبكعات مكتب. حمب. 9ج. 2ط. غدة
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حققػػو كخػػرج أحاديثػػو: حسػػف عبػػد السػػنف الكبػػرػ. ـ(. 2001).النسػػائي، أبػػك عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب
. 12ج. 1المنعـ شمبي. أشرؼ عميو: شعيب األرناؤكط. قدـ لو: عبد هللا بف عبد المحسف التركػي. ط

         مؤسسة الرسالة. .بيركت
   .3تحقيق: زىير الشاكيش. ط  ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف.ـ(. 1991) .يحيى بف َشَرؼالنَّككّؼ، 
 صحيح(. ىػػػ1392. )َشَرؼ بف يحيى النَّككّؼ، .المكتب اإلسبلميعماف.  -دمشق -. بيركت12ج     
 إحياء دار. بيركت. 18ج. 2ط. الحجاج بف مسمـ صحيح شرح بالمنياج المعركؼ الّنككؼ  بشرح مسمـ
 .العربي التراث
 الديف حساـ: تحقيق. الفكائد كمنبع الزكائد مجمع(. ـ1994. )بكر أبي بف عمي الديف نكر، الييثمي

 .القدسي مكتبة. القاىرة. 10ج. القدسي
 دار. 42ج. 1ط. «المجتبػى شػرح فػي العقبػى ذخيػرة»  المسػمى النسػائي سػنف شػرح. عمػي بف دمحم، الَكلَِّكؼ 

 .لمنشر الدكلية المعراج
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  الفيارس العممية
 أواًل: فيرس آيات الكتاب الحكيـ

 الصفحة رقميا طرؼ اآلية

 سورة البقرة

 11 957-951 چ ..ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     چ 

 54 971 چ..چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ 

 41 977 چ .. ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ پچ 

 994 971 چ ..ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ 

 31 195 چ .. ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  چ 

 45 174 چ .. ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ 

 سورة آؿ عمراف

 931-941 چ ..ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ ۓ  چ 
945191 

 14 951 چ .پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿچ

 10 911 چ ..گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ ڱ  ں  چ 

 سورة النساء

 91 9 چ..ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ 

 911957 41 چ ..ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چ 

 931 75   چ ..ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 951 11 چ ..ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  چ 

 سورة المائدة

 91 1 چ..ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ      .. چ
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 993 35 چ..  ٴۇ   ۋ    چ

 935 51-55 چ.. ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ ەئ  چ 

 919 11 چ..ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ 

 سورة األنعاـ

 913 51 چ  ..ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     چ 

 سورة األعراؼ

 54 55 چھ      ے  ے  ۓ  ہ  ہ  ھ   ھھ  چ 

 971 931   چ..ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ چ 

 9131913 911 چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

 سورة األنفاؿ

 11 73 چ..ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ 

 950 14 چ..ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

 سورة التوبة

 79145141141 10 چ..ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ چ 

 941 79 چک  گ  گ   گ  گڳ  چ 

 15 19 چ..ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ    چ 

 977 911 چ..ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   چ 

 سورة يونس

 909 11 چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

 سورة يوسف

 10 999 چ  ..ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ    چ 
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 سورة الرعد

 14 13-11 چ  ..ڇ  ڇ  ڇ   چ     ڃ  چ  چ  چچ 

 سورة إبراىيـ

 939 39 چەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ چ 

 سورة اإلسراء

 11130 11 چ  ..وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 

 سورة الكيف

 31 11 چ  ..ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ 

 سورة مريـ

 909 13 چ  ..حب  خب  مب    ىب         يبجت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث  چ 

 سورة األنبياء

 19 907 چک  ک  گ         گ  گ       چ 

 سورة المؤمنوف 

 54 59 چ  ..ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہہ  چ 

 سورة النور

 9111903 41 چ  .. ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپچ 

 سورة الشعراء

 979 195  چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ 

 سورة النمل

 15 11 چ ..ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ

 سورة القصص

 13-14 چ  ..ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ چ 
44 
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 51 45 چ  ..ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئۇئ  ۇئ  چ 

 سورة الرـو

 71 41 چ  ..ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴   ھ  ھ چ 

 سورة الزمر

 9931947 90 چىث   يث   حج  مج  جح  مح      چ

 سورة غافر

 13 10 چ  ..ٿ   ٿ       ٺ  ٺٿ      ٺ    ڀ  ٺچ 

 سورة دمحم

 939 91 چ ..يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث       مثچ 

 سورة الحجرات

 955 94 چ  ..ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ 

 سورة الحديد

 17 99 چ  ..جث  مث    ىث  يث   حج  مج  جح  مح  جخ  چ 

 سورة المجادلة

 919 4 چ  ..  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  چ 

 سورة الحشر

 911 1 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    چ 

 939 90  چ ..    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      چ 

 91 91 چ ..ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  چ

 سورة الطالؽ

 931 4-1 چ..ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ    چ

 سورة الحاقة
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 971 13  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ     چ 

 سورة نوح

 51 91-90 چ ..ٱ    ٻ  ی  ی   ی  ی       جئ  حئ مئ   چ 

 939 11 چ ..حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  چ 

 سورة اإلنساف

 974111177197 91-1 چ.. ٹ   ٹ  ٹ    ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹچ 

 سورة عبس

 13 4-9 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    چ 

 سورة األعمى

 977 97-91 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ 

 سورة البمد

 951 94-99 چڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ    چ 

 سورة الضحى

 11 1 چڳ  ڳ        ڳ   ڳ      چ 

 سورة الماعوف 

 11111 1-9 چ..ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 
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 ثانيا: فيرس األحاديث النبوية

 

 الحكـ عػمى الراوي األعمى طرؼ الحديث ـ
 الصفحة الحديثإسناد 

 حسف لغيره )حف( عائشة َخْيًرا.. َوَجلَّ  َعزَّ  للاُ  َأْبَدَلِني َما »  -1
17 

.. َفالَ  ِمْنُكـْ  َضحَّى َمفْ  »  -2  البخاري  سممة بف األكوع ُيْصِبَحفَّ
17 

ؽَ  »  -3  مسمـ جرير بف عبد للا ِديَنارِِه .. ِمفْ  َرُجلٌ  َتَصدَّ
18 

 مسمـ ىريرة أبو َناَقًة .. َبْيت   َأْىلَ  َيْمَن ُ  َرُجلٌ  َأاَل  »  -4
02 

 صحي  )د( أبو ىريرة .. ّللاَُّ  َأَقاَلوُ  ُمْسِمًما، َأَقاؿَ  َمفْ  »  -5
02 

 مسمـ أبو قتادة ُكَرِب .. ِمفْ  للاُ  ُيْنِجَيوُ  َأفْ  َسرَّهُ  َمفْ  »  -6
02 

 ضعيف )طب( أبو أمامة .. َمَصاِرعَ  َتِقي الَمْعُروؼِ  َصَناِئعُ »   -7
01 

 موقوؼ عمي اْلُمُروَءِة .. ُكلَّ  ِلَصِديِقؾ ُاْبُذؿْ   -8
01 

 حسف لغيره )ت( عبد للا بف عمر .. غالـ يا( قّوةً  ُضْعف  )  -9
02 

اَلةِ  ِفي أَلَْدُخلُ  ِإنِّي»   -10  البخاري  أنس بف مالؾ ُأِريُد .. َوَأَنا الصَّ
07 

 البخاري  أبو مسعود البدري  َما .. َفَأيُُّكـْ  ُمَنفِِّريَف، ِمْنُكـْ  ِإفَّ  »  -11
07 

 صحي  )شيبة( ابف عمر َفَيُقوُؿ: ُمْبَتًمى َيَرى  َرُجل   ِمفْ  َما»   -12
07 

 البخاري  عائشة َقْد .. َفِإنَُّيـْ  اأَلْمَواَت، َتُسبُّوا الَ  »  -13
08 

، اْلُمْؤِمفُ »   -14  مسمـ أبو ىريرة َوَأَحبُّ .. َخْيرٌ  اْلَقِويُّ
08 

 مسمـ جابر بف سمرة ..   للاِ  َرُسوؿِ  َمعَ  َصمَّْيتُ »   -15
09 
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 الحكـ عػمى الراوي األعمى طرؼ الحديث ـ
 الصفحة الحديثإسناد 

 صحي  لغيره )مست عائشة َخِديَجَة .. َأيَّاـَ  َتْأِتيَنا َكاَنْت  َىِذهِ  ِإفَّ »   -16
09 

 حسف )دار( أبو ىريرة ِلْمَوَلِد .. اْلَواِلدِ  ِمْثلُ  َلُكـْ  َأَنا ِإنََّما»   -17
02 

 البخاري  أبو ىريرة َصاِلُ  .. اإِلِبلَ  َرِكْبفَ  ِنَساء   َخْيرُ »   -18
01 

َـّ »   -19  مسمـ أبو ىريرة َرُجل  .. َفَأيَُّما َبَشٌر، َأَنا ِإنََّما المُي
01 

ـْ .. ِلْمَحيِّ  َيْحِمبُ  كاف  -20  موقوؼ عائشة َأْغَناَمُي
00 

ذ   َفَنْسِقي .. ، النَِّبيِّ  َمعَ  َنْغُزو ُكنَّا »  -21 َبيِِّع ِبْنِت ُمَعوِّ  البخاري  الرُّ
00 

 صحي  )ابف كثير( مالؾأنس بف  َأْجِمِو .. ِمفْ  النَّاَس  َتْخِدـُ  َفَصاَرْت   -22
00 

ـ   ُكلِّ  َعَمى»  -23  مسمـ أبو موسى األشعري  .. َصَدَقةٌ  ُمْسِم
00 

 مسمـ جابر بف عبدللا َأَخاُه .. َيْنَفعَ  َأفْ  ِمْنُكـْ  اْسَتَطاعَ  َمفِ »   -24
00 

 موقوؼ عمرو بف العاص إْتَياِف .. ِفي إالَّ  َسَرؼٌ  َشْيء   ُكلِّ  ِفي  -25
02 

 البخاري  ابف عباس ِبَذِلَؾ .. َلؾَ  َأَطاُعوا ُىـْ  .. َفِإفْ  »  -26
05 

 مسمـ أبو ىريرة الطَّوَّاِؼ .. ِبَيَذا اْلِمْسِكيفُ  َلْيَس »   -27
06 

 مسمـ َقِبيَصَة ْبِف ُمَخاِرؽ   َتِحلُّ .. اَل  اْلَمْسَأَلةَ  ِإفَّ  َقِبيَصةُ  َيا»   -28
08 

ُقوا»   -29  مسمـ أبو سعيد الخدري  َعَمْيِو .. َتَصدَّ
09 

 البخاري  أنس بف مالؾ َأْف .. ّللاَِّ  َرُسوؿُ  َلُيـْ  َفَرخََّص   -30
22 

 البخاري  أبو ىريرة .. َسِبيلِ  ِفي ُيْكَمـُ  َمْكُموـ   ِمفْ  َما »  -31
21 

ُدوا، َقاِرُبوا،»   -32  مسمـ أبو ىريرة .. َما ُكلِّ  َفِفي َوَسدِّ
20 
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َـّ  َيا َلؾِ  َما»   -33 اِئِب  .. ُأ  مسمـ جابر بف عبد للا السَّ
20 

ـِ َوَكاِفلُ  َأَنا»   -34  البخاري  سيل بف سعد « َىَكَذا الَجنَّةِ  ِفي الَيِتي
25 

 موقوؼصحي   عمر بف الخطاب .. اَل  اْلَيَتاَمى َأْمَواؿِ  ِفي اْبَتُغوا»   -35
25 

 البخاري  أنس بف مالؾ .. َسْوَقؾَ  َأْنَجَشةُ  َيا ُرَوْيَدؾَ »   -36
27 

َـّ »   -37  مسمـ ابف عباس َوَعْدَتِني .. َما ِلي َأْنِجزْ  المُي
51 

 (تحسف ) َفَضاَلَة ْبِف ُعَبْيد   اْلُمَصمِّي .. َأيَُّيا َعِجْمتَ  »  -38
50 

 حسف )حنب( عبد للا بف عمرو َأْوَعى .. َوَبْعُضَيا َأْوِعَيٌة، اْلُقُموبُ  »  -39
50 

 مسمـ أبو ىريرة .. َلـْ  َما ِلْمَعْبِد، ُيْسَتَجابُ  َيزَاؿُ  اَل »   -40
50 

َـّ : َأَحُدُكـْ  َيُقوَلفَّ  الَ »   -41  البخاري  أبو ىريرة ِلي .. اْغِفْر  المَُّي
50 

 مسمـ أبو ىريرة َطيٌِّب .. للاَ  ِإفَّ  النَّاُس، َأيَُّيا »  -42
50 

َـّ »   -43 ـْ .. ُحَفاةٌ  ِإنَُّيـْ  المَُّي  حسف )د( عبد للا بف عمرو َفاْحِمْمُي
50 

ْرِع .. ِمفَ  َكالَخاَمةِ  الُمْؤِمفِ  َمَثلُ »   -44  البخاري  كعب بف مالؾ الزَّ
52 

ـ   ِمفْ  َما َأَجْل، »  -45  البخاري  عبد للا بف مسعود ُيِصيُبُو .. ُمْسِم
52 

 البخاري  ابف عباس الَجنَُّة .. َوَلؾِ  َصَبْرتِ  ِشْئتِ  ِإفْ  »  -46
55 

 البخاري  أنس بف مالؾ َعْبِدي .. اْبَتَمْيتُ  ِإَذا: َقاؿَ  ّللاََّ  ِإفَّ  »  -47
55 

 البخاري  أبو ىريرة الُمْسِمِميَف .. ِمفَ  أِلََحد   َيُموتُ  الَ »   -48
55 

 مسمـ أبو ىريرة اْلَجنَِّة .. َدَعاِميُص  ِصَغاُرُىـْ »   -49
55 
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َـّ »   -50  مسمـ زد بف أرقـ َتْقَواَىا .. َنْفِسي آتِ  المُي
56 

 البخاري  عائشة ِباْبَنِتي .. َمْرَحًبا »  -51
57 

ِ ْبِف ِمْحَصف   ِسْرِبِو .. ِفي آِمًنا ِمْنُكـْ  َأْصَب َ  َمفْ »   -52  حسف )ت( ُعَبْيِد ّللاَّ
57 

 حسف لغيره )ت( أنس بف مالؾ َجَعَل .. َىمَّوُ  اآلِخَرةُ  َكاَنتِ  َمفْ »   -53
58 

 حسف )ت( عبد للا بف مسعود .. َفَأْنَزَلَيا َفاَقةٌ  ِبوِ  َنَزَلْت  َمفْ »   -54
58 

 البخاري  خباب بف األرت .. َلُيْمَشطُ  َقْبَمُكـْ  َمفْ  َكافَ  َلَقدْ »   -55
59 

ـِ .. ِبَربِّ  آَمنَّا: النَّاُس  َفَقاؿَ »..   -56  مسمـ صييب اْلُغاَل
59 

 صحي  )بزار( أنس بف مالؾ .. َلِبثَ  َأيُّوَب  ّللاَِّ  َنِبيَّ  إفَّ  »  -57
62 

 )ت(حسف  عمي بف أبي طالب الُمَطيَِّب.. ِبالطَّيِِّب  َمْرَحًبا َلُو، اْئَذُنوا»   -58
61 

ـْ .. َبَقاِئي َقْدرُ  َما َأْدِري  اَل  ِإنِّي»   -59  حسف لغيره )ت( حذيفة بف اليماف ِفيُك
61 

 البخاري  نفيع بف مسروح َصاِحِبَؾ .. ُعُنقَ  َقَطْعتَ  َوْيَحَؾ،»   -60
60 

 صحي  )حنب( أنس بف مالؾ َحاِضُروُه .. َوَنْحفُ  َباِدَيُتَنا، زَاِىًرا ِإفَّ »   -61
60 

 مسمـ أبو ىريرة .. ُصَوِرُكـْ  ِإَلى َيْنُظرُ  اَل  للاَ  ِإفَّ »   -62
60 

 صحي  لغيره)ت( أنس بف مالؾ اأْلُُذَنْيِف .. َذا َيا»   -63
60 

ـَ  ُبِعْثتُ  ِإنََّما»   -64  حسف )حنب( أبو ىريرة َصاِلَ  .. أِلَُتمِّ
62 

 حسف )حبا( أنس بف مالؾ َيُزوُر اأْلَْنَصاَر.. َكافَ   النَِّبيَّ  َأفَّ   -65
62 

 صحي  )نس( سيل بف حنيف .. َكاَف َيُعودُ    ّللاَِّ  أف َرُسوؿَ   -66
65 
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َـّ  َيُزورُ  َكافَ   -67 ـ   ُأ  صحي  )د( أنس بف مالؾ َفُتْدِرُكُو .. ُسَمْي
65 

 مسمـ أبو ىريرة ِباأْلَْبَواِب .. َمْدُفوع   َأْشَعَث، ُربَّ »   -68
65 

ْحَمةَ  ّللاَُّ  َجَعلَ »   -69  البخاري  أبو ىريرة ُجْزء  .. ِماَئةَ  الرَّ
66 

فَّ » ..   -70  البخاري  أبو سعيد الخدري  ُحْمَوٌة .. َخِضَرةٌ  الَماؿَ  َىَذا َواِ 
66 

، َيْوـَ   النَِّبيُّ  َخَرجَ   -71  البخاري  ابف عباس َفَصمَّى .. ِعيد 
66 

 صحي  )ت( عائشة ِمْنَيا .. َبِقيَ  َما»  -72
67 

 البخاري  حذيفة بف اليماف َرُجل  .. ُروحَ  الَماَلِئَكةُ  َتَمقَّتِ »   -73
67 

 مسمـ حذيفة بف اليماف َأَحقُّ ِبَذِلَؾ .. َنْحفُ : للُا  َقاؿَ  »  -74
67 

 مسمـ أنس بف مالؾ َوَسَقاَنا .. َأْطَعَمَنا الَِّذي لِلَِّ  اْلَحْمدُ »   -75
67 

 البخاري  أنس بف مالؾ اأَلْنَصاِر .. ُحبُّ  اإِليَمافِ  آَيةُ »   -76
68 

ُجوا»   -77  صحي  )ت ب( ابف عمر .. َفِإنِّي اْلَوُلودَ  اْلَوُدودَ  َتَزوَّ
69 

َعاَدةِ  ِمفَ  َأْرَبعٌ »   -78  صحي  )حبا( سعد بف أبي وقاص .. :السَّ
69 

ْنَيا»   -79 ْنَيا .. َمَتاعِ  َوَخْيرُ  َمَتاٌع، الدُّ  مسمـ عبد للا بف عمرو الدُّ
69 

 البخاري  َسْيِل ْبِف َسْعد   َشْيء  .. ِمفْ  ِعْنَدؾَ  َوَىلْ »   -80
72 

 البخاري  عائشة ِبْنَت .. َوَأْنَكَحوُ  َساِلًما، .. َتَبنَّى  -81
72 

 أقل الحسف)مس( عبد للا بف عمرو ُيْشِبَعُو .. َحتَّى ُخْبزًا َأَخاهُ  َأْطَعـَ  َمفْ »   -82
72 

 مسمـ أبو ىريرة َصاِئًما .. اْلَيْوـَ  ِمْنُكـُ  َأْصَب َ  َمفْ »   -83
71 
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 موقوؼ ابف عمر ِإالَّ .. َطَعاًما َيْأُكلُ  اَل  َكافَ   -84
71 

َدَقِة .. ِمفَ  َشْيًئا َرُجلٌ  ُيْخِرجُ  َما»   -85  صحي  )حنب( بريدة األسممي الصَّ
70 

 صحي  )حنب( عائشة التَّْمَرَة .. أِلََحِدُكـُ  َلُيَربِّي ّللاََّ  ِإفَّ »   -86
70 

 لغيره )تصحي   أبو الدرداء الِميزَاِف .. ِفي ُيوَضعُ  َشْيء   ِمفْ  َما»   -87
70 

ا  ِإالَّ  َأُقوؿُ  اَل  ِإنِّي»   -88  حسف )ت( أبو ىريرة «َحقِّ
70 

 صحي  لغيره )د( عوؼ بف مالؾ .. َغْزَوةِ  ِفي ّللاَِّ  َرُسوؿَ  َأَتْيتُ   -89
70 

 يقبل حسف)حنب( صييب َفُكْل .. اْدفُ  »  -90
72 

 صحي  )د( ُحَضْيرُأَسْيد ْبِف  ِبُعود  .. َخاِصَرِتوِ  ِفي النَِّبيُّ  َفَطَعَنوُ   -91
72 

 البخاري  َخبَّاب بف األرت ُنِريُد ..  النَِّبيِّ  َمعَ  َىاَجْرَنا»  -92
77 

 البخاري  أنس بف مالؾ ..َكِرِشي َفِإنَُّيـْ  ِباأَلْنَصاِر، ُأوِصيُكـْ »   -93
78 

 مسمـ أبو ىريرة َماؿ  .. ِمفْ  َصَدَقةٌ  َنَقَصْت  َما»   -94
78 

فَّ » ..   -95  مسمـ ِعَياض ْبِف ِحَمار   َأْف .. ِإَليَّ  َأْوَحى للاَ  َواِ 
78 

 البخاري  أنس بف مالؾ َأْىِل .. ِإَماءِ  ِمفْ  اأَلَمةُ  َكاَنتِ  ِإفْ »   -96
79 

ـْ .. َأْسَفلَ  َمفْ  ِإَلى اْنُظُروا»   -97  مسمـ أبو ىريرة ِمْنُك
79 

 صحي  )د( أبو أمامة الباىمي .. لِلَِّ  َوَأْبَغَض  لِلَِّ، َأَحبَّ  َمفْ »   -98
82 

 صحي  لغيره)ح( أبو ذر الغفاري  اْلَمَساِكيِف .. ِبُحبِّ  َأَمَرِني »  -99
82 

َـّ »   -100 ي المَُّي  صحي  )ت( ابف عباس الَخْيَراِت .. ِفْعلَ  َأْسَأُلؾَ  ِإنِّ
81 
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 البخاري  أبو ىريرة ِبَرِكيَّة  .. ُيِطيفُ  َكْمبٌ  َبْيَنَما»   -101
81 

 مسمـ عائشة اْلَجنََّة .. ِبَيا َلَيا َأْوَجبَ  َقدْ  للاَ  ِإفَّ »   -102
80 

ْكرَ  ُيْكِثرُ   ّللاَِّ  َرُسوؿُ  َكافَ  »  -103  صحي  )مست( أبو سعيد الخدري  الذِّ
80 

 صحي  )حف( عائشة الرِّْفِق .. ِمفَ  َحظَّوُ  ُأْعِطيَ  َمفْ  ِإنَّوُ »   -104
80 

 حسف )د( َجاِبر ْبَف َعْبِد ّللاَِّ  .. َيَتَخمَّفُ  ّللاَِّ  َرُسوؿُ  َكافَ  »  -105
80 

َـّ  »  -106 ي المَُّي ِعيَفْيِف .. َحقَّ  ُأَحرِّجُ  ِإنِّ  صحي  لغيره )جو( أبو ىريرة الضَّ
80 

 حسف )ت( ابف عمر ِبِمَساِنِو .. َأْسَمـَ  َمفْ  َمْعَشرَ  َيا»   -107
80 

ـِّ اْبفُ  َجاءَ   -108  صحي  )يعل( أنس  النَِّبيِّ  ِإَلى َمْكُتوـ   ُأ
82 

 حسف )جو( ابف عباس اْلَمْجُذوِميَف .. ِإَلى النََّظرَ  ُتِديُموا اَل  »  -109
85 

ـْ .. َلَعمَّؾَ  َبْكر   َأَبا َيا»   -110  مسمـ عائذ بف عمرو َأْغَضْبَتُي
85 

 البخاري  أبو ىريرة ِلي .. َعاَدى َمفْ : َقاؿَ  ّللاََّ  ِإفَّ »   -111
85 

َـّ : ُقلْ  َبْكر   َأَبا َيا»   -112  حسف )ت( عبد للا بف عمرو َفاِطَر .. المَُّي
86 

ـِ َمعَ  الَجزَاءِ  ِعَظـَ  ِإفَّ »   -113  حسف )ت( أنس بف مالؾ الَباَلِء .. ِعَظ
89 

 مسمـ أنس بف مالؾ ُغاَلـٌ .. المَّْيَمةَ  ِلي ُوِلدَ »   -114
89 

 البخاري  أنس بف مالؾ َأَوَجنٌَّة .. َأَوَىِبْمِت، َوْيَحِؾ،»   -115
92 

 البخاري  أبو ىريرة َوَرُسوِلِو .. ِبالِلَِّ  آَمفَ  َمفْ »   -116
92 

 حسف )جو( َجاِبر ْبَف َعْبِد ّللاَِّ  ّللاَُّ .. َقاؿَ  َما ُأْخِبُرؾَ  َأاَل  َجاِبُر، َيا»   -117
92 
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ـْ .. ِفي اْلُمْؤِمِنيفَ  َمَثلُ »   -118 ِى  مسمـ النعماف بف بشير َتَوادِّ
91 

 البخاري  أنس بف مالؾ َواْصِبِري .. ّللاََّ  اتَِّقي»   -119
91 

 مسمـ ُأَساَمة ْبِف َزيد لِلَِّ .. َأفَّ : َفَأْخِبْرَىا ِإَلْيَيا، اْرِجعْ »   -120
90 

يَمافِ  َشْطرُ  الطُُّيورُ »   -121  مسمـ َأبو َماِلؾ  اأْلَْشَعِري  .. َواْلَحْمدُ  اإلِْ
90 

 يحتمل حسف)ت أبو موسى األشعري  ّللاَُّ .. َقاؿَ  الَعْبدِ  َوَلدُ  َماتَ  ِإَذا»   -122
90 

 صحي  )ت( بف بشيرالنعماف  العبادة .. ىو الدعاء»   -123
92 

وحَ  ِإفَّ »   -124  مسمـ أـ سممة اْلَبَصُر .. َتِبَعوُ  ُقِبَض  ِإَذا الرُّ
95 

 حسف )ت( أبو ىريرة ّللاَِّ .. َعَمى َأْكَرـَ  َشْيءٌ  َلْيَس »   -125
95 

 حسف )د( عبد للا بف جعفر َطَعاًما .. َجْعَفرَ  آِلؿِ  اْصَنُعوا»   -126
96 

ـِ َأيُّ   -127 ـُ ..: » َقاؿَ  َخْيٌر  اإِلْساَل  البخاري  عبد للا بف عمرو ُتْطِع
96 

 صحي  )د( رجل مف األنصار ِرْجَمْيِو .. ِقَبلِ  ِمفْ  َأْوِسعْ »   -128
97 

 مسمـ أبو موسى األشعري  َكاْلُبْنَياِف .. ِلْمُمْؤِمفِ  اْلُمْؤِمفُ »   -129
98 

ـِ َوَكاِفلُ  َأَنا»   -130  البخاري  سيل بف سعد الَجنَِّة .. ِفي الَيِتي
98 

 مسمـ أبو ىريرة ُكْرَبًة .. ُمْؤِمف   َعفْ  َنفََّس  َمفْ »   -131
99 

ـْ .. ِمفْ  ِباْلُمْؤِمِنيفَ  َأْوَلى َأَنا»   -132  البخاري  أبو ىريرة َأْنُفِسِي
99 

 صحي  لغيره)ش( أبو ىريرة اَل .. ِفيَمفْ  َخْيرَ  َواَل ، َيأَلفُ  اْلُمْؤِمفُ »   -133
122 

 مسمـ أبو ىريرة .. َقْرَية   ِفي َلوُ  َأًخا زَارَ  َرُجاًل  َأفَّ »   -134
122 
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 صحي  )د( عمر بف الخطاب .. ُىـْ  َما أَلَُناًسا ّللاَِّ  ِعَبادِ  ِمفْ  ِإفَّ »   -135
121 

 البخاري  ابف عباس َأْكَثَر .. َتُزوَرَنا َأفْ  َيْمَنُعؾَ  َما»   -136
121 

 حسف)ت(يقبل  ُمَحمَّد ْبِف َعْمِرو .. َأَخاهُ  ُيَعزِّي  ُمْؤِمف   ِمفْ  َما»   -137
121 

َباِب، َمْعَشرَ  َيا»   -138  البخاري  عبدللا بف مسعود .. اْسَتَطاعَ  َمفِ  الشَّ
120 

 حسف )معرفة( مرسل )ابف اسحاؽ( اْلُمْسِمِميَف .. ِمفَ  َخَرجَ  ِممَّفْ  َوَكافَ   -139
120 

 حسف )دال( مرسل )ابف اسحاؽ( َحْفَصَة .. َبْعدَ  َتَزوَّجَ  أف النبي   -140
120 

اِعي»   -141  البخاري  أبو ىريرة َوالِمْسِكيِف .. اأَلْرَمَمةِ  َعَمى السَّ
120 

 حسف لغيره )مس عبدللا بف عمرو َتْشُكُر .. اَل  اْمَرَأة   ِإَلى ّللاَُّ  َيْنُظرُ  اَل »   -142
122 

 الدر المنثور جمع مف الصحابة فميتزوج .. الشيادة أراد مف»   -143
122 

 البخاري  عبدللاجابر بف  َجاِبُر  .. َيا َنَكْحتَ  َىلْ »   -144
122 

 مسمـ عائشة َشْوَكة  .. ِمفْ  اْلُمْؤِمفَ  ُيِصيبُ  َما»   -145
127 

 البخاري  َعاِئَشَة ِبْنِت َسْعد   َكِثيٌر .. َوالثُُّمثُ  الثُُّمُث، »  -146
127 

 البخاري  ِعْتَباُف ْبُف َماِلؾ   ّللاَُّ .. َشاءَ  ِإفْ  َسَأْفَعلُ »   -147
127 

ـْ  »  -148  البخاري  أنس بف مالؾ َأِبيِو .. ِإَلى َفَنَظرَ  ،«َأْسِم
128 

ـِ َتِجبُ  َخْمٌس »   -149  مسمـ أبو ىريرة َعَمى .. ِلْمُمْسِم
128 

 مسمـ ثوباف َأَخاُه .. َعادَ  ِإَذا اْلُمْسِمـَ  ِإفَّ »   -150
128 

 حسف )حنب( عمي بف أبي طالب .. َشيََّعوُ  َبَكًرا َمِريًضا َعادَ  َمفْ »   -151
128 



224 
 

 الحكـ عػمى الراوي األعمى طرؼ الحديث ـ
 الصفحة الحديثإسناد 

 مسمـ أبو ىريرة َيْوـَ .. َيُقوؿُ  َوَجلَّ  َعزَّ  للاَ  ِإفَّ »   -152
128 

 ضعيف )شيب( جابر بف عبدللا .. َيَزؿْ  َلـْ  َمِريًضا، َعادَ  َمفْ »   -153
129 

ـ   َعْبد   ِمفْ  َما»   -154  حسف )ت( ابف عباس َمِريًضا .. َيُعودُ  ُمْسِم
129 

 البخاري  عائشة النَّاِس .. َربَّ  الَباَس  َأْذِىِب  »  -155
112 

 مسمـ أبو سعيد الخدري  .. َفَقاؿَ   النَِّبيَّ  َأَتى ِجْبِريَل، َأفَّ   -156
112 

 البخاري  عائشة .. َعَمى َيْنِفثُ  َكافَ   النبيَّ  َأفَّ   -157
111 

 البخاري  أبو سعيد الخدري  ُخُذوَىا .. ُرْقَيٌة، َأنََّيا َأْدَراؾَ  َوَما»   -158
111 

 مسمـ أنس .. َتْسَأُلوُ  َأوْ  ِبَشْيء   َتْدُعو ُكْنتَ  َىلْ  »  -159
111 

ـِ اْلَمْرءِ  َدْعَوةُ »   -160  مسمـ أـ الدرداء أِلَِخيِو .. اْلُمْسِم
110 

 البخاري  عائشة َتَعاَرَؼ .. َفَما ُمَجنََّدةٌ  ُجُنودٌ  اأَلْرَواحُ »  -161
110 

ـِ َأُخو الُمْسِمـُ »   -162  البخاري  ابف عمر َيْظِمُمُو .. الَ  الُمْسِم
110 

ـ   ُكلِّ  َعَمى»   -163  البخاري  أبو موسى األشعري  .. «َصَدَقٌة  ُمْسِم
110 

ُجلَ  َوُتِعيفُ »   -164  مسمـ أبو ىريرة َدابَِّتِو .. ِفي الرَّ
110 

 البخاري  َسْيِل ْبِف َسْعد   ّللاَِّ  َرُسوؿِ  َرْأسِ  َعَمى ُكِسَرْت  َلمَّا »  -165
110 

 البخاري  ابف عمر َبْدًرا .. َشِيدَ  ِممَّفْ  َرُجل   َأْجرَ  َلؾَ  ِإفَّ »   -166
110 

 يقبل حسف )قضا بعض الصحابة ِإَلى .. النَّاسِ  َأَحبُّ  َمفْ  ّللاَِّ  َرُسوؿَ  َيا  -167
112 

فَّ »   -168  مسمـ أبو ىريرة .. َيْوـَ  َأْىِمَيا ِإَلى اْلُحُقوؽَ  َلُتَؤدُّ
112 
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 البخاري  أبو ىريرة أِلَِخيِو .. َمْظَمَمةٌ  َلوُ  َكاَنْت  َمفْ »   -169
115 

 البخاري  أنس بف مالؾ .. «الِقَصاُص  ّللاَِّ  ِكَتابُ  َأَنُس، َيا»   -170
115 

َـّ  »  -171  البخاري  أبو ىريرة ُقوًتا .. ُمَحمَّد   آؿَ  اْرُزؽْ  المَُّي
119 

َـّ »   -172  مسمـ أبو ىريرة َىَذا .. ُعَبْيَدؾَ  َحبِّبْ  المُي
102 

َـّ »   -173  البخاري  أنس بف مالؾ َوَوَلَدُه .. َماَلُو، َأْكِثْر  المَُّي
102 

 البخاري  سعد بف أبي وقاص .. ِإالَّ  َوُتْرَزُقوفَ  ُتْنَصُروفَ  َىلْ »   -174
102 

 صحي  لغيره )ت أبو بكر الصديق َوالَعاِفَيَة .. الَعْفوَ  ّللاََّ  اْسَأُلوا»   -175
101 

 صحي  )نس ؾ( أنس بف مالؾ .. اأْلَْنَصارُ  َذَىْبتِ  للِا، َرُسوؿَ  َيا  -176
101 

 البخاري  أبو ىريرة َواِدًيا .. َسَمُكوا اأَلْنَصارَ  َأفَّ  َلوْ »   -177
101 

، َفْضلُ  َمَعوُ  َكافَ  َمفْ »   -178  مسمـ أبو سعيد الخدري  .. َفْمَيُعدْ  َظْير 
100 

 صحي  )شرح( أبو ىريرة َشْبَعاَف .. َيِبيتُ  الَِّذي اْلُمْؤِمفُ  َلْيَس »   -179
100 

 مسمـ أبو ىريرة َطَعاَمُو .. َخاِدُموُ  أِلََحِدُكـْ  َصَنعَ  ِإَذا»   -180
100 

 البخاري  جابر بف عبد للا ..  دعا جابر بف عبدللا النبي  -181
100 

 مسمـ أنس بف مالؾ للِا .. َرُسوؿِ  ِإَلى َطْمَحةَ  َأُبو َبَعَثِني  -182
100 

 البخاري  أبو موسى األشعري  .. ِفي َأْرَمُموا ِإَذا اأَلْشَعِريِّيفَ  ِإفَّ »   -183
100 

 البخاري  عمر بف الخطاب .. َعفِ  َجَناَحؾَ  اْضُمـْ  ُىَنيُّ  َيا»   -184
102 

 مسمـ سعد بف أبي وقاص َنَفر  .. ِستَّةَ  النَِّبيِّ  َمعَ  ُكنَّا"   -185
102 
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 مسمـ أنس بف مالؾ َتْبُمَغا .. َحتَّى َجاِرَيَتْيفِ  َعاؿَ  َمفْ »   -186
102 

 حسف )بي ؾ( أبو ىريرة « تَحابُّوا َتَياَدْوا،»   -187
105 

 البخاري  أبو ىريرة ُكَراع  .. َأوْ  ِذَراع   ِإَلى ُدِعيتُ  َلوْ »   -188
105 

 البخاري  أبو ىريرة َتْحِقَرفَّ .. الَ  الُمْسِمَماِت، ِنَساءَ  َيا»   -189
106 

ْحَمُف .. َيْرَحُمُيـُ  الرَّاِحُموفَ »   -190 و الرَّ ِ ْبِف َعْمر   حسف )ت( َعْبد ّللاَّ
106 

ـ   ُأِتيَ  ِإَذا ّللاَِّ  َرُسوؿُ  َكافَ   -191  البخاري  أبو ىريرة .. ِبَطَعا
106 

 البخاري  ابف عباس َكالَكْمِب .. ِىَبِتوِ  ِفي الَعاِئدُ »   -192
107 

 مسمـ أبو ذر الغفاري  اْلِقَياَمِة .. َيْوـَ  للاُ  ُيَكمُِّمُيـُ  اَل  َثاَلَثةٌ »   -193
107 

 البخاري  َمْيُموَنة ِبْنَت الَحاِرِث  النَِّبيَّ .. َتْسَتْأِذفِ  َوَلـْ  َوِليَدةً  َأْعَتَقْت   -194
107 

ِيَما َفِإَلى َجاَرْيفِ  ِلي ِإفَّ   -195  البخاري  عائشة ُأْىِدي .. َأيِّ
107 

 البخاري  عدي بف حاتـ َوَسُيَكمُِّمُو .. ِإالَّ  َأَحد   ِمفْ  ِمْنُكـْ  َما»   -196
107 

ـ   ِمفْ  َما»   -197  البخاري  أبو ىريرة ِفيِو .. الِعَبادُ  ُيْصِب ُ  َيْو
108 

ؽَ  َأفْ »   -198  البخاري  أبو ىريرة َشِحيٌ  .. َصِحي ٌ  َوَأْنتَ  َتَصدَّ
108 

ْنَسافُ  َماتَ  ِإَذا»   -199  مسمـ أبو ىريرة َعْنُو .. اْنَقَطعَ  اإلِْ
108 

 البخاري  ابف عمر َأْرًضا .. ِبَخْيَبرَ  ُعَمرُ  َأَصابَ   -200
108 

َدَقةُ »   -201  صحي  )حف( سمماف بف عامر َصَدَقٌة .. اْلِمْسِكيفِ  َعَمى الصَّ
109 

 البخاري  جابر بف عبد للا النبي .. أصحاب مف أحدٌ  يكف لـ »  -202
109 
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ـِ ِباَلؿُ  َيا»   -203 اَلةَ  َأِق  صحي  )د( رجل مف الصحابة «ِبَيا َأِرْحَنا الصَّ
101 

 حسف )حنب( عبادة بف الصامت للِا .. َسِبيلِ  ِفي ِباْلِجَيادِ  َعَمْيُكـْ »   -204
100 

 البخاري  عائشة الَمِريِض .. ِلُفَؤادِ  ُمِجمَّةٌ  التَّْمِبيَنةُ »   -205
100 

َـّ  : »يقوؿ النَِّبيُّ  َكافَ   -206 ي المَُّي  البخاري  أنس بف مالؾ .. ِإنِّ
100 

 البخاري  ابف عباس الَكْرِب .. ِعْندَ  َيْدُعو النَِّبيُّ  َكافَ   -207
100 

َـّ : اْلَمْكُروِب  َدَعَواتُ »   -208  حسف )د( أبو بكرة َرْحَمَتَؾ .. المُي
100 

 حسف )ت( أبي بف كعب ّللاََّ .. اْذُكُروا النَّاُس  َأيَُّيا َيا»   -209
102 

 حسف )كامل( ابف عباس َفْمَيْذُكْر .. ُمِصيَبةٌ  َأَصاَبُتوُ  َمفْ »   -210
102 

 حسف )ت( ابف عمر ِديِنَنا .. ِفي ُمِصيَبَتَنا َتْجَعلْ  َواَل » ..   -211
105 

 البخاري  ىريرةأبو  ِمْنُو .. َخْيًرا ُيِصبْ  ِبوِ  ّللاَُّ  ُيِردِ  َمفْ »   -212
106 

 حسف )ت( أنس بف مالؾ الَخْيَر .. ِبَعْبِدهِ  ّللاَُّ  َأَرادَ  ِإَذا»   -213
106 

 صحي  )شعب( أبو ىريرة َوَلِدِه .. ِفي ِباْلُمْؤِمفِ  اْلَباَلءُ  َيزَاؿُ  َما»   -214
107 

 ضعيف )د( حكيـ بف المجالج ِمَف .. َلوُ  َسَبَقْت  ِإَذا اْلَعْبدَ  ِإفَّ »   -215
107 

 حسف )ت( جابر بف عبد للا .. الِقَياَمةِ  َيْوـَ  الَعاِفَيةِ  َأْىلُ  َيَودُّ »   -216
107 

 البخاري  ابف عباس الَجنَِّة .. َأْىلِ  ِمفْ  اْمَرَأةً  ُأِريؾَ  َأالَ   -217
108 

 يحتمل حسف)جو ابف عمر النَّاَس .. ُيَخاِلطُ  الَِّذي اْلُمْؤِمفُ »   -218
108 

 مسمـ عمر بف الخطاب َأيِّ .. ِمفْ  َأْخِبْرِني للِا، َرُسوؿَ  َيا»   -219
108 



228 
 

 الحكـ عػمى الراوي األعمى طرؼ الحديث ـ
 الصفحة الحديثإسناد 

 البخاري  عائشة َدْمٌع .. ِلي َيْرَقأُ  الَ  َيْوِمي َوَبَكْيتُ »   -220
108 

 حسف )ت( زيد بف أرقـ ّللاَّ .. َرُسوؿِ  َمعَ  َأِسيرُ  َأَنا َفَبْيَنَما »  -221
109 

 مسمـ أنس بف مالؾ «النَُّغْيرُ  َفَعلَ  َما ُعَمْير   َأَبا»   -222
109 

، ُيْؤِمفُ  الَ »   -223 ـْ  البخاري  أنس بف مالؾ .. ُيِحبَّ  َحتَّى َأَحُدُك
122 

 مسمـ أنس بف مالؾ .. ِإْحَدى َمعَ  َكافَ   النَِّبيَّ  َأفَّ   -224
122 

 البخاري  كعب بف مالؾ ِكَتاًبا .. ِإَليَّ  َدَفعَ  َجاَءِني ِإَذا َحتَّى  -225
122 

 )ت(حسف  أبو ىريرة َخِميِمِو .. ِديفِ  َعَمى اْلَمْرءُ »   -226
122 

يفُ »  -227  مسمـ تميـ الداري  النَِّصيَحُة .. الدِّ
121 

 البخاري  أبو ىريرة ِظمِِّو .. ِفي ّللاَُّ  ُيِظمُُّيـُ  َسْبَعةٌ »   -228
121 

ْنَيا َلَزَواؿُ »   -229  حسف لغيره )ت( عبد للا بف عمرو .. ِمفْ  ّللاَِّ  َعَمى َأْىَوفُ  الدُّ
125 

 البخاري  أنس بف مالؾ َمْظُموًما .. َأوْ  َظاِلًما َأَخاؾَ  اْنُصْر »   -230
125 

 البخاري  أبو موسى األشعر الَعاِنَي .. ُفكُّوا»   -231
126 

 البخاري  عمي بف أبي طالب .. َوَبَرأَ  الَحبََّة، َفَمقَ  َوالَِّذي الَ »   -232
126 

 حسفموقوؼ  عمر بف الخطاب اْلُمْسِمِميَف .. ِمفَ  َرُجالً  َأْسَتْنِقذَ  أَلفْ »   -233
126 

 (تصحي  ) عمراف بف الحصيف برجميف رجالً  دىاف  النبي أفّ   -234
127 

 يقبل التحسيف مالؾ بف عوؼ ِإَلْيِو .. فُأْرِسلَ ، َعْوؼٌ  اْبِني ُأِسرَ   -235
128 

 البخاري  أبو ىريرة َحِمَدُه .. ِلَمفْ  ّللاَُّ  َسِمعَ »   -236
128 
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 البخاري  ىريرةأبو  َلْيَمة  .. ُكلَّ  َوَتَعاَلى َتَباَرؾَ  َربَُّنا َيْنِزؿُ »   -237
129 

 حسف )طب( ابف عباس .. َأْىلِ  ِمفْ  ِبِرَجاِلُكـْ  ُأَنبُِّئُكـْ  َأاَل »   -238
129 

 موقوؼ ابف مسعود «حزني جالء أنتـ»   -239
152 

، آؿَ  َصْبًرا»   -240 ـْ .. َفِإفَّ  َياِسر   حسف )معرفة( عثماف بف عفاف َمِصيَرُك
152 

 حسف )غابة( مرواف بف الحكـ َفِإفَّ .. َواْحَتِسبْ  اْصِبْر  َجْنَدؿ   َأَبا يا»  -241
151 

 صحي  )حنب( معاذ بف جبل ِفيَّ .. ِلْمُمَتَحابِّيفَ  َمَحبَِّتي َوَجَبْت »   -242
151 

 حسف )د( أبو ىريرة والمؤِمُف .. المؤِمِف، مرآةُ  المؤِمفُ »   -243
150 

ـِ َمَثلُ  »  -244 ّللاَِّ .. ُحُدودِ  َعَمى الَقاِئ  البخاري  النعماف بف بشير 
150 

ـُ .. الَ  َمفْ  ّللاَُّ  َيْرَحـُ  الَ »   -245  البخاري  جرير بف عبد للا َيْرَح
150 

 مسمـ أبو ىريرة َواَل .. َتَناَجُشوا، َواَل  َتَحاَسُدوا، اَل »   -246
150 

ُيـْ  َعبَّاًدا لِلَِّ  ِإفَّ »   -247 ـِ .. اْخَتصَّ َع  حسف لغيره ابف عمر ِبالنِّ
150 

 صحي  )حنب( رجل مف الصحابة .. َربَُّكـْ  ِإفَّ  َأاَل  النَّاُس، َأيَُّيا َيا»   -248
155 

اِل ِ  الَمْمُموؾِ  ِلْمَعْبدِ »   -249  البخاري  أبو ىريرة َأْجَراِف .. الصَّ
155 

 البخاري  أبو ىريرة ُمْسِمًما .. اْمَرأً  َأْعَتقَ  َرُجل   َأيَُّما»   -250
156 

 )حنب(صحي   معاذ بف جبل ُمْؤِمَنًة .. َرَقَبةً  َأْعَتقَ  َمفْ »   -251
156 

 البخاري  أبو ىريرة ُمْسِمَمًة .. َرَقَبةً  َأْعَتقَ  َمفْ »   -252
156 

 البخاري  أبو ذر الغفاري  .. َأْفَضلُ  الَعَملِ  َأيُّ  النَِّبيَّ  َسَأْلتُ   -253
156 
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 صحي  )حنب( البراء بف عازب ..  النَِّبيِّ  ِإَلى َأْعَراِبيّّ  َجاءَ   -254
156 

ُدَنا، َبْكر   َأُبو»   -255 َدَنا .. َوَأْعَتقَ  َسيِّ  البخاري  عمر بف الخطاب َسيِّ
157 

اَلَة،»   -256  صحي  )جو( أـ سممة «َأْيَماُنُكـْ  َمَمَكْت  َوَما الصَّ
157 

 مسمـ عبد للا بف عمرو َيْحِبَس .. َأفْ  ِإْثًما ِباْلَمْرءِ  َكَفى»   -257
158 

وِ  َأَعيَّْرَتوُ »   -258  البخاري  أبو ذر الغفاري  .. «ِبُأمِّ
158 

 مسمـ أبو ىريرة َوِكْسَوُتُو .. َطَعاُموُ  ِلْمَمْمُموؾِ »   -259
158 

ُجلُ  َكَسبَ  َما»   -260  (جوحسف ) المقداـ بف معد كرب .. َأْطَيبَ  َكْسًبا الرَّ
158 

 البخاري  ابف عمر ِلَمْف .. الَواَلءُ  َفِإنََّما َذِلِؾ، َيْمَنُعؾِ  الَ »  -261
159 

ـْ .. َفَقدْ  ِإَماَرِتِو، ِفي َتْطُعُنوا َأفْ »   -262  البخاري  ابف عمر ُكْنُت
159 

فِ  َوَأِطيُعوا، اْسَمُعوا»   -263  البخاري  أنس بف مالؾ اْسُتْعِمَل .. َواِ 
162 

 البخاري  ابف مسعود َرِعيَِّتِو .. َعفْ  َفَمْسُئوؿٌ  َراع   ُكمُُّكـْ »   -264
162 

 البخاري  أبو ىريرة ِعَباَدَة .. ُيْحِسفُ  أِلََحِدِىـْ  َما ِنْعـَ »   -265
162 

َدُه، َنَص َ  ِإَذا الَعْبدُ »   -266  البخاري  ابف عمر َوَأْحَسَف .. َسيِّ
161 

 البخاري  أبو موسى األشعري  َفَعاَلَيا .. َجاِرَيةٌ  َلوُ  َكاَنْت  َمفْ »   -267
160 

 صحي  )موط( عمر بف الخطاب َسيِِّدَىا .. ِمفْ  َوَلَدْت  َوِليَدة   َأيَُّما»   -268
160 

 البخاري  عائشة ُيِحبُّ .. َرِفيقٌ  ّللاََّ  ِإفَّ  َعاِئَشُة، َيا»   -269
160 

 مسمـ ابف مسعود .. َقْمِبوِ  ِفي َكافَ  َمفْ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُ  اَل »   -270
162 
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271-   «، ـْ  مسمـ أبو مسعود البدري  «َمْسُعود   َأَبا اْعَم
160 

 البخاري  أبو ىريرة َربََّؾ .. َأْطِعـْ : َأَحُدُكـْ  َيُقلْ  الَ »   -272
162 

 مسمـ ابف عمر َضَرَبُو .. َأوْ  َمْمُموَكُو، َلَطـَ  َمفْ »   -273
162 

 صحي  لغيره )ط عمر بف الخطاب «ُنَواِسؾَ  اْجِمْس  »  -274
167 

 البخاري  أبو ىريرة «ُثَماَمُة  َيا ِعْنَدؾَ  َما»   -275
167 

 البخاري  عبد للا بف عمرو ِباْلُمَكاِفِئ .. الَواِصلُ  َلْيَس »   -276
168 

ُثوِني َأاَل »  -277 ـْ .. َما ِبَأَعاِجيِب  ُتَحدِّ  (جوحسف ) جابر بف عبد للا َرَأْيُت
168 

 حسف )حنب( ابف عباس .. بيف حمزة بف آخي النبي   -278
169 

ْثَنْيفِ  َطَعاـُ »   -279  البخاري  أبو ىريرة .. الثَّاَلَثة َكاِفي ااِل
169 

 موقوؼ عمر بف الخطاب قوتو .. نصف عمى امرؤ ييمؾ لف »  -280
169 

يَمافِ  َطْعـَ  َيِجدَ  َأفْ  َسرَّهُ  َمفْ »   -281  حسف )حنب( أبو ىريرة .. اإلِْ
169 

 صحي  )شيبة( ابف عباس َمْجُذوـٌ .. َعبَّاس   ِباْبفِ  َلِزؽَ   -282
171 

 صحي  )حنب( عمر بف الخطاب َىَكَذا .. ِلي َتَواَضعَ  َمفْ »   -283
171 

 مسمـ أبو مالؾ األشعري  َفَباِيٌع .. َيْغُدو النَّاسِ  ُكلُّ » ..   -284
171 

 مسمـ عمر بف الخطاب .. َوُىوَ   للاِ  َرُسوؿِ  َعَمى َفَدَخْمتُ   -285
170 

 حسف )شعب( أبو الدرداء ِمْنَؾ .. اْلَيِتيـَ  َأْدفِ  َأِخي َوَيا  -286
170 

 البخاري  عائشة ّللاَُّ .. ُيْخِزيؾَ  َما َوّللاَِّ  َكالَّ »   -287
170 
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 شمائل  .. البشر دائـ كاف   -288
170 

 أخالؽ عائشة مف .. خمًقا أحسف أحد كاف ما»   -289
170 

 البخاري  جرير بف عبد للا .. ُمْنذُ  للِا  َرُسوؿُ  َحَجَبِني َما »  -290
170 

 حسف )حباف( أبو ذر الغفاري  .. ِإالَّ  آَدـَ  بف نفس ِمفْ  َلْيَس »   -291
176 

ْنَيا"  -292  موقوؼ عبد للا بف مسعود َلُو .. َدارَ  اَل  َمفْ  َدارُ  الدُّ
177 

 البخاري  عائشة .. اْبفُ  َوِبْئَس  الَعِشيَرِة، َأُخو ِبْئَس »   -293
177 

اَشةُ  ِبَيا َسَبَقؾَ »   -294  مسمـ عمراف بف حصيف «ُعكَّ
178 

 البخاري  عمراف بف حصيف َأْكَثَر .. َفَرَأْيتُ  الَجنَّةِ  ِفي اطََّمْعتُ »  -295
178 

 حسف )د( أنس بف مالؾ استخمف عبدللا .. أف النبي   -296
178 

فُ  وىو الذي َكافَ   -297  مسمـ عائشة للِا  ِلَرُسوؿِ  ُيَؤذِّ
178 

 حسف )حنب( ابف عباس .. َعفِ  َأْعَمى َكمَّوَ  َمفْ  َمْمُعوفٌ » ..   -298
179 

 البخاري  َحاِرَثة ْبِف َوْىب   الَجنَِّة  .. ِبَأْىلِ  ُأْخِبُرُكـْ  َأالَ »   -299
179 

 حسف )ت( عمروعبد للا بف  الِقَياَمِة .. َيْوـَ  الُمَتَكبُِّروفَ  ُيْحَشرُ »   -300
179 

ؿُ   -301 ْساَلـَ  َأْظَيرَ  َمفْ  َأوَّ  حسف )شيبة( مجاىد َسْبَعٌة .. اإلِْ
181 

 البخاري  أبو ىريرة َفَقاؿَ  ، النَِّبيَّ  ِجْبِريلُ  َأَتى »  -302
181 

 (حنب) صحي  عمر ابف .. النَّاَس  ُيَخاِلطُ  الَِّذي اْلُمْؤِمفُ »   -303
180 

َـّ »..  -304  مسمـ عمي بف أبي طالب َأْنَت .. ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  اْلَمِمؾُ  َأْنتَ  المُي
180 
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 صحي  )حمي( عائشة َطاَعِة .. ِبَغْيرِ  َيْعَملْ  َمفْ  ِإنَّوُ »   -305
180 

 يحتمل حسف )د( أبو ىريرة .. ِفي  ّللاَِّ  َرُسوؿِ  َمعَ  ُكنَّا  -306
180 

ْيَطافَ  ِإفَّ »   -307  مسمـ جابر بف عبد للا َأْف .. َأِيَس  َقدْ  الشَّ
182 

 مسمـ أبو ىريرة .. ُكلِّ  ِفي النَّاسِ  َأْعَماؿُ  ُتْعَرُض »   -308
182 

 حسف )ت( ُمَعاِذ ْبِف َأَنس  الُجَيِنيِّ  َيْسَتِطيُع .. َوُىوَ  َغْيًظا َكَظـَ  َمفْ »   -309
182 
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