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د. نورة بنت عبد ا° الغمالس

ا�حاديث الواردة 
في ما َهّم به النبي        ولم يفعله       

في الكتب الستة : جمع ودراسة
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 امللخص

ومل يفعله يف الكتب × همَّ به النبي ما األحاديث الواردة يف موضوع البحث:

.مجع ودراسة :الستة

 وبيان داللتها. ×به النبي  مجع األحاديث الواردة فيام همَّ  أهداف البحث:

 .يلالتحلنقد واملنهج االستقرائي مع ال منهج البحث:

سول بفعله ومل يفعله ُيَعدُّ دليالا رشعيًّا، كباقي أقسام  أهم النتائج:  أنَّ ما هّم الرَّ

ا حَتت  السنَّة النبوية الرشيفة املعروفة، وهو واحد منها، أو يمكن أن يكون منضِويا

 . قسم من أقسامها

كلها تويص الباحثة بالعناية بالسنة النبوية والكشف عن مش التوصيات:

 .حها وتبسيطها للناس عامةوتوضي

  .الترشيع - × النبي همّ  - احلديث النبوي- السنة الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: 

هلم  تن عناية العلامء باحلديث النبوي، وكانسطر لنا التاريخ صفحات مرشقة م

من أقوال وأفعال، فصنفوا هلا املصنفات،  ×عناية خاصة بجمع ما صدر عنه 

ووضعوا هلا القواعد املحكامت، واستنبطوا منها الترشيعات، وعدوها املصدر الثاين 

 من مصادر الترشيع اإلسالمي.

اث العظيم من أحاديث تتكلم وقد لفت نظري وأثار اهتاممي ما وجد يف هذا الرت

عىل -ومل يفعله، ورأيت أن األحاديث الواردة يف هذا املوضوع ×ه النبي عام همَّ ب

متثل قسام مهام من أقسام السنة النبوية، والبد من إبرازها للناس؛ ليعلم من  -قلتها

لنستنهل من معينه العذب قواعد  ،حمفوظ لنا ×يطلع عليها أن كل ما صدر عنه 

 ا يقوم عليها هذا الدين العظيم.اما وأحك

بفعل اليشء إنام رويت لنا لتحفظ وتستنبط  ×ديث التي وردت يف مهه حافاأل

منها األحكام والدالئل، فهي وإن كانت جمرد )هّم باليشء( مل يتجاوزه للفعل، لكنه 

 نبي اإلسالم. ×هّم غري عادي؛ ألنه هّم حممد 

أسطر فيه هذه األسطر، لعيل أسهم يف وألمهية هذا املوضوع، فقد رأيت أن  

 يح معانيه، وبيان يشء من أحكامه.توض

 وال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير جلامعة األمري سطام بن عبد

العزيز ممثلة يف عامدة البحث العلمي لتفضلها مشكورة بدعم البحث ضمن برنامج 

مبادرة منهم وفقهم اهلل لتشجيع وهذه  ،)دعم أبحاث أعضاء هيئة التدريس اجلدد(

وتشجيع أعضاء  واملفيد من األبحاث،لعلمي وإثراء املكتبة العلمية باجلديد البحث ا

 هيئة التدريس السيام اجلدد منهم للبحث والنرش، وفقهم اهلل وسدد خطاهم.
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  موضوع البحث:
ة يقتيض موضوع البحث حتديد داللة ما ورد يف بعض األحاديث النبوية الرشيف

 كيف تعامل معها العلامء.ببعض األمور وعدم فعلها، و ×من مّهه 
 مشكلة البحث:

عام  ×تكمن مشكلة البحث الرئيسة يف وجود أحاديث نبوية تضمنت حديثه 
وهل اعتربت رشعا  ، أم هي دون ذلك؟×هّم بفعله، فهل تعامل معاملة ما فعله 

 وال يبنى عليه يشء؟ واستنبطت منها األحكام، أم هي من قبيل حديث النفس،
 حدود البحث: 

ل اومل يفعله، ومجع أقو ×بحث عىل احلديث عن داللة ما هّم به النبي  اليقترص
 العلامء وآرائهم يف هذه املسألة.

 أهداف البحث:
 هيدف البحث إىل عدة أمور؛ منها:

 بفعل اليشء. ×حتديد املراد من مّهه  -
 ونية فعله. التفريق بني اهلّم بالفعل، والفعل لليشء،  -
 ومل يفعله. ×نبي توضيح داللة ما هّم به ال  -
 عىل الترشيع اإلسالمي. ×بيان تأثري ما هّم به النبي  -

 أمهية البحث:
 :ام ييلتكمن أمهية البحث في

دفع االلتباس يف فهم السنة النبوية؛ حيث إهنا املصدر الثاين من مصادر   -
 الترشيع اإلسالمي.

 .×النبي  التعريف بداللة ما هّم به  -
 جزء مهم من أحكام الرشيعة.  ×أن داللة ما هّم به النبي  -
وجود عدد من األحاديث التي يشكل فهمها، والتي تندرج حتت هذا  -
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 املوضوع، واحلاجة ماسة لبياهنا وتوضيح داللتها للناس.

املوضوع وثيق الصلة بحياة الناس؛ ألنه جزء من الرشع الذي هو أساس  -

 احلياة.

 :منهج البحث 
 .ليلحاملنهج االستقرائي مع النقد والت

 إجراءات البحث: 
  .(×رشح معنى )ما هّم به النبي    •

عن ما هّم به، وقد درستها عىل النحو  ×مجع األحاديث التي ورد فيها حديثه    •

 اآليت:

 ذكر احلديث، واسم راويه األعىل يف املتن.  ▪

 البحث.التعقيب برشح موجز للحديث، مع الرتكيز عىل موضوع   ▪

 املنهجية اآلتية:ختريج األحاديث يف اهلامش وفق   ▪

إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بتخرجيه منهام، ومن غري  -

 حاجة لدراسة إسناده وال احلكم عليه.

إذا مل يكن احلديث يف الصحيحني، أخرجه من مصادره األصلية، وأرتبها   -

 ة.حسب وفاة مؤلفيها بعد ذكر الكتب الست

 واهتا.أقوم بدراسة أسانيدها، واحلكم عىل ر -

أقوم باحلكم عىل احلديث مستندة ألقوال العلامء املتقدمني واملتأخرين، مع بيان  -

 علل احلديث إن وجدت.

 البحث: خطة
وقد رسمت لنفيس خطة أسري عليها يف هذا البحث الذي يتكون من مقدمة 

 وفصلني وخامتة. 



د. نورة بنت عبد ا� الغمالس ا�حاديث الواردة في ما َهّم به النبي          ولم يفعله في الكتب الستة

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج

العدد الخامس

٥

80

 نورة بنت عبد هللا الغمالس د.                         ومل يفعله مجع ودراسة     ×األحاديث الواردة يف ما هم به النيب 

6 

 

 .ا للدراسة، وإضاءة إىل العمل فيهاتحا فقد جعلتها مفت املقدمةفأما 
باليشء ومكانته يف  ×واشتمل عىل توضيح معنى هّم النبي  الفصل األولوأما 

 السنة   فيحتوي املباحث اآلتية:
 ا.تعريف اهلّم باليشء لغة واصطالحا  -
 اهلّم باليشء يف السنة النبوية. -
 ا.هل يعد ما هّم به النبي حكام رشعيًّ  -

مقسمة إىل فعله ومل ي ×عىل نامذج ملا هّم به النبي  ينالفصل الثاواحتوى 
 مباحث عديدة.

 متضمنة أهّم التوصيات والنتائج التي توصلت إليها. خامتة البحثثم 
 التي تيرس عىل القارئ الوصول إىل ما يريده يف البحث.  الفهارس الفنيةثم 

، خلدمة السنةيف هذه الدراسة  -بفضل من اهلل-وإنني ألرجو أن أكون قد وفقت 
مل أصل إىل نتيجة حاسمة فليكن هذا البحث بمثابة  ، أووإن نال عميل بعض التقصري

مفتاح أضعه بني يدي من تعلو مّهته مّهتي فيتوسع يف البحث عن ذلك، ويثري املكتبة 
 اإلسالمية بمؤلف يعني هبذا اجلانب.

 وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم
 
 
 

 
 



د. نورة بنت عبد ا� الغمالس ا�حاديث الواردة في ما َهّم به النبي          ولم يفعله في الكتب الستة
٢م

٠١
س ٨

مار
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
رة 

�خ
ى ا

ماد
 ج

العدد الخامس

٥

81

 

7 
 

 الفصل األول
 ومل يفعله ومكانته يف السنة ×النيب  ما هّم به  

 املبحث األول: تعريف اهلّم ابلشيء
فقد ورد يف  .طلقت العرب اهلّم باليشء عىل النية والعزم واإلرادةأ يف اللغة:

ليشء ، وربام قيل: َهم با(1)ا: نواه وأراده وعزم عليهلسان العرب: هّم بالشىء هيم مهًّ 
 َحدث به نفَسه.ا، إذا عزم عليه أو هَيُمُّ مَهًّ 

ا( إذا أردته ومل تفعله، ومنه مهمت باليشء مهًّ »اهلم أول العزم(، و يقال: »وقيل: 
 .[74]التوبة: ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴿ قوله تعاىل:

 .(2)ويستعمل )اهلم( أحياناا بمعنى خطور اليشء يف البال
 .«العزيمة عند مواقعة الفعلاهلم آخر » وورد يف الفروق اللغوية:

 :قال الشاعر
 تركت عىل عثامن تبكي حالئله       مهمت ومل أفعل وكدت وليتني 

 .(3)إذا أذابه، وذلك أن ذوبان الشحم آخر أحواله «هم الشحم»ويقال: 
 (4)«اهلم تعلق اخلاطر بشئ له قدرة يف الشدة» وقيل:

جة من درجات العزم عىل طالقات العرب أن اهلم درإوالذي يظهر من جمموع 
ت العزم عىل الفعل، ث نفسه باليشء، ثم قوي ليبلغ أوىل درجااليشء، فإذا حدّ 

ا باليشء؛ إذ قد هيم اإلنسان باألمر قبل القصد إليه، ولكنه مل يتحول لفعل صار مهًّ 
 .(5)بحيث يبلغ آخر عزمه عليه ثم يقصده

                                       
 .(34/124تاج العروس، الزبيدي ) ،(12/619ابن منظور ) لسان العرب،( 1)
 .(3/357( العني، اخلليل بن أمحد )1/61مجهرة اللغة، ابن دريد )، (12/961) لسان العرب، ابن منظور (2)
 .(559) الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري (3)
 .املصدر السابق (4)
 .(2/641املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، املقري ) ،(6/13) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (5)
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ا  :(1)قال تأبط رشا
 وأوىل إذا قلت أن أفعال           وكنت إذا ما مهمت اعتزمت   
 :(2)يلوقال مج

 شفيت غليالت اهلوى من فؤاديا           ينة لو بدا ـممت هبم من بثـه       
 :وقال آخر

 تركت عىل عثامن تبكي حالئله           مهمت ومل أفعل وكدت وليتني
 .فهذا كله حديث نفس من غري عزم

نام كان ال من هم باألمر هيم إذا عزم عليه. وإمّهام: هو فعّ » ولذلك قال يف النهاية:
اأصدقها؛ ألنه ما من أحد إال وه ا كان أو رشا  . )3(«و هيم بأمر خريا

ا؛ ألنه أمر ُيعنى الشخص بالقيام به ويغلب عىل فكره وُينْصبه، ويؤثر وسمي مهًّ 
كأنام حتلبت إرادته بشدة واهتم له فيذيب صاحبه، كام قال  يف نفسه ويشغلها،

 لشاعر:ا
 ومهك ما مل متضه لك ُمنْصب

   ك مع اهلم الذي بمعنى احلزن، أن كال منهام فيه اإلذابة لصاحبه.يشرتوهو 
مل أقف عىل حتديد دقيق ملصطلح اهلم باليشء املعني بدراسته يف  ويف االصطالح:

باليشء،  هذا املبحث، إال أنه قد وردت تعريفات تدور حول محى املقصود من اهلم  
عل من خري أو فعل يشء قبل أن يف اهلم عقد القلب عىل»ورد يف التعريفات: فقد 

                                       
من مرض، شاعر عّداء، من فتاك العرب يف  ان، أبو زهري، الفهمي.تأبط رشا: هو ثابت بن جابر بن سفي (1)

قال له رمخان فوجدت جثته فيه اجلاهلية، كان من أهل هتامة، شعره فحل، قتل يف بالد هذيل وألقي يف غار ي
 (.197)ص ، ابن حبيباملحرب ،(97 /2لزركيل )ا ،األعالم ،(1/243مجهرة أنساب العرب ) بعد مقتله.

أحد عشاق العرب. شاعر إسالمي من أفصح الشعراء يف زمانه. قال:  بن عبد اهلل بن معمر العذري، هو مجيل( 2)
. حسن ـه820د العزيز بن مروان فأكرمه، ومات هبا سنة قدم مرص عىل عب»ابن ميرس مؤرخ مرص وغريه: 

 .(138 2لزركيل )ا ،( األعالم4/385) ، الذهبي( سري أعالم النبالء1/558)، السيوطي املحارضة
 (.5/640بن األثري اجلزري )ا النهاية يف غريب األثر، (3)
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 .(1)«رش
قصده واعتمده هبمته(، وهو :)إذا هم أحدكم بأمر أي» :(2)وقال القايض عياض       

  .(3)«بمعنى عزم
أي:  «مهمت بكذا» أن اهلم يقتيض ترجيح قصد الفعل، تقول: (4)ويرى ابن حجر

  .(5)ق جمرد خطور اليشء بالقلبقصدته هبمتي، وهو فو

عنى واضح ملفهوم اهلم باليشء البد أن نتوقف عند األمور ف عىل موحتى نق

 التي تسبق فعل اإلنسان لليشء، أو بمعنى أدق كيف يتحول جمرد اهلاجس إىل فعل.
فمن املعلوم أن اهلم باليشء والعزم عليه، والقصد، والنية، والتوجه، واإلرادة 

يف القلب، ثم تقوى وتشتد  ن أعامل القلوب السابقة للفعل، فهي تقعللفعل كلها م
 وارح إىل أفعال.وترتمجها اجل

ولذلك يذكر العلامء أن مراتب القصد أوهلا اهلاجس، ثم اخلاطر، ثم حديث 
  النفس، ثم اهلم، ثم العزم، وبعد العزم يأيت الفعل الذي هو التنفيذ، فاهلم دون العزم:

 نَّفس، فاستمعافخاطُِر، فحديث ال  ٌس: هاجٌس ذكروامراتِب الَقْصد مَخْ 
ها رفعت ،يليه همّ  ٌم، كلُّ ْز َع  سوى األخري، ففيه األَْخُذ قد وقعا  فَ

                                       
 .(320ص) التعريفات، اجلرجاين (1)
وأصله  هـ. 476يحصبي. السبتى، أبو الفضل، مولده بسبته يف سنة القايض عياض بن موسى بن عياض ال (2)

ها: إكامل املعلم يف رشح صحيح ا ملذهب مالك، وله التصانيف البديعة منا، حافظا ا عاملا ندلسى، كان إماما أ
ابن  الديباج املذهب، .هـ544، تويف بمراكش سنة×وكتاب الشفا بتعريف حقوق املصطفى  مسلم،

 .(470طبقات احلفاظ، السيوطي)ص، (4/1304) كرة احلفاظ، الذهبيتذ، (172فرحون )ص
 .(2/270مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار، القايض عياض ) (3)
هـ، 773ولد سنة  دين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، ثم املرصي، الشافعي، أبو الفضل،شهاب ال هو( 4)

، واإلصابة يف الصحابة يف رشح صحيح البخاري،العلم بمصنفاته اجلمة. ومنها: فتح الباري  وقد خدم
حلفاظ، هـ. طبقات ا852رمحه اهلل رمحة واسعة. وكانت وفاته سنة  وأشياء كثرية جدا تزيد عىل املائة،

 .(1/87) البدر الطالع، الشوكاين، (2/36السخاوي ) ( الضوء الالمع،552السيوطي)ص
 .(323 /11) فتح الباري، ابن حجر العسقالين (5)
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ن استقرَّ شيئاا إُطر ببالك، وال يكون له استقراٌر يف الباطن؛ ففاخلاطِر اسٌم ملا َي 

ح أحُد جانبي الِفْعل والرتك يقال له: اهلاِجس، وإن استقرَّ ومل يرج، ولكن مل يرتج

ح، وعندك، يقا ؛ وإن َأمْجََعْت ل له: حديُث النَّفس، فإِنَّ ترجَّ َتَردَّدت فيه النَّْفُس، َفَهمٌّ

. ومن هنا نستطيع أن نفرس رؤية العلامء للخاطر واهلاجس وحديث (1)عليه، فعزمٌ 

هو معفو عنه يف جانب النفس بأنه معفو عنها فال ثواَب عليها، وال عقاب. أما اهلُّم ف

 .(2)يف جهة الطاعة املعصية، وُمعتربٌ 

فيام يروي عن ربه  ×عن النبي  ولعل مستندهم يف ذلك حديث ابن عباس  

 َذِلَك، َفَمْن َهمَّ ِبََسَنٍة فَ َلْم يَ ْعَمْلَها »: قال َ يَِّئاِت ُثمَّ َبَّيَّ ِإنَّ اَّللََّ َكَتَب احَلَسَناِت َوالسَّ
َو َهمَّ ِِبَا فَ َعِمَلَها َلهم ِعْنَدهم َحَسَنًة َكاِمَلةً َكتَ بَ َها اَّللَّم  َكتَ بَ َها اَّللَّم َلهم ِعْنَدهم   ، فَِإْن هم

َعْشَرَحَسَناٍت ِإََل َسْبِع ِمائَِة ِضْعٍف ِإََل َأْضَعاٍف َكِثريٍَة، َوَمْن َهمَّ ِبَسيَِّئٍة فَ َلْم يَ ْعَمْلَها َكتَ بَ َها 
َو َهمَّ ِبَِ اَّللَّم َلهم ِعْنَدهم حَ   .(3)«هم َسيَِّئًة َواِحَدةً ا فَ َعِمَلَها َكتَ بَ َها اَّللَّم لَ َسَنًة َكاِمَلًة، فَِإْن هم

واعلم أن ما يقع يف » :يف دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني (4)قال ابن عاّلن

                                       
 .(98لربكتى )صا ،قواعد الفقه ،(273أصول الكرخي)ص (1)
يف جمموع  وقد أشار ابن تيمية. (4/25فيض الباري عىل صحيح البخاري، حممد أنور الكشمريي ) (2)

( إىل أن حديث النفس ليس إرادة جازمة وهلذا مل جيئ يف النصوص العفو عن مسمى 745 /10الفتاوى )
الكرب والعجب وغري ذلك من أعامل القلوب إذ كانت هذه األعامل اإلرادة واحلب والبغض واحلسد و

 حيث وقع عليهم ذم وعقاب فألهنا متت حتى صارت قوال وفعال.
من  (.5/2380/6126-َباب من َهمَّ بَِحَسنٍَة أو بَِسي َئٍة -كتاب الرقاق  ري يف صحيحه:أخرجه البخا( 3)

دثنا َجْعُد أبو ُعْثاَمَن حدثنا أبو َرَجاٍء اْلُعَطاِرِديُّ عن ابن َعبَّاٍس حديث أيب َمْعَمٍر قال حدثنا عبد اْلَواِرِث ح
  ِه  ×عن النبي َباب إذا َهمَّ العْبد -كتاب اإليامن  م يف صحيحه:ومسل وذكره. فِياَم َيْرِوي عن َرب 

ر بن أيب شيبة وزهري بن حرب حديث أيب بك من (.1/117/128بَِحسنٍة ُكتَِبْت وإذا َهمَّ بَِسي َئٍة مل ُتْكَتْب )
نََة عن أيب حدثنا ابن ُعَييْ  كأخربنا ُسْفَياُن وقال اآْلَخَرانِ  :وإسحاق بن إبراهيم واللفظ أِليَِب َبْكٍر قال إسحاق

َناِد عن اأْلَْعَرِج عن أيب ُهَرْيَرَة وذكره.  ورواه من طرق أخرى غريه. الز 
ابن حممد عالن، البكري، الصديقي، الشافعي. مفرس، حمدث، فقيه هو حممد عيل بن حممد عالن بن إبراهيم  (4)

ىل معامل التنزيل(، و)دليل من تصانيفه: )ضياء السبيل ا ألف كتبا كثرية يف عدة فنون تزيد عىل الستني.
 (. 7/187) ،الزركيل ،األعالم انظر: الفاحلني لطرق رياض الصاحلني(.
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جريانه  ثم ،اهلاجس وهو ما يلقى فيها ب:مخس مرات النفس من قصد املعصية عىل
ثم  .ا من الرتّدد هل يفعل أو الثم حديث النفس؛ وهو ما يقع فيه اخلاطر،فيها وهو 

 .(1)«العزم؛ وهو قوة ذلك القصد واجلزم به اهلّم؛ وهو قصد ترجيح الفعل، ثمّ 
يف رسم ذلك بصورة   وقد أبدع اإلمام أمحد بن حنبل، وشيخ اإلسالم ابن تيمية

 .(2)«إرصار خطرات، وهمّ  همّ  :مهان ،ماهل» :حيث يقول اإلمام أمحد ،دقيقة

اخلطرات يكون من القادر، فإنه لو كان مهه  فهمّ » :تيمية بقوله ووضح ذلك ابن

 :، قال تعاىل(يوسف) ومن هذا الباب همّ  .ا وهو قادر لوقع الفعلا جازما إرصارا 

ا هم املرأة فأم .اآلية [24يوسف:] ﴾ڃڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڦ﴿

رها، وكذلك ما ذكره : إنه كان هم إرصار؛ ألهنا فعلت مقدواودته فقد قيلالتي ر

فهذا اهلم املذكور ، [74التوبة:] ﴾ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴿ :قوله تعاىلعن املنافقني يف 

 .(3)«اكام ذمهم اهلل عليه ومثله يذم، وإن مل يكن جازما  ،عنهم  هو هم مذموم
ا التفريق بني اهلام والعامل مما جعل ابن تيمية حيمل األحاديث التي ورد هب

ولذلك يرى أن ، قرتن هبا الفعلن اإلرادة اجلازمة التي ال بد أن يَ وأمثاهلا عىل أهنا دو
كر ذْ وهبذا يظهر ما يُ ، يد إرادة جازمة مع فعل املقدور هو بمنزلة العامل الكاملرِ املُ 

لة الفاعل له عن احلارث املحاسبي أنه حكى اإلمجاع عىل أن الناوي للفعل ليس بمنز
 ،ناوي للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعلفهذا اإلمجاع صحيح مع القدرة، فإن ال

 .(4)وأما الناوي اجلازم اآليت بام يمكن فإنه بمنزلة الفاعل التام
وهذا تفسري بديع من اإلمام أمحد وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح الفرق بني 

                                       
 (.1/81) ،بن عالنا ،دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني (1)
 (.1/137) ،ذكرها أبو يعىل يف طبقات احلنابلة (2)
 (. 10/740) ،ابن تيمية ،جمموع الفتاوى( 3)
 (.319)ص ،ابن القيم ،وانظر: روضة املحبني ،( وما بعدها10/735)املرجع السابق  (4)
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كر ذْ وهبذا يظهر ما يُ ، يد إرادة جازمة مع فعل املقدور هو بمنزلة العامل الكاملرِ املُ 

لة الفاعل له عن احلارث املحاسبي أنه حكى اإلمجاع عىل أن الناوي للفعل ليس بمنز
 ،ناوي للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعلفهذا اإلمجاع صحيح مع القدرة، فإن ال
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وهذا تفسري بديع من اإلمام أمحد وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح الفرق بني 

                                       
 (.1/81) ،بن عالنا ،دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني (1)
 (.1/137) ،ذكرها أبو يعىل يف طبقات احلنابلة (2)
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 ، وبني اهلم الذي هو أشبه ما يكون بخطورة اليشء عىلاا حقيقيًّ اهلم بفعل اليشء مهًّ 
 .البال من غري عزم عىل التنفيذ لو أمكن

درجة من اإلرادة  : حتديد اهلم باليشء أن يقال هووخالصة ما نتوصل إليه يف

 .اجلازمة للتنفيذ تسبق الفعل

املتمعن يلحظ من خالل تتبع جممل األحاديث  قارئاملستقيص وال باحثال ولعل

والدقة  ،وثيق السنة النبويةاحلرص الشديد عىل ت × لتي حفظت لنا ما هم به النبيا

 حتى وإن كان جمرد هم مل يصل لدرجة التنفيذ. ×يف نقل كل ما صدر عنه 

 ابلشيء يف السنة النبوية. املبحث الثاين: اهلمّ 
 فيهاا من املواقف التي هم نقلت لنا الكتب التي اعتنت بجمع السنة النبوية عددا 

 .بفعله ×جمرد هم منه  بل ظل ،ومل يفعلهبيشء  ×النبي 

بفعل اليشء حمل اختالف بني  ×وقد كانت هذه األحاديث التي وردت يف مهه 

؛ × أقواله؟ أم هي مندرجة حتت ×فهل هي قسيمة ألقواله وأفعاله  ،العلامء

 فعاال؟؛ ألهنا كادت أن تكون أ× أفعالهأم حتت  ،بارها مل تصل حلد الفعلباعت

 رأيني التاليني:مما يمكن تلخيصه يف ال ،تعددت آراؤهمولذلك 

  .الرأي األول: ويرى أصحابه أن السنة قولية وفعلية ومّهية
؛ وقد تبنى هذا الرأي من (ومل يفعله ×ما هم به النبي ) :فجعلوا من أقسام السنة

ل عن قِ وقد نُ حيث جعل اهلم باليشء من مجلة أقسام السنة،  (1)الشافعية الزركيش

 .(2)«فعل، ثم اهلمأنه يقدم القول عىل ال» بعض الشافعية

ا من أقسام ال يعد قسمً  ×به النيب  همَّ  الرأي الثاين: ويرى أصحابه أن ما
  .السنة

                                       
 (.279 /3) ،الزركيش ،البحر املحيط يف أصول الفقه (1)

 (.279 /3) املرجع السابق (2)
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ألنه جمرد خطور يشء عىل البال من دون تنجيز » :ذلك بقوله (1)وعلل الشوكاين
 .(2)«أمر اهلل سبحانه بالتأيس به فيه له، وليس ذلك مما آتانا به الرسول، وال مما

حول ذلك  -واألصوليني منهم خاصة-كالم العلامء من استقراء والذي يظهر 
فإن اقرتن بفعل  ،يقرتن به حيكم عليه من خالل ماو ،من السنة ×هم به النبي  أن ما

أن  وقد ذكر الصنعاين وإن اقرتن بقول فهو من السنة القولية. ،فهو من السنة الفعلية
خفي ال بد أن يقرتن بقول أو  م أمربأن اهل» :أبا زرعة قد تعقب كالم الزركيش قائالا 

 .(3) «فعل فيعود إليهام
 ا.ا شرعي  حكمً  × به النيب همَّ  هل يعترب ما املبحث الثالث:

وعليها املرتكز يف متييز ما هم  ،تعد هذه القضية هي املحور الرئيس يف هذا املبحث
 أقواله وأفعاله. يف  ×به النبي 

وهي  ،ثاين من مصادر الترشيع اإلسالميفمن املعلوم أن السنة هي املصدر ال
لكن اخلالف الذي أثري  ،من قول أو فعل أو تقرير ×تتضمن كل ما صدر عن النبي 

للسنة من عدمه جعل احلكم عىل  × يف املبحث السابق حول إضافة ما هم به النبي
وهو ما سنبسط القول فيه بيشء من  ،بني العلامء حمل خالف ×اهلم باليشء منه 

 يل يف هذا املبحث.التفص
 ،ومل يفعله جيدها مثار تساؤل ×إن املتأمل لألحاديث املتضمنة ما هم به النبي  

يعد دليال رشعيا تبنى عليه األحكام؟ أم هو جمرد يشء خطر  ×فهل ما هم به النبي 
 عىل باله فال حيتمل حكام رشعيا؟.

                                       
هو اإلمام حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين: فقيه جمتهد من كبار علامء اليمن، من أهل صنعاء. له  (1)

)البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن  ،)نيل األوطار من أرسار منتقى األخبار( :مؤلفا، منها 114
 ،الشوكاين ،محاسن من بعد القرن السابعالبدر الطالع ب هـ.1250)إرشاد الفحول( تويف سنة ، السابع(

 (.298 /6) ،للزركيل ،األعالم ،(1/456)
 (.1/118) ،ينالشوكا ،إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول (2)
 (.83)ص ،للصنعاين ،إجابة السائل رشح بغية اآلمل (3)
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طات األئمة ب عىل ذلك يقتيض إمعان النظر وإعامل الفكر يف استنباواجلوا
 ×فيها بعض الوقائع التي هم هبا النبي  رمحهم اهلل لألحكام من األحاديث التي ذكر

ومل يفعلها، ورسم صورة واضحة عن حقيقة هذا اخلالف؛ فمثال لو استعرضنا 
حلديث الصحيح عن عبد اهلل ماجادت به عقول العلامء األفذاذ يف تناول ما ورد يف ا

أن   لك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرةبن يوسف أنه قال أخربنا ما
َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلَقْد مَهَْمتم َأْن آممَر ِبََطٍب، فَ يمْحَطَب، ُثمَّ »قال:  ×رسول اهلل 

اًل ف َ  َؤذََّن هَلَا، ُثمَّ آممَر َرجم مَّ النَّاَس، ُثمَّ أمَخاِلَف ِإََل رَِجاٍل، فَ آممَر اِبلصَّاَلِة، فَ ي م أمَحرَِّق يَ ؤم
يًنا، َأْو ِمْرَماَتَّْيِ َعَلْيِهْم ب ميموََتمْم، َوالَِّذي نَ ْفسِ  ْم، َأنَّهم َيَِدم َعْرقًا َسَِ هم ي بَِيِدِه َلْو يَ ْعَلمم َأَحدم

، َلَشِهَد الِعَشاءَ   .«َحَسنَ َتَّْيِ
ا بناء عىل ما حتقق به، وكل قد استنبط أحكاما ا ا خاصًّ فنجد أن لكل منهم مرشبا 

  فهم للحديث، ومن تصنيف له. لديه من
نجده  -وهو من أئمة الشافعية- (1) عند استقراء آراء اإلمام ابن دقيق العيدفمثالا 

يدل عىل الوجوب؛ حيث إنه ال هيم إال بام جيوز له فعله لو  ×يقرر أن ما هم به النبي 
  .(2)فعله

ا جوب، إيعازداللة الو ×يستنبط من جمرد مهه  (3)ابن حزم األندليسكام نجد أن 
 .(4)حجة رشعية ×منه أن ما هم به النبي 

                                       
الفقيه احلافظ ، أبو الفتح، د()ابن دقيق العي هو اإلمام: حممد بن عيل بن وهب القشريي املنفلوطي (1)

، هـ صنف رشح العمدة625ولد سنة ، يلقب بتقي الدين ،شيخ اإلسالم ،العالمة املجتهد ،املحدث
 ،الذهبي ،تذكرة احلفاظ هـ.702مات سنة  واإلملام واالقرتاح يف علوم احلديث. ،حكامواإلمام يف األ

 (.516)ص ،السيوطي ،احلفاظ( طبقات 324)ص ،ابن فرحون ،الديباج املذهب، (4/1481)
 (.195 /1) ،ابن دقيق العيد، إحكام األحكام رشح عمدة األحكام  ( 2)
 ،عاملا يف فروع شتى ،الظاهري. كان فقيهاا ،أبو حممد، بن سعيد بن حزم عيل بن أمحد ،ابن حزم هو: هو اإلمام (3)

مات  واإليصال يف فقه احلديث وغري ذلك. ،وامللل والنحل ، عىل مذهبه واجتهادهله من املصنفات: املحىل
 ،الذهبي ،سري أعالم النبالء ،(3/325) ،انابن خلك، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان هـ.457سنة 

(18/184.) 
 (.191 /4) ابن حزم ،املحىل (4)
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فيوجه النظر إىل أنه ليس يف احلديث -وهو من أئمة املالكية-أما القايض عياض
ولو »بقوله:  -وهو من الشافعية- (2)زاد النوويو ،(1)هم ومل يفعل ×حجة؛ ألنه 

 .(3)«ملا تركه كانت فرض عني
معلال ذلك بأن اهلم  ،ال يتعدى كونه للزجروأما اإلمام الشوكاين فريى أن األمر 

وال مما  ،وليس ذلك مما آتانا الرسول ،جمرد أن يطر يشء عىل البال من دون تنجيز له
 .(4)أمر اهلل سبحانه بالتأيس به فيه

غريه مما روي عن  أما اإلمام ابن حجر فنجده يتعامل مع احلديث كتعامله من
 دون أن يثري قضية التفريق بني  ومستدالا علالا ا منه األحكام، وممستنبطا  ،×النبي 
حجة رشعية  ×وبني جمرد مهه به؛ وكأنه رمحه اهلل جيد يف جمرد نقل ما هم به  ×فعله 

 . (5)×صادرة عنه 
 هومن خالل أقوال العلامء يمكن تلخيص نظرهتم لألحاديث الواردة فيام هم ب

 يف حمورين أساسيني مها: ×
وهو  ،حجة شرعية ملزمة ×به النيب  اعتبار ما همَّ يرى فريق من العلماء أ( 

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل: ،(6)رأي الشافعي وبعض أصحابه
 .(7)ال هيم إال بام جيوز له فعله لو فعله؛ ألن هذا ما يقتضيه مقام النبوة ×أنه  -

                                       
 (.347 /2)، للقايض عياض ،إكامل املعلم  ( 1)
 -بلدة بقرب دمشق -هـ بنوى631مام حميي الدين حييى بن رشف بن حسن النووي أبو زكريا، ولد سنة اإل (2)

ما شتى. ومن تصانيفه: كتاب املجموع، واملنهاج يف رشح مسلم حافظا مفتيا، أتقن علو، كان إماما بارعا
ات الشافعية طبق ،(247ص /50)، الذهبي ،تاريخ اإلسالم هـ.ودفن هبا.676مات بنوى سنة ،وغريه

 (.8/399السبكي ) ،الكربى
 (.153 /5النووي )، رشح النووي عىل مسلم (3)
 (.118 /1شوكاين )ال ،إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول (4)
 (.128 /2فتح الباري ابن حجر ) ( 5)
 (. 251 /1) ،الشافعي ،(، األم279 /3)، الزركيش ،البحر املحيط (6)
 (.117 /1) ،ابن دقيق العيد ،ام رشح عمدة األحكامإحكام األحك (7)
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باليشء هو قصد فعله لوال وجود عارض معني منعه  ×أن املستفاد من إخباره  -
 له. × فاألصل إمتام فعله ،من ذلك

ه ن قائد األحزاب إىل عيينة بن حص بإِْعطاء ثُلث ثامر املدينة × وذلك كمثل مه 

ولكنَّ  .مقابل فْتِحه احلصار الذي رضبه عىل املدينة وتراُجِعه عنها عند تفاُوضه معه،

،  ،مَل يقع × فِْعَله هنا وهو ومل ُيمض ما تفاوض علْيه؛ بسَبب وجود عارٍض معنيَّ

، وتربعهم بالقتال لث ثامر املدينةامتِناع أصحابه بعد استشارهِتم عن قبول إْعطاء ث

أو بْيع، اآلن  إالَّ عن ِقرى ال نعطيهم اليشء ةإنَّا كنَّا يف اجلاهلي »قائلني: بدالا من ذلك 

نا اهلل باإلسالم، واهلل يف وقد أعزَّ  .«ال نعطيهم إالَّ السَّ

 × عية التي أخربت عن مههتعاملوا مع النصوص الرش أن العلامء رمحهم اهلل -
واستنبطوا منها  × فعدوها كأهنا أفعال وقعت منه ،× بالفعل عىل أهنا من أفعاله

 األحكام الرشعية املختلفة.

الة فتمقام، ُثَّ ولقد مَهَْمتم أن آممر ابلصَّ »: ×فمثال جعل اإلمام النووي قوله 
فون أنطِلق معي برجاٍل معهمم حزم احلطب إَل قوٍم يتخلَّ  آممر رجماًل يصلِّي ابلنَّاس، ُث

غل دليال عىل أن لإلمام إذا عرض له ش «عن الصَّالة، فأحرِّق عليهم بيوََتم ابلنَّار

ن بذلك إنَّام هم بإتياهنم بعد إقامة الصالة؛ أل × وفهيستخلف َمن يصيل  بالنَّاس، 

استدل به أيضا عىل جواز عليهم، و وختلفهم، فيتوجه اللوم الوقت يتحقق خمالفتهم

 .(1)االنرصاف بعد إقامة الصالة لعذر

ة؛ ألنَّه  وأما ابن حجر فقد استنبط منه دليال عىل جواز أْخذ أهل اجلرائم عىل غرَّ

الة  × باجلامعة، فأراد أن هّم بذلك يف الوْقت الَّذي عهد منْه فيه االشتِغال بالصَّ

قو  .(2)ن أنَّه ال يطُرُقهم فيه أحديْبغتهم يف الوْقت الذي يتحقَّ

                                       
 (.153 /5رشح النووي عىل مسلم )  (1)
 (.128 /2البن حجر ) ،فتح الباري  (2)
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  .)1(بل جعل ابن دقيق العيد هذا احلديث دليال عىل وجوب صالة اجلامعة
فالناظر إىل طريقتهم يف التعامل مع هذه األحاديث حيكم بأهنم رمحهم اهلل مل يفرقوا 

 حقيقة. × لهبفعله، وبني ما فع ×بني ما هم 
ال يعد حجة شرعية  × النيب ب( يرى فريق آخر من العلماء أن ما هم به

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل: ،ملزمة
وال قوله فهو جمرد خطور يشء عىل البال من دون  × أن اهلم ليس من فعله -

د وق ،وال مما أمر اهلل سبحانه بالتأيس به فيه ،تنجيز له، وليس ذلك مما آتانا الرسول
 .به للزجر عنه بام هم × يكون إخباره

واإلمام الشوكاين ومن تبعه مل  ،ومن تبعه كالقايض عياض امءأن بعض العل -
كام  هم ومل يفعل. وذلك ألنه  ،باليشء × حيتج باألحاديث التي ذكر فيها مهه

 األحزاب بثلث ثامر املدينة.روي عنه بأنه هم بمصاحلة 
أهل العلم واللغة قد و ،من األفعال القلوب وليسأن اهلم باليشء من أعامل  -

بل إن اإلنسان غري مؤاخذ بام هم به؛ فبالتايل ال  ،بني اهلم باليشء، والفعل لهفرقوا 
 يمكن أن ترتب األحكام عىل هم باليشء دون فعل له.

 الرأي الراجح.
فيها  إن االستقراء الدقيق ألقوال العلامء وآرائهم يف النصوص الرشعية التي ورد

اليشء ودالالته ة ملصطلح اهلم بذكر اهلم باليشء، واإلحاطة باالستعامالت اللغوي
 عطي تصورا واضحا حول هذه املسألة الدقيقة.تاللغوية يمكن أن 

فهو  ،فالفحص الدقيق ملصطلح اهلم باليشء جيده يف مرتبة بني اخلاطر والفعل
 ،هلم ترجيح قصد الفعلا»عزم شديد عىل الفعل وترجيح قصده. قال ابن حجر: 

 .(2)«وهو فوق جمرد خطور اليشء بالقلب

                                       
 (.117 /1) ابن دقيق العيد ،األحكام رشح عمدة األحكامإحكام ( 1)
 (.323 /11)، ابن حجر ،فتح الباري (2)
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 وإذا حصلت هذه اهليئة من حيث العزم الشديد عىل الفعل من نبي اهلل ورسوله
خمتلف عن  × ، وأكمل العاملني يف العلم بأمور الرشع، فال شك أن مهه وعزمه×

 هم غريه؛ وعزمه.
عىل الفعل وإن مل يفعله ال  × هلذلك فالتعامل مع األحاديث التي ورد فيها مه

ولذلك فمن  .ا، وأن يكون التعامل معها بيشء من املزيةا خاصًّ بد أن تتخذ طابعا 
 .، بل ال بد فيها من التفصيليهاطالق القول باحلكم علإبة بمكان الصعو

جيدها إما أن تأخذ طابع الزجر  ×فاملتتبع لألحاديث الواردة فيام هم به النبي 
فَ يمْحَطَب، ُثمَّ آممَر  لََقْد مَهَْمتم َأْن آممَر ِبََطٍب،» :× وذلك كقولهعن عمل معني 

اًل فَ يَ ؤممَّ النَّاَس، ُثمَّ أمَخاِلَف ِإََل رَِجاٍل، فَأمَحرَِّق َعَلْيِهْم اِبلصَّالَةِ  ، فَ ي مَؤذََّن هَلَا، ُثمَّ آممَر رَجم
كقوله  عي لذلك الفعل؛وإما أن تكون عدوال عن عمل، لعدم صحة الدا «ب ميموََتممْ 

ْم يمِغيلموَن ى َعِن اْلِغيَلِة، فَ َنظَ لََقْد مَهَْمتم َأْن َأنَْ » :× ْرتم يف الرُّوِم َوفَاِرَس، فَِإَذا هم
ًئا ْم َذِلَك َشي ْ ْم، َفاَل َيضمرُّ َأْواَلَدهم باليشء وعدم إمتام فعله له  ×وربام كان مهه «َأْواَلَدهم

 - تم َأَردْ َأْو  - لََقْد مَهَْمتم » :×وقد يذكرها كقوله   ،×مراعاة ألمور أخرى يراها 
ُثمَّ  -َأْو يَ َتَمَّنَّ املمَتَمنُّوَن  -َأْن أمْرِسَل ِإََل َأِب َبْكٍر َوابِْنِه َوَأْعَهَد: َأْن يَ قموَل الَقائِلموَن 

ْد مَهَْمتم َأْن اَل َأقْ َبَل لَقَ » :×وقد ال يذكرها كقوله « َيَََْب اَّللَّم َوَيْدَفعم املمْؤِمنمونَ : ق مْلتم 
 «.ْوِسيٍّ  ق مَرِشيٍّ َأْو أَْنَصاِريٍّ َأْو ثَ َقِفيٍّ َأْو دَ َهِديًَّة ِإالَّ ِمنْ 

أن يعتمد يف  -واهلل أعلم-يف حكم هذه األحاديث  ولذلك نقول إن الراجح
ليه ُثمَّ حُيكم ع ،بعد سرب أغوارها ،ذلك عىل النظر يف القرائن املحتفة بذلك الفعل

ل بأن اهلم املجرد هو قسم بسبب تلك القرائن باحلكم املناسب له. وال يمكن القو
فاهلم باليشء  ،إذ إن اهلم ال يدل عىل مثل ما يدل عليه الفعل لو فعله ،من أقسام السنة

 .(1)«ليس تنجيزا للفعل» :قال الشوكاينكام 
                                       

ولالستزادة انظر: أفعال الرسول  (.118 /1) ،الشوكاين ،صولحتقيق احلق من علم األ إرشاد الفحول إىل (1)
 (.2/131)، الدكتور حممد سليامن األشقر ،وداللتها عىل األحكام الرشعية ×
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ار القرائن، للوصول ال بد فيها من اعتب فاستنباط احلكم بداللة ما هم بفعله 
 إىل حكم دقيق فيها.

 :يف ذلك ما يليومما يقوي القول 
بفعل اليشء وإن مل تكن بمنزلة قوله وفعله  ×أن األحاديث التي ورد فيها مهه  -

إال أن مهه هبا مشعر بأمهيتها ووجوب النظر فيها، واستنباط  ،×الرصيح وإقراره 
 فة هبا.الدالالت الرشعية، واعتبار القرائن املحت

 ×ترصحيه بام هم به ل و، ب×أن نقل هذه الوقائع واألحداث التي هم هبا  -
 موجب ألخذها بعني االعتبار يف احلكم واستنباط الدليل.

أن املتتبع هلذه األحاديث مشعر بأمهية الوقائع واألحداث التي وقعت فيها  -
بعيدة  ×علها نظرته عن ف ×هبا دليل عىل أمهية هذا األمر، ولكن ربام رده  ×فهمه 

 ل ما هم به.ض منعه من فعأو وجود عار ،املدى لعواقب هذا الفعل
 ﴾ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ   ﴿إنام هو من الوحي  ×أن ما هم به  -

فال يمكن  ،×يعامل معاملة غريه من األحاديث التي ثبتت عنه   ×فصدوره عنه 
بد أن تعامل بالوجه الالئق هبا، وتنظر  ل ال، ب×أن يقال أهنا جمرد يشء وقع بخاطره 

 فال هتمل.
أن قرص النظر عىل جمرد مهه بالفعل وعدم فعله له دون النظر إىل القرائن  -

املحتفة بالواقعة أو احلدث بشكل متكامل هو قصور يف طلب الدليل واستنباط 
 .األحكام

يف التعامل مع هذه  أن هذا الرتجيح هو مقتىض طريقة العلامء رمحهم اهلل تعاىل -
 تفة هبا.ة لألحاديث والقرائن املحأن نظرهتم كانت عامة شاملو ،األحاديث
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 ومل يفعله  ×الفصل الثاني: مناذج ملا هم به النيب  
ه  بفعل  ×خصصت هذا الفصل للوقوف عىل األحاديث التي ورد فيها ذكر مَه 

 اليشء وعدم فعله له.

 ِبرق بيوت من مل يصل صالة اجلماعة ×مهه  :األولاملبحث 
َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلَقْد » :قال ×أن رسول اهلل  ،اهلل عنهريرة ريض عن أيب ه -1

، مَّ  مَهَْمتم َأْن آممَر ِبََطٍب ُيمَْتَطبم اًل فَ يَ ؤم َؤذََّن هَلَا، ُثمَّ آممَر رَجم ُثمَّ آممَر اِبلصَّاَلِة فَ ي م
َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلْو يَ ْعَلمم  .وََتممْ  أمَخاِلَف ِإََل رَِجاٍل فَأمَحرَِّق َعَلْيِهْم ب ميم ُثمَّ  ،النَّاسَ 

يًنا َأْو ِمْرَماَتَّْيِ َحَسنَ َتَّْيِ َلَشِهَد اْلِعَشاءَ  ْم أَنَّهم َيَِدم َعْرقًا َسَِ  .(1) «َأَحدمكم
                                       

 احلديث ورد بعدة ألفاظ كام ييل: (1)
والذي نفسي بيده، لقد مهمت أن آمر ِبطب فيحطب، ُث آمر ابلصالة فيؤذن هلا، ُث آمر »بلفظ         

فيؤم الناس، ُث أخالف إَل رجال فأحرق عليهم بيوَتم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم رجال 
 «.شاءأنه َيد عظما َسينا، أو مرماتَّي حسنتَّي لشهد الع

 أخرجه:    
( قال: حدثنا عبد اهلل بن 1/52/644البخاري يف صحيحه كتاب األذان باب وجوب صالة اجلامعة ) -

 يوسف. قال: أخربنا مالك.
( قال: 1/602/7224ويف كتاب األحكام باب إخراج اخلصوم وأهل الريب من البيوت بعد املعرفة )        

 حدثنا إسامعيل. قال: حدثني مالك. 
ومسلم يف صحيحه كتاب الصالة باب فضل صالة اجلامعة وبيان التشديد يف التخلف عنها وأهنا فرض  -

 قال: حدثنا سفيان بن عيينة. ( قال: حدثني عمرو الناقد. 1/778/251) كفاية
( قال: 1/445/923والنسائي يف سننه الكبري كتاب الصالة باب التشديد يف التخلف عن الصالة ) -

 عن أيب الزناد، عن األعرج، فذكره. -مالك، وسفيان  -كالمها  ، عن مالك. أخربنا قتيبة
ولو يعلمون ما فيهما ألتومها  إن أثقل صالة على املنافقَّي صالة العشاء وصالة الفجر.»وبلفظ  -

ولو حبوا. ولقد مهمت أن آمر ابلصالة فتقام، ُث آمر رجال فيصلي ابلناس، ُث أنطلق معي برجال 
 «.حطب إَل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوَتم ابلنار معهم حزم من

قال: حدثنا عمر ( 1/52/657البخاري يف صحيحه كتاب األذان باب فضل صالة العشاء يف مجاعة ) -
                                                                                                                                 بن حفص. قال: حدثنا أيب. 

 مسلم يف صحيحه كتاب الصالة باب فضل صالة اجلامعة وبيان التشديد يف التخلف عنها وأهنا فرض - 
= قال: حدثنا ابن نمري. قال: حدثنا أيب )ح( وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو  (252 /1/779) كفاية
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 قاال: حدثنا أبو معاوية. كريب.=

( قال: حدثنا عثامن بن 1/1264/548وأبو داود يف سننه كتاب الصالة باب التشديد يف ترك اجلامعة ) -    
 أيب شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية. 

( 797( و)1/2524/791وابن ماجه يف سننه كتاب الصالة باب التغليظ يف التخلف عن اجلامعة ) -    
 ثنا أبو معاوية. كلهم عن األعمش عن أيب صالح، فذكره.قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة. قال: حد

أحرق على  لقد مهمت أن آمر فتييت أن َيمعوا حزم احلطب، ُث آمر ابلصالة فتقام، ُث»وبلفظ:        
 «.أقوام ال يشهدون الصالة

رض مسلم يف صحيحه كتاب الصالة باب فضل صالة اجلامعة وبيان التشديد يف التخلف عنها وأهنا ف -   
( قال: حدثنا زهري بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن 1/779/253كفاية )

 جعفر ابن برقان. 
( قال: حدثنا النفييل. 549 /1/1264ة باب التشديد يف ترك اجلامعة )أبو داود يف سننه كتاب الصال -    

 قال: حدثنا أبو املليح. قال: حدثني يزيد بن يزيد. 
حدثنا  ( قال:1/1658/217مذي يف سننه كتاب الصالة باب ماجاء فيمن سمع النداء فال جييب )الرت -    

عن  -عفر بن برقان، ويزيد بن يزيد بن جابرج -كالمها   هناد. قال: حدثنا وكيع، عن جعفر بن برقان.
 يزيد بن األصم، فذكره.

ن حطب، ُث آمر رجال يصلي ابلناس، ُث لقد مهمت أن آمر فتياين أن يستعدوا يل ِبزم م»وبلفظ:        
 «.حترق بيوت على من فيها

ا وأهنا فرض مسلم يف صحيحه كتاب الصالة باب فضل صالة اجلامعة وبيان التشديد يف التخلف عنه -  
   ( قال: حدثنا حممد بن رافع.1/779/253كفاية )

 ، فذكره قال: حدثنا معمر عن مهام بن منبه عن عبد الرزاق بن مهام.        
لقد مهمت أن آمر ابلصالة فتقام، ُث أخالف إَل منازل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق »وبلفظ:        

 «.عليهم
تاب اخلصومات باب إخراج أهل املعايص واخلصوم من البيوت بعد أخرجه البخاري يف صحيحه ك -   

بن أيب عدي، عن شعبة، عن سعد  ( قال: حدثنا حممد بن بشار. قال: حدثنا حممد1/189/2420املعرفة )
 بن إبراهيم، عن محيد بن عبد الرمحن، فذكره.

الناس، ُث أخالف إَل رجال  لقد مهمت أن آمر فتياين فيجمعوا حطبا، ُث آمر رجال يوم»وبلفظ:        
يتخلفون عن الصالة فأحرق عليهم بيوَتم. وامي هللا لو يعلم أحدهم أن له بشهودها عرقا َسينا أو 

                                                                           «.ماتَّي لشهدها. ولو يعلمون ما فيها ألتوها ولو حبوامر 
( قال: حدثنا أبو 471/8890 /14لكن أخرجه أمحد ) ،جه أصحاب الكتب الستة هبذا اللفظمل ير       

 يف سننه كتاب الصالة باب فيمن ختلف عن الصالة والدارمي سعيد. قال: حدثنا حممد بن عجالن.
 ( قال: أخربنا أبو عاصم، عن ابن عجالن.1/98/1310)
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  املعَّن العام للحديث:
حلديث هي احلث عىل صالة اجلامعة، لذا فقد هم كانت القضية األساسية يف هذا ا

 عنها عقوبة هلم.من ختلف  بحرق بيوت ×
بل إن  ،يف هذا احلديث كان هم حتذير وتنبيه من ترك صالة اجلامعة ×فهمه 

تعليله يف بعض الروايات ملانع تنفيذ ما هم به هو خوفه عىل ما فيها من النساء 

بل قارب عىل أن يتحول  ،مل يكن مها عاديا ×واألطفال، مما يعطي شعورا بأن مهه 

 فعال حقيقيا.

ما هم به للامنع الذي أخرب أنه  ×وإنام مل يفعل النبي » :ابن تيمية يف ذلك وليق

منعه منه وهو اشتامل البيوت عىل من ال جتب عليه اجلامعة من النساء والذرية فلو 

ا وجب احلد عىل حامل فإنه أحرقها عليهم إىل من ال جيب عليه، وهذا ال جيوز كام إذ

ال هيم بام ال  ×ورسول اهلل  ،رسي العقوبة إىل احلملال يقام عليها حتى تضع؛ لئال ت

 .(1)«جيوز فعله أبدا

بحرق املتخلفني عن اجلمعة  ×ولذا نجد العلامء رمحهم اهلل بنوا عىل مهه 

تفريق بينه وبني ومل يقفوا كثريا عند معنى اهلم باليشء، وال ،واجلامعة أحكاما عديدة

 التنفيذ حقيقة.

بل إن  ،ربام لوال العائق لنفذ اهلم بال ترددإذ  ،هنا كفعله له ×مما جيعلنا ننظر هلمه 

وا يل ِبمَزٍم ِمْن »يف بعض الروايات:  ×يف قوله  َياين َأْن َيْسَتِعدُّ َلَقْد مَهَْمتم َأْن آممَر ِفت ْ
اًل يمَصلِّي ابِ  ا ا دقيقا ويرا صت «لنَّاِس، ُثمَّ حتمَرَّقم ب ميموٌت َعَلى َمْن ِفيَهاَحَطٍب، ُثمَّ آممَر رَجم

وكأن األمر قد انتقل خلطوة أعىل من جمرد  ،ملسو هيلع هللا ىلص ملخطط تنفيذ ما هم به  حمكاما ورساما 

 ا.ا جدًّ ا متقنا فهو هم باليشء خمطط له ختطيطا  ،اهلم باليشء
وهذا  ،امعةعىل صالة اجلملسو هيلع هللا ىلص إن الروايات الصحيحة الرصحية تدل عىل حرصه 

                                       
 .(231 /5) ،عزير شمس، جامع املسائل البن تيمية (1)
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عىل التارك للجمعة  ملسو هيلع هللا ىلصان سريتبها احلديث يوضح هذا احلرص ببيان العقوبة التي ك

وهو ما  ،وِعَظِم هذه العقوبة رسخ يف الذهن أمهيتها من غري داع لتنفيذها ،واجلامعة

والتصوير الدقيق له أعطى صورة واضحة  ،هبذا اهلم ملسو هيلع هللا ىلصبل إن حتدثه  ،ملسو هيلع هللا ىلصأراده 

 لذلك. 

 ا عىل وجوب صالة قاطعا يف هذا احلديث دليالا  -رمحهم اهلل- وقد وجد العلامء

دل عىل وجوب  ،إىل آخره (لقد مهمت) :ملسو هيلع هللا ىلصوملا قال » :قال ابن دقيق العيد ،اجلامعة

ا فيها احلضور عليهم يف اجلامعة، فإذا دل الدليل عىل أن ما وجب يف العبادة كان رشطا 

؛ وهو وجوب احلضور، وهو دليل عىل  عىل الزمههلذا اهلم دليالا ملسو هيلع هللا ىلص كان ذكره  ،اغالبا 

 .(1)« عىل الزمه وهو وجوب احلضوراهلم دليالا الرشطية، فيكون ذكر هذا 

 ،ظاهر يف وجوب شهود اجلامعة يِف املساجد :وهذا احلديث» :وقال ابن رجب

 ،أخرب َأنَُّه هم بتحريق بيوت املتخلفني عن اجلامعة ملسو هيلع هللا ىلصوإجابة املنادي بالصالة؛ فإن النَّبِّي 

ب الُبخاري يف  ،(2)«مثل هذه العقوبة الشديدة ال تكون إال عىل ترك واجٍب و بل بوَّ

 . (3)صحيحه باباا بعنوان: )باب وجوب صالة اجلامعة( وأورد هذا احلديث

وفيه أنَّ األمام إذا »وقد استنبط اإلمام النووي منه أحكاما خمتلفة؛ فيقول مثال: 

الة؛ ألنَّ عرض له شغل يستخلف َمن يصيل  بالنَّا س، وإنَّام هّم بإتياهِنم بعد إقامة الصَّ

ه اللَّوم  بذلك ق خُمالفُتهم وختلُّفهم، فيتوجَّ علْيهم، وفيه جواز االنرِصاف الوْقت يتحقَّ

الة لعذر استدلَّ به ابن حجر عىل جواز مباغتة أْهل اجلرائم عىل و، (4)«بعد إقامة الصَّ

ة ا ا خطريا بفعل اليشء حيمل حتذيرا  ملسو هيلع هللا ىلصن جمرد مهه وأما ابن تيمية فريى أ ،(5)حني ِغرَّ

                                       
 (.118 /1) ،ابن دقيق العيد ،إحكام األحكام (1)
 (.4/14) ،ابن رجب ،فتح الباري (2)
 (.2/56) ،صحيح البخاري (3)
 (.5/154) ،النووي، نووي عىل مسلمرشح ال (4)
 (.2/126) ،ابن حجر، فتح الباري (5)
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 .(1)صالة اجلامعةللمتخلف عن 

إن تعامل العلامء مع احلديث هبذه الطريقة يرجح ما ذهبنا إليه من عدم تفريق 

وما فعله حقيقة، وكأنه ترسخ يف أذهاهنم أن ما ملسو هيلع هللا ىلص أكثر العلامء بني ما هم به النبي 

 كام.حجة رشعية تستنبط منها األح ملسو هيلع هللا ىلصهم به 

 (2)ابلنهي عن الغيلة ملسو هيلع هللا ىلصمهه  املبحث الثاين:
جدامة بنت وهب األسدية أهنا أخربهتا أهنا  عن املؤمننيشة أم عن عائ -2

َحَّتَّ ذََكْرتم َأنَّ فَاِرَس   َلَقْد مَهَْمتم َأْن َأْنَى َعْن اْلِغيَلةِ » :يقولملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهلل 
مْ َوالرُّوَم َيْصنَ عمونَهم َفاَل َيضمرُّ َأوْ   .(3)«اَلَدهم

                                       
 ،ابن القيم، اركهاولالستزادة: انظر: الصالة وأحكام ت (.23/240) ،ابن تيمية، جمموع الفتاوى( 1)

 (.104)ص
وكذلك إذا  ،وهو أن جيامع الرجل زوجته وهي مرضع ،-بالفتح-االسم من الغيل  :-بالكرس-الغيلة  (2)

ال  :وقيل ،والفتح للمرة ،الكرس لالسم :وقيل ،يقال فيه الغيلة والغيلة بمعنى :وقيل ،محلت وهي مرضع
واللبن الذي يرشبه الولد  ،والولد مغال ومغيل ،غيلوقد أغال الرجل وأ ،يصح الفتح إال مع حذف اهلاء

 (.100 /2البن سالم ) ،غريب احلديث ،(170 /2) ،البن اجلوزي، ا. غريب احلديثيقال له الغيل أيضا 
 /1باب جواز الغيلة وهي وطء املرضع وكراهة العزل ) ،النكاح رواه مسلم يف صحيحه كتاب (3)

920/1442.) 
 (.1/1508/3882الطب باب يف الغيل )وأبو داود يف سننه كتاب 

 (.1/1859/2077والرتمذي يف جامعه كتاب الطب باب ماجاء يف الغيلة )
 (.5/208/5461ري كتاب النكاح باب الغيلة )والنسائي يف سننه الكب

 ( كلهم من طريق مالك.607 /2وهو عند مالك يف املوطأ )
لغيلة وهي وطء املرضع وكراهة العزل وأخرجه مسلم أيضا يف صحيحه كتاب النكاح باب جواز ا

(1/920/1442 .) 
 (. 1/1859/2076والرتمذي يف جامعه كتاب الطب باب ماجاء يف الغيلة )

 من طريق حييى بن أيوب.  (1/2597/2011ماجه يف سننه كتاب النكاح باب الغيل ) وابن
ضع وكراهة العزل وأخرجه مسلم أيضا يف صحيحه كتاب النكاح باب جواز الغيلة وهي وطء املر

 ( من طريق سعيد، يعني ابن أيب أيوب.1/920/1442)
 =مد بن عبد الرمحن بن نوفل األسدي أبوعن حم -مالك، وسعيد بن أيب أيوب، وحييى بن أيوب  -ثالثتهم 
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 املعَّن العام للحديث:
ومن هذه  ،بصحة املجتمع اإلسالمي يف صور شتى ملسو هيلع هللا ىلصظهر اهتامم املصطفى 

 الصور ما ذكر يف هذا احلديث.

حتى  ،فقد تردد يف أوساط املجتمع يف ذلك العرص أن الغيلة ترض بالولد أيام رضر

 قال شاعرهم:

 (1)يف أكفهم السيوفبو ـنــفت          فوارس مل يغالوا يف رضاع

محلت أو مل  ،رضعامرأته وهي ت أن يمس الرجل -كام فرسها مالك- والغيلة

 .(2)أو هو أن ترضع املرأة وهي حامل ،حتمل

كام -فإنه  ،وقد كان مصدر قلقهم يف هذا املوضوع هو أن حيدث احلمل

 حتى ،وتضعف قوته ،ويفسد به جسده ،إذا محلت فسد اللبن عىل الصبي -يعتقدون

 ربام كان ذلك يف عقله. 

بالنهي ملسو هيلع هللا ىلص فقد هم  ،العامةللمصلحة مراعاته و ،ملسو هيلع هللا ىلصولذا ومن منطلق حرصه 

حَّت »أ األمر وجد أن الرضر غري مطرد ولكن ملا استقر ،عن الغيلة حسام للموضوع
ا من ، فكان ذلك مانعا «ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فال يضر أوالدهم

 .(3) ملسو هيلع هللا ىلص تنفيذ ما هم به

 أنه قد بالنهي عن الغيلة إال ملسو هيلع هللا ىلصغم من أن هذا احلديث قد أخرب عن مهه وبالر

                                       
 األسود، عن عروة، عن عائشة أم املؤمنني، فذكرته.=

جدامة األسدية. والصحيح ما قاله حيى وأما خلف فقال: عن »* قال مسلم عقب رواية مالك بن أنس. 
ب وحييى بن قال املزي: )قال أبو مسعود: يعني الصحيح من حديث مالك. وأما سعيد بن أيب أيو «.بالدال

 أيوب فقاال: بالذال املعجمة(.
ه يف إال أين مل أقف عىل قائل، ذكر هذا البيت يف كثري من الكتب التي تعرف بالغيلة وتذكر أثرها عىل الولد (1)

 دواوين األدب.
 (.16 /10) ،رشح النووي عىل مسلم ،(13/91) ،ابن عبد الرب ،التمهيد (2)
 (.2/271) ،ابن القيم ،مفتاح دار السعادة ،(707)ص ،الدهلوي، حجة اهلل البالغة (3)
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ا ا ممزوجا ا وتنبيها ووجدوا فيه حتذيرا  ،تساؤالت لدى العلامء السابقنيأذكى باب ال

فقد أراد التحريم؛ ألنه مظنة  ،ملسو هيلع هللا ىلصبروح الشفقة والرمحة من هذا النبي الكريم 

 ،كان له مانع من النهي ،صولهوعدم ثبوت ح ،ولكن عدم حتقق هذا الرضر ،الرضر

إىل وقد لفت االنتباه ابن القيم  ،ه أنه مما يشى رضربالنهي كتنبيهه إىل ملسو هيلع هللا ىلصوبقي مهه 

 .(1)أن هذا النهي كاملشورة عليهم واإلرشاد هلم إىل ترك ما يضعف الولد ويقتله

ا؛ إذ لو كان هذا الرضر ولكنه نبه يف موضع آخر إىل أن هذا الرضر ليس الزما 

ريتان فارس والروم ا لكل مولود الشرتك فيه أكثر الناس. وهاتان األمتان الكبزما ال

حال فاألحوط إذا حبلت املرضع أن يمنع تفعله وال يعم رضره أوالدهم، وعىل كل 

 .(2)ا غريها واهلل أعلمويلتمس مرضعا  ،منها الطفل

كان  ×النبي  عىل أن بل وجدوا فيه دليالا  ،ومل تقف استنباطات العلامء عند ذلك

وإدارة التحريم والكراهية  ،ظانوأن اجتهاده نابع من معرفة املصالح وامل ،جيتهد

من طريق  ،ذلك أنه مل يكن منع منه يف وقت ما منع منه ودلَّ » :يقول الطحاوي عليها.

 ،منه يشء ملسو هيلع هللا ىلصولكنه عىل طريق ما وقع يف قلبه  ،وال من طريق ما حيل وحيرم ،الوحي

هنا من قبيل  ملسو هيلع هللا ىلصفجعل مهه  .(3)«عىل أمته ال غري ذلك ،ة منهفأمر به عىل الشفق

وخوف الرضر  ،وإنام من قبيل الرمحة والشفقة عىل أمته ،ينزل فيه وحيجتهاد فيام مل اال

 عليهم.

بل هو  ،ملسو هيلع هللا ىلصوخالصة القول فإن هذا احلديث مل يكن جمرد حكاية أمر هم به 

العناية باستقراء و ،جتهادمن األصول يف طريقة اال فهو أصل ،أعمق من ذلك بكثري

 كام. الوقائع واألحداث قبل إصدار األح
                                       

 ،(3/256)، الباجي ،(. وانظر: املنتقى رشح املوطأ239)ص ،ابن القيم ،حتفة املودود بأحكام املولود (1)
 (.6/207)، املباركفوري ،حتفة األحوذي، (13/34) ،القرطبي ،املفهم

 (.240)ص ،ابن القيم ،حتفة املودود بأحكام املولود (2)
 (.6/87) ،الطحاوي ،رشح معاين اآلثار (3)
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 بربط عفريت تفلت عليه يف الصالة ملسو هيلع هللا ىلصاملبحث الثالث: مهه 
ِإنَّ ِعْفرِيًتا ِمْن اجلِْنِّ تَ َفلََّت » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل   عن أيب هريرة-3
ْدتم فََأرَ  ،فَأَْمَكَنِِن اَّللَّم ِمْنهم  ،َعَليَّ الصَّاَلةَ  لِيَ ْقَطعَ  -َأْو َكِلَمًة ََنَْوَها-اْلَبارَِحَة  (1)َعَليَّ 

مْ  ،ْن َأْرِبَطهم ِإََل َسارِيٍَة ِمْن َسَواِري اْلَمْسِجدِ أَ  لُّكم وا َوتَ ْنظمرموا ِإلَْيِه كم ، َحَّتَّ تمْصِبحم
َلْيَمانَ  َبِغي أِلََحٍد ) :َفذََكْرتم قَ ْوَل َأِخي سم َقاَل  (ِمْن بَ ْعِديَربِّ َهْب يل ممْلًكا اَل يَ ن ْ

 .(2)«فَ َردَّهم َخاِسًئاَرْوٌح: 
 ام للحديث: العاملعَّن

 عىل تواضعه فوجدوا فيه دليالا  سرب كثري من العلامء أغوار معاين هذا احلديث،
يروي لنا يف هذا احلديث ما حدث  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي حممد  مع غريه من األنبياء. ملسو هيلع هللا ىلصتأدبه و

فأقدره  ،ا إفساد صالته بالوسوسةه قاصدا معه يف أثناء صالته من تعرض الشيطان ل
أن يربطه يف ناحية من نواحي  ملسو هيلع هللا ىلص إمساكه، فتبادر لذهنه اهلل عليه، ومتكن من

ا ذلك مانعا  كان ،من امللك من ربه  ولكن ملا تذكر ما طلبه سليامن  ،املسجد
 إذ لوال ذاك لنفذه. ،ملسو هيلع هللا ىلصبه  له من تنفيذ ما همَّ 

ا يف عدم قيامه بربطه يف  رئيسا كان عامالا  ملسو هيلع هللا ىلصد إن األدب اجلم الذي متيز به حمم
 ،االنفراد به  ا قوى عليه من حبسه رغبة عام أراد سليامننفذ مفلم ي، املسجد

ا عىل إجابة اهلل دعوته  .مع أنه كان يقدر عىل ذلك ،وحرصا

                                       
 (.987)ص ،ابن اجلوزي ،كشف املشكل من حديث الصحيحني انظر: ،أي: تعرض يل فلتة، أي: فجأة. (1)
( 94/1210 /1) بخاري يف صحيحه كتاب العمل يف الصالة باب ماجيوز من العمل يف الصالةأخرجه ال (2)

 ه كتاب الصالة باب األسري أو الغريم يربط يف املسجدمن طريق شبابة. وأخرجه البخاري يف صحيح
 ويف كتاب أحاديث األنبياء باب قوله تعاىل: ( من طريق روح بن عبادة وحممد بن جعفر.1/39/461)
  ( من طريق حممد بن جعفر.1/279/3423) [30]ص: ﴾نت مت زت رت يبىب نب مب﴿

  جواز و أثناء الصالة والتعوذ منهوأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب املساجد باب جواز لعن الشيطان يف 
 ( من طريق النرض بن شميل وحممد بن جعفر وشبابة.1/762/1209العمل القليل يف الصالة )

عن شعبة. عن حممد بن  -. وروح بن عبادة. وشبابة. والنرض بن شميل حممد بن جعفر غندر -أربعتهم 
 زياد. فذكره.
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ا عن مهه بيشء ومل ينفذه؛ تأدبا  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا نجد أن هذا احلديث حتدث فيه 
بل وجد كثري من  ،ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث جمرد حكاية هم منه  وليس .ملسو هيلع هللا ىلصا منه وتواضعا 

ملا استشكلوه من تأثري احلركة اليسرية يف  هذا احلديث إجابة ملهمة العلامء يف

 .(1) عىل أهنا ال تؤثر يف الصالةفجعلوه دليالا  ،الصالة

 أن يعهد ابخلالفة ألِب بكر  ملسو هيلع هللا ىلصاملبحث الرابع: مهه 
ٍد  -4  :ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  َفَقاَل َرُسوُل  ،«َواَرْأَساهْ » :َقاَلْت َعاِئَشةُ  :َقاَل عن اْلَقاِسَم ْبَن حُمَمَّ

َواهللَِّ إيِن   ،َواُثْكِلَياهْ »َفَقاَلْت َعاِئَشُة:  «َذاِك َلْو َكاَن َوَأََن َحىٌّ فََأْستَ ْغِفرم َلِك َوَأْدعمو َلكِ »
ا بَِبْعِض َأْزَواِجَك َوَلْو َكاَن َذاَك َلَظِلْلَت آِخَر يَ  ،ألَُظنَُّك حُتِبُّ َمْويِت  سا َفَقاَل  .«ْوِمَك ُمَعر 

 (2)َأْن أمْرِسَل ِإََل َأِب َبْكٍر َوابِْنهِ  -َأَرْدتم  َأوْ - َلَقْد مَهَْمتم  ،َبْل َأََن َوارَْأَساهْ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ 

َتَمنُّونَ  ،َوَأْعَهَد َأْن يَ قموَل اْلَقائِلمونَ  ََب اَّللَّم َوَيْدَفعم َيَْ » :ُثمَّ ُقْلُت  «َأْو يَ َتَمَّنَّ اْلمم
ْؤِمنمونَ  ْؤِمنمونَ اَّللَّم وَ َيْدَفعم »َأْو  ،«اْلمم  .(3)«َيَََْب اْلمم

 املعَّن العام للحديث:
 ،ملسو هيلع هللا ىلص تعرب ألفاظ هذا احلديث عن قلق نبوي عىل املرحلة املستقبلية ألمته بعد وفاته

عليها هو  أمل رأسها، وعرف أن اهلاجس املسيطر فبعد أن اشتكت له زوجه عائشة 

                                       
 .(83 /4) ،مال عيل القاري ،مرقاة املفاتيح ،(109 /2)، البن بطال ،رشح صحيح البخارى (1)
 ووقع يف رواية ،كذا لألكثر بالواو وألف الوصل واملوحدة والنون «أن أرسل إَل أِب بكر وابنه» :قوله (2)

هبمزة ممدودة بعدها مثناة  «آتيه أو» :ويف أخرى ،بلفظ أو التي للشك وأو للتخيري «أو ابنه» :مسلم
والصواب األول ألنه قد ورد يف احلديث اآلخر عند  ،من اإلتيان بمعنى املجيء مكسورة ثم حتتانية ساكنة

 .«ادعى يل أابك أو أخاك»مسلم 
( من طريق سليامن بن بالل عن ابن 13/205/7217الف )أخرجه البخاري يف األحكام باب االستخ (3)

 سعيد عن القاسم بن حممد.
أو  ،أو وارأساه ،باب ما رخص للمريض أن يقول: إين وجع وأخرجه البخاري يف صيحه يف كتاب املرىض       

 (.1/485/5666اشتد يب الوجع. )
وأمحد  ،(7/110) يقومسلم يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أيب بكر الصد

 كالمها من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة. (6/144)
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وربام كان قد علم أنه لن  -يف حياته  طمأهنا بأنه لو كان ذلك ،أن يؤدي ذلك األمل ملوهتا
 ،هلا عن شكواه مثل شكواها ملسو هيلع هللا ىلصثم بعد ذلك أفصح  ،الستغفر هلا ودعا هلا -حيصل

وقد رأى أن املخرج من ذلك أن  ،لكن أمله مصحوب بخوف وقلق عىل مستقبل أمته

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهو ما عزم عليه  ،ويكتب له كتابا يعهد أليب بكر الصديق 

إيصاهلا يف هذا احلديث هي أن اخلالفة تكون من  ملسو هيلع هللا ىلصي أراد إن الرسالة اهلامة الت

باهلم بالكتابة، وإن مل  ملسو هيلع هللا ىلصقد وصلت من خالل ترصحيه   بعده أليب بكر الصديق

 .وقد قطع الطريق يف ذلك عىل أن يتمنى متمنون أو يقول قائلون ،يكتب له

ان عىل د كوق ،ا له دوافعه ومربراتهيف هذا احلديث كان مها  ملسو هيلع هللا ىلصم به النبي إن ما ه

أن يستدعي أبا بكر وابنه ليعهد له باخلالفة،  ×كفاءة عالية من التخطيط إذ أوشك 

لكن كان توصيل الرسالة هبذا اهلم، وما صاحبه من  ،ويتحقق له وحدة كلمة املسلمني

وبالفعل حتقق اهلدف مما هم به  ،مل الفعلقرائن أخرى كافية ألن يؤخذ هذا اهلم حم

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ا يف دائرة )اهلم باليشء( ومل باخلالفة وإن كان باقيا   لعهد إىل أيب بكراب ملسو هيلع هللا ىلصه فهمّ 

فتوىل اخلالفة أبو بكر  ،إال أن املقصود منه قد محل حممل التنفيذ ،يرتق لدرجة التنفيذ

نضاف لقرائن أخرى قد جعلته إال أنه ا ملسو هيلع هللا ىلصفهو وإن كان جمرد هم منه  ،×الصديق 

  وهذا مما وعد  ،فيه دليل قاطع عىل خالفة الصديق» :ة.  قال املهلبف للخالمؤهالا

 .(1)«به أليب بكر ريض اهلل تعاىل عنه فكان كام وعد وذلك من أعالم نبوته

هو الثقة العظيمة باهلل تعاىل أن   ولعل مما جعله ال ينفذ استخالفه أليب بكر

  تعاىل.، وهو ما حصل بحمد اهلل(2)«َيَب هللا»: أكدها بقوله األمة عليهجيمع كلمة 

                                       
وهو الذي فهمه البخاري من حديث الباب ، (35/320) العيني ،عمدة القاري رشح صحيح البخاري (1)

 (.18/172كام يف صحيح البخاري ) وترجم به.

 (.39 /6) ،لكشمرييحممد أنور ا ،فيض الباري عىل صحيح البخاري (2)
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 أن ال يقبل اهلدية إال من قرشي أو أنصاري ملسو هيلع هللا ىلصاملبحث اخلامس: مهه 
فعوضه منها ( 1)بكرة ملسو هيلع هللا ىلصا أهدى لرسول اهلل أن أعرابيا   عن أيب هريرة  -5

ِإنَّ » قال:فحمد اهلل وأثنى عليه ثم  ملسو هيلع هللا ىلصفبلغ ذلك النبي  ،فتسخطه ،ست بكرات
ْضتمهم  َها ِستَّ َبَكَراٍت َفَظلَّ َساِخطًا، َلَقْد مهََ  فماَلًَن َأْهَدى ِإيَلَّ ََنَقًة فَ َعوَّ ْمتم َأْن الَ ِمن ْ

َبَل َهِديًَّة ِإالَّ ِمْن ق م   .(2)«َدْوِسيٍّ َرِشيٍّ َأْو أَْنَصاِريٍّ َأْوَ َقِفيٍّ َأوْ َأق ْ
                                       

 واألنثى بكرة. ،فتي من اإلبل بمنزلة غالم من الناس :-بفتح موحدة فسكون كاف-والبكرة هي: البكر ( 1)
 ( 2010 /5مال عيل القاري ) ،املفاتيح رشح مشكاة املصابيح مرقاة

 فقد رواه عنه: ،هذا احلديث اختلف فيه عىل أيب سعيد املقربي (2)
 عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة. -معرش، وأيوب بن العالء ابن عجالن، ونجيح أبو 

( قال: حدثنا أمحد بن منيع. قال: حدثنا 3945)أخرجه الرتمذي كتاب املناقب باب يف ثقيف وبني حنيفة   
 يزيد بن هارون. قال: أخربين أيوب.

 ( قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا ابن عجالن. 1051واحلميدي ) 
( قال: أخربنا أبو عاصم خشيش بن 6/279سائي يف العمرى باب عطية املرأة بغري إذن زوجها )والن

 نبأنا معمر، عن ابن عجالن.أرصم. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أ
 ( قال: حدثنا يزيد قال: أخربنا أبو معرش.2/292وأمحد ) 

 عيد بن أيب سعيد املقربي.عن س -ابن عجالن، ونجيح أبو معرش، وأيوب بن العالء  -ثالثتهم 
 وخالفهم حممد بن إسحاق فرواه عن أيب سعيد )عن أبيه( عن أيب هريرة 

 ( قال: حدثنا أمحد بن خالد. وأبو داود يف البيوع باب قبول اهلدايا596« )داألدب املفر»أخرجه البخاري يف 
 . -لفضل يعني ابن ا -( قال: حدثنا حممد بن عمرو الرازي. قال: حدثنا سلمة 3537)

( قال: حدثنا حممد بن إسامعيل، قال: حدثنا أمحد 3946) والرتمذي كتاب املناقب باب يف ثقيف وأيب حنيفة
قاال: حدثنا حممد بن إسحاق، عن سعيد  -أمحد بن خالد، وسلمة بن الفضل  -كالمها   .بن خالد احلميص

 بن أيب سعيد املقربي، عن أبيه، فذكره.
 احلكم على احلديث:

 ،اب يف رواية هذا احلديث أنه من طريق حممد بن إسحاق عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة الصو
وحممد بن إسحاق وهو ال ينزل عن  -واهلل أعلم -( فهو حسن 01/393) كام ذكر الدارقطني يف العلل

 درجة احلسن كام سيأيت.
(: 1093 /2املغني عن محل األسفار ) وقال العراقي يف ،(2/71وقد صحح احلديث احلاكم يف املستدرك )

وصححه  ،«رجال أمحد رجال الصحيح»( 148 /4وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ) ،«رجاله ثقات»
 =                                                                                 (.445 /8أللباين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي )ا
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 املعَّن العام للحديث:
اآلداب اللطيفة التي تقّوم املجتمع لة من األخالق السامية ومج ملسو هيلع هللا ىلصمحلت أحاديثه 

 ،وحتمل نفوس أبنائه عىل السمو والصعود يف مدارج الكامل ،إلسالمي وترتقي بها

 وقد كان هذا احلديث منها.

من خالل مهه بأن يقترص يف قبول اهلدية عىل أفراد بعينهم دون  ملسو هيلع هللا ىلص فقد أراد

لتهادي حيمل سخاوة النفس وعلو اهلمة، وقطع  عند اا عظياما غريهم أن يؤصل خلقا 

فعرب عن كرهه قبول اهلدية ممن كان الباعث له عليها طلب  النظر عن األعواض؛

َبَل َهِديًَّة ِإالَّ ِمْن ق مَرِشيٍّ َأْو أَْنَصاِريٍّ َأْو »تكثار، بقوله: االس َلَقْد مَهَْمتم َأْن اَل َأق ْ
                                       

 نزيل العراق إمام املغازي. املدين. ،إسحاق هو حممد بن إسحاق بن يسار أبو بكر املطلبيوحممد بن =  
وشعبة وإبراهيم بن سعد. وقد تعددت أقوال أئمة  ،ه: الثوريروى عن وعطاء. ،ونافع ،يروى عن الزهري

املديني: وقال عيل بن  .«هو صدوق» قال شعبه: .«وليس بحجة ،ثقة»اجلرح والتعديل فيه قال ابن معني: 
لكن روى أبو داود عن محاد بن سلمة . «هو حسن احلديث»وقال أمحد بن حنبل: . «حديثه عندي صحيح»

وقال الدارقطني: . «ليس بالقوي» وقال النســائي وغيـره:. «إسحاق إال باضطرار ما رويت عن ابن»قال: 
قال: هو يقول  ،خربين وحدثني فهو ثقةقيل له: فإذا قال أ ،هو كثري التدليس جدا» وقال أمحد:. «ال حيتج به»

 ـ.ه152أو  151مات ببغداد سنة  .«أخربين ويالف. فقيل له أروى عنه حييى بن سعيد؟ قال: ال
فالذي يظهر يل أن ابن إسحاق » قال الذهبي يف امليزان: ،وقد أوجز خالصة القول فيه الذهبي وابن حجر       

وقال . «ا وقد احتج به أئمةفرد به ففيه نكارة فإن يف حفظه شيئا وما ان ،صدوق ،صالح احلال ،حسن احلديث
وقد استفرس من أطلق عليه اجلرح فبان  ،ريواجلمهور عىل قبوله يف الس ،خمتلف يف االحتجاج به»ابن حجر: 

 .«صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر» وقال: .«أن سببه غري قادح
ألنه  أومل ينفرد بتفرد غري حمتمل. ،ا رصح بالتحديث ومل يالفإذ -واهلل أعلم -لذا فهو حسن احلديث        

 وقد جعله احلافظ يف املرتبة الرابعة من املدلسني. ،مدلس
 (6/102الكامل يف الضعفاء )، (7/380الثقات ) (7/191اجلرح والتعديل )، (4/23الضعفاء الكبري )       

حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل  ،(6/57ل )ميزان االعتدال يف نقد الرجا، (1/214تاريخ بغداد )
 (169س)صتعريف أهل التقدي ،(546تقريب التهذيب )ص، (1/458مقدمة فتح الباري )، (1/274)
حسٌن من َطِريَقه، واملقربي سمع من َأبِيه َعن أيب ُهَرْيَرة، َومن » (:142 /7قال ابن امللقن يف البدر املنري )        

ِمِذّي: أيب ُهَرْيَرة، كَ  ْ ُهَو بِاْعتَِبار ُثُبوت َوالِد « إِنَّه أصح من َحِديث يِزيد بن َهاُرون»اَم سمع َأبوُه، َوَقول الرت 
 .«ينه َوَبني أيب ُهَرْيَرة، َواَل يفهم )ِمنُْه( َتْضِعيف احلَِديثسعيد بَ 
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لرشف نفوسهم، وحسن أخالقهم، فال تطمح أنفسهم  وما ذاك إال «ثَ َقِفيٍّ َأْو َدْوِسيٍّ 

 .(1)هلدية أو استكثار للعوضملكافأة عىل ا

بمثابة إشعار وتنبيه لعدم تكرار مثل هذا املوقف، بل  ملسو هيلع هللا ىلصإن هذا اهلم النبوي منه 

وهتديد بحرص قبول اهلدايا، إال من عرف عنهم فضلهم، وعدم تلبسهم هبذا الذي 

 من غريهم. ملسو هيلع هللا ىلصكرهه 

ا اخللق، يف هذا احلديث قد محل لنا تعبريا عن كراهته هلذ ملسو هيلع هللا ىلصجد أن مهه ومن هنا ن

االقتصار يف قبول اهلدية عليهم رشف  ملسو هيلع هللا ىلصفهمه ، كام محل أيضا مدحه ملن تركه

 عظيم، وأي رشف. 

 أن يلعن من وطء السبية احلامل. ×املبحث السادس: مهه 
ْرَداِء َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ  -6 اَكا ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأبِى الدَّ حًّ  :َفَقاَل  (2)َن ِِف َغْزَوٍة َفَرَأى اْمَرَأةا جُمِ

لم َمَعهم ِِف » :َنَعْم. َفَقاَل  :َقاُلوا«. َعلَّ َصاِحبَ َها َأملَّ ِِبَالَ » َلَقْد مَهَْمتم َأْن أَْلَعَنهم َلْعَنًة َتْدخم
َو الَ ُيَِلُّ َلهم   ،َقرْبِهِ  َو الَ ُيَِلُّ َلهم وََكْيَف َيْسَتْخِدممهم  ؟َكْيَف ي مَورِّثمهم َوهم  .(3)«؟ َوهم

 املعَّن العام للحديث:
وقد ، اديث النبوية الرشيفة عىل قاعدة مهمة يف تبيان احلق للناساألح ترتكز

بلعن رجل عىل فعلة  ملسو هيلع هللا ىلص فحينام هيمّ ، تستدعي بعض املواقف تغليظ القول حينا
                                       

وإنام خص املذكورين فيه  ،كره قبول اهلدية ممن كان الباعث له عليها طلب االستكثار»: قال التوربشتي (1)
حتفة األحوذي . «هبذه الفضيلة ملا عرف فيهم من سخاوة النفس وعلو اهلمة وقطع النظر عن األعواض

(10/ 308). 
: احلامل املُْقِرب 1/683قال يف النهاية ) ،بميم مضمومة وجيم مكسورة فحاء مهملة مشدد :جمحا (2) ( املُِجحُّ

 الَّتي َدنا ِوالَُدها.
 (.1/920/3562) باب حتريم وطء احلامل املسبية ،رجه مسلم يف النكاحأخ (3)
 (.1/1138/2155وأبو داود فيه النكاح باب يف وطء السبايا )        

)بضم اخلاء صيغة تصغري(، عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري، عن نفري،  بطرق عن شعبة، عن يزيد بن مُخري 
 عن أبيه عن أيب الدرداء. 
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وأنه من  بذلك عىل رؤوس األشهاد ففيه إيذان بشناعة الفعل، هويعلن مه، فعلها

 الكبائر.
تيض حتريم وطء ا احلديث الرشيف تقإيصاهلا لنا يف هذ ملسو هيلع هللا ىلصإن الرسالة التي أراد 

وهي بال شك رسالة عظيمة ومهمة، حتمي املجتمع من كارثة كربى؛ ، احلامل املسبية
وربام كان  ،فربام كان هذا الولد منه، إذ إن ذلك الفعل يفيض إىل اختالط األنساب

ل له مع أنه ال حي ،ىل ذلك أنه قد يستلحقه، وجيعله ابنا له ويورثهفيبنى ع ،من غريه
وقد يستخدمه ، لكونه ليس منه، وال حيل توارثه ومزامحته لباقى الورثةتوريثه؛ 

 ا يتملكه، مع أنه ال حيل له ذلك؛ لكونه منه.وجيعله عبدا ، استخدام العبيد
ا هم النبي  ده يف اللعن عىل ذلك وتشدي، أن يلعن الرجل عىل هذه الفعل ملسو هيلع هللا ىلصإذا

 جتنيب األمة اإلسالمية خماطرإنام كان القصد منها  «رْبِهِ َلْعَنًة َتْدخملم َمَعهم ِِف قَ »بقوله: 
 ا للكرامة اإلنسانية. وحفظا ، ومحاية لألعراضة، هذه املسأل

إن الرسالة التي أراد إيصاهلا لنا يف هذا احلديث قد وصلت، والتشديد عىل 
ا ا يف هذا دقيقا والتشنيع عىل من فعله قد عرب عنه تعبريا  ،ملسو هيلع هللا ىلصنكاره الفعل، وشدة إ

 ث.احلدي
 ملسو هيلع هللا ىلص( منه وهكذا نرى أنه عىل الرغم من أن ما ورد يف احلديث إنام هو جمرد )همّ 

، والرسالة قد وصلت، ومل ينتقل لدرجة الفعل حقيقة، لكن اهلدف قد حتقق
فريق بني مهه باللعن، أو بني اللعن ا عند التوالتحريم قد فهم. ومل يقف العلامء كثريا 

 ملسو هيلع هللا ىلصوأن مهه ، يف بيان تغليظه وتشديده عىل هذه املسألةحقيقة بل أبحروا رمحهم اهلل 
 كان كالفعل له حقيقة.

 برتك الصالة على من أعتق مملوكيه عند موته. ملسو هيلع هللا ىلصاملبحث السابع: مهه 
ن له  يكُ  أعتق ستة مملوكني له عند موته وملأن رجالا  :عن عمران بن حصني -7

 يلِّ صَ أن ال أم  تم مْ لقد مهََ » من ذلك وقال: فغضَب  ملسو هيلع هللا ىلص ذلك النبيَّ  غَ فبلَ  ،غريهم ماٌل 
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 قَّ بينهم فأعتق اثنني وأرَ  عَ رَ ثم أقْ  ،زاءأهم ثالثة أْج ثم دعا مملوكيه فجزَّ  «يهعلَ 
 .(1)أربعة

 املعَّن العام للحديث:
التعدي عليها  واعترب، عىل حفظ الرضوريات اخلمس وصيانتها ملسو هيلع هللا ىلصحرص النبي 

 ومن هذه الرضوريات )حفظ املال(.، جناية

( أن ال همَّ ) ملسو هيلع هللا ىلصا يف حفظ املال؛ إذ إنه ا بليغا النبوي درسا  ذا احلديثوقد محل ه
                                       

كتاب اجلنائز باب الصالة عىل من جنف يف  ،النسائي يف سننه الكبري -من الستة -هبذا اللفظ  أخرجه (1)
عيل بن حجر، قال: أنبأنا هشيم، عن منصور، وهو ابن زاذان عن  قال: أخربنا، (1958 /4/64وصيته )

 احلسن عن عمران بن حصني.
 وللحديث طرق أخرى منها:

 (. 1/971/4335اب من أعتق رشكا له يف عبد )أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب األيامن ب
 (.1513/3958 /1) وأبو داود يف سننه كتاب العتق باب فيمن أعتق عبيدا له مل يبلغهم الثلث

 /1والرتمذي يف جامعه كتاب األحكام باب فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غريهم )
1789/1364 .) 

( بطرق عن أيوب 187/4955 /3) باب العتق يف املرض والنسائي يف سننه الكبري كتاب العتق
 السختياين. 

 (.1513/3959 /1) مل يبلغهم الثلثوأخرجه أبو داود يف سننه كتاب العتق باب فيمن أعتق عبيدا له 
 ( بطرق عن خالد احلذاء.1/2617/2345وابن ماجه يف سننه كتاب األحكام باب القضاء بالقرعة )

أن رجال أعتق ستة مملوكني »عن أيب قالبة، عن أيب املهلب بلفظ  -، وخالد احلذاءأيوب -وقد رووه كالمها 
فجزأهم أثالثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق  ×رسول اهلل فدعا هبم  ،له عند موته مل يكن له مال غريهم

 .«أربعة وقال له قوال شديدا
حدثنا  ( قال:1/971/4337)  عبدوأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب األيامن باب من أعتق رشكا له يف

 قال: حدثنا هشام بن حسان.  حدثنا يزيد بن زريع، قاال: حممد بن منهال الرضير وأمحد بن عبدة.
( قال: حدثنا 1/1513/3961وأبو داود يف سننه كتاب العتق باب فيمن أعتق عبيدا له مل يبلغهم الثلث )

 وأيوب   حدثنا محاد بن زيد، عن حييى بن عتيق قال: مسدد،
( قال: أخربنا حممد بن بشار، 187/4958 /3) والنسائي يف سننه الكبري كتاب العتق باب العتق يف املرض

 جاج بن املنهال، قال: حدثنا محاد بن سلمة، عن أيوب.حدثنا احل قال:
 .عن حممد بن سريين، فذكره بمثله -حييى بن عتيق، وأيوب، وهشام بن حسان  -مجيعهم 
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ورثته، وهو ما ال تقره الرشيعة  يصيل عىل رجل ترصف يف ماله عند موته بام يرّض 

قول عىل من فعل بالغ يف تغليظ ال ملسو هيلع هللا ىلصبل إنه ، السمحة التي أوصت بحفظ احلقوق

ام الرجل بعتق ستة مملوكني ذلك، وسعى يف تصحيح خطئه، وإلغاء ما فعله؛ حيث ق

 ثلثيهم وأبقى الثلث.  ×له، فأعتق 
، ×كان له تأثري بالغ يف بيان خطأ هذا الرجل يف ترصفه ملسو هيلع هللا ىلصإن هذا الترصف منه 

ا ته؛ تشديدا ال يصيل عليه بعد مو أن ملسو هيلع هللا ىلص بل إن يف مبالغته يف ختطئة الرجل حتى همَّ 
 ا لغريه عن مثل فعله. ا وزجرا وتغليظا 

عىل ترك الصالة عليه يدّل عىل أن ترك الصالة عىل من حاف يف  ملسو هيلع هللا ىلصه حيث إن مهّ 
ا ألمثاله؛ لئال يرتكبوا مثل فعله وهذا » :. قال النووي(1)الوصّية مرشوعة، زجرا

لغريه عىل مثل ا ا وزجرا وحده كان يرتك الصالة عليه تغليظا  ملسو هيلع هللا ىلصحممول عىل أن النبي 
 .(2)«بعض الصحابةوأما أصل الصالة عليه فال بد من وجودها من  ،فعله

 قبل فرض األذان. ×به النيب  مَّ هَ  املبحث الثامن: ما
حيلت الصالة ثالثة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبى ليىل قال: أُ  -8
وَن َلَقْد »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوحدثنا أصحابنا أن رسول اهلل  - :قال - «أحوال َأْعَجَبَِّن َأْن َتكم

ْسِلِمََّي  ْؤِمِنََّي  أَْو قَالَ  -َصالَةم اْلمم َحَّتَّ َلَقْد مَهَْمتم َأْن أَبمثَّ رَِجااًل ِِف  ،َواِحَدةً  –اْلمم
وِر ي مَنادموَن النَّاَس ِبَِِّي الصَّالَةِ  َوَحَّتَّ مَهَْمتم َأْن آممَر رَِجااًل يَ قمومموَن َعَلى اآلطَاِم  ،الدُّ

ْسِلِمََّي ِبَِِّي الصَّالَِة َحَّتَّ نَ َقسموا َأْو  ي مَنا قمسموادموَن اْلمم َقاَل َفَجاَء «. (3)َكادموا َأْن يَ ن ْ
 -ملَِا َرَأْيُت ِمَن اْهتاَِمِمَك  -إِن ى ملََّا َرَجْعُت  ؛َيا َرُسوَل اهللَِّ :َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر َفَقاَل 

                                       
 (.246 /19) ،الولوي ،عقبى يف رشح املجتبىذخرية ال (1)
 (.140 /11) ،النووي ،رشح النووي عىل مسلم (2)
س، وهي خشبة طويلة ترضب بخشبة أصغر منها، والنصاري ُيعلُمون هبا من الَنْقس: وهو الرضب بالناقو (3)

املعجم الوسيط  وس.أوقات صلواهتم. والنَْقس هو الرضب بالناقوس يدل عىل أنه عريب، وزنه فاعول كَقابُ 
 .(312 /8اهلروي ) ،هتذيب اللغة ،(574 /16) الزبيدي ،تاج العروس ،(946 /2)



د. نورة بنت عبد ا� الغمالس ا�حاديث الواردة في ما َهّم به النبي          ولم يفعله في الكتب الستة

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج

العدد الخامس

٥

110

 نورة بنت عبد هللا الغمالس د.                         ومل يفعله مجع ودراسة     ×األحاديث الواردة يف ما هم به النيب 

36 

 

ْيِن َفَقاَم َعىَل املَْْسِجِد َفَأذَّنَ َرَأْيُت َرُجالا َكَأنَّ َعَلْيِه َثوْ  ُثمَّ َقاَم  ،َد َقْعَدةا  َقعَ ُثمَّ  ،َبنْيِ َأْخرَضَ
ُه َيُقوُل  ؛َفَقاَل ِمْثَلَها اَلةُ  :إاِلَّ َأنَّ  :َقاَل اْبُن املُْثَنَّى -َوَلْوالَ َأْن َيُقوَل النَّاُس  ،َقْد َقاَمِت الصَّ
ا َغرْيَ َناِئٍم. َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ إِن ى ُكنْ  :َلُقْلُت  –َأْن َتُقوُلوا  اْبُن املَُْثنَّى اَل َوقَ  ملسو هيلع هللا ىلصُت َيْقَظانا

  .(.1)«َلَقْد َأرَاَك اَّللَّم َخرْيًا»
 املعَّن العام للحديث:

جتامع للصالة عند يشري هذا احلديث إىل ما وقع من حرية يف كيفية النداء لال
                                       

قال: حدثنا عمرو بن مرزوق  (193/506 /1تاب الصالة باب بدء األذان )أخرجه أبو داود يف سننه ك (1)
 )ح( وحدثنا ابن املثنى. قال: حدثنا حممد بن جعفر. 

 ( قال: حدثناه ُبندار. قال: حدثنا حممد بن جعفر.199/383 /1وابن خزيمة يف صحيحه )
قال: سمعت ابن أيب ليىل،  عن شعبة، عن عمرو بن مرة. -عمرو بن مرزوق، وحممد بن جعفر  -كالمها  

ا أحدا  سم  قال: فذكره. )ومل يُ  ×قال: أحيلت الصالة ثالثة أحوال. قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول اهلل 
 منهم(.

 (. 197/507 /1داود يف سننه كتاب الصالة باب بدء األذان )وأخرجه أبو  -
 (. 436/22124 /36وأمحد يف املسند )

 (.46/16691 /15) والطرباين يف املعجم الكبري
 بطرق عن املسعودى عن عمرو بن مرة عن ابن أبى ليىل عن )معاذ بن جبل(.

الرمحن بن مرة. فقال: عن عبد( عن األعمش عن عمرو 199/384 1وأخرجه ابن خزيمة يف صحيحه ) -
 الرجل(. سم  بن أيب ليىل، عن رجل، فذكره. )ومل يُ 

 عن ابن فضيل، عن األعمش، عن عمرو بن مرة. (199/384 /1وأخرجه ابن خزيمة يف صحيحه ) -
  عن عبد الرمحن بن أيب ليىل، فذكره مرسال )ليس فيه معاذ(.         

ألن املعروف عن شعبة  ؛الرمحن هي أقوى الروايات مرة عن عبد والذي يظهر أن رواية شعبة عن عمرو بن
 «.ورواية شعبة أصح: »(5/192)ح الباري العناية باألسانيد ووصلها وإرساهلا، وهلذا قال ابن رجب يف فت

، فقد قال فيه الدارقطني مى وال مبهاما ـالرمحن بن أيب ليىل للحديث، ال يذكر من حدثه مس وأما إرسال عبد
 .«واملرسل أصح»: -6/59يف العلل كام  -

ألن رجاله ثقات حفاظ،  ،×الرمحن بن أيب ليىل: حدثنا أصحاب رسول اهلل  وال يرض قول عبد
الرمحن بن أيب ليىل قد أدرك مجاعة وافرة من الصحابة، وعدم تسميته من حدثه منهم ال يرض؛ للعلم بدوع

منهم ابن حزم يف املحىل  ،مجاعة من أهل العلم، وقد صحح هذا الوجه -رضوان اهلل عليهم  -بعدالتهم 
د جيد متصل، وعدم وهذا إسنا»فقال:  (5/192)، وقد أشار إىل هذا ابن رجب يف فتح الباري (3/208)

 .«تسمية الصحابة ال يرض؛ فإهنم كلهم عدول
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 يف املحالت الا اأن يبعث رج ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  حتى همَّ  ،دخول وقتها يف أول اإلسالم
 .(1)ة واالجتامع هلا)ينادون الناس( لإلعالم بوقت الصال

فلام عرض  ة،إنام هو للحاجة إىل وسيلة جتمع املسلمني للصال ملسو هيلع هللا ىلصفهذا اهلم منه 
 عليه ما هو أفضل منها وهو األذان تركها وأخذ باألفضل.

ينة جيتمعون فيتحينون كان املسلمون حني قدموا املد»: قال عبد اهلل بن عمر 
اختذوا  :فقال بعضهم ،ا يف ذلكفتكلموا يوم ،وليس ينادي هبا أحد ،الصلوات

: فقال عمر  ،ا مثل قرن اليهودقرنا  :وقال بعضهم ،ا مثل ناقوس النصارىناقوسا 
 دِ َناف َ  مْ اي بالل قم » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  «ال تبعثون رجال ينادي بالصالة؟ أو»

 .(2)«الةِ ابلصَّ 
رأي عندهم من وأراد أن يأخذ ما  ،طرح األمر للتشاور مع أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 

حتى إذا  ،كان رأيه أن يبعث من ينادي الناس يف دورهم للصالةو ،عىل اجتهادمبني 
 يقول ابن العريب: ،به لكونه أصوب اآلراء ملسو هيلع هللا ىلص جاءت الرؤيا يف األذان أمر رسول اهلل

كتاب واملجوس، وملا فيه من ذكر اهلل تعاىل، ملا فيه من اخلروج عن التشبه بأهل ال»
 .(3)«وألنه معنى اختصت به هذه األمة مل يكن ألحد من األمم قبلها

 ،املاسة الجتامع الناس للصالة يف هذا احلديث إنام كان الدافع له احلاجة ملسو هيلع هللا ىلصه فهمّ 
ال  ،لبديل األنسب واألفضلوأخذ با ملسو هيلع هللا ىلصبه  همَّ  ملا وجد البديل األفضل ترك ماو

 كان يف أول اإلسالم وقبل أن ينزل يف ذلك وحي.  ملسو هيلع هللا ىلصأن ما هم به  وسيام
 

 
                                       

 (.133 /2) عون املعبود (1)
 (.1/285/604) باب بدء األذان ،كتاب األذان ،أخرجه البخاري يف صحيحه(2)

 (.285/377 /1كتاب األذان باب بدء األذان ) ،ومسلم يف صحيحه        
 .(1/195القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس ) (3)
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 اخلامتة
أعانني عىل إمتام هذا  وا عىل أن يرس يلا خالصا وأشكره شكرا  ،اأمحد اهلل محدا كثريا 

 .البحث
فقت وأسهمت يف خدمة ويف ختام هذه الدراسة فإنني ألرجو أن أكون قد وُ 

املطهرة، فإن وفيت فهو فضل من اهلل يؤتيه من يشاء، وله احلمد واملنة  السنة النبوية
أبدا، وإن قرصت فهو طبيعة اإلنسان وعليه االعتذار.... واهلل أسال أن يتقبل هذا 

 ا، وهو حسبي واليه مناب.ا لوجهه الكريم، واحلمد هلل بدءاا وختاما العمل خالصا 
 :اآلتية ئجالنتاوقد خلصت يف ختام هذه الدراسة، إىل 

عظم منزلة السنة النبوية، وأن كل ما روي لنا منها فله مكانته وداللته، سواء  -
  .ى(وَح فكله )وحي يُ  ،بفعل اليشء ملسو هيلع هللا ىلصقول أو فعل حتى جمرد مهه 

سول بفعله ومل يفعله ُيَعدُّ دليالا رشعيًّا، كبقية أحاديثه -  .ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ ما هّم الرَّ
سول نَّ أْغَلب علامء املْسِلمني يأ - بالِفْعل دليالا رشعيًّا يصحُّ  ملسو هيلع هللا ىلصعتربون هّم الرَّ

الة  -االستِدالل به عىل األْفعال واألحداث املختلفة؛ أي: كأنَّه قد وقع منه  عليْه الصَّ
الم   .ذلك الفعل، أو كأنَّه قد أمر به، واستنبطوا من ذلك األْحكام املختلفة -والسَّ

لفعل يشء ما،  ملسو هيلع هللا ىلصث املتضمنة هلمه ا باألحاديا كبريا اهتم العلامء اهتامما  -
 به. ملسو هيلع هللا ىلص واستنبطوا منها دالالت عىل أمور متعددة، فلم تكن جمرد حكاية لفعل همّ 

 يف خامتة هذا البحث:الباحثة توصي و
 االهتامم بالسنة النبوية ونرشها وتعليمها للناس. -
فكر من ا حيرر الا دقيقا العناية بتوضيح ما يشكل فهمه يف السنة النبوية توضيحا  -

 .شوائب الفهم
حترير املصطلح النبوي ومجع أقوال العلامء والعناية هبا لدفع اإلشكال عن  -

 األحاديث النبوية.
 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
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 املصادر واملراجعفهرس 
ق: القايض حسني بن حتقي ،حممد بن إسامعيل ،الصنعاين ،إجابة السائل شرح بغية اآلمل -1

 م.1986 ،الرسالة مؤسسة ،بريوت ،1ط ،الدكتور حسن حممد مقبويل األهدلسياغي وال دأمح
حممد بن عيل بن وهب  ،ابن دقيق العيد ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام -2

 .م1994/ـه1414 ،مكتبة السنة ،القاهرة ،1ط ،حتقيق: أمحد حممد شاكر ،القشريي
أيب  :حتقيق، حممد بن عيل ،شوكاينال ،لإرشاد الفحول إَل حتقيق احلق من علم األصو  -3

 .م2000/ـه1421 ،دار الفضيلة للنرش والتوزيع، الرياض ،1ط، حفص األثري
 م.2002 ،لبنان ،بريوت ،دار العلم للماليني ،15ط، خري الدين، الزركيل، األعالم -4
 ،6ط ،حممد سليامن، األشقر، على األحكام الشرعية وداللتها ×أفعال الرسول  -5

 م.2003/ـه1424، لرسالةؤسسةام ،بريوت
، مطبعة جاويد بريس ،كراتيش)د.ط(  ،عبيد اهلل بن احلسني ،الكرخي، أصول الكرخي -6
 .د.ت()
عبد القادر  :حتقيق، بدر الدين حممد بن هبادر، الزركيش ،البحر احمليط يف أصول الفقه -7

 /ـه4131 ،الغردقة ،دار الصفوة للنرش والتوزيع، 2ط ،عمر األشقر :راجعه ،العاين
 م.1998

حممد  حتقيق: ،حممد بن عيل ،الشوكاين ،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع -8
 .م1998/ـه1418 ،دار الكتب العلمية ،بريوت، 1ط ،احلسني

عمر بن ، ابن امللقن ،عة يف الشرح الكبريالبدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواق -9
دار  ،1ط، عبداهلل بن سليامن ويارس بن كاملولغيط ق: مصطفى أبو ايقحت ،عيل بن أمحد

 .م2004-هـ1425الرياض،  ،اهلجرة للنرش والتوزيع
حتقيق:  ،حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق، الزبيدي ،اتج العروس من جواهر القاموس -10

 .ت(، )د، دار اهلداية، )د.ط(، جمموعة من املحققني
 ،حييى بن معني بن عون ،ابن معني ،ريخ(ُيىي بن معَّي وكتابه التا( اتريخ ابن معَّي -11

 ،مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ،مكة ،1ط، حتقيق: د. أمحد حممد نور سيف
 .م1979 -ـه1399

حتقيق:  ،شمس الدين حممد بن أمحد ،الذهبي ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -12
 م.1987 -هـ 1407بريوت.  -نانلب ،دار الكتاب العريب ،1ط ،عمر عبد السالم تدمريد. 
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 ،دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد ،1ط ،حممد بن إسامعيل ،البخاري ،التاريخ الكبري -13
 .ـه1360

ضبطه وراجع  ،حممد عبد الرمحن ،املباركفوري ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي -14
 )د.ت( ،دار الفكر ،بريوت ،)د.ط( ،الرمحن حممد عثامن أصوله: عبد

حتقيق:  ،أمحد بن عبد الرحيم ،أيب زرعة العراقي ،التحصيل يف ذكر رواة املراسيل حتفة -15
 م.1999/ـه1419 ،الرياض ،مكتبة الرشد ،1ط ،عبد اهلل نوارة

 :حتقيق ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي ،ابن القيم ،حتفة املودود أبحكام املولود -16
 م1971 -هـ  3911،يانمكتبة دار الب ،دمشق ،1ط ،عبدالقادر األرناؤوط

 ،الرمحن حييى املعلمي صححه: عبد ،حممد بن أمحد بن عثامن ،الذهبي ،تذكرة احلفاظ -17
 )د.ت(  ،لبنان دار الكتب العلمية-بريوت )د.ط(

 ،بريوت ،1ط ،إبراهيم األبياري :حتقيق ،اجلرجاين عيل بن حممد بن عيل ،التعريفات -18
 .هـ1405 ،دار الكتاب العريب

 ،دار ابن حزم ،1ط ،قابلها: حممد عوامة ،أمحد بن عيلحجر  ابن ،تقريب التهذيب -19
 م.1999/ـه1420،بريوت

 ،ديوسف بن عبد اهلل بن حمم ،ابن عبد الرب ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد -20
وزارة األوقاف  ،)د.ط( املغرب ،يحممد عبد الكبري البكرو يحتقيق: مصطفى بن أمحد العلو

 .م1992 /ـه1412ة سالميوالشؤون اإل
 ،)د.ط( مرص ،الرمحن بن أيب بكر عبد ،السيوطي ،تنوير احلوالك شرح موطأ مالك -21

 م.1969 -هـ 1389 ،املكتبة التجارية الكربى
 /هـ1404 ،دار الفكر، بريوت ،1ط ،عيلأمحد بن  ،ابن حجر ،َتذيب التهذيب -22

 .م1984
)ط.د( الدار  ،املحققني عة منجممو حتقيق: ،حممد بن أمحد ،األزهري ،َتذيب اللغة -23

 .)ت.د( املرصية للتأليف والرتمجة
 ،اهلند ،حيدرآباد ،دائرة املعارف العثامنية ،حممد بن حبان البستي ،ابن حبان ،الثقات -24

 م.1973/ـه1393
حممد بن  ،. البخاريوسننه وأايمه × اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور النيب -25

دار طوق النجاة للطباعة والنرش  ،بريوت ،1ط ،رصالنا حممد زهري :عناية ،إسامعيل
 .هـ1422،والتوزيع
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عيل حممد  حتقيق: ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ،ابن تيمية ،جامع املسائل -26
 .هـ1432 ،دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع ،مكة ،1ط ،العمران

 ،1ط  ، البخاريم سمريحتقيق: هشا ،حممد بن أمحد ،القرطبي ،القرآن اجلامع ألحكام -27
 م. 2003هـ/  1423،دار عامل الكتب ،الرياض

 .)ت.د( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث ،1ط ،ابن أيب حاتم الرازي ،اجلرح والتعديل -28
دار  ،بريوت ،1ط ،رمزي منري بعلبكي حتقيق: ،حممد بن احلسن ،ابن دريد مجهرة اللغة -29

 .م1987 ،العلم للماليني
عبد الفتاح أبو  حتقيق: ،حممد بن عبد اهلادي ،لسنديا ،ئيحاشية السندى على النسا -30

 .م1986 / هـ 1406 ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،2ط ،غدة
راجعه وعلق عليه: الشيخ  ،الرحيم شاه ويل اهلل بن عبد ،الدهلوي ،حجة هللا البالغة -31

 -هـ  3141 ،بريوت لبنان -دار إحياء العلوم  ،بريوت لبنان ،2ط ،حممد رشيف سكر
 م 1992

حتقيق:  ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،السيوطي ،حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة -32
عيسى البايب احللبي  -دار إحياء الكتب العربية  ،مرص ،1ط ،حممد أبو الفضل إبراهيم

 .م 1967 /هـ  1387 ،ورشكاه 
: حتقيق ،اهلل أمحد بن عبد ،اخلزرجي ،خالصة تذهيب َتذيب الكمال يف أَساء الرجال -33

 ،دار البشائر ،بريوت ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،2ط ،عبد الفتاح أبو غدة
 هـ.1416

سامل  مراجعة: ،بن عيل أمحد ،ابن حجر ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة -34
 .م1993/ـه1414 ،دار اجليل ،)د.ط( بريوت ،الكرنكوي

 ،2ط ،د. حممد ،أبو شهبة ،ملعاصرينتاب ادفاع عن السنة ورد شبه املستشرقَّي والك -35
 .م1987/ـه1407 دار اللواء ،الرياض

دار  ،بريوت ،4ط ،حممد عيل بن حممد ،ابن عالن ،دليل الفاحلَّي لطرق رايض الصاحلَّي -36
 م 2004 -هـ  1425 ،املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع

 ،سحاق احلوينيأيب إحتقيق:  ،عبد الرمحن ابن أيب بكر ،السيوطي ،الديباج على مسلم -37
 .م1996/هـ 1416 ،دار ابن عفان للنرش والتوزيع ،اخلرب ،1ط

ِوي، )شرح سنن النسائي( ،ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب -38 حممد بن عيل  ،اإلثيويب الَولَّ
 م.1996/هـ 1416 ،دار املعراج الدولية للنرش ،1ط ،بن آدم بن موسى
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مكتبة  ،مرص،1ط ،حممد شاكر أمحد حتقيق: ،حممد بن إدريس ،الشافعي، الرسالة -39
 .هـ 1395،احللبي

دار الكتب  ،بريوت، لبنان ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،ابن قيم اجلوزية ،روضة احملبَّي -40
  م. 1983هـ/1403العلمية، 

حتقيق: شعيب وعبد القادر  ،ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد -41
 .م1992/ـه4121 ،لةمؤسسة الرسا ،بريوت ،26ط ،األرنؤوط

 ،ومعه معامل السنن للخطايب ،سليامن بن األشعث السجستاين ،أبو داود ،سنن أِب داود -42
دار ابن حزم للطباعة والنرش  ،بريوت ،1ط ،تعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد

 .م1997/ـه1418،والتوزيع
 ،سورةأبو عيسى حممد بن عيسى بن  ،الرتمذي ،)اجلامع الصحيح( سنن الرتمذي -43

 .م1968/ـه1388،مطبعة مصطفى البايب احللبي ،القاهرة ،2ط ،حتقيق ورشح: أمحد شاكر
 ،1ط ،حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون ،عيل بن عمر ،الدارقطني ،سنن الدارقطِن -44

 .م2004/ـه1424 ،مؤسسة الرسالة للنرش والتوزيع ،بريوت
دار  ،بريوت ،3ط ،طاقادرعحتقيق: عبد ال ،أمحد بن احلسني ،البيهقي ،السنن الكبري -45

 .م2003/ـه1424 ،الكتب العلمية
 اعتنى به: ،تعليق: حممد األلباين ،أمحد بن شعيب ،النسائي ،سنن النسائي )الصغري( -46

 .ـه1417 ،مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،الرياض ،1ط ،مشهور ال سلامن
 ،شلبي ملنعمحسن عبد ا حتقيق: ،أمحد بن شعيب ،النسائي ،سنن النسائي)الكبري( -47

 ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،1ط ،إرشاف: شعيب األرنؤوط
 .م2001/ـه1421

حتقيق: شعيب األرنؤوط  ،محد بن يزيد بن ماجه القزويني ،ابن ماجه ،سنن ابن ماجه -48
 .م2009/ـه1430 ،دار الرسالة العاملية للنرش والتوزيع ،دمشق ،1ط ،وآخرون

مؤسسة  ،بريوت ،1ط ،بشار عواد حتقيق: ،حممد بن أمحد ،الذهبي ،الءم النبسري أعال -49
 م1996/ـه1417 ،الرسالة

شعيب األرنؤوط وحممد زهري  حتقيق: ،احلسني بن مسعود ،البغوي ،شرح السنة -50
 .م1983/ـه1403املكتب اإلسالمي  ،بريوت ،2ط ،الشاويش

)د.ط(  ،صالح مد بنحم ،ابن عثيمني ،شرح رايض الصاحلَّي من كالم سيد املرسلَّي -51
 .ـه1426 ،مدار الوطن للنرش والتوزيع ،الرياض
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 ،حتقيق: يارسبن إبراهيم ،عيل بن خلف بن بطال ،ابن بطال ،شرح صحيح البخارى -52
 .م2003/ـه1423،مكتبة الرشد ،الرياض ،2ط ،إبراهيم الصبيحي

بن  احلسني ،الطيبي ،شرح الطييب على مشكاة املصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( -53
 ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة ،الرياض ،1ط ،حتقيق:عبد احلميد هنداوي ،بد اهللع

 .م1997/ـه1417
حتقيق: حممد الزحييل  ،د العزيزحممد بن أمحد بن عب ،الفتوحي ،شرح الكوكب املنري -54

 م1993،ـه1413 ،مكتبة العبيكان للنرش والتوزيع ،الرياض ،1ط ،نزيه محادو
 ،حممد زهري النجار حتقيق: ،أمحد بن حممد بن سالمة ،ويالطحا ،شرح معاين اآلاثر -55

 .م1994/ـه1414 ،عامل الكتب ،بريوت ،1ط ،حممد جاد احلق
-الكنكوهي -البوصريي -الدهلوي -الندي -السيوطي ،شروح سنن ابن ماجه -56

 .م2007 ،بيت األفكار الدولية ،عامن ،1ط ،حتقيق: رائد صربي أبو علفه ،النعامين
 ،د. حممد مصطفى األعظمي :حتقيق ،حممد بن إسحاق ،ابن خزيمة ،خزميةصحيح ابن  -57

 .م 1970 /ـه 1390 ،املكتب اإلسالمي ،)د.ط( بريوت
حممد فؤاد عبد  حتقيق: ،بن احلجاج القشرييمسلم  ،مسلماإلمام  ،صحيح مسلم -58

 .هـ1417 ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،1ط ،الباقي
زهري  إرشاف: ،حممد نارص الدين ،األلباين ،تهوزايدصحيح وضعيف اجلامع الصغري  -59

 .م1990/ـه1410 ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،3ط ،الشاويش
 ،حتقيق: عبد اهلل املنشاوي ،حممد بن أيب بكر ،ابن القيم ،الصالة وأحكام اتركها -60

 .د.ت() ،مكتبة اإليامن ،القاهرة
 ،1ط ،ي أمني قلعجياملعطحتقيق: عبد  ،حممد بن عمرو ،العقييل ،الضعفاء الكبري -61

  د.ت() ،دار الكتب العلمية ،بريوت
 ،1ط ،عبد اهلل القايض حتقيق: ،عبد الرمحن بن عيل ،ابن اجلوزي ،الضعفاء واملرتوكَّي -62

 .م1986/ـه1406 ،دار الكتب العلمية ،بريوت
دار  ،بريوت ،1ط ،حممد بن عبد الرمحن ،السخاوي ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع -63

 .ـه1412،اجليل
دار الكتب  ،بريوت ،1ط ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،السيوطي ،طبقات احلفاظ -64

 .هـ 1403،العلمية
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دار  ،2ط ،حتقيق: حممد حامد الفقي ،حممد بن حممد ،ابن أيب يعىل ،طبقات احلنابلة -65
 .د.ت() ،بريوت -املعرفة 

الفتاح وعبد حتقيق: حممود الطناجي  ،تاج الدين ،السبكي ،طبقات الشافعية الكربى -66
 .ـه1413 ،دار هجر للطباعة والنرش ،اجليزة ،2ط ،احللو

 ،1ط، عيل حممد عمر :حتقيق ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،السيوطي ،طبقات املفسرين -67
 .ـه 1396 ،مكتبة وهبة، القاهرة

حمفوظ  :حتقيق وختريج ،عيل بن ُعَمر، الدارقطني، الواردة يف األحاديث النبوية العلل -68
 م. 1985/هـ  1405 ،الرياض ،دار طيبة ،1ط، السلفي اهلل الرمحن زين

 ،د.مهدي املخزومي ود.إبراهيم السامرائي :حتقيق ،اخلليل بن أمحد ،الفراهيدي، العَّي -69
 .)د.م()د.ت(دار ومكتبة اهلالل.ط()د.
 :حتقيق ،أبو الفرج عبدالرمحن بن عيل بن حممد ،ابن اجلوزي ،غريب احلديث -70

 م.1985، دار الكتب العلمية ،بريوت ،1ط ،يد.عبداملعطي أمني قلعج
، حتقيق: د. حممد عبد املعيد خان، القاسم بن سالم اهلروي ،أبوعبيد ،غريب احلديث -71

 .ـه1396 ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،1ط
 ،القادر عطا حتقيق: حممد عبد، أمحد بن عبد احلليم ،ابن تيمية، الفتاوى الكربى -72

 .م1987 -هـ 1408 ،بريوت ،كتب العلميةار الد ،1ط، القادر عطا مصطفى عبد
أبو  :حتقيق ،زين الدين أيب الفرج ،ابن رجب، فتح الباري يف شرح صحيح البخاري -73

 .هـ1422 ،دار ابن اجلوزي، الدمام، 2ط ،معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد
دار ، بريوت ،1ط، عبد العزيز بن باز تعليق: ،أمحد بن عيلبن حجر ا ،فتح الباري -74

 .هـ 1397 ،ةملعرفا
 ،ثم ،حممد أنور شاه بن معظم شاهالديوبندي  ،فيض الباري على صحيح البخاري -75

 .م 2005 -هـ  1426 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1ط ،حتقيق: حممد بدر عامل املريهتي
 ،حممد بن عبد اهلل أبو بكر ،ابن العريب املالكي، القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس -76

 .م1992 ،دار الغرب اإلسالمي ،1ط ،د عبد اهلل ولد كريمر حممحتقيق: الدكتو
عيل حسني  حتقيق: ،عبد الرمحن ،ابن اجلوزي ،كشف املشكل من حديث الصحيحَّي -77

 .م1997 /هـ1418 ،الرياض ،دار الوطن)د.ط(  ،البواب
، ط ،حممود زيد حتقيق: ،حممد ،بن حبانا ،اجملروحَّي من احملدثَّي والضعفاء واملرتوكَّي -78

 .هـ1396 حلب، عير الودا
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 ،ط(، )د، حتقيق: حممد نجيب املطيعي، حييى بن رشف، النووي ،اجملموع شرح املهذب -79
 .م2001/هـ 1421 ،مؤسسة الرسالة للنرش والتوزيع ،مكتبة اإلرشاد، جدة
 ،3ط ،عامر اجلزار ،حتقيق: أنور الباز ،أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية ،جمموع الفتاوى -80

 .م 2005 /ـه 4261دار الوفاء، 
 ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو ،البغدادي ،احملرب -81

 .)ت.د(
، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، أمحد بن حنبل الشيباين ،مسند اإلمام أمحد -82

 .م2001-هـ1421، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1ط، عبد اهلل الرتكي إرشاف د.
أمحد بن حممد بن عيل  ،الفيومي ،للرافعي ح الكبريالشر  املصباح املنري يف غريب -83

 )ت.د(، دار املعارف ،القاهرة ،2ط، املقري
 ،حتقيق: عبد السالم حممد هارون ،أبو احلسني أمحدبن فارس ا ،معجم مقاييس اللغة -84

 م.1979/هـ1399 ،بريوت ،دار الفكر للنرش والتوزيع
 /ـه1425، رشوق الدوليةبة المكت ،4ط، جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط -85

  م. 2004
 ،1ط ،حممد بن أيب بكر ،ابن القيم ،مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة -86

 )د.ط(، دار الكتب العلمية ،بريوت
حميي الدين  حتقيق: ،أمحد عمر ،القرطبي، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم -87

 .م1997/ـه1417، دار الكلم الطيب ،كثري دار ابن، بريوت ،دمشق ،1ط، ديب وآخرون
دار  ،1ط ،حتقيق: حممد عبد القادر عطا ،أبو الوليد ،الباجي ،املنتقى شرح موطأ مالك -88

 م.1999ه/1420، بريوت ،الكتب العلمية
دار  ،بريوت ،2ط ،بن رشف يحمي، النووي ،املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلاج -89

 . ـه1392 ،إحياء الرتاث
عيل بن  :إرشاف ،جمد الدين املبارك، ابن األثري ،األثراحلديث و  غريب النهاية يف -90

 ،ـه1421، الدمام ،دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع ،1ط، احلسني األثري
 ،إحسان عباس :حتقيق ،أمحد بن حممد ،بن خلكانا ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -91

 .م1994 ،دار صادر ،بريوت، 1ط
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وكانت  ُسعود،  الملك  بجامعة  التربية،  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل 
أُطروحته بعنوان: (المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الحنفية أئمة 

مين). المذهب الُمتقدِّ
وكانت  ُسعود،  الملك  بجامعة  التربية،  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل   •
العقيدة  ضوء  في  ودراسة  عرض   – ا¡رثوذكس  (الروم  بعنوان:  أُطروحته 

ا¤سالمية).

E : Aboanas9@gmail.com

أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المساعد
كلية التربية – جامعة ا¡مير سطام بن عبد العزيز بالخرج

د. عبد ا® بن علي بن عبد ا® الشهري

المخالفات العقدية التي 
أنكر النبي       على قائلها

 أو فاعلها
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