
 أحاديث الدعوة : اسم المقرر  
   1ٓٔ_ٕٔٔ: رمز المقرر   

 
 : أولً 

 .وبيان أىميتو  التعريف بحديث رسول اهلل   _ٔ
كل ما يتحدث بن كبلـ وخرب ، ويطلق على اٞتديد وىو ضد : الحديث في اللغة 

 .القدمي ، ويقاؿ ىو حديث عهد بكذا ؛ أي قريب العهد بو 
من قوؿ أو فعل أو تقرير أو صفة  أُثر عن النيب  ىو ما :الحديث في الصطالح 

 . خلقية أو ُخلقية 
 :الفرق بين الحديث والخبر واألثر 

، وقد يراد بو ما أضيف  عادة ويراد بو ما أضيف إىل النيب ( اٟتديث ) يطلق لفظ 
من  إىل الصحايب أو التابعي ، ويطلق لفظ ا٠ترب واألثر على ما أضيف إىل غَت النيب 

 .صحابة ومن بعدىم ال
 :أىمية األحاديث 

تأيت مكانة السنة النبوية وأ٫تيتها من كوهنا صنو القرآف ؛ فهي ا١تصدر الثاين للتشريع 
بعد القرآف الكرمي ، وىي ا١تفسرة والشارحة ١تا جاء ٣تمبًل فيو من شرائع وأحكاـ ، بل 

 .قد جاء يف السنة بعض األحكاـ اليت تزيد على ما يف القرآف 
 

 .المراد بأحاديث الدعوة _ ٕ
مادة أساسية للدعوة إىل اهلل تعاىل ، إال أف بعض   نيبأحاديث التعترب ٚتيع 

األحاديث تكوف أكثر التصاقًا ٔتوضوع الدعوة كاليت ورد فيها األمر بالدعوة وتبليغها واألمر 
نها ا١تنهج با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر ، وغَتىا من األحاديث اليت ٯتكن أف ُيستنبط م

واألسلوب النبوي يف الدعوة إىل اهلل ، إىل جانب التعرؼ على الوسائل اليت كاف يستعملها 
فبل شك بأف أكمل وأفضل أسلوب يف الدعوة ىو  ،عليو الصبلة والسبلـ يف دعوتو للناس 

 .    وأسلوبو يف الدعوة إىل اهلل  ما وافق منهج النيب 



 .يث وتبليغو في تلقي الحد منهج الصحابة _ ٖ
وسائر أعمالو وأفعالو ،  كاف للصحابة رضواف اهلل عليهم عناية خاصة ْتديث النيب 

فقد كانت تعترب بالنسبة ٢تم مصدر ىداية وإرشاد على كافة األصعدة الشخصية والعامة 
على حد سواء ، وكاف ديدينهم النزوؿ عند أمره واقتفاء أثر سنتو ببل تردد ، ١تا ثبت 

ُقْل ِإْف ُكْنُتْم   وجوب اتباع أمره وهنيو بنص ا٠تطاب اإل٢تي للمؤمنُتعندىم من 
ونزواًل عند قولو   ُكْم َواللَُّو َغُفوٌر َرِحيمٌ اللََّو فَاتَِّبُعوين ٭ُتِْبْبُكُم اللَُّو َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوبَ  ٖتُِبُّوفَ 

َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو أَْمرًا َأْف َيُكوَف ٢َتُُم ا٠ْتِيَػَرُة  َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا  :عز وجل 
 . ِمْن أَْمرِِىْم َوَمْن يَػْعِص اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد َضلَّ َضبَلاًل ُمِبيًنا

فنجد  وٮتتلف الصحابة رضواف اهلل عليهم يف مدى إحاطتهم بأحاديث رسوؿ اهلل 
مة لو عليو الصبلة والسبلـ كأيب ىريرة وعبد اهلل بن أكثرىم علمًا هبا من كاف أكثر مبلز 

عمر رضي اهلل عنهما وغَت٫تا ، كما ٧تد أف الصحابة يتمايزوف فيما بينهم يف إحاطتهم 
بفروع الشريعة فنجد أعلمهم بكتاب اهلل ابن عباس وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم 

الصحابة رضواف اهلل ص منهج يتلخباٟتبلؿ واٟتراـ معاذ بن جبل وىكذا ، وٯتكن 
 :فيما يلي  عليهم يف التلقي عن رسوؿ 

فقد كاف الصحابة ٭ترصوف حرصاً :  الحرص على التلقي المباشر من الرسول ( أ
شديدًا على حضور ٣تالسو عليو الصبلة والسبلـ حىت إذا عُسر على أحدىم ذلك 

يف التناوب  و جاره تناوب مع أخ لو حضور تلك اجملالس ، كما كاف يفعل عمر 
 .للتوفيق بُت أعما٢تم وأشغا٢تم وتلقيهم للعلم  ٟتضور ٣تالس الرسوؿ 

 

 :القولية والعملية  إتباعهم الدقيق لسنة النبي (  ب
يف العبادات  فقد كانوا شديدي اٟترص على اقتفاء أثره و إتباع ىديو وسنتو 

 .وا١تعامبلت على حد سواء ، فهو القدوة واألسوة ٢تم 
 

خشية ا٠تطأ يف رواية  هماطياحتوكاف :  في رواية الحديثوالتدقيق حتياط لا (ج
فيقع فيها التحريف ، وقد بلغ الورع ببعضهم يف ىذا الباب إىل  حديث رسوؿ اهلل 

اإلقبلؿ من رواية اٟتديث خشية الوقوع يف ا٠تطأ عند روايتو ، كما التـز ٚتيع الصحابة 



، و٢تذا ٧تد  ديث كما تلقاه عن رسوؿ اهلل بتحري الدقة الشديدة يف رواية اٟت
 ( .٨تو ىذا ، أو كما قاؿ ، أو شبيها بذلك : ) أكثرىم يقوؿ بعد رواية اٟتديث 

 

 :  بول الحديثقتثبت في ال (د
كاف للصحابة رضواف اهلل عليهم عناية بالتثبت يف قبوؿ األخبار ، ومن ذلك صنيع 

فلم يؤذف لو ،  ؛ثبلث مرات ستأذف عليو حُت اموسى االشعري بن ا٠تطاب بأيب  عمر
إين ٝتعت :  أبو موسى مل رجعت ؟ فقاؿ: فرجع ، فأقبل عمر يف أثره ، فقاؿ 

، ( فلم ٬تب فلَتجع  إذا سلم أحدكم ثبلثاً ) : اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ  رسوؿ
 إىلأبو موسى  ، فجاءفعلن بك كذا لتأتيٍت على ما تقوؿ ببينة أو أل :فقاؿ عمر 

، فأرسلوا ا١تسجد يطلب شاىداً ٝتع من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ذلك اٟتديث 
 .بو أتى عمر فأخربه معو رجبل منهم ، حىت 

 

 : الىتمام بتبليغ السنة والدعوة لتباعها  (ه
اجتهد الصحابة رضي اهلل عنهم أٯتا اجتهاد يف تبليغ سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

، وأيضًا من ((  بلغوا عٍت ولو آية ؛ فرب مبلغ أوعى من سامع )) و وسلم عمبًل بقول
 .منطلق  عدـ كتم العلم واٟترص على إببلغها للناس كافة 

 
 : أوجو الحديث مع القرآن الكريم _ٗ

 :اتفق العلماء على أف أوجو اٟتديث مع القرآف الكرمي على النحو التايل 
 

جاء يف القرآف الكرمي من شرائع وأحكاـ على  أف تؤكد األحاديث النبوية ما:   األول
سبيل اإلٚتاؿ والتفصيل مثل ما جاء يف األحاديث من بياف أركاف اإلسبلـ و وجوهبا ، 

 .وكذلك ما جاء يف بياف حرمة الزنا وشرب ا٠تمر و٨تو ذلك
 

  أف تأيت األحاديث النبوية مفصلة ١تا جاء ٣تمبًل من األحكاـ يف القرآف الكرمي:  الثاني
أو أف تأيت ٥تصصة ١تا كاف عامًا ، أو مقيدة ١تا كاف مطلقًا من تلك األحكاـ ، ومثاؿ 
ذلك األحاديث اليت اشتملت على أحكاـ الصبلة والزكاة حيث جاءت األمر بوجوهبا 



٣تمبلً يف القرآف دوف بياٍف ألحكاـ أدائها ، فقد جاءت السنة ببياف كيفية الصبلة واٟتج 
 .كاـ البيوع و ا١تعامبلت وموضحة لكثَت من أح

 

أف تأيت يف السنة أحكاـ زائدة على ما يف القرآف كما يف األحاديث اليت :   الثالث
أثبتت حرمة اٞتمع بُت ا١ترأة و عمتها و خالتها ، وكذلك ما جاء يف اٟتديث من بياف 

 .مقدار مَتاث اٞتدة و٨تو ذلك 
 



 :  ثانياً 
 :التعريف بصحيح اإلمام مسلم  –أ 
 :الكتاب  ماس

تسمية ذكرىا ا١تسند الصحيح ، وىي : اختلف يف اسم الكتاب على عدة أقواؿ فقيل 
، واقتصر بعض  ( صنفت ىذا ا١تسند الصحيح): قاؿ حيث  _رٛتو اهلل _  اإلماـ مسلم

( اٞتامع ) ، وٝتّاه بعضهم ( الصحيح ) العلماء كالنووي والذىيب وغَت٫تا على تسميتو بػ 
  .( صحيح مسلم ) فهو  ألكثر شهرة وتداوالً بُت الناس ااالسم أف  إال

 

  : سبب تصنيف اإلمام مسلم لكتابو الصحيح
أف يوقفو على  منو طلب  من طبلب العلم أف أحد النجباءذكر اإلماـ مسلم يف مقدمة كتابو 

يف سػػػنن الػػػدين وأحكامػػػو ومػػػا كػػػاف منهػػػا يف الثػػػواب  ٚتلػػػة األخبػػػار ا١ترويػػػة عػػػن رسػػػوؿ اهلل 
، بأسػانيدىا  والًتغيب والًتىيب وغَت ذلك وأف تكوف ٣تموعة ملخصػة بػبل تكػرار، لعقاب وا

يف األمػػػر _ رٛتػػػو اهلل_اإلمػػػاـ مسػػػلم فنظػػػر ،  الػػػيت نقلػػػت هبػػػا وتػػػداو٢تا أىػػػل العلػػػم فيمػػػا بيػػػنهم
فبػدأ يف ٚتػع األحاديػث ،  فأجابو إىل طلبػو و موجودةً ومنفعتَ  و ٤تمودةً عاقبتَ : فوجده كما قاؿ 

 . حة ا١تروية عن رسوؿ اهلل  الصحي
 

 : مميزات صحيح مسلم 
 :٘تيز صحيح اإلماـ مسلم بعدة ٦تيزات من أ٫تها   
يقػوؿ حػدثنا فػبلف وفػبلف و اللفػظ لػو أو لفػبلف ،  حيػث، لكػل راٍو ة يألفاظ الرواب العناية (ٔ

  .آلخر إذا كاف اٟتديث قد رواة أكثر من واحد من الرواة ؛ وقد ذكر رواية أحد٫تا دوف ا
لسماع مػن يف ا( حدثنا ) فيستعمل لفظ حدثنا و أخربنا ، ألفاظ التحديث كالتمييز بُت ( ٕ

 .  على الشيخ فيما قرئ ( أخربنا) يستعمل لفظ الشيخ ، و 
يعػٍت ابػن فػبلف ، أو وىػو ابػن فػبلف :  فيقوؿ مػثبلً ،  العناية بتمييز ا١تتشابو من أٝتاء الرواة( ٖ

 .فبلف و٨تو ذلك 
طرؽ اٟتديث يف مكاف واحػد يػرى أنػو األليػق ٔتوضػوع اٟتػديث وال يعمػد إىل تقسػيم  ٚتع( ٗ

والػػذي _ رٛتػػو اهلل _ اٟتػػديث الواحػػد علػػى األبػػواب ؛ وىػػو مػػا ٘تيػػز بػػو عػػن اإلمػػاـ البخػػاري 



غلػب علػػى كتابػػو تقسػػيم األحاديػػث وتكرارىػػا يف األبػػواب ، ٦تػػا جعػػل الوصػػوؿ إىل األحاديػػث 
 . يف صحيح مسلم أكثر سهولة

 

 :اإلمام مسلم صحيح بواب في الكتب واألاألحاديث و  تقسيم
قّسػػػم اإلمػػػاـ مسػػػلم الصػػػحيح إىل عػػػدة كتػػػب وجعػػػل لكػػػل كتػػػاٍب موضػػػوعاً ٚتػػػع فيػػػو     

لتلػػػك يػػػًتجم وقّسػػم الكتػػػب إىل أبػػواب عػػػدة إال أنػػو مل ، األحاديػػث ا١تتعلقػػػة بػػذلك ا١توضػػػوع 
اسػػػتنباطو ، ومػػػا ىػػػػو القػػػارئ و  لفهػػػمك وتػػػرؾ ذلػػػػ( أي مل ٬تعػػػل لؤلبػػػواب عناوينػػػاً )  ألبػػػوابا

موجػػود اليػػـو يف الصػػحيح مػػن عنػػاوين لؤلبػػواب إ٪تػػا ىػػو اجتهػػاد مػػن شػػرّاحو كاإلمػػاـ النػػووي 
 .وغَته 

بػػػػػواب عػػػػػدد األو ،  وٜتسػػػػػوف كتابػػػػػاً  ةأربعػػػػػيف صػػػػػحيح مسػػػػػلم كتػػػػػب العػػػػػدد بلػػػػػغ وقػػػػػد 
 . ترقيم األستاذ ٤تمد فؤاد عبد الباقيْتسب  باباً ( ٜٕٖٔ )

ْتسػب مػا ذكػره األسػتاذ مػن غػَت ا١تكػررات (  ٖٖٖٓ) قػد بلػغ فالكتػاب  أحاديػثوأمػا 
أهنػا بغػَت ا١تكػرر ٨تػواً مػن  _رٛتػو اهلل _ النػووي ابػن كثػَت و ، بينمػا قػاؿ ٤تمد فػؤاد عبػد البػاقي 

،  ، ويرجػػػػع االخػػػػتبلؼ إىل اعتبػػػػار طػػػػرؽ اٟتػػػػديث الواحػػػػد مػػػػن عدمػػػػو أربعػػػػة آالؼ حػػػػديث
عػػدد أحاديػػث صػػحيح وإٚتػػاالً فػػ ف ، ٣تػػاؿ لػػذكره  واالخػػتبلؼ يف ذلػػك مشػػهور وطويػػل وال

 . ؛ واهلل أعلم  حديثاً (  ٜٖ٘ٚ: )  تبلغمسلم بأصولو ومتابعاتو وشواىده 
 

  :ثناء العلماء على الصحيح 
  :ومن ذلك  امتدح عدد من العلماء صحيح مسلم  
مػن كتػػاب  أصػحَّ  مػا ٖتػت أدمي السػماء كتػػابٌ : )  _رٛتػػو اهلل _ النيسػابوري اإلمػاـ ؿ و قػ (ٔ 

 .  (مسلم 
حصػػػػل ١تسػػػػلم يف كتابػػػػو حػػػػظ عظػػػػيم مفػػػػرط : ) _رٛتػػػػو اهلل  _ابػػػػن حجػػػػر اٟتػػػػافظ ؿ و قػػػػ( ٕ

ف بعػػػػض النػػػػاس كػػػػاف يفضػػػػلو علػػػػى صػػػػحيح ٤تمػػػػد بػػػػن إْتيػػػػث ، ٭تصػػػػل ألحػػػػد مثلػػػػو  مل
واحملافظػػة علػػى أداء ، وجػػودة السػػياؽ ، اخػػتص بػػو مػػن ٚتػػع الطػػرؽ  وذلػػك ١تػػا، إٝتاعيػػل 

 ( . قطيع وال رواية ٔتعٌتت غَت من، ىي  األلفاظ كما
 



 :جامع األصول لبن األثير كتاب التعريف ب –ب 
 :اسم الكتاب 
 ( جامع األصوؿ يف أحاديث الرسوؿ ) ٝتّاه مؤلفو بػ 

 

 :سبب تصنيفو للكتاب 
 رزين اٟتسن أيب ذكر اإلماـ ابن األثَت أف الذي دفعو ٞتمع ىذا الكتاب أنو ١تا نظر يف كتاب

فيو مؤلفو األحاديث  ٚتعوالذي ( التجريد للصحاح  الستة ) ا١تسمى  قسطيلسر ا معاوية بن
 وسنن ، الًتمذي عيسى أيب جامع و ، ١تالك طأمو  و ومسلم البخاري الواردة يف صحيحي

، وجد أنو  - عليهم اهلل رٛتة - النسائي الرٛتن عبد أيب وسنن ،  السجستاين داود أيب
 أبواب على كتابو ترتيب يف اعتمد كما أنو  تابوك يف يذكرىا مل كثَتة أحاديث أسقط

، فرأى أف يعيد ٚتع أحاديث تلك الكتب وتريبها  بعضها وحذؼ ، بعضها فذكر ، البخاري
 .بشكل أكثر دقة فكاف كتابو جامع األصوؿ  على األبواب

 

 :كتاب جامع األصول مميزات  
د ٚتع فيو األحاديث الواردة يف  بأف مؤلفو وىو اإلماـ ابن األثَت قجامع األصوؿ ٯتتاز كتاب 

سنن و  ، داود أيبسنن و  ، مسلمصحيح و  ، البخاريصحيح و  ،مالك  موطأكل من 
،  ْتسب ا١توضوعات رتبَّها أف بعد واحد حيث ٚتعها يف مكاف ، النسائيسنن و   الًتمذي

  .وقاـ بشرح معانيها وإيضاح الغريب من ألفاظها 
 

 :صول جامع األ كتابمنهج ابن األثير في  
  . األحاديث أسانيد ذؼح( ٔ
 ..ترتيب األحاديث و توزيعها على األبواب ْتسب ا١توضوعات  ( ٕ
 .ترتيب الكتب و األبواب ْتسب حروؼ ا١تعجم (  ٖ
اإلشارة يف بداية كل حديث إىل من أخرجو من أصحاب الكتب بوضع الرموز ا١تشهور ( ٗ

البخاري ، ـ مسلم ، ط ا١توطأ ،  خ) عند احملدثُت والدالة على أصحاب تلك الكتب 
 ( .أبوداود ، ت الًتمذي ، ف النسائي  د
 . شرح غريب اٟتديث وبياف معانيو واإلشارة إىل أوجو اإلعراب ما أمكن ( ٘



 .التعريف بكل من اإلمام مسلم وابن األثير والنووي  –ج 
 : _ رحمو اهلل _ ترجمة موجزة لإلمام مسلم  (ٔ

 بػػناأبػػو اٟتسػػُت مسػػلم بػػن اٟتجػػاج بػػن مسػػلم بػػن ورد مػػاـ اٟتػػافظ اإلىػػو  : نسممبواسمممو و 
 . النيسابوري كوشاذ القشَتي

 

ن أىػل العلػم ا١تعػروفُت يف بيت علػم فقػد كػاف والػده مػ_ رٛتو اهلل_نشأ اإلماـ مسلم : نشأتو 
 وهنػل، وحفظػو  تعلم القرآف الكرمي ف، ٨تو طلب العلم والتزاـ حلقات التعليم دفعو مبكراً   ٦تا

ضػػرب يف األرض يبتغػػي خػػرج يوبعػػد بلوغػػو سػػن الشػػباب  ،اللغػػة العربيػػة الشػػريعة و مػػن علػػـو 
أمػبلؾ  و صػاحب ٕتػارة حػىت أصػبح ، كسػب يػده  علػى _رٛتػو اهلل  _عاش من فضل اهلل ، ف
وفػرت فقػد  ، تعلػيم النػاسالتعّلم و لو عن  عائقةً   تكن التجارةٌ مع ذلك ملو ،  وكاف يعيش منها
إضػافة ،  وبذ٢تا يف وجوه ا٠تػَت ، هبا ها والتصرؼَ استخدامَ  أحسنَ  طائلةً  ثروةً  لو ىذه األعماؿُ 

حىت طاؼ كثَتاً من الببلد اإلسبلمية عدة ،  متكررةعلمية  رحبلت  من ا٠تروج يف إىل ٘تكنو 
 .طلباً للحديث  مرات

 

العلم طلب و  صبوراً على مشاؽ،  ا٢تمة عايلَ  عرؼ اإلماـ مسلم بأنو كاف: خصالو وأخالقو
 كاف شجاعًا صدوقًا وفياً ، إضافة إىل أنو   لدنيو كثَت االحتياط ، عا١تًا عابدًا ورعًا  وٖتصيلو 

، يضع األشياء حكمة  وكاف صاحب ، يقف إىل جانب اٟتق وأىلو يف الشدائد وا١تلمات
 كاف يًتفع عن الغيبة وبذاءة اللساف فلم يذكرعنو أنو اغتاب  ، و٦تا أثر عنو أنو يف موضعها

 .  يف حياتو أو ضرب أو شتم أحداً 
 

  :العلماء عليو  ثناء
  ومسػلم بنيسػابور،  أبػو زرعػة بػالري : حفػاظ الػدنيا أربعػة: ) ٤تمد بن بشػارشيخو قاؿ ،

 (.  وعبد اهلل الدارمي بسمرقند ، و٤تمد بن إٝتاعيل ببخارى
  (حدثنا مسلم بن اٟتجاج وكاف من أوعية العلم )  :وقاؿ أبو بكر ا١تاوردي . 
 و أكػرب  أٚتعػوا علػى جبللتػو ، و إمامتػو ، وعلػو مرتبتػو ،: )  _رٛتػو اهلل  _ وقاؿ النووي

و الصحيح الذي مل يوجد كتاب قبلو و ال بعده ١تا فيو من حسػن الدالئل على ذلك كتابُ 
  (الًتتيب ، وتلخيص طرؽ اٟتديث 



كتػػػػػػاب : ا ومػػػػػػن أ٫تهػػػػػػ مصػػػػػػنفات كثػػػػػػَتة_ رٛتػػػػػػو اهلل _ كػػػػػػاف لئلمػػػػػػاـ مسػػػػػػلم  : مصممممممنفاتو
 ، كتػػػػػػػاب ( ا١تنفػػػػػػػردات والوحػػػػػػػداف ) ،كتػػػػػػػاب( الكػػػػػػػٌت واألٝتػػػػػػػاء ) كتػػػػػػػاب ،  (  الصػػػػػػػحيح )
مشػػػايخ  )كتػػػاب ،  ( األسػػػامي والكػػػٌت  )كتػػػاب ،  ( ا١تسػػػند الكبػػػَت  )كتػػػاب ،  (  الطبقػػػات )

 وغَتىا من الكتب ،(  ا١تخضرمُت) كتاب  ،(  من ليس لو إال راو واحد) ، كتاب (  مالك
 

ثنػػػػػُت ٠تمػػػػػس بقػػػػػُت مػػػػػن رجػػػػػب ودفػػػػػن يػػػػػـو اإل، عشػػػػػية يػػػػػـو األحػػػػػد  اتػػػػػوكانػػػػػت وف :وفاتمممممو 
  . وٜتسُت سنة وكاف عمره ٜتساً  بنيسابور ،ىػ ٕٔٙ سنة

 



 ترجمة موجزة لبن األثير( ٕ
 عبد بن ٤تمد بن ٤تمد بن ا١تبارؾ السعادات أبو الدين د٣ت اإلماـ ىو:  اسمو و نسبو

 . األثَت بابن ا١تعروؼ وصليا١ت مث اٞتزري الشيباين الواحد عبد بن الكرمي
 

 تفسَتال العلم على أيدي علمائها وتلقى ،اليت ولد هبا  عمر ابن جزيرة يف  نشأ :  نشأتو
 .واستمر هبا يف طلب العلم إىل أف تويف ا١توصل إىل مث انتقل ، فقوالو  غةاللو  نحوالو  ديثاٟتو 

رضت عليو الوزارة من قبل وقد توىل عدة مناصب يف ا١توصل من قبل األمراء يف زمانو ، وع
 .السطاف فاعتذر منها عدة مرات 

 

برع يف عدة  قدو  ، وإحساف برو  عصاحب دين وخلق وور  كاف رٛتو اهلل:  خصالو وأخالقو
 .ولو مصنفاتو كثَتة  ، والفقو واٟتديث والنحووالعربية  القرآفىي  علـو 

 

،  (  الرسػوؿ أحاديث يف وؿاألص جامع )كتاب : كاف لو عدة مصنفات من أ٫تها : مؤلفاتو
 وىو مػن أشػهر كتػب غريػب اٟتػديث وا١ترجػع األسػاس فيهػا  ( اٟتديث غريب النهاية) كتاب 
وىػو  ( والكشػاؼ الكشف بُت اإلنصاؼ )كتاب  ،(  الشافعي مسند شرح الشايف )كتاب 

 مػػن ا١تختػػار ا١تصػػطفى ) ، كتػػاب ( البػػديع )كتػػاب  ، والز٥تشػػري الثعلػػيب تفسػػَتي بػػُت مػػع٬ت
 . ا١تؤلفاتالكتب و  من ذلك غَت إىل ،(  واألذكار األدعية

 

قد مرض مرضاً شديداً قبل وفاتو وظل كذلك صابراً _ رٛتو اهلل _ كاف ابن األثَت  :  وفاتو
  . ىػ ٙٓٙ سنة با١توصل اهلل رٛتو تويف ٤تتسباً إىل أف



 ترجمة موجزة للنووي ( ٖ
ُمرِّي بن حسن بن بن أبو زكريا ٭تِت بن شرؼ  ىو اإِلماـ اٟتافظ ٤تيي الدين: نسبو اسمو و 

وىي قرية من قرى َحْوراف يف  _ ، النووي نسبة إىل نوى ٚتعة بن ِحزَاـ حسُت بن ٤تمد بن
  . الدمشقي الشافعي مث _ اسوري

 

أيدي العلماء يف ١تا بلغ العاشرة من عمره بدأ يف حفظ القرآف وقراءة الفقو على :  نشأتو
واستمر ىناؾ يف  درسة دار اٟتديثوالتحق ىناؾ ٔت ع والده إىل دمشق بلده ، مث انتقل م
عن ٚتيع ا١تتع والشهوات وبالغ يف التقشف وشظف منذ شبابو أعرض  طلب العلم وقد 

، وأشغلتو لذة طلب العلم وتعليمو عن االشتغاؿ بشهوة اإلكثار من األكل والشراب  العيش
 .وحىت الزواج 

 

شرح صحيح ) كتاب : عدد كبَت من ا١تؤلفات النافعة ، ومن أ٫تها  لئلماـ النووي:  مؤلفاتو
رياض ) كتاب ،  وىو كتاب جامع يف الفقو (  اجملموع شرح ا١تهذب) كتاب  ،(  مسلم

) كتاب  ،(  ألربعُت النوويةا) كتاب ،  (  هتذيب األٝتاء واللغات) ، كتاب (  الصاٟتُت
 .، وغَتىا من الكتب (  األذكار) كتاب  ،(  آداب َٛتَلة القرآف التبياف يف

 

الرابع يف  وتويفحيث مرض هبا ىػ  ٙٚٙيف سنة رجع اإلماـ النووي إىل بلده نوى :  فاتوو 
 . رجبشهر  والعشرين من

 
 –حدثني : بيان المصطلحات التي يكثر ورودىا في صحيح اإلمام مسلم مثل  –د 

 .قرأت  –أخبرنا  –أخبرني  –سمعت  –حدثنا 
 

  األلفاظ مراتب ىذه: 

 .حدثنا وأخربنا أعلى درجات السماع ، و قيل معها ٝتعت ، و قيل قبلها ٝتعت _ 
 تأيت يف الدرجة الثانية من درجات السماع و التلقي : ٝتعت _ 
 تأيت يف الدرجة الثالثة للسماع و التلقي : قرأت _ 

 
 



 معاني ىذه األلفاظ 

 .غَته من الرواة من الشيخ وقد ٝتع معو  و الروايما ٝتع :حدثنا _ 
 .و الراوي وحده من الشيخ ما ٝتع :حدثٍت _ 
 .يسمع  شاىد الراويو  شيخما قرئ على ال:  أخربنا_ 
 .الشيخ على ه الراوي ما قرأ :أخربين _ 

 



  :المنهج الذي ينبغي على الطالب إتباعو في دراسة أحاديث الدعوة :  ثالثاً 
 .اً و متناً قراءة صحيحة أف يتعود الطبلب على قراءة اٟتديث سند -ٔ
يتعرؼ الطبلب على معاين األلفاظ الغريبة وذلك بالرجوع إىل معانيها يف كتب غريب  -ٕ

 .اٟتديث ، وقد استوفاىا اإلماـ النووي يف شرحو ١تسلم وىو مرجع أساسي  
 .يتعرؼ الطبلب على  ا١تنهج ا٠تاص بالدعوة يف األحاديث  -ٖ
 .الوارد يف األحاديث  الًتكيز على اٟتوار النبوي -ٗ
 .تأمل األحاديث واكتشاؼ ما فيها من عرب وعظات تفيد الدعوة وا١تدعوين  -٘
 أف يأخذ الطبلب فكرة متكاملة عن كل باب يندرج ٖتتو حديث من األحاديث ا١تقررة – ٙ
 .االىتماـ ّتانب الدعوة والدعاة يف األحاديث  – ٚ
 (. نص كبلـ الرسوؿ ) ا١تقررة ٬تب على  الطبلب حفظ متوف األحاديث  – ٛ



 :في صحيح مسلم يمان جملة من األحاديث المقررة من كتاب اإلدراسة : رابعاً 
 
  يَماِن بِِإثْمَباِت َقَدِر اللَِّو ُسْبَحانَُو ْحَساِن َوُوُجوِب اإْلِ ْساَلِم َواإْلِ يَماِن َواإْلِ بَاب بَمَياِن اإْلِ

 التَّبَمرِّي ِممَّْن َل يُمْؤِمُن بِاْلَقَدِر َوِإْغاَلِظ اْلَقْوِل ِفي َحقِِّو  َوتَمَعاَلى َوبَمَياِن الدَّلِيِل َعَلى
 

أىم ما يذكر يف الباب اختبلؼ العلماء يف اإلٯتاف واإلسبلـ ، وعمومهما ، وخصوصهما ، 
 وأف األعماؿ من اإلٯتاف أـ ال ؟ وأف اإلٯتاف يزيد وينقص أـ ال ؟ 

االستسبلـ واالنقياد ؛ فقد يكوف ا١ترء : إلسبلـ التصديق ، وأصل ا: وأصل اإلٯتاف 
مستسلما يف الظاىر ، غَت منقاد يف الباطن ، وقد يكوف صادقا يف الباطن غَت منقاد يف 

 .الظاىر 
، ف ذا ذكرا معًا يف موضع واحد افًتقا  أف اإلٯتاف واإلسبلـ ٬تتمعاف ويفًتقافوخبلصة القوؿ 

تقل عن اآلخر ، وإذا ذكر كٌل منهما وحده جاز أف يف ا١تعٌت فأصبح لكل منهما معنًا مس
والصحيح من ذلك أف يقيد الكبلـ يف ىذا ، " : قاؿ ا٠تطايب يشمل أحد٫تا معٌت اآلخر ، 

وال يطلق ؛ وذلك أف ا١تسلم قد يكوف مؤمنا يف بعض األحواؿ ، وال يكوف مؤمنا يف بعضها  
 ." س كل مسلم مؤمنا وا١تؤمن مسلم يف ٚتيع األحواؿ ؛ فكل مؤمن مسلم ولي

: مذىب ٚتاعة أىل السنة من سلف األمة وخلفها وأما مسألة زيادة ونقصاف اإلٯتاف ف ف 
ليزدادوا } : أف اإلٯتاف قوؿ وعمل يزيد وينقص ، واٟتجة على زيادتو ونقصانو قولو عز وجل 

يد اهلل الذين ويز } : ، وقولو تعاىل { وزدناىم ىدى } : ، وقولو تعاىل { إٯتانا مع إٯتاهنم 
ويزداد الذين آمنوا } : وقولو تعاىل { والذين اىتدوا زادىم } : وقولو تعاىل { اىتدوا ىدى 

: وقولو تعاىل { أيكم زادتو ىذه إٯتانا فأما الذين آمنوا فزادهتم إٯتانا } : وقولو تعاىل { إٯتانا 
 { ا وتسليما وما زادىم إال إٯتان} : وقولو تعاىل { فاخشوىم فزادىم إٯتانا } 

نقصت أعماؿ الرب نقص  ما مىت و ازداد ا١تؤمن من أعماؿ الرب كاف إٯتانو أكمل ، فكلما 
 . كماؿ اإلٯتاف ، ىذا توسط القوؿ يف اإلٯتاف 



َنْسَتْكِفي َوَما  قَاَؿ أَبُو اٟتَُْسُْتِ ُمْسِلُم ْبُن اٟتَْجَّاِج اْلُقَشَْتِيُّ َرِٛتَُو اللَُّو ِبَعْوِف اللَِّو نَػْبَتِدُئ َوإِيَّاهُ 
  تَػْوِفيُقَنا ِإالَّ بِاللَِّو َجلَّ َجبَللُوُ 

ثَػَنا وَِكيٌع َعْن َكْهَمٍس َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن بُػَرْيَدَة َعْن  (ٔ ُر ْبُن َحْرٍب َحدَّ َثٍِت أَبُو َخْيَثَمَة زَُىيػْ َحدَّ
ثَػَنا ُعبَػْيُد اللَِّو ْبُن ُمَعاذٍ  ثَػَنا   ٭َتَِْت ْبِن يَػْعَمَر ح و َحدَّ ثَػَنا َأيب َحدَّ اْلَعْنرَبِيُّ َوَىَذا َحِديثُُو َحدَّ

َثٍِت  حدثناَكْهَمٌس َعْن اْبِن بُػَرْيَدَة َعْن ٭َتَِْت ْبِن يَػْعَمَر  طَّاِب َحدَّ َعْبُد اللَِّو ْبُن ُعَمَر ْبِن ا٠تَْ
َنَما ٨َتُْن ِعْنَد َرُسوِؿ اللَّوِ  طَّاِب قَاَؿ بَػيػْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َذاَت يَػْوـٍ ِإْذ  َأيب ُعَمُر ْبُن ا٠تَْ

َنا َرُجٌل َشِديُد بَػَياِض الثػَِّياِب َشِديُد َسَواِد الشََّعِر اَل يُػَرى َعَلْيِو أَثَػُر السََّفِر َواَل  طََلَع َعَليػْ
لََّم َفَأْسَنَد رُْكَبتَػْيِو ِإىَل رُْكَبتَػْيِو َوَوَضَع  يَػْعرِفُُو ِمنَّا َأَحٌد َحىتَّ َجَلَس ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوسَ 

ْسبَلـِ فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيوِ   َكفَّْيِو َعَلى َفِخَذْيِو َوقَاَؿ يَا ٤ُتَمَُّد َأْخربْين َعْن اإْلِ
ـُ َأْف َتْشَهَد َأْف اَل إَِلَو ِإالَّ اللَُّو َوأَ  ْسبَل ًدا َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوَسلََّم اإْلِ فَّ ٤ُتَمَّ

َوتُِقيَم الصَّبَلَة َوتُػْؤيتَ الزََّكاَة َوَتُصوـَ َرَمَضاَف َوَٖتُجَّ اْلبَػْيَت ِإْف اْسَتطَْعَت إِلَْيِو َسِبيبًل قَاَؿ 
قُُو قَاَؿ َفأَ  َنا َلُو َيْسأَلُُو َوُيَصدِّ ٯتَاِف قَاَؿ َأْف تُػْؤِمَن بِاللَِّو َصَدْقَت قَاَؿ فَػَعِجبػْ ْخربْين َعْن اإْلِ

ْخربْين َوَمبَلِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َواْليَػْوـِ اآْلِخِر َوتُػْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخَْتِِه َوَشرِِّه قَاَؿ َصَدْقَت قَاَؿ َفأَ 
ْحَساِف قَاَؿ َأْف تَػْعُبَد اللََّو َكأَنََّك تَػرَاهُ  فَِ ْف ملَْ َتُكْن تَػرَاُه فَِ نَُّو يَػرَاَؾ قَاَؿ َفَأْخربْين َعْن  َعْن اإْلِ

َها بَِأْعَلَم ِمْن السَّاِئِل َقاَؿ َفَأْخربْين َعْن أََماَرهِتَا قَاَؿ َأْف تَِلَد  السَّاَعِة قَاَؿ َما اْلَمْسُئوُؿ َعنػْ
َياِف قَاَؿ مُثَّ اْنطََلَق اأْلََمُة َربػَّتَػَها َوَأْف تَػَرى اْٟتَُفاَة اْلُعرَاَة الْ  َعالََة رَِعاَء الشَّاِء يَػَتطَاَوُلوَف يف اْلبُػنػْ

ِجرْبِيُل فَػَلِبْثُت َمِليِّا مُثَّ قَاَؿ يل يَا ُعَمُر أََتْدرِي َمْن السَّاِئُل قُػْلُت اللَُّو َوَرُسولُُو أَْعَلُم قَاَؿ َفِ نَُّو 
 .أَتَاُكْم يُػَعلُِّمُكْم ِديَنُكْم 

 
 (ل يرى عليو أثر السفر : ) ولو ق

حيث أف ا١تسافر عادة يظهر عليو أثر اإلجهاد والتعب واتساخ الثياب ، ويظهر استغراهبم يف 
فهو غريب عنهم ومع ذلك ال يظهر عليو ما يظهر على ( وال يعرفو مّنا أحد ) قولو 

 .ا١تسافرين عادة 
 (ووضع كفيو على فخذيو : ) قولو 

 .واهلل أعلم. س على ىيئة ا١تتعلم وضع كفيو على فخذي نفسو وجل معناه أف الرجل الداخل



اإلسالم أن تشهد أن ل إلو إل اهلل وأن محمدا رسول اهلل : ) قولو صلى اهلل عليو وسلم 
 (إلى آخره . . . واإليمان أن تؤمن باهلل 

د اٟتسُت بن قاؿ اإلماـ أبو ٤تمفهنا يظهر ما سبق بيانو من الفرؽ بُت اإلسبلـ واإلٯتاف ، 
جعل النيب صلى اهلل عليو وسلم اإلسبلـ اٝتا ١تا :  -رٛتو اهلل  -مسعود البغوي الشافعي 

ظهر من األعماؿ ، وجعل اإلٯتاف اٝتا ١تا بطن من االعتقاد ؛ وليس ذلك ألف األعماؿ 
لكل منهما على ليست من اإلٯتاف ، والتصديق بالقلب ليس من اإلسبلـ ؛ بل ذلك تفصيل 

: يف هناية اٟتديث ، ولذلك قاؿ صلى اهلل عليو وسلم  ( الدين)  ٕتمعهما كلمةو  ،حدة 
 (ذاؾ جربيل أتاكم يعلمكم دينكم  )

  (فعجبنا لو يسألو ويصدقو : ) قولو 
سبب تعجبهم أف ىذا خبلؼ عادة السائل اٞتاىل ، إ٪تا ىذا كبلـ خبَت با١تسئوؿ عنو ، ومل 

 .النيب صلى اهلل عليو وسلم  يكن يف ذلك الوقت من يعلم ىذا غَت
اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنو : ) قولو صلى اهلل عليو وسلم 

 (يراك 
ىذا من جوامع الكلم اليت أوتيها صلى اهلل عليو وسلم ألنا لو قدرنا أف أحدنا قاـ يف عبادة 

من ا٠تضوع وا٠تشوع وحسن وىو يعاين ربو سبحانو وتعاىل مل يًتؾ شيئا ٦تا يقدر عليو 
السمت واجتماعو بظاىره وباطنو على االعتناء بتتميمها على أحسن وجوىها إال أتى بو 

اعبد اهلل يف ٚتيع أحوالك كعبادتك يف حاؿ العياف ف ف التتميم : فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم 
يو فبل يقدـ العبد ا١تذكور يف حاؿ العياف إ٪تا كاف لعلم العبد باطبلع اهلل سبحانو وتعاىل عل

على تقصَت يف ىذا اٟتاؿ لبلطبلع عليو وىذا ا١تعٌت موجود مع عدـ رؤية العبد فينبغي أف 
يعمل ٔتقتضاه فمقصود الكبلـ اٟتث على اإلخبلص يف العبادة ومراقبة العبد ربو تبارؾ 

ٟتُت وقد ندب أىل اٟتقائق إىل ٣تالسة الصا. وتعاىل يف إ٘تاـ ا٠تشوع وا٠تضوع وغَت ذلك 
ليكوف ذلك مانعا من تلبسو بشيء من النقائص احًتاما ٢تم واستحياء منهم فكيف ٔتن ال 

 ! ! .يزاؿ اهلل تعاىل مطلعا عليو يف سره وعبلنيتو ؟ 
وىذا اٟتديث قد اشتمل على شرح ٚتيع وظائف العبادات : قاؿ القاضي عياض رٛتو اهلل 

ارح وإخبلص السرائر والتحفظ من آفات الظاىرة والباطنة من عقود اإلٯتاف وأعماؿ اٞتو 



وعلى ىذا اٟتديث : األعماؿ حىت إف علـو الشريعة كلها راجعة إليو ومتشبعة منو قاؿ 
وأقسامو الثبلثة ألفنا كتابنا الذي ٝتيناه با١تقاصد اٟتساف فيما يلـز اإلنساف إذ ال يشذ شيء 

 .واهلل أعلم . قسامو الثبلثة من الواجبات والسنن والرغائب واحملظورات وا١تكروىات عن أ
 (ما المسئول عنها بأعلم من السائل : ) قولو صلى اهلل عليو وسلم 

ال أعلم ، وأف ذلك : فيو أنو ينبغي للعامل وا١تفيت وغَت٫تا إذا سئل عما ال يعلم أف يقوؿ 
وقد بسطت ىذا بدالئلو وشواىده . ينقصو بل يستدؿ بو على ورعو وتقواه ووفور علمو  ال
ما يتعلق بو يف مقدمة شرح ا١تهذب ا١تشتملة على أنواع من ا٠تَت ال بد لطالب العلم من و 

 .معرفة مثلها وإدامة النظر فيو واهلل أعلم 
 (ىا  فأخبرني عن أمارات: ) قولو 

 .ىي العبلمة _بفتح ا٢تمزة  _األمارة 
 (أن تلد األمة ربتها : ) قولو صلى اهلل عليو وسلم 

سيدىا ومالكها وسيدهتا :  ومعٌت رهبا وربتهارهبا على التذكَت ، : رى ويف الرواية األخ
قاؿ األكثروف من العلماء ىو إخبار عن كثرة السراري وأوالدىن ؛ ف ف ولدىا من ، ومالكتها 

سيدىا ٔتنزلة سيدىا ؛ ألف ماؿ اإلنساف صائر إىل ولده ، وقد يتصرؼ فيو يف اٟتاؿ تصرؼ 
 . و لو باإلذف ، وإما ٔتا يعلمو بقرينة اٟتاؿ أو عرؼ االستعماؿ ا١تالكُت ، إما بتصريح أبي

وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في : ) قولو صلى اهلل عليو وسلم 
 (البنيان 

فهم الفقراء ، والعائل الفقَت ، والعيلة الفقر ، وعاؿ الرجل يعيل عيلة أي افتقر ( العالة ) أما 
بضم الراء وزيادة ا٢تاء ببل مد ومعناه أف ( رعاة ) الراء وبا١تد ، ويقاؿ فيهم  والرعاء بكسر

، أىل البادية وأشباىهم من أىل اٟتاجة والفاقة تبسط ٢تم الدنيا حىت يتباىوف يف البنياف 
 .أعلم  واهلل

 ( اً فلبث مليّ ) قولو 
 . لبث وقتا طويبل أي 

 (يعلمكم دينكم  ىذا جبريل أتاكم) قولو صلى اهلل عليو وسلم 
 . فيو أف اإلٯتاف واإلسبلـ واإلحساف تسمى كلها ديناً 



من العلـو وا١تعارؼ واآلداب واللطائف  واعلم أف ىذا اٟتديث ٬تمع أنواعاً : " قاؿ النووي 
بل ىو أصل اإلسبلـ كما حكيناه عن القاضي عياض ، وقد تقدـ يف ضمن الكبلـ فيو ٚتل 

وائده أف فيو أنو ينبغي ١تن حضر ٣تلس العامل إذا علم بأىل من فوائده و٦تا مل نذكره من ف
. اجمللس حاجة ، إىل مسألة ال يسألوف عنها أف يسأؿ ىو عنها ليحصل اٞتواب للجميع 

كن من سؤالو غَت ىائب وال منقبض وفيو أنو ينبغي للعامل أف يرفق بالسائل ويدنيو منو ، ليتم
 ." واهلل أعلم ، للسائل أف يرفق يف سؤالو  وأنو ينبغي

 
  :ما يستفاد من األحاديث دعوياً 

 .على تعليم من يرغب يف االستزادة من العلم  حرص النيب  (ٔ

 .فائدة أسلوب السؤاؿ واٞتواب يف التعليم  (ٕ

 .أ٫تية الرفق يف التعليم و دوره يف تشجيع ا١تتعلم على التلقي واالستجابة  (ٖ

 .يف حاؿ سؤالو  ضرورة أف يتأدب ا١تتعلم مع العامل أو الداعية (ٗ



  َيَماِن الَِّذي يُْدَخُل ِبِو اْلَجنََّة َوَأنَّ َمْن َتَمسََّك ِبَما أُِمَر ِبِو َدَخَل اْلَجنَّة  بَاب بَمَياِن اإْلِ

ثَػَنا مُ  (ٕ ثَػَنا َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَف َحدَّ ثَػَنا َأيب َحدَّ ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّو ْبِن ٪ُتََْتٍ َحدَّ وَسى ْبُن َحدَّ
َثٍِت أَبُو أَيُّوَب َأفَّ أَْعرَابِيِّا َعَرَض لَِرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوُىوَ   يف َسَفٍر طَْلَحَة قَاَؿ َحدَّ

 ٔتَا يُػَقرُِّبٍِت ِمْن اْٞتَنَِّة َوَما َفَأَخَذ ِٓتِطَاـِ نَاقَِتِو َأْو ِبزَِماِمَها مُثَّ قَاَؿ يَا َرُسوَؿ اللَِّو َأْو يَا ٤ُتَمَُّد َأْخربْين 
 َلَقْد ُوفَِّق يُػَباِعُدين ِمْن النَّاِر قَاَؿ َفَكفَّ النَّيبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم مُثَّ َنظََر يف َأْصَحاِبِو مُثَّ قَاؿَ 

َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم تَػْعُبُد اللََّو اَل ُتْشرُِؾ  َأْو َلَقْد ُىِدَي قَاَؿ َكْيَف قُػْلَت قَاَؿ َفَأَعاَد فَػَقاَؿ النَّيبُّ 
 .دَْع النَّاَقَة ، ِبِو َشْيًئا َوتُِقيُم الصَّبَلَة َوتُػْؤيت الزََّكاَة َوَتِصُل الرَِّحَم 

 :ْيِو َوَسلََّم ى اللَُّو َعلَ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّ األعرايب َلمَّا أَْدبَػَر ويف رواية عند مسلم أيضًا أنو 
 ( . َ٘تَسََّك ٔتَا أُِمَر ِبِو َدَخَل اْٞتَنَّةَ  فْ إ )
 

 ( أن أعرابياً ) قولو 
 البدوي الذي يسكن البادية _ بفتح ا٢تمزة  _األعرايب 

 ( َعَرَض ِلَرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوُىَو ِفي َسَفرٍ )قولو 
 أي استوقفو يف أثناء سَته

 ( بخطام ناقتو أو بزمامها ) قولو 
ىو الذي ٮتطم بو البعَت وىو أف يؤخذ حبل من ليف أو شعر ، _ بكسر ا٠تاء _ ا٠تطاـ 

 كاٟتلقة مث يقلد البعَت فيجعل يف إحدى طرفيو حلقة يسلك فيها الطرؼ اآلخر حىت يصَت
 " على ٥تطمو  مث يثٌت

بل ما يشد بو رؤوسها الزماـ لئل يلوق  ، البعَتنف أ٬تعل يف  فهو ما_ الزاي بكر _ والزماـ 
 ذ.من حبل أو سَت لتقاد بو 

 ( َفَكفَّ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ثُمَّ َنَظَر ِفي َأْصَحاِبوِ ) قولو 
كفَّ أي توقف ، ونظُر النيب صلى اهلل عليو وسلم إىل أصحابو إ٪تا ىو من باب لفت 

 .األعرايب فيما يبدو  انتباىهم إىل أ٫تية سؤاؿ
 (قَاَل َلَقْد ُوفَِّق َأْو لََقْد ُىِدَي )قولو 



إعجاب النيب صلى اهلل عليو وسلم بسؤاؿ األعرايب حيث أشار إىل أنو قد وفِّق يف وىذا يؤكد 
 .سؤالو 
 ( قَاَل فََأَعادَ ؟ ، قَاَل َكْيَف قُمْلَت ) قولو 

ؤاؿ على مسامع الناس أل٫تية السؤاؿ حىت طلب منو النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يعيد الس
 .يتأكد من ٝتاع اٞتميع لو ويتحقق االىتماـ باإلجابة أيضاً 

 ( . َتَمسََّك ِبَما أُِمَر ِبِو َدَخَل اْلَجنَّةَ  نْ إ )قولو 
يعٍت إف التـز ما أمره النيب صلى اهلل عليو وسلم بو كاف من أىل اٞتنة ، فقد أمره بعبادة اهلل 

الفرائض واإلحساف إىل أىل رٛتو ، وىي إشارة إىل الواجبات وترؾ ا١تنكرات   وحده وأداء
 .كلها 

 
 : ما يستفاد من األحاديث دعوياً 

 .ضرورة أف يهتم ا١ترء ٔتا فيو صبلح أمر آخرتو  (ٔ

فائدة أسلوب جذب انتباه السامعُت إىل أ٫تية ا١توضوع الذي سيتناولو الداعية كما فعل  (ٕ
( لقد وّفق أو لقد ىدي: )عرايب فسكت ونظر يف أصحابو مث قاؿ حينما سألو األ النيب 

 .لئلشارة إىل أ٫تية سؤالو 

على أ٫تية سؤاؿ األعرايب حينما طلب منو إعادة السؤاؿ ٦تا أتاح ١تن  أّكد النيب  (ٖ
 .فاتو السؤاؿ أنو يسمعو أيضاً ، مع التأكيد على أ٫تية اإلجابة 

 



   ِيَماِن ب يِن َوالدَُّعاِء بَاب اأْلَْمِر بِاإْلِ اللَِّو تَمَعاَلى َوَرُسوِلِو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوَشَراِئِع الدِّ
ُلْغوُ   ِإلَْيِو َوالسَُّؤاِل َعْنُو َوِحْفِظِو َوتَمْبِليِغِو َمْن َلْم يَمبمْ

ثَػَنا َٛتَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن َأيب َٚتْرَةَ ( ٖ ثَػَنا َخَلُف ْبُن ِىَشاـٍ َحدَّ قَاَؿ ٝتَِْعُت اْبَن َعبَّاٍس ح و  َحدَّ
ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن ٭َتَِْت َواللَّْفُظ َلُو َأْخبَػَرنَا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد َعْن َأيب َٚتَْرَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَ  ـَ َوْفُد َحدَّ اَؿ َقِد

اُلوا يَا َرُسوَؿ اللَِّو إِنَّا َىَذا اٟتَْيَّ ِمْن َربِيَعَة َعْبِد اْلَقْيِس َعَلى َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم فَػقَ 
َنَك ُكفَّاُر ُمَضَر َفبَل ٩َتُْلُص ِإلَْيَك ِإالَّ يف َشْهِر اٟتَْرَاـِ َفُمْرنَا بَِأْمٍر نػَ  نَػَنا َوبَػيػْ ْعَمُل ِبِو َوَقْد َحاَلْت بَػيػْ

ٯتَاِف بِاللَِّو مُثَّ َفسََّرَىا ٢َتُْم فَػَقاَؿ َوَنْدُعو إِلَْيِو َمْن َورَاَءنَا قَاَؿ آُمرُُكْم بِأَ  ْرَبٍع َوأَنْػَهاُكْم َعْن أَْرَبٍع اإْلِ
تُػَؤدُّوا ُٜتَُس  َشَهاَدِة َأْف اَل إَِلَو ِإالَّ اللَُّو َوَأفَّ ٤ُتَمًَّدا َرُسوُؿ اللَِّو َوِإَقاـِ الصَّبَلِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َوَأفْ 

اُكْم َعْن الدُّبَّاِء َواْٟتَْنَتِم َوالنَِّقَِت َواْلُمَقَتَِّ زَاَد َخَلٌف يف رَِوايَِتِو َشَهاَدِة َأْف اَل إِلََو َغِنْمُتْم َوأَنْػهَ  َما
 اللَُّو َوَعَقَد َواِحَدةً  ِإالَّ 
 

 (قدم وفد عبد القيس على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : ) قولو 
واحدىم ؛ العظماء يف ا١تهمات ب االلتقاءدموىم يف اٞتماعة ا١تختارة من القـو ليتقىم الوفد 
ووفد عبد القيس ىؤالء تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل ، وافد 

وكاف سبب وفودىم أف منقذ  ، العصرياألشج  يرأسهم عليو وسلم ، وكانوا أربعة عشر راكباً 
ثرب يف اٞتاىلية ، فشخص إىل يثرب بن حياف أحد بٍت غنم بن وديعة كاف متجره إىل ي

فبينا منقذ بن حياف قاعد إذ  ،ٔتبلحف و٘تر من ىجر بعد ىجرة النيب صلى اهلل عليو وسلم 
أمنقذ : " مر بو النيب صلى اهلل عليو وسلم فنهض منقذ إليو فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم 

 رجل يسميهم ألٝتائهم  مث سألو عن أشرافهم رجل" بن حياف كيف ٚتيع ىيئتك وقومك ؟ ا
فكتب النيب صلى اهلل عليو وسلم ، فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاٖتة واقرأ باسم ربك مث رحل 

، مث اطلعت عليو امرأتو وىي بنت  فذىب بو وكتمو أياماً  معو إىل ٚتاعة عبد القيس كتاباً 
و ألثر كاف يف وجهو ا١تنذر بن عائذ وا١تنذر ىو األشج ٝتاه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ب

: ، وكاف منقذ رضي اهلل عنو يصلي ويقرأ ، فنكرت امرأتو ذلك فذكرتو ألبيها ا١تنذر فقالت 
إنو يغسل أطرافو ، ويستقبل اٞتهة تعٍت القبلة ، فيحٍت : أنكرت بعلي منذ قدـ من يثرب 



إلسبلـ يف ظهره مرة ويضع جبينو مرة ، ذلك ديدنو منذ قدـ ، فتبلقيا فتجاريا ذلك فوقع ا
مث ثار األشج إىل قومو عصر و٤تارب بكتاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، فقرأه . قلبو 

عليهم ، فوقع اإلسبلـ يف قلوهبم ، وأٚتعوا على السَت إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، 
اكم وفد أت : "فسار الوفد ، فلما دنوا من ا١تدينة قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ٞتلسائو 

عبد القيس خَت أىل ا١تشرؽ وفيهم األشج العصري غَت ناكثُت وال مبدلُت وال مرتابُت إذ مل 
 " .يسلم قـو حىت وتروا 

 (إنا ىذا الحي من ربيعة :) قولهم 
اٟتي اسم ١تنزؿ : وأما معٌت اٟتي فقاؿ صاحب ا١تطالع  ،معناه إنا ىذا اٟتي حي من ربيعة 

 .بو ألف بعضهم ٭تيا ببعض  القبيلة ، مث ٝتيت القبيلة
 (وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر : ) قولهم 

 .سببو أف كفار مضر كانوا بينهم وبُت ا١تدينة ، فبل ٯتكنهم الوصوؿ إىل ا١تدينة إال عليهم 
 (ول نخلص إليك إل في شهر الحرام : ) قولهم 

من أعدائنا  أنا ال نقدر على الوصوؿ إليك خوفاً : مهم نصل ، ومعٌت كبل: معٌت ٩تلص 
الكفار إال يف الشهر اٟتراـ ، ف هنم ال يتعرضوف لنا ، كما كانت عادة العرب من تعظيم 

ذو القعدة ، وذو اٟتجة ، : واألشهر اٟتـر ىي  ،األشهر اٟتراـ ، وامتناعهم من القتاؿ فيها 
 . واحملـر ، ورجب 

اإليمان باهلل ، ثم : آمركم بأربع ، وأنهاكم عن أربع : ) سلم قولو صلى اهلل عليو و 
رسول اهلل وإقام الصالة ، وإيتاء  شهادة أن ل إلو إل اهلل وأن محمداً : فسرىا لهم فقال 

 (الزكاة ، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم 
أسلوب فهو أسلوب يُعرؼ ب( آمركم بأربع ، وأهناكم عن أربع ) يف بداية الكبلـ  أما قولو 

اإلٚتاؿ قبل التفصيل حيث يذكر ا١تتكلم عدد األشياء اليت سيذكرىا مث يفصل يف بياهنا 
 .ذلك  بعد

فهذا موافق ٟتديث بٍت ىي اإلٯتاف ، الشهادتُت والصبلة والزكاة والصـو أخرب ىنا بأف 
اإلسبلـ على ٜتس ولتفسَت اإلسبلـ ٓتمس يف حديث جربيل صلى اهلل عليو وسلم وقد 

وقد قيل إ٪تا  ،وأف اإلسبلـ واإلٯتاف ٬تتمعاف ويفًتقاف  يسمى إٯتاناً  ما يسمى إسبلماً  سبق أف



، وقد ذكر الغنائم ألهنم كانوا أىل مل يذكر اٟتج يف ىذا اٟتديث لكونو مل يكن نزؿ فرضو 
 .حرب فاحتاجوا إىل تعليمهم ٔتا ينبغي عليهم يف شأف الغنائم 

وفي ( وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير  : )وأما قولو صلى اهلل عليو وسلم 
 .بدل المقير( المزفت  : )رواية 

 ىو القرع اليابس أي الوعاء منو ( _ بضم الداؿ وبا١تد _ الدباء )  
ْتاء مهملة مفتوحة مث نوف ساكنة مث تاء مثناة من فوؽ مفتوحة مث ميم الواحدة _ اٟتنتم )  

، وقيل لوهنا أٛتر ؛ كانت  أهنا جرار خضر: ألقواؿ وأقواىا أصح او فاختلف فيها  (  حنتمة
 . كاف ناس ينتبذوف فيها يضاىوف بو ا٠تمر: تستعمل لوضع ا٠تمر هبا ، وقيل 

 ( _ فبالنوف ا١تفتوحة والقاؼ_  النقَت) وأما 
 :وقيل . فهو ا١تزفت وىو ا١تطلي بالقار وىو الزفت  (_  فبفتح القاؼ والياء_  ا١تقَت) وأما 

: والصحيح األوؿ فقد صح عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنو قاؿ . الزفت نوع من القار 
 .ا١تزفت ىو ا١تقَت 

وأما معٌت النهي عن ىذه األربع فهو أنو هنى عن االنتباذ فيها وىو أف ٬تعل يف ا١تاء حبات 
و اإلسكار وإ٪تا خصت ىذه بالنهي ألنو يسرع إلي ،من ٘تر أو زبيب أو ٨تو٫تا ليحلو ويشرب 

بو بعد ويبطل ماليتو فنهى عنو ١تا فيو من إتبلؼ ا١تاؿ وألنو رٔتا شر  ٧تساً  فيها فيصَت حراماً 
مث إف ىذا النهي كاف يف أوؿ األمر مث نسخ ْتديث بريدة ، إسكاره من مل يطلع عليو 

ألسقية كنت هنيتكم عن االنتباذ إال يف ا: " اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ  رضي
 . رواه مسلم يف الصحيح " . فانتبذوا يف كل وعاء وال تشربوا مسكرا 

 

 :ما يستفاد من الحديث دعوياً 
 .أ٫تية أف ٭ترص اإلنساف على طلب العلم ومن مث تعليمو لآلخرين  (ٔ

 .ستجابة لبل اؿ يف شد انتباه السامع وهتيئتو نفسياً فعّ  اإلٚتاؿ قبل التفصيل أثرسلوب أل (ٕ

 .ودات بعد إٚتا٢تا ييسر على ا١تتلقي حفظها واستذكارىا فيما بعد إيضاح ا١تعد (ٖ

علػػى ا١تعلػػم أو الداعيػػة أف يراعػػي حػػاؿ السػػائل أو ا١تػػتعلم فيعلمػػو مػػا ٭تتػػاج إليػػو كمػػا فعػػل  (ٗ
مػع أولئػك القػـو حػُت عّلمهػم مػا ٬تػب علػيهم يف شػأف الغنػائم ألهنػم كػانوا أىػل  النػيب 

 .ب فاحتاجوا إىل معرفة أحكامها حر 



ْساَلمِ  (٘   بَاب الدَُّعاِء ِإَلى الشََّهاَدتَمْيِن َوَشَراِئِع اإْلِ
يًعا َعْن وَِكيٍع قَاَؿ أَبُو بَ ( ٗ ثَػَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشْيَبَة َوأَبُو ُكَرْيٍب َوِإْسَحُق ْبُن ِإبْػرَاِىيَم ٚتَِ ْكٍر َحدَّ

ثَػَنا وَِكيٌع َعْن زََكرِيَّاَء ْبِن ِإْسَحَق قَاَؿ  َثٍِت ٭َتَِْت ْبُن َعْبِد اللَِّو ْبِن َصْيِفيٍّ َعْن َأيب َمْعَبٍد َعْن َحدَّ َحدَّ
َا قَاَؿ وَِكيٌع َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأفَّ ُمَعاًذا قَاَؿ بػَ  َعَثٍِت اْبِن َعبَّاٍس َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَؿ أَبُو َبْكٍر ُرٔتَّ

لََّم قَاَؿ ِإنََّك تَْأيت قَػْوًما ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب فَاْدُعُهْم ِإىَل َشَهاَدِة َأْف َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوسَ 
تَػَرَض َعلَ  ْيِهْم َٜتَْس اَل إَِلَو ِإالَّ اللَُّو َوَأينِّ َرُسوُؿ اللَِّو فَِ ْف ُىْم َأطَاُعوا ِلَذِلَك َفَأْعِلْمُهْم َأفَّ اللََّو افػْ

تَػَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة تُػْؤَخُذ  َصَلَواٍت يف ُكلِّ يَػْوـٍ  َلٍة َفِ ْف ُىْم َأطَاُعوا ِلَذِلَك َفَأْعِلْمُهْم َأفَّ اللََّو افػْ َولَيػْ
وـِ َدْعَوَة اْلَمْظلُ  ِمْن أَْغِنَياِئِهْم فَػتُػَردُّ يف فُػَقرَاِئِهْم فَِ ْف ُىْم َأطَاُعوا ِلَذِلَك فَِ يَّاَؾ وََكرَاِئَم أَْمَوا٢تِِْم َواتَّقِ 

نَػَها َوبَػُْتَ اللَِّو ِحَجاٌب   .فَِ نَُّو لَْيَس بَػيػْ
 

إنك تأتي قوما من أىل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن : ) قولو صلى اهلل عليو وسلم 
فإن ىم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل تعالى افترض . إلو إل اهلل ، وأني رسول اهلل  ل

م أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل افترض فإن ى. عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة 
فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم . عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم 

 (أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنو ليس بينها وبين اهلل حجاب 
 أنو ال ٭تكم ب سبلـو  ،أف السنة أف الكفار يدعوف إىل التوحيد قبل القتاؿ  يستفاد من ذلك

وفيو بياف  ،أف الصلوات ا٠تمس ٕتب يف كل يـو وليلة و إال بالنطق بالشهادتُت ،  الكافر
عظم ٖترمي الظلم ، وأف اإلماـ ينبغي أف يعظ والتو ، ويأمرىم بتقوى اهلل تعاىل ، ويبالغ يف 

وفيو أنو ٭تـر على الساعي أخذ كرائم ا١تاؿ يف أداء  ،هنيهم عن الظلم ، ويعرفهم قبح عاقبتو 
وفيو أف الزكاة ال تدفع إىل   ،الزكاة بل يأخذ الوسط ، و٭تـر على رب ا١تاؿ إخراج شر ا١تاؿ 

اهلل عليو  صلى، كما يستفاد من قولو كافر ، وال تدفع أيضا إىل غٍت من نصيب الفقراء 
يف الدعوة إىل بدأ باألىم فاألىم ال" ف ف ىم أطاعوا لذلك فأعلمهم أف عليهم : "  وسلم

 .أال تراه بدأ صلى اهلل عليو وسلم بالصبلة قبل الزكاة  اإلسبلـ ،
 
 



 :ما يستفاد من الحديث دعوياً 
إىل معاذ بن جبل  أ٫تية الدعوة إىل اإلسبلـ والًتغيب يف اعتناقو ولذلك بعث النيب  (ٔ

 .اليمن حىت يدعو أىلها إىل اإلسبلـ 

معاذًا أف يبدأ  النيب ضرورة أف يراعي الداعية أو ا١تعلم حاؿ من يدعوىم مثلما أمر  (ٕ
 .بدعوهتم إىل الشهادتُت مث بقية فرائض اإلسبلـ باعتبارىم أىل الكتاب 

 .أنو ينبغي على ويل األمر أف يعظ الناس ويذكرىم بتقوى اهلل و٭تذرىم من معصيتو  (ٖ

 .أف ٬تدر البدء باألىم فاألىم يف الدعوة إىل اهلل   (ٗ



  ِلِيِل َعَلى ِصحَِّة ِإْساَلم َمْن َحَضَرُه اْلَمْوُت َما َلْم َيْشَرْع ِفي النمَّْزِع َوُىَو  بَاب الدَّ
لِيِل َعَلى َأنَّ َمْن َماَت َعَلى الشِّْرِك  اْلَغْرَغَرُة َوَنْسِخ َجَواِز اِلْسِتْغَفاِر لِْلُمْشرِِكيَن َوالدَّ

 . َساِئلِ فَمُهَو ِفي َأْصَحاِب اْلَجِحيِم َوَل يُمْنِقُذُه ِمْن َذِلَك َشْيٌء ِمْن اْلوَ 
َثٍِت َحْرَمَلُة ْبُن ٭َتَِْت التُِّجييبُّ َأْخبَػَرنَا َعْبُد اللَِّو ْبُن َوْىٍب قَاَؿ َأْخبَػَرين يُوُنُس َعْن اْبِن  (٘ َحدَّ

ُه ِشَهاٍب قَاَؿ َأْخبَػَرين َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َعْن أَبِيِو قَاَؿ َلمَّا َحَضَرْت أَبَا طَاِلٍب اْلَوفَاُة َجاءَ 
ْلُمِغَتَِة فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم فَػَوَجَد ِعْنَدُه أَبَا َجْهٍل َوَعْبَد اللَِّو ْبَن َأيب أَُميََّة ْبِن ا

َلَك هِبَا ِعْنَد اللَِّو فَػَقاَؿ  َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَا َعمِّ ُقْل اَل إَِلَو ِإالَّ اللَُّو َكِلَمًة َأْشَهدُ 
 َرُسوُؿ أَبُو َجْهٍل َوَعْبُد اللَِّو ْبُن َأيب أَُميََّة يَا أَبَا طَاِلٍب أَتَػْرَغُب َعْن ِملَِّة َعْبِد اْلُمطَِّلِب فَػَلْم يَػَزؿْ 

ْلَمَقاَلَة َحىتَّ قَاَؿ أَبُو طَاِلٍب آِخَر َما  اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَػْعِرُضَها َعَلْيِو َويُِعيُد َلُو تِْلَك ا
ى اللَُّو َكلََّمُهْم ُىَو َعَلى ِملَِّة َعْبِد اْلُمطَِّلِب َوَأََب َأْف يَػُقوَؿ اَل إَِلَو ِإالَّ اللَُّو فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّ 

َو َعْنَك َفأَنْػَزَؿ اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ َما َكاَف لِلنَّيبِّ َوالَِّذيَن َعَلْيِو َوَسلََّم أََما َواللَِّو أَلَْستَػْغِفَرفَّ َلَك َما ملَْ أُنْ 
َ ٢َتُْم أَنػَُّهْم َأْصَحابُ   اٞتَِْحيِم آَمُنوا َأْف َيْستَػْغِفُروا لِْلُمْشرِِكَُت َوَلْو َكانُوا أُويل قُػْرََب ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػُتَّ

اِلٍب فَػَقاَؿ لَِرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِإنََّك اَل تَػْهِدي َمْن َوأَنْػَزَؿ اللَُّو تَػَعاىَل يف َأيب طَ 
 . َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّو يَػْهِدي َمْن َيَشاُء َوُىَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن 

 
 (لما حضرت أبا طالب الوفاة : ) وأما قولو 

قبل ا١تعاينة والنزع ، ولو كاف يف حاؿ ا١تعاينة  فا١تراد قربت وفاتو وحضرت دالئلها وذلك
وليست التوبة للذين يعملوف السيئات حىت إذا } : والنزع ١تا نفعو اإلٯتاف ، ولقوؿ اهلل تعاىل 

ويدؿ على أنو قبل ا١تعاينة ٤تاورتو للنيب ، { حضر أحدىم ا١توت قاؿ إين تبت اآلف 
 .اهلل عليو وسلم ومع كفار قريش  صلى

 (يعرضها عليو ويعيد لو تلك المقالفلم يزل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم :)ووأما قول
أي مل يزؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم يعرض على أيب طالب أف يؤمن باهلل ، ومل يزؿ 

 .مقالتو بالرفض لذلك يعيد لو أبوطالب 
 (واهلل ألستغفرن لك  اأم: ) وأما قولو صلى اهلل عليو وسلم 



لف من غَت استحبلؼ وكاف اٟتلف ىنا لتوكيد العـز على االستغفار وتطييبا فيو جواز اٟتف
مات : قاؿ ابن فارس . وكانت وفاة أيب طالب ٔتكة قبل ا٢تجرة بقليل . لنفس أيب طالب 

بعوف سنة وٙتانية أشهر وأحد عشر يوما ر أبو طالب ولرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم تسع وأ
 . رضي اهلل عنها بعد موت أيب طالب بثبلثة أياـ ، وتوفيت خد٬تة أـ ا١تؤمنُت

 { ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين } : وأما قول اهلل تعالى 
 معناه ما ينبغي ٢تم : فقاؿ ا١تفسروف وأىل ا١تعاين 

إنك ل تهدي من أحببت ولكن اهلل يهدي من يشاء وىو أعلم } : وأما قولو عز وجل 
 {بالمهتدين 

وىي عامة ف نو ال يهدي وال يضل إال اهلل  ،فقد أٚتع ا١تفسروف على أهنا نزلت يف أيب طالب 
يكوف على وجهُت أحد٫تا معناه { من أحببت } : قولو تعاىل : قاؿ الفراء وغَته ، تعاىل 

 .والثاين من أحببت أف يهتدي ، من أحببتو لقرابتو 
 

 :ما يستفاد من الحديث دعوياً 
على تبليغ الدعوة والذي يظهر جليًا يف حرصو على دعوة عمو إىل  حرص النيب  (ٔ

 .اإلسبلـ إىل آخر ٟتظة يف حياتو 

 .الصرب وعدـ اليأس من أىم صفات الداعية اليت ينبغي لو التحلي هبا  (ٕ

ا٢تداية من اهلل وحده ولذلك على الداعية أف يبذؿ جهده يف الدعوة إىل اهلل وال ينتظر  (ٖ
 .النتيجة 



  َّلِيِل َعَلى َأنَّ َمْن َماَت َعَلى التمَّْوِحيِد َدَخَل اْلَجنََّة َقْطًعابَاب الد  
 موحداً  واعلم أف مذىب أىل السنة وما عليو أىل اٟتق من السلف وا٠تلف أف من مات

من ا١تعاصي كالصغَت ، واجملنوف والذي  ف ف كاف سا١تاً  ،دخل اٞتنة قطعا على كل حاؿ 
ئب توبة صحيحة من الشرؾ أو غَته من ا١تعاصي إذا مل ٭تدث اتصل جنونو بالبلوغ ، والتا

معصية بعد توبتو ، وا١توفق الذي مل يبتل ٔتعصية أصبل ، فكل ىذا الصنف يدخلوف اٞتنة ، 
والصحيح أف . وال يدخلوف النار أصبل ، لكنهم يردوهنا على ا٠تبلؼ ا١تعروؼ يف الورود 

أعاذنا اهلل منها ومن سائر . ى ظهر جهنم ا١تراد بو ا١ترور على الصراط وىو منصوب عل
 .ا١تكروه 

ف ف شاء عفا : وأما من كانت لو معصية كبَتة ومات من غَت توبة فهو يف مشيئة اهلل تعاىل 
عنو وأدخلو اٞتنة أوال وجعلو كالقسم األوؿ ، وإف شاء عذبو القدر الذي يريده سبحانو 

د مات على التوحيد ولو عمل من ا١تعاصي ما وتعاىل ، مث يدخلو اٞتنة فبل ٮتلد يف النار أح
 .كما أنو ال يدخل اٞتنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعماؿ الرب ما عمل . عمل 

 
ثَػَنا أََنُس ْبُن َماِلٍك َعْن مُ  (ٙ ثَػَنا قَػَتاَدُة َحدَّ ـٌ َحدَّ ثَػَنا ٫َتَّا ثَػَنا َىدَّاُب ْبُن َخاِلٍد اأْلَْزِديُّ َحدَّ َعاِذ َحدَّ
َنُو ِإالَّ ُمْؤِخرَُة الرَّْحلِ  ْبنِ  فَػَقاَؿ  َجَبٍل قَاَؿ ُكْنُت رِْدَؼ النَّيبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم لَْيَس بَػْيٍِت َوبَػيػْ

َبٍل يَا ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل قُػْلُت لَبػَّْيَك َرُسوَؿ اللَِّو َوَسْعَدْيَك مُثَّ َساَر َساَعًة مُثَّ قَاَؿ يَا ُمَعاَذ ْبَن جَ 
 قُػْلُت لَبػَّْيَك َرُسوَؿ اللَِّو َوَسْعَدْيَك مُثَّ َساَر َساَعًة مُثَّ قَاَؿ يَا ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل قُػْلُت لَبػَّْيَك َرُسوؿَ 

ِ فَّ اللَِّو َوَسْعَدْيَك قَاَؿ َىْل َتْدرِي َما َحقُّ اللَِّو َعَلى اْلِعَباِد قَاَؿ قُػْلُت اللَُّو َوَرُسولُُو أَْعَلُم قَاَؿ فَ 
ٍل قُػْلُت َحقَّ اللَِّو َعَلى اْلِعَباِد َأْف يَػْعُبُدوُه َواَل ُيْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا مُثَّ َساَر َساَعًة قَاَؿ يَا ُمَعاَذ ْبَن َجبَ 

قَاَؿ قُػْلُت  لَبػَّْيَك َرُسوَؿ اللَِّو َوَسْعَدْيَك قَاَؿ َىْل َتْدرِي َما َحقُّ اْلِعَباِد َعَلى اللَِّو ِإَذا فَػَعُلوا َذِلكَ 
بَػُهمْ    اللَُّو َوَرُسولُُو أَْعَلُم قَاَؿ َأْف اَل يُػَعذِّ

 
بيني وبينو إل مؤخرة الرحل كنت ردف رسول صلى اهلل عليو وسلم ليس : ) قولو 
: ثم سار ساعة ثم قال . لبيك يا رسول اهلل وسعديك : يا معاذ بن جبل قلت : فقال



يا معاذ : ثم سار ساعة ثم قال . هلل وسعديك لبيك يا رسول ا: معاذ بن جبل قلت  يا
 (لبيك يا رسول اهلل وسعديك إلى آخر الحديث : قلت . بن جبل ا

الردؼ والرديف ىو الراكب خلف ( _ فهو بكسر الراء وإسكاف الداؿ _ ؼ دْ رِ : ) أما قولو 
 .الراكب 

أوقع يف نفس  و ليكوفأراد ا١تبالغة يف شدة قرب( ليس بيٍت وبينو إال مؤخرة الرحل : ) قولو 
 .سامعو لكونو أضبط

لبيك واألظهر أف معناىا إجابة لك بعد  ىناؾ عدة أقواؿ يف معٌت( لبيك وسعديك ) وقولو 
وقيل  ،أنا مقيم على طاعتك : وقيل  ،معناه قربا منك وطاعة لك : وقيل  ،إجابة للتأكيد 

وأما تكريره  ،ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة  ومعٌت سعديك أي ،غَت ذلك 
اهلل عليو وسلم نداء معاذ رضي اهلل عنو فلتأكيد االىتماـ ٔتا ٮتربه ، وليكمل تنبو معاذ  صلى

وقد ثبت يف الصحيح أنو صلى اهلل عليو وسلم كاف إذا تكلم بكلمة أعادىا ، فيما يسمعو 
 .واهلل أعلم . ثبلثا ٢تذا ا١تعٌت 

اهلل على العباد ؟ وىل تدري ما حق  ىل تدري ما حق: ) قولو صلى اهلل عليو وسلم 
 (العباد على اهلل تعالى 

وحق العباد على اهلل ، عليهم  فحق اهلل تعاىل على العباد معناه ما يستحقو عليهم متحتماً 
إ٪تا قاؿ حقهم على اهلل تعاىل على جهة ا١تقابلة :  ، وقيلتعاىل معناه أنو متحقق ال ٤تالة 
قك واجب علي أي متأكد ن ٨تو قوؿ الرجل لصاحبو حٟتقو عليهم ، و٬توز أف يكوف م

 .واهلل أعلم ، قيامي بو 
 

 :ما يستفاد من الحديث دعوياً 

  و سؤا٢تم فضل مصاحبة أىل العلم. 

  يعترب أسلوب ا١تناداة والذي استعملو الرسوؿ  حُت نادى معاذ بن جبل يف أوؿ
 .واالىتماـ ٔتا سيقاؿ لو  السامع وحثّو على اإلصغاء نتباهيب جذب الاأسمن  الكبلـ 

  والتأكيد على فائدة أسلوب السؤاؿ واٞتواب يف التعليم و دوره يف جذب االنتباه
.ا١توضوع أ٫تية



ْساَلِم َوَأيُّ أُُمورِِه َأْفَضلُ    بَاب بَمَياِن تَمَفاُضِل اإْلِ
ثَػَنا ٤ُتَمَّ ( ٚ ثَػَنا لَْيٌث ح و َحدَّ ثَػَنا قُػتَػْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َحدَّ ُد ْبُن ُرْمِح ْبِن اْلُمَهاِجِر َأْخبَػَرنَا اللَّْيُث َحدَّ

َْتِ َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو َأفَّ َرُجبًل َسَأَؿ َرُسوَؿ اللَِّو  َعْن يَزِيَد ْبِن َأيب َحِبيٍب َعْن َأيب ا٠تَْ
ٌر قَاَؿ ُتْطِعُم ال َصلَّى ْسبَلـِ َخيػْ ـَ َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َأيُّ اإْلِ ـَ َوتَػْقرَُأ السَّبَل طََّعا

 . ملَْ تَػْعِرؼْ 
 

ويف رواية جابر ( من سلم ا١تسلموف من لسانو ويده : أي ا١تسلمُت خَت ؟ قاؿ ) يف رواية 
أي اإلسبلـ : قولو : قاؿ العلماء رٛتهم اهلل ( ا١تسلم من سلم ا١تسلموف من لسانو ويده  )

وإ٪تا وقع اختبلؼ اٞتواب يف خَت ا١تسلمُت : قالوا . خصالو وأموره وأحوالو خَت ؟ معناه أي 
الختبلؼ حاؿ السائل واٟتاضرين ؛ فكاف يف أحد ا١توضعُت اٟتاجة إىل إفشاء السبلـ 

ويف ا١توضع اآلخر إىل ،وإطعاـ الطعاـ أكثر وأىم ١تا حصل من إ٫تا٢تما والتساىل يف أمور٫تا ،
 . الكف عن إيذاء ا١تسلمُت

أي تسلم على كل من لقيتو ، عرفتو أـ ( تقرأ السبلـ على من عرفت ومن مل تعرؼ ) ومعٌت 
 .من الناس  ٗتص بو من تعرفو كما يفعلو كثَتوال  ، مل تعرفو

اٟتث على إطعاـ الطعاـ واٞتود واالعتناء بنفع  اففيهة من الفوائد ٚتل ىذه األحاديثويف 
 ،و فعل ٔتباشرة أو سبب واإلمساؾ عن احتقارىم ا١تسلمُت والكف عما يؤذيهم بقوؿ أ

 .  وفيها اٟتث على تألف قلوب ا١تسلمُت واجتماع كلمتهم وتوادىم
 

 : دعوياً  ما يستفاد من األحاديث
 اإل٬تاز يف اٞتواب على أسئلة ا١تتعلمُت يساعد على استيعاهبم أكثر لئلجابة وتذكرىم ٢تا (ٔ

 .لكبلـ أدعى يف تذكره وحفظو استخداـ السجع دوف مبالغة أو تكلف يف ا (ٕ

 .أ٫تية حسن ا١تعاملة وبذؿ ا١تعروؼ للناس ٚتيعاً  (ٖ



  بَاب اْلَحثِّ َعَلى ِإْكَراِم اْلَجاِر َوالضَّْيِف َوُلُزوِم الصَّْمِت ِإلَّ َعْن اْلَخْيِر وََكْوِن َذِلَك ُكلِِّو
يَمانِ    ِمْن اإْلِ

َثٍِت َحْرَمَلُة ْبُن ٭َتَِْت أَنْػَبأَ  (ٛ نَا اْبُن َوْىٍب قَاَؿ َأْخبَػَرين يُوُنُس َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َأيب َسَلَمَة َحدَّ
 بِاللَِّو ْبِن َعْبِد الرَّْٛتَِن َعْن َأيب ُىَريْػَرَة َعْن َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ َمْن َكاَف يُػْؤِمنُ 

رًا َأْو لَِيْصُمْت َوَمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآْلِخِر فَػْلُيْكِرـْ َجاَرُه َوَمْن  َواْليَػْوـِ اآْلِخِر فَػْليَػُقْل َخيػْ 
َفوُ    َكاَف يُػْؤِمُن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآْلِخِر فَػْلُيْكِرـْ َضيػْ

 
 (  من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره: ) قولو صلى اهلل عليو وسلم 

معٌت اٟتديث أف من التـز شرائع اإلسبلـ لزمو إكراـ جاره : عياض رٛتو اهلل قاؿ القاضي 
قد أوصى اهلل تعاىل ، و وكل ذلك تعريف ْتق اٞتار ، وحث على حفظو  ،وضيفو ، وبر٫تا 

ما زاؿ جربيل عليو السبلـ : " وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم . باإلحساف إليو يف كتابو العزيز 
والضيافة من آداب اإلسبلـ ،وخلق النبيُت ، " أنو سيورثو  يوصيٍت باٞتار حىت ظننت

 . والصاٟتُت 
معُت عمٍل  وا١تؤمنُت على فعل أو ترؾ خلق أ نلحظ أسلوب حضّ  ىذا اٟتديثمن خبلؿ و 

على تصديق  يف النفوس ْتّثها١تشاعر اإلٯتانية اهتييج و  إثارة اإلٯتاف الكامناعتمادًا على 
 . للعمل دفعاً ٢تا القلوب اإلٯتاف الذي وقر يف

 

 ( فليقل خيرا أو ليصمت : ) قولو صلى اهلل عليو وسلم 
٤تققا يثاب عليو ، واجبا أو مندوبا  معناه أنو إذا أراد أف يتكلم ف ف كاف ما يتكلم بو خَتاً 

وإف مل يظهر لو أنو خَت يثاب عليو ، فليمسك عن الكبلـ سواء ظهر لو أنو حراـ . فليتكلم 
فعلى ىذا يكوف الكبلـ ا١تباح مأمورا بًتكو مندوبا إىل  ،اح مستوي الطرفُت أو مكروه أو مب

وقد . وىذا يقع يف العادة كثَتا أو غالبا . اإلمساؾ عنو ٥تافة من ا٧تراره إىل احملـر أو ا١تكروه 
 {  ما يلفظ من قوؿ إال لديو رقيب عتيد} : قاؿ اهلل تعاىل 

إذا أراد أف يتكلم فليفكر ؛ : معٌت اٟتديث فقاؿ وقد أخذ اإلماـ الشافعي رضي اهلل عنو 
 . ف ف ظهر لو أنو ال ضرر عليو تكلم ، إف ظهر لو فيو ضرر ، أو شك فيو أمسك

 



 : دعوياً  ما يستفاد من األحاديث
 .أسلوب هتييج النفوس وتذكَتىا ب ٯتاهنا يدفع هبا إىل االلتزاـ ٔتا أمر اهلل بو قوالً وعمبلً  (ٔ

 .ر اللساف وفضل الصمت يف غَت اٟتق أ٫تية التذكَت ٓتط (ٕ

 .ضرورة التذكَت باإلحساف إىل اٞتار وبذؿ ا١تعروؼ لو  (ٖ

     .بياف فضل إكراـ الضيف وأنو من مكاـر األخبلؽ  (ٗ
           
           
           

      
 



 يَما يَماِن َوَأنَّ اإْلِ ُقُص َوَأنَّ اأْلَْمَر بَاب بَمَياِن َكْوِن النمَّْهِي َعْن اْلُمْنَكِر ِمْن اإْلِ َن يَزِيُد َويَمنمْ
  بِاْلَمْعُروِف َوالنمَّْهَي َعْن اْلُمْنَكِر َواِجَبانِ 

ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن اْلُمثَػٌتَّ َحدَّ  (ٜ ثَػَنا وَِكيٌع َعْن ُسْفَياَف ح و َحدَّ ثَػَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشْيَبَة َحدَّ ثَػَنا َحدَّ
ثَػَنا ُشْعَبُة ِكبَل٫ُتَا َعْن قَػْيِس ْبِن ُمْسِلٍم َعْن طَارِِؽ ْبِن ِشَهاٍب َوَىَذا َحِديُث ٤ُتَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر حَ  دَّ

ـَ إِلَْيِو َرُجٌل فَػقَ  اَؿ الصَّبَلُة َأيب َبْكٍر قَاَؿ َأوَُّؿ َمْن َبَدَأ بِا٠ْتُْطَبِة يَػْوـَ اْلِعيِد قَػْبَل الصَّبَلِة َمْرَواُف فَػَقا
فَػَقاَؿ َقْد تُرَِؾ َما ُىَناِلَك فَػَقاَؿ أَبُو َسِعيٍد أَمَّا َىَذا فَػَقْد َقَضى َما َعَلْيِو ٝتَِْعُت َرُسوَؿ قَػْبَل ا٠ْتُْطَبِة 

ْع فَِبِلَسانِِو اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فَػْليُػَغيػِّْرُه بَِيِدِه فَِ ْف ملَْ َيْسَتطِ 
ٯتَاِف فَ   .ِ ْف ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِو َوَذِلَك َأْضَعُف اإْلِ
 

ثَػَنا يػَ  (ٓٔ َثٍِت َعْمٌرو النَّاِقُد َوأَبُو َبْكِر ْبُن النَّْضِر َوَعْبُد ْبُن ُٛتَْيٍد َواللَّْفُظ لَِعْبٍد قَاُلوا َحدَّ ْعُقوُب َحدَّ
َثٍِت َأيب ا  َعْن َصاِلِح ْبِن َكْيَساَف َعْن اْٟتَاِرِث َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد ْبُن ِإبْػرَاِىيَم ْبِن َسْعٍد قَاَؿ َحدَّ

اللَِّو ْبِن اٟتََْكِم َعْن َعْبِد الرَّْٛتَِن ْبِن اْلِمْسَوِر َعْن َأيب رَاِفٍع َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسُعوٍد َأفَّ 
ِمْن َنيبٍّ بَػَعثَُو اللَُّو يف أُمٍَّة قَػْبِلي ِإالَّ َكاَف َلُو ِمْن أُمَِّتِو اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ َما  َرُسوؿَ 

ُقوُلوَف َحَوارِيُّوَف َوَأْصَحاٌب يَْأُخُذوَف ِبُسنَِّتِو َويَػْقَتُدوَف بَِأْمرِِه مُثَّ ِإنػََّها َٗتُْلُف ِمْن بَػْعِدِىْم ُخُلوٌؼ يػَ 
 يُػْؤَمُروَف َفَمْن َجاَىَدُىْم بَِيِدِه فَػُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَىَدُىْم بِِلَسانِِو َما اَل يَػْفَعُلوَف َويَػْفَعُلوَف َما اَل 

ٯتَاِف َحبَُّة َخْرَدؿٍ   .  فَػُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَىَدُىْم ِبَقْلِبِو فَػُهَو ُمْؤِمٌن َولَْيَس َورَاَء َذِلَك ِمْن اإْلِ
 

 (الصالة مروان أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل : ) قولو 
الذي ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم وأيب بكر وعمر وعثماف وعلي رضي اهلل عنهم 

أما ىذا فقد قضى ما : ) ويف قولو بعد ىذا ، وعليو ٚتاعة فقهاء األمصار ، تقدمي الصبلة 
ٔتحضر من ذلك اٞتمع العظيم دليل على استقرار السنة عندىم على خبلؼ ما فعلو ( عليو 

من : " ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ : واف ، وبينو أيضا احتجاجو بقولو مر 
لو اعتقده ومن حضر ، أو سبق بو عمل ، أو  وال يسمى منكراً " رأى منكم منكرا فليغَته 

 .واهلل أعلم ؛ ويف ىذا دليل على أنو مل يعمل بو خليفة قبل مرواف . مضت بو سنة 



فقال . قد ترك ما ىنالك : الصالة قبل الخطبة ، فقال : ل فقال فقام إليو رج: ) قولو 
: ول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقولسمعت رس. أما ىذا فقد قضى ما عليو : أبو سعيد 

 (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث 
ا١تنكر حىت سبقو إليو ىذا  قد يقاؿ كيف تأخر أبو سعيد رضي اهلل عنو عن إنكار ىذا

وجوابو أنو ٭تتمل أف أبا سعيد مل يكن حاضرا أوؿ ما شرع مرواف يف أسباب تقدمي ، ؟ جلالر 
و٭تتمل أف أبا سعيد كاف  ،ا٠تطبة ، فأنكر عليو الرجل ، مث دخل أبو سعيد و٫تا يف الكبلـ 

ولكنو خاؼ على نفسو أو غَته حصوؿ فتنة بسبب إنكاره فسقط عنو األمر أوؿ من  حاضراً 
العتضاده بظهور عشَتتو ، أو غَت ذلك ، أو أنو خاؼ  ٮتف ذلك الرجل شيئاً اإلنكار ، ومل 

و٭تتمل أف أبا سعيد ىم باإلنكار  ،وخاطر بنفسو وذلك جائز يف مثل ىذا ، بل مستحب 
 .واهلل أعلم . فبدره الرجل ، فعضده أبو سعيد 

خراجو يف باب مث جاء يف اٟتديث اآلخر الذي اتفق البخاري ومسلم رضي اهلل عنهما على إ
صبلة العيد أف أبا سعيد ىو الذي جذب بيد مرواف حُت رآه يصعد ا١تنرب ، وكانا جاءا معا 

فيحتمل أهنما قضيتاف إحدا٫تا أليب سعيد  ،فرد عليو مرواف ٔتثل ما رد ىنا على الرجل 
 .واهلل أعلم . واألخرى للرجل ْتضرة أيب سعيد 

 .تصريح باإلنكار أيضا من أيب سعيد ففيو  (فقد قضى ما عليو : ) وأما قولو 
وقد تطابق على  ،فهو أمر إ٬تاب ب ٚتاع األمة ( فليغَته : ) وأما قولو صلى اهلل عليو وسلم 

وجوب األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر الكتاب والسنة وإٚتاع األمة وىو أيضا من 
 .النصيحة اليت ىي الدين 

فليس  {م ل يضركم من ضل إذا اىتديتم عليكم أنفسك} : وأما قول اهلل عز وجل 
٥تالفا ١تا ذكرناه ألف ا١تذىب الصحيح عند احملققُت يف معٌت اآلية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم 

وإذا كاف كذلك { وال تزر وازرة وزر أخرى } : بو فبل يضركم تقصَت غَتكم مثل قولو تعاىل 



فعلو ومل ٯتتثل ا١تخاطب فبل عتب بعد  فمما كلف بو األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر ، ف ذا
 .واهلل أعلم . ذلك على الفاعل لكونو أدى ما عليو ف ٪تا عليو األمر والنهي ال القبوؿ 

مث إف األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر فرض كفاية إذا قاـ بو بعض الناس سقط اٟترج عن 
مث إنو قد  ،بل عذر وال خوؼ ب القياـ بو ا تركو اٞتميع أمث كل من ٘تكن منالباقُت ، وإذ

يتعُت كما إذا كاف يف موضع ال يعلم بو إال ىو أو ال يتمكن من إزالتو إال ىو ، وكمن يرى 
: زوجتو أو ولده أو غبلمو على منكر أو تقصَت يف ا١تعروؼ قاؿ العلماء رضي اهلل عنهم 

يف ظنو بل ٬تب يسقط عن ا١تكلف األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر لكونو ال يفيد  وال
. وقد قدمنا أف الذي عليو األمر والنهي ال القبوؿ  ،عليو فعلو ف ف الذكرى تنفع ا١تؤمنُت 

وال يشًتط : قاؿ العلماء  ، وقد{ ما على الرسوؿ إال الببلغ } : وكما قاؿ اهلل عز وجل 
بل عليو األمر يف اآلمر والناىي أف يكوف كامل اٟتاؿ ٦تتثبل ما يأمر بو ٣تتنبا ما ينهى عنو ، 

وإف كاف ٥تبل ٔتا يأمر بو ، والنهي وإف كاف متلبسا ٔتا ينهى عنو ؛ ف نو ٬تب عليو شيئاف أف 
يأمر نفسو وينهاىا ، ويأمر غَته وينهاه ، ف ذا أخل بأحد٫تا كيف يباح لو اإلخبلؿ باآلخر ؟ 

ت بل ذلك وال ٮتتص األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر بأصحاب الواليا: قاؿ العلماء 
والدليل عليو إٚتاع ا١تسلمُت ؛ ف ف غَت الوالة يف : قاؿ إماـ اٟترمُت . جائز آلحاد ا١تسلمُت 

الصدر األوؿ ، والعصر الذي يليو كانوا يأمروف الوالة با١تعروؼ ، وينهوهنم عن ا١تنكر ، مع 
 .تقرير ا١تسلمُت إياىم

نهى عنو ؛ وذلك ٮتتلف باختبلؼ الشيء مث إنو إ٪تا يأمر وينهى من كاف عا١تا ٔتا يأمر بو وي
ف ف كاف من الواجبات الظاىرة ، واحملرمات ا١تشهورة كالصبلة والصياـ والزنا وا٠تمر و٨توىا ، 

فكل ا١تسلمُت علماء هبا ، وإف كاف من دقائق األفعاؿ واألقواؿ و٦تا يتعلق باالجتهاد مل يكن 
مث العلماء إ٪تا ينكروف ما أٚتع عليو  ،ماء للعواـ مدخل فيو ، وال ٢تم إنكاره ، بل ذلك للعل

 . أما ا١تختلف فيو فبل إنكار فيو ألف على أحد ا١تذىبُت كل ٣تتهد مصيب 



فقد  ،وينبغي لآلمر با١تعروؼ والناىي عن ا١تنكر أف يرفق ليكوف أقرب إىل ٖتصيل ا١تطلوب 
انو ، ومن وعظو من وعظ أخاه سرا فقد نصحو وز : ) قاؿ اإلماـ الشافعي رضي اهلل عنو 

 ( .عبلنية فقد فضحو وشانو 
: وأما صفة النهي ومراتبو فقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم يف ىذا اٟتديث الصحيح 

 "فليغَته بيده ، ف ف مل يستطع فبلسانو ، ف ف مل يستطع فبقلبو  "
ة وتغيَت منو وليس ذلك ب زال ،معناه فليكرىو بقلبو  (فبقلبو : ) فقولو صلى اهلل عليو وسلم 

 (وذلك أضعف اإلٯتاف : ) وقولو صلى اهلل عليو وسلم ، للمنكر ولكنو ىو الذي يف وسعو 
 . معناه واهلل أعلم أقلو ٙترة

واٟتكمة يف إنكار ا١تنكر تقتضي ا١توازنة بُت ا١تصاحل وا١تفاسد فمىت ما كاف إنكار ا١تنكر سواء 
 .عظم فينبغي عدـ اإلقداـ عليو باليد أو اللساف سيؤدي إىل وقوع منكر أكرب و أ

 
 : دعوياً  ما يستفاد من األحاديث

 .فضل األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر  (ٔ

ينبغي على الداعية أف يراعي مراتب األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر واليت تبدأ باإلنكار  (ٕ
ى ذلك باليد ١تن كاف لو استطاعة وإال فاإلنكار باللساف ف ف مل يكن لو استطاعة عل

 .فيكتفي باإلنكار بالقلب 

ال بد من اٟتكمة يف إنكار ا١تنكر فمىت ما كاف اإلنكار باليد أو اللساف يؤدي إىل  (ٖ
 . حدوث منكر أعظم فينبغي حينها عدـ القياـ بو

 .٬تب الرفق يف األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر ف ف ذلك أدعى يف االستجابة والقبوؿ  (ٗ



 َماِن َمْن قَاَل أِلَِخيِو اْلُمْسِلِم يَا َكاِفرُ بَاب بَمَياِن َحاِل ِإي 
ثَػَنا (ٔٔ ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن ِبْشٍر َوَعْبُد اللَِّو ْبُن ٪ُتََْتٍ قَااَل َحدَّ ثَػَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشْيَبَة َحدَّ ُعبَػْيُد  َحدَّ

ِإَذا َكفََّر الرَُّجُل : ) َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ  َأفَّ النَّيبَّ  اللَِّو ْبُن ُعَمَر َعْن نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمرَ 
 ( َأَخاُه فَػَقْد بَاَء هِبَا َأَحُد٫ُتَا

 

يعً و  (ٕٔ ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن ٭َتَِْت التَِّميِميُّ َو٭َتَِْت ْبُن أَيُّوَب َوقُػتَػْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َوَعِليُّ ْبُن ُحْجٍر ٚتَِ ا َحدَّ
يَل ْبِن َجْعَفٍر قَاَؿ ٭َتَِْت ْبُن ٭َتَِْت َأْخبَػَرنَا ِإْٝتَِعيُل ْبُن َجْعَفٍر َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ِديَناٍر أَنَُّو َعْن ِإْٝتَعِ 

َع اْبَن ُعَمَر  َا اْمرٍِئ قَاَؿ أِلَِخيِو يَا َكا: )  قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ :  يَػُقوؿُ ٝتَِ ِفُر أٯتُّ
 ( فَػَقْد بَاَء هِبَا َأَحُد٫ُتَا ِإْف َكاَف َكَما قَاَؿ َوِإالَّ َرَجَعْت َعَلْيوِ 

 
 (إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدىما : ) قولو صلى اهلل عليو وسلم 

أيما رجل قال ألخيو يا كافر فقد باء بها أحدىما إن كان كما قال  ) وفي الرواية األخرى 
ليس من رجل ادعى لغير أبيو ، وىو : ) ، وفي الرواية األخرى  (وإل رجعت عليو 

ومن دعا  ،ومن ادعى ما ليس لو فليس منا ، وليتبوأ مقعده من النار . يعلمو إل كفر 
 (  ، وليس كذلك ، إل حار عليو عدو اهلل: رجال بالكفر ، أو قال 

 
ره غَت مراد ؛ وذلك أف ىذا اٟتديث ٦تا عده بعض العلماء من ا١تشكبلت من حيث إف ظاى

ن غَت مذىب أىل اٟتق أنو ال يكفر ا١تسلم با١تعاصي كالقتل والزنا وكذا قولو ألخيو يا كافر م
: أحدىا : وإذا عرؼ ما ذكرناه فقيل يف تأويل اٟتديث أوجو  ،اعتقاد بطبلف دين اإلسبلـ 

أي بكلمة الكفر ( باء هبا ) فعلى ىذا معٌت . أنو ٤تموؿ على ا١تستحل لذلك ، وىذا يكفر 
فباء وحار ورجع ٔتعٌت . رجع عليو الكفر : وكذا حار عليو ، وىو معٌت رجعت عليو أي 

 .واحد 
 .معناه رجعت عليو نقيصتو ألخيو ومعصية تكفَته : والوجو الثاين 

وىذا الوجو نقلو القاضي عياض .  أنو ٤تموؿ على ا٠توارج ا١تكفرين للمؤمنُت: والثالث 
عن اإلماـ مالك بن أنس ، وىو ضعيف ؛ ألف ا١تذىب الصحيح ا١تختار  _رٛتو اهلل  _

 .أف ا٠توارج ال يكفروف كسائر أىل البدع : الذي قالو األكثروف واحملققوف 



معناه أف ذلك يئوؿ بو إىل الكفر ؛ وذلك أف ا١تعاصي ، كما قالوا ، بريد : والوجو الرابع 
ويؤيد ىذا الوجو . قبة شؤمها ا١تصَت إىل الكفر الكفر ، وٮتاؼ على ا١تكثر منها أف يكوف عا

ف ف كاف  ( : ا١تخرج على صحيح مسلم ) ما جاء يف رواية أليب عوانة اإلسفراييٍت يف كتابو 
وجب الكفر على ( يا كافر ) كما قاؿ وإال فقد باء بالكفر ، ويف رواية إذا قاؿ ألخيو 

 .أحد٫تا 
ه ؛ فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفَت ؛ معناه فقد رجع عليو تكفَت : والوجو ا٠تامس 

لكونو جعل أخاه ا١تؤمن كافرا ؛ فكأنو كفر نفسو ؛ إما ألنو كفر من ىو مثلو ، وإما ألنو كفر 
 .واهلل أعلم . من ال يكفره إال كافر يعتقد بطبلف دين اإلسبلـ 

 
 :ن الحديث دعوياً مما يستفاد 

مر عظيم ال ينبغي أف يصدر إال ٦تن لو دراية ٬تب عدـ اٞترأة يف تكفَت اآلخرين فهو أ (ٔ
 .بقواعد الشريعة وأحكامها 

ينبغي التحذير من  اعتقاد ا٠توارج الذين يقولوف بتكفَت مرتكب الكبَتة ؛ فمذىب أىل  (ٕ
 .السنة واٞتماعة أف مرتكب الكبَتة عاٍص وليس بكافر كما ىو معلـو 



 نمَّْوءِ بَاب بَمَياِن ُكْفِر َمْن قَاَل ُمِطْرنَا بِال  
ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن ٭َتَِْت قَاَؿ قَػرَْأُت َعَلى َماِلٍك َعْن َصاِلِح ْبِن َكْيَساَف َعْن ُعبَػْيِد اللَِّو ْبِن  (ٖٔ َحدَّ

َسلََّم وَ َعْبِداللَِّو ْبِن ُعْتَبَة َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اٞتَُْهٍِتِّ قَاَؿ َصلَّى بَِنا َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو 
َبَل َعَلى النَّاِس فػَ  َقاَؿ َصبَلَة الصُّْبِح بِاٟتَُْدْيِبَيِة يف ِإْثِر السََّماِء َكاَنْت ِمْن اللَّْيِل فَػَلمَّا اْنَصَرَؼ أَقػْ

ٌن يب وََكاِفٌر َىْل َتْدُروَف َماَذا قَاَؿ َربُُّكْم قَاُلوا اللَُّو َوَرُسولُُو أَْعَلُم قَاَؿ قَاَؿ َأْصَبَح ِمْن ِعَباِدي ُمْؤمِ 
ِطْرنَا بِنَػْوِء  َفَأمَّا َمْن قَاَؿ ُمِطْرنَا ِبَفْضِل اللَِّو َوَرْٛتَِتِو َفَذِلَك ُمْؤِمٌن يب َكاِفٌر بِاْلَكوَْكِب َوأَمَّا َمْن َقاَؿ مُ 

  َكَذا وََكَذا َفَذِلَك َكاِفٌر يب ُمْؤِمٌن بِاْلَكوَْكبِ 
 

أف مػن واجبػو إحكػاـ الرقابػة علػى كػل مػا يصػدر ٔتثابة التذكَت لكل مػؤمن بػ ىذا اٟتديث
إف العبػػد ليػػتكلم : )) قػػاؿ  عنػػو مػػن ألفػػاٍظ وعبػػارات ، فكمػػا جػػاء يف اٟتػػديث عػػن النػػيب 

ينبغػي علػى الداعيػة  ما ، وىو (( هبا يف النار أبعد ٦تا بُت ا١تشرؽ ؿُّ زِ يَ ،  فيها بالكلمة ما يتبُّت 
بػل يتوّجػب علػى الداعيػة أف ينهػى ا١تػدعوين عػن نفوسػهم ،  أف يذكِّر بو ا١تدعوين ويرسخو يف

 . لو صلة ٔتعتقد اإلنساف استعماؿ ما ال ٬توز من األلفاظ ، السيما ما
_  لغتان مشهورتان ما جميعاً ىو بكسر الهمزة وإسكان الثاء وبفتحه _على إثر ) قولو 

 . والسماء ا١تطر،  (سماء 
: على قولُت ( مطرنا بنوء كذا : ) وأما معٌت اٟتديث فاختلف العلماء يف كفر من قاؿ 

: قالوا . ىو كفر باهلل سبحانو وتعاىل سالب ألصل اإلٯتاف ٥ترج من ملة اإلسبلـ : أحد٫تا 
دبر منشئ للمطر ، كما كاف بعض أىل وىذا فيمن قاؿ ذلك معتقدا أف الكوكب فاعل م

مطرنا بنوء  : وعلى ىذا لو قاؿ : اٞتاىلية يزعم ، ومن اعتقد ىذا فبل شك يف كفره ، قالوا 
عبلمة اعتبارا بالعادة فكأنو كذا معتقدا أنو من اهلل تعاىل وبرٛتتو ، وأف النوء ميقات لو و 

راىتو واألظهر كراىتو لكنها كراىة واختلفوا يف ك ،مطرنا يف وقت كذا ، فهذا ال يكفر : قاؿ
، لكفر وغَته ، فيساء الظن بصاحبهاوسبب الكراىة أهنا كلمة مًتددة بُت ا ،تنزيو ال إمث فيها 

 . وألهنا شعار اٞتاىلية
أف ا١تراد كفر نعمة اهلل تعاىل القتصاره على إضافة : والقوؿ الثاين يف أصل تأويل اٟتديث 

 .واهلل أعلم ، ن ال يعتقد تدبَت الكوكب ذا فيمالغيث إىل الكوكب ، وى



النوء يف أصػػلو لػيس ىػو نفػػس الكوكػب ف نػو مصػدر نػػاء الػنجم ينػوء نػػوءا فػ( النػوء ) وأمػا 
ينسبونو إىل السػاقط الغػارب  وكاف أىل اٞتاىلية إذا كاف عند ذلك مطر، أي سقط ، وغاب 

 .واهلل أعلم ،  النجـو من
ٔتػن يواجو أحداً من الصحابة ٓتطئو وإ٪تػا عػّرض مل  ونلحظ يف ىذا اٟتديث أف النيب 

وىكذا ينبغي أف يفعل الداعية حيث ال يواجو ٥تطئاً ٓتطئػو ( مطرنا بنوء كذا ) أخطأ يف قولو 
 ما مل يكن مضطراً لذلك وما مل ٬تد وسيلة للتعريض با٠تطأ فقد كاف ىذا ىو ديدف النيب 

 . إذ قل أف يواجو أحداً ٓتطئو 
 

 :الحديث دعوياً ن مما يستفاد 
٬تػػػب علػػػى الداعيػػػة أف يػػػذّكر ا١تػػػدعوين دائمػػػاً بضػػػرورة إحكػػػامهم الرقابػػػة علػػػى ألسػػػنتهم  (ٔ

 .يصدر عنها من ألفاظ وعبارات  وما

مػػن ا١تستحسػػن أف ينبّػػو الداعيػػة ا١تػػدعوين علػػى أ٫تيػػة التثبّػػت مػػن حكػػم اسػػتعماؿ بعػػض  (ٕ
 .األلفاظ اليت ُيشك يف صحة استعما٢تا 

أف ينهى ا١تدعوين عن استعماؿ مػا ال ٬تػوز مػن األلفػاظ ، السػيما يتوّجب على الداعية  (ٖ
 . لو صلة ٔتعتقد اإلنساف  ما

التحقػػَت  ىػػدؼ الداعيػػة مػػن النصػػيحة ينبغػػي أف يكػػوف الداللػػة علػػى اٟتػػق ال التشػػهَت أو (ٗ
للمنصوح ، وعلى ىذا مىت ما وجد سبيبًل للتعريض با٠تطػأ سػعى إليػو بػدالً مػن مواجهػة 

 .  ياً بالنيبا١تخطأ ٓتطئو تأس


