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 البحث لخصم

نظرًا لعدم توفر دراسة فقهية حتليلية مستقلة، ملرويات عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، مما اتفق عليه 
، قام الباحث هبذه الدراسة، اليت تضمنت أهم املعامل لسرية -رمحهما اهللا-الشيخان: البخاري ومسلم 

، كما اشتملت على مروياته املتفق عليها عند الشيخني، يف - عنهرضي اهللا-عمر بن اخلطاب 
العبادات، والعقود، والتصرفات املالية، واحملرمات، واحلدود، واجلهاد، واإلمارة، والرقائق، ونزول القرآن، 

 عالوة على؛ استنبط الباحث أبرز األحكام املستفادة منها.
 التحليلي، وذلك لتناسبهما مع طبيعة هذا البحث.متبعاً املنهج االستقرائي، واملنهج الوصفي 

 -رضي اهللا عنه-وقد توصل إىل نتائج، كان من أبرزها، أن قصة إسالم عمر بن اخلطاب 
 -رضي اهللا عنه-وهجرته املشهورتان، مل تردان بإسناد صحيح. غري أنه مما حيسب لعمر بن اخلطاب 

عالوة على ذلك؛ فقد بلغ عدد األحاديث أنه وافق ربه يف ستة مواطن كما هو يف الصحيحني. 
بروايتها مخس وعشرون  -رضي اهللا عنه-املتفق عليها عند الشيخني مما اختص عمر بن اخلطاب 

 .عقائدية، وفقهية، وأخالقية حديثاً، استنبط منها الباحث أحكاماً 
  

 و 



 

ABSTRACT 

Given the lack of an analytical study on narratives of Omar bin Khattab -may Allah be 

pleased with him- which was agreed upon by Bukhari and Muslim, this study was conducted 

to fill this gap in the literature. The current study focused on the most important features of 

the biography of Omar bin Khattab, and studied his narratives on the matters of worship, 

contracts, financial transactions, taboos, Islamic Jihad, the governannce, chips, and the 

revelation of the Qur'an. In addition, the researcher has tried to extract some of the 

jurisprudence, ideological and moral issues out of the narratives under study. The study was 

based on an inductive, analytical and descriptive approach. The researcher has concluded that: 

(i) the stories of conversion of Umar ibn al-Khattab - may Allah be pleased with him - and his 

emigration was not documented by proper narrators, (ii) there are 6 situation in which Omar 

bin al-Khattab’s decision was the same as what Allah agreed on, (iii) the number of narratives 

of Omar which was agreed upon its correctness both Bokhari and Muslim are 25. 
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 شكر وتقدير

احلمد هللا على نعمائه والشكر على مّنه وإحسانه، محدًا يوايف نعمه وشكرًا يوازي كرمه، فله احلمد 
خراً، على توفيقه ومّنه َعَلّي بطلب العلم الشرعي، وبإكمال هذا اجلهد املتواضع، فله احلمد آأوًال و 

 والشكر كما يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه.
اجلزيل والثناء اجلميل جلامعة املدينة العاملية وممثليها وموظفيها الكرام، كما أتقدم بالشكر 

 وعلى رأسهم جملس أمنائها ومديرها األستاذ الدكتور حممد بن خليفة بن علي التميمي.
وأتقدم خبالص الشكر والعرفان وعظيم االمتنان إىل فضيلة شيخي وأستاذي املشرف على 

عميد كلية العلوم اإلسالمية ورئيس قسم  ؛مهدي عبد العزيز أمحد البحث األستاذ املساعد الدكتور
، الذي استفدت من أدبه وخلقه اجلميل وعلمه الغزير، الذي فتح يل صدره وأكرمين احلديث

بتوجيهاته القيمة وإرشاداته العلمية. أسأل اهللا الكرمي رب العرش العظيم له الصحة والتوفيق والسعادة 
 عل ذلك يف ميزان حسناته.وحسن اخلامتة، وأن جي

وأتوجه بالشكر أيضًا إىل أساتذة اجلامعة املدينة العاملية مجيعاً، وأخص بالذكر أساتذيت 
الفضالء بكلية العلوم اإلسالمية؛ الدكتور عمر إبراهيم رضوان، والدكتور مشس الدين يايب الفطاين، 

أمحد حممد الشريف، والدكتور سعيد  والدكتور عبد اهللا أمحد باوادي، والدكتورة فاتنة سعد الدين
 صاحل فرج، والدكتور مهدي عبد العزيز أمحد، حفظهم اهللا ورعاهم.

ويف هذا املقام أحب أن أشكر والديَّ الكرميني اللََّذين شجعاين دائمًا على السري يف مسري 
 العلم واملعرفة، ومل ينسياين من دعائهما عن ظهر الغيب.

ّيل يد العون واملساعدة والنصح والتوجيه وساهم يف إكمال دراسيت أشكر مجيع من َمدَّ إ كما
 وإجناز هذا البحث، فله مين خالص الشكر والتقدير، ومن اهللا األجر واملثوبة.

أسأل اهللا عزوجل أن يتقبل هذا العمل املتواضع وجيعله خالصاً لوجهه الكرمي وينفعين به يوم ال 
 بقلب سليم.ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا 

  وصلى اللهم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني.

 ح 
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 إهداء

إىل اللََّذْين ربياين على حب اإلسالم، وكانا يل املعلم األول حنو إرشادي إىل قطوف العلم اليانعة، 
مّد يف عمرمها ويغفر ذنوهبما  أسأل اهللا تعاىل أن يوضحيا يف سبيل تعليمي؛ أيب الكرمي وأمي الغالية، 

 .)١(﴾ا َكَما َربـََّياِين َصِغريًاَربِّ اْرَمحُْهمَ ﴿ويرمحهما، 
يل سبيل العلم ل مهجور، الذي مهَّد إىل أستاذي الكرمي الشيخ سيد عبد الرحيم سيد إمساعي

 ، حفظه اهللا ورعاه.وحّثين وأعانين عليه، الشرعي
 إىل كل طالب للحق يبحث عن الدليل متجرداً عن التعصب واهلوى.

 إىل كل أصدقائي وزمالئي األعزاء يف الدراسة.
 أقدم مثرة هذا اجلهد املتواضع.

  

 .٢٤سورة اإلسراء، اآلية:  )(١
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 المقدمة

، ِدِه اللَُّه َفَال ُمِضلَّ َلهُ يـَهْ ، َمْن ِبِه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا ، َونـَُعوذُ َنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُهُ ِإنَّ احلَْْمَد لِلَِّه َحنَْمُدُه وَ 
ِذيرًا أَْرَسَلُه بِاحلَْقِّ َبِشريًا َونَ  ،، َوَأْشَهُد َأْن َال ِإَله ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ ْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَى َلهُ َومَ 

 ، َوَمْن يـَْعِصِهَما فـََقْد َغَوى.فـََقْد َرَشدَ لََّه َوَرُسوَلُه ، َمْن يُِطِع البـَْنيَ َيَدِى السَّاَعةِ 
 .)١(﴾يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ ﴿
َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـُْهمَ ﴿ ا يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

 .)٢(﴾وَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبارَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءلُ 
ُذنُوَبُكْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا * ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ﴿

 .)٣(﴾َوَمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما
، -صلى اهللا عليه وسلم- أما بعد: فإن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدى هدى حممد

 وشر األمور حمدثاهتا، وكل بدعة ضاللة.
ا بعث اهللا ر 

ّ
سوله، أنزل معه الكتاب ليكون هدى ورمحة وبشرى للمؤمنني ونرباسًا هلم يف مل

، وال شك بأن القرآن وعلومه أشرف )٤(﴾َوِإنَُّه َهلًُدى َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِننيَ ﴿سبيل حياهتم، قال تعاىل: 
العلوم وأنفعها على اإلطالق، ومن أهم الواجبات على كل مسلم أن يتدبر آياته ويفهم معانيه حىت 

وال ميكن أن ندرك  ،يقدر على تطبيقها والعمل على مستواها يف حياته، وال يتم فهم كالم اهللا تعاىل
 ،؛ ألن السنة هي الشرح النظري والعملي للقرآن الكرمي-صلى اهللا عليه وسلم-معانيه إال بسنة النيب 

صلى اهللا -، فلذلك أرسل اهللا تعاىل نبيه ةا جمملة ومتشاهبلكو� ؛وهناك آيات كثرية حتتاج إىل البيان
َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َوَلعَ ﴿: بقوله وخاطبه -عليه وسلم ، )٥(﴾لَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ

 اهللا تعاىل هذه املكانة العظيمة يف آيات وقد بّني  ،فمن هنا تربز مكانة السنة ومنزلتها بني العلوم

 .١٠٢سورة آل عمران، اآلية: ) ١(
 .١سورة النساء، اآلية: ) ٢(
 .٧١-٧٠سورة األحزاب، اآلية: ) ٣(
 .٧٧سورة النمل، اآلية: ) ٤(
 .٤٤سورة النحل، اآلية: ) ٥(

                                                 



 

٢  

َوَما َكاَن ﴿فقال:  ،ر من خمالفتهحذّ و  ،-صلى اهللا عليه وسلم-اتباع النيب وأوجب  ،صرحية وقطعية
اُكْم َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـَهَ ﴿، وقال تعاىل: )١(﴾أَْمرًاَضى اللَُّه َوَرُسولُُه ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا قَ 

َفَال َوَربَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ﴿تعاىل:  ، وقال)٢(﴾َعْنُه فَانـْتَـُهوا َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ 
نَـُهْم ُمثَّ َال جيَُِدوا ِيف أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما وقال أيضاً: ، )٣(﴾ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ﴿ وقد مجع اهللا بني  ،)٤(﴾فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
َوَأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َواْحَذُروا فَِإْن ﴿فقال تعاىل:  -هللا عليه وسلمصلى ا-طاعته وطاعة نبيه 

َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَبَالُغ اْلُمِبنيُ  َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اللََّه ﴿تعاىل:  ال، وق)٥(﴾تـََولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَمنَّ
يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا ﴿تعالی:  ال، وق)٦(﴾َوَمْن تـََوىلَّ َفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا

فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَىل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال  صلى اهللا عليه -، كما صرّح اهللا عز وجل بأن كالم النيب )٧(﴾اْآلِخِر َذِلَك َخيـْ

 .)٨(﴾ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحىَوَما يـَْنِطُق َعِن اْهلََوى * ﴿وليس جمرد كالم بشر، فقال:  ،وحي -وسلم
بسنته، جوب العمل تؤكد و  -صلی اهللا عليه وسلم- أحاديث كثرية عن النيب وقد تضافرت

َعَلْيُكْم ِبُسنَِّىت َوُسنَِّة اْخلَُلَفاِء اْلَمْهِديَِّني الرَّاِشِديَن َمتَسَُّكوا هِبَا «: -اهللا عليه وسلم صلى-منها: قوله 
َها بِالنـََّواِجذِ   .)٩(»َضالََلةٌ  َوِإيَّاُكْم َوُحمَْدثَاِت األُُموِر فَِإنَّ ُكلَّ ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعةٍ  َوَعضُّوا َعَليـْ

 .٣٦سورة األحزاب، اآلية: ) ١(
 .٧سورة احلشر، اآلية: ) ٢(
 .٦٥سورة النساء، اآلية: ) ٣(
 .٦٣سورة النور، اآلية: ) ٤(
 .٩٢سورة املائدة، اآلية: ) ٥(
 .٨٠سورة النساء، اآلية: ) ٦(
 .٥٩اآلية:  سورة النساء،) ٧(
 .٤-٣سورة النجم، اآلية: ) ٨(
الترمذي في  أخرجهو ،٤٦٠٧: احلديث رقم، ٥٠٤ص، كتاب: السنة، باب: يف لزوم السنة، في سننه أبو داود أخرجه) ٩(

 رقم، ٦٠٣ص، باب: ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدع، -صلى اهللا عليه وسلم-، كتاب: العلم عن رسول اهللا سننه
 .٤٢: احلديث رقم، ٢٠صراشدين املهديني، ، املقدمة، باب: اتباع سنة اخللفاء الابن ماجة في سننه أخرجهو ،٢٦٧٦: احلديث

 صحيح اإلسناد. احلديثقال الباحث: 

                                                 



 

٣  

َر احلَِْديِث ِكَتاُب اِهللا، أَمَّا بـَْعُد، فَ «أيضًا يف أحد خطبه:  -صلى اهللا عليه وسلم-وقال  ِإنَّ َخيـْ
ُر اْهلَُدى ُهَدى ُحمَمٍَّد، َوَشرُّ اْألُُموِر ُحمَْدثَاتـَُها، وَُكلُّ ِبْدَعٍة َضَالَلةٌ   .)١(»َوَخيـْ

وحّث  ،حفظ سنته -صلى اهللا عليه وسلم-وألمهية السنة النبوية الشريفة وعظمتها، سّن النيب 
َع َمَقاَلِيت « :-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل َرُسوُل اللَِّه عن أنس بن مالك قال: ف ،عليه َنضََّر اللَُّه َعْبًدا مسَِ

 .)٢(»هُ فـََوَعاَها ُمثَّ بـَلََّغَها َعينِّ فـَُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه َغْريِ َفِقيٍه َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإَىل َمْن ُهَو أَفْـَقُه ِمنْ 
ثُوا َعْن «قال:  -صلى اهللا عليه وسلم-كما أخرج البخاري أن النّيب  بـَلُِّغوا َعينِّ َوَلْو آيًَة، َوَحدِّ

ًدا، فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ َبِين ِإْسرَائِيَل َوَال َحرََج، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ   .)٣(»ُمتَـَعمِّ
عليه اهللا  صلى-هم النيب على ما طلب من -رضوان اهللا عليهم أمجعني- وسار الصحابة

جر أبو هريرة : هوامتثلوا أوامره وحرصوا على حفظ سننه وتبليغها ونشرها. فعلى سبيل املثال ،-وسّلم
غ وانقطع عن الدنيا وتفرّ  -اهللا عليه وسّلم صلى-األهل واألوطان، والزم النيب  -رضى الّله عنه-

َصلَّى -ِإنَُّكْم تـَُقوُلوَن: ِإنَّ أَبَا ُهَريـَْرَة ُيْكِثُر اَحلِديَث َعْن َرُسوِل اللَِّه عن نفسه فقال:  حكىللعلم، كما 
ثُوَن َعْن َرُسوِل اللَِّه  ،-اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َهاِجرِيَن، َواألَْنَصاِر َال ُحيَدِّ

ُ
َعَلْيِه َصلَّى اُهللا -َوتـَُقوُلوَن َما بَاُل امل

َهاِجرِيَن َكاَن َيْشَغُلُهْم َصْفٌق بِاَألْسَواِق، وَُكْنُت -َوَسلَّمَ 
ُ
أَْلَزُم ، ِمبِْثِل َحِديِث َأِيب ُهَريـَْرَة، َوِإنَّ ِإْخَوِيت ِمَن امل

َفُظ ِإَذا َنُسوا، وََكاَن َيْشَغُل َعَلى ِمْلِء َبْطِين، َفَأْشَهُد ِإَذا َغابُوا، َوَأحْ  -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوَل اللَِّه 
َن، َوَقْد ِإْخَوِيت ِمَن األَْنَصاِر َعَمُل أَْمَواهلِِْم، وَُكْنُت اْمَرًأ ِمْسِكيًنا ِمْن َمَساِكِني الصُّفَِّة، َأِعي ِحَني يـَْنَسوْ 

ثُُه:  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل: َرُسوُل اللَِّه  ِإنَُّه َلْن يـَْبُسَط َأَحٌد ثـَْوبَُه َحىتَّ أَْقِضَي «ِيف َحِديٍث ُحيَدِّ
-، فـََبَسْطُت منََِرًة َعَليَّ، َحىتَّ ِإَذا َقَضى َرُسوُل اللَِّه »َمَقاَلِيت َهِذِه، ُمثَّ َجيَْمَع ِإلَْيِه ثـَْوبَُه، ِإالَّ َوَعى َما أَُقولُ 

 .٨٦٧، رقم احلديث: ٢/٥٦٢، كتاب: اجلمعة، باب: ختفيف الصالة واخلطبة، أخرجه مسلم في صحيحه) ١(
الترمذي في  أخرجهو ،٣٦٦٠: احلديث رقم، ٤٠٤ص، كتاب: العلم، باب: فضل نشر العلم، في سننه أبو داود أخرجه )٢(

 رقم، ٥٩٩-٥٩٨ص، باب: ما جاء يف احلث على تبليغ السماع، -صلى اهللا عليه وسلم-، كتاب: العلم عن رسول اهللا سننه
-٢٣٠ :احلديث رقم، ٥٩-٥٨ص، باب: من بلغ علماً، ابن ماجة في سننه أخرجهو ،٢٦٥٨-٢٦٥٧-٢٦٥٦: احلديث

 صحيح اإلسناد. واحلديثقال الباحث:  .٢٣٦-٢٣٢-٢٣١
 .٣٤٦١: احلديث رقم، ٨٥٧صعن بين إسرائيل،  رَ كِ األنبياء، باب: ما ذُ أحاديث ، كتاب: في صحيحه البخاريأخرجه ) ٣(

                                                 



 

٤  

َصلَّى اُهللا َعَلْيِه -َمَقالََتُه َمجَْعتـَُها ِإَىل َصْدرِي، َفَما َنِسيُت ِمْن َمَقاَلِة َرُسوِل اللَِّه  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 .)١(تِْلَك ِمْن َشْيءٍ  -لَّمَ َوسَ 

 -اهللا وعليه وسّلم صلى-ولكن أراد أال يفوته حديث النيب  ،وكان منهم من اشتغل بالكسب
على التناوب يومًا هو  -عليه وسّلماهللا  صلى-فاتفق مع صحايب آخر على أن حيضرا جملس النيب 

رضى الّله -عمر فعن  ،وقصته مشهورة -رضى الّله عنه- بن اخلطاب كما فعل عمر  ،ويومًا صاحبه
ِديَنةِ قال:   -عنه

َ
وَُكنَّا نـَتَـَناَوُب  ُكْنُت أَنَا َوَجاٌر ِيل ِمَن األَْنَصاِر ِيف َبِين أَُميََّة ْبِن َزْيٍد َوِهَي ِمْن َعَواِيل امل

فَِإَذا نـََزْلُت ِجْئُتُه ِخبََربِ َذِلَك يـَْنزُِل يـَْوًما َوأَْنزُِل يـَْوًما،  ،-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النـُُّزوَل َعَلى َرُسوِل اللَِّه 
 .)٢(...اليَـْوِم ِمَن الَوْحِي َوَغْريِِه، َوِإَذا نـََزَل فـََعَل ِمْثَل َذِلَك، فـَنَـَزَل َصاِحِيب األَْنَصارِيُّ يـَْوَم نـَْوبَِتهِ 

بذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم يف حفظ سنن النيب  -رضوان اهللا عليهم أمجعني-فالصحابة 
ِإنَُّه لََيْمنَـُعِين َأْن : كما قال أنس بن مالك ،من التغيري والتحريف والتبديل -اهللا عليه وسلم صلى-

َثُكْم َحِديثًا َكِثريًا، َأنَّ النَِّيبَّ  َمْن تـََعمََّد َعَليَّ َكِذبًا، فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه «قَاَل:  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُأَحدِّ
 .)٣(»ارِ ِمَن النَّ 

يل على حىت أ�م احتاطوا وشددوا يف قبول احلديث من كل راٍو بشرط أن يأيت بشاهد أو دل
صدق قوله، وقد رويت آثار كثرية عن بعض الصحابة يف كتب احلديث والرجال مما يؤيد تدقيقهم 

 فيما يلي: -رضي اهللا عنه- بن اخلطاب وحتقيقهم يف قبول األحاديث منها ما روي عن عمر
َجمَاِلِس األَْنَصاِر، ِإْذ َجاَء أَبُو ُكْنُت ِيف َجمِْلٍس ِمْن : -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ  وأَبُ  قَالَ 

فـََقاَل: َما َمنَـَعَك؟  ُموَسى َكأَنَُّه َمْذُعوٌر، فـََقاَل: اْسَتْأَذْنُت َعَلى ُعَمَر َثالَثًا، فـََلْم يـُْؤَذْن ِيل فـََرَجْعُت،

َفِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة َفانـَْتِشُروا ِيف اْألَْرِض ﴿البيوع، باب: ما جاء يف قول اهللا تعاىل:  ، كتاب:في صحيحه البخاريأخرجه ) ١(
ٌر ِمَن *  ِل اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ َوابـْتَـُغوا ِمْن َفضْ  َها َوتـَرَُكوَك قَاِئًما ُقْل َما ِعْنَد اللَِّه َخيـْ َوِإَذا رََأْوا ِجتَارًَة َأْو َهلًْوا انـَْفضُّوا ِإلَيـْ

ُر الرَّازِِقنيَ  َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتَارًَة ﴿، وقوله: ١١ة، اآلية: ، سورة اجلمع﴾اللَّْهِو َوِمَن التَِّجارَِة َواللَُّه َخيـْ َال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ
 .٢٠٤٧: احلديث رقم، ٤٩٣ص، ٢٩سورة النساء، اآلية:  ،﴾َعْن تـَرَاٍض ِمْنُكمْ 

 .٨٩: احلديث رقم، ٣٥صالعلم، باب: التناوب يف العلم،  ، كتاب:في صحيحه البخاريأخرجه ) ٢(
، ٤٠ص، -صلى اهللا عليه وسلم-العلم، باب: إمث من كذب على النيب  ، كتاب:في صحيحه البخاريأخرجه  :متفق عليه) ٣(

صلى اهللا تعاىل عليه -املقدمة، باب: يف التحذير من الكذب على رسول اهللا ، أخرجه مسلم في صحيحهو ،١٠٨: احلديث رقم
 .٢ :احلديث رقم، ١/١٠ ،-وسلم

                                                 



 

٥  

ِإَذا اْسَتْأَذَن : «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قـُْلُت: اْسَتْأَذْنُت َثالَثًا فـََلْم يـُْؤَذْن ِيل فـََرَجْعُت، َوقَاَل َرُسوُل اللَِّه 
َعُه ِمَن النَِّيبِّ  »َأَحدُُكْم َثالَثًا فـََلْم يـُْؤَذْن َلُه فـَْليَـْرِجعْ  -فـََقاَل: َواللَِّه لَُتِقيَمنَّ َعَلْيِه بِبَـيـَِّنٍة، أَِمْنُكْم َأَحٌد مسَِ

الَقْوِم  ْبُن َكْعٍب: َواللَِّه َال يـَُقوُم َمَعَك ِإالَّ َأْصَغُر الَقْوِم، َفُكْنُت َأْصَغرَ ؟ فـََقاَل ُأَيبُّ -ْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اُهللا َعلَ 
 .)١(قَاَل َذِلكَ  -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فـَُقْمُت َمَعُه، َفَأْخبَـْرُت ُعَمَر َأنَّ النَِّيبَّ 

ففي هذا  ،: أحب عمر أن يتأكد عنده خرب أيب موسى بقول صاحب آخر)٢(قال الذهيب
على تكثري  دليل على أن اخلرب إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد، ويف ذلك حضّ 

وال  ،إىل درجة العلم؛ إذ الواحد جيوز عليه النسيان والوهم نّ طرق احلديث؛ لكي يرتقي عن درجة الظّ 
طىء الصاحب على يكاد جيوز ذلك على ثقتني مل خيالفهما أحد، وقد كان عمر من وجله أن خي

يأمرهم أن يقلوا الرواية عن نبيهم ولئال يتشاغل الناس  ،-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
 .)٣(باألحاديث عن حفظ القرآن

اهللا  صلى-فقد قاموا حبفظ سننه  ،مث من بعدهم العلماء اجلهابذة ،ومن بعد الصحابة التابعون
، والنقصان حىت ولو زيد يف منت احلديث حرف أو نقص من التحريف، والتأويل، والزيادة -عليه وسّلم

حىت أن أحدهم لو سئل عن عدد األحرف "يف وصفهم:  )٤(كما قال ابن حبان حرف أظهروه وبينوه،
 .)٥("يف السنن لكل سنة منها عدها عداً، ولو زيد فيها ألف أو واو ألخرجها طوعاً وألظهرها ديانةً 

 رقم، ١٥٥٩-١٥٥٨ص االستئذان، باب: التسليم واالستئذان ثالثاً، ، كتاب:في صحيحه البخاريأخرجه  :عليهمتفق ) ١(
 .٢١٥٣ :احلديث رقم ،٣/١٦٩٤ اآلداب، باب: االستئذان،، كتاب: أخرجه مسلم في صحيحهو ،٦٢٤٥: احلديث

التاريخ الكبري والتاريخ األوسط املسمى  :وستمائة، صنف مشس الدين أبو عبد اهللا الرتكماين الذهيب، مولده يف سنة ثالث وسبعني )٢(
بالعرب، والصغري املسمى دول اإلسالم، وكتاب النبالء، وخمتصر هتذيب الكمال للمزي، وامليزان يف الضعفاء، واملغين يف ذلك، وخمتصر 

ء الصحابة، واجملرد يف أمساء رجال الكتب سنن البيهقي، وخمتصر األطراف للمزي، وطبقات احلفاظ، وطبقات القراء، والتجريد يف أمسا
 .٩/١٠٠، السبكي، طبقات الشافعيةالستة، تويف يف ليلة االثنني ثالث ذي القعدة سنة مثان وأربعني وسبعمائة. 

 .١/٦دار الكتب العلمية،  :بريوتد.ط،  .تذكرة الحفاظ .حممد بن أمحد بن عثمان ،الذهيب )٣(
حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سهيد بن هدية التميمي الدارمي البسيت، ولد سنة بضع وسبعني  )٤(

ومئتني. صنف: األنواع والتقاسيم، التاريخ، الصعفاء، تاريخ الثقات، علل أوهام املؤرخني، غرائب األخبار، الكىن، املعجم على 
اب املتفرقة، تويف ابن حبان بسجستان مبدينة بست يف شوال سنة أربع ومخسني وثالث مئة، املدن، اهلداية إىل علم السنن، األبو 

 .١٦/٩٢، الذهيب، سير أعالم النبالءوهو يف عشر الثمانني. 
 .١/٥٨د.ط، بريوت: دار املعرفة،  .كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين .حممد بن حبان بن أمحدابن حبان،  )٥(

                                                 



 

٦  

ويف سبيل ذلك حتملوا املشاق  ،العظيم لتحقيق هذا األمرالء اجلهابذة بذلوا اجلهد ؤ فه
 ين إال بالسنة النبوية.واملصائب املتنوعة؛ أل�م علموا أن ال قوام للد

 ورحم اهللا القائل:

 ديـــــــــــــــن الرســـــــــــــــول وشـــــــــــــــرعه أخبـــــــــــــــاره"
 مـــــــــــن كـــــــــــان مشـــــــــــتغًال هبـــــــــــا وبنشـــــــــــرها

 

 وأجـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــم يقــــــــــــــــــــــتىن آثـــــــــــــــــــــاره 
 )١("بــــــــــــــني الربيـــــــــــــــة ال عفـــــــــــــــت آثـــــــــــــــاره

 

 مشكلة البحث
، يف عدم وجود كتاب، وال دراسة فقهية حتليلية مستقلة، تناولت مرويات عمر البحثتكمن مشكلة 

 .-رمحهما اهللا-، فيما اتفق عليه الشيخان: البخاري ومسلم -رضي اهللا عنه- بن اخلطاب
ونظرًا ألمهية وجود هكذا دراسة، قرر الباحث القيام هبا، مستعينًا باهللا عز وجل، وطالبًا منه 

 سداد والتوفيق.ال
 وتنبثق عن هذه املشكلة األسئلة التالية:

 ؟-رضي اهللا عنه-السؤال األول: ما هي أبرز معامل سرية عمر بن اخلطاب 
املتفق عليها عند الشيخني،  -رضي اهللا عنه-السؤال الثاين: ما هي مرويات عمر بن اخلطاب 

 يف العبادات، وما األحكام املستفادة منها؟
املتفق عليها عند  -رضي اهللا عنه-ث: ما هي مرويات عمر بن اخلطاب السؤال الثال

 الشيخني، يف العقود والتصرفات املالية، وما األحكام املستفادة منها؟
املتفق عليها عند الشيخني،  -رضي اهللا عنه-السؤال الرابع: ما هي مرويات عمر بن اخلطاب 

 يف احملرمات، وما األحكام املستفادة منها؟
املتفق عليها عند  -رضي اهللا عنه-ال اخلامس: ما هي مرويات عمر بن اخلطاب السؤ 

 الشيخني، يف احلدود واجلهاد واإلمارة، وما األحكام املستفادة منها؟

التدوين في أخبار  .الكرمي بن حممد الرافعي عبدانظر: القزويين، طاهر أمحد بن حممد بن أمحد السِّلفي.  وأنشدها: أب) ١(
 .٢/٢٢٦بريوت: دار الكتب العلمية،  . د.ط،قزوين

                                                 



 

املتفق عليها عند  -رضي اهللا عنه-السؤال السادس: ما هي مرويات عمر بن اخلطاب 
 ملستفادة منها؟الشيخني، يف الرقائق ونزول القرآن، وما األحكام ا

 ف البحثاأهد
 يهدف الباحث إىل حتقيق أهداف عديدة من خالل هذا البحث أبرزها:

 .-رضي اهللا عنه- تسليط الضوء على أهم معامل، سرية عمر بن اخلطاب -١
مما اتفق عليه الشيخان يف  -رضي اهللا عنه-الوقوف على مرويات عمر بن اخلطاب  -٢

 منها.العبادات، واستنباط أبرز األحكام 
مما اتفق عليه الشيخان يف  -رضي اهللا عنه-الكشف عن مرويات عمر بن اخلطاب  -٣

 العقود والتصرفات املالية، وتبيان األحكام املستفادة منها.
مما اتفق عليه الشيخان يف احملرمات،  -رضي اهللا عنه-إظهار مرويات عمر بن اخلطاب  -٤

 وإيضاح األحكام املستفادة منها.
مما اتفق عليه الشيخان يف احلدود  -رضي اهللا عنه-بن اخلطاب  بيان مرويات عمر -٥

 واجلهاد واإلمارة، واستنتاج أهم األحكام منها.
مما اتفق عليه الشيخان يف الرقائق ونزول  -رضي اهللا عنه-إبراز مرويات عمر بن اخلطاب  -٦

 القرآن، والكشف عن األحكام املستفادة منها.

 منهج البحث
 أن يستخدم الباحث فيه املناهج التالية:تقتضي طبيعة البحث 

الرجوع إىل مصادرها ب ةحسب االستطاع هولطائف ه: وذلك باستقراء فوائدستقرائيالمنهج اال
 األصلية.

 ائل املتعلقة باملوضوع ومناقشتها.: وذلك بتحليل املسالمنهج الوصفي، التحليلي
 
 

٧  



 

 سبب اختيار الموضوع
تفرغوا وسعهم يف حفظ بذلوا جهدهم واس -اهللا عنهم أمجعنيرضي -ال خيفى على أحد أن الصحابة 

وتبليغها ملن بعدهم وعلى رأسهم الصحايب اجلليل، ثاين اخللفاء  -صلى اهللا عليه وسلم-سنن النّيب 
صلى اهللا عليه -الذي كان مصاحبًا ومستشارًا للنّيب  -رضي اهللا عنه-الراشدين عمر بن اخلطاب 

لى اهللا عليه ص-كان حريصًا على تلقى العلم منه وقد ثبت يف اآلثار أنه  يف حياته املباركة،  -وسلم
جوانب احلياة البشرية مما حيتاج كل كثرياً من والعمل به حيث روي عنه أحاديث كثرية تشمل   -وسلم

مما ورد يف كتب  -رضي اهللا عنه-مسلم أن يتعلمه ويطبقه يف حياته، فرأى الباحث أن جيمع مروياته 
حيللها دراسة فقهية حىت ميكن للجميع احلصول على مروياته بسهولة، ومن حيث أن  احلديث مث

مروياته كثرية خترج عن جمال هذا البحث األكادميي، اكتفى الباحث بذكر مروياته املتفق عليها يف 
 الصحيحني وقد تلقتهما األمة بالقبول.

 الدراسات السابقة
 احلصول عليها على النحو اآليت: أهم الدراسات السابقة اليت استطاع الباحث

 ه).٣٤٨-٢٥٣، (ألمحد بن سلمان بن احلسن النجاد :مسند عمر بن الخطاب -١
 ه).٢٦٢-١٨٢، (السدوسي : ليعقوب بن شيبة بن الصَّْلتمسند عمر بن الخطاب -٢
 ه).٧٧٤-٧٠١، ( الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري: أليبمسند الفاروق -٣

يف كتب  -رضي اهللا عنه-كتب تضمن مجيع مروياته قد تبني للباحث بعد النظر أن ما  
رضي اهللا -احلديث ومل خيصص مبا اتفق عليها الشيخان كما أن الباحثني اكتفوا فيها بذكر مروياته 

 دون أن حيللوها مبا عند الفقهاء فهذا ما حياول الباحث بعون اهللا تعاىل أن يتعرض له. -عنه

 هيكل البحث
 :وخامتةهيد وستة فصول متمقدمة و ينقسم البحث إىل 

 .-رضي اهللا عنه-عمر بن اخلطاب  الصحايب اجلليلعن حياة الفصل األول: نبذة 
 املبحث األول: امسه ونسبه وكنيته وصفته

 املبحث الثاين: اسالمه وأهم أعماله

٨  



 

 املبحث الثالث: فضائله وموافقاته
 املبحث الرابع: استخالفه ومقتله

 .مجعاً ودراسةالفصل الثاين: مروياته يف العبادات 
 روياته يف النية والصالة والزكاة.املبحث األول: م

 اين: مروياته يف اجلمعة واجلنائز.املبحث الث
 الثالث: مروياته يف الصيام واحلج.املبحث 

 .مجعاً ودراسةالفصل الثالث: مروياته يف العقود والتصرفات املالية 
 مروياته يف الطالق. ملبحث األول:ا
 ملبحث الثاين: مروياته يف اهلبات.ا

 .مجعاً ودراسةالفصل الرابع: مروياته يف احملرمات 
 ول: مروياته يف احللف بغري اهللا.املبحث األ

 ث الثاين: مروياته يف لبس احلرير.املبح
 .املبحث الثالث: مروياته يف بيع اخلمر

 دراسة.مجعاً و اد واإلمارة الفصل اخلامس: مروياته يف احلدود واجله
 .املبحث األول: مروياته يف رجم الثيب يف الزنا

 .املبحث الثاين: مروياته يف حكم الفيء
 .املبحث الثالث: مروياته يف االستخالف وتركه

 .مجعاً ودراسةالفصل السادس: مروياته يف الرقائق ونزول القرآن 
 .املبحث األول: مروياته يف سعة رمحة اهللا

 .ث الثاين: مروياته يف نزول القرآن على سبعة أحرفاملبح
 .)اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ املبحث الثالث: مروياته يف نزول اآلية (

 اخلامتة: نتائج البحث.

٩  



 

١٠  

 تمهيد

، ومصاحباً -صلى اهللا عليه وسلم-من أجّل أصحاب النيب  -رضي اهللا عنه-كان عمر بن اخلطاب 
الذي تتضمن  -صلى اهللا عليه وسلم-كان حامل فقه عظيم عن النيب   -رضي اهللا عنه-له، فعمر 

 -رضي اهللا عنه-على كثري من األحكام واملسائل، لذا جيدر بنا أن ندرس حياة عمر بن اخلطاب 
يف أمورنا منها ع مروياته وندارسه لكي نستنبط هذه الفوائد واألحكام العلمية العزيزة لنستفيد وجنم

حاديث املختلفة ورتبوها األالعملية، وكان من منهج كثري من احملدثني املتقدمني يف التأليف أ�م مجعوا 
فات دون أن يتصرفوا على األبواب الفقهية، ومث جاء من بعدهم علماء أجالء قاموا بشرح هذه املؤل

 يف ترتيبها، وبعضهم مجعوا مرويات صحايب  يف كتاب دون أن يشرحوا أو يصححوا هذه األحاديث.
إذن جيب علينا أن جنمع مرويات الصحابة مث ندارسها دراسة وافية لكي نعرف مكانة 

م كانوا الصحابة وندافع عنهم حىت ال يكون ألحد أن يتعرض عليهم وينقص من شأ�م شيئاً، أل�
 الوحي، والتشكيك يف عدالتهم يف احلقيقة هو التشكيك يف أصل اإلسالم. يحامل

هي الشرح العملي  هاة قدر االستطاعة، ألن السنة وفقهالصحاب ؤالءنستفيد من مرويات ه
َ لِلنَّاِس َما ﴿للقرآن الكرمي، قال اهللا تعاىل:  ، )١(﴾نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ

ة، وأوقات ا السنة النبوية، كعدد ركعات الصالهتوكثري من املسائل مل تذكر يف القرآن الكرمي وقد ذكر 
َوَما آتَاُكُم ﴿ ، قال اهللا تعاىل:-صلى اهللا عليه وسلم-النيب  الصالة، و...، واهللا عزوجل أمرنا باتباع

اهللا تعاىل:  ، وقال)٢(﴾الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ 
َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَبَالُغ اْلُمِبنيُ َوَأِطيُعوا اللَّ ﴿  ، وقال)٣(﴾َه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َواْحَذُروا فَِإْن تـََولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَمنَّ

ْم ِيف َشْيٍء فـَُردُّوُه يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعتُ ﴿ تعاىل:
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال  يَا ﴿وقال تعاىل:  ،)٤(﴾ِإَىل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َذِلَك َخيـْ

 .٤٤سورة النحل، اآلية: ) ١(
 .٧سورة احلشر، اآلية: ) ٢(
 .٩٢سورة املائدة، اآلية: ) ٣(
 .٥٩اآلية:  سورة النساء،) ٤(
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ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ﴿، وقال تعاىل: )١(﴾َماَلُكمْ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوَال تـُْبِطُلوا َأعْ 
، فهذه اآليات رّد قاطع )٢(﴾حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَُّه َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

بفضل -يف هذا البحث ، فالباحث ةً وال حنتاج السنة، ويلغيها كامل للذين يقولون حسبنا كتاب اهللا
 فيما اتفق عليه الشيخان. -رضي اهللا عنه-يدارس مرويات عمر بن اخلطاب  -اهللا وتوفيقه

 منهج البحث:
املتفق عليها، مث يرتبها ترتيبًا على  -رضي اهللا عنه-جيمع الباحث أحاديث عمر بن اخلطاب 

ذكر ألفاظ البخاري يف األبواب الفقهية، وجيتنب عن تكرار احلديث ألجل اختصار البحث، وي
أكمل من ألفاظ مسلم،  -يف هذه األحاديث-: األول: ألفاظ البخاري لسببنيأحاديث الباب؛ 

فضل صحيح البخاري على صحيح مسلم عند احملدثني. ويذكر الباحث نص احلديث كامًال لالثاين: 
رح بعض أجزاء احلديث وال ينقص منه شيئاً، ويذكر معاين بعض ألفاظ الواردة يف منت احلديث، مث يش

مستفيدًا من شروح احلديث، مث يدارس فقه احلديث، مث بعد ذلك يستخرج ويذكر الفوائد الفقهية 
البحث، وال يرتجم للرواة ويرتجم الباحث لألعالم الواردة يف ، والعقدية واألخالقية من هذه األحاديث

 .ودهم يف البحثر لكثرة و 
ول، والفصول إىل املباحث واملباحث إىل املطالب، ويف سيقسم الباحث هذا البحث إىل ستة فص

مث يقرتح وأهم النتائج اليت يصل إليها الباحث يف هذا البحث، ختام البحث يذكر خامتة البحث 
، فهرس املصادر واملراجعس على النحو التايل: اقرتاحات وتوصيات ضرورية حول املوضوع مث يذكر الفهار 

. وسيذكر الباحث فهرس املوضوعات بعد فهرس األعالمو فهرس األحاديث واآلثار، و فهرس اآليات، و 
 صفحة اإلهداء حسب ما ورد يف البحث.

 .٣٣) سورة حممد، اآلية: (١
 .٣١) سورة آل عمران، اآلية: (٢

                                                 



 
  

 األول لفصلا
 -عنه اهللا رضي- الخطاب بن عمر الجليل الصحابي حياة عن نبذة

 وأسرته وصفته، ومولده، نسبه،: األول املبحث

 وهجرته وإسالمه، سفارته،: الثاين املبحث

 وموافقاته ومعاركه، فضائله: الثالث املبحث

 ىالشور  وقصة واستخالفه، مبشورته، القرآن مجع: الرابع املبحث
 وفتوحاته واستشهاده



 

١٣  

 الفصل األول
 -رضي اهللا عنه-عمر بن الخطاب  الصحابي الجليلنبذة عن حياة 

 وأسرته المبحث األول: نسبه، ومولده، وصفته،
 المطلب األول: نسبه

هو أمري املؤمنني أبو حفص عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبداهللا بن قرط بن 
. وأمه حنتمة بنت هاشم بن املغرية بن )١(رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي

قالت طائفة يف أم عمر: حنتمة بنت هشام بن ": )٣(ابن عبد الربقال  ،)٢(عبد اهللا بن عمر بن خمزوم
املغرية. ومن قال ذلك فقد أخطأ، ولو كانت كذلك لكانت أخت أيب جهل بن هشام واحلارث بن 
هشام بن املغرية، وليس كذلك، وإمنا هي ابنة عمهما؛ فإن هاشم بن املغرية وهشام بن املغرية أخوان؛ 

عمر، وهشام والد احلارث وأيب جهل، وهاشم بن املغرية هذا جد عمر ألمِّه، فهاشم والد حنتمة أم 
 .)٤("كان يقال له: ذو الرُّحمني

، بريوت: مؤسسة الرسالة، ١ط .تهذيب الكمال في أسماء الرجال .نظر: املزي، مجال الدين أيب احلجاج يوسفا) ١(
؛ ٤٧٣، األردن: دار األعالم، ص١ط .االستيعاب في معرفة األصحاب .؛ وابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا٣١٧-٢١/٣١٦

؛ والعسقالين، أبو الفضل ٢/٣١٣، بريوت: دار الفكر، ٥ط .مروج الذهب .واملسعودي، أبو احلسن علي بن احلسني بن علي
، القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، ١ط .اإلصابة في التمييز الصحابة .أمحد بن علي بن حجر

، بريوت: مؤسسة الرسالة، جزء: ١ط .سير أعالم النبالء .؛ والذهيب، أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان٧/٣١٢
 .٨٩ص: دار ابن حزم، ، بريوت١ط .تاريخ الخلفاء .؛ والسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن٧١سري اخللفاء الراشدون، ص

؛ ١٢٢صالرياض: دار طيبة،  ،٢ط .تاريخ خليفة بن خياط .نظر: ابن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن أيب هبريةا) ٢(
االستيعاب في  .؛ وابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا٢/٣١٣. مروج الذهب .واملسعودي، أبو احلسن علي بن احلسني بن علي

د.ط، بريوت: دار  .أسد الغابة في معرفة الصحابة .ابن األثري، أبو احلسن علي بن حممد اجلزريو  ؛٤٧٣ص .معرفة األصحاب
 .٤/١٣٨الكتب العلمية، 

مولده يف سنة مثان وستني وثالث مئة يف شهر ربيع اآلخر. وطلب  .حممد بن عبد الرب بن عاصم النمرييوسف بن عبد اهللا بن ) (٣
عاش مخسة وتسعني عاماً. مات أبو عمر ليلة اجلمعة سلخ ربيع اآلخر، سنة ثالث وستني وأربع  العلم بعد التسعني وثالث مئة،

 .١٨/١٥٣، الذهيب، سير أعالم النبالءمئة، واستكمل مخساً وتسعني سنة ومخسة أيام. 
 .٤٧٣ص .االستيعاب في معرفة األصحاب .ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا) ٤(

                                                 



 

١٤  

 المطلب الثاني: مولده
مسعت ". وقال احلارثة: "ولد عمر بعد الفيل بثالث عشرة سنة"قال حممد بن عبد اهللا بن اهلذيل: «

 .)١(»"عمر يقول: ولدُت قبل الفجار األعظم بأربع سنني

 المطلب الثالث: صفته
كان متواضعاً، خشن امللبس، شديداً يف ذات الّله، واتـََّبعه عمَّالُه يف سائر أفعاله وشيمه وأخالقه، كّل 
يتَشّبه به ممن غاب أو حضر، وكان يلبس اجلبة الصوف املرقعة باألدمي، ويشتمل بالعباءة، وحيمل 

أكثر ركابه اِإلبل، َوَرْحله مشدودة بالليف، وكذلك ُعمَّاله،  القربة على كتفه مع هيبة قد ُرزِقـََها، وكان
وكان آدم شديد األُْدمة، طُواًال، كثَّ  .)٢(مع ما فتح الّله عليهم من البالد وأوسعهم من األموال

 .)٣(الّلحية، أصلع، أعسر، أيسر، خيضب باحلناء والَكَتم

 المطلب الرابع: أسرته
 : عبد اهللا، وعبد الرمحن األكرب، وحفصة.تزوج زينب بنت مظعون، فولدت له

 ، فولدت له: زيد، ورقية.علي بن أيب طالبتزوج أم كلثوم بنت 
 تزوج أم حكيم بنت احلارث بن هشام املخزومي، فولدت له: فاطمة.

 تزوج مليكة بنت جرول اخلزاعية، فولدت له: عبيد اهللا.
 تزوج مجيلة بنت عاصم بن ثابت، فولدت له: عاصم.

 هلّية (امرأة من اليمن)، فولدت له: عبد الرمحن األصغر.تزوج 
  .)٤(تزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل

 .١٥٣. صتاريخ خليفة بن خياط .عمرو خليفة بن خياط بن أيب هبريةنظر: ابن خياط، أبو ا) ١(
 .٢/٣١٣ .مروج الذهب .املسعودي، أبو احلسن علي بن احلسني بن علي) ٢(
 .٤٧٤ص .االستيعاب في معرفة األصحاب .ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا) ٣(
، والطربي، أبو جعفر ٣/٢٤٦لقاهرة: مكتبة اخلاجني، ، ا١ط .الطبقات الكبير .نظر: ابن سعد، حممد بن سعد بن منيعا) ٤(

؛ وابن كثري، عماد الدين أبو الفداء إمساعيل ١٩٩-٤/١٩٨، مصر: دار املعارف، ٢ط .تاريخ الرسل والملوك .حممد بن جرير
 =   صفة .الفرج؛ وابن اجلوزي، مجال الدين أبو ١٩٦إىل  ٩/١٩٤دار اهلجر، جيزة: ، ٢ط .البداية والنهاية .بن عمر بن كثري
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 ومعاركه ،المبحث الثاني: سفارته، وإسالمه، وهجرته
 المطلب األول: سفارته في الجاهلية

وذلك من أشراف قريش، وإليه كانت الّسفارة يف اجلاهلية،  -رضي اهللا عنه-كان عمر بن اخلطاب "
أن قريشًا كانت إذا وقعت بينهم حرب، أو بينهم وبني غريهم بعثوه سفرياً، وإن نافرهم منافر، أو 

 .)١("فاخرهم مفاخر رضوا به بعثوه منافراً ومفاخراً 

 المطلب الثاني: إسالمه
قبل إسالمه متشددًا على املسلمني ملا حيمله من صفات  -رضي اهللا عنه-كان عمر بن اخلطاب 

َلْو رَأَيـُْتِين ُموثِِقي ُعَمُر َعَلى اِإلْسَالِم، أَنَا «والّشدة، كما قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: الغلظة 
 .)٢(»َوُأْخُتُه، َوَما َأْسَلَم، َوَلْو َأنَّ ُأُحًدا انـَْقضَّ ِلَما َصنَـْعُتْم ِبُعْثَماَن، َلَكاَن َحمُْقوقًا َأْن يـَنـَْقضَّ 

ولكن كان وراء هذه الغلظة، رمحة وشفقة يظهر يف بعض األحيان. عن أم عبد اهللا بنت أيب 
، وقد ذهب عامر يف بعض حاجتنا إذ أقبل عمر حىت واهللا إنه لنرحتل إىل أرض احلبشة"حثمة قالت: 

وقف علّي، وهو على شركه، قالت: وكنا نلقى منه البالء أذى لنا وشرًا علينا، فقالت: فقال: إنه 
النطالق يا أم عبد اهللا، قالت: قلت: نعم، واهللا لنخرجّن يف أرض اهللا، آذيتمونا، وقهرمتونا، حىت 

ال: صحبكم اهللا، ورأيت له رقة مل أكن أراها، مث انصرف، وقد أحزنه جيعل اهللا لنا خمرجاً، قالت: فق
، أبا عبد اهللا لو رأيت عمر آنفاً  فيما أرى خروجنا، قالت: فجاء عامر من حاجتنا تلك، فقلت له: يا

ورقته، وحزنه علينا، قال: اطعمت يف إسالمه؟ قالت: قلت: نعم، قالت: ال يسلم الذي رأيت حىت 
 .)٣("ب، قالت: يأساً ملا كان يرى من غلظته وقسوته عن اإلسالميسلم محار اخلطا

سير أعالم  .، والذهيب، أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان١/٢٧٥، بريوت: دار املعرفة، ٣ط .الصفوة =
 .٨٨-٨٧جزء: سري اخللفاء الراشدون، ص .النبالء

 .٤٧٣ص .االستيعاب في معرفة األصحاب .ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا) ١(
، رقم ٩٤٦، ص-رضي اهللا عنه-، كتاب: مناقب األنصار، باب: إسالم عمر بن اخلطاب في صحيحه البخاري أخرجه) ٢(

، ٣٨٦٢، رقم احلديث: ٩٤٥، ص-رضي اهللا عنه-، وكتاب: مناقب األنصار، باب: إسالم سعيد بن زيد ٣٨٦٧احلديث: 
 .٦٩٤٢رقم احلديث: ، ١٧١٩-١٧١٨وكتاب: اإلكراه، باب: من اختار الضرب والقتل واهلوان على الكفر، ص

 .١/٢٧٩، جدة: دار العلم، ١ط .فضائل الصحابة .ابن حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل) ٣(

                                                                                                                                                         



 

١٦  

أن ينصر اهللا دينه بأحب الرجلني إليه، بأيب جهل أو  -صلى اهللا عليه وسلم-دعا رسول اهللا 
، -صلى اهللا عليه وسلم-، فاستجاب اهللا عزوجل دعاء نبيه -رضي اهللا عنه-بعمر بن اخلطاب 

 .-نهرضي اهللا ع-فأسلم عمر بن اخلطاب 
اللَُّهمَّ َأِعزَّ «قَاَل:  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - ُعَمرَ  قَاَل اْبنُ 

قَاَل: وََكاَن َأَحبـَُّهَما ِإلَْيِه  »اِإلْسَالَم بَِأَحبِّ َهَذْيِن الرَُّجَلْنيِ ِإلَْيَك بَِأِيب َجْهٍل أَْو ِبُعَمَر ْبِن اَخلطَّابِ 
 .)١(ُعَمرُ 

أن يصلوا عند  ، واستطاع املسلمون-رضي اهللا عنه-فأعز اهللا عزوجل دينه بعمر بن اخلطاب 
 الكعبة دون أن يتعرض هلم أحد من املشركني.

 .)٢(»َما زِْلَنا أَِعزًَّة ُمْنُذ َأْسَلَم ُعَمرُ : «-َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد  قَاَل َعْبدُ 
، ثاروا عليه، وأرادوا قتله، ولكن -رضي اهللا عنه-قريش بإسالم عمر بن اخلطاب  تفلما علم

 عاص بن وائل السهمي، وجناه من شّر قد أقيمت.الأجاره 
َنَما ُهوَ : -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - ُعَمرَ  قَاَل اْبنُ  بـَيـْ

اِر َخائًِفا، ِإْذ  )٣( َجاَءُه الَعاِص ْبُن َواِئٍل ِيف الدَّ
َوُهَو ِمْن َبِين َسْهٍم، َوُهْم ُحَلَفاُؤنَا ِيف  ُحلَُّة ِحبَـَرٍة َوَقِميٌص َمْكُفوٌف ِحبَرِيٍر، أَبُو َعْمرٍو، َعَلْيهِ  السَّْهِميُّ 

َل ِإلَْيَك، اجلَاِهِليَِّة، فـََقاَل َلُه: َما بَاُلَك؟ قَاَل: "َزَعَم قـَْوُمَك أَنـَُّهْم َسيَـْقتـُُلوِين ِإْن َأْسَلْمُت، قَاَل: َال َسِبي
ا أَِمْنُت، َفَخرََج الَعاِص فـََلِقَي النَّاَس َقْد َساَل هِبُِم الَواِدي، فـََقاَل: أَْيَن تُرِيُدوَن؟ فـََقاُلوا: نُرِيُد بـَْعَد َأْن قَاهلََ 

 .)٤(َهَذا اْبَن اَخلطَّاِب الَِّذي َصَبَأ، قَاَل: َال َسِبيَل ِإلَْيِه َفَكرَّ النَّاُس"

، رقم ٨٣٦-٨٣٥، ص-رضي اهللا عنه-، كتاب: املناقب، باب: يف مناقب أيب حفص عمر بن اخلطاب سنن الترمذي) ١(
 صحيح اإلسناد. احلديثقال الباحث: . ٣٦٨١احلديث: 

، رقم ٩٤٥، ص-رضي اهللا عنه-، كتاب: مناقب األنصار، باب: إسالم عمر بن اخلطاب في صحيحه البخاري أخرجه) ٢(
، باب: مناقب عمر بن اخلطاب أيب حفص القرشي -صلى اهللا عليه وسلم-، وكتاب: فضائل أصحاب النيب ٣٨٦٣احلديث: 
 .٣٦٨٤، رقم احلديث: ٩٠٦، ص-رضي اهللا عنه-العدوي 

 .-رضي اهللا عنه-اخلطاب ) أي: عمر بن (٣
، ٩٤٦-٩٤٥، ص-رضي اهللا عنه-، كتاب: مناقب األنصار، باب: إسالم عمر بن اخلطاب في صحيحه البخاري أخرجه) ٤(

 .٣٨٦٤رقم احلديث: 

                                                 



 

١٧  

 -صلى اهللا عليه وسلم-يف طريقه إىل حممد أما قصة إسالمه املعروفة اليت تقول إن عمر كان 
لينال منه، مث لقيه رجل وأخربه بأن أخته وصهره أسلما، مث ذهب إليهما، وضرهبما، مث اطلع على 

، -صلى اهللا عليه وسلم-صحيفة فيه القرآن، فقرأه، مث دخل اإلسالم يف قلبه، مث ذهب إىل حممد 
رضي اهللا -وهو يف صالته، وعمر  -لى اهللا عليه وسلمص-وأسلم؛ وأيضًا قصة استماعه لقراءة النّيب 

 .)١(مستخف بأستار الكعبة، مل ترد بإسناد صحيح، واهللا أعلم -عنه

 المطلب الثالث: هجرته إلى المدينة
اتعدت ملا أردنا اهلجرة إىل املدينة، أنا وعياش بن أيب ربيعة، ": -رضي اهللا عنه-قال عمر بن اخلطاب 

فوق سرف، وقلنا: أينا مل يصبح  وائل السهمي التناضب من أضاة بين غفار،وهشام بن العاصي بن 
عندها فقد حبس فليمض صاحباه. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أيب ربيعة عند التناضب، وحبس 

 .)٢("عنا هشام وفنت فافتنت
 
 
 

، وأمحد، مهدي ١/١٨٠، املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، ٦ط .السيرة النبوية الصحيحة .نظر: العمري، أكرم ضياءا) ١(
، الرياض: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ١ط .السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية .زق اهللار 

ربيع  .، وزاريا، عمر بن علي بن أيب بكر٨٠، األردن: دار النفائس، ص١ط .صحيح السيرة النبوية .، والعلي، إبراهيم٢١٤ص
 .١/٣٠٥، القاهرة: دار العفاين، ١ط .-اهللا عليه وسلمصلى -األبرار في صحيح سيرة النبّي المختار 

-٢/١١٤، بريوت: دار الكتاب العريب، ٣ط .السيرة النبوية .ابن هشام، أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب املعافري) ٢(
قصة هجرة ، وهذا اخلرب الصحيح يف ١١/٢٢٩، اإلصابة في تمييز الصحابة، وصحح ابن حجر هذه الرواية يف كتابه: ١١٥

ملا أراد  -رضي اهللا عنه-خيالف احلديث الضعيف املشهور الذي حيكي: أن عمر بن اخلطاب  -رضي اهللا عنه-عمر بن اخلطاب 
اهلجرة، تقلد سيفه، ومجع الناس عند الكعبة، وأعلن هجرته، وقال للمشركني: من أراد أن تثكله أمه، ويُومت ولده، ويرمل زوجته، 

. وقد ١٤٥-٤/١٤٤، أسد الغابة في معرفة الصحابةادي... اخل. وأصل اخلرب عند ابن األثري، يف كتابه: فليلقين وراء هذا الو 
دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهاالت الدكتور البوطي في كتابه: فقه خّرجه الشيخ األلباين يف كتابه: 

، وأمحد، مهدي ١/٢٠٦ .السيرة النبوية الصحيحة .ياءنظر: العمري، أكرم ضا، وحكم عليه بالضعف. ٤٣-٤٢، صالسيرة
 .٢٦٢ص .السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية .رزق اهللا

                                                 



 

١٨  

 -صلى اهللا عليه وسلم-المطلب الرابع: حضوره في جميع المعارك مع النبّي 
غزوات ومعارك كثرية، منها: غزوة بدر، وأحد،  -رضي اهللا عنه-بن اخلطاب  وقد شهد عمر

 .)١(وخندق، وهوازن، وخيرب، وصلح احلديبية، و...
  

االستيعاب في  .، وابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا٣/٢٥٣ .الطبقات الكبير .نظر: ابن سعد، حممد بن سعد بن منيعا) ١(
-مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  .عبد الرمحن بن علي بن حممد، وابن اجلوزي، أبو الفرج ٤٧٣ص .معرفة األصحاب

تهذيب الكمال في  .، واملزي، مجال الدين أبو احلجاج يوسف٨٨د.ط، إسكندرية: دار ابن خلدون، ص .-رضي اهللا عنه
 .١٥٦-١٤٥ص .أسد الغابة في معرفة الصحابة .، وابن األثري، أبو احلسن علي بن حممد اجلزري٢١/٣١٧. أسماء الرجال

                                                 



 

١٩  

 ، وموافقاتهالمبحث الثالث: فضائله
 المطلب األول: فضائله
وثاين  -صلى اهللا عليه وسلم-من أجّل أصحاب النّيب  -رضي اهللا عنه-كان عمر بن اخلطاب 

الراشدين ومن علماء الصحابة وزهادهم وأحد أعالم القادة يف التاريخ اإلسالمي، له فضائل   خلفاء
 كثرية سيذكر الباحث بعض هذه الفوائد:

إليه  -صلى اهللا عليه وسلم-أحب أصحاب النيب  -رضي اهللا عنه-كان عمر بن اخلطاب 
 .-رضي اهللا عنه-بعد أيب بكر الصديق 

بـََعَثُه َعَلى َجْيِش  -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّيبَّ ، -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - الَعاص رو ْبنَعْن َعمْ  أ:
، فـَُقْلُت: ِمَن الرَِّجاِل؟ فـََقاَل: »َعاِئَشةُ «قَاَل:  ، َفأَتـَْيُتُه فـَُقْلُت: "َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ ِإلَْيَك؟َذاِت السَُّالِسلِ 

 .)١(رَِجاًال  فـََعدَّ » ُمثَّ ُعَمُر ْبُن اَخلطَّابِ «، قـُْلُت: ُمثَّ َمْن؟ قَاَل: »أَبُوَها«
ُهَما-َعْبِد اللَِّه  ْبن قَاَل َجاِبر ب: َرأَيـُْتِين : "-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -: قَاَل النَِّيبُّ -َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ْعُت َخَشَفًة،َدَخْلُت اجلَنََّة، فَِإَذا أَنَا بِالرَُّمْيَصاِء، اْمَرأَِة َأِيب طَْلَحةَ  فـَُقْلُت: َمْن َهَذا؟ فـََقاَل: َهَذا  ، َومسَِ
ْنظَُر ِإلَْيِه، ِبَالٌل، َورَأَْيُت َقْصرًا ِبِفَنائِِه َجارِيٌَة، فـَُقْلُت: ِلَمْن َهَذا؟ فـََقاَل: ِلُعَمَر، َفَأَرْدُت َأْن أَْدُخَلُه َفأَ 

َرَتَك " فـََقاَل ُعَمُر: بَِأِيب َوأُمِّي يَا َرُسوَل اللَّهِ   )٢(َأَعَلْيَك َأَغاُر؟ َفذََكْرُت َغيـْ
له  -صلى اهللا عليه وسلم-، وبشرى النيب -رضي اهللا عنه-واحلديث فيه: شدة غرية عمر 

 باجلنة وقصر فيه.

لو كنت متخذاً : «-صلى اهللا عليه وسلم-، كتاب: املناقب، باب: قول النيب في صحيحه البخاري أخرجهمتفق عليه: ) ١(
-، كتاب: الفضائل، باب: من فضائل أيب بكر الصديق في صحيحه مسلمأخرجه و، ٣٦٦٢، رقم احلديث: ٩٠٠، ص»خليالً 

 .٢٣٨٤، رقم احلديث: ٤/١٨٥٦، -رضي اهللا عنه
، ٩٠٥، ص -رضي اهللا عنه-، كتاب: املناقب، باب: مناقب عمر بن اخلطاب في صحيحه البخاري أخرجهمتفق عليه: ) ٢(

، -رضي اهللا عنه-، كتاب: الفضائل، باب: من فضائل عمر بن اخلطاب في صحيحه مسلم أخرجهو، ٣٦٧٩رقم احلديث: 
 .٢٣٩٥، رقم احلديث: ٤/١٨٦٣

                                                 



 

٢٠  

َنا أَنَا نَاِئٌم، َشرِْبُت، يـَْعِين، اللََّنبَ : «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اللَِّه  َرُسولُ قَاَل  ج: ، َحىتَّ أَْنظَُر بـَيـْ
 )١(.»الِعْلمَ «فـََقاُلوا: َفَما أَوَّْلَتُه؟ قَاَل: » ِإَىل الرِّيِّ َجيْرِي ِيف ظُُفرِي أَْو ِيف َأْظَفارِي، ُمثَّ نَاَوْلُت ُعَمرَ 

ه التعبري بذلك من جهة اشرتاك اللنب والعلم يف كثرة النفع وكو�ما سببًا للصالح، فاللنب ووج
... واملراد بالعلم هنا: العلم بسياسة الناس بكتاب اهللا وسنة البدين، والعلم للغذاء املعنوي  للغذاء

ر، وباتفاق ، واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إىل أيب بك-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
الناس على طاعته بالنسبة إىل عثمان، فإن مدة أيب بكر كانت قصرية، فلم يكثر فيها الفتوح اليت هي 
أعظم األسباب يف االختالف، ومع ذلك فساس عمر فيها مع طول مدته الناس حبيث مل خيالفه 

ومل يتفق له ما اتفق أحد، مث ازدادت اتساعًا يف خالفة عثمان، فانتشرت األقوال، واختلفت اآلراء، 
لعمر من طواعية اخللق له، فنشأت من مث الفنت إىل أن افضى األمر إىل قتله، واستخلف علي فما 

 .)٢(ازداد األمر إال اختالفاً والفنت إال انتشاراً 
-َعَلى َرُسوِل اللَِّه اْسَتْأَذَن ُعَمُر ْبُن اَخلطَّاِب : -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - َأِيب َوقَّاصٍ  ْبنُ  قَاَل َسْعدُ  د:

َعالَِيًة َأْصَواتـُُهنَّ َعَلى َصْوتِِه، فـََلمَّا  ُيَكلِّْمَنُه َوَيْسَتْكِثْرنَُه، ، َوِعْنَدُه ِنْسَوٌة ِمْن قـَُرْيشٍ -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
َفَدَخَل  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفَأِذَن َلُه َرُسوُل اللَِّه  اْسَتْأَذَن ُعَمُر ْبُن اَخلطَّاِب ُقْمَن فـََباَدْرَن اِحلَجاَب،

َيْضَحُك، فـََقاَل ُعَمُر: َأْضَحَك اللَُّه ِسنََّك يَا َرُسوَل اللَِّه،  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُعَمُر َوَرُسوُل اللَِّه 
ْعَن َصْوَتَك : «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فـََقاَل النَِّيبُّ  ِيت ُكنَّ ِعْنِدي، فـََلمَّا مسَِ َعِجْبُت ِمْن َهُؤَالِء الالَّ

، فـََقاَل ُعَمُر: َفأَْنَت َأَحقُّ َأْن يـََهْنبَ يَا َرُسوَل اللَِّه، ُمثَّ قَاَل ُعَمُر: يَا َعُدوَّاِت أَنـُْفِسِهنَّ، »ابـَْتَدْرَن اِحلَجابَ 
َنِين َوَال تـََهْنبَ َرُسو  ؟ فـَُقْلَن: نـََعْم، أَْنَت أََفظُّ َوَأْغَلُظ ِمْن َرُسوِل اللَِّه -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َل اللَِّه أَتـََهبـْ

، ٩٠٥، ص -رضي اهللا عنه-، كتاب: املناقب، باب: مناقب عمر بن اخلطاب في صحيحه البخاري أخرجهمتفق عليه: ) ١(
، -رضي اهللا عنه-، كتاب: الفضائل، باب: من فضائل عمر بن اخلطاب في صحيحه مسلم أخرجهو، ٣٦٨١رقم احلديث: 

 .٢٣٩١، رقم احلديث: ١٨٦٠-٤/١٨٥٩
 .٨/٣٧٩ ، الرياض: دار طيبة،١. طتح الباري بشرح صحيح البخاريفابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين.  )٢(

                                                 



 

٢١  

ِإيًها يَا اْبَن اَخلطَّاِب، َوالَِّذي : «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -
َر َفجِّكَ نـَْفِسي بِيَ   .)١(»ِدِه َما َلِقَيَك الشَّْيطَاُن َساِلًكا َفجًّا َقطُّ، ِإالَّ َسَلَك َفجًّا َغيـْ

): هن من أزواجه، وحيتمل أن يكون معهن من غريهن، لكن َوِعْنَدُه ِنْسَوٌة ِمْن قـَُرْيشٍ قوله: (
ِإالَّ َسَلَك ) يؤيد األول، واملراد: أ�ّن يطلنب منه أكثر مما يعطيهّن ... وقوله: (َيْسَتْكِثْرنَهُ قرينة قوله: (

َر َفجِّكَ  لعمر تقتضي أن الشيطان ال سبيل له عليه، ال إن ذلك يقتضي ): فيه فضيلة عظيمة َفجًّا َغيـْ
وجود العصمة، إذ ليس فيه إال فرار الشيطان منه أن يشاركه يف طريق يسلكها، وال مينع ذلك من 
وسوسته له حبسب ما تصل إليه قدرته، فإن قيل: عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم 

لوك يف طريق فأوىل أن ال يالبسه حبيث يتمكن من وسوسته له، فيمكن املوافقة؛ ألنه إذا منع من الس
صلى اهللا -أن يكون حفظ من الشيطان، وال يلزم من ذلك ثبوت العصمة له؛ أل�ا يف حق النيب 

 .)٢(واجبة ويف حق غريه ممكنة -عليه وسلم
ِإَىل ُأُحٍد َوَمَعُه  -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َصِعَد النَِّيبُّ : -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َماِلٍك  ْبن قَاَل أََنسُ  ه:

اثـُْبْت ُأُحُد، َفَما َعَلْيَك ِإالَّ َنِيبٌّ، أَْو «أَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، فـََرَجَف هِبِْم، َفَضَربَُه ِبرِْجِلِه، قَاَل: 
يٌق، أَْو َشِهيَدانِ   )٣(»ِصدِّ

، والشهيدان: مها عمر بن اخلطاب وعثمان -رضي اهللا عنه-الصديق: هو أبو بكر الصديق 
 .)٤(-رضي اهللا عنهما-بن عفان 
َنا أَنَا نَاِئٌم أُرِيُت َأينِّ أَْنزُِع َعَلى َحْوِضي َأْسِقي : «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اِهللا  َرُسولُ  قَالَ  و: بـَيـْ

ْلَو ِمْن َيِدي لِيـَُروَِّحِين، فـَنَـزََع َدْلَوْيِن، َوِيف نـَْزِعِه َضْعٌف، َواُهللا يـَْغِفُر النَّاَس، َفَجاَءِين أَبُو َبْكرٍ  ، َفَأَخَذ الدَّ

، ٩٠٥، ص-رضي اهللا عنه-، كتاب: املناقب، باب: مناقب عمر بن اخلطاب في صحيحه البخاري أخرجهمتفق عليه: ) ١(
، -رضي اهللا عنه-ل، باب: من فضائل عمر بن اخلطاب ، كتاب: الفضائفي صحيحه مسلمأخرجه و، ٣٦٨٣رقم احلديث: 

 .٢٣٩٦، رقم احلديث: ١٨٦٤-٤/١٨٦٣
 .٣٨٢-٨/٣٨١. فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين.  )٢(
، رقم احلديث: ٩٠٥، ص-رضي اهللا عنه-، كتاب: املناقب، باب: مناقب عمر بن اخلطاب في صحيحه البخاري أخرجه) ٣(

٣٦٨٦. 
، بريوت: دار الكتب ١ط .عمدة القاري شرح صحيح البخاري .حممد حممود بن أمحد نظر: العيين، بدر الدين أبوا) ٤(

 .١٦/٢٦٥العلمية، 

                                                 



 

٢٢  

نـَزَْع َرُجٍل َقطُّ أَقْـَوى ِمْنُه، َحىتَّ تـََوىلَّ النَّاُس، َواحلَْْوُض َمْآلُن  َلُه، َفَجاَء اْبُن اخلَْطَّاِب، فََأَخَذ ِمْنُه، فـََلْم أَرَ 
 )١(»يـَتَـَفجَّرُ 

يف خالفتهما، وحسن  -رضي اهللا عنهما-هذا املنام مثال واضح ملا جرى أليب بكر وعمر 
 -يه وسلمصلى اهللا عل-سريهتما، وظهور آثارمها، وانتفاع الناس هبما، وكل ذلك مأخوذ من النيب 

 .)٢(ومن بركته وآثار صحبته
َقْد  «، أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل: -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، َعِن النَِّيبِّ -َرِضَي اللَُّه َعْنها- ةَعْن َعاِئشَ  :ز

ثُونَ  َلُكْم ُحمَدَّ ُهمْ َكاَن َيُكوُن ِيف اْألَُمِم قـَبـْ ُهْم َأَحٌد، فَِإنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب ِمنـْ » ، فَِإْن َيُكْن ِيف أُمَِّيت ِمنـْ
ثُوَن: ُمْلَهُموَن.  )٣(قَاَل اْبُن َوْهٍب: تـَْفِسُري ُحمَدَّ

ْلَهم: 
ُ
عز -الذي يـُْلَقى يف نفِسه الشيء فُيْخِرب ِبه َحْدساً وِفراسة وهو نوع َخيَْتصُّ به الّله هو "امل

ثوا بشيء -رضي اهللا عنه-من يشاء من عباده الذين اْصَطَفى، ِمْثُل ُعمر  -وجل م ُحدِّ ، كأ�َّ
 .)٤("فقالوه

 المطلب الثاني: موافقاته لربه سبحانه وتعالى
هو ما أنزل اهللا تبارك وتعاىل موافقًا كما قال به  -رضي اهللا عنهم- املراد من موافقات الصحابة

، وهذا يدل على تكرمي اهللا هلم، حيث أهلمهم بذلك من قبل، وهي نوع -رضي اهللا عنهم-الصحابة 

، ٧٠٢٢، رقم احلديث: ١٨٦١، كتاب: التعبري، باب: االسرتاحة يف املنام، صفي صحيحه البخاري أخرجهمتفق عليه، ) ١(
، رقم احلديث: ٤/١٨٦٠، -رضي اهللا عنه-اب ، كتاب: الفضائل، باب: من فضائل عمر بن اخلطفي صحيحه مسلم أخرجهو

٢٣٩٢. 
 .١٥/١٦١، مصر: املطبعة املصرية، ١، طصحيح مسلم بشرح النوويالنووي، حيىي بن شرف بن مري، ) ٢(
، ٩٠٥، ص-رضي اهللا عنه-، كتاب: املناقب، باب: مناقب عمر بن اخلطاب في صحيحه البخاري أخرجهمتفق عليه: ) ٣(

، -رضي اهللا عنه-، كتاب: الفضائل، باب: من فضائل عمر بن اخلطاب في صحيحه مسلم أخرجهو، ٣٦٨٩رقم احلديث: 
 .٢٣٩٨، رقم احلديث: ٤/١٨٦٤
 .١٩١، الدمام: دار ابن اجلوزي، ص١ط .النهاية في غريب الحديث واألثر .ابن األثري، أبو احلسن علي بن حممد اجلزري) ٤(

                                                 



 

٢٣  

، ومن أشهرها موافقات عمر بن )٢(-رمحه اهللا- )١(السيوطيمن أنواع أسباب النزول، كما ذكره 
 ، وسيذكر الباحث بعض موافقاته املشهورة فيما يأيت:-رضي اهللا عنه-اب اخلط

 -صلى اهللا عليه وسلم-معاتبة النبي و ، والحجاب، -عليه السالم- مقام إبراهيم أ:
 بعض نسائه

 ،َريبِّ ِيف َثَالثٍ َوافـَْقُت اللََّه ِيف َثَالٍث، أَْو َوافـََقِين : "-َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - ْبُن اخلَْطَّابِ  قَاَل ُعَمرُ 
: يَا َرُسوَل اللَِّه، َيْدُخُل َعَلْيَك البَـرُّ قـُْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه َلِو اختََّْذَت َمَقاَم ِإبـْرَاِهيَم ُمَصلًّى، َوقـُْلتُ 

ْؤِمِنَني بِاِحلَجاِب، فَأَنـَْزَل اللَُّه آيََة اِحلَجاِب، قَاَل: َوبـََلَغِين ُمعَ 
ُ
-اتـََبُة النَِّيبِّ َوالَفاِجُر، فـََلْو أََمْرَت أُمََّهاِت امل

َلنَّ اللَُّه َرُسوَلُه  بـَْعَض ِنَسائِِه، َفَدَخْلتُ  -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى -َعَلْيِهنَّ، قـُْلُت: ِإِن انـْتَـَهْيُنتَّ أَْو لَيَُبدِّ
رًا ِمْنُكنَّ، َحىتَّ أَتـَْيُت ِإْحَدى ِنَسائِِه، قَاَلْت: يَا ُعَمُر، أََما ِيف َرُسوِل اللَِّه  -اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اهللاُ -َخيـْ

َلُه أَْزَواًجا ﴿ُظ ِنَساَءُه، َحىتَّ َتِعَظُهنَّ أَْنَت؟ فَأَنـَْزَل اللَُّه: َما يَعِ  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعَسى َربُُّه ِإْن طَلََّقُكنَّ َأْن يـَُبدِّ
رًا ِمْنُكنَّ ُمْسِلَماتٍ   .)٤(اآليَةَ  )٣(﴾َخيـْ

 الصالة على المنافقينترك  ب:
ُدِعَي َلُه َرُسوُل َلمَّا َماَت َعْبُد اللَِّه ْبُن ُأَيبٍّ اْبُن َسُلوَل، : -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -اَخلطَّاِب  ُعَمُر ْبنُ  قَالَ 

َوثـَْبُت ِإلَْيِه،  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فـََلمَّا قَاَم َرُسوُل اللَِّه  ،لُِيَصلَِّي َعَلْيهِ  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اللَِّه 

 ٦٠٠بق الدين اخلضريي السيوطي، ولد سنة مثان مئة وتسع وأربعني، له حنو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سا )١(
، الزركلي، األعالممصنف، منها الكتاب الكبري، والرسالة الصغرية، نشأ يف القاهرة يتيماً، تويف سنة تسع مائة وإحدى عشر. 

٣/٣٠١. 
د.ط، املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة  .القرآناإلتقان في علوم  .السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر )(٢

 .١/٢٢٨املصحف الشريف، 
 .٥سورة التحرمي، اآلية: ) ٣(
ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصلًّى) سورة البقرة، اآلية: في صحيحه البخاري أخرجه :متفق عليه) ٤( ، كتاب: التفسري، باب: (َواختَِّ

، وكتاب: الصالة، باب: ما جاء يف القبلة، ومن مل ير اإلعادة على من سها، ٤٤٨٣احلديث: ، رقم ١٠٩٩-١٠٩٨، ص١٢٥
، ١١١على الناس بوجهه مث أمت ما بقي، ص يف ركعيت الظهر، وأقبل -صلى اهللا عليه وسلم-وقد سلم النيب  ،فصلى إىل غري القبلة

رضي اهللا -باب: من فضائل عمر بن اخلطاب  ، كتاب: فضائل الصحابة،في صحيحه مسلم أخرجه، و٤٠٢رقم احلديث: 
 .٢٣٩٩، رقم احلديث: ٤/١٨٦٥، -عنه

                                                 



 

٢٤  

ُد َعلَ  ْيِه قـَْوَلُه، فـَُقْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه، أَُتَصلِّي َعَلى اْبِن ُأَيبٍّ َوَقْد قَاَل يـَْوَم َكَذا وََكَذا: َكَذا وََكَذا؟ أَُعدِّ
ِإينِّ «فـََلمَّا َأْكثـَْرُت َعَلْيِه، قَاَل: » َأخِّْر َعينِّ يَا ُعَمرُ «َوقَاَل:  -لَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ صَ -فـََتَبسََّم َرُسوُل اللَِّه 

َها قَاَل: َفَصلَّى َعَلْيِه َرُسوُل » ُخيـِّْرُت فَاْختَـْرُت، َلْو َأْعَلُم َأينِّ ِإْن زِْدُت َعَلى السَّْبِعَني يـُْغَفُر َلُه َلزِْدُت َعَليـْ
َوَال ﴿ُمثَّ اْنَصَرَف، فـََلْم َميُْكْث ِإالَّ َيِسريًا، َحىتَّ نـََزَلِت اآليـََتاِن ِمْن بـَرَاَءٌة:  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اللَِّه 

ُهْم َماَت أََبًدا َوَال تـَُقْم َعَلى قـَْربِِه ِإنـَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه وَ  ، )١(﴾َماتُوا َوُهْم فَاِسُقونَ ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمنـْ
 .)٢(َمِئٍذ، َواللَُّه َوَرُسولُُه َأْعَلمُ يـَوْ  -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل: فـََعِجْبُت بـَْعُد ِمْن ُجْرَأِيت َعَلى َرُسوِل اللَِّه 

 ى بدرارَ سَ أُ  ج:
َصلَّى -، قَاَل َرُسوُل اِهللا -يوم بدر- : فـََلمَّا َأَسُروا اْألَُساَرى-َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - قَاَل اْبُن َعبَّاس

فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: يَا َنِيبَّ اِهللا، ُهْم » َما تـََرْوَن ِيف َهُؤَالِء اْألَُساَرى؟«ِألَِيب َبْكٍر، َوُعَمَر:  -اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ُهْم ِفْديًَة فـََتُكوُن لََنا قُـ  وًَّة َعَلى اْلُكفَّاِر، فـََعَسى اُهللا َأْن يـَْهِديـَُهْم بـَُنو اْلَعمِّ َواْلَعِشريَِة، أََرى َأْن تَْأُخَذ ِمنـْ

قـُْلُت: َال َواِهللا يَا » َما تـََرى يَا اْبَن اخلَْطَّاِب؟: «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِلْإلِْسَالِم، فـََقاَل َرُسوُل اِهللا 
نَّا فـََنْضِرَب َأْعَناقـَُهْم، فـَُتَمكَِّن َعِليًّا ِمْن َرُسوَل اِهللا، َما أََرى الَِّذي رََأى أَبُو َبْكٍر، َوَلِكينِّ َأرَ  ى َأْن ُمتَكِّ

ْلُكْفِر َعِقيٍل فـََيْضِرَب ُعنـَُقُه، َوُمتَكِّينِّ ِمْن ُفَالٍن َنِسيًبا ِلُعَمَر، َفَأْضِرَب ُعنـَُقُه، فَِإنَّ َهُؤَالِء أَِئمَُّة ا
َما قَاَل أَبُو َبْكٍر، وَملَْ يـَْهَو َما قـُْلُت، فـََلمَّا َكاَن  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اهللاُ -َوَصَناِديُدَها، فـََهِوَي َرُسوُل اِهللا 

َوأَبُو َبْكٍر قَاِعَدْيِن يـَْبِكَياِن، قـُْلُت: يَا َرُسوَل  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِمَن اْلَغِد ِجْئُت، فَِإَذا َرُسوُل اِهللا 
َشْيٍء تـَْبِكي أَْنَت َوَصاِحُبَك؟ فَِإْن َوَجْدُت ُبَكاًء َبَكْيُت، َوِإْن ملَْ َأِجْد ُبَكاًء اِهللا، َأْخِربِْين ِمْن َأيِّ 

: "أَْبِكي لِلَِّذي َعَرَض َعَليَّ َأْصَحاُبَك -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -تـََباَكْيُت لُِبَكاِئُكَما، فـََقاَل َرُسوُل اِهللا 
َصلَّى -َشَجَرٍة َقرِيَبٍة ِمْن َنِيبِّ اِهللا -َقْد ُعِرَض َعَليَّ َعَذابـُُهْم أَْدَىن ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة ِمْن َأْخِذِهِم اْلِفَداَء، لَ 

 .٨٤سورة التوبة، اآلية: ) ١(
، ٣٣٠، كتاب: اجلنائز، باب: ما يكره من الصالة على املنافقني، واالستغفار للمشركني، صفي صحيحه البخاري أخرجه) ٢(

اْستَـْغِفْر َهلُْم َأْو َال َتْستـَْغِفْر َهلُْم ِإْن َتْستَـْغِفْر َهلُْم َسْبِعَني َمرًَّة فَـَلْن يـَْغِفَر ﴿: قوله تعاىل، وكتاب: التفسري، باب: ١٣٦٦رقم احلديث: 
 .٤٦٧١-٤٦٧٠، رقم احلديث: ١١٥٢، ص٨٠، سورة التوبة، اآلية: ﴾اللَُّه َهلُمْ 

                                                 



 

٢٥  

، )١(﴾َكاَن لَِنِيبٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىتَّ يـُْثِخَن ِيف اْألَْرضِ َما  ﴿َزَل اُهللا َعزَّ َوَجلَّ: َوأَنْـ  -اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 .)٣(اْلَغِنيَمَة َهلُمْ ، َفَأَحلَّ اهللاُ )٢(﴾َفُكُلوا ِممَّا َغِنْمُتْم َحَالًال طَيًِّبا﴿ِإَىل قـَْولِِه: 

 تحريم الخمر د:
ْ لََنا ِيف اْخلَْمِر -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -اخلَْطَّاِب  ْبنُ  قَاَل ُعَمرُ  : َلمَّا نـََزَل َحتِْرُمي اخلَْْمِر، قَاَل: اللَُّهمَّ بـَنيِّ

ِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ  َيْسأَُلوَنَك َعْن اخلَْْمِر َواْلَميْ ﴿، فـَنَـَزَلْت َهِذِه اْآليَُة الَِّيت ِيف ُسورَِة اْلبَـَقَرِة: بـََيانًا َشاِفًيا
ْ لََنا ِيف اخلَْْمِر بـََيانًا َشاِفًيا  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -قَاَل َفُدِعَي ُعَمُر  )٤(﴾َكِبريٌ  فـَُقرَِئْت َعَلْيِه، فـََقاَل: اللَُّهمَّ بـَنيِّ

، َفَكاَن )٥(﴾َكاَرىيَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَْقَربُوا الصََّالَة َوأَنـُْتْم سُ ﴿فـَنَـَزَلْت اْآليَُة الَِّيت ِيف ُسوَرِة النَِّساِء 
ِإَذا أَقَاَم الصََّالَة نَاَدى َأْن َال يـَْقَرَبنَّ الصََّالَة َسْكَراُن، َفُدِعَي  -مَ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ -ُمَناِدي َرُسوِل اللَِّه 

ْ لََنا ِيف اخلَْْمِر بـََيانًا َشاِفًيا، فـَنَـَزَلْت اْآليَُة الَِّيت ِيف  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -ُعَمُر  فـَُقرَِئْت َعَلْيِه، فـََقاَل: اللَُّهمَّ بـَنيِّ
، قَاَل: فـََقاَل )٦(﴾فـََهْل أَنـُْتْم ُمْنتَـُهونَ ﴿فـَُقرَِئْت َعَلْيِه، فـََلمَّا بـََلَغ  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -ِعَي ُعَمُر اْلَماِئَدِة، َفدُ 

َنا انـْتَـهَ -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -ُعَمُر  َنا: انـْتَـَهيـْ يـْ
)٧(. 

  

 .٦٧سورة األنفال، اآلية: ) ١(
 .٦٩سورة األنفال، اآلية: ) ٢(
إىل  ٣/١٣٨٣، كتاب: اجلهاد والسري، باب: اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر، وإباحة الغنائم، في صحيحه مسلم أخرجه) ٣(

 .١٧٦٣، رقم احلديث: ١٣٨٥
 .٢١٩سورة البقرة، اآلية: ) ٤(
 .٤٣سورة النساء، اآلية: ) ٥(
 .٩١سورة املائدة، اآلية: ) ٦(
سنن أبي ، وانظر: ٣٧٨، رقم احلديث: ٤٤٣-١/٤٤٢، -عنه رضي اهللا-، مسند عمر بن اخلطاب مسند أحمد بن حنبل) ٧(

، كتاب: األشربة، باب: حترمي سنن الترمذي، و٣٦٧٠، رقم احلديث: ٤٠٦، كتاب: األشربة، باب: يف حترمي اخلمر، صداود
 صحيح اإلسناد. احلديثقال الباحث:  .٥٠٣١، رقم احلديث: ٥/٦١اخلمر، 

                                                 



 

٢٦  

 وفتوحاته ،استشهادهو  ىالمبحث الرابع: جمع القرآن بمشورته، واستخالفه، وقصة الشور 
 بمشورته المطلب األول: جمع القرآن

جبمع  -رضي اهللا عنه-الصديق  على أيب بكر -رضي اهللا عنه-بن اخلطاب  بعد أن أشار عمر
بأن جيمع  -رضي اهللا عنه-بذلك وأمر زيد بن ثابت  -رضي اهللا عنه-الصديق  رضي أبوبكرالقرآن 

وما هو  -صلى اهللا عليه وسلم-تب بني يدي رسول اهللا القرآن يف مصحف ويعتمد يف ذلك مبا كُ 
 .حمفوظ يف صدور الرجال

اَمِة، فَِإَذا ُعَمُر ْبُن َأْهِل الَيمَ  َمْقَتلَ أَْرَسَل ِإَيلَّ أَبُو َبْكٍر : «-َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -ثَاِبٍت  ْبنُ  قَاَل َزْيدُ 
يـَْوَم  )١(فـََقاَل: ِإنَّ الَقْتَل َقْد اْسَتَحرَّ  : ِإنَّ ُعَمَر أَتَاِين،-َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -، قَاَل أَبُو َبْكٍر »اَخلطَّاِب ِعْنَدهُ 

ِثٌري ِمَن الُقْرآِن، َوِإينِّ الَيَماَمِة ِبُقرَّاِء الُقْرآِن، َوِإينِّ َأْخَشى َأْن َيْسَتِحرَّ الَقْتُل بِالُقرَّاِء بِاْلَمَواِطِن، فـََيْذَهَب كَ 
َصلَّى اُهللا َعَلْيِه -َكْيَف تـَْفَعُل َشْيًئا ملَْ يـَْفَعْلُه َرُسوُل اللَِّه «أََرى َأْن تَْأُمَر ِجبَْمِع الُقْرآِن، قـُْلُت ِلُعَمَر: 

ٌر، » ؟-َوَسلَّمَ  ىتَّ َشرََح اللَُّه َصْدرِي ِلَذِلَك، َورَأَْيُت فـََلْم يـََزْل ُعَمُر يـُرَاِجُعِين حَ «قَاَل ُعَمُر: َهَذا َواللَِّه َخيـْ
، قَاَل َزْيٌد: قَاَل أَبُو َبْكٍر: ِإنََّك َرُجٌل َشابٌّ َعاِقٌل َال نـَتَِّهُمَك، َوَقْد ُكْنَت »ِيف َذِلَك الَِّذي رََأى ُعَمرُ 
فـََواللَِّه َلْو َكلَُّفوِين نـَْقَل َجَبٍل «بَِّع الُقْرآَن َفاْمجَْعُه، ، فـََتتَ -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َتْكُتُب الَوْحَي ِلَرُسوِل اللَِّه 

َكْيَف تـَْفَعُلوَن َشْيًئا ملَْ يـَْفَعْلُه «، قـُْلُت: »ِمَن اجلَِباِل َما َكاَن أَثـَْقَل َعَليَّ ِممَّا أََمَرِين ِبِه ِمْن َمجِْع الُقْرآنِ 
ٌر، "فـََلْم يـََزْل أَبُو َبْكٍر يـُرَاِجُعِين َحىتَّ َشرََح »؟-لَّمَ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوسَ -َرُسوُل اللَِّه  ، قَاَل: ُهَو َواللَِّه َخيـْ

ُهَما-اللَُّه َصْدرِي لِلَِّذي َشرََح َلُه َصْدَر َأِيب َبْكٍر َوُعَمَر  ، فـََتَتبـَّْعُت الُقْرآَن َأْمجَُعُه ِمَن -َرِضَي اللَُّه َعنـْ
، َوُصُدوِر الرَِّجاِل، َحىتَّ َوَجْدُت آِخَر ُسوَرِة التـَّْوبَِة َمَع َأِيب ُخَزْميََة األَْنَصارِيِّ َملْ )٣(َواللَِّخافِ  )٢(الُعُسبِ 

، َحىتَّ َخاِمتَِة بـَرَاَءَة، )٤(﴾َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّمْ ﴿َأِجْدَها َمَع َأَحٍد َغْريِِه، 

 .٢/٦٢٩، اللغة وصحاح العربية الصحاح تاجاستحر: اشتد. اجلوهري،  )١(
 .٤/٣١٨، معجم مقاييس اللغةواحدها: َعِسيب، عسيُب النَّْخلة: اجلريدُة املستقيمُة. ابن فارس،  )٢(
 .٤/٢٦٥، كتاب العينواحدهتا: خلََْفٌة، وهي: حجارٌة بيض ِدقاٌق. الفراهيدي،  )٣(
 .١٢٨سورة التوبة، اآلية: ) ٤(

                                                 



 

٢٧  

َرِضَي - ُعَمَر َفَكاَنِت الصُُّحُف ِعْنَد َأِيب َبْكٍر َحىتَّ تـََوفَّاُه اللَُّه، ُمثَّ ِعْنَد ُعَمَر َحَياَتُه، ُمثَّ ِعْنَد َحْفَصَة بِْنتِ 
 .)١("-اللَُّه َعْنهُ 

 المطلب الثاني: استخالفه
ربين عن عمر، فقال: املوت دعا عبد الرمحن بن عوف، فقال: أخ -رضي اهللا عنه-ملا نزل بأيب بكر 

يا خليفة رسول اهللا، هو واهللا أفضل من رأيك فيه من رجل إال إنه فيه غلظة، فقال أبو بكر: ذلك 
ألنه يراين رقيقاً، ولو أفضى األمر إليه لرتك كثرياً مما هو عليه، وقد رمقته فكنت إذا غضبت على رجل 

عثمان بن عفان، وقال له: أخربين عن عمر، أراين الرضا عنه، وإذا لنت له أراين الشدة عليه، ودعا 
فقال: سريرته خري من عالنيته، وليس فينا مثله، فقال أبو بكر هلما: ال تذكرا مما قلت لكما شيئاً ولو 
تركته ما عدوت عثمان واخلرية له أن ال يلي من أموركم شيئاً، ولوددت أين كنت من أموركم خلواً، 

حة بن عبيد اهللا على أيب بكر، فقال: استخلفت على وكنت فيمن مضى من سلفكم، ودخل طل
الناس عمر، وقد رأيت ما يلقى الناس منه، وأنت معه، وكيف به إذا خال هبم وأنت الق ربك 
فسائلك عن رعيتك؟ فقال أبو بكر: أجلسوين، فأجلسوه، فقال: أباهللا ختوفين إذا لقيت ريب فسألين 

 .)٢(قلت استخلفت على أهلك خري أهلك
 عا أبو بكر عثماَن خالياً؛ فقال: اكتبمث د

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
هذا ما عهد أبو بكر بن أيب قحافة إىل املسلمني، أما بعد. قال: مث أغمي عليه، فذهب عنه، 
فكتب عثمان: أما بعد، فإين قد استخلفُت عليكم عمر بن اخلطاب، ومل آُلكم خريًا منه، مث أفاق 

، ٤٩٨٦، رقم احلديث: ١٢٧٥-١٢٧٤، كتاب: فضائل القرآن، باب: مجع القرآن، صفي صحيحه البخاري أخرجه) ١(
َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم، َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُءوٌف ﴿وكتاب: التفسري، باب: قوله تعايل: 

، وكتاب: األحكام، باب: يستحب للكاتب أن يكون أميناً ٤٦٧٩، رقم احلديث: ١١٥٦-١١٥٥، ص»ِمَن الرَّْأَفةِ « ﴾َرِحيمٌ 
 .٧١٩١، رقم احلديث: ١٧٧٨-١٧٧٧عاقًال، ص

، وانظر: ٢٧٣-٢/٢٧٢، بريوت: دار الكتب العلمية، ١ط .الكامل في التاريخ .ابن األثري، علي بن حممد الشيباين) ٢(
بن هبة اهللا بن عبد اهللا ، وابن عساكر، علي بن احلسن ٣/٤٢٨. رسل والملوكتاريخ ال .الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير

 .٢٥٠-٤٤/٢٤٧ ، بريوت: دار الفكر،١ط .تاريخ مدينة دمشق .الشافعي

                                                 



 

٢٨  

، فقرأ عليه، فكربَّ أبو بكر، وقال: أراك ِخْفَت أن خيتلف الناس إن افُتلتْت أبو بكر، فقال: اقرأ عليّ 
رضي اهللا -نفسي يف َغشيِيت، قال: نعم، قال: جزاك اهللا خريًا عن اإلسالم وأهله، وأقرَّها أبو بكر 

 .)١(من هذا املوضع -عنه
موىل له، ومعه فلما كتب العهد أمر به أن يقرأ على الناس، فجمعهم، وأرسل الكتاب مع 

عمر، فكان عمر يقول للناس: أنصتوا، وامسعوا خلليفة رسول اهللا، فإنه مل يألكم نصحاً، فسكن 
الناس، فلما قرئ عليهم الكتاب، مسعوا، وأطاعوا، وكان أبو بكر أشرف على الناس، وقال: أترضون 

ليكم عمر، فامسعوا مبن استخلفت عليكم؟ فإين ما استخلفت عليكم ذا قرابة، وإين قد استخلفت ع
 .)٢(له، وأطيعوا، فإين واهللا ما آلوت من جهد الرأي، فقالوا: مسعنا وأطعنا

يف طبقاته عن أنس قال: أطفنا بغرفة أيب بكر الصديق يف مرضته اليت  )٣(ابن سعدوأخرج 
؟ قال: -ه وسلمصلى اهللا علي-قبض فيها، قال: فقلنا كيف أصبح أو كيف أمسى خليفة رسول اهللا 

فاطلع علينا اطالعه، فقال: ألستم ترضون مبا أصنع؟ قلنا: بلى، قد رضينا، قال: وكانت عائشة هي 
مترضه، قال: فقال: أما إين قد كنت حريصًا على أن أوفر للمسلمني فيئهم مع أين قد أصبت من 

عمر، قال: فذاك حيث عرفوا اللحم واللنب، فانظروا إذا رجعتم مين، فانظروا ما كان عندنا،  فأبلغوه 
أنه استخلف عمر، قال: وما كان عنده دينار وال درهم، ما كان إال خادم، ولقحة، وحملب، فلما 

 .)٤(رأى ذلك عمر حيمل إليه، قال: يرحم اهللا أبا بكر، لقد أتعب من بعده

 المطلب الثالث: قصة الشورى ووفاته وفتوحاته
بيد أيب لؤلؤ اجملوسي وهو على فراش املوت أشار عليه  -رضى اهللا عنه-ملا أصيب عمر بن اخلطاب 

بعض الصحابة أن يستخلف شخصًا بعده، ولكنه رفض ذلك فجعل أمر اخلالفة شورى يف ستة من 

 .٣/٤٢٩. تاريخ الرسل والملوك .الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير) ١(
 .٢/٢٧٣. الكامل في التاريخ .ابن األثري، علي بن حممد الشيباين) ٢(

 حممد بن سعد بن منيع، كاتب الواقدي ومصنف "الطبقات الكبري" يف بضعة عشر جملدًا و"الطبقات الصغري" وغري ذلك. )(٣
ولد بعد الستني ومئة، فقيل: مولده يف سنة مثان وستني. تويف ببغداد يف يوم األحد ألربع خلون من مجادى اآلخرة، سنة 

 .١٠/٦٦٤، الذهيب، سير أعالم النبالءثالثني ومئتني، وهو ابن اثنتني وستني سنة. 
 .٣/١٧٦. الطبقات الكبير .ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع) ٤(

                                                 



 

 بن العشرة املبشرين باجلنة، وهم: عثمان بن عفان، وعلي بن أيب طالب، وطلحة بن عبيد اهللا، والزبري
، وقد وقع االختيار على -رضى اهللا عنهم-العوام، وعبد الرمحن بن عوف، وسعد بن أيب وقاص 

 خالفة املسلمني. لتويل -رضي اهللا عنه-عثمان بن عفان 
، قـَْبَل َأْن ُيَصاَب بِأَيَّاٍم -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َرأَْيُت ُعَمَر ْبَن اَخلطَّاِب : َمْيُمون و ْبنقَاَل َعْمر 

قَاَل: "َكْيَف فـََعْلُتَما، َأَختَافَاِن َأْن َتُكونَا  ، َوَقَف َعَلى ُحَذيـَْفَة ْبِن الَيَماِن، َوُعْثَماَن ْبِن ُحنَـْيٍف،اْلَمِديَنةِ بِ 
َل: اْنظُرَا َأْن َقْد َمحَّْلُتَما اَألْرَض َما َال ُتِطيُق؟ قَاَال: َمحَّْلَناَها أَْمرًا ِهَي َلُه ُمِطيَقٌة، َما ِفيَها َكِبُري َفْضٍل، قَا

َال: َال، فـََقاَل ُعَمُر: لَِئْن َسلََّمِين اللَُّه، َألََدَعنَّ أَرَاِمَل َأْهِل َتُكونَا َمحَّْلُتَما اَألْرَض َما َال ُتِطيُق، قَاَل: قَا
ينِّ َلَقاِئٌم َما الِعرَاِق َال َحيَْتْجَن ِإَىل َرُجٍل بـَْعِدي أََبًدا، قَاَل: َفَما أََتْت َعَلْيِه ِإالَّ رَاِبَعٌة َحىتَّ ُأِصيَب، قَاَل: إِ 

َنُه، ِإالَّ عَ  ْبُد اللَِّه ْبُن َعبَّاٍس َغَداَة ُأِصيَب، وََكاَن ِإَذا َمرَّ بـَْنيَ الصَّفَّْنيِ، قَاَل: اْستَـُووا، َحىتَّ ِإَذا ملَْ بـَْيِين َوبـَيـْ
َا قـََرَأ ُسورََة يُوُسَف، َأِو النَّْحَل، َأْو َحنَْو َذِلَك، ِيف الرَّكْ  َم َفَكبـََّر، َوُرمبَّ َىل َحىتَّ َعِة اُألو يـََر ِفيِهنَّ َخَلًال تـََقدَّ

الَكْلُب، ِحَني َطَعَنُه، َفطَاَر الِعْلُج  -أَْو َأَكَلِين -َجيَْتِمَع النَّاُس، َفَما ُهَو ِإالَّ َأْن َكبـََّر َفَسِمْعُتُه يـَُقوُل: قـَتَـَلِين 
َطَعَن َثالَثََة َعَشَر َرُجًال، َماَت  ِبِسكٍِّني َذاِت َطَرفـَْنيِ، َال َميُرُّ َعَلى َأَحٍد َميِيًنا َوَال ِمشَاًال ِإالَّ َطَعَنُه، َحىتَّ 

ْسِلِمَني َطرََح َعَلْيِه بـُْرُنًسا، فـََلمَّا َظنَّ الِعْلُج أَنَّهُ 
ُ
َعٌة، فـََلمَّا رََأى َذِلَك َرُجٌل ِمَن امل ُهْم َسبـْ َمْأُخوٌذ َحنََر  ِمنـْ

مَ  ُه، َفَمْن يَِلي ُعَمَر فـََقْد رََأى الَِّذي أََرى، َوأَمَّا نـَْفَسُه، َوتـََناَوَل ُعَمُر َيَد َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْوٍف فـََقدَّ
َر أَنـَُّهْم َقْد فـََقُدوا َصْوَت ُعَمَر، َوُهْم يـَُقوُلوَن: ُسْبَحاَن اللَّ  ْسِجِد فَِإنـَُّهْم َال َيْدُروَن، َغيـْ

َ
ِه، نـََواِحي امل

ِفيَفًة، فـََلمَّا اْنَصَرفُوا قَاَل: يَا اْبَن َعبَّاٍس، اْنظُْر َمْن قـَتَـَلِين، ُسْبَحاَن اللَِّه، َفَصلَّى هِبِْم َعْبُد الرَّْمحَِن َصَالًة خَ 
ِغريَِة، قَاَل: الصََّنُع؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: قَاتـََلُه اللَُّه، َلَقْد أَ 

ُ
َمْرُت ِبِه َفَجاَل َساَعًة ُمثَّ َجاَء فـََقاَل: ُغَالُم امل

ملَْ َجيَْعْل ِميَتِيت بَِيِد َرُجٍل َيدَِّعي اِإلْسَالَم، َقْد ُكْنَت أَْنَت َوأَبُوَك حتُِبَّاِن َأْن َتْكثـَُر  َمْعُروفًا، اَحلْمُد لِلَِّه الَِّذي
فـََقاَل: ِإْن ِشْئَت فـََعْلُت، َأْي: ِإْن ِشْئَت قـَتَـْلَنا؟ قَاَل:   -وََكاَن الَعبَّاُس َأْكثـََرُهْم َرِقيًقا-الُعُلوُج بِاْلَمِديَنِة، 

َلَتُكْم، َوَحجُّوا َحجَُّكْم. فَاْحُتِمَل ِإَىل بـَْيِتِه فَاْنطََلقْ َكَذبْ  َنا َمَعُه، َت بـَْعَد َما َتَكلَُّموا بِِلَساِنُكْم، َوَصلَّْوا ِقبـْ
ُهْم ُمِصيَبٌة قـَْبَل يـَْوَمِئٍذ، فـََقاِئٌل يـَُقوُل: َال بَْأَس، َوقَاِئٌل يـَُقوُل: َأَخا ُف َعَلْيِه، َفُأِيتَ وََكَأنَّ النَّاَس ملَْ ُتِصبـْ

ٌت، َفَدَخْلَنا َعَلْيِه، بَِنِبيٍذ َفَشرِبَُه، َفَخرََج ِمْن َجْوِفِه، ُمثَّ ُأِيتَ بَِلَنبٍ َفَشرِبَُه َفَخرََج ِمْن ُجْرِحِه، فـََعِلُموا أَنَُّه َميِّ 
، فـََقاَل:  ْؤِمِنَني بُِبْشَرى اللَِّه َلَك، ِمْن َوَجاَء النَّاُس، َفَجَعُلوا يـُثْـُنوَن َعَلْيِه، َوَجاَء َرُجٌل َشابٌّ

ُ
أَْبِشْر يَا أَِمَري امل

، َوَقَدٍم ِيف اِإلْسَالِم َما َقْد َعِلْمَت، ُمثَّ َولِيَت فـََعَدْلَت، ُمثَّ -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُصْحَبِة َرُسوِل اللَِّه 

٢٩  



 

٣٠  

يَّ َوَال ِيل، فـََلمَّا أَْدبـََر ِإَذا ِإزَارُُه َميَسُّ اَألْرَض، قَاَل: ُردُّوا َعَليَّ َشَهاَدٌة، قَاَل: َوِدْدُت َأنَّ َذِلَك َكَفاٌف الَ َعلَ 
 ُعَمَر، اْنظُْر َما الُغَالَم، قَاَل: يَا اْبَن َأِخي اْرَفْع ثـَْوَبَك، فَِإنَُّه أَبـَْقى لِثـَْوِبَك، َوأَتْـَقى ِلَربَِّك، يَا َعْبَد اللَِّه ْبنَ 

يْ  ْن ِن، َفَحَسُبوُه، فـََوَجُدوُه ِستًَّة َوَمثَاِنَني أَْلًفا أَْو َحنَْوُه، قَاَل: ِإْن َوَىف َلُه، َماُل آِل ُعَمَر َفَأدِِّه مِ َعَليَّ ِمَن الدَّ
ُهْم ِإَىل أَْمَواهلِِْم، َوِإالَّ َفَسْل ِيف َبِين َعِديِّ ْبِن َكْعٍب، فَِإْن ملَْ َتِف أَْمَواُهلُْم َفَسْل ِيف قـَُرْيٍش، َوَال تـَْعدُ 

ْؤِمِنَني، فـَُقْل: يـَْقَرُأ َعَلْيِك ُعَمُر السَّ 
ُ
اَل، اْنطَِلْق ِإَىل َعاِئَشَة أُمِّ امل

َ
َالَم، َوَال تـَُقْل َغْريِِهْم، َفَأدِّ َعينِّ َهَذا امل

ْؤِمِنَني، فَِإينِّ َلْسُت اليَـْوَم لِْلُمْؤِمِنَني أَِمريًا، َوُقْل: َيْسَتْأِذُن ُعمَ 
ُ
ُر ْبُن اَخلطَّاِب َأْن يُْدَفَن َمَع َصاِحبَـْيِه، أَِمُري امل

َها، فـََوَجَدَها قَاِعَدًة تـَْبِكي، فـََقاَل: يـَْقَرأُ َعَلْيِك ُعَمُر ْبُن اَخلطَّ  اِب السََّالَم، َفَسلََّم َواْسَتْأَذَن، ُمثَّ َدَخَل َعَليـْ
ُت أُرِيُدُه لِنَـْفِسي، َوَألُوثَِرنَّ ِبِه اليَـْوَم َعَلى نـَْفِسي، فـََلمَّا َوَيْسَتْأِذُن َأْن يُْدَفَن َمَع َصاِحبَـْيِه، فـََقاَلْت: ُكنْ 

َلَدْيَك؟ قَاَل:  أَقْـَبَل، ِقيَل: َهَذا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر، َقْد َجاَء، قَاَل: اْرفـَُعوِين، َفَأْسَنَدُه َرُجٌل ِإلَْيِه، فـََقاَل: َما
ْؤمِ 
ُ
ِنَني أَِذَنْت، قَاَل: اَحلْمُد لِلَِّه، َما َكاَن ِمْن َشْيٍء َأَهمُّ ِإَيلَّ ِمْن َذِلَك، فَِإَذا أَنَا الَِّذي حتُِبُّ يَا أَِمَري امل

ُلوِين، ُمثَّ َسلِّْم، فـَُقْل: َيْسَتْأِذُن ُعَمُر ْبُن اَخلطَّاِب، َفِإْن أَِذَنْت ِيل َفَأْدِخُلوِين، َوِإنْ   َردَّْتِين َقَضْيُت فَامحِْ
ْؤِمِنَني َحْفَصُة َوالنَِّساُء َتِسُري َمَعَها، فـََلمَّا رَأَيـَْناَها ُقْمنَ ُردُّوِين إِ 

ُ
ْسِلِمَني، َوَجاَءْت أُمُّ امل

ُ
ا، فـََوجلََْت َىل َمَقاِبِر امل

اِخِل، فـََقاُلوا: َعَلْيِه، فـََبَكْت ِعْنَدُه َساَعًة، َواْسَتْأَذَن الرَِّجاُل، فـََوجلََْت َداِخًال َهلُْم، َفَسِمْعَنا ُبَكاَءَها مِ  َن الدَّ
ْؤِمِنَني اْسَتْخِلْف، قَاَل: َما َأِجُد َأَحًدا َأَحقَّ هِبََذا اَألْمِر ِمْن َهُؤَالِء النـََّفِر، أَ 

ُ
ِو الرَّْهِط، أَْوِص يَا أَِمَري امل

ُهْم رَاضٍ  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -الَِّذيَن تـُُويفَِّ َرُسوُل اللَِّه  َر، َوُهَو َعنـْ ، َفَسمَّى َعِليًّا، َوُعْثَماَن، َوالزُّبـَيـْ
َكَهْيَئِة -ْيٌء َوطَْلَحَة، َوَسْعًدا، َوَعْبَد الرَّْمحَِن، َوقَاَل: َيْشَهدُُكْم َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر، َولَْيَس َلُه ِمَن اَألْمِر شَ 

اَك، َوِإالَّ فـَْلَيْسَتِعْن بِِه أَيُُّكْم َما أُمَِّر، فَِإينِّ ملَْ َأْعزِْلُه َعْن فَِإْن َأَصاَبِت اِإلْمَرُة َسْعًدا فـَُهَو ذَ  -التـَّْعزِيَِة َلهُ 
ُهْم، َعْجٍز، َوَال ِخَيانٍَة، َوقَاَل: أُوِصي اخلَِليَفَة ِمْن بـَْعِدي، بِاْلُمَهاِجرِيَن اَألوَِّلَني، َأْن يـَْعِرَف َهلُْم َحقَّ 

اَر َواِإلميَاَن ِمْن قـَْبِلِهمْ ﴿يِه بِاألَْنَصاِر َخيـْرًا، َوَحيَْفَظ َهلُْم ُحْرَمتَـُهْم، َوأُوصِ  ، َأْن يـُْقَبَل )١(﴾الَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ
اِل، ِمْن ُحمِْسِنِهْم، َوَأْن يـُْعَفى َعْن ُمِسيِئِهْم، َوأُوِصيِه بَِأْهِل اَألْمَصاِر َخيـْرًا، فَِإنـَُّهْم رِْدُء اِإلْسَالِم، 

َ
َوُجَباُة امل

ُهْم ِإالَّ َفْضُلُهْم َعْن ِرَضاُهْم. َوأُوِصيِه بِاَألْعرَاِب َخيـْرًا، فَِإنـَُّهْم َوغَ  ، َوَأْن َال يـُْؤَخَذ ِمنـْ َأْصُل ْيُظ الَعُدوِّ
ِة اللَِّه، َوِذمَِّة الَعَرِب، َوَمادَُّة اِإلْسَالِم، َأْن يـُْؤَخَذ ِمْن َحَواِشي أَْمَواهلِِْم، َويـَُردَّ َعَلى فـَُقرَائِِهْم، َوأُوِصيِه ِبِذمَّ 

َأْن يُوَىف َهلُْم ِبَعْهِدِهْم، َوَأْن يـَُقاَتَل ِمْن َورَائِِهْم، َوَال ُيَكلَُّفوا ِإالَّ طَاقـَتَـُهْم،  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسولِِه 

 .٩ر، اآلية: سورة احلش) ١(
                                                 



 

٣١  

ُن ُعَمَر، قَاَل: َيْسَتْأِذُن ُعَمُر ْبُن اَخلطَّاِب، فـََلمَّا قُِبَض َخَرْجَنا ِبِه، َفاْنطََلْقَنا َمنِْشي، َفَسلََّم َعْبُد اللَِّه بْ 
ْهُط، فـََقاَل قَاَلْت: أَْدِخُلوُه، َفأُْدِخَل، فـَُوِضَع ُهَناِلَك َمَع َصاِحبَـْيِه، فـََلمَّا فُرَِغ ِمْن َدْفِنِه اْجَتَمَع َهُؤَالِء الرَّ 

، فـََقاَل طَْلَحُة: َقْد َعْبُد الرَّْمحَِن: اْجَعُلوا أَْمرَُكْم ِإَىل َثالَثٍَة ِمنْ  ُر: َقْد َجَعْلُت أَْمرِي ِإَىل َعِليٍّ ُكْم، فـََقاَل الزُّبـَيـْ
الرَّْمحَِن: َجَعْلُت أَْمرِي ِإَىل ُعْثَماَن، َوقَاَل َسْعٌد: َقْد َجَعْلُت أَْمرِي ِإَىل َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْوٍف، فـََقاَل َعْبُد 

ا اَألْمِر، فـََنْجَعُلُه ِإلَْيِه َواللَُّه َعَلْيِه َواِإلْسَالُم، لَيَـْنظَُرنَّ أَْفَضَلُهْم ِيف نـَْفِسِه؟ َفُأْسِكَت أَيُُّكَما تـَبَـرََّأ ِمْن َهذَ 
َأَخَذ بَِيِد نـََعْم، فَ  الشَّْيَخاِن، فـََقاَل َعْبُد الرَّْمحَِن: أَفـََتْجَعُلونَُه ِإَيلَّ َواللَُّه َعَليَّ َأْن َال آُل َعْن أَْفَضِلُكْم، قَاَال:

َوالَقَدُم ِيف اِإلْسَالِم َما َقْد َعِلْمَت،  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأَحِدِمهَا، فـََقاَل: َلَك قـَرَابٌَة ِمْن َرُسوِل اللَِّه 
يَعنَّ، ُمثَّ َخَال بِاْآلَخِر فـََقاَل َلُه ِمْثَل فَاللَُّه َعَلْيَك لَِئْن أَمَّْرُتَك لَتَـْعِدَلنَّ، َولَِئْن أَمَّْرُت ُعْثَماَن لََتْسَمَعنَّ، َولَُتطِ 

اِر فـََبايـَُعوُه"َذِلَك، فـََلمَّا َأَخَذ املِيثَاَق قَاَل: اْرَفْع َيَدَك يَا ُعْثَماُن فـََبايـََعُه، فـََباَيَع َلُه َعِليٌّ، َوَوَجلَ َأْهُل ا  .)١(لدَّ
بع بقني من ذي احلجة، سنة يوم األربعاء، ألر  -رضي اهللا عنه-استشهد عمر بن اخلطاب 

، وكان عمره ثالث )٣(-رضي اهللا عنه-، وصلى عليه صهيب بن سنان )٢(ثالث وعشرين من اهلجرة
رضي -، وكان أكثر الفتوحات يف زمنه )٥(، وكانت مدة خالفته عشر سنني وستة أشهر)٤(وستني سنة

 .)٦(منها: العراق، وفارس، ومصر، والشام، وليبيا، و... -اهللا عنه

، باب: قصة البيعة، واالتفاق على -صلى اهللا عليه وسلم-، كتاب: فضائل أصحاب النّيب في صحيحه البخاري أخرجه) ١(
 .٣٧٠٠، رقم احلديث: ٩١٢إىل  ٩١٠، ص-رضي اهللا عنهما- وفيه مقتل عمر بن اخلطاب -رضي اهللا عنه-عثمان بن عفان 

 .، واملزي، مجال الدين أبو احلجاج يوسف٤٧٧ص .االستيعاب في معرفة األصحاب .ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا) ٢(
 .٢١/٣١٧. تهذيب الكمال في أسماء الرجال

 .، الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير١٥٣ص .تاريخ خليفة بن خياط .ابن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن أيب هبرية) ٣(
 .١/٢٩٢. صفة الصفوة .ي، مجال الدين أيب الفرج، وابن اجلوز ٤/١٩٣. تاريخ الرسل والملوك

، والذهيب، أبو عبد اهللا مشس الدين ٤/١٦٦. أسد الغابة في معرفة الصحابة .ابن األثري، أبو احلسن علي بن حممد اجلزري) ٤(
 .أخرىجوامع السيرة وخمس رسائل  .، وابن حزم، علي بن أمحد بن سعيد١/٨. تذكرة الحفاظ .حممد بن أمحد بن عثمان

 .٣٥٤د.ط، مصر: دار املعارف، ص
، ابن األثري، أبو احلسن علي بن حممد ٤٧٧ص. االستيعاب في معرفة األصحاب .ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا) ٥(

 .٤/١٦٦. أسد الغابة في معرفة الصحابة .اجلزري
ن األثري، أبو احلسن علي بن حممد ، واب٤٧٣ص. االستيعاب في معرفة األصحاب .ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا) ٦(

 .١٠٨-١٠٧ص. تاريخ الخلفاء .، والسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن٤/١٥٩. أسد الغابة في معرفة الصحابة .اجلزري

                                                 



 

٣٢  

 -رضي اهللا عنه-: من أجمل األشعار التي قيلت في رثاء عمر بن الخطاب رابعالالمطلب 
 :-رضي اهللا عنه-بن اخلطاب قالت عاتكة بنت زيد بن عمرو يف عمر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــْريوُز ال َدرَّ َدرُّهُ  َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــين فـَ  َفجَّ
 َرُؤوف علــــى األدىن َغلــــيٍظ علــــى الِعــــَدا
ــــه  َمــــَىت مــــا يـَُقــــْل ال ُيْكــــِذِب الَقــــوَل ِفْعُل

 

 بــــــــــــــــأَبـَْيَض تــــــــــــــــاٍل للكتــــــــــــــــاب ُمنيــــــــــــــــبِ  
 أخـــــــــــــــي ثَِقـــــــــــــــٍة يف النائبـــــــــــــــاِت ُجميــــــــــــــــبِ 
ـــــــــــــْريِ َقطُـــــــــــــوبِ   َســـــــــــــريٍع إىل اخلَـــــــــــــْرياِت َغ

 

 وقالت أيضاً:
ــــــــــــــــَرٍة وَحنيــــــــــــــــبِ   عــــــــــــــــِني ُجــــــــــــــــودي بَعبـْ
عـــــــــــــــ

ُ
ــــــــــــــوُن بالفــــــــــــــارِس امل ن

َ
ــــــــــــــين امل  َفَجَعْت

ــــــدَّهرِ  عــــــِني علــــــى ال
ُ
ــــــاس وامل  ِعصــــــمِة الن

ـــــــــرَاِء َوالبُـــــــــؤِس موتـــــــــوا  قُـــــــــْل ِألهـــــــــِل السَّ
 

ـــــــــــــــي علـــــــــــــــى اإلمـــــــــــــــام النجيـــــــــــــــبِ    ال َمتَّل
 ِمل يـَـــــــــــــــــــــــــــــْوَم اهليـــــــــــــــــــــــــــــاِج والتـَّْلبيـــــــــــــــــــــــــــــبِ 
ْحـــــــــــــــــــــــــروبِ 

َ
نتـــــــــــــــــــــــــاِب وامل

ُ
 َوَغْيـــــــــــــــــــــــــِث امل

 )١(قـــــــــد َســـــــــَقْتُه املنـــــــــوُن َكـــــــــْأَس َشـــــــــعوبِ 
 

  

 .٢/٤٥٦. الكامل في التاريخ .ابن األثري، علي بن حممد الشيباين )(١
                                                 



 
  

 الفصل الثاني
 مروياته في العبادات جمعاً ودراسة

 والزكاةاملبحث األول: مروياته يف النية والصالة 

 ئزاملبحث الثاين: مروياته يف اجلمعة واجلنا

 املبحث الثالث: مروياته يف الصيام واحلج

 



 

٣٤  

 الفصل الثاني
 جمعاً ودراسةمروياته في العبادات 

 المبحث األول: مروياته في النية والصالة والزكاة
 المطلب األول: مروياته في النية

: "النون والواو واحلرف املعتّل أصٌل صحيح يدلُّ على معنيني: أحدمها: )١(ابن فارس: قال ةً النية لغ
َمْقَصٌد لشيء، واآلخر: َعَجُم شيء. فاألوَّل النـََّوى. قال أهُل اللغة: النـََّوى: التََّحوُّل من دار إىل دار. 

ليل بن اخل. وقال )٢(َصَد له"هذا هو األصل، مث محل عليه الباُب كلُّه، فقالوا: [نَوى] األمَر يَنِويه، إذا قَ 
: "والنَّوى والنية: واحد، وهي: النية خمففة، ومعناها: القصد، والنوى: الوجه الذي )٣(أمحد

 .)٤(يقصده"
 .)٦(: "هو قصدك الشيء بقلبك وحتري الطلب منك له")٥(اخلطايبقال  النية اصطالحاً:

 اللغوي واالصطالحي، تبّني لنا أن النية: هي القصد والعزمية على الفعل.فمن خالل معىن 

رأساً يف األدب، بصرياً بفقه مالك، مناظراً متكلماً على طريقة أهل أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب القزويين، كان  )(١
وكان من رؤوس أهل السنة ، احلق، ومذهبه يف النحو على طريقة الكوفيني، مجع إتقان العلم إىل ظرف أهل الكتابة والشعر
 ،الذهيب النبالء، سير أعالم .اجملردين على مذهب أهل احلديث. ومات بالري يف صفر سنة مخس وتسعني وثالث مئة

١٧/١٠٣. 
 .٥/٣٦٦. د.ط، بريوت: دار الفكر، مادة: "نوى"، معجم مقاييس اللغة) ابن فارس، أمحد بن فارس زكريا. ٢(

ان رأساً يف لسان العرب، وله كتاب: "العني"، كصاحب العربية، ومنشئ علم العروض، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، البصري،   )(٣
ولد سنة مئة، ومات سنة بضع وستني ومئة، وكان هو ويؤنس إمامي أهل البصرة يف العربية، ومات ومل يتمم كتاب  يف اللغة.

 .٧/٤٢٩ الذهيب، ،سير أعالم النبالء"العني"، وال هذبه، ولكن العلماء يغرفون من حبره. 
 .٨/٣٩٤مادة: "نوي"،  . د.ط، بريوت: دار ومكتبة اهلالل،كتاب العينليل بن أمحد. اخل) الفراهيدي، ٤(

محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت اخلطايب، صاحب التصانيف. ولد سنة بضع عشرة وثالث مئة. قال أبو طاهر  )(٥
سليمان الشارح لكتاب أيب داود، فإذا وقف منصف على مصنفاته، واطلع على بديع تصرفاته يف مؤلفاته،  السلفي: وأما أبو

سير أعالم تويف اخلطايب بُبْست يف شهر ربيع اآلخر سنة مثان ومثانني وثالث مئة.  فيما يورده وأمانته، مته وديانتهحتقق إما
 .١٧/٢٣، الذهيب، النبالء

 .١/٥٣. عمدة القاري شرح صحيح البخاري) العيين، بدر الدين حممود بن أمحد. ٦(

                                                 



 

٣٥  

 مدى أهمية النية في األعمال
ْعُت ُعَمَر ْبَن اَخلطَّاِب  ْعُت  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -قَاَل َعْلَقَمُة ْبَن َوقَّاٍص اللَّْيِثي: مسَِ َعَلى املِْنَربِ، قَاَل: مسَِ

َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى«يـَُقوُل:  -اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى -َرُسوَل اللَِّه  َا اَألْعَماُل بِالنـِّيَّاِت، َوِإمنَّ ، َفَمْن  ِإمنَّ
 .)١(»َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل ُدنـَْيا ُيِصيبـَُها، أَْو ِإَىل اْمَرأٍَة يـَْنِكُحَها، َفِهْجَرتُُه ِإَىل َما َهاَجَر ِإلَْيهِ 

 شرح بعض ألفاظ الحديث
َا اَألْعَماُل بِالنـِّيَّاِت): قال  العلماء من أهل العربية واألصول وغريهم: لفظة : "قال مجاهري )٢(النووي(ِإمنَّ

إمنا موضوعة للحصر، تثبت املذكور، وتنفى ما سواه، فتقدير هذا احلديث أن األعمال حتسب بنية، 
الوضوء، والغسل، والتيمم، ال تصح  ية، وفيه دليل على أن الطهارة، وهوال حتسب إذا كانت بال ني

 .)٣( والصوم، واحلج، واالعتكاف، وسائر العبادات"إال بالنية، وكذلك الصلوة، والزكوة، 
َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى): قال ابن دقيق: "يقتضي أن من نوى شيئًا حيصل له وكل ما مل  (َوِإمنَّ

 .)٤( ينوه مل حيصل له"
 
 

صلى اهللا عليه -، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ١(
َنا ِإَىل نُوٍح َوالنَِّبيَِّني ِمْن بـَْعِدهِ ﴿؟ وقول اهللا جل ذكره: -وسلم َنا ِإلَْيَك َكَما َأْوَحيـْ ، ٧، ص١٦٣، سورة النساء، اآلية: ﴾ِإنَّا َأْوَحيـْ

، وكتاب: احليل، باب: ٦٦٨٩، رقم احلديث: ١٦٥٦باب: النية يف األميان، ص، وكتاب: األميان والنذور، ١رقم احلديث: 
، أخرجه مسلم في صحيحه. و٦٩٥٣، رقم احلديث: ١٧٢٢يف ترك احليل، وأن لكل امرئ ما نوى يف األميان وغريها، ص

وغريه من األعمال،  ، وأنه يدخل فيه الغزو»إمنا األعمال بالنية: «-صلى اهللا عليه وسلم-كتاب: اإلمارة، باب: قوله 
 .١٩٠٧، رقم احلديث: ١٥١٦-٣/١٥١٥

، ولد يف احملرم سنة إحدى وثالثني وستمائة، اشتغل بالتصنيف واإلشغال والنصح للمسلمني ووالهتم ،حيىي بن شرف بن مري )(٢
، ابن قات الشافعيةطبودفن هبا.  ،ومل يتزوج، مات ببلده نوى بعد ما زار القدس واخلليل يف رجب سنة سبع وسبعني وستمائة

 .٢/١٩٤ بة،شه
 .١٣/٥٤ .صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. ) النووي، ٣(
، القاهرة: مكتبة السنة، ١. طإحكام األحكام شرح عمدة األحكام) ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع. ٤(

 .٦٣ص

                                                 



 

٣٦  

 حكم التلفظ بالنية
حمل  إلسالمية، ألنللشريعة ا اً بدعة وخمالف هواجلهر بالنية ليس بواجب وال مستحب وال مباح، بل 

ابن ، ومل يثبت دليل من القرآن والسنة الصحيحة على هذا، قال النية هو القلب، وليس اللسان
: "حمل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة املسلمني يف مجيع العبادات: الصالة، والطهارة، )١(تيمية

واجلهاد، وغري ذلك. ولو تكلم بلسانه خبالف ما نوى يف قلبه كان والزكاة، واحلج، والصيام، والعتق، 
االعتبار مبا نوى بقلبه ال باللفظ، ولو تكلم بلسانه ومل حتصل النية يف قلبه مل جيزئ ذلك باتفاق أئمة 
املسلمني ... واجلهر بالنية ال جيب، وال يستحب باتفاق املسلمني؛ بل اجلاهر بالنية مبتدع، خمالف 

 .)٢(، إذا فعل ذلك معتقداً أنه من الشرع فهو جاهل ضال"للشريعة

 ما يستفاد من الحديث
 حث العباد على اإلخالص هللا تعاىل يف مجيع األعمال. -١
 احلديث يشمل مجيع أعمال اجلوارح من األعمال واألقوال. -٢
 صحة األعمال أو فسادها متوقف على النية. -٣
أخرج هذا احلديث  -رمحه اهللا-بخاري احلديث يدل على أن النية جزء من اإلميان، وال -٤

يف كتاب اإلميان، ألن اإلميان عند أهل السنة واجلماعة هو تصديق باجلنان، والقول 
 باللسان، والعمل باألركان.

صاحب الديوان اخلطب  ،احلنبلي ،احلراين ،بن عبد اهللا بن تيمية حممد بن أيب القاسم اخلضر بن حممد بن اخلضر بن علي )(١
والتفسري الكبري. ولد يف شعبان سنة اثنتني وأربعني حبران، تويف يف صفر سنة اثنتني وعشرين وست مئة وله مثانون سنة وكان 

 .٢٢/٢٨٨، الذهيب، سير أعالم النبالءصاحب فنون وجاللة ببلده. 
 .١٣٤-٢٢/١٣٣، املنصورة: دار الوفاء، ٣. طمجموعة الفتاوى) ابن تيمية، أمحد بن تيمية احلراين. ٢(

                                                 



 

٣٧  

: قال رسول اهللا ء، وإن مل يعمل هذا العمل، قال أبو هريرةاملر عليها النية الصاحلة يثاب  -٥
 )١(...» ،َسَنٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها، ُكِتَبْت َلُه َحَسَنةً َمْن َهمَّ ِحبَ : «-صلى اهللا عليه وسلم-

 احلديث.
 أل�ا يقصد هبا تقرب هللا عزوجل.اهلجرة عمل من األعمال الصاحلة،  -٦
للهجرة أنواع، منها: اهلجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم، كما هاجر الصحابة من  -٧

-ْدرِيِّ َسِعيٍد اخلُ قَاَل أَبو مكة إىل مدينة، ومنها: اهلجرة حلفظ الدين والفرار من الفنت، 
َر َماِل : «- َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اهللاُ -: قَاَل َرُسوُل اللَِّه -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  يُوِشُك َأْن َيُكوَن َخيـْ

ْسِلِم َغَنٌم يـَْتَبُع هِبَا َشَعَف اجلَِبالِ 
ُ
. ومنها: ترك ما )٢(»َوَمَواِقَع الَقْطِر، يَِفرُّ ِبِديِنِه ِمَن الِفَنتِ  امل

َوالرُّْجَز ﴿�ى اهللا عنه من املعاصي، سواء كانت كبرية أو صغرية، قال اهللا تعاىل: 
 : «...-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِيبُّ اللَِّه ْبَن َعْمرٍو: قَاَل النَّ  ، وقَاَل َعْبدُ )٣(﴾فَاْهُجرْ 

 .)٤(»َهاِجُر َمْن َهَجَر َما نـََهى اللَُّه َعْنهُ ُـ َوامل

 الصالةالمطلب الثاني: مروياته في 
الصالة يف اللغة: قال ابن فارس: "الصاد والالم واحلرف املعتل أصالن: أحدمها النار وما أشبهها من 
اُحلمَّى، واآلخر جنٌس من العبادة. فأمَّا األّول فقوهلم: َصَلْيُت الُعوَد بالنار. والصََّلى َصَلى الّنار ... 

ليل بن أمحد: اخل. وقال -سألةامل هلثاين هو املقصود من هذوا-. )٥(وأمَّا الثاين: فالصََّالُة وهي الدُّعاء"

 رقم احلديث:، ١٦١٤، صمن هم حبسنة أو بسيئة، كتاب: الرقاق، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ١(
، كتبت، وإذا هم بسيئة مل تكتبإذا هم العبد حبسنة  ، كتاب: اإلميان، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، و٦٤٩١

 .١٣١-١٣٠، رقم احلديث: ١/١١٨
، وكتاب: بدء ١٩، رقم احلديث: ١٥، صمن الدين الفرار من الفنت، كتاب: اإلميان، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

يف  التـََّعرُّبِ نت، باب: ، وكتاب: الف٣٣٠٠، رقم احلديث: ٨١٢، صهبا َشَعَف اجلبال خري مال املسلم غنم يـَْتَبعُ اخللق، باب: 
 .٧٠٨٨، رقم احلديث: ١٧٥٤، صالفتنة

 .٥) سورة املدثر، اآلية: ٣(
، رقم احلديث: ١٣، صاملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، كتاب: اإلميان، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

 .٦٤٨٤، رقم احلديث: ١٦١٣، صاالنتهاء عن املعاصي، وكتاب: الرقاق، باب: ١٠
 .٣/٣٠٠"صلى"،  . مادة:معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس زكريا. ) ٥(

                                                 



 

٣٨  

"َصَلواُت الَيهود: كناِئسُهم، واحُدها صالة، وَصَلواُت الرسول للمسلمني: ُدعاؤه هلم، وذكرهم، 
وَصَلواُت اِهللا على أنبيائه، والصاحلني من َخْلقه: ُحسُن ثَنائه عليهم، وُحسن ذكره هلم، وقيل: َمغفرتُه 

َيِِّت: الدُّعاُء، وصالة املالئكِة: االسِتغفاُر"هلم، وَصال
 .)١(ُة الناِس على امل

 .)٢("أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم"الصالة اصطالحاً: 

 األوقات التي نهي عن الصالة فيها
َصلَّى -أَنَّ النَِّيبَّ «ْرَضاُهْم ِعْنِدي ُعَمُر، َشِهَد ِعْنِدي رَِجاٌل َمْرِضيُّوَن َوأَ : -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - َعبَّاس قَاَل اْبنُ 

 .)٣(»َحىتَّ َتْشُرَق الشَّْمُس، َوبـَْعَد الَعْصِر َحىتَّ تـَْغُربَ  نـََهى َعِن الصَّالَِة بـَْعَد الصُّْبحِ  -اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 شرح بعض ألفاظ الحديث
 .)٤("بّينوا يل، وأعلموين به"(َشِهَد ِعْنِدي رَِجاٌل): 

 .)٥("ال شّك يف صدقهم ودينهم"(َمْرِضيُّوَن): 
نـََهى َعِن الصََّالِة): هذه الصيغة تكون عامة، وتشمل مجيع الصلوات، سواء كانت فرضًا أو (

تطوعاً، ولكن ورد أحاديث ختصص هذا العموم، حيث ال يدخل فيه بعض الصلوات، منها: َعْن 
َها، َمْن نَ : «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َنِيبُّ اِهللا  ِسَي َصَالًة، أَْو نَاَم َعنـْ

ُأَصلِّي َكَما رَأَْيُت َأْصَحاِيب ُيَصلُّوَن: َال : «ُعَمرَ  ، وأيضاً: قَاَل اْبنُ )٦(»َفَكفَّارَتـَُها َأْن ُيَصلِّيَـَها ِإَذا ذََكَرَها

 .٧/١٥٤"صلو"  . مادة:كتاب العينليل بن أمحد. اخلالفراهيدي، ) ١(
املطبعة ، القاهرة: ٧. طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللكالقسطالين،  )(٢

 .١/٣٨٢ ،األمرييةالكربى 
، الشمسُ  فعَ رتَ الصالة بعد الفجر حىت تَ ، كتاب: مواقيت الصالة، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ٣(

األوقات اليت ، كتاب: صالة املسافرين وقصرها، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، و٥٨١، رقم احلديث: ١٤٩-١٤٨ص
 .٨٢٦ث: ، رقم احلدي٥٦٧-١/٥٦٦، �ي عن الصالة فيها

 .٥/١١٢. عمدة القاري شرح صحيح البخاري) العيين، بدر الدين حممود بن أمحد. ٤(
 .٢/٣٦٣. فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ٥(
وال يعيد إال ، هامن نسي صالة فليصل إذا ذكر ، كتاب: مواقيت الصالة، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ٦(

قضاء ، كتاب: املساجد ومواضع الصالة، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، و٥٩٧، رقم احلديث: ١٥١، صتلك الصالة
 .٦٨٤، رقم احلديث: ١/٤٧٧، و٦٨٠، رقم احلديث: ١/٤٧١، الصالة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها

                                                 



 

٣٩  

َر َأْن َال َحتَرَّْوا طُُلوَع الشَّْمِس َوَال ُغُروبـََهاأَنـَْهى َأَحًدا ُيَصلِّي بَِلْيٍل َوَال نـََهاٍر َما َشاءَ  والتَّحرِّي:  ،)١(»، َغيـْ
وفالن يتحرَّى األمر، أي  ،)٢(يص الشيء بالفعل والقولعلى ختص والَعْزمالَقْصد واالجتهاد يف الطلب 

 .)٣(يتوخاه ويقِصُده
الَعْصِر): بعد صالة الصبح، وبعد صالة العصر، كما جاء مصرحاً به يف (بـَْعَد الصُّْبِح) و(بـَْعَد 

َال َصَالَة بـَْعَد َصَالِة اْلَعْصِر َحىتَّ تـَْغُرَب الشَّْمُس، َوَال َصَالَة بـَْعَد َصَالِة اْلَفْجِر َحىتَّ : «)٤(لفظ مسلم
 .)٥(»َتْطُلَع الشَّْمسُ 

(َتْشُرَق الشَّْمُس): قال ابن فارس: "الشني والراء والقاف أصٌل واحٌد يدلُّ على إضاءٍة وفتٍح. 
"والشَّْرُق ليل بن أمحد: اخل. قال )٦(أضاءت"من ذلك َشَرَقت الّشمُس، إذا طلعت. وأشرقت، إذا 

 .)٨(﴾َوَأْشَرَقِت اْألَْرُض بُِنوِر َربـَِّها﴿. وقال اهللا تعاىل: )٧(خالف الغرب والشُّروُق كالطلوع"
 
 
 
 

، رقم ١٥٠، صيكره الصالة إال بعد العصر والفجر من مل مواقيت الصالة، باب: ، كتاب:أخرجه البخاري في صحيحه )(١
 .١١٩٢، رقم احلديث: ٢٧٨، صقـَُباء، باب: مسجد فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة، وكتاب: ٥٨٩احلديث: 

 .٢٠٣ص ،النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثري، جمد الدين أيب السادات املبارك بن حممد اجلزري،  )(٢
"حرا"،  ، بريوت: دار العلم للماليني، مادة:٣. طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإمساعيل بن محاد. اجلوهري،  )(٣

 .٢/٤٧"حروى"،  . مادة:معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس زكريا.  ، وانظر:٦/٢٣١١
فلعله من موايل قشري، ولد سنة مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ، القشريي النيسابوري، صاحب "الصحيح"،  )(٤

سير أعالم أربع ومئتني، تويف مسلم يف شهر رجب، سنة إحدى وستني ومئتني بنيسابور، عن بضع ومخسني سنة، وقربه يزار. 
 .٥٨٠-١٢/٥٥٧الذهيب،  ،النبالء

، رقم ١/٥٦٧، األوقات اليت �ي عن الصالة فيها، كتاب: صالة املسافرين وقصرها، باب: أخرجه مسلم في صحيحه) ٥(
 .٨٢٧احلديث: 

 .٣/٢٦٤"شرق"،  . مادة:معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس زكريا. ) ٦(
 .٥/٣٨"شرق"،  . مادة:كتاب العينليل بن أمحد. اخلالفراهيدي، ) ٧(
 .٦٩) سورة الزمر، اآلية: ٨(

                                                 



 

٤٠  

 تفصيل أوقات النهي عن الصالة
َتْشُرَق نـََهى َعِن الصََّالِة بـَْعَد الصُّْبِح َحىتَّ «بعد صالة الصبح حىت طلوع الشمس.  -١

 .)١(...» الشَّْمسُ 
َصلَّى - اْبُن ُعَمَر: قَاَل َرُسوُل اللَّهِ قَاَل من طلوع حاجب الشمس حىت ترتفع الشمس.  -٢

 .)٢(...» ِإَذا طََلَع َحاِجُب الشَّْمِس َفَأخُِّروا الصََّالَة َحىتَّ تـَْرَتِفعَ : «-اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
َوِحَني يـَُقوُم قَاِئُم الظَِّهريَِة َحىتَّ َمتِيَل «... من ارتفاع الشمس يف وسط السماء حىت متيل.  -٣

 .)٤(. أي: "ِقياُم الشمس وْقَت الزَّوال")٣(...»الشَّْمسُ 
َوِإَذا َغاَب َحاِجُب الشَّْمِس َفَأخُِّروا «... من غياب حاجب الشمس حىت يتم الغروب.  -٤

 .)٥(»الصََّالَة َحىتَّ َتِغيبَ 

 ما يستفاد من الحديث
 يف هذه األوقات.ملن تعمد؛ نفي صحة الصالة  -١
 ، وال يفيد النهي هذا املعىن.ن نفي الشيء هو نفي وقوعه حقيقةً غ من النهي، ألالنفي أبل -٢
 ة اجلنازة، وحتية املسجد، وحنو ذلك.جتوز صالة النافلة اليت هلا سبب يف هذه األوقات، كصال -٣

، الشمسُ  فعَ رتَ الصالة بعد الفجر حىت تَ ، كتاب: مواقيت الصالة، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ١(
األوقات اليت ، كتاب: صالة املسافرين وقصرها، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، و٥٨١، رقم احلديث: ١٤٩-١٤٨ص

 .٨٢٦، رقم احلديث: ٥٦٧-١/٥٦٦، �ي عن الصالة فيها
، الشمسُ  فعَ رتَ د الفجر حىت تَ الصالة بع، كتاب: مواقيت الصالة، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ٢(

األوقات اليت �ي عن ، كتاب: صالة املسافرين وقصرها، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، و٥٨٣، رقم احلديث: ١٤٩ص
 .٨٢٩، رقم احلديث: ١/٥٦٨، الصالة فيها

، ٥٦٩-١/٥٦٨ ،األوقات اليت �ي عن الصالة فيها، كتاب: صالة املسافرين وقصرها، باب: أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(
 .٨٣١رقم احلديث: 

 .٧٧٩-٧٧٨، صالنهاية في غريب الحديث واألثر) ابن األثري، جمد الدين أيب السادات املبارك بن حممد اجلزري، ٤(
، الشمسُ  فعَ رتَ الصالة بعد الفجر حىت تَ ، كتاب: مواقيت الصالة، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ٥(

األوقات اليت �ي عن ، كتاب: صالة املسافرين وقصرها، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، و٥٨٣، رقم احلديث: ١٤٩ص
 .٨٢٩، رقم احلديث: ١/٥٦٨، الصالة فيها

                                                 



 

٤١  

 المطلب الثالث: مروياته في الزكاة
الزكاة يف اللغة: قال ابن فارس: "الزاء والكاف واحلرف املعتّل أصٌل يدل على َمنَاٍء وزيادة. ويقال 
ا مما يُرَجى به زَكاُء املال، وهو زيادتُه ومناؤه. وقال  الطَّهارة زكاة املال. قال بعضهم: ُمسِّيت بذلك أل�َّ

ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ﴿ولُُه جلَّ ثناُؤه: بعُضهم: مسِّيت زكاًة ألّ�ا طهارة. قالوا: وُحّجة ذلك ق
ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم هِبَا  .)٢(ألصل يف ذلك كلِّه راجع إىل هذين املعنيني، ومها: النَّماء والطهارة". وا)١(﴾ُتَطهِّ

إعطاء جزء من النصاب احلويل إىل فقري وحنوه غري هامشي وال الزكاة يف االصطالح: "
 .)٣("مطليب

َأملَْ ُأَحدَّْث أَنََّك تَِلَي ِمْن َأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن السَّْعِديِّ َقِدَم َعَلى ُعَمَر ِيف ِخَالفَِتِه، فـََقاَل َلُه ُعَمُر: 
فـَُقْلُت: بـََلى، فـََقاَل ُعَمُر: َفَما تُرِيُد ِإَىل َذِلَك،  َأْعَماِل النَّاِس َأْعَماًال، فَِإَذا أُْعِطيَت الُعَماَلَة َكرِْهتَـَها،

ْسِلِمَني، َقاَل ُعَمُر: الَ قـُْلُت: ِإنَّ ِيل أَفْـرَاًسا َوَأْعُبًدا َوأَنَا ِخبَْريٍ، َوأُرِيُد َأْن َتُكوَن عُ 
ُ
َماَلِيت َصَدَقًة َعَلى امل

يـُْعِطيِين الَعطَاَء،  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -تـَْفَعْل، فَِإينِّ ُكْنُت أََرْدُت الَِّذي أََرْدَت، َفَكاَن َرُسوُل اللَِّه 
، َحىتَّ َأْعطَاِين مَ  ، فـََقاَل النَِّيبُّ َفَأُقوُل: َأْعِطِه أَفْـَقَر ِإلَْيِه ِمينِّ َصلَّى -رًَّة َماًال، فـَُقْلُت: َأْعِطِه أَفْـَقَر ِإلَْيِه ِمينِّ

ُر ُمْشِرٍف َوَال َساِئٍل : «-اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اِل َوأَْنَت َغيـْ
َ
ُخْذُه، فـََتَموَّْلُه، َوَتَصدَّْق ِبِه، َفَما َجاَءَك ِمْن َهَذا امل

 .)٤(»، َوِإالَّ َفَال تـُْتِبْعُه نـَْفَسكَ َفُخْذهُ 

 شرح بعض ألفاظ الحديث
 .)٥((أَنََّك تَِلَي ِمْن َأْعَماِل النَّاِس َأْعَماًال): "الواليات من إمرة أو قضاء"

 

 .١٠٣) سورة التوبة، اآلية: ١(
 .٣/١٧"زكى"،  . مادة:معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس زكريا. ) ٢(
 .٤/٢٠٣. فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين.  )٣(
، رقم احلديث: ١٧٧٠، صرزق احلكام والعاملني عليها، كتاب: األحكام، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ٤(

َوِيف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ لِلسَّاِئِل ﴿ نفسمن غري مسألة وال إشراف  من أعطاه اهللا شيئاً ، وكتاب: الزكاة، باب: ٧١٦٤-٧١٦٣
ْحُرومِ 

َ
، كتاب: الزكاة، أخرجه مسلم في صحيحه، و١٤٧٣، رقم احلديث: ٣٥٩، ص١٩، سورة الذاريات، اآلية: ﴾َوامل

 .١٠٤٥، رقم احلديث: ٢/٧٢٣، إباحة األخذ ملن أعطي من غري مسألة وال إشرافباب: 
 .١٦/٦٧٤. فتح الباري بشرح صحيح البخاريقالين. ) ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العس٥(

                                                 



 

٤٢  

 .)١("أجر ما عمل لك"ليل بن أمحد: اخل(الُعَماَلَة): قال 
(يـُْعِطيِين الَعطَاَء): "املال الذي يقسمه اإلمام يف املصاحل"

)٢(. 
): "ليس أمرًا فيما يظهر؛ ألن مثل عمر ال يأمر النّيب  صلى اهللا عليه -(َأْعِطِه أَفْـَقَر ِإلَْيِه ِمينِّ

لى من عمر، إذن فما هو؟ سؤال أع -صلى اهللا عليه وسلم-، وليس التماساً؛ ألن الرسول -وسلم
لكنه أشد أدباً من االلتماس، ... وقوله: (أفقر مين) إشارة إىل أن الناس خيتلفون يف الغىن والفقر، وأن 

 .)٣(األفقر أحق بالعطاء من األغىن"
ذ ِقْنية من (فـََتَموَّْلُه): "َرُجٌل َماَلٌة: ذو مال، والفعل: َمتَوَّل. يقال: َمتَوَّل فالٌن ماًال، إذا اختّ 

 .)٤(املال"
ْق ِبِه): "فإمنا أراد  األفضل واألعلى من األجر؛  -صلى اهللا عليه وسلم-(ُخْذُه، فـََتَموَّْلُه، َوَتَصدَّ

ألن عمر وإن كان مأجورًا بإيثاره بعطائه على نفسه من هو أفقر إليه منه، فإن أخذه للعطاء ومباشرته 
لصدقة بعد التمول أعظم أجرًا؛ ألن خلق الشح حينئذ الصدقة بنفسه أعظم ألجره، وهذا يدل أن ا

 .)٥(مستول على النفوس"
ُر ُمْشِرٍف): "أراد ما جاَءك منه وأنَت غُري متطّلع إليه، وال طامع فيه"  .)٦((َغيـْ

 .)٧((َفَال تـُْتِبْعُه نـَْفَسَك): "إن مل جييء إليك فال تطلبه، بل اتركه"

 هل يجوز قبول ما يعطاه السلطان؟
النووي: "وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم، والصحيح أنه إن غلب احلرام قال 

فيما يف يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطى من ال يستحق، وإن مل يغلب احلرام فمباح إن مل يكن 

معجم ابن فارس، أمحد بن فارس زكريا. ، وانظر: ٢/١٥٤"عمل"،  . مادة:كتاب العينليل بن أمحد. اخلالفراهيدي، ) ١(
 .٤/١٤٥"عمل"،  . مادة:مقاييس اللغة

 .٢٤/٣٦٣. عمدة القاري شرح صحيح البخاري) العيين، بدر الدين حممود بن أمحد. ٢(
 .٣/١٥٨، القاهرة: املكتبة اإلسالمية، ١. طفتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام) ابن عثيمني، حممد بن صاحل. ٣(
 .٣٩٧و١٥/٣٩٥. د.ط، الدار املصرية، مادة: "مال"، تهذيب اللغة) األزهري، حممد بن أمحد. ٤(
 .٨/٢٤٠. د.ط، الرياض: مكتبة الرشد، البخاريشرح صحيح ) ابن بطّال، علي بن خلف بن عبد امللك. ٥(
 .٤٧٥، صالنهاية في غريب الحديث واألثر) ابن األثري، جمد الدين أيب السادات املبارك بن حممد اجلزري، ٦(
 .١٦/٦٧٦. فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ٧(

                                                 



 

٤٣  

ال يف القابض مانع مينعه من استحقاق األخذ، وقالت طائفة األخذ واجب من السلطان وغريه، وق
 .واهللا أعلم . والصحيح ما قاله النووي)١(آخرون هو مندوب يف عطية السلطان دون غريه، واهللا أعلم"

 ما يستفاد من الحديث
يستحب للعامل أن يأخذ العمالة، وال ينبغي أن يرّدها وإن كان غنياً، ما مل يكن حريصاً  -١

 عليها.
 كراهية احلرص على ما يف أيدي الناس. -٢
اآلخرين على نفسه يف قبول هذه العطاء، ممثالً  -رضي اهللا عنه-ب فّضل عمر بن اخلطا -٣

َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه ﴿لقوله تعاىل: 
 .)٢(﴾َفُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 جواز متويل العمالة اليت تعطي للعامل. -٤
 ضيع ثواب اآلخرة ما دام نية العمل هللا تعاىل.أخذ العمالة ال ت -٥

 قتال مانعي الزكاة
َرِضَي -وََكاَن أَبُو َبْكٍر  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َلمَّا تـُُويفَِّ َرُسوُل اللَِّه : -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - قَاَل أَبُو ُهَريـَْرةَ 

: َكْيَف تـَُقاِتُل النَّاَس؟ َوَقْد قَاَل -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -فـََقاَل ُعَمُر  ،الَعَربِ ، وََكَفَر َمْن َكَفَر ِمَن )٣(-اللَُّه َعْنهُ 
: "أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ يـَُقوُلوا: َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َفَمْن قَاَهلَا -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِه َرُسوُل اللَّ 

ْن فـَرََّق بـَْنيَ الصََّالِة فـََقْد َعَصَم ِمينِّ َماَلُه َونـَْفَسُه ِإالَّ ِحبَقِِّه، َوِحَسابُُه َعَلى اللَِّه"، فـََقاَل: َواللَِّه َألُقَاتَِلنَّ مَ 
اِل، َواللَِّه َلْو َمنَـُعوِين َعَناقًا َكانُوا يـَُؤدُّونـََها ِإَىل َرُسوِل اللَّهِ 

َ
َصلَّى اُهللا َعَلْيِه - َوالزََّكاِة، فَِإنَّ الزََّكاَة َحقُّ امل

 .٧/١٣٥. صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. ) النووي، ١(
 .٩) سورة احلشر، اآلية: ٢(
،  أخرجه مسلم في صحيحه. ، َواْسُتْخِلَف أَبُو َبْكٍر بـَْعَدُه)-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ويف لفظ مسلم: (َلمَّا تـُُويفَِّ َرُسوُل اِهللا ) ٣(

 .٢٠، رقم احلديث: ١/٥١اهللا،  رسول حممد اهللا إال إله ال: يقولوا حىت الناس بقتال األمر كتاب: اإلميان، باب:

                                                 



 

٤٤  

فـََواللَِّه َما ُهَو ِإالَّ َأْن َقْد َشرََح اللَُّه َصْدَر : «-ْنهُ َرِضَي اللَُّه عَ -َلَقاتـَْلتـُُهْم َعَلى َمْنِعَها"، قَاَل ُعَمُر  -َوَسلَّمَ 
 .)١(»، فـََعَرْفُت أَنَُّه اَحلقُّ -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َأِيب َبْكٍر 

 شرح بعض ألفاظ الحديث
، )٢(يوم االثنني -صلى اهللا عليه وسلم-تويف النيب  ):-ى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ -(َلمَّا تـُُويفَِّ َرُسوُل اللَِّه 
 .)٣(وهو ابن ثالث وستني

(وََكَفَر َمْن َكَفَر ِمَن الَعَرب): "كانت الردة على ثالثة أنواع: قوم كفروا وعادوا إىل ما كانوا عليه 
ا رجعنا عن من عبادة األوثان، وقوم آمنوا مبسيلمة وهم أهل اليمامة، وطائفة منعوا الزكاة وقالوا: م

قتال اجلميع، ووافقه على ذلك  -رضى اهللا عنه-ديننا، ولكن شححنا على أموالنا، فرأى أبو بكر 
-مجيع الصحابة بعد أن خالفه عمر يف ذلك، مث بان له صواب قوله، فرجع إليه، فسىب أبو بكر 

، ١٤٠٠-١٣٩٩، رقم احلديث: ٣٣٩الزََّكاة، ص ، كتاب: الزكاة، باب: وجوبأخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: (١
ينَ ُـ مـال اْسِتَتابَةِ  ، وكتاب:١٤٥٧-١٤٥٦، رقم احلديث: ٣٥٤الصدقة، ص يف الَعَناقِ  أخذ وكتاب: الزكاة، باب:  ْرَتدِّ

، ٦٩٢٥-٦٩٢٤، رقم احلديث: ١٧١٣الرِّدَِّة، ص إىل ُنِسُبوا وما الفرائض، قبول َأَىب  من قتل َوِقَتاهلِِم، باب: َعاِنِدينَ ُـ َوامل
، رقم احلديث: ١٧٩٩، ص-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول ِبُسَنن اِالْقِتَداء والسنة، باب: بالكتاب اِالْعِتَصام وكتاب:
 حممد اهللا إال إله ال: يقولوا حىت الناس بقتال األمر ، كتاب: اإلميان، باب:أخرجه مسلم في صحيحه، و٧٢٨٥-٧٢٨٤
 .٢٠، رقم احلديث: ١/٥١اهللا،  رسول

، رقم احلديث: ١٦٩باإلمامة، ص أحق والفضل العلم أهل ، كتاب: األذان، باب:أخرجه البخاري في صحيحهمتفق عليه: ) ٢(
- النيب عن سعد، بن سهل رواه به، يـَْنزِلُ  بأمر تقدم أو صالته، يف الَقْهَقَرى رجع من الصالة، باب: يف العمل ، وكتاب:٦٨٠
، رقم احلديث: ٣٣٥االثنني، ص يوم موت كتاب: اجلنائز، باب: و، ١٢٠٥، رقم احلديث: ٢٩١، ص-وسلم عليه اهللا صلى

 من وغريمها وسفر، مرض من عذر له عرض إذا اإلمام استخالف ، كتاب: الصالة، باب:أخرجه مسلم في صحيحهو، ١٣٨٧
 حق يف القاعد خلف القعود ونسخ عليه، قدر إذا القيام لزمه القيام عن لعجزه جالس إمام خلف صلى من وأن بالناس، يصلي

 .٤١٩، رقم احلديث: ١/٣١٥القيام،  على قدر من
، رقم ٨٧٣، ص-وسلم عليه اهللا صلى- النيب َوَفاة ، كتاب: املناقب، باب:أخرجه البخاري في صحيحهمتفق عليه: ) ٣(

-٩٥٥املدينة، ص إىل وأصحابه -وسلم عليه اهللا صلى- النيب ِهْجَرة ، وكتاب: مناقب األنصار، باب:٣٥٣٦احلديث: 
، رقم ١٠٩٣، ص-وسلم عليه اهللا صلى- النيب ، وكتاب: املغازي، باب: َوَفاة٣٩٠٣-٣٩٠٢، رقم احلديث: ٩٥٦

قُِبَض؟  يوم -وسلم عليه اهللا صلى- النيب ِسنُّ  َكمْ  ، كتاب: الفضائل، باب:أخرجه مسلم في صحيحهو ،٤٤٦٦احلديث: 
واملدينة؟  مبكة -وسلم عليه اهللا صلى- النيب أقام كم :باب الفضائل،: ، وكتاب٢٣٤٩-٢٣٤٨، رقم احلديث: ٤/١٨٢٥
 .٢٣٥٢، ٢٣٥١، رقم احلديث: ٤/١٨٢٦

                                                 



 

٤٥  

بعده، رأى أن يرد  -رضى اهللا عنه-نساءهم، وأمواهلم اجتهادًا منه، فلما ويل عمر  - عنهرضى اهللا
ذراريهم ونساءهم إىل عشائرهم، وفداهم، وأطلق سبيلهم، وذلك أيضًا مبحضر الصحابة من غري 
نكري، والذي رد منهم عمر مل يأب أحد منهم اإلسالم، وعذر أبا بكر يف اجتهاده، وهذا أصل يف 

 .)١(أن كل جمتهد مصيب"
ْعز، واجلمع َأْعُنٌق وُعُنوٌق": "العَ )٢(اجلوهري(َعَناقًا): قال 

َ
، وورد بلفظ )٣(َناُق: األنثى من ولد امل

 .)٥(، بدًال من (َعَناقًا)، واألصح: (َعَناقًا))٤(آخر يف الصحيحني: (ِعَقاًال)

 حكم قتال تارك الصالة ومانع الزكاة:
ن إمجاعاً من الصحابة، ولذلك رّد (أُِمْرُت َأْن أَُقاِتَل النَّاَس): "دليل على أن قتال املمتنع من الصالة كا

املختلف فيه إىل املتفق عليه، وقد اجتمع يف هذه القضية االحتجاج من عمر بالعموم، ومن أيب بكر 
بالقياس، ودّل على ذلك أن العموم ُخيَصُّ بالقياس، وأن مجيع ما تضمنه اخلطاب الوارد يف احلكم 

ه، فلما استقر عند عمر صحة رأي أيب بكر وبان الواحد من شرط واستثناء؛ مراعى فيه ومعترب صحت
له صوابه تابعه على قتال القوم، وهو معىن قوله: (فـََعَرْفُت أَنَُّه اَحلقُّ) يشري إىل انشراح صدره باحلجة 

 .)٦(اليت أدىل هبا، والربهان الذي أقامه نصاً وداللة"

 .٣٩٢-٣/٣٩١. شرح صحيح البخاريعبد امللك. ) ابن بطّال، علي بن خلف بن (١
إمساعيل بن محاد اجلوهري الرتكي األتراري، مصنف كتاب "الصحاح"، وأحد من يضرب به املثل يف ضبط اللغة،  إمام اللغة، )(٢

ف، دخل بالد ربيعة ومضر يف تطلب لسان العرب، ودار الشام والعراق، مث عاد إىل خراسان، فأقام بنيسابور يدرس ويصن
سير ويعلم الكتابة، وينسخ املصاحف. مات اجلوهري مرتديًا من سطح داره بنيسابور، يف سنة ثالث وتسعني وثالث مئة. 

 .١٧/٨٠، الذهيب، أعالم النبالء
ليل بن اخلالفراهيدي،  ، وانظر:٤/١٥٣٤. مادة: "عنق"، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) اجلوهري، إمساعيل بن محاد. (٣

 .١/١٦٩عنق"، . مادة: "كتاب العينأمحد. 
 اهللا صلى- اهللا رسول ِبُسَنن اِالْقِتَداء والسنة، باب: بالكتاب اِالْعِتَصام ، كتاب:أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: (٤

 الناس بقتال األمر ، كتاب: اإلميان، باب:أخرجه مسلم في صحيحه، و٧٢٨٤، رقم احلديث: ١٧٩٩، ص-وسلم عليه
 .٢٠، رقم احلديث: ١/٥١اهللا،  رسول حممد اهللا إال إله ال: يقولوا حىت

 .١٧٩٩، دمشق: دار ابن كثري، ص١. طصحيح البخارينظر: البخاري، حممد بن إمساعيل. ا) (٥
 .٥/٢٤٥، الرياض: دار ابن القيم، ١. طنيل األوطار من أسرار منتقى األخبار) الشوكاين، حممد بن علي بن حممد. (٦

                                                 



 

٤٦  

اِل): قال (َواللَِّه َألُقَاتَِلنَّ َمْن فـَرََّق بـَْنيَ الصََّالِة وَ 
َ
: "أمجع )١(ابن بطالالزََّكاِة، فَِإنَّ الزََّكاَة َحقُّ امل

العلماء على أن مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا، وإن نصب احلرب دو�ا قوتل اقتداًء بأىب بكر 
 .)٢(ىف أهل الردة" -رضى اهللا عنه-الصديق 

 ما يستفاد من الحديث
 .)٣(األمة عليهوجوب الزكاة وإمجاع  -١
 الزكاة ال تسقط بالّردة. -٢
 .)٤(منكر الزكاة كافر بإمجاع املسلمني -٣
 وجوب قتال مانعي الزكاة. -٤
 حيث قاتل أهل الّردة. -رضي اهللا عنه-شجاعة أيب بكر الصديق  -٥
 مشروعية القياس والعمل به. -٦
 احللف جائز ولو كان يف غري جملس احلكم. -٧
 جواز مناظرة العلماء يف أمور الدين. -٨
 من أظهر اإلسالم يُقبل منه وال يـُْبحث عما يف نفسه. -٩

  

، علي بن خلف بن بطال البكري، القرطيب، ويعرف بابن اللجام. كان من أهل العلم واملعرفة، عين "البخاري "صحيح شارح )(١
باحلديث العناية التامة، شرح "الصحيح" يف عدة أسفار، تويف يف صفر سنة تسع وأربعني وأربع مئه. وكان من كبار املالكية. 

 .١٨/٤٧، الذهيب، سير أعالم النبالء
 .٣/٣٩١. شرح صحيح البخارين بطّال، علي بن خلف بن عبد امللك. ) اب(٢
 .٥٢-٥١، عجمان: مكتبة الفرقان، ص٢. طاإلجماعنظر: ابن املنذر، حممد بن إبراهيم. ا) (٣
، املكة املكرمة: معهد البحوث ١. طأعالم الحديث في شرح صحيح البخارياخلطايب، أبو سليمان َمحد بن حممد. نظر: ا) (٤

 .١/٧٤٢ العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي،

                                                 



 

٤٧  

 المبحث الثاني: مروياته في الجمعة والجنائز
 المطلب األول: مروياته في الجمعة

ُهَما- قَاَل اْبُن ُعَمر َنَما ُهَو قَاِئٌم ِيف اخلُْطَبِة يـَْوَم : -َرِضَي اللَُّه َعنـْ اُجلُمَعِة ِإْذ َأنَّ ُعَمَر ْبَن اَخلطَّاِب، بـَيـْ
َهاِجرِيَن اَألوَِّلَني ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ 

ُ
فـََناَداُه ُعَمُر: أَيَُّة َساَعٍة  ،-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َدَخَل َرُجٌل ِمَن امل

ْعُت التَّْأِذيَن، فـَلَ  ْم أَزِْد َأْن تـََوضَّْأُت، فـََقاَل: َهِذِه؟ قَاَل: ِإينِّ ُشِغْلُت، فـََلْم أَنـَْقِلْب ِإَىل َأْهِلي َحىتَّ مسَِ
 .)١(»َكاَن يَْأُمُر بِاْلُغْسلِ   -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأنَّ َرُسوَل اللَِّه «َوالُوُضوُء أَْيًضا، َوَقْد َعِلْمَت 

 شرح بعض ألفاظ الحديث
َنَما): "أصله "بني" وأشبعت الفتحة، وقد تبقى بال إشباع ويزاد فيها "ما" فتصري "بينما" ... وهي  (بـَيـْ

 .)٢(ظرف زمان فيه معىن املفاجأة"
َهاِجرِيَن اَألوَِّلَني ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ  (َرُجٌل ِمنَ 

ُ
): وقد صرح أبو هريرة -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -امل

َنَما ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب -رضي اهللا عنه-بأنه كان عثمان بن عفان  -رضي اهللا عنه- ، قَاَل أَبُو ُهَريـَْرَة: بـَيـْ
 احلديث. )٣(، فـََعرََّض ِبِه ُعَمُر ... .ِة، ِإْذ َدَخَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّانَ َخيُْطُب النَّاَس يـَْوَم اجلُُْمعَ 

 .)٤((أَيَُّة َساَعٍة َهِذِه؟): "قاله توبيخاً له وإنكاراً لتأخره إىل هذا الوقت"
مل أشتغل بشيء بعد أن مسعت النداء إال بالوضوء، وهذا يدل على "(فـََلْم أَزِْد َأْن تـََوضَّْأُت): 

 .)٥("اء شروع عمر يف اخلطبةأنه دخل املسجد يف ابتد
 

 

فضل الغسل يوم اجلمعة، وهل على الصيب شهود يوم ، كتاب: اجلمعة، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ١(
، رقم ٢/٥٨٠، كتاب: اجلمعة، أخرجه مسلم في صحيحه، و٨٧٨، رقم احلديث: ٢١٣؟، صاجلمعة، أو على النساء

 .٨٤٥احلديث: 
 .٣/١٢٩. فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ٢(
 .٨٤٥، رقم احلديث: ٢/٥٨٠، كتاب: اجلمعة، أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(
 .٦/١٣٤. صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. ) النووي، ٤(
 .٣/١٣٠. بشرح صحيح البخاري فتح الباريابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ) ٥(

                                                 



 

٤٨  

 ما هو حكم غسل الجمعة
عن الوجوب  )١(ابن املنذراختلف العلماء يف حكم غسل اجلمعة. قال الظاهرية أنه واجب، وحكى 

. استدل القائلون بالوجوب باألحاديث اليت )٣(، وذهب مجهور العلماء إىل أنه مستحب)٢(مالك
ُهَما-، منها: َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر هذه املسألةجاءت يف  َصلَّى اهللاُ -: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه -َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َرِضَي اللَُّه -، وَعْن َأِيب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ )٤(»ِإَذا َجاَء َأَحدُُكُم اُجلُمَعَة، فـَْليَـْغَتِسلْ «قَاَل:  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

، )٥(»ِة َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُحمَْتِلمٍ ُغْسُل يـَْوِم اُجلُمعَ «قَاَل:  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه -َعْنهُ 
: قَاَل -ُه َعْنهُ َرِضَي اللَّ - و ُهَريـَْرةَ بُ أَ  قَالَ وقد احتج اجلمهور لعدم الوجوب بأحاديث صحيحة، منها: 

، َمْن تـََوضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء، ُمثَّ أََتى اجلُُْمَعَة، فَاْسَتَمَع َوأَْنَصتَ : «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوُل اِهللا 
َنُه َوبـَْنيَ اجلُُْمَعِة، َوزِيَاَدُة َثَالثَِة أَيَّاٍم، َوَمْن َمسَّ احلََْصى فـََقْد َلَغا  .)٦(»ُغِفَر َلُه َما بـَيـْ

"اإلشراف يف اختالف العلماء"،  :حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة، وصاحب التصانيف ك )(١
سير "اإلمجاع"، و"املبسوط"، وغري ذلك. ولد يف حدود موت أمحد بن حنبل. مات مبكة سنة تسع أو عشر وثالث مئة. و

 .١٤/٤٩٠الذهيب، ، أعالم النبالء
مولد مالك على األصح يف سنة ثالث وتسعني عام موت أنس خادم رسول اهللا  ،إمام دار اهلجرة، مالك بن أنس بن مالك )(٢

، ودفن وسبعني تسعمائة و ، ونشأ يف صون ورفاهية وجتمل. وهو حجة زمانه. تواترت وفاته يف سنة -صلى اهللا عليه وسلم-
 .٨/٤٨، الذهيب، سير أعالم النبالءبالبقيع اتفاقاً، وقربه مشهور يزار، رمحه اهللا. 

شرح ، والعيين، بدر الدين حممود بن أمحد. ٦/١٣٣. صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. نظر: النووي، ا) ٣(
 .٢/١٥٩، الرياض: مكتبة الرشد، ١. طسنن أبي داود

فضل الغسل يوم اجلمعة، وهل على الصيب شهود يوم ، كتاب: اجلمعة، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ٤(
، رقم ٢/٥٧٩، كتاب: اجلمعة، أخرجه مسلم في صحيحه، و٨٧٧، رقم احلديث: ٢١٣؟، صاجلمعة، أو على النساء

 .٨٤٤احلديث: 
ء الصبيان، ومىت جيب عليهم الغسل والطهور، وضو ، كتاب: األذان، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ٥(

فضل الغسل يوم ، كتاب: اجلمعة، باب: ٨٥٨، رقم احلديث: ٢١٣، صوحضورهم اجلماعة والعيدين واجلنائز، وصفوفهم
هل ، كتاب: اجلمعة، باب: ٨٧٩، رقم احلديث: ٢١٤ص اجلمعة، وهل على الصيب شهود يوم اجلمعة، أو على النساء؟،

أخرجه مسلم في ، و٢١٧، رقم احلديث: ٢١٧، صاجلمعة غسل من النساء والصبيان وغريهم؟على من مل يشهد 
، رقم احلديث: ٢/٥٨٠، وجوب غسل اجلمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به، كتاب: اجلمعة، باب: صحيحه

٨٤٦. 
 .٨٥٧، رقم احلديث: ٢/٥٨٨، ةفضل من استمع وأنصت يف اخلطب، كتاب: اجلمعة، باب: أخرجه مسلم في صحيحه) ٦(

                                                 



 

٤٩  

"من أقوى ما يستدل به على عدم فريضة  -إنه-على هذا احلديث: يف تعليقه  )١(ابن حجرقال 
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه -قَاَل َرُسوُل اللَِّه َعِن اَحلَسِن، َعْن َمسَُرَة ْبِن ُجْنَدٍب، قَاَل: و . )٢(الغسل يوم اجلمعة"

: )٤(الرتمذي. قال )٣(»َسَل فَالُغْسُل أَْفَضلُ َمْن تـََوضََّأ يـَْوَم اُجلُمَعِة فَِبَها َونِْعَمْت، َوَمْن اْغتَ : «-َوَسلَّمَ 
، وقال النسائي: "احلسن، عن مسرة كتاباً، ومل يسمع احلسن من مسرة )٥("حديث مسرة حديث حسن"

 .)٦(إال حديث العقيقة، واهللا تعاىل أعلم"
قال بدر الدين العيين: "احتج اجلمهور بأحاديث صحيحة، منها حديث هذا الرجل الذي 

ره عمر أن ينصرف فيغتسل، فدل سكوت دخل وعمر خيطب وقد ترك الغسل، ولو كان واجبًا ألم
االستحباب دون الوجوب، وليس  على معىنعمر ومن حضره من الصحابة على أن األمر به حممول 

وعلي وعمر  -الذي ذكر يف هذا اخلرب من غري هذا الوجه أنه عثمان-جيوز على الرجل الذي دخل 
 .)٧(جب"ومن حبضرته من املهاجرين واألنصار أن جيتمعوا على ترك الوا

 فمن خالل هذا البحث اتضح للباحث أن غسل اجلمعة سنة وليس بواجب، واهللا أعلم.

الِكَناِينّ الَعْسَقَالينِّّ، كان مولده يف  -هذا هو املعتمد يف نسبه-أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن حممود بن أمحد  )(١
واحلجاز وهو مشهور بابن حجر العسقالين، رحل إىل اإلسكندرية ، شعبان سنة ثالث وسبعني وسبعمائة الثاين والعشرين من

الجواهر والّدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر  .واليمن والشام يف طلب العلم، وكان إليه املنتهى يف احلفظ واإلتقان
 .١/١٠١ السخاوي،. العسقالني

، مصر: مؤسسة القرطبة، ١. طتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) ابن حجر، أمحد بن علي بن حممد. ٢(
٢/١٣٥. 

أخرجه ، و٤٩٧، رقم احلديث: ١٣١، صيف الوضوء يوم اجلمعة، كتاب: اجلمعة، باب: ما جاء أخرجه الترمذي في سننه) ٣(
قال الباحث:  .١٣٨٠، رقم احلديث: ٢٢٦، صالرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة، كتاب: اجلمعة، باب: النسائي في سننه

 صحيح اإلسناد. احلديث
"اجلامع"، و"العلل"، وغري ذلك. ولد يف حدود سنة  :، مصنفالرتمذيحممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك،  )(٤

عشر ومئتني. قال أبو عيسى: صنفت هذا الكتاب، وعرضته على علماء احلجاز، والعراق وخراسان، فرضوا به، ومن كان هذا 
يب يتكلم. مات أبو عيسى يف ثالث عشر رجب، سنة تسع وسبعني ومئتني يف بيته، فكأمنا يف بيته ن -يعين "اجلامع"-الكتاب 
 .١٣/٢٧٠، الذهيب، سير أعالم النبالءبرتمذ. 

 .١٣١، الرياض: مكتبة املعارف، ص١. طسنن الترمذي) الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة. ٥(
 .٢٢٦ف، ص، الرياض: مكتبة املعار ١، طسنن النسائي) النسائي، أمحد بن شعيب بن علي. ٦(
 .٢/١٥٩. شرح سنن أبي داود) العيين، بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى. ٧(

                                                 



 

٥٠  

 ما يستفاد من الحديث
 على اإلمام أن يكون مسئوًال عن رعيته، وأن يرشدهم إىل مصاحل الدنيا واآلخرة. -١
 كسب الرزق يوم اجلمعة قبل أذان الظهر مباح، وإن اجنر إىل ترك فضيلة التبكري. -٢
 باملعروف والنهي عن املنكر أثناء اخلطبة ال يفسدها.األمر  -٣
 الصمت أثناء اخلطبة ال جيب على املأموم يف هذه احلالة، ويستطيع أن يدافع عن نفسه. -٤
 مشروعية اختاذ املنرب للخطبة يوم اجلمعة. -٥
 غسل يوم اجلمعة سنة وليس واجباً. -٦

 المطلب الثاني: مروياته في الجنائز
َيُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه «: -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَِّيبِّ قَاَل  :-َرْضَي اللَُّه َعْنهُ -طَّاِب قَاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْ 

امل
 .)١(»ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 

َنا  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -تـُُوفـَِّيْت ابـَْنٌة ِلُعْثَماَن قَاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة:  ِمبَكََّة، َوِجئـْ
ُهمْ -لَِنْشَهَدَها، َوَحَضَرَها اْبُن ُعَمَر، َواْبُن َعبَّاٍس  نَـُهَما َوِإينِّ  ،-َرِضَي اللَُّه َعنـْ أَْو قَاَل: -َجلَاِلٌس بـَيـْ

ُهَما-فـََقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر  -َجَلْسُت ِإَىل َأَحِدِمهَا، ُمثَّ َجاَء اآلَخُر َفَجَلَس ِإَىل َجْنِيب   -َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َيَِّت «قَاَل:  -اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى -ِلَعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن: َأَال تـَنـَْهى َعِن الُبَكاِء فَِإنَّ َرُسوَل اللَِّه 

ِإنَّ امل
ُهَماَرِضَي -، فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس »لَيـَُعذَُّب بُِبَكاِء َأْهِلِه َعَلْيهِ   -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -: َقْد َكاَن ُعَمُر -اللَُّه َعنـْ

ِمْن َمكََّة، َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -يـَُقوُل بـَْعَض َذِلَك، ُمثَّ َحدََّث، قَاَل: َصَدْرُت َمَع ُعَمَر 
َهْب، فَاْنظُْر َمْن َهُؤَالِء الرَّْكُب، قَاَل: فـََنَظْرُت فَِإَذا بِاْلبَـْيَداِء ِإَذا ُهَو ِبرَْكٍب َحتَْت ِظلِّ َمسَُرٍة، فـََقاَل: اذْ 

ْؤِمِنَني، 
ُ
فـََلمَّا ُصَهْيٌب، َفَأْخبَـْرتُُه فـََقاَل: اْدُعُه ِيل، فـََرَجْعُت ِإَىل ُصَهْيٍب فـَُقْلُت: اْرحتَِْل فَاَحلْق أَِمَري امل

: يَا -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َخاُه َوا َصاِحَباُه، فـََقاَل ُعَمُر ُأِصيَب ُعَمُر َدَخَل ُصَهْيٌب يـَْبِكي يـَُقوُل: َوا أَ 
، َوَقْد قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َيَِّت يـَُعذَُّب بِبَـْعِض ُبَكاِء : «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُصَهْيُب، أَتـَْبِكي َعَليَّ

ِإنَّ امل

َيِّتُ  يـَُعذَّبُ : «-صلى اهللا عليه وسلم-قول النيب ، كتاب: اجلنائز، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ١(
ببعض  امل

على  النـَِّياَحةِ  من ُيْكَرهُ باب: ما  كتاب: اجلنائز،، و ١٢٩٠ ، رقم احلديث:٣١٢، صمن سنته النـَّْوحُ  إذا كان» بكاء أهله عليه
، ببكاء أهله عليه يـَُعذَّبُ ، كتاب: اجلنائز، باب: امليت أخرجه مسلم في صحيحه، و١٢٩٢، رقم احلديث: ٣١٢امليت، ص

 .٩٢٧، رقم احلديث: ٢/٦٣٩

                                                 



 

٥١  

ُهَماَرِضَي اللَّ -، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس »َأْهِلِه َعَلْيهِ  ، ذََكْرُت َذِلَك -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -: فـََلمَّا َماَت ُعَمُر -ُه َعنـْ
َها-ِلَعاِئَشَة  َصلَّى اُهللا َعَلْيِه -، فـََقاَلْت: َرِحَم اللَُّه ُعَمَر، َواللَِّه َما َحدََّث َرُسوُل اللَِّه -َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ؤْ : «-َوَسلَّمَ 
ُ
قَاَل:  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، َوَلِكنَّ َرُسوَل اللَِّه »ِمَن بُِبَكاِء َأْهِلِه َعَلْيهِ ِإنَّ اللََّه لَيـَُعذُِّب امل

َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ﴿، َوقَاَلْت: َحْسُبُكُم الُقْرآُن: »ِإنَّ اللََّه لََيزِيُد الَكاِفَر َعَذابًا بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ «
ُهَما-قَاَل اْبُن َعبَّاٍس  )١(﴾ُأْخَرى قَاَل اْبُن َأِيب ». ِعْنَد َذِلَك َواللَُّه ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى: «-َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ُهَما-اْبُن ُعَمَر َواللَِّه َما قَاَل «ُمَلْيَكَة:   .)٢(»َشْيًئا -َرِضَي اللَُّه َعنـْ

 شرح بعض ألفاظ الحديث
َيُِّت والشيُء الذي ثـَُقَل على قـَْوٍم -بنصب اجليم وَجّرها-قال اخلليل بن أمحد: "اجلَِنازُة 

: اإلنساُن امل
 .)٣(واغتمُّوا به أيضاً ِجَنازٌة"

أصٌل يدلُّ على مقابَلة الّشيء للشيء. منه تناَوَح  ): قال ابن فارس: "النون والواو واحلاءوح(النَّ 
 .)٤(اجلََبالن، إذا تقاَبَال، ... ومنه النَّوح واملَناحة، لتقابُِل النِّساء عند الُبكاء"

 .)٥((ِمبَا نِيَح َعَلْيِه): "الباء: للسببية، وما: مصدرية، أي: بسبب النوح عليه"
ِمبَكََّة): هي: أم أبان، كما صرح هبا مسلم يف  -اللَُّه َعْنهُ  َرِضيَ -(تـُُوفـَِّيْت ابـَْنٌة ِلُعْثَماَن 

ُكْنُت َجاِلًسا ِإَىل َجْنِب اْبِن ُعَمَر، َوَحنُْن نـَْنَتِظُر صحيحه، حيث روى َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة، قَاَل:  
اٍس يـَُقوُدُه قَاِئٌد، َفُأرَاُه َأْخبَـَرُه ِمبََكاِن َفَجاَء اْبُن َعبَّ  ، َوِعْنَدُه َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن،َجَنازََة أُمِّ أَبَاَن بِْنِت ُعْثَمانَ 

اِر، فـََقاَل اْبُن ُعَمَر  نَـُهَما، فَِإَذا َصْوٌت ِمَن الدَّ َكأَنَُّه -اْبِن ُعَمَر، َفَجاَء َحىتَّ َجَلَس ِإَىل َجْنِيب، َفُكْنُت بـَيـْ

 .١٦٤) سورة األنعام، اآلية: ١(
َيِّتُ  يـَُعذَّبُ : «-صلى اهللا عليه وسلم-قول النيب ، كتاب: اجلنائز، باب: هأخرجه البخاري في صحيح) متفق عليه: ٢(

ببعض  امل
أخرجه مسلم في ، و١٢٨٨و ١٢٨٧و ١٢٨٦، رقم احلديث: ٣١١، صمن سنته النـَّْوحُ  إذا كان» بكاء أهله عليه

 .٩٢٩و ٩٢٨احلديث: ، رقم ٦٤١-٢/٦٤٠، ببكاء أهله عليه يـَُعذَّبُ ، كتاب: اجلنائز، باب: امليت صحيحه
 .٦/٧٠جنز"، . د.ط، بريوت: دار ومكتبة اهلالل، مادة: "كتاب العينليل بن أمحد. اخلالفراهيدي، ) ٣(

 .٥/٣٦٧نوح"، " . د.ط، بريوت: دار الفكر، مادة:معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس زكريا.  )(٤
 .٨/١٢٢، بريوت: دار الكتب العلمية، ١. طشرح صحيح البخاريعمدة القاري ) العيين، بدر الدين حممود بن أمحد. ٥(

                                                 



 

٥٢  

َهاُهمْ  ْعُت َرسُ -يـَْعِرُض َعَلى َعْمرٍو َأْن يـَُقوَم، فـَيَـنـْ ِإنَّ «يـَُقوُل:  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وَل اِهللا : مسَِ
 .)١(َفَأْرَسَلَها َعْبُد اِهللا ُمْرَسَلةً » اْلَميَِّت لَيـَُعذَُّب بُِبَكاِء َأْهِلهِ 

نَـُهَما  ): قال ابن -ِيب أَْو قَاَل: َجَلْسُت ِإَىل َأَحِدِمهَا، ُمثَّ َجاَء اآلَخُر َفَجَلَس ِإَىل َجنْ -(ِإينِّ َجلَاِلٌس بـَيـْ
. وما تقّدم من رواية مسلم آنفًا صرّح هبا الراوي: قَاَل َعْبِد اِهللا ْبِن )٢(حجر: "هذا شك من ابن جريج"

َعْمُرو ْبُن ُكْنُت َجاِلًسا ِإَىل َجْنِب اْبِن ُعَمَر، َوَحنُْن نـَْنَتِظُر َجَنازََة أُمِّ أَبَاَن بِْنِت ُعْثَماَن، َوِعْنَدُه َأِيب ُملَْيَكَة: "
فَأُرَاُه َأْخبَـرَُه ِمبََكاِن اْبِن ُعَمَر، َفَجاَء َحىتَّ َجَلَس ِإَىل َجْنِيب، َفُكْنُت  ُعْثَماَن، َفَجاَء اْبُن َعبَّاٍس يـَُقوُدُه قَائٌِد،

نَـُهَما، ..." بـَيـْ
 احلديث. )٣(

لتطويل مد الصوت، مزيدة » أخاه«حرف ندبة، واأللف يف: » وا"«(َوا َأَخاُه َوا َصاِحَباُه): 
 .)٤(واهلاء هاء السكت"

 هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟
قال النووي: "قالت طائفة هو حممول على من أوصى بالبكاء والنوح، أو مل يوص برتكهما، فمن 
أوصى هبما أو أمهل الوصية برتكهما، يعذب هبما لتفريطه بإمهال الوصية برتكهما، فأما من وصى 

يعذب هبما إذ ال صنع له فيهما وال تفريط منه، وحاصل هذا القول إجياب الوصية برتكهما فال 
برتكهما، ومن أمهلهما عذب هبما، وقالت طائفة معىن األحاديث أ�م كانوا ينوحون على امليت 
ويندبونه بتعديد مشائله وحماسنه يف زعمهم، وتلك الشمائل قبائح يف الشرع يعذب هبا كما كانوا 

مؤيد النسوان ومؤمت الولدان وخمرب العمران ومفرق األخدان وحنو ذلك مما يرونه شجاعة يقولون يا 
 .)٥(وفخراً وهو حرام شرعاً"

 

 .٩٢٨، رقم احلديث: ٢/٦٤٠، ببكاء أهله عليه يـَُعذَّبُ ، كتاب: اجلنائز، باب: امليت أخرجه مسلم في صحيحه) ١(
 .٤/٤٠ ، الرياض: دار طيبة،١. طفتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ) ٢(
 .٩٢٨، رقم احلديث: ٢/٦٤٠، ببكاء أهله عليه يـَُعذَّبُ ، كتاب: اجلنائز، باب: امليت أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(
 .٤/١٩٩، القاهرة: دار الشروق، ١. طفتح المنعم شرح صحيح مسلم) الشني، موسى شاهني. ٤(
 .٦/٢٢٩. صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. ) النووي، ٥(

                                                 



 

٥٣  

 ما يستفاد من الحديث
 النوح حرام ألنه من أعمال اجلاهلية. -١
 البكاء على امليت مع النياحة حرام، ويكون سبباً لتعذيب امليت. -٢
 عه النياحة.البكاء ال يعذب امليت إذا مل يكن م -٣
 ينبغي للمحتضر أن ينهي أهله عن النياحة عليه. -٤
 الكافر يعذب ببكاء أهله عليه. -٥
: "نستفيد من قصة عائشة فائدة عظيمة بالنسبة لألحاديث، وهي: )١(قال ابن عثيمني -٦

كامًال، أن األحاديث اليت ختالف ظاهر القرآن ال ينبغي لنا أن نقبلها حىت نتثبت تثبتًا  
ردته مباشرة فحكمت بوهم الراوي، ومعلوم أنه لو كان شيء  -رضي اهللا عنها-أل�ا 

خيالف القرآن ومل ميكن اجلمع بينه وبني القرآن فال شك أننا نوّهم الراوي؛ ألن خطأ 
اإلنسان ال شك أنه أقرب من خطأ القرآن، فالقرآن ليس فيه خطأ أبداً، لكن قد يكون 

حبيث ال نستطيع اجلمع بينه وبني النصوص األخرى اليت هي فيها  اخلطأ يف األفهام،
السنة، أو يكون الوهم من الرّاوي، والوهم من الراوي أمر حمتمل وال أحد يستبعد الوهم، 
لكن إذا رأيتم شيئًا من األحاديث ُخياِلف القرآن يف ظاهره أو ُخياِلف األحاديث 

ال تتسرعوا يف احلكم عليه بالتصحيح، ولو  الصحيحة املتلقاة بالقبول من أهل العلم ف
كان ظاهر سنده الصحة حىت يتأكد لكم صحته؛ ألنه ال بد إذا كان خيالفها وال ميكن 

 .)٢(اجلمع فال بد فيه من علة"

  

ه، من شيوخه: عبد الرمحن بن ناصر السعدي، ١٣٤٧حممد بن صاحل بن حممد بن عثيمني، ولد يف مدينة عنيزة يف سنة ) ١(
وعبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، وحممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي. من تصانيفه: فتح رب الربية بتلخيص احلموية، 

رمضان، تسهيل الفرائض، عقيدة أهل السنة واجلماعة، فتح ذي اجلالل  مصطلح احلديث، األصول من علم األصول، جمالس
 .٢٧الزهراين، ص .ابن عثيمين اإلمام الزاهده. ١٤٢١واإلكرام بشرح بلوغ املرام. مات يف سنة 

 .٢/٦١٨. فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام) ابن عثيمني، حممد بن صاحل. ٢(

                                                 



 

٥٤  

 المبحث الثالث: مروياته في الصيام والحج
 المطلب األول: مروياته في الصيام

 وقت إفطار الصيام
ن فارس: "الفاء والطاء والراء أصٌل صحيٌح يدلُّ على فـَْتح شيء وإبرازِه، من إفطار يف اللغة: قال اب

 .)١(ذلك الِفْطُر من الصَّوم، يقال: أْفَطَر إفطاراً"
ِإَذا أَقْـَبَل : «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل َرُسوُل اللَِّه  :-َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - ْبُن اخلَْطَّابِ  رُ قَاَل ُعمَ 

 .)٢(»ْيُل ِمْن َها ُهَنا، َوأَْدبـََر النـََّهاُر ِمْن َها ُهَنا، َوَغَرَبِت الشَّْمُس فـََقْد أَْفَطَر الصَّاِئمُ اللَّ 

 شرح بعض ألفاظ الحديث
 (أَقْـَبَل اللَّْيُل ِمْن َها ُهَنا): من جهة املشرق.

 (أَْدبـََر النـََّهاُر ِمْن َها ُهَنا): من جهة املغرب.
إىل اشرتاط حتقق اإلقبال واإلدبار وأ�ما بواسطة غروب الشمس ال  إشارة(َغَرَبِت الشَّْمُس): "

 .)٣(بسبب آخر"
(أَْفَطَر الصَّاِئُم): قال النووي: "معناه انقضى صومه ومت، وال يوصف اآلن بأنه صائم، فإن 

هذا  )٥(ابن خزمية، ولكن رّد )٤(بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل، والليل ليس حمًال للصوم"
القول، فقال: "قوله: (فـََقْد أَْفَطَر الصَّاِئُم) لفظ خرب ومعناه األمر، أي: فليفطر الصائم، ولو كان املراد 

 .٦/٥١٠فطر"، . مادة: "معجم مقاييس اللغةريا. ابن فارس، أمحد بن فارس زك) ١(
، ١٩٥٤، رقم احلديث: ٤٧٠؟، صفطر الصائم لُّ مىت حيَِ ، كتاب: الصوم، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ٢(

، رقم احلديث: ٢/٧٧٢، بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، كتاب: الصيام، باب: أخرجه مسلم في صحيحهو
١١٠٠. 

 .٥/٣٥٩. فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ) ٣(
 .٧/٢٠٩. صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. ) النووي، ٤(

حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر، ولد سنة ثالث وعشرين ومئتني، وعين يف حداثته باحلديث والفقه،  )(٥
صار يضرب به املثل يف سعة العلم واإلتقان. وكتابه يف "التوحيد" جملد كبري. وضبط وفاته يف ثاين ذي القعدة سنة إحدى حىت 

 .١٤/٣٦٥، الذهيب، سير أعالم النبالءعشرة وثالث مئة، عاش تسعاً ومثانني سنة. 

                                                 



 

٥٥  

فقد صار مفطراً؛ كان فطر مجيع الصوام واحداً، ومل يكن للرتغيب يف تعجيل اإلفطار معىن"، ورجح 
 .)١(ابن حجر هذا القول ورّد تفسري النووي، واهللا أعلم

 متى يحل للصائم أن يفطر؟
قال ابن بطال: "أمجع العلماء أنه إذا غربت الشمس فقد حل فطر الصائم، وذلك آخر النهار وأول 

 .)٢(أوقات الليل"

 ما يستفاد من الحديث
 استحباب تعجيل الفطر. -١
 مساك جزء من الليل، بل إذا غربت الشمس حل الفطر.إال يلزم  -٢
 السماء.ال يلزم اإلمساك حىت تظلم  -٣

 النهي عن صوم يوم الفطر ويوم األضحى
َعْن  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َهَذاِن يـَْوَماِن نـََهى َرُسوُل اللَِّه ": -َرْضَي اللَُّه َعْنهُ -قَاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب 

 .)٣("، َواليَـْوُم اآلَخُر تَْأُكُلوَن ِفيِه ِمْن ُنُسِكُكمْ ِصَياِمِهَما: يـَْوُم ِفْطرُِكْم ِمْن ِصَياِمُكمْ 

 شرح بعض ألفاظ الحديث
(َهَذاِن يـَْوَماِن): املشار اليه يوم الفطر ويوم األضحى، وقال ابن حجر: "فيه التغليب، وذلك أن 
احلاضر يشار إليه هبذا والغائب يشار إليه بذاك، فلما أن مجعهما اللفظ قال هذان تغليبًا للحاضر 

 .)٤(على الغائب"

 .٥/٣٦٠ .فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ) ١(
 .٤/١٠٢. شرح صحيح البخاري) ابن بطّال، علي بن خلف بن عبد امللك. ٢(
، ١٩٩٠، رقم احلديث: ٤٧٨، صصوم يوم الفطر، كتاب: الصوم، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ٣(

أخرجه مسلم ، و٥٥٧١، رقم احلديث: ١٤١٧، صمنها دُ تزوَّ ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يُ وكتاب: األضاحي، باب: 
 .١١٣٧، رقم احلديث: ٢/٧٩٩، النهي عن صوم يوم الفطر ويوم األضحى، كتاب: الصيام، باب: في صحيحه

 .٥/٤٢٧. فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ) ٤(

                                                 



 

٥٦  

 يوم األضحى. (اليَـْوُم اآلَخُر تَْأُكُلوَن ِفيِه ِمْن ُنُسِكُكْم): هو
 .)١("أضحيتكم"(ُنُسِكُكْم): 

 األيام التي نُهي الصيام فيها
 صوم العيدين، كما تقدم يف احلديث السابق. -١
، َأينِّ -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُأْخِربَ َرُسوُل اللَِّه َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرٍو، َقاَل:  َعنْ صوم الدهر،  -٢

فـَُقْلُت َلُه: َقْد قـُْلُتُه بَِأِيب أَْنَت َوأُمِّي  َألَُصوَمنَّ النـََّهاَر، َوَألَُقوَمنَّ اللَّْيَل َما ِعْشُت،أَُقوُل: َواللَِّه 
، َوُصْم ِمَن الشَّْهِر َثالَثََة أَيَّاٍم، فَِإنَّ فَِإنََّك َال َتْسَتِطيُع َذِلَك، َفُصْم َوأَْفِطْر، َوُقْم َومنَْ «قَاَل: 

ْهرِ  اَل: ، قـُْلُت: ِإينِّ أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن َذِلَك، قَ »اَحلَسَنَة ِبَعْشِر أَْمثَاِهلَا، َوَذِلَك ِمْثُل ِصَياِم الدَّ
َفُصْم يـَْوًما َوأَْفِطْر «، قـُْلُت: ِإينِّ أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن َذِلَك، قَاَل: »َفُصْم يـَْوًما َوأَْفِطْر يـَْوَمْنيِ «

، فـَُقْلُت: ِإينِّ أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن »يـَْوًما، َفَذِلَك ِصَياُم َداُوَد َعَلْيِه السََّالُم، َوُهَو أَْفَضُل الصَِّيامِ 
 .)٢(»َال أَْفَضَل ِمْن َذِلكَ «؟ -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فـََقاَل النَِّيبُّ َذِلَك، 

، َعِن اْبِن  -٣ صوم أيام التشريق؛ إال للحاج الذي مل جيد اهلدي، َعْن َعاِئَشَة، َوَعْن َساملٍِ
ُهمْ -ُعَمَر  ِق َأْن ُيَصْمَن، ِإالَّ ِلَمْن ملَْ جيَِِد ملَْ يـَُرخَّْص ِيف أَيَّاِم التَّْشرِي«، قَاَال: -َرِضَي اللَُّه َعنـْ
أَيَّاُم : «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، َوَعْن نـُبَـْيَشَة اْهلَُذِيلِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا )٣(»اهلَْديَ 

 .)٤(»التَّْشرِيِق أَيَّاُم َأْكٍل َوُشْربٍ 

 .١١/١٥٦. عمدة القاري شرح صحيح البخاري) العيين، بدر الدين حممود بن أمحد. ١(
ْهرِ ، كتاب: الصوم، باب: صوم أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ٢( ، وكتاب: ١٩٧٦، رقم احلديث: ٤٧٥، صالدَّ

َنا َداُوَد َزبُورًا﴿قـَْوِل اللَِّه تـََعاَىل: أحاديث األنبياء، باب:  ، ٥٥، وسورة اإلسراء، اآلية: ١٦٣، سورة النساء، اآلية: ﴾َوآتـَيـْ
 به أو َتَضرَّرَ  النهي عن صوم الدهر ملن، كتاب: الصيام، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، و٣٤١٨احلديث: ، رقم ٨٤٦ص

 .١١٥٩، رقم احلديث: ٢/٨١٢، أو مل يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم، وإفطار يوم ،به حقاً  فَـوَّتَ 
 .١٩٩٨-١٩٩٧، رقم احلديث: ٤٧٩، صتَّْشرِيقِ ال صيام أيام، كتاب: الصوم، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(
 .١١٤٢-١١٤١احلديث:  ، رقم٢/٨٠٠، حترمي صوم أيام التَّْشرِيقِ ، كتاب: الصيام، باب: أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(

                                                 



 

٥٧  

ْعُت النَِّيبَّ -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -صوم يوم اجلمعة منفرداً، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٤ َصلَّى اهللاُ -، قَاَل: مسَِ
َلُه َأْو بـَْعَدهُ «، يـَُقوُل: -َعَلْيِه َوَسلَّمَ   .)١(»َال َيُصوَمنَّ َأَحدُُكْم يـَْوَم اُجلُمَعِة، ِإالَّ يـَْوًما قـَبـْ

-، َعِن النَِّيبِّ -هُ َرِضَي اللَُّه َعنْ -الرمضان بصيام يوم أو يومني، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة شهر تقدم  -٥
َمنَّ َأَحدُُكْم َرَمَضاَن ِبَصْوِم يـَْوٍم َأْو يـَْوَمْنيِ «، قَاَل: -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، ِإالَّ َأْن َال يـَتَـَقدَّ

 .)٢(»َيُكوَن َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوَمُه، فـَْلَيُصْم َذِلَك اليَـْومَ 
ُهَما-صوم يوم الشّك، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر  -٦ َصلَّى اهللاُ -: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه -َرِضَي اللَُّه َعنـْ

، َال َتُصوُموا َحىتَّ تـََرُوا اهلَِْالَل، َوَال تـُْفِطُروا َحىتَّ تـََرْوهُ «ذََكَر َرَمَضاَن فـََقاَل:  -مَ َعَلْيِه َوَسلَّ 
 .)٣(»فَِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم فَاْقُدُروا َلهُ 

 ما يستفاد من الحديث
 صوم يوم الفطر ويوم األضحى حرام. -١
قال ابن حجر: "فائدة وصف اليومني اإلشارة إىل العلة يف وجوب فطرمها وهو الفصل  -٢

املتقرب بذحبه ليؤكل من الصوم وإظهار متامه وحده بفطر ما بعده، واآلخر ألجل النسك 
منه، ولو شرع صومه مل يكن ملشروعية الذبح فيه معىن، فعرب عن علة التحرمي باألكل من 

 .)٤(النسك؛ ألنه يستلزم النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل"

يوم اجلمعة فعليه أن  فإذا أصبح صائماً  ،اُجلُمَعةِ  صوم يوم، كتاب: الصوم، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ١(
، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم اجلمعة منفرداً، أخرجه مسلم في صحيحه، و١٩٨٥، رقم احلديث: ٤٧٧، صيفطر

 .١١٤٤، رقم احلديث: ٢/٨٠١
، رقم ٤٦٠، صرمضان بصوم يوم وال يومني مُ دَّ قَ تَـ ال يُـ  ، كتاب: الصوم، باب:أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ٢(

، ٢/٧٦٢، رمضان بصوم يوم وال يومني، كتاب: الصيام، باب: ال تقدموا أخرجه مسلم في صحيحه، و١٩١٤احلديث: 
 .١٠٨٢رقم احلديث: 

ِإَذا رَأَيـُْتُم اِهلَالَل « :-صلى اهللا عليه وسلم-قول النيب ، كتاب: الصوم، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ٣(
، كتاب: الصيام، أخرجه مسلم في صحيحه، و١٩٠٦،١٩٠٧، رقم احلديث: ٤٥٩، ص»رَأَيـُْتُموُه َفَأْفِطُرواَفُصوُموا، َوِإَذا 

ةُ  ُأْكِمَلتْ  يف أوله أو آخره ُغمَّ  وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل، والفطر لرؤية اهلالل، وأنه إذاباب:  ، الشهر ثالثني يوماً  ِعدَّ
 .١٠٨٠، رقم احلديث: ٢/٧٥٩

 .٥/٤٢٧. فتح الباري بشرح صحيح البخاريأمحد بن علي بن حجر العسقالين.  ابن حجر،) ٤(

                                                 



 

٥٨  

 المطلب الثاني: مروياته في الحج
ِإينِّ َأْعَلُم أَنََّك «، فـََقاَل: َء ِإَىل اَحلَجِر اَألْسَوِد فـََقبـََّلهُ أَنَُّه َجا: -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - اخلَْطَّابِ  ُعَمر ْبنَعْن 

َفُع، َوَلْوَال َأينِّ رَ   .)١(»يـَُقبـُِّلَك َما قـَبـَّْلُتكَ  -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -أَْيُت النَِّيبَّ َحَجٌر، َال َتُضرُّ َوَال تـَنـْ

 شرح بعض ألفاظ الحديث
َفُع):  صلى اهللا -فأراد به بيان احلث على االقتداء برسول اهللا "(ِإينِّ َأْعَلُم أَنََّك َحَجٌر، َال َتُضرُّ َوَال تـَنـْ

وال تنفع لئال لوال االقتداء به ملا فعله، وإمنا قال: وأنك ال تضر  يف تقبيله، ونبه على أنه -عليه وسلم
سالم الذين كانوا ألفوا عبادة األحجار وتعظيمًا ورجاء نفعها وخوف ي العهد باإل يغرت بعض قريب

أن يراه بعضهم  -رضي اهللا عنه-الضرر بالتقصري يف تعظيمها، وكان العهد قريبًا بذلك فخاف عمر 
ه فيشتبه عليه؛ فبني أنه ال يضر وال ينفع بذاته وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع باجلزاء يقبله ويعتىن ب

والثواب، فمعناه: أنه ال قدرة له على نفع وال ضر وأنه حجر خملوق كباقي املخلوقات اليت ال تضر وال 
ا األوطان، واهللا تنفع، وأشاع عمر هذا يف املوسم ليشهد يف البلدان وحيفظه عنه أهل املوسم املختلفو 

 .)٢("أعلم

 ما يستفاد من الحديث
 استحباب تقبيل احلجر األسود. -١
يف العبادات وإن  -صلى اهللا عليه وسلم-التسليم للشارع وحسن االتباع عن رسول اهللا  -٢

مل يـُْعلم احلكمة منها، قال اخلطايب: "تسليم احلكم يف أمور الدين، وترك البحث عنها 
وطلب العلل فيها، وحسن االتباع فيما مل يكشف لنا عنه من معانيها، وقد توجد أمور 

َ وجه احلكمة فيه، اآلخر: ما الشريعة على ضربني: أح دمها: ما ُكشف لنا عن علته، وبـُنيِّ

، رقم احلديث: ٣٨٨، صر يف احلجر األسودكِ ما ذُ ، كتاب: احلج، باب: أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: ١(
،  صحيحهأخرجه مسلم في ، و١٦٠٥، رقم احلديث: ٣٩٠، صالرمل يف احلج والعمرة، وكتاب: احلج، باب: ١٥٩٧

 .١٢٧٠، رقم احلديث: ٢/٩٢٥، استحباب تقبيل احلجر األسود يف الطواف كتاب: احلج، باب:
 .١٧-٩/١٦ .صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. ) النووي، ٢(

                                                 



 

٥٩  

مل يـُبَـنيِّ ذلك منه، فما كان من هذا الضرب فليس فيه إال التسليم، وترك املعارضة له 
 .)١(بالقياس واملعقول"

 جر األسود ذاتية.احلاطئة، منها: أن خاصية اخلفاهيم املتصحيح بعض  -٣

 .٢/٨٧٥. أعالم الحديث في شرح صحيح البخاري) اخلطايب، أبو سليمان َمحد بن حممد. ١(
                                                 



 
  

 الثالث الفصل
 ودراسة جمعاً  المالية والتصرفات العقود في مروياته

 الطالق يف مروياته: األول املبحث

 اهلبات يف مروياته: الثاين املبحث

 

 



 

٦١  

 الفصل الثالث
 دراسةجمعاً و رفات المالية مروياته في العقود والتص

 المبحث األول: مروياته في الطالق
ُهَما- َعبَّاس اللَِّه ْبن َقاَل َعْبدُ  َرِضَي اللَُّه -ملَْ َأَزْل َحرِيًصا َعَلى َأْن َأْسَأَل ُعَمَر : -َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َْرأَتـَْنيِ ِمْن َأْزَواِج النَِّيبِّ  -َعْنهُ 
ِإْن تـَُتوبَا ِإَىل ﴿اللَّتَـْنيِ َقاَل اللَُّه َهلَُما:  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعِن امل

َداَوِة، فـََتبَـرََّز َحىتَّ َجاَء،  )١(﴾اللَِّه فـََقْد َصَغْت قـُُلوُبُكَما َفَحَجْجُت َمَعُه، فـََعَدَل َوَعَدْلُت َمَعُه ِباْإلِ
ْرأََتاِن ِمْن َأْزَوا 

َ
ْؤِمِنَني، َمِن امل

ُ
َداَوِة فـَتَـَوضََّأ، فـَُقْلُت: يَا َأِمَري امل -ِج النَِّيبِّ َفَسَكْبُت َعَلى َيَدْيِه ِمَن اْإلِ

ِإْن تـَُتوبَا ِإَىل اللَِّه فـََقْد َصَغْت ﴿اللََّتاِن َقاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َهلَُما:  -مَ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّ 
؟ فـََقاَل: َواَعَجِيب َلَك يَا اْبَن َعبَّاٍس، َعاِئَشُة َوَحْفَصُة، ُمثَّ اْستَـْقَبَل ُعَمُر اَحلِديَث )٢(﴾قـُُلوُبُكَما

ِديَنِة، وَُكنَّا َيُسوُقُه، فـََقاَل: ِإينِّ ُكْنُت َوَجا
َ
ٌر ِيل ِمَن اَألْنَصاِر ِيف َبِين أَُميََّة ْبِن َزْيٍد، َوِهَي ِمْن َعَواِيل امل

، فـَيَـْنزُِل يـَْوًما َوأَْنزُِل يـَْوًما، َفِإَذا نـََزْلُت ِجْئُتُه ِمْن -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -نـَتَـَناَوُب النـُُّزوَل َعَلى النَِّيبِّ 
َلُه، وَُكنَّا َمْعَشَر قـَُرْيٍش نـَْغِلُب النَِّساَء، فـََلمَّ َخَربِ َذلِ  ا َك اليَـْوِم ِمَن اَألْمِر َوَغْريِِه، َوِإَذا نـََزَل فـََعَل ِمثـْ

َقِدْمَنا َعَلى اَألْنَصاِر ِإَذا ُهْم قـَْوٌم تـَْغِلبـُُهْم ِنَساُؤُهْم، َفَطِفَق ِنَساُؤنَا يَْأُخْذَن ِمْن َأَدِب ِنَساِء 
، َصاِر، َفِصْحُت َعَلى اْمَرَأِيت، فـََراَجَعْتِين، َفَأْنَكْرُت َأْن تـَُراِجَعِين، فـََقاَلْت: وَِملَ تـُْنِكُر َأْن أَُراِجَعكَ اَألنْ 

َم َحىتَّ اللَّْيِل، ليـَُراِجْعَنُه، َوِإنَّ ِإْحَداُهنَّ َلتَـْهُجرُُه اليَـوْ  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فـََواللَِّه ِإنَّ َأْزَواَج النَِّيبِّ 
ُهنَّ ِبَعِظيٍم، ُمثَّ َمجَْعُت َعَليَّ ثَِياِيب، َفَدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة، َزَعِين، فـَُقْلُت: َخاَبْت َمْن فـََعَل ِمنـْ  َفَأفـْ

ىتَّ اللَّْيِل؟ اليَـْوَم حَ  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فـَُقْلُت: َأْي َحْفَصُة أَتـَُغاِضُب ِإْحَداُكنَّ َرُسوَل اللَِّه 
َصلَّى اُهللا َعَلْيِه -فـََقاَلْت: نـََعْم، فـَُقْلُت: َخاَبْت َوَخِسَرْت أَفـََتْأَمُن َأْن يـَْغَضَب اللَُّه ِلَغَضِب َرُسوِلِه 

ِعيِه ِيف ، َوَال تـَُراجِ -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، فـَتَـْهِلِكَني َال َتْسَتْكِثِري َعَلى َرُسوِل اللَِّه -َوَسلَّمَ 
َحبَّ َشْيٍء، َوَال تـَْهُجرِيِه، َواْسَألِيِين َما َبَدا َلِك، َوَال يـَُغرَّنَِّك َأْن َكاَنْت َجاَرُتِك ِهَي َأْوَضَأ ِمْنِك، َوأَ 

اَن تُـ  -يُرِيُد َعاِئَشةَ - -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِإَىل َرُسوِل اللَِّه  ثـَْنا َأنَّ َغسَّ ْنِعُل النـَِّعاَل وَُكنَّا َحتَدَّ

 .٤) سورة التحرمي، اآلية: ١(
 .٤) سورة التحرمي، اآلية: ٢(

                                                 



 

 ِلَغْزِونَا، فـَنَـَزَل َصاِحِيب يـَْوَم نـَْوبَِتِه فـََرَجَع ِعَشاًء، َفَضَرَب بَاِيب َضْربًا َشِديًدا، َوَقاَل: أَنَاِئٌم ُهَو،
اُن؟ َقاَل: الَ  ، َبْل فـََفزِْعُت، َفَخَرْجُت ِإَلْيِه، َوَقاَل: َحَدَث َأْمٌر َعِظيٌم، قـُْلُت: َما ُهَو؟ َأَجاَءْت َغسَّ

ِنَساَءُه، َقاَل: َقْد َخاَبْت َحْفَصُة  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأْعَظُم ِمْنُه َوَأْطَوُل َطلََّق َرُسوُل اللَِّه 
 َوَخِسَرْت، ُكْنُت َأُظنُّ َأنَّ َهَذا يُوِشُك َأْن َيُكوَن، َفَجَمْعُت َعَليَّ ثَِياِيب، َفَصلَّْيُت َصَالَة الَفْجِر َمعَ 

، َفَدَخَل َمْشرُبًَة َلُه، َفاْعتَـَزَل ِفيَها، َفَدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة، َفِإَذا ِهَي -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَِّيبِّ 
ْرُتِك، َأَطلََّقُكنَّ َرُسوُل اللَِّه  ، -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -تـَْبِكي، قـُْلُت: َما يـُْبِكيِك؟ َأوَملَْ َأُكْن َحذَّ

ْشرُبَِة، َفَخَرْجُت، َفِجْئُت املِْنبَـَر، َفِإَذا َحْوَلُه َرْهٌط يـَْبِكي بـَْعُضُهْم، 
َ
َقاَلْت: َال َأْدِري ُهَو َذا ِيف امل

ْشرُبََة الَِّيت ُهَو ِفيَها، فـَُقْلُت ِلُغَالٍم َلُه 
َ
ْسَوَد: أَ َفَجَلْسُت َمَعُهْم َقِليًال، ُمثَّ َغَلَبِين َما َأِجُد، َفِجْئُت امل

، ُمثَّ َخرََج فـََقاَل: ذََكْرُتَك َلُه، -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اْسَتْأِذْن ِلُعَمَر، َفَدَخَل، َفَكلََّم النَِّيبَّ 
، َفَذَكَر َفَصَمَت، َفاْنَصَرْفُت، َحىتَّ َجَلْسُت َمَع الرَّْهِط الَِّذيَن ِعْنَد املِْنَربِ، ُمثَّ َغَلَبِين َما َأِجُد، َفِجْئتُ 

َلُه، َفَجَلْسُت َمَع الرَّْهِط الَِّذيَن ِعْنَد املِْنَربِ، ُمثَّ َغَلَبِين َما َأِجُد، َفِجْئُت الُغَالَم فـَُقْلُت: اسْ  َتْأِذْن ِمثـْ
ا َولَّْيُت ُمْنَصرًِفا، َفِإَذا الُغَالُم َيْدُعوِين َقاَل: َأِذَن َلَك رَ  َلُه، فـََلمَّ َصلَّى اُهللا -ُسوُل اللَِّه ِلُعَمَر، َفَذَكَر ِمثـْ

َنُه ِفَراٌش، َقْد -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َنُه َوبـَيـْ ، َفَدَخْلُت َعَلْيِه، َفِإَذا ُهَو ُمْضَطِجٌع َعَلى رَِماِل َحِصٍري َلْيَس بـَيـْ
َلْيِه، ُمثَّ قـُْلُت َوأَنَا َقاِئٌم: أَثـََّر الرَِّماُل ِجبَْنِبِه ُمتَِّكٌئ َعَلى ِوَساَدٍة ِمْن َأَدٍم َحْشُوَها لِيٌف، َفَسلَّْمُت عَ 

، ُمثَّ قـُْلُت َوأَنَا َقاِئٌم: َأْسَتْأِنُس يَا َرُسوَل اللَِّه، َلْو »الَ «َطلَّْقَت ِنَساَءَك، فـََرَفَع َبَصَرُه ِإَيلَّ، فـََقاَل: 
ا َقِدْمَنا َعَلى  قـَْوٍم تـَْغِلبـُُهْم ِنَساُؤُهْم، َفَذَكَرُه فـََتَبسََّم َرأَيـَْتِين وَُكنَّا َمْعَشَر قـَُرْيٍش نـَْغِلُب النَِّساَء، فـََلمَّ

، ُمثَّ قـُْلُت: َلْو َرأَيـَْتِين، َوَدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة، فـَُقْلُت: َال يـَُغرَّنَِّك َأْن  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَِّيبُّ 
، -يُرِيُد َعاِئَشةَ - -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َكاَنْت َجاَرُتِك ِهَي َأْوَضَأ ِمْنِك، َوَأَحبَّ ِإَىل النَِّيبِّ 

َم ُأْخَرى، َفَجَلْسُت ِحَني َرأَيـُْتُه تـََبسََّم، ُمثَّ َرفـَْعُت َبَصرِي ِيف بـَْيِتِه، فـََواللَِّه َما َرأَْيُت ِفي ِه َشْيًئا فـََتَبسَّ
َر َأَهَبٍة َثَالثٍَة، فـَُقْلُت: ادُْع ا َع َعَلْيِهْم، يـَُردُّ الَبَصَر َغيـْ ْع َعَلى أُمَِّتَك، َفِإنَّ َفاِرَس َوالرُّوَم ُوسِّ للََّه فـَْليـَُوسِّ

َيا َوُهْم َال يـَْعُبُدوَن اللََّه، وََكاَن ُمتَِّكًئا فـََقاَل:  نـْ َأَوِيف َشكٍّ أَْنَت يَا اْبَن اَخلطَّاِب أُوَلِئَك «َوأُْعُطوا الدُّ
َلْت َهلُْم طَيَِّباتـُهُ  َياقـَْوٌم ُعجِّ نـْ -، فـَُقْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه، اْستَـْغِفْر ِيل، َفاْعتَـَزَل النَِّيبُّ »ْم ِيف اَحلَياِة الدُّ

ِمْن َأْجِل َذِلَك اَحلِديِث ِحَني أَْفَشْتُه َحْفَصُة ِإَىل َعاِئَشَة، وََكاَن َقْد َقاَل:  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
، ِحَني َعاتـََبُه اللَّهُ َما أَنَا ِبَداِخٍل َعَلْيهِ « ِة َمْوِجَدِتِه َعَلْيِهنَّ ا َمَضْت ِتْسٌع » نَّ َشْهًرا ِمْن ِشدَّ فـََلمَّ

٦٢  
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َنا  َوِعْشُروَن، َدَخَل َعَلى َعاِئَشَة، فـََبَدَأ هِبَا، فـََقاَلْت َلُه: َعاِئَشُة ِإنََّك أَْقَسْمَت َأْن َال َتْدُخَل َعَليـْ
ا، فـََقاَل النَِّيبُّ َشْهًرا، َوِإنَّا َأْصَبْحَنا لِ  َها َعدًّ َلًة َأُعدُّ : -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِتْسٍع َوِعْشرِيَن َليـْ

ْهُر ِتْسٌع َوِعْشُرونَ « ْهُر ِتْسًعا َوِعْشرِيَن، َقاَلْت َعاِئَشُة: َفأُْنزَِلْت: آيَُة التَّْخِيِري »الشَّ ، وََكاَن َذِلَك الشَّ
ِإينِّ َذاِكٌر َلِك َأْمًرا، َوَال َعَلْيِك َأْن َال تـَْعَجِلي َحىتَّ َتْسَتْأِمِري «َرأٍَة، فـََقاَل: فـََبَدَأ ِيب َأوََّل امْ 

يَا أَيـَُّها ﴿، َقاَلْت: َقْد َأْعَلُم َأنَّ أَبـََويَّ ملَْ َيُكونَا يَْأُمَراِين ِبِفَراِقَك، ُمثَّ َقاَل: "ِإنَّ اللََّه َقاَل: »أَبـََوْيكِ 
، َفِإينِّ أُرِيُد اللََّه )١(﴾َعِظيًما﴿ِإَىل قـَْوِلِه:  ﴾ْل ِألَْزَواِجكَ النَِّيبُّ قُ  "، قـُْلُت: َأِيف َهَذا َأْسَتْأِمُر أَبـََويَّ

اَر اآل َر ِنَساَءُه، فـَُقْلَن ِمْثَل َما َقاَلْت َعاِئَشةُ َوَرُسوَلُه َوالدَّ  .)٢(ِخَرَة، ُمثَّ َخيـَّ

 شرح بعض ألفاظ الحديث
بن عمرو العجالين األنصاري  عتبان بن مالك"(َجاٌر ِيل ِمَن األَْنَصاِر ِيف َبِين أَُميََّة ْبِن َزْيٍد): هو: 

 .)٤(")٣(اخلزرجي
املراد باجلارة ههنا: الضَّرَُّة، أو هو على حقيقته؛ أل�ا كانت جماورة "(َأْن َكاَنْت َجاَرُتِك): 

 .)٥("هلا
(أَْوَضَأ): قال ابن فارس: "الواو والضاد واهلمزة: كلمٌة واحدٌة تدلُّ على ُحسٍن وَنظافة. َوُضَؤ 

ضَّأ به. والُوضوء ِفعُلك إذا توّضْأت، من الّرُجُل يـَْوُضُؤ، وهي وضيٌء. والَوُضوء: املاء الذي يـُتَـوَ 

 .٢٩-٢٨) سورة األحزاب، اآلية: ١(
ْشرَِفةِ و  الغرفة، كتاب: املظامل، باب: أخرجه البخاري في صحيحهمتفق عليه: ) ٢(

ُ
ْشرَِفِة وغري امل

ُ
، يف السطوح وغريها الُعلِّيَِّة امل

، ١٣٢٤إىل  ١٣٢٢، صحلال زوجها هُ ابنتَ موعظة الرجل ، وكتاب: النكاح، باب: ٢٤٦٨، رقم احلديث: ٥٩٨إىل  ٥٩٦ص
يَالِء، َواْعِتَزاِل النَِّساِء، َوَختِْيريِِهنَّ ، كتاب: الطالق، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، و٥١٩١رقم احلديث:  َوقـَْولِِه  ،ِيف اْإلِ

 .١٤٧٩: ، رقم احلديث١١٠٨إىل  ٢/١١٠٥، ٤، اآلية: التحرميسورة  ﴾َوِإْن َتظَاَهرَا َعَلْيهِ ﴿تـََعاَىل: 
أعمى ذهب بصره على عهد  -رضي اهللا عنه-عتبان بن مالك بن عمرو بن العجالن األنصاري الساملي، شهد بدراً، وكان  )(٣

. يعد يف أهل املدينة. ، ومات يف خالفة معاوية. روى عنه أنس بن مالك وحممود بن الربيع-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
 .٥٨٦ص، ابن عبد الرب، االستيعاب

 .١٣/٢٤. عمدة القاري شرح صحيح البخاري) العيين، بدر الدين حممود بن أمحد. ٤(
 .٨/١٤٥. نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار) الشوكاين، حممد بن علي بن حممد. ٥(
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: "أحسن )٢(. وقال الكرماين)١(الَوَضاَءة، وهي اُحلسُن والنَّظافة، كأنَّ الغاِسل وجَهه وضََّأه، أي حسََّنه"
 .)٣(وأنظف وأمجل"

 .)٤((َمْشرُبًَة): الُغْرفة
 .)٥("جلد مدبوغ"(ِوَساَدٍة ِمْن أََدٍم): 

ابن فارس: "احلاء والشني وما بعدها معتٌل أصٌل واحد، ورمبا مهَُِز فيكون (َحْشُوَها لِيٌف): قال 
 .)٦(املعنيان متقاربني أيضاً. وهو أن يُودَع الشيُء وعاًء باستقصاء"

(َأَهَبٍة): مجع اإلهاب، قال اجلوهري: "واإلهاب: اجلِلُد ما مل يُْدَبْغ، واجلمع َأَهُب على غري 
 .)٧(قياس"

 يثما يستفاد من الحد
 جواز االستعانة يف الوضوء. -١
 احملدث قد يأيت باحلديث على وجهه وال خيتصره. -٢
 يستحب احلضور يف جمالس العلم واحلرص عليها والتناوب فيها. -٣
 خرب الواحد.االعتماد على  -٤
 .-رضي اهللا عنه-يستحب طلب علو اإلسناد، كما فعل ابن عباس  -٥
 زوجها، وبدون إذن زوجها.جواز دخول األب على البنت، وإن كانت يف بيت  -٦

 .٦/١١٩وضأ"، . مادة: "معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس زكريا. ) ١(
من تصانيفه: شرح الفوائد الغياثية يف املعاين والبيان  ،مجادى اآلخرة ١٦بن سعيد الكرماين، ولد يف حممد بن يوسف بن علي ) ٢(

نوار التنزيل للبيضاوي يف التفسري، رسالة يف مسألة أومساه حتقيق الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري، حاشية على 
عمر  ،كحالة. معجم المؤلفين احملرم، فنقل إىل بغداد. ١٦احلج يف  وتويف بطريق جيي يف علم الكالم.الكحل، وشرح املواقف لإل

 .٣/٧٨٤ .رضا
 .١١/٣٥، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ٢. طالبخاريصحيح  شرح الكرماني على .حممد بن يوسف ) الكرماين،٣(
 .٤٧١، صالحديث واألثرالنهاية في غريب ) ابن األثري، جمد الدين أيب السادات املبارك بن حممد اجلزري، ٤(
 .٤/٢٧٣. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك) القسطالين، ٥(
 .٢/٦٤حشو/ي"، . مادة: "معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس زكريا. ) ٦(
 .١/٨٩"أهب"، . مادة: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) اجلوهري، إمساعيل بن محاد. ٧(

                                                 



 

٦٥  

 جيوز تأديب البنت يف بيت زوجها إلصالحها يف أمور زوجها. -٧
قال النووي: "اخلطاب باأللفاظ اجلميلة، كقوله: أن كانت جارتك، ومل يقل ضرَّتك،  -٨

 .)١(والعرب تستعمل هذا ملا يف لفظ الضَّرَّة من الكراهة"
 .تعن ثالث مرااوز جيجواز تكرار االستئذان ملن مل يؤذن له، وال  -٩

 يف الدنيا وعدم رغبته فيها. -صلى اهللا عليه وسلم-زهد النيب  -١٠
 اخلريات، وإيثار اآلخرة على الدنيا. يفالتسرع  -١١
 ختيري النساء ليس طالقاً. -١٢

  

 .١٠/٩٤ .صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. ) النووي، ١(
                                                 



 

٦٦  

 المبحث الثاني: مروياته في الهبات
ِيف َسِبيِل اللَِّه، َفَأَضاَعُه الَِّذي َكاَن ِعْنَدُه، َمحَْلُت َعَلى فـََرٍس : -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - ْبُن اخلَْطَّابِ  قَاَل ُعَمرُ 

، َال َتْشَرتِ «فـََقاَل:  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفَسأَْلُت النَِّيبَّ  َفَأَرْدُت َأْن َأْشَرتِيَُه َوظَنَـْنُت أَنَُّه يَِبيُعُه ِبُرْخٍص،
 .)١(»، فَِإنَّ الَعاِئَد ِيف َصَدقَتِه َكالَعاِئِد ِيف قـَْيِئهِ ْرَهمٍ َوَال تـَُعْد ِيف َصَدقَِتَك، َوِإْن َأْعطَاَكُه ِبدِ 

 يثشرح بعض ألفاظ الحد
، وأفاد ابن )٢("تصدقت به ووهبته ملن يقاتل عليه يف سبيل اهللا"(َمحَْلُت َعَلى فـََرٍس ِيف َسِبيِل اللَِّه): 

فـََرسًا يقال له  -صلى اهللا عليه وسلم-أهدى لرسول اهللا  -رضي اهللا عنه-سعد أن متيم الداري 
 -رضي اهللا عنه-عليه عمر ، فحمل -رضي اهللا عنه-لعمر  -صلى اهللا عليه وسلم-الورد، فأعطاه 

 .)٣(يف سبيل اهللا
 .)٤("املراد به جهة الغزاة، واجلهاد"(ِيف َسِبيِل اللَِّه): 

برتك القيام عليه باخلدمة والعلف والسقي، وإرساله للرعي، حىت صار كالشيء "(َفَأَضاَعُه): 
 .)٥("اهلالك

كما أنه يقبح أن يقيء مث   الغرض من التشبيه تقبيح صورة ذلك الفعل، أي:"(َكالَعاِئِد): 
 .)٦("يأكل، كذلك يقبح أن يتصدق بشيء مث جيرّه إىل نفسه بوجه من الوجوه

غريه  ةهل يشرتي الرجل صدقته؟ وال بأس أن يشرتي صدقالزكاة، باب:  ، كتاب:أخرجه البخاري في صحيحهمتفق عليه: ) ١(
، وكتاب: ١٤٩٠، رقم احلديث: ٣٦٣، صهإمنا �ى املتصدق خاصة عن الشراء ومل ينه غري  -صلى اهللا عليه وسلم-ألن النيب 

، وكتاب: ٢٦٢٣، رقم احلديث: ٦٣٦، صال حيل ألحد أن يرجع يف هبته وصدقتهاهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب: 
، كتاب: أخرجه مسلم في صحيحه، و٣٠٠٣، رقم احلديث: ٧٣٩، صفَـَرٍس فَـَرآَها تـَُباعُ  إذا محل علىاجلهاد والسري، باب: 

 .١٦٢٠، رقم احلديث: ٣/١٢٣٩عليه،  ُتُصدِّقَ به ممن  َتَصدَّقَ  كراهة شراء اإلنسان ماباب:  ، اْهلَِباتِ 
 .١١/٦٢. صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. ) النووي، ٢(
 .١/٤٢٢ .الطبقات الكبير .ابن سعد، حممد بن سعد بن منيعنظر: ا) ٣(
، مكة املكرمة: مكتبة األسدي، ٥. طتوضيح األحكام من بلوغ المرام) آل بسام، عبد اهللا بن عبد الرمحن البسام. ٤(

٥/١٢٤. 
 .٣/٧٥. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك) القسطالين، ٥(
 .٨/٣٥. البخاريصحيح  شرح الكرماني على .حممد بن يوسف ) الكرماين،٦(

                                                 



 

٦٧  

(َال َتْشَرتِي، َوَال تـَُعْد ِيف َصَدقَِتَك): اختلف العلماء يف هذا النهي: قال مجاعة من العلماء 
: "والظاهر من ألفاظ احلديث ومساقه )١(النهي للتحرمي، واستدلوا بظاهر احلديث، قال القرطيب

. ولكن قال مجهور )٢(التحرمي. فاْمجَْع ألفاظه، وتدبـَّْر معانيها؛ يلح لك ذلك إن شاء اهللا تعاىل"
ديث عمر العلماء هذا �ي تنزيه ال حترمي. قال ابن بطال: "كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته حل

 .)٤(، وسواء عندهم صدقة الفرض أو التطوع")٣(الشافعيو  ىف الفرس، وهو قول مالك ...

 ما يستفاد من الحديث
 فضل احلمل يف سبيل اهللا، واإلعانة على الغزو. -١
 .الشيء املتملك عن طريق الصدقة أو اهلبة جيوز لصاحبه بيعه واالنتفاع بثمنه -٢
يف احملرمات ، ويقظته أن ال يقع همالنفسه و ب -رضي اهللا عنه- بن اخلطاب جهاد عمر -٣

 الشرعية.

من تصانيفه:  تويف مبنية بين خصيب مبصر يف شوال.ه، ٦٧٢. ولد يف سنة فرح القرطيبيب بكر بن أمحد بن أحممد بن ) ١(
 ورد والقناعة بالزهد احلرص قمع احلسىن، اهللا أمساء شرح يف األسىن ،اجلامع الحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان

 .٣/٥٢. عمر رضا ،كحالة. معجم المؤلفين .واآلخرة املوتى بأحوال والتذكرة والشفاعة، بالكف السؤال ذل
 .٤/٥٨٠، دمشق: دار ابن كثري، ١. طالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) القرطيب، أمحد بن عمر بن إبراهيم. ٢(

حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف بن  )(٣
بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، مات أبوه إدريس شاباً، فنشأ حممد يتيماً يف حجر أمه، صنف يف أصول قصي 

 .١٠/٥، الذهيب، سير أعالم النبالء . ُولد سنة مائة ومخسني، ومات سنة مائتني وأربع.، وتكاثر عليه الطلبةالفقه وفروعه
 .٣/٥٣٧. صحيح البخاري شرح) ابن بطّال، علي بن خلف بن عبد امللك. ٤(

                                                 



 
  

 الرابع الفصل
 ودراسة جمعاً  المحرمات في مروياته

 اهللا بغري احللف يف مروياته: األول املبحث

 احلرير لبس يف مروياته: الثاين املبحث

 اخلمر حترمي: الثالث املبحث

 راخلم بيع يف مروياته: الرابع املبحث

 



 

٦٩  

 الفصل الرابع
 دراسةجمعاً و مروياته في المحرمات 

 المبحث األول: مروياته في الحلف بغير اهللا
ِإنَّ اللََّه : «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل ِيل َرُسوُل اللَِّه  :-َرْضَي اللَُّه َعْنهُ -قَاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب 

َهاُكْم َأْن َحتِْلُفوا بِآبَاِئُكمْ  ْعُت النَِّيبَّ  »يـَنـْ -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل ُعَمُر: فـََواللَِّه َما َحَلْفُت هِبَا ُمْنُذ مسَِ
 .)١(، َذاِكًرا َوَال آثِرًا

 شرح بعض ألفاظ الحديث
(اْحلَِلِف): قال ابن فارس: "احلاء والالم والفاء أصٌل واحد، وهو املالزمة. يقال حالف فالٌن فالنا، إذا 
الَزَمه. ومن الباب احلَِلُف؛ يقال َحَلف حيِلُف َحِلفاً؛ وذلك أّن اإلنسان يلزمه الثّبات عليها. ومصدره 

"واحلَْلُف واحلَِلُف لغتان يف الَقسم، الواحدة َحْلفة، ليل بن أمحد: اخل، وقال )٢(احلَِلف واحملُلوف أيضاً"
ويقال: َحمُْلوفًة باهللا ما قال ذاَك، يُنصُب على ضمري حيلف باهللا حملوفًة؛ أي: َقَسماً؛ فاحمللوفة هي 

 .)٣(الَقَسم"
 .)٤("قائًال هلا من قبل نفسي"(َذاِكرًا): 
سورة، أي: حاكًيا عن غريي، أي: ما حلفت هبا وال حكيت هبمزة ممدودة فمثلثة مك"(آثِرًا): 

ذلك عن غريي، واستشكل هذا التفسري لتصدير الكالم حبلفت واحلاكي عن غريه ال يسمى حالًفا. 

، ٣٨٣٦، رقم احلديث: ٩٣٩مناقب األنصار، باب: أيام اجلاهلية، ص ، كتاب:أخرجه البخاري في صحيحهمتفق عليه: ) ١(
وقال عمر حلاطب بن أيب بلتعة: إنه منافق، فقال  .أو جاهالً  ُمَتَأوًِّال  من مل ير إكفار من قال ذلكوكتاب: األدب، باب: 

، رقم ١٥٢٧"، صوما يدريك، لعل اهللا قد اطلع إىل أهل بدر، فقال: قد غفرت لكم": -عليه وسلمصلى اهللا -النيب 
، ٦٦٤٨-٦٦٤٧-٦٦٤٦، رقم احلديث: ١٦٤٧، صبائكمآال حتلفوا ب، وكتاب: األميان والنذور، باب: ٦١٠٨احلديث: 

أخرجه مسلم في ، و٧٤٠١حلديث: ، رقم ا١٨٢٦، صالسؤال بأمساء اهللا تعاىل واالستعاذة هباوكتاب: التوحيد، باب: 
 .١٦٤٦، رقم احلديث: ٣/١٢٦٦، بغري اهللا تعاىل النهي عن اْحلَِلفِ ، كتاب: األميان، باب: صحيحه

 .٩٨-٢/٩٧حلف"، . مادة: "معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس زكريا. ) ٢(
 .٣/٢٣١حلف"، . مادة: "كتاب العينليل بن أمحد. اخلالفراهيدي، ) ٣(
 .١١/١٠٥ .صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. ) النووي، ٤(

                                                 



 

٧٠  

وأجيب: باحتمال أن يكون العامل فيه حمذوفاً، أي: وال ذكرهتا آثرًا عن غريي أن يكون ضمن 
عىن التفاخر باآلباء واإلكرام هلم فكأنه قال: ما حلفت حلفت معىن تكلمت، أو معناه يرجع إىل م

 .)١("بآبائي ذاكرًا ملآثرهم

 ما هو حكم الحلف بغير اهللا؟
 ...فقد ثبت املنع فيها، وهل املنع للتحرمي؟ قوالن عند املالكية  -أي: بغري اهللا-أما اليمني بغري ذلك 

كن املشهور عندهم التحرمي، وبه جزم واملشهور عندهم الكراهة، واخلالف أيضًا عند احلنابلة ل
الظاهرية، وقال ابن عبد الرب: ال جيوز احللف بغري اهللا باإلمجاع، ومراده بنفي اجلواز الكراهة أعم من 
التحرمي والتنزيه، فإنه قال يف موضع آخر أمجع العلماء على أن اليمني بغري اهللا مكروهة منهي عنها، 

موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعي أخشى أن يكون  ال جيوز ألحد احللف هبا، واخلالف
ن إوجزم غريه بالتفصيل ف ...احللف بغري اهللا معصية فأشعر بالرتدد، ومجهور أصحابه على أنه للتنزيه، 

عتقاد كافراً وعليه اعتقد يف احمللوف فيه من التعظيم ما يعتقده يف اهللا حرم احللف به، وكان بذلك اال
املذكور وأما إذا حلف بغري اهللا العتقاده تعظيم احمللوف به على ما يليق به من التعظيم يتنزل احلديث 

، )٤(احللف بغري اهللا يف الشرك األصغر )٣(، وذكر حافظ احلكمي)٢(فال يكفر بذلك، وال تنعقد ميينه
 واهللا أعلم.

تعظيم احمللوف به، وحقيقة العظمة أنه يقتضي "واحلكمة يف النهي عن احللف بغري اهللا: 
 .)٥("خمتصة باهللا تعاىل، فال يضاهي به غريه

 .٩/٣٧٥. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك) القسطالين، ١(
 .٢٧٥-١٥/٢٧٤. فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ) ٢(
 تويف .العزيز عبد بن سعود امللك نفقة على أكثرها طبع كتباً  ألف .السالم قرية يف ولد احلكمي، علي بن أمحد بن حافظ) ٣(

 يف الفرائض، واألصول علم يف الفائض واملتون، والنور السند أحوال يف املكنون واللؤلؤ العقيدة، يف الفريدة اجلوهرة كتبه من. مبكة
 .٢/١٥٩. الزركلي. األعالماملنشورة.  السنة وأعالم القبول، ومعارج األصول، علم إىل الوصول الرسول، وسلم �ج

، الرياض: مكتبة الرشد، ١. طأعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة) احلكمي، حافظ بن أمحد. ٤(
 .٥٢-٥١ص

 .٢٣/١٠٥. شرح الكرماني على صحيح البخاريالكرماين، حممد بن يوسف. ) ٥(

                                                 



 

٧١  

: "احللف بغري اهللا ال ينعقد؛ ألن النهي يدل على فساد املنهى عنه، وإليه )١(قال الشوكاين
ينعقد وجتب  -صلى اهللا عليه وسلم-ذهب اجلمهور. وقال بعض احلنابلة: إن احللف بنبينا 

 .)٢(الكفارة"

 ما يستفاد من الحديث
 احللف بغري اهللا تعاىل منهي عنه. -١
 وجوب احللف باهللا تعاىل ملن أراد أن حيلف. -٢
 جواز اليمني باهللا تعاىل إذا كان صادقاً. -٣

  

، ونشأ بصنعاء، وويل ه١١٧٣سنة  ذي القعدة ٢٨ولد هبجرة شوكان من بالد خوالن يف ، حممد بن علي بن حممد الشوكاين) ١(
من تصانيفه الكثرية: البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن  ، ودفن خبزمية.ه١٢٥٠سنة  القضاء، وتويف بصنعاء يف مجادى اآلخرة

معجم صول، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري. من علم األرشاد الفحول إىل حتقيق احلق إالسابع، 
 .٣/٥٤١. عمر رضاكحالة، . المؤلفين

 .١٠/٤٤٥ .نيل األوطار من أسرار منتقى األخبارالشوكاين، حممد بن علي بن حممد. ) ٢(

                                                 



 

٧٢  

 المبحث الثاني: مروياته في لبس الحرير
، َوَحنُْن َمَع ُعْتَبَة ْبِن فـَْرَقٍد بَِأْذرَبِيَجاَن: َأنَّ -اللَُّه َعْنهُ َرِضَي - أَتَانَا ِكَتاُب ُعَمرَ : و ُعْثَمان النـَّْهِديّ قَاَل: أَبُ 

، َوَأَشاَر بِِإْصبَـَعْيِه اللَّتَـْنيِ تَِلَياِن اِإلبـَْهامَ  "نـََهى َعِن اَحلرِيِر ِإالَّ َهَكَذا، -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوَل اللَِّه 
 .)١(قَاَل: ِفيَما َعِلْمَنا أَنَُّه يـَْعِين اَألْعَالَم"

 حديثشرح بعض ألفاظ ال
أذربيجان بالفتح مث السكون وفتح الراء وكسر الباء املوحدة وياء ساكنة وجيم ... وحد "(أَْذَربِْيَجاَن): 

أذربيجان من برذعة مشرقًا إىل أرزجنان مغرباً، ويتصل حدها من جهة الشمال ببالد الديلم واجليل 
ها وأكرب مد�ا وكانت قصبتها والطرم وهو إقليم واسع، ومن مشهور مدائنها تربيز وهي اليوم قصبت

قدميًا املراغة، ومن مد�ا خوي وسلماس وأُرمية وأردبيل ومرند وغري ذلك، وهو صقع جليل ومملكة 
عظيمة الغالب عليها اجلبال، وفيه قالع كثرية وخريات واسعة وفواكه مجة ... وقد فتحت أوًال يف أيام 

 .)٢("-رضي اهللا عنه-عمر بن اخلطاب 
 .)٤("لبس احلرير"): أي: )٣(اَحلرِيرِ  (نـََهى َعنِ 

(َوَأَشاَر بِِإْصبَـَعْيِه اللَّتَـْنيِ تَِلَياِن اِإلبـَْهاَم): يعين: السبابة والوسطى، كما صرح به البخاري يف 
 ، َوَصفَّ َهَكَذاِإالَّ  نـََهى َعْن لُْبِس اَحلرِيرِ  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -صحيحه، أخرج البخاري: َأنَّ النَِّيبَّ 

، احلرير وافرتاشه للرجال، وقدر ما جيوز منهلبس اللباس، باب:  ، كتاب:أخرجه البخاري في صحيحهمتفق عليه: ) ١(
أخرجه مسلم في ، و٥٨٣٥، رقم احلديث: ١٤٧٥، وص٥٨٣٤-٥٨٣٠-٥٨٢٩-٥٨٢٨، رقم احلديث: ١٤٧٤ص

حترمي استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخامت الذهب واحلرير على ، كتاب: اللباس والزينة، باب: صحيحه
 .٢٠٦٩، رقم احلديث: ٣/١٦٤٣، وحنوه للرجل ما مل يزد على أربع أصابع وإباحة اْلَعَلمِ الرجل، وإباحته للنساء، 

 .١٢٩-١/١٢٨. د.ط، بريوت: دار صادر، معجم البلدان) ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهللا. ٢(
صلى اهللا -عن رسول اهللا عن كذا، له حكم الرفع، أي: أنه مسعه  -صلى اهللا عليه وسلم-إذا قال الصحايب: �ى رسول اهللا ) ٣(

. د.ط، حيدر الكفاية في علم الروايةانظر: اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت. . ، وأنه صريح يف النهي-عليه وسلم
 .٤٢١-٤١٩آباد: دائرة املعارف العثمانية، ص

 .٢٢/١٤. عمدة القاري شرح صحيح البخاري) العيين، بدر الدين حممود بن أمحد. ٤(

                                                 



 

٧٣  

 

ٌر الُوْسَطى َوالسَّبَّابَةَ  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اهللاُ -لََنا النَِّيبُّ   .)١(ِإْصبَـَعْيِه، َوَرَفَع زَُهيـْ
(نـََهى َعِن اَحلرِيِر ِإالَّ َهَكَذا، َوَأَشاَر بِِإْصبَـَعْيِه اللَّتَـْنيِ تَِلَياِن اِإلبـَْهاَم): أخرج مسلم يف صحيحه 

َعْن  -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -نـََهى َنِيبُّ اِهللا «ابَِيِة، فـََقاَل: بلفظ آخر: َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب، َخَطَب بِاجلَْ 
، وقال النووي يف شرحه هلذا احلديث: "وىف )٢(»، أَْو َثَالٍث، َأْو أَْرَبعٍ لُْبِس احلَْرِيِر ِإالَّ َمْوِضَع ِإْصبَـَعْنيِ 

ومذهب  هذه الرواية إباحة العلم من احلرير ىف الثوب إذا مل يزد على أربع أصابع وهذا مذهبنا
اجلمهور، وعن مالك رواية مبنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بال تقدير بأربع أصابع، بل 

، وقال يف شرحه )٣(قال: جيوز وإن عظم، وهذان القوالن مردودان هبذا احلديث الصريح واهللا أعلم"
رير، فكله حرام على حديث أخر: "أما لبس احلرير واإلستربق والديباج والقسي وهو نوع من احل ىعل

الرجال سوأء لبسه للخيالء أو غريها إال أن يلبسه للحكة، فيجوز ىف السفر واحلضر، وأما النساء 
 .)٤(فيباح هلن لبس احلرير ومجيع أنواعه ... هو مذهبنا ومذهب اجلماهري"

 .)٥("بفتح اهلمزة مجع علم مما جّوز من التطريف والتطريز"(اَألْعَالَم): 

 من الحديث ما يستفاد
 .هحترمي لبس احلرير للرجال إال قدر أربع أصابع فما دون -١
صريح يف النهي » عن كذا -صلى اهللا عليه وسلم-�ى رسول اهللا «قول الصحايب:  -٢

  ويدل على التحرمي إال أن تأيت قرينة تدل على الكراهة أو اإلباحة.

، رقم ١٤٧٤، صلبس احلرير وافرتاشه للرجال، وقدر ما جيوز منهاللباس، باب:  ، كتاب:أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
 .٥٨٢٩احلديث: 

حترمي استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخامت ، كتاب: اللباس والزينة، باب: أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(
، رقم ١٦٤٤-٣/١٦٤٣، وحنوه للرجل ما مل يزد على أربع أصابع للنساء، وإباحة اْلَعَلمِ  الذهب واحلرير على الرجل، وإباحته

 .٢٠٦٩احلديث: 
 .٤٩-١٤/٤٨ .صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. ) النووي، ٣(
 .١٤/٣٢ ،املصدر السابق) ٤(
 .٨/٤٣٧. صحيح البخاري إرشاد الساري لشرح. أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك) القسطالين، ٥(

                                                 



 

٧٤  

 المبحث الثالث: تحريم الخمر
ِإنَُّه فـََقاَل: " -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، َعَلى ِمْنَربِ َرُسوِل اللَِّه -َرْضَي اللَُّه َعْنهُ - َخَطَب ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّابِ 

َواَخلْمُر َما َخاَمَر  ،َقْد نـََزَل َحتْرُِمي اَخلْمِر َوِهَي ِمْن َمخَْسِة َأْشَياَء: الِعَنِب َوالتَّْمِر َواحلِْنَطِة َوالشَِّعِري َوالَعَسلِ 
َنا َعْهًدا: ملَْ يـُفَ  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -الَعْقَل. َوَثَالٌث، َوِدْدُت َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ارِقْـَنا َحىتَّ يـَْعَهَد ِإلَيـْ
 .)١(اَجلدُّ، َوالَكالََلُة، َوأَبـَْواٌب ِمْن أَبـَْواِب الرِّبَا"

 شرح بعض ألفاظ الحديث
: "ال يقتضي احلصر وال ينفي اخلمرية عن نبيذ الذرة واألرز (َوِهَي ِمْن َمخَْسِة َأْشَياَء): قال الكرماين

. عّد عمر ما عرف منها، وجعل ما يف معناها ممَّا يـُتَّخذ من األرز أو غريه مخراً مبثابتها، إن  )٢(وغريمها"
 .)٣(كان ُخياِمُر العقل فـَُيْسِكُر كإسكارها

"  .)٤((احلِْنَطِة): "البـُرُّ
 .)٥(غذاِء"(الشَِّعِري): "نبات ُعشيبُّ َحيبٌِّّ شفوي من الفصيلة النجيلية وهو دون البـُرُّ يف ال

صلى -، قال رسول اهللا )٦((اَخلْمُر َما َخاَمَر الَعْقَل): "أي: غطاه وخالطه، ومل يرتكه على حاله"
 .)٧(»ُكلُّ ُمْسِكٍر َمخٌْر، وَُكلُّ َمخٍْر َحَرامٌ : «-اهللا عليه وسلم

، رقم احلديث: ١٤١٩، كتاب: األشربة، باب: اخلمر من العنب وغريه، صأخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: (١
، ٥٥٨٨، رقم احلديث: ١٤٢٠ما جاء يف أن اخلمر ما خامر العقل من الشراب، ص ، وكتاب: األشربة، باب:٥٥٨١

َا اَخلْمرُ ﴿وكتاب: التفسري، باب:  ْيِسُر َواألَْنَصاُب َواَألْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَانِ  ِإمنَّ
َ
، ٩٠سورة املائدة، اآلية:  ﴾َوامل

، ٤/٢٣٢٢، كتاب: التفسري، باب: يف نزول حترمي اخلمر، أخرجه مسلم في صحيحه، و٤٦١٩، رقم احلديث: ١١٣٦ص
 .٣٠٣٢رقم احلديث: 

 .٢٠/١٤٥ .شرح الكرماني على صحيح البخاري حممد بن يوسف. ) الكرماين،(٢
 .٣/٢٠٨٩. أعالم الحديث في شرح صحيح البخاري) اخلطايب، أبو سليمان َمحد بن حممد. (٣
 .٣/١٧١. مادة: "حنط"، كتاب العينليل بن أمحد. اخل) الفراهيدي، (٤
 .٤٨٥ص ، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،٤. طالمعجم الوسيط) جممع اللغة العربية. (٥
 .٢١/٢٥٦. عمدة القاري شرح صحيح البخاري) العيين، بدر الدين حممود بن أمحد. (٦
، رقم احلديث: ٣/١٥٨٨، كتاب: األشربة، باب: بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام، أخرجه مسلم في صحيحه) (٧

٢٠٠٣. 

                                                 



 

٧٥  

 .)١(لو كان مأجوراً عليه"(َحىتَّ يـَْعَهَد إِلَيـَْنا َعْهًدا): "يبني لنا حكمها ألنه أبعد من حمذور االجتهاد و 
 .)٢("أي: مسألة اجلد يف أنه حيجب األخ أو ينحجب به أو يقامسه ويف قدر ما يرثه" (اَجلدُّ):

َيْستَـْفُتوَنَك ُقِل اللَُّه يـُْفِتيُكْم ِيف اْلَكَالَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلُه َوَلٌد ﴿(الَكالََلُة): قال اهللا تعاىل: 
ا تـََرَك فـََلَها ِنْصُف َما تـََرَك َوُهَو يَرِثـَُها ِإْن ملَْ َيُكْن َهلَا َوَلٌد فَِإْن َكانـََتا اثـَْنتَـْنيِ فـََلُهَما الثـُّلُثَاِن ِممَّ َوَلُه ُأْخٌت 

ُ اللَُّه َلُكْم َأْن َتضِ  لُّوا َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َوِإْن َكانُوا ِإْخَوًة رَِجاًال َوِنَساًء فَِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُنـْثـَيَـْنيِ يـُبَـنيِّ
 .)٣(﴾َعِليمٌ 

اثة إذا مل يكن للميت "اختلف العلماء يف املراد بالكاللة يف اآلية على أقوال أحدها: املراد الور 
ولد وال والد ... والثاين: أنه إسم للميت الذي ليس له ولد وال والد؛ ذكرًا كان امليت أو أنثى ... 
والثالث: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد وال والد ... والرابع: أنه إسم للمال املوروث ... وذكر 

 .)٤(له وال والد"بعض العلماء اإلمجاع على أن الكاللة من ال ولد 
(أَبـَْواٌب ِمْن أَبـَْواِب الرِّبَا): "أي: ربا الفضل ألن ربا النسيئة متفق عليه بني الصحابة ورفع اجلد 

 .)٥(وتالييه بتقدير مبتدأ، أي: هي اجلد"

 مراحل تحريم الخمر في القرآن الكريم
َمثََراِت النَِّخيِل َواْألَْعَناِب تـَتَِّخُذوَن ِمْنُه َوِمْن ﴿ :اب: قال اهللا تعاىلوالعتاملرحلة األوىل: مرحلة املنة 

 .)٦(﴾َسَكرًا َورِْزقًا َحَسًنا ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليًَة ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 
َيْسأَلُوَنَك َعِن اْخلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ﴿املرحلة الثانية: مرحلة السؤال واإلجابة، قال اهللا تعاىل: 

 .)٧(﴾ْن نـَْفِعِهَماِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر مِ 

 .٨/٣١٧. لشرح صحيح البخاريإرشاد الساري ) القسطالين، أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك. (١
 .٢١/٢٥٦. عمدة القاري شرح صحيح البخاري) العيين، بدر الدين حممود بن أمحد. (٢
 .١٧٦) سورة النساء، اآلية: (٣
 .١١/٥٨. صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. النووي، ) (٤
 .١٠/١٠٥، املدينة املنورة: املكتبة السلفية، ٢ط. عون المعبود شرح سنن أبي داود) العظيم آبادي، حممد مشس احلق. (٥
 .٦٧) سورة النحل، اآلية: (٦
 .٢١٩) سورة البقرة، اآلية: (٧

                                                 



 

٧٦  

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ﴿املرحلة الثالثة: النهي عن قرب الصالة يف حالة السكر، قال اهللا تعاىل: 
 .)١(﴾َال تـَْقَربُوا الصََّالَة َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى َحىتَّ تـَْعَلُموا َما تـَُقولُونَ 

َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر  يَا أَيـَُّها﴿جتناب، قال اهللا تعاىل: املرحلة الرابعة: األمر باال الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
َا يُرِيُد الشَّ  ْيطَاُن َأْن يُوِقَع َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن * ِإمنَّ

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِيف اخلَْْمِر َوالْ  َمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اللَِّه َوَعِن الصََّالِة فـََهْل أَنـُْتْم بـَيـْ
 .)٢(﴾ُمْنتَـُهونَ 

 ما يستفاد من الحديث
 اجلميع. ااستحباب ذكر األحكام على املنرب حىت يستفيد منه -١
 كل شراب يغطى العقل فهو مخر. -٢
 .)٥(، والنووي)٤(وابن بطال )٣(أمجعت األمة على حترمي اخلمر، كما حكاه ابن املنذر -٣
 حرام، سواء َقلَّ أو َكثـَُر.كل مخر  -٤
؛ ألن كل ما أسكر العنب، والتمر، واحلنطة، والشعري، والعسلاخلمر ليس حمصورًا يف  -٥

 فهو حرام.
 كل ما ال يسكر فهو حالل. -٦

  

 .٤٣) سورة النساء، اآلية: (١
 .٩١-٩٠) سورة املائدة، اآلية: (٢
 .١٦٠. صاإلجماعنظر: ابن املنذر، حممد بن إبراهيم. ا) (٣
 .٦/٣٤٨. شرح صحيح البخاريامللك. نظر: ابن بطّال، علي بن خلف بن عبد ا) (٤
 .١١/٢١٧. صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، حيىي بن شرف بن مري.  نظر:ا) (٥
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 : مروياته في بيع الخمررابعالمبحث ال
ُهَما- قَاَل اْبُن َعبَّاس َأنَّ ُفالَنًا بَاَع َمخْرًا، فـََقاَل: قَاَتَل اللَُّه ُفالَنًا،  بـََلَغ ُعَمَر ْبَن اَخلطَّابِ : -َرِضَي اللَُّه َعنـْ

قَاَتَل اللَُّه اليَـُهوَد ُحرَِّمْت َعَلْيِهُم الشُُّحوُم، «قَاَل:  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأملَْ يـَْعَلْم َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
 .)١(»َفَجَمُلوَها فـََباُعوَها

 شرح بعض ألفاظ الحديث
، كما جاء مصرحًا به يف صحيح مسلم، َعِن اْبِن -رضي اهللا عنه-(َأنَّ ُفالَنًا بَاَع َمخْرًا): هو مسرة 

َصلَّى اهللاُ -ِهللا َعبَّاٍس، قَاَل: بـََلَغ ُعَمَر َأنَّ َمسَُرَة بَاَع َمخْرًا، فـََقاَل: قَاَتَل اُهللا َمسَُرَة، َأملَْ يـَْعَلْم َأنَّ َرُسوَل ا
 .)٢(»َلَعَن اهللاُ اْليَـُهوَد، ُحرَِّمْت َعَلْيِهُم الشُُّحوُم، َفَجَمُلوَها، فـََباُعوَها«قَاَل:  -لَّمَ َعَلْيِه َوسَ 

عاداهم، وقيل قتلهم، فأخرج يف صورة املتابعة للمبالغة، أو عرب عنه مبا "(قَاَتَل اللَُّه اليَـُهوَد): 
 .)٣("هو متسبب عنه فإ�م مبا اخرتعوا من احليل انتصبوا حملاربة اهللا ومقاتلته، ومن قاتله قتله

أي: أكلها، وإال فلو حرم عليهم بيعها مل يكن هلم حيلة فيما "ُم): (ُحرَِّمْت َعَلْيِهُم الشُُّحو 
 .)٤("صنعوه من إذابتها

الصحيح عند الشافعي وأصحابه أنه جيوز االنتفاع بشحم امليتة يف طلى السفن "قال النووي: 
اع به وقال اجلمهور: ال جيوز االنتف ... واالستصباح هبا، وغري ذلك مما ليس بأكل وال يف بدن اآلدمي

 .)٥("خص وهو اجللد املدبوغ يف شيء أصًال لعموم النهي عن االنتفاع بامليتة إال ما

رضي اهللا -رواه جابر ، َودَُكهُ  ال يذاب شحم امليتة وال يباعالبيوع، باب:  ، كتاب:أخرجه البخاري في صحيحهمتفق عليه: ) ١(
بيع امليتة ، وكتاب: البيوع، باب: ٢٢٢٤-٢٢٢٣، رقم احلديث: ٥٣٠، ص-صلى اهللا عليه وسلم-، عن النيب -عنه

َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر، ﴿، وكتاب: التفسري، باب: قوله تعاىل: ٢٢٣٦، رقم احلديث: ٥٣٣، صواألصنام
أخرجه مسلم ، و٤٦٣٣، رقم احلديث: ١١٤٠، ص١٤٦ألنعام، اآلية: سورة ا ،﴾َوِمَن البَـَقِر َوالَغَنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما

، رقم احلديث: ١٢٠٨-٣/١٢٠٧، زير، واألصنام حترمي بيع اخلمر، وامليتة، واخلن، كتاب: املساقاة، باب: في صحيحه
١٥٨٣-١٥٨١. 

 .١٥٨٢، رقم احلديث: ٣/١٢٠٧، واألصنامزير،  حترمي بيع اخلمر، وامليتة، واخلن، كتاب: املساقاة، باب: أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(
 .١٠/٧٤. شرح الكرماني على صحيح البخاريالكرماين، حممد بن يوسف. ) ٣(
 .٥/٧٠١. فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ) ٤(
 .١١/٦. صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. ) النووي، ٥(
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(الشُُّحوُم): قال ابن فارس: "الشني واحلاء وامليم أصٌل يدلُّ على ِجنٍس من الّلحم. من ذلك 
 .)١(الشَّْحم، وهو معروف"
يٌل، "قال اجلوهري: (َفَجَمُلوَها):  ... وَمجَْلُت الشحَم َأْمجُُلُه َمجًْال يقال للشحم املذاب: مجَِ

ا قالوا: َأْمجَْلُت الشحمَ   .)٢("واْجَتَمْلُتُه، إذا أََذبتُه. ورمبَّ
وإمنا هو متثيل، يعين: بيع فالن اخلمر مثل بيع اليهودي "قال العيين يف شرحه هلذا احلديث: 

شأن كحال اليهود الذين حرم الشحم املذاب، واملعىن: حال هذا الرجل الذي باع اخلمر العجيبة ال
 .)٣("عليهم الشحم مث مجلوه فباعوه

 ما يستفاد من الحديث
 .)٤(اإلمجاع عليهابن املنذر بيع اخلمر، ونقل  حرمة -١
 محرمات.املؤدية للاحليل والوسائل  حرمة -٢
 الشيء إذا حرم عينه، حرم بيعه. -٣
على القاعدة املشهورة: (إذا رجحت املفسدة على : يدل احلديث )٥(قال عبد اهللا البسام -٤

املصلحة فاملقدم هو درء املفسدة) فإن املصلحة بشحوم امليتة ألغيت؛ نظرًا إىل مفسدة 
 .)٦(االنتفاع بامليتة

 .٣/٢٥١شحم"، . مادة: "معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس زكريا. ) ١(
 .١٦٦٢-٤/١٦٦١. مادة: "مجل"، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) اجلوهري، إمساعيل بن محاد. ٢(
 .١٢/٥٢. عمدة القاري شرح صحيح البخاري) العيين، بدر الدين حممود بن أمحد. ٣(
 .١٢٨. صاإلجماعد بن إبراهيم. ابن املنذر، حممانظر: ) ٤(
عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل آل بسام، ولد يف مدينة عنيزة، كان من القبيلة الشهرية بين متيم، من شيوخه: عبد اهللا بن حممد ) ٥(

القرعاوي، عبد الرمحن بن ناصر السعدي، سليمان بن إبراهيم البسام، حممد بن عبد العزيز املطوع، حممد بن عبد العزيز بن مانع، عبد 
من تصانيفه: تيسري العالم شرح عمدة األحكام، وتوضيح األحكام من بلوغ املرام، علماء جند خالل ستة قرون، تنقيح الرزاق عفيفي. 

 .٧، صمقدمة تيسير العالمالشريعة آثاره ومضاره. 
 .٤/٢٢٨. توضيح األحكام من بلوغ المرام) آل بسام، عبد اهللا بن عبد الرمحن البسام. ٦(

                                                 



 
  

 الخامس الفصل
 ودراسة جمعاً  واإلمارة والجهاد الحدود في مروياته
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 الفيء حكم يف مروياته: الثاين املبحث

 وتركه االستخالف يف مروياته: ثالثال املبحث
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 الفصل الخامس
 مروياته في الحدود والجهاد واإلمارة جمعاً ودراسة

 المبحث األول: مروياته في رجم الثيب في الزنا
َؤذِّنُوَن قَاَم، َفأَثـَْىن َعَلى اللَِّه : -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - قَاَل اْبُن َعبَّاس

ُ
َجَلَس ُعَمُر َعَلى املِْنَربِ، فـََلمَّا َسَكَت امل

َر ِيل َأْن أَُقوَهلَا،ِمبَا ُهَو َأْهُلهُ   َيَدْي َال أَْدرِي َلَعلََّها بـَْنيَ  ، ُمثَّ قَاَل: أَمَّا بـَْعُد، فَِإينِّ قَاِئٌل َلُكْم َمَقاَلًة َقْد ُقدِّ
ا َفَال ُأِحلُّ َأَجِلي، َفَمْن َعَقَلَها َوَوَعاَها فـَْلُيَحدِّْث هِبَا َحْيُث انـْتَـَهْت ِبِه رَاِحَلُتُه، َوَمْن َخِشَي َأْن َال يـَْعِقَلهَ 

: ِإنَّ اللََّه بـََعَث ُحمَمًَّدا  ، َوأَنـَْزَل َعَلْيِه الِكَتاَب، بِاحلَ  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِألََحٍد َأْن َيْكِذَب َعَليَّ قِّ
َناَها، َرَجَم َرُسوُل اللَِّه   -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفَكاَن ِممَّا أَنـَْزَل اللَُّه آيَُة الرَّْجِم، فـََقَرأْنَاَها َوَعَقْلَناَها َوَوَعيـْ

ُقوَل قَاِئٌل: َواللَِّه َما جنَُِد آيََة الرَّْجِم ِيف ِكَتاِب اللَِّه، َوَرَمجَْنا بـَْعَدُه، َفَأْخَشى ِإْن طَاَل بِالنَّاِس َزَماٌن َأْن يَـ 
 الرَِّجاِل فـََيِضلُّوا بِتَـْرِك َفرِيَضٍة أَنـَْزَهلَا اللَُّه، َوالرَّْجُم ِيف ِكَتاِب اللَِّه َحقٌّ َعَلى َمْن َزَىن ِإَذا ُأْحِصَن ِمنَ 

 .)١(َكاَن احلََبُل أَِو اِالْعِرتَافُ   َوالنَِّساِء، ِإَذا قَاَمِت البَـيـَِّنُة، َأوْ 

 شرح بعض ألفاظ الحديث
(الرَّْجم): قال ابن فارس: "الراء واجليم وامليم أصٌل واحٌد يرِجع إىل وجٍه واحد، وهي [الرَّْمي بـ] 

. )٢(احلجارة، مث يستعار ذلك. من ذلك الرِّجام، وهي احلجارة. يقال ُرجم فالٌن، إذا ُضِرب باحلجارة"
 .)٣("والرَّْجُم: اْسٌم ِلما يـُْرَجُم به الشَّْيُء واجلميُع الرُُّجوم وهي اِحلجارُة"ليل بن أمحد: اخلوقال 

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها ﴿(َفَكاَن ِممَّا أَنـَْزَل اللَُّه آيَُة الرَّْجِم): "أراد بآية الرجم: 
نسخ لفظه ليس له حكم القرآن يف حترميه على  ، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه ... فما)٤(﴾البتة

، رقم احلديث: ١٦٨٩، صَأْحَصَنتْ  من الزنا إذا احلُبـَْلى ، كتاب: احلدود، باب: رجمالبخاري في صحيحهأخرجه ) متفق عليه: (١
 .١٦٩١، رقم احلديث: ٣/١٣١٧، الزِّىنَ  يف الثـَّيِّبِ  ، كتاب: احلدود، باب: رجمأخرجه مسلم في صحيحه، و٦٨٣٠

 .٢/٤٩٣رجم"، . مادة: "معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس زكريا. ) (٢
 .٦/١١٩رجم"، . مادة: "كتاب العينليل بن أمحد. اخلالفراهيدي، ) (٣
، ومسند زيد بن ثابت ٢١٢٠٧، رقم احلديث: ٣٥/١٣٤، -رضي اهللا عنه-مسند أيب بن كعب  ،مسند أحمد بن حنبل )(٤

 .٢١٥٩٦، رقم احلديث: ٣٥/٤٧٢، -رضي اهللا عنه-
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اجلنب، وحنو ذلك، ويف ترك الصحابه كتابة هذه اآلية داللة ظاهرة أن املنسوخ ال يكتب يف 
املصحف، ويف إعالن عمر بالرجم وهو على املنرب وسكوت الصحابة وغريهم من احلاضرين عن 

 .)١(خمالفته باإلنكار دليل على ثبوت الرجم"
 .)٢(): "حفظها، وفيه احلض ألهل العلم والضبط على التبليغ والنشر يف األسفار"(َوَعاَها

حىت أفضى ذلك  -رضي اهللا عنه-(َفَأْخَشى ِإْن طَاَل بِالنَّاِس َزَماٌن ...): "قد وقع ما خشيه 
 .)٣(إىل أّن اخلوارج وبعض املعتزلة أنكروا ثبوت مشروعية الرجم"

 .)٤(الغاً عاقًال قد تزوج حرة تزوجياً صحيحاً وجامعها"كان ب -بأن-(ِإَذا ُأْحِصَن): "
 )٧(وابن املنذر )٦(، ونقل النووي)٥((ِإَذا قَاَمِت البَـيـَِّنُة): "شهادة أربعة شهود ذكور باإلمجاع"
 .)٨(اإلمجاع عليه، وأمجعت األمة إذا أقيمت البَـيِّنة يُرجم الزاين احملصن

 ،حبلى ،أي: وجدت املرأة اخللية من زوج أو سيد -واملوحدةبفتح احلاء املهملة -(احلََبُل): "
 .)١٠(، احلََبُل: احلمل)٩(ومل تذكر شبهة وال إكراهاً"

 
 
 

 .١١/١٩١. مسلم بشرح النوويصحيح حيىي بن شرف بن مري. ) النووي، (١
 .٢٣/٢١٤. البخاريصحيح  شرح الكرماني على .حممد بن يوسف ) الكرماين،(٢
 .٩/٤٦. نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار) الشوكاين، حممد بن علي بن حممد. (٣
 .١٥/٦٥١. فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ) (٤
 .٩/٤٦. نيل األوطار من أسرار منتقى األخبارلشوكاين، حممد بن علي بن حممد. ) ا(٥
 .١١/١٩٢. صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. نظر: النووي، ا) (٦
 .١٦٢. صاإلجماعنظر: ابن املنذر، حممد بن إبراهيم. ا) (٧
 .١١/١٩٢. صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. نظر: النووي، ا) (٨
 .١٠/٢٠. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك) القسطالين، (٩

 .٢/١٣٢حبل"، . مادة: "معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس زكريا.  انظر: )(١٠

                                                 



 

٨٢  

نقل ابن املنذر اإلمجاع على أن احلُرَّ إذا نكح ُحرَّة يف نكاح صحيح، ووطئها يف الفرج، مث 
اإلمجاع على أن احلامل  )٤(املنذروابن  )٣(وابن حجر )٢(، ونقل ابن بطال)١(زنيا، وجب عليهما الرجم

 من الزنا ال تُرجم حىت تضع.
 .)٥((اِالْعِرتَاُف): "اإلقرار بالزىن"

 هل يثبت الزنا بالحمل؟
احلمل: إذا مل يكن للبنت زوج وال سيد وأحبلت، يكون عند املالكية كالشهادة واإلقرار إذا مل يكن 

حلنفية والشافعية والكوفيني ال عربة باحلمل، سواء كان البينة على اِحللِّ أو مل يكن إكراه، ولكن عند ا
 -رضي اهللا عنه-وقول عمر بن اخلطاب ، )٧(، وهذا قول اجلمهور)٦(هلا زوج أو سيد، أو مل يكن

هو الصواب يف هذه  موافق لقول املالكية، وخمالف لقول اجلمهور، ويرى الباحث أن قول اجلمهور
 املسألة، واهللا أعلم.
 .الباحث احلمل من وسائل إثبات الزنيذكر اولذلك ال 

 طرق إثبات الزنا
ِيت يَْأِتَني اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ أَْربـََعًة ﴿الشهادة: قال اهللا تعاىل:  -١ َوالالَّ

ِمْنُكْم فَِإْن َشِهُدوا َفَأْمِسُكوُهنَّ ِيف اْلبـُُيوِت َحىتَّ يـَتَـَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َجيَْعَل اللَُّه َهلُنَّ 

 .١٦١ص، عجمان: مكتبة الفرقان، ٢. طاإلجماعنظر: ابن املنذر، حممد بن إبراهيم. ا) (١
 .٨/٤٥٦. شرح صحيح البخارينظر: ابن بطّال، علي بن خلف بن عبد امللك. ا) (٢
 .١٥/٦٤٧. فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. نظر: ا) (٣
 .١٦١. صاإلجماعنظر: ابن املنذر، حممد بن إبراهيم. ا) (٤
 .٢٤/١٣. عمدة القاري شرح صحيح البخاري) العيين، بدر الدين حممود بن أمحد. (٥
ابن بطّال، علي بن خلف بن عبد ، و ١١/١٩٢. صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. نظر: النووي، ا) (٦

فتح الباري بشرح صحيح ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ، و ٨/٤٥٦. شرح صحيح البخاريامللك. 
، بريوت: دار الكتب العلمية، ١. طفيض الباري على صحيح البخاري، والَكشمريي، حممد أنور. ١٥/٦٦١. البخاري

 .٩/٤٧. نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار، والشوكاين، حممد بن علي بن حممد. ٦/٣٦١
، والشوكاين، حممد ١٥/٦٦٢. فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. نظر: ا) (٧

 .٩/٤٧. نيل األوطار من أسرار منتقى األخباربن علي بن حممد. 

                                                 



 

٨٣  

ْأتُوا بَِأْربـََعِة ُشَهَداَء َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُمثَّ ملَْ يَ ﴿، وقال تعاىل: )١(﴾َسِبيًال 
، وقال )٢(﴾فَاْجِلُدوُهْم َمثَاِنَني َجْلَدًة َوَال تـَْقبَـُلوا َهلُْم َشَهاَدًة أََبًدا َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

َلْوَال َجاُءوا َعَلْيِه بَِأْربـََعِة ُشَهَداَء فَِإْذ ملَْ يَْأتُوا بِالشَُّهَداِء َفُأولَِئَك ِعْنَد اللَِّه ُهُم ﴿تعاىل: 
 .)٣(﴾اْلَكاِذبُونَ 

-، أََتى َرُسوَل اِهللا َأنَّ َرُجًال ِمْن َأْسَلَم، يـَُقاُل َلُه َماِعُز ْبُن َماِلكٍ  :َسِعيد أَبُو قَالَ اإلقرار:  -٢
،، فـََقاَل: ِإينِّ َأَصْبُت فَاِحَشًة، فَأَِقْمُه -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اهللاُ -فـََردَُّه النَِّيبُّ  َعَليَّ

ِمرَارًا، قَاَل: ُمثَّ َسَأَل قـَْوَمُه، فـََقالُوا: َما نـَْعَلُم بِِه بَْأًسا ِإالَّ أَنَُّه َأَصاَب َشْيًئا يـََرى  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
، -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َع ِإَىل النَِّيبِّ أَنَُّه َال ُخيْرُِجُه ِمْنُه ِإالَّ َأْن يـَُقاَم ِفيِه احلَْدُّ، قَاَل: فـََرجَ 

ا َلُه، قَاَل: فََأَمرَنَا َأْن نـَْرُمجَُه، قَاَل: فَاْنطََلْقَنا بِِه ِإَىل بَِقيِع اْلَغْرَقِد، قَاَل: َفَما أَْوثـَْقَناُه، َوَال َحَفْرنَ 
َناُه بِاْلَعْظِم، َواْلَمَدِر، َواْخلََزِف، قَاَل:  فَاْشَتدَّ، َواْشَتَدْدنَا َخْلَفُه َحىتَّ أََتى ُعْرَض احلَْرَِّة، فـََرَميـْ

َناُه ِجبََالِميدِ   . احلديث.)٥(َحىتَّ َسَكتَ  -يـَْعِين احلَِْجارَةَ -احلَْرَِّة  )٤(فَانـَْتَصَب لََنا فـََرَميـْ
 رجم من أقر بالزنا.اإلمجاع على وجوب  )٦(ونقل النووي

 ما يستفاد من الحديث
 .-رضي اهللا عنه- يف عهد عمر بن اخلطاب ذننيتعدد املؤ  -١
 احلث على تبليغ العلم. -٢

 .١٥) سورة النساء، اآلية: (١
 .٤) سورة النور، اآلية: (٢
 .١٣) سورة النور، اآلية: (٣
َجْلَمد"، مادة: " .معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس زكريا.  أي: األرض الُصْلبة، واألرض اليابسة. انظر: )(٤

١/٥٠٧. 
: هل يقول اإلمام احلدود، باب: ، كتاب:أخرجه البخاري في صحيحهمتفق عليه: ) (٥ ، َلَمْسَت َأْو َغَمْزتَ  لعلك لِْلُمِقرِّ

، من اعرتف على نفسه بالزىن احلدود، باب: ، كتاب:أخرجه مسلم في صحيحهو ،٦٨٢٤، رقم احلديث: ١٦٨٧ص
 .١٦٩٥-١٦٩٤-١٦٩٣-١٦٩٢، رقم احلديث: ١٣٢٤-٣/١٣١٩

 .١١/١٩٢. صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. نظر: النووي، ا) (٦

                                                 



 

٨٤  

َوَال تـَْقَربُوا الزِّنَا ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء ﴿فاحشة الزنا من الكبائر، قال اهللا تعاىل:  -٣
 .)١(﴾َسِبيًال 

 د.حتامًال وليس هلا زوج وال سيد، ال املرأة إذا وجدت ح -٤
 .ةالرجم حّد من حدود اهللا، وإقامة احلدود واجب -٥
 ال يرجم إال احملصن. -٦

  

 .٣٢) سورة اإلسراء، اآلية: (١
                                                 



 

٨٥  

 المبحث الثاني: مروياته في حكم الفيء
الَفيء يف اللغة: "الفاء واهلمزة مع معتلٍّ بينهما، كلماٌت تدلُّ على الرجوع. يقال: فاء الَفيء، إذا رجع 

َحىتَّ َتِفيَء ِإَىل أَْمِر ﴿الظِّلُّ من جانب املغِرب إىل جانب املشرق. وكلُّ رجوٍع يفٌء. قال اهللا تعاىل: 
 .)٣(، "والفيء: الغنيمة، والفعل منه أفاء")٢(، أي: ترجع")١(﴾اهللاِ 

 .)٤(الَفيء يف االصطالح: "ما حصل للمسلمني من أموال الكفار من غري َحْرب وال ِجهاد"
-اُل َبِين النَِّضِري ِممَّا أَفَاَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه َكاَنْت أَْموَ : -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - ْبُن اخلَْطَّابِ  قَاَل ُعَمرُ 

ْسِلُموَن َعَلْيِه ِخبَْيٍل، َوَال رَِكاٍب،-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ُ
َصلَّى -َفَكاَنْت ِلَرُسوِل اللَِّه « ، ِممَّا ملَْ يُوِجِف امل

ًة  -اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َخاصًَّة، وََكاَن يـُْنِفُق َعَلى َأْهِلِه نـََفَقَة َسَنِتِه، ُمثَّ َجيَْعُل َما بَِقَي ِيف السَِّالِح َوالُكرَاِع ُعدَّ
 .)٥(»ِيف َسِبيِل اللَّهِ 

 شرح بعض ألفاظ الحديث
 .)٦(بطن من اليهود" -تح النون وكسر الضاد املعجمة الساقطةبف-(َبِين النَِّضِري): "

(أَفَاَء اللَُّه): "َصَرَفُه اهللا إليكم، وما َأْوَجْفُتم أنتم عليه رَِكاَبُكم، وال خيلكم، فالفيُء يكون إىل 
 .)٧("الرسول يتصرَُّف فيه مبا أَرَاه اهللا، ال أن يكون ِمْلكاً له

 .)٨(سراع يف السري، أي: مل يعملوا فيه سعياً ال باخليل وال باإلبل"(َملْ يُوِجِف): "االجياف: اإل
 

 .٩) سورة احلجرات، اآلية: (١
 .٤/٤٣٥فأ"، . مادة: "معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس زكريا. ) (٢
 .٨/٤٠٧فيأ"، . مادة: "لعينكتاب اليل بن أمحد. اخلالفراهيدي، ) (٣
 .٧٢٢ص، النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثري، أبو احلسن علي بن حممد اجلزري، ) (٤
، رقم ٧١٧، صاملَِجنِّ ومن يـَرتَُِّس بِتُـْرِس َصاِحبه ، باب:السَِّري ، كتاب: اجلهاد و أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: (٥

أخرجه مسلم في ، و٦،سورة احلشر، اآلية: ﴾َوَما أََفاَء اللَُّه َعَلى َرُسولِهِ ﴿، وكتاب: التفسري، باب: قوله: ٢٩٠٤احلديث: 
 .١٧٥٧، رقم احلديث: ٣/١٣٧٦، اْلَفْيءِ  ، باب: حكمالسَِّري ، كتاب: اجلهاد و صحيحه

 .٥/٩٦. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. لكأمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امل) القسطالين، (٦
 .٣٢-٥/٣١. فيض الباري على صحيح البخاري) الَكشمريي، حممد أنور. (٧
 .١٢/١٦٧. البخاريصحيح  شرح الكرماني على .حممد بن يوسف ) الكرماين،(٨

                                                 



 

٨٦  

 .)١(َخاصًَّة): "أي: يف ِواليته، ال يف ُمْلكه" -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -(َفَكاَنْت ِلَرُسوِل اللَِّه 
 .)٢((الُكرَاِع): اخليل

 ويف حديث آخر:
َدَعاُه، ِإْذ  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َأنَّ ُعَمَر ْبَن اَخلطَّاِب لنَّْصرِيُّ: قَاَل َماِلُك ْبُن أَْوِس ْبِن اَحلَدثَاِن ا

فـََقاَل: نـََعْم  ، فـََقاَل: َهْل َلَك ِيف ُعْثَماَن، َوَعْبِد الرَّْمحَِن، َوالزُّبـَْريِ، َوَسْعٍد َيْسَتْأِذنُوَن؟َجاَءُه َحاِجُبُه يـَْرفَا
مَّا َدَخَال قَاَل َفَأْدِخْلُهْم، فـََلِبَث قَِليًال ُمثَّ َجاَء فـََقاَل: َهْل َلَك ِيف َعبَّاٍس، َوَعِليٍّ َيْسَتْأِذنَاِن؟ قَاَل: نـََعْم، فـَلَ 

ْؤِمِنَني اْقِض بـَْيِين َوبـَْنيَ َهَذا، َوُمهَا َخيَْتِصَماِن ِيف الَّ 
ُ
َصلَّى اهللاُ -ِذي أَفَاَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه َعبَّاٌس: يَا أَِمَري امل

نَـُهَما، َوأَِر  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْؤِمِنَني اْقِض بـَيـْ
ُ
ْح ِمْن َبِين النَِّضِري، فَاْسَتبَّ َعِليٌّ، َوَعبَّاٌس، فـََقاَل الرَّْهُط: يَا أَِمَري امل

ُشدُُكْم بِاللَِّه الَِّذي بِِإْذنِِه تـَُقوُم السََّماُء َواَألْرُض، َهْل تـَْعَلُموَن َأَحَدُمهَا ِمَن اآلَخِر، فـََقاَل ُعَمُر: اتَِّئُدوا أَنْ 
يُرِيُد ِبَذِلَك نـَْفَسُه؟ قَاُلوا: » َال نُوَرُث َما تـَرَْكَنا َصَدَقةٌ «، قَاَل: -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

-ُر َعَلى َعبَّاٍس، َوَعِليٍّ فـََقاَل: أَْنُشدُُكَما بِاللَِّه، َهْل تـَْعَلَماِن َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َقْد قَاَل َذِلَك، َفَأقْـَبَل ُعمَ 
ُثُكْم َعْن َهَذا اَألْمِر، ِإنَّ اللََّه ُسْبَحانَُه   -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َقْد قَاَل َذِلَك؟ َقاَال: نـََعْم، قَاَل: فَِإينِّ ُأَحدِّ

َرُه، فـََقاَل َجلَّ  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -صَّ َرُسوَلُه َكاَن خَ  ِيف َهَذا الَفْيِء ِبَشْيٍء ملَْ يـُْعِطِه َأَحًدا َغيـْ
ُهْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوَال رَِكابٍ ﴿ِذْكرُُه:   -ِإَىل قـَْولِهِ - ﴾َوَما أَفَاَء اللَُّه َعَلى َرُسولِِه ِمنـْ

، ُمثَّ َواللَِّه َما اْحَتاَزَها ُدوَنُكْم، -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اِلَصًة ِلَرُسوِل اللَِّه ، َفَكاَنْت َهِذِه خَ )٣(﴾َقِديرٌ ﴿
َها، َفَكاَن َرسُ  اُل ِمنـْ

َ
-وُل اللَِّه َوَال اْسَتْأثـََرَها َعَلْيُكْم، َلَقْد َأْعطَاُكُموَها َوَقَسَمَها ِفيُكْم َحىتَّ بَِقَي َهَذا امل

اِل، ُمثَّ يَْأُخُذ َما بَِقَي فـََيْجَعُلُه َجمَْعَل َماِل  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اهللاُ 
َ
يـُْنِفُق َعَلى َأْهِلِه نـََفَقَة َسَنِتِهْم ِمْن َهَذا امل

، -ى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ -َحَياَتُه، ُمثَّ تـُُويفَِّ النَِّيبُّ  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اللَِّه، فـََعِمَل َذِلَك َرُسوُل اللَِّه 
، فـََقَبَضُه أَبُو َبْكٍر فـََعِمَل ِفيِه ِمبَا َعِمَل ِبِه -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: َفأَنَا َوِيلُّ َرُسوِل اللَِّه 

، َوَعبَّاٍس َوقَاَل: َتْذُكرَاِن َأنَّ أَبَا ، َوأَنـُْتْم ِحيَنِئٍذ، َفَأقْـبَ -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوُل اللَِّه  َل َعَلى َعِليٍّ
؟ ُمثَّ تـََوىفَّ ا للَُّه أَبَا َبْكٍر، فـَُقْلُت: َبْكٍر ِفيِه َكَما تـَُقوَالِن، َواللَُّه يـَْعَلُم: ِإنَُّه ِفيِه َلَصاِدٌق بَارٌّ رَاِشٌد تَاِبٌع لِْلَحقِّ

 .٤/١٩٢. فيض الباري على صحيح البخاري) الَكشمريي، حممد أنور. (١
عمدة ، والعيين، بدر الدين حممود بن أمحد. ١٢/٧٠. صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. نظر: النووي، ا) (٢

 .١٤/٢٦٠. القاري شرح صحيح البخاري
 .٦) سورة احلشر، اآلية: (٣
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، َوَأِيب َبْكٍر، فـََقَبْضُتُه َسَنتَـْنيِ ِمْن ِإَماَرِيت َأْعَمُل ِفيِه ِمبَا َعِمَل -اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى-أَنَا َوِيلُّ َرُسوِل اللَِّه 
؟ ، َوأَبُو َبْكٍر، َواللَُّه يـَْعَلُم: َأينِّ ِفيِه َصاِدٌق بَارٌّ رَاِشٌد تَاِبٌع لِْلَحقِّ -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِفيِه َرُسوُل اللَِّه 

يٌع، َفِجْئَتِين  فـَُقْلُت َلُكَما: ِإنَّ َرُسوَل  -يـَْعِين َعبَّاًسا-ُمثَّ ِجْئُتَماِين ِكالَُكَما، وََكِلَمُتُكَما َواِحَدٌة َوأَْمرُُكَما مجَِ
ْن أَْدفـََعُه ِإلَْيُكَما قـُْلُت: فـََلمَّا َبَدا ِيل أَ » َال نُوَرُث َما تـَرَْكَنا َصَدَقةٌ «، قَاَل: -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اللَِّه 

-ِفيِه َرُسوُل اللَِّه ِإْن ِشْئُتَما َدفـَْعُتُه ِإلَْيُكَما، َعَلى َأنَّ َعَلْيُكَما َعْهَد اللَِّه َوِميثَاَقُه: لَتَـْعَمَالِن ِفيِه ِمبَا َعِمَل 
َنا  َوأَبُو َبْكٍر َوَما َعِمْلُت ِفيِه ُمْنذُ  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َولِيُت، َوِإالَّ َفَال ُتَكلَِّماِين، فـَُقْلُتَما اْدفـَْعُه ِإلَيـْ

َر َذِلَك، فـََواللَِّه الَِّذي بِِإْذنِِه تـَُقوُم ال سََّماُء َواَألْرُض، الَ ِبَذِلَك، َفَدفـَْعُتُه ِإلَْيُكَما، أَفـَتَـْلَتِمَساِن ِمينِّ َقَضاًء َغيـْ
 .)١(ِلَك َحىتَّ تـَُقوَم السَّاَعُة، فَِإْن َعَجْزُمتَا َعْنُه فَاْدفـََعا ِإَيلَّ َفأَنَا َأْكِفيُكَماهُ أَْقِضي ِفيِه ِبَقَضاٍء َغْريِ ذَ 

 شرح بعض ألفاظ الحديث
" :(  يكن هذا السب من قبيل القذف، وال من نوع احملرمات، ولعل علياً ذكر ختلف عباس مل(فَاْسَتبَّ

 .)٢(عن اهلجرة وحنو ذلك"
 .)٣(ال تستعجلوا، وهو من التؤدة، وهي التأين واملهلة"(اتَِّئُدوا): "

أنه ال  ؛ال يورثون -صلوات اهللا عليهم-(َال نُوَرُث َما تـَرَْكَنا َصَدَقٌة): "احلكمة يف أن األنبياء 
يؤمن أن يكون يف الورثة من يتمىن موته فيهلك، ولئال يظن هبم الرغبة يف الدنيا لوارثهم فيهلك الظان 

 .)٤(وينفر الناس عنهم"

، رقم احلديث: ٧٦٣-٧٦٢، صاخلُمسِ  ، باب: فرضاخلُمس ، كتاب: فرضأخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: (١
، باب: النـََّفَقات، وكتاب: ٤٠٣٣، رقم احلديث: ٩٨٩-٩٨٨، صالنَِّضريَبِين  وكتاب: املغازي، باب: حديث، ٣٠٩٤
، الَفرَاِئض ، وكتاب:٥٣٥٨، رقم احلديث: ١٣٦٥-١٣٦٤، صالرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال حبس
، وكتاب: ٦٧٢٨، رقم احلديث: ١٦٦٨-١٦٦٧، ص»َصَدَقةٌ َال نُوَرُث َما تـَرَْكَنا « :-صلى اهللا عليه وسلم-قول النيب باب: 

يَا َأْهَل الِكَتاِب َال تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكْم َوالَ ﴿يف الدين والبدع، لقوله تعاىل:  يف العلم، والغُُلوِّ  التـََّعمُِّق َوالتـََّنازُعِ  ما يكره من ، باب:
أخرجه مسلم في ، و٧٣٠٥، رقم احلديث: ١٨٠٥-١٨٠٤، ص١٧١ية: ، سورة النساء، اآل﴾تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِإالَّ اَحلقَّ 

 .١٧٥٧، رقم احلديث: ١٣٧٩إىل  ٣/١٣٧٧، ُحْكِم اْلَفْيءِ  ، باب:اجلَِْهاِد َوالسَِّري  ، كتاب:صحيحه
 .١٧/١٧٥. عمدة القاري شرح صحيح البخاري) العيين، بدر الدين حممود بن أمحد. (٢
 .١٥/٢٠٦. البخاريصحيح  الكرماني علىشرح  .حممد بن يوسف ) الكرماين،(٣
 .١٢/٧٤.صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. ) النووي، (٤
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(اْحَتاَزَها): قال اجلوهري: "احلوز: اجلمع. وكل من ضّم إىل نفسه شيئًا فقد حازه حوزاً 
 .)١(وحيازة، واحتازه أيضاً"

 حكم الفيء
َما أَفَاَء اللَُّه َعَلى َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى فَِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى ﴿قال اهللا تعاىل: 

خيمس الفيء مخسة  -عليه السالم-: "وقد كان )٣(القسطالين، قال )٢(﴾َواْلَمَساِكِني َواْبِن السَِّبيلِ 
، ويقسم مخسه على مخسة أسهم فالقسمة من مخسة )٤(﴾َرُسولِهِ َما أَفَاَء اللَُّه َعَلى ﴿أمخاس، اآلية: 

كان ينفق منه على مصاحله وما فضل منه يصرف يف   -عليه الصالة والسالم-وعشرين، سهم منها له 
كسّد   ؛فمصرف هذا السهم املصاحل العامة -عليه السالم-السالح وسائر املصاحل، وأما بعد وفاته 

وأرزاق القضاة واألئمة، والسهم الثاين: لذوي القرىب من بين هاشم  ،ناطروعمارة احلصون والق ،الثغور
وبين املطلب، والثالث: لليتامى والفقراء، والرابع: واخلامس: للمساكني وابن السبيل. وأما األربعة 

يف  -َسلَّمَ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ -األمخاس فهي للمرتزقة وهم املرصدون للجهاد بتعيني اإلمام. وكانت للنيب 
حياته مضمومة إىل مخس اخلمس فحملة ما كان له من الفيء أحد وعشرون سهماً، سهم منها 
للمصاحل كما مّر، واملراد أنه كان جيوز له أن يأخذ ذلك لكنه مل يأخذه وإمنا كان يأخذ ُمخس اخلمس 

يصرفه حبسب  -َوَسلَّمَ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه -... وقال اجلمهور: مصرف الفيء كله إىل رسول اهللا 
، وقال )٥("-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -املصلحة لقول عمر اآليت: فكانت هذه خالصة لرسول اهللا 

وقال مجيع العلماء  ،النووي: "وقد أوجب الشافعي اخلمس يف الفيء كما أوجبوه كلهم يف الغنيمة

 .٣/٨٧٥"حوز"،  . مادة:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، إمساعيل بن محاد. ) (١
 .٧) سورة احلشر، اآلية: (٢
عشري ذي القعدة سنة إحدى ومخسني ومثامنائة مبصر، ونشأ هبا، جلس أمحد بن حممد بن أيب بكر القسطالين ولد يف ثاين  )(٣

حبراً صحبة ابن أخي اخلليفة سنة سبع وتسعني فحج مث رجع  للوعظ باجلامع الغمري سنة ثالث وسبعني، وقد قدم مكة أيضاً 
 .١٠٤-٢/١٠٣، السخاوي، الضوء الّالمع ألهل القرن التاسعمعه كان اهللا له. 

 .٧اآلية: ) سورة احلشر، (٤
 .١٩٢-٥/١٩١. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك) القسطالين، (٥
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قبل الشافعي قال باخلمس يف الفيء واهللا  بن املنذر: ال نعلم أحداً اسواه ال مخس يف الفيء، قال 
 .)١(أعلم"

 ما يستفاد من الحديثين
 .-صلى اهللا عليه وسلم-كانت أموال بين النضري خاصة لرسول اهللا  -١
جواز ادخار املسلم قوت سنته، قال النووي: "أمجع العلماء على جواز االدخار فيما  -٢

 .)٢(يستغله اإلنسان من قريته"
ال ميلك شيئًا من الفيء إال قدر حاجته وحاجة أسرته،  -يه وسلمصلى اهللا عل-الرسول  -٣

 وكذلك من يقوم األمر من بعده.
باجلهاد؛ ألنه يصرف ما بقي عن حاجته يف  -صلى اهللا عليه وسلم-هتمام النيب ا -٤

 السالح واخليل.
وجوب استعداد املسلمني للحرب بالسالح، للدفاع عن دينهم ونفوسهم، كما قال اهللا  -٥

َوَأِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة َوِمْن رِبَاِط اْخلَْيِل تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه ﴿ تعاىل:
 .)٣(﴾َوَعُدوَُّكمْ 

 جواز اختاذ احلاجب. -٦
 األنبياء ال يورثون ماًال، وما يرتكونه يكون صدقة للمسلمني. -٧
 جواز النيابة عن اإلمام للنظر يف الوقف. -٨

  

 .١٢/٦٩. صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. ) النووي، (١
 .١٢/٧٠ ،املصدر السابق) (٢
 .٦٠) سورة األنفال، اآلية: (٣
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 : مروياته في االستخالف وتركهثالثالمبحث ال
أحُدها: أن جييَء شيٌء بعَد شيٍء يقوُم مقاَمه، قال ابن فارس: "اخلاء والالم والفاء أصوٌل ثالثة: 

 . ، فاألّول: اخلََلف، -واألول هو املقصود من هذا املوضوع-والثاين: ِخالف ُقدَّام، والثالث: التغريُّ
ليل بن اخل، وقال )١(واخلََلف: ما جاء بعُد. ويقولون: هو َخَلُف ِصْدٍق من أبيه. وَخَلف َسْوٍء من أبيه"

 .)٢(يفُة: من اسُتْخِلَف مكان من قبله، ويقوم مقامه""واخلَلأمحد: 
ُهَما- اللَِّه ْبن ُعَمر قَاَل َعْبدُ  ِإْن َأْسَتْخِلْف «ِقيَل ِلُعَمَر: َأَال َتْسَتْخِلُف؟ قَاَل: : -َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ٌر ِمينِّ أَبُو َبْكرٍ  ، َرُسوُل اللَِّه فـََقِد اْسَتْخَلَف َمْن ُهَو َخيـْ ٌر ِمينِّ َصلَّى -، َوِإْن أَتْـُرْك فـََقْد تـََرَك َمْن ُهَو َخيـْ
، «نَـْوا َعَلْيِه فـََقاَل: َفأَثْـ  »-اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َها َكَفافًا، َال ِيل َوَال َعَليَّ رَاِغٌب رَاِهٌب، َوِدْدُت َأينِّ َجنَْوُت ِمنـْ

ُلَها َحيًّا َوَال َميًِّتا  .)٣(»َال َأَحتَمَّ

 شرح بعض ألفاظ الحديث
َحَضْرُت َأِيب ِحَني ُأِصيَب فَأَثـْنَـْوا َعَلْيِه، (ِقيَل ِلُعَمَر: َأَال َتْسَتْخِلُف؟): ويف لفظ مسلم: قَاَل اْبُن ُعَمَر: 

 ، احلديث.)٤(َوقَاُلوا: َجزَاَك اهللاُ َخيـْرًا، فـََقاَل: رَاِغٌب َورَاِهٌب، قَاُلوا: اْسَتْخِلْف...
ٌر ِمينِّ أَبُو َبْكٍر، َوِإْن أَتْـُرْك فـََقْد تـََرَك مَ  ٌر (ِإْن َأْسَتْخِلْف فـََقِد اْسَتْخَلَف َمْن ُهَو َخيـْ ْن ُهَو َخيـْ

، َرُسوُل اللَِّه  ): قال ابن بطال: "إمنا فعل هذا عمر وتوسط حالة بني -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِمينِّ
وقت قول األنصار ما  -صلى اهللا عليه وسلم-حالتني خشية الفتنة بعده، كما خشيت بعد النىب 

صلى اهللا عليه -ستة؛ لئال يرتك االقتداء بالنىب قالوا، فلذلك جعل عمر األمر معقوًدا موقوفًا على ال
ىف ترك األمر إىل الشورى مع ما قام من الدليل على فضل أىب بكر، وأخذ من فعل أىب بكر  -وسلم

 .٢/٢١٠خلف"، . مادة: "معجم مقاييس اللغة ابن فارس، أمحد بن فارس زكريا.) (١
 .٤/٢٦٧خلف"، . مادة: "كتاب العينليل بن أمحد. اخلالفراهيدي، ) (٢
، ٧٢١٨، رقم احلديث: ١٧٨٤، صاِالْسِتْخَالف ، كتاب: األحكام، باب:أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: (٣

 .١٨٢٣، رقم احلديث: ٣/١٤٥٤، كهْر اِالْسِتْخَالف وتَـ  ، باب:اإلَمارَة، كتاب: أخرجه مسلم في صحيحهو
 .١٨٢٣، رقم احلديث: ٣/١٤٥٤، كهْر اِالْسِتْخَالف وتَـ  ، باب:اإلَمارَة، كتاب: أخرجه مسلم في صحيحه) (٤

                                                 



 

٩١  

، ونقل النووي اإلمجاع على جواز )١(ني"تَ نَّ طرفًا آخر وهو العقد ألحد الستة ليجمع لنفسه فضل السُ 
 .)٢(حضرته الوفاةاالستخالف أو تركه لإلمام الذي 

(رَاِغٌب رَاِهٌب): "راغب يف الثناء يف حسن رأيي، راهب من إظهار ما بنفسه من الكراهة، 
وقيل: راغب يف اخلالفة، راهب منها، فإن وليت الراغب خشيت أن ال يعان عليها، وإن وليت 

طائفة الستة، ومل الراهب خشيت أن ال يقوم هبا، وهلذا توسط حاله بني احلالتني، جعلها ألحد من ال
 .)٣(جيعلها لواحد معني منهم"

َها): من اخلالفة  .)٤((َوِدْدُت َأينِّ َجنَْوُت ِمنـْ
ُلَها َحيًّا َوَال َميًِّتا): "ال أمجع يف حتملها بينهما، فال أعني شخصاً بعينه" ، فقد جعل )٥((َال َأَحتَمَّ

وهو عنهم راض، كما أخرج  -صلى اهللا عليه وسلم-اخلالفة شورى يف ستة الذين تويف رسول اهللا 
ْؤِمِنَني اْسَتْخِلفْ «... البخاري يف صحيحه: 

ُ
، قَاَل: َما َأِجُد َأَحًدا َأَحقَّ هِبََذا فـََقاُلوا: َأْوِص يَا أَِمَري امل

ُهْم رَاٍض، -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اَألْمِر ِمْن َهُؤَالِء النـََّفِر، َأِو الرَّْهِط، الَِّذيَن تـُُويفَِّ َرُسوُل اللَِّه   َوُهَو َعنـْ
َر، َوطَْلَحَة، َوَسْعًدا، َوَعْبَد الرَّْمحَِن، َوقَاَل: َيْشَهدُُكْم َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر،  َفَسمَّى َعِليًّا، َوُعْثَماَن، َوالزُّبـَيـْ

ْسَتِعْن ِبِه فَِإْن َأَصاَبِت اِإلْمَرُة َسْعًدا فـَُهَو َذاَك، َوِإالَّ فـَْليَ  -َكَهْيَئِة التـَّْعزِيَِة َلهُ -َولَْيَس َلُه ِمَن اَألْمِر َشْيٌء 
 .)٦(»أَيُُّكْم َما أُمَِّر، فَِإينِّ َملْ َأْعزِْلُه َعْن َعْجٍز، َوَال ِخَيانَةٍ 

 طرق انعقاد الخالفة
رضي اهللا -، عمَر -رضي اهللا عنه-بكر الصديق  باختيار اخلليفة السابق، كما عّني أبو -١

 للخالفة. -عنه

 .٨/٢٨٣. شرح صحيح البخاريابن بطّال، علي بن خلف بن عبد امللك. ) (١
 .١٢/٢٠٥. مسلم بشرح النوويصحيح حيىي بن شرف بن مري. نظر: النووي، ا) (٢
 .٢٤/٤١٦. عمدة القاري شرح صحيح البخاري) العيين، بدر الدين حممود بن أمحد. (٣
ابن ، و ١٠/٢٦٠. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللكنظر: القسطالين، ا) (٤

 .١٧/٥٩. صحيح البخاريفتح الباري بشرح حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. 
 .٢٤/٢٤٩. البخاريصحيح  شرح الكرماني على .حممد بن يوسف ) الكرماين،(٥
، باب: قصة البيعة، واالتفاق على -صلى اهللا عليه وسلم-، كتاب: فضائل أصحاب النّيب في صحيحه البخاري أخرجه) (٦

 .٩١٢إىل  ٩١٠، ص-عنهمارضي اهللا -وفيه مقتل عمر بن اخلطاب  -رضي اهللا عنه-عثمان بن عفان 

                                                 



 

٩٢  

، وجعل -رضي اهللا عنه-اب التشاور بني أهل احلل والعقد، كما فعل عمر بن اخلط -٢
 اخلالفة يف الشورى.

 .)١(ونقل النووي اإلمجاع على أنه جيوز للخليفة أن جيعل اخلالفة شورى بني مجاعة
ن عندما القهر والغلبة، وإذعان الناس على إمامته، كما كان يف خالفة عبد امللك بن مروا -٣

 ة له.، ومتت اخلالف-رضي اهللا عنه-ر  غلب على عبد اهللا بن الزبي

 ما يستفاد من الحديث
 تنعقد اخلالفة بنص من اإلمام لغريه بعده. -١
 جواز جعل اخلالفة شورى بني عدد معني. -٢
 .)٢("على أنه جيب على املسلمني نصب خليفة -أي: العلماء-قال النووي: "أمجعوا  -٣
 .-رضي اهللا عنه-على خالفة أيب بكر الصديق  -صلى اهللا عليه وسلم-مل ينص النيب  -٤
صلى اهللا عليه -على االقتداء بسنة النيب  -رضي اهللا عنه-عمر بن اخلطاب حرص  -٥

 .-رضي اهللا عنه-ة أيب بكر الصديق ، وبسن-وسلم

 .١٢/٢٠٥. صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. نظر: النووي، ا) (١
 .١٢/٢٠٥ ،املصدر السابق )(٢

                                                 



 
  

 السادس الفصل
 ودراسة جمعاً  القرآن ونزول الرقائق في مروياته

 اهللا رمحة سعة يف مروياته: األول املبحث

 أحرف سبعة على القرآن نزول يف مروياته: الثاين املبحث

 ﴾ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَـْومَ ﴿ اآلية نزول يف مروياته: الثالث املبحث

 



 

٩٤ 

 الفصل السادس
 جمعاً ودراسة مروياته في الرقائق ونزول القرآن

 المبحث األول: مروياته في سعة رحمة اهللا
َسْيبٌ، فَِإَذا اْمَرأٌَة ِمَن  -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َقِدَم َعَلى النَِّيبِّ : -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - اَخلطَّابِ  ْبنُ  قَاَل ُعَمرُ 

َل لََنا ِإَذا َوَجَدْت َصِبيًّا ِيف السَّْيبِ َأَخَذْتُه، َفأَْلَصَقْتُه بَِبْطِنَها َوأَْرَضَعْتُه، فـََقا السَّْيبِ َقْد َحتُْلُب َثْديـََها َتْسِقي،
ِدُر َعَلى َأْن َال قـُْلَنا: َال، َوِهَي تـَقْ » أَتـَُرْوَن َهِذِه طَارَِحًة َوَلَدَها ِيف النَّارِ : «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَِّيبُّ 

 .)١(»لَلَُّه أَْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن َهِذِه ِبَوَلِدَها«َتْطَرَحُه، فـََقاَل: 

 شرح بعض ألفاظ الحديث
 .)٢("هتيأ ألن حتلب): "َحتُْلُب َثْديـََها َتْسِقي(

): قال ابن فارس: "السني والباء والياء أصٌل واحد يدلُّ على أخِذ شي من بلد  إىل بلد (السَّْيبِ
، وقال اجلوهري: "الَسْيبُ والِسَباُء: اَألْسُر، وقد َسبَـْيُت العدّو َسْبياً )٣(آخر كْرَهاً، من ذلك السَّْيبُ"

 .)٤(وِسَباًء، إذا أسرته. واْسَتبَـْيُتُه مثله"
 .)٥(َسْيبٌ): "أسر من الغلمان واجلواري" -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -(َقِدَم َعَلى النَِّيبِّ 

 

: أنس عن: ثابت وُمَعانـََقِته، وقال ، كتاب: األدب، باب: رمحة الولد وتـَْقِبيِلهِ أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: (١
، أخرجه مسلم في صحيحه، و٥٩٩٩، رقم احلديث: ١٥٠٦، ص»وَمشَّهُ  فَـَقبـََّلهُ  إبراهيم -وسلم عليه اهللا صلى- النيب أخذ«

 .٢٧٥٤، رقم احلديث: ٣/٢١٠٩غضبه،  سبقت وأ�ا تعاىل اهللا رمحة ِسَعةِ  التـَّْوبَة، باب: يف كتاب:
 .٢٢/١٥٧ .عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيين، بدر الدين حممود بن أمحد.  )٢(

 .٣/١٣٠سيب"، . مادة: "معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس زكريا. ) (٣
 .٦/٢٣٧١"سيب"،  . مادة:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، إمساعيل بن محاد. ) (٤
 .٢٢/١٥٧. عمدة القاري شرح صحيح البخاري) العيين، بدر الدين حممود بن أمحد. (٥

                                                 



 

٩٥ 

، تـَْبَتِغي((َتْسِقي): ورد يف رواية مسلم:  ، قال النووي: "قال القاضي )١()فَِإَذا اْمَرأٌَة ِمَن السَّْيبِ
: وهذا وهم، والصواب ما يف رواية البخارى تسعى بالسني من السعي، قلت: كالمها )٢(عياض

 .)٣(واهللا أعلم" ،نهاصواب، ال وهم فيه، فهي ساعية وطالبة مبتغية الب
 .)٤((َال، َوِهَي تـَْقِدُر َعَلى َأْن َال َتْطَرَحُه): "ال تطرحه طائعة أبداً"

 .)٥((لَلَُّه): الم تأكيد
: "لفظ العبيد يقتضي العموم وقرينة )٦(ابن أيب مجرة(لَلَُّه أَْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن َهِذِه ِبَوَلِدَها): قال 

احلال وهو ذكر طرحها لولدها يف النار إشارة إىل ختصيص املؤمنني وتطييب قلوب السامعني منهم أن 
موالهم الذي مّن عليهم باإلميان به ال يعذهبم بناره، وقد جاء هذا املعىن صرحيًا يف الكتاب والسنة، 

 َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكتُبـَُها لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوَرْمحَِيت ﴿أما الكتاب فقوله جل جالله: 
وبًا ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْورَاِة َوالَِّذيَن ُهْم ِبآيَاتَِنا يـُْؤِمُنوَن * الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّيَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكتُ 

جنِْ  َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوحيُِلُّ َهلُُم الطَّيَِّباِت َوُحيَرُِّم َعَلْيِهُم اْخلََباَواْإلِ ُهْم يِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ ِئَث َوَيَضُع َعنـْ
بَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعُه أُولَِئَك ِإْصَرُهْم َواْألَْغَالَل الَِّيت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتـَّ 

، فثبت للمؤمنني الذين هم بتلك األوصاف املذكورة ... واحتمل وجهًا آخر وهو )٧(﴾ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

، رقم احلديث: ٣/٢١٠٩غضبه،  سبقت وأ�ا تعاىل اهللا رمحة ِسَعةِ  التـَّْوبَة، باب: يف كتاب:،  أخرجه مسلم في صحيحه) (١
٢٧٥٤. 

عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصيب األندلسي، ولد يف سنة ست وسبعني وأربع مئة، من ) ٢(
تصانيفه كتاب "اإلكمال يف شرح صحيح مسلم" وكتاب "مشارق األنوار" يف تفسري غريب احلديث، وكتاب "التنبيهات"، وقال 

 ،سير أعالم النبالءلتاسعة من مجادى اآلخرة، ودفن مبراكش سنة أربع. ولده القاضي حممد: تويف يف ليلة اجلمعة نصف الليلة ا
 .٢١٧-٢٠/٢١٣ الذهيب،

 .١٧/٧٠. صحيح مسلم بشرح النوويحيىي بن شرف بن مري. ) النووي، (٣
 .١٣/٥٤٢. فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ) (٤
، والعيين، بدر ٩/١٩. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. حممد بن أىب بكر بن عبد امللك أمحد بننظر: القسطالين، ا) (٥

 .٢٢/١٥٧. عمدة القاري شرح صحيح البخاريالدين حممود بن أمحد. 
حممد بن أمحد بن عبد امللك بن موسى بن عبد امللك بن وليد بن أيب مجرة األموي، كان بصريًا مبذهب مالك، عاكفًا على  )(٦

نشره، فصيحاً، حسن البيان، عدًال، جزًال، عريقًا يف النباهة والوجاهة، مات مبرسية يف احملرم سنة تسع وتسعني ومخس مئة عن 
 .٣٩٩-٢١/٣٩٨ الذهيب، ،سير أعالم النبالءنيف ومثانني سنة. 

 .١٥٧-١٥٦) سورة األعراف، اآلية: (٧

                                                 



 

٩٦ 

خبار بأن رمحة اهللا تعاىل ال يشبهها شيء ملن سبقت له فيها نسبة من أي أن يكون معىن املثال اإل
وبقي العلم بتحقيق من سبق له فيها  ،وأ�ا ال يضّر معها شيء ،العباد كان حيوانًا أو غري حيوان

 .)١("نصيب

 ما يستفاد من الحديث
 رقة النساء على الصبيان. -١
 لعباده. رمحة اهللاوسعة  -٢
 احلث على الرتاحم بني الناس. -٣
 .)٢("من مات على اإلسالم مشلته الرمحة، وقد خص العباد هنا باملسلمني" -٤

  

 .٤/١٥١، القاهرة: مطبعة الصدق اخلريية، ١. طبهجة النفوسسعد.  بن اهللا مجرة، عبد أيب ) ابن(١
 .١٠/٣١٨. فتح المنعم شرح صحيح مسلم) الشني، موسى شاهني. (٢

                                                 



 

٩٧ 

 المبحث الثاني: مروياته في نزول القرآن على سبعة أحرف
ْعُت ِهَشاَم ْبَن َحِكيِم ْبِن ِحزَاٍم، يـَْقَرُأ ُسوَرَة الُفْرقَاِن ِيف : -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - اَخلطَّابِ  ْبنُ  قَاَل ُعَمرُ  مسَِ

ملَْ  ، فَاْسَتَمْعُت ِلِقرَاَءتِِه، فَِإَذا ُهَو يـَْقَرُأ َعَلى ُحُروٍف َكِثريٍَة،-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َحَياِة َرُسوِل اللَِّه 
، َفِكْدُت ُأَساِورُُه ِيف الصََّالِة، فـََتَصبـَّْرُت َحىتَّ َسلََّم، فـََلبَّْبُتُه -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ا َرُسوُل اللَِّه يـُْقرِْئِنيهَ 

ْعُتَك تـَْقَرأُ؟ قَاَل: أَقْـَرأَنِيَها َرُسوُل اللَّهِ  َصلَّى اُهللا َعَلْيِه - ِبرَِدائِِه، فـَُقْلُت: َمْن أَقْـَرَأَك َهِذِه السُّوَرَة الَِّيت مسَِ
َقْد أَقْـَرأَنِيَها َعَلى َغْريِ َما قـََرْأَت،  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، فـَُقْلُت: َكَذْبَت، فَِإنَّ َرُسوَل اللَِّه -َوَسلَّمَ 

ْعُت َهَذا يـَْقَرأُ ِبُسورَِة الُفْرقَاِن ، فـَُقْلتُ -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فَاْنطََلْقُت ِبِه أَُقوُدُه ِإَىل َرُسوِل اللَِّه  : ِإينِّ مسَِ
، فـََقَرأَ »أَْرِسْلُه، اقْـَرْأ يَا ِهَشامُ : «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعَلى ُحُروٍف ملَْ تـُْقرِْئِنيَها، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 

ْعُتُه يـَْقَرأُ، فـََقاَل َرُسو  ، ُمثَّ قَاَل: »َكَذِلَك أُْنزَِلتْ : «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُل اللَِّه َعَلْيِه الِقرَاَءَة الَِّيت مسَِ
َكَذِلَك : «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، فـََقَرْأُت الِقرَاَءَة الَِّيت أَقْـَرَأِين، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه »اقْـَرْأ يَا ُعَمرُ «

َعِة َأْحُرٍف، فَاقْـَرُءوا َما تـََيسََّر ِمْنهُ أُْنزَِلْت، ِإنَّ َهَذا الُقْرآَن أُْنزِ   .)١(»َل َعَلى َسبـْ

 شرح بعض ألفاظ الحديث
الراء والفاء ثالثة أصول: حدُّ الشيء، و (فَِإَذا ُهَو يـَْقَرُأ َعَلى ُحُروٍف َكِثريٍَة): قال ابن فارس: "احلاء 

صل الثاين: االحنراف عن ، ... واأل-والثاين هو املقصود من هذا املوضوع-والُعدول، وتقدير الشَّيء، 
الشَّيء. يقال احنَرَف عنه يَنحِرف احنرافاً. وحّرفُته أنا عنه، أي عَدلُت به عنه. ولذلك يقال ُحمَاَرٌف، 
وذلك إذا ُحوِرف َكْسُبه ِميَل به عنه، وذلك كتحريف الكالم، وهو َعْدلُه عن ِجهته. قال اهللا تعاىل: 

 .)٣(")٢(﴾ِعهُحيَرُِّفوَن الَكِلَم َعْن َمواضِ ﴿

، رقم ٥٨٣بعض، ص يف بعضهم اخلصوم كالم اُخلُصوَمات، باب: ، كتاب:أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: (١
َعةِ  على القرآن أُْنزِلَ  القرآن، باب: فضائل ، وكتاب:٢٤١٩احلديث:  ، وكتاب: ٤٩٩٢، رقم احلديث: ١٢٧٦َأْحُرف، ص َسبـْ

 ، وكتاب:٥٠٤١، رقم احلديث: ١٢٨٦وكذا، ص كذا وسورة البقرة، سورة: يقول بَْأًسا أن ير مل من القرآن، باب: فضائل
ينَ  اْسِتَتابَةِ  ْرَتدِّ

ُ
َعاِنِدينَ  امل

ُ
َُتَأوِِّلَني،  َوِقَتاهلِِم، باب: ما جاء يف َوامل

، وكتاب: التوحيد، ٦٩٣٦، رقم احلديث: ١٧١٦-١٧١٥صامل
أخرجه مسلم في ، و٧٥٥٠، رقم احلديث: ١٨٦٦-١٨٦٥، ص﴾الُقْرآنِ  ِمنَ  تـََيسَّرَ  َما َفاقـَْرُءوا﴿ باب: قول اهللا تعاىل:

َعةِ  على القرآن أن بيان ، كتاب: صالة املسافرين وقصرها،صحيحه  .٨١٨يث: ، رقم احلد١/٥٦٠معناه،  َأْحُرف وبيان َسبـْ
 .١٣، وسورة املائدة، اآلية: ٤٦) سورة النساء، اآلية: (٢
 .٤٣-٢/٤٢حرف"، . مادة: "معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس زكريا. ) (٣

                                                 



 

٩٨ 

 .)١((ُأَساِورُُه): قال العيين: "أي: أواثبه"
أي: مجعت عليه  -بفتح الالم وموحدتني األوىل مشددة والثانية ساكنة-(فـََلبَّْبُتُه ِبرَِدائِِه): "

عند لبته لئال يتفلت مين، وكان عمر شديدًا يف األمر باملعروف، وفعل ذلك عن اجتهاد منه ثيابه 
بل قال له  -صلى اهللا عليه وسلم-لظنه أن هشامًا خالف الصواب؛ وهلذا مل ينكر عليه النيب 

 .)٢(أرسله"
 .)٣((أَْرِسْلُه): "أطلقه"

َعِة  أَقْـَرَأِين : «-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأْحُرٍف): قَاَل َرُسوَل اللَِّه (ِإنَّ َهَذا الُقْرآَن أُْنزَِل َعَلى َسبـْ
َعِة َأْحُرفٍ   .)٤(»ِجْربِيُل َعَلى َحْرٍف فـََراَجْعُتُه، فـََلْم أََزْل َأْسَتزِيُدُه َويَزِيُدِين َحىتَّ انـْتَـَهى ِإَىل َسبـْ

َعِة َأْحُرٍف) اختالفًا شديدًا حىت : (سَ -صلى اهللا عليه وسلم-اختلف العلماء يف معين قوله  بـْ
، منها: سبع قراءات، كيفية النطق بالتالوة من إدغام وإظهار، وتفخيم )٥(بلغ إىل أكثر من ثالثني قوالً 

وترقيق، و...، سبعة أصناف منها: احلالل واحلرام، واألمر والنهي، و...، سبع لغات، املشكل الذي 
 بل املراد منها التيسري والتسهيل على العباد.ال يُعلم معناه، ليس حقيقة العدد 

: "ال زلت أستشكل هذا احلديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثالثني )٦(ابن اجلزريقال 
سنة حىت فتح اهللا علي مبا ميكن أن يكون صوابًا إن شاء اهللا، وذلك أين تتبعت القراءات صحيحها 

 .٢٠/٢٩. عمدة القاري شرح صحيح البخاري) العيين، بدر الدين حممود بن أمحد. (١
 .١٨٩-١١/١٨٨. فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. (٢
 .٧/٤٥١. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك) القسطالين، (٣
، ٣٢١٩، رقم احلديث: ٧٩٦اخلَْلق، باب: ذكر املالئكة، ص َبْدءِ  ، كتاب:أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: (٤

أخرجه مسلم في ، و٤٩٩١، رقم احلديث: ١٢٧٦أحرف، ص سبعة على القرآنأُْنزَِل  ن، باب:وكتاب: فضائل القرآ
َعةِ  على القرآن أن بيان ، كتاب: صالة املسافرين وقصرها،صحيحه  .٨١٩، رقم احلديث: ١/٥٦١معناه،  َأْحُرف وبيان َسبـْ

السيوطي، جالل ، و ١٥٠القاهرة: دار احلديث، ص. د.ط، البرهان في علوم القرآننظر: الزركشي، حممد بن عبد اهللا. ا) (٥
صحيح مسلم بشرح حيىي بن شرف بن مري. ، والنووي، ١/٣٠٩ .اإلتقان في علوم القرآنالدين عبد الرمحن بن أيب بكر، 

 .١٠٠-٦/٩٩. النووي
القرآن، رحل إىل شرياز حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف، ولد ونشأ يف دمشق، وابتىن فيها مدرسة مساها: دار  )(٦

، الزركلي، األعالمفويل قضاءها، ومات فيها، ولد سنة سبع مائة وواحد ومخسني، ومات سنة مثان مائة وثالث وثالثني. 
٧/٤٥. 

                                                 



 

٩٩ 

، فإذا هو يرجع اختالفها إىل سبعة أوجه من االختالف ال خيرج عنها، وشاذها وضعيفها ومنكرها
وذلك: إما يف احلركات بال تغيري يف املعىن والصورة: حنو: (البخل) بأربعة، (وحيسب) بوجهني، أو بتغري 
يف املعىن فقط، حنو: (فتلقى آدم من ربه كلمات)، (وادكر بعد أمة)، و(أمه)، وإما يف احلروف بتغري 

ىن ال الصورة، حنو (تبلوا وتتلوا) و(ننحيك ببدنك لتكون ملن خلفك) وننجيك ببدنك، أو عكس املع
ذلك، حنو: (بصطة وبسطة) و(الصراط والسراط)، أو بتغريمها، حنو: (أشد منكم، ومنهم) و(يأتل 

سكرت ويتأل) و(فامضوا إىل ذكر اهللا)، وإما يف التقدمي والتأخري، حنو: (فيقتلون ويقتلون) (وجاءت 
احلق باملوت)، أو يف الزيادة والنقصان، حنو: (وأوصى ووصى) و(الذكر واألنثى)، فهذه سبعة أوجه ال 
خيرج االختالف عنها، وأما حنو اختالف اإلظهار، واإلدغام، والروم، واإلمشام، والتفخيم، والرتقيق، 

نقل، مما يعرب عنه باألصول، فهذا واملد، والقصر، واإلمالة، والفتح، والتحقيق، والتسهيل، واإلبدال، وال
ليس من االختالف الذي يتنوع فيه اللفظ واملعىن؛ ألن هذه الصفات املتنوعة يف أدائه ال خترجه عن أن 

 .)١(يكون لفظاً واحداً ، ولئن فرض فيكون من األول"

 ما يستفاد من الحديث
 تيسري اهللا تعاىل ورمحته على املسلمني. -١
 بالقرآن والذب عنه واحملافظة عليه. -رضي اهللا عنه-عناية عمر بن اخلطاب  -٢
 يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر. -رضي اهللا عنه-شدة عمر بن اخلطاب  -٣
 يُقرأ القرآن على حروف كثرية. -٤
يف  -رضي اهللا عنه-غرية عمر بن اخلطاب  -صلى اهللا عليه وسلم-عدم إنكار النيب  -٥

 اإلسالم.
جربيل أن يقرأه القرآن على لألمة حيث طلب من  -وسلم عليه صلى اهللا-شفقة النيب  -٦

 حروف كثرية.

  

 .٢٧-١/٢٦. د.ط، بريوت: دار الكتب العلمية، النشر في القراءات العشر) ابن اجلزري، حممد بن حممد. (١
                                                 



 

١٠٠ 

 ﴾اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ ﴿المبحث الثالث: مروياته في نزول اآلية 
ْؤِمنِ ، -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - َعْن ُعَمَر ْبِن اَخلطَّابِ 

ُ
َني، آيٌَة ِيف ِكَتاِبُكْم أَنَّ َرُجًال ِمَن اليَـُهوِد قَاَل لَُه: يَا أَِمَري امل

اليَـْوَم َأْكَمْلُت ﴿قَاَل: َأيُّ آيٍَة؟ قَاَل:  ، َلْو َعَليـَْنا َمْعَشَر اليَـُهوِد نـَزََلْت، َالختََّْذنَا َذِلَك اليَـْوَم ِعيًدا.تـَْقَرُءونـََها
َذِلَك اليَـْوَم، َقْد َعَرفْـَنا «، قَاَل ُعَمُر: )١(﴾َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديًنا

َكاَن الَِّذي نـَزََلْت ِفيِه َعَلى النَِّيبِّ 
َ
 .)٢(»، َوُهَو قَائٌِم بَِعَرفََة يـَْوَم ُمجَُعةٍ -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوامل

 شرح بعض ألفاظ الحديث
 .)٣((َرُجًال ِمَن اليَـُهوِد): هو: كعب األحبار
َنا): "تقديره: لو نزلت   .)٤(علينا؛ ألن لو ال تدخل إال على الفعل"(َلْو َعَليـْ

 .)٥((َمْعَشَر اليَـُهوِد): قال اجلوهري: "املعاشر: مجاعات الناس، الواحد معشر، والعشرية: القبيلة"
(َالختََّْذنَا َذِلَك اليَـْوَم ِعيًدا): "لعظمناه وجعلناه عيدًا لنا يف كل سنة لعظم ما حصل فيه من  

 .)٦(كمال الدين"
): "هذه )٧(﴾َم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديًنااليَـوْ ﴿(

اآلية ملا تضمنت إكمال الدين وإمتام النعمة أنزهلا اهللا يف يوم شرعه عيدًا هلذه األمة من وجهني: 

 .٣) سورة املائدة، اآلية: (١
 َوزِْدنَاُهمْ ﴿ ونقصانه، وقول اهللا تعاىل: اإلميان زيادة ، كتاب: اإلميان، باب:أخرجه البخاري في صحيحه) متفق عليه: (٢

 َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اليَـْومَ ﴿: ، َوقَالَ ٣١، سورة املدثر، اآلية: ﴾ِإميَانًا آَمُنوا الَِّذينَ  َويـَْزَدادَ ﴿، ١٣، سورة الكهف، اآلية: ﴾ُهًدى
، وكتاب: املغازي، باب: ٤٥، رقم احلديث: ٢١ناقص، ص فهو الكمال من شيئاً  ترك فإذا ،٣: اآلية املائدة، سورة ،﴾ِديَنُكمْ 

 َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اليَـْومَ ﴿ القرآن، باب: قوله: تفسري ، وكتاب:٤٤٠٧، رقم احلديث: ١٠٧٩-١٠٧٨حجة الوداع، ص
، رقم ١٧٩٦والسنة، ص بالكتاب اِالْعِتَصام ، وكتاب:٤٦٠٦، رقم احلديث: ١١٣٣، ص٣، سورة املائدة، اآلية: ﴾ِديَنُكمْ 

 .٣٠١٧، رقم احلديث: ٤/٢٣١٢، كتاب: التفسري، أخرجه مسلم في صحيحه، و٧٢٦٨احلديث: 
، وابن ١/١٣٢. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللكنظر: القسطالين، ا) (٣

 .١/١٩٣. فتح الباري بشرح صحيح البخاريحجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. 
 .١/١٧٧. البخاريصحيح  شرح الكرماني على .حممد بن يوسف ) الكرماين،(٤
 .٢/٧٤٧"عشر"،  . مادة:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، إمساعيل بن محاد. ) (٥
 .١/١٧٧. البخاريصحيح  شرح الكرماني على .يوسفحممد بن  ) الكرماين،(٦
 .٣) سورة املائدة، اآلية: (٧

                                                 



 

١٠١ 

: أنه يوم عيد أهل املوسم وهو يوم جممعهم أحدمها: أنه يوم عيد األسبوع، وهو يوم اجلمعة، والثاين
، وقال ابن كثري: "هذه أكرب نعم اهللا تعاىل )١(األكرب، وموقفهم األعظم، وقد قيل: أنه يوم احلج األكرب"

-على هذه األمة، حيث أكمل تعاىل هلم دينهم، فال حيتاجون إىل دين غريه، وال إىل نيب غري نبيهم 
ذا جعله اهللا تعاىل خامت األنبياء، وبعثه إىل اإلنس واجلن، فال حالل إال ؛ وهل-صلوات اهللا وسالمه عليه

ما أحّله، وال حرام إال ما حّرمه، وال دين إال ما شرعه، وكل شيء أخرب به فهو حق وصدق ال كذب 
األخبار، ، أي: صدقًا يف )٢(﴾َوَمتَّْت َكِلَمُت رَبَِّك ِصْدقًا َوَعْدالً ﴿فيه، وال ُخْلف، كما قال تعاىل: 

 .)٣(وعدالً يف األوامر والنواهي، فلما أكمل هلم الدين متت عليهم النعمة"
َكاَن الَِّذي نـََزَلْت ِفيِه َعَلى النَِّيبِّ 

َ
، َوُهَو قَاِئٌم -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -(َقْد َعَرفْـَنا َذِلَك اليَـْوَم، َوامل

لناه، وال خفي علينا زمان نزوهلا، وال مكان نزوهلا، وضبطنا مجيع ما يتعلق ِبَعَرَفَة يـَْوَم ُمجَُعٍة): "أنَّا ما أمه
قائماً حينئذ،  -عليه السالم-وموضعه يف زمان النزول، وهو كونه  -عليه السالم-هبا حىت صفة النيب 

 .)٤(وهو غاية يف الضبط"

 ما يستفاد من الحديث
وسنة رسول اهللا  ،عز وجليف حفظ كتاب اهللا  -رضي اهللا عنه-حرص عمر بن اخلطاب  -١

 .-صلى اهللا عليه وسلم-
 شريعة اإلسالم كاملة، حيث ال حيتاج اإلنسان إىل دين ونيب آخر. -٢
 تعظيم يوم اجلمعة ويوم العرفة، وتعظيم العرفات. -٣
 العرفة يوم عيد احلجاج، ويوم موقفهم األعظم. -٤

املدينة املنورة: مكتبة ، ١ط .فتح الباري شرح صحيح البخاري) ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن بن شهاب الدين البغدادي. (١
 .١٧٣-١/١٧٢ الغرباء األثرية،

 .١١٥) سورة األنعام، اآلية: (٢
 .٥/٤٦، جيزة: مؤسسة القرطبة، ١. طتفسير القرآن العظيمكثري.  بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو الدين عماد كثري، ) ابن(٣
 .١/٤١٢. البخاري صحيح شرح القاري عمدة. أمحد بن حممود الدين بدر ) العيين،(٤

                                                 



 

 البحث خاتمة

 :بعد إكمال هذا البحث املتواضع وصل الباحث إىل توصيات، ونتائج، ميكن سردها يف النقاط التالية

 النتائج
رضي اهللا -مما اختص عمر بن اخلطاب  ،عند الشيخني ،املتفق عليها ،بلغ عدد األحاديث •

 .مخس وعشرون حديثاً  ،بروايتها -عنه
املعروفة اليت تقول إن عمر كان يف طريقه إىل  -رضي اهللا عنه-عمر بن اخلطاب  صة إسالمق •

لينال منه، مث لقيه رجل وأخربه بأن أخته وصهره أسلما، مث  -صلى اهللا عليه وسلم-حممد 
ذهب إليهما، وضرهبما، مث اطلع على صحيفة فيه القرآن، فقرأه، مث دخل اإلسالم يف قلبه، مث 

صلى -ًا قصة استماعه لقراءة النّيب ، وأسلم؛ وأيض-صلى اهللا عليه وسلم-ذهب إىل حممد 
مستخف بأستار الكعبة، مل ترد  -رضي اهللا عنه-وهو يف صالته، وعمر  -اهللا عليه وسلم
 بإسناد صحيح.

رضي -هاجر إىل املدينة خائفاً يرتقب، وقصة هجرته املعروفة اليت تقول: أن عمر بن اخلطاب  •
س عند الكعبة، وأعلن هجرته، وقال ملا أراد اهلجرة، تقلد سيفه، ومجع النا -اهللا عنه

للمشركني: من أراد أن تثكله أمه، ويُومت ولده، ويرمل زوجته، فليلقين وراء هذا الوادي... اخل، 
 ضعيفة ومل ترد بإسناد صحيح.

ختيري  ج:احلجاب،  ب:مقام ابراهيم،  أ:لربه يف:  -رضي اهللا عنه-وافق عمر بن اخلطاب  •
على  -صلى اهللا عليه وسلم-عدم صالة النيب  د:، -سلمصلى اهللا عليه و -نساء النيب 

 حترمي اخلمر. و:أسارى بدر،  : هاملنافقني، 
 مشروعية القياس والعمل به. •
 جواز مناظرة العلماء يف أمور الدين. •
ال يفسدها، ويشرع اختاذ املنرب  من اخلطيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر أثناء اخلطبة •

 للخطبة يوم اجلمعة.
 غسل يوم اجلمعة سنة وليس واجباً. •

١٠٢ 
 



 

١٠٣ 
 

 َحدِّث قد يأيت باحلديث على وجهه وال خيتصره.ُـ امل •
رضي اهللا -االعتماد على اخلرب الواحد، ويستحب طلب علو اإلسناد، كما فعل ابن عباس  •

 .-عنه
 .-رضي اهللا عنه-تعدد املؤذنون يف عهد عمر بن اخلطاب  •
احلدود  أد ملراعاة القاعدة الفقهية: تدر حتامًال وليس هلا زوج وال سيد، ال املرأة إذا وجدت ح •

 .البينة أو اإلقراربالشبهات، وال يثبت الزنا إال ب
 .-رضي اهللا عنهم-الصحابَة  -رضي اهللا عنه-مشروعية املناظرة كما ناظر عمُر بن اخلطاب  •
، -رضي اهللا عنه-، صراحة على خالفة أيب بكر الصديق -صلى اهللا عليه وسلم- ينص النيب مل •

 باخلالفة. -رضي اهللا عنه-وال على غريه، وإمنا اكتفى بالتلميح على أولوية أيب بكر الصديق 

 التوصيات
االهتمام باحلديث النبوي والعمل اجلاّد يف إثباته حيث أنكر صحته وحجيته ظلمة الكفار  •

مة اإلسالمية املوسومون بالقرآنيني، واليتم فهم القرآن إال واملستشرقني، وحىت بعض أبناء األ
﴿َوَما ، قال اهللا تعاىل: -صلى اهللا عليه وسلم-بالسنة النبوية، وأمرنا اهللا عز وجل باتباع النيب 

، وقال )١(اْلِعَقاِب﴾آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد 
َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَبَالغُ تعاىل:   ﴿َوَأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َواْحَذُروا فَِإْن تـََولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَمنَّ
 .)٢(اْلُمِبُني﴾

ومروياهتم، بأن جنمعها ونرتبها ترتيبًا صحيحاً  -رضي اهللا عنهم-االهتمام مبسانيد الصحابة  •
حسب املوضوعات املتنوعة، وبيان صحتهم وضعفهم، وشرحها واستخراج الفوائد العلمية 

زلتهم الرفيعة يف اإلسالم، وجهودهم يف محل  منها، والتعرف األكثر على الصحابة وبيان من
 القرآن والسنة إىل األجيال من بعدهم وحفظهم للدين وعدم حتريفه.

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 .٧سورة احلشر، اآلية: ) ١(
 .٩٢سورة املائدة، اآلية: ) ٢(

                                                 



 

 
  

 الفهارس

 واملراجعفهرس املصادر 

 فهرس اآليات

 فهرس األحاديث

 فهرس األعالم
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 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي

الدمام: . النهاية في غريب الحديث واألثر.  ه١٤٢١األثري، أبو احلسن علي بن حممد اجلزري. ابن 
 .١دار ابن اجلوزي، ط

. بريوت: دار أسد الغابة في معرفة الصحابةاألثري، أبو احلسن علي بن حممد اجلزري. د.ت. ابن 
 الكتب العلمية، د.ط.

. بريوت: دار الكتب الكامل في التاريخم. ١٩٨٧ -  ه١٤٠٧األثري، علي بن حممد الشيباين. ابن 
 .١العلمية، ط

. الرياض: السيرة النبوية في ضوء المصادر األصليةم. ١٩٩٢ -  ه١٤١٢أمحد، مهدي رزق اهللا. 
 .١مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ط

 . الدار املصرية، د.ط.تهذيب اللغةم. ١٩٦٤ -  ه١٣٨٤األزهري، حممد بن أمحد. 

. لوغ المرامتوضيح األحكام من بم. ٢٠٠٣ -  ه١٤٢٣آل بسام، عبد اهللا بن عبد الرمحن البسام. 
 .٥مكة املكرمة: مكتبة األسدي، ط

تيسير العالم شرح عمدة  م.٢٠٠٦ –ه  ١٤٢٦ آل بسام، عبد اهللا بن عبد الرمحن البسام.
 .١٠الشارقة: مكتبة الصحابة، ط. األحكام

دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهاالت األلباين، حممد ناصر الدين. د.ت. 
 . دمشق: مؤسسة ومكتبة اخلافقني، د.ط.في كتابه: فقه السيرةالدكتور البوطي 

 .١. دمشق: دار ابن كثري، طصحيح البخاريم. ٢٠٠٢ -  ه١٤٢٣البخاري، حممد بن إمساعيل. 
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. الرياض: مكتبة الرشد، شرح صحيح البخاريبطّال، علي بن خلف بن عبد امللك. د.ت. ابن 
 د.ط.

 .١. الرياض: مكتبة املعارف، طسنن الترمذيالرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة. د.ت. 

. املنصورة: دار الوفاء، مجموعة الفتاوىم. ٢٠٠٥ -  ه١٤٢٦تيمية، أمحد بن تيمية احلراين. ابن 
 .٣ط

 . بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط.النشر في القراءات العشراجلزري، حممد بن حممد. د.ت. ابن 

 .١. القاهرة: مطبعة الصدق اخلريية، طبهجة النفوس.  ه١٣٤٨أيب مجرة، عبد اهللا بن سعد. بن ا

مناقب أمير المؤمنين عمر بن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد. د.ت. ابن 
 . إسكندرية: دار ابن خلدون، د.ط.-رضي اهللا عنه-الخطاب 

 .٣. بريوت: دار املعرفة، طصفة الصفوةم. ١٩٨٥ -  ه١٤٠٥اجلوزي، مجال الدين أيب الفرج. ابن 

. بريوت: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةم. ١٩٨٤ -  ه١٤٠٤اجلوهري، إمساعيل بن محاد. 
 .٣دار العلم للماليني، ط

المحدثين  كتاب المجروحين منم. ١٩٩٢ -  ه١٤١٢، حممد بن حبان بن أمحد. بانح نبا
 بريوت: دار املعرفة، د.ط. والضعفاء والمتروكين.

اإلصابة في التمييز م. ٢٠٠٨ -  ه١٤٢٩. العسقالين ، أمحد بن علي بن حجرابن حجر
 .١. القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، طالصحابة

فتح الباري بشرح صحيح م. ٢٠٠٥ -  ه١٤٢٦حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ابن 
 .١الرياض: دار طيبة، ط. البخاري

١٠٦ 
 



 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث م. ١٩٩٥ -  ه١٤١٦حجر، أمحد بن علي بن حممد. ابن 
 .١. مصر: مؤسسة القرطبة، طالرافعي الكبير

. مصر: دار جوامع السيرة وخمس رسائل أخرىحزم، علي بن أمحد بن سعيد. د.ت. ابن 
 املعارف، د.ط.

أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية م. ١٩٩٨ -  ه١٤١٨احلكمي، حافظ بن أمحد. 
 .١. الرياض: مكتبة الرشد، طالمنصورة

. جدة: دار العلم، فضائل الصحابةم. ١٩٨٣ -  ه١٤٠٣حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل. ابن 
 .١ط

. بريوت: مسند اإلمام أحمد بن حنبلم. ١٩٩٥ -  ه١٤١٦حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل. ابن 
 .١الرسالة، ط مؤسسة

أعالم الحديث في شرح صحيح م. ١٩٨٨ -  ه١٤٠٩اخلطايب، أبو سليمان َمحد بن حممد. 
 .١. املكة املكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، طالبخاري

. حيدر آباد: دائرة الكفاية في علم الروايةاخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت. د.ت. 
 العثمانية، د.ط.املعارف 

. تاريخ خليفة بن خياطم. ١٩٨٥ -  ه١٤٠٥خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن أيب هبرية. ابن 
 .٢الرياض: دار طيبة، ط

 . الرياض: بيت األفكار الدولية، د.ط.سنن أبي داودأبو داود، سليمان بن األشعث. د.ت. 

إحكام األحكام شرح م. ١٩٩٤ -  ه١٤١٤دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع. ابن 
 .١. القاهرة: مكتبة السنة، طعمدة األحكام
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سير أعالم م. ١٩٨٥ -  ه١٤٠٥الذهيب، أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان. 
 .١. بريوت: مؤسسة الرسالة، طالنبالء

 بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط. تذكرة الحفاظ.ان. د.ت. الذهيب، حممد بن أمحد بن عثم

فتح الباري شرح م. ١٩٩٦ -  ه١٤١٧رجب احلنبلي، عبد الرمحن بن شهاب الدين البغدادي. ابن 
 .١. املدينة املنورة: مكتبة الغرباء األثرية، طصحيح البخاري

جامع العلوم م. ١٩٩٩ -  ه١٤٢٠رجب احلنبلي، عبد الرمحن بن شهاب الدين البغدادي. ابن 
 .٢. الدمام: دار ابن اجلوزي، طوالحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم

صلى -ربيع األبرار في صحيح سيرة النبّي المختار م. ٢٠١١زاريا، عمر بن علي بن أيب بكر. 
 .١القاهرة: دار العفاين، ط .-اهللا عليه وسلم

. القاهرة: دار البرهان في علوم القرآنم. ٢٠٠٦ -  ه١٤٢٧الزركشي، حممد بن عبد اهللا. 
 احلديث، د.ط.

األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء م. ٢٠٠٢الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد. 
 .١٥. بريوت: دار العلم للماليني، طمن العرب والمستعربين والمستشرقين

. دار ابن اجلوزي: مام الزاهدابن عثيمين اإلم. ٢٠٠١ –ه ١٤٢٢الزهراين، ناصر بن مسفر. 
 .١طالدمام، 

، القاهرة: دار إحياء طبقات الشافعية الكبرىالسبكي، تاج الدين بن علي بن عبد الكايف، د.ت. 
 الكتب العربية، د.ط.

الجواهر والّدرر في ترجمة شيخ اإلسالم م. ١٩٩٩ -  ه١٤١٩السخاوي، حممد بن عبد الرمحن. 
 .١دار ابن حزم، ط. بريوت: ابن حجر العسقالني
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. بريوت: دار مكتبة الضوء الّالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي، حممد بن عبد الرمحن. د.ت. 
 احلياط، د.ط.

. القاهرة: مكتبة الطبقات الكبيرم. ٢٠٠١ -  ه١٤٢١سعد، حممد بن سعد بن منيع. ابن 
 .١اخلاجني، ط

. املدينة املنورة: قان في علوم القرآناإلتالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر. د.ت. 
 جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، د.ط.

. بريوت: دار ابن حزم، تاريخ الخلفاءم. ٢٠٠٣ -  ه١٤٢٤السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن. 
 .١ط

، حيدر آباد: دائرة طبقات الشافعيةم. ١٩٧٩ -  ه١٣٩٩شهبة، أبو بكر بن أمحد بن حممد، ابن 
 .١ف العثمانية، طاملعار 

. نيل األوطار من أسرار منتقى األخبارم. ٢٠٠٥ -  ه١٤٢٦الشوكاين، حممد بن علي بن حممد. 
 .١الرياض: دار ابن القيم، ط

 .٢. مصر: دار املعارف، طتاريخ الرسل والملوكالطربي، أبو جعفر حممد بن جرير. د.ت. 

. االستيعاب في معرفة األصحابم. ٢٠٠٢ -  ه١٤٢٣عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا. ابن 
 .١األردن: دار األعالم، ط

فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ م. ٢٠٠٦ -  ه١٤٢٧عثيمني، حممد بن صاحل. ابن 
 .١. القاهرة: املكتبة اإلسالمية، طالمرام

تاريخ مدينة م. ١٩٩٦ -  ه١٤١٦عساكر، علي بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي. ابن 
 .١. بريوت: دار الفكر، طقدمش
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. املدينة عون المعبود شرح سنن أبي داودم. ١٩٨٦ -  ه١٣٨٨العظيم آبادي، حممد مشس احلق. 
 .٢املنورة: املكتبة السلفية، ط

 .١. األردن: دار النفائس، طصحيح السيرة النبويةم. ١٩٩٥ -  ه١٤١٥العلي، إبراهيم. 

. املدينة املنورة: مكتبة العلوم ة النبوية الصحيحةالسير م. ١٩٩٤ -  ه١٤١٥العمري، أكرم ضياء. 
 .٦واحلكم، ط

عمدة القاري شرح صحيح م. ٢٠٠١ -  ه١٤٢١العيين، بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد. 
 .١. بريوت: دار الكتب العلمية، طالبخاري

مكتبة . الرياض: شرح سنن أبي داودم. ١٩٩٩ -  ه١٤٢٠العيين، بدر الدين حممود بن أمحد. 
 .١الرشد، ط

. بريوت: دار الفكر، معجم مقاييس اللغةم. ١٩٧٩ -  ه١٣٩٩فارس، أمحد بن فارس زكريا. ابن 
 د.ط.

 . بريوت: دار ومكتبة اهلالل، د.ط.كتاب العينالفراهيدي، اخلليل بن أمحد. د.ت. 

اب المفهم لما أشكل من تلخيص كتم. ١٩٩٦ -  ه١٤١٧القرطيب، أمحد بن عمر بن إبراهيم. 
 .١. دمشق: دار ابن كثري، طمسلم

. بريوت: التدوين في أخبار قزوينم. ١٩٨٧ -  ه١٤٠٨القزويين، عبد الكرمي بن حممد الرافعي. 
 دار الكتب العلمية، د.ط.

إرشاد الساري لشرح صحيح .  ه١٣٢٣القسطالين، أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك. 
 .٧ألمريية، ط. القاهرة: املطبعة الكربى االبخاري

. البداية والنهايةم. ١٩٩٧ -  ه١٤١٧كثري، عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري. ابن  
 .٢جيزة: دار اهلجر، ط
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تفسير القرآن م. ٢٠٠٠ -  ه١٤٢١كثري، عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري. ابن  
 .١. جيزة: مؤسسة القرطبة، طالعظيم

 .١ط. بريوت: مؤسسة الرسالة، معجم المؤلفينم. ١٩٩٣ –ه ١٤١٤. كحالة، عمر رضا

. بريوت: شرح الكرماني على صحيح البخاري م.١٩٨١ -  ه١٤٠١الكرماين، حممد بن يوسف. 
 .٢دار إحياء الرتاث العريب، ط

. بريوت: دار فيض الباري على صحيح البخاري. ٢٠٠٥ -  ه١٤٢٦الَكشمريي، حممد أنور. 
 .١ط الكتب العلمية،

. القاهرة: دار فتح المنعم شرح صحيح مسلمم. ٢٠٠٢ -  ه١٤٢٣الشني، موسى شاهني. 
 .١الشروق، ط

 .١. الرياض: مكتبة املعارف، ط. سنن ابن ماجةماجة، حممد بن يزيد القزويين. د.تابن 

 .٤. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، طالمعجم الوسيطم. ٢٠٠٤ -  ه١٤٢٥جممع اللغة العربية. 

. تهذيب الكمال في أسماء الرجالم. ١٩٨٣ -  ه١٤٠٣املزي، مجال الدين أبو احلجاج يوسف. 
 .١بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

. بريوت: دار مروج الذهبم. ١٩٧٣ -  ه١٣٩٣املسعودي، أبو احلسن علي بن احلسني بن علي. 
 .٥الفكر، ط

دار إحياء الكتب العربية، . القاهرة: صحيح مسلمم. ١٩٩١ -  ه١٤١٢مسلم، مسلم بن حجاج. 
 .١ط

 .٢. عجمان: مكتبة الفرقان، طاإلجماعم. ١٩٩٩ -  ه١٤٢٠املنذر، حممد بن إبراهيم. ابن 

 .١، الرياض: مكتبة املعارف، طسنن النسائيالنسائي، أمحد بن شعيب بن علي. د.ت. 
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، مصر: صحيح مسلم بشرح النوويم. ١٩٢٩ -  ه١٣٤٧النووي، حيىي بن شرف بن مري، 
 .١املطبعة املصرية، ط

. السيرة النبويةم. ١٩٩٠ -  ه١٤١٠هشام، أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب املعافري. ابن 
 .٣بريوت: دار الكتاب العريب، ط

. بريوت: دار صادر، معجم البلدانم. ١٩٧٧ -  ه١٣٩٧ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهللا. 
 د.ط.
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 تيااآلفهرس 
 ١٠٠ ................ ﴾ِديًنا اِإلْسالَمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِيت  َعَلْيُكمْ  َوأَْمتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اليَـْومَ ﴿

 ٦١ ................................................ ﴾قـُُلوُبُكَما َصَغتْ  فـََقدْ  اللَّهِ  ِإَىل  تـَُتوبَا ِإنْ ﴿

 ٨٥ ............................................................... ﴾اهللاِ  أَْمرِ  ِإَىل  َتِفيءَ  َحىتَّ ﴿

ُرُهمْ  َصَدَقةً  أَْمَواهلِِمْ  ِمنْ  ُخذْ ﴿  ٤١ ............................................. ﴾هِبَا َوتـُزَكِّيِهمْ  ُتَطهِّ

 ط  ......................................................... ﴾َصِغريًا رَبـََّياِين  َكَما اْرَمحُْهَما َربِّ ﴿

َلهُ  َأنْ  طَلََّقُكنَّ  ِإنْ  َربُّهُ  َعَسى﴿ رًا أَْزَواًجا يـَُبدِّ  ٢٣ .............................. ﴾ُمْسِلَماتٍ  ِمْنُكنَّ  َخيـْ

 ٢ ..................................... ﴾نَـُهمْ بـَيْـ  َشَجرَ  ِفيَما ُحيَكُِّموكَ  َحىتَّ  يـُْؤِمُنونَ  َال  َوَربِّكَ  َفَال ﴿

َنةٌ  ُتِصيبَـُهمْ  َأنْ  أَْمرِهِ  َعنْ  ُخيَاِلُفونَ  الَِّذينَ  فـَْلَيْحَذرِ ﴿  ٢ ................... ﴾أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَـُهمْ  أَوْ  ِفتـْ

 ٢٥ .................................................................... ﴾ُمْنتَـُهونَ  أَنـُْتمْ  فـََهلْ ﴿

 ٢٦ ...................................... ﴾َعِنتُّمْ  َما َعَلْيهِ  َعزِيزٌ  أَنـُْفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسولٌ  َجاءَُكمْ  َلَقدْ ﴿

 ٨٣ ..................................... ﴾بِالشَُّهَداءِ  يَْأتُوا ملَْ  فَِإذْ  ُشَهَداءَ  بَِأْربـََعةِ  َعَلْيهِ  َجاُءوا َلْوَال ﴿

 ٨٨ ......................... ﴾اْلُقْرَىب  َوِلِذي َولِلرَُّسولِ  فَِللَّهِ  اْلُقَرى َأْهلِ  ِمنْ  َرُسولِهِ  َعَلى اللَّهُ  أَفَاءَ  َما﴿

 ٢٥ ................................... ﴾اْألَْرضِ  ِيف  يـُْثِخنَ  َحىتَّ  َأْسَرى َلهُ  َيُكونَ  َأنْ  لَِنِيبٍّ  َكانَ  َما﴿

 ٢ ....................... ﴾َحِفيظًا َعَلْيِهمْ  أَْرَسْلَناكَ  َفَما تـََوىلَّ  َوَمنْ  اللَّهَ  َأطَاعَ  فـََقدْ  الرَُّسولَ  يُِطعِ  َمنْ ﴿

 ٢ .................................................... ﴾َواْحَذُروا الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َوَأِطيُعوا﴿

 ٨٩ ........................................ ﴾اْخلَْيلِ  رِبَاطِ  َوِمنْ  قـُوَّةٍ  ِمنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َما َهلُمْ  َوَأِعدُّوا﴿

 ٨٣ ...................................... ﴾ُشَهَداءَ  بَِأْربـََعةِ  يَْأتُوا ملَْ  ُمثَّ  اْلُمْحَصَناتِ  يـَْرُمونَ  َوالَِّذينَ ﴿

ِيت ﴿  ٨٣ ........................ ﴾ِمْنُكمْ  أَْربـََعةً  َعَلْيِهنَّ  فَاْسَتْشِهُدوا ِنَساِئُكمْ  ِمنْ  اْلَفاِحَشةَ  يَْأِتنيَ  َوالالَّ

َ  الذِّْكرَ  ِإلَْيكَ  َوأَنـَْزْلَنا﴿  ١٠, ١ ........................ ﴾يـَتَـَفكَُّرونَ  َوَلَعلَُّهمْ  ِإلَْيِهمْ  نـُزِّلَ  َما لِلنَّاسِ  لِتُبَـنيِّ

 ١ ............................................................. ﴾لِْلُمْؤِمِننيَ  َوَرْمحَةٌ  َهلًُدى َوِإنَّهُ ﴿
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 ٩٥ ....................................... ﴾يـَتـَُّقونَ  لِلَِّذينَ  َفَسَأْكتُبـَُها َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْمحَِيت ﴿

 ٥١ .............................................................. ﴾ُأْخَرى ِوْزرَ  َوازِرَةٌ  َتزِرُ  َوالَ ﴿

ُهمْ  َأَحدٍ  َعَلى ُتَصلِّ  َوَال ﴿  ٢٤ ................................................... ﴾أََبًدا َماتَ  ِمنـْ

 ٨٤ ............................................ ﴾َسِبيًال  َوَساءَ  فَاِحَشةً  َكانَ  ِإنَّهُ  الزِّنَا تـَْقَربُوا َوَال ﴿

 ٢ ....................................... ﴾ فَانـْتَـُهوا َعْنهُ  نـََهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آتَاُكمُ  َوَما﴿

ُهمْ  َرُسولِهِ  َعَلى اللَّهُ  أَفَاءَ  َوَما﴿  ٨٦ ....................... ﴾رَِكابٍ  الَ وَ  َخْيلٍ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َأْوَجْفُتمْ  َفَما ِمنـْ

 ٢ ...................................... ﴾أَْمرًا َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َوَال  ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما﴿

 ٢ ........................................... ﴾يُوَحى َوْحيٌ  ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ *  اْهلََوى َعنِ  يـَْنِطقُ  َوَما﴿

 ٧٥ ............................. ﴾َحَسًنا َورِْزقًا َسَكرًا ِمْنهُ  تـَتَِّخُذونَ  َواْألَْعَنابِ  النَِّخيلِ  َمثَرَاتِ  َوِمنْ ﴿

 ١ .................................................. ﴾تـَُقاتِهِ  َحقَّ  اللَّهَ  اتـَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا﴿

 ١ .......................................... ﴾َسِديًدا قـَْوًال  َوُقوُلوا اللَّهَ  اتـَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا﴿

 ٢ ........................... ﴾ِمْنُكمْ  اْألَْمرِ  َوأُوِيل  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا﴿

َا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا﴿  ٧٦ .......................... ﴾رِْجسٌ  َواْألَْزَالمُ  َواْألَْنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اخلَْْمرُ  ِإمنَّ

 ٧٦ .................. ﴾تـَُقوُلونَ  َما تـَْعَلُموا َحىتَّ  ُسَكاَرى َوأَنـُْتمْ  الصََّالةَ  تـَْقَربُوا َال  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا﴿

 ٢٥ ...................................... ﴾ُسَكاَرى َوأَنـُْتمْ  الصََّالةَ  تـَْقَربُوا َال  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا﴿

 ١ .................................. ﴾َواِحَدةٍ  نـَْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اتـَُّقوا النَّاسُ  أَيـَُّها يَا﴿

 ٦٣ ........................................................... ﴾ِألَْزَواِجكَ  ُقلْ  النَِّيبُّ  أَيـَُّها يَا﴿

 ٩٧ ............................................................ ﴾َمواِضِعه َعنْ  الَكِلمَ  ُحيَرُِّفونَ ﴿

 ٢٥ ......................................... ﴾َكِبريٌ  ِإمثٌْ  ِفيِهَما ُقلْ  َواْلَمْيِسرِ  اخلَْْمرِ  َعنْ  َيْسأَُلوَنكَ ﴿

 ٧٥ ................................................. ﴾اْلَكَالَلةِ  ِيف  يـُْفِتيُكمْ  اللَّهُ  ُقلِ  َيْستَـْفُتوَنكَ ﴿
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 يثفهرس األحاد

 ٩٤ .......................................................... النَّارِ  ِيف  َوَلَدَها طَارَِحةً  َهِذهِ  أَتـَُرْونَ 
 ٥٤ .......................................... ُهَنا َها ِمنْ  النـََّهارُ  َوأَْدبـَرَ  ُهَنا، َها ِمنْ  اللَّْيلُ  أَقْـَبلَ  ِإَذا
 ٤٨ ......................................................... فـَْليَـْغَتِسلْ  اُجلُمَعَة، َأَحدُُكمُ  َجاءَ  ِإَذا
 ٤٠ ......................................... تـَْرَتِفعَ  َحىتَّ  الصََّالةَ  َفَأخُِّروا الشَّْمسِ  َحاِجبُ  طََلعَ  ِإَذا

 ٢٠ ...... قـَُرْيشٍ  ِمنْ  ِنْسَوةٌ  َوِعْنَدهُ  ،-َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى- اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى اَخلطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  اْسَتْأَذنَ 
 ٣٩ ......................................................... ُيَصلُّونَ  َأْصَحاِيب  رَأَْيتُ  َكَما ُأَصلِّي
َيِّتُ 

 ٥٠ ......................................................... َعَلْيهِ  نِيحَ  ِمبَا قـَْربِهِ  ِيف  يـَُعذَّبُ  امل
رٌ  ُهوَ  َمنْ  اْسَتْخَلفَ  فـََقدِ  َأْسَتْخِلفْ  ِإنْ   ٩٠ ....................................... َبْكرٍ  أَبُو ِمينِّ  َخيـْ
َهاُكمْ  اللَّهَ  ِإنَّ   ٦٩ ......................................................... ِبآبَاِئُكمْ  َحتِْلُفوا َأنْ  يـَنـْ
َيِّتَ  ِإنَّ 

 ٥٠ ......................................................... َعَلْيهِ  أَْهِلهِ  بُِبَكاءِ  لَيـَُعذَّبُ  امل
 ١٩ ............................. السَُّالِسلِ  َذاتِ  َجْيشِ  َعَلى بـََعَثهُ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى- النَِّيبَّ  َأنَّ 
 ٣٨ ................................. الصُّْبحِ  ْعدَ بَـ  الصَّالَةِ  َعنِ  نـََهى -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى- النَِّيبَّ  أَنَّ 
 ٧٢ .............................. َهَكَذا ِإالَّ  اَحلرِيرِ  لُْبسِ  َعنْ  نـََهى -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى- النَِّيبَّ  َأنَّ 
 ٨٣ ................................................. َماِلكٍ  ْبنُ  َماِعزُ  َلهُ  يـَُقالُ  َأْسَلَم، ِمنْ  َرُجًال  َأنَّ 
ْؤِمِنَني، أَِمريَ  يَا: لَهُ  قَالَ  اليَـُهودِ  ِمنَ  َرُجًال  أَنَّ 

ُ
 ١٠٠ .......................... تـَْقَرُءونـََها ِكَتاِبُكمْ  ِيف  آيَةٌ  امل

 ٤٧ .................................... بِاْلُغْسلِ  يَْأُمرُ  َكانَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى- اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ 
 ٨٦ ............................ يـَْرفَا َحاِجُبهُ  َجاَءهُ  ِإذْ  َدَعاُه، -َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ - اَخلطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ 
َا َا بِالنـِّيَّاِت، اَألْعَمالُ  ِإمنَّ  ٣٥ .............................................. نـََوى َما اْمرِئٍ  ِلُكلِّ  َوِإمنَّ
 ٥٨ .......................................................... فـََقبـََّلهُ  اَألْسَودِ  اَحلَجرِ  ِإَىل  َجاءَ  أَنَّهُ 
 ٧٤ ............................................... َأْشَياءَ  َمخَْسةِ  ِمنْ  َوِهيَ  اَخلْمرِ  َحتِْرميُ  نـََزلَ  َقدْ  ِإنَّهُ 
 ٥٦ ............................................................. َوُشْربٍ  َأْكلٍ  أَيَّامُ  التَّْشرِيقِ  أَيَّامُ 
َنا  ٢١ ........................................ النَّاسَ  َأْسِقي َحْوِضي َعَلى أَْنزِعُ  َأينِّ  أُرِيتُ  نَاِئمٌ  أَنَا بـَيـْ
َنا  ٢٠ ......................................................... اللََّنبَ  يـَْعِين، َشرِْبُت، نَاِئٌم، أَنَا بـَيـْ
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َنَما  ٤٧ ................... َعفَّانَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  َدَخلَ  ِإذْ  اجلُُْمَعِة، يـَْومَ  النَّاسَ  َخيُْطبُ  اخلَْطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  بـَيـْ
َنَما ارِ  ِيف  ُهوَ  بـَيـْ  ١٦ ................................. السَّْهِميُّ  َواِئلٍ  ْبنُ  الَعاصِ  َجاَءهُ  ِإذْ  َخائًِفا، الدَّ
َؤذِّنُونَ  َسَكتَ  فـََلمَّا املِْنَربِ، َعَلى ُعَمرُ  َجَلسَ 

ُ
 ٨٠ .................. َأْهُلهُ  ُهوَ  ِمبَا اللَّهِ  َعَلى َفأَثـَْىن  قَاَم، امل

 ٤١ ................................................................ ِبه َوَتَصدَّقْ  فـََتَموَّْلُه، ُخْذُه،
 ٢٩ ................................... ُيَصابَ  َأنْ  قـَْبلَ  ،-هُ َعنْ  اللَّهُ  َرِضيَ - اَخلطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  رَأَْيتُ 
 ١٩ ...................................... طَْلَحةَ  َأِيب  اْمَرأَةِ  بِالرَُّمْيَصاِء، أَنَا فَِإَذا اجلَنََّة، َدَخْلتُ  رَأَيـُْتِين 
 ٤٨ ................................................... ُحمَْتِلمٍ  ُكلِّ  َعَلى َواِجبٌ  اُجلُمَعةِ  يـَْومِ  ُغْسلُ 
 ٥٦ .............................................. َومنَْ  َوُقمْ  َوأَْفِطْر، َفُصمْ  َذِلَك، َتْسَتِطيعُ  الَ  فَِإنَّكَ 
ْؤِمِننيَ  أَِمريَ  يَا أَْوصِ : فـََقاُلوا

ُ
 ٩١ ..................................................... اْسَتْخِلفْ  امل

 ٧٧ ................................... فـََباُعوَها َفَجَمُلوَها الشُُّحوُم، َعَلْيِهمُ  ُحرَِّمتْ  اليَـُهودَ  اللَّهُ  قَاَتلَ 
َلُكمْ  اْألَُممِ  ِيف  َيُكونُ  َكانَ  َقدْ  ثُونَ  قـَبـْ  ٢٢ .................................................... ُحمَدَّ

 ٨٥ ...................... -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى- َرُسولِهِ  َعَلى اللَّهُ  أَفَاءَ  ِممَّا النَِّضريِ  َبِين  أَْمَوالُ  َكاَنتْ 
َعةِ  َعَلى أُْنزِلَ  الُقْرآنَ  َهَذا ِإنَّ  أُْنزَِلْت، َكَذِلكَ   ٩٧ .................... ِمْنهُ  تـََيسَّرَ  َما فَاقْـَرُءوا َأْحُرٍف، َسبـْ
ِديَنةِ  َعَواِيل  نْ مِ  َوِهيَ  َزْيدٍ  ْبنِ  أَُميَّةَ  َبِين  ِيف  األَْنَصارِ  ِمنَ  ِيل  َوَجارٌ  أَنَا ُكْنتُ 

َ
 ٤ ....................... امل

 ٥١ ...................... ُعْثَمانَ  بِْنتِ  أَبَانَ  أُمِّ  َجَنازَةَ  نـَْنَتِظرُ  َوَحنْنُ  ُعَمَر، اْبنِ  َجْنبِ  ِإَىل  َجاِلًسا ُكْنتُ 
 ٦٦ .......................................... ِبِدْرَهمٍ  َأْعطَاَكهُ  َوِإنْ  َصَدقَِتَك، ِيف  تـَُعدْ  َوالَ  َتْشَرتِ، الَ 
 ٥٧ ........................................... تـََرْوهُ  َحىتَّ  تـُْفِطُروا َوالَ  اهلَِْالَل، تـََرُوا َحىتَّ  َتُصوُموا الَ 
 ٣٩ ............................................. الشَّْمسُ  تـَْغُربَ  َحىتَّ  اْلَعْصرِ  َصَالةِ  بـَْعدَ  َصَالةَ  َال 
 ٥٧ ............................................. يـَْوَمْنيِ  أَوْ  يـَْومٍ  ِبَصْومِ  َرَمَضانَ  َأَحدُُكمْ  يـَتَـَقدََّمنَّ  الَ 
َلهُ  يـَْوًما ِإالَّ  اُجلُمَعِة، يـَْومَ  َأَحدُُكمْ  َيُصوَمنَّ  الَ   ٥٧ ....................................... بـَْعَدهُ  أَوْ  قـَبـْ

 ٧٧ .................................. فـََباُعوَها َفَجَمُلوَها، الشُُّحوُم، َعَلْيِهمُ  ُحرَِّمتْ  اْليَـُهوَد، اهللاُ  َلَعنَ 
َْرأَتـَْنيِ  َعنِ  -َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ - ُعَمرَ  َأْسَألَ  َأنْ  َعَلى َحرِيًصا َأَزلْ  ملَْ 

 ٦١ .......................... امل
 ٥٦ ................................. اهلَْديَ  جيَِدِ  ملَْ  ِلَمنْ  ِإالَّ  ُيَصْمَن، َأنْ  التَّْشرِيقِ  أَيَّامِ  ِيف  يـَُرخَّصْ  ملَْ 

 ٤٣ ............................................... -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى- اللَّهِ  َرُسولُ  تـُُويفَِّ  َلمَّا
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 ٢٣ ....................................................... َسُلولَ  اْبنُ  ُأَيبٍّ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َماتَ  َلمَّا
ْ  اللَُّهمَّ : قَالَ  اخلَْْمِر، َحتِْرميُ  نـََزلَ  َلمَّا  ٢٥ ................................. َشاِفًيا بـََيانًا اخلَْْمرِ  ِيف  لََنا بـَنيِّ
 ١٦ ............................................................... ُعَمرُ  َأْسَلمَ  ُمْنذُ  َأِعزَّةً  زِْلَنا َما
 ٤٨ .................................. َوأَْنَصتَ  فَاْسَتَمعَ  اجلُُْمَعَة، أََتى ُمثَّ  اْلُوُضوَء، فََأْحَسنَ  تـََوضَّأَ  َمنْ 
 ٤٩ .............................. أَْفَضلُ  فَالُغْسلُ  اْغَتَسلَ  َوَمنْ  َونِْعَمْت، فَِبَها اُجلُمَعةِ  يـَْومَ  تـََوضَّأَ  َمنْ 
َها، نَامَ  أَوْ  َصَالًة، َنِسيَ  َمنْ   ٣٨ ................................ ذََكَرَها ِإَذا ُيَصلِّيَـَها َأنْ  َفَكفَّارَتـَُها َعنـْ
 ٣٧ ................................................ َحَسَنةً  َلهُ  ُكِتَبتْ  يـَْعَمْلَها، فـََلمْ  ِحبََسَنةٍ  َهمَّ  َمنْ 

 ٣ .............................................. َعينِّ  بـَلََّغَها ُمثَّ  فـََوَعاَها َمَقاَلِيت  مسَِعَ  َعْبًدا اللَّهُ  َنضَّرَ 
 ٧٢ ................................ اِإلبـَْهامَ  تَِلَيانِ  اللَّتَـْنيِ  بِِإْصبَـَعْيهِ  َوَأَشارَ  َهَكَذا، ِإالَّ  اَحلرِيرِ  َعنِ  نـََهى
 ٤٠ ........................................... الشَّْمسُ  َتْشُرقَ  َحىتَّ  الصُّْبحِ  بـَْعدَ  الصََّالةِ  َعنِ  نـََهى
 ٧٣ ...................... ِإْصبَـَعْنيِ  َمْوِضعَ  ِإالَّ  احلَْرِيرِ  لُْبسِ  َعنْ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى- اهللاِ  َنِيبُّ  نـََهى

 ٥٥ ........................... ِصَياِمِهَما َعنْ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى- اللَّهِ  َرُسولُ  نـََهى يـَْوَمانِ  َهَذانِ 
 ٢٣ .............................................. َثَالثٍ  ِيف  َريبِّ  َوافـََقِين  َأوْ  َثَالٍث، ِيف  اللَّهَ  َوافـَْقتُ 

َهاِجرُ 
ُ
 ٣٧ ........................................................ َعْنهُ  اللَّهُ  نـََهى َما َهَجرَ  َمنْ  َوامل

 ٤٠ ................................................. الشَّْمسُ  َمتِيلَ  َحىتَّ  الظَِّهريَةِ  قَاِئمُ  يـَُقومُ  َوِحنيَ 
رَ  َيُكونَ  َأنْ  يُوِشكُ  ْسِلمِ  َمالِ  َخيـْ

ُ
 ٣٧ ................................. اجلَِبالِ  َشَعفَ  هِبَا يـَْتَبعُ  َغَنمٌ  امل
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 فهرس األعالم
 

 ٩٥ ............................................................................ مجرة أيب ابن
 ٩٨ .............................................................................. اجلزري ابن
 ٤٨ ............................................................................... املنذر ابن
 ٤٦ ............................................................................... بطال ابن
 ٣٦ ............................................................................... تيمية ابن
 ٤٩ ............................................................................... حجر ابن
 ٥٤ ............................................................................... خزمية ابن
 ٢٨ ............................................................................... سعد ابن
 ١٣ ............................................................................ الرب عبد ابن
 ٥٣ ............................................................................. عثيمني ابن
 ٣٤ ............................................................................... فارس ابن

 ٤٩ ................................................................................ الرتمذي
 ٤٥ ................................................................................ اجلوهري
 ٣٤ ................................................................................. اخلطايب
 ٣٤ .......................................................................... أمحد بن اخلليل

 ٢٣ ............................................................................... السيوطي
 ٦٧ ................................................................................ الشافعي
 ٧١ ............................................................................... الشوكاين
 ٩٥ .......................................................................... عياض القاضي
 ٦٧ ................................................................................. القرطيب

 ٨٨ .............................................................................. القسطالين
 ٧٤ ................................................................................ الكرماين
 ٣٥ ................................................................................. النووي
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 ٧٠ .......................................................................... احلكمي حافظ
 ٧٨ .......................................................................... البسام اهللا عبد

 ٦٣ ......................................................................... مالك بن عتبان
 ٤٨ .................................................................................. مالك
 ٣٩ .................................................................................. مسلم
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